
9/4/22, 11:53 PM Preview Question Paper

https://teacher.qb365.in/5a50ff6949242e940854f70f4a117d80/188247/c827ad3bd5e500490573dc6641529553 1/2

12th Standard

வணிக�யல்
Prepared by M.MuthuSelvam Cell No : 9842104826

MLWA HSS Madurai (Run by Jain Educational & Empowerment Trust)
+2 Com Model Qly 2022 Date : 05-Sep-22

Reg.No. :                 

Exam Time : 03:00:00 Hrs Total Marks : 90
ப�� - அ  சரியான �ைடைய ேதர்ந்ெத� 12 x 1 = 12
ேவைலைய பல்ேவ� �� பணிகளாக �ரிப்பைத ______ என்பர.் 
(a) ஒ�ங்�  (b) பயன்பா�  (c) ேவைலப்ப�ர�்  (d) சமத்�வம் 
ஒ� இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ல் ஒ� பத்�ரம் எத்தைன �ைற �ற்கப்படலாம்? 
(a) ஒேர ஒ� �ைற  (b) இரண்� �ைற  (c) �ன்� �ைற  (d) பல �ைற 
உடன�யாக பணமாக மாற்றக்��ய நி�ச ்ெசாத்�க்களின் சந்ைத _________ 
(a) பணசச்ந்ைத (b) �லதனச ்சந்ைத (c) இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத (d) எ�ரக்ால சந்ைத
நம்�க்ைக�ள்ள வணிகர ்என்பவர ்
(a) காைள  (b) கர�  (c) மான்  (d) வாத்� 
�றத்ேதாற்றமற்ற வ��ல் பத்�ர �ற்பைனையத் ெதாடங்�ய �தல் நி�வனம் ______ ஆ�ம். 
(a) டாடா ெதா�ல் நி�வனம்  (b) ரிைலயன்ஸ் ெதா�ல் நி�வனம்  (c) இன்ேபா�ஸ் 
(d) �ரல்ா ெதா�ல் நி�வனம் 
மனித வள ேமலாண்ைம ____________ உற�ைன  நிரண்�க்�ற�.
(a) அக, �ற (b) �தலாளி, ெதா�லாளி  (c) உரிை்மயாளர,் ேவைலக்காரன்  (d) �தல்வர,் �கவர ்
பணி மாற்றம் என்ப� ஒ� ______ ஆடே்சரப்்� வளமா�ம். 
(a) அக வள  (b) �ற வள  (c) �றத்�றனீடட்ல் (d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல.
��ப்�டட் தைலப்�ல் �ரிவான கலந்�ைரயாடல் 
(a) ஆய்�ன் �ழ்ப்ப�ற்�  (b) ப�ற்�யளிப்�  (c) மாநா�கள்  (d) ஆேலாசைன 
சந்ைத��ைக�ல் சந்ைத��ைகயாளர ்�த�ல் ெதரிந்� ெகாள்ள ��ம்�வ� 
(a) வா�க்ைகயாளரின் த��  (b) ெபா�ளின் தரம்  (c) வா�க்ைகயாளரின் �ன்�லம் 
(d) வா�க்ைகயாளரின் ேதைவகள் 
�ழ்கா�ம் ���ல் எந்த �� ப�ைம வணிக க�த்ைத அ��கம் ெசய்த� 
(a) ACME  (b) டாடட்ா  (c) ரிைலயன்ஸ்  (d) ici 
ெபா�டக்ள் �ற்பைனச ்சடட்ம் இயற்றப்படட் ஆண்�  
(a) 1962 (b) 1972 (c) 1982 (d) 1985
ஜான் எப் ெகன்ன� அவரக்ளின் �ற்�ப்ப� �ன்வ�பவற்�ல் �கரே்வார ்உரிைம�ல் இடம் ெபறாதைவ எ�?
(a) பா�காப்� உரிைம  (b) ேதரந்்ெத�க்�ம் உரிைம  (c) �க�ம் உரிைம  (d) ெதரி�க்�ம் உரிைம 

ப�� - அ ெபா�த்�க  1 x 1 = 1

(1) மேனாபாவச ்ேசாதைன உள�யல் ேதர�் 

(2) உள�யல் ேசாதைன எண் �றன் ேதர�் 

(3) கல்�த் த�� ேதர�் ேசாதைன 

(4) கணித �றன் ேசாதைன �ண்ண��த் ேதர�் 

ப�� - அ �ற்� மற்�ம் காரணம்  1 x 1 = 1
உ��ப்ப�த்�தல் (A): ��. உேசன் ேபால்ட ்உலகள�ல் ஓடட்ப்பந்தய �ரராக �கழ்�றார.் 
காரணம் (R): "ப�ற்�" ெவற்��ன் இரக�யம். 
அ. (A) மற்�ம் (R) தவறான�. 
ஆ. (A) மற்�ம் (R) சரியான� (A) ஐ (R) �ளக்��ற�. 
இ. (A) மற்�ம் (R) தவறான�  (A) ஐ (R) �ளக்��ற�. 
ஈ. (A) மற்�ம் (R) சரியான� (A) ஐ (R) �ளக்க�ல்ைல.

ப�� - அ சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1
அ) மனித வளத்�ன் �லமாக மட�்ேம மற்ற அைனத்� வளங்க�ம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 
ஆ) மனித வளங்கள் �லமாக மட�்ேம மனித உற�கள் சாத்�யமாக�ல்ைல. 
இ) மனித வளங்கள் சடட்�ரவ் கடட்ைமப்�னில் நன்� பா�காக்கப்ப�வ�ல்ைல. 
ஈ) மனித வளமான� �ற அைனத்� உற்பத்�க் காரணிகைள�ம் நிரவ்�ப்ப�ல்ைல.

ப�� - அ ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதர்ந்ெத� 1 x 1 = 1
உள் ெவளி�� 
உரிம ெவளி�� 
தனியார ்ெவளி�� 
ெபா� ெவளி��

ப�� - அ சரியான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1
அ) க��ல இர�� - கடன் உ��ப் பத்�ரம் 
ஆ) வணிக இர�� - �ைறந்தள� நீரை்மத் தன்ைம 
இ) ைவப்� சான்�தழ் - நீண்ட கால ைவப்� ஆவணம் 
ஈ) �ய்ைம இர�� - ��நீர ்இர��

ப�� - அ தவறான இைணைய காண்க 1 x 1 = 1
அ) க�ன பண்டக சந்ைத - தங்கம் 
ஆ) பண்டக சந்ைத - பத்�ரங்கள் 
இ) ெமன் பண்டக சந்ைத - ப�த்� 
ஈ) வ��க்கப்படட் சந்ைத - நி� க��கள் 
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பல �ைற �யற்�த்�ம்   உனக்� ேதால்� என்றால்  உன்
இலக்� தவ�   சரியான இலக்ைக ேதர்ந்ெத�..

*****************************************

ப�� - அ சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1
அ) �ணிகர �லதன நி� ��ய �டட்ம் மற்�ம் கண்���ப்�ற்� வ�வைக ெசய்�ற� 
ஆ) �ணிகர �லதன நி� �லேம நி�வனங்கள் உசச் நிைலைய அைடய ��வ�ல்ைல. 
இ) �ணிகர �லதன நி� என்ப� அர� நி��ன் ஒ� ப��யா�ம் 
ஈ) �ணிகர �லதனம் அர�ன் �டட்ங்கைள வணிகமயமாக்�வதற்� ேதைவயான நி�ைய அளிக்�ற�.

ப�� - அ தவறான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1
அ) ேதர�் நடவ�க்ைக�ல் இ�� நிைல ேநரக்ாணல் ஆ�ம். 
ஆ) ேநரக்ாண�ல் ெபா�ள் " மற்றவைர காணல்" என்பதா�ம். 
இ) ேநரக்ாணல் "வயர"் என்ற �ெரஞ்ச ்வாரத்்ைத���ந்� வந்த�. 
ஈ) இ� இரண்� அல்ல� அதற்� ேமற்ப்படட் நப�க்� இைடேய நைடெப�வதா�ம்

ப�� - ஆ  ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாய �னா  7 x 2 = 14
ேமலாண்ைமக் க��கைளப் பட�்ய��க. 
OTCEI - �� ��ப்� வைரக. 
ஊக வணிகரக்ளின் வைககள் யாைவ?
"சந்ைத ேமற்ேகாள்" என்றால் என்ன?
பத� உயர�் என்றால் என்ன? 
பங்ேகற்� ந�த்தல் என்றால் என்ன?
சந்ைத��ைக கலைவ�ன் வைர�லக்கணம் த�க.
"வாங்�ேவார ்ஜாக்�ரைத" என்றால் என்ன? 
ஜான் F ெகன்ன� ��ய �கரே்வார ்உரிைமகள் யாைவ? 
ப�ைம சந்ைத��தல் என்றால் என்ன? 

ப�� - இ   ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாய �னா 7 x 3 = 21
ேமலாண்ைம வைர�லக்கணம் த�க. 
பங்�ச ்சந்ைத�ன் �ைறபா�கைள �வரி. 
மனித வள ேமலாண்ைம�ன் வைர�லக்கணம் த�க. 
ஆடே்சரப்்� �ைற�ல் ேகாரப்படாத �ண்ணப்பங்கள் என்றால் என்ன ?
மன அ�த்த ேநரக்ாணல் என்றால் என்ன? 
ப�ற்� அளிப்பவர ்மற்�ம் ப�ற்� ெப�பவர ்பற்� �� ��ப்� எ��க. 
சந்ைத��ைகயாளர ்ஓர ்��ைம கண்���ப்பாளரா? நீர ்அைத ஏற்�க்ெகாள்�ரா?
தனி�டசச்ந்ைத பற்� �ளக்�க
ெசயற்ைகப் பற்றாக்�ைற என்றால் என்ன? 
அம்�ஷ் / மைற�க சந்ைத��தல் என்றால் என்ன?

ப�� - ஈ  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி 7 x 5 = 35

(OR)
ந�ன ேமலாண்ைமக் ேகாடப்ா�கைள �வரி. 

ஆடே்சரப்்� �ைற�ல் உள்ள ச�பகால ேபாக்�கைள �ளக்�க.

(OR)
�தல் நிைலச ்சந்ைத மற்�ம் இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைதக்�ம் இைடேயயான ேவ�பா�கைள �ளக்�க. 

ஆடே்சரப்்� �ைறக்�ம், ேதரந்்ெத�த்த�க்�ம் இைடேய உள்ள ேவ�பா�கைள �வரி?

(OR)
�லதனச ்சந்ைத�ன் பல்ேவ� பணிகைள �ளக்�க. 

பணிவ� ப�ற்�க்�ம், பணிவ�யற்ற ப�ற்� �ைறக்�ம் உள்ள ேவ�பா�கள் யாைவ?

(OR)
அர�ப் பத்�ரங்களின் இயல்�கைள �வரி. 

சந்ைத��ைக கலைவ�ன் ��கைள ��ப்��க.

(OR)
பங்�ச ்சந்ைத - ெபா�டக்ள் பரிமாற்றகம் ேவ�பா� காண்.

பாரம்பரிய சந்ைத��ைக எவ்வா� �ன்சந்ைத���ந்� ேவ�ப��ற� - �ளக்�.

(OR)
ெச��ன் பணிகைள �வரி.

�கரே்வார ்எவ்வா� �ரண்டப்ப��றாரக்ள்?

(OR)
மனித வள ேமலாண்ைம�ன் ெசயல் பணிகைள �வரி

�கரே்வாரின் ெபா�ப்�கள் யாைவ? 

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41) a)

b)
42) a)

b)
43) a)

b)
44) a)

b)
45) a)

b)
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12th Standard

வணிக�யல்
Prepared by M.MuthuSelvam Cell No : 9842104826

MLWA HSS Madurai (Run by Jain Educational & Empowerment Trust)
+2 Com Model Qly 2022 Date : 04-Sep-22

Reg.No. :                 

Time : 03:00:00 Hrs

Total Marks : 90
ப�� - அ  சரியான �ைடைய ேதர்ந்ெத� 12 x 1 = 12

(c) ேவைலப்ப�ர�் 
(d) பல �ைற 
(a) பணசச்ந்ைத
(a) காைள 
(b) ரிைலயன்ஸ் ெதா�ல் நி�வனம் 
(b) �தலாளி, ெதா�லாளி 
(a) அக வள 
(c) மாநா�கள் 
(d) வா�க்ைகயாளரின் ேதைவகள் 
(a) ACME 
(c) 1982
(c) �க�ம் உரிைம 

ப�� - அ ெபா�த்�க  1 x 1 = 1

மேனாபாவச ்ேசாதைன 

கணித �றன் ேசாதைன 

கல்�த் த�� 

உள�யல் ேசாதைன 
ப�� - அ �ற்� மற்�ம் காரணம்  1 x 1 = 1

ஆ. (A) மற்�ம் (R) சரியான� (A) ஐ (R) �ளக்��ற�.
ப�� - அ சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1

மனித வளத்�ன் �லமாக மட�்ேம மற்ற அைனத்� வளங்க�ம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�.
ப�� - அ ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதர்ந்ெத� 1 x 1 = 1

உள் ெவளி��
ப�� - அ சரியான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1

அ) க��ல இர�� - கடன் உ��ப் பத்�ரம்
ப�� - அ தவறான இைணைய காண்க 1 x 1 = 1

ஆ) பண்டக சந்ைத - பத்�ரங்கள்
ப�� - அ சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1

அ) �ணிகர �லதன நி� ��ய �டட்ம் மற்�ம் கண்���ப்�ற்� வ�வைக ெசய்�ற�
ப�� - அ தவறான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1

ேதர�் நடவ�க்ைக�ல் இ�� நிைல ேநரக்ாணல் ஆ�ம்.
ப�� - ஆ  ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாய �னா  7 x 2 = 14

1) கணக்�யல் 
2) வணிகசச்டட்ங்கள்  
3) உள�யல் 
4) �ள்ளி�யல்  
5) ெபா�ளியல்  
6) தர� ெசயலாக்கம்
பங்�கைள இந்�யா ��வ�ம் �ன்ன� �லம் �யாபாரம் ெசய்�ம் ேநாக்கத்ேதா� �தன்ைம நி� நி�வனங்களால்
உ�வாக்கப்படட்ேத "இந்�ய உடன� பங்� மாற்றகம்" (OTCEI) என்பதா�ம்.
1. காைள (ெத�வாலா) 

2. கர� (மண்�வாலா) 
3. கைலமான் (�ைனம ேவடை்டயாளர)் 
4. �டவாத்� (ேபாரா�ம் மனப்பாங்� ேபாராளி)
(i) பத்�ரங்கள் வாங்�தல் மற்�ம் �ற்பைன ெசய்யப்ப�ம் �ைலகள் ப�� ெசய்யப்பட�் ெபா�மக்க�க்�
வழங்கப்ப��ன்றன 
(ii) இந்த �ைலகள் " சந்ைத ேமற்ேகாள்" என்� அைழக்கப்ப��ன்றன
பணி �ப்� மற்�ம் த���ன் அ�ப்பைட�ல், பணியாளரக்ள் நி�வன அைமப்�ன் ப�நிைல�ல் உள்ள �ழ்மடட்
நிைல���ந்�, ேமல்மடட் நிைலக்� ெசன்� பணி�ரிய அளிக்கப்ப�ம் வாய்ப்�ற்� பத� உயர�் எனப்ப��ற�.
1. ப�ற்��ப்பாளரக்ள், பத��ன் �ழ்நிைலைய அல்ல� பத��ல் நிய�க்கப்படட் பாத்�ரத்ைத �ளக்�வார.்

2. அவரக்ள் எந்த ஒத்�ைக�ம் இல்லாமல் ஒ�க்கப்ப�ம் பாத்�ரங்கள் ெசயல்பட ேவண்�ம். 
3. �ன் தயாரிக்கப்படட் உைரயாடல்கள் எ��ம் இல்ைல.
��. ெஜேரா� எம்� காரே்தா அவரக்ளின் �ற்�ப்ப�, "சந்ைத��ைக கலைவ நான்� ��கைள ெகாண்�ள்ள�. அைவ
ெபா�ள் ��கள், �ைல ��கள், �ற்பைன ேமம்பா�க் ��கள் மற்�ம் இட ��கள் ஆ�ம்.
�கரே்வாரின் ேதைவ மற்�ம் ��ப்பத்ைத நிைறேவற்�ம் வைக�ல் ெபா�டக்ள் மற்�ம் ேசைவகைள உ�வாக்�,
ேமம்ப�த்�, தரமான ெசயல்�றன் �க்க ெபா�ள்கைள ம�� �ைல�ல் ெபா�ள்கைள �ற்��ழ�க்� எவ்�த பா�ப்�ம்
ஏற்ப�த்தாத வைக�ல் உற்பத்� ெசய்� சந்ைதப்ப�த்�வைத ப�ைம சந்ைதப்ப�த்�தல் எனலாம்.
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(i) ெபா�டக்ைள வாங்�யவர ்அப்ெபா�ள் அவர� எ�ரப்ாரப்்�கைள ஈ�ெசய்ய�ல்ைல எனில் (அல்ல�) �ைறபா�
உைடயதாக இ�ப்�ன் அதற்� �ற்றவர ்ெபா�ப்ேபற்க மாடட்ார.் 
(ii) வாங்�பவேர ெபா�ப்� என்� எசச்ரக்ைக ெசய்�ம் தத்�வம் " வாங்�பேவார ்ஜாக்�ரைத (அல்ல�) வாங்�ேவார்
��த்�� " எ�ம் ேகாடப்ா� ஆ�ம்.
1. பா�காப்�ல் உரிைம  

2. தகவல் ெப�ம் உரிைம  
3. ேதரந்்ெத�க்�ம் உரிைம  
4. ேகட�்ம் உரிைம 

ப�� - இ   ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாய �னா 7 x 3 = 21
(i) "ேமலாண்ைம என்ப� �ன் கணிப்� ெசய்தல், �டட்�டல், ஒ�ங்கைமப்ப�, கடட்ைள��வ�, ஒ�ங்�ைணப்ப�,
கட�்ப்ப�த்�வ�" - ெஹன்� ஃேபாயல் 
(ii) ேமலாண்ைம என்ப� பன்ேனாக்� ெசயல், அ� �யாபாரத்ைத ேமலாண்ைம ெசய்�ற�. ேமலாளைர ேமலாண்ைம
ெசய்�ற�. ேம�ம் பணியாளைர�ம், பணி�ைன�ம் ேமலாண்ைம ெசய்�ற�". - �டட்ர ்F. �ரக்கர்
1. பங்� பரிவரத்ைன�ன் �ரான மற்�ம் கட�்ப்பா� இல்லாத�. 

2. பங்�ச ்சந்ைதகளின் உ�ப்�னர ்�� கட�்ப்பா� இல்லாத�. 
3. ஆேராக்�யமற்ற ஊகத்ைத கட�்ப்ப�த்�வ�ல் ேதால்�  
4. ஒ� இடத்�ல ஒன்�க்�ம் ேமற்படட் கடட்ணம் வ��க்க அ�ம�க்�ற�. 
5. பங்� மாற்றகங்களில் பங்�கைள பட�்ய�ட சரியான ஒ�ங்��ைறகள் இல்ைல. 
6. பங்� பரிவரத்ைன�ன் �ளிம்� ேதைவகள் �ஷயத்�ல் வ���த்�வ�ல்ைல.
 (i) மனித வள ேமலாண்ைம என்ப� "நி�வனத்�ன் �க்�ய இலக்�கள் அல்ல� ேநாக்கங்கைள அைடவதற்காக
அ�காரியால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் பங்களிப்� பணிகளான பணியாளர ்�ரட�்தல் வளரச்�், இழப்��, ஒ�ங்�ைணப்�
மற்�ம் பணியாளர ்நிரவ்�ப்� ஆ�யைவகைள உள்ளடக்�யதா�ம்."-��ப்ேபா  (அல்ல�) 
(ii) மனித வள ேமலாண்ைம என்ப� " ேவைலவாய்ப்�ல் மனித வளத்�ன் பயன்பா� மற்�ம் அதன் வளரச்�்,
�டட்��த�ல் �றன் �க்க ப�நிைலகள் மற்�ம் பயன்பாட�்ைன இயக்�தல் ஆ�ம்." - ேடல் ேலாடர.்
1. ேவைல ேத�ேவார ்தன்னிசை்சயாக ேவைல ேவண்� �ண்ணப்பம் ெசய்யப்ப��ற�. 

2. ேவைல ேத�ேவார ்தன்�ைடய த�� எ�ரப்ாரக்்�ம் சம்பளம் ேபான்ற �வரங்கைள த��ன்றரார.் 
3. �ண்ணப்�க்�ம் நி�வனத்�ல் பணி�டம் கா�யாக உள்ள� என்பைத உ��யாக ெசால்ல ��யா�.  
1. �ண்ணப்பத்தாரிடம் உணரச்�்கைள கட�்ப்ப�த்�தல் மற்�ம் மன அ�த்தத்ைத சமாளிக்�ம் �றைன ேசா�க்க
ேவண்�ம் என்ேற மன அ�த்தம் த�ம் வைக�லான ேகள்�கள் ேகடக்ப்பட�் ேநரக்ாணல் நடத்தப்ப�வேத மன அ�த்த
ேநரக்ாணல் எனப்ப��ன்ற�. 
2. ெப�ம்பா�ம் இவ்வைக ேநரக்ாணல் �ற்பைனப் �ர�நி�கள், பா�காப்� மற்�ம் சடட் அமலாக்கம் �ைறகளில்
நடத்தப்ப��ன்ற�.
ப�ற்� அளிப்பவர்: 

1. பணியாள�க்�த் �றன்கைள ேபா�த்�, பணிைய �றப்பாக ெசய்ய தயார ்ெசய்�ம் ஒ� நபர ்ப�ற்� அளிப்பவர்
ஆவார.் 
2. ப�ற்� அளிப்பவர ்என்பவர ்ப�ற்�யாளர,் ஆ�ரியர ்வ�காடட்ல், ஆேலாசகர,் ஆேலாசகர ்ைகேய�, ��, ேமலாளர,்
ைகயா�நர,் ஆ�ரியர ்மற்�ம் கல்�யாளர ்ேபான்ேறார ்ஆவர.் 
ப�ற்� ெப�பவர்: 
1. ஒ� ேவைல�ன் �றைன கற்�க்ெகாள்�ம் நபேர ப�ற்� ெப�பவர ்ஆவார.் 
2. ப�ற்� ெப�பவர ்மனிதவள ேமண்ைமத்�ைற அல்ல� ேமற்பாரை்வயாளாரின் பரிந்�ைர�ன் அ�ப்பைட��ம்,
தன்�ய ஆரவ்த்�ன் அ�ப்பைட��ம் ப�ற்�க்� ேதர�் ெசய்யப்ப��றார.்
1. ஆம், ��ைம கண்���ப்பாளரத்ான் என நான் ஏற்�க்ெகாள்ேவன். 

2. ஏெனனில் சந்ைத��ைகயாளர,் தன� பண்டங்கள் மற்�ம் பணிகைள சந்ைத�ல் தனக்ெகன ஒ� இடத்ைத
ஏற்ப�த்�வதற்�, நைட�ைற�ல் இ�ந்� வ�ம் ெபா�டக்ளின் இயல்ைப அ�கரித்தல், ம�ப்ைபக் �ட�்தல், �ைல�ல்
மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�தல், ெபா�ள் ெகாண்� ேசரக்்�ம் �ைற, ெதா�ல் �ைற�ல் மாற்றம் மற்�ம் உற்பத்� �ைற�ல்
மாற்றம் ேபான்றவற்ைற ெசய்� வ��றார.்
1. தனி�டச ்சந்ைத என்ப� உண்ைம�ல் ஒ� சந்ைதேய அல்ல. 

2. இ� ேபாட�்யாளரக்ளால் அைடயாளம் காணப்படாத ஒ� வைரய�க்கப்படட் வ�ப்� / �ரி� மக்கைள அைடயாளம்
கண்� அந்த வா�க்ைகயாளரக்ளின் ேதைவகைள �ரத்்� ெசய்ய ேதைவயான அைணத்� �யற்�கைள�ம்
ேமற்ெகாள்�ற�. 
3. இ� ஒ� ெபரிய �ளத்�ல் ஒ� ��ய �னாக இ�ப்பதற்� ப�லாக ஒ� ��ய �ளத்�ல் ஒ� ெபரிய �னாக இ�ப்ப�
ேபால, ஒ� ��ப்�டட் வைரய�க்கப்படட் வா�க்ைகயாளரின் ேதைவகைள �ரத்்� ெசய்�ம் சந்ைதயாக ெசயல்ப��ற�. 
4. உதாரணமாக, அைனத்� ெதாைலக்காட�் ேசனல்களி�ம் �றப்பாக ஸ்டார ்ஸ்ேபாரட்ஸ்், ஈ எஸ் �ன், ஸ்டார ்�ரிக்ெகட்
ேபான்ற �ைளயாட�் ேசனல்கள், ெவ�ம் �ைளயாட�் நிகழ்�க�க்� மட�்ம் உ�வானைவ. 
5. இ� �ைளயாட�்ல் ஆரவ்ம் நிைறந்த வா�க்ைகயாளரக்ளின் ேதைவைய �ரத்்� ெசய்�ன்ற�.
1. சைத��தல் �ைற�ல் ��ய �டப்மாக, அம்�ஷ் (ப�ங்���ந்�) சந்ைத��தைலக் �றலாம். 

2. இம்�ைற�ல் ஒ� நிகழ்ச�்க்� எவ்�த நி��த��ம் ெசய்யாமல் வா�க்ைகயாளரின் மன�ல் ப��ம் வைக�ல்
�ளம்பரதாரரக்�டன் இைணந்� தங்க�ைடய ெபா��க்�ம் இரக�ய வ��ல் �ளம்பரப்ப�த்�க் ெகாள்�ம்
�டப்த்ைத அம்�ஷ் (ப�ங்���ந்�) சந்ைத��தல் என்�ேறாம்.
(i) வணிகரக்ள் தங்களிடம் அ�கள� ெபா�டக்ள் இ�ப்� இ�ப்��ம் இல்ைல எனக் �� ெசயற்ைகயான ேதைவைய
உ�வாக்�வ� ெசயற்ைக பற்றாக்�ைற எனப்ப�ம். 
(ii) இதன் �லம் �கரே்வாரக்ள் தங்களின் த�ரக்்க இயலாத காரணத்தால் அ�க �ைல ெகா�த்� ெபா�டக்ைள
வாங்�வதால் �ற்பைனயாளரக்ள் அ�க இலாபம் அைட�ன்றனர.்

ப�� - ஈ  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி 7 x 5 = 35

30)
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39)

40)

41) a)
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(OR)

1. ேவைலப் ப�ர�்: 
(i) இக்ேகாடப்ாட�்ன் ப� ெதா�லைமப்�ன் ெமாத்த பணிச ்�ைம�ம் ��ய பணிகளாகப் ப�ர�் ெசய்ய ேவண்�ம். 
(ii) இதன் �லம் உற்பத்� அ�கரிப்ப�டன் ெதா�லாளரக்ளின் உைழப்�ச ்ெசயல்�றன் அ�கரித்� நி�ணத்�வத்�ற்�
வ� வ�க்�ற�. 
2. அ�கார�ம், ெபா�ப்�ம்: 
(i) அ�காரம் என்ப� ஒ� அ�வலர ்தன் �ழ்ப்பணியாளரக்�க்� ஆைண��ம் உரிைமையக் ��க்�ன்ற�. 
(ii) ெபா�ப்� என்ப� அவ்வாைண�ைன நிைறேவற்�ம் கடைம�ைனக் ��க்�ன்ற�. 
3. ஒ�ங்��ைற: 
�ழ்ப்ப�தல், மற்றவரக்ளிடம் �ைறப்ப� நடத்�தல், அ�காரத்ைத ம�த்தல் இவ்ெவா�ங்� �ைறகள் நி�வனம்
ெசம்ைமயாக நைடெபற இன்�யைமயாததா�ம். 
4. கட்டைளெயா�ைம: 
ஒவ்ெவா� �ழ்ப்பணியாள�ம் ஒேர ஒ� ேமல�காரி�ட��ந்� மட�்ேம கடட்ைளகைளப் ெபற ேவண்�ம். ஒன்�க்�
ேமற்படட் உயர ்அ�காரி�டம் உயர ்ஆைணகைளப் ெபற்�ச ்ெசயல்பட ேவண்���ந்தால் அ� �ழப்பத்ைத�ம்,
�ரண்பா�கைள�ம் உ�வாக்���ம். 
5. ஒ� �ைன இயக்கம்: 
அைனத்�த் ெதாடர�்ைடய நடவ�க்ைககைள�ம் ஒேர ���ல் ைவக்க ேவண்�ம். பல்ேவ� நடவ�க்ைகக�க்� ஒேர
ெசயல்�டட்ம் இல்லாமல் இ�க்�மா�ன் அந்ேநாக்கம் நிைறேவறாமல் ேபாகலாம். 
6. ெபா� நல�க்காக தனி நலம் �றக்கணிக்கப்படல் ேவண்�ம்: 
நிரவ்ாகம் தனிப்படட் ஆதாயங்கைள ஒ�க்� ைவத்� �ட�் நி�வனத்�ன் ேநாக்கங்கைள மட�்ேம �ன் நி�த்த
ேவண்�ம். 
7. ஊ�யம்: 
(i) ஊ�யம் என்ப� பணியாளரக்ளின் பணிக்� ெகா�க்கப்ப�ம் �ைலயா�ம். ஊ�யேம ெதா�லாளரக்ைள
ஊக்��க்�ம் �தன்ைம க��யாக உள்ள�. 
(ii) இ� நியாயமானதாக�ம், சரியானதாக�ம் அவரக்ளின் �யற்�க்� ஏற்றதாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 
8. ைமயப்ப�த்த�ன் தரம்: 
(i) ெதா�ல் நி�வனத்�ன் அளைவப் ெபா�த்� ைமய நிரவ்ாகத்�ன் அ�காரம் ெச�த்�ம் நிைல இ�க்க ேவண்�ம். 
(ii) ��ெவ�க்�ம் அ�காரம் நிரவ்ாகத்�ன் உயர ்மடட்த்�ல் ��த்� �ைடப்பைதேய ைமயப்ப�த்தல்
ெவளிப்ப��ன்ற�. 
9. ஆைண�ரிைம வரிைச: 
ஆைண�ரிைம�ன் வரிைச உயரம்டட் அ�வலரிட��ந்� �ழ் மடட்த்�ல் உள்ள பணியாளர ்வைர ப�ப்ப�யாக
�ழ்ேநாக்� வ�வைதக் ��க்�ம். 
10. �ைறைம: 
�ைறைம என்ப� ஏற்�க் ெகாள்ளக் ��யதா�ம். நி�ம ���ைறக�க்� உடப்டட்தாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 
11. ேநரை்ம ெந�: 
பணியாளரக்ள் அன்�டன் நடத்தப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் பணி�டத்�ல் நீ� �ைற உ��ப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 
12. பணியாளரக்ளின் கால வைரயைற�ன் நிைலத்தன்ைம: 
பணியாளரக்ள் அ�க்க� நியமனம் ெப�வ�ம், ேவைலேய �றந்� �ட�்ச ்ெசல்வ�ம் நிகழக்�டா�. 
13. தன் �யற்�த்�றன்: 
பணியாளரக்ளின் தன் �யற்�த்�றைன ஊக்��ப்பதன் �லம் ெதா�ல் நி�வனத்ைத பலப்ப�த்த�ம், ��ய
வ��ைறகைள அ��கப்ப�த்த�ம் ���ம். 
14. �� �ைணப்�ணரச்�்: 
இக்ேகாடப்ாட�்ன்ப�, ேமலாளரக்ள் பணி�டத்�ல் தனித்தனியாக�ம் ச�கமாக�ம் பணியாளரக்்�ைட�ல் ஒற்�ைம
வளரப்்பைத உ��ப்ப�த்த ேவண்�ம். 

(OR)

வ.எண்அ�ப்பைட �தல் நிைலச ்சந்ைத இரண்டாம் நிைலச்
சந்ைத

1 ெபா�ள் இ� ��ய பங்�க�க்கான சந்ைத 

இ� ஏற்கனேவ
ெவளி��
ெசய்யப்படட்
பங்�க�க்கான
சந்ைத

2 ெகாள்�த�ன்
வைககள் ேநர�  மைற�கம் 

3 பத்�ர �ற்பைன  ஒேர ஒ� �ைற நைடெப�ம் பல�ைற நைடெப�ம்.

4 வாங்�தல் மற்�ம்
�ற்பைன

நி�மங்கள் மற்�ம் �த�டட்ாளரக்�க்�
இைட�ல் 

�த�டட்ாளரக்�க்�
இைட�ல் 

5
பங்�கைள
�ற்பதன் �தான
ஆதாயம் ெப�ம்
நபர ்

நி�மம்  �த�டட்ாளரக்ள் 

6 இைடநிைலயர ் ஒப்���யாளரக்ள்  தரகரக்ள்

7 �ைல  நிைலயான �ைல 
ேதைவ மற்�ம்
அளிப்ைப ெபா�த்�
மா�ம். 

8 அைமப்�
ேவ�பா�  ��ப்�டட் ���யல் ேவ�பா� இல்ைல  இதற்�ப் �ற அைமப்�

உள்ள�.

9 நி� 
��ய நி�வனங்கள் மற்�ம் இயங்�க்
ெகாண்��க்�ம் நி�மங்களின் �ரிவாக்கம்
மற்�ம் பல்வைகப்ப�த்�தல் ேபான்றவற்�ற்�
நி�   

நி�மங்க�க்� நி�
வழங்க�ல்ைல. 

அ�ப்பைட ஆடே்சரப்்� ேதரந்்ெத�த்தல்
அ���ைறேநரம்ைறயானஅ���ைற எ�ரம்ைறயான அ���ைற
வரிைச �தல் ப� இரண்டாம் ப�
�ைற �க்கனமான �ைற ெசல� ���யான �ைற
ெசயல்�ைற �க�ம் எளிதான

ெசயல்�ைற
�க�ம் �ரமம் மற்�ம் �க்கலான
ெசயல்�ைற

காலம் �ைறவான காலம்
ேபா�மான� அ�க காலம் ேதைவப்ப�ம்

 

b)

42) a)

b)

43) a)
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(OR)

1. ேச�ப்� மற்�ம் �லதன உ�வாக்கம்: 
(i) �லதனச ்சந்ைத�ல் பல்ேவ� வைகயான பத்�ரங்கள் பல்ேவ� �ைறையச ்சாரந்்� மக்களிட��ந்� ேச�ப்ைபத்
�ரட�்வதற்� உத� ெசய்�ன்ற�. 
(ii) இ� நாட�்ன் �லதன உ�வாக்கத்ைத ��க்��ற�. 
2. நிைல �லதனம்: 
(i) �லதனச ்சந்ைத நி�மங்கள் நிைல �லதனத்ைத �ரட�்வதற்� உத� �ரி�ற�. 
(ii) பங்� மாற்றகம் �த�டட்ாளரக்ள் தங்க�ைடய பத்�ரங்கைள வாங்க அல்ல� �ற்க வாய்ப்� அளிப்பதன்
�லமாக�ம், அேத சமயம் நி�மங்களின் நிைலயான �லதனம் பா�க்காத வைக��ம் இ�க்க உத� ெசய்�ற�. 
3. ெதா�ல்�ைற வளரச்�்: 
(i) ெபா�ளாதாரத்�ன் ெதா�ல்�ைறக்� �லவளங்கைள மாற்�வதன் �லம் பங்� மாற்றகம் ஒ� ைமய சந்ைதயாக
உள்ள�. 
(ii) இ� நி�ம பத்�ரங்களில் �த�ட�்ற்கான நி�கைள �ரட�்வதன் �லம் ெதா�ல்�ைற வளரச்�் மற்�ம்
ெபா�ளாதார ேமம்பாட�்ற்� வ� வ�க்�ற�. 
4. உடன� மற்�ம் ெதாடரச்�்யான சந்ைத: 
(i) பங்� மாற்றகம் வாங்�பவரக்ள் மற்�ம் �ற்பவரக்ள் பத்�ரங்கைள வாங்க மற்�ம் �ற்பதற்� ஒ� வச�யான
ைமயத்ைத வழங்��ற�. 
(ii) நீரை்மத் தன்ைமைய உ�வாக்��ற�. 
5. ெசயல் �ற�க்� நம்பகமான வ�காட்�: 
(i) �லதனச ்சந்ைத நி�மங்களின் ெசயல்�றன் மற்�ம் நி� நிைலக்� ஒ� நம்பகமான வ�காட�்யாக ேசைவ
�ரி�ற�. 
6. நி�களின் உரிய �ைச�ல் ஆற்�ப்ப�த்தல்: 
(i) பத்�ரங்களின் நடப்� சந்ைத �ைல மற்�ம் அதன் வ�வாய், ெபா�மக்கள் தங்கள் நி�ைய ஒ� ��ப்�டட்
நி�மத்�ல் �த�� ெசய்ய வ�காட�்ம் காரணியாக உள்ள�. 
(ii) ெபா� நல�க்காக நி�ைய �றன்பட பயன்ப�த்�வைத உ�� ெசய்�ற�. 
7. பல்ேவ� ேசைவகைள வழங்�தல்: 
�லதனச ்சந்ைத�ல் ெசயல்ப�ம் நி� நி�வனங்கள் ெதா�ல் �ைனேவா�க்� நீண்ட கால மற்�ம் ந�த்தர கால
கடன்கைள வழங்�தல், ஒப்��� வழங்�தல், நி�மங்கைள ேதாற்��த்தல், உத� ெசய்தல், ேநரை்ம பங்� �த�ல்
பங்ேகற்றால், நி�ணரக்ளின் அ��ைரகள் வழங்�தல் ேபான்ற பல்ேவ� ேசைவகைள வழங்��ற�. 
8. �ன்தங்�ய ப��கைள ேமம்ப�த்தல்: 
(i) �லதனச ்சந்ைத �ன்தங்�ய ப��களின் �டட்ங்களின் நி� உத� வழங்��ற�. 
(ii) �ன்தங்�ய ப���ன் ெபா�ளாதார ேமம்பாட�்ற்� உத� ெசய்�ற�. 
9. அயல்நாட்� �லதனம்: 
(i) �லதனச ்சந்ைத அயல்நாட�் �லதனத்ைத �ரடட் உத� �ரி�ற�. 
(ii) இந்�ய நி�மங்களின் பத்�ரங்கள் மற்�ம் இதர பத்�ரங்கள் �லம் அயல் நா�களின் �லதன நி�ைய �ரடட்
வ�வைக ெசய்�ற�. 
(iii) அர�, தாராளமயமாக்கல் �லம் அந்நிய �த��கள் �ரட�்�ற�. 
10. எளிய நீரை்மத் தன்ைம: 
இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ன் �ைண ெகாண்� �த�டட்ாளரக்ள் தங்களின் பத்�ரங்கைள �ற்� நீரை்ம ெராக்கமாக
மாற்ற வ�வைக ெசய்�ற�.    

வ.எண்அ�ப்பைட பணிவ� ப�ற்� பணிவ�யற்ற ப�ற்�

1. �ளக்கம்
பணியாளர ்உண்ைமயான
ேவைல �ழ�ல் ேவைலைய
�ரிந்� ெகாள்�றார.்

பணியாளர,் பணிச்
�ழ�க்� ெவளிேய
ப�ற்�ைய ெப��றார.்

2. ெசல� ெசல� �ைறவான �ைற ெசல� அ�கமான �ைற
3. இடம் ேவைல இடத்�ேலேய ப�ற்�

அளிக்கப்ப��ற�.
ேவைல�டத்�ற்� ெவளிேய
ப�ற்� அளிக்கப்ப��ற�.

4. ெபா�த்தம்
உற்பத்� ெசய்�ம்
அைமப்�க�க்� ெபா�த்தமான
�ைற

ேமலாண்ைம ெசய்�ம்
நி�வனங்க�க்�
ெபா�த்தமான �ைற

5. அ��
�ைற நைட�ைற அ���ைற ேகாடப்ா� அ���ைற

6. ேகாடப்ா� நிைறேவற்றல் �லம் கற்றல் அ�ைவப் ெப�வதன் �லம்
கற்றல்

7. கற்றல் அ�ைவப் ெப�வதன் �லம்
கற்றல் அ�பவத்�ன் �லம் கற்றல்

8. ெதாடர�்

ப�ற்� �க�ம் ெபா�த்தமான�
மற்�ம் நைட�ைற�ல்
ஒவ்ெவா� நா�க்�ம்
ேதைவயான ேதைவகைளக்
ைகயா�தல்.

ஒேர சமயத்�ல்
பணியாளரக்ளின்
��க்க�டன் �க எளிதாக
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்த
���ம்.

9. பணி
பா�ப்�

எந்�ரங்களின் சத்தம் �லம்
பணிவ� ப�ற்��ல் பணி �ைச
��ம்பக்��ய வாய்ப்� அ�கம்.

பணி�டங்க�க்� ெவளிேய
ப�ற்� அளிக்கப்ப�வதால்,
ப�ற்� �ைச ��ம்ப�க்�
வாய்ப்� இல்ைல.

10. �ைறகள்
ப�ற்� அைமப்�, பணிச�்ழற்�,
பணி அ���த்தல், ெதா�ற்
ப�ற்�, வ�காட�்தல் ப�ற்�
ேபான்றைவ.

�ரி� �ைற, ��
கலந்�ைரயாடல் �ைற,
�ழ்நிைல ஆய்� �ைற,
க�த்தரங்� �ைற
ேபான்றைவ.

b)

44) a)
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(OR)

1. �கைமகள்: 
மத்�ய அர�, மாநில அர�கள் அரசாங்க அைமப்�க்� இைணயான அைமப்�கள், உள்�ர ்அர� அைமப்�கள்,
உதாரணமாக நகராட�்கள், மாநகராட�்கள், �ைற�கங்கள் ேபான்ற தன்னாட�் அைமப்�கள் மற்�ம் �ற
அைமப்�கள் ேபான்ற �கவரக்ளின் �லம் அர�ப் பத்�ரங்கள் ெவளி�டப்ப��ன்றன. 
2. இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் �றப்� பணி: 
(i) இந்�ய ரிசரவ்் வங்� அர�ப் பத்�ரங்கள் வாங்�தல் மற்�ம் �ற்பைன ெசய்வ�ல் �க்�ய பங்காற்��ற�. 
(ii) பண ேமலாண்ைம�ல் �றப்பாக ெசயல்ப��ற�. 
3. பத்�ரங்களின் இயல்�: 
(i) அர� பத்�ரங்கள் உத்தரவாதமாக வட�் வழங்�வதால் அ�க �த�� ெசய்வ� பா�காப்பான�. 
(ii) அரேச �தன்ைம ெதாைகைய ��ம்பச ்ெச�த்�வதால் �ற்��ம் பா�காப்� தன்ைம ெகாண்டதாக�ம் இ�க்�ற�. 
4. பணப்�ழக்க �யாபாரம்: 
(i) தங்க�ைன பத்�ரங்கள் பல வைக நீரை்ம தன்ைம ெகாண்டைவ. 
(ii) மத்�ய அரசால் வழங்கப்படட் பத்�ரங்கள் அ�க நீரை்மத் தன்ைம ெகாண்டதால் அதன் பணப்�ழக்கம் அ�கமாக
இ�க்�ம். 
5. வரி �லக்�: 
�த�டட்ாளரக்�க்� பரந்த அள�ல் வரி �லக்� அளிப்ப� இந்த அர� பத்�ரங்களின் �க்�ய அம்சமாக
�ளங்��ற�. 
6. சந்ைத: 
(i) அர�ப் பத்�ரங்களில் ஒவ்ெவா� �ற்பைன மற்�ம் ெகாள்�த�க்� தனித்தனியாக ேபச�்வாரத்்ைத
நடத்தப்ப��ற�. 
(ii) இந்�யா�ல் �தன்ைம மற்�ம் இரண்டாம் நிைல சந்ைத ஆ�ய இரண்� சந்ைதகளி�ம் அர�ப் பத்�ரங்கள்
சந்ைதப்ப�த்தப்ப��ற�. 
7. ப�வங்கள்: 
பங்� சான்�தழ்கள், உ��ெமா� �ட�்கள் மற்�ம் ெகாணரப்வர ்பத்�ரங்கள் ேபான்ற வ�வங்களில் மத்�ய மற்�ம்
மாநில அர�கள் வழங்�ம் பத்�ரங்கள் இ�க்�ம். 
8. பங்ேகற்பாளரக்ள்: 
அர� பத்�ர சந்ைத�ல் அர�த்�ைற ைவத்�ள்ள வளங்கைளப் பரிமாற்றம் ெசய்வ�ல் ஒ�ங்�ைணந்த
பங்ேகற்பாளராக மத்�ய மற்�ம் மாநில அர�கள் உள்ளன. 
9. வரத்்தகம்: 
அரசாங்க பத்�ரங்க�க்� இரண்டாம் நிைல சந்ைத, ���ய, ��ய மற்�ம் �ைறவான ெசயல்�றன் ெகாண்ட�
என்றா�ம், பங்�ச ்சந்ைதகளில் அரசாங்க பத்�ரங்கைள �ற்பைன ெசய்வ��ம், வாங்�வ��ம் வங்�கள் மற்�ம்
ெப� நி�வனங்கள் ஈ�ப��ன்றன. 
10. ெவளி�ட்� இயந்�ரம்: 
இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் ��ள்ள ெபா� கடன் அ�வலகம் அர� பத்�ரங்கைள ெவளி���ற�. 
11. அர� பத்�ர ெவளி�� ெதாடக்கம்: 
அர� பத்�ர ெவளி�� ெதாடங்��ம் �ல நாடக்�க்� �ன்ேப பத்�ரங்களின் தன்ைமகள் பற்� அ��ப்�
ெவளி�டப்ப��ற�. 
12. �ரை்மப்ப�த்�தல்: 
இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யால் பங்� பரிவரத்ைனகளின் �லம் ��ரச்�் அைடந்த பத்�ரங்கைள ைகயகப்ப�த்�தல்
மற்�ம் �டை்ப எளிதாக்�ம் வைக�ல் ெசய்�ம் நடவ�க்ைக "�ரை்மப்ப�த்�தல்" என அைழக்கப்ப��ற�. 
13. ஏல��தல்: 
வரத்்தகரக்ள் ஒ�வர ்ஒ�வேரா� ேபாட�்��ம் �ைற�ல் பத்�ரங்கைள அ�கபடச் �ைலக்� �ற்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஒ� வரத்்தக �ைறேய "ஏலம் ��தல்" என அைழக்கப்ப��ற�. 
14. மா�தல்: 
ஒ� பத்�ரத்ைத வாங்�வதற்காக மற்ெறா� பத்�ரத்ைத �ற்பைன ெசய்ய ெகாண்� ெசல்�ம் நடவ�க்ைக�ன் ஒ�
ப��யாக இரண்டாம் நிைல சந்ைத�ல் இந்�ய ரிசரவ்் வங்� ேமற்ெகாண்ட அதன் �றந்த சந்ைத ெசயல்பா�
"மா�தல்" என்� அைழக்கப்ப��ற�.   

1. ெபா�ள்: 
i. ெபா�ள் சந்ைத�ல் ஒ� �க்�ய �� ஆ�ம். 
ii. ெபா�ள் இல்ைலெயனில் எந்த ஒ� சந்ைத�ம் இயங்க இயலா�. 
iii. ெபா�ள் �க்�ய இடம் ெப��ற�. 
2. �ைல: 
i. ��ப் ேகாடல்ர ்அவரக்ளின் �ற்�ப்ப�, "�ைல என்ப� பண்டங்கள் மற்�ம் பணிகள் மாற்� ம�ப்� ஆக ெபறப்ப�ம்
ஒன்றா�ம்". 
ii. �கரே்வாரக்ள் நலன் க�� பண்டங்கள் மற்�ம் பணிக�க்� இைணயான ம�ப்ைப மாற்�க் ெகாள்ள தக்க
ஒன்�தான் �ைல. 
3. இடம்:
i. உற்பத்� இடத்���ந்� �கர�் இடம் வைர ெபா�டக்ைள சரியான �ைற�ல் மற்�ம் சரியான ேநரத்�ல் ெகாண்�
ெசல்ல�ல்ைல எனில் அைனத்�ம் பயனற்றதா�ம். 
ii. சரியான ேநரத்�ல் சரியான இடத்�ற்� ெகாண்� ெசல்வதற்� இடம் ஒ� �க்�ய பங்� வ�க்�ற�. 
4. �ற்பைன ேமம்பா�: 
i. சந்ைத�ல் ஒ� ெபா�ள் என்னதான் தர�ைடயதாக இ�ந்தா�ம், ேம�ம் �ைல�ல் சாதக நிைல இ�ந்தா�ம்
�கரே்வார ்மத்��ல் ெபா�ளின் �றப்�யல்�கள் மற்�ம் பயன்பா� ��த்� ெதரியப்ப�த்தாத நிைல�ல் அப்ெபா�ள்
நிரண்�த்த ெவற்�ைய ஒ�ேபா�ம் அைடய இயலா�. 
ii. எனேவ ேமம்பா� நடவ�க்ைககள் �க�ம் அவ�யமான ஒன்�. 
iii. ேமம்பா� நடவ�க்ைக�ல் �ளம்பரம் அ�க பங்� வ�க்�ற�.

b)

45) a)
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(OR)

வ.எண்�றப்�யல்�கள் பங்� பரிவரத்்தைன
(பங்�சச்ந்ைத)

 பண்டமாற்� பரிவரத்்தைன
(ெபா�ட்கள் பரிமாற்றகம்)

1 ெபா�ள் 

பங்�சச்ந்ைத என்ப� ெதா�ல்
�ைற மற்�ம் நி�ப் பா�காப்�ன்
ெகாள்�தல் மற்�ம்
�ற்பைனக்கான ஒ�
ஒ�ங்கைமக்கப்படட் சந்ைத 

ஒ� பண்டமாற்ற பரிமாற்றகம்
என்ப� பண்டமாற்ற சந்ைதகளில்
வரத்்தகம் ெசய்யப்ப�ம் இடத்�ல
ெபா�டக்ைள பரிமாற்றம்
ெசய்வதா�ம். 

2 பணிகள்  சந்ைதப்ப�த்�தைல
எளிதாக்��ற�.

பத்�ரங்க�க்� ேதைவ
ஏற்ப�த்�தல் அல்ல�
பத்�ரங்க�க்� �ைலக் காப்��
ேசைவகள் மற்�ம் நீரை்மத்
தன்ைமைய ஏற்ப�த்��ற�.  

3 ேநாக்கம் 
ெபா�ள் �லதன உ�வாக்கம்
மற்�ம் �லதன ஆதாரங்கைள
�றந்த �ைற�ல் பயன்ப�த்�தல்
ஆ�யவற்ைற எளிதாக்��ற�.

ஆபத்� �ைறப்� �லம் ெபா�டக்ள்
�ற்பைனைய அ�கரிக்க
உத��ற�.

4 பங்ேகற்பாளரக்ள் �த�டட்ாளரக்ள் மற்�ம் ஊக
வணிகரக்ள் 

தயாரிப்பாளரக்ள், �கவரக்ள்
நி�வனங்களின் �யாபாரிகள்
மற்�ம் ஊக வணிகரக்ள்

5 ஒப்பந்தங்களின்
காலம் 

ெராக்கம், உடன� வழங்கல் மற்�ம்
ப�ைனந்� நாடக்�க்கான ஒப்பந்த
கணக்�

எ�ரக்ால சந்ைத
ஒப்பந்தங்க�க்கான 2 அல்ல� 3
மாதங்கள் கால ெச�த்�ைக மற்�ம்
உடன� பண ஒப்பந்தங்கள்.

6 ஆவண வரத்்தகம் 
இங்� பங்�கள், பத்�ரங்கள்,
ெதா�ல்�ைற பத்�ரங்கள்
சந்ைதப்ப�த்தப்ப��ற�.  

இ�ல் அ�கள� வரத்்தகம், �ைல
நிசச்யமற்ற மற்�ம் கட�்ப்பாடற்ற
ெபா�டக்ள்
சந்ைதப்ப�த்தப்ப��ன்றன.

7 ஊக வணிகம் 
ஒ� பரந்த, தயாராக நீரை்ம மற்�ம்
ெதாடரச்�்யான பத்�ரங்கள்
�ற்பைனைய
உ��ப்ப�த்��ன்றன.

�ைல இடரப்ாட�்ன் ஈரப்்�
உத்ேதசத்ைத உ�� ெசய்�ற�.

8 �ன் ஒப்பந்தம் 
பத்�ரங்கள் ��ைமயாக
தரநிைலயாக்கப்ப�வதால், இைவ
எளிைமயாக்கப்ப��ன்றன.

எ�ரக்ால ஒப்பந்தத்ைத
எளிதாக்�வதற்� தரநிைல
வ�ப்�க�க்� நியமங்கள் இ�க்க
ேவண்�ம்.

9 ஒ��ைனப்
ப�த்�தல்

�ற்பைனயாளரக்ள் ஏற்�க்
ெகாள்ளப்படட் பத்�ரங்கைள
வழங்�வதற்� ஒ��ைனப்
ப�த்�தல் எளிைமயான
ஒன்றா�ம். 

�ற்பைனயாளர ்தரமான அல்ல�
�றர ்வழங்கக்��ய ெபா�டக்ள்
வழங்�வ�ல் ஒ��ைனப்ப�த்�தல்
க�னமான ஒன்றா�ம்.

10 �ைல
ேமற்ேகாள் 

�ன்ேனாக்�ய ஒப்பந்தங்கைளப்
ெபா�த்தவைர ஒ��ைன
ேமற்ேகாள் மட�்ேம சாத்�யமா�ம்.

எ�ரக்ால ஒப்பந்தங்க�க்கான
பல�ைன ேமற்ேகாள்
சாத்�யமா�ம்.

வ.எண். �ன் சந்ைதப்ப�த்�தல் பாரம்பரிய சந்ைதப்ப�த்�தல்

1.
ெபா�ள்கள் / ேசைவகைள �க
�ைரவாக �ைறந்த ெசல�ல்
ேமம்ப�த்த ���ம்.

இம்�ைற�ல் �க தாமதமாக�ம்,
அ�க ெசல��ம் மட�்ம் ெபா�ள்,
ேசைவைய ேமம்ப�த்த ���ம்.

2.
உலக அள�ல் �க �ைர�ல் �க
எளிதாக ெபா�ள்கைள ேமம்ப�த்�
சந்ைத�ட ���ம்.

இம்�ைற�ல் அவ்வள� எளிதாக
உலகள�ல் ெபா�டக்ைள
ேமம்ப�த்த ��யா�. கால�ம்,
ெசல�ம் அ�கமா�ம்.

3.
வணிக நி�வனங்கள் �கக் �ைறந்த
அள� மனித வளத்�டன் ெதா�ைல
�ரி�ப�த்தலாம்.

இ�ல் ெதா�ைல �ரி�ப�த்த அ�க
மனித வளம் ேதைவப்ப��ற�.

4.
இம்�ைற�ல் ஆண்� ��வ�ம்
வாரம் 7 நாடக்ள் 24 மணி ேநர�ம்
�ைறந்த மனித சக்��டன்
சந்ைத�ட ���ம்.

இம்�ைற�ல் ஆண்� ��வ�ம்
வாரம் 7 நாடக்ளி�ம் 24 மணி
ேநர�ம் சந்ைத��வ� இயலாத
காரியம்.

(OR)

1. ேபா�மான கல்� மற்�ம் வ�காடட்ல் �லம் �த�டட்ாளரக்ளின் நலைனப் பா�காக்�ற�. 
2. பங்� சந்ைதகளில் �யாபாரத்ைத ஒ�ங்�ப்ப�த்�தல் மற்�ம் கட�்ப்ப�த்�தைல ெசய்�ற�. 
3. பங்� பரிவரத்்தைன �சாரைணகள், இைடத்தரகரக்ள் மற்�ம் தன்னியக்க ஒ�ங்�ப�த்�ம் அைமப்�கைள ஆய்�
ெசய்�ற�. 
4. பத்�ரங்களில் உள்வ� வரத்்தகத்ைத தைட ெசய்�ற�. 
5. பங்� சந்ைதகளில் ெசயல்ப�ம் நி� இைடத்தரகரக்ளால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ேமாச� மற்�ம் நியாயமற்ற
�ைறகைள தைட ெசய்�ற�. 
6. பத்�ர சந்ைத�டன் ெதாடர�்ப்ப�த்தக்��ய பல்ேவ� இைடத்தரகரக்ள் ஆ�ேயாரின் ப�� மற்�ம்
ெசயல்பா�கைள கட�்ப்ப�த்��ற�. 
7. �லதன ெவளி�ட�்ல் ஈ�பட�்�க்�ம் ெதா�ல் நி�வனங்க�க்� வ�காட�்தல்கள் மற்�ம் வ��ைறகைள
ெவளி���ற�. 
8. ��ய �த�டட்ாளரக்ைள பா�க்கக் �டா� என்ற ேநாக்கத்�டன் ெபா�த்தமான வ��ைறகைள ெவளி�ட�்ள்ள�. 
9. பரஸ்பர நி�யகங்கள் ேபான்ற �ட�் �த�ட�்த் �டட்ங்களின் ெசயல்பாடை்ட ப�� ெசய்தல் மற்�ம்
கட�்ப்ப�த்�தல் பணிகைள ேமற்ெகாள்�ற�. 
10. இைடத்தரகரக்ளின் �ய கட�்ப்பா� ஒ�ங்��ைற அைமப்ைப ஊக்��க்�ற�. 

b)

46) a)

b)
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அ�க �ைல : 
(i) பல்ேவ� கடட்ாயத்�ன் �லம் �ற்பைனயாளரக்ள் ெபா�டக்ளின் நியாயமான �ைலையக் காட�்�ம் அ�கமான
�ைலக்� ெபா�டக்ைள �ற்�ன்றனர.் 
(ii) ெபா�டக்ைள ப�க்� ைவப்பதன் �லம் ெசயற்ைகயான பற்றாக்�ைறைய ஏற்ப�த்� ெகாள்ைள இலாபம் ஈட�்ம்
ேநாக்�ல் அ�க �ைலக்� ெபா�டக்ைள �ற்பைன ெசய்�ன்றனர.் 
(iii) இதன்�லம் �கரே்வாரக்ள் அ�க �ைல ெகா�த்� கள்ளசந்ைத�ல் ெபா�டக்ைள வாங்�ம் நிைலக்�
தள்ளப்ப��றாரக்ள். 
2. கலப்படம்  
(i) உண�ப்ெபா�டக்ளில் அேத மா�ரியான ப��ட�் ெபா�ைள ேசரப்்ப� கலப்படம் ஆ�ம். (உதாரணம்) �ளகாய்
வத்தல் ெபா��ல் ெசங்கல் �ைள ேசரப்்ப�. 
(ii) ெகாள்ைள இலாபம் ஈடட் ேவண்�ம் என்ற ேநாக்�ல் வணிகர ்கலப்படமான ெபா�ைள �ற்பைன ெசய்� அ�க
இலாபம் ஈட�்�றார.் 
(iii) இவ்வா� கலப்பட ெபா�டக்ைள வாங்� நக�ம் �கரே்வாரக்ள் உடல் ரீ�யாக�ம் மனரீ�யாக�ம்
பா�ப்பைட�றாரக்ள். 
3. ேபா�யான ெபா�டக்ள்  
(i) மக்கள் மத்��ல் �ரபலமைடந்த வணிகக்��கள் ெகாண்ட ேபா�யான ெபா�டக்ள் உற்பத்� ெசய்யப்பட�்
சந்ைத�ல் �ற்பைன ெசய்யப்ப��ன்றன. (எ.கா) வாெனா�, வாகன உ�ரிபாகம், ஆைடகள் மற்�ம் ேபனாக்கள். 
(ii) எனேவ தரம் �ைறந்த ெபா�ைள �ட அசல் ெபா��க்கான �ைலைய ெகா�த்� �கரே்வாரக்ள் வாங்�
ஏமா��றாரக்ள். 
4. ெசயற்ைகயான பற்றாக்�ைற  
(i) ஒ� �ல �ழ�ல் வணிகரக்ள் தங்களிடம் அ�கள� இ�ப்� இ�ப்��ம் இல்ைல எனக் �� ெசயற்ைக ேதைவைய
உ�வாக்��றாரக்ள். 
(ii) �கரே்வாரக்ள் தங்களின் த�ரக்்க இயலாத ேதைவ�ன் காரணமாக அ�க �ைல ெகா�த்�  ெபா�டக்ைள வாங்�ம்
நிைலக்� தள்ளப்ப��றாரக்ள். 
(iii) இதன் �லம் �கரே்வாரக்ள் �ரண்டப்பட�் வணிகரக்ள் ெகாள்ைள இலாபம் ஈட�்�றாரக்ள். 
5. தரக்�ைற� : 
(i) ஒ� �ல ெபா�டக்ள் கட�்மம் ெசய்யப்பட�் �த்�ைர�டப்பட�்�ம் அத�ள் �ைறவான எைட தரம் மற்�ம்
ெகட�்ேபான ெபா�டக்ேள உள்ளன. 
(ii) அந்த ெபா�ைள மாற்ற �ற்ப�ம் ெபா�� �கரே்வாரின் கவனக்�ைறவாேல ஏற்பட�்ள்ள� என்� வணிகரக்ள்
�கரே்வார ்�� �ற்றம் சாட�்�ன்றனர.் 
(iii) ேம�ம் ஒ� �ல வணிகரக்ள் �கரே்வா�க்� இர�� தராம�ம், இர��ல் �ற்ற ெபா�டக்ள் ��ம்ப ெபறப்படா�
என்� அச�்ட�் �கரே்வாரக்ைள சடட்ப்ப�ேய ஏமாற்��றாரக்ள். 
6. இடரப்ா� ெகாண்ட ெபா�டக்ள் : 
(i) தயாரிப்பாளரக்ள் தங்களின் ெபா�டக்ைள பயன்ப�த்�ம் �தம் மற்�ம் �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைக பற்�
�கரே்வா�க்� நடவ�க்ைக பற்� �கரே்வா�க்� மா�ரி �ளக்கம் அளிக்க ேவண்�ம். 
(ii) அவ்வா� �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைக இல்லாமல் ெபா�டக்ைள ைகயா�ம் ெபா�� �கரே்வாரக்ள்
பா�ப்பைட�றாரக்ள். 
7. உத்�ரவாதம் மற்�ம் ேசைவகள் : 
(i) ஒ� �ல ��ப்�டட் ஆடம்பர ெபா��க்� உத்�ரவாதம் அளித்� ��ப்�டட் காலம் வைர இலவச ேசைவ
வழங்�வதாக �ற்பைனயாளர ்உ��யளிக்�றார.் 
(எ.கா:ெதாைலக்காட�்) 
(ii) ேம�ம் அந்த உத்�ரவாதமான� எளி�ல் உைடயா� என க��ம் உ�ரிபாகங்க�க்� மட�்ேம வழங்கப்பட�் மற்ற
உ�ரிபாகங்க�க்� வழங்கப்ப�வ�ல்ைல. 
(iii) உத்�ரவாதம் அளித்த உ�ரிபாகங்க�க்� �ட �கரே்வாரின் கவனக்�ைறவால் ப�� ஏற்படட்�. எனக் �� இலவச
ேசைவைய அளிக்க ம�க்�ன்றனர.் 
8. த��யற்ற ெபா�டக்ள் : 
(i) மனித �கரே்வா�க்� த��யற்ற ெபா�டக்ள் சந்ைத�ல் �ற்பைன ெசய்யப்ப��ன்ற�. 
(ii) உைடயா� என்� சான்றளிக்கப்படட் ெபா�டக்ள் உபேயாகப் ப�த்�ம்ேபா� உைடந்� ���ன்ற�. 
(iii) இ� ேபான்ற காரணங்களால் �கரே்வார ்பா�ப்பைட�றாரக்ள். 
9. ெபாய் �ளம்பரங்கள் : 
(i) �ளம்பரங்களில் ெபா�ள் ��த்த தகவல்கள் �கச�்�ய அள�ேல ெவளிப்ப�த்தப்ப��ன்ற�. 
(ii) �ளம்பரங்கள் ெபா�ளின் தரம், �ைல, உள்ளடக்கம், பயன்பா�, உத்�ரவாதம், ெசயல்�றன் ��த்த தவறான
க�த்�க்கைள பரப்��ன்றன. 
(iii) இவ்வைகயான ெபாய் �ளம்பரங்கைள நம்� ெபா�டக்ைள வாங்�ம் �கரே்வாரக்ள் ஏமாற்றப்ப��றாரக்ள்.

(OR)

�ரட�்தல்: 
ேவைல ப�ப்பாய்�, மனித வள �டட்�டல், ஆடே்சரப்்�, ேதர�், ேவைல வாய்ப்�, பணி மாற்றம் மற்�ம் பத� உயர�்
ஆ�யவற்�ன் �லம் மனித வளத்ைத ஈரக்்�ம் ெசயைல ��க்�ற�. 
வளரச்�் : 
ெசயல்�றன் ம�ப்��தல், ப�ற்� ெசயல�காரி வளரச்�், ெதா�ல் �டட்�டல் மற்�ம் வளரச்�், நி�வன வளரச்�்
ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�ய� அ���த்�யா�ம். 
ஊ�யம் : 
இ� ேவைல ம�ப்��, ஊ�யம் மற்�ம் சம்பள நிரவ்ாகம், ஊக்கத்ெதாைக, ேம��யம், �ளிம்� நலன்கள் மற்�ம் ச�க
பா�காப்�த் �டட்ங்கள் ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள�. 
ஊ�யரக்ைள தக்கைவத்�க் ெகாள்�தல் :" 
�காதார மற்�ம் பா�காப்� நலன், ச�க பா�காப்�, ேவைல ��ப்� மற்�ம் ேவைல�னால் ஏற்ப�ம் வாழ்க்ைகத்
தரத்�ன் �லம் இ� சத்�யாமா�ற�. 
ஒ�ங்�ைணத்தல் : 
தனிப்படட் ��ப்�ற்�ம், நி�வன ��ப்�ற்�ம், இைடேய நல்�ணக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம்  ேநாக்�ல் உள்ள
ெசயல்பா�கைள ஒ�ங்�ைணக்�ற�. 
பராமரிப்� : 
பணியாளர ்ேவைலைய �ட�் ெசல்வைதக் �ைறத்தல்,மனித வளத்ைத கணக்�ல் ெகாள்ளல், தணிக்ைக மற்�ம்
ஆராய்ச�் ேமற்ெகாள்வதன் �லம் பணியாளரக்ைள பராமரிப்பைத இசெ்சால் ��க்�ற�.

1. ெபா��க்கான �ைலைய அளித்தல். 
2. ெபா�ைள தன� இ�ப்�டத்�ற்� வந்� அளிக்�மா� �ற்பைனயாளரிடம் ேகா�தல். 
3. ��த்த ேநரத்�ல் ெபா�டக்ைள ெபறாம��ந்தால், நடட்த்�ற்� ெபா�ப்ேபற்றல். 
4. ெபற்ற ெபா��க்� தாமதமாக பணம் ெச�த்�தல் மற்�ம் ேசதம் ஏற்ப�த்�தல் ேபான்றைவக்கான நடத்ைத ஏற்றல். 
5. ெபா�டக்ைள பயன்ப�த்�ம்ேபா� ���ைறகளின்ப�, �ன்ெனசச்ரிக்ைக�டன் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 
6. �கர�் ெபா�டக்ள் �தான தன� ேதைவ மற்�ம் எ�ரப்ாரப்்ைப ெதளிவாக �ற்பைனயாரிடம் ெவளிப்ப�த்�தல். 
7. ெபா�டக்ைள வாங்��ன் கடட்ாயம் ெபா�ளின் �ைல, தரம் மற்�ம் அள� ஆ�யவற்ைற பாரக்்க ேவண்�ம். 
8. ெபா�டக்ைள வாங்�ம்ேபா� ெராக்க இர�� மற்�ம் உத்�ரவாத அடை்டைய ெபற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
9. ெபா�டக்ளில் �ைற� மற்�ம் ேசைவ �ைற� ஏற்படட்ாேலா �கரே்வார ்�ைற �ரவ்கத்�ல் �கார ்சமரப்்�க்க
ேவண்�ம். 
10. ISI,அக்மாரக்்,FPO ேபான்ற தரக்���� சான்� மற்�ம் அைடயாளக் ����கள் உள்ளதா என சரிபாரக்்க ேவண்�ம். 
11. �ளம்பரங்கள் �லம் தரப்ப�ம் தகவல்கள் ெபாய்யாக இ�ப்�ன் அ�பற்� �ற்பைனயாளர ்அலல்�
�ளம்பரதாரரிடம் ெதரி�க்க ேவண்�ம். 
12. பா�காப்� உரிைம, ெபா�டக்ைளப் பற்�ய தகவல் அ��ம் உரிைம, ேதரந்்ெத�க்�ம் உரிைம, �ைற �ரவ்கத்�ல்
ெதரியப்ப�த்�தல் ேபான்ற உரிைமகள் உள்ள� என்பைதப் பற்� �ரிந்� ெகாள்�தல். 

47) a)

b)
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Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593
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