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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 3  ( 2018 ) 
ேம4நிைல 7தலா8 ஆ!" 

வணிகவிய4 
 ேநர8 : 2.30 மணி                                                               மதி=ெப! : 90 

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

1. அHI மJK8 பாச8 அ4லA சMக ேசைவ உ.ேநாBக8 ஆகியவJறா4 ேமJெகா.ள=ப"8 
நடவPBைகக. ----------- 

      அ. ெபாQளாதாரR ெசய4பா"க.              ஆ. பண நடவPBைகக.  
      இ. ெபாQளாதாரR சா&பJற ெசய4பா"க.    ஈ. நிதி நடவPBைகக. 

2. வியாபார#திJ@ உKAைண I*பைவ எHபA --------  

     அ. வியாபார8   ஆ. விள8பர8    இ. ப!டகசாைல   ஈ. கV"மான8 

3. தனியா. வணிக#திH மிக=ெப*ய @ைறபா" ----------  

         அ. வைரயK ெபாK=I  ஆ. வைரயறா= ெபாK=I  இ. அைம=ெபளிைம  ஈ. விைரவான7P' 

4. ஒQ @றி=பிVட ெதாழி4 அ4லA ெசயைல ெசYவதJகாக தJகாலிகமாக ெதாடZக=பVட   
[Vடா!ைம -----------  

        அ. விQ=ப7றி [Vடா!ைம   ஆ. @றி=பிVட [Vடா!ைம     இ. வைடயK#த [Vடா!ைம   
        ஈ. இைணவிைணB [Vடா!ைம 

5. நிKம#திH இயB@நனரைவ கீ^க!டவJK. யா& ேத&_ெத"Bகிறா&க.?  
        அ. கடனa_ேதா&     ஆ. கடனாள&     இ. கடனaV" ப#திரதார&     ஈ. பZ@தார&க. 

6. [V"ற' ேதா4வியைடவதJகான காரண8 ----------- 
        அ. வர8பJற உK=பின&    ஆ. ெராBக வியாபார8    இ. தவறான நி&வாக8  

7. bபாY ேநாV"கைள  ெவளியி"வதJ@ எ_த வZகிB@ அதிகார8 உ.ளA? 
        அ. ம#திய வZகி  ஆ. வணிக வZகி  இ. [V"ற' வZகிக.  ஈ. ெவளிநாV" வZகிக. 

8. உ.c& ப@தி வZகிக. ஊB@வி#A வQவA -------- 
        அ. கிராம ேசமி=I  ஆ. வணிகR ேசமி=I  இ. ெதாழி4Aைற வள&Rசி  ஈ.  விவசாய வள&Rசி 

9. அரசாZக#திH ஆதர'டH ஆர8பிBக=பVட நிKவன ப!டக கா=பக நிKவன8 ----------- 
        அ. பிைணய கா=I ப!டகசாைல  ஆ. ெபாA= ப!டக கா=பக8   இ. இ_திய உண'B கழக8  
        ஈ. eZகபிைணய கா=I ப!டகசாைல. 

10. கீ^Bக!டவJK. கா=பீ" ஒ=ப_த#திJ@ ெபாQ_தாதA எA?  
        அ. தHனிRைச ஒ=ப_த8       ஆ. நிப_தைன ஒ=ப_த8       இ. ஈV"Kதி ஒ=ப_த8 

11. Iற ஒ=பைட=பிH 7Bகிய நHைம ---------- 
        அ. உJப#திறH அதிக*#த4    ஆ. ெசல' @ைற=I       இ. திறH        ஈ. அல@க. 

12. எ_தவிதமான ெபாK=Iண&' ச7தாய#திJ@ நHைம தர#தBகதாக உ.ளA? 
        அ. சVட8     ஆ. ெநறி7ைற     இ. ஒgZ@ண&'     ஈ. ெபாQளாதார8 

13. நட=IR ெசா#ABகைள வாZ@வதJ@# ேதைவயான நிதிBகான ஒQ உதாரண8 --------- 
        அ. நிைல7த4    ஆ. இQ#தி ைவBக=பVட ஆதாய8  இ. நைட7ைற 7த4  ஈ. @#தைக நிதி 

14. உJப#தி AைறயிHகீ^ ஒQ @K நிKவன#திH 7தhV" உRசவர8I ---------- லVச#திJ@ மிகB 
[டாA.  

         அ. 10      ஆ. 20       இ. 25       ஈ. 50 

15. உ.நாV" வியாபார#திH ேநாBக8 ----------- 
         அ. வா^Bைக# தர#ைத உய&#AவA   

         ஆ.அ#தியாவசிய= ெபாQVகைளi8 ேசைவகைளi8 சிBகன விைலயி4 வழZ@வA  
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         இ. ேதசிய வQமான#ைத உய&#AவA    ஈ. அைன#A= ெபாQVகைளi8 கிைடBகR ெசYத4 

16. வழZக4 வழியி4 உ.ள 7த4 இைடநிைலய& ----------  
         அ. ெமா#த வியாபா*     ஆ. உJப#தியாள&   இ. சி4லைற வியாபா*   ஈ. வாPBைகயாள&க. 

17. ஒQ @றி=பிVட வைக= ெபாQ.கைள மV"8 விJ@8 சி4லைறB கைடக. ------------ என 
அைழBக= ப"கிறA.  

         அ. ச_ைதவியாபா*க.  ஆ. ஒேரவைக ப!டகRசாைலக.  இ. ெபாA= ப!டகRசாைலக.  

18. நா"கCBகிைடேய சரB@. ேசைவ, அறி'சா& உ*ைமக., ெதாழி4 jVப8, மJK8 மனித 
உைழ=I ஆகியைவ இட8ெபயQவA ------------ 

     அ. பHனாV" வியபார8      ஆ. பHனாV" வணிக8      இ. மK ஏJKமதி வியாபார8  

19. EPC யிH வி*வாBக8 ------------- 
         அ. ஏJKமதி ெசய47ைறB @g  ஆ. ஏJKமதி வள&RசிB @g  இ. ஏJKமதி சரBேகJறிB @g  

20. அய4 நாV" நa!டகால கடH மJK8 அய4நாV" நாணய கா=I பதிய=ப"வA ---------- 
          அ. அmவ4 சா&_த Mலதன8       ஆ. தனியா& Mலதன8   
          இ. அmவ4 சா&_த Mலதன8  மJK8 தனியா& Mலதன8   

ப@தி --- II 

எைவேயn8 7 வினாBகCB@ விைடயளிBக'8.அவJறி4 வினா எ! 21- B@ கVடாய8           
விைடயளிBக'8.                                                               7	×	2 = 14 

21. வணிக#ைத வைரயKBக 

22. வைரயறா= ெபாK=I எHறா4 எHன? 

23. இ_AR சVட#திH இரண" பி*'க.  யாைவ? 

24.  ேதசிய பாAகா=I திVட#திJ@  ெபாQ#தமான  ெபாA#Aைற  நிKவன#திH ெபயைர 
@றி=பி"க. 

25. மிHனo  தa&வகR ேசைவக. (Electronic Clearing System) பJறி ஒQ @றி=I எgதக. 

26. தனி உ*ைமயிய4 இர!" நHைமகைளB [K? 

27. கடனாக= ெபற=பVட நிதியிH கீ^ வQ8 எேதn8 இர!" நிதி ஆதாரZகைளB @றி=பி"க. 

28. ைவ=I இரசAீ எHறா4 எHன?  

29. @K  நிKவனZகCB@R நாH@ எ"#ABகாV"க. தQக 

30. ெசm#த4 சமநிைல வைரயK 
ப@தி --- III 

எைவேயn8 7 வினாBகCB@ விைடயளிBக'8.அவJறி4 வினா எ! 31- B@ 
கVடாய8 விைடயளிBக'8.                                                         7	×	3 = 21 

31. பி*#ெத"B@8 ெதாழிJசாைல மJK8  மரI# ெதாழிJசாைலைய ேவKப"#Aக. 

32. இ_AB [V"B @"8ப#  ெதாழி4 எHறா4 எHன? 

33.  ம#திய அ4லA மாநில அரeக. எ_த_த ப@திகளி4 ெதாழி4 ெதாடZகலா8. அ}வாK 

ெதாடZகினா4, நaZக. எ_த= ப@திைய 7Hெமாழிவ a&க.? 

34. ெபாAB கழக#திH நHைமகளி4 MHைற விவ*. 

35. ப!டக சாHறாைண மJK8 ப!டக இரசAீ இைடேய MHK ேவKப"கைள [Kக. 

36. Iற ஒ=பைட=பிH ேதைவக. எHன? 

37. தமி^நாVP4 @K, சிK மJK8 ந"#தர# ெதாழி4 நிKவனZகளிH தயா*=Iகைள= 
பVPயலி"க. 

38. eய உதவி @gBகளிH ஏேதn8 MHK சிற=ப8சZகைள விளB@க. 
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39. மKஏJKமதி வியாபார#திH ேதைவ எHன? 

40. உலக வ&#தக அைம=பிH மீதான விம&சனZக. யாைவ? ( ஏேதn8 MHK ) 
 

ப@தி --- IV 

அைன#A வினாBகCB@8 விைடயளிBக'8.                                               7	×	5 = 35 
41. வணிக#திH சிற=பிய4Iகைள விவ* 

( அ4லA) 
தனியா. வணிக#திH  நHைமகைள விவ*. 

42. [V"றவிH ெகா.ைகக. எHன?  (ஏேதn8 5) 
( அ4லA) 

வாணிபR ெசm#த4 சமநிைலயிH சிற=IB [Kகைள விளB@க. 

43. வணிக வZகிகளா4 நிக^#த=ப"8 ப4ேவK வைகயான 7தHைம ெசய4பா"கைள= பJறி 
விவாதிBக. 

( அ4லA) 
சிK@றி=I வைரக. 
 அ) ப!டக சாHறாைண        ஆ) ப!டக கா=பாளா் இரசAீ         இ) Aைற7க இரசAீ 
 ஈ)  Aைற7க சாHறாைண      உ) வழZக4 ஆைண 
 

44. ேபாB@வர#தி4 பயHப"#த=ப"8 ஆவணZக. யாைவ? 
( அ4லA) 

கா=பீVPH ேகாVபா"கைள விவ*. 

45. சMக= ெபாK=Iண&விH ெபாQ. மJK8 அதH ேதைவக. பJறி ெதளிவாக விளB@க 

(ஏேதn8 5) 

( அ4லA) 
உலகளாவிய ைவ=I இரசதீிJ@8 அெம*Bக ைவ=I இரசதீிJ@8 உ.ள ேவKபா"க. யாைவ? 

46. ெவளிநாV" வியாபார#திH வைககைள உதாரண#AடH விளB@க.  
( அ4லA) 

jக&ேவா&கCB@R சி4லைற வியாபா*க. ஆJறி"8 ேசைவக. யாைவ? 

47. பHனாV" நாணய நிதிய#தினா4, இ_தியா எ}வாK நHைமைய அைட_A இQBகிறA 
எHபைத விளB@க. (ஏேதn8 5) 

( அ4லA) 
jக&ேவா& [V"ற' ப!டக சாைல எHறா4 எHன? அதH நHைமக. யாைவ? 
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