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12- ஆ� வ !" --- வணிகவிய' ( 2019 – 2020 ) 

அல  1. ேமலா1ைம3 ெசய'6ைறக8 

அ9திய� 1. ேமலா1ைம9 த9<வ=க8 

I. ச>யான விைடைய ேதABெதC 

1. ேமலா1ைம எEப< ------------- E ெசய' ஆ �.  

          அ)   ேமலாளA      ஆ) கீI!பணியாளA     இ) ேமKபாAைவயாளA     ஈ) உயரதிகா> 

2. ேமலா1ைம எEப< ஒP  ------------- 

   அ) கைல     ஆ) கைல மKQ� அறிவிய'  இ) அறிவிய'  ஈ) கைல அ'ல< அறிவிய' 

3. அறிவிய'  RAவ ேமலா1ைம ேகாSபாSைட உPவாTகி  வளA9தவA --------- 

  அ) ஃ ேபாய'     ஆ) ேடலA    இ) ேமேயா    ஈ) ேஜTக! 

4. ேவைலைய ப'ேவQ சிQ பணிகளாக பி>!பைத ----------- எEபA 

 அ) ஒW=     ஆ) பயEபாC    இ) ேவைல!பகிAX      ஈ) சம9<வ� 

5.  பரBத அளX வ Z3ெச'ைலயி' அதிகார! ப[நி்ைல மSட=களின அளX ----------  

   அ) அதிக�        ஆ)  ைறX     இ) பEமட=      ஈ) _Cத' 

 

வி்டக8 :    1  அ      2  இ     3  ஆ     4  இ          5  ஆ 

   _Cத' ஒPமதி!ெப1 வினாTக8 

1. ேவைலவா`!" உலகி' ெவKறிகரமாக aைழவதK  சிறBத கடX3சSீC ேபாEற< ---------------

ஆ �. 

   அ)  க'வி     ஆ) அறிX      இ) ேமலா1ைம      ஈ) ேமKக1ட அைன9<� 

2. aகAேவாA சாABத சBைத!பC9த' கP9தாTக� எEப< ெபP நிQவன=களிE -----------------

பிரதிபலி!பதா �. 

   அ) சிறபீCபாS[E       ஆ) நட9ைத விதியிE        இ) ேமலா1ைம கPவிகளிE 

   ஈ) பணdதியான அைம!பிE 

3. -------------- எEற ேகாSபாC சBைத நைட6ைறகைள தZAமானிTகிEற<. 

   அ) வா= ேவாA ஜாTகிரைத    ஆ) விKேபாA ஜாTகிரைத   இ) aகAேவாA ஜாTகிரைத 

   ஈ)  உKப9தியாளA ஜாTகிரைத 

4. _KQ ( A )  : திP.ப1[S ஜவஹAலா' ேநP அவAகள< நிAவாக9 திறைமையg�,  
                ேமலா1ைம9 திறைனg� அவர< மKெறாP வ[வமான அவர< மகளான  
                  திPமதி. இBதிரகாBதி அவAகளிE அ9 திறEகேளாC ஒ!பிSC பாATக  
                  இயலா<.         

       காரண� (R) :  திறE எEப< நபPT  நபA, நாSCT  நாC, மாQபடT _[ய<.  

         
 அ)  A மKQ� R இர1C� ச> ஆனா' R எEப< ச>யான விளTக� அ'ல.  

      ஆ)  A மKQ� R இர1C� ச> . ேமh� R எEப< ச>யான விளTக�  

      இ)  A ச> ஆனா' R தவQ  

      ஈ)  A தவQ ஆனா' R ச> 
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5. ேமலா1ைம iழKசியி' இட� ெபறாத< ---------------- 

   அ) திSடமிட'  ஆ) ெசய'பட'   இ) கSC!பC9த'  ஈ) ேமKக1டவKறி' ஏ<மி'ைல 

6. தவறான _KQ எ<? 

 அ) ேமலா1ைம எEப< ஒP சlக ப[நிைலயாகT கPத!பCகிEற<.  

 ஆ) ேமலா1ைம எEப< ேநர[யாக மனித வள9<டE ெதாடA"ைடய<.  

 இ) ேமலா1ைமயிE ேநாTக� பணியாளAக8 ஒ9<ைழ!"  மKQ�   Wவாக இைணB<   

           பணியாKறி அவAகளிE ெசய'திறE lல� உQதி ெச`வ< ஆ �. 

 ஈ)  நிQவன அைம!பிE வாIவி' ேமலா1ைமைய விட, நிQவன அைமவிடேம    

          அைன9ைதg�  விட  மிக 6Tகியமானதா � 

7. ெபாP9<க 

1) அறிவிய',கSைட விர' விதி அ'ல   ---   a. ஒKQைம உணAX  

2) இணTக�, ச3சரவிEைம                 ---   b. தரவ>ைச ெதாடA 

3) ஆைணg>ைம                            ----   c.  W ஒKQைம 

4)  W பிைண!"ணA3சி                    ---   d. ேமலாள>E தனி!பSட தZA!"களிE 6[X 
 

              1         2     3      4 
        அ.      c       d      a      b        
          ஆ.      d       a      b      c  
           இ.      a       b      c      d 
           ஈ.       c       a      d      b 

8. _KQ ( A )  : மனித வள�, இயBதிர�, பண�, க3சா! ெபாPSக8 ஆகியவKைற    
                ஒP=கிைண9<, வியாபார நிQவன9திE இலT கைள அைடய3 ெச`வதE  

                      lல� ேமலா1ைமT ெகா8ைககைள ப>ேசாதிTக 6[g�.  
       காரண� (R) :  ேமலா1ைம எEப< ஒP aSபமான அறிவியலா �. ஏெனனி'  
                          அறிவியலி' ெகா8ைககைள அ'ல< த9<வ=கைள ஒP ஆ`வக9தி'  
                          ப>ேசாதி9< அவKைற மிக3 ச>யாகX�, aSபமாகX� நிrபிTகலா�  
                          அ'ல< நிrபிTக இயலாம' ேபாகலா�.    

         அ)  A மKQ� R இர1C� ச> ஆனா' R எEப< ச>யான விளTக� அ'ல.  

      ஆ)  A மKQ� R இர1C� ச> . ேமh� R எEப< ச>யான விளTக�  

      இ)  A ச> ஆனா' R தவQ  

      ஈ)  A தவQ ஆனா' R ச> 

9. ச>யான _KQ எ<? 

 அ) நிAவாக9ைதவிட ேமலா1ைம உயABத< 

 ஆ) ேமலா1ைம எEப< ஒP கைல ஆ � 

 இ)  நிAவாக� எEப< ஒP கைல எEப< அைனவ>E கP9தா � 

  ஈ) ேமலா1ைம3 ெசய'6ைறT  பல ேநாTக=க8 உ8ளன  

10. எBத நாSC நிலTக> iர=க9தி' பணியாKறிய அ[ைமகைள ேசாதைன ெச`ததE lல� 

திP. F.W.ேடலA அறிவிய' அu 6ைறயிைன ெகா1CவBதாA?  

    அ) ஆ!பி>Tகா    ஆ) ெதEஅெம>Tகா   இ) ெகா>யா   ஈ) இ=கிலாB< 

11. கீIக1டவAகளி' யாரா' ேமலா1ைமT �, பணியாளAகvT � மிக3 சிறBத ஒKQைம 

இPTக ேவ1Cெமன வலிgQ9<!பCகிEற<? 

   அ) ேடலA      ஆ) ேபாய'      இ) ேமேயா    ஈ) ேஜTக!  
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12. மர" வழி ேமலா1ைம எBதநாSC நிQம=களி' நைட6ைறயி' உ8ளன? 

   அ)  இBதியா   ஆ) சினா   இ) சி=க!RA   ஈ) ஜ!பாE 

13. நவ Zன ேமலா1ைமயிE தBைத ------------- 

    அ) ேஹEறி ேபாய'   ஆ) F.W.ேடலA   இ) ேஜTக!   ஈ) பீSடA [ரTகA 

14. தவறான _KQ யா<? 

அ) பரBத அளX8ள ேமலா1ைம! பர!பி',  ைறவான அதிகார! ப[நிைல மSட=க8  

    இPT �. 

        ஆ)  Qகிய ேமலா1ைம! பர!பி', அதிகார! ப[நிைல மSட=க8 மி B< இPT �. 

இ)  அதிகார! ப[நிைல மSட=க8 மி B< இPBதா', தகவ' ெதாடA" ெபPமளX  

     பாதிTகா< 

ஈ)  ேமலா1ைமயிE வ Z3ெச'ைலயான<, பரBத மKQ�  Qகிய தEைம உைடய<. 

15. ேவQபSட ஒEQ எ<?  

          அ) அறிவிய', கSைட விரலிE விதி அ'ல     ஆ) மன!"ரSசி 
   இ) அதிகார6� ெபாQ!"�                       ஈ) இணTக�, ச3சரவிEைம 

 
II.  Qவிைட வினாTக8 

1. ேமலா1ைம எEறா' எEன? 
� ேமலா1ைம எEப< மKறவAகளிE 6யKசி  மKQ�  ஒ9<ைழ!"டE  

ேநாTக=கைள எ`<� ஒP  கைலயா �. 

 

2. ேமலா1ைமT கPவிகைள! பS[யலிCக. 
i) கணTகிய'  

ii) வணிக3 சSட=க8,  

iii) உளவிய' 

iv) "8ளியிய' 

v) ெபாPளிய'  

vi) தரX ெசயலாTக�  

 

3. ேமலாளA எEபவA யாA?  
� ஒP நிQவன9திE ேமலா1ைமைய ஏKபவA, ேமலாளA ஆவாA 
� ேமh�, ேமலாளA எEபவA, எEன பணிTகாக ஒPவA நியமிTக!பCகிEறாேரா, 

அதK 9 ேதைவயான தனி9திறE ெபKறவராக இP!பவAதாE ேமலாளA எEபவA 

ஆவாA. 

 

4. அதிகார� எEபதE ெபாP8 தPக. 
� அதிகார� எEப< ஒP அhவலA, தE கீIபணியாளAகvT  ஆைணயிC� 

உ>ைமையT  றிTகிEற<. 
 

5. ேமKபாAைவ வ Z3ெச'ைல எEபதE ெபாP8 யா<? 
� ஒP உயA அhவலரா', திறைமயாக ேமலா1ைம ெச`ய!பC� கீI!பணியாளAகளிE 

எ1ணிTைகைய ேமலா1ைமயிE வ Z3ெச'ைல  றிTகிEற<. 
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III. சிQ வினாTக8 
1. ேமலா1ைம வைரவிலTகண�  தPக. 

� ேமலா1ைம  றி9த ெபா<வான வைரவிலTகண� : 

� “நிQவன9திE பணியா8கைளg�, வள=கைளg� ெகா1C த Bத திSட=க8 

lலமாகX�, ஒW=கைம!" lலமாகX�, உ>ய ஊT வி!" lலமாகX�, த Bத 

கSC!பாS[Eப[g� அBநிQவன9திE ேநாTக=கைள அQதியிSC அவKைற அைடய 

விைழg� ஒP தனி!பSட ெசய'பா=ேக ேமலா1ைமயா �.” 

( அ'ல< ) 

� “ேமலா1ைமஎEப< பEேனாT  ெசய', அ< வியாபார9ைத ேமலா1ைம 

ெச`கிEற<. ேமலாளைர ேமலா1ைம ெச`கிற<. ேமh� பணியாளைரg�, 

பணியிைனg� ேமலா1ைம ெச`கிற<” – பீSடA.F. [ரTகA 

 

2. ேமலா1ைம கைலயா? அறிவியலா? 
� ேமலா1ைம எEப< ஒP கைலg� அ'ல, அறிவியh� அ'ல, இர1[E 

ெதா !பா �.  

� ஆனா', அறிவிய' RAவமாக ேமலா1ைமT ேகாSபாCகைளg�, ேமலா1ைம9 

திறEகைளகைளg� ெவளி!பC9தி, ேபாS[ நிைறBத ெதாழி' வணிக உலகி' 

நிQவன9திE இலT கைள இயEறவைர நிைறேவKQகிற<. 

 

3. ேமலா1ைமைய நிவாக9திலிPB< ேவQபC9<க. 
வ. 

எ1 
அ[!பைட ேமலா1ைம நிAவாக� 

1 ெபாP8 மKறவAகளிE 6யKசி  
மKQ�  ஒ9<ைழ!"டE  
ேநாTக=கைள எ`<� ஒP  
கைல ேமலா1ைம ஆ � 

நிQவன9ைத நிAவாகி!பதKகான 
ெசய'6ைறேய நிAவாக� 
ஆ � 

2 அதிகார� ம9திய மKQ� கீIமSட 
அளவி' 

உயAமSட அளவி' 

3 ப=  நிைறேவKற� 6[ெவC9த' 

4 6Tகிய நபA ேமலாளA நிAவாகி 

5 பணி நிAவாக� மKQ� ஆvைம சSட� மKQ� தZAமானி9த' 

6 ெதாடA" 
தEைம 

ெகா8ைககைள 
ெசய'பC9<த' 

ெகா8ைககைள உPவாT த' 

7 கவன� 
ெசh9<த' 

ேமலா1ைம! பணி வைரயQTக!பSட வள=கைள 
6[Bத வைரயி' ஒ<TகீC 
ெச`த' 

 

4. ேடல>E ேமலா1ைம த9<வ=க8 யாைவ? 
1) அறிவிய', கSைட விரலிE விதி அ'ல 
2) இணTக�, ச3சரவிEைம 
3) மன!"ரSசி 
4) தனிமனித9 த9<வ� அ'ல, ஒ9<ைழ!" 
5) ஒ|ெவாPவPT � அவரவர< திறைமT � ெசழி!"T மான வளA3சி 
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5. ேமலா1ைமயிE வ Z3ெச'ைலைய தZAமானி!பைவ எைவ? 
� ஒP உயA அhவலரா', திறைமயாக ேமலா1ைம ெச`ய!பC� 

கீI!பணியாளAகளிE எ1ணிTைகைய ேமலா1ைமயிE வ Z3ெச'ைலைய 

தZAமானிTகிEற<. 

IV. ெபP வினாTக8 

1. ேமலா1ைமT  பீSடA [ரTக>E ப=களி!" யா<? 
� “ேமலா1ைம எEப< பEேனாT  ெசய', அ< வியாபார9ைத ேமலா1ைம 

ெச`கிEற<. ேமலாளைர ேமலா1ைம ெச`கிற<. ேமh� பணியாளைரg�, 

பணியிைனg� ேமலா1ைம ெச`கிற<” – பீSடA.F. [ரTகA. 

� பீSடA [ரTகA தன< வைரவிலTகண9தி', ேமலா1ைமயிE lEQ பணிகvT  
6Tகிய9<வ� (அ) அW9த� தB<8ளாA. 

          அைவகளாவன: 
i) வணிக9ைத ேமலா1ைம ெச`த' 

ii) ேமலாளைர ேமலா1ைம ெச`த' 

iii) பணியாளAகைளg�, பணிையg� ேமலா1ைம ெச`த' 

� இதி' ஏேத~� ஒEQ விCபSடாh�, எ|வித ெசயைலg� ேமலா1ைம ெச`ய 
இயலா<, ேமh� வணிக நிQவன9ைதேயா அ'ல< ெதாழி' சlக9ைதேயா 
நிAவகிTக இயலா<.  

� பீSடA [ரTகA எEபவA _KQ!ப[, ஒP ேமலாளA ேமK_றிய lEைறg� 
திறைமயாக சமE ெச`<, ஒP=கிைண9< ெசய'பட ேவ1C�. 

� எனேவ ஒ|ெவாP வணிக9திh� அதE ேமலாளA �IநிைலTேகKப மாKறிT 

ெகா8v� தEைம ெகா1டவராகX�, வியாபார9திK  உயிA ெகாC!பவராகX� 

ெசய'பCகிறாAக8.  

� திற�பSட, ெச�ைமயான ேமலா1ைம இ'லாம', மனித வள=கைளg�, 

ெபாPSகைளg�, நிதி வள=கைளg�, திறைமயாக ஒ<TகீC ெச`யX� மKQ� 

6Wைமயாக! பயEபC9தX� இயலா<. 

 

2. ேமலா1ைம3 ெசய'6ைறகைள வி>வாக விளT க. 
1. ேமலா1ைம எEப< ஒP=கிைண9த' 

� ஒP ேமலாளA எEபவA அBநிQவன9திE மனிதவள�, இயBதிர=க8, ெபாPSக8 
மKQ� பண� ஆகிய நாE  வள=கைளg� அதEெசய'பாCகைளg� திற�பட 
ஒP=கிைணTகேவ1C�. 

2. ேமலா1ைம ஒP  ெசய'6ைற 
� ஒP ேமலாளA திSடமிட', ஒW=கைம9த', பணியமA9த', இயT வி9த' மKQ� 

கSC!பC9<த'ஆகியவKறிE lல� வள=கைள திற�பட ஒP=கிைண9த' 
ெச`கிறாA. 

3. ேமலா1ைம எEப< ஒP திSடமிSட ெசய'6ைற 

� 6E_S[ேய திSடமிSட ேநாTக=கைளg�  றிTேகா8கைளg� அைடவதKகாக 
இயTக!பCகிEற<.  

� ஒP  றிTேகா8 இ'லாம' நா� எBத இட9ைதg� அைடய 6[யா< அ'ல< ேசர 
ேவ1[ய இட9திைன அைடவதKகான வழிைய பிEபKற6[யா<.  

� அதாவ< ேமலா1ைமg�, நிQவன6� ஒP  றி!பிSட ேநாTக9ைத ெகா1[PTக 
ேவ1C�.  
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4. ேமலா1ைம எEப< ஒP சlக ெசய'பாடா � 

� இ< மKறவAக8 lல�  றி!பிSட ெபாPைள ெபQவதKகான கைல 
ஆ �. 

5. ேமலா1ைம எEப< ஒP iழKசியான ெசய'6ைற 

� ேமலா1ைம திSடமிட' - ெசய'பாC - கSC!பC9த'- மQதிSடமிட' ஆகிய 

iழKசிைய பிரதிபலிTகிEற<.  

� அதாவ< திSடமிட!பSட இலTைக அைடவதKகான ஒP தKேபாைதய 

ெசய'6ைற ஆ �. 

 

3. அறிவிய' RAவ ேமலா1ைமT ேகாSபாCக8 யாைவ? 
1) அறிவிய', கSைடவிர' விதி அ'ல 

� நிQவன9திE திறைன உயA9<வதKகாக “கSைடவிர'விதி 6ைற”T  பதிலாக 
அறிவிய' RAவ ேவைல! ப !பா`X lல� வளA3சியைடBத 6ைறக8 
பயEபC9த!பட ேவ1C�. 

� கSைடவிர' விதி எEப<, ேமலாளA தன< தனி!பSட தZA!"க8 அ[!பைடயி' 
எCTக!பC� 6[X ஆ �.  

� ேடல>E கP9<!ப[, இP�"9 தகCகைள பாT� காAகளி' ஏKQவ< ேபாEற 
சாதாரண சிறிய உKப9தி நடவ[TைககைளT _ட, அறிவிய' RAவமாக திSடமிட 
இயh�.  

� இ< மனித திறைனg�, ேநர9ைதg� ேசமிTக உதX�.  
� காரண=க8, விைளXக8, இவKறிKகிைடேய உறXகைள அறிவிய' 

அ[!பைடயிலான விசாரைண lல� 6[Xக8 எCTக!பட ேவ1C�. 
2) இணTக�, ச3சரவிEைம 

� ேமலா1ைமT �, பணியாளAகvT � மிக3 சிறBத ஒKQைம இPTகேவ1C� 
எEபைத ேடலA வலிgQ9<கிறாA.  

� ேமலா1ைமT �, பணியாளPT � இைடேய 6ர1பாC ஏKபC� ேபா< அதE 
lல� ேமலா1ைமேயா அ'ல< பணியாளAகேளா ஆதாய� அைடB<விடT _டா<.  

� ேமலா1ைமg�, பணியாளAகv� மKறவ>E 6Tகிய9<வ9ைத உணர ேவ1C�.  
� இBதநிைலைய அைடய ேமலா1ைமT � பணியாளPT � 6Wைமயான 

மன!"ரSசிைய ேடலA 6EெமாழிகிறாA. 
� நிAவாக�, பணியாளAக8 இ|விPவPT � மKறவA மீதான மன!பா= �, 

க1ேணாSட6� 6Kறாக மாற ேவ1C�.  

� ஒ|ெவாP 6தலாளிg� தன< ெசழி!ைப தன< பணியாளAகளிE ெசழி!" lலேம 
அைடய 6[g� எEபைத எ!ேபா<� மனதி' இP9தேவ1C�. இ< 

1) இலாப உப>ைய பணியாளAகேளாC பகிAB< ெகா8ள' 

2) பணியாளAகvT  பயிKசி அளி9த' 

3) ேவைல! பகிAX 

4) ஒKQைமஉணAX 

5) ேநAமைற மனநிைல 

6) ஒW= ணAX 

7) ேநAைம  ேபாEறவKறிE lலேம சா9திய�.  

� நிAவாக� தன< உப>யான இலாப9ைத, தன< பணியாளAகvடE பகிAB< ெகா8ள 

எ!ேபா<� தயாராக இPTகேவ1C�.  
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� அ< ேபால பணியாளAகv� தன< நிQவன9திE இலT கைள ெவKறிகரமாக 

அைடய தன< 6W ஒ9<ைழ!ைபg�, க[ன உைழ!ைபg� ந'க எ!ேபா<� 

தயாராக இPTகேவ1C�.  

3) தனி மனித9<வம'ல, ஒ9<ைழ!" 
� இTேகாSபாC, ச3சரX இEறி ஒKQைம எEற ேகாSபாS[E வி>வாTக� ஆ �.  
� இTேகாSபாC ெதாழிலாளA மKQ� நிAவாக9திE பர�பர ஒ9<ைழ!பிE மீ< 

அW9த9ைத ஏKபC9<கிEற<.  
� ஒ9<ைழ!", பர�பர ந�பிTைக, ந'ெல1ண உணAX ஆகியைவ ேமலாளA மKQ� 

ெதாழிலாளA ஆகிய இPவ>ட6� ேமேலா=கி இPTகேவ1C�.  
� இதE உ8ேநாTக� எEப< அக! ேபாS[கைள ஒ9<ைழ!பாக மாKQவ< ஆ �.  
� நிAவாக� மKQ� ெதாழிலாளAக8 இ|விPவP� ஒ|ெவாPவ>E 

6Tகிய9<வ9ைத உணர ேவ1C�.  
� ெதாழிலாளAக8 நிAவாக9திE ஒP ப தியாக கPத!பட ேவ1C�. ேமலா1ைமயி'  
� 6[ெவCT � ெசய'6ைறயி' ெதாழிலாளAகைளg� ப=ேகKக3 ெச`யேவ1C�.  
� நிAவாக� ெதாழிலாளAகளிE ஆTகRAவமான ஆேலாசைன வரேவKக ேவ1C�. 

அ!பய~8ள ஆல�ே◌ாசைனக8உKப9தி3 ெசலைவ ைற!ப<, அ'ல<  

4) ஒ|ெவாP நபP� அவர< மிக3சிறBத திற~ட~� மKQ� ெசழி!"ட~� 
வளA3சியைடத' 

� எBத ஒP  ெதாழிலைம!பிE திற~� அதE ெதாழிலாளAகளிE திறைமகைளg� 

திறEகைளgேம ெபPமளX சாAB<8ள<. வி�ஞான அu 6ைற lல� 

உPவாTக!பSட சிறBத உKப9தி 6ைறகைள அறிB< ெகா8ள ெதாழிலாளAகvT  

உ>ய பயிKசி அளி9த' மிக அவசிய9 ேதைவயா �.  

� சிறBத உKப9தி திறைன எSCவதK  சிறBத ஊழியAகைள ேதAX திறைமயான, 

ெசய' திறமிTகவைகயி' அறிவிய'RAவ 6ைறயி' உ>ய பணியாளAகைள ேதAX 

ெச`ய ேவ1C�.  

� ெதாழிலாளAகளிE உட'த தி, மனமKQ� அறிX9திறE அ[!பைடயி' 

அவAகvT  உ>ய பணியிைன ஒ<Tகேவ1C�.  

� ெதாழி' நிQவன� அதிக இலாப� ஈSட திறைமயான ெதாழிலாளAக8 திற�பட 

உKப9தி! பணிகைள ேமKெகா8வாAக8. 

�  இ< ெதாழி' நிQவன� மKQ� ெதாழிலாளAக8 த9தம< திறைனg� ெசழி!ைபg� 

அைடவதK  உதவி! ">கிEற<. 

 

4. நவ Zன ேமலா1ைமT ேகாSபாCக8 விவ>. 
1) ேவைல! பகிAX 

� இTேகாSபாS[Eப[, ெதாழிலைம!பிE ெமா9த!பணி3 iைமg�, சிறிய பணிகளாக! 
பகிAX ெச`ய ேவ1C�.  

� ெதாழிலாளA ஒ|ெவாP ெதாழிலாளியிE திறைமTேகKப பணி ஒ<TகீC 
ெச`ய!பSC, அ!பணியி' அ9ெதாழிலாளி சிற!பீCபாC�, நி"ண9<வ6� அைடg� 
வ1ண�, ெதாழி'6ைற வளA3சிையg� பணி3 �ழைலg� உPவாTக ேவ1C�.  

2) அதிகார6�, ெபாQ!"� 
� இTேகாSபாC, த=கள< கSடைளயிE lல� விைளBத விைளXகvT  

ெபாQ!ேபKQT ெகா8vதைலT  றிTகிEற<.  

� அதிகார� எEப< ஒP அhவலA, தE கீIபணியாளAகvT  ஆைணயிC� 
உ>ைமையT  றிTகிEற<.  

� ெபாQ!" எEப<, அ|வாைணயிைன நிைறேவKற� கடைமையT  றிTகிEற<.  
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3) ஒW= 6ைற 

� இ< கீI!ப[த', மKறவAகளிட� 6ைற!ப[ நட9<த', அதிகார9ைத மதி9த' 
ேபாEறைவ ஆ �.  

� இ|ெவாW=  நிQவன� ெச�ைமயாக நைடெபற இEறியைமயாததா �. 

4) கSடைளெயாPைம 

� ஒ|ெவாP கீI!பணியாளP� ஒேர ஒP ேமலதிகா>யிடமிPB< மSCேம 
கSடைளகைள! ெபற ேவ1C�.  

� அவPT  மSCேம கSC!பSடவராக இPTகேவ1C�.  

� அ|வாறEறி ஒP கீI!பணியாளA, ஒEQT  ேமKபSட உயAஅதிகா>யிட� உயA 
ஆைணகைள! ெபKQ3 ெசய'பட ேவ1[யிPBதா', அ<  ழ!ப9ைதg� 
6ர1பாCகைளg� உPவாTகி விC�. 

5) ஒP 6ைன இயTக� 

� அைன9<9 ெதாடA"ைடய நடவ[Tைககைளg� ஒேர  Wவி' ைவTக ேவ1C�.  

� அT WவிK  ஒேர ெசய'திSட� இPTக ேவ1C�.  

� மKQ� அவAக8 ஒேர ேமலாள>E கீI பணியாKற ேவ1C�.  

� ஒேர ேநாTக9திைனT ெகா1ட ப'ேவQ நடவ[TைககvT  ஒேர ெசய'திSட� 
இ'லாம' இPT மாயிE அBேநாTக� நிைறேவறாம' ேபாகலா�. 

6) ெபா< நல~Tகாக தனி நல� "றTகணிTக!பட' ேவ1C� 

� நிAவாக� தனி!பSட ஆதாய=கைள ஒ<Tகி ைவ9< விSC நிQவன9திE 
ேநாTக=கைள மSCேம 6E நிQ9தேவ1C�.  

� எனேவ, தனி!பSட நபAகளிE தனி நலைன விட ெதாழி' நிQவன9திE ேநாTகேம 
அைன9ைதg� விட ேம�பS[PTக ேவ1C�. 

7) ஊதிய� 

� ஊதிய� எEப<, பணியாளAகளிE பணிT  ெகாCTக!பC� விைலயா �.  
� பணியாளPT  ெகாCTக!பC� ஊதியேம ெதாழிலாளAகைள ஊT விT � 

6தEைமயான ஊT வி`பவனாக இPB< உKப9திைய அதிக>!பதா', அவAகvT  
ேபாமான ஊதிய� வழ=க!பட ேவ1C�.  

� ஊதிய9திE அளX மKQ� ஊதிய வழி6ைறக8 நியாயமானதாகX�, 
ச>யானதாகX� அவAகளிE 6யKசிT  ஏKறதாகX� இPTகேவ1C�. 

8) ைமய!பC9தலிE  தர� 

� ெதாழி' நிQவன9திE அளைவ! ெபாQ9< ைமய நிAவாக9திE அதிகார� 
ெசh9<� நிைல இPTகேவ1C�.  

� 6[ெவCT � அதிகார� நிAவாக9திE உயAமSட9தி'  விB< கிட!பைதேய 
ைமய!பC9த' ெவளி!பC9<கிEற<. 

9) ஆைணg>ைம வ>ைச/ தரவ>ைச9 ெதாடA 

� ஆைணg>ைமயிE வ>ைச உயAமSட அhவல>டமிPB<, கீIமSட9தி' உ8ள 
பணியாளA வைர ப[!ப[யாக கீIேநாTகி வPவைத  றிT �.  

� உயAமSட9திலிPB< கீIமSட� வைர அைன9< ேமலாளAகைளg� அைன9< 
மSட=களிh� இைண!பதE lல� அதிகார!RAவமான ெதளிவான ஒP 
ஆைணg>ைம வ>ைச இPTகேவ1C� எEபைத இTேகாSபாC விளT கிEற<. 
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10) 6ைறைம 

� அதிகார!RAவ ெசய'6ைறக8 வழியாக ஒP நிQவன9திE ெசய'பாCக8 
நைட6ைற!பC9த ேவ1C�.  

� ெபாP8 6ைறைம பணியிட9தி' பா<கா!ைபg� உKப9தி9 திறைனg� 
உQதி!பC9தேவ1C�.  

� 6ைறைம எEப<, ஏKQT ெகா8ளT _[யதா �. நிQம விதி6ைறகvT  
உSபSடதாகX� இPTகேவ1C�. 

11) ேநAைம ெநறி 

� இTேகாSபாS[Eப[, பணியாளAக8 அE"டE நட9த!பட ேவ1C� மKQ� 
பணியிட9தி' நZதி6ைற உQதி!பC9த!பட ேவ1C�.  

� ேமலாளAக8 எ'லா! பணியாளAகைளg� எ|வித ேவQபாCமிEறி நியாயமாக 
பா பா[Eறி ஒேர நிைலயி' சமமாக! பாவி9< நட9த!பட ேவ1C�.  

� அைன9<! பணியாளAக8 மீ<� சமமான கவன� ெசh9த!பட ேவ1C�. 

12) பணியாளAகளிE காலவைரயைறயிE  நிைல9தEைம 

� இTேகாSபாS[Eப[, ஒP ெதாழி' நிQவன� ெச�ைமயாக இய=கேவ1Cெமனி', 
பணியாளAக8 ( றி!பாகேமலா1ைம! பணியாளAக8) அ[Tக[ நியமன� 
ெபQவ<� ேவைலைய <றB< விSC3 ெச'வ<� நிகழT _டா<. 

13) தE 6யKசி9 திறE 

� பணியாளAகளிE தE6யKசி9திறைன ஊT வி!பதE lல� ெதாழி' நிQவன9ைத 

பல!பC9தX� "திய வழி6ைற அறி6க!பC9தX� 6[g�.  

� ெதாழிலாளAகvT  திSட� தZSடX�, அ9திSட9ைத ெசய'பC9தX� தE~>ைம 

அளி!பதE lல� நிQவன9திE திறைன உயA9த வழி ஏKபCகிEற<.  

� "திய மKQ� சிறBத கP9<Tகைள ெதாழிலாள>டமிPB< ெபற 6[கிEற<.  

� இதElல� ெதாழிலாளAகைள ெதாழி' நிQவன9திE பணிகளி' மி Bத 

ஆAவ6டE ப=ேகKக3 ெச`ய6[g�. 

14)  W பிைண!"ணA3சி /  W ஒKQைம 
� இTேகாSபாS[Eப[, ேமலாளAக8 பணியிட9தி' தனி9தனியாகX�, சlகமாகX� 

பணியாளATகிைடயி', ஒKQைமைய வளA!பைத உQதி!பC9த ேவ1C�.  

� ஒPவைர ஒPவA ">B< ெகா8வதK �, ஒPவA மீ< ஒPவPT  ந�பிTைக 

ஏKபC� �ழைல உPவாT வதK � இ< உதX�.  

�  W ஒKQைம உணAX  றி9த பணிைய, றி9த கால ேநர9திK 8 ெச`< 6[Tக 

உதXகிற<. 

 

5. ேமலா1ைம வ Z3ெச'ைலயிE தாTக=கைள விளT க. 
� ஒP உயA அhவலரா' திறைமயாக ேமலா1ைம ெச`ய!பC� 

கீI!பணியாளAகளிE எ1ணிTைகைய ேமலா1ைமயிE வ Z3ெச'ைலைய 
 றிTகிEற<.  

� ேமலா1ைமயிE பர!பளX எEப<, ேமலாள>E கீI ேநர[யாக! பணியாKQ� 
கீIபணியாளAகளிE அளX ஆ �.  

� ேமலா1ைமயிEபர!" எEப< இர1CடE ெதாடA"ைடய<: 
1) தனி!பSட ேமலாளAகளிE பணியி' உ8ள மேனாபாவ9தி' ெச'வாT  

ெசh9<கிEற<. 
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2) ெதாழி' நிQவன9திE கSடைம!ைப தZAமானிTகிEற<. ேமலா1ைமயிE 
பர!" எEப<, நிAவாகT கSடைம!பிE கிைடமSட நிைலகேளாC 
ெதாடA"ைடய<. 

� ேமலா1ைமயிE வ Z3ெச'ைலயான<, பரBத மKQ�  Qகிய தEைம உைடய<. 
பரBத அளX8ள ேமலா1ைம! பர!பி'  ைறவான அதிகார! ப[நிைல மSட=க8 
இPT �.  

� ெதாழிலைம!பிE அ[!பைடT கSடைம!" எEப<, ெபயரளவி' இPT �. அ< 
ேபாலேவ  Qகிய ேமலா1ைம! பர!பி' அதிகார! ப[நிைல மSட=க8 மி B< 
இPT �. அைம!பிE _Sடைம!" உயரமாகஇPT �. 
1. இர1C நிQவனT கSடைம!"கv� த9தம< நEைமக8 மKQ� 

 ைறபாCகைளT ெகா1C இPTகிEற<. எனி~� உயரமான நிQவனT 
கSடைம!" எEப< சவா'கைள iம9<கிEற<. 

2.  Qகிய பர!பி' கீI!பணியாளAகளிE எ1ணிTைக மிகX�  ைறவாக 

உ8ளதா', அதிகமான ேமலாளAகைள நியமன� ெச`யேவ1[ உ8ள<. இதனா' 

அவAகvT  அதிக ஊதிய� வழ=கேவ1[ய நிைலயி' இ< அதிக� ெசலX 

பி[T � நிைலயாகT கPத!பCகிEற<. 

3. அதிகார! ப[நிைல மSட=க8 மி B< இPBதா', தகவ' ெதாடA" ெபPமளX 
பாதிTக!பC� நிைலT 3 ெச'ல மி Bத காலதாமத� ஏKபSC, அதைன3 
ெசய'பC9<வதிh� மி Bதகால தாமத� ஏKபCகிEற<. 

4. உயAமSட நிAவாக9திலிPB< ேமKபாAைவக8 ெநCBெதாைலX விலகி 
இP!பதா',ஒP=கிைண9த' மKQ� கSC!பC9த' இ'லாம' 
ேபா`விCகிEற< 

� இBத கSடைம!ைப பயEபC9<வதE lல�  QT 9 ெதாடA" வசதிக8 
எளிதாகிEற<.  

� ேமKபாAைவ பணியாளAக8 உயAமSட நிAவாக9ைத ெதாடA" ெகா8வ< 
எளிதாகிEற<.  

� பணி உயAX வா`!"க8 அதிக>9< ப'ேவQ ேவைலநிைலக8 கிைடT � தEைம 
உ8ள<. 

� சமமSடமான அைம!"T கSடைம!பி' பர!பளX அதிகமாக உ8ளதா', 
ேமலாளPT � கீI!பணியாளAகvT � இைடயிலான ேமKபாAைவ9 ெதாடA" 
சிTகலாகிEற<.  

� ேமலாளAகvT  தEகீI பணியாKQ� ெபP� எ1ணிTைகயிலான 
கீI!பணியாளAகைள நிAவகி!ப< மிகX� சிரமமாகிEற<.  

� ஒேர ேநர9தி' அைன9< கீI!பணியாளAகளிE பணி9திறைனg� கவனிTக இயலா<. 
� எ!ப[ இP!பி~� பரBதேமலா1ைம! வ Z3ெச'ைலயி' ேமலாளAகளிE 

எ1ணிTைக  ைறTக!பSC அதிகார! ப[நிைலமSட=க8  ைறவ<டE, உயA 
அhவலAகvT  வழ=க!பC� ஊதிய6� ேசமிTக!பCகிEற<.  

� இதElல� க1[!பான ேமKபாAைவ தளAB<, கீI!பணியாளAக8 தா=க8 
தளA9த!பSட பணி3�ழலி' பணி ">வதாக உணAகிறாAக8.  

� இதE lல�, iதBதிரமான iKQ3 �ழலி' உKசாக9<டE பணி">g� மனநிைலைய 
வளATகிEற<.  
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அ9தியாய� 2. ேமலா1ைம ெசய'பாCக8 

I. ச>யான வி்ைடைய ேதABெதC 

1. ேமலா1ைம ெசய'பாCகளி' 6தEைமயான< எ<?  

   அ) "<ைம!பC9<த'          ஆ) கSC!பC9<த'   இ) திSடமிCத'  ஈ) 6[ெவC9த' 

2. பிEவPவனவKQ8 எ< 6Tகிய ெசய'பாC அ'ல?  

   அ) 6[ெவC9த'   ஆ) திSடமிCத' இ) ஒW=கைம9த' ஈ) பணிTகமA9<த'  

3. ேவைல!பகிAX  W வா>யாக அ'ல< பி>X வா>யாக உ8ள< ---------- எனX� 

அைழTக!பCகிற< 

   அ) ஒP=கிைன9த'  ஆ) கSC!பC9<த'   இ) பணிTகமA9<த'  ஈ) ஒW=கைம9த' 

4. பிEவPவனவKQ8 ச>பாA!" ெசய'பாC எ<? 

   அ) திSடமிCத'    ஆ) ஒW=கைம9த'  இ) பணிTகமA9<த'  ஈ)  கSC!பC9<த' 

விைடக8 : 

1.  இ     2. அ      3. ஈ      4. ஈ 

        _Cத' ஒPமதி!ெப1 வினாTக8 

1. ேமலா1ைம ெசய'பாCகைள -------------- எEQ� அைழTக!பCகிEற<. 

 அ) ேமலா1ைமயிE ெசய'6ைற    ஆ) ேமலா1ைம ேகாSபாC  

  இ) ேமலா1ைம அ[!பைட            ஈ)   ேமலா1ைம கSC!பாC 

2. ேமலா1ைம ெசய'பாCகைள ------------ பி>Xகளாக வைக!பC9தலா� 

  அ) ஐB<     ஆ)  நாE     இ) lEQ    ஈ) இர1C  

3. ேவQபSட ஒEQ எ<? 

         அ)  திSடமிCத'   ஆ) "<ைம!பC9<த'  இ) ஒW=கைம9த'   ஈ) இயT த' 
 

4. -------------- எEப< ேமலா1ைம ெசய'பாCகளி' 6தEைமயான<. 
 அ) இயT த'      ஆ) கSCபC9<த'      இ) திSடமிCத'     ஈ) ஒP=கிைண9த' 

5. "<ைம!பC9<தலா' யாA திP!தி அைடகிEறனA? 

 அ) aகAேவாAக8   ஆ) விKபைனயாளAக8   இ) இைடநிைலயAக8  ஈ) உKப9தியாளAக8 

6. ஒP அைம!" இல வாக ெசய'பCவதK  -------------- உதXகிற<. 

 அ)  திSடமிCத'  ஆ) 6[ெவC9த'  இ) இயT த' ஈ) ஒP=கிைண9த' 

7. ேவQபSட ஒEQ எ<? 

         அ)  6[ெவC9த'   ஆ) "<ைம!பC9<த'  இ) ஒW=கைம9த'   ஈ) ெதாடA" 
8. தவறான _KQ எ<? 

  அ) பணிT  ெபாP9தமான நபAகைள மSC� ேதABெதC!ப<, பணிTகமA9<த' ஆ � 

  ஆ) ஒP ேமலாளA, ஒP நிQவன9திE பிரதிநிதியாக ெசய'பட ேவ1C� 

  இ) ெசய�Tகமளி9த' lலேம நிQவன9திE ேநாTக=கைள அைடய 6[g� 

  ஈ)  திSடமிCத' இ'லாம' எBத ஒP கா>ய6� ெச`ய6[யா< 

 

II.  Q வினாTக8 

1. திSடமிCத' எEறா' எEன? 
� திSடமிCத' எEப<, வP=கால ேதைவகைள! RA9தி ெச`வதKகான ஒP 

ஆTகRAவமான மதி!பீC ஆ �. 

� திSடமிCத' எEப<,  6E_S[ேய 6[ெவC!பைதT  றிTகிற<. 
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2. ெசய�Tகமளி9த' எEபதE ெபாP8 தPக. 

� ஒP பணிைய விைரவாக ெச`< 6[!பைதg�, பணியாளAகளிE பணியிE மீதான 

விP!ப9ைத வளA!பைதg� ெசய�Tகமளி9த' எEற ெசா' உ8ளடTகிg8ள<. 

 

3. பணியாளAகைள யாரா' கSC!பC9த 6[g�? 
� யாPT  பணி வழ= � அதிகார� வழ=க!பSC நியமிTக!பSC8ளாAகேளா, 

அவAக8 பணியாளAகvT  பணிகைள எC9<3 ெசEQ, நியமிTக!பSட பணியிைன 

வழ= தh�, அதKகான ெபாQ!பிைன ஏKQT ெகா8vதh�, பணியாளAகைள 

கSC!பC9<தh� ேபாEற பணியிைன ேமKெகா8வA. 
 

4. ஒP=கிைண9தலிE ெபாP8 பKறி நZ=க8 அறிவ< எEன? 
� அைன9< தனிநபAகvைடய ெசய'களிE ஒP=கிைண9த', ப'ேவQ திறEக8 

உ8ள தனிநபAக8, நிQவன9தி' பணி">த' ஆகியன ெபா< ேநாTக=களி' மிகX� 

ெவKறிகரமான சாதைன பைடTக வழிவ 9<3 ெச'h�, ஒ|ெவாP நிAவாக 

ெசய'பாCகv� ஒP=கிைண9தலி' உ8ளட=கிg8ள<.  

 

5. ேமலா1ைமயிE <ைண ெசய'பாCகைள பS[யலிCக 
1. "<ைம!பC9<த'    2. பிரதிநிதி9<வ�   3. 6[ெவC9த'   4. தகவ' ெதாடA" 

 

      _Cத' வினாTக8 

1. ேமலா1ைம ெசய'பாCகளிE உ8ளடTக� யா<? 
� ேமலா1ைம ெசய'பாCக8 ேநர திSடவSட�, நிQவன9திE திSடவSட� மKQ� 

நாS[E திSடவSட� ஆகியவKைற உ8ளடTகிய<. 

 

2. ேமலா1ைம ெசய'பாCக8 எ9தைன வைக!பC�? அைவ யாைவ? 
� இர1C வைக!பC�. 

அைவயாவன, 

1) 6Tகிய ெசய'பாCக8 

2) <ைண ெசய'பாCக8 

 

3. ஒP ெசயைல ெசய'பC9<வதK  6E" திSடமிCத' அவசியமா? ஏE? 
� திSடமிCத' அவசிய� 

� ஏெனனி', திSடமிCத' இ'லாம' எBத ஒP கா>ய6� ெச`ய 6[யா<. 

� தKேபாைதய நடவ[Tைககைள நிQவ!பSட இலTகிKேகKப ச>ெச`< ெகா8ள 

திSடமிட' அவசியமாகிற<. 

 

4. கSC!பC9<� ெசய'பாC எEறா' எEன? 
� 6E_S[ேய நிAணயிTக!பSட தர அல கvடE, உ1ைமயான ெசய'திறைன, எ< 

ஒ9திைசTக உதவி ">கிறேதா, அ< கSC!பC9<� ெசய'பாC ஆ �. 
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5. "<ைம!பC9<த' எEப< பKறி நZவ ZA அறிவ< யா<? 
� வியாபார உலகி' ெச`ய!பC� மாKற=கைள எதிAெகா8ள, ஊழியAகைளg� 

அைம!ைபg� தயாA நிைல!பC9<� ெசய'பாC, "<ைம!பC9<த' ஆ �. 

 

 

III. சிQவினாTக8 

1.  றி!" வைரக :  
அ) ஒW=கைம9த'  ஆ) பணிTகமA9<த' 

         அ) ஒW=கைம9த' 
� ஒP அைம!பிE உQ!பினAகvT  இைடயி', இணTகமான உறைவ 

ஏKபC9<வ<�, ஒP வைல! பிEன' ேபாEற அைம!ைப, அவAகள< 

உறXகvT  இைடயி' உPவாT � ெசய'6ைறேய ஒW=கைம9த' ஆ �. 

        ஆ) பணிTகமA9<த' 
� ெபாP9தமான நபAகைள, ெபாP9தமான ேவைலT  அமA9<� ெசயைலT 

 றி!பதா �.  
� பணிT  ெபாP9தமான நபAகைள ேதABெதC!ப<, ேதைவயான நபAகvT  பயிKசி 

அளி!ப<, சிறBத நபAகvT  பதவி உயAX அளி!ப<, பைழய நபAகvT  ஓ`X 
அளி!ப<, அைன9< நபAகளிE ெசய'திறEகைள மதி!பீC ெச`வ< மKQ� 
பணியாளAகvT  ேபா<மான ஊதிய� வழ= வ< ஆகியன பணிTகமA9<தலி' 
அட=கிg8ள<.  

� பணியாளAகைள9 ேதAX ெச`த' மKQ� திறைமயான பணியாளAகvT  

பணியிடமளி9த' ெசய'பாCகைள, பணிTகமA9<த' உ8ளடTகிg8ள<. 
 

2. இயT தலிE 6Tகிய9<வ� எEன? 
� தKேபாைதய இலT கைள சாதிT � ெபாPSC ெதாடA3சியான அ[!பைடயி' 

ெசய�Tகமளி9த', 6EனணியிலிP9த', வழிகாSCத', மKQ� கீIநிைல! 

பணியாளAகvடE ெதாடA" பC9<த' ேபாEறன இயT தைலT  றிTகிற<.  

� அைம!பிE இலT கைள நிைறேவKQவதK  இயT வி9த' 6Tகிய9<வ� 

வா`Bததாக உ8ள<. 

 

3. 6[ெவC9த' 6TகியெமEQ நZ=க8 ஏE நிைனTகிறZAக8? 
� ஒP அைம!பிE ஒ|ெவாP பணியாளP� ப'ேவQ எ1ணிTைகயிலான 

6[Xகைள ஒ|ெவாP நாv� எCTகிEறனA.  

� ஒP அைம!" இல வாக ெசய'பCவதK  6[ெவC9த' உதXகிற<. 

 

4. ெதாடA"பC9<த' ெசய'பாS[E ப=  யா<? 
� ெதாடA" எEப<, மனித எ1ண=கைள, க1ேணாSட=கைள அ'ல< 

கP9<Tகைள, ஒP நபA மKெறாP நபPT  ப>மாKற� ெச`வைதT  றிTகிற<.  
� எEன ேவைல ெச`ய!பட ேவ1C�? அ< எ=ேக ெச`ய!பட ேவ1C�? அ< 

எ|வாQ ெச`ய!பட ேவ1C�? அ< எ!ேபா< ெச`ய!பட ேவ1C�? எEப< பKறி 
ெதாழிலாளAகvT  ெத>விTக!பட ேவ1C�.  

� ேவைலைய ஒW= பC9<வதK �, நடவ[Tைககைள ஒP=கிைண!பதK � 

ெதாடA" உதXகிற<. 
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5. ெசய�Tகமளி9தலிE நEைமகைள  றி!பிCக. 
� ெசய�Tகமளி9த' lலேம  நிQவன9திE ேநாTக=கைள அைடய 6[g�.  

� ஒP பணிைய விைரவாக ெச`< 6[Tக 6[g�  

� பணியாளAகvT , பணியிE மீதான விP!ப9ைத ஏKபC9த 6[g�. 

� ஒP வளமிTக தைலைமயிE கீI ெசய'பட ைவTக 6[g�.  

 

IV. ெபP வினாTக8 
1. ேமலா1மயிE 6Tகிய பணிகைள _றி விளT க 

� திSடமிCத', ஒW=கைம9த', பணிTகமA9<த', இயT த', ெசய�Tகமளி9த', 

கSC!பC9<த' மKQ� ஒP=கிைண9த' ஆகியைவ ேமலா1ைமயிE 6Tகிய 

ெசய'பாCக8 ஆ �. 

1) திSடமிCத'  
� திSடமிCத' எEப<, ேமலா1ைமயிE ெசய'பாCகளி' 6தEைமயான< ஆ �.  

� திSடமிCத' இ'லாம' எBத ஒP கா>ய6� ெச`ய6[யா<. 

� திSடமிCத' எEப<, வP=கால ேதைவகைள! RA9தி ெச`வதKகான ஒP 

ஆTகRAவமான மதி!பீC ஆ �. 

� திSடமிCத' எEப<, 6E_S[ேய 6[ெவC!பைதT  றிTகிற<. 

� எனேவ, ெசய'பCவதK  6EதிSடமிCத' இPTகேவ1C�. 

2) ஒW=கைம9த'  
� ஒP அைம!பிE உQ!பினAகvT  இைடயி' இணTகமான உறைவ 

ஏKபC9<வ<�, ஒP வைல!பிEன' ேபாEற அைம!ைப அவAகள< உறXகvT  

இைடயி' உPவாT � ெசய' 6ைறேய ஒW=கைம9த' ஆ �. 

3) பணிTகமA9<த' 
� ெபாP9தமான நபAகைள, ெபாP9தமான ேவைலT  அமA9<� ெசயைலT 

 றி!பதா �.  
� பணிT  ெபாP9தமான நபAகைள ேதABெதC!ப<, ேதைவயான நபAகvT  பயிKசி 

அளி!ப<, சிறBத நபAகvT  பதவி உயAX அளி!ப<, பைழய நபAகvT  ஓ`X 
அளி!ப<, அைன9< நபAகளிE ெசய'திறEகைள மதி!பீC ெச`வ< மKQ� 
பணியாளAகvT  ேபா<மான ஊதிய� வழ= வ< ஆகியன 
பணிTகமA9<தலி'அட=கிg8ள<.  

4) இயT வி9த' 

� தKேபாைதய இலT கைள சாதிT � ெபாPSC ெதாடA3சியான அ[!பைடயி' 

ெசய�Tகமளி9த', 6EனணியிலிP9த', வழிகாSCத', மKQ� கீIநிைல! 

பணியாளAகvடE ெதாடA" பC9<த' ேபாEறன இயT தைலT  றிTகிற<.  

� அைம!பிE இலT கைள நிைறேவKQவதK , பணியாளAகைள இயT � ெபாPSC 
iKறறிTைகக8, அறிXQ9த'க8 ைகேயCக8, ெச`திமட'க8, அறிவி!" 
பலைகக8, _Sட�, ப=ேகK" இயTக� ஆகியவKறிE lலமாக பணியாளAகvT  
ேதைவயான அைன9< விபர=கvT � உ>ய தகவ' ெத>விTக!பCகிற<. 

5) கSCபாCகா9த' 
� ஊTக ஊதிய உயAX மKQ� பதவி உயAX அளிT � 6[Xகைள எC!பதK �, 

பணியாளAகளிE ெசய'திறைன மதி!பிCவதK �, கSC!பC9<த' ெசய'பாC 

பயEபCகிற<.  

�  ைறBத ெசய'திறE உைடயவAகைள அைடயாள� கா1பதK �,  ைறதZA 
பயிKசிகைள அவAகvT  வழ= வதK � கSC!பாSC ெசய'பாC உதXகிற<. 
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6) ஒP=கிைண9த' 
� அைன9< தனிநபAகvைடய ெசய'களிE ஒP=கிைண9த', ப'ேவQ திறEக8 

உ8ள தனிநபAக8, நிQவன9தி' பணி">த' ஆகியன ெபா< ேநாTக=களி' மிகX� 

ெவKறிகரமான சாதைன பைடTக வழிவ 9<3 ெச'h�.  

� ஒ|ெவாP நிAவாக ெசய'பாCகv� ஒP=கிைண9தலி' உ8ளட=கிg8ள<. 

உதாரணமாக  

i) திSடமிCத' மKQ� ஒP=கிைண!" 

ii) ஒW=கைம9த' மKQ� ஒP=கிைண!"  

iii) பணிTகமA9<த' மKQ� ஒP=கிைண!" 

iv) இயT த' மKQ� ஒP=கிைண!" 

v) ெசய�Tகமளி9த' மKQ� ஒP=கிைண!" மKQ�  

vi) கSC!பC9<த' மKQ� ஒP=கிைண!". 

7) ெசய�Tகமளி9த' 

� ெசய�Tகமளி9த' lலேம  நிQவன9திE ேநாTக=கைள அைடய 6[g�.  
� ஒP பணிைய விைரவாக ெச`< 6[!பைதg�, பணியாளAகளிE பணியிE மீதான 

விP!ப9ைத வளA!பைதg� ெசய�Tகமளி9த' எEற ெசா' உ8ளடTகிg8ள<.  
� ெசய�Tகமளி9த' ஒP வளமிTக தைலைமயிE கீI ெச`ய!பட ேவ1C�.  
� பணி">ய சாதகமான பணி3 �ழ', நியாயமான 6ைறயி' நட9த!பட', பண� 

சாABத மKQ� பண� சாராத ஊT வி!"க8, திற�பSட தகவ' ெதாடA" மKQ� 
ப1பான அ~ 6ைற ஆகியவKைறேய பணியிட9தி' பணியாளAக8 
எதிAபாATகிறாAக8 

 
 

அ9தியாய� 3.  றியிலT  ேமலா1ைம (MBO) 
விதிவிலT  ேமலா1ைம (MBE) 

 Qவிைட வினாTக8 

1.  றியிலT  ேமலா1ைமT  வைரவிலTகண� தPக. 
� ேஜார� ஒ[ேயாAE எனபவ>E _KறிEப[, “ றியிலT  ேமலா1ைம எEப<, ஒP 

நிAவாக 6ைறயா �. ஒP நிQவன9திE உயAநிைலயி' மKQ� கீIநி்ைலயி' 
உ8ள ேமலாளAக8 _Sடாக இைணB<, அதE ெபா<வான  றிேகா8கைள 
அைடயாள� க1C, எதிAபாAT � 6[விE அ[பைடயி', ஒ|ெவாP நப>E 
6Tகிய ெசய' ப திையg� ெபாQ!"ணAைவg� அளவிSC, ெசய' ப தியிE 
உQ!பினAக8 ஒ|ெவாPவ>E ப=களி!ைபg� மதி!பிCவ< ஆ �”  

( அ'ல< ) 
� ேபராசி>யA ெரS[E அவAகளிE _KQப[, “ ேமலா1ைமயிE நிைல!பாCகvT  

ஏKற தரநிைலகைள நிQXத' மKQ� அளவிடT_[ய காலTேகாC இலT க8 
ெகா1ட கால இைடெவளிைய ெச= 9தாகX� கிைடமSடமாகX� , எதிAகால 
திSடமிடhடE இைண9<T ெகா8v� கால இைடெவளிைய  றிTகிற<" 
 
 

2.  றியிலT  ேமலா1ைமயிE  றிTேகா8க8 எEன? ( ஏேத~� நாE  ) 
1. அளவிCத' மKQ� ெசய' திறEகைள மதி!பிCத'.  
2. அைம!பிE  றிTேகா8கvடE தனி!பSட ெசய' திறைன9 ெதாடA" பC9<த'.  
3. நிைறேவKறT _[ய ேவைல மKQ� எதிAபாA!"க8 இர1ைடg� ெதளிXபC9<த'.  
4. கீIநிைல! பணியாளAகளிE திறைன அதிக>9த' மKQ� வளA3சியைடய3 ெச`த'.  
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5. உயAநிைல! பணியாளAக8 மKQ� கீIநிைல! பணியாளAகvT  இைடேய தகவ' 
ெதாடA"கைள அதிக>9த'.  

6. ச�பள� மKQ� பதவி உயAXக8 பKறிய அ[!பைட ேசைவகைள நியாயமாக 
வழ= த'.  

7. கீIநிைல! பணியாளAகளிE ஊTக9ைத ேமh� �1[விCத'.  
8. அைம!பிE கSC!பாSC மKQ� ஒP=கிைண!"Tகான ஒP கPவியாக ேசைவ 

ெச`த' 
 

3. விதிவிலT  ேமலா1ைமயிE ெபாPைள எC9< _Qக. 
� விதிவிலT  ேமலா1ைம எEப<, ெநறி6ைறயிலிPB< விலகி! ேபா � 

நிகIXகைள அைடயாள� கா1பதK �, ைகயாvவதK � கவன� ெசh9<கிEற 
வணிக நிAவாக9திE ஒP பாணியா �. 
 

4.  றியிலT  ேமலா1ைமயிE ஏேத~� இர1C நEைமகைளT 
 றி!பிCக. 

1. ேமலாளAகvT , ஒSC ெமா9த அைம!பி' த=கள< ப=ைக! ">B< ெகா8ள 
உதXகிற<. 

2. திSடமிடhTகான ேதைவையg� மKQ� திSடமிடhTகான பாராSCதைலg� 
ேமலாளA அ=கீக>Tக3 ெச`கிற<. 

3. ேமலா1ைமT  ஒP அ[9தள9ைத வழ= கிற<. ேமh� கீI நிைல ஊழியAகv� 
இலT  அைம!பி' ஈCபட3 ெச`கிற<. 

4. ஒP <ைற மKெறாP <ைறயிE ேவைலயி',  QTகிC� ேநாTகி' ஈCபடா<.  

5.  றியிலT  ேமலா1ைம உதவிgடE ெசய'திறE 6ைறயாக மதி!பீC 
ெச`ய!பCகிற< 

 

 
5.  றியிலT  ேமலா1ைம எEறா' எEன? 

� ஒP அைம!பி' உ8ள ஒ|ெவாP உQ!பினP�, திற�பட மKQ� iய ஈCபாSCடE 
ப=  வகிT � ஒP நிAவாக 6ைறேய  றியிலT  ேமலா1ைம ஆ �. 
 

6. 6Tகிய 6[X! ப திக8 ( Key Result Areas - KRA) எEப< எEன? 
� ஒP அைம!பிE 6Tகிய 6[X! ப திகைளT  றி!ப<, 6Tகிய 6[X! ப திக8  

( Key Result Areas - KRA) ஆ �. 
� 6Tகிய 6[X! ப திக8 6E~>ைம அ[!பைடயி' அைமTக!பCகிற<. 
� அைம!பிE  றிTேகா8களிE அ[!பைடயி' 6Tகிய 6[X! ப திக8 

நிAணயிTக!பCகிEறன. 
 

I. சிQவிைட வினாTக8 
1.  றியிலT  ேமலா1ைமயிE இய'"கைள எW<க. 

1) அைம!" மKQ� தனி நபAகளிE  றிTேகா8கைள ஒP=கிைணTக நிAவாக9தா' 
ஒP 6யKசி ேமKெகா8ள!பCகிற<. இ< திறைமயான ேமலா1ைமT  
வழிவ Tகிற<.  

2)  Qகிய கால இலT கvடE, நிQவன9திE நZ1டகால இலT கைள இைணTக 
 றியிலT  ேமலா1ைம 6யKசி ெச`கிற<.  

3) ச6தாய  றிTேகா8கvடE அைம!பிE  றிTேகா8கைள ெதாடA"பC9த, 6யKசி 
ெச`கிற<.  

4)  றியிலT  ேமலா1ைம இலT கைள மSC� அைடய3 ெச`வத'ல, திறைமயான 
ெசய' திறைனg� அைடய3 ெச`கிற<.  
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5) இ< இலT கைள சAீபC9<வதK �, மாKQவதK � மKQ� ேம�பC9<வதK � 
நிைலயான கவன9திைன ெசh9<கிற<. இ< அ~பவ9திE அ[!பைடயி' அu  
6ைறகைள மாKறி இலTைக அைடய3 ெச`கிற<. 

6) இ< அைன9< நிைலகளிh�, இலT கைள அைடவதKகான அைம!பிE திறைன 
அதிக>Tக3 ெச`கிற<.  

7)  றியிலT  ேமலா1ைம lல�, ஊழியAகvT  அதிகபSச ஊTக� மKQ� திP!தி 
கிைடTக3 ெச`கிற<.  

8) இலT  அைமT � ெசய'பாS[', ஊழியAகளிE ப=களி!ைப அ=கீக>Tகிற<.  
9) ேநாTக9ைத மாKற, அதிகார9<டE இP!பவAகvடE ஆேலாசைனக8 ெச`கிற<.  

10) ந�பிTைக, ந'ெல1ண�, மKQ� விP!ப9திK  ஏKப ெசய'பCவதK >ய ஒP 
�ழைல ஊT விTகிற<. 

 

2.  றியிலT  ேமலா1ைமயி' ஈCபSC8ள ெசய'6ைறக8 யாைவ? 

1) அைம!பிE  றிTேகா8கைள வைரயQ9த' 
� ெதாடTக9தி', ஒP அைம!பிE உயAநிைல ஊழியAகளா' அைம!பிE  றிTேகா8க8 

கSடைமTக!பCகிEறன.  
� பிEனA, அ< கீIேநாTகி நகAகிற<.  
� 6தலாவதாக, நZ1டகாலT  றிTேகா8க8 கSடைமTக!பCகிற<.  
� பிற ,  Qகிய கால  றிTேகா8கைளT கSடைம9<, நZ1டகால  றிTேகா8கைள 

அைடவதKகான சா9தியT _Qகைள கணTகி' எC9<T ெகா8கிற<. 

2) ஒ|ெவாP பி>விE இலT க8  

� ஒ|ெவாP பி>விE  றிTேகா8கv�, <ைற அ'ல< பி>XTகான  றிTேகா8கv�, 
அைம!பிE ஒSCெமா9த  றிTேகா8களிE அ[!பைடயி' கSடைமTக!பCகிற<.  

� ேமh� எBதவைகயான  றிTேகா8கைளg� அைடவதK >ய கால6� நிAணய� 
ெச`ய!பCகிற<.  

� இலT க8 அ'ல<  றிTேகா8க8 அA9த68ள 6ைறயி' ெவளி!பC9<கிற<.  
3) 6Tகிய 6[X ப திக8  

� அைம!பிE  றிTேகா8களிE அ[!பைடயி' 6Tகிய 6[X! ப திக8 
நிAணயிTக!பCகிEறன.  

� 6Tகிய 6[Xக8ப திக8 (Key Result Areas - KRA) 6E~>ைம அ[!பைடயி' 
அைமTக!பCகிற<. 

� 6Tகிய 6[X! ப திக8 ஒP அைம!பிE வலிைமைய  றிTகிற<.  
� இலாப�, சBைத நிலவர�, "திய க1Cபி[!"க8 ேபாEறைவ 6Tகிய 6[X! 

ப திகvT  உதாரண=களா �.  

4) கீIநிைல ஊழியAகளிE  றிTேகா8கைள அ'ல<  இலT கைள  நிAணயி9த'  

� ஒ|ெவாP கீIநிைல ஊழியAகளிE  றிTேகா8கv� அ'ல< தனி!பSட 
 றிTேகா8கv� நிAணயிTக!பCகிற<.  

� இ< விP�ப9தTக,  ைறBத அளX எ1ணிTைக அல களான  றிTேகா8களாக 
நிAணயிTக!பCகிற<. 

5)  றிTேகா8கvடE  வள=கைள! ஒ!" ேநாT த'  

� கிைடTகT_[ய வள=களிE அ[!பைடயி'  றிTேகா8க8 கSடைமTக!பCகிEறன.  
� சில வள=க8 ேபா<மானதாக இ'ைல எEறா', அைம!பிE  றிTேகா8க8 

அதKேகKறப[ மாKற=க8 ெச`ய!பட ேவ1C�.  
� கிைடTகT_[ய வள=கைள ஒW=காக ஒ<TகீC ெச`< பயEபC9த!பட ேவ1C�.  
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6) காலவா>யான மQஆ`XT  _Sட� _SCத'  

� உயAநிைல ஊழியAக8 மKQ� கீIநிைல ஊழியAக8 சBதிT � வைகயி' 
காலவா>யான _Sட=கைள நட9த ேவ1C�. 

� அT_Sட=களி',  றிTேகா8கைள நிைறேவKQவதி' உ8ள 6EேனKற9ைத! பKறி 
விவாதிTக!பட ேவ1C�.  

� நிAணயிTக!பSட நிைலயான தரநிைலகளிE 6EேனKற9திKேகKப சிறிதளX 
மாKற!படலா�.  

� ஆனா', அ[!பைட வ[வைம!" மாKற!படT _டா<.  
� காலவா>யான மQ ஆ`X _Sட=க8,  றிTேகா8கைள அைடவதKகான 

நிAணயிTக!பSட கால9தி' நைடெபற ேவ1C�.  
7) ெசய'பாCகைள மதி!பீC ெச`த'  

�  றிTேகா8கைள அைடவதK  நிAணயிTக!பSட கால 6[வி', உயAநிைல 
ஊழியAக8 மKQ� கீIநிைல ஊழியAகvT  இைடேய கலB<ைரயாட' நைடெபற 
ேவ1C�.  

� இBத கலB<ைரயாட', கீIநிைல ஊழியAகளிE ெசய'பாC ச�பBத!பSட,  றி!பிSட 
தர9திK  எதிரான ெசய'திற~டE ெதாடA"ைடயதாக இPTகேவ1C�. 

8)  றிTேகா8கைள மQஆ`X  ெச`த' 

� நவ Zன வியாபார அைம!பிE வாIX மKQ� வளA3சியான< ெபP�பாh� மாறிவP� 
நிைலைமகைள நிைலநிQ9<வைத3 சாAB<8ள<.  

� எனேவ, உயAேமலா1ைம நிAவாகி மாQ� �IநிைலT  ஏKப  றிTேகா8கைள 
கSடைமTக நிQவன9திE  றிTேகா8கைள மQமதி!பீC ெச`யேவ1C�. 

 

3. விதிவிலT  ேமலா1ைமயி' உ8ள ெசய'6ைறக8 எEன? 

� 6தEைமயாக, எதிAபாA!" அ'ல< மதி!பிட!பSட 6[XகvடE  றிTேகா8க8 
அ'ல< ெநறி6ைறகைள அைம!ப< அவசியாமாகிற<.  

� இBத நிகI3சிக8 மதி!பீC ெச`ய!பSC உ1ைமயான ெசய'திற~டE சமமாக 
ஒ!பிட!பCகிEறன. அC9<, விலக' ப !பா`X ெச`ய!பCகிற<.  

� 6<நிைல ேமலாளAக8, ஒP நடவ[Tைகg� எCTக9 ேதைவயி'ைல. அவAக8 
மKற விசய=களி' கவன� ெசh9தலா�.  

� உ1ைமயான ெசய'திறEக8 கணிசமாக விலகிவிSடா', " ஒP விதிவிலT  
ஏKபSCவிSட<" எEற பிர3சிைனைய 6<நிைல ேமலாளAகvT 9 ெத>விTக!பட 
ேவ1[ய< அவசியமாகிற<.  

� இBத "விதிவிலT " உடன[யாக தZATக!பட ேவ1C� எEபேத இQதியான 
ேநாTகமா �. 

 
 
 

4.  றியிலT  ேமலா1ைமயிE ஏேத~� நாE  ெசய'6ைறகைள! 
பS[யிலிCக. 

( சிQவிைட வினாTக8 – வினா எ1 2 – E பதி' ) 
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ெபPவிைட வினாTக8 

1.  றியிலT  ேமலா1ைமயிE 6Tகிய நEைமக8 யாைவ? 

 
1)  றியிலT  ேமலா1ைமயிEகீI, ேமலாளAக8 ேமலா1ைமயிE ப'ேவQ 

மSட=களி' உ8ள  றிTேகா8கைள அைம!பதி' ஈCபSC8ளனA, இBத 
ெசய'திSட� அவAகள< க[ன உைழ!ைப உQதி ெச`< சாதைன பைடTக3 
ெச`கிற<. 

2) ேமலாளAகvT , ஒSC ெமா9த அைம!பி' த=கள< ப=ைக! ">B< ெகா8ள 
உதXகிற<. 

3) திSடமிடhTகான ேதைவையg� மKQ� திSடமிடhTகான பாராSCதைலg� 
ேமலாளA அ=கீக>Tக3 ெச`கிற<. 

4) ேமலா1ைமT  ஒP அ[9தள9ைத வழ= கிற<. ேமh� கீI நிைல ஊழியAகv� 
இலT  அைம!பி' ஈCபட3 ெச`கிற<. 

5) ஒP <ைற மKெறாP <ைறயிE ேவைலயி'  QTகிC� ேநாTகி' ஈCபடா<.  

6)  றியிலT  ேமலா1ைம உதவிgடE ெசய'திறE 6ைறயாக மதி!பீC 
ெச`ய!பCகிற< 

7) இ< ெசய'திறE அளXேகா'கைள வழ= கிற<. இ< ச>யான நடவ[Tைக எCTக 
உதXகிற<. 

8) இதE உதவியா', அதிகார! பகிAX எளிதாக3 ெச`ய!பCகிற<. 
9)  றியிலT  ேமலா1ைம ெதாழிலாளAகளிE ேவைலைய3 ெசறி�SCவதE lல� 

ெதாழிலாளAகைள உKசாக!பC9<வேதாC, ேவைலயிைன அA9த68ளதாகX� 
உPவாT கிற<. 

10) ஒP ெதாழிலாளியிE ெபாQ!"  றியிலT  ேமலா1ைம lல� 
நிAணயிTக!பCகிEற<. 

11) ேமலா1ைம நிAவாக9தா', மிகவிைரவி' 6[Xக8 எCTக!பCகிற<. காரண�, 
ஒ|ெவாP ெதாழிலாளிg� 6[X எCTகேவ1[ய ேநாTக9திைன அறிBதவராக 
இP!பாAக8, 6[ைவ எதிA!பவAகளாக இP!பதி'ைல. 

 

2. விதிவிலT  ேமலா1ைமயிE நEைமக8 எEன? 
1) இ< ேமலாளAகளிE ேநர9ைத ேசமிTகிற<.  
2) இ< 6Tகிய பிர3சிைனகைள நிAவகி!பதி' கவன=கைள3 ெசh9<கிற<.  
3) இ< அதிகார! பகிAவிைன எளிைமயாT கிற<.  
4) இ< 6Tகியம'லாத தகவலி' இPB<, 6Tகியமான தகவைல! பி>T � ஒP 

ெதாழி' aSபமா �.  
5) 6Tகியமான சிTக'கைளT க1டறிவதE lல�, வா`!"கைளg� 

அ3iQ9த'கைளg� ேமலா1ைம எ3ச>Tைகயாக ைவ9திPTக இ< உதXகிற<.  
6) விதிவிலT  ேமலா1ைம 6[Xகைள நிAணயிT � சிறBத அளXேகாலாக 

வி்ளங கிற<. இ<  றிTேகா8 ெசய'திறE மதி!பீS[' பய~8ளதாக உ8ள<. 

 
3.  றியிலT  ேமலா1ைமயிE ப'ேவQ  ைறபாCகைள விளT க. 

1) ெபP�பாலான ெசய' நிAவாகிக8,  றியிலT  ேமலா1ைம எ|வாQ 
ெசய'பCகிற<? எEப< பKறி அறிBதிP!பதி'ைல.  

2)  றியிலT  ேமலா1ைம எEப<, அதிக ேநர9ைத எC9<Tெகா8v� ஒP 
6ைறயா �. l9த ஊழியAகளிE lல�  றியிலT  ேமலா1ைமைய கSடைமTக 
அதிகேநர� ேதைவ!பCகிற<. ேமh� அதிக ெசலX மKQ� அதிகமான காகித 
ேவைல ேதைவ!பCகிற<. 

3) இ<,  Qகிய கால  றிTேகா8கைள மSCேம வலிgQ9<கிற<, நZ1டகால 
 றிTேகா8கைள கP9தி' ெகா8வதி'ைல. 



B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.  9629647613                                                Page 20 of 81 

 

4) கீIநிைல ஊழியAகளிE நிைல த Bத  றிTேகா8 அைம!பிK  அவசியமாகிற<. 
ஆனா',  றியிலT  ேமலா1ைமயிE ெசய'6ைறயி' இ< சா9திய� இ'ைல.  

5) �IநிைலகvT  ஏKறவாQ மாKற!பட ேவ1[ய  றிTேகா8க8 
மாKறியைமTக!பட ேவ1C�. அ|வாQ அைத ெச`யவி'ைல எEறா', திSடமிSட 
6[Xகைள! ெபற 6[யா<. 

 

 
4. விதிவிலT  ேமலா1ைமயிE   ைறபாCக8 பKறி விளT க. 

1) ேமலாளAக8 மSCேம, மிக 6Tகியமான 6[Xகைள எCT � அதிகார9ைதT 
ெகா1C8ளனA. இ< கீIநிைல ஊழியAகvTகான உKசாக9ைத  ைறகிEற<. 

2) ேமh�, இ< பிர3சிைனகைள ேமலாளAகvT 9 ெத>விTக கால ேநர� 
எC9<Tெகா8கிற<. இய'பான நைட6ைறகளி' இPB< விலகி3 ெச'h� 
ஊழியAகைள நிAவகி!ப< க[னமா �. ஏெனனி', சிTக'கைளT கP9தி' 
ெகா1C நிAவகிTக!பCவேதாC, வழTகமான வைரயQTக!பSட  ேவைலT 
கடைமகvடE, ேதா'வியிE "காPT T காரணமானவAகைளT க1டறிB< 
இQதியாக ேவைல நZTக� ெச`கிற<.   

 

அல  2 . நிதி3 சBைத - I 
அ9தியாய� 4 . நிதி3 சBைத --- ஓA அறி6க� 

 Qவிைட வினாTக8 

1. நE  அைமTக!பSட <ைறகளிE _Qக8 யாைவ? 
1) ஒW=காKQ நிQவன=க8 
2) நிதி நிQவன=க8 
3) நிதி3சBைத 
4) நிதி3சாA ேசைவக8 

 

2. நிதி3சBைத – சிQ  றி!" வைரக. 
� எBத ஒP சBைதயி' நிதி ேகார'க8, ெசா9<க8 மKQ� ப9திர=க8 ேபாEற நிதிT 

கPவி்க8 வியாபார� ெச`ய!பCகிEறேதா அ<ேவ ‘நிதி3 சBைத’ என!பCகி்ற<. 
� நிதி அளி!பவAகளிட� உ8ள உப> நிதிைய, நிதிேதைவ உ8ளவ>E நிதி! 

பKறாT ைறைய ேநாTகி, கடE நிதிைய எC9< ெச'வ< நிதி3 சBைத எனX� 
_றலா�. 

 
3. உடன[3 சBைத எEறா' எEன? 

� ஆவண=கைள வழ=கh� ெராTக� ெபQதh� உடன[யாக நைடெபQ� சBைத 
உடன[3 சBைத ஆ �.  

� அதாவ< தZAX உடன[யாக நைடெபQகிற<. 
 

4. கடE சBைத எEறா' எEன? 
� கடE கPவிகைள வA9தக� ெச`வதKகான நிதி3சBைத கடE சBைத ஆ �.  

எ.கா : அரi ப9திர=க8 (அ) பிைணய=க8, நிQம கடனZSC ப9திர=க8  
 

5. இர1டா� நிைல3 சBைதயி' விைல எ|வாQ  நிAணயிTக!பCகிற<? 
� ேதைவ மKQ� அளி!ைப ெபாQ9< நிணயிTக!பCகிEற< 
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சிQவிைட வினாTக8 

 
1. நிதி3சBைதயிE ெபாP8  தPக. 

� எBத ஒP சBைதயி' நிதி ேகார'க8, ெசா9<க8 மKQ� ப9திர=க8 ேபாEற நிதிT 
கPவி்க8 வியாபார� ெச`ய!பCகிEறேதா அ<ேவ ‘நிதி3 சBைத’ என!பCகி்ற<. 

� நிதி அளி!பவAகளிட� உ8ள உப> நிதிைய, நிதிேதைவ உ8ளவ>E நிதி! 
பKறாT ைறைய ேநாTகி, கடE நிதிைய எC9< ெச'வ< நிதி3 சBைத எனX� 
_றலா�. 

 
2. உடன[ சBைத மKQ� எதிAேநாTகிய சBைதகvT � இைடேயயான 

ேவQபாCகைள விளT க. 

வ.எ1 உடன[ சBைத எதிAேநாTகிய சBைத 
 

1 
இ= , ஆவண=கைள வழ=கh� 
ெராTக� ெபQதh� உடன[யாக 
நைடெபQ� 

ெசா9< வழ=கh� ெராTக� 
ெசh9தh� 6Eனேர 
தZAமானிTக!பSC, எதிAகால9தி' 
நைடெபQ� சBைத 

 

2 
இ= ,  தZAX உடன[யாக 
நைடெபQகிற< 

இ= ,  பிEெனாP நாளி' 
ெபாPSகைள ைகமாKறிT 
ெகா8வதKகாக, இEேற விைலைய 
6[X ெச`< ெகா8ள!பC� 

 
 

 
3. இர1டா� நிைல3 சBைத – சிQ  றி!" வைரக. 

� ஏKகனேவ ெவளியீC ெச`ய!பSட ப= கvTகான சBைத இர1டா� நிைல3 சBைத 
ஆ �.  

� இர1டா� நிைல3சBைதயி' ப=  மாKறக� ஓP 6Tகியமான நிQவன� ஆ �. 
 
 

4. இBதியாவி' நிதி3சBைதயிE வைர எ'ைலைய விளT க. 
� நிதி3சBைத தனி நபAகvT , விவசாய <ைறகvT , ெதாழிK<ைறகvT , 

ேசைவ<ைறக8, நிதி நிQவன=களான வ=கிக8, கா!பீSC <ைறக8, ேசம நலகா!" 
நிதிக8 மKQ� அரiT  நிதி உதவிகைள வழ= கிற<.  

� ேமK றி!பிSட அைம!"க8 ேதைவயான நிதிைய, நிதி3சBைதயிE உதவிgடE 
 றி9த ேநர9தி' ெபQகிEறனA.  

� நிதி3சBைதயிE lல�  Qகியகால மKQ� நZ1டகால நிதி உதவியிைன 
நிQவன=க8 ெபQகிEறன.  

� இ< ஒSCெமா9த ெபாPளாதார ேம�பாS[K  வழி வ Tகிற<. 
 

1. சBைத!பC9த!பC� ெசா9<TகvT  உதாரண� தPக. 
1) பS[யலிட!பSட நிQம9திE ப= க8 
2) அரi ப9திர=க8 
3) ெபா< <ைறநிQவன=களிE பிைணய=க8 

 

2. சBைத!பC9த!பC� ெசா9<Tக8 எEறா' எEன? 
� அதிக!ப[யான தைடக8 இEறி, ஒP நப>டமிPB< மKெறாP நபPT  எளிதாக 

மாKற!பC� ெசா9<Tக8, சBைத பC9த!பC� ெசா9<Tக8 என!பC�. 
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ெபPவிைட வினாTக8 

1. 6த' நிைல3சBைத மKQ� இர1டா� நிைல3சBைதT �  இைடேயயான 

ேவQபாCகைள விளT க. 
வ.எ1 அ[!பைட 6த' நிைல3சBைத இர1டா� 

நிைல3சBைத 
 
1 

 
ெபாP8 

இ<, "திய ப= கvTகான 
சBைத 

இ<, ஏKகனேவ ெவளியீC 
ெச`ய!பSட 
ப= கvTகான சBைத 

2 ெகா86தலிE 
வைகக8 

ேநர[ மைற6க� 

3 ப9திர விKபைன ஒேர ஒP 6ைற நைடெபQ� 
 

பல6ைற நைடெபQ� 

4 வா= த' 
மKQ� விKபைன 

நிQம=க8 மKQ� 
6த�SடாளAகளிைடேய 
 

6த�SடாளAகvT  
இைடேய 

 
5 

ப= கைள 
விKபதE மீதான 
ஆதாய� ெபQ� 
நபA 

நிQம� 6த�SடாளAக8 

6 இைடநிைலயA ஒ!"QதியாளAக8 
 

தரகAக8 

7 விைல நிைலயான விைல 
 

ேதைவ மKQ� அளி!ைப 
ெபாQ9< மாQ� 
 

8 அைம!" 
ேவQபாC 

 றி!பிSட "வியிய' 
ேவQபாC இ'ைல 
 

இதK  "ற அைம!" 
உ8ள< 

 
9 

 

நிதி 

"திய நிQவன=க8 மKQ� 
இய=கி ெகா1C இPT � 
நிQம=களிE வி>வாTக� 
மKQ� ப'வைகபC9<த' 
ேபாEறவKறிK  நிதி 
வழ= கிற< 

நிQம=கvT  நிதி 
வழ= வ< இ'ைல 

 
 

2. ப'ேவQ வைகயான நிதி3சBைதகைள விவ>Tக. 
நிதி3சBைதகைள ப'ேவQ வழிகளி' பி>Tகலா�. அைவக8 பிEவPமாQ ;- 

அ. நிதி ேகாPத' வைகயிE அ[!பைடயி'  

i) கடE சBைத  

� கடE கPவிகைள வA9தக� ெச`வதKகான நிதி3சBைத கடE சBைத ஆ � 

 
ii) சமநிைல ப= 3 சBைத  

� நிQம3 சமநிைல ப= களிE வணிக9திKகான நிதி3சBைத, சமநிைல ப= 3 
சBைத ஆ �. 
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ஆ. நிதி ேகாPதலிE 6திAX அ[!பைடயி'  

a) பண3சBைத   
�  Qகிய கால, ஓரா1C அ'ல< அதK   ைறவாக நிதி ேகாPதhTகான 

நிதி3சBைத பண3சBைத ஆ �.  

எ.கா: கr�ல3சSீCக8, வணிக9 தாSக8, ைவ!"3 சாEறிதIக8  
b) lலதன3 சBைத  

� நZ1டகால ஓரா1CT  ேம' நிதி ேகாPதhTகான சBைத lலதன சBைத 
ஆ �.  

எ.கா : ப= க8, கடனZSC!ப9திர=க8  

      இ. நிதி ேகாPதலிE ெவளியீSCT கால அ[!பைடயி'  

a) 6த' நிைல3சBைத  
� நிQம=க8/ ெவளியீSடாளAக8 6தE 6தலி' ப9திர=கைள விKபைன 

ெச`வதி' ப=  ெபQ� அைன9< நிQவன=கைளg� உ8ளடTக 
பயEபC9த!பC� ெசா', 6த' நிைல3சBைத என!பC�.  

� இதி' பண� 6த�SடாளAகளிடமிPB< ேநர[யாக நிQம=கvT 3 ெச'கிற<. 
 

b) இர1டா� நிைல3சBைத  
� ஏKகனேவ ெவளியீC ெச`ய!பSட ப= கvTகான சBைத இர1டா� 

நிைல3சBைத ஆ �.  
� இர1டா� நிைல3சBைதயி' ப=  மாKறக� ஓP 6Tகியமான நிQவன� 

ஆ �. 

      ஈ. நிதி ேகாPதலிE வழ=கலிE கால அ[!பைடயி'  
a) ெராTக� (அ) உடன[3சBைத  

� ஆவண=கைள வழ=கh� ெராTக� ெபQதh� உடன[யாக நைடெபQ� சBைத 
உடன[3சBைத ஆ �.  

� அதாவ< தZAX உடன[யாக நைடெபQகிற<. 
b) 6EேனாTகிய (அ) எதிAகாலசBைத  

� ெசா9< வழ=கh� ெராTக� ெசh9தh� 6Eனேர தZAமானிTக!பSC 
எதிAகால9தி' நைடெபQ� சBைத எதிAகாலசBைத ஆ �.  

� பிEெனாP நாளி' ெபாPSகைளைக மாKறிT ெகா8வதKகாக இEேற 
விைலைய6[X ெச`< ெகா8v� சBைத ஆ �.  

    உ. நிதி3 சBைத அைம!பிE அ[!பைடயி'  

a) ப>மாKறக வA9தக3சBைத  
� ஒேர ஒW=  நைட6ைறகைள ெகாணட ைமய அைம!" (ப=  மாKறக�). 

b) உடன[ சBைத  
� வழTகமான நைட6ைறகைளT ெகா1ட பரவலாTக!பSட சBைத (ப=  

மாKறக9திK  ெவளியி'). 

 

3. நிதி3சBைதயிE ப=கிைன விவாதிTகX�. 
அ. ேசமி!ைப ெபPT த'  

� ேசமி!பாளAக8 (அ) தனிநபAக8, வணிக நிQவன=க8, ெபா<9<ைற நிQவன=க8, 
மKQ� அரi ேபாEற உப> அல களிடமிPB< நிதிகைள ெபQவதE lல� 
நிதி3சBைத ஒP 6Tகிய ப=  வகிTகிற<.  

ஆ. 6த�Cக8  
� நிதி 6த�Cகைள வ�லி!பதிh� அவKைற ேதைவ உ8ளவAகvT  

வழ= வதிh� நிதி3சBைத 6Tகிய!ப=  வகிTகிற<.  
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இ. ேதசிய வளA3சி  
� நிதி! பKறாT ைற உ8ள நிQவன=கvT  உப> நிதிக8 தட=கலிEறி நடமாSட� 

ெச`ய உQதி ெச`வதE lல� ஒP ேதச9திE வளA3சியி' நிதி3சBைத 
ப=களி!ைப வழ= கிற<. நிதி ஆTக RAவமான ேநாTகி' பயEபC9த வழிவைக 
ெச`கிற<.  

� இ< ஒSCெமா9த ெபாPளாதார வளA3சிT  வழிவ Tகிற<.  
ஈ. ெதாழி' 6ைனேவாA வளA3சி  

� ேதைவயான நிதி வள=க8 ெதாழி'6ைனேவாAகvT  கிைடTக ெபQவதE lல� 
அதE ேம�பாS[K  நிதி3சBைத ப=களிTகிற<.  

உ. ெதாழிK<ைற ேம�பாC  
� நிதி3சBைதயிE ப'ேவQ _Qக8 ஒP நாS[E ெதாழிK<ைறயிE <>தவளA3சி 

மKQ� ெபாPளாதார ேம�பாS[K  உதவி ">கிற<.  
� இதElல� ச6தாய9திE வாITைகதர� மKQ� ந'வாIைவ உயA9<கிற<.  

 
 
 

4. நிதி3 சBைதயிE பணிக8 யாைவ?  

       I. இைடநிைலயA பணிக8  

1) வள ஆதார=களிE ப>மாKற�  
� நிதி3சBைதக8, ெபாPளதார lலவள=கைள கடE தPபவAகளிடமிPB< கடE 

ெபQபவAகvT  மாKற உதவி ">கிEற<. 
2) வPவாைய அதிக>9த' 

� நிதி3சBைதக8, கடE வழ= பவAக8 அவAகளிE உப> நிதிைய, 6த�C 
ெச`வதE lல� வS[ / ப=காதாய� ஈSட அ~மதிகிEற<.  

� இ< வPமான� மKQ� ேதசிய வPமான9ைத அதிக>Tக ப=களி!ைப 
வழ= கிற<.  

3) ஆTக RAவ பயEபாC  
� நிதி3சBைத ெபKற கடE நிதிைய, ஆTக RAவமான 6ைறயி' பயEபC9த 

அ~மதிTகிEற<.  
� இ< வPமான� மKQ� ேதசிய ெமா9த உKப9தி அதிக>Tகிற<.  

4) lலதன உPவாTக� 
� நிதி3சBைதக8, "திய ேசமி!" ஓSட� lல�, ஒP நாS[E lலதன 

உPவாTக9திK  உதவி ">ய வழிவைக ெச`கிற<.  
5) விைல நிAணய�  

� வா= பவAக8 மKQ� விKபவAக8 கலB<ைரயாCத' lல�, நிதி சாABத 
ெசா9<TகளிE விைலைய நிAணய� ெச`ய நிதி3சBைத அ~மதிTகிEற<.  

� விைலக1Cபி[!" ெசய'6ைற lல� ேதைவ மKQ� அளி!" அ[!பைடயி' 
ெபாPளாதார9தி' நிதிகைள ப=கீC ெச`வதK  நிதி3சBைத ைசைக 
வழ= கிற<.  

6) விKபைன வழி6ைறக8  
� நிதி3சBைதக8, 6த�SடாளAக8 நிதி3ெசா9<Tகைள விKபைன ெச`வதK  

வழி6ைறகைள வழ= கிற<.  
� இதElல�, அ3ெசா9<Tக8 சBைதயிCத' மKQ� நZAைம9 தEைமகvT  

பலE வழ= கிற<.  
7) தகவ'க8  

� நிதி3சBைதயி' ப=ேகKபாளAகளிE நடவ[Tைகக8, சBைதயிE ப'ேவQ 
ப திகளி' தகவ'கைள உKப9தி ெச`ய மKQ� பரவலாTக வழி வ Tகிற<.  

� அதனா'தாE, நிதி3ெசா9<TகளிE ப>வA9தைன ெச>X  ைறகிற<. 
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               II. நிதி3 சாABத பணிக8 

1) கடE வா= பவAகvT  நிதிைய வழ= கிற<, இதElல� அவAக8, த=களிE 
6த�SC திSட=கைள ெசய'பC9த 6[கிற<.  

2) கடE வழ= பவAக8 ெசா9<Tகைள ஈSட வழிவைக ெச`கிற<. இதElல� 
அவAக8, ெசா9<Tகைள உKப9தி சாABத <ணிகர 6யKசிைய பயEபC9தி, ெச'வ� 
ஈSட 6[கிற<.  

3) சBைதயி' நZAைம9 தEைமைய வழ= கிற<. இதElல�, நிதிைய வணிக� ெச`ய 
உதXகிற<.  
 

 

5. ப'ேவQபSட நிதி3 சாABத பணிகைள விளT க. 
நிதி3சBைதயிE நிதி சாABத பணிக8 பிEவPவனவKைற உ8ளடTகிg8ள< ;-  

1) கடE வா= பவAகvT  நிதிைய வழ= கிற<, இதElல� அவAக8, த=களிE 
6த�SC திSட=கைள ெசய'பC9த 6[கிற<.  

2) கடE வழ= பவAக8 ெசா9<Tகைள ஈSட வழிவைக ெச`கிற<. இதElல� 
அவAக8, ெசா9<Tகைள உKப9தி சாABத <ணிகர 6யKசிைய பயEபC9தி, ெச'வ� 
ஈSட 6[கிற<.  

3) சBைதயி' நZAைம9 தEைமைய வழ= கிற<. இதElல�, நிதிைய வணிக� ெச`ய 
உதXகிற<.  
 

 

_Cத' வினாTக8 

1. நிதி3 ெசா9<TகளிE வைகக8 யாைவ? 
� நிதி3ெசா9<Tக8 ப'ேவQ �Iநிைலகளி' ப'ேவQ வைககளாக வ Tக!பSC8ள<. 

அவKறி' ஒEQ: 
1) சBைத!பC9த!பC� ெசா9<Tகள 
2) சBைத!பC9த!படா ெசா9<Tக8 

1) சBைத!பC9த!பC� ெசா9<Tக8 
� அதிக!ப[யான தைடக8 இEறி, ஒP நப>டமிPB< மKெறாP நபPT  எளிதாக 

மாKற!பC� ெசா9<Tக8 சBைத பC9த!பC� ெசா9<Tக8 என!பC�. 
உதாரண�:  பS[யலிட!பSட நிQம9திE ப= க8, அரi ப9திர=க8,  
                ெபா< <ைறநிQவன=களிE பிைணய=க8  

2) சBைத!பC9தபடா ெசா9<Tக8 
� எளிதி' மாKற 6[யாத ெசா9<Tக8, இ|வைகயி' வP�.  

உதாரண�:  வ=கி ைவ!"க8, ேசமநலகா!" நிதிக8, ஓ`�திய� நிதிக8,  
               ேதசிய ேசமி!" ப9திர=க8, கா!பீCக8  
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அ9தியாய� 5 . lலதன3 சBைத 
 Q வினாTக8 

1. lதன3 சBைத எEறா' எEன? 
� lலதன3 சBைத எEப<, நிதி ப9திர=களான பிைணய=க8 மKQ� ப= களிE 

வA9தக9தி' ஈCபC� வா= பவAக8 மKQ� விKபவAக8 _C� ஒP சBைத 
ஆ �. 
 

2. OTCEI ( இBதிய உடன[ ப=  மாKறக�) -  சிQ  றி!" வைரக. 
� ப= கைள இBதியா 6Wவ<� மிEனu 6ல� வியாபார� ெச`g� ேநாTக9ேதாC 

6தEைம நிதி நிQவன=களா' உPவாTக!பSடேத OTCEI எEபதா �.  
� இதElல� 6த�SடாளA மKQ� நிQம9திK  சிலபிர3சைனக8 இPBத ேபா<� 

ெவளி!பைட9 தEைம, விைரவான 6[X, ெநகிIX தEைம ஆகிய நEைமகைளg� 
அளிTகிற<. 
 

3. பர�பர நிதி எEறா' எEன? 
� சிQ 6த�SடாளAகளிE ேசமி!"கைள ெப>ய 6த�டாக மாKQ� நிதி 

நிQவன=கைளேய பர�பர நிதி எEகிேறா�. 
 

4. lலதன3 சBைதயிE ப=ேகKபாளAக8 யாA? 
� தனிநபAக8, நிQம=க8, அரi வ=கிக8, மKQ� இதரநிதி நிQவன=க8 

 
 

5. lலதன3 சBைதயி' விைல எ|வாQ நிAணய� ெச`ய!பCகிற<? 
� ப9திர=களிE ேதைவ மKQ� அளி!ைப ெபாQ9<  நிAணய� ெச`ய!பCகிற<. 

 

 

சிQ வினாTக8 
1. lலதன3 சBைதயிE ப'ேவQ வைகக8 எEன? விளT க. 

� lலதன3சBைத , 6த' நிைல3சBைத மKQ� இர1டா� நிைல3சBைத என 
இP பி>Xகளாக! பி>Tக!பSC8ள<. 

1) 6த'நிைல3  சBைத  

� 6த'நிைல3 சBைத எEப<, "திய ெவளியீCகvTகான ஒP சBைத ஆ �.  
� இ< "திய ெவளியீCக8 சBைத எனX� அைழTக!பCகிற<. 
� ஒP 6த' நிைல3 சBைதயி', ஒP நிQம�  பிEவP� 6EQ வழிகளி' 

6லதன9ைத திரS[ ெகா8ளலா�. அைவக8: 

a) ெபா< ெவளியீC  
� "திய நிQம9தா', ெபா<மTகvT  ப9திர=க8 விKபைன ெச`வதE lல� 

lலதன� திரSட!பCவ<, ெபா< ெவளியீC ஆ �. 
b) உ>ைம ெவளியீC  

� ஏKகனேவ இய=கி ெகா1[PT � நிQம�, _Cத' 6தைல திரSட விP�"� ேபா< 
6E~>ைம அ[!பைடயி' தன< ப= தாரAகvT  6தலி' ப= கைள 
6Eெமாழிகிற<. இ<ேவ உ>ைமெவளியீC என!பC�. 

c) தனியாA ெவளியீSC 6ைற  

� ஒP சிQ  W 6த�SடாளAகvT , ப9திர=கைள தனி!பSட 6ைறயி' விKபைன 
ெச`g� 6ைற தனியாA ெவளியீSC 6ைற என!பC�. 
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2) இர1டா� நிைல  சBைத  

� ஏKகனேவ ெவளியீC ெச`ய!பSட ப9திர=கvTகான சBைத, இர1டா� 
நிைல3சBைத என வைரயQTக!பCகிற<.  

� ஏKகனேவ 6த' நிைல3சBைதயி' ெவளியீC ெச`ய!பSட ப9திர=க8, இ=  
வணிக� ெச`ய!பCகிEறன. 

 

 

2. lலதன3 சBைதயிE ஏேத~� இர1C பணிகைள விளT க. 
1) ேசமி!" மKQ� lலதன உPவாTக� 

� lலதன3சBைதயி', ப'ேவQ வைகயான ப9திர=க8 ப'ேவQ <ைறைய3 சாAB< 
மTகளிடமிPB< (தனிநபA, நிQம=க8, அரi 6தலியன) ேசமி!ைப திரSCவதK  
உதவி ெச`கிEற<.  

� ப9திர=க8 6த�C ெச`g� மTகvT  நி3சயமான ஊTக9 ெதாைகயாக, ப=  
மாKறக9திE இரSைட சிற!பிய'"களான நியாயமான வPவா` மKQ� நZAைம9 
தEைம கிைடTகிற<.  

� இ< நாS[' lலதன உPவாTக9ைத 6CT கிற<. 
2) நிைல lலதன�  

� lலதன3சBைத / ப=  மாKறக� நிQம=க8, நிைல lலதன9ைத திரSCவதK  
உதவி">கிற<.  

� 6த�SடாளAக8 நிைலயான கால9திK  த=கvைடய நிதிகைள ஒ!"விTக 
6[யா<.  

� ஆனா', நிQம=கvT  நிைலயாக நிதி ேதைவ!பCகிற<.  
� ப=  மாKறக�, 6த�SடாளAக8 த=கvைடய ப9திர=கைள வா=க அ'ல< 

விKக வா`!" அளி!பதE lலமாகX�, அேதசமய� நிQம=களிE நிைலயான 
lலதன� பாதிTகாத வைகயிh� இPTக உதவி ெச`கிற<. 

3) ெதாழிK<ைற வளA3சி  
� ெபாPளாதார9திE ெதாழிK <ைறT  lலவள=கைள மாKQவதE lல� 

ப= மாKறக� ஒP ைமய சBைதயாக உ8ள<. இ< ேபாEற நிQவன=க8 உKப9தி 
வழிகளி' 6த�C ெச`ய மTகைள ஊT விTகிEற<.  

� எனேவ, இ< நிQம ப9திர=களி' 6த�S[Kகான நிதிகைள திரSCவதE lல� 
ெதாழிK<ைற வளA3சி மKQ� ெபாPளாதார ேம�பாS[K  வழி வ Tகிற<. 

 

 

3. ேதசிய தZAவக மKQ� கள�சிய அைம!" --- சிQ  றி!" வைரக 

� ப=கி'லா வணிக6ைறயிE கீI ப9திர=களிE தZAXக8 அைன9<� பதிேவS[E 
6லேம நைடெபQகிற<.  

� ப=கி'லா வணிக 6ைறயி' கீIக1ட lEQ ப திக8 உ8ளட=கிg8ள<.  
1) ேதசிய வணிக ஓ!பீC மKQ� அறிTைக 6ைறயான<, ப9திர3 சBைதயிE  

வைரயைற மKQ� கSடைளகைள விளT கிற<.  
2) தZAX ேததியEQ, தரகAகளிE நிகர ெராTக� மKQ� ப=  ெபாQ!"கைள ேதசிய 

அகKறZSC6ைற, 6[X ெச`வைதேய  றிTேகாளாக ெகா1C8ள<. 
3) எBத ஒP ப9திர6� மாKற!படாம', மிEனu 6ல� பதிXக8 ெச`ய!பSC,   

ப=  உ>ைமைய மாKQவைதேய ேதசிய ைவ!" அைம!" ெச`கிற<. 
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4. இBதிய lலதன சBைதயிE – ேதாKற� மKQ� வளA3சிைய விவ>.  
 

� 1947 6த' 1973 வைரயிலான கால9ைத lலதன சBைதயிE கSடைம!"Tகான 
வளA3சிT கால� எEQ _றலா�.  

� இTகாலகSட9தி', ேம�பாSC நிதி நிQவன=களான IFCI, ICICI, IDBI, UTI, SFCs மKQ� 
SIDCs ேபாEறைவ உPவாTக!பSடன.  

� இBநிதி நிQவன=க8, lலதன சBைதைய பல!பC9த மிகX� உQ<ைணயாக 
இPBதன. 

� 1980 லிPB< 1992 வைரயிலான கால9தி', 6தEைம சBைதT  ேதைவயான 
வள=கைள ேசக>Tக, கடனZSC!ப9திர� மிகX� சTதிவா`Bத ஆவணமாக 
ெசய'பSட<.  

� ெபா<9<ைற ப9திர=க8 ெவளியிட!பSடேதாC, பல ப= 3 சBைதகv� உPவான<.  
� இர1டா� சBைதயிE அப>மிதமான வளA3சி அைடBத<. 
� 6தEைம சBைத மKQ� இர1டா� சBைதயிைன ஓW= பC9<� அைம!பாக SEBI 

உPவான<.  
� இர1டா� சBைதயிE ேவைலகைள மQ சரீைம!" மKQ� மதி!பீC ெச`< 

ஆேலாசைன வழ=க பல WTக8 உPவாTக!பSடன.  
� அT WTக8 ஆவணஅைம!" மKQ� ேமலா1ைம ப= 3சBைத, 6தEைம 

சBைதயிE வளA3சிTகாக ேவைல ெச`g�. 
� "< ப= 3சBைதைய உPவாTக�, மKQ� ெபா<9<ைற ப9திர=க8 மKQ� 

பர�பரநிதி ஆகியவKைற வA9தக� ெச`g�. 

 

5. ஏSCTகடE மKQ� <ணிகர 6த' வழ=  நிQம=கைள! பKறி விளT க. 
அ) ஏSCT கடE தர  6கைம நிQவன=க8  

� விKபைன lல�, ெபறேவ1[ய ெபQத'களிE அ[!பைடயி' நிதி நிQவன=க8 
ெச`g� நிதி ஏKபாேட, ஏSCTகடE தர  6கைம ஆ �. 

�  ஏSCTகடE தர  6கைம, அத~ைடய வா[TைகயாளAகvTகாக, ஏSCTகடEகைள 
வ�லிT �. 

       ஆ) <ணிகர நிதி நிQவன�  

� <ணிகர lலதன நிதி எEப<, சாதாரண நிதியி' ஒP ப தி ஆ �.  
� இ< "திய திSட� மKQ� க1Cபி[!பிK  நிதி வழ= வதKகாக 

உPவாTக!பSடதா �.  
� <ணிகர lலதன� எEப<, ெதாழி' aSப திSட=கைள வணிக மயமாT வதK  

ேதைவயான நிதியிைன அளிTகிற<.  
� பல சிற!"மிTக நிதி நிQவன=க8, <ணிகர lலதன நிதி 6லேம உ3சநிைலைய 

அைடB<8ள<.  
 

ெபPவினாTக8 

1. lலதன3 சBைதயிE சிற!பிய'"கைள விளT க 

அ) ப9திர=களிE சBைத  
� ப= க8, கட~Qதி! ப9திர=க8 ேபாEற ப9திர=க8 lலதன3 சBைதயி' 

ைகயாள!பCவதா', இ< ப9திர=களிE சBைத என அைழTக!பCகிற<. 
ஆ) விைல  

� ப9திர=களிE விைல lலதன3 சBைதயி' ப9திர=களிE ேதைவ மKQ� அளி!ைப 
ெபாQ9< தZAமானிTக!பCகிற<. 

இ) ப=ேகKபாளAக8  
� lலதன3 சBைதயி' ஈCபCபவAக8 தனிநபAக8, நிQம=க8, அரi வ=கிக8, 

மKQ� இதர நிதிநிQவன=க8 ேபாEறவAகைள உ8ளடTகிg8ள<. 
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         ஈ)  இட அைமX  
� lலதன3 சBைதTகான இட�, ஒP  றி!பிSட எ'ைலT SபSடதி'ைல எEறாh�, 

ப=  மாKறக� ேபாEற நE  ெத>Bத இடமாக இP9த' ேவ1C�. 

         உ) நிதிசாABத ெசா9<TகளிE சBைத  
� lலதன3 சBைத, நZ1டகால நிதி சாABத ெசா9<TகvTகான ஒP ேமைடைய 

வழ= கிற<. 
 
 

2. ப'ேவQ வைகயான நிதிநிQவன=கைள! பKறி விளT க. 
1) <ணிகர நிதி நிQவன� 

� <ணிகர lலதன நிதி எEப<, சாதாரண நிதியி' ஒP ப தி ஆ �.  
� இ< "திய திSட� மKQ� க1Cபி[!பிK  நிதி வழ= வதKகாக 

உPவாTக!பSடதா �.  
� <ணிகர lலதன� எEப<, ெதாழி'aSப திSட=கைள வணிகமயமாT வதK  

ேதைவயான நிதியிைன அளிTகிற<.  
� பலசிற!"மிTக நிதி நிQவன=க8, <ணிகர lலதன நிதி 6லேம உ3சநிைலைய 

அைடB<8ள<. அைவ ICICI - Eஆப9< lலதன� IDBI - E<ணிகரநிதி, SIDBI - E 

ெதாழி'aSப வளA3சி, இBதிய கSடைம!" நிQவன� ( TDICT) மKQ� பல. 

2) பர�பர நிதி  
� சிQ 6த�SடாளAகளிE ேசமி!"கைள ெப>ய 6த�டாக மாKQ� நிதி 

நிQவன=கைளேய பர�பரநிதி எEகிேறா�.  
� பர�பரநிதி நிQவன� ப= தாAகளிடமிPB< ெபKற நிதியிைன 6த�C 

ெச`வதK , அBத 6த�[லிPB< ெபKற பலைன ப= தாரAகvT  அளிTகிற<. 
� நிதி நிQவன=களான LIC, UTI மKQ� வணிகவ=கிக8SBI மKQ� கனரா வ=கி 

ேபாEறைவ பர�பரநிதி வணிக9தி' ஈCபCகிEறன.  
� அதிக பலE, ெநகிIX தEைம, பா<கா!" மKற வ>யிலிPB< பா<கா!" ேபாEற 

நEைமக8 பர�பரநிதி 6ல� 6த�SடாளPT  கிைடTகிற<. 
3) ஏSCT கடE தர  6கைம நிQவன=க8  

� விKபைன lல� ெபறேவ1[ய ெபQத'களிE அ[!பைடயி', நிதி நிQவன=க8 
ெச`g� நிதி ஏKபாேட ஏSCTகடE தர  6கைமஆ �.  

� ஏSCTகடE தர  6கைம அத~ைடய வா[TைகயாளAகvTகாக ஏSCTகடEகைள 
வ�லிT �.  

� இBதியாவி' ெசய'பC� சிலநிQவன=களாவன, SBI, மKQ� வணிகேசைவக8 

SBI – E <ைண நிQவன� மKQ� காEேப=T ஃேபTட>T லிமிெடS, கனரா 
வ=கியிE <ைண நிQவன� ஆ �. 

4) இBதிய உடன[ ப=  மாKறக� 
� ப= கைள இBதியா6Wவ<� மிEனu 6ல� வியாபார� ெச`g� ேநாTக9ேதாC 

6தEைமநிதி நிQவன=களா' உPவாTக!பSடேத OTCEI எEபதா �.  
� இதE lல� 6த�SடாளA மKQ� நிQம9திK  சிலபிர3சைனக8 இPBத ேபா<� 

ெவளி!பைட9 தEைம, விைரவான 6[X, ெநகிIX தEைமஆகிய நEைமகைளg� 
அளிTகிற<. 

5) இBதிய ேதசிய! ப=  மாKறக� லிமிெடS  
� ப= 3 சBைதயிE மாதி>யாக NESI எEப< 1992 � ஆ1C உPவாTக!பSட<.  
� இ3சBைதயிE ேநாTகமான< மிEனu ப= கைள, இBதியா 6Wவ<� அைம9<T 

ெகாC!பதா �.  
� இBநிQவன� திறைமயான மKQ� ெவளி!பைட9 தEைம ெகா1ட ப=  

வியாபார9ைதேய எதிAபாAகிற<.  
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6) ேதசிய தZAவக மKQ� கள�சிய அைம!"  

� ப=கி'லா வணிக6ைறயிE கீI ப9திர=களிE தZAXக8 அைன9<� பதிேவS[E 
6லேம நைடெபQகிற<.  

� ப=கி'லா வணிக6ைறயி' கீIக1ட6EQ ப திக8 உ8ளட=கிg8ள<.  
i) ேதசிய வணிக ஓ!பீC மKQ� அறிTைக 6ைறயான< ப9திர3சBைதயிE  

வைரயைற மKQ� கSடைளகைள விளT கிற<.  
ii) தZAX ேததியEQ தரகAகளிE நிகர ெராTக� மKQ� ப=  ெபாQ!"கைள 

ேதசிய அகKறZSC6ைற 6[X ெச`வைதேய  றிTேகாளாக ெகா1C8ள<. 
iii) எBத ஒP ப9திர6� மாKற!படாம', மிEனu 6ல� பதிXக8 ெச`ய!பSC,   

ப=  உ>ைமைய மாKQவைதேய ேதசிய ைவ!" அைம!" ெச`கிற<. 
7) ேதசிய ப9திர=க8 கள�சிய� லிமிெடS 

� காகிதமி'லா மKQ� காகிதமாKQ ப= கைள ெகா1CவPவதKகாக 1996 � 

ஆ1C NSDL' உPவாTக!பSட<.  

� இர1டா� சBைதயி', வியாபார9திK  பிE ஏKபC� சிTக'கைள தZAகX� NSDL ' 
உPவாTக!பSட<. 

8) இBதிய ப=  ைவ!" கழக� லிமிெடS 

� இBதிய ப=  ைவ!" கழக� லிமிெடS – E ேநாTகமான<, ப= 3சBைத 
நடவ[Tைகயி', ம9திய ப9திர ைவ!பாக ெசய'பCவேத ஆ �.  

� இTகழக� ேதசிய அளவிலான நிAவாக சAீதிP9த பணிகைளg� ெச`கிற<. 
 

3. lலதன3 சBைதயிE ப'ேவQ பணிகைள விளT க. 
1) ேசமி!" மKQ� lலதன உPவாTக� 

� lலதன3சBைதயி', ப'ேவQ வைகயான ப9திர=க8 ப'ேவQ <ைறைய3 சாAB< 
மTகளிடமிPB< (தனிநபA, நிQம=க8, அரi 6தலியன) ேசமி!ைப திரSCவதK  
உதவி ெச`கிEற<.  

� ப9திர=க8 6த�C ெச`g� மTகvT  நி3சயமான ஊTக9 ெதாைகயாக, ப=  
மாKறக9திE இரSைட சிற!பிய'"களான நியாயமான வPவா` மKQ� நZAைம9 
தEைம கிைடTகிற<.  

� இ< நாS[' lலதன உPவாTக9ைத 6CT கிற<. 
2) நிைல lலதன�  

� lலதன3சBைத / ப=  மாKறக� நிQம=க8, நிைல lலதன9ைத திரSCவதK  
உதவி ">கிற<.  

� 6த�SடாளAக8, நிைலயான கால9திK  த=கvைடய நிதிகைள ஒ!"விTக 
6[யா<.  

� ஆனா', நிQம=கvT  நிைலயாக நிதி ேதைவ!பCகிற<.  
� ப=  மாKறக� 6த�SடாளAக8 த=கvைடய ப9திர=கைள வா=க அ'ல< விKக 

வா`!" அளி!பதE lலமாகX�, அேதசமய� நிQம=களிE நிைலயான lலதன� 
பாதிTகாத வைகயிh� இPTக உதவி ெச`கிற<. 

3) ெதாழிK<ைற வளA3சி  
� ெபாPளாதார9திE ெதாழிK <ைறT  lலவள=கைள மாKQவதE lல� 

ப= மாKறக� ஒP ைமய சBைதயாக உ8ள<. இ< ேபாEற நிQவன=க8 உKப9தி 
வழிகளி' 6த�C ெச`ய மTகைள ஊT விTகிEற<.  

� எனேவ, இ< நிQம ப9திர=களி' 6த�S[Kகான நிதிகைள திரSCவதE lல� 
ெதாழிK<ைற வளA3சி மKQ� ெபாPளாதார ேம�பாS[K  வழி வ Tகிற<. 

4) உடன[ மKQ� ெதாடA3சியான சBைத  
� ப=  மாKறக�, வா= பவAக8 மKQ� விKபவAக8 ப9திர=கைள, வா=க மKQ� 

விKபதK  ஒP வசதியான ைமய9ைத வழ= கிற<.  
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� எளிய சBைதயிCத' ப9திர=களி' 6த�C ெச`வதி' மKற ெசா9<TகvடE 
ஒ!பிC� ெபாW< அதிக நZAைம9 தEைமைய உPவாT கிற<. 

5) ெசய' திற~T  ந�பகமான வழிகாS[  
� lலதன3சBைத, நிQம=களிE ெசய'திறE மKQ� நிதி நிைலT  ஒP ந�பகமான 

வழிகாS[யாக, ேசைவ ">கிற<.  
6) நிதிகளிE உ>ய திைசயி' ஆKQ!பC9த' 

� ப9திர=களிE நட!" சBைத விைல மKQ� அதE வPவா`, ெபா<மTக8 த=க8 
நிதிைய ஒP  றி!பிSட நிQம9தி' 6த�C ெச`ய வழிகாSC� காரணியாக உ8ள<.  

� இ< ெபா< நல~Tகாக, நிதிைய திறEபட பயEபC9<வைத உQதி ெச`கிற<.  
7) ப'ேவQ ேசைவகைள வழ= த'  

� lலதன3 சBைதயி' ெசய'பC� நிதி நிQவன=க8, ெதாழி' 6ைனேவாPT  
நZ1டகால மKQ� நC9தர கால கடEகைள வழ= த', ஒ!"Qதி வழ= த', 
நிQம=கைள ேதாKQவி9தலி' உதவி ெச`த', ேநAைமப=  6தலி' ப=ேகKற', 
நி"ணAகளிE அறிXைரகைள வழ= த' ேபாEற ப'ேவQ ேசைவகைள 
வழ= கிற<. 

8) பிEத=கிய ப திகைள ேம�பC9<த'  
� lலதன3சBைத, பிEத=கிய ப திகளிE திSட=கvT  நிதி உதவி வழ= கிற<.  
� இ< பிEத=கிய ப திகளிE ெபாPளாதார ேம�பாS[K  உதவி ெச`கிற<.  
� பிEத=கிய மKQ� கிராம!"ற ப திகளிE ேம�பாSC திSட=கvT  நZ1டகால 

நிதிையg� வழ= கிற<. 
9) அய'நாSC lலதன�  

� lலதன3சBைத, அய'நாSC lலதன9ைத திரSட உதவி ">கிற<.  
� இBதிய நிQம=களிE ப9திர=க8 மKQ� இதர ப9திர=க8 lல� அய'நாCகளிE 

lலதன நிதிைய திரSட வழிவைக ெச`கிற<.  
� அரi, தாராளமயமாTக' lல� அBநிய 6த�Cக8 திரSCகிற<.  
� இ< அBநிய 6த�Sைட மSC� ெகாணராம', ெபாPளாதார ேம�பாS[K  

ேதைவயான அBநிய ெதாழி' aSப=கைளg� ந� நாS[K  ெகா1C வPகிற<.  
10) எளிய நZAைம9 தEைம  

� இர1டா� நிைல3சBைதயிE <ைணT ெகா1C, 6த�SடாளAக8 த=களிE 
ப9திர=கைள விKQ, நZAைம ெராTகமாக மாKற, வழிவைக ெச`கிற<.  

� 6த�SடாளAக8, அவAகள< ேதைவயிE ெபாW< ைவ!"கைள எCTக, வணிக 
வ=கிக8 அ~மதிTகிEறன. 

 
 

அ9தியாய� 6 . பண3 சBைத 
 Q வினாTக8 

1. பண3சBைத -- வைரவிலTகண� தPக. 
�  ேரா9த>E _KQபப[, “ப'ேவQ அைம!"க8 மKQ� நிQவன=க8 பண9திK  

நி்கரான ப'ேவQ ஆவண=கைள ைகயாv� ெமா9த அைம!பிKகான _SC! 
ெபயரா �”. 

( அ'ல< ) 
� இBதிய >்சர| வ=கி, “ Qகிய கால நிதி ெசா9<TகvTகான சBைதேய 

பணசBைதயா �. ேமh� 6தEைம சBைதயி' "திய ஆதார=கvTகான பண! 
ப>மாKற9ைத எளிதாT கி்ற<. இர1டா� நிைல3 சBதயி', ஏKகனேவ வழ=க!பSட 
நிதி ேகா>TைககvT � நிதி அளிTகி்ற<” எனQ வைரவி்லTகண� வழ= கி்ற< 
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2. வணிக இரச<ீ  எEறா' எEன? 
� ெபாPSகளிE விKபைனயாளAக8 lல�, ெபாPSகைள வா= பவA மீ< எWதி 

தயா>Tக!பC� ஒP ஆவணேம வணிக இரச<ீ ஆ �. 

 
3. ைவ!"3 சாEறிதI சBைத எEறா' எEன? 

� ைவ!" சாEறிதI, வ=கிக8 மKQ� நிதி நிQவன=களா' வழ=க!பC�  Qகிய 
காலைவ!" ஆவண=களா �. இவKைற வ=கிகv� நிதி நிQவன=கv� த=கள< 
நிதி ஆதார=கைள உயA9திT ெகா8வதKகாக ெவளியிCகிEறன.  

� ைவ!"3 சாEறிதI கடE உQதி!ப9திர வ[வ9தி' பயEபாS[' வழ=க!பCகிற<.  
� இைவ எளிதி' மாKறT _[ய இய'"ைடயதாகX� விைரவாக சBைத!பC9தT 

_[யதாகX� உைடய,  றி!பிSட 6கமதி!" மKQ� 6திAX9 ெதாைக 
ஆகியவKைறT ெகா1[PT �. 

 
4. அரi! ப9திர=க8 சBைத எEறா' எEன? 

� அரi அ'ல< த=க 6ைன ப9திர=கைள வா=கX� விKகX� _[ய ஒP சBைதT  
‘அரi ப9திர=க8 சBைத’ எEQ ெபயA. 

 
5. பண3சBைதயி' பயEபC9த!பC� ஆவண=க8 யாைவ? 

1. கP�ல இரச<ீக8    2. வணிக இரச<ீக8   3. வணிக9 தா8க8  
 

 
6. பழைமயான இர1C பண3சBைதகைள விவ>. 

1) இல1டE பண3சBைத  
2) நி�யாAT  பண3சBைத  

 
7. ஏலமிCத' எEபதE ெபாP8 யா<? 

� வA9தகAக8 ஒPவA ஒPவேராC ேபாS[யிC� 6ைறயி' ப9திர=கைள அதிகபSச 
விைலT  விKக ேமKெகா8ள!பC� ஒP வA9தக 6ைறேய ‘ஏல� விCத'’ என 
அைழTக!பCகிEற<. 

 
8. மாQத' எEபதE ெபாP8 யா<? 

� ஒP ப9திர9ைத வா= வதKகாக, மKெறாP ப9திர9ைத விKபைன ெச`ய ெகா1C 
ெச'h� நடவ[TைகயிE ஒP ப தியாக, இர1டா�நிைல சBைதயி', இBதிய 
>சA| வ=கி ேமKெகா1ட அதE திறBத சBைத ெசய'பாC ‘மாQத'’ எEQ 
அைழTக!பCகிற<. 
 

சிQ வினாTக8 

1. கP�ல இரசதீிE ெபா< இய'"க8 யாைவ? 
� கP�ல இரச<ீ  பிEவP�  ெபா<வான இய'"கைள உைடய<. அைவ பிEவPமாQ :  
1) ெவளியிCபவA 

2) நிதி இரச<ீ 

3) நZAைம9 தEைம 

4) 6Tகிய ஆதார� 

5) பண ேமலா1ைம 
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2. பண3சBைதயி' ஈCபC� ப=ேகKபாளAக8 யாவA? 

1. ப'ேவQ நாCகளிE அரசா=க=க8 
2. ப'ேவQ நாCகளிE ைமய வ=கிக8 
3. தனியாA மKQ� ெபா<9<ைற வ=கிக8 
4. பர�பர நிதி நிQவன=க8 
5. கா!பீSC நிQவன=க8 
6. வ=கி அ'லாத நிதி நிQவன=க8 
7. இBதிய >சA|வ=கி மKQ� பாரத�ேடS வ=கி 
8. வணிக வ=கிக8 
9. மாநில அரiக8 
10. ெபா<மTக8 

 
 

3. கP�ல இரசதீிE வைககைள விவ>. 
� கால வைரயைற அ[!பைடயி', இBத இரச<ீக8 lEQ வைககளாக 

பி>Tக!பCகிEறன. அைவ பிEவPமாQ. 
1) 91 நாSக8 கP�ல இரச<ீக8 

2) 182 நாSக8 கP�ல இரச<ீக8 

3) 364 நாSக8 கP�ல இரச<ீக8 
 

4. ைவ!"3 சாEறிதழிE இய'"கைள விவ>. 
1. கால ைவ!"Tகான உ>ைம ஆவண� ஆ �. 
2. பிைணயமKற மாKQ6ைற ஆவண=க8 ஆ �. 
3. ேம' எW<த' lல�, எளிதி' மாKறி வழ= � தEைம உைடய<. 
4. 6கமதி!பிலிPB< வSட9தி' ெவளியிCத'. 
5. சhைக நாSக8 இ'லாம',  றி!பிSட ேததியி' திP�ப3 ெசh9தT _[ய<. 
 

 
5. வணிக இரசதீிE வைககைள விவ>. 

அ. ேதைவ மKQ� பயEபாSC இரச<ீக8  

� ேதைவ இரச<ீ எEப<, பண� ெசh9<வதKகான ேததி எ<X�  றி!பிட!படாத 
இரச<ீ ஆ �.  

� எனேவ ேதைவ இரச<ீ எEப<, அBத இரசைீத ைவ9திP!பவA, தனT  எ!ெபாW< 
பண� ேதைவ!பCகிறேதா, அ!ேபா< அBத இரச<ீT  பண� ெபKQTெகா8ளலா�. 

        ஆ. �`ைம  இரச<ீக8 மKQ� ஆவண இரச<ீக8  

� ெபாPSகளிE உ>ைம ஆவண� lல� இைணTக!பSட இரச<ீக8, ஆவண இரச<ீக8 
எEQ அைழTக!பCகிற<.  

� எBத ஒP ஆவண6�, எWதி இைணTக!படாத இரச<ீக8 �`ைம இரச<ீக8 ஆ �. 
எ.கா:  ெதாடAவ1[ இரச<ீ மKQ� சரT B< இரச<ீ. 

        இ. உ8நாC மKQ� அய'நாSC இரச<ீக8  

� இBதியாவி'  [யிPT � ஒP நபPT , இBதியாவி' எWத!பSட மKQ� ெசh9த 
ேவ1[ய இரச<ீக8 ஆகியவKைற உ8நாSC இரச<ீக8 எEQ அைழTக!பCகிEறன.  

� அய'நாSC இரச<ீக8 எEப<, இBதியாவிK  ெவளிேய எWத!பSC, இBதியாவிேலா 
அ'ல< அய'நாS[ேலா ெசh9த!பC� இரச<ீகைள அய'நாSC இரச<ீக8 எEQ 
அைழTக!பCகிEறன. 
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ஈ. தனி9<வமான இரச<ீக8  

� தனி9<வமான இரச<ீக8 எEப<, வைரத' மKQ� ஏKQT ெகா8ள', உ8�A 
வழTக!ப[ அ'ல< வA9தக! பயEபாS[E lல� நிAவகிTக!பCவைதT  றிTகிற<. 

உ. இP!பிட மKQ� வழ=க' இரச<ீக8  

� இP!பிட மKQ� வழ=க' இரச<ீக8 எEப<, உ1ைமயான வியாபார 
நடவ[Tைகக8 அ'லாம' உPவாTக!பC� இரச<ீகைள, இP!பிட மKQ� வழ=க' 
இரச<ீக8 எEQ அைழTக!பCகிEறன. 

 

 
ெபP வினாTக8 

1. பண3சBைத மKQ� lலதன3சBைத வைரவிலTகண� தPக. இைவ  
இர1[K � இைடயிலான ேவQபாCகைள விவ>. 
பண3சBைத - வைரவிலTகண�  

�  ேரா9த>E _KQபப[, “ப'ேவQ அைமக8 மKQ� நிQவன=க8 பண9திK  
நி்கரான ப'ேவQ ஆவண=கைள ைகயாv� ெமா9த அைம!பிKகான _SC! 
ெபயரா �”. 

lலதன3 சBைத – வைரவிலTகண�  
� அP1 ேக.த9தா அவAகளிE _KQ!ப[, lலதன3சBைத எEப<, “ப'ேவQ 

வைகயான lலதன ஆதாய=களிE ேதைவ மKQ� அளி!பிK  இைடேய 
ேதாKQவிTக!பSட இைண!"கvடE நிQவன 6த�Cக8 மKQ� ெசய'பாCகளிE 
ஒP கலைவேய” என வைரயQTக!பCகிற<. 

    ேவQபாC 

வ.எ1 தEைமக8 பண3சBைத lலதன3சBைத 

1 நிதியிE கால� ஒP வPட9திK � 
மிகாம' நடT �, 
 Qகியகால சBைத 

ஒP வPட கால9திK � 
ேமலான நZ1டகால�  
நடT � சBைத 

2 வணிக 
ஆவண=க8 

மாKQ6ைற ஆவண=க8, 
கP�ல3சSீC,வணிக9தா8  

ப= க8, 
கடனZS�!ப9திர=க8, 
அரi ப9திர=க8 

3 ஆவண=க8 
கிைடT � இட� 

ெபா<வாக இர1டா� 
நிைல3சBைதயி' இட� 
ெபறா< 

ெபா<வாக இர1டா� 
நிைல3சBைதயி' இட� 
ெபQ� 

4 உSபி>X உSபி>X ஏ<மி'ைல 6த' நிைல3சBைத 
மKQ� இர1டா� 
நிைல3சBைத என 
இர1C உSபி>Xக8 
உ8ளன 

5 ப>வA9தைன 
நைடெபQ� இட� 

6ைறயான இட� ஏ<� 
இ'லாம', ெதாைல!ேபசி 
வழியாக ப>வA9தைன 
நைடெபQ� 

6ைறயான இட9தி' 
ப>வA9தைன நைடெபQ�. 

உதாரண� : ப=  
ப>மாKற�  

6 இடA அளX கடE மKQ� சBைத 
ஆப9<  ைறBதளX 

கடE மKQ� சBைத 
ஆப9< அதிகளX உ8ள< 
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2. பண3சBைதயிE சிற!பிய'"கைள விவ>. 
1)  Qகிய கால நிதிக8  

�  Qகிய காலநிதிக8 அ'ல< பண9திK  நிகரான நிதி ெசா9<TகvTகான 
6Kறிhமான, ஒP சBைத இ< ஆ �.  

2) 6திAX கால�  
� இ3சBைதயி', ஒP வPட9திK   ைறவான 6திAX கால� ெகா1ட நிதி 

ெசா9<Tகைள மSCேம பயEபC9த!பCகிற<. 
3) பணமாக மாKQவ<  

� உடன[யாக பணமாக மாKறியைமTகT _[ய நிதி3ெசா9<Tகைள மSCேம, 
இ3சBைதயி' இழ!" இ'லாம',  ைறBதபSச ப>வA9தைன ெசலவி' ப>மாKற� 
ெச`ய!பCகிற<. 

4) 6ைறயான இடமி'ைல  
� ெபா<வாக ப>வA9தைனக8 ெதாைலேபசி அதாவ< வா`ெமாழி ெதாடA" lலமாக 

நைடெபQகிEறன.  
� ச�பBத!பSட ஆவண=க8 மKQ� எWத!பSட தகவ' ெதாடA"க8 பிEனA 

ப>மாறிTெகா8ளலா�.  
� lலதன3 சBைதயி' உ8ள< ேபா' ப= 3சBைதயி' ஒP 6ைறயான இடமி'ைல. 

5) <ைண சBைதக8  
� இ< ஒP ஒKைற9 தEைமg8ள சBைத அ'ல.  
� இ< தனி9தனி சிற!"ைடய பல <ைண3 சBைதகளிE ெதா !பா �.  

எ.கா: அைழ!" பண3சBைத, ஏK"3சBைத மKQ� மாKQ6ைற ஆவண சBைதக8. 

6) சBைதயிE ப=   
� ம9திய வ=கி, வணிக வ=கிக8, வ=கிக8 அ'லாத நிதி நிQவன=க8, 

த8vப[யக� மKQ� ஏKபக=க8, பண3சBைதயிE _Qகளா �.  
� வணிக வ=கிக8 ெபா<வாக ப= 3சBைதயி', ேமலாதிTக இட9திைனT 

ெகா1C8ள<. 
7) மிகX� ஒW=கைமTக!பSட வ=கி 6ைற  

� வணிகவ=கிக8 பண3சBைதகளிE 6W நர�" ைமயமாக இPTகிEறன.  

உ8ள<.  

7 நZAைம9தEைம நZAைம9தEைம ெகா1ட<  ைறBதளX 
நZAைம9தEைம 
ெகா1ட< 

8 விைல மதி!" 
ெத>B<ெகா8vத' 

விைல மதி!"  றி9த 
ெவளிபைட9 தEைம 
ஏ<மி'ைல 

விைல மதி!"  றி9த 
ெவளிபைட9 தEைம 
உ8ள< 

9 ஒW= பC9<� 
அைம!" 

ைமய வ=கி இதைன 
கSCபC9<கிற< 

ைமய வ=கி மKQ� ெசபி 
இதைன கSCபC9<கிற< 

10 ஒ!"Qதியளி9த' ஒ!"Qதியளி9த' 
6தEைம பணி அ'ல 

ஒ!"Qதியளி9த' 
6தEைம பணி ஆ � 

11 ஆதிTக 
நிQவன=க8 

வணிக வ=கிக8 வ=கி அ'லாத நிதி 
நிQவன=க8 மKQ� 
தனி3சிற!" நிதி 
நிQவன=க8 
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�  Qகிய கால நிதிகைள வழ= கிEற 6தEைம அளி!பாளராகX� வணிகவ=கிக8 
உ8ளன.  

� பண3சBைதயிE ப'ேவQ பி>XகvT �, ம9திய வ=கிT � உ8ள இைண!பாக 
வணிகவ=கிக8 ெசய'பCகிEறன. 

8) இர1டா� நிைல சBைதயிE ேதைவ 
� இ3சBைதயி' பயEபC9த!பC� நிதி3ெசா9< ஆவண=கvT , ஒP சிற!பான 

இர1டா� நிைலசBைத ேதைவ!பCகிற<. 
9) நிதி9 ேதைவ மKQ� வழ=க' 

�  Qகியகால நிதிTகான ேதைவ மKQ� அளி!"� அதிகமாக இPTக ேவ1C�.  
� உ8நாSC மKQ� ெவளிநாSC வA9தக9தி' ெபPமளவி'  Qகியகால நிதி 

ஆவண=க8 பயEபC9த!பCகிEறன. 
10) ெமா9த விKபைன3 சBைத  

� இ< ஒP ெமா9தவிKபைன3 சBைதயா �. இ3சBைதயி' அதிகளவி' வA9தக� 
ெச`ய!பC� நிதி3ெசா9<TகளிE மதி!" அதிகளவி' இPT �. 

11) ெநகிIX9 தEைம  
� இ3சBைத  றி9த ஒW= 6ைற கSடைம!பி' அதிக அளX ெநகிIX9 தEைம 

இP!பதா', நிைலயான 6யKசி "திய ஆவண=கைள அறி6க!பC9<வதி' 
ெச`ய!பCகிற<. 

12) ைமய வ=கியிE 6Eனிைல 
� ைமய வ=கி ெராTக இP!" விகித� ைவ9<T ெகா1C, ஆவண=கைள த8vப[ 

ெச`வதE lல�, ேதைவயான நிதி வசதிகைள ஏKபC9தி தPகிEறன.  
� இ< ஒP திறBத சBைதயாக இPBத ேபாதிh�, மBத நிைலசBைதயி' உ8ள 

உப>யான ெராTக இP!ைப ெபKQ, விPவிP!பான சBைத கால9தி' _Cதலான 
நிதிைய அளிTகிற<.  
 

3. பண3சBைதயிE ஆவண=கைள விவ>. 
� பண3சBைதயி' ப'ேவQ விதமான நிதி ஆவண=க8 கிைடTகிEறன. இBதியாவி' 

1986 வைர சில ஆவண=க8 மSCேம கிைட9தன. அைவ பிEவPமாQ: 

1) கP�லசBைதயி' கிைடT � கP�லசSீCக8. 
2) அைழ!" கடEசBைதயி' கிைடT �  Qகியகால அறிவி!" மKQ� அைழ!" 

பண�. 
3) இரச<ீ சBைதயி' கிைடT � வணிக இரச<ீ8 மKQ� உQதிெமாழி ப9திர=க8.   

� தKெபாW< ேமK றி!பிSடைவகvடE _Cதலாக பிEவP� ஆவண=க8 கிைடTக! 
ெபQகிEறன. 

i) வணிக9 தா8க8 
ii) ைவ!" இரச<ீக8 
iii) வ=கிகvT  இைடயிலான ப=ேகK" சாEறிதIக8  
iv) மீ8வா=கல வ Zத ஆவண=க8 

a) கP�ல ரச<ீ சBைத  

� கP�ல ரச<ீகைள வா= � மKQ� விK � சBைதT  கP�ல ரச<ீ சBைத எEQ 
ெபயA. 

� அரசா=க9தா' ெவளியிட!பSட கP�ல இரச<ீக8 தKேபா< மிகX� பிரபலமாக 
உ8ள வணிக மKQ� அதிகளX நZAைம9தEைம ெகா1ட ஆவண=களா �.  

� கP�ல இரச<ீக8 எEப<  றி!பிSட காலTெகCXடE _[ய கடன உQதி 
ப9திரமா �.  

� அரசா=க� கP�ல இரசதீிE ெதாைகைய, அதE தவைண கால9திK 8 திP!பி 
ெசh9த!பSC விC� எEற உQதி ெமாழிைய அளிTகிற<.  

� அதE கால� ஒP வPட9திK  ேம' இPTகா<. 
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கP�ல இரசதீிE ெபா< இய'"க8  
� கP�ல இரச<ீ  பிEவP�  ெபா<வான இய'"கைள உைடய<. அைவ பிEவPமாQ :  

1) ெவளியிCபவA 

2) நிதி இரச<ீ 

3) நZAைம9 தEைம 

4) 6Tகிய ஆதார� 

5) பண ேமலா1ைம 

b) ைவ!"3 சாEறிதI  
� ைவ!" சாEறிதI, வ=கிக8 மKQ� நிதி நிQவன=களா' வழ=க!பC�  Qகிய 

காலைவ!" ஆவண=களா �. இவKைற வ=கிகv� நிதி நிQவன=கv� த=கள< 
நிதி ஆதார=கைள உயA9திT ெகா8வதKகாக ெவளியிCகிEறன.  

� ைவ!"3 சாEறிதI கடE உQதி!ப9திர வ[வ9தி' பயEபாS[' வழ=க!பCகிற<.  

� இைவ எளிதி' மாKறT _[ய இய'"ைடயதாகX� விைரவாக சBைத!பC9தT 
_[யதாகX� உைடய,  றி!பிSட 6கமதி!" மKQ� 6திAX9 ெதாைக 
ஆகியவKைறT ெகா1[PT �. 

       ைவ!"3 சாEறிதழிE இய'"கைள  
     1. கால ைவ!"Tகான உ>ைம ஆவண� ஆ �. 
     2. பிைணயமKற மாKQ6ைற ஆவண=க8 ஆ �. 
     3. ேம'எW<த' lல�, எளிதி' மாKறி வழ= � தEைம உைடய<. 
     4. 6கமதி!பிலிPB< வSட9தி' ெவளியிCத'. 
     5. சhைக நாSக8 இ'லாம',  றி!பிSட ேததியி' திP�ப3 ெசh9தT _[ய<. 
c) வணிக இரச<ீக8  

� ெபாPSகளிE விKபைனயாளAக8 lல�, ெபாPSகைள வா= பவA மீ< எWதி 
தயா>Tக!பC� ஒP ஆவணேம வணிக இரச<ீ ஆ �.  

� இBத வணிக இரச<ீ iய நZAைமதEைம இய'", இP நபAகvTகிைடயிலான 
ப>மாKற�, நடவ[TைகயிE ச>யான ேததிைய ெத>B< ெகா8v� தEைம, 
நடவ[Tைக  றி9த ெவளி!பைட9 தEைம ேபாEற நEைமகைளT ெகா1ட< 

     வணிக ரசதீிE இய'"க8  

1. வைரவாளA 
2. ஏKQTெகா8பவA 
3. ெசh9த! ெபQநA 
4. வSட� ெச`பவA 
5. ேம' எW<பவA 
6. மதி!பீC  
7. 6திAX  

8. கடEதரமதி!பீC  
d) அரi அ'ல< த=க 6ைன ப9திர=க8 சBைத  

� அரi அ'ல< த=க 6ைன ப9திர=கைள வா=கX� விKகX� _[ய ஒP சBைதT  
‘அரi ப9திர=க8சBைத’ எEQ ெபயA. 

� 6திAX அைடBத ப9திர=கைள மீSபதKகாகX�, 6திAவைடயாத ப9திர=கvT  
திP!பி3 ெசh9தி மீSபதKகாகX� மKQ� ெராTக நிதிகvTகாகX� அதாவ< "திய 
ெராTக வள=கைள உயA9<வதKகாகX� அரi! ப9திர=க8 ெவளியிட!பCகிEற<. 

         அரi அ'ல< த=க 6ைன ப9திர=களிE இய'"க8  

1. 6கைமக8 
2. இBதிய >சA| வ=கியிE சிற!" பணி 
3. ப9திர=களிE இய'"க8 
4. பண!"ழTக விவர� 
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5. வ>விலT  
6. சBைத 
7. ப[வ=க8 
8. ப=ேகKபாளAக8 
9. வA9தக� 
10. ெவளியீSC இயBதிர� 
11. அரi ப9திர ெவளியீC ெதாடTக� 
12. சAீம பC9<த' 
13. மாKற� 
14. ஏல� விCத'. 

 
 

4. வணிக இரசதீிE இய'"க8 மKQ� வைககைள விவ>. 
 வணிக ரசதீிE இய'"க8  

1 வைரவாளA 
2 ஏKQTெகா8பவA 
3 ெசh9த! ெபQநA 
4 வSட� ெச`பவA 
5 ேம' எW<பவA 
6 மதி!பீC  
7 6திAX  

8 கடEதரமதி!பீC  

வணிக இரசதீிE வைகக8 
அ. ேதைவ மKQ� பயEபாSC இரச<ீக8  

� ேதைவ இரச<ீ எEப<, பண� ெசh9<வதKகான ேததி எ<X�  றி!பிட!படாத 
இரச<ீ ஆ �.  

� எனேவ ேதைவ இரச<ீ எEப<, அBத இரசைீத ைவ9திP!பவA, தனT  எ!ெபாW< 
பண� ேதைவ!பCகிறேதா, அ!ேபா< அBத இரச<ீT  பண� ெபKQTெகா8ளலா�. 

        ஆ. �`ைம  இரச<ீக8 மKQ� ஆவண இரச<ீக8  

� ெபாPSகளிE உ>ைம ஆவண� lல� இைணTக!பSட இரச<ீக8, ஆவண இரச<ீக8 
எEQ அைழTக!பCகிற<.  

� எBத ஒP ஆவண6�, எWதி இைணTக!படாத இரச<ீக8 �`ைம இரச<ீக8 ஆ �. 
எ.கா:  ெதாடAவ1[ இரச<ீ மKQ� சரT B< இரச<ீ. 

        இ. உ8நாC மKQ� அய'நாSC இரச<ீக8  

� இBதியாவி'  [யிPT � ஒP நபPT , இBதியாவி' எWத!பSட மKQ� ெசh9த 
ேவ1[ய இரச<ீக8 ஆகியவKைற உ8நாSC இரச<ீக8 எEQ அைழTக!பCகிEறன.  

� அய'நாSC இரச<ீக8 எEப<, இBதியாவிK  ெவளிேய எWத!பSC, இBதியாவிேலா 
அ'ல< அய'நாS[ேலா ெசh9த!பC� இரச<ீகைள அய'நாSC இரச<ீக8 எEQ 
அைழTக!பCகிEறன. 

ஈ. தனி9<வமான இரச<ீக8  

� தனி9<வமான இரச<ீக8 எEப<, வைரத' மKQ� ஏKQT ெகா8ள', உ8�A 
வழTக!ப[ அ'ல< வA9தக! பயEபாS[E lல� நிAவகிTக!பCவைதT  றிTகிற<. 

உ. இP!பிட மKQ� வழ=க' இரச<ீக8  

� இP!பிட மKQ� வழ=க' இரச<ீக8 எEப<, உ1ைமயான வியாபார 
நடவ[Tைகக8 அ'லாம' உPவாTக!பC� இரச<ீகைள, இP!பிட மKQ� வழ=க' 
இரச<ீக8 எEQ அைழTக!பCகிEறன. 
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5. அரi!ப9திர=களிE இய'"கைள விவ>. 

1) 6கைமக8  

� ம9திய அரi, மாநில அரiக8, அரசா=க அைம!"T  இைணயான அைம!"க8 
ேபாEற அதாவ< உ8�A அரi அைம!"க8 உதாரணமாக நகராSசிக8, 
மாநகராSசிக8, <ைற6க=க8 ேபாEற தEனாSசி அைம!"க8, மKQ� 
பிறஅைம!"க8 ேபாEற 6கவAகளிE lல� அரi ப9திர=க8 ெவளியிட!பCகிEறன. 

2) இBதிய >சA| வ=கியிE சிற!" பணி  
� இBதிய >சA| வ=கி அரi ப9திர=க8 வா= த' மKQ� விKபைன ெச`வதி' 

6Tகிய ப=காKQகிற<.  
�  றி!பாக பணேமலா1ைமயி' சிற!பாக ெசய'பCகிற<. 

3) ப9திர=களிE இய'" 
� அரi ப9திர=க8 உ9தரவாதமாக வS[ வழ= வதா', அதி' 6த�C ெச`வ< 

பா<கா!பானதாகX� ேமh� அரேச 6தEைம ெதாைகைய திP�ப ெசh9<வதா', 
6Kறிh� பா<கா!" தEைம ெகா1டதாகX� இPTகிற<. 

4) பண! "ழTக விபர�  
� த=க 6ைனப9திர=க8 பலவைக நZAைமதEைம ெகா1டைவ.  
� அதEப[ ம9திய அரசா' வழ=க!பSட ப9திர=க8 அதிக நZAைமதEைம 

ெகா1டதா', அதE பண!"ழTக6� அதிகமாக இPT �. 
5) வ>விலT   

� 6த�SடாளAகvT  பரBத அளவி' வ>விலT  அளி!ப<, அரi ப9திர=களிE 
6Tகிய அ�சமாக விள= கிEற<.  

� இBத ப9திர=க8, இBத நEைமTகாகேவ மிகX� பிரபலமானதாக உ8ள<. 
6) சBைத  

� அரi ப9திர=களி' ஒ|ெவாP விKபைன மKQ� ெகா86தhT  தனி9தனியாக 
ேப3iவாA9ைத நட9த!பCகிற<.  

� த=க 6ைனப9திர=க8, ஒP எதிெரதிA அ'ல< இைணயான சBைதயா �. 
இBதியாவி' 6தEைம மKQ� இர1டா� நிைல சBைத ஆகிய இர1C 
சBைதகளிh�, அரi ப9திர=க8 சBைத!பC9த!பCகிற<. 

7) ப[வ=க8  
� ப=  சாEறிதIக8, உQதிெமாழி சSீCக8 மKQ� ெகாணAபவA ப9திர=க8 ேபாEற 

வ[வ=களி' ம9திய அரi மKQ� மாநில அரiக8 வழ= � ப9திர=க8 இPT �. 
8) ப=ேகKபாளAக8  

� அரi ப9திர சBைதயி', அரi9<ைற ைவ9<8ள வள=கைள! ப>மாKற� ெச`வதி', 
ஒP=கிைணBத ப=ேகKபாளAகளாக, ம9திய அரi மKQ� மாநில அரiக8 உ8ளன. 

9) வA9தக�  
� அரசா=க ப9திர=கvT  இர1டா� நிைலசBைத,  Qகிய, சிறிய மKQ�  ைறவான 

ெசய'திறE ெகா1ட< எEறாh� ப= 3சBைதகளி' அரசா=க ப9திர=கைள 
விKபைன ெச`வதிh� வா= வதிh� வ=கிக8 மKQ� ெபPநிQவன=க8 
ஈCபCகிEறன. 

10) ெவளியீSC இயBதிர�  
� இBதிய >சA| வ=கியிE கீW8ள ெபா< கடE அhவலக�, அரi ப9திர=கைள 

ெவளியிCகிற<. 
11. அரi ப9திர ெவளியீC ெதாடTக�  

� அரi ப9திர ெவளியீC ெதாட=கிC� சில நாSகvT  6Eேப, ப9திர=களிE 
தEைமக8 பKறி அறிவி!" ெவளியிட!பCகிற<. 
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12. சAீைம பC9<த'  
� இBதிய >சA| வ=கியா' ,ப=  ப>வA9தைனகளிE lல� 6திA3சி அைடBத 

ப9திர=கைள ைகயக!பC9<த' மKQ� மீSைப எளிதாT � வைகயி' ெச`g� 
நடவ[TைகT  ‘சAீைமபC9<த'’ என அைழTக!பCகிற<.  

13. மாKற�  
� ஒP ப9திர9ைத வா= வதKகாக மKெறாP ப9திர9ைத விKபைன ெச`ய ெகா1C 

ெச'h� நடவ[TைகயிE ஒP ப தியாக இர1டா� நிைலசBைதயி' இBதிய 
>சA|வ=கி ேமKெகா1ட அதE திறBத சBைத ெசய'பாC ‘மாQத'’ எEQ 
அைழTக!பCகிற<. 

14. ஏல� விCத'  
� வA9தகAக8 ஒPவA ஒPவேராC ேபாS[யிC� 6ைறயி', ப9திர=கைள அதிகபSச 

விைலT  விKக ேமKெகா8ள!பC� ஒP வA9தக 6ைறேய, ‘ஏல� விCத'’ என 
அைழTக!பCகிEற<. 

 

அல  3 . நிதி3 சBைத - II 
அ9தியாய� 7 . ப=  மாKறக� 

 Q வினாTக8 
1. ப= 3 சBைத எEறா' எEன? 

� ப= 3 சBைத எEப<, ெதாழி'<ைற மKQ� நிதி! பா<கா!பிE ெகா86த' மKQ� 
விKபைனTகான ஒP ஒW=கைமTக!பSட சBைத. 

� ப= 3 சBைத எEப<, ெபPநிQவன மKQ� பிறப9திர=கைள வா= வதK � 
விKபைன ெச`வதK � ஒP ஒW=கைமTக!பSட சBைதயா �. 

 

2. ப= 3 சBைத வைரவிலTகண� தPக. 
� ேஹ�[=� _KQ!ப[, "ப=  மாKறக� எEப< வா=கியவA மKQ� விKபவA ஒP 

இட9தி' _[, அைன9< வைகயான ப9திர=க8, ப= கைள ைகயாv� ஒP இடேம 
ஆ �" 

( அ'ல< ) 
� ஹ�ப1S மKQ� ேடாேகA> ஆகிேயா>E கP9<!ப[, "ப= 3 சBைத மாKற=க8 

தனி!பSட 6ைறயி' ஒW=கைமTக!பSட சBைதக8 ப9திர=களி' வA9தக9ைத 
எளிதாT �”. 

 

3. இBதியாவி' உ8ள ஏேத~� 5 ப= கைள பKறி எW<க. 
1) தி பா�ேப ப= 3சBைத 
2) அகமதாபா9 ப= 3 சBைத ச=க� லிமிெடS 
3) ெப=க�P ப=  சBைத லிமிெடS 
4) "வேன�வA ப= 3 சBைத. 
5) க'க9தா ப=  ப>வA9தைன ச=க� லிமிெடS. 
6) ெகா3சி ப=  ப>வA9தைன லிமிெடS 
7) தி'லி ப= 3 சBைத ச=க� லிமிெடS 
8)  வாஹாS[ ப=  ப>வA9தைன லிமிெடS 
9) ைஹதராபா9 ப=  ப>வA9தைன லிமிெடS 
10) ெஜ`!RA ப=  ப>வA9தைன லிமிெடS 
11) கனரா ப=  ப>வA9தைன லிமிெடS 
12) �தியானாப= 3 சBைதச=க� லிமிெடS 
13) ெசEைன ப=  சBைதலிமிெடS 
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4. <ைண9 தரகA எEறா' எEன? 
� ப=  மாKறக9திE உQ!பின>E 6கவராகT ெசய'பSC, தEைன அமA9திய 

6த'வPT  அதாவ< உQ!பினPT  வியாபார9ைத! ெபKQ9 தB<, அதKகாகT 
கழிX ெபQபவA <ைண9 தரகA ஆவாA. 
 

5. தரகA எEQ யாைர அைழTக!பCகிறாAக8? 
� ப9திர=கைள வா= பவAகvT � விKபவAகvT மிைடேய 

இைடநிைலயாளAகளாக ெசய'பCபவAக8 தரகAக8 ஆவாA. 
� இவAக8 தனTகாக! ப9திர=கைள வா=கி விKபதி'ைல. 
� தரகAக8, கழிX 6கவA ஆவA. 

 
6. ஊக வணிகAகளிE வைகக8 யாைவ? 

� காைள, கர[, கைலமாE, 6ட வா9<  
  

7. ப1டமாKQ ப>வA9தைன எEறா' எEன? 
� ஒP ப1டமாKற ப>மாKற� எEப<, ப1டமாKற சBைதகளி' வA9தக� ெச`ய!பC� 

இட9தி' ெபாPSகைள ப>மாKற� ெச`வதா �. 
 

8. ப= 3 சBைதயிE சமீப9திய வளA3சி  றி9<  றி!பிCக. 
� அரசா=க9தா' ெதாட=க!பSட தாராளமயமாTக' ெசய'6ைற காரணமாக, 

இBதியாவி' ப= 3 சBைத கSடைம!பிE பரBதமாKற9திK  உSபSC8ள<.  
� இBதிய ப= 3சBைதயிE தKேபாைதய கSடைம!பி', பல "திய கSடைம!"க8 

ேசATக!பSC8ளன. 
� ேதசிய ப= 3 சBைத அைம!" " �.எ�.ேஜ.ெபAவானி தைலைமயி' (பிரபலமாக 

ெபAவானி  W) உயA அதிகார� ெகா1ட அைம!பினா' ஏKபC9த!பSட<.  
� தKேபா< இBதியாவி' உ8ள ேதசிய ப= 3 சBைதக8 பிEவPமாQ உ8ளன: 

1) இBதியாவிE ேதசிய ப=  சBைத 
2) இBதிய ப=  ைவ!"  W லிமிெடS 
3) ேதசிய தZAைவக8 மKQ� ைவ!" 6ைற 
4) இBதிய ப=  ப9திர=க8 விKபைன கழக� 

 
 

9. இBதியாவி' ப=  வணிகேநர� எEறா' எEன? 
� இBதியாவி' ப= 3 சBைதக8 சனி மKQ� ஞாயிKQTகிழைமகளி' lட!பC�. 
� ேமh� ேதசிய விC6ைற நாSகளிh� ப= 3 சBைதக8 lட!பC�. 
� சாதாரண ப= கvTகான வA9தக ேநர� காைல 9.15 மணி 6த' பிKபக' 3.30 வைர 

இPT �. 
� ெபாPSக8 சBைதTகான (MCX) வA9தக ேநர� காைல 10 6த' 11.30 வைர மKQ� 

தி=க8 6த' ெவ8ளி வைர ஆ �. 
� விவசாய ெபாPSகvTகான சBைத (NCDEX) தி=க8 6த' ெவ8ளி வைர காைல 10 

மணி 6த' 5 மணிவைர. 
� ேமh� சBைதயிE வியாபார ேநர9திE ேபா< உணX இைடேவைளேயா அ'ல< ேதநZA 

இைடேவைளேயா இ'ைல. 
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10. தலா' ெதP – விளT க. 
� தலா' ெதP எEப< இBதியாவி' 6�ைபயிE ைமய! ப தியி' உ8ள ெதPவா �. 
� இ=  இBதியாவிE "கIெபKற ெப>ய ப= 3 சBைதயான, ப�பா` ப= 3 சBைத 

(BSE) மKQ� பிறமதி!" மிTக நிதி நிQவன=கv� உ8ளன. 
� 1874 - ஆ� ஆ1C, இBத ெதPவிK  ப�பா` ப= 3 சBைத இட� ெபயABத பிறேக, 

இBத! ெபயA ஏKபSட<. 
� தலா' எEற வாA9ைதT  மரா9தி ெமாழியி' தரகA அ'ல< இைட9தரகA எEQ 

அைழTக!பCகிறாA.  

 
     சிQ வினாTக8 

1. ப= 3 சBைதயிE  ைறபாCகைள விவ>? 
i) ப=  ப>வA9தைனயிE சரீான மKQ� கSC!பாC இ'லாத<. 
ii) ப= 3 சBைதகளிE உQ!பினA மீ< கSC!பாC இ'லாத<. 
iii) ஆேராTகியமKற ஊக9ைத கSC!பC9<வதி' ேதா'வி. 
iv) ஒP இட9தி' ஒEQT � ேமKபSட கSடண� வ�லிTக அ~மதிTகிற<. 
v) ப=  ப>வA9தைனயிE விளி�" ேதைவக8 அ'ல< உKப9தி3 சBைதகளிE 

விஷய9தி' வலிgQ9<வ< இ'ைல. 
vi) ப=  மாKறக=களி' ப= கைள பS[யலிட ச>யான ஒW=  6ைறக8 இ'ைல. 

 

2. காைள மKQ� கர[ - விளT க. 
காைள  

� ப9திர=க8 எதிAகால9தி' விைலேயKற� ெபQ� எEQ எதிAபாATகிEற ஊகவணிகA. 
� இவA ெதஜிவாலா எEறைழTக!பCகிறாA.  
� இவA எதிAகால9தி' அதிக விைலயி' ப9திர=கைள விKக இயh� எEற 

எ1ண9தி' தKேபா< ப9திர=கைள வா=க 6ைனகிறாA.  
� இவA எ'லா� நEைமTகாகேவ நைடெபQ� எEற மன!பா=  ெகா1டவA. 
� ஒP காைள தE~ைடய ெகா�"களா' எதி>கைள உயேர அ'ல< ேம' ேநாTகி �Tகி 

எறிவ< ேபாEQ, இBதவைக ஊகவணிகA பிைணய! ப9திர=களிE விைலைய உயர3 
ெச`g� ேநாTேகாC ெசய'பCவதா' காைள என! ெபயைர ெபKQ8ளாA. 

கர[ 

� எதிAகால9தி' ப9திர=களிE விைலக8 வ ZI3சி அைடg� எEQ எ1uகிEற 
ஊகவணிகA. 

� இவA ம1[வாலா எEறைழTக!பC� ஊகவணிகA 
� இவA எதிh� பிEேனாTகிய மன!பா=  ெகா1டவA. 
� ஒP கர[, ெபா<வாக9 தE~ைடய எதி>ைய9 தைரயி' த8ளி அW9<கிற<. 

அேதேபால ஒP கர[ ஊகவணிகP�, ப= 3 சBைதயி' ப= களிE விைலையT கீேழ 
த8vவதK  ேவ1[ய நடவ[Tைககளி' ஈCபCகிறாA. 
 

3. கைலமாE  மKQ�  6டவா9< – விளT க. 
கைலமாE 

� ஒP நிQம9திE ப= க8 6ைனம9தி' விKக!பC� எEQ அறிBதXடE, "திய 
விC!"களி' ப=  ேகா> வி1ண!ப� ெச`g� ஊகவணிகA. 

�  எBதநிQம=களிE ப=  ெவளியீC ெபா<மTகளா' விP�ப!பCகிற<, 
6ைனம9<டE விKக!படT _[ய வா`!" உ8ள< எEபைத அறிB< அB 
நிQம=கைள ேதAX ெச`வாA. 

� இவA ‘6ைனம ேவSைடயாளA’ எEQ அைழTக!பCகிறாA.  
� கைலமாE ஊகவணிகA 6Eென3ச>Tைக உைடயவA. 
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       6டவா9< 
� தKேபாைதய, த� நடவ[Tைககளி' உ8ள இடAபாCகைள9 தZA!பதி' ேபாரா[T 

ெகா1[PTகிEற ஒP கர[ ஊக வணிகேர 6ட வா9< எEQ அைழTக!பCகிறாA. 
� கர[ ஊக வணிகA, பிEனA ெகாC!பதKகாக9 தKேபா< ப9திர=கைள விKபாA.  
� ஆனா',  றி!பிSட நாளி' ப= கைள ைவ9<8ள எவP� அைத விKக 

விP�பாததா', எBத விைலயிh� வா= வதK , எBத ஒP ப= � கிைடTகாம' 
lைலயி' 6டTக!பSட நிைலயி' இP!பாA.  

� ேமh� ப= கைள இவ>டமிPB< வா= வதK  ஒ!பBத� ெச`தவP� 
ஒ!பBத9திE தZAைவ9 த8ளி ைவTக விP�பாததா' இ|வைக ஊக வணிகA ேபாராட 
ேவ1[யதாகிற<. 
 

4. ேதசிய ப= 3 சBைத 6ைற (NSMS) பKறி விளT க. 
� ேதசிய ப= 3 சBைத அைம!" "�.எ�.ேஜ.ெபAவானி தைலைமயி' (பிரபலமாக 

ெபAவானி  W) உயA அதிகார� ெகா1ட அைம!பினா' ஏKபC9த!பSட<.  
� தKேபா< இBதியாவி' உ8ள ேதசிய ப= 3 சBைதக8 பிEவPமாQ உ8ளன: 

1) இBதியாவிE ேதசிய ப=  சBைத 
2) இBதிய ப=  ைவ!"  W லிமிெடS 
3) ேதசிய தZAைவக8 மKQ� ைவ!" 6ைற 
4) இBதிய ப=  ப9திர=க8 விKபைன கழக� 

 
5. ேதசிய ப= 3 சBைத விளT க. 

� ேதசிய ப= 3 சBைத நவ�பA, 1992 இ' அைமTக!பSட<.  
� ேதசிய அளவி', தி்ைர சாABத இைணய வழியாக, ஆைண ெபQ� வியாபார 

அைம!பா �.  
� இBத அைம!", ெசயKைக ேகா8 இைண!" lல�, நாC 6Wவ<� பரவிg8ள 

உQ!பினAகளி்ைடேய வியாபார� ெச`கி்ற<.  
� இBதியாவி' கணினி தகவ' ெதாடAபிE lல�, ப= கைள ப>B<ைரTக!பSட 

வி்ைலயி', ெகா86த' மKQ� விKபைன ெச`வதKகான உQ!பின>E ஆைணக8 
ம9திய கணினி lல�, ஒPவPTெகாPவA மKQ� உடன[யாக வA9தக உQ!பினA 
ெதாடAைப ஏKபC9<கி்ற<.  

� ேதசிய ப= 3சBைதகளிE பி>Xக8 இர1C வைக!பC�  
� அதாவ<, கடE பி>X மKQ� lலதன பி>X 

 

   ெபQவிைட வினாTக8 

1. ஏேத~� ஐB< ப= 3 சBைதபணிகைள விவ>? 
1) உடன[ மKQ� ெதாடA3சியான சBைத  
� ப=  ப>வA9தைன உ1ைமயி', ஏKகனேவ இPT � ப9திர=கvT  ஒP சBைத. 
� ஒP 6த�SடாளA தன< ப9திர=கைள விKக விP�பினா', அவA எளிதி' விைரவாக 

ப= 3 சBைதகளி' அவKைற விKபைன3 ெச`யலா�. 
� ேவQ வாA9ைதகளி' _Qவதானா', அவA தன< ப= கைள பணமாக மாKறலா�, 

அேதேபா' அவA தE பண9ைத ப9திர=களி' மாKறலா�.  
� ப9திர=களிE இBத எளிைமயான விKபைன9 திறE, அவAகளிE பண! "ழTக9ைத 

அதிக>Tகிற< மKQ� இதE விைளவாக அவAகvைடய மதி!ைப அதிக>Tகிற<. 

2) ப9திர=க8 ச>யான மதி!பீC  
� ப9திர=க8 வா= த' மKQ� விKபைன ெச`ய!பC� விைலக8 பதிX ெச`ய!பSC 

ெபா<மTகvT  வழ=க!பCகிEறன. 
� இBத விைலக8 "சBைத ேமKேகா8க8" எEQ அைழTக!பCகிEறன. 
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� இBத ேமKேகா8களிE அ[!பைடயி' ஒPவA ப9திர=களிE மதி!ைப எளிதாக 
மதி!பீC ெச`யலா�. 

� கடனளி!பவA கடனாக வழ=க!பC� பா<கா!" மதி!ைப எளிதி' மதி!பீC ெச`யலா�. 
3) 6த�SடாளAகvT  பா<கா!"  
� ஒP ப=  ப>வA9தைனயி' அைன9< ஒ!பBத=கv� நE  வைரயQTக!பSட 

விதிக8 மKQ� ஒW=  6ைறகvT  ஏKப உ8ளன.  
� உதாரணமாக, த=க8 ேசைவகvTகான அதிகமான கமிஷEகைள "ேராTகAக8 

வ�லிTக 6[யா<. 
� எBத தவறான பாதி!"� கCைமயாக த1[Tக!பC�. 
� இதனா' ப= 3 சBைத ப>வA9தைனகளிE ெகா86த' மKQ� விKபைனயி' 

நியாயமான அளவ ZC மKQ� நியாயமான நடவ[Tைககைள வழ= கிற<. 
4) lலதனதன9ைத ச>யான 6ைறயி' வழி!பC9<த'  
� மTக8 ந'ல லாப9ைத ஈSடT _[ய நிQவன=களிE ப= களி', 6த�C ெச`ய 

விP�"கிEறனA. 
� தனி நபAகளிE ேசமி!", ஒP  றி!பிSட கால! ப தியி', ந'ல லாப9ைத அறிவிT � 

நிQவன=கvT  உQதியளிTகிற<. 
� ஆனா' ப= 3 சBைதகvT , இBத ேசமி!"Tக8, இலாபமKற அல க8 ப= க8 மீ< 

வ Zண[Tக!படT _C�. 
5) lலதன உPவாTக9திKகான உதவி 
� ப= 3 சBைத ப>மாKற� ப'ேவQ ெதாழி'<ைற ப9திர=க8 மKQ� அவKறிE 

விைலக8 மKQ� அவAகளிE ெகா86த' மKQ� விKபைனT  வழ=கிய வசதிக8 
ஆகியவKைற மTகvT  ேசமி9<, 6த�C ெச`ய �1Cகிற<.  

� ப=  ப>மாKற=க8, ஒP நிைலயான lலதன9ைத ெதாழி' <ைறயி' 
உQதி!பC9<கிEறன மKQ� ெதாழி' <ைறவளA3சிT  உதXகிEறன. 

6) ஊக வணிக9திKகான வசதிக8 
� ஊகவணிக� எEப<, ப=  ப>வA9தைன நடவ[TைககளிE ஒP=கிைணBத 

ப தியா �.  
� ஊகவணிக9திE விைளவாக, ப9திர=களிE ேதைவ மKQ� வழ=க' சமமாகிற<. 

இேதேபா', விைல நகPXக8 ilகமாக அளிTக!பCகிEறன. 
7) பPவகால ப9திர=க8  
� "திய நிQவன=க8 ப= க8 ெவளியிC� ெபாW<, ஊகவணிகAக8 மKQ� 

ெபாQ!"QதியாளAக8 தKகாலிக கால வணிக9தி' ஈCபCகிEறனA.  
� "திய ெவளியீCகைள சBைத ஈATக தயாரா � ெபாW< அவAகvT  அைவக8 

சBைதைய திறB< விCகிEறன. 
8) ெதாழி' தகவhTகான தZAவக�  
� பS[யலிட!பSட நிQவன=க8, lலதன ேமலா1ைம, ப=காதாய� விள�ப' மKQ� 

நிதி அறிTைகக8, வPடாBதிர அறிTைகக8 ெதாடAபான 6Tகிய தகவ'கைள ப=  
மாKறக9திறT  சமA!பிTக ேவ1C�.  

� ஒ|ெவாP ஆ1C� நிQவன=களிE நிதி நிைல!பாSைட விவ>T � "9தக=க8 
அவAகளா' ெவளியிட!பCகிற<.  

� ேமh� ெபா<மTக8 6த�C ெதாடAபான 6Tகிய 6[X எC!பதK  6Tகியமான 
தகவ'கைள வழ= கிற<. 
 

2. ஏேத~� ஐB< ப= 3 சBைத தEைமகைள விவ>. 
1) ப9திர=கvTகான சBைத  

� இ< ெபPநிQவன=க8, அரi மKQ� அரiT  இைணயான நிQவன=க8 
ஆகியவKறிE ப9திர=க8 வா=க!பSC விKபைன ெச`ய!பCகிEறன. 
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2) மQவிKபைன ப9திர=கvTகான சBைத  
� நிQவன=களா' ஏKகனேவ ெவளியிட!பSட ப= க8, கடனZSC ப9திர=க8 மKQ� 

ப9திர=க8 விKபைனயி' இ< ஈCபCகிற<.  
� எனேவ, இ< இர1டா� நிைலசBைத எEQ அைழTக!பCகிற<. 

3) ப9திர வA9தக9ைத ஒW= பC9<த'  
� ப=  மாKறக� அதE ெசாBதகணTகி' எBத! ப9திர=கைளg� வா= வேதா 

விKபேதா இ'ைல.  
� ப9திர வA9தக9தி' ஈCபS[PT � ப=  மாKறக உQ!பினAக8 மKQ� தரகAக8 

ஆகிேயாA ப9திர=கைள வA9தக� ெச`வதK  ேதைவயான உ8 கSடைம!" மKQ� 
வசதிகைள அ< வழ= கிற<. 

� iதBதிரமான மKQ� ெவளி!பைடயான வA9தக9ைத உQதி ெச`வதKகாக, வA9தக 
நடவ[Tைககைள ப=  மாKறக� ஒW= பC9<கிற<. 

4) பS[யலிட!பSட ப9திர=களி' மSC� வணிக நடவ[Tைகக8 ேமKெகா8ள 
அ~மதியளி9த'  
� உ1ைமயி' ப=  மாKறக� அhவ' பS[யலி' இட� ெபKறிPT � ப9திர=கைள 

மSCேம வா=கி விKக அ~மதிTகிற<.  
� ப=  ப>வA9தைனகளிE பS[யலி' காண!படாத ப9திர=க8, பS[யலிட!படாத 

ப9திர=க8 எEQ அைழTக!பCகிEறன. 
� அ9தைகய பS[யலிட!படாத ப9திர=க8, ப= 3 சBைதயி' வA9தக� ெச`ய6[யா<. 

5) உQ!பினAகளா' மSC� ேமKெகா8ள!பC� நடவ[Tைகக8  
� ப=  மாKறக9தி' ேமKெகா8ள!பC� அைன9< வைக ப9திர நடவ[Tைககv� 

அதE அ=கீக>Tக!பSட தரகAக8 மKQ� உQ!பினAக8 lலமாக மSCேம 
ெசய'பC9த!பCகிEறன.  

� ப= 3 சBைதயி' ெவளிநபAக8 அ'ல< ேநர[ 6த�SடாளAக8 ப=  வA9தக 
நடவ[Tைககளி' ஈCபட அ~மதியி'ைல.  

6) தனிநபAகளிE அைம!"  
� இ<, தனி நபAகளிE அ'ல<  WTகளிE பதிX ெச`ய!பSட அ'ல< பதிX 

ெச`ய!படாத அைம!பாக இPTகலா�. 
7) ம9திய அரசிE அ=கீகார�  

� இ<, ஒW=  6ைற!பC9த!பSட சBைதயா �.  
� அரசிE அ=கீகார� இதK  ேதைவ!பCகிற<. 

8) விதிகளிEப[ ெசய'பCத'  
� ப= 3 சBைதயி' ப= கைள வா= த' மKQ� விKபைன ெச`த' ஆகியைவ ப=  

மாKறக� மKQ� SEBI வழிகாSCதலிE ப[ அைவ ெகா1C8ள விதிக8 மKQ� 
ஒW=  6ைறகளா' நிAவகிTக!பCகிEறன.  

9)  றி!பிSட இட�  
� அ=கீக>Tக!பSட தரகAக8, ப= 3 சBைதT  தினச> வPைக தB<, ஒEQ_[ வணிக 

நடவ[Tைகக8 ஈCபC� ஒP  றி!பிSட சBைத ப திதாE, ப=  மாKறக=க8 
என!பCகிற<.  

� இ< வA9தக வSட� எEQ� அைழTக!பCகிற<.  
10) நிதி அளவ ZCக8  

� ப= 3 சBைதக8 நிதி அளவ ZCகளாகX� மKQ� இBதிய ேதசிய ெபாPளாதார9திE 
அைடயாளமாகX� இPTகிற<. 
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3. ப= 3 சBைதயிE பயEகைள விவ>. 
� ப=  மாKறக9திE பயEக8 அ) சlக� சாABத பயEக8 ஆ) நிQவன� சாABத 

பயEக8 இ) 6த�SடாளAக8 சாABத பயEக8 என வைக!பC9த!பCகிEறன. 

        அ. ச6தாய9திKகான பயEக8 

i) ெபாPளாதார வளA3சி 
� உKப9தி9 ேதைவகvTகாக நிைலயான ேசமி!"கைள உQதி!பC9<வதE lல� 

ெபாPளாதார வளA3சிைய இ< <>த!பC9<கிற<. 
ii) நிதி திரSட' தள� 
� இ< நE  நிAவகிTக!பSட, லாப9ைத உPவாT � நிQவன=க8 அ|வ!ேபா< "திய 

ப= களிE lல� வர�பKற நிதிைய திரSட உதXகிற<. 
iii) வள=கைள மாKQத' 
� வள=கைள சிறBத 6ைறயி' பயEபC9தி, நிQவன9ைத ெச�ைமயாக இயT வதK  

வள=க8 பகிABதளிTக!பCகிEறன. 
iv) lலதன உPவாTக� 
� இ< lலதன உPவாTக9ைத ஊTக!பC9<கிற<. 
v) அரசா=க9திKகான நிதி திரSட' 
� நிதி ப= 3 சBைத மீதான ப9திர=களிE விKபைன lல� திSட=கைள 

ேமKெகா8வதK  நிதி திரSட உதXகிற<. 
� இதனா' ப=  ப>வA9தைன ெபா< கடE உயA9<வதKகான ஒP தளமாக உ8ள<. 

ஆ. நிQவன9திKகான பயEக8 

1) நிQவன9திE மீதான நEமதி!" அ'ல< "கI உயPத'  
� ப=  மாKறக=களி' பதிX ெச`ய!பSட நிQவன=க8 அதிக!ப[யான 

நKெபயைரg�, கடE ெபQ� தEைமையg� ெபKQ8ள<. 
2) வி>வான சBைத 

� ப= கvT  வி>வான சBைத தயாராக உ8ள<.  
3) ெபP� நிதி திரSட!பCத'  

� ப= க8 மKQ� கடனZSC! ப9திர=களிE lல� ப= 3 சBைத எளிதி' ெப>ய 
நிதிைய! ெபPTக 6[g�. 

4) ேபர� ேபi� வலிைமைய அதிக>Tகிற< 
� _Cத' வி>வாTக�, இைண!" அ'ல< ஒP=கிைண9த' ஆகியவKறிE காரணமாக 

அதிக ேபர� ேபi� சTதி ெபKQ, நிQவன=களிE ப= க8 விKபைன எ1ணிTைக 
அதிக>Tகிற<. 

   இ. 6த�SடாளAகvTகான பயEக8 

i) நZAைம9தEைம 
� ப=  மாKறக� 6த�SடாளAக8 த=கள< ப= கைள விைரவாக பணமாக 

மாKQவதK  உதXகிற<. 
� இதனா' அவர< 6த�CகளிE பண!"ழTக� அதிக>Tகிற<. 

ii) பா<கா!" இைண மதி!" ேசATைக 
� வ=கிகளி' கடE ெபQ� ெபாW< ப=  ப9திர=கvT  ப=  ப>மாKற 

நிைலய=களி' வழ=க!பC� பா<கா!" மதி!" ேசATக!பCகிற<. 
iii) 6த�SடாளA பா<கா!" 

� ப= 3 சBைத ப>வA9தைனக8, 6த�SடாளAகளிE வS[ மKQ� அதE 
விதி6ைறக8 ஆகியவKைற கCைமயாக நைட6ைற!பC9<வதE lல� 
நியாயமான ஒ!பBத9ைத உQதி!பC9<கிற<. 
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iv) ப=  ப9திர=களிE உ1ைமயான மதி!ைப மதி!பீC ெச`த' 
� ஒP 6த�SடாளA, தEனிட� உ8ள ப9திர=களிE உ1ைமயான மதி!ைப, தினச> 

ப9தி>ைகக8 மKQ� வைலதள=களிE உதவிgடE சBைதயி' எளிதாக மதி!பீC 
ெச`யலா�. 

v) ப9திர=களிE வியாபார9திKகான கPவி 
� ப=  மாKறக�, பS[யலிட!பSட ப= கைள ஒP சில நிமிட=களிேலேய விKபைன 

ெச`வதKகான 6ைறகைளg� மKQ� வா= வதKகான நைட6ைறகைளg� 
ெகா1C8ள<. 

 

4. ப= 3 சBைத – ெபாPSக8 ப>மாKறக� ேவQபாC கா1க.  

( அ'ல< ) 
       ப=  ப>வA9தைனT � ப1டமாKQ ப>வA9தைனT � உ8ள ேவQபாCக8. 

வ.எ1 சிற!பிய'"க8 ப=  ப>வA9தைன பா1டமாKQ ப>வA9தைன 

 

 

1 

 

 

ெபாP8 

ப= 3 சBைத எEப<, 
ெதாழி'<ைற மKQ� நிதி! 
பா<கா!பிE ெகா86த' 
மKQ� விKபைனTகான ஒP 
ஒW=கைமTக!பSட சBைத. 

 

ஒP ப1டமாKற ப>மாKற� 
எEப<, ப1டமாKற 
சBைதகளி' வA9தக� 
ெச`ய!பC� இட9தி' 
ெபாPSகைள ப>மாKற� 
ெச`வதா �. 
 

 

 

2 

 

பணிக8 

சBைத!பC9தைல 
எளிதாTகிற< 

ப9திர=கvT  ேதைவ 
ஏKபC9<த' அ'ல< 
ப9திர=கvT  
விைலTகா!பீC ேசைவக8 
மKQ� நZAைம9தEைம 
ஏKபC9<கிற< 

 

 

3 

 

 

ேநாTக� 

ெபாP8 lலதன உPவாTக� 
மKQ� lலதன 
ஆதார=கைள சிறBத 
6ைரயி' பயEபC9<த' 
ஆகியவKைற எளிதாT கிற< 

ஆப9<  ைற!" lல�, 
ெபாPSக8 விKபைனைய 
அதிக>Tக உதXகிற< 

 

   4 

 

ப=ேகKபாளAக
8 

6த�SடாளAக8 மKQ� ஊக 
வணிகAக8 

தயா>!பாளAக8, 6கவAக8, 
நிQவன=களிE வியாபா>க8 
மKQ� ஊகவணிகAக8 

 

5 

 

ஒ!பBத=களிE 
கால� 

ெராTக�, உடன[ வழ=க' 
மKQ� பதிைனB< 
நாSகvTகான ஒ!பBத 
கணT  

எதிAகால சBைத 
ஒ!பBத=கvTகான 2 அ'ல< 

3 மாத=க8 கால ெசh9<ைக 
மKQ� உடன[ பண 
ஒ!பBத=க8 

 

6 

 

ஆவண=க8 
வA9தக� 

இதி', ப= க8, ப9திர=க8, 
ெதாழி'<ைற ப9திர=க8 
சBைத!பC9த!பCகிEற< 

இதி', அதிகளX வA9தக�, 
விைல நி3சயமKற மKQ� 
கSCபாடKற ெபாPSக8 
சBைத!பC9த!பCகிEற< 

  ஒP பரBத, தயாராக, நZAைம 
மKQ� ெதாடA3சியான 

விைல இடAபாS[E ஈA!" 
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7 ஊகவணிக� ப9திர=க8 விKபைனைய 
உKதி!பC9<கிEறன 

உ9ேதச9ைத உQதி ெச`கிற< 

 

8 

 

 

6E ஒ!பBத� 

ப9திர=க8 6Wைமயாக 
தரநிைலயாTக!பCவதா', 
இைவ எளிைம!பC9<! 
பCகிEறன 

எதிAகால ஒ!பBத9ைத 
எளிதாT வதK  தரநிைல 
வ !"கvT  நியம=க8 
இPTக ேவ1C�. 

 

 

9  

ஒP6ைன!பC
9த' 

விKபைனயாளA ஏKQT 
ெகா8ள!பSட ப9திர=கைள 
வழ= வதK   
ஒP6ைன!பC9<த' 
எளிைமயான ஒEறா � 

விKபைனயாளA தரமான  
அ'ல< பிறA வழ=கT_[ய 
ெபாPSக8  வழ= வதி'  
ஒP6ைன!பC9<த' 
க[னமான ஒEறா �  

 

10 

 

விைல 
ேமKேகா8 

6EேனாTகிய 
ஒ!பBத=கைள! 
ெபாQ9தவைர ஒP6ைன 
ேமKேகா8 மSCேம 
சா9தியமா � 

எதிAகால ஒ!பBத=கvTகான 
பல6ைன ேமKேகா8  
சா9தியமா � 

 
 

5. ல�பாAC ெதP மKQ� வா' ெதP - விளT க. 
ல�பாAC ெதP  

� இல1டE நக>E ல�பாAC ெதP, இல1டE நகர9திE வணிக�, வ=கி, கா!பீSC9 
ெதாழி' மKQ� இைடTகால நZSசியாக  றி!பிSடளX ெதாடA" ஏKபC9திg8ள<.  

� இBத ெதPவிE ெமா9த நZள� 260 மீSடரா �.  
� நிgயாAT நகர9திE வா' ெதP ேபாEQ உ8ள<. 

        வா' ெதP  

� வா' ெதP நிgயாAT நகர9திE ேலாயA மEஹாSடனி' நிgயாAT ப= 3 சBைதயிE 
உ1ைமயான இ'லமாக இPTகிற<. 

� அெம>Tக தர  மKQ� 6த�SC வ=கிகளிE வரலாKQ சிற!"மிTக தைலைமயமாக 
உ8ள<.  

� வா' ெதP எEப< நிதி மKQ� 6த�SC3  WவிE ஒP=கிைணBத ெபயராக 
உ8ள<. 
 

அ9தியாய� 8 . இBதிய! ப9திர மாKறக வா>ய� (ெசபி) 
 
 Q வினாTக8 

1. ெசபி பKறிய சிQ றி!" வைரக. 
� நம< lலதன சBைதைய ஒW= !பC9தX� மKQ� கSC!பC9தX� இBதியாவி' 

உPவாTக!பSட உயA அைம!"  இBதிய! ப9திர மKQ� மாKற=களிE வா>ய� 
(ெசபி) ஆ �.  

� இ< இBதிய அரசா' 1988 - ' உPவாTக!பSட<.  

� ஆனா' 1992 - ஆ� ஆ1[' சSட6ைற அதிகார� ெபKற<. 
� ெசபி 6�ைபயி' உ8ள பாBதிரா Aலா வளாக9திE வணி்க மாவSட9தி' அதE 

தைலைமயக� உ8ள<. 
� "<தி'லி, ெகா'க9தா, ெசEைன மKQ� அஹமதாபா9தி' வடT , கிழT , ெதK  

மKQ� ேமK  பிராBதிய அhவலக=க8 உ8ளன. 
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2. ெசபியிE இர1C ேநாTக=கைள எW<க. 
1) ப= 3 சBைதகைள ஒW= பC9<வ< 
2) 6த�SடாளAகளிE நலEகைள! பா<கா!ப<  
3) உ8வழி வியாபார9ைத ச> பாATக பல நடவ[Tைகக8 எC!ப< 
4) இைடநிைலயAகளிE நடவ[Tைககைள ேமKபாAைவயிCவ< மKQ� க1காணி!ப<  

 
3. "ற9ேதாKறமKற ப9திர கணT  எEறா' எEன? 

� மிEனu அ'ல< "ற9ேதாKறமKற வ[வ9தி' வா=கT_[ய அைன9< 
ப= கைளg�  றிTகிற<.  

� அ[!பைடயி' "ற9ேதாKறமKற ப= க8 எBத வ=கியிE கணTகி' பணமாக 
ைவTக!பSC8ள< எEபைதT  றிTகிற<.  

� "ற9ேதாKறமKற ப9திர கணT , சாதாரண வ=கிT கணTைக! ேபாலேவ ப= க8, 
ப9திர=க8, அரசா=க! ப9திர=க8, பர�பர நிதிக8 மKQ� ப>மாKற வA9தக 
நிதிக8 ேபாEறைவகைள ஒP "ற9ேதாKறமKற ப9திர கணT  ைவ9<8ள<. 
 

4. ெசபியிE தைலைமயக� பKறி  றி!பிCக. 
� ெசபி 6�ைபயி' உ8ள பாBதிரா Aலா வளாக9திE வணி்க மாவSட9தி' அதE 

தைலைமயக� உ8ள<. 
 

5. ப'ேவQ அைடயாள ஆதார=க8  யாைவ? 
1) நிரBதர கணT  எ1 (PAN card) 
2) வாTகாளA அSைட (Voter’s ID) 
3) ஓSCநA உ>ம� (Driving license) 
4) வ=கி ெச'"9தக� (Bank Pass book) 
5) வPமான வ> ப[வ=க8 (Income Tax returns) 
6) மி1கSடண ரச<ீ (Electricity Bill) 
7) ெதாைலேபசி கSடண ரச<ீ (Telephone Bill) 
8) ம9திய மKQ� மாநில அரi9 <ைறக8 வழ=கிய "ைக!பட� ஒS[ய அைடயாள3 

சாEறிதIக8. 
 

சிQ வினாTக8 

1. "ற9ேதாKறமKற ப9திர=க8 எEறா' எEன? 
� "ற9ேதாKறமKற ப9திர=க8 உPவாTக� எEப<, நிQவன பதிவாளரா' காகித 

வ[விலான ப= 3 சாEறிதைழ அழி9<,  "ற9ேதாKறமி'லாத வைகயி' 
ப9திர=களாக மாKற' எEபதா �.  

� பிEனA அதK 9 சமமான எ1ணிTைகயிலான ப9திர=க8 ைவ!"9தாரரா' 
6த�SCதாரAகளிE கணTகி' வரX ைவTக!பC�. 

 

 
2. "ற9ேதாKறமKற ப9திர கணTகிK  ேதைவ!பC� ஆவண=கைள_Qக. 

� பா�ேபாAS அளX "ைக!பட9<டE கணT  <வTக ப[வ9<டE அைடயாள மKQ� 
6கவ> சாEQகைள சமA!பிTக ேவ1C�. 

� ஆவண=களிE நக' பிரதிகைள மSCேம சமA!பிTக ேவ1C�.  
� ஆனா' ச>பாA!"T , lல3சாEறிதIக8 கSடாய� சமA!பிTக ேவ1C�.  
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3. ப9திர ஒ!பBத=க8 சSட!ப[ ெசபியிE அதிகார=கைள விளT க. 
� ப9திர=க8 ஒ!பBத=க8 (ஒW= விதிக8) சSட9திE கீI ப'ேவQ அதிகார=கைள 

ெசபிT  13 ெச!ட�பA, 1994 அEQ ஒP அறிவி9த' lல� வழ=கிg8ள<.  
� ஒ|ெவாP ப= 3சBைதயிh�, ஆv�  Wவி' lEQ உQ!பினAகைள நியமிTக, 

நிதி அைம3சக� ெசபிT � அதிகார� அளிTகிற<. 
 

4. உ8வழி வA9தக� எEறா' எEன? 
� நிQவன9திE சில ரகசிய தகவைல அu � மKQ� இBத ரகசிய தகவைல! 

பயEபC9த விP�"� நபAகளான இயT னAக8, ேதாKQவி!பாளAக8 மKQ� 
பிறநபAகளா' ேமKெகா8ள!பC�, ப=  ப>வA9தைன நடவ[Tைகக8 உ8வழி 
வியாபார� என!பCகிற<. 
 

5. ெசபி அைம!பிE கSடைம!"கைள வைரக. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ெபP வினாTக8 

1. ெசபியிE பணிகைள விவ>. 
1) விதி6ைறகைள வ !ப<, விசாரைண மKQ� "லனா`X நடவ[Tைககைள நட9<வ<, 

ஆைணக8 மKQ� தZAXகைள இயKQகிற<. 
2) ேபா<மான க'வி மKQ� வழிகாSட' lல� 6த�SடாளAகளிE நலEகைள 

பா<காTகிற<. 
3) ப=  சBைதகளி' வியாபார9ைத ஒW= பC9<த' மKQ� கSC!பC9<த'. 
4) ப9திர=களி' உ8வழி வA9தக9ைத தைடெச`கிற<. 

5) ப=  சBைதகளி' ெசய'பC� நிதி இைட9தரகAகளா' ேமKெகா8ள!பC�, ேமாச[யான 
மKQ� நியாயமKற 6ைறகைள தைடெச`கிற<. 

6) lலதன ெவளியீS[' ஈCபS[PT � ெதாழி' நிQவன=கvT , வழிகாSCத'க8 
மKQ� வழி6ைறகைள ெவளியீCகிற<. 

7) 6த�SடாளAகளிE நலEகைள பா<கா!பதKகான ஒP வழியாக, நிQவன 
ஒP=கிைண!" மKQ� ைகயக!பC9<த'கைள ஒW= பC9<கிற<.  

8) பர�பர நிதிய=க8 ேபாEற _SC 6த�SC9 திSட=களிE ெசய'பாSைட பதிX 
ெச`த' மKQ� கSC!பC9<த' பணிகைள ேமKெகா8vகிற<.  

9) இைட9தரகAகளிE iய ஒW=  6ைற அைம!ைப ஊT வி9த'.  

10) lலதன3 சBைதைய ேம�பC9<வதKகான அu 6ைறைய வளA9<T ெகா8வதKகாக, 
ப[கைள ேமKெகா8கிற<. 
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11) நிதி இைட9தரகAகvT  ெபாP9தமான பயிKசி அளி9த'. ப= 3 சBைதயி' 
ஆேராTகியமான �ழhT  இBத ெசய'பாC மிகX� 6Tகியமான<, ேமh� 
6த�SடாளAகளிE பா<கா!"TகாகX� உ8ள<. 

12) சSட9திE ேநாTக9ைத நிைறேவKQவதKகான கSடண� அ'ல< சSட9திE ேநாTக� 
நிைறேவKQவதKகான  கSடண6� இதி' அட= �. 

13) இBதிய ம9திய அரசா=க9தா' வழ=க!பC� ெசய'பாCகைள ெசய'பC9<த'. 
 
 

2. ெசபியிE அதிகார=கைளவிவ>. 
1) ப= 3சBைதக8 மKQ� இைட9தரகAக8 ெதாடAபான அதிகார=க8  

� ஆ`X மKQ� _ABதா`X மKQ� பிற ேநாTக9திKகாக வணிக ப>வA9தைனகளி' 
ப= 3சBைத மKQ� இைட9தரகAகளிடமிPB< தகவைல ேகSகலா�. 

2) நாணய அபராத=கைள விதிT � அதிகார�  
� lலதனசBைத இைட9தரகAக8 மKQ� பிறப=ேகKபாளAக8 மீ<, வர�" 

மீற'கvT  நாணய அபராத=கைள iம9<வதK  ெசபி அதிகார� 
அளிTக!பSC8ள<.  

3) பணியிட=களி' ெசய'பாCகைள ெதாட= வதKகான அதிகார� 
ஒ<Tக!பSC8ள<  
� ெசபி ஒ<Tக!பSC8ள பணிக8  றி9< நடவ[Tைககைள ஆர�பிTக அதிகார� 

உ1C.  
4) ப9திர=களி' உ8வழி வA9தக9ைத ஒW= பC9<வதKகான அதிகார�  

� உ8வழி வA9தக9ைத ஒW= பC9<� அதிகார� அ'ல< வணிக வ=கியாளAகளிE 
பணிகைள ஒW= பC9<� அதிகார=கைள ெசபி ெகா1C8ள<. 

5) ப9திர=க8 ஒ!பBத சSட9திE கீI உ8ள அதிகார=க8 
� ப= 3சBைத திற�பட ஒW= பC9த, நிதி அைம3சக�, ப9திர=க8 ஒ!பBத=க8 

சSட9திE கீI ப'ேவQ அதிகார=கைள ெசபிT  13 ெச!ட�பA, 1994 அEQ ஒP 
அறிவி9த' lல� வழ=கிg8ள<.  

� ஒ|ெவாP ப= 3சBைதயிh� ஆv�  Wவி', lEQ உQ!பினAகைள நியமிTக 
நிதி அைம3சக� ெசபிT � அதிகார� அளிTகிற<. 

6) ப= 3சBைத வணிக9ைத ஒW= !பC9<� அதிகார� 
� ப9திர3 சBைத மKQ� பர�பர நிதிgடE ெதாடA"ைடய இைடநிைலயAக8, 

ேமாச[யான மKQ� 6ைறயKற வியாபார ெசய'பாCக8 மKQ� நிQவன=க8 
ஒP=கிைண!" ேபாEறவKைற ஒW= பC9<� அதிகார=கைள ெகா1C8ள<. 
 

3. "ற9ேதாKறமKற  ப9திர=களிE  நEைமகைள விவ>. 
1) இழ!", திPSC, ேமாச[ மKQ� ேசத� ேபாEற ப= 3 சாEறிதIகைள! பKறிய 

அபாய=க8 "ற9ேதாKறமKற ப9திர=களினா' 6Wைமயாக நZTக!பCகிEறன. 
2) காகித! ப>வA9தைனகைள விட, "ற9ேதாKறமKற ப9திர வA9தக� lல� விைரவாக 

ப>வA9தைணக8 மKQ� வA9தக9தி' அதிக ெசய'திறE ஆகியவKைற வழ= கிற<.  
3) தரகAகளிE வPைக ேதைவயி'லாமேலேய எBத இட9திh� கணிணியி' வA9தக� 

ெச`ய 6[g� எEபதா' வA9தக� எEப< மிகX� வசதியாகி விSட<. 
4) நிQவன=களிE ஒP=கிைண!" மKQ� ப= க8 இைண!" lல� உPவாTக!பC� 

ப= க8 "ற9ேதாKறமKற ப9திர=களாக 6த�SடாளAகளிE கணTகி' வரX 
ைவTக!பC�.  

5) எ'லா ப>வA9தைனகv� ைவ!பக ப= தாரAக8 lலமாக நடT � ேபா<, ஒP 
வA9தகA தனி9தனியாக ஒ|ெவாP நிQவன9<ட~� ெதாடA" ெகா8ளேதைவயி'ைல. 

6) ப9திர=கைள ப>மாKQவதKகாக 69திைர9தா8 கSடண கடைம அவசியமி'ைல.  
7) ஒP  றி!பிSட கணTகி' ப=  மKQ� கடனZSC ப9திர=கைள இPவP� ைவ9திPTக 

சில வ=கிக8 அ~மதிTகிEறன. 
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8) வ=கிக8 அைன9< நைட6ைறகளிh� வா[TைகயாளAகvT  உதXவதKகாக 
அA!பணி!" மKQ� நE  பயிKQவிTக!பSட வா[TைகயாளA ேசைவயாளAகைள 
ைவ9<8ளனA. 

9) "ற9ேதாKறமKற கணT  ைவ9திP!பவA ப= கைள, எBத அளவிK � வா=கX� 
மKQ� விKகX� 6[g�. இP!பி~� காகித வ[விலான ப9திர=க8 ைவ9திP!பவA 
ேமKெகா8v� ப>வA9தைனகளிE எ1ணிTைகயி' வர�" உ1C. 

10) கடE வழ= பவPT , ஒP இைண!பாக வழ= வதE lல� ஒP "ற9ேதாKறமKற 
ப9திர கணT  ைவ9திP!பவA கணTகி' நைடெபQ� ப9திர=கvT  எதிராக கடைன 
வழ= கிEறனA. 

 

 
அல  4 . மனித வள ேமலா1ைம 

அ9தியாய� 9 . மனிதவள ேம�பாS[E அ[!பைடக8 

மி்கT  Qகிய விைடவினாTக8 
1. மனித வள9திE ெபாP8 தPக. 

� தனி!பSட மKQ� நிQவனT  றிTேகா8கைள அைடவதK  எவA ஒPவA திறைம, 
தனி9திறE, அறிX, த திக8, ேபாS[9திறE மKQ� ெசய'திறE ெபKறிPTகிறாேரா, 
அவேர மனித வளமாக கPத!பCகிறாA. 
 

2. மனித வள  ேமலா1ைம எEறா' எEன? 
� மனித வள9ைத நிAவகிT � ேமலா1ைமயிE கிைளேய, மனித வள ேமலா1ைம 

என அைழTக!பCகிற<. 
 

3. மனித வள  ேமலா1ைமயிE  இய'"களி'  ஏேத~�  இர1C  _Qக. 
1) மனித வள ேமலா1ைம உலகளவி' ெபாPBதT_[யதாக உ8ள<.  
2) திறEமிTக ேமலா1ைம எ=  இPTகிறேதா அ=ெக'லா� மனித வள� இPTகிற<  
3) ஒP நிQவன9தி' மனித வள9தா' நிகI9த!பC� பணிகைள நிAவகி!பதி' ஒP 

6ைறயான அu 6ைறைய மனித வள ேமலா1ைம வலிgQ9<கிற<.  
 

4. மனித வள9திE  ப1"களி' ஏேத~�  இர1ைட   றி!பிCக. 
i) உKப9தி ெச`g� ஒேர காரணியாக மனித வள� திகIகிற<. 

ii) பிற அைன9< வள=கைளg� மனித வள� உPவாT கிற<. 

iii) பணியமA9த!பSட பணியாளAகைள ெகா1டேத தவிர, மனித வள� எEப< 
பணியாளA அ'ல. 

iv) மனித வளமான< க1Cபி[!" மKQ� பைட!பாKற' ஆகியவKைற 
ெவளி!பC9<கிற<. 

 

5. மனித வள  ேமலா1ைமயிE  பணிகைள பS[யலிCக. 
� மனித வள ேமலா1ைமயிE பணிகைள பிEவPமாQ வைக!பC9தலா� 

            அ) ேமலா1ைம!பணிக8 :  

� திSடமிCத', அைம9த', இயT வி9த', கSC!பC9<த'.  

           ஆ) இயTக!பணிக8:  
� திரSCத', அபிவிP9தி, இழ!பீC, தTகைவ9த', ஒP=கிைண9த', நிAவகி!". 
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நZ1ட விைட வினாTக8 
1. மனித வள9திE தனி!படட  அ�ச=கைள விளT க.  

i) உKப9தி ெச`g� ஒேர காரணியாக மனித வள� திகIகிற<. 

ii) பிற அைன9< வள=கைளg� மனித வள� உPவாT கிற<. 

iii) பணியமA9த!பSட பணியாளAகைள ெகா1டேத தவிர, மனித வள� எEப< 
பணியாளA அ'ல. 

iv) மனித வளமான< க1Cபி[!" மKQ� பைட!பாKற' ஆகியவKைற 
ெவளி!பC9<கிற<. 

v) மனித வள=க8 உணA3சி RAவமானைவ. 

vi) மனித வள=களிE  நட9ைதகைள ஊகிTக 6[யா<. 
vii) மனித வள=க8 நகP� தEைம ெகா1ட< 
viii) மனித வளமான< ஒP  Wவாக ெசய'படாலா� 
ix) மனித வள=க8 தனியாக சிBதிTகX�, ெசய'படX�, ப !பா`X ெச`யX�, மKQ� 

விளTகX� 6[g�. 
x) நிதிgடE அ'ல< நிதியி'லாமh� மனித வள=க8 ஊT விTக!படலா� 

xi) மனித வள=களா' உ1டா � மதி!" மKQ� பாராSCக8, நZ1டகால9திK  

கிைடTகிற<. 
 
 

2. மனித வள ேமலா1ைமயிE 6ககிய9<வ9ைத விளT க. 
i) மனித வள9திE lலமாக மSCேம மKற அைன9< வள=கv� திற�பட 

பயEபC9த!பCகிEறன. 

ii) ஒP நிQவன9திE நிைலயான வளA3சி, 6Tகிய வளமான மனித வள9ைத 
சாAB<8ள<. 

iii) ெதாழி'<ைற உறXக8 மனித வள9ைத சாAB<8ள<. 

iv) மனித வள=க8 lலமாக மSCேம மனித உறXக8 சா9தியமாகிற<.  
v) மனித வளமான< பிற அைன9< உKப9தி காரணிகைளg� நிAவகிTகிற<. 

vi) பயிKசி மKQ� அபிவிP9தி திSட=களிE lல� மனித வள=களிE திறைன 
ேம�பC9த 6[g�. 

vii) ேமலா1ைமயிE அைன9< மSட=களிh� மனித வள9ைத! பயEபC9த 6[g�. 

viii) மனித வள=க8 சSட!RAவ கSடைம!பினா' நE  பா<காTக!பCகிEறன. 
 
 

3. மனித வள ேமலா1ைமயிE ேமலா1ைம! பணிகைள விவ>. 

1) திSடமிCத'  
� எEன ெச`ய ேவ1C�, எ!ப[ ெச`ய ேவ1C�, யாA ெச`ய ேவ1C� எEபைத 

6E_S[ேய தZAமானி!ப< திSடமிCத' என!பCகிற<.  
� இ< 6ைறயானவணிக ெசய'பாS[K  உதXகிற<.  
� உQதியான ேநாTக=க8, ெகா8ைகக8, நைட6ைறக8, விதிக8, உ9திக8, ெசய' 

திSட=க8 மKQ� வரX ெசலX திSட� ஆகியவKறி' இ< ஈCபCகிற<.  
� ச>யானஎ1ணிTைகயி' ெதாழி' நடவ[Tைககைள ேமKெகா8v� 

பணியாளAகளிE நிAவகி!" மKQ� ச>யான ேநர9தி' பணியாளA ெகா8ைகக8 
வ Tக!பCதைல இ< உQதி ெச`கிற<. 

2) அைம9த'  
� பணியாளAகளிைடேய ேவைல! பகிAவிைன ஏKபC9<வ< அைம!பா �. 
� இ< ஒ|ெவாP பணியாளAகvT � அவAகvT >ய கடைமக8, ேதைவபC� 

அதிகார ஒ!பைடX மKQ� ெபாQ!"கைள ஏK � வைகயி' ெபாQ!"ைடைமைய 
வழ= கிற<.  
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3) இயTகவி9த'  

� பணியாளAக8 த=கள< பணியிைன சிற!பாக ெச`< 6[Tக, அவAகvT  
ஆைணகv�  றி!"கv� வழ= வேதாC வழிகாSCத', ஊTகlSCத' மKQ� 
ேமKபாAைவ ெச`தேல இயTகவி9த' என!பCகிற<. 

� இைவ ேநர ஆKற' மKQ� பண� ேபாEறவKறி' ஏKபC� வ Z1 விைரய=கைள 
 ைற!பதE lல�, நிQவன9திE  றிTேகா8கைள ெவ  விைரவி' அைடகிற<.  

4) கSC!பC9<த'  
� திSடமிSட!ப[ பணிகைள பணியாளAக8 ெச`கிறாAகளா எEபைத அறிய, 

உ1ைமயான ெசய'பாSைட, வைரயளX ெச`ய!பSட ெசய' அளXடE  ஒ!பிSC, 
ேவQபாS[Kகான காரண=கைள க1டறிB<, அதைன கைளவ< கSC!பC9<த' 
என!பC�. 
 

4. மனித வள  ேமலா1ைமயிலிPB<  மனித வள9ைத ேவQபC9திT  காSCக. 
வ.எ1 மனித வள� மனித வள ேமலா1ைம 

 
 
1 

தனி!பSட மKQ� நிQவனT 
 றிTேகா8கைள அைடவதK  எவA 
ஒPவA திறைம, தனி9திறE, அறிX, 
த திக8, ேபாS[9திறE மKQ� 
ெசய'திறE ெபKறிPTகிறாேரா, அவேர 
மனித வளமாக கPத!பCகிறாA. 

 

மனித வள9ைத நிAவகிT � 
ேமலா1ைமயிE கிைளேய, 
மனித வள ேமலா1ைம என 
அைழTக!பCகிற<. 

 

2 உKப9தி ெச`g� ஒேர காரணியாக இ< 
திகIகிற<. 

 

திறEமிTக ேமலா1ைம 
எ=  இPTகிறேதா 
அ=ெக'லா� இ< 
இPTகிற<  

 
3 இ<  க1Cபி[!" மKQ� 

பைட!பாKற' ஆகியவKைற 
ெவளி!பC9<கிற< 

இ< பணியாளAகளிைடேய 
ேவைல! பகிAவிைன 
ெவளி!பC9<கிற< 

4 இ< நகP� தEைம ெகா1ட< இ< நிQவன9<டE 
ெதாடA"ைடய< 

 
5 

மனிதவள� எ=  இPTகிறேதா, 
அ=ெக'லா� மனிதவள ேமலா1ைம 
இPTகிற< 

திறEமிTக ேமலா1ைம 
எ=  இPTகிறேதா, 
அ=ெக'லா� மனிதவள� 
இPTகிற< 

6 மனித வள=களா' உ1டா � மதி!" 

மKQ� பாராSCக8, நZ1டகால9திK  

கிைடTகிற< 

ஒP நிQவன� நZ1டகால� 
இய=கி ெகா1[PBதா' 
அBநிQவன9தி' மனித வள� 
நிAவகி!ப< ெதாடAபான 
ெசய'பாCகv� ெதாடAB< 
நZ[9த நிைலயி' இPT �. 
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5. மனித வள ேமலா1ைமயிE ெசய'பாSC பணிகைள விவாதிTகX�. 

1) திரSCத':  
� ேவைலப !பா`X, மனித வள திSடமிட', ஆSேசA!", ேதAX, ேவைலவா`!", 

பணிமாKற� மKQ� பதவி உயAX ஆகியவKறிE lல� மனித வள9ைத ஈAT � 
ெசயைல  றிTகிற<.  

2) வளA3சி:  
� ெசய'திறE மதி!பிCத', பயிKசி, ெசயலதிகா> வளA3சி, ெதாழி' திSடமிட' 

மKQ� வளA3சி, நிQவன வளA3சி ஆகியவKைற உ8ளடTகிய< அபிவிP9தியா �.  
3) ஊதிய�:  

� இ< ேவைல மதி!பீC, ஊதிய� மKQ� ச�பள நிAவாக�, ஊTக9ெதாைக, 
ேம�திய�, விளி�" நலEக8 மKQ� சlக பா<கா!"9 திSட=க8 ஆகியவKைறT 
ெகா1C8ள<  

4) ஊழியAகைள தTகைவ9<T ெகா8vத':  
� iகாதார மKQ� பா<கா!", நலE, சlக பா<கா!", ேவைல திP!தி மKQ� 

ேவைலயினா' ஏKபC� வாITைக9 தர9திE lல� இ< சா9தியமாகிற<.  
5) ஒP=கிைண9த':  

� தனி!பSட விP!ப9திK �, நிQவன விP!ப9திK � இைடேய ந'லிணTக9ைத 
ஏKபC9<� ேநாTகி' உ8ள ெசய'பாCகைள இ3ெசா'  றிTகிற<.  

 
 

அ9தியாய� 10. ஆSேசA!" 6ைறக8 
 Q வினாTக8 

1. ஆSேசA!பிE ெபாP8 தPக. 
� ஒP நிQவன9தி' உ8ள ப'ேவQ பணியிட=கvT , ெபாP9தமான நபAகைள9 

ேதABெதCT � பணி3 ெசய'6ைற, ஆSேசA!" என!பCகி்ற<. 
 

2. பதவி உயAX எEறா' எEன? 

� பணிl!" மKQ� த தியிE அ[!பைடயி', பணியாளAக8 நிQவன அைம!பிE 
ப[நிைலயி' உ8ள கீIமSட நிைலயிலிPB<, ேம'மSட நிைலT  ெசEQ பணி ">ய 
அளிTக!பC� வா`!பிK  பதவி உயAX என!பCகிற<. 

 

_Cத' வினாTக8 

1. ஆSேசA!"Tகான காரண=க8 யாைவ? 

i) பணியாள>E ஓ`X 

ii) பணியாள>E இற!" 

iii) பணியாள>E ேவைல <ற!" 

iv) பணியாள>E த தி இழ!" 

v) பணியாள>E பதவி நZTக� 
 

2. ஒP நிQவன� தமT  ேதைவயான பணியாளாAகைள ேதABெதCTக 
எ9தைன வழிக8 உ8ளன? அைவ யாைவ?  

• இர1C வழிக8உ8ளன.  
• அைவயாவன 

1) அக வள=க8  
2) "றவள=க8. 
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� "றவள=கைள ேமh� ேநர[ மKQ� மைற6க வள=க8 என இர1C 
வைக!பC9தலா�. 
 

3. பதவி இறTக� எEறா' எEன? 

� பணியி' ெதாடAB<  ைறவான ெசய'திறைன ெவளி!பC9<� பணியாளA, ெசய' 
திறனிE 6Tகிய9<வ9ைத உணP� வைகயி', அவைர ேம'நிைல பணியிலிPB< 
கீIநிைல! பணிT  மாKறிவிCவ< பதவி இறTக� என!பCகிற<. 
 
 

4. பணியாளA ேவSைட எEறா' எEன?  
� உயA ஊதிய� மKQ� அதிக பலEக8 வழ= வதE lல� ேபாS[ நிQவன=களி' 

உ8ள திறைமயான பணியாளAகைள த�6ைடய நிQவன9தி' பணியாKற ஈAT � 
ெசய', பணியாளA ேவSைட என அைழTக!பCகிற<.  
எC9<TகாSC : விKபைன பிரதிநிதிக8, பSடய கணTகாளAக8, ேமலாளAக8  
 

5. தனியாA ேவைலவா`!" 6கவAகளிE பணி யா<? 

� உ>ய மKQ� ேதைவயான தகவ'கைள9 தB<, ேவைல வழ= ேவாைரg�, ேவைல 
ேதCேவாைரg� இைணT � பணியிைன ெச`கிற<. 
 

சிQ வினாTக8  
1. ஆSேசA!" வைரயQ. 

� ெபATேமE மKQ� ெட`லA அவAகளிE க1ேணாSட9தில “ஆSேசA!" எEப< த தி 
வா`Bத வி1ண!பதாரAக8 இPT � இட9ைத அறிவ<, அைடயாள� கா1ப< 
மKQ� ஈAT � ெசய'6ைற ஆ �.” 

( அ'ல< ) 
� எSவிE பி பிலி!ேபா அவAகளிE _KQ!ப[, “ நிQவன காலியி்ட=கvT  திறE 

வா`Bத ேவைலயாSகைள ேத[ �1Cவ<� மKQ� அவAகைள நிQவன=களி' 
ேவைலT  வி1ண!பிTக ஊT வி!ப<� ஆSேசA!" ெசய'6ைற என!பCகிற<.” 

 

2. விள�பர9திK � ேகார!படாத வி1ண!ப=கvT �  இைடேய உ8ள  இர1C 

ேவQபாCக8 தPக. 

வ.எ1 விள�பர� ேகார!படாத வி1ண!ப� 

1 பணியாளAகைள ேதC� 
ெபாPSC விள�பர� 
ெச`ய!பCகிEற< 

ேவைல ேதCேவாA, தEனி3ைசயாக 
ேவைல ேவ1[ வி1ண!ப� 
ெச`ய!பCகிEற<  
 

2 இதE lல�, ேவைலT  
ேதைவபC� த தி, 
வழ=க!பC� ச�பள� 
ஆகியவKைற ெத>B<ெகா8ள 
6[g�. 

ேவைல ேதCேவாA, தE~ைடய 
த தி, எதிAபாAT � ச�பள� 
ேபாEற விவர=கைள9 தPகிEறாA 

3 விள�பர� தP� நிQவன9தி', 
பணியிட� காலியாக உ8ள< 
எEபைத உQதியாக ந�பலா� 

வி1ண!பிT � நிQவன9தி', 
பணியிட� காலியாக உ8ள< 
எEபைத உQதியாக ெசா'ல 
6[யா< 
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3. ேவைலவா`!"  இைணயதள=களிE 6Tகிய9<வ�  எEன? 

� நிQவன=க8, ேவைலவா`!" இைணயதள=கைள! பயEபC9தி தா=க8 
எதிAபாAT � த திgைடய பணியாளAகைள ேதAX ெச`< காலியிட=கைள RA9தி 
ெச`யலா�. 
 

4. ஆSேசA!"3 ெசய'பாS[' உ8ள ப[நிைலக8  _Qக. 

1) ஆSேசA!"  திSடமிட' 

2) காலி!பணியிட=கைள தZAமானி9த' 

3) வள=கைள க1டறித' 

4) விள�பர�  றி9த தகவைல உPவாT த' 

5) ெபாP9தமான விள�பர� 6ைறைய ேதABெதC9த' 

6) ேதAX ெசய'பாS[K  வழிவ 9த' 

7) மதி!பீC மKQ� கSC!பாC 
 

ெபP வினாTக8 

1. ஆSேசA!பிE ப'ேவQ 6ைறகைள விளT க. 
� ஒP நிQவன� தமT  ேதைவயான பணியாளாAகைள ேதABெதCTக இர1C வழிக8 

உ8ளன.  

� அைவயாவன (i) அக வள=க8  (ii) "றவள=க8.  
� "றவள=கைள ேமh� ேநர[ மKQ� மைற6க வள=க8 என இர1C 

வைக!பC9தலா�. 

A.  அக வள=க8    

பிEவPபைவக8 ஆSேசA!பிE அக வள=களா �. 

1) இடமாKற� : 
� ஒP <ைறயி' இPT � உப> பணியாளAகைள, பKறாT ைற உ8ள மKற 

<ைறகvT  பணி மாKற� ெச`வதE lல�, காலிபணியிட=கvT  ேதைவயான 
பணியாளAகைள எளிைமயான வழியி' நிர!பலா�. 

2) ேம�பC9<த':  
� பணியாளAக8 கீIமSட நிைலயிலிPB<, ேம'மSட நிைலேநாTகி ெச'ல, 

ெசய'திறE மதி!பீSC 6ைற உதXகிற<. 
3) பதவி உயAX:  

� பணிl!" மKQ� த தியிE அ[!பைடயி', பணியாளAக8 நிQவன அைம!பிE 
ப[நிைலயி' உ8ள கீIமSட நிைலயிலிPB<, ேம'மSட நிைலT  ெசEQ, பணி 
">ய வா`!" அளிTக!பCகிற<. 

4) பதவி இறTக�:  
� பணியி' ெதாடAB<  ைறவான ெசய' திறைன ெவளி!பC9<� பணியாளA, ெசய' 

திறனிE 6Tகிய9<வ9ைத உணP� வைகயி', அவைர ேம'நிைல பணியிலிPB<, 
கீIநிைல பணிT  மாKறிவிCவ< பதவி இறTக� என!பCகிற<. 

5) பைழய ஊழியAகளிE ப>B<ைர:  
� பைழய பணியாளAகைள திP!தி!பC9த, அவAகள< உறவினAக8 அ'ல< 

ந1பAகைள ேவைலT  அமA9தலா�. 
6) ேவைல iழKசி:  

� iழKசி 6ைறயி' ஒEQT  ேமKபSட ேவைலகளி' ஈCபCவ< எ!ப[ எEபைத, 
ஒ|ெவாP பணியாளP� அறிBதிPTக ேவ1C�.  

� இ|வாQ அறிBதிPBதா', இதைன ஒP அக வளமாகT ெகா1C, பணியாளAக8 
அைன9< விதமான பணிகைள ேமKெகா8ள இயh�. 
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7) தTகைவ9த':  
� ேமலா1ைம விP!ப!ப[, வய< 6திAX, ஓ`XT ! பிற  ஓ`�திய� ெபQ� 

பணியாளAகைள நிQவன ேதைவTேகKப பயEபC9திT ெகா8ளலா�. 
8) ஓ`X ெபKற ஊழியAக8:  

� ேபாதிய த தி மKQ� அ~பவ� ெகா1ட ஓ`X ெபKற பணியாளAகைள ெகா1C 
நிQவன9தி' உ8ள காலியிட=கைள நிர!பிT ெகா8ளலா�. 

9) சாABதவAக8:  
� இறBத பணியாளPT  பதிலாக, அவPைடய சSட வா>i அ'ல< அவைர சாABத 

ஒPவPT  ேவைலயி' வா`!" வழ=க!படலா�. 
10) 6Bைதய வி1ண!பதாரAக8:  

� கடBத கால9தி' விள�பர பC9த!பSட பணிகvT  வி1ண!பி9த, ஆனா' 
ேதABெதCTக!படாத வி1ண!பதாரAகளிE ெபயAகைள, தரX தள9திலிPB< எC9< 
ேதைவ!பC� ேநர9தி' பயEபC9திT ெகா8ளலா�. 

11) ைகயக!பC9<த' மKQ� ஒEறிைண!"க8:  
� ஒP நிQவன� மKெறாP நிQவன9ைத வா= �ெபாW< அ'ல< தE~டE 

இைண9<T ெகா8v� ெபாW< அ= 8ள பணியாளAகைள பயEபC9திT 
ெகா8ளலா�. 

B. "ற வள=க8:    

    அ) ேநர[ வள=க8 : 
1) விள�பர=க8:  

� வி1ண!பதாரAக8, வி1ண!பிTக ஏ<வாக நிQவன9திE உ>ைமயாளA ேவைலயிE 
தEைம, காலியிட9திE தEைம, ேதைவ!பC� த தி மKQ� அ~பவ�, வழ=க!பC� 
ச�பள�, வி1ண!பிT � 6ைற, வி1ண!பிTக ேவ1[ய காலTெகC 
ஆகியவKைறT  றி!பிSC தினச> ப9தி>Tைகக8, இதIக8 மKQ� பிற ஊடக=க8 
வழியாக விள�பர� ெச`யலா�. 

2) ேகார!படாத வி1ண!பதாரAக8:  
� நிQவன=க8, காலிபணியிட=க8  றி9< எ|வித அறிவி!"� ெச`யாத நிைலயி', 

ேவைல ேதCேவாA தEனி3ைசயாக ேவைல ேவ1[ வி1ண!பி9த 
வி1ண!ப=கைள ேதைவ!பC� ேநர9தி' நிQவன� பயEபC9திT ெகா8ளலா�.  

� இவAக8 ேவQ நிQவன=களி' பணி ">யலா� அ'ல< ேதCேவாராக இPTகலா�. 
3) ேநA6க9 ேதAX:  

� ேவைலேத[ நிQவன9திK  ேநர[யாக வPபவAகைள, ேநA6க ேதAவிE lலமாகX� 
பணியமA9த 6[g� 

4) வளாக ேதAX:  
� க'வி நிQவன=கvT  ேநர[யாக ெசEQ, ந'ல க'வி9 த திgைடய 

வி1ண!பதாரAகைள, வளாக9 ேதAவிE lல� ேதABெதCTகலா�. 
5) ெதாழிKசாைல வாயிலி' ஆSேசA!":  

� ெபா<வாக சாதாரண அ'ல< தKகாலிக திறனKற ஊழியAக8, இBத வழியிE lல� 
ஆSேசA!" ெச`ய!பCகிEறனA. 

6) ேபாS[ நிQவன=க8:  
� உயA ஊதிய� மKQ� அதிக பலEக8 வழ= வதE lல�, ேபாS[ நிQவன=களி' 

உ8ள திறைமயான பணியாளAகைள, த�6ைடய நிQவன9தி' பணியாKற ஈAT � 
ெசய' பணியாளA ேவSைட என அைழTக!பCகிற<.  

7) இைணயவழி ஆSேசA!" : 
� ெதாழி'aSப� மKQ� தகவ' ெதாடAபி' ஏKபSC8ள 6EேனKற9திE காரணமாக, 

நிQவன=க8 தா=க8 எதிAபாAT � த திgைடய பணியாளAகைள, உலகளவி' 
இைணய9திE வாயிலாக ெபற6[கிற<.  

� இ< ஆSேசA!"Tகான தவிATக 6[யாத "றவள ஆதாரமாகிவிSட<. 
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    ஆ. மைற6க வள=க8: 

1) பணியாளA ப>B<ைர:  
� தKேபா< இPT � காலியிட=கvT  ெபாP9தமான நபAகைள நிQவன9தி' 

இPT � ஊழியAக8 ப>B<ைரTகலா�.  
� அBநபAக8, அவAகளிE உறவினAகளாகேவா அ'ல< ெத>Bத நபAகளாகேவா 

இPTகலா�.  
� பணியாள>E ந�பக9தEைமயிE அ[!பைடயி', ப>B<ைரக8 ப>சலீிTக!பட 

ேவ1C�. 
2) அரi / ெபா< ேவைலவா`!" அhவலக=க8:  

� இைவக8 ஆSேசA!" ெச`வதK  வசதியாக, நாC 6Wவ<� அரசா=க9தா' 
ஏKபC9த!பSட ஆSேசA!" நிQவன=க8 ஆ �.  

� தரX9 தள9திE lல� ேதைவயான தகவ'கைள9 தB< ேவைல வழ= ேவாAT �, 
ேவைல ேதCேவாAT � இைடயி' உ8ள இைடெவளிைய இைணT � ஒP பாலமாக 
ெசய'பCகிற<. 

3) தனியாA ேவைலவா`!" 6கவAக8:  
� உ>ைமைய9 தவிர, மKற!ப[ அரi ேவைலவா`!" அhவலக=க8 ேபாEேற இ<X� 

ெசய'பCகிற<.  
� உ>ய மKQ� ேதைவயான தகவ'கைள9 தB<, ேவைல வழ= ேவாைரg�, ேவைல 

ேதCேவாைரg� இைணTகிற<. 
4) ேவைலவா`!" ஆேலாசைன ைமய=க8:  

� இBத வைகயான நிQவன=க8, பண அ[!பைடயி' வா[TைகயாளA நிQவன=களிE 
சாAபாக, ஆSேசA!" பணியிைன ேமKெகா8கிற<.  

� வழTகமாக இBதவைகயான நிQவன=க8, நிAவாகிக8 மKQ� உயAமSட 
பணியாளAக8 ெதாடAபான தரXகைள வழ=கி, தா=க8 அளிT � ேசைவT  
ஆேலாசைனT கSடண=க8 வ�லிTகிEறனA.  

� ேமh� இ< ஒP "ற9திறன ZSட' ஆSேசA!" ெசய' 6ைற எEQ� 
அைழTக!பCகிற<. 

5) ெதாழி'6ைற ச=க=க8:  
� அதிக திறைம மKQ� ெதாழி'aSப அறிX8ள, ச>யான நபைர ேதC� நிQவன=க8, 

சிற!"9 ெதாழி' ச=க=களான பSடய கணT க8 நிQவன�, இBதிய மP9<வ 
ச=க�, பயிKசி மKQ� ேம�பாSC நிQவன�, ெபாறியிய' ச=க� மKQ� இBதியா 
ேமலா1ைம ச=க� ேபாEறவKைற அuகலா�. 

6) பதிலாய~!"த':  
� ஏKகனேவ ஒP நிQவன9தி' பணியி' இP!பவைர,  Qகிய கால தZAவிK  

 றி!பிSட கால9திK   றி!பிSட பணிைய ேமKெகா8ள பதிலா` நிைலயி' 
நியமி9<T ெகா8ளலா�. 

7) வா` வாA9ைத:  
� ேவைலவா`!" பKறிய தகவ'கைள, த=கvT  ெத>Bத நபAகvT  பகிP� 

நEமதி!"8ள நபAகளிடமிPB<, ேவைலேதCேவாA ெதாAபான தகவ'கைள 
ெபKQTெகா8ளலா�. 

8) பணியாளA ஒ!பBததாரAக8:  
� நிQவன=க8 ஒ!பBதTகாரAக8 lல�, திறைமயKற மKQ� ைக9ெதாழிலாளAகைள 

நியமிTகிEறன. 
9) ேவைலவா`!" இைணயதள=க8:  

� நிQவன=க8 ேவைலவா`!" இைணயதள=கைள! பயEபC9தி, தா=க8 
எதிAபாAT � த திgைடய பணியாளAகைள ேதAX ெச`<, காலியிட=கைள RA9தி 
ெச`யலா�. 
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2. ஆSேசA!" மKQ� ேதAவிைன ( ேதABெதC9த' ) ேவQபC9திT காSCக. 
 
வ. 

எ1 
அ[பைட ஆSேசA!" ேதABெதC9த' 

1 ெபாP8 பணியாளAகைள9 ேதC� 
மKQ� அவAகைள ேவைலT  
வி1ண!பிTக9 �1C� 
நடவ[Tைகேய ஆSேசA!" 
ஆ � 

ெபாP9தமான ேவைலT  
ெபாP9தமான 
வி1ண!ப9தாரைர 
ேதABெதC9< பணி வழ= த' 
பணியமA9த' ஆ �. 

2 அu 6ைற இ< ேநAமைறயான 
அu 6ைற 

இ< எதிAமைறயான 
அu 6ைற 

3 ேநாTக� காலியாக உ8ள பணிT , 
அதிக அளவிளான 
வி1ண!பதாரைர அைழ!ப< 

ெபாP9தமான 
வி1ண!பதாரைர 
ேதABெதC9<விSC மீத68ள 
நபAகைள நZT வ< 

4 வ>ைச 6த'ப[ இர1டா�ப[ 

5 6ைற சிTகனமான 6ைற  ெசலX மி தியான 6ைற 

6 ெசய'6ைற மிகX� எளிைமயான< மிகX� சிரம� மKQ� 
சிTகலான< 

7 ஒ!பBத உறX இ< ஒ!பBத 
அ[!பைடயிலான உறைவ 
உPவாT வதி'ைல 

இ< ஒ!பBத அ[!பைடயிலான 
உறைவ உPவாT கிற< 

8 கால� விள�பர� lல� 
காலி!பணியிட9ைத 
அைடயாள� காSCவதா', 
 ைறவான கால� 
ேபா<மான< 

ப'ேவQ ப>ேசாதைனக8 
மKQ� ேநAகாண' lல� 
பணியாளAகைள 
ேதABெதCTக!பCவதா', அதிக 
கால� ேதைவ!பCகிEற< 

 
 

3. ஆSேசA!பிE 6Tகிய9<வ� பKறி விவாதிg=க8. 
� இ< நட!" மKQ� எதிAகால பணி ேதைவகைள தZAமானிTகிற<. 
� இ<  Qகிய கால! பணியாளAகளிE நிகIதைவT  ைற!பதி' உதXகிற<. 
� இ< ப'ேவQ ஆSேசA!" aSப=களிE ெசய'திறைன மதி!பிCவதி' உதXகிற<. 
� இ< 6தலாளிகvடE சா9தியமான பணியாளAகைள இைணTகிEற<. 
� இ< நிQவன9திE தKேபாைதய மKQ� எதிAகால திSட=கைள தZAமானிTகிEற< 
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அ9தியாய� 11. பணியாளA ேதABெதC9த' 

 Q வினாTக8 

1. ேதABெதC9த' எEறா' எEன? 
� ேதABெதC9த' எEப<, பணிநாCேவாைர ேவQபC9தி! பாA9<, ஆ`BதறிB< 

ச>யான நபைர, உ>ய பணிT  அைடயாள� க1C, அ!பணிT  அவைர 
ெவKறிகரமாக பணியமA9<� நிைல ஆ �.  
 
 

2. ேநAகாண' எEறா' எEன? 
� ேதABெதC!பவA மKQ� ேதABெதCTக!பCபவA இPவP� 6க9திK  6க� பாA9<, 

வினாTகvT  விைட பகிAத', கP9< ப>மாKற� ெச`த', ேநAகாண' என!பC�. 
 

3. a1ணறிX ப>ேசாதைன எEறா' எEன? 
� a1ணறிX9 திறE ேசாதைன எEப<, ஒPவைக உளவிய' dதியிலான ேசாதைன 

ஆ �.  
� இ< lைளயிE சிBதிT � ஆKற', மன9திறE a1ணறிX ( IQ ) ேபாEறவKைற 

ேசாதிTக! பயEபC�.  
� a1ணறிX எ1 எEற அளவ ZSடா' இ< அளவிட!பCகிற<.  
� அBநப>E அறிவாABத திறைன ேசாதி!ப< இதE 6தEைம ேநாTகமா �. 

 
 

4. ேசாதைன  றி9< நZவ ZA அறிவ< யா<? 
� வி1ண!பதாரA பணிT 9 ேதைவயான க'வி9 த தி மKQ� அறிவிைன ெபKறவரா 

என உQதிபC9திT ெகா8ள ேமKெகா8ள!பC� ப'ேவQ ேதAX நடவ[Tைககேள 
ேசாதைன என!பCகிற<. 

 
5. தEவிளTகT  றி!" பKறி  நZவ ZA அறிவ< யா<? 

� ஒP வி1ண!பதாரA, ஒP நிQவன9திK  வி1ண!பிT �ேபா<, பணி அ~பவ 
கால�, க'வி த தி, மதி!ெப1, பணி நி"ண9<வ�, பணி ெதாடA"  மKQ� 
நட9ைதக8 பKறி  றி!பிட!பCவைதேய தEவிளTக  றி!பா �. 

 

6. பணியமA9த' எEறா' எEன? 
� ச>யான நபPT  ச>யாயன ேவைலவா`!ைப அளிT � ெசய'6ைறேய 

பணியமA9த' எEQ அைழTக!பCகிற<. 
( அ'ல< ) 

� பணியமA9த' எEப<, ேதABெதCTக!பSட நபPT , ஒP  றி!பிSட ேவைலைய 
வழ= வதKகான ெசய' 6ைறயா �. 

 
 

சிQ வினாTக8 

1. மனஅW9த ேநAகாண' எEறா' எEன? 
� வி1ண!பதார>ட�, உணA3சிகைள கSC!பC9<த' மKQ� மன அW9த9ைத 

சமாளிT � திறைன ேசாதிTக, ேவ1C� எEேற மன அW9த� தP� வைகயிைன 
ேக8விக8 ேகSக!பSC ேநAகாண' நட9த!பCவைதேய மனஅW9த ேநAகாண' 
என!பCகிEற<. 
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2. கSடைமTக!பSட ேநAகாண' எEறா' எEன? 
� ேகSக!பட ேவ1[ய ேக8விக8 6E _S[ேய தயா>Tக!பSC, அதE 

அ[!பைடயி' ேநAகாண' நட9த!பCவைதேய கSSடைமTக!பSட ேநAகாண' 
என!பCகிEற<.  

 
3. ேதAX3 ேசாதைனயிE வைகக8 யாைவ? 

� ேதAX ேசாதைன இர1C வைக!பC�. அைவ – 
1) திறE ேசாதைன 
2) ஆvைம ேசாதைன 

1) திறE ேசாதைன 
i) மேனாபாவ3 ேசாதைன 
ii) அைடX3 ேசாதைன 
iii) a1ணறிX3 ேசாதைன 
iv) 6[ெவCT � திறE ேசாதைன 

2) ஆvைம ேசாதைன 
i) ஆAவ3 ேசாதைன 
ii) ஆvைம3 ேசாதைன 
iii) ெசய'திறE ேசாதைன 
iv) மேனாபா3 ேசாதைன 

 
4. அைடX3 ேசாதைன  றி9< நZவ ZA அறிவ< யா<? 

�  றி!பிSட <ைறயி' வி1ண!பதார>E அைடX9 திறைன அளவிC� 
ேசாதைனையேய அைடX3 ேசாதைன ஆ �. இதைன அறிX9 திறE ேசாதைன 
எனX� அைழTக!பCகிEற<. 

� க'வி நிQவன=களி' வழTகமாக நட9த!பC� ேதAXக8, இ3ேசாதைன 6ைறைய3 
சாABதேத. 

� இ3ேசாதைன, கKற' அ~பவ9திK  6E~�, கKற' அ~பவ9திE ேபா<�, அதE 
பிற � நட9த!பCகிற<.  

� பணி றி9த சிற!பறிவி' வி1ண!பதார>E ேதA3சி தEைமைய அறிய 
இ3ேசாதைன நட9த!பCகிற<.  

 
5. ஒP பணியாளPT  மP9<வ! ப>ேசாதைன ஏE அவசியமாகிற<? 

� உட' iகாதாரமKற நபரா' 6W9திறைமgடE பணி ெச`ய இயலா<  
� மKQ� அவைர ந�பி 6த�C ெச`ய!பSட 6த' ெதாைக வ Zணா �.  
� மP9<வ dதியாக ந'ல உட' த தி9 திறனKறவAகளா', த=கள< ேவைலைய 

திற�பட3 ெச`ய இயலா<. 
� "திதாக9 ேதABெதCT � பணியாளPT  இPT � ெதாKQ ேநா`களிலிPB<, 

வியாபார நிQவன9தி' ஏKகனேவ பணியாKQ� பணியாளAகளிE உட' நலைன 
பா<காTக. 

� பணியாளைர பணியமA9திய பிE ஏKபC� அப>மிதமான மP9<வ சிகி3ைசTகான 
ெசலXகைள தCTக 

 

6. மேனாபாவ3 ேசாதைன எEறா' எEன? 
� மேனாபாவ3 ேசாதைன எEப<,  றி!பிSட பணிT  வி1ண!பதாரA எBத அளவிK  

ெபாP9தமானவA எEபைத அளவிட ேமKெகா8ள!பC� உளவிய' ேதAX ஆ �. 
� இ3ேசாதைன, பணியாள>E பE6க9 திறEகைள அளவிடX�, பணியாள>E 

எதிAகால ெசய'திறைன 6EகணிTகX� பயEபCகிற<. 
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7. உயAமSடT W ேநAகாண' ஏE நட9த!பCகிற<?  
� வி1ண!பதார>ட�, பலA அட=கிய ஒP  W ேநAகாண' ெச`தா' அ< உயAமSட 

 W ேநAகாண' ஆ �. 
� உயA பதவிகvTகான பணியாளAகைள ேதABெதCT �ேபா<, ேநAகாண' ஒP 

சாAபKற, நCநிைலயான ேநAகாணலாகX� மKQ� பணியாளA ேதAவி' ந�பக9 
தEைமைய ஏKபC9<வதாகX� இPTக ேவ1C�. 

� அ9தைகய ேநAகாண', உயAமSட ேநAகாணலி' மSCேம சா9தியமாகிற<. 
� எனேவ, உயA பதவிகvTகான பணியாளAகைள ேதABெதCT �ேபா<, உயAமSட  W 

ேநAகாண' நட9த!பCகிEற<. 
 

8. ேதAX ேநAகாணலிE வைககைள பS[யலிCக. 
1) ெதாைலேபசி ேநAகாண' 
2) ஆIBத ேநAகாண' 
3) காெணாலி ேநAகாண' 
4) உயAமSட ேநAகாண' 
5) ஆர�ப ேநAகாண' 
6) உயAமSட ேநAகாண' 
7) மனஅW9த ேநAகாண' 
8) வ[ைமTக!!பSட ேநAகாண' 
9) வ[ைமTக!படாத ேநAகாண' 
10) இைணயவழி ேநAகாண' 

 

ெபP வினாTக8 

1. ப'ேவQ வைகயான ேசாதைனக8 iPTகமாக விளT க. 
அ) திறE ேசாதைன 

� இ3ேசாதைன வி1ண!பதார>E ெபா< அறிX9திறE, பிர3சைனகைள தZAT � திறE, 
 றி!பிSட <ைறயி' அவPT 8ள அறிX, ப 9தறிX� திறE, a1ணறிX ேபாEற 
திறEகைள ேசாதிTக பயEபCகிற<.  

� இ3ேசாதைன  றி!பிSட பணிT  ஏKற ெபாP9தமான நபைர ேதABெதCTக! 
பயEபCகிற<. 

1) மேனாபாவ3 ேசாதைன  
� மேனாபாவ3 ேசாதைன எEப<,  றி!பிSட பணிT  வி1ண!பதாரA எBத அளவிK  

ெபாP9தமானவA எEபைத அளவிட ேமKெகா8ள!பC� உளவிய' ேதAX ஆ �. 
� இ3ேசாதைன, பணியாள>E பE6க9 திறEகைள அளவிடX�, பணியாள>E 

எதிAகால ெசய'திறைன 6EகணிTகX� பயEபCகிற<. 
2) அைடX3 ேசாதைன 

�  றி!பிSட <ைறயி' வி1ண!பதார>E அைடX9 திறைன அளவிC� 
ேசாதைனையேய அைடX3 ேசாதைன ஆ �. இதைன அறிX9 திறE ேசாதைன 
எனX� அைழTக!பCகிEற<. 

� க'வி நிQவன=களி' வழTகமாக நட9த!பC� ேதAXக8, இ3ேசாதைன 6ைறைய3 
சாABதேத. 

� இ3ேசாதைன, கKற' அ~பவ9திK  6E~�, கKற' அ~பவ9திE ேபா<�, அதE 
பிற � நட9த!பCகிற<.  

� பணி றி9த சிற!பறிவி' வி1ண!பதார>E ேதA3சி தEைமைய அறிய 
இ3ேசாதைன நட9த!பCகிற<.  

3) a1ணறிX ப>ேசாதைன  
� a1ணறிX9 திறE ேசாதைன எEப<, ஒPவைக உளவிய' dதியிலான ேசாதைன 

ஆ �.  
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� இ< lைளயிE சிBதிT � ஆKற', மன9திறE a1ணறிX ( IQ ) ேபாEறவKைற 
ேசாதிTக! பயEபC�.  

� a1ணறிX எ1 எEற அளவ ZSடா' இ< அளவிட!பCகிற<.  
� அBநப>E அறிவாABத திறைன ேசாதி!ப< இதE 6தEைம ேநாTகமா �. 

4) 6[ெவCT � திறE ஆ`X9 ேதAX 

� இ3ேசாதைன வி1ண!பதார>E �IநிைலTேகKப 6[ெவCT � திறE மKQ� 
காரண!பC9<� திறE ேபாEறவKைற ேசாதிTக பயEபCகிற<. 

     ஆ) ஆvைம ேசாதைன 
� இ3ேசாதைன வி1ணபதார>E அறிX9திறE சாராத, பிற திறEகளான மேனாநிைல, 

ஆAவ�, உணAX dதியான பிரதிபலி!", உணA3சிகைள கSC!பC9த', 
உQதி9தEைம ேபாEற திறEகைள ேசாதிTக பயEபCகிற<.  

1) ஆAவ ேசாதைன 
� இ3ேசாதைன ேதABெதCTக!பSடவ>E ஆAவ� எ9<ைறயி' மி தியாக உ8ள< 

எEபைத அறிB< அ9<ைறயி' அவPT  மி Bத ஆAவ68ள பணிைய அவPT  
ஒ<Tக பயEபC9த!பCகிற<. 

2) ஆvைம3 ேசாதைன 
� மனிதAகைள நிAவகி9< ஆv� திறE, அதிகார� ெசh9<� திறE, தEன�பிTைக 

ேபாEற ஆvைம9 திறEக8, ேதABெதCTக!பSடவ>ட� எBத அளXT  உ8ள< 
எEபைத இ3ேசாதைன lல� க1டறிய!பCகிற<. 

3) ெசய' திறE ேசாதைன 
� ெசயலாKQ� ேவக9திைன அளவிட இ3ேசாதைன பயEபCகிற<. 

4) மேனாபாவ3 ேசாதைன 
� இ3ேசாதைன வி1ண!பதாரர< சக மனிதAக8, �Iநிைலக8, ெசய'பாCக8 மKQ� 

அைவ சாABத மனநிைலைய அளவிCவதா �.  
� உதாரணமாக ஒW= ணAX கKற', மதி!"T கKற', சlக ெபாQ!"ணAX கKற' 

ஆகியைவ வி1ண!பதாரர< மேனாநிைலைய ேசாதிTக! பயEபCகிற<. 
 

 
2. பணியாளAகைள ேதABெதC!பதKகான 6Tகியமான ேநAகாணலின    

வைககைள விளT க? 
1) ஆர�ப ேநAகாண' 

� வி1ண!பதாரAகளிE  றி!பிSட பணிTகான ெபாP9த!பாSைட அறிய ஆர�ப 
ேநAகாண' நட9த!பCகிற<.  

� இ< ஆர�ப கSட9திேலேய ேதைவயKற வி1ண!பதாரைர, நZTக நட9த!பCகிற<.  
� இ< ேநர�, பணி3iைம மKQ� ெசலைவ கSC!பC9த உதXகிற<. 

2) வ[வைமTக!பSட ேநAகாண' 
� ேகSக!பட ேவ1[ய ேக8விக8 6E _S[ேய தயா>Tக!பSC, அதE 

அ[!பைடயி' ேநAகாண' நட9த!பCவைதேய கSடைமTக!பSட ேநAகாண' 
என!பCகிEற<. 

� ேநAகாணலி' வி1ண!பதாரA ெபKற மதி!ெப1க8 அ[!பைடயி' 
தரவ>ைச!பC9த! பCகிறாAக8. 

3) வ[வைமTக!படாத ேநAகாண' 
� ேநAகாணலி' அ!ேபாதிPT � �ழ', மனநிைல ேபாEறவKறிE அ[!பைடயி' 

ேக8விக8 அைமTக!பSC, ேநAகாண' நட9த!பCவேத வ[வைமTகபடாத 

ேநAகாண' என!பC�.  
� ேக8விக8 6E_S[ திSடமிட!பCவதி'ைல. 
� இ< கSடைமTக!பSட ேநAகாணhT  ேநAமாறான<.  
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4) ஆIBத ேநAகாண' 

� இதி' ேநAகாண' ெச`ய!பCபவ>E <ைற ெதாடAபான ஆழமான, பரBத 
அளவிலான அறிX ேசாதைன ெச`ய!பCகிற<.  

� அவA <ைறயி' அவA எBத அளX நி"ண9<வ� மKQ� நைட6ைற அறிைவ! 
ெபKQ8ளாA என அறிய இ9தைகய ேநAகாண' ெச`ய!பCகிற<. 

5) உயAமSட  W ேநAகாண' 

� வி1ண!பதார>ட�, பலA அட=கிய ஒP  W ேநAகாண' ெச`தா' அ< உயAமSட 
 W ேநAகாண' ஆ �.  

� ெபா<வாக தைலைம ெபாQ!ேபKபவA, ச�பBத!பSட <ைறயிE நி"ணAக8, 
உளவிய' நி"ணAக8, சிQபாEைமயின>E பிரதிநிதிக8 இT Wவி' இட� 
ெபKறிP!பA.  

� ஒ|ெவாPவP� ேக8விகைளT ேகSC, பதி' ெபKQ அதK >ய மதி!ெப1கைள 
வழ= வாAக8. 

� இQதியாக அைனவA வழ=கிய மதி!ெப1க8 ெமா9தமிட!பSC, அ�ெமா9த 
மதி!ெப1 அ[!பைடயி' வி1ண!பதாரAக8 வ>ைச!பC9த!பCவாAக8. 

6) மனஅW9த ேநAகாண'  
� வி1ண!பதார>ட�, உணA3சிகைள கSC!பC9<த' மKQ� மன அW9த9ைத 

சமாளிT � திறைன ேசாதிTக, ேவ1CெமEேற மன அW9த� தP� வைகயிைன 
ேக8விக8 ேகSக!பSC ேநAகாண' நட9த!பCவைதேய மனாW9த ேநAகாண' 
என!பCகிEற<. 

� மன அW9த �Iநிைலயி' வி1ண!பதாரA எ|வாQ எதிAவிைனயாKQகிறாA, 
பதிலளிTகிறாA எEபைத உKQ ேநாTகி அ!பணிT  அவ>E ெபாP9த!பாC 
ேசாதிTக!பCகிற<.  

� ெபP�பாh� விKபைன! பிரதிநிதிக8, பா<கா!" மKQ� சSட அமலாTக� ேபாEற 
<ைறகளி' பணியமA9த!பCபவAகvT  இ|வைகயான ேநAகாண' 
நட9த!பCகிற<. 

7) ெதாைல!ேபசி வழி ேநAகாண'  
� வி1ண!பதாரA ெதாைலX காரணமாக, ேநAகாண' நடT � இட9திK  ேந>' வர 

இயலாத ேபா<, இ|வைகயான ெதாடTக நிைல ேநAகாண' நட9த!பCகிற<.  
� இதி' வி1ண!பி9தவAகளிE விவர=கைள ெதாைலேபசி வழியாகேவ அறிய!பSC, 

ேதைவயKறவAக8 ஆர�ப நிைலயிேலேய நZTக!பCகிEறனA. 
8) இைணய வழி ேநAகாண' 

� இ< ஒP வைகயான காெணாளிTகாSசி ேநAகாண' ஆ �. 
� வி1ண!பதாரAகளிட� ேநர[யாக காெணாளிTகாSசி உைரயாட' lல� 

ேநAகாண' ெச`ய!பCகிற<. இதE lல� பண�, ேநர�, உைழ!" 
மி3ச!பC9த!பCகிற<.  

9)  W ேநAகாண' 
� வி1ண!பதாரAகளிE எ1ணிTைக மிக அதிகமாக உ8ள ேநர9தி', ஒேர சமய9தி' 

பல>ட� ஒேர ேக8வி ேகSC அதி' ச>யாக பதி' அளி!பவைர ேதABெதCT � 
நடவ[Tைக iலபமானதாக இPT �.  

� ஒேர சமய9தி' பலைர ேநAகாண' ெச`வேத  W ேநAகாண' ஆ �.  
� இ< ேநர9ைத3 ேசமிTகிற<.  

10) காெணாலி கலB<ைரயாட' வழி ேநAகாண' 
� இ<X� ஒP வைகயான காெணாளிTகாSசி ேநAகாண' ஆ �. 
� வி1ண!பதாரAகளிட� ேநர[ காெணாளிTகாSசி உைரயாட' lல� ேநAகாண' 

ெச`ய!பCகிற<.  
� ப'ேவQ "வியிய' நில!பர!பி' ெவ|ேவQ இட=களி' உ8ளவAக8 நிQம9ைத 

காேணாளி வாயிலாக9 ெதாடA" ெகா8கிEறனA.  
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� இ|வைகயான ேநAகாண' 6ைறயி' இர1C அ'ல< அதK  ேமKபSட 
6ைனகளி' இPB< காெணாளி lல� ேநAகாண' ெச`ய!பCகிற<.  

 

3. பணியமA9த' ெகா8ைககைள விளT க. 
1) 6தலி' ேவைல, அC9< மனிதA  

� பணியிE ேதைவTேகKப, பணியாளA ேவைலயி' அமA9த!பட ேவ1C�.  
� ேவைலT  ேதைவ!பC� வி1ண!பதாரA மKQ� அவர< த தியி' எ|விதமான 

சமரச6� இPTகT_டா<.  
� ‘6தலி' ேவைல அC9< மனிதA” எEப< ேவைலவா`!" ெகா8ைககளாக இPTக 

ேவ1C�.  
2) ேவைல வா`!"  

� "திய ஊழியAT  த திT  அதிகமான அ'ல<  ைறவான ேவைல 
வழ=க!படT_டா<.  

� த திைய அ[!பைடயாகT ெகா1C மனிதAகvT  ேவைல வழ=க!பட ேவ1C�.  
3) விதி6ைறக8 மKQ� நிபBதைனக8  

� பணி ெதாடAபாக, பணியிட9தி' நிலX� விதி6ைறக8 மKQ� கலா3சார� 
ஆகியவKைற பணியாளA பரவலாக9 ெத>B< ெகா8ள ேவ1C�.  

4) அபராத=க8 பKறிய விழி!"ணAX  
� ஊழியA தவQ ெச`தாேலா அ'ல< அவரா' ஏேத~� இழ!" ஏKபSடாேலா, அதE 

காரணமாக அவPT  வழ=க!பC� த1டைன மKQ� அபராத�  றி9த 
விழி!"ணAவிைன அவA ெபKறிPTக ேவ1C�.  

5) விiவாச� மKQ� ஒ9<ைழ!"  
� பணியாளAகvT  பணியமA9<� ேபா< அவPT 8 விiவாச� மKQ� ஒ9<ைழ!" 

உணAவிைன வளAT � 6யKசியிைன ேமKெகா8ளேவ1C�.  
� அதE lல� அவA ேவைல மKQ� நிQவன�  றி9த அவர< ெபாQ!"கைள 

சிற!பாக உணAB< ெகா8ள இயh�.  
� பணியமA9த' எEப<, எளிதான ெசய' 6ைற அ'ல.  
�  றி!பிSட பணி மKQ� பணி3 �Iநிைலயி', "திதாக! பணியமA9த!பC� 

பணியாளA, "கI ெபQவாA என எதிAபாATக இயலா<.  
� அ< அவPT  மிகT க[னமானதா �.  
� இBதகாரண9திKகாக, ஊழியA வழTகமாக ஒP ஆ1C 6த' இர1C ஆ1Cக8 

வைரயிலான ஒP ப>ேசாதைன கால9தி' பணியமA9த!பCகிறாA.  
� ேசாதைனTகால� 6[BதபிE, பணியாளA ஒP சிறBத ெசய' திறைனT 

கா1பி9தா', அவA நிQவன9திE ஒP நிைலயான ஊழியராக பணி உQதி 
ெச`ய!பCவாA. 

 

அ9தியாய� 12. பணியாளA பயிKசி6ைற 
 
 Q வினாTக8 

1. பயிKசி 6ைற எEறா' எEன?  
� அறிX, திறைம, மKQ� மேனாபாவ9தி' மாKற9ைத ஏKபC9தT_[ய வைகயி', 

பணியாளAகvT  வழ=கT_[ய  திSடமிட!பSட நடவ[Tைகேய பயிKசி 
6ைறயா �. 
 

2. வழிகாSCத' பயிKசி 6ைற எEறா' எEன? 
� ஒP பணியாளA த=களிE அறிX மKQ� அ~பவ9ைத பகிAB< ெகா8v� 

ெசய'6ைறேய வழிகாSCத' பயிKசி 6ைற ஆ �. 
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3. ப=ேகKQ ந[9த' எEறா'
� பயிKQவி!பாளAக8, 

பா9திர9ைத விளT வாA
� அவAக8 எBத ஒ9திைகg�

ேவ1C�.  
� 6E தயா>Tக!பSட 

 
 

4. மிEனu கKற' 6ைற
� மிEனu கKற' 6ைற

ெதாழி'aSப ெசய'6ைறைய
� மிEனu கKற', ெபP�பாh�

அ[!பைடயிலான பயிKசிைய

 

சிQ வினாTக8 

1. ெதாழிKசாைலT 8 பயிKசி
� பயிKசி ேநாTக9திKகாக

�ழைல!ேபால, ஊழியAகvT 
6ைற என!பCகிற<

� இBதவைகயான பயிKசி
இயBதிர=கvT  எ|வித

� ஓSCனAக8, விமானிக8
வழ=க!பCகிற< 

 

2. பணிவழி பயிKசி பKறி
� பணிவழி பயிKசி எEப<

ேமKபாAைவயாளரா'
அளிTக!பCகிற<.  

� அதாவ< பணியாளA 
� ‘ ெச`< கKற' மKQ�

ெகா1ட<.  

 

3. பயிKசி திSட9தி' ப'ேவQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பயிKசி
திSட

வ[வ9திE
ப[க8

பயிKசி9
திSட9ைத
நட9<வ<
எ=ேக?
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எEறா' எEன?  
, பதவியிE �Iநிைலைய அ'ல< பதவியி'

விளT வாA.  
ஒ9திைகg� இ'லாம' ஒ<Tக!பC� பா9திர=களாக

 உைரயாட'க8 எ<X� இ'ைல.  

6ைற பKறி _Qக.  
6ைற எEப<, வ !பைறயி' அ'ல< அhவலக9தி'

ெசய'6ைறைய பயEபC9<வதா �. 
ெபP�பாh� இைணயவழி கKற' அ'ல<
பயிKசிைய  றிTகிற<. 

பயிKசி எEறா' எEன? 
Tக9திKகாக ெசயKைகயாக உPவாTக!பC� உ1ைமயான

ஊழியAகvT  பயிKசியளிT � 6ைற ெதாழிKசாைலT 8
என!பCகிற<.  

பயிKசி அளி!பதE lலமாக ெதாழிKசாைலயி'
எ|வித ேசதார6� இழ!"� ஏKபடாம' தவிATக

விமானிக8, வி1ெவளி வி�ஞானிக8 ேபாEேறாPT 

பKறி நZ அறிவ< யா<?  
எEப<, பணி ெச`g� இட9திேலேய பணியாளAகvT 

ேமKபாAைவயாளரா' (அ) 6E அ~பவ� ெபKறவரா' பணி 

 பணி சாABத விவர=கைள பணி3�ழ' lல�
மKQ� ச�பாதிT � ேபா< கKற' எEற அ[!பைட

ப'ேவQ ப[கைள எW<க. 

பயிKசி
யாPT 
அளிTக

ேவ1C�

பயிKசி
ெபQபவA

யாA ?

நிைலயிE

எEனவாக

பயிKசிT 
எEன 6ைற
பயEபC9த!
பCகிற<?

திSட9ைத
நட9<வ<
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பதவியி' நியமிTக!பSட 

பா9திர=களாக ெசய'பட 

அhவலக9தி' 

அ'ல< வைலபTக 

உ1ைமயான ேவைல 
ழிKசாைலT 8 பயிKசி 

ழிKசாைலயி' உ8ள 
தவிATக 6[g�.  

EேறாPT  இ!பயிKசி 

பணியாளAகvT  அ= 8ள 
 சாABத ேபாதைன 

lல� கKகிறாA.  
அ[!பைட ேகாSபாS[ைன 

பயிKசி
யாளA
யாA ?

பயிKசி
நிைலயிE

அளX
எEனவாக

இPTக
ேவ1C�
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4. பயிKசி அளி!பவA மKQ� பயிKசி ெபQபவA பKறி சிQ  றி!" எW<க.  
பயிKசி அளி!பவA  

� பணியாளPT 9 திறEகைள ேபாதி9<, பணிைய சிற!பாக ெச`ய தயாA ெச`g� ஒP 
நபA பயிKசி அளி!பவA ஆவாA.  

� பயிKசி அளி!பவA எEபவA பயிKசியாளA, ஆசி>யA வழிகாSட', ஆேலாசகA, 
ஆேலாசகAைகேயC,  P, ேமலாளA, ைகயாvநA, ஆசி>யA மKQ� க'வியாளA 
ேபாEேறாA. 

       பயிKசி ெபQபவA 
� ஒP ேவைலயிE திறைன கKQTெகா8v� நபேர பயிKசி ெபQபவA ஆவாA.  
� பயிKசி ெபQவA, மனிதவள ேமEைம9<ைற அ'ல< ேமKபாAைவயாள>E 

ப>B<ைறயிE அ[!பைடயிh�, தE iய ஆAவ9திE அ[!பைடயி' பயிKசிT  ேதAX 
ெச`யபCகிறாA. 
 

   ெபP வினாTக8 

1. பயிKசியிE வைரவிலTகண�, பயிKசியிE ப'ேவQ 6ைறகைள  
விவாதிTக? 
வைரவிலTகண�  

� மதி� மKQ� ஜா=சE _KQ!ப[, ‘பயிKசி எEப< கKற' நைட6ைற. இ< 
ஊழியPT  திறEக8, கP9<Tக8, மேனாபாவ=க8 மKQ� இலT கைள அைடய 
உதX� அறிX”. 

( அ'ல< ) 
� ேட' எ�பீE _KQ!ப[, “ வைரயQTக!பSட ேநாTக9திKகாக ஊழியAக8 அறிX 

மKQ� திறைனT கKQT ெகா8v� ஒW=கைமTக!பSட ெசய'6ைற”. 

பயிKசியிE ப'ேவQ 6ைறக8 
பயிKசி 6ைற இர1C வைக!பC�. அைவ : -  
      அ) பணியிைட! பயிKசி    ஆ) பணிெவளி! பயிKசி 
  அ) பணியிைட! பயிKசி  

� பணிவழி பயிKசி எEப<, பணி ெச`g� இட9திேலேய பணியாளAகvT  அ= 8ள 
ேமKபாAைவயாளரா' (அ) 6E அ~பவ� ெபKறவரா' பணி சாABத ேபாதைன 
அளிTக!பCகிற<. 

1) வழிகாSCத' பயிKசி 6ைற  

� வழிகாSCத' பயிKசி 6ைறயி',  ஒP பணியாளA த=களிE அறிX மKQ� 

அ~பவ9ைத பகிAB<  ெகா8v� ெசய'6ைற ஆ �. 
2) பணி iழKசி அ'ல< ேவைல iழKசி 6ைற  

� பயிKசி ெபQ� ஒP பணியாளA, ஒேர ேவைலைய ெச`< ெகா1[PTகாம',  ஒP 

 றி!பிSட கால இைடெவளியி', ஒP ேவைலயிலிPB< மKெறாP ேவைலTேகா 
அ'ல<  ஒP <ைறயிலிPB< மKெறாP <ைறTேகா மாKற!பCவைதேய பணி iழKசி 
அ'ல< ேவைல iழKசி 6ைற என!பCகிEற<. 

� இதனா' பணியாளரா' பலதர!பSட பணி அ~பவ=கைள அறிB<  ெகா8ள6[கிற<. 
3) பணி அறிXQ9த' auTக 6ைற  

� ஒP பயிKசியாளராக பணி">பவA, தன< ேவைலைய மKQ� அதE ேநாTக9ைத 
எ|வாQ ெச`வ< எEப<  றி9<, ஒP ஊழியPT  சில அறிXQ9த'கைள 
அளிTகிறாA. 

4) ெதாழி' பழ நA பயிKசி 6ைற  
� ெபா<வாக ெமTகானிT�, எெலTS>சி�, ைக9ெதாழி'க8, ெவ'டA�, ஃபிSடA 

ேபாEற ெதாழி'aSப பயிKசியாளAகvT   பயிKசியளி!" வழ=க!பCவைதேய 
ெதாழி' பழ நA பயிKசி 6ைற என!பCகிEற<.  
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� பயிKசியாளA, உயABத அ'ல< l9த ெதாழிலாளியிடமிPB< ேவைல அறிைவg�, 
திறைமையg� கKQTெகா8கிறாA. 

5)  W ஒ<TகீC6ைற  

� ஒP  றி!பிSட விவகார9ைத விசா>!பதK   ஊழியA ஒPவைர நியமிTக!பC� 
ேபா<, அவAக8 மKற உQ!பினAகvT �   W உQ!பினAகvT � ெநPTகமாக 
பணியாKற 6[g�.  

� அவAக8 6[ெவC!பதி' ஈCபCவதE lல6�, ப=  ெபQவதE lல6� அதிக 
அறிைவ! ெபQகிறாAக8. 

6) ஆ`விE கீI பயிKசி6ைற  

� ேமலாளA அ'ல< இயT நA ேபால எ1ணி, ஒP ேமலதிகா> தE கீI 
பணியாளPT  பயிKசி அளிTகிறாA.  

� பயிசியிE lல�, அ~பவ6�, உKQ ேநாT த' ெச`தைலg�, கீIப[பவAக8 
கKQT ெகா8ளலா�.  

� 6W ெபாQ!"கைளg� கடைமகைளg� ஏKQT ெகா8வதK  கீIநிைல 
பணியாளAகைள தயாAெச`வ<, ஆ`விE கீI பயிKசி 6ைறயா �. 

ஆ) பணிெவளி! பயிKசி 
� பணியிட=கvT  ெவளிேய பயிKசி ெபQவ< பணியிடமKற பயிKசி என!பCகிEற<. 

1) வி>Xைர 6ைற 

� இBத 6ைறயிE கீI பயிKQவி!பாளAக8 கP9<Tக8, ேகாSபாCக8 மKQ� 
அறிXைரகைள! பயEபC9<த' ஆகியவKைற! பKறி க'வி கKகிEறனA.  

� க'�>க8, ப'கைலகழக=க8, ஆேலாசைன ைமய=க8, நிQவன=க8, உKப9தி 
நிQவன=க8, ச=க=க8 6தலியவKறிலிPB< பயிKசியாளAக8 ேதAX 
ெச`ய!பCகிறாAக8. 

2)  W கலB<ைரயாட' 6ைற 
�  றி!பிSட ெபாP8 அ'ல< ஒP தைல!ைப விவாதிTக இBத 6ைறயிE கீI 

ப=ேகKபாளAக8 ப'ேவQ  WTகளாக பி>Tக!பCகிறாAக8.  
� ஒ|ெவாP  WX�, ஒP  றி!பிSட பிர3சைனைய விவாதிT �.  
� ஒ|ெவாP  WX�, த=க8  WXடE ஆழமான விவாத9திK  பிற  தZAைவ தயாA 

ெச`g�. 
3) �Iநிைல ஆ`X 6ைற 

� ஒP  றி!பிSட �Iநிைலயி' தZAவிைன க1Cபி[Tக, பயிKசி ெபQபவAகளிE 
ஆAவ9திைன �1ட இ�6ைற பயEபCகிற<.  

� அவAகளா' த=கvைடய கP9திய' அறிவிைனg�, ெச`6ைற அறிவிைனg�, 
பயEபC9தி பிர3சைனகvT  தZAவிைன அளிTகிEறனA.  

� இ�6ைறயி' பிர3சைனகvT  ஒேர தZAவிைன மSC� அளிTகாம', பயிKசி 
ெபQபவAகளிE  ேகாண9தி' மாQபSC அைமg�.  

� �Iநிைல ஆ`X 6ைற ப=ேகKபாளAகளிE அறிைவ பயEபC9<� 6ைறயா �. 
4) ப=ேகKQ ந[9த' 

� பயிKQவி!பாளAக8, பதவியிE �Iநிைலைய அ'ல< பதவியி' நியமிTக!பSட 
பா9திர9ைத விளT வாA.  

� அவAக8 எBதஒ9திைகg� இ'லாம' ஒ<Tக!பC� பா9திர=களாக ெசய'பட 
ேவ1C�.  

� 6E தயா>Tக!பSட உைரயாட'க8 எ<X� இ'ைல.  
5) கP9தர=  மாநாSC 6ைற 

� பயிKசியாளAகvT  ஒP  றி!பிSட தைல!பிைன, பயிKQநAக8 ஒ<TகீC 
ெச`வாA.  

� அ|வாQ ஒ<TகீC ெபKற தைல!பிைன, விைரXைர 6ைறயிேலா அ'ல< ஒலி 
ஒளி காSசி உதவிக8 lலமாகேவா ெதளிXபC9த ேவ1C�.  
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� அ|வாQ சமA!பிT � தைல!பிE கP9தி' ஏKபC� சBேதக=கைள, பயிKசி 
அளி!பவPT , பயிKசி ெபQபவA விளTகேவ1C�.  

� இQதியாக பயிKசி அளி!பவ>E அ~பவ அறிX மKQ� பயிKசி ெபQபவ>E 
விளTக9ைதg� ேசA9< ெதளிவாக விவ>!பாA. 

6) "ல� பயண� 6ைற  
� வழTகமாக பணி">g� இட9ைத விSCவிSC, ேவQ ஒP இட9திK  

பணியாளAக8  Wவாக ேசAB< பயணி9<, ெசEற இட9தி' இPT � ெதாழி' 
வ'hநAகளிட� விளTக� ேகSC, த=கள< திறைன வளA9<T ெகா8வேத 
"ல!பயண� 6ைற சாABத பயிKசி என!பC�. 

7) மிEனu கKற' 6ைற  

� மிEனu கKற' 6ைற எEப<, வ !பைறயி' அ'ல< அhவலக9தி' 
ெதாழி'aSப ெசய'6ைறைய பயEபC9<வதா �. 

� மிEனu கKற', ெபP�பாh� இைணயவழி கKற' அ'ல< வைலபTக 
அ[!பைடயிலான பயிKசிைய  றிTகிற<. 

8) திSடமிட!பSட  அறிXQ9த'  6ைற  

� இ< ஒP கணினி சாABத பயிKசி ஆ �.  
� இதி' நிைனவாKற' ேசமி9< ைவTக!பCகிற<.  
� இ< திறைமயான மKQ� சிறBத கKற' 6ைறைய ப=ேகKபாளAகvT  

வழ= கிற<. 
 

2. பணிவழி பயிKசிT �, பணிவழியKற பயிKசி 6ைறT � உ8ள 
ேவQபாCக8 யாைவ?  
வ.எ1 அ[பைட  பணிவழி பயிKசி பணிவழியKற பயிKசி 

1 விளTக� பணியாளA, உ1ைமயான 
ேவைல �ழலி' ேவைலைய 
">B< ெகா8கிறாA 

பணியாளA, பணி3 �ழhT  
ெவளிேய பயிKசிைய ெபQகிறாA 

2 ெசலX ெசலX  ைறவான 6ைற ெசலX அதிகமான 6ைற 

3 இட� ேவைல இட9திேலேய பயிKசி 
அளிTக!பCகிEற< 

ேவைல இட9திK  ெவளிேய 
பயிKசி அளிTக!பCகிEற< 

4 ெபாP9த� உKப9தி ெச`g� 
அைம!"கvT  ெபாP9தமான 
6ைற 

ேமலா1ைம ெச`g� 
நிQவன=கvT  ெபாP9தமான 
6ைற 

5 அu 6ைற நைட6ைற அu 6ைற ேகாSபாC அu 6ைற 

6 ேகாSபாC நிைறேவKற' lல� கKற' அறிைவ! ெபQவதE lல� 
கKற' 

7 கKற' அறிைவ! ெபQவதE lல� 
கKற' 

அ~பவ9திE lல� கKற' 

8 ெதாடA" பயிKசி மிகX�, 
ெபாP9தமான< மKQ� 
நைட6ைறயி' ஒ|ெவாP 
நாvT � ேதைவயான 
ேதைவகைள ைகயாvத' 

ஒேர சமய9தி', 
பணியாளAகளிE  WTகvடE 
மிக எளிதாக ெதாடAைப 
ஏKபC9த 6[g� 

9 பணி பாதி!" எBதிர=களிE ச9த� lல�, 
பணிவழி பயிKசியி', பணி 
திைச திP�பT_[ய வா`!" 
அதிக� 

பணியிட=கvT  ெவளிேய 
பயிKசி அளிTக!பCவதா', 
பயிKசி திைச திP�பhT  
வா`!" இ'ைல 

10 6ைறக8 பயிKசி அைம!", பணி3iழKசி, 
பணி அறிXQ9த', ெதாழிK 

வி>X6ைற,  W 
கலB<ைரயாட' 6ைற, 
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பயிKசி, வழிகாSCத' பயிKசி 
ேபாEறைவ 

�Iநிைல ஆ`X 6ைற, 
கP9தர=  6ைற ேபாEறைவ 

 
 

3. பயிKசியிE நEைமகைள விளT க ?  
நிQமதிK  கிைடT � நEைமக8 
i) இ< ஊழியAகளிE திறைமைய அதிக>Tகிற< மKQ� உKப9தி திறE மKQ� 

இலாப9ைத ேம�பC9<கிற<. 
ii) இ< lல!ெபாP8 ேசத9திைனg� மKQ� ெசயலKற ேநர9திைனg�  ைறTகிற<. 
iii) இ< சமீப9திய ேபாT கvT  ஊழியAகைள மாKற உதXகிற<. 
iv) இ< ேமKபாAைவTகான ேநர9ைத  ைறTகிற<. 

v) பயிKசி 6ைற பணியிட9தி' விப9<TகளிE எ1ணிTைக மKQ� அதE விைளவான 
இழ!பீSC ெதாைக ஆகியவKைற இ<  ைறTகிற<. 

vi) பயிKசி பணியாளAகளிE iழKசிையT  ைறTகிற<. 
vii) சிறBத பயிKசியிE lல�, ெதாழிKச=க மKQ� ேமலா1ைம உறைவ ேம�பC9த 

6[g�.  

       ஊழியAகvT  கிைடT � நEைமக8  

i) பணியாளAகளிE தனி9திறE மKQ� அறிX9திறைன ேம�பC9<கிற<. 
ii)  Qகிய கால9தி' அவAக8 பணி உயAX மKQ� பண ேம�பாS[K  உதXகிற<. 
iii) ெதாழிலாளA உKப9தி9 திறைன அதிக>Tகிற<. 
iv) ெதாழிலாள>E மன9தி1ைமைய, ஒW= ணAX தEைமைய ேம�பC9<கிற< 
v) அதிக ஊதிய� மKQ� ெவ மதிகvT  வழி ேகாhகிற<  
vi) பயிKசி பணியாளAகளிைடேய, பணி பKறிய ந'ல மன!பா=கிைனg�, ந�பக9 

தEைமையg� ஏKபC9<கிற<.  
vii) ஆப9தான பணிகளி' பணியாளAகvT  பா<கா!பான நைட6ைறகைள உKQ ேநாTக 

வைக ெச`கிற<.  

வா[TைகயாளPT  கிைடT � நEைமக8  

i) வா[TைகயாளAக8 சிறBத தரமான ெபாP8க8 மKQ� ேசைவயிைன ெபற6[கிற<  
ii) வா[TைகயாளAக8 "<ைமயான அ'ல< மதி!" _Sட!பSட அ'ல< 

சிற!பிய'"ைடய ெபாP8கைள ெபQகிEறனA. 
 
 

அல  5 . சBைதயிCைகயிE அ[பைட _Qக8 
அ9தியாய� 13 . சBைத மKQ� சBைதயிCைகயாளA 

 Q வினாTக8 

1. சBைத எEறா' எEன? 
� வணி்க� நைடெபQ� இட9ைதT  றி!ப< சBைதயா �.  
� ெபாPSகைள வா= த' மKQ� விசாரைண  ெச`வதKகான ஒP  இடமாக சBைத 

தி்கIகி்ற<. 
 

2. ெபாPSக8 சBைத எEபதE ெபாP8 யா<? 
� உKப9தி ெபாPSக8 அ'ல< aகAX ெபாPSக8 ேபாEறைவ வா= த' மKQ� 

விKபைன நடவ[Tைகக8 ேமKெகா8ள!பC� சBைத, ெபாPSக8 சBைதயா �. 
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3. ஒW=  6ைற சBைத எEறா' எEன? 
� அரசிE சSட� மKQ� விதிகvT  உSபSC நைடெபQ� சBைத, ஒW=  6ைற 

சBைத என!பCகிற<.  
� ேமh� இதE ெசய'பாCக8 அைன9<� சSட6ைற!ப[ கSC!பC9த!பCகிற<.  

 

4. ெமா9தவிKபைன சBைதT � மKQ� சி'லைற விKபைன சBைதT � 
இைடேயஉ8ள நாE  ேவQபாCகைள  றி!பிCக. 

வ.எ1 ெமா9தவிKபைன சBைத சி'லைற விKபைன சBைத 

1 உKப9தியாளAகளிடமிPB< 
ேநர[யாக ெபாPSக8 
ெகா86த' ெச`ய!பCகிற< 

ெமா9த விKபைனயாளA 
களிடமிPB< ேநர[யாக 
ெபாPSக8 ெகா86த' 
ெச`ய!பCகிற< 

2 ெமா9தமாக ெபாPSக8 
ெகா86த' ெச`ய!பCகிற< 

சிQ, சிQ அளவி' ெபாPSக8 
ெகா86த' ெச`ய!பCகிற< 

3 சி'லைற விKபைனயாளPT  
ெமா9தமாக விKபைன 
ெச`ய!பCகிEற< 

aகAேவாA மKQ� 
வா[TைகயாளAகvT  சிQ, சிQ 
அளவி' விKபைன 
ெச`ய!பCகிEற< 

4 aகAேவாPT  விKபைன 
ெச`ய!பCவ< இ'ைல 

aகAேவாPT  ேதைவயான 
அளவி' விKபைன 
ெச`ய!பCகிற< 

 

 

5. சBைதயிE வளA3சிT  ஏE வா[Tைகயாள>E உதவி ேதைவ!பCகிற<? 
� சBைத எEப<, வணி்க� நைடெபQ� இட9ைதT  றி!பதா �.  
� வணிக9திE 6Tகிய ேநாTக� இலாப� ஈSCவதா �. 
� வா[TைகயாளAகளிE வா= � திற~T  ஏKபேவ, ெபாPSகளிE உKப9தி 

அதிக>Tக!பCகிற<. அதE lல� சBைத வி>வைடகிEற<. 
� எனேவதாE, சBைதயிE வளA3சிT  வா[Tைகயாள>E உதவி ேதைவ!பCகிற<. 

 

 

சிQ வினாTக8 

1. சBைதயி' எEெனEன ெபாPSகைள சBைதயிட 6[g� எEபைத 
ெத>விTகX�. 

i) ப1ட=க8  
ii) பணிக8 
iii) அ~பவ=க8 
iv) நிகIXக8 
v) நபAக8 
vi) இட� 
vii) கடைமக8  
viii) அைம!"� தகவ' ெதாடA"க8  மKQ�  
ix) கP9<Tக8  
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2. சBைதயிCைகயாள>E ப=களி!ைப  றி!பிCக. 
� சBைதயிCைகயாளA பிEவP� நாE  விதமான ப= கைள ேமKெகா8கிறாA 

அைவக8 பிE வPமாQ: 
1) �1CபவA Instigator  
2) "<ைம " 9<நA Innovator 
3) ஒP=கிைண!பாளA Integrator 
4) ெசய'பாSடாளA Implementer 

 

3. சBைதயிCைகயாளA ஓA "<ைம க1Cபி[!பாளரா? நZA அைத 
ஏKQTெகா8வ Zரா? 

� ஆ�, "<ைம க1Cபி[பாளAதாE. 
� ஏKQTெகா8ேவE. ஏெனனி',  
� சBைதயிCைகயாளA, தன< ப1ட=க8 மKQ� பணிகைள, சBைதயி' தனTெகன  

ஒP இட9ைத ஏKபC9<வதK , நைட6ையி' இPB< வP� ெபாPSகளிE இய'ைப 
அதிக>9த' மதி!ைப _SCத', விைலயி' மாKற9ைத ஏKபC9<த', 
ெபாP8ெகா1C ேசAT � 6ைற, ெதாழி' 6ைறயி' மாKற� மKQ� உKப9தி 
6ைறயி' மாKற� ேபாEறவKைற ெச`< வPகிறாA. 

 

4. சBைதT  வ[TைகயாளAக8 ஆதரX ஏE ேதைவ!பCகிற<? 
� சBைத எEப<, வணி்க� நைடெபQ� இட9ைதT  றி!பதா �.  
� வணிக9திE 6Tகிய ேநாTக� இலாப� ஈSCவதா �. 
� வா[TைகயாளAகளிE வா= � திற~T  ஏKபேவ, ெபாPSகளிE உKப9தி 

அதிக>Tக!பCகிற<. அதE lல� சBைத வி>வைடகிEற<. 
� எனேவதாE, சBைதT  வா[Tைகயாள>E ஆதரX ேதைவ!பCகிற<. 

 

5. கால9திE அ[!பைடயி' சBைதயிைன எ!ப[ வைக!பC9<வா`? 
1) மிக  Qகிய கால சBைத 
2)  Qகிய கால சBைத 
3) நZ1டகால சBைத 

 

6. சBைதயீSடாள>E பணிகைள பS[யலிCக. 

1) சBைத பKறிய தகவ'கைள ேசக>9< அதைன ஆரா`த' 

2) சBைத திSடமிCத'  

3) ெபாPSகைள வ[வைம9த' மKQ� ேம�பC9<த'. 

4) ெபாPSகைள வைக!பC9<த' மKQ� தர!பC9த'. 

5) கSCமான� ெச`த' மKQ� ெபய>ட' 

6) வA9தக  றியீC ெச`த'. 

7) வா[TைகயாளA ேசைவ ெதாடAபான ஆதரX அளி9த'. 

8) ெபாPvTகான விைல நிAணய� ெச`த'. 

9) விKபைன அளவிைன ேம�பC9<த' 

10) வழ=க' வழியிைன ஏKபC9<த'  

11) ேபாT வர9< நடவ[Tைககைள ைகயாvத' 
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12) ெபாPSகைள ேசமி9த' மKQ� ப1டககா!" ெச`த' 

 
 

ெபP வினாTக8 

1. சBைதக8 எ|வாQ வைக!பC9த!பCகிற<? விவ> 

A. "வியிய' அ[!பைடயி' 

a.  C�ப சBைத 

b. உ8�A சBைத 

c. ேதசிய சBைத 

d. பEனாSC சBைத அ'ல< உலகளாவிய சBைத 

B. ப1ட=களிE / ெபாPSகளிE அ[!பைடயி' 

a. ப1டக சBைத 

1. உKப9திெபாP8 மாKQ சBைத 

2. தயா>!" ெபாP8 மாKQ சBைத 

3. �ய உேலாக3 ( ெபாE ) சBைத 

b. lலதன சBைத 

i) பண சBைத 

ii) அBநிய ெசலவாணி சBைத 

iii) ப=  சBைத 

C. ெபாPளாதார9திE அ[!பைடயி' 

1) 6ைறயான ( ெச�ைமயான ) சBைத 
2) 6ைறயKற அ'ல< ெச�ைமயKற சBைத 

D. நடவ[TைககளிE அ[!ப[யி' 

i) கள3சBைத 
ii) எதிAகால சBைத 

E. ஒW= 6ைற அ[!பைடயி' 

1. ஒW=  6ைற சBைத 

2. ஒW= 6ைறயKற சBைத 

F. கால9திE அ[!பைடயி' 

1) மிக  Qகிய கால சBைத 

2)  Qகிய கால சBைத 

3) நZ1டகால சBைத 

G. ெதாழி' அளவிE அ[!ப[யி' 

i) ெமா9த விKபைன சBைத 

ii) சி'லைற விKபைன சBைத 

H. 6Tகிய9<வ9திE அ[!பைடயி' 

a. 6தEைம சBைத 

b. இர1டா� நிைல3 சBைத 

c. இQதி நிைல3 சBைத 

 
2. ெபாPளாதார அ[!பைடயி' சBைதக8 எ|வாQ வைக!பC9த!பCகிற<? 

(அ) 6ைறயான(ெச�ைமயான) சBைத 
� இ|வைக சBைதயி', ஒேர இய'பான தEைம ெகா1ட ப1ட=க8 மKQ� 

பணிகைள, ஒேர விதமான விைலயிE அ[!பைடயி' ைகயாள!பCகிற<.  
� இBத சBைத கீIகாu� நிபBதைனகைள ெகா1C8ள<. 

1) அதிக எ1ணிTைக உ8ள வா= ேவாA மKQ� விKேபாைர ெகா1C8ள<. 
2) ெபாPSகளிE விைல ,சBைத 6Wவ<� ஒேர சரீாக இP9த'. 
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3) வா= ேவாA மKQ� விKேபாA சBைதைய! பKறி ெதளிவாக அறிBதிP9த'. 
4) ெபாPSக8 த=  தைடயிEறி ஒP இட9திலிPB< மKெறாP இட9திK  

ெச'வதK  வழிவைக ெச`கிற<. 
(ஆ) 6ைறயKற அ'ல< ெச�ைமயKற சBைத  

� இ|வைக சBைத ப'வைக ெபாPSக8 மKQ� ப'ேவQ விைலகைள 
ெகா1C8ள<.  

� ஒேர தEைம மKQ� விைல ெகா1ட ெபாPSக8 இ3 சBைதயி' ேமKெகா8ள!பட 
மாSடா<.  

� கீIக1ட ெசய'பாCகளிE அ[!பைடயி' இ9தைகய சBைத ெசய'பCகிற<.  
1) ெபாPSக8 ஒ9த தEைம இEைம 
2) விைலயி' ஏKற தாIX 
3) தகவ' ெதாடAபி'  ைறபாC 
4) ஒP இட9திலிPB< மKெறாP இட9திK  ெபாPSகைள ெகா1C ெச'வதி' 

உ8ள தைடக8. 
 

3. இEைறய நவ Zன உலகி' சBைதைய ேம�பC9<வதK   உம<  ப=களி!"  
யா<? விளT க. 

� சBைதயி' ஒP ெபாP8 எEனதாE தர6ைடயதாக இPBதாh�, ேமh� 
விைலயி' சாதக நிைல இPBதாh�,  aகAேவாA ம9தியி' ெபாPளிE சிற!" 
இய'"க8 மKQ� பயEபாC  றி9< ெத>ய!பC9தாத நிைலயி' அ!ெபாP8 
நிAணயி9த ெவKறிைய ஒP ேபா<� அைடய இயலா<.  

� எனேவ ேம�பாSC நடவ[Tைகக8 மிகX� அவசியமான ஒEறா �. 
� ேம�பாSC நடவ[Tைகயி', விள�பர� அதிகப=  வகிTகிற<. 
� விள�பர�, தKேபாைதய �ழலி' இைணயதள�, ேப�"T (FACEBOOK),  

வாS3ஆ! ( WHATSAPP ) lல� ெச`ய!பC�ேபா<, விைரவி' aகAேவாAகைள 
ெசEறைடg�. 

� ேமh�, ெபாPளிE சிற!" இய'"கைள, aகAேவாAகளிE ைகேபசிகvT , 
 Q�ெச`திகளாக அ~!பி ைவTகலா�. 

�  றி!பிSட ெதாைககvT  ேம' ெபாPSகைள வா= � வா[TைகயாளAகvT , 
சிற!" ப>iகைள தB<  ஊT விTகலா�. 
 

அ9தியாய� 14 . சBைதயிCைக மKQ� சBைதயிCைகயிE 
கலைவ 

 Q வினாTக8 

1. சBைதயிCைக கலைவயிE வைரவிலTகண� தPக. 
� திP. ெஜேராமி எ�சி காAேதா அவAகளிE _KQ!ப[. ” சBைதயிCைக கலைவ நாE  

_Qகைள ெகா1C8ள<. அைவயாவன, ெபாP8 _Qக8, விைல _Qக8, 
விKபைன ேம�பாSC _Qக8 மKQ� இட_Qக8 ஆ �.  
 
 

2. ப1ட� / ெபாP8 ---  றி!" தPக. 
� ெபாP8, சBைதயி' ஒP 6Tகிய _Q ஆ �.  
� ெபாP8 இ'ைலெயனி' எBத ஒP சBைதg� இய=க இயலா< என _QகிEற 

அளவிK  ெபாP8, சBைதயிCைக கலைவயி' 6Tகிய இட� ெபQகிற<. 
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 _Cத' வினாTக8 

1. சBைதயிCைக எEறா' எEன? 
� ப1ட=க8 மKQ� பணிகைள உKப9தியாள>டமிPB<, இQதி பயEபாSC 

aகAேவாA வைர, ெகா1C ேசAT � நடவ[TைககvT , வசதிைய ஏKபC9<� ஒA 
நடவ[Tைக சBைதயிCைகயா �. 
 

2. சBைதயிCைகயிE வைரவிலTகண� யா<? 
� அெம>Tகா சBைதயிCைக கழக9திE _KQ!ப[, சBைதயிCைக எEப<, மTக8 

மKQ� அவAகளிE நடவ[Tைககைள உ8ளடTகி ப1ட=க8 மKQ� பணிகைள 
உKப9தியாள>டமிPB< aகAேவாPT  ெகா1C ேசA!பைதேய சBைதயிCைக 
ஆ �” 

( அ'ல< ) 
� ”உKப9தி ெச`ய!பC� இட9தி' இPB< aகAேவாPT  ப1ட=கைளg�, 

பணிகைளg� ெகா1C ேசAT � அைன9< வணிக நடவ[Tைககைளg� 
உ8ளடTகிய<” எEகிறாA கEவAசி 
 

3. சBதியிCைகயிE பணிக8  றி9< G.B. கில� எEபவ>E கP9< யா<? 

� சBைதயிCைக பணியிைன G.B. கில� ஏW பி>வாக விவ>9<8ளாA 
அைவயாவன:  

1) சBைதயிCைக ஆரா`3சி, 

2) சBைதயிCைக திSடமிட' 

3) ெபாP8 ேம�பாC 

4) விKபைனேம�பாC மKQ� விள�பர� 

5) விKபைன மKQ� வினிேயாக� 

6) விKபைனT  பிE ேசைவ  

7) ெபா<மTக8 ெதாடA"  

 
4. கிளாAT மKQ� கிளாAT ேபாEற ேபராசி>யAக8 சBைதயிCைக 

பணியிைன எ9தைன பி>Xகளாக வைக!பC9தி உ8ளாAக8? அைவக8 
யாைவ? 

� lEQ பி>Xகளாக வைக!பC9தி உ8ளாAக8. 
� அைவக8 : - 

அ. உ>ைமமாKQ பணிக8,  

ஆ. இடமாKQ! பணிக8  

இ. வசதி ெச`g� பணிக8 அ'ல< <ைற!பணிக8. 

 

 
5. உ>ைம மாKQ! பணிக8 எEறா' எEன? 

� உ>ைமமாKQ பணி எEப<, ப1ட=க8 மKQ� பணிகளிE மதி!ைப பண9திE 
அ[!பைடயி' மாKQவைத  றிTகிற<.  

� இ9தைகய உ>ைம மாKQ பணிகைள இர1C வைகயாக பி>Tகலா�,  
� (i) வா= த' மKQ� ஒEQ ேசAத' மKQ�  (ii) விKபைன 
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6. வசதி! பணிக8 அ'ல< <ைண! பணிக8 எEறா' எEன? 
� ப1ட=க8 மKQ� பணிகைள உKப9தியாள>டமிPB< aகAேவாPT  ெகா1C 

ெச'வதK  உதவி ">g� பணிையேய <ைண!பணிக8 எEQ அைழTக!பCகிற<.  
� ேமh� இ9தைகய பணிக8, ேநர[யாக ப1ட=கைள மாKற� ெச`வ< அ'ல. 

 

7. எ9தைகய காரணிக8 ெபாPSக8 தர!பC9<தைல தZமானிTகிEறன? 
� ெபாPளிE அளX, வ1ண�, iைவ மKQ� அதE ேதாKற� ேபாEறைவயா �. 

 

8. வைக!பC9<த' எEறா' எEன? 
� நிAணய� ெச`ய!பSட தர அல களிE அ[!பைடயி', ெபாPSகைள பல 

வைககளாக! பா பாC ெச`தைலேய வைக!பC9<த' என!பC�. 
 

9. ெபய>ட' எEறா' எEன? 
� ேபாS[ ெபாPSகளிலிPB< ேவQபC9தி கா1பதK , ஒP ெபயைரேயா அ'ல< 

வணிக றிேயா இட!பCவதK  ெபய>ட' என!பCகிற<. 
 

சிQ வினாTக8 

1. சBைதயிCைகயிE  ேநாTக=க8 யாைவ?  

1) நவ Zன சBைதயிCைக ெகா8ைகயான<, அறிX திற9ைத பயEபC9த உதXகிற<. 

2) சBைதயிCைக, <ைறயி' ேம�பாSைட ஏKபC9<கிற<. 

3) ெகா8ைக வழிகாSட' ேம�பாC மKQ� ந'லெதாP பய~8ள 6[விைன 
ெசய'பC9<கிற<. 

4) சBைதயிCைக ெதாடA"8ள பிர3சிைனகvT  ந'ல தZAX காண வழிவைக 
ெச`கிற<. 

5) சBைதயிCைக ெதாடAபான பிர3சிைன  றி9< ேமh� தகவ'கைள க1C 
உணPகிற<. 

6) தKேபா< நைட6ைறயி' உ8ள சBைதயிCைக பணிகளி',  ைறபாCக8 ஏேத~� 
இP!பிE அவKைற மQ ஆ`X ெச`கிற<. 

7) 6EேனKற ெசய'  றி9< ச>யான ந[வ[Tைக ேமKெகா8கிற<. 
 
 

2. ெபாPளிE விைலைய பாதிT � காரணிக8 யாைவ?  
1) வா[Tைகயாள>E மன!பா=  

2) aகAேவா>E ேதைவ 

3) வழ=க' வழிக8 

4) வா[Tைகயாள>E ெபாPளாதார �ழ' 

 

3. சBைதயிCைக கலைவ எEப< பKறி நZவ ZA அறிவ< யா<? ஏேத~� 
இர1C _Qகைள விளTகX�. 

� சBைதயிCைக கலைவ lல� நிQவன� தன< aகAேவாAகைள  றிைவ9< அதE 
lல� லாப� ஈSCவேத ஆ �.  

� இ9தைகய சBைதயிCைகயிE ெசய'பாCக8 நாE  வைக கலைவ ெபாPSகைள 
ெகா1C8ள<.  

� அதாவ< ெபாPSகலைவ, விைல கலைவ, இடTகலைவ, மKQ� ேம�பாSC கலைவ 
ேபாEறைவயா �. 
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            _Qக8 
1) ெபாP8  

� ெபாP8, சBைதயி' ஒP 6Tகிய _Q ஆ �.  
� ெபாP8 இ'ைலெயனி' எBத ஒP சBைதg� இய=க இயலா< எEQ _QகிEற 

அளவிK  ெபாP8 6Tகிய இட� ெபQகிற<. 
2) விைல 

� பிலி!ேகாSலA அவAகளிE கP9<!ப[, ” விைல எEப< ப1ட=க8 மKQ� 
பணியிE மாKQ மதி!பாக ெபற!பC� ஒEறா �” அ'ல< aகAேவாAக8 நலE 
கPதி ப1ட=க8 மKQ� பணிகvT  இைணயான மதி!ைப மாKறிT ெகா8ளதTக 
ஒEQதாE விைல எEகிறாA”. 

3) இட� 
� ஒP ெபாP8 எEனதாE தர� வா`BதைவயாகX�, விைலயி' சாதக9 தEைம 

மKQ� சிறBத ேம�பாSC நடவ[Tைக8 இPBத ேபாதிh�, உKப9தி இட9திலிPB< 
aகAX இட� வைர, ெபாPSகைள ச>யான 6ைறயி' மKQ� ச>யான ேநர9தி' 
ெகா1C ெச'லவி'ைலெயனி', அைன9<� பயE அKறதா �.  

� எனேவ ச>யான ேநர9தி' ச>யான இட9திK  ெகா1C ெச'வதK  இட�, ஒP 
6Tகிய! ப=  வகிTகிற<. 

4) விKபைன ேம�பாC / விள�பர� 
� சBைதயி' ஒP ெபாP8 எEனதாE தர6ைடயதாக இPBதாh�, ேமh� விைலயி' 

சாதகநிைல இPBதாh�, aகAேவாA ம9தியி' ெபாPளிE சிற!" இய'"க8 மKQ� 
பயEபாC  றி9< ெத>ய!பC9தாத நிைலயி', அ!ெபாP8 நிAணயி9த ெவKறிைய 
ஒP ேபா<� அைடய இயலா<.  

� எனேவ ேம�பாSC நடவ[Tைகக8, மிகX� அவசியமான ஒEறா �.  
� ேம�பாSC நடவ[Tைகயி', விள�பர� அதிகப=  வகிTகிற<. 

 
 
ெபP வினாTக8 

1. சBைதயிCைகயிE ப>ணாமவளA3சி பKறி விவ>.  
1) ப1டமாKQ 6ைற  

� ப1ட=கvT  இைணயாக ப1ட=கைள மSCேம, ஆர�ப கால9தி' மாKறிT 
ெகா1டாAக8  

� ேவQ எBதவித மாKற=கv�, இதி' ேமKேகா8ள!படவி'ைல 
�  றி!பாக பண�. 

2) உKப9தி சாAB<  
� aகAேவா>E விP!ப=கvT  மாறாக லாப ேநாTக9ேதாC அதிக அளவி' 

உKப9திT  மSCேம 6Tகிய9<வ� அளிTக!பSட<.  
� ேமh� வா[TைகயாளAகvT  சிறிய அளவிலான 6Tகிய9<வேம அTகாலT 

கSட9தி' வழ=க!பSட<. 
3) விKபைன சாAB<  

� இEைறய ெபாPளாதார நிைல வாITைகயிE மாKற9திK , ஒP 6E உதாரணமாக 
திகIகிற<.  

� விKபைனேய ஒP 6KேபாT  காரணியாக கPத!பCகிற<.  
� ேமh� aகAேவா>E ேதைவைய திP!திபC9<� வைகயி' எBத ஒP 6யKசிg� 

ேமKெகா8ள!படவி'ைல.  
4) சBைதயிCைக சாAB<  

� வா[TைகயாளAகளிE 6Tகிய9<வ� உணர!பSட<. 
� ஆனா', உKப9தி ெச`ய!பSட ெபாPSகைள விKQ தZA!பதி' மSCேம அதிக ேபாS[ 

இPB< வB<8ள<.  
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� ேமh�, தனியா8 விKபைன மKQ� அதிக அளவிளான விKபைன ேம�பாC, 
ேபாEறவKைற விKபைன ஊTகிகளாக பயEபC9த!பSட<. 

5) aகAேவாA சாABத  
� இBத நிைலயி' மSCேம ேம�பC9தபSட  ெபாPSக8 சBைதT  ெகா1C 

வர!பSட<.  
� ேமh� அைவக8, aகAேவாPT  மனநிைறX ஏKபC9<� வைகயி' iைவ, 

விP!ப=க8 மKQ� எதிAபாA!"க8 ேபாEறைவகvT  6Tகிய9<வ� 
அளிTக!பSட<. 

6) ேமலா1ைம சாABத 
� சBைதயிCைக, ஒP ேமலா1ைம பணியிைன ேமKெகா8கிற<.  
� அதாவ< இEைறய aகAேவா>E ப1ட=க8 மKQ� பணிகvTகான ேதைவைய 

RA9தி ெச`g� வைகயி' திSடமிட', ெபாP8 ேம�பாC ெச`த' மKQ� 
வினிேயாக� ெச`த' ேபாEறவKைற ஒP=கிைணT � நடவ[Tைககைள 
ேமKெகா8கிEறன.  

 
 

2. சBைதயிCைக ஏE ச6தாய9திK � மKQ� தனி நிQவன9திK  
6Tகிய9<வ� வா`Bததாக உ8ள< எEபைத விளT க? 
 

� சBைதயிCைக கீIக1டவாQ ச6தாய9திK �, தனி அைம!பிK � 6Tகிய9<வ� 
வா`Bததாக உ8ள< 

1) ச6தாய9திK   

i) சBைதயிCைகயான< உKப9தியாளA மKQ� aகAேவாைர இைணT � ஒP ெதாடA 
ச=கலியாக ெசய'பCகிற<. 

ii) சBைதயிCைக மTகளிE வாITைக தர9ைத உயA9த உதவி">கிற<. 
iii) சBைதயிCைக நாS[E வPமான9ைத உயA9த வழிவைக ெச`கிற<.  
iv) சBைதயிCைக ேவைல வா`!"Tகைள அதிக>Tக உதXகிற<. 
v) சBைதயிCைக நவ Zன சா ப[ உKப9திT  வழிவைக ெச`கிற<. 
vi) சBைதயிCைகயான<, ப1ட=க8 மKQ� பணிக8 உப>யாக உ8ள ப தியிலிPB< 

பKறாT ைற உ8ள ப திகvT  சிறBத ேபாT வர9திE lல� ெகா1C ெசEQ 
ஏKற9தாIX நிைலைய ச> ெச`கிற<. 

vii) பிEத=கிய மKQ� வளAB<வP� நாS[E ெபாPளாதார� சிர9தEைம மKQ� 
விைரB< ேம�பாC அைடய வழிவைக ெச`கிற<. 

viii) சBைதயிCைகயான< உடைமக8, அைம!", கால� மKQ� ேநர� ேபாEறவKைற 
6ைறயாக பயEபC9தவதK  உதவி">கிற<. 

ix) சBைதயிCைக ேதைவயKற ெசலவிைன  ைற9<, ேநர[யாக ச6தாய9திK  
பயEபC� வைகயி' ெசய'பCகிற<. 

x) ப1ட=களிE மதி!ைப உயA9<வேதாC, உ>ைம மாKற� ேமKெகா1C, aகAவிE 
கால� மKQ� ேநர9திh� மாKற� ெச`கிற<. 

2) தனி நிQவன9திK  6Tகிய9<வ� 
i) அைம!பிE வPமான9ைத அதிக>Tக ெச`கிற<. 
ii) அைம!பிE சBைதயிCைக பி>வான<, ேமலா1ைம உKப9தி சாABத அைன9< 

வைகயான தZAமான=கைள ேமKெகா8வதK  வள ஆதாரமாக விள= கிற<. 
iii) சBைதயிCைக மKQ� "9தாTக� ஆகிய இர1C� அைன9< ெதாழிhT � 

அ[!பைட பணியாக விள= வேதாC, ஒP சTதிவா`BததாகX� ெசய'பCகிற<. 
iv) ெதாழி' ேம�பாC அைடய, வழிவைக ெச`வேதாC மTகvT  ேவைலவா`!பிைன 

ஏKபC9<கிற<. 
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3) சBைதயிCைக கலைவயிE _Qகைள  றி!பிCக. 
1) ெபாP8  
� ெபாP8, சBைதயி' ஒP 6Tகிய _Q ஆ �.  
� ெபாP8 இ'ைலெயனி' எBத ஒP சBைதg� இய=க இயலா< எEQ _QகிEற 

அளவிK  ெபாP8 6Tகிய இட� ெபQகிற<. 
2) விைல 
� பிலி!ேகாSலA அவAகளிE கP9<!ப[, ” விைல எEப< ப1ட=க8 மKQ� 

பணியிE மாKQ மதி!பாக ெபற!பC� ஒEறா �” அ'ல< aகAேவாAக8 நலE 
கPதி ப1ட=க8 மKQ� பணிகvT  இைணயான மதி!ைப மாKறிT ெகா8ளதTக 
ஒEQதாE விைல எEகிறாA”. 

3) இட� 
� ஒP ெபாP8 எEனதாE தர� வா`BதைவயாகX�, விைலயி' சாதக9 தEைம 

மKQ� சிறBத ேம�பாSC நடவ[Tைக8 இPBத ேபாதிh�, உKப9தி இட9திலிPB< 
aகAX இட� வைர, ெபாPSகைள ச>யான 6ைறயி' மKQ� ச>யான ேநர9தி' 
ெகா1C ெச'லவி'ைலெயனி', அைன9<� பயE அKறதா �.  

� எனேவ ச>யான ேநர9தி' ச>யான இட9திK  ெகா1C ெச'வதK  இட�, ஒP 
6Tகிய! ப=  வகிTகிற<. 

4) விKபைன ேம�பாC / விள�பர� 
� சBைதயி' ஒP ெபாP8 எEனதாE தர6ைடயதாக இPBதாh�, ேமh� விைலயி' 

சாதகநிைல இPBதாh�, aகAேவாA ம9தியி' ெபாPளிE சிற!" இய'"க8 மKQ� 
பயEபாC  றி9< ெத>ய!பC9தாத நிைலயி', அ!ெபாP8 நிAணயி9த ெவKறிைய 
ஒP ேபா<� அைடய இயலா<.  

� எனேவ ேம�பாSC நடவ[Tைகக8, மிகX� அவசியமான ஒEறா �.  
� ேம�பாSC நடவ[Tைகயி', விள�பர� அதிகப=  வகிTகிற<. 

 
 
    _Cத' வினாTக8 

1. வசதி! பணிக8 அ'ல< <ைண! பணிக8 எEறா' எEன? அதE 
வைககைள விளT க. 

� ப1ட=க8 மKQ� பணிகைள உKப9தியாள>டமிPB< aகAேவாPT  ெகா1C 
ெச'வதK  உதவி ">g� பணிையேய <ைண!பணிக8 எEQ அைழTக!பCகிற<.  

� ேமh� இ9தைகய பணிக8, ேநர[யாக ப1ட=கைள மாKற� ெச`வ< அ'ல. 

அதE வைகக8 

1) நிதியிட' 

• நZ1ட கால நிதியிட' 

• ம9திய கால நிதியிட' 

•  Qகிய கால நிதியிட' 
2) இடA ஏKற' 

i) கால இடAபாC 

ii) இட� சாABத இடAபாC 

iii) ேபாS[ இடAபாC 

iv) ேதைவமாKQ இடAபாC 

v) இயKைக சாABத இடAபாC 

vi) மனித ெதாடAபான இடAபாC 
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vii) அரசிய' சாABத இடAபாC 

3) சBைத தகவ'  

� கிளாAT மKQ� கிளாAT எEபவ>E  _KQ!ப[, ” சBைததகவ' எEப<, ெபாPSக8 
சBைதயிCவ<  ெதாடAபாக உ8ள உ1ைமக8, எதிAபாA!"க8, எ1ண=க8  
மKQ� அைன9<  இதர தகவ'கைள உ8ளடTகிய< ஆ �.. 

4) தர!பC9<த'  
� தர!பC9<த' எEப<, ெபாPSகைள இய'பான தர9திE அ[!பைடயி' பி>9< 

அைம!ப< ஆ �.  
� ெபாPSக8 தர!பC9<வதி' பல காரணிக8 தZAமானிTகிEறன.  
� அதாவ< ெபாPளிE அளX, வ1ண�, iைவ மKQ� அதE ேதாKற� 

ேபாEறைவயா �. 
5) வைக!பC9<த'   

� நிAணய� ெச`ய!பSட தர அல களிE அ[!பைடயி', ெபாPSகைள பல 
வைககளாக! பா பாC ெச`தைலேய வைக!பC9<த' என!பC�. 

6) ெபய>ட'   

� ேபாS[ ெபாPSகளிலிPB< ேவQபC9தி கா1பதKT , ஒP ெபயேரா அ'ல< 
வணிக றிேயா இட!பCவைதேய ெபய>ட' என!பC�.  

7) கSCம� 
� ெபாPSக8 விKபைன ெச`வதK  6EனA, எளிதி' ைகயாvவதK  ஏKறவாQ 

உைறயிCவைதேய கSCம� என!பCகிற<.  
� ேமh�, ெபாPSகைள பா<காT � வைகயி' எBதவித பாதி!"� இ'லாம' 

ேமKெகா8ள' அதாவ< ெபாPSக8 உைடத', வ Zணா த', கசிX ஏKபCத' 
மKQ� ேசத� ஏKபCத' ேபாEறவKறிலிPB< பா<கா!பதKகாக கSCம� 
ெச`ய!பCகிற<. 

 


