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

 காலா���ேத
� மாதி�வினா�தா� --- 2  ( 2018 ) 
( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 

                                    ேம/நிைல 2தலா3 ஆ�� 
                                             வணிகவிய/ 

 ேநர3 : 2.30 மணி                                                               மதி;ெப� : 90 
                                            ப?தி ---- I 
  அைன�B வினாCகDC?3 விைடயளிCக�3.                              20 × � = 20 
1. அ
�தசா�திர3 எKற M�தக�ைத  எNதியவ
 -------------- 

           அ. ெகளO/ய
           ஆ. சாணCகியா           இ. திQவ�Dவ
  

2. வியாபார�தி/ ஈ�பSOQTத ெவளிநாSடவ
க� ---------- எனஅைழCக;பSடன
. 
      அ. யவன
க�      ஆ. ஜானக
    இ. பா/பK 
3. இலாப3 ஈS�வதWகாக ேமWெகா�ள;ப�3 அைன�B நடவOCைககD3 -------- 

நடவOCைகக� ஆ?3. 
      அ. ெபாQளாதார சா
பWற       ஆ. ெபாQளாதார         இ. வணிக3 
4. கீZCக�டவWறி/ எB பழைமயானவியாபார அைம;M வOவ3?  

      அ. தனியா�வணிக3         ஆ. \Sடா�ைம         இ. \S�ற� ச]க3 

5. \Sடா�ைமய ----------- பதி� ெச_யலா3.  

                 அ. நி`ம; பதிவாள
        ஆ. \ட�்ற� பதிவாள
 இ. \Sடா�ைம பதிவாள
 
6. ஒQ நாSOK அரசேலா, அரசிடேமா வழ]க;பSட சாசன�திK விைளவாக உQவாCக;ப�3   

நி`ம]க� _______ என;ப�3.  
         அ. பSடய (அ) சாசன நி`ம]க�  ஆ. சS2ைற நி`ம]க�  இ. பதி� ெச_ய;பSட  
            நி`ம]க� 

7. ப]?தார�K ெபா`;M -------------- 
          அ. வைரய`Cக;படாதB  ஆ. வைரய`Cக;பSடB  இ. ப]?கDC? ஏWப  
             வைரய`Cக;பSடB 

8. iக
ேவா
 \S�ற� ----------நாSO/ 2தK 2தலாக ெவWறி;ெபWறB  

           அ. இTதியா    ஆ. அெம�Cகா         இ. இ]கிலாTB   

9. ேகாேகா ேகாலா ---------- நி`வன�திW? உதாரண3 

            அ. பKனாS� நி`ம3      ஆ. அரj நி`ம3     இ. இைண நி`ம3 

10. ஒQ அரசா]க நி`வன3 எதK ெபய�/ ப]?கைள வா]?கிறB?  

            அ. பிரதம
        ஆ. ?Oயரj� தைலவ
    இ. இTதிய� தைலைம நkதிபதி 

11. வ]கிய
க� பண�ைத ைகயா�பவ
க� மட�ம/ல, ___________ C? வழிகாS�பவ
 
களாக�3  இQCகிறா
க� 

           அ. ெபாQளாதார வள
lசி      ஆ. வ
�தக வள
lசி       இ. ெதாழி/ வள
lசி 

12. கீZCக�டவWறி/ எB  ெதாழிWBைற வ]கி அ/ல?  

          அ. ICICI      ஆ. HSBC         இ. SIDBI 

13. மிKனq வ]கியிைன ------------ rல3 ெசய/ப��தலா3.  

          அ.  கணினிக�   ஆ.  ATM     இ. ேமWக�ட இர��3 

14. ம�திய ப�டக கா;பக கழக3 (CWC) நி`வ;பSட ஆ�� ---------------- 
          அ. 1937          ஆ.1947          இ. 1957  
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15. பழ]க�, கா_கறிக� ேபாKற அNகC\Oய ெபாQSகைள ேசமி;பிCக எ�தைகய ப�டக    
கா;பக]க� உதவி; M�கிKறன? 

         அ. ெபாB ப�டககா;பக3 ஆ. சிற;M ெபாQ� ப�டககா;பக3  இ. ?ளி
பதன ப�டக  
           கா;பக3 
  

16. ெபய
lசியலிK 2Cகிய நKைம ----------- 

         அ. இலாப3 ஈS�த/     ஆ. ெசல�கைள ?ைற�த/    இ. உWப�திேம3பா� 

17. பிவQவனவWறி/ எைவ தவறான \W`? 

          அ. \S�ற� ச]க]களி/ யா
 ேவ��மானாv3 உ`;பின
 ஆகலா3. 

                  ஆ. எளிைமயான ேதாW`வி;M 

          இ. இதK ேகாSபா� “ ஒQப]? ஒQவாC?” 

18. எTத ஒQ நப
 ெபாQ�கைளy3, வாைடCகாக பாரபSசமிKறி ஏWறிl ெச/v3 
வியாபார�தி/ ஈ�ப�பவைர ------------ எK` அைழCகலா3. 

          அ. தனிl சரCேகWறிக�     ஆ. ெபாBl சரCேகWறிக�   இ. ஒ;பTததார
. 

19. 2O�Wற ெபா`Sகைள 2W`; ெபWற ெபாQளாக மாWற;ப�3 ெதாழிWசாைல ---------  

          அ. பி��ெத�C?3 ெதாழிWசாைல         ஆ. கS�மான ெதாழிWசாைல   

          இ. ஒK` திரS�3 உWப�தி� ெதாழிWசாைல 

20. ஒ;பTத3, பதி� ேபாKறைவ ------------ அைம;பிW? அவசியமி/ைல. 

 அ. தனியா� வணிக3     ஆ. \Sடா�ைம     இ. \S�; ப]? 

ப?தி --- II 

எைவேயz3 7 வினாCகDC? விைடயளிCக�3.அவWறி/ வினா எ� 21- C? கSடாய3            

விைடயளிCக�3.                                                      7	×	2 = 14 
21. வாOCைகயாள
கDடK ேநO� ெதாட
M ெகா�வதா/, தனியா� வணிக
 அைடy3 பயK  

யாB? 

22. பா�Oய
 ஆSசிC கால�தி/  தாமிர3, Bணி, உ;M, {Cக�, சTதன3, மீK, ெந/, 
தானிய]க�, 2�BCக� ேபாKற ெபாQ�கைள விW?3 இட�திைன எKனெவK` 
அைழ�தன
? விWபைன பகலி/ நடTதைத எ}வா` ெசா/ல;பSடB? 

23. இTBl சSட�திK இரண� பி��க�  யாைவ? 

24. இTB \S� ?�3ப தைலவைர ேமலாள
 என அைழCக காரண3 யாB? 

25. தகவலறிCைக எKறா/ எKன? 

26. ஒQ பிO;M நி`ம3 , எ�தைன  Bைண நி`ம]கைள  நி
வகிCகலா3? பிO;M நி`ம3 
ெபாQ� தQக 

27. \S�ற� வைரய`. 

28. திQ. கா
�திC எKபவ
 நா�ேதா`3 மாைல ேவைளகளி/ ?/பி ஐ�கி�3 விWபைன 
ெச_வா
. 
  அ)  இதி/ \ற;பS��ள பO, அவ
 எTத ெபாQளாதார ெசய/பாSO/ ஈ�பS��ளா
? 
  ஆ)  அதK ெபாQைள எNBக. 

29. அரj நி`ம3 எKறா/ எKன? 

30. வழ]க/ ஆைண எKறா/ எKன? 

ப?தி --- III 
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எைவேயz3 7 வினாCகDC? விைடயளிCக�3.அவWறி/ வினா எ� 31- C? கSடாய3      

 விைடயளிCக�3.                                                                   7	×	3 = 21 
31. Mற திறன kSட/ வைரய`Cக 

32. ப�டக சாKறாைண மW`3 ப�டக இரசBீ இைடேய rK` ேவ`ப�கைள \`க 

33. உ�ைமேநர ெமா�த� தk
வக அைம;M பWறி  ஒQ ?`கிய ?றி;M  எNBக. 

34. ெவளிநாS� வ]கிக� எKறா/ எKன? எ.கா தQக 

35. ஒQ ஆDந
 மW`3 நாK? Bைணநிைல ஆDந
க�, நாK? ஆ��கDC? பதவி 
வகிC?3 வைகயி/ இTதிய �ச
} வ]கியிK  நி
வாக�தி/  நியமிCக; ப�வா
க�.  

இ}வா`, இTதிய �ச
} வ]கியிK  நி
வாக�தி/  ஈ�பS��ள மWற நப
க� யா
? 

36. \S�ற� ச]க�திW? எ��BCகாS�க� தQக 

37. \Sடா�ைம நி`வன�ைத; பதி� ெச_ய பிKபWற;ப�3 நைட2ைறகைள விவ�.  

( ஏேதz3 ஆ` ) 

38. தனிநப
, தKzைடய jய ேதைவCகாக Bணிைய ெந_த/ எKபB ெதாழி/ ெசய/பா� 

ஆகாB. ஏK? 

39. உWப�தி ெச_ய;பSட ெபாQSக� அைன�B3, உWப�தியா?3 இட�திேலேய விWபைன  
ெச_ய;ப�கிKறனவா? ெபாQSகைள ைவ�திQTB விWபைன ெச_வதW? உ`Bைணயாக 
இQ;பB எB? 

40. அய/ நாS� நி`ம3 எKறா/ எKன? 

ப?தி --- IV 

 அைன�B வினாCகDC?3 விைடயளிCக�3.                                   7	×	5 = 35 
 

41. ப�ட]க� மW`3  பணிக� ப�மாWற�தி�ேட ஏWப�3  தைடகD3, இைட�`கD3 

எைவ எKபதைன பSOயலிS�, அதி/ ஏேதz3 நாKகிைன விவ� 

( அ/லB ) 
உWப�தி� ெதாழி/களிK வைககைள அதK நடவOCைககளிK அO;பைடயி/ விவ�. 
 

42. \S�ற� ச]க�திK நKைமக� யாைவ?  

( அ/லB ) 

திQ. ச�2க3 எKபவ
 ஒQ இதய ேநாயாளி. ஆனா/ அவ
 எ/.ஐ.சி. நி`வன�தி/ 
தனC? ஆy�கா;பீS�`தி திSடாணவ3 எ�C?3ேபாB, இTத உ�ைமைய மைற�B 
விSடா
. அவ
 மாரைட;பா/ மரணமைடTத ேபாB, எ/.ஐ.சி. நி`வன3 இறTதவ�K 
சSட{
வ வா�jC? இழ;பீ� வழ]கம`�B விSடB. ஏெனனி/ திQ. ச�2க3 
கQ;ெபாQ� ?றி�த உ�ைமைய ( தனC? இQதயேநா_ இQCகிறB எKற உ�ைமைய ) 
ெத�விCகாத ேதகாரண3.  
    அ)  இB எ�தைகய கா;பீSOK ேகாSபா� ஆ?3?  
    ஆ) ேமWக�ட  கா;பீSOK ேகாSபாSOைன� தவிர, ேவ` நாK? கா;பீSOK  
         ேகாSபாSOைன விவ�. 

43. ப/ேவ` வைகயான ப�டக கா;பாக]க� யாைவ?  

( அ/லB ) 

\SடாளிகளிK வைககளி/ ஐTதிைன விவ�. 

 

44. பKனாS� நி`வன�திW? இலCகண3 தTB, அதK நKைமகளி/ நாKகிைன எNBக.             

                                                (அ/லB ) 
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ெபாBC கழக�திK  நKைமகளி/ இர��,  தkைமகளி/ rK` – விவ� 

45. இTதிய �ச
} வ]கியிK  நி`வனC கSடைம;M  பWறி  வி�வாக  வி்ளC?க.  

( அ/லB ) 

சி`?றி;M வைரக : 1. ப�டக சாKறாைண 2. ப�டக கா;பாளா் இரசBீ 3. Bைற2க இரசBீ  
4. வழ]க/ ஆைண 5. தமிZநா� ப�டக கா;பக கழக]க� 

46. Mற ஒ;பைட;பிK நKைமகைள விவ�Cக.  

( அ/லB ) 

ஒ}ெவாQ \Sடாளிy3 தனB தவறான நடவOCைககளா/ ஏWப�3 நSட�ைதy3, 
வியாபார�தி/ தKனா/ ஏWப�கிKற இழ;Mகைளy3 ஈ�ெச_y3 கடைம உ�ளதா? இB 
தவிர, ேவ` எKன கடைமக� \SடாளிகDC? உ�ளB?  

47. \Sடா�ைமைய; பதி� ெச_யாவிO/ ஏWப�3 விைள�க� யாB?  

( அ/லB ) 

“ெதாழி/ எKபB ெபாQ�கைள வா]கி விWபதK rல3 ெச/வ3 ேச
C?3  மனித 

நடவOCைக ஆ?3” – 1. இB யாQடய \W`?  2. அதK சிற;பியி/Mக� இர�ைட \`க  

                         3. அதK ேநாCக]க� இர�Oைன எNBக. 
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