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                                                                        ப�னிெர�டா
 வ�� 

                  வணிகவிய� --------- ஒ� மதி�ெப� வினா – விைட.  

1. பி�வ�
 சிற�பிய��களி� எ# தனிவணிக�$ ஏ&றத�ல ----- ெநகி)*சி+ த�ைமய&ற#. 
2. தனி உ.ைமயாள.� பய� --------- வைரய/ 0த�. 
3. 23டா�ைம உட�ப4$ைக ---------- 0+திைர+ தாளி� எ5+# வ4வி� இ�$க 

ேவ�8
. 
4. 23டா�ைம பதி: ------- வி��ப+தி� ேப.� / க3டாய
 இ�ைல. 
5. 238� ப= நி/ம+தி� பதி: ---------க3டாய
. 
6. 238ற: அைம�பி� --------- ஒ� நப@ ஒ� வா$ 0ைற கைடபி4$க�ப8கிற#. 
7. ஒ� ப�னா38 நி/ம
 எ�ப# ---------- உலக அளவி� ெப.ய#. 
8. ஒ� 8
ப+தி� பிற�பி� Cல
 உ/��ைம ஏ&ப8வ#  ---------- இD# 238 8
ப
. 
9. 23டா�ைம ஏ&ப8வ# -------------- ெவளி�ப8+திய உட�ப4$ைகயி�ப4. 
10. 23டா�ைம உ�டா$க�ப8வ# ----------- ஒ�பDத+தா�. 
11. 238ற:* ச=க=கG ெதாட=க�ப8வ# ----------- நக@�ற=களிH
 , கிராம��ற=களிH
. 
12. ம+திய 238ற: வ=கி ெதாட=க�ப8வ# ----------- மாவ3ட+ தைலநகர=களி�. 
13. பா#கா�� ெதாழி&சாைலகK$ ஏ&ற உகDத ெதாழி�0ைற அைம�� --------- #ைற0ைற 

அைம��. 
14. அரL+ ெதாழி�கG மிக* ெச
ைமயாக இய=வத& மிக:
 உகDத# என� ெபா#வாக  

க�த�ப8
 வ4வைம�� ----------- ெபா#$கழக
. 
15. ேவைல� பகி@: 0ைற எ�ப# #ைற�ப8+#த�. 
16. ஒ�பைட: எ�ப# ஒ�பைட+த� எ�பதா
 
17. ஒ� நி/ம
 எ�ப#  �ைன: நப@( ராக)க�த�ப8கிற#. 
18. 238ற: ச=க+தி� எ�லா உ/�பின@கK
 சம
. 
19. ெதாைலOர ஒலிபர�� #ைற0ைற அம�பி�கீ) வ�கிற#. 
20. ெபா#$238�ைவ ச3ட0ைற நி/ம
 என$ 2றலா
. 
21. தமி)நா8 மி�சார வா.ய
 வா.ய அைம�� $ எ8+#$கா3டா
. 
22. அரசா=க+தி� ெகாGைககG ப�னா38 நி/ம+தி& சாதகமாக உGள#. 
23. அரL நி/ம+தி� ஊழிய@  அரL ஊழிய@  அ�ல@. 
24. தனியாG வணிக
 #வ=க -------- ஒ� நப@ ம38
 ேதைவ. 
25. தனியாG வணிக.� ெபா/�� -------- வைரயைறயி�லாத# / வைரயறா ெபா/��. 
26. தனியாG வணிக அைம�பி& ஏ&ற+ ெதாழி�கG ---------- சி&றள: வியாபார
. 
27. தனியாG வணிக+தி� 04ெவ8�ப# ---------- விைரவாக. 
28. தனியாG வணிக+தி� -------- வியாபார இரகசிய=கைள$ கா$க இயH
. 
29. தனிநப@ க38�பா8தா� உலகிேலேய சிறDத# எ�றவ@ ---------- வி�லிய
 R  ேபச3. 
30. ெதாழிலைம��களி� மிக� பழைமயான வ4வ
 ----------- தனியாG வணிக0ைற. 
31. அரL ெதாழி� வ4வைம��களி� மிக:
 ெதா�ைமயான# ---------#ைறவா. அைம��. 
32. ஒ� தனியாG வணிக அைம�பி& ெசாDத$காரராக இ��பவ@  தனிநப@  ஆவா@. 
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33. ஒ� தனியாG வணிக உ.ைமயாள.� ேமலா�ைம திறைம$ எ�ைல உ�8. 
34. தனியாG வணிக
 அைம$க அதிக ச3ட0ைறகG இ�ைல 
35. 23டா�ைமயி� அ4�பைட$2/     -----------------     Sரண ந�ல ந
பி$ைக. 

36. 23டா�ைமயி� ேதா�/
 உற: 0ைற -----------------0த�வ@ ம&/
 0கவ@. 
37. 23டா�ைம நி/வன+தி� இலாப – ந3ட
 ஒ��$ெகா�ட விகித+தி� பகி@Dதளி$க�ப8கிற#. 

38. 23டா�ைம 0கைம$ ேகா3பா34� வி.வா$க
 எ�/ வ@ணி$க�ப8கிற#. 

39. 23டா�ைமயி� உGள 23டாளிகைள ஒ38 ெமா+தமாக நி/வன
 எ�றைழ$கி�ேறா
. 

40. இDதியாவி� 23டாளியி� ெபா/�� வைரயறா ெபா/��. 

41. வ=கி+ ெதாழி� அ�லாத பிற ெதாழிH$ அதிக ப3ச எ�ணி$ைக 20 ேப@. 

42. நி/வன+தி� ப=ேக&காத 23டாளிைய உற=
 23டாளி / உைழயா$23டாளி 
எ�றைழ$க�ப8கிற#. 

43. 23டாளிகK$ ஒ� உட�பா34�ப4 உ.ைமகG வழ=க�ப34��பி� அ# ெவளி�பைட 

ஆைணT.ைம ஆ
. 

44. இளவ@ எ�பவ@ 18  வய# S@+தி அைடயாதவ@. 

45. 23டா�ைம கைல�� எ�ப# 23டாளி� உட�பா8 04:$ வ�வதா
. 

46. நி/வன$ கைல�� எ�ப# 23டாளிகளி$கிைடேய நில:
 உற: 0றிD# வி8தலா
. 

47. தனி வைரய/ நி/ம
 ஒ�/ ெதாழி� 238�வா$க* சா�றித) ெப&ற:ட� 

ெதாட=க�ப8
. 

48. நி/ம=கG ச3ட+தி� ெகா8$க�ப38Gள அ3டவைண – A எ�ப# ------- நி/ம* ெசய�     
                                                               0ைற விதிகளி� மாதி.. 

49.   ஒ� நி/ம+தி� ெசய�பா38 எ�ைலைய உண@+#
 ஆவண
 ------- நி/ம+தி� அைம�ப   
                                                                              0ைறேய8. 

50. நாடாKம�ற அ�ல# மாநில* ச3ட ம�ற=கG இய&றிய ச3ட+தி� Cல
 உ�வா$க�ப8வ#                         

                                                                                        ---------ச3ட0ைற நி/ம
. 

51. 0�U.ைம� ப= 0�U.ைம ெப&றி��ப# -------ப=காதாய
 ெப/வதிH
 நி/ம
 
கைல�பி�ேபா# ப= 0தைல+ தி�
ப ெப/வதிH
. 

52. ஒ� நி/ம+தி� கடனV38� ப+திரதார@கG  ------- கடனாள@கG 

53. எ�ெபா5# கடனV38� ப+திரதார@கG வ34 ெப/
 உ.ைம ெப&/Gளன@ ?---- ந3ட
 ஏ&ப8
 

ஆ�8 உ3பட எDத ஆ�4H
. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

54. ெபா# வைரயைற நி/ம+தி� ைறDதள: இ�$க ேவ�4ய உ/�பின@களி� எ�ணி$ைக----7 ேப@  

55. ெபா# வைரயைற நி/ம+தி� அதிகள: இ�$க ேவ�4ய உ/�பின@களி� எ�ணி$ைக ---வைரய/ இ�ைல 

56. ஒ� ெபா# வைரய/ நி/ம ெபா#$23ட+தி� கலD# ெகாGள ேவ�4ய உ/�பின@ ைறெவ� 5  ஆ
 

57. தனியாG வணிக
 #வ=க ஒ� நப@ ம38
 ேதைவ. 

58. தனிவைரய/ நி/ம+தி� ைறDதள: உ/�பின.� எ�ணி$ைக ----- 2   
59. தனிவைரய/ நி/ம+தி� ைறDத# இர�8 இய$ந@களாவ# இ�$க ேவ�8
. 

60. 15 எ�ணி$ைக$ மிகாம� ெபா# வைரய/ நி/ம=களி� ஒேர ேநர+தி� ஒ� நப@ இய$ந@ பதவி 

வகி$கலா
.   
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61. இ� ஆ�8� ெபா#$ 23ட=கK$ உGள கால இைடெவளி 15 மாத=கK$ மிக$ 2டா#.  

62. ஆ�8� ெபா#$ 23ட அறி$ைகைய அைன+# உ/�பின@கK$
 23ட நாK$ ைறDத#                    

21 நா3கK$ 0�னராவ# தரேவ�8
.  

63. ச3ட0ைற அறி$ைகைய நி/ம உ/�பின@ ஒYெவா�வ�$
 23ட நாK$ ைறDத# 21 நா3கK$ 

0�னராவ# அU�பி ைவ$கேவ�8
.  

64. இDதியாவிHGள ஏ&பிைச ெப&ற ப= மா&றக=களி� எ�ணி$ைக 21. 
65. 238ற: ச=க+தி� ைறDதப3ச உ/�பின@களி� எ�ணி$ைக --- 25 ேப@  

66. 238ற: ச=க+தி� அதிகப3ச உ/�பின@களி� எ�ணி$ைக ---- வைறய/ இ�ைல. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

67. ததி� ப=களி� ெமா+த இய� மதி�� Z. 5,000 மிக$ 2டா# . 

68. ஒ� ெபா# வைரய/ நி/ம+தி� இய$ந@ ஒ�வ@ ைவ+தி�$க ேவ�4ய ததி� ப=களி� மதி�� Z. . 
5,000. 

69. ததிெப&ற நி/ம* ெசயலைர நியமி+த� கீ)க�ட எDநி/ம+தி&$ க3டாயமா$க�ப38Gள# ?--- ெசH+த� 

ெப&ற ப=0த� Z.50,00,000 $ 28தலாக இ�$
 நி/ம
. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
நா� மதி�ெப� வ4வி� -- ஒ� மதி�ெப� வினா$கG : 

70. தன$ெக�/ தனியானெதா� ெசய�0ைற விதிகைள வ+#$ ெகாGள+ ேதைவயி�லாத நி/ம
 ெபா# 

நி/ம
 ஆ
.  

71. ஒ� நி/ம+தி� ெசH+த� ெப&ற ப= 0தலி� 51% $ ைறயாம�, ஒ� மாநில அரL  

ைவ+தி�$மானா� அ# அரL நி/மமா
.  

72. நிHைவயிHGள ப=காதாய
 ெபற உ.ைமTGள 0�U.ைம� ப=கG    வி 0�U.ைம 
ப=கG என அைழ$க�ப8கி�றன. 

73. ஒ� ெபா# வைரய/ நி/ம
 தன# கடனV38� ப+திர=கைள / ப=கைள வா=மா/ ெபா# ம$களிட
 

அைழ��வி8
 விள
பர+தி&$� ெபய@ தகவ� அறி$ைக என�ப8
. 

74. வழ$கமாக� ெபற$24ய நிைலயான வ Vத� ப=காதாய+#ட�, 28த� ப=காதாய
 ெபற உ.ைமTGள    

ப=கG எ]சிய இலாப+தி� ப=ெப/
 0�U.ைம ப=கG என அைழ$க�ப8
. 

75. ெசய� 0ைற விதிகளி� மா&ற
 ெச^ய சிற��+ தV@மான
 நிைறேவ&ற�பட ேவ�8
.  

76. ஒ� 23ட
 ெச�ல+த$கதாக இ�$க, வ�ைக தரேவ�4ய ைறDதள: உ/�பின@ எ�ணி$ைக 

ைறெவ� என�ப8
. 

77. ப= மா&றக+தி� அHவ� ப34யலி� ப=களி� ெபயைர இட
ெபற* ெச^வ# ப34யலி8த� என�ப8
. 

78. ஏ&கனேவ தனியா@ #ைறயி� இய=கிவ�
 ெதாழி�கைள அரL ஏ&/ நட+தினா� அதைன 

நா38ைடைமயா$க
 எ�/ ெபய@. 

79. ப=ந@ ஒ�வ�$� பதிலாக 23ட+தி� கலD# ெகாGள நியமி$க�ப8
 நப@ பகராG என 

அைழ$க�ெப/கிறா@. 

80. 23ட+தி� ேம&ெகாGள ேவ�4ய நடவ4$ைககளி� வ.ைசேய நிக)*சி நிர� எ�/ 2ற�ப8கிற#. 

81. இைணவிைன எ�ப# ஒ� றி�பி3ட வணிக* ெசய� அ�ல# ேவைலைய றி�பி3ட கால+தி&G 

04+#$ ெகா8$க உ�வா$க�ப3ட  ஒ� த&காலிக$ 23டமா
. 

82. சி/ 0த_3டாள@கG த
 சி/ேசமி�ைப� ெப.ய நி/ம=களி� 0த_8 ெச^ய   பர`பர நிதிகG 

உத:கி�றன. 
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83.  ஒ� நி/ம+தி� 0தலாவ# இய$ந@கG --------- நி/ம* ெசய�0ைற விதிகளி� ெபய@ 
றி�பிட�ப8வதா� நியமி$க�ப8கி�றன@. 

84. ஒ� இய$ந@ ----ேம&ெசா�ன அைன+#மாக* ெசயலா&/கிறா@. ( நி/ம+தி� 0கவராக, நி/ம+தி� 

ெபா/�பா�ைமய@ அ�ல# ந
�/தியா�ைமயாராக,நி/ம+தி� 0த�ைம நி@வாக அதிகா.யாக )  
85. கீ)க�ட நி/ம=கKG எ# ச3ட0ைற$ 23ட+ைத 23ட ேவ�8
 ?----------- ெபா#வைரயைற 

நி/ம=கG. 

86. இய$ந@,நி/ம+தி� 0கவராக:
 ெபா/��/தியா�ைமயராக:
,அதிகா.களாக:
 

ெசய�ப8கி�றன@. 

87. ப=ந@கG நி/ம+தி� உ�ைமயான உ.ைமயாள@கG. 
88. நி/ம+தி� 0தலாவ# இய$ந@கG வழ$கமாக ெசய�0ைற விதிகளி� ெபய.ட�ப34��ப@.  

89. ெபா#வாக தணி$ைகய@ ஆ�8�  ெபா# 23ட+தி�  நியமி$க�ப38 ஊதிய0
 

நி@ணயி$க�ப8
. 
90. �திய ப=கைள வி&க வழ$கமாக� பய�ப8+#
 0ைற ------ ெபா# வி8��கG / ெபா# ெவளியீ8.  

91. ப= மா&றக
 இதி� ஈ8ப34�$கிற# -------- நிதி� ப+திர=கG. 
92. ஒ� 238ற:* சிற�ப=கா4 அளி�ப# ------- சர$கG. 
93. ப= மா&றக=கG இவ&றி� வணிக+ைத அUமதி$கிற# ------- ப34யலிட�ப3ட ப+திர=கG. 

94. எ�லா
 ந�ைமயாகேவ நைடெப/
 எ�ற மன�பா= ெகா�டவ@ ----- காைள     ( காைள  

நம$ ந�ைம ெச^கிற# )  

95. எதிH
 ெக3டைதேய கா�கி�ற மன�பா= ெகா�டவ@ ----- கர4. 
96. எ*ச.$ைகயான ஊக வணிக@ -------- கைலமா�. 

97. கைலமா� ஊக வணிக@ 0ைனம ேவ3ைடயாள@ என:
 அைழ$க�ப8வ@.  

98. ப= மா&றக
 இத&கான ஒ� இடமா
 ---------- நிதி� ப+திர=கைள வா=கி வி&ப#. 

99. ப=கG உைடைம உ.ைமைய$ றி$
.   

100. ப+திர=கG எ�ப# உைடைம உ.ைமைய$ றி$
. 

101. கட� ப+திர=கG  கடனV38  உ.ைமைய$ றி$
. 

102. தரக@கG , ஒ��/திய@ ேபா�றவ@கG �திய வி8��கைள ெவளியிட நி/ம=கK$ 

உத:வா@கG. 

103. ப=கG ஒ#$கீ8 ெச^த�பி� , ஒ#$கீ3டாள@ நி/ம+தி� ப=தார@ , உ/�பின@ ஆகிறா@.  

104. /ம�ப=ெகா�ப
, ெவளியிட�ப8
 ப= 0தலி� 90 சதவ Vதமாக நி@ணயி$க�ப8கி�ற#. 

105. தவலறி$ைக யி� றி�பிட�ப34�$
 ைறDதள: ப=ெக8�ைப$ கீ)க�ட நா3கK$G      

ஒ� ெபா# நி/ம
 ெபற ேவ�8
 ----------- 90 நா3கG. 
106. இர�டா
 நிைல* சDைதயி� வாணிப அள: 0த�ைம* சDைத ைய� ெபா/+# இ�$
. 

107. தV@:� ப+திர=கG 0�ேனா$கிய ப34ய� என:
 அைழ$க�ப8
. 

108. ஆய+த$ ெகா8�� ஒ�பDத=கG அYவிட+# ஒ�பDத
 என:
 அைழ$க�ப8
.  

109. ெசபி இDதிய� ப= சDைதைய ஒ5=ப8+#வத&காக ஏ&ப8+த�ப3ட ேம&பா@ைவ 

அைம�பா
.    

110. ேபா�3 எ�ப# 0
ைப ப= சDைதயி� உபேயாக+தி� உGள ஒ� ேநர4 வணிக 0ைறயா
. 

111.  ப=காதாய
  238றவி� ஆதரவி� அ4�பைடயி� உ/�பின@கK$ பகி@Dதளி$க�ப8கிற#.   

112. 238ற: ச=க+தி� உ/�பின@களி� ப=கG ------ தி��பி ெசH+த$ 24ய#. 
113. 0த� 0தலி� cக@ேவா@ 238ற: ெவ&றிகரமாக விள=கிய நா8------ இ=கிலாD#. 
114. சி/பா�ைமயின@ நல+ைத பா#கா$
 ெதாழிலைம�� ---- 238ற: ச=க=கG. 
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115. ேகா�பெர. எ�ற இல+தி� ெமாழியி� ெபா�G இைணD# பணியா&/த�. 

116. 238ற: இய$க+தி� தDைத இராப@3 ஓவ�. 
117. 14 வி5$கா8 ம38ேம ப=காதாயமாக பகி@Dதளி$க�ப8கி�ற#. 

118. 238ற:* ச=க+தி� ேமலா�ைம ம$களா3சி+ த�ைம ெகா�ட#.   

119. சிற�ப=கா4கG என�ப8வ# ேபரளவி� ெசய�ப8
 சி�லைர வணிக அைம��.  

120. ெபா#$ கழக+தி� நி�வாக
 இைத� ெப&றி$கிற# ----------- வைரய/$க�படாத ெசய� 
LதDதிர
.  

121. அரL+ ெதாழி�கG மிக* ெச
ைமயாக இய=வத& மிக:
 உகDத# என� ெபா#வாக$ 

க�த�ப8
 வ4வைம�� ---------- ெபா#$ கழகமா
. 

122. ெபா#ம$கK
 இDநி/வன+தி� ப=கைள வா=கலா
 --------- அரL நி/ம
. 
123. அரL நி/ம+தி� அரL ெகா�4�$க ேவ�4ய ைறDத ப3ச� ப= 0த� --------- 51 %. 
124. அரL+ ெதாழி�களி� 0த�ைமயான ேநா$க
 ெபா#*ேசைவ அ�ல# ெபா# நல�. 
125. இராeவ� ெபா�3கைள உ&ப+தி ெச^வத& ஏ&ற ெதாழிலைம�� #ைறவா. அைம�� 

அைம�ேபயா
. 

126. ெபா#+#ைற ஒ� சில.ட
 ெபா�ளாதார வலிைம ெசறிவைத+ தைட ெச^கிற#. 

127. தனியா@ #ைறயி� cக@ேவா�
 , பணியாள@கK
 Lர�ட�ப8வ# பரவலாக$ காண�ப8
. 

128. ெபா#$ கழக+ைத அரசா� நியமி$க�ப3ட இய$நரைவ நி�வாக
 ெச^கி�ற#. 

129. கீ)க�ட f)நிைலகKG எ�ெபா5# கடனV38� ப+திரதார@கG வ34 ெப/
 உ.ைம ெப&/Gளன@ ?              

                                             ------------- ந3ட
 ஏ&ப8
 ஆ�8 உ3பட எDத ஆ�4H
. 

130. ஆ�8� ெபா#$ 23ட+தி� கீ)க�டவ&/G எDநடவ4$ைக வழ$கமாக   

ேம&ெகாGள�படமா3டா# ? --------- கடனV38� ப+திர ெவளியீ8. 
131. உ&ப+தியாள@ 238ற: ச=க+ைத அைம�ப# ---------- சி/ ெதாழி� உ&ப+தியாள@கG. 
132. 238ற:* ச=க உ/�பின@களி� ெபா/�� ------------- வைரய/$க�ப3ட#. 
133. ெபா# வைரய/ நி/ம+தி� ஒ38 ெமா+த ேமலா�ம ஊதிய
 ---------- நிகர இலாப+தி�  11 வி5$கா8 

134. தன$ெக�/ தனியானெதா� ெசய�0ைற விதிகைள வ+#$ ெகாGள+ ேதைவயி�லாத     

நி/ம
  ெபா#  நி/மமா
. 

135. இ# �திய நி/ம=களி� 0த� வி8��கைள ெவளியி8
 ------------- 0த�ைம* சDைத. 
136. ைறDத Cலதனேம ேதைவ�ப8
 அ8மைனகG  ( Bakeries )  ேபா�ற ெதாழி�கG                   

தனி வணிக+தி&  ஏ&ற+ ெதாழி�கG ஆ
. 

137. ெபா#$ கழக=கG ம+திய அரL அ�ல# மாநில அரசி�  தனி*ச3ட+தா�  
உ�வா$க�ப8கி�றன. 

138. ேபரள: நி/வன=கG 238�ப= நி/ம
 அைம�பி� நி/வ�ப8கிறன. 

139. ஒYெவா�வ�
 அைனவ�$காக, அைனவ�
 ஒYெவா�வ�$காக எ�ப# 238ற: -� 

றி$ேகாளா
. 
                                                                B. பாலாஜி, 
                                                                                                                    0#கைல ஆசி.ய@ ( வணிகவிய� ), 
                                                                அரசின@ ேம�நிைல� பGளி, 
                                                                 பரDO@ - 631 552.                                  
                                                                 கா]சி�ர
 மாவ3ட
. 

                                                              ைகேபசி எ� :9629647613 
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