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�த� இைட�ப
வ� ேத�� – 2018  
வணிகவிய� 

ேநர�  :  1.30 மணி                          ப னிெர$டா� வ&�'        ெமா�த மதி�ெப$ : 50  
                                           ப&தி ---- I 

அைன�- வினா.க/.&� விைடயளி.க��.                                     

ச2யான விைடைய� ேத�3ெத4�- எ6-க :                              10 X 1 = 10 
1. ெபா-� -ைற அைமபி� மிக�� பழைமயான- --------- 

         அ) வா2ய அைம�'    ஆ)  -ைற�ைற அைம�'   இ) அர= நி>ம� 
2. பதி� க?டாயமா.க�ப?4@ள அைம�' 

  அ)  தனி வணிக�     ஆ)  A?டா$ைம           இ) A?4� பB& நி>ம�   
3. பி  வ
வனவCறி� எைவ தவறானைவ ? 

        1. தனியா@  வணிக அைம�பிC&  ஏCற ெதாழி�க@ சிCறள� வியாபார�  

      2. தனியா@  வணிக�தி� வியாபார ரகசியBகைள. கா.க இயலா- 
      3. தனியா@ வணிக�தி� விைரவாக �G� எ4.க�ப4� 
      4. ஒ�ப3த� , பதி� �தலியன தனியா@ வணிக�திC& ேதைவ.  

        அ)  1 மC>� 4    ஆ)  1 மC>� 3   இ)  2 மC>� 4 
4. A?டா$ைம உ$டா.க�ப4வ- : 

  அ) ஒ�ப3த�தா�        ஆ)  A?டாளிகளிைடேய உற�       இ)  அரசி  வழிகா?ட�   
5. பி  வ
வனவCறி� எைவ ச2யானைவ ? 

          அ) A?டா$ைமைய இ3திய. A?டா$ைமL ச?ட� 1956 ெநறி�ப4�-கிற-. 
          ஆ) இ3தியாவி� A?டாளியி  ெபா>�' வைரய>.க�ப?ட-. 
          இ) வைரய>�த A?டா$ைம இ3தியாவி� இ�ைல. 
          ஈ) எஜமான� மC>� பணியாள� எ ற உற� A?டா$ைமயி� உ$4. 
  6.   A?டா$ைமயி  அG�பைட. A> : 

         அ) Qரண ந�ல ந�பி.ைக       ஆ)  �தR?GCகான ெதாைக இ
�த� 
         (இ) AG ெதாழி� ெசTய வி
�ப�.   

7. ஒVெவா
 A?டாளிW� ெதாழிX.& வழBகிய கட  மC>� � பன� மீ- ஆ$4.& ----------  
      வ?Gெபற உ2ைம உ$4. 

     அ) 6 %               ஆ)  10 %        இ)  12 % 
8. பா-கா�' ெதாழிCசாைலக/.& ஏCற உக3த ெதாழி��ைற அைம�' : 

    அ)  அர= நி>ம�     ஆ)  ெபா-.A4
     இ) -ைற�ைற அைம�'    
9. &றி�பி?ட வணிக ெசய� அ�ல- ேவைலைய &றி�பி?ட கால�திC&@ �G�- ெகா4.க 

உ
வா.க�ப?ட தCகாலிக A?டா$ைம ---------- 
            அ) வி
�ப�றி. A?டா$ைம       ஆ)  இைணவிைண   இ) ெபா-. A?டா$ைம 
10. இ3- A?4. &4�ப உ>�பின�க/.& -------- எ > ெபய�. 

            அ) A?4 வா2=தார�         ஆ) A?டாளி            இ) உ>�பின� 

ப&தி --- II 

 எைவேய[� 4 வினா.க/.& விைடயளி.க��.அவCறி� வினா எ$ 17- .& க?டாய�      

 விைடயளி.க��.                                                  			� ×	2 = 8 
11. அைம�' வைரய> 
12. க?4�பா?4 வ \Lெச�ைல எ றா� எ ன? 
13. தனியா@ வணிக�திC& ெபா
�தமான ெதாழி�க@ நா கிைன. A>க 
14. தனியா@ வணிக� கGனமாக உைழ.க காரணமாக அைமவ- எ- ? 
15. உைழயா A?டாளி எ றா� எ ன? 
16. வியாபார அைம�பி  ேநா.கBக@ நா கிைன. A>க. 
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17. எ3த அைம�பி  ேமலா$ைம அரசாBக�தா� நியமி.க�ப?ட &6விட� உ@ள-? ஏேத[� 
இர$4 எ4�-.கா?4 த
க. 

ப&தி --- III 

  எைவேய[� 4 வினா.க/.& விைடயளி.க��.அவCறி� வினா எ$ 19- .& க?டாய�      

  விைடயளி.க��.                                                                        4	×	3 = 12 
18. க?4�பா?4 வ \Lெச�ைல எ றா� எ ன? 
19. க��தா எ பவ� யா�? யாெர�லா� A?4 வா2=தார�க@ ? 
20. தனியா@ வணிக�தி� ெதாழி� ெதாடB&வ- எளி-. ஏ ? 
21. வைரயறா� ெபா>�' எ றா� எ ன? 
22. A?டா$ைம வைரவில.கண� த
க 
23. உ?கிைட ஆைணW2ைம எ றா� எ ன? 
24. தனியா@ வணிக அைம�' எ றா� எ ன? 

ப&தி --- IV 

 அைன�- வினா.க/.&� விைடயளி.க��.                                               4	×	5 = 20 
 

25. ப�ேவ> வைகயான ெதாழிலைம�'களி� ஏேத[� ஐ3திைன�பCறி =
.கமாக விவ2. 
( அ�ல- ) 

தனியா@ வணிக�தி  &ணாதிசயBகளி� ஏேத[� ஐ3திைன விவ2. 
 

26. ப னா?4 நி>ம� எ றா� எ ன? ேமX� அத  சிற�பிய�'க@ மC>� ெசய�பா4கைள 
விவ2. 
                                                 ( அ�ல- ) 
A?டாளிகளி  வைககைள விவ2. ( எேத[� 5 ) 
 

27. எL^_நிைலயி� ந\தி ம ற�தா� A?டா$ைம கைல.க�ப4கி ற-? 
                                               ( அ�ல- ) 
தனியா@ வணிக�தி  ந ைமக@ ஐ3திைன எ6-க. 
 

28. A?டாளிகளி  உ2ைமக@ யா-?  
                                (அ�ல- ) 
A?டா$ைமயி  சிற�' A>கைள விவ2. 
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