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அறம் பயிற்சி மமயம், 

          மடத்துக்குளம் 

 அத்தியாயம்-1: 

மமலாண்மமத் தத்துவங்கள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மமலாண்மம என்றால் என்ன? 

What is Management?  

3. அதிகாரம் என்பதன் பபாருள் தருக? 

State the meaning of Authority. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. மமலாண்மமமய நிரவ்ாகத்திலிருந்து 

மவறுபடுத்துக.  

Differentiate management from Administration. 

4. மமலாண்மமயின் வீசப்சல்மலமய  

தீரம்ானிப்பமவ எமவ?  

What determines the span of management? 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. நவீன மமலாண்மமக் மகாட்பாடுகமள 

விவரி. Explain the management process in detail. 

அத்தியாயம்-2 :  

மமலாண்மம பெயல்பாடுகள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

4.திட்டமிடுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

பாரம்பரிய பழபமாழி என்ன?  

What is the Traditional proverb used in planning? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் 

ஊழியரக்ளுக்கு முக்கியத் தகவல்கள் 

எவ்வாறு பதரிவிக்கப்படும்?  

State the importance of staffing. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மமலாண்மமயின் பல்மவறு 

பணிகமள விளக்குக?  

Explain the various functions of management. 

அத்தியாயம்-3  

குறுயிலக்கு மமலாண்மம, 

மற்றும் விதிவிலக்கு 

மமலாண்மம. 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

2. விதிவிலக்கு மமலாண்மமயின் 

பபாருமள எடுத்துக் கூறுக.  

Bring out the meaning of MBE. 

3. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் 

(KRA)என்பது என்ன? What is known as KRA? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. குறியிலக்கு மமலாண்மமயின் 

ஏமதனும் மூன்று பசயல்முமறகமள 

பட்டியலிடுக.  List out any three process of MBO. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. குறியிலக்கு மமலாண்மமயின் 

முக்கிய நன்மமகள்  யாமவ?  

What are the major advantages of MBO? 

2. விதிவிலக்கு மமலாண்மமயின் 

குமறபாடுகள் பற்றி விவரி?  

What are the advantages of MBE? 

 அத்தியாயம் 4: நிதிெ ்

ெந்மத ஓர் அறிமுகம். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. உடனடிச ்சந்மத என்றால் என்ன?  

Write a note on Financial Market. 

4. இரண்டாம் நிமலச ் சந்மதயில் விமல 

எவ்வாறு நிரண்யிக்கப்படுகிறது.  

How is price decided in a Secondary Market? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. இந்தியாவில் நிதிச ்சந்மதயின் வமர 

எல்மலமய விளக்குக.  
Bring out the scope of Financial Market in India. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. முதல் நிமலச ் சந்மத மற்றும் 

இரண்டாம் நிமலச ் சந்மதக்கும் 

இமடமயயான மவறுபாடுகமள 

விளக்குக.  
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Distinguish between New issue market and 
Secondary Market. 

2. பல்மவறு வமகயான நிதிச ்

சந்மதகமள விவரிக்க?  
Enumerate the different kinds of Financial Markets. 

அத்தியாயம் 5: மூலதனெ ்

ெந்மத 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மூலதனச ்சந்மத என்றால் என்ன? 

 What is Capital Market? 

2.OTCEI- சிறுகுறிப்பு வமரக. 

Write a note on OTCEI. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மூலதனச ்சந்மதயின் பல்மவறு 

வமககள் என்ன? விளக்குக.  

What are the various kinds of Capital Market? 
Explain. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. நிதிசச்ந்மதயின் பல்மவறு வமகயான 

புதிய நிறுவனங்கமள விளக்குக.  

Explain the various types of New Financial 
Institutions. 

 அத்தியாயம் 6: 

பணெெ்ந்மத 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மவப்புச ்சான்றிதழ் சந்மத என்றால் 

என்ன? What is a CD market? 

2. அரசுப் பத்திரங்கள் சந்மத என்றால் 

என்ன?  
What is Government Securities Market? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. கருவூல இரசீதின் வமககமள விவரி.  
Explain the types of Treasury Bills? 

4. வணிக இரசீதின் வமககமள விவரி.  
What are the types of Commercial Bill? 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. பணச ்சந்மத மற்றும் மூலதனச ்

சந்மத இரண்டிற்கும் இமடயிலான 

மவறுபாடுகமள விவரி.  

Differenciate between the Money Market and 
Capital Market. 

அத்தியாயம் 7 :பங்கு 

மாற்றகம் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. துமணத் தரகர ்என்றால் என்ன? 

 What is meant by Remisier? 

5. உலக வணிகரக்ளின் வமககள் 

யாமவ? 

What are the types of Speculator? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

1. பங்குச ்சந்மதயின் குமறபாடுகமள 

விவரி?  

What are the limitations of Stock exchange? 

3. மான் மற்றும் முடவாத்து- விளக்குக. 

Explain Stag and Lame Duck. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. பங்குச ்சந்மத- பபாருடக்ள் 

பரிமாற்றகம் மவறுபாடு காண்க  

Distinguish between Stock Exchange and Commodity 
Exchange 

 

அத்தியாயம் 8: இந்திய 

பத்திர மற்றும் மாற்றங்களின் 

வாரியம். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. பசயியின் இரண்டு மநாக்கங்கமள 

எழுதுக.  

Write any two objectives of SEBI. 

3. பசயியின் தமலமமயகம் பற்றி 

குறிப்பிடுக.  

Mention the headquarters of SEBI. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. புறத்மதாற்றமற்ற பத்திர கணக்கிற்கு 

மதமவப்படும் ஆவணங்கமள கூறுக.  
What are the documents required for a Demat 
account? 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2.பசயியின் அதிகாரங்கமள விவரி?  
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Explain the powers of SEBI. 

அத்தியாயம் 9:  மனித வள 

மமம்பாட்டின் அடிப்பமடகள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. மனித வளத்தின் இறப்பியல்களில்  

 ஏமதனும் இரண்மட குறிப்பிடுக.   

Mention two characteristics of Human Resource. 

4. மனித வள மமலாண்மமயின் 

மமலாண்மம பணிகள் என்பனன்ன?  

What are the managerial functions of HRM. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மனித வள மமலாண்மமயின் 

வமரவிலக்கணம் தருக. 

 Define the term Human Resource Management. 

3. மனித வளத்தின் முக்கியத்துவம் 

என்ன?  

What is the significance of Human resource? 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. மனித வளத்தின் சிறப்பியல்புகமள 

விளக்குக.  

Explain the characteristics of Human Resource 

3. மனித வள மமலாண்மமயின் பசயல் 

பணிகமள விவரி.  

Discuss the Operative functions HRM. 
 

அத்தியாயம் 10: 

ஆட்மெர்ப்பு  முமறகள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள் 

3. அகவல் ஆட்மசரப்்பின் ஏமதனும் 

இரண்டிமனக் கூறுக.  

Write any two internal source of recruitment. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. மவமலவாய்ப்பு இமணயதளங்கள் 

என்றால் என்ன?  

What is meant by job portals? 

3.ஆட் மசரப்்புச ்பசயல்பாட்டில் உள்ள 

புறத்திறனீடட்ல் படிநிமலகமள கூறுக.  

State the steps in Recruitment process outsourcing. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1.ஆட்மசரப்்பு முமறயில் உள்ள அக  

வளங்கமள விளக்குக.  

Explain the Internal sources of Recruitment 

அத்தியாயம் 11: 

பணியாளர் மதர்ந்பதடுத்தல். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. நுண்ணறிவு பரிமசாதமன என்றால் 

என்ன?  

What is intelligence test? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. கட்டமமக்கப்படட் மநரக்ாணல் 

என்றால் என்ன?  

What is structured interview? 

4. அமடவுச ்மசாதமன குறித்து நீவீர ்

அறிவது யாது?  

What do you mean by achievement test? 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. பணியாளரக்மள 

மதரந்்பதடுப்பதற்கான முக்கியமான 

மநரக்ாணலின்  வமககமள விளக்குக.  

Explain the important methods of interview 

3. ஆட ்மசரப்்பு முமறக்கும் 

மதரந்்மதடுத்ததுக்கும்  இமடமய உள்ள 

மவறுபாடுகமள விவரி.  

Differentiate Recruitment and Selection. 

 

அத்தியாயம் 12 

:பணியாளர் பயிற்சி முமற. 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. வழிகாடட்ுதல் பயிற்சி முமற என்றால் 

என்ன?  

What is Mentoring training method? 

4. மின்னனு கற்றல் முமற பற்றி கூறுக?  

State e-learning method? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. பயிற்சி திட்டத்தில் பல்மவறு படிகமள 

எழுதுக?  

Write down various steps in a training programme. 
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4. பயிற்சி அளிப்பவர ்மற்றும் பயிற்சி 

பபறுபவர ்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.  

Write short note on trainer and trainee. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. பணி வழி பயிற்சிக்கும் பணி வழியற்ற 

பயிற்சி முமறக்கும் உள்ள மவறுபாடுகள் 

யாமவ?  
What are the difference between on the job training 
and off the job training? 

3. பயிற்சியின் நன்மமகமள விளக்குக?  

Explain the benefits of training. 

அத்தியாயம் 13 : ெந்மத 

மற்றும் ெந்மதயிடுமகயாளர். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. சந்மதயிடுமகயாளர ்

வமரவிலக்கணம் தருக.   Define Marketer. 

5.பண்டகச ்சந்மத என்றால் என்ன?  

What is meant by Commodity Market? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. சந்மதயிடுமகயாளரின் பங்களிப்பு 

ஏமதனும் மூன்றிமன குறிப்பிடுக.  

Mention any three Role of Marketer? 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. பபாருளாதார அடிப்பமடயில் 

சந்மதகள் எவ்வாறு 

வமகப்படுத்தப்படுகிறது? 

 How the market can be classified on the basis of 
Economics? 

அத்தியாயம் 14 : 

ெந்மதயிடுமக மற்றும் 

ெந்மதயிடுமகயின் கலமவ. 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. சந்மதயிடுமகயின் கலமவயின் 

வமரவிலக்கணம் தருக.  

Define Marketing Mix. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. சந்மதயிடுமக கலமவ என்பது பற்றி 

நீவீர ்அறிவது யாது? ஏமதனும் இரண்டு 

கூறுக?    What do you mean by marketing mix? 
Describe any two elements. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. சந்மதயிடுமக கலமவயின் 

கூறுகமள குறிப்பிடுக.   

Narrate the Elements of Marketing mix. 

அத்தியாயம் 15 

ெந்மதயிடுதல் நவீன மபாக்கு. 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. பசுமம சந்மதயிடுதல் என்றால் 

என்ன? 

What is green marketing? 

4. சமூக சந்மதயிடுமக என்றால் என்ன? 

What is Social marketing? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. மின் சந்மதயிடுதலின் மநாக்கங்கள் 

யாமவ?  

Discuss the objectives E-Marketing 

3. தனியிமடசச்ந்மத பற்றி விளக்குக.  

Explain in detail about Niche marketing. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. நவீன சந்மதயிடுதலின் ஏமதனும் 

இரண்டு முமறகமள விளக்குக.  

Disscuss any two new methods of marketing. 

அத்தியாயம் 16:    

           நுகர்மவாரியல். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

4." விற்பமனயாளர ்ஜாக்கிரமத" 

என்றால் என்ன? What is Caveat Venditor? 

5. சிறுகுறிப்பு வமரக நுகரம்வார ்

பாதுகாப்புச ்சட்டம்-1986.  

Write a short notes on Consumer Protection Act, 
1986. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

3. நுகரம்வாரியலின் முக்கியத்துவம் 

பற்றி எழுதுக.  

Write the importance of consumerism. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 
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2. நுகரம்வார ்பாதுகாப்பில் வணிகதத்ின் 

பங்கிமன விளக்குக?  

Explain the role of business in consumer protection. 

3. நுகரம்வார ்பாதுகாப்புசச்ட்டம் 1986-ன்  

மநாக்கங்கள் யாமவ?  

What are the objectives of Consumer Protection Act, 
1986? 

அத்தியாயம் 17 : 

நுகர்மவாரின் உரிமமகள்  

கடமமகள் மற்றும் 

பபாறுப்புகள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2.ஜான் F பகன்னடி கூறிய நுகரம்வார ்

உரிமமகள் யாமவ?  

What are the rights of consumer according to John F. 
Kennedy? 

3. வணிகத்தின் முதன்மம மநாக்கங்கள் 

யாமவ?  

Which is the supreme objective of business? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

2. ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பதாடரப்ான பாதுகாப்பு உரிமமகள் 

பற்றி நீவிர ்அறிவது என்ன?  

What do you understand about” Right to protection 
of health and safety”. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

1. நுகரம்வாரின் கடமமகமள விளக்குக? 

Explain the duties of consumers. 

2. நுகரம்வாரின் பபாறுப்புகள் யாமவ? 

What are the responsibilities of consumers? 
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