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                                                                 வணிகவியல் 

                                                     மேல் நிலை இரண்டாம் ஆண்டு 

அலேப்பு -1                  சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க; 

1      பதிவு கட்டாயோக்கப்படுள்ள அலேப்பு       அ) கூட்டாண்லே     ஆ)ேனியாள்வணிகம்      இ)கூட்டுபங்குநிறுேம் 

2      ஒரு குடும்பத்திதில் பிறப்பின் மூைம் உறுப்புலே ஏற்படுவது    அ) ேனிவணிகர்    ஆ )இந்துக் கூட்டு குடும்பம்   இ)கூட்டுறவு சங்கம் 

3     பின்வரும் சிறப்புஇயல்புகலள எது  ேணிவணிகருக்கு ஏற்றேல்ை; 

            அ)   ேனி நபர் உரிலே கட்டுப்பாடு    ஆ)   ேனி ேனிே கட்டுப்பாடு     இ)  தநகிழ்ச்சிேன்லேயற்றது 

         4     ேனி   உரிலேயாளரின் பயன்கள் என்ன ?    அ)   சிறு முேல்   ஆ )   வலரயறு முேல்    இ)   அவசரமுடிவு 

5     கூட்டாண்லே உடன்படிக்லக என்பது; 

      அ)   வாயளவில் இருக்க மவண்டும்    ஆ    எழுத்து வடிவில் இருக்க மவண்டும்    இ )  முத்திலர ோளில் எழுத்து வடிவில் இருக்க மவண்டும் 

6    கூட்டாண்லே ஏற்படுவது; 

            அ)  சட்டத்தின்படி   ஆ)   தவளிப்படுத்திய உடன் படிக்லகயின் படி           இ)  வம்சாவழி தசாத்துஉரிலேயின் படி 

7    கூட்டு பங்கு நிறுேத்தின் மேைாண்லே ஒப்பலடக்கப்பட்டிருப்பது; 

             அ )   நிறுேபதிவாளரிடம்   ஆ )   இயக்குனரலவயிடம்   இ)   பங்குோரரிடம் 

8    கூட்டுறவு அலேப்பில்          அ)   ” ஒரு பங்கு ஒரு வாக்கு “  ஆ)    “ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு”  இ)   “ஒரு நபர் இரு வாக்கு” 

9    கூட்டுறவு சங்கம் தோடங்கப்படுவது ; 

           அ )   கிராேப்புறங்களில்       ஆ)    நகர்ப்புறங்களிலும் கிராேப்புறங்களிலும்      இ)  நகரங்களில் ேட்டும் 

10   பாதுகாப்பு தோழிற்ச் சாலைகளுக்கு ஏற்ற உகந்ே அலேப்பு ; 

            அ)    துலறமுலற அலேப்பு    ஆ)  தபாது கூட்டுரு       இ)   வாரிய அலேப்பு 

11    அரசு நிறுேத்தின் பங்கு முேல் எவ்வளவு        அ)   75%  ஆ)    51%    இ)   60% 

12    பன்னாட்டு நிறுேம் ;       அ   உைகளவில் தபரியது      ஆ )    கூட்டாண்லே    இ  கூட்டுறவு சங்கம் 

13   மவலை பகிர்வ என்பது …………..      அ)  பிரித்ேல்      ஆ)  துலறபடுத்துேல்     இ)   ஒப்பலடவு 

14   ஒப்பலடவு என்பது  …………….      அ)  துலறபடுத்துேல்  ஆ)  ஒப்பலடத்ேல்     இ)  மசர்த்ேல் 

15   ேனி வணிகரின் தபாறுப்பு ……………..          அ)   வலரயலற தபாறுப்பு     ஆ)   வலரயறா தபாறுப்பு    இ)   வலரயறு தபாறுப்பு 

16    கூட்டாளிகள் இைாப நட்டங்கலள ……….    அ)   சேோக    ஆ)    விகிேோக    இ)   மேற்தசான்ன அலனத்தும் 

17   இந்தியாவில் கூட்டாண்லே பதிவு என்பது ………..        அ)   கட்டாயம்     ஆ)   விருப்பத்தின்மபரில்      இ)   மேற்தசான்ன அலனத்தும் 

18    ஒரு நிறுேம் என்பது   …………..        அ)   ேனி நபர்       ஆ)   புலனவு நபர்     இ)   குறிப்பிட்ட நபர் 

19   தோலைதூர ஒலிபரப்பு அலேப்பு என்பது……..           அ )   கூட்டுறவு       ஆ )   வரியா அலேப்பு      இ)   துலறவாரிய அலேப்பு 

20   தபாது கூட்டுறவின் மவறு ……தபயர்           அ)   சட்டமுலற அலேப்பு    ஆ)  சட்டமுலற நிறுேம்      இ)   அரசு நிறுேம் 

21   வரியா   அலேப்புக்கு  …….. எடுத்துக்காட்டு  ? 

              அ)  ேமிழ் நாடு மின்சாரவாரியம்    ஆ )  ேமிழ் நாடு விட்டுவசதிவாரியம்     இ)  ேமிழகுடிநீர் ேற்றுே   வடிகால்    வாரியம்     ஈ)  மேற்தசான்ன அலனத்தும் 

22   அரசாங்கத்தின் தகாள்லககள் …….சாேகோக உள்ளது    அ)  பன்னாட்டு நிறுேம்    ஆ)  வரியா அலேப்பு     இ)  தபாது கூட்டுறு 

23   அலேப்பின் தபாருள்  ……………      அ)    உறுபான்லே    ஆ)   கூட்டிலை அலேப்பு    இ)    மேற்தசான்ன   அலனத்தும் 

24   வியாபாரத்தின் மநாக்கம் …………..    அ)  இைாப மநாக்கம்      ஆ) மசலவமநாக்கம்      இ) மபரளவு உற்பத்தி      ஈ) அலனத்தும் 

25   ேகலனப் மபாை ேகளுக்கும் சே உரிலே இந்து கூட்டு குடும்பத்தில் வழங்கிய ஆண்டு…….   அ) 1988       ஆ)1985         இ)1992 

26   இந்து வாரிசு சட்டம் …… .      அ)   1956       ஆ)   1985       இ)   1988 

27    பன்னாட்டு நிருேத்தின மவர் தபயர்கள்……..      அ) பைமிக்கவன்    ஆ)   உைகவியாபாரம்     இ)   பன்னாட்டுவியாபாரம்      ஈ)   அலனத்தும் 

28   துலறமுலறஅலேப்புஎடுத்துக்காட்டு …………….    அ)  ரயில்மவ      ஆ   தோலைமபசி , தோலைக்காட்சி       இ)  அலனத்தும் 

29   தபாது கூட்டுறு எடுத்துக்காட்டு   ………………         அ )     RBI     ஆ)   LIC    இ)   UTI     ஈ)   அலனத்தும் 
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30    அரசு நிறுேம் எடுத்துக்காட்டு…………….              அ)    SAIL    ஆ)    MARUTHI    இ)   அலனத்தும் 

31    நிறுேதின் முேல் பை அைகுகளாக பிரிக்கப்பபடுவது  ………….  அ)    பத்திரச்சந்லே      ஆ)   பங்குகள்       இ)   கடன் பத்திரம் 

32    பன்னாட்டு   நிறுேங்களின்   அயல் நாட்டு மநரடி முேலீடுகலள தபருேளவில்  தகாண்டுள்ள  நாடு   …………… 

                         அ)    தெர்ேனி    ஆ)    ெப்பான்    இ)   அதேரிக்க 

                            ேனியாள் வணிகர் -2                            சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க  

            1       ேனியாள் வணிகம் துவங்க             அ)   இரு நபர் மேலவ     ஆ)  ஏழு நபர் மேலவ     இ)   ஒரு நபர் மேலவ 

 2       ேனியாள் வணிகரின் தபாறுப்பு 

    அ)   வலரயலறயில்ைாேது    ஆ)   முேலுக்கு ஏற்ப வலரயறுக்கப்பட்டது       இ)  தசாத்துக்கு ஏற்ப  வலரயறுக்கப்பட்டது 

3     ேனியாள் வணிகத்துக்கு ஏற்ற தோழில்கள்     அ) மபரளவு தோழில்    ஆ ) நடுத்ேர தோழில்    இ)  சிற்றளவு வியாபாரம் 

4      ேனியாள் வணிகத்தில் முடிதவடுப்பது       அ)  விலரவாக    ஆ)  ோேேோக    இ) இரண்டும் இல்லை 

5       ேனியாள் வணிகத்தில் 

           அ)  வியாபார ரகசியங்கலளக் காக்க இயைாது   ஆ)  வியாபார ரகசியங்கலளக் காக்க இயலும்   இ)   இரண்டும் இல்லை 

6       கூட்டுருவாக்கம்தபற்றஅலேப்புகள்ேனக்தகன்றுஒரு……….. 

            அ)    சட்டத்ேன்லேதபறவில்லை      ஆ)   சட்டத்ேன்லே தபற்றது     இ)   இரண்டும் 

7      தோழில்அலேப்புகளில் மிக பழலேயானது ………….   அ)  வரியா அலேப்பு    ஆ)  ேனியாள் வணிகம்     இ)  துலறமுலற அலேப்பு 

8      நுகர்மவார்  …………..   மபாற்றப்படுகிறார்கள்           அ)   வாடிக்லகயாளராக    ஆ)   ேன்னராக      இ) இரண்டும் 

9       உைகிமைமய ேனி நபர் கட்டுபாடு சிறந்து எனக் கூறியவர்      அ)   கிருஷைசாமி    ஆ) பி மக மகாஷ்     இ) வில்லியம் மபசட் 

        10       ேனியாள் வணிகத்திற்கு    …………….     அ)   ேனி சட்டம் உண்டு     ஆ)   ேனி சட்டம் இல்லை     இ)   இரண்டும் 

        11     “எல்ைாம் அவமர அவமர எல்ைாம்” என்ற மகாட்பாட்டின்படி இயங்கும்    வணிகம் ……………. 

                         அ   கூட்டாண்லே      ஆ     கூட்டுறவு       இ   ேனியாள் வணிகம் 

        12      உைக அளவில் அலனத்து நாடுகளிலும் தசயல் படும் அலேப்பு      அ)   ேனியாள் வணிகம்     ஆ    கூட்டாண்லே     இ   கூட்டுறவு 

        13     தபாதுவாக ேனியாள் வணிகத்தில் ஏற்படும் நட்டம் அவருக்கு ……..   தூண்டுமகாளாய் அலேகிறது? 

                 அ)    கடின உலழப்பிற்கு   ஆ )  தோழிலை முடிவுக்கு தகாண்டுவர     இ)  அலனத்தும் 

        14      கூட்டு பங்கு    நிறுேங்கலளப்   மபால்   ேனியாள்  வணிகத்திற்கு  ……………..   கிலடயாது? 

                         அ )   குறுகிய வாழ்வு     ஆ)   நீடித்ே  வாழ்வு         இ)   இரண்டும் 

 

                      கூட்டாண்லே -3         சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க  

            1      கூட்டாண்லே உண்டாக்கப்படுவது     அ)  ஒப்பந்ேத்ோை     ஆ)  கூட்டாளிகளிலடமயஉறவு         இ)  அரசின் வழிகாட்டல்  

 2       கூட்டாண்லே அடிப்பலட கூறு           அ)  கூடி தோழில் தசய்ேல்     ஆ )  பூரை நல்ைநன்பிக்லக              இ)    அலனத்தும்  

 3       கூட்டாண்லே நிறுவனம் பதிவு தசய்ேல்         அ)  1935        ஆ)  1932              இ)1931 

 4       கூட்டாண்லே பதிவு                அ) கட்டாயம்       ஆ) விருப்பத்தின் மபரில்   இ)   அவசியம்  

 5       கூட்டாண்லேயில்  மோன்றும் உறவு முலற  

               அ)    முேல்வர் ேற்றும் முகவர்        ஆ )  உ ரிலேயாளர் ேற்றும் மவலையாளர்          இ)   எெோனர் ேற்றும் பணியாளர் 

 6     கூட்டாண்லே நிறுவனத்தில் இைாப நட்டங்கலள பகிர்ந்துதகாள்வது 

          அ) சேோக       ஆ)   ஒப்புதகாண்டவிகிேப்படி    இ)   அலனத்தும் 

 7       இந்தியாவில் கூட்டாளிகளின் தபாறுப்பு 

                      அ )  வலரயலற தபாறுப்பு    ஆ) வலரயாறு தபாறுப்பு   இ)    வலரயறா தபாறுப்பு 

 8       கூட்டாண்லேயில்   வங்கி   தோழிலுக்கு  எத்ேலன  மபர் மேலவ   ………..                அ)  2     ஆ)     10       இ)   20 

 9      கூ ட்டாண்லேயில்   பிற தோழிலுக்கு  எத்ேலன மபர் மேலவ    ………..                       அ)    2      ஆ)        10      இ)    20 

          10        கூட்டாண்லே    தோழில்     துவங்க    …………     அ)     10       ஆ)   20        இ)      2 

11       இங்கிைாந்தில் ஆம் ……..ஆண்டு கூட்டாண்லே சட்டம் இயற்றப்பட்டது          அ) 1932        ஆ)1907    இ) 1986 

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



                                                                           

DAYALAN D PG Assistant  (Commerce)  GHSS Somangalam Kanchepuram Dist – 600 069 

12      ஒரு கூட்டாண்லே அலேப்பில் ஒவ்தவாரு  ேனிப்பட்ட உறுப்பினலரயும்……..     என்று   அலழப்பர் 

                    அ    கூட்டாளி       ஆ  கூட்டாண்லே       இ    நிறுவனே 

13      கூட்டாண்லே அலேப்பில் உள்ள அலனவலரயும் ஒட்டு தோத்ேோய்…….     என்று அலழகின்மறாம் 

                                 அ    கூட்டாளி      ஆ   கூட்டாண்லே      இ   நிறுவனம் 

         14        ………..    முகலேக் மகாட்பாட்டின் விரிவாக்கம்              அ   கூட்டாளி       ஆ   கூட்டாண்லே      இ   நிறுவனம் 

        15      விருப்பமுறிக் கூட்டாண்லே என்பது கூட்டாண்லேயின் …… குறிக்காேல் வியாபாரத்லே நடத்தி   வருேல் ஆகும்     

                                    அ     இடம்         ஆ    காைம்             இ மநரம் 

         16         …………ேற்காலிகோக ஒரு கூட்டாண்லேயாகும்         அ இலைவிலன       ஆ வலரயறுத்ே கூட்டாண்லே      இ இரண்டும் 

         17     வலரயறுத்ே கூட்டாண்லே ………. நாட்டில் அனுேதி கிலடயாது    அ    இந்தியா   ஆ    ெப்பான்       இ   ஐமராப்பா ேற்றும் அதேரிக்க 

         18      வலரயறுத்ே கூட்டாண்லே ……….  நாட்டில் அனுேதி                     அ   இந்தியா      ஆ    ெப்பான்        இ   ஐமராப்பா ேற்றும் அதேரிக்க 

         19       உலழக்கும் கூட்டாளியின் மவறு தபயர் 

                       அ   பணிபுரியும் கூட்டாளி   ஆ  மேைாண்லே கூட்டாளி   இ   தபாது கூட்டாளி   ஈ  மேற்குறிய           அலனத்தும் 

         20      ஒரு கூட்டாளிக்கு கிலடக்கும் ைாபத்லே இன்தனாரு நபர் பங்கிட்டுக் தகாண்டால்     அந்நபர்  ………… 

                                   அ   உலழக்கும் கூட்டாளி     ஆ   துலை கூட்டாளி       இ   இளவர்கூட்டாளி 

         21      ………..வயலே பூர்த்தி அலடயாேவர் இளவர்      அ  16    ஆ    18    இ  20 

         22       நீதி ேன்றத்ோல் ஒரு காப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டால் …….வயது வலர    இளவராக கருேப்டுகிறார் 

                                          அ  18           ஆ    20         இ  21 

         23    ஒவ்தவாரு கூட்டாளிக்கும் தோழிலுக்கு வழங்கிய கடன் ேற்றும் முன்பைம் மீது வட்டி ……….. தபற   உரிலே உண்டு       

                                  அ    6%      ஆ       8%       இ    9% 

        24    கூட்டாளிக்கு   ஒரு   உடன்பாட்டின்    படி   உரிலே வழங்ப்பட்டிருப்பின் …………….. 

                               அ   தவளிப்பலட   ஆலையுரிலே    ஆ   உட்கிலட ஆலையுரிலே    இ   இரண்டும் 

        25    அவசர காைங்களில் கூட்டாண்லேயின் நைலனப் பாதுகாக்க   மேற்தகாள்ளும் நடவடிக்லக 

                               அ   தவளிப்பலட ஆலையுரிலே       ஆ   உட்கிலட ஆலையுரிலே        இ  இரண்டும் 

        26     எந்ே தபயரில் கூட்டாண்லேத் தோழில் நடத்ேப்படுகிறமோ   அதுமவ ……………  ஆகும்   

                               அ   நிறுவனப் தபயர்   ஆ    கூட்டாளி தபயர்    இ    கூட்டாண்லே தபயர்     

        27     பதிவு தசய்யா நிறுவனம் மூன்றாம் நபருக்கு எதிராக தோலக       அ    200          ஆ     300          இ    100 
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                நிறுேங்கள் -4                   சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க  

         1     ஒரு கூட்டுப் பங்கு நிறுேத்லேப் பதிவு தசய்ேல்     அ `கட்டாயம்     ஆ     நிறுே விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது     இ     இரண்டும் 

         2    தபாது வலரயலற நிறுேதில் குலறந்ே அளவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக       அ      2     ஆ     3      இ   7 

         3    ேனி வலரயறு நிறுேதில் பங்குோரரின் தபாறுப்பு 

                   அ    பங்குகள் மீது தசலுத்ேப் தபறாதிருக்கும்ேதிப்பளவு ஆ கும்   ஆ    பங்குகள் மீது தசலுத்ேப் தபற்ற  ேதிப்பளவு ஆகும்    இ    இரண்டும் 

            4    ேனி   வலரயறு நிறுேம் ஒன்று 

              அ    நிறுே தபயருக்கு ஒப்புேல் கிலடத்ேவுடன்   ஆ   தோழில் கூட்டுருவாக சான்தறேழி தபற்றவுடன்   இ   தோழில் தோடக்க சான்றிேழ் தபற்றவுடன் 

          5    நிறுே ஒன்றின் வாழ்வுக் காைம் முடிவுக்கு வருவது எப்மபாது 

                          அ    அேன் மோறுவிப்பாளர்கள் அலனவரும் இறந்ேவுடன்    ஆ    அேன் இயக்குநரலவயில் உள்ள     இயக்குனர்கள்   அலனவரும் இறந்ேவுடன்      

                                                     இ   மேற்தசான்ன எந்ே நிலையிலும் முடிவுக்கு வாராது 

          6    அட்டவலை TABLE –A என்பது        

                         அ   நிகழ்ச்சி குறிப்மபட்டின் ோதிரி    ஆ   நிறுேச் தசயல் முலறவிதிகளின் ோதிரி       இ   நிறுே அலேப்பு   முலறமயட்டின் ோதிரி 

          7    நிறுேத்தின் தசயல் பாட்டு எல்லைலய உைர்த்துவது …………..    அ     அலேப்பு முலறமயடு      ஆ   தசயல் முலறமயடு       இ    இரண்டும் 

          8    எது நாடாளுேன்ற அல்ைது ோநிை சட்ட ேன்றங்கள் மூைம் உருவாக்கப்படுகிறது        

                         அ    சட்டமுலற நிறுேம்      ஆ     அயல் நாடு நிறுேம்      இ    அரசு நிறுேம் 

          9     பின் வரும் நிறுேங்களுள் எது பதிவாளரிடம் ேகவைறிக்லகக்கு ோற்று அறிக்லக ோக்கல் தசய்ய மவண்டும் 

                      அ   ேன் இயக்குனர்கள் ேற்றும் அன்னாரின் உறவினர்களின் முேல் தோலக   ஆ    ேனி வலரயறு நிறுேம்   இ    அலனத்தும் 

        10     ஒரு தபாது நிறுேம் ேகவைறிக்லகக்கு குலறந்ேளவு பங்தகடுப்பு எத்ேலன நாட்கள்      அ   90   ஆ    120        இ   60 

        11    முன்னுரிலே பங்கு முன்னுரிலே தபற்றுயிருப்பது 

                              அ     பங்காோயம் தபறுவதில்    ஆ    பங்காோயம் தபறுவதிலும் நிறுேம் கலைப்பின் தபாது பங்கு முேலை   திரும்ப  தபறுவதிலும்      

                                                                   இ    வாக்கு தசலுத்துவதில் 

        12     பங்குகலள ஒறுப்பிழப்பு தசய்ய காரைம் 

                      அ    கடன் தோலக தசலுத்ே ேவறுவது    ஆ    அலழப்பு பைம் தசலுத்ே ேவறுவது    இ     ஆண்டு தபாது    கூட்டத்தில் கைந்து தகாள்ளாேல் இருப்பது 

       13      பங்கு ஒன்றின் முகேதிப்பு ரூ100 எனில் அனுேதிக்கப்படும் உயர்ந்ே  அளவு   வட்டம்            அ   20     ஆ   15      இ  10 

       14     ஒரு நிறுேத்தின் கடனீட்டுப் பத்திராேரர்கள் அேன்          அ    உறுப்பினர்   ஆ     கடனாளர்    இ   நிறுேத்தில் கடன் 

       15       பின் வரும் என் நிலைகளில் கடனீடுப்பத்திரத்ரர்கள் வட்டி தபறும் உரிலே  தபறுள்ளனர் 

                       அ   நிறுேம் இைாப ஈட்டும் தபாது ேட்டும்    ஆ   பங்குனர்கள் பங்காோயம் தபறும்மபாது   இ   நட்டம் ஏற்படும்  ஆண்டு உட்பட எந்ே ஆண்டிலும் 

       16       தபாறுப்புறுதியால் வலரயறுக்கப்பட்ட நிறுேம் ஓன்றின் உறுப்பினரின் தபாறுப்பு …………….. 

                       அ    வலரயறுக்கப்பட்டது     ஆ     வலரயறுக்கப்படாேது     இ   இரண்டும்  

      17        ேனி வலரயலற நிறுேதில் குலறந்ே அளவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக           அ  7        ஆ    10         இ    2 

      18        51% பங்கு முேல் தபற்று இருப்பின் அலவ. நிறுேம் எனப்படும்      அ    அரசு நிறுேம்     ஆ    தபாது நிறுேம்      இ   ேனி நிறுேம் 

       19       ேனக்தகன்று ேனியானதோரு தசயல் முலற விதிகலள வகுத்து தகாள்ள   மேலவயில்ைாே நிறுேம் ……….. 

                            அ   ேனி நிறுேம்      ஆ    தபாது நிறுேம்       இ    அரசு நிறுேம்  

       20      `ஒரு நிறுேத்தின் அக மேைான்லேலய குறிப்பது …………. 

                           அ    அலேப்பு முலறமயடு      ஆ       தசயல் முலறமயடு          இ இரண்டும் 

       21     ஒரு தபாது வலரயறு நிறுேம் ேனது கடனீட்டு பத்திரங்கலள வாங்குோறு  தபாது ேக்களிடம் அலழப்பு   

                 விடும் விளம்பரத்திற்கு……… தபயர்                அ    உறுப்பினர்      ஆ    ேகவைறிக்லக       இ   தசயல் முலற விதிகள்   

     22     நிலுலவயில் உள்ள பங்காோயம் தபற உரிலேயுள்ள முன்னுரிலே பங்குகள் …….     என அலழக்கப்படும் 

                    அ   குவிவு முன்னுரிலே பங்குகள்    ஆ    குவியா முன்னுரிலே பங்குகள்      இ  மநர்லே பங்குகள் 

     23     வழக்கோக தபற கூடிய நிலையான பங்கத்ேயத்லே விட கூடுேைாக பங்காோயம்  தபற உரிலே உள்ள பங்குகள் 
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               என அலழக்கப்படும்     அ   மநர்லே பங்குகள்   ஆ    முன்னுரிலே பங்குகள்        இ     எஞ்சிய இைாபத்தில் பங்கு தபறும்   முன்னுரிலே பங்குகள் 

      24     ேனி வலரயறு நிறுேதில் குலறந்ேது …………இயக்குனர்கள் இருக்க மவண்டும்           அ    2     ஆ       3    இ    5 

     25     ஒரு   தபாது  வலரயறு  நிறுேதில்  இயக்குனர்களின்  ேகுதி பங்குகளின் தோத்ே   இயல் ேதிப்பு…….. ரூபாய் மிகக்கூடாது 

                 அ  2000     ஆ  5000     இ   6000 

     26    ரூபாய் 6000 இயல் ேதிப்புலடய பங்குகலள தவளியிட்டுஇருந்ோல் ஒரு  இயக்குனர் லவத்து இருக்க ேகுதி 

            பங்குகளின் எண்ணிக்லக  …………….                அ    2   ஆ      3      இ   1 

      27     நிறுேம் எனும் தசால்  ……..    தபாருலள உைர்த்தும்    அ   உருவாக்கப்பட்ட  அலேப்பு    ஆ   நிறுவப்பட்ட அலேப்பு     இ    இரண்டும் 

      28     பின்வருவனவற்றில் எலவ நிருேத்தின் சிறப்பியல்புகள்   

                         அ    நிதி திரட்டுவது             ஆ    மபரளவு உற்பத்தி        இ     நீடித்ே வாழ்வு 

     29   அறிவியல், மேம்பாடு ,கலை ,விலளயாட்டு ,அறம், வளர்ச்சி ,மநாக்கங்களுடன்   இவ்வலக   அலேப்பு தோடங்கப்படும் 

            அ    தபாறுப்புறுதியால் வலரயறுக்கப்பட்ட நிறுேங்கள்     ஆ     வலரயலற நிறுேங்கள்   இ     அயல் நாட்டு நிறுேங்கள் 

    30    ஒரு நிறுேம் மவதறாரு நிறுேத்தின் மநர்லே பங்கு முேலில் ேற்றும் வாக்குகளில்  50 %(விழுக்காடு) தசலுத்தும்  

             நிலையில் இருப்பின் அலவ      அ   ேனி நிறுேம்     ஆ     பிடிப்பு நிறுேம்     இ      தபாது நிறுேம் 

    31    ேனி வலரயறு நிறுேத்தில் தசலுத்ேப்பட்ட மூைேனோனது ……..க்கு குலறயாேல்     இருக்க மவண்டும் 

                 அ  500000              ஆ   300000       இ   100000 

     32    பங்குகலள எத்ேலன வலகப்படுத்ேைாம்        அ    1    ஆ    2    இ   3 

    33     இயக்குனர் அலவ தீர்ோனம் நிலறமவற்றிய…… தினங்களுக்குள்  ஒதுக்கீட்டின முடிக்க மவண்டும் 

                         அ   5          ஆ     7     இ   3 

    34   பங்கு ஒதுக்கீட்டின் தபாழுது வரும் விண்ைப்ப பைத்லே …….. வங்கியில் மபாட்டு    லவக்க மவண்டும் 

                     அ       அட்டவலை வங்கி      ஆ         அட்டவலை சாராே வங்கி     இ     வணிக வங்கி 

     35   பங்கு  ஒறுபிலழப்பின் மபாது அலழப்பு  பைத்லே    தசலுத்ே     உறுப்பினர்களுக்கு   குலறந்ேது ……..   நாட்கள் 

                  முன்னர் தேரிவிக்க மவண்டும்               அ      7          ஆ       9         இ      14 

      36    ஒறுப்பிழப்பு தசய்யப்பட்ட பங்குகலள ேறு தவளியீடு தசய்யும் தபாது அவற்றின் ேதிப்பு 

                        அ      அதிகோகும்       ஆ      நிலையாக இருக்கும்         இ     குலறயும் 

      37    பங்குகலள அவற்றின் முகேதிப்லப   விட அதிகோக  விலையில்    தவளியிட்டால் ……என்று தபயர் 

                  அ     முலனேம்     ஆ     வட்டம்      இ     முகேதிப்பு 

       38    பங்குகலள அவற்றின்   முகேதிப்லப விட  குலறவாக   விலையில்    தவளியிட்டால் ……என்று தபயர்       

                     அ    முலனேம்    ஆ      வட்டம்        இ   முகேதிப்பு       

                       

                                நிறுேங்கள்  - 5                         சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க  

 1     ஒரு நிறுேத்தின் முேைாவது இயக்குனர்கள்  

      அ    சட்டமுலறகக்கூடத்தில் உறுப்பினர்களால்    ஆ     முேைாவது ஆண்டு தபாது கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள்     

                             இ   நிறுேச் தசயல் முலற விதிகளில் தபயர் குறிப்பிடப்படுவோல் 

 2     ஒரு இயக்குனர்  

         அ    நிறுேத்தின் முகவர்    ஆ   தபாறுப்பாண்லேயார்         இ நிர்வாக அதிகாரியாக      ஈ  மேற்தசான்ன அலனத்தும் 

3      ………எண்ணிக்லகக்கு மிகாே தபாது வலரயறு நிறுேங்களில் ஒமர மநரத்தில்    ஒரு நபர் இயக்குனர் பேவி வகிக்கைாம் 

                        அ       10          ஆ      15               இ     வரம்பில்லை 

4     ஒரு தபாது வலரயறு நிறுேத்தில் ஒட்டுதோத்ே மேைாண்லே ஊதியம் ………………. 

        அ     நிகர இைாபத்தில்  11 விழுக்காடு      ஆ    நிகர இைாபத்தில்  5  விழுக்காடு        இ    தசலுத்ே தபற்ற முேலில்   11 விழுக்காடு 
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5     நிறுேச் தசயைர் ஒருவர்          அ    அரசால்      ஆ     இந்திய நிறுேச் தசயைாளர்கள் அலேப்பால்      இ      இயக்குநராலவயால் 

6     ேகுதி தபற்ற நிறுேச் தசயைாளலர நியமித்ேல் தசலுத்ே தபற்ற பங்கு முேலில்  

                 அ   ரூ 500000   கூடுேைாக இருக்கும் நிறுேம்     ஆ   ரூ 5000000  கூடுேைாக   இருக்கும்   நிறுேம்    இ   ரூ2500000  கூடுேைாக   இருக்கும்   நிறுேம் 

7     பின் வருவனவற்றில் ………….. நிறுேம் சட்டமுலறக் கூட்டத்லேக் கூட்ட மவண்டும்  

               அ   சட்டமுலற நிறுேம்    ஆ     ேனி வலரயறு நிறுேம்   இ     தபாது நிறுேம் 

8      இரு ஆண்டு  தபாது கூட்டங்களுக்கு   இலடமய உள்ள இலடதவளி  

          அ   12  ோேங்களுக்கு மேல் தசல்ைக் கூடாது     ஆ   15  ோேங்களுக்கு மேல் தசல்ைக் கூடாது     இ  18  ோேங்களுக்கு மேல் தசல்ைக் கூடாது 

9      ஆண்டுப் தபாதுக் கூட்டத்தில் கீழ் கண்ட எந் நடவடிக்லக   வழக்கோக மேற்தகாள்ளப்படோட்டாது  

           அ   ேணிக்லகயாளர் நியேனம்     ஆ      பங்காோயம் விளம்பப்படல்    இ   கடனீட்டுப் பத்திர தவளியீடு  

10      சிறப்பு தபாதுக் கூட்டத்லே  யார்   கூட்டைாம்  

             அ    நிறுேச் சட்டத் திர்ப்பாயம்     ஆ     இயக்குநராலவ ோமன முன் வந்து    இ     இயக்குநராலவ கூட்டத்   ேவறும் தபாது     

                                                          ஈ   மேற்ச்தசான்னஅலனவராலும் 

11     பங்குனர்கள் நிறுேத்தின் உண்லேயான   உரிலேயாளர்கள்    அ   உரிலேயாளர்கள்    ஆ     உறுப்பினர்கள்   இ    இரண்டும் 

12    தபாது வலரயறு நிறுேம் தோழில் தோடங்க உரிலே தபற்ற நாளிலிருந்து சட்டமுலறக் கூட்டத்லே ……க்குள் …….க்கு  

           மேல் கூட்டப்பட்ட மவண்டும்   அ    ஒரு ோேம் , ஆறு ோேம்     ஆ    ஆறு ோேம்   , மூன்று ோேம்     இ     ஆறு ோேம் , ஒரு ோேம் 

13    சட்டமுலற அறிக்லகலய நிறுே உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவருக்கும் கூட்டம்  நலடதபறும்  ……. நாளுக்கு நாட்களுக்கு  

               முன்னர் தேரிவிக்க மவண்டும்          அ    21     ஆ     15    இ  18 

14    தசயல் முலற விதிகளில் ோற்றம் தசய்ய …… தீர்ோனம் நிலறமவற்றமவண்டும்   

                  அ   சிறப்பு தீர்ோனம்   ஆ    சாோரை தீர்ோனம்   இ   இரண்டும் 

15    பங்குநர் ஒருவருக்குப் பதிைாகக் கூட்டத்தில் கைந்து தகாள்ள நியமிக்கப்படும் நபர் ………என   அலழக்கப்படுகிறார்கள் 

                 அ    ோற்று இயக்குனர்      ஆ     ேணிக்லகயாளர்      இ     பகரால்  

16    ஒரு தபாது வலரயறு நிறுேப் தபாது கூடத்தில் கைந்து தகாள்ள மவண்டிய   உறுப்பினர்    குலறதவண்   ………. ஆகும்             

                      அ  2   ஆ      3  இ  5 

17    ஒரு ேனி  வலரயறு நிறுேப் தபாது கூடத்தில் கைந்து தகாள்ள மவண்டிய    உறுப்பினர்  குலறதவண் ……..  ஆகும்  

                        அ   3  ஆ     2    இ    5 

18    ஒரு கூட்டம் தசல்ைத்ேக்க ோக இருக்க வருலகத் ேர மவண்டிய குலறந்ேளவு  உறுப்பினர்  எண்ணிக்லக ……….எனப்படும்  

                     அ    குலறதவண்      ஆ    பகரால்      இ   இயக்குனர்  

19    தபாதுவாக ேணிக்லகயாளர் ………கூட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டு ஊதியம்    நிர்ையிக்கப்படும்  

                     அ    தபாது கூட்டம்      ஆ     ஆண்டு தபாது கூட்டம்     இ    சாோரை கூட்டம் 

20    ஆண்டு தபாது கூட்ட அறிவிக்லகலய அலனத்து உறுப்பினர்களுக்கும் குலறந்ேது ……நாட்களுக்கு முன்னர்     

           அறிவிக்க மவண்டும்          அ     15 ஆ     10    இ  21 

21     இயக்குனர்கலள மேர்ந்துஎடுபவர்கள் ………        அ    உறுப்பினர்களால்      ஆ    பங்குநர்களால்     இ     மேைாண்லே உறுப்பினர்களால் 

22    மேைாளலர  நியமிக்கும்  தபாறுப்பு  ………..      அ    பங்குநர்களால்    ஆ    இயக்குனர்கள்   இ   இரண்டும் 

23      மேைாளரின் ஊதியம்   ………….       அ    நிகர 11 இைாபத்தில்   ஆ   நிகர   5 இைாபத்தில்    இ    நிகர   10 இைாபத்தில் 

24      மேைாளர் ஒமரமநரத்தில் ……..ஆண்டுக்கு மேல் ஒருவலர நியேனம் தசய்ய கூடாது        அ    3     ஆ      5    இ     2 

25     மேைாளர் ஒருவர்…….. நபராக நியேனம் தபற முடியும்          அ     கூட்டு      ஆ ேனி         இ    தபாது 

26    ஒமர மநரத்தில் ………நிறுேங்களுக்கு மேல் ஒரு நபர் மேைாண்லே    இயக்குனராக பணியாற்ற முடியாது             அ   3        ஆ  1       இ    2 

 27    நிர்வாகத்தின் மிகுந்ே அதிகாரங்கலள தபற்றிருக்கும் இயக்குனர்       அ   மேைாளர்   ஆ   மேைாண்லே   இயக்குனர்   இ    துலற ேலைவர்கள் 

28     நிறுேச் தசயைர்கள் சட்டம்   ………….       அ   1980       ஆ   1986        இ    1988 

29     வருோன வரிச் சட்டம்     ……………….                 அ      1971         ஆ       1961     இ   1981 
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30     சட்ட முலற கூட்டத்லே கூட்ட ேவறினால் ……..அபராேம்        அ    3000     ஆ    2000       இ    5000 

31    நிறுேம் உருவாக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து……… ோேங்களுக்குள் முேல் ஆண்டு  தபாது கூட்டத்லேக் கூட்ட    மவண்டும்    அ   18   ஆ    15    இ  12 

32     ஆண்டுப் தபாது கூட்டத்லே கூட்ட ேவறினால் அபராேம் ……..      அ   30000     ஆ   50000         இ    70000   

33    ஆண்டுப் தபாது  கூட்டத்லே கூட்டத் ேவறும் ஒவ்தவாரு நாளுக்கும் ரூ…….   கூடுேல் அபராேம் விதிக்கப்படும்   அ  2500    ஆ  5000     இ   7000 

 

                     பங்கு ோற்றகம்  -6                   சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க 

1    இலவ புதிய நிறுேங்களின் முேல் விடுப்புகலள தவளியிடும்  

            அ   முேன்லே சந்லே    ஆ    இரண்டாம் நிலை சந்லே   இ     தபாருட்கள் சந்லே 

2    புதிய  பங்குகலள   விற்க வழக்கோகப் பயன்படுத்தும் முலற        அ  ஒப்புறுதியளித்ேல்   ஆ   தபாது விடுப்புகள்   இ   மேைாண்லே ேரகர்கள் 

3    பங்கு ோற்றகம் இதில் ஈடுபட்டுருக்கிறது        அ   சரக்கு     ஆ  மசலவ    இ   நிதி பத்திரங்கள் 

4    இந்தியாவில் ஏற்பிலசவு தபற்ற பங்கு ோற்றகங்களின் எண்ணிக்லக           அ      15     ஆ   21         இ   25 

5    பங்கு ோற்றகங்களின் இவற்றின் வணிகத்லே அனுேதிக்கிறது  

             அ    பட்டியலிடாே பங்குகள்    ஆ   பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்கள்     இ    நிறுேத்தின் எல்ைா பங்குகலளயும் 

6    ேன் வணிகர்கள் பங்கு ோற்றகங்களின் இவர்களுக்கான வாணிகத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள்  

           அ    வாடிக்லகயாளர்களுக்காக       ஆ    ேற்ற ேரகர்களுக்க      இ   ேங்களுலடய தசாந்ேநடவடிக்லககளுக்காக 

7    எதிலும் தகடத்லேமய காண்கிற ேனப்பாங்கு தகாண்டவர்      அ    காலள     ஆ    கரடி     இ கலை ோன் 

8    எல்ைாம் நன்லேக்காகமவ நலடதபறும் என்ற ேனப்பான்லே உலடயவர்          அ     காலள   ஆ   கரடி    இ    கலை ோன் 

9    பத்திரங்கள் ஓப்பந்ே சட்டம் எந்ே ஆண்டு நிலறமவற்றப்பட்டது            அ   1952     ஆ    1964     இ     1956 

10   தசபி இச் சட்டப்படி …….. உருவாக்கப்பட்டது  

           அ    பத்திரங்கள் ஓப்பந்ே சட்டம்   ஆ    இந்தியப் பத்திர ேற்றும் ோற்றகங்கள் வாரியச்   சட்டம்        இ  நிறுேச் சட்டங்கள் 

11    ஒரு காலள ஊக வணிகர் இலே நம்புகிறார்          அ     விலைகள் உயருேல்     ஆ    விலைகள் குலறேல்    இ     நிலையான விலைகள்  

12    எச்சரிக்லகயான ஊக வணிகர்                  அ    காலள     ஆ      கரடி    இ    கலை ோன்  

13   பங்கு ோற்றகம் பங்குகளின் ஊக வணிகத்லே  

              அ    ேலட தசய்யும்    ஆ    அனுேதிப்பதில்லை   இ    ஊக்கப்படுத்துகிறது 

14    பங்கு ோற்றகம் இேற்கான ஒரு இடோகும்  

       அ     ஒரு பத்திரத்லே மவறு ஒரு பத்திரோக ோற்றுவது     ஆ    நிதிப் பத்திரங்கள் வாங்கி விற்பது      இ     சரக்குகலள வாங்கி விற்பது 

15    சலப ேலைவருடன் மசர்த்து தசபியில் உறுப்பினர் எணிக்கலக எவ்வளவு          அ 5     ஆ    7   இ      6 

16    மபரளவு நிறுவனங்கள்… அலேப்பில் நிறுவப்படுகின்றன          அ      கூட்டாண்லே     ஆ    கூட்டு பங்கு நிறுேம்    இ     கூட்டுறவு  

17   கூட்டு பங்கு நிறுேங்களுக்கு ………..மேலவ                  அ    மபரளவு முேல்     ஆ    சிறிய முேல்    இ     இரண்டும்  

18   நிறுேதிற்கு மேலவயான நீண்ட காைா முேல் சிறு அைகுளாகப் ……..  பிரிக்கப்பட்டு எனப்படும் 

            அ    அைகுகள்    ஆ    பங்குகள்   இ      முேல்கள்  

19   பங்குகள் ……..உரிலேயாக் குறிக்கும்      அ   உடலே   ஆ    கடனீட்டு உரிலே    இ    கடன்  

20   கடனீட்டு பத்திரங்கள் ……….உரிலேயாக் குறிக்கும்      அ    உடலே   ஆ    கடனீட்டு உரிலே   இ   கடன் 

21    ……….கடன் தபற்றுக் தகாண்டேற்கான ஒரு வாக்குறுதி பத்திரம்      அ   கடனீட்டு பத்திரம்    ஆ    பங்குகள்    இ   இரண்டும்  

22    இரண்டம் நிலைச் சந்லே முேன்லே சந்லேயில்விற்கப்பட்ட ………..   வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது 

              அ    பத்திரங்களின்    ஆ    பத்திரங்களின் ேறு விற்பலன    இ   புதிய  

23    ………..மபான்றவர்கள் புதிய விடுப்புகலள தவளியிட   நிறுேங்களுக்கு   உேவுவார்கள் 

            அ   ேரகர்கள் ஒப்புறுதியாளர்கள்   ஆ   தவளியிடக்கங்கள்   இ   தபாது விடுப்பு  

24     புதிய    பங்குகலள    தவளியிடுவேற்கு    தபரும்பாைாமனார்  மேற்தகாள்ளும்   ………… முலற ஆகும் 

                  அ    ேரகர்கள் ஒப்புறுதியாளர்கள்     ஆ   தவளியிடக்கங்கள்    இ   தபாது விடுப்பு 

25     ………………  புதிய பங்குகலள வாங்க இலடத்ேரகர்களாக தசயல் படுகின்றனர் 
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                அ   ேரகர்கள் ஒப்புறுதியாளர்கள்    ஆ   தவளியிடக்கங்கள்   இ   தபாது விடுப்பு 

26       பங்குகள் ஒதுக்கீடு தசய்ேபின் ஒதுக்கீட்டாளர் நிறுேத்தின் ………. ஆகிறார்      அ   பங்குோரர் உறுப்பினர்   ஆ   சந்ோோரர்   இ   அலனத்தும்  

27     விண்ைப்பத்த் தோலக ஒரு பங்கின் ேதிப்பில் ………….(சேவீேம்)குலறவாக  இருத்ேல் கூடாது    அ  5%       ஆ     10%      இ   90% 

28     குறுேப்  பன்தகாப்பம் தவளியிடப்படும் பங்கு முேலில் ……………(சேவீேம்) ஆகும்         அ     10%      ஆ       90%       இ      50% 

29    இரண்டம் நிலைச் சந்லேயின் வாணிப அளவு ………….. லய தபாறுத்து இருக்கும் 

           அ    முேன்லே சந்லே     ஆ     இரண்டம் நிலைச் சந்லே   இ     பட்டியலிடுேல் 

30    பங்கு ோற்றகத்தின் அலுவல் பட்டியலில் பங்குகளின் தபயலர இடம் தபறச்   தசய்வது ……………. எனப்படும் 

                       அ   முேன்லே சந்லே     ஆ    இரண்டம் நிலைச் சந்லே    இ    பட்டியலிடுேல் 

31     பலழய இரண்டம் நிலை பத்திரங்கள்   ………….. வணிகம் தசய்யப்படுகிறது 

                    அ    முேன்லே சந்லே   ஆ    இரண்டம் நிலைச் சந்லே    இ     பட்டியலிடுேல் 

32     தபாதுத் துலற நிறுவனங்களுக்குப் பட்டியலிடுேல் ஆக்கப்படுகிறது     அ   விருப்பதின் மபரில்   ஆ   கட்டாயம்   இ    இரண்டும்  

33     தீர்வு பத்திரங்கள்……….  எனவும் அலழக்கப்படுே 

              அ    முன்மனாக்கிய பட்டியல் பத்திரங்கள்    ஆ   ேன் விருப்புரிலே உசிே ஆலை   இ   அவ்விடத்து மபரங்கள் 

 34     ……………… ஆலை குறிப்பிட்ட பத்திரத்லே எந்ே விலைக்கு வாங்கவும்   அல்ைது விற்கவும் முழுச் சுேந்திரம் அளிக்கிறது  

                 அ   முன்மனாக்கிய பட்டியல் பத்திரங்கள்   ஆ    ேன் விருப்புரிலே உசிே ஆலை   இ  அவ்விடத்து மபரங்கள் 

35    ஆயத்ே தகாடுப்பு ஒப்பந்ேங்கள் ………………  எனவும் அலழக்கப்படும் 

     அ  முன்மனாக்கிய பட்டியல் பத்திரங்கள்   ஆ    ேன் விருப்புரிலே உசிே ஆலை    இ   அவ்விடத்து மபரங்கள் 

36     முேலீட்டாளர்கள் பத்திரங்கள் காைத்திற்கு ……………. ேம்மிடம் லவத்துக்தகாள்வர்   அ  நீண்ட   ஆ   குறுகிய    இ     இரண்டும் 

37     …………    என்பவர் பங்குச் சந்லே உறுப்பினராக அேர்த்ேப் பட்ட பணியாளர் ஆவர்   

              அ    அதிகாரேளிக்கப்பட்ட எழுத்ேர்   ஆ   எழுத்ேர்     இ     உறுப்பினர் 

38    கலை ோன் ஊக வணிகர் ………… எனவும் அலழக்கப்படுகிறார்    அ   தேஜிவாை    ஆ   ேண்டிவாைா   இ   முலனே மவட்லடயாளர்  

39   கரடி ஊக வணிகர் ………. எனவும் அலழக்கப்படுகிறார்                   அ   தேஜிவாை ஆ   ேண்டிவாைா   இ   முலனே மவட்லடயாளர்  

40    காலள ஊக வணிகர் ………..எனவும் அலழக்கப்படுகிறார்             அ  தேஜிவாை   ஆ   ேண்டிவாைா   இ   முலனே மவட்லடயாளர்  

41    ஒரு நிறுேத்தின் பங்குகலள முலனேத்தில் வாங்கும் ஊக வணிகர்………..  

                           அ     தேஜிவாை       ஆ           ேண்டிவாைா        இ         முலனே மவட்லடயாளர்  

42   …………….  இந்தியப் பங்கு சந்லேலய ஒழுங்குபடுத்ே ஏற்படுத்ேப்பட்ட      மேற்பார்லவ அலேப்பாகும்  

                     அ    இந்திய உடனடி பங்கு ோற்றகம்   ஆ   தசபி   இ    பரஸ்பர நிதிகள்  

43   சிறு முேலீட்டாளர்கள் ேம் சிறுமசமிப்லபப் தபரிய நிறுேத்தில் முேலீடு தசய்ய  ………… உேவுகின்றன 

             அ    இந்திய உடனடி பங்கு ோற்றகம்   ஆ   தசபி    இ   பரஸ்பர நிதிகள்  

44    ஆரம்ப தபாது தவளியீட்ற்கு ோற்றாக …… இருக்கின்றன   அ  இந்திய உடனடி பங்கு ோற்றகம்    ஆ  தசபி     இ  பரஸ்பர நிதிகள்  

45    மபால்ட் என்பது ………….. பங்கு சந்லேயில் உள்ள வணிக முலற ஆகும்     அ    தசன்லன     ஆ    தகால்கத்ோ    இ   மும்லப 

 

                                                  கூட்டுறவு அலேப்புகள் -7          சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க 

1    கூட்டுறவு அலேப்புகள் கூட்டுறவு சங்கம் தோடங்கப்படுவது  

             அ     கிராேங்களில் ேட்டும்    ஆ     கிராேங்களிலும் நகர்புறங்களிலும்     இ     தபரு நகரங்களில் ேட்டும்  

2    கூட்டுறவில் குலறந்ேபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக        அ     2           ஆ      7         இ     25 

3    பங்காோயம் கூட்டுறவில் …….. அடிப்பலடயில்    உறுப்பினர்களுக்கு  பகிர்ந்ேளிக்கப்படுகிறது 

            அ    பங்கு முேல்   ஆ    ஆேரவின் அடிப்பலடயில்    இ   இலவ ஏதும் இல்லை  

4    கூட்டுறவு சங்கத்தின் அடிப்பலட மநாக்கோனது  

              அ     இைாபம் ஈடுவது    ஆ   உறுப்பினர்   நன்லேக்காக இன்றியலேயாே மசலவ நிர்வாகம் தசய்வது  

5    கூட்டுறவு சங்கத்தில் உறுப்பினர்களின் பங்குகள்    அ     ோற்ற முடியும்    ஆ    ோற்ற முடியாது   இ     திருப்பி தசலுத்ேக் கூடியது  
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6    கூட்டுறவு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் உச்ச அளவு          அ   2      ஆ      25           இ     வரம்பில்லை 

7    ஒரு கூட்டுறவுச் சிறப்பங்காடி அளிப்பது              அ    கடன்    ஆ    மசலவ   இ    சரக்குகள்  

8    முேன் முேலில் நுகர்மவார் கூட்டுறவு தவற்றிகரோக விளங்கிய நாடு  …….       அ    இங்கிைாந்து   ஆ   அதேரிக்கா    இ   இந்தியா  

9    சிறுபான்லேயர் நைத்லேப் பாதுகாக்கும் தோழில் அலேப்பு………..         அ    ேனி வணிகம்   ஆ    கூட்டாண்லே   இ    கூட்டுறவு  

10    ேத்திய கூட்டுறவு வங்கி தோடங்கப்படுவது ………. 

                       அ   கிராேப்புறங்களில்    ஆ    ோவட்டத் ேலைநகரங்களில்    இ    ோநிைத் ேலைநகரங்களில் 

11    மகாப்பதரரி என்ற இைத்தின் தோழியின் தபாருள் ……..    அ  பணியாற்றுேல்  ஆ  இலைந்து பணியாற்றுேல்  இ  இரண்டும்  

12    கூட்டுறவு இயக்கத்தின் ேந்லே ……….     அ    இராக்குமடல் முன்மனாடிகள்   ஆ   கிம்பால்   இ   இராபர்ட்  

13    ……………….. விழுக்காடு ேட்டுமே பங்காேயோக ேரப்படுகிறது     அ   14       ஆ   16       இ    18 

14   கூட்டுறவுச் சங்க உறுப்பினர் தபாறுப்பு……………… 

          அ    வலரயறா தபாறுப்பு  ஆ   வலரயலற இல்ைாேது   இ   வலரயறுக்கப்பட்டது  

15   பங்கு ோற்றகம் அனுேதிக்கப்படும் அலேப்பு ………………..     அ     கூட்டுப் பங்கு நிறுேம்   ஆ    கூட்டுறவு    இ    ேனி வணிகம்  

16   பங்கு ோற்றகம் அனுேதிக்க படாே அலேப்பு …………………      அ    கூட்டுப் பங்கு நிறுேம்    ஆ     கூ ட்டுறவு    இ     இரண்டும் 

17   கூட்டுறவு சங்கத்தின் மேைாண்லே ………………… தகாண்டது     அ      ேன்னர் ஆட்சி   ஆ    ேனிநபர் ஆட்சி     இ   ேக்கள் ஆட்சி  

18  உறுப்பினர் மசலவ என்பது இேன் முக்கிய குறிக்மகாள் …………….         

                 அ   கூட்டுறவு சங்கங்கள்    ஆ    பிரேே நாைய சங்கங்கள்   இ   சிறு தோழில் உற்பத்தியாளர்  

19    மவளாண்லே கடன் சங்கம் அல்ைது ஊரக நாையச் சங்கம் ……………….      எனப் பிரிக்கப்படும்  

              அ    கூட்டுறவு சங்கங்கள்   ஆ  பிரேே நாைய சங்கங்கள்   இ   சிறு தோழில் உற்பத்தியாளர்  

20     உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கத்லேப் அலேப்பது ………………….. 

                அ    கூட்டுறவு சங்கங்கள்    ஆ   பிரேே நாைய சங்கங்கள்   இ    சிறு தோழில் உற்பத்தியாளர்  

21    சிறப்பங்காடிகள் எனப்படுவது மபரளவில் தசயல் படும் …………   அ   தோத்ே வணிகம்    ஆ     சில்ைலற வணிகம்    இ     இரண்டும் 

22    …………… ம் ஆண்டு தேக்ைான் என்பவரது ேலைலேயில் அரசு கூட்டுறவு சங்கத்தின்    தசயல் பாடுகலள ஆய்வு தசய்ய 

                    குழு அலேத்ேது                           அ    1904            ஆ    1912             இ    1914 

23   கூட்டுறவு என்பது   ………  ேத்துவத்திற்கு இலடப்பட்டது ஆகும்    அ  முேைாளித்துவம்  ஆ  தபாது உடலேத்துவம்    இ    இரண்டும் 

 24   கூட்டுறவு பதிவு ……                          அ   கட்டாயம்    ஆ     விருப்பம்    இ     இரண்டும் 

 25    இந்தியக் கூட்டுறவு சட்டம் …..              அ      1909      ஆ    1912           இ   1915 

 26    கூட்டுறவு சங்கத்தின் வியாபாரம் ….             அ   கடன் வியாபாரம்    ஆ   தராக்க வியாபாரம்  இ   இரண்டும்  

 27    கூட்டுறவு சங்கப் பதிவாளரிடம் சங்கம் அலேக்க விருப்பம் இருக்கும் படிவம் மூைம்  தேரிவிக்க மவண்டும் அந்ே  

        விண்ைப்ப படிவத்திற்கு……… என்று தபயர்      அ   தசயல் முலறமயடு   ஆ   அலேப்பு முலறமயடு   இ   இரண்டும் 

28     கூட்டுறவு சங்கங்கலள கட்டுப்படுத்தும் அரசு  …………      அ   ேத்திய அரசு     ஆ    ோநிை அரசு   இ     இரண்டும் 

                                      

                 தோழில் துலறயில் அரசு -8             சரியான விலடலய மேர்ந்தேடுக்க 

1   அரசு நிறுேம் இவற்றின் கீழ் பதிவு தசய்யப்படுகிறது  

                    அ   லேய ோநிை அரசின் ேனிச்சட்டம்    ஆ    இந்திய நிறுேச் சட்டம்    இ  அரசாலை  

2   தபாது கழகத்தின் நிருவாகம் இலேப் தபற்று இருக்கிறது  

                    அ   வலரயறுக்கப்பட்ட தசயல் சுேந்திரம்     ஆ     தசயல்பாட்டுச் சுேந்திரம்            இ வலரயறுக்கப்படாே தசயல் சுேந்திரம்  

3   அரசுத் தோழில்கள் மிகச் தசம்லேயாகப் இயங்குவேற்கு மிகவும் உகந்ேது  

                   அ   துலறவாரிய அலேப்பு   ஆ    தபாது கழகம்   இ    அரசு நிறுேம்  

4   தபாது ேக்களும் இந் நிறுவனத்தின் பங்குகலள வாங்கைாம்     அ   துலறவாரிய அலேப்பு    ஆ    தபாது கழகம்   இ   அரசு நிறுேம் 

5   தபாது நிறுேம் என்பது ……………..தசாந்ேோனோகவும் அேன் கட்டுப்பாடிற்கு உள்    உள்ள அலேப்பாகும்  

              அ    அரசுக்கு    ஆ   தபாது நைன்   இ    ேனி சட்டத்ோல்  
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6    அரசு தோழிலிகளின் முேன்லேயான மநாக்கம் ……………………        அ    அரசுக்கு    ஆ   தபாது நைன்   இ    ேனி சட்டத்ோல்  

7     தபாது கழகங்கள் ேத்திய ேற்றும் ோநிை அரசின் ……………….. உருவாக்கப் படுகின்றன  

              அ    அரசுக்கு    ஆ   தபாது நைன்   இ    ேனி சட்டத்ோல்  

8     அரசு தோழில் வடிவலேப்புகளில் மிகவும் தோன்லேயானது …………………          

                 அ   துலறவாரிய அலேப்பு   ஆ   தபாது கழகம்    இ    நாட்டுலடலேயாக்கம்  

9     ஏற்கனமவ ேனியார் துலறயில் இயங்கிவரும் தோழில்கலள அரசு ஏற்று        நடத்தினால் அேலன …………….. 

           அ   துலறவாரிய அலேப்பு   ஆ   தபாது கழகம்    இ    நாட்டுலடலேயாக்கம்  

10     இராணுவப் தபாருட்கலள உற்பத்தி தசய்வேற்கு ஏற்ற அலேப்பு …………… 

           அ   துலறவாரிய அலேப்பு   ஆ   தபாது கழகம்    இ    நாட்டுலடலேயாக்கம்  

11    ………………….ஒரு சிைரிடம் தபாருளாோர வலிலே தசறிவலே ேலட தசய்கிறது        

            அ     தபாது துலற   ஆ     ேனியார் துலற    இ     இயக்குநராலவ   

12    ……………….. துலறயில் நுகர்மவாரும் பணியாளர்களும் சுரண்டப்படுவது   பரவைாகக் காைப்படுகிறது  

              அ     தபாது துலற   ஆ     ேனியார் துலற    இ     இயக்குநராலவ  

13     தபாது கழகத்லே அரசால் நியமிக்கப்பட்ட    ...……… நிருவாகம் தசய்கிறது 

              அ     தபாது துலற   ஆ     ேனியார் துலற    இ     இயக்குநராலவ  
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