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அைரயா!"#ேத&' - மாதி+ வினா#தா/ --- 2  ( 2018 ) 

12 – ஆ6 வ789 

வணிகவிய< 
 ேநர6 : 2.30 மணி                                                               மதி8ெப! : 90 

                                            ப7தி ---- I 
  அைன#A வினாBகCB76 விைடயளிBக'6.                                20 × � = 20 

1. பிவHவனவIறி< எைவ அைம8பிL ேகாMபா"களி< இட6 ெபறாதைவ? 
          (அ) ஒH Qைன இயBக6     (ஆ) RMடா!ைம      (இ) கM"8பாM" வ STெச<ைல   
          (ஈ) தரவ+ைசB ேகாMபா"  

2. மLன&களாக மதிBக8ப"பவ&க/ யா&? 
         (அ) வாXBைகயாள&க/   (ஆ)  Yக&ேவா&க/    (இ) வியாபா+க/   (ஈ) பணியாள&க/ 
 
3. ெபாZ89Zதியா< வைரயZBக8பMட நிZம6 ஒLறிL உZ8பினHடய ெபாZ89 ---------- 

   (அ) வைரயZBக8படாதA   (ஆ) வைரயZBக8பMடA    (இ) கMடாயமாBக8பMடA  
 
4. நிZம\க/ சMட#தி< ெகா"Bக8பM"/ள அMடவைண- A  (TABLE – A ) எLபA ------------- 

        (அ) நிக^TசிB 7றி8ேபMXL மாதி+       (ஆ) இH89 நிைலB 7றி8பிL மாதி+8 பXவ6 
        (இ) நிZமT ெசய< Qைற விதிகளிL மாதி+  (ஈ) நிZம அைம89 QைறேயMXL மாதி+ 

5. இH ெபாA ஆ!"B RMட\கM7 உ/ள இைடெவளி ------------- 
        அ. 15 மாத\கM7ேம< ெச<லBRடாA.     ஆ. 12 மாத\கM7ேம< ெச<லBRடாA. 
        இ. 18 மாத\கM7ேம< ெச<லBRடாA       ஈ. 20 மாத\கM7ேம< ெச<லBRடாA. 

6. நிZமT ெசயல& ஒHவ& --------------- 
        (அ) அரசா<     (ஆ) இ`திய நிZமT ெசயல&க/ அைம8பா<      (இ) இயB7ந& அைவயா<  
        (ஈ) ஆ!"8 ெபாAB RMட#தி< ப\7ந&களா< நியமிBக8 ெபZகிறா&.  

7. ஆ!"8 ெபாABRMட#தி< கீ^Bக!டவIZ/ எ`நடவXBைக வழBகமாக ேமIெகா/ள8பட  
மாMடாA? 

        (அ) தணிBைகய& நியமன6            (ஆ) கடனSM"8 ப#திர ெவளியீ" 
        (இ) பதவி வில7மிட#திI7 இயB7ந&கைள நியமி#த<    (ஈ) ப\காதாய6 விள6ப8பட<. 

8. ப\7ந&க/ நிZமன#திL உ!ைமயான -------------- 
  (அ)  உZ8பின&க/     (ஆ) இயB7ந&க/      (இ) உ+ைமயாள&க/   (ஈ) ப\7தார&க/   
 

9. கீ^க!டவIZ/ எA நாடாCமLற அ<லA மாநில சMடமLற\க/ இயIறிய சMட#திL dல6 
உHவாBக8ப"கிறA ? 

    (அ) பMடய ( சாசன) நிZம6      (ஆ) அய<நாM" நிZம6     (இ)  அரe நிZம6  
    (ஈ) சMட Qைற நிZம6 
 

10. ஒH இயB7ந& ----------- ெசயலாIZகிறா& . 
     (அ) நிZம#திL Qகவராக                                (ஆ) நிZம#திL ெபாZ8பா!ைமயராக 
     (இ)  நிZம#திL QதLைம நி&வாக அதிகா+யாக     (ஈ)  ேமIெசாLன அைன#Aமாக 
 

11. எ<லா6 நLைமயாகேவ நைடெபZ6 எLற  மன8பா\7 ெகா!டவ& ----------- 
     (அ)  கைலமாL     (ஆ)  கரX       (இ)  காைள         (ஈ)   Qடவா#A 
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12. ப#திர\க/ ஒ8ப`த ( ஒf\7ப"#Aத< ) சMட6  இgவா!"  நிைறேவIற8பMடA. 
     (அ) 1952         (ஆ)  1956        (இ)  1964        (ஈ)   1966 
 

13. ப\காதாய6  RM"றவி<  ------------- அX8பைடயி<  உZ8பின&கCB7  பகி&`தளிBக8ப"கிறA. 
     (அ) ப\7 Qத<      (ஆ) ப\7க/ வா\கிய எ!ணிBைகயி<      (இ)  ஆதரவிL RM"ற'  
     (ஈ) இைவ ஏAமி<ைல 
 

14. QதL Qதலி<  Yக&ேவா& RM"ற' ெவIறிகரமாக விள\கிய  நா" -------------- 
     (அ)  இ\கிலா`A   (ஆ)  அெம+Bகா    (இ)  eவிi    (ஈ)  இ`தியா 
 

15. அரe# ெதாழி< வXவைம89களி<  மிக'6 பழைமயானA -------------- 
     (அ)  Aைறவா+ அைம89        (ஆ) ெபாAB கழக6        (இ)  அரe நிZம\க/    
     (ஈ)  வா+ய அைம89க/ 
 

16. இA அரeB7 ெசா`தமாக'6 அதL கM"8பாMXL கீf6 இHB76 --------- 
     (அ)  தனியா/ வணிக6       (ஆ)  RMடா!ைம       (இ)  அரe# ெதாழி<க/  
     (ஈ)  RM"8 ப\7 நிZம6 
 

17. தனியா/  வணிக அைம8பிI7  ஏIற ெதாழி<க/ ------------- 
(அ) ேபரள' வியாபார6         (ஆ)  ந"#தர வியாபார6          (இ) சிIறள' வியாபார6   

 

18. RMடா!ைமைய பதி' ெசjதபிL, பதிவாள& வழ\76 சாLறிதழிL ெபய& ------------- 
    (அ) RMடா!ைம சாLறித^      (ஆ) பதி'T சாLறித^  (இ) உ+ைமT சாLறித^  

 

19. ஒH RM"8 ப\7 நிZம#ைத பதி' ெசjத< ----------------- 
 (அ)  கMடாயமாBக8பM"/ளA  (ஆ)  நிZம#திL விH8ப#திI7 உMபMடA  (இ) கMடாயமி<ைல  
 

20. தL வணிக&க/ ப\7மாIற\களி<  இவ&கCBகான  வாணிக#தி<  ஈ"ப"கிறா&க/. 
    (அ)  வXBைகயாள&கCBகாக        (ஆ) த\கCைடய ெசா`த நடவXBைககCBகாக  
    (இ)  மIற உZ8பின&கCBகாக       (ஈ)  ேமIக!ட அைன#A6 

 

ப7தி --- II 

எைவேயk6 7 வினாBகCB7 விைடயளிBக'6.அவIறி< வினா எ! 21- B7 கMடாய6            

விைடயளிBக'6.                                                     7	×	2 = 14 

21. அைம89 வைரயZ?  
22. தனியா/ வணிக+L ெபாZ89 எ#தைகயA? அதைன விவ+. 
23. மாIZ இயB7ந& எLபவ& யா&?  
24. இராப&M ஓவL எLபவ& யா&? அவைர8 பIறி சிZ7றி89 வைரக. 
25. RMட#தி< 7ைறெவ! எLறா< எLன?  
26. RM"ற' ப!டகசாைல எLறா< எLன?  
27. அைம89 Qைறேய" எLறா< எLன?  
28. ெபாA கழக#திL ேமலா!ைம பIறி RZக.  
29. Qர!தைட RMடாளி எLறா< எLன?  
30. வாBெக"89 எLறா< எLன?  
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ப7தி --- III 

எைவேயk6 7 வினாBகCB7 விைடயளிBக'6.அவIறி< வினா எ! 31- B7 கMடாய6       

விைடயளிBக'6.                                                                          7	×	3 = 21 
31. ஒH நிZம#திL ேமலா!ைம கMடைம89B 7றி#A eHBகமாக எfAக. 
32. ப\7கCB76,  கடனSM"8 ப#திர\கCB76 உ/ள ேவZபா"களி< எைவேயk6 dLறிைன 

எfAக.  
33. ஆ!" ெபாAB RMட#தி< ேமIெகா/ள8ப"6 நடவXBைகக/ யாைவ? 
34. RMடா!ைம நிZவன#ைத பதி' ெசjயாைமயிL 7ைறபா"களி< ஏேதk6 dLறிைன 

எfAக.  
35. இ`A RM"B 7"6ப உZ8பின&கைள8 பIறிB RZக. 
36. RMடா!ைம  நிZவன#தி< உ+ைம வயA அைட`த பிL இளவ+L நிைல யாA?  
37. அரe ெதாழி<கைள எgவைகயி< உHவாBகலா6?  
38. ேபா<MXL ஆIற<க/ யாைவ?  
39. சMடQைற RMட6 எLறா< எLன?  
40. மBகளாMசி Qைறயி< ேமலா!ைம – விளB7க. 

 

ப7தி --- IV 

அைன#A வினாBகCB76 விைடயளிBக'6.                                         7	×	5 = 35 

41. அரe# ெதாழி<களிL ேநாBக\கைள விவ+. ( ஏேதk6 ஐ`A ) 
 ( அ<லA ) 

ெசபியிL பணிக/ ( ஆZ ) மIZ6 அதிகார6 ( நாL7 ) ஆகியவIைற விளB7க. 
 

42. ெபாA# AைறB76 தனியா& AைறB76 உ/ள ேவZபா"களி< எைவேயk6 ஐ`திைண 
அMடவைண ப"#Aக. 

( அ<லA ) 
நிZமT ெசயல+L பணிக/ மIZ6 சMடQைற கடைமக/ யாைவ?( ஒgெவாLறிn6 5 எfAக ) 
 

43. ஒH ந<ல அைம8பிL தLைமகC/ ஐ`திைன மM"6 விளB7க. 
( அ<லA ) 

சQதாய#தி< தனியா/ வணிக+L ப\கிைன விவ+. ( ஏேதk6 ஐ`A ) 
 

44. அைம89 Qைறேய" -  ெசய<Qைற விதிக/  ேவZப"#Aக. 
( அ<லA ) 

RMடாளிகளிL உ+ைமக/ மIZ6 கடைமகைள விவ+ ( ஒgெவாLறிலிH`A6 ஐ`A எfAக)  
 

45. RM"ற' சிற8ப\காX ெபாH/ த`A அதL சிற89 இய<9கைள தHக 
( அ<லA ) 

RM"ற' அைம8பிL சிற8பிய<9க/ விவ+. (ஏேதk6 ஐ`A ) 
 

46. பLனாM" நிZம\க/ பIறி நSவ S& அறிவA யாA? அதL சிற8பிய<9க/ பIறி எfAக. 
( அ<லA ) 

RMடா!ைம நிZவன6 கைலBக8ப"6 o^நிைலகைள விவ+.  (ஏேதk6 ஐ`A )  
 

47. ப\7 மாIறக6 --  வைரவிலBகண6 எfAக. ப\7 மாIறக#திL இய<9க/ ( dLZ ) மIZ6 
பணிக/ ( dLZ ) விளB7க. 

( அ<லA ) 
ப\7கM76 கடன SM"8ப#திர\கM76 உ/ள ேவZபா"கைள விவ+. ( ஏேதk6 5 ) 


