
G.PRAKASH. M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED. 9488270034               GUGAI HR.SEC.SCHOOL.SALEM 6 

  

 

 

 

 

 

 

                             1 x 115 = 115 

1. மாண்ம ன்து ---- ன் செௐல் ஆகும் 

 அ. மார்   ஆ. கீழ்ப்ணிௐார்.  இ).மற்ார்மௐார்  ஈ. உௐதிகாரி 

2. மாண்ம ன்து எரு ---- 

 அ. கம  ஆ. கம ற்றும் அறிவிௐல்  இ. அறிவிௐல்   ஈ. கம அல்து அறிவிௐல் 

3. அறிவிௐல் பூர் மாண்ம மகாட்ாட்ம உருாக்கி ர்த்ோர் 

 அ. ஃமாௐல்  ஆ. மர்   இ. மமௐா      ஈ. மேக்கப் 

4. மமமௐ ல்மறு சிறு ணிகாக பிரிப்மோ --- ன்ர். 

 அ. எழுங்கு  ஆ. ௐன்ா   இ. மமப்கிர்வு     ஈ. ெத்தும் 

5. மாண்ம செௐல்ாடுகளில் முோன்மௐா்து து ? 

 அ. புதுமப்டுத்துோல்  ஆ. கட்டுப்டுத்துோல்   இ. திட்மிடுோல்     ஈ. முடிசடுத்ோல் 

6. பின்ரு்ற்றுள் து முக்கிௐ செௐல்ாடு அல் ஃ 

 அ. முடிசடுத்ோல் ஆ. திட்மிடுோல்  இ. எழுங்கமத்ோல்     ஈ. ணிக்கர்த்துோல் 

7. மமப்கிர்வு குழு ாரிௐாக அல்து பிரிவு ாரிௐாக உள்து ---- ்வும் 
 அமக்கப்டுகிது. 

 அ. எருங்கிமொத்ோல்   ஆ.கட்டுப்டுத்துோல்  இ. ணிக்கர்த்துோல்    ஈ. எழுங்கமத்ோல் 

8. பின்ரு்ற்றுள் ெரிார்ப்பு செௐல்ாடு து ? 

 அ. திட்மிடுோல் ஆ. எழுங்கமத்ோல்  இ. ணிக்கர்த்துோல்    ஈ. கட்டுப்டுத்துோல் 

9. --- மும ோனிப்ட் லிம ற்றும் சாறுப்பிற்கு முழு டிம் சகாடுக்கிது. 
 அ. குறியிக்கு மாண்ம    ஆ. விதிவிக்கு மாண்ம 
 இ. முதுகம ணிக மாண்ம   ஈ. முதுகம ணிக நிர்ாகம் 
 
10. குறியிக்கு மாண்ம செௐற்முமயின் முோல் நிம து ? 
 அ. முக்கிௐ முடிவு குதிமௐ நிர்ொயிப்து          ஆ. ௌடிக்மககம திப்பீடு செய்து 
 இ. குறிக்மகாள்களுன் ங்கமப் சாருத்துது       ஈ. அமப்பின் குறிக்மகாள்கம. 
 
11. முக்கிௐா் சிக்கல்கமக் கண்றிோன் மூம் ாய்ப்புகமௐம் அச்சுறுத்ோல்கமயும் 
 மாண்ம ச்ெரிக்மகௐாக மத்திருக்க --- உோவுகிது.  
 அ. முதுகம ணிக நிர்ாகம்    ஆ. விதிவிக்கு மாண்ம 
 இ. முதுகம ணிக மாண்ம   ஈ. குறியிக்கு மாண்ம 
12. ----- உோவிௐால் அதிகாப்கிர்வு ளிோாகச் செய்ௐப்டுகிது. 
 அ. முதுகம ணிக நிர்ாகம்    ஆ. விதிவிக்கு மாண்ம 
 இ. முதுகம ணிக மாண்ம   ஈ. குறியிக்கு மாண்ம 

       

                 +2 வணிகவியல் 

ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு 

  ொடம் 

   11    --    2288  

I.  சரியான விடைடயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக. 
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13.  மூோ்ச்ெந்மோ ன்து --------- க்கா் எரு ெந்மோ ஆகும் 

 அ) குறுகிௐ காநிதி    ஆ) ௌடுத்ோகாநிதி  இ) நீண்காநிதி  ஈ) குறுகிௐ காநிதி 

14. முோல் நிமச்ெந்மோ --------- ்வும் அமக்கப்டுகிது 

 அ) இண்ாம் நிமச்ெந்மோ   ஆ) ொச்ெந்மோ 

 இ) புதிௐ சளியீடுகளுக்கா் ெந்மோ  ஈ) மமுகெந்மோ 

15.  உ்டிச்ெந்மோ ன்து நிதிக் கருவிகம விநிமௐாகம் செய்தும் ற்றும் சாக்கம் 

 செலுத்துதும் ----------- ௌமசறும் எரு ெந்மோ ஆகும் 

 அ) உ்ௐாக  ஆ) திர்காத்தில்  இ) நிமௐா்து  ஈ)எருாோத்திற்குபின்்ர் 

16.  எரு இண்ாம் நிமச்ெந்மோயில் எரு த்திம் த்ோம் மும விற்கப்ாம் 

 அ) எம எரு மும  ஆ) இண்டு மும  இ) மூன்று மும ஈ) மும 

17. மூோ் ெந்மோ ---  ங்குதில்ம 

 அ. குறுகிௐ கா நிதி  ஆ. கனுறுதி த்திங்கள்   இ. ெநிம நிதி ஈ. நீண் கா நிதி 

18. NSEI மோாற்றுவிக்கப்ட் ஆண்டு 

 அ. 1990  ஆ.1992   இ.1998  ஈ. 1997 

19. முோல்நிமச் ெந்மோ ன்து ஈடுகம --- மும விௐாாம் செய்யும் எரு ெந்மோ ஆகும். 

 அ. முோன் மும ஆ. இண்ாம் மும  இ. மூன்ாம் மும ஈ. மும 

20. மூோ்ச் ெந்மோயின் ங்மகற்ார் ---- ஆர் 

 அ. ோனிௌர்  ஆ. நிறுங்கள்   இ. நிதிநிறு்ங்கள்   ஈ.மம உள் அம்த்தும் 

21.  ொச்ெந்மோ ங்குது ________  

 அ) ௌடுத்ோ கா நிதிகள்  ஆ) குறுகிௐகாநிதிகள்  இ) நீண் கா நிதிகள்  ஈ) ங்குகள் 

22.  ொச்ெந்மோ நிறு்ங்கள்________ ஆகும். 

 அ) முோலீட்டு அமப்புகள்    ஆ) அா்க் கன்ங்கிகள் 

 இ) ரிெர்வ்ங்கி     ஈ) ணிக ங்கிகள் ற்றும் ோள்ளுடிௐகம் 

23. ொச்ெந்மோயில் இர்ன்து ___________ 

 அ) அதிகம்      ஆ) ெந்மோ இர்   
 இ) குமந்ோகன்ற்றும் ெந்மோ இர்   ஈ) ௌடுத்ோஇர் 
24.  குறுகிௐ கா நிதி ஆோாங்கம ற்டுத்துோற்காக ொச்ெந்மோயில் நிறு அமப்புகள் 
 சளியிடும் கன் ஆொங்கள்_______ ன்று அமக்கப்டுகிது.  

 அ) கருவூஇசீதுகள்  ஆ) ணிகத் ோாள் இ) மப்புச்ொன்றிோழ்      ஈ) அசுப்த்திங்கள் 

25.  ோகர்கள் ங்குச்ெந்மோயில் ஈடுடுது  

 அ) அர்களின் ாடிக்மகௐார்களுக்காக  ஆ) ோ்து சொந்ோ ௌடிக்மககளுக்காக 
 இ) ற் ோகர்களுக்காக    ஈ) ற் உறுப்பி்ர்களுக்காக 

26.  ௌம்பிக்மகௐற் ஊக ணிகர்கள் ன்ர்  

 அ) ான்    ஆ) கடி    இ) காம   ஈ) ாத்து  
27.  ௌம்பிக்மகயுள்ணிகர் ன்ர்  

 அ) காம    ஆ) கடி    இ) ான்   ஈ) ாத்து 

28.  ணிகர் ௌம்பிக்மகயூட்டுது _____________  

 அ) விமற்ம்   ஆ) விமகுமப்பு  இ) விமநிமத்ோன்ம   ஈ)விமயில் ாற்மில்ம 

29.  த்திங்கள் ாங்கப்ட் ற்றும் விற்ம் செய்ௐப்டும் விமதிவு செய்ௐப்ட்டு சாது 

 க்களுக்கு ங்கப்டுது _______ ஆகும்.  

 அ) ெந்மோ மற்மகாள்கள்           ஆ) ணிக மற்மகாள்கள்           

 இ) விௐாா மற்மகாள்கள்     ஈ) ாங்குமார் மற்மகாள்கள் 
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30. காகிோ டிவிா் ங்குகமமின்்ணு டிவில் ாற்றுோற்கா் செௐல்மும______ ஆகும்.  

 அ) புத்மோாற்ற் த்திங்கள்    ஆ) ட்டிௐலில் இருந்து விக்குோல்  

 இ) புத்மோாற்ம் உள்த்திங்கள்   ஈ) ோமயுள்த்திங்கள்  
31.  மோசிௐ ங்குச் ெந்மோயில் புத்மோாற் ற் த்தி ர்த்ோகம் சோாங்கிௐ ஆண்டு ______ 

 அ) ே்ரி 1996  ஆ) ஜீன் 1998  இ) டிெம்ர் 1996  ஈ) டிெம்ர் 1998 
32.  புத்மோாற்ற் டிவில் த்தி விற்ம்மௐத் சோாங்கிௐ முோல் நிறு்ம் ____ ஆகும். 

 அ) ாா சோாழில் நிறு்ம்    ஆ) ரிமௐன்ஸ் சோாழில் நிறு்ம் 
 இ) இன்மாசிஸ்     ஈ) பிர்ா சோாழில் நிறு்ம் 

33.  சரிௐ நிறு்ங்களின் சோாழில் மூோ்த்தில் ங்மகற்க சிறிௐ முோலீட்ார்களுக்கு உோவுது  

 அ) ஸ் நிதி  ஆ) ங்குகள்  இ) கனீட்டுப் த்திங்கள்  ஈ) நிமமப்புகள் 
34.  PAN ன்ோன் விரிாக்கம் _______ ஆகும். 

 அ) நிந்ோ சோாமக ண்    ஆ) முோன்ம கொக்கு ண் 
 இ) நிந்ோ கொக்கு ண்    ஈ) நிந்ோ கொக்கு ாரிசு 

35. னிோ ம் ன்து எரு --- சொத்து 

 அ. கண்ணுக்கு பு்ாகும் ஆ. கண்ணுக்கு பு்ாகா   இ. நிமௐா்    ஈ. ௌப்பு 

36. னிோ  மாண்ம ன்து ---- ற்றும் --- ஆகும் 

 அ. அறிவிௐல் ற்றும் கம    ஆ. மகாட்ாடு ற்றும் ௌமமும 

 இ. ாறு ற்றும் புவியிௐல்   ஈ. மம குறிப்பிட் துமில்ம 

37. திட்மில் ன்து ----- செௐல்ாடு ஆகும். 

 அ. மோர்ந்சோடுக்கப்ட்    ஆ. ா்   இ. அ & ஆ    ஈ. மம உள் துமில்ம 

38. னிோ  மாண்ம --- உவிம் நிர்ொயிக்கிது. 

 அ.  அக,பு      ஆ. முோாளி, சோாழிாளி 

 இ. உரிமௐார், மமக்கான்   ஈ. முோல்ர், முகர் 

39.  விம்ம் ன்து எரு _________________ ஆட்மெர்ப்பு ாகும்.  

 (அ) அக ங்கள்  (ஆ) புங்கள் (இ) முகர்    (ஈ) புத்தினீட்ல்  

40.  ணி ாற்ம் ன்து எரு _________________ ஆட்மெர்ப்பு ாகும்.  

 (அ) அக        (ஆ) பு      

 (இ) புத்தினீட்ல்      (ஈ) மம குறிப்பிப்ட் துவும் இல்ம.  

41.  இமொௐ ழி ஆட்மெர்ப்பு ன்து _____________ மூம ொத்திௐம்.  

 (அ) கணினி   (ஆ) இமொௐம்  (இ) அகன் ரிமெ   (ஈ) 4 ஜி 

42. ெரிௐா் ௌமத் மோர்ந்சோடுக்கட்வில்மசௐனில் ற்றும் மற்ார்மக்கு கூடுோல் செம 
 செய்ௐ  மண்டியிருக்கம். 

 அ) யிற்சி  ஆ). ஆட்மெர்ப்பு  இ) மமத்ோம் ஈ) இம தும் இல்ம 

43. --- மம அமௐாம் ற்றும் ஈர்ப்தில் செௐல்மும குறிக்கிது ன்று குறிக்கிது. 

 அ) மோர்வு  ஆ) யிற்சி   இ) ஆட்மெர்ப்பு  ஈ) தூண்டுோல் 

44. மோர்வு சாதுாக எரு --- செௐாக கருோப்டுகிது. 

 அ) மௌர்ம  ஆ) திர்ம   இ) இௐற்மக  ஈ) இம து இல்ம 

45. ணிௐார்கம மோர்ந்சோடுப்தில் பின்ரு்ற்றில் ம ல்மறு ண்புகம அவி 
 ௐன்டுகிது மட்ார்கள்? 

 அ)உல் ரிமொோம்    ஆ) மெக்காஜிக்கல் சஸ்ட் 

 இ) அணுகுமும சஸ்ட்    ஈ) நிபுொத்தும் மொோம்கள் 
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46.  ணிழி யிற்சி ங்கு அளிக்கப்டுகிது?  
 (அ) குப்மயில்       (ஆ) சோாழிற்ொமக்கு சளிமௐ 
 (இ)மமயில்ா ௌாட்களில்     (ஈ) விமௐாட்டு மோா்த்தில் 

47.  சோாழிற்ொமக்குள் யிற்சி ங்கு ங்கப்டுகிது?  
 (அ) மமயித்தில்   (ஆ) அமயில்     (இ) யிற்சி திமொக்கத்தில்  (ஈ) குழுவி்ால்  

48.  பின்ரு்ற்றில் ம சிந்ோ மம செௐல்திம உறுதிப்டுத்துோற்காக 
 ணிௐார்களின்  தின்  நிமகம மம்டுத்துகிது?  

 (அ). யிற்சி   (ஆ). மோர்ந்சோடுப்பு   (இ). ஆட்மெர்ப்பு         (ஈ). செௐல்தின் திப்பீடு  
49.  யிற்சி சறுர் உௐர் அதிகாரி அல்து மூத்ோ சோாழிார்களுக்கு மிகவும் சௌருக்கா்ாக 
 இருக்கும் மும 

 (அ) சோாழிற்ொமக்குள் யிற்சி மும   (ஆ) புதுப்பிக்கும் யிற்சி  
 (இ) ங்கு ௌாகம்      (ஈ) சோாழிற் யிற்சி மும 

50.  கண்ங்கள் ற்றும் ணிகம ொத்தின் அடிப்மயில் ாற்ம் செய்ர் வ்ாறு 
 அமக்கப்டுகிார்.  

 அ) விற்ம்ௐார்  ஆ) ெந்மோயிடுமகௐார் இ) ாடிக்மகௐார்  ஈ) மார்  

51.  ெந்மோயிடுமகயில் ெந்மோயிடுமகௐார் முோலில் சோரிந்து சகாள் விரும்புது.  

 அ) ாடிக்மகௐாரின் ோகுதி     ஆ) சாருளின் ோம்  
 இ) ாடிக்மகௐாரின் பின்பும்     ஈ) ாடிக்மகௐாரின் மோமகள்  
52.  உ்டி ெந்மோ ோன் அடிப்மயில் மகப்டுத்ோப்டுகிது.  

 அ) சாருட்கள்  ஆ)ரிர்த்ோம்  இ) எழுங்குமும  ஈ) காம்  
53.  கீழ்கண்ற்றுள் து ங்குகள் ற்றும் த்திங்கம ாங்கி, விற்கும் ௌடிக்மகமௐ 
 மற்சகாள்கிது.  

 அ) ங்கு ெந்மோ  ஆ) ோௐாரிப்பு சாருள் ெந்மோ இ) உள்ளுர் ெந்மோ  ஈ) குடும்ெந்மோ 

54.  ெந்மோயில் உௐர் நிமயில் இருப்ர் ௐார்?  

 அ) ாடிக்மகௐார்      ஆ) விற்ம்ௐார்  

 இ) சாத்ோ விற்ம்ௐார்    ஈ) சில்ம விற்ம்ௐார். 

55.  கீழ்சகாடுக்கப்ட்டுள் கூறுகளில் ெந்மோயிடுமக கமக்கு சோார்பு இல்ாோ எரு கூறு து?  

 அ) இக்கூறு   ஆ) சாருள் கூறு   இ) திட்க்கூறு  ஈ) விமகூறு  

56.  ெந்மோயிடுமக கம ன்து ெந்மோயிடுமக திட்மில் மூம் நிறு்த்தின் குறிக்மகாள் 
 _________ மோம ற்றும் ் நிமவு மூம் ாம் சறுகிது.  

 அ) சாத்ோ விற்ம்ௐார்     ஆ) சில்ம விற்ம்ௐார்  

 இ) நுகர்மார்      ஈ) விற்ம்ௐார்  

57.  கீழ்கண்ற்றுள் கண்ணுக்கு புப்ாோ சாருள் து?  

 அ) கல்வி   ஆ) மகமசி    இ) ஆமகள்   ஈ) ாக்ங்கள் 

58.  எரு நிறு்த்தின் சாருள் ற்றும் விமமௐ சோளிாக ார்மக்கு அளிக்கப்டுகிது.  

 அ) ணிகட்டி  ஆ)இமொௐ ோங்கள்    இ) மின்்ணு ட்டிௐல்  ஈ) ருாய் ாதிரி  
59.  கீழ்காணும் குழுவில் ந்ோகுழு சுமணிககருத்மோஅறிமுகம் செய்ோது.  

 அ) ACME   ஆ) ாட்ா   இ) ரிமௐன்ஸ்  ஈ) ici  
60.  தூௐ சில்ம விற்ம்ௐார் ் அமக்கப்டுர்  

 அ) ெந்மோ உருாக்குௌர்கள்   ஆ) ௌடிக்மகோகர்கள்   இ) விௐாாரிகள்  ஈ) முகர்கள் 
61. நுகர்மார் இௐக்கத்தின் ோந்மோ ௐார் ? 

 அ. காத்ா காந்தி ஆ. ோன் ப். சகன்்டி   இ. ால்ப் மௌர்       ஈ. ேஹர்ால் மௌரு 

62. சாருட்கள் விற்ம்ச் ெட்ம் இௐற்ப்ட் ஆண்டு 

 அ. 1962  ஆ. 1972  இ. 1982  ஈ. 1985 

63. உரிௐ றுௐன் அளித்து ோ்து சொந்ோ உமௐாகத்திற்காகப் சாருட்கமயும் மெமகமயும் ற்றுக் 
 சகாள்ளும் ௌர் 

 அ. ாடிக்மகௐார் ஆ. நுகர்மார்  இ. ாங்குர்  ஈ. உமௐாகிப்ர் 

64. க்கிௐ ௌாடுகள் அமயின் சாதுச்ெம நுகர்மார் ாதுகாப்பு ழிகாட்டும் சௌறிமுமகள் குறித்து 
 தீர்ா்ம் இௐற்றிௐ ஆண்டு    அ. 1985  ஆ. 1958  இ. 1986  ஈ. 1988 
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65. --- ன்ர் ௌவீ் ெந்மோயிௐலின் ன்்ர் ஆார். 

 அ) நுகர்மார்  ஆ) சாத்ோ விௐாாரி  இ) உற்த்திௐார் ஈ) சில்ம விௐாரி 

66. நுகர்மாரின் உரிமகள் அர்கள் சகாண்டுள் நிமயில் --- ஆகும் 

 அ) அவீடுகள் ஆ) விற்ம் அதிகப்டுத்துோல் இ) சாறுப்புகள்  ஈ) கமகள் 

67. ோன் f.சகன்்டி அர்களின் கூற்றுப்டி பின்ருற்றில் நுகர்மார் உரிமயில் இம் 
 சாோம து. 

 அ) ாதுகாப்பு உரிம  ஆ) மோர்ந்சோடுக்கும் உரிம  இ) நுகரும்உரிம ஈ) சோரிவிக்கும் உரிம 

68. நுகர்மாரின் சாறுப்பு ன்து அ சற்றுள் ---- ஆொம சாருட்கம 
 ாங்கிௐோற்கா் அமௐாாகும். 

 அ) சாக்க சீது ஆ) உத்ோாோ அட்ம    இ) இாப்பு  ஈ) மற்காணும் அம்த்தும் 

69. ாநி நுகர்மார் ாதுகாப்பு ெமயின் ோமர் ௐார் ? 

 அ) உௐர்நீதின்த்தின் நீதிதி   ஆ) முோமச்ெர் 

 இ) நிதி ந்திரி     ஈ) மம குறிப்பிட் துவுமில்ம 

70. ாட் ன்த்தின் ோமர் ௐார் ? 

 அ) ாட் நீதிதி     ஆ) உௐர்நீதின் நீதிதி  

 இ) உச்ெ நீதின் நீதிதி    ஈ) மம குறிப்பிட் துவுமில்ம 

71.  எரு நிறு்த்திற்குள் உள்காணிகள் ______சூல்ஆகும். 

 அ) அக சிந்ோம்ௐார்      ஆ) பு மௌாக்கிௐான்  

 இ) ெக னிோர்கள்       ஈ) மற்கூறிௐ அம்த்தும் 

72. ணிகத்தின் ந்ோ சூல்எரு _______ காணிௐாகும் 

 அ) கட்டுப்டுத்ோ முடிௐாது      ஆ) கட்டுப்ட்டிருக்கு உட்ட்து 

 இ) ொளிக்ககூடிௐது      ஈ) ொளிக்கமுடிௐாோது  

73.  _______ சூலில் ானிம ற்று காநிம நிமமகள் உள்். 

 அ) நுண்ோன்ம சகாண்து     ஆ) மரிௐல் ோன்ம சகாண்து 

 இ) குமந்ோ ட்ொ்து      ஈ) அதிகட்ொ்து 

74.  __________ புதிௐ சோாழிற்துமக் சகாள்மகயின் விமாகும், இோ்ால் உரிம்  மும 

 அகற்ப்ட்து. 

 (அ) உகௐாக்கல்    (ஆ) ோனிௐார் ௐாக்கல்     (இ) ோாாௐாக்கல்    (ஈ) தும் இல்ம 

75.  புதிௐ சாருாோாக் சகாள்மக ஆண்டு அறிமுகப்டுத்ோப்ட்து _______. 

 (அ) 1980   (ஆ) 1991  (இ) 2013   (ஈ) 2015 

76.  ெக்கு விற்ம்ச் ெட்ம் இௐற்ப்ட்ஆண்டு  

 அ. 1940   ஆ. 1997   இ. 1930   ஈ. 1960 

77.  ெக்கு விற்ம் எப்ந்ோத்திற்கு து முக்கிௐ உறுப்ாக இருக்கிது? 

 அ. இருோப்பி்ர்  ஆ. சொத்துரிம ாற்ம் இ. விம   ஈ. அம்த்தும் 

78.  ெக்கு விற்ம்ச் ெட்த்தில் து ெக்கு ன் சாரும உள்ங்கிௐது? 

 அ. ெக்கிருப்பு   ஆ. மண்டிௐ ங்காோாௐம் இ. யிர்  ஈ. ோண்ணீர் 

79.  ாற்றுச்சீட்டில் ஈடுட்டுள் ோப்பி்ர்கள் த்ோம் மர்?   

  அ. 2    ஆ. 6     இ. 3    ஈ. 4 
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80. ாற்றுமும ஆொச்ெட்ம் 1881 பிரிவு 6 மோப்ற்றி இௐம்புகிது? 

 அ. கனுறுதிச் சீட்டு ஆ. ாற்றுச்சீட்டு  இ. காமொம  ஈ தும்மில்ம 

81. து சகாொர்ர் த்திாக இருக்க முடிௐாது ? 

 அ. காமொம  ஆ, கனுறுதிச்சீட்டு  இ. ாற்றுச்சீட்டு ஈ. துமில்ம 

82. சோாழில் மும்மாம கீழ் குறிப்பிட்டி ப்டி மகப்டுத்ோ முடிௐாது ? 

 அ. இர்ோாங்கி  ஆ. புதுமமப்ர் இ. ஊழிௐர்  ஈ. அமப்ார் 

83. கீழ் குறிப்பிட்டுள் ந்சோந்ோ ண்புகள் சோாழில் மும்மார்க்கு உரித்ோா்ம ? 

 அ. துணிக உொர்வு  ஆ. சௌளிவு சுளிவு  இ. ோன்்ம்பிக்மக ஈ. அம்த்தும் 

84. கீழ் குறிப்பிட்மகளில் து மாண்மணி அல் ? 

 அ. திட்மில்  ஆ. ெந்மோயில்  இ. அமப்ாற்ல் ஈ. கட்டுப்ாடு காத்ோல் 

85. கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள் ணிகளில் து ணிகப் ணிமௐ ொர்ந்து இருக்காது ? 

 அ. கொக்கிௐல் ணி   ஆ. எருங்கிமொப்பு  இ. ாய்ப்ம கண்றிோல் ஈ. திட்மில் 

86.  கீழ் குறிப்பிட் ந்ோ செௐல் விௐாா சோாழில் மும்மாமச் ொாோது.  

 அ. உற்த்தி   ஆ. ெந்மோயிடுமக  இ. செௐல்ாடு   ஈ. துமில்ம 

87.  ணிக சோாழில் மும்மாமச் ொாோ ணிமௐக் கண்றி.  

 அ. விற்ம்   ஆ. கழிவு   இ. ாங்கல்    ஈ. ோௐாரிப்பு  

88.  கூட்டுப்ங்கு சோாழில் மும்மாரின் மறு சௐர்.  

 அ. அகத்சோாழில் மும்மார்  ஆ. மோாற்றுவிப்ார்  இ. மார்  ஈ. ங்குௌர் 

89.  சோளிா் சோாழில் மும்மாரின் மௌாக்கம்  

 அ. மெமபுரிோல்   ஆ. இாம் ஈட்ல்  இ. ோகுநிம ட்டுோல்   ஈ. ஆ ற்றும் இ 

90. புதிது பும்ோல் ற்றும் சோாழில் மும்மார் காச்ொத்மோ ஊக்குவிக்க இந்திௐ அசு 

 ________ முௐற்சிக்கிது. 

 அ) அல் புதுமபுகுத்ோல் திட்ம் 

 ஆ) சண்களுக்கு யிற்சி ற்றும் மமாய்ப்ப்பு திட்த்திற்கா் ஆோவு 

 இ) விஞ்ைா் அடிப்மயில் அதிகாளித்ோல் ற்றும் அபிவிருத்தி 

 ஈ) அல் இன்புமௗன் சென்ர்ஸ் 

91.  _____________ நிதி ஆோாங்கள், சோாழில் நுட்அறிவு, சோாழிார் ஆோாங்கள்  ற்றும் 

 மூப்சாருட்கள், ெந்மோதின் ற்றும் இாகத்ோன்ம ஆகிௐற்ம ஆோாங்காகக் 

 சகாண்டிருக்கிது. 

 அ) சோாழில்நுட்  ஆ)ஸ்ாட்ப் இந்திௐா  இ) திட்அறிக்மக  ஈ) ர்ச்சி அறிக்மக 

92.  ________________ திட் அறிக்மகயில் துஷ்பிமௐாகம் செய்ோற்கா் சாறிமுமமௐ

 உள்க்கிௐது. 

 அ) ங்கிௐர்    ஆ) அசு இ) கன் அளிக்கும் நிறு்ங்கள் ஈ) சோாழில் மும்மார் 

93.  எரு நிறும் ககாக ாற் மண்டி திவு அலுகத்தின் திாால் அறிக்மக அனுப்பிௐ 

 ____________ ாறும். 

 அ) 14 ௌாட்கள்  ஆ) 21 ௌாட்கள்  இ) 30 ௌாட்கள்  ஈ) 60 ௌாட்கள் 

94.  எரு ௌரின் கருத்து ற்றும் ண்ொங்களின் சளிப்ாட்டின் மூம் நிறுத்மோ 

 மோாற்றுவித்ோால் அர் ____________ 

 அ) இௐக்குர்  ஆ) நிறு செௐார் இ) திார்   ஈ) மோாற்றுவிப்ார் 
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95.  ந்ோ எரு முோா்து நிறும் திவு செய்யும் மௌத்தில் சோாமகமௐ செலுத்ோ மண்டும்? 

 அ) ங்களிப்பு முோல்      ஆ) அங்கீகரிக்கப்ட் முோல் 

 இ) செலுத்ோப்ட் முோல்     ஈ) சளியீட்டு முோல் 

96.  கீழ்கண் ங்குகளில் து முந்மோௐ ங்குோார்களின் துமொசகாண்டு ோ்து நிறுத்தின் 

 முோம உௐர்த்ோ சளியிடும் ங்கு ____________ 

 அ) ொோாொப்ங்குகள்     ஆ) உரிமப்ங்குகள் 

 இ) முன்னுரிமப்ங்குகள்     ஈ) ஊக்கப்ங்குகள் 

97.  முந்மோௐ ங்குோார்களுக்கு ந்ோவிோ கட்ொமும் இல்ால் சளியிடும் 

 ங்குகள்____________ 

 அ) ஊக்கப்ங்குகள்      ஆ) ொோாொப்ங்குகள் 

 இ) உரிமப்ங்குகள்     ஈ) முன்னுரிமப்ங்குகள் 

98.  முந்மோௐ ங்குோார்களுக்கு ங்குகளின் விமமௐ குமத்து அர்களுக்கு  ொோகாக 

 ங்குது ____________ 

 அ) ஊக்கப்ங்குகள்      ஆ) ொோாொப்ங்குகள் 

 இ) உரிமப்ங்குகள்     ஈ) முன்னுரிமப்ங்குகள் 

 

99.  ோற்மாது உள் நிறுச் ெட்ம் 2013 கீழ்கண்ற்றுள் ங்குகம சளியிடுதில்  மோ 

 ோம செய்துள்து ____________ 

 அ) மும்ம்       ஆ) முகதிப்பு 

 இ) ோள்ளுடி       ஈ) இற்றில் துவும் இல்ம 

100  நிறுச் ெட்ம் 2013-ன்டி எரு ௌர் இௐக்கு்ாக___ நிறுங்களுக்கு மல் ோவி 

 கிக்ககூாது  

 அ) 5 கம்சனிகள்  ஆ) 10 கம்சனிகள் இ) 20 கம்சனிகள்  ஈ) 15 கம்சனிகள் 

101  நிதி நிறுத்ோால் நிௐமிக்கப்டும் இௐக்கு்ர்  

 அ) சௐவு   ஆ) கூடுோல்   இ) களிர்  ஈ) நில்  

102  எரு ோனிௐார் கம்சனி குமந்ோது ___ இௐக்கு்ர்கள் இருக்க மண்டும்  

 அ) ழு   ஆ) ந்து   இ) மூன்று   ஈ) இண்டு  

103  எரு சாது நிறுத்தில் குமந்ோது ___இௐக்கு்ர்கள் இருக்க மண்டும்  

 அ) 12    ஆ) 7    இ) 3   ஈ) 2  

104  எரு சாது கம்சனியின் செலுத்ோப்ட் மூோ்ம் `____ அல்து அோற்கு மல் இருக்கும் 

 சாழுது சிறிௐ ங்குோார்கால் இௐக்கு்ர் மோர்ந்சோடுக்கப்ாம்.  

 அ) 1 மகாடி         ஆ) 3மகாடி `ரூாய் 

 இ) 5 மகாடி `ரூாய்       ஈ) 7மகாடி `ரூாய் 

105  கம்சனி ெட்ப்டி இௐக்கு்ர்கள்____ மூம் நிௐமிக்கப்மண்டும் 

 அ) த்திௐ அசு       ஆ) கம்சனி ெட் ாரிௐம்  

 இ) கம்சனியின்ஆண்டு சாதுக்கூட்ம்    ஈ) இௐக்கு்ர்கள் குழு 

106  இௐக்கு்ர்கள் குழு ோ்து அதிகாத்மோ ௐன்டுத்தி இவ்மகௐா் இௐக்கு்ர்கம 

 நிௐ்ம்  செய்ௐாம் 

 அ)கூடுோல் இௐக்கு்ர்கள்  ஆ) ொோாொாக ற்டும் காலி ணியித்மோ நிப்புோல்  

 இ) ாற்று இௐக்கு்ர்கள்  ஈ) மற்கூறிௐ அம்த்தும் 

107.  நிறுத்தின் செௐர் அந்ோ நிறுத்தின் ஏர்__________ ஆார்.  

 அ) உறுப்பி்ர்  ஆ) இௐக்கு்ர்  இ) ோன்னிச்மெௐா் எப்ந்ோோார்    ஈ) ஊழிௐர் 
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108.  ௐார் எருர் நிறுத்தின் செௐாாக முடியும்  

 அ) ோனிௌர்        ஆ) கூட்ாண்மநிறும்  

 இ) கூட்டுவு ெங்கம்       ஈ) சோாழிற்ெங்கம்  

109.  ___________கூட்ம் நிறுத்தின் ாழ்ௌாளில் எரு மும ட்டும கூட்ப்டும்.  

 அ) ெட்மும       ஆ) ஆண்டுப்சாதுக்கூட்ம்  

 இ) சிப்பு        ஈ)குப்பு  

110.  இௐக்குௌர் கூட்ம் ஆண்டுக்கு குமந்ோது ___________ முமகள்கூட்ப்மண்டும்.  

 அ) 2    ஆ) 3    இ) 4   ஈ) 5  

111.  நிறுத்தின் ஆண்டுப் சாதுக் கூட்த்தில் _______ க்கு மெ உரிமஇல்ம.  

 அ) ோணிக்மகௐார்       ஆ) ங்குௌர்  

 இ)காள்        ஈ)இௐக்கு்ர்  

112.  ெட்முமகூட்த்மோ______ நிறும் கூட்த்மோமயில்ம.  

 அ) சாது       ஆ) ோனி மௐறு  

 இ)சாது மௐறு      ஈ) ங்குமுோல் ற்றும் உத்ோாோமுமௐ  

113.  நிறும் திவு செய்ௐப்ட் ௌாளிலிருந்து _____ ாோத்திற்குள் முோல் ஆண்டு சாதுக்கூட்த்மோ 

 கூட் மண்டும்.  

 அ) 12    ஆ) 15    இ) 18   ஈ) 21  

114.  எரு சிப்பு தீர்ா்த்மோ நிமமற்-------- ெோவிோ ங்கு்ர்கள் ாக்களிக்கமண்டும்.  

 அ) அம்த்து       ஆ) 90% குமௐால்  

 இ)75% குமௐால்     ஈ)50% மல்  

115.  எரு சிப்பு தீர்ா்த்மோ நிறுதிாரித்தில் ______ ௌாட்களுக்குள் திௐ மண்டும்.  

 அ) 7    ஆ) 14    இ) 30  ஈ) 60  
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