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ப�� அ  - சரியான �ைடைய ேதர்ந்ெத�  16 x 1 = 16
ே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 
நம்�க்ைக�ள்ள வணிகர ்என்பவர ்
(a) காைள  (b) கர�  (c) மான்  (d) வாத்� 
மனித வள ேமலாண்ைம ____________ உற�ைன  நிரண்�க்�ற�.
(a) அக, �ற (b) �தலாளி, ெதா�லாளி  (c) உரிை்மயாளர,் ேவைலக்காரன்  (d) �தல்வர,் �கவர ்
உடன� சந்ைத எதன் அ�ப்பைட�ல் வைகப்ப�த்தப்ப��ற�.
(a) ெபா�டக்ள்  (b) பரிவரத்்தைன  (c) ஒ�ங்��ைற  (d) காலம் 
�கரே்வார ்இயக்கத்�ன் தந்ைத யார?்
(a) மகாத்மா காந்�  (b) ஜான் எப்.ெகன்ன�  (c) ரால்ப் ேநடர ் (d) ஜவஹரல்ால் ேந� 
மாவடட் மன்றத்�ன் தைலவர ்யார?் 
(a) மாவடட் நீ�ப�  (b) உயர ்நீ�மன்ற நீ�ப�  (c) உசச் நீ�மன்ற நீ�ப� 
(d) ேமேல ��ப்�டப்படட் எ��ம் இல்ைல 
ெபா�த்�ைறக்� ஒ�க்கப்படட் ெதா�ல்கைள தனியார ்�ைறகள் �வங்க அ�ம�ப்ப� _______ ஆ�ம்.
(a) தாராளமயமாக்கல்  (b) தனியாரம்யமாக்கல்  (c) உலகமயமாக்கல்  (d) ெபா� நி�வனம் 
சரக்� �ற்பைனச ்சடட்ம் இயற்றப்படட் ஆண்� 
(a) 1940 (b) 1997 (c) 1930 (d) 1960
மாற்�ச�்ட�்ல் ஈ�பட�்ள்ள தரப்�னரக்ள் எத்தைன ேபர?்
(a) 2 (b) 6 (c) 3 (d) 4
ெதா�ல் �ைனேவாைர �ழ் ��ப்�டட்ப� எப்ப� வைகப்ப�த்த ��யா�? 
(a) இடரத்ாங்�  (b) ��ைமபைடப்பவர ் (c) ஊ�யர ் (d) அைமப்பாளர ்
வணிக ெதா�ல் �ைனேவாைரச ்சாராத பணிையக் கண்ட�.
(a) �ற்பைன  (b) க��  (c) வாங்கல்  (d) தயாரிப்� 
அைனத்� இந்�ய அரசாங்கங்க�ம் �ன்ன� �ைற�ல் �ைடக்கச ்ெசய்ய, இந்�ய ெபா�ளாதாரத்ைத
ந�னமயமாக்க _______ �ன் �யற்� ெதாடங்கப்படட்�. 
(a) ஸ்டாண்ட ்அப் இந்�யா    (b) ஸ்டாரட்ட்ப் இந்�யா  (c) ��டட்ல் இந்�யா 
(d) இந்�யா�ல் தயாரிப்ேபாம் �டட்ம் 
��� �ைனதல் மற்�ம் ெதா�ல் �ைனேவார ்கலாசச்ாரத்ைத ஊக்��க்க இந்�ய அர� _______ �யற்�க்�ற�.
(a) அடல் ��ைம ��த்தல் �டட்ம்  (b) ெபண்க�க்� ப�ற்� மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� �டட்த்�ற்கான ஆதர�.
(c) �ஞ்ஞான அ�ப்பைட�ல் அ�காரமளித்தல் மற்�ம் அ���த்�  (d) அடல் இன்�ேவஷன் ெசன்டரஸ்்
ஒ� நி�மம் தன� ப�� அ�வலகம் அைமந்�ள்ள இடம் பற்�ய அ�க்ைகைய ______ நாடக்�க்�ள் நி�மப்
ப�வாள�க்� ெதரி�க்க ேவண்�ம்.
(a) 14 நாடக்ள்  (b) 21 நாடக்ள்  (c) 30 நாடக்ள்  (d) 60 நாடக்ள் 
_______  �டட்ம் நி�மத்�ன் வாழ்நாளில் ஒ� �ைற மட�்ேம �டட்ப்ப�ம் 
(a) சடட்�ைற  (b) ஆண்�ப்ெபா�  (c) �றப்�  (d) வ�ப்� 

ப�� அ  - �ற்� மற்�ம் காரணம்  1 x 1 = 1
உ��ப்ப�த்�தல் (A): காைள�ன் ெகாம்�கள் ேமல் ேநாக்� இ�க்�ம். தன்�ைடய எ�ரிகைள ெகாம்�களால்
ேமல்ேநாக்� �க்� எரி�ம் 
காரணம் (R): காைள ஊக வணிகர ்ப��களின் �ைல உயரச ்ெசய்�ம் ேநாக்ேகா� ெசயல்ப�வர ்
அ) (A) மற்�ம் (R) சரியான� (R),(A) ஐ �ளக்��ற� 
ஆ) (A) மற்�ம் (R) சரியான�, (R), (A) ஐ �ளக்��ற� 
இ) (A) சரியான� ஆனால் (R) தவறான� 
ஈ) (A) மற்�ம் (R) தவறான�

ப��  அ   - ெபா�ந்தாத ஒன்ைற காண்க 1 x 1 = 1
அ. ெபா�ள் 
ஆ. தர� 
இ. �ளம்பரம் 
ஈ. �ைல

ப��  அ   - ெபா�ந்�ம் இைணைய  காண்க 1 x 1 = 1
அ) வளாக ேதர�் -அ�வலகங்கள்  
ஆ) பத� உயர�் - பணி �ட�்  
இ) சடட் வாரி� - பணியாள�க்� சம்பந்தம் அல்லாதவர ் 
ஈ) பத� இறக்கம் - ேமல்மடட்ம் ேநாக்� 

ப��  அ   - தவறான  இைணைய  காண்க 1 x 1 = 1
அ) கடன் சந்ைத - அர�ப் பத்�ரங்கள் 
ஆ) பணசச்ந்ைத - க��லச ்�ட�் 
இ) �லதனச ்சந்ைத - பங்�கள் 
ஈ) எ�ரக்ால சந்ைத - உடன�ச ்சந்ைத

ப��  ஆ - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாயம்  7 x 2 = 14
ேமலாண்ைமக் க��கைளப் பட�்ய��க. 
கடன் சந்ைத என்றால் என்ன? 
ெச��ன் இரண்� ேநாக்கங்கைள எ��க
ஆடே்சரப்்� �ைற�ல் ேவ டை்டயா�தல் என்றால் என்ன ?
சந்ைத��ைகயாளர ்வைர�லக்கணம் த�க.
VUCA -ஐ �ரிவாக்கம் த�க.  
மாற்��ைற ஆவணம் என்றால் என்ன? 
ஏேத�ம் நான்� அர�ன் ெதா�ல் �ைனேவார ்�டட்ங்களின் ெபயரக்ைள எ��க. 
"பகராள்" �� ��ப்� வைரக. 
நி�ம ெசயலர ்வைர�லக்கணம் த�க.

ப��  இ  - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாயம்  7 x 3 = 21
ேமலாண்ைம வைர�லக்கணம் த�க. 
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தனித்� ேபாரா� கைரேசர்ந்த �ன் ...
��ராய் இ�ப்ப�ல் தப்�ல்ைலேய ...

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

ர த�
இரண்டாம் நிைலசச்ந்ைத - �� ��ப்� வைரக. 
�றத்ேதாற்றமற்ற பத்�ர கணக்�ற்� ேதைவப்ப�ம் ஆவணங்கைள ��க.
ப�ற்� அளிப்பவர ்மற்�ம் ப�ற்� ெப�பவர ்பற்� �� ��ப்� எ��க. 
தனி�டசச்ந்ைத பற்� �ளக்�க
ஆேராக்�யம் மற்�ம் பா�காப்� ெதாடரப்ான பா�காப்� உரிைமகள் பற்� நீ�ர ்அ�வ� என்ன?
தாராளமயமாக்கல் என்றால் என்ன? 
ெதா�ல் �ைனேவார ்மற்�ம் ேமலாளர ்இவரக்ைள ேவ�ப�த்� காட�்க. 
பங்�கைள �ைனமத்�ல் ெவளி�டல் என்ப� ��த்� நீ�ர ்அ�வ� யா�? 
�றப்� �ரம்ானம் என்றால் என்ன? 

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

(OR)
���லக்� ேமலாண்ைம�ன் �ைறபா�கள் பற்� �வா�க்க.

�யாபாரத்�ன் �ண்ணிய �ழல் காரணிகைள �ளக்�. 

(OR)

பணசச்ந்ைத மற்�ம் �லதனசச்ந்ைத வைர�லக்கணம் த�க. இைவ இரண்�ற்�ம் இைட�லான
ேவ�பா�கைள �வரி. 

பங்�ச ்சந்ைத - ெபா�டக்ள் பரிமாற்றகம் ேவ�பா� காண்.

(OR)
ஆடே்சரப்்� �ைற�ல் உள்ள அகவளங்கைள �ளக்�க.(ஏேத�ம் 5)

இந்�ய ெப�ளாதாரத்�ல் எல்�� (LPG)�ன் தாக்கத்ைத �ளக்�க. 

(OR)
சந்ைத��ைக கலைவ�ன் ��கைள ��ப்��க.

மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்சந்�க்�ம் �ரசச்ைனகைள �வரி.

(OR)
�கரே்வார ்எவ்வா� �ரண்டப்ப��றாரக்ள்?

�யாபார அ�ப்பைட�லான ெதா�ல் �ைன� வைகப்பாட�்ைன �வரித்� எ��க.

(OR)
மாநில ஆைணயத்�ன் ஒட�்ெமாத்த ெசயல்�றைன �ளக்�க. 

இயக்�னரின் த��கள் பற்� ��க.

(OR)
நிபந்தைன மற்�ம் நம்���கைள ேவ�ப�த்�க.

பலவைகயான �றந்த மற்�ம் இரக�ய வைக�ல் ெசய்யப்ப�ம் வாக்ெக�ப்� �ைறகைள �ளக்�க.

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)
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ப�� அ  - சரியான �ைடைய ேதர்ந்ெத�  16 x 1 = 16

(c) ேவைலப்ப�ர�் 
(d) பல �ைற 
(a) காைள 
(b) �தலாளி, ெதா�லாளி 
(b) பரிவரத்்தைன 
(c) ரால்ப் ேநடர ்
(a) மாவடட் நீ�ப� 
(b) தனியாரம்யமாக்கல் 
(c) 1930
(c) 3
(b) ��ைமபைடப்பவர ்
(a) �ற்பைன 
(c) ��டட்ல் இந்�யா 
(a) அடல் ��ைம ��த்தல் �டட்ம் 
(c) 30 நாடக்ள் 
(a) சடட்�ைற 

ப�� அ  - �ற்� மற்�ம் காரணம்  1 x 1 = 1
அ) (A) மற்�ம் (R) சரியான� (R),(A) ஐ �ளக்��ற�

ப��  அ   - ெபா�ந்தாத ஒன்ைற காண்க 1 x 1 = 1
ஆ. தர�

ப��  அ   - ெபா�ந்�ம் இைணைய  காண்க 1 x 1 = 1
பத� உயர�் - பணி �ட�்

ப��  அ   - தவறான  இைணைய  காண்க 1 x 1 = 1
ஈ) எ�ரக்ால சந்ைத - உடன�ச ்சந்ைத

ப��  ஆ - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாயம்  7 x 2 = 14
1) கணக்�யல் 

2) வணிகசச்டட்ங்கள்  
3) உள�யல் 
4) �ள்ளி�யல்  
5) ெபா�ளியல்  
6) தர� ெசயலாக்கம்
கடன் க��கைள வரத்்தகம் ெசய்வதற்கான நி�ச ்சந்ைத கடன் சந்ைத ஆ�ம். உதாரணம்: அர� பத்�ரங்கள்
அல்ல� �ைணயங்கள், நி�ம கடனீட�் பத்�ரங்கள் ேபான்றைவ.
1. பங்� மாற்றகத்�ன் பணிகைள ஒ�ங்�ப்ப�த்�தல். 

2. �த�டட்ாளரக்ளின் நலைன பா�காத்தல். 
3. உள்வ� வணிகத்ைத தைட ெசய்தல்  
4. பரஸ்பர நி�யகத்�ன் ெசயல்பாடை்ட கண்காணித்தல்.
நி�வனங்கள் தங்கள� ெசாந்த பணியாளரக்�க்� ச�ைககள் வழங்காமல் ேபாட�் நி�வனங்களில் உள்ள
பணியாளரக்�க்� நி� மற்�ம் சாராத ச�ைககைள வழங்� அப்பணியாளரக்ைள கவரந்்� பணி�ல்
அமரத்்�வேத ேவடை்டயா�தல் ஆ�ம்.  
பண்டங்கள் மற்�ம் பணிகைள யார ்ஒ�வர ்��ப்பாக �ற்பைனக்கான நடவ�க்ைககைள
ேமற்ெகாள்�றாேரா அவேர சந்ைத��ைகயாளர ்என அைழக்கப்ப��றார.்
1. ஏற்ற இறக்கம்  

2. நிசச்யமற்றத் தன்ைம  
3. �க்கலான தன்ைம  
4. ெதளிவற்ற தன்ைம  
ேபான்ற வணிகத்�ன் எ�ரக்ால �ழைல ��க்கமாக ��வ�.
(i) ஒ� ��ப்�டட் நப�க்� ��ப்�டட் ெதாைகைய உரிைம வழங்�வதற்�ம். 

(ii) ேமெல�தல் அல்ல� ைக�ல் ெகா�ப்பதன் �லம் நபரிட��ந்� மற்ெறா� நப�க்� அதன் உரிைமைய
மாற்ற ெபா�த்தமான ஆவணம் மாற்��ைற ஆவணம் ஆ�ம். 
1. ஸ்டாடட்ப் இந்�யா (Start Up India) 

2. இந்�யா�ல் தயாரிப்� �டட்ம் (Make In India) 
3. அடல் ��ைம ��த்தல் �டட்ம் (அடல் Innovtion Mission) 
4.ெபண்க�க்கான ப�ற்� மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� �டட்த்�ற்கான ஆதர� (STEP) 
5.ஜன்தன் -ஆதார ்- ெமாைபல் 
 
 1. ஒ� ெபா�க்�டட்த்�ல் தனக்�ப் ப�ல் கலந்� ெகாள்ள உ�ப்�னர ்ஒ�வரால் நிய�க்கப்ப�ம் நபர ்பகராள்
எனப்ப�வார.் 
2. பகராைள நிய�க்�ம் பத்�ரத்ைத �ட பகராள் எ�ம் ெசால் ��க்�ம்.
"ஒ� நி�மத்�ன் அைமசச்ராக (அல்ல�) நிரவ்ாக பணிகைள ெசய்� ��க்க ேதைவயான அைனத்�
த��க�ம் ெபற்�ள்ள தனிநபர"். - நி�ம சட்டம் 2013 �ரி� 2 (14)

ப��  இ  - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாயம்  7 x 3 = 21
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(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
(i) ஏற்கனேவ ெவளி�� ெசய்யப்படட் பங்�க�க்கான சந்ைத இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத ஆ�ம். 

(ii) பங்� மாற்றகம் இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ல் ஒ� �க்�யமான நி�வனம் ஆ�ம். 
(iii) இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ல் �ைல ேதைவ மற்�ம் அளிப்ைபப் ெபா�த்� நிரண்யம் ெசய்யப்ப��ற�.
(i) பாஸ்ேபாரட் ்அள� �ைகப்படத்�டன் கணக்� �வக்க ப�வத்�டன் அைடயாள மற்�ம் �கவரி சான்�கைள
சமரப்்�க்க ேவண்�ம். 
(ii) ஆவணங்களின் நகல் �ர�கைள மட�்ேம சமரப்்�க்க ேவண்�ம். 
(iii) ஆனால் சரிபாரப்்�க்� �லச ்சான்�தழ்கள் கடட்ாயம் சமரப்்�க்க ேவண்�ம்.
ப�ற்� அளிப்பவர்: 

1. பணியாள�க்�த் �றன்கைள ேபா�த்�, பணிைய �றப்பாக ெசய்ய தயார ்ெசய்�ம் ஒ� நபர ்ப�ற்�
அளிப்பவர ்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. 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, ஸ்டார்
�ரிக்ெகட ்ே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. �ல தயாரிப்� ெபா�டக்ள் �கரே்வாரின் உடல்நலம், ெசாத்�க்கள் மற்�ம் வாழ்� �ைற�ல் அபாயத்ைத
ஏற்ப�த்தக் ��யதாக இ�க்கலாம். 
2. இன்ைறய �ழ�ல் சடட்த்�ற்� �றம்பான மற்�ம் பா�காப்�ல்லாத ெபா�டக்ைள தயாரிப்பேதா அல்ல�
�ற்பைன ெசய்யேவா �டா� என்ற கடைம �ற்பைனயாள�க்�ம் மற்�ம் உற்பத்� ெசய்ேவா�க்�ம் உள்ள�.
தாராளமயமாக்கல் என்ப� ெபா�ளாதாரத்�ல் சந்ைத நல்ல நிைலைய அைடவதற்காக வணிக நைட�ைற�ல்
அரசாங்கத்�ன் ெகாள்ைககளான வரி��ப்�. ஏற்�ம� இறக்�ம� �ரை்வகள், மானியங்கள் மற்�ம் �றக்
கட�்ப்பா�கைள தளரத்்�ம் நடவ�க்ைக ஆ�ம்.
அ�ப்பைடெதா�ல் �ைனபவர் ேமலாளர ்
ேநாக்கம் அைமப்�ைனத் ேதரந்்ெத�த்�

தன்�ைடய �ைனைய �வக்�வ�.
�வக்�ய �ைன�ல்
ெசவ்வேன பணியாற்�வ�.

த�நிைல  தான் �வக்�ய அைமப்�ன்
உரிைமயாளர.்

ஊ�யம் ெப�ம்
உைழப்பாளி 

இடர்
ஏற்றல் 

தான் �வங்�ய �ைன�னால்
ஏற்ப�ம் இடரக்ள் மற்�ம்
நிசச்யமற்ற தன்ைமைய தங்�வார்

�ைன�ன் இடரில் பங்�
ெப�வ� இல்ைல 

ெவ�ம� 
தன்ன�ைடய இடர ்ஏற்�ற்�
ெவ�ம�யாக இலாபத்ைதப்
ெப��ன்றார.்

இலாபத்�ல் பங்� ெப�வ�
இல்ைல. ஊ�யம், ப�கள்,
ஊக்க ஊ�யம்
ெப�பவரக்ள்

ஆற்றல்
பைடப்பாற்றல், உள்�ணர�்
மற்�ம் எைதயாவ� ��யதாக
ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற உந்�தல்
ெபற்றவரக்ள்

நல்ல ேகாடப்ாட�் அ��ம்,
மனித உற� �ற�ம்
ெபற்றவரக்ளாக இ�க்க
ேவண்�ம்.

(i) பங்�களின் ெவளி�ட�் �ைல �கம�ப்ைப �ட அ�கமாக இ�ந்தால் பங்�கைள �ைனமத்�ல்
ெவளி��தல் என அைழக்கப்ப��ற�. 
(எ.கா) Rs.10 ம�ப்�ள்ள பங்�கைள RS.12 க்� ெவளி�டட்ால். 
Rs. என்ப� �ைனத்ெதாைக  
(ii) பங்�கள் �� ெபறப்ப�ம் �ைனமத் ெதாைகயான�  
"ஈ�கள் �ைனமக் கணக்�" என்ற கணக்�ற்� அ�ப்பப்ப�ம்.
1. ஒ� ���ற்� எ�ராக வாக்களித்தவரக்ளின் எண்ணிக்ைகைய �ட ஆதரவாக வாக்களித்தவரக்ளின்
எண்ணிக்ைக 75 % (நான்�ல் �ன்� பங்�) மாக இ�ந்� ஒ� ��ைவ நிைறேவற்�வ� �றப்� �ரம்ானம்.
2. �றப்� ெபா�ள் ��த்� நிைறேவற்றப்ப�ம் �ரம்ானம் �றப்� �ரம்ானம் எனப்ப�ம்.

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

(OR)

1. ேமலாளரக்ள் மட�்ேம �க �க்�யமான ���கைள எ�க்�ம் அ�காரத்ைதக் ெகாண்�ள்ளனர.் இ�
�ழ்நிைல ஊ�யரக்�க்கான உற்சாகத்ைத �ைறக்கச ்ெசய்�ற�. 
2. இ� �ரசச்ைனகைள ேமலாளரக்�க்�த் ெதரி�க்க கால ேநரம் எ�த்�க் ெகாள்�ற�. 
3. இயல்பான நைட�ைறகளில் இ�ந்� �ல�ச ்ெசல்�ம் ஊ�யரக்ைள நிரவ்�ப்ப� க�னமாக
க�தப்ப��ற�. 
4. �க்கல்கைளக் க�த்�ல் ெகாண்� நிரவ்�க்கப்ப�வேதா� வழக்கமான வைரய�க்கப்படட் ேவைலக்
கடைமக�டன் ேதால்��ன் �கா�க்�க் காரணமானவரக்ைளக் கண்ட�ந்� இ��யாக ேவைல நீக்கம்
ெசய்�ற�. 

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41) a)

b)
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�ண்ணிய �ழல் காரணிகள்: 
�யாபாரத்�ன் ெசயல்�றைன உடன�யாக பா�க்�ம் �ற்�ச�்ழலாக இ�க்�ம் காரணிகள். 
i) நி� அளிப்பவரக்ள்: 
கடனீட�் பத்�ரதாரரக்ள், நி�நி�வனங்கள் ஆ�ேயாரின் அ���ைற உத்�கள் மற்�ம் நி�சாரா
அைமப்�களின் பங்� ேபான்றைவ �க்�யமாக உள்ள�. 
ii) சரக்� �ற்பைனயாளரக்ள்: 
1) �நிேயா�ப்பவரக்ளிட��ந்� ெபறப்ப�ம் ெபா�டக்ள் உற்பத்��ல் ெதாடரச்�்யான ெசயல்பாடை்ட
ஏற்ப�த்��ற�. 
2) சரக்� �ற்பைனயாளரின் �க்�யத்�வத்ைத நி�வனங்கள் உணரந்்�ள்ளதால் அவரக்�டன் நல்ல உறைவ
வளரக்்க மற்�ம் பராமரிக்க ேவண்�ம் என்� உணரந்்�உள்ளனர.் 
iii) சந்ைத��ைக இைடநிைலயரக்ள்: 
1) உற்பத்� ெபா�ைள �ற்பைன ெசய்ய�ம் �கரே்வாரிடம் ெகாண்� ெசல்ல�ம் �நிேயா�ப்பாளர ்உத�
ேதைவ. 
2) இவரக்ள் நி�வனத்ைத�ம் �கரே்வாைர�ம் இைணக்�ம் பாலமாக ெசயல்ப��ன்றனர.் 
iv) ெபா�மக்கள்: 
ஒ� �யாபாரத்ைத உ�வாக்�தல் மற்�ம் அ�த்த�க்கான �றைம ெபா�மக்களிடம் உள்ள�. 
v) வா�க்ைகயாளரக்ள்: 
1) வா�க்ைகயாளரக்ள் மன்னரக்ளாக ம�க்கப்ப��றாரக்ள். 
2) �யாபாரத்�ன் ெவற்� ேதால்�ைய நிரண்�ப்பவரக்ள் இவரக்ேள. 
vi) ேபாட�்யாளரக்ள்: 
வணிக நி�வனங்கள் ேபாட�்யாளைர �ரிந்� ெகாண்� ேபாட�்��ம் ேபாக்�ல் அவரக்ளின் ெதா�ல்
�க்�கைள மாற்ற ேவண்�ய� அவ�யம்.

(OR)

பணசச்ந்ைத: 
�ேராத்தரின் �ற்�ப்ப�, "பல்ேவ� அைமப்�கள் மற்�ம் நி�வனங்கள் பணத்�ற்� நிகரான பல்ேவ�
ஆவணங்கைள ைகயா�ம் ெமாத்த அைமப்�ற்கான �ட�்ப் ெபயரா�ம்". 
�லதனச ்சந்ைத: 
அ�ண் ேக. தாத்தா �ற்�ப்ப� �லதனச ்சந்ைத என்ப� "பல்ேவ� வைகயான �லதன ஆதாயங்களின்
ேதைவ மற்�ம் அளிப்�ற்� இைடய ேதாற்��க்கப்படட் இைணப்�க�டன் நி�வன �த��கள் மற்�ம்
ெசயல்பா�களின் ஒ� கலைவேய" என வைரய�க்�றார.்
வ.எண்தன்ைமகள் பணசச்ந்ைத �லதனச ்சந்ைத
1 நி��ன் காலம் ஒ� வ�டத்�ற்�ம் �காமல்

நடக்�ம் ���ய கால சந்ைத
ஒ� வ�டத்�ற்�ம் ேமலாக
நடக்�ம் நீண்ட கால சந்ைத 

2 வணிக
ஆவணங்கள்

மாற்��ைற ஆவணங்கள்,
க��லச ்�ட�், வணிகத்தாள்   

பங்�கள், கடனீட�்ப்
பத்�ரங்கள், அர� பத்�ரங்கள்  

3 ஆவணங்கள்
�ைடக்�ம் இடம்

ெபா�வாக இரண்டாம் நிைலச்
சந்ைத�ல் இடம் ெபறா�.

இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத�ல்
இடம் ெப�ம்.

4 உட�்ரி� உட�்ரி� எ��ம் இல்ைல.
�தல் நிைலச ்சந்ைத மற்�ம்
இரண்டாம் நிைலச ்சந்ைத என
இரண்� �ரி�கள் உள்ளன.

5 பரிவரத்்தைன
நைடெப�ம் இடம்

�ைறயான இடம் ஏ�ம்
இல்லாமல் ெதாைலேப�
வ�யாக பரிவரத்்தைன
நைடெப�ம்.

�ைறயான இடத்�ல
பரிவரத்்தைன நைடெப�ம்.
உதாரணம்: பங்� பரிமாற்றகம்.

6 இடர ்அள�  கடன் மற்�ம் சந்ைத ஆபத்�
�ைறந்தள� ெகாண்ட�.

கடன் மற்�ம் சந்ைத ஆபத்�
அ�கள� உள்ள�.

7 நீரை்மத்தன்ைம நீரை்மத்தன்ைம ெகாண்ட�. �ைறந்தள� நீரை்மத்தன்ைம
ெகாண்ட�.

8
�ைல ம�ப்�
ெதரிந்�
ெகாள்�தல்

�ைல ம�ப்� ��த்த
ெவளிப்பைடத் தன்ைம
எ���ல்ைல.

�ைல ம�ப்� ��த்த
ெவளிப்பைடத் தன்ைம உள்ள�. 

9 ஒ�ங்�ப�த்�ம்
அைமப்�

ைமய வங்� இதைன
கட�்ப்ப�த்��ற�  

ைமய வாங்� த�ர ெச�
ேபான்ற அைமப்� இதைன
கட�்ப்ப�த்��ற�.

10 ஒப்���யளித்தல்ஒப்���யளித்தல் �தன்ைமப்
பணி அல்ல

ஒப்���யளித்தல் �தன்ைமப்
பணி ஆ�ம்.

11 ஆ�க்க
நி�வனங்கள் வணிக வங்�கள்

வங்� அல்லாத நி�
நி�வனங்கள் மற்�ம் தனிச்
�றப்� நி� நி�வனங்கள் 

42) a)

b)
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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.

(OR)

அக வளங்கள்: 
இடமாற்றம் 
ஒ� �ைற�ல் இ�க்�ம் உபரி பணியாளரக்ைள பற்றாக்�ைற உள்ள மற்ற �ைறக�க்� பணி மாற்றம்
ெசய்வதன் �லம் கா� பணி�டங்க�க்� ேதைவயான பணியாளரக்ைள எளிைமயான வ��ல் நிரப்பலாம். 
ேமம்ப�த்�தல்: 
பணியாளரக்ள் �ழ்மடட் நிைல���ந்� ேமல்மடட் நிைல ேநாக்� ெசல்ல ெசயல்�றன் ம�ப்�ட�் �ைற
உத��ற�. 
பத� உயர�் 
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 வாய்ப்� அளிக்கப்ப��ற�. 
பத� இறக்கம்: 
பணி�ல் ெதாடரந்்� �ைறவான ெசயல்�றைன ெவளிப்ப�த்�ம் பணியாளர,் ெசயல்�றனின்
�க்�யத்�வத்ைத உண�ம் வைக�ல் அவைர ேமல்நிைல பணி���ந்� �ழ்நிைலபணிக்� மாற்���வ�
பத� இறக்கம் எனப்ப��ற�. 
பைழய ஊ�யரக்ளின் பரிந்�ைர: 
பைழய பணியாளரக்ைள ��ப்�ப்ப�த்த அவரக்ள� உற�னரக்ள் அல்ல� நண்பரக்ைள ேவைலக்�
அமரத்்தலாம்.

i) ��ய (LPG) �ன் தாக்கத்ைத ஒப்பந்தங்கைள அ��கம் ெசய்வ�. 
ii) ெவளிநாட�் �த��கைள கவரந்்��த்� நாட�்ன் ெபா�ளாதார வளரச்�்க்� உத�ய�. 
iii) �ற்�ைம மற்�ம் வணிக தைட சடட்ம் (MRTP ACT) 1969 ��த்�யைமக்கப்படட்�. 
iv) கட�்ப்பா�கைள அகற்�தல்  
v) பன்னாட�் வணிகத்ைத ேமம்ப�த்த உத�தல்  
vi) பண�க்கத்ைத கட�்ப்ப�த்�வதற்கான வ��ைறகைள ைகயாள உத�தல்  
vii) வரிகைள ம��ரைமப்� ெசய்தல்  
viii) உரிமம் வழங்�ம் �ைறைய அகற்�ட வ�வ�த்� ைகயாள உத�தல்  
1. உலகமயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் நாணயத்�ன் இரண்� பக்கங்கள் ேபான்ற�, இக்ேகாடப்ா�
தைடயற்ற வாணிகத்ைத பன்னாட�் அள�ல் உ�வாக்�ய�. 
2. இதன் �லம் பல நா�களின் ெபா�ளாதார மற்�ம் அர�யல் ரீ�யான தைடகள் உைடத்ெத�யப்படட்ன. 
3. ேம�ம் இந்�ய ெபா�ளாதாரத்ைத உலக நா�கள் ம�க்கத்தக்க அள�ற்� வளரச்�்யைடயச ்ெசய்�ள்ள�.

43) a)

b)

44) a)
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(OR)

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�.

1. நி�ப்�ரசச்ைன: 
(i) மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்தங்களின் ெசாந்த ேச�ப்ைபேயா அல்ல� ெதரிந்த நபரக்ளிடேமா பணத்ைத
ெபற்� தன� நி� ேதைவைய �ரத்்� ெசய்ய ேவண்��ள்ள�. 
(ii) இதன் �லம் மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்தான் ேமற்ெகாண்�ள்ள ெதா�ைல ேபா�ய அள�ல்
�ரிவாக்கம் ெசய்ய இயலாமல் த�க்�ன்றனர.் 
2. இயக்கத்தைட: 
(i) மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்தன� ெதா�ைல�ம் கவனித்�க் ெகாண்� �ட�் ெபா�ப்�கைள�ம் �மக்க
ேவண்��ள்ள�. 
(ii) ெதா�ைல �வங்�ய �ன் பல்ேவ� காரணங்க�க்காக மகளிர ்ெவளிேய ெசல்ல ��வ�ல்ைல. 
(iii) இதனால் �றரிடம் அவரின் பயண ேவைலகைள ஒப்பைடக்க ேவண்��ள்ள�. 
3.கல்�ய�� இல்லாைம: 
(i) ஏடட்�� இல்லாத அல்ல� �ைறவாக ப�த்�ள்ள மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்�யாபாரம் அல்ல�
ெதா�ல் ெதாடரப்ான க�த்�க்கைள ��ைமயாக �ரிந்� ெகாள்ள ��யாதவராக உள்ளனர.் 
4. ஆதர� இன்ைம: 
(i) மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்ெசம்ைமயாக தன் �ைனைய ெசயல்ப�த்த பலதரப்படட் மக்களின் கனி�,
பரி� மற்�ம் ஆதர� ேதைவ. 
(ii) ��ப்பாக ஆண் ஆ�க்க மனப்பான்ைம ெகாண்ட நபரக்ளின் நடத்ைத மற்�ம் வாரத்்ைத வன்�ைறகள்
மகளிரின் ெதா�ல் �ணிைவ �க�ம் பா�க்�ற�. 
5. க�ம் ேபாட�்: 
(i) ேபாட�்ைய வ�வாக எ�ரெ்காள்ள, �ளம்பர மற்�ம் �ற்பைன ெப�க்க �க்�கைள ைகயாள
ேவண்��ள்ள �ழ்நிைல�ல், ேபா�ய நி� ஆதாரம் இல்லாமல் மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவாரக்ள்
�ண��ன்றனர.் 
6. உணரச்�் வசப்படல்: 
(i) மகளிர ்இயற்ைகயாகேவ உணரச்�் வசப்படக் ��யவரக்ள். 
(ii) உணரச்�் அ�கமா�ம் ெபா�� ேகாபப்ப�பரக்ள். 
(iii) இப்ப�ப்படட் மனநிைல�ல் ெதா��ல் �க்கல் ஏற்ப�ம் ெபா�� நிதானமாக ��ெவ�க்க ��வ�ல்ைல. 
7. ேபா�ய �வர�ன்ைம: 
(i) மகளின் ெதா�ல் �ைனேவார ்தங்களின் �ைறந்த ப�ப்�த்த��, அலட�்யம் மற்�ம் �ட�் ேவைல
�ைம�ன் காரணமாக, பலதரப்படட் வ�களில் வ�ம் ெசய்�கைள உள்வாங்க இயலாதவரக்ளாக
இ�க்�ன்றாரக்ள். 
8. சாரந்்� வா�ம் கலாசச்ாரம்: 
(i) பல சமயங்களில் மகளிர ்தன் வாழ்நாள் ��வ�ம் �றைர சாரந்்� வாழ்�ன்றனர.் 
(ii) இதனால் தன்னிைசயாக ���கைள எ�க்க ��யாமல் �றைரச ்சாரந்்� உள்ளனர.் 
(iii) இப்ப�ப்படட் காலாசச்ார தைட மகளிர ்ெதா�ல் �ைனேவார ்தன்�ைடய ��ப்பப்ப� ெதா�ல் �வங்�
அதைன நிரவ்�க்க அ�ம�ப்ப�ல்ைல. 
  

b)

45) a)
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(OR)

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.

  1. உற்பத்�  ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
ெபரிய அல்ல� ��ய அள�லான ெதா�ைல ஏற்ப�த்� தன் எண்ணத்�ல் உ�த்த ெபா�ைள (அ) ேசைவைய
தயாரித்� சந்ைத இ�பவர.் 
2. வணிகத் ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
(i) ெபா�ைள வாங்� �ற்�ம் ெசய�ல் மட�்ம் தன்ைன உடப்�த்� ெகாள்பவர.் 
(ii) உள்நாட�்ேலா, ெவளிநாட�்ேலா ெபா�ைள வணிகம் ெசய்பவர.் 
(iii) இவரக்ள் தங்கள் ெதா��ல் க�� �ைற�ல் இலாபம் ஈட�்�ன்றனர.் 
3. ெதா�ற்சாைல ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
(i) வா�க்ைகயாளரக்ளின் ேதைவகைள �ல்�யமாக கண்ட�ந்� அவற்�க்ேகற்ப ெபா�டக்ைள உற்பத்�
ெசய்பவர.்    
(ii) இவரக்ள் ��, ந�த்தர அல்ல� ெப�ந்ெதா�ல் �ைனேவாராக இ�க்கலாம். 
(iii) உற்பத்� ெபா��க்� பல�தத்�ல் ம�ப்ேபற்� சந்ைத���ன்றனர.் 
4. �ட�் பங்� ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
(i) நி�மச ்சடட்ம் 2013ன் ப� அ��ள்ள சடங்� �ைறகைள �ரத்்� ெசய்� நி�மத்ைத ப�� ெசய்�றார.் 
(ii) இயக்�நரைவ மற்�ம் �ைள�த்� அைத ேநர�யாகேவா அல்ல� �ட�்ற� அைமப்�கள் �லமாகேவா
சந்ைத��ம் ெதா�ைல ேமற்ேகாள்பவர.் 
5. ேவளாண் ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
ேவளாண் ெபா�டக்ைள �ைள�த்� அைத ேநர�யாகேவா அல்ல� �ட�்ற� அைமப்�கள் �லமாகேவா
சந்ைத��ம் ெதா�ைல ேமற்ெகாள்பவர.் 
6. �ல்லைற ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
�� அள�ல் ெபா�டக்ைள ெமாத்த �யாபாரிடம் இ�ந்� ெபற்� (பலரதரப்படட் ெபா�டக்ள்) இ��
�கரே்வா�க்� ெபா�ைள �ற்பவர.் 
7. ேசைவ ெதா�ல் �ைனேவார ்: 
வங்��ல்,காப்��, நி�சார ்ெபா�டக்ள், ப��நீக்கம், ஆேலாசைன, ேபாக்�வரத்� �ளம்பரம், மனித
அளிப்� ேபான்ற ெதா�ல்கைள �வங்� நடத்�பவர.் 

b)

46) a)
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(OR)

பணிகள் : 
1. மாநில ஆைணயம் மாநில அள�ல் ெசயல்பட�் வ��ற�. 
2. இந்த அைமப்� �கரே்வார ்�ைறபாட�் �ரப்்பாைணயம் என அைழக்கப்ப��ற�. 
3. சரக்� மற்�ம் ேசைவகள் ெதாடரப்ாக எ�ம் �காரக்ள் இந்த �ரப்்பாைணயத்�ன் ெசயல் பாட�்
எல்ைலக்�ள் அடங்�ம். 
4. இ� வாணிக �கரே்வார ்பா�காப்� அைமப்� ஆைணயம் என்ற ெபயரில் �வங்கப்பட�் ெவற்�கரமாக
ெசயல்பட�் வ��ற�. 
உ�ப்�னரக்ள் : 
1. தைலவர ்- உய்ரநீ�மன்ற நீ�ப� (சம்மந்தப்படட் மாநில அரசால் பத� அமரத்்தப்படட்வர)் 
2. நீ�, ேநரை்ம, நாணயம் மற்�ம் ேபா�ய �ைறகளில் ஏற்ப�ம்.�க்கல்கைள ைகயா�ம் �றன்
ெகாண்டவரக்ைள உ�ப்�னரக்ளாக நிய�க்கலாம். 
அ�கார எல்ைல : 
1. 20 இலடச்த்�ற்� அ�கமாக 1 ேகா�க்�ள்ளாக �ற்கப்படட் சரக்�கள் மற்�ம் ேசைவ ெதாடரப்ாக எ�ம்
�ைறகைள (ம�க்கைள) �சாரிக்�ம் அ�காரம் உண்�. 
அ�காரம்  
1. இம்மன்றம் �சாரித்த �காரக்ள் அல்ல� இதனிடம் �சாரைண�ல் உள்ள �காரக்�க்கான
ஆவணங்கைள  ேகட�் ெபற்� ஆழ்ந்த �சாரைண ெசய்� �ரப்்� வாங்�ம் அ�காரம். 
2. இம்மன்றம் கணக்ேக�கள் மற்�ம் ெபா�டக்ைள தன்வச ைவத்�க் ெகாள்ள�ம் அல்ல� �ைற�ரப்்�
ஆைணயத்�ல் பணி�ரி�ம் அ�வலரக்ள் பாரை்வக்ேகா அல்ல� ஆய்�க்ேகா வழங்க அ�காரம்
ெபற்�ள்ள�. 
3. ேமற்��ய ஆைணயத்�ன் அ�காரிக�க்� சடட்த்�ன் ேநாக்கத்�ற்காக ேதைவப்ப�ம் தகவல்கைள
வழங்�ம் அ�காரம்.

1. நி�மச ்சடட்ம் 2013 இல் இயக்�னரக்ளின் த��கள் ��த்� எ��ம் ெசால்லப்பட�ல்ைல. 
2. ெபா�வாக ஒ� இயக்�னர ்நி�, சடட்ம், ேமலாண்ைம, �ற்பைன சந்ைதப்ப�த்�தல், நிரவ்ாகம்,ஆராய்ச�்,
ெப� நி�ம ஆ�ைம, ெதா��டப் ெசயல்பா�கள் அல்ல� நி�மத்�ன் வணிக ெதாடரப்ான �ற �ைறகளில்
ெபா�த்தமான �றன்கள் மற்�ம் அ�பவம் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 
3. இயக்�னர ்பற்�ய பல்ேவ� �தமான ெதா�ப்�களின்ப� அவ�க்� உரிய த��கள் �ேழ
ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன. 
(i) சரியான மனநிைல உைடயவர.் 
(ii) ெசயல்�ைற ��களில் ��ப்�ட�்ள்ள பங்�கைள ைவத்��ப்பவர.் 
(iii) தனி நபராக இ�க்க ேவண்�ம். 
(iv) நல்ல நி�நிைல உைடயவராக இ�க்க ேவண்�ம். 
(v) நீ�மன்றத்தால் �ற்றவாளி என அ��க்கப்பட�் தண்டைன ெபறாதவராக இ�க்க ேவண்�ம்.

(OR)

ேவ�ப�த்�ம்
��கள்  நிபந்தைனகள்  நம்���கள் 
1ெபா�ள்  ஒப்பந்தத்�ன் க�ப்ெபா�ளாக �கழ்வ�. ஒப்பந்தத்�ற்� �ைணயாக இ�க்�ற�.
2�க்�யத்�வம் நிபந்தைனைய ��வ� ஒப்பந்தத்ைத ��வதாக

ெகாள்ளப்ப��ற�.
நம்���ைய ��வ� ஒப்பந்தத்�ைன
��வதற்� ஒப்பாகா�.

3உரிைமமாற்றம் 
நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றாமல் உரிைம
மாற்றம் நிகழ ��யா�.

நம்���ைய நிைறேவற்றாமல் உரிைம
மாற்றம் நிகழ ���ம்.

4பரிகாரம் /
�ர�் 

நிபந்தைனைய ��வதனால் ஒப்பந்தத்�ல்
பா�க்கப்படட் நபர ்ஒப்பந்தத்ைத நீக்�க்
ெகாள்வ�டன் நடட் ஈ� ேகா�ம் உரிைமைய
ெப��றார.்

நம்���ைய ��வதனால் ஒப்பந்தத்�ல்
பா�க்கப்படட்வர ்நடட் ஈ� ேகட�்ம்
உரிைமைய மட�்ேம ெபற்�ள்ளார.்

I. �றந்த நைட�ைற: 
ஒ� உ�ப்�னர ்யா�க்� வாக்களிக்�றார ்என மற்றவ�க்� ெதரி�ம் வைக�ல் வாக்களிப்� நைடெப�ம். 
i) சத்தத்�ன் வா�லாக வாக்ெக�ப்�: 
ெபா�வான ���கள் எ�க்கப்ப�ம் ெபா�� தன� க�த்ைத ெதரி�க்�ம் வைக�ல் ைககைள தட�்ேயா
அல்ல� ேமைசைய தட�்ேயா தன� ஆதரைவ ெதரியபப்�த்�மா� வாக்ெக�ப்� நைடெப�ம். 
ii) �ரல் வாக்ெக�ப்�: 
ஒ� ��ைவ �ன்ெமா�ந்� அதற்� ஆதரவாக உள்ளவர ்'ஆம்' என்�ம் எ�ராக உள்ளவர ்'இல்ைல' என்�ம்
�றச ்ெசால்� வாக்ெக�ப்� நைடெப�ம். 
iii) ைககைள உயரத்்�வதன் �லம் வாக்ெக�ப்�: 
ஒ� ��ைவ �ன்ெமா�ந்� அதற்� ஆதரவாக மற்�ம் எ�ராக உள்ளவரக்ைள ைககைள உயரத்்த ெசால்�
வாக்ெக�ப்� நடத்�வ�. 
II. இரக�ய வாக்� �ைற: 
ஒ� உ�ப்�னர ்அளிக்�ம் வாக்� மற்றவரக்�க்� ெதரியாதவா� வாக்ெக�ப்� நடத்�வ�. 
i) வாக்�ச ்�ட்� �ைற : 
இம்�ைற�ல் வரிைச எண் இடப்படட் வாக்� �ட�்கள் �லம் வாக்�கள் ப�� ெசய்யப்ப�ம். 
ii) அஞ்சல் வாக்�  
(I) ெபரிய நி�வனங்களின் உ��னரக்ள் பல்ேவ� நா� கடந்� இ�ப்பாரக்ள். 
(ii) வாக்களிக்க ேநரில் வர இயலாததால் அஞ்சல் �லமாக தன� வாக்�கைள ப�� ெசய்வர.் 
III. இயந்�ர வாக்�ப்ப��: 
(i) இ� ஒ� அ�ந�ன �ைறயா�ம். 
(ii) வாக்�ச ்�ட�்க�க்� ப�லாக �ன்ன� இயந்�ரங்கள் �லம் வாக்�கள் ப�� ெசய்யப்ப�ம். 
(iii) பசை்ச நிற �ளக்� எ�ந்தால் சாதகமாக வாக்� ப�யப்ப��ற� என ெபா�ள். 
(iv) �வப்� நிற �ளக்� எ�ந்தால் பாதகமாக வாக்� ப�யப்ப��ற� என ெபா�ள்.

b)

47) a)

b)
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