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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 2  ( 2018 ) 
ேம4நிைல 7தலா8 ஆ!" 

வணிகவிய4 
 ேநர8 : 2.30 மணி                                                               மதி=ெப! : 90 

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

1. இட#தைட --------- Iல8 நJBக=ப"கிறA.  

        அ. ேபாB@வர#A      ஆ. ப!டகசாைல      இ. விMபைனயாள&     ஈ. கா=பீ" 

2. பிPவQவனவMR. எTத ஒPR ெதாழி4 அைம=W இ4லாதA?  
    அ. YZ" ப[@ நிRம8  ஆ. தனியா.வணிக8   இ. அர\ நிRம8     ஈ. YZ"ற' 

3. YZடா!ைமைய -----------  பதி' ெச]யலா8.  
        அ. நிRம= பதிவாள&    ஆ. YZ"ற' பதிவாள&         இ. YZடா!ைம= பதிவாள&  

4. ஒQ நாZ^P அரசராேலா, அரசியாேலா வழ[க=பZ சாசன#திP விைளவாக உQவாBக=ப"8  
நிRம[க. ------------ என=ப"8.  

        அ. பZடய (அ) சாசன நிRம[க.  ஆ. சZட7ைற நிRம[க.  இ. பதி' ெச]ய=பZடநிRம[க.      
        ஈ. அய4நாZ" நிRம[க. 
5. அைன#A YZ"ற'கC8 நிRவ=ப"வதM@ ----------  

        அ. ெதா!" நிRவன ேநாBக8    ஆ. ேசைவ ேநாBக8     இ. இலாப ேநாBக8   
         ஈ. ச&ீதிQ#த ேநாBக8 

6. பPனாZ" நிRவன[க. பிPவQவனவMறி4 யாரா4 கZ"=ப"#த=ப"கிPறன?  
        அ. கிைளக.      ஆ. அதP Aைண நிRவன[க.    இ. தைலைமயக8    ஈ. நாடாCமPற8 

7. ஒQ அரசா[க நிRவன8 எதP ெபய*4 ப[@கைள வா[@கிறA?  
        அ. பிரதம&    ஆ. @^யர\# தைலவ&  இ. இTதிய# தைலைம நJதிபதி  ஈ. மாநில 7தலைமbச& 

8. கீcBக!டவMறி4 எA ெதாழிMAைற வ[கி அ4ல?  

         அ. ICICI         ஆ. HSBC          இ. SIDBI       ஈ. IDBI 
9. பழ[க., கா]கறிக. ேபாPற அdகBY^ய ெபாQZகளிP ேசமி=பிMகாக --------- கிட[@க. 

பயPப"#த= ப"கிPறன.  
        அ. ஆவண8        ஆ.  தனியா&        இ. @ளி& ேசமி=W      ஈ. YZ"ற' 

10. கா=பீZ^P அ^=பைடB ேகாZபா" --------------- ஆ@8. 
        அ. மிBக ந8பிBைக      ஆ. YZ"ற'        இ. பகர உ*ைம      ஈ. அ!ைமB காரண8 

11. வளQ8 நா"கCB@ Wற ஒ=பைட=W வழ[க=ப"வதிP சிற=W ேநாBக8 ---------- 
       அ. @ைறவான Yலி      ஆ. நில8       இ. Iலதன8         ஈ. காரணிக. 

12. ெநறி7ைறகCBகான ேதைவக. -----------  
       அ. உய&மZட ேமலா!ைம          ஆ. ந"#தர அளவிலான ேமலாள&க.    
       இ. ேமலா!ைமயி4 இ4லாத ெதாழிலாள&க.  ஈ. ேமMக!ட அைன#A8 

13. நிைலbெசா#ABகைள வா[க ------- ஐ பயPப"#AவA சிறTத ேத&வாக இQB@8. 
       அ. கடனJTேதா&       ஆ. நJ!டகால கடPக.      இ. வ[கி ேம4வைர=பMR    
        ஈ. உ!^ய4 வZட8 ெச]த4. 

14. \ய உதவிB @dBக. த[க. ேசமி=W# ெதாைகைய வfலி#A ------------ ஏMப"#த ேவ!"8.  
       அ. ெபாA நிதி     ஆ. @d ெதா@=W நிதி      இ. @d நிதி  ஈ. ேமM@றி=பிZட ஏA8 இ4ைல 

15. உMப#தியாளQB@8, hக&ேவாQB@8 இைடேய இைண=Wb ச[கிலியாக இQ=பA -----------  
       அ. வியாபார8     ஆ. ெதாழிMசாைல   இ. வணிக8     ஈ. வ&#தக8 
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16. ெமா#த வியாபா*ையi8 hக&ேவாைரi8 இைணB@8 இைண=Wb ச[கிலியாகb ெசய4ப"8 
வணிக இைடநிைலய& ---------- ஆவா&.  

        அ. உMப#தியாள&    ஆ. தரக&      இ. சி4லைற வியாபா*    ஈ . வா^Bைகயாள& 

17. ஏMRமதியாளரா4 \[க நைட7ைறகைள= பிPபMற நியமிBக=ப"8 7கவ& ----------- 
       அ. அகMறJZ" 7கவ&   ஆ. அj=Wைக 7கவ&   இ. கழி' 7கவ&  ஈ. தPெபாR=W 7கவ& 

18. உலக வ&#தB அைம=பிP தைலைமயக8 அைமTA.ள இட8 --------- 
       அ. நிkயா&B       ஆ. ல!டP       இ. ெஜனிவா         ஈ. பிேரசி4 

19. ஒQ நாZ^4 @^யிQ=ேபாQB@8 மMெறாQ நாZ^4 @^யிQ=ேபாQB@8 இைடேய நைடெபR8 
நடவ^Bைகக. பதி' ெச]ய=பZட அறிBைக ----------- 

       அ. ெசm#த4 சமநிைல   ஆ. வாணிபb சமநிைல   இ. ெபRத4 ெசm#த4 அறிBைக  
       ஈ. கணBகிய4 அறிBைக 

20. ெசm#A சமநிைலயிP உப* ெவளிBகாZ"வA ---------- 
      அ. ஏMRமதி இறB@மதிையவிட அதிகமாக இQ#த4    
      ஆ. இறB@மதி ஏMRமதி இர!"8 சமமாக இQ#த4 
      இ. இறB@மதி ஏMRமதி இர!"8 சமநிைலB@ அதிகமாக இQ#த4   
      ஈ. இைவ அைன#A8. 

ப@தி --- II 

எைவேயj8 7 வினாBகCB@ விைடயளிBக'8.அவMறி4 வினா எ! 21- B@ கZடாய8            

விைடயளிBக'8.                                                     7	×	2 = 14 
21. ெபாQளாதார நடவ^Bைகக. எPறா4 எPன? 

22. பிPவQவனவMR. எைவ தனியா. வணிக#திM@ ெபாQTA8?  ஏP?  

  அ. மளிைக    ஆ. மQTABகைட     இ. ைக#ெதாழி4 ைமய8    ஈ. சZட நிRம8   

23. ஒQ ப[@ – ஒQ வாB@  - @றி=W வைரக 

24. பPனாZ" நிRவன#திP ஏேதj8 இர!" நPைமகைள விவ*. 

25. பMR அZைடயிP ேதைவைய \QBகமாக  விளB@க. 

26. சா&Zட& நப& எPறா4 எPன? 
27. தனி உ*ைமயியலிP வைகக. யாைவ? 

28. சIக= ெபாR=Wண&' எPபதP ெபாQ. யாA? 

29. உலகளாவிய ைவ=W இரசAீ எPறா4 எPன? 

30. ெசm#த4 சமநிைல எPறா4 எPன? 

ப@தி --- III 

எைவேயj8 7 வினாBகCB@ விைடயளிBக'8.அவMறி4 வினா எ! 31- B@ கZடாய8       

விைடயளிBக'8.                                                                         7	×	3 = 21 
31. ப!டமாMR வணிக#திP தைடக. யாைவ? 

32. இTAB YZ"B  @"8ப# ெதாழிP சிற=பிய4Wக.  ஏேதj8 IPறிைன விவ*. 

33. YZடா!ைம கைல=பிM@8, நிRமB கைல=பிM@8 உ.ள ேவRபா"க. ஏேதj8  IPைற 
விவ*. 

34. YZ"ற'களிP தJைமகைள விவ*? (எைவேயj8 IPR) 

35. கீறலிZட காேசாைல எPறா4 எPன? 

36. பPனாZ" நிRவன#திP ேவைலவா]=W= பMறி ஒQ உதாரண#AடP விளB@க. 

37. ெதாழிலி4 எTத ேநாBக#திMகாக நிைல7த4 ேதைவ=ப"கிறA? 
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38. உMப#தி மMR8 பணி Aைறயி4 சிR நிRவன[கCBகான 7தnZ" வர8ைபB @றி=பி"க 

39. சிற=ப[கா^களிP சிற=பிய4Wகைள விளB@க. 

40. ெசm#த4 சமநிைல அறிBைக ஏP தயா*Bக ேவ!"8? 

 
ப@தி --- IV 

அைன#A வினாBகCB@8 விைடயளிBக'8.                                                    7	×	5 = 35 
41. ெதாழிலிP சிற=பியி4Wக. யாைவ?  

 ( அ4லA) 

YZடா!ைம நிRவன#ைத= பதி' ெச]ய பிPபMற=ப"8 நைட7ைறகைள விவ*. 

42. ெசய47ைற விதிகளி4 அட[கிi.ள ெபாQளடBக[க. யாைவ? ( ஏேதj8 10 ) 
( அ4லA) 

ஏMRமதி வணிக#தி4 பிPபMற=ப"8 நைட7ைறகைள விளB@க. 
 

43. ெபாA#Aைற நிRவன[களிP சிM=பிய4Wக. யாைவ? (ஏேதj8 ஐTA மZ"8) 
( அ4லA) 

ப4ேவR வைகயான வ[கிகைளb ெசய4பா"களிP அ^=பைடயி4 வைக=ப"#Aக. உதாரண8 
தQக. (ஏேதj8 ஐTA மZ"8) 

44. இTதியாவி4 உ.ள ப!டகB கா=பக[கைள விளB@க. 
( அ4லA) 

கா=பீZ^P வைககைள வி்ளB@க 

45. ெதாழி4 ெசய47ைற Wற#திறனJZட4, அறி'சா& ெசய47ைற Wற#திறனJZட4 ஆகியவMறிM@ 

இைடேயயான ேவRபாZைட விளB@க 

( அ4லA) 

ஏேதj8 ஐTA தனிநப& 7தnZ" வழிகைள விளB@க. 

46. சி4லைற வியாபா*கCB@  ெமா#த வியாபா*க. ஆMறி"8 பணிக. யாைவ? 
( அ4லA) 

பPனாZ" வணிக#திP நPைமக. யாைவ? 

47. ஒQ நாZ^P ெபாQளாதார வள&bசிB@ ஏMRமதி வணிக#திP 7Bகிய#Aவ#ைத விளB@க. 
( அ4லA) 

ெமா#த வியாபா*களிP பணிக. யாைவ? 
 


