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ேமலாண்ைம என்ப� ______ ன் ெசயல் ஆ�ம். 
(a) ேமலாளர்   (b) �ழ்ப்பணியாளர ்  (c) ேமற்பாரை்வயாளர ்  (d) உயர�காரி 
ேமலாண்ைம என்ப� ஒ� ______ 
(a) கைல   (b) கைல மற்�ம் அ��யல்   (c) அ��யல்   (d) கைல அல்ல� அ��யல் 
அ��யல் �ரவ் ேமலாண்ைம ேகாடப்ாடை்ட உ�வாக்� வளரத்்தவர ்
(a) ஃேபாயல்    (b) ேடலர்   (c) ேமேயா   (d) ேஜக்கப் 
ேவைலைய பல்ேவ� �� பணிகளாக �ரிப்பைத ______ என்பர.் 
(a) ஒ�ங்�   (b) பயன்பா�   (c) ேவைலப்ப�ர�்   (d) சமத்�வம் 
பரந்த அள� �செ்சல்ைல�ல் அ�காரப்ப� நிைல மடட்ங்களில் அள� ____________
(a) அ�கம்   (b) �ைற�   (c) பன்மடங்�   (d) ��தல் 
ேமலாண்ைம�ன் ெசயல்பா�களில் �தன்ைமயான� எ�? 
(a) ��ைமப்ப�த்�தல்   (b) கட�்ப்ப�த்�தல்   (c) �ட்ட��தல்   (d) ��ெவ�த்தல் 
�ன்வ�வனவற்�ள் எ� �க்�ய ெசயல்பா� அல்ல? 
(a) ��ெவ�த்தல்   (b) �டட்��தல்   (c) ஒ�ங்கைமத்தல்   (d) பணிக்கமரத்்�தல் 
_____ ல் நிரவ்ாக ெசயல்பா�க�ம் உள்ளடங்��ள்ள�.
(a) ஒ�ங்�ைணத்தல்   (b) கட�்ப்ப�த்�தல்   (c) பணிக்கமரத்்�தல்   (d) ஒ�ங்கைமத்தல் 
�ன்வ�வனவற்�ள் சரிபாரப்்� ெசயல்பா� எ�? 
(a) �டட்��தல்   (b) ஒ�ங்கைமத்தல்   (c) பணிக்கமரத்்�தல்   (d) கட்�ப்ப�த்�தல் 
________ன் உத��டன் இலக்�கள் அைடயப்ப��ன்றன
(a) ெசய�க்கமளித்தல்  (b) கட�்ப்ப�த்�தல்  (c) �டட் ��தல்  (d) பணியமரத்்�தல்
 ________ �ைற தனிப்படட் வ�ைம மற்�ம் ெபா�ப்�ற்� �� வ�வம் ெகா�க்�ற�. 
(a) ���லக்� ேமலாண்ைம   (b) ���லக்� ேமலாண்ைம   (c) ��கைல வணிக ேமலாண்ைம 
(d) ��கைல வணிக நிரவ்ாகம் 
���லக்� ேமலாண்ைம ெசயற்�ைற�ன் �தல் நிைல எ�? 
(a) �க்�ய ��� ப��ைய நிரண்�ப்ப�   (b) நடவ�க்ைககைள ம�ப்�� ெசய்வ� 
(c) ��க்ேகாள்க�டன் வளங்கைளப் ெபா�த்�வ� 
(d) அைமப்�ன் ��க்ேகாள்கைள வைரய�ப்ப� 
�க்�யமான �க்கல்கைளக் கண்ட�வதன் �லம், வாய்ப்�கைள�ம் அச�்�த்தல்கைள�ம் ேமலாண்ைம
எசச்ரிக்ைகயாக ைவத்��க்க ________ உத��ற�. 
(a) ��கைல வணிக நிரவ்ாகம்   (b) ���லக்� ேமலாண்ைம   (c) ��கைல வணிக ேமலாண்ைம 
(d) ���லக்� ேமலாண்ைம 
 _________ உத�யால் அ�காரப் ப�ர�் எளிதாகச ்ெசய்யப்ப��ற�.
(a) ��கைல வணிக ேமலாண்ைம   (b) ���லக்� ேமலாண்ைம   (c) ���லக்� ேமலாண்ைம 
(d) ��கைல வணிக நிரவ்ாகம் 
���லக்� ேமலாண்ைம யான� __________என்பவரால் அெமரிக்கா�ல் �ரப லப்ப�த்தப்படட் �.
(a) ேபரா�ரியர ்ெரட�்ன்  (b) ஜாரஜ்் ஓ�ேயாரன்்  (c) ெஹன்� பேயாஸ்  (d) எப்.ட�ள்� ெடய்லர்
நி�ச ்சந்ைத வணிக நி�வனங்க�க்� _____ உத��ற�. 
(a) நி�கைள �ரட்�வதற்�   (b) பணியாடக்ைள ேதர�் ெசய்வதற்� 
(c) �ற்பைனைய அ�கரிப்பதற்�   (d) நி�த் ேதைவைய �ைறப்பதற்� 
�லதனச ்சந்ைத என்ப� ________ க்கான ஒ� சந்ைத ஆ�ம். 
(a) ���ய கால நி�   (b) ந�த்தர கால நி�   (c) நீண்ட கால நி�   (d) ���ய கால நி� 
�தல் நிைலச ்சந்ைத ________ என�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 
(a) இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத   (b) பணச ்சந்ைத   (c) ��ய ெவளி��க�க்கான சந்ைத 
(d) மைற�க சந்ைத 
உடன�ச ்சந்ைத என்ப� நி�க் க��கைள �நிேயாகம் ெசய்வ�ம் மற்�ம் ெராக்கம் ெச�த்�வ�ம் ______
நைடெப�ம் ஒ� சந்ைத ஆ�ம். 
(a) உடன�யாக   (b) எ�ரக்ாலத்�ல்   (c) நிைலயான�   (d) ஒ� மாதத்�ற்�ப் �ன்னர ்
ஒ� இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ல் ஒ� பத்�ரம் எத்தைன �ைற �ற்கப்படலாம்? 
(a) ஒேர ஒ� �ைற   (b) இரண்� �ைற   (c) �ன்� �ைற   (d) பல �ைற 
�லதன சந்ைத _____ ஐ வழங்�வ�ல்ைல. 
(a) ���ய கால நி�   (b) கட��� பத்�ரங்கள்   (c) சமநிைல நி�   (d) நீண்ட கால நி� 
NSEI ேதாற்��க்கப்படட் ஆண்� 
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(a) 1990  (b) 1992  (c) 1998  (d) 1997
�தல் நிைலச ்சந்ைத என்ப� ஈ�கைள ______ �ைற �யாபாரம் ெசய்�ம் ஒ� சந்ைத ஆ�ம். 
(a) �தன் �ைற   (b) இரண்டாம் �ைற   (c) �ன்றாம் �ைற   (d) பல�ைற 
�லதனச ்சந்ைத�ன் பங்ேகற்பாளர ்_____ ஆவர.் 
(a) தனிநபர ்  (b) நி�மங்கள்   (c) நி� நி�வனங்கள்   (d) ேமேல உள்ள அைனத்�ம் 
பங்�கைள இந்�ேயா ��வ�ம் �ன்ன� �லம் �யாபாரம் ெசய்�ம் ேநாக்கத்ேதா� �தன்ைம நி�
நி�வனங்களால் உ�வாக்கப்படட்ேத _________ஆ�ம்
(a) இந்�ய உடன� பங்� மாற்றகம்  (b) ஏட�்க்க்டன்  (c) பரஸ்பர நி�  (d) �ணிகர �தல்
அைழப்� பணச ்சந்ைத�ல் �த�� ெசய்�ம் பணத்�ற்� ____ உடன் அ�க நீரம்த்தன்ைமைய வழங்��ற�. 
(a) வைரய�க்கப்பட்ட இலாபத்தன்ைம   (b) உயர ்இலாபத்தன்ைம   (c) �ைறந்த இலாபத் தன்ைம 
(d) ந�த்தர இலாபத் தன்ைம 
பணச ்சந்ைத�ல் �க்�ய பங்காற்�ம் அைமப்� _____ 
(a) வணிக வங்�   (b) இந்�ய ரிசரவ்் வங்�   (c) பாரத ஸ்ேடட ்வங்�   (d) ைமய வங்� 
���ய கால நி� ஆதாரங்கைள ஏற்ப�த்�வதற்காக பணசச்ந்ைத�ல் நி�ம அைமப்�கள் ெவளி��ம் கடன்
ஆவணங்கள் ____ என்� அைழக்கப்ப��ற�. 
(a) க��ல இர��கள்   (b) வணிகத் தாள்   (c) ைவப்�ச ்சான்�தழ்   (d) அர�ப் பத்�ரங்கள் 
வணிக மாற்�ச�்ட�்கைள வாங்�வதற்�ம் �ற்பதற்�மான சந்ைதைய _____ என்� அைழக்கலாம். 
(a) வணிகத்தாள் சந்ைத   (b) க��ல இர�� சந்ைத   (c) வணிக இர�� சந்ைத 
(d) �லதனச ்சந்ைத 
சந்ைதப்ப�த்தக் ��ய உரிைம�யலான ஆவணம், கால�ைற ைவப்பாக ஒ� ��ப்�டட் காலத்�ற்� எனக்
��ப்�டப்ப�ம் ஆவணத்ைத ______ என்� ��ப்���ேறாம். 
(a) க��ல இர��   (b) ைவப்�ச ்சான்�தழ்   (c) வணிக இர��   (d) அர�ப் பத்�ரங்கள் 
____ இ�ேவ உல�ன் பழைமயான பங்�ச ்சந்ைதயா�ம். 
(a) இலண்டன் பங்�ச ்சந்ைத   (b) பம்பாய் பங்�ச ்சந்ைத   (c) ேத�ய பங்�ச ்சந்ைத 
(d) ஆம்ஸ்டரட்ான் பங்�ச ்சந்ைத 
நாட�்ல் _____ பங்�ச ்சந்ைதகள் உள்ளன. 
(a) 21  (b) 24  (c) 20  (d) 25
தன் வணிகர ்பங்�சச்ந்ைத�ல் ஈ�ப�வ�
(a) அவரக்ளின் வா�க்ைகயாளரக்�க்காக   (b) தன� ெசாந்த நடவ�க்ைகக�க்காக 
(c) மற்ற தரகரக்�க்காக   (d) மற்ற உ�ப்�னரக்�க்காக 
நம்�க்ைகயற்ற ஊகவணிகரக்ள் என்பவர ்
(a) மான்   (b) கர�   (c) காைள   (d) வாத்� 
நம்�க்ைக�ள்ள வணிகர ்என்பவர ்
(a) காைள   (b) கர�   (c) மான்   (d) வாத்� 
இந்�யா�ல் இந்�ய பத்�ரங்கள் மற்�ம் பரிமாற்ற வாரியம் (SEBI) ேதாற்��க்கப்படட் ஆண்� _______ 
(a) 1988  (b) 1992  (c) 1995  (d) 1998
ெச��ன் தைலைமயகம் _____ ஆ�ம்.
(a) கல்கத்தா   (b) �ம்ைப   (c) ெசன்ைன   (d) �ல்� 
�ட�் �த�ட�் �டட்ங்களின் ெசயல்பாடை்ட ப�� ெசய்தல் மற்�ம் கட�்ப்ப�த்�தல் _________ எனப்ப��ற�. 
(a) பரஸ்பர நி�கள்   (b) பட�்யல்   (c) ம��றத்ேதாற்றமற்ற பத்�ரங்கள் 
(d) �றத்ேதாற்றமற்ற பத்�ரங்கள் 
ஒவ்ெவா� பங்�சச்ந்ைத�ன் ஆட�்க் ���ல் _____ உ�ப்�னரக்ைள நிய�க்�ம் ெபா�ட�் நி� அைமசச்கம்
ெச��டம் அ�காரம் அளிக்�ற�. 
(a) 5  (b) 3  (c) 6  (d) 7
ேத�ய பங்�ச ்சந்ைத�ல் �றத்ேதாற்றமற்ற பத்�ர வரத்்தகம் ெதாடங்�ய ஆண்� _____ ஆ�ம். 
(a) ஜனவரி 1996  (b) �ன் 1998  (c) �சம்பர் 1996  (d) �சம்பர ்1998
மனித வளம் என்ப� ஒ� ____________ ெசாத்�. 
(a) கண்�க்� �லனா�ம்  (b) கண்�க்� �லனாகா  (c) நிை்லயான   (d) நடப்� 
மனித வள ேமலாண்ைம என்ப� ___________ மற்�ம் ___________ ஆ�ம்.
(a) அ��யல் மற்�ம் கைல   (b) ேகாடப்ா� மற்�ம் நைட�ைற   (c) வரலா� மற்�ம் ���யல்
(d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல 
�டட்�டல் என்ப� ___________ ெசயல்பா� ஆ�ம். 
(a) ேதரந்்ெத�க்கப்படட்   (b) பரவலான / ஊ��வலான  (c) அ மற்�ம் ஆ இரண்�ம்
(d) ேமேல உள்ள எ��ம் இல்ைல
மனித வள ேமலாண்ைம ____________ உற�ைன  நிரண்�க்�ற�.
(a) அக, �ற  (b) �தலாளி, ெதா�லாளி   (c) உரிை்மயாளர,் ேவைலக்காரன்   (d) �தல்வர,் �கவர ்
பணியாளர ்�ழற்� �தம் என்ப� நி�வனத்�ல் பணியாளரக்ளின் நிை்ல __________ெபா�� ஏற்ப��ற்�. 
(a) நி�வனத்�ற்�ள் உள்ேள வ�ம்  (b) நி�வனத்ைத �ட்� ெவளிேய ெசல்�ம் 
(c) சம்பளம் �ரசச்ைன�ன்   (d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல 
ஆடே்சரப்்� என்ப� _______ அைடயாளம் காண்பதற்கான ெசயல்�ைற ஆ�ம். 
(a) சரியான ேவைலக்� சரியான நபர்   (b) நன்� ெசயலாக்�பவர ்  (c) சரியான நபர ்
(d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல.
ஆடே்சரப்்� என்ப� ______ மற்�ம் _____ க்� இைடேய பாலமாக இ�க்�ற�.  
(a) ேவைல ேத�பவர் மற்�ம் ேவைல வழங்�நர்   (b) ேவைல ேத�பவர ்மற்�ம் �கவர ்
(c) ேவைல வழங்�நர ்மற்�ம் உரிைமயாளர ்  (d) உரிைமயாளர ்மற்�ம் ேவைலக்காரன்
�ளம்பரம் என்ப� ஒ� _____ஆடே்சரப்்� வளமா�ம்.  
(a) அக வளங்கள்   (b) �ற வளங்கள்   (c) �கவர ்  (d) �றத்�றனீடட்ல் 
பணி மாற்றம் என்ப� ஒ� ______ ஆடே்சரப்்� வளமா�ம். 
(a) அக வள   (b) �ற வள   (c) �றத்�றனீடட்ல்  (d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல.
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இைணயவ� ஆடே்சரப்்� என்ப� ____ �லேம சாத்�யம். 
(a) கணினி   (b) இைணயம்   (c) அகன்றவரிைச   (d) 4 � 
ஆடே்சரப்்� மற்�ம் ேதரந்்ெத�த்தல் ெசயல்�ைற�ன் இலக்� _____________
(a) சரியான நபரக்ள்   (b) சரியான ேநரத்�ல்   (c) சரியான ெசயல்கைள ெசய்வதற்� 
(d) ேமேல உள்ள அைனத்�ம் 
ேதர�் ெபா�வாக ஒ� _____ ெசயலாக க�தப்ப��ற�. 
(a) ேநரம்ைற   (b) எ�ர்மைற   (c) இயற்ைக   (d) இைவ ஒன்�ம் இல்ைல 
பணியாளரக்ைள ேதரந்்ெத�ப்ப�ல் �ன்வ�வனவற்�ல் எைவ பல்ேவ� பண்�கைள அள�ட பயன்ப��ற�
ேவடப்ாளரக்ள்? 
(a) உடல் பரிேசாதைன   (b) ைசக்கால�க்கல் ெடஸ்ட்   (c) அ���ைற ெடஸ்ட ்
(d) நி�ணத்�வம் ேசாதைனகள் 
ெபா�த்தமற்ற �ண்ணப்பதாரைர நீக்�வதற்கான ெசயல்�ைற _______ அைழக்கப்ப��ற�.
(a) ேதர�்   (b) ஆட்ேசர்ப்�   (c) ேநரக்ாணல்   (d) �ண்�தல் 
�த�ல் ேவைல, அ�த்� மனிதர ்என்ப� ஒ� ____ ேகாடப்ா�. 
(a) ேசாதைன   (b) ேநரக்ாணல்   (c) ப�ற்�   (d) பணியமரத்்தல் 
பணிவ� ப�ற்� எங்� அளிக்கப்ப��ற�?
(a) வ�ப்பைற�ல்   (b) ெதா�ற்சாைலக்� ெவளிேய   (c) ேவைல�ல்லா நாடக்ளில் 
(d) �ைளயாட�் ைமதானத்�ல் 
ப�ற்� ெப�பவர ்உயர ்அ�காரி அல்ல� �த்த ெதா�லாளரக்�க்� �க�ம் ெந�க்கமானவராக இ�க்�ம் �ைற 
(a) ெதா�ற்சாைலக்�ள் ப�ற்� �ைற   (b) ��ப்�க்�ம் ப�ற்�   (c) பங்� நாடகம் 
(d) ெதா�ற் ப�ற்� �ைற 
_____ ஊ�யரக்ளின் �றைம �ைறபா�கைளத் த�க்க உத��ற�.
(a) ப�ற்�   (b) ேவைல ப�ப்பாய்�   (c) ேதர�்   (d) ஆடே்சரப்்� 
ப�ற்� �ைறகைள _____ ப�ற்� ___________என வைகப்ப�த்தலாம். 
(a) ேவைல �ழற்� மற்�ம் ேவைல ெச��டட்ல்   (b) பணிவ� மற்�ம் பணிவ�யற்ற ப�ற்� 
(c) ேவைல ப�ப்பாய்� மற்�ம் ேவைல வ�வைமப்�   (d) உடல் மற்�ம் மனம் 
�றந்த ேவைல ெசயல்�றைன உ��ப்ப�த்�வதற்காக பணியாளரக்ளின் �றன் நிைலகைள எ�
ேமம்ப�த்��ற�?
(a) ப�ற்�  (b) ேதரந்்ெத�ப்�  (c) ஆடே்சரப்்�  (d) ெசயல்�றன் ம�ப்��
பண்டங்கள் மற்�ம் பணிகைள பணத்�ன் அ�ப்பைட�ல் மாற்றம் ெசய்பவர ்எவ்வா� அைழக்கப்ப��றார?் 
(a) �ற்பைனயாளர ்  (b) சந்ைத��ைகயாளர்   (c) வா�க்ைகயாளர ்  (d) ேமலாளர ்
சந்ைத��ைக�ல் சந்ைத��ைகயாளர ்�த�ல் ெதரிந்� ெகாள்ள ��ம்�வ� 
(a) வா�க்ைகயாளரின் த��   (b) ெபா�ளின் தரம்   (c) வா�க்ைகயாளரின் �ன்�லம் 
(d) வா�க்ைகயாளரின் ேதைவகள் 
உடன� சந்ைத எதன் அ�ப்பைட�ல் வைகப்ப�த்தப்ப��ற�.
(a) ெபா�டக்ள்   (b) பரிவரத்்தைன   (c) ஒ�ங்��ைற   (d) காலம் 
�ழ்க்கண்டவற்�ள் எ� பங்�கள் மற்�ம் பத்�ரங்கைள வாங்�, �ற்�ம் நடவ�க்ைகைய ேமற்ெகாள்�ற�.
(a) பங்� சந்ைத   (b) தயாரிப்� ெபா�ள் சந்ைத   (c) உள்�ர ்சந்ைத   (d) ��ம்ப சந்ைத 
பங்� பரிவரத்்தைன சந்ைத ேம�ம் இவ்வா� அைழக்கப்ப��ற�.
(a) களசச்ந்ைத   (b) உள்�ர ்சந்ைத   (c) பா�காப்� சந்ைத   (d) ேத�ய சந்ைத 
சந்ைத��ைக �ைற�ன் ஆரம்ப நிைல 
(a) �ற்�ரிைம �ைற   (b) பணத்�ற்� மாற்�தல்   (c) பண்டமாற்� �ைற 
(d) தற்சார�் உற்பத்� 
சந்ைத�ல் உயர ்நிைல�ல் இ�ப்பவர ்யார?் 
(a) வா�க்ைகயாளர்   (b) �ற்பைனயாளர ்  (c) ெமாத்த �ற்பைனயாளர ்
(d) �ல்லைற �ற்பைனயாளர ்
�ழ்ெகா�க்கப்பட�்ள்ள ��களில் சந்ைத��ைக கலைவக்� ெதாடர�் இல்லாத ஒ� �� எ�? 
(a) இடக் ��   (b) ெபா�ள் ��   (c) �ட்டக்��   (d) �ைல �� 
சந்ைத��ைக கலைவ என்ப� சந்ைத��ைக �டட்�டல் �லம் நி�வனத்�ன் ��க்ேகாள் ______ ேதைவ மற்�ம்
மன நிைற� �லம் லாபம் ெப��ற�. 
(a) ெமாத்த �ற்பைனயாளர ்  (b) �ல்லைற �ற்பைனயாளர ்  (c) �கர்ேவார்   (d) �ற்பைனயாளர ்
�ழ்க்கண்டவற்�ள் கண்�க்� �லப்படாத ெபா�ள் எ�? 
(a) கல்�   (b) ைகேப�   (c) ஆைடகள்   (d) வாகனங்கள் 
இைணயம் �லம் ெபா�டக்ள் (அ) ேசைவகைள �ற்பைன ெசய்�ம் �ைறைய ____ என்�ேறாம்.
(a) ப�ைம சந்ைத��தல்   (b) �ன் சந்ைத��தல்   (c) ச�க சந்ைத��தல் 
(d) ெமடட்ா சந்ைத��தல் 
இைணயத்�ற்� �ைழ� வா�ல் என்ப� 
(a) ேபாரட்ல்   (b) ���   (c) ேமாடம்   (d) ெவநராங் 
ச�க சந்ைதப்ப�த்�தல் என்ப� _______�டன் ெதாடர�்ைடய�. 
(a) ச�கம்   (b) ச�க வ�ப்�   (c) ச�க மாற்றம்   (d) ச�க �ைம 
ச�க ஊடக சந்ைதப்ப�த்�தைல �றப்பாக ெசயல்ப�த்�வ� _____ மாற்���தத்ைத அ�கரிக்�ம். 
(a) வா�க்ைகயாளரி��ந்� வாங்�பவராக   (b) �ல்லைற �யாபாரி��ந்� வா�க்ைகயாளராக 
(c) வாங்�பவரி��ந்� மற்�ம் ஒ� வாங்�பவராக   (d) சந்ைதயாள�க்� ேநர� ெதாடர�் 
�ய �ல்லைற �ற்பைனயாளர_்______________ என அைழக்கப்ப�பவர ்
(a) சந்ைத உ�வாக்�நரக்ள்   (b) நடவ�க்ைக தரகரக்ள்   (c) �யாபாரிகள்   (d) �கவரக்ள் 
"�கரே்வாரியல்" எ�ம் ெசால் ேதான்�ய ஆண்� 
(a) 1960  (b) 1957  (c) 1954  (d) 1958
�கரே்வார ்இயக்கத்�ன் தந்ைத யார?்
(a) மகாத்மா காந்�   (b) ஜான் எப்.ெகன்ன�   (c) ரால்ப் ேநடர்   (d) ஜவஹரல்ால் ேந� 
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ெபா�டக்ள் �ற்பைனச ்சடட்ம் இயற்றப்படட் ஆண்�  
(a) 1962  (b) 1972  (c) 1982  (d) 1985
�கரே்வார ்பா�காப்�சச்டட்ம் நைட�ைறக்� வந்த நாள் 
(a) 01.01.1986  (b) 01.04.1986  (c) 15.04.1987  (d) 15.04.1990
�கரே்வார ்உரிைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் ��த்� ��ப்�ணர�் ஏற்ப்ப�த்த ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் _____
�கரே்வார ்பா�காப்� �னமாக அ��க்கப்பட�்ள்ள�.  
(a) ஆகஸ்� 15  (b) ஏப்ரல் 15  (c) மாரச் ்15  (d) ெசப்டம்பர ்15 
ந�ன சந்ைத�ய�ன் இ��யான ேநாக்கம் _____.
(a) அ�கமான இலாபம்   (b) �ைறவான இலாபம்   (c) �கர்ேவார் ��ப்� 
(d) ச�தாயத்�ற்� ேசைவ 
_______ என்பவர ்ந�ன சந்ைத�ய�ன் மன்னர ்ஆவார.்
(a) �கர்ேவார்   (b) ெமாத்த �யாபாரி   (c) உற்பத்�யாளர ்  (d) �ல்லைற �யாபாரி 
�கரே்வாரின் உரிைமகள் அவரக்ள் ெகாண்�ள்ள நிைல�ல் ____ ஆ�ம். 
(a) அள��கள்   (b) �ற்பைன அ�கப்ப�த்�தல்   (c) ெபா�ப்�கள்   (d) கடைமகள் 
ஜான் எப் ெகன்ன� அவரக்ளின் �ற்�ப்ப� �ன்வ�பவற்�ல் �கரே்வார ்உரிைம�ல் இடம் ெபறாதைவ எ�?
(a) பா�காப்� உரிைம   (b) ேதரந்்ெத�க்�ம் உரிைம   (c) �க�ம் உரிைம 
(d) ெதரி�க்�ம் உரிைம 
�கரே்வாரின் ெபா�ப்� என்ப� அவர ்ெபற்�ள்ள _____ ஆவணேம ெபா�டக்ைள வாங்�யதற்கான
அைடயாளமா�ம். 
(a) ெராக்க ர��   (b) உத்தரவாத அடை்ட   (c) இடாப்�   (d) ேமற்கா�ம் அைனத்�ம் 
ேத�ய �கரே்வார ்ம�வாழ்�க் ���ன் தைலவர ்யார?் 
(a) இந்�ய உசச் நீ�மன்றத்�ன் ேசைவ அல்ல� ஓய்� ெபற்ற நீ�ப�   (b) �ரதம மந்�ரி 
(c) இந்�யத் தைலவர ்  (d) ேமேல ��ப்�டப்படட்ைவ அல்ல 
மாநில �கரே்வார ்பா�காப்� சைப�ன் தைலவர ்யார?் 
(a) உயர் நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப�   (b) �தலைமசச்ர ்  (c) நி� மந்�ரி 
(d) ேமேல ��ப்�டப்படட்ைவ அல்ல 
மாவடட் மன்றத்�ன் தைலவர ்யார?் 
(a) மாவட்ட நீ�ப�   (b) உயர ்நீ�மன்ற நீ�ப�   (c) உசச் நீ�மன்ற நீ�ப� 
(d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல 
ெபா�டக்ளின் அல்ல� ேசைவகளின் ம�ப்� மற்�ம் இழப்�ட�்த் ெதாைக ஆ�யவற்�ற்� அ�கமாக இ�ந்தால்
மாநில ஆைணயம் �கார ்ெதரி�க்கலாம். 
(a) �. 2 இலடச்ம் �. 5 இலடச்ம்   (b) �. 20 லட்சம் ஆனால் 1 ேகா�க்� ேமல் இல்ைல 
(c) �. 3 லடச்ம் ஆனால் �. 5 லடச்ம்   (d) �. 4 லடச்ம் ஆனால் 20 லடச்ம் �பாய் இல்ைல 
�கரே்வார ்சங்கங்களின் சரவ்ேதச அைமப்� (IOCU) �தன்�த�ல் நி�வப்படட்�.
(a) 1960  (b) 1965  (c) 1967  (d) 1987
VUCA ______, _______, ______, ________.
(a) ம�ப்� நிசச்ய�ன்ைம �க்கலான� ெதளி�ல்லாத� 
(b) ம�ப்� த�ரக்்க இயலாத� நி�ம மற்�ம் அ�காரம் 
(c) மாற்றம் கட�்ப்பாட�்ற்� அப்பாற்படட்� நி�மம் ஏலம்   (d) ேமற்��ய அைனத்�ம் 
�.எஸ்.� என்ப� _____, ______, ______.
(a) சரக்� மற்�ம் ெவற்�வரி   (b) சரக்� மற்�ம் ேசைவ வரி   (c) சரக்� மற்�ம் �ற்பைன வரி 
(d) சரக்� மற்�ம் ஊ�ய வரி 
ஒ� நி�வனத்�ற்�ள் உள்ள காரணிகள் _______ �ழல் ஆ�ம். 
(a) அக �ந்தைனயாளர்   (b) �ற ேநாக்�யான்   (c) சக மனிதரக்ள்   (d) ேமற்��ய அைனத்�ம் 
வணிகத்�ன் பரந்த �ழல் ஒ� ______ காரணியா�ம்.
(a) கட்�ப்ப�த்த ��யா�   (b) கட�்ப்பாட�்ற்� உடப்டட்�   (c) சமாளிக்க ��ய� 
(d) சமாளிக்க ��யாத� 
இரண்� �க்�ய வாணிபச ்�ழல்கள் _______ மற்�ம் ______ ஆ�ம். 
(a) அகம் மற்�ம் �றம்   (b) உட்�றம் மற்�ம் ெவளிப்�றம்   (c) நல்ல� மற்�ம் ெகடட்� 
(d) அ�ம�க்கத்தக்க� மற்�ம் அ�ம�க்க��யாத� 
_____ ��ய ெதா�ற்�ைறக் ெகாள்ைக�ன் �ைளவா�ம், இதனால் உரிமம் �ைற அகற்றப்படட்�. 
(a) உலகமயமாக்கல்   (b) தனியாரம்யமாக்கல்   (c) தாராளமயமாக்கல் 
(d) இவற்�ல் எ��ேம இல்ைல 
ெபா�த்�ைறக்� ஒ�க்கப்படட் ெதா�ல்கைள தனியார ்�ைறகள் �வங்க அ�ம�ப்ப� _______ ஆ�ம்.
(a) தாராளமயமாக்கல்   (b) தனியார்மயமாக்கல்   (c) உலகமயமாக்கல்   (d) ெபா� நி�வனம் 
______ உரிைமகள் சரவ்ேதச மடட்த்�ல் வ�வான அஸ்�வாரத்�ன் காரணமாக ைதரியமான ேமலாண்ைம
���கைள எ�க்�ன்றன.
(a) தனியார்   (b) ெபா�   (c) காரப்்பேரஷன்   (d) MNC இன் 
_____ ெபா�டக்ள், ேசைவகள், �லதனம் மற்�ம் உைழப்� ஆ�யவற்ைற ஊக்��ப்பதற்காக ேத�ய
ெபா�ளாதாரங்க�க்� இைட�ல் தைடகைள அகற்�வதால் ஏற்ப�ம் �ைள�களா�ம்.
(a) தனியாரம்யமாக்கல்   (b) தாராளமயமாக்கல்   (c) உலகமயமாக்கல் 
(d) ெவளிநாட�் வரத்்தகம் 
��ய ெபா�ளாதாரக் ெகாள்ைக ஆண்� அ��கப்ப�த்தப்படட்� 

(a) 1980  (b) 1991  (c) 2013  (d) 2015
சரக்� �ற்பைனச ்சடட்ம் இயற்றப்படட் ஆண்� 

(a) 1940  (b) 1997  (c) 1930  (d) 1960
சரக்� �ற்பைன ஒப்பந்தத்�ற்� எ� �க்�ய உ�ப்பாக இ�க்�ற�?

(a) இ�தரப்�னர ்  (b) ெசாத்�ரிைம மாற்றம்   (c) �ைல   (d) அைனத்�ம் 
சரக்� �ற்பைனச ்சடட்த்�ல் எ� சரக்� என்ற ெபா�ைள உள்ளடங்�ய�? 

(a) சரக்��ப்�   (b) வரேவண்�ய பங்காதாயம்   (c) ப�ர ்  (d) தண்ணீர ்
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�ற்பைன ஒப்பந்தத்�ல் யா�க்� �ற்பதற்� உரிைம உண்�?
(a) வாங்�னர ்  (b) �ற்பவர்   (c) வாடைகக்� எ�ப்பவர ்  (d) அ�ப்பப் ெபற்றவர ்
ெபா�ளின் �தான உரிைம என்ப� 

(a) ெபா�ளின் உைடைம   (b) ெபா�ைளப் பா�காத்தல் 
(c) ெபா�ளின் �தான அ�பவ பாத்�யம் ைவத்��ப்பவர்   (d) இவற்�ல் ஏ��ல்ைல 
மாற்��ைற ஆவணச ்சடட்ம் எந்த ஆண்� இயற்றப்படட்�? 

(a) 1981  (b) 1881  (c) 1994  (d) 1818
மாற்�ச�்ட�்ல் ஈ�பட�்ள்ள தரப்�னரக்ள் எத்தைன ேபர?்

(a) 2  (b) 6  (c) 3  (d) 4
மாற்��ைற ஆவணசச்டட்ம் 1881 �ரி� 6 எைதப் பற்� இயம்��ற�?

(a) கட���ச ்�ட�்   (b) காேசாைல  (c) மாற்�ச ்�ட்�   (d) ேமற்��ய எ���ல்ைல 
எ� ெகாணரப்வர ்பத்�ரமாக இ�க்க ��யா�?

(a) காேசாைல   (b) ேமற்��ய ஏ�ம் அல்ல   (c) கட���ச�்ட்�   (d) மாற்�ச ்�ட�் 
எத்தைன மாதங்க�க்� �ன் காேசாைல காலாவ�யா�ற�?

(a) 3 மாதங்கள்   (b) 4 மாதங்கள்   (c) 5 மாதங்கள்   (d) 1 மாதங்கள் 
�ழ் ��ப்�டப்படட்ைவகளில் எ� உற்பத்�க் காரணி?

(a) நிலம்   (b) உைழப்�   (c) ெதா�ல்�ைன   (d) ேமற்��ய அைனத்�ம் 
ெதா�ல் �ைனேவாைர �ழ் ��ப்�டட்ப� எப்ப� வைகப்ப�த்த ��யா�? 

(a) இடரத்ாங்�   (b) ��ைமபைடப்பவர்   (c) ஊ�யர ்  (d) அைமப்பாளர ்
�ழ் ��ப்�டப்பட�்ள்ள எந்ெதந்த பண்�கள் ெதா�ல் �ைனேவாரக்்� உரித்தானைவ? 

(a) �ணிகர உணர�்   (b) ெநளி� �ளி�   (c) தன்னம்�க்ைக   (d) அைனத்�ம் 
�ழ் ��ப்�டப்படட்ைவகளில் எ� ேமலாண்பணி அல்ல?

(a) �டட்�டல்   (b) சந்ைத�டல்   (c) அைமப்பாற்றல்   (d) கட�்ப்பா� காத்தல் 
�ழ் ��ப்�டப்பட�்ள்ள பணிகளில் எ� வணிகப் பணிைய சாரந்்த�?

(a) கணக்�யல் பணி   (b) ஒ�ங்�ைணப்�   (c) வாய்ப்ைப கண்ட�தல்   (d) �டட்�டல் 
�ழ் ��ப்�டட் எந்த ெசயல் �யாபார ெதா�ல்�ைனேவாைரச ்சாரந்்த�?

(a) உற்பத்�   (b) சந்ைத��ைக   (c) ெசயல்பா�   (d) ேமற்��ய அைனத்�ம
வணிக ெதா�ல் �ைனேவாைரச ்சாராத பணிையக் கண்ட�.

(a) �ற்பைன   (b) க��   (c) வாங்கல்   (d) தயாரிப்� 
�ட�்ப்பங்� ெதா�ல் �ைனேவாரின் ேவ� ெபயர.் 

(a) அகத்ெதா�ல் �ைனேவார ்  (b) ேதாற்��ப்பாளர ்  (c) ேமலாளர்   (d) பங்�நர ்
�ழ் ��ப்�டப்படட்ைவ�ல் எ� ெதா�ல் �டப்த்ைத அ�ப்பைடயாக ெகாண்ட� 

(a) ந�ன ெதா�ல் �ைன�   (b) ெதா�ல் �வக்�ம் மற்�ம் வளரக்்�ம் ெதா�ல் �ைன� 
(c) �ட�்ற� ெதா�ல் �ைன�   (d) ெதா�ற்சாைல ெதா�ல் �ைன� 
�ழ் ��ப்�டப்பட�்ள்ள எ� காலம் தாழ்த்�ம் பழைம ��ம்� ெதா�ல் �ைனேவா�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

(a) பழைம ேப�வ�   (b) இடர ்ெவ�ப்ப�   (c) ஐயப்ப�வ�   (d) மாற்�க்ெகாள்வ� 
அைனத்� இந்�ய அரசாங்கங்க�ம் �ன்ன� �ைற�ல் �ைடக்கச ்ெசய்ய, இந்�ய ெபா�ளாதாரத்ைத
ந�னமயமாக்க _______ �ன் �யற்� ெதாடங்கப்படட்�. 
(a) ஸ்டாண்ட ்அப் இந்�யா     (b) ஸ்டாரட்ட்ப் இந்�யா   (c) ��ட்டல் இந்�யா 
(d) இந்�யா�ல் தயாரிப்ேபாம் �டட்ம் 
_______ இந்�யாைவ உலகளா�ய வ�வைமப்� மற்�ம் உற்பத்� ைமயமாக மாற்�வதற்காக
வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�. 
(a) ��டட்ல் இந்�யா   (b) இந்�யா�ல் தயாரிப்ேபாம் �ட்டம்   (c) ஸ்டாரட்ட்ப் இந்�யா 
(d) வ�வைமப்� இந்�யா 
��� �ைனதல் மற்�ம் ெதா�ல் �ைனேவார ்கலாசச்ாரத்ைத ஊக்��க்க இந்�ய அர� _______ �யற்�க்�ற�.

(a) அடல் ��ைம ��த்தல் �ட்டம் 
(b) ெபண்க�க்� ப�ற்� மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� �டட்த்�ற்கான ஆதர�.
(c) �ஞ்ஞான அ�ப்பைட�ல் அ�காரமளித்தல் மற்�ம் அ���த்�   (d) அடல் இன்�ேவஷன் ெசன்டரஸ்்
_______ நி� ஆதாரங்கள், ெதா�ல் �டப் அ��, ெதா�லாளர ்ஆதாரங்கள் மற்�ம் �லப்ெபா�டக்ள், சந்ைத �றன்
மற்�ம் இலாபகத்தன்ைம ஆ�யவற்ைற ஆதாரங்களாகக் ெகாண்��க்�ற�. 
(a) ெதா�ல்�டப்   (b) ஸ்டாரட்ட்ப் இந்�யா   (c) �ட்ட அ�க்ைக   (d) வளரச்�் அ�க்ைக 
______ �டட் அ�க்ைக�ல் �ஷ்�ரேயாகம் ெசய்வதற்கான ெபா��ைறைய உள்ளடக்�ய�. 

(a) வங்�யர ்  (b) அர�   (c) கடன் அளிக்�ம் நி�வனங்கள்   (d) ெதா�ல் �ைனேவார் 
ஒ� நி�மம் தன� ப�� அ�வலகம் அைமந்�ள்ள இடம் பற்�ய அ�க்ைகைய ______ நாடக்�க்�ள் நி�மப்
ப�வாள�க்� ெதரி�க்க ேவண்�ம்.
(a) 14 நாடக்ள்   (b) 21 நாடக்ள்   (c) 30 நாட்கள்   (d) 60 நாடக்ள் 
ஒ� நபரின் க�த்� மற்�ம் எண்ணங்களின் ெவளிப்பாட�்ன் �லம் நி�மத்ைத ேதாற்��த்தால் அவர ்______ 

(a) இயக்�பவர ்  (b) நி�ம ெசயலாளர ்  (c) ப�வாளர ்  (d) ேதாற்��ப்பாளர் 
�ழ்க்கண்ட பங்�களில் எ� �ந்ைதய பங்�தாரரக்ளின் �ைண ெகாண்� தன� நி�மத்�ன் �தைல உயரத்்�
ெவளி��ம் பங்� ______ 
(a) சாதாரணப் பங்�கள்   (b) உரிைமப் பங்�கள்   (c) �ன்�ரிைமப் பங்�கள் 
(d) ஊக்கப் பங்�கள் 
�ந்ைதய பங்�தாரரக்�க்� எந்த�த கடட்ண�ம் இல்லாமல் ெவளி��ம் பங்�கள் _____ 

(a) ஊக்கப் பங்�கள்   (b) சாதாரணப் பங்�கள்   (c) உரிைமப் பங்�கள் 
(d) �ன்�ரிைமப் பங்�கள் 
�ந்ைதய பங்�தாரரக்�க்� பங்�களின் �ைலைய �ைறத்� அவரக்�க்� சாதகமாக வழங்�வ� _________

(a) ஊக்கப் பங்�கள்   (b) சாதாரணப் பங்�கள்   (c) உரிைமப் பங்�கள் 
(d) �ன்�ரிைமப் பங்�கள் 
நி�மச ்சடட்ம் 2013-ன் ப� ஒ� நபர ்இயக்�னராக ______ நி�மங்க�க்� ேமல் பத� வ�க்க �டா�. 
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(a) 5 கம்ெபனிகள்   (b) 10 கம்ெபனிகள்   (c) 20 கம்ெபனிகள்   (d) 15 கம்ெபனிகள் 
ஒ� தனியார ்நி�மம் �ைறந்த� ______ இயக்�நரக்ள் இ�க்க ேவண்�ம்.

(a) ஏ�   (b) ஐந்�   (c) �ன்�   (d) இரண்� 
ஒ� ெபா� நி�மத்�ல் ெச�த்தப்படட் �லதனம் �பாய் _____ அல்ல� அதற்� ேமல் இ�க்�ம் ெபா�� ��ய
பங்�தாரரக்ளால் இயக்�னர ்ேதரந்்ெத�க்கப்படலாம்.
(a) 1 ேகா� �பாய்   (b) 3 ேகா� �பாய்   (c) 5 ேகா� �பாய்   (d) 7 ேகா� �பாய் 
இயக்�நரக்ள் நி�மத்�ன் பணத்�ற்� ______ ஆ�ற்ாரக்ள்

(a) வங்�யாளர ்  (b) பங்�தாரரக்ள்   (c) �கவர ்  (d) ெபா�ப்பாண்ைமயாளரக்ள்
நிறமச ்சடட்ப்ப� இயக்�னரக்ள்  ______  �லம் நிய�க்கப்பட ேவண்�ம் 

(a) மத்�ய அர�   (b) கம்ெபனி சடட் வாரியம்   (c) கம்ெபனி�ன் ஆண்� ெபா�க்�ட்டம் 
(d) இயக்�னரக்ள் �� 
நி�மத்�ன் ெசயலர ்அந்த நி�மத்�ன் ஓர ்______ ஆவார.்

(a) உ�ப்�னர்   (b) இயக்�னர ்  (c) தன்னிசை்சயான ஒப்பந்ததாரர ்  (d) ஊ�யர ்
யார ்ஒ�வர ்நி�மத்�ன் ெசயலாளராக ���ம் 

(a) தனிநபர்   (b) �டட்ாண்ைம நி�மம்   (c) �ட�்ற� சங்கம்   (d) ெதா�ற்சங்கம் 
_______  �டட்ம் நி�மத்�ன் வாழ்நாளில் ஒ� �ைற மட�்ேம �டட்ப்ப�ம் 

(a) சட்ட�ைற   (b) ஆண்�ப்ெபா�   (c) �றப்�   (d) வ�ப்� 
நி�மத்�ன் ஆண்�ப் ெபா�க் �டட்த்�ல் _____ க்� ேபச உரிைம இல்ைல. 

(a) தணிக்ைகயாளர ்  (b) பங்�நர ்  (c) பகராள்   (d) இயக்�னர ்
நி�மம் ப�� ெசய்யப்படட் நாளி��ந்� _____ மாதத்�ற்�ள் �தல் ஆண்� ெபா�க்�டட்த்ைத �டட் ேவண்�ம்.

(a) 12  (b) 15  (c) 18  (d) 21
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