
B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 9629647613 

காலா!"#ேத&' மாதி*வினா#தா. --- 1  ( 2018 ) 
( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 

                                    ேமDநிைல GதலாH ஆ!" 
                                             வணிகவியD 

ேநரH : 2.30 மணி                                                                 மதிNெப! : 90 
                                            பQதி ---- I 
  அைன#S வினாTகUTQH விைடயளிTக'H.                                  20 × � = 20 
1. வியாபாரH மZ[H வணிகH ____ சாHரா]ய#திD  ெபாSவானைவயாக இ_`தS.  

       அ. பDலவா                    ஆ. ேசாழா                    இ. பா!bயா  

2. கீேழ ெகா"TகNபdட தகவDகளிD, ப!டமாZ[ நிப`தைனகUTQ ெபா_`தாS எS? 
  அ. ேதைவTQ அதிகமாகN ெபா_dகைள இ_NபிD ைவ#தி_#தD 

      ஆ. உ*ைம மாZறH ேதைவயாக இ_#தD   இ. ேநரb ெதாட&i இDலாமD இ_#தD 
3. ெதாழிD ெசயDபா"கைள அள', ------------ மZ[H பணிக. அbNபைடயிD வைகNப"#தN   

ப"கிjறS.  
  அ. உ*ைம           ஆ. உடைம           இ. ெசயDபா"க. 

4. பிjவ_வனவZ[. எ`த ஒj[  ெதாழிD அைமNi  இDலாதS?  
  அ. ld" பmQ நி[மH        ஆ. தனியா.வணிகH           இ. அரn நி[மH 

5. இ`S ld"T Q"HபH  யாராD நி&வகிTகNப"கி்றS?  
  அ. Gதளாளி       ஆ. க&#தா       இ. ேமலாள& 

6. கீழTக!டவZ[. எS நாடளமjற அDலS மாநிலq சdட மjறmக.  இயZறிய சdட#திj   
rலH உ_வாTகNப"கிறS? 
  அ. பdடய (சாசன) நி[மH       ஆ. சdGைற நி[மH      இ. அரn நி[மH 

7.  ------- எjபS நி[ம#திj அmகீக*TகNபdட அsவலக ைகெயt#தாQH. 
 அ. நி[ம#திj ெபய&    ஆ. இயTQந*j ைகெயாNபH   இ. ெபாSG#திைர 

8. ராTேடD ெசாைசயிdb ேதாZ[வி#தவ& --------- 
  அ. ராப&d ஓெவj       ஆ. H.C. காDெவ&d    இ. டாDமாTகி  

9. ஒj[TQ ேமZபdட நா"களிD இயmQH நி[வனmகைள --------- எj[ அைழTகN 
ப"கிjறS.  
  அ. அரn நி[வனmக.  ஆ. பjனாdd" நி[வனmக.   இ. தனியா& நி[வனmக. 

10. ெபாS# Sைற நி[வன#திj மிகN பழைமயான அைமNi ------------ 
 அ. ெபாS#Sைற நி[வனH     ஆ. Sைறவா* அைமNi      இ. சdGைற நி[வனH 

11. இ`திய *ச&v வmகி ஏNரD 1, _____ ஆ!" GதD தj பணிகைள ெதாடmகியS.  
  அ. 1936           ஆ. 1935            இ. 1934 

12. உ.y& பQதி வmகிக.  ஊTQவி#S  வ_வS -------- 
  அ. கிராம ேசமிNi       ஆ. வணிகq ேசமிNi     இ. ெதாழிZSைற வள&qசி 

13. RTGS rலH Qைற`தபdசH எvவள' பணH ப*மாZறH ெச{ய Gb|H? 
 அ. எvவள' ெதாைக ேவ!"மானாsH    ஆ.  5,00,000  இ. 2,00,000 

14.  தமி}நா"  ப!டக காNபக கழகmக. (TNWC) ------------ ஆH ஆண" நி[வNபdS. 
 அ. 1959        ஆ. 1969        இ. 1958 

15. எ`த ப!டக காNபக#திD,ஒேர ேநர#திD பல �[ கிேலா எைட|.ள சரTQகைள  
ைகயாளTlbய வசதிக. உ.ளS? 

         அ. ெபாS ப!டக காNபகH       ஆ. தானியmகி ப!டக காNபகH   
         இ. Qளி&பதன ப!டக காNபகH 

16. iற ஒNபைடNபிj GTகிய நjைம --------- 
 அ. உZப#தி திறj      ஆ. திறj    இ. ெசல' QைறNi 

17. பிjவ_வனவZறிD எS காNபீdbj பணி அDல?  

B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 9629647613 

          அ. கடj நிதி அளிNi         ஆ இட& பகி&'     இ) rலதன#ைத திரdட உதவி 
18. பிj வ_வனவZறிD எைவ ெபாS சரTேகZறியிj கீ} வ_H? 

 அ. இரயிDேவ      ஆ. நகரN ேப_`S    இ.  கடD ேபாTQவர#S 
19. ஒj[ திரd"H உZப#தி# ெதாழிZசாைலTQ உதாரணH ---------- 

 அ. பாலிய�d      ஆ.  வ!ணH தயா*#தD         இ. கணினி 
20. தனியா. வணிக*j Qைறவான -------------,  நி[வன வி*வாTகH ெச{ய ெப*SH பாதிNபாக   

உ.ளS 
 அ. கDவி அறி'       ஆ. ேமலாjைம திறj     இ. உைழNi 

பQதி --- II 

எைவேய�H 7 வினாTகUTQ விைடயளிTக'H.அவZறிD வினா எ! 21- TQ கdடாயH            

விைடயளிTக'H.                                                     7	×	2 = 14 
21. ldடா!ைம உடjபா" எt#SவbவிD இ_`தாD உ!டாQH நjைம யாS? 

22. ெபா_ளாதார நடவbTைகக. எjறாD எjன? 

23. தனியா. வணிக#திD இரகசிய# தjைம எNபb காNபாZற இயsH? 

24. ld"_வாTக#திj அbNபைடயிD நி[ம#திj  வைககைள விவ*. 

25. ஒ_ பmQ – ஒ_ வாTQ  - QறிNi வைரக 
26. ெசs#தNபdட rலதனH Qைற`தபdசH  �.5,00,000 ெகா!b_Tக ேவ!bய நி[மH எS? 

அ`த நி[ம#திZQ கடன�d"N  ப#திர#திரmகைள ெவளியிட# தைட ெச{யNபd".ளதா? 

27. ld"ற' சmக#திD Qைற`தவ* ெசs#த Gb|மா? 

28. ஒ_ நாdbD பதி' ெச{யNபd" ஒj[TQ ேமZபdட நாdbD ெதாழிD  நட#திT 
ெகா!b_TQH சில பjனாd"  நி[வனmகளிj  ெபயைரT QறிNபி்ட'H 

29. ேசைவ# ெதாழிDகளிD உ.ள ேசைவக. யாைவ? 

30. காேசாைலயிj இடSபTக ேமD rைலயிD, இர!" இைண Q[TQ ேகா"க. 
வைரதைலT QறிTQH காேசாைல எS? இ`த காேசாைலTQ, வmகியிj பணH வழmQH 
ேமைசயிD பணH வழmகNப"மா? 

பQதி --- III 

எைவேய�H 7 வினாTகUTQ விைடயளிTக'H.அவZறிD வினா எ! 31- TQ கdடாயH      

        விைடயளிTக'H.                                                                   7	×	3 = 21 

31. எ`த வைகயிD ெதாழிD ெசயDGைற iறஒNபைடNi GTகியெமன நிைனTகிறா{? 

32. ேபாTQவர#S - வைரய[ 

33. ம_#SவT காNபீ" எjறாD எjன? 
34. சிறிய நிதி வmகிக. எjறாD எjன? 

35. இ`திய *ச&v வmகியிj பணிக. யாைவ?  

36. ெசயDGைற விதிகளிD அடmகி|.ள ெபா_ளடTகmக.  யாைவ? ( எேத�H ஆ[ ) 

37. அைமNi Gைறேய" எjறாD எjன? 

38. ேசாழ& கால#திய SைறGகmகைளT Qறிபி"க 

39. வைரயறாN ெபா[Ni எjறாD எjன? 

40. உ.y*D இ_TQH ேவளா! Qbக., தmகளிj  நிலmகைள, தனி# தனிேய பயி*"வதZQ  

பதிலாக, அவ&க. அைனவ_H ஒjறாக இைண`S, ேபரளவிD விவசாயH ெச{ய  உத'H 

சmகH எS? அதைனN பZறி விளTQக. 
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பQதி --- IV 

 அைன#S வினாTகUTQH விைடயளிTக'H.                                                 7	×	5 = 35 
41. இலாபH ஈd"வதZகான ேநாTேகா" ேமZெகா.ளNப"H எ`த ஒ_ ெபா_ளாதார 

நடவbTைகேளா"H ெதாட&iைடயS வணிகH. அ#தைகய வணிக#திj சிறNபியDiகைள 
விவ*  

( அDலS ) 
ெபா_ளாதாரq ெசயDபா"கUTQH  மZ[H ெபா_ளாதாரq சா&பZற ெசயD பா"கUTQH 

உ.ள ேவ[பா"கைள விவ* 
 

42. ”உ[Nபின&களிj ெபா_ளாதார  நலைனN ெப_TகிT  ெகா.வதZகாக, மனித&க. எjற 
GைறயிD  சம#Sவ அbNபைடயிD  மTக. அவ&களாகேவ ஒj[ப"H  அைமNi” எj[ 
H.காDேவ&d அவ&க. எதைனT QறிNபி"கிறா&? அதj ெகா.ைகக. எjன?  (ஏேத�H 4) 

( அDலS ) 
ெபாS#Sைற நி[வனmகளிj சிறNபியDiக. யாைவ? (ஏேத�H ஐ`S மd"H) 
 

43. இ`திய *ச&v வmகியிj  ெசயDபா"களிD ஐ`திைன வி*வாக வைகNப"#Sக. 
( அDலS ) 

வணிக வmகிகளிj பலதரNபdட வmகி ேசைவகளிD ” ைவNiகைள ஏZறD” பZறி விளTQக. 
 

44. எ`த �}நிைலயிD, ந�திமjற#தாD ldடா!ைம கைலTகN ப"கிjறS?  
( அDலS ) 

ேபாTQவர#திj பDேவ[ வைககளிD நிலN ேபாTQவர#S பZறி விளTQக. 
 

45. ேகரளா மாநில#ைதq ேச&`த மTக., தmகUடய நிைலq ெசா#S மZ[H நடNiq 

ெசா#STகளிj மீS எ#தைகய Gjெனqச*Tைக நடவbTைககைள ேமZெகா!b_`தாD, 

தZேபாைதய ெவ.ளபாதிNபினாD, தmகUTQ ஏZபdட ெபா_ளாதார இட&பா"களிலி_`S  

Qைற`தளவாவS மீ!" வ`தி_Tக Gb|H? அ#தைகய சிறNi வா{`த திdடH எS? அதj 

வைககைள  n_Tகமாக வி்ளTQக   

( அDலS ) 

ஏd"Tகடj Gகைமயிj சிறNபHசmகைள ெதளி'ப"#Sக. 

46. வட இ`தியாவிD வணிகH மZ[H வியாபார#திj வள&qசிைய விவ*  
( அDலS ) 

 ெதாழிD, சிறNi# ெதாழிD மZ[H ேவைல வா{Ni - ஓ& ஒNபீ" ெச{க 
47. வmகிக. வாbTைகயாள&களிj Gகவ&களாகq ெசயDபd"q சில ேசைவகைள 

வழmQகிjறன.  
          1. அ#தைகய ேசைவைய எjனெவj[ அைழTகN ப"கிjறன?  
          2. அவZறிj ெசயDபா"களிD நாjகிைனT QறிNபி"க. 

( அDலS ) 
தZேபாS அைன#S வmகிகUH, வmகி ப*வா்#தைனTகான ேநரH மZ[H ெசலைவ 
Qைற#S வாbTைகயாள&கUTQ வசதியான வmகி ேசைவகைள இைணயH rலH 
வழmQகிjறன. 

1. இ`த lZ[ உ!ைமயா?  ேமsH,  
கீ} Qறி#S.ள அதj ேசைவகைளN பZறி சி[ QறிNi வைரக. 

2. NEFT- ேதசிய மிjன� நிதிN ப*மாZறH  (National Electronic Fund Transfer) 
3. RTGS – உ!ைம ேநேர#த# த�&வக அைமNiக. (Real Time Gross Settlement System) 
4. இைணய வmகியியD (Internet Banking) 
5. ைகேபசி வmகியியD (Mobail Banking) 
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