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பாட� 1  :    அைம�� 
சி=வினா%க� : 

1. அைம�� - வைரய= .                    
                ஊ�வி% ம?=� ஹ�5 அவ�களி� A?=பB, ஒD வியாபார நி=வன� எ�ப1 

ச$தாயFதி� ம?ற உ=�பின�களி� ேதைவ%காக அளி%�� ச%திைய� ெப?=% ெகா�/,  
        ஒD ெபாDைளேயா அ
ல1 ேசைவையேயா, உ?பFதிெசI1, பகி��தளிF1 ெசய
பட%ABய 

அைம�பா��. 

2. தரவ3ைச% ேகா5பா/ எ�றா
 எ�ன ? 
� ஆைணK3ைமயி� வ3ைச உய� ம5டFதிL�ள உய� அLவல3டமிD�1, கீN 

ம5டFதிL�ள ெதாழிலாள�க� வைர பB�பBயாக கீN ேநா%கி வர ேவ�/�. 
� இத?� க5டைள இைண�� எ�= ெபய�.    

  

3. ஒDQகிைணFதலி� ெபாD� எ�ன ? 
� ஒD அைம�பி
 விD�பFத%க இல%�கைள அைடய, அைனF1 

நடவB%ைககைளK� ஒDQகிைண%க ேவ�/�. 
� ப�டக சாைல இலாப� ெபற, ெகா�$த
 1ைறK� வி?பைனF 1ைறK� 

ஒDQகிைண�1 ெசய
பட ேவ�/�. 

 
4.  தனி வணிக அைம�� எ�றா
 எ�ன? (or ) தனியா� வணிக அைம�� எ�றா
 எ�ன? 

� தனி நபரா
 உDவா%க�ப5/, க5/�ப/Fத�ப/� வியாபார அைம�� தனி வணிக 
அைம�பா��.  

� இைத, எவ� ேமலா�ைம ெசIகிறாேரா, அவேர தனிவணிக� எ�= 
அைழ%க�ப/கிறா�.  

� இRவணிக$ைற, ெதாழிலைம��களி� மிக� பழைமயான வBவமா�� 

� இதைன, தனி உ3ைமயாள� அ
ல1  தனி வணிக� அ
ல1  தனி நப� உ3ைமய� என 

அைழ%க�ப/கிற1. 

 

5. A5டா�ைம எ�ற பதFதிைன விள%�க. 
� A5டா�ைம எ�ப1 இDவ� அ
ல1 அத?� ேம?ப5ட நப�களி� ஒ�ப�தFதி� 

Sல� ஏ?ப/Fத�ப/வதா��.  

� �ைற�த ப5ச�  இDவD� ,அதிகப5சமாக வQகிF ெதாழிலாயி� பF1 நப�கU�, 
பிற ெதாழிலாயி�  இDப1 நப�க�  வைர  இD%கலா�. 

�  A5டா�ைம ச5டFதி?�� �ற�பான  ெதாழிைலV  ெசIய%Aடா1. 

� A5டா�ைமயி
 பQெக/F1% ெகா�U� நப�கU%�  A5டாளிக� எ�= ெபய�.  

� A5டாளிகளி� அைம��%�  நி=வன�  எ�=  ெபய�. 

 

 
6. க�Fதா எ�பவ� யா� ? 

� இ�1A5/% �/�பFதி
, �/�ப தைலைம உ=�பின�%� க�Fதா எ�= ெபய�. 
� �/�ப உ=�பின�கU%� வா3W தார� எ�= ெபய�. 

 

7. A5/றX அைம�� ப?றி நY அறிவ1 எ�ன? 

� A5/றX சQக� எ�ப1 நப�க� தாமாகேவ அைமF1% ெகா�U� சQகமா��. 

� ெபா1வாக உ�Z3
 ஒேர இடFதி
 வசி�பவ�க� ெபாDளாதார நலைன கDதி 
ஒ�= ேசD� த� விD�ப ம�றமா��.  
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� எ�த நப� ேவ�/மானாL� உ=�பினராகV ேசரலா�. 

� உ=�பினராவத?� யாைரK� வ?�=F1வ1 இ
ைல.  

� ஒD நப� எ�ேபா1 விD��கிறாேரா அ�ேபா1 ேசரலா�.  

� அேதேபா
 எ�ேபா1 விD��கிறாேராஅ�ேபா1 விலகி% ெகா�ளலா�. 

 

 

8. ெபா1% A5/D எ�றா
 எ�ன? 

� இ1  பாராUம�றFதி
  உDவா%க�ப5ட,  தனிVச5டQகளா
 உ�டா%க� 
ப/வதா��.  

� இ1  அரசாQகFதா
  நிதிKதவி  அளி%க�ப5/,  Wயா5சிF  த�ைம  ெகா�ட  

அைம�பா��.  
� இ% A5/றவி�  ேநா%க� , ெபா1ம%கU%�  ேசைவ  �3வதா��.   

� இ1  ஒD ச5ட$ைற  கழகமா��.  

� அரசா
 நியமி%க�ப5ட (அ) பணியி
 அம�Fத�ப5ட இய%�ன� �[வா
 நி�வாக� 

ெசIய�ப/கிற1. 

                               (எ.கா.) இ�திய 3ச�R வQகி  
 

9. வா3ய அைம�பி� ெபாD� ப?றி A=க. 
� இத� ேமலா�ைம அரசாQகFதா
 நியமி%க�ப5ட ஒD �[விட� உ�ள1. 
� இ1 தனி ச5டQகளா
 ஒ[Q�ப/Fத�ப/கிற1. 

எ.கா.  1. தமிNநா/ மி�சார வா3ய�   2.  தமிNநா/ வ Y5/வசதி வா3ய�. 
        3. தமிNநா/ �BநY� ம?=� வBகா
 வா3ய� 
 

10. ப�னா5/ நி=மQகU%� உதாரண� தDக.  
1) \னி ]வ� லிமி5ட5    –  பி35B^ நி=ம�  
2) \னிய� கா�ைப/       -  அெம3%க நி=ம� 

3) பிலி�_                   –   டVW நி=ம� 

4) ேகாேகா ேகாலா கழக�  –  அெம3%க நி=ம� 

5) இ�ட�ேநஷன
  பிசின_  ெமஷY�   -   அெம3%க நி=ம� 

 

 

ெபD வினா%க� : 

1.1.1.1. இ�1%    A5/%    �/�ப�    ப?றி    சி=    �றி��    வைரக....    

1) இ�1 A5/% �/�ப வணிக அைம�� $ைறயி
 இ�தியா தைலசிற�1 

விளQ�கிற1.  

2) இதி
 த�ைத, தாI, மக�,மக�, மகனி� மக�, மகனி� மக� ஆகிேயா� அடQ�வ�. 

3) �/�ப தைலைம உ=�பினD%� க�Fதா  எ�= ெபய�. �/�ப உ=�பின�கU%� 

A5/ வா3Wதார� எ�= ெபய�. 

4) ெசாF1%க� அைனF1� A5/ ெசாFதா��. 

5) வணிகFைத க�Fதா நடF1வா�. 

6) விவசாய�, ைகFெதாழி
க�, சி=ெதாழி
க� ேபா�ற ெதாழி
கைள சா��திD%��. 

7) இ�1 ச5ட�பB ஒ[Q�ப/Fத�ப/கிற1. 

8) இ�தியாவி
 ம5/ேம காண$BK�. 

9) மி5ட% சரா, தாயபாகா என இD ச5டQக� உ�ளன. 
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2. ஏேதa� இர�/ தனி நப� வியாபார அைம�� ப?றி எ[1க. 
1) இ�1%    A5/%    �/�ப�    :::: 

                                                                    ( ( ( ( ேம?க�ட    விைடயிைன    எ[தX�    )))) 
2) தனி வணிக நி=வணQக�  ( சி= வினா எ� : 4) 

� தனி நபரா
 உDவா%க�ப5/, க5/�ப/Fத�ப/� வியாபார அைம�� தனி வணிக 
அைம�பா��.  

� இைத, எவ� ேமலா�ைம ெசIகிறாேரா, அவேர தனிவணிக� எ�= அைழ%க�ப/கிறா�.  

� இRவணிக$ைற, ெதாழிலைம��களி� மிக� பழைமயான வBவமா�� 

� இதைன, தனி உ3ைமயாள� அ
ல1  தனி வணிக� அ
ல1  தனி நப� உ3ைமய� என 

அைழ%க�ப/கிற1. 

� "எ
லா� அவேர, அவேர எ
லா$�" எ�ற ேகா5பா5B�பB நைடெப=கிற1  

� இதைனF ெதாடQ�வ1�, நடF1வ1� எளி1. 

� ச5டV சடQ�க� ஏ1� பி�ப?ற� படேவ�Bயதி
ைல. 

 

3) A5டா�ைம  ( சி= வினா எ� : 4) 
� A5டா�ைம எ�ப1 இDவ�  அ
ல1 அத?�  ேம?ப5ட  நப�களி� ஒ�ப�தFதி� Sல� 

ஏ?ப/Fத�ப/வதா��.  

� �ைற�த ப5ச� இDவD� , அதிகப5சமாக வQகிF ெதாழிலாயி� பF1 நப�கU�, பிற 

ெதாழிலாயி� இDப1 நப�க� வைர இD%கலா�. 

�  A5டா�ைம ச5டFதி?�� �ற�பான   ெதாழிைலV  ெசIய%Aடா1. 

� A5டா�ைமயி
 பQெக/F1% ெகா�U� நப�கU%�  A5டாளிக� எ�= ெபய�.  

� A5டாளிகளி�  இலாப�  அ
ல1  ந5டFைத ஒ��%ெகா�ட  விகிதFதி�பB  

பகி��1ெகா�வ�  

� அவ�களிைடேய ஒ�ப�த� ஏ1� இ
ைலெயனி
, ச3 சமமாக� பகி��1 ெகா�ள 
         ேவ�/�.  

� ஒRெவாD A5டாளிK� வியாபார ேமலா�ைமயி
 பQெக/Fத% ெகா�ளX�, 
கDF1% AறX� உ3ைம உ�/. 

�  நி=வன% கட�கU%� A5டாகX�, தனிFதனியாகX� ெபா=�ேப?க ேவ�/�. 
� A5டாளிகளி� அைம��%� “ நி=வன� “ எ�=  ெபய�. 

 

க5/ைர வினா%க� 

1. அைம�பி�  ேகா5பா/கைள  WD%கமாக  விவ3%க.  

1. ேநா%கQகளி� ஒDைம :  

� ஒD    நிைறேவ?ற  இD%��  ேநா%க� எ�ப1  இல%கிைன அைடய% ABயதாக  

இD%க ேவ�/�.   

� ஒD  அைம�பான1  அத� �றி% ேகா�கைளF ெதளிவாக $BX ெசIயேவ�/�.  
� அைம�பி�  ஒRெவாD  நடவB%ைகK� , �றி%ேகா�கைள  நிைற ேவ?ற% ABய 

வைகயி
  இD%க ேவ�/�.   

2. ேவைல� பகி�X : 

� ெதாழி
 அைம�பி�  ெமாFத�  பணி  WைமகைளK�  பகி�X ெசIயேவ�/�. 

�   இ1  1ைற�ப/F1த
  என  அைழ%க�ப/கிற1.  

� அைனF1   நடவB%ைககைளK�  தி5டமி/த
   ேவ�/�.   

� ஒD  ச%தி வாI�த  அைம�பி?�  சிற�பீ/பா/  ஏ?�ைடயதா��.   

3. க5/�பா5/ வ YVெச
ைல: 

� ஒD அதிகா3  எFதைன  கீN�பணியாள�கைள  சிற�த  $ைறயி
 நி�வகி%க  $BK�  

எ�பைத  க5/�பா5/  வ YVெச
ைல  �றி%��.  
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�  ஓ� உய� அLவல�  தன%�%   கீN, நியாயமான எ�ணி%ைகயிL�ள 

கீN�பணியாள�கைள  ேம?பா�ைவ  ெசIய ேவ�/�. 

4. தரவ3ைச% ேகா5பா/: 

� ஆைணK3ைமயி� வ3ைச  உய� ம5டFதிL�ள  உய� அLவல3டமிD�1, 

கீNம5டFதிL�ள  ெதாழிலாள�க�  வைர பB�பBயாக கீNேநா%கி வரேவ�/�.  

� இத?� க5டைள  இைண�� எ�= ெபய�.   

5. க5டைளெயாDைம / ஒDமிFத உFதரX : 

� ஒRெவாD பணியாளD�  ஆைணகைள  ஒ� உய� அதிகா3யிடமிD�1 ெபற ேவ�/�. 

ஒD பணியாள�  இர�/  உய� அதிகா3களி� கீN பணியா?=வ1 கBன�.  

� இர�/  உய� அதிகா3களி� கீN பணியா?=வ1  தவி�%க�பட  ேவ�/�. 

அ�பBயிD�தா
 �ழ�ப$�  ஒ[Qகி�ைமK�  ஏ?ப/�. 

6. பணிவழி வைரவில%கண� : 

� ஒD பணியாள3�  ஆைணK3ைமK� , ெபா=���  ெதளிவாக வைரய=%க�ப/த
 

அவசிய�. 

�  ஒRெவாD பணிகU%கிைடேயK�ள ெதாட��கைள ெதளிவாக �றி�பிடேவ�/�.   

7. ஒDQகிைணFத
 : 

� ஒD அைம�பி� விD�பFத%க  இல%�கைள  அைடய, அைனF1 நடவB%ைககைளK�  

ஒDQகிைண%க  ேவ�/�.  

�  ஒRெவாD 1ைறயி� பணிகU� எ
லா 1ைறகUட�  ஒ�= AB, ஆராI�1 $BX 

எ/%க ேவ�/�.  

� ெகா�$த
 1ைறK� ,வி?பைனF1ைறK�  ஒDQகிைண�1  ெசய
பட ேவ�/�.   

8. ஒD $ைன இய%க� :                                                                                                                                                                                                

� ஒRெவாD �[  நடவB%ைககளி�  ெதா�தியி�  ேநா%கQகைள  ெவ?றியைடய, ஒD 

தைலைமK�,  ஒD தி5டமி/தL� இD%க ேவ�/�.  

� அைம�பி� நடவB%ைககைள  ஒDQகிைண%கX�  , பணிகைள  நிைறேவ?றX�  இ1  

அவசியமாகிற1.    

9. அதிகார ஒ�பைடX : 

� ஒ�பைடX  எ�ப1 பணிகளி� ஒD  ப�திைய  கீN பணியாள�கU%�    

ஒ�பைட�பதா��.   

� ஓ�  உய�  அLவல�  தன%�% கீN  பணியா?=�  பணியாளD%�V  சில  பணிகைள  

ஒ�பைட%கிறா�.  

� அைத  நிைறேவ?ற  ேதைவயான  அதிகாரQகைளK�  உ3ைமகைளK� வழQக 

ேவ�/�.   

� கீN  பணியாள�  தன1  ேமலதிகா3%� ெபா=�பாகிறா�.  

 10.ெபா=�� ேகா5பா/ : 

� ஓ�  உய�  அLவல�  தன%�%  கீN  பணியா?=�  பணியாள�களி� ெசய
கU%�� 

ெபா=�பாகிறா�.  

� அவ�  தன1  கடைமயிலிD�1 $?றிL�  த�பி%க  இயலா1.   

� அLவல�  தன1  ேமலதிகா3%� ெபா=�பாகிறா�.  

  2. ப
ேவ= வைகயான ெதாழி
 வBவைம��கைள� ப?றி WD%கமாக  எ[1க. 

   அ.   தனிநப�  நி=வனQக� :   (  ”தனிநப� நி=வனQகளி� ப?றி விள%�க” என வினா 

ேக5க�ப5டா
, கீNக�ட 6 நி=வனQகைள� ப?றி எ[தX� ) 
         1.  தனிவணிக� : 

� தனி நபரா
  உDவா%க�ப5/  க5/�ப/Fத�ப/�  வியாபார அைம�� தனி வணிக  

அைம�பா��.  

 

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.                   Page 6 of 53 

 

 

� இதைன, எவ�  ேமலா�ைம ெசIகிறாேரா  அவேர  தனி வணிக� எ�= 
அைழ%க�ப/கிறா�.  

� ெதாழிL%�F  ேதைவயான  $தைல  த�  ெசா�த  ேசமி�பிலிD�1 ெசLF1கிறா�.  

� இலாப�  அ
ல1  ந5ட�   அவைரேய  சாD�.   

2. இ�1 A5/% �/�ப�: 

� இ�1 A5/%�/�ப  வணிக$ைறயி
  த�ைத, தாI, மக�, மக�, மகனி� மக�, மகனி�  

மக�  ஆகிேயா�  அடQ�வ�.  

�  ெசாF1க� அைனF1�  A5/V ெசாF1  ஆ��.   

� அவ�க�,  வணிகFைத  �/�பF தைலவ�  Sல�  நடF1வ�.   

� �/�ப தைலைம  உ=�பினD%� க�Fதா  எ�=  ெபய�.  

�  �/�ப  உ=�பின�கU%�  A5/  வா3Wதார� எ�=  ெபய�.  

3. A5டா�ைம 

� A5டா�ைம  எ�ப1  இDவ�  அ
ல1  அத?�  ேம?ப5ட நப�களி�  ஒ�ப�தFதி�  

Sல� ஏ?ப/வதா��.  

�  A5டா�ைம  ச5டFதி?�  உ5ப5ட ெதாழிைல  ெசIய ேவ�/�.       

� A5டாளிகளி�  இலாப�  அ
ல1  ந5டFைத ஒ��%ெகா�ட  விகிதFதி�பB  

பகி��1ெகா�வ�  

4. A5/�பQ� நி=ம� : 

� ஒD  நி=ம�  எ�ப1  ச5டFதா
  உDவா%க�ப5ட  ஒD  ெசய?ைக நப�.   

� தனிநப�  த�ைமKைடய1.  வழி  வழியாகF  ெதாடர%ABய  நY�ட  ஆK5கால�  

உைடய1.  

� ெபா1 $Fதிைர  ெகா�/  ெசய
ப/வ1 ஆ��.   

� A5/பQ�  நி=மFதி�  $த
, பல அல�களாக பி3%க�ப5BD%��.  இத?�  பQ�  எ�=  

ெபய�.   

� எவெராDவ� பQ�கைள ைவFதிD%கிறாேரா  அ
ல1  வாQ�கிறாேரா  அவைர 

பQ�தார�  என அைழ%கி�றன�.  

          5. A5/றX  அைம��க� : 

� A5/றX  சQக�  எ�ப1  நப�க�  தாமாகேவ  அைமF1% ெகா�U�  சQகமா��.   

� A5/றX  சQகQகளி�  $%கிய  ேநா%க� ேசைவ ெசIவ1. இர�டாவ1  ேநா%க�  

இலாப�  ஈ5/வ1  ஆ��.  

� உ�Z3
  ஒேர  இடFதி
  வசி�பவ�க�  தன1 ெபாDளாதார  நலைன  ேம�ப/Fத  ஒ�=  

ேசD�  த�  விD�ப  ம�றமா��.  

�  இதி
 அைனF1  உ=�பின�கU�  சமமாக  கDத�ப/வ�. 

        6. ப�னா5/  நி=மQக� : 

� ப�னா5/  நி=வன�  எ�ப1  இர�/  அ
ல1  அத?� ேம?ப5ட  நா/களி
  தன1 
கிைளகைள நி=வி வியாபாரFைத  நடF1வதா��.   

                            (எ.கா.)  1.  \னி]வ� லிமிெட5  2.  \னிய� கா�ைப/   3.  இ�ட�ேநஷன
 பிசின_ ெமஷY�   

                                              4.  பிலி�_        5. இ�ட�ேநஷன
  பிசின_  ெமஷY� 

   ஆ.  ஆரW நி=வனQக� (  ”அரW நி=வனQகளி� ப?றி விள%�க” என வினா ேக5க�ப5டா
, 

கீNக�ட 4 நி=வனQகைள� ப?றி எ[தX� ) 
       1) 1ைற$ைற  அைம�� : 

� 1ைற$ைற அைம��  மFதிய  அரசாேலா  அ
ல1  மாநில அரசாேலா  நடFத� 
ப/வதா��.   

� அைமVசகFதி�  நி�வாக அதிகா3களா
  நி�வாக�  ெசIய�ப/கிற1.     

(எ.கா.)   ரயி
 ேபா%�வரF1 . 
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      2) ெபா1%A5/றX : 

� இ1  பாராUம�றFதி
  உDவா%க�ப5ட  தனிVச5டQகளா
 உ�டா%க� ப/வதா��. 

�  இ1  அரசாQகFதா
  நிதிKதவி  அளி%க�ப5/  Wயா5சிF  த�ைம  ெகா�ட  

அைம�பா��.  
� இ% A5/றவி�  ேநா%க�  ெபா1ம%கU%�  ேசைவ  �3வதா��.  

�  இ1  ஒD ச5ட$ைற  கழகமா��.  

                                       (எ.கா.) இ�திய 3ச�R வQகி  
    3) அரW  நி=மQக� : 

� இ�திய  நி=மVச5ட�  1956- � பB  அரW  நி=ம�  எ�ப1  ைமய அரW  அ
ல1  மாநில  

அரWக�  தனிFதனியாகேவா,  A5டாகேவா  ஒD நி=மFதி�  பQ�  $தலி
  

�ைற�த�ப5ச�  51  வி[%கா5ைட% ெகா�BD�தா
  அ1  அரW  நி=மமா��.  
 (எ.கா.)  ெப
, ெசI
 

   4) வா3ய ஆைம�� : 

� வா3ய ஆைம�பி� ேமலா�ைம ஆரசாQகFதா
 நியமி%க�ப5ட ஒD �[விட�  உ�ள1.   

� இ1  தனிV  ச5டQகளா
 ஒ[Q�ப/Fத�ப/கிற1.   

(எ.கா.)  1. தமிNநா/ மி�சாரவா3ய�. 2.  தமிNநா/ வ Y5/வசதி வா3ய�.  
        3. தமிNநா/ �BநY� ம?=� வBகா
 வா3ய� 

 

 

 

  3.ப�னா5/ நி=மQக� ப?றி நYவ Y� அறிவ1 யா1? அத� சிற�பிய
�க� 
ப?றி எ[1க. 

� ப�னா5/ நி=மQக� : 
1. ப�னா/ = பல + நா/   எ�ற இர�/ பதQகைள% ெகா�ட1.  
2. பல நா/களி
 இயQகிவD� நி=மமா��. 
3. இRவைக நி=மQகU%� ெதாழி?சாைலகU�, அLவலக% கிைளகU� பல 

நா/களி
 இD%��. 
4. உலக வியாபார� அ
ல1 ப�னா5/ வியாபார� என அைழ%க�ப/கிற1. 
5. ஒD நா5/ அரசி� எ
ைலையF தா�B ெச
L� வியாபார� ஆ��. 

� ப�னா5/ நி=மQக� எ/F1%கா5/க� : 
1. \னி ]வ� லிமி5ட5      –  பி35B^ நி=ம�  
2. \னிய� கா�ைப/        –   அெம3%க நி=ம� 

3. ேகாேகா ேகாலா கழக�  –   அெம3%க நி=ம�. 
4. பிலி�_                    –   டVW நி=ம�  

5. இ�ட�ேநஷன
  பிசின_  ெமஷY�   -   அெம3%க நி=ம� 

 

� சிற�பிய
�க� : 
1. ஒேரசமயFதி
 பல நா/களி
 நடFத�ப/� வியாபார� 

2. மிக�ெப3ய அளவி
 நைடெப=� வியாபார� 

3. ேபா%�வரF1 ெசலXக� �ைற�த வியாபார�  
4. இVெசலXகைள �ைற�பைவ கVசா�ெபாD5க�, பணியா5க�, ச�ைத ஆகியைவ. 
5. அய
நா5/ $த]/க� வளD� நா/கU%� ெச
ல உதX� வியாபார�. 

� ெசIதிக� : 
1. உலக அளவி
 500 – 700 ப�னா5/ நி=மQக� உ�ளன. 
2. இதி
 பாதியளX அெம3%காவிL� ம?றைவ பிற நா/களிL� உ�ளன. 
3. அெம3%காைவ தைலைமயிடமாக% ெகா�ட நி=மQக� பிற நா5/ $த]/கைள 

ேநரBயாக% ெகா�/�ளன. 
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� ேவ= ெபய�க� : 
   ப�னா5/ நி=வன� என�ப/வ1 உலக அளவி
 உ�ள "பலமி%கவ�"  

அ
ல1 "உலக வியாபார�” அ
ல1  “ப�னா5/ வியாபார�" என அைழ%க�ப/கிற1. 
� வைரவில%கன� :   

        ைந
 H. ேஜேகாபி அவ�க� A?=�பB, "ஒD ப�னா5/ நி=ம� எ�ப1 ஒD 
வியாபாரFைத ெதாடQகி இர�/ அ
ல1 அத?� ேம?ப5ட நா/களி
 ேமலா�ைம 
ெசI1 வDவதா��," 
 

           பாட�.2  :   தனியா� வணிக� 
 

1. A5/Dவா%க� ெபறாத அைம��களி� வைகக� யாைவ ? 
  1. தனியா� வணிக�,  2.  A5டா�ைம,  3.  இ�1% A5/% �/�ப�.   

 

2. தனியா� வணிக� வைரவில%கண� தDக. 
           P.K. ேகா^  ம?=� Y.K. iஷ� ஆகிேயா3� A?=�பB, த� ெசா�த SலதனFைத 
$த]/ ெசI1, த� ெசா�த திறைனK�, j�ணறிைவK� பய�ப/Fதி, வியாபாரFதி� 
இலாப ந5டQகைள தாேன ஏ?=% ெகா�U� ஓ� அைம�� தனியா� வணிகமா��. 
 

3. வைரயறா ெபா=�� எ�றா
 எ�ன ? 
� வியாபார% கட�கைளV ெசLFத ெதாழிலி� ெசாF1%க� ேபா1மானதாக இ
லாவிB
, 

த� ெசா�த ெசாF1%களிலிD�1 கடனY�ேதா�%� ெசLFத ேவ�/�. 
� கடனY�ேதா� உ3ைமயாள3� ெசாF1கைள பறி$த
 ெசIய உ3ைமK�/. 

 

4. தனியா� வணிகFதி?� ஏ?ற ெதாழி
கைள �றி�பி/க. 
i) �ைற�த $த
 ேதைவ�ப/� ெதாழி
க� ------ ெப5B%கைட , அ/மைன. 
ii) விைரவான $BX   ----- மDF1வ� , பQ�தரக�. 
iii) �ைற�த இட�பா/�ள ெதாழி
  ----- ஊ�தி ப[1 பா�%�� ெதாழி
 
iv) வாB%ைகயாள� விD��, ெவD�� ெதாழி
க� ----- அழ�நிைலய�, ைதயலக�. 

 

5. A5/Dவா%க� ெப?ற அைம��களி� வைகக� யாைவ ? 
            1. A5/பQ� நி=மQக�  2.  A5/றX சQகQக�.   

 

6. அதிக  நிதிதர  மதி�பீ/ - விள%�க 

� தனியா�  வணிக3�  ெபா=��  வைரய=%க�படாத1.  த� வியாபார%  கட�கைளV  

ெசLFத  த�  ெதாழிலி�  ெசாF1க�  ேபாதாத  ப5சFதி
,  த�  ெசா�த  

ெசாF1%களிலிD�1 கடனY�ேதாD%�V  ெசLFத  ேவ�/�.  இதனா
  தனியா� 

வணிகD%�  பல�  கட�  தர  $�வDவ�.  

 

க5/ைர வினா%க� : 

1. தனிநப� வணிகFதி� �ணாதிசயQக� யாைவ?    ( ஏேதa� 5 ) 
1. தனிநப�  உ3ைமK�  க5/�பா/� : 

� ஓD தனி  நபரா
  நடFத% ABய  வியாபார  அைம��  தனியா� வணிகமா��.   

� அவேர   இத�  உ3ைமயாள�.   

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.                   Page 9 of 53 

 

 

� அவ�  ஒDவேர  தனி உ3ைமயாளராகX�  ம?=�  வணிகFதி� தைலவராகX�,  

யாDைடய  �=%கீ/�  இ
லாம
  Wத�திரமாக வணிக நடவB%ைககைள  

ேம?ெகா�கிறா�.  

2. Sலதன� : 

� தனியா�  வணிகF  ெதாழிலைம�பி
  ஒD  நப�  ம5/ேம  $த]/ ெசIகிறா�.  

� அவ�  ந�ப�களிடேமா, உறவின�களிடேமா, நிதிநி=வனQகளிடேமா, கட�  ெப?=�  

$த]/  ெசIயலா�.  

3. வைரயறா�ெபா=��  

� தனியா�  வணிகFதி
  உ3ைமயாள3�  ெபா=�� வைரய=%க�படாத1.  

�  இRவைரயறா�  ெபா=�பினா
 தனிவணிக�  த�  வியாபார% கட�கைளV  ெசLFத 

ெதாழிலி�  ெசாF1க�  ேபா1மானதாக  இ
லாவிB
, த� ெசா�த ெசாF1களிலிD�1  

கடனY�ேதாD%�V  ெசLFத ேவ�/�.  

4. இலாப ந5ட� : 

� வியாபாரFதிலிD�1  கிைட%��  $[  இலாபFைதK� அaபவி%��  உ3ைம  

தனிநபD%ேக  உ3ய1.  

� அ1 ேபாலேவ  ந5ட� ஏ?ப/மாயி�  அ�$[  ந5டFைதK�  தனிநபேர  ஏ?க  ேவ�/�.  

� எனேவ, “எ
லா� அவேர, அவேர  எ
லா�” எ�ற  ேகா5பா/  தனியா� வணிகFதி?�  

ெபாD�1�. 
5.  தனிV ச5ட�   இ
ைல : 

� A5டா�ைமைய ஒ[Q� ப/Fத   இ�திய% A5ட�ைமV ச5ட�, A5/�பQ� 

நி=மFைத  ஒ[Q� ப/Fத  இ�திய  நி=மVச5ட�, A5/றXV சQகQகைள ஓ[Q� 
ப/Fத  இ�திய  A5/றXV  ச5ட�  இD�பைத� ேபால,  தனிவணிகFைத  ஒ[Q�ப/Fத 

தனியாக  ச5ட�  ஏ1மி
ைல.  

6. பதிX : 

� தனியா�  வணிகFைத  ஒ[Q�ப/Fத  தனியாக  ச5ட� ஏ1மி
ைல.  

� ேமL�  பதிX  ெசIய  ேவ�Bய  அவசிய�  தனியா� வணிகFதி?�  இ
ைல.  

7. வாNX : 

� தனியா�  உ3ைமய3�  வாNைவ�  பாதி%��  எ1X�  அவDைடய ெதாழிைலK�  

பாதி%��.   

� அவDைடய  இற��  அ
ல1  வியாபார� ெசIK�  திறைமைய  இழFத
  அ
ல1  

அவD%�  வா3W  இ
லாைம $தலியன  தனியா�  வணிகFைத  ஒD  $BX%�  

ெகா�/வD�.  

8. எளிைம : 

� தனியா�  வணிகFைத  ெதாடQகL�,  கைலFதL�  எளி1.  

� தனியா�  வணிகFைத%  கைல%க  ச5டவிதிகைள�  பி�ப?ற ேவ�Bயதி
ைல.   

� ஒ�ப�த�,  பதிX  $தலியன  தனி வணிகFதி?� ேதைவயி
ைல.   

� எனேவ,  �=கிய  காலFதி?��   தனி வணிகFைத ெதாடQகலா�.  

9. உ�Z�  வியாபார� : 

� ெபD�பா�ைமயான  தனியா�  வணிக�  �றி�பி5ட  ெதD, வ5டார�  அ
ல1  கிராம 

அளவிேலேய  நைடெப=கி�றன.  

10. Wய ேவைல வாI�� : 

� தனியா�  வணிக�  ெபD�பாL�  தன1  ெசா�த  உைழ�ைபேய வியாபாரFதி
 

பய�ப/F1கிறா�.  
�  ேதைவ�ப5டா
  சில பணியாள�கைள  அ
ல1  �/�ப  உ=�பின�கைள  ேவைல%� 

அம�Fதி%  ெகா�கிறா�. 
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2. தனிநப�  வணிகFதி�  ந�ைமகளி
 எேதa� ஐ�திைன  விவ3  

1.  எளிதான  அைம�� : 

� ெதாழிலைம��  வBவQகளி
  தனியா�  வணிகFைத  ம5/ேம ச5டV  சி%க
க�  

ஏ1மி�றிF  1வ%கலா� .  

� ஒ�ப�த�,  பதிX  $தலியன தனியா�  வணிகFதி?�F  ேதைவயி
ைல.  

2. ேநரB  ஊ%�வி�� : 

� வியாபாரFதி
  இலாப�  $[வ1�  தனியா�  வணிகைரேய ேச�கிற1.  அதி
 ேவ=  

எவD�  பQ�  ேகார  $Bயா1.  

3. ெநகிNXF த�ைம :  

� தனி வணிக�   ஒDவேர , உ3ைமயாள�  எ�பதா
,  ச�ைத நிலவரFதி?� ஏ?பX� , 

வாB%ைகயாள3�  விD�பFதி?� ஏ?பX�,  த� வியாபாரFைத  மா?றி%  ெகா�ளலா�.  

4. வியாபார  இரகசியQகைள%  காFத
 : 

� வியாபார ெவ?றி%�, வியாபார  இரகசியஙகைள%  காFத
  மிகX� 

இ�றியைமயாததா��.  

� இத?�  தனியா�  வணிக $ைற  ெப31� உய��த1.   

� ஏெனனி
  த�  வியாபார  $BXகைள  (இரகசியQகைள) தனியா� வணிக�  யா3ட$�  

பகி��1  ெகா�ள  ேவ�Bயதி
ைல.  

5. விைரவான $BX : 

� தாேன  உ3ைமயாளராகX�  இD�பதா
 , $BX  எ/%��  $�� அவ�  ேவ=  

எவைரK�   கல�1  ஆேலாசி%க  ேவ�Bய அவசியமி
ைல.   

� எனேவ  அவ�  காலதாமதமி�றி  விைரவான  $BX எ/%க  $BK�.  

6. அதிக ெவ�மதி : 
� தனியா�  வணிக�,  த�  வியாபாரFைத  ச3வர  கவனி%கF தவறினா
  ந5ட�  

ஏ?ப5/வி/�. 

� இ�த  ந5ட  அVச�  தனியா�  வணிக3�  கBன  உைழ�பி?�F ��/ேகாலாI  

அைமகிற1.  

7. அதிகளX வி?பைன : 

� தனியா�  வணிகேர  வியாபாரFைத  நி�வகி�பதா
  த� வாB%ைகயாள�கUட�  ேநரBF  

ெதாட��  ைவF1%  ெகா�கிறா�. 
�  எனேவ  அவ�,  த�  வாB%ைகயாள�கைளK�  அவ�களி�  விD�� ெவ=��கைளK�  

ந��  அறிவா�.   
� இதனா
  வி?பைன அதிக3F1  வியாபாரFதி�   ந?ெபய�  உய�கிற1. 

8. எளிதான  கைல�� : 

� தனியா�  வணிகFைத  கைல�ப1  மிகX�  எளி1.   

� தனியா� வணிக�  தா� விD�பியேபா1  அவர1  வணிக  அைம�பிைன எRவித 

ச5ட$ைற  சி%கL�  இ
லாம
 கைல%கலா�.  

 

 

3. தனிநப�  வணிகFதி�  தYைமகளி
 ஏேதa� 5   விவ3 .  

1. அளவான $த
 : 

� தனியா� வணிக அைம�பி
  தனியா�  உ3ைமயாள3�  Sலதன ஆதாரQக�  
வைரய=%க�ப5ட1.  

�  இவ�  த�aைடய  ெசா�த SலதனFைதK�  ம?றவ�க�  வழQ��  கடைனK�  

ம5/ேம  ந�பி இD%கிறா�.  

�  நிதிF தைட  தனி வணிகFதி?�  ெபD�  �ைறயாக உ�ள1.  

2.   வைரய=%க�ப5ட ேமலா�ைமFதிற� : 

� ஒD தனியா�  வணிக  உ3ைமயாள3�  ேமலா�ைமF திறைம%��  எ
ைல  உ�/. 
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� வியாபார  நடவB%ைககளாகிய ெகா�$த
, வி?பைன  ம?=�  கண%கிய
  

அைனFதிL�  தனி வணிக� வ
Lநராக  திகழ  இயலா1.   

3.  வைரயறா� ெபா=�� : 

� வைரயறா�  ெபா=��   அவDைடய  ஆ�வFைத  பாதி�பதாகX�, வியாபாரFதி
  நவ Yன  

எ�ணQகைள�  ��FதF  தைடயாகX� உ�ள1.  

4. �=கிய வாNX : 

� தனியா� வணிக  உ3ைமயாள3�  வாNைவ�  பாதி%��  எ1X� அவDைடய  

ெதாழிைலK�  பாதி%��.   

� நY�டகால ேநாI, அவDைடய இற��,  வா3Wதார�,  ஆ�வமி�ைம  ஆகியைவ  வியாபார 

நடவB%ைககைள  ஒD  $BX%�%  ெகா�/வD�.  

5. அவசர  $BX : 

� தனியா�  வணிகFதி
  அவசரFதி
  தவறான  $BX  எ/�பத?� வாI��க�  அதிக� 
உ�/.  

� ஏெனனி
  பலDட�  விவாதி%காம
 தனியா�  ஒDவேர  $BX  எ/%கிறா�.  அவசர  

$BXகளி
  ெதாழிலி
 ந5டFைத  ஏ?ப/Fதலா�.  

6. சிற��F ேத�Vசியி�ைம : 

� ெகா�$த
, வி?பைன, கண%��பதிவிய
, நிதி திர5/த
, விள�பர�  ேபா�ற  

ெதாழிலி�  அைனF1�  பணிகைளK�  தனி வணிக�  ஒDவேர  ேம?ெகா�ள  

ேவ�BயிD%கிற1.  

� “பல மர�  க�ட  தVச�  ஒD  மரFைதK�  ெவ5டமா5டா�” எ�ற  பழெமாழி தனியா� 

வணிகFதி?��  ெபாD�1�.   

� சிற�� ேத�Vசியி� பலைன தனியா�  வணிக�  அைடய  $Bயா1.  

7. கல�1  ஆேலாசைனயி�ைம : 

� தனி வணிக�  சில  $%கிய  $BXகைள  எ/%��  ேபா1  �/�ப அQகFதினைரF  தவிர 

பிறைர    கல�1  ஆேலாசி%காம
  $BX  எ/%கிறா�.   

� அவர1  $BX  தவறானதாகிவி5டா
  இ1  ெபD� ந5டFதி
 $BவைடK�.  

8. $[ந5ட அபாய� : 

� தனியா� வணிக�  ஒD  நபராக  இD�பதா
  ெதாழிலி
  ஏ?ப/� ெமாFத ந5டFைதK�   

அவ�  ஒDவேர  ஏ?க ேவ�/�. 

 

4. ச$தாயFதி
 தனியா� வணிக3� பQகிைன விவ3? 
1. ேவைலயி
லா பிரVசைன%�F தY�X 

� �ைற�த க
வியறிX உைடயவD%��, க
வியறிX அ?றவD%�� ேவைல வாI�� 
அளி%கிற1.  

� ச$தாயFதி
 ேவைலயி
லாF தி�டா5டFைத நY%�வதி
, தனிவணிக� ெபD� 
பQ� வகி%கிற1 

1. $த]5B?கான வாI�� 
� சி= $த]5டாள�க�, �ைற�த $தLட� ெதாழி
 ெதாடQக வாI�பளி%கிற1.  
� சி= $த]5டாள�களி� ேசமி��கைள, உ?பFதி%�� பய�ப/Fத உதXகிற1. 

2. �ைற�த விைலயி
 ெபாD5கைள அளிFத
 
� நி�வாகV ெசலX �ைறவாக உ�ளதா
, தனி வணிக� ெபாD5களி� மீதான அதிக 

ப5ச விைலைய விட �ைறவான விைல%� ெபாD5கைள வி?பைன ெசIகிறா�. 

3. சி= உ?பFதியாளD%� உதXத
 
� உ�Z� உ?பFதியாள3டமிD�1 ெபD�பா�ைமயான ெபாD5க� ெகா�$த
 

ெசIய�ப5/ வி?பைன ெசIய�ப/கிற1.  
� இதனா
 உ�Z� சி= உ?பFதியாள�க�, தனிவணிகரா
 பய�ெப=கி�றன�. 
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4. தரமான ெபாD5கைள அளிFத
 
� த?காலFதி
 தனி வணிக� த� வியாபார ந�மதி�ைப% கா%க உய��த தரமான 

ெபாD5கைள வி?பைன ெசIகிறா�.  
� வி?ற ெபாD5களி
 �ைறயிD�பி� அைதF திD�ப� ெப?=%ெகா�கிறா�. 

5. த�ம சி�தைனKைடய நடவB%ைகக� 
� தனி வணிக�க� தQகU%�� �[%கைள ஏ?ப/Fதி% ெகா�/, க� ப3ேசாதைன 

$கா�க�, iQகா%கைள� பராம3Fத
, பாைதயி
 த/��கைள ஏ?ப/F1த
, 
ப�ளிகU%� அைறகல�கைள வழQ�த
 ேபா�ற ப
ேவ= ச$தாய $�ேன?ற 
நடவB%ைககைள ேம?ெகா�கி�றன�. 

6. வDமான� ம?=� வளQகைளV சமமாக� பகி��தளிFத
 
� பல� வியாபார உலகி
 தனியா� வணிகராக ஈ/பட வாI�பளி�பதா
, வDமான� 

ம?=� வளQகைளV சமமாக� பகி��தளி%க உதXகிற1. 

7. jக�ேவாD%� உதXத
 
� தனி வணிக�   ஒDவேர  உ3ைமயாள�  எ�பதா
 , ச�ைத நிலவரFதி?� ஏ?பX� , 

வாB%ைகயாள3�  விD�பFதி?� ஏ?பX�,  த� வியாபாரFைத  மா?றி%  ெகா�ளலா� 
� தனியா� வணிக�க�, jக�ேவா� வ Y5/ வாசலிேலேய ெபாD5கைள கிைட%கV 

ெசIகிறா�க�.  
� இதனா
 jக�ேவா3� ேநர$�, உைழ��� மிVச�ப/Fத�ப/கிற1. 

5. தனி நப� க5/�பா/ உலகிேலேய சிற�த1. விவ3. 
          வி
லிய� ேபச5 அவ�க�, "உலகிேலேய தனி நப� க5/�பா/தா� சிற�த1 எ�=�, 
சிறிய ெதாழிலாக இD�தா
 ம5/ேம ஒDவ� அRவியாபார நடவB%ைகக� அைனFைதK� 
ேம?பா�ைவ ெசIய இயL�" எ�= A=கிறா�. 

தனிநப� க5/�பா5/%� சாதகமானைவ : 
1. எளிைமயான1 ம?=� விைரவாக அைமFத
 

� ெதாழிலைம��  வBவQகளி
  தனியா�  வணிகFைத  ம5/ேம ச5டV  சி%க
க�  

ஏ1மி�றிF  1வ%கலா� .  

� ஒ�ப�த�,  பதிX  $தலியன தனியா�  வணிகFதி?�F  ேதைவயி
ைல.  

2. ேநரB க5/�பா/ 
� வியாபாரFதிலிD�1  கிைட%��  $[  இலாபFைதK� அaபவி%��  உ3ைம     

 தனிநபD%ேக  உ3ய1.  

� அ1 ேபாலேவ  ந5ட� ஏ?ப/மாயி�  அ�$[  ந5டFைதK�  தனிநபேர  ஏ?க  ேவ�/�.  

� எனேவ, “எ
லா� அவேர, அவேர  எ
லா�” எ�ற  ேகா5பா/  தனியா� வணிகFதி?�  

ெபாD�1�. 
3. $ய?சி ம?=� பல� இைணத
 

�  தனியா�  வணிகேர  வியாபாரFைத  நி�வகி�பதா
  த� வாB%ைகயாள�கUட�  

ேநரBF  ெதாட��  ைவF1%  ெகா�கிறா�. 
�  எனேவ  அவ�,  த�  வாB%ைகயாள�கைளK�  அவ�களி�  விD�� ெவ=��கைளK�  

ந��  அறிவா�.   
� இதனா
  வி?பைன அதிக3F1  வியாபாரFதி�   ந?ெபய�  உய�கிற1. 

4. வியாபார இரகசியQகைள% காFத
 
� வியாபார ெவ?றி%�, வியாபார  இரகசியஙகைள%  காFத
  மிகX� 

இ�றியைமயாததா��.  

� இத?�  தனியா�  வணிக $ைற  ெப31� உய��த1.   

� ஏெனனி
  த�  வியாபார  $BXகைள  (இரகசியQகைள) தனியா� வணிக�  யா3ட$�  

பகி��1  ெகா�ள  ேவ�Bயதி
ைல.  
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5. jக�ேவா3ட� ெநDQகிய ெதாட�� 
�  தனியா� வணிக�க�, jக�ேவா� வ Y5/ வாசலிேலேய ெபாD5கைள கிைட%கV 

ெசIகிறா�க�.  
� இதனா
 jக�ேவா3� ேநர$�, உைழ��� மிVச�ப/Fத�ப/கிற1. 

6. இலாப� $[வைதK� அaபவிFத
 
� தனியா�  வணிக�,  த�  வியாபாரFைத  ச3வர  கவனி%கF தவறினா
  ந5ட�  

ஏ?ப5/வி/�. 

� இ�த  ந5ட  அVச�  தனியா�  வணிக3�  கBன  உைழ�பி?�F ��/ேகாலாI  

அைமகிற1.  

� வியாபாரFதிலிD�1  கிைட%��  $[  இலாபFைதK� அaபவி%��  உ3ைம  

தனிநபD%ேக  உ3ய1.  

7. சி%கன ேமலா�ைம 
� தனியா�  வணிக�  ெபD�பாL�  தன1  ெசா�த  உைழ�ைபேய வியாபாரFதி
 

பய�ப/F1கிறா�.  
�  ேதைவ�ப5டா
  சில பணியாள�கைள  அ
ல1  �/�ப  உ=�பின�கைள  ேவைல%� 

அம�Fதி%  ெகா�Rதா
, நி�வாகV ெசலX, மிக% �ைறேவ. 
8. ச5ட சி%க
 இ�ைம 

� தனியா�  வணிகFைத  ெதாடQகL�,  கைலFதL�  எளி1.  

� தனியா�  வணிகFைத%  கைல%க  ச5டவிதிகைள�  பி�ப?ற ேவ�Bயதி
ைல.   

� ஒ�ப�த�,  பதிX  $தலியன  தனி வணிகFதி?� ேதைவயி
ைல.   

� எனேவ,  �=கிய  காலFதி?��   தனி வணிகFைத ெதாடQகலா�.  

                       

                பாட�-3.  A5டா�ைமF ெதாழி
 
1. A5டா�ைம வைரவில%கண� தDக. 

           இ�திய A5டா�ைமV ச5ட� 1932 பி3X 4 இ� பB, எ
ேலாD� ேச��ேதா, 
எ
ேலாD%காக ஒDவேரா நடF1� ெதாழிலி� இலாபFைத பகி��1 ெகா�ள 
ஒ��%ெகா�டவ�களிைடேய நிலX� உறX ஆ��. 

  

2.  A5டா�ைம நி=வனFதி
 இD%க ேவ�Bய �ைற�தப5ச, அதிகப5ச 
உ=�பின�களி� எ�ணி%ைக யா1 ? 

� �ைற�தப5ச உ=�பின� எ�ணி%ைக 2 ேப�  
� அதிகப5ச உ=�பின�களி� எ�ணி%ைக : வQகிF ெதாழிலாயி� 10 ேப�,  

                                                   பிற ெதாழிலாயி� 20 ேப�. 
 

3. A5டாளிகளிைடேய நிலX� உறX $ைற யா1 ? 
� A5டாளிகளிைடேய ஏ?ப/� ஒ�ப�தFதி� காரணமாக A5டா�ைம 

ஏ?�ப/Fத�ப/கிற1. 
� A5டாளிகளிைடேய $கவ� ம?=� $த
வ� எ�ற உறX உ�ள1. 
� ஒRெவாD A5டாளிK� உ3ைமயாளராகX�, அேத சமயFதி
 $கவராகX� 

ெசய
ப/கிறா�க�. 
� அைனF1% A5டாளிகU� இைண�ேதா அ
ல1 அைனF1% A5டாளிகU%�� 

பதிலாக யாராவ1 ஒDவேரா, ெதாழிைல நடFதலா�.  
� எனேவ A5டா�ைமைய, $கைம% ேகா5பா5B� வி3வா%க� எ�= 

வ�ணி%க�ப/கிற1. 
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4. உைழயா A5டாளி எ�பவ� யா� ? 

� இவ� ெதாழிலி
 $தலி/வா� 
� நி�வாகFதி
 பQ�ெபற மா5டா�. 
� இவைர உறQ�� A5டாளி அ
ல1 $தலி/� A5டாளி என அைழ�ப�. 

 

5. வைரய=%க�ப5ட A5டா�ைம எ�றா
 எ�ன ? 
� A5டாளியி� ெபா=�� வைரய=%க�ப5BD�தா
, அ1 வைரய=Fத A5டா�ைம 

என�ப/�. 
� இதி
 ஒD A5டாளியி� ெபா=�� க�B�பாக வைரயறா� ெபா=�பாகX�, ம?ற 

A5டாளியி� ெபா=�� வைரய= ெபா=�பாக இD%��.  
� இதி
 ெபா1%A5டாளி, ம?=� வைரய= A5டாளி என இDவைக A5டாளிக� 

உ�ளன�. 
� இ�தியாவி
 இFதைகய A5டா�ைம இ
ைல. 
� ஐேரா�பா ம?=� அெம3%காவி
 இRவைக A5டா�ைம அaமதி%க�ப/கிற1. 

 

6. A5டா�ைம ஒ�பாவண� எ�றா
 எ�ன ? 
� A5டா�ைம ஒ�பாவண� எ�ப1 இர�/ அ
ல1 அத?� ேம?ப5ட  

நப�கU%கிைடேய ஏ?ப/� உட�பா/ ஆ��. 
� இ1 எ[F1 வBவிலான ஒD ஆவண�. 
� A5டா�ைம ப?றிய விவரQக� ம?=� நிப�தைனக� இதி
 அடQகியிD%��. 

 

7. உ5கிைட ஆைணK3ைம வைரவில%கண� தDக. 
� அவசர காலQகளி
 A5டா�ைமயி� நலைன பா1கா%�� ெபாD5/, சில 

நடவB%ைககைள ேம?ெகா�ள, ஒD A5டாளி%� வழQக�ப/� உ3ைம%�, உ5கிைட 
ஆைணK3ைம என�ப/�. 

� A5டா�ைம ஒ�ப�தFதி
, ஒ�=� ெசா
ல�பட வி
ைலெய�றாL� அ
ல1 
ஒ�ப�தேம இ
ைலெய�றாL� Aட இRX3ைமக�, ஒRெவாD A5டாளி%�� உ�/. 

 

8. A5/ ம?=� தனி� ெபா=�� எ�றா
 எ�ன ? 
� கடனY�ேதா� தQகU%� ேசரேவ�Bய கட� ெதாைகைய, அைனF1 A5டாளிகளி� 

ெசாF1%களிலிD�1 ெப?=%ெகா�வத?� A5/�ெபா=�� எ�= ெபய�. 

� ஏேதa� ஒD A5டாளியி� தனிV ெசாF1%க� மீ1 வழ%�Fெதா/F1 ெப?=% 

ெகா�டா
 அ1 தனி� ெபா=�� ஆ��. 

 

9. இளவ� எ�பவ� யா�? ஒD இளவ� A5டாளியாக இD%க $BKமா? 
� 18  வயைத  i�Fதி  ெசIயாத  நபைர  இளவ�  எ�கிேறா�. 

�  நYதி ம�றFதா
 ஓD கா�பாள� நியமி%க�ப5BD�நதா
 21 வய1 வைர அவ�  இளவராக 

கDத�ப/கிறா�.  

� ச5ட�பB  இளவ�  ஒDவ� A5டாளியாக $Bயா1.  

� ஏெனனி
 அவ� ஒ�ப�தFதி
 ஈ/பட த�தி இ
லாதவ�.  

� அைனF1 A5டாளி   இைசXட�  இளவைர  A5டா�ைமயி
  ேச�F1% ெகா�ளலா�. 
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10. A5டா�ைம கைல�பி?��, A5டா�ைம நி=வன% கைல�பி?�� உ�ள 
ேவ=பா/க�  யாைவ ? 

 

ெபD வினா%க� 

1. A5டா�ைம நி=வனFதி
 இளவ3� நிைல ப?றி விவ3? 

   அ. உ3ைம வய1 அைடK� $�  இளவ3�  நிைல :  

i) இளவ� ெதாழிலி� ெசாFதிL� ஒ��%ெகா�டபB பQ� ெப=� உ3ைமைய   ெப=கிறா�. 

ii) அவD%�  நி=வன%  கண%�கைள�  பா�ைவயி5/,  அைத  நக
  எ/%க  உ3ைம  உ�/.  

iii) ெதாழிலி� ெசாF1%க�, இலாபFதி
 அவD%��ள பQகி� அளவி?�Fதா� அவD%�� 

ெபா=�� இD%��.  

iv) அவDைடய $த]5B?� ேம
, ெதாழிலி� ெபா=��கU%�  அவேரா  அ
ல1  அவர1  

ெசாF1%கேளா  ெபா=�பாகா1.  

  ஆ. உ3ைம வய1 அைட�தபி�  இளவ3�  நிைல :  

i) உ3ைம  வயதைட�த�பி�   A5டாளியாகF   ெதாட��1 இD%க  ேவ�/மா அ
ல1  

A5டா�ைமயிலிD�1  ெவளிேயற  ேவ�/மா  எ�பைத,  ஆ= மாதFதி?�� அறிவி%க 
ேவ�/�. 

ii) அறிவி%காவிB
  A5டா�ைமயி
  இளவராகV  ேச�F1%  ெகா�ள�ப5ட  நா�  

$த?ெகா�/, நி=வன%  கட�கU%��  ெபா=�பாவா�.  

iii)  A5டாளியாக  ெதாடர விD�பமி
ைல  என  அறிவிFதா
, அறிவி��  ெசIத  நாளிலிD�1  

A5டா�ைமயி� கட�கU%� அவ�  ெபா=�பாகமா5டா�.  

 

2. A5டா�ைம    நி=வனFைத    பதிX    ெசIயாைமயி�    �ைறபா/க�    யாைவ    ???? 

1. நி=வனFதி?� எதிராகேவா, A5டாளிகU%� எதிராகேவா S�றாவ1 நப� எவD� ச5ட 

நடவB%ைககைள ேம?ெகா�ள $Bயா1. 

2. A5டாளிகைள எதி�F1 நி=வன� ச5ட நடவB%ைக எ/%க $Bயா1. 

3. S�றாவ1 நப� மீ1, தன%� ேசரேவ�Bய பா%கி� பணFைத�ெபற நி=வன� வழ%�F 

ெதா/%க $Bயா1.  

4. நி=வனFதி� வியாபார% �றிக�, பதி��3ைமகைள ெவளியா5க� பய�ப/Fத% Aடா1 

என த/%க $Bயா1 
5. பதிX ெசIயா நி=வன�, S�றா� நபD%� எதிராக ெதாைக p.100%� ேம
 

திD�ப� ெபற, அதaைடய உ3ைமைய ெசய
ப/Fத இயலா1. 
 
 

வ. 
எ� 

A5டா�ைம% கைல�� நி=வன% கைல�� 

1 ஒDவ� அ
ல1 ஒ�=%�� ேம?ப5ட 
A5டாளிக�  தQகU%�� உ�ள உறைவ 
$றிF1% ெகா�வதா��. 

அைனF1% A5டாளிகU� தQகU%�� 
உ�ள உறைவ $றிF1% ெகா�வதா��. 

2 ெதாழிைல $BX%�% ெகா�/ வரலா� 
அ
ல1 ெதாட��1 நடFதலா�. 

ெதாழிைல $BX%�% ெகா�/வ�1 
வி/�. 

3 கைல�பி?�� பிற�� ெதாழி
 ெதாட��1 
நைடெப=�. 

கைல�பி?�� பிற� ெதாழிைல 
ெதாட��1 நடFத இயலா1. 

4 A5டா�ைம% கைல�பினா
, நி=வன 
கைல�� ஏ?ப/வ1 இ
ைல. 

நி=வன கைல�பினா
, க5டாய� 
A5டா�ைம கைல�� ஏ?ப/�. 
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6. நி=வனFைத% கைல%க% ேகா3 அ
ல1 கைல%க�ப5ட நி=வனFதி� ெசாF1%கைள 
வி?= பணமா%க அ
ல1 கைல�பி�ெபா[1 கண%�கைளF தY�F1%ெகா�ள 

A5டாளிெயாDவ� வழ%�F ெதா/%க $Bயா1. 
 

 3. A5டா�ைம ஒ�பாவனFதி
 உ�ள உ�ளட%க� யா1?                    

                   1.     நி=வனFதி� ெபய� 

 2.     ஒ�ப�த நா� ம?=� ெதாழி
 �3K� இட�  

 3.     அைனF1  A5டாளிகளி�  ெபய�  ம?=�  $கவ3  

 4.     நி=வன� ேம?ெகா�ள  இD%�� ெதாழிலி� த�ைம  

 5.     A5டா�ைமயி� கால வைரயைற  

 6.     ஒRெவாD A5டாளிK� வழQகயிD%�� $த
  ெதாைக  

 7.     ஒRெவாD A5டாளிK� நி=வனFதிலிD�1  எ/%�� ெதாைக  

 8.     இலாப� பகி�X விகித�  

 9.     உைழ%�� A5டாளிகU%� ெகா/%க�பட ேவ�Bய ஊதிய�  

                 10.     $த
  ம?=�  எ/��  மீ1  வ5B. 

                A5டா�ைம ஒ�பாவணFதி
 க�/�ள ெசIதிகைள , அைனF1% A5டாளிகளி� 

இைசXட� தா� மா?ற $BK�. 

 

4. A5டாளிகளி� வைககைள விவ3. 
1. உைழ%�� A5டாளி : 

1. இவ� ெதாழிலி
 $தலி/வா�. 
2. ெதாழி
 நி�வாகFதி
 பQ� ெப=வா�. 
3. இவ3� ெபா=�� வைரயறா ெபா=�� ஆ��. 
4. இவைர பணி�3K� A5டாளி அ
ல1 ேமலா�ைம% A5டாளி என அைழ�ப�. 

2. உறQ�� A5டாளி அ
ல1 உைழயா% A5டாளி : 
1. இவ� ெதாழிலி
 $தலி/வா�. 
2. ெதாழி
 நி�வாகFதி
 பQ� ெபறமா5டா�. 
3. இவைர  உைழயா% A5டாளி அ
ல1 $தலி/� A5டாளி என அைழ�ப�.  

3. ெபயரளX A5டாளி : 
1. இவ� ெதாழிலி
 $த]/ ெசIய மா5டா�. 
2. ெதாழி
 நிவாகFதி
 பQ� ெபற மா5டா�. 
3. இலாபFதி
 இவD%� பQ� இ
ைல.  
4. A5டாளியாக த� ெபயைர பய�ப/Fத அaமதி�பா�.    

4. இலாபFதி
 ம5/� பQேக?�� A5டாளி : 
           1. இவ� இலாபFதி
 ம5/� பQ�ெப=வா�. 
           2. ந5டFதி
 பQ�ெபற மா5டா�. 
           3. ெதாழி
 நி�வாகFதிL� பQ�ெபற மா5டா�. 
           4. இவ3� ெபா=�� வைரயறா ெபா=�� ஆ��. 
     5.  $ர� தைட% A5டாளி : 
           1. இவ� உ�ைம% A5டாளி அ
ல. 
           2. தாa� ஒD A5டாளி என ந�பV ெசIகிறா�. 
           3. இைத ந�பி சில� நி=வனFதி?� கட� ெகா/�ப�. 
           4. இவ� அவ�கU%� ெபா=பாகிறா�. 
      6. உ3ைம� ேபாலி% A5டாளி : 
           1. இவ� உ�ைம% A5டாளி அ
ல.       

  2. நி=வன� இவைர% A5டாளி எனV ெசா
L�. 
           3. இைத அவ� ம=F1ைர%க ேவ�/�. 
           4. இ
ைலெயனி
, A5டா�ைமKட� ெதாட��ைடயவ�கU%� ெபா=�பாகிறா�. 
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      7. 1ைண% A5டாளி : 

1. இவ� உ�ைம% A5டாளி இ
ைல. 
2. ஒD A5டாளிKட� இலாபFைத பQகி5/% ெகா�கிறா�. 
3. இவD%� வியாபாரFதி
 எ�த உ3ைமK� இ
ைல. 

      8.  இளவ� A5டாளி : 
    1. 18  வய1 நிர�பாதவ� இளவ� ஆவா�. 
    2. நYதிம�றFதா
 கா�பாள� நியமி%க�ப5டா
 21 வய1 வைர அவ� இளவ� ஆவா�. 
    3. ச5ட�பB இவ� A5டாளியாக $Bயா1. 
    4. A5டாளிகளி� ஒ��தலி� ேப3
, A5டா�ைமயி� பய�கU%� ம5/� இவ�    
       A5டாளியாக ேச�F1%ெகா�ள�ப/கிறா�. 
 

 

க5/ைர வினா%க� : 
1. A5டா�ைமயி� சிற�� A=கைள விவ3. ( ஏேதa� 5 ) 
1. உட�பா/ 

� A5டாளிகளிைடேய ஏ?ப/� உட�பா5B� காரணமாக A5டா�ைம ஏ?ப/Fத� 
ப/கிற1.  

� உட�பா/ எ[F1 வBவிேலா அ
ல1 ேபVWவBவிேலா இD%கலா�. 
� எ[F1 வBவFதி
 உ�ள உட�பா/, பி?காலFதி
 A5டாளிகU%கிைடேய எ[� 

கDF1 ேவ=பா/கைள தவி�%க உதX�. 

2. பல நப�க� 
� A5டா�ைம எ�ப1 இர�/ அ
ல1 இர�/%� ேம?ப5ட நப�களிைடேய நிக[� 

உறX$ைறயா��. எனேவ A5டா�ைமயி
 ஒ�றி?� ேம?ப5ட நப�க� இD%க 
ேவ�/�. 

� A5டா�ைமயி� �ைற�தப5ச நப�களி� எ�ணி%ைக இர�/.  
� A5டா�ைமயி� அதிகப5ச நப�களி� எ�ணி%ைக, வQகிF ெதாழிலாயி� பF1�, பிற 

ெதாழிலாயி� இDப1� ஆ��. 

3. ஒ�ப�த உறX 
� A5டாளிகளிைடேய ஏ?ப/� ஒ�ப�தFதி� காரணமாகேவ A5டா�ைம ஏ?ப/கிற1.  
� இய?ைக உறX, பர_பர அ�� ம?=� பி3ய� காரணமாக A5டா�ைம உDவா�வ1 

இ
ைல.  

4. ச5டFதி?�5ப5ட ெதாழி
 
� A5டா�ைம எ�ப1, ஒD ெதாழி
 நடFத1வத?ெகன அைம%க�ப5டதா��. 
� எF ெதாழிலானாL�, அFெதாழி
 நா5B� ச5டFதி?� உ5ப5டதாக இDFத
 

ேவ�/�.  

5. இலாப�பQ� 
� A5டா�ைம வணிகFதி� இலாப�  ந5டFைத உட�பா5B
 உ�ள விகித�பB 

A5டாளிக� பி3F1% ெகா�வா�க�.  
� எ�த வித உட�பா/� இ
ைலெய�றா
 இலாப ந5டFைத சமமாக பQகி5/% 

ெகா�வா�க�. 

6. $கைம உறX 
� A5டா�ைமயி� A5டாளிகU%கிைடேய $கவ� ம?=� $த
வ� எ�ற உறX 

உ�ள1.  
� ஒRெவாD A5டாளிK� உ3ைமயாளராகX�, அேத சமயFதி
 $கவராகX� 

ெசய
ப/கிறா�க�.  
� அைனF1% A5டாளிகU� இைண�ேதா அ
ல1 அைனF1% A5டாளிகU%�� 

பதிலாக யாராவ1 ஒDவேரா, ெதாழிைல நடF1வ�.  
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7. வைரயறா� ெபா=�� 
� வியாபார% கட�கைளV ெசLFத ெதாழிலி� ெசாF1%க� ேபா1மானதாக இ
லாவிB
, 

த� ெசா�த ெசாF1%களிலிD�1 கடனY�ேதா�%� ெசLFத ேவ�/�. 
� கடனY�ேதா� உ3ைமயாள3� ெசாF1கைள பறி$த
 ெசIய உ3ைமK�/. 

8. A5/ ம?=� தனி� ெபா=�� 
� கடனY�ேதா� தQகU%� ேசரேவ�Bய கட� ெதாைகைய, அைனF1 A5டாளிகளி� 

ெசாF1%களிலிD�1 ெப?=%ெகா�வத?� A5/�ெபா=�� எ�= ெபய�. 
� ஏேதa� ஒD A5டாளியி� தனிV ெசாF1%க� மீ1 வழ%�Fெதா/F1 ெப?=% 

ெகா�டா
 அ1 தனி� ெபா=�� ஆ��. 

9. தனியா� த�ைமயி�ைம 
� A5டா�ைம நி=வன� ம?=� A5டாளிக� இர�/� ஒ�ேற.  
� A5டா�ைமயி
 உ�ள A5டாளிகைள ஒ5/ெமாFதமாக நி=வன� 

எ�றைழ%கி�ேறா�.  
� A5டாளிக� இ
லாம
 A5டா�ைமயி
ைல. A5டாளிகளி� உ3ைமK� கடைமKேம 

நி=வனFதி� உ3ைமK� கடைமK� ஆ��.  

10. உ5கிைட ஆைணK3ைம. 
� அவசர காலQகளி
 A5டா�ைமயி� நலைன பா1கா%�� ெபாD5/ சில 

நடவB%ைககைள ேம?ெகா�ள ஒD A5டாளி%� வழQக�ப/� உ3ைம%� உ5கிைட 
ஆைணK3ைம என�ப/�. 

� A5டா�ைமையK� ம?ற A5டாளிகைளK� இ�த உ5கிைட ஆைணK3ைம 
க5/�ப/F1� 

11. iரண ந
ெல�ண� 
� A5டாளிகளிைடேய நிலX� ந
ெல�ண�, ம?=� பர_பர ந�பி%ைக ஆகியவ?றி� 

அB�பைடயி
 A5டா�ைம ஏ?ப/கிற1. 
� எனேவ ஒRெவாD A5டாளிK� மி��த ேந�ைமயாகX�, பிற A5டாளிகளிட� 

உ�ைமயாகX� நட�1 ெகா�ள ேவ�/�. 
� எ�த% A5டாளிK� இரகசியமாக இலாப� ஈ5ட%Aடா1.  

12.  பதிX 
� A5டா�ைம� பதிX இ�தியாவி
 க5டாயமி
ைல. அ1 A5டாளிகளி� 

விD�பFதி?%�5ப5ட1.  
� A5டா�ைமைய உDவா%க இர�/ அ
ல1 இர�/%� ேம?ப5ட நப�கU%கிைடேய 

ஏ?ப/� ஒ�ப�தேம ேபா1மான1.  

 
2. A5டாளிகளி� உ3ைமக� யாைவ ?   

1. ஒRெவாD A5டாளி%�� ெதாழிைல நடFதX�, ேமலா�ைமயி
   பQேக?கX� உ3ைம 

உ�/.  

2. ஒRெவாD A5டாளி%�� நி=வன ெதாட�பான பிரVசைனகU%� தQக� கDFைத 

ெத3வி%க   உ3ைமK�/.  

3. $%கிய $BXகைள எ/%�� $�ன� ,ஒRெவாD A5டாளி%��,    தQகைள  கல�1 
ஆேலாசி%க     ேவ�/� என%ேகார  உ3ைம உ�/.   

4. ஒRெவாD A5டாளி%�� நி=வன கண%�கைள க�காணி%கX�, நகெல/%கX� உ3ைம   

உ�/. 

5. ஒRெவாD A5டாளிகU�  இலாபFதி
  பQ�ெபற  உ3ைம  உ�/.  

6. ஒRெவாD A5டாளிகU� ,ெதாழிL%� வழQகிய கட�  ம?=�  $�பண� மீ1  6 

சதவிகித�    வ5Bெபற உ3ைம உ�/.  

7. ஒRெவாD A5டாளிK� அ�றாட வியாபாரFதி?�, தா� ெசIத ெசலX%�, ஈ5/3ைம ெபற 

உ3ைம   உ�/.  
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8. ஒRெவாD A5டாளி%�� ெதாழிL%காக, நி=வன ெசாF1%கைள பய�ப/Fத உ3ைம 

உ�/. 

9. �திய A5டாளிகைள ேச�%க, ம=%க உ3ைம உ�/. 

10. நி=வனFதிலிD�1 ஓIX ெபற உ3ைம உ�/.  

 

3. A5டாளியி� கடைமக�  யாைவ? 

1. ஒRெவாD A5டாளிK� தQகUைடய கடைமகைள கவனமாகX�, நாணயமாகX� 

நிைறேவ?ற  ேவ�/�.   

2. ஒRெவாD A5டாளிK� விWவாசமாகX� உ�ைமயாகX� நட�1 ெகா�ள ேவ�/�.  

3. ஒRெவாD A5டாளிK� தன%� ஒ�பைட%க�ப5ட அதிகார வர��%�� ெசய
பட 

ேவ�/�.  

4. ஒRெவாD A5டாளிK� நி=வன ந5டFைத பகி��1 ெகா�ள கடைம�ப5டவ�.  

5. ஒRெவாD A5டாளிK� தா� அறி�1 ெசIத தவறினா
 ஏ?ப5ட ந5டF1%� ஈ5/=தி 
ெசIத
  ேவ�/�.  

6. பிற A5டாளிகளி� இைசவி
லாம
 A5டாளி த� பQகிைன பிறD%� மா?றேவா அ
ல1             

வழQகேவா Aடா1.    
7. ெதாழி
 சா��த கண%�கைள உ�ைமயாகX� ச3யாகX� ைவFதிD%க ேவ�/�.  

8. A5டா�ைமF ெதாழிL%� எதிராக எFெதாழிைலK� ேபா5Bயாக A5டாளி 
நடFத%Aடா1. 

9. வியாபார நலa%காக ம5/ேம நி=வன ெசாF1கைள பய�ப/Fத ேவ�/�. 

10. இரகசிய இலாப� ஈ5ட% Aடா1. 

          A5டாளியி� வர��%�5ப5ட கடைமக� : 

                       ச5ட� வழQகிK�ள கடைமகைள% A5டாளிக� தQக� உட�பா5டா
 மா?றி அைமF1%  

ெகா�ளலா�.       

A5டா�ைம நி=வன� கைல%க�ப/� qNநிைலகைள விவ3  

I. நYதிம�ற  ஆைணயி
லாம
 கைல�� (பி3X 40 $த
 43 வைர) : 

          1) உட�பா5டா
 கைல�� (பி3X 40) : 

� அைனF1% A5டாளிகளி�  ச�மதFதி�  ேப3
  அ
ல1 A5டாளிகU%கிைடேய 

ஏ?ப/� உடனபா5டா
 A5டாணைம நி=வன� கைல%க�படலா�.  

         2) க5டாய% கைல�� (பி3X 41) :  

i) அைனF1 A5டாளிகளி�  ெநாB��  நிைலயாேலா  அ
ல1   

ii) ஒDவ� தவிர ம?ற எ
லா% A5டாளிகளி� ெநாB�� நிைலயாேலா A5டா�ைம 

நி=வன� க5டாய� கைல%க�ப/�.  

iii) ெசI1வD� ெதாழி
 ச5டFதி?�� �ற�பானதாக இD�தா
 நி=வன� க5டாயமாக 

கைல%க�ப/�  

(எ.கா.) ம1 வில%�V ச5ட� இய?ற�ப/த
, ம?ெறாD நா5/ட� ேபா� ஏ?ப/த
.  

      3) சில நிகNVசிக� நிகNX=வதா
 கைல�� (பி3X 42) : 

i) ஒD A5டாளி  இற�1 வி5டா
  

ii) �றி�பி5ட காலFதி?கான A5டா�ைமயாயி�, அ%கால� $Bவைட�1வட�  

iii) �றி�பி5ட ெதாழி
கைளV ெசIய ம5/ேம A5டா�ைம ெதாடQக�ப5BD�பி�, 
அFெதாழி
க� நிைறX ெப?=Xட� . 

iv) ஒD A5டாளி ெநாB�� நிைல அைட�1 வி5டதாக, நYதிம�றF தY��� வழQக�ப5BD�தா
 

A5டா�ைம கைல%க�ப/�.  
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      4) அறிவி%ைகயா
 கைல�� (பி3X 43) : 

A5டாளி எவேரa�  நி=வனFைத%  கைல%��பB,  பிற A5டாளிகU%� எ[F1 Sல� 

ேகா3%ைக வி/Fதா
 நி=வன� கைல%க�பட ேவ�/�.  

II. நYதிம�றFதா
 கைல�� (பி3X 44) : 

                         A5டாளிகU� ஒDவ� கீNகாr� காரணQகU%காக வழ%� ெதாட��1 நி=வனFைத% 

கைல%கலா�.  

i) A5டாளியி� மனVசமநிைல இழ�� :  

ஒDவ� பிF1 நிைலயைட�தா
 , நYதிம�ற� கைல�பி?கான ஆைணைய� பிற�பி%கலா�.  

ii) நிைலயான திறைமயி�ைம : 

A5டாளி ஒDவ� ெதாழி
 ெசIK� திறைமைய  இழ�திD�தா
, நி=வன கைல�பி?கான 

ஆைணைய நYதிம�ற� பிற�பி%��.  

iii) உட�பா5ைட ெதாட��1 மீ=ைக : 

A5டா�ைம உட�பா5ைட ஒD A5டாளி ெதாட��1 மீறி% ெகா�BD�தா
, ம?ற%  

A5டாளிக�  A5டா�ைமைய  கைல%க% ேகா3  நYதி ம�றFைத அrகலா�.  

iv) A5டாளி ஒDவ3� ஒ[%க%ேக/ : 

A5டாளி  ஒDவ� ஒ[%க%ேகடான �?றFைத ெசIதிD�பி�, ஏைனய A5டாளிக� 

நி=வனFைத கைல%க%ேகா3 வழ%�F ெதா/%கலா�.  

v) உ3ைமமா?ற� : 

A5டாளி ஒDவ�, ெதாழிலி
 தன%�3ய உ3ைம $[வைதK�, S�றா� நபD%� 

மா?றி% ெகா/F1வி5டா
, ஏைனய A5டாளிக� A5டா�ைமைய% கைல%க%ேகா3 

நYதிம�றFைத அrகலா�.  

vi) நYதி ேந�ைம  அB�பைடயி
 : 

 நி=வனFைத%  கைலFதிட� ேபாதிய அB�பைட காரண� உ�ள1, எ�=  நYதிம�ற�  

கDதினா
  A5டா�ைம கைல%க�படலா�. 

 

பாட� 4 : நி=மQக� – I 

1. தனி வைரய= நி=ம� வைரவில%கண� தDக.  
� ெசLFத�ப5ட Sலதன� p. 1,00,000 %� �ைறவி
லாம
 இD%க ேவ�/�. 
� இைதF 1வQக �ைற�த1 2 ேபD� அதிகப5ச� 50 ேபD� ேதைவ. 
� தகவலறி%ைக ெவளியிடX�, பQ� மா?றFதி?�� தைட விதி%க�ப5/�ள1. 
� நி=மFதி� ெபய� தனிவைரய= நி=ம� என $Bய ேவ�/�. 

 
 

2. ஒ��=தி நி=ம� எ�றா
 எ�ன ? 

� ெபா=��=தி நி=மFதி
, நி=ம� கைல�பி?��ளா��ெபா[1, அத� கட�கைளF தY�%க� 

ேபா1மான ெசாF1%க� இ
லாத நிைலயி
, தாேன $�வ�1 தDவதாக, உ=தி 
அளிFதிD�த ெதாைக அளவி?� ம5/ேம பQ�ந3� ெபா=�� வைரயைற ெசIய�ப/கிற1. 

� இதைனேய ஒ��=தி  நி=ம� எ�= அைழ%க� ப/கி�ற1 

 

3. அரW நி=ம� எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒD நி=மFதி
 ெசLFத�ெப?ற பQ�$தலி
 51% %� ேம
 ைமய அரேசா, மாநில 

அரேசா, இர�/� ேச��ேதா அ
ல1 தனிFதனியாக ைவFதிD�பி� அ�நி=ம� அரW 
நி=ம� ஆ��. 
எ.கா. 1. ெப
   2. ெசI
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4. எ�ேநா%கQக5காக� பQ�க� ஒ=�பிழ��  ெசIய�ப/கி�றன? 

� அைழ��� பணFைதV ெசLFதாத காரணFதினா
 ம5/ேம, ஒD உ=�பின3� பQ�கைள 

, நி=ம� பறி$த
 ெசI1, பQ� ஒ=�பிழ�� ெசIகிற1. 
� பQ�ந�களிடமிD�1 ெபற ேவ�BK�ள ேவ= எ%கட� நிLைவ%காகX�, பQ�கைள 

ஒ=�பிழ�� ெசIயா1, ெசIயX�Aடா1. 
 

5. �=ம� பQெகா�ப� ெபறவி
ைலெயனி
, எ�ன விைளX ஏ?ப/�? 
(அ
ல1) �ைற�தளX பQெக/��Fெதாைக ெபற�படாைமயி� விைளXக� 
யாைவ? 

        தகவலறி%ைக ெவளியி5ட 90 நா5கU%�� �ற�தளX பQெக/�� ெபறவி
ைலெயனி
,  

i) வி�ண�பFதி�மீ1 ெப?ற பண� $[வ1� திD�பிF தDத
 ேவ�/�. 
ii) பQ�கைள ஒ1%கீ/ ெசIய%Aடா1.  

 

6. கடனY5/� பFதிர� எ�றா
 எ�ன ? 
� கடைன ஒ��%ெகா�U� அ
ல1 கடைன ஏ?ப/F1� ஆவணேம கடனY5/� பFதிர� 

ஆ��. 
� �றி�பி5ட கால இைடெவளிகளி
 வ5B ெசLF1வதாக அ1 A=கிற1 

 

7. வைரய= ெபா=�� எ�றா
 எ�ன? 
� உ=�பின�களி� ெபா=�� வைரய=%க�ப5ட1.  
� ெபா1வாக ஒDநப� தா� ைவFதிD%�� பQ�க� மீ1 ெசLFத�ெபறாத ெதாைக 

அளவி?ேக, அவ�க� ெபா=�� வைரய=%க�ப5/�ள1.  
� பQ�களி� $[F ெதாைகையK�  ெசLFதியிD�பி�, ேவ= எ�த ெபா=��� 

அவD%� இ
ைல. 
 

8. பQ� $ைனம� எ�றா
 எ�ன ? 
� பQ� ெவளியீ5/ விைல, $கமதி�ைப விட அதிகமாக இD�தா
 அ1 $ைனமFதி
 

ெவளியிட
 என�ப/�. 
� எ.கா. $கமதி�� p.10, ெவளியீ5/ விைல p. 12 எனி
, $ைனம� p. 2. 

 

9. பQ�கைள வ5டFதி
 ெவளியி/த
 எ�றா
 எ�ன ? 
� பQ� ெவளியீ5/ விைல, $கமதி�ைப விட �ைறவாக இD�தா
 அ1 வ5டFதி
 

ெவளியிட
 என�ப/�. 
� எ.கா. $கமதி�� p.10, ெவளியீ5/ விைல p. 8 எனி
, த�UபB ( வ5ட� ) p. 2. 

 

10. A5/Dவா%கV சா�றிதN ெபற, பதிவாள3ட� எ�த ஆவணQகைளF தா%க
 
ெசIய ேவ�/�? 

1. அைம�� $ைற ஏ/ 
2. ெசய
$ைற விதிக� 
3. இய%�ந� ப5Bய
 
4. இய%�ந�களாக இD%க எ[F1 Sலமான இைசX 
5. ச5ட$ைற உ=திபிரகடன� 
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11. �வி $�a3ைம� பQ�க� எ�றா
 எ�ன? 
i) வழQக�படா� பQகாதாயFைத நிLைவயாக� ெப=� உ3ைம பைடFத பQ�தா� �வி 

$�a3ைம� பQ�க� என�ப/�. 
ii) ேபாதிய ஆதாய� ஈ5டாத ஆ�BL�, பQகாதாய� ெப=� உ3ைம பQ�க�.      

இலாப� ஈ5/�  ஆ�/களி
, பிற பQ�ந�க5�� பQகாதாய� வழQ�$�ன�, �வி� 
பQ�ந�க5� நிLைவயி
 உ�ள $�ைதய ஆ�/களி� பQகாதாயFைத வழQக 
ேவ�/� 

 

12. நYBFத வாNX எ�றா
 நYவி� அறிவ1 யா1 ? 
� உ=�பின�களாக நி=மFதி?� நப�க�, வரலா� அ
ல1 உ=�பின� நிைலைய 

வி5/வி5/V ெச
லலா�.  
� ஆனா
 நி=ம� எ�ெபா[1� இயQக%ABய ஒ�=.   
� ஏென�றா
 நி=ம� இயQ�வ1, அதைன உDவா%கிய ேதா?=வி�பாள�க� உ5ப5ட 

எவ3டமிD�1� ேவ=ப5/ இயQ�வ1.  
� நி=ம உ=�பின�களி
 ஏ?ப/� மா?றேமா, அ
ல1 அவ�களி� மைறேவா Aட 

நி=மFைத எRவிதFதிL� பாதி�பதி
ைல.  
 

13. மீ�த� கடனY5/� பFதிரQக� எ�றா
 எ�ன? 
� �றி�பி5ட கால%ெக/X%�� பி� அ
ல1 நி=ம� விD�பியேபா1, கடனY5/� 

பFதிரQகைள நி=ம� மீ5/%ெகா�ள% ABயதாக இD�பி�, அைவ மீ�த� கடனY5/� 
பFதிரQக� என�ப/கி�றன. 

14. அய
நா5/ நி=ம� எ�பத� ெபாD� யா1 ? 
� ெவளிநா5B
 பதிX ெசIய�ப5/ இ�தியாவி
 ெதாழிலிட� உ�ள நி=ம� அய
 

நா5/ நி=ம� என�ப/�. 
� இ�தியாவி� ச5டQக� அவ?றி?� ெபாD�1�. 

 
 

ெபD வினா%க� : 
 

1. பிB�� நி=ம$�  --- 1ைண நி=ம$� ப?றி விள%�க. 
          ஒD நி=ம� ேவெறாD நி=மFதி� 

1. அைனF1 இய%�ந�கைள அ
ல1 ெபD�பா�ைம இய%�ந�கைள நியமி%�� அ
ல1   
               நY%�� நிைலயி
 இD�பி�, அ
ல1 

2. ேவெறாD நி=மFதி� ேந�ைம� பQ� $தலி
 50 வி[%கா/%� ேம
 ைவFதிD�பி� 
அ
ல1 

3. ேவெறாD நி=மFதி
 உ�ள வா%�களி
 50 வி[%கா/%� ேமலான வா%�கைளV 
ெசLF1� நிைலயி
 இD�பி�, அ�நி=ம� பிB�� நி=மமா��.  

4. இRவா= க5/�ப/Fத�ப/� ேவெறாD நி=ம� 1ைண நி=ம� என�ப/�. 

 

2. அைம�� $ைறேய/ எ�றா
 எ�ன? அதி
 அடQகிK�ள  ெபாDளட%கQக� 

யாைவ?  

             அைம�� $ைற ஏ/:  

� நி=மFதி� ெசய
பா5/ எ
ைலகைள ேநா%கQகைள வைரய=F1% கா�பி�ப1 அைம�� 

$ைற ஏ/  ஆ��.  
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� தனி வைரயைற நி=மமாயி�, �ைற�த1 இD நப�கU�, ெபா1 வைரயைற நி=மமாயி� 

�ைற�த1 ஏ[ நப�கU� அைம�� $ைறேய5B
 ைகெய[Fதிட ேவ�/�.  

1. ெபய� �றிFத உ5ப3X: 

� நி=மFதி�  ெபய�  இதி
  �றி�பிட�ப5BD%��. 
�  ெபா1வைரய=  நி=மமாக இD�தா
 அத� ெபய3�  இ=தியி
 “வைரய=%க�ப5ட1” 

எ�ற வா�Fைத  இDFத
 ேவ�/�.   

� தனிவைரய=  நி=மமாக  இD�தா
  அத�  ெபய3�   இ=தியி
 “தனி 
வைரய=%க�ப5ட1” எ�ற வா�Fைத  இDFத
  ேவ�/�. 

2. இட� �றிFத உ5பி3X: 

� பதிX  அLவலக�  அைம�1�ள  மாநிலFதி� ெபய�  இQ� �றி�பிட�ப5BD%��. 
�  $கவ3 ெகா/%க�பட ேவ�Bயதி
ைல.  

3. ேநா%க� �றிFத ஊ5பி3X: 

� நி=ம� ஈ/பட% ABய  நடவB%ைகக�  இதி
  Aற�ப5BD�பதா
  மிகX� 

$%கியF1வ�   வாI�த  உ5பி3வாக  இ1  கDத�ப/கிற1.  

�  இதி
  �றி�பிட� ெபறாத எVெசயலிL�  நி=ம�  ஈ/பட% Aடா1.  

4. ெபா=�� �றிFத உ5பி3X: 

� இதி
 உ=�பின�களி�  ெபா=�� வைரய=%க�ப5ட1  என% �றி�பிட�ப5BD%��.  

� ெபா=��=தி  நி=மமாயி�  அ1  கைல��%��ளா��  ெபா[1, நி=ம% கட�கU%காக  

ஒRெவாD  உ=�பினD�  ெகா�/ வDவதாக  உ=திெய/F1%   ெகா�ட ெதாைக  

இQ�  �றி�பிட�ப/�.  

5. $த
 �றிFத உ5ப3X: 

� இதி
  நி=வனFதி�  பதிX  ெசIய�ப5ட  பQ�  $த
  �றி�பிட�ப5BD%��.  

� $த
  ெதாைக  எFதைன  பQ�களாக�  பி3%க�ப5/�ள1  எ�ற விவர�  இதி
 

�றி�பிட�ப5BD%��.  

6. அைம��  அ
ல1   உட�பட ஒ�ப�   உ5பி3X 

� தனி வைரய=  நி=மமாயி�  �ைற�த1  இD  நப�கU�,  ெபா1 வைரய= நி=மமாயி�  

�ைற�த1  ஏ[  நப�கU�  அைம�� $ைறேய5B
  தQக� ெபய�கU%�  எதிேர 

�றி�பிட�ப5/�ள  பQ�கைள  வாQகி%ெகா�ள  உட�ப5/% ைகெயா�ப�  

இ/கி�றன�. 

 

3. ெசய
 $ைறவிதிகளி
  உ�ள ெபாDளட%கQக� யாைவ? (ஏேதa� 10) 
      நி=மFதி� ஆ%கV ெசய
பா/ �றிFத விதி$ைறகைளK�, ஒ[Q� $ைறகைளK� 
இ1 உ�ளட%�கிற1.  
1. நி=மV ச5டFதி
 ெகா/%க�ப5/�ள அ5டவைண- A எ�தளவி?க இ�நி=மFதி?�� 

ெபாD�தா1 எ�பைத, நி=ம� தன%ெகன வ�%�� ெசய
$ைற விதிகளி
 �றி�பிட 
ேவ�/�. 

2. ெதாட%க ஒ�ப�தQக�,ஏேதa� இD�பி�, அவ?ைற ஏ?=%ெகா�Uத
 அ
ல1    
நிைறேவ?=த
 �றிF1. 

3. பQ� $த
, பQ�களி� ப
ேவ= வைகக�, ஒRெவாD வைக%�� உ�ள உ3ைமக�. 
4. பQ�க� ஒ1%கீ/ பQ�க� மீ1 அைழ�� ேகார
 ெதாட�பானைவ. 
5. பQ�க� ஒ=�பிழ�� அ
ல1 பறி$த
 ெசIத
, பறி$த
 ெசIய�ப5ட பQ�கைள 

ம=ெவளியீ/ ெசIத
. 
6. பQ�V சா�றிதNக�, பQகாைணக� அa��த
 �றிF1. 
7. பQ�க� மா?=த
 அ
ல1 வா3W$ைற மா?ற� �றிFத வழி$ைறக�. 
8. பQ�கைள� பQகிD�பாக மா?=த
 
9. பQ� அ
ல1 கட� பFதிர ெவளியீ5B
 ஒ��=தியாள�க5�ெகா/%க ேவ�Bய தர�F 

ெதாைக. 
10. பQ� $தைல மா?றி அைமFத
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11. இய%�ந�கைள நியமிFத
, அவ�களி� த�திக�, ஊதிய� �றிFதைவ. 
12. இய%�ந�களி� கட� வாQ�� அளX 
13. ேமலா�ைம இய%�ந�, ேமலாள�  ெசயல� ேபா�ேறாைர நியமிFத
 

 

4. பQ�கைள  வ5டFதி
  ெவளியிட  உ�ள  நிப�தைனகைள  விள%�க.  

1. நி=ம�  பQ�கைள  $த� $தலி
  ெவளியி/�  ெபா[1  வ5டFதி
  ெவளியிட% Aடா1.  

2. வ5டFதி?�  ெவளியிடX�ள  பQ�க�  $�னேர  ெவளியி5ட  பQ�  வைகையV  சா��ததாக  

இD%க  ேவ�/�.  

3. பQ�க�  வ5டFதி
  ெவளியி/வத?�  ைமய  அரசி�  ஒ��த
  ெப?றிD%க ேவ�/�.  

4. பQ�க�  வ5டFதி
  ெவளியி/வத?�  சாதாரண  தY�மானFதி�  Sல�  அதிகார� 

த�திD%க ேவ�/�.  

5. தY�மானFதி
  உய��தளX  த�UபB  வ Yத�  எRவளX  எ�பைத% �றி�பிட  ேவ�/�.  

6. த�UபB  வ Yத�  $கமதி�பி
  10  வி[%கா/%�  மிக%  Aடா1.  

7. நி=ம�  ெதாழி
  ெதாடQக  உ3ைம%  கிைடFத  நாளிலிD�1 �ைற�த1 ஓரா�டாவ1  

ெச�றிD%க  ேவ�/�.  

8. ைமய அரW அaமதிFத  நாளிலிD�1  இD மாதQகU%��  பQ�கைள வ5டFதி
  

ெவளியிட    ேவ�/�.  

 

5. பQ�கைள ஒ=�பிழ�� ெசIய $%கிய நிப�தைனக� யாைவ? 
1. நி=மV ெசய
$ைற விதிக� பQ�கைள ஒ=�பிழ�� ெசIK� அதிகாரFைத நி=மFதி?� 

வழQகியிD%க ேவ�/�. 
2. அைழ��� பண� ெசLFதF தவறியதா
 ம5/ேம பQ�கைள� பறி$த
 ெசIயலா�. 
3. பQ�ந�களிடமிD�1 ெபற ேவ�BK�ள ேவ= எ%கட� நிLைவ%காகX�, பQ�கைள 

ஒ=�பிழ�� ெசIய%Aடா1. 
4. அைழ��� பணFைதV ெசLF1மா= பண� ெசLFதF தவறிய உ=�பின�கU%�% 

�ைற�த1 14 நா5க� அறிவி%ைகயாவ1 தரேவ�/�. மீ�/� அைழ��� பண� 
ெசLFதா நிைல ெதாடDமாயி�, அவ� ைவF1�ள பQ�க� ம= அறிவி�பி�றி பறி$த
 
ெசIய�ப/� எ�ற எVச3%ைக அRவறிவி%ைகயி
 ெதளிவாகV W5B% கா5ட�ப5BD%க 
ேவ�/�. 

5. பQ�கைள ஒ=�பிழ�� ெசI1, இய%�ந� அைவ தY�மான� நிைறேவ?றி, பQ�க� 
பறி$த
 ெசIய�பட ேவ�/�. 

6. பQ�களி� ஒ=�பிழ�பி?�� பி�ன� பறி$த
 ெசIய�ப5ட உ=�பின3� ெபய�, 
உ=�பின� பதிேவ5BலிD�1 நY%க�ப/�. 

 

க5/ைர வினா%க� : 

1. தனி வைரய= நி=மFதி?� கிைடFதிD%�� சLைககைள விள%கி/க. 

1. தனிவைரய= நி=ம� ஒ�ைற இDநப�கைள% ெகா�/ 1வQக $BK�. இதனா
, இதைன 
அைம�ப1 எளி1. 

2. A5/Dவா%கV சா�றிதN ெப?றXட�, தனி வைரய= நி=ம� ெதாழி
 ெதாடQக $BK�. 
ெதாழி
 ெதாடQக சா�றிதN ெபறF ேதைவயி
ைல. 

3. பQ� $தைலF திர5ட ெபா1 ம%கU%� தகவலறி%ைகைய ெவளியிட தனி வைரய= 
நி=மFதி?� தைடவிதி%க�ப5/�ள1. இதனா
 தகவலறி%ைக ெவளியி/வத?கான 
ெசலXக� மிVச�ப/Fத�ப/கி�றன.  

4. �ைற�தளX பQெக/��F ெதாைகைய ெப?றா
 தா� பQ�கைள ஒF1%கீ/ ெசIய 
ேவ�/� எ�ற விதி$ைற தனிவைரய= நி=மFதி?%� கிைடயா1. 

5. ச5ட $ைற% A5டFைத தனிவைரய= நி=ம� A5ட ேவ�Bயதி
ைல. 
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6. மீ�/� $த
 திர5ட பQ�க� ெவளியி/� ெபா[1, த?ெபா[1�ள பQ� நப�கU%� 

�றி�பி5ட அளX ஒ1%க�ப5ட பி�னேர, �திய பQ�ந�கU%� பQ�க� ஒ1%க�பட 
ேவ�/� எ�ற நிப�தைனK� தனி வைரய= நி=மFதி?%�� ெபாD�தா1. 

7. தனிவைரய= நி=ம� இD இய%�ந�கUட� ெசய
பட $BK�. 
8. இய%�ந�க�, தாQக� இய%�ந�களாக ெசய
பட எ[F1 Sலமாக இைசைவ 

நி=ம�பதிவள3ட� தா%க
 ெசIயேவ�Bயதி
ைல.   

 

2. ஒD நி=மFதி?��, ஒD A5டா�ைம%�� உ�ள ேவ=பா/க� யாைவ?                       
( அ
ல1 ) A5டா�ைம%�� A5/�பQ� நி=மFதி?�� உ�ள ேவ=பா/க� யாைவ? 
வ. 
எ� 

ெபாD� A5டா�ைம நி=வன� A5/� பQ� நி=ம� 

 
1 

 
ச5ட� 

இ�திய% A5டா�ைமV ச5ட� 
1932 

இ�திய நி=மQக� ச5ட� 1956  

 
2 

ச5டF தக 
உைடைம 

ச5ட�பB தனியா� த�ைம 
இ
ைல 

உ=�பின�களிடமிD�1 
தனிF1 இயQ�கிற1 

 
3 

 
உ=�பின� 
எ�ணி%ைக 

�ைற�த1 இDவ� ேதைவ. 
அதிகப5ச� வQகிFெதாழி
 
ெசIய 10 ேப�, பிற ெதாழி
 
எனி
 20 ேப� ேதைவ. 

�ைற�தப5ச� தனி நி=மFதி
 
2 ேப� ெபா1 நி=மFதி
 7 ேப�. 
அதிகப5ச� தனி நி=மFதி
 50 
ேப�. ெபா1 நி=மFதி
 வர�� 
இ
ைல 

 

4  
உ=�பின� ஆத
 

தனிநப� ம5/ேம உ=�பின� 
ஆகலா�. 

ஒD நி=வன� Aட உ=�பின� 
ஆகலா�. 

 

 

5 

 
த�ைம 

 
இலாப ந5டFைத 
பகி��1ெகா�ள 
ஒ��%ெகா�டவ�க� இைடேய 
நிலX� உறX. 

 
ச5ட� உDவா%கிய ஒD  
ெசய?ைக நப�.  

 
6 

 
ேமலா�ைம 

எ
ேலாD� ேச��ேதா, 
எ
ேலாD%�மாக ஒDவேரா 
ெதாழிைல நடF1வ� 

இய%�ந� அைவயிட� 
ேமலா�ைம 
ஒ�பைட%க�ப/கிற1. 

7 பதிX பதிX க5டாய� அ
ல  பதிX க5டாய� 

 
8 

 
நYBFத வாNX 

A5டாளிகளி� இற��, பிF1 
நிைல, ெநாB�� நிைல 
ேபா�றைவ 
A5டா�ைமைய% கைல%��   

A5டாளிகளி� இற��, பிF1 
நிைல, ெநாB�� நிைல 
ேபா�றைவ  
நி=மFைத% கைல%கா1. 

9 ெபா=�� A5/ ம?=� தனி ெபா=��. 
வைரயறா ெபா=��ைடய1  

வைரய=%க�ப5ட1. 

10 கைல�� எ�ேபா1 ேவ�/மானாL� 
கைல%கலா� 

�றி�பி5ட qNநிைலயி
தா� 
கைல%கலா�. 
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3. பQ�க5�� கடனY5/�பFதிரQக5�� உ�ள ேவ=பா/கைள விவ3. ( ஏேதa� 5 ) 

 

4. பலவைகயான பQ�கைள� ப?றி விள%�க.  
    நி=மQக� ச5ட� 1956-�பB ஒD நி=ம� இDவைகயான பQ�கைளFதா� ெவளியிட 
$BK�. அைவ, 
              1) $�a3ைம� பQ�க�  
              2) ேந�ைம� பQ�க� 

 1. $�a3ைம� பQ�க� ( $�a3ைம� பQ�க� எ�றா
 எ�ன? அத� வைகக� 

யாைவ?) 
   பிறவைகயான பQ�க� ெப?றிD%�� உ3ைமகைளவிட, சிலவ?றி
 $�a3ைம� 
ெப?றிD%�� பQ�க� $�a3ைம� பQ�க� என�ப/கி�றன.   
அைவ : 
      அ. நி=ம� ெசய
ப/� வைர ஒD �றி�பி5ட (நிைலயான) பQகாதாயFைத ெப=வதி
, 
இRவைக பQ�ந�க� $�a3ைம ெப?=�ளன�. அதாவ1, ஓரா�B
 ஈ5Bய இலாபFதி
,  
 

வ 
எ� 

தைல��       பQ�க� கடனY5/�பFதிரQக� 

1 ெபாD� பQ� $தலி� சி= A= 
பQ� என�ப/�. 
பQ�கைள ைவFதிD�பவ� 
பQ�தார� ஆவ�. 
இவ� நி=மFதி� 
உ3ைமயாள� ஆவா�. 

ெகா/Fத கடைன உ=தி�ப/F1� 
பFதிர� ஆ��. 
இைத ைவFதிD�பவ� கடனY5/� 
பFதிரதார� ஆவா�. 
இவ� நி=மFதி� கடனாள� ஆவா�. 

2 இலாப� இவD%� பQகாதாய� 
வழQக�ப/�. 

இவD%� கடனY5/� பFதிரQக� மீ1 
வ5B வழQக�ப/�. 

3 ஒ��த
 நி=ம� இலாப� 
ஈ5BயிD�தாL�,பQகாதாய� 
வழQக இய%�ந3� ஒ��த
 
ேதைவ. 

கடனY5/� பFதிரQக� மீ1 வ5B வழQக 
யாDைடய ஒ��தL� ேதைவ இ
ைல. 

4 ெபா=�� ைவF1�ள பQ�க� மீ1 
ெசLFத�படாத ெதாைக%� 
ம5/ேம ெபா=�பா��. 

ெபா=�� ஏ1� இ
ைல. 

5 வ5டFதி
 
ெவளியி/த
 

நிப�தைன%� உ5ப5/ 
ெவளியிடேவ�/�. 

நிப�தைனக� ஏ1� இ
ைல. 

6 ெசாF1%க� 
மீ1 பிைன 

நி=மV ெசாF1%க� மீ1 
பிைண ஏ1� இ
ைல. 

நி=மV ெசாF1%கைள பிைணயாக 
ெப?=�ளா�. 
 

7 திD�பF 
தDத
 

மீ�த� $�a3ைம� 
பQ�க� தவிர ம?றைவ 
திD�பிF தரF த%கத
ல. 

கடனY5/F ெதாைகையF திD�பிF 
தரேவ�/�. 

8  A5ட� பQ�தார� நி=ம% 
A5டQகளி
 கல�1ெகா�ள 
உ3ைம உ�/.  

கடனY5/� பFதிரதார� நி=ம% 
A5டQகளி
 கல�1 ெகா�ள 
உ3ைமயி
ைல. 

9 Sலதன� 
திD�ப� 
ெப=த
 

கடனY5/� பFதிரதார� தன1 
ெதாைகைய ெப?ற 
பிற�தா� பQ�தார� 
ெதாைக கிைட%��. 

கடனY5/� பFதிரதார� தன1 ெதாைகைய 
பQ�தாரD%� $�ேப ெப=கிறா� 

10 இலாபFதி� 
அளX 

நி=மFதி� இலாபFதி?%� 
ஏ?ப மா=�. 

வ5B வ Yத� மாறா1. 
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$தலி
 $�a3ைம� பQ�ந�க5�% �றி�பி5ட வ Yத� பQகாதாயFைத% ெகா/Fத பி�னேர, 
மீதி இலாப� இD�பி�, அதைன ேந�ைம� பQ�ந�க5�� பQகாதாய� வழQக� பய�ப/Fதி% 
ெகா�ளலா�. 
      ஆ. நி=ம� கைல%க�ப/�ெபா[1, பிற �ற%கட�க� அைனFைதK� அைடFத பி�ன�, 
ெசாF1%க� மி�தியிD�பி� $தலி
 $�a3ைம� பQ�ந�க5� $[ $தைலK� திD�பி% 
ெகா/F1விட ேவ�/�. பி�ன� உ�ள மி�திையேய ேந�ைம� பQ�ந�க5�F திD�பிFதர� 
பய�ப/Fத ேவ�/�. 

 $�a3ைம� பQ�களி� வைகக� : 

1. �வி $�a3ைம� பQ�க� 
2. �வியா $�a3ைம� பQ�க�  

3. எ4சிய இலாபFதி
 பQேக?�� $�a3ைம� பQ�க�  

4. எ4சிய இலாபFதி
 பQேக?கா $�a3ைம� பQ�க� 

5. மா?ற?�3ய $�a3ைம� பQ�க� 

6. மா?ற இயலா $�a3ைம� பQ�க�  
7. மீ�த� $�a3ைம� பQ�க�  
8. மீ5க இயலா $�a3ைம� பQ�க�  

 2. ேந�ைம� பQ�க� ( ேந�ைம பQ�க� எ�றா
 எ�ன? அத� சிற��Fத�ைமக� யாைவ? ) 

          $�a3ைம� பQ�க� அ
லாத, பிற பQ�க� ேந�ைம� பQ�கேள. $�ன� இைவ 
சாதாரண பQ�க�  என அைழ%க�ெப?றன. 

இவ?றி� சிற��F த�ைமக� : 
            $�a3ைம� பQ�க� மீ1 வழQகேவ�Bய பQகாதாயFைத வழQகிய பிறேக 
இலாப� எ4சியிD�பி�, ேந�ைம� பQ�க5�� பQகாதாய� கிைட%��. 
             $�a3ைம� பQ�க� ேபால�றி, �றி�பி5ட நிைலயான சதவிகித� பQகாதாய� 
இவ�க5�% கிைட%கா1. அத� வ Yத� ஈ5Bய இலாபFதி?� ஏ?ப ஆ�/ேதா=� மாற%ABய1. 
இ1 ஒD �ைறபா/ அ�=. ந
ல நி=மQகளி
 இவ�க5� கிைட%�� பQகாதாய விகித� 
$�a3ைம�பQ�ந�க5� வழQக�ப/� �றி�பி5ட வி[%கா/ பQகாதாயFைத விட மிகX� 
அதிகமாக இD%��. 
             அRவாேற நி=ம� கைல�பி?��ளா��ெபா[1, $�a3ைம� பQ�க5� 
$[FெதாைகையK� திD�பி% ெகா/Fதபி�னேர, மி�தி இD�பி� இவ�க� $த]/ ெசIத 
பQ� $த
 திD�பிFதர $BK�. 
           ஆனா
 இலாப� ஈ5டா% காலFதி
 பQகாதாய� எ1X� இவ�க5� வழQக�பட 
மா5டா1. பி�வD� ஆ�/களி
, மிகX� A/தலான ஆதாய� கி5BயிD�பிa�, 
வழQக�படாத ஆ�/கU%கான நிLைவ� பQகாதாய� ஏ1� வழQக�பட மா5டா1. 
         அைனF1F தY�மானQக� மீ1� வா%களி%�� உ3ைம ேந�ைம� பQ�ந�க5� உ�/ 

 
5. தனிவைரயைற நி=மFதி?�� ெபா1 வைரயைற நி=மFதி?�� உ�ள 

 ேவ=பா/க� யாைவ? ( ஏேதa� 5 ) 

வ 
எ� 

ேவ?பா/ 
காரணிக� 

  தனி வைரயைற நி=மQக�    ெபா1 வைரயைற நி=மQக�     

1 உ=�பின� 
எ�ணி%ைக 

�ைற�த அளX 2 ேப�.  
அதிக அளX 50-%� மிகாம
 
இD%க ேவ�/�. 

�ைற�த அளX ஏ[ ேப�.   
அதிக அளவி?� வர�� இ
ைல. 

2 ெபய� தனி வைரய= நி=மFதி� 
ெபய� இ=தியி
 தனி 
வைரய=%க�ப5ட1 எ�ற 
ெசா
Lட� $Bவைடய 

ெபா1 வைரய= நி=மFதி�ெபய� 
வைரய=%கப5ட1. எ�ற ெசா
Lட� 
$Bவைடய ேவ�/�. 
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பாட� 5 : நி=மQக� 

சி=வினா%க�: 
1. இய%�ந�க� நியமி%க�ப/� $ைறகைள �றி�பி/க. 

i) நி=ம� நியமி%�� இய%�ந�க� 
ii) இய%�நரைவ நியமி%�� இய%�ந�க� 
iii) S�றா� தர�பின� நியமி%�� இய%�ந�க� 
iv) மFதிய அரW நியமி%�� இய%�ந�க� 

  

2. ச5ட$ைற%A5ட� எ�றா
 எ�ன? 
i) ஒD ெபா1 வைரய= நி=மFதி
 பQ�ந�களி� $த
 A5ட�. 
ii) நி=மQக� ச5ட�பB க5டாயமா%க�ப5/�ள1.  
iii) ெதாழி
 ெதாடQக உ3ைம ெப?ற ஆ= மாதQகU%�� ஒD மாதFதி?�� பி�ன� 

இ%A5டFைத% A5ட ேவ�/�.  
iv) நி=மFதி� வாNX% காலFதி
 ஒD $ைற ம5/ேம நைடெப=� A5ட� இ1. 

 

 
 
 

ேவ�/�. 
3 ச5ட $ைற% 

A5ட� 
ச5ட$ைற A5ட� A5ட 
ேவ�Bய அவசிய� இ
ைல 

நி=ம� வியாபார� ெதாடQகிய 
ஆ=மாத காலFதி?�� ச5ட$ைற 
A5ட� நைடெபற ேவ�/� 

4 த�தி� 
பQ�க� 

இய%�நராகF 
ேத��ெத/%க�படF த�தி� 
பQ�க� ெபற 
ேவ�Bயஅவசியமி
ைல. 

இய%�ந�க� �றி�பி5ட த�தி� பQ� 
கைள� ெப?றிட ேவ�/�.. 

5 �ைறெவ� �ைற�த அளX உ=�பின�க� 
எ�ணி%ைக இDவ�. 

�ைற�த அளX உ=�பின�க� 
எ�ணி%ைக ஐ�1 ேப�. 

6 பQ� 
வி?பைன 

ெபா1ம%கU%� பQ� 
வி?பைன தைட 
ெசIய�ப5/�ள1. 

ெபா1ம%கU%� பQ� வி?பைன 
ெசIயலா�. 

7 ெதாழி
 
1வ%க� 

ெதாழி
 A5/Dவா%கV 
சா�றிதN ெப?றXட�, 
ெதாழி
 ெதாடQகிவிடலா�. 

ெதாழி
 ெதாட%கV சா�றிதN 
ெப?றXட�,ெதாழிைலF ெதாடQகலா�. 

8  தகவலறி%ைக 
ெவளியி/த
 

தனிவைரயைற நி=ம� 
தகவலறி%ைக ெவளியிட 
இயலா1. 
 
 

தகவலறி%ைக ெவளியிட இயL� 

9 பQகாைண 
ெவளியி/த
 

தனிவைரயைற நி=ம� 
பQகாைணகைள ெவளியிட 

இயலா1. 
 

பQகாைணகைள ெவளியிட 
இயL�. 

 

10 இய%�ந�களி� 
ஓIX 

65 வயதி?� ேமL� 
இய%�நராக� 
பணியா?றலா�. 

65 வயதி
 இய%�ந�க� 
ஓIX ெபற ேவ�/�. 

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.                   Page 29 of 53 

 

 
3. ச5ட$ைற அறி%ைக எ�றா
 எ�ன? 

i) ச5ட$ைற%A5டFதி
 விவாதி%க ேவ�Bய விவரQகைள அடQகிய ஒD அறி%ைக 
ச5ட$ைற அறி%ைக என�ப/�. 

ii) இ1 A5ட நாU%� 21 நா5கU%� $�ன� உ=�பின�கU%� அa�ப ேவ�/�. 

iii) ச5ட$ைற அறி%ைகயி
 காண�ெப=� ெசIதிக� �றிF1� பQ�ந�க� 
விவாதி%கலா�. 

iv) தகவலறி%ைகயி
 க�/�ள ஒ�ப�தQகளி
, ேதைவயாயிD%�� மா?றQகைளK� 
ெசIயலா�. 

 

4. சிற��� ெபா1% A5ட� எ�ெபா[1 A5ட�ப/கிற1? 
� ச5ட$ைற% A5டFைதK�, ஆ�/� ெபா1% A5டFைதK� தவிர நைடெப=� ேவ= 

எ�த� ெபா1%A5ட$�  சிற��� ெபா1%A5ட� அ
ல1  அசாதாரண� ெபா1%A5ட� 

எ�= அைழ%க�ப/கிற1. 

� ஒD அவசரமான அ
ல1 சிற�பான ெபாD� �றிFத தY�மானFைத அ/Fத ஆ�/� 
ெபா1%A5ட�  வைர த�ளி�ேபாட  இயலா நிைலயி
,  இய%�ந� அைவ தாேன  $� 

வ�ேதா அ
ல1  சில நிப�தைனக5�  உ5ப5/  அத�  உ=�பின�க�  ேவ�/தL%� 

இணQகிேயா இ%A5ட� A5ட�ெப=கிற1. 

 

5. சிற�� ெபா1 A5டFைத யா� A5டலா� ? 
� இய%�நரைவயா
  
� ேவ�/ேகா� வி/Fத உ=�பின�களா
 
� நி=மVச5ட அைவயா
 

 

6. பகரா� எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒD ெபா1% A5டFதி
 தன%� பதி
 கல�1 ெகா�ள உ=�பினரா
 நியமி%க�ப/�  

ஒD நபைர% �றி�பேத பகரா� என�ப/�. 
� பகராைள நியமி%�� ஆைண� பFதிர$� பகரா� எa� ெசா
 �றி%��. 

 

7. A5டFதி
 �ைறெவ� எ�றா
 எ�ன? 
� ஏேதa� ெபாD� �றிF1V ெச
லFத%க வைகயி
 தY�மான� நிைறேவ?ற 

நைடெப=� A5டFதி
 ேந3ைடயாக% கல�1ெகா�ள ேவ�Bய �ைற�தளX 
உ=�பின� எ�ணி%ைகேய �ைறெவ� என�ப/�. 

� தனி வைரய= நி=மமாயி�, �ைற�த1 இD உ=�பின�கU�, ெபா1 வைரய= 
நி=மமாயி� 5 உ=�பின�கU� ேந3
 வ�1 A5டFதி
 கல�1ெகா�ள ேவ�Bய 
�ைறெவ� ஆ��. 

 
8. நிகNVசி நிர
 எ�றா
 எ�ன ? 

� A5டFதி
 ேம?ெகா�ள ேவ�Bய நடவB%ைககளி� வ3ைசேய நிகNVசி நிர
 
என�ப/�. 

� A5டFதைலவDட� கல�1ைரயாB, நி=மV ெசயல� நிகNVசி நிரைல தயா� 
ெசIகிறா�. 

 

9. நிகNVசி% �றி�ேப/ எ�றா
 எ�ன ? 
� A5டQக� ஒRெவா�றிL� எ/%க�ெப?ற $BXகளி� உ�ைமயான, ச3யான  

பதிXக� நிகNVசி%�றி�� என�ப/கிற1 
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� இ1 உ�ைமயானதாகX�, ெபாD� ேவ=பா/ இ�றிK�, வDணைன வா�Fைதக� 

அ?றதாகX� இD%க ேவ�/�. 
 

10. மா?= இய%�ந� எ�பவ� யா� ? 
� இய%�ந� ஒDவ� $ைறயான காரணQகU%காக, இய%�ந� அைவ% A5டQகளி
 

S�= மாதQகU%� �ைறயாம
, கல�1 ெகா�ள இயலாத நிைல ஏ?ப5டா
, 
அவD%�� பதிலாக நியமி%க�ப/பவேர மா?= இய%�ந� ஆவா�. 

 

11. சிற�� தY�மான� எ�றா
 எைத% �றி%��? 
� சிற��� ெபாD� �றிF1 நிைறேவ?ற�பட ேவ�Bய1 சிற�� தY�மான�.  
� நா�கி
 S�= பQ� உ=�பின�க� ஆத3F1 இFதைகய தY�மானFைத நிைறேவ?ற 

ேவ�/�.  

� A5ட நாU%� 21 நா5கU%� $�ன� அறி%ைக அa�ப�ப5BD%க ேவ�/� 
 

12. வா%ெக/�� எ�றா
 எ�ன? 
� தY�மான $�ெமாழிX எ�= ெசா
ல�ப/� தி5டமிட�ப5/�ள தY�மானFதி?� 

ஆதரவாகேவா, எதிராகேவா ஒDவDைடய விD�பFைதF ெத3விFத
, வா%�V 
ெசLFத
 அ
ல1 வா%��பதிX என�ப/�.  

� ஒD நி=ம% A5டFதி
 �ரெலாலியி� Sல� அ
ல1 ைகையF �%�த
 அ
ல1 
வா%��பதிX Sல� வா%ைகV ெசLFதலா�. 

 

ெபD வினாக� : 

1. ஒD நி=மFதி
 இய%�ந� வகி%�� நிைலையV WD%கி% A=க. 

1. இய%�ந�க�-$கவ�களாக  
� நி=மFதி� ெபாD5/� பிறDட� அவ�க� ஒ�ப�தQகளி
 ஈ/ப/�ெபா[1 

நி=மFதி?காக ஆவணQகளி
 (பFதிரQகளி
) ைகெயா�பமி/�ெபா[1�, நி=மFதி� 
$கவ�களாக இய%�ந�க� ெசய
ப/கி�றன�. 

2. இய%�ந�க�-ெபா=�பா�ைமய�களாக  
� நி=மFதி� ெசாF1%கைள நி�வகி%��ெபா[1�, பய�ப/F1�ெபா[1� 

இய%�ந�க� ெபா=�பா�ைமய� நிைலயி
 ெசய
ப/கி�றன�.  
� அRவாேற தQகளிட� ஒ�பைட%க�ப5/�ள அதிகாரQகைள� பய�ப/F1�ெபா[1� 

அேத நிைலயி
 உ�ளன�. 

3. இய%�ந�க�-அதிகா3களாக 
� இய%�ந�க� நி=மFதி� அதிகா3க� ேபா�=� ெசய
ப/கி�றன�.  
� நி=ம ேமலா�ைமயி
 ஈ/ப/�ெபா[1, அத� $த�ைமV ெசயலதிகா3க� ேபா�= 

ெசய
ப/கி�றன�. 

 

2. இய%�ந3� த�தியி�ைமக� யாைவ?  ( அ
ல1) எVqNநிைலகளி
 
இய%�ந� ஒDவ� பதவிையF 1ற%க ேவ�/�? 

1. சமமனநிைல இழ�தவ�  
2. வி/வி%க� ெபறா ெநாB�� நிைல அைட�தவ�  
3. ெநாB�� நிைல அைட�தவராக% கD1மா= வி�ண�ப� ெசI1�ள நப� 
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4. தகாத நடFைத� ப?றிய �?றFதி?காக ஆ= மாதQகU%� ேமலான சிைறF 
த�டைன ெப?ற நப� (சிைறவாச� $BX?ற நாளிலிD�1 5 ஆ�/%கால� 
ெச
லாமலிD%க ேவ�/�). ஐ�தா�/% கால� கழி�தபி�ன� 
த�திKைடயவராகிறா�. 

5. அைழ��� பண� ேகார�ப5/� ெசLFதாம
, ஆ= மாதQகU%� ேம
 நிLைவ 
ைவFதிD%�� நப�. 

6. ேமலா�ைமயி
 ேமாசB ெசIத காரணFதா
, இய%�நராக நியமி%க�ெப=� 
த�திைய  நYதிம�றFதா
 இழ%க ேந35ட நப�. 

 

3. ஒD ெபா1 வைரய= நி=மFதி
 இய%�ந�க� எRவா= 
நியமி%க�ப/கி�றன�?  

    அ.  இய%�ந�க� நியமன� 
� ஒD நி=மFதி� $தலாவ1 இய%�ந�க� வழ%கமாக நி=மFதி� ெசய
$ைற 

விதிகளி
 ெபய� �றி�பிட�ப5BD�பத� Sல� நியமன� ெப=கி�றன�. 
� ெசய
$ைற விதிக� இ1�றிF1 ஒ�=� ெத3வி%கவி
ைலெயனி
, 

அைம��$ைறேய5B
 ைகெயா�ப� இ5டவ�க� நி=மFதி
 $தலா� 
இய%�ந�களாக% கDத�ெப=வ�. 

   ஆ.  நி=ம� நியமி%�� இய%�ந�க� : 
� வழ%கமாக ஒRேவாரா�/� ஆ�/� ெபா1%A5டFதி
 பQ�ந�களா
 

ேத��ெத/%க� ப/வத� Sல�, இய%�ந�க� நியமன� ெப=கி�றன�.  
� Wழ
 $ைற பதவி விலக
 $ைறைய நி=ம� ஏ?=% ெகா�BD�தா
, 

இய%�ந�க� எ�ணி%ைகயி
 S�றிெலாD ப�தியின� Wழ
$ைறயி
 பதவி 
விலக ேவ�/�.  

� பதவி விலகி/� இய%�ந�க� மீ�/� ேத��ெத/%க�ப5/ நியமன� ெபறலா�. 

   இ. இய%�நரைவ நியமி%�� இய%�ந�க� : 
� A/தலான இய%�ந�க� ேவ�ட�பB�, A/த
 இய%�ந�கைள இய%�ந� 

அைவேய நியமி%கலா�.  
� இற��, பதவி விலக
 ேபா�ற qNநிைலகளி
 அRவ�ெபா[1 த?காலிகமாக எ[� 

காலி இடQகைள, இய%�நரைவேய நியமிF1 நிர�பலா�. 
    ஈ. S�றா� தர�பின� நியமி%�� இய%�ந�க� : 

� ெசய
$ைற விதிக� ஆதிகார� வழQகியிD%�மாயி�, நி=மFதி?�F ெதாழிைல 
வி?றவ�, அ
ல1 நி=மFதி?�% கட� வழQகியிD%�� வQகி அ
ல1 நிதி 
நி=வனQக� இய%�நரைவ%�F தQக� சா�பி
 பிரதிநிதிகைள, இய%�ந�களாக 
நியமி%கலா�. 

    உ. ைமய அரW நியமி%�� இய%�ந�க� 
� நி=மV ச5ட அைவ அளிFத ஆைணயி� அB�பைடயி
 அ
ல1 நி=மFதி
 �ைற�த1 100 

உ=�பின�க� அ
ல1 ெமாFத வா%� எ�ணி%ைகயி
 10 சதவிகித� அளவி?� வா%� 
ைவFதிD%�� உ=�பின�க� வி�ண�பிFதிD�பி�, அதனB�பைடயி
 ைமய அரW 

இய%�ந�கைள நியமி%��. 
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4. ஒD ேமலா�ைம இய%�நD%��, ஒD ேமலாளD%�� உ�ள ேவ=பா/க� யாைவ? 
 
 

 

 

 

 

 

(1.ேமலா�ைம இய%�ந� ப?றி �றி�� வைரக 2.ேமலாள� �றிF1 �றி�� வைரக எ�ற 
வினா ேக5க�ப5டா
 ேம?க�ட அ5டவைணயி
 இD�1 எ/F1 எ[த பயி?சி 
ேம?ெகா�ளX�) 
 

5. ச5ட $ைற அறி%ைகயி
 காண�ெபற ேவ�Bயைவ யாைவ? 
1. ெரா%கFதி?� ம?=� ெரா%கFதி?க�றி ேவ= ம= பயa%காக ெவளியிட�ப5/�ள 

பQ�க� ப?றிய விவரQக� 
2. பQ�க� மீ1 ெப?ற, ெமாFத பண� ம?=� பிற வழிகளி
 ெப?ற பண� 
3. அறி%ைக தயா� ெசIவத?� 7 நா5கU%� $�� வைர ெப?ற ெப=த
 -- ெசLFத
 

ப?றிய WD%கமான கண%�. 
4. ெதாட%கV ெசலXக� �றிFத மதி�பீ/ அலல1 ெசலவழிFதைவ. 
5. A5ட ஒ��தL%காக ைவ%க�பட ேவ�BK�ள ஒ�ப�தQக� ம?=� அவ?றி
 ெசIய 

ேவ�Bய மா?றQக� �றிFத விவரQக� 
6. பQ� ஒ��=தி  நிைறேவ?ற�படாத ஒ�ப�தQகU�, அத?கான காரணQகU� 
7. பQ� அ
ல1 கடனY5/ ெவளியீ5B
 இய%�ந�கU%�V ெசLFதிK�ள அ
ல1 

ெசLFத ேவ�BK�ள கழிX அ
ல1 தர�F ெதாைக. 
8. இய%�ந�க�, ேமலா�ைம இய%�ந�க�, ேமலாள�, ெசயல� ஆகிேயா� �றிFத 

விவரQக� 
9. இய%�ந�க�, ேமலா�ைம இய%�ந�க� $தலிேயா3டமிD�1 இ�a� ெபற 

ேவ�Bய அைழ��� பண� �றிFத விபரQக� 
 

6. சிற��� ெபா1%A5ட� �றிF1 �றி�� வைரக. 
  ( சி= வினா%களி
, வினா எ� 4 ம?=� 5 –ஐ எ[தX� ) 
 

7. ஆ�/� ெபா1%A5ட� �றிF1 �றி�� தDக. 

i) நி=ம� உDவா%க�ப5ட நாளிலிD�1 18 மாதQகU%�� நி=மFதி� $த
 ஆ�/� 

ெபா1%A5டFைத% A5ட ேவ�/�.  
ii) பி�ன� இD ஆ�/� ெபா1%A5டQக5கிைடேய உ�ள கால இைடெவளி 15 

மாதQகU%� மிகாம
 இDFத
 ேவ�/�. 

 இ%A5டFதி
 ேம?ெகா�ள�ப/� சாதாரண நடவB%ைகக�  

1. ஆ�/கண%�க�, இய%�ந� ம?=� தணி%ைகய� அறி%ைககைள விவாதிF1 
ெப?=% ெகா�Uத
 

2. பQகாதாய� விள��த
  
3. பதவி வில�� இய%�ந� இடQகளி
 இய%�ந�கைள நியமிFத
. 

ேமலா�ைம இய%�ந� ேமலாள� 
நி�வாகFதி� மி�அதிகாரQகைள� 
ெப?றிD%�� இய%�ந�. 

ேமலாள3�அதிகார�, இய%�ந3� 
அதிகாரFைத கா5BL� பரவலான1. 

இய%�ந� ம5/ேம, ேமலா�ைம 
இய%�நராக இD%க $BK�. 

ேமலா�ைம இய%�நராக இD%க 
ேவ�Bய அவசிய� இ
ைல 

இD நி=மQகளி
, இய%�ந� 
பணியா?றலா� 

ஒD நி=மFதி்
தா� ேமலாளராக 
பணியா?ற $BK� 

ஒD நி=மFதி
, ஒ�=%� ேம?ப5ட 
ேமலா�ைம இய%�ந� இD%கலா� 

ஒD ேமலாள� ம5/� தா� இD%க 
$BK� 
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4. தணி%ைகயைர நியமிF1, அவDைடய ஊதியFைதK� நி�ணய� ெசIத
 

 

8. இய%�ந� அைவ% A5ட� �றிF1 �றி�� வைரக 
� இய%�ந�க� A5டQக�, இய%�ந� அைவ% A5டQக� அ
ல1 அைவ% A5டQக� 

எ�ேற அைழ%க�ப/கி�றன.  
� நி=மFதி� தி5டQக�, ெகா�ைகக� இ%A5டQகளி
தா� வ�%க�ப /கி�றன.       

    இய%�நரைவ%  A5டFதி?�3ய விதி$ைறக� 

� S�= மாதQகU%� ஒD$ைறேயa� அைவ%A5ட� A5ட�பட ேவ�/�.  
� ஒRேவாரா�BL� �ைற�த1 நா�� A5டQகளாவ1 நைடெபற ேவ�/�. 
� இ�தியாவி
 இD%�� ஒRெவாD இய%�நD%�� அவDைடய வழ%கமான 

$கவ3%� அைவ% A5டFதி� அறிவி%ைக எ[F1 Sல� அa�ப� ெபற ேவ�/�.  
� அைவ உ=�பின�க� ெமாFத எ�ணி%ைகயி
 S�றி
 ஒD பQகினராவ1 

(பி�னமிD�பி� அ/Fத ஒ�றாக% கண%கிட ேவ�/�) அ
ல1 இD இய%�ந�க� 
ஆகிய இதி
 எ1 அதிகேமா, அRெவ�ணி%ைகேய A5ட� நடFதF ேதைவயான 
�ைறெவ� ஆ��.  

 
 

க5/ைர வினா%க� 

1. இய%�D%�3ய அதிகாரQக� யாைவ? 
 1. ெபா1 ஆதிகாரQக� 

� நி=ம� எVெசய
களி
 ஈ/பட அதிகார� ெப?=�ளேதா, அ�த அைனF1V 
ெசய
பா/களி
 ஈ/படX�, அவ?றி?� ேவ�Bய அதிகாரQகைள� பய�ப/FதX� 
ஓD நி=மFதி� இய%�நரைவ%� உ3ைம உ�/.  

� ஆயிa� நி=ம� எVெசயைலயாவ1 ெபா1%A5டFதி
 நிைறேவ?ற�ப5ட 
தY�மானFதி�பBதா� ெசIய ேவ�/� எ�றிD�பி�, அதைன இய%�ந�, தாேன 
ெசIய%Aடா1. 

    2. ச5ட$ைற ஆதிகாரQக� 
இய%�ந� அைவ% A5டQகளி
 தY�மானQக� நிைறேவ?றி, கீN% ெகா/%க�ப5ட 
அதிகாரQகைள� பய�ப/Fதி% ெகா�ளலா�. 
1) அைழ��� பண� ெசLF1மா= ேகா3ட 
2) கடன Y5/� பFதிரQகைள ெவளியிட 
3) கடன Y5/� பFதிர� ெவளியிடாம
 ேவ=வைகயி
 கட� ெபற 
4) நி=மFதி� நிதியிைன $த]/ ெசIய 
5) கட� வழQக. 

   3. இய%�நரைவ% A5டFதி
 பய�ப/Fத% ABய பிறஅதிகாரQக� 
1) இய%�ந� பதவியி
 காலியிட� இD�பி�, அதைன நிர�ப. 
2) ெசய
$ைற விதிக� அதிகார� வழQகியிD�பி�, A/த
 இய%�ந�கைள நியமிF1% 
ெகா�ள. 
3) ெசய
$ைற விதிக� அதிகார� வழQகியிD�பி�, மா?= இய%�ந� ஒDவைர நியமி%க. 
4) எ�த ஒD இய%�நேரா, அவDைடய உறவினேரா ெதாட��?றிD%�� ஒ�ப�தQக5� 
அaமதி வழQக 
5) ஆ�/� ெபா1% A5டFதி
 விள��வத?காக பQகாதாயV சதவிகிதFைத% �றி�பி5/� 
ப3�1ைர%க. 
6) அேத ேமலா�ைமயி� கீN இயQ�� நி=மQகளி
 $த]/ ெசIய 
7) நி=மFதி� $தலாவ1 தணி%ைகயைர நியமி%க. 
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8) பதவி விலகலால�றி ேவ= காரணFதா
 தணி%ைகய� பதவியி
 எ[�1�ள 
காலியிடFைத நிர�ப. 
 

2. இய%�D%�3ய அதிகாரQக� மீ1 எ�ன க5/பா/க� விதி%க�ப5/�ளன? 

         இய%�ந� அதிகாரQகளி
 க5/�பா/ 
     இய%�ந� அைவக5� அதிகாரQக� நிைறய இD�பிa�, கீN%க�ட அதிகாரQகைள� 
பQ�ந� ெபா1% A5டFதி� இைசX ெப?றாெலாழிய, பய�ப/Fத $Bயா1. அதாவ1, தா� 
விD�பியவா= இய%�ந�க� ெசய
பட $Bயா1, பQ�தார�களி� ஒ��தLட�தா� 
ெசய
பட $BK�. 
1) நி=மFதி� ெதாழி
 $[வைதK� அ
ல1 மிக� ெபD�பா�ைமயானைத வி?க,  

�Fதைக%� விட அ
ல1 ேவ=வைகயி
 பய�ப/Fத. 
2)  இய%�ந� ஒDவ� தரேவ�Bய கடa%�F திD�பிV ெசLF1� கால%ெக/ைவ நY5B%க. 
3)  $�னேர வாQக�ப5ட கட� ெதாைகKட� த?ெபா[1 வாQகX�ள கடைனK�  
    ேச�Fதா
, அ1 நி=மFதி� ெசLFத�ெப?ற $த
 ெதாைகK� கா��F ெதாைகK�  
    ேச�Fத ெதாைக%� அதிகமாக இD�பி�, த?ெபா[1 தி5டமி5/�ள கட� ெபற. 
4) �றி�பி5ட வர�� கட�1 அற%ெகாைட வழQக. 
 

3. ஒD நி=மV ெசயல3� பணிக� யாைவ? 
1. நி=மFதி� ெசயலகF 1ைறயி� தைலவ� எ�ற $ைறயி
, த� கீ[�ள அF1ைறயி�   

நடவB%ைககைள ேம?பா�ைவ ெசI1, க5/�பா5B
 ைவFதிDFத
, நி=மFதி� 
$த�ைம அதிகா3 எ�ற $ைறயி
, உ�ைமV சா�ெறன உ=தியளி%க ேவ�Bய 
ஆவணQகளி
 ைகெய[Fதி/த
.  

2. இய%�நரைவF தைலவ3ட� கல�தாேலாசிF1, இய%�ந� அைவ% A5ட நா�, இட�, 
ேநர� $தலியவ?ைற $BX ெசIதL�, அத� நிகNVசி நிரைலF தயா3F1, அதைன% 
A5ட அறிவி%ைகKட� இைணFதa��தL�, A5ட� சிற�பாக நைடெபற ேவ�Bய 
அைனFைதK� ெசIதL� அவDைடய பணியா��. 

3. இய%�ந� அைவ% A5டFதி� ெசய
பா/க�, நி=மQக� ச5ட விதி$ைறகU%� 
$ர�படாமL�, அைம�� $ைற ஏ/, ெசய
$ைற விதிக� ஆகியவ?றி� வர�� 
மிகாமலிD%க பா�F1%ெகா�ள ேவ�Bய1 அவ�த� பணிகU� சிற�பான ஒ�றா��. 

4. பQ�ந�களி� நல� சிற%�� வைகயி
, ெசயல� பணி ெசIகிறா�. அவ�கUட� 
A�மதிKட� நட�1ெகா�ள ேவ�/�. பQ�ந� A5டQகளி
 கைட�பிB%க ேவ�Bய 
சடQ�க� அைனFைதK� பி�ப?றிடX�, நிகNVசி% �றி�ேப5B
 A5டFதி
 
நைடெப?ற அைனF1� தவறி�றி பதிX ெசI1 ைவFதL� ெசயல3� பணிK� 
கடைமKமாகிற1. 

5. பQ�ந�க� எ[��� வினா%கU%��, ஐயQக5��, உ3ய $ைறயி
 ப�� காF1, 
காலQகடFதாம
 பதிலளி%க ேவ�/�. ச5ட% க5/�பா5Bைன மனதி
 இDFதி, 
கா%கேவ�Bய இரகசியQகைள% காF1�, ெத3வி%க% ABயவ?ைறF ெதளிவாகF 
ெத3விF1� பQ�ந3� மனநிைறைவ� ெப=�வைகயி
 நட�1ெகா�ள ேவ�/�. 

6. பQ� ஒ1%கீ5/ மட
, பQ�V சா�றிதN வழQக
, பQகாதாய ஆைண, பQ�க� 
மா?=ைக, பQ�கைள ஒ=�பிழ�� ெசIத
 ேபா�ற ப
ேவ= நடவB%ைககளிL� 
அவDைடய பணி சிற�பானதா��. 

7. $த�ைம அLவல� எ�ற $ைறயி
, இய%�ந� அைவKட� அவ�%� ெநDQகிய 
ெதாட�� உ�/. ப
ேவ= 1ைறகைள ஒ�றிைணF1V ெசய
ப/த
 $%கிய 
பணியா��. 

8. ஊழிய�க�, ெதாழிலாள� ஒD �ற$�, ேமலா�ைம ம?ெறாD �ற� இD�பிa�, 
அவ�களிைடேயK�, நி=மF1ட� ெதாட�� ெகா�ட ெவளியாDடa� WSக உறX 
நிலவ உைழFதL� அவ� கடைமK� பணிKமா��. 
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9. தQக� ஊழிய�களிட� ந�பி%ைக ஊ5B, அவ�களி� உளமா��த ஒF1ைழ�ைப� ெபற 

ேவ�/�. 

4. ஒD நி=மV ெசயல3� ச5ட$ைற% கடைமக� ம?=� ெபா1% கடைமக� 
யாைவ? 

    ச5ட$ைற% கடைமக�  
1. எVச5டFதி� கீழாவ1 உ�ைமெயனV சா�றளி%க ேவ�BயிD�பி� அFதைகய 

ஆவணFதி
 ைகெயா�பமிட
. 
2. தகவலறி%ைக%� மா?றறி%ைகையF தா%க
 ெசIய ஏ?பா/ ெசIத
. 
3. ஒ1%கீ/ ெசIத S�= மாதQகU%��, பQ�V சா�றிதைழ அ
ல1 கடனY5/� 

பFதிரFைத வழQகிட அRவாேற பQ� மா?றFதி
 இD மாதQகU%�� மா?=ைக 
ெசIதிட, அைனF1V ெசய
கைளK� ேம?ெகா�Uத
 

4. நி=மFதி� பதிவLவலக� உ�ள இட� �றிFத அறிவி%ைகையF தா%க
 ெசIத
. 
5. ெதாழி
 ெதாட%கV சா�றிதN ெபற ச5ட$ைற உ=தி விள�ப
  ெசIதL�, அவ?ைற� 

பதிவாள3ட� தா%க
 ெசIதL�. 
6. நி=மFதி� ஆ�/ அறி%ைகயி
 ைகெயா�பமிட
. 
7. நி=மFதி� ஒRெவாD உ=�பின�%��, ெபா1%A5ட அறிவி%ைகைய அa��த
. 
8. ெபா1%A5ட, இய%�நரைவ அ
ல1 இய%�நரைவ% �[வி� A5ட நிகNVசி% 

�றி��கைள, A5ட� நைடெப?ற 30 தினFதி?�� தயா� ெசIத
. 
9. உ=�பின� பதிேவ/, கடனY5/� பFதிரதார� ஏ/ ேபா�ற ச5ட$ைற ஏ/கைள உ3ய 

$ைறயி
 ைவFதிDFத
. 
      4. ெபா1% கடைமக� 

1. த�aைடய கடைமகைள மி��த கவனF1டa� ேந�ைமKடa� ெசIதL� த� 
அதிகார எ
ைலைய  மீறா1 ெசய
படL�. 

2. இரகசியமான ெசIதிகைள ெவளியிடா1 காFத
. 

 

5. விள%க �றி�� வைரக.  
1. பகரா� 

i) ஒD ெபா1% A5டFதி
 தன%�� பதி
 கல�1ெகா�ள உ=�பினரா
 
நியமி%க�ப/� ஒD நபைர% �றி�பேத பகரா� என�ப/�.  

ii) பகராைள நியமி%�� ஆைண� பFதிர$� பகரா� எa� ெசா
 �றி%��.  
            பகரா� �றிFத கீN%க�டவ?ைற% கDFதி
 ெகா�Uத
 ேவ�/�. 

1. பQ� $தLைடய நி=ம உ=�பின�கU%�, பகராைள நியமி%�� உ3ைம உ�/. 
2. நி=மFதி� உ=�பினராக பகரா� இD%க ேவ�Bய அவசிய� இ
ைல. 
3. பகரா� A5டFதி
 கல�1 ெகா�ளலா�. ஆனா
,அQ� ேபW� உ3ைம அவ�%� 

இ
ைல. 
4. வா%��பதிX நைடெப?றாெலாழிய, பகராU%� வா%� ெசLF1� உ3ைம இ
ைல. 
5. ஒ�=%� ேம?ப5ட பகரா�கைள ஒD உ=�பின� த� சா�பி
 நியமி%கலா�. 

2. �ைறெவ� 
i) ஏேதa� ெபாD� �றிF1V ெச
லFத%க வைகயி
 தY�மான� நிைறேவ?ற 

நைடெப=� A5டFதி
 ேந3ைடயாக% கல�1ெகா�ள ேவ�Bய �ைற�தளX 
உ=�பின� எ�ணி%ைகேய �ைறெவ� ஆ��. 

ii) நி=மV ெசய
$ைற விதிக��ைறெவ� எ�ன எ�பைத% �றி�பி/�. 
iii) தனி வைரய= நி=மமாயி�, �ைற�த1 இD உ=�பின�கU�, ெபா1 வைரய= 

நி=மமாயி� 5 உ=�பின�கU� ேந3
 வ�1 A5டFதி
 கல�1ெகா�ள ேவ�Bய 
�ைறெவ� ஆ��. 

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.                   Page 36 of 53 

 

 
iv) அைவ% A5டFைத� ெபாDFதவைர இய%�நரைவ உ=�பின�களி
 S�றி
 

ஒ�றா�� 
v) A5டFதி
 �ைறெவ� எF1ைண ேப� வ�1�ளன� எ�பைத% கண%கிட, பகரா� 

ேச�F1% கண%கிட% Aடா1. ேந3ைடயாக வ�திD%�ம உ=�பின�களி� 
எ�ணி%ைகையேய கDFதி
 ெகா�ள ேவ�/�. 

vi) A5ட� தன1 அLவைல ெதாடQ�� ேபா1 �ைறெவ� இD�தா
 
ேபா1மானதா��. 

3. நிகNVசி% �றி�ேப/  
� நி=மெமா�றி� ப
வைகயான A5டQக� ஒRெவா�றிL� எ/%க�ெப?ற 

$BXகளி� உ�ைமயான, ச3யான பதிXக�தா� நிகNVசி% �றி�ேப/ 
என�ப/கிற1. 

� நிகNVசி% �றி�ேப/ WD%கமாகX�, உ�ைமயானதாகX�, வDணைன 
வா�Fைதக� அ?றதாகX� இD%க ேவ�/�. 

        நிகNVசி% �றி�ேப5B
 காண�ெபற ேவ�Bயைவ. 
1. A5டFதி� த�ைம அதாவ1, ஆ�/� ெபா1% A5டமா, சிற���    

ெபா1%A5டமா, (இய%�ந�) அைவ% A5டமா எ�ற விவர�. 
2. A5ட நா�, கால�, இட� ஆகியன� ப?றிய விவர�. 
3. A5டF தைலவ�, இய%�ந�க�, ெசயல� ஆகிேயா� ெபய�கU�, வ�திD�த 

உ=�பின�த� எ�ணி%ைகK�. 
4. நிகNVசி நிரலி
 �றி�பி5ட வ3ைசயி
, நைடெப?ற நிகNVசிகளி� WD%க�. 
5. A5டFதி
 நிைறேவ?ற�ப5ட தY�மானQக� 
6. A5டF தைலவ3� ைகெயா�ப� (நாUட�) 

 

                             பாட� – 6 : பQ� மா?= நிைலய� 

1. பFதிர� எ�றா
 எ�ன? 
� பFதிர� எ�ப1 ஒDவ3� உைடைம உ3ைம (பQ�) அ
ல1 கடனY5/ உ3ைமைய% 

(கட� பFதிர�) �றி%�� ஒD சா�றிதN அ
ல1 ஆவண�. 
         ( எ.கா )     பிைணயQக� , அரW� பFதிரQக� 
 

2. பFதிரQகளி�  ச�ைதைய எRவா= வைக�ப/Fதலா� 
    பFதிரV ச�ைதைய இD ெபD� பி3Xகளாக� பி3%கலா�. அைவ: 

1. $த�ைமV ச�ைத 
2. இர�டா� நிைலV ச�ைத 
 

3. $த�ைமV ச�ைத� ப?றி விவ3. 
� �திய ெவளியீ/களி� ச�ைத $த�ைமV ச�ைத என�ப/கிற1.  
� �திய ெவளியீ5/V ச�ைத%ெக�= தனி�ப5ட உைடைமF ேதா?ற�  ஏ1மி
ைல.  
� �திய நி=மQகளி� �திய பQ� அ
ல1 �திய ம?=� இயQகி% ெகா�BD%�� 

நி=மQகளி� கட� பFதிரQகைள ெவளியி/� ெசய
பா5ைட% ெகா�டதா��. 
 

4. இர�டா� நிைலV ச�ைத� ப?றி விவ3. 
� இர�டா� நிைலVச�ைத எ�ப1 $த�ைமV ச�ைதயி
 ெவளியி5ட பFதிரQகைள 

ம= வி?பைன ெசIK� ச�ைதயா��.  
� இர�டா� நிைலV ச�ைதயி� வள�Vசி $த�ைமV ச�ைதைய� ெபா=Fேத உ�ள1.  
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� இ�தியாவி
, 21 ம�டல பQ� மா?றகQக�, உடனB பQ� மா?றக�, ேதசிய பQ� 
மா?றக�  ஆகியைவ இதி
 அடQ��. 
 

5. ஒ��=தியளிFத
 எ�றா
 எ�ன? 
� ெபா1ம%கU%� ெவளியிட�ப5ட பQ�க� $[வ1மாக எ/F1% ெகா�ள�ப/�  என 

அளி%�� வா%�=தி, ஒ��=தியளிFத
 என�ப/�. 
� ெபா1ம%களா
 எ/F1%ெகா�ள�படாத பQ�க� $[வைதK�, நி=மேம எ/F1% 

ெகா�U�. 

 
6. தகவலறி%ைக எ�றா
 எ�ன ? 

� ஒD ெபா1 நி=ம� தன1 பQ�கைளேயா, கடனY5/� பFதிரQகைளேயா வாQக 
ெபா1ம%கைள அைழ%க ெவளியி/� எ�த ஒD ஆவண$� தகவலறி%ைக என�ப/�. 

 

7. பQ� மா?றகFதி� வைரவில%கண� தDக. 
� பFதிரQக� ஒ�ப�தV (ஒ[Qகா?=V) ச5ட� 1956-� பB பQ� மா?றக� எ�ப1, 

”பQ�� பFதிரQகைள வாQ�த
 அ
ல1 வி?பைன ெசIத
, அவ?ைறV ச�ீப/F1த
, 
க5/�ப/F1த
 ேபா�ற ேநா%கQகU%காக அைம%க�ப5ட பதிX ெப?ற அ
ல1 
அRவாறி
லாத நி=வன� அ
ல1 தனி நப�களி� அைம�பா��”. 
 

8. ப5Bயலி/த
 எ�றா
 எ�ன? 
� பQ� மா?றகQகளி� அLவ
 ப5Bயலி
 பFதிரQகைளV ேச��பேத "ப5Bயலி/த
" 

என�ப/�. 
� $�நாளி
 ப5Bயலி/த
 விD�பV ெசயலாக இD�த1.  
� இ�ைறய நாளி
 ப5Bயலி/த
 எ�ப1 அைனF1 ெபா1 நி=மQகU%�� 

க5டாயமா%க�ப5/�ள1. 
 

9. ஆயFத% ெகா/�� ஒ�ப�த� எ�பத� ெபாD� யா1? 
1. பFதிரQகைள வாQகியவ� பணFைதK�, வி?றவ� பFதிரQகைளK�, உ�ைமயாகேவ 

ப3மாறி%ெகா�வ�. 
2. அேத நாளி
 அ
ல1 பQ�மா?றக� �றி�பி/� மிக%�=கிய நாளி
, தY�%க�ப/� 

இவ?ைற அRவிடF1 ேபரQக� எ�ப�. 

10. ெசபி எ�றா
 எ�ன? 
1) April 1988 – 
 ஒD நி�வாக அைம�பாகV ெசபி ஏ?ப/Fத�ப5ட1. 

2) 30. 01. 1992 அ�= இ�திய பாராUம�றFதி
, ெசபி ச5ட� இய?ற�ப5டத� Sல� 

இத?� ச5டவBவ� ெகா/%க�ப5ட1. 
 

11. ஊக வணிக�க� எ�பவ� யா�? 
� எதி�காலFதி
 இலாபF1ட� வி?�� ேநா%�ட� பFதிரQகைளF த?ேபா1 

வாQ�பவ�கைள ஊக வணிக�க� எ�= அைழ%கிேறா�.  
� இவ�க� தா� வாQகிய பFதிரQகைள நY�ட கால� வைர ைவFதிD%க மா5டா�க�.  
� பFதிரQகைள வாQ��ேபாேத அவ?ைற வி?�� எ�ணFதி
தா� வாQ�வா�க�.  
� இவ�க� உ�ைமயான $த]5டாள�க� அ
ல. 
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12. $த]5டாள�க� எ�பவ� யா�? 
� தQக� ேசமி�ைப இலாபகரமான, வDவாைய ஈ5BF தD� பFதிரQகளி
 $த]/ 

ெசIவத?காக� பFதிரQகைள வாQ�பவேர $F]5டாக� ஆவ�.  
� ெபா1வாக இவ�க� தா� வாQகிய பFதிரQகைள நY�டகால� வைர 

ைவFதிD�பவ�க�.  
� இவ�க� உ�ைமயான $த]5டாள�க� ஆவ�. 

 
13. பர_பர நிதியி� வைரவில%கண� A=க? 

� இ�திய பFதிர ம?=� மா?றகQக� வா3ய�  ஒ[Q� ப/F1த
 1993 விதிகளி�பB,     

   ‘பர_பர நிதி’ எ�ப1, ”அற%க5டைள அ
ல1 A5/D அைம�பி
 
ஏ?ப/Fத�ப5/�ள ஒD நிதி. இத� அறQகா�பாள�க� ஒ�=%�� ேம?ப5ட 
தி5டQகளி� கீN, சி= அல�க�  Sலமாக, ெபா1ம%களிடமிD�1 பணFைத 
Sலதனமாக� ெப?=, நி=ம� ம?=� ப
ேவ= வாணிப நி=வனQகளி� தQக� 
அைம�பி� ச5டFதி?�5ப5/, $த]/ ெசIK�" என வைரவில%கண� 
ெகா/F1�ள1. 
 

14.  ேபா
5 எ�றா
 எ�ன ? 
� $�ைப பQ� ச�ைதயி
 மா�V 1995 $த
 நைட$ைறயி
 உ�ல ஒD வணிக 

ெசய
பாடா��. 
� உலக நாட/களி
 பQ� வணிகFதி
 பி�ப?றிவD� ஒD வணிக $ைறயா��. 
� 6000 பQ� மா?றகFதி� வணிக இைண��க�, நா/ $[வ1� ெசய
ப5/% 

ெகா�BD%கி�றன. 
 

ெபD வினா%க�: 
1. பFதிரV ச�ைத� ப?றி விவ3. 

� பFதிரV ச�ைத எ�ற ெசா
 பFதிரQகைள வாQகி வி?க�ப/� இட� ம?=� வாQகி 
வி?பவ�கைளK� �றி%��. 

      பFதிரV ச�ைதைய இD ெபD� பி3Xகளாக� பி3%கலா�. அைவ: 

1. $த�ைமV ச�ைத 
2. இர�டா� நிைலV ச�ைத 

� $த�ைமV ச�ைத எ�ப1, �திய ெவளியீ/களி� ச�ைதைய% �றி%��. 
� இர�டா� நிைலV ச�ைத எ�ப1, $த�ைமV ச�ைதயி
 ெவளியிட�ப5ட 

பQ�கைள ம= வி?பைன ெசIவதா��. 

 
2. $த]5டாள�கU%�� ஊகவணிக�கU%�� உ�ள ேவ=பா/க� யாைவ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

$த]5டாள�க� ஊக வணிக�க� 
தQகளி� $த]/களி� பா1கா�ைபேய 
ெப31� விD��வ� 

$த]/களி� மதி�� அதிக3�பதிL�, 
இலாப� ெப=வதிL� இD�ப� 

நY�டகால ஈ/பா/� ெபா=��� 
உைடயவ� 

�ைற�தகால  ஈ/பா/� ெபா=��� 
உைடயவ� 

இட�பா/ �ைறX இட�பா/ அதிக� 

நிைலயான வDவாI நிைலய?ற ஆதாய� 

இவDைடய $த]5B� மீதான வDவாI, 
நி=மFதி� வDவாைய� ெபா=Fேத 
அைமK�. 

பQ�களி� ச�ைத விைலகளி
 ஏ?ப/� 
ஏ?றFதாNXக� இற%கQகேள 
இவDைடய ஆதாயFதி?கான ஆதார�. 
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3.  ஊக வணிக�களி� வைககைள விவ3.    
காைள: 

1. பFதிரQக� எதி�காலFதி
 விைலேய=� எ�= எதி�பா��பவ�. 
2. எ
லா� ந�ைமயாகேவ நைடெப=� எ�ற மன�பாQ� ெகா�டவ�. 
3. இவ� ெதஜYவாலா என அைழ%க�ப/கிறா�. 

            கரB : 
1. பFதிரQக� எதி�காலFதி
 விைல �ைறK� எ�= எதி�பா��பவ�. 
2. எதிL� பி�ேனா%கிய மன�பாQ� ெகா�டவ�. 
3. இவ� ம�Bவிலா என அைழ%க�ப/கிறா�. 

            கைலமா� : 
1. $�ெனVச3%ைக உைடயவ�. 
2. பQ�க� $ைனமFதி
 வி?%க�ப/� என அறி�தXட� �திய ெவளியீ/கU%� 

வி�ண�ப� ெசIவ�. 
3. இவ� $ைனம ேவ5ைடயாள� என அைழ%க�ப/கிறா�. 

            $டவாF1 : 
1. பFதிர நடவB%ைககளி
 த?ேபா1 உ�ள இட�பா/கைள தY��பதி
 ேபாராB% 

ெகா�BD�ப�. 
2. �றி�பி5ட நாளி
 தம1 தY�ைவ $B%க $Bயாம
 $ட%க�ப5ட நிைலயி
 

இD�பா�. 
 

 
  4. ேபா
5 எRவா= ெசய
ப/கி�ற1 ? அத� ஆ?ற
க� யா1? 

� தரக�க� தQகளி� விைல ப5Bய
க�  ஆைணக�, கல�தாராI�த ேபரQக�, உ�வ Y5/ 

ேபரQக� ஆகியவ?ைறF த� அLவலகQகளிலிD�1 கணி�ெபாறி வாயிலாக ஒD 

மFதிய வாணிக இய�திரFதி?� , தரக�களி� ெசய
 நிைலயFதி� Sல� அa��வ�.  

� சிற�த ஏலF ெதாைகK� , சிற�த $ைனX�  எ
லா தரக�களி� ெசய
 நிைலயFதி?�� 

ச�ைதF தகவ
 ஒளிபர��  Sல� அளி%க�ப/கிற1.  

� அ�த�த பிைணயQகU%�F தரக�களா
, வியாபா3களா
 ெகா/%க�ப5/�ள 

வாQகிய ம?=� வி?ற ஆைணகUட� அவ?றி� த?ேபாைதய ச�ைத விைல 

ெபா=Fதி� பா�%க�ப/�.  

� விைலக� ஒ�பிட�ப5/ , ேபர� $B�தXட� அ�நடவB%ைக $BX ெப=�.  

� அ�நடவB%ைக உ=தி ெசIய�ப5/ அFதகவ
 தரக�கU%� அa�ப�ப/�. 

�  தரக�க� அவ?ைற நக
 எ/F1 ைவF1%ெகா�ளலா�. 

        ேபா
5B� ஆ?ற
க� 

1) மனித ெசய
பா5/ ெதா�திகளி
  இய?ைகயாகேவ அைமFதிD%கி�ற 

ெசய?திறமி�ைமைய� ேபா%�கி�ற1. 

2) பQ� மா?றகQகளி� வாணிக% ெகா�திறைன அதிக3%கி�ற1. 

3) ெபாD�திவராத வணிகFைதF  தவி�%கிற1. நடவB%ைககளி� நிைலையF ெதளிவாக 

ஊ/Dவி%   கா5/கிற1.  

4) அறிவி��க� நடவB%ைககளி� நிைலைய தாமத�ப/F1வதி
ைல. 

5) அ�ைமF ெதாழி
 j5பFைத� பய�ப/FதிF தடQகல?ற $ைறயி
 ச�ைத 

நடவB%ைகக�   நைடெபறV ெசIகி�ற1. 

6) மி�னியிய
 வாயிலாக  தரக�களி� பி� அLவலகF ெதா�திகUட�  ேநரB 

இைண�ைப ஏ?ப/Fதி வாணிக நடவB%ைகக� நைடெபற உதXகி�ற1. 

7) பQ�களி� விைலக�, �றியீ/க� ேபா�ற தகவ
கைள உபேயாகி�பாளD%� 
அளி%கி�ற1. 

8) பQ� மா?றகQகU%� ந�� ஆராய�ப5ட தகவ
கைள அளி%கி�ற1. 
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9) சிற�த க5/�பா5/ $ைற%�� பQ� மா?றகQகளி� ெசய
பா/கைள% ெகா�ட 
வDவத?காக� பல வைகயான வர��கைள விதிFதிD%கி�ற1. 

 

க5/ைரவினா%க� 
1. பQ� மா?றகFதி� ந�ைமக� யாைவ?  

       நி=மFதி?� ந�ைமக� : 
1. பQ� மா?றகFதி
 ைகயாள�ப/� பQ�கைள% ெகா�/�ள நி=மFதி� மதி�� 

SலதனV ச�ைதயி
 உயD�. நி=ம� வLவான1 எ�ற எ�ண� உDவா��. 
2. ஒD நி=மFதி� பFதிரQகU%கான ச�ைதைய வி3வைடயV ெசIகி�ற1. அதாவ1 

நி=மQகளி� பQ�கU%�� பர�த அளவிலான ச�ைத கிைட%கிற1. 
3. பQ� மா?றகFதி
, பQ�க� வி?க ம?=� வாQக�ப/வதா
, நி=மFதி� 

வDவாI, பQகாதாய� ம?=� ெசாF1 மதி��கேளா/ ஒ�பி/ைகயி
 நி=மFதி� 
பQ�களி� மதி�� A/கி�ற1. இ1 நி=ம� ேவெறாD நி=மFேதா/ 
இைண%க�ப/�ெபா[1 சாதகமான ேபரFைத� ெபற உதவி ெசIகிற1. 

4. பQ� மா?றக� தDகி�ற மைற$கமான உதவிகளா
 �திய நி=மQக� SலதனV 
ச�ைதயி
 எளிதாகF தன%�F ேதைவயான $த]5Bைன� ெபற $Bகிற1. 

5. ஊக வணிக�களி� ெசய
பா5Bனா
 ப5Bயலிட�ப5ட பFதிரQகளி� விைலகளி
 
அB%கB ஏ?ப/� ஏ?றFதாNXக� �ைறகி�றன. 

       $த]5டாளD%� ந�ைமக�: 

1. பQ� மா?றகQக� $த]5டாள�களி� விD�பFைதK� ஆ�வFைதK� 
பா1கா%கி�றன. $த]5டாள�க� தம1 விD�ப�ேபால பFதிரQகைள உடனBயாக 
வாQகX� வி?கX� ஏ?ற ஆயFதV ச�ைதயாகX� இைடயறாV ச�ைதயாகX� 
இைவ விளQ�கி�றன. தரக�களா
 அவ�க� ஏமா?ற�பட மா5டா�க�. 

2.  பFதிரQகU%கான நிைலயான ச�ைதையK� $த]/கU%கான நY�ைமF 
த�ைமையK� அளி%கி�ற1. 

3. பQ� மா?றகFதி
 வாணிக� ெசIய�ப/கி�ற பFதிரQக� கட�கU%� ந
ல 
பிைணயQகளாக ஏ?=%ெகா�ள�ப/கி�றன. 

4. நி=மQகளி� பFதிர மதி��கைள, விைல���ளிகளாக� பQ� மா?றகQக� 
தினச3யாகேவா அ
ல1 பDவகால $ைறயிேலா ெவளியி/வதா
, 
$த]5டாள�க� தQக� $த]5B� உ�ைமயான மதி�ைப அறி�1 ெகா�ள 
$Bகிற1. 

5.  ந
ல நிதி நிைலைமKைடய நி=மQகளி� பQ�க�தா� ெபD�பாL� 
பQ�மா?றகFதி
 வாணிக� ெசIய�ப/கி�றன. அதனா
 $த]5டாள�க� நிதி 
நிைலைம சரீழி�த நி=மQகளி
 $த]/ ெசIவதிலிD�1 பா1கா%க�ப/கி�றன�. 

     ச$தாயFதி?� ஆ?=� ேசைவக� 
1. பQ� மா?றகQக� $த]5டாள�களி� ேசமி�ைப நி=மQகளி� பFதிரQகளி
 

$த]/ ெசIவி�பதி� Sல� நா5B� ெபாDளாதார வள�Vசி%� உதவி �3கி�றன. 
ெபDமளX Sலதன உDவா%கFைதK� ஏ?ப/F1கி�றன. 

2. பFதிரQகளி� வி?பைனைய ஊ%க�ப/Fதி, (வி3வைடயV ெசI1) சிற�பாக 
ேமலா�ைம ெசIய�ப/� நி=மQகளி� நிைலைமைய உய�F1கி�றன. 

3. ந�� நி�வகி%க�ப/� நி=வனQக� Wலபமாக நிதி வளQகைள� ெப=வத?�� 
பQ� மா?றகQக� உதXகி�றன. 

4. அரW%�F ேதைவயான நிதிைய ம%களிட� கடனாக� ெப=வத?��, நா5B?� 
$%கியF1வ� வாI�த வள�VசிF தி5டQகைள அரW நிைறேவ?=வத?�� 
உதXகி�றன. 

5. கிைடFத?க3ய நிதி வளQகைளV சிற�த $ைறயி
 பய�ப/Fத� பQ� 
மா?றகQக� உதXகி�றன. 

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.                   Page 41 of 53 

 

 
6. நா5B� ெதாழி
 நிைலைய அளவி/� கDவியாக� பQ� மா?றகQக� 

ெசய
ப/கி�றன. ப
ேவ= பFதிரQகளி� விைல ஏ?ற இற%கQகளி� Sலமாக 
நா5B� ெபாDளாதார� ேபா%கிைன அைவக� பிரதிபலி%கி�றன. 

 
2. பQ� மா?றகQகளி� �ைறபா/க� யாைவ? 

1. அைம�� $ைறகளி
 சரீான த�ைமK�, க5/�பா/� இ
லாத1 $%கிய 
�ைறபாடா��. 

2. பQ� மா?றகQகளி
 உ=�பின�களாவத?�% க5/�பா/க� ஏ1மி
ைல. 
இ�தியாவி
 எ�த ஒD பQ� மா?றக$� உ=�பினராவத?�3ய �ைற�தப5ச 
க
விFத�திைய வைரய=%கவி
ைல. 

3. பல ேநரQகளி
 பQ� மா?றகQக�, விD�பFதகாத,ஆேரா%கியம?ற ஊக 
வாணிகFைத% க5/�ப/Fத தவறியிD%கிற1. 

4. பQ� மா?றகQகளி
 பQ�க� ப5Bயலிட�ப/வத?�V ச3யான விதி$ைறக� 
பி�ப?ற�ப/வதி
ைல. 

5. விைளெபாD� மா?றகQகளி
 இD�ப1 ேபா�= ப%க வில%� அளி அ
ல1 மிைக 
அளX ஏ1மி
ைல. 

6. சில நகரQகளி
 ஒ�=%�� ேம?ப5ட பQ� மா?றகQக� ெசய
ப/கி�றன. 
 

 

3. ெசபியி� $%கிய A=க�  / இய
�க� யாைவ? 
1. ெசபி, ச5டFதி�பB ஏ?ப/Fத�ப5ட நYBFத வாNX ம?=� ெபா1   $Fதிைரைய% 

ெகா�ட ஒD A5/Dவா%கமா��. 

2. ெசபியி� தைலைம அLவலக� $�ைபயிL� ,கிைள அLவலகQக�  இ�தியாவி� 
ம?ற நகரQகளிL� இயQ��. 

3. இRவா3ய� கீNக�ட உ=�பினைர� ெப?றிD%��  

i) சைபFதைலவ� 

ii) நிதி ம?=� ச5ட அைமVசக அLவல�களிலிD�1 ேத��ெத/%க�ப5ட இர�/ 
உ=�பின�க� 

iii)  3ச�R வQகி அLவல�களிலிD�1 ேத��ெத/%க�ப5ட ஒD உ=�பின� 

iv) ேமL� இர�/ உ=�பின�க� சைபF தைலவ� ம?=� வா3யFதி� ஐ�1 
உ=�பின�க� மFதிய அரசா
 நியமி%க�ப/வ�. 

4. ெசபியி� ெபா1% க�காணி��, வழிகா5/த
 (ஆைண), ேமலா�ைம ஆகியைவ 
உ=�பினரைவயிட�  இD%��. இRX=�பின�களைவ வா3யFதி� எ
லா 

அதிகாரQகைளK� ெப?=, பணிகைள நிைறேவ?=�. 

5. வா3யFதி� சைபF தைலவைரK�, ம?ற உ=�பின�கைளK� ,அ�ெபா=�பிலிD�1 
நY%க, மFதிய அரW%� அதிகார$�/. 

6. மFதிய அரW நிதிKதவி ெசIவ1ட�, வா3யFதி?� அRவ�ெபா[1 ேதைவ�ப/� 
மானியQகைளK� வழQ�கிற1. 

7. ெசபியி� ெகா�ைககைளK�, தி5டQகைளK� வ�%��ெபா[1, அவ?றி?%கான 
ஆைணக� வழQக, மFதிய அரW%� அதிகார$�/. வா3ய� தவ=க� ெசIK� 
ெபா[1 ,அவ?ைற வில%கி ச3ெசI1 ,நடவB%ைக எ/%க, மFதிய அரW%� அதிகார� 

உ�/. 
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4. ெசபியி� பணிக� யாைவ? 
1. பQ� மா?றகQகளி� வியாபாரFைத ஒ[Q� ப/F1த
. 
2. இைடFதரக�களான பQ�F தரக�க�, 1ைணF தரக�க�, ெவளியீ5/ வQகிய�, 

ஒ��=தியாள�க� ம?=� பFதிரV ச�ைதKட� ெதாட��ைடய ம?ற 
இைடFதரக�களி� ெசய
பா/கைள� பதிXெசIத
 ம?=� ஒ[Q�ப/F1த
. 

3. பர_பர நிதியQக� உ�ளி5ட $த]5/ நி=வனQகைள� பதிX ெசI1, ஒ[Q� 
ப/F1த
. 

4. Wய% க5/�பா5/ நி=வனQகைளF ேதா?=விFதL� ஒ[Q�ப/F1தL� 
5. பFதிரV ச�ைதயி
 ேமாசBயான ம?=� ேந�ைமய?ற வணிக நடவB%ைககைளF 

தைட ெசIத
. 
6. $த]5டாள�களிைடேய விழி��ண�Vசிைய வள�Fத
 ம?=� 

இைடFதரக�கU%கான பயி?சி அளிFத
. 
7. பFதிரQகU%கான உ� வணிகFைதF தைட ெசIத
. 
8. பQ�கைள% கணிசமான அளவி
 வாQகி, நி=மQகைள எ/F1% ெகா�ள
 

ேபா�ற நடவB%ைககைள ஒ[Q�ப/F1த
. 
9. பQ� மா?றQகளிலிD�1 அவ?றி� அைம�� ேபா�ற விவரQக� ெப=வ1, பQ� 

மா?றQகைள� ப3ேசாதைன ெசzjத
, விசாரைண ம?=� தணி%ைக ெசIத
. 
10. மFதிய அரசா
 ஒ�பைடX  ெசIய�ப5ட பணிகைளV ெசIத
. 

 

 

 

5. ெசபியி� அதிகாரQக� யாைவ? 

1. பQ� மா?றகFதிடமிD�1 பDவகால அறி%ைககைள% ேகாDத
. 
2. சில ஆவணQகைள� பராம3�ப1 �றிF1, பQ� மா?றகQகU%� வழி$ைறகைள 

வ�FதளிFத
 
3. பQ� மா?றகQகளி� அLவ
க� �றிF1 பQ� மா?றQகைளேயா அ
ல1 அத� 

உ=�பினைரேயா அைழF1 விவர� ேகாDவ1. 
4. பQ�கைள� ப5Bயலிட% ேகா3 ெபா1 நி=மQகைள% க5டாய�ப/F1த
. 

        பFதிர ஒ�ப�தV (ஒ[Qகா?=) ச5ட� த� ஒD சிலஅதிகாரQகைளV ெசபி%� 
கீெழா�பைடX ெசIய மFதிய அரW%�அதிகாரமளி%கிற1. அைவகளாவன: 

1. பQ� மா?றகFதி?� அQகீகார� அளி%�� உ3ைம 
2. அைம��, உ=�பின�க� அaமதி ேபா�றவ?றி
 பி�ப?ற�ப/� விதி$ைறகைள 

மா?றியைம%க ஆைணயி/� அதிகார�. 
3. பQ� மா?றQகளி� ேமலா�ைம% �[வி� ெசய
பா5ைட வில%கி ைவ%�� 

அதிகார�. 
4. ஒD அQகீக3%க�ப5ட பQ� மா?றகFதி� நடவB%ைககைளF (பQ� மா?றகFதி
 

நைடெப=� வணிகFைத) த?காலிகமாக நி=Fதி ைவ%�� உ3ைம. 
5. �றி�பி5ட சில நிைலகளி
 ஒ�ப�தQகைளF தைட ெசIவத?கான உ3ைம.  
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பாட� – 7 : A5/றX அைம��க� 

1. A5/றX வைரய=. 
� கா
ேவ�5 A?=�பB, A5/றX சQக� எ�ப1, உ=�பின�களி� ெபாDளாதார 

நலைன ெபD%கி%ெகா�வத?காக, மனித� எ�ற $ைறயி
 சமF1வ அB�பைடயி
 
ம%க� அவ�களாக ஒ�=ப/� அைம�� ஆ��. 

 

2. இரா%ேட
 $�ேனாBக� எ�பவ� யா� ? 
� இராப�5 ஓவ� எ�பவ� $த
 A5/றX இய%கFைத இQகிலா�தி
, 1844 ஆ� 

ஆ�/  
28 உ=�பின�கUட� இரா%ேட
 $�ேனாBக� சQக� எ�ற ெபய3
 ெதாடQகினா�. 

� இரா��5 ஓவ� A5/றX இய%கFதி� த�ைத ஆவா�. 
 

3. ஒD நப� ஒD வா%� எ�பத� ெபாD� யா1 ? 
� A5/றX சQகFதி� ேமலா�ைம ம%களா5சி அB�பைடயி
 அைம�1�ள1. 
� உ=�பின�க� Sலதன பQ�F ெதாைகயாக எRவளX ெசLFதியிD�தாL� அவD%� 

ஒD வா%� ம5/ேம உ�/. 

4. தன%�Fதாேன உதவி , பர_பர உதவி எ�பத� $%கியF1வ� யா1? 
� ஒRெவாD உ=�பினD� தாேன ெசI1 ெகா�U� உதவி, தன%�Fதாேன ெசI1 

ெகா�U� உதவி ஆ��. 
� ஒRெவாD உ=�பினD�, பிறD%� உதவி ெசIவ1 பர_பர உதவி ஆ��. 
� அைனவ3� வள�VசிK� $%கிய� எ�ப1, A5/றX அைம�பி� 

அைடபைடFதF1வ� ஆ��. 

 
5. தமிNநா5BL�ள A5/றX சிற�பQகாBகU%� எ/F1%கா5/க� தDக. 

� ெச�ைனயி
 – காமேதa சிற�பQகாB  
� ேகாைவ, திDVசியி
 – சி�தாமணி சிற�பQகாB 
� ேவ{3
 – க?பக� சிற�பQகாB  
� ேசலFதி
 – ெபா�னி சிற�பQகாB 

 

6. A5/றX சQகFதி� ேநா%கQக� யாைவ? 
� $த�ைம ேநா%க� ேசைவ �3வ1. இர�டாவ1 ேநா%க� லாப� ஈ5/வ1. 
� உ=�பின�கU%� �ைற�த விைலயி
 தரமான ேசைவ அளிFத
, கட� வசதி 

அளிFத
, வ Y/க5ட கட�, விைத உர� அளிFத
. 
 

7. A5/றX சQகFதி� ஏேதa� நா�� சிற�பிய
�கைள% A=க. 
i) A5/றXV சQகFதி� ேமலா�ைம ம%களா5சி அB�பைடயி
 அைம�1�ள1. 
ii) $த�ைம ேநா%க� ேசைவ �3வ1. இர�டாவ1 ேநா%க� லாப� ஈ5/வ1. 
iii) இ1 தன1 ஆ�/லாபFைத, உ=�பின�களி� பQகளி�பி� அB�பைடயி
 பகி��1 

அளி%கிற1. பQ� $த
 அB�பைடயி
 அ
ல. 
iv) இ1 பர_பர உதவி%� $%கியF1வ� அளி%கி�ற1 

 

8. ேவளா�ைம சாரா கட� சாரா சQக� எ�றா
 எ�ன ? 
� இைவ ந/Fதர ம?=� பி� தQகிய வDவாK�ள ம%கU%� உதவி �3ய 

ெதாடQக�ப5டைவ ஆ��. 
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� இவ?றி� $த�ைம ேநா%க�, உ=�பின�கU%� ப
வைகயான ேசைவகைள 

�ைற�த ெசலவி
 ெசI1 தDவதா��. 
 

9. ஆதரX� பQகாதாய� எ�றா
 எ�ன? 
� A5/றX சQக� தன1 ஆ�/ இலாபFைத உ=�பின�களி� பQகளி�� 

அB�பைடயி
 தா� பகி��தளி%க�ப/�. 
�  பQ�$த
 அB�பைடயி
 பகி��தளி�பதி
ைல. 
� A5/றX சQகFதி
 இலாப� எRவளX இD�தாL�,அதிகப5ச� 14 வி[%கா/ 

ம5/ேம பQகாதாய� வழQக ச5ட� அaமதி%கிற1.  
� உ=�பின�க� சQகFைத எ�த அளX%�� பய�ப/Fதி% ெகா�கிறா�கேளா அ�த 

அB�பைடயி
 ேம{திய� வழQக�ப/கிற1.  
� இதைனேய ஆதரX� பQகாதாய� அ
ல1 பகி�XநYதி என அைழ%க�ப/கி�ற1. 

 

10. A5/றX சிற�பQகாBக� ப?றிய வைரவில%கண� தDக. 
                     MM.ஜி�ம� ேம� அவ�க� சிற�பQகாBக� ப?றி வைரயைற ெசIK�ேபா1, சி
லைர 

வி?பைன ெசIK� 1ைறவா3 அைம��, நா�� அB�பைட 1ைறகைள% ெகா�ட1. 
அதாவ1 : 

i) மளிைக�ெபாD� Wயேசைவ� பி3X,  
ii) மாமிச� பி3X,  
iii) பா
ப�ைண� ெபாD5க� ம?=� வ Y5/%�F ேதைவயான ெபாD5க� வி?பைன 

ெசIKமிட�  
iv) சLைக அB�பைடயி
 1ைறகைள �Fதைக%� ஏ?= நடF1மிட�. 

 

   ெபDவினா%க� :      
1. A5டறX சQகFதி� ஏேதa� ஐ�1 �ைறபா/கைள விவ3%க. 

1.  திறைமய?ற ேமலா�ைம  

� A5/றXV சQகQகளிL�ள உ=�பின�க�அைம�ைப ேமலா�ைம ெசIய� 
ேபா1மான திறைமK� அaபவ$� இ
லாதவ�களாக இD%கிறா�க�. 

2. வைரய= $த
  

� ஒD நப� ஒD வா%� $ைற உ=�பின�க� அதிக $த]/ ெசIவைத      
தைடெசIகிற1. இதனா
 இRவைம�� �ைற�த $த]/களா
 சிரம�ப/கிற1. 

3.  த%க ��/ேகா
 இ
லாைம  

� இலாப ேநா%� இ
லாைமK�, �ைற�தப5ச 9 வி[%கா/ பQகாதாய$�, 

ேமலா�ைமயி� ெபா=��% �ைறய காரணமாகிற1. பணியாள�க� �ைற�த 
ஊதிய� ெப=வதா
 கBன உைழ�பி
 ஆ�வ� கா5/வதி
ைல. 

4. ஒ?=ைமயி�ைம  

� சில ேவைளகளி
 உ=�பின�க� அவ�கU%�� ஒ?=ைமயாக இD�பதி
ைல. 
இதனா
 A5/றX அைம�பி� வியாபார� பாதி%க�ப/கிற1. 

5. அைச%க $Bயாத மனித�களி� அதிகார� 

� அரசிய
 சா�பி
லாத A5/றXV சQகFதி
, சில உ=�பின�களி� அரசிய
 
ெச
வா%ேகா/ அைம�ைப ேமலா�ைம ெசIகி�றன�.  

6. உ3ைமைய மா?ற இயலாைம 

� பQ�களி� உ3ைமைய மா?ற இயலா1. சQகFதிலிD�1 விலக விD��ேவா�   
பQ�கைள சQகFதி
 திD�பி% ெகா/F1 பQ� $த
 ெதாைகையF திD�ப� 
ெபறலா�. 
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7. இரகசிய� காவாைம  
� சQகFதி� நடவB%ைகக�, சQக% A5டQகளி
 விவாதி%க�ப/கிற1. இதனா
 

ெசய
$ைற இரகசியQகைள% கா%க $Bவ1 இ
ைல.  
 

 

2. A5/றX சிற�பQகாBயி� ெபாD� தDக? அத� சிற�பி
�கைளF தDக ?  

   

                 ெபாD�:  

� இ�த� பத�, அB�பைடயி
 இ�தியாவி
 பய�ப/Fத� ப/வதா��.  

� ஆனா
 இ1 ஆQகிலFதி
 ேதா?ற� ெப?ற ெபய� சிற�பQகாBக� ஆ��.  

� இ1 ேபரளவி
 நடFத�ப/� சி
லைர வியாபார அைம�பா��.  

� நா�ேதா=� பய�ப/Fத�ப/� வ Y5/� ெபாD5க� பல 1ைறகளி
 வி?பா�ைமய� 

உதவியி�றி வி?க�ப/கிற1.  

� இ1 ெபா1வாக நி=மFைத� ேபா�= இலாப ேநா%�ட� அைம%க�ப/வ1.  

� இ1 மாநகரQகளிL�, ெபDநகரQகளிL� வழ%கமாகF ெதாடQக�ப/�. 

      சிற�பிய
�க�: 

1. ேபரளX சி
லைற வி?பைன ெசIK� அைம��  

2. பலவைகயான ெபாD5க� கிைட%�மிட�  

3. Wய  ேசைவ� பி3X  $ைறயி
  நடFத�ப/கிற1.  

4. Wய ேசைவ�பி3வி
 வி?பா�ைமய� ேதைவ ஏ?ப/வதி
ைல.  

5. இத�  ேதா?ற�,  பல  1ைறகைள%  ெகா�டதா��.  

6. ெரா%க வி?பைன அB�பைடயி
  வியாபார�  ெசIய�ப/�.  

7. ெபாD5க� WFத� ெசIய�ப5/, பல க5/மQகளி
 வி?க�ப/கி�றன.  

8. ெபாD5களி
 கல�பட� தவி�%க�ப/கிற1. 

 

கா5/ைரவினா%க� : 
1. A5/றX அைம�பி� சிற�பிய
�க� விவ3.  

1. த�னிVைசயாகV ேசD� சQக� : 

� பல� த�னிVைசயாகV ேச��1 உDவா%�� அைம�ேப A5/றXV சQகமா��,  

� இRவைம�பி
 உ=�பினராகV ேசDமா=  ஒDவைர க5டாய�ப/Fத $Bயா1.  

� ஒD நப�  எ�ேபா1 ேவ�/மானாL� இVசQகFதி
 ேசரலா�. அ1 ேபாலேவ  விD���  

ேபா1  அவ� அதிலிD�1 விலகலா�. 

2. சமF1வ� : 

� A5/றXV சQகFதி
 எ
லா உ=�பின�கU%��  சம  உ3ைம உ�/. 
�  அதிகமான $த]/, ஒDவ� அளி%�� காரணFதா
 அதிக உ3ைம அவD%�  கிைடயா1.  

3. ம%களா5சி $ைறயி
 ேமலா�ைம : 

� A5/றX சQகFதி� ேமலா�ைம ம%களா5சி  அB�பைடயி
 அைம�திD%கிற1.  

� உ=�பின� Sலதன� பQ�F ெதாைகயாக எRவளX ெசLFதியிD�தாL� அவD%� ஒD 

வா%� ம5/ேம உ�/.  

� ஆU%ெகாD வா%� எ�ற சமF1வ அB�பைடயி
 ம%களா5சி $ைறயி
 இVசQக� 

அைம%க�ப5/�ள1.  

4. ஒD $ைன�ப/Fதிய $ய?சி : 
� இ�த அைம�பி
 எ
லாF தனி நப�கU� இைண�1 பணியா?=கி�றன�. 

�  A5/றX அைம�பி� $%கிய ேகா5பா/ ஒRெவாDவD� அைனவD%காக, அைனவD� 

ஒRெவாDவD%காக. 
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5. ேசைவயி� தF1வ� : 

� A5/றX அைம�பி� $த�ைம ேநா%க� ேசைவ �3வ1, இர�டாவ1 ேநா%க� 

இலாப� ஈ5/வ1 ஆ��.  

� கட� வசதி, வ Y/ க5ட கட�, விைத, உர� ேபா�ற உ=�பின�கU%�F ேதைவயான 

ேசைவைய அளி%கிற1.  

6. ப�ம� உ=�பினராத
 : 

� இதைன உDவா%க%  �ைற�தப5ச�  25  நப�க� ேதைவ. அதிகப5ச�  வைரயைற  ஏ1�  

இ
ைல.  

7. உ=�பினராவத?�F தைடயி
லா வாI�� : 

� ெபா1வான  ெபாDளாதார ேநா%க$�ள  ஆ�, ெப�  எவD� இRவைம�பி
  

உ=�பினராகV  ேசரலா�.   

� சாதி,  சமய  பா�பா/க� எ1மி�றிK�  ெப3ய பண%காரD�,  வறிய ஏைழK� இதி
 

உ=�பின� ஆகலா�.  

8. நிதி : 
� இ�தV சQக$� தன1 பQ� $தைல உ=�பின�களிடமிD�1 திர5/கிற1.  

� பQ�களி� $கமதி�� மிக% �ைறவானதாக இD%��. ஒD நப�  இVசQகFதி� 

பQ�கைள வாQ�வத� Sல� உ=�பினராகலா�.  

2. A5/�பQ� நி=மFதி?��, A5/றX சQகFதி?�� உ�ள 
ேவ=பா5Bைன% A=க. 

வ. 
எ� 

தைல�� A5/� பQ� நி=ம� A5/றXV சQக� 

1 ெபாD� ேபரளX ெதாழி
 ெசIய பல 
நப�க� ஒ�றாக இைண�த 
அைம�� 

நலிவைட�த நப�க� 
த�னிVைசயாக ேச��1 அைமFத 
அைம�� 

2 �ைற�தப5ச 
உ=�பின�க� 

தனிநி=மFதி
 2 ேப�, ெபா1 

நி=மFதி
 7 ேப�. 

25 ேப� 

3 அதிகப5ச 
உ=�பின�க� 

தனி நி=மFதி
 50 ேப�, ெபா1 
நி=மFதி
 வைரய= இ
ைல 

வைரயைற இ
ைல 

4 வாழிட� எ�ப�தியி
 வாNபவD� 
பQ�தார�க� ஆகலா�. 

�றி�பி5ட ப�தியி
 வாNபவ� 
ம5/ேம உ=�பின�களாக 
ேச�%க�ப/வ� 

5 பதிX இ�திய நி=மV ச5ட� 1956 இ� 
பB பதிX ெசIய�ப/கிற1. 

மாநில அரசாQகFதி� A5/றX 
சQக ச5டFதி� பB பதிX 
ெசIய�ப/கிற1. 

 

 

6 

 
ேமலா�ைம 
 

 
ேமலா�ைம இய%�ந�  

 
இய%�ந� �[  

7 ேநா%க� இலாப� ஈ5/வ1 ேசைவ பி3வ1 

8 வா%�3ைம ஒD பQ�%� ஒD வா%� 
$ைற கைடபிB%க�ப/கிற1 

ஒD நப� ஒD வா%� $ைற 
கைடபிB%க�ப/கிற1 
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பாட� 8 : ெதாழி
 1ைறயி
 அரW 

சி=வினா%க� : 

1. $�னாளி
 அரசி� கடைமயா% கDத�ப5டைவ எைவ ? 
� நா5B
 ச5ட� ஒ[Qைக பா1கா�ப1. 
� பைகவ�களிடமிD�1 நா5ைட பா1கா�ப1. 
� ெதாழி
�ர5சியி� விைளவாக அரW உ?பFதி நி=வனQகளி� நடவB%ைகயி
 

தைலயி5/ அவ?ைறF த� க5/�பா5B
 ைவFதிD�ப1 
 

2. நா5/ைடைமயா%க� எ�றா
 எ�ன ? 
ஏ?கனேவ தனியா� 1ைறயி
 இயQகிவD� ெதாழி
கைள அரW ஏ?= நடF1வத?� 
நா5/ைடைமயா%க� எ�= ெபய�. 
 

3. அரW ெதாழி
 எ�பத� வைரவில%கணFைத% A=க. 
� S.S. ேகராவி� A?=�பB, மFதிய அ
ல1 மாநில அரWக� தனியாகேவா அ
ல1 

தனியா� 1ைறKட� A5டாகேவா உ?பFதி, வணிக� ேபா�ற ெதாழி
களி
 
ஈ/படலா�. WயநிைறX ேமலா�ைமைய ெப?=�ள அFதைகய ெதாழி
கைள அரWF 
ெதாழி
க� எனலா�.   
                                                           ( அ
ல1 ) 

� ‘உ?பFதி, விவசாய�, நிதி, வணிக� ஆகிய ெதாழி
களி
 ஈ/ப5BD%�� அரW%�V 
ெசா�தமான, ெதாழி
கைள அரWF ெதாழி
க� எனலா�’ எ�கி�றா� A.H. ேஹ�ச�. 

 

4. அரWF ெதாழி
கைள எRவைகயி
 உDவா%கலா� ? 
� அரேச $த]/ ெசI1 �திய ெதாழி
 நி=வனQகைள அைமF1, ேமலா�ைம 

ெசIயலா�. 
� ஏ?கனேவ தனியா� 1ைறயி
 இயQகிவD� ெதாழி
 ம?=� வணிக அைம��கைள 

அரசி� க5/�ப5B
 ெகா�/வ�1 நா5/ைடைமயா%காலா�.. 
 

5. அரWF 1ைறவா3 அைம��கU%� நா�� எ/F1%கா5/க� தDக. 
� இரயி
 ேபா%�வரF1F 1ைற  
� அைனFதி�திய வானிைல ம?=� ெதாைல%கா5சிF 1ைற  
� ேபா�%கDவி உ?பFதிF 1ைற. 
� அ4ச
 ம?=� த�திF 1ைற. 

 
6. இராrவ� சா��த ெதாழி
கU%� 1ைறசா��த அைம�ேப சிற�த1 என 

எதனா
 Aற�ப/கிற1 ? அ
ல1 பா1கா��F ெதாழி
கU%� 1ைற$ைற 
அைம�� ஏ?ற1 ஏ� ? 

� 1ைறவா3 அைம��களி
 ெகா�ைகக� ம?=� ெசய
பா/க� ப?றிய 
இரகசியQகைள பா1கா%க இயL�. 

� 1ைறவா3 அைம�பி?� ேதைவ�ப/� நிதிைய அரW $[வ1மாக வழQ�கிற1. 
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7. அரW நி=ம� எ�றா
 எ�ன ? 

� ஒD நி=மFதி
 ெசLFத�ெப?ற பQ�$தலி
 51% %� ேம
 ைமய அரேசா, மாநில 
அரேசா, இர�/� ேச��ேதா அ
ல1 தனிFதனியாக ைவFதிD�பி� அ�நி=ம� அரW 
நி=ம� ஆ��. 

� அரW நி=மFதி� 1ைண நி=ம�,அரW நி=மமாகேவ கDத�ப/�. 
 

ெபDவினா%க� : 

1. 1ைறவா3 அைம�பி� இய
�கைள விவ3. 
1. 1ைறவா3 அைம��க� தம%�F ேதைவ�ப/� நிதிைய� ெப=வத?� $[வ1மாக 

அரைசV சா��திD%கி�றன. 
2. இF ெதாழி
 நி=வனQக� அரW%� $?=� க5/�ப5/�ள நிைலயி
 இயQ�கி�றன.  

� இ�நி=வனQகளி� நி�வாகிக�, ச�ப�த�ப5ட அரWF 1ைறைய சா��த அரW 
அLவல�க� ஆவ�. அ�த�தF 1ைற அைமVச�க�, இR அைம�பி
 தைலைம 
வகி%�� ெபDைமையK�, ெபா=�ைபK� ஏ?கி�றன�. 

� இ�நி=வனQகளி� வள�Vசி, இய%க�, �ைறபா/க� இைவ ப?றி� 
பாராUம�றFதி?��, ச5டம�ற� ேபரைவகU%�� பதி
 ெசா
L� கடைம 
அ�த�த அைமVசகFைதV சா��ததா��. 

 
3. அதிகார ஒ�பைடX, அரW உய� நிைறேவ?றாள�களிடமிD�1 அைம�பி� ஒRெவாD 

ப�தி%��, கீN ேநா%கி ெச
கிற1. இ1 நிைறேவ?றாள�களிைடேய ெசQ�F1 அதிகார 
உறைவ ஏ?ப/F1கிற1. 

 
4. இF ெதாழி
 நி=வனQக� தம%�F ேதைவ�ப/� நிதிைய, ஆ�/ேதா=� அரW%    

கD|லFதிலிD�1, பாராUம�ற� அ
ல1 ச5டம�ற� ேபரைவகளி� நிதி 
அறி%ைகயி� Sல�, ஒ1%கீடாக� ெப=கி�றன. இவ?றி� தி5ட மதி�பீ/க� நா5B� 
அ
ல1 ச�ப�த�ப5ட மாநிலQகளி� வரX - ெசலXF தி5டFதி
 இட�ெப=கி�றன. 
இFெதாழி
களி� Sல� கிைட%�� வDவாI, கD|லFதி
 ெசLFத�ப/�. 

 
5. இ�நி=வனQகளி� வரX-ெசலXF தி5ட�, அரசி� கண%�� பதிX $ைற ம?=� 

தணி%ைக%� உ5ப5டதா��. கண%�� பதிவிய
 ம?=� தணி%ைக% க5/�பா/ 
$ைறக� அரW 1ைறகளி
 பி�ப?=வைத�ேபா
 இத?�� பி�ப?ற�ப/�. 

 

6. இF ெதாழிலைம��க� அரW 1ைறகளி� ப�திகளாக இயQ�வதா
 அரW%�3ய ச5ட வில%களி�� 
ெப?= விளQ�கி�றன. அரசி� இைசவி�றி, இ�நி=வனQகU%� எதிராக வழ%�F ெதா/%க 
இயலா1. 

 

2. ெபா1% கழகFதி� சிற�� இய
�க� யாைவ?  
1. தனிFதியQ�� ச5ட த�ைம.  

� இ1 தனிV ச5டFதி� Sல� மFதிய அ
ல1 மாநில அரசா
 
ேதா?=வி%க�ப/கிற1. 

2. நYBFத நிைலFத�ைம.  

� இ1 நி=மFைத� ேபா�= ெபா1 $Fதிைர, ம?=� நிைலFத�ைமையK� 
ெப?றிD%��. தன1 ெபா1 $Fதிைரயி� கீN ஒ�ப�தQகைள ேம?ெகா�U�. 
ெசாF1%கைளF த� ெபய3ேலேய வாQகி% ெகா�U�.  
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3. அரW $த]/ 
� இ1 அத?�F ேதைவயான $த
 $[வைதK�, அரசிடமிD�1 ெப=கிற1. சில 

ெபா1% கழகQகளி
 தனியா� $த]/ ெசIய�ப/� நிைலயிD�தா
 �ைற�த 

ப5ச� 51 வி[%கா/ பQ�கைள அரW ைவFதிD%��. 

4. நிதி த�னா5சிK3ைம 
� அ�றாட நடவB%ைககU%�F ேதைவயான நிதி%காக இ�நி=வனQக� அரைசV 

சா��திD�பதி
ைல. ேதைவ�ப5டா
 ெபா1ம%களிடமிD�1 அ
ல1 அரசிட� 
கட� ெபறலா�. 

5. ேசைவ ேநா%க� 
� இ1 இலாப ேநா%� இ
லாம
, ேசைவ ேநா%ைக ெகா�/ ெசய
ப/�. 

கிைட%�� இலாபFைத இைவ தா� அளி%�� சர%� அ
ல1 பணியி� தரFைத 
உய�FதX�, விைலைய% �ைற%கX� பய�ப/F1கி�றன. 

6. பணியாள�க� 
� இத� பணியாள�க� அரW அLவல�க� அ
ல. அ%கழகேம அவ�களி� பணி 

அம�Fத
, ச�பள� இ�ன பிற பணி நிப�தைனகைளF தY�மானி%��.  

7. அரW தைலயீB�ைம 
� இத� அ�றாட அLவ
களி
 அரW தைலயிடா1. Wத�திரமாகF த� 

ெகா�ைககைள% கழகQக� ெசய
ப/Fதலா�. 

8. ெதாழி
 ெகா�ைக 

� இலாப� ஈ5/வ1 இத� $த�ைமயான ேநா%கமாக இ
லாம
 இD�பிa�, 
கழகQக� ெதாழி
 க�ேணா5டFேதா/ இயQ�கி�றன. 

 

3. அரW நி=மFதி� இய
�க� யாைவ? 
1. A5/Dவா%க� 

� தனியா� 1ைறயிL�ள �[மQகைள� ேபா�ேற, அரW நி=ம$� இ�திய நி=மV 
ச5டFதி� கீN பதிX ெசIய�ப5/F ேதா?=வி%க�ப/கிற1. 

2. அரW நிதி 
� இவ?றி?�F ேதைவயான ெபD�பா�ைம பQ� $த
 அ
ல1 ெமாFத பQ� 

$தலி
 �ைற�தப5ச� 51 வி[%கா5ைட அரW ெகா�BD%��. 

3. ெபா1ம%களி� பQேக?� 
� தனியாD� இRவைம�� நி=வனQகளி� பQ� $தலி
 பQேக?க இயL�. 

4. ேமலா�ைம 
� இய%�நரைவ இதைன ேமலா�ைம ெசIகிற1. த%க வ
லைமK�, அaபவ$� 

வாI�தவ�கைளேய அத� இய%�ந�களாக ெபD�பா�ைம பQ� $தைல� 
ெப?றிD%�� அரW நியமி%��.  

5.  த�னா5சிK3ைம 
� நிதி ம?=� நிDவாகFதி?� த%கவா= ெசய
ப/வத?� அரW நி=மQகU%� 

மி��த Wத�திர� உ�ள1. 

6. பணியாள�க� 
� அரசா
 நியமி%க�ப/� அரW அLவல�க� தவிர ம?ற பணியாள�கைளF தாேம 

ேத��ெத/F1 அம�Fதலா�. 

7. க5/�பா/ 
� அ�த�த 1ைற சா��த அைமVச3� க5/�பா5B?��, க�காணி�பி?�� உ5ப5/ 

ெசய
ப/கிற1. 

8. தணி%ைகயாள� 
� அரW நி=மFதி� தணி%ைகயாளைர ைமய அரேச நியமி%��. 
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9. பதிலளி%�� கடைம 
� தQகளி� ஆ�டறி%ைகைய� பாராUம�றFதி� இD அைவகளிேலா அ
ல1 

ச5டம�றFதிேலா சம��பிFத
 ேவ�/�. 

 
4. ெபா1F 1ைற%�� தனியா� 1ைற%�� உ�ள ேவ=பா/க� யாைவ ? 

 

க5/ைர வினா%க� : 

1. அரWF ெதாழி
களி� ேநா%கQகளி
 ஐ�திைன விவ3.  

1. ப
வைக உ?பFதி ெசIய உதXவ1 : 

� இலாப� ஈ5/வதிேலேய �றியாக இD%�� தனியா� ெதாழி
 $ைனேவா�, இலாப 
வாI�� மி��த ெதாழி
களி
 ம5/� $த]/ ெசIய விD��வ�. இலாப 
வாI��க� அதிக� இ
லாத, அேத சமய� நா5/%�F ேதைவயான,ெதாழி
களி
 
$த]/ ெசIய விD�பமா5டா�க�.  

� தனியா� 1ைற ேம?ெகா�ள அ4W� ெதாழி
களி
 $த]/ ெசI1 ம%கU%�V 
ேசைவயா?=வத?� அரW நி=வனQகைள ஏ?ப/Fத ேவ�Bய1 
அவசியமாகி�ற1.  

2. அB�பைடF ெதாழி
க� வள�Vசி : 
� ெபாDளாதார வள�Vசி%� இ�றியைமயாத ெதாழி
கைள அB�பைடF ெதாழி
க� 

எனலா�.  
� எ/F1%கா5டாக இD��, எஃ� ஆைலக�, ேவதியிய
 ெதாழி
க� ேபா�றைவ 

அB�பைடF ெதாழி
களா��.  
� இFதைகய ெதாழி
க� அரWF ெதாழி
களாகேவ இD�பேத சாலVசிற�த1. 

3. ேபரளX $த]5/ நி=வனQக� : 
� சில ெதாழி
 நி=வனQகளி
 ேபரளX $த]/ ெசIய�பட ேவ�/�.  
� ேமL�, அ�நி=வனQகளி
 ெதாழி
 உ?பFதிF ெதாட%க% கால�  நY�டதாக 

இD%��.  
� தனியா� ெதாழி
 $ைனேவா�களா
 அ�ேபரளX $த]5Bைன அளி%க$Bயா1. 
� எ.கா :  இரயி
, க�ப
 க5/வ1, மி�ச%தி  

வ.எ� தைல�� ெபா1F 1ைற  தனியா� 1ைற 
1 ேநா%க� ேசைவ ெசIவ1 இலாப� ஈ5/வ1 

2 நிதி வைரயறா நிதி,  
ம%களி� ேசமி�ைப திர5ட 
$BK� 

வைரய=Fத நிதி, 
ம%களி� ேசமி�ைப திர5ட 
$Bயா1 

3 ெபாDளாதார ெசறிX த/%க�ப/கிற1 ��ட�ப/கிற1 

4 ெதாழி
 த�ைம தனியா� 1ைறயா
 
�ற%கணி%க�ப5ட ெதாழி
க� 
ஏ?= நடFத�ப/கிற1 

அபாய� இ
லாத, இலாப� 
அதிக� உ�ள ெதாழி
க� ஏ?= 
நடFத�ப/கிற1 

5 நா5B� வளQக� பா1கா%க�ப/கிற1 Wர�ட�ப/கிற1 

6 ெசய
ப/� 1ைறக� இராrவ� சா��த ம?=� 
அB�பைடF ெதாழி
க�  

விவசாய�, jக�ெபாD5க� 
ேபா�ற 1ைறக� 

7 ேவைல வாI�� ெபDமளவி
 உ�ள1 �ைற�த அளவி
 உ�ள1 

8 ேமலா�ைம அரW அLவல�களிட� 
ஒ�பைட%க�ப/கிற1 

தனிநபரா
 ேமலா�ைம 
ெசIய�ப/கிற1 
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� எனேவ, அF1ைறயி
 அரேச தன%�V ெசா�தமான நி=வனQகைள ஏ?ப/F1�. 

4. இ�றியைமயாத வசதிகைள ந
�வ1 : 
� �BநY�, மி� உ?பFதி, மி� ச%தி, எ3வாK, ேபா%�வரF1, தகவ
 ெதாட�� 

ேபா�றைவ நா/ $[வ1� அ�றாட� ேதைவ�ப/� இ�றியைமயாத வசதிக� 
ஆ��.  

� இFேதைவக� மிக% �ைற�த விைலயி
 i�Fதி ெசIய�படேவ�/�.  
� எனேவ, இRவசதிகைளV ெசI1 தD� அைம��க� அரWF ெதாழி
களாகேவ 

இயQக ேவ�/�.  
� அவ?ைறF தனியா3ட� ஒ�பைட%க இயலா1. 

5. $?=3ைம நி=வனQகைள ஏ?ப/F1வ1 : 
� ஒD நா5ைட அய
 நா/களி� தா%�தலிலிD�1 கா�ப1 மிகX� 

இ�றியைமயாத1. 
� நா5B� பா1கா��V சா��த ெதாழி
க� தனியா� வசமிD�தா
 ஒD ெநD%கB 

ஏ?ப/� ெபா[1 அவ�க� அரW%� $[ ஒF1ைழ�ைப ந
காம
 ேபா�� நிைல 
உDவாக வாI���/.  

� ேமL� அவ�க� நா5B� பா1கா�� �றிFத இரகசியQகைள எதி3 நா/கU%�V 
ெசா
ல%ABய அபாய$� இD%கிற1. 

�  எனேவதா�, பா1கா��F ெதாழி
கைள எ�ேபா1� அரேச ஏ?= நடFதி வDகிற1. 

6. அைனF1� ப�திகU� சமமாக ெபாDளாதார வள�Vசி ெப=த
 : 
� ெதாழி
, உ?பFதி வள�Vசியி� ேநா%க� நா5B?�F ேதைவயான அைனF1 

உ?பFதிF, ெதாழி
கைள ஏ?ப/F1வேதயா��. நா5B� அைனF1� ப�திகளிL� 
சமVசரீான $�ேன?ற� ஏ?பட ேவ�/�. தனியா� 1ைறயின�, இலாப� ஈ5ட 
வாI�� இ
லாத, ம?=� நா5B� பி� தQகிய ப�திகளி
 ெதாழி
 
நி=வனQகைள அைம%க விD��வதி
ைல. 

� இ�ப�திகளி
 ெதாழி
கைள அைம%கF தனியா� 1ைறயினைர அரW 
ஊ%�வி%கலாேம தவிர, க5டாய�ப/Fத $Bயா1.  

� அ�நிைலயி
 அரW அQ� ெதாழி
கைள நி=Xவ1 சாலV சிற�த1. 

7. நிைற ேவைலவாI�ைப உ=தி�ப/F1த
 : 
� நிைற ேவைலவாI��� ெபா1Xடைம உ?பFதியினாேலேய ஏ?ப/�.  
� $[ வ YVசி
 ெசய
ப/� தனியா� 1ைறைய� ெப?=�ள வள�Vசியைட�த 

நா/க�Aட நிைற ேவைல வாI�ைப� ெப=வதி
ைல.  
� அரW ெபாDளாதாரF 1ைறயி
 கவன� ெசLFதிF தி5டQக� தY5டேவ�/�. 

இ�பணிகளி� ஒD ப�தியாக அரேச ெதாழி
கைளK� ேதா?=விF1 நடFத 
ேவ�/�. 

2. 1ைறவா3 அைம�பி� நிைறக� யாைவ? 
1. $[ைமயான அரW% க5/�பா/ : 

� 1ைறவா3 அைம��க� அரசி� ேநரB%க5/�பா5B�கீN இயQ�பைவ.  
� ச�ப�த�ப5ட அரWF 1ைறயி� நிDவாகF1%� உ5ப5BD�பதா
, அரW%� 

இ�நி=வனQகளி� ெசய
பா5ைட ச3யான வழியி
 க5/�ப/Fத $Bகிற1. 
2. ேமலா�ைம: 

� அரW அLவல�க� இ�தF ெதாழி
கைள ேமலா�ைம ெசIகி�றன�.  
� இ�நி=வனQகைள நிDவகி%�� அரW அLவல�க� உ�ைமயாகX� திற�படX� 

உைழ�ப�. 

3. அரW%� வDவாI ஈ5/வ1:  
� இ�நி=வனQக� வியாபார ேநா%கி
 ெசய
ப/�.  
� இF ெதாழி
க� Sல� கிைட%�� வDவாI அரைசV சாD�. 
�  அைவ சSக� பணிகU%��, வள�Vசி� பணிகU%�� பய�ப/Fத�ப/�. 
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4. அரசி� ெகா�ைககைள ெசய
ப/F1த
: 
� அரசி� ெகா�ைககைளK�, தி5டQகைளK� அரசி� ேநரB% க5/�பா5B
 

இ�நி=வனQக� ெசய
ப/F1கி�றன. 
5. நிதியிைனF த��த வழியி
 பய�ப/F1த
: 

� 1ைறவா3 நி=வனQக� க/ைமயான க5/�பா5B�கீN ெசய
ப/வதா
, 
இவ?றி?� அளி%க�ப5ட நிதியிைன $ைறேகடாக� பய�ப/Fத% ABய 
வாI��க� இ
ைல. 

6. இரகசிய� காFத
:  
� அரW% க5/�பா5/%� உ5ப5BD%க ேவ�Bய அrச%தி ேபா�ற 

ெதாழி
கU%��, மிக இரகசியமாக நடFதேவ�Bய நா5/� பா1கா�� சா��த 
ெதாழி
கU%�� சிற�த வBவைம�� 1ைறவா3 அைம�ேபயா��.  

� 1ைறவா3 அைம��களி
தா�, தQக� ெகா�ைகக� ம?=� ெசய
பா5Bைன� 
ப?றிய இரகசியQகைள�பா1காF1 ைவ%க இயL�. 

7. �றி�பி5ட ெதாழி
கU%� ஏ?ற அைம��:  
� ெபா1Vேசைவ சா��த ெதாழி
கU%� ஏ?ற அைம�� 1ைறவா3 அைம�ேபயா��.  
� இFெதாழி
க� இலாப ேநா%ேகா/ இ
லாம
, நியாய விைலயி
 ம%கU%�F 

ேதைவயான பணிகைளயா?=வேத இவ?றி� �றி%ேகாளா��.  
� தபா
, த�தி, இரயி
 ேபா�ற ெதாழி
க� 1ைறவா3யைம�பி� கீN 

ெசய
ப/கி�றன.  
� ேமL� இRவைம�� உ?பFதி ெதாட%கFதி?� நY�டகால�  எ/F1%ெகா�U� 

ெதாழி
கU%�� சிற�ததா��. 

8. பதி
 ெசா
L� கடைம :  
� 1ைறவா3 அைம�ைப% ெகா�/�ள ெதாழி
 நி=வனQக�, அரWF1ைறயி� கீN 

இயQ�கி�றன.  
� இ�நி=வனQகளி� ெசய
பா/களி
 �ைற இD�பி� பாராUம�றFதி?ேகா, 

ச5டம�ற� ேபரைவகU%ேகா, அ1 ெதாட���ள அைமVசரக� பதி
 Aற 
ேவ�Bய நிைல ஏ?ப/கிற1. 

 
3. 1ைறவா3 அைம�பி� �ைறபா/க� யாைவ? 

1. அரசி� தைலயீ/:  
� 1ைறவா3 அB�பைடயிலைமK� ெதாழி
க� அரசி� க5/�பா5B
 

ெசய
ப/வதா��.  
� அரசி� ெநகிNவ?ற நைட$ைறகைளK�, மர�கைளK� வ[வா1 பி�ப?ற 

ேவ�Bய அவசிய$�ள1.  
� தQகUைடய ெகா�ைககைள வ�%க இ�நி=வனQகU%�V Wத�திர� 

அளி%க�ப/வதி
ைல.  
� எனேவ இRவைம�பி
 பி�ப?ற�ப/� ைமய%க5/�பா/, $Bெவ/�பதி
 கால 

தாமதFைத ஏ?ப/F1கிற1.  
� இRவைக அைம��களி
 சிக�� நாடாX�, அதிகார வ�%க$� ெபDமளவி
 

காண�ப/�. 

2. த�தி வாI�த அLவல� இ
லாைம:  

� இF ெதாழி
 நி=வனQகைள நிDவகி%�� நிைறேவ?றாள�க�, அரW 
அLவல�களாவ�.  

� தைலைம ெபாD�பிலிD%�� அரW அLவல�க� ெதாழி
 j5ப� அ
ல1 
வியாபார ேநா%க� உைடயவ�களாக இD�பதி
ைல.  
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� அதனா
, jக�ேவா3� Wத�திர த�ைம ச�வாதிகாரFைத% கDFதி
 ெகா�ளாம
 

தQக� எ�ணQகU%ேக?ப ெதாழிைல நிDவகி%கி�றன�. 

3. ைமய�ப/Fத�ப5ட அதிகார�:  

� ெதாழி
$ைறயான காரணQக� �ற%கணி%க�ப5/, அரW ம5டFதி
 
இFெதாழிலைம�பி� ெகா�ைகக� நி�ணயி%க�ப/கி�றன. 

� ஆ5சி மா?றFதி?ேக?ப தம1 ெகா�ைககைள மா?றி%ெகா�ள ேவ�Bய நிைல 
இRவைம��%கU%� உ�ள1. 

4. தாமத$�, சிக�� நாடா ேபா%�� : 

� இFெதாழி
நி=வனQக� ெநகிNவ?ற நைட$ைறகைளK�, மர�கைளK� 
வ[வா1 பி�ப?ற ேவ�Bயதாக இD�ப1 நா� அறி�தேத. 

�  இFதைகய நைட$ைறகU�, மர�கU� இ�நி=வனQக� விைர�1 
ெசய
ப/வத?�F தைடயாக உ�ளன. 

5. திறைமயி�ைம: 

� இFெதாழி
 நி=வனQக� ெபD�பாL� ேபா5Bய?ற qNநிைலயி
 இயQ�வதா
 
திறைமைய� ெபD%கி% ெகா�ள ேவ�/� எ�ற ெபாDளாதார $ைன�ேபா/ 
ெசய
ப/வதி
ைல.  

� ேமL� இ�நி=வனQகU%� நி�ணயி%க�ப5ட திறைம என ஏ1� 
�றி%க�ப/வதி
ைல.  

� இைவக� அரWF 1ைறயி� ஒD ப�தியாகV ெசய
ப/வதா
, இவ?றி?� ஏ?ப/� 
ந5டFைத அ%கைறKட� கவனFதி
 ெகா�வதி
ைல. 

6. அரசிய
 மா?ற�: 
� அரWF1ைற அைமVசகFதி� ெபா=�பிலிD�பதா
 இFெதாழிலைம��க� 

நிைலயான ெகா�ைககைள% கைட�பிB�ப1 அ3தாக உ�ள1.  
� ஆ5சி ெசIK� அரசி
 ஏ?ப/� மா?றQக� இFெதாழிலைம�பி� ெகா�ைக 

மா?றQகU%� அBேகாLகி�றன. 

7. வ3VWைம:  
� இFெதாழி
 நி=வனQகளி
 ஏ?ப/� ந5ட� காரணமாக, அைத ஈ/க5/� 

ெபாD5/ அரW ெபா1ம%கU%� ேம�ேமL� வ3விதி%கலா�. 
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