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��கிய வினா – விைட 

சி8 வினா�க� 
1. வணிக9ைத வைரய8�க.  

      ெஜ. ;<ப=ச= க>9��ப?, “ ெபா>+களி= ப!மாAற9தி= ெபாC� உ>வா�	 ஆ�சா� 
தைட, இட9தைட, கால9தைட ேபா=றவAைற அகA8	 நைட�ைறF ெசய#களி# ஈ�ப+� 
ேமAெகா�H	 எ#லா�  I+�F ெசய#கைள9தா= வணிக	 எ=ப�. 
 

2. ப3டமாA8 �ைற எ=றா# எ=ன ? 
       பண	 எ=பைத� க3டறிவதA� �=, ஒ> ெபா>� ெகா�9� மAெறா> ெபா>ைள 
ெப8	 வணிக �ைறேய ப3டமாA8 வணிக	 ஆ�	. 
 

3. வியாபர9 �ைண� பணிகைள� ப+?யலி�க. 
i) ேபா��வர9�,      ii) ப3டக கா�பக	,      iii)  வNகி� பணிக�,     iv)  கா�பீ�  

              v)  விள	பர�	 விAபா3ைமP	,   vi)  தகவ# ெதாட�. 
 

4. ஈ – வணிக	 எ=ப� யா� ? 
� ஈ – வணிக	 எ=ப� மி= அQ வணிகமா�	. 
� ெசRதி9 �ைறயி= இைணய	 Sலமாக Tக�ேவா>ட= ேநர?யாக வணிக9 ெதாட� 

ெகா�வைதேய ஈ - வணிக	 எ=ப�. 
 

5. ப3டமாA8 வணிக �ைறயி# காண�ப�	 �ைறபா�க� யாைவ ? 
i) இ>வ>ைடய ேதைவக� உட=பா?#லாம# இ>9த#.  

ii) ெபா�வான அளைவ �ைறபா�	 – மாA8�ெபா>� �ைறபா�	. 

iii) உAப9தியாள>��	, Tக�ேவா>��	 இைடயி# இ>�க ேவ3?ய ேநர?9 ெதாட� 
இ=ைம. 

iv) I�த# இ>� ைவ�க இயலாத நிைலைம. 
 

6. வியாபார	 எ=றா# எ=ன ? 
� பண9திAகாக ெபா>+கைள ப!மாAற	 ெசRத# வியாபார	 என�ப�	. 
� ப3டNகH	, பணிகH	 �த=ைம உAப9தியாள!டமி>(� இ8தி Tக�ேவா>�� 

தN� தைடயி=றி கிைட�க வழி வைக ெசRவ� வியாபார	 ஆ�	. 
 

7. வியாபார9ைத எ9தைன வைகயாக� பி!�கலா	 ? 
      இர3� வைகயாக� பி!�கலா	.  
i) உ�W� அ#ல� உ� நா� அ#ல� ெசா(த வியாபார	. 
ii) ெவளிX� அ#ல� ெவளிநா� அ#ல� ப=னா+� வியாபார	. 

 

8. உ�நா+� வியாபார	 எ=றா# எ=ன ? 
� ஒ> �றி�பி+ட நா+?= எ#ைல��� நைடெப8	 வியாபார	 உ�நா+� வியாபார	 

ஆ�	. 
� இதி# வாN�பவ>	 விAபவ>	 ஒேர நா+ைடF சா�(தவ�களாக இ>�ப�. 
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9. ெவளிநா+� வியாபார	 எ=றா# எ=ன ? 
� நா�கH�கிைடேய நைடெப8	 வியாபார	 ெவளிநா+� வியாபார	 என�ப�	. 
� இ� ஒ> நா+?= எ#ைலைய தா3? நைடெப8	 வியாபார	 ஆ�	. 
� இதி# வாN�பவ>	 விAபவ>	 ெவZேவ8 நா+ைடF சா�(தவ�களாக இ>�ப�. 

 

10. இைடநிைலய� எ=பவ� யா� ? 
        ெதாட�க நிைல உAப9தியாள!டமி>(�, இ8தி நிைல Tக�ேவா!ட	 ெபா>+க� 
ெச=8 அைடP	 வைரயி#, ப3டNகளி= ப!மாAற9தி# ஈ�ப+��ள அைனவ>ேம 
இைடநிைலய� ஆவ�.  
 

11. ெமா9த வியாபா! – விள��க. 
� ெபா>+கைள உAப9தியாள!டமி>(� ெமா9தமாக வாNகி அைத சி#லைற 
வியாபா!கH�� சி8 சி8 அளவி# விAபைன ெசRபவ�. 
� �த=ைம உAப9தியாள>��	 இ8தி Tக�ேவா>��	 இைடேய இைண� 
சNகிலியாக விளN�கிறா�. 

 

12. சி#லைற வியாபா! விள��க. 
� தன�� ேவ3?ய சர��கைள ெமா9த வியாபா!களிடமி>(� அ#ல� 

உAப9தியாள�களிடமி>(� ெபA8 Tக�ேவா>�� ேநர?யாக விAபைன ெசRபவ�. 
� ெமா9த வியாபா!��	, Tக�ேவா>��	 இைடேய இைண� சNகிலியாக 

விளN�கிறா�. 
 

13. வியாபார �கவ� எ=பவ� யா� ? 
          ஒ> வியாபா!, த	�ைடய ெதாழி# நடவ?�ைககைள ேமAெகா�ள, தன��F 
சா�பாக நியமி�க�ப�	 நப� வியாபார �கவ� அ#ல� வணிக �கவ� என�ப�கிறா�. 
 

14. தரக� எ=பவ� யா� ? 
� மAறவ�கH�காக �=நி=8 ேபர	 ேபசி வியாபார9ைத இலாபகரமாக நிைறேவA8	 

நபைரேய தரக� எ=ப�. 
� இவ� ெபா>+களி= உைடைமP	 ெப8வதி#ைல, உ!ைமP	 ெப8வதி#ைல. 
� வியாபார	 �?(த\ட= விA�ந�, வாN�ந� ஆகிேயா!ட	 கழி\ ெப8கிறா�. 

 

15. கழி\ �கவ�க� எ=பவ�க� யா� ? 
       தாNகேள உைடைமயாள�களாகி ெபா>+கைள வாNக\	, விAக\	 ெசRP	 
�கவ�க� கழி\ �கவ�க� என�ப�வ�. 
 

16. ம8 ஏA8மதி வியாபார	 எ=றா# எ=ன ? 
       ஒ> நா+?லி>(� ெபா>+கைள இற��மதி ெசR�, அவAைற ேவ8 நா�கH�� 
ஏA8மதி ெசRவேத ம8 ஏA8மதி வியாபார	 என�ப�	. 
 

17. �ைறவா!� ப3டக சாைல எ=றா# எ=ன ? 
       பல கைடக� I+டாக, ஒேர Iைரயி= கீ_, ஒேர நி�வாக9தி#, ஒZெவா> கைடP	 
தனி�ப+ட ெபா>+கைள விA�	 அNகா?யாக ெசய#ப�	 நி8வனேம �ைறவா!� ப3டக 
சாைல என�ப�	. 
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18. மடN� கைட எ=றா# எ=ன ? 

� ஒ> நகர9திேலா அ#ல� ஒ> நா+?= ப#ேவ8 ப�திகளிேலா தன� கிைளகைள 
நி8வி வியாபார	 ெசRP	 ஒ> நி8வனேம மடN� கைட அ#ல� ெதாட� ப3டக சாைல 
என�ப�	. 

� இ� ஒேர வைக� ெபா>+கைள விA�	 கைடயாக9 திக_கிற�. 
 

19. அ*ச# வழி வாணிக	 எ=றா# எ=ன ? 
� இ� அ*ச# Sலமாக வியாபார	 ெசRதைல� �றி��	. 
� நா� �Cவ�	 Tக�ேவா� பரவியி>�பதனா# அவ�க� அைனவ>	 தம��9 

ேதைவயான ெபா>+கைள அ*ச# Sல	 ஆைணயி+� ெபA8� ெகா�ளலா	. 
� வா?�ைகயாள!டமி>(� ெப8	 ஆைணகH��!ய சர�கிைன, அ*ச# Sல	 

வா?�ைகய!= வ+̀?A�ேக வணிக� அa�பி ைவ�கிறா�. 
 

20. மதி� ெசb9த9த�க அ*ச# ( V.P.P. )  எ=றா# எ=ன ? 
� வா?�ைகயாள!டமி>(� சர�கa�ப� ேகா>	 ஆைண�ெபAற\ட=, வணிக� 

சர�கிைண, மதி� ெசb9த9த�க அ*ச# வழியி# அa�பிைவ�கிறா�. 
� உ!ய ெதாைகைய, வா?�ைகயாள!டமி>(� ெபAற\ட=தா=, அ*ச# �ைறயின� 

சர�ைக அளி�ப�.  
 

21. மி=னa – வாணிக	 எ=றா# எ=ன ? 
         எC9�� d�வமாக இ#லாத, ெதாழி# T+பNகைள அ?�பைடயாக� ெகா3ட 
வைல அைம� உைடய இைணய9தி= Sல	 நைடெப8	 வ�9தக தகவ# ப!மாAற9ைத 
மி=னa – வணிக	 எ=கிேறா	. 
 

22. இைணய	 எ=றா# எ=ன ? 
� இைணய	 எ=ப� உலகளாவிய கணினிகளி=  வைலயைம� ஆ�	. 
� இ� அளவி#லாத தகவ#கைள அளி9� வ>கிற�. 
� உலக அளவி# உய�திற= ெகா3ட கணினிகளி= வைலயைம� ெதா��பா�	.  
 

23.  அய# நா+� வணிக	 எ=றா# எ=ன ? 
                       இர3� அ#ல� அதA� ேமAப+ட நா�களிைடேய நைடெப8	 வணிக9ைத 

ப=னா+� வணிக	 எ=கிேறா	. இைதேய ெவளிநா+� வணிக	 எ=8	 அய# நா+� 
வணிக	 எ=8	 அைழ�கி=ேறா	. 

 

24. அய#நா+� வணிக9தி= ந=ைம த`ைமகைள விள��க. 
ந=ைமக� : 
i) விைலவாசிைய நிைல�ப�9தி க+��ப�9�கிற�.  
ii) ேவைல வாR�கைள அதிக!�கிற�. 
iii) தகவ# ெதாட� மA8	 ேபா��வர9� வசதிக� ேம	பா� அைடகிற�. 
iv) ச�வேதச அளவி# ஒ>வைர ஒ>வ� ந=றாக !(� ெகா�ள உத\கிற�. 

          தை̀மக� : 
i) ஏA8மதி, இற��மதி சி�க#க� உ�ளன. 
ii) ெபா>ளாதார eர3ட#கH�� வழி ஏAப�கிற�. 
iii) உ�நா+�9 ெதாழிAசாைலக� பாதி�க�ப�கி=றன. 
iv) தை̀மத>	 ெபா>+க� இற��மதி ெசRய�ப�கி=றன. 
     

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2017/06/latest-11th-study-materials-tamil-medium-english-medium.html



www.Padasalai.Net

Page 5 of 24 

 

 
25. உ�நா+� வணிக9திA�	, அய# நா+� வணிக9திA�	 உ�ள 

ேவA8ைமக� யாைவ? 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. உலகமயமா�கலி= - ெபா>ைள விள��க. 
� சர��க�, ேசைவக�, ெதாழி# T+ப	, நிதி மA8	 பணியாள�க� ஆகியவAறி= 

ச�வேதச ச(ைதகைள ஒ>Nகிைண� ெசRதைலேய உலக மயமா�க# எ=கிேறா	. 
� ஒ> நா+?= ெபா>ளாதார	, உலக� ெபா>ளாதார9�ட= இைண�க�ப�வைத இ� 

�றி�கிற�. 
 

27. ப=னா+� நி8மNக� எ=றா# எ=ன ? 

        ஒ=8�� ேமA�ப+ட நா�களி# தன� கிைளகைள நி8வி வியாபார9ைத 
ேமAெகா�H	 நி8ம9ைதேய ப=னா+� நி8ம	 எ=கிேறா	. 
 

28. ப=னா+� நி8மNகளி= ந=ைம த`ைமகைள� I8க. 
ந=ைமக� : 

i) �தf+� நிைல, வ>மான	 மA8	 ேவைல வாR�கைள இைவ அதிக!�கி=றன. 
ii) ேமலா3ைம9 திறைமகைள இைவ அதிக!�கி=றன. 
iii) உAப9தி� காரணிகளி= விைலைய உலக	 �Cவதிb	 சமFசரீா�க இைவ 

�யbகி=றன. 
iv) திய க3�பி?�கH��	 9தா�கNகH��	 வழி வ��கி=றன. 
v) ஏA8மதிைய அதிக!9�, இற��மதிைய �ைற�கி=றன. 

                       தை̀மக� : 
i) உ�நா+?# ேவைல வாR� வள�Fசிைய9 த��கி=றன. 
ii) ேபா+?கைள அழி9� �A8!ைம அதிகாரNகைள உ>வா��கி=றன. 
iii) ெபா>+களி= வ!ைய தவி��க வாR�பிைன ஏAப�9�கி=றன. 
iv) ஏைழ நா�களி= ேதைவகைள d�9தி ெசRவதAகாக இைவகைள உ>வா�க�பட 

வி#ைல. 
 

29. ேபா��வர9� -  வைரவில�கண	 த>க. 
          ேக.ேக. ெச�ேசனாவி= IA8ப?, “ ஓ� இ>+டைறயி#, ெமC� வ�9தியி= ஒளி 
பர\வ� ேபால, ேபா��வர9� அ(த(த ப�திகளி# தன� ேசைவைய ஆA8கிற�. “ 
 

 

    உ�நா+� வணிக	          அய# நா+� வணிக	 
ஒ> நா+?= உ�ேளேய 
நைடெப8	 வணிக9ைத� 
�றி��	. 

ப#ேவ8 நா�கH�கிைடேயயான 
வணிக9ைத� �றி��	. 

ெபா>� மA8	 ேசைவ 
ப!மாAற	, உ� நா+?ேலேய 
உ�ளட�கிP�ள�. 

ப#ேவ8 நா�கH�கிைடேய ெபா>� மA8	 
ேசைவ ப!மாAற9ைத உ�ளட�கிP�ள�. 

இதி# ெவZேவ8 நா�களி= 
பண�ப!மாAற	 இ#ைல. 

இதி# ெவZேவ8 நா�களி= 
பண�ப!மாAற	 உ3�. 
 

இதி# ேபா��வர9� 
இட�பா�க� �ைறவாகேவ 
உ�ள�. 

இதி# ேபா��வர9� இட�பா�க� அதிகமாக  
உ�ள�. 
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30. ேபா��வர9தி= ��கிய9�வ	 யா� ? 

� பல நா�க� மA8	 ப�திகH�� இைடேய உ�ள தைடகைள ந̀��கிற�. 
� மனித= ஓ� இட9திலி>(� மAேறா� இட9திA� ெச#வதA� உதவி !கிற�. 
� வாணிப	, ச�தாய	, ப3பா� ேபா=றவAைற பலதர�ப+ட ம�களிட	 

ஒ=றா��கிற�. 
 

31. ேபா��வர9தி= ஏதாவ� இ> ெபா>ளாதார� பய=பா�கைள� I8க. 
i) ம�க� மA8	 ெபா>�க�, இட	 வி+� இட�	, நா� வி+� நா�	, ெச#வதA� 

ேபா��வர9� வசதியளி�கிற�. உைழ�	 �தb	 இலாபகரமாக� பய=ப�9�வதA� 
இ� உத\கிற�. 

ii) பலவிதமான Tக�ேவா�, Sலதன� ெபா>+க� உAப9தி ெசRவதA�	 மA8	 அத= 
அளைவ அதிக!�பதA�	 ஊ�க	 அளி�கிற�. 

 

32. ெகா�கலனா�க	 – வைரவில�கண	 த>க. 
        சர��கைள ேபா��வர9� ெசRவதி#, அ3ைம� கால9தி# ெமFச9த�க 
மாAறNகH	, �=ேனAற�	 ஏA�ப+��ளன. இ(த விய9த� வள�Fசிைய ஒ+� 
ெமா9தமாக �றி��	 ெசாAெறாடேர ெகா�கலனா�க	 எ=பதா�	. 
 

33. ெபா�F சர�ேகAறி – வைரவில�கண	 த>க. 
         அைன9� நப�களி= சர��கைளP	 எZவித ேவ8பா�	 கா+டாம# வாடைக�காக 
eம(� ெச#b	 ெசயைல ேமAெகா�H	 நப� ெபா�F சர�ேகAறி என 
அைழ�க�ப�கிறா�. 
 

34. தனிFசர�ேகAறி – வைரவில�கண	 த>க. 
         தா= ேத�(ெத�9த �றி�பி+ட நப�களி= ெபா>+கைள தனி ஒ�ப(த9தி= Sல	, 
சில ேவைலகளி# ம+�	, ஓ� இட9திலி>(� மAெறா> இட9திA� இலவசமாகேவா 
அ#ல� வாடைக�ேகா ஏAறிF ெச#பவ� தனிF சர�ேகAறி என அைழ�க�ப�கிறா�.  
 

35. ப3டக கா� எ=றா# எ=ன ? 
� ப3டக கா� எ=ப� ெபா>+கைள ேசம�கா�பாக ைவ9தி>��	 ெபா8� எ=பைத� 

�றி�பி�கிற�. 
� ப3டகNக� ேசம�கா� வசதி ந#�வைதP	 ப3டக கா� எ=ேற 

அைழ�க�ப�கிற�. 
� ப3டக� கா� கால9 தைடகைள வில��கிற�. 

 

36. ப3டக� கா�பக9தி= ேதைவைய விள��க. 
� ப3டக� கா� கால9 தைடகைள வில��கிற�. ப3டக� கா� இைலெய=றா# 

உAப9தி ெசRய�ப+ட ெபா>+க� உபேயாகமAறதாக ஆகிவி�	. 
� எதி� கால9 ேதைவைய ெபா>9ேத உAப9தி ெசRய�ப�கிற�. ப3டக� கா�பகNக� 

உதவியா# ெபா>�க� ெப>மள\ உAப9தி ெசRய�ப+� எதி�கால9 ேதைவகH�காக 
ேசமி9� ைவ�க�ப�கிற�. 

� விைரவி# அC�	 த=ைமP�ள ெபா>+கைள �ளி� பதன ைவ�பிட9தி# ைவ�பத= 
Sல	 ஓரள\ Tக�\ கால9ைத ந̀+?�க �?கிற�. 

� சில ெபா>+க� �றி�பி+ட ப>வ கால9தி# ம+�	 உAப9தி ெசRய�ப�	. ஆனா# 
அத= Tக�\ வ>ட	 �Cவ�	 ெதாட�(� இ>��	. அ9தைகய ெபா>+கைள 
ப3டக� கா�பக	 ெசRய அவசியமாகிற�. 
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37. தமிழக ப3டக கா�பகNகைள� பAறி சி8�றி� வைரக. 
� தமி_நா+?# ஒ> �த=ைமயான ப3டக கா�பக �கைம, 1957 # ஏAப�9த�ப+ட�. 
� விவசாய9 �ைற��, விைலகைள க+��ப�9த இ� உத\கிற�. 
� பலதர�ப+ட ம�கH�� ேசைவ !P	 மிக� ெப!ய ெபா�9 �ைற ப3டக� 

கா�பகமாக இ� உ�ள�. 
� மாநிலெமN�	 65 ப3டக� கா�பகNகைள அைம9�, விவசாR� ெபா>+க� �த#, 

மிக நவன̀ ெதாழிAசாைல ெபா>�க� வைர, பா�கா�பாக ைவ9தி>��	 பணிைய 
ெசRகிற�. 

 

38. வNகி எ=றா# எ=ன ? 
     ெபா�ம�களிட	 இ>(� ைவ�கைள, கட= ெகா��பதAகாக\	 அ#ல� �தf� 
ெசRவதAகாக\	 ஏA8� ெகா�Hதb	, காேசாைல, உ3?ய#, ஆைண அ#ல� ேவ8 
வழி Sலேமா எ��க�I?யதாக\	, ேக+ட\டேனேயா அ#ல� ேவ8 வழியிேலா தி>�பி9 
தர� I?யதாகேவா இ>�பதா�	. 
 

39. வNகிகளா# ஏA8�ெகா�ள�ப�	 ப#வைக ைவ�கைள9 ெத!வி. 
i) நிைல ைவ� அ#ல� கால ைவ�� கண��. 
ii) ேசமி� ைவ�� கண�� 
iii) நட� ைவ�� கண�� 
iv) ெதாட� ைவ�� கண��. 

 

40. வNகியி= வைககைள� ப+?யலி�க. 
அ. பணிகளி= அ?�பைடயி# : 

i) வணிக வNகிக� 
ii) ெதாழி# வNகிக� 
iii) வ+டார கிராமிய வNகிக� 
iv) அ=னிய ெசலாவணி வNகிக� 
v) ைமய வNகிக� 

           ஆ. வNகி உ!ைம அ?�பைடயி# : 
i) ெபா� உடைம வNகிக� 
ii) தனி உடைம வNகிக� 
iii) I+�ற\ வNகிக� 

            இ. ைமய வNகியி= அ+டவைண அ?�பைடயி# : 
i) அ+டவைண� ப�9த�ப+ட வNகிக� 
ii) அ+டவைண இ#லாத வNகிக� 

 

41. நா+��ற வNகிய� எ=பவ� யா� ? 
� தனி9� இயN�	 உ�நா+� வNகிய�க� நா+��ற வNகிய�க� என 

அைழ�க�ப�கி=றன�. 
� இவ�க� இ(திய ைமய வNகியி= க+��பா+?= கீ_ வராதவ�க�. 
    எ.கா. கட= வழN�	 மா�வா?க�, ெச+?யா�க�, நைக அட�பி?�ேபா�. 

 

42. காேசாைல – இல�கண	 த>க. 
     மாA8�ைற ஆவணF ச+ட	 1881 = ப?, “ காேசாைல எ=ப� ஒ> �றி�பி+ட 
வNகிய� மீ� வைரய�ப+ட, ேக+�	ேபா� தர�பட ேவ3?ய, ஒ> மாA8�ைற உ3?ய# 
ஆ�	. ” 
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43.  பி= எC�த# அ#ல� ேமெலC�த# எ=றா# எ=ன ? 

         மாAற9த�க ஆவணNகளி= பி=ப�க9தி# பண	 ெப8பவ!= ெபயைர 
எC�வைதேய பி= எC�த# அ#ல� ேமெலC�த# எ=கிேறா	.  

 

44. கா(த ைம எC9� உண�வி காேசாைல எ=றா# எ=ன ?           
� சிற�9 த=ைமPைடய தாளி#, இ>	 ஆ�ைச� கல(த ைமைய உபேயாகி9�, 

எC9��கைள அFச?�பாதா�	. 
� இ(த எC9��க� மனித�களாb	, கணினியி= உண�\ க>விகளாb	 ப?�க�பட 

�?P	. 
� இ�காேசாைலயி= மீ� �=னதாகேவ கா(த ைம எC9��களா#, வNகியி= அைடயாள 

எ3, வா?�ைகயாள!= கண�� எ3 மA8	 காேசாைல எ3 ஆகியைவ அFச?�க� 
ப+?>��	. 

 

45. கா�பீ� எ=பத= ெபா>� யா� ? 
� கா�பீ� எ=ப� ஒ>வ>�� ஏAப+ட இடைர பல� மீ� பரவலா�கி இடைர        

ஈ�ெசRவதா�	. 
� கா�பீ� ெப8ந>��, கா�பீ� த>ந� �றி�பி+ட இட�பா+டா# ஏAப�	 இழ�பிைன 

ஈ�ெசRவதாக ஒ�த# அளி��	 ஓ� ஒ�ப(த	 கா�பீ� ஆ�	. 
 

46. கா�பி+�8தி – வைரவில�கண	 த>க. 
        இட� ஏAப�வ� உ8தியாக\	, அZவிட� எ�கால9தி# ஏAப�	 எ=ப� 
உ8தியAறதாக\	 உ�ள ஒ=றிA� கா�பீ� ெசRP	 ஒ�ப(த	 கா�பீ+�8தியா�	. 
 

47. ம>9�வ� கா�பீ� எ=றா# எ=ன ? 
  ம>9�வமைனF ெசல\க�, வ+̀�ைட ம>9�வ ெசல\க�, அபாய� பி!\          

            ம>(� ெசல\க�, அ8ைவ சிகிFைச மA8	 அத= ெதாட� ம>(� ெசல\கH��    
            கா�பீ� நி8மNக� கா�பீ� ெப8ந>�� ஈ+டளி��	. இைதேய ம>9�வ� கா�பீ�   
            எ=கிேறா	. 
 

48. த ̀க�பீ� எ=றா# எ=ன ? 
        கா�பீ� ெப8ந>�� தய̀ினா# ஏAப�	 இழ�ைப ஈ� ெசRவேத த ̀கா�பீ� ஆ�	.  
த ̀கா�பீ�, ஒ�ப(த� கா�பீ� ெப8ந>ைடய ெசா9���, பா�கா� அளி�ப� கிைடயா�. 
ஆனா#, கா�பீ+�F ெசா9���9 தய̀ினா# ஏAப�	 இழ�பா#, கா�பீ� ெப8ந� பாதி� 
அைடயாம# பா�9�� ெகா�கிற�. 
 

49. கட#சா� கா�பீ� எ=றா# எ=ன ? 
         கட#சா� கா�பீ+?=கீ_ கா�பீ� த>ந� கட# பயண9ைத9 தCவி எC	 
இழ�கH�� ஈ+�8தி அளி�க ஒ��ெகா�கிறா�. இ�கா�பீ� பல jAறா3�கH�� 
�=ேப உலக நா�களா# ஏAப�9த�ப+ட ஒ=றா�	. 
 

50. விள	பர	 எ=றா# எ=ன ? 
� ஒ> ெபா>ைள ச(ைதயி�ைகயி# அத= விAபைனைய ேம	ப�9�	 ஒ> 

நடவ?�ைகேய விள	பர	 ஆ�	. 
� உAப9தியாள>�� தNக� விAபைனைய அதிக!�பதA�	, ச(ைதைய த�கைவ9�� 

ெகா�வதA�	 விள	பர	 உத\கிற�. 
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51. விள	பர9தி= நா=� ெப>	 பி!\க� யாைவ ? 
i) அக விள	பர	 
ii) றமைன விள	பர	 
iii) ேநர? விள	பர	 
iv) ேம	ப�9�	 விள	பர	. 

 

52. eவெரா+? எ=றா# எ=ன ? 
        eவெரா+? எ=ப� விள	பர9 தகவ#க� த>	 காகித9தா� ஆ�	. eவெரா+? பல 
வ3ணNகளி# e>�கமாக அFசிட�ப�கி=றன. திைர�பட	 கா+�பவ�கH	, அரசிய# 
க+சிகH	 eவெரா+?கைள, விள	பர சாதனமாக அதிக	 பய=ப�9�கி=றன�. 
 

53. Tக�ேவா� எ=ற ெசா#ைல விள��க. 
� 1986 இ(திய Tக�ேவா� பா�கா�F ச+ட	 பி!\ 2 ( i ) ( ? ) = ப?, “ எவ� ஒ>வ� 

ெசா(த பயa�காக ம8பயனளி9� எ(த ெபா>+கைளP	 வாN�கிறாேரா அ#ல� 
எ(த ேசைவP	 ஏAகிறாேரா அவேர Tக�ேவா� ஆவா�.” 

� ெசா(த பயa�காக எZவிதமான பி=ெசb9�	 �ைறயி# ெபா>+கைள 
வாNகினாேலா அ#ல� ேசைவகைள ஏ8�ெகா3டாேலா அவ>	 Tக�ேவாராக� 
க>த�ப�கிறா�. 

 

54. தி>. ஜா=. எ�. ெக=ன?யி= IA8�ப? Tக�ேவா!= உ!ைமக� யா� ? 
i) பா�கா� உ!ைம  
ii) அறி(�ெகா�H	 உ!ைம 
iii) ேத�(ெத���	 உ!ைம 
iv) க>9�� I8	 உ!ைம 
v) ேக+�	 உ!ைம 

 

55. Tக�ேவா!ய# எ=ப� எ=ன ? 

         Tக�ேவா�க� ஒ>Nகிைண(�, தNகH��� ஒ> அைம�பாக ெசய#ப+�, 
தவறான மA8	 ச+ட9திA�� ற	பான வணிக	 ெசRபவ�களிட	, எZவா8 இழ�பீ� 
ெப8வ� மA8	 அவ�க� மீ� ச+ட�d�வமான நடவ?�ைகக� எ��ப� எ=பன பAறி 
கா3பதா�	. 
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ெப> வினா�க� 

1. ப3டமாA8 �ைறயி# உ�ள இைடX8க� யாைவ ? 
அ. இ>வ>ைடய ேதைவக� உட=பா?#லாம# இ>9த# : 
               ப3டமாAற9தி# ஈ�ப�	 இ>வ!= ேதைவக� ஒ9��ேபாக ேவ3?ய� 
அவசியமா�	. ஒ>வ!ட	 உ�ள ெபா>�க� மAெறா>வ>�� ேதைவPைடயதாக இ>�க 
ேவ3�	.  அ�ெபாC�தா= ஒ>வ� த=னிட	 உ�ள ெபா>ைள மAெறா>வ>��� 
ெகா�9� தன�� ேவ3?ய ெபா>ைள அவ!டமி>(� ெபற�?P	. இ#ைலெய=றா# 
அவ�களிட	 ப3டமாAற	 நைடெபறா�. 

ஆ. ெபா�வான அளைவ� �ைறபா�	 – மாA8� ெபா>� �ைறபா�	 : 
                 ப3டமாA8 �ைறயி# ெபா�வான அளைவக� ஏ�	 பி=பAற� படவி#ைல. 
ஒZெவா> மாA8� ெபா>H��	 தனி9 தனி மதி�3�. ஆனா# மதி�பீ+?# யாெதா> 
ெபா�மதி�	 பி=பAற� ப�வதி#ைல.  

இ. உAப9தியாள>��	 Tக�ேவா>��	 இைடயி# இ>�கேவ3?ய ேநர?9 
ெதாட�பி=ைம : 
                விAேபா>	 வாN�ேவா>	 ேந>�� ேநராக க+டாய	 ச(தி�க ேவ3?ய� 
அவசிய	. மிக� ெப!ய ச(ைத விAபைன� Iட9தி# இ9த� ச(தி�க� எ�ெபாC�	 
ஏAப�வ� இயலா�. 

ஈ. I�த# இ>� ைவ�க இயலாத நிைலைம : 
               ஒ>வ� தன��9 ேதைவயான அள\ ெபா>ைள இ>� ைவ9�� ெகா3�, 
உப!யாக உ�ள ெபா>ைள ம+�ேம  ப!மாAற	 ெசRய �?P	. எனேவ இ	�ைற 
வணிக9தி# I�தலான ெபா>� இ>� இ>�க ேவ3?ய� அவசிய	. இ� எ�ெபாC�	 
சா9தியமாக� I?ய� அ=8. 
 

2.  ெமா9த வியாபா!��	 சி#லைற வியாபா!��	 இைடேய உ�ள 
ேவ8பா�க� யாைவ ? 
வ.எ3    ெமா9த வியாபா!    சி#லைற வியாபா! 

1 உAப9தியாளைரP	, சி#லைற 
வியாபா!ையP	 இைண�கிறா�. 

ெமா9த வியாபா!ையP	, இ8தி 
Tக�ேவாைரP	 இைண��	 
பாலமாக இ>�கிறா�. 

2 உAப9தியாள!டமி>(� மிக� 
ெப!ய அளவி# ெபா>+கைள 
வாN�வா�. 

ெமா9த வியாபா!யிடமி>(� 
�ைற(த அளவிேலேய ெபா>+கைள 
வாN�வா�. 

3 ஒேர வைகயான ெபா>+கைள 
ெமா9தமாக வாNகி விAபா� 

பலவிதமான ெபா>+கைள வாNகி 
விAபா�. 

4 ப#ேவ8 இடNகளி# 
வியாபார9ைத வி!வாக ெசRவா�. 

�றி�பி+ட வ+ட9திb�ள ஒ> 
இட9தி# இ>(தப? வியாபார	 
ெசRவா�. 

5 உAப9தியாள!ட	 ெந>�கமாக\	, 
Tக�ேவாைரவி+� விலகிP	 
இ>�பா�. 

Tக�க�ேவா�களிட	 ெந>�கமாக\	, 
உAப9தியாளைர வி+� விலகிP	 
இ>�பா�. 

6 மிக�ெப!ய நகரNகளி# தா= 
வியாபார9ைத நட9�வா�. 

சி=ன* சிறிய கிராம9திலி>(� 
மிக�ெப!ய நகரNக�வைர 
வியாபர9ைத நட9�வா�. 

7 விAபைன� பணிைய9 தவிர பிற 
பணிகைள ெசRய �=வரமா+டா�. 

விAபைன� பணி��� பி(ைதய 
ேசைவகைளP	 ேமAெகா�வா�. 
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3. இைடயீ+டாள>��	, தரக�கH��	 உ�ள ேவ8பா+?ைன� �றி�பி�க. 
                           ( அ#ல� ) 
�கவ�கH��	 ( இைடயீ+டாள� ) தரக�கH��	 உ�ள ேவ8பா�: 
வ.எ3 �கவ�க� ( இைடயீ+டாள� ) தரக�க� 

1 �த#வ� ஒ>வரா# அவ� சா�பாக 
வியாபார நடவ?�ைககைள 
ேமAெகா�ள நியமி�க�ப�பவ� 
�கவ� ஆவா�. 

வாN�பவைரP	 விAபவைரP	 ஒ=8 
இைண9� வியாபார9ைத �?�க ேபர	 
ேபe	 நப� தரக� ஆவா�. 

2 த	 ெபய!ேலேய ெசய#ப�வா�. உ!ைமயாள� சா�பாக ெசய#ப�வா�. 

3 விAபைன9 ெதாைகைய ெபற 
�?ய	. 

விAபைன9 ெதாைகைய ெபற �?யா�. 

4 வியாபார �?\கH�� இவேர 
ெபா8� ஏAக ேவ3�	. 

இவ>�� எ(தவித ெபா8�	 கிைடயா�. 

5 ஊதிய	 கழி\ என�ப�	. ஊதிய	 தர� எ=�ப�	. 

6 கழி\9 ெதாைகைய� ெப8	 
வைரயி#, த=னிட	 உ�ள 
சர�கி= மீ� உ!ைம உ�ளவ� 
ஆகிறா�.  

அ� ேபா=ற உ!ைம எ�\	 இவ>�� 
இ#ைல.  

7 இவ� ெபா�� பணி வழி 
இைடநிைலய� ஆவா�. 

இவ� சிற�� பணி வழி இைடநிைலய� 
ஆவா�. 

 

 
4. மி=னa – வாணிக9தி= �ைறபா�க� யாைவ ? 

            எC9�� d�வமாக இ#லாத, ெதாழி# T+பNகைள அ?�பைடயாக� ெகா3ட 
வைல அைம� உைடய இைணய9தி= Sல	 நைடெப8	 வ�9தக தகவ# ப!மாAற9ைத 
மி=னa – வணிக	 எ=கிேறா	. ஆனா# இZவைக வணிக9தி# பல �ைறபா�க� 
உ�ளன. 

i) Tக�ேவா�க� இZவணிக9தி# ஈ�பட தய�க	 கா+�கிறா�க�. காரண	 கட= 
அ+ைட ெசb9�	 �ைறயி# நட��	 ேமாச?கேள ஆ�	. 

ii) அழிP	 ெபா>+களான மீ=, காRகறிக�, d�க� ேபா=றவAறி= வியாபார9திA� 
இ	�ைற ஏAைடய� அ#ல. 

iii) ந#ல �ைறயி# ஆR\ ெசR� வாNக�I?ய ெபா>+கH�� இ	�ைற 
ெபா>(தா�. 

iv) மிக� �ைறவான ம�கேள இைணயதள9ைத� பய=ப�9�கி=றன�. ஆனா# 
அவ�க� பய=ப�9�	 �ைற தி>�திகரமாக இ#ைல. 

v) பல k_நிைலகளி# இவAறிAகான ெசல\ அதிகமாகேவ இ>�கிற�. 
vi) ப!மாAற	 ெசRய�ப�	 ெபா>+களி= தர	, அள\ ேபா=றவAைற அவAறி= 

உ3ைமயான மதி�பிA� மதி�பீ� ெசRய\	 �?யவி#ைல. 
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5. வாடைக ெகா��த# �ைற��	, தவைண�ைற விAபைன��	 இைடேய 
உ�ள ேவ8பா�க� யாைவ ? 
வ.எ3 வாடைக ெகா��த# �ைற தவைண�ைற விAபைன 

1 விAபைன ஒ�ப(த	 : 
      இ� ஒ�ப(த விAபைன அ#ல. 
ஏெனனி# இ8தி தவைணைய 
ெசb9�	 வைர ெபா>ளி= 
உ!ைம விAபைனயாள!டேம 
உ�ள�.  

இ� ஒ�ப(த விAபைன ஆ�	. 
ஏெனனி# �த# தவைண9 
ெதாைகைய ெசb9திய உடேனேய 
வாN�ந� உ!ைமயாள� ஆகிறா�. 

2 ெபா>ைள வாNகியவ!= 
உ!ைமக� : 
      ெபா>ைள வாNகியவ�, அைத 
வாடைக�ேகா அ#ல� விAகேவா 
அ#ல� அட� ைவ�கேவா 
�?யா�.       

ெபா>ைளவாNகியவ>��, 
அ�ெபா>ளி= மீ� �C உ!ைம 
இ>�பதா#, அவ� அ�ெபா>ைள 
எ�\	 ெசRயலா	. 
 

3 நடவ?�ைக : 
      தவைண9 ெதாைகைய 
ெசb9த9 தவறினா#, 
வாNகியவ!டமி>(� 
ெபா>+கைள தி>	ப எ�9�� 
ெகா�ள\	, இ�வைர ெசb9திய 
ெதாைகைய தி>�பி அளி�காமb	 
இ>�க விAபைனயாள>�� 
உ!ைம உ3�. 

தவைண9 ெதாைகைய 
வாNகியவ� ெசb9த9 
தவறினா#, அ�ெபா>ைள 
மீ3�	 தி>	ப எ�9�� ெகா�ள 
விAபைனயாளரா# �?யா�. 
ஆனா# தன� ெதாைகைய� ெபற 
ச+ட�ப?யான நடவ?�ைகைய 
வாNகியவ� மீ� எ��கலா	. 
 

4 வாரா� கட= : 
       விAற ெபா>ளி= உ!ைம 
விAபைனயாள!டேம இ>�பதா# 
வாரா� கட= ஏAப�வதி#ைல. 

ெபா>+கைள வாNகியவ� 
�CெதாைகP	 ெசb9�	 �= 
ெபா>ளி= உ!ைமயாள� 
ஆவதா# வாரா� கட= ஏAபட 
அதிக வாR�3�. 

 

6. ப=னா+� நி8மNகளி= ந=ைம மA8	 த`ைமகைள I8க.  
           ஒ=8�� ேமA�ப+ட நா�களி# தன� கிைளகைள நி8வி வியாபார9ைத 
ேமAெகா�H	 நி8ம9ைதேய ப=னா+� நி8ம	 எ=கிேறா	. 

 

ந=ைமக� : 
i) �தf+� நிைல, வ>மான	 மA8	 ேவைல வாR�கைள இைவ 

அதிக!�கி=றன. 
ii) ேமலா3ைம9 திறைமகைள இைவ அதிக!�கி=றன. 
iii) உAப9தி� காரணிகளி= விைலைய, உலக	 �Cவதிb	 சமFசரீா�க இைவ 

�யbகி=றன. 
iv) திய க3�பி?�கH��	 9தா�கNகH��	 வழி வ��கி=றன. 
v) ஏA8மதிைய அதிக!9�, இற��மதிைய �ைற�கி=றன. 

                       தை̀மக� : 
i) உ�நா+?# ேவைல வாR� வள�Fசிைய த��கி=றன. 
ii) ேபா+?கைள அழி9� �A8!ைம அதிகாரNகைள உ>வா��கி=றன. 
iii) ெபா>+களி= வ!ைய தவி��க வாR�பிைன ஏAப�9�கி=றன. 
iv) ஏைழ நா�களி= ேதைவகைள d�9தி ெசRவதAகாக இைவகைள உ>வா�க�பட 

வி#ைல. 
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7. ெபா�F சர�ேகAறி மA8	 தனிF சரேகAறி இவAறிb�ள ேவ8பா�கைள� 
I8க. 
வ.எ3 ெபா�F சர�ேகAறி தனிF சரேகAறி 

1 ெபா�F சர�ேகAறி ெபா>+கைள 
ஏAறிF ெச#வைத வழ�கமான 
ெதாழிலாக� ெகா3?>�கிறா�.  

தனிF சர�ேகAறி சில ேவைலகளி# 
ம+�ேமா அ#ல� ஒ�ப(த9தி= 
Sலேமா சர�ேகAறிF ெச#கிறா�. 

2 இவ� அைன9� நப�களி= 
சர��கைளP	 எZவித ேவ8பா?=றி 
எ�9�F ெச#கிறா�. 

தா= ேத�(ெத�9த �றி�பி+ட 
நப�களி= ெபா>+கைள ம+�	 ஏAறிF 
ெச#கிறா�. 

3 இவ!= ெபா8� 1865 ஆ	 ஆ3� 
சர�ேகA8F ச+ட9தி= Sல	 
நி�ணயி�க�ப�கிற�.  

இதA�9 தனிF ச+ட	 ஏ�	 இ#ைல. 
இவ� சர�� ஒ�பைட� ெப8நராக� 
க>த�ப�கிறா�. 
 

4 இவ� வாடைக�காக சர�ைக ஏAறிF 
ெச#கிறா�. 

வாடைக�ேகா அ#ல� இலவசமாகேவா 
சர�ைக ஏAறிF ெச#வா�. 

5 தா= ஏAறிF ெச#b	 ெபா>H�� 
கா�பீ+�9 த>நராக ெசய#ப�கிறா�. 
இவரா# சர��கH�� ேசத	 
அ#ல� இழ� ஏAப+டா# 
அவAறிA� இவ� ெபா8�பாகிறா�. 

இவரா# சர��கH�� ேசத	 அ#ல� 
இழ� ஏAப+டா# ம+�	 
ெபா8�பாகிறா�. 

 

8. உலகமயமா��தலி= ந=ைம த`ைமகைள விள��க. 
ந=ைமக� : 

i) திய ெபா>+களி= உAப9தியி= ��கிய9�வ9ைத இ� அதிக!9��ள�. 
ii) அய# நா�களி# உ�ள ஆராRFசி வசதிகைள� பகி�(�ெகா�ள �?கிற�. 
iii) உ!ம உட=ப?�ைக Sலமாக �9திைர இட�ப+ட, பதி�!ைம ெபAற ெபா>+க� 

ஆகியவAைற ச(ைதயி�	 உ!ைமைய இ� அதிக!9��ள�. 
iv) தி+ட, த(திர மA8	 பிற ேமலா3ைம திறைமகளி= ��கிய9�வ9ைத இ� 

அதிக!9��ள�. 
v) சிற(த தகவ# ெதாட� சாதனNகளி= Sலமாக விைரவான �=ேனAறNக� 

அதிக!9��ளன. 
vi) உலக �9திைர ெபAற ெபா>+கHட=, உலகF ச(ைதயி# பN� ெப8வ� 

சா9தியமாகி உ�ள�. 
vii) ந#ல தர��ள ெபா>+கைள மிக� �ைற(த விைலயி# ெபற�?கிற�. 

தை̀மக� : 
i) அ(நியF ெசலாவணி ெசb9�நிைல� பிரFசைனகைள உ>வா��கிற�. 
ii) உ�நா+�9 ெதாழி#T+ப	 மA8	 சி8 ெதாழி#கைளF ேசா�வைடயF ெசRகிற�. 
iii) ஏA8மதிைய அதிக!�பதAகாக அ?�க? உ�நா+� நாணய மதி� �ைற�க�ப�கிற�. 
iv) தNக� நா�களி# காலாவதியாகிவி+ட இர3டா	 ப+ச ெதாழி#T+பNகைள 

ப=னா+� நி8மNக� ந	 நா+?A�� �9�கி=றன. 
 

9. வணிக வNகிகளி= �த=ைம� பணிகைள விவ!�க\	. 
அ. ைவ�கைள ஏAற# : 
              ெபா� ம�களிடமி>(� ப#ேவ8வைகயான ைவ�கைள ஏA8� ெகா�கி=றன. 
ைவ�க� நா=� வைக�ப�	.  

i) நிைல ைவ� அ#ல� கால ைவ�� கண�� : 
         ஒ> �றி�பி+tட கால9திA� பண	 இ+� ைவ�பி# ைவ�க�ப+டா#, அவAைற  

நிைல ைவ� எ=கிேறா	. இZைவ�க� இ+� ைவ��	 கால9திA� ஏAப அத= வ+?  
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வத̀	 அைமகிற�. நிைல ைவ�பாள� இதைன� பிைணயமாக ைவ9� கட= ெபறலா	. 

ii) ேசமி� ைவ�� கண�� : 
           எ(த ஒ> நப>	 ேசமி� ைவ�� கண�ைக9 ெதாடNகலா	. இ(த� 

கண�கி# எ9தைன �ைற ேவ3�மானாb	 பண9ைத ெசb9தலா	. ஆனா# வார9தி# 
ஒ>  �ைறேயா அ#ல� இ> �ைறேயா தா= பண9ைத தி>	ப எ��க �?Pம. 

iii) நட� ைவ�� கண�� : 
            இதைன வர	�ள கண�� எ=8	 Iறலா	. இ�கண�கி# வNகி 

ேநர9தி# எ�ேபா� ேவ3�மானாb	 பண9ைத ேபாடேவா தி>	ப எ��கேவா �?P	. 
இதA� வ+? ஏ�	 த>வ� இ#ைல. இZவைக� கண��க� வியாபா!க�, நி8மNக� 
மA8	 ெபா� அைம�கH�� மிக உபேயாகமாக உ�ள�.  

iv) ெதாட� ைவ� : 
              இ�கண�கி# இ+� ைவ�பாள� ஒ> �றி�பி+ட கால9திA�, ஒ> �றி�பி+ட 
ெதாைகைய, ஒZெவா> மாத�	 இ+� ைவ�கிறா�. �றி�பி+ட கால�ெக� �?(தபி= 
தா= இ+� ைவ9த பண9�ட= அத= மீ� வ+?P	 அவ� தி>	ப�ெப8கிறா�. இவAறிA� 
வ+? வத̀	 அதிக	.  

ஆ. கட= மA8	 �=பண	 வழN�த# : 
                 ேதைவ�ப�ேவா>�� வNகிக� கட= மA8	 �=பண	 வழN�கி=றன. 

இவAறி= மீ� வ+? வkலி�க� ப�கிற�. 
i) கட=க� : 
       பிைணயNகளி= அ?�பைடயி# வNகிக� �8கிய, ம9திய மA8	 ந̀3டகால� 
கட=கைள வழN�கிற�. 

ii)  ெரா�க� கட=க� : 
        இZவைக ஏAப+?# வNகி தன� வா?�ைகயாள>�� ஒ> �றி�பி+ட அள\  
வைர பண	 கட= ெபற அaமதி�கிற�.  
iii) ேம#வைர� பA8 : 
          நட�� கண�� ைவ9தி>�ேபா� தNக� கண�கிb�ள பண9திA� ேம# ஒ> 
�றி�பி+ட அள\ வைர பண9ைத மிைக� பAறாக எ�9�� ெகா�வதAகான ஒ> 
உட=பாடா�	.  

iv) உ3?ய#க� வாN�த#, மA8	 கழி\ெசRத# : 
                      வNகிக� உ3?ய#கைள வா?�ைகயாள!= சா�பாக� ெபA8 வkb�� 
அa�கிற�. உ3?ய# ம8� ஏAப�	ேபா� வNகியான� உ3?ய# ெதாைகPட= 
ெசல\9 ெதாைகP	 ேச�9� வா?�ைகயாள!டமி>(� வkலி�கிற�. 
 

10. காேசாைலயி= த=ைமகைள� I8க. 
i) காேசாைல எ=ப� ஓ� எCத�ப+ட ஆவண	 : 
         ெப=சிலா# எCத�ப�வ� அaமதி�க�ப�வதி#ைல. ேபனாவி# எCத  
ேவ3�ெமன வா?�ைகயாளைர வNகி ேக+�� ெகா�கிற�.  
ii) நிப(தைனயAற ஆைண : 
           காேசாைல பண9ைத ெசb9த ஆைணயி�	 ஒ=றாக9தா= இ>�கேவ3�ேம 

தவிர, நிப(தைன எைதP	 தாNகியதாக இ>�க� Iடா�. 
iii) �றி�பி+ட வNகிய� மீ� எCத�ப�வ� : 
           காேசாைல �றி�பி+ட வNகிய� மீ�தா= எCத�பட ேவ3�ேம தவிர, தனிநப� 

மீேதா,  நி8வன9தின� மீேதா எC�த# Iடா�. 
iv) �றி�பி+ட ெதாைக ம+�	 : 
            வNகியரா# தர�ப�மா8 ஆைணயிட�ப+ட பண	 அ#ல� ெதாைக, ெதளிவாக� 

�றி�பி+ட ெதாைகயாக\	, பணமாக\	 ம+�ேம இ>9த# ேவ3�	. 
v) எC�ேவா� ைகெயC9� : 
             காேசாைலைய எC�பவ� வNகிய!ட��ள மாதி!� ைகெயC9�ட= ஒ9�  
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     இ>��	 வைகயி#, தன� ைகெயா�ப9ைத ெதளிவாக இடேவ3�	. 
vi) ேக+�	 ேபா� தர�பட ேவ3?ய� : 
           காேசாைலயி# �றி�பி+��ள ெதாைக ேக+�	ேபா� ம+�ேம தர�பட ேவ3�	. 

ேக+க�படாத காேசாைல�� பண	 தர�பட ேவ3?ய� இ#ைல. 
vii) பண	 ெப8	 நப� ஒ> �றி�பி+ட நபராக இ>�க ேவ3�	 : 
         யா>�� பண	 தர�பட ேவ3�ேமா அவர� ெபய� ெதளிவாக �றி�பிட ேவ3�	.  

    

11. கா�பீ+?= த9�வNக� யாைவ ? அ#ல� கா�பீ+?= ேகா+பா�க� யாைவ? 

         (அ) கா�பீ� ெப8நல= :  
                      கா�பீ� ெப8நல= எ=ப� �றி�பி+ட நிதி சா�(த அ�கைற இ>�க 

ேவ3�	.கட#சா� கா�பீ+?# ந+ட	 ஏAப�	 ேநர9தி#, கா�பீ� ெப>நல= இ>�க 
ேவ3�	.த�̀கா�பீ+?# கா�பீ� ெப8நல=, ஒ�ப(த	 ஏAப�	 ேபா�	, ந+ட	 ஏAப�	 
ேபா�	 இ>�க ேவ3�	.ஆனா#, ஆP� கா�பீ+�8தியி#, கா�பீ+� ெப8நல= கா�பீ� 
ஒ�ப(த	 ெசRP	 ெபாCேத இ>9த# ேவ3�	. 

         (ஆ)  மி�க ந	பி�ைக : 
        கா�பீ� மி�க ந	பி�ைக அ?�பைடயிலான ஒ�ப(த	 ஆ�	. இதி# கா�பீ� 
ெப8ந� மA8	 த>ந� இ>வ>	 அைன9� க>�ெபா>� உ3ைமகைளP	 ஒ>வ>�� 
ஒ>வ� ெவளி�ப�9திட ேவ3�	. 

         (இ) ஈ+�8தி :  
                      ஒ>வ>�� ஏAப�	 உ3ைமயான ந+ட9ைத ஈ�ெசRவைதேய ஈ+�8தி ஆ�	. 

ஈ+�8தி ேகா+பா�, ெசா9�� கா�பீ+?A� ம+�	 ெபா>(�	. எ(த k_நிைலயிb	 
கா�பீ� ெப8ந� உ3ைம ந+ட9திA�� I�தலாக எைதP	 ெபA8விட �?யா�. 

         (ஈ) அ3ைம� காரண	 :  
       ஓ� இழ� ஏAபட கா�பீ� ெசRய�ப+ட இட� அ3ைம� காரணமாக இ>(தா# 
ம+�ேம ஒ�ப(த�ப? கா�பீ� த>ந� ெபா8�பாவா�. 

         (உ) பகி�(தளி9த# :  
        கா�பீ� ெப8ந�, த= ெசா9தி= மீ� ஒ=றிA� ேமAப+ட கா�பீ� த>ந!ட	 
கா�பீ� ெசRதி>(தா#, ஏAப�	 இழ�பிைன ெதாைக�� ஏAப, விகிதாசார அ?�பைடயி# 
அவ�கH��� பகி�(� அளி9த# ேவ3�	. 

         (ஊ) பகர உ!ைம : 
        பகர உ!ைம எ=ப� கா�பீ� ெப8ந�, தன�� ஏAப+ட இடைர கா�பீ� த>ந� ஈ�  
ெசRவ�ட=, இட� ெதாட�பான அைன9� உ!ைமகைளP	 கா�பீ� த>ந>�� மாAறி9 
த>வதா�	. 

   12. விள	பர9தி= ேநா�கNக� யாைவ ? 
i) ஒ> ெபா>ைள உடன?யாக விAக ெசRவ�. 
ii) விAபா3ைமய!= பணிைய எளிதா��வ�. 
iii) �றி�பி+ட நி8வன� ப3ட9ைதேய ெபா�ம�கைள வாN�மா8 ெசRவ�. 
iv) ச(ைதயி# பN� விAபைனைய அதிக!�கF ெசRவ�. 
v) ஏAகனேவ உ�ள ச(ைதயி= ெபா>ைள ந=� எ�9��கா+?, வா?�ைகயாளைர 

வாNகF ெசRவ�. 
vi) திய ச(ைதைய உ>வா��வ�. 
vii)  சி#லைற விAபைனயி= எ3ணி�ைகையP	, அ�ெபா>+களி= தர9ைதP	   

அதிக!�கF ெசRவ�. 
viii)  நி8ம9தி= தர9ைத அைனவ>	 ந#ல�ைறயி# அறியF ெசRவ�. 
ix)  வாN�	 ெசயைல உடேன �!த�ப�9�வ�. 
x) Tக�ேவா!ைடேய ேபா+?யாள�க� ஏAப�9தியி>��	 தவறான க>9�கைள 

கைளவ�. 
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12. விள	பர9தி= �ைறபா�க� யாைவ ? 
(அ) ெபா>ளாதார	 சா�(த �ைறபா�க� : 

i) ம�க� உ3ைமயிேலேய வாNக நிைன9திராத ப3டNகைளP	, தNக� ச�தி�� மீறி 
வாNக ேவ3?ய நி��ப(த9ைத விள	பர	 உ3டா��கிற�. 

ii) விள	பர	, ப3டNகளி= விைலைய அதிக�ப�9�கிற�. விள	பரF ெசல\கH	 
ெபா>�களி= விைலயி# ேச>	ேபா� Tக�ேவாேர அைத ஏAகேவ3?P�ள�. 

iii) விள	பர	 �A8!ைம�� வழி ெசRகிற�.Tக�ேவா� ஒ> �றி�பி+ட நி8வன� 
ெபா>H�� அ?ைமயா�	 நிைலைய ஏAப�9�கிற�. 

       (ஆ) ச�தாய	 சா�(த �ைறபா�க� : 

i) ெப>	பாலான விள	பரNக� மிைக�ப�9த�ப+டதாக இ>�பதா#, விள	பர9தி# 
Iற�ப+ட ந=ைமக� Tக�ேவா>�� �Cைமயாக ேபாR ேச>வதி#ைல. 

ii) விள	பர9தி= Sல	 ப9தி!ைககH�� அதிக வ>மான	 கிைட�பதா#, 
ெசRதி9தா�க� பாரப+சமாக நட(�ெகா�ள வாR��ள�. 

        (இ) ஒC�க	 சா�(த �ைறபா�க� : 

i) ம�கHைடய உட#நிைலைய� பாதி��	 ப3டNகைளP	 வாNகி உபேயாகி�க 
விள	பர	 )3�தலாக உ�ள�.  (எ.கா.) ம�, ைகயிைல. 

ii) �ைற(த வாN�	 திற=பைட9த ம�க�, விள	பர�ப�9த�ப�	 ெபா>ைள வாNக 
ேவ3�	 எ=ற தவ̀ிர ஆ�வ	 ெகா3?>(தாb	அவAைற வாNகி� பய=ெபற 
�?வதி#ைல.ஆதலா# ச�தாய9தி# ஒ> ப�தி ம�க� தNக� எ3ண9ைத 
நிைறேவAற �?யாம# ஏமாAற	 அைடகிறா�க�. 
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க+�ைர வினா�க�. 
1. வணிக9தி= உ+பி!\க� யாைவ ? 

(அ)  வியாபார	 :  
� ெபா>+கைள ப!மாAற	 ெசRத# அ#ல� வாNகி விAற# வியாபர	 என�ப�	. 
� உAப9தியாள�களிட	 இ>(� ெமா9த வியாபா!க�, ெபா>+கைள� ெபA8 அைத 

சி#லைற வியாபா!கH�� சி8 சி8 அளவி# விAகி=றன�. 
� Tக�ேவா� த9த	 ேதைவகH��ேகAப ெபா>+கைள சி#லைற வியாபா!களிடமி>(� 

வாNகி� ெகா�கி=றன�. 
� உAப9தியாள>��	, Tக�ேவா>��	 இைடேய நிகC	 ெபா>+க� ப!மாAற9தி# 

ஆ�சா� தைடைய வியாபார	 ந̀��கிற�. 
       (ஆ) ேபா��வர9� : 

� ேபா��வர9தி= Sல	 ப3டNக�, உAப9தி ெசRய�ப+ட இட9திலி>(� ேதைவ 
உ�ள இடNகH�� ெகா3� ெச#ல�ப�கி=றன. 

� உAப9தி�� ேதைவ�ப�	 கFசா ெபா>+கைள ெதாழிAசாைலகH�� எ�9�F 
ெச#ல\	, ெதாழிலாள�கைள அைழ9�F ெச#ல\	 ேபா��வர9� பய=ப�கிற�. 

� இத=Sல	 ேபா��வர9� இட9தைடைய அகA>	 பணிைய ெசRகிற�.  
       (இ) ப3டக�கா�பக	 

� ப>9தி, சண#, உண\ தானியNக�,ச��கைர �தலான ெபா>+களி= உAப9தி சில 
�றி�பி+ட ப>வகாலNகளி# தா= விைளவி�க� ப�கி=றன. ஆனா#, அவAறி= 
ேதைவ ஆ3� �Cவ�	 இ>��	.     

� ஆ3� �Cவ�	 இ�ெபா>+க� தைடயி=றி கிைட�க� ப3டக�கா�பக	 
ேதைவ�ப�கிற�.  

� ப3டக�கா�பாக	 கால9தைடைய ந̀��	. 
      (ஈ) வNகி� பணிக� : 

� நிதிேய வாணிக9தி= உயி�நா?யா�	. 
� வணிக9ைத ெதாட�(� நட9த வணிக�கH�� நிதி ேதைவ�ப�கிற�. 
� இ(நிதி9 ேதைவகைள பAபல வணிக வNகிகH	 நிதி நி8வனNகH	 

                d�9தி ெசR� வ>கி=றன. 
      (உ) விள	பர�	 விAபா=ைமP	 : 

� Tக�ேவா� ச(ைதயி# கிைட��	 ப#வைக�ப+ட ெபா>+கைள� பAறிய எ#லா 
விபரNகைளP	 அறி(� ைவ9தி>�ேபா� என� Iற இயலா�. 

� விள	பர�	, விAபா=ைமP	 Tக�ேவா���� ெபா>+க� ெதாட�பான எ#லாF 
ெசRதிகைளP	, அவAறி= சிற�கைளP	, பய=ப�9�	 �ைறகைளP	 எ�9�F 
ெசா#லி, விழி�ண�Fசி ஏAப�9�கி=றன. 

      (ஊ)  கா�பீ� : 
� வியாபார9தி# ேதா=8	 இட�பா�களி# இ>(�, ஒ> வியாபா! த=ைன� 

கா9��ெகா�ள ெசRP	 ஏAபாேட கா�பீ� ஆ�	. 
� ஓ!ட9திலி>(� மAேறா� இட9திA� ேபா��வர9� சாதனNக� Sல	 

ெபா>+கைள� ெகா3� ெச#b	 ேபா� த�̀பி?9த# மA8	 தி>+� ேபா=றவAறா# 
ஏAப�	 இட�பா�களி# இ>(� பா�கா9��ெகா�ள கா�பீ� அவசிய	 ஆ�	.  

      (எ) தகவ# ெதாட� : 
� உAப9தியாள� தம� உAப9தி� ெபா>+கைள� பAறி Tக�ேவா>�� ெத!ய�ப�9த\	, 

Tக�ேவா� தா	 வி>		 ெபா>+கைள� பAறி விAபவ>�� ெத!ய�ப�9த\	 தகவ# 
ெதாட� சாதனNக� ெப!�	 உதவி!கி=றன.  

� அ*ச# நிைலய	, தனியா� I!ய� ச�வ;̀, ஃேப�;, ெதாைலேபசி, ெச#ேபா= 
ேபா=றைவ இ9த� ெசRதி� ப!மாAறNகH��� ெப!�	 உதவி வ>கி=றன. 
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2. ெமா9த வியாபா!களி= நைட�ைற� பணிகைள� �றி�பி�க.  
   (அ) ெகா��த# மA8	 ஒ=8 திர+�த# : 

� பலவைக�ப+ட ெபா>+கைள உAப9தியாள�களிடமி>(� வாNகி, இனவா!யாக 
ஒ=8திர+? இ>� ைவ9� சி#லைற வியாபா!�� விAபா�.  

� �றி�பி+ட கால9தி# ம+�	 விA�	 ெபா>+கைள அ(த(த கால9தி# வாNகி ைவ9� 
விAபைன ெசRவா�. 

� ேதைவகளி= வள�Fசிகளி# கவன	 ெசb9தி, திய தயா!�கைள வாNகி ைவ�ப�	, 
ேதைவயAற தயா!�கைள வாNகா� வி+� வி�வ�	 ெமா9த வியாபா!களி= 
இய#பான ெசய#க� ஆ�	. 

      (ஆ)  இ>�ைவ9த# அ#ல� ப3டக�கா� : 
�  உAப9தி��	, Tக�\��	 இைடேய ஏAப�	 கால இைடெவளிைய மனதிAெகா3�, 

ெபா>+க� கிைட��	 ெபாCேத வாNகி இ>� ைவ9�, சி#லைற வியாபா!�� சி8 
சி8 அளவி# வியாபார	 ெசRவா�.  

� ெபா>+கைள அழிவிலி>(� பா�கா9�, ச(ைதயி# ேதைவ�ப�	 ெபாCெத#லா	 
கிைட��மா8 ெசRவா�. 

(இ) ேபா��வர9� வசதி அளி9த# : 
� சி#லைற வியாபா!களி= கைடகH��9 ேதைவ�ப�	 ெபாCெத#லா	 வாகனNக� 

Sல	 ெபா>+கைள அa�பி ைவ�பா�.  
�  ெபா>+கைள ெமா9தமாக வாNகி இ>� ைவ9� அa�வத= Sல	 அa�ைக 

க+டணNகளி# சி�கன9ைத கைட�பி?�கிறா�. 
       (ஈ) நிதிவசதிைய த>த# : 

� ெமா9த வியாபா!க� ச(ைதயி# அதிகமான நிதிவசதிைய உ>வா��வத= Sல	 
   வியாபார9�ைறயி# மிகF சிற(த �ைறயி# பNேகAகிறா�க�. 
� சி#லைற வியாபா!கH��9 ேதைவ�ப�	 ெபா>+கைள� கடனாக வழNகி, 

வியாபார9ைத� ெப>�க வழி வ��பதா# உAப9தியாள�களி= நிதிFeைம மிக\	 
�ைறகிற�. 

(உ) இட�பா�கைள ஏAற# : 
� ெபா>+களி= விைலவ_̀Fசி, ெக+��ேபாத#, ெபா>+களி= அழி\, இ>� ைவ�பதா# 

ஏAப�	 பிற இழ�க� அைன9ைதP	 ெமா9த வியாபா!க� ஏA8� ெகா�கி=றன�. 
� சி#லைற வியாபா!களா# ஏAப�	 வாரா�கட= இழ�ைபP	 ெமா9த வியாபா!கேள 

        ஏA8�ெகா�கி=றன�.  
(ஊ) தர�ப�9�த#, சி�ப	க+�த#, க+�ம	ெசRத# : 

� தர	, வைக, வ?\, கசி\ மA8	 உ�ளட�க	 ஆகியவAறி�� ஏAப உAப9தி� 
 ெபா>+கைள ெமா9த வியாபா!க� தனி9 தனியாக� பி!9� வைக�ப�9தி       
வி�கி=றன�.  

� ெப>	 சி�பNகைள சி8 சி8 சி�பNகளாக க+�ம	 ெசR� சி#லைற 
வியாபா!கH�� விநிேயாக	 ெசR�வி�கிறன�. 

(எ) ச(ைத நிலவரNகைள9 த>த# : 
� பயa�ள ச(ைத நிலவரNகைள� க3டறி(� உAப9தியாள�கH��	 சி#லைற 

வியாபா!கH��	 அZவ�ேபா� Iறி வ>வா�க�. 
� Tக�ேவா!= ேதைவ, வி>�ப	 மA8	 திய நாகmகNகைள� பAறி 

உAப9தியாள�கH�� எ�9�� I8வதா#, அதAேகAப ெபா>+கைள9 தயா!9� 
வியாபார9ைத ெப>�கி� ெகா�ள ெமா9த வியாபா!க� உத\கி=றன�. 

(ஏ) பரவலா��த# மA8	 விAபைன ெசRத# : 
� ப#ேவ8 இடNகH��� பரவலாகF ெச=8 அைடPமா8 விAபைன ெசRP	 சி#லைற 

வியாபா!கH��, ெமா9த வியாபா!க� விநிேயாக	 ெசRகி=றன�.  
� பரவலாக ஆNகாNேக சிதறி இ>��	 சி#லைற வியாபா!கH�� ெமா9த 

வியாபா!க� தNக� ெபா>+கைள விAபைன ெசRகி=றன�. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2017/06/latest-11th-study-materials-tamil-medium-english-medium.html



www.Padasalai.Net

Page 19 of 24 

 

 

3. �ைறவா!� ப3டக சாைலகH��	 மடN� கைடகH��	 உ�ள 
ேவ8பா�க� யாைவ ? 
 
வ.எ
3 

�ைறவா!� ப3டக சாைல மடN� கைட 

1  �ைறவா!� ப3டகFசாைல ஒேர 
க+?ட9தி# பல �ைறகHட= 
ெசய#ப�கிற� 

ப#ேவ8 ப�திகளி# கிைளகைள 
ேதாA8வி�ப� மடN�� கைடக� 

 

2 ெப!ய நகரNகளி= ைமய�ப�திகளி# 
அைம�க�ப�கி=றன. 

ெபா�வாக வா?�ைகயாள�களி= 
வசி��	 இடNகளி= அ>கி# 
அைம�க�ப�கிற�. 

3 எ3ணAற வைக� ெபா>+க� 
 இN� விAபைன�� ெசRய� 
ப�கி=றன.வா?�ைகயாள�களி= 
அைன9� ேதைவகைளP	 ஒேர 
இட9தி# d�9தி ெசRய ெசRய�ப�	. 

ஒ>  �றி�பி+ட வைக� ெபா>�கைள 
ம+�ேம இN� விAபைன ெசRய� 
ப�கிறன.  
 

4 இ(த ப3டகF சாைலைய ெதாடN�	 
ேபா� பல பிரFசைனகைள ஆர	ப9தி# 
எதி�ெகா�ள ேவ3�	. 

எ�ப�தியிb	 இைத 
ெதாடN�வ� மிக\	 எளி�. அZவா8 
ந+ட	 ஏAப�	 ேபா� S? விட\	 
�?P	. 

5 இ� ஒ> ெப!யஅைம�பாக இ>�பதா# 
இைத ஓ!ட9திலி>(� மAெறா> 
இட9திA� எளிதி# மாAற இயலா� 

ஒZெவா> கிைளP	 
சிறிய அளவிேலேய இயN�வதா# 
விAபைன �ைறP	 ெபாC� அைத 
அேத நக!# ேவ8 ஒ> ந#ல 
இட9திA�மாAறி�ெகா�ள �?P	. 

6 அ=றாட ெசல\கH	, ேம# 
ெசல\கH	 அதிக	 . 
இதனா# ெபா>�களி= விAபைன 
விைலP	 
அதிக	. 

ெமா9த� ெகா��த#, 
ெசல\களி# சி�கன	 ஆகியவAறா# 
மடN�� கைடயி= விைல ச(ைத 
விைல�� சமமாகேவா அ#ல� 
�ைறவாகேவா இ>��	. 

7 ஓRவைறக�, சிA83?F 
சாைலக� ேபா=ற வசதிக� உ�ளன. 

எZவைக வசதிகH	 கிைடயா�. 

8 கட= விAபைன ெசRவதா#, 
வாரா�கட= எAப�கிற�. 

ெரா�க விAபைன ெசRவதா#, 
வாரா�கட= ந+ட	 எAப�வ� 
இ#ைல. 

9 ”�3nசி �த# க�ப# வைர” பல 
வைகயான ெபா>�கைள வாNகி 
விAபைன ெசRவதா# அதிக �த# 
ேதைவ�ப�கிற�. 

இதA� �ைறவான �தேல 
ேபா�மான�. 
 

10 உ�W� வாசிகளி= 
ேதைவகைள d�9தி ெசRவதா#, 
உ�W� விள	பரேம ேபா�மான�. 

இதA� ெசRய�ப�	 விள	பர	, பல 
நகரNகைள ெச=8 அைடகி=ற�. 

11 ெபா>�களி= விைலைய நி�ணய	 
ெசRய\	, k_நிைல�ேகAறவா8 
விைலைய மாAறியைம�க\	  
�ைற9தைலவ>�� உ!ைம உ3�. 
 

ெபா>�கைள ெகா��த# 
ெசRவதAேகா, விைலைய நி�ணய	 
ெசRவதAேகா, விைலைய 
மாAறியைம�பதAேகா 
�ைற9தைலவ>�� உ!ைம இ#ைல. 
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4. ப#ேவ8 வைகயான ப3டக கா�பகNகைள விவ!. 
உ!ைமயாள� அ?�பைடயி# ப3டகசாைலகளி= வைகக�: 

1. தனியா� ப3டகசாைல:  
          ெப!யள\ உAப9தியாள�க�, ெமா9த வியாபா!க� மA8	 ஏல விAபைனயாள� 
ஆகிேயா�, ெதாட�(� சரீாக ெபா>+கைள வழN�வதAகாக தNகHைடய ெசா(த 
ப3டகசாைலகைள ைவ9தி>�கிறா�க�. 

2. ெபா� ப3டகசாைல :  
        சி#லைற வியாபா!க�, ெமா9த வியாபா!க�, ெபா>� இ>� 

ைவ9தி>�ேபா� மA8	 ெபா�ம�கH�� ைவ�பி�த# ேசைவ ெசRவதAகாக  
ெதாடNக�ப+��ளன. இZவைக ப3டகசாைலகளி# ைவ�பி+ட ெபா>+கH�� வாடைக 
ெப8வ�ட= பா�ைவயி�த#, க+�மான	 ெசRத#, க�பலி# ஏA8த# மA8	 ப+?ய# 
தயா!9த# ேபா=ற ேசைவH�� ேசைவ�க+டண�	 ெப8கி=றன. இைவ இ>�பாைத 
மA8	 ெந�*சாைலக� உ�ள ��கியமான இடNகளி# அைம�க�ப�கி=றன. 

3. I+�ற\ ப3டகசாைல:  
         இZவைக ப3டக சாைலக� உ8�பின�க� மA8	 உ8�பினர#லாேதா!= 
வசதி�காக அைம�க�ப�கிற�. ஆ�வ��ளவ�க� இZவித I+�ற\ சNகNகைள 
ஏAப�9தி உ8�பின�களாகி=றன�.  

ேசைவயி= அ?�பைடயி# ப3டகசாைலகளி= வைகக�: 

1. பிைணய கா� ப3டகசாைல:  
          இZவைக ப3டக சாைலக� அரசிட	 உ!ம	ெபA8, ப3டNகைள 

பிைணய9தி= அ?�பைடயி# கா�பகNகளி# ைவ9தி>(� ெகா��க எA8� 
ெகா�ள�ப�கிற�. இற��மதி ெசRய�ப+ட சர��க� eNகவ! க+�	 வைர ப3டக 
கா�பக9தி# ைவ9தி>�க�ப�கி=றன. eNகவ! க+?ய பிற�தா= ப3டகசாைலயிலி>(� 
சர��க� எ�9�Fெச#ல அaமதி�க�ப�	. இZவைக ப3டகசாைலக� �ைற�க9தி= 
அ>கி# அைம�க�ப+?>��	.  

2. ெபா� ெபா>� ப3டகசாைல:  
           சிற�பாக பா�கா�க�பட ேவ3?ய ெபா>+கைள9 தவிர, மAற ெபா>+க� யா\	 
இ�ப3டகசாைலயி# இ+� ைவ�க�ப�	. எனேவ, இ�ப3டக சாைலகைள e>�கமாக 
இைள�பா8மிட	 என\	 Iறலா	. இZவைக ப3டகசாைலகைள உAப9தியாள�க�, ெமா9த 
மA8	 சி#லைர விAபைனயாள�க� பய=�9தி� ெகா�கி=றன�. 

3. சிற� ெபா>� ப3டகசாைல:  
           இZவைக ப3டகசாைலக� ைகயிைல, ப>9தி, க	பளி ஆகிய சிற�பான 
ெபா>+க� பா�கா�பாக ைவ�க�பட ேவ3? அதAெக=ேற பிர9ேயகமாக க+ட�ப+� 
பய=ப�9த�ப�	. 

4. �ளி�பதன ப3டகசாைல :  
           சிலவிதமான ெபா>+க� எதி�கால Tக�\�காக �ளிo+ட9தி# ைவ9தி>�க 
ேவ3?P�ள�. உ.	. பழNக�, மீ=, இைறFசி, �+ைட. 

5. திற(த ெவளி கிடN� : 
          இZவைக கிடN�க� அெம!�காவி# அதிக வரேவA ெபAறி>�கிற�. 
வNகிகளிடமி>(� நிதி உதவி ெப8வதAகாக இZவைக கா�பNகளி# ெதாழி# வ#bந�க�, 
ெமா9த மA8	 சி#லைற வியாபா!க� ெபா>�கைள இ+� ைவ�கி=றன�.  

6. வ+̀� உபேயாக ெபா>+க� ப3டகசாைல :  
          கிராம�றNகளி# விவசாயிக� தNகள� எதி�கால9 ேதைவ��, விவசாய� 
ெபா>+கைள இ�ப3டக9தி# பா�கா�பாக ைவ9தி>�கி=றன�.  
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7. தானிய )�கிக�  :  
          இ� ஒ> நவன̀�ைற ப3டக பா�கா�பா�	. இ	�ைறயி# மிக அதிக அள\  
     தானியNக�, தானிய )�கிகளி# பா��கா�பாக ைவ�க�ப�கிற�. 

8. �Aற ேசமி� கிடN�  :  
        இ>	, SNகி# ேபா=ற சேீதாpண நிைலயி# அCகாம# இ>�க�I?ய 
ெபா>+க� இZவைக ேசமி�� கிடN�களி# பா�கா�பாக ைவ�க�ப�கி=றன.  

9. நி8வன�ைற ப3டகசாைல :  
      ஒZெவா> நி8வன�	 ெசRP	 ேவைலயி= த=ைமைய� ெபா89�     

             இZவைக ப3டகசாைலகைள ைவ9தி>�கிற�. 

பி=வ>பைவ நி8வன�ைற ப3டகசாைலகளா�	. 
அ. இ(திய உண\ கழக	 ப3டகசாைல : 

            இ(திய அரசி= க+டாய� ெகா�ைகயி=ப? உண\ தானியNக� 
விசாயிகளிடமி>(� �றி9த விைல�� எ�9�� ெகா�ள�ப+� ப3டகசாைலயி# 
ைவ�க�ப�கிற�. இதனா# விவசாயிகH�� நியாயமான விைலக� கிைட�கிற�. இ� 
விவசாயிகH�� எதி�வ>	 ப>வ9திA� விவசாயெபா>+கைள உAப9தி ெசRய 
ஊ�கமளி�கிற�. �ைற(தப+ச அள\ சர��கைள ப3டகசாைலயி# பா�கா�பாக 
ைவ9தி>�பதா# Tக�ேவா>�� அதிக விைலயினா# பாதி� ஏAபடாவ3ண	 
கா�கிற� 

ஆ. அரe ப3டகசாைல :  
            ம9திய, மாநில அரசி= பிர9ேயக உபேயாக9திAகாக இZவைக ப3டக சாைலக� 
உ>வாகி=றன.  

இ. வNகி கிடN�க� :  

             வNகியி# கட= ெப8	ெபா>+� அடமான	 ைவ�க�ப+ட ெபா>�க� 
இZவைக�ப+ட கிடN�களி# பா�கா�பாக ைவ�க�ப�கி=றன. 

ஈ. இ>��பாைத ேபா��வர9� ப3டக சாைல:  

              இரயி# இ>(� இற�கி ைவ�க�ப+ட ெபா>+க� அதA�!ய உ!ைமயாள� வ(� 
எ�9�F ெச#b	 வைர ப3டகசாைலயி# பா�கா�பாக ைவ9தி>�க�ப�கிற�. 
 

5. ைமய வNகியி= பணிகைள விள��க. 
oபாR ேநா+� ெவளியி�த#:  
              இ(திய ைமய வNகி ஒ> oபாR ேநா+�, ஒ> oபாR நாணய	 
மA8	 அதA� �ைற(த நாணயNகைள9 தவிர, அைன9� oபாR ேநா+�கைளP	 
அFசி+� ெவளியி�வதAகான தனி அதிகார	 உைடய�.  
2. அரசி= வNகிய�:  
              இ(திய ைமய வNகி அரசி= வNகியராக\	, �கவராக\	 ெசய#ப�கிற�. இ� 
கீ_க3ட ேசைவகைள வழN�கிற�. 

அ. அரசி= ெரா�க� ைகயி>�ைப ைகயாHத# மA8	 ேபQத#. 

ஆ. அரசி= சா�பாக பண9ைத ெப8த# மA8	 ெசb9�த#. 

இ. அரe ப9திரNகைள வாN�த# மA8	 விAற#. 

ஈ. அரசி= சா�பாக க>qல உ3?ய#கைள விAபைன ெசRத#. 

உ. ஐ(தா3� தி+டNகH�கான நிதி வழN�த#, நா+?= அ(நிய ெசb9�நிைல  

    ெசலாவணி ச	ப(தமான விவகாரNகளி# அரe�� ஆேலாசைன அளி9த#. 
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4. வNகிய�களி= வNகி:  
         வNகி ஒCNகாA8F ச+ட	 1949-=ப?, ஒZெவா> வNகிP	, இ(திய ைமய 

வNகியிட	 ஒ> �றி�பி+ட �ைற(தப+ச ெரா�க ைகயி>�ைப ைவ9தி>�ப� 
க+டாயமா�	. இைத9தா= ெரா�க இ>� வத̀	 எ=கிேறா	. ப+?யலிb�ள வNகிக� 
இ(திய ைமய வNகியிடமி>(� த�தியான பிைணயNகளி= அ?�பைடயிb	 மA8	 
உ3?ய#கைள ம8 வ+ட	 ெசRவத= Sல�	 கட= உதவி ெபறலா	. இZவாறாக இ� 

        வNகிய�களி= வNகியாக ெசய#ப�கிற�. 

5. கட= க+��பா+டாள�:  
          நா+?# சரீான விைலவாசிகைள ேபQவதAகாக, இ(திய ைமய வNகி பண� 
ழ�க9ைதP	, கடைனP	 க+��ப�9�கிற�. பி=வ>	 �ைறகைள ைகயா3� இZவNகி 
வணிகவNகிக� வழN�	 கடைன க+��ப�9�கிற�. 

ப#வைக கட= க+��பா+� �ைறக�: 

1. கடனள\ க+��பா+� �ைறக�:  
        இ	�ைறயி# ைமய வNகி, வணிக வNகிகளா# அளி�க�ப�	 கட= அளைவ 
கீ_க3ட க>விகளி= Sல	 க+��ப�9�கிற�. 

அ. வNகி வத̀	 :  

            இ� உ3?ய#கைள, வNகிக� ம9திய வNகியிட	 வ+ட	 மA8	 ம8வ+ட	 
    ெசR� கழி\ வத̀9ைத �றி�கிற�.  

ஆ. ெவளிஅNகா? நடவ?�ைகக� :  
           ம9திய வNகியான� ேநர?யாக ெவளி அNகா?களி# அரe ப9திரNகைள 

வாN�தb	, விAறb	, ெவளி அNகா? நடவ?�ைகக� என�ப�கிற�. பணவ�̀க9தி= 
ேபா� ைமய வNகி ப9திரNகைள விAகிற�. பணவா+ட9தி= ேபா� ைமய வNகி 
ப9திரNகைள வாNகி, வணிக வNகிகH�� ெரா�கமளி�கிற�. 

இ. ச+டd�வ ெரா�க வத̀ மா8த# :  

           ஒZெவா> வணிக வNகிP	 த=னிட��ள ெமா9த இ+� ைவ�களி= அளைவ     
    ெபா89� ஒ> �ைற(தப+ச ெரா�க ைகயி>�ைப இ(திய ைமய வNகியிட	 இ+�  
    ைவ9தி>�க ேவ3?ய� அவசிய	. பணவ�̀க கால9தி# இZவத̀	 உய�9த�ப�கிற�.  
    பணவா+ட9தி=ேபா� இZவத̀	 �ைற�க�ப�கிற�. 
 

6. விள	பர9தி= ந=ைமக�, �ைறபா�க� யாைவ ? 
   விள	பர9தி= ந=ைமக� 
1. உAப9தியாள�கH�� ஏAப�	 ந=ைமக� 

i) விள	பர	 ெபா>ளி= விAபைன அளைவ அதிக!�கிற�. உAப9திF ெசலைவ� 
        �ைற�பதA�� ேபரள\ உAப9தி வழி வைக ெசRகிற�.  

ii) ச(ைத��� திய ெபா>+க� எளிதாக அறி�க	 ெசRய�ப�கி=றன. 

iii) விள	பர	, சர��கH��� கைழP	, நAெபயைரP	 உ>வா�கி9 த>கிற�. 

iv) சி#லைற விAபைன விைலையF சரீா��கிற�. 

v) தயா!�பாள�கH��	, Tக�ேவா�கH��	 இைடேய ேநர?9 ெதாட�ைப அைம9�9 
        த>கிற�. 
2. ெமா9த வியாபா!க� மA8	 சி#லைற வியாபா!கH�� ஏAப�	 ந=ைமக� : 

i) விள	பர	 ப3ட9தி= தர9ைத Tக�ேவா�க� அறியF ெசRகிற� ஆதலா# ெமா9த 
    வியாப!கH��	, சி#லைற வியாபா!கH��	 விAபைன� பணி எளிதாகிற�. 

ii) விAபைன விைரவாக நைடெப8வதA�	 அதிக!�பதA�	 விள	பர	 உத\கிற�.     
     எனேவ பைழய ெபா>+க� ைகவச	 இ>�பதி#ைல. 
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iii) விAபைன நடவ?�ைககைள எளிதா��கிற�. 

iv) ெபா>H��!ய விபரNகைள ந=� ெத!ய�ப�9�கிற�. 

3. Tக�ேவா�கH�� ஏAப�	 ந=ைமக� :  

i) விள	பர	 ஒ> ப3ட9தி= விைல, தர	 பAறிய தகவ#கைள9 த>கிற�. Tக�ேவா�, 
     ப3ட9ைத9 ேத�\ ெசRவதA� இ(த தகவ#க� ெப!�	 உத\கி=றன. 

ii) ப3டNக� எ�ெபாC�, எN� கிைட��	 எ=பைத Tக�ேவா�கH�� விள	பர	 
     ெத!வி�கிற�.  

iii) ப#ேவ8 வைகயான மாA8� ெபா>+களி= பய=கைளP	, �ைறகைளP	  
ஒ�பி+�� பா��க Tக�ேவா�கH�� வாR� அளி�கிற�. 

iv) பல ம�கH�� ெபா>+களி= பய=பா+ைட அதிக!�கF ெசRகிற�. 

v) சமீப கால நவன̀ விள	பரNக�, மிகFசிற(த தகவ# த>	 சாதனமாக 
விளN�கி=றன. 

4. விAபா3ைமய>�� ஏAப�	 ந	ைமக� : 

i) விள	பர	, ப3டNகைள� பAறிய தகவ#கைள Tக�ேவா�கH�� �=I+?ேய 
ெத!வி�கிற�. இதனா# விAபா3ைம!= பணி எளிதா�க�ப�கிற�. 

ii) ஒ> ப3ட9ைத� பAறிய தகவ#கைள விள	பர	 Tக�ேவா�கH�� ஏAகனேவ 
ெத!வி9� வி�வதா# விAபா3ைமய!= காலேநர	 ேசமி�க�ப�கிற� 

5. ச�தாய9திA� ஏAப�	 ந=ைமக� : 

i) இத=Sல	 ேபரள\ உAப9தி�� வழிவ�9�, பல ம�கH�� ேந��கமாக\	, 
         மைற�கமாக\	 அதிக ேவைல வாR�கைள� ெகா�9� உத\கிற�. 

ii) ச(ைதயி# ப#ேவ8 வைகயான திய ெபா>+கைள Tக�ேவா�க� வாNக விள	பர	 
         �ைண ெசRகிற�. 

iii) ெசRதி9�ைற�� அதிக வ>மான	 இத=Sல	 கிைட�கிற�. இதனா# �ைற(த 
         விைலயி# ெசRதி9தா�க� ம�கH��� கிைட�கி=றன. 

விள	பர9தி= �ைறபா�க� 
 (அ) ெபா>ளாதார	 சா�(த �ைறபா�க� : 

I) ம�க� உ3ைமயிேலேய வாNக நிைன9திராத ப3டNகைளP	, தNக� ச�தி�� 
மீறி வாNக ேவ3?ய நி��ப(த9ைத விள	பர	 உ3டா��கிற�. 

II) விள	பர	, ப3டNகளி= விைலைய அதிக�ப�9�கிற�. விள	பரF ெசல\கH	 
ெபா>�களி= விைலயி# ேச>	ேபா� Tக�ேவாேர அைத ஏAகேவ3?P�ள�. 

iii) விள	பர	 �A8!ைம�� வழி ெசRகிற�.Tக�ேவா� ஒ> �றி�பி+ட நி8வன� 
ெபா>H�� அ?ைமயா�	 நிைலைய ஏAப�9�கிற�. 

       (ஆ) ச�தாய	 சா�(த �ைறபா�க� : 

i) ெப>	பாலான விள	பரNக� மிைக�ப�9த�ப+டதாக இ>�பதா#, விள	பர9தி# 
Iற�ப+ட ந=ைமக� Tக�ேவா>�� �Cைமயாக ேபாR ேச>வதி#ைல. 

ii) விள	பர9தி= Sல	 ப9தி!ைககH�� அதிக வ>மான	 கிைட�பதா#, 
ெசRதி9தா�க� பாரப+சமாக நட(�ெகா�ள வாR��ள�. 

        (இ) ஒC�க	 சா�(த �ைறபா�க� : 

i)    ம�கHைடய உட#நிைலைய� பாதி��	 ப3டNகைளP	 வாNகி உபேயாகி�க 
விள	பர	 )3�தலாக உ�ள�.  (எ.கா.) ம�, ைகயிைல. 

ii) �ைற(த வாN�	 திற=பைட9த ம�க�, விள	பர�ப�9த�ப�	 ெபா>ைள வாNக 
ேவ3�	 எ=ற தவ̀ிர ஆ�வ	 ெகா3?>(தாb	அவAைற வாNகி� பய=ெபற 
�?வதி#ைல.ஆதலா# ச�தாய9தி# ஒ> ப�தி ம�க� தNக� எ3ண9ைத 
நிைறேவAற �?யாம# ஏமாAற	 அைடகிறா�க�. 
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7. Tக�ேவா!= உ!ைமக� மA8	 கடைமகைள விவ!. 

Tக�ேவா!= உ!ைமக� : 

1. ெபா>�களி= விைல, தர	, e9த	, ஆ�க9த=ைம, அள\9த=ைம இவAைற� பAறிய 

   விபரNகைள9 ெத!(�� ெகா�ள#. 

2.  உயி>��	, உடைம��	 ஊ8விைளவி��	 ெபா>+கைள விAபைன ெசRவைத    

        எதி�9� பா�கா� ெப8த#. 

3.  நியாயமான விைலயி# பலதர�ப+ட ெபா>+கைள� ெப8த#. 

4.  ெபா>+கைள� ைகயாHத#, பய=ப�9�த# �றி9� விவரNகைள அறித#. 

5.  நியாயமAற மA8	 ஏமாA8 வ�9தக �ைறகளிலி>(� பா�கா�	 ெப8த#. 

6.  Tக�ேவா� த	 க>9திைன� I8	 உ!ைமP	 மA8	 Tக�ேவா!= நல= �ைறயாக 

    க>9தி# ெகா�ள�ப�	 எ=8 உ8தி ெப8	 உ!ைம. 

    7.  ேந�ைமயAற வியாபா!களி= eர3�த# மA8	 நியாயமAற வணிக �ைறகைள    

        எதி�9�� த�̀\ காQத#. 

Tக�ேவா!= கடைமக� ( ெபா8�க�)  

1. ஒ�ப(த�ப? ெபா>H��!ய விைலைய Tக�ேவா� ெகா��க ேவ3�	. 

2. Tக�ேவா� தா	 வாN� ெபா>+கைள9 த=னிட	 ஒ�பைட��மா8           

   விAபைனயாள>��9 ெத!வி�க ேவ3�	. �றி9த நாளி# Tக�ேவா� ெபா>+கைள�  
   ெபA8� ெகா�ள ேவ3�	. 

3. ஓ�ப(த�ப? Tக�ேவா� ெபா>+கைள ஏAகாவி?a	 கால	 தா_9தி� ெபா>+கைள  

   ஏA8� ெகா3டாb	 அதனா# ஏAப�	 ந+டNகH�� Tக�ேவாேர ெபா8�பாவா�. 

4. விAபைனயாள>��� பண	 ெசb9தலி# காலதாமத	 ஏAப?= அதA�!ய சிற� 

   ந+டஈ�	 வ+?P	 ெகா��க ேவ3�	. 

        5.  Tக�ேவா� உ9தரவாத அ+ைட, வாNகிய ெபா>� மீ� ரச�ீ, ெபா>� ஒ�பைட�          

       ஆவண	 பணரச�ீ, சர�� ெகா3�ெச#ல சா=றித?ந �தலியவAைற ேக+�� ெபற          
               ேவ3�	. 

6.  ெபா>+கைள� பய=ப�9�	ேபா� அைத� பAறிய �=ெனFச!�ைககைளP	, 

    பய=ப�9�	 வழி�ைறகைளP	 Tக�ேவா� பி=பAற ேவ3�	. 

    7.  ம>9�வ� மA8	 ெதாழி# வ#bன�களி= அறி\89த#கைள Tக�ேவா�            

   �ைறயாக�பி=பAற ேவ3�	. 
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