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ப�தி – ஆ 

21. வியாபார�தி' ()கிய� பணிக� யாைவ? 

வியாபார�தி' ()கிய பணிக� பி'வ+மா,: 
1. உ/ப�தி� பணி       2. ச0ைதயி1த� பணி    3. நிதியளி�� பணி 
4. பணியாள6 பணி       5. ெகா�(த� பணி     6. ம)க� ெதாட6� பணி 
7. ச;ட(ைற பணி 

 

22. <;1+வா)க ெபறாத அைம��களி' வைகக� யாைவ ? 
  1. தனியா� வணிக,  2.  <;டா
ைம,  3.  இ0>) <;1) �1ப.   

23. வைரயறா ெபா,�� எ'றா� எ'ன ? 
� வியாபார) கட'கைள@ ெசA�த ெதாழிலி' ெசா�>)க� ேபா>மானதாக இ�லாவிC�, 

த' ெசா0த ெசா�>)களிலி+0> கடனD0ேதா6)� ெசA�த ேவ
1. 
� கடனD0ேதா6 உ�ைமயாள�' ெசா�>கைள பறி(த� ெசEய உ�ைமF
1. 

 

24. <;டா
ைம வைரவில)கண த+க. 
� இ0திய <;டா
ைம@ ச;ட 1932 பி�H 4 இ' பC, எ�ேலா+ ேச60ேதா, 

எ�ேலா+)காக ஒ+வேரா நட�> ெதாழிலி' இலாப�ைத பகி60> ெகா�ள 
ஒ��)ெகா
டவ6களிைடேய நிலH உறH ஆ�. 

1. ஆ. திறைம 11. அ. 90 நா;க� 

 

2. ஆ. இ0>) <;1) �1ப 

12.  15 மாதKகL)� ேம� 
ெச�ல) <டா> 

3. இ. >ைற(ைற அைம�� 13. ஆ. 15 

4. அ. வி�லிய ேபச; 14. அ. நிகர இலாப�தி� 11    

    விM)கா1 

5. அ. வியாபார இரகசியKகைள)    

    கா)க இயA 

15. இ.  நிதி� ப�திரKக� 

6. இ. ஒ+ நப6 ம;1 ேதைவ 16. ஆ.  கரC 

7. ஆ. வைரயறா ெபா,�� 

 

17. ஆ. கழிH (கவ6க� 

8. அ.  (த�வ6 ம/, (கவ6 18. இ. இராப6; ஓவ' 

9. அ. Pரண ந�ல நபி)ைக 19. ஈ. 25 

10. இ.  R. 5,000 20. அ. 51% 

25. <;டா
ைம கைல�பி/�, <;டா
ைம நி,வன) கைல�பி/� உ�ள  
ேவ,பா1க�  யாைவ ? ( ஏேதV இர
1 ) 

 
26. �,ம� பKெகா�ப ெபறவி�ைலெயனி�, எ'ன விைளH ஏ/ப1?  

        தகவலறி)ைக ெவளியி;ட 90 நா;கL)�� �ற0தளH பKெக1�� ெபறவி�ைலெயனி�,  

i) வி
ண�ப�தி'மீ> ெப/ற பண (Mவ> தி+�பி� த+த� ேவ
1. 
ii) பK�கைள ஒ>)கீ1 ெசEய)<டா>.  

 

27. அய�நா;1 நி,ம எ'பத' ெபா+� யா> ? 
� ெவளிநா;C� பதிH ெசEய�ப;1 இ0தியாவி� ெதாழிலிட உ�ள நி,ம அய� நா;1 

நி,ம என�ப1. 
� இ0தியாவி' ச;டKக� அவ/றி/� ெபா+0>. 

 

28. பகரா� எ'றா� எ'ன ? 
� ஒ+ ெபா>) <;ட�தி� தன)� பதி� கல0> ெகா�ள உ,�பினரா� நியமி)க�ப1  

ஒ+ நபைர) �றி�பேத பகரா� என�ப1. 
� பகராைள நியமி)� ஆைண� ப�திர( பகரா� எV ெசா� �றி)�. 

 

29. ஊக வணிக6க� எ'பவ6 யா6? 
� எதி6கால�தி� இலாப�>ட' வி/� ேநா)�ட' ப�திரKகைள� த/ேபா> 

வாK�பவ6கைள ஊக வணிக6க� எ', அைழ)கிேறா.  
� இவ6க� தா வாKகிய ப�திரKகைள நD
ட கால வைர ைவ�தி+)க மா;டா6க�.  
� ப�திரKகைள வாK�ேபாேத அவ/ைற வி/� எ
ண�தி�தா' வாK�வா6க�.  
� இவ6க� உ
ைமயான (த\;டாள6க� அ�ல. 

 

30. இரா]வ சா60த ெதாழி�கL)� >ைறசா60த அைம�ேப சிற0த> என 
எதனா� <ற�ப1கிற> ?  

� >ைறவா� அைம��களி� ெகா�ைகக� ம/, ெசய�பா1க� ப/றிய இரகசியKகைள 
பா>கா)க இயA. 

� >ைறவா� அைம�பி/� ேதைவ�ப1 நிதிைய, அர� (Mவ>மாக வழK�கிற>. 
 

 
 
 
 

வ. 
எ
 

<;டா
ைம) கைல�� நி,வன) கைல�� 

1 ஒ+வ6 அ�ல> ஒ',)� ேம/ப;ட 
<;டாளிக�  தKகL)�� உ�ள உறைவ 
(றி�>) ெகா�வதா�. 

அைன�>) <;டாளிகL தKகL)�� 
உ�ள உறைவ (றி�>) ெகா�வதா�. 

2 ெதாழிைல (CH)�) ெகா
1 வரலா 
அ�ல> ெதாட60> நட�தலா. 

ெதாழிைல (CH)�) ெகா
1வ0> 
வி1. 

3 கைல�பி/�� பிற� ெதாழி� ெதாட60> 
நைடெப,. 

கைல�பி/�� பிற� ெதாழிைல 
ெதாட60> நட�த இயலா>. 

4 <;டா
ைம) கைல�பினா�, நி,வன 
கைல�� ஏ/ப1வ> இ�ைல. 

நி,வன கைல�பினா�, க;டாய 
<;டா
ைம கைல�� ஏ/ப1. 
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ப�தி – இ 

31. எ0த) காரணKகL)காக அைம�ைப� ப/றி பC�ப> ()கிய�>வ வாE0த> 
என விவ�? 

� அைம�ைப� ப/றி கீ^கா] காரணKகL)காக ெத�0> ெகா�ளேவ
Cய> 
அவசியமாகிற>. 

1.  ஓ6 அைம�� எ'ப> மனித வா^வி� அைன�> ()கிய த+ணKகளிA பரவிF�ள>.  
� ஒ+ மனிதனி' பிற�� ம+�>வமைன எ'V அைம�பி� நிக^கிற>. 
� அவVைடய க�வி, ப�ளி, க�_� ம/, ப�கைல)கழக எ'V 

அைம��க�`ல கிைட)கிற>.  
� அவன> பணி அAவலக ெதாழி/<ட ம/, வியாபார எ'V 

அைம��க� `ல நைடெப,கிற>. 
2. ஓ+ ேமலாள+)� அைம�ைப ப/றிய அறிH, பணிைய� திறபட ெசய�ப1�த 

உதHகிற>. 
3. ஓ+ அைம�� எ'ப>, தி+�தியளி)� வைகயி� இ+)க ேவ
1. ேமA 

சிலேநரKகளி� இ> ச�யாக அைமயவி�ைலெயனி� அ> ஏமா/ற�ைத அளி)க)<1. 

32. <;டா
ைம    நி,வன�ைத    பதிH    ெசEயாைமயி'    �ைறபா1க�    யாைவ    ???? 

    ( ( ( ( எேதV `', எMதH) 
1. நி,வன�தி/� எதிராகேவா, <;டாளிகL)� எதிராகேவா `'றாவ> நப6 எவ+ ச;ட 

நடவC)ைககைள ேம/ெகா�ள (Cயா>. 

2. <;டாளிகைள எதி6�> நி,வன ச;ட நடவC)ைக எ1)க (Cயா>. 

3. `'றாவ> நப6 மீ>, தன)� ேசரேவ
Cய பா)கி� பண�ைத�ெபற நி,வன வழ)�� 

ெதா1)க (Cயா>.  

4. நி,வன�தி' வியாபார) �றிக�, பதி���ைமகைள ெவளியா;க� பய'ப1�த) <டா> என 

த1)க (Cயா> 
5. பதிH ெசEயா நி,வன, `'றா நப+)� எதிராக ெதாைக R.100)� ேம� 

தி+ப� ெபற, அதVைடய உ�ைமைய ெசய�ப1�த இயலா>. 
 

33. அர�  நி,ம – விள)�க. 
� இ0திய  நி,ம@ச;ட  1956 - ' பC,  அர�  நி,ம  எ'ப>  ைமய அர�  அ�ல>  மாநில  

அர�க�  தனி�தனியாகேவா,  <;டாகேவா  ஒ+ நி,ம�தி'  பK�  (தலி�  

�ைற0த�ப;ச  51  விM)கா;ைட) ெகா
C+0தா�  அ>  அர�  நி,மமா�.  
 (எ.கா.)  ெப�, ெசE� 
 

34. ேமலா
ைம ஊதிய – �றி��� த+க. 

� ேமலா
ைம ஊதிய எ'ப>, மாத ேதா, ெசA�த� த)கதாகேவா, நிகர இலாப�தி� 
�றி�பி;ட விM)கா1 எ'ேறா, கழிH அC�பைடயிேலா எ�பCF இ+)கலா. 

� ேமலா
ைமய6)�, நி,ம ெசE> ெகா1)� வசதிகளி' மதி�� இதி� அடK�.  
� �றி�பி;டஎ0த ஆ
CA ஒ+ ெபா> வைரய, நி,ம ெகா1)க) <Cய ஒ;1ெமா�த 

ேமலா
ைம ஊதிய அத' நிகர இலாப�தி� 11 விM)கா;C/� மிக) <டா>.  
� ஒ+ ேமலா
ைம இய)�ந�' ஊதிய நிகர இலாப�தி� 5 விM)கா;C/� மி�தியாக 

இ+)க) <டா>. 
�  இய)�ந6க� ஒ+வ+)� ேம/ப;டவ6 இ+�பி', அைனவ+)� ேச6�> நிகர 

இலாப�தி� 10 சதவிகித�தி/�) <1தலாக இ+)க) <டா>. 
� ஓரா
C� இலாப இ�ைலெயனிேலா, ேபாதிய இலாப இ�ைலெயனிேலா நி,மKக� 

ச;ட�தி� <றிF�ளவா, �ைற0தளH ஊதிய ெகா1)க�படலா. 
 

35. இய)�ந6 ஒ+வைர நD)கிவி1 a^நிைலக� யாைவ? 
� பதவி) கால (CF ('னேர இய)�ந6 ஒ+வ6, ேமாசC ேநா)கி� 

ெசய�ப;C+0தாேலா, தன> ெபா,�பா
ைம நிைல)�) �0தக ஏ/ப1மா, 
நி,ம நலைன ஒ>)கிவி;1@ ெசா0த ஆதாய�>)காக@ ெசய�ப;C+0தாெலா, 
சாதாரண� தD6மான நிைறேவ/றி� பதவியிலி+0> நD)கிவிடலா.  

� சில �றி�பி;ட a^நிைலகளி� ைமய அர� இய)�ந6 ஒ+வைர பதவியினி', 
நD)கலா. 

� நி,ம@ ெசய�பா1களி�, பK�ந6கைள) ெகா1ைம�ப1�> வைகயிA, நி6வாக 
ச6ீேக1 அைடF வைகயிA ெசய�ப;1 வ+வதாக) �/ற �ம�த�ப;1 
வி
ண�பி�தி+�பி', அதனC�பைடயி� நி,ம@ ச;ட� தD6�பாய ஒ+வைர இய)�ந6 
பதவியிலி+0> நD)க (CF. 
 

36. பரbபர நிதியக – விள)�க. 

� பரbபர நிதிக�, சி, (த\;டாள6களி' ேசமி�ைப� திர;C, அவ/ைற அர� ம/, 
பிற நி,மKகளி' ப�திரKகளி� (த\1 ெசE>, `லதன ஆதாய  ெப,வ>ட', 
வ;C ம/, பKகாதாய�ைதF ெப,கிற>.  

� ‘சி,>ளி ெப+ெவ�ள’ எ'ற ேகா;பா;C'பCஇைவ ெசய�ப1கி'றன. 
� (த\;டாள6களிடமி+0> பண ெப,வத/�, பரbபர நிதிக� எளிய 

(ைறைய)கைட�பிC)கி'றன.  
� நிதியி' (த�, சம மதி���ள சி, பி�Hகளாக� பி�)க�ப;1, அல�க� 

என�ப1கி'றன.  
� (த\;டாள6 ஒdெவா+வ+ அவரவ6 `லதன�தி/� ஏ/ப அல�க� 

ஒ>)க�ப1கி'றன. 
 

37. <;1றH சிற�பKகாCயி' ெபா+� த+க? அத' சிற�பி��கைள� த+க.  

   ( ஏேதV ஐ0>) 
                 ெபா+�:  

� இ0த� பத, அC�பைடயி� இ0தியாவி� பய'ப1�த� ப1வதா�.  

� ஆனா�, இ> ஆKகில�தி� ேதா/ற ெப/ற ெபய6  சிற�பKகாCக� ஆ�.  

� இ> ேபரளவி� நட�த�ப1 சி�லைர வியாபார அைம�பா�.  

� நா�ேதா, பய'ப1�த�ப1 வ D;1� ெபா+;க� பல >ைறகளி� வி/பா
ைமய6 

உதவியி'றி வி/க�ப1கிற>.  

� இ> ெபா>வாக நி,ம�ைத� ேபா', இலாப ேநா)�ட' அைம)க�ப1வ>.  

� இ> மாநகரKகளிA, ெப+நகரKகளிA வழ)கமாக� ெதாடKக�ப1. 

      சிற�பிய��க�: 

1. ேபரளH சி�லைற வி/பைன ெசEF அைம��  

2. பலவைகயான ெபா+;க� கிைட)�மிட  

3. �ய  ேசைவ� பி�H  (ைறயி�  நட�த�ப1கிற>.  

4. �ய ேசைவ�பி�வி� வி/பா
ைமய6 ேதைவ ஏ/ப1வதி�ைல.  

5. இத'  ேதா/ற,  பல  >ைறகைள)  ெகா
டதா�.  

6. ெரா)க வி/பைன அC�பைடயி�  வியாபார  ெசEய�ப1.  

7. ெபா+;க� ��த ெசEய�ப;1, பல க;1மKகளி� வி/க�ப1கி'றன.  

8. ெபா+;களி� கல�பட தவி6)க�ப1கிற>. 
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38. ெபா>� >ைற)� தனியா6 >ைற)� உ�ள ேவ,பா1க� யாைவ ?  
   ( `', ) 

 

39. >ைறவா� அைம�பி' இய��கைள விவ�. ( ஏேதV `', ) 
1. >ைறவா� அைம��க� தம)�� ேதைவ�ப1 நிதிைய� ெப,வத/� (Mவ>மாக 

அரைச@ சா60தி+)கி'றன. 
2. அதிகார ஒ�பைடH, அர� உய6 நிைறேவ/றாள6களிடமி+0> அைம�பி' ஒdெவா+ 

ப�தி)�, கீ^ ேநா)கி ெச�கிற>. இ> நிைறேவ/றாள6களிைடேய ெசK��> அதிகார 
உறைவ ஏ/ப1�>கிற>. 

3. இ0நி,வனKகளி' வரH-ெசலH� தி;ட, அரசி' கண)�� பதிH (ைற ம/, 
தணி)ைக)� உ;ப;டதா�. கண)�� பதிவிய� ம/, தணி)ைக) க;1�பா1 
(ைறக� அர� >ைறகளி� பி'ப/,வைத�ேபா� இத/� பி'ப/ற�ப1. 

4. இ� ெதாழிலைம��க� அர� >ைறகளி' ப�திகளாக இயK�வதா� அர�)��ய ச;ட வில)களி�� 
ெப/, விளK�கி'றன. அரசி' இைசவி'றி, இ0நி,வனKகL)� எதிராக வழ)�� ெதா1)க 
இயலா>. 

 

40. ஊக வணிக6களி' வைககளி� இர
Cைன விவ�.    
காைள: 

1. ப�திரKக� எதி6கால�தி� விைலேய, எ', எதி6பா6�பவ6. 
2. எ�லா ந'ைமயாகேவ நைடெப, எ'ற மன�பாK� ெகா
டவ6. 
3. இவ6 ெதஜDவாலா என அைழ)க�ப1கிறா6. 

            கரC : 

1. ப�திரKக� எதி6கால�தி� விைல �ைறF எ', எதி6பா6�பவ6. 
2. எதிA பி'ேனா)கிய மன�பாK� ெகா
டவ6. 
3. இவ6 ம
Cவிலா என அைழ)க�ப1கிறா6. 

            கைலமா' : 

1. ('ென@ச�)ைக உைடயவ6. 

வ.எ
 தைல�� ெபா>� >ைற  தனியா6 >ைற 

1 ேநா)க ேசைவ ெசEவ> இலாப ஈ;1வ> 

2 நிதி வைரயறா நிதி,  
ம)களி' ேசமி�ைப திர;ட 
(CF 

வைரய,�த நிதி, 
ம)களி' ேசமி�ைப திர;ட 
(Cயா> 

3 ெபா+ளாதார ெசறிH த1)க�ப1கிற> g
ட�ப1கிற> 

4 ெதாழி� த'ைம தனியா6 >ைறயா� 
�ற)கணி)க�ப;ட ெதாழி�க� 
ஏ/, நட�த�ப1கிற> 

அபாய இ�லாத, இலாப 
அதிக உ�ள ெதாழி�க� ஏ/, 
நட�த�ப1கிற> 

5 நா;C' வளKக� பா>கா)க�ப1கிற> �ர
ட�ப1கிற> 

6 ெசய�ப1 >ைறக� இரா]வ சா60த ம/, 
அC�பைட� ெதாழி�க�  

விவசாய, hக6ெபா+;க� 
ேபா'ற >ைறக� 

7 ேவைல வாE�� ெப+மளவி� உ�ள> �ைற0த அளவி� உ�ள> 

8 ேமலா
ைம அர� அAவல6களிட 
ஒ�பைட)க�ப1கிற> 

தனிநபரா� ேமலா
ைம 
ெசEய�ப1கிற> 

2. பK�க� (ைனம�தி� வி/)க�ப1 என அறி0தHட' �திய ெவளியீ1கL)� 
வி
ண�ப ெசEவ6. 

3. இவ6 (ைனம ேவ;ைடயாள6 என அைழ)க�ப1கிறா6. 

ப�தி – ஈ 

41. அ) ப'னா;1 நி,மKக� ப/றி நDவ D6 அறிவ> யா>? அத' சிற�பிய��க� 
ப/றி எM>க. 

� ப'னா;1 நி,மKக� : 
1. ப'னா1 = பல + நா1   எ'ற இர
1 பதKகைள) ெகா
ட>.  
2. பல நா1களி� இயKகிவ+ நி,மமா�. 
3. இdவைக நி,மKகL)� ெதாழி/சாைலகL, அAவலக) கிைளகL பல 

நா1களி� இ+)�. 
4. உலக வியாபார அ�ல> ப'னா;1 வியாபார என அைழ)க�ப1கிற>. 
5. ஒ+ நா;1 அரசி' எ�ைலைய� தா
C ெச�A வியாபார ஆ�. 

� ப'னா;1 நி,மKக� எ1�>)கா;1க� : 
1. lனி \வ6 லிமி;ட;      –  பி�;Cm நி,ம  
2. lனிய' கா6ைப1        –   அெம�)க நி,ம 

3. ேகாேகா ேகாலா கழக  –   அெம�)க நி,ம. 
4. பிலி�b                    –   ட@� நி,ம  

5. இ'ட6ேநஷன�  பிசினb  ெமஷD'   -   அெம�)க நி,ம 

 

� சிற�பிய��க� : 
1. ஒேரசமய�தி� பல நா1களி� நட�த�ப1 வியாபார 

2. மிக�ெப�ய அளவி� நைடெப, வியாபார 

3. ேபா)�வர�> ெசலHக� �ைற0த வியாபார  
4. இ@ெசலHகைள �ைற�பைவ க@சா�ெபா+;க�, பணியா;க�, ச0ைத ஆகியைவ. 
5. அய�நா;1 (த\1க� வள+ நா1கL)� ெச�ல உதH வியாபார. 

 

 41 ஆ) அர�� ெதாழி�களி' ேநா)கKகைள விவ�. ( ஏேதV ஐ0> ) 
1. ப�வைக உ/ப�தி ெசEய உதHவ> : 

� இலாப ஈ;1வதிேலேய �றியாக இ+)� தனியா6 ெதாழி� (ைனேவா6, இலாப 
வாE�� மி�0த ெதாழி�களி� ம;1 (த\1 ெசEய வி+�வ6. இலாப 
வாE��க� அதிக இ�லாத, அேத சமய நா;1)�� ேதைவயான,ெதாழி�களி� 
(த\1 ெசEய வி+பமா;டா6க�.  

� தனியா6 >ைற ேம/ெகா�ள அo� ெதாழி�களி� (த\1 ெசE> ம)கL)�@ 
ேசைவயா/,வத/� அர� நி,வனKகைள ஏ/ப1�த ேவ
Cய> அவசியமாகி'ற>.  

2. அC�பைட� ெதாழி�க� வள6@சி : 
� ெபா+ளாதார வள6@சி)� இ'றியைமயாத ெதாழி�கைள அC�பைட� ெதாழி�க� 

எனலா.  
� எ1�>)கா;டாக இ+�, எஃ� ஆைலக�, ேவதியிய� ெதாழி�க� ேபா'றைவ 

அC�பைட� ெதாழி�களா�.  
� இ�தைகய ெதாழி�க� அர�� ெதாழி�களாகேவ இ+�பேத சால@சிற0த>. 

3. ேபரளH (த\;1 நி,வனKக� : 
� சில ெதாழி� நி,வனKகளி� ேபரளH (த\1 ெசEய�பட ேவ
1.  
� ேமA, அ0நி,வனKகளி� ெதாழி� உ/ப�தி� ெதாட)க) கால  நD
டதாக 

இ+)�.  
� தனியா6 ெதாழி� (ைனேவா6களா� அ�ேபரளH (த\;Cைன அளி)க(Cயா>. 
� எ.கா :  இரயி�, க�ப� க;1வ>, மி'ச)தி  
� எனேவ, அ�>ைறயி� அரேச தன)�@ ெசா0தமான நி,வனKகைள ஏ/ப1�>. 
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4. இ'றியைமயாத வசதிகைள ந��வ> : 
� �CநD6, மி' உ/ப�தி, மி' ச)தி, எ�வாF, ேபா)�வர�>, தகவ� ெதாட6� 

ேபா'றைவ நா1 (Mவ> அ'றாட ேதைவ�ப1 இ'றியைமயாத வசதிக� 
ஆ�.  

� இ�ேதைவக� மிக) �ைற0த விைலயி� P6�தி ெசEய�படேவ
1.  
� எனேவ, இdவசதிகைள@ ெசE> த+ அைம��க� அர�� ெதாழி�களாகேவ இயKக 

ேவ
1.  
� அவ/ைற� தனியா�ட ஒ�பைட)க இயலா>. 

5. (/,�ைம நி,வனKகைள ஏ/ப1�>வ> : 
� ஒ+ நா;ைட அய� நா1களி' தா)�தலிலி+0> கா�ப> மிகH 

இ'றியைமயாத>. 
� நா;C' பா>கா��@ சா60த ெதாழி�க� தனியா6 வசமி+0தா� ஒ+ ெந+)கC 

ஏ/ப1 ெபாM> அவ6க� அர�)� (M ஒ�>ைழ�ைப ந�காம� ேபா� நிைல 
உ+வாக வாE��
1.  

� ேமA அவ6க� நா;C' பா>கா�� �றி�த இரகசியKகைள எதி� நா1கL)�@ 
ெசா�ல)<Cய அபாய( இ+)கிற>. 

�  எனேவதா', பா>கா��� ெதாழி�கைள எ�ேபா> அரேச ஏ/, நட�தி வ+கிற>. 

6. அைன�>� ப�திகL சமமாக ெபா+ளாதார வள6@சி ெப,த� : 
� ெதாழி�, உ/ப�தி வள6@சியி' ேநா)க நா;C/�� ேதைவயான அைன�> 

உ/ப�தி�, ெதாழி�கைள ஏ/ப1�>வேதயா�. நா;C' அைன�>� ப�திகளிA 
சம@சரீான ('ேன/ற ஏ/பட ேவ
1. தனியா6 >ைறயின6, இலாப ஈ;ட 
வாE�� இ�லாத, ம/, நா;C' பி' தKகிய ப�திகளி� ெதாழி� நி,வனKகைள 
அைம)க வி+�வதி�ைல. 

� இ�ப�திகளி� ெதாழி�கைள அைம)க� தனியா6 >ைறயினைர அர� 
ஊ)�வி)கலாேம தவிர, க;டாய�ப1�த (Cயா>.  

� அ0நிைலயி� அர� அK� ெதாழி�கைள நி,Hவ> சால@ சிற0த>. 

7. நிைற ேவைலவாE�ைப உ,தி�ப1�>த� : 
� நிைற ேவைலவாE��� ெபா>Hடைம உ/ப�தியினாேலேய ஏ/ப1.  
� (M வ D@சி� ெசய�ப1 தனியா6 >ைறைய� ெப/,�ள வள6@சியைட0த 

நா1க�<ட நிைற ேவைல வாE�ைப� ெப,வதி�ைல.  
� அர� ெபா+ளாதார� >ைறயி� கவன ெசA�தி� தி;டKக� தD;டேவ
1. 

இ�பணிகளி' ஒ+ ப�தியாக அரேச ெதாழி�கைளF ேதா/,வி�> நட�த 
ேவ
1. 

42. அ) ச(தாய�தி� தனியா� வணிக�' பKகிைன விவ�? 
1. ேவைலயி�லா பிர@சைன)�� தD6H 

� �ைற0த க�வியறிH உைடயவ+)�, க�வியறிH அ/றவ+)� ேவைல வாE�� 
அளி)கிற>.  

� ச(தாய�தி� ேவைலயி�லா� தி
டா;ட�ைத நD)�வதி�, தனிவணிக ெப+ பK� 
வகி)கிற> 

1. (த\;C/கான வாE�� 
� சி, (த\;டாள6க�, �ைற0த (தAட' ெதாழி� ெதாடKக வாE�பளி)கிற>.  
� சி, (த\;டாள6களி' ேசமி��கைள, உ/ப�தி)�� பய'ப1�த உதHகிற>. 

2. �ைற0த விைலயி� ெபா+;கைள அளி�த� 
� நி6வாக@ ெசலH �ைறவாக உ�ளதா�, தனி வணிக6 ெபா+;களி' மீதான அதிக ப;ச 

விைலைய விட �ைறவான விைல)� ெபா+;கைள வி/பைன ெசEகிறா6. 

 

3. சி, உ/ப�தியாள+)� உதHத� 
� உ�q6 உ/ப�தியாள�டமி+0> ெப+பா'ைமயான ெபா+;க� ெகா�(த� 

ெசEய�ப;1 வி/பைன ெசEய�ப1கிற>.  
� இதனா� உ�q6 சி, உ/ப�தியாள6க�, தனிவணிகரா� பய'ெப,கி'றன6. 

4. தரமான ெபா+;கைள அளி�த� 
� த/கால�தி� தனி வணிக6 த' வியாபார ந'மதி�ைப) கா)க உய60த தரமான 

ெபா+;கைள வி/பைன ெசEகிறா6.  
� வி/ற ெபா+;களி� �ைறயி+�பி' அைத� தி+ப� ெப/,)ெகா�கிறா6. 

5. த6ம சி0தைனFைடய நடவC)ைகக� 
� தனி வணிக6க� தKகL)�� �M)கைள ஏ/ப1�தி) ெகா
1, க
 ப�ேசாதைன 

(காக�, PKகா)கைள� பராம��த�, பாைதயி� த1��கைள ஏ/ப1�>த�, 
ப�ளிகL)� அைறகல'கைள வழK�த� ேபா'ற ப�ேவ, ச(தாய ('ேன/ற 
நடவC)ைககைள ேம/ெகா�கி'றன6. 

6. வ+மான ம/, வளKகைள@ சமமாக� பகி60தளி�த� 
� பல6 வியாபார உலகி� தனியா� வணிகராக ஈ1பட வாE�பளி�பதா�, வ+மான 

ம/, வளKகைள@ சமமாக� பகி60தளி)க உதHகிற>. 

7. hக6ேவா+)� உதHத� 
� தனி வணிக6   ஒ+வேர  உ�ைமயாள6  எ'பதா� , ச0ைத நிலவர�தி/� ஏ/பH , 

வாC)ைகயாள�'  வி+�ப�தி/� ஏ/பH,  த' வியாபார�ைத  மா/றி)  ெகா�ளலா 
� தனியா� வணிக6க�, hக6ேவா6 வ D;1 வாசலிேலேய ெபா+;கைள கிைட)க@ 

ெசEகிறா6க�.  
� இதனா� hக6ேவா�' ேநர(, உைழ�� மி@ச�ப1�த�ப1கிற>. 

 42  ஆ) <;டறH சKக�தி' �ைறபா1கைள விவ�)க. (ஏேதV ஐ0>) 
1.  திறைமய/ற ேமலா
ைம  

� <;1றH@ சKகKகளிA�ள உ,�பின6க�அைம�ைப ேமலா
ைம ெசEய� 
ேபா>மான திறைமF அVபவ( இ�லாதவ6களாக இ+)கிறா6க�. 

2. வைரய, (த�  

� ஒ+ நப6 ஒ+ வா)� (ைற உ,�பின6க� அதிக (த\1 ெசEவைத      
தைடெசEகிற>. இதனா� இdவைம�� �ைற0த (த\1களா� சிரம�ப1கிற>. 

3.  த)க g
1ேகா� இ�லாைம  

� இலாப ேநா)� இ�லாைமF, �ைற0தப;ச 9 விM)கா1 பKகாதாய(, 

ேமலா
ைமயி' ெபா,��) �ைறய காரணமாகிற>. பணியாள6க� �ைற0த ஊதிய 
ெப,வதா� கCன உைழ�பி� ஆ6வ கா;1வதி�ைல. 

4. ஒ/,ைமயி'ைம  

� சில ேவைளகளி� உ,�பின6க� அவ6கL)�� ஒ/,ைமயாக இ+�பதி�ைல. 
இதனா� <;1றH அைம�பி' வியாபார பாதி)க�ப1கிற>. 

5. அைச)க (Cயாத மனித6களி' அதிகார 

� அரசிய� சா6பி�லாத <;1றH@ சKக�தி�, சில உ,�பின6களி' அரசிய� 
ெச�வா)ேகா1 அைம�ைப ேமலா
ைம ெசEகி'றன6.  

6. உ�ைமைய மா/ற இயலாைம 

� பK�களி' உ�ைமைய மா/ற இயலா>. சKக�திலி+0> விலக வி+�ேவா6   
பK�கைள சKக�தி� தி+�பி) ெகா1�> பK� (த� ெதாைகைய� தி+ப� 
ெபறலா. 

7. இரகசிய காவாைம  
� சKக�தி' நடவC)ைகக�, சKக) <;டKகளி� விவாதி)க�ப1கிற>. இதனா� 

ெசய�(ைற இரகசியKகைள) கா)க (Cவ> இ�ைல.  
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43. அ) <;டா
ைம நி,வன கைல)க�ப1 a^நிைலகைள விவ�. 
   (ஏேதV ஐ0திைன ம;1 எMதH)  

I. நDதிம'ற  ஆைணயி�லாம� கைல�� (பி�H 40 (த� 43 வைர) : 

          1) உட'பா;டா� கைல�� (பி�H 40) : 

� அைன�>) <;டாளிகளி'  சமத�தி'  ேப��  அ�ல> <;டாளிகL)கிைடேய ஏ/ப1 

உடனபா;டா� <;டாணைம நி,வன கைல)க�படலா.  

         2) க;டாய) கைல�� (பி�H 41) :  

i) அைன�> <;டாளிகளி'  ெநாC��  நிைலயாேலா  அ�ல>   

ii) ஒ+வ6 தவிர ம/ற எ�லா) <;டாளிகளி' ெநாC�� நிைலயாேலா <;டா
ைம நி,வன 

க;டாய கைல)க�ப1.  

iii) ெசE>வ+ ெதாழி� ச;ட�தி/�� �றபானதாக இ+0தா� நி,வன க;டாயமாக 

கைல)க�ப1  

(எ.கா.) ம> வில)�@ ச;ட இய/ற�ப1த�, ம/ெறா+ நா;1ட' ேபா6 ஏ/ப1த�.  

      3) சில நிக^@சிக� நிக^H,வதா� கைல�� (பி�H 42) : 

i) ஒ+ <;டாளி  இற0> வி;டா�  

ii) �றி�பி;ட கால�தி/கான <;டா
ைமயாயி', அ)கால (Cவைட0>வட'  

iii) �றி�பி;ட ெதாழி�கைள@ ெசEய ம;1ேம <;டா
ைம ெதாடKக�ப;C+�பி', 
அ�ெதாழி�க� நிைறH ெப/,Hட' . 

iv) ஒ+ <;டாளி ெநாC�� நிைல அைட0> வி;டதாக, நDதிம'ற� தD6�� வழKக�ப;C+0தா� 

<;டா
ைம கைல)க�ப1.  

      4) அறிவி)ைகயா� கைல�� (பி�H 43) : 

<;டாளி எவேரV  நி,வன�ைத)  கைல)�பC,  பிற <;டாளிகL)� எM�> `ல 

ேகா�)ைக வி1�தா� நி,வன கைல)க�பட ேவ
1.  

II. நDதிம'ற�தா� கைல�� (பி�H 44) : 

                         <;டாளிகL� ஒ+வ6 கீ^கா] காரணKகL)காக வழ)� ெதாட60> நி,வன�ைத)      

                  கைல)கலா.  

i) <;டாளியி' மன@சமநிைல இழ�� :  

ஒ+வ6 பி�> நிைலயைட0தா� , நDதிம'ற கைல�பி/கான ஆைணைய� பிற�பி)கலா.  

ii) நிைலயான திறைமயி'ைம : 

<;டாளி ஒ+வ6 ெதாழி� ெசEF திறைமைய  இழ0தி+0தா�, நி,வன கைல�பி/கான 

ஆைணைய நDதிம'ற பிற�பி)�.  

iii) உட'பா;ைட ெதாட60> மீ,ைக : 

<;டா
ைம உட'பா;ைட ஒ+ <;டாளி ெதாட60> மீறி) ெகா
C+0தா�, ம/ற)  

<;டாளிக�  <;டா
ைமைய  கைல)க) ேகா�  நDதி ம'ற�ைத அ]கலா.  

iv) <;டாளி ஒ+வ�' ஒM)க)ேக1 : 

<;டாளி  ஒ+வ6 ஒM)க)ேகடான �/ற�ைத ெசEதி+�பி', ஏைனய <;டாளிக� 

நி,வன�ைத கைல)க)ேகா� வழ)�� ெதா1)கலா.  

v) உ�ைமமா/ற : 

<;டாளி ஒ+வ6, ெதாழிலி� தன)��ய உ�ைம (MவைதF, `'றா நப+)� மா/றி) 

ெகா1�>வி;டா�, ஏைனய <;டாளிக� <;டா
ைமைய) கைல)க)ேகா� 

நDதிம'ற�ைத அ]கலா.  

vi) நDதி ேந6ைம  அC�பைடயி� : 

 நி,வன�ைத)  கைல�திட� ேபாதிய அC�பைட காரண உ�ள>, எ',  நDதிம'ற  

க+தினா�  <;டா
ைம கைல)க�படலா. 

 

   43 ஆ) ெசபியி' பணிக� விள)�க? ( ஏேதV 5 ம;1 ) 
1. பK� மா/றகKகளி' வியாபார�ைத ஒMK� ப1�>த�. 
2. இைட�தரக6களான பK�� தரக6க�, >ைண� தரக6க�, ெவளியீ;1 வKகிய6, 

ஒ��,தியாள6க� ம/, ப�திர@ ச0ைதFட' ெதாட6�ைடய ம/ற 
இைட�தரக6களி' ெசய�பா1கைள� பதிHெசEத� ம/, ஒMK�ப1�>த�. 

3. பரbபர நிதியKக� உ�ளி;ட (த\;1 நி,வனKகைள� பதிH ெசE>, ஒMK� 
ப1�>த�. 

4. �ய) க;1�பா;1 நி,வனKகைள� ேதா/,வி�தA ஒMK�ப1�>தA 
5. ப�திர@ ச0ைதயி� ேமாசCயான ம/, ேந6ைமய/ற வணிக நடவC)ைககைள� 

தைட ெசEத�. 
6. (த\;டாள6களிைடேய விழி��ண6@சிைய வள6�த� ம/, 

இைட�தரக6கL)கான பயி/சி அளி�த�. 
7. ப�திரKகL)கான உ� வணிக�ைத� தைட ெசEத�. 
8. பK�கைள) கணிசமான அளவி� வாKகி, நி,மKகைள எ1�>) ெகா�ள� ேபா'ற 

நடவC)ைககைள ஒMK�ப1�>த�. 
9. பK� மா/றKகளிலி+0> அவ/றி' அைம�� ேபா'ற விவரKக� ெப,வ>, பK� 

மா/றKகைள� ப�ேசாதைன ெசshத�, விசாரைண ம/, தணி)ைக ெசEத�. 
10. ம�திய அரசா� ஒ�பைடH  ெசEய�ப;ட பணிகைள@ ெசEத�. 

 

44.  அ) ஒ+ நி,ம�தி/�, ஒ+ <;டா
ைம)� உ�ள ேவ,பா1க� யாைவ?  
( ஏேதV 5 ம;1 )                      
வ. 
எ
 

ெபா+� <;டா
ைம நி,வன <;1� பK� நி,ம 

 
1 

 
ச;ட 

இ0திய) <;டா
ைம@ ச;ட 
1932 

இ0திய நி,மKக� ச;ட 1956  

 
2 

ச;ட� தக 
உைடைம 

ச;ட�பC தனியா� த'ைம 
இ�ைல 

உ,�பின6களிடமி+0> 
தனி�> இயK�கிற> 

 
3 

 
உ,�பின6 
எ
ணி)ைக 

�ைற0த> இ+வ6 ேதைவ. 
அதிகப;ச வKகி�ெதாழி� 
ெசEய 10 ேப6, பிற ெதாழி� 
எனி� 20 ேப6 ேதைவ. 

�ைற0தப;ச தனி நி,ம�தி� 
2 ேப6 ெபா> நி,ம�தி� 7 ேப6. 
அதிகப;ச தனி நி,ம�தி� 50 
ேப6. ெபா> நி,ம�தி� வர� 
இ�ைல 

 

4  
உ,�பின6 ஆத� 

தனிநப6 ம;1ேம உ,�பின6 
ஆகலா. 

ஒ+ நி,வன <ட உ,�பின6 
ஆகலா. 

 

 

5 

 
த'ைம 

 
இலாப ந;ட�ைத 
பகி60>ெகா�ள 
ஒ��)ெகா
டவ6க� இைடேய 
நிலH உறH. 

 
ச;ட உ+வா)கிய ஒ+  
ெசய/ைக நப6.  

 
6 

 
ேமலா
ைம 

எ�ேலா+ ேச60ேதா, 
எ�ேலா+)�மாக ஒ+வேரா 
ெதாழிைல நட�>வ6 

இய)�ந6 அைவயிட 
ேமலா
ைம 
ஒ�பைட)க�ப1கிற>. 

7 பதிH பதிH க;டாய அ�ல  பதிH க;டாய 
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8 

 
நDC�த வா^H 

<;டாளிகளி' இற��, பி�> 
நிைல, ெநாC�� நிைல 
ேபா'றைவ 
<;டா
ைமைய) கைல)�   

<;டாளிகளி' இற��, பி�> 
நிைல, ெநாC�� நிைல 
ேபா'றைவ  
நி,ம�ைத) கைல)கா>. 

9 ெபா,�� <;1 ம/, தனி ெபா,��. 
வைரயறா ெபா,��ைடய>  

வைரய,)க�ப;ட>. 

10 கைல�� எ�ேபா> ேவ
1மானாA 
கைல)கலா 

�றி�பி;ட a^நிைலயி�தா' 
கைல)கலா. 

 

44 ஆ) இய)�+)��ய அதிகாரKக� யாைவ? 
 1. ெபா> ஆதிகாரKக� 

� நி,ம எ@ெசய�களி� ஈ1பட அதிகார ெப/,�ளேதா, அ0த அைன�>@ 
ெசய�பா1களி� ஈ1படH, அவ/றி/� ேவ
Cய அதிகாரKகைள� பய'ப1�தH 
ஓ+ நி,ம�தி' இய)�நரைவ)� உ�ைம உ
1.  

� ஆயிV நி,ம எ@ெசயைலயாவ> ெபா>)<;ட�தி� நிைறேவ/ற�ப;ட 
தD6மான�தி'பCதா' ெசEய ேவ
1 எ'றி+�பி', அதைன இய)�ந6, தாேன 
ெசEய)<டா>. 

    2. ச;ட(ைற ஆதிகாரKக� 

இய)�ந6 அைவ) <;டKகளி� தD6மானKக� நிைறேவ/றி, கீ^) ெகா1)க�ப;ட 
அதிகாரKகைள� பய'ப1�தி) ெகா�ளலா. 
1) அைழ��� பண ெசA�>மா, ேகா�ட 
2) கடனD;1� ப�திரKகைள ெவளியிட 
3) கடனD;1� ப�திர ெவளியிடாம� ேவ,வைகயி� கட' ெபற 
4) நி,ம�தி' நிதியிைன (த\1 ெசEய 
5) கட' வழKக. 

   3. இய)�நரைவ) <;ட�தி� பய'ப1�த) <Cய பிறஅதிகாரKக� 

1) இய)�ந6 பதவியி� காலியிட இ+�பி', அதைன நிர�ப. 
2) ெசய�(ைற விதிக� அதிகார வழKகியி+�பி', <1த� இய)�ந6கைள நியமி�>)  
   ெகா�ள. 
3) ெசய�(ைற விதிக� அதிகார வழKகியி+�பி', மா/, இய)�ந6 ஒ+வைர நியமி)க. 
4) எ0த ஒ+ இய)�நேரா, அவ+ைடய உறவினேரா ெதாட6�/றி+)� ஒ�ப0தKக;�  
   அVமதி வழKக 
5) ஆ
1� ெபா>) <;ட�தி� விள�வத/காக பKகாதாய@ சதவிகித�ைத) �றி�பி;1�  
   ப�0>ைர)க. 
6) அேத ேமலா
ைமயி' கீ^ இயK� நி,மKகளி� (த\1 ெசEய 
7) நி,ம�தி' (தலாவ> தணி)ைகயைர நியமி)க. 
8) பதவி விலகலால'றி ேவ, காரண�தா� தணி)ைகய6 பதவியி� எM0>�ள   
  காலியிட�ைத நிர�ப. 
 

45. அ) பK�க;� கடன D;1�ப�திரKக;� உ�ள ேவ,பா1கைள விவ�. ( ஏேதV 5 ) 

வ 
எ
 

தைல��       பK�க� கடனD;1�ப�திரKக� 

1 ெபா+� பK� (தலி' சி, <, 
பK� என�ப1. 
பK�கைள ைவ�தி+�பவ6 
பK�தார6 ஆவ6. 

ெகா1�த கடைன உ,தி�ப1�> 
ப�திர ஆ�. 
இைத ைவ�தி+�பவ6 கடனD;1� 
ப�திரதார6 ஆவா6. 

 
45 ஆ) விள)க �றி�� வைரக.  

    அ. பகரா� 
i) ஒ+ ெபா>) <;ட�தி� தன)�� பதி� கல0>ெகா�ள உ,�பினரா� நியமி)க�ப1 

ஒ+ நபைர) �றி�பேத பகரா� என�ப1.  
ii) பகராைள நியமி)� ஆைண� ப�திர( பகரா� எV ெசா� �றி)�.  

            பகரா� �றி�த கீ^)க
டவ/ைற) க+�தி� ெகா�Lத� ேவ
1. 

1. பK� (தAைடய நி,ம உ,�பின6கL)�, பகராைள நியமி)� உ�ைம உ
1. 
2. நி,ம�தி' உ,�பினராக பகரா� இ+)க ேவ
Cய அவசிய இ�ைல. 
3. பகரா� <;ட�தி� கல0> ெகா�ளலா. ஆனா�,அK� ேப� உ�ைம அவ6)� 

இ�ைல. 
4. வா)��பதிH நைடெப/றாெலாழிய, பகராL)� வா)� ெசA�> உ�ைம இ�ைல. 
5. ஒ',)� ேம/ப;ட பகரா�கைள ஒ+ உ,�பின6 த' சா6பி� நியமி)கலா. 

  ஆ. �ைறெவ
 
i) ஏேதV ெபா+� �றி�>@ ெச�ல�த)க வைகயி� தD6மான நிைறேவ/ற 

நைடெப, <;ட�தி� ேந�ைடயாக) கல0>ெகா�ள ேவ
Cய �ைற0தளH 
உ,�பின6 எ
ணி)ைகேய �ைறெவ
 ஆ�. 

ii) நி,ம@ ெசய�(ைற விதிக��ைறெவ
 எ'ன எ'பைத) �றி�பி1. 

இவ6 நி,ம�தி' 
உ�ைமயாள6 ஆவா6. 

இவ6 நி,ம�தி' கடனாள6 ஆவா6. 

2 இலாப இவ+)� பKகாதாய 
வழKக�ப1. 

இவ+)� கடனD;1� ப�திரKக� மீ> 
வ;C வழKக�ப1. 

3 ஒ��த� நி,ம இலாப 
ஈ;Cயி+0தாA,பKகாதாய 
வழKக இய)�ந�' ஒ��த� 
ேதைவ. 

கடனD;1� ப�திரKக� மீ> வ;C வழKக 
யா+ைடய ஒ��தA ேதைவ இ�ைல. 

4 ெபா,�� ைவ�>�ள பK�க� மீ> 
ெசA�த�படாத ெதாைக)� 
ம;1ேம ெபா,�பா�. 

ெபா,�� ஏ> இ�ைல. 

5 வ;ட�தி� 
ெவளியி1த� 

நிப0தைன)� உ;ப;1 
ெவளியிடேவ
1. 

நிப0தைனக� ஏ> இ�ைல. 

6 ெசா�>)க� 
மீ> பிைன 

நி,ம@ ெசா�>)க� மீ> 
பிைண ஏ> இ�ைல. 

நி,ம@ ெசா�>)கைள பிைணயாக 
ெப/,�ளா6. 
 

7 தி+ப� 
த+த� 

மீ�த� ('V�ைம� 
பK�க� தவிர ம/றைவ 
தி+பி� தர� த)கத�ல. 

கடனD;1� ெதாைகைய� தி+�பி� 
தரேவ
1. 

8  <;ட பK�தார6 நி,ம) 
<;டKகளி� கல0>ெகா�ள 
உ�ைம உ
1.  

கடனD;1� ப�திரதார6 நி,ம) 
<;டKகளி� கல0> ெகா�ள 
உ�ைமயி�ைல. 

9 `லதன 
தி+ப� 
ெப,த� 

கடனD;1� ப�திரதார6 தன> 
ெதாைகைய ெப/ற 
பிற�தா' பK�தார6 
ெதாைக கிைட)�. 

கடனD;1� ப�திரதார6 தன> ெதாைகைய 
பK�தார+)� ('ேப ெப,கிறா6 

10 இலாப�தி' 
அளH 

நி,ம�தி' இலாப�தி/)� 
ஏ/ப மா,. 

வ;C வ Dத மாறா>. 
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iii) தனி வைரய, நி,மமாயி', �ைற0த> இ+ உ,�பின6கL, ெபா> வைரய, 
நி,மமாயி' 5 உ,�பின6கL ேந�� வ0> <;ட�தி� கல0>ெகா�ள ேவ
Cய 
�ைறெவ
 ஆ�. 

iv) அைவ) <;ட�ைத� ெபா+�தவைர இய)�நரைவ உ,�பின6களி� `'றி� 
ஒ'றா� 

v) <;ட�தி� �ைறெவ
 எ�>ைண ேப6 வ0>�ளன6 எ'பைத) கண)கிட, பகரா� 
ேச6�>) கண)கிட) <டா>. ேந�ைடயாக வ0தி+)�ம உ,�பின6களி' 
எ
ணி)ைகையேய க+�தி� ெகா�ள ேவ
1. 

vi) <;ட தன> அAவைல ெதாடK� ேபா> �ைறெவ
 இ+0தா� 
ேபா>மானதா�. 

   இ. நிக^@சி) �றி�ேப1  
� நி,மெமா'றி' ப�வைகயான <;டKக� ஒdெவா'றிA எ1)க�ெப/ற 

(CHகளி' உ
ைமயான, ச�யான பதிHக�தா' நிக^@சி) �றி�ேப1 
என�ப1கிற>. 

� நிக^@சி) �றி�ேப1 �+)கமாகH, உ
ைமயானதாகH, வ+ணைன வா6�ைதக� 
அ/றதாகH இ+)க ேவ
1. 

        நிக^@சி) �றி�ேப;C� காண�ெபற ேவ
Cயைவ. 

1. <;ட�தி' த'ைம அதாவ>, ஆ
1� ெபா>) <;டமா, சிற���    ெபா>)<;டமா, 
(இய)�ந6) அைவ) <;டமா எ'ற விவர. 

2. <;ட நா�, கால, இட ஆகியன� ப/றிய விவர. 
3. <;ட� தைலவ6, இய)�ந6க�, ெசயல6 ஆகிேயா6 ெபய6கL, வ0தி+0த 

உ,�பின6த எ
ணி)ைகF. 
4. நிக^@சி நிரலி� �றி�பி;ட வ�ைசயி�, நைடெப/ற நிக^@சிகளி' �+)க. 
5. <;ட�தி� நிைறேவ/ற�ப;ட தD6மானKக� 
6. <;ட� தைலவ�' ைகெயா�ப (நாLட') 

46. அ) பK� மா/றக --  வைரவில)கண எM>க. பK� மா/றக�தி' இய��க� 
( `', ) ம/, பணிக�( `', ) விள)�க. 
   வைரவில)கண : 

� ப�திரKக� ஒ�ப0த@ (ஒMKகா/,@) ச;ட 1956-' பC பK� மா/றக எ'ப>, 
”பK�� ப�திரKகைள வாK�த� அ�ல> வி/பைன ெசEத�, அவ/ைற@ ச6ீப1�>த�, 
க;1�ப1�>த� ேபா'ற ேநா)கKகL)காக அைம)க�ப;ட பதிH ெப/ற அ�ல> 
அdவாறி�லாத நி,வன அ�ல> தனி நப6களி' அைம�பா�”. 

இய��க� :  
1. அ> ப�திரKகைள வாK�த�, வி/பைன ெசEத� ேபா'ற ெசய�க� நைடெப, 

இடமா�. 
2. பK� மா/றகKக�, பதிH ெப/ற அ�ல> அdவா, இ�லாத த'னி@ைசயான சKகமா�. 
3. பK� மா/றகKக� தKகL)காக வியாபார ெசEவதி�ைல. தKக� உ,�பின6கL)� 

நி,ம� ப�திரKகளி� வாணிப ெசEவத/கான வசதிகைள@ ெசE> த+கி'றன. 
4. பK� மா/றகKகளி� ெசEய�ப1 வியாபார க1ைமயான ச;ட தி;டKகL)� உ;ப;ட>. 

ஒdெவா+ நடவC)ைக)� ச;ட தி;டKக� வ�)க�ப;1�ளன. 
5. ஒdெவா+ பK� மா/றக(, தன)��ய ச;ட தி;டKகைள உ+வா)கி) ெகா�கிற>. பK� 

மா/றகKகளி' ச;ட தி;டKகL)� உ,�பின6க� க;1�ப;1 நட�த� ேவ
1. 
�றபாக நட)� உ,�பின6க� அ� பதவியிலி+0> வில)க�ப1வ6. 

6.  பK� மா/றகKகளி' அAவ� ப;Cயலி� ேச6)க�ப;ட ப�திரKக� ம;1ேம இK�) 
ைகயாள�ப1கி'றன. நி,மKக�, அற)க;டைள அர�க�, நகரா
ைம) கழகKக� 
ேபா'றவ/றிVைடய ப�திரKகL இK�) ைகயாள�ப1கி'றன. 
 

பணிக� :  
1. உடனC@ ச0ைத 

� பK� மா/றக, ப�திரKகL)� நD6ைம த'ைமையF உடனC ம/, ெதாட6@சியான 
ச0ைதையF ஏ/ப1�>கிற>.  

� இதனா� தKக� ேசமி�ைப) �,கிய கால�>)�) <ட (த\1 ெசEய ம)கைள 
ஈ6)கி'ற>. 

2. ேசமி�ைப� திர;1த� 

� தனி�ப;ேடா6, வியாபார நி,வன, <;1றH அைம�� ஆகியவ/றி' ேசமி�ைப� திர;C 
ப�திரKகளி� (த\1 ெசEய பK� மா/றகKக� உதHகி'றன. 

       3. `லதன ஆ)க 
� பK� மா/றக, ேசமி�ைப� திர;1வ>ட' ெபா>ம)கைள ேசமி)கH g
1கிற>. 
� இ> `லதன ஆ)க�தி/� வழிவ�)கி'ற>. 

46 ஆ. ஏேதV ஐ0>  <;1றH@ சKகKகளி' வைககைள எM>க. 
1. ேவளா
ைம கட' சKகKக� 

� ஒ+ கிராம�திA�ள விவசாயிகளா� ெபா>வாக அைம)க�ப1 கட' சKகமா�. 
விவசாய சா60த உ/ப�தி ம/, உ/ப�தி சாரா ேநா)கKகL)காக உ,�பின6கL)� 
கட' வசதியளி)கிற>.  

� இ@சKகKக� ஊரக நாணய@ சKகKக� (அ) பிரதம நாணய@ சKகKக� எ', 
அைழ)க�ப1கி'றன. 

2. ேவளா
ைம@ சாரா கட' சKகKக� 
� ேவளா
ைம@ சாரா கட' சKகKக� ஊரக ம/, நக6��றKகளி� உ�ள ம)களா� 

அைம)க�ப1கிற>.  
� இத' ேநா)க உ,�பின6கL)� உ/ப�தி@ சா60த ேநா)கKகL)� உதவி ��வதா�. 

அைவ `', வைககளாக� பி�)க�ப1. 
                1. நகர வKகி  2. பணியாள6 கட' சKகKக�  3. ெதாழிலாள6 கட' சKகKக� 

3. நாணய சாரா சKகKக�  
� இ0த சKகKக� ெபா+ளாதார பிர@சைனகL)� ஒ+ தD6வா�. 
�  இ> ெபா+ளாதார பிர@சைனF�ள ம)களா� அைம)க�ப1வ>.  
� இ> இர
1 பி�Hகளாக� பி�)க�ப1. 

                1. ேவளா
ைம சாரா கட' சKகKக�  

                2. ேவளா
ைம@ சாரா கட' சாராத சKகKக� 

 4. ேவளா
ைம@ சாரா கட' சKகKக�  

� இ0த சKகKக� உ,�பின6களி' �ைற0த வள�ைத ைவ�>)ெகா
1 �ைற0த 
வ;Cயி� கட'ெபற@ ெசEகிற>.  

� இ> உ,�பின6களி' ெபா+;கL)� ச0ைதயிடH, ப
ைண ெசEயH, ெதாழி� 
ேசைவகைளF ெசEகி'ற>.  
பி' வ+பைவ இத' வைககளா�. 
அ. <;1றH ச0ைதயி1த� சKக 

              ஆ. <;1றH ப
ைண ேசைவ சKக 

              இ.  ெதாழி/சாைல <;1றH சKக 

   5. ேவளா
ைம சாரா கட' சாரா சKகKக� 
� இ0த@ சKகKக� ந1�தர ம/, பி'தKகிய வ+வாE உ�ள ம)கL)� உதவி ��ய 

ெதாடKக�ப;டதா�. 
�  இத' (த'ைம ேநா)க பலவைகயான ேசைவக� உ,�பின6கL)� �ைற0த 

ெசலவி� ெசE> த+வதா�. 
          அத' ப�ேவ, வைககளாவன. 

             1. hக6ேவா6 <;1றH      2. உ/ப�தியாள6 <;1றH   3. <;1றH வ D;1 வசதி  

             4. <;1றH ப
டகசாைல 
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47. அ) <;டா
ைம – தனியா� வணிக ேவ,பா1க� யாைவ? 

 
47.ஆ) பK� மா/றக�தி' ந'ைமக� யாைவ?  

       நி,ம�தி/� ந'ைமக� : 
1. பK� மா/றக�தி� ைகயாள�ப1 பK�கைள) ெகா
1�ள நி,ம�தி' மதி�� 

`லதன@ ச0ைதயி� உய+. நி,ம வAவான> எ'ற எ
ண உ+வா�. 
2. ஒ+ நி,ம�தி' ப�திரKகL)கான ச0ைதைய வி�வைடய@ ெசEகி'ற>. அதாவ> 

நி,மKகளி' பK�கL)�� பர0த அளவிலான ச0ைத கிைட)கிற>. 
3. பK� மா/றக�தி�, பK�க� வி/க ம/, வாKக�ப1வதா�, நி,ம�தி' வ+வாE, 

பKகாதாய ம/, ெசா�> மதி��கேளா1 ஒ�பி1ைகயி� நி,ம�தி' பK�களி' 
மதி�� <1கி'ற>. இ> நி,ம ேவெறா+ நி,ம�ேதா1 இைண)க�ப1ெபாM> 
சாதகமான ேபர�ைத� ெபற உதவி ெசEகிற>. 

வ. 
எ
 

த'ைமக� <;டா
ைம தனியா� வணிக 

1 ச;ட இ0திய) <;டா
ைம@ 
ச;ட, 1932 ெநறி�ப1�>கிற> 

தனி@ ச;ட ஏ>மி�ைல. 

2 உ,�பின6 
எ
ணி)ைக 

�ைற0த அளH இர
1ேப6. 
அதிக அளH : வKகி�ெதாழி� எனி� 10 
ேப6, 
 இதர ெதாழி� எனி� 20 ேப6 

ஒ+வ6 ம;1ேம 

3 உட'பா1 இ> உட'பா;டா� உ+வா)க�ப1கிற>. 
 

உட'பா1 அவசிய 
இ�ைல. 

4 பதிH பதிH க;டாய இ�ைல  பதிH ேதைவயி�ைல 

5 உ�ைமF 
க;1�பா1 

<;டாளிகளிட உ�ைமF 
க;1�பா1 உ�ள> 

தனியா� வச உ�ள>. 

6 ேமலா
ைம அைன�> <;டாளிகL)� 
ேமலா
ைமயி� பKேக/க உ�ைம 
உ
1 

தனி நபரா� ேமலா
ைம 
ெசEய�ப1கிற> 

7 (த� இதி� ஒ',)� ேம/ப;ட 
நப6க� (தலி1கிறா6க�. 

ஒ+ நப6 ம;1 
(தலி1வா6. 

8 ெபா,��  <;1�ெபா,�� தனி நப6 ெபா,�� 

9 (கைம ஒdெவா+<;டாளிF 
<;டா
ைமயி' (த�வராகH 
ம/ற <;டாளிகளி' 
(கவராகH க+த�ப1கிறா6 

தாேன (கவராக  
ெசய�படலா அ�ல> ஒ+ 
(கவைர நியமி�>) 
ெகா�ளா. 

10 இலாப� பகி6H ஒ��)ெகா
ட விகித�தி� 
இலாப அ�ல> ந;ட�ைத 
பகி60> ெகா�வா6க� 

இலாப அ�ல> ந;ட�ைத 
ஒ+வேர ஏ/கேவ
1. 

11 ேவைல� 
ப��� 

<;டாளிக� ேவைலைய பகி60> 
ெகா�வா6க� 

தனிநப6 எ'பதா� 
ேவைல� பகி6H இ�ைல 

12 ெதாழி� 
இரகசிய 

<;டா
ைமயி� ெதாழி� 
இரகசியKகைள கா�த� கCன 

ெதாழி� இரகசியKகைள 
கா�த� எளி> 

13  வா^H நிைல�த� த'ைம�ைறH நிைலய/ற> 

4. பK� மா/றக த+கி'ற மைற(கமான உதவிகளா� �திய நி,மKக� `லதன@ 
ச0ைதயி� எளிதாக� தன)�� ேதைவயான (த\;Cைன� ெபற (Cகிற>. 

5. ஊக வணிக6களி' ெசய�பா;Cனா� ப;Cயலிட�ப;ட ப�திரKகளி' விைலகளி� 
அC)கC ஏ/ப1 ஏ/ற�தா^Hக� �ைறகி'றன. 

       (த\;டாள+)� ந'ைமக�: 

1. பK� மா/றகKக� (த\;டாள6களி' வி+�ப�ைதF ஆ6வ�ைதF 
பா>கா)கி'றன. (த\;டாள6க� தம> வி+�பேபால ப�திரKகைள உடனCயாக 
வாKகH வி/கH ஏ/ற ஆய�த@ ச0ைதயாகH இைடயறா@ ச0ைதயாகH இைவ 
விளK�கி'றன. தரக6களா� அவ6க� ஏமா/ற�பட மா;டா6க�. 

2.  ப�திரKகL)கான நிைலயான ச0ைதையF (த\1கL)கான நD6ைம� 
த'ைமையF அளி)கி'ற>. 

3. பK� மா/றக�தி� வாணிக ெசEய�ப1கி'ற ப�திரKக� கட'கL)� ந�ல 
பிைணயKகளாக ஏ/,)ெகா�ள�ப1கி'றன. 

4. நி,மKகளி' ப�திர மதி��கைள, விைல���ளிகளாக� பK� மா/றகKக� 
தினச�யாகேவா அ�ல> ப+வகால (ைறயிேலா ெவளியி1வதா�, (த\;டாள6க� 
தKக� (த\;C' உ
ைமயான மதி�ைப அறி0> ெகா�ள (Cகிற>. 

5.  ந�ல நிதி நிைலைமFைடய நி,மKகளி' பK�க�தா' ெப+பாA 
பK�மா/றக�தி� வாணிக ெசEய�ப1கி'றன. அதனா� (த\;டாள6க� நிதி 
நிைலைம சரீழி0த நி,மKகளி� (த\1 ெசEவதிலி+0> பா>கா)க�ப1கி'றன6. 

     ச(தாய�தி/� ஆ/, ேசைவக� 
1. பK� மா/றகKக� (த\;டாள6களி' ேசமி�ைப நி,மKகளி' ப�திரKகளி� 

(த\1 ெசEவி�பதி' `ல நா;C' ெபா+ளாதார வள6@சி)� உதவி ��கி'றன. 
ெப+மளH `லதன உ+வா)க�ைதF ஏ/ப1�>கி'றன. 

2. ப�திரKகளி' வி/பைனைய ஊ)க�ப1�தி, (வி�வைடய@ ெசE>) சிற�பாக 
ேமலா
ைம ெசEய�ப1 நி,மKகளி' நிைலைமைய உய6�>கி'றன. 

3. ந'� நி6வகி)க�ப1 நி,வனKக� �லபமாக நிதி வளKகைள� ெப,வத/�� பK� 
மா/றகKக� உதHகி'றன. 

4. அர�)�� ேதைவயான நிதிைய ம)களிட கடனாக� ெப,வத/�, நா;C/� 
()கிய�>வ வாE0த வள6@சி� தி;டKகைள அர� நிைறேவ/,வத/� 
உதHகி'றன. 

5. கிைட�த/க�ய நிதி வளKகைள@ சிற0த (ைறயி� பய'ப1�த� பK� மா/றகKக� 
உதHகி'றன. 

6. நா;C' ெதாழி� நிைலைய அளவி1 க+வியாக� பK� மா/றகKக� 
ெசய�ப1கி'றன. ப�ேவ, ப�திரKகளி' விைல ஏ/ற இற)கKகளி' `லமாக 
நா;C' ெபா+ளாதார� ேபா)கிைன அைவக� பிரதிபலி)கி'றன. 
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