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ப தி – அ 
I. வினா எ  1 க டாய வினா           (1x15 = 15) 

ம ற அைன  வினா க  விைடயளி க.  (5x12 = 60) 

1. சி லைற வ தக தி  பய பா  ம  ெசய ைறக  ப றி 

விவாி க. 
Describe the use and processes of retail. 

2. அ) ெதாழி ப வ ைமயி  கிய காரண க  யாைவ?  
What are the main reasons for technological strength? 

(அ ல ) 

ஆ) க ேவா  நட ைதயிய  ப றி விவாி க.  
Describe consumer behavior. 

3. அ) நக ற தி  சி லைற வி பைன நிைலய  ெதாட க இட 

அைம ைப எ ப  தீ மானி ?  
How to locate the retail shop in urban city? 

(அ ல ) 

ஆ) சி லைற வி பைனயி  ப ேவ  அைம பிைன விவாி க.  
Describe the various structures of retail. 

 

 

 

 

4. அ) சி லைற வ தக தி  க ேவா  ஏ ப  இைட க  

யாைவ?   
What are the barriers of consumerism in retail? 

(அ ல ) 

ஆ) ெதாட  அ கா யி  தகவ  ெதாழி  ப தி  ப கிைன 

விவாி க.  
Describe the role of information technology in chain management. 

5. அ) வி பைன கணி பி  ந ைம தீைமகைள விள க.  
Explain the merits and demerits of sales forecasting. 

(அ ல ) 

ஆ) சி லைற வி பைன ேமலா ைமயி  ேநர  ச ைத ப றி 

விாிவாக எ க.  
Write in detail about the direct market in retail management. 

6. அ) வி பைன உய வி  ேநா க கைள விவாி க.  
Describe the objectives of the sales increase. 

(அ ல ) 

ஆ) இைணய வழி  சி லைற வி பைன ப றி விவாி க.  
Write a short note on retailing through the online. 
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