
                                                                       ெச�ட�ப�  2015           

                      பனிெர�டா� வ���   -  வணிகவிய� / COMMERCE  
     ேநர�  :  3  மணி                                                        ெமா&த மதி�ெப� : 200  

I.  ச+யான விைடைய& ேத�-ெத.&/ எ1/க :                20 X 1 = 20 
1. பதி4 க5டாயமா6க�ப5.7ள அைம�� 

(அ)  தனி வணிக�     (ஆ)  =5டா�ைம   (இ) =5.� ப?� நி@ம�   (ஈ) இ-/6 =5.6 �.�ப� 
  2.  அரB நி@ம&திC ப?� DதE.  ----------- 6� �ைறயாம� அரB ெபGறிH6க ேவ�.�. 

(அ)   75 %          (ஆ)  60 %               (இ)   95 %                (ஈ)  51  % 
3.  தனியா7  வணிக அைம�பிG�  ஏGற ெதாழி�க7  

(அ) ேபரள4 வியாபார�         (ஆ)  ந.&தர வியாபார�            (இ) சிGறள4 வியாபார�   
4.  தனியா7  வணிக&தி� : 

(அ) வியாபார ரகசிய?கைள6 கா6க இயலா/       (ஆ) வியாபார ரகசிய?கைள6 கா6க இயQ� 
(இ)  இர�.� இ�ைல 

5.  =5டா�ைம உ�டா6க�ப.வ/ : 
(அ) ஒ�ப-த&தா�             (ஆ)  =5டாளிகளிைடேய உற4       (இ)  அரசிC வழிகா5ட�   

6.  =5டா�ைம நி@வன� பதி4 ெசTத� : 
(அ) 1949  ச5ட�               (ஆ)  1956 ச5ட�                          (இ)  1932  ச5ட� 

7. ஒH =5.� ப?� நி@ம&ைத பதி4 ெசTத� : 
 (அ)  க5டாயமா6க�ப5.7ள/  (ஆ)  நி@ம&திC விH�ப&திG� உ5ப5ட/  (இ) க5டாயமி�ைல  

8.  நி@ம?க7  ச5ட&தி� ெகா.6க�ப55.7ள அ5டவைண A எCப/ : 
(அ) நிகWXசி6 �றி�ேப5YC மாதி+              (ஆ) இH�� நிைல6 �றி�பிC மாதி+� பYவ� 

     (இ) நி@மX ெசய�Dைற விதிகளிC மாதி+     (ஈ) நி@ம அைம�� Dைறேய5YC மாதி+ 
9.  கீWக�டவG@7  எ/ நாடா[மCற அ�ல/ மாநில ச5டமCற?க7 இயGறிய ச5ட&திC \ல� 

உHவா6க�ப.கிற/ ? 
    (அ) ப5டய ( சாசன) நி@ம�  (ஆ) அய�நா5. நி@ம�  (இ)  அரB நி@ம�  (ஈ) ச5ட Dைற நி@ம� 
10.  ஒH நி@ம&திC கடன5̂.� ப&திரதார�க7 எCபவ�, அதC  : 
     (அ) கடனாள�க7  (ஆ) உ@�பின�க7  (இ) கடC வாY6ைகய�  (ஈ) நி@ம&திC கடC 
11.  ஒH இய6�ந� ____________ ெசயலாG@கிறா�  : 
     (அ) நி@ம&திC Dகவராக                                (ஆ) நி@ம&திC ெபா@�பா�ைமயராக 
     (இ)  நி@ம&திC DதCைம நி�வாக அதிகா+யாக     (ஈ)  ேமGெசாCன அைன&/மாக 
12.  ________________ எ�ணி6ைக6� மிகாம� ெபா/வைரய@ நி@ம?களி� ஓேர  ேநர&தி� ஒH நப� இய6�ந� 

பதவி வகி6கலா� :               (அ)     10    (ஆ)   15     (இ)   20    (ஈ)   வர�பி�ைல 
13.  தC வணிக�க7 ப?�மாGற?களி�  இவ�க[6கான  வாணிக&தி�  ஈ.ப.கிறா�க7 : 
    (அ) வY6ைகயாள�க[6காக (ஆ) த?க[ைடய ெசா-த நடவY6ைகக[6காக  (இ)மGற உ@�பின�க[6காக   
14.  ப?� மாGறக� இதி�  ஈ.ப5YH6கிற/  : 
    (அ)  சர6�       (ஆ)   ேசைவ       (இ)  நிதி ப&திர?க7       (ஈ)  நா5YC  பண� 
15.  எதிQ� ெக5டைதேய கா�கிCற  மன�பா?� ெகா�டவ� : 
     (அ)  கைலமாC     (ஆ)  கரY       (இ)  காைள         (ஈ)   Dடவா&/ 
16.  ப&திர?க7 ஒ�ப-த ( ஒ1?�ப.&/த� ) ச5ட�  இbவா�.  நிைறேவGற�ப5ட/ : 
     (அ) 1952         (ஆ)  1956        (இ)  1964        (ஈ)   1966 
17.  ப?காதாய�  =5.றவி�  ______________ அY�பைடயி�  உ@�பின�க[6�  பகி�-தளி6க�ப.கிற/ : 
     (அ) ப?� Dத�   (ஆ) ப?�க7 வா?கிய எ�ணி6ைகயி� (இ)  ஆதரவிC =5.ற4  (ஈ)  இைவஏ/மி�ைல 
18.  DதC Dதலி�  cக�ேவா� =5.ற4 ெவGறிகரமாக விள?கிய  நா.  : 
     (அ)  இ?கிலா-/   (ஆ)  அெம+6கா    (இ)  Bவிd    (ஈ)  இ-தியா 
19.  அரB& ெதாழி� வYவைம��களி�  மிக4� பழைமயான/ : 
     (அ)  /ைறவா+ அைம��   (ஆ) ெபா/6 கழக�    (இ)  அரB நி@ம?க7   (ஈ)  வா+ய அைம��க7 
20.  இ/ அரB6� ெசா-தமாக4� அதC க5.�பா5YC கீ1� இH6�� : 
     (அ)  தனியா7 வணிக�   (ஆ)  =5டா�ைம    (இ)  அரB& ெதாழி�க7  (ஈ)  =5.� ப?� நி@ம� 
 

II. ேகாY5ட  இட?கைள  நிர��க :                                 20 X 1 = 20 
21.  ேவைல பகி�4 Dைற எCப/  __________________  ஆ��. 
22.  ெபயரள4  =5டாளி  ______________________  =5டாளி என4� அைழ6க�ப.கிறா�. 
23.  ____________________ அைம6க அதிக ச5ட Dைறக7 இ�ைல. 
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24.  ________________  கைல�� எCப/ =5டாளிகளிC  உடCபா. DY46� வHவதா��.25.  இ-தியாவி�  
=5டாளியிC ெபா@�� ___________________. 

26.  =5டா�ைம நி@வன&திC  இலாப ந5ட� ________________ பகி�-தளி6க�ப.கிற/. 

27.  ஒH ெபா/ வைறய@ நி@ம&தி� �ைற-தள4 இH6க ேவ�Yய உ@�பின�களிC எ�ணி6ைக ____________ 
28.  ஒH ெபா/ வைறய@ நி@ம� தன/ கடன5̂.� ப&திர?கைள வா?�மா@ ெபா/ம6களிட� அைழ��வி.�  
     விள�பர&திG� ெபய�  ____________________. 
29.  நிQைவயிQ7ள ப?காதாய� ெபற உ+ைமe7ள DCf+ைம� ப?�க7 _________________. 
30.  த�தி� ப?�களிC ெமா&த இய� மதி�� _______________ gபாைய மிக6 =டா/. 
31.  இய6�ந�, நி@ம&திC ______________ ெபா@��@தியா�ைமயராக4�, அதிகா+களாக4� ெசய�ப.கிறா�க7. 
32.  ஒH ெபா/ வைறய@ நி@ம� ெபா/6 =5ட&தி� கல-/ெகா7ள ேவ�Yய உ@�பின� �ைறெவ�  
     _____________________ ஆ��. 
33.  ெபா/ தணி6ைகய� _______________ =5ட&தி� நியமி6க�ப5ட ஊதியD� நி�ணயி6க�ப.�. 
34.  ப?�க7  _____________ உ+ைமைய6 �றி6��. 
35.  =5டா�ைமயி� உ7ள =5டாளிக7 அைனவைரe� ஒ5.ெமா&தமாக ___________ எC@ அைழ6கிCேறா�. 
36.  �@ம� ப?ெகா�ப� ெவளியிட�ப.� ப?�Dதலி� _____________ சதவத̂� நி�ணயி6க�ப.கிற/. 
37.  =5.ற4 இய6க&திC த-ைத ________________. 
38.  =5.ற4X ச?க&திC ேமலா�ைம _____________ ெகா�ட/. 
39.  ஏGகனேவ தனியா� /ைறயி� இய?கிவH� ெதாழி�கைள அரB ஏG@ நட&தினா� அதைன _______ எனலா�. 
40.  ___________ /ைறயி� cக�ேவாH� பணியாள�க[� Bர�ட�ப.வ/ பரவலாக6 காண�ப.�. 
 

III. ஏேதf� ப&/ வினா6க[6� விைடயளி :                    10 x 4 = 40 
 

41.  அைம�� வைரய@ : 
 

42.  பCனா5. நி@ம&திG� 4  எ.&/6கா5.க7 தHக. 

 
43.  ப?� Dைனம� பGறி ந̂வ�̂ அறிவ/ யா/ ? 

 
44.  தனியா7 வணிக+C வைரயறா ெபா@�� எCறா� எCன ? 

 
45.  வைரய@6க�ப5ட =5டா�ைம எCறா� எCன ? 
 
46.  =5டா�ைம6 கைல�பிG�� =5டா�ைம நி@வன கைல�பிG�� உ7ள இர�. ேவ@பா.க7 தHக. 

 
47.  தனிவைறய@ நி@ம� – வைரவில6கண� தHக.  

 
48.  நிகWXசி6 �றி�ேப. எCறா� எCன ? 

 
49.  =5ட&தி� �ைறெவ� எCறா� எCன ? 

 
50.  ப5Yயலி.த� எCறா� எCன ? 

 
51.  பரdபர நிதியிC வைரவில6கண� =@க. 

 
52.  ஒHநப� ஒH வா6� எCபதC ெபாH7 யா/ ? 

 
53.  =5.ற4 நாணய ச?க&திC ேநா6க?க7  யா/ ? 

 
54.  இராkவ�  சா�-த ெதாழி�க[6� /ைறDைற அைம�ேப சிற-த/ என எதனா� =ற�ப.கிற/ ? 
 
55. அரB&  ெதாழி�கைள எbவைகயி� உHவா6கலா� ? 

 

IV. ஏேதf� 5  வினா6க[6� விைடயளி6க :                         5X 8 = 40 
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55.  சி@�றி�� வைரக :  அ. தரவ+ைச6 ேகா5பா.   ஆ. ேவைல� பகி�4 

 
56.  =5டாளிகளிC ஏேதf� நாC� வைககைள விவ+. 

 
57.  அைம�� Dைற ஏ. எCறா� எCன ? அதி� அட?கிe7ள ெபாHளட6க?க7 யாைவ ? 

 
58.  தனிவைரய@ நி@ம&திG� கிைட&திH6�� சQைககளி� எைவேயf� எ5Yைன விள6�க. 

 
59.  ச5டDைற அறி6ைகயி� காண� ெபறேவ�Yயைவ யாைவ ? 

 
60.  DதE5டாள�, ஊக வணிக�  இவ�க[6கிைடேய உ7ள ேவ@பா.க7 யாைவ ? 

 
 

61.  =5.ற4 சிற�ப?காYயிC ெபாH7 த-/ அதC சிற�பிய��கைள& தHக. 
 
62.  /ைறவா+ அைம�பிC இய��கைள& தHக. 

 

V. அைன&/ வினா6க[6�� விைடயளி6க :                                 4 X 20 = 80 
 

63.  (அ)   பCனா5. நி@ம?க7 மG@� இ-/6 =5.6 �.�ப� பGறி ந̂ அறிவ/ யா/ ?    
                       ( அ�ல/ ) 
(ஆ)  ஒH நி@மX ெசயல+C பணிக[� கடைமக[� யாைவ ? 
 

64. (அ)  தனிநப� வணிக&திC �ணாதிசய?களி� எைவேயf� ப&திைன விள6�க. 
                      ( அ�ல/ ) 

 
     (ஆ)  ப?� மாGறக&திC நCைமக7  யாைவ ? 
 

65. (அ)  =5டா�ைம நி@வன� கைல6க�ப.� mWநிைலகைள விள6�க.   
                      ( அ�ல/ ) 
     (ஆ)  அரB& ெதாழி�களிC ேநா6க?கைள விவ+. 
 

67. (அ) =5.�ப?� நி@ம&திG��, =5.ற4 ச?க&திG�� உ7ள ேவ@பா.களி� எைவேயf� ப&/ எ1/க.  
                                      ( அ�ல/ )    
           (ஆ)  தகவ� அறி6ைக எCறா� எCன, அதC ெபாHளட6க?க7  யாைவ ?  

                                                  
    
        

    

                                                              B. பாலாஜி, 
                                                                                                   D/கைல ஆசி+ய� ( வணிகவிய� ), 
                                                       அரசின� ேம�நிைல� ப7ளி, 
                                                       பர-o� - 631 552.                                  
                                                       காpசி�ர� மாவ5ட�. 
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