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Padasalai.Net’s Special -  காலா���ேத�� மாதி�வினா�தா! --- 3  ( 2018 ) 

( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 
                                    ேம3நிைல 6தலா7 ஆ�� 
                                             வணிகவிய3 

ேநர7 : 2.30 மணி                                                               மதி=ெப� : 90 
                                            பAதி ---- I 
  அைன�D வினாEகFEA7 விைடயளிEக�7.                                  20 × � = 20 
1. ெபாKLக! விMபைன ெசOP7 இட�திMA ________ எST ெபய�.  

           அ. அUகாV          ஆ. நாளUகாV                    இ. அ3லUகாV 

2. அட�Wத வன=பAதிகளி3 பாைதைய உKவாEகி வியாபார7 ெசOயவழி வA�தவ� ----------- 
         அ.  ஜானக�          ஆ. அலா�திS கி3ஜி       இ. பா3பS 

3. பிS வKவனவMறி3 எைவ உ�ைம மாMற7 ெசOய 6VP7? 

             அ. ெதாழி3        ஆ. சிற=]� ெதாழி3      இ. ேவைலவாO=] 

4. தனியா! வணிக�திS மிக=ெப�ய Aைறபா� ---------- 

        அ. வைரயT ெபாT=]     ஆ. வைரயறா= ெபாT=]     இ. விைரவான 6V� 

5. இWD `L�E A�7ப� ெதாழிலி3 உT=பின�கைள எaவாT அைழEக= ப�கிறD?  

            அ. க��தா      ஆ. `L� வா�bதார�     இ. `Lடாளிக! 

6. நிTமd சLட�திS அLவைண – அ (Table-A) எSபD --------  

            அ. நிகழdசிE Aறி=ேபLVS மாதி�    ஆ. இK=] நிைலE Aறி=பிS மாதி�= பVவ7  

             இ. நிTமd  ெசய3 6ைற விதிகளிS மாதி� 

7. `L�பUA நிTம�ைத ெதாடUக அதிக 6தj�7, அதிகமான ----------- ேதைவ=ப�கிSறD. 

             அ. உைழ=]          ஆ. ேவைல=பா�         இ. ேநர7 

8. `L�ற� ேதா3வி அைடவதMகான காரண7 -------- 

             அ. வர7பMற  உT=பின�    ஆ. ெராEக வியாபார7   இ. தவறான நி�வாக7 

9. பSனாL� நிTமUக!  பிSவKவனவMறி3 யாரா3 கL�=ப��த=ப�கிSறன. 

                 அ. நாடாFமSற7   ஆ. அதS Dைண நிTவனUக!  இ. தைலைமயக7 

10. அரb நிTம�திS பUA 6தj� ________ EAE Aைறயாம3 அரb ெபMறிKEக ேவ��7.  

            அ. 75%         ஆ. 60%         இ. 51% 

11. nபாO ேநாL�கைள ெவளியி�வதMA அதிகார7 ெபMற வUகி ------------ 

             அ.  ம�திய வUகி     ஆ. வணிக வUகி     இ. `ட�ற� வUகிக! 

12. பரவலாEக=பLட வUகி ேசைவகளி3 ேசராதைவ எைவ?                 

            அ. பரoபர நிதி       ஆ. பாDகா=] ெபLடகUக!    இ.வ pL�வசதி கடS 

13. எWத வைகயான கணEA, Aறி=பிLடேநர�தி3 Aறி=பிLட சில ெதாைகையd ெசq�த 
ேவ�VயD கLடாய7?  

             அ. ேசமி=] ைவ=]    ஆ.  ெதாட� ைவ=ப    இ. நிைலயானைவ=]  

14. எWத ஆ�VS உண�d சLட�திS கீs, இWதிய உண�E கழக7 அைமEக=பLடD? 

              அ. 1964     ஆ. 1864     இ. 2012 
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15. எலி, tdசிக!, ஆகியவMறிMA எதிராக பாDகா=] நடவVEைகக! ேமMெகா!ள=ப�7 
ப�டககா=பக7 ----------- 

             அ. ெபாD ப�டககா=பக7 ஆ. சிற=] ெபாK! ப�டககா=பக7  இ. Aளி�பதன ப�டக  
                 கா=பக7  

16. எWத வைகயான நடவVEைககைள ஒK நிTவன7 ]ற ஒ=பைட=] ெசOகிSறன? 

             அ. இைண    ஆ. ைமய   இ. வாணிக 

17. பிSவKவனவMT! எD கட3 சா� கா=பீ� வைகயிைன சா�WதD?  

             அ. பண7 திK=ப� திLடாவண7  ஆ. மK�Dவ கா=]�ைம இ. க=ப3 சா� கா=பீ� 

18. வாSவழி அw=பீL� இரசDீ எ�தைன அச3 பாகUகளி3 தயா�Eக=ப�கிறD ? 

             அ. ஒST      ஆ. இர��             இ. xST 

19. மK�Dவ கKவிக! தயா�=], க3விd ேசைவ, தகவ3 ெதாட�]� ெதாழி3 ேபாSறைவ ----------  

             அ. வKமான ெதாழி3க!     ஆ. ேசைவ� ெதாழி3க!    இ. உMப�தி ெதாழி3க! 

20. தனியா! வணிக�  -----------  விதி6ைறகளிS ATEகீ� இSறிd ெசய3ப�கிறா�. 

     அ. `Lடா�ைம         ஆ. தனியா�        இ.  அரb 

பAதி --- II 

எைவேயw7 7 வினாEகFEA விைடயளிEக�7.அவMறி3 வினா எ� 21- EA கLடாய7            

விைடயளிEக�7.                                                     7	×	2 = 14 
21. ”வUகிகளிS உதவியிSறி எWத ெதாழிலைம=]கF7 இயUக 6VயாD” எSற `MT 

உ�ைமயா? விளEக7 தKக.  

22. AைறWதபLச7 2 பUAதார�க! மMT7 2 இயEAந�கைளE ெகா�� ெசய3ப�7 நிTம7 
எD? அWநிTம�ைத எ�தைன 6ைறகளி3 அைமEகலா7? அைவ யாைவ? 

23. பிSவKவனவMT! எைவ தனியா! வணிக�திMA ெபாKWD7?  ஏS?  

    அ.. மKWDEகைட     ஆ. இைணயதள அைம=]  இ. சLடநிTம7  

24. பLடய (அ) சாசன  நிTம7 எSறா3 எSன? 

25. ஒK பUA – ஒK வாEA  6ைற `L�=பUA நிTம�திMA எWதளவிMA பாதி=ைப 
உ�டாEAகிறD? 

26. ெபாD 6�திைரேய நிTம�திS அUகீக�Eக=பLட அqவலகE ைகெய{�தாA7. ஏS? 

27. இராEேட3 6SேனாVக! எSபவ� யா�? 

28. பSனாL� நிTவன7 - இலEகண7 வைரக. 

29. இWதிய �ச�a வUகியிS ெசய3பா�கைள,எ�தைன தைல=]களி3 ெதாAEகலா7? அைவ 
யாைவ?  

30. காேசாைல - வைரவிலEகண7 தKக  
 

பAதி --- III 

   எைவேயw7 7 வினாEகFEA விைடயளிEக�7.அவMறி3 வினா எ� 32- EA கLடாய7      

   விைடயளிEக�7.                                                                      7	×	3 = 21 

31. ெபய�dசியிய3 ேதைவ யாD? 

32. நp�ட |ர�திMA ேம3 கனரக சரEAகைள bமWD ெச3வதMA மலிவான மMT7 

விைரவான ேபாEAவர�D எD? அதைன விவ�? 

33. வUகி ேம3வைர= பMT – Aறி=] வைரக. 
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34. அரb வUகிக! அ3லD ெபாD�Dைற வணிக வUகிக! எSறா3 எSன? 

35. ம�திய வUகி  பMறி ”  Vகா ” அவ�களிS `MT யாD? 

36. `Lடா�ைம ஒ=பாவண�தி3 உ!ள உ!ளடEக7  யாD? ( ஏேதw7 ஆT ) 
37. இWD  `L�E A�7ப�தி3 க��தாவிS ெபாT=ைப விவ� 

38. இWD `L�E A�7ப�தி3, உT=பின�க! அைனவ�S விK=ப�திS ேப�3 வியாபார�ைத 
கைலEக 6VPமா? விளEக7 தKக. 

39. வட இWதிய ெமள�ய� கால= ெபாKளாதார நிைலைய எதS xல7 நா7 
அறிWDெகா!கிேறா7? 

40. `L�ற�d சUக�திS நிதிைய தவறாக பயSப��த 6VPமா? ஆ7 எனி3, அதMகான 

காரணUகைள `Tக. 

பAதி --- IV 

அைன�D வினாEகFEA7 விைடயளிEக�7.                                7	×	5 = 35 

41. ப�டமாMT வணிக�திS தைடக! யாைவ?  

( அ3லD) 
வணிக�திS சிற=பிய3]களி3 எேதw7 ஐWதிைன விவ�? 

 

42. பிSவK7 வUகிகைள= பMறி சிT விளEக7 தWD, உதாரண7 தKக.  அ) வணிக வUகிக!  

ஆ) ெவளிநாL� வUகிக!   இ) `L�ற� வUகிக! ஈ) வள�dசி வUகிக!  

 உ) சிற=] வUகிக! 
( அ3லD) 

வணிக வUகிகளிS ப3ேவT வைகயான இர�டா7 நிைல ெசய3பா�கைள விளEAக. 

 
43. ப�டக இரசதீிலிKWD  ப�டக சாSறாைன ேவTப��Dக. 

( அ3லD ) 
ேபாEAவர�D – வைரவிலEகண7 தKக. ேமq7 அதி3 பயSப��த=ப�7 ஆவணUகைள 
விவ�?  

44. ெதாழி3 ெசய36ைற ]ற� திறனpLட3, அறி�சா� ெசய36ைற ]ற� திறனpLட3 
ஆகியவMறிMA இைடேயயான ேவTபாLைட விளEAக.   

(அ3லD ) 

1 இD , நிTம7 6ைறயாக அைமEக=பLடைதd  சாST பகK7 ஓ� ஆவணமாA7. 

2 இWத ஆவண�தி3, இட7,  ேநாEகUக!, ெபாT=] மMT7 6தj� ெதாட�பான 
உLபி��க! இKEA7. 

3 இWத ஆவண�தி3 Aறி=பிட=படாத எd ெசயலிq7  நிTம7  ஈ�பLடா3, அdெசய3 

வர7]  மீறியd ெசய3  எனஅைழEக=ப�கிறD. 

           அ)  அWத ஆவண�திS ெபயைரE Aறி=பி�க 

           ஆ) அதி3 அடUகிP!ள ெபாKளடEகUக! நாSகிைன விவ�. 

 

45. ெதாழிqEA  வழUகிய  கடS மMT7  6Sபண7  மீD எ�தைன சதவிகித7 வLVெபற ஒK 

`LடாளிEA உ�ைம உ��? ேவT எWத வைகயான உ�ைமகைளெய3லா7 ஒK `Lடாளி 

ெபMறிKEகிறா�?  

(அ3லD) 

1 இதS  ேசைவகைள  பாலின7, சxக7,  இன, அரசிய3 அ3லD  மத பாAபா�  இ3லாம3 

அைனவK7  ெபMT  பயS  அைடயலா7. 
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2 இD, உT=பின�களா3, உT=பின�கFEகாக  தாUகளாகேவ, இைணWD  நட�த=ப�7 

வணிக  அைம=பாA7. 

அ)  ேமMக�ட வ�க! உUகFEA எ�தைகய அைம=பிைன ஞாபக=ப��DகிSறன? 

        ஆ)  அதS ெகா!ைககளி3 நாSகிைன விவ�. 

46. தனி உ�ைமயியலிS AணாதிசயUகைளE கணEகி�க.  

( அ3லD ) 

பிSவK7 வாEகியUக! எWத வைகயான கா=பீL� திLடாவண�ைத Aறி=பி�கிSறன 

எSபைதE Aறி=பிL�, அவMைற=பMறி ஒK சிT விளEக7 தKக. 

i) இaவைக�திLடாவண�தி3, 6தி���ெதாைக கா=பீ� ெபTந� மரணமைடWத பிறA 

வழUக=ப�7. 

ii) இ�திLடாவண�தி3 கா=பீ� ெபTந�, ஒK AT=பிLட கால7  6VP7 வைர அ3லD 

அவரD மரண7 வைர இதி3 எD 6தலி3 வKகிறேதா,அDவைர 6ைனம�ெதாைக 
ெசq�தேவ��7  

iii) இர�� அ3லD அதMA ேமMபLட நப�களிS ஆPFEA `Lடாக, ஆP! 

கா=பீ� ெசOவD. 
iv)  AழWைதகளிS க3வி, திKமண7 ேபாSற ெசல�கைள ஈ�கL�வதMகாக 

இ�திLடாவண7 எ�Eக=ப�கிறD. 

v) இ� திLடாவண7, மகளி�EA வழUக=ப�கிறD. விப�திS காரணமாக மகளி�EA 
ஏMப�7 இற=], அ3லD ெசயலிழ=பினா3 ஏMப�7 இழ=]Eகாக அவா்களிS A�7ப 
உT=பின�கFEA ஈLVTதி வழUக=ப�7. 

 
47. ஒK ெபாD வைரயைற நிTம7 தாS ெவளியி�7 பUAகைளP7 கடனpL� ப�திரUகைளP7 

வாUAமாT ெபாD மEகFEA அைழ=] வி�EA7 ஆவண�திS ெபய� எSன? அதS 

உ!ளடEகUகளி3 ஏேதw7 எLVைனE Aறி=பி�க. 

( அ3லD ) 

 

வளUகைள இயWதிர7 மMT7 ெதாழி3 �Lப� திறைமPடS உபேயாகிEகவ3ல ெபாKளாக 
மாMறE `Vயேத உMப�தி� ெதாழி3 எSகிேறா7. 

i) உMப�தி� ெதாழி3கைள ெசய3பா�க! மMT7 அள�க! அV=பைடயி3 எ�தைன  
வைகயாக= பி�Eகலா7? அைவ யாைவ? 

ii) இயMைகேயா� ெதாட�]ைடயைவ 6தSைம உMப�தி� ெதாழி3களிS வைககளE 
Aறி=பிL�, அவMைற எ��DகாL�கFடS விளEகமாக விவ�. 
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