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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 1  ( 2018 ) 

12 – ஆ6 வ789 

வணிகவிய< 
 ேநர6 : 2.30 மணி                                                               மதி8ெப! : 90 

                                            ப7தி ---- I 
  அைன#A வினாBகCB76 விைடயளிBக'6.                                20 × � = 20 

1. HI"ற'K சMகMக. ெதாடMக8ப"வA --------- 
(அ)  கிராம89றMகளி< மI"6             (ஆ)  நகரMகளி< மI"6  

        (இ) மாநில தைலநகரMகளி<மI"6       ( ஈ)  நக&9றMகளிQ6 , கிராம89றMகளிQ6   
  2.  பாAகா89 ெதாழிSசாைலகCB7 ஏSற உகVத ெதாழி<Wைற அைம89 --------- 

(அ)   வா*ய அைம89   (ஆ)  ெபாABHI"X    (இ)   AைறWைற அைம89  (ஈ)  அரY நிZம6 
3.  தனியா. வணிக*[ க\ன உைழ8பிS7 ]!"ேகாலா^ அைமவA  -------- 

(அ) இலாப6   (ஆ) நIடKச6    (இ) திறைம   (ஈ)  ேமSக!ட ஏA6 இ<ைல  
4.  HIடா!ைம பதி' ----------- 

(அ)   கIடாய6             (ஆ)  விX8ப#தி[ ேப*<          (இ)  அவசிய6 இ<ைல 
5.  HIடா!ைமயி[ அ\பைடB HZ ----------- 

(அ) `ரண ந<ல ந6பிBைக     (ஆ)  HIடாளிகளிைடேய  உற'     (இ) H\ ெதாழி< ெச^த<   
6.  நிZம#தி[ ெசா#ABகைள நி&வகிB76ெபாaA6, பய[ப"#A6ெபாaA6 இயB7ந&க. ----------- 

நிைலயி< ெசய<ப"கி[றன&.  
     (அ)  அதிகா*க.       (ஆ) ெபாZ8பா!ைமய&      (இ) Wகவ&க.    (ஈ) தரக&க.  
7. தவறான ஒ[Z எA? 
    பM7 சா[றிதழி< கீfக!ட விவரMக. ெகா"Bக8பI\XB76. 
     (அ) பM7ந*[ ெபய&         (ஆ) பM7களி[ எ!ணிBைக   
     (இ) பM7க. மீA ெசQ#த8 ெபறாத ெதாைக  (ஈ) பM7களி[ தனி8பIட எ!க. 

   8.  W[h*ைம8 பM7 W[h*ைம ெபSறிX8பA -------- 
        (அ)  பMகாதாய6 ெபZவதி< மI"6         (ஆ)  வாB7*ைமையK ெசQ#Aவதி< 

     (இ)  பMகாதாய6 ெபZவதிQ6 நிZம6  கைல8பி[ேபாfA பM7 Wதைல# திX6ப8        
          ெபZவதிQ6  
9.  ெபாA வைரயைற நிZம#தி< 7ைறVதள' உZ8பின&களி[ எ!ணிBைக --------- 

      (அ)  2      (ஆ)  5      (இ)  7     (ஈ)  10 
10.  ஒX நிZம#தி[ ெசய<பாI" எ<ைலைய உண&#A6 ஆவண6 ---------- 
     (அ) நிZம#தி[ அைம89 Wைறேய"      (ஆ) நிZமK ெசய< விதிக. 
     (இ) தகவலறிBைக              (ஈ) சIடWைற உZதி விள6ப& 
11.  ஒX ெபாAவைரயZ நிZம#தி< இயB7ந& ஒXவ& ைவ#திXBக ேவ!\ய த7தி8 பM7களி[ 

மதி89 ------------ 

     (அ)  `.`.`.`.    5,000 B7   (ஆ) `.`.`.`.    5,00,000 B7    (இ)  `.`.`.`.    50,000 B7    (ஈ)  `.`.`.`.    500 B7 

12.  இX ஆ!"8 ெபாABHIடMகCB7 இைடேய உ.ள கால இைடெவளி -----------                                                                                                    

(அ) 12 மாதMகCB7 மிகாம< இXBக ேவ!"6   (ஆ) 15 மாதMகCB7 மிகாம< இXBக     

          ேவ!"6    (இ) 18 மாதMகCB7 மிகாம< இXBக ேவ!"6         

13.  ஒேர சமய#தி< ---------- நிZமMகCB7 ேம< ஒX நப& ேமலா!ைம இயB7நராக பணியாSற 
W\யாA. 

      (அ)   4         (ஆ)       3     (இ)    2    (ஈ)  5 
14.  பM7 மாSறக6 இதி<  ஈ"பI\XBகிறA ---------- 
    (அ)  சரB7       (ஆ)   ேசைவ       (இ)  நிதி ப#திரMக.       (ஈ)  நாI\[  பண6 
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15.  எதிQ6 ெகIடைதேய கா!கி[ற  மன8பாM7 ெகா!டவ&  ---------- 
     (அ)  கைலமா[     (ஆ)  கர\       (இ)  காைள         (ஈ)   Wடவா#A 
16. ெசபியி<, சைப# தைலவ& மSZ6 வா*ய#தி[ ------------- உZ8பின&க. ம#திய அரசா< 

நியமிBக8ப"கி[றA: 
     (அ  6       (ஆ)  5      (இ)  7      (ஈ)   3 
17.  ம#திய HI"ற' வMகி ெதாடMக8ப"வA ------------ 
     (அ)   கிராமMகளி<    (ஆ)  மாவIட# தைலநகரMகளி<   (இ)  மாநில# தைலநகரMகளி<                
      (ஈ)  நக&89றMகளி< 
18.  ஒX HI"ற'K சிற8பMகா\ அளி8பA  ------------- 
     (அ)   கட[         (ஆ)  ேசைவ         (இ)  சரB7க.          (ஈ)  ெராBக6 
19.  ெபாAமBகC6 இVநிZவன#தி[ பM7கைள வாMகலா6 ------------- 
     (அ)   Aைறவா* அைம89      (ஆ)  ெபாABகழக6       (இ)   அரY நிZம6   
20.  அரY நிZம6 இவSறி[ கீf8 பதி' ெச^ய8ப"கிறA -------------- 
     (அ)  ைமய அ<லA மாநிலஅரசி[ சIட6       (ஆ) இVதிய நிZமK சIட6 1956     
      (இ)  அரசாைண         (ஈ)  அரசிய< அைம89 சாசன6 

ப7தி --- II 

எைவேயh6 7 வினாBகCB7 விைடயளிBக'6.அவSறி< வினா எ! 21- B7 கIடாய6            

விைடயளிBக'6.                                                     7	×	2 = 14 
21. HIடா!ைம எ[ற பத#திைன விளB7க. 
22. ெபாAB HI"X எ[றா< எ[ன ? 
23. வைரயறா8 ெபாZ89 எ[றா< எ[ன ? 
24. HIடா!ைம ஒ8பாவன6 எ[றா< எ[ன ?  
25. அய<நாI" நிZம6 எ[பத[ ெபாX. யாA? 
26. நi\#த வாf' எ[றா< நiவி& அறிவA யாA ? 
27. 7Zம8 பMெகா8ப6 ெபறவி<ைலெயனி< எ[ன விைள' ஏSப"6 ?         
28. சிற89# தi&மான6 எ[றா< எைதB 7றிB76 ? 
29. பதிலா. எ[றா< எ[ன ? 
30. பI\யலி"தலி[ பய[க. யாைவ  ? 

ப7தி --- III 

எைவேயh6 7 வினாBகCB7 விைடயளிBக'6.அவSறி< வினா எ! 31- B7 கIடாய6       

விைடயளிBக'6.                                                                          7	×	3 = 21 

31. எVத காரணMகCBகாக அைம8ைப8 பSறி ப\8பA WBகிய#Aவ6 வா^VதA ? 
32. தனிவணிக*[ எ<லா 7ைறகைளj6 HIடா!ைம கைளகிறதா? விளBக6 தXக. 
33. இVAB HI" 7"6ப6 பSறி சிZ7றி89 வைரக. 
34. ஆதர' பMகாதய6 எ[றா< எ[ன ? 
35. HIடாளிகளி[ எைவேயh6 ஆZ உ*ைமகைள விளB7க  
36. இயB7ந&க. நியமிBக8ப"6 WைறகைளB 7றி8பி"க. 
37. பI\யலி"த< எ[றா< எ[ன ? 
38. பரkபர நிதியி[ வைரவிலBகண6 HZக. 
39. WதlIடாள&, ஊக வணிக&  இவ&கCBகிைடேய உ.ள ேவZபா"க. யாைவ ? ( ஏேதh6 3 ) 
40. இராnவ6  சா&Vத ெதாழி<கCB7, AைறWைற அைம8ேப சிறVதA என எதனா<                    

Hற8ப"கிறA ? 
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ப7தி --- IV 

அைன#A வினாBகCB76 விைடயளிBக'6.                                         7	×	5 = 35 

41. தனிநப& வணிக#தி[ 7ணாதிசயMகளி< எைவேயh6 ஐVதிைன விளB7க.     
                                  ( அ<லA ) 
பM7 மாSறக#தினா< WதlIடாளXB7 ஏSப"6 ந[ைமக.  யாைவ ? 
 

42. HI"8பM7 நிZம#திS76, HI"ற' சMக#திS76 உ.ள ேவZபா"களி< எைவேயh6  
ஐVதிைன எaAக.                ( அ<லA )  
    
தகவ< அறிBைக எ[றா< எ[ன, அத[ ெபாXளடBகMக.  யாைவ ? 
               

43. ஏேதh6  ஐVA  வைகயான ெதாழி< வ\வைம89கைள8 பSறி  YXBகமாக எaAக.                            
                                   ( அ<லA ) 

Aைறவா* அைம8பி[ இய<9கைள விளB7க. 
 

44. HIடா!ைம நிZவன6 நiதிம[ற#தா< கைலBக8ப"6 pfநிைலகைள விளB7க.                                                              

                                     ( அ<லA ) 
அரY# ெதாழி<களி[ ேநாBகMகளி< ஐVதிைன விவ*.  
 

45. அைம8பி[  ேகாIபா"களி< ஏேதh6 ஐVதிைன  YXBகமாக  விவ*Bக.  

                                   ( அ<லA ) 
HIடற' சMக#தி[ ஏேதh6 ஐVA 7ைறபா"கைள விவ*Bக. 
 

46. ெசபியி[ பணிக. யாைவ? ( ஏேதh6 ப#A ) 
                                   ( அ<லA ) 
ஒX நிZமK ெசயல*[ சIடWைறB கடைமக. யாைவ? 
 

47. தனிவைரயைற நிZம#திS76 ெபாA வைரயைற நிZம#திS76 உ.ள ேவZபா"க. யாைவ?  
                                                                                           ( ஏேதh6 5 ) 
                                    ( அ<லA ) 
 
ெசய<Wைற விதிகளி<  உ.ள ெபாXளடBகMக. யாைவ? (ஏேதh6 10) 
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