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                  நா�� மதி�ெப�  வினா%க�     
1. அைம�� - வைரய4 .                    

                ஊ�வி% ம64� ஹ�. அவ�களி� 864ப9, ஒ; வியாபார நி4வன� எ�ப) 
ச$தாய=தி� ம6ற உ4�பின�களி� ேதைவ%காக அளி%�� ச%திைய� ெப64% ெகா�@, ஒ; 
ெபா;ைளேயா அ
ல) ேசைவையேயா, உ6ப=திெசA), பகி��தளி=) ெசய
பட%89ய 
அைம�பா��. 

2. தரவ+ைச% ேகா.பா@ எ�றா
 எ�ன ? 
� ஆைணC+ைமயி� வ+ைச உய� ம.ட=திD�ள உய� அDவல+டமி;�), கீF  

ம.ட=திD�ள ெதாழிலாள�க� வைர ப9�ப9யாக கீF ேநா%கி வர ேவ�@�. 
� இத6� க.டைள இைண�� எ�4 ெபய�.     

 
3. ஒ;Iகிைண=தலி� ெபா;� எ�ன ? 

� ஒ; அைம�பி
 வி;�ப=த%க இல%�கைள அைடய, அைன=) நடவ9%ைககைளC� 
ஒ;Iகிைண%க ேவ�@�. 

� ப�டக சாைல இலாப� ெபற, ெகா�$த
 )ைறC� வி6பைன= )ைறC�  
ஒ;Iகிைண�) ெசய
பட ேவ�@�. 

 
4. க�=தா எ�பவ� யா� ? 

� இ�)8.@% �@�ப=தி
, �@�ப தைலைம உ4�பின�%� க�=தா எ�4 ெபய�. 
� �@�ப உ4�பின�கK%� வா+L தார� எ�4 ெபய�. 

 
5. ப�னா.@ நி4மIகK%� உதாரண� த;க.  

1. Mனி Nவ� லிமி.ட. – பி+.9O நி4ம�  
2. Mனிய� கா�ைப@ – அெம+%க நி4ம� 

3. பிலி�P – டQL நி4ம� 

4. ேகாேகா ேகாலா கழக� – அெம+%க நி4ம�. 

 
6. வா+ய அைம�பி� ெபா;� ப6றி 84க. 

� இத� ேமலா�ைம அரசாIக=தா
 நியமி%க�ப.ட ஒ; �Rவிட� உ�ள). 
� இ) தனி ச.டIகளா
 ஒRI�ப@=த�ப@கிற). 

எ.கா.  தமிFநா@ மி�சார வா+ய�, தனிFநா@ வ S.@வசதி வா+ய�. 

  
7. 8.@;வா%க� ெபறாத அைம��களி� வைகக� யாைவ ? 

1. தனியா� வணிக�,  2.  8.டா�ைம,  3.  இ�)% 8.@% �@�ப�. 

 
8. தனியா� வணிக� வைரவில%கண� த;க. 

           P.K. ேகாO  ம64� Y.K. Vஷ� ஆகிேயா+� 864�ப9, த� ெசா�த Xலதன=ைத 
$தN@ ெசA), த� ெசா�த திறைனC�, Y�ணறிைவC� பய�ப@=தி, வியாபார=தி� இலாப 
ந.டIகைள தாேன ஏ64% ெகா�K� ஓ� அைம�� தனியா� வணிகமா��. 

 
9. வைரயறா ெபா4�� எ�றா
 எ�ன ? 

� வியாபார% கட�கைளQ ெசD=த ெதாழிலி� ெசா=)%க� ேபா)மானதாக இ
லாவி9
, 
த� ெசா�த ெசா=)%களிலி;�) கடனS�ேதா�%� ெசD=த ேவ�@�. 

� கடனS�ேதா� உ+ைமயாள+� ெசா=)கைள பறி$த
 ெசAய உ+ைமC�@. 
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10. 8.@ ம64� தனி� ெபா4�� எ�றா
 எ�ன ? 
� கடனS�ேதா� தIகK%� ேசரேவ�9ய கட� ெதாைகைய, அைன=) 8.டாளிகளி� 

ெசா=)%களிலி;�) ெப64%ெகா�வத6� 8.@�ெபா4�� எ�4 ெபய�. 
� ஏேத^� ஒ; 8.டாளியி� தனிQ ெசா=)%க� மீ) வழ%�=ெதா@=) ெப64% 

ெகா�டா
 அ) தனி� ெபா4�� ஆ��. 
 

11. 8.டா�ைம வைரவில%கண� த;க. 
           இ�திய 8.டா�ைமQ ச.ட� 1932 பி+` 4 இ� ப9, எ
ேலா;� ேச��ேதா, 
எ
ேலா;%காக ஒ;வேரா நட=)� ெதாழிலி� இலாப=ைத பகி��) ெகா�ள 
ஒ��%ெகா�டவ�களிைடேய நில`� உற` ஆ��. 

 

12.  8.டா�ைம நி4வன=தி
 இ;%க ேவ�9ய �ைற�தப.ச, அதிகப.ச 
உ4�பின�களி� எ�ணி%ைக யா) ? 

� �ைற�தப.ச உ4�பின� எ�ணி%ைக 2 ேப�  
� அதிகப.ச உ4�பின�களி� எ�ணி%ைக : வIகி= ெதாழிலாயி� 10 ேப�, பிற 

ெதாழிலாயி� 20 ேப�. 
 

13. 8.டாளிகளிைடேய நில`� உற` $ைற யா) ? 
� 8.டாளிகளிைடேய ஏ6ப@� ஒ�ப�==தி� காரணமாக 8.டா�ைம 

ஏ6�ப@=த�ப@கிற). 
� 8.டாளிகளிைடேய $கவ� ம64� $த
வ� எ�ற உற` உ�ள). 

 

14. உைழயா 8.டாளி எ�பவ� யா� ? 
� இவ� ெதாழிலி
 $தலி@வா� 
� நி�வாக=தி
 பI�ெபற மா.டா�. 
� இவ+� ெபா4�� வைரயறா ெபா4�� ஆ��. 
� இவைர உறI�� 8.டாளி என அைழ�ப�. 

 

15. வைரய4%க�ப.ட 8.டா�ைம எ�றா
 எ�ன ? 
� 8.டாளியி� ெபா4�� வைரய4%க�ப.9;�தா
, அ) வைரய4=த 8.டா�ைம 

என�ப@�. 
� இதி
 ஒ; 8.டாளியி� ெபா4�� க�9�பாக வைரயறா� ெபா4�பாக`�, ம6ற 

8.டாளியி� ெபா4�� வைரய4 ெபா4�பாக இ;%��.  
� இ�தியாவி
 இ=தைகய 8.டா�ைம இ
ைல. 

 

16. உ.கிைட ஆைணC+ைம வைரவில%கண� த;க. 
� அவசர காலIகளி
 8.டா�ைமயி� நலைன பா)கா%�� ெபா;.@ சில 

நடவ9%ைககைள ேம6ெகா�ள ஒ; 8.டாளி%� வழIக�ப@� உ+ைம%� உ.கிைட 
ஆைணC+ைம என�ப@�. 

 

17.  8.டா�ைம ஒ�பாவண� எ�றா
 எ�ன ? 
� 8.டா�ைம ஒ�பாவண� எ�ப) இர�@ அ
ல) அத6� ேம6ப.ட  

நப�கK%கிைடேய ஏ6ப@� உட�பா@ ஆ��. 
� இ) எR=) வ9விலான ஒ; ஆவண�. 
� 8.டா�ைம ப6றிய விவரIக� ம64� விவரIக� இதி
 அடIகியி;%��. 
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18. 8.டா�ைம கைல�பி6��, 8.டா�ைம நி4வன% கைல�பி6�� உ�ள 
ேவ4பா@க� 
 யாைவ ? 

 

19. தனி வைரய4 நி4ம� வைரவில%கண� த;க.  
� ெசD=த�ப.ட Xலதன� b. 1,00,000 %� �ைறவி
லாம
 இ;%க ேவ�@�. 
� இைத= )வIக �ைற�த) 2 ேப;� அதிகப.ச� 50 ேப;� ேதைவ.நி4ம=தி� ெபய� 

தனிவைரய4 நி4ம� என $9ய ேவ�@�. 
 

20. அரL நி4ம� எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒ; நி4ம=தி
 ெசD=த�ெப6ற பI�$தலி
 51% %� ேம
 ைமய அரேசா, மாநில 

அரேசா, இர�@� ேச��ேதா அ
ல) தனி=தனியாக ைவ=தி;�பி� அ�நி4ம� அரL 
நி4ம� ஆ��. 

� எ.கா. 1. ெப
   2. ெசA
 
 

21. கடனS.@� ப=திர� எ�றா
 எ�ன ? 
� கடைன ஒ��%ெகா�K� அ
ல) கடைன ஏ6ப@=)� ஆவணேம கடனS.@� ப=திர� 

ஆ��. 
� �றி�பி.ட கால இைடெவளிகளி
 வ.9 ெசD=)வதாக அ) 84கிற). 

 

22.  பI� $ைனம� எ�றா
 எ�ன ? 
� பI� ெவளியீ.@ விைல, $கமதி�ைப விட அதிகமாக இ;�தா
 அ) $ைனம=தி
 

ெவளியிட
 என�ப@�. 
� எ.கா. $கமதி�� b.10, ெவளியீ.@ விைல b. 12 எனி
, $ைனம� b. 2. 

 

23. பI�கைள வ.ட=தி
 ெவளியி@த
 எ�றா
 எ�ன ? 
� பI� ெவளியீ.@ விைல, $கமதி�ைப விட �ைறவாக இ;�தா
 அ) வ.ட=தி
 

ெவளியிட
 என�ப@�. 
� எ.கா. $கமதி�� b.10, ெவளியீ.@ விைல b. 8 எனி
, த�Kப9 ( வ.ட� ) b. 2. 

 

24. அய
நா.@ நி4ம� எ�பத� ெபா;� யா) ? 
� ெவளிநா.9
 பதி` ெசAய�ப.@ இ�தியாவி
 ெதாழிலிட� உ�ள நி4ம� அய
 நா.@ 

நி4ம� என�ப@�. 
� இ�தியாவி� ச.டIக� அவ6றி6� ெபா;�)�. 

 

25. தகவலறி%ைக எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒ; ெபா) நி4ம� தன) பI�கைளேயா, கடனS.@� ப=திரIகைளேயா வாIக 

ெபா)ம%கைள அைழ%க ெவளியி@� எ�த ஒ; ஆவண$� தகவலறி%ைக என�ப@�. 
 

வ. 
எ� 

8.டா�ைம% கைல�� நி4வன% கைல�� 

1 ஒ;வ� அ
ல) ஒ�4%�� ேம6ப.ட 
8.டாளிக�  தIகK%�� உ�ள உறைவ 
$றி=)% ெகா�வதா��. 

அைன=)% 8.டாளிகK� தIகK%�� 
உ�ள உறைவ $றி=)% ெகா�வதா��. 

2 ெதாழிைல $9`%�% ெகா�@ வரலா� 
அ
ல) ெதாட��) நட=தலா�. 

ெதாழிைல $9`%�% ெகா�@வ�) 
வி@�. 

3 கைல�பி6�� பிற�� ெதாழி
 ெதாட��) 
நைடெப4�. 

கைல�பி6�� பிற� ெதாழிைல 
ெதாட��) நட=த இயலா). 
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26. பகரா� எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒ; ெபா)% 8.ட=தி
 தன%� பதி
 கல�) ெகா�ள உ4�பினரா
 நியமி%க�ப@�  

ஒ; நபைர% �றி�பேத பகரா� என�ப@�. 
� பகராைள நியமி%�� ஆைண� ப=திர$� பகரா� எ^� ெசா
 �றி%��. 

 

27. நிகFQசி நிர
 எ�றா
 எ�ன ? 
� 8.ட=தி
 ேம6ெகா�ள ேவ�9ய நடவ9%ைககளி� வ+ைசேய நிகFQசி நிர
 

என�ப@�. 
� 8.ட=தைலவ;ட� கல�)ைரயா9, நி4மQ ெசயல� நிகFQசி நிரைல தயா� ெசAகிறா�. 
 

28. நிகFQசி% �றி�ேப@ எ�றா
 எ�ன ? 
� 8.டIக� ஒgெவா�றிD� எ@%க�ெப6ற $9`களி� உ�ைமயான, ச+யான  

பதி`க� நிகFQசி%�றி�� என�ப@கிற) 
� இ) உ�ைமயானதாக`�, ெபா;� ேவ4பா@ இ�றிC�, வ;ணைன வா�=ைதக� 

அ6றதாக`� இ;%க ேவ�@�. 
 

29. மா64 இய%�ந� எ�பவ� யா� ? 
          இய%�ந� ஒ;வ� $ைறயான காரணIகK%காக, இய%�ந� அைவ% 8.டIகளி
 
X�4 மாதIகK%� �ைறயாம
, கல�) ெகா�ள இயலாத நிைல ஏ6ப.டா
, அவ;%�� 
பதிலாக நியமி%க�ப@பவேர மா64 இய%�ந� ஆவா�. 

 

30. ேபா
. எ�றா
 எ�ன ? 
� $�ைப பI� ச�ைதயி
 மா�Q 1995 $த
 நைட$ைறயி
 உ�ல ஒ; வணிக 

ெசய
பாடா��. 
� உலக நாட@களி
 பI� வணிக=தி
 பி�ப6றிவ;� ஒ; வணிக $ைறயா��. 
� 6000 பI� மா6றக=தி� வணிக இைண��க�, நா@ $Rவ)� ெசய
ப.@% 

ெகா�9;%கி�றன. 
 

31. 8.@ற` வைரய4. 
� கா
ேவ�. 864�ப9, 8.@ற` சIக� எ�ப), உ4�பின�களி� ெபா;ளாதார நலைன 

ெப;%கி%ெகா�வத6காக, மனித� எ�ற $ைறயி
 சம=)வ அ9�பைடயி
 ம%க� 
அவ�களாக ஒ�4ப@� அைம�� ஆ��. 

 

32. இரா%ேட
 $�ேனா9க� எ�பவ� யா� ? 
� இராப�. ஓவ� எ�பவ� $த
 8.@ற` இய%க=ைத இIகிலா�தி
, 1844 ஆ� ஆ�@ 

 28 உ4�பின�கKட� இரா%ேட
 $�ேனா9க� சIக� எ�ற ெபய+
 ெதாடIகினா�. 
� இரா��. ஓவ� 8.@ற` இய%க=தி� த�ைத ஆவா�. 

 

33. ஒ; நப� ஒ; வா%� எ�பத� ெபா;� யா) ? 
� 8.@ற` சIக=தி� ேமலா�ைம ம%களா.சி அ9�பைடயி
 அைம�)�ள). 
� உ4�பின�க� Xலதன பI�= ெதாைகயாக எgவள` ெசD=தியி;�தாD� அவ;%� 

ஒ; வா%� ம.@ேம உ�@. 

34. ேவளா�ைம சாரா கட� சாரா சIக� எ�றா
 எ�ன ? 
� இைவ ந@=தர ம64� பி�தIகிய வ;வாC�ள ம%கK%� உதவி �+ய 

ெதாடIக�ப.டைவ ஆ��. 
� இவ6றி� $த�ைம ேநா%க�, உ4�பின�கK%� ப
வைகயான ேசைவகைள �ைற�த 

ெசலவி
 ெசA) த;வதா��. 
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35. ஆதர` பIகாதாய� எ�றா
 எ�ன ? 
� 8.@ற` நாணய சIக இலாப=தி
 14 % %� மிகாம
 உ4�பின�கK%� 

பகி��தளி%க�ப@கிற).  
� மீதி இலாப�, அவ�க� சIக=ைத பய�ப@=தி% ெகா�ட அ9�பைடயி
, ேமhதியமாக 

வழIக�ப@கிற). 
 

36. தமிFநா.9D�ள 8.@ற` சிற�பIகா9கK%� எ9=)%கா.@க� த;க. 
� ெச�ைனயி
 – காமேத^ சிற�பIகா9  
� ேகாைவ, தி;Qசியி
 – சி�தாமணி சிற�பIகா9 
� ேவh+
 – க6பக� சிற�பIகா9  
� ேசல=தி
 – ெபா�னி சிற�பIகா9 

 

37. நா.@ைடைமயா%க� எ�றா
 எ�ன ? 
ஏ6கனேவ தனியா� )ைறயி
 இயIகிவ;� ெதாழி
கைள அரL ஏ64 நட=)வத6� 
நா.@ைடைமயா%க� எ�4 ெபய�. 
 

38. அரL ெதாழி
 எ�பத� வைரவில%கண=ைத% 84க. 
          S.S. ேகராவி� 864�ப9, ம=திய அ
ல) மாநில அரLக� தனியாகேவா அ
ல) 
தனியா� )ைறCட� 8.டாகேவா உ6ப=தி, வணிக� ேபா�ற ெதாழி
களி
 ஈ@படலா�. 
Lயநிைற` ேமலா�ைமைய ெப64�ள அ=தைகய ெதாழி
கைள அரL= ெதாழி
க� எனலா�. 

 

39. அரL= ெதாழி
கைள எgவைகயி
 உ;வா%கலா� ? 
� அரேச $தN@ ெசA) �திய ெதாழி
 நி4வனIகைள அைம=), ேமலா�ைம 

ெசAயலா�. 
� ஏ6கனேவ தனியா� )ைறயி
 இயIகிவ;� ெதாழி
 ம64� வணிக அைம��கைள 

அரசி� க.@�ப.9
 ெகா�@வ�) நா.@ைடைமயா%காலா�.. 
 

40. அரL= )ைறவா+ அைம��கK%� நா��% எ@=)%கா.@க� த;க. 
� இரயி
 ேபா%�வர=)= )ைற  
� அைன=தி�திய வானிைல ம64� ெதாைல%கா.சி= )ைற  
� ேபா�%க;வி உ6ப=தி= )ைற. 
� அ-ச
 ம64� த�தி= )ைற. 

 

41. இராjவ� சா��த ெதாழி
கK%� )ைறசா��த அைம�ேப சிற�த) என 
எதனா
 8ற�ப@கிற) ? அ
ல) பா)கா��= ெதாழி
கK%� )ைற$ைற 
அைம�� ஏ6ற) ஏ� ? 

� )ைறவா+ அைம��களி
 ெகா�ைகக� ம64� ெசய
பா@க� ப6றிய இரகசியIகைள 
பா)கா%க இயD�. 

� )ைறவா+ அைம�பி6� ேதைவ�ப@� நிதிைய அரL $Rவ)மாக வழI�கிற). 
 

42. $�னாளி
 அரசி� கடைமயா% க;த�ப.டைவ எைவ ? 
� நா.9
 ச.ட� ஒRIைக பா)கா�ப). 
� பைகவ�களிடமி;�) நா.ைட பா)கா�ப). 
� ெதாழி
�ர.சியி� விைளவாக அரL உ6ப=தி நி4வனIகளி� நடவ9%ைகயி
 

தைலயி.@ அவ6ைற= த� க.@�பா.9
 ைவ=தி;�ப). 
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