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PADASALAI CREATIVE QUESTIONS 
   11 – ஆ� வ��� வணிகவிய�   

அ�தியாய� 6.  %&'� ப)� நி+ம� 
 
ேநர� : 40 நிமிட�                                                         மதி�ெப4 : 30 

I. ச7யான விைடைய� ேத:;ெத'�< எ><க                                     20 x 1 = 20. 

1. இ;திய நி+மCச&ட�, இ;திய நாடாEமFற�தி� இயHற�ப&', ------------ ஆ� நாJ அமKL�     
   வ;த<. 
      அ)  2013 ெச�ட�ப: 13       ஆ) 2013 ெச�ட�ப: 14     (இ)  2013 ெச�ட�ப: 15 

2. 2013 ஆ� ஆ4' நி+மCச&ட�  --------- பி7PகைளL ெகா4ட<. 
       (அ)  29          ஆ)  19            இ)   9   

3.  ------- எFப< நி+ம�திF அ)கீக7Lக�ப&ட அKவலக ைகெய>�தா��. 

        அ) நி+ம�திF ெபய:    ஆ) இயL�ந7F ைகெயா�ப�   (இ)  ெபா<U�திைர 

4. %&'�ப)� நி+ம�தி� ஒWவ: 100 ப)� ைவ�திW;தா�, அவWL� ----------- வாL�கJ உ4'. 
         அ)  ஒWவாL�       ஆ)   10 வாL�கJ       (இ) 100 வாL�கJ 

5. தனியாJ வணிக� மH+� %&டா4ைமையL கா&ZK� நி+ம�திH� ---------- Uத�   

  ேதைவ�ப'கிFற<. 
      அ)   சிHறளP      (ஆ) ேபரளP        இ) வைரய+ 

6. ப)�தார7F ெபா+�� -------------- 

    அ) வைரய+Lக�படாத<  (ஆ) வைரய+Lக�ப&ட<  இ) ப)�கEL� ஏHப வைரய+Lக�ப&ட< 

7. ப)�தார7F இட: எFப< ----------- 

        (அ)  ப)�களிF Uகமதி�பி� ெசK�த�படாத ெதாைகL� ம&'ேம ெபா+�பா��. 

        ஆ)  எ]வளP ெதாைகL� உ�தரவாத� அளி�<Jளாேரா அ� ெதாைகையL� ம&'ேம     
             ெபா+�பா��. 
        இ)  ப)�களிF Uகமதி�பி� ெசK�த�ப&ட ெதாைகL� ம&'ேம ெபா+�பா��. 

8. கபி� எFபவ:  ஒW நி+ம�திF _.10 Uகமதி��ைடய 500 ப)�கைள வா)கி, ஒ]ெவாW    

   ப)கிF மீ<� _.7 ெசK�தியிW;தா:. அ;நி+ம� தன< கடFகைள தa:Lக இயலாத நிைலயி�,  

   அவ: ெசK�தேவ4Zய ெபா+�� _.---------------- 

        அ)  _. 5,000            ஆ)  _. 3,500             (இ) _. 1,500 

9. %&'ப)� நி+ம�ைத ெதாட)க அதிக Uதb'�, அதிகமான ----------- ேதைவ�ப'கிFற<. 

       அ) உைழ��          ஆ) ேவைல�பா'         (இ) ேநர� 

10. மHற அைம��கைளL கா&ZK�,%&'�ப)� நி+ம�திH� வ7விதி�� ------------ இWL��. 

        அ)  �ைறவாக         (ஆ) அதிகமாக             இ)  நியாமாக 

11. இர4' ப)�தார:கைளd�, இர4' இயL�ந:கைளd� ெகா4ட நி+ம� ------------- 

        (அ) தனி நி+ம�       ஆ)  ெபா< நி+ம�        இ) <ைண நி+ம� 

12. தனி நி+ம�தி� அதிகப&ச ப)�தார:களிF எ4ணிLைக ----------- 

        அ) 25 ேப:          ஆ)  50 ேப:            (இ)  200 ேப: 

13. ெபா< நி+ம�தி� �ைற;தப&ச உ+�பின:களிF எ4ணிLைக ------------ 

         அ) 5 ேப:          (ஆ)  7 ேப:             இ) 10 ேப:  
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 14. பிFவWவனவHறி� எ< தவறான<? 

ப)�களா� வைரய+Lக�ப&ட நி+ம� எFப< --------------- 

     (அ)  உ+�பின:களிF ெபா+�� எFப<, ப)�களிF மீதான ெசK�த�ப&ட ெதாைக  

          அளவிH�ம&'ேம ெபா+�பாவா:.  

     ஆ)  உ+�பின:களிF ெபா+�� எFப<, ப)�களிF மீதான ெசK�த�படாத ெதாைக  

          அளவிH�ம&'ேம ெபா+�பாவா: 

        இ)  ெபா+�� எFப< நி+ம�திF வாfநாளி� அ�ல< நி+ம� கைலLக�ப'� ெபா><  

             ெசK�த�பட ேவ4'�.  

15. அய�நா&' நி+ம)கJ, இ;தியாவி� நி+ம�ைத அைம�பதH�, ஆவண)கைளL நி+ம�  

    பதிவாள:களிட� ---------- நா&கEL�J தாLக� ெசgயேவ4'�. 
        (அ) 30                ஆ)  20            இ)  10 
16. ேநாLகியா நி+வன� ----------- நி+ம�திH� உதாரண� ஆ��. 

        அ)  உJநா&' நி+ம)கJ       ஆ) அய�நா&' நிWம)கJ   (இ) பFனா&' நி+ம)கJ 

17. ஒW ெபா< வைரயைற நி+ம�, தாF ெவளியி'� ப)�கைளd� கடனa&' ப�திர)கைளd�   

    வா)�மா+ ெபா< மLகEL� அைழ�� வி'L�� ஒW ஆவண� ---------------   என�ப'�. 

        அ)  ெசய�Uைற விதிகJ     (ஆ)  தகவலறிLைக    இ) அைம�� Uைறேய' 

18. ெபா< மLகளிடமிW;< ைவ��கைள ெப+வதHகாக ெவளியிட�ப'� விள�பர� --------------- 

        (அ) தகவலறிLைக         ஆ) hHறறிLைக        இ) ஒ��த� அறிLைக 

19. அைம�� Uைறேய&ZF எ;த உJளடLக�தி�,  நி+ம�திF பதிP அKவலக� அைம;<Jள  

    இட�திைன ெத7;< ெகாJளலா�? 

        அ) ெபய: �றி�த உ&பி7P   ஆ) இட� �றி�த உ&பி7P  இ) ேநாLக� �றி�த உ&பி7P 

20. பிFவWவனவHறி� எைவ ெசய�Uைற விதிகளிF உJளடLக�தி� ேசராதைவ? 

        அ)  ப)�கJ, ப)� iலதன�, ப)�களிF மதி�� மH+� ப)�களிF வைககJ 

        ஆ)  ப)�மாHற� �றி�த விதிகJ  

        (இ)  இயL�ந:கJ, ேமலா4ைம இயL�ந:கJ ஆகிேயா7F ெபய:, Uகவ7 மH+� ெதாழி�  

              ஆகிய விவர)கJ 

        ஈ)   இயL�ந:களிF நியமன�, ஊதிய� மH+� நaLக�. 

II.  அைன�< வினாLகEL�� விைடயளி :                                    5 x 2 = 10 
21. %&'ப)� நி+வன� ெபா< மLகளிட� ேசமிL�� பழLக�திைன உ4டாL�கிறதா?  

22. ச&டUைற நி+ம)கJ எFறா� எFன? 

23. ஒW தனிநி+ம�திைன எ�தைன Uைறகளி� அைமLகலா�? அைவ யாைவ? 

24. நaZ�த வாfP - �றி�� வைரக. 

25. ெபா<நி+ம� எFறா� எFன? 
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