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        Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team – Question Paper (2016-17)                    
                                           கண���பதிவிய�   
     ேநர�  :  3  மணி                  12-ஆ� வ��$                         ெமா'த மதி�ெப( : 200  

I. ேகா+,ட இட/கைள நிர�$க :                                    15 X 1 = 15 

1. 567,+8 ெச:'திய ெசல<க= இ>�$நிைல� �றி�பி6 ___________ ப�க'தி� ேதா6A�. 
2. எC�$ மீதான வ,+  __________ லி>FG கழி'G கா,ட�பC�. 

3. 01-04-2012 அ6ைறய இ>�பாKவி6ப+ வ/கி கட6 `. 17,5`. 17,5`. 17,5`. 17,500000000 ,வ,+ வ Mத� 10 %,வ,+ 

ெச:'தியG  `. 6,3`. 6,3`. 6,3`. 6,300000. 0. 0. 0.         31313131----03030303----2013 2013 2013 2013 அ6A 7+O=ள வ,+ ________________ ஆ��. 
4. ெபாA�$கைள விட 7Cதலாக ெசா'Gக=  _____________ ஆ��. 
5. கட6 விPபைனைய அறிய உத<� கண��  ______________ஆ��. 
6. இAதி 5தைல அறிவதP� ஆ(C ______________ நிைல அறி�ைக தயாR�க�பட ேவ(C�. 
7. இயFதிர'தி6 விPபைன விைல `. 1,00,0`. 1,00,0`. 1,00,0`. 1,00,000000000....அைத விPறதி� ஏPப,ட ந,ட� `. 20,0`. 20,0`. 20,0`. 20,000000000....அத6 ஏ,C 

மதி�$ `. `. `. `.  _________________. 
8. விCக>விக= மீG ேதKமான� கண�கிட ______________ 5ைற பய6பC'த� பCகிறG. 
9. ஆ(C ெதாட�க'தி� சர�கி>�பி6 மதி�$ `. 33,0`. 33,0`. 33,0`. 33,000000000....    ஆ(C இAதியி� சர�கி>�பி6 மதி�$    

  `.22,000 `.22,000 `.22,000 `.22,000 எனி� சராசR சர�கி>�பி6 மதி�$ `. `. `. `. ____________________________________________________________ . 
10.  _______________ ஒ> பயV=ள க>வியாக ெரா�க தி,ட�ப,+ய� உ=ளG. 
11.  சாதாரண இலாப'ைத விட,சராசR இலாப மி�தி�� ______________ எ6A ெபயW. 
12.  பதி<றா ெசா'ைத ஏCகளி� ெகாணWவG _____________ இனமா��. 
13.  விலகலி6 ெபாXG, ெதாழிலி6 மAமதிபீ,C இலாப�  __________7,டாளிகளா:� பகிர�பC�. 
14.  கா�$ 5த� _______________ ேபாG ம,C� ெவளியிட�பC�. 
15.   ஒ> நிAம� 5XவG� ஒ�ப�ப,ட ஒZெவா6A�  `. 10 `. 10 `. 10 `. 10 5கமதி�$ைடய 50,050,050,050,000000000    ப/�கைள  

  ெவளியி,டG. அைழ�க�ப,ட ெதாைக ப/ெகா6A�� `. 8 `. 8 `. 8 `. 8 எனி�, அைழ�க�படாத                  
  5த� `. `. `. `. ______________ ஆ��. 
 

II .   சRயான விைடைய' ேதWFெதC'G எXGக :                           15 X 1 = 15 

 

16.  வியாபார'தி6 நிதி நிைலைய --------------------- தயாR�பதி6 வாயிலாக அறியலா� : 
      (அ)  இAதி� கண��க=   (ஆ) 5த� கண��க=  ( இ ) இ>�பாK<        

17.  31-03-2000  அ6A இ>�பாKவி6ப+ பPபல கடனMFேதாW  `.50,000  சR�க,Cதலி6 ப+ பPபல   

     கடன MFேதாW மீG 2 % ஒG�� உ>வா�க�பட ேவ(+ய ெதாைக : 

     (அ)  `. 10`. 10`. 10`. 10,000,000,000,000                                 (ஆ)  `. 1`. 1`. 1`. 1,000,000,000,000                                               (இ)  `. 1`. 1`. 1`. 100000000    

18.  ஒ> ெதாழி� உRைமயாளR6 ெமா'த ெசா'Gக= `. 2`. 2`. 2`. 2,1,1,1,100000000. அவ>ைடய 5த�  
     `. 1`. 1`. 1`. 1,05,05,05,050000.  அவ>ைடய 5த�  _________________ ஆ��. 
      (அ)  `. 1`. 1`. 1`. 1,15,15,15,150000         (ஆ)   `. 1`. 1`. 1`. 1,05,05,05,050000           (இ)  `. 1`. 1`. 1`. 1,5,5,5,500000000    

19.  5Xைம ெபறாத பதிேவCகைள� பய6பC'G� நிAவன� : 
      (அ)  சிA வியாபாRக=    (ஆ)  நிAம/க=    (இ)  அர^ 
20.  ெசா'G�கைள� பய6பC'தாவி,டா:� இயPைக� காரணிகளா� மதி�$ �ைறவG  : 
      (அ)  வழ�ெகாழி<     (ஆ) கால�ேபா��    ( இ )  கால நிWணய� 
21.  அைன'G இலாப விகித/க_� ---------------------- ஆக� ெகாC�க�பC� : 
      (அ)  விகிதா8சார�        (ஆ)  மட/�        (இ) சதவ Mத�                                                                   

   22.  சாதாரண� ப/� 5த�  `. `. `. `. 32323232,000,000,000,000    ;  ;  ;  ;  கா�$� மி�திO� `. `. `. `. 2222,000,000,000,000; ; ; ; கடனM,C ப'திர� `. `. `. `. 3333,000,000,000,000;  ;  ;  ;      

                                                            உRைமயாளW நிதி அ�லG ப/�தாரW நிதி _______________ ஆ��. 
      (அ)  `. 34`. 34`. 34`. 34,1,1,1,100 00 00 00         (ஆ) `. `. `. `. 33333333,000,000,000,000         (இ) `. 32,`. 32,`. 32,`. 32,222200000000    
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      23. ெரா�க'  தி,ட� ப,+ய� எ6பG ----------- மPA� ------------------ எ6ற இ> ெசாPகைள த6னக'ேத  

    ெகா(C=ள ஒ> 7A  ஆ��. 
     (அ)  ெரா�க� ,  தி,ட�ப,+ய�        (ஆ)  ெரா�க� , வ/கி       (இ) ெரா�க� , கட6  
24.  7,டா(ைம நிAவன'தி6 �Aம எ(ணி�ைக  : 
     (அ)  ஒ6A            (ஆ)  இர(C     (இ  ஏX 
25.  7,டாளி ேசW�ைகயி�,மAமதி�பீ,+6 இலாப'ைத பைழய 7,டாளிகளி6 5த�  
     கண��களி� மாPற�பCவG: 
    (அ)  $திய இலாப� பகிW< விகித'தி�   (ஆ) பைழய இலாப� பகிW< விகித'தி�                        
     (இ) தியாக விகித'தி� 
26.  7,டாளி ஒ>வW ேசW���ெபாXG  _______________ கண�கிட�பCகிறG. 
     (அ)  ஆதாய விகித�        (ஆ) 5த� விகித�         (இ)  தியாக விகித�   
27.  7,டாளி ஒ>வW வில�� ெபாXG, $திய இலாப விகித� கண�கிட�பCவG : 
     (அ)  ேதைவயி�ைல          (ஆ)   ேதைவ         (இ)  க,டாயமி�ைல 
28.  ெபாG ெவளியீC அVமதி�க�பC� �ைறFதப,ச நா,க= :  
     (அ) l6A நா,க=    (ஆ) ஐFG நா,க=     (இ) ஏX நா,க= 
29.  ப'திர 5ைனம�, இ>�$ நிைல �றி�பி� 5தலின� கா�$ ___________ ப�க� ேதா6A� : 
      (அ) ெசா'G�க=     (ஆ) ெபாA�$க=   (இ)  ெசா'Gக= மPA� ெபாA�$க= 
30.  அ,டவைண A-யி6 ப+, அைழ�$ நி:ைவ�� கண�கிட�பC� வ,+ : 
        (அ)  4 %       (ஆ)  5 %      (இ)  6 % 

   III.   எைவேயV� ப'G வினா�க_��  விைடயளி�க<� :               10 10 10 10 X 5 = 50X 5 = 50X 5 = 50X 5 = 50    

31.  வாரா ஐய�கட6 ஒG�� பPறி �றி�$ வைரக. 

32.  ஒPைற�பதி< 5ைறயி6 த6ைமக= இர(+ைன விள��க. 

33.  மAமதி�பீ,C 5ைறயி� ேதKமான'ைத கண�கிCத� பPறி �றி�$ வைரக. 

34.  5த� விPபைன விகித'திைன விள��க. 

35.  ெரா�க� ெபAத�க_�� ஐFG உதாரண� த>க.  

36.   நPெபயW எ6றா� எ6ன ? 

37.  அைழ�$ 56பண� எ6றா� எ6ன ? 

38. கீr�க(ட விவர/கைள� ெகா(C இலாப� அ�லG ந,ட'ைத� கண�கிCக. 
    ெதாட�க 5த�                   `. 70,0`. 70,0`. 70,0`. 70,000000000 

       எC�$க=                          `.    5,0`.    5,0`.    5,0`.    5,000000000    

       இAதி5த�                       `.  75,0`.  75,0`.  75,0`.  75,000000000    

       7Cத� 5த�                    `.  17,5`.  17,5`.  17,5`.  17,500000000 

      39.    எC�$க= மீதான வ,+  `.  12000`.  12000`.  12000`.  12000————�கான சR�க,C� பதி< மPA� மாPA�பதி< கா(க.                                      

   40.  ஒ> நிAம� `.`.`.`.1111    5,005,005,005,00,000,000,000,000 மதி�$=ள இயFதிர'ைத வா/கியG. அத6 பயனளி�$� கால� 10           
        ஆ(Cக=. இAதி மதி�$ `. 3,00`. 3,00`. 3,00`. 3,00,000.,000.,000.,000. ேநW�ேகா,C 5ைறயி� ேதKமான விகித� கா(க. 

    41.  பி6வ>� விவர/கைள� ெகா(C நிைல8 ெசா'G விPபைன விகித'ைத� கண�கிCக. 
     ெரா�க விPபைன        `.  6,50`.  6,50`.  6,50`.  6,50,000,000,000,000      
     கட6 விPபைன          `.  4,00`.  4,00`.  4,00`.  4,00,000,000,000,000 
        விPபைன' தி>�ப�     `.  2,50`.  2,50`.  2,50`.  2,50,000,000,000,000    

     நிைல8 ெசா'Gக=       `.  2,20`.  2,20`.  2,20`.  2,20,000,000,000,000  

     ேதKமான�                `.     20`.     20`.     20`.     20,000,000,000,000    
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     42.  தி,ட� ப,+ய:�� இல�கண� த>க. 

                    43.  அ>( , க>( எ6ற 7,டாளிக= 5ைறேய 3: 2 எV� விகித'தி� இலாப ந,ட� பகிWFG  

        வFதனW.அவWக= விம� எ6பவைர 1/3 7,C�� இ>வ>� சமமாக தியாக� ெசKG ேசW'தனW.  

        $திய இலாப பகிW< விகித'ைத கா(க. 
                44444444....  ஒ> நிAம� `. 100`. 100`. 100`. 100  வ Mத�  25252525,000,000,000,000 ப/�கைள 10101010    % % % %  த=_ப+யி� ெவளியி,டG. �றி�ேப,C�  

                                பதிவிைன' த>க. 
 

IV.  எைவேயV� 5 5 5 5 வினா�க_�� விைடயளி�க<�. 45454545 வG வினாவிP� 
க,டாய� விைடயளி�க<� :                                               5 5 5 5 X 12 = 60X 12 = 60X 12 = 60X 12 = 60    

 
45.  (அ)  31 31 31 31 ––––    03 03 03 03 ––––    2002002002004444 அ6ைறய இ>�பாKவி6ப+ பPபல கடனாளிக= `. 2,01,2`. 2,01,2`. 2,01,2`. 2,01,200.00.00.00.    

                    வாரா�கட6 `.`.`.`.1,2001,2001,2001,200 
        சR�க,Cத�க= : 

i) `. 5`. 5`. 5`. 5,000,000,000,000   வாரா� கட6 ேபா�� எXGக. 
ii) பPபல கடனாளிக= மீG 10101010    %%%% வாரா ஐய�கட6 ஒG�� உ>வா��க. 
iii) கடனாளிக= மீG 2 %2 %2 %2 % த=_ப+ ஒG�� உ>வா��க. 
சR�க,C� பதி<க= தFG, இZவிவர/க= இAதி� கண��களி� எZவாA ேதா6A� என� 
கா,Cக.                           ( அ�லG ) 
 
(ஆ) தி>. பால6 அவWக= 2015 ஏ�ர� 1 அ6A `.`.`.`.2,15,000 2,15,000 2,15,000 2,15,000 5த:ட6  ெதாழி� ெதாட/கினாW. 
அவW தனG உபேயாக'திPகாக மாத� 2222,000,000,000,000  வ Mத� தி>�ப எC'G� ெகா(டார. 
அFநிதியா(+� அவW இ,ட 7Cத� 5த� `.`.`.`.25,000.    3125,000.    3125,000.    3125,000.    31----03030303----2016201620162016அ6A அவரG நிைல 
கீrக(டவாA இ>Fதன.    

     
`.`.`.`. 

வ/கியி>�$ 10,000 
சர�கி>�$ 95,000 
கடனாளிக= 65,000 
இயFதிர� 35,000 
ெரா�க� 25,000 
கடன MFேதாW 20,000 
567,+ ெச:'திய ெசல<க= 2,000 

அவW தனG ஏCகைள ஒPைற�பதி< 5ைறயி� பராமR'G வWKகிறாW.                       
2015201520152015    ––––    2012012012016666 ஆ� ஆ(+Pகான அவரG இலாப� ந,ட� க(டறிக. 
                  

    46.46.46.46.  ேதKமான� நM�க ேவ(+யதி6 ேதைவக= யாைவ ?    
 

47474747.  ெரா�க'தி,ட� ப,+யலி6  த6ைமக= மPA� ந6ைமக= யாைவ ?  
 
48.48.48.48.  நிைல 5த� 5ைற��� மாAபC� 5த� 5ைற��� உ=ள ேவAபாCக= யாைவ ?  

     
     49.49.49.49.  சரவண6 வைறயA நிAம� 2012012012012222    ஏ�ர� 1  அ6A `. 2,90`. 2,90`. 2,90`. 2,90,000,000,000,000 மதி�$=ள இயFதிர� ஒ6ைற                                                        
         வா/கியG.        அைத நிAவதPகான ெசல< `.`.`.`.10,000. 10,000. 10,000. 10,000.  l6A ஆ(Cக= பய6பC'திய பிற�     
         அZவியFதிர� `. 2`. 2`. 2`. 2,00,000,00,000,00,000,00,000 ��  விPக�ப,டG. ஆ(CேதாA� 15 15 15 15 %%%% நிைல' தவைண 5ைறயி�   
         ேதKமான� நM�க�ப,டG. ஆ(C ேதாA� கண��க= மாW8 31313131 � 5+�க�பCகி6றன.   
         இயFதிர� கண�� மPA� ேதKமான�  கண��கைள 5த� l6A ஆ(Cக_�� தயாW    
         ெசKக. 
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                            50505050.  கீr காs� விவர/கைள� ெகா(C  அ ) ெமா'த இலாப விகித� ஆ ) நிகர இலாப விகித�    
          இ ) சர�கி>�$ விPபைன விகித� ஆகியவPைற� கண�கிCக.  

                           

     `. 

விPபைன 3,00,0003,00,0003,00,0003,00,000 

விPற ெபா>,களி6 அட�க விைல 2,10,0002,10,0002,10,0002,10,000    

ெதாட�க சர�கி>�$ 80,00080,00080,00080,000    

இAதி சர�கி>�$ 60,00060,00060,00060,000    

நிகர இலாப� 60,00060,00060,00060,000    

  
 

    51.51.51.51.    கீr�காs� விவர/கைள� ெகா(C ரவி, ராஜா எV� 7,டாளிகளி6 5த�   
          கண��கைளO�, நட�$� கண��கைளO� தயாW ெசKக. 

 

                 ரவி 
`.`.`.`. 

ராஜா 
`.`.`.`. 

1-04-2003 அ6ைறய 5த�              1,00,0001,00,0001,00,0001,00,000        60,00060,00060,00060,000    

1-04-2003 அ6ைறய நட�$� கண��                         3,000 ( 3,000 ( 3,000 ( 3,000 ( ப    ))))                            2,000 ( 2,000 ( 2,000 ( 2,000 ( வ    ))))    

2003 – 2004 ஆ� ஆ(+6 எC�$க=  8,0008,0008,0008,000    5,0005,0005,0005,000    

5த� மீG வ,+ 5,0005,0005,0005,000    3,0003,0003,0003,000    

எC�$ மீG வ,+             240240240240            150150150150    

2003-2004 ஆ� ஆ(+6 இலாப� ப/� 12,00012,00012,00012,000    10,00010,00010,00010,000    

கழி< ெபPறG 1,2001,2001,2001,200    1,0001,0001,0001,000    

7,டாளியி6 ஊதிய� 4,0004,0004,0004,000                    ––––––––––––––––––––––––––––    

                    

            52525252.   ய5னா லிமிெட, ஒ6A `.10 `.10 `.10 `.10 மதி$ைடய 2000 ப/�க= 10 % 10 % 10 % 10 %  த=_ப+யி� ெவளியி,டைத 

5த�      அைழ�$' ெதாைக `.2`.2`.2`.2     மPA� இர(டா�  அைழ�$' ெதாைக `.`.`.`.3333 �  ெச:'த' 
தறியததா� ஒA�பிழ�$ ெசKய�ப,டன.  ஒA�பிழ�$ ெசKத ப/�க= அைன'G� மால6 
எ6பவ>��  `.`.`.`.14,00014,00014,00014,000 �� 5XவG� ெச:'த�ப,ட ப/�களாக மAெவளியீC ெசKய�ப,டன.  
ேதைவயான �றி�பி,ட� பதி<க_� , ப/� ஒA�பிழ�$� கண�� மPA� 5தலின� கா�$ 
கண��கைள' தயாW ெசKக.     

 V . எைவேயV� l6A வினா�க_�� விைடயளி�க. இவPறி� 53535353 வG 
 வினாவிP� க,டாய� விைடயளி�க<�:                     3 3 3 3 X 20 = 60X 20 = 60X 20 = 60X 20 = 60    

53  (அ)  தி>.பா: அவWக= 5Xைம ெபறா இர,ைட� பதி< அ+பைடயி� கண�ேகCகைள�  
         பராமR'G வ>கிறாW.  
         கீrகாV� விவர/கைள� ெகா(C 2004 மாW8 31-� நாேளாC 5+வைடO� ஆ(C��Rய    
     வியாபார, இலாப ந,ட� கண�ைகO� ,அFநாைளய இ>�$ Fைல� �றி�ைபO� தயாW ெசKக. 
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விவர/க= 01010101----04040404----2003200320032003    
`.`.`.`. 

01-03-2004 

`.`.`.`. 

 சர�கி>�$ 1,11,11,11,10000,000,000,000,000    55,000 

பPபல கடனாளிக= 2,752,752,752,75,000,000,000,000    3,85,000 

ெரா�க� 22227,57,57,57,500000000    44,000 

பPபல கடனMFேதாW 11111111,000,000,000,000    11,000 

அைறகல6 1,651,651,651,65,000,000,000,000    1,92,500 
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 7Cத� தகவ�க= : 

    எC�$க=                                     44,000 
ெபPற த=_ப+                             16,500                    
அளி'த த=_ப+          11,000 
ப�வைக8ெசல<க=                        38,500 
கடன MFேதா>�� அளி'த ெரா�க�        4,95,000                
கடனாளிகளிடமி>FG ெபPற ெரா�க�   5,88,500 
ெரா�க விPபைன                              5,500 
                                                       (  அ�லG 
(ஆ)  அமW,அ�பW,ஆ(டனி எ6ற 7,டாளிக= 5ைறேய 6666    : : : : 5: 45: 45: 45: 4 எV� விகித'தி� இலாப� ந,ட�    
      பகிWFG வFதனW.     31313131----03030303----2012012012015555 ஆ நாைளய இ>�$நிைல� �றி�$ பி6வ>மாA : 

 

               
    01010101----04040404----2012012012015555 அ6A அ�பW எ6பவW 7,டா(ைமயிலி>FG விலகினாW. 

i) அைறகல6 மPA� ெபாறிO� , ெபாறி'ெதா�திO� 5ைறேய     `. 2`. 2`. 2`. 2,000,000,000,000        மPA� `. 2`. 2`. 2`. 2,000,000,000,000    

ேதKமான� நM��வG. 
ii) ஏCகளி� நPெபயW `. 3`. 3`. 3`. 30,0000,0000,0000,000 என ேதாPAவி�பG. 
iii) நில� – க,+ட� மதி�ைப `. 1`. 1`. 1`. 10,0000,0000,0000,000  மதி�ேபPற� ெசKவG. 

 
 
 

iv) அ�ப>�� `. 10`. 10`. 10`. 10,000,000,000,000 உடன+யாக ெச:''�ப,டG. மீதி ெதாைகைய அவR6 கட6 
கண�கிP� மாPற�ப,டG. 

 மAமதி�பீ,C� கண��, 5த� கண��க=, $திய 7,டா(ைமயி6 இ>�$நிைல� �றி�$   
ஆகியவPைற' தயாR�க<�. 
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ெபாA�$க= `. ெசா'Gக=  `. 

பPபல கடனMFேதாW 
ெபாG� கா�$ 
ெச:'GதP�Rய 
மாPA8 ச,ீCக= 
வ/கி ேம� 
வைர�பPA 
இலாப ந,ட� கண�� 
5த� கண��க= 
அமW      50,000 
அ�பW     40,000 
ஆ(டனி 30,000 
 

30,000 
30,000 
21,000 

 
40,000 

 
24,000 

 
 
 

  1,20,000 

ெரா�க�  
பPபல கடனாளிக= 
சர�கி>�$ 
அைற�கல6 
ெபாறிO�,ெபாறி'ெதா�திO� 
நில5� க,டட5�  

25,000 
25,000 
35,000 
15,000 
75,000 
90,,000 

 

 2,65,000  2,65,000 
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 54.  தி>. அR அவWகளி6 ஏCகளிலி>FG ெபற�ப,ட 2020202005050505மாW8    31313131 ஆ� நாைளய இ>�$க=              
          கீேழ தர�ப,C=ளன,       

பPA இ>�$க= `. வர< இ>�$க= `. 

ெகா=5த� 75,,000 5த� 2,00,000 
எC�$ 20,000 பPபல� கடனMFேதாW 40,000 
5தyCக= 35,000 விPபைன 1,30,000 
வாடைக 10,000 ெச:'தP�Rய மாPA8ச,ீC 20,000 
உ= z��� 7லி 5,000 ெபPற கழி< 10,000 
ெதாட�க8 சர�கி>�$  80,000   
ச�பள� 20,000   
பPபல கடனாளிக= 80,000   
ப�வைக8 ெசல<க= 15,000   
ெரா�க� 15,000   
அைறகல6 45,000   
 4,00,000  4,00,000 

           சR�க,Cத�க= : 
i)  இAதி சர�கி>�பி6 மதி�$ `. 1,0`. 1,0`. 1,0`. 1,00,0000,0000,0000,000 
ii) ெகாCபட ேவ(+ய 7லி  `. 2,0`. 2,0`. 2,0`. 2,000.00.00.00. 
iii) 5த� மீG வ,+ 6 %6 %6 %6 % அVமதி�க. 
iv) அைறகல6 மீG 10 %10 %10 %10 % ேதKமான� நM��க. 
v)v)v)v) 567,+ ெபPற கழி<  `.`.`.`.    3333,000.,000.,000.,000.    

       2012012012015555 மாW8 31313131 ஆ� நாேளாC 5+வைடO� ஆ(C��Rய வியாபார, இலாப ந,ட� கண�ைகO�      
அFநாைளய இ>�$நிைல� �றி�ைபO� தயாW ெசKக.  
 
 
        55555555.  பி6வ>� விவர/கைள� ெகா(C i).  $ற – அக  விகித�   ii).  உRைமயாளW விகித�  
          iii). நட�$ விகித�  iv)  நிைல8 ெசா'G�க= விPபைன விகித� ஆகியவPைற� 
             கண�கிCக.                       
                          2010,மாW8 31 ஆ� நாைளய இ>�$நிைல� �றி�$ 

ெபாA�$க= `.`.`.`. ெசா'Gக= `.`.`.`. 

ப/� 5த� 1,001,001,001,00,000.,000.,000.,000. நிைல8 ெசா'Gக= 1,001,001,001,00,000.,000.,000.,000. 

ெபாG�கா�$ 20,20,20,20,000.000.000.000. நட�$8 ெசா'G�க= 1,001,001,001,00,000.,000.,000.,000. 

கடன M,C� ப'திர� 30,30,30,30,000.000.000.000.   
நட�$� ெபாA�$க= 50,50,50,50,000.000.000.000.   
 2,002,002,002,00,000.,000.,000.,000.  2,002,002,002,00,000.,000.,000.,000. 

   7Cத� தகவ� :அFத வ>ட'தி� கட6 விPபைன  `.`.`.`.    4,004,004,004,00,000.,000.,000.,000.                
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    56565656.  கீrகாs�  விவர/களிலி>FG  ஜூ6, ஜூைல மPA� ஆக|, மாத/க_�கான ெரா�க       
           தி,ட�         ப,+ய� தயாR�க. 

மாத� கட6 விPபைன 
`.`.`.`. 

கட6 ெகா=5த�  
`.`.`.`. 

7லி                   
`.`.`.`. 

ஏ�ர� 2,502,502,502,50,000,000,000,000    1,801,801,801,80,000,000,000,000    25252525,000,000,000,000    

ேம 2,652,652,652,65,000,000,000,000    1,25,1,25,1,25,1,25,000000000000    10101010,000,000,000,000    

ஜூ6 3,253,253,253,25,000,000,000,000    1,751,751,751,75,000,000,000,000    25252525,000,000,000,000    

ஜூைல 3,753,753,753,75,000,000,000,000    1,901,901,901,90,000,000,000,000    15151515,000,000,000,000    

ஆக|, 3,503,503,503,50,000,000,000,000    2,252,252,252,25,000,000,000,000    10101010,000,000,000,000    

i) ெதாட�க ெரா�க இ>�$  `.1,2`.1,2`.1,2`.1,20000,000.,000.,000.,000. 
ii) சர�களி'ேதாW அVமதி'த கடனி6 கால� இர(C மாத/க= 
iii) வா+�ைகயாள>�� அளி'த கடனி6 கால� ஒ> மாத� 
iv) 7லி அFதFத மாத'தி� ெச:'த�பட ேவ(C�. 
v) ஜூைல மாத'தி� விPக�பட<=ள இயFதிர'தி6 மதி�$ `.`.`.`.    40404040,000.,000.,000.,000. 

    

57.  57.  57.  57.  ^ஜா வைரயA நிAம� ப/� ஒ6A `.`.`.`.    100100100100        வ Mத� 20202020,000,000,000,000 சாதாரண ப/�கைள `.`.`.`.    10 10 10 10     

                                த=_ப+யி� ெபற வி(ண�ப/கைள வரேவPற'G.                                           
     ெதாைக  கீrக(டவாA ெச:'த�பட ேவ(C�.  

           
            வி(ண�ப'தி6ேபாG                               `.`.`.`.    22220.0.0.0.    
            ஒG�கீ,+6 ேபாG                                   `.`.`.`.    40 40 40 40  
            ப/� 5த� மPA� இAதி அைழ�பி6 ேபாG     `.`.`.`.    33330  0  0  0      

    

        ெபாGம�களிடமி>FG 18,00018,00018,00018,000 ப/�க_�கான வி(ண�ப/க= ெபற�ப,C ஒG�கீC    
        ெசKய�ப,டன.  888800000000 ப/�க= மீG ஒG�கீC , 5த� மPA� இAதி அைழ�$' ெதாைக தவிர    
        ஏைனய ப/�க= மீG ெபற ேவ(+ய அைன'G ெதாைகO� 5ைறேய ெபற�ப,டன.  
        ேதைவயான �றி�ேப,C� பதி<க= மPA� 5�கியமான ேபேர,C� கண��கைள தயாW    
        ெசKக. 

 
 
 

                                           விைட'தா= அV�ப ேவ(+ய 5கவR :         
                                                               
                                                               B. பாலாஜி, 
                                                                                                                  5Gகைல ஆசிRயW ( வணிகவிய� ), 
                                                               அரசினW ேம�நிைல� ப=ளி, 
                                                               பரFzW - 631 552.                                  
                                                               கா}சி$ர� மாவ,ட�. 

                                                                ைகேபசி எ( :9629647613 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  
2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த 
தததினிிருந்து 3 யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு 
தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு 
கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

Mr. B. Balaji, PG Asst in Commerce, Govt Higher Secondary School, 

Paranthur.Kanchipuram Dt. - 631 552. Cell Number: 9629647613 
If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  

http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://goo.gl/forms/JwqijySiDr
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