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= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 

rf;fuhk;ghisak;> mfuk;(mQ;ry;)> vyr;rpg;ghisak;>  

jpUr;nrq;NfhL(tl;lk;)> ehkf;fy; (khtl;lk;)-637 202. 

miyNgrp : 99655-31727> 99655-35967 

+ 2 ,uz;lhk; ,ilg;gUtj; Njh;T etk;gu; -2019 

TENTATIVE  ANSWER KEY  

ghlk;: tzpftpay;       kjpg;ngz;:50 

tpdh 

vz ; 

ghlg;nghUs;  Marks 

 gFjp - I 

chpa tpiliaf; FwpaPl;Lld; Njh;e;njLj;J vOJf. 

 

10x1=10 

1. ,)uhy;g; ehlhu;  1 

2. ,) 15.04.1987;  1 

3. m)Efu;Nthu;  1 

4. <)Nkw;fhZk; midj;Jk;  1 

5. m)1 Nfhb mjpfupf;fpwJ  1 

6. M)Ngupay; jd;ik nfhz;lJ  1 

7. ,)jhuhskakhf;fy; 1 

8. ,)nghUspd; kPjhd mDgt ghj;jpak; itj;jpUg;gtu;  1 

9. M) 1881 1 

10 ,)3 1 

 gFjp - II(vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F kl;Lk;) 
            tpdh vz; 15 fl;lhak; 

4x2=8 

11. fyg;glk;: 

 ாின் அடர்தன்மந  நற்றும் வயிர்ிம் அதிகரிப்தற்காக ச ாப்பு, சுண்ணாம்பு , 
மரினா, காஸ்டிக்ச ாடா  நற்றும் ல்சயறு சயதிப்வாமட்கள்  ச ர்க்கப்டுகின் . 

 உணவு தாினங்கில்   ிின கற்கள் ச ர்க்கப்டுகின் . 

2 

12. Ihd;.vg;. nfd;db : 
 திம.ஜான் F வகன்டி அயர்கள், “அடிப்மடனா நுகர்சயார் உரிமந ன்து, 
  ாதுகாப்ில் உரிமந 
  தகயல் வறும் உரிமந 
  சதர்ந்வதடுக்கும் உரிமந  
  சகட்கும் உரிமந”  

 

 

 

2  
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13 khepy Mizak; : 
 இந்த ஆமணனம் நாி அயில் வ னல்ட்டுயமகிது . இந்த அமநப்ம 

நுகர்சயார் குமப்ாட்டு தீர்ாமணனம்  அமமக்கப்டுகிது .  பக்கு நற்றும் 
ச மயகள் வதாடர்ாக ழும் புகார்கள் இந்த தீர்ாமணனத்தின் வ னல் 
ல்மக்குள் அடங்கும் .  

 யிற்க்கப்ட்ட  பக்கில் ற்டும் ழுதுகள் நற்றும் தபக்குமகள் நற்றும் 
ினானநற் நற்றும் தமட வ ய்மம் யணிக மடமுமகளுக்கு  
சாக்கத்திற்காக யணிக நுகர்சயார் ாதுகாப்பு அமநப்பு ஆமணனம் ன் 

வனரில் துயங்கப்ட்டு வயற்ிகபநாக வ னல்ட்டுயமகிது . 

 

2 

14 ruf;F kw;Wk; Nrit tup: 

 ாடு முழுயதும்  பக்குகள் நற்றும் ச மயகில்நமமுக யரினாக  பக்குகள் 
நற்றும் ச மயகள் யரி யிதிக்கப்ட்டுள்து. இது ஒம யிரியா,  கட்ட 
இக்கு அடிப்மடனிாநதிப்பு கூட்டுயரினாகும் . 

 

2  

15. ruf;F tpw;gid xg;ge;j;jpd; mbg;gil $W: 

 இமதபப்ிர்  
 வாமின் நீதாஉரிமந நாற்ம் 
  பக்கு / வாமள்  
 யிம   
 யிற்ம நற்றும் யிற்ம உடன்ாடு  

 

2  

 

 gFjp - III (vitNaDk; VO tpdhf;fSf;F kl;Lk;) 
tpdh vz; 20 fl;lhak; 

4x3=12 

16. nraw;if gw;whf;Fiw:  
  ி சூழ்ிமகில் யணிகர்கள் தங்கின் யணிக ிறுயங்கின் 

 பக்குகமஇமப்பு மயக்கும் இடங்கில் சாதுநா அல்து சதமயக்கு 
அதிகநா அவு  பக்குகமஇமப்பு மயத்திமந்தாலும் கூட தங்கள் கமடகின் 
முகப்ில் இமப்பு இல்ம னும் வனர்ப்மகமன மயக்கின்ர்.  

 வட்சபால் யிற்ம ிமனங்கள் சான்யற்ில் இந்ிமமன காண 
முடிமம். இத்தமகன சூழ்ிமகில் நுகர்சயார் தங்கின் தயிர்க்க இனாத 
சதமயனின் அடிப்மடனில் அப்வாமட்கம அதிக யிம வகாடுத்து யாங்க 
சயண்டின ிர்ப்ந்தத்திற்கு ஆாக்கப்டுகிார்கள் .  

 இதன் மூம் யணிகர்கள் சர்மநனற் முமனில் வமாம் ஈட்டுகின்ர் . 
திமபனபங்குகில் அபங்கம் ிமவு னும் வனபப்மக நாட்டப்ட்ட ின்னும் 
கள்ச் ந்மதனில் அதிக யிமக்கு தாபாநாக அனுநதி  ீட்டுக்கள் 

கிமடக்கின். 

  

 

 

3  

 

17. Njrpa Mizaj;jpd; cWg;gpdu;fs;: 

தே ின கும தீர்ப்பு ஆமணனம் அியிப்ின் மூம் ிறுயப்ட்ட இவ்யமநப்ின் . 

 5 உறுப்ிர்கள் இடம் வற்றுள்ர்கள் . 

 அயர்கில் ஒமயர் ீதி துமமன  ார்ந்தயபாக இமக்க சயண்டும். 

 மன ர்கள் ிதுமகில், அிவு, ஆற்ல், அனுயம் வற்யபாக இமக்க  
    சயண்டும். 

 இவ்யமநப்ில் வண் உறுப்ிர் இமக்க சயண்டும் 

 

3  
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18. Gjpa nghUshjhu nfhs;if: 
 jhuhskakhf;fy;    

 jdpahh;kakhf;fy; 

 cyfkakhf;fy; 
 tzpfk; kw;Wk; tuptjpg;Gj; njhlu;ghd nghJ cld;ghLfs; Fwpj;J 
lq;fs; nfhLj;j tiuTj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; cyfpy; cs;s 
gy;Ntw ehLfspd; nray;gLj;jg;gl;l gjpa nghUshjhu  nfhs;iff;F 
mbj;jskhf tpsq;fpaJ.  Mu;ju; lq;fs; (1932 -2005) 22>000 gf;fq;fs; 
nfhz;l xU tiuT Mtdj;ij cyf tu;j;jf mikg;gpw;F rku;g;gpj;jhu;. 
mjd; mbg;gilapy; cyfj;jpYs;s gy;NtW ehLfs; jq;fSf;Fwpa 
Gjpa nghUshjhuhf; nfhs;ifNa khw;wpaikj;Jf;nfhz;ldu;  

 

 

3 

 

 

19. jw;Nghija ruf;F: 

 ஒப்ந்தம்  வ ய்மம் சாது யிற்மனாரின் மகய ம் உள்  பக்கு இமக்கின் 
 பக்கு. யிற்ம வ ய்ன முகயரின் ய ம் ஒப்மடக்கப்ட்ட  பக்கும் அல்து 
அடநாம் வற்யர் யிற்கும் அடநா வ ாத்தும் இமக்கின்  பக்கு ன் வாமில் 
உள்டக்கம் வறும் . 

 ஒப்ின  பக்கு 
 உறுதிச் வ ய்னப்ட்ட  பக்கு 
 உறுதினிடா  பக்கு  

 

3 

20. மாற்றுச்சடீ்டு மற்றும் கடனுறுேிச் சடீ்டு( ஏதேனும் மூன்று)  
 
யண் சயறுாடுகின் 

இனல்புகள் 
நாற்றுச் ீட்டு கடனுறுதிச்  ீட்டு 

1. உறுதிவநாமி 
தன்மந 

நாற்றுச்  ீட்டு ஒம 
ிந்தமனற் 
முமனாயணம் . 

கடனுறுதிச்  ீட்டு ஒம 
ிந்தம அற் ணம் 
தமயதற்கா கடன் 
உறுதிவநாமிப் த்திபம். 

2. தபப்ிர் நாற்றுச்  ீட்டில் மூன்று 
ர்கள் இமப்ார்கள். 
யமபயர், 
யமபனப்வற்யர் , ணம் 
வறுயர். 

கடனுறுதிச்  ீட்டில் இபண்டு 
தபப்ிர் நட்டுசநஇமப்ர் . 
யமபயர் நற்றும் ணம் 
வறுயர். 

3. யமபயர் கடார் நாற்றுச் 
 ீட்மடயமபகிார் 

கடாி கடனுறுதிச் 
 ீட்மடயமபகிார் . 

4. தபப்ிர் 
அமடனாம் 

ழுதுயமம் , ணம் 
வறுயமம் ஒசப பாக 
இமக்காம். 

கடனுறுதிச்  ீட்மட 
யமபயசப ணம் 
வறுயபாக இமக்கமுடினாது . 

5. வாறுப்ாக்கப் 
டும் யரிம  

நாற்றுச்  ீட்மட 
ழுதினயரின் வாறுப்பு 
இபண்டாம் ட் நாது. 
அதாயது நாற்றுச்  ீட்மட 
ற்யர் ணம் தபாநல் 
நறுக்கும்சாது நட்டுசந 
யமபயரின் வாறுப்பு 
ழும். 

கடனுறுதிச்  ீட்மட 
ழுதினயரின் வாறுப்பு 
முதன்மநனாது . 

6. வகாணர்யர் 
த்திபம் 

நாற்றுச்  ீட்மட 
வகாணர்யமக்கு 
வகாடுக்கும்டி யமபனாம் . 

கடனுறுதிச்  ீட்மட 
வகாணர்யமக்கு தமயதாக 
யமபனச்  ட்டம் 
தமடவ ய்கிது . 

7. ற்பு நாற்றுச் 
 ீட்மடழுதப்வற்யபால் 
ற்கப்ட சயண்டும். 

கடனுறுதிச் 
 ீட்மடகடாிசனழுதுயதா
ல் அதம 

     

    3  
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ற்கஅய ினநில்ம 
8. டிகள்  அனல்ாட்டு நாற்றுச் 

 ீட்டுகள் மூன்று டிகில் 
யமபனப்டுகிது . 

கடனுறுதிச்  ீட்டு ஒம டினில் 
நட்டுசநழுதப்டுகிது . 

9. ிந்தமக்கு 
உட்டுதல் 

நாற்றுச்  ீட்டிம 
ிந்தமக்கு உட்டுத்தி 
ழுதாம். 

கடனுறுதிச்  ீட்மடஅப்டி 
ழுதமுடினாது . 

10. அயநதிப்பு 
அியிப்பு 

நாற்றுச்  ீட்டுக்கு ணம் 
வ லுத்த கடாி தயறும் 
சாது முமப்டி 
உமடனயர் 
சநவழுதினயர்களுக்கு 
அல்து யமபந்தயமக்கு , 
நாற்றுச்  ீட்டு 
அயநதிக்கப்ட்டவ ய்திமன
அியிக்கசயண்டும் . 

கடனுறுதிச்  ீட்டு 
நறுக்கப்ட்டால் அயநதிப்பு 
அியிப்பு சதமயனில்ம . 

 

 gFjp - IV 4x5=20 

21. நுகர்தவார் சுரண்டப்படுேல் ( ஏதேனும் ஐந்ேினை விவரி)  
 அதிக யிமக்கு யிற்ல். 
 கப்டம் 
 வ னற்மகனா ற்ாக்கும 
 தபக்குமவு 
 இடர்ாடு வகாண்ட வாமட்கள் 
 உத்தபயாதம் நற்றும் ச மயகள் 

 தகுதினற் வாமட்கள் 

 வாய் யிம்பங்கள் 
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 (my;yJ) 

நுகர்தவார் பாதுகாப்பு சட்டம்( VNjDk; 5) 
 இந்தின ஒப்ந்தச்  ட்டம் 1982. இச் ட்டம் நக்கள் ஒப்ந்தங்களுக்கு 

கட்டுப்ட்டு டப்மத உறுதி வ ய்கின்து. 
 சயாண்வாமட்கள் தபப்டுத்துதல் நற்றும் யிற்மச்  ட்டம் 1937. 

இச் ட்டம் சயாண்மந உற்த்திப் வாமட்கம ல் தபத்துடன் 
யமங்குயமத உறுதி வ ய்கின்து. 

 மட நற்றும் அவுகள்  ட்டம் 1958. இச் ட்டம் மட குமவு நற்றும் 
அவுக் குமாடுகமப் சாக்கி நுகர்சயாமபப் ாதுகாக்கிது . இச் ட்டம் 
அயினல்  ட்டம் 2009 ஆக திமத்தினமநக்கப்ட்டது . 

 யணிகக் குிகள்  ட்டம் 1999. இச் ட்டம் வாமட்கில் சநா டினா 
யணிகக்குிகிடுயமத தமட வ ய்கின்து.  

 காற்று நாசுடுதல் தமடச் ட்டம், 1981 இச் ட்டம் இந்தினாயில் காற்று 
நா மடயமத தடுத்து சுற்றுச் சூமமப் ாதுகாக்கின்து . 

 வாது வாறுப்புக் காப்டீ்டுச்  ட்டம், 1991. ஊறுயிமயிக்கும் வாமட்கம 
மகனாளும் சாது ற்டும் யித்துக்களுக்கு உடடி ியாபணம் வறுயமத 
இச் ட்டம் உறுதி வ ய்கின்து. 

 சாமதப் வாமட்கள் நற்றும் நயினல் வாமட்கள்  ட்டம், 1985. இச் ட்டம் 
சாமதப் வாமட்கம தனாரிப்மத தமட வ ய்கின்து. 
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22. நுகர்தவாரின் உரினமகள் ( ஏதேனும் ஐந்ேினை விவரி) 
 உடல் ாதுகாப்பு உரிமந நற்றும் ாதுகாப்ிற்கா உரிமந  
 தகயல் வறும் உரிமந 
 சதர்ந்வதடுக்கும் உரிமந 
 வ யிநடுக்கும் உரிமந 
 ியாபணம் காணும் உரிமந 
 நுகர்சயார்கல்யி உரிமந 
 யாழ்க்மகத் தப உரிமந 
 நுகர்சயார்ாதுகாப்பு உரிமந 
 அடிப்மடசதமயகளுக்கா உரிமந 
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 (my;yJ) 

தேசிய ஆனையத்ேின் பைிகள் 

 இவ்யமநப்பு நுகர்சயார் ாதுகாப்பு  ட்டம் 1986 ன் கீழ் ஒம குதி ீதிநன்நாக 

1988 ஆம் ஆண்டு ற்டுத்தப்ட்டது . இதன் தமமநனலுயகம் 

புதுவடல்ினில் இனங்கி யமகிது.  

 இவ் தீர்ப்ாமணனம் உச் ீதிநன்த்திிமந்து ஓய்வு வற் ீதிதிமன 

தமயபாக வகாண்டு இனங்கி யமகிது. இவ் அமநப்பு சத ின தீர்ாமணனம் 

ன்றும் அமமக்கப்ட்டு யமகிது. 

 அேிகார எல்னல 

 நுகர்சயார் ாதுகாப்பு  ட்டம் 1986 ிரிவு 21 ன் கீழ் குிப்ிடட்டுள் அதிகாபம் 

 வற்றுள்து . 

 மொய் 1 சகாடிக்கு ஞ் ின புகார் நனுக்கம யி ாரித்தல். 

 சநல் முமனடீ்டின் நனுயிம யி ாரித்தல் நற்றும் நாி 

தீர்ப்ாமணனம் அியித்த தீர்ப்ாமமன நாற்றுதல் . 

 நாயட்ட நன்ம் நற்றும் நாி தீர்ப்ாமணனத்திடநிமந்து சதமயனா 

ஆயணங்கம சகட்டு வற்று, அதடிப்மடனில் உரின ஆமணகள் 

ிித்தல். 

அேிகாரங்கள்  

 சத ின தீர்ப்ாமணனம் புகார் நனுக்கம யி ாரிக்கும் முமகில் 

ஒமநித்த வ னல்முமகம ின்ற் தது அதிகாபத்மத வ லுத்துதல். 

 திர் கட் ிகளுக்கு ஒம கட் ினால் தனாரிக்கப்ட்ட ஆயணங்கின் டிகம 

யமங்குயதில்  முன்னுரிமந. 

 சத ின ஆமணனத்தால் யிமபயாக ஆயணப் டிகம யமங்கப்ட ஆமண 

ிப்ித்தல்.  

 நுகர்சயார் ாதுகாப்புச்  ட்டத்தின் சாக்கங்கள்  ிப்ாக வ னல்டுத்தப்ட 

தது அதிகாபங்கம னன்டுத்துதல் ஆமணனம் நற்றும் நாயட்ட 

நன்ங்கின் வ னல்ாட்மட அயர்கின் தன்ிச்ம னாக வ னல்ட 

அமயகின் அதிகாபத்தில் தமனிடாது இமத்தல். 

தமல்முனறயீட்டு மன்றம் : 
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 நுகர்சயார் ாதுகாப்பு  ட்டம் 1986 ிரிவு 23ன் கீழ் சத ின தீர்ாமணனம் 

வகாடுத்த தீப்ிமண திர்த்து ாதிக்கப்ட்ட ர் தீர்ப்ம வற் 30 

ாட்களுக்குள் ீதிநன்த்தில் முமனடீு வ ய்னாம் 

23. வியாபாரத்ேின் நுண்ைிய சூழல் காரைிகள்( ஏதேனும் ஐந்ேினை விவரி) 

 ிதி அிப்யர்கள் 

  பக்கு யிற்மனார்கள் 

  ந்மதனிடுமக இமடிமனர்கள் :  

 நக்கள் 

 யாடிக்மகனார்கள் : 

 Nghட்டினார்கள் 

 

 

 

5  

 (my;yJ) 

ோராளமயமாக்களின் ed;ik ேனீமகள்: ( ஏதேனும் ஐந்ேினை விவரி) 

நன்னமகள்( ஏதேனும் மூன்று) 

 வயி ாட்டு முதலீடுகள் அதிகரிப்பு:  

 அந்ினவ ாயணி இமப்பு அதிகரிப்பு  

 நுகர்வு அதிகரிப்பு  

 யிமகட்டுப்ாடு  

 வயி ாட்டில்வறும் கடன்கம குமக்கிது  

ோராளமயமாக்கலின் குனறப்பாடுகள்  ( ஏதேனும் மூன்று) 

 சயமனின்மநமன அதிகரித்தல் 

 உள்ாட்டு வதாமில்அகுகின் இமப்பு 

 அனல்ாடுகம  ார்ந்த திமத்தம வமக்கும்:  

  நிமனற் யர்ச் ி: 

 

 

 

 

 

24. நிபந்ேனை மற்றும் நம்புறுேிகள் தவறுபாடு 

யரிம 

ண் 

சயறுடுத்தும் 

கூறுகள் 

ிந்தமகள்Conditions ம்புறுதிகள்Warranties 

1. வாமள் ஒப்ந்தத்தின் கமப் 

வாமாகத் திகழ்யது. 

ம்புறுதி ஒப்ந்தத்திற்குத் 

துமணனாக இமக்கிது. 

2. முக்கினத்துயம் ஒப்ந்தத்தில் 

ிந்தமமன நீறுயது 

ஒப்ந்தத்மத நீறுயதாகக் 

வகாள்ப்டுகிது .  

ம்புறுதிமன நீறுயது 

ஒப்ந்தத்திம நீறுயதற்கு 

ஒப்ாகாது. 

3. உரிமநநாற்ம் ிந்தம 

ிமசயாாநல் உரிமந 

நாற்ம் ிகமமுடினாது . 

ம்புறுதிமன 

ிமசயற்ாநல் 

உரிமநநாற்ம் 
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ிகமமுடிமம். 

4. ரிகாபம்/தீர்வு ிந்தம நீறுயதdhல் 

ஒப்ந்தத்தில் ாதிக்கப்ட்ட 

ர் ஒப்ந்தத்மத ீக்கிக் 

வகாள்யதுடன் ட்டஈடு 

சகாமம்உரிமநமனப் 

வறுகிார்.  

ம்புறுதிமன நீறுயதால் 

ஒப்ந்தத்தில் 

ாதிக்கப்ட்டயர் ட்ட ஈடு 

சகட்கும் உரிமநமன 

நட்டுசந வற்றுள்ார் . 

 

 அல்லது 

காதசானலயின் இயல்புகள்  ( ஏதேனும் ஐந்ேினை விவரி) 

 காச ாம ழுத்து யடியில் இமக்கசயண்டும் 

 ிந்தமனற் ஆமண 

 குிப்ிட்ட யங்கினர் நீது யமபனப்டுதல் 

 ிச் னநா ஒம வதாமக 

 ணம் வறுயமபத் திட்டயட்டநாக குிப்ிடசயண்டும் . 

 சகட்டவுடன் தமநாறு ழுதப்டுயது . 

 ழுதுயர் மகவனாப்ம்  
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