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Padasalai.Net’s Special -  காலா���ேத�� மாதி�வினா�தா! --- 2  ( 2018 ) 

( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 
                                    ேம2நிைல 5தலா6 ஆ�� 
                                             வணிகவிய2 

 ேநர6 : 2.30 மணி                                                               மதி=ெப� : 90 
                                            பAதி ---- I 
  அைன�D வினாEகFEA6 விைடயளிEக�6.                              20 × � = 20 
1. அ��தசா�திர6 எMற O�தக�ைத  எPதியவ� -------------- 

           அ. ெகளQ2ய�           ஆ. சாணEகியா           இ. திSவ!Fவ�  

2. வியாபார�தி2 ஈ�பUQSVத ெவளிநாUடவ�க! ---------- எனஅைழEக=பUடன�. 
      அ. யவன�க!      ஆ. ஜானக�    இ. பா2பM 
3. இலாப6 ஈU�வதYகாக ேமYெகா!ள=ப�6 அைன�D நடவQEைககF6 -------- 

நடவQEைகக! ஆA6. 
      அ. ெபாSளாதார சா�பYற       ஆ. ெபாSளாதார         இ. வணிக6 
4. கீ\Eக�டவYறி2 எD பழைமயானவியாபார அைம=O வQவ6?  

      அ. தனியா!வணிக6         ஆ. ^Uடா�ைம         இ. ^U�ற� ச_க6 

5. ^Uடா�ைமய ----------- பதி� ெசaயலா6.  

                 அ. நிbம= பதிவாள�        ஆ. ^ட�்ற� பதிவாள� இ. ^Uடா�ைம பதிவாள� 
6. ஒS நாUQM அரசேலா, அரசிடேமா வழ_க=பUட சாசன�திM விைளவாக உSவாEக=ப�6   

நிbம_க! _______ என=ப�6.  
         அ. பUடய (அ) சாசன நிbம_க!  ஆ. சU5ைற நிbம_க!  இ. பதி� ெசaய=பUட  
            நிbம_க! 

7. ப_Aதார�M ெபாb=O -------------- 
          அ. வைரயbEக=படாதD  ஆ. வைரயbEக=பUடD  இ. ப_AகFEA ஏYப  
             வைரயbEக=பUடD 

8. kக�ேவா� ^U�ற� ----------நாUQ2 5தM 5தலாக ெவYறி=ெபYறD  

           அ. இVதியா    ஆ. அெம�Eகா         இ. இ_கிலாVD   

9. ேகாேகா ேகாலா ---------- நிbவன�திYA உதாரண6 

            அ. பMனாU� நிbம6      ஆ. அரl நிbம6     இ. இைண நிbம6 

10. ஒS அரசா_க நிbவன6 எதM ெபய�2 ப_Aகைள வா_AகிறD?  

            அ. பிரதம�        ஆ. AQயரl� தைலவ�    இ. இVதிய� தைலைம நmதிபதி 

11. வ_கிய�க! பண�ைத ைகயா!பவ�க! மட�ம2ல, ___________ EA வழிகாU�பவ� 
களாக�6  இSEகிறா�க! 

           அ. ெபாSளாதார வள�nசி      ஆ. வ��தக வள�nசி       இ. ெதாழி2 வள�nசி 

12. கீ\Eக�டவYறி2 எD  ெதாழிYDைற வ_கி அ2ல?  

          அ. ICICI      ஆ. HSBC         இ. SIDBI 

13. மிMனr வ_கியிைன ------------ sல6 ெசய2ப��தலா6.  

          அ.  கணினிக!   ஆ.  ATM     இ. ேமYக�ட இர��6 

14. ம�திய ப�டக கா=பக கழக6 (CWC) நிbவ=பUட ஆ�� ---------------- 
          அ. 1937          ஆ.1947          இ. 1957  
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15. பழ_க!, காaகறிக! ேபாMற அPகE^Qய ெபாSUகைள ேசமி=பிEக எ�தைகய ப�டக    
கா=பக_க! உதவி= O�கிMறன? 

         அ. ெபாD ப�டககா=பக6 ஆ. சிற=O ெபாS! ப�டககா=பக6  இ. Aளி�பதன ப�டக  
           கா=பக6 
  

16. ெபய�nசியலிM 5Eகிய நMைம ----------- 

         அ. இலாப6 ஈU�த2     ஆ. ெசல�கைள Aைற�த2    இ. உYப�திேம6பா� 

17. பிவSவனவYறி2 எைவ தவறான ^Yb? 

          அ. ^U�ற� ச_க_களி2 யா� ேவ��மானாw6 உb=பின� ஆகலா6. 

                  ஆ. எளிைமயான ேதாYbவி=O 

          இ. இதM ேகாUபா� “ ஒSப_A ஒSவாEA” 

18. எVத ஒS நப� ெபாS!கைளz6, வாைடEகாக பாரபUசமிMறி ஏYறிn ெச2w6 
வியாபார�தி2 ஈ�ப�பவைர ------------ எMb அைழEகலா6. 

          அ. தனிn சரEேகYறிக!     ஆ. ெபாDn சரEேகYறிக!   இ. ஒ=பVததார�. 

19. 5Q�Yற ெபாbUகைள 5Yb= ெபYற ெபாSளாக மாYற=ப�6 ெதாழிYசாைல ---------  

          அ. பி��ெத�EA6 ெதாழிYசாைல         ஆ. கU�மான ெதாழிYசாைல   

          இ. ஒMb திரU�6 உYப�தி� ெதாழிYசாைல 

20. ஒ=பVத6, பதி� ேபாMறைவ ------------ அைம=பிYA அவசியமி2ைல. 

 அ. தனியா! வணிக6     ஆ. ^Uடா�ைம     இ. ^U�= ப_A 

பAதி --- II 

எைவேய{6 7 வினாEகFEA விைடயளிEக�6.அவYறி2 வினா எ� 21- EA கUடாய6            

விைடயளிEக�6.                                                      7	×	2 = 14 
21. வாQEைகயாள�கFடM ேநQ� ெதாட�O ெகா!வதா2, தனியா! வணிக� அைடz6 பயM  

யாD? 

22. பா�Qய� ஆUசிE கால�தி2  தாமிர6, Dணி, உ=O, |Eக!, சVதன6, மீM, ெந2, 
தானிய_க!, 5�DEக! ேபாMற ெபாS!கைள விYA6 இட�திைன எMனெவMb 
அைழ�தன�? விYபைன பகலி2 நடVதைத எ~வாb ெசா2ல=பUடD? 

23. இVDn சUட�திM இரண� பி��க!  யாைவ? 

24. இVD ^U� A�6ப தைலவைர ேமலாள� என அைழEக காரண6 யாD? 

25. தகவலறிEைக எMறா2 எMன? 

26. ஒS பிQ=O நிbம6 , எ�தைன  Dைண நிbம_கைள  நி�வகிEகலா6? பிQ=O நிbம6 
ெபாS! தSக 

27. ^U�ற� வைரயb. 

28. திS. கா��திE எMபவ� நா!ேதாb6 மாைல ேவைளகளி2 A2பி ஐ�கி�6 விYபைன 
ெசaவா�. 
  அ)  இதி2 ^ற=பU�!ள பQ, அவ� எVத ெபாSளாதார ெசய2பாUQ2 ஈ�பU�!ளா�? 
  ஆ)  அதM ெபாSைள எPDக. 

29. அரl நிbம6 எMறா2 எMன? 

30. வழ_க2 ஆைண எMறா2 எMன? 

பAதி --- III 
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எைவேய{6 7 வினாEகFEA விைடயளிEக�6.அவYறி2 வினா எ� 31- EA கUடாய6      

 விைடயளிEக�6.                                                                   7	×	3 = 21 
31. Oற திறன mUட2 வைரயbEக 

32. ப�டக சாMறாைண மYb6 ப�டக இரசDீ இைடேய sMb ேவbப�கைள ^bக 

33. உ�ைமேநர ெமா�த� தm�வக அைம=O பYறி  ஒS Abகிய Aறி=O  எPDக. 

34. ெவளிநாU� வ_கிக! எMறா2 எMன? எ.கா தSக 

35. ஒS ஆFந� மYb6 நாMA Dைணநிைல ஆFந�க!, நாMA ஆ��கFEA பதவி 
வகிEA6 வைகயி2 இVதிய �ச�~ வ_கியிM  நி�வாக�தி2  நியமிEக= ப�வா�க!.  

இ~வாb, இVதிய �ச�~ வ_கியிM  நி�வாக�தி2  ஈ�பU�!ள மYற நப�க! யா�? 

36. ^U�ற� ச_க�திYA எ��DEகாU�க! தSக 

37. ^Uடா�ைம நிbவன�ைத= பதி� ெசaய பிMபYற=ப�6 நைட5ைறகைள விவ�.  

( ஏேத{6 ஆb ) 

38. தனிநப�, தM{ைடய lய ேதைவEகாக Dணிைய ெநaத2 எMபD ெதாழி2 ெசய2பா� 

ஆகாD. ஏM? 

39. உYப�தி ெசaய=பUட ெபாSUக! அைன�D6, உYப�தியாA6 இட�திேலேய விYபைன  
ெசaய=ப�கிMறனவா? ெபாSUகைள ைவ�திSVD விYபைன ெசaவதYA உbDைணயாக 
இS=பD எD? 

40. அய2 நாU� நிbம6 எMறா2 எMன? 

பAதி --- IV 

 அைன�D வினாEகFEA6 விைடயளிEக�6.                                   7	×	5 = 35 
 

41. ப�ட_க! மYb6  பணிக! ப�மாYற�தி�ேட ஏYப�6  தைடகF6, இைட�bகF6 

எைவ எMபதைன பUQயலிU�, அதி2 ஏேத{6 நாMகிைன விவ� 

( அ2லD ) 
உYப�தி� ெதாழி2களிM வைககைள அதM நடவQEைககளிM அQ=பைடயி2 விவ�. 
 

42. ^U�ற� ச_க�திM நMைமக! யாைவ?  

( அ2லD ) 

திS. ச�5க6 எMபவ� ஒS இதய ேநாயாளி. ஆனா2 அவ� எ2.ஐ.சி. நிbவன�தி2 
தனEA ஆz!கா=பீU�bதி திUடாணவ6 எ�EA6ேபாD, இVத உ�ைமைய மைற�D 
விUடா�. அவ� மாரைட=பா2 மரணமைடVத ேபாD, எ2.ஐ.சி. நிbவன6 இறVதவ�M 
சUட|�வ வா�lEA இழ=பீ� வழ_கமb�D விUடD. ஏெனனி2 திS. ச�5க6 
கS=ெபாS! Aறி�த உ�ைமைய ( தனEA இSதயேநாa இSEகிறD எMற உ�ைமைய ) 
ெத�விEகாத ேதகாரண6.  
    அ)  இD எ�தைகய கா=பீUQM ேகாUபா� ஆA6?  
    ஆ) ேமYக�ட  கா=பீUQM ேகாUபாUQைன� தவிர, ேவb நாMA கா=பீUQM  
         ேகாUபாUQைன விவ�. 

43. ப2ேவb வைகயான ப�டக கா=பாக_க! யாைவ?  

( அ2லD ) 

^UடாளிகளிM வைககளி2 ஐVதிைன விவ�. 

 

44. பMனாU� நிbவன�திYA இலEகண6 தVD, அதM நMைமகளி2 நாMகிைன எPDக.             

                                                (அ2லD ) 
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ெபாDE கழக�திM  நMைமகளி2 இர��,  தmைமகளி2 sMb – விவ� 

45. இVதிய �ச�~ வ_கியிM  நிbவனE கUடைம=O  பYறி  வி�வாக  வி்ளEAக.  

( அ2லD ) 

சிbAறி=O வைரக : 1. ப�டக சாMறாைண 2. ப�டக கா=பாளா் இரசDீ 3. Dைற5க இரசDீ  
4. வழ_க2 ஆைண 5. தமி\நா� ப�டக கா=பக கழக_க! 

46. Oற ஒ=பைட=பிM நMைமகைள விவ�Eக.  

( அ2லD ) 

ஒ~ெவாS ^Uடாளிz6 தனD தவறான நடவQEைககளா2 ஏYப�6 நUட�ைதz6, 
வியாபார�தி2 தMனா2 ஏYப�கிMற இழ=Oகைளz6 ஈ�ெசaz6 கடைம உ!ளதா? இD 
தவிர, ேவb எMன கடைமக! ^UடாளிகFEA உ!ளD?  

47. ^Uடா�ைமைய= பதி� ெசaயாவிQ2 ஏYப�6 விைள�க! யாD?  

( அ2லD ) 

“ெதாழி2 எMபD ெபாS!கைள வா_கி விYபதM sல6 ெச2வ6 ேச�EA6  மனித 

நடவQEைக ஆA6” – 1. இD யாSடய ^Yb?  2. அதM சிற=பியி2Oக! இர�ைட ^bக  

                         3. அதM ேநாEக_க! இர�Qைன எPDக. 
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