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Reg.No. :                 

Exam Time : 03:00:00 Hrs Total Marks : 90
ப�� அ  - சரியான �ைடைய ேதர்ந்ெத�  20 x 1 = 20
ெபா�டக்ள் �ற்பைன ெசய்�ம் இடத்�ற்�______ என்� ெபயர ்
(a) அங்கா� (b) சந்ைத (c) நாளங்கா� (d) அல்லங்கா�
ம�த்�வர ்ெதா�ல் என்ப�
(a) ேவைலவா�ப்� (b) ெதா�ல் (c) �றப்�த் ெதா�ல் (d) தனியார ்வணிகம் 
தனியாள் வணிகத்�ன் �கப்ெபரிய �ைறபா� 
(a) வைரய� ெபா�ப்� (b) வைரயராப் ெபா�ப்�  (c) அைமப்ெபளிைம (d) �ைரவான  ���
�டட்ாண்ைம உண்டாக்கப்ப�வ� 
(a) ஒப்பந்தத்தால்  (b) �டட்ாளிகளிைடேய உற�  (c) அர�ன் வ�காடட்ல்  (d) நட�்ன் அ�ப்பைட�ல் 
�ழ்க்கண்டவற்�ள் எ� நாடா�மன்ற அல்ல� மாநிலச ்சடட் மன்றங்கள் இயற்�ய சடட்த்�ன் �லம்
உ�வாக்கப்ப��ற� ?
(a) படட்ய (சாசன) நி�மம்  (b) அயல் நாட�் நி�மம்  (c) அர� நி�மம்  (d) சடட்�ைற நி�மம் 
பன்னாட�் நி�மங்கள் �ன்வ�வனவற்�ல் யாரால் கட�்ப்ப�த்தப்ப��ன்றன 
(a) �ைளகள்  (b) அதன் �ைண நி�வனங்கள்  (c) தைலைமயகம்  (d) நாடா�மன்றம் 
இந்�ய ரிசரவ்் வங்� ஏப்ரல் 1, ____________ ஆண்� �தல் தன் பணிகைளத் ெதாடங்�ய�.
(a) 1936 (b) 1935 (c) 1934 (d) 1933
பழங்கள், காய்க�கள் ேபான்ற அ�கக்��ய ெபா�டக்ளின் ேச�ப்�ற்காக ______ பண்டகக் காப்பகங்கள்
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.
(a) ஆவணம் (b) தனியார் (c) �ளிர ்ேச�ப்�  (d) �ட�்ற�
______ ஒ� சரக்ேகற்� �லம் ெபா�டக்ைளப் ெபற்�க்ெகாள்வைத ஏற்�க் ெகாள்வதற்கான ஆவணம்.
(a) வ�ச ்�ட�் (b) சரக்� ��ப்� (c) சாரட்ட்ர் (d) ஒப்பந்த இர��
எந்த வைகயான ெபா�ப்�ணர�் ச�தாயத்�ற்� நன்ைம தரத்தக்கதாக உள்ள�.
(a) சடட்ம் (b) ெந��ைற  (c) ஒ�ங்�ணர�்  (d) ெபா�ளாதாரம்
அெமரிக்க சந்ைத த�ரத்்�, உலக சந்ைத�ல் ெவளி�டப்ப�ம் ைவப்� இர��
(a) உலகளா�ய ைவப்� இர�� (b) பன்னாட�் ைவப்� இர�� (c) ெவளிசச்ந்ைத ைவப்� இர��
(d) மாற்� பத்�ரம்
��, �� மற்�ம் ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்களின் ேமம்பாட�் சடட்ம் இயற்றப்படட் ஆண்�         
(a) 2004 (b) 2007 (c) 2006 (d) 2008
�ண்�ம் ஏற்�ம� ெசய்�ம் ேநாக்�டன் இறக்�ம� ெசய்வ�
(a) ெவளிநாட�் �யாபாரம் (b) உள்நாட�் �யாபாரம் (c) ம� ஏற்�ம� �யாபாரம் (d) �யாபாரம்
வழங்கல் வ��ல் உள்ள �தல் இைடநிைலயர ்யார?்
(a) ெமாத்த �யாபாரி  (b) உற்பத்�யாளர ் (c) �ல்லைற �யாபாரி  (d) வா�க்ைகயாளர்
நிரந்தர இட�ன்� ெவவ்ெவ� இடங்க�க்� ெசன்� �ைறந்த �ைல�ள்ள ெபா�டக்ைள �யாபாரம் ெசய்ேவாைர
______ என்பர.்
(a) மடங்� கைடகள்  (b) �கவரக்ள்  (c) ெத�க்கைட �யாபாரிகள்  (d) �ற்றா�ம் �யாபாரிகள்
EPC �ன் �ரிவாக்கம்
(a) ஏற்�ம� ெசயல்�ைற �� (b) ஏற்�ம� வளரச்�்க்�� (c) ஏற்�ம� சரக்ேகற்� ��
(d) ஏற்�ம� வளரச்�் காங்�ரஸ்
உலக வரத்்தக அைமப்� உ�வாக்கப்படட் நாள்
(a) 1-1-1996 (b) 1-1-1997 (c) 1-1-1995 (d) 1-1-1994
ெச�த்தல் சம நிைல உள்ளடக்�ய� 
(a) நடப்� கணக்�  (b) �தல் கணக்� (c) ெப�தல் ெச�த்தல் கணக்� 
(d) நடப்� கணக்� மாற்�ம் �தல் கணக்�
ெசல்லாத ஒப்பந்தம் ��ப்ப�
(a) சடட்த்�க்� �ரணான ஒப்பந்தத்�ன் இயல்� (b) சடட்த்தால் நைட�ைறப்ப�த்த ��யாத உடன்பா�
(c) சடட் நைட�ைறகைள ��வதான ஒப்பந்தம் (d) ெபா�க் ெகாள்ைகக்� எ�ரான உடன்பா�.
கணக்�ட�் ஆண்� என்ப�
(a) ஏப்ரல் 2 �தல் மாரச் ்31 வைர (b) ஏப்ரல் 3 �தல் �ப்ரவரி 28 வைர (c) �ைல 1 �தல் �ன் 30 வைர
(d) சனவரி 2 �தல் �சம்பர ்31 வைர

ப��  ஆ    - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாயம்  7 x 2 = 14
பண்டமாற்��ைற என்றால் என்ன?
�ட�்� நி�வனங்கைளப் பற்� ��க்கமாக ��க
நி�மம் வைர�லக்கணம் த�க 
�ட�்ற� வைரய� 
ெவளிநாட�் வங்�கள் என்றால் என்ன?
ச�க அ�காரம் என்பதன் ெபா�ள் த�க?
ைவப்� இர�� என்றால் என்ன?
�ய உத�க் �� என்றால் என்ன? 
ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன?
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எந்த �ழ்நிைலைய�ம்  எ�ரத்்� நிற்கலாம் ...
தன்னம்�க்ைக�ம் �ணிசச்�ம் இ�ந்தால்...

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

மைற�க வரி�ன் ெபா�ள் த�க.
ப��  இ  - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாயம்  7 x 3 = 21
பாண்�யர ்ஆட�்க்காலத்�ல் உ�வாக்கப்படட் �ைற�கங்கள் யாைவ?
�டட்ாண்ைம ஒப்பாவணம் என்றால் என்ன?
அர� நி�மம் என்றால் என்ன?
காப்�ட�்ன் வைர�லக்கணம் த�க.
வாங்�பவரக்ள் �� �ன்ன� வணிக�யல் ஏற்ப�த்�ம் தாக்கம் என்றால் என்ன?
த�ழ்நாட�்ல் �� �� மற்�ம்  ந�த்தர ெதா�ல் நி�வனங்களின் தயாரிப்�கைளப் பட�்ய��க
ெமாத்த �யாபரிகளின் பண்�நலன்கள் ஏேத�ம் �ன்�ைன எ��க.
சாரக்் அைமப்�ன் பணிகள் யாைவ ?
ஒப்பந்த நிைறேவற்ற ேகாரிக்ைகைய யார ்��க்கலாம்? 
��ப்� வைரக. 
அ) ேநர� வரி 
ஆ) மைற�க வரி

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

(OR)
வணிகத்�ன் பல்ேவ� தைடகைள ��க 

ெவளிநாட�் �யாபாரத்�ன் பல்ேவ� வைககைள �வரி?  

(OR)

�� ��ப்� வைரக  
i) ப�ப்பாய்� உற்பத்�த் ெதா�ல்  
2) மர�சார ்உற்பத்�த் ெதா�ல்கள்  
3) கட�்மானத் ெதா�ல்கள்

பண்டகக் காப்�ன் நன்ைமகைள �வரி

(OR)
கப்பல் இர��ற்�ம் கப்பல் வாடைக ��க்�ம் உள்ள ேவ�பா�கைள எ��க.

ேநர� வரிைய�ம் மைற�க வரிைய�ம் ேவ�ப�த்�க

(OR)
�டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ல் உள்ள உள்ளடக்கம் யா�?

ஏட�்க்கடன் �கைம�ன் �றப்�யல்�கைள �வரி .

(OR)
ெசயல்�ைற ��களில் அடங்��ள்ள ெபா�ளடக்கங்கள் யாைவ?

�ய உத�க்��க்களின் ேநாக்கங்கைள �வரி

(OR)
உலகளா�ய ைவப்� இர��ற்�ம் அெமரிக்க ைவப்� இர��ற்�ம் உள்ள ேவ�பா�கள் யாைவ?

உள் நாட�் வணிகத்�ற்�ம் பன்னாட�் வணிகத்�ற்�ம் உள்ள ேவ�பா�கள் யாைவ?

(OR)
ெதாடரவ்ண்�ப் ேபாக்�வரத்�ன் நன்ைமகள் யாைவ?

காப்�ட�்ன் ேகாடப்ா�கைள �வரி.

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)
46) a)

b)
47) a)

b)
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வணிக�யல்
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Reg.No. :                 

Time : 03:00:00 Hrs

Total Marks : 90
ப�� அ  - சரியான �ைடைய ேதர்ந்ெத�  20 x 1 = 20

(a) அங்கா�
(c) �றப்�த் ெதா�ல்
(b) வைரயராப் ெபா�ப்� 
(a) ஒப்பந்தத்தால் 
(d) சடட்�ைற நி�மம் 
(c) தைலைமயகம் 
(b) 1935
(c) �ளிர ்ேச�ப்� 
(a) வ�ச ்�ட�்
(c) ஒ�ங்�ணர�் 
(a) உலகளா�ய ைவப்� இர��
(c) 2006
(c) ம� ஏற்�ம� �யாபாரம்
(a) ெமாத்த �யாபாரி 
(d) �ற்றா�ம் �யாபாரிகள்
(b) ஏற்�ம� வளரச்�்க்��
(c) 1-1-1995
(d) நடப்� கணக்� மாற்�ம் �தல் கணக்�
(b) சடட்த்தால் நைட�ைறப்ப�த்த ��யாத உடன்பா�
(a) ஏப்ரல் 2 �தல் மாரச் ்31 வைர

ப��  ஆ    - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாயம்  7 x 2 = 14
ஒ� ெபா�ள் மற்ெறா� ெபா��க்� மாற்றாகப் பரிமாற்றம் ெசய்யப்ப�ம் �ைறையப் பண்டமாற்� �ைற
எனலாம். 
�ட�்�வாக்கம் ெபற்ற நி�வனங்கள் �ட�்ப்பங்� நி�மம், �ட�்ற�ச ்சங்கம்.
நி�மம் என்ப� பல நபரக்ள் ஒன்� ேசரந்்� ஓர ்அைமப்ைப ஏற்ப�த்� அதற்� �லதனத்ைத வழங்� அல்ல�
�லதனத்�ன் ம�ப்�லான ெபா�டக்ைள வழங்� �ல வணிகம் அல்ல� �யாபாரத்ைத ெதாடங்� அ���ந்�
�ைடத்த இலாப நடட்த்ைத உள்ளவா� அவரக்ள் ப�ரந்்� ெகாள்வதா�ம். ேஜம்ஸ் ஸ்�பன்சன் "நி�மம் என்ப�
நீ�த்த வாழ்�ட�ம் நிைல ெபற்�த் ெதாடரச்�்�ட�ம் ெபா� �த்�ைர�டன் ��ய சடட்த்தால்
உ�வாக்கப்படட் �ைன� நபர"் இந்�ய நி�மச ்சடட்ம் (�ரி� 2) 2013.   
"�ட�்ற� சங்கம் என்ப�, உ�ப்�னரக்ளின் ெபா�ளாதார நலைனப் ெப�க்� ெகாள்வதற்காக, மனிதரக்ள்
என்ற �ைற�ல் சமத்�வ அ�ப்பைட�ல் மக்கள் அவரக்ளாகேவ ஒன்�ப�ம் அைமப்ேப �ட�்ற�. H.C
கால்ெவரட் ்"�ட�்ற� என்ப�. �றந்த �வசாயம். �றந்த வணிகம் மற்�ம் �றந்த வாழ்க்ைக �ைறயா�ம். சர்
ெஹேரஸ் ப்ளங்ெகட.்
(i) ெவளிநாட�்ல் ப�� ெசய்யப்படட் அ�வலகத்ைத�ம் இந்�யா�ல் �ைள அ�வலகத்ைத�ம் ெகாண்ட
வங்�கள் ெவளிநாட�் வங்�கள் என்� அைழக்கப்ப��ன்றன. 
(ii) (எ.கா)பாங்க் ஆப் அெமரிக்கா -அெமரிக்கா.        
ெதா�ல் ெசய்பவரக்ளிடம் கணிசமான அள� ச�தாய அ�காரம் உள்ள�.அவரக்ள் ேமற்ெகாள்�ம் ெசயல்
நடவ�க்ைககள் மக்களின் எ�ரக்ால வாழ்க்ைகைய �ரம்ானிப்பதாக அைம�ற�.நாட�்ன் ேமம்பா� க��
ேவைலவாய்ப்�,ெபா�ளாதார �ன்ேனற்ற அள� மற்�ம் அைனத்� தரப்�ன�க்�ம் வ�மானத்ைத
ப�ரந்்தளித்தல் ேபான்றவற்ைற �ரம்ானிக்�ம் உயர ்ெபா�ப்� , ெதா�ல் நி�மங்க�க்� உண்�.    
ஒ� ைவப்�த் ெதாைக ர�� என்ப�, ெவளிநாட�் நி�வனத்�ன் ேநரை்ம பங்�கள் வாங்�யதற்� சான்றாக,
வங்�யால் வழங்கப்ப�ம். ஒ� மாற்��ைற ஆவணமா�ம்.
�ய உத�க் �� என்ப� ஒ� ��ய �ைறசாரா தன்னாரவ்ச ்சங்கம் ஆ�ம்.உ�ப்�னரக்ள்  ஒ�வரெ்கா�வர்
ெபா�ளாதார உத� ெசய்� ெகாள்ள�ம் ஒ�ைமப்பா� மற்�ம்�ட�்ப் ெபா�ப்� ஆ�ய பண்�கைளப் ெபற�ம்
இக்��க்கள்  , உத��ன்றன.ேச�ப்ைப �ரட�் அதன் �லம் கடன் வச�கைள  இக்��க்களின் �க்�ய
ேநாக்கமா�ம்               
இந்�ய  ஒப்பந்தச ்சடட்ம் 2(h)-ன்  ப� சடட்த்தால் நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம் ஓர ்உடன்ப�க்ைகேய
ஒப்பந்தமா�ம்
சரக்�கள் மற்�ம் ேசைவகளின் �� வரி��க்கப்பட�் �ற்பைனயனரால் வாங்�பவரக்ளிட��ந்�
வ��க்கப்பட�் �ன்னர ்அர�க்� ெச�த்தப்ப�ம் வரிேய மைற�க வரி என அைழக்கப்ப��ற�.

ப��  இ  - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாயம்  7 x 3 = 21
பாண்�யர ்ஆட�் காலத்�ல் உ�வாக்கப்படட் �ைற�கங்கள் ெகாற்ைக, சா��ர,் காயல்பட�்னம்,
ம�ங்கா�ரப்ட�்னம், �மரி ஆ�ய இடங்கள் ஆ�ம். 
�டட்ாண்ைம உடன்பா� எ�த்� வ��ல் இ�க்க ேவண்�ெமன்ற அவ�ய�ல்ைல. இ�ந்தா�ம் �டட்ாண்ைம
உடன்பா� எ�த்� வ��ல் இ�ந்தால், �ற்காலத்�ல் தவறான க�த்�க்களினால் ஏற்ப�ம் தகரா� மற்�ம்
மனக்கசப்�க்கைளத் த�ரக்்கலாம். �டட்ாண்ைம �யாபாரம் �றப்பாக நைடெபற சரியான �ைற�ல்
தயாரிக்கப்படட் ஒப்பாவணம், மன ேவற்�ைமகைள கைளந்� �டட்ாளிகைள �றப்பாக இயங்கச ்ெசய்�ற�.
இந்த ஒப்பாவணம் �ைறயாக தயாரிக்கப்பட�் ப�� ெசய்யப்பட ேவண்�ம்.   
2013 - ஆம் ஆண்� நி�மச ்சடட்ப் �ரி� 2(45)ன் �ழ் அர� நி�மம் என்ப� ைமய அர�, மாநில அர�கள்
தனித்தனியாகேவா, �டட்ாகேவா ஒ� நி�மத்�ன் பங்� �த�ல் �ைறந்தபடச்ம் 51 ��க்காட�்க்� ேமல்
ைமய அரேசா, ஏேத�ம் ஒன்� அல்ல� ஒன்�க்�ம் ேமற்படட் மாநில அர�கேளா அல்ல� ைமய அர�ம் ஒன்�
அல்ல� ேமற்படட் மாநில அர�க�ேமா ைவத்��ப்�ன் அந்நி�வனம் அர� நி�மம் ஆ�ம். ஒ� அர�
நி�மத்�ன் �ைண நி�ம�ம் அர� நி�மமாகேவ க�தப்ப�ம்  
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ஜான் ெமரஜ்் என்பவர� வைர�லக்கணப்ப� தனி ஒ�வ�க்� ஏற்ப�ம் இடைர பலர ்ஒன்�ைணந்� தங்கள�
ேதாள்களில் ப�ரந்்� ெகாள்�ம் �டட்ேம காப்�� ஆ�ம். 
(i) �ன்ன� வணிகப் �ரி� �மார ்4 ேகா� நபரக்ட�் ேவைல வாய்ப்ைப நல்� வ��ற�. 

(ii) இைணயதள �ல்லைற வணிகம் இைணயதள ேசைவ வரத்்தகம் ேபான்ற �ைறகளில் ெதாடங்கப்ப�ம்
ெதா�ல்களில் ெப�� வ��ற�. 
(iii) �ன்ன� வணிக நி�வனங்கள்,பண்டங்கள் அைமத்தல் அளிப்� சங்��த் ெதாடர�்கைள ஏற்ப�த்�தல்
ேபான்ற கடட்ைமப்ைப உ�வாக்� �ன்ன� வரத்்தகத்ைத பலமானதாக மற்ற அ�க �த��கைள ெசய்�
வ��ன்றன.   
(i) த�ழ்நாட�்ல் �� �� மற்�ம்  ந�த்தர ெதா�ல் நி�வனங்கள், ஏறத்தாழ அைனத்�ப் �ரி�களி�ம்
பல்ேவ� �தமான ெபா�டக்ைள தயாரிக்�ன்றன.    
(ii) இவற்�ல் �ன்னிற்பைவ ஜ�ளி, �ன்ன� ெபா�டக்ள், ெபா��யல் ெபா�டக்ள் , தானியங்� உத�
ெபா�டக்ள் , ேதால் ெபா�டக்ள் இரசாயணம், ெந�� (�ளாஸ்�க் ) ெபா�டக்ள் . 
(iii) ஆ�த்த ஆைடகள் மற்�ம் ஆபரண்கள் �தலானைவ.த�ழ் நாட�்ல் இத் �ைற�ல் 12.94 இலடச்ம் ��, ��
மற்�ம் ந�த்தரத்் ெதா�ல் நி�வனங்கள் ப�� ெசய்யப்பட�், �மார ்81 இலடச்ம் நபரக்�க்�
ேவைலவாய்ப்�ைண ஏற்ப�த்��ள்ள�                         
�ன்வ�பைவ ெமாத்த �யாபாரி�ன் �றப்�யல்�கள் ஆ�ம். 

(i) ெமாத �யாபாரிகள் உற்பத்�யாளர ்அல்ல� தயாரிப்பாளரக்ளிட��ந்� ேநர�யாகப் ெபா�டக்ைள
வாங்��ன்றனர.் 
(ii) ெமாத்த �யாபாரிகள் ெபா�டக்ைள ெமாத்தமாக வாங்� ��ய அள�ல் �ற்பைன ெசய்�ன்றனர.் 
(iii) ெமாத்த �யாபாரிகள் ஒ� ��ப்�டட்ப் ெபா�ளின் பல்ேவ� வைககைள �ற்பைன ெசய்�ன்றனர.் 
(iv) ெபா�டக்ைள �நிேயாகம் ெசய்ய �கவரக்ைள�ம் பணியாளரக்ைள�ம் அமரத்்��ள்ளனர.் 
(v) இவ்வைக �யாபாரத்�ற்� ெப�மள� �த�� ேதைவப்ப��ற�. 
(vi) ெமாத்த �யாபாரிகள் �ல்லைற �யாபாரிக�க்� கட�த� அளிக்�ன்றனர.் 
(vii) ெமாத �யாபாரிகள் உற்பத்�யாளரக்�க்�ம் நி� உத� ெசய்� த��ன்றனர.் 
(viii) நகரங்கள் மற்�ம் ெப�ம் நகரங்களி�ம் உள்ள சந்ைதகளின் ஒ� ப���ல் இவரக்ள் ெசயல்ப�வைதக்
காணலாம்.

(i) வாக்��� ெப�பவர ்(Promise) : வாக்��� ெப�பவர ்மட�்ேம ஒப்பந்த நிைறேவற்றத்ைத ேகார
உரிைம�ள்ள நபர.் 
(ii) சடட்ரீ�யான �ர�நி� Legal Representative): �ல �ழ்நிைலகளில் சடட்ரீ�யான �ர�நி� நிைறேவற்றத்ைத
ேகாரலாம். 
(iii) �ன்றாவ� நபர ்(Third Person): ���லக்காக �ல �ழ்நிைலகளில் அயலார ்�ட நிைறேவற்றத்ைத ேகா�ம்
உரிைம ெப��றார.்   
அ) ேநர� வரி: ேநர�்க வரி என்ப� யார ்�� வரி ��க்கப்ப��றேதா, அவேர அவ்வரிையச ்ெச�த்�பவர்
ஆவார.் அதாவ� தனி நபரின் வ�மானம் அல்ல� அவரின் ெசல்வத்�ன் �� ��க்கப்பட�் அவரால்
ெச�த்தப்ப�ம் வரியா�ம். 
ஆ) மைற�க வரி: மைற�கவரிகளின் �ழ் வரித்தாக்க�ம் வரி நிைலப்பா�ம் ேவ�படட் நபரக்ளின் ��
���ன்றன. எைவ மற்றவரக்�க்� மாற்� அளிக்கப்ப��ன்றன. உதாரணம் சரக்� மற்�ம் ேசைவ வரி,
அதாவ� சரக்� மட�்ம் ேசைவகைள வழங்�ம் �ற்பைனயாளர ்�� வரி ��க்கப்ப��ற�. ஆனால் அவர்
அைத வாங்�பவரால் ெச�த்தப்ப�ம் வரியாக மாற்றப்ப��ற�. இ�ேவ மைற�க வரியா�ம்.

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

(OR)

(i) ஆள்சார ்தைட 
(ii) இடத்தைட 
(iii) காலத்தைட 
(iv) இடர ்மற்�ம் ெபா�டக்ள் தரம் ெகடாமல் இ�க்க தைட 
(v) நடட் இடரப்ாட�் தைட 
(vi) அ�சார ்தைட 
(vii) பண்டப் பரிமாற்றத் தைட 
(viii) நி�த் தைட 
(ix) ெபா�டக்ைளத் �ல்�யமாக தயாரிப்பத்�ல் தைட 
(x) ெபா�டக்ைள உற்பத்� ெசய்�ன்ற இடத்���ந்� �கரே்வா�க்� ேநர� �ட�்ற்� ெகாண்� ெசல்�தல். 

ெவளிநாட�் �யாபாரம் �ன்� ெப�ம் �ரி�களாகப் �ரிக்கப்பட�்ள்ள�. இறக்�ம�, ஏற்�ம�, ம�
ஏற்�ம� �யாபாரம்.
(i) இறக்�ம�: உள்நாட�்த் ேதைவக்காக ெவளிநாட�்��ந்� ெபா�டக்ைள வாங்�வேத இறக்�ம�
�யாபாரம் ஆ�ம். உதாரணமாக, இந்�யா வைள�டா நா�களி��ந்� ெபடே்ரா�யப் ெபா�டக்ைள
இறக்�ம� ெசய்வைதக் �றலாம். இந்�யா இயந்�ர சாதனங்கைள�ம் ெவளிநா�களி��ந்� இறக்�ம�
ெசய்�ற�. �ைரவான இயந்�ரமயமாக்க�க் காக�ம், �கரே்வாரின் ேதைவகைளப் �ரத்்� ெசய்ய�ம்,
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப�த்த�ம், நாட�்ன் பா�காப்ைப உ�� ெசய்ய�ம், இறக்�ம�
வணிகம் த�ரக்்க ெசய்ய�ம். 
(ii)  ஏற்�ம�: உள்நாட�் உற்பத்� ெபா�டக்ைள ெவளிநா�க�க்� �ற்ப� ஏற்�ம� �யாபாரம் ஆ�ம். 
(iii) உதாரணம்: 
1. இந்�யா, இ�ம்� மற்�ம் எஃ� ேபான்றவற்ைற ஜப்பா�க்� ஏற்�ம� ெசய்�ற�. 
2. இந்�யா ெஜரம்னி நாட�்ற்� ேத�ைல ஏற்�ம� ெசய்�ற�. 
3. ம�ைர���ந்� �ங்கப்��க்� மல்�ைகப் �க்கள் ஏற்�ம� ெசய்யப்ப��ன்றன. 
4. உள்நாட�்ல் ேதைவக்� ���யாக உள்ள ெபா�டக்ைள �ற்பதற்�ம், உள்நாட�் இயற்ைக வளங்கைள
��ைமயாகப் பயன்ப�த்�வதற்�ம், அந்நியச ்ெசலாவணி ஈட�்வதற்�ம், ேத�ய வ�மானத்ைத
உயரத்்�வதற்�ம், நிைற ேவைல வாய்ப்�ைன உ�வாக்�ட�ம், அர� வ�வாைய �க�ம் அவ�யமானதா�ம். 
(iv) ம� ஏற்�ம� �யாபாரம்: ஒ� நாட�்��ந்� ெபா�டக்ைள இறக்�ம� ெசய்� அவற்ைற ேவ�
நா�க�க்� ஏற்�ம� �லம் �ற்பைன ெசய்வ� ம� ஏற்�ம� �யாபாரம் ஆ�ம். 
(v) உதாரணம்: 
1. இந்�யா�ல் �ரத் நகரில் உள்ள ைவர �யாபாரிகள் ெதன் ஆப்�ரிக்கா�ல் இ�ந்� �ண்டாக்கப்படாத
ைவரங்கைள இறக்�ம� ெசய்�, அவற்ைறத் �ண்டாக்�, படை்ட �ட�், �ண்�ம் ஆம்ஸ்டரட்ாம் நகரில் உள்ள
பன்னாட�் ைவரச ்சந்ைதக்� ம� ஏற்�ம� ெசய்�றாரக்ள். 
2. �ங்கப்�ர,் �பாய், ஹாங்காங், லண்டன் ஆம்ஸ்டரட்ாம் ஆ�ய நா�கள் �கப்ெபரிய ம� ஏற்�ம�
ைமயங்களாக ெசயல்ப��ன்றன. 
3. இறக்�ம� ெசய்�ம் நாட�்ல் ேபா�மான அள�வங்� வச�கள் இ�க்�ம் ேபா�ம், ெதாடரந்்� அயல் நாட�்
வணிகம் ெசய்�ம் அள�ற்� சரக்�கள் இல்லா��க்�ம் ேபா�ம், ஏற்�ம� ெசய்�ம் நாட�்ற்�ம்,
ெபா�டக்ைள �க�ம் நாட�்ற்��ைடேய ேநர�த் ெதாடர�் ஏற்ப�த்�வ� �க்கலாக இ�க்�ம் ேபா�ம் ம�
ஏற்�ம� வணிகம் அவ�யமா�ற�. 

(OR)

அ. ஆராய்ச�் ெதா�ற்சாைல: ஆராய்ச�் ெதா�ற்சாைல என்ப� �����ந்� ேதாண்� எ�க்�ம் இயற்ைக
வளங்கைள ஆராய்ச�் ெசய்� எ�ப்பதா�ம். (எ.கா. தங்கம், நிலக்கரி, கசச்ா எண்ெணய் எ�ப்ப�
�த�யைவ ஆ�ம்.) 
ஆ. மர�சார ்ெதா�ற்சாைல : தாவரங்க�ம் ��கங்க�ம், �கரே்வாரின் உபேயாகத்�ற்�
வளரக்்கப்ப�வன.. எனேவ இைவ மர�கள் உற்பத்� ெதா�ற்சாைல எனப்ப��ன்றன.(எ.கா.) கால்நைட
வளரப்்�, ேகா� வளரப்்�, �ன் வளரப்்�, ரப்பர ்மரம் வளரப்்�, கா� வளரப்்� ேபான்றைவ. 
இ. கட�்மானத் ெதா�ற்சாைல :கட�்மானங்கள், கட�்டங்கள், பாலங்கள் சாைலகள் மற்�ம் அைணகள்
காடட்ாத ேதைவயான ெபா�டக்ள் தயாரிக்�ம் ெதா�ற்சாைலேய கட�்மானத் ெதா�ற்சாைல ஆ�ம். 

35)

36)

37)

38)
39)

40)

41) a)

b)

42) a)

b)
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பண்டக காப்�ன் நன்ைமகள்  
1. சரக்�கைள ேச�த்� ைவக்க இட வச� இல்லா �யாபாரிகளின் சரக்�கைள பா�காக பயன்ப��ன்ற�.
2.சரக்�கள் ெமாத்தமாக ேச�த்� ைவப்ப� �லம் �யாபாரிகளின் �நிேயாக ெசல�கைள �ைறக்�ற�
மற்�ம் �யாபாரிகள் தங்க�க் ேதைவப்ப�ம் ெபா�டக்ைள ��ய அள� எ�த்�க்ெகாள்ள உத��ற�. 
3.இ� வழங்கல் வ�ைய �ரம்ானிக்க உத��ற� உற்பத்�யாளர ்இதன் �லம் ெமாத்த �யாபா அல்ல�
�ல்லைற �யாபாரி நிய�க்கலாம் என ��� ெசய்ய உத��ன்ற�. 
4.இ� ஆண்� ��வ�ம் �ற்பைனக்� உத��ற� மற்�ம் ெபா�ள் இல்ைல என்ற நிைல ஏற்படாமல்
த�ரக்்�ற�. 5.�றைமயான மற்�ம் �றைமயற்ற ெதா�லாளரக்ள் இ�வ�க்�ம் ேவைல வாய்ப்�கைள
உ�வாக்�, அவரக்ளின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ேமம்ப�த்��ன்ற�. 

(OR)

அ�ப்பைட கப்பல் இர��  கப்பல் வாடைக �� 

1.ெபா�ள் 

இ� ��ப்�டட் அள�
சரக்ைக ெபற்�க்
ெகாண்�  
��ப்�டட்
�ைற�கத்�ல்
ேசரப்்பைத ��க்க
��ய ஆவணமா�ம்.

இ� சரக்ைக அ�ப்ப ெமாத்த
கப்பைலேயா அல்ல� ெப�ம் கப்ப�ன்
ஒ� ப��ையேயா வாடைகக்�
அமரத்்�வதற்கான உடன்பா� ஆ�ம்.

2. மாற்�ம்
தன்ைம 

இைத எளி�
ேமெல��தல்
வா�லாக �ன்றாம்
நப�க்� மாற்�த்தர
���ம்.

இைத �ன்றாம் நப�க்� மாற்� தர
��யா�.

3.கடன்
ெப�தல் 

இைத �ைணயமாக
ைவத்� கடன்
ெபறலாம் 

இைத �ைணயமாக ைவத்� கடன் ெபற
��யா�.

4.�த்தைக 
இ� கப்பைல �த்தைக
எ�த்ததற்கான
ஆதாரம் அல்ல 

இ� கப்பைல �த்தைக எ�த்ததற்கான
ஆதாரம் ஆ�ம்.

அ�ப்பைட ேநர�்கவரி மைற�க வரி

ெபா�ள்

ேநர�்க வரி என்ப� நபரின்
வ�மானம் மற்�ம்  
ெசாத்�க்கள் ��
��க்கப்பட�் 
அர�டம் ேநர�யாக
ெச�த்தப்ப��ற�.

மைற�க வரி என்ப�
சரக்�கள் மற்�ம் 
ேசைவகைள �க�ம் நபரக்ள்
�� ��க்கப்பட�் 
அர�டம் மைற�கமாக
ெச�த்தப்ப��ற�.

இயல்� வளர�்த வரி �ற்ேபாக்� வரி
வரி
நிைலப்பா�
மற்�ம் 
வரித்தாக்கம்

ஒேர நபைரேய
ெசன்றைட�ற�.

பல்ேவ� நபரக்ள் ��
���ன்றன.

வைககள்
ெசாத்� வரி,  வ�மானவரி
நிறம வரி, 
இறக்�ம� மற்�ம் ஏற்�ம�
வரிகள்

மத்�ய �ற்பைன வரிகள்,
ம�ப்� �ட�் வரி, 
ேசைவ வரி, உள் நாட�்வரி
�ங்க வரி.

ஏய்ப்� வரி ஏய்ப்�க்கான
வாய்ப்�கள் உண்�.

வரி ஏய்ப்�க்கான வாய்ப்�கள்
�ைற�.

பண�க்கம்
ேநர�்க வரி பண
�க்கத்ைதக் �ைறக்க
உத��ற�.

மைற�க வரி பண�க்கத்ைத
ஊக்��க்�ற�.

��த்தல் 
மற்�ம்
வ��த்தல்

ம�ப்�ட�்ற்�ரியவர ்��
�மத்தப்பட�் மற்�ம் 
வ��க்கப்ப��ற�.

�கரே்வார ்�� �மத்தப்பட�்
மற்�ம் வ��க்கப்பட�் 
ஆனால்
ம�ப்�ட�்ற்�ரியவரால்
ெச�த்தப்ப��ற�.

�ைம மாற்ற ��யா�. மாற்ற ���ம்

நிகழ்�
ம�ப்�ட�்ற்�ரியவரின்
வரிக்�ரிய வ�மானம் 
மற்�ம் ெசல்வத்ைத
சாரந்்த�.

சரக்�கைள ெகாள் �தல்
�ற்பைன உற்பத்� ெசய்தல் 
மற்�ம் ேசைவ வழங்�தல்
ஆ�யவற்� சாரந்்த�.

(OR)

(i) �டட்ாண்ைம�ன் ெபயர.் 
(ii) நி�வனம் ேமற்ெகாண்��க்�ம் ெதா��ன் தன்ைம. 
(iii) �டட்ாண்ைம�ன் காலவைரயைற. 
(iv) �டட்ளிகள் வழங்�ம் �லதனத் ெதாைக. 
(v) �டட்ாண்ைம���ந்� �டட்ாளிகள் எ�க்�ம் ெதாைக. 
(vi) இலாப நடட்ப்ப�ர�் ��தம் இல்ைலெயனில் சமமாக 
(vii) �லதனத்�ன் �� வட�் ெப�ம் உரிைம�ண்�. 
(viii) எ�ப்� ெதாைக �தான வட�் ��தம். 
(ix) �டட்ாளிகள் த�ம் கடன் அதன் �தான வட�் 
(x) கணக்� ைவப்� கணக்ேக�கைள பராமரித்தல் பாரை்வ��தல். 
(xi) �டட்ாளிகளின் சம்பளம் மற்�ம் க��. 
(xii) �டட்ாளிகள் �லகல்/ இறந்� �டட்ால் கணக்ைக �ரக்்�ம் �ைற. 
(xii) நற்ெபயர ்ம�ப்�டல், �டட்ாளி ேசரப்்�ன்ெபா��ம் �லக�ன் ெபா��ம் ம�ப்�டல். 
(xiv) ெபா�ப்� ப�ர�் ேமலாண்ைம ெபா�ப்ைப ப�ர�் ெசய்தல். 
(xv) �டட்ாண்ைம கைலப்� நைட�ைறகள் 
(xvi) �டட்ாளிகளிைடேய ஏற்ப�ம் தகரா�கைள �ரக்்�ம் �ைறகைள�ம் மற்�ம் ந�வர ்�ரப்்�ற்� ��ம்
நைட�ைறகைள�ம் ��ப்�டல் ேவண்�ம்.    

43) a)

b)

44) a)

b)
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(i) கடன் ஏ�கைள பராமரித்தல் : தன� வா�க்ைகயாளரான வணிகரின் ஏட�்க்கடன்கைள பராமரிக்�ம் ��
ெபா�ப்�ைன தனி உரிைம ேபராள் ஏற்�க் ெகாள்�றார.் 
(ii) கடன் எல்ைலகைள நிரவ்�த்தல் : வாராக்கடன் ெதாடரப்ான நி�ச ்�ைமைய தனி உரிைம ேபராளன்
ஏற்�க்ெகாள்�றார.்இதனால் வணிகத்ெதாடர�்ைடய �தன்ைம வணிகத்�ன் �� ��க் கவனம்
ெச�த்��றார.் 
(iii) ெராக்க �ன்பணம் ஏறத்தாழ கடன் �ற்பைன�ல் ஏறக்�ைறய 80 சத�தம் �ன்�ட�்ேய வணிகர ்ெபற்�
வ��றார.்இதனால் தன்�ைடய �யாபார நீரை்ம தன்ைம பா�க்கப்ப��ற�. 
(iv) வ�ல் ேசைவ வா�க்ைகயாளரக்�க்� நிைன� �றச ்ெசய்தல் ப��யள� கடைன வ��த்தல்,
காேசாைல வ��த்தல் ஏைனய ேசைவக�ம் இந்த ேசைவ�ல் அடங்�ம். 
(v) தன� வா�க்ைகயாளர ்�லம் வணிக�க்� ஆேலாசைன ��தல்: 
தனி உரிைம ேபராளர ்கடந்த காலங்களில் வா�க்ைகயாளரிடம் ஏற்படட் அ�பவத்�ன் அ�ப்பைட�ல்
வா�க்ைகயாளரக்�க்� வழங்கப்பட ேவண்�ய கடன் த�� மற்�ம் வாராக்கடன் ெதாடரப்ான �யாபாரச்
ெசய்�கைள உட�க்�டன் வழங்�தல்.            

(OR)

ெசயல்�ைற ஏ� என்ப� �ட�்ப்பங்� நி�மத்ைத எப்ப� அன்றாடம் நடத்�ச ்ெசல்வ� என்ற �வரத்ைத
அடங்�ய ஏ�. 
(i) பங்�கள், பங்� �லதனம், பங்�களின் ம�ப்� மற்�ம் பங்�களின் வைககள். 
(ii) ஒவ்ெவா� வைக பங்�நரக்ளின் உரிைமகள் அதாவ� ஓட�்ரிைம, பங்காதாயம் , பங்� �தைல ��ம்பப்
ெப�தல் ேபான்றைவ. 
(iii) பங்�கள் மற்�ம் கடனீட�்ப் பத்�ரங்கள் ெவளி�� ெதாடரப்ான ��கள். 
(iv) பங்�கள் �தான அைழப்�ப் பணத்ைத ெச�த்த அைழப்� ��த்தல் ெதாடரப்ான ���ைறகள். 
(v) பங்� மாற்றம் ��த்த ��கள் 
(vi) பங்காதாயம் அ��த்தல் 
(vii) நி�மத்�ன் கடன் வாங்�ம் அ�காரம். 
(viii) இயக்�நரக்ளின் நியமனம் ஊ�யம் மற்�ம் நீக்கம். 
(ix) �டட்ங்கைள நடத்�தல் பகராள், �ைறெவண் ேபான்றைவ ெதாடரப்ான நைட�ைறகள்.
(x) நி�மத்�ன் கணக்� ைவப்� மற்�ம் தணிக்ைக ெதாடரப்ான நைட�ைறகள். 
(xi) நி�மத்�ன் ெபா��த்�ைர. 
(xii) நி�மச ்கைலப்� ெதாடரப்ான நைட�ைறகள்.         

(i) ெபண்க�க்� அ�காரம் அளிப்பைத ஊக்��ப்ப� 
(ii) �ைறசாரா கடன் ெகா�ப்ேபாரின் �����ந்�  மக்கைள �டட்ல்  
(iii) ெபண்களின் �றைமைய உ�வாக்� ஆக்க�ரவ்மான ெசயல்பா�களில் அவரக்ைள ஈ�பட ெசய்வ�  
(iv) ெபா�ளாதரத்�ல் �ன்தங்��ள்ள மக்களின் மனங்களில் ேச�ப்� பழக்கத்ைத உ�வா�தல்  
(v) ெபண்களிடம் ெதா�ல் �ைனேவா�க்கான �றைமகைள வளரத்்தல் மற்�ம் ஊக்��த்தல் 
(vi) கடன் வடட்ம் அல்ல� �ழல் நி� மன் �ம் �ழற்� கடன் ஆ�யைவ ��த்த ��ப்�ணரை்வ  ஏற்ப�த்தல் 
(vii) உ�ப்பணிரக்ளின் ��ம்ப ெபா�ளதாரம் அ�கார ேமலாண்ைமனா �றைமைய வளரத்்தல் மற்�ம் கடன்
ெதாடர�்க�க்கான வச�கைள ஏற்ப�த்�தல் 
(viii) உ�ப்�னரக்ள் தங்களின் ெபா�ளாதார �க்க�க்� அவரக்ளாேவ �ர�் காண்பதற்கான ��ப்�ணர�்
ப�ற்��ைன அளித்தல் 
(ix) �� உ�ப்�னரக்ளின் ெபா�வான ��ப்பங்கைள அ�ந்� �� நடவ�க்ைககள் ��� ெசய்தல்
�றைமயான மற்�ம் �க்கனமான �ைற�ல் நடவ�க்ைகைள �ன்ேன�த்�ச ்ெசல்�தல் 
(x)உ�ப்�னரக்ள் எ�ரெ்காள்�ம் அைனத்� ச�கப் ெபா�ளாதாரத்  தைடகைள�ம் ெவற்��டன்
எ�ரெ்காள்ள அவரக்ைள தயாரப்�த்�தல் 
(xi) வாழ்க்ைக �ழற்��ல் எல்லா நிைலகளி�ம் ெபண்க�க்கான மனித உரிைமகைள உ��
ெசய்தல்                                           

(OR)

உலகளா�ய ைவப்� இர��ற்�ம் அெமரிக்க ைவப்� இர��ற்�ம் உள்ள ேவ�பா�கள்
ேவ�பாட�்ன்
அ�ப்பைடகள் 

வைலகளா�ய ைவப்� இர��
(GDR)

அெமரிக்க ைவப்�
இர��(ADR)

ம�ப்��தல்  இ� எந்த பணத்�ன் ம�ப்��ம்
��ப்�டப்ப�ம்.

இ� அெமரிக்க டாலரில்
மட�்ேம ��ப்�டப்ப�ம்.

யா�க்� இ�
ெவளி�டப்ப�ம் 

ஒன்� அல்ல� அதற்�ேமல் உள்ள
சந்ைத�ல் உள்ள
�த�டட்ாள�க்�
ெவளி�டப்ப�ம்.

அெமரிக்கக் ��மகனாக
உள்ள �த�டட்ாள�க்�
மட�்ேம ெவளி�டப்ப�ம்.

எங்�ப்
பட�்ய�டப்ப�ம் 

அெமரிக்கா த�ரத்்த இதர பங்�
மாற்றகங்கள்.(எ.கா) இலண்டன்
பங்� மாற்றக வாரியம்,
லக்சம்பர ்பங்� மாற்றக வாரியம்
ேபான்றைவ  

அெமரிக்கப் பங்�
மாற்றகங்களில் மட�்ம்
பட�்ய�டப்ப�ம்.

ஒப்�தல் 
உலகளா�ய இர�ைத ெவளி�ட
அன்னியச ்ெசலாவணி
கட�்ப்பாட�் வாரியத்�ன்
ஒப்�தல் ேதைவ�ல்ைல.

அெமரிக்க ைவப்� இர�ைத
ெவளி�ட அெமரிக்கப்
�ைணயங்கள் மற்�ம்
மாற்றக இயக்கத்�ன்
ஒப்�தல் ேதைவ. 

ெவளி�ட�்
வ��ைற 

உலகளா�ய இர��கள்
பட�்ய�டப்படட் ��ைமயான
எண்ணிக்ைக உைடய 
ேநரை்மப்பங்�களாக
ெவளி�டப்ப�ம்.

பல அெமரிக்க ைவப்�
இர��கள் ெதாடர�்ைடய
�� அல�களாக
�ரிக்கப்படட் ேநரை்ம
பங்�களாக ெவளி�டப்ப�ம்

மாற்�ைகத்தன்ைம உலகம் ��வ�ம் மாற்றக்
��ய� 

அெமரிக்கா�ல் மட�்ம்
மாற்றத்தக்க�

45) a)

b)

46) a)

b)
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அ�ப்பைட உள்நாட�் வணிகம் பன்னாட�் வணிகம்

1. ெபா�ள்
உள்நாட�் வணிகம் ஒ� நாட�்ன்
எல்ைலக்�ள்ேள 
நைடெப�ம் �யாபார
நடவ�க்ைகயா�ம்.

பன்னாட�் வணிகம் நா�களின்
எல்ைலகைளத் தாண்� 
நைடெப�ம் �யாபார
நடவ�க்ைக ஆ�ம்.

2.
�யாபாரத்�ல்
பங்� 
ெப�ேவார்

ஒ� நாட�்ல் உள்ள மக்க�ம்
நி�வனங்க�ம் 
�யாபார
நடவ�க்ைககளில்பங்ேகற்�ன்றனர.்

ஒ� நாட�்ன் எல்ைலையத்
தாண்� உள்ள மக்க�ம் 
நி�வனங்க�ம் �யாபார
நடவ�க்ைககளில்
பங்ேகற்�ன்றனர.்

3. உற்பத்�க்
காரணிகள் 
இடம்
ெபயரத்ல்

�லப் ெபா�ள், உைழப்�, �தல்
மற்�ம் ெதா�ல் �டப்ம் ேபான்ற 
உற்பத்�க் காரணிகள் தைடஇன்�
நாட�்ன் எல்ைலக்�ள் இடம் 
ெபயர ���ம்.

�லப் ெபா�ள், உைழப்�, �தல்
மற்�ம் ெதா�ல் �டப்ம் ேபான்ற 
உற்பத்�க் காரணிகள் ஒ�
நாட�்ன் எல்ைலையத் தாண்� 
இடம் ெபயர ��யா�.

4.
�கரே்வாரின்
தன்ைம

உள்நாட�் வணிகத்�ல்
கலாசச்ாரம், நடத்ைத �ைவ
��ப்பம், சடட்�ைற, 
பழக்கவழக்கங்கள் ஆ�யைவ ஒேர
மா�ரியாக இ�க்�ம்.

பன்னாட�் வணிகத்�ல்
கலாசச்ாரம், நடத்ைத �ைவ
��ப்பம், சடட்�ைற, 
பழக்கவழக்கங்கள் ஆ�யைவ
ேவ�படட்தாக இ�க்�ம்.

5. �யாபார
�ைற

உள்நாட�் வணிகத்ைத ஒேர
நாட�்�ைடய ��கள், சடட்ங்கள், 
ெகாள்ைககள், வரி��ப்� �ைற
ஆ�யைவ ெந�ப்ப�த்��ன்றன.

பன்னாட�் வணிகத்ைத பல
நா�களின் ��கள், சடட்ங்கள்
வரி��ப்�கள் 
மற்�ம் அள� ஆ�யைவ
ெந�ப்ப�த்��ன்றன.

6.
பயன்ப�த்�ம்
நாணயம்

உள் நாட�் வணிகத்�ல் உள்�ர்
நாணய ம�ப்�ல் �யாபார
நடவ�க்ைககள்
�ரக்்கப்ப��ன்றன. 

பன்னாட�் வணிகத்�ல்
அயல்நாட�் நாணய ம�ப்�ல்
�யாபார 
நடவ�க்ைககள் �ரக்்கப்
ப��ன்றன.

7.
ேபாக்�வரத்�
�ைற

உள்நாட�் வணிகத்�ல் சாைல
மற்�ம் இர�ல் ேபாக்�வரத்� 
மட�்ேம பயன்ப�த்தப்ப��ற�.

பன்னாட�் வணிகத்�ல் கப்பல்
மற்�ம் �மானப் ேபாக்�வரத்� 
பயன்ப�த்தப்ப��ற�.

8. இடர்
காப்�ன்ைம இடரின் அள� �ைற�. இடரின் அள� அ�கம்.
9. சந்ைத�ன்
அள� நாட�்ன் எல்ைலக்� உடப்டட்�. நாட�்ன் எல்ைலையத் தாண்�

பரந்த அள� ெசல்�ற�.
10. �ங்கத்
�ரை்வ
ெச�த்�தல்

�ங்கத் �ரை்வ�ம் �ங்கத் �ரை்வ
ெச�த்த ேவண்�ய
நைட�ைறக�ம் 
�க�ம் �ைற�.

�ங்கத் �ரை்வ�ம் �ங்கத் �ரை்வ
ெச�த்த ேவண்�ய
நைட�ைறக�ம் அ�கமானைவ
மற்�ம் �க்கலானைவ.

(OR)

 (i) ெதாடரவ்ண்� ேபாக்�வரத்�ன் நன்ைமகள்  
1. நீண்ட �ரத்�ற்�ள் கனரக மற்�ம் ப�மனான ெபா�டக்ைள ெசல்�வதற்� �க�ம் ெபா�த்தமான�. 
2. தைடயற்ற ேசைவகளால் நீண்ட ெதாைல� பயணத்ைத பகல் மற்�ம் இர� ��வ�ம் வழங்க ���ம். 
3. ேமாடட்ார ்வாகனப் ேபாக்�வரத்�ைன �ட ெபா�டக்�க்�ச ்�றந்த உற்பத்� மற்�ம் பா�காப்ைப
வழங்க ���ம். 
4. ஆரம்ப �த�� ெபரியதாக இ�ந்தா�ம், ெதாடரவ்ண்� ஓடட் ெசல�னங்கள் ெதாடர ்வண்��ல் �கக்
�ைறவாக இ�க்�ம், ேம�ம் அ� ம�வான ேபாக்�வரத்� �ைறைய நி��க்�ம். 
5. இ� ஒ� வழக்கமான கால அடட்வைண�டன் ஆண்� ��வ�ம் �ைடக்�ற�. 
6. மைழ அல்ல� ெவ�லான வானிைல நிைலைமகளால் பா�க்கப்படாத ேசைவகைள வழங்��ற�.

இடைர பலரால் ப�ரந்்� ெகாள்ளப்ப�வதற்காக காப்�� ஏற்ப�த்தப்படட்�.ஒவ்ெவா� காப்�� ஒப்பந்த�ம்
�ட�்ற� தத்�வத்�ன் அ�ப்பைட�ல் உ�வா�ற�. 
(i) �க்க நம்�க்ைக : இக்ேகாடப்ாட�்ன்ப�  காப்�� ெப�நர ்�க்க நம்�க்ைக அ�ப்பைட�ல் ஒப்பந்தத்�ல்
ஈ�ப��ன்றனர.்காப்�� ெப�நர ்க�ப்ெபா�ள் பற்�ய அைனத்� உண்ைமகைள�ம் காப்�� த�நக�க்�
ெதரியப்ப�த்�ட ேவண்�ம். 
(ii) காப்�� ெப�நலன் ; காப்�� ெப�ந�க்� காப்�� ெசய்யப்பட�் க�ப்ெபா�ள் �� காப்�� ெப�நலன்
இ�க்க ேவண்�ம்.காப்��  ெப�நலன் என்ப� காப்�� ெசய்யப்ப�ம் க�ப்ெபா�ள் �� நி� சாரந்்த
அக்கைற இ�த்தைல ��க்�ற�. 
(iii) ஈட�்�� : ஒ�வ�க்� ஏற்படட் உண்ைமயான நடட்த்ைத ஈ� ெசய்வேத ஈட�்��யா�ம்.காப்��
ெப�ந�க்� உண்ைம�ல் எவ்வள� இழப்� ஏற்பட�்ள்ளேதா அந்த இழப்�க்� ஈடான ெதாைக மட�்ேம
இழப்�டாக அளிக்கப்ப�ம். 
(iv) அண்ைமக் காரணம் : ஒ� இழப்� ஏற்பட இரண்� அதற்� ேமற்படட் காரணங்கள் இ�ப்�ன் அதற்�ரிய
அண்ைமக் காரணம் எ�ெவன காண ேவண்�யைத பற்� ��ப்��வ� இக்ேகாடப்ா� ஆ�ம். 
(v)ப�ரந்்தளித்தல் : ஒ� க�ப்ெபா�ள் ஒன்�க்� ேமற்படட் காப்�ட�் நி�வனங்களிடம் காப்��
ெசய்யப்பட�்�ப்�ன் அதற்� இரடை்ட காப்�� என்� ெபயர.்காப்�� ெப�ந�க்� ஏற்ப�ம் இழப்�ைன
சம்மந்தப்படட் காப்�ட�் நி�வனங்கள் அவரவர ்ெசய்��க்�ன்ற காப்�ட�் ஒப்பந்த ெதாைகக்� ஏற்ப
��தாசச்ார அ�ப்ப��ல் அவரவரக்�க்�ள்ள பங்�ைன ப�ரந்்� அளித்தல் ேவண்�ம். 
(vi) பகர உரிைம : 'பகர உரிைம'  என்ப� ஒ�வ�க்� ஏற்படட் இழப்ைப காப்�� த�நர ்ஈ� ெசய்த �ன்
காப்�� ெப�நர ்தனக்�ள்ள உரிைமகைள காப்�� த�ந�க்� மாற்�க் ெகா�ப்ப� ஆ�ம்.காப்�� ெப�நர்
தனக்� ஏற்படட் உண்ைமயான இழப்ைபக் காட�்�ம் ��தலாக ஆதாயம் அைடந்� �டக் �டா�. 
(vii) இழப்ைப மட�்ப்ப�த்தல்: காப்�� ெப�நர ்காப்�� ெசய்த க�ப்ெபா��க்� �பத்� ேந�ம் ேபா�
காப்�� த�ந�க்� ஏற்ப�ம் இழப்ைபக் �ைறக்�ம் அல்ல� மட�்ப்ப�த்�ம் வண்ணம் தன்னாலான
அைனத்� �யற்�கைள�ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.            

47) a)

b)
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