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அ�தியாய$ 21.%&,சி& ம)&$ ந+�தர� ெதாழி/ நி&வன2க4 ம)&$ 

5ய உதவி8 %98க4. 
%&விைடவினா8க4 

1. உ)ப�தி  நி&வன2க4 எ>றா/ எ>ன? 
� ெதாழி/@ைறயி> நி&வன2க4 ( அபிவிB�தி ம)&$ ஒ92%Dைற ) சFட$,  

1951 > பH, Dத/ அFடவைணயி/ %றிJபிF+4ள ெதாழி)@ைற ெதாடLபான உ)ப�தி 
அ/ல@ உ)ப�திJ ெபாBFகளி/ ஈ+பF+4ள நி&வன2கைள8 %றி8கி>றன.  

� இைவ இயQதிர$ ம)&$ தளவாட2களி/ ெசRயJப+$ DதS+களி> உTசவர$பி> 
அHJபைடயி/ வைரய&8கJபFHB8கிற@. 

 

2. %&  நி&வன2கU8%T சில எ+�@8காF+க4 தBக. 
� மVபாVட2க4 ெசRத/,  
� பழ2க4 ம)&$ காRகறி வி)பைன ெசRத/,  
� ேபா8%வர�@  ( X>& ச8கர ெட$ேபா8க4 ம)&$ ஆFேடா8க4 ) ,  
� ப9@ பாL8%$ கைடக4,  
� %Hைச� ெதாழி/க4,  
� சிறிய ைக�ெதாழி/க4,  
� ைக�தறி ம)&$ ைகவிைன ெதாழி/க4. 

 
3. Zதிய ெதாழி/ DைனேவாL ம)&$ ெதாழி/ நி&வன ேம$பாF+ 

திFட�தி> ேநா8க$ எ>ன?  
� தமிழக அரசா/ @வ8கJபFட, “Zதிய ெதாழி/ DைனேவாL ம)&$ ெதாழி/ நி&வன 

ேம$பாF+ திFட$ 2013 ” எ>ற திFட�தி>கீ`,  
� பH�த இைளஞLகU8%� ெதாழி/ DைனேவாL பயி)சி அளி�த/,  
� ெதாழி/ ெதாட2க� திFட2க4 தயாb�த/,  
� Zதிய ெதாழி/ Dய)சிக4 ேம)ெகா4ள, நிதி நி&வன2களி> நிதிcதவி ெபற 

உதdத/  ம)&$  
� ெபBQெதாழி/ நி&வன2கUட> வணிக� ெதாடLZ அைம�@� தBத/ ஆகிய 

உதவிகைள அளி�@ வBகிற@.  
 

4. 5ய உதவி %9 எ>றா/ எ>ன?  
� 5ய உதவி8 %9 எ>ப@, ஒB சிறிய Dைறசாரா த>னாLவT ச2க$ ஆ%$.  
� உ&JபினLக4 ஒBவB8ெகாBவL ெபாBளாதார உதவி ெசR@ ெகா4ளd$,  
� ஒBைமJபா+ ம)&$ eF+J ெபா&JZ ஆகிய பVZகைளJ ெபறd$ இ8%98க4 

உதdகி>றன.  
� ேசமிJைப� திரFH, அத>Xல$ கட>வசதிகைள ந/%வ@$, இ8%98களி> D8கிய 

ேநா8கம ஆ%$. 
 

5. உ)ப�தி ம)&$ பணி @ைறயி/ சி& நி&வன2கU8கான DதSF+ 
வர$ைப8 %றிJபி+க. 

1. உ)ப�தி ெதாழி/ நி&வன2களி/, சி& நி&வன2களி> DதS+ f. 25 
இலFச2கU8% ேம/ f. 5 ேகாH8% மிகாம/ இB8க ேவV+$. 

2. ேசைவ� ெதாழி/ நி&வன2களி/, சி& நி&வன2களி> DதS+ f. 10 
இலFச2கU8% ேம/ f. 2 ேகாH8% மிகாம/ இB8க ேவV+$. 
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சி&விைடவினா8க4  

1. உ)ப�தி ம)&$ பணி @ைறயி/ ந+�தர நி&வன2கU8கான DதSF+ 

வர$ைப8 %றிJபி+க. 

1) உ)ப�தி ெதாழி/ நி&வன2களி/, ந+�தர நி&வன2களி> DதS+ f. 5 ேகாH8% 
ேம/ f. 10 ேகாH8% மிகாம/ இB8க ேவV+$. 

2) ேசைவ� ெதாழி/ நி&வன2களி/, ந+�தர நி&வன2களி> DதS+ f. 2 ேகாH8% 
ேம/ f. 5 ேகாH8% மிகாம/ இB8க ேவV+$. 

 
2. தமி`நாFH/ %&, சி& ம)&$ ந+�தர� ெதாழி/ நி&வன2களி> 

தயாbJZகைளJ பFHயலி+க. 
� தமி` நாFH/ %&, சி& ம)&$ ந+�தர� ெதாழி/ நி&வன2க4, ஏற�தாழ 

அைன�@J பிbdகளிh$, ப/ேவ& விதமான ெபாBFகைள� தயாb8கி>றன. 
இவ)றி/ D>னி)பைவ ---- 

� ஜdளி, மி>னk ெபாBFக4, ெபாறியிய/ ெபாBFக4, தானிய2கி உதவிJ ெபாBFக4, 
ேதா/ ெபாBFக4, இரசாயன$, ெநகிழி (பிளாlH8) ெபாBFக4, ஆய�த ஆைடக4 
ம)&$ ஆபரண2க4 Dதலானைவ.  
 

3. இQதியJ ெபாBளாதார�தி/ %&, சி& ம)&$ ந+�தர� ெதாழி/ 
நி&வன2களி> ப2கிைன விள8%க. 

� ெமா�த உ4நாF+ உ)ப�தியி/ 8 சதவ nதD$,  
� நாFH> ெமா�த உ)ப�தி திறனி/ 45 சதவ nதD$ ம)&$ ஏ)&மதியி/ 40 சதவ nதD$ 

இQத நி&வன2களி> ப2காக உ4ள@. 
� 6000 8% ேம)பFட ெபாBFகைள இைவ உ)ப�தி ெசRகி>றன.  
� 3.6 ேகாH நி&வன2க4 வாயிலாக, 8 ேகாH நபLகU8% இைவ ேவைலவாRJZ 

அளி8கி>றன. 
 

4. 5ய உதவி %98களி> ஏேதo$ X>& சிறJப$ச2கைள விள8%க. 
1) “Dதலி/ ேசமிJZ. பிற% கட>” எ>ப@ ஒpெவாB %9 உ&Jபினb> %றி8ேகாளாக 

இB8கேவV+$.  
2) 5ய உதவி8%9 ஒேர மாதிbயான ெபாBளாதார நிைலயி/ உ4ளவLகைள, 

உ&JபினLகளாக8 ெகாV+ அைம8கJப+கிற@.  
3) 5ய உதவி8%9 எ>ப@ 10 Dத/ 20 உ&JபினLகளாக8 ெகாV+ அைம8கJப+கிற@.  
4) %98கைளJ பதிd ெசRயேவVHய அவசிய$ இ/ைல.  
5) அரசிய/ சாLZ இ/லாத, தாமாகேவ ேசLQ@ உBவா8கிய ஜனநாயக8 கலாTசார�ைத8 

ெகாVட@ இQத8 %98க4.  
6) ஒpெவாB %9விh$, ஒB %+$ப�திலிBQ@ ஒB நபL மF+ேம உ&Jபினராக 

இB8க DHc$.  
7) ஆVக4 மF+ேமா, அ/ல@ ெபVக4 மF+ேமா உ&JபினLகளாக இB8%$ 

வைகயி/ %9 அைம8கJபட ேவV+$.  
8) 5ய உதவி8%9 eFடமான@, ஒRd ேநர2களி/ மF+$ வார$ ஒB Dைற eFடJபட 

ேவV+$. அதிகJ ப2களிJபி)% அைனவB$ வBைக தBத/ ேவV+$ எ>ப@ 
கFடாயமா%$.  

 
5. வ2கிக4 5ய உதவி %98கU8%8 கட> வழ2%$ Dைறக4  யாைவ? 

∗ 5ய உதவி8 %98கU8%8 கட>அளி8க X>& ெவpேவ& Dைறக4 உ4ளன.  
� Dதலாவ@ Dைறயி/, வ2கிக4 5ய உதவி8%98கU8%, ேநரHயாக கட> 

வழ2%கி>றன.  
� இரVடாவ@ Dைறயி/, வ2கிக4 அர5 சாரா அைமJZக4 (NGO) Xல$, 5ய 

உதவி8%98களி/ உ4ள சி&ெதாழி/ DைனேவாB8%8 கட> வழ2%கி>றன.  
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� X>றாவ@ Dைறயி/, அர5 சாரா அைமJZகைளT ெசயலா8%நராக8 ெகாV+ 
வ2கிக4 5ய உதவி8%98கU8% கட>அளி8கி>றன.  

� இQத X>& Dைறகளி/ அர5 சாரா நி&வன2கைளT ெசயலா8%நராக8 ெகாV+ 
ேநரHயாக8 கட> அளி8%$ Dைறேய பரவலாகJ பி>ப)றJப+கிற@. 

 

ெபB விைடவினா8க4  

1. %&, சி& ம)&$ ந+�தர� ெதாழி/ நி&வன2க4 – %றிJZ� தBக. 
%& ெதாழி/ நி&வன$: 

� ஒB நி&வன$ உ)ப�தி ெதாழி/ @ைறயி/, f. 25 இலFச�தி)%4U$, ேசைவ� 
ெதாழி/ @ைறயி/, f. 10 இலFச�தி)%4U$ DதS+ ெசRதிBQதா/, அ@  
%& ெதாழி/ நி&வன$ என அைழ8கJப+$. 

சி& ெதாழி/ நி&வன$: 
� ஒB நி&வன$ உ)ப�தி ெதாழி/ @ைறயி/, இயQதிர$ ம)&$ ஆைலகளி/ f. 25 

இலFச�தி)% ேம/, f 5 ேகாH8% மிகாமh$, ேசைவ� ெதாழி/ @ைறயி/ 
உபகரண2களி/, f. 10 இலFச�தி)% ேம/, f 2 ேகாHகU8% மிகாமh$, DதS+ 
ெசRதிBQதா/, அQ நி&வன$ சி& ெதாழி/ நி&வன$ என அைழ8கJப+$. 

ந+�தர ெதாழி/ நி&வன$: 
� ஒB நி&வன$ உ)ப�தி ெதாழி/ @ைறயி/, இயQதிர$ ம)&$ ஆைலகளி/ f. 5 

ேகாH8% ேம/, f 10 ேகாH8% மிகாமh$, ேசைவ� ெதாழி/ @ைறயி/ 
உபகரண2களி/, f. 2 ேகாH8% ேம/, f 5 ேகாHகU8% மிகாமh$, DதS+ 
ெசRதிBQதா/, அQ நி&வன$ ந+�தர ெதாழி/ நி&வன$ என அைழ8கJப+$. 
 

2. %&, சி& ம)&$ ந+�தர� ெதாழி/ நி&வன2களி> D8கிய�@வ�ைத 
விள8%க. 

       1. அதிக ேவைலவாRJZக4  

� ெபbய வL�தக நி&வன2கைள காFHh$, இQநி&ம2க4 அதிக ேவைல வாRJZகைள 
உBவா8%கி>றன.  

� இ�தைகய நி&ம2க4, ெபB$பாh$ உ4sb/ கிைட8%$ உைழJபா)றைல ந$பி 
இBJபதா/, நாFH/ உ4ள ஏராளமான ம8கU8%, ேவைலவாRJைப உBவா8கி� 
தBகிற@.  

       2. %ைறQத உ)ப�தி ெசலd  

� இ$மாதிbயான  நி&ம2கைள நட�தJ பயி)சி  ெப)ற அ/ல@ அதிக ஆ)ற/ பைட�த 

ெதாழிலாளLகேளா அ/ல@  ெதாழி/ க/வி  பயி>ற  உைழJபாளLகேளா ேதைவJப+வ@ 
இ/ைல.  

� இQநி&ம2க4  %ைறQத  ஊதிய�தி/ பணியாளLகைள நியமிJபதா/, உ)ப�தி  
ெசலdக4  ெவ%வாக  %ைறகிற@.  

� இத> விைளவாக ெபbய அளவிலான  நி&வன2கைளவிட, இவ)றா/  %ைறQத 

ெசலவி/ உ)ப�திைய ேம)ெகா4ள DHகிற@.  

       3. %ைறQத DதS+  

� இவ)ைற� ெதாட2%வத)%J ேபரளd Dத/ ேதைவJப+வதி/ைல.  
� இைவகளி> உbைமயாளLக4 உ4sb/ இBJபதா/, தன8% அBகாைமயி/ உ4ள 

உ4sL வள2கைளJ பய>ப+�தி8 ெகா4கி>றனL.  
� ைகவிைனJ ெபாBFக4 ம)&$ பார$பbய8 %+$ப� ெதாழி/கைள ஊ8%விJபதி/, 

இQத நி&ம2க4 ெபBமளd உதdகி>றன.  
� இQத நி&வன2க4 சி)uL ம)&$ ேபfb/ உ4ள உ4sL ெதாழி/DைனேவாL 

ம)&$ 5யெதாழி/ ெசRபவLகளி> வளLTசி8% ெபb@$ உதdகி>றன. 
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       4. விைரQ@ DHெவ+�த/  

� இவ)றி> அ>றாட  நடவH8ைகககைள ேம)ெகா4ள�  ெதாழி/பHJZ  பயி>ற, 
ேமலாளLகைளJ பணியமL�த ேவVHய  அவசிய$  இ/ைல.  

� ெபB$பாh$  இQத நி&வன2கைள, அவ)றி> உbைமயாளLகேள நிLவாக$ 

ெசRகி>றனL.  

� எனேவ சிறQத DHdகைள விைரQ@ எ+Jப@ சா�தியமாகிற@.  

             5. ப2களிJZ உதவி  

� ெபbய  உ)ப�தி ெதாழி/  நி&வன2கU8%�  ேதைவJப+$  உதிb பாக2க4  ம)&$  

பிறெபாBFகைள தயாb�@  ெகா+�@,  ேபரளd  உ)ப�தி8% @ைணZbவதி/  இைவ 
D8கியJ  ப2கா)&கி>றன. 

       6. 5ய ேவைலவாRJZ உBவா8கி, 5யசாLைப ேம$ப+�@த/  

� இ�@ைறயான@, ெதாழி/ DைனேவாLகைள உBவா8%வதி/ ெபB$ 
ப2கா)&கி>றன. 

� இ@ சDதாய�தி/  5ய ேவைலவாRJZ அளிJபத> Xல$, 5யசாLைப 
ஊ8%வி8கிற@. 

�  இத>Xல$, தனிநபL வBமான$  ெவ%வாக  உயLQ@,  நாFH> ெபாBளாதார 
வளLTசி அதிகb8கிற@. 

       7. உ)ப�தி ம)&$ ஏ)&மதி8% அதிகJ ப2களிJZ  

� நாFH> ெமா�த உ)ப�தி திறனி/ 45 சதவ nதD$ ம)&$ ஏ)&மதியி/ 40 சதவ nதD$, 
இQத நி&வன2களி> ப2காக உ4ள@. 

� இpவைக நி&ம2க4 உலகி> ப/ேவ& நா+களி> அQநியTெசலாவணிைய 
ஈFடமிகd$ உதdகி>றன. 

 
3. 5ய உதவி %98களி> ேநா8க2க4 யாைவ? 

1. ெபVகU8% அதிகார$ அளிJபைத ஊ8%விJப@.  

2. Dைறசாரா கட> ெகா+Jேபாb> பிHயிலிBQ@ ம8கைள மீFட/.  

3. ெபVகளிட$ திறைமைய உBவா8கி, ஆ8கwLவமான ெசய/பா+களி/ அவLகைள 
ஈ+பட ெசRவ@  

4. ெபாBளாதார�தி/ பி>த2கிc4ள ம8களி> மன2களி/, ேசமிJZ பழ8க�ைத 
உBவா8%த/  

5. ெபVகளிட$ ெதாழி/ DைனேவாB8கான திறைமகைள வளL�த/ ம)&$ 
ஊ8%வி�த/.  

6. கட> வFட$ அ/ல@ 5ழ/ நிதி ம)&$ 5ழ)சி கட> ஆகியைவ %றி�@ 
விழிJZணLைவ ஏ)ப+�@த/.  

7. உ&JபினLகளி> %+$பJ ெபாBளாதார நிைலைய உயL�@த/.  

8. எதிLகாலJ ெபாBளாதார அதிகார ேமலாVைம8கான திறைமைய வளL�த/ ம)&$ 
கட> ெதாடLZகU8கான வசதிகைள ஏ)ப+�@த/.  

9. உ&JபினLக4, த2களி> ெபாBளாதாரT சி8க/கU8%, அவLகளாகேவ தnLd 
காVபத)கான விழிJZணLd பயி)சியிைன அளி�த/.  

10. %9 உ&JபினLகளி> ெபா@வான விBJப2கைள அறிQ@, %9 நடவH8ைககைள 
DHd ெசRத/. திறைமயான ம)&$ சி8கனமான Dைறயி/ நடவH8ைககைள 
D>ென+�@T ெச/hத/.  

11. உ&JபினLக4 எதிLெகா4U$ அைன�@T சXகJ ெபாBளாதார� தைடகைளc$ 
ெவ)றிcட> எதிLெகா4ள அவLகைள தயாLப+�@த/.  

12. வா`8ைக 5ழ)சியி/ எ/லா நிைலகளிh$, ெபVகU8கான மனித உbைமகைள 
உ&தி ெசRத/.  
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அல% - 7 வியாபார$ 
அ�தியாய$ 22.வியாபார�தி> வைகக4 

 

%& விைடவினா8க4  

1. வியாபார�தி> ெபாB4 யா@? 
� இலாப$ ஈF+$ ேநா8கி/, ெபாBFகைளc$ ேசைவகைளc$ வா2கி வி)ப@ ம)&$ 

பbமா)ற$ ெசRவ@ வியாபார$ ஆ%$. 
 

2. உ4நாF+ வியாபார$ எ>றா/ எ>ன? 
� சQைத நடவH8ைககளான, ெபாBFகைளc$ ேசைவகைளc$ வா2%வ@$, வி)ப@$ 

ஒB நாFH> எ/ைல8%4 நைடெப)றா/, அ@ உ4நாF+ வியாபார$ எனJப+$. 
� உ4நாF+ வியாபார�ைத, உ4sL வியாபார$ எனd$ அைழ8கலா$. 

 
ஒேர நாFH)%4, ஒேர இட�தி/, கிராம�தி/, மாநில�தி/, அ/ல@ ப/ேவ& 
மாநில2கU8கிைடேய நைடெப&$ வியாபார$ இ@ ஆ%$. 

 
 

3. திB. வி8ர$ எ>பவL தா> நட�தி வB$ பி>னலாைட ெதாழி)சாைல8%� 
ேதைவயான பxசிைன ெவளிநாFH/ இBQ@ வா2%கிறாL. இ@ எpவைக 
வியாபார�தி)% எ+�@8காF+? 
விைட : இ@ இற8%மதி வியாபார�தி)% எ+�@8காFடா%$. 

 
4. இQதியாவி/ உ4ள திB. வி8ர$ தன@ தயாbJபான பB�தியினா/ தயாb8கJபFட 

சFைடகைள இ2கிலாQதி/ உ4ள நி&வன�தி)% வி)கிறாL. இ@ எpவைக 
வியாபார�தி)% எ+�@8காF+? 
விைட : இ@ ஏ)&மதி வியாபார�தி)% எ+�@8காFடா%$. 

 
5. வியாபார�ைத எpவா& வைகJப+�@வாR? 

∗ வியாபார�ைத இB ெபB$ பிbdகளாகJ பிb8கலா$. அைவயாவன : - 

  1. உ4நாF+ வியாபார$   2. ப>னாF+ வியாபார$ 
 

6. உ4நாF+ வியாபார�தி> வைகக4 யாைவ? 
∗ உ4நாF+ வியாபார$ இB பிbdகைள உ4ளட8கிய@.  

    1. ெமா�த வியாபார$    2. சி/லைற வியாபார$ 
 

7. இற8%மதி வியாபார$ எ>றா/ எ>ன? 
� உ4நாF+� ேதைவ8காக, ெவளிநாFH/ இBQ@ ெபாBFகைள வா2%வேத, இற8%மதி 

வியாபார$ ஆ%$.  
� உதாரணமாக, இQதியா வைள%டா நா+களி/ இBQ@ ெபFேராலியJ ெபாBFகைள 

இற8%மதி ெசRதைல8 eறலா$. 
 

8. ம& ஏ)&மதி வியாபார$ எ>பத> ெபாB4 யா@? 
� ஒB நாFH/ இBQ@, ெபாBFகைள இற8%மதி ெசR@, அவ)ைற ேவ&நா+கU8% 

ஏ)&மதி Xல$ வி)ப@ ம& ஏ)&மதி வியாபார$ ஆ%$. 
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9. TVS நி&வன$ ஐேராJபிய நா+கU8% ேமாFடாL ைப8%கைள வி)ப@ 
எpவைக வியாபார�தி)% எ+�@8காF+? 
விைட : இ@ ப>னாF+ வியாபார�தி)% எ+�@8காFடா%$. 

 
10. ப>னாF+ வணிக�தி/ இQதியாவி/ உபேயாகி8கJப+$ பணமதிJபி> 

ெபயL எ>ன? 
� ப>னாF+ வணிக�தி/ இQதியாவி/ உபேயாகி8கJப+$ பணமதிJபி> ெபயL இQதிய 

fபாR. 
 

சி&விைட வினா8க4  

1. ெவளிநாF+ வியாபார�தி> வைகக4  யாைவ? 
� ெவpேவ& நா+கைளT சாLQத வா2%பவL ம)&$ வி)பவLகளிைடேய நைடெப&$ 

வியாபார$, ப>னாF+ வியாபார$ ( ெவளிநாF+ வியாபார$ ) ஆ%$. 
ெவளிநாF+ வியாபார$ X>& வைகJப+$. அைவ : -  
 அ) இற8%மதி வியாபார$  ஆ) ஏ)&மதி வியாபார$  இ)  ம& ஏ)&மதி வியாபார$.   

      அ) இற8%மதி வியாபார$  
� உ4நாF+� ேதைவ8காக, ெவளிநாFH/ இBQ@ ெபாBFகைள வா2%வேத, இற8%மதி 

வியாபார$ ஆ%$.  
� உதாரணமாக, இQதியா வைள%டா நா+களி/ இBQ@, ெபFேராலியJ ெபாBFகைள 

இற8%மதி ெசRதைல8 eறலா$. 

     ஆ) ஏ)&மதி வியாபார$  

� உ4நாF+ உ)ப�திJ ெபாBFகைள, ெவளிநா+கU8% வி)ப@,  ஏ)&மதி வியாபார$  
ஆ%$.  
உதாரணமாக, இQதியா  இB$Z, எஃ%  ேபா>றவ)ைற, ஜJபாo8% ஏ)&மதி  
ெசRதைல8 eறலா$. 

ம& ஏ)&மதி வியாபார$  
� ஒB நாFH/ இBQ@ ெபாBFகைள இற8%மதி ெசR@, அவ)ைற ேவ&நா+கU8% 

ஏ)&மதி Xல$ வி)ப@ ம& ஏ)&மதி வியாபார$ ஆ%$. 
 

2. ம& ஏ)&மதி  வியாபார�தி)%  இB உதாரண$ தBக. 
1) இQதியாவி/ |ர�, நகb> ைவர வியாபாbக4 ெத)% ஆJb8காவி/ இBQ@ 

@VH8கJபடாத ைவர2கைள இற8%மதி ெசR@, அவ)ைற @Vடா8கி, பFைடதnFH, 
மீV+$, ஆ$lடLட$ நகb/ உ4ள ப>னாF+ ைவரT சQைத8% ம& ஏ)&மதி 
ெசRகிறாLக4.  

2) சி2கJwL, @பாR, ஹா2கா2 ஆகிய நா+க4 உலகி> மிகJெபbய ம& ஏ)&மதி 
ைமய2க4 ஆ%$.  

3. ஏ)&மதி வணிக$ எ>றா/  எ>ன? 
� உ4நாF+ உ)ப�திJ ெபாBFகைள, ெவளிநா+கU8% வி)ப@  ஏ)&மதி வியாபார$  

ஆ%$.  
உதாரண$  

1. இQதியா இB$Z, எஃ%  ேபா>றவ)ைற, ஜJபாo8% ஏ)&மதி ெசRகிற@.  

2. இQதியா, ெஜLமனி  நாFH)%  ேதயிைல ஏ)&மதி  ெசRகிற@.  

3. ம@ைரயி/ இBQ@ சி2கJwB8%  ம/லிைகJ w8க4 ஏ)&மதி   
    ெசRயJப+கிற@. 
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4. ெமா�த வியாபார$ எ>றா/ எ>ன? 
� ெமா�த வியாபார$ எ>ப@, ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRபவbட$ ெமா�தமாக வா2கி, 

சி/லைற வியாபாbகU8% %ைறQத அளவி/ வி)%$ நைடDைற வணிகT 
ெசயலா%$. 
 

5. சி/லைற வியாபார�தி> ெபாB4 தBக. 
� சி/லைற வியாபார$ எ>ப@, ெமா�த வியாபாbயிட$ ெபாBFகைள வா2கி, 

~கLேவாB8% சிறிய அளவி/, ெபாBFகைள வழ2%$ நைடDைற வணிகT 
ெசயலா%$. 

 
6. உன@  ஊb/ உ4ள சி/லைற வி)பைன நிைலய2களி> ெபயL  தBக. 

1. மேகlவb ெமH8க/ lேடாL, காxசிZர$. 
2. வி8டb Z8 lேடாL, காxசிZர$. 
3. காxசி |JபL மாL8ெகF, காxசிZர$. 
4. ச2கீதா ெமாைப/ lேடாL, காxசிZர$. 
( இ$மாதிbேய உ2க4 ஊb/ அைமQ@4ள ஏேதo$ X>& வி)பைன நிைலய2களி> 
ெபயLகைள எ9தd$.)   

 
7. வியாபார�தி> D8கிய8 %றி8ேகா4 யா@? 

� இலாப$ ஈF+$ ேநா8கி/, ெபாBFகைளc$, ேசைவகைளc$ வா2கி வி)ப@ ம)&$  
ெபாBFகைளJ பbமா)ற$ ெசRவ@,   

� ெபாBFகைளc$, ேசைவகைளc$ ேதைவcைடயவLக4 ம)&$ அத)கான 
ெதாைகைய ெசh�த தயாராக உ4ளவLகU8%, வியாபாரJ ெபாBFகைளc$, 
ேசைவகைளc$ ெகாV+ ெச>& ேசLJ@, 

� ெபாBFகளி> உ)ப�தியாளL  ம)&$ ~கLேவாLகU8கிைடயி/  வியாபார$ 
இைடயீFடாளராகT ெசய/ப+வ@. 

           ேம)கVடைவகேள வியாபார�தி> D8கிய %றி8ேகா4களா%$. 
 

ெபBவிைடவினா8க4  

1. உ4நாF+ வியாபார�தி> இய/Zக4 யாைவ? 
1. ஒB நாFH> எ/ைல8%FபFேட வா2%த/, வி)ற/ நடவH8ைகக4 இட$ ெப&$.  
2. உ4 நாF+ பணமதிJZ அHJபைடயி/ பணJபbமா)ற$ நைடெப&$.  
3. உ4நாF+ உ)ப�தியாளL, ~கLேவாL ம)&$ இைடநிைலயLகU8% இைடேயயான 

நடவH8ைககைள உ4ளட8கிய@.  
4. உ4நாF+ வியாபார$, இைடநிைலயL ம)&$ Dகைம அைமJZகளி> ெபாBFக4 

ம)&$ ேசைவக4 விநிேயாக�ைத உ4ளட8கிய@.  
5. இதி/ ேபா8%வர�@ இடLபா+, ப>னாF+ வணிக�ைதவிட %ைறவாகேவ உ4ள@.  
6. இதி/ உ4நாFH/ நைடDைறயி/ உ4ள சFட2க4 மF+ேம பி>ப)றJப+$.  
7. இத> ேநா8க$, அ�தியாவசியJ ெபாBFகைள சி8கனமாக வழ2%வ@ ஆ%$.  
8. உ4நாFH/ உ)ப�தி ெசRயJபFட ெபாB4க4 மF+ேம இட$ ெப&$.  

9. ஒேர நாF+8%4 ேதா)&வி8கJபFட வியாபார அைமJZக4 ம)&$ தனி 
நபLகளிடமிBQ@  ெபாBFக4 வா2கJப+கிற@. 

10. உ4நாF+J ேபா8%வர�@ சாதன2க4 Xல$ ெபாBFக4 வினிேயாக$ 
ெசRயJப+கிற@. 

11. இதி/ 52கவb, இற8%மதி வb ேபா>றைவ இட$ ெப&வதி/ைல. 
 

2. ெவளிநாF+ வியாபார�தி> ப/ேவ& வைககைள விவb? 
        ( சி& விைட வினா8களி/, Dத/ வினாவி> விைடேய இத)கான விைட ஆ%$ ) 
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3. ெவளிநாF+ வியாபார�தி> அவசிய$ யா@? 

� உ4நாFH/ ேதைவ8% மி%தியாக உ4ள ெபாBFகைள வி)பத)%$,  
� உ4நாF+ இய)ைகவள2கைள D9ைமயாகJ பய>ப+�@வத)%$,  
� அQநியTெசலாவணி ஈF+வத)%$,  
� ேதசிய வBமான�ைத உயL�@வத)%$,  
� நிைறய ேவைலவாRJபிைன உBவா8கிடd$,  
� அர5 வBவாைய அதிகb8கd$ ெவளிநாF+ வியாபார$ மிகd$ அவசிய$ ஆ%$. 

 

 

அ�தியாய$ 23.வழ2க/ வழிக4 
%&விைடவினா8க4  

1. இைடநிைலயL எ>பவL யாL? 
� ெதாட8க நிைல உ)ப�தியாளbடமிBQ@, இ&தி நிைல ~கLேவாbட$ ெச>றைடc$ 

வைரயி/, ெபாBFக4 ம)&$ ேசைவகளி> பbமா)ற�தி/ ஈ+பF+4ள அைனவBேம 
இைடநிைலயL ஆவL. 

 
2. ெமா�த வியாபாb வைரய&. 

� கVHஃJ ம)&$ lH/ ஆகிேயார@ e)றி>பH, “ ெமா�த வியாபாbக4, வணிகJ 
ெபாBFகைள உ)ப�தியாளbடமிBQ@ ெமா�தமாக வா2கி, சி/லைற 
வியாபாbகU8ேகா அ/ல@ பிற வியாபாbகU8ேகா வி)பைன ெசRவாLகேள தவிர, 
~கLேவாB8% ேநbைடயாக வி)பைன ெசRயமாFடாL”. 

 
3. சி/லைறவியாபாb வைரவில8கண$ தBக. 

� ஈpலி> தாமl எ>பவர@ e)றி>பH, “~கLேவாb> ேதைவகைள ெசpவேன wL�தி 
ெசRc$ ெபாBளாதாரT ச2கிலியி/, இ&தியாக இBJபவL சி/லைற வியாபாb ஆவாL” 

 
4. தரகL எ>பவL யாL? 

� ம)றவLகU8காக D>னி>& ேபர$ ேபசி, வியாபார�ைத இலாப8கரமாக நிைறேவ)றி, 
அத)ெகன8 கழிd ெப&$ நபைரேய தரகL எ>பL.  

� அவர@ ேசைவ8% வழ2கJப+$ ஊதிய$ ‘தர%’ ஆ%$. 
 

5. வியாபார இைடநிைலயb> வைகக4 யாைவ? 
� வியாபார இைடநிைலயLகைள இB வைககளாகJ பிb8கலா$.  

    1. ெமா�த வியாபாb     2. சி/லைறவியாபாb 
 

6. வணிக DகவLக4 எ>பவL யாL? 
� வணிக DகவLக4, பணி வழி இைடநிைலயLக4 எ>& அைழ8கJப+கினறனL.  
� ஒB வியாபாb, த$ சாLபாகJ ெபாBFகைள வா2கd$, வி)கd$ இவைர 

நியமி8கிறாL.  
� இவB8%J ெபாBFகைள அடமான$ ெசR@, கட> ெபறd$ உbைமcV+.  
� ஆனா/,ெபாBFகU8% உbைமயாளL ஆக உbைமயி/ைல.  
� இவL ெசRc$ வியாபார�தி> அHJபைடயி/ இவL ‘கழிd’ ெப&கிறாL. 

 

   சி&விைட வினா8க4 

1. வழ2க/ வழிக4 %றி�@  நnவிL அறிவ@ யா@? 
� வழ2க/ வழி எ>ப@, உ)ப�தி ெசRயJபFட ெபாB4, உ)ப�தியாளbடமிBQ@ 

~கLேவாைரT ெச>றைடய உதd$ பாைத ஆ%$.  
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� இைடநிைலயL இ>றி, ெபாBFகைள ேநரHயாக விநிேயாகி�தா/, அ@ ேநரH வழ2க/ 
வழியா%$.  

� வழ2க/ வழியி/, ஒ>& அ/ல@ அத)% ேம)பFட இைடநிைலயL விநிேயாகJ 
பணிகைளT ெசRதா/ மைறDக வழ2க/ வழியா%$.  

� ேகாH8கண8கான ~கLேவாைரJ ெபாBFக4 ெச>றைடய, இைடநிைலயL 
உதdகி>றனL.  

� வழ2க/ வழி Xலமாக, உ4நா+ ம)&$ ெவளிநா+களி/ வா9$ ~கLேவாைரJ 
ெபாBFக4 ெச>றைடகிற@. 

 
2. த> ெபா&JZ DகவL எ>பவL யாL? 

� உ)ப�தியாளL, த$ ெபாBைள வி)பைன ெசRயJ ெபாBFகைள ஒJபைட�@ நியமன$ 
ெசRயJப+$ வணிக DகவL, த> ெபா&JZ DகவL ஆவாL.  

� ெபாBFகளி> உbைமையJ ெபறாம/, ெபாBFகைளJ ெப)&, இBJZ ைவ�@8 
ெகாV+, இவL ெசய/ப+கிறாL.  

� இவL, ெபாBளி> உbைமயாளL ெபயைர ெவளியிடாம/, தன@ ெபயbலிேலேய 
வி)பைன ெசRகிறாL. 

 
3. வணிக DகவLகளி>வைகக4 யாைவ? 

� வணிக DகவLகைள பி> வBமா& வைகJ ப+�தJ ப+கி>ற@.  
        1. தரகLக4       
     2. த>ெபா&JZ DகவLக4      
     3. கழிd DகவLக4    
     4. பிைண DகவLக4  
     5. ஏலமி+நL       
     6. பVடக8 காJபாளLக4 

 
4. ெமா�த வியாபாbகளி> பVZ நல>க4 ஏேதo$ X>றிைன எ9@. 

1. ெமா�த வியாபாbக4, உ)ப�தியாளL அ/ல@ தயாbJபாளbடமிBQ@ ேநரHயாகJ 
ெபாBFகைள வா2%கி>றனL.  

2. இவLக4, ெபாBFகைள ெமா�தமாக வா2கி, சிறிய அளவி/ வி)பைன ெசRகி>றனL. 

3. இவLக4, ஒB %றிJபFட ெபாBளி>, ப/ேவ& வைககைள வி)பைன ெசRகினறனL.  

4. ெபாBFகைள விநிேயாக$ ெசRய, DகவLகைளc$ பணியாளLகைளc$ 
அமL�திc4ளனL.  

5. இpவைக வியாபார�தி)%J ெபBமளd DதS+ ேதைவJப+கிற@. 

6. சி/லைறவியாபாbகU8%, இவLக4 கடoதவி அளி8கி>றனL. 

7. உ)ப�தியாளLகU8%$, இவLக4 நிதிcதவி ெசR@ தBகி>றனL.  

8. நகர2க4, ெபBநகர2களி/ உ4ள சQைதகளி> ஒB ப%தியி/ இவLக4 
ெசய/ப+வைத8 காணலா$. 

 

 
5. உ)ப�தியாளLகU8% ெமா�த வியாபாbக4 ஆ)றி+$ ேசைவக4 யா@? 

 
1. ேபரளd நடவH8ைகயி> Xல$ சி8கன$:  

� ெமா�த வியாபாb, உ)ப�தியாளL ெசRத ெபாBFகைளJ ெபBமளவி/ வா2கி8 
ெகா4வதா/, உ)ப�தியாளL ெபBமளd உ)ப�தியி/ ஈ+பட DHகிற@.  

� ேபரளd உ)ப�தியினா/, ெபாBFகளி> உ)ப�திT ெசலd ெவ%வாக8 %ைறகிற@. 
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2. சரீான விநிேயாக�தி)% உதdத/  

� ெமா�த வியாபாb, உ)ப�தியாளL உ)ப�தி ெசRத ெபாBFகைளJ ெபbய அளவி/ 
வா2கி, அதைன நாெட2கிh$ உ4ள சி/லைறவியாபாbகU8% அoJபி, 
அைன�@J ப%திகU8%$ பரவலா8க$ ெசRகிறாL.  

� எனேவ, உ)ப�தியாளL தன@ D98கவன�ைதc$, ெபாBFகளி> உ)ப�தியி/ 
ெசh�த DHகிற@.  

3.  பVடக8காJZ வசதி அளி�த/  

� ெமா�த வியாபாb, உ)ப�தியாளL உ)ப�தி ெசRத ெபாBFகைள வா2கி, தம@ 
பVடகசாைலயி/ இBJZ ைவ�திBJபதா/, உ)ப�தியாளL உ)ப�தி ெசRத 
ெபாBFகைளJ பVடககாJபி+த/ எ>ற மிகD8கிய பணியிலிBQ@ வி+வி8கJ 
ெப&கிறாL.  

4. ேதைவ D> கணிJZ  

� ெமா�த வியாபாb சQைதயி/ ஏ)ப+$ மா)ற$, ெபாBFகளி> ேதைவ, 
வி)பைனயி/ நிைலைம, நாகbக மா)ற$ ஆகிய தகவ/கைளT சி/லைற 
வியாபாbக4 Xல$ ெப)&, அவ)ைற உ)ப�தியாளB8% அoJபி ைவ�@, 
உ)ப�தியாளL ~கLேவாb> 5ைவ, நாக�க$ , விBJப2கU8% ஏ)ப 
ெபாB4கைள உ)ப�தி ெசRய உதdகிறாL.  

5. விள$பர$ ெசRத/ அ/ல@ ெபாB4 %றி�@� தகவ/ பரJZத/  

� ெமா�த வியாபாb  ெபாB4கைள விள$பரJப+�@வத> Xல$, ெபாB4கU8கான 
ேதைவைய அதிகb8கT ெசRகிறாL.  

� எனேவ, உ)ப�தியாளL விள$பரT ெசலd %ைறவத> Xல$  பயனைடகிறாL.  
6. நிதி வசதி  ந/%த/  

� ெமா�த வியாபாb உ)ப�தியாளB8% D>பண$ வழ2%கிறாL.  
� உ)ப�தியாளL, உ)ப�தி ெசRதdட> ெபாBFகைள வா2கி8 ெகா4கிறாL. 
� எனேவ உ)ப�தியாளL, தன@ DதhFHைன உ)ப�தி ெசRத ெபாBFகைள இBJZ 

ைவJபதி/ Dட8%வதி/ைல 
7. இடL ஏ)பாளL 

� உ)ப�தியாளL ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRதdட>, ெமா�த வியாபாb வா2கி8 
ெகா4வதா/, ெபாBFகைள இBJZ ைவ�த/, ெபாBFகளி> ேதைவயி/ ஏ)ப+$ 
மா)ற2க4 ஆகியவ)றி/ இBQ@ உ)ப�தியாளL வி+வி8கJப+கிறாL. 

�  பBவகால� ேதைவகளி/ ஏ)ப+$ மா)ற2களிலிBQ@$ வி+வி8கJப+கிறாL. 
8. இைணJZT ச2கிலி  

� உ)ப�தியாளB8%$, சி/லைறவியாபாb8%$  இைடேய, இைடயீFடாளராகT 
ெசய/பF+ அவLகைள இைண8கிறாL. 

 

ெபBவிைடவினா8க4.  

1.  சி/லைற வியாபாbகளி> பVZ நல>க4 யாைவ? 

1. சி/லைற வியாபாbக4 ப/ேவ& ெபாBFகளி> வணிக�தி/ ஈ+பFHBJபாL.  

2. சி/லைற வியாபாbக4, ெமா�த வியாபாbகளிட$ ெமா�தமாகJ ெபாBFகைள 
வா2கி, அவ)ைறT சி& அளவி/, ~கLேவாB8% வி)பைன ெசRகி>றனL.  

3. D8கியT சQைதJ ப%தி8% உ4ேளேயா அ/ல@ அBகிேலேயா சி/லைற 
வி)பைன நிைலய2க4 இட$ ெப&$. 

4. ெபா@வாக ெமா�த வியாபாbயிட$, கட> அHJபைடயி/ சர8%கைள வா2கி, 
~கLேவாB8% ெரா8க�தி)% வி)கி>றனL.  

5. சி/லைற வியாபாbக4, ~கேவாbட$ ேநரH� ெதாடLபிh$, உ)ப�தியாளbட$ 
இBQ@ விலகிc$ இBJபாL. 
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2. ெமா�த வியாபாbகளி> பணிக4 யாைவ? 

1) ெபாBFகைள ஒ>& திரFட/  

� உ)ப�தியாளLக4  ம)&$  தயாbJபாளLகளிடமிBQ@,  வியாபாbக4  பல வைகJபFட 
ெபாBFகைள வா2கி ஒ>& திரF+கி>றனL.  

2)  ெபாBFகைள இBJZ ைவ�த/  
� உ)ப�தியாளbட$  வா2கிய ெபாBFகைள, வி)பைன வைரயி/, அத> தர$ 

%ைறயாம/ ேசம8காJZ ெசRகி>றனL.  

� எளிதி/ அழிQ@ வி+$ த>ைமcைடய ெபாBFகளான பழ2க4, காRகறிக4 

ஆகியவ)ைற8 ெகடாம/ பா@கா8க8 %ளிLபதன Dைறயி/ ேசம8காJZ 

ெசRகி>றனL.  

3) விநிேயாக$  
� ெமா�த வியாபாb நாெட2கிh$ உ4ள சி/லைற வியாபாbகU8%, ெபாBFகைள 

வி)பைன ெசRவத> Xல$, திற$ பட விநிேயாகி8%$ பணிைய ேம)ெகா4கிறாL.  

4)  நிதிவசதி அளி�த/  
� ெமா�த வியாபாb உ)ப�தியாளB8%$, தயாbJபாளB8%$ D>பண$ அளிJபத> 

Xலமி நிதி வசதி ந/%கிறாL.  
� அ@ேபாலேவ, சி/லைற வியாபாbகU8%, கட>வி)பைன ெசRவத> Xல$  

இB Dைனயிh$ நிதி வசதி அளிJபவராகT ெசய/ப+கிறாL  

5)  இடLஏ)Z  

� ெபாBFக4 உ)ப�தி ெசRயJபFடdட>, வா2கி அவ)ைற� தம@ ெபா&Jபி/ 
பVடக8 காJZ ெசRவதா/,  

� விைலவ ǹ Tசி, ெபாB4 ெகF+Jேபாத/, ெபாBFகளி>அழிd, இBJZைவJபதால 
ஏ)ப+$ பிற இழJZக4, ெபாBFகளி> ேதைவயி/ ஏ)ப+$ மா)ற$,  

� சி/லைறவியாபbகU8% கட>வி)பைன ெசRவத> Xல$ ஏ)ப+$ இழJZ 
ஆகியவ)ைற ெமா�த வியாபாbேய ஏ)&8 ெகா4கிறாL.  

6) தரJப+�@த/, சிJப$ கF+த/, கF+ம$ ெசRத/  

� தர$, வைக, வHd, கசிd ம)&$ உ4ளட8க$ ஆகியவ)றி)% ஏ)ப உ)ப�திJ 
ெபாBFகைள ெமா�த வியாபாbக4 பிb�@ வைகJப+�தி ைவ8கி>றனL.  

� ெபாBFகைள8 கF+ம$ ெசRத/, வணிக8 %றியீ+த/ ஆகிய பணிகைளc$ 
ெமா�த வியாபாbக4 ெசRகி>றனL. 

7) ேபா8%வர�@ வசதி அளி�த/  

� ெமா�த வியாபாb, உ)ப�தியாளbடமிBQ@ ெபாBFகைள ெமா�தமாக வா2கி, 
தம@ பVடகTசாைலயி/ இBQ@ ேதைவJப+$ இட2கU8% அoJபி ைவJபத> 
Xல$, ேபா8%வர�@ வசதி அளி8கிறாL. 
 

3. சி/லைற வியாபாbகளி> பணிக4 யாைவ? 
1) வா2%த/  

� சி/லைற வியாபாbக4, ~கLேவாb> ேதைவைய மதிJபீF+,  ெமா�த 
வியாபாbகளிடமிBQ@, மிகTசிறQத ப/ேவ& வைகயான ெபாBFகைள வா2கி� 
தம@ கைடகளி/ வி)பைன8% ைவ8கி>றனL.  

2) இBJZைவ�த/  
� சி/லைறவியாபாb  ெபாBFகைள வி)பைன8%� தயாL நிைலயி/, காFசி8% 

ைவ�திB8கி>றனL.  
3) வி)பைன ெசRத/  

� சி/லைற வியாபாb, ~கLேவாLகU8% அவர@ ேதைவக4, 5ைவ, விBJப$ 
ம)&$ D>obைம8ேக)ப சி& அளdகளி/ வி)பைன ெசRகி>றனL.  

� இத> Xல$ வி)பைனயி> அளd அதிகb8கிற@.  
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4) வைகJப+�த/ ம)&$ கF+ம$ ெசRத/  
� உ)ப�தியாளL  ம)&$  ெமா�த வியாபாbகளா/ வைகJப+�தJ படாத ெபாBFகைள 

அவ)றி> த>ைம8ேக)ப வைகJப+�தி, அவ)ைற8 கF+ம$ ெசRகி>றனL  

5) இடL ஏ)ற/  
� சி/லைற வியாபாb, ~கLேவாb> எதிLகால� ேதைவேக)ப ெபாBFகைள வா2கி 

இBJZ ைவ8கிறாL.  
� இதனா/ தnயினா/ அழிd, திBF+, தர8%ைறd, ெகF+Jேபாத/ ம)&$ விைல 

ஏ)ற�தா`dக4 ேபா>றவ)றா/ விைளc$ இடLகைள ஏ)&8 ெகா4கிறாL.  
6) ேபா8%வர�@ ெசRத/  

� சி/லைற வியாபாb உ)ப�தியாbடமிBQ@, ெபாBFகைள� தம@ சி/லைற 
வி)பைனயக2கU8% எ+�@T ெச/வத> Xல$ ேபா8%வர�@J பணியிைன 
ேம)ெகா4கிறாL.  

7) நிதியளிJZ  

� சில சி/லைற வியாபாbக4, தம@ வாH8ைகயாளB8%8  கட> வி)பைன, 

வி)பைன8%J பி>, %ைறபா+ைடய ெபாBFகைள மா)றி�தBத/  ேபா>ற 

பணிகைள ேம)ெகா4கி>றனL. 
�  வி)பைன8%J பி>ேசைவ, வ nF+8ேக ெகாV+ ெச>& ெபாBFகைள விநிேயாக$ 

ெசRத/ ஆகிய பணிகைள ேம)ெகா4கி>றனL. 
 

4. சி/லைற வியாபாbகU8%  ெமா�த வியாபாbக4 ஆ)றி+$ பணிக4 
யாைவ? 
1) நிதி வசதி அளி�த/  

� ெமா�த வியாபாb சி/லைற வியாபாbகU8%8 கட> வி)பைன ெசRவத> Xல$ 
நிதி வசதி ந/%கிறாL.  

� சி/லைற வியாபாbக4 ெமா�த வியாபாbயிட$ கட> ெகா4Dத/ ெசR@, 
அவ)ைற ~கLேவாB8% வி)& அவbடமிBQ@ பண�ைதJ ெப)& ெமா�த 
வியாபாbகU8%T ெசh�@$ வVண$ நிதி வசதி அளி8கிறாL.  

2)  ேதைவையJ wL�தி ெசRத/  

� சி& Dதhட> சி/லைர வியாபாbக4 வியாபார�ைத நட�தவதாh$, சிறிய அளd 
இட வசதி மF+ேம உ4ளதாh$, அவLகளா/ ெபBமளவி/ ப/ ேவ& வைகயான 
சர8%கைள வா2கி இBJZ ைவ8க இயலா@.  

� ெமா�த வியாபாb சி/லைற வியாபாB8% அவb> ேதைவ8% ஏ)பT சிறிய 
அளவி/ ெபாB4கைள வி)பதா/ அவb> இடLபாFைட ேபா8%கிறாL.  

3)  Zதிய ெபாBFகைள அறிDக$ ெசRத/  
� ெமா�த வியாபாb, Zதிய ெபாB4க4 ம)&$ அவ)றி> உபேயாக$ %றி�த 

தகவ/கைள, சி/லைற வியாபாbயி> கவன�தி)% ெகாV+ வBகிறாL.  
� எனேவ, ெபாBைளJ ப)றிய சிறJபறிd, ஆேலாசைனகைள சி/லைற வியாபாb 

ெப&கிறாL  
4) விைல நிைலJபா+  

� ெமா�த வியாபாb, சQைதயி> ேதைவைய அறிQ@, அத)ேக)பJ ெபாB4களி> 
அளிJபிைனJ கF+Jப+�@வதா/, விைல ேவ&பா+க4 Xல$ ஏ)ப+$ நFட�தி/ 
இBQ@ சி/லைற வியாபாbகைளJ பா@கா8கிறாL.  

5) ேபா8%வர�@ சி8கன$  

� ெமா�த வியாபாb, சி/லைற வியாபாbயி> இட�தி)ேக ெச>& ெபாBFகைள 
வழ2%வத> Xல$, சி/லைரவியாபாரயி> ேநர�ைதc$, ேபா8%வர�@T 
ெசலைவc$ மிTசJப+�@கிறாL.  

6) Dைறயான விநிேயாக$  

� ெமா�த வியாபாb, ெபbய அளவி/ ெபாBFகைள வா2கி இBJZ ைவ�@8 
ெகாV+, Dைறயாக சரீாகT சி/லைற வியாபாbயி> ேதைவ8ேக)ப ெபாB4கைள 
வழ2%கிறாL.  
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� எனேவ, சி/லைற வியாபாbக4, ெபBமளவி/ ெபாBFகைள வா2கி, இBJZ 
ைவ�@8 ெகா4ளாம/, தன@ ேதைவ8 ேக)ப அpவJேபா@ சி&, சி& அளவி/ 
ெபாBFகைள வா2கி8ெகா4ள ெமா�த வியாபாb உதdகிறாL. 
 
 

5. ~கLேவாLகU8%T சி/லைற வியாபாbக4 ஆ)றி+$ ேசைவக4 யாைவ? 

1) ெதாடLஅளிJZ  
� சி/லைறவியாபாb, ப/ேவ& தயாbJபாளLகளி> ப/ேவ& வைகJ ெபாBFகைள 

வா2கி, ஒ>& திரFH ~கLேவாB8% வி)பத)காக, எJேபா@$ தயாL நிைலயி/ 
ைவ�திB8கிறாL.  

� இதனா/ வா2%பவL, தன8% ேதைவJப+$ ெபாBFகைள, ேதைவJப+$ ேநர�தி/, 
ேதைவJப+$ அளdகளி/ வா2க DHகிற@.  

2)  Zதிய  ெபாBFக4 %றி�த தகவ/க4  

� ஒB சி/லைற வியாபாb, தன@ தனியா4 வி)பைன ேம$பாF+ நடவH8ைகக4 
XலD$, திற$படJ  ெபாBFகைள8 காFசிJப+�@த/ Xலமாகd$, சQைதயி/ 
அறிDகமா%$ Zதிய ெபாBFக4 %றி�@� தகவ/கைளJ பரJZகிறாL.  

3) கட> வசதிக4  

� சில ேவைளகளி/, சி/லைற வியாபாbக4 தன@ வாH8ைகயB8%, கட>வசதி 
அளி�த/ Xல$, அவLகளி> அ>றாட ெசய/பாFH)% உதdகி>றனL.  

4) ேதLQெத+�@ வா2%$ வசதியளி�த/  

� சி/லைற வியாபbக4, தா2க4 வி)பைன ெசRc$ ெபாBFகளி> ப/ேவ& 
வைககைள, ஒ>& திரFH ைவJபத> Xல$ , வாH8ைகயளாL ெபாBFகைள 
மனநிைறdட> ேதLQெத+�@  வா2க வசதியளி8கிறாL.  

5) இதர ேசைவக4  
1. வாH8ைகயL  வா2%$ ெபாBFகைள, அவLகளி> இBJபிட�தி)ேக ெகாV+ 

ெச>& வழ2%த/  

2. வாH8ைகயB8% வி)பைன8%J பிQைதய  ேசைவகைள அளி�த/.  
3. தம@ வாH8ைகயB8%, ெரா8க8 கழிd வழ2%த/ ேபா>ற பணிகைளT ெசR@ 

தBகி>றனL. 

 
6. வழ2க/ வழியிைன� தnLமானி8%$ காரணிக4 யாைவ? 

1) ெபாBFகளி> த>ைமக4  
� பBவகால உ)ப�திJ ெபாBFகைள8 %&கிய வழ2க/ வழி Xலேம வினிேயாகி8க 

DHc$.  
� ~கLேவாb> ேதைவ8ேக)ப தயாb8கJப+$, தர$ %ைறQத ெபாBFக4 ேநரHயாக 

~கLேவாB8% அளி8கJப+கிற@.  
� தரமான ெபாBFக4 இைடநிைலயL Xலமாகேவ விநிேயாகி8கJபட ேவV+$. 
� w8க4, பா/ Dதலிய விைரவி/ அழிc$ த>ைமcைடய ெபாBFகைள விைரவாக 

~கLேவாைரT ெச>றைடய ேவV+$.  
� %ளிLசாதனJ ெபFH, @ணி @ைவ8%$ இயQதிர$ ேபா>ற ெதாழி/ ~FபJ 

ெபாBFகU8% வி)பைன8% D>o$, பி>o$ ெதாழி/ ~Fப ஆேலாசைனக4 
ேதைவJப+வதா/, அைவ உ)ப�தியாளரா/ ேநரHயாகேவாஅ/ல@ %ைறQதபFச 
இைடநிைலயL வாயிலாகேவா விநிேயாகி8கJ படேவV+$.  

2)  சQைதயி> த>ைமக4  

� ெபாBFகU8கான சQைதயி> அளd, வழ2க/ வழிைய� தnLமானி8கிற@.  
� ெபாBFக4 அதிகமான பரJபி/, விநிேயாகி8கJ பFடா/, அதிக 

எVணி8ைகயிலான இைடநிைலயL ேவV+$. 
� %ைறQத பரJபளவி/ மF+ேம வினிேயாகி8கJ பFடா/, இைடநிைலயL இ>றி 

ேநரHயாகேவ விநிேயா8கலா$.  
 

http://kalviamuthu.blogspot.com



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 108 

3) ~கLேவாL எVணி8ைக 

� சில வாH8ைகயாளLகளா/ மF+$, ெபBமளd ெபாBFக4 வா2கJப+மானா/ 
ைமயJப+�தJபFட விநிேயாக அைமJேப ேபா@மான@.  

� ெபBமளd ~கLேவாரா/ %ைறQத அளdJ ெபாBFக4 மF+ேம 
வா2கJப+மானா/, அதிக எVணி8ைகயிலான இைடநிைலயL ேதைவJப+வL.  

4)  இைடநிைலயL காரணி  
� அoபவD4ள ம)&$ அதிக அளவி/ ெபாBFகைள வி)%$ திறைமcைடய 

இைடநிைலயL மF+ேம உ)ப�தியாளரா/ விB$பJப+வL.  
� இைடநிைலயL எVணி8ைக அதிகb8%$ ேபா@, ெபாB4களி> அட8க விைலc$ 

அதிகb�@ வி+$.  
� எனேவ, %ைறQத எVணி8ைகயிலான இைடநிைலயLக4 மF+ேம ெபாB4கைள 

விநிேயாகி8கJ பய>ப+�த ேவV+$.  
� விநிேயாகT ெசலைவ8 %ைறJபத> Xல$, வி)பைன விைலc$ %ைறc$.  

5) தயாbJபாளb> திற>  

� நிதிவள$ நிைறQத உ)ப�தியாளL, உயL ெதாழி/ ~Fப வழ2க/ வழியிைன 
உBவா8கி, ெபாBFகளி> அட8க விைலயிைன8 %ைற8கிறாL.  

6) வழ2க/ வழியி> ெசலd$, ேநரD$  

� இைடநிைலயL வழ2%$ தரமான ேசைவcட>, வழ2க/ வழியி> ெசலவின$ 
ெதாடLZைடய@.  

� சாதாரணமான ெபாBFக4, சி8கனமான விைலயி/ உbய ேநர�தி/ ~கLேவாைரT 
ெச>ைறடய ேவV+$. 

7) ெபாBU8கான ேசைவகளி> ேதைவ 
� நி&dத/, இய8கி8 காVபி�த/ Dதலான ேசைவக4 ேதைவJப+$ இயQதிரT 

சாதன2க4 ேபா>றவ)ைற விநிேயாகி8க, %ைறQத அளவிலான வழ2க/ வழி 
தா> உகQத@.  

� உ)ப�தியாளரா/ அ/ல@ அவரா/ பயி)& வி8கJபFட ெதாழி/ ~Fப 
வ/hநLக4 ேதைவயான ெதாழி/ வழிேய, இpவைக ெபாBFகU8%J 
ேபா@மான@.  

8) ெபாBளி> வா`8ைக 5ழ)சி  

� ஏ)கனேவ சQைதயி/ ந>% அறிDகJ ப+�தJபFட ெபாBFகU8%T சாதாராண 
வழ2க/ வழிேய ேபா@மான@.  

� ஆனா/, சQைதயி/ Zதிதாக அறிDகமா%$ ெபாBFகU8%, அoபவD4ள 
இைடநிைலயL Xல$ சQைத இட/ ேவV+$. 

 
 

அ�தியாய$ 24.சி/லைற வியாபார$ ெசRத/ 
 

%&விைடவினா8க4.  

1. சி/லைற வியாபார$ ெசRத/ எ>றா/ எ>ன? 

� ~கLேவாB8% ேநரHயாக ெபாB4கைளc$, ேசைவகைளc$ சிறிய அளவி/ 
வி)பைன ெசRc$ நைடDைற சி/லைற வியாபார$ ெசRத/ ஆ%$. 

 
2. மட2%8 கைடயி> ெபாB4 யா@? 

� தயாbJபாளLக4 (அ) இைடநிைலயLக4 த2க4 நிLவாக�தி> கீ`, ப/ேவ& 
இட2களி/ ஒேர மாதிbயான கைடகைள அைம�@, தரமான ெபாBFகைள வி)பைன 
ெசRc$ சி/லைர கைடக4 மட2% கைடக4 எ>கிேறா$.  

�  இதைன, ெதாடL பVடகTசாைலக4 எனd$ அைழ8கJப+கிற@. 
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3. வி)பைன எQதிர�தி> இரV+ ந>ைமகைள8 e&க. 
� நாணய2க4, அFைடக4 அ/ல@ வி/ைலக4 ெகாV+ இய8க8eHய@. வா2%பவL 

நாணய$ அ/ல@ அFைடைய எQதிர�திo4 ெசh�தினா/, %றிJபிFட அளd4ள 
ெபாB4 ெவளியி/ வB$. அைதJ ெப)&8 ெகா4வL.  

� இைவ வ2கிகளி/ தானிய2கி ெரா8க$ எ+8%$ எQதிர$ (ATM) ேபா>& 
ெசய/ப+கிற@. இதனா/, எJெபா9@$, எ2%$ பண$ எ+�@8ெகா4ளலா$.  

� ெதாடLவVH நிைலய2க4, விமான நிைலய2க4, ெபFேரா/ நிைலய2க4, ேபBQ@ 
நிைலய2க4 உ4ளிFட இட2களி/ இ�தைகய எQதிர2க4 அைம8கJபF+,எQத 
ேநர�திh$ ெபாBFகைள வா2%$ வசதிைய தBகிற@. 

 
4. சிறJZJ பVடகTசாைலக4 எ>றா/ எ>ன? 

� ஒBவைகJ ெபாBFகளி/, ஒB %றிJபிFட வழி ெபாB4கைள மF+$, வி)பைன 
ெசRc$ சி/லைற8 கைடக4, சிறJZ பVடகசாைலக4 எனJப+$. 
 

சி&விைட வினா8க4  

1. ெபா@J பVடக சாைலகளி> இய/Zகைள8 e&க. 

� ~கLேவாLக4, த2க4 வ nFH> அBகிேலேய, த2கU8%� ேதைவயான ெபாBFகைள 
வா2%வத)% ஏ)றவா&, அைன�@ வைகJ ெபாBFகைளc$, %ைறQத அளவி/ 
வா2கி ைவ�@ வியாபார$ ெசRc$ இட$ ெபா@J பVடகசாைல எனJப+$.  

� ~கLேவாLகU8% வசதியாக, ெபB$பாலான ேநர2களி/ கைடதிறQதிB8%$.  

� ெதbQத வாH8ைகயாளLகU8% கட> வசதிc$ உV+. 

� பல சர8%, மளிைக, அழ% சாதன2க4, தி>பVட2க4, எ9@ெபாBFக4, 
%ளிLபான2க4 ேபா>ற ெபாBFக4 வி)பைன ெசRவL. 

 

2. வாடைக8 ெகா4Dத/ Dைற8%$ தவைணவி)பைன Dைற8%$ உ4ள 
ேவ&பா+கைள8 e&க. 
 

வ.எV வாடைக ெகா4Dத/ Dைற தவைணDைற வி)பைன 

1 வி)பைன ஒJபQத$ : 
      இ@ ஒJபQத வி)பைன அ/ல. 
ஏெனனி/ இ&தி தவைணைய 
ெசh�@$ வைர ெபாBளி> 
உbைம வி)பைனயாளbடேம 
உ4ள@.  

இ@ ஒJபQத வி)பைன ஆ%$. 
ஏெனனி/ Dத/ தவைண� 
ெதாைகைய ெசh�திய உடேனேய 
வா2%நL உbைமயாளL ஆகிறாL. 

2 ெபாBைள வா2கியவb> 
உbைமக4 : 
      ெபாBைள வா2கியவL, அைத 
வாடைக8ேகா அ/ல@ வி)கேவா 
அ/ல@ அட% ைவ8கேவா 
DHயா@.       

ெபாBைளவா2கியவB8%, 
அJெபாBளி> மீ@ D9 உbைம 
இBJபதா/, அவL அJெபாBைள 
எ@d$ ெசRயலா$. 
 

3 நடவH8ைக : 
      தவைண� ெதாைகைய 
ெசh�த� தவறினா/, 
வா2கியவbடமிBQ@ 
ெபாBFகைள திB$ப எ+�@8 
ெகா4ளd$, இ@வைர ெசh�திய 

தவைண� ெதாைகைய 
வா2கியவL ெசh�த� 
தவறினா/, அJெபாBைள 
மீV+$ திB$ப எ+�@8 ெகா4ள 
வி)பைனயாளரா/ DHயா@. 
ஆனா/ தன@ ெதாைகையJ ெபற 
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ெதாைகைய திBJபி அளி8காமh$ 
இB8க வி)பைனயாளB8% 
உbைம உV+. 

சFடJபHயான நடவH8ைகைய 
வா2கியவL மீ@ எ+8கலா$. 
 

4 வாரா8 கட> : 
       வி)ற ெபாBளி> உbைம 
வி)பைனயாளbடேம இBJபதா/ 
வாரா8 கட> ஏ)ப+வதி/ைல. 

ெபாBFகைள வா2கியவL 
D9ெதாைகc$ ெசh�@$ D> 
ெபாBளி> உbைமயாளL 
ஆவதா/ வாரா8 கட> ஏ)பட 
அதிக வாRJZV+. 

 
 

3. சிறJப2காHகளி> சிறJபிய/Zகைள விள8%க. 
1) சிறJப2காHக4 ெபB$பாh$ நகb>ைமயமாக அ2காHJ ப%திகளி/ 

அைமQதிB8%$.  
2) ெபாB4க4 யாd$ விைல, தர$ ம)&$ ரக$ வாbயாக, அைறகல>க4 மீ@ அ+8கி 

ைவ8கJபFHB8%$.  
3) வாH8ைகயாளLக4 ேதைவயான ெபாB4கைள, தாேன எ+�@ வQ@ காசாளbட$ உbய 

ெதாைகயிைன ெசh�திவிF+, வ nF+8% எ+�@Tெச/வL.  
4) இ2% ெரா8க வி)பைன மF+ேம உV+. கட> வி)பைன கிைடயா@.  
5) @ைறவாbJ பVடகசாைல ேபா>& அைமQதிBJபதா/, ஒேர eைரயி> கீ`, அைன�@ 

வைகJ ெபாB4கைளc$, வாH8ைகயாளLக4 வா2க DHகிற@.  
6) இைத அைம8க, அதிக DதS+ ேதைவJப+கிற@. 

 
4. அxச/ வழி வியாபார�ைதJ ப)றி விள8%க. 

� வாH8ைகயாளbடமிBQ@ ஆைணகைளJ ெப)&, ெபாB4கைள அxச/ வழியாக 
அவLகளி> வ nFH)ேக அoJபி, வியாபார$ ெசRவைத அxச/வழி வியாபார$ 
எ>கிேறா$.  

� இpவைகயி/ வா2%பவLகU8%$, வி)பவLகU8%$ ேநரH� ெதாடLZ இ/ைல.  

ெசய/Dைற 

1. விள$பர$ ெசRத/  

� வி)கJப+$ ெபாB4கைளJ ப)றிய விவர$ ெசRதி�தா4க4, ெதாைல8காFசி, 
ைகேபசி ேபா>றைவக4 Xல$ விள$பர$ ெசRயJப+கிற@.  

2. ஆைணகைளJ ெப)& சர8ைக அoJZத/  
� சர8கoJப8 ெகாB$ ஆைணகைளJ ெப)றdட>, Dைறயாக8 கF+ம$ ெசRயJபF+, 

பதிdJ பாLச/ அxச/ வழியி/, வாH8ைகயாளb> அxச/ நிைலய�தி)ேகா, 
வ2கி8ேகா ( மதிJZ, ெசh�த�த8க அxச/ Value Payable Post ) அoJபJப+கிற@.  

3. உbய ெதாைகையJ ெப&த/  
� வாH8ைகயாளL,  ெபாB4களி> விைலைய D>eFHேய D9வ@மாகேவா அ/ல@ 

சர8ைகJ ெப)ற உடேனேயா ெசh�தலா$. இpவைகயி/ வார8 கட> ஏ)ப+வதி/ைல.  

� அ9%$  ெபாB4க4  யாd$ அxச/ வழி வணிக�@8% உகQத@ அ/ல.  

� Z�தக2க4, ைக8கHகார2க4 ேபா>ற எைட%ைறவான, சிறிய ெபாBFக4 மF+ேம 
ஏ)றைவ. 
 

ெபBவிைடவினா8க4  

1.  @ைறவாbJ பVடக  சாைலயி> சிறJபிய/Zகைள8 %றிJபி+க. 

1. ேபரளd அைமJZ  
� அதிக DதS+ ெசR@, உBவா8கJபFட eF+Jப2% நி&ம�தி> இய8%நLக4 

%9வா/ நிLவகி8கJப+$, ெபbய சி/லைறவியாபார நி&வன$, @ைறவாbJ 
பVடசாைல ஆ%$.  
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2. ப/ெபாB4 வி)பைன 
� மனிதo8%� ேதைவயான அைன�@ வைகJ ெபாBFகU$, ஒேர இட�தி/ ‘%V�சி 

Dத/ வாகன$ வைர’ வி)பைன ெசRயJப+வதா/, ~கLேவாL ேவVHயைத வா2கிJ 
பய>ெபற DHc$.  

� ேமh$ ஒேர ெபாBளி> பலவைககU$ இ2% கிைட8%$.  
3. @ைறகளி> ஒB2கிைணJZ  

� ப/ேவ& @ைறகளாகJ பிb8கJபF+, ஒpெவாB @ைறc$, ஒpெவாB வைகயான 
ெபாB4கைள தனி�தனியாக வி)பைன ெசRயJப+கி>றன.  

4. வா2%$ வசதிக4  
� வாH8ைகயாளLகU8% ஓRவைறக4, சி)&VHTசாைல, வாகன$ நி&�@மிட$, 

ெபா9@ ேபா8% வசதிக4 ேபா>ற வசதிக4 வழ2கJப+வதா/, %+$பமாக வQ@ 
ெபாB4கைள வா2க DHகிற@.  

           5. ைமய8 ெகா4Dத/  

� அைன�@ வைகJ  ெபாB4கU$, ஒB ைமய�தி> Xல$ ேநரHயாக 
தயாbJபாளிடமிBQ@, ேபரளd ெகா4Dத/ ெசRயJப+கிற@. 

 
2. ~கLேவாL eF+றd பVடக சாைலஎ>றா/ எ>ன? அத> ந>ைமக4 

யாைவ? 

� ~கLேவாL eF+றd பVடகசாைல, ஒB சி/லைற வி)பைன நிைலயமா%$.  

� ~கLேவாLக4 அைனவB$, தா2களாகேவ ஒ>& ேசLQ@ ெதாட2கி, தாமாகேவ 
நட�தி, த2களி> உ&JபினLகU8ேக ெபாBFகைளc$, ேசைவகைளc$ %ைறQத 
விைலயி/ வி)பைன ெசR@ பயனைடகிறாLக4.  

� இ@ %ைறQத ம)&$ ந+�தர வBவாR பிbவினL ஒ>& ேசLQ@, %ைறQத பFச$ 25 
நபLகைள8 ெகாV+, eF+றd சFட�தி>கீ` பதிd ெசR@ உBவா8கJப+கிற@. 

     ந>ைமக4: 
� eF+றd பVடகசாைலயி> ெதாட8கDத/, உ&JபினLகளிடமிBQ@ ெபறJப+$ 

ப2%களி> Xல$ கிைட8கிற@.  

� உ&JபினLகளா/, ஒB உ&JபினB8% ஒB வா8% எ>ற விதிJபH, ம8களாFசி 
DைறJபH, ேதLQெத+8கJபFட %9 Xல$ ேமலாVைம ெசRயJப+கிற@.  

� இ2%, கலJபட$ அ)றJ ெபாBFக4, வி)பைன ெசRயJ ப+கி>றன. 

� ெரா8க வி)பைன நைடெப&வதா/, வாரா8கட> ஏ)ப+வதி/ைல. 

� தமி`நாFH/ இpவைக eF+றd பVடகசாைலக4 மிகd$ Zக` ெப)& 
விள2%கி>றன.  

எ+�@8காFடாக, ெச>ைன காமேதo ம)&$ சிQதாமணி eF+றd சிறJப2காHக4,    
                      ேவ�L க)பக$ eF+றd சிறJப2காH Dதலியன. 

 
3. உ4நாF+ வியாபார�தி/ ெதாழி/ வL�தகT ச2க2களி> ப2கிைன விவb. 

� வாணிக$ ம)&$ ெதாழிலைமJZகளி> eFடைமJZ எ>ப@ ஒB நாFH>, 
மாநில�தி> அ/ல@ மாவFட�தி> ெதாழிலதிபLக4, வியாபாbக4, நிதியாளLக4 
அைனவB$ ேசLQ@ உBவா8கJபFட ஓL ச2க$ ஆ%$.  

� அைன�@ ெதாழிலைமJZகU$, ச2க உ&JபினLகளாகT ெசய/பF+ ம�திய அர5, 
மாநில அர5 ம)&$ உ4ளாFசி அைமJZகUட> ந/hறd ெகாV+, பிரTைனகைள� 
தnL�@, வளLTசி ெப&வ@ இத> D8கிய ேநா8கமா%$.  

� வாணிப$ ம)&$ ெதாழி/ நல>கா8%$ இலாப ேநா8க)ற அைமJபாகT 
ெசய/ப+கிற@. 
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       ெசய/பா+க4  

1) இTச2கமான@, நாFHh4ள வியாபார, வL�தக ம)&$ ெதாழி)சாைலகU8% 
பா@காவலாகT ெசய/ப+கிற@.  

2) நாFH> உ4நாF+ வியாபார ெபB8க�தி)%, ெசய/ ஊ8கியாக திக`கிற@.  
3) வியாபார$, ெதாழி/ ம)&$ ெதாழி)சாைலக4 ச$பQதJபFட ெகா4ைககைள, 

திFட2கைள உBவா8%வதிh$, நைடDைறJப+�@வதிh$ அர5ட> இைணQ@ 
ெசய/ப+கிற@.  

        இQதியாவி/ உ4ள சில ச2க2க4  

1. இQதிய� ெதாழி/ வL�தகT ச2க2களி> eFடைமJZ (FICCI)  
2. ெதாழி/ வL�தக அைமJZகளி> eFடைமJZ (ASSOCHAM)  
3. இQதிய� ெதாழி)சாைலக4 eFடைமJZ (CII)  
4. தமி`நா+ ெதாழி/ வL�தகT ச2க$  
5. தமி`நா+ வணிகL ச2க2க4  

       ச2க2களி> ப2%  

1. மாநில2கU8கிைடேய ேபா8%வர�@ விதிDைறக4, ெந+Qசாைலக4, சர8%க4 
பbமா)ற�தி)கான வசதிகைள உBவா8%த/.  

2. ம�திய சர8% ம)&$ ேசைவவb, மாநில சர8% ம)&$ ேசைவ வb ஒB2கிைண�த/ 
(GST)  

3. ேவளாV ெபாBFகைள ம)&$ ேவளாV ச$பQதJபFட ெபாB4க4 வி)பைன8% 
திFடமிF+, அர5கU8% ஆேலாசைன வழ2%த/  

4. சbயான அளdக4 ம)&$ எைட ேபா+த/, கலJபட$  ேபா>ற பிரTைனகU8% தnLd 
காkத/  

5. அர5கUட> ேபசி மி>சார$, சாைலவசதி, ெதாடL வVH வசதி, @ைறDக2க4 
ேபா>வ)ைற விbவா8க$ ெசRத/.  

6. ெதாழிலாளL சFட2க4, ேவைலவாRJZ, ேவைல8 %ைறJZ, ஈ+கF+த/ 
ேபா>றைவகைளJ  ப)றி அர5ட> ேபசி, சbயான DHd எ+�த/. 

 

அல% – 8. ப>னாF+வணிக$ 
அ�தியாய$ 25. ப>னாF+ வணிக$ 

 

%& வினா8க4  

1. ப>னாF+ வணிக$ எ>பத> ெபாB4 யா@? 
� நா+களி> எ/ைலகைள கடQ@, ெசய/ப+$ அைன�@ வணிக நடவH8ைககU$ 

ப>னாF+ வணிக$ எனJப+கிற@.  
� இ@ சர8% ம)&$ ேசைவகளி> பbமா)ற$ மF+$ அ/லாம/ Xலதன$, 

பணியாளLக4, ெதாழி/ ~Fப$, காJZbைம, வணிக8%றி, அறிdசாL உbைம, ம)&$ 
பதிJZbைமகைள உ4ளட8கிய@. 

 
2. ஏ)&மதி வியாபார$ எ>றா/ எ>ன? 

� உ4 நாFHலிBQ@, சர8% ம)&$ ேசைவகைள அய/ நாFH)% வி)பைன ெசRவ@ 
ஏ)&மதி வியாபார$ ஆ%$. 

 
3. இற8%மதி வியாபார$ எ>றா/ எ>ன? 

� அய/ நாFHலிBQ@, ெபாBFகைள வா2கி, உ4 நாFH)% ெகாV+ வBவ@ 
இற8%மதி வியாபார$ ஆ%$. 
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4. ம& ஏ)&மதி வியாபார$ எ>றா/ எ>ன? 

� ஒB நி&வன$, ஏ)&மதி ெசRc$ ேநா8க�@ட> ெபாBFகைள ம)ற நாFHலிBQ@ 
இற8%மதி ெசRவத)% ம& ஏ)&மதி வணிக$ எ>& ெபயL. 

 
 

5. ப>னாF+ வணிக�தி)கான இரV+ காரண2கைள8 e&க. 

� உபbயான வள2கைள ெகாV+4ள நா+க4, அQத வள2கைள, ப)றா8%ைறயான 
நா+கU8% ெகாV+ ெச/ல ப>னாF+ வணிக$ அவசிய$ ஆகிற@. 

� சில வளLQத நா+க4 ேம$ப+�தJபFட ெதாழி/ ~Fப�தி> காரணமாக ெபாBFக4 
ம)&$ ேசைவகைள %ைறவான விைல8% உ)ப�தி ெசRகி>றன. வளB$ ம)&$ 
பி>த2கிய நா+க4 ெதாழி/ ~FபவளLசியி>ைம காரணமாக அpவா& உ)ப�தி 
ெசRய இயலவி/ைல. இ@ ேபா>ற |`நிைலயி/தா>, இQத நா+க4 தம8% 
ேதைவயான ெபாBFகைள ம)ற நா+களிBQ@ வா2%வத)% ப>னாF+ வியாபார$ 
அவசிய$ ஆகிற@. 

 
 
சி& வினா8க4  

1. ஒB நாFH> ெபாBளாதார வளLTசி8% ஏ)&மதி வணிக�தி> 
D8கிய�@வ�ைத விள8%க. 

1) வள2களி> சமம)ற பகிLd  

� உலக நா+க4 அைன�@$, எ/லா இய)ைக வள2கைளc$ சமமாகேவா அ/ல@ 
சமன)ற Dைறயிேலா வள2கைள ெப)றிB8கி>றன.  

� இத>காரணமாக இய)ைகவள2கைள உபbயாக ெகாV+4ள நா+க4, த2க4 
நாFH/ கிைட8காத, ப)றா8%ைறயான வள2கைள ெகாV+4ள நா+கேளா+ 
பbமா)ற$ ெசR@ ெகா4ளேவVHயதாகிற@.  

2) உ)ப�தி8காரணிகளி> சரீ)ற கிைடJZ�த>ைம 

� நா+கU8கிைடேய உ)ப�தி8 காரணிகளி> ( நில$, உைழJZ, Dத/ ம)&$ ெதாழி/ 
~Fப$ ) கிைடJZ�தனைம சரீ)ற Dைறயி/ அைமQ@4ள@.  

� ப>னாF+ வணிக$ ஒB நாFH/ e+தலாக உ4ள உ)ப�தி காரணிைய ேதைவc4ள 
ம)ற நாFH)% மா)&வத)% ப>னாF+ வணிக$ வழிவ%8கிற@.  

3) சிறJZ� ேதLTசி  

� சில நா+க4 அ/ல@ %றிJபிFட நாFH> சில ப%திக4, திறைமயான உைழJபாளிக4, 
சாதகமான பBவ நிைல, இய)ைக வள2களி>கிைடJZ�த>ைம, ம)&$ ெதாழி/ 
~Fப அறிd ேபா>ற காரணிகளா/, சில ெபாBFகைள அதிக அளவி/ உ)ப�தி 
ெசRகி>றன. 

4) அட8கவிைல%ைறd  

� உலக நா+கU8கிைடேய ெபாBFகU8கான உ)ப�தி ெசலd, சXக ெபாBளாதார, 
Zவியிய/, ம8க4ெதாைக, ெதாழி/~Fப ம)&$ நிலd$ அரசிய/ |ழ/ காரணமாக 
ேவ&ப+கிற@.  

� இத>காரணமாக சில நா+க4 ம)ற நா+கைளவிட மிக விைல %ைறவாகd$ 
தரமானதாகd$ ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRகி>றன.  

� இத>Xல$ ப>னாF+ வணிக�தி/ ஈ+பF+4ள நி&வன2க4 %ைறவான 
விைலயி/ ெபாBFகைள இற8%மதி ெசR@, ம)ற நா+கU8% இலாபகரமான 
விைலயி/ ஏ)&மதி ெசRகி>றன. 
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2. ம&ஏ)&மதி வியாபார�தி> ேதைவ எ>ன? 
1) ஒB நா+, ெபாBFகைள இற8%மதி ெசRc$ நாFேடா+, எQத வணிக வழி�தடD$ 

இ/லாம/ இBQதா/,  

2) ெபாBFகைள இற8%மதி ெசRத பிற% அவ)ைற ேமh$ மா)ற$ ெசRவத)ேகா 
அ/ல@ DHd)ற ெபாBளாக மா)றேவா ேபாதிய வசதிக4 ஏ)&மதி, இற8%மதி 
ெசRc$ நா+களி/ இ/லாம/ இBQதா/,  

3) இரV+ நா+கU8கிைடேய வணிக ஒJபQத$ இ/லாம/ இBQதா/,  

4) ஏ)&மதியாளB8%$, இற8%மதியாளB8%$ இைடேயசbயான ெபாBளாதார உறd 
இ/லாம/ இBQதா/, ம& ஏ)&மதி வியாபார$ ேதைவயாகிற@. 
 

3. ப>னாF+ வணிக�தி> வைரயைறக4 யாைவ? 
� ேராஜL ெப>னF e)&JபH, “நாFH> எ/ைலகைள கடQ@ நைடெப&$ அைன�@ 

வணிக நடவH8ைககேள ப>னாF+ வணிக$ ஆ%$”.  

� ஜா>H ேடனிய/ ம)&$ S எTேரெடJ அவLகளி>e)&JபH, “ப>னாF+ வணிக$ 
எ>ப@ இரV+ அ/ல@ அத)% ேம)பFட நா+களி/ நைடெப&$ வணிக 
நடவH8ைகக4 ஆ%$”. 

 
 
ெபB வினா8க4  

1. ப>னாF+ வணிக�தி>ந>ைமக4 யாைவ? 
1) நிலவிய/ சிறJZ� ேதLTசி 

� உலக நா+க4 ஒpெவா>&$, ம8களி> வா`8ைக� ேதைவ8காக, த>னிட$ 
உபbயாக உ4ள வள2கைள ெகா+�@, ப)றா8%ைறயான வள2கைள ம)ற 
நா+களிலிBQ@ ெப)&8 ெகா4வத)% ப>னாF+ வணிக$ ேதைவயாகிற@. 

2) இய)ைகவள2கைள D9ைமயாக பய>ப+�@த/  

� ஒpெவாB நா+$, த>னிட$ இய)ைகயாகேவ அைமQ@4ள வள2கைளJ 
பய>ப+�தி, அதிக ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRயDய/கிற@.  

� இQத அதிகJபHயான ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRய DHயாத நா+கேளா+ 
பbமாறி8ெகா4ள ப>னாF+ வணிக$ உதவி ெசRகிற@.  

3) ெபாBளாதார வளLTசி  

� வளB$ நா+க4 இயQதிர$, ெதாழி/ ~Fப$, ம)&$ கBவிக4 ேபா>றவ)ைற 
இற8%மதி ெசRவத> வாயிலாக, விைரவான ெபாBளாதார வளLTசிைய 
அைடவத)% ப>னாF+ வணிக$ உதdகிற@. 

4) ேவைலவாRJைப உBவா8%த/  

� ப>னாF+ வணிக$, ஏ)&மதி ம)&$ இற8%மதி நி&வன2க4 Xல$ ேநரH 
ேவைலவாRJைபc$, அoJZைக ம)&$ அக)றnF+ DகவL, சர8காைண இ/ல$, 
ேபா>ற இைடநிைலயL Xல$ மைறDக ேவைலவாRJைபc$ உBவா8%கிற@.  

5) வா`8ைக�தர$ ேம$ப+த/  

� ப>னாF+ வணிக�தி> வாயிலாக, உ4 நாடH/ உ)ப�தி ெசRய DHயாத ப/ேவ& 
விதமான ெபாBFகைள, ெவளி நாFHலிBQ@ வா2கி பய>ப+�த DHகிற@.  

� நா+கU8% இைடேய,சர8% ம)&$ ேசைவ பbமா)ற$ எ>ப@ ம8களி> 
வா`8ைகதர�ைத ேம$ப+�@கிற@. 

6) விைல சமனிைலJ ப+�@த/  

� எJெபா9ெத/லா$ %றிJபிFட ெபாBFகளி> விைல, உ4 நாFH/ உயBகிறேதா 
அJெபா9@ ம)ற நாFHலிBQ@ அJெபாBFகைள இற8%மதி ெசR@ விைலைய 
சம>ெசRகிற@.  
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� அேதேபா>&, %றிJபிFட ெபாBFகளி> விைல %ைறc$ேபாெத/லா$ அQத 
ெபாBFகைள அதிக அளவி/ ம)ற நா+கU8% ஏ)றமதி ெசRவத> Xல$ 
விைலைய நிைலJப+�@கிற@. 

7) அதிக இலாப�தி)கான வாRJZ  

� வியாபார நி&வன2கைள,அதிகமான ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசR@, அதிக 
விைல8% வி)பத> வாயிலாக அதிக இலாப�ைத ஈFட உதdகிற@. 

8) ப>னாF+ அைமதி  

� உலக நா+க4 தனி�தனிேய இய2கினாh$, ப>னாF+ வணிக$ ம)ற நா+கைள 
சாLQதிB8கேவVHய |`நிைலைய உBவா8%கிற@.  

� ேமh$ கலாTசார$, பVபா+, பரlபர ZbQ@ணLd ேபா>றவ)ைற 
பbமாறி8ெகா4ள உதdகிற@.  

� ப>னாF+ வணிக$ உலக ம8களிைடேய கலாTசார சXக உறdகைள வளL8க 
உதdகிற@.  

� ஒF+ ெமா�தமாக உலக அைமதி8% வழிவ%8கிற@. 
 

 
2. ப>னாF+ வணிக�தி> %ைறபா+க4 யாைவ? 

1) ெபாBளாதார சாLZ  

� ப>னாF+ வணிக$, ஒB நா+ இற8%மதி8காக ம)ற நா+கைள அதிக$ சாLQதிB8க 
ேவVHய |` நிைலைய உBவா8%கிற@.  

� இற8%மதி ெசRc$ நா+, தாேன 5யமாக அJெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRவத)%$ 

த>னிைறd  அைடவத)%$ எQத Dய)சிc$ ேம)ெகா4வதி/ைல.  
� இதனா/ இற8%மதி ெசRc$ நா+, தானாகேவ ஏ)&மதி ெசRc$ நாFH)% 

அHைமயா%$ |ழ/ ஏ)ப+கிற@. 
2) உ4நாF+�ெதாழி/களி> வளLTசி பாதிJZ  

� ப>னாF+ வணிக$, உ4 நாF+ ெதாழி/களி> வளLTசிைய� த+8கிற@.  
� ேமh$ கF+Jபாட)ற இற8%மதிc$, அய/ நாF+ நி&வன2களி> க+ைமயான 

ேபாFHc$, உ4 நாF+� ெதாழி/கைள D)றிh$ அழி8கe+$. 

3) ஆப�@ விைளவி8%$ ெபாBFகைள இற8%மதி ெசRத/  

� ப>னாF+ வணிக$ ஆட$பரJெபாBFக4, தn2% விைளவி8%$ ெபாBFக4 
ஆகியவ)ைற அதிக$ ெகா4Dத/ ெசRய வழிவ%8கிற@.  

� இ@ ம8க4 நலைன பாதி8கிற@. 

4) இய)ைகவள2கைள தவறாக பய>ப+�@த/  
� அbய இய)ைகவள2கைள அதிகமாக ஏ)&மதி ெசRவத> Xல$, அைவ ெவ% 

விைரவாக ெவ&ைமயாகிவி+கி>றன.  

� இதனா/ ஏ)&மதி ெசRயJப+$ நாFH/ 5)&T|ழ/ ேபரழிைவ ஏ)ப+கிற@.  

5) அரசிய/ 5ரVட/  

� ப>னாF+ வணிக$ உலக நா+களிைடேய ெபாBளாதார சாLZ நிைலைய 
உBவா8%கிற@.  

� இ@ நாFH> அரசிய/ 5தQதிர�தி)% அT5&�தலாக அைமகிற@.  
� ப>னாF+ நி&ம2க4, உலக நா+களி> அர5 ெகா4ைக DHdகைள, த2கU8% 

சாதகமாக மா)&கி>றன. 

6) நா+கU8கிைடேய ேபாFH  

� ஏ)&மதி ெசRவதி/ ஏ)ப+$ ேபாFH, நா+கU8%கிைடேய ேபாFHயாக 
உBெவ+8கிற@.  

� இ@ நா+கU8கிைடேய சTசரdகைள உBவா8கி, ேபாL ஏ)பட8eHய |ழைல 
உBவா8%கிற@. 
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7) கலாTசார சரீழிd  

� ப>னாF+ வணிக$, நாFH> கலாTசார  சரீழிவி)% காரணமாக அைமகிற@.  
� இைளய  தைலDைறயினL, அ>னிய நாF+  ேமாக�தி/, த2க4 வா2%$  

ச8திையc$ மீறி,  ெபாBFகைள வா2கி, த2கைள சDதாய�தி/ 

ேம$பFடவLகளாக காFட D)ப+கி>றனL.  
� இ@ பழைமயான  வா`விய/ Dைறைய அழி8கிற@. 

 
 

3. உ4 நாF+ வணிக�தி)%$ ப>னாF+ வணிக�தி)%$ உ4ளேவ&பா+க4 
யாைவ? 
 
வ.
எ
V 

அHபைட உ4நாF+ வணிக$ ப>னாF+ வணிக$ 

1 ெபாB4 இ@ ஒB நாFH> 
எ/ைல8%4ேள நைடெப&$ 
வியாபார நடவH8ைகயா%$  

நா+களி> எ/ைலகைள� 
தாVH நைடெப&$ வியாபார 
நடவH8ைகயா%$ 

2 வியாபார�தி/ 
ப2% ெப&ேவாL 

ஒேர நாFH/ உ4ள ம8கU$, 
நி&வன2கU$ வியாபார 
நடவH8ைககளி/ 
ப2ேக)கி>றனL 

 ஒB நாFH> எ/ைலைய� 
தாVH உ4ள ம8கU$, 
நி&வன2கU$ வியாபார 
நடவH8ைககளி/ 
ப2ேக)கி>றனL  

3 வியாபார Dைற  ஒேர நாFHoைடய விதிக4, 
சFட2க4, ெகா4ைகக4 
ஆகியவ)றா/ 
நிLவகி8கJப+கிற@ 

பல நா+கUைடய விதிக4, 
சFட2க4, ெகா4ைகக4 
ஆகியவ)றா/ 
நிLவகி8கJப+கிற@ 

4 பய>ப+�@$ 
நாணய மதிJZ 

உ4sL நாணய மதிJபி/, 
வியாபார நடவH8ைகக4 
தnL8கJப+கி>றன. 

அய/ நாF+ நாணய மதிJபி/, 
வியாபார நடவH8ைகக4 

தnL8கJப+கி>றன. 

5 ேபா8%வர�@ இதி/, சாைல ம)&$ இரயி/ 
ேபா8%வர�@ மF+ேம 
பய>ப+�தJ ப+கிற@. 

கJப/ ம)&$ விமான 
ேபா8%வர�@ பய>ப+�தJ 
ப+கிற@ 

6 இடL இடb> அளd %ைறd ெதாைல�ர$, சXக 
ெபாBளாதார அரசிய/ 
நிைலக4 ம)&$ அய/ 
நாF+ நாணய மதிJபி/ 
ஏ)ப+$ மா)ற$ ேபா>ற 
காரண2களா/, இடL 
அதிகமாகிற@ 

7 சQைதயி> அளd ஒB நாFH> எ/ைல8%FபFட@ ஒB நாFH> எ/ைலகைள 
கடQ@ ெச/கிற@. 
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அ�தியாய$ 26.  ஏ)&மதி ம)&$ இற8%மதி நைடDைறக4 
 

 %&விைட வினா8க4 
           

1. சர8காைண எ>றா/ எ>ன?      
� சர8காைண எ>ப@, சர8ைக ஏ)&மதி ெசRவத)கான ஒB ஆதார$ ஆ%$. 
� இற8%மதியாளL வியாபார விசாரைண8%J பிற%, சர8ைக வா2%வத)கான சர8% 

ஆைணைய தாேனா அ/ல@ த> DகவL Xலமாகேவா இற8%மதியாளB8% அoJபி 
ைவ8கிறாL. 

� சர8காைண இரV+ நக/களி/ தயாb8கJபF+, ஒB நகைல ஏ)&மதியாளB8% 
அoJபி விF+, ம)ெறா>ைற இற8%மதியாளL த>னிட$ ைவ�@8 ெகா4கிறாL. 

 
 

2. ஏ)&மதி வளLTசி நி&வன2க4 X>றிைன %றிJபி+க. 
1) மாநில வணிக கழக$. 
2) இQதிய வணிக ேம$பாF+ நி&வன$ 
3) சர8%க4 வாbய$ 
4) உேலாக2க4 ம)&$ கனிம வL�தக8 கழக$ 
5) ஏ)&மதி ம)&$ கட> ெபா&JZ&தி கழக$ 
6) ஏ)&மதி ஆRd8%9. 

 

3.  சர8காைணயி> வைககைள %றிJபி+க. 
1) ெவளிJபைட சர8காைண 
2) வைரய&8கJபFட சர8காைண  
3) உ&தி ெசRc$ சர8காைண 

 

4. நாணய உ&தி கHத$ எ>றா/ எ>ன? 
� இற8%மதியாளL மீ@, ஏ)&மதியாளL வைரc$ மா)& Dைற த>னிட$ வB$ேபா@, 

அத)%J பண$ தBவதாக, இற8%மதியாளb> வ2கி அளி8%$ உ&திெமாழி அட2கிய 
கHதேம நாணய உ&தி கHத$ ஆ%$. 

� ந>% அறிQத இற8%மதியாளB8% மF+ேம இ@ வழ2கJப+$. 

 
சி&விைட வினா8க4. 

1. சர8% அைணயி> உ4ளட8க2க4 யாைவ? 
ஒB சர8காைணயி/ கீ`கVட விவர2க4 அட2கியிB8%$. 

• அoJபJபFட ெபாBளி> அளd 
• ெபாBFகளி> வHவைமJZ 
• விைல 
• கJப/ ஏ)&மதி8கான த>ைம 
• ஏ)&மதி Dைற 
• விநிேயாக கால$ 
• கFடண$ ெசh�@$ Dைற 

 

2. வணிக �@வL இடாJZ எ>றா/ எ>ன? 
� பல நா+களி/ இற8%மதி வbயான@, சர8கி> மதிJபி> அHJபைடயி/ 

விதி8கJப+கிற@. 
� இடாJபி/ கV+4ள ெதாைக சbயான@தானா எ>&, இற8%மதியாளL நாFH/ உ4ள 

52க அதிகாbக4, Dதலி/ உ&தி ெசR@ ெகா4ள விB$ZவL. 
�  இத>பH இற8%மதியா%$ சர8கி> மதிJZ சbயான@தா> எ>&, சா>& பகர8eHய 

ஆவணேம வணிக �@வL இடாJZ ஆ%$. 
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3. கJப/ வாடைக Dறி எ>றா/ எ>ன? 

� கJப/ வாடைக Dறி எ>ப@, கJப/ உbைமயாளB8%$ ஏ)&மதியாளB8%$ அ/ல@ 
அவர@ DகவB8%$ இைடேய, ஒB D9 கJபைலேயா அ/ல@ கJபலி> ஒB 
ப%திையேயா, %றிJபிFட கJப/ பயண�தி)%$ அ/ல@ %றிJபிFட கால�தி)% 
சர8ைக ஏ)றிTெச/ல ெசR@ ெகா4U$ ஓL உட>பா+ ஆ%$. 

� %றிJபிFட கJப/ பயண�தி)% மF+$ உட>பா+ ெசR@ ெகாVடா/, அ@ கJப/ 
பயண வாடைக Dறி எனJப+$. 

�  %றிJபிFட கால�தி)% மF+$ உட>பா+ ெசR@ ெகாVடா/, அ@ கால வாடைக Dறி 
எனJப+$. 

 

4. கJப/ @ைண�தைலவL ரச@ீ எ>றா/ எ>ன? 
� கJப/ தைலவL அ/ல@ அவர@ உதவியாளL கJபலி/ சர8% ெப)&8ெகாV+, அத)% 

ஆதாரமாக வழ2கJப+$ ரச@ீ ஆ%$. 
� அதி/ சர8கி> அளd, கF+ம2களி> எVணி8ைக, கF+ம நிபQதைனக4 ப)றி 

%றிJபிடJபFHB8%$. 
� கJப/ தைலவL அ/ல@ அவர@ உதவியாளL சர8கி> கF+ம�தி/ திBJதி 

அைடQதா/, �ய ரச@ீ வழ2%வாL.  
� கF+ம�தி/ %ைறபா+ இBJபி>, %ைறபா+ைடய ரச@ீ வழ2%வாL. 
� அoJZைக DகவL �ய ரச@ீ ெபற ேவV+$. இ/ைலெயனி/, காJபீF+ நி&வன$ 

இடL ஏ)பFடா/ எQத ெபா&Jைபc$ ஏ)கா@. 
 

5. கJப/ ரச@ீ எ>றா/ எ>ன? 
� கJப/ ரச@ீ எ>ப@, கJப/ உbைமயாளேரா அ/ல@ அவர@ Dகவேரா, %றிJபிFட 

சர8ைக ெப)&8ெகாV+, %றிJபிFட @ைறDக�தி/, ந/ல Dைறயி/ ெகாV+ 
ேசL8கJப+$ எ>பத)கான சா>& ஆ%$. 

 

6.  கJப/ ரசதீி/ எ�தைகய விவர2க4 இட$ ெப)றிB8%$? / கJப/ ரசதீி> 
உ4ளட8க2க4 யாைவ? 

• கJபலி> ெபயL 
• சர8% அoJபJப+$ நா4 
• சர8ேக)&$ இட$ 
• ேசB$ @ைறDக$ 
• ஏ)&மதியாளL ெபயL 
• இற8%மதியாளb> ெபயL ம)&$ Dகவb 
• கF+ம2களி> எVணி8ைக 
• சர8கி> த>ைம 
• அைடயாள8 %றியீ+க4 
• ெசh�த ேவVHய ச�த$. 

 

ெபB வினா விைடக4 : 

1. ஏ)&மதி வணிக�தி/ பி>ப)றJப+$ நைடDைறகைள விள8%க. 
1. வியாபார தகவ/ வினவ/: 

� ஏ)&மதியாளL, இற8%மதியாளbடமிBQேதா அ/ல@ அவb> Dகவbட$ இBQேதா 
ெபாBFகைள இற8%மதி ெசRவத)கான எ9�@ Xலமான அரசாைணைய 
ெப&கிறாL. 

2. சர8% ஆைண ெப&த/ ம)&$ ஏ)&மதி ஆைணைய உ&திJப+�@த/: 
� இற8%மதியாளL வியாபார விசாரைண8%J பிற%, சர8ைக வா2%வத)கான 

சர8காைணைய, தாேனா அ/ல@ தன@ DகவL Xலமாகேவா இற8%மதியாளB8% 
அoJபி ைவ8கிறாL. 
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3. நாணய உ&தி கHத$ ஏ)பா+ ெசRத/: 
� அய/நாFH/ உ4ள இற8%மதியாளைரJ ப)றிc$, அவb> பண$ ெசh�@$ திற> 

ப)றிc$ ஏ)&மதியாளL அறிQதிB8க வாRJபி/ைல. 
� எனேவ அவL, இற8%மதியாளைர நாணய உ&தி கHத$ ஏ)பா+ ெசR@ தBமா& 

e&கிறாL. 
4. ஏ)&மதியாளL இற8%மதியாளL %றியீF+ எV ெப&த/: 

� ஏ)&மதியாளL %றியீF+ எV ெபற, அய/ நாF+ வணிக ெபா@ இய8%னb> 
மVடல அhவலக�தி)% விVணJபி8க ேவV+$. 

5. உ&JபினL சா>& ெப&த/: 
� ஏ)&மதியாளL, அர5 வழ2%$ ஏ)&மதி ெதாடLபான சhைககைள ெபற ேவV+$ 

எனி/, ஏ)&மதி வளLTசி %9விட$ உ&JபினL சா>& ெபற ேவV+$. 

6. ெபாBFகைள உ)ப�தி ெசRத/ / ெகா4Dத/ ெசRத/ / கF+ம$ ெசRத/: 
� ஏ)&மதியாளL, இற8%மதியாளL %றிJபிFட ெபாBFகைள, 

ெதாழி)சாைலகளிலிBQேதா அ/ல@ சQைதயிலிBQேதா தBவி�@8 ெகா4ள 
ேவV+$. 

� இற8%மதியாளL, %றிJபிFட நிபQதைனகளி> அHJபைடயி/, ெபாBFகைள 
கF+ம$ ெசRயJபட ேவV+$. 

7. ஏ)&மதி ஆRd சா>& : 
� ெபாBFக4 கF+ம$ ெசRயJபFட பிற%, ஏ)&மதியாளL ஆRd Dைகைம8% 

விVணJபி�@ சா>& ெபற ேவV+$. 
8. ெபாBFகைள காJபீ+ ெசRத/: 

� ஏ)&மதியாளL சர8ைக அoJZவத)% D>, உbய நி&வன�தி/ காJபீ+ ெசRய 
ேவV+$. 

9. அoJZைக DகவL பி>ப)ற ேவVHய சில நைடDைறக4; 
� @ைறDக நகர�தி/ சர8ைக ெப)&8 ெகா4Uத/. 
� கJபலி+ ஆைண ெப&த/. 
� கJப/ வாடைக Dறி ஏ)பா+ ெசRதல. 

10. சர8ைக அக)&த/ ெதாடLபான சில நைடDைறக4: 
� @ைறDக கFடண$ ெசh�@த/. 
� சர8ைக அoJப அoமதி ெப&த/. 
� கJப/ தைலவL ரச@ீ ெப&த/. 
� கJப/ ரச@ீ ெப&த/. 

11. பண$ ெசh�த ெப&த/: 
� மா)ற சFீ+ Xல$ பண$ ெசh�த ெப&த/. 

அ)  ெசh�@ைக8% பிற% ஆவண2க4 ஒJபைட�த/. 
                    ஆ)  ஏ)Z8% பிற% ஆவண2க4 ஒJபைட�த/. 

� வ2கி சா>& Xல$ பண$ ெசh�த ெபற/. 
 

2. கJப/ ரசதீி)%$ கJப/ வாடைக Dறி8%$ உ4ள ேவ&பா+கைள எ9@க. 
            கJப/  

அHJபைட கJப/ ரச@ீ கJப/ வாடைக Dறி 

ெபாB4 இ@ %றிJபிFட  அளd சர8ைக 
ெப)&8 ெகாV+, %றிJபிFட 
@ைறDக�தி/ ேசLJபைத 
%றி8க eHய ஆவண$ ஆ%$. 

இ@ சர8ைக அoJப, ெமா�த 
கJபைலேயா அ/ல@ கJபலி> ஒB 
ப%திையேயா வாடைக8% 
அமL�@வத)கான உட>பா+ 
ஆ%$. 

மா)&$ 
  த>ைம 

இைத எளிதி/ ேம/ எ9@த/ 
வாயிலாக, X>றா$ நபB8% 

இைத X>றா$ நபB8% மா)றி தர 
DHயா@. 
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மா)றி� தர DHc$. 

கட> 
ெப&த/ 

இைத பிைணயமாக ைவ�@ 
கட> ெபறலா$. 

இைத பிைணயமாக ைவ�@ கட> 
ெபற DHயா@. 

%�தைக இ@ கJபைல %�தைக 
எ+�த)கான ஆதார$ அ/ல. 

இ@ கJபைல %�தைக 
எ+�த)கான ஆதார$ ஆ%$. 

 

3. ஏ)&மதி வணிக�தி/ பய>ப+�தJப+$ ஆவண2கைள ப)றி விள8கி 
எ9@க. 

1. சர8% ெதாடLபான ஆவண2க4: 
• சர8காைண 
• ேதா)&வாR சா>றித` 
• ஏ)&மதி ஆRd சா>& 

2. சர8% அoJZைக ெதாடLபான ஆவண2க4: 
i) கJப/ @ைண�தைலவL ரச@ீ 
ii) கJப/ சFீ+ 
iii) கJப/ ஆைண 
iv) கJப/ ரச@ீ 
v) கட/சாL காJபீF+ திFட ஆவண$ 
vi) வணிக �@வL இடாJZ 

vii) ரயி/ ரச@ீ / லாb ரச@ீ 

3. பண$ ெசh�@ைக ெதாடLபான ஆவண2க4: 
• நாணய உ&தி கHத$ 
• வாணிக இடாJZ 
• மா)&T சFீ+ 
• வ2கிT சா>& ெசh�@ைக 

I. சர8% ெதாடLபான ஆவண2க4: 
            அ) சர8காைண 

� இற8%மதியாளL வியாபார விசாரைண8%J பிற%, சர8ைக வா2%வத)கான 
சர8காைணைய, தாேனா அ/ல@ த> DகவL Xலமாகேவா ஏ)&மதியாளB8% 
அoJபி ைவ8கிறாL. 

� சர8காைண எ>ப@, சர8% ஏ)&மதி ெசRவத)கான ஒB ஆதாரமா%$. 
� சர8காைண இரV+ நக/களி/ தயாb8கJபF+, ஒB நகைல ஏ)&மதியாளB8% 

அoJபி விF+, ம)ெறா>ைற இற8%மதியாளL த>னிட$ ைவ�@8 ெகா4வாL. 
          சர8% ஆைண X>& வைகJப+$: 

i) ெவளிJபைட சர8காைண: 
� இpவைக சர8காைணயி/ சர8கி> வைக, அளd, தர$, விைல, கF+ம Dைற 

ஆகியைவ ஏ)&மதியாளb> விBJப�தி)% விடJபFHB8%$. 
ii) வைரய&8கJபFட சர8காைண : 

� இpவைக சர8காைணயி/, இற8%மதியாளேர சர8கி> வைக, அளd, தர$, 
விைல, கF+ம Dைற ஆகியவ)ைற %றிJபிHBJபாL. 

�  அைத ஏ)&மதியாளL D9ைமயாக கைடபிH8க ேவV+$. 
iii) உ&திெசRc$ சர8காைண: 

� இpவைக சர8காைணைய, இற8%மதியாளேரா அ/ல@ Dகவேரா உ&தி ெசRவL. 
� இ&தி சர8காைண பி>னL அoJபJப+$. 

         ஆ) ேதா)&வாR சா>றித`: 
� இற8%மதி ஏ)&மதி வணிக$ நைடDைறயி/, ேதா)&வாR சா>& மிக D8கிய 

ஆவணமாகd$. 
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� இTசா>& ஏ)&மதி ெசRயJப+$ ெபாB4, %றிJபிFட நாFH/தா> உ)ப�தி 
ெசRயJபFட@ எ>ற உ&திெமாழிைய விள$Zகிற@. 

� இQதியாவி/ வணிக வ2கிக4, இQதிய வணிக ம)&$ ெதாழி/ eFடைமJZ, 
ஏ)&மதி வளLTசி8 %9 ேபா>றவ)ைற வழ2க அ2கீகார$ ெப)ற நி&வன2க4 
ஆ%$. 

� இTசா>& இBDைன வணிக ஒJபQத$ உ4ள நா+களி/, இற8%மதியாளL   
இற8%மதி தnLைவயிலிBQ@ சhைக ெபற உதdகிற@. 

         இ) ஏ)&மதி ஆRd சா>&: 
� ெபாBFக4 கF+ம$ ெசRயJபFட பிற%, ஏ)&மதியாளL ஏ)&மதி ஆRd 

DைகD8% விVணJபி�@ சா>& ெபற ேவV+$. 
� ஏ)&மதி ஆRவாளL,கF+ம Dைறயி/ திBJதி அைடQதா/, சா>& ஒ>ைற 

வழ2%வாL. 
� இTசா>& ெபாBFகைள காJபீ+ ெசRவத)% பய>ப+$. 

       II. சர8% அoJZைக ெதாடLபான ஆவண2க4: 
• கJப/ தைலவL ரச@ீ 
• கJப/ ரச@ீ 
• வணிக8 �@வL இடாJZ 
• கJப/ ஆைண 
• ெபாBFகைள காJபீ+ ெசRத/ 

      III . பண$ ெசh�@வ@ ெதாடLபான ஆவண2க4 : 

1. நாணய உ&தி கHத$: 
� இ�தBண�தி/ இற8%மதியாளb> பண$ ெசh�@$ திறைன ஏ)&மதியாளL 

அறியேவV+$. 
� எனேவ அவL இற8%மதியாளைர நாணய$ உ&தி கHத$ ஏ)பா+ ெசR@ தBமா& 

ேகாBகிறாL.  
� இற8%மதியாளL, ஏ)&மதியாளL வைரc$ மா)&$ Dைற உVHய/ த>னிட$ 

வB$ேபா@, அத)% பண$ தBவதாக இற8%மதியாளb> வ2கி அளி8%$ 
உ&திெமாழி அட2கிய கHதேம நாணய உ&தி கHத$ ஆ%$. 

� நாணய உ&தி கHத$ ந>% அறிQத இற8%மதியாளB8% மF+ேம வழ2கJப+$.  
2. வணிக இடாJZ: 

� இற8%மதியாளBட> ெசR@ெகாVட நிபQதைனக4 அHJபைடயி/, 
ஏ)&மதியாளL ஏ)&மதி ெசRயJபFட சர8% ெதாடLபான வணிக இடாJைப 
X>& நக/களி/ தயாb8கிறாL.  

� அத>பிற% ஏ)&மதியாளL, ஏ)&மதி ெதாடLZைடய அைன�@ ஆவண2கைளc$ 
த>oைடய வ2கி8% அoJபி ைவ8கிறாL. 

� ேமh$ அQத ஆவண2கைள இற8%மதியாளb> வ2கி8% அoJபி 
ைவ8%மா&$, இற8%மதியாளL மா)&சFீH)% பண$ ெசh�த ஒJZ8ெகாVட 
பிற%, அவ)ைற அவbட$ ஒJபைட8%மா&$ நிபQதைன விதி8கிறாL. 

 

4. ஏ)&மதி ஆைண நிைலய�தி> பணிகைள விள8கி எ9@க. 
1. உ)ப�தி ெசRயJபFட ெபாBU8கான சQைதைய கVடறித/. 

2. இற8%மதியாளL அ/ல@ அவர@ Dகவைர கVடறிQ@, ஏ)&மதி ெசRவத)கான 
பதிைல ெப&த/. 

3. சர8கி> வHவ�ைத சQைத ேதைவ, தர$, சர8ைக அளிJபவb> திறo8% 
ஏ)றவா& நி&dத/. 

4. சர8ைக அoJப ேபா8%வர�ைத ெதbd ெசRவத)% D>, அத> விைல 
ேசைவயி> தர$, பா@காJைப கB�தி/ ெகா4Uத/. 

5. சர8ைக %றிJபிFட இட�தி)% அoJப தயாL ெசRத/. 

6. சர8ைக வா2%பவb> கட> ெசh�@$ திறைன அறித/. 
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7. நடவH8ைககைள ேபசி DH�த/. 

8. சர8ைக காJபீ+ ெசRத/. 

9. வணிக நடவH8ைககU8% நிதி உதவி அளி�த/ ம)&$ சர8% ம)&$ 
ேசைவ8கான ெதாைகைய ெசh�@த/. 

10. ப>னாF+ வணிக$ ெதாடLZைடய ஆவண2கைள� தயாb�த/. 

11. ேகாBbைமகைள தnLd ெசRத/. 

 

e+த/ வினா8க4 
4. இற8%மதி வணிக நைடDைறகைள விவb. 

� இற8%மதி வணிக நைடDைறக4 நாF+8% நா+ ேவ&ப+கிற@. பி>வBவன 
இற8%மதி வணிக�தி)கான ஒB ெபா@வான நைடDைற ஆ%$. 

1. இற8%மதி உbம$ ெப&த/: 
� இற8%மதியாளL, இற8%மதி உbம�ைத அய/நாF+ வணிகJ ெபா@ இய8%னbட$ 

இBQேதா அ/ல@ அoமதி ெப)ற மVடல அதிகாbயிடமிBQேதா ெபற ேவV+ம. 
2. வியாபார தகவ/ வினவ/: 

� இற8%மதி உbம�ைத ெப)ற பிற%,  ஏ)&மதியாளbடேமா அ/ல@ அவb>   
Dகவbடேமா வியாபார விசாரைண ேம)ெகா4ள ேவV+ம. 

3. அQநிய ெசலாவணி ெப&த/: 
� இற8%மதியாளL, தா> இற8%மதி ெசRத சர8கி)% உbய ெதாைகைய, அய/ நாF+ 

பண மதிJபி/ ெசh�த, அQநிய ெசலாவணிைய ெபற ேவV+$. 

4. சர8% ஆைண அoJZத/: 
� இற8%மதியாளL, சர8காைணைய, ேநரHயாகேவா அ/ல@ இைணய�தி> 

Xலமாகd$ ஏ)&மதியாளB8% அoJபி ைவ8க ேவV+$. 

5. நாணய உ&தி கHத$ ஏ)பா+ ெசRத/: 
� அய/நாF+ ஏ)&மதியாளL, இQதிய இற8%மதியாளைர ப)றிc$, அவb> பண$ 

திBJபி ெசh�@$ திற> ப)றிc$, அறிQதிB8க வாRJZ இ/ைல. 
� எனேவ, அய/நாF+ ஏ)&மதியாளL, இற8%மதியாளைர� த> ெபயb/ நாணய உ&தி 

கHத$ ஏ)பா+ ெசR@ தBமா& ேகாரேவV+$. 

6. கJபலி+ ஆவண2கைள ெப&த/: 
� இற8%மதியாளL, அைன�@ கJபலி+ ஆவண2கைளc$, அறிdைர %றிJZட> ேசL�@ 

ஏ)&மதியாளbடமிBQ@ ெபற ேவV+$. 

7. அக)றnF+ Dகவைர நியமி�த/: 
� இற8%மதி @ைறDக�திலிBQ@, சர8ைக அக)றn+ ெசRவத)%, ப/ேவ& 52க 

நைடDைறகைளJ பி>ப)ற ேவVHc4ள@. 
� ெபா@வாக இற8%மதியாளL, இQத 52க நைடDைறகைள பி>ப)ற DHயாத 

நிைலயி/, சர8ைக @ைறDக�தி/ இBQ@ ெவளிேய ெகாணLவத)% அக)றிவிF+ 
Dகவைர நியமி8க ேவV+$. 

8. 52க நைடDைறகைளJ wL�தி ெசRதல: 
� அக)றிவிF+ DகவL, இற8%மதியாளL இற8%மதி ெசRயJபFட சர8ைக ெவளிேய 

ெகாணLவத)%, பி>வB$ நைடDைறகைள பி>ப)ற ேவV+$. 
• சர8ைக ெவளிேய ெகாணLவத)% ஒJZைக ெப&த/ 
• @ைறDக கFடண$ ெசh�@த/ 
• ~ைழdT சFீ+ தயாb�த/ 
• இற8%மதி தnLைவ ெசh�@த/. 
• @ைறDக வி+விJZ ஆைண ெப&த/. 
• @ைறDக�திலிBQ@ சர8ைக ெவளிேய ெகாணLத/. 
• இற8%மதியாளB8% சர8ைக அoJZத/. 
• இற8%மதியாளB8%  %றிJZ அoJZதல. 
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• சர8ைக ெப)&8ெகா4Uத/.  
• இற8%மதி8கான ெதாைகைய ெசh�தி கண8ைக தnL�த/ 

 

5. சி&%றிJZ வைரக. 
        I) வியாபார� தகவ/ வினவ/ : 

� ஏ)&மதியாளL, இற8%மதியாளbடமிBQேதா அ/ல@ அவb> DகவbடமிBQேதா 
ெபாBFகைள இற8%மதி ெசRவத)காக எ9�@ Xலமாக விசாரைணைய ெப&கிறாL. 

� இத> Dத)கFடமாக கீ`8கVட தகவ/கைள தBமா& ஏ)&மதியாளbட$ 
e&கிறாL. 

• ெபாBFகளி> அளd, வHவ$, தர$, வணிக8%றி ெபயL %றி�த விவர$. 
• தயாராக உ4ள ெபாBFகளி> அளd. 
• ெபாBளி> விைல. 
• கJபலி/ ெபாBFகைள அoJZவத)கான நிபQதைனக4. 
• பண$ ெசh�@வத)கான நிபQதைனக4. 
• ெபாBFக4 விநிேயாகி8கJப+$ கால அளd. 
• இற8%மதி விசாரைண ெச/hபH ஆ%$ கால அளd. 

        ii) இற8%மதி உbம$ ெப&த/. 
� இற8%மதியாளL, இற8%மதி உbம�ைத அய/நாF+ வணிகJ ெபா@ 

இய8%னbடமிBQேதா அ/ல@ அoமதி ெப)ற மVடல அதிகாbயிடமிBQேதா 
ெபறேவV+$. 

� இற8%மதி ெசRயJப+$ ெபாBFக4, கF+Jப+�தJபFட ெபாBFக4, தைட 
ெசRயJபFட ெபாBFக4 ம)&$ அoமதி8கJபFட ெபாBFக4 என X>றாக 
வைகJப+�தJபF+4ள@. 

� ேம)%றிJபிFட வைகையT சாராத ெபாBFகைள இற8%மதி ெசRய, எpவித தைடc$ 
இ/ைல. இற8%மதி உbம$ ேதைவயி/ைல. 

� இற8%மதி உbம$, Xலதன ெபாBFகU8% 24 மாதD$ ம)ற ெபாBFகU8% 18 
மாதD$ ெச/hபHயா%$. 

� இற8%மதி உbம�ைத, சர8ைக அக)றn+ ெசRவத)%$ அQநிய ெசலாவணி 
ெப&வத)%$ பய>ப+�த ேவV+$. 

� இற8%மதியாளL இைணயதள�தி/ Xல$, பHவ$ ம)&$ பிற ஆவண2கைளc$ 
பதிdெசR@, மி>னk %றியீF+ எV ெப)&8 ெகா4ள ேவV+$. 

         
 

6. ஏ)&மதி வணிக�தி/ D8கிய இைடநிைலயLக4 ப)றி எ9@க. 
          கீ`கVட இைடநிைலயLக4 ஏ)&மதி வணிக�தி/ ஈ+ப+கிறாLக4. 

1) அoJZைக DகவL 
2) கழிd DகவL 
3) ஏ)&மதி வணிக இ/ல$. 

1) அoJZைக DகவL: 
� ஏ)&மதியாளL சர8ைக அoJZவ@ ெதாடLபான சXக நைடDைறகைள பி>ப)ற, 

அoJZைக Dகவைர நியமி8கிறாL. 
� அoJZபவL ஏ)&மதியாளB8% கீ`8கVட வழிகளி/ உதdகிறாL. 
i) ஏ)&மதியாளB8%, ஏ)&மதி ெதாடLபான அைன�@ சFட நைடDைறகைளc$ 

ெதbவி8கிறாL. 
ii) ஏ)&மதியாளB8% ேபா8%வர�@ ம)&$ சர8% ைகயாUத/ ெதாடLபான 

ெசலdக4 ப)றிய தகவ/ தBகிறாL. 
iii) சர8ைக கF+ம$ ெசRத/, %றியீ+ ெசRத/ ேபா>ற பணிகளி/ ஏ)&மதியாளB8% 

உதdகிறாL. 
iv) ஏ)&மதியாளL சர8ைக அoJப, ேபா8%வர�@ வசதிைய ெசR@ உதdகிறாL. 
v) 52க நைட DைறகைளJ பி>ப)&வதி/ உதdகிறாL. 
vi) ஆவண2கைள� தயாb�த/ ம)&$ ெப&த/ ஆகியவ)றி/ உதdகிறாL. 
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vii) ேபா8%வர�தி/ ஏ)பF+4ள நவ nன வளLTசி %றி�த தகவைல ஏ)&மதியாளB8% 
தBகிறாL. 

2) கழிd DகவL: 
� கழிd DகவL, கழிd அHJபைடயி/ ெசய/ப+$ ப>னாF+ DகவL ஆவாL. 
� இவL த> ெசாQதJ ெபயb/ ெசய/ப+கிறாL. 
� இவb> சிறJZ, விைல நிலவர$ ப)றிய ேதLQத அறிd ெப)றிBJப@ ஆ%$.  
� இவL த>oைடய இற8%மதி வாH8ைகயாளB8%, சர8ைக %றிJபிFட விைலயி/, 

%றிJபிFட கால�தி)%4, ஏ)&மதியாளL %றிJபிFட நிபQதைனகU8% உFபF+ 
அoJபிைவ8கிறாL. 

� சர8% அoJபிய@$, அவB8%$ ஏ)&மதியாளLகU8%$ உ4ள உறd DHQ@ 
வி+கிற@. 

� இ@ த)காலிக உறdDைற ஆ%$.  
� இQத வியாபார நடவH8ைக நிைறd ெப)ற@$, தன8%bய கழிைவJ ெப)&8 

ெகா4கிறாL. 
3) ஏ)&மதி ஆைண நிைலய$: 

� இQதியாவி/ ஏ)&மதி அதிகb8கd$, உலக சQைதைய வh�Fடd$ ஏ)&மதி 
வளLTசிைய அதிகb8க ப/ேவ& உதவிகைள ெசRயd$, ஏ)&மதி ஆைண நிைலய$ 
உBவா8கJபF+4ள@.  

� இதி/ வL�தகLக4, ஏ)&மதியாளLக4, வணிக நி&வன2க4, ஏ)&மதி சாLQத 
நி&வன2க4, ஏ)&மதி ெதாழி/ மVடல$, மி>னk ெதாழி/ w2கா ஆகியைவ 
அட2%$. 
 

7. அக)றnF+ DகவL யாL? அவL ஏ> நியமி8கJப+கிறாL? 
� ெபா@வாக இற8%மதியாளL, இQத 52க நைடDைறகைள த>னா/ பி>ப)ற DHயாத 

நிைலயி/, சர8ைக @ைறDக�தி/ இBQ@ ெவளிேய ெகாணLவத)% அக)றிவிF+ 
Dகவைர நியமி�@, அவB8% அதிகார�ைத வழ2%கிறாL.  

� இற8%மதியாளL, இற8%மதி ெசRயJபFட சர8% ெதாடLபான அைன�@ 
ஆவண2கைளc$, சர8ைக ஏ@வாக அக)றnF+ DகவB8% அoJபி ைவ8கிறாL. 
அக)றி+$ அவL கழிd அHJபைடயி/ இJபணிைய ெசRகிறாL. 

 

8. இற8%மதி வணிக�தி/ பய>ப+�தJப+$ ஆவண2க4 அைவ யாைவ? 
1) இற8%மதி உbம$ 
2) சர8காைண 
3) நாணய உ&தி கHத$ 
4) ~ைழdT சFீ+ 
5) பாLைவT சFீ+ 
6) @ைறDக8 கFடண ரச@ீ 
7) கJப/ ரச@ீ 
8) மா)&T சFீ+ 
9) %றிJZைர 

      
9. அ>னிய ெசலாவணி ெப&த/ ப)றி எ9@க? 

� இற8%மதியாளL தா> இற8%மதி ெசRத சர8கி)% உbய ெதாைகைய, அய/ நாF+ 
பண மதிJபி/ ெசh�த, அQநிய ெசலாவணிைய ெபற ேவV+$. 

� அQநிய ெசலாவணி ெப&வத)%, அoமதி ெப)ற நபரா/ வழ2கJபFட பHவ�தி/, 
இற8%மதி எVைண %றிJபிF+, அதoட> ேதைவயான ஆவண2கைள இைண�@, 
இQதிய bசLp வ2கியி>, அ>னிய ெசலாவணி @ைற8% விVணJபி8க ேவV+$. 

� இQதிய bசLp வ2கி விVணJப�திைன ஆRd ெசR@, அ>னிய ெசலாவணிைய 
வழ2%$. 
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10. ஏ)&மதியாளL இற8%மதியாளL %றியீF+ எV ெப&த/ ப)றி எ9@க. 
� ஏ)&மதியாளL %றியீF+ எV ெபற, அய/ நாF+ வணிக ெபா@ இய8%னb> மVடல 

அhவலக�தி)% விVணJபி8க ேவV+$. 
� ஏ)&மதியாளL தா> அoJZ$ அைன�@ கJபலி+ ஆவண2களிh$ இQத %றியீF+ 

எVைண %றிJபிட ேவV+$. 
� ெசாQத பய>பாF+8ேகா அ/ல@ ேவளாVைம பய>பாF+8ேகா ெபாBFக4 ஏ)&மதி 

ெசRயJ பFடா/ இQத எVைண %றிJபிட ேவVHயதி/ைல. 
 

11. @ைறDக ரச@ீ எ>றா/ எ>ன? 
� அoJZைக DகவL ஏ)&மதி கFடண$ ெசh�திய பிற%, சர8ைக @ைறDக�தி)% 

ெகாV+ ெச/ல ஏ)பா+ ெசRய ேவV+$. 
� அவL @ைறDக ெசh�@ சFீைட, இரV+ நக/களி/ wL�தி ெசR@, கJப/ சFீH> 

ஒB நகைல இைண�@, @ைறDக அதிகாbகளிட$ சமLJபி8க ேவV+$. 
� ேமh$ அவL @ைறDக கFடண�ைதc$ ெசh�த ேவV+$. 
� @ைறDக அதிகாbக4, ெசh�@T சFீ+ ஒB நகைல ைவ�@8 ெகாV+, ம)ெறா>ைற 

DகவB8% வழ2%வL.  
� இQத ைகெயாJபமிFட நகேல @ைறDக ரச@ீ எனJப+$. 

 

 

அ�தியாய$ 27.  ப>னாF+ வணிக�தி> ஒB2கிைணJபாளLக4 

 

%& விைட வினாக4: 

1. உலக வL�தக அைமJZ எ>றா/ எ>ன? 
� உலக வL�தக அைமJZ 1995 ஜனவb 1 அ>& நி&வJபFட@. 
� GATT சில மா)ற2கUட> உலக வL�தக அைமJZ ஆக மா)றJபFட@. 
� 2016 ஜூைல 29 வைர 164 நா+க4 இதி/ உ&Jபினராக உ4ளன. 
� உலக வL�தக அைமJைப உBவா8கிய X>& நா+களி/ இQதியாd$ ஒ>& எ>ப@ 

%றிJபிட�த8க@. 
 

2. உலக வ2கி எ>பத> ெபாB4 யா@? 
� ம& கFடைமJZ ம)&$ ேம$பாFH)கான ப>னாF+ வ2கி தா>, உலக வ2கி எ>& 

அைழ8கJப+கிற@. 
� இ@ ZனரைமJZ பணிகைள ேம)ெகா4ளd$ ம)&$ வளLQ@ வB$ நா+கU8% 

உதவி ெசRதிடd$ 1994 - ஆ$ ஆV+ உBவா8கJபFட@. 
� இத> தைலைமயக$ வாஷி2ட> நகர�தி/ அைமQ@4ள@. 
� உலக நா+க4 அைன�திh$ இத> அhவலக$ அைமQ@4ள@. 

 

3. சிறJZ எ+JZ உbைமக4 எ>றா/ எ>ன? 
� 1969 - ஆ$ ஆVH/, ப>னாF+ நாணய நிதிய$ சிறJZ எ+JZ உbைமைய, @ைண 

ப>னாF+ நாணய ஒ@8கீF+T ெசா�தாக உBவா8கJபFட@. 
� இ@ காகித த2க$ என விவb8கJப+கிற@. 

 

4. ெத)காசிய நா+களி> வFடார ஒ�@ைழJZ8கான eFடைமJZ %றிJZ 
வைரக. 

� ெத)காசிய நா+களி> பிராQதிய ஒ�@ைழJZ8கான eFடைமJZ ெத)% ஆசியாவி/ 
உ4ள நா+கU8% இைடேயயான அைமJZ ஆ%$. 

� ேமh$ இ@ அQத நா+களி> Zவியிய/ சாLQத அரசியh8கான ச2க$ ஆ%$. 
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� இதி/ ஆJகானிlதா>, ப2களாேத�, wFடா>, இQதியா, ேநபாள$, �ல2கா, 
பாகிlதா> ம)&$ மால�தndக4 ஆகிய நா+க4 உ&Jபினராக உ4ளன. 

� இ@ Hச$பL 8, 1985 - இ/ நி&வJபFட@. 
� இத> அhவலக$ வ2காள ேதச�தி/ உ4ள டா8காவி/ உ4ள@. 

 

5. காF ( GATT ) எ>றா/ எ>ன? 
� 1947- 8% D>னL ப>னாF+ வணிக�தி/ ஈ+பFHBQத ப/ேவ& நா+களிைடேய, பல 

%ழJப2க4 காணJபFடன.  
� அைத சb ெசR@, ப>னாF+ வணிக�ைத ஒ92%ப+�தd$ ம)&$ கF+Jப+�தd$ 

உலக அளவி/ ஒB தனி�@வ$ வாRQத அைமJZ ஒ>ைற உBவா8க ேவV+$ எ>ற 
எVண$ எ9Qத@.  

� அத> விைளவாக�தா>, 1947 அ8ேடாபL 30 அ>& 23 நா+க4 ஒ>& ேசLQ@, 52க 

வbக4 ம)&$ வாணிப$ மீதான ெபா@ ஒJபQத$ காF ( Genearl Agreement on Tariff and 
Trade GATT ) ெஜனிவாவி/ ைகெய9�தான@. 

 

சி& வினா விைடக4 : 
 

1. உலக வL�தக அைமJZ உBவா8கJபFடதி>  Dத>ைம ேநா8க$ யா@? 
1) உ&JZ நா+களி/ உ4ள ம8களி> வா`8ைக� தர�ைத ேம$ப+�@த/. 
2) உ&JZ நா+களி> நிைலயான வளLTசி8% உலகி> ப/ேவ& வள2கைள த%Qத 

Dைறயி/ பய>ப+�@த/.  
3) ப>னாF+ வணிக�தி/ ஒB ஒB2கிைணQத, ேமh$ நிைறேவ)ற�த8க ம)&$ நnH�த 

வL�தக Dைறைய ஊ8%வி�த/.  
4) ப>னாF+ அளவி/ சர8%க4 ம)&$ ேசைவகளி> வL�தக�ைத விbவா8க$ ெசRத/.   
5) D9 ேவைலவாRJZ ம)&$ நnH�த நிைலயான வBமான$ ஆகியவ)ைற உ&தி 

ெசRத/. 
6) 5)&T |ழைலJ பா@கா�த/. 

 

2. உலக வL�தக அைமJபி>  eFடைமJZகைள வbைசJப+�@க. 
1 ப>னாF+ வளLTசி ச2க$ 
2 சLவேதச நிதி நி&வன$ 
3 ப>னாF+ DதSF+ உ�திரவாத நி&வன$ 
4 தகரா& தnLdகான ப>னாF+ ைமய$ 
5 ப>னாF+ நாணய நிதிய$. 

          

3. உலக வL�தக அைமJபி> மீதான விமLசன2க4 யாைவ? 
1. த2% தைடய)ற வணிக$, வளB$ நா+கைள விட, வளLTசியைடQத நா+கU8% 

மF+$ அதிக ந>ைமகைள தBவதாக %)ற$ சாFடJப+கிற@. 
2. மிகd$ ெநB8கமான நா+கU8% பாரபFசமாக ெசய/ப+வதாக %)ற$ 

சாFடJப+கிற@. 
3. ேவளாVைம மீதான கFடண�ைத %ைறJபதி/ ேதா/வி அைடQ@4ள@. 
4. வளLQ@ வB$ நா+களி/ உ4ள விவசாயிகளி> நலைன Zற8கணி8கிற@. 
5. 5)&T|ழ/ பா@காJைப Zற8கணி8கிற@. 
6. சXகJ பVபாF+ காரணிகைள Zற8கணி8கிற@. 
7. வளLQ@ வB$ நா+களி/ உ4ள ம8க4, உயிL கா8%$ மBQ@ ெபாBFகைள வா2க 

இயலாம/ ேபாகிற@ எ>ற %)றTசாF+$ உ4ள@. 
 

4.  சிறJZ எ+JZ உbைம எpவா& கண8கிடJப+கிற@? 
� லVட> ப2% மா)றாக விகித2களி> அHJபைடயி/, அெமb8க டாலb/ ஒpெவாB 

eைட நாணய மதிJபி> %றிJபிFட அளd ெதாைகைய கண8கிடJப+கிற@. 
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� ப>னாF+ நாணய நிதிய$ உ&JபினL நா+கU8%, த2களி> ப2களd அHJபைடயி/, 
சிறJZ எ+JZ உbைமைய ஒ@8கீ+ ெசRகிற@. 

 

e+த/ வினா8க4 
1. சாL8 சைப -  %றிJZ எ9@க. 

� சாL8 ( SAARC ) இ/ உ&JபினL நா+களி> தைலவLக4 அட2கிய சைபேய அதிக 
அதிகார$ ெகாVட அைமJபா%$.  

� இ@ இரV+ ஆV+கU8% ஒBDைற e+கிற@.  
� இ@ ேநபாள�தி/ அைமQ@4ள@.  
� சாL8 ெசயலக$, உ&JபினLகளா/ நியமி8கJப+$ ெசயலாளL தைலைமயி/ 

ெசய/ப+கிற@. 
 

2. சாL8 அைமJபி> ேநா8க2க4 யாைவ? 
1. ஆசிய ம8களி> நலைன ேம$ப+�@த/. 
2. உ&JZ நா+களி/ ெபாBளாதார வளLTசி8கான சXக ேவைல�திFட$ ம)&$ 

கலாTசார அபிவிB�தி அைடத/. 
3. உ&JZ நா+கU8கிைடேய, 5ய ந$பி8ைகைய வhJப+�@த/. 
4. உ&JபினL நா+கU8கிைடேய, eF+றைவ வhJப+�@த/ ம)&$ பிற வளB$ 

நா+க4 ம)&$ சLவேதச வFடார அைமJZகU8கிைடேய eF+றைவ வhJப+�@த/. 
5. வFடார�திh4ள உ&JபினL நா+க4 இைடேய, சமரசJ ேபா8ைக நிைல நாF+த/. 

 

3. சாL8 அைமJபி> பணிக4 யாைவ? 
1. வளLTசி� திFட�ைத கVகாணி�த/ ம)&$ ஒB2கிைண�த/. 
2. நா+கU8கிைடேயயான பிராQதிய D>obைமைய தnLமானி�த/. 
3. பிராQதிய�தி)%4 ம)&$ ெவளிேய ஒ�@ைழJZ திரF+த/. 
4. உ&JZ நா+கU8% நிதி உதவி ெசRc$ நைட Dைறகைள ைகயாUத/. 

 

4. ப>னாF+ நாணய நிதிய$ %றிJZ வைரக. 
� இ@ ஒB ப>னாF+ அைமJZ ஆ%$. 
� இத> தைலைமயக$ வாஷி2ட> நகb/ அைமQ@4ள@. 

� இ@ 1945 Hச$பL 27 அ>& JெரFட> dF மாநாFH> அHJபைடயி/ உBவா8கJபFட@. 

� இதி/ 189 நா+க4 உ&JபினLகளாக உ4ளன.  
� இ@, உ&JபினL நா+க4 த2கUைடய வாணிப ெசh�@ நிைலயி/ ஏ)ப+$ சமம)ற 

நிைலைய சbெசRய %&கிய கால கடைன வழ2%கிற@. 
 

5. ப>னாF+ நாணய நிதிய�தி> ேநா8க2க4 யாைவ? 
1. ப>னாF+ நாணய ஒ�@ைழJைப ஊ8%வி�த/. 
2. சமTசரீான ப>னாF+ வணிக�ைத உ&திJப+�@த/. 
3. பbமா)ற விகித�தி> நிைல�த>ைமைய உ&திJப+�@த/. 
4. நா+களி> வாணிப சமநிைலயி/, சமநிைலைய சbெசRவத)% உ&JZ நா+கU8% 

ெபாBளாதார உதவி வழ2%த/. 
5. ெசh�@ சமநிைலயி/ ஏ)ப+$ சமம)ற நிைலைய %ைற�த/. 

 

6. ப>னாF+ நாணய நிதிய�தி> பணிக4 யாைவ? 
1) இ@ ப>னாF+ அளவி/ %&கிய கால கட> நி&வனமாக ெசய/ப+கிற@. 

2) இ@ பbமா)ற விகித2களி> சாதாரண வழிகாF+த/கைள ெசRவத)% உதdகிற@. 

3) இ@ உ&JZ நா+களி> நாணய2கைள த>னக�ேத ைவ�@4ள@. அதிலிBQ@ கட> 
வா2க8 eHய உ&JபினL நா+க4, நாணய மதிJைப ெப)&8ெகா4ளலா$ 
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4) ந/ல வhவான ெபாBளாதார ம)&$ நிதி8 ெகா4ைகைய பி>ப)&$ நா+கU8% 
ெபாBளாதார நிைல�த>ைம ம)&$ உலகளாவிய வளLTசி8%$ வழி வ%8கிற@. 

5) உ&JZ நா+களி> பயo4ள ெகா4ைககைள வhJப+�தd$, ெசய/ப+�தd$, 
ெதாழி/~Fப உதவி ம)&$ பயி)சி அளி8கிற@. வ2கியி/ நிதி நாணய ம)&$ 
பbமா)ற$ ெகா4ைககைள வHவைமJபதி/ ெதாழி/~Fப உதவி ெசRகிற@. 

6) உ&JபினL நா+களி> வாணிக சமநிைலயி/ ஏ)ப+$ சமம)ற த>ைமைய சb ெசRய 
உதdகிற@. 

 

7. ப>னாF+ நாணய நிதிய�தினா/, இQதியா எpவா& ந>ைமைய அைடQ@ 
இB8கிற@ எ>பைத விள8%க. 
1) இQதிய fபாயி> எளிைமயான மா)றn+: 

� ப>னாF+ நாணய நிதிய$ உBவா8கJபFட பி>னL, இQதிய fபாயி> மதிJZ 
தனி�@வ$ ெப)& விள2%கிற@. 

� D>னதாக இ@ பdVF, lெடLலி2 உட> இைண8கJபF+, அQநிய ெசலாவணி 
மதிJZ நிLணயி8கJபFட@.  

� அத> மதிJபான@ இJெபா9@, த2க�தி> அHJபைடயி/ நிLணயி8கJபFட, எளிதாக 
மா)ற8eHய ெசலாவணியாக மாறிc4ள@. 

2) வளLTசி நடவH8ைககU8கான கட>: 
� ப>னாF+ நாணய நிதிய�திட$, பல வளLTசி� திFட2கU8காக, பலவைகயான கட> 

வசதிகைள இQதியா ெப)&4ள@. 
3) ெவளிநாF+ நாணய�ைத வா2%வத)கான திற> : 

� வளLQ@ வB$ ேதைவைய wL�தி ெசRய, இQதிய அரசா2க$ ெவளிநாF+ 
நாணய2கைள அpவJெபா9@ வா2%கிற@ 

4) நிZணL ஆேலாசைன : 
� ெபாBளாதார பிரTசைனகைள தnLJபத)காக, ப>னாF+ நாணய நிதிய�தி> 

ஆேலாசைனைய, இQதியா ெப)& வBகிற@.  
� ஐQதாV+ திFட�தி)% நிதி ஒ@8கீ+ ெசRவதி/, இQதியாd8% மிக D8கிய 

ஆேலாசைனகைள வழ2கி வQத@. 
5) இய)ைக ேபரழிவி> ேபா@ நிதி உதவி : 

� ப>னாF+ நாணய நிதிய�திட$ இBQ@, இQதியா அதிக நிதி உதவிையJ ெப)&  
ெவ4ள$, பxச$, wக$ப$, சனீா ம)&$ பாகிlதா> ஆ8கிரமிJZ ேபா>றவ)றா/ 
ஏ)பFட ெபாBளாதார ெநB8கHகைள சமாளி�@ உ4ள@. 

6) உலக வ2கியி> உ&JபினL : 
� ப>னாF+ நாணய நிதிய�தி/, இQதியா உ&Jபினராக உ4ளதி> அHJபைடயி/, உலக 

வ2கியி/ உ&Jபினராக DHc$. 
7) 1991 ெபாBளாதார ெநB8கHயி/ உதவி : 

� 1990 - ஆ$ ஆV+ இQதியா க+ைமயான ெபாBளாதார ெநB8கHைய எதிLெகாVட@.  
� ெநாHJZ நிைலைய அைடc$ தBவாயி/, த2க�ைத ப>னாF+ நாணய நிதிய�தி/ 

அட%ைவ�@, வாணிக ெசh�@ நிைலயி/ ஏ)பFட ெநB8கHைய சமாளி�த@. 
 

8. உலக வL�தக அைமJபி> பணிகைள எ9@க. 
1) இ@ உ&JபினL நா+களி/, வL�தக உட>பH8ைக ேபT5வாL�ைத Xல$ நிைறேவ)ற  

உதdகிற@ 
2) உ&JபினL நா+களி/ எ9$ வL�தக$ சாLQத பிரTசிைனக4 தnL8க உதdகிற@. 
3) வL�தக� தைடகைள %ைறJபத)காக, இ@ ெபா@வாக ஏ)&8 ெகா4ள8 eHய 

%றியீ+கைள அைம8கிற@. 
4) ப>னாF+ நாணய நிதிய$ ம)&$ உலக வ2கிcட> இைணQ@, உலகளாவிய 

ெபாBளாதார ெகா4ைககைள வ%Jபதி/ உதவி Zbகிற@. 
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5) உலக வL�தக ம)&$ வL�தக ெதாடLZைடய அறிdசாL ெசா�@ உbைமக4 ப)றிய 
ெபா@ ஒJபQத$ ெதாடLபான உட>பH8ைககைள இ@ ேம)பாLைவ ெசRகிற@. 

6) உ&JZ நா+கU8% இைடயிலான வL�தக�ைத இ@ ஒ92%ப+�@கிற@. 
 

9. உலக உலக வL�தக அைமJபி> ந>ைமகைள விவb. 
1) சLவேதச சமாதான�ைத ஊ8%விJபேதா+, ப>னாF+ வL�தக$ நட�@வத)% ஒB 

உகQத |ழைல உBவா8%கிற@. 
2) இ@ உ&JZ நா+களிைடேய ஏ)ப+$ வL�தக �தியான பிரTசைனகைள தnL�@ 

ைவ8கிற@. 
3) இ@ தைடய)ற வணிக�தி> Xல$, வBமான�ைத அதிகb�@, ம8களி> வா`8ைக� 

தர�ைத ேம$ப+�@கிற@. 
4) உலக வணிக அைமJZ உ&JZ நா+கU8கிைடேய கF+Jபா+க4 ம)&$ கFடண 

தைடகைள நn8கி உ4ள@. இ@ உ&JZ நா+கU8கிைடேய 5தQதிரமான வL�தக$ நைட 
ெப&வத)% உதdகிற@. உ&JZ நா+களி> ெசh�@$ சமநிைலயி/ ஏ)ப+$ 
நிைலைய சbெசRய இற8%மதியி/ சில கF+Jபா+கைள விதி8கிற@. 

5) இ@ வளB$ நா+களி> ெபாBளாதார வளLTசி8% மிகd$ ேதைவயான Xலதன�ைத 
வழ2%வத> Xல$ வL�தக ெதாடLZைடய விஷய2களி/ அவLகU8% அதிக 
D>obைம அளி8கிற@. 

6) உலக வணிக அைமJZ மVடல ம)&$ சLவேதச மாநாFைட ஒ92%ப+�@கிற@. 
இpவா& வளB$ நா+களி/ உலக வL�தக�ைத கF+Jப+�@$ ெதாழி/~Fப2க4, 
விதிக4, ஒ92%Dைறக4, உலகளாவிய �தியி/ கிைட8க8eHய ெதாழி/~Fப உதவி 
ஆகியவ)ைற உ&JZ நா+க4 அறிQ@ ெகா4ள வாRJைப ஏ)ப+�@கிற@. 

7) உ&JபினL நா+களிைடேய கF+Jபாட)ற வL�தக�ைத ேம$ப+�@வத> Xல$ உலக 
ம8க4 ப/ேவ& விதமான ெபாBFக4 வா2கி பய>ப+�த வைக ெசRகிற@. 

8) உலக வL�தக அைமJZ வL�தக� தைடகைள %ைற�@4ள@. இத> Xல$ உலக$ 
D9வ@$ வL�தக$ ெபBகி ேதசிய வBமான$ ம)&$ வBமான$ ஆகியைவ 
அதிகb8க உதdகிற@. 

9) உ&JபினL நா+களி/ ஒBவேரா+ ஒBவL வL�தக உட>பH8ைக ஒ>ைற 
உBவா8%வத)கான ஒB தள�ைத உலக வணிக அைமJZ வழ2%கிற@. உலக வL�தக 
அைமJபி> உ&JZ நா+க4 இ/லாத நிைலயி/, உலெக2கிh$ உ4ள பல 
நா+கேளா+ பல தரJபFட உட>பH8ைககைள ெசRயேவVHc4ள@. இ@ ஒB 
eைரயி> கீ` அைன�@ நா+கU$ வBவத)% வாRJபாக அைமகிற@. 

10) உலக வL�தக அைமJZ, கF+Jபாட)ற வL�தக�ைத பா@கா8க, உ&தி wV+4ள@. 
இ@ மானிய2க4 ம)&$ %விJZ ப)றிய விதிகைள உBவா8கி உ4ள@. 
 

10. உலக வ2கியி> ேநா8க2க4 யாைவ? 
1. Dத/ உலகJ ேபாரா/ பாதி8கJபFட நா+களி/ Zனரைம�த/, வளLTசி அைடயT 

ெசRத/ ம)&$ உ&JZ நா+கைள D>ேன)&வத)% நnVடகால Xலதன�ைத 
வழ2%த/. 

2. உ&JபினL நா+களி/ Xலதன DதSFைட ஊ8%வி�த/. 
3. உ&JபினL நா+களி/ உ4ள சிறிய ம)&$ ெபbய அளவி/ ம)&$ அQநா+களி/ 

@வ2கJபFட ெதாழி/ திFட2கU8% வழ2கJபFட கட>கU8கான 
உ�திரவாத2கைள வழ2%தல 

4. ேபாரா/ பாதி8கJபFட நா+களி> வளLTசி அைடQத நா+களாக மா)&$ வைகயி/ 
வளLTசி திFட2கைள அம/ப+�@வதி/ உ&தி ெசRத/. 

5. நnVடகால Xலதன�ைத வழ2%வதி> Xல$ வணிக எ9�@ நிைலயிh$ ப>னாF+ 
வணிக�திh$ சமமான வளLTசிைய உ&தி ெசRத/. 
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11. உலக வ2கியி> பணிகைள எ9@க? 
1) ேபாb/ பாதி8கJபFட நா+களி> ZனரைமJZ8% உதdகிற@. 
2) ெபாBளாதார வளLTசி ம)&$ ப>னாF+ வணிக$ சரீான வளLTசிைய ஊ8%வி8க. 
3) உ&JபினL நா+களி/ திறேன)ற$ ம)&$ ேபா8%வர�@, சாைல ேம$பா+ உ4ளிFட 

உFகFடைமJZ வசதிகைள ஊ8%வி�த/ ம)&$ வளL�த/. 
4) ேபா@மான வள2கைள வழ2%வத> Xல$, வளB$ நா+களி> விவசாய ம)&$ 

ெதாழி/@ைற வளLTசிைய ஊ8% வி�த/ 
5) உ&JபினLக4 நா+களி/ 5காதார$, க/வி ம)&$ சிறிய அளவிலான நி&வன2கைள 

ஊ8%விJபத)% ேதைவயான வள2கைள வழ2%த/. 
6) வ&ைமைய அக)&த/ உ)ப�தி� திறைன உயL�@த/, ெதாழி/~Fப ஆதரd 

அளி�த/ ம)&$ ஆராRTசி ம)&$ வளLTசி ஆகியவ)ைற வழ2%வத> Xல$ 
உ&JபினL நா+களி/ ம8க4 வா`8ைக தர�ைத ேம$ப+�@த/. 

 

 
அ�தியாய$ 28.  ெசh�த/ சமநிைல ம)&$ வாணிபT சமநிைல 

%&விைட வினா8க4 

1. ெசh�த/ சமநிைல எ>றா/ எ>ன? 

� %றிJபிFட ஒB காலJப%தியி/, ஒB நாFH> %HயிBJேபாB8%$  ம)ற நா+களி/ 

%HயிBJேபாLகU8%$ இைடயி/ ஏ)ப+$, அைன�@ ெபாBளாதார நடவH8ைககளி/, 
Dைறயான பதிdகளி/, ஒB அறி8ைகேய ெசh�த/ சமநிைல ஆ%$. 
 

 

2. வாணிப சமநிைல எ>றா/ எ>ன? 

� வாணிப சமநிைல எ>ப@, ஒB வBட�தி/ ஒB நாFH> ஏ)&மதி ம)&$ இற8%மதி 
மதிJZகU8%  இைடயிலான  நிகர விைளைவ  %றி8கிற@. 

�  ஒB நாFH> ஏ)&மதிைய விட, இற8%மதி அளd %ைறவாக இBQதா/, அ@ சாதகமான 

வாணிபT சம நிைலைய8 காF+கிற@. 
�  ஒB நாFH> ஏ)&மதிைய விட, இற8%மதி அளd அதிகமாக இBQதா/, அ@ பாதகமான 

நிைலைய8 காF+கிற@. 
 

3. ெசh�த/ சமநிைல வைரய& 

� ப>னாF+ நாணய நிதிய�தி> e)&JபH, ” அறி8ைக அளி8%$  நா+களி> 

%HயிBJேபாLகU8%  இைடயிலான, %றிJபிFட ஒB கால�திலான அைன�@ 

ெபாBளாதார  நடவH8ைககளி/, DைறJபHயான ஒB அறி8ைகேய %றிJபிFட ஒB 

கால�தி)கான ெசh�த/ நிைல ஆ%$”. 
 

4. தனியாL Xலதன�தி> உ4ளட8க$ யா@? 

1. அய/நாF+ DதS+க4 

2. நnVட கால கட>க4 

3. அய/ நாF+ நாணய ைவJZ 
 

5. வ2கி Xலதன�தி> உ4ளட8க$ யா@? 

� அ>னியT ெசலாவணிைய8 ைகயாள அதிகார$ ெகாVட, வணிக ம)&$ eF+றd 

வ2கிகளி>,  ெவளிJZற  நிதி சாLQத ெசா�@க4  ம)&$  ெபா&JZகளி> அளd, வ2கி 
Xலதன�தி/ அட2%கிற@. 
 

6. அhவ/ சாLQத Xலதன�தி> உ4ளட8க$ யா@? 

� அhவ/ சாLQத Xலதன�தி/, அய/நாF+ நாணய$, அரசிட$ உ4ள சிறJZ எ+JZ 
உbைமக4 ேபா>ற வைககளி/ உ4ள bசLp வ2கியி> ெசா�@க4 ேபா>றைவ 
அட2%கிற@. 
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7. ெசh�த/ சமநிைல உ4ளைமJZ இட2க4 யாைவ? 

� ெசh�த/ சமநிைலயி/ நா>% இன2க4 உ4ளன.அைவ  
1. நடJZ8கண8%    2. Xலதன8 கண8%      3. ஒBப8கமான ெசh�த/க4 கண8%  

4 . அhவலக சாLQத தnLd கண8%.  
 

சி& விைட வினா8க4. 

1. ெசh�த/ சமநிைல அறி8ைக ஏ> தயாb8க ேவV+$? 

� ப>னாF+ வணிக�தி/ ஒB %றிJபிFட கால�தி)%, ஒB நி&வன�தி> ெப&த/க4 

ம)&$ ெசh�@த/க4 ேபா>ற பணJ பbமா)ற2களி> நிகர விைளைவ ஆRd ெசRc$ 

ஒB கBவியா%$. 
� ெசh�த/ சமநிைல, ஒB நாF+ அரசி> பண$ சாLQத, ெபா@ நிதி ச$பQதமான ம)&$ 

வாணிப8 ெகா4ைககைள வHவைம8க உதdகிற@. 
�  அர5 த> ெகா4ைக DHdகைள எ+Jபத)காக, D8கிய வியாபார நி&வன2களி> 

ெசh�த/ நிைலைய உ>னிJபாக கவனி�@ வBகி>றன. 
�  ஒB நா+ த>oைடய வளLTசி8கான நிதிைய ெபற, ேபா@மான ெபாBளாதார 

விைளdகைளJ ெப)&4ளதா எ>பைத எ+�@8 காF+கிற@. 
�  இ@ ஒpெவாB காலாVH)ேகா அ/ல@  ஒB வBட�தி)ேகா  இத)கான அறி8ைக 

தா8க/ ெசRயJபட ேவV+$. 
 

 

2. ெசh�த/ சமநிைல அறி8ைக எைத ெவளி8காF+கிற@?  
� ஒB நாFH> ஏ)&மதி அத> இற8%மதிைய விட அதிகமாக இBQதா/, மிைகயாக 

இB8%$ இQத நிைல, அரசா2க$ ம)&$ %HயிBJZக4 பா@காJபாக இBJபைத8 

%றி8கிற@. அைவ உ4நாF+ உ)ப�தி8% ேதைவயான Xலதன�ைத வழ2%$ நிைலயி/ 

இB8%$. இQத சாதகமான நிைலயி/ ம)ற நா+கU8% கட> ெகா+8கd$, அQ நாF+J 

ெபாB4கைள வா2கd$ DHc$. 
�  ஒB நாFH> இற8%மதியான@, ஏ)&மதிைய விட அதிகமாக இBQதா/, ப)றா8%ைற 

நிைலைய 5FH8 காF+கிற@. இQத |`நிைலயான@, இற8%மதி ெசRவத)%� 

ேதைவயான ெதாைகைய, பிற நா+களிட$ கடனாகJ ெபற ேவVHய நிைல8% இF+T 

ெச/கிற@. இ@ த)காலிகமாக %&கிய காலJ ெபாBளாதார வளLTசிைய உBவா8%கிற@. 
 
 

3. நடJZ8 கண8கி/ வரd ப8க�தி/ ேதா>&$ இட2க4 யாைவ ? 

1) ெபாBFகளி> ஏ)&மதிக4 (கVk8%J Zலனாவ@)  

2) கVk8% Zலனாகாத ஏ)&மதிக4. 

3) அய/நாFH/ ெசRயJபFட வ2கியிய/ ேசைவக4. 

4) அய/நாF+ ெசRயJபFட காJபீF+ ேசைவக4  

5) ெவளிநா+களி/ ெசRயJபFட DதS+க4 ம)&$ கட>களி>  மீ@  ெபறJபFட 

வBமான2க4 

6) அய/நாF+ 5)&லாJ பயணிகளா/, உ4நாFH/ ெசRயJபFட ெசலdக4. 
 

4. Xலதன கண8கி> உ4ளட8க2க4 யாைவ?  

1) தனியாL Xலதன$  

2) ப2% Xலதன$  

3) அhவ/ சாLQத Xலதன$ 
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ெபB விைட வினா8க4  

1. Xலதன கண8கி/ கFடைமJைப விள8%. 

    Xலதன8 கண8கி/ X>& இன2க4 உ4ளன. 
அ) தனியாL Xலதன$  
ஆ) வ2கி Xலதன$  
இ) அhவ/ சாLQத Xலதன$ 

       அ)  தனியாL Xலதன$ :  

� தனியாL Xலதன$ அய/நாF+ DதS+க4, நnVட கால கட>க4 ம)&$ அய/ நாF+ 

நாணய ைவJZ ஆகியவ)ைற உ4ளட8கிய@ 

       ஆ) வ2கி Xலதன$  
� அQநியT ெசலாவணிைய ைகயாள அதிகார$ ெகாVட, வணிக$ ம)&$ eF+றd 

வ2கிகளி>  ெவளிJZற  நிதிசாLQத ெசா�@8க4 ம)&$ ெபா&JZ8களி> அளd, வ2கி 
Xலதன�தி/ அட2%கிற@ . 

           இ) அhவ/ சாLQத  Xலதன$ : 
� அhவ/ சாLQத Xலதன�தி/ , அய/நாF+ நாணய$, அரசிட$ உ4ள சிறJZ எ+JZ 

உbைமக4 ேபா>ற வைககளி/ உ4ள bசLp வ2கியி> ெசா�@க4 ேபா>றைவ 

அட2%கி>றன. 
 

2. ெசh�த/ சமநிைல8%$ வாணிப சமநிைல8%$ உ4ள ேவ&பா+கைள 

எ9@க 

ேவ&பாFH> 

அHJபைடயி/ 
ெசh�த/ சமநிைல வாணிப சமநிைல 

ெபாB4 %றிJபிFட ஒB காலJப%தியி/ ஒB 

நாFH> %HயிBJேபாL கU8%$,  

ம)ற நா+களி>  %HயிBJேபாL 

கU8%$ இைடயி/ ஏ)ப+$ 

அைன�@ ெபாBளாதார 

நடவH8ைககளி>, DைறJபHயான 

பதிdகளி/ ஒB அறி%றிேய ஆ%$ 

ஒB நாFH> ஏ)&மதி 
ம)&$ இற8%மதி 
மதிJZகU8% 

இைடயிலான நிகர 
விைளைவ %றி8%$ 

நடவH8ைககளி> 

த>ைம 
இ@ சர8%க4 ம)&$ ேசைவகUட> 

ெதாடLZைடய நடவH8 ைகக4 

இரVைடc$ பதிd ெசRகிற@ 

இதி/ சர8%க4 

ெதாடLபான 

நடவH8ைகக4 மF+$ 

பதிd ெசRயJப+$ 

Xலதன 

நடவH8ைககளி/ 

பதிd 

இ@ Xலதன நடவH8ைககைள பதிd 

ெசRகிற@ 
இ@ Xலதன 

நடவH8ைககைள பதிd 

ெசRவதி/ைல 

நடவH8ைக 

உ4ளைமJZ 
இதி/ வாணிப� சமநிைல, ேசைவக4 

சமநிைல, ஒB ப8கமான ெசh�த/ 

பbமா)ற$ ம)&$ Xலதன 

நடவH8ைகக4 அட2%$ 

ெசh�த/ சமநிைலயி> 

நடJZ8 கண8கி/ ஒB 

ப%தி ஆ%$ 

நிகர விைளd எJெபா9@$ ெப&த/ ம)&$ 

ெசh�@த/ சமநிைலயி/ இB8%$ 
இ@ சாதகமாகேவா 

அ/ல@ பாதகமாகேவா 

அ/ல@ சமநிைலயிேலா 
இB8%$ 

ெபாBளாதார நாFH> ெபாBளாதார வளLTசிைய நாFH> ெபாBளாதார 
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3. வாணிபT ெசh�த/ சமநிைலயி> சிறJZ8e&கைள விள8%க.  
ெசh�த/ சமநிைலயி> D8கிய அ$ச2க4 பிவBமா& :  

1. இ@ ஒB நா+ ம)&$ உலகி> பிற நா+கU8% இைடேயயான அைன�@ ெபாBளாதார 
பbமா)ற2கU8கான Dைறயான பதிd ஆ%$. 

2. இ@ X>& மாத2கU8% ஒB Dைறேயா அ/ல@ 12 மாத கால�தி)ேகா 
தயாb8கJப+கிற@. அதாவ@ ெபா@வாக 12 மாத2க4 . 

3. இ@ கVk8%J Zலனாக8eHய  ம)&$ கVk8% Zலனாகாத ெப&த/க4 ம)&$ 
ெசh�@த/கைள உ4ளட8கிய@. 

4.  இ@ நடJZ கண8% ம)&$ Xலதன கண8கி/ பதிd ெசRயJப+$ அைன�@J 
ெபாBளாதார நடவH8ைககைளc$  உ4ளட8கிய@.  

5. ெபாBளாதார நடவH8ைகக4,  இரFைட பதிd Dைற ேகாFபாFH>பH பதிd 
ெசRயJப+கி>றன. அத>பH ெப&தலக4 வரd ப8க�திhம, ெசh�@த/க4 ப)& 
ப8க�திh$ பதிd ெசRயJப+கி>றன. 

6. இ@ அய/நாF+ வாணிக�தி/ ஒB நாFH> நிைலைய எ+�@8 e&கிற@ . 
7. பிறநாF+8%T  ெசh�த ேவVHய ெதாைகைய விட, ெப&த/க4 அதிகமாக 

இB8%$ேபா@ ெசh�த/ நிைல சாதகமான அ/ல@ உபb நிைலைய காF+கிற@. 
பிறநாF+8%T  ெசh�த ேவVHய ெதாைகைய விட, ெப&த/க4 %ைறவாக 
இB8%$ேபா@, அ@ பாதகமான அ/ல@ ப)றா8%ைற நிைலைய காF+கிற@. 

8. ெவJபநிைலமானி  மனித உட/  ெவJபநிைலைய  காF+வ@ ேபால, ெசh�த/  நிைல 
நாFH> ஆேரா8கியமான ெபாBளாதார நிைலைய அறிய பய>ப+கிற@. சாதகமான 
ெசh�த/ சமநிைல, ஒB நாFH> ெபாBளாதார D>ேன)ற�ைதc$, பாதகமான 
ெசh�த/ சமநிைல, ஒB நாFH> ெபாBளாதார பி>னைடைவc$ %றி8கிற@. 

 

அல% 9. இQதிய ஒJபQதT சFட$ 

அ�தியாய$ 29.  ஒJபQத�தி> e&க4 
%&விைட வினா8க4 

1. சFட$ எ>றா/ எ>ன? 

� வா`8ைகயி/ சbயான நட�ைத8%$, சDதாய�தி> Dைறயான ஒ92% Dைற8%$ 
ஏ)ப+�தJபFட ஒB விதிேய சFடமா%$.  
 

2.  சFட�ைத ஒBவL ஏ> ெதbQ@ ெகா4ள ேவV+$? 
� சDதாய�தி/ அைமதி, ஒ)&ைம, நnதி, சXக பா@காJZ ம)&$ ஒ92% ஆகியவ)ைற 

சFட�தி> உதவியா/ ஏ)ப+�த DHc$.  
� ஒpெவாB நாFH> அரசியலைமJZT சFட$, உbைமயிய/ சFட$, %)றவிய/ சFட$, 

வb சFட$, ெதாழிலாளL சFட$ ம)&$ வணிகT சFட2க4 ப)றி அைனவB$ 

அறிQதிB8க ேவV+$.  
� ேம)கVட  சFட2கைளJ ப)றி ஒBவL அறிQ@ இBJபாBனா/, பிரTசைனகU8% 

எளிதி/ தnLd காணDHc$.ஆதலா/, சFட�ைதJ ப)றி ெதbQ@ ெகா4வ@ அவசிய$ 
ஆகிற@.  
 

3. இளவL ஒJபQத�தி/ ஈ+பட DHcமா? 
� ஒJபQத�தி/ ஈ+பட� ேதைவயான த%தி உைடய நபLகளா/ ேம)ெகா4ளJபFட 

உட>பH8ைக  மF+ேம ஒJபQத$ ஆகிற@. 
� சFடJபH உbைம வய@ அைடQதவL  மF+ேம ஒJபQத�தி/ ஈ+பட DHc$.  
� எனேவ, இளவL  ஒJபQத�தி/ ஈ+பட DHயா@. 

 

நிைலைய 

காF+த/ 
அறிQ@ ெகா4ள உதdகிற@ வளLTசிைய எ+�@8 

காF+வதி/ைல 
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4. ஒJபQத�தி/ யாL ஈ+ப+வாLக4? 

1) சFடJபH உbைம வய@ அைடQதவL 

2) மனTசமநிைல உைடயவL 

3) சFட�தினா/ த%திய)றவL என அறிவி8கJ படாத நபLக4. 
 

5. ஒJபQத�ைத வைரய&8க. 

� இQதிய ஒJபQதT சFட$ 1872 ஒJபQத பிbd 2 (h) > பH, ”சFட�தா/ 
நைடDைறJப+�தJப+$ ஒB உட>பH8ைகேய ஒJபQதமா%$”. 

 

சி& விைட வினா8க4 

1. Dைனd வைரய&. 

� Dைனd பிbd 2(a) இ> பH, ”ஒBவL ஏேதo$ ஒ>& ெசRவத)காகேவா அ/ல@ 
ெசRயாம/ இBJபத)காகேவா, த>oைடய விBJப�ைத ம)ெறாBவB8% உணL�தி, 
அத>Xல$ அTெசயைல ெசRவத)ேகா அ/ல@ ெசRயாம/ இBJபத)ேகா அவBைடய 
 இைசைவJ ெபறDய>றா/, DதலாமவL D> ெமாழிQததாக8 eறலா$. 

 
 

2. உட>பH8ைக எ>றா/ எ>ன? 

� உட>பH8ைக  2(e) இ> பH , “ஒB நபL  ம)ெறாB நபB8% ெசRய ேவVHய ம&பய> 
உBவா8%$ ஒpெவாB உ&திெமாழிc$, உ&திெமாழிகளி> ெதா%திc$” 
உட>பH8ைக ஆ%$.  

5B8கமாக,  

                                ஒJபQத$ =  Dைனd +  ஏ)Z  
  

3. ெச/லாத ஒJபQத�ைத வைரய&8க. 
� சFட�தா/  நைடDைறJப+�த  DHயாத ஒJபQத$, ெச/லா@ ஒJபQத$ ஆ%$.  
� ெச/ல8eHய ஒJபQத�தி> இ>றியைமயாத e&க4 இதி/ இ/ைல.  

எ+�@8காF+ : 
கட�த/ ெபாBFக4 வா2க அ/ல@ வி)க ேம)ெகா4U$ ஒB ஒJபQத$  ெச/லாத 

ஒJபQத$  ஆ%$. 
 

4. யாL வா8%&தி அளிJபவL வா8%&தி ெப&பவL? 
� ஒB %றிJபிFட கால�தி/, வா8%&திைய நிைறேவ)&வதாக உ&தி அளிJபவL, 

வா8%&தி அளிJபவL ஆவாL. 
� ம&பயைன அைடய8 eHயவL, வா8%&தி ெப&பவL ஆவாL. 

 

ெபB விைட வினா8க4  

1. சFடJபH ெச/ல8eHய ஒJபQத$ ஒ>றி> இ>றியைமயாத e&க4 
யாைவ? 
1. Dைனd$ ஏ)Z$  

� ஒB ஒJபQத�தி)%  இரV+ நபLக4 ேதைவ.  

� அவLகளி/ ஒB நபL Dைனd$ ம)ெறாBவL ஏ)Z$ ெசRகி>றனL. 

2. சFட உறd Dைற 

� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$  நபLகளி>  உ4ேநா8க$, த2கU8கிைடேய ஓL சFட  உறdDைற 

உBவா8%வத)காக இB8க ேவV+$. 
� சXக த>ைமcைடய உட>பH8ைககளி/ , சFட உறdDைற இ/ைல எ>றா/ 

ஒJபQத2களாக DHயா@. 

3. சFடwLவமான ம&பய> ( பிbd 2d ) 
� ம&பய> எ>ப@, எைதேயo$ திB$பJெப&த/ ஆ%$. 
�  ம& பய> இ/லாத உட>பH8ைக, ெச/லாத  உட>பH8ைகயா%$ 
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4. சFடwLவமான ேநா8க$ ( பிbd 23 ) 
� உட>பாFH> ேநா8க$, சFட�தி)% உFபF+ இB8க ேவV+$. 
�  இத> ேநா8க$, சFட�@8% Zற$பானதாகேவா அ/ல@ ஒ98க8 ேகடானதாகேவா 

அ/ல@ ெபா@ நலo8% எதிராகேவா இB8க8eடா@.  

5. த>னிTைசயான இைசd ( பிbd 13 ம)&$ 14 )  
� உட>பH8ைக, நபLகளி> த>னிTைசயான இைசவா/ ஏ)பFHB�த/ ேவV+$. 
� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ நபLக4 இைசd தர ேவV+$. 
� அவLக4 ஒB விஷய�ைத ஒேர ேநர�தி/, ஒேர ேநா8%ட> உட>பட ேவV+$. 

அதாவ@, ஒBமி�த கB�@ இB8க ேவV+$.  

6. ஒJபQத த%தி ( பிbd 11 ) 
� ஒJபQத�தி/ ஈ+பட� ேதைவயான த%தி உைடய நபLகளா/, ேம)ெகா4ளJபFட 

உட>பH8ைக  மF+ேம ஒJபQத$ ஆகிற@. 
   ஒJபQத�தி/  ஈ+ப+வாLக4 

1 சFடJபH உbைம வய@ அைடQதவL 

2 மனTசமநிைல உைடயவL 

3 சFட�தினா/ த%திய)றவL என அறிவி8கJ படாத நபLக4. 

7. ெச/லா@ என அறிவி8கJ படவி/ைல       

� சFட�தா/  ெசய/ப+�@$ திற> ெகாVடதாக இB�த/ ேவV+$. 
� சFட�தா/ சில உட>பH8ைகக4, சFட விேராதமான@ அ/ல@ ெச/லா@ என 

ெவளிJபைடயாக அறிவி8கJபF+4ள@. 
 
  2. ஒJபQத$ ம)&$ உட>பH8ைக8%$ இைடேய உ4ள ேவ&பா+க4 யாைவ? 
 

வ. 
எV 

அHJபைட ஒJபQத$ உட>பH8ைக 

 
 
1 

 
 
வைரவில8கண$ 

சFட�தா/ 

நைடDைறJப+�தJப+$ 

உட>பH8ைகயா%$ 

உட>பா+  எ>ப@, 
ம&பய> உBவா8%$ 

ஒpெவாB உ&தி 
ெமாழிc$, 
உ&திெமாழிகளி/ 

ஒpெவாB ெதா%திc$ 

 
2 

ெசயலா8க� 

த>ைம 

அைன�@ ஒJபQத2கU$ 

ெசய/ப+�த DHc$ 

அைன�@ 

உ&திெமாழிகU$ 

ெசய/ப+�த DHயா@ 

3 பரlபர உறd ஒJபQத$  எ>ப@, 
உட>பH8ைகைய 

உ4ளட8கிய@ 

உட>பH8ைகயி/, எ/லா 

ஒJபQத$ உ4ளட8கிய@ 

அ/ல 

 
4 

ெச/ல8eHய@ சFட�தி)% உFபFட 

உட>பH8ைக மF+ேம 

ஒJபQதமா%$ 

சFட�தி)% உFபFட 

அ/ல@ உFபடாதைவc$ 

உட>பH8ைக ஆ%$ 

 
5 

சFடwLவமான 

கடைம 

அைன�@ 

ஒJபQத2களிh$ 

சFடwLவமான கடைம 

உ4ளன 

சFடwLவமான 

கடைமயான@, அைன�@ 

உட>பH8ைகயிh$ 

இB8க ேவVHய 

அவசிய$ இ/ைல 
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  3. ெச/hபHயி> அHJபைடயி/ ஒJபQத�தி> வைகக4 யாைவ? 

1. ெச/த% ஒJபQத$ 

� சFட�தா/ நைடDைறJப+�த8 eHய ஒB உட>பH8ைகேய, சFடJபH ெச/த% 

ஒJபQத$ ஆ%$. 
 

2.  ெச/லாத ஒJபQத$ 

� சFட�தா/ நைடDைறJப+�த DHயா@  ஒJபQத$, ெச/லா@ ஒJபQத$ ஆ%$.  
� ெச/ல8eHய ஒJபQத�தி> இ>றியைமயாத e&க4 இதி/ இ/ைல. 

எ+�@8காF+ : கட�த/ ெபாBFக4 வா2க அ/ல@ வி)க ேம)ெகா4U$ ஒJபQத$ 

ெச/லா@ ஒJபQத$  ஆ%$. 
3. தவிLத% ஒJபQத$  

� உட>பாFH/  ஈ+பF+4ள  ஒ>&  அ/ல@  அத)%  ேம)பFட  நபLக4, இB தரJபினb> 

விBJபமி>றி  நைடDைறJப+�தJப+$  ஒB உட>பH8ைகையேய,  தவிLத% ஒJபQத$ 

ஆ%$. 
4. சFட�@8% Dரணான ஒJபQத$  

� இ@ சFட�தா/  தைட ெசRயJபFட ஒJபQதமா%$.  
� சFட�ைத மீ&கிற த>ைமcைடய அ/ல@ ஒ98க8ேகடான அ/ல@ அHJபைட ெகா4ைக 

விதிைய மீ&கி>ற ஒJபQத$, சFட�தி)% Dரணான ஒJபQத$ ஆ%$. 
5. நைடDைறJப+�த DHயாத ஒJபQத2க4       

� இ@ சFட�தா/ ெசய/ப+�த DHயாத %ைறபா+ைடய ஒJபQத2க4 ஆ%$.  
� எ+�@8காFடாக எ9�@வHவ$ இ>ைம, Dைறயான D�திைரக4 இ>ைம ேபா>றைவ 

நைடDைறJப+�த DHயாத ஒJபQத2க4. 
 
 

4. உBவா8%$ அHJபைடயி/ ஒJபQத�தி> வைகக4 யாைவ? 

1) ெவளிJபைட  ஒJபQத$ 
� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+பவLக4, அத> நிபQதைனகைளc$  e&கைளc$ 

ஏ)&8ெகா4வதாக, ெவளிJபைடயாக உட>பFடா/, அ@  ெவளிJபைடயான ஒJபQத$ 

எனJப+கிற@.  
� ஒJபQத�ைத எ9�@ வHவிேலா அ/ல@ வாRெமாழியாகேவா ெவளிJப+�தலா$. 

2) உFகிைட ஒJபQத$  
� எ9�@ Xலமாக இ/லாம/, ஈ+ப+பவLகளி> நட�ைத Xலேம ஏ)ப+$ ஒJபQத$  

உFகிைட ஒJபQத$ ஆ%$.  
� எ9�@ Xல$  Dைனேவா அ/ல@ ஏ)ேபா இ>றி ெசRயJப+$  ஒJபQத$ உFகிைடயான 

ஒJபQத$ ஆ%$.  

3) ேபா/d ஒJபQத$ 
� இ@ சFட�தா/ உBவா8கJப+$ ஒJபQத$ ஆ%$.  
� ெபா@வாக இ@ ஒJபQதேம இ/ைல.  
� ஒB நபL, ஒBவb> இழJபா/ ம)ெறாBவL த>ைன ெவளிJப+�தி8 ெகா4ள eடா@ 

எ>ற ெகா4ைகயி> அHJபைடயி/ ஆன@.  

4) மைறDக ஒJபQத$  
� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ நபLகளி> நட�ைதையc$ ம)&$ ஊக�தி> அHJபைடயி/ 

ஏ)ப+$ ஒJபQதD$ மைறDக ஒJபQத$ ஆ%$.  
எ+�@8காF+  தானிய2கி பண$ வழ2%$ இயQதிர�தி> Xல$ பண�ைத ெப&த/.  

 
5. நிைறேவ)&த/ அHJபைடயி/ ஒJபQத�தி> வைகக4 யாைவ? 

1. நிைறேவறிய ஒJபQத$  

� ஒJபQத�தி> Xல$ ஈ+ப+$  இB நபLக4, ஒJபQதபH அவரவLகளி> கடைமைய 

DH8%$ ேபா@, அpெவாJபQத$ நிைறேவறிய ஒJபQத$ ஆ%$. 
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2. நிைறேவ)றJபட ேவVHய ஒJபQத$  
� ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள இB நபLகU8கிைடேய, கடைமக4 நிைறேவ)றJபடாம/ 

இBQதா/, அpெவாJபQத$ நிைறேவ)ற ேவVHய ஒJபQத$ ஆ%$. 
3. ஒB தைல ஒJபQத$  

� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ நபLகளி/ ஒBவL மF+ேம தன@ வா8%&திைய அ/ல@ 

கடைமைய நிைறேவ)றிய பிற%, ம)ெறாB நபL தன@ கடைமைய நிைறேவ)&வாL. 
4. இBதைல ஒJபQத$ 

� ஒJபQத$ ஒ>& உBவா%$ ெபா9@,  இB தரJபினB$, த2க4 கடைமகைள ஆ)ற 

ேவVH  இBJபி>,  அ�தைகய ஒJபQத$  இBதைல ஒJபQத$ எனJப+கிற@. 
 

அ�தியாய$  - 30  ஒJபQத நிைறேவ)ற$ 
  

%& விைட வினா8க4 

1. ஒB ஒJபQத�ைத நிைறேவ)ற வழிக4 யாைவ ? 
� ஒB ஒJபQத$ நிைறேவ)றJபட இரV+ வழிக4 உ4ளன. 

1. உVைமயான நிைறேவ)ற$ 

2. நிைறேவ)&வத)கான Dைனd.  
 
 

2. சFட�தியான பிரதிநிதி எ>பவL யாL ?   
� தனிJபFட ஆ)ற/ சாLQத ஒJபQத2களி/ வா8%&தி அளி�தவL, ஒJபQத�ைத தனிJபFட 

Dைறயி/ நிைறேவ)ற ேவV+$ . 

� அQநிைலயி/ வா8%&தி அளி�தவL இறQ@விFடா/ , அQத ஒJபQத$ DHவைடகிற@ . 

� ஆயிo$ தனிJபFட ஆ)றைல ந$பி இ/லாத ஒJபQத2கைள ெபாB�தவைர, வா8%&தி 
அளி�தவL சFட�தியான வாb5தாரL அவர@ மைறவி)%  பிற%  நிைறேவ)றலா$. 
 

3. DகவL எ>பவL யாL ? 
� வா8%&தி அளி�தவb>  தனிJபFட ஆ)றைல ந$பி ஒJபQத$ உBவா8கJபட வி/ைல 

எனி/ , அ�தைகய ஒJபQத�தி/ வா8%&தி அளி�தவb> DகவB$ நிைறேவ)றலா$ . 
 

4. இBதரJZ வா8%&திக4 எ>றா/ எ>ன ? 
� ஒB நபL தன@ வா8%&திைய ம)றவb> வா8%&தி8% ம& பயனாக அளி8%$ேபா@, 

அpவிB வா8%&திகU$ இBதரJZ வா8%&திக4 என அைழ8கJப+கி>றன. 
 
 

5. ஒJபQத�ைத யாL நிைறேவ)ற ேவV+$? 
� ஒJபQத�ைத  பி>வBபவLகளி/ எவேரo$ ஒBவL நிைறேவ)றலா$ 

                  1.  வா8%&தி அளி�தவL  

                  2.  DகவL  

                  3.  சFட�தியான பிரதிநிதி 
 
சி& விைட வினா8க4 
 
 1 . ஒJபQத நிைறேவ)ற எ>றா/ எ>ன? 

� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ நபLக4 தம@ கடைமகைள நிைறேவ)றி விFடா/ ஒJபQத$ 

நிைறேவ)றJபFடதாக கBதJப+$. ஒB ஒJபQத$ நிைறேவ)றJபட இரV+ 

வழிக4 உ4ளன. அைவ, 
1)  உVைமயான நிைறேவ)ற$  
� ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள நபL, த2க4 கடைமகைள ெசRதா/ அ@ உVைமயான 

நிைறேவ)&$ ஆ%$.  
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2) நிைறேவ)&வத)கான Dைனd  
� வா8%&தி அளி�தவL, ஒJபQத�தி> கீ` தா> ஆ)ற ேவVHய கடைமைய நிைறேவ)ற 

D> வQ@$, அைத வா8%&தி ெப)றவL ஏ)க ம&8கிறாL.  
� இ@ நிைறேவ)&வத)கான Dைனd அ/ல@ Dய)சி ெசRத  நிைறேவ)ற$ எ>கிேறா$ 

 
 
 

2. ஒJபQத நிைறேவ)ற�ைத யாL eறலா$? 

� கீ`8கVட இ$Xவb/ யாL ேவV+மானாh$ ஒJபQத$ நிைறேவ)ற ேகாb8ைக 

வி+8கலா$  

1. வா8%&திைய ெப&பவL  

� வா8%&திைய ெப&பவL மF+ேம ஒJபQத நிைறேவ)ற�ைத ேகார உbைமc4ளவL 
 

2. சFட�தியான பிரதிநிதி  
� சில |`நிைலகளி/ சFட�தியான பிரதிநிதி நிைறேவ)ற�ைத8 ேகாறலா$ 

3. X>றாவ@ நபL  

� விதிவில8காக, சில |`நிைலகளி/ அயலாL eட நிைறேவ)ற�ைத8 ேகாB$ உbைம 

ெப&கிறாL. 

 

3. இBதரJZ வா8%&தி ப)றி e&க. 
� ஒB நபL தம@ வா8%&திைய8 ம)ெறாBவL வா8%&தி8% ம& பயனாக அளி8%$ 

ெபா9@, அpவிB வா8%&திகU$ இBதரJZ வா8%&தி என அைழ8கJப+கி>றன . 
இB தரJZ வா8%&திகளி> வைகக4 

1) இB தரJZ ம)&$ த>னிTைசயான வா8%&தி 
2) இB தரJZ ம)&$ சாLQதிB8கி>ற வா8%&திக4 
3) இB தரJZ ம)&$ ஒேர சமய�தி/ நிைறேவ)றJபட ேவVHய வா8%&திக4. 

 

4. eF+ வா8%&தி அளி�தவL எ>பவL யாL ? 

அ) eF+ ெபா&JZகளி> ஒJபைடJZ ( பிbd 42 )  
� இரV+ அ/ல@ அத)% ேம)பFட நபLக4 eFடாக வா8%&திகைள அளி�@ இBQதா/, 

அைனவBேம இைணQ@ நிைறேவ)ற ேவV+$. 
� ஏேதo$ ஒB eF+ வா8%&தி அளி�தவL இறQ@விFடா/, அவர@   வாb5தாரB$, பிற 

உயிB4ள eF+ வா8%&தி அளி�தவB$ ேசLQ@ ஒJபQத�ைத  நிைறேவ)ற ேவV+$.  

      ஆ) eF+ உbைமகளி> ஒJபைடJZ ( பிbd 45 )   
� பல நபLக4 eFடாக ஒB நபbட$ இBQ@ வா8%&தி ஒ>ைற ெப&$ெபா9@, 

அைனவB$ இைணQ@, அpவா8%&திைய நிைறேவ)ற ேவV+$ எ>&  ேகா&$ 

உbைம உV+. 
� ஏேதo$ ஒB eF+ வா8%&தி ெப)றவL இறQ@விFடா/, அவர@ வாb5 தாரB$, பிற 

உயிB4ள eF+ வா8%&தி ெப)றவB$ ேசLQ@ ஒJபQத�ைத  நிைறேவ)ற ேவV+$ 

என8 eறலா$. 
 

ெபBவிைட வினா8க4  
1. நிைறேவ)ற�தி> ேநரD$, காலD$ ப)றிய விதிகைள விள8%. 

� ஒJபQத�தி>  நிைறேவ)ற�தி/ ேநர$, இட$ ம)&$ விகித$ ஆகியைவ ஒJபQத�தி/ 

ஈ+ப+$ நபLக4 DHd ெசR@ ெகா4ள ேவV+$.  
� இ@ ெதாடLபாக ஒJபQத$ சFட�தி/ 46 Dத/ 50 வைர ப/ேவ& சFட விதிக4 

%றிJபிடJபF+4ளன. 

1. ேநர$ நிLணயி8கJபடாைம ( பிbd 46 )  

� நிைறேவ)&வத)%bய ேநர$ நிLணயி8கJபடவி/ைல எனி/, ஒB வா8%&தி 
அளி�தவL, ஒB நியாயமான கால�தி)%4 ஒJபQத�ைத நிைறேவ)ற ேவV+$.  
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� நியாயமான கால$ எ>ப@, ஒJபQத�ைதc$ அ/ல@ ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ நபLகளி> 

எVண$ ஆகியவ)ைறJ ெபா&�@ அைமc$. 
2.  நிைறேவ)&வத)%bய  காலD$  இடD$  %றிJபிடJபFHBQதா/ ( பிbd 47 )       

� சில சமய2களி/, நிைறேவ)&வத)%bய காலD$, இடD$ %றிJபிடJபFHBQ@$ 

வா8%&தி ெப)றவL, அைத நிைறேவ)&மா& ேகFகாம/ இB8கிறாL. 
�  இQத சமய2களி/ வா8%&தி அளிJபவL, தன@ வா8%&திைய %றிJபிFட நாளி/, 

வணிக ேநர�தி/, %றிJபிFட இட�தி/ நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
3. ஒB %றிJபிFட நாளி/ நிைறேவ)ற$  ( பிbd 48 )  

� ஒJபQத$ நிைறேவ)&வத)கான நா4 %றிJபிடJபF+ இBQதாh$, வா8%&தி ெப&வL 

ேகF%$ ெபா9@தா>, வா8%&தி அளி�தவL தன@ வா8%&திைய ெசR@DH8க 
ேவV+$. 

4. இட$ %றிJபிடாம/, விVணJபி8காம/ இB8%$ேபா@ ( பிbd 49 )  

� சில சமய2களி/, ஒJபQத�தி/ வா8%&திைய நிைறேவ)ற ேவVHய இட$ 

%றிJபிடJபFHB8கா@. 
�  ேமh$ வா8%&திc$, வா8%&தி ெப)றவb> விVணJப$ இ>றி நிைறேவ)றJபட 

eHயதாக இB8%$.  
� இpவித சமய2களி/ வா8%&தி அளி�தவL வா8%&திைய ெப)றவbட$, நிைறேவ)ற$ 

எ2% ெசRய ேவV+$ எ>& ேகF+, அவL நியமி�த இட�தி/ அைத நிைறேவ)ற 

ேவV+$. 
5. நிைறேவ)&$ வித$ ம)&$ கால$ ( பிbd 50 )  

� வா8%&தி ெப)றவL, வா8%&திைய நிைறேவ)&$ விதD$ ம)&$ காலD$ 

நிLணயி�@, பிற% அத>பH ஒJபQத$ நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
 
 

2. நிைறேவ)ற�தி> கால$ எ>ப@ ஒB D8கிய காரணி எ>ற விதிைய8 
e&க. 
1) நிைறேவ)&வத)%bய  காலD$  இடD$  %றிJபிடJபFHBQதா/ ( பிbd 47 )       

� சில சமய2களி/, நிைறேவ)&வத)%bய காலD$, இடD$ %றிJபிடJபFHBQ@$ 

வா8%&தி ெப)றவL, அைத நிைறேவ)&மா& ேகFகாம/ இB8கிறாL. 
� இQத சமய2களி/ வா8%&தி அளிJபவL, தன@ வா8%&திைய %றிJபிFட நாளி/, வணிக 

ேநர�தி/, %றிJபிFட இட�தி/ நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
2) நிைறேவ)&$ வித$ ம)&$ கால$ ( பிbd 50 )  

� வா8%&தி ெப)றவL, வா8%&திைய நிைறேவ)&$ விதD$ ம)&$ காலD$ 

நிLணயி�@, பிற% அத>பH ஒJபQத$ நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
 

 

3. ெசh�@த/கைள ஒ@8கிைவ�த/ எpவா& நைடெப&கிற@ எ>பைத8 e&. 
� கடனாளி ஒBவL ம)றவbட$ இBQ@ ப/ேவ& கட>கைள ெப)றிBQ@, கட> 

D9வைதc$ தnL8கJ ேபா@மான அளைவ விட %ைறQத ெதாைகைய ெசh�@$ 
ெபா9@, அ�ெதாைகைய அவBைடய எQத8 கடைன தnL8க பய>ப+�த ேவV+$ என 
ஒB பிரTசைன ஏ)ப+கிற@. 

� ெசh�த/கைள ஒ@8கி ைவ�த/ெதாடLபான விதிக4 59 Dத/ 61 வைரயிலான 
சFடJபிbdகளி/ %றிJபிடJபF+ உ4ளன. அைவயாவன, 

1. தnL8கJபட ேவVHய கட> 5FH8காFடJபFHB8%$ ெபா9@ 
� %றிJபிFட கடைன தnL8க, தா> அoJZ$ ெதாைகையJ பய>ப+�@மா& கடனாளி 

ேவV+ேகா4 வி+8க DHc$. 
� அ�ெதாைகைய, கட> அளி�தவL  ஏ)&8ெகாVடா/, அவL அpவாேற அ8கடைன� 

தnL8கJ பய>ப+�த ேவV+$. 
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2.  தnL8க பட ேவVHய கட> 5FH8காFட படாத ெபா9@  
� கடனாளி அளி�த ெதாைக, எQத கடைன அைட8கJ பய>ப+�தJபட ேவV+$ 

எ>பைத 5FH8காFட ெபா9@, கட> அளி�தவb> விBJப�தி)% ஏ)ப, 
அ�ெதாைகைய பய>ப+�தி8 ெகா4ளலா$  

3. கடனாளி 5FH8காFடd$ கட> அளி�தவL ஒ@8கீ+ ெசRயd$ தவ&$ ெபா9@   
� ஒJபQத நபLக4, எ8கடo8% என ஒ@8கீ+ ெசRயவி/ைல எனி/, காலவbைசJபH 

Dத>Dதலி/ ெபறJபFட கடைன� தnLJபத)%J பய>ப+�தJப+$.  
� ஒBேவைள, கட> அைன�@$ ஒேர நிைலயி/ இBJபி>, விகிதாTசார அHJபைடயி/ 

அைவ தnL8கJப+$. 
 

 

அ�தியாய$ 31 - ஒJபQத வி+விJZ ம)&$ ஒJபQத மீ&ைக 
 

%& விைட வினா8க4  

1. இBதரJZ உட>பH8ைக Xல$ வி+விJபி> வைகக4 யாைவ?  
� உட>பாFH> விைளவாக  ஒJபQத$  ஏ)ப+வ@ ேபால, அதி/ ஈ+பF+4ள நபLக4 

ஒ>றிைணQ@  உட>பாFைட ஒB DHd8% ெகாV+ வரலா$.  
� இBதரJZ  உட>பH8ைகயி>  Xல$  வி+விJZ, பி>வB$ ஏேதo$ வழிகளி/ 

இB8கலா$. அைவ, 
1) ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள நபLக4 ெவளிJபைடயாகேவா அ/ல@  உFகிைடயாகேவா 

ஒJபQத�ைத DHd8%8 ெகாV+ வரலா$. 
2) இBதரJZ  வி+விJZ, பி>வB$  ஏேதo$ ஒB வழியி/ ெசRயJபடலா$. அைவ : - 

பbமா)ற$, திB�த$,  த4UபH,  ர�@ ெசRத/,  தளL�த/,  இைணJZ. 
 
 

2. நிைறேவ)ற இயலாத ேபாதலி> வைகக4 யாைவ? 
1) உட>பH8ைக ஏ)ப+$ ெபா9ேத நிைறேவ)ற இயலாைம. 
2) ஒJபQத$ உBவாகிய பி>னL ஏ)ப+$ இயலாைம. 

 

3. பணி8% ஏ)ற ெதாைக எ>றா/ எ>ன?  
� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ ஒB நபL வா8%&திைய நிைறேவ)றிய பி>னL, ம)ெறாB நபL 

ஒJபQத�ைத மீ&வதா/, பணி8% ஏ)ற ெதாைக எ>ற e)& எ9கிற@ . 
� ” எpவளd ஈFடJபFடேதா அpவளd” எ>ற ெசா/லி> ெபாB4 ” பணி8ேக)ற 

ெதாைக” எனJப+கிற@. 
 

சி& விைட வினா8க4  
 

1. இBதரJZ உட>பH8ைகயி> Xல$ வி+விJபி>  வைகக4 யாைவ? 
 

� உட>பாFH> விைளவாக  ஒJபQத$  ஏ)ப+வ@ ேபால, அதி/ ஈ+பF+4ள நபLக4 

ஒ>றிைணQ@  உட>பாFைட ஒB DHd8% ெகாV+ வரலா$.  
� இBதரJZ  உட>பH8ைகயி>  Xல$  வி+விJZ, பி>வB$ ஏேதo$ வழிகளி/ 

இB8கலா$. அைவ, 
1) ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள நபLக4 ெவளிJபைடயாகேவா அ/ல@  உFகிைடயாகேவா 

ஒJபQத�ைத DHd8%8 ெகாV+ வரலா$. 
2) இBதரJZ  வி+விJZ, பி>வB$  ஏேதo$ ஒB வழியி/ ெசRயJபடலா$. அைவ : - 

பbமா)ற$, திB�த$,  த4UபH,  ர�@ ெசRத/,  தளL�த/,  இைணJZ. 
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2. நிைறேவ)ற�தி> அHJபைடயி/ ஒJபQத வி+JZ எ>றா/ எ>ன? 
� ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள நபLக4, தம@ கடைமகைளT ெசRதா/, ஒJபQத$ 

நிைறேவ)றJபFடதாக கBதJப+$. 
� நிைறேவ)ற$ எ>ப@ உட>பாFH>பH  இB8க ேவV+$. 
� வா8%&தி அளி�தபH %றிJபிFட கால�தி/, %றிJபிFட Dைறயி/ ஒJபQத$ 

நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
நிைறேவ)ற$ இரV+ வைகJப+$  

அ)  உVைமயான நிைறேவ)ற$     ஆ)  நிைறேவ)&வதாக  Dைனd  ெசRத/. 
 
 

3. ஒJபQத$ நிைறேவ)ற இயலா@ ேபாதh8கான காரண2க4 யாைவ? 

� ஒB ஒJபQத�ைத நிைறேவ)ற DHயாம/ ேபானா/, அ@ இயலா@ ேபாதலா/ 
வி+விJZ எனJப+$. 

� நிைறேவ)ற$ இயலாத ேபாத/ இரV+ வைகJப+$. 
1. உட>பH8ைக ஏ)ப+$ ெபா9ேத நிைறேவ)ற இயலாைம. 
2. ஒJபQத$ உBவாகிய பி>னL ஏ)ப+$ இயலாைம. 

 

4. இழJபீ+ ெதாைக ெதாடLபான ப/ேவ& விதிக4 யாைவ?  
� இழJபீ+ எ>ப@, ஒJபQத$ மீறிைகயா/ பாதி8கJபFட நபL அைடQத நFட�ைத 

ஈ+கF+$ வைகயி/, தவறிைழ�த நபரா/ அளி8கJப+$ பண$ சாLQத ஈ+ ஆ%$.  
� ஆகேவ பாதி8கJபFட நபL, ஒJபQத$  மீ&ைக8% காரணமான நபL மீ@, இழJபீ+ 

ெப&$ வைகயி/ சFட நடவH8ைக எ+8கலா$. 
� இQதிய ஒJபQதT சFட$ 1872 பிbd 73 இ> பH ,ஒJபQத�ைத மீ&$ நபL, அதனா/ 

பாதி8கJபFட நபB8% இழJபீ+ அளி8%$ ெபா&JZ உ4ள@. 
 
 

ெபBவிைட வினா8க4 

1. ஒJபQத வி+விJZ வழிகைள விள8%க. 
1 நிைறேவ)ற�தி> Xல$ வி+விJZ  

� ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள நபLக4, தம@ கடைமகைளT ெசRதா/, ஒJபQத$ 

நிைறேவ)றJபFடதாக கBதJப+$. 
� நிைறேவ)ற$ எ>ப@, உட>பாFH> பH இB8க ேவV+$. 
� வா8%&தி அளி�தபH %றிJபிFட கால�தி/, %றிJபிFட Dைறயி/ ஒJபQத$ 

நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
நிைறேவ)ற$ இரV+ வைகJப+$  

அ)  உVைமயான நிைறேவ)ற$     ஆ)  நிைறேவ)&வதாக  Dைனd  ெசRத/. 

2 இBதரJZ உட>பH8ைகயி> Xல$ வி+விJZ  
� ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ நபLகளி>  உட>பH8ைக, இBதரJZ  ஒ�@8ெகா4வத> Xல$ 

உட>பாFைட DH8கலா$. 
� உட>பாFH> விைளவாக ஒJபQத$ ஏ)ப+வ@ ேபால, அதி/ ஈ+பF+4ள  நபLக4 

ஒ>றிைணQ@, உட>பாFைட  ஒB DHd8% ெகாV+ வரலா$.  
� இBதரJZ  உட>பH8ைகயி> Xல$ வி+விJZ, பி>வB$ ஏேதo$ ஒB வழியி/ 

ெசRயJபடலா$.அைவ : -  
     பbமா)ற$,திB�த$, த4UபH, ர�@ ெசRத/,  தளL�த/,  இைணJZ 

3 இயலா@ ேபாதலா/ வி+விJZ  

� சில நிக`Tசிகளா/, ஒB ஒJபQத�ைத நிைறேவ)ற DHயாம/ ேபானா/, அ@ 
இயலா@ ேபாதலா/ வி+விJZ எனJப+$.  

� நிைறேவ)ற$ இயலாத ேபாத/ இரV+ வைகJப+$. 
1. உட>பH8ைக ஏ)ப+$ ெபா9ேத நிைறேவ)ற இயலாைம. 
2. ஒJபQத$ உBவாகிய பி>னL ஏ)ப+$ இயலாைம. 
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4 கால$ கடQ@ ேபாவதா/ வி+விJZ  
� வைரயைறT சFட$ 163 - > பH, ஒJபQத$ ஒ>&, %றிJபிFட கால�தி)%4 

நிைறேவ)றJபட ேவV+$. 
� ஒJபQத$  நிைறேவ)றJபடாம/  இBQதா/, அதனா/ பாதி8கJபFட நபL %றிJபிFட 

கால�தி)%4 சFட நடவH8ைக எ+8காவிFடா/, ஒJபQத�ைத நிைறேவ)ற8 ேகாB$ 

உbைமைய இழQ@ வி+கிறாL. 
5 சFட�தினா/ வி+விJZ  

� சFட�தினா/ வி+விJZ எ>ப@, சFட�தி> தைலயீFHனா/ ஒJபQத$ ஒ>& 
வி+வி8கJப+வைத இ@ %றி8%$. 

� இ@ பி>வB$ ஏேதo$ வழிகளி/ ெசRயJபடலா$.  
1) இறJZ  

• தனிJபFட ஆ)றைல ந$பிc4ள ஒJபQத2களி/, வா8%&தி அளி�தவL 
இறQதdட> அpெவாJபQத$ DHd8% வQ@வி+$. 
 

2) இைணJZ 
• ஒB நபb> %ைறQதளd உbைமயான@, அவB8% வQ@ ேசB$ உயLQத 

அளd உbைமcட> இைணJபைத8 %றி8%$.  
3) ெநாHJZ நிைல 

• ஒJபQத�தி/ ஈ+பF+4ள ஒBவL, ெநாHJZ நிைல அைடQ@ விFடா/, 
அவBைடய அைன�@ ெபா&JZகளி/ இBQ@$ வி+வி8கJப+கிறாL. 

4) D8கியமான திB�த$  
• ஒB ஒJபQத�தி/ ஈ+ப+$ ஒB நபL, அ+�தவb> அoமதியி>றி 

ஒJபQத�தி/ நிபQதைனகளி/ திB�த$ ெசRவாேரெயனி/, ஒJபQத�ைத 
DHd8%8 ெகாV+ வரலா$.  

 

2. இழJபீ+ எ>றா/ எ>ன? ப/ேவ& வைகயான இழJபீ+ யாைவ?  
� இழJபீ+ எ>ப@, ஒJபQத$ மீறிைகயா/ பாதி8கJபFட நபL அைடQத நFட�ைத 

ஈ+கF+$ வைகயி/, தவறிைழ�த நபரா/ அளி8கJப+$ பண$ சாLQத ஈ+ ஆ%$.  

� ஆகேவ பாதி8கJபFட நபL, ஒJபQத$ மீ&ைக8% காரணமான நபL மீ@, இழJபீ+ 
ெப&$ வைகயி/ சFட நடவH8ைக எ+8கலா$. 

� இQதிய ஒJபQதT சFட$ 1872 பிbd 73 இ> பH, ஒJபQத�ைத மீ&$ நபL, அதனா/ 
பாதி8கJபFட நபB8% இழJபீ+ அளி8%$ ெபா&JZ உ4ள@. 

� இழJபீ+ நா>% வைககளாக உ4ள@. அைவ – 

1) சாதாரண இழJபீ+க4 

2) சிறJZ இழJபீ+க4 

3) பழிவா2%$ த>ைமc4ள அ/ல@ D>மாதிb இழJபீ+க4 

4) ெபயரளd இழJபீ+க4. 
 
  

அல% 10. ேநLDக ம)&$ மைறDக வbக4 

அ�தியாய$ 32 - ஒJபQத வி+விJZ ம)&$ ஒJபQத மீ&ைக 
 

%& விைட வினா8க4 

1. வBமானவb எ>றா/ எ>ன? 
� ஒB நபb> வBமான�தி> மீ@ 5ம�தJப+$ வb, வBமான வb எனJப+$.  
� இ@ ஒB ேநLDக வb ஆ%$.  
� இpவbயி/ வbT5ைமயிைன, ம)ெறாBவL மீ@ மா)ற இயலா@. 
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2. DQைதய ஆV+ எ>றா/ எ>ன?     
� ஒB வBட�தி/ ஈFடJபFட வBமான$, அ+�த ஆVH/ வb விதிJபி)% உFப+$.  
� வBமான$ ஈFடJபFட ஆV+, DQைதய ஆV+ எனJப+கிற@.  
� DQைதய ஆV+ எ>ப@, எJெபா9@$ ஏJர/ 1 இ/ ெதாட2கி மாLT 31 இ/ DHய8 

eHய வைகயி/ இB8%$.  
� ேமh$ இ@ நிதியாV+ எ>&$ அைழ8கJப+$. 

 

3. தனிநபL வைரய& 
 “நபL” எ>ற ெசா/லி/ பி>வBபவLக4 அட2%வL. 
   1. தனிநபL. 
   2. இQ@ eF+8 %+$ப$ 
   3. eF+Jப2% நி&ம$ 
   4. eFடாVைம நி&வன$. 
   5. பல நபLகளி> ச2க2க$ அ/ல@ தனிநபb>களி> %9ம$ ( eF+றd) 
   6. உ4ளாFசி நிLவாக$. 
   7. சFட �தியான ெசய)ைக நபLக4. 
 

4. மதிJபீ+ ெசRயJப+$ நபL எ>பவL யாL?         
� சFட�தி> கீ` யாரா/ வBமான வb அ/ல@ ஏேதo$ பிற பண�ெதாைக 

ெசh�தJபFடதாக உ4ளேதா, அQத நபL மதிJபீFH)% உbயவL ஆவாL. 
 

 
5. கண8கீF+ ஆV+ எ>றா/ எ>ன? 

� ஏJர/ 1 ஆ$ ேததி ெதாட2கி, அ+�த ஆV+ மாLT 31- ஆ$ ேததி DHc$ காலகFடேம 
மதிJபீF+ ஆV+ எனJப+கிற@.  

� இதைனேய கண8கீF+ ஆV+ எ>&$ e&Jப+கி>ற@. 
 
 

சி& விைட வினா8க4  
 

1 D9 ெமா�த வBமான$ எ>றா/ எ>ன? 
 

� வBமான வbT  சFடJபH, ஐQ@ தைலJZகளி/ வBமான2க4 தனி�தனியாக 

கண8கிடJப+$.  
� இ� தைலJZகளி/ கீ` ெபறJப+$ வBமான�தி> eF+� ெதாைகயி/ இBQ@, 

நFட2க4 ஏேதo$ இBJபி>, அைவ கழி8கJபF+ கிைட8%$ ெதாைக, D9 ெமா�த 
வBமான$ என அைழ8கJப+கிற@. 

1. ச$பள வBமான$                                                                                                                  - - - - - - - 

2. வ nF+ ெசா�திலிBQ@ வBமான$                                                                                    - - - - - - - 

3. வாணிக$ ம)&$ அhவ/ சாLQத ெதாழிலி/ வBமான$                   - - - - - - - 

4. Xலதன வBமான$                                                                                                                  - - - - - - - 

5. ஏைனய ஆதார2களி/ இBQ@ வBமான$                                                                   - - - - - - - 
 

   D9 ெமா�த வBமான$                                                                                                   - - - - - - 

 
 

2 ஐவைக வBமான தைலJZகைள வbைசJப+�@க 
1. ச$பள2களிலிBQ@ வBமான$   (பிbd 15 - 17) 
2. வ nF+T ெசா�திலிBQ@ வBமான$  (பிbd அ�தியாய$ 25 – 27 )  
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3. வாணிக$ ம)&$ அhவ/ சாLQத ெதாழிலி/ இலாப2க4 ம)&$ ஆதாய2க4 (பிbd 
28 -  44) 

4. Xலதன ஆதாய2க4  ( பிbd 45 - 55 )  
5. ஏைனய ஆதார2களிலிBQ@ வBமான$  (பிbd 56 - 59 ) 

 
3. ேவளாVைம வBமான$  -- %றிJZ வைரக. 

� பிbd 2 (1A)  இ> பH, விவசாய$ சாLQத வBமான�தி/ அட2%வன பி>வBமா&: 
1) இQதியாவி/ அைமQ@4ள  ம)&$  விவசாய$  சாLQத  ேநா8க2கU8% 

பய>ப+�தJப+$  நில�தி/ இBQ@, ெபறJபFட  ஏேதo$ வாடைக அ/ல@ 
வBவாR. 

2) விவசாய விைளெபாBFகைள சQைத8ேகா அ/ல@  வி)பைன8ேகா  த%Qததாக 
மா)&வத)ெகன ெபறJபFட, ஏேதo$ கFடண$, விவசாய$ விைளெபாBFகைள 
பதன$  ெசRத/  உ4ளிFட விவசாய$  சாLQத  நடவH8ைககளி>  Xல$  நில�தி/ 
இBQ@  ெபறJபFட  ஏேதo$  வBமான$. 

3) %றிJபிFட நிபQதைனகU8%  உFபF+  ஒB பVைண  கFHட�தி/ இBQ@, 
ெபறJபFட வBமான$. 

4) நா)&JபVைணயி/  வளL8கJபFட  நா)& அ/ல@  ெசH Xல$  ெபறJபFட 
வBமான$. 
        இQத ேவளாV வBமான$ D9வ@$ வBமான வbயி/ இBQ@, வில8% 
அளி8கJபF+4ள@. 
 
 

4. ெமா�த வBமான$ எ>ப@ %றி�@ நnவிL அறிவ@ யா@? 

 
� D9 வBமான�திலிBQ@ 80C Dத/ 80U வைரயிலான பிbdகளி> கீ`, கழிdகைள 

கழி�தபி> கிைட8%$ ெதாைகேய வBமான$ ஆ%$. 
 D9 ெமா�த வBமான$                                 - - - - - 
 கழி8க:   கழிdக4 (பிbd 80C Dத/ 80U )                   - - - - - 
 
 ெமா�த வBமான$                                        - - - - - 
 
கழிdக4 80C Dத/ 80U வைர: ஒB சில உதாரண2க4:  
      ேசமநல காJZ நிதியி/ ெதாழிலாளb> ப2களிJZ, ஆc4 காJபீF+ Dைனம$ 
ெசh�திய@, %ழQைதகளி> க/வி கFடண$, ேதசிய ேசமிJZ ப�திர�தி/ DதS+, 
வ nF+8 கட> திBJபி ெசh�திய@ Dதலியன. 
 

5. %றிJZ வைரக: (அ)  ேநரH வb  (ஆ)  மைறDக வb.  

 (அ)  ேநரH வb  
� ேநLDக வb எ>ப@, யாL மீ@ வb விதி8கJப+கிறேதா அவேர அpவbைய 

ெசh�@வதா%$.  

� அதாவ@  ேநLDக வbயி/  வb தா8கD$, வb நிைலJபா+$, ஒBவL  மீேத 

வி9கி>றன.  

� இpவா&, வb தா8கD$, வb நிைலJபா+$  ஒBவL மீேத  வி9$ வைகையT சாLQத 

வbக4,  ேநLDக வbக4 எனJப+$.  

� இைவ ேநரH வbக4 எனd$ அைழ8கJப+$. 

(ஆ)  மைறDக வb 
� மைறDக வbகளி/, வb� தா8கD$, வb நிைலJபா+$ ேவ&பFட நபLகளி> மீ@ 

வி9கி>றன.  
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� இைவ யாL மீ@ விதி8கJப+கி>றனேவா, அவLகளா/ 5மகJப+வதி/ைல.  

� இைவ ம)றவLகU8% மா)றி அளி8கJப+கிற@. 

� அதாவ@ சர8% ம)&$ ேசைவகைள வழ2%$ வி)பைனயாளL மீ@, வb 
விதி8கJபF+, அவ)ைற வா2%பவரா/ ெசh�தJப+$ வbேய மைறDக வb ஆ%$. 
உதாரண$ : சர8% ம)&$ ேசைவ வb (GST)  

 

ெபB விைட வினா8க4 
 

1) வBமான வbயி> ஐQ@ சிறJZ8 e&கைள எ9@க. 
சிறJபிய/Zக4 

1) அரசிய/ அைமJபி> பH விதி8கJப+கிற@. 

2) ம�திய அரசா/ விதி8கJப+கிற@ 

3) ேநLDக வb 

4) ஆV+ வb 

5) நபb> மீ@ வb விதி8கJப+கிற@ 

6) வBமான�தி> மீ@ வb கண8கிடJப+கிற@ 

7) %றிJபிFட வ nத�தி/ விதி8கJப+கிற@  

8) DQைதய ஆVH> வBமான$ மதிJபீF+ ஆVH/ மதிJபிடJப+கிற@. 

9)  ம�திய ேநரH வbக4 வாbய�தா/ (CBDT)  நிLவகி8கJப+கிற@. 

10) இQதியா D9வ@$ ெபாBQ@$ த>ைம உைடய@. 

 

2) வb எ>பத)% வைரவில8கண$ தQ@ ேநரH ம)&$ மைறDக வbைய 
உதாரண�@ட> விள8%க. 
வb எ>பத> ெபாB4:  

� எQத விதமான பயைனc$ ேநரHயாக திB$பJ ெப&$ எதிLபாLJப)ற, அரசா/ 

5ம�தJப+$, ஓL கFடாய8 கFடண$ வb ஆ%$.  

� அதாவ@ ம8களா/ அர58% அளி8கJப+$, ஓL கFடாய8 கFடண$ அ/ல@ ப2களிJேப 

வb ஆ%$. 

        வbகளி>  வைகக4: இQதியாவி/ வbக4, பி>வB$ இரV+ பிbdகளாக வைகJப+�தJ  
                                   பF+4ள@. 
          1. ேநLDக வbக4: 

� ேநLDக வb எ>ப@, யாL மீ@ வb விதி8கJப+கிறேதா அவேர அpவbைய 

ெசh�@வதா%$.  

� அதாவ@  ேநLDக வbயி/  வb தா8கD$, வb நிைலJபா+$ ஒBவL  மீேத வி9கி>றன.  

� இpவா&, வb தா8கD$, வb நிைலJபா+$  ஒBவL மீேத  வி9$ வைகையT சாLQத 

வbக4  ேநLDக வbக4 எனJப+$.  

� இைவ ேநரH வbக4 எனd$ அைழ8கJப+$. 

� அதாவ@,  தனி நபb> வBமான$ அ/ல@  அவb>  ெச/வ�தி> மீ@ விதி8கJபF+, 
அவரா/ ெசh�தJப+$ வbயா%$.  
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� இQதியாவி/, அைன�@ ேநரH வbகU$ ம�திய அரசி> கF+JபாFH/ உ4ள@. 

ேநLDக வbக4:     

• வBமான வb 

• நி&ம வb 

• ெசா�@ வb 

• அ>பளிJZ வb ( ந>ெகாைட வb )  

• பVைண வb 

• பய>க4 வb 

 2. மைறDக வbக4 :   

� மைறDக வbகளி/, வb� தா8கD$, வb நிைலJபா+$ ேவ&பFட நபLகளி> மீ@ 
வி9கி>றன.  

� இைவ யாL மீ@ விதி8கJப+கி>றனேவா, அவLகளா/ 5மகJப+வதி/ைல.  

� இைவ ம)றவLகU8% மா)றி அளி8கJப+கிற@. 

� அதாவ@ சர8% ம)&$ ேசைவகைள வழ2%$ வி)பைனயாளL மீ@, வb 
விதி8கJபF+, அவ)ைற வா2%பவரா/ ெசh�தJப+$ வbேய மைறDக வb ஆ%$. 
உதாரண$ : சர8% ம)&$ ேசைவ வb (GST)  

 

3) ஊதிய வBமன�தி/ இட$ெபற8 eHய ப�@ வBமான2கைள 
வbைசJப+�@க.             

� வBமான வbT சFட�தி>  பிbd 2 (24) வBமான$ எ>ற ெசா/h8%, இல8கண$ 

வழ2கிc4ள@.  அத>பH, வBமான$ எ>ற ெசா/லி/ பி>வBவன அட2கிc4ளன.  

1) வியாபார$ அ/ல@ ெதாழிலி/ ஏ)பFட லாப$ ம)&$ ஆதாய$.  

2) ப2காதாய$ 

3) ெதாV+ நி&வன2க4 அ/ல@ அற8கFடைளக4, மB�@வமைனக4 ம)&$ 
ஏைனய க/வி நி&வன2க4 ெபB$ ந>ெகாைடக4.  

4) ஊதிய�தி)% மா)றாக ெப&$ இதர வBமான2க4.  

5) ஏ)&மதி8காக வழ2கJப+$ ப/ேவ& விதமான ஊ8க�ெதாைகக4.  

6) eFடாளி ஒBவL, eFடாVைம நி&வன�திலிBQ@ ெப&$ வFH, ஊதிய$, 
ஊ8க�ெதாைக, கழிd அ/ல@ ேம/ வBமான$.  

7) Xலதன ஆதாய2க4.  

8) தம@ உ&JபினLகUட> eF+றdT ச2கமாக வ2கியி/ வணிக�ைத 
ேம)ெகாV+, ெப)ற  இலாப2கU$,  ஆதாய2கU$.  

9) %திைர பQதய$,  சFீ+ விைளயாF+க4 ம)&$ அேத வைகயான ஏைனய 
விைளயாF+க4 உ4ளிFட பQதய2க4, %&8ெக9�@J ேபாFHக4, பb5T சFீ+க4 
ஆகியவ)றி/ கிைட�த பb5� ெதாைகக4.  

10) கBதJபFட வBமான2க4. 

11) ேசமநல நிதி அ/ல@ ஓRdகால நிதி ேபா>றைவக4 Xலமாக ெபறJபFட ெதாைக. 

12) பிரதான காJZ&தி காJபீF+� திFட�தி> கீ` ெபறJபFட e+த/ சிறJZ ெதாைக. 
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13) வியாபார�ேதா+ ெதாடLபி/லாம/, ஏேதo$ ெசயலி/ ஈ+பF+ இBJபி> அ/ல@ 
ெதாழி/~Fப அறிd காJZbைம ம)&$ பதிJZbைம இைவகைளJ   பகிLQ@ 
ெகா4ளாம/, ஏேதo$ ெதாைக எQத ஒJபQத�தி> கீ` ஏ)பFHBQதாh$. 

14) இய8%னL அ/ல@ நி&�தி/ கணிசமான அ8கைற ெகாVட ஒB நபL அ/ல@ 
அவர@ உறவினL அ/ல@ இய8%னL ஒBவb> உறவினL ஆகிேயாரா/ 
நி&ம�தி/ இBQ@ ெபறJபFட ஏேதo$ பய> அ/ல@ ேம/ வBமான$. 

15) பிbd 56 (2) (VI)  இ> பH ெபறJபFட ந>ெகாைடக4.  

 

4) ப/ேவ& வைகயான மதிJபீ+ ெசRயJப+$ நபLகைளJ ப)றி விவb?  
 மதிJபீFH)%bயவL ( பிbd 2 (7) )    

� “சFட�தி> கீ` யாரா/ வBமான வb அ/ல@ ஏேதo$ பிற பண� ெதாைக 
ெசh�தJபட�த8கதாக உ4ளேதா அQத நபL மதிJபீFH)% உbயவL ஆவாL”.  

� ேமh$ த>oைடய வBமான$ அ/ல@ நFட$ அ/ல@ தன8% வர ேவVHய பா8கி� 
ெதாைக ஆகியவ)றி)காக வBமான வb சFட�தி> கீ` வBமான வb மதிJபீF+ 
நடவH8ைக8% உFபFட ஒpெவாB நபB$ மதிJபி)%bயவL எ>ற ெசா/லி/ 
அட2%வL.   

• வBமானவbT சFட$ X>& வைகயான மதிJபீFH)% உbயவLகைள 
கV+ணLQ@4ள@. அவLக4 : - 

a. சாதாரண மதிJபீFH)%bயவLக4 :   

� இTசFட�தி> கீ` வFH, வb  அ/ல@ அபராத$ ேபா>ற ஏேதo$ ஒB ெதாைகைய 
ெசh�த ேவVHய நபL.  

b. பிரதிநிதி�@ மதிJபீFH)%bயவL : 
� ம)றவb> வBமான�தி> மதிJபீFH)% ெபா&Jேப)%$ ஒB நபL, பிரதிநிதி�@வ 

மதிJபீFH)% உbயவL எனJப+கிறாL.  எ. கா :  இளவL ஒBவb> பா@காவலL. 

c. தவறிைழ�த மதிJபீFH)%bயவL :           

� வBமான வbT சFட�தி> கீ`, தம@ சFட கடைம ஏேதo$ நிைறேவ)ற� 
தவறியவL, தவறிைழ�த மதிJபீFH)%bயவL ஆவாL.  

         எ. கா  : தம@ பணியாளLகU8% மாதாQதிர ச$பள�ைத அளி8%$ எஜமானL ஒBவL,    
                     அTச$பள�தி/ இBQ@ உbய வbைய பிH�த$ ெசRத/ ேவV+$. அpவா&  
                     அவL ெசRயவி/ைல எனி/, அவL தவறிைழ�த மதிJபீFH)%bயவL ஆவாL.  
 
 

அ�தியாய$ 33 – மைறDக வbக4 
 

%& விைட வினா8க4 
1. மைறDக வb வைரவில8கண$ தBக  

� வbக%bயவL,  வbT5ைமயிைன ம)ெறாBவL மீ@ மா)ற இயhமானா/, அ@ேவ 
மைறDக வb என அைழ8கJப+கிற@. 

� மைறDக வb எ>ப@, சர8%க4 ம)&$ ேசைவகைள ~கB$ நபLக4 மீ@ 
விதி8கJபF+, அரசிட$ மைறDகமாக ெசh�தJப+கிற@. 

 

2. இQதியாவி> விதி8கJப+$ மைறDக வb நா>% வைககைள வbைசJ 
ப+�@க. 

1. மதிJZ8 eF+ வb 
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2. ேசைவ வb  

3. உ4நாF+ வb 

4. 52கவb 

 

3. சர8% ம)&$ ேசைவ வb எ>ப@ எ>ன?         
� சர8% ம)&$ ேசைவக4 நகB$ேபா@ விதி8கJப+$ வb ஆ%$ . 
� இ@ ஒB ேசBமிட$ சாLQ@ ~கLd வb ம)&$ அளிJZ ச2கிலியி> ஒpெவாB 

பHநிைலயிh$ காFடJபFட மதிJபி> மீ@ வ|லி8கJப+கிற@. 
 

4. மாநில சர8% ம)&$ ேசைவ வb ப)றி %றிJZ வைரக. 
� தமி`நா+ சர8% ம)&$ ேசைவ வb சFட$ 2017 - > கீ`, மாநில அரசா/ 

5ம�தJபF+, வ|லி8கJப+$ வb ஆ%$ . 
� இ@ மாநில அரசா/ 5ம�தJப+கிற@.  
� வி)பைன வb, ஆட$பர வb ம)&$ ~ைழd வbகU8% மா)றாக உ4ள@. 

 

5. ம�திய சர8% ம)&$ ேசைவ வb எ>றா/ எ>ன ? 
� சர8% ம)&$ ேசைவ வb சFட$ 2017 - > கீ`, ஒB மாநில�தி)%4ேளேய 

அளி8கJப+$ சர8%க4 மீ@, ம�திய அரசா/ 5ம�தJபF+, வ|லி8கJப+$ வb 
ஆ%$. 
 

சி& விைட வினா8க4  

1. ேநரH வb8%$ மைறDக வbக4 உ4ள இரV+ ேவ&பா+கைள எ9@க. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அHJபைட ேநLDக வb மைறDக வb 

1.ெபாB4 ேநLDக வb எ>ப@, நபb> 
வBமான$ ம)&$ ெசா�@8க4 
மீ@ விதி8கJபF+ அரசிட$ 
ேநரHயாக ெசh�தJப+கிற@ 

மைறDக வb எ>ப@, சர8%க4 
ம)&$ ேசைவகைள ~கB$ 
நபLக4 மீ@ விதி8கJபF+ 
அரசிட$ மைறDகமாக 
ெசh�தJப+கிற@ 

2. இய/Z வளLவ nத வb பி)ேபா8% வb 

3. வb 
நிைலJபா+் 
ம)&$ வb 
தா8க$ 

ஒேர நபைரேய ெச>றைடகிற@ ப/ேவ& நபLக4 மீ@ 
வி9கி>றன 

4. வைகக4 ெசா�@ வb, வBமான வb, 
நி&ம வb, இற8%மதி ம)&$ 
ஏ)&மதி வbக4 

ம�திய வி)பைன வbக4, மதிJZ8 
eF+ வb, ேசைவ வb உ4நாF+ 
வb,52க வb 

5. ஏRJZ வb ஏRJZ8கான வாRJZக4 
உV+ 

வb ஏRJZ காண வாRJZ %ைறd 

6. பணவ n8க$  இ@, பணவ n8க�ைத %ைற8க 
உதdகிற@ 

இ@, பணவ n8க�ைத 
ஊ8%வி8கிற@ 

7. 5ைம மா)ற DHயா@ மா)ற DHc$ 
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2. சர8% ம)&$ ேசைவ வbயி> ேநா8க2க4 யாைவ? 
1) இQதியாவி/ சமமான வb வ nத�திைன ேதா)&விJபேத சர8% ம)&$ ேசைவ வbயி> 

Dத>ைம ேநா8க$ ஆ%$.   
2) வbயி> வி9�ெதாடராக விைளவிைன தவிL8க, சர8% ம)&$ ேசைவ வb D> 

ெசh�திய வbயிைன சbகFH8 ெகா4ள அoமதி8கிற@.  
3) ஏ)&மதியிைன ஊ8%வி8க, வ|லி8கJபFட உ4ளிF+ வb திBJபி வழ2கJப+கிற@. 

எனேவ ஏ)&மதியி> மீ@ வb இ/ைல.   
4) வb அHJபைடைய அதிகb�ேத வb ெசh�@பவLகளி> எVணி8ைக ம)&$ வb 

வBவாR அதிகb8கJப+கிற@.  
5) வb அறி8ைக வழிDைறகைள எளிைமயா8க, ெபா@வான பHவ2க4 வழ2கJ 

பF+4ளன. வணிகவb அhவலக2கU8% ெச/h$ நிைல தவிL8கJபF+4ள@. 
6) இைணயதள வb ெசh�த/க4 ம)&$ பHவ2கைளT சமLJபி8க, சர8% ம)&$ 

ேசைவ வb விதிJZ வைலயைமJZ ( GSTN ) எ>ற அைமJZ ேதா)&வி8கJபFட@. 
 

3. சர8% ம)&$ ேசைவ வb %9ம�தி> பணிகைள விள8%க. 
அ)  சDக$ ம)&$ நாFH)% 

1. உ)ப�தி, ஏ)&மதியிைன ஊ8%வி�த/, 
2. அதிக ேவைலவாRJபிைன ஏ)ப+�@வத> Xல$, வ&ைமைய ஒழி�த/, 
3. சரீான வb வ nத2க4, வb ஏRJZ ம)&$ மாநில2கU8% இைடேயயான வb 

வ nத ேவ)&ைமைய8 %ைற�த/. 
        ஆ) வியாபார சXக�தி)% 

1) 17 வbக4 நn8கJபF+, அைவ அைன�@$ ஒேர விதமான வb அைமJபாக 
ேதா)&வி8கJபF+4ள@. இ@ சில வb வில8%கைள ெகாVட எளிைமயான வb 
Dைறயா%$. 

2) ெபா@வான வழிDைறக4, சர8% ம)&$ ேசைவகளி> ெபா@வான வைகJபா+, வb 
விதிJZ Dைற8% ேம/ நிைல� த>ைமைய வழ2%த/, 

3) சர8% ம)&$ ேசைவ வb விதிJZ வைலயைமJZ ( GSTN ), ப/ேவ&  பதிேவ+க4 
பராமbJைப %ைற�த/,  

4) நா+ D9வ@$ ஒேர சரீான நிைலைய தQ@, அைன�@ மாநில2களிh$ வியாபார 
விbவா8க�திைன எளிதா8%த/. 

         இ) ~கLேவாB8%  
             1. உ4ளnF+ வb ~கLேவாB8கான விைல %ைற�த/,  

             2. அைன�@ சி& சி/லைற வணிகLக4, வbவில8% ெப&கி>றனL. அத> Xல$    
                ~கLேவாLகளி> ெசலd %ைறகிற@. 
 

4. ஒB2கிைணQத சர8% ம)&$ ேசைவ வbைய உதாரண�@ட> விள8%க 
� ம�திய அரசா/ 5ம�தJப+கிற@. 
� IGST எ>ப@, ஒB2கிைணQ@ சர8% ம)&$ ேசைவ வb ஆ%$.  

� இ@ CGST, SGST இைணQத Dைற ஆ%$.  
� வ|லிJபவராக, ம�திய அர5 ெசய/ப+கிற@.  
� மாநில2கU8% இைடேயயான அளிJZ.  
� இதைன பதிd ெசRத/ கFடாய$ ஆ8கJபF+4ள@. 
� ெதா%JZ� திFட$ மாநில2கU8% இைடேயயான அளிJZ8% ெபாBQதா@. 

 
 

5. ¥னிய> பிரேதச�தி)கான சர8% ம)&$ ேசைவ வb %ைறபா+க4 

X>றிைன எ9@க 

� UGST சFட$ 2017 - > கீ`, இQதியாவி/ உ4ள ¥னிய> பிரேதச2களி/ 5ம�தJபF+ 
வ|லி8கJப+$ வb ஆ%$. 
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        சர8% ம)&$ ேசைவ வb %ைறக4  
� ப/ேவ& ெபாBளாதார நிZணLக4, சர8% ம)&$ ேசைவ வbக4 இQதியாவி/ 

நிைலT ெசா�@ சQைதயி/ எதிLமைற தா8க�திைன ஏ)ப+�தி உ4ள@ எனT 
ெசா/கி>றனL. 

� ம)ெறாB திறனாRd, ம�திய சர8% ம)&$ ேசைவ வbக4, மாநில சர8% ம)&$ 
ேசைவ வbக4 எ>ப@ ம�திய கலா/ வb, ேசைவ வb, மதிJZ8eFடJபFட@ ( VAT )  
ம)&$ ம�திய வி)பைன வbகளி> ம)ெறாB ெபயL என8 e&கிற@.  

� சி/லைறJ ெபாB4க4 மீ@, த)ேபா@ 4% வb மF+ேம 5ம�தJப+கிற@. இதனா/, 
இpவb8%J பி>Z ஜdளி ெபாBFக4 விைல அதிகb�@4ள@.  

� வா> பயண�@ைற ெபBமளவி/ பாதி8கJபF+4ள@. வா> பயண8 கFடண2க4 
மீதான ேசைவ வb 6 Dத/ 9 சதவ nதமாக உயL�@4ள@. த)ெபா9@ சர8% ம)&$ 
ேசைவ வb விதிJபி> காரண�தா/ கFடண$ இரV+ மட2காக உ4ள@.   

� சர8% ம)&$ ேசைவ வbக4 ஏ)&8 ெகா4Uத/ ம)&$ இட$ெபயLத/ 
இடLபா+கைள ெகாV+4ள@. 

 

ெபB விைட வினா8க4 

1. ேநரH வbையc$ மைற Dகவbையc$ ேவ&ப+�@க. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அHJபைட ேநLDக வb மைறDக வb 

1.ெபாB4 ேநLDக வb எ>ப@, நபb> 
வBமான$ ம)&$ ெசா�@8க4 
மீ@ விதி8கJபF+ அரசிட$ 
ேநரHயாக ெசh�தJப+கிற@ 

மைறDக வb எ>ப@, சர8%க4 
ம)&$ ேசைவகைள ~கB$ 
நபLக4 மீ@ விதி8கJபF+ 
அரசிட$ மைறDகமாக 
ெசh�தJப+கிற@ 

2. இய/Z வளLவ nத வb பி)ேபா8% வb 

3. வb 
நிைலJபா+் 
ம)&$ வb 
தா8க$ 

ஒேர நபைரேய ெச>றைடகிற@ ப/ேவ& நபLக4 மீ@ வி9கி>றன 

4. வைகக4 ெசா�@ வb, வBமான வb, 
நி&ம வb, இற8%மதி ம)&$ 
ஏ)&மதி வbக4 

ம�திய வி)பைன வbக4, மதிJZ8 
eF+ வb, ேசைவ வb உ4நாF+ 
வb ,52க வb 

5. ஏRJZ வb ஏRJZ8கான வாRJZக4 
உV+ 

வb ஏRJZ காண வாRJZ %ைறd 

6. பணவ n8க$  இ@, பணவ n8க�ைத %ைற8க 
உதdகிற@ 

இ@, பணவ n8க�ைத 
ஊ8%வி8கிற@ 

7. விதி�த/ 
ம)&$ 
வ|லி�த/ 

மதிJபீFH)% உbயவL மீ@ 
5ம�தJபF+, வ|லி8கJப+கிற@ 

~கLேவாL மீ@ 5ம�தJபF+, 
ம)&$ வ|லி8கJபF+ ஆனா/ 
மதிJபீFH)%bயவரா/ 
ெசh�தJப+கிற@ 

8. 5ைம மா)ற DHயா@ மா)ற DHc$ 

9. நிக`d மதிJபீF§)%bயவb> 
வb8%bய வBமான$ ம)&$ 
ெச/வ�ைத சாLQத@ 

சர8%கைள ெகா4Dத/, 
வி)பைன, உ)ப�தி ெசRத/ 
ம)&$ ேசைவ வழ2%த/ 
ஆகியவ)ைறT சாLQத@ 
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2. சர8% ம)&$ ேசைவ வb வைககைள விள8%க. 
1. ம�திய சர8% ம)&$ ேசைவ வb  

� சர8% ம)&$ ேசைவ வb சFட$ 2017 - > கீ`, ஒB மாநில�தி)%4ேளேய 
அளி8கJப+$ சர8%க4 மீ@, ம�திய அரசா/ 5ம�தJபF+, வ|லி8கJப+$ வb 
ஆ%$. 

       2(a)  மாநில சர8% ம)&$ ேசைவ வb. 
� தமி`நா+ சர8% ம)&$ ேசைவ வb சFட$ 2017 - > கீ`, மாநில அரசா/ 

5ம�தJபF+, வ|லி8கJப+$ வb ஆ%$ . 
� இ@ மாநில அரசா/ 5ம�தJப+கிற@.  
� வி)பைன வb, ஆட$பர வb ம)&$ ~ைழd வbகU8% மா)றாக உ4ள@. 

 (b) ¥னிய> பிரேதச�தி)கான சர8% ம)&$ ேசைவ வb  

� UGST சFட$ 2017 - > கீ`, இQதியாவி/ உ4ள ¥னிய> பிரேதச2களி/ 5ம�தJபF+, 
வ|லி8கJப+$ வb ஆ%$. 

 3. ஒB2கிைணQத சர8% ம)&$ ேசைவ வb 
� IGST சFட$ 2017 - > கீ`, ம�திய அரசா/ 5ம�தJபF+ ம)&$ வ|லி8கJபF+, 

மாநில அர5கU8கிைடேய வBவாR பகிLQ@ ெகா4ளJப+கி>ற@. 
 

3. சர8% ம)&$ ேசைவ வbயி> ந>ைமகைள விள8%க 

அ)  சXக$ ம)&$ நாFH)%  
1) சர8% ம)&$ ேசைவ வb சரீான ேதசிய சQைத, அ>னிய DதSFHைன ஈL8கி>ற 

அைன�@ மாநில2க4 ம)&$ ¥னிய> பிரேதச2களில> ெபாBளாதார�தினைன 
ஒ>றிைண8கிற@.  

2) இற8%மதி சர8%க4  ம)&$ இQதியாவி/ உ)ப�தி ெசRத சர8%களி/ 
இைடேயயான வbவிதிJபி/ சமநிைலைய ெகாV+ வBகிற@.  

3) உ)ப�தி, ஏ)&மதியிைன ஊ8%வி8கிற@.  
4) அதிக ேவைல வாRJபிைன ஏ)ப+�@வத> Xல$, வ&ைமைய ஒழி8கிற@.  
5) வb இண8க�திைன அதிகb8கிற@.அரசா2க�தி)% வBவாையc$ அதிகb8கிற@  
6) இ@ ெவளிJபைடயான@ ம)&$ உலக அளவி/ வியாபார எளிைமயி/, இQதியாவி> 

தர�ைத ேம$ப+�@கிற@.  
7) சரீான வb விகித2க4, வb ஏRJZ ம)&$ மாநில2கU8% இைடேயயான 

இைடெவளிைய %ைற8கிற@. 
       ஆ) வியாபார சXக�தி)% 

1) 17 வbக4 நn8கJபF+, அைவ அைன�@$ ஒேர விதமான வb அைமJபாக 
ேதா)&வி8கJபF+4ள@. இ@ சில வb வில8%கைள ெகாVட எளிைமயான வb 
Dைறயா%$. 

2) ெபா@வான வழிDைறக4, சர8% ம)&$ ேசைவகளி> ெபா@வான வைகJபா+, வb 
விதிJZ Dைற8% ேம/ நிைல� த>ைமைய வழ2%கிற@, 

3) சர8% ம)&$ ேசைவ வb விதிJZ வைலயைமJZ ( GSTN ), ப/ேவ&  பதிேவ+க4 
பராமbJைப %ைற8கிற@.  

4) நா+ D9வ@$, ஒேர சரீான நிைலைய தQ@, அைன�@ மாநில2களிh$ வியாபார 
விbவா8க�திைன எளிதா8%கிற@. 

         இ) ~கLேவாB8%  
             1. உ4ளnF+ வb ~கLேவாB8கான விைல %ைறகிற@.  

             2. அைன�@ சி& சி/லைற வணிகLக4 வb வில8% ெப&கி>றனL. அத> Xல$    
                ~கLேவாLகளி> ெசலd %ைறகிற@ 
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4. மாநில ம)&$ ஒB2கிைணQத சர8% ம)&$ ேசைவ வbகைள ேவ&ப+�@க 

 
 
 
 
 
 
 

ேவ&பா+க4 ம�திய சர8% ம)&$ 

ேசைவ வb ( CGST ) 
மாநில சர8% 

ம)&$ ேசைவ வb 
       ( SGST) 

ஒB2கிைணQத சர8% 

ம)&$ ேசைவ வb  

             ( IGST) 

1. ெபாB4 ம�திய அரசா/ 
5ம�தJப+கிற@. ேசைவ 
வb ம)&$ உ4நாF+ 
வb ேபா>றவ)றி)% 
மா)றாக உ4ள@ 

மாநில அரசா/ 
5ம�தJப+கிற@. 
வி)பைன 
வb,ஆட$பர வb  
ம)&$ ~ைழd 
வbகU8% 
மா)றாக உ4ள@ 

ம�திய அரசா/ 
5ம�தJப+கிற@.  IGST  
எ>ப@ ஒB2கிைணQத 
சர8% ம)&$ ேசைவ வb 
ஆ%$. இ@ CGST ,  SGST  
இைணQ@ Dைறயா%$ 

2. வb 
வ|லிJபவL 

ம�திய அர5 மாநில அர5 ம�திய அர5 

3.ெபாBQ@த
/ 

மாநில2கU8%4 
நைடெப&$ அளிJZ 

மாநில2கU8%4 
நைடெப&$ அளிJZ 

மாநில2கU8% 
இைடேயயான அளிJZ 

4.பதிd 
ெசRத/ 

வி)பைன f. 20 
லFச�தி)% மிகாம/ 
இBQதா/ பதிd ெசRய� 
ேதைவயி/ைல. 
(வடகிழ8% 
மாநில2கU8% f. 10 
லFச$ ) 

வி)பைன f. 20 
லFச�தி)% 
மிகாம/ இBQதா/ 
பதிd ெசRய� 
ேதைவயி/ைல. 
(வடகிழ8% 
மாநில2கU8% f. 
10 லFச$ ) 

பதிd ெசRத/ கFடாய$ 

5.ெதா%JZ வணிகL f. 75 லFச$ 
வைர ெதா%JZ 
திFட�தி> கீ` பய> 
அைடயலா$ 

வணிகL f.75 லFச$ 
வைர ெதா%JZ 
திFட�தி> கீ` பய> 
அைடயலா$ 

ெதா%JZ திFட$ 
மாநில2கU8% 
இைடேயயான அளிJZ8% 
ெபாBQதா@ 
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