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1. மாண்மத் ோத்துங்கள் 

1. மாண்ம ன்து ---- ன் செௐல் ஆகும்.           PTA - 1 

 அ. மார்   ஆ. கீழ்ப்ணிௐார்.  இ).மற்ார்மௐார்  ஈ. உௐதிகாரி 

2. மாண்ம ன்து எரு ----              PTA – 1, AUG - 21 

 அ. கம       ஆ. அறிவிௐல் 

 இ.கம ற்றும் அறிவிௐல்     ஈ. கம அல்து அறிவிௐல் 

3. அறிவிௐல் பூர் மாண்ம மகாட்ாட்ம உருாக்கி ர்த்ோர்         PTA – 2, AUG - 21 

 அ. ஃமாௐல்  ஆ. மர்   இ. மமௐா   ஈ. மேக்கப் 

4. மமமௐ ல்மறு சிறு ணிகாக பிரிப்மோ --- ன்ர்.      SEP - 20 

 அ. எழுங்கு  ஆ. ௐன்ாடு   இ. மமப் கிர்வு  ஈ. ெத்தும் 

5. ந்ோ அவு வீச்செல்மயில் அதிகாப் டி நிம ட்ங்களின் அவு       PTA - 5 

 அ. அதிகம்  ஆ. குமவு   இ. ன்ங்கு   ஈ. கூடுோல் 

2. சோாழிலின் மௌாக்கங்கள் 

1. மாண்ம செௐல்ாடுகளில் முோன்மௐா்து து ?           PTA – 3, MAR - 20 

 அ. புதுமப்டுத்துோல்      ஆ. கட்டுப்டுத்துோல் 

 இ. திட்மிடுோல்       ஈ. முடிசடுத்ோல் 

2. பின்ரு்ற்றுள் து முக்கிௐ ணிகள் அல் ?        PTA - 4 

 அ. முடிசடுத்ோல்       ஆ. திட்மிடுோல்  

 இ. எழுங்கமத்ோல்       ஈ. ணிௐர்த்துோல் 

3. -------ல் நிர்ாக செௐல்ாடுகளும் உள்ங்கியுள்து.       AUG - 21 

 அ. எருங்கிமொத்ோல்      ஆ.கட்டுப்டுத்துோல் 

 இ. ணிக்கர்த்துோல்       ஈ. எழுங்கமத்ோல் 

4. பின்ரு்ற்றுள் ெரிார்ப்பு செௐல்ாடு து ?          PTA - 4 

 அ. திட்மிடுோல்       ஆ. எழுங்கமத்ோல் 

 இ. ணிௐர்த்துோல்       ஈ. கட்டுப்டுத்துோல் 

5. ------ன் உோவியுன் இக்குகள் அமௐப்டுகின்். 

 அ. செௐலூக்களித்ோல்      ஆ. கட்டுப்டுத்துோல் 

 இ. திட்மிடுோல்       ஈ. ணிௐர்த்துோல் 

3. Fwpapyf;F tpjptpyf;F nkyhz;ik 

1. --- மும ோனிப்ட் லிம ற்றும் சாறுப்பிற்கு முழு டிம் சகாடுக்கிது. 

 அ. குறியிக்கு மாண்ம    ஆ. விதிவிக்கு மாண்ம 

 இ. முதுகம ணிக மாண்ம   ஈ. முதுகம ணிக நிர்ாகம் 

2. குறியிக்கு மாண்ம செௐற்முமயின் முோல் நிம து ? 

 அ. முக்கிௐ முடிவு குதிமௐ நிர்ொயிப்து          ஆ. ௌடிக்மககம திப்பீடு செய்து 

 இ. குறிக்மகாள்களுன் ங்கமப் சாருத்துது      

 ஈ. அமப்பின் குறிக்மகாள்கம மௐறுப்து. 

3. முக்கிௐா் சிக்கல்கமக் கண்றிோன் மூம் ாய்ப்புகமௐம் அச்சுறுத்ோல்கமயும் 

 மாண்ம ச்ெரிக்மகௐாக மத்திருக்க --- உோவுகிது.  

 அ. முதுகம ணிக நிர்ாகம்    ஆ. விதிவிக்கு மாண்ம 
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 இ. முதுகம ணிக மாண்ம   ஈ. குறியிக்கு மாண்ம 

4. ----- உோவிௐால் அதிகாப் கிர்வு ளிோாகச் செய்ௐப்டுகிது.    PTA - 5 

 அ. முதுகம ணிக மாண்ம (MBM)   ஆ. விதிவிக்கு மாண்ம (MBE) 

 இ. குறியிக்கு மாண்ம (MBO)    ஈ. முதுகம ணிக நிர்ாகம் (MBA) 

5. குறியிக்கு மாண்மௐா்து ------- ன்ால் அசரிக்காவில் பிப்டுத்ோப்ட்து.

 அ. மாசிரிௐர் சட்டின்     அ. ோர்ஜ் ஏடிமௐார்ன் 

 இ. சென்றி மாௐல்      ஈ. ப்.பிள்யு சய்ர் 

4. நிதிச் ெந்மோ – ஏர் அறிமுகம் 

1.  நிதிச்ெந்மோ ணிக நிறு்ங்களுக்கு---------- உோவுகிது.   PTA - 3 

 அ) நிதிகம திட்டுோற்கு    ஆ) ணிௐாட்கம மோர்வு செய்ோற்கு 

 இ) விற்ம்மௐ அதிகரிப்ோற்கு   ஈ) நிதித் மோமமௐ குமப்ோற்கு 

2.  மூோ்ச் ெந்மோ ன்து --------- க்கா் எரு ெந்மோ ஆகும்.   PTA – 4, SEP -20 

 அ) குறுகிௐ கா நிதி     ஆ) ௌடுத்ோகா நிதி 

 இ) நீண்கா நிதி      ஈ) மற்கண் அம்த்தும் 

3. முோல் நிமச் ெந்மோ --------- ்வும் அமக்கப்டுகிது    PTA - 5 

 அ) இண்ாம் நிமச் ெந்மோ   ஆ) ொச் ெந்மோ 

 இ) புதிௐ சளியீடுகளுக்கா் ெந்மோ  ஈ) மமுக ெந்மோ 

4.  உ்டிச் ெந்மோ ன்து நிதிக் கருவிகம விநிமௐாகம் செய்தும் ற்றும் சாக்கம் 

 செலுத்துதும் ----------- ௌமசறும் எரு ெந்மோ ஆகும்.    PTA - 1 

 அ) உ்டிௐாக      ஆ) திர்காத்தில் 

 இ) நிமௐா்து      ஈ) எரு ாோத்திற்கு பின்்ர் 

5.  எரு இண்ாம் நிமச் ெந்மோயில் எரு த்திம் த்ோம் மும விற்கப்ாம்.  PTA – 4,6 

 அ) எம எரு மும      ஆ) இண்டு மும   AUG -21 

 இ) மூன்று மும     ஈ)  மும 

5. மூோ்ச் ெந்மோ 

1. மூோ் ெந்மோ ---  ங்குதில்ம.           PTA - 1 

 அ. குறுகிௐ கா நிதி      ஆ. கனுறுதி த்திங்கள் 

 இ. ெநிம நிதி      ஈ. நீண் கா நிதி 

2. NSEI மோாற்றுவிக்கப்ட் ஆண்டு              PTA – 2, MAR - 20 

 அ. 1990  ஆ.1992   இ.1998  ஈ. 1997 

3. முோல்நிமச் ெந்மோ ன்து த்திங்கம பிமொௐங்கம--- மும விௐாாம் செய்யும் எரு 

ெந்மோ ஆகும்.               PTA - 2 

 அ. முோன் மும ஆ. இண்ாம் மும  இ. மூன்ாம் மும ஈ. மும 

4. மூோ்ச் ெந்மோயின் ங்மகற்ார் ---- ஆர்.          PTA - 3 

 அ. ோனிௌர்       ஆ. நிறுங்கள்   

 இ. நிதி நிறு்ங்கள்     ஈ. மம உள் அம்த்தும் 

5. ங்குகம இந்திௐா முழுதும் மின்்னு மூம் விௐாாம் செய்யும் மௌாக்கத்மோாடு முோன்ம 

 நிதி நிறு்ங்கால் உருாக்கப்ட்மோ -------- ஆகும். 

 அ. இந்திௐ உ்டி ங்கு ாற்கம்    ஆ. ட்டுக்கன் 

 இ. ஸ் நிதி      ஈ. துணிக முோல் ; 
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 
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6. ொச் ெந்மோ 

1.  அமப்பு ொச் ெந்மோயில் முோலீடு செய்யும் ொத்திற்கு__________ உன் அதிக நீர்த் 

 ோன்மமௐ ங்குகிது.         PTA - 5 

 அ) குமந்ோ இாத் ோன்ம     ஆ) உௐர் இாத்ோன்ம 

 இ) மௐறுக்கப்ட் இாத்ோன்ம    ஈ) ௌடுத்ோ இாத் ோன்ம 

2.  ொச்ெந்மோயில் முக்கிௐ ங்காற்றும் அமப்பு _________    PTA - 6 

 அ) ணிக ங்கி        ஆ) இந்திௐ ரிெர்வ் ங்கி 

 இ) ாோ ஸ்மட் ங்கி       ஈ) மௐ ங்கி 

3.  குறுகிௐ கா நிதி ஆோாங்கம ற்டுத்துோற்காக ொச் ெந்மோயில் நிறு அமப்புகள் 

 சளியிடும் கன் ஆொங்கள்_______ ன்று அமக்கப்டுகிது.  

 அ) கருவூ இசீதுகள்       ஆ) ணிகத் ோாள் 

 இ) மப்புச் ொன்றிோழ்       ஈ) அசுப் த்திங்கள் 

4.  ணிக ாற்றுச்சீட்டுகம ாங்குோற்கும் விற்ோற்குா் ெந்மோமௐ_____ ன்று 

 அமக்காம்.           PTA - 4 

 அ) ணிகத்ோாள் ெந்மோ      ஆ) கருவூ இசீது ெந்மோ 

 இ) ணிக இசீது ெந்மோ      ஈ) மூோ்ச் ெந்மோ 

5.  ெந்மோப்டுத்ோக் கூடிௐ உரிமயிௐா் ஆொம், கா மும மப்ாக எரு குறிப்பிட் 

 காத்திற்கு ்க் குறிப்பிப்டும் ஆொத்மோ _______ ன்று குறிப்பிடுகிமாம். 

 அ) கருவூ இசீது        ஆ) மப்புச் ொன்றிோழ் 

 இ) ணிக இசீது        இ) அசுப் த்திங்கள் 

7. ங்கு ாற்கம் 

1.  ________ இதும உகின் மௐா் ங்குச் ெந்மோௐாகும்.        PTA - 1 

 அ) இண்ன் ங்குச் ெந்மோ    ஆ) ம்ாய் ங்குச் ெந்மோ 

 இ) மோசிௐ ங்குச் ெந்மோ     ஈ) ஆம்ஸ்ர்ான் ங்குச் ெந்மோ 

2.  ௌாட்டில் _________ ங்குச் ெந்மோகள் உள்்.                       PTA - 2 

 அ) 21     ஆ) 24    இ) 20    ஈ) 25  

3.  ோன் ணிகர் ங்குச் ெந்மோயில் ஈடுடுது            PTA – 2, AUG - 21  

 அ) அர்களின் ாடிக்மகௐார்களுக்காக  ஆ) ோ்து சொந்ோ ௌடிக்மககளுக்காக 

 இ) ற் ோகர்களுக்காக    ஈ) ற் உறுப்பி்ர்களுக்காக 

4.  ௌம்பிக்மகௐற் ஊக ணிகர்கள் ன்ர்             PTA – 3, 4 

 அ) ான்    ஆ) கடி    இ) காம   ஈ) ாத்து  

5.  ௌம்பிக்மகயுள் ஊக ணிகர் ன்ர்                 PTA - 5 

 அ) காம    ஆ) கடி    இ) ான்   ஈ) ாத்து 

 

8. இந்திௐப் த்தி ாற்க ாரிௐம் (செபி) 

1.  இந்திௐாவில் இந்திௐ த்திங்கள் ற்றும் ரிாற் ாரிௐம் (SEBI) 

 மோாற்றுவிக்கப்ட்ஆண்டு __________       PTA - 1 

 அ) 1988   ஆ) 1992   இ) 1995   ஈ) 1998  
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2.  செபியின் ோமமௐகம் ________ ஆகும்.          PTA – 2, MAR 20 

 அ) கல்கத்ோா   ஆ) மும்ம  இ) சென்ம்   ஈ) தில்லி  

3.  கூட்டு முோலீட்டு திட்ங்களின் செௐல்ாட்ம திவு செய்ோல் ற்றும் கட்டுப்டுத்துோல் 

 _________ ்ப்டுகிது.       

 அ) ஸ் நிதிகள்        ஆ) ட்டிௐல்  

 இ) று புத் மோாற்ற் த்திங்கள்     ஈ) புத்மோாற்ற் த்திங்கள்  

4.  எவ்சாரு ங்குச்ெந்மோயின் ஆட்சிக் குழுவில் _________ உறுப்பி்ர்கம நிௐமிக்கும் 

 சாருட்டு நிதி அமச்ெகம் செபியிம் அதிகாம் அளிக்கிது.      

 அ) 5    ஆ) 3    இ) 6    ஈ) 7  

5.  மோசிௐ ங்குச் ெந்மோயில் புத்மோாற் ற் த்தி ர்த்ோகம் சோாங்கிௐ ஆண்டு ______ 

 ஆகும்.              

 அ) ே்ரி 1996  ஆ) ஜீன் 1998  இ) டிெம்ர் 1996  ஈ) டிெம்ர் 1998 

9. னிோ  மம்ாட்டின் அடிப்மகள் 

1. னிோ ம் ன்து எரு --- சொத்து    PTA – 3, SEP- 20, AUG - 21 

 அ. கண்ணுக்கு பு்ாகும்     ஆ. கண்ணுக்கு பு்ாகா 

 இ. நிமௐா்      ஈ. ௌப்பு 

2. னிோ  மாண்ம ன்து ---- ற்றும் --- ஆகும் 

 அ. அறிவிௐல் ற்றும் கம     ஆ. மகாட்ாடு ற்றும் ௌமமும 

 இ. ாறு ற்றும் புவியிௐல்    ஈ. மம குறிப்பிட் துமில்ம 

3. திட்மில் ன்து ----- செௐல்ாடு ஆகும். 

 அ. மோர்ந்சோடுக்கப்ட்     ஆ. ா்/ஊடுருா் 

 இ. அ ற்றும் ஆ இண்டும்     ஈ. மம உள் துமில்ம 

4. னிோ  மாண்ம --- உவிம் நிர்ொயிக்கிது.    PTA - 1 

 அ. அக, பு       ஆ. முோாளி, சோாழிாளி 

 இ. உரிமௐார், மமக்கான்    ஈ. முோல்ர், முகர் 

5. ணிௐார் சுற்சி வீோம் ன்து நிறு்த்தில் ணிௐார்களின் நிம --- சாழுது 

 ற்டுகிது.           PTA - 6 

 அ. நிறு்த்திற்குள் உள்ம ரும்   இ. ெம் பிச்ெம் 

 ஆ. நிறு்த்மோ விட்டு சளிமௐ செல்லும்  ஈ. மம குறிப்பிட் துமில்ம 

10. ஆட்மெர்ப்பு முமகள் 

1.  ஆட்மெர்ப்பு ன்து _____________ அமௐாம் காண்ோற்கா் செௐல்மும ஆகும்.  

 (அ) ெரிௐா் மமக்கு ெரிௐா் ௌர்  (ஆ) ௌன்கு செௐாக்குர்   PTA - 4 

 (இ) ெரிௐா் ௌர்     (ஈ) மம குறிப்பிப்ட் துவும் இல்ம.  

2.  ஆட்மெர்ப்பு ன்து __________ ற்றும் __________ க்கு இமமௐ ாாக இருக்குகிது.  

 (அ) மம மோடுர் ற்றும் மம ங்குௌர்   (ஆ) மம மோடுர் ற்றும் முகர் 

 (இ) மம ங்குௌர் ற்றும் உரிமௐார்    (ஈ) உரிமௐார் ற்றும் மமக்கான்.  

3.  விம்ம் ன்து எரு _________________ ஆட்மெர்ப்பு ாகும்.   AUG - 21 

 (அ) அக ங்கள்      (ஆ) புங்கள்   

 (இ) முகர்       (ஈ) புத் தினீட்ல்  
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4.  ணி ாற்ம் ன்து எரு _________________ ஆட்மெர்ப்பு ாகும்.  PTA - 2  

 (அ) அக        (ஆ) பு       

 (இ) புத்தினீட்ல்      (ஈ) மம குறிப்பிப்ட் துவும் இல்ம.  

5.  இமொௐ ழி ஆட்மெர்ப்பு ன்து _____________ மூம ொத்திௐம்.  MAR - 20 

 (அ) கணினி       (ஆ) இமொௐம்  

 (இ) அகன் ரிமெ      (ஈ) 4 ஜி 

11. ணிௐார் மோர்ந்சோடுத்ோல் 

1. ஆட்மெர்ப்பு ற்றும் மோர்ந்சோடுத்ோல்  செௐல்முமயின் இக்கு ------- 

 அ). ெரிௐா் ௌர்கள்     ஆ) ெரிௐா் மௌத்தில் 

 இ) ெரிௐா் செௐல்கம செய்ோற்கு  ஈ) மம உள் அம்த்தும் 

2. மோர்வு சாதுாக எரு --- செௐாக கருோப்டுகிது.     PTA - 5 

 அ) மௌர்ம  ஆ) திர்ம   இ) இௐற்மக        ஈ) இம துவும் இல்ம 

3. ணிௐார்கம மோர்ந்சோடுப்தில் பின்ரு்ற்றில் ம ல்மறு ண்புகம அவி 

 ௐன்டுகிது ?            PTA – 3, MAR - 20 

 அ) உல் ரிமொோம்    ஆ) உவிௐல் மொோம் 

 இ) தி்ாய்வு மொோம்    ஈ) நிபுொத்தும் மொோம்கள் 

4. சாருத்ோற் விண்ொப்ோாம நீக்குோற்கா் செௐல்மும ---அமக்கப்டுகிது.  

             PTA – 3 

 அ) மோர்வு  ஆ) ஆட்மெர்ப்பு  இ) மௌர்காொல் ஈ) தூண்டுோல்  MAR - 20 

5. முோலில் மம, அடுத்து னிோர் ன்து எரு ---- மகாட்ாடு    PTA - 3 

 அ) மொோம்  ஆ) மௌர்காொல்  இ) யிற்சி   ஈ) ணிௐர்த்ோல் 

12. ணிௐார் யிற்சி மும 

1.  ணிழிௐற் யிற்சி ங்கு அளிக்கப்டுகிது?       PTA - 3 

 (அ) குப்மயில்       (ஆ) மமயில்ா ௌாட்களில்  

 (இ) சோாழிற்ொமக்கு சளிமௐ     (ஈ) விமௐாட்டு மோா்த்தில் 

2.  சிந்ோ மம செௐல்திம் உறுதிப்டுத்துோற்காக  ணிௐார்களின் தின் நிமகம 

 மம்டுத்துகிது?  

 (அ). யிற்சி        (ஆ). மோர்ந்சோடுப்பு  

 (இ). ஆட்மெர்ப்பு      (ஈ). செௐல்தின் திப்பீடு  

3.  யிற்சி சறுர் உௐர் அதிகாரி அல்து மூத்ோ சோாழிார்கs; @yk; gapw;rpia bgWk; 

 Kiw            PTA - 6 

 (அ) சோாழிற்ொமக்குள் யிற்சி மும   (ஆ) புதுப்பிக்கும் யிற்சி மும 

 (இ) g=;nfw;W eoj;jy; Kiw    (ஈ) சோாழிற் யிற்சி மும 

4.  ------- ஊழிௐர்களின் திம குமாடுகமத் ோடுக்க உோவுகிது.  

 (அ) யிற்சி   (ஆ) மம குப்ாய்வு   (இ) மோர்வு   (ஈ) ஆட்மெர்ப்பு  

5. யிற்சி முமகம ------- ற்றும் ------- யிற்சி ் மகப்டுத்ோாம்.  

 (அ) மம சுற்சி ற்றும் மம செறிவூட்ல்  (ஆ) ணிழி ற்றும் ணி ழிௐற் யிற்சி  

 (இ) மம குப்ாய்வு ற்றும் மம டிமப்பு  (ஈ) உல் ற்றும் ்ம்  
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13. ெந்மோ ற்றும் ெந்மோயிடுமகௐார் 

1.  ண்ங்கள் ற்றும் ணிகம ொத்தின் அடிப்மயில் ாற்ம் செய்ர் வ்ாறு 

 அமக்கப்டுகிார்.           SEP - 20 

 அ) விற்ம்ௐார்       ஆ) ெந்மோயிடுமகௐார்   

 இ) ாடிக்மகௐார்       ஈ) மார்  

2.  ெந்மோயிடுமகயில் ெந்மோயிடுமகௐார் முோலில் சோரிந்து சகாள் விரும்புது.  PTA - 6 

 அ) ாடிக்மகௐாரின் ோகுதி     ஆ) சாருளின் ோம்   SEP - 20 

 இ) ாடிக்மகௐாரின் பின்பும்     ஈ) ாடிக்மகௐாரின் மோமகள்  

3.  உ்டி ெந்மோ ோன் அடிப்மயில் மகப்டுத்ோப்டுகிது.  

 அ) சாருட்கள்       ஆ) ரிர்த்ோம்    

 இ) எழுங்குமும       ஈ) காம்  

4.  கீழ்கண்ற்றுள் து ங்குகள் ற்றும் த்திங்கம ாங்கி, விற்கும் ௌடிக்மகமௐ 

 மற்சகாள்கிது.           PTA - 5 

 அ) ங்கு ெந்மோ       ஆ) ோௐாரிப்பு சாருள் ெந்மோ  

 இ) உள்ளுர் ெந்மோ       ஈ) குடும் ெந்மோ 

5. ங்கு ரிர்த்ோம் ெந்மோ இவ்ாறு அமக்கப்டுகிது.     MAR-20 

 அ) கச் ெந்மோ       ஆ) உள்ளுர் ெந்மோ   

 இ) த்திங்களின் ெந்மோ      ஈ) மோசிௐ ெந்மோ 

14. ெந்மோயிடுமக ற்றும் ெந்மோயிடுமகயின் கம 

1.  ெந்மோயிடுமக முமயின் ஆம் நிம____________         PTA – 6, AUG - 21 

 அ) முற்றுரிம மும    ஆ) ொத்திற்கு ாற்றுோல்  

 இ) ண்ாற்று மும     ஈ) ோற்ொர்பு உற்த்தி  

2.  ெந்மோயில் உௐர் நிமயில் இருப்ர் ௐார்?  

 அ) ாடிக்மகௐார்      ஆ) விற்ம்ௐார்  

 இ) சாத்ோ விற்ம்ௐார்    ஈ) சில்ம விற்ம்ௐார். 

3.  கீழ் சகாடுக்கப்ட்டுள் கூறுகளில் ெந்மோயிடுமக கமக்கு சோார்பு இல்ாோ  

 எரு கூறு து?             MAR – 20, SEP - 20 

 அ) இக்கூறு   ஆ) சாருள் கூறு   இ) திட்க் கூறு  ஈ) விம கூறு  

4.  ெந்மோயிடுமக கம ன்து ெந்மோயிடுமக திட்மில் மூம் நிறு்த்தின் குறிக்மகாள் 

 _________ மோம ற்றும் ் நிமவு மூம் இாம் சறுகிது.  

 அ) சாத்ோ விற்ம்ௐார்     ஆ) சில்ம விற்ம்ௐார்  

 இ) நுகர்மார்      ஈ) விற்ம்ௐார்  

5.  கீழ்கண்ற்றுள் கண்ணுக்கு புப்ாோ சாருள் து?     PTA – 2 

 அ) கல்வி   ஆ) மகமசி    இ) ஆமகள்   ஈ) ாக்ங்கள் 

 

15. ெந்மோயிடுோல் ௌவீ் மாக்கு 

1.  இமொௐம் மூம் சாருட்கள் (அ) மெமகம விற்ம் செய்யும் முமமௐ ன்கிமாம்.  

 அ) சும ெந்மோயிடுோல்       ஆ) மின் ெந்மோயிடுோல்  

 இ) ெமூக ெந்மோயிடுோல்       ஈ) சட்ா ெந்மோயிடுோல்  
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2.  இமொௐத்திற்கு நுமவு ாயில் ன்து  

 அ) மார்ல்   ஆ) சிபியு    இ) மாம்   ஈ) சப்ௌாங் 

3.  ெமூக ெந்மோப்டுத்துோல் ன்து ________ யுன் சோார்புமௐது  

 அ) ெமூகம்   ஆ) ெமூக குப்பு   இ) ெமூக ாற்ம்  ஈ) ெமூக தீம 

4.  ெமூக ஊக ெந்மோப்டுத்துோம சிப்ாக செௐல்டுத்துது ______ ாற்று விகிோத்மோ 

 அதிகரிக்கும்.  

 அ) ாடிக்மகௐாரிலிருந்து ாங்குாக   

 ஆ) சில்ம விௐாாரிலிருந்து ாடிக்மகௐாாக 

 இ) ாங்குரிலிருந்து ற்றும் எரு ாங்குாக 

 ஈ) ெந்மோௐாருக்கு மௌடி சோார்பு  

5.  தூௐ சில்ம விற்ம்ௐார் ் அமக்கப்டுர்  

 அ) ெந்மோ உருாக்குௌர்கள்    ஆ) ௌடிக்மக ோகர்கள்  

 இ) விௐாாரிகள்      ஈ) முகர்கள் 

16. நுகர்மாரிௐல் 

1. நுகர்மாரிௐல் னும் சொல் மோான்றிௐ ஆண்டு      PTA – 4 

 அ. 1960  ஆ. 1957  இ.1954  ஈ. 1958 

2. நுகர்மார் இௐக்கத்தின் ோந்மோ ௐார் ?    PTA – 5, SEP – 20, AUG - 21 

 அ. காத்ா காந்தி       ஆ. ோன் ப். சகன்்டி 

 இ. ால்ப் மௌர்       ஈ. ேெர்ால் மௌரு 

3. சாருட்கள் விற்ம்ச் ெட்ம் இௐற்ப்ட் ஆண்டு 

 அ. 1962  ஆ. 1972  இ. 1930  ஈ. 1985 

4. நுகர்மார் ாதுகாப்புச் ெட்ம் ௌமமுமக்கு ந்ோ ௌாள்     PTA – 1 

 அ. 01.01.1986  ஆ.01.04.1986  இ.15.04.1987  ஈ. 15.04.1990 

5. நுகர்மார் உரிமகள் ற்றும் சாறுப்புகள் குறித்து விழிப்புொர்வு ற்டுத்ோ எவ்சாரு 

 ஆண்டும் ------ நுகர்மார் ாதுகாப்பு தி்ாக அறிவிக்கப்ட்டுள்து.   PTA – 2 

 அ. ஆகஸ்டு 15.  ஆ. ப்ல் 15  இ. ார்ச் 15  ஈ. செப்ம்ர் 15 

17. நுகர்மாரின் உரிமகள் கமகள் ற்றும் சாறுப்புகள் 

1. ௌவீ் ெந்மோயிௐலின் இறுதிௐா் மௌாக்கம்----      AUG - 21 

 அ) அதிகா் இாம்     ஆ) குமா் இாம் 

 இ) நுகர்மார் திருப்தி     ஈ) ெமுோாௐத்திற்கு மெம 

2. --- ன்ர் ௌவீ் ெந்மோயிௐலின் ன்்ர் ஆார்.          PTA – 3, SEP - 20 

 அ) நுகர்மார்       ஆ) சாத்ோ விௐாாரி 

 இ) உற்த்திௐார்      இ) சில்ம விௐாரி 

3. நுகர்மாரின் உரிமகள் அர்கள் சகாண்டுள் நிமயில் --- ஆகும்  MAR – 20 

 அ) அவீடுகள்      ஆ) விற்ம் அதிகப்டுத்துோல் 

 இ) சாறுப்புகள்      ஈ) கமகள் 

4. ோன் f.சகன்்டி அர்களின் கூற்றுப்டி பின்ருற்றில் நுகர்மார் உரிமயில் இம் 

 சாோம து.                 PTA – 1, SEP 20 

 அ) ாதுகாப்பு உரிம     ஆ) மோர்ந்சோடுக்கும் உரிம 

 இ) நுகரும் உரிம      ஈ) சோரிவிக்கும் உரிம 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


             

Prepared by G.Prakash. M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted., 9488270034 

5. நுகர்மாரின் சாறுப்பு ன்து அர் சற்றுள் ---- ஆொம சாருட்கம 

 ாங்கிௐோற்கா் அமௐாாகும்.            PTA – 2, MAR - 20 

 அ) சாக்க சீது      ஆ) உத்ோாோ அட்ம 

 இ) இாப்பு       ஈ) மற்காணும் அம்த்தும் 

18. கும தீர்ப்பு செௐல்மும 

1. மோசிௐ நுகர்மார் றுாழ்வுக் குழுவின் ோமர் ௐார் ?    PTA – 6 

 அ) இந்திௐ உச்ெ நீதி ன்த்தின் மெம அல்து ஏய்வு சற் நீதிதி 

 ஆ) பிோ ந்திரி 

 இ) இந்திௐத் ோமர் 

 ஈ) மம குறிப்பிப்ட்ம அல் 

2. ாநி நுகர்மார் ாதுகாப்பு ெமயின் ோமர் ௐார் ?     PTA – 4 

 அ) உௐர் நீதின்த்தின் நீதிதி   ஆ) முோமச்ெர் 

 இ) நிதி ந்திரி     ஈ) மம குறிப்பிப்ட்ம அல் 

3. ாட் ன்த்தின் ோமர் ௐார் ?       PTA – 3 

 அ) ாட் நீதிதி     ஆ) உௐர்நீதின் நீதிதி  

 இ) உச்ெ நீதின் நீதிதி    ஈ) மம குறிப்பிப்ட் துவுமில்ம 

4. சாருட்களின் அல்து மெமகளின் திப்பு ற்றும் இப்பீட்டுத் சோாமக ஆகிௐற்றிற்கு அதிகாக 

 இருந்ோால் ாநி ஆமொௐத்திம் புகார் சோரிவிக்காம்     PTA – 6 

 அ) 2 ,yl;rj;jpw;F kpifahf Mdhy; 5 ,yl;rj;jpw;F kpfhky; 

 ஆ) 20 ,yl;rj;jpw;F kpifahf Mdhy; 1 nfhof;F kpfhky; 

 இ) 3 ,yl;rj;jpw;F kpifahf Mdhy; 5 ,yl;rj;jpw;F kpfhky; 

 ஈ) 4 ,yl;rj;jpw;F kpifahf Mdhy; 20 ,yl;rj;jpw;F kpfhky; 

5. நுகர்மார் ெங்கங்களின் ெர்மோெ அமப்பு (IOCU) முோன்முோலில் நிறுப்ட்து 

 அ) 1960  ஆ) 1965  இ) 1967  ஈ) 1987 

19. சுற்றுச்சூல் காணிகள் 

1.  VUCA______ 

 அ) திப்பு நிச்ெௐமின்ம சிக்கா்து சோளிவில்ாோது 

 ஆ) திப்பு ோவிர்க்க இௐாோது நிறு ற்றும் அதிகாம் 

 இ) ாற்ம் கட்டுப்ாட்டிற்கு அப்ாற்ட்து நிறும் ம் 

 ஈ) மற்கூறிௐ அம்த்தும் 

2.  ஜி.ஸ்.டி. ன்து_______ 

 அ) ெக்கு ற்றும்  ெ@க ரி     ஆ) ெக்கு ற்றும் மெம ரி 

 இ) ெக்கு ற்றும் விற்ம் ரி    ஈ) ெக்கு ற்றும் ஊதிௐ ரி 

3.  எரு நிறு்த்திற்குள் உள் காணிகள் ______சூல் ஆகும். 

 அ) அக சிந்ோம்ௐார்      ஆ) பு மௌாக்கிௐான்  

 இ) ெக னிோர்கள்       ஈ) மற்கூறிௐ அம்த்தும் 

4. ணிகத்தின் ந்ோ சூல் எரு _______ காணிௐாகும் 

 அ) கட்டுப்டுத்ோ முடிௐாது      ஆ) கட்டுப்ாட்டிற்கு உட்ட்து 

 இ) ொளிக்க கூடிௐது      ஈ) ொளிக்க முடிௐாோது  
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5.  இண்டு முக்கிௐ ாணிச் சூல்கள்____ற்றும்____ஆகும். 

 அ) மௌர்ம ற்றும் திர்ம   ஆ) cl;g[wr; NHy; kw;Wk; btspg;g[wr; NHy;  

 இ) ௌல்து ற்றும் சகட்து    ஈ) அனுதிக்கத் ோக்கது ற்றும் அனுதிக்க முடிௐாோது  

20. ோாாௐாக்கல் , ோனிௐார் ௐாக்கல், உகௐாக்கல் 

1.  __________ புதிௐ சோாழிற்துமக் சகாள்மகயின் விமாகும், இோ்ால் உரிம்  மும 

 அகற்ப்ட்து.          SEP – 20 

 (அ) உகௐாக்கல்       (ஆ) ோனிௐார் ௐாக்கல் 

 (இ) ோாாௐாக்கல்      (ஈ) இற்றில் துவும இல்ம 

2.   சாதுத்துமக்கு எதுக்கப்ட் சோாழில்கம jdpahu; Jiwfs; Jt=;f  

 mDkjpg;gJ ?? MFk;.         PTA – 3 

 (அ) ோாாௐாக்கல்       (ஆ) ோனிௐார் ௐாக்கல் 

 (இ) உக ௐாக்கல்      (ஈ) சாது நிறு்ம் 

3.  ____________ உரிமகள் ெர்மோெ ட்த்தில் லுா் அஸ்திாத்தின் காொாக 

 மோரிௐா் மாண்ம முடிவுகம டுக்கின்். 

 (அ) ோனிௐார்    (ஆ) சாது   (இ) கார்ப்மௗன்   (ஈ) MNC 

4.  __________ சாருட்கள், மெமகள், மூோ்ம் ற்றும் உமப்பு ஆகிௐற்ம 

 ஊக்குவிப்ோற்காக மோசிௐ சாருாோாங்களுக்கு இமயில் ோமகம அகற்றுோால் ற்டும் 

 விமவுகாகும். 

 (அ) ோனிௐார் ௐாக்கல்      (ஆ) ோாா ௐாக்கல் 

 (இ) உக ௐாக்கல்      (ஈ) சளிௌாட்டு ர்த்ோகம் 

5.  புதிௐ சாருாோாக் சகாள்மக -------- ஆண்டு அறிமுகப்டுத்ோப்ட்து.   AUG - 21 

 (அ) 1980   (ஆ) 1991  (இ) 2013   (ஈ) 2015 

21. ெக்கு விற்ம்ச் ெட்ம் 

1.  ெக்கு விற்ம்ச் ெட்ம் இௐற்ப்ட் ஆண்டு       PTA – 1 

 அ. 1940   ஆ. 1997   இ. 1930   ஈ. 1960 

2.  ெக்கு விற்ம் எப்ந்ோத்திற்கு து முக்கிௐ உறுப்ாக இருக்கிது? MAR – 20, AUG - 21 

 அ. இரு ோப்பி்ர்  ஆ. சொத்துரிம ாற்ம் இ. விம   ஈ. அம்த்தும் 

3.  ெக்கு விற்ம்ச் ெட்த்தில் து ெக்கு ன் சாரும உள்ங்கhjJ? 

 அ. ெக்கிருப்பு   ஆ.  மண்டிௐ ங்காோாௐம் இ. யிர்  ஈ. ோண்ணீர் 

4.  tpw;gid  எப்ந்ோத்தில் ௐாருக்கு விற்ோற்கு உரிம உண்டு?    PTA – 2 

 அ. ாங்கு்ர்       ஆ. விற்ர்    

 இ. ாமகக்கு டுப்ர்      ஈ. அனுப்ப் சற்ர் 

5.  சாருளின் மீோா் உரிம ன்து 

 அ. சாருளின் உமம       ஆ. சாருமப் ாதுகாத்ோல் 

 இ. சாருளின் மீோா் உரிம ாத்திௐம் மத்திருப்ர்  ஈ. இற்றில் துமில்ம 

 

22. ாற்றுமும ஆொச் ெட்ம் 1881 

1. ாற்று மும ஆொச் ெம் ந்ோ ஆண்டு இௐற்ப்ட்து?  PTA – 3, SEP – 20, AUG - 21 

 அ. 1981   ஆ. 1881   இ. 1994   ஈ. 1818 
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2.  ாற்றுச்சீட்டில் ஈடுட்டுள் ோப்பி்ர்கள் த்ோம் மர்?     PTA – 4 

  அ. 2    ஆ. 6     இ. 3    ஈ. 4 

3. ாற்றுமும ஆொச் ெட்ம் 1881 பிரிவு 6 மோப் ற்றி இௐம்புகிது?   PTA – 3 

 அ. கனுறுதிச் சீட்டு     ஆ. ாற்றுச்சீட்டு 

 இ. காமொம      ஈ மற்கூறிௐ துவுமில்ம 

4. து சகாொர்ர் த்திாக இருக்க முடிௐாது ?      PTA – 4 

 அ. காமொம      ஆ, கனுறுதிச் சீட்டு   

 இ. ாற்றுச்சீட்டு     ஈ. மற்கூறிௐ துவும் அல் 

5. த்ோம் ாோங்களுக்கு பின் காமொம காாதிௐாகிது.    PTA – 5 

 அ. 3 ாோங்கள் ஆ. 5 ாோங்கள்  இ. 4 ாோங்கள் ஈ. 1 ாோங்கள் 

23. சோாழில் மும்வுக்கா் அடிப்மக்கூறுகள் 

1 கீழ் குறிப்பிப்ட்மகளில் து உற்த்திக் காணி ?           PTA – 1, AUG - 21 

 அ. நிம்       ஆ. உமப்பு   

 இ. சோாழில் மும்      ஈ. மற்கூறிௐ அம்த்தும் 

2. சோாழில் மும்மாம கீழ் குறிப்பிட்டி ப்டி மகப்டுத்ோ முடிௐாது ? 

 அ. இர் ோாங்கி      ஆ. புதும மப்ர் 

 இ. ஊழிௐர்       ஈ. அமப்ார் 

3. கீழ் குறிப்பிட்டுள் ந்சோந்ோ ண்புகள் சோாழில் மும்மார்க்கு உரித்ோா்ம ? 

 அ. துணிக உொர்வு      ஆ. சௌளிவு சுளிவு 

 இ. ோன்்ம்பிக்மக      ஈ. அம்த்தும் 

4. கீழ் குறிப்பிட்மகளில் து மாண் ணி அல் ? 

 அ. திட்மில்       ஆ. ெந்மோயில் 

 இ. அமப்ாற்ல்      ஈ. கட்டுப்ாடு காத்ோல் 

5. கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள் ணிகளில் து ணிகப் ணிமௐ ொர்ந்ோது ? 

 அ. கொக்கிௐல் ணி      ஆ. எருங்கிமொப்பு 

 இ. ாய்ப்ம கண்றிோல்     ஈ. திட்மில் 

24. சோாழில் மும்மார்களின் மககள் 

1.  கீழ் குறிப்பிட் ந்ோ செௐல் விௐாா சோாழில் மும்மாமச் ொர்ந்ோது ?  

 அ. உற்த்தி   ஆ. ெந்மோயிடுமக  இ. செௐல்ாடு     ஈ. மற்கூறிௐ அம்த்தும் 

2.  ணிக சோாழில் மும்மாமச் ொாோ ணிமௐக் கண்றி.     PTA – 2 

 அ. விற்ம்   ஆ. கழிவு   இ. ாங்கல்    ஈ. ோௐாரிப்பு  

3.  கூட்டுப்ங்கு சோாழில் மும்மாரின் மறு சௐர்.      PTA – 6 

 அ. அகத்சோாழில் மும்மார்   ஆ. மோாற்றுவிப்ார் 

 இ. மார்      ஈ. ங்குௌர் 

4.  கீழ் குறிப்பிப்ட்மயில் து சோாழில் நுட்த்மோ அடிப்மௐாக சகாண்து  

 அ. ௌவீ் சோாழில் மும்வு  

 ஆ. சோாழில் துக்கும் ற்றும் ர்க்கும் சோாழில் மும்வு  

 இ. கூட்டுவு சோாழில் மும்வு    ஈ. சோாழிற்ொம சோாழில் மும்வு  
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5.  கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள் து காம் ோாழ்த்தும் ம விரும்பி சோாழில் மும்மாருக்குப் 

 சாருந்ோாது ?  

 அ. ம மணுது  ஆ. இர் சறுப்து   இ. ௐப்டுது    ஈ. ாற்றிக் சகாள்து 

25. சோாழில் மும்மாருக்கா் அசின் திட்ங்கள் 

1.  அம்த்து இந்திௐ அொங்கங்களும் மின்்ணு முமயில் கிமக்கச் செய்ௐ, இந்திௐ 

 சாருாோாத்மோ ௌவீ்ௐாக்க____________ முன் முௐற்சி சோாங்கப்ட்து. 

 அ) ஸ்ாண்ட் அப் இந்திௐா    ஆ) ஸ்ாட்ப் இந்திௐா 

 இ) டிஜிட்ல் இந்திௐா     ஈ) இந்திௐாவில் ோௐாரிப்மாம் திட்ம் 

2.  _____________ இந்திௐாம உகாவிௐ டிமப்பு ற்றும் உற்த்தி மௐாக 

 ாற்றுோற்காக டிமக்கப்ட்டுள்து.  

 அ) டிஜிட்ல் இந்திௐா     ஆ) இந்திௐாவில் ோௐாரிப்மாம் திட்ம் 

 இ) ஸ்ாட்ப் இந்திௐா    ஈ) டிமப்பு இந்திௐா 

3.  புதிது பும்ோல் ற்றும் சோாழில் மும்மார் காச்ொத்மோ ஊக்குவிக்க இந்திௐ அசு 

 ________ முௐற்சிக்கிது. 

 அ) அல் புதும புகுத்ோல் திட்ம் (AIM) 

 ஆ) சண்களுக்கு யிற்சி ற்றும் மமாய்ப்ப்பு திட்த்திற்கா் ஆோவு (STEP) 

 இ) விஞ்ைா் அடிப்மயில் அதிகாளித்ோல் ற்றும் அபிவிருத்தி (SEED) 

 ஈ) அல் இன்புமௗன் சென்ர்ஸ் (AIC) 

4.  _____________ நிதி ஆோாங்கள், சோாழில் நுட் அறிவு, சோாழிார் ஆோாங்கள்  ற்றும் 

 மூப்சாருட்கள், ெந்மோ தின் ற்றும் இாகத் ோன்ம ஆகிௐற்ம ஆோாங்காகக் 

 சகாண்டிருக்கிது. 

 அ) சோாழில் நுட் அறிக்மக    ஆ) நிதி அறிக்மக 

 இ) திட்அறிக்மக      ஈ) ர்ச்சி அறிக்மக 

5.  ________________ திட் அறிக்மகயில் Jzpfuk; செய்ோற்கா் beறிமுமமௐ

 உள்க்கிௐது.          PTA – 5 

 அ) ங்கிௐர்        ஆ) அசு 

 இ) கன் அளிக்கும் நிறு்ங்கள்   ஈ) சோாழில் மும்மார் 

26. நிறுச் ெட்ம் 2013 – ஏர் அறிமுகம் 

1.  எரு நிறும் jdJ gjpt[ mYtyfk; mike;Js;s ,lk; gw;wpa mwpf;ifia _______ 

 ehl;fSf;Fs; epWkg; gjpthsUf;F bjuptpf;f ntz;Lk;. 

 அ) 14 ௌாட்கள்  ஆ) 21 ௌாட்கள்  இ) 30 ௌாட்கள்  ஈ) 60 ௌாட்கள் 

2.  எரு ௌரின் கருத்து ற்றும் ண்ொங்களின் சளிப்ாட்டின் மூம் நிறுத்மோ 

 மோாற்றுவித்ோால் அர் ____________       PTA – 4 

 அ) இௐக்குௌர்   ஆ) நிறு செௐார் இ) திார்   ஈ) மோாற்றுவிப்ார் 

3.  கீழ்கண் ங்குகளில் து முந்மோௐ ங்குோார்களின் துமொ சகாண்டு ோ்து 

 நிறுத்தின்  முோம உௐர்த்ோ சளியிடும் ங்கு ____________   PTA – 5 

 அ) ொோாொப் ங்குகள்     ஆ) உரிமப் ங்குகள் 

 இ) முன்னுரிமப் ங்குகள்     ஈ) ஊக்கப் ங்குகள் 
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4.  முந்மோௐ ங்குோார்களுக்கு ந்ோவிோ கட்ொமும் இல்ால் சளியிடும் 

 ங்குகள்____________          PTA – 6, AUG - 21 

 அ) ஊக்கப் ங்குகள்      ஆ) ொோாொப் ங்குகள் 

 இ) உரிமப் ங்குகள்     ஈ) முன்னுரிமப் ங்குகள் 

5.  முந்மோௐ ங்குோார்களுக்கு ங்குகளின் விமமௐ குமத்து அர்களுக்கு  ொோகாக 

 ங்குது ____________ 

 அ) ஊக்கப் ங்குகள்      ஆ) ொோாொப் ங்குகள் 

 இ) உரிமப் ங்குகள்     ஈ) முன்னுரிமப் ங்குகள் 

27. நிறு மாண்ம 

1  நிறுச் ெட்ம் 2013-ன்டி எரு ௌர் இௐக்கு்ாக___ நிறுங்களுக்கு மல் ோவி  கிக்க 

 கூாது                   PTA – 5 

 அ) 5 நிறும்  ஆ) 10 நிறும்  இ) 20 நிறும்  ஈ) 15 நிறும் 

2  எரு ோனிௐார் epWkk; குமந்ோது ___ இௐக்கு்ர்கள் இருக்க மண்டும்   PTA – 1 

 அ) ழு   ஆ) ந்து   இ) மூன்று   ஈ) இண்டு  

3  எரு சாது நிறுத்தில்  செலுத்ோப்ட் மூோ்ம் ரூாய்____ அல்து அோற்கு மல் இருக்கும் 

 சாழுது சிறிௐ ங்குோார்கால் இௐக்கு்ர் மோர்ந்சோடுக்கப்ாம்.  

 அ) ` 1 மகாடி ரூாய்       ஆ) ` 3 மகாடிரூாய் 

 இ) ` 5 மகாடிரூாய்       ஈ) ` 7 மகாடி ரூாய் 

4  இௐக்கு்ர் நிறுத்தின் ொத்திற்கு ---- ஆகிார்கள். 

 அ) ங்கிௐார்       ஆ) ங்குோார்கள் 

 இ) முகர்        ஈ) சாறுப்ாண்மௐார்கள் 

5  நிறுச் ெட்ப்டி இௐக்கு்ர்கள்____ மூம் நிௐமிக்கப் மண்டும் 

 அ) த்திௐ அசு       ஆ) நிறுச் ெட் ாரிௐம்  

 இ) நிறுத்தின் ஆண்டு சாதுக்கூட்ம்    ஈ) இௐக்கு்ர்கள் குழு 

28. நிறுச் செௐர் 

1.  நிறுத்தின் செௐர் அந்ோ நிறுத்தின் ஏர்__________ ஆார்.  

 அ) உறுப்பி்ர்       ஆ) இௐக்கு்ர்  

 இ) ோன்னிச்மெௐா் எப்ந்ோோார்     ஈ) ஊழிௐர் 

2.  ௐார் எருர் நிறுத்தின் செௐாாக முடியும்       SEP - 20 

 அ) ோனி ௌர்        ஆ) கூட்ாண்ம நிறும்  

 இ) கூட்டுவு ெங்கம்       ஈ) சோாழிற் ெங்கம்  

3.  ___________கூட்ம் நிறுத்தின் ாழ்ௌாளில் எரு மும ட்டும கூட்ப்டும். PTA – 4 

 அ) ெட் மும       ஆ) ஆண்டுப் சாது  

 இ) சிப்பு        ஈ) குப்பு  

4.  நிறுத்தின் ஆண்டுப் சாதுக் கூட்த்தில் _______ க்கு மெ உரிம இல்ம.  PTA – 5 

 அ) ோணிக்மகௐார்   ஆ) ங்குௌர்   இ) காள்   ஈ) இௐக்கு்ர்  

5.  நிறும் திவு செய்ௐப்ட்  ௌாளிலிருந்து _____ ாோத்திற்குள் முோல் ஆண்டு சாதுக் கூட்த்மோ 

 கூட் மண்டும்.  

 அ) 12    ஆ) 15    இ) 18   ஈ) 21  
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     
 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 
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