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11 – ஆ  வ"#$ வணிகவிய)  ( 2018 – 2019 ) 

அல" – 1. ெதாழிலி5 அ6#பைட: ;<க= 

 அ>தியாய  1.  இ@திய> Aைண: கBட>தி5 வாணிக வரலாD<# பி5னணி 
"<விைட வினா:க=. 

1. பBடமாD<Gைற எ5றா) எ5ன? 

� பண# பJமாDற  இட  ெபறாம), ஒL ெபாLைள: ெகாN>A ேவ< ெபாLைள# 

ெப<  வணிக Gைறேய பBடமாD< வணிக Gைறயா" . 

                                                                             (அ)லA) 
� ஒL ெபாL=, மDெறாL ெபாLP:"  மாDறாக#  பJமாDற   ெசRய#பN   Gைறைய#  

பBடமாD< Gைற  எனலா . 

 
2. நாளTகா6 எ5றா) எ5ன? 

� பாB6யU ஆVசி: கால>தி)  ெபாL=க= விD"  இட>திைன அTகா6 என 
அைழ:க#பVடA 

� அ# ெபாL=களி5 விDபைன,  பகலி)  நட@தைத  நாளTகா6 என அைழ:க#பVடA.. 

 
3. அ)லTகா6 எ5றா) எ5ன? 

� பாB6யU ஆVசி: கால>தி)  ெபாL=க= விD"  இட>திைன அTகா6 என 
அைழ:க#பVடA 

� அ# ெபாL=களி5 விDபைன,  இரவி) நட@தைத அ)லTகா6 என அைழ:க#பVடA.. 

 
சி<விைட வினா:க=.  

1. வணிக  ெபாL= தLக. 

� ெபாLளாதார நைடGைற#  பணிகேளாN  ெதாடU$ைடய உDப>தி, பJமாDற , 

விநிேயாக , ெபாLVக= மD<  ேசைவகளி5  YகUZ  ெதாடUபான  பணிகைள 

ேமDெகா=P  Aைறேய  வணிக   என#பN . 

 

2. மL[Uபா:க  மD<  பV6ன#பா:க  - விள:"க. 

� \ $காU  ேபா5ற ெபJய நகர>தி),  மL[U#பா:க  (உ=நாVN நகர ) மD<  

பV6ன#பா:க  (கடேலார நகர ) ஆகியைவ உணZ#ெபாL=க= மD<   இதர 

ப)ெபாL=க= வியாபார  ெசRய:;6ய இடTகளா" .  
� இைவ அTகா6கைள]  , ெபL வியாபாJகைள]   ெகாB6L@தன. 

� ெவளிநாVN வU>தக   சிற#பாக நைட ெப<  இடTகளாக இைவ இL@தன. 

 
3. பBைடய  தமி^நாV65  வU>தக வளU_சியி)  சTககால>தி5  பT"  எ5ன? 

� ேமD">  ெதாடU_சி  மைலகP:" இைடேய, அடU@தகாVN#  ப"தியி) சாைல 
அைம>A , 

� ெபLவழி  என#பN   தைரவழி  ெநN`சாைலக= அைம:க#பVN , 

�  AைறGகTக=,  கலTகைரவிள:க , பBடக கா#பகTக= என அய)நாVN வU>தக 

ஊ:"வி#$  நடவ6:ைககைள அரசாTக>தா) உLவா:கி>  தர#பV6L@தA. 
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4. பாB6யU  ஆVசி:கால>தி)  உLவா:க#பVட AைறGகTக= யாைவ? 

 

i) ெகாDைக     2.  சாலிbU    3. காய)பV6ன      4.    மLTகா[UபV6ன    5.  "மJ 

 
5. ெச)வ>ைத உLவா:"வA பDறி அU>தசா>திர>தி) எ5ன ;ற#பVN=ளA? 

 
� சாண:கியJ5 அU>தசா>திர  வழியாக, 2000 ஆBNகP:" G@ைதய ச@ைதயி5 

வரலாDைற> ெதJ@A ெகா=ள G6கிறA.  

�  வியாபார  ஓJட>தி)  ைமய#பN>த# பVN ,  

� உDப>தி ெசRய#பVட ெபாL=க=யாZ  ,  "றி#பிN  ஓJட>தி) விDபைன:": 

ெகாBN வர_ ெசRA, நகர>தி) வJ ெசe>திய பி5  விDக அfமதி:க# பVN  

�  சில வணிகUகைள மVN , கVN#பாVN அeவலரா)  நிUணயி:க# பVட விைலயி) 

விDபைன ெசRய ைவ>A ,  

� உ=gU ெபாL=கP:" 5 சதவ hதG , ெவளிநாVN#  ெபாL=கP:" 10 சதவ hதG  

இலாப வர $  நிUணயி:க#பVN ,  

� கL[ல , வJவிதி#$, ெதாழிDசாைலக=, வணிக , விவசாய , மD<  இயDைக 
வளTக= ஆகியவD<:"  G:கிய>Aவ   ெகாN:க# பVடத5 வாயிலாக,  

� அரi  ேமலாBைம மD<   ம:க= நல5  இரBைடைய] , சமநிைலயி) 

பராமJ>A=ளA எ5பைத அறி@A ெகா=ள G6கிறA. 

 

ெபLவிைட வினா:க=.  

1. வணிக>தி5 ப)ேவ< தைடகைள ;<க.  

1. ஆ=சாU தைட  

� ெபாL=க= ேதைவ#பN   நபUகைள] , நியாயமான விைலயி) வாTக 
விL $பவUகைள]  ெதாடU$ ெகா=ள G6யாத  நிைல உ=ளA.  

� உDப>தியாளL   YகUேவாL   ஒLவL:ெகாLவU அறிGக   ெசRA  ெகா=P  

ச@தU#ப   ஏDபட  வாR#ேப கிைடயாA.  

� இ:"ைறபாேட ஆ=சாU தைட என#பN . 

� வணிக>தி5 G:கிய அTகமாக> திகk   வியாபார   இ:"ைறபாVைட நh:க 
உதZகிறA. 

2. இட> தைட 

� ெபாLVக=, ஒL  இட>தி)  உDப>தி  ெசRய#பVN , நாN GkவA   மD<   உலக  

GkவA  உ=ள  YகUேவாUகP:"  விDபைன  ெசRய#பNகிறA. 

� உDப>தியாைளைர] , YகUேவாைர]  பிJ:"  lரேம இட>தைட என#பNகி5றA. 
� இ>தைட, ேபா:"வர>தி5 mல  நh:க# பNகி5றன.  

 

3. கால>  தைட 

� ஒL "றி#பிVட கால>தி)  மVN   உDப>தி  ெசRய#பN  ெபாLVக= ஆBN 

GkவA  ேதைவ ஏDபN . 

� ேதைவைய: கண:கி)  ெகாBN  ேபரளZ உDப>தி  ெசRA,  YகUேவாJட  விDக>  

தயாU நிைலயி)  ெபாLVகைள ைவ>திL:கேவBN . 

� பBடக:கா#பாக  கால>தைடைய நh:"கிறA. 
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4. இடU மD<  ெபாLVக=  தர  ெகடாம) இL:க> தைட 
� ெபாLVக= Gைறயாக சி#ப  கVNத)  மD<   நவ hன "ளிUசாதனவசதி ெகாBட 

பBடகசாைலக= ஆகியவDறா) ெபாLVகளி5 தர  "ைறயாம) 

பாAகா:க#பNகிறA.  

� ெபாLVக= \_சிக=, எலிக=, ஆவியாத) ேபா5றைவகP:" எதிராக 

பாAகா:க#பNகி5றன. 

5. நVட இடUபாVN>  தைட 

� ஓJட>திலிL@A மDெறாL இட>திD" இL#$ ைவ:க ெபாLVகைள: ெகாBN 
ெச)e  ேபாA, ஆVகளாe , இயDைகயாe  நVட  ஏDபட வாR#$ உBN.  

� இnவிடU தh:கா#பீN, கட)சாU கா#பீN  மD<  ெபாA:கா#பீN  mல   நVட  
நிவU>தி ெசRய#பNகி5றன 

6. அறிZசாU  தைட 

� ச@ைத நிலவரTகைள# பDறி> ெதJ@A ெகா=ள G6யாததா) YகUேவாU தரமான 
ெபாLVகைள நியாயமான விைலயி) வாTகஇயலாம) ேபாRவிட:;N . 

�  இA அறிZசாU தைட என#பN . 

� ந)ல விள பர   மD<  விDபைனயாளU ேசைவக= mல  இ>தைட 
நh:க#பNகி5றன. 

7. பBட# பJமாDற> தைட  

� பண , பBட#பJமாDற>தி) G:கிய பT" வ":கிறA. 

�  ெபாLVகP:" உBடான சJயான விைலைய ெசe>Aவத5  mல  எ@தெவாL 

தயாJ#$ அ)லA ேசைவைய]  வாT"த) மD<  விDபA ஆகியவDைற 
ெசய)பN>AகிறA. 

8. நிதி> தைட  

� உDப>தியாளUகP:" , வU>தகUகP:"   அவசியமான ேநர>தி) ேதைவயான நிதி 
கிைட#பதி)ைல.  

� நிதி ஆதார  "ைற@A, வியாபார  தைட#பNதேல நிதி> தைட என#பNகி5றA. 
� இ>தைட, வTகி மD<  நிதி நி<வனTகளா) நh:க#பNகி5றன. 

 

 

2. பBடமாD< Gைற:கான நிப@தைனகளாக  ;ற#பVN=ளன யாைவ? 

                ஒnெவாLவL   ேதைவ:" அதிகமாக# ெபாLVகைள இL#பி)    

             ைவ>திL:க ேவBN .  

1. இLவL:"  அ#ெபாLVக=, உJைம மாD<> ேதைவயாக இL:கேவBN .  

2. பJமாDற>தி5 ேபாA இLவL:"  ேநர6> ெதாடU$ G:கியமாக: கLத#பN .  
 

 

3. பBடமாD< வணிக>தி5 தைடக= யாைவ? 
 

1. இLவLைடய ேதைவக= உட5பா6)லாம) இL>த)  

� இLவJ), GதலாமவLைடய உபJ# ெபாLVக= இரBடாமவL:"> ேதைவயாகZ , 
�  இரBடாமவLைடய உபJ#ெபாL=க=GதலாமவL:"> ேதைவயாகZ  ஒ>A: 

ேபாகேவBN . 
�  இ)ைலெயனி) பBடமாDற  நிகழாA. 
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2. ெபாAவான மதி#பீVN அளZ இ)லாைம 

� ஒnெவாL ெபாLP:"  தனி>தனி மதி#$ உBN.  
� மதி#பீV6) யாெதாL ெபாAமதி#$  பி5பDற#பNவA இ)ைல.  

� விைல மதி#பீV65ைம: காரணமாக#  ெபாLVக= மதி#பீVN ஒ#$ைமயி)  

தைடக= உ=ளன. 

3. உDப>தியாளL:"  YகUேவாL:"மிைடயி) ேநர6> ெதாடU$ இ5ைம 

 
� விDேபாL  வாT"ேவாL  எ#ெபாkA  ேநர6> ெதாடU$ ெகா=ள வாR#$ 

ஏDபNவதி)ைல.  

� ஆனா), இ  Gைறயி) ேநL:" ேநராக_ ச@தி:க ேவB6யA அவசிய .  

4. உபJ இL#$ ைவ:க இயலாத நிைல 

 
� இ Gைறயி), ெபாLVக= ேதைவ:" அதிகமாக: ைகயிL#ப இ)ைலெயனி), 

வணிக  நைடெபற வழி ஏDபடாA. 
 

 

4. வட இ@தியாவி) வணிக  மD<  வியாபார>தி5 வளU_சிையவிவJ. 

1. பா)ப5 Gத) Gதலாக i)தானாக இL@த ேபாA,  அடU@த வன#ப"திகளி) 

பாைதைய உLவா:கி வியாபார   ெசRயவழி வ">தாU.  

2. அலாZதி5 கி)ஜி ெபாL=களி5 விைலகைள: "ைற>A வியாபார 

வளா்_சிையெபL:கவழி வ">தாU. ேமe , ெபUசியாவிலிL@A ெவளிநாVN# 

ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRயமானிய  வழTகி  ஊ:க#பN>தினாU.  

3. அேரபியUக= ெவளிநாVN வU>தக>தி) ஆதி:க  ெசe>தினU.  

4. தமிழUக=,"ஜரா>தியUக= இ@திய வU>தகUகைள ஒL ேபாA  நi:க நிைன>தA 
இ)ைல.  

5. கடேலார வU>தக , மாUவா6க= மD<  "ஜரா>தியUக= ைககளி) இL@தன.  

6. ம>திய மD<  ேமD" ஆசிய நில#ப"தி வU>தக  இ@A:களி) 

G)கானியUகளிடG  ஆ#கானியU, மD<  ஈரானியUகளி) "UசானியUகளிடG  

இL@தA.  

7. ெவ=ளி மD<  தாமிர  அ6#பைடயி) நாணயGைற நி<வ#பVN, i)தா5 

காலகVட>A:"= வU>தக  ெசழி>ேதாTகியA.  

8. கா\), அேரபியா, ஐேரா#பா, ேமD" ஆசியா மD<  சனீாவி) இL@A "திைரக=, உலU 

பழTக=, விைல]யU@த கDக=, கBணா6# ெபாLVக=, உயUதர ஜZளி, க_சா#பVN, 

பவள#பாைறக=, வாசைன எBெணR,  ேபா5றைவகைள இ@தியா இற:"மதி 
ெசRதA.  

9. இ@திய தயாJ#$க= கிழ:" ஆ#பிJ:கா, மலாயா, சனீா, ஆ#கானிvதா5, ம>திய 

ஆசியா  மD<   ெபUசியா ஆகிய  நாNகP:"  ஏD<மதி  ெசRய#பVடன.  

10. ைகபU கணவாR, ஈரா:, $காரா ஆகிய இடTகளிலிL@A வ@தவUக= மலபாU, "ஜரா>, 

காலிகV, கா பாV மD<  மTகPU ஆகிய இடTகளி) "6ேயறி ஒL ெபJய வணிக 

உலக>ைத தTக= கVN#பாV6D"= ெகாB6L@தனU.  
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அ>தியாய  2.  ெதாழிலி5 ேநா:கTக= 
 

 

"<விைட வினா:க=.  

1.  ெபாLளாதார நடவ6:ைகக= எ5றா) எ5ன? 

� இலாப  ஈVNவதDகாக ேமDெகா=ள#பN  அைன>A நடவ6:ைககP  

ெபாLளாதார  நடவ6:ைகக= ஆ" . 

 
2. ெதாழி) எ5றா) எ5ன? 

� இலாப   ஈVN  ேநா:"ட5, ெபாLVகைள உDப>தி ெசRவA , விநிேயாக , 

ெகா=Gத)  மD<   விDபைன  நடவ6:ைககைள ேமDெகா=வA    ெதாழிலா" . 

 
3. சிற#$>  ெதாழி) எ5றா) எ5ன? 

� அ@த@தAைறயா) , அதDெகன நிUணய   ெசRய#பVட, உயUக)வி> த"தி  மD<  

நி$ண>Aவ   ெபDறவUகளா)  வழTக#பN   சிற#பான பணிக= சிற#$> 
ெதாழி)க= ஆ" .  
 

( எ.கா ) வழ:கறிஞUக=,  பVடய: கண:காளUக=,  மL>AவUக=, ெபாறியாளUக=      
         வழT"   பணிக=. 

 
4. ேவைல எ5றா) எ5ன? 

� ;லி  அ)லA  ஊதிய>திDகாக  மDறவUகP:"  பணி ெசRவA  ேவைல 
ஆ" . 

 
5. ெதாழி) ெசய)பாNகைள எ@த அ6பைடயி) வைக#பN>த# பNகிறA?  

� அளZ,   உJைம மD<  பணிக= அ6#பைடயி) வைக#பN>த#பNகிறA. 
 
 

6. சிDறளZ  ெதாழி)க= எ5றா) எ5ன? 
� "ைற@த mலதனG ,  "ைற@த அளZ  பணியாளUக= மVNேம ேபாAமான 

ெதாழிலைமபிD" சிDறளZ ெதாழி)க= என#பN . 
எ.கா : ைக>தறி ெநசZ.   
 

7. ேபரளZ  ெதாழி)க= எ5றா) எ5ன? 
� அதிக mலதனG ,  அதிக அளZ  பணியாளUக= ெகாBட ெதாழிலைமபிD" 

ேபரளZ ெதாழி)க= என#பN . 
               எ.கா :  ஜZளி ெதாழிDசாைல , உணZ எBெணR பிJ>ெதN:"  ெதாழிDசாைல 

 
 

சி<விைட வினா:க=. 
 

1. மனித ெசய)பாNக= எ5றா) எ5ன? விள:"க. 
� மனித5  தனA  தனி#பVட விL#பTகைள] , ேதைவகைள]  \U>தி  ெசRA 

ெகா=வதDகாக  ேமDெகா=P   நடவ6:ைககைள மனித_ ெசய)பாNக= எ5< 
ெபயU. 

� இைவ இரBN வைக#பN . அைவ --    
      ெபாLளாதார_ ெசய)பாNக= மD<  ெபாLளாதார_ சாUபDற 
ெசய)பாNக=. 
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2. சி< "றி#$ வைரக.  (அ) ெதாழி)    (ஆ)  சிற#$> ெதாழி) 

 

         (அ)  ெதாழி): 
� இலாப   ஈVN  ேநா:"ட5, ெபாLVகைள உDப>தி ெசRவA , விநிேயாக , 

ெகா=Gத)  மD<   விDபைன  நடவ6:ைககைள ேமDெகா=வA    ெதாழிலா"   

� ெதாழிலி5 நடவ6:ைகக= எ5பA, 
1. mல# ெபாLVகைள வாT"வA 

2. ெபாLVகைள உDப>தி ெசRவA 

3. YகUேவாJட  ெபாLVகைள ெச5றைடய_ ெசRவA. 
                      (ஆ)  சிற#$> ெதாழி): 

� அ@த@தAைறயா) , அதDெகன நிUணய   ெசRய#பVட, உயUக)வி> த"தி  மD<  

நி$ண>Aவ   ெபDறவUகளா)  வழTக#பN   சிற#பான பணிக= சிற#$> 
ெதாழி)க= ஆ" .  
 

( எ.கா ) வழ:கறிஞUக=,  பVடய: கண:காளUக=,  மL>AவUக=, ெபாறியாளUக=      
         வழT"   பணிக=. 

 
� சிற#$> ெதாழி) ேமDெகா=பவUகைள சிற#$>  ெதாழிலாளUக= எனZ  அவUக= 

ெபL  வLவாR  சிற#$> ெதாழி) கVடண  எனZ  அைழ:க#பN . 
 

3. ெதாழிலி5  கL>A:கைள ( ேகாVபாNகைள ) விவJ. 
� ெதாழி) எ5பA “இலாப  ெப<  ேநா:"ட5 வழ:கமாக ெபாL=கைள]  

பணிகைள]  விDபைன ெசR] , பJமாDற  ெசR]  நடவ6:ைக ஆ"  ” 

எனவைரய<:க#பV6L:கிறA.  

� ேஜ v  ஸ{ப5ச5  எ5பவரA  வைரவில:கண#ப6 “ ெதாழி)  எ5பA  இலாப   

ஈVNவதDகாக  ேமDெகா=ள#பN   ெபாLளாதார  நடவ6:ைக ஆ" ”. 

 
� ேஹேன எ5பவரA  வைரவில:கண#ப6 “ெதாழி) எ5பA ெபாL=கைள 

வாTகி விDபத5 mல  ெச)வ  ேசU:"   மனித நடவ6:ைக ஆ" ”.  
 

 

   4.   சி< "றி#$ வைரக: 
       அ. தனியாU நி<வனTக= : 

� தனி நபரா) அ)லA தனி நபா்களா) உLவா:க#பVN,  நிUவாக , கVN#பN>Aத)  
GதலினவDைற  ேமDெகா=P   ெதாழி) அைம#$க=  தனியாU நி<வனTக= 
என#பN .  

� இA அரசா) உLவா:க#பVடA  அ)ல.  

              எ.கா :  தனியா=வணிக  , ;Vடாளி  நி<வன   

        ஆ. ெபாA> Aைற நி<வனTக= : 

� அரசாTக>தி5 mலமாக அ)லA அரசி5 அதிகார  ெபDற Gகைம mலமாக 

உLவா:க#பVN, சVட>தா) நட>த#பN  ெதாழிலைம#$க= ெபாA> Aைற  

நி<வனTக= ஆ" .  

                     ெபாA>Aைற ெதாழிலைம#பி5  வ6வTகளாவன.  

1. AைறவாJ அைம#$       2. ெபாA: கழக        3. அரi நி<ம   

        இ. இைண நி<வனTக= : 

� அரi , தனிநபL  ஒLTகிைண@A உLவா:கி கVN#பN>A   

ெதாழிலைம#$க= இைண நி<வனTக= ஆ" .  எ.கா : மாLதி i}கி 
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ெபLவிைட வினா:க=.  

1. ெதாழிலி5 சிற#பியி)$க= யாைவ?  ( அ)லA ) ெதாழிலி5 த5ைமக= யாைவ?   

 
அ. ெபாLVகைள உDப>தி ெசRத) / திரVNத)  

� மனித> ேதைவைய \U>தி ெசRய ெபாLVகைள உDப>தி ெசRத) அ)லA  ஒ5< 

திரVட) ேவBN . 

      ஆ. விDபைன (அ) பJமாDற   

� ெபாLVக= மD<  ேசைவகைள விDபைன  ெசRத) அ)லA பJமாDற  ெசRத) 
எ5பA ெதாழிலி5 மிக G:கிய த5ைம  ஆ" .  

� தனிநபU  த5fைடய  iய  ேதைவ:காக  Aணிைய ெநRத) எ5பA ெதாழி) 

ெசய)பாN  ஆகாA. 

      இ. ெபாLVக= மD<  ேசைவக=  ெதாடU$ைடயA  

� ெபாLVக= உDப>தி ெசRத) (அ) திரVNத) எ5பA, YகUZ  ெபாLVகளான Aணி,  
ேபனா,  பிர~,  ைபக= ஆகியவDைற] , உDப>தி ெபாLVகளான இய@திர   

சாU@ததா" .  

� ேசைவக= எ5பA  மி5சார , எJவா], "6நhU வழT"த) ேபா:"வர>A, வTகி, 
கா#பீN ேபா5றைவக= ஆ" . 

      ஈ. ஒkT" Gைறயி)  ெதாடU$ைடயA  

� தனி#பVடGைறயி) வாTகி விDபA எ5பA ெதாழிலாகாA.  

� ெதாழி) நடவ6:ைகக= ெதாடU_சியாக நைடெபறேவBN .  

∗ உதாரணமாக, ஒLவU இLச:கர ேமாVடாU வாகன>ைத வாTகி "றி#பிVட 
கால   பய5பN>திய பிற",  அைத இலாப>திD" விD< விVடா) அA 

ெதாழிலாகாA.  

∗ ெபாLVகைள வாTகி  விD"  ெசய)பாNக= ெதாடU_சியாக 

நைடெபD<: ெகாB6L@தா)  மVNேம அைத ெதாழிலாக கLத#பN . 
 
     உ.  இலாப  ேநா:க   

� ெதாழிலி5 மிக G:கிய> த5ைம இலாப  ஈVNவA ஆ" .  

� மனித இன  த5fைடய ேதைவகைள \U>தி ெசRA: ெகாBN த5fைடய 

ெபாLளாதார நடவ6:ைககைள ேம பN>தினா) ெதாழி) எனலா .  

� சிலU இலாப  ஈVN  ேநா:"ட5 அதிக நபUகைள ெதாழிலி) ஈN படைவ:கிறாUக=.  

     ஊ.  இடUபாV6Dகான  ;<  

� ெதாழிலி) இலாப  ஈVNத) எ5பA நி_சயமDறதா" .  

� ஒL வைகயி)  த5fைடய  ெதாழிைல திற பட நிUவாக   ெசRதாe   இலாப  

எ5பA ,  YகUேவாU விL#$ ெவ<#$, mல# ெபாL= பDறா:"ைற, ேபா:"வர>A 

சி:க),  மி5சார#  பDறா:"ைற ஆகிய காரணிகைள சாU@A உ=ளA. 
� எனேவதா5 இலாப  ஈVNத) எ5பA இடUபாVைட எதிU ெகா=வதDகான 

ெவ"மதியாக கLத#பNகிறA.  

� ஆகேவ ெதாழி)  ெசய)பாNக=  இடUபாNகைள உ=ளட:கியதா" .  
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2. ெதாழி), சிற#$> ெதாழி) மD<  ேவைலவாR#$ - ஓU ஒ#பீN ெசRக 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ெதாழிலி5 ஏேதf  ஐ@A ேநா:கTகைள விவJ. 

 
1. ெபாLளாதார: "றி:ேகா=க= 

 
� ெதாழி)களி5 ெபாLளாதார  ேநா:க   எ5பA,  இலாப   ஈVNவேத எ5றாe ,  

இலாப  ஈVNவதD"  YகUேவாைர உLவா:"வத), $திய YVபTகைள 
கBNபி6>த), வளTகைள Gkைமயாக பய5பN>Aத) ேபா5றைவகேள மிக 

G:கியமானதா" . 

ெதாழி) சிற#$> ெதாழி) ேவைலவாR#$             
 
1.  உLவா:"  

Gைற 

ேதாD<வி#பாளUகளி5 

G6Zக=,  பதிZ 
மD<   பிற 

நைடGைறக= 

அைன>A  

சVட>திD" உVபVடA  
 

 
சிற#$> 
ெதாழிலைம#ைப 
உLவா:"த), 

உ<#பினU சா5< 

ெப<த).  
 

 
ேசைவ:கான ஒ#ப@த  

அைம#பA, நியமனக6த .  
 

 
2.  பணியி5 த5ைம 
சர:" மD<  ேசைவைய  

ெபாA ம:கP:" அளி>த). 
 

 
சிற#$>ேதU_சி 

 ெபDற ேசைவைய  

வழT"த).  
 

 
பணியாளUகP:"  

வழTகிய ெசயைல  

ெசRத).  
 

3. த"தி 
"ற@தபVச த"தி எ5< ஏA  
இ)ைல. 

"றி#பிVட பிJவி) 
சிற#$> த"தி] , 
பயிDசி]  
ெப<த). 

 
 

"ற@தபVச த"தி 
ேதைவ இ)ைல 

4. அ6#பைட ேநா:க  

சGதாய>தி5 ேதைவைய 
\U>தி ெசRA, இலாப  
ஈVNவA 
 

ேசைவ $Jத) GதலாளிகP:" ெசயைல 
ெசRA G6#பAட5, ;லி / 
ச பள  ெப<த). 

5. ெவ"மதி 
இலாப  

ெதாழி)Gைற 
கVடண  

;லி / ச பள  
 
 

6. இடU 

இலாப , நி_சயமான மD<  
நி_சயமDறதா" . 
 

கVடண  
நி_சயமானA 
மD<  
நிைலயானA 

நிைலயான ;லி / ச பள  
இடU ஏA  இ)ைல 

7. உJைம மாDற  

சில நைடGைறகைள# 
பி5பDறி உJைம மாDற  
ெசRய#பN  
 

உJைம மாDற  
ெசRய இயலாA 

உJைம மாDற  ெசRய 
இயலாA 
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2. சmக: "றி:ேகா=  

� சmக நலைன ேப�வA எ5பA, சில ெதாழிலைம#$கைள,அறிய 

வைககைள,சGதாய>திD"  ந5ைம அளி:க: ;6ய வைகயி) பய5பN>த# 
படேவBN .  

� எ@த ெதாழி) நடவ6:ைககைள]  சGதாய>திD" சி:க) ஏDபN>A  வைகயி) 

அைமய: ;டாA. 

 

3. நி<வன: "றி:ேகா=  

� ெதாழிலைம#பி5  மிக G:கிய  ேநா:க  , ெபாLளாதார>திD" உதZ  வைகயி)  

ெதாடU@A ெசய)பாNக= அைமய# ெபறேவBN . 

� நி<வனவிJவா:க  மD<  நவ hனமயமா:க , YகUேவாL:" தரமான ெபாL=கைள 
வழT"த) ஆகிய mலமாக, அைவ அைமயலா . 

 

4. மனித: "றி:ேகா=  

� ெதாழிலைம#$, த5fைடய பணியாளU  நல5 மD<  எதிUகால ேதைவைய# 

நிைறேவDற: ;6ய வைகயி) ெசய)படேவBN .  

� ேமe   இயலாதவUக=, ஏ^ைமநிைலயி) உ=ளவUக= நல   கா:க உதவ 

ேவBN  

 

5. ேதசிய: "றி:ேகா= 
� ஒL நாV65 ேநா:க  எ5பA,  ம:கP:" ேவைலவாR#ைப அளி>த), அரசிD" 

வLவாR ஈVNத), சர:" மD<  ேசைவ உDப>தியி) த5னிைறZ அைடத), சmக 

நhதிைய நிைலநாVNத) ஆகியைவ மிக G:கியமானதா" .  

� எனேவ ஒL ெதாழி) அைம#$ த5fைடய "றி:ேகாைள நிUணய  ெசR]  ேபாA 

ேமD;றிய ேநா:கTகைள கL>தி) ெகா=ள ேவBN  

 
4. ெபாLளாதார_ ெசய)பாNகP:"   மD<  ெபாLளாதார_ சாUபDற  

ெசய) பாNகP:"  உ=ள ேவ<பாNகைளவிவJ. 

ெபாLளாதார_ ெசய)பாNக= ெபாLளாதார_ சாUபDற ெசய)பாNக= 

1. வைரவில:கண : 

வா^வாதார>திDகாக  ேதைவயான பண , 

நிதி சாU@த ஆதாயTகைள ஈVNவதDகாக  

ேமDெகா=ள#பN   நடவ6:ைகக=  

ெபாLளாதார_ ெசய)பாNக= என#பN .  

எ.கா:  பழவியாபாJ  பழTகைள விDபA  

 
 

 
மகி^_சி, அ5$, இர:க , உணUZகளி5 

அ6#பைடயி) ேமDெகா=ள#பN  

நடவ6:ைகக=  ெபாLளாதார_ சாUபDற 
ெசய)பாNக= ஆ" .  

எ.கா:  தாR த5 "N ப>திDகாக  உணZ 

சைம#பA  
 

2. ேநா:க :  

இலாப   ஈVNவA  அ)லA  நிதி சாU@த 
ஆதாய   அைடவA. 

 எ.கா :  ஒL வழ:கறிஞU த5 பணிைய_ 

ெசRவA  

 
 

 
சmக, உளவிய), உணUZ �தியான 
ேதைவகைள#  \U>தி ெசRய 
ேமDெகா=ள#பN  நடவ6:ைககைள 
ேமDெகா=gத) 

எ. கா:  ேகாவிe:"_  ெச)வA  
 

 
3. பண>தி5 அ6#பைடயி) அளவிட):  

இத5  ெசய) பாNகைள, பண மதி#பி5 

அ6#பைடயி) அளவிட G6] .  

எ.கா : ஒL மL>AவU ஆேலாசைன: 

 
இத5  ெசய) பாNகைள, பணமதி#பி5 

அ6#பைடயி) அளவிட G6யாA. இைவக= 

எBண , உணUZக= ஆகியவDறி5 

ெவளி#பாN ஆ" .  
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கVடணமாக  �.500 வ}லி>த)  

 
 
 

 

எ.கா:  
ஒL அரi சாரா அைம#$ ஏைழ: 
"ழ@ைதகP:" இலவசமாக உைடக= 

வழT"வA.  
 

4. உறZ :  
இத5  நடவ6:ைகக= ,ெச)வ>ைத 
உLவா:"வAட5  ெதாடU$ைடயைவ.  

எ.கா :  ரா  எ5பவU  ெசா@தமாக வ hN 

வாT"வதDகாக,  தனA  ஊதிய>தி5 ஒL 

ப"திைய ேசமி>A  வLவA  

 
 

 
இத5 நடவ6:ைகக= ெச)வ>ைத 
உLவா:"வA இ)ைல,  

எ.கா :  ந5ெகாைடயாக# ெபDற 
பண>ைதஅற:ெகாைட பணிகP:" 

ெசலவிNவA  
 

5. கால அளZ: 
 இைவ திL ப> திL ப நிகk  த5ைம 
ெகாBடA.  

எ.கா : ")பி ஐvகி�  விDபவா் 

நா=ேதா<  மாைலேவைளகளி) 

விDபைன ெசRA.  
 
 
 

 

 
இைவ ெதாடா்@A  நிகழாA. ேநர  கிைட:"  
ெபாkA நிகk .  

எ.கா : ஆதரவDேறாU இ)ல  ெச5< 

பாU#பA.  
 

6. உLவாக காரண :  

 மனித விL#பTகைள]  ேதைவகைள]  

நிைறேவD<வதDகாக உLவா:க#பNகிறA.  

 
 

 
உணUZ \Uவமாக மகி^_சியிைன 
அfபவி:க உLவா:க#பNகிறA  
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அ>தியாய  3.  ெதாழி) நடவ6:ைககளி5 வைகக= 
"<விைட வினா:க=.  

1. வணிக>ைத வைரய<:க 

� எnலி5 தாமv  அவUகளி5 ;D<#ப6, “வணிக  நடவ6:ைகக=  ெபாLVக= 
வாT"தe  ,விDறe   G6ZDற ெபாLVக= பJமாDறG   ெகாBடேத ஆ" ”.  

 
2. ெதாழிDசாைல எ5றா) எ5ன?  

� ஒL  "றி#பிVட ெபாL= அ)லA  ேசைவைய> தயாJ>A  அளி:"  

நி<வனTகைளேய ெதாழிDசாைல என அைழ:க#பNகி5றA. 

உதாரண . :  சிெமBV உDப>தி> ெதாழி),  ஜZளி உDப>தி> ெதாழி). 
 

 
3. வியாபார  எ5றா)  எ5ன? 

� ெபாLVகளி5  உDப>தி  ;ட>திலிL@A  YகL   ைமயTக= வைர நைடெப<  

அைன>A  ெசய)பாNகP  வியாபார   என#பNகிறA 

 
4. ேபா:"வர>A – சி<"றி#$ வைரக. 

� உDப>தி ெசRத ெபாLVகைள, உDப>தி ெசRத ப"தியிேலேய 
அைன>ைத]  விDபA எ5பA  அJA.  

� அவDைற  நாV65 அ)லA  உலகி5 ப)ேவ<  ப"திகளி)  வசி:"  

Yா்ேவாUகP:"  ெச5<  ேசU:கேவB6யA அவசிய . 
� அ#பணிைய ேபா:"வர>A ெசRகிறA.  

� அதாவA உDப>தியாளJடமிL@A,  YகUேவாL:"  ெபாLைள நகU>A  

ஒL  ஊடகமாக  ேபா:"வர>A  விளT"கிறA. 

 

 
சி<விைட வினா:க=. 
 

1. பிJ>ெதN:"  ெதாழிDசாைல மD<   மர$> ெதாழிDசாைலைய ேவ<பN>Aக. 
 
 

பிJ>ெதN:"  ெதாழிDசாைல 
 

மர$> ெதாழிDசாைலைய 

 
\மியிலிL@A  ேதாB6 எN:"  

இயDைக வளTகைள lRைம 
ெசRA, பிJ>A எN:"  
பணியிைன இ> ெதாழிDசாலக= 
ேமDெகா=கி5றன. 
 

 
YகUேவாJ5 உபேயாக>திDகாக 
சில தாவரTகP , 
மிLகTகP  இ> 
ெதாழிDசாைலயி) வளU:க# 
பNகி5றன. 

  
நில:கJ மD<  க_சாஎBைண 
எN>த) இ> ெதாழிDசைல:" 
உதாரணமா"  

 
கா)நைடக= வளU#$, ேகாழி 
வளU#$, மீ5 வளU#$, ர#பU மர  

வளU#$, காN வளU#$  

ஆகியைவ இ> ெதாழிDசைல:" 
உதாரணமா" . 
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2. ேசைவ> ெதாழி)க= எ5றா) எ5ன? 

 
� இய) ெபாLVகைள உDப>தி ெசRயாம),  ேசைவ# ெபாLVகைள இலாப>திD" 

விDபைன ெசRபைவ, ேசைவ> ெதாழி)க= என#பNகி5றன. 
� இnவைக ேசைவ வியாபார   பலவைகயான ெதாழிe:"  உதவி $Jகி5றன.  

எ.கா:  மL>Aவ கLவிக= தயாJ#$  ெதாழிDசாைல,  க)வி_ ேசைவ,  தகவ) 

ெதாடU$>  ெதாழி),  iD<லா> ெதாழி) வியாபார   மD<   அத5  ெதாடU$ைடய 

ெதாழி)களான வTகியிய), கா#பீN, பBடக_சாைல ஆகியைவ இ@த_  ேசைவ> 

ெதாழிDசாைலயி)  உ=ளடT" . 

 

 

3. வணிக>தி5 ஏேதf  m5<  சிற#பிய)$கைள விவJ? 

1. ெபாLளாதார நைடGைறக= : 
� எ@த ஒL ெபாLளாதார நடவ6:ைகயி5 ேநா:கG  இலாப  ஈVNவேதயா" .  
� வணிக  எ5பA இலாப  ஈVNவதDகான ேநா:ேகாN ேமDேகா=ள#பN  எ@த 

ஒL ெபாLளாதார நடவ6:ைகேளாN  ெதாடU$ைடயA.  
� எனேவ வணிக  எ5பA எ)லா# ெபாLளாதார நடவ6:ைககைள]  

இலாப>ைத# ெப<  ேநா:ேகாN ேமDெகா=ள#பN  அைன>A 
நடவ6:ைககைள]  உ=ளட:கியA. 

2. ெபாLVக= மD<  ேசைவகளி5 பJமாDற  : 
� வணிக  எ5பA இலாப>திDகாக ெபாLVக= மD<  ேசைவகளி5 

பJமாDற>ைத உ=ளட:கிறA.  
� இ@த# ெபாLVக= உDப>தி ெசRய#பNவதி5 ேநா:க  YகUேவாL:" 

ம<விDபைன ெசRவேதயா" . 

3. பல5 ெப<  ேநா:க  : 
� வணிக> ெதாடUபான நைடGைற# பணிகைள ேமDெகா=வதா) ெப<  

இலாபேம அ#பணி:ெகன கிைட:"  பலனா" .  
� இலாப ேநா:க  அ)லாA ெசRய#பN  எ@த ஒL ெசயe  வணிக>தி5 ஒL 

ப"தியாக கLத#படாA. 
 

4. வணிக>ைத எN>A:காVNட5  "றி#$ வைரக. 
� இA  ெபாLVக= மD<  ேசைவகைள>  தயாJ#பாளJடமிL@A YகUேவாL:"# 

பJமாDற  ெசR]  அைன>A நடவ6:ைககைள]  உ=ளட:கியA.  

� வணிக  எ5பA வியாபார  மD<  வியாபார>ேதாN ெதாடU$ைடய சில 

நடவ6:ைககைள உ=ளட:கியA.  

� வணிக  எ5பA  இரBN வைக#பN .  

� ஒ5< வியாபார  மDெறா5< வியாபார>திD" உ<Aைண#$Jபைவ. 
� ேமe  வணிக>ைத,உ=நாVN வணிக  எனZ  ெவளிநாVN வணிக  எனZ  

வைக#பN>தலா .  

� உ=நாVN வணிக>ைத ெமா>தவணிக  எ5<  சி)லைற வணிக  எ5<  

ேமe  வைக#பN>தலா . 
�  இ5ைறய  ெதாழி) YVப சGதாய>தி) வணிக_  ெசய)பாNக= யாZ   

மி5ன� வU>தகமாக , ெரா:கமி)லா Gைற:" மாறி , இைணய தள வியாபார , 

அைலேபசி  வTகி   மD<    மி5ன�  வU>தக  என விJவா:க  ெபD<=ளன. 
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ெபLவிைட வினா:க=. 

1. உDப>தி> ெதாழி)களி5 வைககைள அத5 நடவ6:ைககளி5 அ6#பைடயி) 

விவJ. 
� உDப>தி> ெதாழி)கைள நடவ6:ைகயி5 அ6#பைடயி) m5< 

வைககளாக பிJ:கலா .  

                     அ. Gத5ைம உDப>தி> ெதாழி)க= 

                     ஆ. இரBடா  நிைல உDப>தி> ெதாழி)க= 

                        இ. ேசைவ> ெதாழி)க= 
           அ. Gத5ைம உDப>தி> ெதாழி)க= : 

� Gத5ைம உDப>தி>  ெதாழி)க= இயDைகேயாN  ெதாடU$ைடயைவ.  
� இைவ  இரBN வைக#பN . 

i) பிJ>ெதN:"  உDப>தி> ெதாழி)க= 

ii) மர$சாU உDப>தி> ெதாழி)க=  

        ஆ.  இரBடா  நிைல உDப>தி> ெதாழி)க= : 

� இA இரBN பிJZகைளஉ=ளட:கியA.  

                                       1. தயாJ#$>  ெதாழி)க=  

                                       2. கVNமான> ெதாழி)க=  

                   1. தயாJ#$> ெதாழி)க= : 

� க_சா# ெபாLVக= அ)லA ப"தியாக G6Z ெபDற# ெபாLVகைள# 

பய5பN>த: ;6ய அளவி) G6ZDற Gk#ெபாLளாக மாD<  

ெதாழி)கைளேய தயாJ#$> ெதாழி)க= எ5கிேறா .  

� இைவ கீ^: கBட நா5" வைககளாக# பிJ:க#பNகி5றன.  

                                    i. ப"#பாRZ உDப>தி  ெதாழி)  

                                   ii. ெசயDைக ெபாL= உDப>தி ெதாழி)  

                                  iii. ெதாடU Gைற  உDப>தி ெதாழி)  

                                  iv. ஒ5<  திரVN  உDப>தி> ெதாழி)க= 

                             2. கVNமான> ெதாழி)க= : 
� கV6டTக=, பாலTக=, சாைலக= மD<   அைணக= ேபா5றவDைற: 

கVட> ேதைவயான ெபாLVக= தயாJ:"  ெதாழிDசாைலேய கVNமான> 
ெதாழிDசாைல என#பNகிறA. 
 

           இ. ேசைவ> ெதாழி)க=: 
� இய) ெபாLVகைள உDப>தி ெசRயாம),  ேசைவ# ெபாLVகைள இலாப>திD" 

விDபைன ெசRபைவ, ேசைவ> ெதாழி)க= என#பNகி5றன. 
� இnவைக ேசைவ வியாபார   பலவைகயான ெதாழிe:"  உதவி $Jகி5றன.  

எ.கா:  மL>Aவ கLவிக= தயாJ#$  ெதாழிDசாைல,  க)வி_ ேசைவ,  தகவ) 

ெதாடU$>  ெதாழி),  iD<லா> ெதாழி) வியாபார   மD<   அத5  ெதாடU$ைடய 

ெதாழி)களான வTகியிய), கா#பீN, பBடக_சாைல ஆகியைவ இ@த_ ேசைவ> 

ெதாழிDசாைலயி5  உ=ளடT" . 

 

� இnவைக ெதாழிDசாைலக= கீ^வLமா<  வைக#பN>த# பNகிறA. 

                           i. தனி_ ேசைவ         ii. ெபாA_ ேசைவ           iii. விநிேயாக_ ேசைவ   

                           iv.  நிதி_ ேசைவ 
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2. உDப>தி> ெதாழி), வணிக   மD<   வியாபார  – ஓU ஒ#பீN ெசRக 

 

அ6#பைட உDப>தி> ெதாழி) வணிக  வியாபார  

ெபாL= பிJ>A எN>த), ம< 
உDப>தி,மாD<த) 
பயf=ள தயாJ>த) 
ேபா5ற ெசய)கைள: 
"றி:கி5றA 

ெபாLVக= மD<  
ேசைவக= வழT"தைல: 
"றி:கி5றA 

ெபாLVக= மD<  
ேசைவக=, 
ெகா=Gத) மD<  
விDபைனைய: 
"றி:கி5றA 

உ=ளட:க
  

க_சாெபாLVக=,  

ப"தியாக G6Z ெபDற  

ெபாLVகைள  

Gk இ<தி# ெபாLளாக 

 மாD<  அைன>A  

நடவ6:ைககைளைய]   

உ=ளட:கியA  
 

 
வியாபார  மD<  அத5 

 ெதாடU$ைடயவDைற 

உ=ளட:கியA.  
 

 
ெபாLVக= மD<   

ேசைவ பJமாDற   

உ=ளட:கியA.  
 

Gத) அதிக Gத�N ேதைவ "ைற@தளZ Gத�ேட 
ேதைவ 

ேபாAமான  

சர:கிL#ைப 

ைவ>திL:கZ ,  

கட5 அளி:கZ  

 ேதைவயான Gத) 

 ேதைவ  
 

இடUபாN அதிக இடUபாN ெகாBடA "ைறவான இடUபாVைட: 
ெகாBடA 

"ைறவான 
இடUபாVைட: 
ெகாBடA 

 
பJமாண  

 

 

 
ெபாLVக= மD<   

ேசைவயி5  வழTக)   

அளி#$ ப:க>ைத#  

பிரதிபலி:கிறA.  
 

 
ெபாLVக=  

மD<  ேசைவயி),  

ேதைவ ப:க>ைத#  

பிரதிபலி:கிறA.  
 

 
இA அளி#$  

மD<  ேதைவ 

ப:க>ைத#  

பிரதிபலி:கிறA.  
 

 
 

3. வணிக>தி5 சிற#பிய)$கைள விவJ 

1. ெபாLளாதார நைடGைறக= : 
� எ@த ஒL ெபாLளாதார நடவ6:ைகயி5 ேநா:கG  இலாப  ஈVNவேதயா" .  
� வணிக  எ5பA இலாப  ஈVNவதDகான ேநா:ேகாN ேமDேகா=ள#பN  எ@த 

ஒL ெபாLளாதார நடவ6:ைகேளாN  ெதாடU$ைடயA.  
� எனேவ வணிக  எ5பA எ)லா# ெபாLளாதார நடவ6:ைககைள]  

இலாப>ைத# ெப<  ேநா:ேகாN ேமDெகா=ள#பN  அைன>A 
நடவ6:ைககைள]  உ=ளட:கியA. 

2. ெபாLVக= மD<  ேசைவகளி5 பJமாDற  : 
� வணிக  எ5பA இலாப>திDகாக ெபாLVக= மD<  ேசைவகளி5 

பJமாDற>ைத உ=ளட:கிறA.  
� இ@த# ெபாLVக= உDப>தி ெசRய#பNவதி5 ேநா:க  YகUேவாL:" 

ம<விDபைன ெசRவேதயா" . 
3. பல5 ெப<  ேநா:க  : 

� வணிக> ெதாடUபான நைடGைற# பணிகைள ேமDெகா=வதா) ெப<  
இலாபேம அ#பணி:ெகன கிைட:"  பலனா" .  
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� இலாப ேநா:க  அ)லாA ெசRய#பN  எ@த ஒL ெசயe  வணிக>தி5 ஒL 
ப"தியாக கLத#படாA 

4. பய5பாNகைள ேதாD<வி>த) : 
� வணிக   ஒL ெபாLP:" வ6வ , இட   மD<   கால# பய5பாVைட 

உLவா:"கிறA. 

� mல#ெபாLVகைள  G6Z# ெபாLVகளாக  மாD<வத5  mல   ஒL ெபாLP:" 

வ6வ# பய5பாN கிைட:கிறA. 

5. வணிக நடவ6:ைக ஒkT" : 
� வணிக நடவ6:ைக  எ#ெபாkA   வழ:கமாக  நைடெப<வதாக  இL:க 

ேவBN .  

� இதி)  மா<பVட  அ)லA  ேவ<பVட  நடவ6:ைகக=  இட  ெபற:;டாA. 
 

 

4. சி< "றி#$ வைரக  

  அ. ஆராR_சி> ெதாழிDசாைல 

� ஒL mல#ெபாLளிலிL@A ப)ேவ< வைகயான ெபாLVகைள#  ப">A ஆராR@A   

பிJ>ெதN:"  ெதாழிDசாைல ஆராR_சி> ெதாழிDசாைல ஆ" . 
எ.கா:  எBைணi>திகJ:"  ெதாழிDசாைலயி), க_சா எBைணயிலிL@A   

       எJவா], ெபVேரா), {ச), மBெணBெணR ஆகியவDைற பிJ>த). 
 

  ஆ. மர$சாU ெதாழிDசாைல 

� YகUேவாJ5 உபேயாக>திDகாக சில தாவரTகP , மிLகTகP  
வளU:க#பNகி5ற  ெதாழிDசாைலையேய  மர$சாU ெதாழிDசாைல என#பN . 

எ.கா : கா)நைடக= வளU#$, ேகாழி வளU#$, மீ5 வளU#$, ர#பU மர  வளU#$, காN  

                  வளU#$   
  இ. கVNமான> ெதாழிDசாைல 

 
� கV6டTக=, பாலTக=, சாைலக= மD<   அைணக= ேபா5றவDைற: 

கVட> ேதைவயான ெபாLVக= தயாJ:"  ெதாழிDசாைலேய கVNமான> 
ெதாழிDசாைல என#பNகிறA. 
 

 
5. வணிக>திD" உ<AைணயானவDைற_ iL:கமாக விவJ . 

1. ேபா:"வர>A  

� உDப>தி ெசRத ெபாLVகைள, உDப>தி ெசRத ப"தியிேலேய 
அைன>ைத]  விDபA எ5பA  அJA.  

� அவDைற  நாV65 அ)லA  உலகி5 ப)ேவ<  ப"திகளி)  வசி:"  

Yா்ேவாUகP:"  ெச5<  ேசU:கேவB6யA அவசிய . 
� அ#பணிைய ேபா:"வர>A ெசRகிறA.  

� அதாவA உDப>தியாளJடமிL@A,  YகUேவாL:"  ெபாLைள நகU>A  

ஒL  ஊடகமாக  ேபா:"வர>A  விளT"கிறA 
 

2. வTகியி)  

� வTகிகளி5 உதவியி5றி எ@த ெதாழி) அைம#$  இயTகG6யாA.  
� வTகிக=, ெதாழி) அைம#$களிட  உ=ள பண>ைத ைவ#$களாக 

ெப<வAட5,  ெதாழி) அைம#$கP:" ேதைவ#பN  நிதிைய, ப)ேவ< 

கட5 திVடTக= mல  கிைட:க வைகெசRகிறA.  
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� வTகி நிதியி5 mல ,  ெதாழி) அைம#$க=, நிைல_ெசா>A வாT"த), 

சர:"  ெகா=Gத) ெசRத), க_சா#ெபாLVக= வாT"த), இய@திரTக= 
வாT"த)  ேபா5ற நடவ6:ைககைள ேமDெகா=கி5றன.  

� இnவா<  ஒL ெதாழி) அைம#பி5 நிUவாக  சிற#பாக நைடெபற 
ேதைவயான  நிதிைய வழTகி, வTகிக= ஒL ெபJய பTகளி#ைப 
அளி:கி5றன. 
 

3. கா#பீN  

� வியாபார  ெசR]  ேபாA, தh, களZ, }றாவளி, நிலநN:க , கட) 

நN:க , ெவ6விப>A, இய@திர ேகாளா< ேபா5ற பலதர#பVட 
இடா்பாNக= எ)லா ெதாழி) நி<மTகP  ஏDபட வாR#$=ளன..  

� இ@த இடா்பாNக= ஏDபNவைத தN:கG6யாவி6e , இடJனா) 

ஏDபVட விைளZகளிலிL@A பண நVடமி5றி ெவளிவர கா#பீN, 
நி<மTகP:" வர#பிரசாதமாக விளT"கி5றA.  

 
4. பBடக: கா#$ ெசRத)  

� சாதாரணமாக, ெபாLVக=யாZ  உDப>தி ெசRய#பVட உடேன 
விDக#பNவA  இ)ைல,  Yகர#பNவA  இ)ைல.  

� எனேவ, ெபாLVக= ேதைவ#பN  ேநர>தி) அைவ கிைட#பதD"  

ஏDறவா< இL#$ ைவ>A: ெகா=ள ேவB6யA அவசியமாகிறA.  
� பBடக: கா#பகTக=, ெதாழி) நி<வனTகளி5 ெபாLVகைள_  

ேசமி>A ைவ>A, YகUேவாUகP:" ேதைவ# பN ேபாA வழTகிட 
ேபLதவி $Jகி5றன. 
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               அல" - 2       ெதாழி) அைம#$களி5 வ6வTக= 
அ>தியாய  4. தனியா= வணிக  

 

"<விைட வினா:க=  

1. தனியா= வணிகU எ5< அைழ:க#பNபவU யாU? 

� தாேன GதலிVN, தனA ெசா@த> திறைம மD<  அறிைவ#  பய5பN>தி, எவU ஒLவU 
நிUவாக>ைத ேமலாBைம ெசRகிறாேரா, அவேர தனியா= வணிகU என#பNகிறாU. 

 
 

2. ;VNL நி<வனTகைள# பDறி iL:கமாக ;<க 

� இைவ தன:ெக5ற ஒL சVட> த5ைமைய# ெபD<, ஒL $ைனZ நபU எ5ற 
Gைறயி), உJைமயாளUகளிடமிL@A தனி>த ஒL இய:கமாக_ ெசய)பNகிறA. 

� இதி) உJைம] , ேமலாBைம]  பிJ:க#பV6L:கி5றன.  
� பT"தாரUக= ேதU@ெதN:"  இய:"நரைவ, நி<வன>ைத ேமலாBைம ெசRகிறA.  
� உJைமயாளUக= ேமலாBைமயி) ேநJைடயாக# பTேகDக இயலாA.  

எ.கா : அரi நி<வனTக=, ;VN#பT" நி<மTக=,  ;VNறZ>Aைற 
 

3. ;VNL சாரா ேபரளZ நி<வனTகைள# பDறி iLTக: ;<க. 

� உJைமயாளUகP  ெதாழிe  ஒ5றாகேவ கLத#பNகிறA.  
� இதி) உJைம] , ேமலாBைம]  ஒLவைரேய சாL .  
� உJைமயாளU வியாபார>ைத ேநர6யாக கVN#பN>த இயe .  

எ.கா : தனியா= வணிக , ;VடாBைம நி<வன , இ@A ;VN: "N ப . 
 

4. பி5வLவனவD<= எைவ தனியா= வணிக>திD" ெபாL@A ?  ஏ5?  

  அ. மளிைக    ஆ. மL@A:கைட     இ. ைக>ெதாழி) ைமய        ஈ. சVடநி<ம   உ. இைணயதளஅைம#$ 

� அ) மளிைக    ஆ) மL@A:கைட     இ) ைக>ெதாழி) ைமய   உ) இைணயதள அைம#$ 
ஆகியைவ தனியா= வணிக>திD" ெபாL@A . 

� ஏெனனி), ேமDகBட ெதாழி) அைம#$கைள> ெதாடTக "ைற@த mலதனேம     
                   ேபாAமானA. அதிக இடUபாNக= அDறA. விைரவாக ெதாழி) ெதாடTகலா . 

� ேமDகBட ெதாழிைல நட>த, எ@தவித சVட\Uவமான நைடGைறகைள]   

பி5பDற> ேதைவயி)ைல. 
 

சி<விைட வினா:க=.  

1. தனியா= வணிக>தி) இரகசிய> த5ைம எ#ப6 கா#பாDற இயe ? 
� தனியா= வணிக>தி), அவU  ஒLவேர உJைமயாளU ஆதலா) , த5 வியாபார 

கண:"கைள]  , ெதாழி) சாU@த உBைமகைள] , யாJடG  பகிU@A ெகா=ள 
ேவB6ய அவசிய  இ)ைல.   

� எனேவ தனA  ெதாழி) பDறிய இரகசிய>ைத எளிதாக அவரா) கா#பாDற G6] . 
 

2. வைரயறா# ெபா<#$ எ5றா) எ5ன? 
� தனியா= வணிகJ5 ெபா<#$ வைரய<:க#படாதA.  
� அத5 விைளவாக, அவரA வியாபார: கட5கைள_  ெசe>த> ெதாழிலி5 ெசா>Aக= 

ேபாAமானதாக  இ)ைலெய5றா)  த5 ெசா@த_ ெசா>AகளிலிL@A  

கடனh@ேதாL:"_  ெசe>தேவBN .  
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� எனேவ அவJ5 ெபா<#$  Gத�VN  ெதாைக]ட5  நி5< விடாம), த5 ெசா@த_  

ெசா>திD"   ஈடாகிறA. 
 
 

3. தனியா= வணிக>தி5 m5< பB$கைள விவJ. 
1. தனிநபU உJைம  

� இA தனி நபரா) நட>த:;6ய அைம#பா" .  
� அவU ஒLவேர ேதைவயான mலதன>ைத_  ெசe>AகிறாU.  
� வணிக  நி<வன>தி5 உJைமயிe , அதைன நிUவகி#பதிe  ைமயமாக_ 

ெசய)பNகிறாU.  
2. தைலயீN அDற ெசய)பாN மD<  விைரவான G6Z  

� இவU தனA அறிZ>திற5  மD<   பVடறிவி5 mல  யாLடய "<:கீ65றி_ 

ெசய)பNகிறாU. 
�  இத5 mல  உடன6யாகZ  விைரவாகZ  G6ெவN:கிறாU. 

3. வைரயறா# ெபா<#$  
� தனியா= வணிகJ5 ெபா<#$ வைரய<:க#படாதA.  
� அத5 விைளவாக, அவரA வியாபார: கட5கைள_ ெசe>த> ெதாழிலி5 ெசா>Aக= 

ேபாAமானதாக  இ)ைலெய5றா)  த5 ெசா@த_ ெசா>AகளிலிL@A  

கடனh@ேதாL:"_ ெசe>தேவBN .  
 

4. தனியா=வணிக>திD" சில உதாரணTகைள ;<. 

                1. இனி#$ கைட     2. ெபV6:கைட     3. அழ" நிைலயTக=     4.ைதயலக  

                5. சலைவ நிலய     6. பழ வியாபார  

 
5. தனியா=வணிக  - வைரவில:கண  தLக. 

� J.J. ேஹ5ச5 அவUகளி5 ;D<#ப6, “தனியா= வணிக  எ5பA  வியாபார அலகி5 

ஒL வைகயா" . அதி) ஒL நபU  தனA  ெசா@த ெபா<#பி) mலதன>ைத ஏDபN>தி  
நி<வன>தி5  இடUபாNகைள]   ஏD<:ெகாBN வியாபார>ைத ேமலாBைம 
ெசRவதா" ” 
 

ெபLவிைட வினா:க=.  

1. தனியா= வணிக>தி5 பB$க= யாைவ? 
1. தனிநபU உJைம  

� இA தனி நபரா) நட>த:;6ய அைம#பா" .  
� அவU ஒLவேர ேதைவயான mலதன>ைத_  ெசe>AகிறாU.  
� வணிக நி<வன>தி5 உJைமயிe , அதைன நிUவகி#பதிe   ைமயமாக_ 

ெசய)பNகிறாU.  
2. தைலயீN அDற ெசய)பாN  மD<  விைரவான G6Z  

� இவU தனA அறிZ>திற5  மD<   பVடறிவி5 mல  யாLடய "<:கீ65றி_ 

ெசய)பNகிறாU. 
�  இத5 mல  உடன6யாகZ  விைரவாகZ  G6ெவN:கிறாU. 

3. வைரயறா# ெபா<#$  
� தனியா= வணிகJ5 ெபா<#$ வைரய<:க#படாதA.  
� அத5 விைளவாக, அவரA வியாபார: கட5கைள_ ெசe>த> ெதாழிலி5 ெசா>Aக= 

ேபாAமானதாக  இ)ைலெய5றா)  த5 ெசா@த_ ெசா>AகளிலிL@A  

கடனh@ேதாL:"_ ெசe>தேவBN .  
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4. Gk இலாப>ைத]  அfபவி:"  உJைம  

� நி<வன>தி5 Gk இலாப>ைத]  அfபவி#பதா), அவைரேமe  அதிக இலாப  

ஈVட ஊ:க#பN>AகிறA.  

� இலாப>தி5 உ@Aதலா), அவU தனA வணிக>ைத ேமe  விJவா:க  ெசRகிறாU.  

5. அரi  விதிGைறக=  பி5பDறாைம  

� இnவைம#ைப உLவா:"வதிேலா, ேமலாBைம ெசRவதிேலா அ)லA 

கைல#பதிேலா அரசி5 விதி Gைறகைள பி5பDற#படேவB6ய கVடாய  இ)ைல. 
6. "ைற@த mலதன  மD<  வைரயைற:"VபVட ேமலாBைம> திறைம  

 
� தனி ஒLவேர mலதன  வழT"வதா), Gத) சிறிய அளவிேலேயஇL:" .  
� அதனா) நிதி> தைட ஏDபNவதD" வாR#$  அதிக . 
�  ேமலாBைம> திறைம: "ைறவாக இL:"  }^நிைலயி), நி<வன விJவா:க  

ெபJA  பாதி:க#படலா . 

 
2. தனியா= வணிக>தி5  ந5ைமகைள விவJ. 

 
1. எளிதான அைம#$   

� தனியா= வணிக  மVNேம, வியாபார அைம#$  வ6வTகளி), சVட சி:க)க=  

ஏAமி5றி> Aவ:கலா .  
� ஒ#ப@த , பதிZ  ேபா5றைவ இnவைம#பிD" அவசிய  இ)ைல.  
� எனேவ, ெதாழி) ெதாடTக  விL#ப  உ=ளவUக= எவL   இ>ெதாழிைல எளிதி) 

ெதாடTகலா .  
 

2. க6ன உைழ#பிD" ேநர6 ஊ:"வி#$  

� GயDசி:"   ெவ"மதி:"  ேநர6யாக ெதாடU$ இL#பதா), தனியா= வணிகU 

இலாப   GkவதD"  அவேர உJைமயாளU ஆகிறாU. 
� இA  அவLைடய வியபார>ைத ஊ:"வி>A, அயராA உைழ:க_  ெசRகிறA. 

3. "ைற@த mலதன    

� தனியா= வணிக>ைத AவTக, "ற@த Gதேல ேபாAமானA.  
� ;Nத) mலதன  ேதைவ#பVடா), கட5 ெபD< வியாபார>தி) ேமe  Gத�N 

ெசRயலா . 
4. கட5 த"தி   

� த5 வியாபார: கட5கைள, ெசா@த_ ெசா>A:களி) இL@A   தhU#பதா), 
கடனh@ேதாU எளிதாக  கட5 தர  G5 வLவU.  

� அதனா), அவL:"> ேதைவயான கட5 வசதி  எளிதாக: கிைட:க வாR#$BN. 

5. வா6:ைகயாளUகPட5  ேநர6> ெதாடU$ 

� வா6:ைகயாளUகளி5  விL#பTகைள> ெதJ@A ைவ>திL#பதா), அவUகளி5 

ேதைவகைள எளிதாக  நிைறேவD<கிறாU.  

� அவJ5  இண:கமான நடவ6:ைகக=,வா6:ைகயாளUகைள> ெதாடU@A ஆதரZ  

ெதJவி:க_  ெசRகிறA. 

6. விைரவான G6Z  

� தனியா= வணிகU ஒLவU, தாேன உJைமயாளராக இL#பதா), கால தாமத  
இ5றி] , }^நிைல:" ஏDறவா<  விைரவாக G6Z   G6ெவN:க அவரா) 

G6] . 
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3. தனியா=வணிக>தி5 "ைறபாNகைளவிவJ. 
 
1. அளவான mலதன   

� தனியா= வணிகJ5  mலதன  வைரய<:க#பVடA. 

� அவJ5 வியாபார நடவ6:ைகக=, ஓU  எ)ைலைய> தாB6_ ெச)ல வாR#$: 

"ைறZ.  

� அவJ5 கட5 ெப<  திறf  "ைறேவ. 

� எனேவ, அதிகமான mலதன  ேதைவ#பN  ெதாழிைல, இவரா) AவTக இயலாA. 

 
2. வைரய<:க#பVட  ேமலாBைம>திற5  

� வியாபார  நடவ6:ைகக= அைன>A  தனி ஒL மனிதரா) கVN#பN>த#பNகிறA.  

� அவJ5 அறிZ  திறைம]  "றி#பிVட அளவிD" ேம) வியாபார நடவ6:ைகயி) 

ெசe>த# பN ேபாA,  சில சமய  தவறான G6ெவN:க ஏAவாகிறA.  

� வைரய<:க#பVட ேமலாBைம> திறைமேய அவJ5 வியாபார>ைத விJவா:க   

ெசRவைத>  தைடெசRகிறA. 

 
3. வைரயறா#ெபா<#$  

� தனி வணிகJ5 ெபா<#$ எ5பA  வைரய<:க#படாதA.  

� கடனh@ேதாUக= தமA  கட5கைள>  தனியா= வணிகJ5 ெசா@த_  

ெசா>A:களிலிL@A   சJ:கV6: ெகா=ள வாR#$ இL#பதா), தனிநபU த5 
ெசா@த ெசா>A:கைள இழ:க வாR#$  உ=ளA. 

 

4. சிற#$> ேதU_சியி5ைம  

� தனியா= வணிக அைம#$  சிறிய அளவி), இL#பதா) அத5  நிதி  ஆதார  

வைரய<:க#பVடA.  

� ேபாதிய நிதி வசதி  இ)லாத காரண>தினா),  ப)ேவ<  Aைறகளி) ேதU_சி  
ெபDறவUகைள  பணியமU>த  இயலாA. 

� எனேவ, அவU ஒLவேர உDப>தி, ச@ைதயிNத), கண:"# பதிவிய), க6த> ெதாடU$ 

ேபா5ற பணிகைள ைகயாள G6யாA.  

� இத5 விைளவாக> திறைம: "ைறZ ஏDபN . 

5. அவசர G6Z   

� அவசர G6Zக= நி<வன>திD",  ந5ைம பய#பதாக இL@தாe , சில ேநரTகளி) 

வியாபார>ைத அழிZ# பாைத:"  ெச)ல வழி வ">AவிN .  
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அ>தியாய  5. இ@A ;VN:"N ப   மD<  ;VடாBைம 
 
"<விைட வி்னா:க= 

1. கU>தா எ5பவU யாU? 

� இ@A ;VN: "N ப>தி5, வியாபார>ைத கVN#பN>தி, ேமலாBைம 
ெசR]  "N ப தைலைம உ<#பினU:"   “கU>தா” அ)லA “ேமலாளU” எ5< 

எ5< ெபயU. 
 

2. இ@A_ சVட>தி5 இரணN பிJZக=  யாைவ? 
               (i)       தயாபாகா    மD<    (ii)   மிVடா:சரா 

 
3. ;Vடாளி எ5பவU யாU? 

� பல நபUக= ஒ5< ேசU@A, ;VடாBைமைய ஏDபN>தினா) அவUக= ;Vடாளிக= 
எ5< , 

� ;Vடாக நி<வன  எ5< அைழ:க#பNகிறA. 
 

4. உறT"  ;Vடாளி எ5பவU யாU? 
� ெதாழிலி) GதலிVN, ேமலாBைமயி)  பTேகDகாத ;Vடாளி:",  உறT"  

;Vடாளி எ5< ெபயU. 
� ஆனா), இவU நி<வன>தி5  இலாப நVட>தி)  மVNேம பTேகDபாU 
� ெவளியாVகP:", அவU  ;Vடாளி  ேபா5<  ேதா5றாம) பாU>A: ெகா=வாU 

 
5. இ்ளவU ;Vடாளி எ5பவU யாU? 

� இ@திய ெபL பா5ைம_ சVட , 18 வயைத \U>தி அைடயாத ஒL நபைர இளவU எ5< 

"றி#பிNகிறA..  
� சVட>தி5 அ6#பைடயி), ஓL கா#பாளU  நியமி:க#பV6L@நதா) 21 வயA வைர 

அவU  இளவராக கLத#பNகிறாU. 
 

6. ;VடாBைம கைல#$ எ>தைன வைக#பN ? 

� இரBN வைக#பN . அைவ, 
1. நி<வன: கைல#$    2. ;VடாBைம: கைல#$ 

 
 

சி<விைட வி்னா:க=.  
 

1. இ@A: ;VN: "N ப>  ெதாழி) எ5றா) எ5ன? 

� இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட "N பTக= ஒ5< ேசU@A, ஒ5றாகேவ வா^@A, 
அ:"N ப>தி5  ெசா>A:கைள, ஒ5றாக Gத�N ெசRA, ெதாழிைல ேமDெகாBN, 

அதிலிL@A கிைட:கி5ற இலாப நVட>ைத பகிU@A ெகாBN வாk   இ@த "N பேம, 
இ@A ;VN: "N ப  எ5< அைழ:க#பNகி5றA. 
 

2. இ@A: ;VN:  "N ப> ெதாழி5 சிD#பிய)$க=  ஏேதf  m5றிைன விவJ. 

1. இ@A_ சVட>தி5ப6 கVN#பN>Aத) 

� இ@A ;VN: "N ப வியாபார , இ@A சVட>தி5ப6 கVN#பN>த#பVN, 
ேமலாBைம ெசRய#பNகிறA. 

2. ேமலாBைம 

� இ@A ;VN: "N ப வியாபார>ைத கVN#பN>AவA  மD<  ேமலாBைம ெசRவA 

“கU>தா” அ)லA “ேமலாளU”  ஆவாU. 
� அ: "N ப>தி) உ=ள அைனவL  கU>தாவி5 ேம) Gk ந பி:ைக உ=ளவUக=.  
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� கU>தாேவ ெவளியாVகPட5 உட5ப6:ைக ெசRய உJைம ெபDறவU. 

3. பிற#பா) உ<#பினU 

� இ:"N ப>தி) உ<#பினராக, அ:"N ப>தி) ஒLவராக பிற:கேவBN .  

� அ:"N ப>தி) பிற:"  ஆB"ழ@ைதேய "N ப உ<#பினராக G6] .  

� உ<#பினராக, எnவித  ச மதேமா அ)லA உட5ப6:ைகேயா ேதைவயி)ைல. 
 

3. இ@A  ;VN: "N ப>தி) கU>தாவி5 ெபா<#ைப விவJ. 
 

� இ@A ;VN: "N ப>தி5  வியாபார>ைத கVN#பN>AவA  மD<  ேமலாBைம 
ெசRவA 

� வியாபார>தி5 நலனிDகாக, ஒ#ப@த>தி)  ஈNபட)  மD<   வியாபார 

காரணTகP:காக  வியாபார  ெசா>A:கைள அடமான   ைவ>த),  ேபா5றவDைற 
ெசR]   ெபா<#$ இவL:" மVNேம உBN. 

 
4. ;VN வாJiதாரU எ5பவU யாU ? 

� "N ப உ<#பினUகP:" ;VN வாJiதாரU எ5< ெபயU. 

� இ@A ;VN "N ப>தி) உ<#பினராக ேவBN  எ5றா), அ:"N ப>தி) 

ஒLவராக பிற:கேவBN .  

� அ:"N ப>தி) பிற:"  ஆB "ழ@ைதேய "N ப உ<#பினராக G6] .  

� உ<#பினராக எnவித ச மதேமா அ)லA உட5ப6:ைகேயா ேதைவயி)ைல. 

 
5. ;VடாBைம இல:கண   வைரக. 

� இ@திய ;VடாBைம_ சVட  1932 பிJZ 4 இ5 ப6, ”எ)ேலாL  ேசU@ேதா, 
எ)ேலாL:காக ஒLவேரா நட>A  ெதாழிலி5 இலாப>ைத பகிU@A ெகா=ள ஒ#$: 
ெகாBடவUகளிைடேய நிலZ  உறZ” ஆ"  

                            ( அ)லA ) 
� ேபராசிJயU ேஹேன அவUகளி5 ;D<#ப6,  “தனிபVட இலாபTகP:காக ஒL 

வியாபார>ைத நட>த ஒ#$: ெகாBட நபUகP:கிைடேய நிலZ  உறேவ” 
;VடாBைமயா" .”  

 
6.  ;VடாBைம நி<வன>தி) "ைற@தபVச, அதிகபVச உ<#பினUகளி5  

எBணி:ைக யாA?          
� "ைற@தபVச உ<#பினU எBணி:ைக 2 ேபU  
� அதிகபVச உ<#பினUகளி5 எBணி:ைக :  வTகி> ெதாழிலாயி5 10 ேபU, பிற 

ெதாழிலாயி5 20 ேபU  

 
7. ;VடாBைம ஒ#பாவண  எ5றா)  எ5ன? 

� ;VடாBைம ஒ#பாவண  எ5பA இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட 
நபUகP:கிைடேய ஏDபN  உடBபாN ஆ" . 

� இA எk>A வ6விலான ஒL ஆவணமாக இL:கேவBNெம5ற அவசியமி)ைல. 
� இL#பிf ,  ;VடாBைம உட5பாN எk>A வ6வி) இL@தா) பிDகால>தி) 

தவறானக L>A:களினா) ஏDபN  தகரா<கைள மD<  மன:கச#$கைள 
தவிU:கலா . 

� ;VடாBைம பDறிய விவரTக= மD<  நிப@தைனக= இதி) அடTகியிL:" . 
� இ@த ஒ#பாவண  Gைறயாக  தயாJ:க#பVN  பதிZ  ெசRய# படேவBN . 
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8. இரகசிய ;Vடாளி எ5பவU யாU? 

� ெபாA ம:கP:"> ெதJயாம) ஒL நி<வன>தி5 உ<#பினராக   இL#பவU.  
� மDற ;VடாளிகP:"  உ=ளைத# ேபா5ேற இவL   கடனிD" ெபா<#பாளியாவாU. 

 
9. ;VN மD<  தனி ெபா<#$ எ5றா) எ5ன? 

� நி<வன>தி5 அைன>A நடவ6:ைககளிe , ஒnெவாL ;Vடாளி:"   ;VடாகZ   

தனி>தனியாகZ   ெபா<#$க=உBN.  

� நி<வன>தி5 கட5கைள தhU:க ;VடாBைமயி5  ெசா>A:க= மVNமி5றி 
;Vடாளிகளி5   ெசா@த ெசா>A:கP , ஈடாக> தர ேவBN .  

�  கடனh@ேதாU ,;VடாளிகளிடமிL@A  அைன>A: கட5கP:" ,  ெதாைக ெப<  

உJைம]BN. 

 

ெபLவிைட வினா:க=   

1. கU>தாவி5 உVகிைடஆைண]Jைம எ5றா) எ5ன? 
� ஒL அைம#பி5 நலைன பாAகா:"  ெபாLVN, சில நடவ6:ைககைள ேமDெகா=ள 

ஒLவL:" வழTக#பN  உJைம:" உVகிைட ஆைண]Jைம என#பN . 
 

� அ@த வைகயி), இ@A ;VN "N#ப>தி), வியாபார>தி5 நலனிDகாக ஒ#ப@த>தி) 

ஈNபட) மD<  வியாபார காரணTகP:காக வியாபார ெசா>A:கைள அடமான  

ைவ>த) ேபா5றவDைற ெசR]  உVகிைடயான அதிகார , "N ப தைலவU  

கU>தாவிD"  மVNேம உBN. 

 
2. இ@A ;VN: "N ப>தி) ஒL இளவைர ;Vடாளியாக ேசU:கலாமா?  ஏ5? 

� ஆ , ஒL இளவைர இ@A ;VN: "N ப>தி) ;Vடாளியாக ேசU:கலா . 
� ;VடாBைமயி), ;VடாBைமயி5  நலனிDகாகZ , இளவJ5 நலனிDகாகZ   

மVNேம ;Vடாளியாக G6] .  

� ஆனா), இ@A ;VN:  "N ப>தி) பிற@த "ழ@ைத]  ஒL ;Vடாளி.  ஏெனனி), அவU 
பிற#பா) உ<#பினU. 

� உ<#பினராக  எnவித  ச மதேமா அ)லA  உட5ப6:ைகேயா ேதைவயி)ைல. 

 

3. ;VடாBைம ஒ#பாவண>தி) உ=ள உ=ளட:க   யாA? 

i) ;VடாBைமயி5 ெபயU. 

ii) நி<வன  ேமDெகாB6L:"  ெதாழிலி5 த5ைம 

iii) ;Vடா5மயி5 காலவைரயைற 

iv) ;Vடாளிக= வழT"  mலதன>  ெதாைக 

v) ;VடாBைமயிலிL@A எN:"   ெதாைக  

vi) இலாப –நVட   பகிUZ விகித  

vii) mலதன>தி5 மீA வV6 

viii) எN#$>  ெதாைக மீதான வV6 வ hத  

ix) ;Vடாளிக= தL  கட5 

x) கண:" ைவ#$ 

xi) ;Vடாளிகளி5 ச பள  மD<  கழிZ 

 
4. ;VடாBைம கைல#பி5 வைககைள விவJ. 

� நி<வன: கைல#$ இரBNவிதமாக நைடெப<கிறA.  

         அ. நhதிம5ற ஆைணயி)லாம) கைல#$  

         ஆ. நhதிம5ற>தா) கைல#$  
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அ. நhதிம5ற ஆைணயி)லாம) கைல#$  

i) ;Vடாளிகளி5 உட5பாVடா) 

� அைன>A:  ;Vடாளிகளி5  ச மத>தி5  ேபJ)  அ)லA ;VடாளிகP:கிைடேய 

ஏDபN  உடனபாVடா), ;Vடாணைம  நி<வன  கைல:க#படலா . 

ii) ஒLவU தவிர அைன>A: ;VடாளிகP  ெநா6#$ நிைல.  
� ஏதாவA ஒLவU ெநா6#$நிைல அைட@தாேலா அ)லA  அைன>A: ;VடாளிகP  

ெநா6#$  நிைலஅைட@தாேலா நி<வன: கைல#$ ஏDபN . 

iii) சVட>திD" $ற பான ெசயலா) 

� சVட>திD" $ற பாக ெதாழிலி) ஈNபV6L@தா), தானாகேவ நி<வன   

கைல:க#படலா . 

iv) விL#$Gறி: ;VடாBைம அறிவி:ைகயா) கைல#$ 

� ஏதாவA ஒL ;Vடாளி, க6த  mல  அைன>A: ;VடாளிகP:" , தனA 

விL#பமான கைல#ைப ெதJவி>தா) நி<வன: கைல#$ ஏDபN . 
v) சில நிக^_சிக= நிக^Z<வதா) கைல#$ 

1) ஒL ;Vடாளி  இற@A விVடா)  

2) "றி#பிVட கால>திDகான ;VடாBைமயாயி5, அ:கால  G6வைட@Aவட5  

3) "றி#பிVட ெதாழி)கைள_ ெசRய மVNேம ;VடாBைம ெதாடTக#பV6L#பி5, 
அ>ெதாழி)க= நிைறZ ெபD<Zட5 . 

4) ஒL ;Vடாளி  ெநா6#$ நிைல அைட@A விVடா), ;VடாBைம கைல:க#பN . 

    ஆ. நhதிம5ற>தா) கைல#$  

� நhதிம5ற>தி) ;Vடாளி ஒLவU கீ^:கா�  காரணTகP:காக வழ:" 
ெதாடU@A நி<வன>ைத: கைல:கலா .  

i) ;Vடாளி ைப>திய நிைலயானா)  

ii) நிைலயான திறைமயி5ைம  

iii) ;Vடாளி ஒLவJ5 ஒk:க:ேகN 
iv) உட5பாVைட ெதாடU@A மீ<ைக 

v) உJைம  மாDற   

vi) ெதாடU  நVட   

vii) நhதி ேநUைம அ6#பைடயி)  

� நி<வன>ைத: கைல>திட, ேபாதிய அ6#பைட காரண  உ=ளA எ5< நhதிம5ற  
கLதினா),;VடாBைம: கைல:க#படலா . 

 
 

5. ;VடாBைம கைல#பிD" , நி<ம: கைல#பிD"  உ=ள ேவ<பாNக=     

     ஏேதf   m5ைற விவJ. 

 
 

 
 

வ. 
எB 

;VடாBைம: கைல#$ நி<வன: கைல#$ 

1 ஒLவU அ)லA ஒ5<:"  ேமDபVட 
;Vடாளிக=  தTகP:"= உ=ள உறைவ 
Gறி>A: ெகா=வதா" . 

அைன>A: ;VடாளிகP  தTகP:"= 
உ=ள உறைவ Gறி>A: ெகா=வதா" . 

2 ெதாழிைல G6Z:": ெகாBN வரலா  
அ)லA ெதாடU@A நட>தலா . 

ெதாழிைல G6Z:": ெகாBNவ@A 
விN . 

3 கைல#பிD"# பிற"  ெதாழி) ெதாடU@A 
நைடெப< . 

கைல#பிD"# பிற" ெதாழிைல 
ெதாடU@A நட>த இயலாA. 
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6. ;VடாBைம நி<வன>ைத# பதிZ ெசRய பி5பDற#பN  நைடGைறகைள 
விவJ. 

i) நி<வன>தி5ெபயU 
ii) வணிக>தி5 தைலைமயிட   
iii) பிற இடTகளி) அைம@திL:"  ெதாழிலி5 கிைள நி<வனTகளி5 

Gk விவர   
iv) அைன>A: ;Vடாளிகளி5 ெபயU மD<  GகவJ  
v) ஒnெவாL ;Vடாளி]  ;VடாBைமயி) ேசU@த நா= மD<  
vi) ;VடாBைமயி5 கால   

� ேமDகா�  அறி:ைகைய தயாU ெசRA அைன>A: ;VடாளிகP  

ைகெயா#ப  இVN, பதிவாளJட  பதிZ:கVடண  �.3 ெசe>தி, சமU#பி:க 
ேவBN .  

� ேமDகா�  அறி:ைகயி), மாDற  ெசRய விL பினா), பதிவாளJட  14 
நாVகP:"= ெதJவி:கேவBN . 

 
7. ;VடாBைமைய# பதிZ ெசRயாவி6) ஏDபN  விைளZக= யாA? 

1) வ}) ெசRய ேவB6ய ெதாைக:காக, m5றாவA  நபU  மீA  வழ:"  ெதாடர  

இயலாA. 

2) பதி#$Jைம மD<  கா#$Jைமைய பய5பN>Aவைத தN:"  உJைமைய இழ@A 
விN . 

3) ;Vடாளிகைள எதிU>A, நி<வன  சVட நடவ6:ைக எN:க G6யாA. 

4) ;VடாBைம:" எதிராகேவா, ;VடாளிகP:" எதிராகேவா m5றாவA நபU 

எவL  சVட நடவ6:ைககைள ேமDெகா=ள G6யாA. 

5) m5றா  நபL:" எதிராக ெதாைக �.100 :" ேம) திL ப#ெபற, அதfைடய 

உJைமைய ெசய)பN>த இயலாA.  

6) நி<வனேமா அ)லA ;Vடாளிகேளா இ@தியாவி) எT"  ெதாழி) ெசRய 
G6யாA. 

7) ;VடாBைமைய கைல:க ேவB6ேயா, ெசா>ைத#  பTகிடேவா, அதD" எதிராக 

வழ:"#பதியேவா இயலாA. 

 

8. ;Vடாளிகளி5 வைககைள விவJ. 
1) உைழ:"  ;Vடாளி  

� ெதாழிலி) Gத�N ெசRA,  ெதாழிைல நிUவகி:"  ெபா<#ைப ஏD<=ள 

;Vடாளி:", உைழ:"  ;Vடாளி எ5< ெபயU. 

�   ெதாழிைல ேமலாBைம ெசR]  உJைம, இவL:" உBN. 

2) உறT"  ;Vடாளி அ)லA உைழயா ;Vடாளி 
 

� ெதாழிலி) GதலிVN, ேமலாBைமயி)  பTேகDகாத ;Vடாளி:",  உறT"  

;Vடாளி அ)லA உைழயா ;Vடாளி எ5< ெபயU. 
� ஆனா), இவU நி<வன>தி5  இலாப நVட>தி)  மVNேம பTேகDபாU 
� ெவளியாVகP:", அவU  ;Vடாளி  ேபா5<  ேதா5றாம) பாU>A: ெகா=வாU. 

3) ெபயரளZ ;Vடாளி  
� ெதாழிலி) Gதலிடாமe , ேமலாBைமயி) பTேகDகாமe  உ=ள 

;VடாளிகP:", ெபயரளZ ;Vடாளி எ5< ெபயU.  

� நி<வன நDெபயL:காகZ , மJயாைத:காகZ  தனA ெபயைர மVNேம 
கடனாக வழT"கிறாU.  

�  இவJ5 வைரயறா#ெபா<#$, m5றாவA  நபJ5 கடனிD" உBN. 
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4) இலாப>தி) மVNேம பTேகD"  ;Vடாளி  
� இலாப>தி) மVN  பTேகD<,  நVட>தி) பTேகDத ;Vடாளி:",  

இலாப>தில மVN  பTேகD"  ;Vடாளி எ5< ெபயU.  

� ஆனா),இவJ5 வைரயறா#ெபா<#$, m5றாவA  நபJ5 கடனிD" உBN.  

5) GரBதைட: ;Vடாளி  
� இவU உBைம: ;Vடாளி அ)ல. 
� தாf  ஒL ;Vடாளி என ந ப_ ெசRகிறாU. 
� இைத ந பி சிலU நி<வன>திD" கட5 ெகாN#பU. 
� இவU அவUகP:" ெபா<பாகிறாU. 

6) உJைம#ேபாலி: ;Vடாளி  
� இவU உBைம: ;Vடாளி அ)ல.       
� நி<வன  இவைர: ;Vடாளி என_ ெசா)e . 
� இைத அவU ம<>Aைர:க ேவBN . 

� இ)ைலெயனி), ;VடாBைம]ட5 ெதாடU$ைடயவUகP:" ெபா<#பாகிறாU. 

 
9. ;Vடாளியி5 உJைமக= யாA? 

1) ஒnெவாL ;Vடாளி:" , வியாபார>தி) பT"ெப<  உJைம உBN 
2) G:கிய G6Zகைள எN:"  G5னU, தTகைள கல@தாேலாசி:க ேவBN   

என:ேகார  உJைம உBN.   
3)  நி<வன கண:"கைள கBகாணி:கZ , நகெலN:கZ  உJைம உBN 
4) ஒ#$ெகாBட விகிததி), இலாப>தி) பTேகDக  உJைம உBN.  
5) ெதாழிe:"  வழTகிய  கட5 மD<   G5பண   மீA 6 சதவிகித  வV6ெபற  

உJைம உBN. 
6) ;VடாBைம நலf:காக, நி<வன ெசா>A:கைள பய5பN>த உJைம உBN 
7) வியாபார>தி5 அைன>A ெசய)களிe , தைலயிட உJைமஉBN. 
8) ;Vடாளிகளி5 இைசZடேனா அ)லA ;VடாBைம ப>திர>தி) "றி#பிVட 

விதிGைறகP:" உVபVN ;VடாBைமயிலிL@A வில"  உJைம உBN. 
9) ;VடாBைமயி) ெதாடL  உJைம உBN. ;VடாBைம ஒ#பாவண>தி) 

ெதJவி:க#பV6L@தா) தவிர அவைரெவளிேயD<  உJைம எவL:"  கிைடயாA. 
 

10. ;Vடாளிகளி5  கடைமக= யாA? 
1) அைன>A: ;Vடாளிகளி5 நலனிDகாகZ  ஒnெவாL ;Vடாளி:" , வியாபார>ைத 

நட>A   கடைம உ=ளA. 
2) ஒnெவாL ;Vடாளி]   மDறவUகPடf , வியாபார  நடவ6:ைககளிe  

ேநUைமயாகZ   மD<   உBைமயாகZ   இL:க ேவBN . 
3) ;VடாBைமயி5  கண:"கைள, உBைமயாகZ   GkைமயாகZ   சமU#பி:க 

ேவBN . 
4) தனA  தவறான நடவ6:ைககளா)  ஏDபN   நVட>ைத] , வியாபார>தி) த5னா) 

ஏDபNகி5ற இழ#$கைள]    ஈN ெசR]  கடைம உBN. 
5) ;VடாBைமயி5 நVட>ைத, ஒ#$:ெகாBட விகித>தி) பகிU@A ெகா=ள ேவBN . 
6) உட5ப6:ைகயி) ;றியிL@தா) மVNேம, ஒL ;Vடாளி  ;VடாBைமயி) தனA  

பணி:காக ச பள   ெபறலா . 
7) ;Vடாளிக=, ெசா@த நலf:"  ;VடாBைமயி5 ெசா>A:கைள பய5பN>த: 

;டாA. 
8) ;VடாBைம:" எதிராக  ேபாV6> ெதாழி) ெசRய: ;டாA. 
9) இரகசிய  இலாப   ஈVட: ;டாA 

10) ஒnெவாL ;Vடாளி] , தனA அதிகார வர $:"= மVNேம ெசய)பN  

ேவBN . 
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அல" - 2 ெதாழிலி5 அ6#பைட: வ6வTக= 
அ>தியாய  6. ;VN#பT" நி<ம  

"<விைட வி்னா:க= : 
1. நி<ம>தி5 ப)ேவ< வைககைள விவJ 

1) ;VNLவா:க>தி5 அ6#பைடயி): 
             அ) பVடய நி<மTக= ஆ) சVடGைற நி<மTக=  இ) இலாப  ேநா:க  இ)லா_ சTக . 

2) உ<#பினUகளி5 அ6#பைடயி) : 
            அ) தனி நி<ம    ஆ) ெபாA நி<ம . 

3) ெபா<#பி5 அ6பைடயி) 
             அ) பT"களா) வைரய<:க#பVட நி<மTக=   ஆ) ெபா<#$<தியா) வைரயைற  

                              ெசRய#பVட  நி<மTக=  இ) வைரயறா# ெபா<#$ைடய நி<மTக= 

4) கVN#பாV65 அ6#பைடயி) : 
             அ) அரi நி<மTக=  ஆ) பி6#$ நி<மTக=   இ)  Aைண நி<மTக= 

5) ேதசிய அ6#பைடயி): 
             அ) உ=நாVN நி<மTக=  ஆ) அய)நாVN நி<மTக=  இ) ப5னாVN நி<மTக= 
 

2. நி<ம  வைரவில:கண  தLக. 
� இ@தியநி<ம_ சVட   2013, பிJZ 2 – 5, “ நி<ம  எ5பA  நh6>த வா^Zடf , 

நிைலேபD<> ெதாடU_சி]டf ,  ெபாA G>திைர]ட5  ;6ய சVட>தா)  

உLவா:க#பVட $ைனZ நபU”. 
3. வைரய< ெபா<#$ எ5றா) எ5ன? 

� பT"தாரJ5 ெபா<#$ வைரய<:க#பVடA.  
� பT"தாரU, தா5 ைவ>திL:"  பT"க= மீA, ெசe>த#ெபறாத ெதாைக அளவிDேக, 

அவUக= ெபா<#$ வைரய<:க#பVN=ளA. 
� நி<ம#பT" Gதலி) அைழ#$ விN:க#படாத ெதாைக:" மVNேம ெபா<#பாவாU. 
� கடனh@ேதாU  நி<ம உ<#பினUகளி5  ெசா@த_  ெசா>A:கைள:  ைக#பDற G6யாA. 

 
4. நி<ம>தி5 ஏேதf  இரணN சிற#பிய)$கைள "றி#பிNக. 

1 தனியான சVட நபU  த5ைம]ைடயA: 
� உ<#பினUகளிடமிL@A  ேவ<பVN>  த5னி_ைசயாக_  ெசய)பN   தனிநபU> 

த5ைமைய நி<ம  ெபD<=ளA. 

� தனி#ெபயLட5 ெபாA G>திைரைய]  ெகாBN=ளA. 
� இA சVட>தி5 கBகளி) ஒL  ெசயDைக நபராக,  தனிநபU  த5ைம]ட5  விளT"கிறA. 

2 வைரய< ெபா<#$ 
� பT"தாரJ5 ெபா<#$ வைரய<:க#பVடA.  
� பT"தாரU, தா5 ைவ>திL:"  பT"க= மீA, ெசe>த#ெபறாத ெதாைக அளவிDேக, 

அவUக= ெபா<#$ வைரய<:க#பVN=ளA. 
� நி<ம#பT" Gதலி) அைழ#$ விN:க#படாத ெதாைக:" மVNேம ெபா<#பாவாU. 
� கடனh@ேதாU  நி<ம உ<#பினUகளி5  ெசா@த_  ெசா>A:கைள:  ைக#பDற G6யாA 

3 நh6>த வா^Z: 
� இத5 ஆ]ைள_  சVட>தினா) மVNேம G6Z:" ெகாBN வர G6] . 
� அ)லA, எ@த ேநா:க>திDகாக> ெதாடTக# பVடேதா அ@த ேநா:க   நிைறேவறியZட5 

அ@நி<வன  கைல:க#பN . 
� பT"தாரUகளி5  ெநா6#$ நிைல, ெசய)திற5  இழ#$,  மன_ சமநிைல இழ#$  ேபா5ற 

நிக^Zக= நி<ம>தி5 ஆ]ைள# பாதி:காA. 
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5. பVடய (அ) சாசன  நி<ம  எ5றா) எ5ன? 

� ஒL நாV65 அரசாேலா, அரசிடேமா வழTக#பVட சாசன>தி5 விைளவாக 

உLவா:க#பN   நி<மTக= பVடய அ)லA  சாசன நி<மTக= எ5< அைழ:க# 
பNகி5றன.  

� வழTக#பVட சாசன>தி) ;றி]=ள  விதிGைறகளி5ப6  இைவ ெசய)பN .  
 

6. உ= நாVN நி<மTக= எ5றா) எ5ன?  

� உ= நாVN நி<ம_ சVடTகளி5  கீ^# பதிZ ெசRய#பVட நி<ம   உ= நாVN  நி<ம  

என#பN  
 

சி<விைட வி்னா:க=  

1. நி<ம>தி5 ஏேதf  m5< ந5ைமகைள விவJ. 

1) ேபரளZ  mலதன  
� ேபரளZ mலதன  எ5பA, ெபJய அளZ mலதன>ைத திரV6 அவDைற ெபJய ெதாழி) 

நி<வனTகளி) Gத�N ெசRவதா" .  

� உதாரணமாக,  Jைலய5v  ெதாைலேபசி  நி<வன  �. 25,000  ேகா6:"  அதிகமாக 

mலதன  ெசRA=ளA. 

2) வைரய< ெபா<#$ 
� பT"தாரJ5 ெபா<#$ வைரய<:க#பVடA.  
� பT"தாரU, தா5 ைவ>திL:"  பT"க= மீA, ெசe>த#ெபறாத ெதாைக அளவிDேக, 

அவUக= ெபா<#$ வைரய<:க#பVN=ளA. 
� ெபா<#$<தி  நி<மமாக இL@தா)  எnவளZ  ெதாைக:"  உ>தரவாத  அளி>A=ளாேரா 

அ>ெதாைகைய:  கைல#பி5  ெபாkA  அவU  ெசe>த ேவBN . 
3) பT"க= மாDற   

� இரBN தனி#பVட நபUகP:கிைடேய பT"க= மாDற  எ5பA எளிA  

� ஆகேவ,Gத�N எ5பA எளிைமயான ஒ5றா" .  

� ஒL பT"தாரU பT"கைள எளிதாக வாTகZ , விD< பணமா:கZ  G6] .  

4) நh6>த வா^Z  

� எவU ேவBNமானாe  பT"கைள வாTகி பT"தாரU ஆகலா .  

� எ#ெபாkA ேவBNமானாe  யாL:"  பT"கைளவிD< விடலா .  

� ஆனா), நி<ம  எ5<  நh6>A  நிைல>A இL:" . 
5) ேசமி#$# பழ:க  மD<  mலதன  ெசR]  பழ:க    

� ;VN# பT" நி<வன , ெபாA ம:கைள_ ேசமி:க ஊ:"வி:கிறA. 

�  சிறிய ெதாைகயாக இL@தாe , அ> ெதாைக:" பT"கைள வாTகஇயe .  

� ஒL நபU,  ஒL நி<ம>தி5 ஒL பTைக:;ட வாTகலா . 
 

2. தனி நி<ம  எ5றா) எ5ன? 

� ெசe>த#பVட mலதன  �. 1,00,000 :" "ைறவி)லாம) இL:க ேவBN . 
� இைத> AவTக "ைற@தA 2 ேபL  அதிகபVச  200 ேபL  ேதைவ. 
� இரBN இய:"நUகைள: ெகாBN ெசய) பN . 
� தனி நி<ம  m5< Gைறகளி) அைம:க#பNகி5றன. அைவயாவன: 

1.  தனி நி<ம    2.    சிறிய தனி வைரய<:க#பVட நி<ம      3.  ஒL நபU  தனி நி<ம  
 

3. அரi நி<ம  எ5றா) எ5ன? 
� ெபாA>Aைற நி<வனTகைள, இ@திய நி<ம_ சVட  1956 – 5 கீ^ பதிZ ெசRதா), அA அரi 

நி<ம  என#பN .  

� இnவைக நி<மTக= ம>திய அரi அ)லA  மாநில  அரiகP:" ெசா@தமானA. 

(அ)லA ) 
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� இ@திய நி<ம_சVட  1956  பிJZ 617 – 5 ப6, அரi நி<மTக= எ5பA, ெசe>த#பVட 
mலதன , 51% :" ேமலாக  

              1. ம>திய அரi  

              2. மாநில அரi  அ)லA  மாநில அரiக= 

              3. ப"தி ம>திய அரi  மDற   ப"தி  ஒ5< அ)லA  ஒ5<:" ேமDபVட மாநில    

                                       அரiக= ைவ>திL@தா), அவDைறேய அரi  நி<மTக= எ5<  அைழ:க#பN . 
  

 
4. அய) நாVN நி<ம  எ5றா) எ5ன? 

� இ@தியாவிD" ெவளிேய ேவ< நாNகளி) பதிZ ெசRய#பVN, இ@தியாவி) ெதாழிலிட  
உ=ள நி<ம  அய) நாVN நி<ம  என#பN . 

� இ@தியாவி5 சVடTக= அவDறிD" ெபாL@A  எ5பதா), கீ^கBட ஆவணTகைள: 
கB6#பாக, நி<ம# பதிவாளUகளிட  30  நாVகP:"= தா:க) ெசRயேவBN . 

அைவயாவன --- 
i) சாசன>தி5 சா5றித^ நக) அ)லA ;VNLவா:க>தி5 சா5றித^ அ)லA 

அைம#$ GைறேயN  மD<   சTக நைடGைற வழிக= ஆTகில>தி) 

ெமாழிமாDற  ெசRய#பV6L:கேவBN  

ii) நி<ம>தி5 பதிZ அeவலக  உ=ள இட .  

iii) இய:"நU மD<  ெசயலJ5 பV6ய).  

iv) இ@தியாவி5  தைலைம வியாபார  அeவலக>தி5  GகவJ .  

v) நி<ம>தி5  ெசய)பாNகP:" ஒ#$த) வழTகிய  இ@திய "6மகனி5 ெபயU  மD<  

GகவJ.  

5. அைம#$ GைறேயN எ5றா) எ5ன? 

� ஒL ;VN பT" நி<ம  Gைறயாக அைம:க#பVடைத_  சா5< பகL  ஓU ஆவணமா" . 

� இதி) இட ,  ேநா:கTக=, ெபா<#$ மD<  Gத�N ெதாடUபான உVபிJZக= இL:" . 

� இA, நடவ6:ைககைள ெவளி#பN>A  ஆவணமா" .  

� இ@த ஆவண>தி) "றி#பிட#படாத எ_ ெசயலிe   நி<ம   ஈNபVடா), அ_ெசய) வர $  

மீறிய_ ெசய)  எனஅைழ:க#பNகிறA 

� நி<ம>திD" , ெவளியாL:"   உ=ள ெதாடUபிைன இA விவJ:கிறA. 

ெபLவிைட வி்னா:க= 

1. அைம#$ GைறேயV6) அடTகி]=ள ெபாLளட:கTக= யாைவ? 

1. ெபயU "றி>த உVபJZ: 

� நி<வன>திD",  சVட \Uவமாக அTகீகJ>த ெபயU  "றி#பிட#பV6L:" .  

� ஏDெகனேவ நைடGைறயி)  உ=ள  நி<ம>தி5  ெபயைர ஒ>திL>த) ;டாA. 

� அைம#$ GைறேயV6) உ<#பினUகP  ெபா<#$ வைரய<:க#பVN=ளதா), 
நி<ம>தி5 ெபயLட5 “வைரய<:க#பVடA” எ5ற வாU>ைத  ேசU:க ேவBN . 

2. இடT"றி>த உVபிJZ : 
� நி<ம>தி5 பதிZ அeவலக   அைம@A=ள இட , இT" "றி#பிட#பV6L:" .  

� ெதாழி) ெதாடT"வதD" G5ேப, நி<ம>தி5 பதிZ  அeவலக>ைத> 

ெதJவி:க ேவBN . 

3. ேநா:க  "றி>த உVபிJZ : 
� நி<ம>தா) ெசய)பN>த: ;6ய ேநா:கTக=அைன>ைத]   இதி) 

"றி#பிட#பV6L:" . 

� நி<ம>தி5 Aைண ேநா:கTக= mல , G:கிய ேநா:கTகைள அைடய>  

ேதைவயான வழிGைறகP   விள:க#பV6L:" . 

� இதி)  "றி#பிட# ெபறாத எ_ெசயலிe   நி<ம   ஈNபடாA. 
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4. ெபா<#$: "றி>தஉVபிJZ: 
� ெபா<#$<தி நி<மமாயி5, அA கைல#பிD"=ளாக ேநJN  ேபாA, அத5 

நி<ம_ ெசா>A:க= அ@த நி<ம>தி5 நிதிசாU ெபா<#$கைள தhU:க இயலாத 

நிைலயி), ஒnேவாU உ<#பினL  வழT"வதாக உ>திரவாத  அளி>த ெதாைக 
இT": "றி#பிட#பN .  

5. Gத) "றி>த உVபிJZ  

�  நி<ம>தி5 அTகிகJ:க#பVட பT" Gத), பT"களி5 வைகக= மD<  

ெபயரளZ  Gத) (ஒL பTகி5 "ைற@த#பVச மதி#$) ஆகியவDைற# பDறி  

இதி) "றி#பிட#பV6L:" .  

6. அைம#$ உVபிJZ  

� பT"தாரUக=, தாTக= ஒ5றிைன@A  நி<மமாக ெசய)பட விL $ , 
தTகளி5 விL#ப>ைத இA ெவளி#பN>AகிறA.  

� ெபாAநி<ம  எனி) ஏk நபUகP , தனி நி<ம  எனி) இரBN நபUகP , 

அைம#$ GைறேயV6) சாVசிக= G5னிைலயி) ைகெயk>A இடேவBN . 

 

2. ெசய)Gைற விதிகளி) அடTகி]=ள ெபாLளட:கTக= யாைவ? ( ஏேதf  10 ) 
i. பT"க=, பT" mலதன , பT"களி5 மதி#$ மD<  பT"களி5 வைகக=.  

ii. ஒnெவாL வைக பT"நUகளி5 உJைமக= அதாவA ஓVNJைம, பTகாதாய , பT" 

Gதைல திL ப# ெப<த) ேபா5றைவ.  

iii. பT"க= மD<   கடனhVN#ப>திரTக= ெவளியீN  ெதாடUபான விதிக=.  

iv. பT"க= மீதான அைழ#$# பண>ைத ெசe>த அைழ#$ விN>த) ெதாடUபான 
விதிGைறக=.  

v. பT"மாDற  "றி>த விதிக=.  

vi. பTகாதாய  அறிவி>த) .  

vii. நி<ம>தி5 கட5 வாT"  அதிகார  .  

viii. இய:"நUகளி5  நியமன , ஊதிய   மD<   நh:க .  

ix. ;VடTகைள நட>Aத), பகரா=, "ைறெவB ேபா5றைவ ெதாடUபான நைடGைறக= 

x. நி<ம>தி5 கண:" ைவ#$ மD<  தணி:ைக ெதாடUபான நைடGைறக= 

xi. நி<ம>தி5 ெபாA G>திைர.  

xii. நி<ம: கைல#$> ெதாடUபான நைடGைறக=. 

 

3. தகவலறி:ைக எ5றா) எ5ன? 

� ஒL ெபாA வைரயைற நி<ம , தா5 ெவளியிN  பT"கைள] ,  கடனhVN 

ப>திரTகைள]   வாT"மா<, ெபாA ம:கP:" அைழ#$  விN:"   ஒL  ஆவண  

தகவலறி:ைக என#பN . 

� ெபாA ம:களிடமிL@A  ைவ#$கைள ெப<வதDகாக,  ெவளியிட#பN   விள பர  

தகவலறி:ைகயாகேவ கLத#பN . 
 

4. ப5னாVN நி<வன  எ5றா) எ5ன? 

� ப)ேவ< நாNகளி) வியாபார  ெசRவA ப5னாVN நி<வன  ஆ" . 
� இத5 ெசய)பாNக=,ஒ5<:" ேமDபVட நாNகளி) இL:" .  

� பல நாNகளி) இத5 உDப>தி, ச@ைதயிய) மD<  ஆராR_சி நடவ6:ைகக= என 
உலகளவி) நைடெப<கிறA . 

� தனA  இலாப>ைத உலக>தி5  ப)ேவ<  நாNகளிலிL@A  ஈVNகி5றA  

எ.கா : 1. ைம:ேரா சா#V நி<வன      2. ேநா:கியா  நி<வன      3. ெநvVேல        4. ேகாேகா ேகாலா   

                    5.  IBM     6.  ெப#சி:ேகா,     7. ேசானி  காU#ேரஷ5 
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5. ஒL பT" – ஒL வா:"  - "றி#$ வைரக 
� ஒL பT" ஒL வா:" எ5பA  நி<ம>தி5  வா:ெகN#$  த>Aவமா" .  
� அதாவA, ஒL பT"நU எ>தைன  பT"க= ைவ>திL:கி5றாேரா அதD"_ சமமான 

ஓVNJைம உBN. 
 

6. பி6#$, Aைண நி<மTக= பDறி வி்ள:"க. 
பி6#$ நி<மTக=  

 பிJZ 2 (87) பி6#$ நி<ம  எ5பA, மDெறாL நி<ம>தி5  

1. ெபL பாBைம இய:"நUகைள நியமி:கZ   அ)லA  நh:"  அதிகார  ெபDறிL:"  

நி<ம ,  
2. நி<ம>தி5 ெமா>த#  பT" Gதலி)  50 விk:காV6D"  அதிகமான பT"கைள 

ைவ>திL:"   நி<ம  பி6#$ நி<மமா" .  

3. இnவா< கVN#பN>த#பN  ேவெறாL நி<ம  Aைண நி<ம  என#பN  . 

4. ஒL பி6#$ நி<ம  , எ>தைன  Aைண நி<மTகைள ேவBNமானாe  நிUவகி:கலா . 

     Aைண நி<மTக= 
     Aைண நி<ம  எ5பA,  

1. நி<ம>தி5 ெமா>த பT" Gதலி) 50 விk:காV6D"  அதிகமான பT"கைள மDெறாL   

நி<ம  ைவ>திL@தாe ,  

2. ெபL பா5ைம இய:"னUகைள நியமி:கZ ,  நh:கZ  அதிகார  ெபDறிL@தாe , 

அnவா< கVN#பN>த#பN  நி<ம  Aைணநி<ம  ஆ" . 
 
 

7. நி<ம>தி5 "ைறபாNகைள விவJ. 
1) அதிக_ ெசலZ  கNைமயான விதிGைறகP    

� கNைமயான சடT" Gைறகைள# பி5பDறி: ;VN# பT"  நி<மTக= ெதாடTக 
ேவB]=ளA. 

� ேமe  இதைன ெதாடTக, அதிக  ேநரG ,  அதிக>  ெதாைக]   Gத�N ெசRய 
ேவB6]=ளA 

2) ேநUைமயDற ேமலாBைம  

� நி<ம ேமலாBைம,நி<ம>தி5  இய:"நUக=, அeவலUகளி5 Aைண: ெகாBN 

நட>த#பNகிறA.  

� சில இய:"நUக=, மனசாVசி அDற Gைறயி) தனி#பVடஇலாப>திDகாக_ ெசலZ 

ெசRகிறாUக=.  

� அவUக= தனA  நிைலைய] ,  அதிகார>ைத]  தவறாக# பய5பN>Aகி5றனU. 
3) ஒLசிலU ைகயி) நிUவாக   

� பணவசதி பைட>த நபUக=, நி<ம>தி5 ேமலாBைமைய] ,  கVN#பாVைடைய]  
த5னிட  ைவ>த: ெகாBN, தவறான நடவ6:ைககளி) ஈNபNகி5றனU. 

4) ஊகவணிக   

� நி<ம>தி5 பT"கைள_ சிலU தவறாக இலாப  ச பாதி:கேவBN  எ5< பT"கைள 
ஊகவணிக>தி) ஈNபNகி5றனU  

5) விL#பமி5ைம  

� நி<ம>தி5 அeவலUக=, க6ன உைழ#ைப_ ெசRய விL $வA இ)ைல.  

� ேமe , இடU  ஏDகZ , நி<ம வளU_சியி) உBைமயான அ:கைரைய காVடZ  
விL $வA இ)ைல. 

6) அதிக வJ விதி#$  

� மDற அைம#$கைள: காV6e ,  ;VN#பT" நி<ம>திD" வJவிதி#$ அதிகமாக 

உ=ளA. 
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8. சVடGைற நி<மTக= எ5றா) எ5ன? 

� நாடாPம5ற  அ)லA மாநில_ சVடம5றTகளி) இயDற#பN   சVடTகளி5 

அ6#பைடயி) உLவா:க#பN  நி<மTக= சVடGைற நி<மTக= என#பN .  
� . அைம#$ GைறேயV6), அரசிய) சVட>தி) ;றி]=ளவா<, அைம#$ GைறயீV6) 

"றி#பிட#பV6L:"  அ5றாட  நைடெப<  ேமலாBைம நடவ6:ைககைள, 
சTகநைடGைறவிதிகளி) உ=ளவா< நைடெப< . 

 
9. ெபாA நி<ம   -- சி<"றி#$ வைரக. 

� ெபாA நி<ம   எ5பA  தனி நி<ம   அ)லாதA.  

� "ைற@தபVச 7 உ<#பினUகைள:  ெகாBடA.  

� ெசe>த#பVட mலதன  "ைற@தபVச   �.5,00,000/- ஆ" .  

�  அதிகபVச ெசe>த#பVட mலதன  "றி#பிடவி)ைல 

� பT"கைள மாDற   ெசRவைத> தைட ெசRவதி)ைல.  

� நி<ம>தி5 பT"கP:ேகா அ)லA  கடனhVN# ப>திர>திDேகா ெவளியிட> தைட 
ெசRவA இ)ைல.  

� ெபாA ைவ#$ நிதிைய#  ெபற,  ெபாAம:கP:" அைழ#$ விN#பைத>  தைட ெசRவA 
இ)ைல.  
 

 
10. நி<ம>தி5  சிற#பிய)$கைள "றி#பிNக. 

      ( "<விைட வி்னா:களி), வினாஎB 4 - ) உ=ளைத ேசU>A ப6:கZ ) 
 

1) தனி#பVட ெசா>A  

� இA சVட\Uவ> தனிநபU த5ைமைய ெபD<=ளA.  

� நி<ம  தனA ெபயJ) ெசா>A:க= வாTகலா , விDகலா .  

� உ<#பினUக=, நி<ம_ ெசா>தி5 மீA, யாெதாL உJைம]  ெகாBடாட G6யாA. 

2) பT"களி5 மாDறிய)$  

� ெபாA  நி<மTகளி5 பT"கைள மாD<வA எளிதானA.  

� ேதைவ#பN  ெபாkA  பT"கைள விDகலா .  

� பT"தாரU ஒLவU , தனA  பT"கைள மDெறாLவL:"  மாDற   ெசR]   ெபாkA 

மாDற   ெப<பவU, பT"க= ெதாடUபான அைன>A  உJைமகைள]   ெப<கிறாU. 

3) ெபாA G>திைர  

� நி<ம  எ5பA ஓா் ெசயDைகயான நபU.  

� சVட>தா) உLவா:க#பVடநபU.  

� ஆனா), கBணா) காண இயலாA.  

� எனேவ ப>திரTகளிe , ஒ#ப@தTகளிe  நி<ம  ைகெயா#ப  இடG6யாA.  

� இய:"நரைவ mலமாகேவ நி<ம>தி5 அைன>A_ ெசய)கP  நைடெப<கிறA.  

� ெபாA G>திைரேய நி<ம>தி5 அTகீகJ:க#பVட அeவலக: ைகெயk>தா" .  
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அ>தியாய  7.  ;VNறZ அைம#$ 
"<விைட வினா:க=.  

1. ;VNறZ அைம#$ எ5றா) எ5ன? 

� உ<#பினUகளா), உ<#பினUகP:காக  தாTகளாகேவ, இைண@A நட>த#பN  வணிக 

அைம#ேப ;VNறZ அைம#பா" .  

� இதி) லாப>ைதவிட, ேசைவகP:ேக அதிக  G:கிய>Aவ   வழTக#பN . 

 
� ;VNறZ அைம#$ எ5றா) எ5ன? 

� H.கா)ேவUV அவUகளி5 ;D<#ப6, “;VNறZ சTக  எ5பA, உ<#பினUகளி5 

ெபாLளாதார  நலைன# ெபL:கி:  ெகா=வதDகாக, மனிதUக= எ5ற Gைறயி) 

சம>Aவ அ6#பைடயி)  ம:க= அவUகளாகேவ ஒ5<பN   அைம#ேப ;VNறZ”  

 
2. கட5 ;VNறZ விள:"க? 

� உ<#பினUகP:" "<கிய கால கட5 வழT"தலி), ேதU_சி ெபDற சTக  கட5 சTக  

ஆ" .  

� ேவளாBைமயினU, ைகவிைனஞUக=, ெதாழி) $JபவUக=, ஊதிய  ஈVNகிறவUக= 
ேபா5றவUகP:", கடனளி:"  உ5னத பணிைய கட5 சTகTக= ெசRA வLகி5றன.  

� வTகிகளிட   இL@A  கட5  ெபறG6யாம), உ=நாVN நபUகளிடமிL@A அதிக 

வV6யி) கட5 வாTகி  சரீழி]  பலைர , "ைறவானவV6யி) கட5 த@A, அவUகைள 
இைடநிைலயU பி6யிலிL@A மீVNவL  உ5னதமான சTக , கட5 சTகTக= ஆ" . 

� கட5 சTகTக=,ேவளாB கட5 சTகமாகேவா அ)லA ேவளாBசாரா சTகமாகேவா 
இL:கலா . 

 
3. ;VNறZ சTக>தி) "ைற@தவJ ெசe>த G6]மா? 

� "ைற@த வJ ெசe>த G6] . 
� எெனனி) அரi, ;VNறZ சTகTகைள ஊ:"வி:க பலவைக வJ_சeைககைள 

வழTகி வLகிறA எ5பதிலிL@A, "ைற@த வJ ெசe>த G6]  எ5பA நம:" 
ெதளிவாகிறA. 

 

4. இரா:ேட) G5ேனா6க= எ5பவU யாU? 
� இராபUV ஓவ5 எ5பவU, Gத) ;VNறZ இய:க>ைத இTகிலா@தி), 1844 ஆ  ஆBN 

28 ெநசவாளU உ<#பினUகPட5  ”ரா:ேட) சமமான G5ேனா6களி5 ெசாைசV6”  
(இரா:ேட) G5ேனா6க= சTக ) எ5ற ெபயJ) ெதாடTகினாU 
 

சி<விைட வினா:க=  

1. ;VNறZகளி5 தhைமகைள விவJ? (எைவேயf  m5<) 
1) அளவான நிதி ஆதாரTக=  

� உ<#பினUகளி5 பT" Gத), "ைறவாக இL#பதா), ;VNறZ சTகTகளினா) ெபL  

Gத) திரV6, ேபரளZ வியாபார>தி) ஈNபடG6வதி)ைல.  

2) அரசி5 நிதி ஆதாரTகைள ெபJA  ந பியிL>த)  

� ;VNறZ சTகTக=, ஒL "றி#பிVட அளவிD" ேம) தTகளி5  நிதி ஆதாரTகைள 
ெபL:கி ெகா=ள  G6யாம), அரசி5  நிதி  ஆதரைவ ந பி  இL:க ேவB6ய 

}^நிைலயி)  உ=ளன. 

3) அரசா) AவTக#பVட சTகTக=  

� ேமDக>திய நாNகளி) நி<மTக=, தானாக G5 வ@A Aவ:க#பNகி5றன.  
� ஆனா), இ@தியாவி) ெபL பாலான சTகTக=, அரசி5  வD$<>தலா)  Aவ:க# 

பNகி5றன.  
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� இ#ப6  திணி:க#பVட சTகTக=, ம:க= ஆதரவி5றி  ெநா6>A  ேபாக  ேவB6ய 

}^நிைல ஏDபட வாR#$=ளA. 
4) த5னி_ைசயாக ெசய)பட G6யாைம 

� ;VNறZ சTகTக=, அரசி5 பி6யி)  அ)லA  ேமDபாUைவயி) இயTகி வLவதனா), 

அரசி5 கVN#பாVN விதி Gைறக=, "<:கீNக=, சTகTகைள த5னி_ைசயாக 

ெசய)பட அfமதி#பதி)ைல.  

� அவDறி5 த5னாVசி உJைம  Gட:க#பNகிறA. 

5) நாணயமDற நிUவாக உ<#பினUக=  

� உ<#பினUக= நாணய> த5ைம "5றியவUகளாக இL@தா), சTகTகளி5 நிதிைய 
ைகயாட) ெசRA,  சTகTகைள பாதாள: "ழியி) த=ளி $ைத:"  வாR#$ உ=ளA. 

6) இரகசிய  கா:க G6யாைம 

� ;VNறZ சTகTகளி) ஒ5<:" ேமDபVட உறிபினUக= இL#பதா), சTகTகளி5 

ெசய)பாNகளான இலாப , ெசா>A ெபா<#$  நிலைமக=, வரா:கட5  Gத�Nக= 
ேபா5ற அைன>ைத]  பகிரTகமாக அறி:ைக mல  உ<#பினUகP:"  ெதJவி>A 

விவாதி:க ேவB6ய கடைம உ=ளA.  

� எனேவ  இரகசியமாக ( ம@தனமாக )  ெசRதிகைள ைவ>திL>த) எ5ற ேப_i:ேக 
இடமி)ைல.  

 
2. வ hVN வசதி ;VNறZ பDறி சி< "றி#$ வைரக. 

� உ<#பினUகP:" ெசா@தமாகேவா அ)லA  வாடைக:ேகா வ hNகைள  ெபD<> தL  

சTகTகேள, வ hVN வசதி ;VNறZசTகTக= எ5#பNகி5றன. 
�  ெசா@தமாக வ hN கVட  விL $  நபUக=  அைனவL   ஒ5<  திரBN  வ hN கVட 

;VNறZ சTகTகைள நி<Zகி5றனU.  

� இ_சTகTக= உ<#பினUகP:"  iமாU 10 Gத) 20 ஆணN கால தவனணயி), வ hVN 
கட5 த@A ,அவUகைள ெசா@த வ hN கV6:ெகா=ள  உதZகி5றன. 

� . சில வ hVN சTகTக=,  ெமா>தமாக காலி நிலTகைள வாTகி, வ hN கV6 

உ<#பினUகP:", வாடைக:"  வ hNகைள வி்டZ  ெசRகி5றன. 

� வாடைக:"  "6 இL:"  நபU  அ@த  வ hV6) Gk மதி#ைபைய]  ெசe>தி 
உJைமயாளராக ஆகZ   G6] . 

 

3. தயாJ#பாளUக= (உDப>தியாளU) ;VNறZ_ சTக  எ5றா) எ5ன? 

� உDப>தியாளUகளா) ஆர பி:க#பVN  நட>த#பNவA, உDப>தியாளU ;VNறZ 

சTகTக  ஆ" . 
� உDப>தியாளUக= அைனவL   ஒL ைமய   இட>திD" வ@A , உDப>தி நடவ6:ைககளி) 

ஈNபடலா .   
� அ)லA  அவரவU இL#பிட>தி) ,  உDப>தி ெசRத  G6ZDற ெபாLைள சTக>திட  

ஒ#பைட:கலா .  

� இnவைக உDப>தி  சTகTக=,  ெசலைவ "ைற>A உDப>தி  ெசRய#பVட ெபாLைள 
ைமயமாக  திரV6, ஒVN ெமா>தமாக ச@ைத இNகி5றன. 

 எ.கா:  ;VNறZ ெநசவாளUக=சTக ,  ;VNறZ  தh#ெபV6  தயாJ#பாளU  சTக , 

        த_i ெதாழிலாளU  ;VNறZ சTக   
 

4. ;VNறZ உழZ சTக  பDறி சி< "றி#$ வைரக. 

� உ=gJ) இL:"  ேவளாB "6க=, தTகளி5  நிலTகைள, தனி> தனிேய 

பயிJNவதD"  பதிலாக , அவUக= அைனவL  ஒ5றாக இைண@A, ேபரளவி) 

விவசாய  ெசRய உதZ  சTக , ;VNறZ உழZ சTக  என#பN . 
� அைன>A விவசாயிகP , நில>ைத ஒ5< திரV6, சTகமாக ெசய)பVடாe  , 

அவUகளி5 நில உJைம பாதி:க#படாA.  

� அவUக= அைனவL  சTக  அைம>A, அவUகேள நிUவாக: "kைவ ேதU@தN>A உழZ 

சTக>ைத  நிUவகி:க ேவBN .  
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� நிUவாக "k, ச@ைதயி5 ேதைவ:" ஏDப, தVப ெவ#ப நிைலைய ஒV6, எ@த பயிU 

ெசRவA, எ@த அளவி) ெசRவA என G6Z ெசR] . 

�  நில>ைத பTகாக ெகாN>த விவசாயிகP:"  வாடைக]  ,  ;Vடாக திரV6ய நில>தி), 
உைழ>ததD" ;லி]  ெப<வாUகள.  

� இ Gைற  ர~யாவி) மிகZ  ெவDறி கBடA.   
 
 

5. ெதாழி) Aைற ;VNறZ பDறி சி< "றி#$ வைரக. 
� இ@த சTகTக= சி< ெதாழி) ெசR]  உDப>தியாளUகளா) நட>த#பNகிறA. 

� ;VNறZ Gைறயி), சி< ெதாழி) மD<  "6ைச> ெதாழி) அைம:க இ@த சTக  

மி"@த உதவி $Jகி5றA. 

� உDப>தி# ெபாLVகளி5 தர>ைத உயU>A  mல#ெபாLVகைள# ெபற, இ@த சTகTக= 

மி"@த உதவி$Jகி5றன. 

 
ெபLவிைட வினா:க= 

1. ;VNறவி5 ெகா=ைகக= எ5ன?  (ஏேதf  5) 
1) த5னாUவ மD<  உ<#பினராவதD"> தைடயி)லா வாR#$  

� ;VNறZ எ5பA த5னாUவ அைம#$களா" .  

� இத5  ேசைவகைள# பாலின , சmக, இன, அரசிய) அ)லA  மத பா"பாN இ)லாம) 

அைனவL  ெபD< பய5 அைடயலா .  

2) ம:களாVசி Gைறயி) உ<#பினU கVNபாN  

� ;VNறZ ம:களாVசி  Gைறயி) அத5 உ<#பினUகளா) கVN#பN>த# பNகிறA.  

� உ<#பினUக=, ;VNறவி5  ேசைவகைள# பய5 பN>Aவதிe , ெகா=ைககைள 
அைம#பதிe , G6Zகைள எN#பதிe  தhவிரமாக தTகைள ஈNபN>தி ெகா=கிறாUக=.  

3) உ<#பினUகளி5 ெபாLளாதார பTகளி#$  

� உ<#பினUக= ;VNறZ mலதன>ைத சமமாகZ , ஜனநாயக Gைறயிe  பTகளி>A 

கVN#பN>Aகி5றனU.  

� இ@த ந5ைமக= உ<#பினUக= mலதன>தி) Gத�N ெசRவைதவிட, ஒ>Aைழ#$ட5 

நட>A  வியாபார விகித>தி) இL:" . 

4) க)வி, பயிDசி, மD<  தகவ)  

� உ<#பினUக=, ேதU@ெதN:க#பVட பிரதிநிதிக=, ேமலாளUக= மD<  

பணியாளUகP:கான க)வி மD<  பயிDசியளி#ைப ;VNறவி) வழT"கிறாUக=. 

� அவUக=, ;VNறZகளி5 இய)$  மD<   ந5ைமகைள# பறறி  ெபாA ம:கP:" 

ெதJவி:கி5றனU. 
5) ;VNறZகP:கிைடேய  ;VNறZ  

� ;VNறZ  உ<#பினUக=, தTக= உ<#பினUகைள  மிகZ   திறைமயாகZ , உ=gU, 
ேதசிய, பிரா@திய  மD<   சUவேதச கVடைம#$க= mல  ஒ5றாக இைண@A ;VNறZ 

இய:க>ைத  பல#பN>தZ  ெசRகி5றனU. 
6) சmக>திDகான கவைல 

� ;டNறவி) உ<#பினU ேதைவகைள# \U>தி ெசR]  ேபாA, உ<#பினUக= ஏD<: 

ெகா=P   ெகா=ைகக= மD<  திVடTகளி5  mல   சmகTகளி5  நிைலயான 
அபிவிL>தி:காக ;VNறZ சTகTக=  ெசய)பNகி5றன. 
 

2. ;VNறZ சTக>தி5 ந5ைமக= யாைவ? 

1) த5னாUZ  நி<ம   

� ;VNறZ சTகTகளி) யாU ேவBNமானாe  உ<#பினU ஆகலா . ப. உ<#பினU  

� ெதாைக]  மிகZ  "ைறவாக இL#பதனா), ெபாLளாதார  �தியாக பி5 தTகியவU 

Gத) G5ேனறியவU வைர எவL  உ<#பினராக ஆக G6] .  

� ஒLவU, எ#ேபாA ேவBNமானாe  சTக>ைத விVN    ெவளிேயறலா .  
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2) எளிைமயான ேதாD<வி#$  

� "ைற@தபVச  இளவU அ)லாத 25 உ<#பினUக= ஒ5< ேசU@A,  ;VNறZ சTக>திைன 

ஆர பி:கலா .  

� சTக>ைத ஆர பி:க, சVட சடT"க= அதிக   இ)ைல.  

3) ம:களாVசி  

� ;VNறZ சTகTக= “ஒLநபU  ஒL வா:"” எ5ற ேகாVபாV6)  இயTகி வL  

நி<மமா" .  

� உ<#பினU  எnவளZ பT" ைவ>திL@தாe , ஒLவா:" மVNேம அவரா) 
ெசe>தG6] .  

4) வJ_சeைக 

� அரi , ;VNறZ சTகTகைள ஊ:"வி:க பலவைக வJ_சeைககைள 
வழTகி வLகி5றA. 

5) சம>Aவ அ6#பைடயி) இலாப>ைத பகிUத)  

� ;VNறZ சTகTக= ஈVN  உபJ,  சம>Aவமாக அைனவU:"  பTகிVN தர#பNகிறA.  

� இத5 mல  ;VNறZ சTகTகளி5 அைன>A உ<#பினUகP  பய5ெப<வU.  

� ஈVN  உபJயி) 10 விk:காVைட சTக   ெசய)பVN வL  ப"தி  ம:களி5 நலf:" 

ெசலவிட ேவBN . 

6) வைரய<:க#பVட ெபா<#$  

� ;VNறZ சTக>தி) உ<#பினUகளாக ேசU@த நபUகளி5 ெபா<#$க= அவUக= 
வாTகிய பT" Gதeட5 அடTகி விNகிறA.  

� ;VNறZ சTகTகைள கைல:"  ேபாA,  அ@நி<வன>தி5 நிதி 
ெபா<#$கைள> தhU:க, உ<#பினUகளி5 ெசா@தெசா>A:கைள 
ஈNபN>தG6யாA.  

� எனேவ உ<#பினUகளி5 ெபா<#$ அளZைடயA. 

 
3. ;VNறZ சTக>தி5 வைககைள ;<க? 

( சி<விைட வினா:களிe=ள வினா எB 2,3,4,5  மD<  கீேழ]=ள வினாவிைன]  

ேசU>A ப6>A: ெகா=ளZ  ) 

4. YகUேவாU ;VNறZ சTக>ைத பDறி சி< "றி#$ வைரக. 

� இA YகUேவாUகளா)  ஆர பி:க# பNகி5றA.  
� இ@த சTகTக= மDற சி)லைற வணிகUகைள இலாப ஈVNவைதமVNேம 

"றி:ேகாளாக ெகா=ளாம), ம:கP:" தரமான ெபாLVகைள, சிற@த விைலயி) 

வழT"வைத  ேநா:கமாக ெகாBN இயTகி வLகி5றன. 
� ;VNறZ சிற#பTகா6, மாணவUக= ;VNறZ சTகTக=, ;VNறZ மளிைக 

சTகTக= ேபா5ற சTகTக= YகUேவாU ;VNறவி5 ஒL வ6வ  ஆ" . 
 

5. ;VNறZ_ சTக>தி5 நிதிைய தவறாக பய5பN>த G6]மா? ஆ  எனி) 

அதDகானகாரணTகைள;<க. 

� நி_சயமாக ;VNறZ_  சTக>தி5  நிதிைய தவறாக பய5பN>த G6] . 
� எ#ப6ெயனி), நிUவாக "kவி) இL#பவUக= நாணய> த5ைம "5றியவUகளாக 

இL:க ேநU@தா), சTகTகளி5  நிதிைய ைகயாட) ெசRA,  சTகTகைள பாதாள: 

"ழியி) த=ளி $ைத:"  வாR#$  நிைறயேவ உ=ளA. 
 

6. ;VNறZ சTக>திD" எN>A:காVNக= தLக.  

  1. இ@திய5 காபி ஹZv  (ெரvடாெரBV)      2.   மதU ெடRJ (ஆவி5)      3.   � மகிலா கிJயா  

       உ>ேயா: விஜஜ> பாபV   4.    இ@திய விவசாயிக= உரTக= ;VNறZ லிமிெடV (IFFCO)  

  5. இ@திய விமான நி<வன  (சர:") (C.G.H.S.Ltd)    6.  ேகாஆ#ெட:v  
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 அ>தியாய  8.  ப5னாVN நி<மTக= 

"<விைட  வி்னா:க= 

1. ப5னாVN நி<வன  - இல:கண  வைரக. 

� ைந). H. ேஜேகாபி அவUகளி5 ;D<#ப6,  

       “ப5னாVN நி<வன  எ5பA இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட நாNகளி) 

வியாபார>ைத நட>Aவதா" .”  
 

2. ப5னாVN நி<வன>தி5 ஏேதf  இரBN ந5ைமகைள விவJ. 

1) "ைற@தபVச:  ;லி  
� "ைற@த பVச:  ;லி வழT"  நாNகளி), தனA  நி<வனTகைள அைம#பதா), 

"ைற@த ெசலவி)  ெபாLVகைள]   ேசைவகைள]  வழTக G6கிறA.  

� அட:க விைலயி) ந5ைமகைள# ெப<வதா), தரமான ெபாLVகைள]   

ேசைவகைள]  "ைற@தெசலவி) கிைட:க வைக_  ெசRய#பNகிறA.  

2) தரமான ெபாLVக= 
� வளTக=, வசதிக=, அfபவ , சிற#பறிZ ஆகியவD<ட5 ஆராR_சி மD<  வளU_சி 

திVடTகP:காக, ப5னாVN நி<வனTக=, தாராளமாக ெசலவிNவதா), தரமான 
ெபாLVகைள]  ேசைவகைள]  "ைற@த ெசலவி) உDப>தி ெசRய G6கிறA. 

3) வா^:ைக> தர  உயUகி5றA  

� ப5னாVN  நி<மTக= தரமான ெபாLVகைள> தயாJ>A வழT"வதா), ம:களி5 

வா^:ைக> தர  உயUகிறA. 
 

3. ப5னாVN நி<வன>திD" ஏேதf  இரBN உதாரணTக= தLக. 

1. பாVடா  

2. ேகா)ேகV பாெமாலிn 

3. ேசானி காU#பேரச5 

4. i}கி 
5. ைடெம:v  

 
4. ஒL நாV6) பதிZ ெசRய#பVN ஒ5<:" ேமDபVட நாV6) ெதாழி) 

நட>தி:ெகாB6L:"  சில ப5னாVN நி<வனTகளி5 ெபயைர: "றி#பி்டZ . 
 

1.  பாVடா                   ---  பாVடா இ@தியா 

2. ேகா)ேகV பாெமாலிn   ---  ேகா)ேகV  இ@தியா 

3. ேசானி காU#பேரச5       ---  ேசானி இ@தியா  

4. i}கி                      ---   மாLதி i}கி 
5. ைடெம:v               ---  ைடெம:v வாV_ 

 
சி<விைட வி்னா:க=.  

1. ப5னாVN நி<வன>தி5 ந5ைமகைள விவJ. 

1) "ைற@தபVச:  ;லி  
� "ைற@த பVச:  ;லி வழT"  நாNகளி), தனA  நி<வனTகைள அைம#பதா), 

"ைற@த ெசலவி)  ெபாLVகைள]   ேசைவகைள]  வழTக G6கிறA.  

� அட:க விைலயி) ந5ைமகைள# ெப<வதா), தரமான ெபாLVகைள]   

ேசைவகைள]  "ைற@தெசலவி) கிைட:க வைக_  ெசRய#பNகிறA.  

2) தரமான ெபாLVக= 
� வளTக=, வசதிக=, அfபவ , சிற#பறிZ ஆகியவD<ட5 ஆராR_சி மD<  வளU_சி 

திVடTகP:காக, ப5னாVN நி<வனTக=, தாராளமாக ெசலவிNவதா), தரமான 
ெபாLVகைள]  ேசைவகைள]  "ைற@த ெசலவி) உDப>தி ெசRய G6கிறA. 
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3) வா^:ைக> தர  உயUகி5றA  
� ப5னாVN  நி<மTக= தரமான ெபாLVகைள> தயாJ>A வழT"வதா), ம:களி5 

வா^:ைக> தர  உயUகிறA  

4) பய5 பN>த#படாத வளTகைள Gைறயாக# பய5பN>Aத)  

� இைவ, தனA  சிற#$> ெதாழி) YVப அறிைவ# பய5பN>தி,  பய5பN>தாம) இL:"  
மனித வளTகைள]  ,  பயனDற ெசா>Aகைள]  Gkைமயாக#  பய5பN>Aவதனா), 
நாV65 ேதசிய  வLமான   ெபLமளZ உயUகிறA.  

5) நாV65 ெசலாவணி  ெசe>Aநிைல வளU_சி 
� இைவ, ஏD<மதிைய அதிக#பN>தி வளU_சி:"  வி>திNகி5றன.  
� இதனா), நாV65 ெசe>A நிைலைய பல#பN>Aகி5றA. 

 

2. ப5னாVN நி<வன>தி5 தhைமகைள விவJ.  

1) உ=gU> ெதாழி)கP:"  அபாய  

� இத5 மிக# ெபJய ெபாLதளாரச_  ச:தி, உ=நாVN> ெதாழி)களி5 G5ேனDற>திD" , 

தைடைய ஏDபN>AகிறA. 

�  பல  உ=நாVN நி<வனTக=, இைவகளா) அழி:க#பNகி5றன.  

� நாV6D"# ெபாLளாதார வளU_சிைய> தLவA ேபா5< ேதாDறமளி>A, 
உ=PU  ெதாழி)கைள அழி:கி5றன.  இ_ெசய), ” பi>ேதா) ேபாU>திய $லி” எ5ற 
பழெமாழிைய நம:" ஞாபக# பN>Aகி5றன. 

2) வழ:ெகாழி@த ெதாழி) YVப>ைத மாD<த)   

� வழ:ெகாழி@த ெதாழி) YVப>ைத, வளL  நாNகP:" மாD<வத5 mல , நாNகளி) 

ெதாழி) G5ேனDற  ஏDபN  எ5ற வாத   தவறானைவ. 
3) ஏைழ ம:கP:" ந5ைமயி)ைல  

� பண:காரUகளா)  மVNேம இ@நி<வனTகளி5  ெபாLVகைள வாTக G6] .   

� ஏைழ ம:கP:" , இ@நி<வனTகளா) எ#பயf  இ)ைல. 
4) உ=நாVN ம:கP:" ேவைலவாR#$  இழ#$  

� உ=நாVN ம:கP:காக: கணிசமான அளவி)  ேவைல வாR#பிைன,  ப5னாVN 

நி<வனTக= உLவா:கி தLவA இ)ைல. 
5) உ=நாVN> ெதாழி) மD<  ெபாLளாதார G5ேனDற  $ற:கணி#$ 

� உ=நாVN Gத�V6னா), ப5னாVN நி<வனTக= அதிக இலாப  ஈV6னாe , 
உ=நாVN> ெதாழி) மD<   ெபாLளாதார  G5ேனDற  ஏDபNவைத  இைவ 
$ற:கணி:கி5றன. 

 

 

 அ>தியாய  9.  அரi அைம#$க= 

"<விைட வின்ா:க= 

1. ப)ேவ< வைகயான ெபாA>Aைற நி<வனTகளி5 ெபயUகைள: "றி#பிNக. 

1) AைறவாJ  நி<வனTக=  2)  சVடGைற நி<வனTக=  3)  அரi நி<மTக= 
 

 

2. AைறவாJ அைம#$களி5 த5ைமக=  சிலவDைற: "றி#பிNக. 

1) இ<தியான ெபா<#$க= 
� AைறவாJ நி<வனTகளி5 ெபா<#$ எ5பA, அ>Aைறயி5 அைம_சக>Aட5 

ெதாடU$ைடயA. 

� AைறவாJ நி<வனTகP:" அ>Aைறயி5 அைம_சJடமிL@A , அதிகார   

கீ^ ேநா:கியவா< அதிகாJகP:" ெச)கி5றA. 

2) அரசி5 நிதி]தவி  
� பாராPம5ற  அ)லA சVடசைபயி5 ஆBN வரZ ெசலZ> திVட 

ஓA:கீV65 ப6, நிதி]தவி கிைட:கிறA. 
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3) ேமலாBைம 

� இதைன அரi அeவலUகேள ேமலாBைமெசRகி5றனU.  

� அரi அeவலUகP:" பணி_}ழ) எnவா< உ=ளேதா, அ மாதிJேய இT"  

நிலZகிறA.  

4) சVடவில:களி#$  

� அரசி5 ஒ#$தலி5றி, இ@நி<வனTகP:" எதிராக வழ:"> ெதாN:க இயலாA. 

 

3. பி5வL  ஒnவா5றிD"  இரBN உதாரணTகைள: "றி#பிNக.  

   அ. தனியாU Aைற நி<வனTக=  

    1. Jைலய5v நி<வன   2. இ@திய5 ஆயி) நி<வன  3.  6சிஎv நி<வன  ( டாடா   
      க5ச)ட5சி சUவ hசv )  4.  வி#ேரா நி<வன  5. ச>ய  க பிbVடU பிைரேவV லிமிெடV. 
ஆ. ப5னாVN நி<வனTக= 

1. பிலி#v    2. ேகாேகா ேகாலா கழக   3. bனி�வU லிமிெடV 

இ. ெபாA>Aைற நி<வனTக= 
1. இ@திய ஆ]= கா#பீVN: கழக            2.    இ@திய5 ஏUைல5v              3.   ஏU இ@தியா  
4.   எBெணR மD<  இயDைக எJவா] கழக .     5.  இ@திய உணZ:கழக  
 

 

4. ேதசிய பாAகா#$ திVட>திD"  ெபாL>தமான  ெபாA>Aைற  நி<வன>தி5 

ெபயைர "றி#பிNக. 

1.   அ�ச:தி ெதாழிDசாைல   2.  ேபாUகLவிக= உDப>தி ெதாழிDசாைல   3. எJவா] 
4.    பாAகா#$ ெதாழிDசாைல 
 

5. 2001 - ஆ  ஆBN ெதாழி)Aைற ெகா=ைக தhUமான>தி5 ப6, ெபாA>Aைற:" சில 

ெதாழி)க= மVடNேம ஒA:க#பV6L@தன. அ@த ெதாழி)களி5 ெபயUகைள 

"றி#பிNக. 

1. தாA#ெபாL= உDப>தி ெதாழிDசாைல   2. ைகவிைன# உDப>தி ெதாழிDசாைல    
2. iD<லா வளU_சி ெதாழி)க= 

 

6. AைறவாJ நி<வனTகP:" ஏேதf  இரBN உதாரணTகைள: "றி#பிNக. 

1. இ@திய இரயி)ேவ>Aைற     2.    தபா) த@தி Aைற     3 .  அகில இ@திய வாெனாலி 
         4.   lUதUஷ5  

 

7. அரi நி<ம>திD" ஏேதf  இரBN உதாரணTகைள: "றி#பிNக. 
 

1. இ@திய நில:கJ லிமிெடV    2. இ@திய எஃ" ஆைணய     3. தமி^நாN ேபா:"வர>A கழக     
 

சி<விைட வி்னா:க=.  

1. ம>திய அ)லA மாநில அரiக= எ@த@த ப"திகளி) ெதாழி) ெதாடTகலா . 

அnவா< ெதாடTகினா), நhTக= எ@த# ப"திைய G5ெமாழிவ hUக=. 

� எTக= ஊJe ,   
� தனியாU Aைற ஏDக அ`i  ெதாழி)க= நிைற@த# ப"தியிe , 
� எ@தவித வசதி]  இ)லாம), G5ேனDற  அைடயாம) உ=ள பி5தTகிய ம:க= 

வாk  ப"திகளி) ெதாழி) ெதாடTக, நா5 G5ெமாழிேவ5. 

       ( ேமDகBட m5< பதி)களி), ஏேதf  ஒ5ைற எkதZ  ---  ”எ@த@த ப"திகைள   
         G5ெமாழிவ hUக=”  என ேகV:க#பVடா), ேமDகBட பதி)க= அைன>ைத]  எkதZ  ) 
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2. ெபாA> Aைறயி5 கீ^வL  ப)ேவ< வைகயான அைம#$க= எ5ென5ன? 
1. இ@திய ஆ]= கா#பீVN: கழக            2.    இ@திய5 ஏUைல5v              3.   ஏU இ@தியா  

    4.  எBெணR மD<  இயDைக எJவா] கழக .  
    

3. ெபாA>Aைறயி5 கீ^வL  சில நி<வனTகளி5 ெபயUகைள பV6யலி்டZ . 

அவDைற வைக#பN>தZ . 

 

i) தபா) த@தி                                                          ---    AைறவாJ அைம#$ 
ii) இ@திய JசUn வTகி               ---  சVடGைற நி<ம  
iii) இ@திய5 ஏUைல5v              ---  ெபாA:கழக  
iv) தமி^நாN ேபா:"வர>A கழக   ---  அரiநி<ம   

 

4. AைறவாJ நி<வன  - இல:கண  வைரக. 
� அரi> ெதாழி)களி5  வ6வைம#$களி),  இA  மிகZ   ெதா5ைமயானதா"   
�  ெபாA நி<வனTகP:" , அரi:"   இ5ைறய }^நிைலயி) அத5 பணிகளி) 

ேவ<பாN  இL#பதி)ைல. 
�  ெதாட:க கால>தி)  நி<வ#பVட ெபL பாலானஅரiJைம நி<வனTக= அைன>A  

AைறவாJ  அைம#$:"_  சா5<களா" .  
� இ>AைறவாJ அைம#$க=, அ>Aைறயி5 உVபிJவாகZ  ,அ>Aைறயி5  Gk 

கVN#பாV6e   இயTக:  ;6யதா" . 
 

5. அரi நி<ம  எ5றா) எ5ன? 
( இ#பாட# ப"தியி) உ=ளைதேயா அ)லA அ>தியாய  6 – ) ப6>தைதேயா   
 எkதZ ) 
 

ெபLவிைட வி்னா:க= 
      
1. AைறவாJ நி<வனTகளி5 ந5ைமக= மD<  தhைமகைள விவJ. 

    ந5ைமக= 
1) எளிைமயான அைம#$  

� இதைனஅைம#பA எளிA.  

� இnவைம#$கைள நிUவாக G6Z எN>A அரi அைம#பA எளிய Gைறயா" .  

2) பாராPம5ற  அ)லA சVடம5ற>தி5 ேநர6: கVN#பாN  

� இதைன, பாராPம5ற  அ)லA சVடம5ற>தி5 mல  மVNேமேநர6யாக 

கVN#பN>த#பN .  

�  அ>Aைற அைம_சேர இதD" ெபா<#பாவாU.  

3) இரகசிய  கா>த)  

� பாAகா#$  மD<   அ�ச:தி Aைறக= ேபா5றைவ அரi>Aைறகளி5 கVN#பாV6) 

தா5  இL:கேவBN .  

� அ#ேபாAதா5 அ>Aைறகளி) பணியாளUக=, தTகளA பணிக=, ெகா=ைகக= மD<  

ெசய)பாV6ைன# பDறிய இரகசியTகைள# பாAகா>A ைவ:க G6] . 
4) ெபாA ம:கP:" வJ_iைம "ைறZ  

� இ>ெதாழி) நி<வனTக=, தTகளA வLமான>ைதஅரi: கL[லTக= mல  

ெசe>த#பNவதா), ெபாAம:கP:" "ைற@த வJேய விதி:க#பN   

5) சmக மாDற>திDகான கLவி  
� அரசாTக   ெபாLளாதார  மD<   சmக நhதிைய, அரi>Aைற நி<வனTக= mலேம 

சிற#பாக ெசய)பN>த G6] .  

� ஆகேவ, அரசாTக  சmக மாDற>ைத ஏDபN>த, Aைற  நி<வனTகைள கLவியாக 

பய5பN>Aகி5றன. 
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    தhைமக= 
1) தாமதG , சிக#$ நாடா ேபா:"   

� அரசி5  நைடGைறகைள]  மர$கைள]  பி5பD<வA , காலதாமதG , இதfைடய 

மிக# ெபJய "ைறபாடா" .  

� வணிக நி<வனTக=, காலதாமத G6Z எN#பA  ஏD$ைடயA அ)ல.  

2) ;Nத) வJ_iைம 

� AைறவாJ நி<வனTகளி) ஏDபN  நVட>ைத, ஈNகVட அரசி5  கL[ல>திலிL@A 

ெதாைகைய வழTக ேவB6]=ளA. இதனா)  ெபாAம:க= மீA ேமe  வJைய iம>தி 
வJ_iைம ;VNகிறA. 

3) ேபாV6யி5ைம 

� இதி) பணியாD<  அரi அeவலUக=, வணிக அfபவேமா அ)லA வியாபார ெவளி# 
பாUைவேயா இ)லாததா),  YகU ேவாJ5 விL#ப>ைத]  அ)லA ேதைவைய]  
அறி@A ெகா=ளாம), தTகளA "<கிய அfபவ>தி5 mல  வழிநட>தி, 
இ@நி<மTகளளி5 ெசய)திறைன "ைற:கி5றனU.  

4) பணியி) சராசJ அ�"Gைற 

� அரi அeவலUக=, தTகளA  பணியி) சராசJ  அ�"Gைற ேபா5ேற, இ@நி<வன 
பணியிe  ஈNபNகிறாUக=.  

� அதனா)  நி<வன>ைத: கVN#பN>Aகிற திறைம இ)லாம) ேபாகிறA.  

5) அரசி5 தைலயீN  

� இ@ நி<வனTகளி5 மீA, அளZ:கதிகமான கVN#பாN மD<  விதிகைள அரi 

iம>AகிறA 

�  ேமe , த5னாV_சி]ட5 பணியாDற விNவதி)ைல.  

� இதனா) ம@த# ேபா:" ஏDபVN, ெசய) திற5  பாதி:க# பNகிறA. 
 

 

 

2. ெபாA>Aைற நி<வனTகளி5 சிD#பிய)$க= யாைவ? (ஏேதf  ஐ@A மVN ) 
 

1) தனி>தியT"  சVட> த5ைம 
� இA ம>திய அ)லA மாநில அரசா) இயDற#பN  தனி_சVட>தி5 கீ^ ேதாD<வி:க# 

பNகிறA.  

� அ_சVட>தி5 mல  , அதDகானஅதிகாரTக=, ேநா:கTக=, பணிக= மD<  

பாராPம5ற  அ)லA சVடசைபயி5 mல  உLவா:க#பVட அைம_சக>Aட5 

ெதாடU$=ளA. 

2) நh6>த நிைல>த5ைம 

� ெபாA G>திைர]ட5 நh6>த நிைல>த த5ைம]ட5 சVட\Uவமாக ெசய)பN .  

� அரiட5  ெதாடU$ைடயA  மVN  அ)லாம), தனி>A  இயTக: ;6யA  

� இத5 ெசா>A:க= அைன>A   தன:"_ ெசா@தமானA  , த5ெபயJைலேய 
உட5ப6:ைக ெசRயZ  , வழ:"# பதியZ   இயe .  

3) அரசி5 Gத�N  

� தன:"> ேதைவயான Gத) Gkவைத] , அரசிடமிL@A ெப<கிறA.  

� எனிf , Gத�VN_ ச@ைதயிலிL@A , mலதன>ைத> திரVNகி5றன.  

4) நிதி த5னாVசி]Jைம 

� ெபாA:கழகTக= நிதி த5னாVசி ெபDறைவ 

� தன:கான வரZ ெசலZ> திVட>ைத தாேன தயாJ>A: ெகா=ளZ , அதDகானஅதிகார  

ெபD<: ெகா=ளZ  மD<  வியாபார>தி),  அ@த நிதிைய பய5பN>தZ  அதிகார  

ெபDறைவயா" .  

5) இய:"னரைவயா) நிUவாக   

� அரசா) பJ@Aைர:க#பVN நியமன  ெசRய#பVட இய:"னரைவ:" ேமலாBைம 
ெசR]  அதிகார  உBN.  

� ஆனா), கழக>தி5 அ5றாட நடவ6:ைககளி) அரசி5 தைலயீN இ)ைல. 
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6) பணியாளUக= நியமன   

� தன:"> ேதைவயான பணியாளUகைள, தாேன நியமன  ெசRA ெகா=ளZ , ஊதிய , 

பணி>த5ைம ஆகியவDைற கழகTகேள G6Z ெசRA ெகா=ளலா . 
 
 

 

3. அரi நி<மTகளி5 சிD#பிய)$க= யாைவ? (ஏேதf  ஐ@A மVN ) 
1) நி<ம_சVட>தி5 கீ^ பதிZ ெசRத)  

� 1956 ஆ  ஆBN நி<ம_ சVட>தி5 கீேழா அ)லA G@ைதய நி<ம_ சVடTகளி5 

கீேழா பதிZ ெசRதிL:கேவBN .  

� ைமய அரi ேநர6யாக,நி<ம_சVட>தி5 விதிகளி5 கீ^, அரi நி<மTக= 
அறிவி#$ ஆைணைய ெவளியிNகி5றன.  

2) அரசி5 நிUவாக G6Z  

� பாராPம5றேமா அ)லA சVடசைபயி5 அTகீகார  இ)லாமேலா அரi நி<ம>ைத 
அரசாTக  நிUவாக G6வி5 கீ^ அைம:கலா .  

3) நh6>த நிைல>த த5ைம 

� இA  தனி>த சVட\Uவ த5ைம]ைடய அைம#பா" .  

� தனA  ெசா@த ெபயரா) ெசா>A:கைள வாTகZ   உட5ப6:ைக ஏD#பN>தZ  

G6] .  

4) GkவA  அ)லA ெபL பா5ைமயான mலதன>ைத அரi வழT"கிறA  

� அரi நி<ம>திD" ேதைவயான mலதன>ைத "ைற@தபVச  51% GkவAேமா அ )லA 

ெபL பா5ைமேயா அரேச வழT"கிறA.  

� ஆனா), அத5 வLமான>ைத அரi  கL[ல>தி)  ெசe>AவA இ)ைல.  

5) ெபL பா5ைமயான அரi இய:"நUக=  

� அரசாTகேம ெபL பா5ைமயான mலதன>ைத வழT"வதா)  இய:"னUகைள 
நியமி:"  அதிகார  அரi:" உ=ளA.  

 

4. ெபாA: கழக>தி5 ந5ைமக= மD<  தhைமகைள விவJ. 

ந5ைமக=: 

1) த5னாVசி]Jைம 

� அரசி5  கVN#பாN இ)லாம), த5னhVசியாக  இயT"கிறA.  

� வியாபார }^நிைலகP:" ஏDபZ , அத5 ந5ைம:கP:காகZ , திற@தமனAட5 

G6Z எN:கி5றA.  

2) சVட அைம#$களி5 கVN#பாN  

� பாராPம5ற  அ)லA  சVடசைப அைம#$களி5  "k: கVN#பாN  mல  

கVN#பN>AகிறA.  

� இத5  ெசய)பாNக=, அத5 ந5ைம:" எதிராக இL@தா), அைத_ iV6: காVடZ  

ெசRகிறA.  

3) தயாU நிைல 

� இைவ சிற#$_ சVட>தி5 mல   உLவா:க#பNவதா) , அத5 ேதைவகைள] , 
ேநா:கTகைள]  நிைறேவDறி: ெகா=கி5றன.  

4) அரசி5 தைலயீ65ைம 

� அரசிய) தைலயீNகளா) ெபாA:கழக>திD", எnவித பாதி#$  ஏDபNவA இ)ைல.  

� இத5  ெகா=ைககP   ெசய)பாNகP   ெதாடU@A   நைடெப< .  

5) "ைற@த அளவிலான iரBடe:ேக  வாR#$  

� ெபாA: கழக>தி5 இய:"நரைவயி), சGதாய>தி5 பலதர#பVட பணியாளUக=, 

YகUேவாUக=, சGதாய நல விL பிக= ஆகிேயாைர, அரi  ேதU@ெதN>A இL#பதா), 
iரBட)  மD<   ஊழ) ஆகியைவ இL#பA இ)ைல. 
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தhைமக=:  
1) த5னாVசி  மD<  ெநகி^Z> த5ைம 

� த5னாVசி மD<  ெநகி^Z> த5ைம எ5பA, ஏVடளவி) மVNேம உ=ளA.  

� Aைற அைம_சUக=, அரi அeவலUக= மD<  அரசிய)வாதிக= mல  அதிகளவி)  

இைடb< ஏDபNகிறA. 
2) ெநகி^Z த5ைமயDற அரசியலைம#$  

� இதைன  உLவா:"  அரசிய) சVட# பிJZக= ெநகி^Z>த5ைம அயDறைவ. 
� எnவித>திe  மாDற:;6யA அ)ல.  

3) "ைறவான ேமலாBைம> திறைம 

� இத5 ேமலாBைம இய:"நUக= ெபJய அளவி), ேமலாBைம அறிZ 

ெபDறவUகளாகேவா, திறைமசாலிகளாகேவா  இL#பதி)ைல.  

� தனியாU நி<வனTகளி5  பணியாளUகளி5 ேமலாBைம> திறைம:", ெபாA: 
கழக>தி5 அeவலUக= ஈடானவUக= அ)ல. 

4) சிற#$_ சVட  இயD<வதி) சி:க)  

�  சிற#$_ சVடTகளா)  மVNேம இதைன உLவா:க G6] . 

�  இதைன உLவா:"  சVட நைடGைறக= சி:கலானைவ.  

5) GரBபாNக=  

� இத5  இய:"னரைவ உ<#பினUகளி5, ப)ேவ< "k:களிைடேய ப)ேவ< 

GரBபாNக= உLவாகி5றன. 

�  இதனா) ெபாA:கழகTகளி5 ெசய)திற5 ெபJA  பாதி:க#பNகிறA. 

 

5. AைறவாJ நி<ம>தி5 சிற#பிய)$க= யாைவ? 

1) இ<தியான ெபா<#$க=  

� AைறவாJ  நி<வனTகளி5 ெபா<#$ எ5பA அ>Aைறயி5 அைம_சக>Aட5 

ெதாடU$ைடயA. 

� AைறவாJ நி<வனTகP:" அ>Aைறயி5 அைம_சJடமிL@A, அதிகார  

கீ^ேநா:கியவா<  அதிகாJகP:"  ெச)கி5றA. 

2) அரசி5 நிதி]தவி  

� பாராPம5ற  அ)லA சVடசைபயி5 ஆBN வரZ ெசலZ> திVட ஓA:கீV65 
ப6  நிதி]தவி கிைட:கிறA.  

� அரசி5 கL[ல>திடமிL@A, நி<வனTகP:" வLவாR ெச)கிறA. 

3) கண:கியe  தணி:ைக]   

� சாதாரண வரZ ெசலZ> திVடமிட),  கண:கிய) மD<  தணி:ைக 
நைடGைறக=, அரசி5 அைன>A AைறகP:"  ெபாL@A .  

4) ேமலாBைம 

� இதைன அரi அeவலUகேள ேமலாBைம ெசRகி5றனU.  

� அரi அeவலUகP:" பணி_}ழ) எnவா< உ=ளேதா, அA ேபாலேவ  இT"  

நிலZகிறA.  

5) சVட வில:களி#$  

� அரசி5 ஒ#$த) இ5றி,  இ@நி<வனTகP:" எதிராக வழ:"> ெதாN:க 
G6யாA. 
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அல" - 3     ேசைவ> ெதாழி)க= I 
அ>தியாய  10.  இ@திய JசUn வTகி 

"<விைட வி்னா:க=: 

1. ேசைவ> ெதாழி)களி) உ=ள ேசைவக= யாைவ? 
� க)வி, மL>Aவ , iகாதார   ேபா5ற ேசைவ>  ெதாழி)க= பல �DறாBNகளாக 

இL@A வLகி5றன.  

� உலக  வU>தக>தி) ேசைவ> ெதாழி)க= 1970 ஆ   ஆB6D"#  பி5னU அதிக 

G:கிய>Aவ   ெபD<  வLகிறA 

 

2. வTகியி5 ெபாLைள எkAக. 

� 1949 ஆ  ஆB65 வTகி ஒkT" Gைற_ சVட>தி5  ப6, "Gத�N ெசRவதDேகா, கட5 

வழT"வதDேகா, ேகVட உட5  அ)லA  காேசாைல, வைரேவாைல அ)லA பணவிைட 
மD<G=ள Gைறகளி) திL ப: ெகாN#பதDேகா ெபாA ம:களிடமிL@A ைவ#$ 

ெதாைககைள# ெபD<: ெகா=P  ெசய) வTகியிய)" என#பN .  

� அ#பணிகைள ேமDெகா=P   நி<வன , வTகி  ஆ"   என வைரவில:கண  

;<கிறA. 

 

3. ம>திய வTகி பDறி iL:கமாக வி்ள:"க. 

� 6கா அவUகளளி5 ;D<# ப6, " ஒL நாV65 பண  மD<  வTகி: கVடைம#பி5, உ_ச 
நிைலயமாகZ , ேதசிய# ெபாLளாதார  நலf:காகZ , சிற@த Gைறயி) ெசய)பN  

வTகி, அ@த நாV65 ைமய வTகி என#பN ."  

 

4. இ@திய JசUn வTகியி5 பணிக= யாைவ?  

� இ@திய JசUn வTகியி5 ெசய)பாNகைள,m5< தைல#$களி) ெதா":கலா .  

         1.  தைலைம மD<  ேமDபாUைவ# பணிக=  2.   பார பJய# பணிக=  
    3.   ேம பாVN# பணிக= 

 

சி<விைட வி்னா:க= 

1. வTகி ேசைவகளி5  G:கிய>Aவ>ைத:  "றி#பிNக. 

� ஒL நாV65 வU>தக , வாணிக  மD<   ெதாழி)களி5  நர $  மBடலமாக  வTகி 
கLத#பNகிறA.  

� இA  நாV65  வழ:கமான ெசய)பாNக= மD<   ேம பாVN:கான பண> ேதைவகைள_  

ச@தி#பதி) G:கிய#  பT"  வகி:கிறA.  

� ஒnெவாL  நாVN:"   ஒL ைமய வTகி உ=ளA.  

� இA நாV65 அரசாTக>திD"_ ெசா@தமானA.  

� ஒL நாV65 அைன>A வTகிகளி5 ெசய)பாNகைள கVN#பN>A  அதிகார  இ@த உ_ச 
வTகியிட  ஒ#பைட:க# பVN=ளA.  

� ைமய வTகிக= ெவnேவ<  நாNகளி) ெவnேவ< ெபயUகளா) அைழ:க#பNகி5றன.  

� இ@தியாவி) ,  இ@திய JசUnவTகி (Reserve Bank of Inda - RBI) ைமய வTகியாக_ 

ெசய)பNகிறA. 
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2. இ@திய JசUn வTகியி5 ேதாDற  பDறி ;<க. 

� இ பீJய) பாT ஆ#  இ@தியா பண  ெவளியீN  மD<  ைமய வTகி:கான பிற 
கடைமகைள ஆDறி வ@தA.  

� 1926 ஆ  ஆB6), ஹி)ட5 – யT ஆைணய  அ)லA இ@திய நாணய  மD<   

நிதியிய)  ெதாடUபான இராய) ஆைணய   ஒL ைமய வTகி  உLவா:க# 

பJ@Aைர>தA.  

� அத5 விைளவாக, இ@திய JசUn வTகி சVட  1934 இ) உLவா:க#பVN, இ@திய JசUn 
வTகி  ஏ#ர) 1, 1935 Gத) ெசய)பாV6D"  வ@தA. 

�  இ@திய JசUn வTகியி5 �.5 ேகா6 mலதன  �பாR. 100 மதி#$=ள GkவA  

ெசe>த#பVட பT"களா) உLவா:க#பVடA. 

� அத5  தைலைம அeவலக ,  ெகா)க>தாவி) இL@தA பி5னா் 1937  இ) G ைப:" 

மாDற#பVடA. 

� இ@திய JசUn வTகி 1947 வைர,பUமா நாV6D"   ஜூ5 1948 வைர பாகிvதா5 

நாV6D"  ைமய வTகியாக_ ெசய)பVடA. 

 

3. இ@திய JசUn வTகியி5 நிUவாக>தி) ஈNபVN=ள நபUக= யாU? 

1) ஒL ஆPநU மD<  நா5" AைணநிைலஆPநUக=, நா5" ஆBNகP:"#         
       பதவி வகி:"  வைகயி) நியமி:க#பNவாUக=,  

2) ப)ேவ< Aைறகளி) இL@A ப>A இய:"னUக=, 

3) இரBN அரi அதிகாJக= 

4) நா5"  இய:"நUக= ( வVடார வாJயTகளி) இL@A ஒnெவாLவU) 

 

ெபLவிைட வி்னா:க= : 

1. இ@திய JசUn வTகியி5 ப)ேவ< ெசய)பாNகைள விJவாக வைக#பN>Aக. 

1) உலக நிதி நி<வனTகளி) இ@தியாவி5 பிரதிநிதி  
� சUவேதச வTகியிய) தரநிைலகP:கிணTக ந)லிண:க  மD<  நிைல>த5ைமைய# 

பராமJ#பதDகாக இ@திய JசUnவTகியானA , வTகியிய) ேமDபாUைவ ேபஸ) 

"kZட5 1997 ஆ  ஆBN Gத) இைண@A ெசய)பVN வLகிறA.  

� ப5னாVN ம<சரீைம#$ மD<  ேம பாVN வTகி மD<  ப5னாVN நாணய நிதிய>தி) 

(IMF) 6ச பU 27, 1945 Gத) இ@திய அரசி5 பிரதிநிதியாக, இ@திய JசUn வTகி இL@A 

வLகிறA.  

2) இ@திய வTகிகளி5 கVடைம#பிைன ஒkT"பN>Aத) மD<  

ேமDபாUைவயிNத)  

� நாV6) உ=ள அைன>A வTகிகைள]  ஒkT"பN>த, விJவான வழிகாVNத)கைள, 
இ@திய JசUn வTகி வ">A வழTகி வLகிறA. 

�  இ@திய JசUn வTகி சVட  1934  மD<  வணிக வTகிகளி5  ஒkT" Gைற_ சVட  1949 
ஆகியவDறி5  கீ^ வணிக வTகிகP:"  உJம  வழT"த), கVN#பN>Aத)  மD<  

ேமDபாUைவயிNத)  ேபா5ற அதிகாரTகைள JசUn வTகி  ெகாBN=ளA.  

� எ@தவணிக வTகிைய]  ஆRZ ெசRயZ , வTகிகளிடமிL@A ேதைவயான 
தகவ)கைள: ேகVN# ெபறZ  அதிகார   ெகாB6L:கிறA.  

3) பணவிய) உ_ச நிைல அதிகாJ  

� விைலவாசி நிைல> த5ைமைய] , பணவ h:க# ேபா:"கைள]  ஒkT"பN>Aத) 

மD<  ெபாLளாதார வளU_சிைய ேம பN>A  வைகயி) நாV65 பணவிய) 

ெகா=ைகைய இ@திய JசUn வTகி  நிUமாணி:கிறA. 
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�  இA விவசாய>திDகான நிதிகைள வழT"த), திVடTகைள அம)பN>AவதDகான 
ஆதாரTகைள>  திரVNத), வTகி  கட5 மD<   சUவேதச  நிதி ச ப@தமான 
சVடTகைள இயD<த) பDறிய ஆேலாசைனகைள அரi:" வழT"கிறA.  

4) ெபாLளாதார  அளZL:கைள  ;U@A  கBகாணி>த)  

� ெபாLளாதார>தி5 பர@த அளZL:களான ேவைலவாR#$ நிைல, விைலவாசி அளZக= 
மD<  உDப>தி அளZ, வU>தக_ iழDசிக=, அய)நாNகளி5  Gத�VN உ=ளhNக= 
மD<  ெசe>த) சமநிைல ேபா5றைவகைள இ@திய JசUn வTகி ;U@A 

கBகாணி>A#  ெபாLளாதார உ<தி> த5ைம மD<  வளU_சிைய அைடவதD" 

உதZகிறA. 

�  இ@திய JசUn வTகியி5  நிதி ேமDபாUைவ வ)eநU"k,  "ைற@தபVச  மாத>திD" 

ஒL GைறயாவA (சில சமய  ஒnெவாL நாளிe )  ;6,  நாN GkவA  நட#$ 

நிக^Zக= அைன>ைத]  கவனமாக: கBகாணி>A  G6ெவN:கிறA.  

5) $திய சவா)கP:" உடன6யாக# பதிலளி#பA  

� இ@திய வTகி அைம#$:" எதிராக ,எ#ெபாkெத)லா  $திய சவா)க= எk@தாe , 
இ@திய JசUn வTகி உடன6யாக ஒL "kவிைன ஏDபN>தி, ஆRZ ெசRத)  மD<  

தைலைம iDறறி:ைககைள ெவளியிNத)  ேபா5ற பணிகைள ேமDெகாBN, இ@திய 

வTகிகைள வe#பN>AகிறA.  

� JசUn வTகியி5  iDறறி:ைகக= மD<   வ)eநU "k அறி:ைககளி),  வள  

ேசU:"   பல  தகவ)கைள:  காணலா . 
 

2. இ@திய JசUn வTகியி5 நி<வன: கVடைம#$ பDறி விJவாக வி்ள:"க. 

� இ@திய JசUn வTகியி5  தைலைமயக  G ைபயி) அைம@A=ளA.  

� 2017 ஆ  ஆBN Gத) 33 Aைறகைள ெகாBN=ளA.  

� G ைப, தி)லி, ெகா)க>தா மD<  ெச5ைன ஆகிய நா5"  மBடல அeவலகTக= 
Aைணநிைல ஆPநUகளி5  தைலைமயி)  ெசய)பN  வVடார  வாJயTகளி5 கீ^ 
ெசய)பVN வLகி5றன.  

� 19 பிரா@திய அeவலகTகP ,  11 Aைண அeவலகTகP   இத5 கீ^ 
ெசய)பNகி5றன (2017) 

� இதfைடய  ம>திய இய:"நUக= வாJய>தா) நிUவகி:க#பNகிறA.  

� இ@த வாJய>தி5 21 உ<#பினUகP   இ@திய அரசா) நியமி:க#பNவாUக=.  

அதி) உ=ளவUக= பி5வLமா<,  

i) ஒL ஆPநU  மD<   நா5" Aைண நிைலஆPநUக= நா5" ஆBNகP:"# பதவி  

வகி:"  வைகயி) நியமி:க#பNவாUக=,  

ii) ப)ேவ<  Aைறகளி) இL@A ப>A  இய:"னUக= 

iii) இரBN  அரi அதிகாJக= 

iv) நா5" இய:"நUக= ( வVடார வாJயTகளி) இL@A ஒnெவாLவU ) 
 

3. ம< வாTக) விகித  எ5றா) எ5ன?  

� JசUn வTகி அரசி5  பிைணயTகைள (பிற பிைணயTகP  ;ட) வணிக 

வTகிகளிடமிL@A  ெபD<:  ெகாBN,  கட5 வழT"  வV6 விகித>ைத: "றி:" . 
 

4. பி5னிVN ம< வாTக) விகித  எ5றா) எ5ன? 

� JசUn வTகி அரi பிைணயTகைள: ெகாN>A, வணிக வTகிகளிட  கட5 ெப<  வV6  

விகித>ைத: "றி:"  

( இ@திய JசUn வTகியி5 பார பJய பணிக=, ேம பாVN பணிக=, சாதைனக= ேபா5ற 
வினா:கP:"  பதி) எkத தயாU ெசRA: ெகா=PTக=) 
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 அ>தியாய  11.  வTகிகளி5 வைகக= 
"<விைட வி்னா:க= 

1. வணிக வTகிகளி5 ெபாL= தLக. 

� ெபாA ம:களிடமிL@A  ைவ#$கைள#  ெபD<, இலாப  ச பாதி#பதDகாக வU>தகUக=, 
தனிநபUக= ஆகிேயாL:" , 

�  விவசாய , ெதாழிDசாைலக=, ேபா:"வர>A ேபா5ற AைறகP:"  கட5கைள 
வழT"கி5றன. 

� பண>ைத அf#$த), ெபVடக வசதி அளி>த), காேசாைலகP:"# பண  வழT"த), 
ேபா5ற இதர ேசைவகைள]  அைவக= வழT"கி5றன. 

 

2. ெதாழிDAைற வTகிகைள# பDறி  நhவ hU அறிவA யாA? 

� ெதாழி)கP:கான நிதிகைள# ெபJய அளவி) வழT"வA,  
� அைவகளி5 விJவா:க , நவ hனமயமா:க) ஆகியவDறிD" நிதி அளி#பA ேபா5ற 

ேசைவகைள_ ெசRவA வளா்_சி வTகிக= எf  தனி வைக வTகிக= ஆ" .  
� ேமe  அைவ ெதாழி)Aைற வTகிக= எனZ  அைழ:க#பNகி5றன. 

� இ@திய> ெதாழி) வளU_சி (IDBI) வTகியானA I964 இ), தைலைம வளா்_சி வTகியாக 
நி<வ#பVடA. 

3. வணிக வTகி  ெதாடUபாளU பDறி iL:கமாக வி்ள:"க. 

� "ைற@தபVச_ ெசலவி) வTகியிய) ேசைவகைள வழTகிட, வTகிக= சி)லைற 
GகவUகைள# பணியமU>AகிறாUக=. 

� அரi சாUபDற நி<வனTக= அ)லA தனிநபUக=, G5னா= இரா�வ>தினU 
ேபா5ேறாU வTகி ெதாடா்பாளா்களாக விBண#பி:க G6] . 

� வTகி ெதாடா்பாளா்கைள ஈNபN>A  வTகிக= அவUகளி5 ெசய)பாV6D"> தாTகேள 
ெபா<#$ ஏDகேவBN .  

� ஒL நாV6e=ள ஒL வTகி, ெவளிநாV6) உ=ள மDெறாL வTகிைய, வTகி 
ெதாடா்பாளராக (நியமனவTகியாக) ெசய)பN>த G6] . 

4. ெவளிநாVN வTகிக= எ5றா) எ5ன? 

� ெவளிநாV6) பதிZ ெசRய#பVட அeவலக>ைத] , இ@தியாவி) கிைள 
அeவலக>ைத]  ெகாBட வTகிக=, ெவளிநாVN வTகிக= எ5< 
அைழ:க#பNகி5றன. 

� எ.கா 
i) பாT: ஆஃ# அெமJ:கா   -  அெமJ:கா 
ii) பாU:ேலv பாT:         -  இTகிலா@A  
iii) 6]VெசபாT:              -  ேமD" ெஜUமனி 

 

5. சிறிய நிதி வTகிக= எ5றா) எ5ன? 

� சிறிய நிதி வTகிக= , வTகிக= இ)லாத ப"திகளிe , 

�  வTகி ேசைவ "ைறவாக உ=ள ப"திகளிe  நிதி உதவி வழTக ஏDபN>த#பVட 
தனியாU வTகிக=ஆ"  

6. ெசe>த) வTகி எ5றா) எ5ன?  

� சி< ெதாழி)க=, "ைற@த வLமான   ெகாBட "N பTக=, மD<  
$ல ெபயU@த ெதாழிலாளUக= ஆகிேயாL:"# பண  ெசe>த) மD<  நிதி 
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ேசைவக= பரவலா:க#பNவைத விJZபN>AவதDகாக_ ெசe>த) வTகிக= 
அைம:க#பVடன. 

 
7. அரi வTகிக= அ)லA ெபாA>Aைற வணிக வTகிக= எ5றா) எ5ன? 

� எ@த ஒL வTகியி5 பT"களி) 51 சதவிகித>திD"  "ைறவி)லாத பT"கைள அரi 
ெபDறிLகிறேதா, அA அரi வTகிக= அ)லA ெபாA>Aைற வணிக வTகிக= எ5< 
அைழ:க#பNகி5றன. 

            எ.கா :  
1. பாரத vேடV வTகி (SBI)  2. இ@திய> ெதாழி) ேம பாVN வTகி (IDBI) 

 
சி<விைட வி்னா:க=  

1. உ=gU ப"தி வTகிக= பDறி சி< "றி#$ வைரக, இரணN உதாரணTகைள> 
தLக. 

� உ=gU ப"தி வTகி (LAB) திVட  ஆகvV1996 இ) இ@திய JசUn வTகியா) 
அறிGக#பN>த#பVடA.  

� கிராம#$ற மD<  சி< நகU#$ற# ப"திகளி), சிறிய தனியாU வTகிகளாக உ=gU 
ப"தி வTகிக= அைம:க#பNகி5றன.  

� ஒnெவாL வTகி]  அLகி) உ=ள இரBN அ)லA m5< மாவVடTகைள 
இைண>A_ ேசைவ ெசRகி5றA.  

� கிராம#$ற_ ேசமி#$கைள> திரVNவA , அேத ப"தியி) Gத�N ெசRவA  அவDறி5 
G:கிய ேநா:கTக= ஆ" . 

� உதாரண  : 

i) கைரேயார உ=gU ப"தி வTகி, விஜயவாடா, ஆ@திர# பிரேதச .  

ii) கிL~ணாபீமா v Lதி உ=gU ப"தி வTகி, மஹ\#நகU, ஆ@திர# பிரேதச  
மD<   

iii) iப>ரா உ=gU வTகி லிமிெடV, ேகா)\U, மகாரா~6ரா. 

 

2. வVடார: கிராமிய வTகிகளி5 ேநா:கTக= யாைவ? 

� ;VNறZ சTகTகேளாN ேசU@A, கிராம#$ற# ெபாLளாதார>ைத ேம பN>த_ 
ெசRவதா" .  

� கிராம# ெபாAம:களிடமிL@A ைவ#$கைள> திரV6, கிராம#$ற: 
ைகவிைனஞUகP:" , சிறிய ெதாழி) GைனேவாL:" , விவசாயிகP:"  கடfதவி 
அளி:கிறA.  

� கிராமிய: கட5 வழT"பவUகைள_ சாU@A, ெபாAம:க= வாk  நிைலைய> தN:க 
GயDசி ெசRகிறA. 

3. விவசாய மD<  ;VNறZ வTகிகளி5 பய5கைள: "றி#பிNக. 

� உ<#பினUகP:கான ேசைவைய: கிராம#$ற மD<  விவசாய வளU_சி:காக 
வழT"வA ;VNறZ சTகTகளி5 G:கிய ேநா:க  ஆ" . 

� ;VNறZ சTகTகP:" நிதியளி#பதDகாக, மாநில அரசாTகTகP:" நிதிக= மD<  
மானியTகைள வழT"கிறA.  

� நhU#பாசன_ ேசமி#$, நhU#பாசன Gைற, ேவளாBைம கா#பீN, கிராம#$ற> A#$ரZ 
ேபா5றதிVடTகளி), ேதசிய: ;VNறZ வளU_சி: கழக  (NCDC) கவன  ெசe>AகிறA. 
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ெபLவிைட வினா:க=  

1.  ப)ேவ< வைகயான வTகிகைள_ ெசய)பாNகளி5 அ6#பைடயி) 
வைக#பN>Aக. உதாரண  தLக. 
1) ம>திய வTகி 

� ஒL நாV65 பண  மD<  வTகி: கVடைம#பி5, உ_ச நிைலயமாகZ , ேதசிய# 

ெபாLளாதார  நலf:காகZ , சிற@த Gைறயி) ெசய)பN  வTகி, அ@த நாV65 ைமய 

வTகி என#பN . 

� ைமய வTகிக= ெவnேவ<  நாNகளி) ெவnேவ< ெபயUகளா) அைழ:க#பNகி5றன.  

� இ@தியாவி) ,  இ@திய JசUnவTகி (Reserve Bank of Inda - RBI) ைமய வTகியாக_ 

ெசய)பNகிறA. 

2) வணிக வTகிக=  

� இnவைகவTகிக= ெபாAம:களிடமிL@A  ைவ#$கைள# ெபD<, இலாப  
ச பாதி#பதDகாக வU>தகUக=, தனிநபUக= ஆகிேயாL:" , 

�  விவசாய , ெதாழிDசாைலக=, ேபா:"வர>A ேபா5ற AைறகP:"  
கட5கைள வழT"கி5றன. 

எ.கா :  
1.  vேடVபாTஆ# இ@தியா                    2.  க�U ைவvயா வTகி                                                                     

3. vடாBடUN சாUVடUN வTகி. 

3) வளU_சி வTகிக= 

� ெதாழி)கP:கான நிதிகைள# ெபJய அளவி) வழT"வA,  
� அைவகளி5 விJவா:க , நவ hனமயமா:க) ஆகியவDறிD" நிதி அளி#பA ேபா5ற 

ேசைவகைள_ ெசRவA வளா்_சி வTகிக= எf  தனி வைக வTகிக= ஆ" .  
� ேமe  அைவ ெதாழி)Aைற வTகிக= எனZ  அைழ:க#பNகி5றன. 

எ.கா:  

I. இ@திய> ெதாழி) நிதி: கழக  - IFCI  
II. இ@திய_ சி< ெதாழி)க= வளா்_சி வTகி – SIDBI  
III. G>ரா வTகி  ("<@ெதாழி) வளா்_சி:காக) 

4) ெவளிநாVN வTகிக=  

� ெவளிநாV6) பதிZ ெசRய#பVட அeவலக>ைத] , இ@தியாவி) கிைள 
அeவலக>ைத]  ெகாBட வTகிக=, ெவளிநாVN வTகிக= எ5< 
அைழ:க#பNகி5றன. 

� எ.கா 
1. பாT: ஆஃ# அெமJ:கா   -  அெமJ:கா 
2. பாU:ேலv பாT:         -  இTகிலா@A  
3. 6]VெசபாT:              -  ேமD" ெஜUமனி 

5) ;VNறZ வTகிக=  

� இ@தியாவி) உ=ள அைன>A: ;VNறZ வTகிகP  அத5 வா6:ைகயாளUக= அ)லA 
அத5 உ<#பினUகளாக உ=ள விவசாயிக=, சிறிய வU>தகUக= ேபா5றவUகP:"_ 
ெசா@தமானA. 

�  இ@திய: ;VNறZ வTகிக= நகU#$றTகைள அ)லA கிராம#$றTகைள 
அ6#பைடயாக: ெகாBடைவ. 

� எ. கா : 

               I. ேதசிய ேவளாB;VNறZ ச@ைத#பN>த) ;Vடைம#$ இ@தியா லிமிெடV.  
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               II. தமி^நாN மாநில> தைலைம;VNறZ வTகி - தைலைமஅeவலக , ெச5ைன 

               III. மAைர மாவVட ம>திய: ;VNறZ வTகி லிமிெடV 

               IV. வ>தல"BN ;VNறZ நகர வTகி லிமிெடV, திBN:க) மாவVட  

6) சிற#$ வTகிக=  

� அரசாTக>தா) சிற#$ ேநா:கTகP:காக_ சில வTகிக= உLவா:க#பNகி5றன.  
� இ@திய ஏD<மதி - இற:"மதி வTகி_ சVட  1981 இ5 ப6 இ@திய ஏD<மதி - இற:"மதி 

வTகி உLவா:க#பVடA.  
� அத5 G:கிய ேநா:க , இ@திய வணிகUகளி5 சUவேதச வU>தக>ைத ேம பN>AவA 

ஆ" . 
� எ.கா :  

I. இ@திய ஏD<மதி - இற:"மதி வTகி (EXIM வTகி)  

II. ேதசிய வ hVN வசதி வTகி (NHB) 
 

2. உJைமயாளUக=Gைற அ6#பைடயி) வTகிகைள வைக#பN>Aக. 
1) அரi வTகிக= அ)லA ெபாA>Aைற வணிக வTகிக=  

� எ@த ஒL வTகியி5 பT"களி) 51 சதவிகித>திD"  "ைறவி)லாத பT"கைள அரi 
ெபDறிL@தா), அA அரi வTகிக= அ)லA ெபாA>Aைற வணிக வTகிக= எ5< 
அைழ:க#பNகி5றன. 

            எ.கா :  
1. பாரத vேடV வTகி (SBI)  2. இ@திய> ெதாழி) ேம பாVN வTகி (IDBI) 

2) ெபாA: ;VNL வைக வTகிக=:  

� ஒnெவாL ெபாA: ;VNL வTகி] , பாராPம5ற>தி5 தனி_ சVட>தா) 
உLவா:க#பVN இ@திய அரi:" Gk ெசா@தமானதாக உ=ளன.  

எ.கா : IFCI, SIDBI, EXIM வTகி 

3) தனியாU Aைற வணிக வTகிக= : 
� தனி நபUகP:"_ ெசா@தமான அைன>A வTகி நி<வனTகP  தனியாU Aைற வணிக 

வTகிக= எ5< அைழ:க#பNகி5றன.  
� அைன>A: ;VNறZ வTகிகP , அத5 உ<#பினUகளான ெபாAம:கP:"_ 

ெசா@தமானைவ 
 

அ>தியாய  12.  வனிக வTகிகளி5 பணிக= 

"< வினா:க=  

1. ைகேபசி வTகியிய) பDறி: ;<க. 
� ெபL பாலான வணிக வTகிக=,iV6ைக ைகேபசிகளி) பதிவிற:க  ெசRய:;6ய 

கணினி நிர)கைள அதாவA ெசயலிக= (App) எ5< அைழ:க#பN  நிர)கைள 
வ6வைம>A=ளன.  

� iV6ைக ைகேபசிகளி) இL:"  இ@த# பய5பாVைட: ெகாBN ஒL வா6:ைகயாளU 
தனA கண:ைகஎTகிL@A  இய:கG6] .  

� இ@த_ ேசைவயிைன: ைகேபசி வTகியிய) எ5< அைழ:கி5ேறா . 
 

2. பD< அVைடயி5 ேதைவைய: "<கிய அளவி) விள:"க. 

� தானியTகி பண  வழT"  அVைடேய (ATM Card) பD< அVைட (Debit Card) எ5<  
அைழ:க#பNகிறA.  

� இ@தியாவி5 எ@த# ப"தியிe  ெபாL=கைள வாTகேவா அ)லA ேசைவகைள# 
ெபறேவா அதிக அளவி) இ@த அVைட பய5பNகிறA. 
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3. கட5 அVைட– எ5றபத>திைன_ iL:கமாக விள:"க. 

� வா6:ைகயாளUக= மD<  பிற த"தி]=ள நபUகP:": கட5 அVைடகைள வTகிக=, 
வழT"கி5றன.  

� இ@த அVைடmல , இ@தியாவி) எ@த: கைடயிe  ெபாL=க= மD<  ேசைவகைள 
G5பண  ெசe>தாம) கடனாக வாTகG6] .  

� ெகாN:க#பVட கால>திD"= கட5 நிeைவ> ெதாைகைய_ ெசe>திவிVடா) வV6 
விதி:க#பNவதி)ைல. 
 

4. தானியTகி பண  வழT"  அVைட# பDறி நhவ hU அறிவA யாA? 
� தானியTகி பண  வழT"  அVைடைய# பய5பN>தி இ@தியாவி) எTகிL@A  

எ@தெவாL ேநர>திe  பண>ைத எN:கG6] . 
� இய@திர  வா6:ைகயாளUகளி5 கண:கி) இL:"  மீதி இL#$ ெதாைகைய]  

காVNகி5றன. 
 

5. மி5ன�  தhUவக_ ேசைவக= (Electronic Clearing System) பDறி ஒL "றி#$ 
எkதக. 

� 1995 இ) JசUn வTகியா) மி5ன� தhUவக ேசைவக= ெதாடTக#பVடA.  
� இA, ஒL வTகியி) இL@A மDெறாL வTகி:" நிதி பJமாDற  ெசRய#பய5பN  

ஒL வைக மி5ன� Gைறயா" . 
�  “ECS - வரZ” GைறயானA ச பள , பTகாதாய , வV6, ஓR[திய  ேபா5றவDைற 

அf#$வதD"# பய5பNகி5றA. 
 

6. காேசாைல - வைரவில:கண  தLக  
� மாD<Gைற ஆவண_ சVட  1881 இ5 ப6, “காேசாைல எ5பA, ஒL "றி#பிVட 

வTகியU மீA வைரய#பVட, ேகV"  ேபாA தர#படேவB6ய ஒL மாD<Gைற 
உB6ய) ஆ" ”. 
 

7. கீறலிVட காேசாைல எ5றா) எ5ன? 
� காேசாைலயி5 இடAப:க ேம) mைலயி), இரBN இைண "<:" ேகாNக= 

வைரதைல: "றி:" .  
� இ@த காேசாைல:", வTகியி5 பண  வழT"  ேமைசயி) பண  வழTக# 

படமாVடாA. 
�  ஆனா), வா6:ைகயாளJ5 வTகி: கண:" mல  பண  வழTக#பN  எ5பைத: 

"றி:" . 
 

சி< வினா:க=  

1. மி5ன� வTகியிய) எ5றா) எ5ன? 
� தDேபாA அைன>A வTகிகP , வTகி பJவா்>தைன:கான ேநர  மD<  ெசலைவ: 

"ைற>A, வா6:ைகயாளUகP:" வசதியான வTகி ேசைவகைள இைணய  mல  
வழT"கி5றன.  

� வைரேவாைலக=, காேசாைலக= மD<  காகித அ6#பைடயிலான நிதி 
பJமாDறTகP:" இ@த_ ேசைவ ஒL மாD< ஆ" . 

 
2. உBைமேநர ெமா>த> தhUவக அைம#$ பDறி ஒL "<கிய "றி#$ எkAக. 

                                          ( RTGS - Real Time Gross Settlement System) 
� இA 2013 இ), இ@திய JசUnவTகியா) ெதாடTக#பVடA.  
� பJவU>தைனக= உBைமயான ேநர>தி5 அ6#பைடயி) தhU:க#பNகி5றன.  
� மDற எ@த நடவ6:ைககைள]  ெதா":காம) ஒL வTகி:"  மDெறாL வTகி:"  

இைடேய, ஒnெவாL பJவU>தைன:"  தhUZ காண#பNகிறA.  
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� RTGS வசதி வார நாVகளி) காைல 9.00 மணி Gத) மாைல4.30 மணி வைர] , 
சனி:கிழைமகளி) 2.00 மணி வைர]  கிைட:கி5றன.  

� RTGS பJமாDறTக= ஞாயிD<:கிழைம மD<  வTகி விNGைற நாVகளி) 
அfமதி:க#பNவதி)ைல.  

� RTGS பJவU>தைன:கான "ைற@தபVச வர $ �பாR.2 லVச  ஆ" . 
 

3. வணிக வTகிகளி5 பலதர#பVட வTகி ேசைவகைள_ iL:கமாக விள:"க. 
∗∗∗∗ ஒL வTகியி5 Gத5ைம# ெசய)பாNகைள m5< வைககளாக# பிJ:கலா . அைவ :  

       i. ைவ#$கைள ஏDற)  

      ii. கட5க= மD<  G5பண  வழT"த).  

      iii. கடைன உLவா:"த)  

    I .ைவ#$கைள ஏDற)  

� இ5ைறய தின  வTகிக= ஒLவL:ெகாLவU  ேபாV6 ேபாVN: ெகாBN 
வா6:ைகயாளUகைள: கவU@A ஈU#பதDகாக: ;Nத) வசதிகைள, ைவ#$: 
கண:"கP:" வழT"கி5றன. ெபJய அளவிலான ைவ#$ கண:"கைள 

அ. ேகV$ ைவ#$க= ஆ. கால ைவ#$களாக வைக#பN>தலா  
   அ. ேகV$ ைவ#$க=: 

� இ@த ைவ#$க= எ@த நாளிe  ேகV"  ேபாA திL#பி அளி:க#படேவBN . இA,  
1. ேசமி#$ ைவ#$க= மD<  2. நட#$ ைவ#$கைள: உ=ளட:கியA 

          1. ேசமி#$ ைவ#$க= (Savings Bank Deposits)  

� ெபாAம:க= இ@த: கண:கி), தTக= ேசமி#$கைள ைவ#$க= ெசRயலா .  
� ஒL தனிநபJ5 ெபயJேலா, அ)லA ஒ5<:" ேமDபVட நபா்களி5 ெபயJேலா இ@த: 

கண:கிைன> ெதாடTகலா . 
           2. நட#$ ைவ#$க= (Current Deposits) 

� நட#$ ைவ#$ கண:" வணிக நி<வனTகP:" ஏDறA.  
� தனிநபUக= ;ட இ@த: கண:ைக> ெதாடTக G6] .  
� இ@த: கண:கி) "றி#பிVட ெதாைக "ைற@தபVச இL#பாக: கVடாய  

ைவ>திL:கேவBN . இ)ைலெயனி) தBடைன வV6 விதி:க#பN . 

   ஆ. கால ைவ#$க= 
∗∗∗∗ ஒL "றி#பிVடகால>திD"# பி5 திL#பி_ ெசe>Aகி5ற வைகயி) உ=ள 

1. நிைலயான ைவ#$க=  2. ெதாடU ைவ#$க= இதி) அடT" . 

1. நிைலயான ைவ#$க= (Fixed Deposits)   
� ஒL ெதாைகைய ஒL "றி#பிVட கால>திD" ஒL "றி#பிVட வV6:" ைவ#$ 

ெசRவைத: "றி:" . 
� ேசமி#$ கண:ைகவிட வV6 விகித , இதி) அதிகமாக இL:" . 

2. ெதாடU ைவ#$க= (Recurring Deposits) 
� ஒnெவாL மாதG  ஒL "றி#பிVட ெதாைகைய ஒL வLட>திDேகா அ)லA ஐ@A 

வLடTகP:ேகா அ)லA ஒ#$ ெகா=ள#பVட கால>திDேகா ைவ#$ ெசRA 
வLவைத: "றி:" .  

� வV6 விகித  ேசமி#$ ைவ#பிைன விட அதிகமாகZ  மD<  நிைலயான 
ைவ#$கP:"Jய வV6 விகித>திD"_ சமமான நிைலயிe  இL:" . 

     II. கட5க= மD<  G5பண  வழT"த) 
� வணிக வTகிகளி5 இரBடாவA G:கிய_ ெசய)பாN வV6 வLமான  

ெப<வதDகாக: கட5 ெகாN#பதா" . வTகிக="றி#பிVட அளZ பண>ைத வV6]ட5 
திL ப_ ெசe>A  கடனாக வழT"கி5றன. 

      அ. G5பண  (Advances)  
1. வTகி ேம)வைர# பD< 
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2. ெரா:க: கட5 
3. மாD<_ சVீNகைள த=Pப6 ெசRத). 

      ஆ. கட5க= (Loans)  

� "<கிய கால மD<  நN>தர: கால: கட5கைள வணிக வTகிக= த"திவாR@த 
பிைணயTகைள# ெபD<: ெகாBN, ெதாழி) நி<வனTகP:" வழT"கி5றA.  

� ஒL "றி#பிVட ெமா>த> ெதாைகயிைன, ஒL "றி#பிVட கால அளZ:": கட5 
வழT"வைத,இA "றி:கிறA. 
1. வ hVN: கட5  2. YகUேவாU கட5  3. வாகன: கட5  4. க)வி: கட5 

        5.  நைக: கட5 

  இரBடா  நிைல# பணிக= : 
1. Gைகைம# பணிக=  2. ெபாA# பய5பாVN# பணிக= 

 
4. ேதசிய மி5ன� நிதி# பJமாDற  – விள:"க.  (NEFT- National Electronic Fund 

Transfer) 
� இA 2005 இ), இ@திய JசUn வTகியா) ெதாடTக#பVடA.  

� இ@த மி5ன� நிதி பJமாDற>தி5 கீ^ ெமா>த நிதிபJமாDற நடவ6:ைகக=, 
ெதா"#$களா:க#பVN, "றி#பிVடேநரTகளி) இ@தியா GkவA  தhU:க#பNகி5றன.  

� NEFT ெசய)பN>த#பVட கிைளவTகிகளி) கண:"கைள# பராமJ:"  தனிநபUக= 
மD<   நி<வனTக= NEFT Gைறைய# பய5பN>த> த"தி]ைடயைவயா" .  

� பJவU>தைனக= உBைமயான ேநர அ6#பைடயி) நைடெப<வA இ)ைல.  

� ஒnெவாL அைரமணி ேநர>திD" , காைல 8.00 மணியிலிL@A இரZ 7.30 மணி G6ய 23 
தhUZக= மVNேம ஒL நாளி) அfமதி:க#பNகி5றன.  

� NEFT பJமாDறTக= ஞாயிD<:கிழைமகளி) மD<  வTகி விNGைற நாVகளி) 
அfமதி:க#பNவA இ)ைல. 

 
5. ;V6ைண#$ வTகியிய) தhUZக=எ5பA பDறி நhவ hU அறிவA யாA?   

                                    (CORE -Centeralised Onlin Real Time Exachange)  

� ‘CORE’ எ5பA ‘ைமய#பN>த#பVட உBைம ேநர  இைணய# பJமாDற ’ ஆ" .  
� ைமய#பN>த#பVட இைணய# பJமாDற  உ=ள வTகிக= அைன>A: கண:"களி5 

விபரTகைள]  அைன>A வTகிகளி5 கிைள விபரTகைள]  ெகாBN=ளA.  
� ஒL வா6:ைகயாளU காேசாைல mல  உலெகTகிe  உ=ள வTகியி5 எ@த: கிைள 

அeவலக>திe  பண>ைத எN:க G6] .  
� அேத ேபா) யாU ேவBNமானாe , இ@த: கண:கி) எ@த கிைளயிe  பண>ைத 

ைவ#$ ெசRயG6] .  
� பJவU>தைன நடவ6:ைகக=, உBைமயான ேநர>தி) ைமய#பN>த#பVட இைணய# 

பJமாDற>தி) பதிZ ெசRய#பNகிறA. 
 

ெபL வினா:க=  

1. வணிக வTகிகளா) நிக^>த#பN  ப)ேவ< வைகயான Gத5ைம 
ெசய)பாNகைள# பDறி விவாதி:க. 

∗∗∗∗ ஒL வTகியி5 Gத5ைம# ெசய)பாNகைள m5< வைககளாக# பிJ:கலா . அைவ :  

       i. ைவ#$கைள ஏDற)  

      ii. கட5க= மD<  G5பண  வழT"த).  

      iii. கடைன உLவா:"த)  
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    I .ைவ#$கைள ஏDற)  

� இ5ைறய தின  வTகிக= ஒLவL:ெகாLவU  ேபாV6 ேபாVN: ெகாBN 
வா6:ைகயாளUகைள: கவU@A ஈU#பதDகாக: ;Nத) வசதிகைள, ைவ#$: 
கண:"கP:" வழT"கி5றன. ெபJய அளவிலான ைவ#$ கண:"கைள 

அ. ேகV$ ைவ#$க= ஆ. கால ைவ#$களாக வைக#பN>தலா  
   அ. ேகV$ ைவ#$க=: 

� இ@த ைவ#$க= எ@த நாளிe  ேகV"  ேபாA திL#பி அளி:க#படேவBN . இA,  
       1. ேசமி#$ ைவ#$க= மD<  2. நட#$ ைவ#$கைள: உ=ளட:கியA 

          1. ேசமி#$ ைவ#$க= (Savings Bank Deposits)  

� ெபாAம:க= இ@த: கண:கி), தTக= ேசமி#$கைள ைவ#$க= ெசRயலா .  
� ஒL தனிநபJ5 ெபயJேலா, அ)லA ஒ5<:" ேமDபVட நபா்களி5 ெபயJேலா இ@த: 

கண:கிைன> ெதாடTகலா . 
           2. நட#$ ைவ#$க= (Current Deposits) 

� நட#$ ைவ#$ கண:" வணிக நி<வனTகP:" ஏDறA.  
� தனிநபUக= ;ட இ@த: கண:ைக> ெதாடTக G6] .  
� இ@த: கண:கி) "றி#பிVட ெதாைக "ைற@தபVச இL#பாக: கVடாய  

ைவ>திL:கேவBN . இ)ைலெயனி) தBடைன வV6 விதி:க#பN . 

   ஆ. கால ைவ#$க= 
∗∗∗∗ ஒL "றி#பிVடகால>திD"# பி5 திL#பி_ ெசe>Aகி5ற வைகயி) உ=ள 

2. நிைலயான ைவ#$க=  2. ெதாடU ைவ#$க= இதி) அடT" . 

3. நிைலயான ைவ#$க= (Fixed Deposits)   
� ஒL ெதாைகைய ஒL "றி#பிVட கால>திD" ஒL "றி#பிVட வV6:" ைவ#$ 

ெசRவைத: "றி:" . 
� ேசமி#$ கண:ைகவிட வV6 விகித , இதி) அதிகமாக இL:" . 

4. ெதாடU ைவ#$க= (Recurring Deposits) 
� ஒnெவாL மாதG  ஒL "றி#பிVட ெதாைகைய ஒL வLட>திDேகா அ)லA ஐ@A 

வLடTகP:ேகா அ)லA ஒ#$ ெகா=ள#பVட கால>திDேகா ைவ#$ ெசRA 
வLவைத: "றி:" .  

� வV6 விகித  ேசமி#$ ைவ#பிைன விட அதிகமாகZ  மD<  நிைலயான 
ைவ#$கP:"Jய வV6 விகித>திD"_ சமமான நிைலயிe  இL:" . 

     II. கட5க= மD<  G5பண  வழT"த) 
� வணிக வTகிகளி5 இரBடாவA G:கிய_ ெசய)பாN வV6 வLமான  

ெப<வதDகாக: கட5 ெகாN#பதா" . வTகிக="றி#பிVட அளZ பண>ைத வV6]ட5 
திL ப_ ெசe>A  கடனாக வழT"கி5றன. 

    அ. G5பண  (Advances)  
       1. வTகி ேம)வைர# பD< 

� இ@த: கட5 வசதி ெபL பாe  நட#$: கண:" ைவ>திL:"  வணிக 
வா6:ைகயாளUகP:" வழTக#பNகிறA.  

� இA வTகி மD<  கட5 ெபற> த"தி வாR@த வா6:ைகயாளU இLவL:"  இைடயி) 
ஏDபN  உட5பாN ஆ" . 

        2. ெரா:க: கட5 
� இA ெதாழி) நி<வனTக= ைவ>திL#பவUகP:" வழTக#பN  ஒL வைகயான 

பிைணய: கட5 ஆ" .  
� சர:கிL#$, mல#ெபாLVக=, இதர அைசயா ெசா>Aக= ேபா5றவDைற பிைணயமாக 

ெபD< கட5 வழTக#பNகிறA. 
        3. மாD<_ சVீNகைள த=Pப6 ெசRத). 

� வியாபார வா6:ைகயாளUக= வTகிகளிட  ெதாடU$ ெகாBN, வாணிக மாD<_ 
சVீNகைள> த=Pப6 ெசRA, பண  வழTகிட நாNகிறாUக=.  

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 55 

� இA ஒL "<கிய கால: கடf:கான ஆவண . 

      ஆ. கட5க= (Loans)  

� "<கிய கால மD<  நN>தர: கால: கட5கைள வணிக வTகிக= த"திவாR@த 
பிைணயTகைள# ெபD<: ெகாBN, ெதாழி) நி<வனTகP:" வழT"கி5றA.  

� ஒL "றி#பிVட ெமா>த> ெதாைகயிைன, ஒL "றி#பிVட கால அளZ:": கட5 
வழT"வைத,இA "றி:கிறA. 

      1. வ hVN: கட5     2.  YகUேவாU கட5   3. வாகன: கட5   4. க)வி: கட5 
  5. நைக: கட5 

 
2. வணிக வTகிகளி5 ப)ேவ< வைகயான இரBடா  நிைல ெசய)பாNகைள 

விள:"க. 
∗∗∗∗ இ@த_ ேசைவகைள# ெபாAவாக, 

 I. Gகைமெசய)பாNக= மD<  II. ெபாA# பய5பாVN ெசய)பாNக= என 
வைக#பN>தலா . 

I. Gகைம பணிக= (Agency Functions)  

� வTகிக= வா6:ைகயாளUகளி5 GகவUகளாக_ ெசய)பVN_ சில ேசைவகைள 
வழT"கி5றன. அைவ Gகைமெசய)பாNக= எ5< அைழ:க#பNகி5றன. அைவ 
பி5வLமா<, 

1. நிதி பJமாDற   
� வTகிக= ேகV$ வைரேவாைலக=, காேசாைலக=, பயணிக= காேசாைலக= 

ெபா5றைவகைள ெவளியிNவAட5, 
� ஒL இட>திலிL@A இ5ெனாL இட>திD" நிதிகைள மாDற உதZகிறA.  
� இ@த_ ேசைவ:காக வTகிக=,ஒL சிறிய தர"> ெதாைகைய# ெபD<: ெகா=கிறA. 

2. காலGைறயி) ெசe>A  Gைனம , வாடைக, Gதலியன 

� வா6:ைகயாளUகளிடமிL@A வL  அறிZ<>தலி5ப6, கா#பீVN Gைனம , வாடைக, 
ெதாைலேபசி கVடண  ெபா5றைவகைள வா6:ைகயாளU கண:கிலிL@A 
மாத@ேதா<  ெசe>A  பணிைய வTகிக= எN>A: ெகா=கி5றன. 

3. காேசாைலக= ெப<த) மD<  ெசe>த)  

� வா6:ைகயாளUகளி5 சாUபாக வTகிக=,மDற வTகிகளி5 காேசாைலகைள 
வ}லி>A, வா6:ைகயாளUகளி5 கண:கி) வரZ ைவ:கிறA. 

�  இேதேபா) வா6:ைகயாளரா) வழTக#பVட காேசாைல சJபாU:க#பVடZட5 
வா6:ைகயாளU அறிZ<>த)ப6 பண  வழTக#பNகிறA. 

4. பT" ச@ைத பJவU>தைனகைள நட>Aத)  

� ஒL {ேமV மி5ன� கண:" ைவ#பாளரா) ெதாடTக#படேவBN .  

� இ:கண:" வா6:ைகயாளJ5 ேசமி#$ கண:" இL:"  வTகி]ட5 

வா6:ைகயாளரா) இைண:க#பNத) ேவBN .  

� அத5 பி5$ வா6:ைகயாளU ேகVN: ெகா=வதD" இணTக,அவU சாUபி) வTகி 
இைணய  mல  பT"# ப>திரTகைள வாT"த) மD<  விD"  பணிைய_ 

ெசRகிறA.  

5. வLமான வJ: கண:ைக> தயாJ>த)  
� வா6:ைகயாளUகளி5 சாUபி), வTகிக= வLமானவJ: கண:கிைன ஆBNேதா<  

தயாJ:கி5றன.  
� அவUகP:" வJ ச ப@தமான ஆேலாசைனகைள வழT"கி5றன.  

6. அ@நிய_ ெசலாவணி வU>தக>தி) ஈNபNத)  

� வா6:ைகயாளUகளி5 சாUபி), வTகிக= ெவளிநாVN நாணய மதி#ைப வாT"த) 
மD<  விDற) பணிைய ெசRகிறA. 
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அ>தியாய  13. பBடக:கா#பிNத) 

"< வினா:க=  

1. பBடக: கா#பக  எ5றா) எ5ன? 
� பBடக கா#பக  எ5பA, ெபாLVகைள# பாAகா>A ைவ:"மிடமா" . 
� ேமe  பBடககா#பக  எ5பA, தர  பிJ>த), தர#பN>த), ஒ5< ேசU>த), 

சி#பமிNத) ேபா5ற பிறச@ைதயிNைக பணிகைள ேமDெகா=வதDகாக விDபைன 
ச@ைத:" அLேக அைம:க#பV6L:" . 

2. பBடக: கா#பக>தி5 ப)ேவ< வைகக= யாைவ? 
       I. உJைமயி5 அ6#பைடயி)  

1. தனியாU பBடகசாைலக=  

2. அரi பBடகசாைலக=   

3. ெபாA# பBடகசாைலக= 

4. ;VNறZ பBடகசாைலக= 

5. பிைணயகா#$ பBடகசாைலக= 

6. நி<வனGைற# பBடகசாைலக= 

7. விநிேயாக ைமய# பBடகசாைலக= 

            II. பBடTகளி5 களி5 அ6#பைடயி)  

1. ெபாA# பBடகசாைலக= 

2. சிற#$ெபாL= பBடகசாைலக= 

3. "ளிUபதன பBடகசாைலக= அ)லA  "ளி�Vட#பVட கிடT"க= 

4. தVபெவ#பநிைல கVN#பாVN பBடகசாைலக= 
5. தானியTகி பBடக சாைல 

 

3. பBட: கா#பக>தி5 m5< பணிக= "றி#பிNக. 
        (அ) ெபாLVகைள பாA:கா>த) 
        (ஆ) விைலகைள நிைல#பN>த) 
        (இ) ேதைவ மD<  வழTகைல]  சம5பN>Aத) 

 
4. பBடக சா5றாைண மD<  பBடக இரசAீ இைடேய m5< ேவ<பNகைள 

;<க. 
 

 

 
 
 

 

 
5. இ@திய உணZ கழக  பDறி "றி#$ வைரக. 

� இA உணZ தானியTகைள# பாAகா:"  வசதிகைள வழT"கிறA.  
�  ெபாLVகைள பாAகா:"  வசதிைய மாநில, ம>திய பBடக கா#பகTக=, மாநில 

அரiக= மD<  தனியாUகளிடமிL@A வாைட:" எN>A: ெகா=கிறA. 
� 1964 ஆ  ஆB65 உணZ_ சVட>தி5 கீ^ இ@திய உணZ: கழக  அைம:க#பVடA. 

 
 
 
 
 

பBடக சா5றாைன பBடக கா#பாளU இரசAீ 
1. உJைம மாDற>ைத ஏDபN>A  

ஆவண . 
உJைம மாDற>ைத ஏDபN>A  ஆவண  
அ)ல. 

2. மDறவUகP:" இைத மாDற இயe  இைத மாDறி> தர இயலாA 

3. இைத பிைணயமாக ைவ:க G6]  இைத பிைணயமாக ைவ:க G6யாA 
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   சி< வினா:க=  

1.  பBடக இரசதீிலிL@A  பBடக சா5றாைன ேவ<பN>Aக. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. "ளிUசாதன பBடக: கா#$ எ5றா) எ5ன? (அ) "ளி�Vட#பVட பBடக சாைல எ5றா) 

எ5ன? 
� ெபாLVக= "ளி�Vட#பVட ெகா=கல5களி) ெகாBN ெச)ல#பNகி5றன மD<  

"ளி�Vட#பVட பBடகசாைலகளி) ேசமி:க#பNகி5றன. 
�  பழTக=, காRகறிக=, GVைட, ெவBெணR, மீ5 மD<  இைற_சி, ேபா5ற விைரவி) 

அkக:;6ய ெபாLVகைள ேசமி>A ைவ#பதDகாக இ@த பBடக சாைலக= 
பய5பN>த#பNகி5றன.  

� சJயான தர>தி) "ளி�Vட#பVN ேசமி:க#பN  ெபாLVக=, ஆBN GkவA  
கிைட:க வழிவைக ெசRய#பNகிறA. 

 

ெபL வினா:க=  

1. ப)ேவ< வைகயான பBடக: கா#பகTக= யாைவ? 
     I. உJைமயி5 அ6#பைடயி)  

1. தனியாU பBடகசாைலக= 

� இnவைக பBடகசாைலக= தனியாU ெதாழி) மD<  வணிக நி<வனTக=, அைவ 
உDப>தி ெசR]  ெபாLVகைள_ ேசமி#பதDகாக உLவா:க#பNபைவ.  

� இைவ,அவDறி5 ெசா@த பய5பாV6D" மVNேம பய5பN>த# பNகி5றA. 
2. அரi பBடகசாைலக=   

� அரசி5 திVடTகைள அG)பN>AவதDகாக, அரi இ@த பBடக சாைலகைள 
உLவா:கி நட>தி வLகிறA.  

� இத5 ேசைவக=,ெபL பாe  அரi AைறகP:" மVNேம கிைட:கி5றன. 

3. ெபாA# பBடகசாைலக= 

� இA ெபJய அளவி), ெபாAம:கP:காக ஏDபN>த#பVடA.  
� சிறிய மD<  நN>தர வணிக நி<வனTக=, ெபJய அளவிலான  பBடகசாைலகைள 

ெசா@தமாக அைம:க G6யாA.  
� அவUக= இ  மாதிJயான  பBடகசாைலைய# பய5பN>தி: ெகா=ளலா  

 

பBடக சா5றாைன பBடக கா#பாளU இரசAீ 
1. உJைம மாDற>ைத ஏDபN>A  

ஆவண . 
உJைம மாDற>ைத ஏDபN>A  ஆவண  
அ)ல. 

2. மDறவUகP:" இைத மாDற இயe  இைத மாDறி> தர இயலாA 

3. இைத பிைணயமாக ைவ:க G6]  இைத பிைணயமாக ைவ:க G6யாA 

4. சர:ைக ெபD<:ெகாBடதDகான ஒL 
அ>தாVசி மD<  சர:ைக# 
ெப<வதDகான அதிகார>ைத தL  
அவண  ஆ" . 

சர:ைக ெபD<:ெகாBடதDகான ஒL 
அ>தாVசி ஆ"  

5. பBடக சா5றாைணைய ேமெலkதி 
ெகாN#பத5 mல , ெபாLVகைள 
பBடக: கா#பிலிL@A 
ெபD<:ெகா=ளலா . 

 
இ@த இரசைீத] , ெபாLVகளி5 
உJைமயாளா் க6த>ைத]  
இைண>தா) மVNேம ெபாLVகைள 
ெபD<: ெகா=ள G6]   

 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 58 

4. ;VNறZ பBடகசாைலக= 

� இ@த பBடக கா#பக>ைத ஏDபN>தி, நிUவகி:"  ெபா<#ைப ;VNறZ சTகTக= 
அ)லA விவசாய: ;VNறZ சTகTக= ேமDெகா=கி5றன. 

5. பிைணயகா#$ பBடகசாைலக= 

� இnவைக பBடகசாைலக=,அரசிட  உJம  ெபD< இற:"மதி ெசRய#பVட 
சர:"கைள iTகவJ ெசe>A  வைர பBடக கா#பக>தி) ைவ>திL:க 
பய5பNகி5றன. 

6. நி<வனGைற# பBடகசாைலக= 

� ஒnெவாL நி<வனG  ெசR]  ேவைலயி5  த5ைமைய#  ெபா<>A 

அ@நி<வனTக= பBடக சாைலகைள ைவ>திL:கி5றன. 

7. விநிேயாக ைமய# பBடகசாைலக= 

� தDகாலிகமாக சர:"கைள ஒ5< அ)லA இரBN நாVக= ைவ#பதD"  அTகிL@A 
சர:"கைள பகிU@தளி:கZ  , இnவைக பBடக சாைலக= பய5பNகி5றன. 

        II. பBடTகளி5 களி5 அ6#பைடயி)  

1. ெபாA# பBடகசாைலக= 

� இA உலU@ததானியTக=, உரTக=, GதலியவDைற ேபரளவி) ேசமி>A 
ைவ#பதDகான ஒL பயf=ள ெபாA பBடக சாைலஆ" . 

2. சிற#$ெபாL= பBடகசாைலக= 

� $ைகயிைல, பL>தி, க பளி ேபா5ற "றி#பிVடவைக ெபாLVகைள 
பாAகா#பதDகாக இைவ வ6வைம:க#பVN=ளன. 

3. "ளிUபதன பBடகசாைலக= அ)லA  "ளி�Vட#பVட கிடT"க= 

� ெபாLVக= "ளி�Vட#பVட ெகா=கல5களி) ெகாBN ெச)ல#பNகி5றன.மD<  
"ளி�Vட#பVட பBடகசாைலகளி) ேசமி:க#பNகி5றன. 

�  பழTக=, காRகறிக=, GVைட, ெவBெணR, மீ5 மD<  இைற_சி, ேபா5ற 
விைரவி) அkக:;6ய ெபாLVகைள ேசமி>A ைவ#பதDகாக இ@தபBடக 
சாைலக= பய5பN>த#பNகி5றன. 

4. தVபெவ#பநிைல கVN#பாVN பBடகசாைலக= 
� தVபெவ#பநிைல கVN#பாV6) உ=ள பBடக கா#பகTக= பழTக= மD<  

காRகறிகளி5 வளUசிைத மாDற>ைத "ைற:க பய5பNகி5றன. 
5. தானியTகி பBடக சாைல 

� ஒேர ேநர>தி) பல �< கிேலா எைட]=ள சர:"கைள ைகயாள:;6ய திற5 
ெகாBடவசதிக= இT" உBN. 

� இதD" ெபJய Gத�N, நவ hன ெதாழி)YVப  மD<  ெபJய அளZ iழDசி உ=ள 
ெபாLVக=, நி<வன>தி) இL:கேவBN . 
 

2. இ@தியாவி) உ=ள பBடக: கா#பகTகைள விள:"க. 
 

� இ@தியா ஒL விவசாய நாN எ5றாe , 1950 ஆBN வைரபBடக: கா#பக>தி5 
G:கிய>Aவ>ைத உணரவி)ைல.  

� சJயான பBடக:கா#பக  இ)லாததா), விவசாய உDப>தியி) 40 சதவ hத>திD"  
ேமலாக ெபாLVக= வ hணாகிறA எ5< மதி#பிட#பVN, 

� அகில இ@திய கிராம#$ற கட5 கண:கீVN: "kவி5 பJ@Aைரயி5 அ6#பைடயி), 
விவசாய பBடக கழக_சVட  1956, ேதசிய ;VNறZ வளU_சி மD<  பBடகசாைல 
வாJய  அைம:க, அரi:" அதிகார  வழTகியA. 

         (அ) இ@திய உணZ: கழக  (FCI)  

� இA உணZ தானியTகைள# பாAகா:"  வசதிகைள வழT"கிறA.  
� இ@நி<வன  ெபாLVகைள பாAகா:"  வசதிைய மாநில, ம>திய பBடக 

கா#பகTக=, மாநில அரiக= மD<  தனியாUகளிடமிL@A வாைட:" எN>A: 
ெகா=கிறA.  
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� இ@திய உணZ: கழக  74.6 மி)லிய5 ட5க= சர:"கைள ேசமி:"  திற5 
ெபD<=ளA.  

� பி5வL  ேநா:கTகைள நிைறேவDற, 1964 ஆ  ஆB65 உணZ_ சVட>தி5 கீ^ 
இ@திய உணZ: கழக  அைம:க#பVடA. 

i. ெபாA விநிேயாக திVட>தி5 கீ^, நாN GkவA  உணZ தானியTக= 
விநிேயாக .  

ii. விவசாயிகளி5 நல5கைள# பாAகா:"  வைகயி), "ைற@த 
வாடைகயி) ெபாLVகைள பாAகா>த). 

      (ஆ) ம>திய பBடக கா#பக கழக  (CWC) 
� இA 1957 ஆ  ஆBN நி<வ#பVடA.  
� ம>திய பBடக கா#பக கழக>தி5 ெமா>த ேசமி#$ திற5 11.17 மி)லிய5 ட5க= 

ஆ" . 
ம>திய பBடக கா#பகக>தி5 பணிக=:  

1. ேவளாBெபாLVக=, விைதக=, உரTக=, விவசாய கLவிகள மD<  பிற   
ெபாLVகளி5 ேசமி#பிDகான Gகைமக= ஏDபN>AவA.  

2. ெபாLVகளி5 உJைமயாளUகளிட  கட5 வாT"வதDகான  மாDற>த:க பBடக  
இரசAீக= வழT"த). 

    (இ) மாநில பBடக கா#பக கழகஙக= (SWC)  
� ம>திய பBடக கா#பக கழக>தி5 ஒ#$த) ெபDற பிற", ஒnவாL மாநில அரi  

அத5 ெசா@த பBடக கா#பக கழக>ைத நி<வ G6] .  
� இைத நி<வதDகான நிதிைய 50 விk:காN ம>திய பBடக கா#பக கழகG  மD<  

மீதி 50 விk:காN மாநில அரi  தLகி5றA.  
   (ஈ) தமி^நாN பBடக கா#பக கழகTக= (TNWC)  

� இA 1959 ஆ  ஆணN நி<வ#பVடA.  
� தDேபாA தமிழநாN பBடக கா#பக கழக>தி5 ேசமி#$ திற5 6.83 லடச  ெமVJ: ட5 

ஆ" . 
� 7 பிரா@திய அeவலகTக=, 256 ேகாVடTக= உ=ளன. 
� இA மாநில  GkவA  அைம:க#படN=ளA. 

 

சி<"றி#$ வைரக. 

     அ) பBடக சா5றாைண (Warehouse warrant)  

� இnவைக ஆவணTக= பBடகசாைல கா#பாளரா), ெபாLVகளி5 
உJைமயாளUகP:" வழTக#பNகிறA.  

� இA ெபாLளி5 உJைமைய உ<தி#பN>A  ஆவண .  
� இnவைக ஆவண>ைத ேமெலkAவத5 mல  எளிைமயாக, மDறவL:" உJைம 

மாDற  ெசRயலா .  
� எ)லா ெபாLVகைள] , உJைமமாDற  ெசRவதD" பBடக சா5றாைண 

ேபாAமானA.  
� ஆனா), ஒL ப"தி ெபாLVகைள மVN  உJைமமாDற  ெசRய, வழTக) 

ஆைண(Delivery Order) ேதைவ#பNகி5றA. 

     ஆ) பBடக கா#பாளா் இரசAீ (Warehouse Keeper’s Receipt)  

� இA பBடக கா#பாளரா), ெபாLVகைள ெபD<: ெகாBடதD" ஆதாரமாக 
வழTக#பN  ஆவணேம பBடக கா#பாளா் இரசAீ ஆ" .  

� இnவைக இரசAீ பBடக கா#பக>தி), ெபாLVகைள நிப@தைன அ6#பைடயி) 
பாAகா#பாக ைவ>திL#பதDகாக ெபாLளி5 உJைமயாளL:"  இைடேய ஏDபN  
உட5பாVைட: "றி:கிறA.  

� இA உJைமமாDற>ைத நிக^>A  ஆவண  அ)ல.  
� ேமe  இnவாவண  மாDற>த:கத)ல. 
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    இ) AைறGக இரசAீ (Dock Receipt)  

� AைறGக அதிகாJக= சர:"கைள ெபD<: ெகாBடதDகான அ>தாVசியாக 
இnவாவண  சர:கி5 உJைமயாளUகP:" வழTக#பNகிறA. 

� இA உJைம மாDற>ைத ஏDபN>A  ஆவண  அ)ல.  
� ஆகேவ, ெபாLVகைள ெப<  உJைமைய மDறவL:" மாDற  ெசRய இயலாA.  

   உ) வழTக) ஆைண ( Delivery Order)  

� பBடTகளி) உJைமயாளU வழTக) ஆைணயி) "றி#பிVN=ள நபL:ேகா அ)லA 
வழTக) ஆைணைய ெகாணUபவL:ேகா "றி#பிVட சர:"கைள வழT"மா<, 
பBடகசாைல கா#பாளL:" பிற#பி:க#பN  ஆைணேய வழTக) ஆைணயா" .  

� பBடக கா#பாளU, வழTக) ஆைணயி) "றி#பிVடசர:"கைள வழT"கிறாU.  
� இ@த ஆவண>தி5 mலமாக உJைமமாDற  நிக^கிறA.  

 

அ>தியாய  14. ேபா:"வர>A 

"<விைட வி்னா:க=.  

1. ேபா:"வர>A - வைரய<. 
� ேக.ேக. ெச:ேசனாவி5 ;D<ப6, “ ஓU இLVடைறயி), ெமk" வU>தியி5 ஒளி 

பரZவA ேபால, ேபா:"வர>A அ@த@த ப"திகளி) தனA ேசைவைய ஆD<கிறA”. 
 

2. ேபா:"வர>A mல  வழTக#பN  ஏேதf  இரBN ேசைவகைள# பDறி: 

;<க. 
     அ) உDப>தி> திறைன அதிகJ:கிறA. 

� ெபாLளி5 உDப>தியி5 ேநா:க  YகUZ ஆ" .  
� பயf=ள ேபா:"வர>A Gைற, கால  மD<  இடவசதிகைள உLவா:"வத5 

mல , ெபாLVகளி5 ேதைவ மD<  ெபாLVகளி5 மதி#$ ஆகியவDறி) "றி#பிVட 
விைளZகைள ஏDபN>AகிறA. 

      ஆ) அதிகமான ெபாLVகP:கான ேதைவ மD<  ப)ேவ< YகUZ# ெபாL=களி5              

            ேதைவைய> lBNகிறA.  
� ெபாL@தாத இயDைக நிைலைமக= உ=ள அ)லA ஒL பிரா@திய>தி) உDப>தி 

ெசRய G6யாத YகUZ# ெபாL=கைள# ெபற இA உதZகிறA. 
 

3. நில# ேபா:"வர>தி5 ஏேதf  இரBN ந5ைமகைள எkAக. 
� வாணிப , சGதாய , பBபாN ேபா5றவDைற பலதர#பVட ம:களிட  

ஒ5றா:"கிறA. 
� ப)ேவ< இடTகளி) சாைலகைள இைண#பத5 mல , நாV6e=ள பிரதான ேதசிய 

வழியி) இைணயாம), ெதாைலlர>தி) உ=ள கிராம#$றTகளி) வாk  
ெபL பாலான ம:கைள இைண>A, அ6#பைட உ=கVடைம#$கைள இA 
வழT"கிறA. 
 

சி<விைட வி்னா:க= 

1. ஒ#ப@த இரசAீ எ5றா) எ5ன? 
� சர:"க= ெபJய அளவிலான ெபாL=க= ஒA:க#பN  ேபாA, க#ப) Gkவைத]  

அ)லA கணிசமான ப"திைய வாடைக:" எN>A:ெகா=வA ந)லA.  
� எ@த வைகயான ஆவண>தி5 mல  ஒ#ப@த  உLவா:க#பNகிறேதா அA ‘க#ப) 

வாடைக ஒ#பாவண ’ எ5< அைழ:க#பN . 
�  ேமe  இA ‘பயண ஒ#ப@த ’ அ)லA ‘கால ஒ#ப@த ’ எ5<  அைழ:க#பN .  
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� எ@த நபU க#பைல வாடைக:" எN:கிறாேரா அவU ‘ஒ#ப@ததாரU’ எ5< 
அைழ:க#பNகிறாU. 

 

2. சாUVடU நபU எ5றா) எ5ன? 
� சர:"க= ெபJய அளவிலான ெபாL=க= ஒA:க#பN  ேபாA, க#ப) Gkவைத]  

அ)லA கணிசமான ப"திைய வாடைக:" எN>A:ெகா=வA ந)லA.  
� எ@த வைகயான ஆவண>தி5 mல  ஒ#ப@த  உLவா:க#பNகிறேதா அA ‘க#ப) 

வாடைக ஒ#பாவண ’ எ5< அைழ:க#பN . 
� ேமe  இA ‘பயண ஒ#ப@த ’ அ)லA ‘கால ஒ#ப@த ’ எ5<  அைழ:க#பN .  
� எ@த நபU க#பைல வாடைக:" எN:கிறாேரா அவU ‘ஒ#ப@ததாரU’ அ)லA சாUVடU நபU 

எ5< அைழ:க#பNகிறாU. 
 

ெபLவிைட வி்னா:க=  

1. ேபா:"வர>தி5 ப)ேவ< வைககைள விவJ:க. 

A. நில# ேபா:"வர>A 
1. ெபாதி விலT"க=  

� மைல, காN மD<  பாைலவன  ேபா5ற பி5தTகிய ப"திகளிe , சி< சி< 
iைமகைள ஏDறி_ ெச)ல# பய5பN>த#பN , 

� "திைர, ேகாேவ< கkைத, கkைத, ஒVடக  மD<  யாைன ேபா5ற விலT"கைள 
ெபாதி விலT"க= எ5< அைழ:க#பNகி5றA. 

2. மாVN வB6க=  
� இ@தியாவி) ெபாL=க= மD<  ம:கைளஏDறி_ ெச)வதD": கிராம# 

ப"திகளி) ெபLவாJயாக# பய5பN>த#பN  சாைல# ேபா:"வர>A மாVN 

வB6கேளஆ" .  

� இA அLகிe=ள ச@ைதக= மD<  ரயி) நிைலயTகPட5 கிராமTகைள 
இைண:கிறA 

3. சாைல ேபா:"வர>A  

� சாைல ேபா:"வர>A எ5பA, "<கிய மD<  நN>தர lர>திD" மிகZ  

ஏDறதாகZ , ச:திவாR@ததாகZ  உ=ளA. 
� ேமe  மDற ேபா:"வர>A வைககளி5 திறைன அதிகJ:கZ , அதD" Aைண 

$JயZ   உதZகிறA. 
4. இய@திர சர:ேகDறிக= மD<  ேபL@Aக=  

� நாகJக>தி5 ெதாட:க>தி) இL@ேத, ம:க= சாைலக= அைம>A , ச:கர  \V6ய 
வB6கைள# பய5பN>தி]  ெபாL=க= மD<  ம:கைள ஏDறி_ ெச5< 
ேபா:"வர>திைன எளிைம#பN>தி]=ளனU. 

5. 6ரா  வB6க=  

� 19 ஆ  �DறாB6) ெபJய நகரTகP:" ெபாL>தமான ஒL ேபா:"வர>A 
Gைறயாக இA ேதா5றியA.  

� 6ரா  வB6க= Gதலி) "திைரகளாe , பி5னU நhராவி ச:தியாe  இ#ேபாA 
மி5சார>தினாe  இய:க#பNகிறA.  

6. ெதாடUவB6 ேபா:"வர>A  

� ேஜ v வாV அவUகளி5 கBNபி6#பான நhராவி இய@திர , உலெகTகிe  உ=ள 
ேபா:"வர>A Gைறயி) மாெபL  $ரVசியிைன ஏDபN>தியA.  

� ெதாடU வB6க= ேபா:"வர>A, உலெகTகிe  மிகZ  Gைறயாக 
ஒkTகைம:க#பVட ேபா:"வர>தாக உ=ளA.  

� நhBடlர>திD" ேம) கனரக சர:"கைள iம@A ெச)வதD", ெதாடU வB6க= 
மலிவான மD<  விைரவானவழி வைககளாக இL:கி5றன. 
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ேபா:"வர>A சமீப>திய வளU_சிக=  

        1. ெமVேரா இரயி)  2. ேமானா இரயி)  3. $)லV இரயி)  4. "ழாR ேபா:"வர>A 

    5. க5ேவயU ேபா:"வர>A   6.  கயி< வழி ேபா:"வர>A  7. உயU iழDசி வைளய#   
      ேபா:"வர>A. 
 
B. நhU# ேபா:"வர>A   C.  விமான# ேபா:"வர>A  ---- இத5 வைககைள]  ெதJ@A 

ைவ>A: ெகாPTக=. 
 

2. ேபா:"வர>தி5 ந5ைமகைள விவJ. 
1. உDப>தி திறைன அதிகJ:கிறA. 
2. அதிகமான ெபாLVகP:கான ேதைவ மD<  ப)ேவ< YகUZ# ெபாL=களி5 

ேதைவைய> ABNகிறA. 
3. ச@ைதைய ேம பN>AகிறA மD<  வளU@A விJவைடய_ ெசRகிறA 
4. இA நாN GkவA  ெபாLVகைள விநிேயாகி#பத5 mல  விைல உ<தி#பாV6D" 

உதZகிறA  
5. இA ெபாLளாதார வளU_சி:" உதZகிறA. 
6. இA விேசச#பN>தி அதிக அளZ உDப>தி:" உதZகிறA. 
7. உDப>தி, தயாJ#$ மD<  வ6வைம#பி) $Aைமகைள ஊ:"வி:கிறA. 

 
3. ேபா:"வர>தி) பய5பN>த#பN  ஆவணTக= யாைவ? 

   a) வழி_ சVீN  

� இ@தவழி_ சVீN ேபா:"வர>A mல  ஏDறிவிNபவUகளி5 சர:"கைள ெபD<: 
ெகா=வதDகான ஒ#$தலா" .  

� சர:ேகDறிவிNபவU, ேபா:"வர>A:கான ெபாLVகைள ஏD<:ெகா=கிறாU, வழி_ 
சVீNகைள சர:" அf#$பவU அ)லA சர:" ெப<பவU ெபயJ) ெவளியிNகிறாU.  

� இA ேபா:"வர>A ஒ#ப@த>தி5 ஒL ஆதாரமாக உ=ளA.  
� ேமe  இA ஒL மாD<Gைற ஆவண  ஆ" . 

        b) இரயி)ேவ ரசAீ  

� இரயி)ேவ ரசAீ, எ5பA இரயி)ேவ ேபா:"வர>திDகாக சர:"கைள ெபD<: 
ெகா=வதDகான ஒL ஒ#$த) ஆ" .  

� இA ஒL மாD<Gைற ஆவணமாக ேசைவ $JகிறA. 
 

       c) க#ப) வாடைக ஒ#பாவண   

� சர:"க= ெபJய அளவிலான ெபாL=க= ஒA:க#பN  ேபாA க#ப) Gkவைத]  
அ)லA கணிசமான ப"திைய வாடைக:" எN>A: ெகா=வA ந)லA.  

� எ@த வைகயானஆவண>தி5 mல  ஒ#ப@த  உLவா:க#பNகிறேதா அA ‘க#ப) 
வாடைக ஒ#பாவண ’ எ5< அைழ:க#பN . 

         d) க#ப) இரசAீ  

� க#ப) இரசAீ எ5பA, ஒ#ப@த>தி5 விதி Gைறக= மD<  நிப@தைனகைள 
உ=ளட:கிய ஒL ஆவணமா" .  

� இA க#ப) நி<வன>தா) வழTக#பNவA மD<  க#பலி5 மாeமியா) 
ைகெயk>திட#பV6L:" .  

� க#பலி) ைவ>A=ள ெபாLVகைள திL ப ெபD<: ெகா=வதDகாக விவJ:க#பVட 
ஒ#$: ெகா=P  இரசைீத இA "றி:கிறA. 
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சி< "றி#$ வைரக. 
 
1. வா5வழி அf#பீVN இரசAீ அ)லA வா5 வழி: "றி#$  

� விமான  mல  ெபாL=கைள அf#$  ெபாkA, எ@த நபJட  ெபாL=க= 
ஒ#பைட:க#பNவதDகாக ஏDறிவிட#பNகிறேதா, அ#ெபாkA இ@த ஆவண  சர:" 
அf#$பவரா) தயாJ:க#பVN வழTக#பNகிறA.  

� வா5வழி அf#பீVN இரசAீ m5< அச) பாகTகளி) தயாJ:க#பNகிறA.   

2. ெபாAவான சர:ேகDறிக=  

� ஒL ெபாA சர:ேகDறிக= எ5பA , எ@த ஒL நபU ெபாL=கைள வாைட:காக 
பாரபVசமி5றி அைன>A நபUகP:காகZ  ஏDறி_ ெச)e  வியாபார>தி) 
ஈNபNபகி5றவைர: "றி:" .  

� வழ:கமான கால அVடவைணைய# ெபா<>A, நியமி:க#பVட வழிகளி) 
சர:"கைள_ ெசe>A  நி<வனTக=, பா"பாN இ)லாம) அைனவL:"  
வாடைக:" எN>A_ ெச5< ெபாLVகைள வழT"கி5றன.  

� இரயி)ேவ மD<  கட) ேபா:"வர>A ஆகியைவ ெபாAவான சர:ேகDறியி5 
கீ^வராA.  

� ஏென5றா), அைவக= தனி_ சVட>தி5 கீ^வLகிறA. ெபாAவான சர:ேகDறிகளி5 
ெபா<#$ 1865 ஆ  ஆBN சர:ேகD<_ சVட  mல  நிUவகி:க#பNகிறA. 

 

அ>தியாய  15. கா#பீN 
 

"< விைட வி்னா:க=  

1. ஆ]ள கா#பீN>திVடாவண வைககைள: "றி#பிNக.  
1. Gk ஆ]= திVடாவண . 
2. "றி>த வயA திVடாவண . 
3. ;VN ஆ]= கா#பீVN திVடாவண . 
4. ஆBN> ெதாைக திVடாவண . 
5. "ழ@ைதகP:கான "றி>த வயA திVடாவண . 

  

2. மL>Aவ: கா#பீN எ5றா) எ5ன ? 
� மL>Aவ: கா#பீN எ5பA, கா#பீVN நி<வனTகP:"  தனிநபUக= அ)லA மனித: 

"k:கP:"  இைடேய ஏDபN  ஒ#ப@த  ஆ" .  
� இ@த ஒ#ப@த#ப6 கா#பீN தLநU "றி#பிVடஅளZ Gைனம  ெபD<: ெகாBN 

"றி>தகால>திD" உட) நல: கா#பீVைட வழTக ஒ#$:ெகா=கிறாU. 
 

சி<விைட வி்னா:க= 

1. கா#பீV65 வைரவில:கண  தLக. 
� ஜா5 ெமU¬ எ5பவரA ;D<#ப6 “ தனி ஒLவL:" ஏDபN  இடைர,பலU 

ஒ5றிைண@A தTகளA ேதா=களி) பகிU@A ெகா=P  திVடேம கா#பீN” ஆ" . 
 

2. பயிU: கா#பிV65 ெபாL= தLக. (அ)லA) ேவளாBைம: கா#பீN எ5றா) 
எ5ன? 

� வறVசி ெவ=ள  ேபா5ற காரணTகளா) விவசாயிகP:" இழ#$ ஏDபN  ேபாA 
இழ#பீN வழT"வதDகாக ெசRய#பN  கா#பீN ேவளாBைம: கா#பீN ஆ" . 
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3. IRDAI - எ5பA எ5ன? 

( இ@திய: கா#பீVN ஒkTகைம#$ ஆைணய  - Insurance Rgualtory Development Authority of India ) 

� இ@தியாவிe=ள கா#பீVN நி<வனTக= யாZ , ேமDபாUைவ ெசRA, ஒkT"பN>த 
ஓU உயJய தைலைம அைம#பாக, தனி>A_ ெசய)பN  சVட#ப6யானஆைணய , 
இ@திய: கா#பீVN வளU_சி ஒkTகைம#$ ஆைணய  ஆ" . 

�  இ@திய# பாராPம5ற>தி) நிைறேவDற#பVட (IRDAI ACT 1999) சVட>தி5ப6 2000-  
ஆB6) உLவா:கபVடA.  

� இத5 தைலைமஅeவல  ெதeTகான மாநில>தி) உ=ள ைஹதாரபா> நகJ) 
உ=ளA. 

ெபLவிைட வி்னா:க=  

1. கா#பீV65 ேகாVபாNகைள விவJ. 
1. மி:க ந பி:ைக (Utmost good faith)  

� இ:ேகாVபாV65ப6, கா#பீN தLநU மD<  கா#பீN ெப<நU மி:க ந பி:ைக 
அ6#பைடயி) ஒ#ப@த>தி) ஈNபNகி5றனU.  

� கா#பீN ெப<நU, கL#ெபாL= பDறிய அைன>A உBைமகைள]  கா#பீN 
தLநL:" ,   

� கா#பீN தLநU, கா#பீVN ஒ#ப@த  "றி>த அைன>A தகவ)கைள]  கா#பீN 
ெப<நL:"  ெதJவி>Aவிட ேவBN .  

2. கா#பீN ெப<நல5 (Insurable Interest)  
� கா#பீN ெப<நல5 எ5பA, கா#பீN ெசRய#பN  கL#ெபாL= மீA, 

 நிதி சாU@த அ:கைற இL>தைல: "றி:கிறA.  

� கா#பீN ெப<நL:", கா#பீN ெசRய#பN  கL#ெபாL= மீA, கா#பீN ெப<நல5 

இL:கேவBN . 

3. ஈVN<தி (Indemnity)  

� ஒLவL:" ஏDபVட உBைமயான நVட>ைத ஈN ெசRவேத ஈVN<தியா" .  

� கா#பீN ெப<நL:", உBைமயி) எnவளZ  இழ#$  ஏDபVடேதா, அ@த 
இழ#$:" ஈடான ெதாைக மVNேம இழ#பீடாக அளி:கேவBN .  

� இழ#ைபவிட ;Nதலான ெதாைக வழTக#படாA. 

4. அBைம: காரண  (Causa Proxima)  
� ஒL இழ#$ ஏDபட இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட காரணTக= இL#பி5, 

அதD"Jய அBைம: காரண  எAெவன காணேவB6யைத# பDறி "றி#பிNவA  
இ:ேகாVபாN ஆ" . 

� கா#பீVN ஒ#ப@>ததி5ேபாA, இடU ஏDபNவதDகான காரணTக= எ5<, கா#பீN 
ெப<நU ;றிய காரணTகளி), அBைம: காரண  இட  ெபDறிL@தா) மVNேம, 
கா#பீN தLநU இழ#பீN வழT"வாU. 

5. பகிU@தளி>த) ( Contribution)  
� ஒேர கL#ெபாL=, ஒ5<:" ேமDபVட கா#பீVN நி<வனTகளிட  கா#பீN 

ெசRய#பV6L#பி5 அதD" “இரVைடகா#பீN எ5< ெபயU.  
� கா#பீN ெப<நL:" ஏDபN  இழ#பிைன, ச ப@த#பVட கா#பீVN நி<வனTக=, 

அவரவU ெசRதிL:கி5ற கா#பீVN ஒ#ப@த ெதாைக:" ஏDப விகிதா_சார 
அ6#பைடயி) அவரவUகP:"=ள பTகிைன பகிU@A அளி>த) ேவBN . 

6. பகர உJைம (subrogation)  
� பகர உJைம எ5பA, ஒLவL:" ஏDபVட இழ#ைப, கா#பீN தLநU ஈN ெசRதபி5, 

கா#பீN ெப<நU தன:"=ள உJைமகைள கா#பீN தLநL:" மாDறி: ெகாN#பA 
ஆ" .  

� கா#பீN ெப<நU, தன:" ஏDபVட உBைமயான இழ#ைப: காV6e , ;Nதலாக 
ஆதாய  அைட@A விட: ;டாA.  

� அ#ப6 இலாப  அைட@தா), அA ஈVN<தி: ேகாVபாVN:" எதிராக அைம@A விN . 
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2. கா#பீV65 வைககைள வி்ள:"க. 

� கா#பீV6) பலவைகக= உ=ளன. அைவயாவன.  

                1. ஆ]=கா#பீN அ)லA ஆ]=கா#பீVN<தி  

         2. ஆ]=சரா: கா#பீN அ)லA ெபாA:கா#பீN. இA பல வைககளாக# பிJ:க#பNகிறA      

            அைவயாவன    (i)  தh:கா#பீN      (ii)  கட)சாU கா#பீN  

         3. உட)நல: கா#பீN மD<  இதர: கா#பீNக=. 

 1. ஆ]=கா#பீN அ)லA ஆ]= கா#பீVN<தி  
� ஆ]=கா#பீN எ5பA, கா#பீN நி<வன  எf  கா#பீN தLநU, கா#பீN ெப<நU 

ெசe>A  மாதா@திர, காலBN, அைரயாBN அ)லA ஆBN Gைனம  அ)லA ஒL 
"றி#பிVட ெதாைகைய Gைனமமாக# ெபD<:ெகாBN அவரA ஆ]ைள கா#பீN 
ெசR]  ஒL ஒ#ப@த  ஆ" . 
ஆ]= கா#பீN> திVடாவண வைகக=  

i. Gk ஆ]= திVடாவண   

� இnவைக>திVடாவண>தி), GதிUZ>ெதாைக கா#பீN ெப<நU மரணமைட@த 
பிற", அவJ5 பயனாளி:ேகா அ)லA அவJ5 சVட வாJi:ேகா அளி:க#பN . 

ii. "றி>த வயA>திVடாவண   

� இ>திVடாவண>தி) கா#பீN ெப<நU, ஒL "<#பிVட கால   G6]  வைர அ)லA 

அவரA மரண  வைரஇதி) எA Gதலி) வLகிறேதா,அAவைர Gைனம>ெதாைக 
ெசe>தேவBN   

� அ: "றி#பிVடகால  G6வதD"=,கா#பீN ெப<நU மரணமைட@A விVடா), கா#பீN 

ெசRத> ெதாைக,அவரA சVட\Uவ வாJiகP:" வழTக#பN . 
iii. ;VN ஆ]= கா#பீN> திVடாவண   

� இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட நபUகளி5 ஆ]P:" ;Vடாக, ஆ]=கா#பீN 

ெசRவA  ;VN ஆ]= கா#பீN> திVடாவண  என#பN . 
iv. "ழ@ைதகP:கான "றி>த வயA திVடாவண .  

� "ழ@ைதகளி5 க)வி, திLமண  ேபா5ற ெசலZகைள ஈNகVNவதDகாக 
இ>திVடாவண  எN:க#பNகிறA. உதாரண  : ஜhவ5 அனதரா: பாலிசி. 

      2. ஆ]= சாரா: கா#பீNக= (Non – life insurance)  

    அ) தh:கா#பீN (Fire Insurance)  

� கா#பீN தLநU, கா#பீN ெப<நJட  Gைனம  ெபD<: ெகாBN, அவJ5 
ெசா>A:கP:" ஒL "றி#பிVடகால>திD" தhயினா) ஏDபN  இழ#பிைன 
ஈNகVNவதDகாக ெசRA ெகா=P  ஒ#ப@த  தh:கா#பீN ஆ" . 

     ஆ. கட) சாU கா#பீN (Marine Insurance)  

� கா#பீN தLநU, கா#பீN ெப<நL:" கட) பயணTகளி5 ேபாA ஏDபN  

இழ#$கP:", ஈN அளி#பதாக ெசRA ெகா=P  ஒ#ப@த  ஆ" . 
� கட)சாU கா#பீVN> திVடாவண வைகக= 

        1. க#ப)சாU கா#பீN    2. ெபாL=சாU கா#பீN   3. க#ப) ச>த: கா#பீN   4. உட)நலகா#பீN 

� மL>Aவ: கா#பீV65 வைகக= 
           1. தனிநபU மL>Aவ: கா#பீN   2. "N ப நல திVடாவண   3. Gத�N இைண@த  
              கா#பீVN> திVடTக=. 

 

3. இடUகP:கான காரணTகைள விவJ.  
� ெதாழி) இடUக= ஏDபNவதD" ப)ேவ< காரணTக= உ=ளன.அைவயாவன:  

1. இயDைக காரணிக= (Natural Causes)  
� இயDைக ேபJடUகளான ெபLெவ=ள , \க ப , மி5ன), ெபLமைழ, ப`ச , $ய) 

ேபா5றைவ மனிதனா) "ைற@த அளேவ கVN# பN>த: ;6யைவ.  
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� இத5 காரணமாக அதிக மனித உயிJழ#$க=, ெசா>Aக= ேசதமைடத) மD<  
வியாபார>தி) அதிக நVட  ஆகியைவ ஏDபNகிறA.  

2. மனித காரணிக= (Human Causes)   
� பணியாளா்களி5 ேநUைமயDற த5ைம, கவன:"ைறZ, அறியாைம, மி5தைட 

காரணமாக பணி தைடபNத), ேவைலநி<>த , கலக  மD<  திறைமயDற 
ேமலாBைம ஆகியைவ மனித காரணிகளா" .  

3. ெபாLளாதார காரணிக= (Economic Causes)  
� ெபாLVகளி5 ேதைவ, விைல, ேபாV6, வா6:ைகயாளா்களிட  கடைன வ}) 

ெசRத), ெதாழி) YVபமாDற , உDப>தி Gைறயி) மாDற  ேபா5றவDறி) ஏDபN  
நி_சயமDற த5ைமக= இதி) அடT" .  

� ேமe  வV6 வ hத  அதிகJ#$, அதிக வJவிதி#$ ஆகிய நிதி பிர_ைனகP  இதி) 
அடT" .  

4. பிற காரணTக=  

� எதிUபாராத அரசிய) பிர_ைனக=, இய@திர:ேகாளா<,  பJமாD< வ hதTகளி) 
ஏDபN  மாDற  உ=ளிVட காரணTகளா) நVட  ஏDபட வாR#$=ளA. 
 

 

    சி<"றி#$ வைரக  

  அ) விைளயாVN: கா#பீN  

� இ:கா#பீVN> திVட  ெதாழி) Gைற அ)லாத விைளயாVN வ hரUக= மD<  
அவUகளA விைளயாVN உபகரணTகP:" ஏDபN  ேசத , தனி#பVடவிைளZக=, 
சVட\Uவ ெபா<#$, மD<  தனிநபU விப>A ேபா5ற இடUகP:" இழ#பீN வழT"  
விJவான கா#பீVN> திVட  ஆ" .  

   ஆ)  அமாUதியா ெச5 க)வி திVட   
� ெபாA: கா#பீVN நி<வனTக=, "ழ@ைதகளி5 க)விைய உ<தி ெசRய இnவைக: 

கா#பீVடாவணTகைள வழT"கி5றன.  
� இ>திVடாவண  ப6>A: ெகாB6L:"  "ழ@ைதகP:" வழTக#பNகிறA.  
� அத5ப6 திVடாவண  எN:"  நாளிலிL@A "றி#பிVட கால  வைர. "ழ@ைதகளி5 

ெபDேறாU அ)லA சVடப6யான பாAகாவலU விப>A, கலவர  ேபா5றவDறா) 
Gkைமயாகேவா, ப"தியாகேவா பாதி:க#பVN, மரணமைட@A விVடாேலா அ)லA 
நிைலயான ஊனமைட@AவிVடாேலா கா#பீVN நி<வன  அ:"ழ@ைதயி5 
ெபDேறாL:" அ)லA பாAகாவலL:" இழ#$ ஏDபVடகால>திலிL@A ஒ#ப@த  
G6]  கால  அ)லA கா#பீN அளி:க#பVட ஆBNகால  கால  இதி) எA 
G5னதாக வLகிறேதா அAவைர ஈVN<தி வழTகேவBN .  

   இ) ராேஜvவJ மகிளா க)யாண பீமா  ேயாஜனா.  

� இ:கா#பீVN> திVடாவண , மகளிU:" வழTக#பNகிறA.  
� விப>தி5 காரணமாக மகளிU:" ஏDபN  இற#$, அ)லA ெசயலிழ#பினா) ஏDபN  

இழ#$:காக அவா்களி5 "N ப உ<#பினUகP:" ஈV6<தி வழTக#பN . 
 

4. விNமதி#$ எ5றா) எ5ன? 
� விNமதி#$ எ5பA, கா#பீN ெப<நU திVடாவண>ைத ெதாடL  நிைலயி) இ)லாத 

ேபாA, அவU அ>திVடாவண>ைத G6Z:" ெகாBNவரலா ,  
� அ#ெபாkA அவU "றி#பிVட ெதாைகைய கா#பீVN தLநJட  இL@A ெப<வாU  
� அ>ெதாைக விNமதி#$ என#பN . 
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அல" - 4     ேசைவ> ெதாழி)க= II 
அ>தியாய  16. இ@தியாவி) வளU@A வL  ேசைவ> ெதாழி)க= 

��வ�ைட வ�னா�க: 
1. தனி உJம  ெபDறவU எ5பவU யாU? 

� ஒ� வ�யாபார நி�வன�தி), அத5 வாணிப நடவ6:ைககைள: ேமDெகா=P  

அைன>A உJைமைய] , ெதாடU உறZ Gைறயி5 அ6#பைடயி), ஒLவL:" 

வழTக#பNமாயி5, அ@த நபைர தனிைமயாள5 அ)லA தன� உ�ம� ெப�றவ  எ"� 

அைழ�கிேறா�. 

 

2. தனி உJைமயிய) இரBN ந5ைமகைள: ;<? 

            1. இட கைள �ைற�த(  2. வண�க வ��வா�க�        3. வ�ள�பர* ெசல- 

              4. ெசய( பா./�� உ�0ைணயாக இ��த( 

 

3. ஏVN கட5 தர" GகவU எ5பவU யாU? 
� ஒ� நி�வன� தன0 ெபா�.கைள ெரா�க� ம��� கட" அ/1பைடய�( வ��பைன 

ெச2கிற0.  

� கட" வ��பைனய�னா(, சி� ம��� ந4�தர வண�க கள�" நட15 6லதனமான0 

கண�சமான அள- ெப�வத���ய மா��* சீ.4களாக மாறிவ�4வதா( ந8 ைம த"ைம 

பாதி�கிற0.  

� இதனா( அத" சீரான ெசய(க பாதி�க1ப.4, வாண�க இட பா4க ஏ�ப4கி"றன.  

� இவ�ைற சமாள���� ெபா�.4, ஒ� தர� ந8தி ேசைவ ெசய(ப4கிற0.  

� அ0ேவ ஏ.4 கட" தர� :கவ  ஆவா . 

 

4. $ற திறனhVட) வைரய<:க 

� ெவள�யா.கள�ட� பண�ைய ஒ1பைட15 ெச20, அைத த" நி�வன�தி" 6ல� 

எ1ேபா0� ேபா( ச<ைதய�4தைல 5ற திறன 8.ட( அ(ல0 5ற ஒ1பைட15 என 

அைழ�க1ப4கிற0. 

 

5. $ற ஒ#பைட#பி5 ேதைவக= எ5ன? 
1. இைண மD<  ;Nத) ெசய)கைள ெவளியாVகP:" மாDறிவிNத) 

2. ஒ#ப@த>தி5 mல  $ற ஒ#பைட#$_ ெசRய G6]  

3. $ற ஒ#பைட#பினா), நி<வன>தி5 ெசய)பாVN>திற5 ேம பNகிறA 

4. வா6:ைகயாளUகளி5 திL#தி ேம பNகிறA 

5. ெசலZ "ைறகி5றA    

 

6. எ@த வைகயி) ெதாழி) ெசய)Gைற $ற ஒ#பைட#$ G:கியெமன 

நிைன:கிறாR? 
� ெவள� நி�வன=கள�டமி�<0, ஒ1ப<த அ/1பைடய�( சிற15 ேவைலகைள அ)லA 

ெசய(கைள ெப�வத�� ெதாழி( ெசய(:ைற 5ற திறன 8.ட( எ"� ெபய . 

� $ற ஒ#பைட#$ ெசRவதனா), அ@நி<வன  த5fைடய வழ:கமான பணிகைள, கால 

ேநர>ைத வ hB ெசRயாம), G:கிய சி:க)க= நிைற@த ெசய)களி) த5 கவன>ைத 

ெசe>த இயe . 
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� இதனா( நி�வன=கள�" ெசல-� �ைறகி"ற0. 

 

7. அறிZசாU ெசய)Gைற $ற ஒ#பைட#$_ ெசRதலி5 ந5ைமக= எ5ன? 
அறி- அ/1பைடய�லான ெசய(கைள, ெவள�நப கைள1 பய"ப4�தி த=கள�" 

ேநா�க=கைள > �தி ெச20 ெகாவைத அறி-சா  ெசய(:ைற 5ற திறன 8.ட( 

எ"கிேறா�. 

     ந"ைமக:  

� இ�:ைறய�னா( வாண�ப�ைத ெவ�றிகரமாக �ைற<த ெசலவ�( நட�தி ெச(லலா�.  

� அறி- சா <த, தகவ( ெதாட 5 சா <த ம��� சிற<த மதி ?.ப� ெகா@ட ேவைலகள�(, 

ெவள�நப கைள அவ கள�5 திறைமகைள� ெகா@4 மதி15 மி�க ெசயைல ெச2யலா�. 

 

8. ெபயU_சியிய) வைரயைர தLக. 
� ச<ைதAட" ெதாட 5ைடய ேபா��வர�01 பண� ெபய *சிய�( மிக :�கிய1 ப=ைக 

வகி�கிற0. ேமB� மிக ேந �தியான ஒ"��ெகா"� ெதாட 5ைடய ேபா��வர�தி" 

வ��வா�கேம ெபய *சிய�ய( ஆ� . 

 

9. ெபயU_சியிய) ேதைவ யாA? 

� ஒ� நி�வன� சிற<த ெபய *சிய�ய( ேமலா@ைமைய ந(ல ஒC=� :ைற1ப4�த1ப.ட 

ேபா��வர�0, ப@டக� கா15, உ�ப�தி ெபா�.கைள ைகயாDத( சிற<த தகவ(கDட" 

E/ய ேதைவ, ெபய *சிய�யலி( ேதைவ1ப4கிற0.  

� ேமB�, இ<தியாைவ ெபா��தம./( ெப��பா"ைமயான ேபா��வர�0 :ைறக 

சாைல ம��� இரய�( வழியாகேவ நைடெப�கிற0. 

 

10. ெபயU_சியிய) G:கிய>Aவ>ைத# பDறி எkAக. 

� ெபய *சிய�ய( ெதாட 5ைடய பல உ�ப�தி சா 5ைடய ெசய(கள�" :/-கைள ஆ2- 

ெச20 த8 மான��0, ேதைவ�ேக�ப தள �தி, ஒ�=கிைண<த அைம15 :ைறயாக உ�ப�தி 

ெபா�.கைள பகி <தள��தலி( ஈ4ப4கிற0. 

 

11. ெபயU_சியிய) வைகக= யாைவ? 
1. :/ெவ4�தலி" அ/1பைடய�( 

2. ப=ெக4��� நப கள�" அ/1பைடய�( 

3. ெபய *சிய�யலி" இைண<0 ெகாள ெசய(கள�" அ/1பைடய�( 

4. ெபய *சிய�யலி( ேசராத ெசய(கள�" அ/1பைடய�( 

 

12. மி5னf வணிக  பDறி நhவிU அறிவA யாA? 
� மி"னG வைல�தள�தி" 6ல� ெபா�.கைள வா=�த( ம��� வ��றB�� மி"னG 

வ �தக� என1ப4கிற0. 

�  மி"னH ெதாழி( எ"ப0, ஒ� வ��வான ெசா(.  

� இ<த ெசா(லி( இைணயதள� 6ல� நி�ம�தி�� உ ம��� ெவள�ய�( நைடெப�� 

அைன�0 வ�யாபார நடவ/�ைகைளA� மி"னG வ �தக� எ"ற ெசா( "றி:" .  

 

சி<விைட வினா:க= 
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1. தனி உJைமயியலி5 வைகக= யாைவ? 

∗ தன� உ�ைமய�ய( இ� ப��-களாக ப���க1ப4கிற0. அைவ  

(அ)  தயா�15 ெபா� அ(ல0 வ �தக ெபய  தன� உ�ைமயா�க( 

                                (ஆ) வண�க வ/வைம15 தன� உ�ைம.  

2. ஏVN:கட5 Gகைமயி) உ=ள ப6நிைலக= யாைவ? 

1. ெபா0வாக நிதிநி�வன=க, சர��1ப./யலி( உள ெதாைகைய� தி��ப 

ெப�வத�காக, உ�ைம1 ேபராDட" ெச20 ெகாள1ப4� ஒ� :கைம ஏ�பாடா��. 

2. எ1ேபாெத(லா� கடH�� ெபா�.க வ��க1ப4கி"றனேவா, அதன/1பைடய�( இடா15 

அ(ல0 சர��ப./ய( தயா��க1ப.4, அதHைடய நக( ஒ"றிைன உ�ைம1 

ேபாராD�� அH1ப1ப4�. 

3. கட" வழ=கிய நி�வன�தி�� ெசB�த ேவ@/ய ெதாைக, ேபராD�� மா�ற1ப.4, 

அ<த வ�வர� வா/�ைகயாள��� ெத�ய1ப4�த1ப4�. 

4. �றி1ப�.ட தவைண நா அ"�, உ�ைம1 ேபரா 6ல� வா/�ைகயாள�டமி�<0 

ெதாைக வKலி�க1ப4�. 

5. ப�"ன  உ�ைம1 ேபரா தன���ய ேசைவ� க.டண�ைத1 ப�/�0�ெகா@4, மLத:ள 

ெதாைகைய கட" வழ=கிய நி�வன�தி�� அH1ப� ைவ1பா . 

 

3. ெபயU_சியியலி5 ந5ைமகைள விவJ? 
� ெபா�.கள�" தயா�15 வ/வைம15, தளவாட அைமவ�ட�, ச<ைத 6ல=கைள ெத�- 

ெச2த(, உ�ப�தி க.டைம15, வ�நிேயாகMத  (அ) வண�க  வைலயைம15, வ/வைம1ப0, 

ப@டக*சாைல அைமவ�ட�, தளவாட வைரபட� ம��� ெபய *சி ப=கீ.4 வ/வைம15 

உ�ப�தி தி.ட�, சர�கி�15 ேமலா@ைம, சர�கி�1ப�" நிைலக ேபா��வர�0 

வைகைய� ேத - ெச2த( சர�ைக க1பலி( ஏ��தலி" அள-, வழி�தட�ைத :/- 

ெச2த( ேமB� ேபா��வர�0 ஒ1ப<தவ�ய( ெதா�15 6ல1ெபா�ைள ைகயாDத( 

ஆ��. 

 

4. ெபயU_சியிய) ேமலாBைம:" , வழTக) வழி சTகிலி ேமலாBைம:"  

இைடேய உ=ள ேவ<பாNகைள ;< 

ெபய *சிய�ய( ேமலா@ைம வழ=க( வழி ச=கிலி ேமலா@ைம 

1. ேதைவ���, அள�15��� இைடேய 
உள நிைலயான இைடெவள� ச� 
ெச2த( அ)லA நி வகி�தBட" 
ெதாட 5ைடய0 

 மா�� இய(5 ெகா@ட மதி1ைப 
ேம�ப4�0� ெசய(களான ெபா�1ேப�ற( தர� 
ம��� வ/வைம15 ேபா"ற ெசய(கைள க@டறிய 
ெதாட <0 :ய�சி�கிற0.  

2. அட�கவ�ைல �ைற1பதி( கவன� 

ெசB�0கிற0 

அட�கவ�ைலைய �ைற1பதி( கவன� 

ெசB�0வைத� கா./B� இலாப�ைத 

மிைக1ப4�0தைல ேநா�கி (அ) ைமய1ப4�தி 

இய=�கிற0. 

3. அள�15 ெசய(பா.ைட 

அ/1பைடயாக� ெகா@ட0 

ேதைவ ெசய(பா.ைட அ/1பைடயாக� ெகா@ட0
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5. வாT"பவUக= மீA மி5ன� வணிக  ஏDபN>A  தா:க  எ5றா) எ5ன? 
1. மி"னG வண�க1 ப��- Nமா  4 ேகா/ நப கD�� ேவைலவா21ைப ந(கி வ�கிற0. 

2. இைணயதள சி(லைற வண�க�, இைணயதள ேசைவ, வ �தக� ேபா"ற 0ைறகள�(  

ெதாட=க1ப4� ெதாழி(கள�( ஏராளமான ேவைலவா215 ெப�கி வ�கிற0. 

3. மி"னG வண�க நி�ம=க, ப@ட=க, ெபா� வழ=கீ.4 :ைனய=கைள அைம�த(, 

அள�15 ச=கிலி� ெதாட 5கைள ஏ�ப4�0த( ேபா"ற க.டைம1ைப உ�வா�கி மி"னG 

வ �தக�ைத பலமானதாக மா�ற, அதிக :தலL4கைள ெச20 வ�கி"றன. 

4. மி5ன� வணிக நி<மTகளி5, ெதாழி) Gைறையேய மாDறி வLகி5றன. 

    ெபLவிைட வினா:க= 

1. தனி உJைமயியலி5 "ணாதிசயTகைள: கண:கிNக. 
1) தன� உ�ைமய�ய( ெதாட 5ைடய வ�தி:ைறக ம��� நிப<தைனக உட"ப/�ைக 

அ/1பைடய�( ஏ�ப4�த1ப4கிற0. 

2) தன� உ�ைமய�ய( கால அள- 5 ஆ@4க அ(ல0 அத�� ேமலாக இ��கலா�.  

3) இ�தைகய தன� உ�ைம கால�தி(, எ<த ஒ� ேபா./ வாண�ப�ைதA� ேநர/யாகேவா 

அ(ல0 மைற:கமாகேவா நட<த, தன� உ�ம� ெப�றவ��� உ�ைம இ(ைல.  

4) தன� உ�ைம ஒ1ப<த1ப/, தன� உ�ம� ெப�றவ  �றி1ப�.ட ெதாைகைய, தன� உ�ம� 

அள��தவ��� ெசB�த ஒ15� ெகாகிறா . 

5) தன� உ�ம� ேகா.பா./"ப/, தன� உ�ம� அள��தவ  த"Hைடய ெபா� அ(ல0 

ேசைவைய எ<த :ைறய�( வழ=�கிறாேரா அ(ல0 எ� மாதி�யான ப/நிைலகைள 

ப�"ப��கிறாேரா அதி( ச��� வCவாம( அவ��காக வாண�ப�ைத ஏ�பா4 ெச20 நட�த 

உட"ப4கிறா . 

6) தன� உ�ம� ெப�றவ , தைலைம நி�வன�தி" ெகாைககD�� இண=க த"Hைடய 

வாண�ப�ைத தன� உ�ைம ஒ1ப<த சர�0கப/ :ைறயாக ெசய(ப4�த ேவ@4�.  

  2. ஏVN:கட5 Gகைமயி5 சிற#ப சTகைள ெதளிZபN>Aக. 
       1. கட5 ஏNகைள பராமJ>த):  

� தன0 வா/�ைகயாளரான வண�க�" ஏ.4� கட"கைள பராம���� :C ெபா�1ப�ைன 

தன� உ�ைம ேபரா ஏ��� ெகாகிறா . 

 2. கட5 எ)ைலகைள நிUவகி>த):  

� வாரா�கட" ெதாட பான நிதி* Nைமைய, தன� உ�ைம ேபரா ஏ��� ெகாகிறா .  

� இதனா( வண�க� த"ைமAைடய :த"ைம வண�க�தி" மL0 :C� கவன� 

ெசB�0கிறா . 

      3. ெரா:க G5பண :  

� ஏற�தாழ கட" வ��பைனய�( ஏற��ைறய 80% :" E./ேய வண�க  ெப�� வ�4கிறா . 

     4. வ}) ேசைவ:  

� வா/�ைகயாள கD�� நிைன- Eற* ெச2த(, ப�தியள- கடைன வKலி�த(, 

காேசாைல வKலி�த(, ஏைனய ேசைவகD�, இ<த ேசைவய�( அட=��. 

     5. தனA வா6:ைகயாளU mல  வணிகL:" ஆேலாசைன ;<த):  

� தன� உ�ைம ேபரா, கட<த கால=கள�( வா/�ைகயாள�ட� ஏ�ப.ட அHபவ�தி" 

அ/1பைடய�(, வா/�ைகயாள கD�� வழ=க1பட ேவ@/ய கட" த�தி ம��� 

வாரா�கட" ெதாட பான வ�யாபார* ெச2திகைள உடH��ட" வழ=�கிறா .  

   3. $ற ஒ#பைட#பி5 ந5ைமகைள விவJ:க 
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1. Gத5ைம நடவ6:ைககளி) கவன  ெசe>AகிறA: 

� இதர இைண நடவ/�ைககைள ெவள� நி�வன=கள�ட� 5ற ஒ1பைட15 ெச2வத" 

காரணமாக, நி�வன=க த=கள�ட� உள சில தன��0வமான திறைன ெசOவேன 

பய"ப4�தி :த"ைம நடவ/�ைககள�( கவன� ெசB�0வத" 6ல� ேநா�க=க 

அைடய இ0 உத-கிற0.  

2. ெபாLளாதார ேம பாVைட ஊ:"வி:கிறA:  

� 5ற ஒ1பைட15* ெச2வதனா(, ெதாழி( :ைனேவா க ஊ��வ��க1ப4கிறா க.  

� ேவைல வா215கைள உ�வா�கி ஊ�க� அள��கிற0.  

� ஏ��மதிைய வ��வா�க� ெச20, ெபா�ளாதார�தி" மிக1ெப�ய வள *சி�� 

உத-கிற0. 

3. ேவைலவாR#$கைள ஊ:"வி:கிறA:  

� நி�வன=க த=கள�" இைண நடவ/�ைககைள, ெவள�நப கD��1 5றஒ1பைட15 

6ல� ெதாட  வா215 அள�1பதனா(, சி� வாண�ப நி�வன=க இ<த வா21ைப 

பய"ப4�தி� ெகாகி"றன.  

� இ0 5திய ேவைல வா1ைப ஏ�ப4�0வத�கான வழியாக அைமவ0ட" அதிக 

அளவ�ளான ேவைலவா215க கிைட1பத�� வழிவ��கிற0. 

4. "ைறவான Gத�Nக=:  

� ெவள�நப கள�" திறைமகைள 5ற ஒ1பைட1ப�" 6ல� பய"ப4�0வதனா(, 

நி�வன=க த=க இைண நடவ/�ைககD�காக ெச2ய ேவ@/ய :தலL.4 ெதாைக 

�ைறகிற0.  

� இத" காரணமாக அ�ெதாைகைய ேவ� ெசயB�� பய"ப4�0வத" 6ல� 

உ�ப�திைய ெப��கி இலாப�ைத உய �த இயBகிற0. 

5. சிற@த ெசயலா:க  :  

� 5ற ஒ1பைட1ப�" 6ல� நி�வன=க இர@4 பய"கைள அைடகி"ற0.  

� ஒ"� 5ற ஒ1பைட15* ெச2த நி�வன=க ேம�ெகாD� :த"ைம ெசய(கைள 

திற�பட ெச20,  த=கைள உய �தி� ெகாவ0,  

� இர@டாவ0 5ற ஒ1பைட15 ெப�ற நி�வன=க, த=க திற"கைள வ��வா��வத" 

6ல�, 5ற ஒ1பைட15�கான வா215க ேமB� ெப�� அளவ��� உய கி"றன. 

 

  4. மி5ன� வணிக மாதிJக= பDறி: "றி#$ வைரக 

 1. ெதாழி) நி<வன>திD"  வா6:ைகயாளL:"  இைடேயயான வணிக  :             

� இ�:ைறய�( ெதாழி( நி�வன�, ச�ப<த1ப.ட வா/�ைகயாள��� ேநர/யாக 

ெபா�ைள வ��கி"ற0. 

2. ெதாழி) நி<வனTகP:" இைடேயயான வணிக  :  

� வ�யாபார நி�வன=க த=கD�கிைடேயயான ெபா� வா=க( வ��ற(கைள 

மி"னG வ �தக�தி" 6ல� ெச20 ெகாவ0 இ�:ைறய�( அட=��. 

            எ.கா : Mனா1Q(, ப�ள�1கா ., அலிபாபா, இ@/யாமா ., /ேர. இ<தியாகா�  

  3. YகUேவாUகP:" இைடேயயான வணிக  :                                      
� இ�:ைறய�( ைகேபசி 6லமாகேவா, இைணயதள வ�ள�பர�ைத1 பா �ேதா, மி"னG 

ஏல :ைறய�ேலா அ(ல0 ஒ� இட�தி( இ���� வா/�ைகயாள��ேகா ெபா�கைள 

வ��க :/A�. 

      எ.கா : ஒ"M அெகய�" Mேடா  டா. கா� எ"ப0 ெப@கD�கான நவ 8ன   

                   பய"ப4�த1ப.ட ெபா�.க வா=�வத�கான இைணயதள�, ம�றவ க      

                   �ய��க , ஒ.எ(.எ�M, ஈேப 6ல� பய"ெபறலா�. 
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 4. வா6:ைகயாளL:"  ெதாழி) நி<வன>திD"  இைடேயயான வணிக  :  

� தான�ய=க, மி"னG ெபா�.க, அைறகல" ம��� இதர ெபா�.க இைணயதள� 

6ல�, வா/�ைகயாளரா( ேதைவ1ப4� ெதாழி(கD�� வ��க1ப4வ0 இ�:ைறய�( 

அட=��. 

      எ.கா : நா�� டா. கா� ம��� மா"Mட  டா.கா�  

 5. ெதாழிD நி<வன>திD"  அரi:"  இைடேயயான வணிக  :  

� ெபா� ம��� ேசைவக அரN� 0ைற�� ெதாழி( நி�வன=க 6ல� வ��பைன 

ெச2கி"றன . 

      எ.கா : /.சி.எM. நி�ம� கட-* சீ.4 உ�ம வ�@ண1ப நைட:ைறய�ைன ெவள�நா.4   

                     உ�ம� வழ=கிட இ<திய அரN�காக த"Hைடய ெம" ெபா� 6ல� பண�ைய   

                     :/�0 வழ=�கிற0. 

 

  5. ெதாழி) ெசய)Gைற $ற> திறனhVட), அறிZசாU ெசய)Gைற $ற>  

திறனhVட) ஆகியவDறிD" இைடேயயான ேவ<பாVைட விள:"க 
ெதாழி( ெசய(:ைற 5ற� திறன 8.ட( அறி-சா  ெசய(:ைற 5ற�திறன 8.ட( 

1. ெவள� நி�வன=கள�ட� இ�<0 ஒ1ப<த 

அ/1பைடய�( சிற15 ேவைலகைள அ(ல0 

ெசய(கைள ெப�வத�� ெதாழி( 

ெசய(:ைற 5ற� திறன 8.ட( எ"� ெபய  

அறி- அ/1பைடய�லான ெசய(கைள 

ெவள�நப கைள1 பய"ப4�தி த=கள�" 

ேநா�க=கைள > �தி ெச20 ெகாவைத 

அறி-சா  ெசய(:ைற 5ற� திறன 8.ட( 

எ"கிேறா�. 

2. :த"ைம* ெசய(பா4கள�( கவன� 

ெசB�0த( 

சிற<த திறைமகைள1 பய"ப4�0த( 

3. திறைன உய �தி� ெகாDத( அறி- ம.4� பய"ப4�0� ேநா�க� 

4. அதிக இலாப� ஈ.4த( சி:கலா5 பிர_சிைனகP:", தhUைவ: 

கBடறித). 

5. ெபா�ளாதார வள *சி ம��� ேம�பா4 

அைடத( 

:�கிய ெசய(பா4கள�( சிற15 கவன� 

ெசB�0த( 

6. வளU@A வL  ெதைவகP:" ஏDப, 

ேசைவகைள பJமாDற  ெசRA 

ெகா=Pத) 

இட ப4கைள� �ைற�த( 
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அல" - 5      ெதாழிலி5 சmக# ெபா<#$ணUZக= 

மD<  ெதாழி) ந5ெனறிக= 

அ>தியாய  17. ெதாழிலி5 சmக# ெபா<#$ணUZக=  

"<விைட வினா:க= 

1. சmக# ெபா<#$ணUZ எ5பத5 ெபாL= யாA? 

� ஒOெவா� ெதாழி( உ�ைமயாள கD�, த=க ெதாழி( 6ல� ெப�� இலாப�தி( ஒ� 

ப�திைய ச:தாய ேம�பா./�ேக ெசலவழி�கி"றன .  

� இ�தைகய1 பய"பா./�� ெதாழி( ஒC=�ண - ெபா�1பா��.  

� இதைனேய ெதாழி( ச6க1 ெபா�15ண - எ"� அைழ�கி5ேறா�. 

 

2. சmக அதிகார  எ5பத5 ெபாL= தLக. 
� ெதாழி( ெச2பவ கள�ட� கண�சமான அள- ச:தாய அதிகார� உள0.  

� அவ க ேம�ெகாD� ெசய( நடவ/�ைகக ம�கள�" எதி கால வாR�ைகைய 

த8 மான�1பதாக அைமகிற0.  

� நா./" ேம�பா4 க�தி ேவைலவா215, ெபா�ளாதார :"ேன�ற அள- ம��� 

அைன�0 தர1ப�ன���� வ�மான�ைத பகி <தள��த( ேபா"றைவ த8 மான���� உய  

ெபா�15 ெதாழி( நி�வன=கD�� உ@4. 

3. தைடயDற நி<வன  எ5றா) எ5ன? 
� ச6க� கடைம1 ெபா�15கைள ஏ���ெகா@4, நிைறேவ��� ெதாழி( நி�வன=க 

அதிக Nத<திர�ைத1 ெப�கி"றன. 

            எ.கா:  
• அரசா=க� கல1பட�, கள*ச<ைத ம��� ச6க வ�ேராத நடவ/�ைககைள  

                  வ�யாபா�க ஈ4படாம( இ��க, ?க ேவா  பா0கா15 ச.ட�ைத இய�றிய0.    

• ஆகேவ, நி�வன=கD�� எதிராக நடவ/�ைகக எ41பைத தவ� �க ச6க 

ெபா�15ண - அவசியமா��. 

 

4. பT"தாரUக= எ5< யாைர அைழ:கலா ? 
� ஒ� ெதாழி( அைம15, ெபா0வாக உ�ைமயாள க, :தலL.டாள க, பண�யாள க, 

சர�� அள�1ேபா  வா/�ைகயாள க, ேபா./யாள க, அரசா=க� ம��� ச:தாய� 

ஆகியவ கDட" ெந�=கிய ெதாட 5 ெகா@4ள0.  

� அ�தைகய அ�கைற�ெகா@டவ கைள, ெதாழி( நடவ/�ைககள�( ஆ வ� ெகா@டவ க 

அ(ல0 ப(வைக1 ப=�ந க என அைழ�க1ப4கி"றன. 

 

5. ந5ெனறி ெபா<#$ணUZ எ5றா) எ5ன? 
� இ0 ச:தாய�தா( எதி பா �க1ப4� ஒ� வைக ெபா�1பா��.  

� ஆனா(, இ1ப/1ப.ட  ெபா�15க ச.ட�தி( �றி1ப�டாதைவயா��. 

  எ.கா:  

• ஒ� நி�வன� தன0 ெபா�.க �றி�த வ�ள�பர� ேம�ெகாD�ேபா0 அ�தைகய     

வ�ள�பர� மத உண -க ம��� ம�கள�" க@ண�ய� மதி�க�த�க வைகய�( 

இ��த( ேவ@4�.  
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• இ�தைகய ெபா�15கைள, ெதாழி( அைம15க தாேன வ��1ப1ப.4 கைட1ப�/�க 

ேவ@4� 

சி<விைட வினா:க= 

1. சmக# ெபா<#$ணUZ எ5பத5 ெபாLP:கான இல:கண  தLக. 
� பS.ட  எஃ1 /ர�க  அவUகளி5 ;D<#ப6, ”ச:தாய ெபா0நல" ேம�பா4 க�தி, உ�ய 

நப , ச:தாய ந�ப��ைக���ய அ/1பைட ேம"ைம, ச:தாய ஒ��ைம உ�தி�த"ைம 

ம��� நிைல�த"ைம ேபா"றவ�றி( ப=கள�1ைப ஏ�ப4�0வ0 ஆ��”.  

 

2. ெதாழிலி5 சmக# ெபா<#$ணUவி5 ேதைவ எ5ன எ5பA பDறி நhU ஏ5 

சி@தைன ெசRய: ;டாA? 
             (i) Nய ஆ வ�  (ii) ச:தாய உ�வா�க�  (iii) ச6க அதிகார�  (iv) ச:தாய�தி" உ�வக�       

             (v) ெபா0 ம�க ம�திய�( வ�ழி15ண -   (vi) தைடய�ற நி�வன� 

             (vii)  ச.ட� ம��� ஒC=�   (viii) தா மLக ெபா�15ண -   (ix) ச6க கலா*சார 

               ெநறி:ைறக  (x) ெதாழி( :ைறைம   (xi) ெபா�1பா@ைம த�0வ ெநறி   

                   ஆகியைவ ெதாழிலி" ச6க1 ெபா�15ண வ�" ேதைவயா�� 

 

3. சmக ெபா<#$ணUZ சாU@த ெதாழி) நி<வனTக= mல  பணியாளUக= 

ெப<  ந5ைமக= யாைவ? 

            1)  பண�யாள கள�" Eலி ம��� ஊதிய�ைத �றி�த கால�தி( ெதாட <0 வழ=�த(. 

            2)  பண�யா��வத�� ஏ�ற இண�கமான KRநிைலைய உ�வா��த( ம��� இதர      

                வசதி வா215கைள ந(�த( 

            3)  ந(ல ெதாழி( வா215கைள ஏ�ப4�தி த�த( 

            4)  பண�1பா0கா15 ம��� ச6க1 பா0கா1ப�ைன உ�வா��த(. அதாவ0 வ�=கால  

                ைவ15 நிதி, �C� கா1பS4, ஓ2Uதிய� ம��� பண� ஓ2- பய"பா4 ேபா"ற  

                 வசதிக 

             5)  அவ க வாR�ைக தர�ைத ேம�ப4�0த( அதாவ0 வ 8.4 வசதி, ேபா��வர�0  

வசதி, சி��@/, சாைல வசதி, �ழ<ைத கா1பக=க ம��� ப�ற வசதிக 

             6) �றி�த கால�தி( பய��சி அள��0 அவ கள�" ெசய(திறைன தர� உய �0த( 

 

4. சmக# ெபா<#$ணUவி5 வைககைள வJைச#பN>Aக 

            (i) ெபா�ளாதார ெபா�15ண - 

            (ii) ச.ட1 ெபா�15ண - 

            (iii) ெதாழி( ந"ெனறி:ைற ெபா�15ண - 

            (iv) த" வ��1ப ெபா�15ண - 
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5. ெதாழி) அைம#$கP:" சmக ெபா<#$ணUவி5 அவசிய  யாA எ5பைத 

ெவளி: ெகாணUக 

                         ப=�தார க    பண�யாள க 

        (அ)     (அ) 

  ெபாAம:க                           :தலL.டாள க  ெதாழிலாள க 

 

     ெதாழிலி" ச:தாய   ?க ேவா க 

    

   N��Kழ(                           ெபா�15ண -                                                (அ) 

ெதாட பாக             வா/�ைகயாள க 

 

     

       ச.ட�0ைற              அரN 

           (அ)               (அ) 

       ச.ட ச6க�                                  அரசி" நி வாக��C�க        

 

 

ெபLவிைட வினா:க= 

1. சmக# ெபா<#$ணUவி5 ெபாL= மD<  அத5 ேதைவக= பDறி ெதளிவாக 

விள:"க  

∗ ஒOெவா� ெதாழி( உ�ைமயாள கD�, த=க ெதாழி( 6ல� ெப�� இலாப�தி( ஒ� 

ப�திைய, ச:தாய ேம�பா./�ேக ெசலவழி�கி"றன . 

∗  இ�தைகய1 பய"பா./�� ெதாழி( ஒC=�ண - ெபா�1பா��.  

1 Nய ஆ வ� :  

� ெதாழி( அைம15க ச<ைதய�( நிைல�0 ெசய(ப4வத��, ச:தாய எதி 15கைள 

நிைறேவ�ற :ைனகி"றன.  

� ெபா0வாக ச6க�தி" ேதைவ ம��� எதி பா 15கைள நிைற- ெச2வத" 6ல� 

ெதாழி( உ�ைமயாள க அ=கீக��க1ப4கி"றன  

எ.கா: அதிக ஊதிய� வழ=�த(, சாதகமான பண�*Kழைல ஏ�ப4�0த(, 

ெதாழிலாள கைள ஊ��வ��த(, உ�ப�திைய அதிக��த(, பண�யாள  Nழ�சி ம��� 

வ�ைக1 பதி- இ"ைமைய �ைற�த(. 

2 ச:தாய உ�வா�க� :  

� நா./" வள=கைள :Cைமயாக பய"ப4�0வத" 6ல� ெதாழி( நி�ம=க ஒ� 

ச:தாய�ைத உ�வா��கி"றன.  

� எனேவ, ெதாழி( நி�ம=க ம�கள�" எதி பா 15கைள நிைற- ெச2ய ேவ@4�.  

3 ச6க அதிகார� : 

� ெதாழி( ெச2பவ கள�ட� கண�சமான அள- ச:தாய அதிகார� உள0.  

� அவ க ேம�ெகாD� ெசய( நடவ/�ைகக ம�கள�" எதி கால வாR�ைகைய 

த8 மான�1பதாக அைமகிற0.  

4 ச:தாய�தி" உ�வக� :  
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� ச6க எதி பா 15கைள ெதாழி( நி�ம=களா( நிைறேவ�ற :/A� எ"ற எ@ண�ைத 

ம�க மனதி( ஏ�ப4�த ேவ@4�.  

� ஒ� ெவ�றிகரமான ெதாழி( 6ல�, ெதாழிலாள  ம�திய�( ந(ல உற- :ைற 

ஏ�ப4�0த( ?க ேவா  ம��� ெபா� பகி வாள கD��� உதவ� 5�ய இயB�. 

5 ெபா0ம�க ம�திய�( வ�ழி15ண - :  

� த�ேபா0 ெதாழிலாள க ம��� ?க ேவா க த=கள�" உ�ைமக ப�றி ந"� 

அறி<0ளன .  

� ?க ேவா க தரமான ெபா�.கD�� ச�யான வ�ைலைய� ெகா4�க-� ம��� 

ெதாழிலாள க உைழ1ப��ேக�ற ஊதிய� ெபற-� வ���5கி"றன. 

6 ச.ட� ம��� ஒC=� : 

� நா./" ச.ட ஒC=� :ைறகD�� உ.ப.4 ெசய(ப4வத" 6ல�, ெதாழி( 

அைம15க ெதாட <0 ெவ�றிகரமாக ெசய(பட இயB�. 

 

2. ச6க1 ெபா�15ண வ�" சாதகமான வ�வாத=கைள 5�<0 ெகாDமா� 

எ4�0�கா.4கDட" வ�வாதி�க 
1. ப=�ந கள�"  நல" பா0கா�த( :  

� ஒ� ெதாழி( நி�வன� அத" E.டாள�கள�" அ(ல0 ப=�தார கள�" நலைன 

பா0கா��� வைகய�( ெசய(ப4கி"றன.  

எ.கா : ப=�தார க, E.டாள�க, வா/�ைகயாள க, பண�யாள க ம���     

        வ�நிேயாகி1பாள க ேபா"றவ க 

2. ச:தாய ேம�பா4 :  

� ெதாழி(, ச:தாய�தி" ஒ� அ=கமாக ெசய(ப4கிற0.  

� இ0 ச:தாய�தி" ஆதர- உள 8டாக வ�ள=�கிற0.  

� ச6க1 ெபா�15ண வ�" நட�ைதயான0 ெதாழி( ம��� ச6க�தி�� இைடேயயான 

ந(Bறைவ வB1ப4�0வத�� அவசியமானதாக க�த1ப4கிற0. 

3. ச:தாய தா�க�ைத அளவ�4த( :  

� ஒ� ெதாழி( நி�வன�, தன0 ெசய(பா./�� உ.ப.ட கால�தி( பல :/-க 

ம��� நடவ/�ைககைள ேம�ெகாகி"றன.  

� இ�தைகய ெசய( நடவ/�ைகக, ச:தாய�தி" நல"க ம��� மதி15க மL0 

நிைலயான தா�க�ைத ஏ�ப4�0கி"றன. 

4. :ைறயான ச6க அதிகார� :  

� ெப��பாலான நி�வன=க ச6க அதிகார�தி" 6ல�, பலதர1ப.ட ெசய(பா4கைள 

ேபா�ற�த�க வைகய�( ேம�ெகாகி"றன.  

� ச:தாய ெபா�15ண - இ"ைமய�" 6ல�, ச6க அதிகார� தவறாக 

பய"ப4�த1ப4கிற0.  

� இ�தைகய Kழலி( ச:தாய ெபா�15ண - ம��� ச:தாய அதிகார� இைடய 

சமநிைல இ��த( ேவ@4�. 

5. ச.ட> வ த"ைம :  

� இ0 நி�வன=கள�" ச6க1 ெபா�15ண ைவ1 ேபா�ற�த�க ஒ� ப@பாக 

வ�ள=�கிற0.  

� ச6க1 ெபா�15ண - ெதாழிலி" ெபா�ளாதார ேநா�க=கைள அைடய ெப�0� 

உத-கிற0.  

� ேமB� ச6க வாR�ைகைய உய �0வத" 6ல�, ெதாழிலி" சிற<த 

வா/�ைகயாள க, ஊழிய க ம��� ந(ல ந@ப கைள ெபற :/கி"ற0. 
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6. ெதாழி(:ைற நட�ைதக :  

� ெதாழிலி( ப@ப.ட ேமலாள க ஒ� சிற<த ச6க உண ைவ ெகா@டவராக இ��த( 

வ���ப�த�க0. 

7. ெபா0�க��0 :  

� ச6க1 ெபா�1ைப ஒ� ேநா�கமாக ஏ��� ெகாவத" 6ல�, ெபா0ம�கள�" 

க��0கைள ேம�ப4�த உத-�.  

� அத" 6ல� ெதாழிB�கான ஒ� ந(ல மதி1ைப ஏ�ப4�த :/A�.  

எ.கா : >=கா அைம�த(, வ�ழி15ண - :கா� ஏ�ப4�0த(  

  3. சmக# ெபா<#$ணUZ:" எதிரான விவாதTக= யாைவ? 

1. கL>A ெதளிவி5ைம :  

� ச6க1 ெபா�15ண - எ"பத" ெபா� ெதள�வாக வைரய��க1படாததா(, ச6க1 

ெபா�15ண - ேகா.பா.ைட ெசய(ப4�0வதி( சி�க( ஏ�ப4கிற0 

2. ெபாLளாதார இல:"கைள தளU>த) :  

� ச6க1 ெபா�15ண ைவ ஏ��� ெகாவத" 6ல�, வண�க ெபா�ளாதார 

இல��கைளA� சமரச� ெச2கி"றன.  

� ெதாழி( எ"ப0, ஒ� ெபா�ளாதார� சா <த நி�வனமா��. ேமB� அத" 

உ�ைமயாள��� அதிகப.ச� இலாப� ஈ.4வைத :�கிய ேநா�கமாக� ெகா@4 

ெசய(ப4வதா),ெபாLளாதார: ெகா=ைகக= பி5னைடZ ெசRகிறA. 

3. சmக>திற5 இ5ைம :  

� ெதாழி( அைம15க ம��� அத" ேமலாள க ச6க� சா <த கடைமக ப�றி ந"� 

அறிவதி(ைல.  

� இதனா( அரN ம��� அரN சாரா நி�வன� ேபா"ற சிற15 ச6க ேசைவ நி�ம=க 

ச6க1 ப�ர*சைனகைள அ(ல0 சவா(கைள ச<தி�க ேவ@/Aள0. 

4. YகUேவாU மீதான iைம :  

� ெதாழி( அைம15க ச6க� சா <த ப�ர*சைனகள�( ஈ4ப4கி"ற ேபா0 அத�கான 

ெசல- அதிக��கி"ற0.  

� அ�தைகய ெசலவ�ன=கைள ஈ4க.ட, ெதாழி( நி�வன=க ெபா�ள�" வ�ைலைய 

உய �தி அ<த Nைமைய ?க ேவா கD�� மா�றிவ�4கி"றன. 

5. அதிகாரமDற ெபா<#$ :  

� ெதாழி( அைம15க ெபா�ளாதார� சா <த அதிகார=கைள ம.4ேம ெகா@4ள0.  

� ஆனா(, அ0 ச6க� சா <த அதிகார=க ெகா@டைவ அ(ல.  

� ச6க அதிகார�ைத ச6க1 ெபா�15ண -ட" திண�1ப0 நியாயம�றதா��. 

6. ெபா<#$கைள தவறாக# பய5பN>Aத) :  

� ச6க1 ெபா�15கைள ஏ�பத" 6ல�, நி�ம�தி" தி.ட=கைள நிைறேவ��வத" 

ேநர� ம��� வள=க �ைறகி"றன.  

� இதனா( ெதாழி( அைம15க ேமB� நலிவைடய வா215 உள0. 

 

 

4. ெதாழிலி5 சmக# ெபா<#$ணUவி5 mல  ந5ைம ெப<  "k:கைள      

விவJ? 
1) உJைமயாளUக= மீதான ெபா<#$ணUZ :  
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� எவ  ஒ�வ  ெசா<த 6லதன� ெகா@4 ஒ� ெதாழிைல� ெதாட=கி, அதி( ஏ�ப4� 

இட கைள ஏ�கி"றாேறா அவேர ெதாழிலி" உ�ைமயாளராவா .  

�  உ�ைமயாள க ஏ��� ெதாழி( ெதாட பான ெபா�15ண -க கீRவ�மா� 

            1. ெதாழிைல சிற1பாக இய��த( 

            2. 6லதன� ம��� வள=கைள ச�யான :ைறய�( பய"ப4�தலா�. 

            3. 6லதன�தி" மLதான வள *சிைய வரேவ��� வைகய�( இ��த(. 

           4. நியாயமான வ�மான� ெதாட <0 அள��க�த�க வைகய�( 6லதன�ைத    

              :ைறயாக :தலL4 ெச20 ெகாவதா��. 

2) Gத�VடாளUக= மீதான ெபா<#$ணUZ:  

� ெதாழிB�� ேதைவயான நிதிய�ைன 6லதனமாக கீR�க@ட வழிகள�( எவ  ஒ�வ  

அள��கி"றாேரா அவேர :தலL.டாள க என அைழ�க1ப4கி"றா .  

� அதாவ0, ப=�க, ப�திர=க, ைவ15க ம��� ப�ற. ேமB� வ=கிக, நிதி 

நி�வன=க ம��� :தலL.4 நி�வன=கD� இ�தைகய ப��வ�( உளட=�வா க. 

� :தலL.டாள கள�" ெபா�15க ப�"வ�மா� 

      1. 6லதன�தி" பா0கா1ைப உ�தி ெச2த( 

      2. :தலL./" மLதான வ./ைய ெதாட <0 ெசB�0த( 

      3. �றி�த கால�தி�� 6லதன� ெதாைகைய தி�1ப�* ெசB�0த( ேபா"றைவக=       

               ஆ��. 

3) பணியாளUக= மீதான ெபா<#$க= பி5வLமா< :  

� எ<த ஒ� ெதாழி( அைம1ப���� பண�யாள க அ(ல0 ெதாழிலாள க மிக-� 

அவசியமா��.  

� பண�யாள க மன நிைற- ெப�வத" 6ல� நி�வன�தி" அைன�0 ெசய(பா4கD� 

ெவ�றி ெப�கி"றன. 

� பணியாளUக= ெபா<#$க= 

     1. பண�யாள கள�" Eலி ம��� ஊதிய�ைத �றி�த கால�தி( ெதாட <0 வழ=�த(. 

     2. பண�யா��வத�� ஏ�ற இண�கமான KRநிைலைய உ�வா��த( ம��� இதர வசதி  

              வா215கைள ந(�த(. 

     3. ந(ல ெதாழி( வா215கைள ஏ�ப4�தி த�த(. 

     4. பண�1பா0கா15 ம��� ச6க1 பா0கா1ப�ைன உ�வா��த(. 

     5. அவ க வாR�ைக தர�ைத ேம�ப4�0த(.  

     6. �றி�த கால�தி( பய��சி அள��0 அவ கள�" ெசய(திறைன தர� உய �0த( 

4) ெபாL= அளி#பாUக= ெதாடUபான ெபா<#$ணUZ :  

� உ�ப�தியாள க ம��� வ�யாபா�கD�� ேதைவயான, க*சா1 ெபா�.கைள யா  

வழ=�கி"றாேரா அவேர ெபா� வழ=�ந  என1ப4வா . 

�  ?க ேவா கD�� ேதைவயான :/-1 ெபா�.கைள வழ=�� சிலைர பதிவாள  என 

அைழ�க1ப4கிறா க. 

� வழT"நJ5 ெபா<#$க= 
       1. ெபா�.க  ெகா:த( ெச2வத�கான ெதாட  ஆைணைய வழ=�த(. 

       2. நியாயமான வ�தி:ைறக ம��� ெபா�15�திகைள வழ=�த(. 

       3. கடH�கான கால�ெக4வ�ைன நியாயமான :ைறய�( அள��த( 

       4. கட" ெதாைகைய தவைண� கால�தி�� தி�1ப�* ெசB�0த( 

 5)  வா/�ைகயாள  ெதாட பான ெபா�15க :  

� வா/�ைகயாள�" ஆதர- இ(லாம(, எ<த ெதாழிB� ெசய(ப4வதி(ைல. ெதாழி( 

ச6க1 ெபா�15ண வ�( வா/�ைகயாள க ஒ� :�கிய அ=கமாக உளன . 
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1. ெபா�.க ம��� ேசைவக வா/�ைகயாள�" ேதைவைய நிைறேவ���   

வைகய�( இ��க, வைக ெச2ய ேவ@4�. 

       2.  ெபா�.க ம��� ேசைவக தர�தி( ேம�பா4 இ��த( ேவ@4�. 

       3.  ெபா�.க ம��� ேசைவக தைடய�"றி ெதாட <0 அள��க1பட ேவ@4�. 

 

   5. சmக# ெபா<#$ணUைவ நhTக= எnவா< வைக#பN>Aவ hUக=? 

1. ெபாLளாதார ெபா<#$ணUZ :  
� அ/1பைடய�( ெதாழி( அைம15க அைன�0� த=கள�" ெபா�ளாதார நலைன 

ேம�ப4�தி� ெகாள இய=கிவ�� அைம15களா��.  

� அ1ப/ ெபா�ளாதார நலைன அைடய :ைனA� ெபாC0, ச6க1 ெபா�15கD� 

நிைறேவ�ற1ப4கி"றன.  

எ.கா : ம�கD�� ேதைவ1ப4� ெபா�கைள தரமாக வழ=�வதி(, நியாயமான 

இலாப� ஈ.ட(, ?க ேவா�" 5கா கைள த8 �த( ம�கள�" வாR�ைக தர�ைத 

உய �0த( ேபா"ற பல ச6க1 ெபா�15கD� நிைறேவ�ற1ப4கி"றன. 

2. சVட# ெபா<#$ணUZ :  

� ஒOெவா� ெதாழி( அைம15கD� அத�கான ச.ட தி.ட=கD�� உ.ப.4 

ெசய(ப4�0வத�கான வ/வைம1ைப ஏ�ப4�த ேவ@4�.  

� அ�தைகய ச.ட தி.ட=க ச:தாய நலைன க��தி( ெகா@4 உ�வா�க1ப.ட0. 

எனேவ, எ<த ஒ� வ�யாபார அைம15� ஒ� ச6க ெபா�15ண ைவ உDண வாக� 

ெகா@4 ெசய(ப4� அைம1பாக இ���மா� எதி பா �க1ப4கிற0. 

3. ெதாழி) ந5ெனறிGைற ெபா<#$ணUZ :  

� இ0 ச:தாய�தா( எதி பா �க1ப4� ஒ� வைக ெபா�1பா��.  

� ஆனா(, இ1ப/1ப.ட ெபா�15க ச.ட�தி( �றி1ப�ட1படாதைவயா��.  

எ.கா : ஒ� நி�வன� தன0 ெபா�.க �றி�0 வ�ள�பர� ேம�ெகாD�ேபா0, 

அ�தைகய வ�ள�பர� மத உண -க ம��� ம�கள�" க@ண�ய� மதி�க த�க 

வைகய�( இ��த( ேவ@4�.  

4. த5 விL#ப ெபா<#$ணUZ :  

� இ�தைகய ெபா�15 ஒ� நி�வன� ேம�ெகாD� ந"ெகாைட அள��த( அ(ல0 

ெவள� ம��� நில ந4�க�தினா( பாதி�க1ப.ட ப�திகள�( உள ம�கD�� உதவ� 

ெச2த( --  

� ேமB�, ெதாழி( அைம15க த=க 6லதன�ைத, ஊக வாண�ப�தி( :தலL4 

ெச2வைத தவ� �0, ஒ� ந(ல பல" தர�த�க வைகய�( நி�வன�தி( :தலL4 

ெச2வ0 :தலL.டாள கள�" வ�மான�ைத உய �0த( ேபா"ற ெபா�15க த" 

வ��1ப ெபா�15களா��. 

 

அ>தியாய  18. ெதாழி) ந5ெனறிக= மD<  நி<வன ஆPைக 

"<விைட வினா:க= 

1. வியாபார ந5ெனறி எ5றா) எ5ன? 

� ெதாழிலி" உ�ைமயாள க, நி வாகிக ம��� ெதாழி( ெச2பவ க ப�"ப�ற 

ேவ@/ய ஒC=�ண - தரேம, வ�யாபார ந"ெனறி எ"� இல�கண� தர1ப.4ள0.  
� இ�தைகய தரநிைலக ெதாழி( ெச2பவ கள�" ந"னட�ைதைய த8 மான��கி"றன. 

ேமB� ெதாழி( ெநறி :ைறக வண�க நட�ைதைய ெவள�1ப4�0கிற0. 
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2. "றியீN எ5பத5 ெபாL= எ5ன?  
� ெதாழி( நைட:ைறக ம��� அத" ெசய(திற" ேபா"ற அளவ 84கைள நி�ம� 

த"ைன ம�ற நி�வன=க ப�"ப�றி வ�� சிற<த நைட:ைறகDட" ஒ1ப�.4 

பா �க வைக ெச2கிற0. 
� நா"� வைகயான அ/1பைட தர��றியS4க நைட:ைறய�( உளன. அைவக 

உநா.4 தர��றியS4, ேபா./��றிய தர��றியS4, ெசய(பா.4  தர��றியS4 ம��� 

ெபா0வான தர��றியS4 என1ப4� 
 

3. ெநறிGைற நட>ைதக= பாதி:"  காரணிக= இரBைட: ;<க. 
1. ெபாLVகைள, நியாமDற விைலயி) விDபA. 2.  YகUேவாJ5 "ைறகைள  

தhU:க#படாம) இL#பA. 3. தரமான ெபாLVகைள: வழTகாம) இL>த). 
 

4. ெபLநி<வன ஆPைமயி5 ேதைவ எ5ன? 
� ெபLநி<வன ஆPைக த>Aவ>தி5 ஒL G:கிய: ;றான ெவளி#பைட> 

த5ைமயான ேமலாBைமயி5 mல , எ@த ஒL நாV6e  சம_சரீான ெபாLளாதார 
ேம பாVைட ஏDபN>த வாR#$=ளA. 

� ெபLநி<வன ஆPைம ேகாVபாV65 mல , அைன>A பT"தாரUகளி5 நல  
மD<  பாAகா#$ ெபLமளZ ேபணி:கா:க#பNகிறA. 
 

5. ப5னாVN நி<வனTக= எ5றா) எ5ன? 
� ஒ"���� ேம�ப.ட நா4கள�( ெதாழி( ெச2A� ஓ  அைம1ேப, ப"னா.4 நி�ம� 

ஆ��.  
� ப"னா.4 நி�ம�, பல நா4கள�( ெசய(ப4�.  
� ஆனா(, அத" தைலைம நி வாக�, ஒ� நா./லி�<0 ம.4ேம நி வகி�க1 ப4கிற0.  

 

சி<விைட வினா:க= 

1. ெதாழி) ெநறிGைற வைரய<:க. 

� டாடா �Cம�தைலவ  தி�.ர�த" டாடா �றி1ப�4�ெபாC0 “ெதாழி( அைம15க 

த=கள�" தன�1ப.ட நலH�� அ1பா�ப.4 ச:தாய நலைன உளட�கி 

ெசய(படேவ@4�”. 
� ேமB�, பண� ச�பாதி1ப0 ம.4ேம �றி�ேகாளாக ெகா@4ள ஒ� ெதாழிைல ஓ  

ஏRைம வைக ெதாழி(” எனலா� எ"� ெஹ"றி ேபா 4 �றி1ப�4கிறா  
 
 

2. ெதாழி( ெநறி:ைறய�" க��0 எ"ன? 
� ெதாழிலி5 உJைமயாளUக=, நிUவாகிக= மD<  ெதாழி) ெச2பவ க ப�"ப�ற 

ேவ@/ய ஒC=�ண - தரேம வ�யாபார ந"ெனறி என இல�கண� தர1ப.4ள0.  
� இ�தைகய தர நிைலக, ெதாழி( ெச2பவ கள�" ந"னட�ைதைய த8 மான��கி"றன.  
� ேமB� ெதாழி( ெநறி:ைறக, வண�க நட�ைதைய ெவள�1ப4�0கிற0. 

 

3. வணிக>தி) ெநறிGைறக= ஏ5 அவசிய ? 
� ந"ெனறி ெசய(க, எ1ேபா0� ச.ட தி.ட=கD�� உ.ப.4 ெசய(ப4� த"ைம 

ெகா@ட0.  
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� உதாரணமாக, வா/�ைகயாள�டமி�<0 நியாயமான வ�ைலைய வKலி1பேதா4, 
ெபா�.கைள ச�யான எைடய�( அள��த(, ெதாழிலாள கைள ச�யான :ைறய�( வழி 

நட�0வ0 ம��� நியாயமான :ைறய�( இலாப� ஈ.4வ0 ேபா"றைவயா��. 
� இA, வா^:ைக தர  மD<  ெதாழிலி5 தர>ைத]  ேம பN>AகிறA. 

 

4. ெபLநி<வன ஆPைக mல  பT"தாரUக= ெபL  ந5ைமக= யாைவ? 
1 ப(ேவ�ப.ட ப=�தார கள�" நல"கைள சீரைம�த( 
2 :தலL.டாள கள�" (அ) ப=�தார க ம�திய�( ந�ப��ைகைய ஏ�ப4�0த( ம��� 

அத" 6ல� :தலL.ைட ம��� ப=�கைள வா=க* ெச2த( 
3 அைம15க ப=�தார கள�" பய"பா.ைட ச�யான :ைறய�( ைகயாDகிற0. 
4 வள ஆதார=க, சிற<த :ைறய�( ப=� ஒ0�கீ4 ெச2வத�� வழி வ��கிற0. 
5 ெதாழி) ெநறிGைறகைள வe#பN>AகிறA. 

 

5. ப5னாVN நி<வன>தி5 ேவைலவாR#$# பDறி ஒL உதாரண>Aட5 
விள:"க. 

� உலக அளவ�( இ<தியா ெதாழி�சாைல உ�ப�திய�( 10 வ0 இட�தி( உள0. 
� ெமா�த உநா.4 உ�ப�திய�( GDP 27.6% உ�ப�தி 0ைறய�( உள0. 

   எ.கா : ஐ.ப�.எ�. (IBM), ைம�ேராசா1. நி�வன�, ெப1சிேகா, ேசான�, ேவாடேபா", �ேபா�,    

                  ேநா�கியா 

� இ<தியாவ�( ப"னா.4 நி�ம=கள�" ஊ4�வ(, அத" ெபா�ளாதார வள *சி ம��� 

ேம�பா./�காக மிக-� பய" உளதாக-�, �றி1பாக இைளய தைல:ைறய�ன��� 

ேவைலவா215கைளA� அள��0 வ�கிற0. 

      ெபLவிைட வினா:க= 

1. ெதாழி) ெநறிGைறகளி5 ப)ேவ< G:கிய: ;<கைள விள:கZ . 

1. உயUநிைல ேமலாBைமயி5 ஆதரZ :  

� ந"ெனறி வ�திகைள ஏ�ப4�0வ0 ஒOெவா� ெதாழிலைம1ப�" அ/1பைட� 

கடைமயா��.  
� அ1ப/ ந"ெனறி வ�தி:ைறகைள உ�வா��வதி( உய ம.ட ேமலா@ைமய�" தா மLக 

ஆதர- இ"றியைமயாத0.  
� தா மLக ந"ெனறி வ�தி:ைறகைள உ�வா�க ஒOெவா� ெதாழிலைம15� ஒ� �Cைவ 

அம �தி, அதி( அைன�0 ஊழிய கள�" ப�ரதிநிதிகD� இட�ெபற* ெச2ய ேவ@4�. 
2. ந5ெனறி நட>ைத விதிகைள உLவா:"த) மD<  பர#$த):  

� ெதாழி( அைம15க, ந"ெனறி வ�திகைள உ�வா�கி, அைத எC�0 வ/வ�(, பண�5�A� 

அைனவ���� 5�A�ப/ ெத�வ��க ேவ@4�. 
� இ<த ந"ெனறி வ�திக ெதாழி( அைம1ப�( இய=�� ஒOெவா� ப��வ���� 

தன��தன�ேய உ�வா�கிட ேவ@4�. 

3. ந5ெனறி விதிGைறகைள கைடபி6#பைத: கBகாணி>த) : 

� ந"ெனறி வ�தி:ைறகைள, ஒOெவா� ப��-� அ(ல0 0ைறA� :ைறயாக 

கைட1ப�/�கி"றனவா என ஆ2- ெச2ய க@காண�15 அவசிய�.  
� இதைன ந"ென� க@காண�15 எ"� அைழ1ப . 

4. அைன>A ஊழியUகைள]  ஈNபN>Aத) :  

� ந"ெனறி வ�திகD��, பண�யாள க :C ஆதரைவ� திர.ட, ந"ெனறி வ�திகைள 

உ�வா��வத�� :"பாக அைத1ப�றி ச�ப<த1ப.ட பண�யாள கள�ட� ப(ேவ� 

ம.ட=கள�( வ�வாத� நட�தி, அவ கள�" எ@ண1 ேபா�ைக அறி<0, அத�� ஏ�றப/ 
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பண�யாள க அைனவைரA� உளட�கிய ஒ� �C 6ல� ந"ெனறி வ�திகைள 

உ�வா�க1பட ேவ@4�. 

5. ந5ெனறி பலைன அளி>த) : 

� ந"ெனறி வ�திகள�னா( வ�ைள<தி.ட பலைன ஆ2- ெச2ய, ந"ெனறி தண��ைக 

அவசிய�. ஆனா( சில வைக ெசய(கைள எ@ Yதியாக ெவள�1ப4�0வ0 க/ன�. 

       எ.கா : ஊழிய கள�" ஆ�ற(, ஒC�க�, ெபா�ள�" தர� கவன� ேபா"றைவக.   

∗ இ�1ப�H� அைவகD��� எ@ வ/வ� அள��0 ெதாழிலைம1ப�" ஒOெவா� 

ெசயைலA�, ந"ெனறி வ�திக எ"ற தர அள-ேகா(கைள� ெகா@4 அள�த( 

அவசிய�. 

 

2. ெதாழி) ெநறிGைறயி5 "றியீN பDறி விவJ:கZ . 
� ெதாழி( நைட:ைறக ம��� அத" ெசய(திற" ேபா"ற அளவ 84கைள நி�ம� 

த"ைன ம�ற நி�வன=க ப�"ப�றி வ�� சிற<த நைட:ைறகDட" ஒ1ப�.4 பா �க 

வைக ெச2கிற0. 
� நா"� வைகயான அ/1பைட தர��றியS4க நைட:ைறய�( உளன. அைவக 

உநா.4 தர��றியS4, ேபா./��றிய தர��றியS4, ெசய(பா.4  தர��றியS4 ம��� 

ெபா0வான தர��றியS4 என1ப4�.  
� உநா.4 தர��றியS4 ஒ� ெதாழிலி" ெசய( ம��� அத" அைம1ப�( உள 

ெசய(:ைறகைளA� ஒ1ப�ட1ப4கிற0.  
� ேபா./ தர��றியS4 ஒ� ேபா./யாள�" ம��� ஒ� ேபா./யாள�ட" ேநர/யாக 

ேபா./ய�4வைத ஒ1ப�ட1ப4கிற0. 
1) ஒ� ெபா�, ேசைவ அ(ல0 அத" நைட:ைற ேபா"றவ�ைற தர��றியS.4�� ேத - 

ெச2ய1ப4கிற0. 
2) :�கிய ெசயலா�க�தி" அ/1பைட அளவ 8.ைட, அைடயாள� காண(. 
3) நி�ம� ேத <ெத4��� இட� அத" உ.5ற ப�திேய தர��றியS4 ஆ��. 
4) ெசயலா�க� ம��� நைட:ைற மLதான தகவ( ேசக�15. 
5) உலகி" ேம�பா4 அைடவத�கான வா215க ப�றி க@டறித( ம��� தகவ( 

ப�1பா2-. 

       உலகி5 ப)ேவ< ப"தியி) உ=ள தர:"றியீNக=:  

� அைன�0 ஆசிய நா4கள�( இய=கி வ�� ப./ய( இட1ப.ட நி�வன=கD��, 
த"ன�*ைசAட" ெசய(ப4� இய��ந க ேதைவ1ப4கி"றன.  

� �ைற<தப.ச�, நி வாக��Cவ�( 6"றி( ஒ� ப=� இய��ந க த"ன�*ைசAட" 

ெசய(ப4� நப களாக இ��க ேவ@4�.  
� 2012( சி=க1>  ஆDைக �றியS4 அைம15 த"ன�*ைசயாக ெசய(ப4� இய��ந கைள 

ப�<0ைர ெச2கிற0. 
�  இ�1ப�H� �Cவ�" தைலவ��� ேபாதிய Nத<திர� அள�1பதி(ைல. 
�  வ�ய.நா� தவ� �0 ம�ற அைன�0 ஆசிய நா4கள�B� ெபா�ளாதார�தி( தண��ைக 

ம��� ஊதிய� ேபா"றவ�றி( �C�கள�" ப�<0ைர ேதைவ1ப4கிற0. 
� சீனாவ�( தண��ைக �Cவ�" 6லேம த"ன�*ைசயாக ெசய(ப4� இய��ந க 

உ�வா�க1ப4கிறா க 

 

3. நி<வன ஆPைகயி5 G:கிய>Aவ>ைத பT"தாரUகளி5 
நிைலயிலிL@A விள:"க. 
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� ெப�நி�வன ஆDைக ேகா.பா./" 6ல� அைன�0 ப=�தார கள�" நல� ம��� 

பா0கா15 ெப�மள- ேபண�� கா�க1ப4கிற0. 
1) ந(ல ெப�நி�வன ஆDைக 6ல�, நி�வன�தி" ெவ�றிைய உ�தி ெச2ய ம��� 

ெபா�ளாதார ேம�பா.ைட ஏ�ப4�த இயB�. 
2) ெதாழி( வள *சிய�" நிைலயான நல"கைள சீரைம�த(. 
3) ப(ேவ�ப.ட ப=�தார கள�"  நல"கைள சீரைம�த(. 
4) :தலL.டாள கள�" ம�திய�(, ந�ப��ைகைய ஏ�ப4�0த( ம��� அத" 6ல� 

:தலL.ைட அதிக��க* ெச2த(. 
5) நி�ம=கD�கான 6லதன ெசலவ�ைன �ைற�கி"றன. 
6) ப=� வ�ைலய�" மL0 எதி மைற தா�க�ைத ெகா@4ள0. 
7) ெப�நி�வன ஆDைக� �C நி�ம=க, த=கள�" �றி� ேகாக அைடய 

ேமலாள கD�� ஊ�கமள�1ப0. 
8) ேதைவய�ற கழி- / வ�ரய�, ஊழ(க, இட பா4க ம��� தவறான ேமலா@ைம 

ேபா"றவ�ைற தவ� �த(. 
9) நி�ம� மLதான ம�கள�" க��0�வ�ைத� E.4கிற0. 
10) அைம15க ப=�தார கள�" பய"பா.ைட ச�யான :ைறய�( ைகயாDகிற0. 
11) வள ஆதார=க சிற<த :ைறய�( ஒ0�கீ4 ெச2வத�� வழி வ��கிற0. 
12) ெதாழி( ெநறி:ைறகைள ெநறி1ப4�0கிற0. 

 

4. அதிகJ>A வL  ப5னாVN நி<வனTகளி5 பல5கைள விவJ. 
1) உலகளாவ�ய வா215க இ�1பதாக க�தினாB�, சில நா4கள�( ம.4ேம 

இ<நி�வன=க ெதாழிைல நட�0கிற0. 
2) ப"னா.4 அளவ�(, த=க ெசா�0கள�( ஒ� கண�சமான ப�திைய :தலL4 ெச2கிற0. 
3) இOவைக நி�வன=க, மிக1ெப�ய நி�வன=க / ெதாழி( அைம15கைள� ெகா@4 

இய=கி வ�கிற0. 
4) இ<நி�வன=க ப"னா.4 அளவ�(, உ�ப�திைய ேம�ெகாகிற0 ம��� பல 

நா4கள�( ெதாழி� Eட=கைளA� இய�கி வ�கி"ற0. 
5) உலகளாவ�ய க@ேணா.ட�தி(, நி வாக :/-கைள ேம�ெகாள ப"னா.4 நி�ம=க 

வைக ெச2கிற0. 
6) ப"னா.4 நி�ம=க, ஒ� சில நா4கள�( ம.4� உ�ப�தி ெச20 ப(ேவ� நா4கள�( 

வ��பைனைய ேம�ெகாகிற0. 
7) ப"னா.4 நி�ம=கள�" ெசய(பா4க அைன�0� ஒ.4ெமா�தமாக 

ெப�நி�வன=கள�" ெதாழிலி( ஒ�=கிைண�க1ப4கி"றன. 

 

 

5. இ@தியாவி) உ=ள நி<வனTகளி5 ேவைலவாR#$க= பDறி சUவேதச தர 
நிUணய>தி5 பT" பDறி விவாதி:க. 

         ஆசியா:  

� அைன�0 ஆசிய நா4கள�( இய=கி வ�� ப./யலிட1ப.ட நி�வன=கD��, 

த"ன�*ைசAட" ெசய(ப4� இய��ந க ேதைவ1ப4கி"றன .  
� �ைற<தப.ச� நி வாக� �Cவ�( 6"றி( ஒ� ப=� இய��ந க த"ன�*ைசAட" 

ெசய(பட அHமதி�க ேவ@4�.  
� 2012( சி=க1>  ஆDைக �றியS4 அைம15 த"ன�*ைசயாக ெசய(ப4� இய��ந கைள 

ப�<0ைர ெச2கிற0.  
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� இ�1ப�H� �Cவ�" தைலவ��� ேபாதிய Nத<திர� அள�1பதி(ைல.  
� வ�ய.நா� தவ� �0 ம�ற அைன�0 ஆசிய நா4கள�B� ெபா�ளாதார�தி( தண��ைக 

ம��� ஊதிய� ேபா"றவ�றி( �C�கள�" ப�<0ைர ேதைவ1ப4கிற0.  
� சீனாவ�( தண��ைக �Cவ�" 6லேம த"ன�*ைசயாக ெசய(ப4� இய��ந க 

உ�வா�க1ப4கிறா க. 

     அெமJ:க ஐ:கிய நாNக=:  

� நி�வன=கள�" :தலL.டாள கள�" �Cவா( சி.ஐ.ஐ. (CII) நி�ம=கள�" ஆDைம�கான 

ெகாைக �ைற<தப.ச� 2/3 ப=� இய��ன க Nத<திர�த"ைம ெகா@டவ களாக 

இ��த( ேவ@4� என� E�கிற0.  
� ஒ� நியமன� �C ம��� நி�வன ஆDைக�� ஆகியைவ 6"� தரநிைல� 

�C�கள�( ஒ"றா��.  
� ேமB� எ".ஒ2.எM.இ. (NYSE) தண��ைக��C ம��� இழ1பS.4� �Cேவா4 ேச <0 

:�றிB� Nத<திரமான இய��ந க உ�வா�க1படேவ@4�.  
� ஜ8 20 ஓ, இ, சி, /, ேகா.பா4க நியமன� �C உ�வா�க� இண�கமான :ைறய�( 

உ�வா�க1ப.ட நைட:ைறகைள ஊ�க1ப4�0கிற0.  
� சீரான ம��� த�தியான �C�க ேதடைல ஒ�=கிைண�க-� வசதியள��கிற0. 

     ஜ#பா5 :  

� 2014 – ஆ  ஆB6), இTகிலா@தி5 ெதாழி) நி<வனTக=, த5னாUவ இல:"கைள: 
Gதலி) ெகாB6L@தன. 

� 2015 – ஆ  ஆB6), எ#.6.எv.சி 100 ( FTSE 100 ) ைபனாசிய) ைட v vடா: எ:v 
ெச`_ வTகிகளி) 25 விk:காN ெபBக= பணியமU>த#பட ேவBN  என "kவா) 

G6Z ெசRய#பVடA. 

 

 

அல" - 6    ெதாழி) நிதியிய) 
அ>தியாய  19. ெதாழி) நிதிmலTக= 

"< விைடவினா:க=  

1. கட5 ப>திரTக= பDறி "றி#$ வைரக. 

� கட5ப>திர  எ5பA, நி<ம>தி5 mல  திரVட#பVட கட5க= "றி>த 
ெவளி#பைடயான அ>தாVசியா" .  

� கட5ப>திரTக=, நி<ம>திD" ேதைவயான நhBடகால Gதைல> திரVNவதி) ெபL  
பT" வகி:கி5றன.  

� கட5ப>திரTகைள ைவ>திL#பவUக= கட5ப>திரதாரU எ5< அைழ:க#பNகிறாU.  
� நி<ம  இலாப  ஈV6னாe  அ)லA நVட  ஏDபVடாe  கட5ப>திரதாரUகP:": 

கB6#பாக வV6 வழTக#பட ேவBN . 
� வV6ைய_ ெசe>த> தவறினா) நி<ம  கைல#$:"=ளாக ேநJN . 

 
2. ெபாA ைவ#$ எ5றா) எ5ன? 

� ெபாA ம:க= வTகி மD<  நிதி நி<வனTகளிட , தTக= ேசமி#ைபைவ#$ 
ெதாைகயாக Gத�N ெசRவதD" ெபாA ைவ#$ எ5< ெபயU. 

�  நி<ம>தி5 நிைலைவ#பி), Gத�N ெசRயவிL $  Gத�VடாளUக=, எ@தவித_ 
சடT"கைள]  பி5பDறாம), இதDெகன வழTக#பNகி5ற ப6வTகளி) ேகVக#பN  
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சி< விவரTகைள# \U>தி ெசRA அளி#பத5 mலமாக எளிய Gைறயி) Gத�N 
ெசRயG6] . 

 
3. கடனாக# ெபற#பVட நிதியி5 கீ^ வL  எேதf  இரBN நிதி 

ஆதாரTகைள: "றி#பிNக. 
� கடனாக# ெபற#பVட நிதிக= எனபA, கட5 அ)லA $றmலTகளினா) ெபற#பVட 

நிதிகைள: "றி:கிறA.  
எN>A:காVN : 

             1. கட5 ப>திரTக=     2. வTகி மD<  நிதி நி<வனTகளிட  ெபDற கட5 

             3.  ெபாA ைவ#$     4.  வணிக: கட5      5.  ">தைக நிதி      6. வணிக> தா=     

             7. கடன வ}) Gகைம 

4. உV$ற நிதி mலTகளி5 கீ^ வைக#பN>த#பN  ஏேதf  இரBN நிதி 
ஆதாரTகைள: "றிபிNக. 

1. இ<>தி ைவ:க#பVட ஆதாய  

2. ெப<தD"Jய மாD<_சVீNக= 

3. கடனாளிடமிL@A ெபற ேவB6ய ெதாைக 

4. பைழய ெசா>Aகைள விDபத5 mல  கிைட:"  ஆதாய . 

5. ெதாழி) நிதி mலTகைள> ேதU@ெதN#பைத வைரய<:"  காரணிகளி), 
எேதf  இரB6ைன: "றி#பிNக. 

            1. நிதி திரVN  ெசலZ  

� வணிக நி<வனTக= , நிதி திரVNவதD" G5பாக, அதைன திரVட ஆ"  ெசலZகைள 
ஆRZ  ெசRய ேவBN . 

� பT"க= ெவளியிட ெசRய ேவB6ய ெசலவிைனவிட, ெபாA ைவ#$, கட5ப>திரTக= 

ெவளியிட) வழிGைறகளி) பண  திரVN  ெசலZ மிகZ  "ைறவானதாகேவ 
உ=ளA. 

       2. நி<வன>தி5 நிதி> திற5  

� நிதிநிைலயி) வeவாக உ=ள நி<வனTக=, உடன6யாக வV6 ெசe>தZ  மD<  
"றி#பிVட கால>திD"= mலதன>ைத> திL ப# ெப<  திறைனைன]  
ெகாBN=ளன.  

� அ>தைகய நி<வனTக= கட5ெபற# $றmலTகைள நாடலா  .  
� ம<$ற , நிைலயDற நிதிநிைலைய: ெகாBN=ள நி<வனTக=, ெசா@த நிதி 

ஆதாரTகைள# பய5பN>Aவேத ந)லA. 
 

 

 

சி< விைடவினா:க=  

1.  ெதாழி) நிதியிய) - வைரவில:கண  தLக. 
� ஆU.சி. ஆvேபாU5 அவUகளி5 ;D<#ப6, “நிதியிய) ெசய)பாN எ5பA, ஒL 

வணிக நி<வன  நிதியிைன> திரV6, அைத Gைறயாக#பய5பN>AவதDகான 
ெசயலிைன "றி#பதா" .” 

2. அட" கட5 எ5றா) எ5ன? 
� கட5ெப<நU, அவசர நிதி> ேதைவைய# \U>தி ெசRA ெகா=ள, தன:" ெசா@தமான 

ெபாLைள: கட5 வழT"நJட  அட" ைவ>A: கட5 ெப<கிறாU.  
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� கடைன> திL#பி_ ெசe>A  வைர, அட" ைவ:க#பVட ெபாL=, கடனாளJடேம 
இL:" .  

� கடனாளி, கடைன> திL#பி அைட:க> தவறினா), கடனாளU த"@த G5னறிவி#ைப 
கடனாளி:" ெகாN>AவிVN, அட" ைவ>த ெபாLைள ஏல  விNவாU.  

� ஏல  விNவத5mல  ெபற#பVட ெதாைகைய: கடf:"  மD<  அதD"Bடான 
வV6:"  எN>A: ெகாBN மீதி ெதாைக ஏA  இL#பி5, அைத: கடனாளி:" 
வழT"வாU.  

 
3. நhBடகால மD<  "<கிய கால நிதிகP:கான mலTகைள# பV6யலிNக. 

அ. நhBடகால நிதி mலTக=:  

i) பT"க=:  
               1) ேநUைம# பT"க=  2) G5fJைம# பT"க= 

ii) கட5 ப>திரTக= 
iii) இL>திைவ:க#பVட ஆதாய  
iv) ெபாA ைவ#$  
v) வணிக வTகிகளி) இL@A நhBடகால: கட5 ெப<த)  
vi) நிதி நி<வன: கட5க= 

       ஆ."<கியகால நிதி mலTக= 
             1) கட5கP  G5பணTகP   2) வTகி ேம)வைர#பD<   3)  மாD<_சVீைட வVட      

                ெசRத)   4) வியாபார: கட5   5) அட" கட5  6) ப@தக கட5  7) அடமான  கட5  

     7) பிைணய:கட5   9) lய கட5  10) வணிக>தா=  11) வாடைகெகா=Gத) நிதி  

     12) கட5 வ}) Gகைம 

 

4. ெதாழிலி) எ@த ேநா:க>திDகாக நிைலGத) ேதைவ#பNகிறA? 

� உடலி5 ர>த ஓVட>ைத# ேபா5<, நி<வனTகP:"  நிதி எ5பA இ5றியைமயாததாக: 

கLத#பNகிறA.  

� எ@த வணிக நி<வனG , நிதி இ)லாம) ெசய)பட இயலாA.  
�  வணிக  நி<மTகV" இரBN வைகயான நிதி ேதைவ#பNகிறA. 

� அவDறி) ஒ5< நிைல Gத) நிதி ஆ" . 

�  ெபாறிகல5, இய@திர , அைறகல5 கVNமான# ெபாL>Aக=, வாகனTக= 
ேபா5றவDைற வாTக> ேதைவ#பN  Gத), நிைல GதலிL@ேத எN:க#பNகி5றன.  

� ேமDகBட ேநா:க>திDகாகேவ, நிைலGத) ேதைவ#பNகிறA. 

 
 

 

5. வணிக>தி) நைடGைறGதலி5 ேதைவ எ5ன? 

� நைடGைறGத) எ5பA, வணிக>தி5 அ5றாட ெசலZகளான………….. 

              1. க_சா ெபாLVக= வாT"த) 2. பணியாளUகP:" ஊதிய  மD<  ;லி வழT"த)     

              3. ெதாைலேபசி கVடண       4.  உ=l:" ;லி       5. ெவளிA:" ;லி,  

       6. மி5சார: கVடண      7. கா#பீVN Gைனம     8.  எkAெபாL= ெசலZக=  

ஆகியவDைற ெசRய ேதைவ#பN  Gத), நைடGைற Gத) ஆ" . 
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ெபL விைடவினா:க=  

1. ப)ேவ<  நிதி ஆதாரTகைள வைக#பN>தி#  பV6யலிNக. 

வணிக நிதிகளி5 ப)ேவ< ஆதாரTகைள பி5வL   m5< வைககளாக# 

பிJ:கலா .  

     i) கால அளவி5 அ6#பைடயி)       ii) உJைம அ6#பைடயி)    iii) உLவா:க அ6#பைடயி) 

      அ. கால அளவி5 அ6#பைடயி)  

∗ கால அளவி5 அ6#பைடயி) m5<  பிJZகளாக வைக#பN>தலா . அைவ:  

     i)  "<கிய கால  நிதி       ii)  நN>தர கால நிதி       iii)  நhBடகால  நிதி 

                i)  "<கிய கால  நிதி        

           1) கட5கP  G5பணTகP   2) வTகி ேம)வைர#பD<   3)  மாD<_சVீைட த=Pப6    

             ெசRத)   4) வியாபார: கட5   5) அட" கட5  6) ப@தக கட5  7) அடமான  கட5  

   7) பிைணய:கட5   9) lய கட5  10) வணிக>தா=  11) வாடைகெகா=Gத) நிதி  

   12) கட5 வ}) Gகைம 

        ii)  நN>தர கால நிதி        

           1.  வTகி: கட5     2. நி<வன: கட5    3. ">தைக நிதி 
iii)  நhBடகால நிதி :  

i) பT"க=:  
               1) ேநUைம# பT"க=  2) G5fJைம# பT"க= 

ii) கட5 ப>திரTக= 
iii) இL>திைவ:க#பVடஆதாய  
iv) ெபாA ைவ#$  
v) வணிக வTகிகளி) இL@A நhBடகால: கட5 ெப<த)  
vi) நிதி நி<வன: கட5க= 

      ஆ. உJைம அ6#பைடயி): 
� உJைம அைடபைடயி), ெதாழிலி5 நிதிைய இரBN பிJZகளாக#  பிJ:கலா . 

             1. உJைமயாளU நிதி    2. கடனாக# ெபற#பVட நிதிக=. 
       இ. உLவா:க>தி5 அ6பைடயி): 
             1. அக நிதி ஆதாரTக= 2. $ற நிதி ஆதாரTக= 
 
 

2. வணிக வTகிகளா) வழTக#பN  "<கிய கால நிதி ஆதாரTகைள_ 
iL:கமாக விள:"க. 

1. கட5கP  G5பணTகP   

� கட5 எ5பA, கட5 ேகாLபவJ5 கட5 கண:கி), ஒVN ெமா>த: கட5 
ெதாைகைய] , ஒேர வ h_சி) வரZ ைவ:க#பVட ெதாைகைய: "றி:" . 

� கட5 மD<  G5பணTக= வழ:கமாக  நிைல ைவ#$ ரசAீ, சர:"Jைம 
ஆவணTக=, பT"க=, மD<  கட5ப>திரTக= ேபா5ற ஒL சில பிைணயTகைள 
ஈடாக ெபD<:ெகாBN வழTக#பNகிறA. 

2.  வTகி ேம)வைர#பD<  

� வTகி ேம)வைர#பD< எ5பA, வTகியி) ஒL "றி#பிVட வர பிD" உVபVN, ஒL 
வா6:ைகயாளJ5 வTகி நட#$ கண:கி), வரவி) இL:"  ெதாைகையவிட, 
அதிகமான ெதாைகைய எN>A# பய5பN>தி: ெகா=P  ஒL ஏDபாN ஆ" .  

� எnவளZ ெதாைக கடனாக# ெபற#பNகிறேதா, அதD" மVNேம வV6 
வ}லி:க#பNகிறA. 
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3.  மாD<_சVீைட த=Pப6 ெசRத) 
� சர:"கைள கட5 அ6#பைடயி) விD" ேபாA, விDபவU வாT"பவJ5 ேபJ) 

மாD<_சVீைட எkAகிறாU.  
� மாD<_சVீN சராசJயாக 15 நா= Gத) அதிகபVச  180 நாVக= வைரயிலான 

கால>திD" வைரய#பNகிறA. 
� மாD<_சVீைட த=Pப6 ெசRத) எ5பA, அத5 GதிUZ கால>திD" G5பாக 

வTகிகளிட  த=Pப6யி) விD<# பண  ெப<  ஒL நடவ6:ைகைய: "றி:கிறA. 

4. வியாபார: கட5  

� வியாபார:கட5 எ5பA, ஒL வணிகU  பிறிெதாLவL:" சர:"  மD<  ேசைவைய# 

ெப<வதDகாக>  தLகி5ற கடைன:  "றி:" . 
� இnவைக வணிக: கட5க= ஒL சில ேநUைமயான மD<  நDெபயU ஈV6ய 

வா6:ைகயாளUகP:" மVNேம ெகாN:க#பN  சeைகயா" . 
5.  அட" கட5  

� கட5ெப<நU, அவசர நிதி> ேதைவைய# \U>தி ெசRA ெகா=ள, தன:" ெசா@தமான 
ெபாLைள: கட5 வழT"நJட  அட" ைவ>A: கட5 ெப<கிறாU.  

� கடைன> திL#பி_ ெசe>A  வைர, அட" ைவ:க#பVட ெபாL=, கடனாளJடேம 
இL:" .  

� கடனாளி, கடைன> திL#பி அைட:க> தவறினா), கடனாளU த"@த G5னறிவி#ைப 
கடனாளி:" ெகாN>AவிVN, அட" ைவ>த ெபாLைள ஏல  விNவாU.  

� ஏல  விNவத5mல  ெபற#பVட ெதாைகைய: கடf:"  மD<  அதD"Bடான 
வV6:"  எN>A: ெகாBN மீதி ெதாைக ஏA  இL#பி5, அைத: கடனாளி:" 
வழT"வாU.  

6. அடமான  கட5 

� அைசயா ெசா>திைன ஈடாக ைவ>A நிதி திரVN  Gைற:" அடமான  எ5< 

ெபயU. 

7. ப@தக கட5  

� ப@தக கட5எ5பA, அைச]   ெசா>A:களி5 mல ஆவணTகைள கடனாளJட  

அட" ைவ>A  ெபற#பN   கடனா" . 
 
 

3. "றி#$ வைரக:  அ) இL>திைவ:க#பVடஆதாய      ஆ) ">தைகநிதி 
அ)  இL>திைவ:க#பVடஆதாய  : 

� எ@த ஒL நி<மG  தா5 ஈV6ய, ஒVN ெமா>த லாப>ைத]  பT"தாரUகP:"# 
பகிU@A அளி#பதி)ைல.  

� மாறாக ஈV6ய வLவாயி5,ஒL ப"திைய# பT"நUகP:" பிJ>A: ெகாN>AவிVN, 
மீதG=ள இலாப>ைத_ ேசமி>A நி<ம வளU_சியி) ம<Gத�N ெசRகி5றன.  

� இதD" இL>திைவ:க#பVட ஆதாய  அ)லA இலாப>ைத ம< உழZ ெசRத) எ5< 
ெபயU. 

� இnவைக நிதிைய# பய5பN>Aவதி), எ@தவித_ சVட_ சடT"கP  பி5பDற 
ேவB6ய அவசிய  இ)ைல.  

� எனேவ, இnவைக நிதி மிகZ  எளிதாக திரVட: ;6யதாகZ  மD<  
சி:கனமானதாகZ  கLத#பNகிறA. 

       ஆ)  ">தைக நிதி: 
� ">தைக நிதி எ5பA, ேதைவ#பN  ெசா>Aகைள: ">தைக:" எN>A, உDப>தி 

நடவ6:ைககP:"# பய5பN>A  ெசயைல: "றி:" .  
� ெதாட:க நிைலயி) உ=ள சி< மD<  நN>தர நி<வனTகைள# ெபா<>த வைரயி) 

தளவாடTக=, கLவிக= மD<  இதர ெசா>Aகைள ஒVN ெமா>தமாக பண  ெசe>தி 
வாT"வA எ5பA க6னமான ஒ5றா" .  
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� இ#ப6#பVட }^நிைலயி) ">தைகநிதி Gைற , இ@நி<வனTகP:" மிக#ெபJய 
வரமாக விளT"கிறA. 
 

4. "றி#$ வைரக:  அ) உJைமயாளU நிதி  ஆ) கடனாக# ெபற#பVட நிதிக= 
      அ) உJைமயாளU நிதி : 

� நி<வனTகளின உJைமயாளரா) வழTக#பN  நிதி, உJைமயாளU நிதி என#பN .  
� உJைமயாளU எ5பவU, ஒL தனி மனி்தராகேவா, நி<வன>தின ;Vடாளிகளாகேவா 

அ)லA நி<ம பT"தாரUகளாகேவா இL:கலா .  
� இA தனி நபU Gத), ;Vடாளிக= Gத), அ)லA பT"க= mல  திரVட#பVட 

நிதிைய: "றி:கி்றA.  
� இL>திைவ:க#பVட இலாப>ைத, ெதாழிலி) ம<Gத�N ெசRத) உJைமயாளU 

நிதியின கீ^ வைகக#பN>த#பVN=ளA.  
� ெதாழி) நி<வனTகளி5 வா^நாளி), இ@த நிதி திL#பி> தர#பட ேவB6யதி)ைல.  
� நி<வன>தின நிUவாக>ைத கVN#பN>A  உJைமையய, உJைமயாளU நிதி 

வழT"கி்றA. 
       ஆ) கடனாக# ெபற#பVட நிதிக=: 

� கடனாக# ெபற#பVட நிதிக= எனபA, கட5அ)லA $ற mலTகளினா) ெபற#பVட 
நிதிகைள: "றி:கி்றA.  

� எN>A:காVடாக, கட5 ப>திரTக=, வTகி மD<  நிதி நி<வனTகளிட  ெபDற கட5, 
ெபாA ைவ#$, வணிக: கட5, ">தைக நிதி, வணிக> தா=, கட5 வ}) Gகைம, 
GதலியவDற:: ;றலா .  

1. இ@த: கட5க= "றி#பிVட கால>தி) திL#பி_ ெசe>த#பட ேவBN .  
2. கடனாளி "றி#பிVட கால இைடெவளிகளி) ஒ#$: ெகாBட வV6ைய_  

ெசe>AவதD"_ சVட#ப6 கடைம#பVடவU ஆவாU. 
3. ப>திரTக=, நில , கV6ட , ெரா:கிL#$, வாகனTக=, இய@திர , நிைல_ெசா>A  

ஆவணTக= ேபா5றவDைற# பிைணயமாக ைவ>A நிதி ெபற#பNகி்றA. 
 

5. ஏேதf  நா5" தனிநபU Gத�VN வழிகைள விள:"க. 

1) ெபாA வLTகால ைவ#$ நிதி  : 

� இ@தியாவி) உ=ள மிக_சிற@த Gத�VN வாR#$களி), இA மிக# பாAகா#பான 
நhBடகால Gத�VN வாR#பா" .  

� இதD" Gkைமயான வLமானவJ வில:" உBN.  
� இ@த வLTகால ைவ#$ நிதி கண:ைக வTகி அ)லA அ`சலக>தி) ஆர பி:கலா .  
� இதி) ெசe>த#பN  ெதாைக 15 ஆBNகP:" G5பாக> திL ப#ெபறG6யாA.  
� GதிUZ ேததி:" G5பாக Gத�VடாளL:" நிதி ெநL:க6 அ)லA நிதி> ேதைவ 

ஏDபVடா), இ@த: கண:கிலிL@A கட5ெபD< நிதி: ெநL:க6ைய சமாளி>A: 
ெகா=ளவாR#$ உ=ளA. 

 
 
 

2) பரvபரநிதிக=  

� பரvபர நிதி எ5பA, நிதிநி<மTக= ெபாAம:களிடமிL@A, ப)ேவ< பரvபர நிதி> 
திVடTக= mலமாக திரV6ய பண>ைத, பT"_ச@ைதயி) Gத�N ெசRA, அைவ 
ஈVN  இலாப>ைத Gத�VடாளUகP:" பகிU@தளி:"  ஏDபாN ஆ" . 

�  இத5mல  சாதாரண ம:க= மைறGகமாக பT"_ச@ைதயி) பT" ெப<  
வாR#ைப ெப<கி5றனU.  

� பரvபர நிதி நி<வனTக= சி< Gத�VடாUக= ேதைவ:" ஏDப, பலதர#பVட 
திVடTகைள ைவ>A=ளன.  
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� இலாப ேநா:க  உைடய திVட , உடன6யாக பணமா:"  திVட , பாAகா#பான 
திVட , மD<  இ@த m5ைற]  உ=ளட:கிய சம_சUீ திVட  ேபா5ற பல திVடTக= 
நைடGைறயி) உ=ளன.  

� Gத�VடாளUக= அவUகளி5 ேதைவகP:" ஏDப, சJயான Gத�VN திVட>திைன 
ேதU@ெதN>A ெகா=ளலா . 

3) ெபாA ைவ#$க=   

� வTகிகளி) நிைலைவ#$ நிதியி) பண  ெசe>Aவைதவிட, ெபாA ைவ#$க= அதிக 
இலாபகரமானைவ.  

� இதி) Gத�VடாளU, Gத�VN கால அளைவ மிக: கவனமாக> 
ேதU@ெதN:கேவBN .  

� Gத�VடாளU அ@த Gத�VN ெதாைகைய, GதிUZ கால>திD" G5பாக திL ப 
எN:கG6யாA.  

� ெபாA ைவ#$ வ}லி:"  நி<வனTக=, அ@த ைவ#$> ெதாைக:" எ@தவித: 
கா#பீVN வசதிைய]  அளி#பதி)ைல.  

� இA, இ@திய JசUn வTகியி5 கVN#பாV6) வLவA  அ)ல.  
� நhBடகால>திD" Gத�N ெசRயவிL $  Gத�VடாளUக= ெபாA ைவ#பிைன> 

ேதU@ெதN:கலா . 

4) கா#பீVN திVடTகPட5 இைண@த பரvபர நிதி (Unit Linked Insurance Plans)  

� ULIP எ5பA, ஆ]= கா#பீN இைண@த ஒL பரvபர நிதி Gத�N ஆ" .  
� இA கா#பீN ெசRபவL:", இழ#ைப ஈNெசRவேதாN பT"க= மD<  

கட5ப>திரTகளி), பரvபர நிதி இைண@த திVட  mலமாக Gத�N ெசR]  
வாR#ைபஅளி:கிறA. 

 

6. வTகி ைவ#$கைள விவJ.  
1) நிைலைவ#$  

� நிைலைவ#$ ஒL "றி#பிVட கால>திD" Gத�VடாளU, தTக= பண>ைத Gத�N 
ெசRய உதZகிறA.  

� "ைற@த அளZ ஏk நாVக= Gத) அதிகளZ ப>A ஆBNக= வைர இ@த: 
கண:கிைன> Aவ:கலா .  

� நிைலைவ#$ கண:" ைவ>திL#ேபாU. அ@த நிைலைவ#$ ரசதீி5 ேபJ) 
கட5ெபறலா .  

� இ@த: கண:" ைவ>திL#ேபாU, GதிUZ ேததி:" G5பாக ைவ#$> ெதாைகைய# 
திL ப# ெபறG6யாA.  

2) ெதாடU ைவ#$  

� நிர@தர, சரீான வLவாைய விL $பவUக=, ெதாடU ைவ#$ கண:கி) Gத�N 

ெசRயலா .  

� இ@த ைவ#$: கண:கி5 கால   "ைற@த அளZ 1 வLட , அதிக அளZ 10 
வLடTக= ஆ" .  

� ெதாடU ைவ#$ கண:" ைவ>திL#ேபாU, GதிUZ ேததி:" G5பாக அதி) உ=ள 
ெதாைகைய எN:க G6யாA. 

�  இL#பிf , ெசe>திய தவைண> ெதாைககளி5ேம)  கட5 ெபறலா . 
 

7. வணிக>தா= – சி< "றி#$ வைரக. 

� வா:"<தி> தாளி5 வ6வ>தி) எnவித# பிைணயG  இ)லாம), நி<மTகளா) 
பண_ச@ைதயி) ெவளியிட#பN  ஓU ஆவண>திD" வணிக>தா= எ5< ெபயU.  

� ;VN# பT" நி<மTக=, இ@திய JசUn வTகியி5 பதிZ ெபDற Gத5ைம 
GகவUக= மD<  அைன>தி@திய நிதி நி<வனTக= ஆகியைவ வணிக>தாைள 
ெவளியிட த"தி ெபDற நி<வனTகளா" .  
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� இnவைக வணிக>தா= Gத5Gதலி) 1990 ஆ  ஆBN ெவளியிட#பVடA.  
� இA ஒL "<கிய கால நிதி திரVN  ஆவணமாக_ ெசய)பNகிறA.  
� "ைற@தபVச  7 நாVக= Gத) அதிகபVசமாக 365 நாVக= தவைணயி) GதிUவ-

ைட]மா< இnவைக ப>திரTக= ெவளியிட#பNகிறA. 
 

 
அ>தியாய  20. ப5னாVN நிதி 

"< விைடவினா:க=  

1. அ@நிய நி<வன Gத�VடாளUக= எ5பA "றி>A நh அறிவA யாA? 
� ஒL தனி#பVட Gத�VN நி<வன , Gத�VN நிதி, ஒRZ கால நிதி ஆகியைவ, ேவ< 

நாV65 நிதி_ச@ைதயி) Gத�N ெசRவேத, அய)நாVN நி<வன Gத�N ஆ" .  

� இA "<கிய கால>தி), திL ப# ெப<  வாR#$ உ=ள Gத�N ஆ" .  

� அ@நிய நி<வன Gத�VடாளUக=, இ@திய# ெபாLளாதார>தி) மிக G:கிய# பT" 
வகி:கி5றனU. 
 

2. ைவ#$ இரசAீ எ5றா) எ5ன? 
� ஒL ைவ#$> ெதாைக ரசAீ எனபA, ெவளிநாVN நி<வன>தின ேநUைம பT"க= 

வாTகியதD" சா5றாக, வTகியா) வழTக#பN , ஒL மாD< Gைற ஆவண  
ஆ" . 
 

3. உலகளாவிய ைவ#$ இரசAீ எ5றா) எ5ன? 
� அ@நிய நாVN Gத�VடாளJடமிLநA, நிதி திரVN  ேநா:"ட5, அ@நிய 

ெசலாவணியி), ெவளிநாV6) ெவளியிட#பN  ஒL மாD< Gைற ஆவணேம 
உலகளாவிய ைவ#$ ரசAீ என#பN .  

� இA அெமJ:கா தவிU>A, பி்ற நாNகளி) உ=ள ெவளிநாVN பT"_ ச@ைதகளி) 
பV6யலிட#பVN வU>தக  ெசRய#பNகி்றA. 
 

4. அெமJ:க ைவ#$ இரசAீ எ5றா) எ5ன?  

� அெமJ:காைவ_ ேசராத ஒL நி<ம , அெமJ:க நிதிச@ைதயி) கல@A ெகா=P  
ெபாLVN , அெமJ:க: "6ம:க=, அ@நிய# பிைணயTகளி) Gத�N ெசR]  
வைகயிe , டாலJ) மதி#பிட#பV6L:"  மாDற>த:க பிைணயமா" . 

 
 

5. அ@நிய_ ெசலாவணி  மாD<  ப>திர  எ5றா) எ5ன? 
� அ@நிய_ ெசலாவணி மாD< ப>திர  எ5பA, உ=நாVN பண>ைத> தவிர, பிறநாVN 

நாணய மதி#பி) ெவளியிட#பN  சிற#$மி:க ஒL வைக ப>திர  ஆ" .  
� ேவ<வைகயி) ெசா)வதானா), நி<மTக= அய)நாVN ெசலாவணிைய# 

ெப<வதDகாக ெவளியிட#பNவேத அ@நிய_ெசலாவணி மாD<#ப>திர  ஆ" . 
 

 

சி<விைடவினா:க=  

1. ப5னாVN நிதியி5 G:கிய>Aவ  யாA?  

1) ப)ேவ< நாNகளி5 நாணய ஒ#பீVN மதி#$:கைள]  மD<  அத5 மாD< 
விகிதTகைள]  நிUணயி#பதி) உதவி  $JகிறA.  

2) இA ப)ேவ< நாNகளி5 பணவ h:க வ hதTகைள ஒ#பிVN, எ@த நாVN# ப>திரTகளி) 
Gத�N ெசRவA எ5ற G6Zகைள, Gத�VடாளUக= எN:க உதZகிறA.  
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3) இA ப)ேவ< நாNகளி5 ெபாLளாதார நிைலைமகைள அறி@A ெகா=வதD"  , 
ச@ைத நிலவரTகைள ெதJ@A ெகா=வதD"  உதZகிறA.  

4) ப5னாVN நிதி அறி:ைக அைம#பி5 (IFRS) mல , ப)ேவ< நாNகளி5 நிதி 
அறி:ைககைள ஒ#பாRZ ெசRய உதZகிறA.  

5) இA ப5னாVN நிதி அைம#$:களி5 அ6#பைட கVடைம#$கைள# அறி@A ெகா=ளZ  
மD<  அவDறிைடேய சUீநிைலைய# பராமJ#பதD"  உதZகிறA.  

6) ப5னாVN# பணவிய) நிதிய , உலக வTகி ேபா5ற நிதி அைம#$க=, ப)ேவ< 
நாNகளிைடேய எk  நிதி சாU@த பிர_சைனகளி) தைலயிVN, அவDைற imகமாக 
தhU:க உதZகி5றன. 

 

2. அ@நிய_ ெசலாவணி மாD< ப>திர  எ5றா) எ5ன? 

� அ@நிய_ ெசலாவணி மாD< ப>திர  எ5பA, உ=நாVN பண>ைத> தவிர, பிறநாVN 
நாணய மதி#பி) ெவளியிட#பN  சிற#$மி:க ஒL வைக ப>திர  ஆ" .  

� ேவ<வைகயி) ெசா)வதானா), நி<மTக= அய)நாVN ெசலாவணிைய# 
ெப<வதDகாக ெவளியிட#பNவேத அ@நிய_ ெசலாவணி மாD<#ப>திர  ஆ" . 
 

3. அ@நிய ேநர6 Gத�V65 ஏேதf  m5< ந5ைமகைள விள:"க. 

1. ேதசிய வLமான>ைத உயU>Aத)  
� வளU@A வL  நாNக=, தTகளி5 ேதசிய#  ெபாLளாதார வளU_சி வ hத>ைத 

அதிகJ>A: ெகா=ள இ@த அ@நிய ேநர6  Gத�Nக=  ெபJA   உதZகி5றன.  
2 பாதகமான ெசe>A நிைலைய> தhU>த)  

� அ@நிய ேநர6 Gத�N, ஒL நாV6D", அய)நாVN ெசலவாணிகைள# 
ெபD<>தLகிறA. 

� இA அ@த நாV65 பாதகமான அய)நாVN ெசe>A நிைலைய> தhU:க உதZகிறA.  

        3. ெபாLளாதார G5ேனDற>ைத> AJத#பN>Aத)  

� அ@நிய ேநர6 Gத�N ெதாழி)YVப , $திய ேமலாBைம>திற5, ச@ைதயிNைக 
திற5க= ஆகியவDைற Gத�N ெசR]  நாV6D" ெகாBN வLகிறA.  

� இைவ வளU@A வL  நாNகளி5 ெபாLளாதார வளU_சிைய> AJத#பN>த 
உதZகி5றன.  

       4. ேவைல வாR#$கைள உLவா:"த)  

� வளU@A வL  நாNகளி) அ@நிய ேநர6 Gத�N, உயUதிற5 ேதைவ#பN  பணிகளி), 
ஏராளமான ேவைல வாR#$கைள உLவா:"கிறA. 
 

4. அெமJ:க ைவ#$  இரசதீி5 ஏேதf  m5< சிற#ப சTகைள 
விள:"க. 

1) அெமJ:க ைவ#$ இரசAீக= அெமJ:க டாலJ) மVNேம "றி#பிட#N .  

2) அெமJ:க: "6ம:களாக இL:கிற Gத�VடாளL:" மVNேம ெவளியிட#பN .  

3) ெவளியிN  ைவ#பக வTகி, அெமJ:காவி) இL:கேவBN . 

 

5. உலகளாவிய ைவ#$ இரசதீி5 ஏேதf  m5<  சிற#ப சTகைள விள:"க. 
1) இA மDற மாD<Gைற சாதனTகைள# ேபாலேவ, தைடயி5றி வியாபார  ெசRய#பN  

மாD<Gைற பிைணயமா" .  
2) கட@த m5< ஆBNகளாக, வeவான நிதிநிைலயி) ெசய)பVN வL  

நி<மTகP:", ப5னாVN உலகளாவிய ைவ#$ இரசAீக= mல , நிதி_ ச@ைதயி) 
Yைழய அfமதி தர#பNகி்றA.  
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3) உலகளாவிய ைவ#$ இரசAீக=, அைன>A நாVN Gத�VடாளUகP:" , அவUக= 
நாVN ெசலாவணியி) அ)லA ெபாAவாக ஏDக#பN  ெசலாவணியி) 
ெவளியிட#பNகி்றA.  

 

ெபLவிைட வினா:க=  

1. ப5னாVN நிதியி5 G:கிய>Aவ>ைத விவJ. 
( சி<விைட வினா:க= – வினா எB 1 –ஐ பாU:கZ  ) 

 

2. உலகளாவிய ைவ#$ இரசதீிD"  அெமJ:க ைவ#$ இரசதீிD"  உ=ள 
ேவ<பாNக= யாைவ? 

வ.எ
B 

ேவ<பாV65 
அ6#பைடக= 

உலகளாவிய ைவ#$ இரசAீ GDR அெமJ:க ைவ#$ இரசAீ ADR 

1 

 
மதி#பிNத) 

இA எ@த நாVN# பண>தி5 
மதி#பிe  "றி#பிட#பN  

இA அெமJ:க டாலJ) 
மVNேம "றி#பிட#பN  

2 யாL:" இA 
ெவளியிட# 
பN   

ஒ5< அ)லA அதD" ேம) 
உ=ள ச@ைதயி) உ=ள 
Gத�VடாளL:" 
ெவளியிட#பN  

அெமJ:க: "6மகனாக உ=ள 
Gத�VடாளL:" மVNேம 
ெவளியிட#பN  

3 எT"# 
பV6யலிட# 
பN  

அெமJ:கா தவிU>த, இதர பT" 
மாDறகTக=  

 

அெமJ:க# பT" 
மாDறகTகளி) மVN  
பV6யலிட# பN  

4 
ஒ#$த) 

இதைன ெவளியிட, அ@நிய_ 
ெசலாவணி கVN#பாVN 
வாJய>தி5 ஒ#$த) ேதைவ 
இ)ைல 

இதைன ெவளியிட, அெமJ:க# 
பிைணயTக= மD<  மாDறக 
இய:கக>தி5 ஒ#$த) ேதைவ.  

5 ெவளியீVN 
வழிGைற 

இைவ, பV6யலிட#பVட 
Gkைமயான எBணி:ைக 
உைடய ேநUைம# பT"களாக 
ெவளியிட#பN . 

இைவ,சி< அல"களாக 
பிJ:க#பVட ேநUைம# 
பT"களாக ெவளியிட#பN  

6 மாD<ைக> 
த5ைம 

உலக  GkவA  மாDற;6யA அெமJ:காவி) மVN  
மாDற>த:கA 

 
 
 
 
 
 

3. அ@நிய_ ெசலாவணி மாD< ப>திர>தி5 ஏேதf  5 சிற#$: ;<கைள 
விவJ. 

 
1) இA, இ@திய நி<மTக= அய)நாVN ெசலாவணியி) ெவளியிN  ஒL வைக ப>திர  

ஆ" .  

2) இைவ, கடனhVN#ப>திரTகைள# ேபால பV6யலிட#பVN, அய)நாVN பT" 
மாDறகTகளி) வியாபார  ெசRய#பNகி5றன.  
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3) இA மாDற>த:க கட5ஆவணமா" . இதfட5 வV6:கான அfமதி உJைம ஆைண 
இைண@திL:" .  

4) இதைன ைவ>திL#பவUகP:", G5 "றி>த விைலயி) "றி#பிVட எBணி:ைகயி) 
பT"களாக மாDறி: ெகா=ளZ  உJைம தர#பNகிறA.  

5) "றி#பிVடகால>திD" பி5, இைவகைள ேநUைமபT"களாகேவா அ)லA ைவ#$ 
இரசதீாகேவா மாDறி:ெகா=ள G6] .  

6) இ@த# ப>திர  mல  ெபற#பN  நிதிைய, ெவளி#$ற வணிக: கட5 ெதாடUபாக 
இயDற#பVN=ள வழிகாVNத) ெநறி Gைற#ப6ேய பய5பN>த#பட ேவBN . 

 

4. அ@நிய ேநர6 Gத�V65 ந5ைமகைள விவJ. 

       1. ேதசிய வLமான>ைத உயU>Aத)  

� வளU@A வL  நாNக=, தTகளி5 ேதசிய# ெபாLளாதார வளU_சி வ hத>ைத அதிகJ>A: 
ெகா=ள, இைவ ெபJA  உதZகி5றன.  

2 .பதகமான ெசe>A நிைலைய> தhU>த)  
� அ@நிய ேநர6 Gத�N ஒL நாV6D", அய)நாVN ெசலவாணிகைள# 

ெபD<>தLகிறA. 
� இA அ@த நாV65 பாதகமான அய)நாVN ெசe>A நிைலைய> தhU:க உதZகிறA.  

            3. ெபாLளாதார G5ேனDற>ைத> AJத# பN>Aத)  

� அ@நிய ேநர6 Gத�N ெதாழி)YVப , $திய ேமலாBைம>திற5, ச@ைதயிNைக 
திற5க= ஆகியவDைற Gத�N ெசR]  நாV6D" ெகாBN வLகிறA.  

� இைவ, வளU@A வL  நாNகளி5 ெபாLளாதார வளU_சிைய> AJத#பN>த 
உதZகி5றன.  

             4. ேவைல வாR#$கைள உLவா:"த)  

� வளU@A வL  நாNகளி) அ@நிய ேநர6 Gத�N, உயUதிற5 ேதைவ#பN  பணிகளி), 
ஏராளமான ேவைல வாR#$கைள உLவா:"கிறA.  

              5. வரேவD"  நாV6) ேபாV6ைய ஊ:"வி>த)  

� இதைன வரேவD"  நாV6), ஆேரா:கியமான ேபாV6 }ழ) உLவா"  வாR#$ 
உ=ளA.  

� இதனா), வளL  நாNகளி) உ=ள நி<வனTக=, மி"@த ெசய)திறேனாN  
ஆDறேலாN  ெசய)பட வாR#$ ஏDபNகிறA.  

� இதனா), YகUேவாUகP:"# பலதர#பVட ெபாLVக= உயU தர>Aட5, நியாயமான 
விைலயி) கிைட:க வாR#$ உ=ளA. 

 

 

 
 

அ>தியாய  21."<,சி< மD<  நN>தர> ெதாழி) நி<வனTக= மD<  
iய உதவி: "k:க=. 

"<விைடவினா:க= 

1. உDப>தி  நி<வனTக= எ5றா) எ5ன? 
� ெதாழி)Aைறயி5 நி<வனTக= ( அபிவிL>தி மD<  ஒkT"Gைற ) சVட ,  

1951 5 ப6, Gத) அVடவைணயி) "றி#பிVN=ள ெதாழிDAைற ெதாடUபான உDப>தி 
அ)லA உDப>தி# ெபாLVகளி) ஈNபVN=ள நி<வனTகைள: "றி:கி5றன.  
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� இைவ இய@திர  மD<  தளவாடTகளி) ெசRய#பN  Gத�Nகளி5 உ_சவர பி5 
அ6#பைடயி) வைரய<:க#பV6L:கிறA. 

 

2. "<  நி<வனTகP:"_ சில எN>A:காVNக= தLக. 
� மBபாBடTக= ெசRத),  
� பழTக= மD<  காRகறி விDபைன ெசRத),  
� ேபா:"வர>A  ( m5< ச:கர ெட ேபா:க= மD<  ஆVேடா:க= ) ,  
� பkA பாU:"  கைடக=,  
� "6ைச> ெதாழி)க=,  
� சிறிய ைக>ெதாழி)க=,  
� ைக>தறி மD<  ைகவிைன ெதாழி)க=. 

 
3. $திய ெதாழி) GைனேவாU மD<  ெதாழி) நி<வன ேம பாVN 

திVட>தி5 ேநா:க  எ5ன?  
� தமிழக அரசா) Aவ:க#பVட, “$திய ெதாழி) GைனேவாU மD<  ெதாழி) நி<வன 

ேம பாVN திVட  2013 ” எ5ற திVட>தி5கீ^,  
� ப6>த இைளஞUகP:"> ெதாழி) GைனேவாU பயிDசி அளி>த),  
� ெதாழி) ெதாடTக> திVடTக= தயாJ>த),  
� $திய ெதாழி) GயDசிக= ேமDெகா=ள, நிதி நி<வனTகளி5 நிதி]தவி ெபற 

உதZத)  மD<   
� ெபL@ெதாழி) நி<வனTகPட5 வணிக> ெதாடU$ அைம>A> தLத) ஆகிய 

உதவிகைள அளி>A வLகிறA.  
 

4. iய உதவி "k எ5றா) எ5ன?  
� iய உதவி: "k எ5பA, ஒL சிறிய Gைறசாரா த5னாUவ_ சTக  ஆ" .  
� உ<#பினUக= ஒLவL:ெகாLவU ெபாLளாதார உதவி ெசRA ெகா=ளZ ,  
� ஒLைம#பாN மD<  ;VN# ெபா<#$ ஆகிய பB$கைள# ெபறZ  இ:"k:க= 

உதZகி5றன.  
� ேசமி#ைப> திரV6, அத5mல  கட5வசதிகைள ந)"வA , இ:"k:களி5 G:கிய 

ேநா:கம ஆ" . 
 

5. உDப>தி மD<  பணி Aைறயி) சி< நி<வனTகP:கான Gத�VN 
வர ைப: "றி#பிNக. 

1. உDப>தி ெதாழி) நி<வனTகளி), சி< நி<வனTகளி5 Gத�N �. 25 
இலVசTகP:" ேம) �. 5 ேகா6:" மிகாம) இL:க ேவBN . 

2. ேசைவ> ெதாழி) நி<வனTகளி), சி< நி<வனTகளி5 Gத�N �. 10 
இலVசTகP:" ேம) �. 2 ேகா6:" மிகாம) இL:க ேவBN . 
 

 

 

சி<விைடவினா:க=  

1. உDப>தி மD<  பணி Aைறயி) நN>தர நி<வனTகP:கான Gத�VN 

வர ைப: "றி#பிNக. 

1) உDப>தி ெதாழி) நி<வனTகளி), நN>தர நி<வனTகளி5 Gத�N �. 5 ேகா6:" 
ேம) �. 10 ேகா6:" மிகாம) இL:க ேவBN . 

2) ேசைவ> ெதாழி) நி<வனTகளி), நN>தர நி<வனTகளி5 Gத�N �. 2 ேகா6:" 
ேம) �. 5 ேகா6:" மிகாம) இL:க ேவBN . 
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2. தமி^நாV6) "<, சி< மD<  நN>தர> ெதாழி) நி<வனTகளி5 
தயாJ#$கைள# பV6யலிNக. 

� தமி^ நாV6) "<, சி< மD<  நN>தர> ெதாழி) நி<வனTக=, ஏற>தாழ 
அைன>A# பிJZகளிe , ப)ேவ< விதமான ெபாLVகைள> தயாJ:கி5றன. 
இவDறி) G5னிDபைவ ---- 

� ஜZளி, மி5ன� ெபாLVக=, ெபாறியிய) ெபாLVக=, தானியTகி உதவி# ெபாLVக=, 
ேதா) ெபாLVக=, இரசாயன , ெநகிழி (பிளாv6:) ெபாLVக=, ஆய>த ஆைடக= 
மD<  ஆபரணTக= Gதலானைவ.  
 

3. இ@திய# ெபாLளாதார>தி) "<, சி< மD<  நN>தர> ெதாழி) 
நி<வனTகளி5 பTகிைன விள:"க. 

� ெமா>த உ=நாVN உDப>தியி) 8 சதவ hதG ,  
� நாV65 ெமா>த உDப>தி திறனி) 45 சதவ hதG  மD<  ஏD<மதியி) 40 சதவ hதG  

இ@த நி<வனTகளி5 பTகாக உ=ளA. 
� 6000 :" ேமDபVட ெபாLVகைள இைவ உDப>தி ெசRகி5றன.  
� 3.6 ேகா6 நி<வனTக= வாயிலாக, 8 ேகா6 நபUகP:" இைவ ேவைலவாR#$ 

அளி:கி5றன. 
 

4. iய உதவி "k:களி5 ஏேதf  m5< சிற#ப சTகைள விள:"க. 
1) “Gதலி) ேசமி#$. பிற" கட5” எ5பA ஒnெவாL "k உ<#பினJ5 "றி:ேகாளாக 

இL:கேவBN .  
2) iய உதவி:"k ஒேர மாதிJயான ெபாLளாதார நிைலயி) உ=ளவUகைள, 

உ<#பினUகளாக: ெகாBN அைம:க#பNகிறA.  
3) iய உதவி:"k எ5பA 10 Gத) 20 உ<#பினUகளாக: ெகாBN அைம:க#பNகிறA.  
4) "k:கைள# பதிZ ெசRயேவB6ய அவசிய  இ)ைல.  
5) அரசிய) சாU$ இ)லாத, தாமாகேவ ேசU@A உLவா:கிய ஜனநாயக: கலா_சார>ைத: 

ெகாBடA இ@த: "k:க=.  
6) ஒnெவாL "kவிe , ஒL "N ப>திலிL@A ஒL நபU மVNேம உ<#பினராக 

இL:க G6] .  
7) ஆBக= மVNேமா, அ)லA ெபBக= மVNேமா உ<#பினUகளாக இL:"  

வைகயி) "k அைம:க#பட ேவBN .  
8) iய உதவி:"k ;VடமானA, ஒRZ ேநரTகளி) மVN  வார  ஒL Gைற ;Vட#பட 

ேவBN . அதிக# பTகளி#பிD" அைனவL  வLைக தLத) ேவBN  எ5பA 
கVடாயமா" .  

 
5. வTகிக= iய உதவி "k:கP:": கட5 வழT"  Gைறக=  யாைவ? 

∗ iய உதவி: "k:கP:": கட5அளி:க m5< ெவnேவ< Gைறக= உ=ளன.  
� GதலாவA Gைறயி), வTகிக= iய உதவி:"k:கP:", ேநர6யாக கட5 

வழT"கி5றன.  
� இரBடாவA Gைறயி), வTகிக= அரi சாரா அைம#$க= (NGO) mல , iய 

உதவி:"k:களி) உ=ள சி<ெதாழி) GைனேவாL:": கட5 வழT"கி5றன.  
� m5றாவA Gைறயி), அரi சாரா அைம#$கைள_ ெசயலா:"நராக: ெகாBN 

வTகிக= iய உதவி:"k:கP:" கட5அளி:கி5றன.  
� இ@த m5< Gைறகளி) அரi சாரா நி<வனTகைள_ ெசயலா:"நராக: ெகாBN 

ேநர6யாக: கட5 அளி:"  Gைறேய பரவலாக# பி5பDற#பNகிறA. 
 

ெபL விைடவினா:க=  

1. "<, சி< மD<  நN>தர> ெதாழி) நி<வனTக= – "றி#$> தLக. 
"< ெதாழி) நி<வன : 
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� ஒL நி<வன  உDப>தி ெதாழி) Aைறயி), �. 25 இலVச>திD"=P , ேசைவ> 
ெதாழி) Aைறயி), �. 10 இலVச>திD"=P  Gத�N ெசRதிL@தா), அA  
"< ெதாழி) நி<வன  என அைழ:க#பN . 

சி< ெதாழி) நி<வன : 
� ஒL நி<வன  உDப>தி ெதாழி) Aைறயி), இய@திர  மD<  ஆைலகளி) �. 25 

இலVச>திD" ேம), � 5 ேகா6:" மிகாமe , ேசைவ> ெதாழி) Aைறயி) 
உபகரணTகளி), �. 10 இலVச>திD" ேம), � 2 ேகா6கP:" மிகாமe , Gத�N 
ெசRதிL@தா), அ@ நி<வன  சி< ெதாழி) நி<வன  என அைழ:க#பN . 

நN>தர ெதாழி) நி<வன : 
� ஒL நி<வன  உDப>தி ெதாழி) Aைறயி), இய@திர  மD<  ஆைலகளி) �. 5 

ேகா6:" ேம), � 10 ேகா6:" மிகாமe , ேசைவ> ெதாழி) Aைறயி) 
உபகரணTகளி), �. 2 ேகா6:" ேம), � 5 ேகா6கP:" மிகாமe , Gத�N 
ெசRதிL@தா), அ@ நி<வன  நN>தர ெதாழி) நி<வன  என அைழ:க#பN . 
 

2. "<, சி< மD<  நN>தர> ெதாழி) நி<வனTகளி5 G:கிய>Aவ>ைத 
விள:"க. 

       1. அதிக ேவைலவாR#$க=  

� ெபJய வU>தக நி<வனTகைள காV6e , இ@நி<மTக= அதிக ேவைல வாR#$கைள 
உLவா:"கி5றன.  

� இ>தைகய நி<மTக=, ெபL பாe  உ=gJ) கிைட:"  உைழ#பாDறைல ந பி 
இL#பதா), நாV6) உ=ள ஏராளமான ம:கP:", ேவைலவாR#ைப உLவா:கி> 
தLகிறA.  

       2. "ைற@த உDப>தி ெசலZ  

� இ மாதிJயான  நி<மTகைள நட>த# பயிDசி  ெபDற அ)லA அதிக ஆDற) பைட>த 

ெதாழிலாளUகேளா அ)லA  ெதாழி) க)வி  பயி5ற  உைழ#பாளUகேளா ேதைவ#பNவA 
இ)ைல.  

� இ@நி<மTக=  "ைற@த  ஊதிய>தி) பணியாளUகைள நியமி#பதா), உDப>தி  
ெசலZக=  ெவ"வாக  "ைறகிறA.  

� இத5 விைளவாக ெபJய அளவிலான  நி<வனTகைளவிட, இவDறா)  "ைற@த 

ெசலவி) உDப>திைய ேமDெகா=ள G6கிறA.  

       3. "ைற@த Gத�N  

� இவDைற> ெதாடT"வதD"# ேபரளZ Gத) ேதைவ#பNவதி)ைல.  
� இைவகளி5 உJைமயாளUக= உ=gJ) இL#பதா), தன:" அLகாைமயி) உ=ள 

உ=gU வளTகைள# பய5பN>தி: ெகா=கி5றனU.  
� ைகவிைன# ெபாLVக= மD<  பார பJய: "N ப> ெதாழி)கைள ஊ:"வி#பதி), 

இ@த நி<மTக= ெபLமளZ உதZகி5றன.  
� இ@த நி<வனTக= சிD¯U மD<  ேப�J) உ=ள உ=gU ெதாழி)GைனேவாU 

மD<  iயெதாழி) ெசRபவUகளி5 வளU_சி:" ெபJA  உதZகி5றன. 
 

       4. விைர@A G6ெவN>த)  

� இவDறி5 அ5றாட  நடவ6:ைகககைள ேமDெகா=ள>  ெதாழி)ப6#$  பயி5ற, 
ேமலாளUகைள# பணியமU>த ேவB6ய  அவசிய   இ)ைல.  

� ெபL பாe   இ@த நி<வனTகைள, அவDறி5 உJைமயாளUகேள நிUவாக  

ெசRகி5றனU.  

� எனேவ சிற@த G6Zகைள விைர@A எN#பA சா>தியமாகிறA.  

             5. பTகளி#$ உதவி  
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� ெபJய  உDப>தி ெதாழி)  நி<வனTகP:">  ேதைவ#பN   உதிJ பாகTக=  மD<   

பிறெபாLVகைள தயாJ>A  ெகாN>A,  ேபரளZ  உDப>தி:" Aைண$Jவதி)  இைவ 
G:கிய#  பTகாD<கி5றன. 

       6. iய ேவைலவாR#$ உLவா:கி, iயசாUைப ேம பN>Aத)  

� இ>AைறயானA, ெதாழி) GைனேவாUகைள உLவா:"வதி) ெபL  
பTகாD<கி5றன. 

� இA சGதாய>தி)  iய ேவைலவாR#$ அளி#பத5 mல , iயசாUைப 
ஊ:"வி:கிறA. 

�  இத5mல , தனிநபU வLமான   ெவ"வாக  உயU@A,  நாV65 ெபாLளாதார 
வளU_சி அதிகJ:கிறA. 

       7. உDப>தி மD<  ஏD<மதி:" அதிக# பTகளி#$  
� நாV65 ெமா>த உDப>தி திறனி) 45 சதவ hதG  மD<  ஏD<மதியி) 40 சதவ hதG , 

இ@த நி<வனTகளி5 பTகாக உ=ளA. 
� இnவைக நி<மTக= உலகி5 ப)ேவ< நாNகளி5 அ@நிய_ெசலாவணிைய 

ஈVடமிகZ  உதZகி5றன. 
 

3. iய உதவி "k:களி5 ேநா:கTக= யாைவ? 
1. ெபBகP:" அதிகார  அளி#பைத ஊ:"வி#பA.  

2. Gைறசாரா கட5 ெகாN#ேபாJ5 பி6யிலிL@A ம:கைள மீVட).  

3. ெபBகளிட  திறைமைய உLவா:கி, ஆ:க\Uவமான ெசய)பாNகளி) அவUகைள 
ஈNபட ெசRவA  

4. ெபாLளாதார>தி) பி5தTகி]=ள ம:களி5 மனTகளி), ேசமி#$ பழ:க>ைத 
உLவா:"த)  

5. ெபBகளிட  ெதாழி) GைனேவாL:கான திறைமகைள வளU>த) மD<  
ஊ:"வி>த).  

6. கட5 வVட  அ)லA iழ) நிதி மD<  iழDசி கட5 ஆகியைவ "றி>A 
விழி#$ணUைவ ஏDபN>Aத).  

7. உ<#பினUகளி5 "N ப# ெபாLளாதார நிைலைய உயU>Aத).  

8. எதிUகால# ெபாLளாதார அதிகார ேமலாBைம:கான திறைமைய வளU>த) மD<  
கட5 ெதாடU$கP:கான வசதிகைள ஏDபN>Aத).  

9. உ<#பினUக=, தTகளி5 ெபாLளாதார_ சி:க)கP:", அவUகளாகேவ தhUZ 
காBபதDகான விழி#$ணUZ பயிDசியிைன அளி>த).  

10. "k உ<#பினUகளி5 ெபாAவான விL#பTகைள அறி@A, "k நடவ6:ைககைள 
G6Z ெசRத). திறைமயான மD<  சி:கனமான Gைறயி) நடவ6:ைககைள 
G5ெனN>A_ ெச)eத).  

11. உ<#பினUக= எதிUெகா=P  அைன>A_ சmக# ெபாLளாதார> தைடகைள]  
ெவDறி]ட5 எதிUெகா=ள அவUகைள தயாUபN>Aத).  

12. வா^:ைக iழDசியி) எ)லா நிைலகளிe , ெபBகP:கான மனித உJைமகைள 
உ<தி ெசRத).  
 

 

அல" - 7 வியாபார  
அ>தியாய  22.வியாபார>தி5 வைகக= 

 

"< விைடவினா:க=  

1. வியாபார>தி5 ெபாL= யாA? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 99 

� இலாப  ஈVN  ேநா:கி), ெபாLVகைள]  ேசைவகைள]  வாTகி விDபA மD<  
பJமாDற  ெசRவA வியாபார  ஆ" . 
 

2. உ=நாVN வியாபார  எ5றா) எ5ன? 
� ச@ைத நடவ6:ைககளான, ெபாLVகைள]  ேசைவகைள]  வாT"வA , விDபA  

ஒL நாV65 எ)ைல:"= நைடெபDறா), அA உ=நாVN வியாபார  என#பN . 
� உ=நாVN வியாபார>ைத, உ=gU வியாபார  எனZ  அைழ:கலா . 

 
ஒேர நாV6D"=, ஒேர இட>தி), கிராம>தி), மாநில>தி), அ)லA ப)ேவ< 
மாநிலTகP:கிைடேய நைடெப<  வியாபார  இA ஆ" . 

 
 

3. திL. வி:ர  எ5பவU தா5 நட>தி வL  பி5னலாைட ெதாழிDசாைல:"> 
ேதைவயான ப`சிைன ெவளிநாV6) இL@A வாT"கிறாU. இA எnவைக 
வியாபார>திD" எN>A:காVN? 
விைட : இA இற:"மதி வியாபார>திD" எN>A:காVடா" . 

 
4. இ@தியாவி) உ=ள திL. வி:ர  தனA தயாJ#பான பL>தியினா) தயாJ:க#பVட 

சVைடகைள இTகிலா@தி) உ=ள நி<வன>திD" விDகிறாU. இA எnவைக 
வியாபார>திD" எN>A:காVN? 
விைட : இA ஏD<மதி வியாபார>திD" எN>A:காVடா" . 

 
5. வியாபார>ைத எnவா< வைக#பN>AவாR? 

∗ வியாபார>ைத இL ெபL  பிJZகளாக# பிJ:கலா . அைவயாவன : - 

  1. உ=நாVN வியாபார    2. ப5னாVN வியாபார  
 

6. உ=நாVN வியாபார>தி5 வைகக= யாைவ? 
∗ உ=நாVN வியாபார  இL பிJZகைள உ=ளட:கியA.  

    1. ெமா>த வியாபார     2. சி)லைற வியாபார  
 

7. இற:"மதி வியாபார  எ5றா) எ5ன? 
� உ=நாVN> ேதைவ:காக, ெவளிநாV6) இL@A ெபாLVகைள வாT"வேத, இற:"மதி 

வியாபார  ஆ" .  
� உதாரணமாக, இ@தியா வைள"டா நாNகளி) இL@A ெபVேராலிய# ெபாLVகைள 

இற:"மதி ெசRதைல: ;றலா . 
 

8. ம< ஏD<மதி வியாபார  எ5பத5 ெபாL= யாA? 
� ஒL நாV6) இL@A, ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRA, அவDைற ேவ<நாNகP:" 

ஏD<மதி mல  விDபA ம< ஏD<மதி வியாபார  ஆ" . 
 

 
9. TVS நி<வன  ஐேரா#பிய நாNகP:" ேமாVடாU ைப:"கைள விDபA 

எnவைக வியாபார>திD" எN>A:காVN? 
விைட : இA ப5னாVN வியாபார>திD" எN>A:காVடா" . 

 
10. ப5னாVN வணிக>தி) இ@தியாவி) உபேயாகி:க#பN  பணமதி#பி5 

ெபயU எ5ன? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 100 

� ப5னாVN வணிக>தி) இ@தியாவி) உபேயாகி:க#பN  பணமதி#பி5 ெபயU இ@திய 
�பாR. 
 

சி<விைட வினா:க=  

1. ெவளிநாVN வியாபார>தி5 வைகக=  யாைவ? 
� ெவnேவ< நாNகைள_ சாU@த வாT"பவU மD<  விDபவUகளிைடேய நைடெப<  

வியாபார , ப5னாVN வியாபார  ( ெவளிநாVN வியாபார  ) ஆ" . 
ெவளிநாVN வியாபார  m5< வைக#பN . அைவ : -  
 அ) இற:"மதி வியாபார   ஆ) ஏD<மதி வியாபார   இ)  ம< ஏD<மதி வியாபார .   

      அ) இற:"மதி வியாபார   
� உ=நாVN> ேதைவ:காக, ெவளிநாV6) இL@A ெபாLVகைள வாT"வேத, இற:"மதி 

வியாபார  ஆ" .  
� உதாரணமாக, இ@தியா வைள"டா நாNகளி) இL@A, ெபVேராலிய# ெபாLVகைள 

இற:"மதி ெசRதைல: ;றலா . 

     ஆ) ஏD<மதி வியாபார   

� உ=நாVN உDப>தி# ெபாLVகைள, ெவளிநாNகP:" விDபA,  ஏD<மதி வியாபார   
ஆ" .  
உதாரணமாக, இ@தியா  இL $, எஃ"  ேபா5றவDைற, ஜ#பாf:" ஏD<மதி  
ெசRதைல: ;றலா . 

ம< ஏD<மதி வியாபார   
� ஒL நாV6) இL@A ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRA, அவDைற ேவ<நாNகP:" 

ஏD<மதி mல  விDபA ம< ஏD<மதி வியாபார  ஆ" . 
 

2. ம< ஏD<மதி  வியாபார>திD"  இL உதாரண  தLக. 
1) இ@தியாவி) }ர>, நகJ5 ைவர வியாபாJக= ெதD" ஆ#J:காவி) இL@A 

AB6:க#படாத ைவரTகைள இற:"மதி ெசRA, அவDைற ABடா:கி, பVைடதhV6, 
மீBN , ஆ vடUட  நகJ) உ=ள ப5னாVN ைவர_ ச@ைத:" ம< ஏD<மதி 
ெசRகிறாUக=.  

2) சிTக#\U, AபாR, ஹாTகாT ஆகிய நாNக= உலகி5 மிக#ெபJய ம< ஏD<மதி 
ைமயTக= ஆ" .  

3. ஏD<மதி வணிக  எ5றா)  எ5ன? 
� உ=நாVN உDப>தி# ெபாLVகைள, ெவளிநாNகP:" விDபA  ஏD<மதி வியாபார   

ஆ" .  
உதாரண   

1. இ@தியா இL $, எஃ"  ேபா5றவDைற, ஜ#பாf:" ஏD<மதி ெசRகிறA.  

2. இ@தியா, ெஜUமனி  நாV6D"  ேதயிைல ஏD<மதி  ெசRகிறA.  

3. மAைரயி) இL@A சிTக#\L:"  ம)லிைக# \:க= ஏD<மதி   
    ெசRய#பNகிறA. 

 
 

4. ெமா>த வியாபார  எ5றா) எ5ன? 
� ெமா>த வியாபார  எ5பA, ெபாLVகைள உDப>தி ெசRபவJட  ெமா>தமாக வாTகி, 

சி)லைற வியாபாJகP:" "ைற@த அளவி) விD"  நைடGைற வணிக_ 
ெசயலா" . 
 

5. சி)லைற வியாபார>தி5 ெபாL= தLக. 
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� சி)லைற வியாபார  எ5பA, ெமா>த வியாபாJயிட  ெபாLVகைள வாTகி, 
YகUேவாL:" சிறிய அளவி), ெபாLVகைள வழT"  நைடGைற வணிக_ 
ெசயலா" . 

 
6. உனA  ஊJ) உ=ள சி)லைற விDபைன நிைலயTகளி5 ெபயU  தLக. 

1. மேகvவJ ெம6:க) vேடாU, கா`சி$ர . 
2. வி:டJ $: vேடாU, கா`சி$ர . 
3. கா`சி }#பU மாU:ெகV, கா`சி$ர . 
4. சTகீதா ெமாைப) vேடாU, கா`சி$ர . 
( இ மாதிJேய உTக= ஊJ) அைம@A=ள ஏேதf  m5< விDபைன நிைலயTகளி5 
ெபயUகைள எkதZ .)   

 
7. வியாபார>தி5 G:கிய: "றி:ேகா= யாA? 

� இலாப  ஈVN  ேநா:கி), ெபாLVகைள] , ேசைவகைள]  வாTகி விDபA மD<   
ெபாLVகைள# பJமாDற  ெசRவA,   

� ெபாLVகைள] , ேசைவகைள]  ேதைவ]ைடயவUக= மD<  அதDகான 
ெதாைகைய ெசe>த தயாராக உ=ளவUகP:", வியாபார# ெபாLVகைள] , 
ேசைவகைள]  ெகாBN ெச5< ேசU#A, 

� ெபாLVகளி5 உDப>தியாளU  மD<  YகUேவாUகP:கிைடயி)  வியாபார  
இைடயீVடாளராக_ ெசய)பNவA. 

           ேமDகBடைவகேள வியாபார>தி5 G:கிய "றி:ேகா=களா" . 
 

ெபLவிைடவினா:க=  

1. உ=நாVN வியாபார>தி5 இய)$க= யாைவ? 
1. ஒL நாV65 எ)ைல:"VபVேட வாT"த), விDற) நடவ6:ைகக= இட  ெப< .  
2. உ= நாVN பணமதி#$ அ6#பைடயி) பண#பJமாDற  நைடெப< .  
3. உ=நாVN உDப>தியாளU, YகUேவாU மD<  இைடநிைலயUகP:" இைடேயயான 

நடவ6:ைககைள உ=ளட:கியA.  
4. உ=நாVN வியாபார , இைடநிைலயU மD<  Gகைம அைம#$களி5 ெபாLVக= 

மD<  ேசைவக= விநிேயாக>ைத உ=ளட:கியA.  
5. இதி) ேபா:"வர>A இடUபாN, ப5னாVN வணிக>ைதவிட "ைறவாகேவ உ=ளA.  
6. இதி) உ=நாV6) நைடGைறயி) உ=ள சVடTக= மVNேம பி5பDற#பN .  
7. இத5 ேநா:க , அ>தியாவசிய# ெபாLVகைள சி:கனமாக வழT"வA ஆ" .  
8. உ=நாV6) உDப>தி ெசRய#பVட ெபாL=க= மVNேம இட  ெப< .  

9. ஒேர நாVN:"= ேதாD<வி:க#பVட வியாபார அைம#$க= மD<  தனி 
நபUகளிடமிL@A  ெபாLVக= வாTக#பNகிறA. 

10. உ=நாVN# ேபா:"வர>A சாதனTக= mல  ெபாLVக= வினிேயாக  
ெசRய#பNகிறA. 

11. இதி) iTகவJ, இற:"மதி வJ ேபா5றைவ இட  ெப<வதி)ைல. 
 

2. ெவளிநாVN வியாபார>தி5 ப)ேவ< வைககைள விவJ? 
        ( சி< விைட வினா:களி), Gத) வினாவி5 விைடேய இதDகான விைட ஆ"  ) 
 

3. ெவளிநாVN வியாபார>தி5 அவசிய  யாA? 

� உ=நாV6) ேதைவ:" மி"தியாக உ=ள ெபாLVகைள விDபதD" ,  
� உ=நாVN இயDைகவளTகைள Gkைமயாக# பய5பN>AவதD" ,  
� அ@நிய_ெசலாவணி ஈVNவதD" ,  
� ேதசிய வLமான>ைத உயU>AவதD" ,  
� நிைறய ேவைலவாR#பிைன உLவா:கிடZ ,  
� அரi வLவாைய அதிகJ:கZ  ெவளிநாVN வியாபார  மிகZ  அவசிய  ஆ" . 
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அ>தியாய  23.வழTக) வழிக= 
"<விைடவினா:க=  

1. இைடநிைலயU எ5பவU யாU? 
� ெதாட:க நிைல உDப>தியாளJடமிL@A, இ<தி நிைல YகUேவாJட  ெச5றைட]  

வைரயி), ெபாLVக= மD<  ேசைவகளி5 பJமாDற>தி) ஈNபVN=ள அைனவLேம 
இைடநிைலயU ஆவU. 

 
2. ெமா>த வியாபாJ வைரய<. 

� கB6ஃ# மD<  v6) ஆகிேயாரA ;Dறி5ப6, “ ெமா>த வியாபாJக=, வணிக# 
ெபாLVகைள உDப>தியாளJடமிL@A ெமா>தமாக வாTகி, சி)லைற 
வியாபாJகP:ேகா அ)லA பிற வியாபாJகP:ேகா விDபைன ெசRவாUகேள தவிர, 
YகUேவாL:" ேநJைடயாக விDபைன ெசRயமாVடாU”. 

 
3. சி)லைறவியாபாJ வைரவில:கண  தLக. 

� ஈnலி5 தாமv எ5பவரA ;Dறி5ப6, “YகUேவாJ5 ேதைவகைள ெசnவேன \U>தி 
ெசR]  ெபாLளாதார_ சTகிலியி), இ<தியாக இL#பவU சி)லைற வியாபாJ ஆவாU” 

 
4. தரகU எ5பவU யாU? 

� மDறவUகP:காக G5னி5< ேபர  ேபசி, வியாபார>ைத இலாப:கரமாக நிைறேவDறி, 
அதDெகன: கழிZ ெப<  நபைரேய தரகU எ5பU.  

� அவரA ேசைவ:" வழTக#பN  ஊதிய  ‘தர"’ ஆ" . 
 

5. வியாபார இைடநிைலயJ5 வைகக= யாைவ? 
� வியாபார இைடநிைலயUகைள இL வைககளாக# பிJ:கலா .  

    1. ெமா>த வியாபாJ     2. சி)லைறவியாபாJ 
 

6. வணிக GகவUக= எ5பவU யாU? 
� வணிக GகவUக=, பணி வழி இைடநிைலயUக= எ5< அைழ:க#பNகினறனU.  
� ஒL வியாபாJ, த  சாUபாக# ெபாLVகைள வாTகZ , விDகZ  இவைர 

நியமி:கிறாU.  
� இவL:"# ெபாLVகைள அடமான  ெசRA, கட5 ெபறZ  உJைம]BN.  
� ஆனா),ெபாLVகP:" உJைமயாளU ஆக உJைமயி)ைல.  
� இவU ெசR]  வியாபார>தி5 அ6#பைடயி) இவU ‘கழிZ’ ெப<கிறாU. 

 

   சி<விைட வினா:க= 

1. வழTக) வழிக= "றி>A  நhவிU அறிவA யாA? 
� வழTக) வழி எ5பA, உDப>தி ெசRய#பVட ெபாL=, உDப>தியாளJடமிL@A 

YகUேவாைர_ ெச5றைடய உதZ  பாைத ஆ" .  
� இைடநிைலயU இ5றி, ெபாLVகைள ேநர6யாக விநிேயாகி>தா), அA ேநர6 வழTக) 

வழியா" .  
� வழTக) வழியி), ஒ5< அ)லA அதD" ேமDபVட இைடநிைலயU விநிேயாக# 

பணிகைள_ ெசRதா) மைறGக வழTக) வழியா" .  

� ேகா6:கண:கான YகUேவாைர# ெபாLVக= ெச5றைடய, இைடநிைலயU 
உதZகி5றனU.  

� வழTக) வழி mலமாக, உ=நாN மD<  ெவளிநாNகளி) வாk  YகUேவாைர# 
ெபாLVக= ெச5றைடகிறA. 
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2. த5 ெபா<#$ GகவU எ5பவU யாU? 

� உDப>தியாளU, த  ெபாLைள விDபைன ெசRய# ெபாLVகைள ஒ#பைட>A நியமன  
ெசRய#பN  வணிக GகவU, த5 ெபா<#$ GகவU ஆவாU.  

� ெபாLVகளி5 உJைமைய# ெபறாம), ெபாLVகைள# ெபD<, இL#$ ைவ>A: 
ெகாBN, இவU ெசய)பNகிறாU.  

� இவU, ெபாLளி5 உJைமயாளU ெபயைர ெவளியிடாம), தனA ெபயJலிேலேய 
விDபைன ெசRகிறாU. 

 
3. வணிக GகவUகளி5வைகக= யாைவ? 

� வணிக GகவUகைள பி5 வLமா< வைக# பN>த# பNகி5றA.  
        1. தரகUக=       
     2. த5ெபா<#$ GகவUக=      
     3. கழிZ GகவUக=    
     4. பிைண GகவUக=  
     5. ஏலமிNநU       
     6. பBடக: கா#பாளUக= 

 
4. ெமா>த வியாபாJகளி5 பB$ நல5க= ஏேதf  m5றிைன எkA. 

1. ெமா>த வியாபாJக=, உDப>தியாளU அ)லA தயாJ#பாளJடமிL@A ேநர6யாக# 
ெபாLVகைள வாT"கி5றனU.  

2. இவUக=, ெபாLVகைள ெமா>தமாக வாTகி, சிறிய அளவி) விDபைன ெசRகி5றனU. 

3. இவUக=, ஒL "றி#பVட ெபாLளி5, ப)ேவ< வைககைள விDபைன ெசRகினறனU.  

4. ெபாLVகைள விநிேயாக  ெசRய, GகவUகைள]  பணியாளUகைள]  
அமU>தி]=ளனU.  

5. இnவைக வியாபார>திD"# ெபLமளZ Gத�N ேதைவ#பNகிறA. 

6. சி)லைறவியாபாJகP:", இவUக= கடfதவி அளி:கி5றனU. 

7. உDப>தியாளUகP:" , இவUக= நிதி]தவி ெசRA தLகி5றனU.  

8. நகரTக=, ெபLநகரTகளி) உ=ள ச@ைதகளி5 ஒL ப"தியி) இவUக= 
ெசய)பNவைத: காணலா . 

 

 
5. உDப>தியாளUகP:" ெமா>த வியாபாJக= ஆDறிN  ேசைவக= யாA? 

 
1. ேபரளZ நடவ6:ைகயி5 mல  சி:கன :  

� ெமா>த வியாபாJ, உDப>தியாளU ெசRத ெபாLVகைள# ெபLமளவி) வாTகி: 
ெகா=வதா), உDப>தியாளU ெபLமளZ உDப>தியி) ஈNபட G6கிறA.  

� ேபரளZ உDப>தியினா), ெபாLVகளி5 உDப>தி_ ெசலZ ெவ"வாக: "ைறகிறA. 
 

2. சரீான விநிேயாக>திD" உதZத)  

� ெமா>த வியாபாJ, உDப>தியாளU உDப>தி ெசRத ெபாLVகைள# ெபJய அளவி) 
வாTகி, அதைன நாெடTகிe  உ=ள சி)லைறவியாபாJகP:" அf#பி, 
அைன>A# ப"திகP:"  பரவலா:க  ெசRகிறாU.  

� எனேவ, உDப>தியாளU தனA Gk:கவன>ைத] , ெபாLVகளி5 உDப>தியி) 
ெசe>த G6கிறA.  

3.  பBடக:கா#$ வசதி அளி>த)  
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� ெமா>த வியாபாJ, உDப>தியாளU உDப>தி ெசRத ெபாLVகைள வாTகி, தமA 
பBடகசாைலயி) இL#$ ைவ>திL#பதா), உDப>தியாளU உDப>தி ெசRத 
ெபாLVகைள# பBடககா#பிNத) எ5ற மிகG:கிய பணியிலிL@A விNவி:க# 
ெப<கிறாU.  

4. ேதைவ G5 கணி#$  

� ெமா>த வியாபாJ ச@ைதயி) ஏDபN  மாDற , ெபாLVகளி5 ேதைவ, 
விDபைனயி) நிைலைம, நாகJக மாDற  ஆகிய தகவ)கைள_ சி)லைற 
வியாபாJக= mல  ெபD<, அவDைற உDப>தியாளL:" அf#பி ைவ>A, 
உDப>தியாளU YகUேவாJ5 iைவ, நாக�க  , விL#பTகP:" ஏDப 
ெபாL=கைள உDப>தி ெசRய உதZகிறாU.  

5. விள பர  ெசRத) அ)லA ெபாL= "றி>A> தகவ) பர#$த)  

� ெமா>த வியாபாJ  ெபாL=கைள விள பர#பN>Aவத5 mல , ெபாL=கP:கான 
ேதைவைய அதிகJ:க_ ெசRகிறாU.  

� எனேவ, உDப>தியாளU விள பர_ ெசலZ "ைறவத5 mல   பயனைடகிறாU.  
6. நிதி வசதி  ந)"த)  

� ெமா>த வியாபாJ உDப>தியாளL:" G5பண  வழT"கிறாU.  
� உDப>தியாளU, உDப>தி ெசRதZட5 ெபாLVகைள வாTகி: ெகா=கிறாU. 
� எனேவ உDப>தியாளU, தனA GதeV6ைன உDப>தி ெசRத ெபாLVகைள இL#$ 

ைவ#பதி) Gட:"வதி)ைல 
7. இடU ஏDபாளU 

� உDப>தியாளU ெபாLVகைள உDப>தி ெசRதZட5, ெமா>த வியாபாJ வாTகி: 
ெகா=வதா), ெபாLVகைள இL#$ ைவ>த), ெபாLVகளி5 ேதைவயி) ஏDபN  
மாDறTக= ஆகியவDறி) இL@A உDப>தியாளU விNவி:க#பNகிறாU. 

�  பLவகால> ேதைவகளி) ஏDபN  மாDறTகளிலிL@A  விNவி:க#பNகிறாU. 
8. இைண#$_ சTகிலி  

� உDப>தியாளL:" , சி)லைறவியாபாJ:"   இைடேய, இைடயீVடாளராக_ 
ெசய)பVN அவUகைள இைண:கிறாU. 

 

ெபLவிைடவினா:க=.  

1.  சி)லைற வியாபாJகளி5 பB$ நல5க= யாைவ? 

1. சி)லைற வியாபாJக= ப)ேவ< ெபாLVகளி5 வணிக>தி) ஈNபV6L#பாU.  

2. சி)லைற வியாபாJக=, ெமா>த வியாபாJகளிட  ெமா>தமாக# ெபாLVகைள 
வாTகி, அவDைற_ சி< அளவி), YகUேவாL:" விDபைன ெசRகி5றனU.  

3. G:கிய_ ச@ைத# ப"தி:" உ=ேளேயா அ)லA அLகிேலேயா சி)லைற 
விDபைன நிைலயTக= இட  ெப< . 

4. ெபாAவாக ெமா>த வியாபாJயிட , கட5 அ6#பைடயி) சர:"கைள வாTகி, 
YகUேவாL:" ெரா:க>திD" விDகி5றனU.  

5. சி)லைற வியாபாJக=, YகேவாJட  ேநர6> ெதாடUபிe , உDப>தியாளJட  
இL@A விலகி]  இL#பாU. 

 
 

2. ெமா>த வியாபாJகளி5 பணிக= யாைவ? 

1) ெபாLVகைள ஒ5< திரVட)  

� உDப>தியாளUக=  மD<   தயாJ#பாளUகளிடமிL@A,  வியாபாJக=  பல வைக#பVட 
ெபாLVகைள வாTகி ஒ5< திரVNகி5றனU.  

2)  ெபாLVகைள இL#$ ைவ>த)  
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� உDப>தியாளJட   வாTகிய ெபாLVகைள, விDபைன வைரயி), அத5 தர  

"ைறயாம) ேசம:கா#$ ெசRகி5றனU.  

� எளிதி) அழி@A விN  த5ைம]ைடய ெபாLVகளான பழTக=, காRகறிக= 

ஆகியவDைற: ெகடாம) பாAகா:க: "ளிUபதன Gைறயி) ேசம:கா#$ 

ெசRகி5றனU.  

3) விநிேயாக   
� ெமா>த வியாபாJ நாெடTகிe  உ=ள சி)லைற வியாபாJகP:", ெபாLVகைள 

விDபைன ெசRவத5 mல , திற  பட விநிேயாகி:"  பணிைய ேமDெகா=கிறாU.  

4)  நிதிவசதி அளி>த)  
� ெமா>த வியாபாJ உDப>தியாளL:" , தயாJ#பாளL:"  G5பண  அளி#பத5 

mலமி நிதி வசதி ந)"கிறாU.  
� அAேபாலேவ, சி)லைற வியாபாJகP:", கட5விDபைன ெசRவத5 mல   

இL Gைனயிe  நிதி வசதி அளி#பவராக_ ெசய)பNகிறாU  

5)  இடUஏD$  

� ெபாLVக= உDப>தி ெசRய#பVடZட5, வாTகி அவDைற> தமA ெபா<#பி) 
பBடக: கா#$ ெசRவதா),  

� விைலவ ĥ _சி, ெபாL= ெகVN#ேபாத), ெபாLVகளி5அழிZ, இL#$ைவ#பதால 
ஏDபN  பிற இழ#$க=, ெபாLVகளி5 ேதைவயி) ஏDபN  மாDற ,  

� சி)லைறவியாபJகP:" கட5விDபைன ெசRவத5 mல  ஏDபN  இழ#$ 
ஆகியவDைற ெமா>த வியாபாJேய ஏD<: ெகா=கிறாU.  

6) தர#பN>Aத), சி#ப  கVNத), கVNம  ெசRத)  

� தர , வைக, வ6Z, கசிZ மD<  உ=ளட:க  ஆகியவDறிD" ஏDப உDப>தி# 
ெபாLVகைள ெமா>த வியாபாJக= பிJ>A வைக#பN>தி ைவ:கி5றனU.  

� ெபாLVகைள: கVNம  ெசRத), வணிக: "றியீNத) ஆகிய பணிகைள]  
ெமா>த வியாபாJக= ெசRகி5றனU. 

7) ேபா:"வர>A வசதி அளி>த)  

� ெமா>த வியாபாJ, உDப>தியாளJடமிL@A ெபாLVகைள ெமா>தமாக வாTகி, 
தமA பBடக_சாைலயி) இL@A ேதைவ#பN  இடTகP:" அf#பி ைவ#பத5 
mல , ேபா:"வர>A வசதி அளி:கிறாU. 
 

3. சி)லைற வியாபாJகளி5 பணிக= யாைவ? 
1) வாT"த)  

� சி)லைற வியாபாJக=, YகUேவாJ5 ேதைவைய மதி#பீVN,  ெமா>த 
வியாபாJகளிடமிL@A, மிக_சிற@த ப)ேவ< வைகயான ெபாLVகைள வாTகி> 
தமA கைடகளி) விDபைன:" ைவ:கி5றனU.  

2) இL#$ைவ>த)  
� சி)லைறவியாபாJ  ெபாLVகைள விDபைன:"> தயாU நிைலயி), காVசி:" 

ைவ>திL:கி5றனU.  
3) விDபைன ெசRத)  

� சி)லைற வியாபாJ, YகUேவாUகP:" அவரA ேதைவக=, iைவ, விL#ப  
மD<  G5fJைம:ேகDப சி< அளZகளி) விDபைன ெசRகி5றனU.  

� இத5 mல  விDபைனயி5 அளZ அதிகJ:கிறA.  
4) வைக#பN>த) மD<  கVNம  ெசRத)  

� உDப>தியாளU  மD<   ெமா>த வியாபாJகளா) வைக#பN>த# படாத ெபாLVகைள 
அவDறி5 த5ைம:ேகDப வைக#பN>தி, அவDைற: கVNம  ெசRகி5றனU  

5) இடU ஏDற)  
� சி)லைற வியாபாJ, YகUேவாJ5 எதிUகால> ேதைவேகDப ெபாLVகைள வாTகி 

இL#$ ைவ:கிறாU.  
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� இதனா) தhயினா) அழிZ, திLVN, தர:"ைறZ, ெகVN#ேபாத) மD<  விைல 
ஏDற>தா^Zக= ேபா5றவDறா) விைள]  இடUகைள ஏD<: ெகா=கிறாU.  

6) ேபா:"வர>A ெசRத)  
� சி)லைற வியாபாJ உDப>தியாJடமிL@A, ெபாLVகைள> தமA சி)லைற 

விDபைனயகTகP:" எN>A_ ெச)வத5 mல  ேபா:"வர>A# பணியிைன 
ேமDெகா=கிறாU.  

7) நிதியளி#$  

� சில சி)லைற வியாபாJக=, தமA வா6:ைகயாளL:":  கட5 விDபைன, 

விDபைன:"# பி5, "ைறபாNைடய ெபாLVகைள மாDறி>தLத)  ேபா5ற 

பணிகைள ேமDெகா=கி5றனU. 
�  விDபைன:"# பி5ேசைவ, வ hVN:ேக ெகாBN ெச5< ெபாLVகைள விநிேயாக  

ெசRத) ஆகிய பணிகைள ேமDெகா=கி5றனU. 
 

4. சி)லைற வியாபாJகP:"  ெமா>த வியாபாJக= ஆDறிN  பணிக= 
யாைவ? 
1) நிதி வசதி அளி>த)  

� ெமா>த வியாபாJ சி)லைற வியாபாJகP:": கட5 விDபைன ெசRவத5 mல  
நிதி வசதி ந)"கிறாU.  

� சி)லைற வியாபாJக= ெமா>த வியாபாJயிட  கட5 ெகா=Gத) ெசRA, 
அவDைற YகUேவாL:" விD< அவJடமிL@A பண>ைத# ெபD< ெமா>த 
வியாபாJகP:"_ ெசe>A  வBண  நிதி வசதி அளி:கிறாU.  

2)  ேதைவைய# \U>தி ெசRத)  

� சி< Gதeட5 சி)லைர வியாபாJக= வியாபார>ைத நட>தவதாe , சிறிய அளZ 
இட வசதி மVNேம உ=ளதாe , அவUகளா) ெபLமளவி) ப) ேவ< வைகயான 
சர:"கைள வாTகி இL#$ ைவ:க இயலாA.  

� ெமா>த வியாபாJ சி)லைற வியாபாL:" அவJ5 ேதைவ:" ஏDப_ சிறிய 
அளவி) ெபாL=கைள விDபதா) அவJ5 இடUபாVைட ேபா:"கிறாU.  

3)  $திய ெபாLVகைள அறிGக  ெசRத)  
� ெமா>த வியாபாJ, $திய ெபாL=க= மD<  அவDறி5 உபேயாக  "றி>த 

தகவ)கைள, சி)லைற வியாபாJயி5 கவன>திD" ெகாBN வLகிறாU.  
� எனேவ, ெபாLைள# பDறிய சிற#பறிZ, ஆேலாசைனகைள சி)லைற வியாபாJ 

ெப<கிறாU  
4) விைல நிைல#பாN  

� ெமா>த வியாபாJ, ச@ைதயி5 ேதைவைய அறி@A, அதDேகDப# ெபாL=களி5 
அளி#பிைன# கVN#பN>Aவதா), விைல ேவ<பாNக= mல  ஏDபN  நVட>தி) 
இL@A சி)லைற வியாபாJகைள# பாAகா:கிறாU.  

5) ேபா:"வர>A சி:கன   

� ெமா>த வியாபாJ, சி)லைற வியாபாJயி5 இட>திDேக ெச5< ெபாLVகைள 
வழT"வத5 mல , சி)லைரவியாபாரயி5 ேநர>ைத] , ேபா:"வர>A_ 
ெசலைவ]  மி_ச#பN>AகிறாU.  

6) Gைறயான விநிேயாக   

� ெமா>த வியாபாJ, ெபJய அளவி) ெபாLVகைள வாTகி இL#$ ைவ>A: 
ெகாBN, Gைறயாக சரீாக_ சி)லைற வியாபாJயி5 ேதைவ:ேகDப ெபாL=கைள 
வழT"கிறாU.  

� எனேவ, சி)லைற வியாபாJக=, ெபLமளவி) ெபாLVகைள வாTகி, இL#$ 
ைவ>A: ெகா=ளாம), தனA ேதைவ: ேகDப அnவ#ேபாA சி<, சி< அளவி) 
ெபாLVகைள வாTகி:ெகா=ள ெமா>த வியாபாJ உதZகிறாU. 
 
 

5. YகUேவாUகP:"_ சி)லைற வியாபாJக= ஆDறிN  ேசைவக= யாைவ? 
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1) ெதாடUஅளி#$  
� சி)லைறவியாபாJ, ப)ேவ< தயாJ#பாளUகளி5 ப)ேவ< வைக# ெபாLVகைள 

வாTகி, ஒ5< திரV6 YகUேவாL:" விDபதDகாக, எ#ேபாA  தயாU நிைலயி) 
ைவ>திL:கிறாU.  

� இதனா) வாT"பவU, தன:" ேதைவ#பN  ெபாLVகைள, ேதைவ#பN  ேநர>தி), 
ேதைவ#பN  அளZகளி) வாTக G6கிறA.  

2)  $திய  ெபாLVக= "றி>த தகவ)க=  

� ஒL சி)லைற வியாபாJ, தனA தனியா= விDபைன ேம பாVN நடவ6:ைகக= 
mலG , திற பட#  ெபாLVகைள: காVசி#பN>Aத) mலமாகZ , ச@ைதயி) 
அறிGகமா"  $திய ெபாLVக= "றி>A> தகவ)கைள# பர#$கிறாU.  

3) கட5 வசதிக=  

� சில ேவைளகளி), சி)லைற வியாபாJக= தனA வா6:ைகயL:", கட5வசதி 
அளி>த) mல , அவUகளி5 அ5றாட ெசய)பாV6D" உதZகி5றனU.  

4) ேதU@ெதN>A வாT"  வசதியளி>த)  

� சி)லைற வியாபJக=, தாTக= விDபைன ெசR]  ெபாLVகளி5 ப)ேவ< 
வைககைள, ஒ5< திரV6 ைவ#பத5 mல  , வா6:ைகயளாU ெபாLVகைள 
மனநிைறZட5 ேதU@ெதN>A  வாTக வசதியளி:கிறாU.  

5) இதர ேசைவக=  
1. வா6:ைகயU  வாT"  ெபாLVகைள, அவUகளி5 இL#பிட>திDேக ெகாBN 

ெச5< வழT"த)  

2. வா6:ைகயL:" விDபைன:"# பி@ைதய  ேசைவகைள அளி>த).  
3. தமA வா6:ைகயL:", ெரா:க: கழிZ வழT"த) ேபா5ற பணிகைள_ ெசRA 

தLகி5றனU. 

 
6. வழTக) வழியிைன> தhUமானி:"  காரணிக= யாைவ? 

1) ெபாLVகளி5 த5ைமக=  
� பLவகால உDப>தி# ெபாLVகைள: "<கிய வழTக) வழி mலேம வினிேயாகி:க 

G6] .  
� YகUேவாJ5 ேதைவ:ேகDப தயாJ:க#பN , தர  "ைற@த ெபாLVக= ேநர6யாக 

YகUேவாL:" அளி:க#பNகிறA.  
� தரமான ெபாLVக= இைடநிைலயU mலமாகேவ விநிேயாகி:க#பட ேவBN . 
� \:க=, பா) Gதலிய விைரவி) அழி]  த5ைம]ைடய ெபாLVகைள விைரவாக 

YகUேவாைர_ ெச5றைடய ேவBN .  
� "ளிUசாதன# ெபV6, Aணி Aைவ:"  இய@திர  ேபா5ற ெதாழி) YVப# 

ெபாLVகP:" விDபைன:" G5f , பி5f  ெதாழி) YVப ஆேலாசைனக= 
ேதைவ#பNவதா), அைவ உDப>தியாளரா) ேநர6யாகேவாஅ)லA "ைற@தபVச 
இைடநிைலயU வாயிலாகேவா விநிேயாகி:க# படேவBN .  

2)  ச@ைதயி5 த5ைமக=  

� ெபாLVகP:கான ச@ைதயி5 அளZ, வழTக) வழிைய> தhUமானி:கிறA.  
� ெபாLVக= அதிகமான பர#பி), விநிேயாகி:க# பVடா), அதிக 

எBணி:ைகயிலான இைடநிைலயU ேவBN . 
� "ைற@த பர#பளவி) மVNேம வினிேயாகி:க# பVடா), இைடநிைலயU இ5றி 

ேநர6யாகேவ விநிேயா:கலா .  
 

3) YகUேவாU எBணி:ைக 

� சில வா6:ைகயாளUகளா) மVN , ெபLமளZ ெபாLVக= வாTக#பNமானா) 
ைமய#பN>த#பVட விநிேயாக அைம#ேப ேபாAமானA.  

� ெபLமளZ YகUேவாரா) "ைற@த அளZ# ெபாLVக= மVNேம 
வாTக#பNமானா), அதிக எBணி:ைகயிலான இைடநிைலயU ேதைவ#பNவU.  

4)  இைடநிைலயU காரணி  
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� அfபவG=ள மD<  அதிக அளவி) ெபாLVகைள விD"  திறைம]ைடய 
இைடநிைலயU மVNேம உDப>தியாளரா) விL ப#பNவU.  

� இைடநிைலயU எBணி:ைக அதிகJ:"  ேபாA, ெபாL=களி5 அட:க விைல]  
அதிகJ>A விN .  

� எனேவ, "ைற@த எBணி:ைகயிலான இைடநிைலயUக= மVNேம ெபாL=கைள 
விநிேயாகி:க# பய5பN>த ேவBN .  

� விநிேயாக_ ெசலைவ: "ைற#பத5 mல , விDபைன விைல]  "ைற] .  
5) தயாJ#பாளJ5 திற5  

� நிதிவள  நிைற@த உDப>தியாளU, உயU ெதாழி) YVப வழTக) வழியிைன 
உLவா:கி, ெபாLVகளி5 அட:க விைலயிைன: "ைற:கிறாU.  

6) வழTக) வழியி5 ெசலZ , ேநரG   

� இைடநிைலயU வழT"  தரமான ேசைவ]ட5, வழTக) வழியி5 ெசலவின  
ெதாடU$ைடயA.  

� சாதாரணமான ெபாLVக=, சி:கனமான விைலயி) உJய ேநர>தி) YகUேவாைர_ 
ெச5ைறடய ேவBN . 

7) ெபாLP:கான ேசைவகளி5 ேதைவ 
� நி<Zத), இய:கி: காBபி>த) Gதலான ேசைவக= ேதைவ#பN  இய@திர_ 

சாதனTக= ேபா5றவDைற விநிேயாகி:க, "ைற@த அளவிலான வழTக) வழி 
தா5 உக@தA.  

� உDப>தியாளரா) அ)லA அவரா) பயிD< வி:க#பVட ெதாழி) YVப 
வ)eநUக= ேதைவயான ெதாழி) வழிேய, இnவைக ெபாLVகP:"# 
ேபாAமானA.  

8) ெபாLளி5 வா^:ைக iழDசி  

� ஏDகனேவ ச@ைதயி) ந5" அறிGக# பN>த#பVட ெபாLVகP:"_ சாதாராண 
வழTக) வழிேய ேபாAமானA.  

� ஆனா), ச@ைதயி) $திதாக அறிGகமா"  ெபாLVகP:", அfபவG=ள 
இைடநிைலயU mல  ச@ைத இட) ேவBN . 

 
 

அ>தியாய  24.சி)லைற வியாபார  ெசRத) 
 

"<விைடவினா:க=.  

1. சி)லைற வியாபார  ெசRத) எ5றா) எ5ன? 

� YகUேவாL:" ேநர6யாக ெபாL=கைள] , ேசைவகைள]  சிறிய அளவி) 
விDபைன ெசR]  நைடGைற சி)லைற வியாபார  ெசRத) ஆ" . 

 
2. மடT": கைடயி5 ெபாL= யாA? 

� தயாJ#பாளUக= (அ) இைடநிைலயUக= தTக= நிUவாக>தி5 கீ^, ப)ேவ< 
இடTகளி) ஒேர மாதிJயான கைடகைள அைம>A, தரமான ெபாLVகைள விDபைன 
ெசR]  சி)லைர கைடக= மடT" கைடக= எ5கிேறா .  

�  இதைன, ெதாடU பBடக_சாைலக= எனZ  அைழ:க#பNகிறA. 
 

3. விDபைன எ@திர>தி5 இரBN ந5ைமகைள: ;<க. 
� நாணயTக=, அVைடக= அ)லA வி)ைலக= ெகாBN இய:க:;6யA. வாT"பவU 

நாணய  அ)லA அVைடைய எ@திர>திf= ெசe>தினா), "றி#பிVட அளZ=ள 
ெபாL= ெவளியி) வL . அைத# ெபD<: ெகா=வU.  

� இைவ வTகிகளி) தானியTகி ெரா:க  எN:"  எ@திர  (ATM) ேபா5< 
ெசய)பNகிறA. இதனா), எ#ெபாkA , எT"  பண  எN>A:ெகா=ளலா .  
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� ெதாடUவB6 நிைலயTக=, விமான நிைலயTக=, ெபVேரா) நிைலயTக=, ேபL@A 
நிைலயTக= உ=ளிVட இடTகளி) இ>தைகய எ@திரTக= அைம:க#பVN,எ@த 
ேநர>திe  ெபாLVகைள வாT"  வசதிைய தLகிறA. 

 
4. சிற#$# பBடக_சாைலக= எ5றா) எ5ன? 

� ஒLவைக# ெபாLVகளி), ஒL "றி#பிVட வழி ெபாL=கைள மVN , விDபைன 
ெசR]  சி)லைற: கைடக=, சிற#$ பBடகசாைலக= என#பN . 
 

சி<விைட வினா:க=  

1. ெபாA# பBடக சாைலகளி5 இய)$கைள: ;<க. 

� YகUேவாUக=, தTக= வ hV65 அLகிேலேய, தTகP:"> ேதைவயான ெபாLVகைள 
வாT"வதD" ஏDறவா<, அைன>A வைக# ெபாLVகைள] , "ைற@த அளவி) 
வாTகி ைவ>A வியாபார  ெசR]  இட  ெபாA# பBடகசாைல என#பN .  

� YகUேவாUகP:" வசதியாக, ெபL பாலான ேநரTகளி) கைடதிற@திL:" .  

� ெதJ@த வா6:ைகயாளUகP:" கட5 வசதி]  உBN. 

� பல சர:", மளிைக, அழ" சாதனTக=, தி5பBடTக=, எkAெபாLVக=, 
"ளிUபானTக= ேபா5ற ெபாLVக= விDபைன ெசRவU. 

 

2. வாடைக: ெகா=Gத) Gைற:"  தவைணவிDபைன Gைற:"  உ=ள 
ேவ<பாNகைள: ;<க. 
 

வ.எB வாடைக ெகா=Gத) Gைற தவைணGைற விDபைன 

1 விDபைன ஒ#ப@த  : 
      இA ஒ#ப@த விDபைன அ)ல. 
ஏெனனி) இ<தி தவைணைய 
ெசe>A  வைர ெபாLளி5 
உJைம விDபைனயாளJடேம 
உ=ளA.  

இA ஒ#ப@த விDபைன ஆ" . 
ஏெனனி) Gத) தவைண> 
ெதாைகைய ெசe>திய உடேனேய 
வாT"நU உJைமயாளU ஆகிறாU. 

2 ெபாLைள வாTகியவJ5 
உJைமக= : 
      ெபாLைள வாTகியவU, அைத 
வாடைக:ேகா அ)லA விDகேவா 
அ)லA அட" ைவ:கேவா 
G6யாA.       

ெபாLைளவாTகியவL:", 
அ#ெபாLளி5 மீA Gk உJைம 
இL#பதா), அவU அ#ெபாLைள 
எAZ  ெசRயலா . 
 

3 நடவ6:ைக : 
      தவைண> ெதாைகைய 
ெசe>த> தவறினா), 
வாTகியவJடமிL@A 
ெபாLVகைள திL ப எN>A: 
ெகா=ளZ , இAவைர ெசe>திய 
ெதாைகைய திL#பி அளி:காமe  
இL:க விDபைனயாளL:" 
உJைம உBN. 

தவைண> ெதாைகைய 
வாTகியவU ெசe>த> 
தவறினா), அ#ெபாLைள 
மீBN  திL ப எN>A: ெகா=ள 
விDபைனயாளரா) G6யாA. 
ஆனா) தனA ெதாைகைய# ெபற 
சVட#ப6யான நடவ6:ைகைய 
வாTகியவU மீA எN:கலா . 
 

4 வாரா: கட5 : 
       விDற ெபாLளி5 உJைம 
விDபைனயாளJடேம இL#பதா) 
வாரா: கட5 ஏDபNவதி)ைல. 

ெபாLVகைள வாTகியவU 
Gkெதாைக]  ெசe>A  G5 
ெபாLளி5 உJைமயாளU 
ஆவதா) வாரா: கட5 ஏDபட 
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அதிக வாR#$BN. 
 
 

3. சிற#பTகா6களி5 சிற#பிய)$கைள விள:"க. 
1) சிற#பTகா6க= ெபL பாe  நகJ5ைமயமாக அTகா6# ப"திகளி) 

அைம@திL:" .  
2) ெபாL=க= யாZ  விைல, தர  மD<  ரக  வாJயாக, அைறகல5க= மீA அN:கி 

ைவ:க#பV6L:" .  
3) வா6:ைகயாளUக= ேதைவயான ெபாL=கைள, தாேன எN>A வ@A காசாளJட  உJய 

ெதாைகயிைன ெசe>திவிVN, வ hVN:" எN>A_ெச)வU.  
4) இT" ெரா:க விDபைன மVNேம உBN. கட5 விDபைன கிைடயாA.  
5) AைறவாJ# பBடகசாைல ேபா5< அைம@திL#பதா), ஒேர ;ைரயி5 கீ^, அைன>A 

வைக# ெபாL=கைள] , வா6:ைகயாளUக= வாTக G6கிறA.  
6) இைத அைம:க, அதிக Gத�N ேதைவ#பNகிறA. 

 
4. அ`ச) வழி வியாபார>ைத# பDறி விள:"க. 

� வா6:ைகயாளJடமிL@A ஆைணகைள# ெபD<, ெபாL=கைள அ`ச) வழியாக 
அவUகளி5 வ hV6Dேக அf#பி, வியாபார  ெசRவைத அ`ச)வழி வியாபார  
எ5கிேறா .  

� இnவைகயி) வாT"பவUகP:" , விDபவUகP:"  ேநர6> ெதாடU$ இ)ைல.  

ெசய)Gைற 

1. விள பர  ெசRத)  

� விDக#பN  ெபாL=கைள# பDறிய விவர  ெசRதி>தா=க=, ெதாைல:காVசி, 
ைகேபசி ேபா5றைவக= mல  விள பர  ெசRய#பNகிறA.  

2. ஆைணகைள# ெபD< சர:ைக அf#$த)  
� சர:கf#ப: ெகாL  ஆைணகைள# ெபDறZட5, Gைறயாக: கVNம  ெசRய#பVN, 

பதிZ# பாUச) அ`ச) வழியி), வா6:ைகயாளJ5 அ`ச) நிைலய>திDேகா, 
வTகி:ேகா ( மதி#$, ெசe>த>த:க அ`ச) Value Payable Post ) அf#ப#பNகிறA.  

3. உJய ெதாைகைய# ெப<த)  
� வா6:ைகயாளU,  ெபாL=களி5 விைலைய G5;V6ேய GkவAமாகேவா அ)லA 

சர:ைக# ெபDற உடேனேயா ெசe>தலா . இnவைகயி) வார: கட5 ஏDபNவதி)ைல.  

� அk"   ெபாL=க=  யாZ  அ`ச) வழி வணிக>A:" உக@தA அ)ல.  

� $>தகTக=, ைக:க6காரTக= ேபா5ற எைட"ைறவான, சிறிய ெபாLVக= மVNேம 
ஏDறைவ. 
 

ெபLவிைடவினா:க=  

1.  AைறவாJ# பBடக  சாைலயி5 சிற#பிய)$கைள: "றி#பிNக. 

1. ேபரளZ அைம#$  
� அதிக Gத�N ெசRA, உLவா:க#பVட ;VN#பT" நி<ம>தி5 இய:"நUக= 

"kவா) நிUவகி:க#பN , ெபJய சி)லைறவியாபார நி<வன , AைறவாJ# 
பBடசாைல ஆ" .  
 

2. ப)ெபாL= விDபைன 
� மனிதf:"> ேதைவயான அைன>A வைக# ெபாLVகP , ஒேர இட>தி) ‘"B°சி 

Gத) வாகன  வைர’ விDபைன ெசRய#பNவதா), YகUேவாU ேவB6யைத வாTகி# 
பய5ெபற G6] .  

� ேமe  ஒேர ெபாLளி5 பலவைககP  இT" கிைட:" .  
3. Aைறகளி5 ஒLTகிைண#$  
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� ப)ேவ< Aைறகளாக# பிJ:க#பVN, ஒnெவாL Aைற] , ஒnெவாL வைகயான 
ெபாL=கைள தனி>தனியாக விDபைன ெசRய#பNகி5றன.  

4. வாT"  வசதிக=  
� வா6:ைகயாளUகP:" ஓRவைறக=, சிD<B6_சாைல, வாகன  நி<>Aமிட , 

ெபாkA ேபா:" வசதிக= ேபா5ற வசதிக= வழTக#பNவதா), "N பமாக வ@A 
ெபாL=கைள வாTக G6கிறA.  

           5. ைமய: ெகா=Gத)  

� அைன>A வைக#  ெபாL=கP , ஒL ைமய>தி5 mல  ேநர6யாக 
தயாJ#பாளிடமிL@A, ேபரளZ ெகா=Gத) ெசRய#பNகிறA. 

 
2. YகUேவாU ;VNறZ பBடக சாைலஎ5றா) எ5ன? அத5 ந5ைமக= 

யாைவ? 

� YகUேவாU ;VNறZ பBடகசாைல, ஒL சி)லைற விDபைன நிைலயமா" .  

� YகUேவாUக= அைனவL , தாTகளாகேவ ஒ5< ேசU@A ெதாடTகி, தாமாகேவ 
நட>தி, தTகளி5 உ<#பினUகP:ேக ெபாLVகைள] , ேசைவகைள]  "ைற@த 
விைலயி) விDபைன ெசRA பயனைடகிறாUக=.  

� இA "ைற@த மD<  நN>தர வLவாR பிJவினU ஒ5< ேசU@A, "ைற@த பVச  25 
நபUகைள: ெகாBN, ;VNறZ சVட>தி5கீ^ பதிZ ெசRA உLவா:க#பNகிறA. 

     ந5ைமக=: 
� ;VNறZ பBடகசாைலயி5 ெதாட:கGத), உ<#பினUகளிடமிL@A ெபற#பN  

பT"களி5 mல  கிைட:கிறA.  

� உ<#பினUகளா), ஒL உ<#பினL:" ஒL வா:" எ5ற விதி#ப6, ம:களாVசி 
Gைற#ப6, ேதU@ெதN:க#பVட "k mல  ேமலாBைம ெசRய#பNகிறA.  

� இT", கல#பட  அDற# ெபாLVக=, விDபைன ெசRய# பNகி5றன. 

� ெரா:க விDபைன நைடெப<வதா), வாரா:கட5 ஏDபNவதி)ைல. 

� தமி^நாV6) இnவைக ;VNறZ பBடகசாைலக= மிகZ  $க^ ெபD< 
விளT"கி5றன.  

எN>A:காVடாக, ெச5ைன காமேதf மD<  சி@தாமணி ;VNறZ சிற#பTகா6க=,    
                      ேவ±U கDபக  ;VNறZ சிற#பTகா6 Gதலியன. 

 
3. உ=நாVN வியாபார>தி) ெதாழி) வU>தக_ சTகTகளி5 பTகிைன விவJ. 

� வாணிக  மD<  ெதாழிலைம#$களி5 ;Vடைம#$ எ5பA ஒL நாV65, 
மாநில>தி5 அ)லA மாவVட>தி5 ெதாழிலதிபUக=, வியாபாJக=, நிதியாளUக= 
அைனவL  ேசU@A உLவா:க#பVட ஓU சTக  ஆ" .  

� அைன>A ெதாழிலைம#$கP , சTக உ<#பினUகளாக_ ெசய)பVN ம>திய அரi, 
மாநில அரi மD<  உ=ளாVசி அைம#$கPட5 ந)eறZ ெகாBN, பிர_ைனகைள> 
தhU>A, வளU_சி ெப<வA இத5 G:கிய ேநா:கமா" .  

� வாணிப  மD<  ெதாழி) நல5கா:"  இலாப ேநா:கDற அைம#பாக_ 
ெசய)பNகிறA. 

       ெசய)பாNக=  

1) இ_சTகமானA, நாV6e=ள வியாபார, வU>தக மD<  ெதாழிDசாைலகP:" 
பாAகாவலாக_ ெசய)பNகிறA.  

2) நாV65 உ=நாVN வியாபார ெபL:க>திD", ெசய) ஊ:கியாக திக^கிறA.  
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3) வியாபார , ெதாழி) மD<  ெதாழிDசாைலக= ச ப@த#பVட ெகா=ைககைள, 
திVடTகைள உLவா:"வதிe , நைடGைற#பN>Aவதிe  அரiட5 இைண@A 
ெசய)பNகிறA.  

        இ@தியாவி) உ=ள சில சTகTக=  

1. இ@திய> ெதாழி) வU>தக_ சTகTகளி5 ;Vடைம#$ (FICCI)  
2. ெதாழி) வU>தக அைம#$களி5 ;Vடைம#$ (ASSOCHAM)  
3. இ@திய> ெதாழிDசாைலக= ;Vடைம#$ (CII)  
4. தமி^நாN ெதாழி) வU>தக_ சTக   
5. தமி^நாN வணிகU சTகTக=  

       சTகTகளி5 பT"  

1. மாநிலTகP:கிைடேய ேபா:"வர>A விதிGைறக=, ெநN@சாைலக=, சர:"க= 
பJமாDற>திDகான வசதிகைள உLவா:"த).  

2. ம>திய சர:" மD<  ேசைவவJ, மாநில சர:" மD<  ேசைவ வJ ஒLTகிைண>த) 
(GST)  

3. ேவளாB ெபாLVகைள மD<  ேவளாB ச ப@த#பVட ெபாL=க= விDபைன:" 
திVடமிVN, அரiகP:" ஆேலாசைன வழT"த)  

4. சJயான அளZக= மD<  எைட ேபாNத), கல#பட   ேபா5ற பிர_ைனகP:" தhUZ 
கா�த)  

5. அரiகPட5 ேபசி மி5சார , சாைலவசதி, ெதாடU வB6 வசதி, AைறGகTக= 
ேபா5வDைற விJவா:க  ெசRத).  

6. ெதாழிலாளU சVடTக=, ேவைலவாR#$, ேவைல: "ைற#$, ஈNகVNத) 
ேபா5றைவகைள#  பDறி அரiட5 ேபசி, சJயான G6Z எN>த). 

 

அல" – 8. ப5னாVNவணிக  
அ>தியாய  25. ப5னாVN வணிக  

 

"< வினா:க=  

1. ப5னாVN வணிக  எ5பத5 ெபாL= யாA? 
� நாNகளி5 எ)ைலகைள கட@A, ெசய)பN  அைன>A வணிக நடவ6:ைககP  

ப5னாVN வணிக  என#பNகிறA.  
� இA சர:" மD<  ேசைவகளி5 பJமாDற  மVN  அ)லாம) mலதன , 

பணியாளUக=, ெதாழி) YVப , கா#$Jைம, வணிக:"றி, அறிZசாU உJைம, மD<  
பதி#$Jைமகைள உ=ளட:கியA. 

 
2. ஏD<மதி வியாபார  எ5றா) எ5ன? 

� உ= நாV6லிL@A, சர:" மD<  ேசைவகைள அய) நாV6D" விDபைன ெசRவA 
ஏD<மதி வியாபார  ஆ" . 

 
3. இற:"மதி வியாபார  எ5றா) எ5ன? 

� அய) நாV6லிL@A, ெபாLVகைள வாTகி, உ= நாV6D" ெகாBN வLவA 
இற:"மதி வியாபார  ஆ" . 
 

4. ம< ஏD<மதி வியாபார  எ5றா) எ5ன? 

� ஒL நி<வன , ஏD<மதி ெசR]  ேநா:க>Aட5 ெபாLVகைள மDற நாV6லிL@A 
இற:"மதி ெசRவதD" ம< ஏD<மதி வணிக  எ5< ெபயU. 
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5. ப5னாVN வணிக>திDகான இரBN காரணTகைள: ;<க. 

� உபJயான வளTகைள ெகாBN=ள நாNக=, அ@த வளTகைள, பDறா:"ைறயான 
நாNகP:" ெகாBN ெச)ல ப5னாVN வணிக  அவசிய  ஆகிறA. 

� சில வளU@த நாNக= ேம பN>த#பVட ெதாழி) YVப>தி5 காரணமாக ெபாLVக= 
மD<  ேசைவகைள "ைறவான விைல:" உDப>தி ெசRகி5றன. வளL  மD<  
பி5தTகிய நாNக= ெதாழி) YVபவளUசியி5ைம காரணமாக அnவா< உDப>தி 
ெசRய இயலவி)ைல. இA ேபா5ற }^நிைலயி)தா5, இ@த நாNக= தம:" 
ேதைவயான ெபாLVகைள மDற நாNகளிL@A வாT"வதD" ப5னாVN வியாபார  
அவசிய  ஆகிறA. 

 
 
சி< வினா:க=  

1. ஒL நாV65 ெபாLளாதார வளU_சி:" ஏD<மதி வணிக>தி5 
G:கிய>Aவ>ைத விள:"க. 

1) வளTகளி5 சமமDற பகிUZ  

� உலக நாNக= அைன>A , எ)லா இயDைக வளTகைள]  சமமாகேவா அ)லA 
சமனDற Gைறயிேலா வளTகைள ெபDறிL:கி5றன.  

� இத5காரணமாக இயDைகவளTகைள உபJயாக ெகாBN=ள நாNக=, தTக= 
நாV6) கிைட:காத, பDறா:"ைறயான வளTகைள ெகாBN=ள நாNகேளாN 
பJமாDற  ெசRA ெகா=ளேவB6யதாகிறA.  

2) உDப>தி:காரணிகளி5 சரீDற கிைட#$>த5ைம 

� நாNகP:கிைடேய உDப>தி: காரணிகளி5 ( நில , உைழ#$, Gத) மD<  ெதாழி) 
YVப  ) கிைட#$>தனைம சரீDற Gைறயி) அைம@A=ளA.  

� ப5னாVN வணிக  ஒL நாV6) ;Nதலாக உ=ள உDப>தி காரணிைய ேதைவ]=ள 
மDற நாV6D" மாD<வதD" ப5னாVN வணிக  வழிவ":கிறA.  

3) சிற#$> ேதU_சி  

� சில நாNக= அ)லA "றி#பிVட நாV65 சில ப"திக=, திறைமயான உைழ#பாளிக=, 
சாதகமான பLவ நிைல, இயDைக வளTகளி5கிைட#$>த5ைம, மD<  ெதாழி) 
YVப அறிZ ேபா5ற காரணிகளா), சில ெபாLVகைள அதிக அளவி) உDப>தி 
ெசRகி5றன. 

4) அட:கவிைல"ைறZ  

� உலக நாNகP:கிைடேய ெபாLVகP:கான உDப>தி ெசலZ, சmக ெபாLளாதார, 
$வியிய), ம:க=ெதாைக, ெதாழி)YVப மD<  நிலZ  அரசிய) }ழ) காரணமாக 
ேவ<பNகிறA.  

� இத5காரணமாக சில நாNக= மDற நாNகைளவிட மிக விைல "ைறவாகZ  
தரமானதாகZ  ெபாLVகைள உDப>தி ெசRகி5றன.  

� இத5mல  ப5னாVN வணிக>தி) ஈNபVN=ள நி<வனTக= "ைறவான 
விைலயி) ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRA, மDற நாNகP:" இலாபகரமான 
விைலயி) ஏD<மதி ெசRகி5றன. 
 

 
 

2. ம<ஏD<மதி வியாபார>தி5 ேதைவ எ5ன? 
1) ஒL நாN, ெபாLVகைள இற:"மதி ெசR]  நாVேடாN, எ@த வணிக வழி>தடG  

இ)லாம) இL@தா),  
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2) ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRத பிற" அவDைற ேமe  மாDற  ெசRவதDேகா 
அ)லA G6ZDற ெபாLளாக மாDறேவா ேபாதிய வசதிக= ஏD<மதி, இற:"மதி 
ெசR]  நாNகளி) இ)லாம) இL@தா),  

3) இரBN நாNகP:கிைடேய வணிக ஒ#ப@த  இ)லாம) இL@தா),  

4) ஏD<மதியாளL:" , இற:"மதியாளL:"  இைடேயசJயான ெபாLளாதார உறZ 
இ)லாம) இL@தா), ம< ஏD<மதி வியாபார  ேதைவயாகிறA. 
 

3. ப5னாVN வணிக>தி5 வைரயைறக= யாைவ? 
� ேராஜU ெப5னV ;D<#ப6, “நாV65 எ)ைலகைள கட@A நைடெப<  அைன>A 

வணிக நடவ6:ைககேள ப5னாVN வணிக  ஆ" ”.  

� ஜா56 ேடனிய) மD<  � எ_ேரெட# அவUகளி5;D<#ப6, “ப5னாVN வணிக  
எ5பA இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட நாNகளி) நைடெப<  வணிக 
நடவ6:ைகக= ஆ" ”. 

 
 
ெபL வினா:க=  

1. ப5னாVN வணிக>தி5ந5ைமக= யாைவ? 
1) நிலவிய) சிற#$> ேதU_சி 

� உலக நாNக= ஒnெவா5< , ம:களி5 வா^:ைக> ேதைவ:காக, த5னிட  
உபJயாக உ=ள வளTகைள ெகாN>A, பDறா:"ைறயான வளTகைள மDற 
நாNகளிலிL@A ெபD<: ெகா=வதD" ப5னாVN வணிக  ேதைவயாகிறA. 

2) இயDைகவளTகைள Gkைமயாக பய5பN>Aத)  

� ஒnெவாL நாN , த5னிட  இயDைகயாகேவ அைம@A=ள வளTகைள# 
பய5பN>தி, அதிக ெபாLVகைள உDப>தி ெசRயGய)கிறA.  

� இ@த அதிக#ப6யான ெபாLVகைள உDப>தி ெசRய G6யாத நாNகேளாN 
பJமாறி:ெகா=ள ப5னாVN வணிக  உதவி ெசRகிறA.  

3) ெபாLளாதார வளU_சி  

� வளL  நாNக= இய@திர , ெதாழி) YVப , மD<  கLவிக= ேபா5றவDைற 
இற:"மதி ெசRவத5 வாயிலாக, விைரவான ெபாLளாதார வளU_சிைய 
அைடவதD" ப5னாVN வணிக  உதZகிறA. 

4) ேவைலவாR#ைப உLவா:"த)  

� ப5னாVN வணிக , ஏD<மதி மD<  இற:"மதி நி<வனTக= mல  ேநர6 
ேவைலவாR#ைப] , அf#$ைக மD<  அகDறhVN GகவU, சர:காைண இ)ல , 
ேபா5ற இைடநிைலயU mல  மைறGக ேவைலவாR#ைப]  உLவா:"கிறA.  

5) வா^:ைக>தர  ேம பNத)  

� ப5னாVN வணிக>தி5 வாயிலாக, உ= நாட6) உDப>தி ெசRய G6யாத ப)ேவ< 
விதமான ெபாLVகைள, ெவளி நாV6லிL@A வாTகி பய5பN>த G6கிறA.  

� நாNகP:" இைடேய,சர:" மD<  ேசைவ பJமாDற  எ5பA ம:களி5 
வா^:ைகதர>ைத ேம பN>AகிறA. 

6) விைல சமனிைல# பN>Aத)  

� எ#ெபாkெத)லா  "றி#பிVட ெபாLVகளி5 விைல, உ= நாV6) உயLகிறேதா 
அ#ெபாkA மDற நாV6லிL@A அ#ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRA விைலைய 
சம5ெசRகிறA.  

� அேதேபா5<, "றி#பிVட ெபாLVகளி5 விைல "ைற] ேபாெத)லா  அ@த 
ெபாLVகைள அதிக அளவி) மDற நாNகP:" ஏDறமதி ெசRவத5 mல  
விைலைய நிைல#பN>AகிறA. 

7) அதிக இலாப>திDகான வாR#$  
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� வியாபார நி<வனTகைள,அதிகமான ெபாLVகைள உDப>தி ெசRA, அதிக 
விைல:" விDபத5 வாயிலாக அதிக இலாப>ைத ஈVட உதZகிறA. 

8) ப5னாVN அைமதி  

� உலக நாNக= தனி>தனிேய இயTகினாe , ப5னாVN வணிக  மDற நாNகைள 
சாU@திL:கேவB6ய }^நிைலைய உLவா:"கிறA.  

� ேமe  கலா_சார , பBபாN, பரvபர $J@AணUZ ேபா5றவDைற 
பJமாறி:ெகா=ள உதZகிறA.  

� ப5னாVN வணிக  உலக ம:களிைடேய கலா_சார சmக உறZகைள வளU:க 
உதZகிறA.  

� ஒVN ெமா>தமாக உலக அைமதி:" வழிவ":கிறA. 
 

 
2. ப5னாVN வணிக>தி5 "ைறபாNக= யாைவ? 

1) ெபாLளாதார சாU$  

� ப5னாVN வணிக , ஒL நாN இற:"மதி:காக மDற நாNகைள அதிக  சாU@திL:க 
ேவB6ய }^ நிைலைய உLவா:"கிறA.  

� இற:"மதி ெசR]  நாN, தாேன iயமாக அ#ெபாLVகைள உDப>தி ெசRவதD"  

த5னிைறZ  அைடவதD"  எ@த GயDசி]  ேமDெகா=வதி)ைல.  
� இதனா) இற:"மதி ெசR]  நாN, தானாகேவ ஏD<மதி ெசR]  நாV6D" 

அ6ைமயா"  }ழ) ஏDபNகிறA. 
2) உ=நாVN>ெதாழி)களி5 வளU_சி பாதி#$  

� ப5னாVN வணிக , உ= நாVN ெதாழி)களி5 வளU_சிைய> தN:கிறA.  
� ேமe  கVN#பாடDற இற:"மதி] , அய) நாVN நி<வனTகளி5 கNைமயான 

ேபாV6] , உ= நாVN> ெதாழி)கைள GDறிe  அழி:க;N . 

3) ஆப>A விைளவி:"  ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRத)  

� ப5னாVN வணிக  ஆட பர#ெபாLVக=, தhT" விைளவி:"  ெபாLVக= 
ஆகியவDைற அதிக  ெகா=Gத) ெசRய வழிவ":கிறA.  

� இA ம:க= நலைன பாதி:கிறA. 

4) இயDைகவளTகைள தவறாக பய5பN>Aத)  
� அJய இயDைகவளTகைள அதிகமாக ஏD<மதி ெசRவத5 mல , அைவ ெவ" 

விைரவாக ெவ<ைமயாகிவிNகி5றன.  
� இதனா) ஏD<மதி ெசRய#பN  நாV6) iD<_}ழ) ேபரழிைவ ஏDபNகிறA.  

5) அரசிய) iரBட)  

� ப5னாVN வணிக  உலக நாNகளிைடேய ெபாLளாதார சாU$ நிைலைய 
உLவா:"கிறA.  

� இA நாV65 அரசிய) iத@திர>திD" அ_i<>தலாக அைமகிறA.  
� ப5னாVN நி<மTக=, உலக நாNகளி5 அரi ெகா=ைக G6Zகைள, தTகP:" 

சாதகமாக மாD<கி5றன. 

6) நாNகP:கிைடேய ேபாV6  

� ஏD<மதி ெசRவதி) ஏDபN  ேபாV6, நாNகP:"கிைடேய ேபாV6யாக 
உLெவN:கிறA.  

� இA நாNகP:கிைடேய ச_சரZகைள உLவா:கி, ேபாU ஏDபட:;6ய }ழைல 
உLவா:"கிறA. 
 

7) கலா_சார சரீழிZ  

� ப5னாVN வணிக , நாV65 கலா_சார  சரீழிவிD" காரணமாக அைமகிறA.  
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� இைளய  தைலGைறயினU, அ5னிய நாVN  ேமாக>தி), தTக= வாT"   

ச:திைய]  மீறி,  ெபாLVகைள வாTகி, தTகைள சGதாய>தி) 

ேம பVடவUகளாக காVட GDபNகி5றனU.  
� இA பழைமயான  வா^விய) Gைறைய அழி:கிறA. 

 
 

3. உ= நாVN வணிக>திD"  ப5னாVN வணிக>திD"  உ=ளேவ<பாNக= 
யாைவ? 
 
வ.
எ
B 

அ6பைட உ=நாVN வணிக  ப5னாVN வணிக  

1 ெபாL= இA ஒL நாV65 
எ)ைல:"=ேள நைடெப<  
வியாபார நடவ6:ைகயா"   

நாNகளி5 எ)ைலகைள> 
தாB6 நைடெப<  வியாபார 
நடவ6:ைகயா"  

2 வியாபார>தி) 
பT" ெப<ேவாU 

ஒேர நாV6) உ=ள ம:கP , 
நி<வனTகP  வியாபார 
நடவ6:ைககளி) 
பTேகDகி5றனU 

 ஒL நாV65 எ)ைலைய> 
தாB6 உ=ள ம:கP , 
நி<வனTகP  வியாபார 
நடவ6:ைககளி) 
பTேகDகி5றனU  

3 வியாபார Gைற  ஒேர நாV6fைடய விதிக=, 
சVடTக=, ெகா=ைகக= 
ஆகியவDறா) 
நிUவகி:க#பNகிறA 

பல நாNகPைடய விதிக=, 
சVடTக=, ெகா=ைகக= 
ஆகியவDறா) 
நிUவகி:க#பNகிறA 

4 பய5பN>A  
நாணய மதி#$ 

உ=gU நாணய மதி#பி), 
வியாபார நடவ6:ைகக= 
தhU:க#பNகி5றன. 

அய) நாVN நாணய மதி#பி), 
வியாபார நடவ6:ைகக= 

தhU:க#பNகி5றன. 

5 ேபா:"வர>A இதி), சாைல மD<  இரயி) 
ேபா:"வர>A மVNேம 
பய5பN>த# பNகிறA. 

க#ப) மD<  விமான 
ேபா:"வர>A பய5பN>த# 
பNகிறA 

6 இடU இடJ5 அளZ "ைறZ ெதாைலlர , சmக 
ெபாLளாதார அரசிய) 
நிைலக= மD<  அய) 
நாVN நாணய மதி#பி) 
ஏDபN  மாDற  ேபா5ற 
காரணTகளா), இடU 
அதிகமாகிறA 

7 ச@ைதயி5 அளZ ஒL நாV65 எ)ைல:"VபVடA ஒL நாV65 எ)ைலகைள 
கட@A ெச)கிறA. 

 
 
 
 

 
 
 

அ>தியாய  26.  ஏD<மதி மD<  இற:"மதி நைடGைறக= 
 

 "<விைட வினா:க= 
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1. சர:காைண எ5றா) எ5ன?      

� சர:காைண எ5பA, சர:ைக ஏD<மதி ெசRவதDகான ஒL ஆதார  ஆ" . 
� இற:"மதியாளU வியாபார விசாரைண:"# பிற", சர:ைக வாT"வதDகான சர:" 

ஆைணைய தாேனா அ)லA த5 GகவU mலமாகேவா இற:"மதியாளL:" அf#பி 
ைவ:கிறாU. 

� சர:காைண இரBN நக)களி) தயாJ:க#பVN, ஒL நகைல ஏD<மதியாளL:" 
அf#பி விVN, மDெறா5ைற இற:"மதியாளU த5னிட  ைவ>A: ெகா=கிறாU. 

 
 

2. ஏD<மதி வளU_சி நி<வனTக= m5றிைன "றி#பிNக. 
1) மாநில வணிக கழக . 
2) இ@திய வணிக ேம பாVN நி<வன  
3) சர:"க= வாJய  
4) உேலாகTக= மD<  கனிம வU>தக: கழக  
5) ஏD<மதி மD<  கட5 ெபா<#$<தி கழக  
6) ஏD<மதி ஆRZ:"k. 

 

3.  சர:காைணயி5 வைககைள "றி#பிNக. 
1) ெவளி#பைட சர:காைண 
2) வைரய<:க#பVட சர:காைண  
3) உ<தி ெசR]  சர:காைண 

 

4. நாணய உ<தி க6த  எ5றா) எ5ன? 
� இற:"மதியாளU மீA, ஏD<மதியாளU வைர]  மாD< Gைற த5னிட  வL ேபாA, 

அதD"# பண  தLவதாக, இற:"மதியாளJ5 வTகி அளி:"  உ<திெமாழி அடTகிய 
க6தேம நாணய உ<தி க6த  ஆ" . 

� ந5" அறி@த இற:"மதியாளL:" மVNேம இA வழTக#பN . 

 
சி<விைட வினா:க=. 

1. சர:" அைணயி5 உ=ளட:கTக= யாைவ? 
ஒL சர:காைணயி) கீ^கBட விவரTக= அடTகியிL:" . 

• அf#ப#பVட ெபாLளி5 அளZ 
• ெபாLVகளி5 வ6வைம#$ 
• விைல 
• க#ப) ஏD<மதி:கான த5ைம 
• ஏD<மதி Gைற 
• விநிேயாக கால  
• கVடண  ெசe>A  Gைற 

 

2. வணிக lAவU இடா#$ எ5றா) எ5ன? 
� பல நாNகளி) இற:"மதி வJயானA, சர:கி5 மதி#பி5 அ6#பைடயி) 

விதி:க#பNகிறA. 
� இடா#பி) கBN=ள ெதாைக சJயானAதானா எ5<, இற:"மதியாளU நாV6) உ=ள 

iTக அதிகாJக=, Gதலி) உ<தி ெசRA ெகா=ள விL $வU. 
�  இத5ப6 இற:"மதியா"  சர:கி5 மதி#$ சJயானAதா5 எ5<, சா5< பகர:;6ய 

ஆவணேம வணிக lAவU இடா#$ ஆ" . 
            

3. க#ப) வாடைக Gறி எ5றா) எ5ன? 
� க#ப) வாடைக Gறி எ5பA, க#ப) உJைமயாளL:"  ஏD<மதியாளL:"  அ)லA 

அவரA GகவL:"  இைடேய, ஒL Gk க#பைலேயா அ)லA க#பலி5 ஒL 
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ப"திையேயா, "றி#பிVட க#ப) பயண>திD"  அ)லA "றி#பிVட கால>திD" 
சர:ைக ஏDறி_ெச)ல ெசRA ெகா=P  ஓU உட5பாN ஆ" . 

� "றி#பிVட க#ப) பயண>திD" மVN  உட5பாN ெசRA ெகாBடா), அA க#ப) 
பயண வாடைக Gறி என#பN . 

�  "றி#பிVட கால>திD" மVN  உட5பாN ெசRA ெகாBடா), அA கால வாடைக Gறி 
என#பN . 

 

4. க#ப) Aைண>தைலவU ரசAீ எ5றா) எ5ன? 
� க#ப) தைலவU அ)லA அவரA உதவியாளU க#பலி) சர:" ெபD<:ெகாBN, அதD" 

ஆதாரமாக வழTக#பN  ரசAீ ஆ" . 
� அதி) சர:கி5 அளZ, கVNமTகளி5 எBணி:ைக, கVNம நிப@தைனக= பDறி 

"றி#பிட#பV6L:" . 
� க#ப) தைலவU அ)லA அவரA உதவியாளU சர:கி5 கVNம>தி) திL#தி 

அைட@தா), lய ரசAீ வழT"வாU.  
� கVNம>தி) "ைறபாN இL#பி5, "ைறபாNைடய ரசAீ வழT"வாU. 
� அf#$ைக GகவU lய ரசAீ ெபற ேவBN . இ)ைலெயனி), கா#பீVN நி<வன  

இடU ஏDபVடா) எ@த ெபா<#ைப]  ஏDகாA. 
 

5. க#ப) ரசAீ எ5றா) எ5ன? 
� க#ப) ரசAீ எ5பA, க#ப) உJைமயாளேரா அ)லA அவரA Gகவேரா, "றி#பிVட 

சர:ைக ெபD<:ெகாBN, "றி#பிVட AைறGக>தி), ந)ல Gைறயி) ெகாBN 
ேசU:க#பN  எ5பதDகான சா5< ஆ" . 

 

6.  க#ப) ரசதீி) எ>தைகய விவரTக= இட  ெபDறிL:" ? / க#ப) ரசதீி5 
உ=ளட:கTக= யாைவ? 

• க#பலி5 ெபயU 
• சர:" அf#ப#பN  நா= 
• சர:ேகD<  இட  
• ேசL  AைறGக  
• ஏD<மதியாளU ெபயU 
• இற:"மதியாளJ5 ெபயU மD<  GகவJ 
• கVNமTகளி5 எBணி:ைக 
• சர:கி5 த5ைம 
• அைடயாள: "றியீNக= 
• ெசe>த ேவB6ய ச>த . 

 

ெபL வினா விைடக= : 

1. ஏD<மதி வணிக>தி) பி5பDற#பN  நைடGைறகைள விள:"க. 
1. வியாபார தகவ) வினவ): 

� ஏD<மதியாளU, இற:"மதியாளJடமிL@ேதா அ)லA அவJ5 GகவJட  இL@ேதா 
ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRவதDகான எk>A mலமான அரசாைணைய 
ெப<கிறாU. 

2. சர:" ஆைண ெப<த) மD<  ஏD<மதி ஆைணைய உ<தி#பN>Aத): 
� இற:"மதியாளU வியாபார விசாரைண:"# பிற", சர:ைக வாT"வதDகான 

சர:காைணைய, தாேனா அ)லA தனA GகவU mலமாகேவா இற:"மதியாளL:" 
அf#பி ைவ:கிறாU. 
 

3. நாணய உ<தி க6த  ஏDபாN ெசRத): 
� அய)நாV6) உ=ள இற:"மதியாளைர# பDறி] , அவJ5 பண  ெசe>A  திற5 

பDறி]  ஏD<மதியாளU அறி@திL:க வாR#பி)ைல. 
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� எனேவ அவU, இற:"மதியாளைர நாணய உ<தி க6த  ஏDபாN ெசRA தLமா< 
;<கிறாU. 

4. ஏD<மதியாளU இற:"மதியாளU "றியீVN எB ெப<த): 
� ஏD<மதியாளU "றியீVN எB ெபற, அய) நாVN வணிக ெபாA இய:"னJ5 

மBடல அeவலக>திD" விBண#பி:க ேவBN . 
5. உ<#பினU சா5< ெப<த): 

� ஏD<மதியாளU, அரi வழT"  ஏD<மதி ெதாடUபான சeைககைள ெபற ேவBN  
எனி), ஏD<மதி வளU_சி "kவிட  உ<#பினU சா5< ெபற ேவBN . 

6. ெபாLVகைள உDப>தி ெசRத) / ெகா=Gத) ெசRத) / கVNம  ெசRத): 
� ஏD<மதியாளU, இற:"மதியாளU "றி#பிVட ெபாLVகைள, 

ெதாழிDசாைலகளிலிL@ேதா அ)லA ச@ைதயிலிL@ேதா தLவி>A: ெகா=ள 
ேவBN . 

� இற:"மதியாளU, "றி#பிVட நிப@தைனகளி5 அ6#பைடயி), ெபாLVகைள 
கVNம  ெசRய#பட ேவBN . 

7. ஏD<மதி ஆRZ சா5< : 
� ெபாLVக= கVNம  ெசRய#பVட பிற", ஏD<மதியாளU ஆRZ Gைகைம:" 

விBண#பி>A சா5< ெபற ேவBN . 
8. ெபாLVகைள கா#பீN ெசRத): 

� ஏD<மதியாளU சர:ைக அf#$வதD" G5, உJய நி<வன>தி) கா#பீN ெசRய 
ேவBN . 

9. அf#$ைக GகவU பி5பDற ேவB6ய சில நைடGைறக=; 
� AைறGக நகர>தி) சர:ைக ெபD<: ெகா=Pத). 
� க#பலிN ஆைண ெப<த). 
� க#ப) வாடைக Gறி ஏDபாN ெசRதல. 

10. சர:ைக அகD<த) ெதாடUபான சில நைடGைறக=: 
� AைறGக கVடண  ெசe>Aத). 
� சர:ைக அf#ப அfமதி ெப<த). 
� க#ப) தைலவU ரசAீ ெப<த). 
� க#ப) ரசAீ ெப<த). 

11. பண  ெசe>த ெப<த): 
� மாDற சVீN mல  பண  ெசe>த ெப<த). 

அ)  ெசe>Aைக:" பிற" ஆவணTக= ஒ#பைட>த). 
                    ஆ)  ஏD$:" பிற" ஆவணTக= ஒ#பைட>த). 

� வTகி சா5< mல  பண  ெசe>த ெபற). 
 

2. க#ப) ரசதீிD"  க#ப) வாடைக Gறி:"  உ=ள ேவ<பாNகைள எkAக. 
            க#ப)  

அ6#பைட க#ப) ரசAீ க#ப) வாடைக Gறி 

ெபாL= இA "றி#பிVட  அளZ சர:ைக 
ெபD<: ெகாBN, "றி#பிVட 
AைறGக>தி) ேசU#பைத 
"றி:க ;6ய ஆவண  ஆ" . 

இA சர:ைக அf#ப, ெமா>த 
க#பைலேயா அ)லA க#பலி5 ஒL 
ப"திையேயா வாடைக:" 
அமU>AவதDகான உட5பாN 
ஆ" . 

மாD<  
  த5ைம 

இைத எளிதி) ேம) எkAத) 
வாயிலாக, m5றா  நபL:" 
மாDறி> தர G6] . 

இைத m5றா  நபL:" மாDறி தர 
G6யாA. 

கட5 
ெப<த) 

இைத பிைணயமாக ைவ>A 
கட5 ெபறலா . 

இைத பிைணயமாக ைவ>A கட5 
ெபற G6யாA. 
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">தைக இA க#பைல ">தைக 
எN>தDகான ஆதார  அ)ல. 

இA க#பைல ">தைக 
எN>தDகான ஆதார  ஆ" . 

 

3. ஏD<மதி வணிக>தி) பய5பN>த#பN  ஆவணTகைள பDறி விள:கி 
எkAக. 

1. சர:" ெதாடUபான ஆவணTக=: 
• சர:காைண 
• ேதாD<வாR சா5றித^ 
• ஏD<மதி ஆRZ சா5< 

2. சர:" அf#$ைக ெதாடUபான ஆவணTக=: 
i) க#ப) Aைண>தைலவU ரசAீ 
ii) க#ப) சVீN 
iii) க#ப) ஆைண 
iv) க#ப) ரசAீ 
v) கட)சாU கா#பீVN திVட ஆவண  
vi) வணிக lAவU இடா#$ 

vii) ரயி) ரசAீ / லாJ ரசAீ 

3. பண  ெசe>Aைக ெதாடUபான ஆவணTக=: 
• நாணய உ<தி க6த  
• வாணிக இடா#$ 
• மாD<_ சVீN 
• வTகி_ சா5< ெசe>Aைக 

I. சர:" ெதாடUபான ஆவணTக=: 
            அ) சர:காைண 

� இற:"மதியாளU வியாபார விசாரைண:"# பிற", சர:ைக வாT"வதDகான 
சர:காைணைய, தாேனா அ)லA த5 GகவU mலமாகேவா ஏD<மதியாளL:" 
அf#பி ைவ:கிறாU. 

� சர:காைண எ5பA, சர:" ஏD<மதி ெசRவதDகான ஒL ஆதாரமா" . 
� சர:காைண இரBN நக)களி) தயாJ:க#பVN, ஒL நகைல ஏD<மதியாளL:" 

அf#பி விVN, மDெறா5ைற இற:"மதியாளU த5னிட  ைவ>A: ெகா=வாU. 
          சர:" ஆைண m5< வைக#பN : 

i) ெவளி#பைட சர:காைண: 
� இnவைக சர:காைணயி) சர:கி5 வைக, அளZ, தர , விைல, கVNம Gைற 

ஆகியைவ ஏD<மதியாளJ5 விL#ப>திD" விட#பV6L:" . 
ii) வைரய<:க#பVட சர:காைண : 

� இnவைக சர:காைணயி), இற:"மதியாளேர சர:கி5 வைக, அளZ, தர , 
விைல, கVNம Gைற ஆகியவDைற "றி#பி6L#பாU. 

�  அைத ஏD<மதியாளU Gkைமயாக கைடபி6:க ேவBN . 
iii) உ<திெசR]  சர:காைண: 

� இnவைக சர:காைணைய, இற:"மதியாளேரா அ)லA Gகவேரா உ<தி ெசRவU. 
� இ<தி சர:காைண பி5னU அf#ப#பN . 

         ஆ) ேதாD<வாR சா5றித^: 
� இற:"மதி ஏD<மதி வணிக  நைடGைறயி), ேதாD<வாR சா5< மிக G:கிய 

ஆவணமாகZ . 
� இ_சா5< ஏD<மதி ெசRய#பN  ெபாL=, "றி#பிVட நாV6)தா5 உDப>தி 

ெசRய#பVடA எ5ற உ<திெமாழிைய விள $கிறA. 
� இ@தியாவி) வணிக வTகிக=, இ@திய வணிக மD<  ெதாழி) ;Vடைம#$, 

ஏD<மதி வளU_சி: "k ேபா5றவDைற வழTக அTகீகார  ெபDற நி<வனTக= 
ஆ" . 
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� இ_சா5< இLGைன வணிக ஒ#ப@த  உ=ள நாNகளி), இற:"மதியாளU   
இற:"மதி தhUைவயிலிL@A சeைக ெபற உதZகிறA. 

         இ) ஏD<மதி ஆRZ சா5<: 
� ெபாLVக= கVNம  ெசRய#பVட பிற", ஏD<மதியாளU ஏD<மதி ஆRZ 

GைகG:" விBண#பி>A சா5< ெபற ேவBN . 
� ஏD<மதி ஆRவாளU,கVNம Gைறயி) திL#தி அைட@தா), சா5< ஒ5ைற 

வழT"வாU. 
� இ_சா5< ெபாLVகைள கா#பீN ெசRவதD" பய5பN . 

       II. சர:" அf#$ைக ெதாடUபான ஆவணTக=: 
• க#ப) தைலவU ரசAீ 
• க#ப) ரசAீ 
• வணிக: lAவU இடா#$ 
• க#ப) ஆைண 
• ெபாLVகைள கா#பீN ெசRத) 

      III . பண  ெசe>AவA ெதாடUபான ஆவணTக= : 

1. நாணய உ<தி க6த : 
� இ>தLண>தி) இற:"மதியாளJ5 பண  ெசe>A  திறைன ஏD<மதியாளU 

அறியேவBN . 
� எனேவ அவU இற:"மதியாளைர நாணய  உ<தி க6த  ஏDபாN ெசRA தLமா< 

ேகாLகிறாU.  
� இற:"மதியாளU, ஏD<மதியாளU வைர]  மாD<  Gைற உB6ய) த5னிட  

வL ேபாA, அதD" பண  தLவதாக இற:"மதியாளJ5 வTகி அளி:"  
உ<திெமாழி அடTகிய க6தேம நாணய உ<தி க6த  ஆ" . 

� நாணய உ<தி க6த  ந5" அறி@த இற:"மதியாளL:" மVNேம வழTக#பN .  
2. வணிக இடா#$: 

� இற:"மதியாளLட5 ெசRAெகாBட நிப@தைனக= அ6#பைடயி), 
ஏD<மதியாளU ஏD<மதி ெசRய#பVட சர:" ெதாடUபான வணிக இடா#ைப 
m5< நக)களி) தயாJ:கிறாU.  

� அத5பிற" ஏD<மதியாளU, ஏD<மதி ெதாடU$ைடய அைன>A ஆவணTகைள]  
த5fைடய வTகி:" அf#பி ைவ:கிறாU. 

� ேமe  அ@த ஆவணTகைள இற:"மதியாளJ5 வTகி:" அf#பி 
ைவ:"மா< , இற:"மதியாளU மாD<சVீ6D" பண  ெசe>த ஒ#$:ெகாBட 
பிற", அவDைற அவJட  ஒ#பைட:"மா<  நிப@தைன விதி:கிறாU. 

 

4. ஏD<மதி ஆைண நிைலய>தி5 பணிகைள விள:கி எkAக. 
1. உDப>தி ெசRய#பVட ெபாLP:கான ச@ைதைய கBடறித). 

2. இற:"மதியாளU அ)லA அவரA Gகவைர கBடறி@A, ஏD<மதி ெசRவதDகான 
பதிைல ெப<த). 

3. சர:கி5 வ6வ>ைத ச@ைத ேதைவ, தர , சர:ைக அளி#பவJ5 திறf:" 
ஏDறவா< நி<Zத). 

4. சர:ைக அf#ப ேபா:"வர>ைத ெதJZ ெசRவதD" G5, அத5 விைல 
ேசைவயி5 தர , பாAகா#ைப கL>தி) ெகா=Pத). 

5. சர:ைக "றி#பிVட இட>திD" அf#ப தயாU ெசRத). 

6. சர:ைக வாT"பவJ5 கட5 ெசe>A  திறைன அறித). 

7. நடவ6:ைககைள ேபசி G6>த). 

8. சர:ைக கா#பீN ெசRத). 
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9. வணிக நடவ6:ைககP:" நிதி உதவி அளி>த) மD<  சர:" மD<  
ேசைவ:கான ெதாைகைய ெசe>Aத). 

10. ப5னாVN வணிக  ெதாடU$ைடய ஆவணTகைள> தயாJ>த). 

11. ேகாLJைமகைள தhUZ ெசRத). 

 

;Nத) வினா:க= 
4. இற:"மதி வணிக நைடGைறகைள விவJ. 

� இற:"மதி வணிக நைடGைறக= நாVN:" நாN ேவ<பNகிறA. பி5வLவன 
இற:"மதி வணிக>திDகான ஒL ெபாAவான நைடGைற ஆ" . 

1. இற:"மதி உJம  ெப<த): 
� இற:"மதியாளU, இற:"மதி உJம>ைத அய)நாVN வணிக# ெபாA இய:"னJட  

இL@ேதா அ)லA அfமதி ெபDற மBடல அதிகாJயிடமிL@ேதா ெபற ேவBNம. 
2. வியாபார தகவ) வினவ): 

� இற:"மதி உJம>ைத ெபDற பிற",  ஏD<மதியாளJடேமா அ)லA அவJ5   
GகவJடேமா வியாபார விசாரைண ேமDெகா=ள ேவBNம. 

3. அ@நிய ெசலாவணி ெப<த): 
� இற:"மதியாளU, தா5 இற:"மதி ெசRத சர:கிD" உJய ெதாைகைய, அய) நாVN 

பண மதி#பி) ெசe>த, அ@நிய ெசலாவணிைய ெபற ேவBN . 

4. சர:" ஆைண அf#$த): 
� இற:"மதியாளU, சர:காைணைய, ேநர6யாகேவா அ)லA இைணய>தி5 

mலமாகZ  ஏD<மதியாளL:" அf#பி ைவ:க ேவBN . 

5. நாணய உ<தி க6த  ஏDபாN ெசRத): 
� அய)நாVN ஏD<மதியாளU, இ@திய இற:"மதியாளைர பDறி] , அவJ5 பண  

திL#பி ெசe>A  திற5 பDறி] , அறி@திL:க வாR#$ இ)ைல. 
� எனேவ, அய)நாVN ஏD<மதியாளU, இற:"மதியாளைர> த5 ெபயJ) நாணய உ<தி 

க6த  ஏDபாN ெசRA தLமா< ேகாரேவBN . 

6. க#பலிN ஆவணTகைள ெப<த): 
� இற:"மதியாளU, அைன>A க#பலிN ஆவணTகைள] , அறிZைர "றி#$ட5 ேசU>A 

ஏD<மதியாளJடமிL@A ெபற ேவBN . 

7. அகDறhVN Gகவைர நியமி>த): 
� இற:"மதி AைறGக>திலிL@A, சர:ைக அகDறhN ெசRவதD", ப)ேவ< iTக 

நைடGைறகைள# பி5பDற ேவB6]=ளA. 
� ெபாAவாக இற:"மதியாளU, இ@த iTக நைடGைறகைள பி5பDற G6யாத 

நிைலயி), சர:ைக AைறGக>தி) இL@A ெவளிேய ெகாணUவதD" அகDறிவிVN 
Gகவைர நியமி:க ேவBN . 

8. iTக நைடGைறகைள# \U>தி ெசRதல: 
� அகDறிவிVN GகவU, இற:"மதியாளU இற:"மதி ெசRய#பVட சர:ைக ெவளிேய 

ெகாணUவதD", பி5வL  நைடGைறகைள பி5பDற ேவBN . 
• சர:ைக ெவளிேய ெகாணUவதD" ஒ#$ைக ெப<த) 
• AைறGக கVடண  ெசe>Aத) 
• YைழZ_ சVீN தயாJ>த) 
• இற:"மதி தhUைவ ெசe>Aத). 
• AைறGக விNவி#$ ஆைண ெப<த). 
• AைறGக>திலிL@A சர:ைக ெவளிேய ெகாணUத). 
• இற:"மதியாளL:" சர:ைக அf#$த). 
• இற:"மதியாளL:"  "றி#$ அf#$தல. 
• சர:ைக ெபD<:ெகா=Pத).  
• இற:"மதி:கான ெதாைகைய ெசe>தி கண:ைக தhU>த) 
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5. சி<"றி#$ வைரக. 
        I) வியாபார> தகவ) வினவ) : 

� ஏD<மதியாளU, இற:"மதியாளJடமிL@ேதா அ)லA அவJ5 GகவJடமிL@ேதா 
ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRவதDகாக எk>A mலமாக விசாரைணைய ெப<கிறாU. 

� இத5 GதDகVடமாக கீ^:கBட தகவ)கைள தLமா< ஏD<மதியாளJட  
;<கிறாU. 

• ெபாLVகளி5 அளZ, வ6வ , தர , வணிக:"றி ெபயU "றி>த விவர . 
• தயாராக உ=ள ெபாLVகளி5 அளZ. 
• ெபாLளி5 விைல. 
• க#பலி) ெபாLVகைள அf#$வதDகான நிப@தைனக=. 
• பண  ெசe>AவதDகான நிப@தைனக=. 
• ெபாLVக= விநிேயாகி:க#பN  கால அளZ. 
• இற:"மதி விசாரைண ெச)eப6 ஆ"  கால அளZ. 

        ii) இற:"மதி உJம  ெப<த). 
� இற:"மதியாளU, இற:"மதி உJம>ைத அய)நாVN வணிக# ெபாA 

இய:"னJடமிL@ேதா அ)லA அfமதி ெபDற மBடல அதிகாJயிடமிL@ேதா 
ெபறேவBN . 

� இற:"மதி ெசRய#பN  ெபாLVக=, கVN#பN>த#பVட ெபாLVக=, தைட 
ெசRய#பVட ெபாLVக= மD<  அfமதி:க#பVட ெபாLVக= என m5றாக 
வைக#பN>த#பVN=ளA. 

� ேமD"றி#பிVட வைகைய_ சாராத ெபாLVகைள இற:"மதி ெசRய, எnவித தைட]  
இ)ைல. இற:"மதி உJம  ேதைவயி)ைல. 

� இற:"மதி உJம , mலதன ெபாLVகP:" 24 மாதG  மDற ெபாLVகP:" 18 
மாதG  ெச)eப6யா" . 

� இற:"மதி உJம>ைத, சர:ைக அகDறhN ெசRவதD"  அ@நிய ெசலாவணி 
ெப<வதD"  பய5பN>த ேவBN . 

� இற:"மதியாளU இைணயதள>தி) mல , ப6வ  மD<  பிற ஆவணTகைள]  
பதிZெசRA, மி5ன� "றியீVN எB ெபD<: ெகா=ள ேவBN . 

         
 

6. ஏD<மதி வணிக>தி) G:கிய இைடநிைலயUக= பDறி எkAக. 
          கீ^கBட இைடநிைலயUக= ஏD<மதி வணிக>தி) ஈNபNகிறாUக=. 

1) அf#$ைக GகவU 
2) கழிZ GகவU 
3) ஏD<மதி வணிக இ)ல . 

1) அf#$ைக GகவU: 
� ஏD<மதியாளU சர:ைக அf#$வA ெதாடUபான சmக நைடGைறகைள பி5பDற, 

அf#$ைக Gகவைர நியமி:கிறாU. 
� அf#$பவU ஏD<மதியாளL:" கீ^:கBட வழிகளி) உதZகிறாU. 
i) ஏD<மதியாளL:", ஏD<மதி ெதாடUபான அைன>A சVட நைடGைறகைள]  

ெதJவி:கிறாU. 
ii) ஏD<மதியாளL:" ேபா:"வர>A மD<  சர:" ைகயாPத) ெதாடUபான 

ெசலZக= பDறிய தகவ) தLகிறாU. 
iii) சர:ைக கVNம  ெசRத), "றியீN ெசRத) ேபா5ற பணிகளி) ஏD<மதியாளL:" 

உதZகிறாU. 
iv) ஏD<மதியாளU சர:ைக அf#ப, ேபா:"வர>A வசதிைய ெசRA உதZகிறாU. 
v) iTக நைட Gைறகைள# பி5பD<வதி) உதZகிறாU. 
vi) ஆவணTகைள> தயாJ>த) மD<  ெப<த) ஆகியவDறி) உதZகிறாU. 
vii) ேபா:"வர>தி) ஏDபVN=ள நவ hன வளU_சி "றி>த தகவைல ஏD<மதியாளL:" 

தLகிறாU. 
2) கழிZ GகவU: 
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� கழிZ GகவU, கழிZ அ6#பைடயி) ெசய)பN  ப5னாVN GகவU ஆவாU. 
� இவU த5 ெசா@த# ெபயJ) ெசய)பNகிறாU. 
� இவJ5 சிற#$, விைல நிலவர  பDறிய ேதU@த அறிZ ெபDறிL#பA ஆ" .  
� இவU த5fைடய இற:"மதி வா6:ைகயாளL:", சர:ைக "றி#பிVட விைலயி), 

"றி#பிVட கால>திD"=, ஏD<மதியாளU "றி#பிVட நிப@தைனகP:" உVபVN 
அf#பிைவ:கிறாU. 

� சர:" அf#பியA , அவL:"  ஏD<மதியாளUகP:"  உ=ள உறZ G6@A 
விNகிறA. 

� இA தDகாலிக உறZGைற ஆ" .  
� இ@த வியாபார நடவ6:ைக நிைறZ ெபDறA , தன:"Jய கழிைவ# ெபD<: 

ெகா=கிறாU. 
3) ஏD<மதி ஆைண நிைலய : 

� இ@தியாவி) ஏD<மதி அதிகJ:கZ , உலக ச@ைதைய வe[VடZ  ஏD<மதி 
வளU_சிைய அதிகJ:க ப)ேவ< உதவிகைள ெசRயZ , ஏD<மதி ஆைண நிைலய  
உLவா:க#பVN=ளA.  

� இதி) வU>தகUக=, ஏD<மதியாளUக=, வணிக நி<வனTக=, ஏD<மதி சாU@த 
நி<வனTக=, ஏD<மதி ெதாழி) மBடல , மி5ன� ெதாழி) \Tகா ஆகியைவ 
அடT" . 
 

7. அகDறhVN GகவU யாU? அவU ஏ5 நியமி:க#பNகிறாU? 
� ெபாAவாக இற:"மதியாளU, இ@த iTக நைடGைறகைள த5னா) பி5பDற G6யாத 

நிைலயி), சர:ைக AைறGக>தி) இL@A ெவளிேய ெகாணUவதD" அகDறிவிVN 
Gகவைர நியமி>A, அவL:" அதிகார>ைத வழT"கிறாU.  

� இற:"மதியாளU, இற:"மதி ெசRய#பVட சர:" ெதாடUபான அைன>A 
ஆவணTகைள] , சர:ைக ஏAவாக அகDறhVN GகவL:" அf#பி ைவ:கிறாU. 
அகDறிN  அவU கழிZ அ6#பைடயி) இ#பணிைய ெசRகிறாU. 

 

8. இற:"மதி வணிக>தி) பய5பN>த#பN  ஆவணTக= அைவ யாைவ? 
1) இற:"மதி உJம  
2) சர:காைண 
3) நாணய உ<தி க6த  
4) YைழZ_ சVீN 
5) பாUைவ_ சVீN 
6) AைறGக: கVடண ரசAீ 
7) க#ப) ரசAீ 
8) மாD<_ சVீN 
9) "றி#$ைர 

      
9. அ5னிய ெசலாவணி ெப<த) பDறி எkAக? 

� இற:"மதியாளU தா5 இற:"மதி ெசRத சர:கிD" உJய ெதாைகைய, அய) நாVN 
பண மதி#பி) ெசe>த, அ@நிய ெசலாவணிைய ெபற ேவBN . 

� அ@நிய ெசலாவணி ெப<வதD", அfமதி ெபDற நபரா) வழTக#பVட ப6வ>தி), 
இற:"மதி எBைண "றி#பிVN, அதfட5 ேதைவயான ஆவணTகைள இைண>A, 
இ@திய JசUn வTகியி5, அ5னிய ெசலாவணி Aைற:" விBண#பி:க ேவBN . 

� இ@திய JசUn வTகி விBண#ப>திைன ஆRZ ெசRA, அ5னிய ெசலாவணிைய 
வழT" . 

 
 

10. ஏD<மதியாளU இற:"மதியாளU "றியீVN எB ெப<த) பDறி எkAக. 
� ஏD<மதியாளU "றியீVN எB ெபற, அய) நாVN வணிக ெபாA இய:"னJ5 மBடல 

அeவலக>திD" விBண#பி:க ேவBN . 
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� ஏD<மதியாளU தா5 அf#$  அைன>A க#பலிN ஆவணTகளிe  இ@த "றியீVN 
எBைண "றி#பிட ேவBN . 

� ெசா@த பய5பாVN:ேகா அ)லA ேவளாBைம பய5பாVN:ேகா ெபாLVக= ஏD<மதி 
ெசRய# பVடா) இ@த எBைண "றி#பிட ேவB6யதி)ைல. 

 

11. AைறGக ரசAீ எ5றா) எ5ன? 
� அf#$ைக GகவU ஏD<மதி கVடண  ெசe>திய பிற", சர:ைக AைறGக>திD" 

ெகாBN ெச)ல ஏDபாN ெசRய ேவBN . 
� அவU AைறGக ெசe>A சVீைட, இரBN நக)களி) \U>தி ெசRA, க#ப) சVீ65 

ஒL நகைல இைண>A, AைறGக அதிகாJகளிட  சமU#பி:க ேவBN . 
� ேமe  அவU AைறGக கVடண>ைத]  ெசe>த ேவBN . 
� AைறGக அதிகாJக=, ெசe>A_ சVீN ஒL நகைல ைவ>A: ெகாBN, மDெறா5ைற 

GகவL:" வழT"வU.  
� இ@த ைகெயா#பமிVட நகேல AைறGக ரசAீ என#பN . 

 

 

அ>தியாய  27.  ப5னாVN வணிக>தி5 ஒLTகிைண#பாளUக= 

 

"< விைட வினாக=: 

1. உலக வU>தக அைம#$ எ5றா) எ5ன? 
� உலக வU>தக அைம#$ 1995 ஜனவJ 1 அ5< நி<வ#பVடA. 
� GATT சில மாDறTகPட5 உலக வU>தக அைம#$ ஆக மாDற#பVடA. 
� 2016 ஜூைல 29 வைர 164 நாNக= இதி) உ<#பினராக உ=ளன. 
� உலக வU>தக அைம#ைப உLவா:கிய m5< நாNகளி) இ@தியாZ  ஒ5< எ5பA 

"றி#பிட>த:கA. 
 

2. உலக வTகி எ5பத5 ெபாL= யாA? 
� ம< கVடைம#$ மD<  ேம பாV6Dகான ப5னாVN வTகி தா5, உலக வTகி எ5< 

அைழ:க#பNகிறA. 
� இA $னரைம#$ பணிகைள ேமDெகா=ளZ  மD<  வளU@A வL  நாNகP:" 

உதவி ெசRதிடZ  1994 - ஆ  ஆBN உLவா:க#பVடA. 
� இத5 தைலைமயக  வாஷிTட5 நகர>தி) அைம@A=ளA. 
� உலக நாNக= அைன>திe  இத5 அeவலக  அைம@A=ளA. 

 

3. சிற#$ எN#$ உJைமக= எ5றா) எ5ன? 
� 1969 - ஆ  ஆB6), ப5னாVN நாணய நிதிய  சிற#$ எN#$ உJைமைய, Aைண 

ப5னாVN நாணய ஒA:கீVN_ ெசா>தாக உLவா:க#பVடA. 
� இA காகித தTக  என விவJ:க#பNகிறA. 

 

4. ெதDகாசிய நாNகளி5 வVடார ஒ>Aைழ#$:கான ;Vடைம#$ "றி#$ 
வைரக. 

� ெதDகாசிய நாNகளி5 பிரா@திய ஒ>Aைழ#$:கான ;Vடைம#$ ெதD" ஆசியாவி) 
உ=ள நாNகP:" இைடேயயான அைம#$ ஆ" . 

� ேமe  இA அ@த நாNகளி5 $வியிய) சாU@த அரசியe:கான சTக  ஆ" . 
� இதி) ஆ#கானிvதா5, பTகளாேத~, \Vடா5, இ@தியா, ேநபாள , �லTகா, 

பாகிvதா5 மD<  மால>தhZக= ஆகிய நாNக= உ<#பினராக உ=ளன. 
� இA 6ச பU 8, 1985 - இ) நி<வ#பVடA. 
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� இத5 அeவலக  வTகாள ேதச>தி) உ=ள டா:காவி) உ=ளA. 
 

5. காV ( GATT ) எ5றா) எ5ன? 
� 1947- :" G5னU ப5னாVN வணிக>தி) ஈNபV6L@த ப)ேவ< நாNகளிைடேய, பல 

"ழ#பTக= காண#பVடன.  
� அைத சJ ெசRA, ப5னாVN வணிக>ைத ஒkT"பN>தZ  மD<  கVN#பN>தZ  

உலக அளவி) ஒL தனி>Aவ  வாR@த அைம#$ ஒ5ைற உLவா:க ேவBN  எ5ற 
எBண  எk@தA.  

� அத5 விைளவாக>தா5, 1947 அ:ேடாபU 30 அ5< 23 நாNக= ஒ5< ேசU@A, iTக 

வJக= மD<  வாணிப  மீதான ெபாA ஒ#ப@த  காV ( Genearl Agreement on Tariff and 
Trade GATT ) ெஜனிவாவி) ைகெயk>தானA. 

 

சி< வினா விைடக= : 
 

1. உலக வU>தக அைம#$ உLவா:க#பVடதி5  Gத5ைம ேநா:க  யாA? 
1) உ<#$ நாNகளி) உ=ள ம:களி5 வா^:ைக> தர>ைத ேம பN>Aத). 
2) உ<#$ நாNகளி5 நிைலயான வளU_சி:" உலகி5 ப)ேவ< வளTகைள த"@த 

Gைறயி) பய5பN>Aத).  
3) ப5னாVN வணிக>தி) ஒL ஒLTகிைண@த, ேமe  நிைறேவDற>த:க மD<  நh6>த 

வU>தக Gைறைய ஊ:"வி>த).  
4) ப5னாVN அளவி) சர:"க= மD<  ேசைவகளி5 வU>தக>ைத விJவா:க  ெசRத).   
5) Gk ேவைலவாR#$ மD<  நh6>த நிைலயான வLமான  ஆகியவDைற உ<தி 

ெசRத). 
6) iD<_ }ழைல# பாAகா>த). 

 

2. உலக வU>தக அைம#பி5  ;Vடைம#$கைள வJைச#பN>Aக. 
1 ப5னாVN வளU_சி சTக  
2 சUவேதச நிதி நி<வன  
3 ப5னாVN Gத�VN உ>திரவாத நி<வன  
4 தகரா< தhUZகான ப5னாVN ைமய  
5 ப5னாVN நாணய நிதிய . 

          

3. உலக வU>தக அைம#பி5 மீதான விமUசனTக= யாைவ? 
1. தT" தைடயDற வணிக , வளL  நாNகைள விட, வளU_சியைட@த நாNகP:" 

மVN  அதிக ந5ைமகைள தLவதாக "Dற  சாVட#பNகிறA. 
2. மிகZ  ெநL:கமான நாNகP:" பாரபVசமாக ெசய)பNவதாக "Dற  

சாVட#பNகிறA. 
3. ேவளாBைம மீதான கVடண>ைத "ைற#பதி) ேதா)வி அைட@A=ளA. 
4. வளU@A வL  நாNகளி) உ=ள விவசாயிகளி5 நலைன $ற:கணி:கிறA. 
5. iD<_}ழ) பாAகா#ைப $ற:கணி:கிறA. 
6. சmக# பBபாVN காரணிகைள $ற:கணி:கிறA. 
7. வளU@A வL  நாNகளி) உ=ள ம:க=, உயிU கா:"  மL@A ெபாLVகைள வாTக 

இயலாம) ேபாகிறA எ5ற "Dற_சாVN  உ=ளA. 
 

4.  சிற#$ எN#$ உJைம எnவா< கண:கிட#பNகிறA? 
� லBட5 பT" மாDறாக விகிதTகளி5 அ6#பைடயி), அெமJ:க டாலJ) ஒnெவாL 

;ைட நாணய மதி#பி5 "றி#பிVட அளZ ெதாைகைய கண:கிட#பNகிறA. 
� ப5னாVN நாணய நிதிய  உ<#பினU நாNகP:", தTகளி5 பTகளZ அ6#பைடயி), 

சிற#$ எN#$ உJைமைய ஒA:கீN ெசRகிறA. 
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;Nத) வினா:க= 
1. சாU: சைப -  "றி#$ எkAக. 

� சாU: ( SAARC ) இ) உ<#பினU நாNகளி5 தைலவUக= அடTகிய சைபேய அதிக 
அதிகார  ெகாBட அைம#பா" .  

� இA இரBN ஆBNகP:" ஒLGைற ;NகிறA.  
� இA ேநபாள>தி) அைம@A=ளA.  
� சாU: ெசயலக , உ<#பினUகளா) நியமி:க#பN  ெசயலாளU தைலைமயி) 

ெசய)பNகிறA. 
 

2. சாU: அைம#பி5 ேநா:கTக= யாைவ? 
1. ஆசிய ம:களி5 நலைன ேம பN>Aத). 
2. உ<#$ நாNகளி) ெபாLளாதார வளU_சி:கான சmக ேவைல>திVட  மD<  

கலா_சார அபிவிL>தி அைடத). 
3. உ<#$ நாNகP:கிைடேய, iய ந பி:ைகைய வe#பN>Aத). 
4. உ<#பினU நாNகP:கிைடேய, ;VNறைவ வe#பN>Aத) மD<  பிற வளL  

நாNக= மD<  சUவேதச வVடார அைம#$கP:கிைடேய ;VNறைவ வe#பN>Aத). 
5. வVடார>திe=ள உ<#பினU நாNக= இைடேய, சமரச# ேபா:ைக நிைல நாVNத). 

 

3. சாU: அைம#பி5 பணிக= யாைவ? 
1. வளU_சி> திVட>ைத கBகாணி>த) மD<  ஒLTகிைண>த). 
2. நாNகP:கிைடேயயான பிரா@திய G5fJைமைய தhUமானி>த). 
3. பிரா@திய>திD"= மD<  ெவளிேய ஒ>Aைழ#$ திரVNத). 
4. உ<#$ நாNகP:" நிதி உதவி ெசR]  நைட Gைறகைள ைகயாPத). 

 

4. ப5னாVN நாணய நிதிய  "றி#$ வைரக. 
� இA ஒL ப5னாVN அைம#$ ஆ" . 
� இத5 தைலைமயக  வாஷிTட5 நகJ) அைம@A=ளA. 

� இA 1945 6ச பU 27 அ5< #ெரVட5 ZV மாநாV65 அ6#பைடயி) உLவா:க#பVடA. 

� இதி) 189 நாNக= உ<#பினUகளாக உ=ளன.  
� இA, உ<#பினU நாNக= தTகPைடய வாணிப ெசe>A நிைலயி) ஏDபN  சமமDற 

நிைலைய சJெசRய "<கிய கால கடைன வழT"கிறA. 
 

5. ப5னாVN நாணய நிதிய>தி5 ேநா:கTக= யாைவ? 
1. ப5னாVN நாணய ஒ>Aைழ#ைப ஊ:"வி>த). 
2. சம_சரீான ப5னாVN வணிக>ைத உ<தி#பN>Aத). 
3. பJமாDற விகித>தி5 நிைல>த5ைமைய உ<தி#பN>Aத). 
4. நாNகளி5 வாணிப சமநிைலயி), சமநிைலைய சJெசRவதD" உ<#$ நாNகP:" 

ெபாLளாதார உதவி வழT"த). 
5. ெசe>A சமநிைலயி) ஏDபN  சமமDற நிைலைய "ைற>த). 

 

6. ப5னாVN நாணய நிதிய>தி5 பணிக= யாைவ? 
1) இA ப5னாVN அளவி) "<கிய கால கட5 நி<வனமாக ெசய)பNகிறA. 

2) இA பJமாDற விகிதTகளி5 சாதாரண வழிகாVNத)கைள ெசRவதD" உதZகிறA. 

3) இA உ<#$ நாNகளி5 நாணயTகைள த5னக>ேத ைவ>A=ளA. அதிலிL@A கட5 
வாTக: ;6ய உ<#பினU நாNக=, நாணய மதி#ைப ெபD<:ெகா=ளலா  

4) ந)ல வeவான ெபாLளாதார மD<  நிதி: ெகா=ைகைய பி5பD<  நாNகP:" 
ெபாLளாதார நிைல>த5ைம மD<  உலகளாவிய வளU_சி:"  வழி வ":கிறA. 
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5) உ<#$ நாNகளி5 பயf=ள ெகா=ைககைள வe#பN>தZ , ெசய)பN>தZ , 
ெதாழி)YVப உதவி மD<  பயிDசி அளி:கிறA. வTகியி) நிதி நாணய மD<  
பJமாDற  ெகா=ைககைள வ6வைம#பதி) ெதாழி)YVப உதவி ெசRகிறA. 

6) உ<#பினU நாNகளி5 வாணிக சமநிைலயி) ஏDபN  சமமDற த5ைமைய சJ ெசRய 
உதZகிறA. 

 

7. ப5னாVN நாணய நிதிய>தினா), இ@தியா எnவா< ந5ைமைய அைட@A 
இL:கிறA எ5பைத விள:"க. 
1) இ@திய �பாயி5 எளிைமயான மாDறhN: 

� ப5னாVN நாணய நிதிய  உLவா:க#பVட பி5னU, இ@திய �பாயி5 மதி#$ 
தனி>Aவ  ெபD< விளT"கிறA. 

� G5னதாக இA பZBV, vெடUலிT உட5 இைண:க#பVN, அ@நிய ெசலாவணி 
மதி#$ நிUணயி:க#பVடA.  

� அத5 மதி#பானA இ#ெபாkA, தTக>தி5 அ6#பைடயி) நிUணயி:க#பVட, எளிதாக 
மாDற:;6ய ெசலாவணியாக மாறி]=ளA. 

2) வளU_சி நடவ6:ைககP:கான கட5: 
� ப5னாVN நாணய நிதிய>திட , பல வளU_சி> திVடTகP:காக, பலவைகயான கட5 

வசதிகைள இ@தியா ெபD<=ளA. 
3) ெவளிநாVN நாணய>ைத வாT"வதDகான திற5 : 

� வளU@A வL  ேதைவைய \U>தி ெசRய, இ@திய அரசாTக  ெவளிநாVN 
நாணயTகைள அnவ#ெபாkA வாT"கிறA 

4) நி$ணU ஆேலாசைன : 
� ெபாLளாதார பிர_சைனகைள தhU#பதDகாக, ப5னாVN நாணய நிதிய>தி5 

ஆேலாசைனைய, இ@தியா ெபD< வLகிறA.  
� ஐ@தாBN திVட>திD" நிதி ஒA:கீN ெசRவதி), இ@தியாZ:" மிக G:கிய 

ஆேலாசைனகைள வழTகி வ@தA. 
5) இயDைக ேபரழிவி5 ேபாA நிதி உதவி : 

� ப5னாVN நாணய நிதிய>திட  இL@A, இ@தியா அதிக நிதி உதவிைய# ெபD<  
ெவ=ள , ப`ச , \க ப , சனீா மD<  பாகிvதா5 ஆ:கிரமி#$ ேபா5றவDறா) 
ஏDபVட ெபாLளாதார ெநL:க6கைள சமாளி>A உ=ளA. 

6) உலக வTகியி5 உ<#பினU : 
� ப5னாVN நாணய நிதிய>தி), இ@தியா உ<#பினராக உ=ளதி5 அ6#பைடயி), உலக 

வTகியி) உ<#பினராக G6] . 
7) 1991 ெபாLளாதார ெநL:க6யி) உதவி : 

� 1990 - ஆ  ஆBN இ@தியா கNைமயான ெபாLளாதார ெநL:க6ைய எதிUெகாBடA.  
� ெநா6#$ நிைலைய அைட]  தLவாயி), தTக>ைத ப5னாVN நாணய நிதிய>தி) 

அட"ைவ>A, வாணிக ெசe>A நிைலயி) ஏDபVட ெநL:க6ைய சமாளி>தA. 
 

8. உலக வU>தக அைம#பி5 பணிகைள எkAக. 
1) இA உ<#பினU நாNகளி), வU>தக உட5ப6:ைக ேப_iவாU>ைத mல  நிைறேவDற  

உதZகிறA 
2) உ<#பினU நாNகளி) எk  வU>தக  சாU@த பிர_சிைனக= தhU:க உதZகிறA. 
3) வU>தக> தைடகைள "ைற#பதDகாக, இA ெபாAவாக ஏD<: ெகா=ள: ;6ய 

"றியீNகைள அைம:கிறA. 
4) ப5னாVN நாணய நிதிய  மD<  உலக வTகி]ட5 இைண@A, உலகளாவிய 

ெபாLளாதார ெகா=ைககைள வ"#பதி) உதவி $JகிறA. 
5) உலக வU>தக மD<  வU>தக ெதாடU$ைடய அறிZசாU ெசா>A உJைமக= பDறிய 

ெபாA ஒ#ப@த  ெதாடUபான உட5ப6:ைககைள இA ேமDபாUைவ ெசRகிறA. 
6) உ<#$ நாNகP:" இைடயிலான வU>தக>ைத இA ஒkT"பN>AகிறA. 
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9. உலக உலக வU>தக அைம#பி5 ந5ைமகைள விவJ. 
1) சUவேதச சமாதான>ைத ஊ:"வி#பேதாN, ப5னாVN வU>தக  நட>AவதD" ஒL 

உக@த }ழைல உLவா:"கிறA. 
2) இA உ<#$ நாNகளிைடேய ஏDபN  வU>தக �தியான பிர_சைனகைள தhU>A 

ைவ:கிறA. 
3) இA தைடயDற வணிக>தி5 mல , வLமான>ைத அதிகJ>A, ம:களி5 வா^:ைக> 

தர>ைத ேம பN>AகிறA. 
4) உலக வணிக அைம#$ உ<#$ நாNகP:கிைடேய கVN#பாNக= மD<  கVடண 

தைடகைள நh:கி உ=ளA. இA உ<#$ நாNகP:கிைடேய iத@திரமான வU>தக  நைட 
ெப<வதD" உதZகிறA. உ<#$ நாNகளி5 ெசe>A  சமநிைலயி) ஏDபN  
நிைலைய சJெசRய இற:"மதியி) சில கVN#பாNகைள விதி:கிறA. 

5) இA வளL  நாNகளி5 ெபாLளாதார வளU_சி:" மிகZ  ேதைவயான mலதன>ைத 
வழT"வத5 mல  வU>தக ெதாடU$ைடய விஷயTகளி) அவUகP:" அதிக 
G5fJைம அளி:கிறA. 

6) உலக வணிக அைம#$ மBடல மD<  சUவேதச மாநாVைட ஒkT"பN>AகிறA. 
இnவா< வளL  நாNகளி) உலக வU>தக>ைத கVN#பN>A  ெதாழி)YVபTக=, 
விதிக=, ஒkT"Gைறக=, உலகளாவிய �தியி) கிைட:க:;6ய ெதாழி)YVப உதவி 
ஆகியவDைற உ<#$ நாNக= அறி@A ெகா=ள வாR#ைப ஏDபN>AகிறA. 

7) உ<#பினU நாNகளிைடேய கVN#பாடDற வU>தக>ைத ேம பN>Aவத5 mல  உலக 
ம:க= ப)ேவ< விதமான ெபாLVக= வாTகி பய5பN>த வைக ெசRகிறA. 

8) உலக வU>தக அைம#$ வU>தக> தைடகைள "ைற>A=ளA. இத5 mல  உலக  
GkவA  வU>தக  ெபLகி ேதசிய வLமான  மD<  வLமான  ஆகியைவ 
அதிகJ:க உதZகிறA. 

9) உ<#பினU நாNகளி) ஒLவேராN ஒLவU வU>தக உட5ப6:ைக ஒ5ைற 
உLவா:"வதDகான ஒL தள>ைத உலக வணிக அைம#$ வழT"கிறA. உலக வU>தக 
அைம#பி5 உ<#$ நாNக= இ)லாத நிைலயி), உலெகTகிe  உ=ள பல 
நாNகேளாN பல தர#பVட உட5ப6:ைககைள ெசRயேவB6]=ளA. இA ஒL 
;ைரயி5 கீ^ அைன>A நாNகP  வLவதD" வாR#பாக அைமகிறA. 

10) உலக வU>தக அைம#$, கVN#பாடDற வU>தக>ைத பாAகா:க, உ<தி \BN=ளA. 
இA மானியTக= மD<  "வி#$ பDறிய விதிகைள உLவா:கி உ=ளA. 
 

10. உலக வTகியி5 ேநா:கTக= யாைவ? 
1. Gத) உலக# ேபாரா) பாதி:க#பVட நாNகளி) $னரைம>த), வளU_சி அைடய_ 

ெசRத) மD<  உ<#$ நாNகைள G5ேனD<வதD" நhBடகால mலதன>ைத 
வழT"த). 

2. உ<#பினU நாNகளி) mலதன Gத�Vைட ஊ:"வி>த). 
3. உ<#பினU நாNகளி) உ=ள சிறிய மD<  ெபJய அளவி) மD<  அ@நாNகளி) 

AவTக#பVட ெதாழி) திVடTகP:" வழTக#பVட கட5கP:கான 
உ>திரவாதTகைள வழT"தல 

4. ேபாரா) பாதி:க#பVட நாNகளி5 வளU_சி அைட@த நாNகளாக மாD<  வைகயி) 
வளU_சி திVடTகைள அம)பN>Aவதி) உ<தி ெசRத). 

5. நhBடகால mலதன>ைத வழT"வதி5 mல  வணிக எk>A நிைலயிe  ப5னாVN 
வணிக>திe  சமமான வளU_சிைய உ<தி ெசRத). 

 
 
 
 

11. உலக வTகியி5 பணிகைள எkAக? 
1) ேபாJ) பாதி:க#பVட நாNகளி5 $னரைம#$:" உதZகிறA. 
2) ெபாLளாதார வளU_சி மD<  ப5னாVN வணிக  சரீான வளU_சிைய ஊ:"வி:க. 
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3) உ<#பினU நாNகளி) திறேனDற  மD<  ேபா:"வர>A, சாைல ேம பாN உ=ளிVட 
உVகVடைம#$ வசதிகைள ஊ:"வி>த) மD<  வளU>த). 

4) ேபாAமான வளTகைள வழT"வத5 mல , வளL  நாNகளி5 விவசாய மD<  
ெதாழி)Aைற வளU_சிைய ஊ:" வி>த) 

5) உ<#பினUக= நாNகளி) iகாதார , க)வி மD<  சிறிய அளவிலான நி<வனTகைள 
ஊ:"வி#பதD" ேதைவயான வளTகைள வழT"த). 

6) வ<ைமைய அகD<த) உDப>தி> திறைன உயU>Aத), ெதாழி)YVப ஆதரZ 
அளி>த) மD<  ஆராR_சி மD<  வளU_சி ஆகியவDைற வழT"வத5 mல  
உ<#பினU நாNகளி) ம:க= வா^:ைக தர>ைத ேம பN>Aத). 

 

 
அ>தியாய  28.  ெசe>த) சமநிைல மD<  வாணிப_ சமநிைல 

"<விைட வினா:க= 

1. ெசe>த) சமநிைல எ5றா) எ5ன? 

� "றி#பிVட ஒL கால#ப"தியி), ஒL நாV65 "6யிL#ேபாL:"   மDற நாNகளி) 

"6யிL#ேபாUகP:"  இைடயி) ஏDபN , அைன>A ெபாLளாதார நடவ6:ைககளி), 
Gைறயான பதிZகளி), ஒL அறி:ைகேய ெசe>த) சமநிைல ஆ" . 
 

 

2. வாணிப சமநிைல எ5றா) எ5ன? 

� வாணிப சமநிைல எ5பA, ஒL வLட>தி) ஒL நாV65 ஏD<மதி மD<  இற:"மதி 
மதி#$கP:"  இைடயிலான  நிகர விைளைவ  "றி:கிறA. 

�  ஒL நாV65 ஏD<மதிைய விட, இற:"மதி அளZ "ைறவாக இL@தா), அA சாதகமான 

வாணிப_ சம நிைலைய: காVNகிறA. 
�  ஒL நாV65 ஏD<மதிைய விட, இற:"மதி அளZ அதிகமாக இL@தா), அA பாதகமான 

நிைலைய: காVNகிறA. 
 

3. ெசe>த) சமநிைல வைரய< 

� ப5னாVN நாணய நிதிய>தி5 ;D<#ப6, ” அறி:ைக அளி:"   நாNகளி5 

"6யிL#ேபாUகP:"  இைடயிலான, "றி#பிVட ஒL கால>திலான அைன>A 

ெபாLளாதார  நடவ6:ைககளி), Gைற#ப6யான ஒL அறி:ைகேய "றி#பிVட ஒL 

கால>திDகான ெசe>த) நிைல ஆ" ”. 
 

4. தனியாU mலதன>தி5 உ=ளட:க  யாA? 

1. அய)நாVN Gத�Nக= 

2. நhBட கால கட5க= 

3. அய) நாVN நாணய ைவ#$ 
 

5. வTகி mலதன>தி5 உ=ளட:க  யாA? 

� அ5னிய_ ெசலாவணிைய: ைகயாள அதிகார  ெகாBட, வணிக மD<  ;VNறZ 

வTகிகளி5,  ெவளி#$ற  நிதி சாU@த ெசா>Aக=  மD<   ெபா<#$களி5 அளZ, வTகி 
mலதன>தி) அடT"கிறA. 
 

6. அeவ) சாU@த mலதன>தி5 உ=ளட:க  யாA? 

� அeவ) சாU@த mலதன>தி), அய)நாVN நாணய , அரசிட  உ=ள சிற#$ எN#$ 
உJைமக= ேபா5ற வைககளி) உ=ள JசUn வTகியி5 ெசா>Aக= ேபா5றைவ 
அடT"கிறA. 

7. ெசe>த) சமநிைல உ=ளைம#$ இடTக= யாைவ? 

� ெசe>த) சமநிைலயி) நா5" இனTக= உ=ளன.அைவ  
1. நட#$:கண:"    2. mலதன: கண:"      3. ஒLப:கமான ெசe>த)க= கண:"  
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4 . அeவலக சாU@த தhUZ கண:".  
 

சி< விைட வினா:க=. 

1. ெசe>த) சமநிைல அறி:ைக ஏ5 தயாJ:க ேவBN ? 

� ப5னாVN வணிக>தி) ஒL "றி#பிVட கால>திD", ஒL நி<வன>தி5 ெப<த)க= 

மD<  ெசe>Aத)க= ேபா5ற பண# பJமாDறTகளி5 நிகர விைளைவ ஆRZ ெசR]  

ஒL கLவியா" . 
� ெசe>த) சமநிைல, ஒL நாVN அரசி5 பண  சாU@த, ெபாA நிதி ச ப@தமான மD<  

வாணிப: ெகா=ைககைள வ6வைம:க உதZகிறA. 
�  அரi த5 ெகா=ைக G6Zகைள எN#பதDகாக, G:கிய வியாபார நி<வனTகளி5 

ெசe>த) நிைலைய உ5னி#பாக கவனி>A வLகி5றன. 
�  ஒL நாN த5fைடய வளU_சி:கான நிதிைய ெபற, ேபாAமான ெபாLளாதார 

விைளZகைள# ெபD<=ளதா எ5பைத எN>A: காVNகிறA. 
�  இA ஒnெவாL காலாB6Dேகா அ)லA  ஒL வLட>திDேகா  இதDகான அறி:ைக 

தா:க) ெசRய#பட ேவBN . 
 

 

2. ெசe>த) சமநிைல அறி:ைக எைத ெவளி:காVNகிறA?  
� ஒL நாV65 ஏD<மதி அத5 இற:"மதிைய விட அதிகமாக இL@தா), மிைகயாக 

இL:"  இ@த நிைல, அரசாTக  மD<  "6யிL#$க= பாAகா#பாக இL#பைத: 

"றி:கிறA. அைவ உ=நாVN உDப>தி:" ேதைவயான mலதன>ைத வழT"  நிைலயி) 

இL:" . இ@த சாதகமான நிைலயி) மDற நாNகP:" கட5 ெகாN:கZ , அ@ நாVN# 

ெபாL=கைள வாTகZ  G6] . 
�  ஒL நாV65 இற:"மதியானA, ஏD<மதிைய விட அதிகமாக இL@தா), பDறா:"ைற 

நிைலைய iV6: காVNகிறA. இ@த }^நிைலயானA, இற:"மதி ெசRவதD"> 

ேதைவயான ெதாைகைய, பிற நாNகளிட  கடனாக# ெபற ேவB6ய நிைல:" இVN_ 

ெச)கிறA. இA தDகாலிகமாக "<கிய கால# ெபாLளாதார வளU_சிைய உLவா:"கிறA. 
 
 

3. நட#$: கண:கி) வரZ ப:க>தி) ேதா5<  இடTக= யாைவ ? 

1) ெபாLVகளி5 ஏD<மதிக= (கB�:"# $லனாவA)  

2) கB�:" $லனாகாத ஏD<மதிக=. 

3) அய)நாV6) ெசRய#பVட வTகியிய) ேசைவக=. 

4) அய)நாVN ெசRய#பVட கா#பீVN ேசைவக=  

5) ெவளிநாNகளி) ெசRய#பVட Gத�Nக= மD<  கட5களி5  மீA  ெபற#பVட 

வLமானTக= 

6) அய)நாVN iD<லா# பயணிகளா), உ=நாV6) ெசRய#பVட ெசலZக=. 
 

4. mலதன கண:கி5 உ=ளட:கTக= யாைவ?  

1) தனியாU mலதன   

2) பT" mலதன   

3) அeவ) சாU@த mலதன  
 

 
 
ெபL விைட வினா:க=  

1. mலதன கண:கி) கVடைம#ைப விள:". 
    mலதன: கண:கி) m5< இனTக= உ=ளன. 
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அ) தனியாU mலதன   
ஆ) வTகி mலதன   
இ) அeவ) சாU@த mலதன  

       அ)  தனியாU mலதன  :  

� தனியாU mலதன  அய)நாVN Gத�Nக=, நhBட கால கட5க= மD<  அய) நாVN 

நாணய ைவ#$ ஆகியவDைற உ=ளட:கியA 

       ஆ) வTகி mலதன   
� அ@நிய_ ெசலாவணிைய ைகயாள அதிகார  ெகாBட, வணிக  மD<  ;VNறZ 

வTகிகளி5  ெவளி#$ற  நிதிசாU@த ெசா>A:க= மD<  ெபா<#$:களி5 அளZ, வTகி 
mலதன>தி) அடT"கிறA . 

           இ) அeவ) சாU@த  mலதன  : 
� அeவ) சாU@த mலதன>தி) , அய)நாVN நாணய , அரசிட  உ=ள சிற#$ எN#$ 

உJைமக= ேபா5ற வைககளி) உ=ள JசUn வTகியி5 ெசா>Aக= ேபா5றைவ 

அடT"கி5றன. 
 

2. ெசe>த) சமநிைல:"  வாணிப சமநிைல:"  உ=ள ேவ<பாNகைள 

எkAக 

 
 

 
 

ேவ<பாV65 

அ6#பைடயி) 
ெசe>த) சமநிைல வாணிப சமநிைல 

ெபாL= "றி#பிVட ஒL கால#ப"தியி) ஒL 

நாV65 "6யிL#ேபாU கP:" ,  

மDற நாNகளி5  "6யிL#ேபாU 

கP:"  இைடயி) ஏDபN  

அைன>A ெபாLளாதார 

நடவ6:ைககளி5, Gைற#ப6யான 

பதிZகளி) ஒL அறி"றிேய ஆ"  

ஒL நாV65 ஏD<மதி 
மD<  இற:"மதி 
மதி#$கP:" 

இைடயிலான நிகர 
விைளைவ "றி:"  

நடவ6:ைககளி5 

த5ைம 
இA சர:"க= மD<  ேசைவகPட5 

ெதாடU$ைடய நடவ6: ைகக= 

இரBைட]  பதிZ ெசRகிறA 

இதி) சர:"க= 

ெதாடUபான 

நடவ6:ைகக= மVN  

பதிZ ெசRய#பN  

mலதன 

நடவ6:ைககளி) 

பதிZ 

இA mலதன நடவ6:ைககைள பதிZ 

ெசRகிறA 
இA mலதன 

நடவ6:ைககைள பதிZ 

ெசRவதி)ைல 

நடவ6:ைக 

உ=ளைம#$ 
இதி) வாணிப> சமநிைல, ேசைவக= 

சமநிைல, ஒL ப:கமான ெசe>த) 

பJமாDற  மD<  mலதன 

நடவ6:ைகக= அடT"  

ெசe>த) சமநிைலயி5 

நட#$: கண:கி) ஒL 

ப"தி ஆ"  

நிகர விைளZ எ#ெபாkA  ெப<த) மD<  

ெசe>Aத) சமநிைலயி) இL:"  
இA சாதகமாகேவா 

அ)லA பாதகமாகேவா 

அ)லA சமநிைலயிேலா 
இL:"  

ெபாLளாதார 

நிைலைய 

காVNத) 

நாV65 ெபாLளாதார வளU_சிைய 

அறி@A ெகா=ள உதZகிறA 
நாV65 ெபாLளாதார 

வளU_சிைய எN>A: 

காVNவதி)ைல 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 133 

3. வாணிப_ ெசe>த) சமநிைலயி5 சிற#$:;<கைள விள:"க.  
ெசe>த) சமநிைலயி5 G:கிய அ சTக= பிவLமா< :  

1. இA ஒL நாN மD<  உலகி5 பிற நாNகP:" இைடேயயான அைன>A ெபாLளாதார 
பJமாDறTகP:கான Gைறயான பதிZ ஆ" . 

2. இA m5< மாதTகP:" ஒL Gைறேயா அ)லA 12 மாத கால>திDேகா 
தயாJ:க#பNகிறA. அதாவA ெபாAவாக 12 மாதTக= . 

3. இA கB�:"# $லனாக:;6ய  மD<  கB�:" $லனாகாத ெப<த)க= மD<  
ெசe>Aத)கைள உ=ளட:கியA. 

4.  இA நட#$ கண:" மD<  mலதன கண:கி) பதிZ ெசRய#பN  அைன>A# 
ெபாLளாதார நடவ6:ைககைள]   உ=ளட:கியA.  

5. ெபாLளாதார நடவ6:ைகக=,  இரVைட பதிZ Gைற ேகாVபாV65ப6 பதிZ 
ெசRய#பNகி5றன. அத5ப6 ெப<தலக= வரZ ப:க>திeம, ெசe>Aத)க= பD< 
ப:க>திe  பதிZ ெசRய#பNகி5றன. 

6. இA அய)நாVN வாணிக>தி) ஒL நாV65 நிைலைய எN>A: ;<கிறA . 
7. பிறநாVN:"_  ெசe>த ேவB6ய ெதாைகைய விட, ெப<த)க= அதிகமாக 

இL:" ேபாA ெசe>த) நிைல சாதகமான அ)லA உபJ நிைலைய காVNகிறA. 
பிறநாVN:"_  ெசe>த ேவB6ய ெதாைகைய விட, ெப<த)க= "ைறவாக 
இL:" ேபாA, அA பாதகமான அ)லA பDறா:"ைற நிைலைய காVNகிறA. 

8. ெவ#பநிைலமானி  மனித உட)  ெவ#பநிைலைய  காVNவA ேபால, ெசe>த)  நிைல 
நாV65 ஆேரா:கியமான ெபாLளாதார நிைலைய அறிய பய5பNகிறA. சாதகமான 
ெசe>த) சமநிைல, ஒL நாV65 ெபாLளாதார G5ேனDற>ைத] , பாதகமான 
ெசe>த) சமநிைல, ஒL நாV65 ெபாLளாதார பி5னைடைவ]  "றி:கிறA. 

 

அல" 9. இ@திய ஒ#ப@த_ சVட  

அ>தியாய  29.  ஒ#ப@த>தி5 ;<க= 
"<விைட வினா:க= 

1. சVட  எ5றா) எ5ன? 

� வா^:ைகயி) சJயான நட>ைத:" , சGதாய>தி5 Gைறயான ஒkT" Gைற:"  
ஏDபN>த#பVட ஒL விதிேய சVடமா" .  
 

2.  சVட>ைத ஒLவU ஏ5 ெதJ@A ெகா=ள ேவBN ? 
� சGதாய>தி) அைமதி, ஒD<ைம, நhதி, சmக பாAகா#$ மD<  ஒkT" ஆகியவDைற 

சVட>தி5 உதவியா) ஏDபN>த G6] .  
� ஒnெவாL நாV65 அரசியலைம#$_ சVட , உJைமயிய) சVட , "Dறவிய) சVட , 

வJ சVட , ெதாழிலாளU சVட  மD<  வணிக_ சVடTக= பDறி அைனவL  

அறி@திL:க ேவBN .  
� ேமDகBட  சVடTகைள# பDறி ஒLவU அறி@A இL#பாLனா), பிர_சைனகP:" 

எளிதி) தhUZ காணG6] .ஆதலா), சVட>ைத# பDறி ெதJ@A ெகா=வA அவசிய  
ஆகிறA.  
 

3. இளவU ஒ#ப@த>தி) ஈNபட G6]மா? 
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபட> ேதைவயான த"தி உைடய நபUகளா) ேமDெகா=ள#பVட 

உட5ப6:ைக  மVNேம ஒ#ப@த  ஆகிறA. 
� சVட#ப6 உJைம வயA அைட@தவU  மVNேம ஒ#ப@த>தி) ஈNபட G6] .  
� எனேவ, இளவU  ஒ#ப@த>தி) ஈNபட G6யாA. 

 

4. ஒ#ப@த>தி) யாU ஈNபNவாUக=? 

1) சVட#ப6 உJைம வயA அைட@தவU 

2) மன_சமநிைல உைடயவU 

3) சVட>தினா) த"தியDறவU என அறிவி:க# படாத நபUக=. 
 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 134 

5. ஒ#ப@த>ைத வைரய<:க. 

� இ@திய ஒ#ப@த_ சVட  1872 ஒ#ப@த பிJZ 2 (h) 5 ப6, ”சVட>தா) 
நைடGைற#பN>த#பN  ஒL உட5ப6:ைகேய ஒ#ப@தமா" ”. 

 

சி< விைட வினா:க= 

1. GைனZ வைரய<. 

� GைனZ பிJZ 2(a) இ5 ப6, ”ஒLவU ஏேதf  ஒ5< ெசRவதDகாகேவா அ)லA 
ெசRயாம) இL#பதDகாகேவா, த5fைடய விL#ப>ைத மDெறாLவL:" உணU>தி, 
அத5mல  அ_ெசயைல ெசRவதDேகா அ)லA ெசRயாம) இL#பதDேகா அவLைடய 
 இைசைவ# ெபறGய5றா), GதலாமவU G5 ெமாழி@ததாக: ;றலா . 

 
 

2. உட5ப6:ைக எ5றா) எ5ன? 

� உட5ப6:ைக  2(e) இ5 ப6 , “ஒL நபU  மDெறாL நபL:" ெசRய ேவB6ய ம<பய5 
உLவா:"  ஒnெவாL உ<திெமாழி] , உ<திெமாழிகளி5 ெதா"தி] ” 
உட5ப6:ைக ஆ" .  

iL:கமாக,  

                                ஒ#ப@த  =  GைனZ +  ஏD$  
  

3. ெச)லாத ஒ#ப@த>ைத வைரய<:க. 
� சVட>தா)  நைடGைற#பN>த  G6யாத ஒ#ப@த , ெச)லாA ஒ#ப@த  ஆ" .  
� ெச)ல:;6ய ஒ#ப@த>தி5 இ5றியைமயாத ;<க= இதி) இ)ைல.  

எN>A:காVN : 
கட>த) ெபாLVக= வாTக அ)லA விDக ேமDெகா=P  ஒL ஒ#ப@த   ெச)லாத 

ஒ#ப@த   ஆ" . 
 

4. யாU வா:"<தி அளி#பவU வா:"<தி ெப<பவU? 
� ஒL "றி#பிVட கால>தி), வா:"<திைய நிைறேவD<வதாக உ<தி அளி#பவU, 

வா:"<தி அளி#பவU ஆவாU. 
� ம<பயைன அைடய: ;6யவU, வா:"<தி ெப<பவU ஆவாU. 

 

ெபL விைட வினா:க=  

1. சVட#ப6 ெச)ல:;6ய ஒ#ப@த  ஒ5றி5 இ5றியைமயாத ;<க= 
யாைவ? 
1. GைனZ  ஏD$   

� ஒL ஒ#ப@த>திD"  இரBN நபUக= ேதைவ.  

� அவUகளி) ஒL நபU GைனZ  மDெறாLவU ஏD$  ெசRகி5றனU. 

2. சVட உறZ Gைற 

� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN   நபUகளி5  உ=ேநா:க , தTகP:கிைடேய ஓU சVட  உறZGைற 

உLவா:"வதDகாக இL:க ேவBN . 
� சmக த5ைம]ைடய உட5ப6:ைககளி) , சVட உறZGைற இ)ைல எ5றா) 

ஒ#ப@தTகளாக G6யாA. 

3. சVட\Uவமான ம<பய5 ( பிJZ 2d ) 
� ம<பய5 எ5பA, எைதேயf  திL ப#ெப<த) ஆ" . 
�  ம< பய5 இ)லாத உட5ப6:ைக, ெச)லாத  உட5ப6:ைகயா"  

4. சVட\Uவமான ேநா:க  ( பிJZ 23 ) 
� உட5பாV65 ேநா:க , சVட>திD" உVபVN இL:க ேவBN . 
�  இத5 ேநா:க , சVட>A:" $ற பானதாகேவா அ)லA ஒk:க: ேகடானதாகேவா 

அ)லA ெபாA நலf:" எதிராகேவா இL:க:;டாA.  
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5. த5னி_ைசயான இைசZ ( பிJZ 13 மD<  14 )  
� உட5ப6:ைக, நபUகளி5 த5னி_ைசயான இைசவா) ஏDபV6L>த) ேவBN . 
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  நபUக= இைசZ தர ேவBN . 
� அவUக= ஒL விஷய>ைத ஒேர ேநர>தி), ஒேர ேநா:"ட5 உட5பட ேவBN . 

அதாவA, ஒLமி>த கL>A இL:க ேவBN .  

6. ஒ#ப@த த"தி ( பிJZ 11 ) 
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபட> ேதைவயான த"தி உைடய நபUகளா), ேமDெகா=ள#பVட 

உட5ப6:ைக  மVNேம ஒ#ப@த  ஆகிறA. 
   ஒ#ப@த>தி)  ஈNபNவாUக= 

1 சVட#ப6 உJைம வயA அைட@தவU 

2 மன_சமநிைல உைடயவU 

3 சVட>தினா) த"தியDறவU என அறிவி:க# படாத நபUக=. 

7. ெச)லாA என அறிவி:க# படவி)ைல       

� சVட>தா)  ெசய)பN>A  திற5 ெகாBடதாக இL>த) ேவBN . 
� சVட>தா) சில உட5ப6:ைகக=, சVட விேராதமானA அ)லA ெச)லாA என 

ெவளி#பைடயாக அறிவி:க#பVN=ளA. 
 
  2. ஒ#ப@த  மD<  உட5ப6:ைக:"  இைடேய உ=ள ேவ<பாNக= யாைவ? 
 

வ. 
எB 

அ6#பைட ஒ#ப@த  உட5ப6:ைக 

 
 
1 

 
 
வைரவில:கண  

சVட>தா) 

நைடGைற#பN>த#பN  

உட5ப6:ைகயா"  

உட5பாN  எ5பA, 
ம<பய5 உLவா:"  

ஒnெவாL உ<தி 
ெமாழி] , 
உ<திெமாழிகளி) 

ஒnெவாL ெதா"தி]  

 
2 

ெசயலா:க> 

த5ைம 

அைன>A ஒ#ப@தTகP  

ெசய)பN>த G6]  

அைன>A 

உ<திெமாழிகP  

ெசய)பN>த G6யாA 

3 பரvபர உறZ ஒ#ப@த   எ5பA, 
உட5ப6:ைகைய 

உ=ளட:கியA 

உட5ப6:ைகயி), எ)லா 

ஒ#ப@த  உ=ளட:கியA 

அ)ல 

 
4 

ெச)ல:;6யA சVட>திD" உVபVட 

உட5ப6:ைக மVNேம 

ஒ#ப@தமா"  

சVட>திD" உVபVட 

அ)லA உVபடாதைவ]  

உட5ப6:ைக ஆ"  

 
5 

சVட\Uவமான 

கடைம 

அைன>A 

ஒ#ப@தTகளிe  

சVட\Uவமான கடைம 

உ=ளன 

சVட\Uவமான 

கடைமயானA, அைன>A 

உட5ப6:ைகயிe  

இL:க ேவB6ய 

அவசிய  இ)ைல 

 

  3. ெச)eப6யி5 அ6#பைடயி) ஒ#ப@த>தி5 வைகக= யாைவ? 

1. ெச)த" ஒ#ப@த  
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� சVட>தா) நைடGைற#பN>த: ;6ய ஒL உட5ப6:ைகேய, சVட#ப6 ெச)த" 

ஒ#ப@த  ஆ" . 
 

2.  ெச)லாத ஒ#ப@த  

� சVட>தா) நைடGைற#பN>த G6யாA  ஒ#ப@த , ெச)லாA ஒ#ப@த  ஆ" .  
� ெச)ல:;6ய ஒ#ப@த>தி5 இ5றியைமயாத ;<க= இதி) இ)ைல. 

எN>A:காVN : கட>த) ெபாLVக= வாTக அ)லA விDக ேமDெகா=P  ஒ#ப@த  

ெச)லாA ஒ#ப@த   ஆ" . 
3. தவிUத" ஒ#ப@த   

� உட5பாV6)  ஈNபVN=ள  ஒ5<  அ)லA  அதD"  ேமDபVட  நபUக=, இL தர#பினJ5 

விL#பமி5றி  நைடGைற#பN>த#பN   ஒL உட5ப6:ைகையேய,  தவிUத" ஒ#ப@த  

ஆ" . 
4. சVட>A:" Gரணான ஒ#ப@த   

� இA சVட>தா)  தைட ெசRய#பVட ஒ#ப@தமா" .  
� சVட>ைத மீ<கிற த5ைம]ைடய அ)லA ஒk:க:ேகடான அ)லA அ6#பைட ெகா=ைக 

விதிைய மீ<கி5ற ஒ#ப@த , சVட>திD" Gரணான ஒ#ப@த  ஆ" . 
5. நைடGைற#பN>த G6யாத ஒ#ப@தTக=       

� இA சVட>தா) ெசய)பN>த G6யாத "ைறபாNைடய ஒ#ப@தTக= ஆ" .  
� எN>A:காVடாக எk>Aவ6வ  இ5ைம, Gைறயான G>திைரக= இ5ைம ேபா5றைவ 

நைடGைற#பN>த G6யாத ஒ#ப@தTக=. 
 
 

4. உLவா:"  அ6#பைடயி) ஒ#ப@த>தி5 வைகக= யாைவ? 

1) ெவளி#பைட  ஒ#ப@த  
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபNபவUக=, அத5 நிப@தைனகைள]   ;<கைள]  

ஏD<:ெகா=வதாக, ெவளி#பைடயாக உட5பVடா), அA  ெவளி#பைடயான ஒ#ப@த  

என#பNகிறA.  
� ஒ#ப@த>ைத எk>A வ6விேலா அ)லA வாRெமாழியாகேவா ெவளி#பN>தலா . 

2) உVகிைட ஒ#ப@த   
� எk>A mலமாக இ)லாம), ஈNபNபவUகளி5 நட>ைத mலேம ஏDபN  ஒ#ப@த   

உVகிைட ஒ#ப@த  ஆ" .  
� எk>A mல   Gைனேவா அ)லA ஏDேபா இ5றி ெசRய#பN   ஒ#ப@த  உVகிைடயான 

ஒ#ப@த  ஆ" .  

3) ேபா)Z ஒ#ப@த  
� இA சVட>தா) உLவா:க#பN  ஒ#ப@த  ஆ" .  
� ெபாAவாக இA ஒ#ப@தேம இ)ைல.  
� ஒL நபU, ஒLவJ5 இழ#பா) மDெறாLவU த5ைன ெவளி#பN>தி: ெகா=ள ;டாA 

எ5ற ெகா=ைகயி5 அ6#பைடயி) ஆனA.  

4) மைறGக ஒ#ப@த   
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  நபUகளி5 நட>ைதைய]  மD<  ஊக>தி5 அ6#பைடயி) 

ஏDபN  ஒ#ப@தG  மைறGக ஒ#ப@த  ஆ" .  
எN>A:காVN  தானியTகி பண  வழT"  இய@திர>தி5 mல  பண>ைத ெப<த).  

 
5. நிைறேவD<த) அ6#பைடயி) ஒ#ப@த>தி5 வைகக= யாைவ? 

1. நிைறேவறிய ஒ#ப@த   

� ஒ#ப@த>தி5 mல  ஈNபN   இL நபUக=, ஒ#ப@தப6 அவரவUகளி5 கடைமைய 

G6:"  ேபாA, அnெவா#ப@த  நிைறேவறிய ஒ#ப@த  ஆ" . 
 

2. நிைறேவDற#பட ேவB6ய ஒ#ப@த   
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள இL நபUகP:கிைடேய, கடைமக= நிைறேவDற#படாம) 

இL@தா), அnெவா#ப@த  நிைறேவDற ேவB6ய ஒ#ப@த  ஆ" . 
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3. ஒL தைல ஒ#ப@த   
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  நபUகளி) ஒLவU மVNேம தனA வா:"<திைய அ)லA 

கடைமைய நிைறேவDறிய பிற", மDெறாL நபU தனA கடைமைய நிைறேவD<வாU. 
4. இLதைல ஒ#ப@த  

� ஒ#ப@த  ஒ5< உLவா"  ெபாkA,  இL தர#பினL , தTக= கடைமகைள ஆDற 

ேவB6  இL#பி5,  அ>தைகய ஒ#ப@த   இLதைல ஒ#ப@த  என#பNகிறA. 
 

அ>தியாய   - 30  ஒ#ப@த நிைறேவDற  
  

"< விைட வினா:க= 

1. ஒL ஒ#ப@த>ைத நிைறேவDற வழிக= யாைவ ? 
� ஒL ஒ#ப@த  நிைறேவDற#பட இரBN வழிக= உ=ளன. 

1. உBைமயான நிைறேவDற  

2. நிைறேவD<வதDகான GைனZ.  
 
 

2. சVட�தியான பிரதிநிதி எ5பவU யாU ?   
� தனி#பVட ஆDற) சாU@த ஒ#ப@தTகளி) வா:"<தி அளி>தவU, ஒ#ப@த>ைத தனி#பVட 

Gைறயி) நிைறேவDற ேவBN  . 

� அ@நிைலயி) வா:"<தி அளி>தவU இற@AவிVடா) , அ@த ஒ#ப@த  G6வைடகிறA . 

� ஆயிf  தனி#பVட ஆDறைல ந பி இ)லாத ஒ#ப@தTகைள ெபாL>தவைர, வா:"<தி 
அளி>தவU சVட�தியான வாJiதாரU அவரA மைறவிD"  பிற"  நிைறேவDறலா . 
 

3. GகவU எ5பவU யாU ? 
� வா:"<தி அளி>தவJ5  தனி#பVட ஆDறைல ந பி ஒ#ப@த  உLவா:க#பட வி)ைல 

எனி) , அ>தைகய ஒ#ப@த>தி) வா:"<தி அளி>தவJ5 GகவL  நிைறேவDறலா  . 
 

4. இLதர#$ வா:"<திக= எ5றா) எ5ன ? 
� ஒL நபU தனA வா:"<திைய மDறவJ5 வா:"<தி:" ம< பயனாக அளி:" ேபாA, 

அnவிL வா:"<திகP  இLதர#$ வா:"<திக= என அைழ:க#பNகி5றன. 
 
 

5. ஒ#ப@த>ைத யாU நிைறேவDற ேவBN ? 
� ஒ#ப@த>ைத  பி5வLபவUகளி) எவேரf  ஒLவU நிைறேவDறலா  

                  1.  வா:"<தி அளி>தவU  

                  2.  GகவU  

                  3.  சVட�தியான பிரதிநிதி 
 
சி< விைட வினா:க= 
 
 1 . ஒ#ப@த நிைறேவDற எ5றா) எ5ன? 

� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  நபUக= தமA கடைமகைள நிைறேவDறி விVடா) ஒ#ப@த  

நிைறேவDற#பVடதாக கLத#பN . ஒL ஒ#ப@த  நிைறேவDற#பட இரBN 

வழிக= உ=ளன. அைவ, 
1)  உBைமயான நிைறேவDற   
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள நபU, தTக= கடைமகைள ெசRதா) அA உBைமயான 

நிைறேவD<  ஆ" .  
2) நிைறேவD<வதDகான GைனZ  
� வா:"<தி அளி>தவU, ஒ#ப@த>தி5 கீ^ தா5 ஆDற ேவB6ய கடைமைய நிைறேவDற 

G5 வ@A , அைத வா:"<தி ெபDறவU ஏDக ம<:கிறாU.  
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� இA நிைறேவD<வதDகான GைனZ அ)லA GயDசி ெசRத  நிைறேவDற  எ5கிேறா  
 

 
 

2. ஒ#ப@த நிைறேவDற>ைத யாU ;றலா ? 

� கீ^:கBட இ mவJ) யாU ேவBNமானாe  ஒ#ப@த  நிைறேவDற ேகாJ:ைக 

விN:கலா   

1. வா:"<திைய ெப<பவU  

� வா:"<திைய ெப<பவU மVNேம ஒ#ப@த நிைறேவDற>ைத ேகார உJைம]=ளவU 
 

2. சVட�தியான பிரதிநிதி  
� சில }^நிைலகளி) சVட�தியான பிரதிநிதி நிைறேவDற>ைத: ேகாறலா  

3. m5றாவA நபU  

� விதிவில:காக, சில }^நிைலகளி) அயலாU ;ட நிைறேவDற>ைத: ேகாL  உJைம 

ெப<கிறாU. 

 

3. இLதர#$ வா:"<தி பDறி ;<க. 
� ஒL நபU தமA வா:"<திைய: மDெறாLவU வா:"<தி:" ம< பயனாக அளி:"  

ெபாkA, அnவிL வா:"<திகP  இLதர#$ வா:"<தி என அைழ:க#பNகி5றன . 
இL தர#$ வா:"<திகளி5 வைகக= 

1) இL தர#$ மD<  த5னி_ைசயான வா:"<தி 
2) இL தர#$ மD<  சாU@திL:கி5ற வா:"<திக= 
3) இL தர#$ மD<  ஒேர சமய>தி) நிைறேவDற#பட ேவB6ய வா:"<திக=. 

 

4. ;VN வா:"<தி அளி>தவU எ5பவU யாU ? 

அ) ;VN ெபா<#$களி5 ஒ#பைட#$ ( பிJZ 42 )  
� இரBN அ)லA அதD" ேமDபVட நபUக= ;Vடாக வா:"<திகைள அளி>A இL@தா), 

அைனவLேம இைண@A நிைறேவDற ேவBN . 
� ஏேதf  ஒL ;VN வா:"<தி அளி>தவU இற@AவிVடா), அவரA   வாJiதாரL , பிற 

உயிL=ள ;VN வா:"<தி அளி>தவL  ேசU@A ஒ#ப@த>ைத  நிைறேவDற ேவBN .  

      ஆ) ;VN உJைமகளி5 ஒ#பைட#$ ( பிJZ 45 )   
� பல நபUக= ;Vடாக ஒL நபJட  இL@A வா:"<தி ஒ5ைற ெப< ெபாkA, 

அைனவL  இைண@A, அnவா:"<திைய நிைறேவDற ேவBN  எ5<  ேகா<  

உJைம உBN. 
� ஏேதf  ஒL ;VN வா:"<தி ெபDறவU இற@AவிVடா), அவரA வாJi தாரL , பிற 

உயிL=ள ;VN வா:"<தி ெபDறவL  ேசU@A ஒ#ப@த>ைத  நிைறேவDற ேவBN  

என: ;றலா . 
 

ெபLவிைட வினா:க=  
1. நிைறேவDற>தி5 ேநரG , காலG  பDறிய விதிகைள விள:". 

� ஒ#ப@த>தி5  நிைறேவDற>தி) ேநர , இட  மD<  விகித  ஆகியைவ ஒ#ப@த>தி) 

ஈNபN  நபUக= G6Z ெசRA ெகா=ள ேவBN .  
� இA ெதாடUபாக ஒ#ப@த  சVட>தி) 46 Gத) 50 வைர ப)ேவ< சVட விதிக= 

"றி#பிட#பVN=ளன. 

1. ேநர  நிUணயி:க#படாைம ( பிJZ 46 )  

� நிைறேவD<வதD"Jய ேநர  நிUணயி:க#படவி)ைல எனி), ஒL வா:"<தி 
அளி>தவU, ஒL நியாயமான கால>திD"= ஒ#ப@த>ைத நிைறேவDற ேவBN .  

� நியாயமான கால  எ5பA, ஒ#ப@த>ைத]  அ)லA ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  நபUகளி5 

எBண  ஆகியவDைற# ெபா<>A அைம] . 
2.  நிைறேவD<வதD"Jய  காலG   இடG   "றி#பிட#பV6L@தா) ( பிJZ 47 )       
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� சில சமயTகளி), நிைறேவD<வதD"Jய காலG , இடG  "றி#பிட#பV6L@A  

வா:"<தி ெபDறவU, அைத நிைறேவD<மா< ேகVகாம) இL:கிறாU. 
�  இ@த சமயTகளி) வா:"<தி அளி#பவU, தனA வா:"<திைய "றி#பிVட நாளி), 

வணிக ேநர>தி), "றி#பிVட இட>தி) நிைறேவDற#பட ேவBN . 
3. ஒL "றி#பிVட நாளி) நிைறேவDற   ( பிJZ 48 )  

� ஒ#ப@த  நிைறேவD<வதDகான நா= "றி#பிட#பVN இL@தாe , வா:"<தி ெப<வU 

ேகV"  ெபாkAதா5, வா:"<தி அளி>தவU தனA வா:"<திைய ெசRAG6:க 
ேவBN . 

4. இட  "றி#பிடாம), விBண#பி:காம) இL:" ேபாA ( பிJZ 49 )  

� சில சமயTகளி), ஒ#ப@த>தி) வா:"<திைய நிைறேவDற ேவB6ய இட  

"றி#பிட#பV6L:காA. 
�  ேமe  வா:"<தி] , வா:"<தி ெபDறவJ5 விBண#ப  இ5றி நிைறேவDற#பட 

;6யதாக இL:" .  
� இnவித சமயTகளி) வா:"<தி அளி>தவU வா:"<திைய ெபDறவJட , நிைறேவDற  

எT" ெசRய ேவBN  எ5< ேகVN, அவU நியமி>த இட>தி) அைத நிைறேவDற 

ேவBN . 
5. நிைறேவD<  வித  மD<  கால  ( பிJZ 50 )  

� வா:"<தி ெபDறவU, வா:"<திைய நிைறேவD<  விதG  மD<  காலG  

நிUணயி>A, பிற" அத5ப6 ஒ#ப@த  நிைறேவDற#பட ேவBN . 
 
 

2. நிைறேவDற>தி5 கால  எ5பA ஒL G:கிய காரணி எ5ற விதிைய: 
;<க. 
1) நிைறேவD<வதD"Jய  காலG   இடG   "றி#பிட#பV6L@தா) ( பிJZ 47 )       

� சில சமயTகளி), நிைறேவD<வதD"Jய காலG , இடG  "றி#பிட#பV6L@A  

வா:"<தி ெபDறவU, அைத நிைறேவD<மா< ேகVகாம) இL:கிறாU. 
� இ@த சமயTகளி) வா:"<தி அளி#பவU, தனA வா:"<திைய "றி#பிVட நாளி), வணிக 

ேநர>தி), "றி#பிVட இட>தி) நிைறேவDற#பட ேவBN . 
2) நிைறேவD<  வித  மD<  கால  ( பிJZ 50 )  

� வா:"<தி ெபDறவU, வா:"<திைய நிைறேவD<  விதG  மD<  காலG  

நிUணயி>A, பிற" அத5ப6 ஒ#ப@த  நிைறேவDற#பட ேவBN . 
 

 

3. ெசe>Aத)கைள ஒA:கிைவ>த) எnவா< நைடெப<கிறA எ5பைத: ;<. 
� கடனாளி ஒLவU மDறவJட  இL@A ப)ேவ< கட5கைள ெபDறிL@A, கட5 

Gkவைத]  தhU:க# ேபாAமான அளைவ விட "ைற@த ெதாைகைய ெசe>A  
ெபாkA, அ>ெதாைகைய அவLைடய எ@த: கடைன தhU:க பய5பN>த ேவBN  என 
ஒL பிர_சைன ஏDபNகிறA. 

� ெசe>த)கைள ஒA:கி ைவ>த)ெதாடUபான விதிக= 59 Gத) 61 வைரயிலான 
சVட#பிJZகளி) "றி#பிட#பVN உ=ளன. அைவயாவன, 

1. தhU:க#பட ேவB6ய கட5 iV6:காVட#பV6L:"  ெபாkA 
� "றி#பிVட கடைன தhU:க, தா5 அf#$  ெதாைகைய# பய5பN>Aமா< கடனாளி 

ேவBNேகா= விN:க G6] . 
� அ>ெதாைகைய, கட5 அளி>தவU  ஏD<:ெகாBடா), அவU அnவாேற அ:கடைன> 

தhU:க# பய5பN>த ேவBN . 
2.  தhU:க பட ேவB6ய கட5 iV6:காVட படாத ெபாkA  

� கடனாளி அளி>த ெதாைக, எ@த கடைன அைட:க# பய5பN>த#பட ேவBN  
எ5பைத iV6:காVட ெபாkA, கட5 அளி>தவJ5 விL#ப>திD" ஏDப, 
அ>ெதாைகைய பய5பN>தி: ெகா=ளலா   

3. கடனாளி iV6:காVடZ  கட5 அளி>தவU ஒA:கீN ெசRயZ  தவ<  ெபாkA   
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� ஒ#ப@த நபUக=, எ:கடf:" என ஒA:கீN ெசRயவி)ைல எனி), காலவJைச#ப6 
Gத5Gதலி) ெபற#பVட கடைன> தhU#பதD"# பய5பN>த#பN .  

� ஒLேவைள, கட5 அைன>A  ஒேர நிைலயி) இL#பி5, விகிதா_சார அ6#பைடயி) 
அைவ தhU:க#பN . 

 

 

அ>தியாய  31 - ஒ#ப@த விNவி#$ மD<  ஒ#ப@த மீ<ைக 
 

"< விைட வினா:க=  

1. இLதர#$ உட5ப6:ைக mல  விNவி#பி5 வைகக= யாைவ?  
� உட5பாV65 விைளவாக  ஒ#ப@த   ஏDபNவA ேபால, அதி) ஈNபVN=ள நபUக= 

ஒ5றிைண@A  உட5பாVைட ஒL G6Z:" ெகாBN வரலா .  
� இLதர#$  உட5ப6:ைகயி5  mல   விNவி#$, பி5வL  ஏேதf  வழிகளி) 

இL:கலா . அைவ, 
1) ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள நபUக= ெவளி#பைடயாகேவா அ)லA  உVகிைடயாகேவா 

ஒ#ப@த>ைத G6Z:": ெகாBN வரலா . 
2) இLதர#$  விNவி#$, பி5வL   ஏேதf  ஒL வழியி) ெசRய#படலா . அைவ : - 

பJமாDற , திL>த ,  த=Pப6,  ர>A ெசRத),  தளU>த),  இைண#$. 
 
 

2. நிைறேவDற இயலாத ேபாதலி5 வைகக= யாைவ? 
1) உட5ப6:ைக ஏDபN  ெபாkேத நிைறேவDற இயலாைம. 
2) ஒ#ப@த  உLவாகிய பி5னU ஏDபN  இயலாைம. 

 

3. பணி:" ஏDற ெதாைக எ5றா) எ5ன?  
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  ஒL நபU வா:"<திைய நிைறேவDறிய பி5னU, மDெறாL நபU 

ஒ#ப@த>ைத மீ<வதா), பணி:" ஏDற ெதாைக எ5ற ;D< எkகிறA . 
� ” எnவளZ ஈVட#பVடேதா அnவளZ” எ5ற ெசா)லி5 ெபாL= ” பணி:ேகDற 

ெதாைக” என#பNகிறA. 
 

சி< விைட வினா:க=  
 

1. இLதர#$ உட5ப6:ைகயி5 mல  விNவி#பி5  வைகக= யாைவ? 
 

� உட5பாV65 விைளவாக  ஒ#ப@த   ஏDபNவA ேபால, அதி) ஈNபVN=ள நபUக= 

ஒ5றிைண@A  உட5பாVைட ஒL G6Z:" ெகாBN வரலா .  
� இLதர#$  உட5ப6:ைகயி5  mல   விNவி#$, பி5வL  ஏேதf  வழிகளி) 

இL:கலா . அைவ, 
1) ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள நபUக= ெவளி#பைடயாகேவா அ)லA  உVகிைடயாகேவா 

ஒ#ப@த>ைத G6Z:": ெகாBN வரலா . 
2) இLதர#$  விNவி#$, பி5வL   ஏேதf  ஒL வழியி) ெசRய#படலா . அைவ : - 

பJமாDற , திL>த ,  த=Pப6,  ர>A ெசRத),  தளU>த),  இைண#$. 
 

 
 

2. நிைறேவDற>தி5 அ6#பைடயி) ஒ#ப@த விN#$ எ5றா) எ5ன? 
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள நபUக=, தமA கடைமகைள_ ெசRதா), ஒ#ப@த  

நிைறேவDற#பVடதாக கLத#பN . 
� நிைறேவDற  எ5பA உட5பாV65ப6  இL:க ேவBN . 
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� வா:"<தி அளி>தப6 "றி#பிVட கால>தி), "றி#பிVட Gைறயி) ஒ#ப@த  

நிைறேவDற#பட ேவBN . 
நிைறேவDற  இரBN வைக#பN   

அ)  உBைமயான நிைறேவDற      ஆ)  நிைறேவD<வதாக  GைனZ  ெசRத). 
 
 

3. ஒ#ப@த  நிைறேவDற இயலாA ேபாதe:கான காரணTக= யாைவ? 

� ஒL ஒ#ப@த>ைத நிைறேவDற G6யாம) ேபானா), அA இயலாA ேபாதலா) 
விNவி#$ என#பN . 

� நிைறேவDற  இயலாத ேபாத) இரBN வைக#பN . 
1. உட5ப6:ைக ஏDபN  ெபாkேத நிைறேவDற இயலாைம. 
2. ஒ#ப@த  உLவாகிய பி5னU ஏDபN  இயலாைம. 

 

4. இழ#பீN ெதாைக ெதாடUபான ப)ேவ< விதிக= யாைவ?  
� இழ#பீN எ5பA, ஒ#ப@த  மீறிைகயா) பாதி:க#பVட நபU அைட@த நVட>ைத 

ஈNகVN  வைகயி), தவறிைழ>த நபரா) அளி:க#பN  பண  சாU@த ஈN ஆ" .  
� ஆகேவ பாதி:க#பVட நபU, ஒ#ப@த   மீ<ைக:" காரணமான நபU மீA, இழ#பீN 

ெப<  வைகயி) சVட நடவ6:ைக எN:கலா . 
� இ@திய ஒ#ப@த_ சVட  1872 பிJZ 73 இ5 ப6 ,ஒ#ப@த>ைத மீ<  நபU, அதனா) 

பாதி:க#பVட நபL:" இழ#பீN அளி:"  ெபா<#$ உ=ளA. 
 
 

ெபLவிைட வினா:க= 

1. ஒ#ப@த விNவி#$ வழிகைள விள:"க. 
1 நிைறேவDற>தி5 mல  விNவி#$  

� ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள நபUக=, தமA கடைமகைள_ ெசRதா), ஒ#ப@த  

நிைறேவDற#பVடதாக கLத#பN . 
� நிைறேவDற  எ5பA, உட5பாV65 ப6 இL:க ேவBN . 
� வா:"<தி அளி>தப6 "றி#பிVட கால>தி), "றி#பிVட Gைறயி) ஒ#ப@த  

நிைறேவDற#பட ேவBN . 
நிைறேவDற  இரBN வைக#பN   

அ)  உBைமயான நிைறேவDற      ஆ)  நிைறேவD<வதாக  GைனZ  ெசRத). 

2 இLதர#$ உட5ப6:ைகயி5 mல  விNவி#$  
� ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  நபUகளி5  உட5ப6:ைக, இLதர#$  ஒ>A:ெகா=வத5 mல  

உட5பாVைட G6:கலா . 
� உட5பாV65 விைளவாக ஒ#ப@த  ஏDபNவA ேபால, அதி) ஈNபVN=ள  நபUக= 

ஒ5றிைண@A, உட5பாVைட  ஒL G6Z:" ெகாBN வரலா .  
� இLதர#$  உட5ப6:ைகயி5 mல  விNவி#$, பி5வL  ஏேதf  ஒL வழியி) 

ெசRய#படலா .அைவ : -  
     பJமாDற ,திL>த , த=Pப6, ர>A ெசRத),  தளU>த),  இைண#$ 

3 இயலாA ேபாதலா) விNவி#$  

� சில நிக^_சிகளா), ஒL ஒ#ப@த>ைத நிைறேவDற G6யாம) ேபானா), அA 
இயலாA ேபாதலா) விNவி#$ என#பN .  

� நிைறேவDற  இயலாத ேபாத) இரBN வைக#பN . 
1. உட5ப6:ைக ஏDபN  ெபாkேத நிைறேவDற இயலாைம. 
2. ஒ#ப@த  உLவாகிய பி5னU ஏDபN  இயலாைம. 

 
4 கால  கட@A ேபாவதா) விNவி#$  

� வைரயைற_ சVட  163 - 5 ப6, ஒ#ப@த  ஒ5<, "றி#பிVட கால>திD"= 

நிைறேவDற#பட ேவBN . 
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� ஒ#ப@த   நிைறேவDற#படாம)  இL@தா), அதனா) பாதி:க#பVட நபU "றி#பிVட 

கால>திD"= சVட நடவ6:ைக எN:காவிVடா), ஒ#ப@த>ைத நிைறேவDற: ேகாL  

உJைமைய இழ@A விNகிறாU. 
5 சVட>தினா) விNவி#$  

� சVட>தினா) விNவி#$ எ5பA, சVட>தி5 தைலயீV6னா) ஒ#ப@த  ஒ5< 
விNவி:க#பNவைத இA "றி:" . 

� இA பி5வL  ஏேதf  வழிகளி) ெசRய#படலா .  
1) இற#$  

• தனி#பVட ஆDறைல ந பி]=ள ஒ#ப@தTகளி), வா:"<தி அளி>தவU 
இற@தZட5 அnெவா#ப@த  G6Z:" வ@AவிN . 
 

2) இைண#$ 
• ஒL நபJ5 "ைற@தளZ உJைமயானA, அவL:" வ@A ேசL  உயU@த 

அளZ உJைம]ட5 இைண#பைத: "றி:" .  
3) ெநா6#$ நிைல 

• ஒ#ப@த>தி) ஈNபVN=ள ஒLவU, ெநா6#$ நிைல அைட@A விVடா), 
அவLைடய அைன>A ெபா<#$களி) இL@A  விNவி:க#பNகிறாU. 

4) G:கியமான திL>த   
• ஒL ஒ#ப@த>தி) ஈNபN  ஒL நபU, அN>தவJ5 அfமதியி5றி 

ஒ#ப@த>தி) நிப@தைனகளி) திL>த  ெசRவாேரெயனி), ஒ#ப@த>ைத 
G6Z:": ெகாBN வரலா .  

 

2. இழ#பீN எ5றா) எ5ன? ப)ேவ< வைகயான இழ#பீN யாைவ?  
� இழ#பீN எ5பA, ஒ#ப@த  மீறிைகயா) பாதி:க#பVட நபU அைட@த நVட>ைத 

ஈNகVN  வைகயி), தவறிைழ>த நபரா) அளி:க#பN  பண  சாU@த ஈN ஆ" .  

� ஆகேவ பாதி:க#பVட நபU, ஒ#ப@த  மீ<ைக:" காரணமான நபU மீA, இழ#பீN 
ெப<  வைகயி) சVட நடவ6:ைக எN:கலா . 

� இ@திய ஒ#ப@த_ சVட  1872 பிJZ 73 இ5 ப6, ஒ#ப@த>ைத மீ<  நபU, அதனா) 
பாதி:க#பVட நபL:" இழ#பீN அளி:"  ெபா<#$ உ=ளA. 

� இழ#பீN நா5" வைககளாக உ=ளA. அைவ – 

1) சாதாரண இழ#பீNக= 

2) சிற#$ இழ#பீNக= 

3) பழிவாT"  த5ைம]=ள அ)லA G5மாதிJ இழ#பீNக= 

4) ெபயரளZ இழ#பீNக=. 
 
  

அல" 10. ேநUGக மD<  மைறGக வJக= 

அ>தியாய  32 - ஒ#ப@த விNவி#$ மD<  ஒ#ப@த மீ<ைக 
 

"< விைட வினா:க= 

1. வLமானவJ எ5றா) எ5ன? 
� ஒL நபJ5 வLமான>தி5 மீA iம>த#பN  வJ, வLமான வJ என#பN .  
� இA ஒL ேநUGக வJ ஆ" .  
� இnவJயி) வJ_iைமயிைன, மDெறாLவU மீA மாDற இயலாA. 

 

2. G@ைதய ஆBN எ5றா) எ5ன?     
� ஒL வLட>தி) ஈVட#பVட வLமான , அN>த ஆB6) வJ விதி#பிD" உVபN .  
� வLமான  ஈVட#பVட ஆBN, G@ைதய ஆBN என#பNகிறA.  
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� G@ைதய ஆBN எ5பA, எ#ெபாkA  ஏ#ர) 1 இ) ெதாடTகி மாU_ 31 இ) G6ய: 
;6ய வைகயி) இL:" .  

� ேமe  இA நிதியாBN எ5<  அைழ:க#பN . 
 

3. தனிநபU வைரய< 
 “நபU” எ5ற ெசா)லி) பி5வLபவUக= அடT"வU. 
   1. தனிநபU. 
   2. இ@A ;VN: "N ப  
   3. ;VN#பT" நி<ம  
   4. ;VடாBைம நி<வன . 
   5. பல நபUகளி5 சTகTக  அ)லA தனிநபJ5களி5 "kம  ( ;VNறZ) 
   6. உ=ளாVசி நிUவாக . 
   7. சVட �தியான ெசயDைக நபUக=. 
 

4. மதி#பீN ெசRய#பN  நபU எ5பவU யாU?         
� சVட>தி5 கீ^ யாரா) வLமான வJ அ)லA ஏேதf  பிற பண>ெதாைக 

ெசe>த#பVடதாக உ=ளேதா, அ@த நபU மதி#பீV6D" உJயவU ஆவாU. 
 

 
5. கண:கீVN ஆBN எ5றா) எ5ன? 

� ஏ#ர) 1 ஆ  ேததி ெதாடTகி, அN>த ஆBN மாU_ 31- ஆ  ேததி G6]  காலகVடேம 
மதி#பீVN ஆBN என#பNகிறA.  

� இதைனேய கண:கீVN ஆBN எ5<  ;<#பNகி5றA. 
 
 

சி< விைட வினா:க=  
 

1 Gk ெமா>த வLமான  எ5றா) எ5ன? 
 

� வLமான வJ_  சVட#ப6, ஐ@A தைல#$களி) வLமானTக= தனி>தனியாக 

கண:கிட#பN .  
� இ> தைல#$களி) கீ^ ெபற#பN  வLமான>தி5 ;VN> ெதாைகயி) இL@A, 

நVடTக= ஏேதf  இL#பி5, அைவ கழி:க#பVN கிைட:"  ெதாைக, Gk ெமா>த 
வLமான  என அைழ:க#பNகிறA. 

1. ச பள வLமான                                                                                                                   - - - - - - - 

2. வ hVN ெசா>திலிL@A வLமான                                                                                     - - - - - - - 

3. வாணிக  மD<  அeவ) சாU@த ெதாழிலி) வLமான                    - - - - - - - 

4. mலதன வLமான                                                                                                                   - - - - - - - 

5. ஏைனய ஆதாரTகளி) இL@A வLமான                                                                    - - - - - - - 
 

   Gk ெமா>த வLமான                                                                                                    - - - - - - 

 
 

2 ஐவைக வLமான தைல#$கைள வJைச#பN>Aக 
1. ச பளTகளிலிL@A வLமான    (பிJZ 15 - 17) 
2. வ hVN_ ெசா>திலிL@A வLமான   (பிJZ அ>தியாய  25 – 27 )  
3. வாணிக  மD<  அeவ) சாU@த ெதாழிலி) இலாபTக= மD<  ஆதாயTக= (பிJZ 

28 -  44) 
4. mலதன ஆதாயTக=  ( பிJZ 45 - 55 )  
5. ஏைனய ஆதாரTகளிலிL@A வLமான   (பிJZ 56 - 59 ) 
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3. ேவளாBைம வLமான   -- "றி#$ வைரக. 

� பிJZ 2 (1A)  இ5 ப6, விவசாய  சாU@த வLமான>தி) அடT"வன பி5வLமா<: 
1) இ@தியாவி) அைம@A=ள  மD<   விவசாய   சாU@த  ேநா:கTகP:" 

பய5பN>த#பN   நில>தி) இL@A, ெபற#பVட  ஏேதf  வாடைக அ)லA 
வLவாR. 

2) விவசாய விைளெபாLVகைள ச@ைத:ேகா அ)லA  விDபைன:ேகா  த"@ததாக 
மாD<வதDெகன ெபற#பVட, ஏேதf  கVடண , விவசாய  விைளெபாLVகைள 
பதன   ெசRத)  உ=ளிVட விவசாய   சாU@த  நடவ6:ைககளி5  mல   நில>தி) 
இL@A  ெபற#பVட  ஏேதf   வLமான . 

3) "றி#பிVட நிப@தைனகP:"  உVபVN  ஒL பBைண  கV6ட>தி) இL@A, 
ெபற#பVட வLமான . 

4) நாD<#பBைணயி)  வளU:க#பVட  நாD< அ)லA  ெச6 mல   ெபற#பVட 
வLமான . 
        இ@த ேவளாB வLமான  GkவA  வLமான வJயி) இL@A, வில:" 
அளி:க#பVN=ளA. 
 
 

4. ெமா>த வLமான  எ5பA "றி>A நhவிU அறிவA யாA? 

 
� Gk வLமான>திலிL@A 80C Gத) 80U வைரயிலான பிJZகளி5 கீ^, கழிZகைள 

கழி>தபி5 கிைட:"  ெதாைகேய வLமான  ஆ" . 
 Gk ெமா>த வLமான                                  - - - - - 
 கழி:க:   கழிZக= (பிJZ 80C Gத) 80U )                   - - - - - 
 
 ெமா>த வLமான                                         - - - - - 
 
கழிZக= 80C Gத) 80U வைர: ஒL சில உதாரணTக=:  
      ேசமநல கா#$ நிதியி) ெதாழிலாளJ5 பTகளி#$, ஆ]= கா#பீVN Gைனம  
ெசe>தியA, "ழ@ைதகளி5 க)வி கVடண , ேதசிய ேசமி#$ ப>திர>தி) Gத�N, 
வ hVN: கட5 திL#பி ெசe>தியA Gதலியன. 
 

5. "றி#$ வைரக: (அ)  ேநர6 வJ  (ஆ)  மைறGக வJ.  

 (அ)  ேநர6 வJ  
� ேநUGக வJ எ5பA, யாU மீA வJ விதி:க#பNகிறேதா அவேர அnவJைய 

ெசe>Aவதா" .  

� அதாவA  ேநUGக வJயி)  வJ தா:கG , வJ நிைல#பாN , ஒLவU  மீேத 

விkகி5றன.  

� இnவா<, வJ தா:கG , வJ நிைல#பாN   ஒLவU மீேத  விk  வைகைய_ சாU@த 

வJக=,  ேநUGக வJக= என#பN .  

� இைவ ேநர6 வJக= எனZ  அைழ:க#பN . 

(ஆ)  மைறGக வJ 
� மைறGக வJகளி), வJ> தா:கG , வJ நிைல#பாN  ேவ<பVட நபUகளி5 மீA 

விkகி5றன.  

� இைவ யாU மீA விதி:க#பNகி5றனேவா, அவUகளா) iமக#பNவதி)ைல.  

� இைவ மDறவUகP:" மாDறி அளி:க#பNகிறA. 
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� அதாவA சர:" மD<  ேசைவகைள வழT"  விDபைனயாளU மீA, வJ 
விதி:க#பVN, அவDைற வாT"பவரா) ெசe>த#பN  வJேய மைறGக வJ ஆ" . 
உதாரண  : சர:" மD<  ேசைவ வJ (GST)  

 

ெபL விைட வினா:க= 
 

1) வLமான வJயி5 ஐ@A சிற#$: ;<கைள எkAக. 
சிற#பிய)$க= 

1) அரசிய) அைம#பி5 ப6 விதி:க#பNகிறA. 

2) ம>திய அரசா) விதி:க#பNகிறA 

3) ேநUGக வJ 

4) ஆBN வJ 

5) நபJ5 மீA வJ விதி:க#பNகிறA 

6) வLமான>தி5 மீA வJ கண:கிட#பNகிறA 

7) "றி#பிVட வ hத>தி) விதி:க#பNகிறA  

8) G@ைதய ஆB65 வLமான  மதி#பீVN ஆB6) மதி#பிட#பNகிறA. 

9)  ம>திய ேநர6 வJக= வாJய>தா) (CBDT)  நிUவகி:க#பNகிறA. 

10) இ@தியா GkவA  ெபாL@A  த5ைம உைடயA. 

 

2) வJ எ5பதD" வைரவில:கண  த@A ேநர6 மD<  மைறGக வJைய 
உதாரண>Aட5 விள:"க. 
வJ எ5பத5 ெபாL=:  

� எ@த விதமான பயைன]  ேநர6யாக திL ப# ெப<  எதிUபாU#பDற, அரசா) 

iம>த#பN , ஓU கVடாய: கVடண  வJ ஆ" .  

� அதாவA ம:களா) அரi:" அளி:க#பN , ஓU கVடாய: கVடண  அ)லA பTகளி#ேப 

வJ ஆ" . 

        வJகளி5  வைகக=: இ@தியாவி) வJக=, பி5வL  இரBN பிJZகளாக வைக#பN>த#  
                                   பVN=ளA. 
          1. ேநUGக வJக=: 

� ேநUGக வJ எ5பA, யாU மீA வJ விதி:க#பNகிறேதா அவேர அnவJைய 

ெசe>Aவதா" .  

� அதாவA  ேநUGக வJயி)  வJ தா:கG , வJ நிைல#பாN  ஒLவU  மீேத விkகி5றன.  

� இnவா<, வJ தா:கG , வJ நிைல#பாN   ஒLவU மீேத  விk  வைகைய_ சாU@த 

வJக=  ேநUGக வJக= என#பN .  

� இைவ ேநர6 வJக= எனZ  அைழ:க#பN . 

� அதாவA,  தனி நபJ5 வLமான  அ)லA  அவJ5  ெச)வ>தி5 மீA விதி:க#பVN, 
அவரா) ெசe>த#பN  வJயா" .  

� இ@தியாவி), அைன>A ேநர6 வJகP  ம>திய அரசி5 கVN#பாV6) உ=ளA. 

ேநUGக வJக=:     

• வLமான வJ 
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• நி<ம வJ 

• ெசா>A வJ 

• அ5பளி#$ வJ ( ந5ெகாைட வJ )  

• பBைண வJ 

• பய5க= வJ 

 2. மைறGக வJக= :   

� மைறGக வJகளி), வJ> தா:கG , வJ நிைல#பாN  ேவ<பVட நபUகளி5 மீA 
விkகி5றன.  

� இைவ யாU மீA விதி:க#பNகி5றனேவா, அவUகளா) iமக#பNவதி)ைல.  

� இைவ மDறவUகP:" மாDறி அளி:க#பNகிறA. 

� அதாவA சர:" மD<  ேசைவகைள வழT"  விDபைனயாளU மீA, வJ 
விதி:க#பVN, அவDைற வாT"பவரா) ெசe>த#பN  வJேய மைறGக வJ ஆ" . 
உதாரண  : சர:" மD<  ேசைவ வJ (GST)  

 

3) ஊதிய வLமன>தி) இட ெபற: ;6ய ப>A வLமானTகைள 
வJைச#பN>Aக.             

� வLமான வJ_ சVட>தி5  பிJZ 2 (24) வLமான  எ5ற ெசா)e:", இல:கண  

வழTகி]=ளA.  அத5ப6, வLமான  எ5ற ெசா)லி) பி5வLவன அடTகி]=ளன.  

1) வியாபார  அ)லA ெதாழிலி) ஏDபVட லாப  மD<  ஆதாய .  

2) பTகாதாய  

3) ெதாBN நி<வனTக= அ)லA அற:கVடைளக=, மL>Aவமைனக= மD<  
ஏைனய க)வி நி<வனTக= ெபL  ந5ெகாைடக=.  

4) ஊதிய>திD" மாDறாக ெப<  இதர வLமானTக=.  

5) ஏD<மதி:காக வழTக#பN  ப)ேவ< விதமான ஊ:க>ெதாைகக=.  

6) ;Vடாளி ஒLவU, ;VடாBைம நி<வன>திலிL@A ெப<  வV6, ஊதிய , 
ஊ:க>ெதாைக, கழிZ அ)லA ேம) வLமான .  

7) mலதன ஆதாயTக=.  

8) தமA உ<#பினUகPட5 ;VNறZ_ சTகமாக வTகியி) வணிக>ைத 
ேமDெகாBN, ெபDற  இலாபTகP ,  ஆதாயTகP .  

9) "திைர ப@தய ,  சVீN விைளயாVNக= மD<  அேத வைகயான ஏைனய 
விைளயாVNக= உ=ளிVட ப@தயTக=, "<:ெகk>A# ேபாV6க=, பJi_ சVீNக= 
ஆகியவDறி) கிைட>த பJi> ெதாைகக=.  

10) கLத#பVட வLமானTக=. 

11) ேசமநல நிதி அ)லA ஓRZகால நிதி ேபா5றைவக= mலமாக ெபற#பVட ெதாைக. 

12) பிரதான கா#$<தி கா#பீVN> திVட>தி5 கீ^ ெபற#பVட ;Nத) சிற#$ ெதாைக. 

13) வியாபார>ேதாN ெதாடUபி)லாம), ஏேதf  ெசயலி) ஈNபVN இL#பி5 அ)லA 
ெதாழி)YVப அறிZ கா#$Jைம மD<  பதி#$Jைம இைவகைள#   பகிU@A 
ெகா=ளாம), ஏேதf  ெதாைக எ@த ஒ#ப@த>தி5 கீ^ ஏDபV6L@தாe . 
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14) இய:"னU அ)லA நி<>தி) கணிசமான அ:கைற ெகாBட ஒL நபU அ)லA 
அவரA உறவினU அ)லA இய:"னU ஒLவJ5 உறவினU ஆகிேயாரா) 
நி<ம>தி) இL@A ெபற#பVட ஏேதf  பய5 அ)லA ேம) வLமான . 

15) பிJZ 56 (2) (VI)  இ5 ப6 ெபற#பVட ந5ெகாைடக=.  

 
4) ப)ேவ< வைகயான மதி#பீN ெசRய#பN  நபUகைள# பDறி விவJ?  

 மதி#பீV6D"JயவU ( பிJZ 2 (7) )    

� “சVட>தி5 கீ^ யாரா) வLமான வJ அ)லA ஏேதf  பிற பண> ெதாைக 
ெசe>த#பட>த:கதாக உ=ளேதா அ@த நபU மதி#பீV6D" உJயவU ஆவாU”.  

� ேமe  த5fைடய வLமான  அ)லA நVட  அ)லA தன:" வர ேவB6ய பா:கி> 
ெதாைக ஆகியவDறிDகாக வLமான வJ சVட>தி5 கீ^ வLமான வJ மதி#பீVN 
நடவ6:ைக:" உVபVட ஒnெவாL நபL  மதி#பிD"JயவU எ5ற ெசா)லி) 
அடT"வU.   

• வLமானவJ_ சVட  m5< வைகயான மதி#பீV6D" உJயவUகைள 
கBNணU@A=ளA. அவUக= : - 

a. சாதாரண மதி#பீV6D"JயவUக= :   

� இ_சVட>தி5 கீ^ வV6, வJ  அ)லA அபராத  ேபா5ற ஏேதf  ஒL ெதாைகைய 
ெசe>த ேவB6ய நபU.  

b. பிரதிநிதி>A மதி#பீV6D"JயவU : 
� மDறவJ5 வLமான>தி5 மதி#பீV6D" ெபா<#ேபD"  ஒL நபU, பிரதிநிதி>Aவ 

மதி#பீV6D" உJயவU என#பNகிறாU.  எ. கா :  இளவU ஒLவJ5 பாAகாவலU. 

c. தவறிைழ>த மதி#பீV6D"JயவU :           

� வLமான வJ_ சVட>தி5 கீ^, தமA சVட கடைம ஏேதf  நிைறேவDற> 
தவறியவU, தவறிைழ>த மதி#பீV6D"JயவU ஆவாU.  

         எ. கா  : தமA பணியாளUகP:" மாதா@திர ச பள>ைத அளி:"  எஜமானU ஒLவU,    
                     அ_ச பள>தி) இL@A உJய வJைய பி6>த  ெசRத) ேவBN . அnவா<  
                     அவU ெசRயவி)ைல எனி), அவU தவறிைழ>த மதி#பீV6D"JயவU ஆவாU.  
 
 

அ>தியாய  33 – மைறGக வJக= 
 

"< விைட வினா:க= 
1. மைறGக வJ வைரவில:கண  தLக  

� வJக"JயவU,  வJ_iைமயிைன மDெறாLவU மீA மாDற இயeமானா), அAேவ 
மைறGக வJ என அைழ:க#பNகிறA. 

� மைறGக வJ எ5பA, சர:"க= மD<  ேசைவகைள YகL  நபUக= மீA 
விதி:க#பVN, அரசிட  மைறGகமாக ெசe>த#பNகிறA. 

 

2. இ@தியாவி5 விதி:க#பN  மைறGக வJ நா5" வைககைள வJைச# 
பN>Aக. 

1. மதி#$: ;VN வJ 

2. ேசைவ வJ  

3. உ=நாVN வJ 

4. iTகவJ 
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3. சர:" மD<  ேசைவ வJ எ5பA எ5ன?         
� சர:" மD<  ேசைவக= நகL ேபாA விதி:க#பN  வJ ஆ"  . 
� இA ஒL ேசLமிட  சாU@A YகUZ வJ மD<  அளி#$ சTகிலியி5 ஒnெவாL 

ப6நிைலயிe  காVட#பVட மதி#பி5 மீA வ}லி:க#பNகிறA. 
 

4. மாநில சர:" மD<  ேசைவ வJ பDறி "றி#$ வைரக. 
� தமி^நாN சர:" மD<  ேசைவ வJ சVட  2017 - 5 கீ^, மாநில அரசா) 

iம>த#பVN, வ}லி:க#பN  வJ ஆ"  . 
� இA மாநில அரசா) iம>த#பNகிறA.  
� விDபைன வJ, ஆட பர வJ மD<  YைழZ வJகP:" மாDறாக உ=ளA. 

 

5. ம>திய சர:" மD<  ேசைவ வJ எ5றா) எ5ன ? 
� சர:" மD<  ேசைவ வJ சVட  2017 - 5 கீ^, ஒL மாநில>திD"=ேளேய 

அளி:க#பN  சர:"க= மீA, ம>திய அரசா) iம>த#பVN, வ}லி:க#பN  வJ 
ஆ" . 
 

சி< விைட வினா:க=  

1. ேநர6 வJ:"  மைறGக வJக= உ=ள இரBN ேவ<பாNகைள எkAக. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. சர:" மD<  ேசைவ வJயி5 ேநா:கTக= யாைவ? 
1) இ@தியாவி) சமமான வJ வ hத>திைன ேதாD<வி#பேத சர:" மD<  ேசைவ வJயி5 

Gத5ைம ேநா:க  ஆ" .   

அ6#பைட ேநUGக வJ மைறGக வJ 

1.ெபாL= ேநUGக வJ எ5பA, நபJ5 
வLமான  மD<  ெசா>A:க= 
மீA விதி:க#பVN அரசிட  
ேநர6யாக ெசe>த#பNகிறA 

மைறGக வJ எ5பA, சர:"க= 
மD<  ேசைவகைள YகL  
நபUக= மீA விதி:க#பVN 
அரசிட  மைறGகமாக 
ெசe>த#பNகிறA 

2. இய)$ வளUவ hத வJ பிDேபா:" வJ 

3. வJ 
நிைல#பாN் 
மD<  வJ 
தா:க  

ஒேர நபைரேய ெச5றைடகிறA ப)ேவ< நபUக= மீA 
விkகி5றன 

4. வைகக= ெசா>A வJ, வLமான வJ, 
நி<ம வJ, இற:"மதி மD<  
ஏD<மதி வJக= 

ம>திய விDபைன வJக=, மதி#$: 
;VN வJ, ேசைவ வJ உ=நாVN 
வJ,iTக வJ 

5. ஏR#$ வJ ஏR#$:கான வாR#$க= 
உBN 

வJ ஏR#$ காண வாR#$ "ைறZ 

6. பணவ h:க   இA, பணவ h:க>ைத "ைற:க 
உதZகிறA 

இA, பணவ h:க>ைத 
ஊ:"வி:கிறA 

7. iைம மாDற G6யாA மாDற G6]  

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 149 

2) வJயி5 விk>ெதாடராக விைளவிைன தவிU:க, சர:" மD<  ேசைவ வJ G5 
ெசe>திய வJயிைன சJகV6: ெகா=ள அfமதி:கிறA.  

3) ஏD<மதியிைன ஊ:"வி:க, வ}லி:க#பVட உ=ளிVN வJ திL#பி வழTக#பNகிறA. 
எனேவ ஏD<மதியி5 மீA வJ இ)ைல.   

4) வJ அ6#பைடைய அதிகJ>ேத வJ ெசe>AபவUகளி5 எBணி:ைக மD<  வJ 
வLவாR அதிகJ:க#பNகிறA.  

5) வJ அறி:ைக வழிGைறகைள எளிைமயா:க, ெபாAவான ப6வTக= வழTக# 
பVN=ளன. வணிகவJ அeவலகTகP:" ெச)e  நிைல தவிU:க#பVN=ளA. 

6) இைணயதள வJ ெசe>த)க= மD<  ப6வTகைள_ சமU#பி:க, சர:" மD<  
ேசைவ வJ விதி#$ வைலயைம#$ ( GSTN ) எ5ற அைம#$ ேதாD<வி:க#பVடA. 

 

3. சர:" மD<  ேசைவ வJ "kம>தி5 பணிகைள விள:"க. 
அ)  சGக  மD<  நாV6D" 

1. உDப>தி, ஏD<மதியிைன ஊ:"வி>த), 
2. அதிக ேவைலவாR#பிைன ஏDபN>Aவத5 mல , வ<ைமைய ஒழி>த), 
3. சரீான வJ வ hதTக=, வJ ஏR#$ மD<  மாநிலTகP:" இைடேயயான வJ 

வ hத ேவD<ைமைய: "ைற>த). 
        ஆ) வியாபார சmக>திD" 

1) 17 வJக= நh:க#பVN, அைவ அைன>A  ஒேர விதமான வJ அைம#பாக 
ேதாD<வி:க#பVN=ளA. இA சில வJ வில:"கைள ெகாBட எளிைமயான வJ 
Gைறயா" . 

2) ெபாAவான வழிGைறக=, சர:" மD<  ேசைவகளி5 ெபாAவான வைக#பாN, வJ 
விதி#$ Gைற:" ேம) நிைல> த5ைமைய வழT"த), 

3) சர:" மD<  ேசைவ வJ விதி#$ வைலயைம#$ ( GSTN ), ப)ேவ<  பதிேவNக= 
பராமJ#ைப "ைற>த),  

4) நாN GkவA  ஒேர சரீான நிைலைய த@A, அைன>A மாநிலTகளிe  வியாபார 
விJவா:க>திைன எளிதா:"த). 

         இ) YகUேவாL:"  
             1. உ=ளhVN வJ YகUேவாL:கான விைல "ைற>த),  

             2. அைன>A சி< சி)லைற வணிகUக=, வJவில:" ெப<கி5றனU. அத5 mல     
                YகUேவாUகளி5 ெசலZ "ைறகிறA. 
 

4. ஒLTகிைண@த சர:" மD<  ேசைவ வJைய உதாரண>Aட5 விள:"க 
� ம>திய அரசா) iம>த#பNகிறA. 
� IGST எ5பA, ஒLTகிைண@A சர:" மD<  ேசைவ வJ ஆ" .  

� இA CGST, SGST இைண@த Gைற ஆ" .  
� வ}லி#பவராக, ம>திய அரi ெசய)பNகிறA.  
� மாநிலTகP:" இைடேயயான அளி#$.  
� இதைன பதிZ ெசRத) கVடாய  ஆ:க#பVN=ளA. 
� ெதா"#$> திVட  மாநிலTகP:" இைடேயயான அளி#$:" ெபாL@தாA. 

 
 

5. bனிய5 பிரேதச>திDகான சர:" மD<  ேசைவ வJ "ைறபாNக= 

m5றிைன எkAக 

� UGST சVட  2017 - 5 கீ^, இ@தியாவி) உ=ள bனிய5 பிரேதசTகளி) iம>த#பVN 
வ}லி:க#பN  வJ ஆ" . 

        சர:" மD<  ேசைவ வJ "ைறக=  
� ப)ேவ< ெபாLளாதார நி$ணUக=, சர:" மD<  ேசைவ வJக= இ@தியாவி) 

நிைல_ ெசா>A ச@ைதயி) எதிUமைற தா:க>திைன ஏDபN>தி உ=ளA என_ 
ெசா)கி5றனU. 
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� மDெறாL திறனாRZ, ம>திய சர:" மD<  ேசைவ வJக=, மாநில சர:" மD<  
ேசைவ வJக= எ5பA ம>திய கலா) வJ, ேசைவ வJ, மதி#$:;Vட#பVடA ( VAT )  
மD<  ம>திய விDபைன வJகளி5 மDெறாL ெபயU என: ;<கிறA.  

� சி)லைற# ெபாL=க= மீA, தDேபாA 4% வJ மVNேம iம>த#பNகிறA. இதனா), 
இnவJ:"# பி5$ ஜZளி ெபாLVக= விைல அதிகJ>A=ளA.  

� வா5 பயண>Aைற ெபLமளவி) பாதி:க#பVN=ளA. வா5 பயண: கVடணTக= 
மீதான ேசைவ வJ 6 Gத) 9 சதவ hதமாக உயU>A=ளA. தDெபாkA சர:" மD<  
ேசைவ வJ விதி#பி5 காரண>தா) கVடண  இரBN மடTகாக உ=ளA.   

� சர:" மD<  ேசைவ வJக= ஏD<: ெகா=Pத) மD<  இட ெபயUத) 
இடUபாNகைள ெகாBN=ளA. 

 

ெபL விைட வினா:க= 

1. ேநர6 வJைய]  மைற GகவJைய]  ேவ<பN>Aக. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. சர:" மD<  ேசைவ வJ வைககைள விள:"க. 
1. ம>திய சர:" மD<  ேசைவ வJ  

அ6#பைட ேநUGக வJ மைறGக வJ 

1.ெபாL= ேநUGக வJ எ5பA, நபJ5 
வLமான  மD<  ெசா>A:க= 
மீA விதி:க#பVN அரசிட  
ேநர6யாக ெசe>த#பNகிறA 

மைறGக வJ எ5பA, சர:"க= 
மD<  ேசைவகைள YகL  
நபUக= மீA விதி:க#பVN 
அரசிட  மைறGகமாக 
ெசe>த#பNகிறA 

2. இய)$ வளUவ hத வJ பிDேபா:" வJ 

3. வJ 
நிைல#பாN் 
மD<  வJ 
தா:க  

ஒேர நபைரேய ெச5றைடகிறA ப)ேவ< நபUக= மீA விkகி5றன 

4. வைகக= ெசா>A வJ, வLமான வJ, 
நி<ம வJ, இற:"மதி மD<  
ஏD<மதி வJக= 

ம>திய விDபைன வJக=, மதி#$: 
;VN வJ, ேசைவ வJ உ=நாVN 
வJ ,iTக வJ 

5. ஏR#$ வJ ஏR#$:கான வாR#$க= 
உBN 

வJ ஏR#$ காண வாR#$ "ைறZ 

6. பணவ h:க   இA, பணவ h:க>ைத "ைற:க 
உதZகிறA 

இA, பணவ h:க>ைத 
ஊ:"வி:கிறA 

7. விதி>த) 
மD<  
வ}லி>த) 

மதி#பீV6D" உJயவU மீA 
iம>த#பVN, வ}லி:க#பNகிறA 

YகUேவாU மீA iம>த#பVN, 
மD<  வ}லி:க#பVN ஆனா) 
மதி#பீV6D"Jயவரா) 
ெசe>த#பNகிறA 

8. iைம மாDற G6யாA மாDற G6]  

9. நிக^Z மதி#பீV{D"JயவJ5 
வJ:"Jய வLமான  மD<  
ெச)வ>ைத சாU@தA 

சர:"கைள ெகா=Gத), 
விDபைன, உDப>தி ெசRத) 
மD<  ேசைவ வழT"த) 
ஆகியவDைற_ சாU@தA 
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� சர:" மD<  ேசைவ வJ சVட  2017 - 5 கீ^, ஒL மாநில>திD"=ேளேய 
அளி:க#பN  சர:"க= மீA, ம>திய அரசா) iம>த#பVN, வ}லி:க#பN  வJ 
ஆ" . 

       2(a)  மாநில சர:" மD<  ேசைவ வJ. 
� தமி^நாN சர:" மD<  ேசைவ வJ சVட  2017 - 5 கீ^, மாநில அரசா) 

iம>த#பVN, வ}லி:க#பN  வJ ஆ"  . 
� இA மாநில அரசா) iம>த#பNகிறA.  
� விDபைன வJ, ஆட பர வJ மD<  YைழZ வJகP:" மாDறாக உ=ளA. 

 (b) bனிய5 பிரேதச>திDகான சர:" மD<  ேசைவ வJ  

� UGST சVட  2017 - 5 கீ^, இ@தியாவி) உ=ள bனிய5 பிரேதசTகளி) iம>த#பVN, 
வ}லி:க#பN  வJ ஆ" . 

 3. ஒLTகிைண@த சர:" மD<  ேசைவ வJ 
� IGST சVட  2017 - 5 கீ^, ம>திய அரசா) iம>த#பVN மD<  வ}லி:க#பVN, 

மாநில அரiகP:கிைடேய வLவாR பகிU@A ெகா=ள#பNகி5றA. 
 

3. சர:" மD<  ேசைவ வJயி5 ந5ைமகைள விள:"க 

அ)  சmக  மD<  நாV6D"  
1) சர:" மD<  ேசைவ வJ சரீான ேதசிய ச@ைத, அ5னிய Gத�V6ைன ஈU:கி5ற 

அைன>A மாநிலTக= மD<  bனிய5 பிரேதசTகளில5 ெபாLளாதார>தினைன 
ஒ5றிைண:கிறA.  

2) இற:"மதி சர:"க=  மD<  இ@தியாவி) உDப>தி ெசRத சர:"களி) 
இைடேயயான வJவிதி#பி) சமநிைலைய ெகாBN வLகிறA.  

3) உDப>தி, ஏD<மதியிைன ஊ:"வி:கிறA.  
4) அதிக ேவைல வாR#பிைன ஏDபN>Aவத5 mல , வ<ைமைய ஒழி:கிறA.  
5) வJ இண:க>திைன அதிகJ:கிறA.அரசாTக>திD" வLவாைய]  அதிகJ:கிறA  
6) இA ெவளி#பைடயானA மD<  உலக அளவி) வியாபார எளிைமயி), இ@தியாவி5 

தர>ைத ேம பN>AகிறA.  
7) சரீான வJ விகிதTக=, வJ ஏR#$ மD<  மாநிலTகP:" இைடேயயான 

இைடெவளிைய "ைற:கிறA. 
       ஆ) வியாபார சmக>திD" 

1) 17 வJக= நh:க#பVN, அைவ அைன>A  ஒேர விதமான வJ அைம#பாக 
ேதாD<வி:க#பVN=ளA. இA சில வJ வில:"கைள ெகாBட எளிைமயான வJ 
Gைறயா" . 

2) ெபாAவான வழிGைறக=, சர:" மD<  ேசைவகளி5 ெபாAவான வைக#பாN, வJ 
விதி#$ Gைற:" ேம) நிைல> த5ைமைய வழT"கிறA, 

3) சர:" மD<  ேசைவ வJ விதி#$ வைலயைம#$ ( GSTN ), ப)ேவ<  பதிேவNக= 
பராமJ#ைப "ைற:கிறA.  

4) நாN GkவA , ஒேர சரீான நிைலைய த@A, அைன>A மாநிலTகளிe  வியாபார 
விJவா:க>திைன எளிதா:"கிறA. 

         இ) YகUேவாL:"  
             1. உ=ளhVN வJ YகUேவாL:கான விைல "ைறகிறA.  

             2. அைன>A சி< சி)லைற வணிகUக= வJ வில:" ெப<கி5றனU. அத5 mல     
                YகUேவாUகளி5 ெசலZ "ைறகிறA 
 
 
 

4. மாநில மD<  ஒLTகிைண@த சர:" மD<  ேசைவ வJகைள ேவ<பN>Aக 

ேவ<பாNக= ம>திய சர:" மD<  மாநில சர:" ஒLTகிைண@த சர:" 
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ேசைவ வJ ( CGST ) மD<  ேசைவ வJ 
       ( SGST) 

மD<  ேசைவ வJ  

             ( IGST) 

1. ெபாL= ம>திய அரசா) 
iம>த#பNகிறA. ேசைவ 
வJ மD<  உ=நாVN 
வJ ேபா5றவDறிD" 
மாDறாக உ=ளA 

மாநில அரசா) 
iம>த#பNகிறA. 
விDபைன 
வJ,ஆட பர வJ  
மD<  YைழZ 
வJகP:" 
மாDறாக உ=ளA 

ம>திய அரசா) 
iம>த#பNகிறA.  IGST  
எ5பA ஒLTகிைண@த 
சர:" மD<  ேசைவ வJ 
ஆ" . இA CGST ,  SGST  
இைண@A Gைறயா"  

2. வJ 
வ}லி#பவU 

ம>திய அரi மாநில அரi ம>திய அரi 

3.ெபாL@Aத
) 

மாநிலTகP:"= 
நைடெப<  அளி#$ 

மாநிலTகP:"= 
நைடெப<  அளி#$ 

மாநிலTகP:" 
இைடேயயான அளி#$ 

4.பதிZ 
ெசRத) 

விDபைன �. 20 
லVச>திD" மிகாம) 
இL@தா) பதிZ ெசRய> 
ேதைவயி)ைல. 
(வடகிழ:" 
மாநிலTகP:" �. 10 
லVச  ) 

விDபைன �. 20 
லVச>திD" 
மிகாம) இL@தா) 
பதிZ ெசRய> 
ேதைவயி)ைல. 
(வடகிழ:" 
மாநிலTகP:" �. 
10 லVச  ) 

பதிZ ெசRத) கVடாய  

5.ெதா"#$ வணிகU �. 75 லVச  
வைர ெதா"#$ 
திVட>தி5 கீ^ பய5 
அைடயலா  

வணிகU �.75 லVச  
வைர ெதா"#$ 
திVட>தி5 கீ^ பய5 
அைடயலா  

ெதா"#$ திVட  
மாநிலTகP:" 
இைடேயயான அளி#$:" 
ெபாL@தாA 
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