வணிகவியல்
ேநரம்

I.
1.

:

3 மணி

பனிெரண்டாம் வகுப்பு

சrயான விைடையத் ேத-ந்ெதடுத்து எழுதுக :
கிராமப்புறங்களில் மட்டும்

(ஆ) நகரங்களில் மட்டும்

(இ) மாநில தைலநகரங்களில் மட்டும்
வாrய அைமப்பு

தனியாள்

(ஆ) ெபாதுக்கூட்டுரு

கட்டாயம்

அரசு நிறுமம்

(ஆ) குைறந்தது இருவ- ேதைவ

(இ) ஒரு நப- மட்டும் ேதைவ

(இ)

அவசியம் இல்ைல

(ஆ) கூட்டாளிகளிைடேய உறவு

(இ) கூடி ெதாழில் ெசய்தல்

கூட்டாண்ைமயில் ேதான்றும் உறவு முைற :
(இ)

உrைமய- மற்றும் ேவைலயாள-

(ஆ) முதல்வ- மற்றும் முகவ-

எஜமான- மற்றும் பணியாள-

ஒரு நிறுமத்தின் கடன [ட்டுப் பத்திரதார-கள் என்பவ-, அதன்
(அ) கடனாள-கள் (ஆ) உறுப்பின-கள்

8.

(ஈ)

கூட்டாண்ைமயின் அடிபைடக் கூறு :

(அ)
7.

துைறமுைற அைமப்பு

(ஆ) விருப்பத்தின் ேபrல்

(அ) பூரண நல்ல நம்பிக்ைக
6.

(இ)

கூட்டாண்ைம பதிவு :
(அ)

5.

நக-புறங்களிலும் ,கிராமப்புறங்களிலும்

வணிகம் துவங்க :

(அ) குைறந்தது ஒருவ- ேதைவ
4.

( ஈ)

பாதுகாப்பு ெதாழிற்சாைலகளுக்கு ஏற்ற உகந்த ெதாழில்முைற அைமப்பு :
(அ)

3.

20 X 1 = 20

கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ெதாடங்கப்படுவது :
(அ)

2.

ெமாத்த மதிப்ெபண் : 200

:

(இ) கடன் வாடிக்ைகய- (ஈ) நிறுமத்தினல் கடன்

முன்னுrைமப் பங்கு முன்னுrைம ெபற்றிருப்பது :
(அ)

பங்காதாயம் ெபறுவதில் மட்டும்

(ஆ) வாக்குrைமையச் ெசலுத்துவதில்

(இ)

பங்காதாயம் ெபறுவதிலும் நிறுமம்

கைலப்பின்ேபாழ்து பங்கு முதைலத் திரும்பப்

ெபறுவதிலும்
9.

ெபாது வைரயைற நிறுமத்தில் குைறந்தளவு உறுப்பின-களின் எண்ணிக்ைக :
(அ)

2

(ஆ)

5

(இ)

7

(ஈ)

10

10. ஒரு நிருமத்தின் ெசயல்பாட்டு எல்ைலைய உண-த்தும் ஆவணம்

:

(அ) நிறுமத்தின் அைமப்பு முைறேயடு (ஆ) நிறுமச் ெசயல் விதிகள் (இ) தகவலறிக்ைக
(ஈ) சட்டமுைற உறுதி விளம்ப11. ஒரு ெபாதுவைரயறு நிறுமத்தில் இயக்குந- ஒருவ- ைவத்திருக்க ேவண்டிய தகுதிப் பங்குகளின்
மதிப்பு : (அ)

ரூ.

5,000 க்கு

(ஆ) ரூ.

5,00,000 க்கு

(இ)

ரூ.

50,000 க்கு

(ஈ) ரூ.500 க்கு

12. இரு ஆண்டுப் ெபாதுக்கூட்டங்களுக்கு இைடேய உள்ள கால இைடெவளி :
(அ)

12 மாதங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க ேவண்டும்
ேவண்டும்

13.

(இ)

ஒரு நிறுமத்தின் முதலாவது இயக்குந-கள் :
குறிப்பிடப்படுவதால்
சரக்கு

(ஆ)

(ஆ) நிறுமச் ெசயல்முைற விதிகளில் ெபய-

(இ) நிறுமப் பதிவாளரால் நியமிக்கப்படுகின்றன-

பங்கு மாற்றகம் இதில்
(அ)

15.

15 மாதங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க

18 மாதங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க ேவண்டும்

(அ) சட்டமுைறக் கூட்டத்தில் உறுப்பின-களால்
14.

(ஆ)

ஈடுபட்டிருக்கிறது
ேசைவ

(இ)

:

நிதி பத்திரங்கள்

(ஈ)

நாட்டின்

பணம்

எதிலும் ெகட்டைதேய காண்கின்ற மனப்பாங்கு ெகாண்டவ- :
(அ)

கைலமான்

(ஆ)

கரடி

(இ)

காைள

(ஈ)

16. ெசபியில், சைபத் தைலவ- மற்றும் வாrயத்தின் -------------------நியமிக்கப்படுகின்றது:
(அ

6

(ஆ)

5

(இ)

7

(ஈ)

3

முடவாத்து
உறுப்பின-கள் மத்திய அரசால்

17. மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ெதாடங்கப்படுவது
(அ)

கிராமங்களில்

(ஈ)

:

(ஆ) மாவட்டத் தைலநகரங்களில்

(இ)

மாநிலத் தைலநகரங்களில்

நக-ப்புறங்களில்

18. ஒரு கூட்டுறவுச் சிறப்பங்காடி அளிப்பது :
(அ)

கடன்

(ஆ)

ேசைவ

(இ)

சரக்குகள்

(ஈ)

ெராக்கம்

19. ெபாதுமக்களும் இந்நிறுவனத்தின் பங்குகைள வாங்கலாம் :
(அ)

துைறவாr அைமப்பு

(ஆ) ெபாதுக்கழகம்

(இ)

அரசு நிறுமம்

20. அரசு நிறுமம் இவற்றின் கீ ழ்ப் பதிவு ெசய்யப்படுகிறது :
(அ)

ைமய அல்லது மாநிலஅரசின் சட்டம்

(ஈ)

II.
21.

(ஆ) இந்திய நிறுமச் சட்டம் 1956

(இ)

அரசாைண

அரசியல் அைமப்பு சாசனம்

ேகாடிட்ட இடங்கைள

நிரப்புக :

20 X 1 = 20

-------------------- அைமப்பின் ேமலாண்ைம அரசங்கத்தால் நியமிக்கபட்ட ஒரு குழுவிடம் உள்ளது.

22. தனி வணிகrன் ெபாறுப்பு ------------------------- ஆகும்
23. தனியாள் வணிகம் என்பது ---------------- முதலுடனும் , அனுபவத்துடனும் இயங்கும் ஒரு
அைமப்பாகும்.
24. இந்தியாவில் கூட்டாளியின் ெபாறுப்பு ---------------- .
25. உைழக்கும் கூட்டாளிைய --------------------- எனவும் அைழப்ப-.
26. ஒவ்ெவாரு கூட்டாளிக்கும் ெதாழிைல நடத்தவும் ----------------- பங்கு ெபறவும் உrைமயுண்டு.
27.

----------------- வடிவத்திலுள்ள உடன்பாடு பிற்காலத்தில் கூட்டாளிகளுக்கிைடேய எழும் கருத்து
ேவறுபாடுகைள தவி-க்க உதவுகிறது.

28. தனிவைரயறு நிறுமத்தில் குைறந்தது --------------------- இயக்குந-களாவது இருக்க ேவண்டும்.
29. வழக்கமாகப் ெபறக்கூடிய நிைலயான வதப்
[
பங்காதாயத்துடன், கூடுதல் பங்காதாயம் ெபற
உrைமயுள்ள பங்குகள் -------------------- பங்குகள் என அைழக்கப்படும்.
30. ஒரு நிறுமத்தின் அக ேமலாண்ைம குறித்த விவரங்கள் அடங்கியிருப்பது ----------------------- .
31. பங்குந-கள் நிறுமத்தின் உண்ைமயான ------------------------- .
32. நிறுமத்தின் வாழ்வு காலத்தில் ஒரு முைற மட்டுேம நைடெபறும் கூட்டம் ----------------- ஆகும்.
33. ஒரு கூட்டம் ெசல்லத்தக்கதாக இருக்க, வருைக தரேவண்டிய குைறந்தளவு உறுப்பினஎண்ணிக்ைக ---------------- எனப்படும்.
34. இந்தியாவில் ------------------- பிராந்திய பங்கு மாற்றகங்கள் உள்ளன.
35. புதிய பங்குகைள ெவளியிடுவதற்கு நிறுமங்கள் -------------------- ேசைவைய

நாடுகின்றன.

36. த[-வுப் பத்திரங்கள் ----------------- எனவும் அைழக்கப்படும்.
37. இந்தியாவில் முதல் சிறப்பங்காடி --------------- யில் ெதாடங்கப்பட்டது.
38.

-------------------- என்பது

ேபரளவில் ெசயல்படும் சில்லைர வணிக அைமப்பாகும்.

39. ெபாதுக் கழகத்ைத அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ------------------ நிருவாகம் ெசய்கின்றது.
40. ெபாதுக் கழகங்கள் மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசின் ------------------ உருவாக்கப்படுகின்றன.

III.

ஏேதனும் பத்து வினாக்களுக்கு விைடயளி :

41.

ஒருங்கிைணத்தலின் ெபாருள் என்ன ?

42.

ெபாதுக் கூட்டுரு என்றால் என்ன ?

43.

வைரயறாப் ெபாறுப்பு என்றால் என்ன ?

44.

கூட்டாண்ைம ஒப்பாவனம் என்றால் என்ன ?

45.

கூட்டாண்ைம வைரவிலக்கணம் தருக.

46.

ந[ டித்த வாழ்வு என்றால் ந[ வி- அறிவது யாது ?

47.

குறுமப் பங்ெகாப்பம் ெபறவில்ைலெயனில் என்ன விைளவு ஏற்படும் ?

10 x 4 = 40

48.

சிறப்புத் த[-மானம் என்றால் எைதக் குறிக்கும் ?

49.

பதிலாள் என்றால் என்ன ?

50.

பட்டியலிடுதலின் பயன்கள் யாைவ

51.

முதlட்டாள- என்பவ- யா- ?

52.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள கூட்டறவு சிறப்பங்காடிகள் யாைவ ?

53.

ஆதரவு பங்காதயம் என்றால் என்ன ?

54.

முன்னாளில் அரசின் கடைமயாக கருதப்பட்டைவ யாைவ ?

55.

அரசுத்

IV.

ெதாழில் என்பதின்

?

வைரவிலக்கணத்ைதக் கூறுக.

ஏேதனும் 5 வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க :

5X 8 = 40

56.

சுருக்கமாக விைடயளிக்கவும் : அ. தனியாள் வணிகம்

57.

கூட்டாண்ைம நிறுவனத்ைத பதிவு ெசய்யாைமயின் குைறபாடுகள் யாைவ ?

58.

கூட்டண்ைமக்கும் , நிருமத்திற்கும் இைடேயயான ேவறுபாடுகளில் ஏேதனும் எட்டு எழுதுக.

59.

பங்குகைள வட்டத்தில் ெவளியிட நிபந்தைனகள் யாது ?

60.

ஒரு கூட்டம் ெசல்லத்தக்கதாக இருக்க ேவண்டின், என்ன நிபந்தைனகள் ேதைவ ?.

61.

ெபாது துைறக்கும் தனியா- துைறக்குமுள்ள ஏேதனும் எட்டு ேவறுபாடுகைள பட்டியலிடுக.

62.

கூட்டுறவு சங்கத்தின் குைறபாடுகள் ஏேதனும் எட்டு எழுதுக .

63.

ஊக வணிக-களின் வைககைள விவr .

V.
64.

ஆ. கூட்டுப்பங்கு நிறுமம்.

அைனத்து வினாக்களுக்கும் விைடயளிக்க :

4 X 20 = 80

(அ) . ஏேதனும் ஐந்து வைகயான ெதாழில் வடிவைமப்புகைளப் பற்றி

சுருக்கமாக எழுதுக.

( அல்லது )
(ஆ) துைறவாr அைமப்பின் இயல்புகைளயும், நிைறகைளயும் விளக்குக.
65.

(அ) சமுதாயத்தில்

தனியாள் வணிகrன் பங்கிைன விவr.
( அல்லது )

(ஆ) விளக்க குறிப்பு தருக :

( i ) மாற்று இயக்குந(

66.

iii ) நிகழ்ச்சி நிரல்

ii ) சட்டமுைறக்கூட்டம்

(
(

iv ) ஆண்டுப் ெபாதுக் கூட்டம்

(அ) கூட்டாண்ைமயின் நிைறகள் எைவேயனும் பத்திைன விளக்குக.
( அல்லது )
(ஆ) கூட்டுறவு அைமப்பின் சிறப்பியல்புகளில் ஏேதனும் பத்து பற்றி விவrத்து எழுதுக.

67.

(அ) பங்குகளுக்கும், கடன [ட்டுப் பத்திரங்களுக்கும் உள்ள ேவறுபாடுகளில் எைவேயனும்
பத்து எழுதுக.

( அல்லது )

(ஆ) ெசபியின் ேநாக்கம், இயல்புகள், பணிகள் ஆகியவற்ைற விளக்குக.

