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8. வணிக<தி= தைடக� யாைவ? அைவ எ?வா@ நA�க�ப�கி=றன? 
 

       1. ஆ�சா� தைட 

� உDப<தியாள�க� எ6ணி�ைகயி' மிக��ைற,தவ�கேள. அவ�க� ஒF Gறாயிர	 
Hக�ேவா� ��ட<திலிF,# தனி<#� பி%,திF�பவ�க�. உDப<தியாள�க� 
எ�ெபாJ#	 ேந%ைடயாக Hக�ேவா%= ேதைவகைள� K�<தி ெசLய இயலா#. 
எனேவ, உDப<தியாளF	 Hக�ேவாF	 ஒFவF�ெகாFவ� அறி�க	 ெசL# 

ெகா�N	 ச,த��ப	 ஏDபட வாL�ேப கிைடயா#. இ,த� �ைறபாேட ஆ�சா� 
தைட என�ப�	.   

� ெதாழி' வ'Qந� மD@	 ெதாழி'�ைற இைடநிைலயாள�க�, வணிக� 
ெபாF�கைள  வாR�	 மD@	 விD�	 நைட�ைற பணிகளி' ேந%ைடயாக 
ஈ�ப�� உDப<தியாள�கN��	 Hக�ேவா���	 இைடேய ேதைவ�ப�	 ெதாட�ைப 
ஏDப�<தி இ<தைடைய நA�கி வFகி=றன�.  

      2. இட<தைட 

� ெபாF�க� மிக��ைற,த ஒF சில இடRகளி' தா= உDப<தி ெசLய�ப�கி=றன. 
   ஆனா', இதைன� பய=ப�<த விF		 Hக�ேவாேரா, நா�T= ப'ேவ@      
   இடRகளி' வாU,# வFகி=றன�. உDப<தியாைளைரV	, Hக�ேவாைரV	 பி%��	    

   -ரேம இட<தைட என�ப�கி=ற#. 

� இ<தைட, ேபா��வர<தி= Wல	 நA�க� ப�கி=றன.  

       3. கால< தைட 

� ஒF �றி�பி�ட பFவ கால<தி' ம��ேம உDப<தியா�	 சில ெபாF�கN�� 
ஆ6� �Jவ#	 ேதைவ ஏDப�	.  

� ஒF சில ெபாF�க� �றி�பி�ட பFவகாலRகளி' தா= பய=ப�<த�ப�கி=றன. 
ஆனா', அதD� �=ேப தயா%�க�ப�� மி�தியாக இF� 
ைவ<#�ெகா�ள�ப�கிற#.  

� உDப<தி� ெபாF�க�, Hக�X��< ேதைவ�ப�	 ெபாJ#	, வாRக விF		 
ெபாJ#	 கிைட�க ேவ6�	. 

� உDப<தி��	, Hக�X��	 உ�ள கால இடெவளிேய கால<தைட என�ப�கி=ற#. 

� இ<தைடைய ேபா�க ப6டகRக� ெப%#	 உதவி %கி=றன.  

       4. இட�பா��< தைட 

� ஓ%ட<திலிF,# மDெறாF இட<திD� இF� ைவ�க ெகா6� ெச'Q	 ேபாேதா, 
இF� ைவ<திF��	 ேபாேதா ெபாF�கN�� ேசத	 ஏDபட வாL� உ6�.  

� தA�பிT<த', ய' ேபா=ற ப'ேவ@ வைகயான இயDைகZ சDீறRக� மD@	 
விப<#�க� ஏDப�வதாQ	 இழ� ஏDப�கி=றன.  

� இ?வித< தைடக� கா�பீ�T= Wல	 நிவ�<தி ெசLய�ப�கி=றன. 

      5. அறிXசா� தைட 

� ச,ைத நிலவரRகைள பDறி< ெத%,# ெகா�ள �Tயாததா' Hக�ேவா� மிகZ சிற,த 

ெபாF�கைள வாRக �Tயாம' ேபாLவிட���	. இ# அறிXசா� தைட என�ப�	 

� ச%யான விள	பர	 மD@	 விDபா6ைம Wல	 இ<தைட நA�க�ப�கி=ற#. 

      6. நிதி< தைட 

� உDப<தியாள�, Hக�ேவாF�� ஏDற�ைறயி' எ'லா� ெபாF�கைளV	 உDப<தி 
                ெசL# அ]�	 அளவிD� நிதி நிைலைம வசதியாக இF<த' ேவ6�	. 
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� வியாபா% எ,தவித< த��பாT=றி, வியாபார	 ெசLவதD�	 நிதி வசதி இF<த' 
ேவ6�	. 

� நிதி ஆதார	 �ைற,#, வியாபார	 தைட�ப�தேல நிதி< தைட என�ப�கி=ற#. 

� இ<தைட, வRகி மD@	 நிதி நி@வனRகளா', நிப,தைனகNட= அளி�க�ப�	 கட= 
வசதி Wல	 நA�க�ப�கி=றன. 

 

9. ச%யான வழRக' வழி�ைறகைள ேத�,ெத��பதி' பி=பDற�பட 
ேவ6Tய காரணிக� யாைவ? 

       1. உDப<தி� காரணி 
� உDப<தி� ெபாF�களி= த=ைம மD@	 வைகக�, வழRக' வழிைய 

தA�மானி�கி=றன. 
� விைல உய�,த உDப<தி� ெபாFைள, வாR�பவ� மிக� �ைற,த அளவிேலேய 

இF�ப�. 
� அJகி� ெக�	 ெபாF�க�, Hக�ேவாைர எளிதாகX	, விைரவாகX	 ேபாLZ 

ேச�த' ேவ6�	. 
� எனேவ, ெபாF�களி= த=ைம� ெபாF<ேத வழRக' வழி�ைற தA�மானி�க� 

ப�கி=றன.  

1.  ச,ைத காரணி 
� ச,ைதயி= த=ைம மD@	 வைகக�, வழRக' வழிைய தA�மானி�கிற#.  
� அதிக இடRகளி' விDக�பட ேவ6Tய எ,த ஒF ெபாFN��	 நA6ட வழRக' 

வழி ேதைவ�ப�கிற#. 
� �ைறவான இடRகளி' விDக�ப�	 ெபாF�கN�� அதிக அளவிலான 

இைடநிைலய�க� ேதைவ�ப�வதி'ைல. 

       3. Hக�ேவா� காரணி 

� Hக�ேவா%= எ6ணி�ைகV	 வழRக' வழிைய தA�மானி�கிற#.  
� Hக�ேவா%= எ6ணி�ைக மி�தியாக இF,# ப'ேவ@ இடRகளி' பரவலாக 

வாU,# வFேவாராயி=, இைடநிைலய�க� ச,ைதயிடQ��� ெப%#	 
உதXகி=றன�. 

�  Hக�ேவா� மி�,த எ6ணி�ைகயா' ெபாF�கைள வாRக விF		 ெபாJ#     
 உDப<தியாள%டமிF,# ேநரTயாகேவ வாRகி� ெகா�ள விF	வ�. 

�  மாறாக Hக�ேவா� �ைற,த அளவி' வாRக �Dப�	 ேபா# இைடநிைலய�க�   
 Wல	 வாR�வேத எளிதான#. 

        4. இைடநிைலய� காரணி 
� இைடநிைலயF�� வழRக�ப�	 விDபைன கழிX, அதிகமாக இ'லாம' இF�க 

ேவ6�	.  
� ஏெனனி', அவ�கள# கழிX< ெதாைக அதிக%�க ேந%�டா' ெபாF�களி= 

விDபைன விைலV	 அதிக%�க ேந%�	. 
� ெபாF�களி= விDபைன விைல உய�வா', எதி� விைளXக� ஏDபட���	. 

         5. உDப<தியாள� காரணி 
� உDப<தியாளF�� உ�ள நிதி வசதிV	 வழRக' வழிைய தA�மானி�கிற#. 
�  அதிக அளவி' ெபாF�கைள உDப<தி ெசLV	 உDப<தியாள�, தாேன ேநரTயாக 

சி'லைற விDபைன நிைலயRகைள திற�க விF	வா�.  
� அேத சமய	 சி@ உDப<தியாள� இைடநிைலய�கைள சா�,ேத இF�பா�.  
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10. சி'லைற வியாபா%களி= நைட�ைறகைள விள��க. 

 
∗ ப6டRகளி= ப%மாDற<தி' உDப<தியாள�கN��	 Hக�ேவா���	 இைடயி' 

ெதாட� ஏDப�<#	 கைடசி பணியாளராக இF�பவ� சி'லைற வியாபா% ஆவா�. 
 

சி'லைற வியாபா%யி= பணிக� 

          i) வசதிகைள< தFத' 

� சி'லைற வியாபா%க�, Hக�ேவா� தRகைள எளிதி' அ`கி தRக� ேதைவகைள� 
K�<தி ெசL# ெகா�ள ஏ#வாக கைடகைள திற�கி=றன�. 

          ii) விF�ப�பT ேத�X ெசLத' 

� Hக�ேவா�களி= ேதைவகைள, சி'லைர வியாபா% ந=� அறி,# ைவ<திF�பா�.  
� எனேவ, அவ�க� விF�ப<திDேகDப ெபாF�கைள< ேத�,ெத��க, பலவிதமான 

ெபாF�கைள இவரா' வழRக இயQகிற#. 

          iii) தகவ'கைள< தFத' 

� Hக�ேவா%= ேதைவ��	 விF�ப<திD�	 ஏDற ெபாF�கைள� பDறிய 
விபரRகைளZ ேசக%<# ைவ<#� ெகா�வ�.  

� இ,தZ ெசLதிகைள ெமா<த வியாபா%க� Wல	 உDப<தியாள�கN��� ேபாLZ 
ேசF	.  

� இதனா' ேதைவகN�ேகDப உDப<தியாள�க� ெபாF�களி= வTX, தர	, அளX, 
உFவ	 �தலானவDைற மாDறியைம<# ெபாF�கைள< தயா%<# வழRக �Tகிற#. 

         iv) இட�பா� ஏDற' 

� சி'லைற வியாபா%க� ெபாF�களி= அழிவிD�	, விைலZ ச%விD�	 
ெபா@�ேபD@� ெகா�வ�.  

� தAயா' அழிX, திF��, தர��ைறX, ெக���ேபாத' �தலானவDறா' ஏDப�	 
ந�ட<திD�� ெபா@�ேபDப�.  

� வியாபார<தி' இய'பாக ஏDப�	 இ<த� எ'லாவிதமான வியாபார ெபா@�கைள 
இவ�க� ஏD@ அதDேகDப ெசய'ப�வ�. 

                 v) இF� ைவ<தQ	 க��ம	 ெசயதQ	 

� ெமா<த வியாபா%களிடமிF,# ெபDற ெபாF�கைள சி'லைற வியாபா%க� த	 
ப6டக�கா�பி'  எதி�  கால<திD� உதX	 வைகயி' ேசமி<# ைவ�ப�.  

� Hக�ேவா� ேதைவ�ேகDப, ெபாF�கைள சிறிய அளXைடய சி�பRகளாக� க�T 
விDபைன ெசLவ�.  

� சில ேநரRகளி' ெபாF�கைள, தர	 வா%யாக பி%��	 பணிகளிQ	 ஈ�ப�கிறா�. 
 

11. #ைறவா%� ப6டகZசாைலயி= சிற� �@க� யாைவ? 
 

1) ப'ெபாF� விDபைன :  

� ஒேர இட<தி', ஒேர �ைரயி=கீU நம��< ேதைவயான அைன<# வைக� 
ெபாF�கN	 விDபைன ெசLய�ப�கி=றன. 

� �6aசி �த' வாகன	 வைர அைன<#�ெபாF�கN	 ஒேர 
இட<தி'கிைட�கி=றன.  

2) ேபரளX ெசய'க� :  

� இ# ஒF ேபரளX அைம�பா�	. 
� இ,த அைம� நக%= ��கிய வியாபார இடRகளி' அைம,திF��	.  
� விைல அதிக��ள ெபாF�கேள இR� விDக�ப�கி=றன. 
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3)  வாR�	 வசதிக� :  

� வாகன	 நி@<#	 இட	, சிD@6TZ சாைல வசதிக�, ஓLவைறக� ேபா=ற 
அைன<#� ெபாJ#ேபா�� வசதிகN	 இR� உ�ளன. 

� எனேவ, Hக�ேவா�, மனநிைறXட]	, மகிUZசிVட]	 ெபாF�கைள வாRக      
    �Tகிற#. 

4)  #ைறகளி= ஒFRகிைண� :  

� ஒேர உ%ைமயி= கீJ	, க���பா�TD��N	 அைன<#< #ைறகN	 
ெசய'ப�கி=றன. 

� ஒ?ெவாF #ைறV	 தனி<ேத இயRகினாQ	 மDற #ைறகNட= ெதாட� ெகா�ள 
�Tகிற#.  

� இதனா' எ'லா< #ைறகN	 ஒFRகிைண,# ெசய'பட �Tகிற#. 

5)  bய விள	பர	 :  

� ஒF #ைற மDெறாF #ைற�� விள	பரமாக அைமகிற#.  
� ஒF �றி�பி�ட ெபாFைள வாRக ேவ6�	 எ=ற ேநா�க<#ட= இ�கைட��� 

HைழV	 Hக�ேவா� ஒFவ�, ப'ேவ@ #ைறகைள� கட,# ெச'Q	ேபா#, 
இ<#ைறகளி' உ�ள மDற ெபாF�கைள  வாRக< -6�	 

 

12.  #ைறவா%� ப6டகZசாைலயி= ந=ைமக� யாைவ? 

        அ) ேபரளX ெகா��த' 

� தயா%�பாள�களிடமிF,# ேநரTயாக� ேபரளவி' சர��கைள� ெகா��த' 
ெசLவதா', ெகா��த' மீதான வ�ட	 ெபD@ �ைறவான விைலயி' சர�� 
ெகா��த' ெசLய �Tகிற#. 

         ஆ) வாT�ைகயF�� வாR�	 வசதிக� 
� தRக� ேதைவகைள நிைறேவDறி� ெகா�ள, Hக�ேவா� ஒ?ெவாF கைடயாக ஏறி 

இறRக  ேவ6Tயதி'ைல.  
� ஒேர �ைரயி= கீU அைன<#� ெபாF�கைளV	 வாRகி� ெகா�ளலா	.  
� இதனா', வாT�ைகயாள%= ேநர�	, உைழ�	 மிZச�ப�கி=றன. 

         இ) வாR�த' மகிUXட= நைடெப@கிற# 
� வாகன	 நி@<#	 இட	, சிD@6TZ சாைல வசதிக�, ஓLவைறக� ேபா=ற 

அைன<#� ெபாJ#ேபா�� வசதிகN	 இR� உ�ளதா', மகிUXட]	 
மனநிைறXட]	 வாT�ைகயாள�க� சர�� வாRக �Tகிற#.  

� வாT�ைகயாளF	 கனிXட= ெகௗரவி�க�ப�வதா' அவ�க� மி�,த மனநிைறX� 
ெப@கி=றன�. 

         ஈ) த= விள	பர	 
� ஒF #ைற மDெறாF #ைற�� விள	பரமாக அைமகிற#.  
� ஒF �றி�பி�ட ெபாFைள வாRக ேவ6�	 எ=ற ேநா�க<#ட= இ�கைட��� 

HைழV	 Hக�ேவா� ஒFவ�, ப'ேவ@ #ைறகைள� கட,# ெச'Q	ேபா#, 
இ<#ைறகளி' உ�ள மDற ெபாF�கைள  வாRக< -6�	 

        உ) ைமய இடவைம� 
� ெபா#வாக< #ைறவா%� ப6டகZசாைலயான# நக%= ைமய� ப�தியி' தா= 
     அைம,திF��	. 
� பிற ஊ�களிலிF,# வ,# ெச'Q	 ம�கN�� ைமய இடவைமX சிற,த பய= 

அளி�கி=ற#. 
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ஊ)  ேபரளவி' இயR�தலினா' ந=ைமக� 
� ேபரளவி' ெசய'ப�தலி= எ'லா ந=ைமகN	 கிைட�கி=றன. 
� ேத�,த வ'Qந�கைள நியமி<#, அவ�களி= #ைணெகா6� வியாபார	 

ெசLய�Tகிற#. 
 

13. அ.ச' வழி வாணிக<தி= சிற� �@க� யாைவ? 

         1. வாT�ைகயாள�கNட= ெதாட� 
� வாR�பவ�கN��	, விDபவ�கN��	 இதி' ேநரT< ெதாட� இ'ைல.  
� நா� �Jவ#	 Hக�ேவா� பரவியிF�பதினா', அவ�க� அைனவF	 தம��< 

ேதைவயான� ெபாF�கைள அ.ச' Wல	 ஆைணயி��� ெபD@� 
ெகா�ள�Tகிற#. 

         2. விள	பர	 
� ெதாைல�கா�சி, வாெனாலி, ெசLதி<தா�க�, பFவ இதUக� ேபா=றைவகளி= 

Wல	 எ'லா இடRகN��	 பரவலாக விள	பர	 ெசLய�ப�கி=றன. 

         3. �கவ%� ப�Tய' தயா� ெசLத' 
� �த' பணியாக �கவ%� ப�Tய' ஒ=ைற அ.ச'வழி வாணிக	 தயா� 

ெசLகி=ற#. 
� இதி' வாRகவிF��	 வாT�ைகயாள�களி= ெபய�க�, �கவ% ேபா=ற 

விவரRக�  �றி�க�ப�TF��	 

         4. சர�� ஆைணகைள� ெபD@ சர�ைக அ]�த' 
� சர�க]�ப� ேகாF	 ஆைணகைள� ெபDறXட=, சர��கைள �ைறயாக� க��ம	 

ெசLய�ப��, பதிX� பா�ச' அ.ச' வழிேயா அ'ல# பதிX <தக அ.ச' 
வழிேயா வாT�ைகயாள�கN�� அ]�ப�ப�கிற#.  

� வாT�ைகயாள%டமிF,# ெப@	 ஆைணகN��%ய சர�கிைன, அ.ச' Wல	 
வாT�ைகய%= வ A�TD�ேக வணிக� அ]�பி ைவ�கிறா�. 

         5. ெபாF<தமான� ெபாF�க� 
� தர�ப�<த�ப��, வாணிக� ெபய%ட�ப�ட சர��க� ம��ேம அ.ச' வழி Wல	 

வாணிக	 ெசLய சிற,தைவயாக உ�ளன.  
� ேமQ	 சர��க� அதிக இட<ைத அைட<#� ெகா�வதாகX	, எைட அதிகமாக 

இF�பதாகX	 இF�க��டா#.  
 

14. அ.ச' வழி வாணிக<தி= ந=ைமக� யாைவ? 

அ) Hக�ேவாைர� ெபா@<தவைர 
1. வ A�TலிF,# ெகா6ேட Hக�ேவா�க� தRகN��< ேதைவயான ெபாF�கைள� 
  ெபற�Tகிற#.  
2. அ.ச'வழி Wல	 வF	 சர�கிைன� ெப@	 வைர, வாT�ைகய� சர�கி= 
  விைல<ெதாைகயிைன ெசQ<த< ேதைவயான நடவT�ைகைய ேமDெகா�ளலா	. 
3. உ�f%' கிைட�க� ெபறாத ெபாF�கைள அ.ச'வழி Wல	 ெபD@�ெகா�ளலா	. 

       ஆ) விDபவைர� ெபா@<தவைர 
1. க6கவ� சாளர� கா�சி �ைறகN�ெகன அதிகZ ெசலX ெசLய< 
  ேதைவயி'ைல. விDபா6ைமயைர  நியமி�க ேவ6Tயதி'ைல.  
2. �ைற,த �தQட= இ?வைக வாணிக<ைத ெதாடRக �TV	.  
3. சர��, மதி�, ெசQ<த<த�க ( V.V.P ) வழியாகZ சர��கைள அ]�	ேபா# 
  வாரா�கடனா' ஏDப�	 ந�ட	 தவி��க�ப�கிற#. 
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4. சர��கைளZ ேசக%<# ேசமி<# ைவ�க ேவ6Tயதி'ைல. சர�காைண� ெபDறXட= 
  சர��கைள ேசக%�க< தயாராகலா	. 
5. ெபாF�கைள விDபைன ெசLய நா� �Jவ#	 பரவலான ெப%ய ச,ைத,        
   விDபைனயF��� கிைட�கிற#. 
6. விDபைன நிைலய<ைத எR� ேவ6�மாயி]	 நி@வலா	. நக%= ைமய� ப�தியி'     
   தா=  இF�க ேவ6�	 எ=பதி'ைல. 
 
 

15. இற��மதி வணிக �ைறகைள விவ%. 
1. வியாபார விசாரைண :  

� இற��மதி ெசLV	 எ6ண��ளவ�, ஏD@மதி ெசLய இF�பவ�களிட	 
ெபாF�களி= விைல, தர	, வTவைம�, அளX, பண	 ெசQ<#	 �ைறக�, 
ெபாF� வழRக' நிப,தைனக� இவDைற�பDறி விசாரைண ெசLகிறா�.  

� ஏD@மதியாள�, அ?விசாரைண�� பதி' அ]�கிறா�. இைவ விைல��ளி 
எ=@ அைழ�க�ப�கி=றன.  

2. இற��மதி உ%ம	 மD@	 பR� அளைவ ெப@த':  

� ெபாF�கைள இற��மதி ெசLவ#, இற��மதி மD@	 ஏD@மதி (க���பா�) ச�ட	 

1947 க���ப�<#கிற#. 

�  இற��மதி ெசLய விF	வ�, உ%ம	 வழR�	 #ைறயிடமிF,# உ%ம	 ெபற 
ேவ6�	. 

� இற��மதி உ%மமான#, ெபா# உ%மமாகேவா அ'ல# �றி�பி�ட உ%மமாகேவா 
இF�கலா	. 

� இற��மதி உ%ம	 இF பிரதிகளாக வழRக�ப�கிற#.  

3. அ,நியZ ெசலாவணிைய� ெப@த': 

� இற��மதியாள� ஏD@மதி ெசLV	 நா����, அ,நா�T= ெசலாவணியிேலேய 
பண	 தரேவ6TயிF�பதா', இற��மதியாள� உ%ம	 ெபDற பிற�, ேதைவயான 
அ,நியZ ெசலவாணிைய� ெப@வதD� ஏDபா�க� ெசLய ேவ6TV�ள#. 

� இ,தியாவி', இ,திய ைமய வRகி அ,நியZ ெசலாவணி பய=பா�ைட 
ெநறிப�<#வதD� அதிகார	 ெபD@�ள#. 

4. சர��< ேதைவ�கான �றி�பீ� அ'ல# ஆைண பிற�பி<த' :  

� இற��மதி உ%ம	 மD@	 ேதைவயான அளX அ,நியZ ெசலாவணி ெபDறபி= 
இற��மதியாள� சர��< ேதைவ�கான �றி�பீ� அ'ல# ஆைணைய பிற�பி�கிறா�.  

� இ,த ஆைணயி', இற��மதி ெசLய�ப�	 சர��க� பDறிய �J விபரRக�, 
க�பலி= ஏDற�ப�	 விபரRக�, சர��� ப��வாடா, பண	 ெசQ<#	 �ைற 
ேபா=றைவ இF��	. 

� சர�� ேதைவ �றி�பீ� W=@ வைக�ப�	. 
           அ. திற,த சர��< ேதைவ �றி�பீ�  
           ஆ. Wட�ப�ட சர��< ேதைவ �றி�பீ� 
           இ. உ@தி ெசLV	 சர�� ேதைவ �றி�பீ�  

           5.   கட= கTத	 ெபற ஏDபா� ெசLத': 

� இற��மதியாள%= மீ# ஏD@மதியாள� வைரV	 மாD@�ைற உ6Tய' 
த=னிட	 வF	ேபா# அதD� பண	 தர�ப�	 எ=@, இற��மதியாளFைடய 
வRகியி= உ@திெமாழிேய கட= கTதமா�	.  

� இற��மதியாள%= நாணய<த=ைமைய உ@தி ெசLவதDகாகேவ இ�கTத	 
       ெபற�ப�கிற#. 
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 6.  க�ப' ஆவணRகைள� ெப@த' :  

� சர�� ஆைணையV	 கட= கTத<ைதV	 ெபDற பிற�, ஏD@மதியாள� 
சர��கைள க�பலி' ஏD@கிறா�. இத=பிற� ஏD@மதியாள�, இற��மதியாளF�� 
ஒF ஆேலாசைன �றி� ச�ீ� அ]�வத= Wல	, சர��க� அ]�ப�ப�டைத 
ெத%வி�கிறா�. இ,த ஆேலாசைன �றி�Z ச�ீ�, க�ப' ேசFமிட< 
#ைற�க<திD� வ,#ேசF	 உ<ேதச< ேததிைய இற��மதியாளF��< 
ெத%வி�கிற#.  

� இத=பிற�, ஏD@மதியாள� அ]�பிய சர��களி= மதி�பிD� ஈடான 
       ெதாைக�� இற��மதியாள%= வRகி மீ# மாD@�ைற உ6Tய' தயா%�கிறா�.   
       இ,த மாD@�ைற ஆவண	 ேதைவயான க�ப' ஆவணRகNட= 
அ]�ப�ப�டா',        
       அ# ஆவணRகNட= �Tய உ6Tய' எ=றைழ�க�ப�கிற#.  

� இதி',   1. மாD@�ைற உ6Tய'   2. க�ப' ஆவணRக� 
       ஆகியைவ அடRகிV�ளன.  

� க�ப' ஆவணRகளி' க�ப' ரச#ீ, கா�பீ� ஆவணRக�, உDப<தியிட சா=றிதU 
-தரக ப�Tய' ஆகியைவ அடR�	.  

7. சர��கைள எ�<#Z ெச'Qத':  

� சர��கN�கான உ%ைம சா=@ ஆவணRகைள ெபDறபி=, இற��மதியாள� 
க�பலி= வFைக�காக கா<திF�கிறா�. 

� க�ப' வ,# ேச�,தபி= இற��மதியாள� bRக அQவலக<திD�, இற����லி, 
இற��மதி வ%, bRக வ% மD@	 இதர #ைற�க வ%கைளZ ெசQ<தி 
ெபாF�கைள ெபD@� ெகா�கிறா�. 
 
 

16.  ஏD@மதி வணிக �ைறகைள விவ%. 

 

1. விசாரைணகைள ெப@வ# : 

� இற��மதியாள%டமிF,# சர��களின விைல, தர	 மD@	 நிப,தைனகைள பDறிய 
ஒF வணிக விசாரைணைய ஏD@மதியாள� ெப@கிறா�.  

� அத=பி=, ஏD@மதியாள� விDபைன�கான நிப,தைனக�, விDபைன 
ெச'Qநிைல�கால	, சர�� வழR� கால	, பண	 ெசQ<#	 விதிக� ஆகியைவ 

உ�ளடRகிய விைல��ளிைய அ]�பி ைவ�கிறா�. 

2. சர�காைண அ'ல# ேதைவ��றி�பீ� ெப@த' : 

� ஏD@மதியாள�, சர�காைணைய இற��மதியாள%டமிF,# ேநரTயாகேவா அ'ல# 
               ேதைவ��றி�பீ�டகRக� ேபா=ற சிற� �கைம Wலமாகேவா ெப@கிறா�. 

3. கட= கTத	 ெப@த':  

� உ@திப�<த�ப�ட சர�காைண ெபDற பி=, ஏD@மதியாள�, இற��மதியாள%ட	 
ஒF கட= கTத	 அ]�மா@ ேக�கிறா�. 

� கட= கTத	 எ=ப# ஏD@மதியாளரா', இற��மதியாள� மீ# வைரய�ப�ட 
மாD@�ைற உ6Tய' த=னிட	 வF	ேபா# அதD� பண	 தர�ப�	 எ=ற 
இற��மதியாள%= வRகியி= உ@திெமாழி ஆ�	. 

4. ஏD@மதி உ%ம	 அ'ல# அளவ A� ெப@த': 
� ஏD@மதி வணிக	, இற��மதி மD@	 ஏD@மதி (க���பா�) ச�ட	 1947 மD@	 

அ,நிய வாணிப	 (வள�Zசி மD@	 ெநறி�ைற) ச�ட	 1992 இவDறா' 

ெநறி�ப�<த�ப�கிற#. 
� ஏD@மதியாள�, அய'நா�� வணிக ெபா# இய��நF�ேகா அ'ல# ம6டல உ%ைம 

வழR�	 அதிகா%�ேகா �றி�பி�ட பTவ<தி' வி6ண�பி<# உ%ம	 ெபற ேவ6�	. 
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5. அ,நியZ ெசலாவணி ஒJRகாD@ விதிக� பி=பDற�ப�வ# :  

� அ,நியZ ெசலாவணி ஒJRகாD@Z ச�ட	 1947-= பT ஒ?ெவாF ஏD@மதியாளF	, 

சர��களி= �J மதி�பிDகான அ,நியZ ெசலாவணிைய இ,திய ைமய வRகி�� 
�றி�பி�ட கால�ெக�விD�� ெசQ<திவி�வதாக உ@திெமாழி தர ேவ6�	. 

6. க�ப' ஆைண ெப@த':  
� க�ப' ஆைண எ=ப#, அதி' �றி�பி�ட அளX சர��கைள ெபD@� ெகா�Nமா@ 

க�ப' தைலவF�� உ<தரXக� அடRகிய ஒF ஆைணயா�	. 
� ஏD@மதியாள� சா�பாக, க�ப' நி@வன<திடமிF,#, க�ப' �கவ� க�ப' ஆைண 

ெப@கிறா�. 

7. க��மான	, �றியீ� மD@	 அ]�ைக ஏDபா� ெசLத' :  

� ஏD@மதியாள%= உ<தரXகN�� இணRக க��மான	 மD@	 �றியீ� 
ெசLய�பட' ேவ6�	,  

� அ]�ைக �கவ�க� இவDைற K�<தி ெசLவ�. 

8. bர���ப�Tய' ப�Tய' தயா%<த': 

� அ]�ைக �கவ%டமிF,# தகவ' ெபDறபி= அ'ல# சர��கைள க�பலி' 
ஏDறியபி=, ஏD@மதியாள� சர���ப�Tயைல தயா%�க ேவ6�	.  

� ஏD@மதியாள�  மD@	 இற��மதியாளF��மிைடேய ஏDப�ட உட=பா�T=பT இ# 
தயா%�க��கிற#. 

� அய'நா��< -#வ� இதDகான சா=றிதைழ வழR�கிறா�. 

9. bRகவ%< தA�X ெப@த':  

� ஏD@மதியாள� bRகவ% அQவலக<திD� ஏD@மதி வி6ண�ப<#ட= க�ப' ரசதீி= 
W=@ பிரதிகைளV	, ஏD@மதி உ%ம<ைதV	 தரேவ6�	.  

� bRக அதிகா%க� எ'லா சடR��ைறகைளV	 ச%பா�<தபி= ஏD@மதி 
அ]மதிZச�ீ� வழR�கிறா�. 

10. #ைற�க<தள க�டண	 ெசQ<#த' :  

� ஏD@மதிவ% ெசQ<திய�பி= சர��கைள #ைற�க< தள<திD� ெகா6�ெச'ல 
ஏDபா� ெசLய�ப�கிற#.  

� #ைற�க<தள	 எ=ப# க�பலி' சர��கைள ஏD@வதDகான ஒF ைவ�பிடமா�	. 

 

17.  ெகா�கலனா�க	 எ=றா' எ=ன? அத= வைகக� யாைவ? 
 
       சர��கைள ேபா��வர<# ெசLவதி', அ6ைம� கால<தி' ெமZச<த�க 
மாDறRகN	, �=ேனDற�	 ஏD�ப���ளன. இ,த விய<த� வள�Zசிைய ஒ�� 
ெமா<தமாக �றி��	 ெசாDெறாடேர ெகா�கலனா�க	 எ=பதா�	. 

ெகா�கலனா�க<தி= வைகக� 
i) லா%களி' ெகா�கலனா�க	: 

� வ6T� ெப�Tக� ேபா=@ ெப%ய, ெப%ய அளவி' ெகா�கல=க� ெசLய�ப��, 
அவDறி' சர��க� ேபரளவி' க��ம	 ெசLய�ப�கி=றன.  

� இ�ெகா�கல=க� உ�ள# உ�ளவாேற லா%களி' ஏDறி� ெகா6� 
ெச'ல�ப�கி=றன. 

ii) இரயி'களி' ெகா�கலனா�க	: 

� இரயி' Wலமாக சர��கைள� ேபா��வர<# ெசLV	 ேதைவ இF�பி=, 
அதDகாகேவ சிற�பாக அைம�க�ெபDற இரயி' வ6T அT�பைட ச�ட<தி= 
மீ# ெகா�கல=க� ேநரTயாகேவ ஏDற�ப��� ெகா6� ெச'ல�ப�கி=றன.  
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iii) க�ப' ெகா�கலனா�க	:  
� கட' Wலமாக சர��க�, அ]�ப ேவ6Tயதாக இF�பி=, ெகா�கல= க�ப' 

மீ# ேநரTயாக ைவ�க�ப�� ெகா6� ெச'ல�ப�கி=றன. 
� ெகா�கல= க�ப' எ=ப# ெகா�கல=களிலி' இட�ப�ட சர��கைள� 

ெகா6� ெச'வதDெக=ேற சிற�பாக அைம�க� ெபDறைவ ஆ�	.  

iv) விமானRகளி' ெகா�கலனா�க	:  

� க�ப'க� ேபா=ேற, மிக�ெப%ய விமானRகளி' ெகா�கல=க� ெகா6� 
ெச'ல�ப�� உ%ய இடRகளி' ேச��க�ப�கி=றன.  

� ேசF	 இட<தி' ெகா�கல=க� உ�ள# உ�ளவாேற அ]�பீ� ெப@ந%ட	 
ேச��பி�க�ப�கி=றன. 
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