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அல� – 1. ெதாழிலி% அ&'பைட+ ,-க/ 

 அ0தியாய2 1.  இ4திய0 5ைண+ க7ட0தி% வாணிக வரலா;-' பி%னணி 
 
�-விைட வினா+க/. 

 
1. ப7டமா;->ைற எ%றாA எ%ன? 

� பண' பBமா;ற2 இட2 ெபறாமA, ஒD ெபாDைள+ ெகாF05 ேவ- ெபாDைள' 

ெப-2 வணிக >ைறேய ப7டமா;- வணிக >ைறயா�2. 

                                                                             (அAல5) 
� ஒD ெபாD/, ம;ெறாD ெபாDI+�  மா;றாக'  பBமா;ற2  ெசKய'பF2  >ைறைய'  

ப7டமா;- >ைற  எனலா2. 

 
2. நாளMகா& எ%றாA எ%ன? 

� பா7&யN ஆPசி+ கால0திA  ெபாD/க/ வி;�2 இட0திைன அMகா& என 
அைழ+க'பPட5 

� அ' ெபாD/களி% வி;பைன,  பகலிA  நட4தைத  நாளMகா& என அைழ+க'பPட5.. 

 
3. அAலMகா& எ%றாA எ%ன? 

� பா7&யN ஆPசி+ கால0திA  ெபாD/க/ வி;�2 இட0திைன அMகா& என 
அைழ+க'பPட5 

� அ' ெபாD/களி% வி;பைன,  இரவிA நட4தைத அAலMகா& என அைழ+க'பPட5.. 
 

சி-விைட வினா+க/.  

1. வணிக2 ெபாD/ தDக. 

� ெபாDளாதார நைட>ைற'  பணிகேளாF  ெதாடNRைடய உ;ப0தி, பBமா;ற2, 

விநிேயாக2, ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகளி%  TகNU  ெதாடNபான  பணிகைள 

ேம;ெகா/I2 5ைறேய  வணிக2  என'பF2. 

 

2. மDVNபா+க2 ம;-2 பP&ன'பா+க2 - விள+�க. 

� W2RகாN  ேபா%ற ெபBய நகர0திA,  மDVN'பா+க2 (உ/நாPF நகர2) ம;-2 

பP&ன'பா+க2 (கடேலார நகர2) ஆகியைவ உணU'ெபாD/க/ ம;-2  இதர 

பAெபாD/க/ வியாபார2 ெசKய+,&ய இடMகளா�2.  
� இைவ அMகா&கைளX2 , ெபD வியாபாBகைளX2  ெகா7&D4தன. 

� ெவளிநாPF வN0தக2  சிற'பாக நைட ெப-2 இடMகளாக இைவ இD4தன. 

 
3. ப7ைடய  தமிYநாP&%  வN0தக வளNZசியிA  சMககால0தி%  பM�  எ%ன? 

� ேம;�0  ெதாடNZசி  மைலகI+� இைடேய, அடN4தகாPF'  ப�தியிA சாைல 
அைம052, 

� ெபDவழி  என'பF2  தைரவழி  ெநF[சாைலக/ அைம+க'பPF2, 

�  5ைற>கMக/,  கலMகைரவிள+க2, ப7டக கா'பகMக/ என அயAநாPF வN0தக 

ஊ+�வி'R  நடவ&+ைககைள அரசாMக0தாA உDவா+கி0  தர'பP&D4த5. 
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4. பா7&யN  ஆPசி+கால0திA  உDவா+க'பPட 5ைற>கMக/ யாைவ? 

 

1. ெகா;ைக     2.  சாலி]N    3. காயAபP&ன2     4.    மDMகாVNபP&ன2   5.  �மB 

 
5. ெசAவ0ைத உDவா+�வ5 ப;றி அN0தசா0திர0திA எ%ன ,ற'பPF/ள5? 

 
� சாண+கியB% அN0தசா0திர2 வழியாக, 2000 ஆ7FகI+� >4ைதய ச4ைதயி% 

வரலா;ைற0 ெதB45 ெகா/ள >&கிற5.  

�  வியாபார2 ஓBட0திA  ைமய'பF0த' பPF2,  

� உ;ப0தி ெசKய'பPட ெபாD/க/யாU2 ,  �றி'பிF2 ஓBட0திA வி;பைன+�+ 

ெகா7F வரZ ெசK5, நகர0திA வB ெசa0திய பி%  வி;க அbமதி+க' பPF2 

�  சில வணிகNகைள மPF2, கPF'பாPF அaவலராA  நிNணயி+க' பPட விைலயிA 

வி;பைன ெசKய ைவ052,  

� உ/cN ெபாD/கI+� 5 சதவ dத>2, ெவளிநாPF'  ெபாD/கI+� 10 சதவ dத>2 

இலாப வர2R  நிNணயி+க'பPF2,  

� கDVல2, வBவிதி'R, ெதாழி;சாைலக/, வணிக2, விவசாய2, ம;-2 இய;ைக 
வளMக/ ஆகியவ;-+�  >+கிய05வ2  ெகாF+க' பPடத% வாயிலாக,  

� அரe  ேமலா7ைம ம;-2  ம+க/ நல%  இர7ைடையX2, சமநிைலயிA 

பராமB05/ள5 எ%பைத அறி45 ெகா/ள >&கிற5. 

 

ெபDவிைட வினா+க/.  

1. வணிக0தி% பAேவ- தைடகைள ,-க.  

1. ஆ/சாN தைட  

� ெபாD/க/ ேதைவ'பF2  நபNகைளX2, நியாயமான விைலயிA வாMக 
விD2RபவNகைளX2 ெதாடNR ெகா/ள >&யாத  நிைல உ/ள5.  

� உ;ப0தியாளD2  TகNேவாD2  ஒDவD+ெகாDவN அறி>க2  ெசK5  ெகா/I2 

ச4தN'ப2  ஏ;பட  வாK'ேப கிைடயா5.  

� இ+�ைறபாேட ஆ/சாN தைட என'பF2. 

� வணிக0தி% >+கிய அMகமாக0 திகg2  வியாபார2  இ+�ைறபாPைட நd+க 
உதUகிற5. 

2. இட0 தைட 

� ெபாDPக/, ஒD  இட0திA  உ;ப0தி  ெசKய'பPF , நாF >gவ52  ம;-2  உலக2 

>gவ52 உ/ள  TகNேவாNகI+�  வி;பைன  ெசKய'பFகிற5. 

� உ;ப0தியாைளைரX2, TகNேவாைரX2 பிB+�2 hரேம இட0தைட என'பFகி%ற5. 
� இ0தைட, ேபா+�வர0தி% iல2 நd+க' பFகி%றன.  

 

3. கால0  தைட 

� ஒD �றி'பிPட கால0திA  மPF2  உ;ப0தி  ெசKய'பF2 ெபாDPக/ ஆ7F 

>gவ52 ேதைவ ஏ;பF2. 

� ேதைவைய+ கண+கிA  ெகா7F  ேபரளU உ;ப0தி  ெசK5,  TகNேவாBட2 வி;க0  

தயாN நிைலயிA  ெபாDPகைள ைவ0திD+கேவ7F2. 

� ப7டக+கா'பாக2 கால0தைடைய நd+�கிற5. 
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4. இடN ம;-2 ெபாDPக/  தர2 ெகடாமA இD+க0 தைட 
� ெபாDPக/ >ைறயாக சி'ப2 கPFதA  ம;-2  நவ dன �ளிNசாதனவசதி ெகா7ட 

ப7டகசாைலக/ ஆகியவ;றாA ெபாDPகளி% தர2 �ைறயாமA 

பா5கா+க'பFகிற5.  

� ெபாDPக/ WZசிக/, எலிக/, ஆவியாதA ேபா%றைவகI+� எதிராக 

பா5கா+க'பFகி%றன. 

5. நPட இடNபாPF0  தைட 

� ஓBட0திலிD45 ம;ெறாD இட0தி;� இD'R ைவ+க ெபாDPகைள+ ெகா7F 
ெசAa2 ேபா5, ஆPகளாa2, இய;ைகயாa2 நPட2 ஏ;பட வாK'R உ7F.  

� இjவிடN தd+கா'பீF, கடAசாN கா'பீF  ம;-2 ெபா5+கா'பீF  iல2  நPட2 
நிவN0தி ெசKய'பFகி%றன 

6. அறிUசாN  தைட 

� ச4ைத நிலவரMகைள' ப;றி0 ெதB45 ெகா/ள >&யாததாA TகNேவாN தரமான 
ெபாDPகைள நியாயமான விைலயிA வாMகஇயலாமA ேபாKவிட+,F2. 

�  இ5 அறிUசாN தைட என'பF2. 

� நAல விள2பர2  ம;-2 வி;பைனயாளN ேசைவக/ iல2 இ0தைட 
நd+க'பFகி%றன. 

7. ப7ட' பBமா;ற0 தைட  

� பண2, ப7ட'பBமா;ற0திA >+கிய பM� வ�+கிற5. 

�  ெபாDPகI+� உ7டான சBயான விைலைய ெசa05வத%  iல2 எ4தெவாD 

தயாB'R அAல5 ேசைவையX2 வாM�தA ம;-2 வி;ப5 ஆகியவ;ைற 
ெசயAபF05கிற5. 

8. நிதி0 தைட  

� உ;ப0தியாளNகI+�2, வN0தகNகI+�2  அவசியமான ேநர0திA ேதைவயான நிதி 
கிைட'பதிAைல.  

� நிதி ஆதார2 �ைற45, வியாபார2 தைட'பFதேல நிதி0 தைட என'பFகி%ற5. 
� இ0தைட, வMகி ம;-2 நிதி நி-வனMகளாA நd+க'பFகி%றன. 

 

 

2. ப7டமா;- >ைற+கான நிப4தைனகளாக  ,ற'பPF/ளன யாைவ? 

                ஒjெவாDவD2  ேதைவ+� அதிகமாக' ெபாDPகைள இD'பிA    

             ைவ0திD+க ேவ7F2.  

1. இDவD+�2 அ'ெபாDPக/, உBைம மா;-0 ேதைவயாக இD+கேவ7F2.  

2. பBமா;ற0தி% ேபா5 இDவD+�2 ேநர&0 ெதாடNR >+கியமாக+ கDத'பF2.  
 

 

3. ப7டமா;- வணிக0தி% தைடக/ யாைவ? 
 

1. இDவDைடய ேதைவக/ உட%பா&AலாமA இD0தA  

� இDவBA, >தலாமவDைடய உபB' ெபாDPக/ இர7டாமவD+�0 ேதைவயாகU2, 
�  இர7டாமவDைடய உபB'ெபாD/க/>தலாமவD+�0 ேதைவயாகU2 ஒ05+ 

ேபாகேவ7F2. 
�  இAைலெயனிA ப7டமா;ற2 நிகழா5. 
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2. ெபா5வான மதி'பீPF அளU இAலாைம 

� ஒjெவாD ெபாDI+�2 தனி0தனி மதி'R உ7F.  
� மதி'பீP&A யாெதாD ெபா5மதி'R2 பி%ப;ற'பFவ5 இAைல.  

� விைல மதி'பீP&%ைம+ காரணமாக'  ெபாDPக/ மதி'பீPF ஒ'RைமயிA  

தைடக/ உ/ளன. 

3. உ;ப0தியாளD+�2 TகNேவாD+�மிைடயிA ேநர&0 ெதாடNR இ%ைம 

 
� வி;ேபாD2 வாM�ேவாD2 எ'ெபாg52 ேநர&0 ெதாடNR ெகா/ள வாK'R 

ஏ;பFவதிAைல.  

� ஆனாA, இ2 >ைறயிA ேநD+� ேநராகZ ச4தி+க ேவ7&ய5 அவசிய2.  

4. உபB இD'R ைவ+க இயலாத நிைல 

 
� இ2>ைறயிA, ெபாDPக/ ேதைவ+� அதிகமாக+ ைகயிD'ப இAைலெயனிA, 

வணிக2 நைடெபற வழி ஏ;படா5. 
 

 

4. வடஇ4தியாவிA வணிக2 ம;-2 வியாபார0தி% வளNZசிையவிவB. 

1. பாAப% >தA >தலாக eAதானாக இD4த ேபா5,  அடN4த வன'ப�திகளிA 

பாைதைய உDவா+கி வியாபார2  ெசKயவழி வ�0தாN.  

2. அலாUதி% கிAஜி ெபாD/களி% விைலகைள+ �ைற05 வியாபார 

வளா்ZசிையெபD+கவழி வ�0தாN. ேமa2, ெபNசியாவிலிD45 ெவளிநாPF' 

ெபாDPகைள இற+�மதி ெசKயமானிய2 வழMகி  ஊ+க'பF0தினாN.  

3. அேரபியNக/ ெவளிநாPF வN0தக0திA ஆதி+க2 ெசa0தினN.  

4. தமிழNக/,�ஜரா0தியNக/ இ4திய வN0தகNகைள ஒD ேபா52 நe+க நிைன0த5 
இAைல.  

5. கடேலார வN0தக2, மாNவா&க/ ம;-2 �ஜரா0தியNக/ ைககளிA இD4தன.  

6. ம0திய ம;-2 ேம;� ஆசிய நில'ப�தி வN0தக2 இ45+களிA 

>AகானியNகளிட>2 ஆ'கானியN, ம;-2 ஈரானியNகளிA �NசானியNகளிட>2 

இD4த5.  

7. ெவ/ளி ம;-2 தாமிர2 அ&'பைடயிA நாணய>ைற நி-வ'பPF, eAதா% 

காலகPட05+�/ வN0தக2 ெசழி0ேதாMகிய5.  

8. காWA, அேரபியா, ஐேரா'பா, ேம;� ஆசியா ம;-2 சனீாவிA இD45 �திைரக/, உலN 

பழMக/, விைலXயN4த க;க/, க7ணா&' ெபாDPக/, உயNதர ஜUளி, கZசா'பPF, 

பவள'பாைறக/, வாசைன எ7ெணK,  ேபா%றைவகைள இ4தியா இற+�மதி 
ெசKத5.  

9. இ4திய தயாB'Rக/ கிழ+� ஆ'பிB+கா, மலாயா, சனீா, ஆ'கானிsதா%, ம0திய 

ஆசியா  ம;-2  ெபNசியா ஆகிய  நாFகI+�  ஏ;-மதி  ெசKய'பPடன.  

10. ைகபN கணவாK, ஈரா+, Rகாரா ஆகிய இடMகளிலிD45 வ4தவNக/ மலபாN, �ஜரா0, 

காலிகP, கா2பாP ம;-2 மMகIN ஆகிய இடMகளிA �&ேயறி ஒD ெபBய வணிக 

உலக0ைத தMக/ கPF'பாP&;�/ ெகா7&D4தனN.  
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அ0தியாய2 2.  ெதாழிலி% ேநா+கMக/ 
 

 

�-விைட வினா+க/.  

1.  ெபாDளாதார நடவ&+ைகக/ எ%றாA எ%ன? 

� இலாப2 ஈPFவத;காக ேம;ெகா/ள'பF2 அைன05 நடவ&+ைககI2 

ெபாDளாதார  நடவ&+ைகக/ ஆ�2. 

 
2. ெதாழிA எ%றாA எ%ன? 

� இலாப2  ஈPF2 ேநா+�ட%, ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKவ52, விநிேயாக2, 

ெகா/>தA  ம;-2  வி;பைன  நடவ&+ைககைள ேம;ெகா/வ52   ெதாழிலா�2. 

 
3. சிற'R0  ெதாழிA எ%றாA எ%ன? 

� அ4த4த5ைறயாA , அத;ெகன நிNணய2  ெசKய'பPட, உயNகAவி0 த�தி  ம;-2 

நிRண05வ2  ெப;றவNகளாA  வழMக'பF2  சிற'பான பணிக/ சிற'R0 
ெதாழிAக/ ஆ�2.  
 

( எ.கா ) வழ+கறிஞNக/,  பPடய+ கண+காளNக/,  மD05வNக/, ெபாறியாளNக/      
         வழM�2  பணிக/. 

 
4. ேவைல எ%றாA எ%ன? 

� ,லி  அAல5  ஊதிய0தி;காக  ம;றவNகI+�  பணி ெசKவ5  ேவைல 
ஆ�2. 

 
5. ெதாழிA ெசயAபாFகைள எ4த அ&பைடயிA வைக'பF0த' பFகிற5?  

� அளU,   உBைம ம;-2 பணிக/ அ&'பைடயிA வைக'பF0த'பFகிற5. 
 
 

6. சி;றளU  ெதாழிAக/ எ%றாA எ%ன? 
� �ைற4த iலதன>2,  �ைற4த அளU  பணியாளNக/ மPFேம ேபா5மான 

ெதாழிலைமபி;� சி;றளU ெதாழிAக/ என'பF2. 
எ.கா : ைக0தறி ெநசU.   
 

7. ேபரளU  ெதாழிAக/ எ%றாA எ%ன? 
� அதிக iலதன>2,  அதிக அளU  பணியாளNக/ ெகா7ட ெதாழிலைமபி;� 

ேபரளU ெதாழிAக/ என'பF2. 
               எ.கா :  ஜUளி ெதாழி;சாைல , உணU எ7ெணK பிB0ெதF+�2 ெதாழி;சாைல 

 
 

சி-விைட வினா+க/. 
 

1. மனித ெசயAபாFக/ எ%றாA எ%ன? விள+�க. 
� மனித%  தன5  தனி'பPட விD'பMகைளX2, ேதைவகைளX2 WN0தி  ெசK5 

ெகா/வத;காக  ேம;ெகா/I2  நடவ&+ைககைள மனிதZ ெசயAபாFக/ எ%- 
ெபயN. 

� இைவ இர7F வைக'பF2. அைவ --    
      ெபாDளாதாரZ ெசயAபாFக/ ம;-2 ெபாDளாதாரZ சாNப;ற 
ெசயAபாFக/. 
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2. சி- �றி'R வைரக.  (அ) ெதாழிA    (ஆ)  சிற'R0 ெதாழிA 

 

         (அ)  ெதாழிA: 
� இலாப2  ஈPF2 ேநா+�ட%, ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKவ52, விநிேயாக2, 

ெகா/>தA  ம;-2  வி;பைன  நடவ&+ைககைள ேம;ெகா/வ52   ெதாழிலா�2  

� ெதாழிலி% நடவ&+ைகக/ எ%ப5, 
1. iல' ெபாDPகைள வாM�வ5 

2. ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKவ5 

3. TகNேவாBட2 ெபாDPகைள ெச%றைடயZ ெசKவ5. 
                      (ஆ)  சிற'R0 ெதாழிA: 

� அ4த4த5ைறயாA , அத;ெகன நிNணய2  ெசKய'பPட, உயNகAவி0 த�தி  ம;-2 

நிRண05வ2  ெப;றவNகளாA  வழMக'பF2  சிற'பான பணிக/ சிற'R0 
ெதாழிAக/ ஆ�2.  
 

( எ.கா ) வழ+கறிஞNக/,  பPடய+ கண+காளNக/,  மD05வNக/, ெபாறியாளNக/      
         வழM�2  பணிக/. 

 
� சிற'R0 ெதாழிA ேம;ெகா/பவNகைள சிற'R0  ெதாழிலாளNக/ எனU2 அவNக/ 

ெபD2 வDவாK  சிற'R0 ெதாழிA கPடண2 எனU2 அைழ+க'பF2. 
 

3. ெதாழிலி%  கD05+கைள ( ேகாPபாFகைள ) விவB. 
� ெதாழிA எ%ப5 “இலாப2 ெப-2 ேநா+�ட% வழ+கமாக ெபாD/கைளX2 

பணிகைளX2 வி;பைன ெசKX2, பBமா;ற2 ெசKX2 நடவ&+ைக ஆ�2 ” 

எனவைரய-+க'பP&D+கிற5.  

� ேஜ2s  ஸyப%ச%  எ%பவர5  வைரவில+கண'ப& “ ெதாழிA  எ%ப5  இலாப2  

ஈPFவத;காக  ேம;ெகா/ள'பF2  ெபாDளாதார  நடவ&+ைக ஆ�2”. 

 
� ேஹேண எ%பவர5  வைரவில+கண'ப& “ெதாழிA எ%ப5 ெபாD/கைள 

வாMகி வி;பத% iல2 ெசAவ2 ேசN+�2  மனித நடவ&+ைக ஆ�2”.  
 

 

   4.   சி- �றி'R வைரக: 
       அ. தனியாN நி-வனMக/ : 

� தனி நபராA அAல5 தனி நபா்களாA உDவா+க'பPF,  நிNவாக2, கPF'பF05தA  
>தலினவ;ைற  ேம;ெகா/I2  ெதாழிA அைம'Rக/  தனியாN நி-வனMக/ 
என'பF2.  

� இ5 அரசாA உDவா+க'பPட5  அAல.  

              எ.கா :  தனியா/வணிக2 , ,Pடாளி  நி-வன2  

        ஆ. ெபா50 5ைற நி-வனMக/ : 

� அரசாMக0தி% iலமாக அAல5 அரசி% அதிகார2 ெப;ற >கைம iலமாக 

உDவா+க'பPF, சPட0தாA நட0த'பF2 ெதாழிலைம'Rக/ ெபா50 5ைற  

நி-வனMக/ ஆ�2.  

                     ெபா505ைற ெதாழிலைம'பி%  வ&வMகளாவன.  

1. 5ைறவாB அைம'R       2. ெபா5+ கழக2       3. அரe நி-ம2  

        இ. இைண நி-வனMக/ : 

� அரe2, தனிநபD2 ஒDMகிைண45 உDவா+கி கPF'பF052  

ெதாழிலைம'Rக/ இைண நி-வனMக/ ஆ�2.  எ.கா : மாDதி e{கி 
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ெபDவிைட வினா+க/.  

1. ெதாழிலி% சிற'பியிARக/ யாைவ?  ( அAல5 ) ெதாழிலி% த%ைமக/ யாைவ?   

 
அ. ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKதA / திரPFதA  

� மனித0 ேதைவையWN0தி ெசKய ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKதA அAல5  ஒ%- 

திரPடA ேவ7F2. 

      ஆ. வி;பைன (அ) பBமா;ற2  

� ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகைள வி;பைன  ெசKதA அAல5 பBமா;ற2 ெசKதA 
எ%ப5 ெதாழிலி% மிக >+கிய த%ைம  ஆ�2.  

� தனிநபN  த%bைடய  eய  ேதைவ+காக  5ணிைய ெநKதA எ%ப5 ெதாழிA 

ெசயAபாF  ஆகா5. 

      இ. ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவக/  ெதாடNRைடய5  

� ெபாDPக/ உ;ப0தி ெசKதA (அ) திரPFதA எ%ப5, TகNU  ெபாDPகளான 5ணி,  
ேபனா,  பிர|,  ைபக/ ஆகியவ;ைறX2, உ;ப0தி ெபாDPகளான இய4திர2  

சாN4ததா�2.  

� ேசைவக/ எ%ப5  மி%சார2, எBவாX, �&நdN வழM�தA ேபா+�வர05, வMகி, 
கா'பீF ேபா%றைவக/ ஆ�2. 

      ஈ. ஒgM� >ைறயிA  ெதாடNRைடய5  

� தனி'பPட>ைறயிA வாMகி வி;ப5 எ%ப5 ெதாழிலாகா5.  

� ெதாழிA நடவ&+ைகக/ ெதாடNZசியாக நைடெபறேவ7F2.  

       உதாரணமாக, ஒDவN இDச+கர ேமாPடாN வாகன0ைத வாMகி �றி'பிPட 
கால2  பய%பF0திய பிற�,  அைத இலாப0தி;� வி;- விPடாA அ5 

ெதாழிலாகா5.  

        ெபாDPகைள வாMகி  வி;�2 ெசயAபாFக/ ெதாடNZசியாக 

நைடெப;-+ ெகா7&D4தாA  மPFேம அைத ெதாழிலாக கDத'பF2. 
 

     உ.  இலாப  ேநா+க2  

� ெதாழிலி% மிக >+கிய0 த%ைம இலாப2 ஈPFவ5 ஆ�2.  

� மனித இன2 த%bைடய ேதைவகைள WN0தி ெசK5+ ெகா7F த%bைடய 

ெபாDளாதார நடவ&+ைககைள ேம2பF0தினாA ெதாழிA எனலா2.  

� சிலN இலாப2 ஈPF2 ேநா+�ட% அதிக நபNகைள ெதாழிலிA ஈF படைவ+கிறாNக/.  

     ஊ.  இடNபாP&;கான  ,-  

� ெதாழிலிA இலாப2 ஈPFதA எ%ப5 நிZசயம;றதா�2.  

� ஒD வைகயிA  த%bைடய  ெதாழிைல திற2பட நிNவாக2  ெசKதாa2  இலாப2 

எ%ப5 ,  TகNேவாN விD'R ெவ-'R, iல' ெபாD/ ப;றா+�ைற, ேபா+�வர05 

சி+கA,  மி%சார'  ப;றா+�ைற ஆகிய காரணிகைள சாN45 உ/ள5. 
� எனேவதா% இலாப2 ஈPFதA எ%ப5 இடNபாPைட எதிN ெகா/வத;கான 

ெவ�மதியாக கDத'பFகிற5.  

� ஆகேவ ெதாழிA  ெசயAபாFக/  இடNபாFகைள உ/ளட+கியதா�2.  
 
 
 
 
 
 
 



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS,PARANTHUR, KANCHIPURAM.    9629647613 

2. ெதாழிA, சிற'R0 ெதாழிA ம;-2 ேவைலவாK'R - ஓN ஒ'பீF ெசKக 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ெதாழிலி% ஏேதb2 ஐ45 ேநா+கMகைள விவB. 

 
1. ெபாDளாதார+ �றி+ேகா/க/ 

 
� ெதாழிAகளி% ெபாDளாதார  ேநா+க2  எ%ப5,  இலாப2  ஈPFவேத எ%றாa2,  

இலாப2 ஈPFவத;�  TகNேவாைர உDவா+�வதA, Rதிய TPபMகைள 
க7Fபி&0தA, வளMகைள >gைமயாக பய%பF05தA ேபா%றைவகேள மிக 

>+கியமானதா�2. 

ெதாழிA சிற'R0 ெதாழிA ேவைலவாK'R 
 
1.  உDவா+�2 

>ைற 

ேதா;-வி'பாளNகளி% 

>&Uக/,  பதிU 
ம;-2  பிற 

நைட>ைறக/ 

அைன052 

சPட0தி;� உPபPட5  
 

 
சிற'R0 
ெதாழிலைம'ைப 
உDவா+�தA, 

உ-'பினN சா%- 

ெப-தA.  
 

 
ேசைவ+கான ஒ'ப4த2 

அைம'ப5, நியமனக&த2.  
 

 
2.  பணியி% த%ைம 
சர+� ம;-2 ேசைவைய  

ெபா5 ம+கI+� அளி0தA. 
 

 
சிற'R0ேதNZசி 

 ெப;ற ேசைவைய  

வழM�தA.  
 

 
பணியாளNகI+�  

வழMகிய ெசயைல  

ெசKதA.  
 

3. த�தி 
�ற4தபPச த�தி எ%- ஏ52 
இAைல. 

�றி'பிPட பிBவிA 
சிற'R0 த�திX2, 
பயி;சிX2 
ெப-தA. 

 
 

�ற4தபPச த�தி 
ேதைவ இAைல 

4. அ&'பைட ேநா+க2 

ச>தாய0தி% ேதைவைய 
WN0தி ெசK5, இலாப2 
ஈPFவ5 
 

ேசைவ RBதA >தலாளிகI+� ெசயைல 
ெசK5 >&'ப5ட%, ,லி / 
ச2பள2 ெப-தA. 

5. ெவ�மதி 
இலாப2 

ெதாழிA>ைற 
கPடண2 

,லி / ச2பள2 
 
 

6. இடN 

இலாப2, நிZசயமான ம;-2 
நிZசயம;றதா�2. 
 

கPடண2 
நிZசயமான5 
ம;-2 
நிைலயான5 

நிைலயான ,லி / ச2பள2 
இடN ஏ52 இAைல 

7. உBைம மா;ற2 

சில நைட>ைறகைள' 
பி%ப;றி உBைம மா;ற2 
ெசKய'பF2 
 

உBைம மா;ற2 
ெசKய இயலா5 

உBைம மா;ற2 ெசKய 
இயலா5 
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2. சiக+ �றி+ேகா/  

� சiக நலைன ேப~வ5 எ%ப5, சில ெதாழிலைம'Rகைள,அறிய 

வைககைள,ச>தாய0தி;�  ந%ைம அளி+க+ ,&ய வைகயிA பய%பF0த' 
படேவ7F2.  

� எ4த ெதாழிA நடவ&+ைககைளX2 ச>தாய0தி;� சி+கA ஏ;பF052 வைகயிA 

அைமய+ ,டா5. 

 

3. நி-வன+ �றி+ேகா/  

� ெதாழிலைம'பி%  மிக >+கிய  ேநா+க2 , ெபாDளாதார0தி;� உதU2 வைகயிA  

ெதாடN45 ெசயAபாFக/ அைமய' ெபறேவ7F2. 

� நி-வனவிBவா+க2 ம;-2 நவ dனமயமா+க2, TகNேவாD+� தரமான ெபாD/கைள 
வழM�தA ஆகிய iலமாக, அைவ அைமயலா2. 

 

4. மனித+ �றி+ேகா/  

� ெதாழிலைம'R, த%bைடய பணியாளN  நல% ம;-2 எதிNகால ேதைவைய' 

நிைறேவ;ற+ ,&ய வைகயிA ெசயAபடேவ7F2.  

� ேமa2  இயலாதவNக/, ஏYைமநிைலயிA உ/ளவNக/ நல2  கா+க உதவ 

ேவ7F2 

 

5. ேதசிய+ �றி+ேகா/ 
� ஒD நாP&% ேநா+க2 எ%ப5,  ம+கI+� ேவைலவாK'ைப அளி0தA, அரசி;� 

வDவாK ஈPFதA, சர+� ம;-2 ேசைவ உ;ப0தியிA த%னிைறU அைடதA, சiக 

நdதிைய நிைலநாPFதA ஆகியைவ மிக >+கியமானதா�2.  

� எனேவ ஒD ெதாழிA அைம'R த%bைடய �றி+ேகாைள நிNணய2 ெசKX2 ேபா5 

ேம;,றிய ேநா+கMகைள கD0திA ெகா/ள ேவ7F2 

 
4. ெபாDளாதாரZ ெசயAபாFகI+�2  ம;-2 ெபாDளாதாரZ சாNப;ற  

ெசயA பாFகI+�2 உ/ள ேவ-பாFகைளவிவB. 

ெபாDளாதாரZ ெசயAபாFக/ ெபாDளாதாரZ சாNப;ற ெசயAபாFக/ 

1. வைரவில+கண2: 

வாYவாதார0தி;காக  ேதைவயான பண2, 

நிதி சாN4த ஆதாயMகைள ஈPFவத;காக  

ேம;ெகா/ள'பF2  நடவ&+ைகக/  

ெபாDளாதாரZ ெசயAபாFக/ என'பF2.  

எ.கா:  பழவியாபாB  பழMகைள வி;ப5  

 
 

 
மகிYZசி, அ%R, இர+க2, உணNUகளி% 

அ&'பைடயிA ேம;ெகா/ள'பF2 

நடவ&+ைகக/  ெபாDளாதாரZ சாNப;ற 
ெசயAபாFக/ ஆ�2.  

எ.கா:  தாK த% �F2ப0தி;காக  உணU 

சைம'ப5  
 

2. ேநா+க2:  

இலாப2  ஈPFவ5  அAல5  நிதி சாN4த 
ஆதாய2  அைடவ5. 

 எ.கா :  ஒD வழ+கறிஞN த% பணிையZ 

ெசKவ5  

 
 

 
சiக, உளவியA, உணNU �தியான 
ேதைவகைள'  WN0தி ெசKய 
ேம;ெகா/ள'பF2 நடவ&+ைககைள 
ேம;ெகா/cதA 

எ. கா:  ேகாவிa+�Z  ெசAவ5  
 

 
3. பண0தி% அ&'பைடயிA அளவிடA:  

இத%  ெசயA பாFகைள, பண மதி'பி% 

அ&'பைடயிA அளவிட >&X2.  

 
இத%  ெசயA பாFகைள, பணமதி'பி% 

அ&'பைடயிA அளவிட >&யா5. இைவக/ 

எ7ண2, உணNUக/ ஆகியவ;றி% 

ெவளி'பாF ஆ�2.  
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எ.கா : ஒD மD05வN ஆேலாசைன+ 

கPடணமாக  �.500 வ{லி0தA  

 
 
 

 

எ.கா:  
ஒD அரe சாரா அைம'R ஏைழ+ 
�ழ4ைதகI+� இலவசமாக உைடக/ 

வழM�வ5.  
 

4. உறU :  
இத%  நடவ&+ைகக/ ,ெசAவ0ைத 
உDவா+�வ5ட%  ெதாடNRைடயைவ.  

எ.கா :  ரா2 எ%பவN  ெசா4தமாக வ dF 

வாM�வத;காக,  தன5  ஊதிய0தி% ஒD 

ப�திைய ேசமி05  வDவ5  

 
 

 
இத% நடவ&+ைகக/ ெசAவ0ைத 
உDவா+�வ5 இAைல,  

எ.கா :  ந%ெகாைடயாக' ெப;ற 
பண0ைதஅற+ெகாைட பணிகI+� 

ெசலவிFவ5  
 

5. கால அளU: 
 இைவ திD2ப0 திD2ப நிகg2 த%ைம 
ெகா7ட5.  

எ.கா : �Aபி ஐsகி�2 வி;பவா் 

நா/ேதா-2 மாைலேவைளகளிA 

வி;பைன ெசK5.  
 
 
 

 

 
இைவ ெதாடா்45  நிகழா5. ேநர2 கிைட+�2 
ெபாg5 நிகg2.  

எ.கா : ஆதரவ;ேறாN இAல2 ெச%- 

பாN'ப5.  
 

6. உDவாக காரண2:  

 மனித விD'பMகைளX2 ேதைவகைளX2 

நிைறேவ;-வத;காக உDவா+க'பFகிற5.  

 
 

 
உணNU WNவமாக மகிYZசியிைன 
அbபவி+க உDவா+க'பFகிற5  
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அ0தியாய2 3.  ெதாழிA நடவ&+ைககளி% வைகக/ 

�-விைட வினா+க/.  

1. வணிக0ைத வைரய-+க 

� எjலி% தாமs  அவNகளி% ,;-'ப&, “வணிக  நடவ&+ைகக/  ெபாDPக/ 
வாM�தa2 ,வி;றa2  >&U;ற ெபாDPக/ பBமா;ற>2  ெகா7டேத ஆ�2”.  

 
2. ெதாழி;சாைல எ%றாA எ%ன?  

� ஒD  �றி'பிPட ெபாD/ அAல5  ேசைவைய0 தயாB05  அளி+�2 

நி-வனMகைளேய ெதாழி;சாைல என அைழ+க'பFகி%ற5. 

உதாரண2. :  சிெம7P உ;ப0தி0 ெதாழிA,  ஜUளி உ;ப0தி0 ெதாழிA. 
 

 
3. வியாபார2 எ%றாA  எ%ன? 

� ெபாDPகளி%  உ;ப0தி  ,ட0திலிD45  TகD2  ைமயMக/ வைர நைடெப-2 

அைன05  ெசயAபாFகI2 வியாபார2  என'பFகிற5 

 
4. ேபா+�வர05 – சி-�றி'R வைரக. 

� உ;ப0தி ெசKத ெபாDPகைள, உ;ப0தி ெசKத ப�தியிேலேய 
அைன0ைதX2 வி;ப5 எ%ப5  அB5.  

� அவ;ைற  நாP&% அAல5  உலகி% பAேவ-  ப�திகளிA  வசி+�2 

Tா்ேவாNகI+�  ெச%-  ேசN+கேவ7&ய5 அவசிய2. 
� அ'பணிைய ேபா+�வர05 ெசKகிற5.  

� அதாவ5 உ;ப0தியாளBடமிD45,  TகNேவாD+�  ெபாDைள நகN052 

ஒD  ஊடகமாக  ேபா+�வர05  விளM�கிற5. 

 

 
சி-விைட வினா+க/. 
 

1. பிB0ெதF+�2 ெதாழி;சாைல ம;-2  மரR0 ெதாழி;சாைலைய ேவ-பF05க. 
 
 

பிB0ெதF+�2 ெதாழி;சாைல 
 

மரR0 ெதாழி;சாைலைய 

 
WமியிலிD45  ேதா7& எF+�2 

இய;ைக வளMகைள hKைம 
ெசK5, பிB05 எF+�2 
பணியிைன இ0 ெதாழி;சாலக/ 
ேம;ெகா/கி%றன. 
 

 
TகNேவாB% உபேயாக0தி;காக 
சில தாவரMகI2, 
மிDகMகI2 இ0 
ெதாழி;சாைலயிA வளN+க' 
பFகி%றன. 

  
நில+கB ம;-2 கZசாஎ7ைண 
எF0தA இ0 ெதாழி;சைல+� 
உதாரணமா�2 

 
காAநைடக/ வளN'R, ேகாழி 
வளN'R, மீ% வளN'R, ர'பN மர2 

வளN'R, காF வளN'R  

ஆகியைவ இ0 ெதாழி;சைல+� 
உதாரணமா�2. 
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2. ேசைவ0 ெதாழிAக/ எ%றாA எ%ன? 

 
� இயA ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKயாமA,  ேசைவ' ெபாDPகைள இலாப0தி;� 

வி;பைன ெசKபைவ, ேசைவ0 ெதாழிAக/ என'பFகி%றன. 
� இjவைக ேசைவ வியாபார2  பலவைகயான ெதாழிa+�  உதவி RBகி%றன.  

எ.கா:  மD05வ கDவிக/ தயாB'R  ெதாழி;சாைல,  கAவிZ ேசைவ,  தகவA 

ெதாடNR0  ெதாழிA,  e;-லா0 ெதாழிA வியாபார2  ம;-2  அத%  ெதாடNRைடய 

ெதாழிAகளான வMகியியA, கா'பீF, ப7டகZசாைல ஆகியைவ இ4தZ  ேசைவ0 

ெதாழி;சாைலயிA  உ/ளடM�2. 

 

 

3. வணிக0தி% ஏேதb2 i%-  சிற'பியARகைள விவB? 

1. ெபாDளாதார நைட>ைறக/ : 
� எ4த ஒD ெபாDளாதார நடவ&+ைகயி% ேநா+க>2 இலாப2 ஈPFவேதயா�2.  
� வணிக2 எ%ப5 இலாப2 ஈPFவத;கான ேநா+ேகாF ேம;ேகா/ள'பF2 எ4த 

ஒD ெபாDளாதார நடவ&+ைகேளாF2 ெதாடNRைடய5.  
� எனேவ வணிக2 எ%ப5 எAலா' ெபாDளாதார நடவ&+ைககைளX2 

இலாப0ைத' ெப-2 ேநா+ேகாF ேம;ெகா/ள'பF2 அைன05 
நடவ&+ைககைளX2 உ/ளட+கிய5. 

2. ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகளி% பBமா;ற2 : 
� வணிக2 எ%ப5 இலாப0தி;காக ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகளி% 

பBமா;ற0ைத உ/ளட+கிற5.  
� இ4த' ெபாDPக/ உ;ப0தி ெசKய'பFவதி% ேநா+க2 TகNேவாD+� 

ம-வி;பைன ெசKவேதயா�2. 

3. பல% ெப-2 ேநா+க2 : 
� வணிக0 ெதாடNபான நைட>ைற' பணிகைள ேம;ெகா/வதாA ெப-2 

இலாபேம அ'பணி+ெகன கிைட+�2 பலனா�2.  
� இலாப ேநா+க2 அAலா5 ெசKய'பF2 எ4த ஒD ெசயa2 வணிக0தி% ஒD 

ப�தியாக கDத'படா5. 
 

4. வணிக0ைத எF05+காPFட%  �றி'R வைரக. 
� இ5  ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகைள0  தயாB'பாளBடமிD45 TகNேவாD+�' 

பBமா;ற2 ெசKX2 அைன05 நடவ&+ைககைளX2 உ/ளட+கிய5.  

� வணிக2 எ%ப5 வியாபார2 ம;-2 வியாபார0ேதாF ெதாடNRைடய சில 

நடவ&+ைககைள உ/ளட+கிய5.  

� வணிக2 எ%ப5  இர7F வைக'பF2.  

� ஒ%- வியாபார2 ம;ெறா%- வியாபார0தி;� உ-5ைண'RBபைவ. 
� ேமa2 வணிக0ைத,உ/நாPF வணிக2 எனU2 ெவளிநாPF வணிக2 எனU2 

வைக'பF0தலா2.  

� உ/நாPF வணிக0ைத ெமா0தவணிக2 எ%-2 சிAலைற வணிக2 எ%-2 

ேமa2 வைக'பF0தலா2. 
�  இ%ைறய  ெதாழிA TPப ச>தாய0திA வணிகZ  ெசயAபாFக/ யாU2  

மி%ன~ வN0தகமாக , ெரா+கமிAலா >ைற+� மாறி , இைணய தள வியாபார2, 

அைலேபசி  வMகி   ம;-2   மி%ன~  வN0தக2 என விBவா+க2 ெப;-/ளன. 
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ெபDவிைட வினா+க/. 

1. உ;ப0தி0 ெதாழிAகளி% வைககைள அத% நடவ&+ைககளி% அ&'பைடயிA 

விவB. 
� உ;ப0தி0 ெதாழிAகைள நடவ&+ைகயி% அ&'பைடயிA i%- 

வைககளாக பிB+கலா2.  

                     அ. >த%ைம உ;ப0தி0 ெதாழிAக/ 

                     ஆ. இர7டா2 நிைல உ;ப0தி0 ெதாழிAக/ 

                        இ. ேசைவ0 ெதாழிAக/ 
           அ. >த%ைம உ;ப0தி0 ெதாழிAக/ : 

� >த%ைம உ;ப0தி0  ெதாழிAக/ இய;ைகேயாF  ெதாடNRைடயைவ.  
� இைவ  இர7F வைக'பF2. 

i) பிB0ெதF+�2 உ;ப0தி0 ெதாழிAக/ 

ii) மரRசாN உ;ப0தி0த�ெ◌ாழிAக/  

        ஆ.  இர7டா2 நிைல உ;ப0தி0 ெதாழிAக/ : 

� இ5 இர7F பிBUகைளஉ/ளட+கிய5.  

                                       1. தயாB'R0  ெதாழிAக/  

                                       2. கPFமான0 ெதாழிAக/  

                   1. தயாB'R0 ெதாழிAக/ : 

� கZசா' ெபாDPக/ அAல5 ப�தியாக >&U ெப;ற' ெபாDPகைள' 

பய%பF0த+ ,&ய அளவிA >&U;ற >g'ெபாDளாக மா;-2 

ெதாழிAகைளேய தயாB'R0 ெதாழிAக/ எ%கிேறா2.  

� இைவ கீY+ க7ட நா%� வைககளாக' பிB+க'பFகி%றன.  

                                    i. ப�'பாKU உ;ப0தி  ெதாழிA  

                                   ii. ெசய;ைக ெபாD/ உ;ப0தி ெதாழிA  

                                  iii. ெதாடN >ைற  உ;ப0தி ெதாழிA  

                                  iv. ஒ%-  திரPF2 உ;ப0தி0 ெதாழிAக/ 

                             2. கPFமான0 ெதாழிAக/ : 
� கP&டMக/, பாலMக/, சாைலக/ ம;-2  அைணக/ ேபா%றவ;ைற+ 

கPட0 ேதைவயான ெபாDPக/ தயாB+�2 ெதாழி;சாைலேய கPFமான0 
ெதாழி;சாைல என'பFகிற5. 
 

           இ. ேசைவ0 ெதாழிAக/: 
� இயA ெபாDPகைள உ;ப0தி ெசKயாமA,  ேசைவ' ெபாDPகைள இலாப0தி;� 

வி;பைன ெசKபைவ, ேசைவ0 ெதாழிAக/ என'பFகி%றன. 
� இjவைக ேசைவ வியாபார2  பலவைகயான ெதாழிa+�  உதவி RBகி%றன.  

எ.கா:  மD05வ கDவிக/ தயாB'R  ெதாழி;சாைல,  கAவிZ ேசைவ,  தகவA 

ெதாடNR0  ெதாழிA,  e;-லா0 ெதாழிA வியாபார2  ம;-2  அத%  ெதாடNRைடய 

ெதாழிAகளான வMகியியA, கா'பீF, ப7டகZசாைல ஆகியைவ இ4தZ ேசைவ0 

ெதாழி;சாைலயி%  உ/ளடM�2. 

 

� இjவைக ெதாழி;சாைலக/ கீYவDமா-  வைக'பF0த' பFகிற5. 

                           i. தனிZ ேசைவ         ii. ெபா5Z ேசைவ           iii. விநிேயாகZ ேசைவ   

                           iv.  நிதிZ ேசைவ 
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2. உ;ப0தி0 ெதாழிA, வணிக2  ம;-2  வியாபார2 – ஓN ஒ'பீF ெசKக 

 

அ&'பைட உ;ப0தி0 ெதாழிA வணிக2 வணிக2 

ெபாD/ பிB05 எF0தA, ம- 
உ;ப0தி,மா;-தA 
பயb/ள தயாB0தA 
ேபா%ற ெசயAகைள+ 
�றி+கி%ற5 

ெபாDPக/ ம;-2 
ேசைவக/ வழM�தைல+ 
�றி+கி%ற5 

ெபாDPக/ ம;-2 
ேசைவக/, 
ெகா/>தA ம;-2 
வி;பைனைய+ 
�றி+கி%ற5 

உ/ளட+க
2 

கZசாெபாDPக/,  

ப�தியாக >&U ெப;ற  

ெபாDPகைள  

>g இ-தி' ெபாDளாக 

 மா;-2 அைன05  

நடவ&+ைககைளையX2  

உ/ளட+கிய5  
 

 
வியாபார2 ம;-2 அத% 

 ெதாடNRைடயவ;ைற 

உ/ளட+கிய5.  
 

 
ெபாDPக/ ம;-2  

ேசைவ பBமா;ற2  

உ/ளட+கிய5.  
 

>தA அதிக >த�F ேதைவ �ைற4தளU >த�ேட 
ேதைவ 

ேபா5மான  

சர+கிD'ைப 

ைவ0திD+கU2,  

கட% அளி+கU2 

 ேதைவயான >தA 

 ேதைவ  
 

இடNபாF அதிக இடNபாF ெகா7ட5 �ைறவான இடNபாPைட+ 
ெகா7ட5 

�ைறவான 
இடNபாPைட+ 
ெகா7ட5 

 
பBமாண2 

 

 

 
ெபாDPக/ ம;-2  

ேசைவயி%  வழMகA   

அளி'R ப+க0ைத'  

பிரதிபலி+கிற5.  
 

 
ெபாDPக/  

ம;-2 ேசைவயிA,  

ேதைவ ப+க0ைத'  

பிரதிபலி+கிற5.  
 

 
இ5 அளி'R  

ம;-2 ேதைவ 

ப+க0ைத'  

பிரதிபலி+கிற5.  
 

 
 

3. வணிக0தி% சிற'பியARகைள விவB 

1. ெபாDளாதார நைட>ைறக/ : 
� எ4த ஒD ெபாDளாதார நடவ&+ைகயி% ேநா+க>2 இலாப2 ஈPFவேதயா�2.  
� வணிக2 எ%ப5 இலாப2 ஈPFவத;கான ேநா+ேகாF ேம;ேகா/ள'பF2 எ4த 

ஒD ெபாDளாதார நடவ&+ைகேளாF2 ெதாடNRைடய5.  
� எனேவ வணிக2 எ%ப5 எAலா' ெபாDளாதார நடவ&+ைககைளX2 

இலாப0ைத' ெப-2 ேநா+ேகாF ேம;ெகா/ள'பF2 அைன05 
நடவ&+ைககைளX2 உ/ளட+கிய5. 

2. ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகளி% பBமா;ற2 : 
� வணிக2 எ%ப5 இலாப0தி;காக ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகளி% 

பBமா;ற0ைத உ/ளட+கிற5.  
� இ4த' ெபாDPக/ உ;ப0தி ெசKய'பFவதி% ேநா+க2 TகNேவாD+� 

ம-வி;பைன ெசKவேதயா�2. 
3. பல% ெப-2 ேநா+க2 : 

� வணிக0 ெதாடNபான நைட>ைற' பணிகைள ேம;ெகா/வதாA ெப-2 
இலாபேம அ'பணி+ெகன கிைட+�2 பலனா�2.  
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� இலாப ேநா+க2 அAலா5 ெசKய'பF2 எ4த ஒD ெசயa2 வணிக0தி% ஒD 
ப�தியாக கDத'படா5 

4. பய%பாFகைள ேதா;-வி0தA : 
� வணிக2  ஒD ெபாDI+� வ&வ2, இட2  ம;-2  கால' பய%பாPைட 

உDவா+�கிற5. 

� iல'ெபாDPகைள  >&U' ெபாDPகளாக  மா;-வத%  iல2  ஒD ெபாDI+� 

வ&வ' பய%பாF கிைட+கிற5. 

5. வணிக நடவ&+ைக ஒgM� : 
� வணிக நடவ&+ைக  எ'ெபாg52  வழ+கமாக  நைடெப-வதாக  இD+க 

ேவ7F2.  

� இதிA  மா-பPட  அAல5  ேவ-பPட  நடவ&+ைகக/  இட2 ெபற+,டா5. 
 

 

4. சி- �றி'R வைரக  

  அ. ஆராKZசி0 ெதாழி;சாைல 

� ஒD iல'ெபாDளிலிD45 பAேவ- வைகயான ெபாDPகைள'  ப�05 ஆராK45   

பிB0ெதF+�2 ெதாழி;சாைல ஆராKZசி0 ெதாழி;சாைல ஆ�2. 
எ.கா:  எ7ைணe0திகB+�2 ெதாழி;சாைலயிA, கZசா எ7ைணயிலிD45   

       எBவாX, ெபPேராA, yசA, ம7ெண7ெணK ஆகியவ;ைற பிB0தA. 
 

  ஆ. மரRசாN ெதாழி;சாைல 

� TகNேவாB% உபேயாக0தி;காக சில தாவரMகI2, மிDகMகI2 
வளN+க'பFகி%ற  ெதாழி;சாைலையேய  மரRசாN ெதாழி;சாைல என'பF2. 

எ.கா : காAநைடக/ வளN'R, ேகாழி வளN'R, மீ% வளN'R, ர'பN மர2 வளN'R, காF  

                  வளN'R   
  இ. கPFமான0 ெதாழி;சாைல 

 
� கP&டMக/, பாலMக/, சாைலக/ ம;-2  அைணக/ ேபா%றவ;ைற+ 

கPட0 ேதைவயான ெபாDPக/ தயாB+�2 ெதாழி;சாைலேய கPFமான0 
ெதாழி;சாைல என'பFகிற5. 
 

 
5. வணிக0தி;� உ-5ைணயானவ;ைறZ eD+கமாக விவB . 

1. ேபா+�வர05  

� உ;ப0தி ெசKத ெபாDPகைள, உ;ப0தி ெசKத ப�தியிேலேய 
அைன0ைதX2 வி;ப5 எ%ப5  அB5.  

� அவ;ைற  நாP&% அAல5  உலகி% பAேவ-  ப�திகளிA  வசி+�2 

Tா்ேவாNகI+�  ெச%-  ேசN+கேவ7&ய5 அவசிய2. 
� அ'பணிைய ேபா+�வர05 ெசKகிற5.  

� அதாவ5 உ;ப0தியாளBடமிD45,  TகNேவாD+�  ெபாDைள நகN052 

ஒD  ஊடகமாக  ேபா+�வர05  விளM�கிற5 
 

2. வMகியிA  

� வMகிகளி% உதவியி%றி எ4த ெதாழிA அைம'R2 இயMக>&யா5.  
� வMகிக/, ெதாழிA அைம'Rகளிட2 உ/ள பண0ைத ைவ'Rகளாக 

ெப-வ5ட%,  ெதாழிA அைம'RகI+� ேதைவ'பF2 நிதிைய, பAேவ- 

கட% திPடMக/ iல2 கிைட+க வைகெசKகிற5.  
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� வMகி நிதியி% iல2,  ெதாழிA அைம'Rக/, நிைலZெசா05 வாM�தA, 

சர+�  ெகா/>தA ெசKதA, கZசா'ெபாDPக/ வாM�தA, இய4திரMக/ 
வாM�தA  ேபா%ற நடவ&+ைககைள ேம;ெகா/கி%றன.  

� இjவா-  ஒD ெதாழிA அைம'பி% நிNவாக2 சிற'பாக நைடெபற 
ேதைவயான  நிதிைய வழMகி, வMகிக/ ஒD ெபBய பMகளி'ைப 
அளி+கி%றன. 
 

3. கா'பீF  

� வியாபார2 ெசKX2 ேபா5, தd, களU, {றாவளி, நிலநF+க2, கடA 

நF+க2, ெவ&விப05, இய4திர ேகாளா- ேபா%ற பலதர'பPட 
இடா்பாFக/ எAலா ெதாழிA நி-மMகI2 ஏ;பட வாK'R/ளன..  

� இ4த இடா்பாFக/ ஏ;பFவைத தF+க>&யாவி&a2, இடBனாA 

ஏ;பPட விைளUகளிலிD45 பண நPடமி%றி ெவளிவர கா'பீF, 
நி-மMகI+� வர'பிரசாதமாக விளM�கி%ற5.  

 
4. ப7டக+ கா'R ெசKதA  

� சாதாரணமாக, ெபாDPக/யாU2 உ;ப0தி ெசKய'பPட உடேன 
வி;க'பFவ52 இAைல,  Tகர'பFவ52 இAைல.  

� எனேவ, ெபாDPக/ ேதைவ'பF2 ேநர0திA அைவ கிைட'பத;�  

ஏ;றவா- இD'R ைவ05+ ெகா/ள ேவ7&ய5 அவசியமாகிற5.  
� ப7டக+ கா'பகMக/, ெதாழிA நி-வனMகளி% ெபாDPகைளZ  

ேசமி05 ைவ05, TகNேவாNகI+� ேதைவ' பF2ேபா5 வழMகிட 
ேபDதவி RBகி%றன. 
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               அல� - 2       ெதாழிA அைம'Rகளி% வ&வMக/ 
அ0தியாய2 4. தனியா/ வணிக2 

 

�-விைட வினா+க/  

1. தனியா/ வணிகN எ%- அைழ+க'பFபவN யாN? 

� தாேன >தலிPF, தன5 ெசா4த0 திறைம ம;-2 அறிைவ'  பய%பF0தி, எவN ஒDவN 
நிNவாக0ைத ேமலா7ைம ெசKகிறாேரா, அவேர தனியா/ வணிகN என'பFகிறாN. 

 
 

2. ,PFD நி-வனMகைள' ப;றி eD+கமாக ,-க 

� இைவ தன+ெக%ற ஒD சPட0 த%ைமைய' ெப;-, ஒD RைனU நபN எ%ற 
>ைறயிA, உBைமயாளNகளிடமிD45 தனி0த ஒD இய+கமாகZ ெசயAபFகிற5. 

� இதிA உBைமX2, ேமலா7ைமX2 பிB+க'பP&D+கி%றன.  
� பM�தாரNக/ ேதN4ெதF+�2 இய+�நரைவ, நி-வன0ைத ேமலா7ைம ெசKகிற5.  
� உBைமயாளNக/ ேமலா7ைமயிA ேநBைடயாக' பMேக;க இயலா5.  

எ.கா : அரe நி-வனMக/, ,PF'பM� நி-மMக/,  ,PFறU05ைற 
 

3. ,PFD சாரா ேபரளU நி-வனMகைள' ப;றி eDMக+ ,-க. 

� உBைமயாளNகI2 ெதாழிa2 ஒ%றாகேவ கDத'பFகிற5.  
� இதிA உBைமX2, ேமலா7ைமX2 ஒDவைரேய சாD2.  
� உBைமயாளN வியாபார0ைத ேநர&யாக கPF'பF0த இயa2.  

எ.கா : தனியா/ வணிக2, ,Pடா7ைம நி-வன2, இ45 ,PF+ �F2ப2. 
 

4. பி%வDவனவ;-/ எைவ தனியா/ வணிக0தி;� ெபாD452?  ஏ%?  

  அ. மளிைக    ஆ. மD45+கைட     இ. ைக0ெதாழிA ைமய2       ஈ. சPடநி-ம2  உ. இைணயதளஅைம'R 

� அ) மளிைக    ஆ) மD45+கைட     இ) ைக0ெதாழிA ைமய2  உ) இைணயதள அைம'R 
ஆகியைவ தனியா/ வணிக0தி;� ெபாD452. 

� ஏெனனிA, ேம;க7ட ெதாழிA அைம'Rகைள0 ெதாடMக �ைற4த iலதனேம     
                   ேபா5மான5. அதிக இடNபாFக/ அ;ற5. விைரவாக ெதாழிA ெதாடMகலா2. 

� ேம;க7ட ெதாழிைல நட0த, எ4தவித சPடWNவமான நைட>ைறகைளX2  

பி%ப;ற0 ேதைவயிAைல. 
 

சி-விைட வினா+க/.  

1. தனியா/ வணிக0திA இரகசிய0 த%ைம எ'ப& கா'பா;ற இயa2? 
� தனியா/ வணிக0திA, அவN  ஒDவேர உBைமயாளN ஆதலாA , த% வியாபார 

கண+�கைளX2 , ெதாழிA சாN4த உ7ைமகைளX2, யாBட>2 பகிN45 ெகா/ள 
ேவ7&ய அவசிய2 இAைல.   

� எனேவ தன5  ெதாழிA ப;றிய இரகசிய0ைத எளிதாக அவராA கா'பா;ற >&X2. 
 

2. வைரயறா' ெபா-'R எ%றாA எ%ன? 
� தனியா/ வணிகB% ெபா-'R வைரய-+க'படாத5.  
� அத% விைளவாக, அவர5 வியாபார+ கட%கைளZ  ெசa0த0 ெதாழிலி% ெசா05க/ 

ேபா5மானதாக  இAைலெய%றாA  த% ெசா4தZ ெசா05களிலிD452 

கடனd4ேதாD+�Z  ெசa0தேவ7F2.  
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� எனேவ அவB% ெபா-'R  >த�PF  ெதாைகXட%  நி%- விடாமA, த% ெசா4தZ  

ெசா0தி;�2  ஈடாகிற5. 
 
 

3. தனியா/ வணிக0தி% i%- ப7Rகைள விவB. 
 

1. தனிநபN உBைம  

� இ5 தனி நபராA நட0த+,&ய அைம'பா�2.  
� அவN ஒDவேர ேதைவயான iலதன0ைதZ  ெசa05கிறாN.  
� வணிக  நி-வன0தி% உBைமயிa2, அதைன நிNவகி'பதிa2 ைமயமாகZ 

ெசயAபFகிறாN.  

2. தைலயீF அ;ற ெசயAபாF ம;-2 விைரவான >&U  
� இவN தன5 அறிU0திற%  ம;-2  பPடறிவி% iல2 யாDடய �-+கீ&%றிZ 

ெசயAபFகிறாN. 
�  இத% iல2 உடன&யாகU2 விைரவாகU2 >&ெவF+கிறாN. 

3. வைரயறா' ெபா-'R  
� தனியா/ வணிகB% ெபா-'R வைரய-+க'படாத5.  
� அத% விைளவாக, அவர5 வியாபார+ கட%கைளZ ெசa0த0 ெதாழிலி% ெசா05க/ 

ேபா5மானதாக  இAைலெய%றாA  த% ெசா4தZ ெசா05களிலிD452 

கடனd4ேதாD+�Z ெசa0தேவ7F2.  
 

4. தனியா/வணிக0தி;� சில உதாரணMகைள ,-. 

                1. இனி'R கைட     2. ெபP&+கைட     3. அழ� நிைலயMக/     4.ைதயலக2 

                5. சலைவ நிலய2    6. பழ வியாபார2 

 
5. தனியா/வணிக2 - வைரவில+கண2 தDக. 

� J.J. ேஹ%ச% அவNகளி% ,;-'ப&, “தனியா/ வணிக2 எ%ப5  வியாபார அலகி% 

ஒD வைகயா�2. அதிA ஒD நபN  தன5  ெசா4த ெபா-'பிA iலதன0ைத ஏ;பF0தி  
நி-வன0தி%  இடNபாFகைளX2  ஏ;-+ெகா7F வியாபார0ைத ேமலா7ைம 
ெசKவதா�2” 
 

ெபDவிைட வினா+க/.  

1. தனியா/ வணிக0தி% ப7Rக/ யாைவ? 
1. தனிநபN உBைம  

� இ5 தனி நபராA நட0த+,&ய அைம'பா�2.  
� அவN ஒDவேர ேதைவயான iலதன0ைதZ  ெசa05கிறாN.  
� வணிக நி-வன0தி% உBைமயிa2, அதைன நிNவகி'பதிa2  ைமயமாகZ 

ெசயAபFகிறாN.  

2. தைலயீF அ;ற ெசயAபாF  ம;-2 விைரவான >&U  
� இவN தன5 அறிU0திற%  ம;-2  பPடறிவி% iல2 யாDடய �-+கீ&%றிZ 

ெசயAபFகிறாN. 
�  இத% iல2 உடன&யாகU2 விைரவாகU2 >&ெவF+கிறாN. 

3. வைரயறா' ெபா-'R  
� தனியா/ வணிகB% ெபா-'R வைரய-+க'படாத5.  
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� அத% விைளவாக, அவர5 வியாபார+ கட%கைளZ ெசa0த0 ெதாழிலி% ெசா05க/ 
ேபா5மானதாக  இAைலெய%றாA  த% ெசா4தZ ெசா05களிலிD452 

கடனd4ேதாD+�Z ெசa0தேவ7F2.  
 

4. >g இலாப0ைதX2 அbபவி+�2 உBைம  

� நி-வன0தி% >g இலாப0ைதX2 அbபவி'பதாA, அவைரேமa2 அதிக இலாப2 

ஈPட ஊ+க'பF05கிற5.  

� இலாப0தி% உ45தலாA, அவN தன5 வணிக0ைத ேமa2 விBவா+க2 ெசKகிறாN.  

5. அரe  விதி>ைறக/  பி%ப;றாைம  

� இjவைம'ைப உDவா+�வதிேலா, ேமலா7ைம ெசKவதிேலா அAல5 

கைல'பதிேலா அரசி% விதி >ைறகைள பி%ப;ற'படேவ7&ய கPடாய2 இAைல. 

6. �ைற4த iலதன2 ம;-2 வைரயைற+�PபPட ேமலா7ைம0 திறைம  
 
� தனி ஒDவேர iலதன2 வழM�வதாA, >தA சிறிய அளவிேலேயஇD+�2.  
� அதனாA நிதி0 தைட ஏ;பFவத;� வாK'R  அதிக2. 
�  ேமலா7ைம0 திறைம+ �ைறவாக இD+�2 {YநிைலயிA, நி-வன விBவா+க2 

ெபB52 பாதி+க'படலா2. 

 

2. தனியா/ வணிக0தி%  ந%ைமகைள விவB. 
 
1. எளிதான அைம'R   

� தனியா/ வணிக2 மPFேம, வியாபார அைம'R  வ&வMகளிA, சPட சி+கAக/  

ஏ5மி%றி0 5வ+கலா2.  
� ஒ'ப4த2, பதிU  ேபா%றைவ இjவைம'பி;� அவசிய2 இAைல.  
� எனேவ, ெதாழிA ெதாடMக  விD'ப2 உ/ளவNக/ எவD2  இ0ெதாழிைல எளிதிA 

ெதாடMகலா2.  
 

2. க&ன உைழ'பி;� ேநர& ஊ+�வி'R  

� >ய;சி+�2  ெவ�மதி+�2 ேநர&யாக ெதாடNR இD'பதாA, தனியா/ வணிகN 

இலாப2  >gவத;�2 அவேர உBைமயாளN ஆகிறாN. 
� இ5  அவDைடய வியபார0ைத ஊ+�வி05, அயரா5 உைழ+கZ  ெசKகிற5. 

3. �ைற4த iலதன2   

� தனியா/ வணிக0ைத 5வMக, �ற4த >தேல ேபா5மான5.  
� ,FதA iலதன2 ேதைவ'பPடாA, கட% ெப;- வியாபார0திA ேமa2 >த�F 

ெசKயலா2. 

4. கட% த�தி   

� த% வியாபார+ கட%கைள, ெசா4தZ ெசா05+களிA இD452  தdN'பதாA, 
கடனd4ேதாN எளிதாக  கட% தர  >% வDவN.  

� அதனாA, அவD+�0 ேதைவயான கட% வசதி  எளிதாக+ கிைட+க வாK'R7F. 

5. வா&+ைகயாளNகIட%  ேநர&0 ெதாடNR 

� வா&+ைகயாளNகளி%  விD'பMகைள0 ெதB45 ைவ0திD'பதாA, அவNகளி% 

ேதைவகைள எளிதாக  நிைறேவ;-கிறாN.  

� அவB%  இண+கமான நடவ&+ைகக/,வா&+ைகயாளNகைள0 ெதாடN45 ஆதரU  

ெதBவி+கZ  ெசKகிற5. 

6. விைரவான >&U  

� தனியா/ வணிகN ஒDவN, தாேன உBைமயாளராக இD'பதாA, கால தாமத2 
இ%றிX2, {Yநிைல+� ஏ;றவா-2 விைரவாக >&U   >&ெவF+க அவராA 

>&X2. 
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3. தனியா/வணிக0தி% �ைறபாFகைளவிவB. 

 
1. அளவான iலதன2  

� தனியா/ வணிகB%  iலதன2 வைரய-+க'பPட5. 

� அவB% வியாபார நடவ&+ைகக/, ஓN  எAைலைய0 தா7&Z ெசAல வாK'R+ 

�ைறU.  

� அவB% கட% ெப-2 திறb2 �ைறேவ. 

� எனேவ, அதிகமான iலதன2 ேதைவ'பF2 ெதாழிைல, இவராA 5வMக இயலா5. 

 
2. வைரய-+க'பPட  ேமலா7ைம0திற%  

� வியாபார  நடவ&+ைகக/ அைன052 தனி ஒD மனிதராA கPF'பF0த'பFகிற5.  

� அவB% அறிU2 திறைமX2 �றி'பிPட அளவி;� ேமA வியாபார நடவ&+ைகயிA 

ெசa0த' பF2ேபா5,  சில சமய2 தவறான >&ெவF+க ஏ5வாகிற5.  

� வைரய-+க'பPட ேமலா7ைம0 திறைமேய அவB% வியாபார0ைத விBவா+க2  

ெசKவைத0  தைடெசKகிற5. 

 
3. வைரயறா'ெபா-'R  

� தனி வணிகB% ெபா-'R எ%ப5  வைரய-+க'படாத5.  

� கடனd4ேதாNக/ தம5  கட%கைள0  தனியா/ வணிகB% ெசா4தZ  

ெசா05+களிலிD452  சB+கP&+ ெகா/ள வாK'R இD'பதாA, தனிநபN த% 
ெசா4த ெசா05+கைள இழ+க வாK'R  உ/ள5. 

 

4. சிற'R0 ேதNZசியி%ைம  

� தனியா/ வணிக அைம'R  சிறிய அளவிA, இD'பதாA அத%  நிதி  ஆதார2 

வைரய-+க'பPட5.  

� ேபாதிய நிதி வசதி  இAலாத காரண0தினாA,  பAேவ-  5ைறகளிA ேதNZசி  
ெப;றவNகைள  பணியமN0த  இயலா5. 

� எனேவ, அவN ஒDவேர உ;ப0தி, ச4ைதயிFதA, கண+�' பதிவியA, க&த0 ெதாடNR 

ேபா%ற பணிகைள ைகயாள >&யா5.  

� இத% விைளவாக0 திறைம+ �ைறU ஏ;பF2. 

5. அவசர >&U   

� அவசர >&Uக/ நி-வன0தி;�,  ந%ைம பய'பதாக இD4தாa2, சில ேநரMகளிA 

வியாபார0ைத அழிU' பாைத+�  ெசAல வழி வ�05விF2.  
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அ0தியாய2 5. இ45 ,PF+�F2ப2  ம;-2 ,Pடா7ைம 
 
�-விைட வி்னா+க/ 

1. கN0தா எ%பவN யாN? 

� இ45 ,PF+ �F2ப0தி%, வியாபார0ைத கPF'பF0தி, ேமலா7ைம 
ெசKX2 �F2ப தைலைம உ-'பினN+�   “கN0தா” அAல5 “ேமலாளN” எ%- 

எ%- ெபயN. 
 

2. இ45Z சPட0தி% இரணF பிBUக/  யாைவ? 
               (i)       தயாபாகா    ம;-2   (ii)   மிPடா+சரா 

 
3. ,Pடாளி எ%பவN யாN? 

� பல நபNக/ ஒ%- ேசN45, ,Pடா7ைமைய ஏ;பF0தினாA அவNக/ ,Pடாளிக/ 
எ%-2, 

� ,Pடாக நி-வன2 எ%- அைழ+க'பFகிற5. 
 

4. உறM�2 ,Pடாளி எ%பவN யாN? 
� ெதாழிலிA >தலிPF, ேமலா7ைமயிA  பMேக;காத ,Pடாளி+�,  உறM�2 

,Pடாளி எ%- ெபயN. 
� ஆனாA, இவN நி-வன0தி%  இலாப நPட0திA  மPFேம பMேக;பாN 
� ெவளியாPகI+�, அவN  ,Pடாளி  ேபா%-  ேதா%றாமA பாN05+ ெகா/வாN 

 
5. இ்ளவN ,Pடாளி எ%பவN யாN? 

� இ4திய ெபD2பா%ைமZ சPட2, 18 வயைத WN0தி அைடயாத ஒD நபைர இளவN எ%- 

�றி'பிFகிற5..  
� சPட0தி% அ&'பைடயிA, ஓD கா'பாளN  நியமி+க'பP&D4நதாA 21 வய5 வைர 

அவN  இளவராக கDத'பFகிறாN. 
 

6. ,Pடா7ைம கைல'R எ0தைன வைக'பF2? 

� இர7F வைக'பF2. அைவ, 
1. நி-வன+ கைல'R    2. ,Pடா7ைம+ கைல'R 

 
 

சி-விைட வி்னா+க/.  
 

1. இ45+ ,PF+ �F2ப0  ெதாழிA எ%றாA எ%ன? 

� இர7F அAல5 அத;� ேம;பPட �F2பMக/ ஒ%- ேசN45, ஒ%றாகேவ வாY45, 
அ+�F2ப0தி%  ெசா05+கைள, ஒ%றாக >த�F ெசK5, ெதாழிைல ேம;ெகா7F, 

அதிலிD45 கிைட+கி%ற இலாப நPட0ைத பகிN45 ெகா7F வாg2  இ4த �F2பேம, 
இ45 ,PF+ �F2ப2 எ%- அைழ+க'பFகி%ற5. 
 

2. இ45+ ,PF+  �F2ப0 ெதாழி% சி;'பியARக/  ஏேதb2 i%றிைன விவB. 

1. இ45Z சPட0தி%ப& கPF'பF05தA 

� இ45 ,PF+ �F2ப வியாபார2, இ45 சPட0தி%ப& கPF'பF0த'பPF, 
ேமலா7ைம ெசKய'பFகிற5. 
 

2. ேமலா7ைம 

� இ45 ,PF+ �F2ப வியாபார0ைத கPF'பF05வ5  ம;-2 ேமலா7ைம ெசKவ5 

“கN0தா” அAல5 “ேமலாளN”  ஆவாN. 
� அ+ �F2ப0திA உ/ள அைனவD2 கN0தாவி% ேமA >g ந2பி+ைக உ/ளவNக/.  

� கN0தாேவ ெவளியாPகIட% உட%ப&+ைக ெசKய உBைம ெப;றவN. 
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3. பிற'பாA உ-'பினN 

� இ+�F2ப0திA உ-'பினராக, அ+�F2ப0திA ஒDவராக பிற+கேவ7F2.  

� அ+�F2ப0திA பிற+�2 ஆ7�ழ4ைதேய �F2ப உ-'பினராக >&X2.  

� உ-'பினராக, எjவித  ச2மதேமா அAல5 உட%ப&+ைகேயா ேதைவயிAைல. 
 

3. இ45  ,PF+ �F2ப0திA கN0தாவி% ெபா-'ைப விவB. 
 

� இ45 ,PF+ �F2ப0தி%  வியாபார0ைத கPF'பF05வ5  ம;-2 ேமலா7ைம 
ெசKவ5 

� வியாபார0தி% நலனி;காக, ஒ'ப4த0திA  ஈFபடA  ம;-2  வியாபார 

காரணMகI+காக  வியாபார  ெசா05+கைள அடமான2  ைவ0தA,  ேபா%றவ;ைற 
ெசKX2  ெபா-'R இவD+� மPFேம உ7F. 

 
4. ,PF வாBeதாரN எ%பவN யாN ? 

� �F2ப உ-'பினNகI+� ,PF வாBeதாரN எ%- ெபயN. 

� இ45 ,PF �F2ப0திA உ-'பினராக ேவ7F2 எ%றாA, அ+�F2ப0திA 

ஒDவராக பிற+கேவ7F2.  

� அ+�F2ப0திA பிற+�2 ஆ7 �ழ4ைதேய �F2ப உ-'பினராக >&X2.  

� உ-'பினராக எjவித ச2மதேமா அAல5 உட%ப&+ைகேயா ேதைவயிAைல. 

 
5. ,Pடா7ைம இல+கண2  வைரக. 

� இ4திய ,Pடா7ைமZ சPட2 1932 பிBU 4 இ% ப&, ”எAேலாD2 ேசN4ேதா, 
எAேலாD+காக ஒDவேரா நட052 ெதாழிலி% இலாப0ைத பகிN45 ெகா/ள ஒ'R+ 
ெகா7டவNகளிைடேய நிலU2 உறU” ஆ�2 

                            ( அAல5 ) 
� ேபராசிBயN ேஹேன அவNகளி% ,;-'ப&,  “தனிபPட இலாபMகI+காக ஒD 

வியாபார0ைத நட0த ஒ'R+ ெகா7ட நபNகI+கிைடேய நிலU2 உறேவ” 
,Pடா7ைமயா�2.”  

 
6.  ,Pடா7ைம நி-வன0திA �ைற4தபPச, அதிகபPச உ-'பினNகளி%  

எ7ணி+ைக யா5?          
� �ைற4தபPச உ-'பினN எ7ணி+ைக 2 ேபN  
� அதிகபPச உ-'பினNகளி% எ7ணி+ைக :  வMகி0 ெதாழிலாயி% 10 ேபN, பிற 

ெதாழிலாயி% 20 ேபN  

 
7. ,Pடா7ைம ஒ'பாவண2 எ%றாA  எ%ன? 

� ,Pடா7ைம ஒ'பாவண2 எ%ப5 இர7F அAல5 அத;� ேம;பPட 
நபNகI+கிைடேய ஏ;பF2 உட7பாF ஆ�2. 

� இ5 எg05 வ&விலான ஒD ஆவணமாக இD+கேவ7Fெம%ற அவசியமிAைல. 
� இD'பிb2,  ,Pடா7ைம உட%பாF எg05 வ&விA இD4தாA பி;கால0திA 

தவறானக D05+களினாA ஏ;பF2 தகரா-கைள ம;-2 மன+கச'Rகைள 
தவிN+கலா2. 

� ,Pடா7ைம ப;றிய விவரMக/ ம;-2 நிப4தைனக/ இதிA அடMகியிD+�2. 
� இ4த ஒ'பாவண2 >ைறயாக  தயாB+க'பPF  பதிU  ெசKய' படேவ7F2. 

 

8. இரகசிய ,Pடாளி எ%பவN யாN? 

� ெபா5 ம+கI+�0 ெதBயாமA ஒD நி-வன0தி% உ-'பினராக   இD'பவN.  
� ம;ற ,PடாளிகI+�  உ/ளைத' ேபா%ேற இவD2  கடனி;� ெபா-'பாளியாவாN. 
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9. ,PF ம;-2 தனி ெபா-'R எ%றாA எ%ன? 

� நி-வன0தி% அைன05 நடவ&+ைககளிa2, ஒjெவாD ,Pடாளி+�2  ,PடாகU2  

தனி0தனியாகU2  ெபா-'Rக/உ7F.  

� நி-வன0தி% கட%கைள தdN+க ,Pடா7ைமயி%  ெசா05+க/ மPFமி%றி 
,Pடாளிகளி%   ெசா4த ெசா05+கI2, ஈடாக0 தர ேவ7F2.  

�  கடனd4ேதாN ,,PடாளிகளிடமிD45  அைன05+ கட%கI+�2,  ெதாைக ெப-2 

உBைமX7F. 

 

ெபDவிைட வினா+க/   

1. கN0தாவி% உPகிைடஆைணXBைம எ%றாA எ%ன? 
� ஒD அைம'பி% நலைன பா5கா+�2 ெபாDPF, சில நடவ&+ைககைள ேம;ெகா/ள 

ஒDவD+� வழMக'பF2 உBைம+� உPகிைட ஆைணXBைம என'பF2. 
 

� அ4த வைகயிA, இ45 ,PF �F'ப0திA, வியாபார0தி% நலனி;காக ஒ'ப4த0திA 

ஈFபடA ம;-2 வியாபார காரணMகI+காக வியாபார ெசா05+கைள அடமான2 

ைவ0தA ேபா%றவ;ைற ெசKX2 உPகிைடயான அதிகார2, �F2ப தைலவN  

கN0தாவி;�  மPFேம உ7F. 

 

2. இ45 ,PF+ �F2ப0திA ஒD இளவைர ,Pடாளியாக ேசN+கலாமா?  ஏ%? 
� ஆ2, ஒD இளவைர இ45 ,PF+ �F2ப0திA ,Pடாளியாக ேசN+கலா2. 
� ,Pடா7ைமயிA, ,Pடா7ைமயி%  நலனி;காகU2, இளவB% நலனி;காகU2  

மPFேம ,Pடாளியாக >&X2.  

� ஆனாA, இ45 ,PF+  �F2ப0திA பிற4த �ழ4ைதX2 ஒD ,Pடாளி.  ஏெனனிA, அவN 
பிற'பாA உ-'பினN. 

� உ-'பினராக  எjவித  ச2மதேமா அAல5  உட%ப&+ைகேயா ேதைவயிAைல. 

 

3. ,Pடா7ைம ஒ'பாவண0திA உ/ள உ/ளட+க2  யா5? 

i) ,Pடா7ைமயி% ெபயN. 

ii) நி-வன2 ேம;ெகா7&D+�2 ெதாழிலி% த%ைம 

iii) ,Pடா%மயி% காலவைரயைற 

iv) ,Pடாளிக/ வழM�2 iலதன0  ெதாைக 

v) ,Pடா7ைமயிலிD45 எF+�2  ெதாைக  

vi) இலாப –நPட 2 பகிNU விகித2 

vii) iலதன0தி% மீ5 வP& 

viii) எF'R0  ெதாைக மீதான வP& வ dத2 

ix) ,Pடாளிக/ தD2 கட% 

x) கண+� ைவ'R 

xi) ,Pடாளிகளி% ச2பள2 ம;-2 கழிU 

 
4. ,Pடா7ைம கைல'பி% வைககைள விவB. 

� நி-வன+ கைல'R இர7Fவிதமாக நைடெப-கிற5.  

         அ. நdதிம%ற ஆைணயிAலாமA கைல'R  

         ஆ. நdதிம%ற0தாA கைல'R  

அ. நdதிம%ற ஆைணயிAலாமA கைல'R  

i) ,Pடாளிகளி% உட%பாPடாA 
� அைன05+  ,Pடாளிகளி%  ச2மத0தி%  ேபBA  அAல5 ,PடாளிகI+கிைடேய 

ஏ;பF2 உடனபாPடாA, ,Pடாணைம  நி-வன2 கைல+க'படலா2. 
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ii) ஒDவN தவிர அைன05+ ,PடாளிகI2 ெநா&'R நிைல.  
� ஏதாவ5 ஒDவN ெநா&'Rநிைல அைட4தாேலா அAல5  அைன05+ 

,PடாளிகI2 ெநா&'R  நிைலஅைட4தாேலா நி-வன+ கைல'R ஏ;பF2. 

iii) சPட0தி;� Rற2பான ெசயலாA 

� சPட0தி;� Rற2பாக ெதாழிலிA ஈFபP&D4தாA, தானாகேவ நி-வன2  

கைல+க'படலா2. 

iv) விD'R>றி+ ,Pடா7ைம அறிவி+ைகயாA கைல'R 

� ஏதாவ5 ஒD ,Pடாளி, க&த2 iல2 அைன05+ ,PடாளிகI+�2, தன5 

விD'பமான கைல'ைப ெதBவி0தாA நி-வன+ கைல'R ஏ;பF2. 
v) சில நிகYZசிக/ நிகYU-வதாA கைல'R 

1) ஒD ,Pடாளி  இற45 விPடாA  

2) �றி'பிPட கால0தி;கான ,Pடா7ைமயாயி%, அ+கால2 >&வைட45வட%  

3) �றி'பிPட ெதாழிAகைளZ ெசKய மPFேம ,Pடா7ைம ெதாடMக'பP&D'பி%, 
அ0ெதாழிAக/ நிைறU ெப;-Uட% . 

4) ஒD ,Pடாளி  ெநா&'R நிைல அைட45 விPடாA, ,Pடா7ைம கைல+க'பF2. 

    ஆ. நdதிம%ற0தாA கைல'R  

� நdதிம%ற0திA ,Pடாளி ஒDவN கீY+கா~2 காரணMகI+காக வழ+� 
ெதாடN45 நி-வன0ைத+ கைல+கலா2.  

i) ,Pடாளி ைப0திய நிைலயானாA  

ii) நிைலயான திறைமயி%ைம  

iii) ,Pடாளி ஒDவB% ஒg+க+ேகF 
iv) உட%பாPைட ெதாடN45 மீ-ைக 

v) உBைம  மா;ற2  

vi) ெதாடN  நPட2  

vii) நdதி ேநNைம அ&'பைடயிA  

� நி-வன0ைத+ கைல0திட, ேபாதிய அ&'பைட காரண2 உ/ள5 எ%- நdதிம%ற2 
கDதினாA,,Pடா7ைம+ கைல+க'படலா2. 

 
 

5. ,Pடா7ைம கைல'பி;�2, நி-ம+ கைல'பி;�2 உ/ள ேவ-பாFக/     

     ஏேதb2  i%ைற விவB. 

 
 

6. ,Pடா7ைம நி-வன0ைத' பதிU ெசKய பி%ப;ற'பF2 நைட>ைறகைள 
விவB. 

i) நி-வன0தி%ெபயN 
ii) வணிக0தி% தைலைமயிட2  
iii) பிற இடMகளிA அைம4திD+�2 ெதாழிலி% கிைள நி-வனMகளி% 

>g விவர2  

வ. 
எ7 

,Pடா7ைம+ கைல'R நி-வன+ கைல'R 

1 ஒDவN அAல5 ஒ%-+�2 ேம;பPட 
,Pடாளிக/  தMகI+�/ உ/ள உறைவ 
>றி05+ ெகா/வதா�2. 

அைன05+ ,PடாளிகI2 தMகI+�/ 
உ/ள உறைவ >றி05+ ெகா/வதா�2. 

2 ெதாழிைல >&U+�+ ெகா7F வரலா2 
அAல5 ெதாடN45 நட0தலா2. 

ெதாழிைல >&U+�+ ெகா7Fவ45 
விF2. 

3 கைல'பி;�' பிற�2 ெதாழிA ெதாடN45 
நைடெப-2. 

கைல'பி;�' பிற� ெதாழிைல 
ெதாடN45 நட0த இயலா5. 
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iv) அைன05+ ,Pடாளிகளி% ெபயN ம;-2 >கவB  
v) ஒjெவாD ,PடாளிX2 ,Pடா7ைமயிA ேசN4த நா/ ம;-2 
vi) ,Pடா7ைமயி% கால2  

� ேம;கா~2 அறி+ைகைய தயாN ெசK5 அைன05+ ,PடாளிகI2 

ைகெயா'ப2 இPF, பதிவாளBட2 பதிU+கPடண2 �.3 ெசa0தி, 
சமN'பி+க ேவ7F2.  

� ேம;கா~2 அறி+ைகயிA, மா;ற2 ெசKய விD2பினாA, பதிவாளBட2 14 
நாPகI+�/ ெதBவி+கேவ7F2. 

 

7. ,Pடா7ைமைய' பதிU ெசKயாவி&A ஏ;பF2 விைளUக/ யா5? 

1) வ{A ெசKய ேவ7&ய ெதாைக+காக, i%றாவ5  நபN  மீ5  வழ+�  ெதாடர  

இயலா5. 

2) பதி'RBைம ம;-2 கா'RBைமைய பய%பF05வைத தF+�2 உBைமைய இழ45 
விF2. 

3) ,Pடாளிகைள எதிN05, நி-வன2 சPட நடவ&+ைக எF+க >&யா5. 

4) ,Pடா7ைம+� எதிராகேவா, ,PடாளிகI+� எதிராகேவா i%றாவ5 நபN 

எவD2 சPட நடவ&+ைககைள ேம;ெகா/ள >&யா5. 

5) i%றா2 நபD+� எதிராக ெதாைக �.100 +� ேமA திD2ப'ெபற, அதbைடய 

உBைமைய ெசயAபF0த இயலா5.  

6) நி-வனேமா அAல5 ,Pடாளிகேளா இ4தியாவிA எM�2 ெதாழிA ெசKய 
>&யா5. 

7) ,Pடா7ைமைய கைல+க ேவ7&ேயா, ெசா0ைத'  பMகிடேவா, அத;� எதிராக 

வழ+�'பதியேவா இயலா5. 

 

8. ,Pடாளிகளி% வைககைள விவB. 
1) உைழ+�2 ,Pடாளி  

� ெதாழிலிA >த�F ெசK5,  ெதாழிைல நிNவகி+�2 ெபா-'ைப ஏ;-/ள 

,Pடாளி+�, உைழ+�2 ,Pடாளி எ%- ெபயN. 

�   ெதாழிைல ேமலா7ைம ெசKX2 உBைம, இவD+� உ7F. 

 
2) உறM�2 ,Pடாளி அAல5 உைழயா ,Pடாளி 

 

� ெதாழிலிA >தலிPF, ேமலா7ைமயிA  பMேக;காத ,Pடாளி+�,  உறM�2 

,Pடாளி அAல5 உைழயா ,Pடாளி எ%- ெபயN. 
� ஆனாA, இவN நி-வன0தி%  இலாப நPட0திA  மPFேம பMேக;பாN 
� ெவளியாPகI+�, அவN  ,Pடாளி  ேபா%-  ேதா%றாமA பாN05+ ெகா/வாN. 

3) ெபயரளU ,Pடாளி  
� ெதாழிலிA >தலிடாமa2, ேமலா7ைமயிA பMேக;காமa2 உ/ள 

,PடாளிகI+�, ெபயரளU ,Pடாளி எ%- ெபயN.  

� நி-வன ந;ெபயD+காகU2, மBயாைத+காகU2 தன5 ெபயைர மPFேம 
கடனாக வழM�கிறாN.  

�  இவB% வைரயறா'ெபா-'R, i%றாவ5  நபB% கடனி;� உ7F. 
  

4) இலாப0திA மPFேம பMேக;�2 ,Pடாளி  
� இலாப0திA மPF2 பMேக;-,  நPட0திA பMேக;த ,Pடாளி+�,  

இலாப0தில மPF2 பMேக;�2 ,Pடாளி எ%- ெபயN.  

� ஆனாA,இவB% வைரயறா'ெபா-'R, i%றாவ5  நபB% கடனி;� உ7F.  
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5) >ர7தைட+ ,Pடாளி  
� இவN உ7ைம+ ,Pடாளி அAல. 
� தாb2 ஒD ,Pடாளி என ந2பZ ெசKகிறாN. 
� இைத ந2பி சிலN நி-வன0தி;� கட% ெகாF'பN. 
� இவN அவNகI+� ெபா-பாகிறாN. 

6) உBைம'ேபாலி+ ,Pடாளி  
� இவN உ7ைம+ ,Pடாளி அAல.       
� நி-வன2 இவைர+ ,Pடாளி எனZ ெசாAa2. 
� இைத அவN ம-05ைர+க ேவ7F2. 
� இAைலெயனிA, ,Pடா7ைமXட% ெதாடNRைடயவNகI+� ெபா-'பாகிறாN. 

 
 

9. ,Pடாளியி% உBைமக/ யா5? 
 

1) ஒjெவாD ,Pடாளி+�2, வியாபார0திA பM�ெப-2 உBைம உ7F 
2) >+கிய >&Uகைள எF+�2 >%னN, தMகைள கல4தாேலாசி+க ேவ7F2  

என+ேகார  உBைம உ7F.   
3)  நி-வன கண+�கைள க7காணி+கU2, நகெலF+கU2 உBைம உ7F 
4) ஒ'Rெகா7ட விகிததிA, இலாப0திA பMேக;க  உBைம உ7F.  
5) ெதாழிa+�  வழMகிய  கட% ம;-2  >%பண2  மீ5 6 சதவிகித2 வP&ெபற  

உBைம உ7F. 
6) ,Pடா7ைம நலb+காக, நி-வன ெசா05+கைள பய%பF0த உBைம உ7F 
7) வியாபார0தி% அைன05 ெசயAகளிa2, தைலயிட உBைமஉ7F. 
8) ,Pடாளிகளி% இைசUடேனா அAல5 ,Pடா7ைம ப0திர0திA �றி'பிPட 

விதி>ைறகI+� உPபPF ,Pடா7ைமயிலிD45 வில�2 உBைம உ7F. 
9) ,Pடா7ைமயிA ெதாடD2 உBைமஉ7F. ,Pடா7ைமஒ'பாவண0திA 

ெதBவி+க'பP&D4தாA தவிர அவைரெவளிேய;-2 உBைம எவD+�2 கிைடயா5. 
 
 

10. ,Pடாளிகளி%  கடைமக/ யா5? 
1) அைன05+ ,Pடாளிகளி% நலனி;காகU2 ஒjெவாD ,Pடாளி+�2, வியாபார0ைத 

நட052  கடைம உ/ள5. 
2) ஒjெவாD ,PடாளிX2  ம;றவNகIடb2, வியாபார  நடவ&+ைககளிa2 

ேநNைமயாகU2  ம;-2  உ7ைமயாகU2  இD+க ேவ7F2. 
3) ,Pடா7ைமயி%  கண+�கைள, உ7ைமயாகU2  >gைமயாகU2  சமN'பி+க 

ேவ7F2. 
4) தன5  தவறான நடவ&+ைககளாA  ஏ;பF2  நPட0ைதX2, வியாபார0திA த%னாA 

ஏ;பFகி%ற இழ'RகைளX2   ஈF ெசKX2 கடைம உ7F. 
5) ,Pடா7ைமயி% நPட0ைத, ஒ'R+ெகா7ட விகித0திA பகிN45 ெகா/ள ேவ7F2. 
6) உட%ப&+ைகயிA ,றியிD4தாA மPFேம, ஒD ,Pடாளி  ,Pடா7ைமயிA தன5  

பணி+காக ச2பள2  ெபறலா2. 
7) ,Pடாளிக/, ெசா4த நலb+�  ,Pடா7ைமயி% ெசா05+கைள பய%பF0த+ 

,டா5. 
8) ,Pடா7ைம+� எதிராக  ேபாP&0 ெதாழிA ெசKய+ ,டா5. 
9) இரகசிய  இலாப2  ஈPட+ ,டா5 

10) ஒjெவாD ,PடாளிX2, தன5 அதிகார வர2R+�/ மPFேம ெசயAபF2 

ேவ7F2. 
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