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June Monthly Test 2019
12th Standard 2019 TM
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MLWA HSS Madurai - 625001 (Run by Jain Educational and Empowerment Trust)
Date : 28-Jun-19

Reg.No. :                 

Time : 01:30:00 Hrs Total Marks : 50
Part A Choose the Best 10 x 1 = 10

ேமலாண்ைம என்ப� ஒ� ______ 
(a) கைல   (b) கைல மற்�ம் அ��யல்   (c) அ��யல்   (d) கைல அல்ல� அ��யல் 
அ��யல் �ரவ் ேமலாண்ைம ேகாடப்ாடை்ட உ�வாக்� வளரத்்தவர ்
(a) ஃேபாயல்    (b) ேடலர ்  (c) ேமேயா   (d) ேஜக்கப் 
ந�ன ேமலாண்ைம�ன் தந்ைத யார ்?
(a) ெஹன்� ேபாயல்   (b) �டட்ர ்டர்க்கர்  (c) ெட�லர்
�ன்வ�வனவற்�ள் எ� �க்�ய ெசயல்பா� அல்ல? 
(a) ��ெவ�த்தல்   (b) �டட்��தல்   (c) ஒ�ங்கைமத்தல்   (d) பணிக்கமரத்்�தல் 
ேவைலப்ப�ர�் �� வாரியாக அல்ல� �ரி� வாரியாக உள்ள� ________ என�ம்
அைழக்கப்ப��ற�. 
(a) ஒ�ங்�ைணத்தல்   (b) கட�்ப்ப�த்�தல்   (c) பணிக்கமரத்்�தல்   (d) ஒ�ங்கைமத்தல் 
���லக்� ேமலாண்ைம ெசயற்�ைற�ன் �தல் நிைல எ�? 
(a) �க்�ய ��� ப��ைய நிரண்�ப்ப�   (b) நடவ�க்ைககைள ம�ப்�� ெசய்வ� 
(c) ��க்ேகாள்க�டன் வளங்கைளப் ெபா�த்�வ� 
(d) அைமப்�ன் ��க்ேகாள்கைள வைரய�ப்ப� 
�க்�யமான �க்கல்கைளக் கண்ட�வதன் �லம், வாய்ப்�கைள�ம் அச�்�த்தல்கைள�ம்
ேமலாண்ைம எசச்ரிக்ைகயாக ைவத்��க்க ________ உத��ற�. 
(a) ��கைல வணிக நிரவ்ாகம்   (b) ���லக்� ேமலாண்ைம 
(c) ��கைல வணிக ேமலாண்ைம   (d) ���லக்� ேமலாண்ைம 
�லதனச ்சந்ைத என்ப� ________ க்கான ஒ� சந்ைத ஆ�ம். 
(a) ���ய கால நி�   (b) ந�த்தர கால நி�   (c) நீண்ட கால நி�   (d) ���ய கால நி� 
�தல் நிைலச ்சந்ைத ________ என�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 
(a) இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத   (b) பணச ்சந்ைத   (c) ��ய ெவளி��க�க்கான சந்ைத 
(d) மைற�க சந்ைத 
ஒ� இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ல் ஒ� பத்�ரம் எத்தைன �ைற �ற்கப்படலாம்? 
(a) ஒேர ஒ� �ைற   (b) இரண்� �ைற   (c) �ன்� �ைற   (d) பல �ைற 

Part B Answer Any Four and Question Number 17 is compulsory 4 x 2 = 8
ேமலாண்ைமக் க��கைளப் பட�்ய��க. 
ேமலாளர ்என்பவர ்யார?் 
ேமலாண்ைம ஒ� �றந்த கட�ச�்ட�் ேபான்ற� �ளக்�க. 
ேமலாண்ைம�ன் �ைண ெசயல்பா�கைளப் பட�்ய��க. 
�க்�ய ���ப் ப��கள்(KRA) என்ப� என்ன? 
உடன�ச ்சந்ைத என்றால் என்ன? 
மர�வ� ேமலாண்ைம என்றால் என்ன? அ� எங்� காணப்ப��ற� ? 
 
 

Part C Answer Any Four and Question Number 23 is compulsory 4 x 3 = 12
ேமலாண்ைமைய நிரவ்ாகத்���ந்� ேவ�ப�த்�க. 
��ெவ�த்தல் �க்�யெமன்� நீங்கள் ஏன் நிைனக்��ரக்ள்?
ெசய�க்கமளித்த�ன் நன்ைமகைளக் ��ப்��க. 
���லக்� ேமலாண்ைம�ன் ஏேத�ம் நான்� ெசயல்�ைறகைளப் பட�்ய��க. 
உடன� சந்ைத மற்�ம் எ�ர ்ேநாக்�ய சந்ைதக�க்�ம் இைடேயயான ேவ�பா�கைள
�ளக்�க. 
 ஏற்கனேவ பங்� பத்�ரங்கைள ெவளி�டட் சந்ைத எ� ? அச ்சந்ைத�ல் பங்�களின் �ைலகள்
எவ்வா� நிரண்�க்கப்ப��ன்றன 

Part D Answer All 4 x 5 = 20

(OR)
ேமலாண்ைமக்� �டட்ர ்�ரக்கரின் பங்களிப்� யா�?

Madurai Commerce என்ற வணிகநி�வனத்�ல்  உள்ள அைனத்� பணியாளரக்�ம் �றைமயாக
பணி�ரி�ன்றனர.் அ� எவ்வைகயான ேமலாண்ைம �ைற ? அதன் ��க்ேகாள்கள் �ன்�
த�க. 

(OR)
ந�ன ேமலாண்ைமக் ேகாடப்ா�கைள �வரி. 
நி�ச ்சந்ைத�ன் பணிகள் யாைவ? 

(OR)
ேமலாண்ைம�ன் �க்�ய பணிகைள �� �ளக்�க. 

பல்ேவ� வைகயான நி�ச ்சந்ைதகைள �வரிக்க. 

(OR)
���லக்� ேமலாண்ைம�ன் நன்ைமகள் என்ன? 

�தல் நிைலச ்சந்ைத மற்�ம் இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைதக்�ம் இைடேயயான
ேவ�பா�கைள �ளக்�க. 
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Best of Luck
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