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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 1  ( 2018 ) 
ேம4நிைல 7தலா8 ஆ!" 

வணிகவிய4 
 ேநர8 : 2.30 மணி                                                               மதி=ெப! : 90 

                                            ப@தி ---- I 
  அைன#A வினாBகCB@8 விைடயளிBக'8.                                20 × � = 20 

1. வியாபார8 மHI8 வணிக8 ____ சா8ராLய#தி4 ெபாAவானைவயாக இNOதA.  

     அ. ப4லவ&      ஆ. ேசாழ&       இ. பா!Qய&       ஈ. ேசர& 

2. அதிக அள' அபாய#ைதB ெகா!டA --------- 
     அ. உHப#தி# ெதாழி4   ஆ. வணிக8   இ. வியாபார8     ஈ. இைவ அைன#A8 

3. கீUBக!டவHறி4 எA பழைமயான வியாபார அைம=X வQவ8?  

    அ. தனியா.வணிக8    ஆ. Z[டா!ைம    இ. Z["ற' ச\க8     ஈ. நிIம8 

4. இOA Z["B @"8ப வியாபார#தி4 ஒNவ& எ^வாI உI=பினராகிறா&?  
         அ. உட_பQBைகயா4    ஆ. பிற=பா4     இ. 7த`[Q_ அQ=பைடயி4   

5. நிIவன#திH@8 ெவளிநபNB@8 உ.ள உற' 7ைறைய பHறி @றி=பி"வA எA?   

               அ. தகவலறிBைக   ஆ. ச\க நைட7ைற விதிக.  இ. அைம=X 7ைறேய"  

                ஈ. Z["NவாBகb சா_றிதU 

6. cக&ேவா& Z["ற' ---------- நா[Q4 7த_ 7தலாக ெவHறி=ெபHறA  
         அ. இ\கிலாOA      ஆ. அெம*Bகா    இ. dவிe  ஈ. இOதியா 

7. ெபாA# Aைற நிIவன#தி_ மிக= பழைமயான அைம=X ----------------  
         அ. ெபாA#Aைற நிIவன8    ஆ. Aைறவா* அைம=X      இ. ப_னா[" நிIவன8 
         ஈ. ச[ட7ைற நிIவன8 

8. ெவளிநா[" வ\கிக. த\க. ெசய4பா"கைள  இOதியாவி4 ஆர8பி#த ஆண" ---------- 
         அ. 1978       ஆ. 1979        இ. 1980        ஈ . 1981 

9. ------------- வ\கியி4 இNOA நிதிfதவி ெபIவதHகாக இனண=பாக வழ\க=ப[டA. 
         அ. Aைற7கb சா_றாைண  ஆ. ப!டக கா=பாளா் இரசAீ   இ. Aைற7க இரசAீ  
          ஈ. ப!டக சா_றாைண 

10. RTGS hல8 @ைறOதப[ச8 எ^வள' பண8 ப*மாHற8 ெசiய 7Qf8?  

         அ. எ^வள' ெதாைக ேவ!"மானாj8   ஆ. 50,000  இ. 2 இல[ச8  ஈ. 5 இல[ச8 

11. பி_வNவனவHறி4 எA கா=பீ[Q_ பணி அ4ல? 
         அ. கட_ நிதி அளி=X       ஆ. இட& பகி&'    இ. hலதன திர["த4 உதவி  

12. ெபய&bசியியலி4 அரசா\க8 த_ ஆதிBக#ைத எத_ வழியாக ெசயலாB@கிறA?  
         அ. ச[ட\க. வழியாக   ஆ. ேபாB@வர#A வழியாக  இ. பகி&Oதளி#த4 வழியாக   

13. பி_வNவனவHறி4 எA ச7தாய#திH@ ெபாN[களி_ விHபைனைய அதிக*Bகb ெசiய 
உத'கிறA?   

         அ. வணிக#தி_ ெவHறி   ஆ. விதிக. மHI8 ஒl\@7ைறக.  இ. ஒlBகவிய4  

14. ேந&ைம ப\@தார&க. ஒN நிIம#தி_ ------------ 
         அ. கடனmOேதா&        ஆ. உ*ைமயாள&க.       இ. கடனாளிக.  

15. @I, சிI மHI8 ந"#தர# ெதாழி4 நிIவன\களி_ ேம8பா[" ச[ட8 இயHற=ப[ட ஆ!"----- 
         அ. 2004         ஆ. 2007          இ. 2006         ஈ. 2008    

16. மீ!"8 ஏHIமதி ெசif8 ேநாB@ட_ இறB@மதி ெசiவA ----------- 
         அ. ெவளிநா[" வியாபார8    ஆ. உ.நா[" வியாபார8    இ. மI ஏHIமதி வியாபார8  
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17. சிHறள' நிைலயிட சி4லைற வியாபா* எ_பதp. ---------- அட\@வ&.   
        அ. இட8 ெபய& வியாபா*க.   ஆ. dைமqB@8 வியாபா*க.  இ. ெபாA= ப!டகb சாைலக.  

18. நா"கCBகிைடேய சரB@க. மHI8 ேசைவக. ம["8 ப*மாறிB ெகா.ள=ப[டா4 அA ---------        
என=ப"8  

        அ. ப_னா[" வியாபார8     ஆ. ப_னா[" வணிக8    இ. மI ஏHIமதி வியாபார8  

19. க=ப4 தைலவரா4 சரB@ ெபHIBெகா!டதH@ ஆதாராமாக வழ\க=ப"8 ரசAீ ---------- 
        அ. அp=Xைக ரசAீ      ஆ. க=ப4 ரசAீ     இ. க=ப4 Aைண#தைலவ& ரசAீ 

20. ெசj#த4 சமநிைல உ.ளடBகியA ---------------- 
        அ. நட=XB கணB@   ஆ. 7த4 கணB@   இ. நட=X கணB@ மHI8 7த4 கணB@ 

ப@தி --- II 

எைவேயp8 7 வினாBகCB@ விைடயளிBக'8.அவHறி4 வினா எ! 22- B@ க[டாய8            

விைடயளிBக'8.                                                     7	×	2 = 14 
21. நாள\காQ எ_றா4 எ_ன? 

22. Z["N சாரா ேபரள' நிIவன\கCB@ உதாரண8 தNக. 

23. ப[டய (அ) சாசன  நிIம8 எ_றா4 எ_ன? 

24. Z["ற' ச\க#தி4 @ைறOதவ* ெசj#த 7Qfமா? 

25. ம#திய வ\கி பHறி dNBகமாக வி்ளB@க. 

26. ேபாB@வர#A hல8 வழ\க=ப"8 ஏேதp8 இர!" ேசைவகைள= பHறிB ZIக. 

27. ெபய&bசியிய4 வைகக. யாைவ? 

28. சhக= ெபாI=Xண&வி_ வைககைள வ*ைச=ப"#Aக 

29. அட@ கட_ எ_றா4 எ_ன? 

30. கா[ ( GATT ) எ_றா4 எ_ன? 
ப@தி --- III 

எைவேயp8 7 வினாBகCB@ விைடயளிBக'8.அவHறி4 வினா எ! 31- B@ க[டாய8       

விைடயளிBக'8.                                                                          7	×	3 = 21 
31. மனித ெசய4பா"க. எ_றா4 எ_ன? விளB@க. 

32. தனி நிIம8 எ_றா4 எ_ன? 

33. cக&ேவா& Z["ற' ச\க#ைத பHறி சிI @றி=X வைரக 

34. வணிக வ\கி  ெதாட&பாள& பHறி dNBகமாக வி்ளB@க. 

35. ேதசிய மி_னr நிதி= ப*மாHற8 – விளB@க. 

36. ெபய&bசியிய4 ேமலா!ைமB@8, வழ\க4 வழி ச\கிலி ேமலா!ைமB@8 இைடேய உ.ள 

ேவIபா"கைள ZI. ( ஏேதp8 h_I ) 

37. dய உதவி @l எ_றா4 எ_ன? 

38. வாடைகB ெகா.7த4 7ைறB@8 தவைணவிHபைன 7ைறB@8 உ.ள ேவIபா"கைளB 
ZIக. ( ஏேதp8 h_I ) 

39. ஒN நா[Q_ ெபாNளாதார வள&bசிB@ ஏHIமதி வணிக#தி_ 7Bகிய#Aவ#ைத விளB@க.  

( ஏேதp8 h_I ) 

40. உலக வ&#தக அைம=X உNவாBக=ப[டதி_  7த_ைம ேநாBக8 யாA? 
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ப@தி --- IV 

அைன#A வினாBகCB@8 விைடயளிBக'8.                                                    7	×	5 = 35 
41. வணிக#தி_ ப4ேவI தைடகைள ZIக.  

( அ4லA) 
வணிக#திH@  உIAைணயானவHைறb  dNBகமாக விவ* . 

42. அைம=X 7ைறேய[Q4 அட\கிf.ள ெபாNளடBக\க. யாைவ? 

( அ4லA) 
ெசj#த4  சமநிைலB@8 வாணிப சமநிைலB@8 உ.ள ேவIபா"கைள எlAக 
 

43. Z[டா!ைம ஒ=பாவண#தி4 உ.ள உ.ளடBக8  யாA? 

( அ4லA) 

Aைறவா* நிIம#தி_ சிற=பிய4Xக. யாைவ? 
 

44. இOதிய *ச&^ வ\கியி_ ப4ேவI ெசய4பா"கைள  வி*வாக வைக=ப"#Aக. 
( அ4லA) 

ப4ேவI வைகயான ப!டகB கா=பக\க. யாைவ? 

45. ேபாB@வர#தி_ ப4ேவI வைககைள விவ*Bக. 
( அ4லA) 

கா=பீ[Q_  ேகா[பா"கைள விவ*. 

46. தனி உ*ைமயியலி_ @ணாதிசய\கைளB கணBகி"க. 

( அ4லA) 

வணிக வ\கிகளா4 வழ\க=ப"8 @Iகிய கால நிதி ஆதார\கைளb dNBகமாக விளB@க. 

47. @I, சிI மHI8 ந"#தர# ெதாழி4 நிIவன\களி_ 7Bகிய#Aவ#ைத விளB@க.( ஏேதp8 5 ) 
( அ4லA) 

வழ\க4 வழியிைன# தm&மானிB@8 காரணிக. யாைவ? 

 


