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1) ப ொருட்கள் விற்கப் டும் இடம் 

(அ) அங்கடி (ஆ) சந்தை (இ) நளங்கடி (ஈ) அல்லங்கடி 

2) இடத்ைின் இதடயூறு நீக்கப் டுகிறது 

(அ) ப ொக்குவரத்து (ஆ) கிடங்கு (இ) விற் தையொளர் (ஈ) கொப் டீு 

3) "அர்த்ைசொஸ்ைிரம்" எழுைியவர் யொர்? 

(அ) க auti டில்யொ (ஆ) சைகியொ (இ) ைிருவள்ளுவர் (ஈ) எலங்பகொவொடிகல் 

4) வர்த்ைகம் மற்றும் வர்த்ைகம் வம்சத்ைிற்கு ப ொதுவொைைொக இருந்ைது. 

(அ)  ல்லவ (ஆ) பசொழர் (இ)  ொண்டியொ (ஈ) பசரொ 

5) அடர்த்ைியொை கொட்டில் வழி வகுத்ை முைல் சுல்ைொன், வர்த்ைகர்கள் ஒரு சந்தை இடத்ைிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு 

ைங்கள் வணிக வணிகர்களுக்கொக பசல்ல உைவியது. 

(அ)  ல் ன் (ஆ) வொஸ்பகொடொ கொமொ (இ) அக் ர் (ஈ) அலொவுைீன் கிலிஜ் 

6) ஒரு வணிகத்ைின் முைன்தம பநொக்கம் 

(அ) லொ ம் ஈட்டுைல் (ஆ) லொ ம் ஈட்டொைது (இ) சிறப்புத் ைிறன் (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

7) ஒரு மருத்துவரின் பைொழில் 

(அ) பவதலவொய்ப்பு (ஆ) வணிகம் (இ) பைொழில் (ஈ) ஒபர உரிதமயொளர் 

 

8)  ின்வரு தவ வணிகச் பசயல் ொட்தடக் குறிக்கவில்தல? 

அ) ப ொருட்களின் உற் த்ைி ஆ) ஆ த்து இருப் து இ) ப ொருட்கள் மற்றும் பசதவயின் விற் தை அல்லது 

 ரிமொற்றம் ஈ) சம் ளம் அல்லது ஊைியங்கள் 

9) அன்பு மற்றும்  ொசத்ைிைொல் அல்லது சமூக பசதவ பநொக்கத்துடன் பமற்பகொள்ளப் டும் நடவடிக்தககள் 

 ின்வருமொறு கூறப் டுகின்றை: 

(அ) ப ொருளொைொர நடவடிக்தககள் (ஆ)  ண நடவடிக்தககள்  

(இ) ப ொருளொைொரமற்ற நடவடிக்தககள் (ஈ) நிைி நடவடிக்தககள் 

10) இரும்புத் ைொது  ிரித்பைடுக்கும்  ணியில் ஈடு டும் பைொழில்கள் எை அதழக்கப் டுகின்றை 

(அ) கட்டுமொைத் பைொழில்கள் (ஆ) உற் த்ைித் பைொழில்கள் (இ)  ிரித்பைடுக்கும் பைொழில்கள்   (ஈ) மர ணு பைொழில்கள் 
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11) வர்த்ைகத்ைிற்கொை துதண என்றும் அதழக்கப் டுகிறது 

(அ) வர்த்ைகம் (ஆ) விளம் ரம் (இ) கிடங்கு (ஈ) வர்த்ைகத்ைிற்கொை எய்ட்ஸ் 

12) முடிக்கப் ட்ட ப ொருதள உற் த்ைி பசய்வைற்கொை  ல கட்டங்கதள உள்ளடக்கிய உற் த்ைி எை 

அதழக்கப் டுகிறது 

(அ)  குப் ொய்வு பைொழில் (ஆ) பசயற்தகத் பைொழில் (இ) பசயலொக்கத் பைொழில்  

(ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல  

13) ப ொதுவொக உயர் மட்ட ஆ த்து இைில் அடங்கும் 

(அ) பைொழில் (ஆ) வர்த்ைகம் (இ) வர்த்ைகம் (ஈ) பமற்கூறியதவ அதைத்தும் 

14) வர்த்ைகம் முக்கியமொக அக்கதற பகொண்டுள்ளது 

(அ) ையொரிப் ொளர் மற்றும் நுகர்பவொதர இதணத்ைல் (ஆ) ப ொருட்களின் விதல நிர்ணயம் (இ) ப ொருட்கதள 

வொங்குைல் மற்றும் விற் தை பசய்ைல் 

(ஈ) ப ொருட்களின் உற் த்ைி 

15) வணிக அதமப் ின்  ழதமயொை வடிவம் எது? 

(அ) ஒபர உரிதமயொளர் (ஆ) கூட்டொண்தம (இ) கூட்டுறவு சங்கம் (ஈ) நிறுவைம் 

16) எந்ை வடிவத்ைில் உரிதமயொளர், நிறுவைர் மற்றும் பமலொளர் ஒருவர் மட்டுபம? 

(அ) கூட்டு நிறுவை (ஆ) அரசு நிறுவைம் (இ) கூட்டுறவு சங்கம் (ஈ) ஒபர உரிதமயொளர் 

17) ஒபர உரிதமயொளரின் ஒரு ப ரிய ைீதம. 

(அ) வதரயறுக்கப் ட்ட ப ொறுப்பு (ஆ) வரம் ற்ற ப ொறுப்பு (இ) எளிைொை உருவொக்கம் (ஈ) விதரவொை முடிவு 

18)  ின்வருவைவற்றில் எது கொர்ப் பரட் அல்லொை வணிக வடிவம்? 

(அ) கூட்டு  ங்கு நிறுவைம் (ஆ) ஒபர வர்த்ைக வணிகம் (இ) அரசு நிறுவைம் 

(ஈ) கூட்டுறவு 

19) இந்து  ிரிக்கப் டொை குடும் த்ைின் நிறுவைம் யொரொல் நிர்வகிக்கப் டுகிறது? 

(அ) உரிதமயொளர் (ஆ) கர்த்ைொ (இ) பமலொளர் (ஈ) கூட்டொளர் 

20) இந்து  ிரிக்கப் டொை குடும் த்ைின் நிறுவைத்ைில், ஒருவர் எவ்வொறு உறுப் ிைர் ப றுகிறொர்? 

(அ) ஒப் ந்ைத்ைின் மூலம் (ஆ)  ிறப் ொல் (இ) மூலைைத்தை முைலீடு பசய்வைன் மூலம் (ஈ) நிர்வகிப் ைன் மூலம் 
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21) கூட்டு இந்து குடும் த்ைில் உள்ள உறுப் ிைர்கள் அதழக்கப் டுகிறொர்கள் 

(அ) கர்த்ைொ (ஆ) பகொ ொர்சைர்கள் (இ) ைதலமுதறகள் (ஈ) கூட்டொளர்கள் 

22) 'குடும் த்ைில் உள்ள ஆண் உறுப் ிைர்கள் மட்டுபம  ிறப் ொல்  ரம் தர உரிதமதயப் ப றுகிறொர்கள்' 

(அ) இந்து சட்டம் (ஆ) மிடொக்ஷரொ சட்டம் (இ) ையொ ொக சட்டம் (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

23) ஒரு கூட்டு உருவொக்கப் டுகிறது 

(அ) ஒப் ந்ைம் (ஆ) ந ர்களிதடபயயொை உறவு (இ) அரசொங்கத்ைின் ைிதச (ஈ) நட்பு 

24) கூட்டொண்தம  ைிவு 

(அ) கட்டொய (ஆ) விருப்  (சி) பைதவயில்தல (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

25) ஒரு குறிப் ிட்ட கொலப் குைிதயச் பசய்து ஒரு குறிப் ிட்ட பவதலதய முடிக்க உருவொக்கப் டும் ஒரு ைற்கொலிக 

கூட்டொண்தம என்று அதழக்கப் டுகிறது 

(அ) கூட்டொண்தம-விருப் ப் டி (ஆ) குறிப் ிட்ட கூட்டொண்தம (இ) வதரயறுக்கப் ட்ட கூட்டொண்தம (ஈ) கூட்டு 

முயற்சி 

 

26) கூட்டொண்தம  த்ைிரமும் அதழக்கப் டுகிறது 

(அ) சங்கத்ைின் கட்டுதரகள் (ஆ) கூட்டொண்தம கட்டுதரகள் (இ) கூட்டுச் சட்டம் (ஈ) கூட்டொண்தம 

27) ஒரு கூட்டு  ைிவு பசய்யப் ட்டுள்ளது 

(அ) நிறுவை  ைிவொளர் (ஆ) கூட்டுறவு  ைிவொளர் (இ) நிறுவைங்களின்  ைிவொளர் 

(ஈ) மொவட்ட ஆட்சியர் 

28) பவளி ந ர்களுக்கும் நிறுவைத்ைிற்கும் இதடயிலொை உறவு வதரயறுக்கப் ட்டுள்ளது 

(அ) ப்ரொஸ்ப க்டஸ் (ஆ) சங்கத்ைின் கட்டுதரகள் (இ) சங்கத்ைின் பமபமொரொண்டம் 

(ஈ) இதணத்ைல் சொன்றிைழ் 

29) நிறுவைங்கள் சட்டத்ைின் அட்டவதண A 

(அ) மொைிரி நிமிட புத்ைகம் (ஆ) இருப்புநிதலகளின் மொைிரி வடிவம் (இ) AOA இன் மொைிரி  (ஈ) MOA இன் மொைிரி 

30)  ின்வருவைவற்றில்  ொரொளுமன்றத்ைின் சிறப்புச் சட்டத்ைொல் அல்லது மொநில சட்டமன்றங்களில் 

உருவொக்கப் ட்டதவ எது? 
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(அ)  ட்டய நிறுவைம் (ஆ) பவளிநொட்டு நிறுவைம் (இ) அரசு நிறுவைம் 

(ஈ) சட்டரீைியொை நிறுவைம் 

 

 

31) ஒரு நிறுவைத்ைின் இயக்குநர்கள் குழு பைர்வு பசய்யப் டுகிறது 

(அ) கடன் வழங்குநர்கள் (ஆ) கடைொளிகள் (இ) கடன்  த்ைிரைொரர்கள் (ஈ)  ங்குைொரர்கள் (உறுப் ிைர்கள்) 

32) ஒரு நொட்டின் மன்ைர் அல்லது ரொணி வழங்கிய சொசைத்ைின் விதளவொக நிறுவப் ட்ட நிறுவைங்கள் என்று 

அதழக்கப் டுகின்றை 

(அ)  ட்டய நிறுவைங்கள் (ஆ) சட்டரீைியொை நிறுவைங்கள் (இ)  ைிவு பசய்யப் ட்ட நிறுவைங்கள்   (ஈ) பவளிநொட்டு 

நிறுவைங்கள் 

33) ஒரு கூட்டுறவு அதமப் ில் உறுப் ிைர்: 

(அ) அதைவருக்கும் ைிறக்கப் டவில்தல (ஆ) பைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட (இ) அதைவருக்கும் ைிறந்ை (ஈ) அவற்றில் 

எதுவுமில்தல 

34) ------------ கொரணமொக கூட்டுறவு பைொல்வியதடகிறது 

(அ) வரம் ற்ற உறுப் ிைர் (ஆ)  ண வர்த்ைகம் (இ) ைவறொை பமலொண்தம (ஈ) இழப்பு 

35) ------அதைத்து கூட்டுறவு நிறுவைங்களும் நிறுவப் ட்டுள்ளை 

(அ)  பரொ கொர பநொக்கம் (ஆ) பசதவ பநொக்கம் (இ) இலொ  பநொக்கம் (ஈ) சீர்ைிருத்ை பநொக்கம் 

36) நுகர்பவொர் ஒத்துதழப்பு முைலில் பவற்றிகரமொக இருந்ைது --------- 

(அ) இங்கிலொந்து (ஆ) அபமரிக்கொ (இ) சுவிஸ் (ஈ) இந்ைியொ 

 

37) பரொச்ச்படல் பசொதசட்டி ஆஃப் சமமொை முன்பைொடிகள் -------------- 

(அ) ரொ ர்ட் ஓவன் (ஆ) எச்.சி. கொல்பவர்ட் (இ) டொல்மொகி (ஈ) லம்ப ர்ட் 

38) ஒரு  ன்ைொட்டு நிறுவைத்தை ஒரு நிறுவைம் என்று வதரயறுக்கலொம் 

(அ) எந்ைபவொரு அரசொங்கத்ைின் கட்டுப் ொட்டிற்கும் அப் ொற் ட்டது (ஆ) உலகின் முைல் 200 நிறுவைங்களில் 

ஒன்றொகும் 

(இ) ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட நொடுகளில் நிறுவைங்கதள தவத்ைிருக்கிறது  
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(ஈ) பமற்கூறிய அதைத்தும் 

39) எம்.என்.சி.யின் தமயப் டுத்ைப் ட்ட கட்டுப் ொடு கட்டுப் ொட்தடக் குறிக்கிறது 

(அ) கிதளகள் (ஆ) துதண நிறுவைங்கள் (இ) ைதலதமயகம் (ஈ)  ொரொளுமன்றம் 

40)  ல நொடுகளில் பசயல் டும் ஆைொல் ஒரு நொட்டிலிருந்து நிர்வகிக்கப் டும் நிறுவைங்கள் ---------- எை 

அதழக்கப் டுகின்றை 

(அ) அரசு நிறுவைம் (ஆ)  ன்ைொட்டு நிறுவைம் (இ) ைைியொர் நிறுவைம் 

 (ஈ) கூட்டு முயற்சி 

41) ைதலதம அலுவலகத்ைொல் கிதளகள் / துதண நிறுவைங்கள் / துதண நிறுவைங்களுக்கு முடிபவடுக்கும் 

அைிகொரத்தை  ரப்புைல் ------ 

(அ) தமயப் டுத்ைல் (ஆ)  ரவலொக்கம் (இ) சக்ைி (ஈ) ஒருங்கிதணப்பு 

42) பகொபகொ பகொலொ நிறுவைம் ---------- க்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

(அ) எம்.என்.சி (ஆ) அரசு நிறுவைம் (இ) கூட்டு முயற்சி (ஈ) ப ொது நிறுவைம் 

43) அரசு நிறுவைத்ைின்  ங்கு மூலைைம் (அ) 49% ( ி) 51% (சி) 50% (ஈ) 25% க்கும் குதறவொக இருக்கக்கூடொது 

44) இந்ைிய விமொை நிதலய ஆதணயம் ஒரு ப ொது நிறுவைமொகும். அதமப் ின் வடிவத்தை அதடயொளம் 

கொணவும் 

(அ) சட்டரீைியொை நிறுவைங்கள் (ஆ) துதறசொர் நிறுவைங்கள்  

(இ)  ல பைசிய நிறுவைங்கள்   (ஈ) அரசுக்கு பசொந்ைமொை நிறுவைம் 

45) ப ொதுத்துதறயில் மிகப்  ழதமயொை அதமப்பு 

(அ) ப ொதுத்துதற நிறுவைங்கள் (ஆ) துதறசொர் நிறுவைங்கள்  

(இ)  ல பைசிய நிறுவைங்கள்    (ஈ) சட்டப்பூர்வ கழகம் 

46) ஒரு அரசு நிறுவைம் ப யரில்  ங்குகதள வொங்குகிறது 

(அ)  ிரைமர் (ஆ) ஜைொைி ைி (இ) இந்ைியொவின் ைதலதம நீைி ைி  

(ஈ) மொநில முைல்வர் 

47) அரசு நிறுவைங்களின் முைன்தம பநொக்கம் -------------- 

(அ) லொ த்தைப் ப றுங்கள் (ஆ) பவதலவொய்ப்த  வழங்குைல் 
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 (இ) மக்களுக்கு பசதவ பசய்ைல் (ஈ) எல்லொவற்றிற்கும் பமலொக 

48) வங்கி பநொட்டுகதள வழங்க எந்ை வங்கிக்கு அைிகொரம் உள்ளது? 

(அ) மத்ைிய வங்கி (ஆ) பகொமர்ஷல் வங்கி (இ) கூட்டுறவு வங்கி (ஈ) பவளிநொட்டு வங்கி 

49) இந்ைிய மத்ைிய வங்கி 

(அ)  ி.என். ி ( ி) எஸ் ிஐ (சி) ஐசிஎல்சிஐ (ஈ) ரிசர்வ் வங்கி 

50) இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் 1, (அ) 1936 ( ி) 1935 (சி) 1934 (ஈ) 1933 முைல் ைைது நடவடிக்தககதளத் பைொடங்கியது 

51) வங்கியொளர்கள்  ண விற் தையொளர்கள் மட்டுமல்ல, ைதலவர்களும் கூட 

(அ) ப ொருளொைொர பமம் ொடு (ஆ) வர்த்ைக பமம் ொடு (இ) பைொழில் வளர்ச்சி 

(ஈ) பசதவ பமம் ொடு 

52)  ின்வருவைவற்றில் எது மத்ைிய வங்கியின் பசயல் ொடு அல்ல? 

(அ) ஒரு நொட்டின் வங்கி முதறக்கு வழிகொட்டுைல் மற்றும் ஒழுங்கு டுத்துைல் 

 (ஆ) ப ொது மக்களுடன் தகயொளுைல் 

(இ) அரசொங்க வங்கியொளரொக அடிப் தடயில் பசயல் டுகிறது  

(ஈ) மற்ற அதைத்து வங்கிகளின் தவப்புக் கணக்குகதளயும்  ரொமரிக்கிறது 

53) பஜைரல்  ொங்க் ஆப் இந்ைியொ நிறுவப் ட்டது 

(அ) 1795 (ஆ) 1886 (இ) 1786 (ஈ) 1806 

54) ரிசர்வ் வங்கியின் ைதலதம அலுவலகம் அதமந்துள்ளது 

(அ) கல்கத்ைொ (ஆ) இந்ைியொ (இ) பசன்தை (ஈ) மும்த  

 

 

55) ஒரு ரூ ொய் பநொட்டு மற்றும் அதைத்து நொணயங்களும் வழங்கப் டுகின்றை 

(அ) நிைி அதமச்சகம் (ஆ) ப ொதுக்குழு (இ) மொநில சட்டமன்றம் (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

56) பைொழில் ரிசர்வ் வங்கியொல் முன்னுரிதமத் துதறயொக குறிப் ிடப் டுகிறது. 

(அ) சிறிய அளவு (ஆ) ப ரிய அளவு (இ) விவசொய (ஈ) நடுத்ைர 
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57) பைொழில்துதற வங்கி இல்லொை வங்கி எது? 

(அ) ஐசிஐசிஐ (ஆ) எச்எஸ் ிசி (சி) எஸ்ஐடி ிஐ (ஈ) ஐடி ிஐ 

58) உள்ளூர்  குைி வங்கிகள் ஊக்குவிக்கின்றை. 

(அ) கிரொமிய பசமிப்பு (ஆ) வணிக பசமிப்பு (இ) பைொழில்துதற வளர்ச்சி 

(ஈ) விவசொய வளர்ச்சி 

59) பவளிநொட்டு வங்கிகள் ைங்கள் பசயல் ொட்தடத் பைொடங்குகின்றை 

(அ) 1978 (ஆ) 1979 (இ) 1980 (ஈ) 1981 

60) மின்ைணு வங்கி மூலம் பசய்ய முடியும் 

         அ) கணிைிகள் (ஆ) பமொத ல் பைொதலப சிகள் (இ) ஏடிஎம்  

(ஈ) பமற்கூறியதவ அதைத்தும் 

61) குதறந்ை ட்சம் ஆர்.டி.ஜி.எஸ் மூலம் எவ்வளவு பைொதகதய மொற்ற முடியும்? 

(அ) எந்ை பைொதகயும் (ஆ) ரூ. 50,000 (இ) ரூ. 2 லட்சம் (ஈ) ரூ. 5 லட்சம் 

 

62) இந்ைியொவின் மிகப்ப ரிய வணிக வங்கி. 

(அ) ஐசிஐசிஐ ( ி) எஸ் ிஐ (சி)  ிஎன் ி (ஈ) ரிசர்வ் வங்கி 

63) எந்ை வதகயொை கணக்கில், குறிப் ிட்ட பநரத்ைில் குறிப் ிட்ட பைொதகதய பட ொசிட் பசய்வது கட்டொயமொ? 

(அ) பசமிப்பு தவப்பு (ஆ) நிதலயொை தவப்பு (இ) ைற்ப ொதைய தவப்பு  

(ஈ) பைொடர்ச்சியொை தவப்பு 

64)  ின்வருவைவற்றில் வணிக வங்கி வழங்கும் ஒரு வதக முன்கூட்டிபய அல்ல? 

(அ) வணிகத் ைகவல்கதள பசகரித்ைல் மற்றும் வழங்குைல் (ஆ) ஓவர் டிரொஃப்ட்  

(இ)  ணக் கடன்  (ஈ)  ில்கள் ைள்ளு டி 

65) கிடங்கு இதடயூறுகதள நீக்குகிறது 

(அ) ந ர் (ஆ) பநரம் (இ) ஆ த்து (ஈ) அறிவு 

66) ஒரு கிடங்கு ________ தமயமொக ப ொருட்கதள தவத்ைிருக்கிறது. 
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(அ) சந்தைப் டுத்ைல் (ஆ) வரிதசப் டுத்துைல் (இ) விநிபயொகம் (ஈ) விற் தை 

67) --- வங்கியில் இருந்து நிைி உைவி ப றுவைற்கு இதண  ொதுகொப் ொக வழங்கப் டலொம். 

(அ) கப் ல்துதற வொரண்ட் (ஆ) கிடங்கு ரசீது (இ) கப் ல்துதற ரசீது (ஈ) கிடங்கு வொரண்ட் 

68) கிடங்குகள் அரசொங்கத்ைொல் உரிமம் ப ற்றதவ மற்றும்  த்ைிரத்ைில் ப ொருட்கதள ஏற்க 

அனுமைிக்கப் டுகின்றை. 

(அ)  ிதணக்கப் ட்ட (ஆ) ைைியொர் (இ) குளிர் பசமிப்பு (ஈ) கூட்டுறவு 

69)  ழங்கள், கொய்கறிகள் ப ொன்ற அழிந்துப ொகக்கூடிய ப ொருட்கதள பசமிக்க  யன் டும் கிடங்குகள் சொப் ிட்டை. 

(அ)  ிதணக்கப் ட்ட (ஆ) ைைியொர் (இ) குளிர் பசமிப்பு (ஈ) கூட்டுறவு 

70) ப ொருட்கதள முழுவதுமொக வழங்க அங்கீகரிக்கும் ஆவணம் அதழக்கப் டுகிறது. 

(அ) கிடங்கு வொரண்ட் (ஆ) கப் ல்துதற ரசீது (இ) கப் ல்துதற வொரண்ட்  

(ஈ) இவற்றில் ஒன்றும் இல்தல 

71) அரசொங்கத்ைின் ஆைரபவொடு பைொடங்கப் ட்ட நிறுவைக் கிடங்கு 

(அ)  ிதணக்கப் ட்ட கிடங்கு (ஆ) ப ொதுக் கிடங்கு 

 (இ) இந்ைிய உணவுக் கூட்டுத்ைொ ைம்   (ஈ) சுங்கப்  ிதணப்பு 

72) ப ொக்குவரத்து இதடயூறுகதள நீக்குகிறது 

(அ) பநரம் (ஆ) இடம் (இ) ைைிப் ட்ட (ஈ) அறிவு 

73) வொன் சரக்குக் குறிப்பு வடிவங்களில் ையொரிக்கப் டுகிறது. 

(அ) ஒன்று (ஆ) இரண்டு (இ) மூன்று (ஈ) நொன்கு 

  

74) ------- என் து ஒரு பகரியர் மூலம் ப ொருட்கதளப் ப ற்றதை ஒப்புக் பகொள்ளும் ஆவணம் 

(அ) வழி மபசொைொ (ஆ) சரக்குக் குறிப்பு (இ) சொசைம் (ஈ) பலடிங் மபசொைொ 

75) விதரவொை ப ொக்குவரத்து வழி எது? 

(அ) ரயில் (ஆ) சொதல (இ) கடல் (ஈ) கொற்று 

76) கொப் டீ்டின் அடிப் தடக் பகொள்தக. 
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(அ) கொப் டீு பசய்ய முடியொை வட்டி (ஆ) ஒத்துதழப்பு (இ) அடி ணிைல்  

(ஈ) பைொரொயமொை கொரணம் 

77) ----- ஒரு வதக ப ொது கொப் டீு அல்ல. 

(அ) கடல் கொப் டீு (ஆ) ஆயுள் கொப் டீு (இ) நம் க கொப் டீு (ஈ) ைீ கொப் டீு 

78)  ின்வருவைவற்றில் எது கொப் டீ்டின் பசயல் ொடு அல்ல? 

(அ) கடன் வழங்கும் நிைிகள் (ஆ) இடர்  கிர்வு (இ) மூலைை உருவொக்கம்  

(ஈ) உயிர்  ொதுகொப்பு 

79) கொப் டீ்டு ஒப் ந்ைத்ைில்  ின்வருவைவற்றில் எது ப ொருந்ைொது? 

(அ) ஒருைதலப் ட்ச ஒப் ந்ைம் (ஆ) நி ந்ைதை ஒப் ந்ைம் (இ) இழப் டீ்டு ஒப் ந்ைம் 

(ஈ) ைைிப் ட்ட ஒப் ந்ைம் 

 

 

80)  ின்வருவைவற்றில் ஒரு வதக கடல் கொப் டீு எது? 

(அ)  ணத்தை ைிரும் ப் ப றுைல் (ஆ) மருத்துவ உரிதம பகொரல் (இ) ஹல் கொப் டீு (ஈ) பகொர்பகொ கொப் டீு 

81) ஒரு வணிகத்தைச் பசய்வைற்கொை உரிமச் சலுதககதள வழங்கும் மற்றும்  யிற்சி அளிப் ைற்கொை 

பைொடர்ச்சியொை உறவு,  ரிசீலிப் ைற்கொை வணிகமயமொக்கல் என்று அதழக்கப் டுகிறது. 

(அ) உரிமம் (ஆ) கொரணி (இ) விநிபயொகச் சங்கிலி பமலொண்தம (ஈ)  ரிமொற்றம் 

82) நிைி, கடன் வசூல், ஆபலொசதை ப ொன்ற முழுதமயொை பசதவகதள வழங்க ஒரு கொரணி ஒப்புக் பகொள்ளும் 

ஒரு நி ந்ைதை அதழக்கப் டுகிறது 

(அ) முைிர்வு கொரணி (ஆ) பைசிய கொரணி (இ) முழு பசதவ கொரணி 

(ஈ) ஆைொர கொரணி 

83) மின்ைணு பநட்பவொர்க் மூலம் ப ொருட்கதள வொங்குவது மற்றும் விற் து எை அதழக்கப் டுகிறது 

(அ) மின் வணிகம் (ஆ) இதணயம் (இ) வதலத்ைளம் (ஈ) வர்த்ைகம் 

84) ையொரிப் ொளரிடமிருந்து நுகர்பவொருக்கு ப ொருட்கதள நகர்த்துவைற்கொை நடவடிக்தககதள பமற்பகொள்ளும் 

ஒரு அதமப்பு 
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(அ) ப ொக்குவரத்து (ஆ) ைளவொடங்கள் (இ) பசைல்கள் (ஈ) சந்தைப் டுத்ைல் 

 

 

85) ைளவொடங்கள் நிர்வொகத்ைில் அரசொங்கத்ைின்  ங்கு 

(அ) சட்டங்கள் (ஆ) ஆளுதக (இ) ப ொக்குவரத்து (ஈ) விநிபயொகம் 

86) ைளவொடங்களின் முக்கிய நன்தம 

(அ) உற் த்ைித்ைிறன் (ஆ) பசலவுக் குதறப்பு (இ) லொ ம் (ஈ) பசமிப்பு 

87) நீண்ட கொலத்ைிற்கு  யனுள்ள நிர்வொக  ைிதல பநொக்கமொகக் பகொண்டது 

(அ) ைளவொடங்கள் (ஆ) விநிபயொகச் சங்கிலி பமலொண்தம (இ) பைதவ (ஈ) வழங்கல் 

88) மொற்று வழிகதள அதடயொளம் கொணும் மொைிரி, முடிபவடுப் ைற்கொை அளவுபகொல்கள் மற்றும் சிறந்ை பைர்தவப் 

ப றுவைற்கொை மொற்று வழிகதள  குப் ொய்வு பசய்ைல் 

(அ) ரூட்டிங் மொைிரி (ஆ) ைிட்டமிடல் மொைிரி (இ) சரக்கு மொைிரி (ஈ) மொற்று  குப் ொய்வு 

89) அவுட்பசொர்சிங் இடமொற்ற நடவடிக்தககளின் கீழ் உள்ள ஒரு நிறுவைம் 

(அ) பகொர் (ஆ) தமயமற்ற (இ) வணிகம் (ஈ) வர்த்ைகம் அல்லொைதவ 

90) வணிக அலகுகள் முன் அலுவலக பவதலகதள அவுட்பசொர்சிங் பசய்வைன் மூலம் பசலவிைங்கதளக் 

குதறக்கலொம் 

(அ) கொகிை பவதல (ஆ) பகொப்பு பவதல (இ)  ில்லிங் (ஈ) உற் த்ைி 

91) அவுட்பசொர்சிங்கின் முக்கிய நன்தம 

(அ) உற் த்ைித்ைிறன் (ஆ) பசலவுக் குதறப்பு (இ) ைிறன் (ஈ) அலகுகள் 

92) வளரும் நொடுகளுக்கு குறிப் ொக அவுட்பசொர்சிங் பவதல வழங்கப் டுகிறது 

(அ) மலிவொை உதழப்பு (ஆ) நிலம் (இ) கொரணி (ஈ) மூலைைம் 

93) அவுட்பசொர்சிங் நன்தமக்கொக பமற்பகொள்ளப் டுகிறது 

(அ) உலகளொவிய கிரொமம் (ஆ) ப ொக்குவரத்து (இ) பைொழிற்சொதல  

(ஈ) பநரம் மற்றும்  ணம் 

94) எந்ை வதகயொை ப ொறுப்பு சமூகம் ஈட்டிய லொ த்ைிலிருந்து நன்தமதய அளிக்கிறது? 
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(அ) சட்ட (ஆ) பநறிமுதற (இ) ஒழுக்கம் (ஈ) ப ொருளொைொரம் 

95) சமூக ப ொறுப்புள்ள வணிக  ிரிவுகளின்  ங்குைொரர்கள் ைவிர 

(அ)  ங்கு தவத்ைிருப் வர்கள் (ஆ)  ணியொளர்கள் (இ) அரசு (ஈ) நிறுவைம் 

96) வணிகத்ைின் சமூகப் ப ொறுப்த  ஏற்றுக்பகொள்வது நிறுவைத்ைிற்கு உைவுகிறது 

(அ) இலொ த்தை அைிகரித்ைல் (ஆ) இலொ த்தைக் குதறத்ைல் (இ) நிதலத்ைன்தம (ஈ) சமநிதல 

 

 

97) சமூக ப ொறுப்புள்ள வணிகம் ப ொருட்கதள வழங்குகிறது 

(அ) அைிக விதல (ஆ) குதறந்ை விதல (இ) நியொயமொை விதல (ஈ) மிைமொை விதல 

98) ஊழியர்களுக்கொை சமூக ப ொறுப்பு  ின்வரும்வற்தறத் ைவிர 

(அ) நியொயமொை ஊைியம் (ஆ) முதறயொை வசைிகள் (இ) சமூகப்  ொதுகொப்பு (ஈ) சுரண்டல் 

99) சமுைொயத்ைிற்கு ப ொருட்களின் விற் தைதய அைிகரிக்க  ின்வருவைவற்றில் எது உைவுகிறது? 

(அ) வணிக பவற்றி (ஆ) சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகள் (இ) பநறிமுதறகள் (ஈ) நிர்வொகத்ைில் பைொழில் 

100) பநறிமுதறகள் முக்கியம் 

(அ) உயர் பமலொண்தம (ஆ) நடுத்ைர நிதல பமலொளர்கள் (இ) நிர்வொகமற்ற ஊழியர்கள்   (ஈ) அதவ அதைத்தும் 

101)  ின்வருவைவற்றில் எது வணிக நிறுவைத்ைில்  யனுள்ள பநறிமுதற நதடமுதறகதள உறுைிப் டுத்ைொது. 

(அ) ஒரு குறியடீ்டின் பவளியடீு (ஆ)  ணியொளர்களின் ஈடு ொடு 

(இ) இணக்க ப ொறிமுதறதய நிறுவுைல் (ஈ) அதவ எதுவும் இல்தல 

102) முழு அதமப்த யும் பநொக்கி வழிநடத்துவபை உயர் நிர்வொகத்ைின்  ங்கு 

(அ) ப ொது நடத்தை (ஆ) நிறுவை நடத்தை (இ) பநறிமுதற பநர்தமயொை நடத்தை 

(ஈ) ைைிப் ட்ட நடத்தை 

 

103) நிதலயொை நதடமுதறகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஊழியர்களின் பநறிமுதற நடத்தை விதளகிறது 

(அ) நல்ல நடத்தை (ஆ) பமொசமொை நடத்தை (இ) பநறிமுதற நடத்தை (ஈ) சரியொை முடிபவடுப் து 
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104)  ணம் பைதவப் டும் பநரத்ைில் வழங்குவது எை என்ை வதரயறுக்கப் டுகிறது? 

(அ) நிைி (ஆ) வங்கி (இ)  ண பமலொண்தம (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

105) மூலைைத்ைின் உள் மூலங்கள் அதவ 

(அ) சப்தளயர்கள் ப ொன்ற பவளி ந ர்கள் மூலம் உருவொக்கப் டுகிறது 

(ஆ) வணிக வங்கிகளிடமிருந்து ப றப் ட்ட கடன்கள் மூலம் உருவொக்கப் டும் 

(இ) வணிக வங்கிகளிடமிருந்து ப றப் ட்ட கடன்களின் மூலம் உருவொக்கப் டும் (ஈ) வணிகத்ைிற்குள் 

உருவொக்கப் டும் 

106) கடன்  த்ைிரைொரர்களுக்கு நிதலயொை விகிைத்ைிற்கு உரிதம உண்டு 

(அ) ஈவுத்பைொதக (ஆ) இலொ ங்கள் (இ) வட்டி (ஈ) விகிைம் 

107) ப ொது தவப்பு என் து பநரடியொக ைிரட்டப் டும் தவப்பு 

(அ) ப ொதுமக்கள் (ஆ) இயக்குநர்கள் (இ) ைணிக்தகயொளர்கள் (ஈ) உரிதமயொளர்கள் 

108) ஈக்விட்டி  ங்குைொரர்கள் ஒரு நிறுவைத்ைின் 

(அ) கடன் வழங்குநர்கள் (ஆ) உரிதமயொளர்கள் (இ) கடைொளிகள் (ஈ)  ணியொளர்கள் 

109) நடப்பு பசொத்துக்கதள வொங்குவைற்கு பைதவயொை நிைி இைற்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

(அ) நிதலயொை மூலைைத் பைதவ (ஆ) இலொ த்தை மீண்டும் உழுைல் (இ)  ணி மூலைைத் பைதவ (ஈ) குத்ைதக நிைி 

110)  ின்வரும் உரிதமயொளருக்கு வொக்களிக்கும் உரிதம வழங்கப் டுவது எது? 

(அ) கடன்  த்ைிரங்கள் (ஆ) விருப் த்பைர்வுகள் (இ)  ங்கு  ங்குகள் (ஈ)  த்ைிரங்கள் 

111) நிதலயொை பசொத்துக்களுக்கு நிைியளிப் து புத்ைிசொலித்ைைமொக இருக்கலொம் 

(அ) கடன் வழங்குநர்கள் (ஆ) நீண்ட கொல கடன்கள் (இ) வங்கி ஓவர் டிரொஃப்ட் (ஈ)  ில்கள் ைள்ளு டி 

112) ஒரு பவளிநொட்டு வழங்குநரின்  த்ைிரங்களில் உரிதம ஆர்வத்தை குறிக்கும் ஒரு கருவி அதழக்கப் டுகிறது. 

(அ) உரிதமச் சொன்றிைழ் (ஆ) தவப்பு ரசீது (இ) உரிதம ரசீது 

(ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

113) டிஆர்கதள வழங்குவது பைதவ அைிகரிப் தை அடிப் தடயொகக் பகொண்டது 

(அ) சர்வபைச சந்தை (ஆ) உள்ளூர் சந்தை (இ) ைற்ப ொதுள்ள  ங்குைொரர்கள் (ஈ) பமற்கூறியதவ அதைத்தும் 
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114) ADR கள் வழங்கப் டுகின்றை 

(அ) கைடொ (ஆ) சீைொ (இ) இந்ைியொ (ஈ) அபமரிக்கொ 

115) அபமரிக்கொதவத் ைவிர பவறு ஒரு சர்வபைச சந்தையில் வர்த்ைகம் பசய்யப் டும் தவப்புத்பைொதக ரசீதுகள் 

(அ) உலகளொவிய தவப்பு ரசீதுகள் (ஆ) சர்வபைச தவப்பு ரசீதுகள் 

(இ) ைிறந்ை சந்தை தவப்பு ரசீதுகள் (ஈ) சிறப்பு வதரைல் உரிதமகள். 

116)  த்ைிரமொைது வடீ்டு நொணயத்தைத் ைவிர பவறு நொணயத்ைில் வழங்கப் டும் ஒரு சிறப்பு வதக  த்ைிரமொகும். 

(அ) அரசு  த்ைிரங்கள் (ஆ) பவளிநொட்டு நொணய மொற்றத்ைக்க  த்ைிரம் 

 (இ) கொர்ப் பரட்  த்ைிரங்கள்  (ஈ) முைலீட்டு  த்ைிரங்கள் 

117) எம்.எஸ்.எம்.இ.டி சட்டம் இந்ை ஆண்டில் இயற்றப் ட்டது 

(அ) 2004 (ஆ) 2007 (சி) 2006 (ஈ) 2008 

118) பைசத்ைின் ப ொருளொைொரத்ைிற்கு MSME கள் முக்கியம், ஏபைைில் அதவ கணிசமொக  ங்களிக்கின்றை 

(அ) பைொழில்துதற உற் த்ைி (ஆ) ஏற்றுமைிகள் (இ) பவதலவொய்ப்பு  

(ஈ) பமற்கூறியதவ 

119) சுய உைவிக்குழுக்கள் பசமிப்த  ஒரு ப ொதுவொை நிைியொக மொற்றும் 

(அ) ப ொதுவொை நிைி (ஆ) குழுக்கள் கொர் ஸ் நிைி (இ) குழு நிைி (ஈ) பமற்கண்டதவ எதுவுமில்தல 

 

 

120) சுய உைவிக்குழுக்களுக்கு கடன் பவறு ட்ட முதறகள் உள்ளை  

(அ) 1 ( ி) 2 (சி) 3 (ஈ) 4 

121) உற் த்ைித் துதறயின் கீழ் ஒரு தமக்பரொ எண்டர் ிதரசின் முைலீட்டு வரம்பு லட்சங்களுக்கு பமல் இல்தல. 

 (அ) 10 (ஆ) 20 (சி) 25 (ஈ) 50 

122) பவளிநொட்டு நொட்டிலிருந்து ப ொருட்கதள வொங்குவது என்று அதழக்கப் டுகிறது. 

(அ) இறக்குமைி (ஆ) ஏற்றுமைி (இ) என்ட்பரப ொட் (ஈ) மறு ஏற்றுமைி 

123) ஏற்றுமைியின் பநொக்கத்ைிற்கொக ப ொருட்கள் இறக்குமைி பசய்யப் டும்ப ொது எை அதழக்கப் டுகிறது. 
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(அ) பவளிநொட்டு வர்த்ைகம் (ஆ) வடீ்டு வர்த்ைகம் (இ) என்ட்பரப ொட் வர்த்ைகம் ஈ) வர்த்ைகம் 

124) ையொரிப் ொளருக்கும் நுகர்பவொருக்கும் இதடயில் இதணக்கும் இதணப் ொக பசயல் டுகிறது. 

(அ) வர்த்ைகம் (ஆ) பைொழில் (இ) வர்த்ைகம் (ஈ) வணிகம் 

125) வடீ்டு வர்த்ைகத்ைின் பநொக்கம் 

(அ) வொழ்க்தகத் ைரத்தை உயர்த்துவது (ஆ) அத்ைியொவசிய ப ொருட்கள் மற்றும் பசதவகதள ப ொருளொைொர ரீைியொக 

வழங்குைல் 

(இ) பைசிய வருமொைத்தை உயர்த்ை (ஈ) அதைத்து வதகயொை ப ொருட்கதளயும் ப ற 

126) உள் வர்த்ைகத்தை வதககளொக வதகப் டுத்ைலொம். 

(அ) மூன்று (ஆ) நொன்கு (இ) இரண்டு (ஈ) ஐந்து 

127) இதணப்பு பமொத்ை விற் தையொளரொகவும் வொடிக்தகயொளரொகவும் பசயல் டும் வர்த்ைக இதடத்ைரகர்கள் a 

(அ) ையொரிப் ொளர் (ஆ) ைரகர் (இ) சில்லதற விற் தையொளர் (ஈ) வொடிக்தகயொளர் 

128) விநிபயொக பசைலில் முைல் இதடத்ைரகர்கள் யொர்? 

(அ) பமொத்ை விற் தையொளர் (ஆ) ையொரிப் ொளர் (இ) சில்லதற விற் தையொளர் (ஈ) வொடிக்தகயொளர் 

129) -------- ையொரிப் ொளரிடமிருந்து ப ொருட்கதள வொங்குகிறது சில்லதற விற் தையொளருக்கு விற்கிறது. 

(அ) உற் த்ைியொளர் (ஆ) பமொத்ை விற் தையொளர் (இ) சில்லதற விற் தையொளர் (ஈ) நுகர்பவொர் 

130) வொங்கு வதரயும் விற் தையொளதரயும் பைொடர்பு பகொள்ளும் முகவர்கள். 

(அ) ைரகர் (ஆ) கமிஷன் முகவர் (இ) முகவர் (ஈ)  ங்குைொரர்கதள விற் தை பசய்ைல் 

131) வணிகர் இதடத்ைரகர்கதள வதககளொக வதகப் டுத்ைலொம் 

(அ) மூன்று (ஆ) இரண்டு (இ) ஐந்து (ஈ) நொன்கு 

132) பமொத்ை விற் தையொளர் ப ொருட்களின் அளதவக் தகயொளுகிறொர். 

(அ) சிறிய (ஆ) ப ரிய (இ) நடுத்ைர (ஈ) வரம்புக்குட் ட்டது 

133) A என் து ஒரு வணிக முகவர், அவரிடம் ப ொருட்கள் ஒரு அைி ரொல் விற் தைக்கு ஒப் தடக்கப் ட்டு, 

ப ொருட்கதள தவத்ைிருக்கின்றை, ஆைொல் உரிதமதயப் ப றவில்தல. 

(அ) ைரகர் (ஆ) கொரணி (இ) கிடங்கு  ரொமரிப் ொளர் (ஈ) கமிஷன் முகவர் 

134) சில்லதற விற் தையொளர்கள் ப ொருட்களின் அளதவக் தகயொளுகிறொர்கள். 
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(அ) சிறிய (ஆ) ப ரிய (இ) நடுத்ைர (ஈ) வதரயறுக்கப் ட்ட 

135) சிறிய அளவிலொை நிதலயொை சில்லதற விற் தையொளர்கள் அடங்கும் 

(அ) ப ொது கதடகள் (ஆ) ப ட்லர்கள் (இ) மலிவொை ஜொக்கள் (ஈ) ஹொக்கர்ஸ் 

136) ஒரு குறிப் ிட்ட வரிதசயில் ையொரிப்புகதளக் தகயொளும் சிறிய கதடகள் எை அதழக்கப் டுகின்றை 

(அ) சந்தை வர்த்ைகர்கள் (ஆ) ஒற்தற வரி கதடகள் (இ) சர்க்கதர சந்தை (ஈ) பைரு ஸ்டொல்கள் 

137) நிதலயொை வணிக இடமில்லொமல் குதறந்ை விதலயில் கட்டுதரகதள தகயொளும் பமொத ல் வர்த்ைகர்கள் 

(அ) ஷொப் ிங் மொல் (ஆ) சூப் ர் மொர்க்பகட்டுகள் (இ) பைரு ஸ்டொல்கள் (ஈ)  யண வர்த்ைகர்கள் 

138) ப ொருட்கள், பசதவகள், அறிவுசொர் பசொத்துக்கள், மைிை பசொத்துக்கள், பைொழில்நுட் ம் மற்றும்  ல நொடுகளின் 

இயக்கம். 

(அ) சர்வபைச வர்த்ைகம் (ஆ) சர்வபைச வர்த்ைகம் (இ) என்ட்பரப ொட் வர்த்ைகம் (ஈ) உள் வர்த்ைகம் 

139) பவபறொரு நொட்டிற்கு மறு ஏற்றுமைி பசய்வைற்கொக ப ொருட்கள் இறக்குமைி பசய்யப் டுகின்றை 

(அ) இறக்குமைி வர்த்ைகம் (ஆ) ஏற்றுமைி வர்த்ைகம் (இ) என்ட்பரப ொட் வர்த்ைகம் (ஈ) சர்வபைச வர்த்ைகம் 

140) ப ொருட்களின் இயக்கம், நொடுகளிதடபய பசதவகள் 

(அ) சர்வபைச வர்த்ைகம் (ஆ) சர்வபைச வர்த்ைகம் (இ) என்டர்ப ொட் வர்த்ைகம் (ஈ) உள் வர்த்ைகம் 

141) பசொந்ை நொட்டிலிருந்து பவளிநொட்டிற்கு ப ொருட்கதள விற் தை பசய்வது என்று அதழக்கப் டுகிறது 

(அ) வடீ்டு வர்த்ைகம் (ஆ) என்ட்பரப ொட் வர்த்ைகம் (இ) பவளிநொட்டு வர்த்ைகம் (ஈ) கூட்டு முயற்சி 

142) ஈ ிசி குறிக்கிறது 

(அ) ஏற்றுமைி பசயலொக்க ஆதணயம் (ஆ) ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பு கவுன்சில் (இ) ஏற்றுமைி வண்டி சத  ஈ) ஏற்றுமைி 
ஊக்குவிப்பு தமயம் 

 

 

143) எஸ்.டி.சி குறிக்கிறது 

             அ) மொநில  யிற்சி தமயம் ஆ) மொநில  யிற்சி கவுன்சில் இ) மொநில வர்த்ைக தமயம் ஈ) மொநில வர்த்ைக 

கூட்டுத்ைொ ைம் 
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144) ஒரு ------ என் து இறக்குமைியொளரொல் ையொரிக்கப் ட்டு ஏற்றுமைியொளருக்கு ப ொருட்கதள வொங்க 

அனுப் ப் டும் ஆவணம் 

அ) விதலப் ட்டியல் ஆ) உள்ைள்ளல் இ) விசொரதண ஈ) சொர்ட்டர் கட்சி 

145) _______ ரசீது என் து பகப்டன் வழங்கிய கப் லில் ப ொருட்கள் கிதடத்ைைற்கொை ஒப்புைல் ஆகும் 

அ) கப் ல்  ில் ஆ) பலடிங்  ில் இ) துதணயின் ரசீது ஈ) தூைரக குரல் 

146) சுங்க முதறகதள நிதறபவற்ற ஏற்றுமைியொளர்கள் முகவதர நியமிக்கிறொர்கள். 

(அ) ைீர்வு முகவர் (ஆ)  கிர்ைல் முகவர் (இ) ஆதணய முகவர் (ஈ) கொரணி 

147) கட்டண மற்றும் வர்த்ைகம் பைொடர் ொை ப ொது ஒப் ந்ைம் தகபயழுத்ைொைது 

(அ) 30-அக்படொ ர் -1947 (ஆ) 29-அக்படொ ர் -1947 (இ) 28-அக்படொ ர் -1947 (ஈ) 26-அக்படொ ர் -1947 

148) உலக வணிக அதமப்பு நிறுவப் ட்டது 

(அ) 1-1-1996 (ஆ) 1-1-1997 (இ) 1-1-1995 (ஈ) 1-1-1994 

149) உலக வர்த்ைக அதமப் ின் ைதலதமயகம் அதமந்துள்ளது 

a) நியூயொர்க் (ஆ) லண்டன் (இ) Geneva (ஈ)  ிபரசில் 

150) உலக வர்த்ைக அதமப் ின் அன்றொட நிர்வொகம் ஒப் தடக்கப் ட்டுள்ளது 

அ) பசயற்குழு (ஆ) ப ொதுக்குழு (இ) நிர்வொக சத  (ஈ) ப ொதுக்குழு 

151) உலக வங்கி அதமந்துள்ளது 

a) வொஷிங்டன் டி.சி (ஆ) நியூயொர்க் (இ) படொக்கிபயொ (ஈ) ஹொங்கொங் 

152) ஒரு நொட்டில் வசிப் வர் மற்றும் பவளிநொட்டு நொட்டில் வசிப் வர் இதடபயயொை  ரிவர்த்ைதைகளின்  ைிதவ 

பவளிப் டுத்தும் அறிக்தக. 

அ) பகொடுப் ைவுகளின் இருப்பு (ஆ) வர்த்ைக இருப்பு (இ) ரசீதுகள் மற்றும் பகொடுப் ைவுகளின் அறிக்தக 

(ஈ) கணக்கியல் அறிக்தக 

153) பகொடுப் ைவு கவுன்சில்களின் இருப்பு அடங்கும் 

அ) நடப்புக் கணக்கு (ஆ) மூலைைக் கணக்கு (இ) ரசீதுகள் மற்றும் பகொடுப் ைவு கணக்கு 

(ஈ) நடப்பு கணக்கு மற்றும் மூலைை கணக்கு இரண்டும் 
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154) பவளிநொட்டு மூலைைம் நீண்ட கொல கடன் மற்றும் பவளிநொட்டு நொணய இருப்பு ஆகியவற்றின் கீழ்  ைிவு 

பசய்யப் ட்டுள்ளது 

a) அைிகொரப்பூர்வ மூலைைம் (ஆ) ைைியொர் மூலைைம் (இ) வங்கி மூலைைம் 

(ஈ) ைைியொர் மற்றும் உத்ைிபயொகபூர்வ மூலைைம் 

155) உத்ைிபயொகபூர்வ மூலைைம் என்ற பசொல் அடங்கும். 

அ) பவளிநொட்டு நொணயங்களின் ரிசர்வ் வங்கி தவத்ைிருத்ைல் (ஆ) அரசொங்கத்ைின் சிறப்பு வதரைல் உரிதமகள் 

(இ) அ)  மற்றும் ஆ (ஈ) அந்நிய முைலீடு 

156) பகொடுப் ைவு உ ரி இருப்பு குறிக்கிறது. 

அ) இறக்குமைிதய விட ஏற்றுமைி அைிகம் (ஆ) ஏற்றுமைிதய விட இறக்குமைி அைிகம் 

(இ) ஏற்றுமைிகள் மற்றும் இறக்குமைிகள் சமநிதலயில் உள்ளை (ஈ) ஏற்றுமைிகள் மற்றும் இறக்குமைிகள் 

சமநிதலக்கு பமபல உள்ளை 

157) சட்டத்ைொல் நதடமுதறப் டுத்ைப் டும் ஒரு ஒப் ந்ைம் a 

அ) நதடமுதறப் டுத்ைக்கூடிய ஏற்றுக்பகொள்ளல் (ஆ) ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட சலுதக (இ) அங்கீகரிக்கப் ட்ட 

வொக்குறுைி (ஈ) ஒப் ந்ைம் 

158) ஒவ்பவொரு வொக்குறுைியும் ஒவ்பவொரு வொக்குறுைியும் ஒருவருக்பகொருவர் கருத்ைில் பகொள்ளும் ஒரு, ஒரு 

a) ஒப் ந்ைம் (ஆ) ஒப் ந்ைம் (இ) சலுதக (ஈ) ஏற்றுக்பகொள்வது 

159) பவற்றிட ஒப் ந்ைம் குறிக்கிறது 

அ) இயற்தகயில் சட்டவிபரொை ஒப் ந்ைம் (ஆ) சட்டத்ைொல் நதடமுதறப் டுத்ை முடியொை ஒப் ந்ைம் 

(இ) சட்ட நதடமுதறகதள மீறும் ஒப் ந்ைம் (ஈ) ப ொதுக் பகொள்தகக்கு எைிரொை ஒப் ந்ைம் 

160) பசல்லு டியொகும் என் தை ஏற்றுக்பகொள்வது முழுதமயொைது 

a) முழுதமயொைைொக இருங்கள் (ஆ) ைகுைியற்றவர்களொக இருங்கள் (இ) முழுதமயொைதவ மற்றும் ைகுைியற்றதவ 

(ஈ) நி ந்ைதைக்குட் ட்டதவ 

161) தமைருடன் அல்லது ஒரு ஒப் ந்ைம் a 

a) பசல்லு டியொகும் ஒப் ந்ைம் (ஆ) பவற்றிட ஒப் ந்ைம் (இ) ைவிர்க்க முடியொை ஒப் ந்ைம் 

(ஈ) இரு ைரப் ிைரின் விருப் த்ைிலும் ைவிர்க்க முடியொைது 
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162) கட்சிகளின் ஒப் ந்ைக் கடதமகளின் சரியொை பசயல்ைிறன் குறித்து, ஒப் ந்ைம் 

அ) பவளிபயற்றப் டுகிறது (ஆ) நதடமுதறப் டுத்ைக்கூடியைொக மொறு (சி) பவற்றிடமொகிறது (ஈ) சட்டப்பூர்வமொைது 

163)  ின்வரும் ந ர்களில் யொர் ஒப் ந்ைத்தை பசய்ய முடியும்? 

அ) விளம் ரைொரர் மட்டும் (ஆ) விளம் ரைொரரின் சட்ட  ிரைிநிைிகள் (இ) உறுைிபமொழியின் முகவர் 

(ஈ) இதவ அதைத்தும் 

164) ஏ,  ி, சி கூட்டொக ரூ. 50,000 முைல் டி. ஒப் ந்ைத்ைின் பசயல்ைிறனுக்கு முன், சி இறந்துவிடுகிறொர். இங்பக, 

ஒப் ந்ைம் 

a. சி மரணம் குறித்து பவற்றிடமொகிறது 

b. C இன் சட்ட  ிரைிநிைிகளுடன் A மற்றும் B ஆல் பசய்யப் ட பவண்டும். 

c. A மற்றும் B ஆல் மட்டுபம பசய்யப் ட பவண்டும் (ஈ) A, B மற்றும் D க்கு இதடயில் புதுப் ிக்கப் ட பவண்டும் 

165) இந்ை கட்சிகளில் எது வொக்குறுைியின் பசயல்ைிறதைக் பகொர முடியொது? 

அ) வொக்குறுைி (ஆ) கூட்டு வொக்குறுைிகள் ஏபைனும் 

(இ) ஒரு வொக்குறுைியின் மரணத்ைின் ப ொது, அவரது சட்ட  ிரைிநிைி (ஈ) ஒப் ந்ைத்ைிற்கு அந்நியன் 

166) ஒரு ந ர் இல்தல என்றொல் மூன்றொவது ந ர் என்று கூறப் டுகிறது 

அ) விளம் ரைொரர் (ஆ) வொக்குறுைி (இ) முகவர் (ஈ) சட்ட  ிரைிநிைி 

167) கட்சிகளொல் ஒப் ந்ைக் கடதமயின் சரியொை பசயல்ைிறன், ஒப் ந்ைம். 

a) பவளிபயற்றப் டுகிறது (ஆ) பசயல் டுத்ைக்கூடியைொகிறது (இ) பவற்றிடமொகிறது (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

168)  ிரிவு 56 ன் கீழ் சொத்ைியமில்லொை ஒரு பசயதலச் பசய்வைற்கொை ஒப் ந்ைம். 

a) பவற்றிடத்தை (ஆ) பசல்லு டியொகும் (இ) ைவிர்க்கக்கூடிய (ஈ) பசயல் டுத்ை முடியொைது 

169) எந்ைபவொரு ஒப் ந்ைமும்  ல்பவறு சூழ்நிதலகளில் பசய்ய இயலொது 

a) ைவிர்க்கக்கூடிய (ஆ) பவற்றிடத்தை (இ) பசல்லு டியொகும் (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

170)  ரஸ் ர ஒப் ந்ைத்ைின் மூலம் பவளிபயற்றம் அடங்கும் 

அ) புதுதம (ஆ) மீட்பு (இ) மொற்றம் (ஈ) பமற்கூறிய அதைத்தும் 

171) ஒப் ந்ைத்தை மீறியைற்கொக வழங்கப் டும் இழப் டீு 
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a) பசைம் (ஆ) ஊைியம் (இ)  ணம் (ஈ) கொபசொதல 

172) வருமொை வரி 

அ) வணிக வரி (ஆ) பநரடி வரி (இ) மதறமுக வரி (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

173) மைிப் டீ்டு ஆண்டின் கொலம் 

a) ஏப்ரல் 1 முைல் மொர்ச் 3 வதர (ஆ) மொர்ச் 1 முைல்  ிப்ரவரி 28 வதர (இ) ஜூதல 1 முைல் ஜூன் 30 வதர 

(ஈ) 1 ஜைவரி முைல் டிசம் ர் 31 வதர. 

174) வருமொைம் ஈட்டப் ட்ட ஆண்டு எை அதழக்கப் டுகிறது 

அ) மைிப் டீ்டு ஆண்டு (ஆ) முந்தைய ஆண்டு (இ) ஒளி ஆண்டு (ஈ) கொலண்டர் ஆண்டு 

175) ஐந்து ைதலகளின் கீழ் பமொத்ை வருமொைம் எை அதழக்கப் டுகிறது 

அ) பமொத்ை பமொத்ை வருமொைம் (ஆ) பமொத்ை வருமொைம் (இ) சம் ள வருமொைம் (ஈ) வணிக வருமொைம் 

176) இந்ைியொவில் சம் ொைித்ை விவசொய வருமொைம் 

அ) முழுதமயொக வரி விைிக்கக்கூடிய (ஆ) முழுதமயொக விலக்கு (சி) வருமொைத்ைிற்கொக கருைப் டவில்தல (ஈ) 

பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

177) ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் ைதலவர் யொர்? 

அ) ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் (ஆ) நிைி மந்ைிரி (இ)  ிரைமர் (ஈ) இந்ைிய ஜைொைி ைி 

178) ஜிஎஸ்டி குறிக்கிறது 

அ) சரக்கு மற்றும் வழங்கல் வரி (ஆ) அரசு விற் தை வரி (இ) சரக்கு மற்றும் பசதவ வரி 

(ஈ) ப ொது விற் தை வரி 

179) ஜிஎஸ்டி என்ை வதகயொை வரி? 

அ) பநரடி வரி (ஆ) மதறமுக வரி (இ) ப ொருட்கள் மற்றும் பசதவகளின் வதகதயப் ப ொறுத்து 

(ஈ) அதைத்து வணிக நிறுவைங்கள் 

180) ஐஜிஎஸ்டி என்றொல் என்ை? 

அ) ஒருங்கிதணந்ை ப ொருட்கள் மற்றும் பசதவ வரி (ஆ) இந்ைிய சரக்கு மற்றும் பசதவ வரி 

(இ) ஆரம்  ப ொருட்கள் மற்றும் பசதவ வரி (ஈ) எல்லொவற்றிற்கும் பமலொக 
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181) இந்ைியொவில் ஜிஎஸ்டி நதடமுதறக்கு வந்ைது? 

a) 1 ஏப்ரல் 2017 (ஆ) 1 ஜைவரி 2017 (இ) 1 ஜூதல 2017 (ஈ) 1 மொர்ச் 2017 
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