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              நா�� மதி�ெப�  வினா%க�   
   

1. அைம�� - வைரய: .                    
                ஊ�வி% ம<:� ஹ�. அவ�களி� ><:ப?, ஒA வியாபார நி:வன� எ�ப) 

ச$தாயBதி� ம<ற உ:�பின�களி� ேதைவ%காக அளி%�� ச%திைய� ெப<:% ெகா�',  
        ஒA ெபாAைளேயா அ
ல) ேசைவையேயா, உ<பBதிெசE), பகி��தளிB) ெசய
பட%>?ய 

அைம�பா��. 

2. தரவ+ைச% ேகா.பா' எ�றா
 எ�ன ? 
� ஆைணG+ைமயி� வ+ைச உய� ம.டBதிH�ள உய� அHவல+டமிA�), கீJ  

ம.டBதிH�ள ெதாழிலாள�க� வைர ப?�ப?யாக கீJ ேநா%கி வர ேவ�'�. 
� இத<� க.டைள இைண�� எ�: ெபய�.    

  

3. ஒAMகிைணBதலி� ெபாA� எ�ன ? 
� ஒA அைம�பி
 விA�பBத%க இல%�கைள அைடய, அைனB) நடவ?%ைககைளG� 

ஒAMகிைண%க ேவ�'�. 
� ப�டக சாைல இலாப� ெபற, ெகா�$த
 )ைறG� வி<பைனB )ைறG�  

ஒAMகிைண�) ெசய
பட ேவ�'�. 
 

4. க�Bதா எ�பவ� யா� ? 
� இ�)>.'% �'�பBதி
, �'�ப தைலைம உ:�பின�%� க�Bதா எ�: ெபய�. 
� �'�ப உ:�பின�கN%� வா+O தார� எ�: ெபய�. 

 

5. ப�னா.' நி:மMகN%� உதாரண� தAக.  
1. Pனி Qவ� லிமி.ட. – பி+.?R நி:ம�  
2. Pனிய� கா�ைப' – அெம+%க நி:ம� 

3. பிலி�S – டTO நி:ம� 

4. ேகாேகா ேகாலா கழக� – அெம+%க நி:ம�. 
 

6. வா+ய அைம�பி� ெபாA� ப<றி >:க. 
� இத� ேமலா�ைம அரசாMகBதா
 நியமி%க�ப.ட ஒA �Uவிட� உ�ள). 
� இ) தனி ச.டMகளா
 ஒUM�ப'Bத�ப'கிற). 

எ.கா.  தமிJநா' மி�சார வா+ய�, தமிJநா' வ V.'வசதி வா+ய�. 
 

7.  >.'Aவா%க� ெபறாத அைம��களி� வைகக� யாைவ ? 
1. தனியா� வணிக�,  2.  >.டா�ைம,  3.  இ�)% >.'% �'�ப�.   

 

8. தனியா� வணிக� வைரவில%கண� தAக. 
           P.K. ேகாR  ம<:� Y.K. Xஷ� ஆகிேயா+� ><:�ப?, த� ெசா�த ZலதனBைத 
$தQ' ெசE), த� ெசா�த திறைனG�, [�ணறிைவG� பய�ப'Bதி, வியாபாரBதி� இலாப 
ந.டMகைள தாேன ஏ<:% ெகா�N� ஓ� அைம�� தனியா� வணிகமா��. 
 

9. வைரயறா ெபா:�� எ�றா
 எ�ன ? 
� வியாபார% கட�கைளT ெசHBத ெதாழிலி� ெசாB)%க� ேபா)மானதாக இ
லாவி?
, 

த� ெசா�த ெசாB)%களிலிA�) கடனV�ேதா�%� ெசHBத ேவ�'�. 
� கடனV�ேதா� உ+ைமயாள+� ெசாB)கைள பறி$த
 ெசEய உ+ைமG�'. 
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10. >.' ம<:� தனி� ெபா:�� எ�றா
 எ�ன ? 
� கடனV�ேதா� தMகN%� ேசரேவ�?ய கட� ெதாைகைய, அைனB) >.டாளிகளி� 

ெசாB)%களிலிA�) ெப<:%ெகா�வத<� >.'�ெபா:�� எ�: ெபய�. 
� ஏேத_� ஒA >.டாளியி� தனிT ெசாB)%க� மீ) வழ%�Bெதா'B) ெப<:% 

ெகா�டா
 அ) தனி� ெபா:�� ஆ��. 
 

11. >.டா�ைம வைரவில%கண� தAக. 
           இ�திய >.டா�ைமT ச.ட� 1932 பி+a 4 இ� ப?, எ
ேலாA� ேச��ேதா, 
எ
ேலாA%காக ஒAவேரா நடB)� ெதாழிலி� இலாபBைத பகி��) ெகா�ள 
ஒ��%ெகா�டவ�களிைடேய நிலa� உறa ஆ��. 

 

12.  >.டா�ைம நி:வனBதி
 இA%க ேவ�?ய �ைற�தப.ச, அதிகப.ச 
உ:�பின�களி� எ�ணி%ைக யா) ? 

� �ைற�தப.ச உ:�பின� எ�ணி%ைக 2 ேப�  
� அதிகப.ச உ:�பின�களி� எ�ணி%ைக : வMகிB ெதாழிலாயி� 10 ேப�, பிற 

ெதாழிலாயி� 20 ேப�. 
 

13. >.டாளிகளிைடேய நிலa� உறa $ைற யா) ? 
� >.டாளிகளிைடேய ஏ<ப'� ஒ�ப�BBதி� காரணமாக >.டா�ைம 

ஏ<�ப'Bத�ப'கிற). 
� >.டாளிகளிைடேய $கவ� ம<:� $த
வ� எ�ற உறa உ�ள). 

 

14. உைழயா >.டாளி எ�பவ� யா� ? 
� இவ� ெதாழிலி
 $தலி'வா� 
� நி�வாகBதி
 பM�ெபற மா.டா�. 
� இவ+� ெபா:�� வைரயறா ெபா:�� ஆ��. 
� இவைர உறM�� >.டாளி என அைழ�ப�. 

 

15. வைரய:%க�ப.ட >.டா�ைம எ�றா
 எ�ன ? 
� >.டாளியி� ெபா:�� வைரய:%க�ப.?A�தா
, அ) வைரய:Bத >.டா�ைம 

என�ப'�. 
� இதி
 ஒA >.டாளியி� ெபா:�� க�?�பாக வைரயறா� ெபா:�பாகa�, ம<ற 

>.டாளியி� ெபா:�� வைரய: ெபா:�பாக இA%��.  
� இ�தியாவி
 இBதைகய >.டா�ைம இ
ைல. 

 

16. உ.கிைட ஆைணG+ைம வைரவில%கண� தAக. 
� அவசர காலMகளி
 >.டா�ைமயி� நலைன பா)கா%�� ெபாA.' சில 

நடவ?%ைககைள ேம<ெகா�ள ஒA >.டாளி%� வழMக�ப'� உ+ைம%� உ.கிைட 
ஆைணG+ைம என�ப'�. 

 

17.  >.டா�ைம ஒ�பாவண� எ�றா
 எ�ன ? 
� >.டா�ைம ஒ�பாவண� எ�ப) இர�' அ
ல) அத<� ேம<ப.ட  

நப�கN%கிைடேய ஏ<ப'� உட�பா' ஆ��. 
� இ) எUB) வ?விலான ஒA ஆவண�. 
� >.டா�ைம ப<றிய விவரMக� ம<:� நிப�தைனக� இதி
 அடMகியிA%��. 
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18. >.டா�ைம கைல�பி<��, >.டா�ைம நி:வன% கைல�பி<�� உ�ள 
ேவ:பா'க�  யாைவ ? 

 

19. தனி வைரய: நி:ம� வைரவில%கண� தAக.  
� ெசHBத�ப.ட Zலதன� b. 1,00,000 %� �ைறவி
லாம
 இA%க ேவ�'�. 
� இைதB )வMக �ைற�த) 2 ேபA� அதிகப.ச� 50 ேபA� ேதைவ.நி:மBதி� ெபய� 

தனிவைரய: நி:ம� என $?ய ேவ�'�. 
 

20. அரO நி:ம� எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒA நி:மBதி
 ெசHBத�ெப<ற பM�$தலி
 51% %� ேம
 ைமய அரேசா, மாநில 

அரேசா, இர�'� ேச��ேதா அ
ல) தனிBதனியாக ைவBதிA�பி� அ�நி:ம� அரO 
நி:ம� ஆ��. 

� எ.கா. 1. ெப
   2. ெசE
 
 

21. கடனV.'� பBதிர� எ�றா
 எ�ன ? 
� கடைன ஒ��%ெகா�N� அ
ல) கடைன ஏ<ப'B)� ஆவணேம கடனV.'� பBதிர� 

ஆ��. 
� �றி�பி.ட கால இைடெவளிகளி
 வ.? ெசHB)வதாக அ) >:கிற). 

 

22.  பM� $ைனம� எ�றா
 எ�ன ? 
� பM� ெவளியீ.' விைல, $கமதி�ைப விட அதிகமாக இA�தா
 அ) $ைனமBதி
 

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

 

23. பM�கைள வ.டBதி
 ெவளியி'த
 எ�றா
 எ�ன ? 
� பM� ெவளியீ.' விைல, $கமதி�ைப விட �ைறவாக இA�தா
 அ) வ.டBதி
 

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

 

24. அய
நா.' நி:ம� எ�பத� ெபாA� யா) ? 
� ெவளிநா.?
 பதிa ெசEய�ப.' இ�தியாவி
 ெதாழிலிட� உ�ள நி:ம� அய
 நா.' 

நி:ம� என�ப'�. 
� இ�தியாவி� ச.டMக� அவ<றி<� ெபாA�)�. 

 

25. தகவலறி%ைக எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒA ெபா) நி:ம� தன) பM�கைளேயா, கடனV.'� பBதிரMகைளேயா வாMக 

ெபா)ம%கைள அைழ%க ெவளியி'� எ�த ஒA ஆவண$� தகவலறி%ைக என�ப'�. 
 

வ. 
எ� 

>.டா�ைம% கைல�� நி:வன% கைல�� 

1 ஒAவ� அ
ல) ஒ�:%�� ேம<ப.ட 
>.டாளிக�  தMகN%�� உ�ள உறைவ 
$றிB)% ெகா�வதா��. 

அைனB)% >.டாளிகN� தMகN%�� 
உ�ள உறைவ $றிB)% ெகா�வதா��. 

2 ெதாழிைல $?a%�% ெகா�' வரலா� 
அ
ல) ெதாட��) நடBதலா�. 

ெதாழிைல $?a%�% ெகா�'வ�) 
வி'�. 

3 கைல�பி<�� பிற�� ெதாழி
 ெதாட��) 
நைடெப:�. 

கைல�பி<�� பிற� ெதாழிைல 
ெதாட��) நடBத இயலா). 
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26. பகரா� எ�றா
 எ�ன ? 
� ஒA ெபா)% >.டBதி
 தன%� பதி
 கல�) ெகா�ள உ:�பினரா
 நியமி%க�ப'�  

ஒA நபைர% �றி�பேத பகரா� என�ப'�. 
� பகராைள நியமி%�� ஆைண� பBதிர$� பகரா� எ_� ெசா
 �றி%��. 

 

27. நிகJTசி நிர
 எ�றா
 எ�ன ? 
� >.டBதி
 ேம<ெகா�ள ேவ�?ய நடவ?%ைககளி� வ+ைசேய நிகJTசி நிர
 

என�ப'�. 
� >.டBதைலவAட� கல�)ைரயா?, நி:மT ெசயல� நிகJTசி நிரைல தயா� ெசEகிறா�. 
 

28. நிகJTசி% �றி�ேப' எ�றா
 எ�ன ? 
� >.டMக� ஒgெவா�றிH� எ'%க�ெப<ற $?aகளி� உ�ைமயான, ச+யான  

பதிaக� நிகJTசி%�றி�� என�ப'கிற) 
� இ) உ�ைமயானதாகa�, ெபாA� ேவ:பா' இ�றிG�, வAணைன வா�Bைதக� 

அ<றதாகa� இA%க ேவ�'�. 
 

29. மா<: இய%�ந� எ�பவ� யா� ? 
          இய%�ந� ஒAவ� $ைறயான காரணMகN%காக, இய%�ந� அைவ% >.டMகளி
 
Z�: மாதMகN%� �ைறயாம
, கல�) ெகா�ள இயலாத நிைல ஏ<ப.டா
, அவA%�� 
பதிலாக நியமி%க�ப'பவேர மா<: இய%�ந� ஆவா�. 

 

30. ேபா
. எ�றா
 எ�ன ? 
� $�ைப பM� ச�ைதயி
 மா�T 1995 $த
 நைட$ைறயி
 உ�ல ஒA வணிக 

ெசய
பாடா��. 
� உலக நாட'களி
 பM� வணிகBதி
 பி�ப<றிவA� ஒA வணிக $ைறயா��. 
� 6000 பM� மா<றகBதி� வணிக இைண��க�, நா' $Uவ)� ெசய
ப.'% 

ெகா�?A%கி�றன. 
 

31. >.'றa வைரய:. 
� கா
ேவ�. ><:�ப?, >.'றa சMக� எ�ப), உ:�பின�களி� ெபாAளாதார நலைன 

ெபA%கி%ெகா�வத<காக, மனித� எ�ற $ைறயி
 சமB)வ அ?�பைடயி
 ம%க� 
அவ�களாக ஒ�:ப'� அைம�� ஆ��. 

 

32. இரா%ேட
 $�ேனா?க� எ�பவ� யா� ? 
� இராப�. ஓவ� எ�பவ� $த
 >.'றa இய%கBைத இMகிலா�தி
, 1844 ஆ� ஆ�'  

28 உ:�பின�கNட� இரா%ேட
 $�ேனா?க� சMக� எ�ற ெபய+
 ெதாடMகினா�. 
� இரா��. ஓவ� >.'றa இய%கBதி� த�ைத ஆவா�. 

 

33. ஒA நப� ஒA வா%� எ�பத� ெபாA� யா) ? 
� >.'றa சMகBதி� ேமலா�ைம ம%களா.சி அ?�பைடயி
 அைம�)�ள). 
� உ:�பின�க� Zலதன பM�B ெதாைகயாக எgவளa ெசHBதியிA�தாH� அவA%� 

ஒA வா%� ம.'ேம உ�'. 

34. ேவளா�ைம சாரா கட� சாரா சMக� எ�றா
 எ�ன ? 
� இைவ ந'Bதர ம<:� பி�தMகிய வAவாG�ள ம%கN%� உதவி �+ய 

ெதாடMக�ப.டைவ ஆ��. 
� இவ<றி� $த�ைம ேநா%க�, உ:�பின�கN%� ப
வைகயான ேசைவகைள �ைற�த 

ெசலவி
 ெசE) தAவதா��. 
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35. ஆதரa பMகாதாய� எ�றா
 எ�ன ? 
� >.'றa நாணய சMக இலாபBதி
 14 % %� மிகாம
 உ:�பின�கN%� 

பகி��தளி%க�ப'கிற).  
� மீதி இலாப�, அவ�க� சMகBைத பய�ப'Bதி% ெகா�ட அ?�பைடயி
, ேமhதியமாக 

வழMக�ப'கிற). 
 

36. தமிJநா.?H�ள >.'றa சிற�பMகா?கN%� எ'B)%கா.'க� தAக. 
� ெச�ைனயி
 – காமேத_ சிற�பMகா?  
� ேகாைவ, திATசியி
 – சி�தாமணி சிற�பMகா? 
� ேவh+
 – க<பக� சிற�பMகா?  
� ேசலBதி
 – ெபா�னி சிற�பMகா? 

 

37. நா.'ைடைமயா%க� எ�றா
 எ�ன ? 
ஏ<கனேவ தனியா� )ைறயி
 இயMகிவA� ெதாழி
கைள அரO ஏ<: நடB)வத<� 
நா.'ைடைமயா%க� எ�: ெபய�. 
 

38. அரO ெதாழி
 எ�பத� வைரவில%கணBைத% >:க. 
          S.S. ேகராவி� ><:�ப?, மBதிய அ
ல) மாநில அரOக� தனியாகேவா அ
ல) 
தனியா� )ைறGட� >.டாகேவா உ<பBதி, வணிக� ேபா�ற ெதாழி
களி
 ஈ'படலா�. 
Oயநிைறa ேமலா�ைமைய ெப<:�ள அBதைகய ெதாழி
கைள அரOB ெதாழி
க� எனலா�. 

 

39. அரOB ெதாழி
கைள எgவைகயி
 உAவா%கலா� ? 
� அரேச $தQ' ெசE) �திய ெதாழி
 நி:வனMகைள அைமB), ேமலா�ைம 

ெசEயலா�. 
� ஏ<கனேவ தனியா� )ைறயி
 இயMகிவA� ெதாழி
 ம<:� வணிக அைம��கைள 

அரசி� க.'�ப.?
 ெகா�'வ�) நா.'ைடைமயா%காலா�.. 
 

40. அரOB )ைறவா+ அைம��கN%� நா��% எ'B)%கா.'க� தAக. 
� இரயி
 ேபா%�வரB)B )ைற  
� அைனBதி�திய வானிைல ம<:� ெதாைல%கா.சிB )ைற  
� ேபா�%கAவி உ<பBதிB )ைற. 
� அ-ச
 ம<:� த�திB )ைற. 

 

41. இராjவ� சா��த ெதாழி
கN%� )ைறசா��த அைம�ேப சிற�த) என 
எதனா
 >ற�ப'கிற) ? அ
ல) பா)கா��B ெதாழி
கN%� )ைற$ைற 
அைம�� ஏ<ற) ஏ� ? 

� )ைறவா+ அைம��களி
 ெகா�ைகக� ம<:� ெசய
பா'க� ப<றிய இரகசியMகைள 
பா)கா%க இயH�. 

� )ைறவா+ அைம�பி<� ேதைவ�ப'� நிதிைய அரO $Uவ)மாக வழM�கிற). 
 

42. $�னாளி
 அரசி� கடைமயா% கAத�ப.டைவ எைவ ? 
� நா.?
 ச.ட� ஒUMைக பா)கா�ப). 
� பைகவ�களிடமிA�) நா.ைட பா)கா�ப). 
� ெதாழி
�ர.சியி� விைளவாக அரO உ<பBதி நி:வனMகளி� நடவ?%ைகயி
 

தைலயி.' அவ<ைறB த� க.'�பா.?
 ைவBதிA�ப). 
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                     எ.' மதி�ெப� வினா%க� 
 

1. 1. 1. 1. இ�)%    >.'%    �'�ப�    ப<றி    சி:    �றி��    வைரக....    

1. இ�) >.'% �'�ப வணிக அைம�� $ைறயி
 இ�தியா தைலசிற�) விளM�கிற).  

2. இதி
 த�ைத, தாE, மக�,மக�, மகனி� மக�, மகனி� மக� ஆகிேயா� அடM�வ�. 

3. �'�ப தைலைம உ:�பினA%� க�Bதா  எ�: ெபய�. �'�ப உ:�பின�கN%� >.' 
வா+Oதார� எ�: ெபய�. 

4. ெசாB)%க� அைனB)� >.' ெசாBதா��. 

5. வணிகBைத க�Bதா நடB)வா�. 

6. விவசாய�, ைகBெதாழி
க�, சி:ெதாழி
க� ேபா�ற ெதாழி
கைள சா��திA%��. 

7. இ�) ச.ட�ப? ஒUM�ப'Bத�ப'கிற). 

8. இ�தியாவி
 ம.'ேம காண$?G�. 

9. மி.ட% சரா, தாயபாகா என இA ச.டMக� உ�ளன. 

 

    2. >.டா�ைம ஒ�பாவனBதி
 உ�ள உ�ளட%க� யா)?                    

                   1.     நி:வனBதி� ெபய� 

 2.     ஒ�ப�த நா� ம<:� ெதாழி
 �+G� இட�  

 3.     அைனB)  >.டாளிகளி�  ெபய�  ம<:�  $கவ+  

 4.     நி:வன� ேம<ெகா�ள  இA%�� ெதாழிலி� த�ைம  

 5.     >.டா�ைமயி� கால வைரயைற  

 6.     ஒgெவாA >.டாளிG� வழMகயிA%�� $த
  ெதாைக  

 7.     ஒgெவாA >.டாளிG� நி:வனBதிலிA�)  எ'%�� ெதாைக  

 8.     இலாப� பகி�a விகித�  

 9.     உைழ%�� >.டாளிகN%� ெகா'%க�பட ேவ�?ய ஊதிய�  

                 10.     $த
  ம<:�  எ'��  மீ)  வ.?. 

   >.டா�ைம ஒ�பாவணBதி
 க�'�ள ெசEதிகைள அைனB)% >.டாளிகளி� இைசaட� 

தா� மா<ற $?G�. 

 

3.3.3.3. >.டா�ைம    நி:வனBைத    பதிa    ெசEயாைமயி�    �ைறபா'க�    யாைவ    ????    

1. நி:வனBதி<� எதிராகேவா, >.டாளிகN%� எதிராகேவா Z�றாவ) நப� எவA� ச.ட 

நடவ?%ைககைள ேம<ெகா�ள $?யா). 

2. >.டாளிகைள எதி�B) நி:வன� ச.ட நடவ?%ைக எ'%க $?யா). 

3. Z�றாவ) நப� மீ), தன%� ேசரேவ�?ய பா%கி� பணBைத�ெபற நி:வன� வழ%�B 

ெதா'%க $?யா).  

4. நி:வனBதி� வியாபார% �றிக�, பதி��+ைமகைள ெவளியா.க� பய�ப'Bத% >டா) என 

த'%க $?யா). 

 

4. $தQ.டாள�கN%�� ஊகவணிக�கN%�� உ�ள ேவ:பா'க� யாைவ ? 
      
 
 

 

 
 
 

$தQ.டாள�க� ஊக வணிக�க� 
தMகளி� $தQ'களி� பா)கா�ைபேய 
ெப+)� விA��வ� 

$தQ'களி� மதி�� அதிக+�பதிH�, 
இலாப� ெப:வதிH� இA�ப� 

நV�டகால ஈ'பா'� ெபா:��� 
உைடயவ� 

�ைற�தகால  ஈ'பா'� ெபா:��� 
உைடயவ� 

இட�பா' �ைறa இட�பா' அதிக� 

நிைலயான வAவாE நிைலய<ற ஆதாய� 
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     5. >.டா�ைம நி:வனBதி
 இளவ+� நிைல ப<றி விவ+? 

        அ. இளவ� >.டாளி :  

                  18  வயைத  X�Bதி  ெசEயாத  நபைர  இளவ�  எ�கிேறா�, ஆனா
 நVதி ம�றBதா
 ஓA கா�பாள� 

நியமி%க�ப.?A�நதா
 21 வய) வைர அவ�  இளவராக கAத�ப'கிறா�. ச.ட�ப?  இளவ�  ஒAவ� 

>.டாளியாக $?யா). ஏெனனி
 அவ� ஒ�ப�தBதி
 ஈ'பட த�தி இ
லாதவ�. அைனB) >.டாளி   
இைசaட�  இளவைர  >.டா�ைமயி
  ேச�B)% ெகா�ளலா�. 

      ஆ. உ+ைம வய) அைடG� $�  இளவ+�  நிைல :  

         1.   இளவ� ெதாழிலி� ெசாBதிH� ஒ��%ெகா�டப? பM� ெப:� உ+ைமைய   ெப:கிறா�. 

        2.   அவA%�  நி:வன%  கண%�கைள�  பா�ைவயி.',  அைத  நக
  எ'%க  உ+ைம  உ�'.  

       3.  ெதாழிலி� ெசாB)%க�, இலாபBதி
 அவA%��ள பMகி� அளவி<�Bதா� அவA%�� ெபா:�� 

இA%��. அவAைடய $தQ.?<� ேம
, ெதாழிலி� ெபா:��கN%�  அவேரா  அ
ல)  அவர)  

ெசாB)%கேளா  ெபா:�பாகா).  

   ஈ. உ+ைம வய) அைட�தபி�  இளவ+�  நிைல :  

                உ+ைம  வயதைட�த�பி�   >.டாளியாகB   ெதாட��) இA%க  ேவ�'மா அ
ல)  

>.டா�ைமயிலிA�)  ெவளிேயற  ேவ�'மா  எ�பைத  ஆ: மாதBதி<�� அறிவி%காவி?
  

>.டா�ைமயி
  இளவராகT  ேச�B)%  ெகா�ள�ப.ட  நா�  $த<ெகா�', நி:வன%  கட�கN%��  

ெபா:�பாவா�.  >.டாளியாக  ெதாடர விA�பமி
ைல  என  அறிவிBதா
, அறிவி��  ெசEத  நாளிலிA�)  

>.டா�ைமயி� கட�கN%� அவ�  ெபா:�பாகமா.டா�.  

 

 

  6. >.டாளிகளி� வைககைள விவ+. 
1. உைழ%�� >.டாளி : 

1. இவ� ெதாழிலி
 $தலி'வா�. 
2. ெதாழி
 நி�வாகBதி
 பM� ெப:வா�. 
3. இவ+� ெபா:�� வைரயறா ெபா:�� ஆ��. 
4. இவைர பணி�+G� >.டாளி அ
ல) ேமலா�ைம% >.டாளி என அைழ�ப�. 

2. உறM�� >.டாளி அ
ல) உைழயா% >.டாளி : 
1. இவ� ெதாழிலி
 $தலி'வா�. 
2. ெதாழி
 நி�வாகBதி
 பM� ெபறமா.டா�. 
3. இவைர உறM�� >.டாளி / உைழயா% >.டாளி / $தலி'� >.டாளி என 

அைழ�ப�.  
3. ெபயரளa >.டாளி : 

1. இவ� ெதாழிலி
 $தQ' ெசEய மா.டா�. 
2. ெதாழி
 நிவாகBதி
 பM� ெபற மா.டா�. 
3. இலாபBதி
 இவA%� பM� இ
ைல.  
4. >.டாளியாக த� ெபயைர பய�ப'Bத அ_மதி�பா�.    

        4.இலாபBதி
 ம.'� பMேக<�� >.டாளி : 
                  1. இவ� இலாபBதி
 ம.'� பM�ெப:வா�. 
                  2. ந.டBதி
 பM�ெபற மா.டா�. 
                  3. ெதாழி
 நி�வாகBதிH� பM�ெபற மா.டா�. 
                  4. இவ+� ெபா:�� வைரயறா ெபா:�� ஆ��. 
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         5. $ர� தைட% >.டாளி : 
                  1. இவ� உ�ைம% >.டாளி அ
ல. 
                  2. தா_� ஒA >.டாளி என ந�பT ெசEகிறா�. 
                  3. இைத ந�பி சில� நி:வனBதி<� கட� ெகா'�ப�. 
                  4. இவ� அவ�கN%� ெபா:பாகிறா�. 
         6. உ+ைம� ேபாலி% >.டாளி : 
                  1. இவ� உ�ைம% >.டாளி அ
ல.       

5. நி:வன� இவைர% >.டாளி எனT ெசா
H�. 
6. இைத அவ� ம:B)ைர%க ேவ�'�. 
7. இ
ைலெயனி
, >.டா�ைமGட� ெதாட��ைடயவ�கN%� ெபா:�பாகிறா�. 

7.)ைண% >.டாளி : 
          1. இவ� உ�ைம% >.டாளி இ
ைல. 
          2. ஒA >.டாளிGட� இலாபBைத பMகி.'% ெகா�கிறா�. 
          3. இவA%� வியாபாரBதி
 எ�த உ+ைமG� இ
ைல. 
8.  இளவ� >.டாளி : 
          1. 18  வய) நிர�பாதவ� இளவ� ஆவா�. 
          2. நVதிம�றBதா
 கா�பாள� நியமி%க�ப.டா
 21 வய) வைர அவ� இளவ� ஆவா�. 
          3. ச.ட�ப? இவ� >.டாளியாக $?யா). 
          4. >.டாளிகளி� ஒ��தலி� ேப+
, >.டா�ைமயி� பய�கN%� ம.'� இவ� 
>.டாளியாக ேச�B)%ெகா�ள�ப'கிறா�. 

   7. அைம�� $ைறேய' எ�றா
 எ�ன? அதி
 அடMகிG�ள  ெபாAளட%கMக� யாைவ?  

             அைம�� $ைற ஏ': நி:மBதி� ெசய
பா.' எ
ைலகைள ேநா%கMகைள வைரய:B)% 

கா�பி�ப) அைம�� $ைற ஏ'  ஆ��.  

              தனி வைரயைற நி:மமாயி�, �ைற�த) இA நப�கN�, ெபா) வைரயைற நி:மமாயி� �ைற�த) 

ஏU நப�கN� அைம�� $ைறேய.?
 ைகெயUBதிட ேவ�'�.  

1. ெபய� �றிBத உ.ப+a: 

               நி:மBதி�  ெபய�  இதி
  �றி�பிட�ப.?A%��. ெபா)வைரய:  நி:மமாக இA�தா
 அத� 

ெபய+�  இ:தியி
 “வைரய:%க�ப.ட)” எ�ற வா�Bைத  இABத
 ேவ�'�.  தனிவைரய:  நி:மமாக  

இA�தா
  அத�  ெபய+�   இ:தியி
 “தனி வைரய:%க�ப.ட)” எ�ற வா�Bைத  இABத
  ேவ�'�. 

2. இட� �றிBத உ.பி+a: 

               பதிa  அHவலக�  அைம�)�ள  மாநிலBதி� ெபய�  இM� �றி�பிட�ப.?A%�� $கவ+ 

ெகா'%க�பட ேவ�?யதி
ைல.  

3. ேநா%க� �றிBத ஊ.பி+a: 

               நி:ம� ஈ'பட% >?ய  நடவ?%ைகக�  இதி
  >ற�ப.?A�பதா
  மிகa� $%கியB)வ�   

வாE�த  உ.பி+வாக  இ)  கAத�ப'கிற).  இதி
  �றி�பிட� ெபறாத எTெசயலிH�  நி:ம�  ஈ'பட% 

>டா).  

4. ெபா:�� �றிBத உ.பி+a: 

               இதி
 உ:�பின�களி�  ெபா:�� வைரய:%க�ப.ட)  என% �றி�பிட�ப.?A%��. ெபா:��:தி  

நி:மமாயி�  அ)  கைல��%��ளா��  ெபாU), நி:ம% கட�கN%காக  ஒgெவாA  உ:�பினA�  

ெகா�' வAவதாக  உ:திெய'B)%   ெகா�ட ெதாைக  இM�  �றி�பிட�ப'�.  
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5. $த
 �றிBத உ.ப+a: 

               இதி
  நி:வனBதி�  பதிa  ெசEய�ப.ட  பM�  $த
  �றி�பிட�ப.?A%��. $த
  ெதாைக  

எBதைன  பM�களாக�  பி+%க�ப.'�ள)  எ�ற விவர�  இதி
 �றி�பிட�ப.?A%��.  

6. அைம��  அ
ல)   உட�பட ஒ�ப�   உ.பி+a 

               தனி வைரய:  நி:மமாயி�  �ைற�த)  இA  நப�கN�,  ெபா) வைரய: நி:மமாயி�  �ைற�த)  

ஏU  நப�கN�  அைம�� $ைறேய.?
  தMக� ெபய�கN%�  எதிேர �றி�பிட�ப.'�ள  பM�கைள  

வாMகி%ெகா�ள  உட�ப.'% ைகெயா�ப�  இ'கி�றன�. 

8.  பM�கைள  வ.டBதி
  ெவளியிட  உ�ள  நிப�தைனகைள  விள%�க.  

        1.   நி:ம�  பM�கைள  $த� $தலி
  ெவளியி'�  ெபாU)  வ.டBதி
  ெவளியிட% >டா).  

 2.   வ.டBதி<�  ெவளியிடa�ள  பM�க�  $�னேர  ெவளியி.ட  பM�  வைகையT  

    சா��ததாக  இA%க  ேவ�'�.  

3.    பM�க�  வ.டBதி
  ெவளியி'வத<�  ைமய  அரசி�  ஒ��த
  ெப<றிA%க ேவ�'�.  

4.    பM�க�  வ.டBதி
  ெவளியி'வத<�  சாதாரண  தV�மானBதி�  Zல�  அதிகார� த�திA%க 

ேவ�'�.  

5.    தV�மானBதி
  உய��தளa  த�Nப?  வ Vத�  எgவளa  எ�பைத% �றி�பிட  ேவ�'�.   

6.    த�Nப?  வ Vத�  $கமதி�பி
  10  விU%கா'%�  மிக%  >டா).  

7.    நி:ம�  ெதாழி
  ெதாடMக  உ+ைம%  கிைடBத  நாளிலிA�) �ைற�த) ஓரா�டாவ)  

ெச�றிA%க  ேவ�'�.  

8.    ைமய அரO அ_மதிBத  நாளிலிA�)  இA மாதMகN%��  பM�கைள வ.டBதி
  ெவளியிட    

ேவ�'�.  

 

    9.   >.'றa சMகBதி� �ைறபா'க� யாைவ ?  

           1.     திறைமய<ற ேமலா�ைம: 

             >.':aT  சMகBதிH�ள  உ:�பின�க� அைம�ைப, ேமலா�ைம  ெசEய�  ேபா)மான  

திறைமG�  அ_பவ$� இ
லாதவ�களாக  இA%கிறா�க�.  திறைமG�ள,  அ_பவமி%க நப�கைள 

பணியி
 அம�Bதa� இயலா).  

2. வைரய: $த
: 

             �ைற�த  வளMக�  உ�ள  மனித�களா
  >.'றaT சMகMக� அைம%க�ப'கி�றன. ஒA நப�  ஒA 

வா%� $ைற  உ:�பின�க� அதிக $தQ' ெசEவைத  தைடெசEகிற).  இதனா
 ேபரளaB ெதாழி
 

ெசEய�  ேபா)மான  $த
 ெதாைக  இgவைம�பி
  திர.ட  $?வதி
ைல.  

3.   த%க  ��'ேகா
  இ
லாைம:  

           இலாப  ேநா%�  இ
லாைமG�  �ைற�த ப.ச�  9%  பMகாதாய$� ேமலா�ைமயி� ெபா:�� �ைறய 

காரணமாகிற). பணியாள�க� �ைற�த  ஊதிய� ெப:வதா
  க?ன  உைழ�பி
 ஆ�வ� கா.'வதி
ைல.  

4.  ஒ<:ைமயி�ைம: 

             சில  ேவைலகளி
  உ:�பின�க� அவ�கN%��  ஒ<:ைமயாE இA�பதி
ைல.  இதனா
  >.'றa  

அைம�பி�  வியாபார� பாதி%க�ப'கிற).  

5.  உ+ைமைய  மா<ற  இயலாைம: 

           >.'றa  சMகBதி
  பM�களி�  உ+ைமைய மா<ற  இயலா). சMகBதிலிA�) விலக விA��ேவா�  

பM�கைள  சMகBதி
  திA�பி% ெகா'B)  பM�  $த
 ெதாைகையB  திA�ப�  ெபறலா�.  

6.  இரகசிய� காவாைம: 

          >.'றaT    நடவ?%ைகக�  சMக%  >.டMகளி
 விவாதி%க�ப'கிற).  ஒgெவாA  உ:�பினA� 

சMக  ஏ'கைள பா�ைவயிடa�  Oத�திர� உ�'.  இதனா
  ெசய
$ைற இரகசியMக�  கா%க  இயலா). 

7.  கட� வசதியி�ைம: 

             உ:�பின�கN%�  lக�ேவா�  >.'றa  சMகBதி
  கட� வசதியளி�பதி
ைல. சர%�கைள 

ெரா%க�  ெகா'B)  வாMக உ:�பின�க� விA��வதி
ைல.  
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8.  அைச%க  $?யாத  மனித�களி�  அதிகார�: 

              அரசிய
  சா�பி
லாத  >.'றa  சMகBதி
  சில உ:�பின�க� அரசிய
  ெச
வா%ேகா'  

ேமலா�ைம  ெசEகி�றன�.  இதனா
 >.'றa சMகBைத ெசா�த  ெசாB) ேபால Oர�'�  வாE��  

உ�'. 

 

 

9. >.'றa சிற�பMகா?யி� ெபாA� தAக? அத� சிற�பி
�கைளB தAக ?  

     

 ெபாA�:  

          எ�.எ�. ஜி�ம� ேம� ><:�ப?  இ)  நா��  அ?�பைட )ைறகைள ெகா�ட).                                                                     

                          1. மளிைக ெபாA� Oயேசைவ பி+a       2. பா
 ப�ைண� ெபாA.க�  பி+a   

       3. வ V.'%�B ேதைவயான ெபாA.க� பி+a  4. )ைறகைள �Bதைக%� ஏ<: நடB)த
 என  >:கிறா�                                                                                      

    சிற�பிய
�க�: 

               1.   ேபரளa சி
லைற வி<பைன ெசEG� அைம��  

               2.    பலவைகயான ெபாA.க� கிைட%�மிட�  

               3.   Oய  ேசைவ� பி+a  $ைறயி
  நடBத�ப'கிற).  

              4.    Oய ேசைவ�பி+வி
 வி<பா�ைமய� ேதைவ ஏ<ப'வதி
ைல.  

              5.    இத�  ேதா<ற�  பல  )ைறகைள%  ெகா�டதா��.  

              6.    ெரா%க வி<பைன அ?�பைடயி
  வியாபார�  ெசEய�ப'�.  

              7.    ெபாA.க� OBத� ெசEய�ப.', பல க.'மMகளி
 வி<க�ப'கி�றன.  

              8.    ெபாA.களி
 கல�பட� தவி�%க�ப'கிற). 

 

  10.ஊக வணிக�களி� வைககைள விவ+.    
காைள: 

1. பBதிரMக� எதி�காலBதி
 விைலேய:� எ�: எதி�பா��பவ�. 
2. எ
லா� ந�ைமயாகேவ நைடெப:� எ�ற மன�பாM� ெகா�டவ�. 
3. இவ� ெதஜVவாலா என அைழ%க�ப'கிறா�. 

            கர? : 
1. பBதிரMக� எதி�காலBதி
 விைல �ைறG� எ�: எதி�பா��பவ�. 
2. எதிH� பி�ேனா%கிய மன�பாM� ெகா�டவ�. 
3. இவ� ம�?விலா என அைழ%க�ப'கிறா�. 

            கைலமா� : 
1. $�ெனTச+%ைக உைடயவ�. 
2. பM�க� $ைனமBதி
 வி<%க�ப'� என அறி�தaட� �திய ெவளியீ'கN%� 

வி�ண�ப� ெசEவ�. 
3. இவ� $ைனம ேவ.ைடயாள� என அைழ%க�ப'கிறா�. 

            $டவாB) : 
1. பBதிர நடவ?%ைககளி
 த<ேபா) உ�ள இட�பா'கைள தV��பதி
 ேபாரா?% 

ெகா�?A�ப�. 
2. �றி�பி.ட நாளி
 தம) தV�ைவ $?%க $?யாம
 $ட%க�ப.ட நிைலயி
 இA�பா�. 
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  11.ெபா)B )ைற%�� தனியா� )ைற%�� உ�ள ேவ:பா'க� யாைவ ? 

    
 
12. தனி வைரய: நி:மBதி<� கிைடBதிA%�� சHைககைள விள%கி'க. 
 
     தனிவைரய: நி:மBதி<� கிைடBதிA%�� சHைகக� : 
 
            தனிவைரய: நி:மBதி
 ெசHBத�ப.ட Zலதனமான) b. 1,00,000  %� �ைறவி
லாமH� 
அத<%� ேம<ப.ேடா இA%க ேவ�'�. உ:�பின�களி� �ைற�தப.ச� 2, அதிகப.ச� 50 இA%க 
ேவ�'�. இ�நி:மBதி� ெபய+� இ:தியி
 தனி வைரய:%க�ப.ட) என இA%க ேவ�'�. 
 
தனிவைரய: நி:மBதி<� கிைடBதிA%�� சHைகக� : 

1.  தனிவைரய: நி:ம� ஒ�ைற இAநப�கைள% ெகா�' )வMக $?G�. இதனா
, இதைன 
அைம�ப) எளி). 

2.  >.'Aவா%கT சா�றிதJ ெப<றaட�, தனி வைரய: நி:ம� ெதாழி
 ெதாடMக $?G�. 
ெதாழி
 ெதாடMக சா�றிதJ ெபறB ேதைவயி
ைல. 

3.  பM� $தைலB திர.ட ெபா) ம%கN%� தகவலறி%ைகைய ெவளியிட தனி வைரய: 
நி:மBதி<� தைடவிதி%க�ப.'�ள). இதனா
 தகவலறி%ைக ெவளியி'வத<கான 
ெசலaக� மிTச�ப'Bத�ப'கி�றன.  

4.  �ைற�தளa பMெக'��B ெதாைகைய ெப<றா
 தா� பM�கைள ஒB)%கீ' ெசEய 
ேவ�'� எ�ற விதி$ைற தனிவைரய: நி:மBதி<%� கிைடயா). 

5.  ச.ட $ைற% >.டBைத தனிவைரய: நி:ம� >.ட ேவ�?யதி
ைல. 
6.  மீ�'� $த
 திர.ட பM�க� ெவளியி'� ெபாU), த<ெபாU)�ள பM� நப�கN%� 

�றி�பி.ட அளa ஒ)%க�ப.ட பி�னேர, �திய பM�ந�கN%� பM�க� ஒ)%க�பட 
ேவ�'� எ�ற நிப�தைனG� தனி வைரய: நி:மBதி<%�� ெபாA�தா). 

7.  தனிவைரய: நி:ம� இA இய%�ந�கNட� ெசய
பட $?G�. 
8.  இய%�ந�க� தாMக� இய%�ந�களாக ெசய
பட எUB) Zலமாக இைசைவ 

நி:ம�பதிவள+ட� தா%க
 ெசEயேவ�?யதி
ைல.   
 

வ.எ� தைல�� ெபா)B )ைற  தனியா� )ைற 
1 ேநா%க� ேசைவ ெசEவ) இலாப� ஈ.'வ) 

2 நிதி வைரயறா நிதி,  
ம%களி� ேசமி�ைப திர.ட 
$?G� 

வைரய:Bத நிதி, 
ம%களி� ேசமி�ைப திர.ட 
$?யா) 

3 ெபாAளாதார ெசறிa த'%க�ப'கிற) ��ட�ப'கிற) 

4 ெதாழி
 த�ைம தனியா� )ைறயா
 
�ற%கணி%க�ப.ட ெதாழி
க� 
ஏ<: நடBத�ப'கிற) 

அபாய� இ
லாத, இலாப� 
அதிக� உ�ள ெதாழி
க� ஏ<: 
நடBத�ப'கிற) 

5 நா.?� வளMக� பா)கா%க�ப'கிற) Oர�ட�ப'கிற) 

6 ெசய
ப'� )ைறக� இராjவ� சா��த ம<:� 
அ?�பைடB ெதாழி
க�  

விவசாய�, [க�ெபாA.க� 
ேபா�ற )ைறக� 

7 ேவைல வாE�� ெபAமளவி
 உ�ள) �ைற�த அளவி
 உ�ள) 

8 ேமலா�ைம அரO அHவல�களிட� 
ஒ�பைட%க�ப'கிற) 

தனிநபரா
 ேமலா�ைம 
ெசEய�ப'கிற) 
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13. ஒA ெபா) வைரய: நி:மBதி
 இய%�ந�க� எgவா: 
நியமி%க�ப'கி�றன�?  

  இய%�ந�க� நியமன� 
    ஒA நி:மBதி� $தலாவ) இய%�ந�க� வழ%கமாக நி:மBதி� ெசய
$ைற விதிகளி
 ெபய� 
�றி�பிட�ப.?A�பத� Zல� நியமன� ெப:கி�றன�. ெசய
$ைற விதிக� இ)�றிB) ஒ�:� 
ெத+வி%கவி
ைலெயனி
, அைம��$ைறேய.?
 ைகெயா�ப� இ.டவ�க� நி:மBதி
 $தலா� 
இய%�ந�களாக% கAத�ெப:வ�. 

 அ. நி:ம� நியமி%�� இய%�ந�க� : 
    வழ%கமாக ஒgேவாரா�'� ஆ�'� ெபா)%>.டBதி
 பM�ந�களா
 ேத��ெத'%க� ப'வத� 
Zல�, இய%�ந�க� நியமன� ெப:கி�றன�. Oழ
 $ைற பதவி விலக
 $ைறைய நி:ம� ஏ<:% 
ெகா�?A�தா
, இய%�ந�க� எ�ணி%ைகயி
 Z�றிெலாA ப�தியின� Oழ
$ைறயி
 பதவி விலக 
ேவ�'�. பதவி விலகி'� இய%�ந�க� மீ�'� ேத��ெத'%க�ப.' நியமன� ெபறலா�. 

  ஆ. இய%�நரைவ நியமி%�� இய%�ந�க� : 
    >'தலான இய%�ந�க� ேவ�ட�ப?�, >'த
 இய%�ந�கைள இய%�ந� அைவேய நியமி%கலா�. 
இற��, பதவி விலக
 ேபா�ற mJநிைலகளி
 அgவ�ெபாU) த<காலிகமாக எU� காலி இடMகைள, 
இய%�நரைவேய நியமிB) நிர�பலா�. மா<: இய%�ந�கைளG�, இய%�ந� அைவ நியமி%கலா�. ெசய
 
$ைற விதிக� அதிகார� வழMகியிA%�ேமயானா
, இய%�நரைவ சாதாரணமாக% >'� 
மாநிலBதிலிA�) Z�: மாதMகN%�% �ைறயாம
 இய%�ந� ஓAவ� ெவளிTெச�: இA�பதா
 
இய%�நரைவ% >.டBதி
 கல�)ெகா�ள $?யா நிைலயி
, மா<: இய%�ந� ஓAவைர இய%�நரைவ 
நியமிB)% ெகா�ளலா�. 

   இ. Z�றா� தர�பின� நியமி%�� இய%�ந�க� : 
   ெசய
$ைற விதிக� ஆதிகார� வழMகியிA%�மாயி�, நி:மBதி<�B ெதாழிைல வி<றவ�, அ
ல) 
நி:மBதி<�% கட� வழMகியிA%�� வMகி அ
ல) நிதி நி:வனMக� இய%�நரைவ%�B 
தMக� சா�பி
 பிரதிநிதிகைள, இய%�ந�களாக நியமி%கலா�. 

   ஈ. ைமய அரO நியமி%�� இய%�ந�க� 
    நி:மT ச.ட அைவ அளிBத ஆைணயி� அ?�பைடயி
 அ
ல) நி:மBதி
 �ைற�த) 100 உ:�பின�க� 

அ
ல) ெமாBத வா%� எ�ணி%ைகயி
 10 சதவிகித� அளவி<� வா%� ைவBதிA%�� உ:�பின�க� 

வி�ண�பிBதிA�பி�, அதன?�பைடயி
 ைமய அரO இய%�ந�கைள நியமி%��. 

   

14. இய%�ந+� த�தியி�ைமக� யாைவ?  ( அ
ல)) எTmJநிைலகளி
 இய%�ந� 
ஒAவ� பதவிையB )ற%க ேவ�'�? 

     கீJக�ட நப�க� ஒA நி:மBதி� இய%�ந�களாக நியமி%க� ப'வத<� த�தி இழ�தவ�க� ஆவ�. 
1.  சமமனநிைல இழ�தவ�  
2. வி'வி%க� ெபறா ெநா?�� நிைல அைட�தவ�  
3. ெநா?�� நிைல அைட�தவராக% கA)மா: வி�ண�ப� ெசE)�ள நப� 
4. தகாத நடBைத� ப<றிய �<றBதி<காக ஆ: மாதMகN%� ேமலான சிைறB த�டைன ெப<ற நப�   
  (சிைறவாச� $?a<ற நாளிலிA�) 5 ஆ�'%கால� ெச
லாமலிA%க ேவ�'�). ஐ�தா�'%   
  கால� கழி�தபி�ன� த�திGைடயவராகிறா�. 
5. அைழ��� பண� ேகார�ப.'� ெசHBதாம
, ஆ: மாதMகN%� ேம
 நிHைவ ைவBதிA%�� நப�. 
6. ேமலா�ைமயி
 ேமாச? ெசEத காரணBதா
, இய%�நராக நியமி%க�ெப:� த�திைய   
   நVதிம�றBதா
 இழ%க ேந+.ட நப�. 

 

      15.  )ைறவா+ அைம�பி� இய
�கைள விவ+. 

1. )ைறவா+ அைம��க� தம%�B ேதைவ�ப'� நிதிைய� ெப:வத<� $Uவ)மாக 
  அரைசT சா��திA%கி�றன. 
2. இB ெதாழி
 நி:வனMக� அரO%� $<:� க.'�ப.'�ள நிைலயி
 இயM�கி�றன.  

� இ�நி:வனMகளி� நி�வாகிக�, ச�ப�த�ப.ட அரOB )ைறைய சா��த அரO அHவல�க� ஆவ�. 
அ�த�தB )ைற அைமTச�க�, இg அைம�பி
 தைலைம வகி%�� ெபAைமையG�, ெபா:�ைபG� 
ஏ<கி�றன�. 
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� இ�நி:வனMகளி� வள�Tசி, இய%க�, �ைறபா'க� இைவ ப<றி� பாராNம�றBதி<��, 
ச.டம�ற� ேபரைவகN%�� பதி
 ெசா
H� கடைம அ�த�த அைமTசகBைதT சா��ததா��. 
 

3. அதிகார ஒ�பைடa, அரO உய� நிைறேவ<றாள�களிடமிA�) அைம�பி� ஒgெவாA ப�தி%��, கீJ 
ேநா%கி ெச
கிற). இ) நிைறேவ<றாள�களிைடேய ெசM�B) அதிகார உறைவ ஏ<ப'B)கிற). 

 

4. இB ெதாழி
 நி:வனMக� தம%�B ேதைவ�ப'� நிதிைய, ஆ�'ேதா:� அரO%     
கAoலBதிலிA�), பாராNம�ற� அ
ல) ச.டம�ற� ேபரைவகளி� நிதி அறி%ைகயி� Zல�, 
ஒ)%கீடாக� ெப:கி�றன. இவ<றி� தி.ட மதி�பீ'க� நா.?� அ
ல) ச�ப�த�ப.ட மாநிலMகளி� 
வரa - ெசலaB தி.டBதி
 இட�ெப:கி�றன. இBெதாழி
களி� Zல� கிைட%�� வAவாE, 
கAoலBதி
 ெசHBத�ப'�. 
 

5. இ�நி:வனMகளி� வரa-ெசலaB தி.ட�, அரசி� கண%�� பதிa $ைற ம<:� தணி%ைக%�   
உ.ப.டதா��. கண%�� பதிவிய
 ம<:� தணி%ைக% க.'�பா' $ைறக� அரO )ைறகளி
 
பி�ப<:வைத�ேபா
 இத<�� பி�ப<ற�ப'�. 
 

6. இB ெதாழிலைம��க� அரO )ைறகளி� ப�திகளாக இயM�வதா
 அரO%�+ய ச.ட வில%களி��   
ெப<: விளM�கி�றன. அரசி� இைசவி�றி, இ�நி:வனMகN%� எதிராக வழ%�B ெதா'%க இயலா). 

 
 

                             இAப)  மதி�ெப�  வினா%க� 

1. அைம�பி�  ேகா.பா'கைள  OA%கமாக  விவ+%க.  

1. ேநா%கMகளி� ஒAைம :  

           ஒA    நிைறேவ<ற  இA%��  ேநா%க� எ�ப)  இல%கிைன அைடய% >?யதாக  இA%க 

ேவ�'�.  ஒA  அைம�பான)  அத� �றி% ேகா�கைளB ெதளிவாக $?a ெசEயேவ�'�. 
அைம�பி�  ஒgெவாA  நடவ?%ைகG�  �றி%ேகா�கைள நிைற ேவ<ற% >?ய வைகயி
  இA%க 

ேவ�'�.   

2. ேவைல� பகி�a : 

                  ெதாழி
 அைம�பி�  ெமாBத�  பணி  OைமகைளG�  பகி�a ெசEயேவ�'�.  இ)  

)ைற�ப'B)த
  என  அைழ%க�ப'கிற). அைனB)   நடவ?%ைககைளG�  தி.டமி'த
   

ேவ�'�.  ஒA  ச%தி வாE�த  அைம�பி<�  சிற�பீ'பா'  ஏ<�ைடயதா��.   

3. க.'�பா.' வ VTெச
ைல: 

        ஒA அதிகா+  எBதைன  கீJ�பணியாள�கைள  சிற�த  $ைறயி
 நி�வகி%க  $?G�  எ�பைத  

க.'�பா.'  வ VTெச
ைல  �றி%��.  ஓ� உய� அHவல�  தன%�%   கீJ, நியாயமான 

எ�ணி%ைகயிH�ள கீJ�பணியாள�கைள  ேம<பா�ைவ  ெசEய ேவ�'�. 

4. தரவ+ைச% ேகா.பா': 

               ஆைணG+ைமயி� வ+ைச  உய� ம.டBதிH�ள  உய� அHவல+டமிA�), கீJம.டBதிH�ள  

ெதாழிலாள�க�  வைர ப?�ப?யாக கீJேநா%கி வரேவ�'�. இத<� க.டைள  இைண�� எ�: 

ெபய�.   

5. க.டைளெயாAைம / ஒAமிBத உBதரa : 

            ஒgெவாA பணியாளA�  ஆைணகைள  ஒ� உய� அதிகா+யிடமிA�) ெபற ேவ�'�. ஒA 

பணியாள�  இர�'  உய� அதிகா+களி� கீJ பணியா<:வ) க?ன�.  

         இர�'  உய� அதிகா+களி� கீJ பணியா<:வ)  தவி�%க�பட  ேவ�'�. அ�ப?யிA�தா
 

�ழ�ப$�  ஒUMகி�ைமG�  ஏ<ப'�. 

6. பணிவழி வைரவில%கண� : 

            ஒA பணியாள+�  ஆைணG+ைமG�  ெபா:���  ெதளிவாக வைரய:%க�ப'த
 அவசிய�. 

ஒgெவாA பணிகN%கிைடேயG�ள ெதாட��கைள ெதளிவாக �றி�பிடேவ�'�.   

  

www.Padasalai.Net                                               www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



Page 15 of 27 

 

7. ஒAMகிைணBத
 : 

            ஒA அைம�பி� விA�பBத%க  இல%�கைள  அைடய, அைனB) நடவ?%ைககைளG�  

ஒAMகிைண%க  ேவ�'�.  ஒgெவாA )ைறயி� பணிகN� எ
லா )ைறகNட�  ஒ�: >?  

ஆராE�) $?a எ'%க ேவ�'�.  

        ெகா�$த
 )ைறG� வி<பைனB)ைறG� ஒAMகிைண�) ெசய
பட ேவ�'�.   

 

8. ஒA $ைன இய%க� :                                                                                                                                                                                                

   ஒgெவாA �U நடவ?%ைககளி� ெதா�தியி� ேநா%கMகைள ெவ<றியைடய, ஒA தைலைமG�,   

      ஒA தி.டமி'தH� இA%க ேவ�'�. அைம�பி� நடவ?%ைககைள  ஒAMகிைண%கa�      

      பணிகைள  நிைறேவ<றa�  இ)  அவசியமாகிற).    

9. அதிகார ஒ�பைடa : 

            ஒ�பைடa  எ�ப) பணிகளி� ஒA  ப�திைய  கீJ பணியாள�கN%�    ஒ�பைட�பதா��.  ஓ�  

உய�  அHவல�  தன%�% கீJ  பணியா<:�  பணியாளA%�T  சில  பணிகைள  ஒ�பைட%கிறா�. 

அைத  நிைறேவ<ற  ேதைவயான  அதிகாரMகைளG�  உ+ைமகைளG� வழMக ேவ�'�.  கீJ  

பணியாள�  தன)  ேமலதிகா+%� ெபா:�பாகிறா�.  

 10.ெபா:�� ேகா.பா' : 

             ஓ�  உய�  அHவல�  தன%�%  கீJ  பணியா<:�  பணியாள�களி� ெசய
கN%�� 

ெபா:�பாகிறா�. அவ�  தன)  கடைமயிலிA�) $<றிH�  த�பி%க  இயலா).  அHவல�  தன)  

ேமலதிகா+%� ெபா:�பாகிறா�.  

       2. ப
ேவ: வைகயான ெதாழி
 வ?வைம��கைள� ப<றி OA%கமாக  எU)க. 

அ.   தனிநப�  நி:வனMக� :  

         1.  தனிவணிக� : 

        தனி நபரா
  உAவா%க�ப.'  க.'�ப'Bத�ப'�  வியாபார அைம�� தனி வணிக  அைம�பா��. 

அgவைம�ைப, எவ�  ேமலா�ைம ெசEகிறாேரா  அவேர  தனி வணிக� எ�றைழ%க�ப'கிறா�.  

ெதாழிH%�B  ேதைவயான  $தைல  த�  ெசா�த  ேசமி�பிலிA�) ெசHB)கிறா�. இலாப�  அ
ல)  

ந.ட�   அவைரேய  சாA�.   

2. இ�) >.'% �'�ப�: 

          இ�) >.'%�'�ப  வணிக$ைறயி
  த�ைத, தாE, மக�, மக�, மகனி� மக�, மகனி�  மக�  

ஆகிேயா�  அடM�வ�. அவ�கள) ெசாB)க� அைனB)�  >.'T ெசாB)  ஆ��.  அவ�க�  வணிகBைத  

�'�பB தைலவ�  Zல�  நடB)வ�.  �'�ப தைலைம  உ:�பினA%� க�Bதா  எ�:  ெபய�.  �'�ப  

உ:�பின�கN%�  >.'  வா+Oதார� எ�:  ெபய�.  

3. >.டா�ைம 

>.டா�ைம  எ�ப)  இAவ�  அ
ல)  அத<�  ேம<ப.ட நப�களி�  ஒ�ப�தBதி�  Zல� 
ஏ<ப'வதா��.  >.டா�ைம  ச.டBதி<�  உ.ப.ட ெதாழிைல  ெசEய ேவ�'�. >.டாளிகளி�  

இலாப�  அ
ல)  ந.டBைத ஒ��%ெகா�ட  விகிதBதி�ப?  பகி��)ெகா�வ�  

4. >.'�பM� நி:ம� : 

            ஒA  நி:ம�  எ�ப)  ச.டBதா
  உAவா%க�ப.ட  ஒA  ெசய<ைக நப�.  தனிநப�  த�ைமGைடய).  

வழி  வழியாகB  ெதாடர%>?ய  நV�ட  ஆG.கால�  உைடய). ெபா) $Bதிைர  ெகா�'  ெசய
ப'வ) 

ஆ��.  >.'பM�  நி:மBதி�  $த
, பல அல�களாக பி+%க�ப.?A%��.  இத<�  பM�  எ�:  ெபய�.  

எவெராAவ� பM�கைள ைவBதிA%கிறாேரா  அ
ல)  வாM�கிறாேரா  அவைர பM�தார�  என 

அைழ%கி�றன�.  

          5. >.'றa  அைம��க� : 

             >.'றa  சMக�  எ�ப)  நப�க�  தாமாகேவ  அைமB)% ெகா�N�  சMகமா��.  >.'றa  

சMகMகளி�  $%கிய  ேநா%க� ேசைவ ெசEவ). இர�டாவ)  ேநா%க�  இலாப�  ஈ.'வ)  ஆ��. 
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உ�p+
  ஒேர  இடBதி
  வசி�பவ�க�  தன) ெபாAளாதார  நலைன  ேம�ப'Bத  ஒ�:  ேசA�  த�  

விA�ப ம�றமா��.  இதி
 அைனB)  உ:�பின�கN�  சமமாக  கAத�ப'வ�. 

        6. ப�னா.'  நி:மMக� : 

              ப�னா.'  நி:வன�  எ�ப)  இர�'  அ
ல)  அத<� ேம<ப.ட  நா'களி
  வியாபாரBைத  

நடB)வதா��.   

 (எ.கா.)  1) PனிQவ� லிமிெட.,  2) Pனிய� கா�ைப'   3) ஈ�ட�ேநஷன
 பிசினS ெமஷV�   4) பிலி�S  

 

II.  ஆரO நி:வனMக�  

       1) )ைற$ைற  அைம�� : 

           )ைற$ைற அைம��  மBதிய  அரசாேலா  அ
ல)  மாநில அரசாேலா  நடBத� ப'வதா��.  

அைமTசகBதி�  நி�வாக அதிகா+களா
  நி�வாக�  ெசEய�ப'கிற).        (எ.கா.) ரயி
 ேபா%�வரB) . 

      2) ெபா)%>.'றa : 

           இ)  பாராNம�றBதி
  உAவா%க�ப.ட  தனிTச.டMகளா
 உ�டா%க� ப'வதா��. இ)  

அரசாMகBதா
  நிதிGதவி  அளி%க�ப.'  Oயா.சிB  த�ைம  ெகா�ட  அைம�பா��. இ% >.'றவி�  

ேநா%க�  ெபா)ம%கN%�  ேசைவ  �+வதா��.  இ)  ஒA ச.ட$ைற  கழகமா��.  

    (எ.கா.) இ�திய +ச�g வMகி  

    3) அரO  நி:மMக� : 

             இ�திய  நி:மTச.ட�  1956-� ப?  அரO  நி:ம�  எ�ப)  ைமய அரO  அ
ல)  மாநில  அரOக�  

தனிBதனியாகேவா,  >.டாகேவா  ஒA நி:மBதி�  பM�  $தலி
  �ைற�த�ப.ச�  51  விU%கா.ைட% 

ெகா�?A�தா
  அ)  அரO  நி:மமா��.  (எ.கா.) ெப
, ெசE
 

   4) வா+ய ஆைம�� : 

                வா+ய ஆைம�பி� ேமலா�ைம ஆரசாMகBதா
 நியமி%க�ப.ட ஒA �Uவிட�  உ�ள).  இ)  

தனிT  ச.டMகளா
 ஒUM�ப'Bத�ப'கிற).  (எ.கா.)  தமிJநா' மி�சாரவா+ய�. 

 

 

 

 

  3.ப�னா.' நி:மMக� ப<றி நVவ V� அறிவ) யா)? அத� சிற�பிய
�க� ப<றி 
எU)க. 

� ப�னா.' நி:மMக� : 
1. ப�னா' = பல + நா'   எ�ற இர�' பதMகைள% ெகா�ட).  
2. பல நா'களி
 இயMகிவA� நி:மமா��. 
3. இgவைக நி:மMகN%� ெதாழி<சாைலகN�, அHவலக% கிைளகN� பல 

நா'களி
 இA%��. 
4. உலக வியாபார� அ
ல) ப�னா.' வியாபார� என அைழ%க�ப'கிற). 
5. ஒA நா.' அரசி� எ
ைலையB தா�? ெச
H� வியாபார� ஆ��. 

� ப�னா.' நி:மMக� எ'B)%கா.'க� : 
1. Pனி Qவ� லிமி.ட. – பி+.?R நி:ம�  
2. Pனிய� கா�ைப' – அெம+%க நி:ம� 

3. ேகாேகா ேகாலா கழக� – அெம+%க நி:ம�. 
4. பிலி�S – டTO நி:ம�  
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� சிற�பிய
�க� : 
1. ஒேரசமயBதி
 பல நா'களி
 நடBத�ப'� வியாபார� 

2. மிக�ெப+ய அளவி
 நைடெப:� வியாபார� 

3. ேபா%�வரB) ெசலaக� �ைற�த வியாபார�  
 

4.  இTெசலaகைள �ைற�பைவ கTசா�ெபாA.க�, பணியா.க�, ச�ைத 
ஆகியைவ. 

5. அய
நா.' $தQ'க� வளA� நா'கN%� ெச
ல உதa� வியாபார�. 
� ெசEதிக� : 

1. உலக அளவி
 500 – 700 ப�னா.' நி:மMக� உ�ளன. 
2. இதி
 பாதியளa அெம+%காவிH� ம<றைவ பிற நா'களிH� உ�ளன. 
3. அெம+%காைவ தைலைமயிடமாக% ெகா�ட நி:மMக� பிற நா.' 

$தQ'கைள ேநர?யாக% ெகா�'�ளன. 
 

 

 

 

    4.தனிநப� வணிகBதி� �ணாதிசயMக� யாைவ?  

� தனிநப�  உ+ைமG�  க.'�பா'� : 

                           ஓA தனி  நபரா
  நடBத% >?ய  வியாபார  அைம��  தனியா� வணிகமா��.  அவேர   இத�  

உ+ைமயாள�.  அவ�  ஒAவேர  தனி உ+ைமயாளராகa�  ம<:�  வணிகBதி�  தைலவராகa�,  

யாAைடய  �:%கீ'�  இ
லாம
  Oத�திரமாக வணிக நடவ?%ைககைள  ேம<ெகா�கிறா�.  

� Zலதன� : 

                       தனியா�  வணிகB  ெதாழிலைம�பி
  ஒA  நப�  ம.'ேம  $தQ' ெசEகிறா�. அவ�  

ந�ப�களிடேமா, உறவின�களிடேமா, நிதிநி:வனMகளிடேமா, கட�  ெப<:�  $தQ'  ெசEயலா�.  

� வைரயறா�ெபா:��  

                       தனியா�  வணிகBதி
  உ+ைமயாள+�  ெபா:�� வைரய:%க�படாத).  இgவைரயறா�  

ெபா:�பினா
 தனிவணிக�  த�  வியாபார% கட�கைளT  ெசHBத ெதாழிலி�  ெசாB)க�  

ேபா)மானதாக  இ
லாவி?
, த� ெசா�த ெசாB)களிலிA�)  கடனV�ேதாA%�T  ெசHBத ேவ�'�.  

� இலாப ந.ட� : 

         வியாபாரBதிலிA�)  கிைட%��  $U  இலாபBைதG� அ_பவி%��  உ+ைம  தனிநபA%ேக  

உ+ய). அ) ேபாலேவ  ந.ட� ஏ<ப'மாயி�  அ�$U  ந.டBைதG�  தனிநபேர  ஏ<க  ேவ�'�. எனேவ, 

“எ
லா� அவேர, அவேர  எ
லா�” எ�ற  ேகா.பா'  தனியா� வணிகBதி<�  ெபாA�)�.  

 

� தனிT ச.ட�   இ
ைல : 

                  >.டா�ைமைய ஒUM� ப'Bத   இ�திய% >.ட�ைமT ச.ட�, >.'�பM� நி:மBைத  

ஒUM� ப'Bத  இ�திய  நி:மTச.ட�, >.'றaT சMகMகைள ஓUM� ப'Bத  இ�திய  >.'றaT  ச.ட�  

இA�பைத� ேபால,  தனிவணிகBைத  ஒUM�ப'Bத தனியாக  ச.ட�  ஏ)மி
ைல.  

� பதிa : 

              தனியா�  வணிகBைத  ஒUM�ப'Bத  தனியாக  ச.ட� ஏ)மி
ைல. ேமH�  பதிa  ெசEய  ேவ�?ய  

அவசிய�  தனியா� வணிகBதி<�  இ
ைல.  

� வாJa : 

             தனியா�  உ+ைமய+�  வாJைவ�  பாதி%��  எ)a�  அவAைடய ெதாழிைலG�  பாதி%��.  

அவAைடய  இற��  அ
ல)  வியாபார� ெசEG�  திறைமைய  இழBத
  அ
ல)  அவA%�  வா+O  

இ
லாைம $தலியன  தனியா�  வணிகBைத  ஒA  $?a%�  ெகா�'வA�.  
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� எளிைம : 

           தனியா�  வணிகBைத  ெதாடMகH�,  கைலBதH�  எளி). தனியா�  வணிகBைத%  கைல%க  

ச.டவிதிகைள�  பி�ப<ற ேவ�?யதி
ைல.  ஒ�ப�த�,  பதிa  $தலியன  தனி வணிகBதி<� 

ேதைவயி
ைல.  எனேவ,  �:கிய  காலBதி<��   தனி வணிகBைத ெதாடMகலா�.  

� உ�p�  வியாபார� : 

           ெபA�பா�ைமயான  தனியா�  வணிக�  �றி�பி.ட  ெதA, வ.டார�  அ
ல)  கிராம அளவிேலேய  

நைடெப:கி�றன.  

� Oய ேவைல வாE�� : 

           தனியா�  வணிக�  ெபA�பாH�  தன)  ெசா�த  உைழ�ைபேய வியாபாரBதி
 பய�ப'B)கிறா�. 
இவ�  ேதைவ�ப.டா
  சில பணியாள�கைள  அ
ல)  �'�ப  உ:�பின�கைள  ேவைல%� அம�Bதி%  

ெகா�கிறா�. 

 

  5.தனிநப�  வணிகBதி�  ந�ைமக�, தVைமகைள  விவ+  

ந�ைமக� :  

1) எளிதான  அைம�� : 

           ெதாழிலைம��  வ?வMகளி
  தனியா�  வணிகBைத  ம.'ேம ச.டT  சி%க
க�  ஏ)மி�றிB  

)வ%கலா� . ஒ�ப�த�,  பதிa  $தலியன தனியா�  வணிகBதி<�B  ேதைவயி
ைல.  

2) ேநர?  ஊ%�வி�� : 

           வியாபாரBதி
  இலாப�  $Uவ)�  தனியா�  வணிகைரேய ேச�கிற).  அதி
 ேவ:  எவA�  பM�  

ேகார  $?யா).  

 3) ெநகிJaB த�ைம :  

            தனி வணிக�   ஒAவேர  உ+ைமயாள�  எ�பதா
  ச�ைத நிலவரBதி<ேக<பa�  வா?%ைகயாள+�  

விA�பBதி<ேக<பa�  த� வியாபாரBைத  மா<றி%  ெகா�ளலா�.  

 4)  வியாபார  இரகசியMகைள%  காBத
 : 

           வியாபார ெவ<றி%�, வியாபார  இரகசியஙகைள%  காBத
  மிகa� இ�றியைமயாததா��. இத<�  

தனியா�  வணிக $ைற  ெப+)� உய��த).  ஏெனனி
  த�  வியாபார  $?aகைள  (இரகசியMகைள) 

தனியா� வணிக�  யா+ட$�  பகி��)  ெகா�ள  ேவ�?யதி
ைல.  

 5)   விைரவான $?a : 

           தாேன  உ+ைமயாளராகa�  இA�பதா
 , $?a  எ'%��  $�� அவ�  ேவ:  எவைரG�   கல�)  

ஆேலாசி%க  ேவ�?ய அவசியமி
ைல.  எனேவ  அவ�  காலதாமதமி�றி  விைரவான  $?a எ'%க  

$?G�.  

 6)  அதிக ெவ�மதி : 
           தனியா�  வணிக�,  த�  வியாபாரBைத  ச+வர  கவனி%கB தவறினா
  ந.ட�  ஏ<ப.'வி'�. 

    இ�த  ந.ட  அTச�  தனியா�  வணிக+�  க?ன  உைழ�பி<�B ��'ேகாலாE  அைமகிற).  

 7)   அதிகளa வி<பைன : 

           தனியா�  வணிகேர  வியாபாரBைத  நி�வகி�பதா
  த� வா?%ைகயாள�கNட�  ேநர?B  ெதாட��  

ைவB)%  ெகா�கிறா�. எனேவ  அவ�,  த�  வா?%ைகயாள�கைளG�  அவ�களி�  விA�� 

ெவ:��கைளG�  ந��  அறிவா�.  இதனா
  வி<பைன அதிக+B)  வியாபாரBதி�   ந<ெபய�  உய�கிற). 
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8)  வியாபாரBைத  எளிதாக  நடB)த
 : 

          தனி வணிக�  தன%�  அறி$கமான  ஒA  சிலைர  பணியாளராக நியமி%கிறா�.  ேமH�  

இ�பணியாள�களிட�  ேநர?B  ெதாட�� உ�ளதா
  அவ�கைள � ப<றிG�,  அவ�களி�  பிரTசைனகைள 

ப<றிG�  ந��  ெத+�)  அவ�க�  திA�தியைடG�  வைகயி
 அவ<றி<�  தV�a  கா�பா�.  

   9)   அதிக  நிதிதர  மதி�பீ' : 

               தனியா�  வணிக+�  ெபா:��  வைரய:%க�படாத).  த� வியாபார%  கட�கைளT  ெசHBத  த�  

ெதாழிலி�  ெசாB)க�  ேபாதாத  ப.சBதி
,  த�  ெசா�த  ெசாB)%களிலிA�) கடனV�ேதாA%�T  

ெசHBத  ேவ�'�.  இதனா
  தனியா� வணிகA%�  பல�  கட�  தர  $�வAவ�.  

 10)  எளிதான  கைல�� : 

              தனியா�  வணிகBைத  கைல�ப)  மிகa�  எளி).  தனியா� வணிக�  தா� விA�பியேபா)  அவர)  

வணிக  அைம�பிைன எgவித ச.ட$ைற  சி%கH�  இ
லாம
  கைல%கலா�.  

 

 தVைமக� : 

1. அளவான $த
 : 

      தனியா� வணிக அைம�பி
  தனியா�  உ+ைமயாள+�  Zலதன ஆதாரMக�  
வைரய:%க�ப.ட).  இவ�  த�_ைடய  ெசா�த ZலதனBைதG�  ம<றவ�க�  வழM��  

கடைனG�  ம.'ேம  ந�பி இA%கிறா�.  நிதிB தைட  தனி வணிகBதி<�  ெபA�  �ைறயாக உ�ள).  

2.   வைரய:%க�ப.ட ேமலா�ைமBதிற� : 

                      ஒA தனியா�  வணிக  உ+ைமயாள+�  ேமலா�ைமB திறைம%��  எ
ைல  உ�'.  வியாபார  

நடவ?%ைககளாகிய ெகா�$த
, வி<பைன  ம<:�  கண%கிய
  அைனBதிH�  தனி வணிக� 
வ
Hநராக  திகழ  இயலா).   

3.  வைரயறா� ெபா:�� : 

               வைரயறா�  ெபா:��   அவAைடய  ஆ�வBைத  பாதி�பதாகa�, வியாபாரBதி
  நவ Vன  

எ�ணMகைள�  ��BதB  தைடயாகa� உ�ள).  

4. �:கிய வாJa : 

           தனியா� வணிக  உ+ைமயாள+�  வாJைவ�  பாதி%��  எ)a� அவAைடய  ெதாழிைலG�  

பாதி%��.  நV�டகால ேநாE, அவAைடய இற��,  வா+Oதார�,  ஆ�வமி�ைம  ஆகியைவ  வியாபார 

நடவ?%ைககைள  ஒA  $?a%�%  ெகா�'வA�.  

5. அவசர  $?a : 

           தனியா�  வணிகBதி
  அவசரBதி
  தவறான  $?a  எ'�பத<� வாE��க�  அதிக� உ�'.  

ஏெனனி
  பலAட�  விவாதி%காம
 தனியா�  ஒAவேர  $?a  எ'%கிறா�.  அவசர  $?aகளி
  

ெதாழிலி
 ந.டBைத  ஏ<ப'Bதலா�.  

6. சிற��B ேத�Tசியி�ைம : 

           ெகா�$த
, வி<பைன, கண%��பதிவிய
, நிதி திர.'த
, விள�பர�  ேபா�ற  ெதாழிலி�  

அைனB)�  பணிகைளG�  தனி வணிக�  ஒAவேர  ேம<ெகா�ள  ேவ�?யிA%கிற). “பல மர�  க�ட  

தTச�  ஒA  மரBைதG�  ெவ.டமா.டா�” எ�ற  பழெமாழி தனியா� வணிகBதி<��  ெபாA�)�.  சிற�� 

ேத�Tசியி� பலைன தனியா�  வணிக�  அைடய  $?யா).  

7. கல�)  ஆேலாசைனயி�ைம : 

            தனி வணிக�  சில  $%கிய  $?aகைள  எ'%��  ேபா)  �'�ப அMகBதினைரB  தவிர பிறைர    

கல�)  ஆேலாசி%காம
  $?a  எ'%கிறா�.  அவர)  $?a  தவறானதாகிவி.டா
  இ)  ெபA� 

ந.டBதி
 $?வைடG�.  

8. $Uந.ட அபாய� : 

            தனியா� வணிக�  ஒA  நபராக  இA�பதா
  ெதாழிலி
  ஏ<ப'� ெமாBத ந.டBைதG�   அவ�  

ஒAவேர  ஏ<க ேவ�'�.  
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  6.>.டா�ைம நி:வன� கைல%க�ப'� mJநிைலகைள விவ+  

 

I. நVதிம�ற  ஆைணயி
லாம
 கைல�� (பி+a 40 $த
 43 வைர) : 

 

          1) உட�பா.டா
 கைல�� (பி+a 40) : 

                அைனB)% >.டாளிகளி�  ச�மதBதி�  ேப+
  அ
ல) >.டாளிகN%கிைடேய ஏ<ப'� 

உடனபா.டா
 >.டாணைம நி:வன� கைல%க�படலா�.  

         2) க.டாய% கைல�� (பி+a 41) :  

i) அைனB) >.டாளிகளி�  ெநா?��  நிைலயாேலா  அ
ல)   

ii) ஒAவ� தவிர ம<ற எ
லா% >.டாளிகளி� ெநா?�� நிைலயாேலா >.டா�ைம நி:வன� 

க.டாய� கைல%க�ப'�.  

iii) ெசE)வA� ெதாழி
 ச.டBதி<�� �ற�பானதாக இA�தா
 நி:வன� க.டாயமாக 

கைல%க�ப'�  

(எ.கா.) ம) வில%�T ச.ட� இய<ற�ப'த
, ம<ெறாA நா.'ட� ேபா� ஏ<ப'த
.  

          3) சில நிகJTசிக� நிகJa:வதா
 கைல�� (பி+a 42) : 

i) ஒA >.டாளி  இற�) வி.டா
  

ii) �றி�பி.ட காலBதி<கான >.டா�ைமயாயி�, அ%கால� $?வைட�)வட�  

iii) �றி�பி.ட ெதாழி
கைளT ெசEய ம.'ேம >.டா�ைம ெதாடMக�ப.?A�பி�, அBெதாழி
க� 

நிைறa ெப<:aட� . 

iv) ஒA >.டாளி ெநா?�� நிைல அைட�) வி.டதாக, நVதிம�றB தV��� வழMக�ப.?A�தா
 

>.டா�ைம கைல%க�ப'�.  

4) அறிவி%ைகயா
 கைல�� (பி+a 43) : 

         >.டாளி எவேர_� நி:வனBைத% கைல%��ப? பிற >.டாளிகN%� எUB) Zல� ேகா+%ைக 

வி'Bதா
 நி:வன� கைல%க�பட ேவ�'�.  

II. நVதிம�றBதா
 கைல�� (பி+a 44) : 

                >.டாளிகN� ஒAவ� கீJகாj� காரணMகN%காக வழ%� ெதாட��) நி:வனBைத% 

கைல%கலா�.  

i) >.டாளியி� மனTசமநிைல இழ�� :  

         >.டாளி ஒAவ� பிB) நிைலயைட�தா
 , நVதிம�ற� கைல�பி<கான ஆைணைய� பிற�பி%கலா�.  

ii) நிைலயான திறைமயி�ைம : 

           >.டாளி ஒAவ� ெதாழி
 ெசEG� திறைமைய  இழ�திA�தா
, நி:வன கைல�பி<கான ஆைணைய 

நVதிம�ற� பிற�பி%��.  

iii) உட�பா.ைட ெதாட��) மீ:ைக : 

          >.டா�ைம உட�பா.ைட ஒA >.டாளி ெதாட��) மீறி% ெகா�?A�தா
, ம<ற%  >.டாளிக�  

>.டா�ைமைய  கைல%க% ேகா+  நVதி ம�றBைத அjகலா�.  

iv) >.டாளி ஒAவ+� ஒU%க%ேக' : 

                 >.டாளி  ஒAவ� ஒU%க%ேகடான �<றBைத ெசEதிA�பி�, ஏைனய >.டாளிக� நி:வனBைத 

கைல%க%ேகா+ வழ%�B ெதா'%கலா�.  

 

 

 

www.Padasalai.Net                                               www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



Page 21 of 27 

 

v) உ+ைமமா<ற� : 

     >.டாளி ஒAவ�, ெதாழிலி
 தன%�+ய உ+ைம $UவைதG�, Z�றா� நபA%� மா<றி% 

ெகா'B)வி.டா
, ஏைனய >.டாளிக� >.டா�ைமைய% கைல%க%ேகா+ நVதிம�றBைத அjகலா�.  

vi) நVதி ேந�ைம  அ?�பைடயி
 : 

                நி:வனBைத%  கைலBதிட� ேபாதிய அ?�பைட காரண� உ�ள), எ�:  நVதிம�ற�  கAதினா
  

>.டா�ைம கைல%க�படலா�. 

     7 . >.டாளிகளி� உ+ைமக�, கடைமகைள விவ+ ?  

>.டாளிகளி� உ+ைமக� : 

1. ஒgெவாA >.டாளி%�� ெதாழிைல நடBதa�, ேமலா�ைமயி
   பMேக<கa� உ+ைம உ�'.  

2. ஒgெவாA >.டாளி%�� நி:வன ெதாட�பான பிரTசைனகN%� தMக� கABைத ெத+வி%க     

உ+ைமG�'.  

       3.     $%கிய $?aகைள எ'%�� $�ன� ஒgெவாA >.டாளி%��,    தMகைள கல�தாேலாசி%க    

               ேவ�'� என%ேகார உ+ைம உ�'.   

      4.      ஒgெவாA >.டாளி%�� நி:வன கண%�கைள க�காணி%கa�, நகெல'%கa� உ+ைம உ�'.  

       5.  ஒgெவாA >.டாளிகN� இலாபBதி
 பM�ெபற உ+ைம உ�'.  

      6. ஒgெவாA >.டாளிகN� ,ெதாழிH%� வழMகிய கட� ம<:� $�பண� மீ) 6 சதவிகித�                 

                  வ.?ெபற உ+ைம உ�'.  

   7.   ஒgெவாA >.டாளிG� அ�றாட வியாபாரBதி<�, தா� ெசEத ெசலa%�, ஈ.'+ைம ெபற உ+ைம    

                உ�'.  

       8.        ஒgெவாA >.டாளி%�� ெதாழிH%காக, நி:வன ெசாB)%கைள பய�ப'Bத உ+ைம உ�'. 

       9. �திய >.டாளிகைள ேச�%க, ம:%க உ+ைம உ�'. 

     10. நி:வனBதிலிA�) ஓEa ெபற உ+ைம உ�'.  

>.டாளியி� கடைமக� : 

>.டாளியி� $Uைமயான கடைமக� : 

1. ஒgெவாA >.டாளிG� தMகNைடய கடைமகைள கவனமாகa�, நாணயமாகa� நிைறேவ<ற   

ேவ�'�.   

        2.      ஒgெவாA >.டாளிG� விOவாசமாகa� உ�ைமயாகa� நட�) ெகா�ள ேவ�'�.  

        3.  ஒgெவாA >.டாளிG� தன%� ஒ�பைட%க�ப.ட அதிகார வர��%�� ெசய
பட ேவ�'�.  

       4.  ஒgெவாA >.டாளிG� நி:வன ந.டBைத பகி��) ெகா�ள கடைம�ப.டவ�.  

       5. ஒgெவாA >.டாளிG� தா� அறி�) ெசEத தவறினா
 ஏ<ப.ட ந.டB)%� ஈ.':தி ெசEத
         

                 ேவ�'�.  

      6.     பிற >.டாளிகளி� இைசவி
லாம
 >.டாளி த� பMகிைன பிறA%� மா<றேவா அ
ல)              

                வழMகேவா >டா).    

      7.  ெதாழி
 சா��த கண%�கைள உ�ைமயாகa� ச+யாகa� ைவBதிA%க ேவ�'�.  

      8.  >.டா�ைமB ெதாழிH%� எதிராக எBெதாழிைலG� ேபா.?யாக >.டாளி நடBத%>டா). 

      9. வியாபார நல_%காக ம.'ேம நி:வன ெசாB)கைள பய�ப'Bத ேவ�'�. 

www.Padasalai.Net                                               www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



Page 22 of 27 

 

     10. இரகசிய இலாப� ஈ.ட% >டா). 

          >.டாளியி� வர��%�.ப.ட கடைமக� : 

                       ச.ட� வழMகிG�ள கடைமகைள% >.டாளிக� தMக� உட�பா.டா
 மா<றி அைமB)%  

ெகா�ளலா�.       

 

 

 

8.  >.டா�ைம%�� >.'�பM� நி:மBதி<�� உ�ள ேவ:பா'க� யாைவ? 
வ. 
எ� 

ெபாA� >.டா�ைம நி:வன� >.'� பM� நி:ம� 

1 ச.ட� இ�திய% >.டா�ைமT ச.ட� 
1932 

இ�திய நி:மMக� ச.ட� 1956  

2 ச.டB தக 
உைடைம 

ச.ட�ப? தனியா� த�ைம 
இ
ைல 

உ:�பின�களிடமிA�) 
தனிB) இயM�கிற) 

3 உ:�பின� 
எ�ணி%ைக 

�ைற�த) இAவ� ேதைவ. 
அதிகப.ச� வMகிBெதாழி
 
ெசEய 10 ேப�, பிற ெதாழி
 
எனி
 20 ேப� ேதைவ. 

�ைற�தப.ச� தனி நி:மBதி
 
2 ேப� ெபா) நி:மBதி
 7 ேப�. 
அதிகப.ச� தனி நி:மBதி
 50 
ேப�. ெபா) நி:மBதி
 வர�� 
இ
ைல 

4 உ:�பின� ஆத
 தனிநப� ம.'ேம உ:�பின� 
ஆகலா�. 

ஒA நி:வன� >ட உ:�பின� 
ஆகலா�. 

 

 

5 

 
த�ைம 

 
இலாப ந.டBைத 
பகி��)ெகா�ள 
ஒ��%ெகா�டவ�க� இைடேய 
நிலa� உறa. 

 
ச.ட� உAவா%கிய ஒA  
ெசய<ைக நப�.  

6 ேமலா�ைம எ
ேலாA� ேச��ேதா, 
எ
ேலாA%�மாக ஒAவேரா 
ெதாழிைல நடB)வ� 

இய%�ந� அைவயிட� 
ேமலா�ைம 
ஒ�பைட%க�ப'கிற). 

7 பதிa பதிa க.டாய� அ
ல  பதிa க.டாய� 

8 நV?Bத வாJa >.டாளிகளி� இற��, பிB) 
நிைல, ெநா?�� நிைல 
ேபா�றைவ 
>.டா�ைமைய% கைல%��   

>.டாளிகளி� இற��, பிB) 
நிைல, ெநா?�� நிைல 
ேபா�றைவ  
நி:மBைத% கைல%கா). 

9 ெபா:�� >.' ம<:� தனி ெபா:��. 
வைரயறா ெபா:��ைடய)  

வைரய:%க�ப.ட). 

10 கைல�� எ�ேபா) ேவ�'மானாH� 
கைல%கலா� 

�றி�பி.ட mJநிைலயி
தா� 
கைல%கலா�. 

              

 

9. >.'றa அைம�பி� சிற�பிய
�க� விவ+.  

 

1. த�னிTைசயாகT ேசA� சMக� : 

            பல� த�னிTைசயாகT ேச��) உAவா%�� அைம�ேப >.'றaT சMகமா��, இgவைம�பி
 

உ:�பினராகT ேசAமா:  ஒAவைர க.டாய�ப'Bத $?யா). ஒA நப�  எ�ேபா) ேவ�'மானாH� 

இTசMகBதி
 ேசரலா�. அ) ேபாலேவ  விA���  ேபா)  அவ� அதிலிA�) விலகலா�. 
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2. சமB)வ� : 

            >.'றaT சMகBதி
 எ
லா உ:�பின�கN%��  சம  உ+ைம உ�'. அதிகமான $தQ', ஒAவ� 

அளி%�� காரணBதா
 அதிக உ+ைம அவA%�  கிைடயா).  

3. ம%களா.சி $ைறயி
 ேமலா�ைம : 

            >.'றa சMகBதி� ேமலா�ைம ம%களா.சி  அ?�பைடயி
 அைம�திA%கிற). உ:�பின� 

Zலதன� பM�B ெதாைகயாக எgவளa ெசHBதியிA�தாH� அவA%� ஒA  

வா%� ம.'ேம உ�'. ஆN%ெகாA வா%� எ�ற சமB)வ அ?�பைடயி
 ம%களா.சி $ைறயி
 

இTசMக� அைம%க�ப.'�ள).  

4. ஒA $ைன�ப'Bதிய $ய<சி : 

             இ�த அைம�பி
 எ
லாB தனி நப�கN� இைண�) பணியா<:கி�றன�. >.'றa அைம�பி� 

$%கிய ேகா.பா' ஒgெவாAவA� அைனவA%காக, அைனவA� ஒgெவாAவA%காக. 

5. ேசைவயி� தB)வ� : 

            >.'றa அைம�பி� $த�ைம ேநா%க� ேசைவ �+வ), இர�டாவ) ேநா%க� இலாப� ஈ.'வ) 

ஆ��. கட� வசதி, வ V' க.ட கட�, விைத, உர� ேபா�ற உ:�பின�கN%�B ேதைவயான ேசைவைய 

அளி%கிற).  

6. ப�ம� உ:�பினராத
 : 

            இதைன உAவா%க%  �ைற�தப.ச�  25  நப�க� ேதைவ. அதிகப.ச�  வைரயைற  ஏ)�  இ
ைல.  

7. உ:�பினராவத<�B தைடயி
லா வாE�� : 

            ெபா)வான  ெபாAளாதார ேநா %க$�ள  ஆ�, ெப�  எவA� இgவைம�பி
  உ:�பினராகT  

ேசரலா�.  சாதி,  சமய  பா�பா'க� எ)மி�றிG�  ெப+ய பண%காரA�,  வறிய ஏைழG� இதி
 உ:�பின� 

ஆகலா�.  

8. நிதி : 

           இ�தT சMக$� தன) பM� $தைல உ:�பின�களிடமிA�) திர.'கிற). பM�களி� $கமதி�� மிக% 

�ைறவானதாக இA%��. ஒA நப�  இTசMகBதி� பM�கைள வாM�வத� Zல� உ:�பினராகலா�.  

9. அரசிய
 ெச
வா%� இ
ைல : 

           ஒA >.'றaT சMகBதி
 அரசிய
வாதி  உ:�பினராகலா�. ஆனா
, அரசிய
  அM� 

[ைழவதி
ைல, அரசிய
 சா�ப<ற அைம�பாக இTசMக� விளM�கிற).  

10. உப+� பகி�a : 

           >.'றa சMகBதி
 �ைற�த�ப.ச� 9 விU%கா' பMகாதாய� வழMக�ப'கிற). 25 விU%கா' கா�� 

நிதி%� மா<ற�ப'கிற). 10 விU%கா'  இலாப�, >.'றa நடவ?%ைககN%காக வழMக�ப'கிற). 

ேமH� மீதி  இலாப� எ�த அளa%� அவ�க� அ�த சMகBைத� பய�ப'Bதி% ெகா�டா�கேளா அ�த 

அ?�ைடயி
 ேமhதிய� வழMக�ப'கிற). இத<� பகி�a எ�: ெபய�.  

11. ெரா%க வியாபார� : 

           இTசMகMகளி
 கட� நடவ?%ைகக� ஆ_மதி%க�ப'வதி
ைல, ஏ
லா  

வியாபார$� ெரா%கB த�ைம ஆ?�பைடயி
 நடBத�ப'கிற).  
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12. பதிa : 

            ஓgெவாA >.'றa சMக$� 1912 >.'றa சMக ச.ட�ப? ஆ
ல) மாநில ஆரO சMக விதிகளி� ப? 

க.டாய� பதிa ெசEய ேவ�'�. பதிa ெசEயா சMக� >.'றa ஏ�ற ெசா
ைல த� ெபய+
 

பய�ப'Bத% >டா). 

  

10. >.'�பM� நி:மBதி<��, >.'றa சMகBதி<�� உ�ள ேவ:பா.?ைன% 
>:க. 

வ. 
எ� 

தைல�� >.'� பM� நி:ம� >.'றaT சMக� 

1 ெபாA� ேபரளa ெதாழி
 ெசEய பல 
நப�க� ஒ�றாக இைண�த 
அைம�� 

நலிவைட�த நப�க� 
த�னிTைசயாக ேச��) அைமBத 
அைம�� 

2 �ைற�தப.ச 
உ:�பின�க� 

தனிநி:மBதி
 2 ேப�, ெபா) 

நி:மBதி
 7 ேப�. 

25 ேப� 

3 அதிகப.ச 
உ:�பின�க� 

தனி நி:மBதி
 50 ேப�, ெபா) 
நி:மBதி
 வைரய: இ
ைல 

வைரயைற இ
ைல 

4 வாழிட� எ�ப�தியி
 வாJபவA� 
பM�தார�க� ஆகலா�. 

�றி�பி.ட ப�தியி
 வாJபவ� 
ம.'ேம உ:�பின�களாக 
ேச�%க�ப'வ� 

5 பதிa இ�திய நி:மT ச.ட� 1956 இ� 
ப? பதிa ெசEய�ப'கிற). 

மாநில அரசாMகBதி� >.'றa 
சMக ச.டBதி� ப? பதிa 
ெசEய�ப'கிற). 

 

 

6 

 
ேமலா�ைம 
 

 
ேமலா�ைம இய%�ந�  

 
இய%�ந� �U  

7 ேநா%க� இலாப� ஈ.'வ) ேசைவ பி+வ) 

8 பM� 
$தQ.' 
அளa 

பM� நப�க� எgவளa 
பM�க� ேவ�'மானாH� 
வாMகலா�. 

உ:�பின�க� �றி�பி.ட அளa%� 
ேம
 பM�கைள வாMக 
அ_மதியி
ைல 

9 வா%�+ைம ஒA பM�%� ஒA வா%� 
$ைற கைடபி?%க�ப'கிற) 

ஒA நப� ஒA வா%� $ைற 
கைடபி?%க�ப'கிற) 

10 $�_+ைம பணBதி<� $�_+ைம மனித_%� $�_+ைம 
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11. பM�க.�� கடனV.'�பBதிரMக.�� உ�ள ேவ:பா'கைள விவ+. 

 
 

12. இய%�A%�+யாதிகாரMக� யாைவ?அவ<றி� மீ) எ�ன க.'பா'க� 
விதி%க�ப.'�ளன? 

1. ெபா) ஆதிகாரMக� 
    நி:ம� எTெசய
களி
 ஈ'பட அதிகார� ெப<:�ளேதா, அ�த அைனB)T ெசய
பா'களி
 ஈ'படa�, 
அவ<றி<� ேவ�?ய அதிகாரMகைள� பய�ப'Bதa� ஓA நி:மBதி� இய%�நரைவ%� 
உ+ைம உ�'. ஆயி_� நி:ம� எTெசயைலயாவ) ெபா)%>.டBதி
 நிைறேவ<ற�ப.ட 
தV�மானBதி�ப?தா� ெசEய ேவ�'� எ�றிA�பி�, அதைன இய%�ந� தாேன ெசEய%>டா). 

    2. ச.ட$ைற ஆதிகாரMக� 
இய%�ந� அைவ% >.டMகளி
 தV�மானMக� நிைறேவ<றி, கீJ% ெகா'%க�ப.ட அதிகாரMகைள� 
பய�ப'Bதி% ெகா�ளலா�. 
1) அைழ��� பண� ெசHB)மா: ேகா+ட 

வ 
எ� 

தைல��       பM�க� கடனV.'�பBதிரMக� 

1 ெபாA� பM� $தலி� சி: >: 
பM� என�ப'�. 
பM�கைள ைவBதிA�பவ� 
பM�தார� ஆவ�. 
இவ� நி:மBதி� 
உ+ைமயாள� ஆவா�. 

ெகா'Bத கடைன உ:தி�ப'B)� 
பBதிர� ஆ��. 
இைத ைவBதிA�பவ� கடனV.'� 
பBதிரதார� ஆவா�. 
இவ� நி:மBதி� கடனாள� ஆவா�. 

2 இலாப� இவA%� பMகாதாய� 
வழMக�ப'�. 

இவA%� கடனV.'� பBதிரMக� மீ) 
வ.? வழMக�ப'�. 

3 ஒ��த
 நி:ம� இலாப� 
ஈ.?யிA�தாH�,பMகாதாய� 
வழMக இய%�ந+� ஒ��த
 
ேதைவ. 

கடனV.'� பBதிரMக� மீ) வ.? வழMக 
யாAைடய ஒ��தH� ேதைவ இ
ைல. 

4 ெபா:�� ைவB)�ள பM�க� மீ) 
ெசHBத�படாத ெதாைக%� 
ம.'ேம ெபா:�பா��. 

ெபா:�� ஏ)� இ
ைல. 

5 வ.டBதி
 
ெவளியி'த
 

நிப�தைன%� உ.ப.' 
ெவளியிடேவ�'�. 

நிப�தைனக� ஏ)� இ
ைல. 

6 ெசாB)%க� 
மீ) பிைன 

நி:மT ெசாB)%க� மீ) 
பிைண ஏ)� இ
ைல. 

நி:மT ெசாB)%கைள பிைணயாக 
ெப<:�ளா�. 
 

7 திA�பB 
தAத
 

மீ�த� $�_+ைம� 
பM�க� தவிர ம<றைவ 
திA�பிB தரB த%கத
ல. 

கடனV.'B ெதாைகையB திA�பிB 
தரேவ�'�. 

8  >.ட� பM�தார� நி:ம% 
>.டMகளி
 கல�)ெகா�ள 
உ+ைம உ�'.  

கடனV.'� பBதிரதார� நி:ம% 
>.டMகளி
 கல�) ெகா�ள 
உ+ைமயி
ைல. 

9 Zலதன� 
திA�ப� 
ெப:த
 

கடனV.'� பBதிரதார� தன) 
ெதாைகைய ெப<ற 
பிற�தா� பM�தார� 
ெதாைக கிைட%��. 

கடனV.'� பBதிரதார� தன) ெதாைகைய 
பM�தாரA%� $�ேப ெப:கிறா� 

10 இலாபBதி� 
அளa 

நி:மBதி� இலாபBதி<%� 
ஏ<ப மா:�. 

வ.? வ Vத� மாறா). 
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2) கடன V.'� பBதிரMகைள ெவளியிட 
3) கடன V.'� பBதிர� ெவளியிடாம
 ேவ:வைகயி
 கட� ெபற 
4) நி:மBதி� நிதியிைன $தQ' ெசEய 
5) கட� வழMக. 

   3. இய%�நரைவ% >.டBதி
 பய�ப'Bத% >?ய பிறஅதிகாரMக� 
1) இய%�ந� பதவியி
 காலியிட� இA�பி�, அதைன நிர�ப. 
2) ெசய
$ைற விதிக� அதிகார� வழMகியிA�பி�, >'த
 இய%�ந�கைள நியமிB)% ெகா�ள. 
3) ெசய
$ைற விதிக� அதிகார� வழMகியிA�பி�, மா<: இய%�ந� ஒAவைர நியமி%க. 
4) எ�த ஒA இய%�நேரா, அவAைடய உறவினேரா ெதாட��<றிA%�� ஒ�ப�தMக.� அ_மதி வழMக 
5) ஆ�'� ெபா)% >.டBதி
 விள��வத<காக பMகாதாயT சதவிகிதBைத% �றி�பி.'� ப+�)ைர%க. 
6) அேத ேமலா�ைமயி� கீJ இயM�� நி:மMகளி
 $தQ' ெசEய 
7) நி:மBதி� $தலாவ) தணி%ைகயைர நியமி%க. 
8) பதவி விலகலால�றி ேவ: காரணBதா
 தணி%ைகய� பதவியி
 எU�)�ள காலியிடBைத நிர�ப. 

  4. இய%�ந� அதிகாரMகளி
 க.'�பா' 
     இய%�ந� அைவக.� அதிகாரMக� நிைறய இA�பி_�, கீJ%க�ட அதிகாரMகைள� பM�ந� ெபா)% 
>.டBதி� இைசa ெப<றாெலாழிய, பய�ப'Bத $?யா). அதாவ), தா� விA�பியவா: இய%�ந�க� 
ெசய
பட $?யா), பM�தார�களி� ஒ��தHட�தா� ெசய
பட $?G�. 
1) நி:மBதி� ெதாழி
 $UவைதG� அ
ல) மிக� ெபA�பா�ைமயானைத வி<க, �Bதைக%� விட  

அ
ல) ேவ:வைகயி
 பய�ப'Bத. 
2)  இய%�ந� ஒAவ� தரேவ�?ய கட_%�B திA�பிT ெசHB)� கால%ெக'ைவ நV.?%க. 
3)  $�னேர வாMக�ப.ட கட� ெதாைகGட� த<ெபாU) வாMகa�ள கடைனG� ேச�Bதா
, அ)  
    நி:மBதி� ெசHBத�ெப<ற $த
 ெதாைகG� கா��B ெதாைகG� ேச�Bத ெதாைக%�  
    அதிகமாயிA�பி�, த<ெபாU) தி.டமி.'�ள கட� ெபற. 
4)  �றி�பி.ட வர�� கட�) அற%ெகாைட வழMக. 

 

   13.  ஒA நி:மT ெசயல+� பணிகN�, கடைமகN� யாைவ? 

      நி:மT ெசயல+� பணிக� 

1)  நி:மBதி� ெசயலகB )ைறயி� தைலவ� எ�ற $ைறயி
, த� கீU�ள அB)ைறயி�   
நடவ?%ைககைள ேம<பா�ைவ ெசE), க.'�பா.?
 ைவBதிABத
. 

     நி:மBதி� $த�ைம அதிகா+ எ�ற $ைறயி
, உ�ைமT சா�ெறன உ:தியளி%க ேவ�?ய       
     ஆவணMகளி
 ைகெயUBதி'த
.  
2) இய%�நரைவB தைலவ+ட� கல�தாேலாசிB), இய%�ந� அைவ% >.ட நா�, இட�, ேநர� 

$தலியவ<ைற $?a ெசEதH�, அத� நிகJTசி நிரைலB தயா+B), அதைன% >.ட அறிவி%ைகGட� 
இைணBத_��தH�, >.ட� சிற�பாக நைடெபற ேவ�?ய அைனBைதG� ெசEதH� அவAைடய 
பணியா��. 

3) இய%�ந� அைவ% >.டBதி� ெசய
பா'க�, நி:மMக� ச.ட விதி$ைறகN%� $ர�படாமH�,   
      அைம�� $ைற ஏ', ெசய
$ைற விதிக� ஆகியவ<றி� வர�� மிகாமலிA%க பா�B)%ெகா�ள     
      ேவ�?ய) அவ�த� பணிகN� சிற�பான ஒ�றா��. 
4) பM�ந�களி� நல� சிற%�� வைகயி
, ெசயல� பணி ெசEகிறா�. அவ�கNட� >�மதிGட�  

      நட�)ெகா�ள ேவ�'�. பM�ந� >.டMகளி
 கைட�பி?%க ேவ�?ய சடM�க�     
      அைனBைதG� பி�ப<றிடa�, நிகJTசி% �றி�ேப.?
 >.டBதி
 நைடெப<ற அைனB)�    
      தவறி�றி பதிa ெசE) ைவBதH� ெசயல+� பணிG� கடைமGமாகிற). 
5)  பM�ந�க� எU��� வினா%கN%��, ஐயMக.��, உ+ய $ைறயி
 ப�� காB), காலMகடBதாம
 

பதிலளி%க ேவ�'�. ச.ட% க.'�பா.?ைன மனதி
 இABதி, கா%கேவ�?ய இரகசியMகைள% 
காB)�, ெத+வி%க% >?யவ<ைறB ெதளிவாகB ெத+விB)� பM�ந+� மனநிைறைவ� 
ெப:�வைகயி
 நட�)ெகா�ள ேவ�'�. 

6) பM� ஒ)%கீ.' மட
, பM�T சா�றிதJ வழMக
, பMகாதாய ஆைண, பM�க� மா<:ைக,   
      பM�கைள ஒ:�பிழ�� ெசEத
 ேபா�ற ப
ேவ: நடவ?%ைககளிH� அவAைடய பணி    
      சிற�பானதா��. 
7) $த�ைம அHவல� எ�ற $ைறயி
, இய%�ந� அைவGட� அவ�%� ெநAMகிய ெதாட�� உ�'. 

ப
ேவ: )ைறகைள ஒ�றிைணB)T ெசய
ப'த
 $%கிய பணியா��. 
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8) ஊழிய�க�, ெதாழிலாள� ஒA �ற$�, ேமலா�ைம ம<ெறாA �ற� இA�பி_�, அவ�களிைடேயG�, 
நி:மB)ட� ெதாட�� ெகா�ட ெவளியாAட_� OZக உறa நிலவ உைழBதH� அவ� கடைமG� 
பணிGமா��. 

          9)   தMக� ஊழிய�களிட� ந�பி%ைக ஊ.?, அவ�களி� உளமா��த ஒB)ைழ�ைப� ெபற ேவ�'�. 

    ச.ட$ைற% கடைமக�  
          1. எTச.டBதி� கீழாவ) உ�ைமெயனT சா�றளி%க ேவ�?யிA�பி� அBதைகய ஆவணBதி
    

ைகெயா�பமிட
. 

          2. தகவலறி%ைக%� மா<றறி%ைகையB தா%க
 ெசEய ஏ<பா' ெசEத
. 

          3. ஒ)%கீ' ெசEத Z�: மாதMகN%��, பM�T சா�றிதைழ அ
ல) கடனV.'� பBதிரBைத வழMகிட  
அgவாேற பM� மா<றBதி
 இA மாதMகN%�� மா<:ைக ெசEதிட, அைனB)T ெசய
கைளG�   
ேம<ெகா�Nத
 

          4. நி:மBதி� பதிவHவலக� உ�ள இட� �றிBத அறிவி%ைகையB தா%க
 ெசEத
. 

          5. ெதாழி
 ெதாட%கT சா�றிதJ ெபற ச.ட$ைற உ:தி விள�ப
  ெசEதH�, அவ<ைற� பதிவாள+ட�  
 தா%க
 ெசEதH�. 

          6.  நி:மBதி� ஆ�' அறி%ைகயி
 ைகெயா�பமிட
. 

          7.  நி:மBதி� ஒgெவாA உ:�பின�%��, ெபா)%>.ட அறிவி%ைகைய அ_��த
. 

          8.  ெபா)%>.ட, இய%�நரைவ அ
ல) இய%�நரைவ% �Uவி� >.ட நிகJTசி% �றி��கைள,  

              >.ட�   நைடெப<ற 30 தினBதி<�� தயா� ெசEத
. 

          9.  உ:�பின� பதிேவ', கடன V.'� பBதிரதார� ஏ' ேபா�ற ச.ட$ைற ஏ'கைள உ+ய $ைறயி
     
  ைவBதிABத
. 

      4. ெபா)% கடைமக� 
1)  த�_ைடய கடைமகைள மி��த கவனB)ட_� ேந�ைமGட_� ெசEதH� த� அதிகார 

எ
ைலைய  மீறா) ெசய
படH�. 
2)  இரகசியமான ெசEதிகைள ெவளியிடா) காBத
. 
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