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Padasalai.Net’s Special -  காலா,-.ேத12 மாதி5வினா.தா9 --- 2  ( 2018 ) 

( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 
ேமEநிைல HதலாI ஆ,- 

கணLMNபதிவியE 
ேநரI : 2.30 மணி                                                                  மதிNெப, : 90 

                                            பMதி ---- I 
அைன.U வினாLகVLMI விைடயளிLக2I.                                       20 × � = 20 
1. பி[வ\வனவ]றிE எU கணLைகயலி[ ேநாLக`களிE இடI ெபறாU?  

              அ. வணிக நிcவன.தி[ இலாபI அEலU நdட.ைத க,டறிதE 

       ஆ. வணிக நிcவன.தி[ நிதிநிைல ம]cI நிைலைய அறிதE 

       இ. நடவeLைககைள இனI க,- MறிNேபdeE பதி2 ெசgதE 

       ஈ. பEேவc பயனidடாள1களி[ ேதைவLேக]ப தகவEகைள வழ`MதE 

2. ெபா\.Uக : 
i) இரdைடNபதி2               -- 1. ேகாkல1 
ii) கணLேக-க9 பராம5Nl    -- 2.  mகா பாசிேயாலி 
iii) கணLகியE தரநிைல        -- 3. கா1ட1 
iv) MறிNேப-                     -- 4. ேஜ. ஆ1. ேபdலிபாg 

(i) (ii)   (iii)    (iv) 
     அ.      2       4        1       3 
       ஆ.     1       3        4       2   
       இ.      3       2        4      1 
       ஈ.      4       2         1      3 
 
3. கணLகியE நடவeLைகக9 ம]cI நிகp2கைள பதிqI வ5ைச  கீேழ ெகா-LகNபd-9ளU.   

அதிலி\sU ச5யான வ5ைசையL க,-பிeLக2I.  

           1)   இ\Nபாg2       2)  MறிNேப-      3)    நடவeLைகக9      4)   ேபேர-   

               அ. 2-3-4-1          ஆ. 1-2-3-4       இ. 3-2-4-1       ஈ. 4- 3-2-1 
 
4. கீpLக,டைவகளிE எU ச5யானU?  

            அ.  HதE =  ெசா.Uக9 + ெபாcNlக9      ஆ. HதE = ெசா.Uக9 – ெபாcNlக9 
      இ. ெபாcNlக9 = ெசா.Uக9 + HதE       ஈ. அைன.UI ச5யானேத 
 
5. நிcவனI  பிற\LML  ெகா-Lக ேவ,eய கட[க9  ------- 

            அ. ெபாcNபாMI        ஆ. ெசலவாMI        இ. கடனாளி ஆவா1   ஈ. ெசா.தாMI 
 
6. பி[வ\வனவ]றிE தறானU எU ?  

      அ. MறிNேப-        --  ேதா]றNபதிேவ- 
      ஆ. வி]பைன ஏ-   --  Uைண ஏ- 
      இ. ெராLகஏ-        --  Hத[ைம ஏ- 
      ஈ. ேபேர-           --  ேதா]றN பதிேவ-   
    
7. பி[வ\வனவ]றிE எU ச5யானU? 

     மா]cxசdீ- எ[பU --------- 
      அ. ஒ\ நிபsதைன ஆைண            ஆ. எz.U வeவிலான ஆவணI அEல  
      இ. இU ஏ]MநராE ஏ]கNப-கிறU.   ஈ.  H.திைர. தாளிE எzதNபடாத ஒ[c 
 
8. ச5யாக ெபா\sதாU எU? 

       அ.  ப]cL MறிNl       --  ெவளி.தி\Nப.த]கான ஆதார ஆவணI 
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       ஆ. வி]பைன ஏ-        --  ெராLக வி]பைன 
       இ.  வர2L MறிNl       --   உ9தி\Nப.த]கான ஆதார ஆவணI 
        ஈ. எsதிரI வா`கியU  --  உ5ய MறிNேப- 
 
9. பி[வ\வனவ]றிE எU MறிNேபd-N பதிவி[ வைகக9 அEல? 

      அ. மா]cNபதி2  ஆ. ேதா]றN பதி2   இ. ெதாடLகN பதி2  ஈ. ச5Lகd-N பதி2 
 
10. ஒ\ நடவeLைக நிகzI ேபாU உடனeயாக பணI ெச|.UதE அEலU ெபcதE நிகpsதாE  

அU  ---------- நடவeLைக ஆMI. 
       அ. வ`கி நடவeLைக    ஆ.  ெராLக நடவeLைக   இ. இர,-I ச5   ஈ. இர,-I தவc. 
 
11. இcதிN பதி2க9 பதி2 ெசgqமிடI ---------- 

        அ. உ5ய MறிNேப-    ஆ. ெராLக ஏ-   இ. ெகா9HதE ஏ-    ஈ. ேபேர- 
 
12. பி[வ\I எLகாரண`களினாE வாeLைகயாள1, சரLகளிNபவ\LM சரLகிைன. தி\Nபி   

அ}Nlகிறா1? 

   (i)  Mைறபா-9ள சரLMக9 

   (ii)  வாeLைகயாள\LM தாமதமாக சரLகிைன அ}NlதE 

   (iii)  ேதைவLM அதிகமான சரLMகைள அ}NlதE 

   (iv)  சரLM மாதி5யிலி\sU மாcபde\.தE 

   ச5யான விைடைய ேத1sெத-Lக2I. 
       அ.  (iii) மd-I தவc   ஆ. (iv)  மd-I தவc  இ. அைன.UI தவc  ஈ. அைன.UI ச5 
 
13. கீpLக,டவ]றிE எU எதி1Nபதிவாக பதி2 ெசgயNப-I?  
     அ. ெசாsத ெசலவி]காக வ`கியிலி\sU எ-.த ெராLகI  

     ஆ. அ|வலக ெசலவி]காக வ`கியிலி\sU எ-.த ெராLகI  

     இ. வாeLைகயாள1, நிcவன.தி[ வ`கிLகணLகிE ேநரeயாகx ெச|.திய ெதாைக 

        ஈ. வ`கி எ-.UL ெகா,ட வde 
 
14. பி[வ\னவ]றிE பிரதிநிதி.Uவ ஆ9சா1 கணLM எU?  
    அ. கdடடI கணLM  ஆ. ெகா-படேவ,eய சIபள கணLM    இ. மேக~ கணLM  

    ஈ. பால[ நிcவனI 

 

15. இcதி சரLகி\Nl, அடLகவிைல அEலU வி]c ஈdடL�eய மதிNl இதிE எU  Mைறேவா 
அதனeNபைடயிE மதிNபிடNப-I எ[ற கணLகியE ேகாdபா- --------  

    அ. HLகிய.Uவமரl    ஆ. பண மதிNபீd-Lக\.U      இ. H[ெனxச5Lைகமரl  

    ஈ. நிகp2 தi12 / க\.U 

 

16. ஒ\ வணிக.தி[ நிதிநிைலைய அறிsU ெகா9ள அeNபைடயானU ---------- 
    அ. MறிNேப-       ஆ. இ\Nபாg2      இ. இ\Nl நிைலL MறிNl      ஈ. ேபேர- 

 

17. கீpக,ட எsதx ெசலவி]M சிEலைற ெராLக.திலி\sU ெகா-LகலாI?  

   அ. தபாEெசல2 ம]cI பயணx ெசல2க9       ஆ. ேமலாள5[ ஊதியI  

   இ. அைறகல[ ம]cI ெபா\.Uைகக9 வா`க   ஈ.  �லN ெபா\dக9 வா`க 

 

18. வ`கிxச5கd-I பdeயE தயா5NபதிE உத2வU ------  
   அ. வ`கி அறிLைக   ஆ. ெராLகஏ-   இ. வ`கி அறிLைக ம]cI ெராLகஏde[ வ`கி ப.தி  
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      ஈ. சிEலைற ெராLகஏ- 

19. வி]பைன ஏdeE பதி2 ெசgவத]M பய[ப-I அeNபைட ஆவணI --------  
      அ. ப]cL MறிNl    ஆ. வர2 MறிNl     இ. இடாNl         ஈ. ெராLக இரசUீ 

 

20. இ\NபாgவிE ப]cN ப.தியி[ ெமா.தHI வர2N ப.தியி[ ெமா.தHI ேவcபdடாE அைத  
எ-.U எzத ேவ,eய கணLM --------------  

   அ. வியாபாரகணLM   ஆ. ேவcபாd- கணLM   இ. அனாம.U கணLM   ஈ. இதரகணLM 

பMதி --- II 

   எைவேய}I 7 வினாLகVLM விைடயளிLக2I.அவ]றிE வினா எ, 21- LM கdடாயI            

   விைடயளிLக2I.                                                   7	×	2 = 14 
21. கணLேக-க9 பராம5Nl எ[பU, கணLM ஏ-களிE நிதி நடவeLைககைளN பதி2 ெசgqI    

     ஒ\ ெசயEHைற. இUேவ, கணLகியலி[ Hத[ைம ெசயEHைறயாMI. 

       கணLேக-க9 பராம5Nைப வைரயc. 
 
22. அ\,  `̀̀̀....    5,00,000 ெராLகUட[ ஒ\ ெதாழிைல ெதாட`MI ேபாU, நிcவன.தி]M `̀̀̀. . . . 5,00,000 

ெராLகமாக கிைடLMI. அேத ேநர.திE வணிக நிcவனI அ\�LM `̀̀̀. . . . 5,00,000 ெகா-Lக 
ேவ,eய ெபாcNl உ\வாகிறU. 

1. இLக\.U, இரdைடNபதி2 HைறயிE, கணLேக-க9 பராம5Nl அைன.தி]MI 
அeNபைடயாக விள`Mகிறதா? 

2. இLக\.திலி\sU உ\வாகிய அeNபைட கணLகியE சம[பாdeைன எzUக. 
 

23.  அ[பி]M காேசாைல �லI ெச|.தியU  `̀̀̀....5,000. 
1. ேம]க,ட நடவeLைகயிE, எைத ப]c ைவLகேவ,-I, எைத வர2 

ைவLகேவ,-I? 
2. கணLகி[ த[ைம யாU? 

 
24. 2018, ஆக�d 1ஆI நா9 சிEலைறLகாசாள5டI `̀̀̀. . . . 2,000 ெகா-LகNபdடU. அவ1 அsத மாதI 

ெசலவழி.த ெதாைக `̀̀̀....850.  ஆக�d 31 அ[c, `̀̀̀....850 தைலைமLகாசாளராE ெகா-LகNப-I. 
அத[�லI ெசNடIப1 மாத.திய ெசல2கVLகாக,  
    1. ெசNடIப1 1 அ[c அவ5டI எ�வள2 ெதாைக இ\LMI? 

         2. MறிNபிdடகால.தி[ ஆரIப.திE சிEலைறLகாசாள5டI தரNபdட ெதாைகLM   
எ[னெவ[c அைழLகNப-I? 

25. க,ண[ எ[பவ1, தனU தsைத ெகா-.த ேசமிNl. ெதாைக `̀̀̀....    2,000 - லி\sU, தனU பிறsத 
நாVLகாக `̀̀̀....500 மதிNபி]M ேகL வா`கினா1 ம]cI `̀̀̀....    300 மதிNபி]M வாp.U அdைடக9 
தயா5Nபத]கான ெபா\dகைள வா`கினா1. தயா1 ெசgத வாp.U அdைடகைள  

                                                    `̀̀̀....250 – LM ெராLக.தி]M வி]பைன ெசgதா1.  
     வினாLக9 

1. வாp.U அdைடகைள வி]பைன ெசgதைத எsத Uைண ஏdeE பதி2 
ெசgயேவ,-I? 

2. க,ண[ எ[பவ1 ெகா9HதE ெசgத ெபா\dகளி[ மதிNl யாU? 
 

26. மா]cxசdீe[ வைரவிலLகணI த\க. 

27. இ\Nபாg2 தயா5LMI Hைறக9 யாைவ? 

28. இரdைடNபதி2 கணLகியE Hைறயி[ ெபா[னான விதிகைள. த\க. 

29. கணLகியE தகவEகளிE ஆ1வHைடய  நப1க9 யாவ1? 

30. ‘காேசாைல இ[}I H[னிைலN ப-.தவிEைல’ எ[பத[ ெபா\9 எ[ன? 
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பMதி --- III 

எைவேய}I 7 வினாLகVLM விைடயளிLக2I.அவ]றிE வினா எ, 31- LM கdடாயI      

     விைடயளிLக2I.                                                  7	×	3 = 21 
31. ஒ\ MறிNேபd-N பதி2 ஒ[cLM ேம]பdட ப]c இன`கைளேயா அEலU ஒ[cLM 

ேம]பdட வர2 இன`கைளேயா அEலU  இர,ைடqேமா ெகா,e\sதாE அU �d-L 
Mறிேபd-Nபதி2 எனNப-I. 
கீpLக,ட நடவeLைககVLM MறிNேபd-Nபதி2 த\க.  

ராI எ[பவ1 ஆக�d, 31, 2018 அ[c சIபளI ெகா-.தU `̀̀̀....15,000, மி[ கdடணI 
ெச|.தியU `̀̀̀. . . . 8,000 ம]cI �லி ெகா-.தU  `̀̀̀. . . . 2,000. 

32. இ\Nபாgைவ எsத ஒ\ நாளிE ேவ,-மானா|I தயா5Lக HeqI. அதாவU மாத இcதியிE, 

காலா,- இcதியிE எ[றா|I, இU ஒ\ கணLகா,e[ இcதியிE தயா5LகNப-வU 

வழLகமாMI. கணLகியE ெசயEHைறயிE, இ\Nபாg2 தயா5NபU எ[பU �[றாவU 

பeநிைலயாMI. நடவeLைககைள MறிNேபdeேலா அEலU  Uைணஏ-களிேலா பதிவU 

HதEபeநிைலயாMI. அதைன அeNபைடயாகL ெகா,-  ேபேரd-L கணLMகைள. 

தயா5NபU இர,டாவU பeநிைலயாMI. 
 

33. வினாLக9 : 1. இ\Nபாg2 வழLகமாக எNேபாU தயா5LகNப-கி[றU?  
               2. எத[ அeNபைடயிE, ேபேரd-L கணLMக9 தயா5LகN ப-கி[றன? 

                     3. இ\Nபாgவிலி\sU எ-LகNபdட ேபேரd-LகணLMகளி[ இ\Nlகைள   
                       அeNபைடயாகL ெகா,-, நிதிநிைலஅறிLைககளான வியாபார ம]cI  
                       இலாபநdடL கணLMகைளqI ம]cI இ\Nl நிைலLMறிNைபqI தயா5Lக  
                        Heqமா? 
 
34. கீpLகா�I நடவeLைககைளL MறிNேபdeE பதிsU ேபேரdeE எ-.ெதzத2I  

           2015                                                               `̀̀̀ 

           மா1x  1   ேசாH எ[பவ\LM கடனாக சரLM வி]றU   5,000  

                   7    ெராLக.தி]M அைறகல[ வா`கியU           300  

                  15     வde ெப]றU                                    1,800 

 

35. இயsதிரI ெபா\.த �லி `. `. `. `.     8,000 8,000 8,000 8,000 ....        �லி கணLகிE ப]c ைவLகNபd-9ளU. 31.eசIப1 2016 
இE தி\.தN பதிவிைன. த\க. 
 

36. கீpக,ட நடவeLைககைளL ெகா,- கணLகியE சம[பாdைட தயா5Lக2I : 
      1) எழிE வியாபாரI ெதாட`கியU   `. 75,000     `. 75,000     `. 75,000     `. 75,000     2)  சரLM ெகா9HதE ெசgதU  `. 25,000  `. 25,000  `. 25,000  `. 25,000      

                                    3)  ஊதியI ெராLகமாக வழ`கியU   `. 27`. 27`. 27`. 27,000 ,000 ,000 ,000     

    

37. கணLகியE சம[பாde[NபாdeE வி-பdட ெதாைகயிைனL க,-பிe. 

                 ெசா.Uக9    =   HதE      +  ெபாcNlக9 
            (அ)     22,000         =     ?          +     3,000 
           (ஆ)       ?         =   27,000       +     44,000 
                        (இ)      52,000      =   44,000       +         ?    
 

38. பி[வ\I விவர`கைளL ெகா,- வ`கி ச5Lகd-I பdeயE தயா5Lக. 
i) தி\.ராம}LM அளி.த காேசாைல இUவைர ெச|.UைகLM H[னிைலN 

ப-.தNபடவிEைல `.7,5007,5007,5007,500 
ii) வ`கியிE ெச|.திqI வ�லாகாதU `.3,0003,0003,0003,000 
iii) வ`கி அளி.த வde `.`.̀.`.    100.100.100.100. 
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39. வி-பdட. ெதாைகைய �1.தி ெசgய2I. 

தனிNப.தி ெராLக ஏ- 

நா9         ெபcதEக9 இ
.
எ 

ேப.
ப.
எ 

ெதாைக 
      `. 

நா9 ெச|.தEக9 சா
ச.ீ
எ 

ேப
.
ப
எ 

ெதாைக 
     `. 

2018 
ஆக 1 

   25 

 
HதE க/ M 
வி]பைன க/M 

   
12,000 
 1,500 
 

2018 
ஆக19 
   31 

 
ெகா9HதE க/M 
இ\Nl கீ / இ 

   
3,500 
--------- 

    ---------     --------- 

 
40. ேதைவெயனL க\UI இட.திE ச5யான பதி2கைள. த\க, 

     அ) ெகா9HதE ெசgதU.              ஆ)  வ`கியிE ெச|.தியU         இ) அ\�LM சரLM வி]றU 
              ெராLக க / M    ப                     ெராLக க / M     ப                      ெராLக க / M     ப 
                  ெகா9HதE க / M                        வ`கி க / M                           வி]பைன க / M  

        பMதி --- IV 

    அைன.U வினாLகVLMI விைடயளிLக2I.                                 7	×	5 = 35 
41. தி\. ேகாவிsத[ அவ1களி[ ஏ-களிE கீpகா}I நடவeLைககைளL MறிNேபdeE பதி2        
    ெசgக. 
    2013                                                                     `.`.`.`. 
   மா1x  1  தி\. ேகாவிsத[ ெதாழிE ெதாட`கியU              20,000 
           3 காேசாைல ெகா-.U சரLM வா`கியU                 5,000 
           7 வ`கியிலி\sU கட[ ெப]றU                           8,000 
          11  கபி|LM கடனாக வி]பைன ெசgதU                  13,000                                     
          18  அ|வலக ெசல2கVLM வ`கியிலி\sU              7,200 
              பணI எ-.தU 
          22  மணியிடமி\sU அைறகல[ வா`கியத]M            25,000 
              இைணய வ`கி �லI ெச|.தியU 
          30  காேசாைல �லI சIபளI வழ`கியU                  12,000 

                                   ( அEலU ) 

  கீpLகா�I தகவEகளிலி\sU தி\.க[னியNப[ அவ1களி[ வ`கிx ச5கd-I பdeயைல.  
  த\க. 

i) ெராLக ஏde[பe இ\Nl                             `.`.̀.`.        8,0008,0008,0008,000 

ii) வ`கியிE ெச|.திqI வ�லாகாதU                `.`.`.`. 4,600 
iii) அளி.த காேசாைலக9 ெச|.UைகLM              `.`.`.`.    5,0005,0005,0005,000 
   H[னிைலN ப-.தNபடவிEைல       

iv) வ`கி கdடணI                                         `.`.̀.`.          600                                        
v) தி\. ேகாl அவ1க9 வ`கியிE ேநரeயாக           `.`.`.`. 7,000     
    ெச|.தியU       
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42. பி[வ\I நடவeLைககைளL ெகா,- ெராLகI, வ`கி ம]cI த9Vபe ப.திக9 ெகா,ட 
ெராLக ஏ- தயா1 ெசgக. 
  2008 ஜனவ5                                             `.`.`.`. 
     1   ெராLக இ\Nl                                 50,000 
         வ`கி இ\Nl                                  30,000 
     3   வ`கியிE ெச|.தியU                       48,000 
    10   ராமனிடI ெப]ற காேசாைல                 32,000 
         த9Vபe அ}மதி.தU                          200 
    13   அகிலா2LM வழ`கிய காேசாைல          10,200 
         த9Vபe ெப]றU                                150 
    28   ெசாsத ேதைவLM வ`கியிலி\sU  
         பணI எ-.தU                                     500 
    29   அ|வலகx ெசலவி]காக                       5,000 
         வ`கியிலி\sU பணI எ-.தU   
    30   பணியாள1கVLM ஊதியI                       8,500 
         இைணய வ`கி �லI ெச|.தNபdடU 

( அEலU ) 

    பி[வ\I வணிக நடவeLைககளி[ விைள2கைள கணLகியE சம[பாdeE கா,பிLக2I.  

(i) அ[l, ெராLகI `̀̀̀....    20,000 ;  சரLMக9  `̀̀̀....    12,000  ம]cI  இயsதிரI  `̀̀̀....    8,000 ஆகியவ]cட[ 

ெதாழிE  ெதாட`கினா1 

(ii)  ரமணியிடமி\sU கட}LM சரLM வா`கியU   `̀̀̀....    7,000  

(iii) ரமணிLM `̀̀̀....    6,900  ெகா-.U  கணLM HzவUI தi1LகNபdடU  

(iv)  `̀̀̀....    5,400  மதிNl9ள சரLMக9 கட}LM இராஜ}LM வி]கNபdடU  `̀̀̀....    6,000  

(v)  இராஜனிடமி\sU  `̀̀̀....    5,800 ெப]cLெகா,- அவரU கணLM HeLகNபdடU  

 
43. பி[வ\I இ\Nபாgவிைன ச5ெசgய2I. 

விவரI ப]c ( ` )` )` )` ) வர2 ( ` )` )` )` ) 

HதE 1,50,000  
வி]பைன  75,000 
ெகா9HதE 45,000  
சIபளI 3,500  
ெப]ற வாடைக 500  
வ`கிேமE வைரNப]c  3,100 
கடனisேதா1  5,500 
வளாகI 1,46,000  
ெதாடLகx சரLகி\Nl  10,000 
வி]பைன. தி\NபI 1,000  
அளி.த த9Vபe  800 
ெப]ற த9Vபe  1,000 
�லி 2,900  
ெச|.திய கழி2  1,100 
கடனாளிக9 22,800  
ெபாUx ெசல2க9 2,000  
ெமா.தI 2,35,100 2,35,100 

( அEலU ) 
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 கீpLகா�I விவர`கைளL ெகா,- தி\. சsதிரனி[ தனிNப.தி ெராLக ஏ- தயா1 ெசgக. 
         2012 eசIப1                                                                  `.`.`.`. 
            1   ெராLக இ\Nl                                                     80,000 

            7   ெராLகI ெகா-.U சரLM வா`கியU                          25,000 

            9   M\விடமி\sU சரLM கட}LM வா`கியU                    6,000 

           12   ேசாH2LM சரLM கட}LM வி]றU                            8,000 

           14   M\வி]M ெச|.தியU                                            6,000 

           17   ேசாHவிடமி\sU ெராLகI ெப]றU                             8,000 

           20   வியாபார ெசல2க9 ெசgதU                                     10,000 

           21   கி\~ணாவிடமி\sU காேசாைல ெப]றU                      10,000 

           27   கழி2 ெப]றU                                                       5,000 

 

44. தி\. H.U அவ1களி[ ஏ-களிலி\sU எ-LகNபdட இ\NlகைளL ெகா,- 31. 12. 2016 ஆI     
         நாைளய இ\Nபாg2 தயா5Lக.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) சIபளI      `.`.`.`.    5,000            5,000            5,000            5,000                                                                                                                            2)            HதE                            `.`.`.`.        34,34,34,34,000         3)                கடனisேதா1  `.`.`.`.    1,000    1,000    1,000    1,000     
4) ெகா9HதE  ` 10,00010,00010,00010,000               5)    கடனாளி      `.`.`.`.    9,,0009,,0009,,0009,,000                                                                            6)   வி]பைன    `.`.`.`.    16,000          16,000          16,000          16,000              

7)  உ9 ஏ]றிxெசE ெசல2        `.`.̀.`.        1,000    1,000    1,000    1,000            8)            இயsதிரI     `.`.`.`.        20,000            20,000            20,000            20,000                        9)            எ-Nlக9        `.4,000`.4,000`.4,000`.4,000                                

                    10)            ெபcத]M5ய மா]cxசdீ-         `.`.`.`.    2,0002,0002,0002,000   

( அEலU ) 

      பி[வ\I நடவeLைககளிலிsU MறிNேபd-N பதி2கைளqI ம]cI ேபேரd-L   
கணLMகைளqI தயா5Lக2I.  

      2015                                                                   `.`.`.`. 

      பிN 1  ெராLக.தி]M சரLM வி]றU                              5,000  

          2  Mமா1 எ[பவ5டமி\sU கட}LM சரLM வா`கியU   4,000  

          5  பிரl எ[பவ\LM கட}LM சரLM வி]றU               8,000  

         12  பிரlவிடமி\sU ெராLகI ெப]றU                         1,200  

20 Mமா\LM ெராLகI ெச|.தியU                           2,000  
25  சIபளI ெராLகமாக ெகா-.தU                            3,000  

 
45. பி[வ\I விவர`கைளL ெகா,- ேகாவிsத[ அைறகல[ நிcவன.தி[ 2018 ஜூைல   

     மாத.தி]கான வி]பைன ஏdeைன தயா1 ெசgக. 

       2018 ஜiைல 5.    இரா� & ேகாவி]M கட}LM வி]றU  
                         10 ேமைஜக9 ேமைஜ ஒ[c `̀̀̀    ....    1,8001,8001,8001,800 வ iதI 
    10 நா]காலிக9 நா]காலி ஒ[c `̀̀̀    . 1,000. 1,000. 1,000. 1,000 வ iதI 
           ஜூைல 11   �பி நிcவன.தி]M ெராLக.தி]M வி]றU 
    8 ேமைஜக9 ேமைஜ ஒ[c `̀̀̀    ....        2,500 2,500 2,500 2,500 வ iதI 
    8 நா]காலிக9, நா]காலி ஒ[c �.150 வ iதI 
           ஜூைல 15.   அல`கா1 நிcவன.தி]M கட}LM வி]றU 
    5 அலமா5க9, அலமா5 ஒ[c `̀̀̀    ....    5,0005,0005,0005,000 வ iதI 
    3  ேமைஜக9, ேமைஜ ஒ[c `̀̀̀    ....3,500  3,500  3,500  3,500   வ iதI 
          ஜூைல 21.   இயsதிரI கட}LM வி]றU `̀̀̀    ....    3,0003,0003,0003,000 
          ஜூைல 25.   ேகாபிநா.தி]M கட}LM வி]றU :  
                        7 ேமைஜக9, ேமைஜ ஒ[c `̀̀̀    ....        4,500 4,500 4,500 4,500     வ iதI 
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46. பி[வ\I MறிNேபd-N பதி2களிE வி-பdட தகவEகைள நிரNlக. 

                           பிரதiN ஏ-களிE MறிNேபd-N பதி2க9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

( அEலU ) 

     கீேழெகா-LகNபd-9ள விவர`களிலி\sU ரஹiI நிcவன.தி[ 2018 மா1x 31-I நாVLM5ய 
வ`கிx ச5கd-I பdeயைல. தயா1ெசgக.  

1 ெராLக ஏde[ பe ேமEவைரNப]c `.`.̀.`.2,500  
2 ெராLக ஏde[ ப]c பLகI `.`.̀.`.700 Mைறவாக �dடNபd-9ளU.  
3 நிகpேநர ெமா.த தi1வகI (RTGS) வழியாக வ`கியிE ெபறNபdட ெதாைக `.`.`.`.2,00,000 

ெராLக ஏdeE பதியNபடவிEைல 
4 2018 மா1x 29 அ[c வி-.த இ\ காேசாைலக9 `.`.`.`. 1,800 ம]cI 2,000-இE இர,டாவU 

காேசாைல மd-ேம ெச|.UைகLM H[னிைலNப-.தNபdடU.  

5 நிைல அறி2c.தலி[ பe வ`கி ெச|.திய சி]csU மீதான காNபீd- HைனமI 
`.`.̀.`.1,000 ெராLகஏdeE பதியNபடவிEைல.  
 

47. தி\.அ\9 அவ1களி[ இ\ப.தி ெராLக ஏdeE கீpLக,ட நடவeLைககைள பதி2 ெசgக. 
   2006  ஜூைல                                          `.`.`.`. 
           1   ெராLக இ\Nl                         48,000 
           2   ெராLக வி]பைன                      7,000 
           7   ெராLக ெகா9HதE                   18,000 
            8   கமலிடமி\sU ெப]றெராLகI        3,450  
                 அ}மதி.த த9Vபe                     50 

                 10   வ`கியிE ெச|.தியU                21,000 
                 15   விளIபரx ெசல2கVLM ெராLகI    1,000 
                      ெச|.தியU 

நா9 விவரI ேப.ப.எ ப]c 
   `.`.`.`. 

வர2  
   `.`.`.`. 

2018 
ஆக� 

1 

-----------                               ப 
    ------------ 
( ெதாழிE ெதாட`கியU ) 

 25,000  
 ---------- 

13 அ|வலக ெசல2க9 க / M      ப 
     ெகா9HதE க / M 
( ----------------------------------)  

 1,000  
---------- 

21  --------------                            ப 
      ----------- 
( வ`கியிலி\sU எ-.தU) 

 ----------  
12,600 

25 பாl க / M                          ப   
    வி]பைன க / M 
(  -------------------- ) 

 12,000  
12,000 

26 காNபீd- HைனமI க / M       ப 
    வ`கி க / M  
(  -------------------- ) 

 1,5000  
--------- 

30  --------------                            ப 
      ----------- 
( வி]பைனLM பணைவNl 
இயsதிரI �லI ெப]றU ) 

 ----------  
12,600 
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                18  அ|வலக ெசலவி]காக காேசாைல     10,000 
                    �லI ெராLகI எ-.தU 
                19   அ\�LM ெச|.திய ெராLகI `.`.`.`.    1,850  
                     அவ1 அ}மதி.த த9Vபe                 150 

( அEலU ) 

   கீpLக,ட விவர`களிலி\sU H[பணமீdl HைறயிE பாMப-.தNபdட சிEலைற ெராLக 
ஏdைட. தயா5Lக2I.  

          2017 ஜுைல                                                     `.`.`.`. 

               1   காசாள5டமி\sU H[பணI ெப]றU           2,000  

               7   மடE ஏ- ம]cI பதிேவ-க9 வா`கியU        100  

               8  ெவ9ைள. தா9க9 வா`கியU                      50  

             10   ஆdேடா 5L�ா கdடணI ெகா-.தU             200  

             15   �லி ெகா-.தU                                       300  

             18   தபாE ெசல2க9 ெசgதU                            100  

             21   எzU ெபா\9க9 வா`கியU                        450  

             23   ேதநi1 ெசல2க9 ெசgதU                              60  

             25   U5த அ�சE ெசல2 ெசgதU                        150  

             27   சி]c,e ெசல2க9 ெசgதU                        250  
        31  ஏ]றிx ெசEெசல2க9 ெசgதU                       150 

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/08/plus-one-11th-exam-model-question-paper-from-padasalai.html


