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CHAPTER-1 PRINICIPLES MANAGEMENT 

1. மேலாண்மே என்பது ஒரு ...... என்ன செய்கிறது? 

(அ) மேலாளர் (ஆ) துமை (ெி) மேற்பார்மையாளர் (ஈ) உயர்ந்தைர் 

பதில்: (அ) 

2. மேலாண்மே ஒரு ................. 

(அ) கமல (ஆ) அறிைியல் (இ) கமல ேற்றும் அறிைியல்) கமல அல்லது அறிைியல் 

பதில்: (இ) 

3. அறிைியல் மேலாண்மே உருைாக்கியது ............... 

(அ) ஃபமயால் (ஆ) செய்லர் (இ) ேமயா (ஈ) மேக்கப் 

பதில்: (ஆ) 

4. மைமலமய ெிறிய பைிகளாகப் பிரிப்பது ........... 

(அ) ஒழுக்கம் (ஆ) ஒற்றுமே (இ) மைமலயின் பிரிவு (ஈ) ெேபங்கு 

பதில்: (இ) 

5. ஒரு பரந்த இமெசைளியில் -------- படிநிமல நிமலகள் இருக்கும் 

(அ) மேலும் (ஆ) குமறைான (இ) பல (ஈ) கூடுதல் 

பதில்: (ஆ) 

CHAPTER-2 FUNCTIONS OF MANAGEMENT 

1. நிர்ைாகத்தின் முதன்மே செயல்பாடு எது? 

(அ) புதுமே (ஆ) கட்டுப்படுத்துதல் (இ) திட்ெேிெல் (ஈ) முடிசைடுப்பது 

பதில்: (இ) 

2. பின்ைருைனைற்றில் எது முக்கிய செயல்பாடு அல்ல? 

(அ) முடிசைடுக்கும் (ஆ) திட்ெேிெல் (இ) ஒழுங்கமேத்தல் (ஈ) பைியாளர்கள் 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams – 12th Commerce Book Back MCQS 

2                                                                   www.bharatexams.com  
 

பதில்: (அ) 

3. குழு ைாரியாக அல்லது பிரிவு ைாரியாக மைமல ைிநிமயாகம் .................. 

(அ) ஒருங்கிமைத்தல் (ஆ) கட்டுப்படுத்துதல் (இ) பைியாளர்கள் (ஈ) ஏற்பாடு 

பதில்: (ஈ) 

4. பின்ைருைனைற்றில் ெரிபார்ப்பு செயல்பாடு எது? 

(அ) திட்ெேிெல் (ஆ) ஒழுங்கமேத்தல் (இ) பைியாளர்கள் (ஈ) கட்டுப்படுத்துதல் 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER – 3 MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) MANAGEMENT BY EXCEPTION ( MBE) 

1. ------ அமேப்பு தனிப்பட்ெ ைலிமேக்கும் சபாறுப்புக்கும் முழு ைாய்ப்மப அளிக்கிறது 

(அ) MBO (b) MBE (c) MBM (d) MBA 

பதில்: (அ) 

2. MBO இன் செயல்பாட்டின் முதல் படி எது? 

(அ) முக்கிய முடிவு பகுதிமய ெரிசெய்தல் (ஆ) நெைடிக்மககளின் ேதிப்படீு 

(இ) நெைடிக்மககளுென் ைளங்கமள சபாருத்துதல் (ஈ) நிறுைன மநாக்கங்கமள ைமரயறுத்தல் 

பதில்: (ஈ) 

3 .------ ெிக்கலான ெிக்கல்கமளக் கண்ெறிைதன் மூலம் ைாய்ப்புகள் ேற்றும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு 

நிர்ைாக எச்ெரிக்மகமய மைத்திருக்கிறது 

(அ) எம்பிஏ (பி) எம்பிஇ (ெி) எம்பிஎம் (ஈ) எம்பிஓ 

பதில்: (ஆ) 

4. அதிகாரத்தின் பிரதிநிதித்துைம் எளிதில் ............. 

(அ) MBM (b) MBE (c) MBO (d) MBA 

பதில்: (இ) 

CHAPTER-4 INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS 
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1. நிதி ெந்மத ைைிக நிறுைனங்களுக்கு உதவுகிறது .......... 

(அ) சதாழிலாளர்கமளச் மெர்ப்பதற்கு (ஆ) நிதி திரட்டுதல் (இ) நிதி மதமைமயக் குமறக்க அதிக 

ைிற்பமனமய (ஈ) செய்ய 

பதில்: (அ) 

2. மூலதன ெந்மத .............. 

(அ) குறுகிய கால நிதி (ஆ) நடுத்தர கால நிதி 

(இ) நீண்ெ கால நிதி (ஈ) குறுகிய கால ேற்றும் நடுத்தர கால நிதி 

பதில்: (இ) 

3. முதன்மே ெந்மத ............. என்றும் அமழக்கப்படுகிறது 

(அ) இரண்ொம் நிமல ெந்மத (ஆ) பைச் ெந்மத (இ) புதிய சைளியடீ்டு ெந்மத (ஈ) ேமறமுக ெந்மத 

பதில்: (இ) 

4.ஸ்பாட் ெந்மத என்பது நிதி கருைிமய ைழங்குைதும் பைத்மத செலுத்துைதும் ஒரு ெந்மதயாகும் 

............... 

(அ) எதிர்காலத்தில் உெனடியாக (ஆ) (இ) நிச்ெயேற்ற (ஈ) ஒரு ோதத்திற்குப் பிறகு 

பதில்: (அ) 

5. இரண்ொம் நிமல ெந்மதயில் ஒரு பாதுகாப்மப எத்தமன முமற ைிற்க முடியும்? 

(அ) ஒமர ஒரு முமற (ஆ) இரண்டு முமற (இ) மூன்று முமற (ஈ) பல முமற 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER-5 CAPITAL MARKET 

1. மூலதன ெந்மத ைழங்கைில்மல ......... 

(அ) குறுகிய கால நிதிகள் (ஆ) கென் பத்திரங்கள் (இ) பங்கு நிதிகள் (ஈ) நீண்ெ கால நிதிகள் 

பதில்: (அ) 

2.என்எஸ்இஐ நிறுைப்பட்ெமபாது 

(அ) 1990 (ஆ) 1992 (ெி) 1998 (ஈ) 1997 
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பதில்: (ஆ) 

3. முதன்மே ெந்மத என்பது பத்திரங்கள் ைர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு ெந்மத ........... 

(அ) முதல் முமற (ஆ) இரண்ொைது முமற (இ) மூன்று முமற (ஈ) பல முமற 

பதில்: (அ) 

4. மூலதன ெந்மதயில் பங்குதாரர்கள் அெங்கும் ............... 

(அ) தனிநபர்கள் (ஆ) கார்ப்பமரட் (இ) நிதி நிறுைனங்கள் (ஈ) மேற்கூறியமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

5. இரண்ொம் நிமல ெந்மதயில் ஒரு பாதுகாப்மப எத்தமன முமற ைிற்க முடியும்? 

(அ) ஒமர ஒரு முமற (ஆ) இரண்டு முமற (இ) மூன்று முமற (ஈ) பல முமற 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER-6 MONEY MARKET 

1. அமழப்பு பைம் ெந்மதயில் முதலீடு செய்யப்படும் பைம் அதிக பைப்புழக்கத்மத ைழங்குகிறது 

........... 

(அ) குமறந்த லாபம் (ஆ) அதிக லாபம் (இ) ைமரயறுக்கப்பட்ெ இலாபத்தன்மே (ஈ) நடுத்தர 

இலாபத்தன்மே 

பதில்: (அ) 

2. பைச் ெந்மதயில் ஒரு முக்கிய ைரீர் .............. 

(அ) ைைிக ைங்கி (ஆ) இந்திய ரிெர்வ் ைங்கி (இ) இந்திய ைங்கி (ஈ) ேத்திய ைங்கி 

பதில்: (அ) 

3. பைம் ெந்மத ைழங்குகிறது ............ 

(அ) நடுத்தர கால நிதிகள் (ஆ) குறுகிய கால நிதிகள் (இ) நீண்ெ கால நிதி (ஈ) பங்குகள் 

பதில்: (ஆ) 

4. பை ெந்மத நிறுைனங்கள் ............. 

(அ) முதலீட்டு ைடீுகள் (ஆ) அெோன ைங்கிகள் 
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(இ) இந்திய ரிெர்வ் ைங்கி (ஈ) ைைிக ைங்கிகள் ேற்றும் தள்ளுபடி ைடீுகள் 

பதில்: (ஈ) 

5. பைச் ெந்மதயில் ஆபத்து .............. 

(அ) உயர் (ஆ) ெந்மத ஆபத்து (இ) குமறந்த கென் ேற்றும் ெந்மத ஆபத்து (ஈ) நடுத்தர ஆபத்து 

பதில்: (இ) 

கார்ப்பமரட் நிறுைனங்களால் கென் கருைிகள் ைழங்கப்படுகின்றன பை ெந்மதயில் இருந்து குறுகிய 

கால நிதி ஆதாரங்கமள திரட்டுகின்றன ............ 

(அ) கருவூல பில்கள் (ஆ) ைைிகத் தாள் (இ) மைப்புச் ொன்றிதழ் (ஈ) அரசு பத்திரங்கள் 

பதில்: (ஆ) 

 

7. பரிோற்ற ைர்த்தக பில்கமள ைாங்குைதற்கும் ைிற்பமன செய்ைதற்கும் ெந்மத ஒரு ............... 

(அ) ைைிக காகித ெந்மத (ஆ) கருவூல பில் ெந்மத 

(இ) ைைிக பில் ெந்மத (ஈ) மூலதன ெந்மத 

பதில்: (இ) 

8. ஒரு குறிப்பிட்ெ காலத்திற்கு ஒரு மநர மைப்புக்கான தமலப்பின் ெந்மதப்படுத்தக்கூடிய ஆைைம் 

ஒரு ............... 

(அ) கருவூல ேமொதா (ஆ) மைப்புச் ொன்றிதழ் (இ) ைைிக ேமொதா (ஈ) அரசு பத்திரங்கள் 

பதில்: (ஆ) 

9. கருவூல பில்கள் கட்ெமளகள் ............. 

(அ) அதிக பைப்புழக்கம் (ஆ) குமறந்த பைப்புழக்கம் (இ) நடுத்தர பைப்புழக்கம் (ஈ) 

ைமரயறுக்கப்பட்ெ பைப்புழக்கம் 

பதில்: (அ) 

10. அரசு பத்திரங்கள் ............ 

(அ) ேத்திய அரெின் (ஆ) ோநில அரசுகள் 
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 (இ) அமர அரசு அதிகாரிகள் (ஈ) மேற்கூறியமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER-7 STOCK EXCHANGES 

1. ------ என்பது உலகின் ேிகப் பழமேயான பங்குச் ெந்மத ஆகும் 

(அ) லண்ென் பங்குச் ெந்மத (ஆ) மும்மப பங்குச் ெந்மத 

(இ) மதெிய பங்குச் ெந்மத (ஈ) ஆம்ஸ்ெர்ொம் பங்குச் ெந்மத 

பதில்: (ஈ) 

2. நாட்டில் பங்குச் ெந்மதகள் உள்ளன 

(அ) 21 (ஆ) 24 (ெி) 20 (ஈ) 25 

பதில்: (அ) 

3.ஸ்ொக் பரிோற்றங்கள் ........... 

(அ) சபாருட்கள் (ஆ) மெமைகள் (இ) நிதி (ஈ) நாட்டின் நாையம் 

பதில்: (இ) 

4.ஸ்ொக் பரிோற்றம் ............... இல் ைர்த்தகம் செய்ய அனுேதிக்கிறது 

(அ) எந்தசைாரு நிறுைனத்தின் அமனத்து ைமகயான பங்குகளும் (ஆ) அரசு ைழங்கும் பத்திரங்கள் 

 (இ) பட்டியலிெப்பட்ெ பத்திரங்கள் (ஈ) பட்டியலிெப்பொத பத்திரங்கள் 

பதில்: (இ) 

5.மோபர்கள் ஒரு பங்கு பரிைர்த்தமனயில் பரிைர்த்தமன ............ 

(அ) தங்கள் ைாடிக்மகயாளர்களுக்கு (ஆ) தங்கள் சொந்த பரிைர்த்தமனகளுக்கு 

 (இ) பிற தரகர்களுக்கு (ஈ) பிற உறுப்பினர்களுக்கு 

பதில்: (ஆ) 

6.ஒரு அைநம்பிக்மகயான ஊக ைைிகர் ............ 

(அ) ஸ்ொக் (ஆ) கரடி (இ) காமள (ஈ) சநாண்டி ைாத்து 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams – 12th Commerce Book Back MCQS 

7                                                                   www.bharatexams.com  
 

பதில்: (ஆ) 

7. ஒரு நம்பிக்மகயான ஊக ைைிகர் ......... 

(அ) காமள (ஆ) கரடி (இ) ஸ்ொக் (ஈ) சநாண்டி ைாத்து 

பதில்: (அ) 

8.ஒ புல் ஆபமரட்ெர் நம்புகிறார் ............... 

(அ) ைிமலகளில் அதிகரிப்பு (ஆ) ைிமலகளில் குமறவு 

(இ) ைிமலகளில் நிமலத்தன்மே (ஈ) ைிமலகளில் ோற்றம் இல்மல 

பதில்: (அ) 

9. ---- என்றால் பத்திரங்கள் ைாங்கப்பட்டு ைிற்கப்படும் ைிமலகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 

தயாரிக்கப்படுகின்றன 

சபாது. 

(அ) ெந்மத மேற்மகாள்கள் (ஆ) ைர்த்தக மேற்மகாள்கள் 

(இ) ைைிக மேற்மகாள்கள் (ஈ) ைாங்குபைர்களின் மேற்மகாள்கள் 

பதில்: (அ) 

10. பங்குச் ெந்மதயின் ைிதிகள் ேற்றும் ஒழுங்குமுமறகள் --- ைழிகாட்டி ைரிகளால் 

ைடிைமேக்கப்படுகின்றன. 

(அ) ரிெர்வ் ைங்கி (ஆ) ேத்திய அரசு (இ) செபி (ஈ) பிஎஸ்இ  

பதில்: (இ) 

CHAPTER-8 SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDI (SEBI) 

1. இந்திய பாதுகாப்பு பரிைர்த்தமன ைாரியம் முதன்முதலில் நிறுைப்பட்ெது ......... 

(அ) 1988 (ஆ) 1992 (இ) 1995 (ஈ) 1998 

பதில்: (அ) 

2.மெபியின் தமலமேயகம் ................ 

(அ) கல்கத்தா (ஆ) பம்பாய் (இ) சென்மன (ஈ) செல்லி 
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பதில்: (ஆ) 

3. இந்தியாைில் மூலதன ெந்மதகளின் கட்டுப்பாட்ொளராக செபி எந்த ஆண்டில் அமேக்கப்பட்ெது? 

(அ) 1988 (ஆ) 1992 (இ) 2014 (ஈ) 2013 

பதில்: (அ) 

கூட்டு முதலீட்டு திட்ெங்களின் செயல்பாட்மெ பதிவுசெய்தல் ேற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் ................... 

(அ) பரஸ்பர நிதிகள் (ஆ) பட்டியல் (இ) ேறுைடிைமேப்பு (ஈ) டிேடீரியமலமெஷன் 

பதில்: (ஈ) 

5. நிர்ைாகத்தில் ------ உறுப்பினர்கமள பரிந்துமரக்க நிதி அமேச்ெகத்தால் SEBI க்கு அதிகாரம் 

ைழங்கப்படுகிறது 

ஒவ்சைாரு பங்குச் ெந்மதயின் உெல் 

(அ) 5 (ஆ) 3 (ெி) 6 (ஈ) 7 

பதில்: (ஆ) 

6. உெல் பங்குகமள ேின்னணு ைடிைோக ோற்றும் செயல்முமற .......... 

(அ) டிேடீரியமலமெஷன் (ஆ) பட்டியலிடுதல் (இ) சபாருள்ேயோக்கல் (ஈ) நீக்குதல் 

பதில்: (அ) 

7. டிமரடிங் என்பது என்எஸ்இயில் சதாெங்கப்பட்ெ டிேடீரியல் செய்யப்பட்ெ பங்குகள் .............. 

(அ) ேனைரி 1996 (ஆ) ேூன் 1998 (இ) டிெம்பர் 1996 (ஈ) டிெம்பர் 1998 பதில்: (ெி) 

8. ----- அதன் பங்குகமள செேிட் ைடிைத்தில் ைர்த்தகம் செய்த முதல் நிறுைனம் 

(அ) ொொ சதாழில்கள் (ஆ) ரிமலயன்ஸ் சதாழில்கள் (இ) இன்மபாெிஸ் (ஈ) பிர்லா சதாழில்கள் 

பதில்: (ஆ) 

9) ------ ெிறிய முதலீட்ொளர்களுக்கு சபரிய பங்கு மூலதனத்தின் முதலீட்டில் பங்மகற்க உதவுகிறது 

நிறுைனங்கள். (அ) பரஸ்பர நிதிகள் (ஆ) பங்குகள் (இ) கெனடீுகள் (ஈ) நிமலயான மைப்பு 

பதில்: (அ) 
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10.பான் என்றால் ............ 

(அ) நிரந்தர சதாமக எண் (ஆ) முதன்மே கைக்கு எண் 

(இ) நிரந்தர கைக்கு எண் (ஈ) நிரந்தர கைக்கு பரிந்துமர 

பதில்: (இ) 

CHAPTER-9 FUNDAMENTALS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

1. ேனித ைளம் ஒரு ----- சொத்து 

(அ) உறுதியான (ஆ) சதளிைற்ற (இ) நிமலயான (ஈ) நெப்பு 

பதில்: (ஆ) 

2. ேனித ைள மேலாண்மே இரண்டுமே ....................... ேற்றும் ............... 

(அ) அறிைியல் ேற்றும் கமல (ஆ) மகாட்பாடு ேற்றும் நமெமுமற 

(இ) ைரலாறு ேற்றும் புைியியல் (ஈ) மேற்கண்ெமை எதுவுேில்மல 

பதில்: (அ) 

3. திட்ெேிெல் என்பது ஒரு ----- செயல்பாடு 

(அ) மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ெ (ஆ) பரைலான (இ) அ ேற்றும் பி (ஈ) இரண்டுமே மேற்கூறியமை 

எதுவுேில்மல 

பதில்: (ஆ) 

4.ேனித ைள மேலாண்மே -------- உறமை தீர்ோனிக்கிறது 

(அ) உள் சைளி (ஆ) முதலாளி, பைியாளர் 

  (இ) உரிமேயாளர், பைியாளர் (ஈ) சகாள்மக, முகைர் பதில்: (ஆ) 

5.லாபர் ைிற்றுமுதல் என்பது ஊழியர்கள் ------- அமேப்பு 

(அ) உள்ளிெவும் (ஆ) ைிடுப்பு (இ) ெம்பளம் (ஈ) மேற்கண்ெமை எதுவும் இல்மல 

பதில்: (ஆ) 

CHAPTER – 10 RECRUITMENT METHODS 
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1. ஆட்மெர்ப்பு என்பது அமெயாளம் காணும் செயல்முமற .............. 

(அ) ெரியான மைமலக்கு ெரியான ேனிதர் (ஆ) நல்ல நடிகர் 

(இ) ெரியான மைமல (ஈ) மேற்கூறிய அமனத்தும் 

பதில்: (அ) 

2. ஆட்மெர்ப்பு பாலங்கள் இமெசைளி ............ ேற்றும் ................ 

(அ) மைமல மதடுபைர் ேற்றும் மைமல ைழங்குநர் (ஆ) மைமல மதடுபைர் ேற்றும் முகைர் 

(இ) மைமல ைழங்குநர் ேற்றும் உரிமேயாளர் (ஈ) உரிமேயாளர் ேற்றும் பைியாளர் 

பதில்: (அ) 

3. ைிளம்பரம் என்பது ஒரு ------- ஆட்மெர்ப்புக்கான ஆதாரோகும் 

(அ) உள் (ஆ) சைளிப்புற (ெி) முகைர் (ஈ) அவுட்மொர்ெிங் 

பதில்: (ஆ) 

4.ோற்றம் என்பது ஆட்மெர்ப்புக்கான ஒரு ------- மூலோகும் 

(அ) உள் (ஆ) சைளி (ெி) அவுட்மொர்ெிங் (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

பதில்: (அ) 

5.E ஆட்மெர்ப்பு ---- ைெதி மூலம் ேட்டுமே ொத்தியோகும் 

(அ) கைினி (ஆ) இமையம் (இ) பிராட்மபண்ட் (ஈ) 4 ேி 

பதில்: (ஆ) 

 

 

 

CHAPTER – 11 EMPLOYEE SELECTION PROCESS 

1. ெரியான ைமகயான நபர்கமள இலக்காகக் சகாண்ெ ஆட்மெர்ப்பு ேற்றும் மதர்வு செயல்முமற 

.......... 
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(அ) ெரியான நபர்களில் (ஆ) ெரியான மநரத்தில் (இ) ெரியான காரியங்கமளச் செய்ய (ஈ) 

மேற்கூறியமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

2. மதர்ைின் மோெோன தரம் ------ ேற்றும் மேற்பார்மையில் கூடுதல் செலவு என்று சபாருள் 

(அ) பயிற்ெி (ஆ) ஆட்மெர்ப்பு (இ) பைி தரம் (ஈ) இமை எதுவுேில்மல 

பதில்: (அ) 

3 .------ ஒரு பூல் கட்டும் ைமகயில் மைமல மதடுபைமர அமெயாளம் கண்டு ஈர்க்கும் 

செயல்முமறமய குறிக்கிறது 

தகுதிைாய்ந்த மைமல ைிண்ைப்பங்கள் 

(அ) மதர்வு (ஆ) பயிற்ெி (இ) ஆட்மெர்ப்பு (ஈ) தூண்ெல் 

பதில்: (இ) 

4. மதர்வு சபாதுைாக ----- செயல்முமறயாக கருதப்படுகிறது 

(அ) மநர்ேமற (ஆ) எதிர்ேமற (இ) இயற்மக (ஈ) இமை எதுவுேில்மல 

பதில்: (ஆ) 

5. மைட்பாளரின் பல்மைறு பண்புகமள அளைிெ பின்ைரும் மொதமனயில் எது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

(அ) உெல் மொதமன (ஆ) உளைியல் மொதமன (இ) அணுகுமுமற மொதமன (ஈ) புலமே மொதமன 

பதில்: (ஆ) 

ஒரு சபாதுைான மதர்வு செயல்பாட்டில் பின்ைரும் எந்த ஆர்ெர்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன? 

(அ) ைிண்ைப்ப படிை மொதமன ேற்றும் அல்லது மநர்காைல், குறிப்பு மொதமன ேற்றும் உெல் 

பரிமொதமன 

(ஆ) ைிண்ைப்ப படிை மொதமன ேற்றும் அல்லது மநர்காைல், குறிப்பு மொதமன ேற்றும் உெல் 

பரிமொதமன 

(இ) குறிப்பு காமொமல ைிண்ைப்ப படிை மொதமன ேற்றும் மநர்காைல் ேற்றும் உெல் பரிமொதமன 

d) உெல் பரிமொதமன மொதமன ேற்றும் மநர்காைல் ைிண்ைப்ப கால ேற்றும் குறிப்பு காமொமல 
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பதில்: (ஆ) 

7. ஒரு பயன்பாட்டின் சைற்று மநாக்கம் ........... பற்றிய தகைல்கமள மெகரிப்பதாகும் 

(அ) நிறுைனம் (ஆ) மைட்பாளர் (இ) மகள்ைித்தாள் அல்லது மநர்காைல் அட்ெைமை (ஈ) 

மபாட்டியாளர்கள் பதில்: (ஆ) 

8. மைட்பாளரின் உள்ளார்ந்த திறமனக் கண்ெறிய ஒரு கருைியாக செயல்படும் மொதமனமய 

அமெயாளம் காைவும் ......... 

(அ) அப்டிட்யூட் செஸ்ட் (ஆ) அணுகுமுமற மொதமன (ெி) புலமே மொதமன (ஈ) உெல் மொதமன 

பதில்: (அ) 

9. சபாருத்தேற்ற மைட்பாளமர அகற்றும் செயல்முமற ............ 

(அ) மதர்வு (ஆ) ஆட்மெர்ப்பு (இ) மநர்காைல் (ஈ) தூண்ெல் 

பதில்: (அ) 

10. ைிண்ைப்ப செயல்முமறயின் ஆய்வு .................. 

(அ) மதர்வு செயல்பாட்டின் கமெெி படி (ஆ) மதர்வு செயல்முமறயின் முதல் படி 

(இ) மதர்வு செயல்பாட்டின் மூன்றாைது படி (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

பதில்: (ஆ) 

11. மதர்வு செயல்முமற உதவுகிறது ........... 

(அ) மைட்பாளர்கமளக் கண்ெறிதல் (ஆ) மைட்பாளர்களின் சபாருத்தத்மத தீர்ோனித்தல் 

(இ) பைியாளர்கமள பயிற்ெிக்குத் தயார்படுத்துதல் (ஈ) இைற்றில் எதுவுேில்மல 

பதில்: (ஆ) 

12. ெரியான ேனிதமன ெரியான மைமலயில் மைக்கும் செயல்முமற ............. 

(அ) பயிற்ெி (ஆ) மைமல ைாய்ப்பு (ெி) பதைி உயர்வு (ஈ) பரிோற்றம் 

பதில்: (ஆ) 

13.பிரமபஷன் / டிசரயில் காலம் குறிக்கிறது ........... 
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(அ) ஒரு ைருெம் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் (ஆ) ஒரு ைருெம் முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ைமர 

(இ) இரண்டு ஆண்டுகள் முதல் நான்கு ஆண்டுகள் (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

பதில்: (அ) 

14.மோப் முதல் ேனிதன் அடுத்தது ................. 

(அ) மொதமன (ஆ) மநர்காைல் (இ) பயிற்ெி (ஈ) மைமல ைாய்ப்பு 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER – 12 EMPLOYEE TRAINING METHOD 

1. மைமல பயிற்ெி ைழங்கப்பட்ொல் ............... 

(அ) ைகுப்பு அமறயில் (ஆ) ைிடுமுமற நாட்களில் (இ) சதாழிற்ொமலக்கு சைளிமய (ஈ) ைிமளயாட்டு 

மேதானத்தில் 

பதில்: (இ) 

2.சைஸ்டிபுல் பயிற்ெி அளிக்கப்படுகிறது ............ 

(அ) மைமலயில் (ஆ) ைகுப்பு அமறயில் 

(இ) உண்மேயான பைிச்சூழலுக்கு ஒத்த சூழ்நிமலயில் (ஈ) குழுைால் 

பதில்: (இ) 

3. ெிறந்த மைமல செயல்திறமன உறுதிப்படுத்த ஊழியர்களின் திறன் நிமலகமள மேம்படுத்துகிறது 

........... 

(அ) பயிற்ெி (ஆ) மதர்வு (இ) ஆட்மெர்ப்பு (ஈ) செயல்திறன் ேதிப்படீு 

பதில்: (அ) 

4. பயிற்ெியளிப்பைர்கள் மேற்பார்மையாளரால் பயிற்ெியளிக்கப்படும்மபாது அல்லது பைியில் 

உயர்ந்தைர்களால் அமழக்கப்படுகிறார்கள் ................. 

(அ) சைஸ்டிபுல் பயிற்ெி (ஆ) புதுப்பிப்பு பயிற்ெி (இ) மரால் பிமள (ஈ) பயிற்ெி பயிற்ெி 

பதில்: (ஈ) 

5 .----- ஊழியர்களின் திறன் ைழக்கற்றுப்மபாைமதத் தடுக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
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(அ) பயிற்ெி (ஆ) மைமல பகுப்பாய்வு (இ) மதர்வு (ஈ) ஆட்மெர்ப்பு 

பதில்: (அ) 

பயிற்ெி முமறகமள பயிற்ெி ------- பயிற்ெி என ைமகப்படுத்தலாம் 

(அ) மைமல சுழற்ெி ேற்றும் மைமல செறிவூட்ெல் (ஆ) மைமலயிலிருந்து சைளிமயறும் 

மைமலயில் 

     (இ) மைமல பகுப்பாய்வு ேற்றும் மைமல ைடிைமேப்பு (ஈ) உெல் ேற்றும் ேன 

பதில்: (ஆ) 

7. ைழக்கு ஆய்வு முமற ----- பயிற்ெி ைமக 

(அ) தத்துைார்த்த பயிற்ெி ேட்டுமே (ஆ) மகாட்பாடு ேற்றும் நமெமுமற பயிற்ெி 

     (இ) பயிற்ெியின் மககள் (ஈ) கைனிப்பு பயிற்ெி பதில்: (ஆ) 

8. குறிப்பிட்ெ தமலப்பில் ைிரிைான கலந்துமரயாெல் .------ பயிற்ெி முமறயின் கீழ் ைருகிறது 

(அ) ஆய்ைின் கீழ் (ஆ) பயிற்ெி (இ) ோநாடுகள் (ஈ) ஆமலாெமன 

பதில்: (இ) 

CHAPTER – 13 CONCEPT OF MARKETING AND MARKETER 

1. பைத்திற்கான சபாருட்கள் அல்லது மெமைகளின் பரிோற்றத்மத ஊக்குைிக்கும் (அல்லது) 

ஒருைர் ............... 

(அ) ைிற்பமனயாளர் (ஆ) ெந்மதப்படுத்துபைர் (இ) ைாடிக்மகயாளர் (ஈ) மேலாளர் 

பதில்: (ஆ) 

2. ெந்மதப்படுத்துபைர் ஆரம்பத்தில் ோர்க்சகட்டில் சதரிந்து சகாள்ள ைிரும்புகிறார் ................ 

(அ) ைாடிக்மகயாளரின் தகுதி (ஆ) உற்பத்தியின் தரம் 

   (இ) ைாடிக்மகயாளர்களின் பின்னைி (ஈ) ைாடிக்மகயாளர்களின் மதமைகள் 

பதில்: (ஈ) 

3. ஸ்பாட் ெந்மத ............... அடிப்பமெயில் ைமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

(அ) சபாருட்கள் (ஆ) பரிைர்த்தமன (இ) ஒழுங்குமுமற (ஈ) மநரம் 
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பதில்: (ஆ) 

4. பங்குகள் ேற்றும் கென் பத்திரங்கமள ைாங்குதல் ேற்றும் ைிற்பமன செய்ைதில் ெந்மதயில் எது 

ஒன்று? 

(அ) பங்குச் ெந்மத (ஆ) உற்பத்தி செய்யப்பட்ெ சபாருட்களின் ெந்மத 

      (இ) உள்ளூர் ெந்மத (ஈ) குடும்ப ெந்மத 

பதில்: (அ) 

5.ஸ்ொக் பரிோற்ற ெந்மத என்றும் அமழக்கப்படுகிறது ................. 

(அ) ஸ்பாட் ெந்மத (ஆ) உள்ளூர் ெந்மத (இ) பாதுகாப்பு ெந்மத (ஈ) மதெிய ெந்மத 

பதில்: (இ) 

CHAPTER -14 MARKETING AND MARKETING MIX 

1. ெந்மதப்படுத்தல் முமறயின் ஆரம்ப கட்ெம் ................... 

(அ) ஏகமபாக அமேப்பு (ஆ) பைத்திற்கு பரிோற்றம் (இ) பண்ெோற்று முமற (ஈ) சுய உற்பத்தி 

பதில்: (இ) 

2. ெந்மதயில் யார் உச்ெம்? 

(அ) ைாடிக்மகயாளர் (ஆ) ைிற்பமனயாளர் (இ) சோத்த ைிற்பமனயாளர் (ஈ) ெில்லமற 

ைிற்பமனயாளர் 

பதில்: (அ) 

3. பின்ைரும் ோறிகளில் ோர்க்சகட்டிங் கலமையின் ோறி எது? 

(அ) இெம் ோறி (ஆ) தயாரிப்பு ோறி (ெி) நிரல் ோறி (ஈ) ைிமல ோறி 

பதில்: (இ) 

4.ோர்க்சகட்டிங் கலமை என்பது ஒரு நிறுைனத்தால் அதன் இலக்கு ----- ெம்பாதிக்க ஒரு 

ெந்மதப்படுத்தல் திட்ெோகும் 

அைர்களின் ைிருப்பங்கமள திருப்தி செய்ைதன் மூலம் லாபம் 

(அ) சோத்த ைிற்பமனயாளர் (ஆ) ெில்லமற ைிற்பமனயாளர் (இ) நுகர்மைார் (ஈ) ைிற்பமனயாளர் 
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பதில்: (இ) 

5. அருைோன தயாரிப்புக்கான எடுத்துக்காட்டு எது? 

(அ) கல்ைி (ஆ) சோமபல்கள் (இ) ஆமெகள் (ஈ) ைாகனங்கள் 

பதில்: (அ) 

CHAPTER – 15 RECENT TRENDS IN MARKETING 

1. இமையம் மூலம் சபாருட்கள் / மெமைகமள ைிற்பது .................. 

(அ) பசுமே ெந்மதப்படுத்தல் (ஆ) ேின் ைைிகம் (இ) ெமூக ெந்மதப்படுத்தல் (ஈ) சேட்ொ 

ெந்மதப்படுத்தல் 

பதில்: (ஆ) 

2. இமையத்திற்கான நுமழைாயில் எது? 

(அ) மபார்ெல் (ஆ) ெிபியு (ெி) மோெம் (ஈ) சைபினார் 

பதில்: (இ) 

3. ஒரு செயமலச் சுற்றி ஒழுங்கமேக்கப்பட்ெ உற்பத்தி, உள்ளெக்க ைழங்குநர்கள் ேற்றும் 

ஆன்மலன் ெில்லமற ைிற்பமனயாளர்களின் சதாகுப்மப எது குறிக்கிறது? 

(அ) சேய்நிகர் ோல் (ஆ) ெங்கம் (இ) சேட்மொசேடியரி (ஈ) மபார்ெல் 

பதில்: (இ) 

4.ெமூக ெந்மதப்படுத்தல் .............. 

(அ) ெமூகம் (ஆ) ெமூக ைர்க்கம் (இ) ெமூக ோற்றம் (ஈ) ெமூக தீமே பதில்: (இ) 

5. ெமூக ஊெக ோர்க்சகட்டிங் பயனுள்ள பயன்பாடு ................. இன் ோற்று ைிகிதங்கமள அதிகரிக்கும் 

(அ) ைாங்குபைர்களுக்கு ைாடிக்மகயாளர் (ஆ) ைாடிக்மகயாளர்களுக்கு ெில்லமற ைிற்பமனயாளர் 

 (இ) ஒரு ைாங்குபைர் ேற்சறாரு ைாங்குபைருக்கு (ஈ) ெந்மதப்படுத்துபைரின் மநரடி சதாெர்பு 

பதில்: (அ) 

6.A நிறுைனத்தின் தயாரிப்புகள் ேற்றும் ைிமலகள் பார்மை மூலம் குறிக்கப்படுகின்றன ........ 

(அ) ைைிக ைண்டி (ஆ) ைமல மபார்ெல் (இ) ேின்னணு பட்டியல் (ஈ) ைருைாய் ோதிரி 
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பதில்: (இ) 

7.கிரீன் தங்குேிெம் கருத்து குழுைால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ெது ........... 

(அ) AMCE (b) ொொ (c) ரிமலயன்ஸ் (d) ICI 

பதில்: (அ) 

8. தூய நாெக ெில்லமற ைிற்பமனயாளர்கள் ................. 

(அ) ெந்மத உருைாக்கியைர்கள் (ஆ) பரிைர்த்தமன தரகர்கள் (இ) ைைிகர்கள் (ஈ) முகைர்கள் 

பதில்: (ஆ) 

CHAPTER-16 CONSUMERISM 

1. நுகர்மைார் என்ற சொல் இந்த ஆண்டில் நமெமுமறக்கு ைந்தது ................... 

(அ) 1960 (ஆ) 1957 (இ) 1954 (ஈ) 1958 

பதில்: (அ) 

2. நுகர்மைார் இயக்கத்தின் தந்மத யார்? 

(அ) ேகாத்ோ காந்தி (ஆ) திரு. ோன் எஃப். சகன்னடி (இ) ரால்ப் நாெர் (ஈ) ேைஹர்லால் மநரு 

பதில்: (இ) 

3. சபாருட்களின் ைிற்பமன ெட்ெம் ஆண்டு நிமறமைற்றப்பட்ெது? 

(அ) 1962 (ஆ) 1972 (இ) 1982 (ஈ) 1985 

பதில்: (இ) 

 

 

4. அமனத்து ைைிக நிறுைனங்களின் முக்கிய குறிக்மகாள் ........... 

(அ) மெமைமய ைழங்குதல் (ஆ) ெிறந்த ைாழ்க்மகத் தரத்மத ைழங்குதல் (இ) ெமூகத்திற்கு 

மதமைகமள ைழங்குதல் 

   (ஈ) லாபம் ெம்பாதிக்கவும் பதில்: (ஈ) 
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5. நுகர்மைார் பாதுகாப்புச் ெட்ெம் .............. 

(அ) 1.1.1986 (ஆ) 1.4.1986 (இ) 15.4.1987 (ஈ) 15.4.1990 

பதில்: (இ) 

ஒவ்சைாரு ஆண்டும் 6 -------- சபாதுேக்களுக்கு ைிழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் ைமகயில் நுகர்மைார் 

பாதுகாப்பு தினோக அறிைிக்கப்படுகிறது 

அைர்களின் உரிமே ேற்றும் சபாறுப்புகள் 

(அ) ஆகஸ்ட் 15 (ஆ) ஏப்ரல் 15 (இ) ோர்ச் 15 (ஈ) செப்ெம்பர் 15 

பதில்: (இ) 

7. எந்தசைாரு சபாருமளயும் ைாங்கும் அல்லது தனிப்பட்ெ பயன்பாட்டிற்காக மெமைகமளப் சபறும் 

எந்தசைாரு நபரும் ........... 

(அ) ைாடிக்மகயாளர் (ஆ) நுகர்மைார் (இ) ைாங்குபைர் (ஈ) பயனர் 

பதில்: (ஆ) 

8. ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் சபாதுச் ெமப நுகர்மைார் பாதுகாப்பு ைழிகாட்டி ைரிகளின் தீர்ோனத்மத 

நிமறமைற்றியது .............. 

(அ) 1985 (ஆ) 1958 (இ) 1986 (ஈ) 1988 

பதில்: (அ) 

CHAPTER – 17 CONSUMER PROTECTION 

1. நைனீ ெந்மதப்படுத்துதலின் இறுதி மநாக்கம் ............. 

(அ) அதிகபட்ெ லாபம் (ஆ) குமறந்தபட்ெ லாபம் (இ) நுகர்மைார் திருப்தி (ஈ) ெமூகத்திற்கு மெமை 

பதில்: (இ) 

2 ----- நைனீ ெந்மதப்படுத்தல் ராோ 

(அ) நுகர்மைார் (ஆ) சோத்த ைிற்பமனயாளர் (இ) தயாரிப்பாளர் (ஈ) ெில்லமற ைிற்பமனயாளர் 

பதில்: (அ) 

3. நுகர்மைாருக்கு அைர்கள் மைத்திருக்கும் உரிமேகள் இருப்பதால் ........... 
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(அ) நெைடிக்மககள் (ஆ) பதைி உயர்வு (இ) சபாறுப்புகள் (ஈ) கெமேகள் 

பதில்: (இ) 

4. பின்ைருைனைற்றில் எது ோன் எஃப் சகன்னடியால் சுருக்கப்பட்ெ நுகர்மைார் உரிமே அல்ல 

................ 

(அ) பாதுகாப்புக்கான உரிமே (ஆ) மதர்ந்சதடுக்கும் உரிமே (இ) நுகரும் உரிமே (ஈ) தகைல் அறியும் 

உரிமே 

பதில்: (அ) 

5. ஒரு நுகர்மைாரின் சபாறுப்பு ------ சபாருட்கமள ைாங்குைதற்கான ொன்றாக சபற மைண்டும் 

(அ) பை ரெீது (ஆ) உத்தரைாத அட்மெ (இ) ைிமலப்பட்டியல் (ஈ) இமை அமனத்தும் 

பதில்: (இ) 

CHAPTER- 18 GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM 

1. மதெிய நுகர்மைார் தகராறு நிைாரை ெமபயின் தமலைர் ............. 

(அ) இந்திய உச்ெ நீதிேன்றத்தின் மெமை அல்லது ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி 

(ஆ) பிரதேர் (இ) இந்திய ேனாதிபதி (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

பதில்: (அ) 

2. ோநில நுகர்மைார் பாதுகாப்பு கவுன்ெிலின் தமலைர் ............. 

(அ) உயர் நீதிேன்றத்தின் நீதிபதி (ஆ) முதலமேச்ெர் (இ) நிதியமேச்ெர் (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் 

இல்மல 

பதில்: (அ) 

3. ோைட்ெ ேன்றத்தின் தமலைர் ............. 

(அ) ோைட்ெ நீதிபதி (ஆ) உயர் நீதிேன்ற நீதிபதி (இ) உச்ெ நீதிேன்ற நீதிபதி (ஈ) மேற்கண்ெமை 

எதுவுேில்மல 

பதில்: (அ) 

4. ோநில கேிஷன் சபாருட்கள் அல்லது மெமைகளின் ேதிப்பு ேற்றும் ஏமதனும் உரிமே 

மகாரப்பட்ொல் இழப்படீு ைழங்கப்படும் புகார்கமள அளிக்க முடியும் ............ 
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(அ) ரூ .2 லட்ெம் ஆனால் ரூ .5 லட்ெம் (ஆ) ரூ .20 லட்ெம் ஆனால் ரூ .1 மகாடிக்கு மேல் இல்மல 

(இ) ரூ .3 லட்ெம் ஆனால் ரூ .5 லட்ெத்திற்கு ேிகாேல் (ஈ) ரூ .4 லட்ெம் ஆனால் ரூ .20 லட்ெத்திற்கு 

ேிகாேல் 

பதில்: (ஆ) 

5. மதெிய நுகர்மைார் தகராறு நிைாரை ஆமையத்திற்கு புகார் அளிப்பதற்கான அதிகாரம் உள்ளது, 

அங்கு சபாருட்கள் மெமைகளின் ேதிப்பு புகார் அளிக்கப்பட்ொல் ேற்றும் ஏமதனும் உரிமே 

மகாரப்பட்ொல் இழப்படீு ........... 

(அ) ரூ .1 மகாடிமயத் தாண்டியது (ஆ) ரூ .10 லட்ெத்மத தாண்டியது 

(இ) ரூ .5 லட்ெத்திற்கு மேல் (ஈ) ரூ .12 லட்ெத்மத தாண்டியது 

பதில்: (அ) 

6. ோைட்ெ ேன்றம் சபாருட்கள் அல்லது மெமைகளின் ேதிப்பு ேற்றும் ஏமதனும் உரிமே 

மகாரப்பட்ொல் இழப்படீு .............. 

(அ) ரூ .10,00,000 (ஆ) ரூ .20,00,000 க்கு கீமழ 

(இ) ரூ .40,00,000 (ஈ) ரூ .50,00,000 க்கு கீமழ 

பதில்: (ஆ) 

7. நுகர்மைார் ெங்கங்களின் ெர்ைமதெ அமேப்பு (IOCU) முதன்முதலில் நிறுைப்பட்ெது .............. 

(அ) 1960 (ஆ) 1965 (இ) 1967 (ஈ) 1987 

பதில்: (அ) 

8. நுகர்மைார் ைிழிப்புைர்வு பின்ைருைனைற்மற உள்ளெக்கியது ............ 

(அ) அதிகபட்ெ ெில்லமற ைிமல (எம்ஆர்பி) பற்றிய நுகர்மைார் ைிழிப்புைர்வு 

(ஆ) நியாயோன ைிமலக் கமெ பற்றிய நுகர்மைார் ைிழிப்புைர்வு 

(இ) ைிமல தரம் ேற்றும் உற்பத்தியின் காலாைதி மததி குறித்த நுகர்மைார் ைிழிப்புைர்வு 

(ஈ) மேமல உள்ள அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 
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9. புகார்கமளயும் ............. 

(அ) ேத்திய அரசு (ஆ) ோநில அரசு (இ) நுகர்மைார் குழு (ஈ) மேற்கூறியமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

10.ஒரு நுகர்மைார் பாதுகாக்கப்பெ மைண்டும் ............... 

(அ) உற்பத்தியின் குமறபாடுகள் (ஆ) உற்பத்தியின் குமறபாடுகள் 

(இ) நியாயேற்ற ேற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ ைர்த்தக நமெமுமறகள் (ஈ) மேற்கூறியமை 

அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER – 20 LIBERALIZATION, PRIVATIZATION AND GLOBALIZATION 

1 ......... என்பது புதிய சதாழில்துமற சகாள்மகயின் ைிமளைாகும், இது உரிே முமறமய ஒழித்தது 

(அ) உலகேயோக்கல் (ஆ) தனியார்ேயோக்கல் (இ) தாராளேயோக்கல் (ஈ) இமை எதுவுேில்மல 

பதில்: (இ) 

2 .----- என்பது முன்னர் இருந்த சதாழில்கமள அமேக்க தனியார் துமறமய அனுேதிப்பதாகும் 

சபாதுத்துமறக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

(அ) தாராளேயோக்கல் (ஆ) தனியார்ேயோக்கல் (இ) உலகேயோக்கல் (ஈ) சபாது நிறுைனம் 

பதில்: (ஆ) 

3 ----- உரிமேயானது அைர்களின் ைலுைான அடித்தளத்தின் காரைோக மதரியோன மேலாண்மே 

முடிவுகமள எடுக்கிறது 

ெர்ைமதெ ேட்ெத்தில் 

(அ) தனியார் (ஆ) சபாது (இ) கார்ப்பமரட் (ஈ) எம்.என்.ெி. 

பதில்: (அ) 

4 ------- மதெிய சபாருளாதாரத்திற்கு இமெயிலான தமெகமள நீக்குைதன் ைிமளைாக 

சபாருட்கள் மெமை மூலதனம் ேற்றும் உமழப்பு 

(அ) தனியார்ேயோக்கல் (ஆ) தாராளேயோக்கல் (இ) உலகேயோக்கல் (ஈ) சைளிநாட்டு ைர்த்தகம் 
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பதில்: (இ) 

5. புதிய சபாருளாதாரக் சகாள்மக இந்த ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ெது .............. 

(அ) 1980 (ஆ) 1991 (இ) 2013 (ஈ) 2015 

பதில்: (ஆ) 

CHAPTER – 21 THE SALE OF GOODS ACT 1930 

1. சபாருட்களின் ைிற்பமன ெட்ெம் ஆண்டு நிமறமைற்றப்பட்ெது ........... 

(அ) 1940 (ஆ) 1997 (இ) 1930 (ஈ) 1960 

பதில்: (இ) 

 

2. ைிற்பமன ஒப்பந்தத்தின் அத்தியாைெிய உறுப்பு எது? 

(அ) இரண்டு கட்ெிகள் (ஆ) சொத்து பரிோற்றம் (இ) ைிமல (ஈ) மேற்கூறியமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

3. கீமழ உள்ளைற்றில் எது நல்லதல்ல? 

(அ) பங்குகள் (ஆ) ஈவுத்சதாமக செலுத்த மைண்டியமை (இ) பயிர்கள் (ஈ) நீர் 

பதில்: (ஆ) 

4. ைிற்பமனயின் மபாது ----- ைிற்க உரிமே உண்டு 

(அ) ைாங்குபைர் (ஆ) ைிற்பமனயாளர் (இ) ைாெமகதாரர் (ஈ) ெரக்கு 

பதில்: (ஆ) 

5. சபாருட்களில் உள்ள சொத்து என்றால் ............ 

(அ) சபாருட்களின் உமெமே (ஆ) சபாருட்களின் காைலர் (இ) சபாருட்களின் உரிமே (ஈ) இரண்டும் 

((அ) ேற்றும் ((ஆ) 

பதில்: (இ) 

6. குறிப்பிட்ெ சபாருட்கள் ----- ைிற்பமன மநரத்தில் அமெயாளம் காைப்பட்ெ சபாருட்கமளக் 

குறிக்கின்றன 
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(அ) ஒப்பந்தம் (ஆ) ஒப்பந்தம் (இ) உத்தரவு (ஈ) கெமே 

பதில்: (ஆ) 

7. பின்ைரும் ைமககளில் உரிமேமய உெனடியாக ைாங்குபைருக்கு ோற்றுைது எது? 

(அ) சபாருட்கள் கண்ெறியப்படும்மபாது (ஆ) சபாருட்கள் சபாருத்தோனதாக இருக்கும்மபாது 

     (இ) மகரியருக்கு ைழங்கல் (ஈ) ைிற்பமன அல்லது ைருைாய் அடிப்பமெயில் 

பதில்: (இ) 

8 ----- என்பது ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய மநாக்கத்திற்கு இமையான ஒரு நிபந்தமனயாகும் 

(அ) உத்தரைாதம் (ஆ) நிபந்தமன (இ) உரிமே (ஈ) ஒப்பந்தம் 

பதில்: (அ) 

9. செலுத்தப்பொத ைிற்பமனயாளர், அைர் சபாருட்கமள மைத்திருக்கும் சபாருட்களின் ேீது தனது 

உரிமே உரிமேமயப் பயன்படுத்த முடியும் ............... 

(அ) சபாருட்களின் உரிமேயாளர் (ஆ) ைாங்குபைரின் முகைர் (ெி) ைாங்குபைருக்கான சபய்லி (ஈ) 

இமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

10. செலுத்தப்பொத ைிற்பமனயாளர் ைாங்குபைர் செல்லும் இெத்தில் சபாருட்கமள 

நிறுத்துைதற்கான தனது உரிமேமயப் பயன்படுத்த முடியும் ....... 

(அ) இது கமரப்பான் ஆகிறது (ஆ) ைிமல சகாடுக்க ேறுக்கிறது (இ) ைிமல செலுத்துதல் (ஈ) 

இரண்டும் ((அ) ேற்றும் ((ெி) 

பதில்: (அ) 

CHAPTER – 22 THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT 1881 

1. மபச்சுைார்த்மதக்குட்பட்ெ கருைி ெட்ெங்கள் ஆண்டில் நிமறமைற்றப்பட்ென ............ 

(அ) 1981 (ஆ) 1881 (இ) 1994 (ஈ) 1818 

பதில்: (ஆ) 

2.குறிப்பிெக்கூடிய கருைி ஒரு ----- கருைியாக இருந்தால் ைிநிமயாகத்தால் இலைெோக ோற்ற 

முடியும் 
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(அ) உத்தரவு (ஆ) தாங்கி (இ) இரண்டுமே அ & பி (ஈ) மேற்கூறியமை எதுவுேில்மல 

பதில்: (ஆ) 

3. மபச்சுைார்த்மதக்குட்பட்ெ கருைியின் இெோற்றம் செய்பைர் ஒருைர் .............. 

(அ) கருைிமய யார் ோற்றுைது (ஆ) யாருமெய சபயரில் அது ோற்றப்படுகிறது 

(இ) அமத யார் கைர்ந்திழுக்கிறார்கள் (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

பதில்: (ஆ) 

பரிோற்ற ேமொதாைில் கட்ெிகளின் எண்ைிக்மக ............ 

(அ) 2 (ஆ) 6 (ெி) 3 (ஈ) 4 

பதில்: (இ) 

5. மபச்சுைார்த்மதக்குட்பட்ெ கருைிகளின் ெட்ெம் 6 பிரிவு 1881 உென் சதாெர்புமெயது ........ 

(அ) உறுதிசோழி குறிப்பு (ஆ) பரிோற்ற பில்கள் (இ) காமொமல (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

பதில்: (இ) 

6. --------- தாங்கும் கருைியாக இருக்க முடியாது 

(அ) ெரிபார்ப்பு (ஆ) உறுதிசோழி குறிப்பு (இ) பரிோற்ற பில்கள் (ஈ) மேற்கண்ெமை எதுவுேில்மல 

பதில்: (அ) 

 

7. கெக்கும்மபாது மேலும் மபச்சுைார்த்மத தமெ 

(அ) மபச்சுைார்த்மதக்குட்பட்ெ கெத்தல் அல்ல (ஆ) சபாதுக் கெத்தல் 

(இ) ஏ / ெி செலுத்துமைார் கெத்தல் (ஈ) ெிறப்பு கெத்தல் 

பதில்: (அ) 

8. அைேதிப்பு ஏற்பட்ொல் எந்தசைாரு ஒப்புதலும் ஒப்புதலாளருக்கு சபாறுப்பு ஏற்படுைதிலிருந்து 

ைிடுைிக்கிறது 

(அ) கட்டுப்பாொன (ஆ) முகநூல் (ெி) ொன்ஸ் ேறுெீரமேப்பு (ஈ) ஒருங்கிமைப்பு i 
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பதில்: (ஆ) 

9. ஒரு காமொமல அதன் மததியிலிருந்து _____ ோதங்களுக்குப் பிறகு பமழயதாகிைிடும்: 

(அ) 3 (பி) 4 (ெி) 5 (ஈ) 1 

பதில்: (அ) 

10. சபாருட்களுக்கான தமலப்பு ஆைைம் ைிலக்குகிறது 

(அ) லாரி ரெீது (ஆ) ரயில்மை ரெீது (இ) ஏர்மை பில் (ஈ) ைிமலப்பட்டியல் 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER – 23 ELEMENTS OF ENTREPRENEURSHIP 

1. கீழ்க்கண்ெைற்றில் எது உற்பத்தி காரைி? 

(அ) நிலம் (ஆ) சதாழிலாளர் (இ) சதாழில்முமனவு (ஈ) மேற்கூறியமை அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

2. சதாழில்முமனமைார் ............. என ைமகப்படுத்தப்பெைில்மல. 

(அ) இெர் தாங்கி (ஆ) புதுமேப்பித்தன் (இ) பைியாளர் (ஈ) அமேப்பாளர் 

பதில்: (ஆ) 

3. ஒரு சதாழில்முமனமைாரின் பண்புகள் என்ன? 

(அ) நிறுைனத்தின் ஆைி (ஆ) சநகிழ்வுத்தன்மே (இ) தன்னம்பிக்மக (ஈ) மேற்கூறிய அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

4. கீழ்க்கண்ெைற்றில் எது நிர்ைாக செயல்பாொக ைமகப்படுத்தப்பெைில்மல? 

(அ) திட்ெேிெல் (ஆ) ெந்மதப்படுத்தல் (இ) ஒழுங்கமேத்தல் (ஈ) கட்டுப்படுத்தும் பதில்: (இ) 

5. கீமழ உள்ளைற்றில் ைைிக செயல்பாடு எது? 

(அ) கைக்கியல் (ஆ) ஒருங்கிமைப்பு (இ) மயாெமன கண்டுபிடிப்பு (ஈ) திட்ெேிெல் 

பதில்: (அ) 

CHAPTER – 24 TYPES OF ENTREPRENEURS 
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1. செயல்பாட்டின் அடிப்பமெயில் இல்லாத சதாழில்முமனமைாரின் ைமகமயத் மதர்வுசெய்க ......... 

(அ) புதுமே (ஆ) கிளாெிக்கல் (இ) ஃமபபியன்ஸ் (ஈ) ட்மரான் 

பதில்: (இ) 

2. உந்துதலின் அடிப்பமெயில் இல்லாத சதாழில்முமனமைாரின் ைமகமயத் மதர்வுசெய்க .......... 

(அ) தூய (ஆ) கார்ப்பமரட் (இ) தன்னிச்மெயான (ஈ) தூண்ெப்பட்ெ 

பதில்: (இ) 

3. ைைிக சதாழில்முமனமைாரின் செயல்பாடு பின்ைருைனைற்றில் எது? 

(அ) உற்பத்தி (ஆ) ெந்மதப்படுத்தல் (இ) செயல்பாடு (ஈ) மேற்கூறிய அமனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

4. ைர்த்தக சதாழில்முமனமைாரின் சூழலில் ஒற்மறப்பமெ ஒன்மறக் கண்டுபிடி ........... 

(அ) ைிற்பமன (ஆ) கேிஷன் (இ) ைாங்குதல் (ஈ) உற்பத்தி 

பதில்: (ஈ) 

5. கார்ப்பமரட் சதாழில்முமனமைார் ............. 

(அ) இன்ட்ராபிரீனூர் (ஆ) ைிளம்பரதாரர் (ெி) மேலாளர் (ஈ) பங்குதாரர் 

பதில்: (இ) 

மகாழி, பூக்கள், பழங்கள் மபான்றமை ---- சதாழில்முமனமைாரின் சதாெர்புமெய தயாரிப்புகள் 

என்று அமழக்கப்படுகின்றன 

(அ) கார்ப்பமரட் (ஆ) ெில்லமற (இ) ைர்த்தகம் (ஈ) ைிைொய 

பதில்: (ஈ) 

7. ------ சதாழில் முமனமைார் ைழங்கல் மெமைகள் மபாலல்லாேல் 

(அ) மஹாட்ெல் உரிமேயாளர்கள் (ஆ) ைங்கி (இ) ைிோன நிறுைனங்கள் (ஈ) கால்நமெகள் பதில்: (ஈ) 

8. தூய சதாழில்முமனமைாரின் மநாக்கம் .............. 

(அ) மெமைமய ைழங்குதல் (ஆ) லாபம் ஈட்டுதல் (இ) நிமலமய அமெதல் (ஈ) பி & ெி இரண்டும் 
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பதில்: (ஈ) 

9. இைற்றில் எது சதாழில்நுட்பத்மத அடிப்பமெயாகக் சகாண்ெது? 

(அ) நைனீ (ஆ) சதாழில்முமற (இ) கார்ப்பமரட் (ஈ) சதாழில்துமற 

பதில்: (இ) 

10. கீழ்க்கண்ெைற்றில் எது ஃமபபியன்ஸ் சதாழில்முமனமைாரின் பண்பு அல்ல? 

(அ) கன்ெர்மைடிவ் (ஆ) ஆபத்து சைறுப்பு (இ) ெந்மதகம் (ஈ) தகைமேப்பு 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER -25 GOVERNMENT SCHEMES FOR ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT 

1. இந்திய சபாருளாதாரத்மத நைனீேயோக்குைதற்கான அமனத்து முயற்ெிகளும் 

சதாெங்கப்பட்ென 

மெமைகள் ேின்னணு முமறயில் கிமெக்கின்றன. 

(அ) ஸ்ொண்ட் அப் இந்தியா (ஆ) ஸ்ொர்ட் அப் இந்தியா (இ) டிேிட்ெல் இந்தியா (ஈ) இந்தியாைில் 

தயாரித்தல் 

பதில்: (இ) 

2. ---- இந்தியாமை உலகளாைிய ைடிைமேப்பு ேற்றும் உற்பத்தி மேயோக ோற்ற 

ைடிைமேக்கப்பட்டுள்ளது 

(அ) டிேிட்ெல் இந்தியா (ஆ) இந்தியாைில் தயாரித்தல் (இ) இந்தியாமைத் சதாெங்குதல் (ஈ) 

இந்தியாமை ைடிைமேத்தல் 

பதில்: (ஆ) 

3. --- கண்டுபிடிப்பு கலாச்ொரத்மத மேம்படுத்துைதற்கான இந்தியாைின் முயற்ெி ேற்றும் 

(அ) AIM (b) STEP (c) SEED (d) AIC 

பதில்: (அ) 

4. ---- நிதி சதாழில்நுட்ப ஆதாரங்கள் மபான்ற சதாழிலாளர் மூலங்கள் மபான்ற அம்ெங்கமள 

உள்ளெக்கியதாக இருக்க மைண்டும் 

ேற்றும் மூலப்சபாருள் ெந்மத திறன் ேற்றும் லாபம். 
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(அ) சதாழில்நுட்ப அறிக்மக (ஆ) நிதி அறிக்மக (இ) திட்ெ அறிக்மக (ஈ) முன்மனற்ற அறிக்மக 

பதில்: (இ) 

5. ----- திட்ெ அறிக்மகயில் துைிகரத்மத நிர்ைகிப்பதற்கான ைழிமுமறமய மெர்க்க மைண்டும். 

(அ) ைங்கியாளர் (ஆ) அரசு (இ) கென் ைழங்கும் நிறுைனங்கள் (ஈ) சதாழில்முமனமைார் 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER – 26 COMPANIES ACT 2013 

1. பதிவுசெய்யப்பட்ெ அலுைலகத்தின் நிமலமே குறித்த அறிைிப்மப நிறுைனம் பதிவுசெய்த 

நாளிலிருந்து நிறுைனங்களின் பதிைாளருக்கு ைழங்க மைண்டும். 

(அ) 14 நாட்கள் (ஆ) 21 நாட்கள் (இ) 30 நாட்கள் (ஈ) 60 நாட்கள் 

பதில்: (இ) 

2. ஒரு நிறுைனத்மத உருைாக்குைதற்கான மயாெமனமய கற்பமன செய்யும் ஒருைர் எவ்ைாறு 

அமழக்கப்படுகிறார்? 

(அ) இயக்குநர் (ஆ) நிறுைன செயலாளர் (இ) பதிைாளர் (ஈ) ைிளம்பரதாரர் 

பதில்: (ஈ) 

3. பதிவு செய்யும் மபாது ஒரு நிறுைனம் நிர்ையிக்கப்பட்ெ கட்ெைத்மத எந்த ைமக 

மூலதனத்திற்காக செலுத்துகிறது? 

(அ) ெந்தா மூலதனம் (ஆ) அங்கீகரிக்கப்பட்ெ மூலதனம் (இ) பைம் செலுத்திய மூலதனம் (ஈ) 

ைழங்கப்பட்ெ மூலதனம் 

பதில்: (ஆ) 

தற்மபாதுள்ள பங்குதாரர்களிெேிருந்து மூலதனத்மத திரட்ெ ஒரு நிறுைனம் பின்ைரும் எந்த 

ைமகயான பங்குகமள சைளியிடுகிறது? 

(அ) பங்கு பங்குகள் (ஆ) உரிமேகள் பங்குகள் (இ) ைிருப்பத்மதர்வுகள் (ஈ) மபானஸ் பங்குகள் 

'பதில்: (ஆ) 
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5. நிமறமைற்றப்பெ மைண்டிய தீர்ோனத்தின் ைமகமய குறிப்பிெவும் நிறுைனத்தின் பதிவு 

செய்யப்பட்ெ அலுைலகத்தின் இருப்பிெத்மத நகரம் அல்லது கிராேம் அல்லது நகரத்திற்குள் மதர்வு 

செய்யவும் ........... 

(அ) ொதாரை (ஆ) ெிறப்பு (இ) ொதாரை அல்லது ெிறப்பு (ஈ) குழு 

பதில்: (ஈ) 

6. பங்குகமள யார் ைழங்க முடியும்? 

(அ) சபாது (ஆ) தனியார் (இ) ஒருைர் (ஈ) ெிறியைர் 

பதில்: (அ) 

7. மபச்சுைார்த்மதக்குட்பட்ெ கருைி ெட்ெத்தின் கீழ் ைரும் ஆைைத்மத குறிப்பிெவும் ................ 

(அ) பங்கு ொன்றிதழ் (ஆ) பங்கு (இ) பங்கு ைாரண்ட் (ஈ) பங்கு பதில்: (இ) 

8. தற்மபாதுள்ள பங்குதாரருக்கு இலைெோக ைழங்கப்படும் பங்குகள் .......... 

(அ) மபானஸ் பங்கு (ஆ) பங்கு பங்கு (இ) ெரியான பங்கு (ஈ) ைிருப்பப் பங்கு 

பதில்: (அ) 

9. தற்மபாதுள்ள பங்குதாரருக்கு முதலில் குமறந்த ைிமலயில் ைழங்கப்படும் பங்குகள் 

அறியப்படுகின்றன ..... 

(அ) மபானஸ் பங்கு (ஆ) பங்கு பங்கு (இ) ெரியான பங்கு (ஈ) ைிருப்பப் பங்கு 

பதில்: (இ) 

10. நிறுைனங்கள் ெட்ெம் 2013 இல் பங்குகமள சைளியிடுைமத தமெ செய்கிறது .............. 

(அ) பிரீேியம் (பி) ெே (ெி) தள்ளுபடி (ஈ) ெே ேற்றும் பிரீேியத்தில் 

பதில்: (இ) 

CHAPTER- 27 COMPANY MANAGEMENT 

1. நிறுைனங்கள் ெட்ெம் 2013 இன் படி ஒரு நபர் ----- நிறுைனங்களில் இயக்குநராக பதைி ைகிப்பார் 

(அ) 5 நிறுைனங்கள் (ஆ) 10 நிறுைனங்கள் (இ) 20 நிறுைனங்கள் (ஈ) 15 நிறுைனங்கள் 

பதில்: (இ) 
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2. எந்த ------ இயக்குநமர ஒரு நிதி நிறுைனம் நியேிக்கிறது? 

(அ) பரிந்துமரக்கப்பட்ெைர் (ஆ) கூடுதல் (இ) சபண்கள் (ஈ) நிழல் 

பதில்: (அ) 

3.ஒரு தனியார் நிறுைனத்திற்கு குமறந்தபட்ெம் ................. 

(அ) ஏழு இயக்குநர்கள் (ஆ) ஐந்து இயக்குநர்கள் (இ) மூன்று இயக்குநர்கள் (ஈ) இரண்டு இயக்குநர்கள் 

பதில்: (ஈ) 

4.ஒரு சபாது நிறுைனத்தில் குமறந்தபட்ெம் ----- இயக்குநர்கள் இருக்க மைண்டும் 

(அ) பன்னிரண்டு (ஆ) ஏழு (இ) மூன்று (ஈ) இரண்டு 

பதில்: (இ) 

5. ஒரு சபாது நிறுைனத்திற்கு ரூ .---- அல்லது அதற்கு மேற்பட்ெ பங்கு மூலதனத்மதக் சகாண்ெ ஒரு 

இயக்குனர் இருக்கலாம், 

(அ) ஒன்று (ஆ) மூன்று (ெி) ஐந்து (ஈ) ஏழு 

பதில்: (இ) 

6. நிறுைனங்கள் ெட்ெத்தின் கீழ் பின்ைரும் அதிகாரங்களில் ஒன்மற ைாரியத்தால் பயன்படுத்த 

முடியும் 

இயக்குனர்களின்? 

(அ) நிறுைனத்தின் நிறுைனங்கமள ைிற்க அதிகாரம் (ஆ) அமழப்பதற்கான ெக்தி 

(இ) பைம் செலுத்திய மூலதனத்மத ைிெ அதிகோக கென் ைாங்கும் அதிகாரம் (ஈ) ஒரு 

தைிக்மகயாளமர ேீண்டும் நியேிக்கும் அதிகாரம் 

பதில்: (ஆ) 

7. எந்த இயக்குனர் தகுதிைாய்ந்த பங்குகமள மைத்திருக்க மைண்டியதில்மல? 

(அ) ேத்திய அரசுக்கு நியேிக்கப்பட்ெ இயக்குநர்கள் (ஆ) பங்குதாரர்களுக்கு நியேிக்கப்பட்ெ 

இயக்குநர்கள் 

(இ) நிர்ைாக இயக்குநருக்கு நியேிக்கப்பட்ெ இயக்குநர்கள் (ஈ) இயக்குநர்கள் குழுைிற்கு 

நியேிக்கப்பட்ெ இயக்குநர்கள் 
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பதில்: (அ) 

8. நிறுைனத்தின் பைத்மத ஒழுங்குபடுத்தும் இயக்குநர்களின் ெிமல என்ன? 

(அ) ைங்கியாளர் (ஆ) மைத்திருப்பைர் (இ) முகைர் (ஈ) அறங்காைலர்கள் 

பதில்: (ஈ) 

9. நிறுைனங்கள் ெட்ெத்தின் படி இயக்குநர்கமள நியேிக்க மைண்டும் .................. 

(அ) ேத்திய அரசு (ஆ) நிறுைன ெட்ெம் தீர்ப்பாயம் 

(இ) சபாதுக் கூட்ெத்தில் நிறுைனம் (ஈ) இயக்குநர்கள் குழு 

பதில்: (இ) 

10. இயக்குநர்கள் இயக்குநர்கமள நியேிக்கும் அதிகாரத்மத .............. 

(அ) கூடுதல் இயக்குநர்கள் (ஆ) ொதாரை காலியிெத்மத நிரப்புதல் 

(இ) ோற்று இயக்குநர்கள் (ஈ) மேற்கூறியமை 

பதில்: (ஈ) 

CHAPTER – 28 COMPANY SECRETARY 

1. ஒரு நிறுைனத்தில் ஒரு நிறுைனத்தின் செயலாளரின் நிமலமய குறிப்பிடுங்கள் ............ 

(அ) ஒரு உறுப்பினர் (ஆ) ஒரு இயக்குனர் (இ) ஒரு சுயாதீனோன (ஈ) ஒரு பைியாளர் ஒப்பந்தக்காரர் 

பதில்: (ஈ) 

 

2. ஒரு நிறுைனத்தின் செயலாளராக யார் முடியும்? 

(அ) தனிநபர் நபர் (ஆ) கூட்டு நிறுைனம் (இ) கூட்டுறவு ெங்கங்கள் (ஈ) சதாழிற்ெங்கங்கள் 

பதில்: (அ) 

3. நிறுைனத்தின் ைாழ்நாளில் ஒரு முமற ேட்டுமே எந்த கூட்ெம் நெத்தப்படும்? 

(அ) ெட்ெரீதியான (ஆ) ைருொந்திர சபாது (இ) கூடுதல் ொதாரை (ஈ) ைகுப்பு சபாது 

பதில்: (அ) 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams – 12th Commerce Book Back MCQS 

32                                                                   www.bharatexams.com  
 

4.மபார்டு கூட்ெங்கள் ஒரு ைருெத்தில் குமறந்தபட்ெம் ............... முமற நெத்தப்பெ மைண்டும். 

(அ) 2 (பி) 3 (ெி) 4 (ஈ) 5 

பதில்: (இ) 

5. நிறுைனத்தின் ைருொந்திர சபாதுக் கூட்ெத்தில் மபெ யாருக்கு உரிமே இல்மல? 

(அ) தைிக்மகயாளர் (ஆ) பங்குதாரர் (ெி) ப்ராக்ஸி (ஈ) இயக்குநர்கள் 

பதில்: (இ) 

6. ெட்ெரீதியான கூட்ெத்மத கூட்ெ மைண்டிய அைெியேில்லாத நிறுைனத்மத குறிப்பிடுங்கள் 

................ 

(அ) பரைலாக சபாதுைில் (ஆ) தனியார் ைமரயறுக்கப்பட்ெமை 

     (இ) சபாது ைமரயறுக்கப்பட்ெ (ஈ) பங்கு மூலதனத்மதக் சகாண்ெ உத்தரைாதம் 

பதில்: (ஆ) 

7. இது இமைக்கப்பட்ெ மததியிலிருந்து முதல் ைருொந்திர சபாதுக் கூட்ெம் ..... ோதங்களுக்குள் 

நெத்தப்பெ உள்ளது. 

 (அ) பன்னிரண்டு (ஆ) பதிமனந்து (இ) பதிசனட்டு (ஈ) இருபத்தி ஒன்று 

பதில்: (ஆ) 

8. ெிறப்புத் தீர்ோனத்மத நிமறமைற்ற பங்குதாரர்களின் ெதைதீம் என்ன? 

(அ) இது ஒருேனதாக இருக்க மைண்டும் (ஆ) 90% க்கும் குமறயாதது (இ) 75% க்கும் குமறயாதது (ஈ) 

50% க்கும் அதிகோக 

பதில்: (இ) 

9. ஒரு ெிறப்புத் தீர்ோனத்மத பதிைாளரிெம் தாக்கல் செய்ய மைண்டும் ...... 

(அ) 7 நாட்கள் (ஆ) 14 நாட்கள் (இ) 30 நாட்கள் (ஈ) 60 நாட்கள் 

பதில்: (இ) 

10. ஒரு ெிறப்பு தீர்ோனம் மதமை ..... 
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(அ) கெனடீுகமள ேீட்டுக் சகாள்ளுங்கள் (ஆ) ஈவுத்சதாமகமய அறிைிக்கவும் (இ) இயக்குநர்கமள 

நியேித்தல் (ஈ) தைிக்மகயாளமர நியேித்தல் 

பதில்: (ஈ) 
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