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5 மதி�ெப4 வினா – விைடக% 

1. வணிக9தி: உ+பி!<க% யாைவ ? 
1.   வியாபார	 :  

� ெபா�+கைள ப!மா>ற	 ெச@த� அ�ல� வாAகி வி>ற� வியாபர	 என�ப�	. 
� உ>ப9தியாள�களிட	 இ�(� ெமா9த வியாபா!க%, அவ�களிடமி�(� சி�லைற 

வியாபா!க% ெபா�+கைள� ெபCகி:றன�. 
�  சி�லைற வியாபா!களிடமி�(� Dக�ேவா� ெபா�+கைள வாAகி� ெகா%கி:றன�. 
� உ>ப9தியாள���	, Dக�ேவா���	 இைடேய நிகE	 ெபா�+க% ப!மா>ற9தி� 

ஆ%சா� தைடைய வியாபார	 நF��கிற�. 
2.  ேபா��வர9� : 

� உ>ப9தி�� ேதைவ�ப�	 கGசா ெபா�+கைள ெதாழி>சாைலகI�� எ�9�G 
ெச�ல<	, உ>ப9தி ெச@ய�ப+ட இட9திலி�(� ேதைவ உ%ள இடAகI�� 
ெகா4� ெச�ல<	 ேபா��வர9� பய:ப�கிற�. 

� இத:Jல	 ேபா��வர9� இட9தைடைய அக>C	 பணிைய ெச@கிற�.  
3.  ப4டக�கா�பக	 

� ப�9தி, சண�, உண< தானியAக%,ச��கைர �தலான ெபா�+களி: உ>ப9தி சில 
�றி�பி+ட ப�வகாலAகளி� தா: விைளவி�க� ப�கி:றன. ஆனா�, அவ>றி: 
ேதைவ ஆ4� �Eவ�	 இ���	.     

� ஆ4� �Eவ�	, இ�ெபா�+க% தைடயி:றி கிைட�கG ெச@�, ப4டக�கா�பாக	 
கால9தைடைய நF��கிற�. 

4. வAகி� பணிக% : 
� நிதிேய வணிக9தி: உயி�நாKயா�	. 
� வணிக9ைத ெதாட�(� நட9த, வணிக�கI�� ேதைவயான நிதிைய  வணிக 

வAகிகI	 நிதி நிCவனAகI	 வழAகி வ�கி:றன. 
5.  விள	பர�	 வி>பா:ைமL	 : 

� Dக�ேவா� ச(ைதயி� கிைட��	 ப�வைக�ப+ட ெபா�+கைள� ப>றிய எ�லா 
விபரAகைளL	 அறி(� ைவ9தி��ேபா� என� Mற இயலா�. 

� விள	பர�	, வி>பா:ைமL	 Dக�ேவா���� ெபா�+க% ெதாட�பான எ�லாG 
ெச@திகைளL	, அவ>றி: சிற�கைளL	, எ�9�G ெசா�லி, விழி�ண�Gசி 
ஏ>ப�9�கி:றன. 

6. கா�பீ� : 
� வியாபார9தி� ேதா:C	 இட�பா�களான தF�பிK9த� ம>C	 தி�+� 

ேபா:றவ>றிலி�(�, ஒ� வியாபா! த:ைன� கா9��ெகா%ள ெச@L	 ஏ>பாேட 
கா�பீ� ஆ�	. 

7. தகவ� ெதாட� : 
� உ>ப9தியாள� தம� உ>ப9தி� ெபா�+கைள� ப>றி Dக�ேவா��� 

ெத!ய�ப�9த<	, Dக�ேவா� தா	 வி�		 ெபா�+கைள� ப>றி வி>பவ��� 
ெத!ய�ப�9த<	 தகவ� ெதாட� சாதனAகளான அ*ச� நிைலய	, இைணய	 
ேபா:றைவக% ெப!�	 உதவி!கி:றன.  
 

2. வணிக9தி: தைடக% யாைவ? அைவ எQவாC நF�க�ப�கி:றன? 
         1. ஆ%சா� தைட            (வி.எ4 1-�, வியாபார	 எ:ற தைல�பி� உ%ளைத எEதலா	 ) 

� Dக�ேவா�கேளா� ஒ�பி�	ேபா�, உ>ப9தியாள�க% எ4ணி�ைகயி� 
மிக��ைற(தவ�கேள.  
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� எனேவ, Dக�ேவா!: ேதைவகைள� U�9தி ெச@ய, உ>ப9தியாள�களா� இயலா�.  

� இ(த� �ைறபாேட ஆ%சா� தைட என�ப�	.   

� ெதாழி� வ�Vந� ம>C	 ெதாழி��ைற இைடநிைலயாள�க%, 
உ>ப9தியாள�கI��	 Dக�ேவா���	 இைடேய ேதைவ�ப�	 ெதாட�ைப 
ஏ>ப�9தி இ9தைடைய நF�கி வ�கி:றன�.  

        2. இட9தைட                                                       ( ேபா��வர9� ) 
� ெபா�+க% மிக��ைற(த ஒ� சில இடAகளி� தா: உ>ப9தி ெச@ய�ப�கி:றன. 
   ஆனா�, இதைன� பய:ப�9த வி�		 Dக�ேவாேரா, நா+K: ப�ேவC      
   இடAகளி� வாW(� வ�கி:றன�. உ>ப9தியாைளைரL	, Dக�ேவாைரL	 பி!��	    

   )ரேம இட9தைட என�ப�கி:ற�. 

� இ9தைட, ேபா��வர9தி: Jல	 நF�க� ப�கி:றன.  

         3. கால9 தைட                                                        ( ப4டக கா�பக	 ) 
�  ப�9தி, சண�, உண< தானியAக%,ச��கைர �தலான ெபா�+களி: உ>ப9தி சில 

�றி�பி+ட ப�வகாலAகளி� தா: விைளவி�க� ப�கி:றன. ஆனா�, அவ>றி: 
ேதைவ ஆ4� �Eவ�	 இ���	.     

� ஆ4� �Eவ�	, இ�ெபா�+கைள தைடயி:றி கிைட�கG ெச@�, 
ப4டக�கா�பாக	 கால9தைடைய நF��கிற�. 

         4. இட�பா+�9 தைட                                                       ( கா�பீ� ) 
� ஓ!ட9திலி�(� ம>ெறா� இட9தி>� இ�� ைவ�க ெகா4� ெச�V	 ேபாேதா 

அ�ல� இ�� ைவ9தி���	 ேபாேதா ெபா�+கI��, தF�பிK9த� ம>C	 தி�+� 
ேபா:றைவகளா� இட� ஏ>பட வா@� உ4�.  

� இQவிட� கா�பீ+K: Jல	 நிவ�9தி ெச@ய�ப�கி:றன. 

        5. அறி<சா� தைட                                                    ( தகவ� ெதாட� ) 
� ச(ைத நிலவரAகைள ப>றி9 ெத!(� ெகா%ள �Kயாததா�, Dக�ேவா� மிகG 

சிற(த ெபா�+கைள வாAக �Kயாம� ேபா@விட�M�	.  

� இ� அறி<சா� தைட என�ப�	 

� ச!யான விள	பர	 ம>C	 வி>பா4ைம Jல	 இ9தைட நF�க�ப�கி:ற�. 

        6. நிதி9 தைட                                                         ( வAகி� பணிக% ) 

� உ>ப9தியாள�, Dக�ேவா��� ஏ>ற�ைறயி� எ�லா� ெபா�+கைளL	 உ>ப9தி 
                ெச@� அY�	 அளவி>� நிதி நிைலைம வசதியாக இ�9த� ேவ4�	. 

� நிதி ஆதார	 �ைற(�, வியாபார	 தைட�ப�தேல நிதி9 தைட என�ப�கி:ற�. 

� இ9தைட, வAகி ம>C	 நிதி நிCவனAகளா� நF�க�ப�கி:றன. 

 
3. ெதாழி>சாைலகளி: வைககைள விள��க? 

   ெதாழி>சாைலகைள நா:� வைகயாக� பி!�கலா	 

1. பி!9ெத���	 ெதாழி>சாைல 

      Uமியிலி�(� ேதா4K எ���	 ெபா�+கைள, )@ைம ெச@� பி!9ெத��க� MKய 
ெதாழி>சாைலகI��� பி!9ெத���	 ெதாழி>சாைல எ:C ெபய�. 
(எ.�.) ேவ+ைடயா�த�, மீ:பிK9த�, [ரAக� பணிக%. 

2. மர9 ெதாழி>சாைல 
      Dக�ேவா!: உபேயாக9தி>காக சில தாவரAகI	, மி�கAகI	 வள��க�ப�கி:றன. 
இைவேய மர9 ெதாழி>சாைல என�ப�கி:றன. 
(எ.�.) மீ:வள��, ேகாழி�ப4ைண, ப:றி வள��. 
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3. க+�மான9 ெதாழி>சாைல 
     க+KடAக%, பாலAக%, சாைலக%, அைணக% �தலானவ>ைற� க+ட9 ேதைவயான 
ெபா�+கைள தயா!��	 ெதாழி>சாைல�� க+�மான9 ெதாழி>சாைல எ:C ெபய�. இ� 
பிற 
ெதாழி>சாைலக% தயா!9� வழA�	 சிெம4�, இ�	 ம>C	 எஃ� �தலானவ>ைற� 
பய:ப�9தி� ெகா%I	. 

4. தயா!� ெதாழி>சாைல 
    கGசா� ெபா�+கைள அ�ல� பாதி �K< ெப>ற� ெபா�+கைள, �K<>ற ெபா�+களாக 
மா>ற� MKய ெதாழி>சாைலகைள9 தயா!� ெதாழி>சாைல எனலா	. ப�9தி 
�ணி உ>ப9தி ெச@ய�MKய ஆைல இத>� ஒ� உதாரணமா�	. ஏெனனி� 
கGசா�ப�9திைய, ]லிைழயாக<	 ]லிைழைய ந�ல �ணியாக<	 இ9ெதாழி>சாைல 
மா>Cவதா� இதைன9 தயா!�9 ெதாழி>சாைல எனலா	. தயா!� ெதாழி>சாைலகைள,    
( அ )  ெதாட� ெதாழி>சாைல என<	 ( ஆ ) ஒ:C திர+�	 ெதாழி>சாைல என<	 
பி!�கலா	. 

( அ ) ெதாட� ெதாழி>சாைல: 
    இQவித9 ெதாழி>சாைலயி� கGசா� ெபா�+கைள9 ெதாழி>சாைலயி: 
ஒ��ைனயிலி+�, ப�ேவC நிைலகைள� கட(� �>C� ெப>ற� ெபா�+களாக 
மா>Cகி:றன. இ9ெதாழி>சாைலயி� ெபா�+க% ப�ேவC நிைலகளி� ெதாட�(� 
வ�வதா� ெதாட� ெதாழி>சாைல என அைழ�க�ப�கிற�. 
   (எ.�.) ஆைட, காகித	 ம>C	 ச��கைர தயா!��	 ெதாழி>சாைலக%. 

( ஆ ) ஒ:C திர+�	 ெதாழி>சாைல 

    இQவித ெதாழி>சாைல ப�ேவC ெபா�+கைளG ேசக!9� ஒ:றிைண9�, கைடசி 
நிைலயி� �>C� ெப>ற� ெபா�+களாக மா>Cகி:றன.  
    ேமா+டா� வாகன	, மிதிவ4K, கணி�ெபாறி இத>� உதாரணAகளா�	. 

 

4. ெமா9த வியாபா!களி: நைட�ைற� பணிகைள� �றி�பி�க.  
(1)  ெகா%�த� ம>C	 ஒ:C திர+�த� : 

� பலவைக�ப+ட ெபா�+கைள உ>ப9தியாள�களிடமி�(� வாAகி, இனவா!யாக 
ஒ:Cதிர+K இ�� ைவ9� சி�லைற வியாபா!�� வி>பா�.  

� �றி�பி+ட கால9தி� ம+�	 வி>�	 ெபா�+கைள அ(த(த கால9தி� வாAகி ைவ9� 
வி>பைன ெச@வா�. 

(2)   இ��ைவ9த� அ�ல� ப4டக�கா� : 
�  உ>ப9தி��	, Dக�<��	 இைடேய ஏ>ப�	 கால இைடெவளிைய மனதி>ெகா4�, 

ெபா�+க% கிைட��	 ெபாEேத வாAகி இ�� ைவ9�, பா�கா9�, ச(ைதயி� 
ேதைவ�ப�	 ெபாEெத�லா	 சி�லைற வியாபா!�� சிC சிC அளவி� வியாபார	 
ெச@வா�.  

(3) ேபா��வர9� வசதி அளி9த� : 
� சி�லைற வியாபா!களி: கைடகI��9 ேதைவ�ப�	 ெபாEெத�லா	 வாகனAக% 

Jல	 ெபா�+கைள அY�பி ைவ9�, அY�ைக க+டணAகளி� சி�கன9ைத 
கைட�பிK�கிறா�. 

(4) நிதிவசதிைய த�த� : 
� சி�லைற வியாபா!கI��9 ேதைவ�ப�	 ெபா�+கைள� கடனாக வழAகி, 

வியாபார9ைத� ெப��க வழி வ��பதா� உ>ப9தியாள�களி: நிதிG[ைம மிக<	 
�ைறகிற�. 
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(5) இட�பா�கைள ஏ>ற� : 
� ெபா�+களி: விைலவ FWGசி, ெக+��ேபாத�, ெபா�+களி: அழி<, இ�� 

ைவ�பதா� ஏ>ப�	 பிற இழ�க% அைன9ைதL	 ெமா9த வியாபா!க% ஏ>C� 
ெகா%கி:றன�. 

(6) தர�ப�9�த�, சி�ப	க+�த�, க+�ம	ெச@த� : 
� தர	, வைக, வKவ	  ஆகியவ>றி�� ஏ>ப உ>ப9தி� ெபா�+கைள ெமா9த 

வியாபா!க% தனி9 தனியாக� பி!9�, வைக�ப�9தி வி�கி:றன�.  
� ெப�	 சி�பAகைள, சிC சிC சி�பAகளாக க+�ம	 ெச@�, சி�லைற 

வியாபா!கI�� விநிேயாக	 ெச@�வி�கிறன�. 
 

5. சி�லைற வியாபா!களி: நைட�ைறகைள விள��க. 

          i) வசதிகைள9 த�த� 

  சி�லைற வியாபா!க%, Dக�ேவா� தAகைள எளிதி� அ_கி, தAக% 
ேதைவகைள� U�9தி ெச@� ெகா%ள ஏ�வாக கைடகைள திற�கி:றன�. 

          ii) வி��ப�பK ேத�< ெச@த� 

� Dக�ேவா�களி: ேதைவகைள, சி�லைர வியாபா! ந:� அறி(� ைவ9தி��பா�.  
� எனேவ, அவ�க% வி��ப9தி>ேக>ப ெபா�+கைள9 ேத�(ெத��க, பலவிதமான 

ெபா�+கைள இவரா� வழAக இயVகிற�. 

          iii) தகவ�கைள9 த�த� 

� Dக�ேவா!: ேதைவ��	 வி��ப9தி>�	 ஏ>ற ெபா�+கைள� ப>றிய 
விபரAகைளG ேசக!9� ைவ9�, உ>ப9தியாள�கI�� ெத!வி�பா�. 

� இத: காரணமாக, உ>ப9தியாள�க% Dக�ேவா!: வி��ப9தி>� ஏ>ப, 
ெபா�+களி: வKவ	, தர	, அள<,  �தலானவ>ைற மா>றியைம9� 
ெபா�+கைள9 தயா!9� வழAக �Kகிற�. 

         iv) இட�பா� ஏ>ற� 

� சி�லைற வியாபா!க% ெபா�+களி: அழிவி>�	, விைலG ச!வி>�	 
ெபாC�ேப>C� ெகா%வ�.  

� தFயா� அழி<, தி�+�, தர��ைற<, ெக+��ேபாத� �தலானவ>றா� ஏ>ப�	 
ந+ட9தி>�� ெபாC�ேப>ப�.  

                 v) இ�� ைவ9தV	 க+�ம	 ெசயதV	 

   ெமா9த வியாபா!களிடமி�(� ெப>ற ெபா�+கைள, Dக�ேவா� ேதைவ�ேக>ப, 
தர	 வா!யாக பி!9�	, சிறிய அள<ைடய சி�பAகளாக� க+KL	 வி>பைன 
ெச@வ�.  
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6. �ைறவா!� ப4டக சாைலகI��	 மடA� கைடகI��	 உ%ள 

ேவCபா�க% யாைவ ? 
 
வ.எ
4 

�ைறவா!� ப4டக சாைல மடA� கைட 

1  ஒேர க+Kட9தி�, பல �ைறகIட: 
ெசய�ப�கிற� 

ப�ேவC ப�திகளி�, பல 
கிைளகIட: ெசய� ப�கி:ற�. 
 

2 ெப!ய நகரAகளி: ைமய�ப�திகளி� 
அைம�க�ப�கி:றன. 

ெபா�வாக வாK�ைகயாள�களி: 
வசி��	 இடAகளி: அ�கி� 
அைம�க�ப�கிற�. 

3 எ4ண>ற வைக� ெபா�+க% 
 இA� வி>பைன ெச@ய� ப�கி:றன. 

ஒ�  �றி�பி+ட வைக� ெபா�%கைள 
ம+�ேம இA� வி>பைன ெச@ய� 
ப�கிறன.  
 

4 இ(த ப4டகG சாைலைய ெதாடA�	 
ேபா� பல பிரGசைனகைள ஆர	ப9தி� 
எதி�ெகா%ள ேவ4�	. 

எ�ப�தியிV	 இைத 
ெதாடA�வ� மிக<	 எளி�. அQவாC 
ந+ட	 ஏ>ப�	 ேபா� JK விட<	 
�KL	. 

5 ஓ@வைறக%, சி>C4KG 
சாைலக% ேபா:ற வசதிக% உ%ளன. 

எQவைக வசதிகI	 கிைடயா�. 

6 கட: வி>பைன ெச@வதா�, 
வாரா�கட: எ>ப�கிற�. 

ெரா�க வி>பைன ெச@வதா�, 
வாரா�கட: ந+ட	 எ>ப�வ� 
இ�ைல. 

7 ”�4`சி �த� க�ப� வைர” பல 
வைகயான ெபா�%கைள வாAகி 
வி>பைன ெச@வதா� அதிக �த� 
ேதைவ�ப�கிற�. 

இத>� �ைறவான �தேல 
ேபா�மான�. 
 

 

7. �ைறவா!� ப4டகGசாைலயி: சிற� MCக% யாைவ? 
1) ப�ெபா�% வி>பைன :  

� ஒேர இட9தி�, ஒேர Mைரயி:கீW நம��9 ேதைவயான அைன9� வைக� 
ெபா�+கI	 வி>பைன ெச@ய�ப�கி:றன. 

� �4`சி �த� வாகன	 வைர அைன9��ெபா�+கI	 ஒேர 
இட9தி�கிைட�கி:றன.  

2) ேபரள< ெசய�க% :  

� இ� ஒ� ேபரள< அைம�பா�	. 
� இ(த அைம� நக!: ��கிய வியாபார இடAகளி� அைம(தி���	.  
� விைல அதிக�%ள ெபா�+கேள இA� வி>க�ப�கி:றன. 

3)  வாA�	 வசதிக% :  

� வாகன	 நிC9�	 இட	, சி>C4KG சாைல வசதிக%, ஓ@வைறக% ேபா:ற 
அைன9�� ெபாE�ேபா�� வசதிகI	 இA� உ%ளன. 

� எனேவ, Dக�ேவா�, மனநிைற<டY	, மகிWGசிLடY	 ெபா�+கைள வாAக      
    �Kகிற�. 
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4)  �ைறகளி: ஒ�Aகிைண� :  

� ஒேர உ!ைமயி: கீE	, க+��பா+K>�%I	 அைன9�9 �ைறகI	 
ெசய�ப�கி:றன. 

� ஒQெவா� �ைறL	 தனி9ேத இயAகினாV	 ம>ற �ைறகIட: ெதாட� ெகா%ள 
�Kகிற�.  

� இதனா� எ�லா9 �ைறகI	 ஒ�Aகிைண(� ெசய�பட �Kகிற�. 

5)  [ய விள	பர	 :  

� ஒ� �ைற ம>ெறா� �ைற�� விள	பரமாக அைமகிற�. �றி�பி+ட ெபா�ைள 
வாAக ேவ4�	 எ:ற ேநா�க9�ட: இ�கைட��% DைழL	 Dக�ேவா� ஒ�வ�, 

�  ப�ேவC �ைறகைள� கட(� ெச�V	ேபா�, இ9�ைறகளி� உ%ள ம>ற 
ெபா�+கைள  வாAக9 )4�	 
 

8. �ைறவா!� ப4டகGசாைலயி: ந:ைமக% யாைவ? 
1. ேபரள< ெகா%�த� 

� தயா!�பாள�களிடமி�(� ேநரKயாக� ேபரளவி� சர��கைள� ெகா%�த� 
ெச@வதா�, ெகா%�த� மீதான வ+ட	 ெப>C �ைறவான விைலயி� சர�� 
ெகா%�த� ெச@ய �Kகிற�. 

2.  வாK�ைகய��� வாA�	 வசதிக% 
� தAக% ேதைவகைள நிைறேவ>றி� ெகா%ள, Dக�ேவா� ஒQெவா� கைடயாக ஏறி 

இறAக  ேவ4Kயதி�ைல.  
� ஒேர Mைரயி: கீW அைன9�� ெபா�%கைளL	 வாAகி� ெகா%ளலா	.  
� இதனா�, வாK�ைகயாள!: ேநர�	, உைழ�	 மிGச�ப�கி:றன. 

3. வாA�த� மகிW<ட: நைடெபCகிற� 
� வாகன	 நிC9�	 இட	, சி>C4KG சாைல வசதிக%, ஓ@வைறக% ேபா:ற 

அைன9�� ெபாE�ேபா�� வசதிகI	 இA� உ%ளதா�, மகிW<டY	 
மனநிைற<டY	 வாK�ைகயாள�க% சர�� வாAக �Kகிற�.  

� வாK�ைகயாள�	 கனி<ட: ெகௗரவி�க�ப�வதா� அவ�க% மி�(த மனநிைற<� 
ெபCகி:றன�. 

4. த: விள	பர	 
� ஒ� �ைற ம>ெறா� �ைற�� விள	பரமாக அைமகிற�.  
� ஒ� �றி�பி+ட ெபா�ைள வாAக ேவ4�	 எ:ற ேநா�க9�ட: இ�கைட��% 

DைழL	 Dக�ேவா� ஒ�வ�, ப�ேவC �ைறகைள� கட(� ெச�V	ேபா�, 
இ9�ைறகளி� உ%ள ம>ற ெபா�+கைள  வாAக9 )4�	 

5. ைமய இடவைம� 
� ெபா�வாக9 �ைறவா!� ப4டகGசாைலயான� நக!: ைமய� ப�தியி� தா: 
     அைம(தி���	. 
� பிற ஊ�களிலி�(� வ(� ெச�V	 ம�கI�� ைமய இடவைம< சிற(த பய:    
   அளி�கி:ற�. 

6.   ேபரளவி� இயA�தலினா� ந:ைமக% 
� ேபரளவி� ெசய�ப�தலி: எ�லா ந:ைமகI	 கிைட�கி:றன. 
� ேத�(த வ�Vந�கைள நியமி9�, அவ�களி: �ைணெகா4� வியாபார	 

ெச@ய�Kகிற�. 
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9. அ*ச� வழி வாணிக9தி: சிற� MCக% யாைவ? 

         1. வாK�ைகயாள�கIட: ெதாட� 
� நா� �Eவ�	 Dக�ேவா� பரவியி��பதினா�, வாA�பவ�கI��	, 

வி>பவ�கI��	 இதி� ேநரK9 ெதாட� இ�ைல.  
� அவ�க% அைனவ�	 தம��9 ேதைவயான� ெபா�+கைள அ*ச� Jல	 

ஆைணயி+�� ெப>C� ெகா%ள�Kகிற�. 

         2. விள	பர	 
� ெதாைல�கா+சி, வாெனாலி, ெச@தி9தா%க%, ப�வ இதWக% ேபா:றைவகளி: 

Jல	 எ�லா இடAகI��	 பரவலாக விள	பர	 ெச@ய�ப�கி:றன. 

         3. �கவ!� ப+Kய� தயா� ெச@த� 
� �த� பணியாக �கவ!� ப+Kய� ஒ:ைற அ*ச�வழி வாணிக	 தயா� 

ெச@கி:ற�. 
� இதி� வாAகவி���	 வாK�ைகயாள�களி: ெபய�க%, �கவ! ேபா:ற 

விவரAக%  �றி�க�ப+K���	 

         4. சர�� ஆைணகைள� ெப>C சர�ைக அY�த� 
� சர�கY�ப� ேகா�	 ஆைணகைள� ெப>ற<ட:, சர��கைள �ைறயாக� க+�ம	 

ெச@ய�ப+�, பதி<� பா�ச� அ*ச� வழிேயா அ�ல� பதி< 9தக அ*ச� 
வழிேயா வாK�ைகயாள�கI�� அY�ப�ப�கிற�.  

         5. ெபா�9தமான� ெபா�+க% 
� தர�ப�9த�ப+�, வாணிக� ெபய!ட�ப+ட சர��க% ம+�ேம அ*ச� வழி Jல	 

வாணிக	 ெச@ய சிற(தைவயாக உ%ளன.  
 

   10. Dக�ேவா� M+�ற<� ப4டகGசாைலயி: ந:ைமக% யாைவ ?  
        1.  M+�ற<� ப4டகGசாைலயி: பA� �ைற(த மதி�பி� இ��பதா�, ச�தாய9தி: 
             நலி(த பி!வின�	 அத: உC�பினராகி அத: பயைன� ெபற �Kகிற�. 
         2.  ‘ஒ�வ��� ஒ� வா��’ எ:ற ேகா+பா� பி:ப>ற�ப�வதா�, ம�களா+சி �ைறயி� 
             இ� இயA�கிற�. 

2.  கல�படம>ற ெபா�%க% வழAக�ப�கிற�.  
3. த+��பா� மி�(த காலAகளி� Mட, விைல ஏ>ற�ப�வதி�ைல.  
4. �ைறவாக எைட ேபா�த�, தவறான எைட�க�ைல� பய:ப�9�த�,  

ேபா:ற ேந�ைமய>ற �ைறக% இ��பதி�ைல. 
         6.  உC�பின�க% தாAக% வாA�	 சர�கி: அK�பைடயி� ேமgதிய	 ெபCவதா�, 
            அவ�களி: ெதாட�(த ஆதர< கிைட9திட வழி பிற�கிற�. 
         7.  ெபா�வாக ெரா�க9தி: அK�பைடயிேலேய வி>பைன நிகWவதா�, வாரா�கடனா� 
             ஏ>ப�	 ந+ட	 தவி��க�ப�கிற�. 
         8.  இ(தியாவி� M+�ற<G சAகAக% �>றிV	 அர[ ஆதர<ட: இயA�கி:றன. 
             

   11. இற��மதி வணிக �ைறகைள விவ!. 

1. வியாபார விசாரைண :  

� இற��மதி ெச@L	 எ4ண�%ளவ�, ஏ>Cமதி ெச@ய இ��பவ�களிட	 
ெபா�%களி: விைல, தர	, வKவைம�, அள<, பண	 ெசV9�	 �ைறக%, 
ெபா�% வழAக� நிப(தைனக% இவ>ைற�ப>றி விசாரைண ெச@கிறா�.  
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� ஏ>Cமதியாள�, அQவிசாரைண�� பதி� அY�கிறா�. இைவ விைல�%ளி 
எ:C அைழ�க�ப�கி:றன.  

2. இற��மதி உ!ம	 ம>C	 பA� அளைவ ெபCத�:  

� ெபா�%கைள இற��மதி ெச@வ�, இற��மதி ம>C	 ஏ>Cமதி (க+��பா�) ச+ட	 

1947 க+��ப�9�கிற�. 

�  இற��மதி ெச@ய வி�	வ�, உ!ம	 வழA�	 �ைறயிடமி�(� உ!ம	 ெபற 
ேவ4�	. 

3. அ(நியG ெசலாவணிைய� ெபCத�: 

� இற��மதியாள� உ!ம	 ெப>ற பிற�, ேதைவயான அ(நியG ெசலவாணிைய� 
ெபCவத>� ஏ>பா�க% ெச@ய ேவ4KL%ள�. 

� இ(தியாவி�, இ(திய ைமய வAகி அ(நியG ெசலாவணி பய:பா+ைட 
ெநறிப�9�வத>� அதிகார	 ெப>C%ள�. 

4. சர��9 ேதைவ�கான �றி�பீ� அ�ல� ஆைண பிற�பி9த� :  

  இற��மதி ெச@ய�ப�	 சர��க% ப>றிய �E விபரAக% அடAகிய, சர��9 
ேதைவ�கான �றி�பீ� அ�ல� ஆைணைய பிற�பி�கிறா�.  

5.  கட: கKத	 ெபற ஏ>பா� ெச@த�: 

     இற��மதியாள!: மீ� ஏ>Cமதியாள� வைரL	 மா>C�ைற உ4Kய� 
த:னிட	 வ�	ேபா� அத>� பண	 தர�ப�	 எ:C, இற��மதியாள�ைடய 
வAகியி: உCதிெமாழிேய கட: கKதமா�	.  

6. சர��கைள எ�9�G ெச�Vத�:  

� சர��கI�கான உ!ைம சா:C ஆவணAகைள ெப>றபி:, இற��மதியாள� 
க�பலி: வ�ைக�காக கா9தி��கிறா�. 

� க�ப� வ(� ேச�(தபி: இற��மதியாள� [Aக அVவலக9தி>�, இற���Mலி, 
�ைற�க வ!கைளG ெசV9தி ெபா�+கைள ெப>C� ெகா%கிறா�. 

 

12. ஏ>Cமதி வணிக �ைறகைள விவ!. 

1. விசாரைணகைள ெபCவ� : 

   இற��மதியாள!டமி�(� சர��களின விைல, தர	 ம>C	 நிப(தைனகைள 
ப>றிய ஒ� வணிக விசாரைணைய ஏ>Cமதியாள� ெபCகிறா�.  

2. சர�காைண அ�ல� ேதைவ��றி�பீ� ெபCத� : 

   ஏ>Cமதியாள�, சர�காைணைய இற��மதியாள!டமி�(� ேநரKயாகேவா அ�ல� 
               ேதைவ��றி�பீ+டகAக% ேபா:ற சிற� �கைம Jலமாகேவா ெபCகிறா�. 

3. கட: கKத	 ெபCத�:  

   உCதிப�9த�ப+ட சர�காைண ெப>ற பி:, ஏ>Cமதியாள�, இற��மதியாள!ட	 
ஒ� கட: கKத	 அY�மாC ேக+கிறா�. 

4. ஏ>Cமதி உ!ம	 அ�ல� அளவ F� ெபCத�: 
   ஏ>Cமதியாள�, அய�நா+� வணிக ெபா� இய��ந��ேகா அ�ல� ம4டல 
உ!ைம வழA�	 அதிகா!�ேகா �றி�பி+ட பKவ9தி� வி4ண�பி9� உ!ம	 ெபற 
ேவ4�	. 

5. அ(நியG ெசலாவணி ஒEAகா>C விதிக% பி:ப>ற�ப�வ� :  

  அ(நியG ெசலாவணி ஒEAகா>CG ச+ட	 1947-: பK ஒQெவா� ஏ>Cமதியாள�	, 

சர��களி: �E மதி�பி>கான அ(நியG ெசலாவணிைய இ(திய ைமய வAகி�� 
�றி�பி+ட கால�ெக�வி>�% ெசV9திவி�வதாக உCதிெமாழி தர ேவ4�	. 
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6. க�ப� ஆைண ெபCத�:  
   க�ப� ஆைண எ:ப�, அதி� �றி�பி+ட அள< சர��கைள ெப>C� ெகா%IமாC 
க�ப� தைலவ��� உ9தர<க% அடAகிய ஒ� ஆைணயா�	. 

7. க+�மான	, �றியீ� ம>C	 அY�ைக ஏ>பா� ெச@த� :  

� ஏ>Cமதியாள!: உ9தர<கI�� இணAக க+�மான	 ம>C	 �றியீ� 
ெச@ய�பட� ேவ4�	,  

� அY�ைக �கவ�க% இவ>ைற U�9தி ெச@வ�. 
 

   13. ப�ேவC வைகயான ப4டக கா�பகAகைள விவ!. ( ஏேதY	 ஐ(� எEதினா�   

        ேபா�மன� ) 

உ!ைமயாள� அK�பைடயி� ப4டகசாைலகளி: வைகக%: 

   தனியா� ப4டகசாைல:  

          ெப!யள< உ>ப9தியாள�க%, ெமா9த வியாபா!க% ம>C	 ஏல வி>பைனயாள� 
ஆகிேயா�, ெதாட�(� சரீாக ெபா�+கைள வழA�வத>காக தAகIைடய ெசா(த 
ப4டகசாைலகைள ைவ9தி��கிறா�க%. 

ெபா� ப4டகசாைல :  

        சி�லைற வியாபா!க%, ெமா9த வியாபா!க%, ெபா�% இ�� 
ைவ9தி��ேபா� ம>C	 ெபா�ம�கI�� ைவ�பி�த� ேசைவ ெச@வத>காக  
ெதாடAக�ப+�%ளன. இQவைக ப4டகசாைலகளி� ைவ�பி+ட ெபா�+கI�� வாடைக 
ெபCவ�ட: பா�ைவயி�த�, க+�மான	 ெச@த�, க�பலி� ஏ>Cத� ம>C	 ப+Kய� 
தயா!9த� ேபா:ற ேசைவI�� ேசைவ�க+டண�	 ெபCகி:றன. இைவ இ��பாைத 
ம>C	 ெந�*சாைலக% உ%ள ��கியமான இடAகளி� அைம�க�ப�கி:றன. 

M+�ற< ப4டகசாைல:  

         இQவைக ப4டக சாைலக% உC�பின�க% ம>C	 உC�பினர�லாேதா!: 
வசதி�காக அைம�க�ப�கிற�. ஆ�வ�%ளவ�க% இQவித M+�ற< சAகAகைள 
ஏ>ப�9தி உC�பின�களாகி:றன�.  

ேசைவயி: அK�பைடயி� ப4டகசாைலகளி: வைகக%: 

1. பிைணய கா� ப4டகசாைல:  

          இQவைக ப4டக சாைலக%, அரசிட	 உ!ம	ெப>C, ப4டAகைள 
பிைணய9தி: அK�பைடயி� கா�பகAகளி� ைவ9தி�(� ெகா��க எ>C� 
ெகா%ள�ப�கிற�. இற��மதி ெச@ய�ப+ட சர��க%, [Aகவ! க+�	 வைர ப4டக 
கா�பக9தி� ைவ9தி��க�ப�கி:றன. [Aகவ! க+Kய பிற�தா: ப4டகசாைலயிலி�(� 
சர��க% எ�9�Gெச�ல அYமதி�க�ப�	. இQவைக ப4டகசாைலக% �ைற�க9தி: 
அ�கி� அைம�க�ப+K���	.  

2. ெபா� ெபா�% ப4டகசாைல:  
           சிற�பாக பா�கா�க�பட ேவ4Kய ெபா�+கைள9 தவிர, ம>ற ெபா�+க% யா<	 
இ�ப4டகசாைலயி� இ+� ைவ�க�ப�	. எனேவ, இ�ப4டக சாைலகைள [��கமாக 
இைள�பாCமிட	 என<	 Mறலா	. இQவைக ப4டகசாைலகைள உ>ப9தியாள�க%, ெமா9த 
ம>C	 சி�லைர வி>பைனயாள�க% பய:�9தி� ெகா%கி:றன�. 

3. சிற� ெபா�% ப4டகசாைல:  
           இQவைக ப4டகசாைலக% ைகயிைல, ப�9தி, க	பளி ஆகிய சிற�பான 
ெபா�+க% பா�கா�பாக ைவ�க�பட ேவ4K அத>ெக:ேற பிர9ேயகமாக க+ட�ப+� 
பய:ப�9த�ப�	. 
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4. �ளி�பதன ப4டகசாைல :  

           சிலவிதமான ெபா�+க% எதி�கால Dக�<�காக �ளிi+ட9தி� ைவ9தி��க 
ேவ4KL%ள�. உ.	. பழAக%, மீ:, இைறGசி, �+ைட. 

5. திற(த ெவளி கிடA� : 

          இQவைக கிடA�க% அெம!�காவி� அதிக வரேவ> ெப>றி��கிற�. 
வAகிகளிடமி�(� நிதி உதவி ெபCவத>காக இQவைக கா�பAகளி� ெதாழி� 
வ�Vந�க%, ெமா9த ம>C	 சி�லைற வியாபா!க% ெபா�%கைள இ+� ைவ�கி:றன�.  

6. வ F+� உபேயாக ெபா�+க% ப4டகசாைல :  

          கிராம�றAகளி� விவசாயிக% தAகள� எதி�கால9 ேதைவ��, விவசாய� 
ெபா�+கைள இ�ப4டக9தி� பா�கா�பாக ைவ9தி��கி:றன�.  

7. தானிய )�கிக%  :  

          இ� ஒ� நவ Fன�ைற ப4டக பா�கா�பா�	. இ	�ைறயி� மிக அதிக அள<  
     தானியAக%, தானிய )�கிகளி� பா��கா�பாக ைவ�க�ப�கிற�. 
 
 

14. ைமய வAகியி: பணிகைள விள��க. 
iபா@ ேநா+� ெவளியி�த�:  
              இ(திய ைமய வAகி ஒ� iபா@ ேநா+�, ஒ� iபா@ நாணய	 ம>C	 அத>� 
�ைற(த நாணயAகைள9 தவிர, அைன9� iபா@ ேநா+�கைளL	 அGசி+� 
ெவளியி�வத>கான தனி அதிகார	 உைடய�.  
2. அரசி: வAகிய�:  
              இ(திய ைமய வAகி, அரசி: வAகியராக<	, �கவராக<	 ெசய�ப�கிற�. 
இ� கீWக4ட ேசைவகைள வழA�கிற�. 

      அ. அரசி: ெரா�க� ைகயி��ைப ைகயாIத� ம>C	 ேப_த�. 

ஆ. அரசி: சா�பாக பண9ைத ெபCத� ம>C	 ெசV9�த�. 

இ. அர[ ப9திரAகைள வாA�த� ம>C	 வி>ற�. 

ஈ. அரசி: சா�பாக க�kல உ4Kய�கைள வி>பைன ெச@த�. 

   வAகிய�களி: வAகி:  
           வAகி ஒEAகா>CG ச+ட	 1949-:பK, ஒQெவா� வAகிL	, இ(திய ைமய 

வAகியிட	 ஒ� �றி�பி+ட �ைற(தப+ச ெரா�க ைகயி��ைப ைவ9தி��ப� 
க+டாயமா�	. இைத9தா: ெரா�க இ�� வ Fத	 எ:கிேறா	. 

          ப+KயலிV%ள வAகிக%, இ(திய ைமய வAகியிடமி�(� கட: உதவி 
ெபறலா	. இQவாறாக இ� வAகிய�களி: வAகியாக ெசய�ப�கிற�. 
கட: க+��பா+டாள�:  
          நா+K� சரீான விைலவாசிகைள ேப_வத>காக, இ(திய ைமய வAகி பண� 
ழ�க9ைதL	, கடைனL	 க+��ப�9�கிற�. பி:வ�	 �ைறகைள ைகயா4� 
இQவAகி, வணிகவAகிக% வழA�	 கடைன க+��ப�9�கிற�. 

ப�வைக கட: க+��பா+� �ைறக%: 

1. கடனள< க+��பா+� �ைறக%: 
   இ	�ைறயி� ைமய வAகி, வணிக வAகிகளா� அளி�க�ப�	 கட: அளைவ 
கீWக4ட க�விகளி: Jல	 க+��ப�9�கிற�. 

அ. வAகி வ Fத	 :  

            இ� உ4Kய�கைள, வAகிக%, ம9திய வAகியிட	 வ+ட	 ம>C	 மCவ+ட	 
    ெச@L	, கழி< வ Fத9ைத �றி�கிற�.  

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 12 of 20 

 

 

ஆ. ெவளிஅAகாK நடவK�ைகக% :  
           ம9திய வAகியான� ேநரKயாக ெவளி அAகாKகளி� அர[ ப9திரAகைள 

வாA�தV	, வி>றV	, ெவளி அAகாK நடவK�ைகக% என�ப�கிற�.  
          பணவ F�க9தி: ேபா� ைமய வAகி ப9திரAகைள வி>கிற�. பணவா+ட9தி: ேபா� 

ைமய வAகி ப9திரAகைள வாAகி, வணிக வAகிகI�� ெரா�கமளி�கிற�. 

இ. ச+டU�வ ெரா�க வ Fத மாCத� :  

           ஒQெவா� வணிக வAகிL	 த:னிட�%ள ெமா9த இ+� ைவ�களி: அளைவ     
    ெபாC9� ஒ� �ைற(தப+ச ெரா�க ைகயி��ைப இ(திய ைமய வAகியிட	 இ+�  
    ைவ9தி��க ேவ4Kய� அவசிய	. பணவ F�க கால9தி� இQவ Fத	 உய�9த�ப�கிற�.  
    பணவா+ட9தி:ேபா� இQவ Fத	 �ைற�க�ப�கிற�. 
 

15. வணிக வAகிகளி: �த:ைம� பணிகைள விவ!�க<	. 
அ. ைவ�கைள ஏ>ற� : 
              ெபா� ம�களிடமி�(� ப�ேவCவைகயான ைவ�கைள ஏ>C� ெகா%கி:றன. 
ைவ�க% நா:� வைக�ப�	.  

i) நிைல ைவ� அ�ல� கால ைவ�� கண�� : 
         ஒ� �றி�பி+tட கால9தி>� பண	 இ+� ைவ�பி� ைவ�க�ப+டா�, 
அவ>ைற நிைல ைவ� எ:கிேறா	. இQைவ�க% இ+� ைவ��	 கால9தி>� 
ஏ>ப அத: வ+K வ Fத	 அைமகிற�. நிைல ைவ�பாள� இதைன� பிைணயமாக 
ைவ9� கட: ெபறலா	. 

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

கண�கி� எ9தைன �ைற ேவ4�மானாV	 பண9ைத ெசV9தலா	. ஆனா� 
வார9தி� ஒ�  �ைறேயா அ�ல� இ� �ைறேயா தா: பண9ைத தி�	ப எ��க 
�KLம. 

iii) நட� ைவ�� கண�� : 
            இதைன வர	%ள கண�� எ:C	 Mறலா	. இ�கண�கி� வAகி 

ேநர9தி� எ�ேபா� ேவ4�மானாV	 பண9ைத ேபாடேவா தி�	ப எ��கேவா �KL	. 
இத>� வ+K ஏ�	 த�வ� இ�ைல. இQவைக� கண��க% வியாபா!க%, நிCமAக% 
ம>C	 ெபா� அைம�கI�� மிக உபேயாகமாக உ%ள�.  

iv) ெதாட� ைவ� : 
              இ�கண�கி� இ+� ைவ�பாள� ஒ� �றி�பி+ட கால9தி>�, ஒ� �றி�பி+ட 
ெதாைகைய, ஒQெவா� மாத�	 இ+� ைவ�கிறா�. �றி�பி+ட கால�ெக� �K(தபி: 
தா: இ+� ைவ9த பண9�ட: அத: மீ� வ+KL	 அவ� தி�	ப�ெபCகிறா�. இவ>றி>� 
வ+K வ Fத	 அதிக	.  

ஆ. கட: ம>C	 �:பண	 வழA�த� : 
i) கட:க% : 

       பிைணயAகளி: அK�பைடயி� வAகிக% �Cகிய, ம9திய ம>C	 நF4டகால� 
கட:கைள வழA�கிற�. 

ii) ெரா�க� கட:க% : 
        இQவைக ஏ>ப+K� வAகி தன� வாK�ைகயாள��� ஒ� �றி�பி+ட அள<  
வைர பண	 கட: ெபற அYமதி�கிற�.  

iii) ேம�வைர� ப>C : 
        நட�� கண�� ைவ9தி��ேபா� தAக% கண�கிV%ள பண9தி>� ேம� ஒ� 
�றி�பி+ட அள< வைர பண9ைத மிைக� ப>றாக எ�9�� ெகா%வத>கான ஒ� 
உட:பாடா�	.  
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iv) உ4Kய�க% வாA�த�, ம>C	 கழி<ெச@த� : 
                   வAகிக% உ4Kய�கைள வாK�ைகயாள!: சா�பாக� ெப>C வlV��     
    அY�கிற�. உ4Kய� மC� ஏ>ப�	ேபா� வAகியான� உ4Kய� ெதாைகLட:   
    ெசல<9 ெதாைகL	 ேச�9� வாK�ைகயாள!டமி�(� வlலி�கிற�. 
 
 

16. காேசாைலயி: த:ைமகைள� MCக. 
i) காேசாைல எ:ப� ஓ� எEத�ப+ட ஆவண	 : 
         ெப:சிலா� எEத�ப�வ� அYமதி�க�ப�வதி�ைல. ேபனாவி� எEத  
     ேவ4�ெமன வாK�ைகயாளைர, வAகி ேக+�� ெகா%கிற�.  
ii) நிப(தைனய>ற ஆைண :   காேசாைல பண9ைத ெசV9த ஆைணயி�	 ஒ:றாக9தா: 

இ��கேவ4�ேம தவிர, நிப(தைன எைதL	 தாAகியதாக இ��க� Mடா�. 
 

iii) �றி�பி+ட வAகிய� மீ� எEத�ப�வ� : 
           காேசாைல �றி�பி+ட வAகிய� மீ�தா: எEத�பட ேவ4�ேம தவிர, தனிநப� 

மீேதா, நிCவன9தின� மீேதா எE�த� Mடா�. 
iv) �றி�பி+ட ெதாைக ம+�	 : 
            வAகியரா� தர�ப�மாC ஆைணயிட�ப+ட பண	 அ�ல� ெதாைக, ெதளிவாக� 

�றி�பி+ட ெதாைகயாக<	, பணமாக<	 ம+�ேம இ�9த� ேவ4�	. 
v) எE�ேவா� ைகெயE9� : 
             காேசாைலைய எE�பவ� வAகிய!ட�%ள மாதி!� ைகெயE9�ட: ஒ9�  
     இ���	 வைகயி�, தன� ைகெயா�ப9ைத ெதளிவாக இடேவ4�	. 
vi) ேக+�	 ேபா� தர�பட ேவ4Kய� : 
           காேசாைலயி� �றி�பி+�%ள ெதாைக, ேக+�	ேபா� ம+�ேம தர�பட ேவ4�	. 

ேக+க�படாத காேசாைல�� பண	 தர�பட ேவ4Kய� இ�ைல. 
vii) பண	 ெபC	 நப� ஒ� �றி�பி+ட நபராக இ��க ேவ4�	 : 
         யா��� பண	 தர�பட ேவ4�ேமா அவர� ெபய� ெதளிவாக �றி�பிட ேவ4�	.  

 
 

17. கா�பீ+K: த9�வAக% யாைவ ? அ�ல� கா�பீ+K: ேகா+பா�க% 
யாைவ? 

         (அ) கா�பீ� ெபCநல: :  
∗ கா�பீ� ெபCநல: எ:ப� �றி�பி+ட நிதி சா�(த அ�கைற இ��க ேவ4�	. 
∗ கட�சா� கா�பீ+K� ந+ட	 ஏ>ப�	 ேநர9தி�, கா�பீ� ெப�நல: இ��க 

ேவ4�	. 
∗ தF�கா�பீ+K� கா�பீ� ெபCநல:, ஒ�ப(த	 ஏ>ப�	 ேபா�	, ந+ட	 ஏ>ப�	 

ேபா�	 இ��க ேவ4�	. 
∗ ஆனா�, ஆL% கா�பீ+�Cதியி�, கா�பீ+� ெபCநல: கா�பீ� ஒ�ப(த	 ெச@L	 

ெபாEேத இ�9த� ேவ4�	. 
         (ஆ)  மி�க ந	பி�ைக : 

        கா�பீ� மி�க ந	பி�ைக அK�பைடயிலான ஒ�ப(த	 ஆ�	. இதி� கா�பீ� 
ெபCந� ம>C	 த�ந� இ�வ�	 அைன9� க��ெபா�% உ4ைமகைளL	 
ஒ�வ��� ஒ�வ� ெவளி�ப�9திட ேவ4�	. 
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         (இ)  ஈ+�Cதி :  
                     ஒ�வ��� ஏ>ப�	 உ4ைமயான ந+ட9ைத ஈ�ெச@வைதேய ஈ+�Cதி ஆ�	. 

ஈ+�Cதி ேகா+பா�, ெசா9�� கா�பீ+K>� ம+�	 ெபா�(�	. எ(த lWநிைலயிV	 
கா�பீ� ெபCந� உ4ைம ந+ட9தி>�� M�தலாக எைதL	 ெப>Cவிட �Kயா�. 

         (ஈ) அ4ைம� காரண	 :  
      ஓ� இழ� ஏ>பட கா�பீ� ெச@ய�ப+ட இட� அ4ைம� காரணமாக இ�(தா� 
ம+�ேம ஒ�ப(த�பK கா�பீ� த�ந� ெபாC�பாவா�. 

         (உ) பகி�(தளி9த� :  
       கா�பீ� ெபCந�, த: ெசா9தி: மீ� ஒ:றி>� ேம>ப+ட கா�பீ� த�ந!ட	 
கா�பீ� ெச@தி�(தா�, ஏ>ப�	 இழ�பிைன ெதாைக�� ஏ>ப, விகிதாசார 
அK�பைடயி� அவ�கI��% பகி�(� அளி9த� ேவ4�	. 

         (ஊ) பகர உ!ைம : 
       பகர உ!ைம எ:ப� கா�பீ� ெபCந�, தன�� ஏ>ப+ட இடைர கா�பீ� த�ந� ஈ�  
ெச@வ�ட:, இட� ெதாட�பான அைன9� உ!ைமகைளL	 கா�பீ� த�ந��� மா>றி9 
த�வதா�	. 

18. கா�பீ+Kைன தனியா� மயமா��தலா� ஏ>ப�	 பய:க% யாைவ? 
1. ேவைலவா@� அதிக!�கிற� 
      பல நிCவனAக% கா�பீ� �ைறயி� Dைழவதா� அதிகமான ேபா+K ஏ>ப�கிற�. 
நிCவனAக% அதிக!�பதா� ேவைல வா@�க% அதிக!9�, நா+K� ேவைலயி�லா 
தி4டா+ட�	 ஒழிL	. 

2. �ைமைய� �9�த� 
       அத: ெசய�பா� அதிக!�கிற�. ேமV	, பல திய தி+டாவணAக% 
அறி�க�ப�9த�ப+�, பழைமயான கா�பீ� நடவK�ைகக% �ைம�ப�9த�ப�	. 

3. சிற�பான ேமலா4ைம திற: 
      நிைறய உ%நா+� ம>C	 அய� நா+� நிCவனAக% இ9�ைறயி� ஈ�ப+�, 
ேமலா4ைம9 திறைன அதிக!9�, சிற�பான ேசைவைய, கா�பீ� ெபCந�கI�� 
அளி�பா�க%. 

4. [த(திரமான ெசய�பா� 
     எ(த ஒ� �KைவL	 விைரவாக எ��க வா@�%ள�. �K<க% விைரவாக 
எ��பதனா� கா�பீ� ெபCந�க% பய: அைடகி:றன�. 

5. Dக�ேவா� ேதைவக% ம>C	 ேசைவக% 
      Dக�ேவா�க% அவ�கI�� அதிகமாக9 ேதைவ�ப�வதனா�,அவ�களி: ேசைவ 
மன�பா:ைமL	 அதிக!�கிற�. 

 

19. விள	பர9தி: ந:ைமக%, �ைறபா�க% யாைவ ? 
   விள	பர9தி: ந:ைமக% 
1. உ>ப9தியாள�கI�� ஏ>ப�	 ந:ைமக% 

i) ெபா�ளி: வி>பைன அளைவ அதிக!�க<	. உ>ப9திG ெசலைவ� 
        �ைற�பத>�	 வழி வைக ெச@கிற�.  

ii) ச(ைத��% திய ெபா�+க% எளிதாக அறி�க	 ெச@ய�ப�கி:றன. 

iii) சர��கI��� கைழL	, ந>ெபயைரL	 உ�வா�கி9 த�கிற�. 

iv) சி�லைற வி>பைன விைலையG சரீா��கிற�. 

v) தயா!�பாள�கI��	, Dக�ேவா�கI��	 இைடேய ேநரK9 ெதாட�ைப அைம9�9 
        த�கிற�. 
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2. ெமா9த வியாபா!க% ம>C	 சி�லைற வியாபா!கI�� ஏ>ப�	 ந:ைமக% : 

i) ப4ட9தி: தர9ைத Dக�ேவா�க% அறியG ெச@கிற� ஆதலா� ெமா9த 
    வியாப!கI��	, சி�லைற வியாபா!கI��	 வி>பைன� பணி எளிதாகிற�. 

ii) வி>பைன, விைரவாக நைடெபCவத>�	 அதிக!�பத>�	 உத<கிற�.     

iii) ெபா�I��!ய விபரAகைள ந:� ெத!ய�ப�9�கிற�. 

3. Dக�ேவா�கI�� ஏ>ப�	 ந:ைமக% :  

i) ஒ� ப4ட9தி: விைல, தர	 ப>றிய தகவ�கைள9 த(�, Dக�ேவா� ப4ட9ைத9 
ேத�< ெச@வத>� ெப!�	 உத<கி:றன. 

ii) ப4டAக% எ�ெபாE�, எA� கிைட��	 எ:பைத ெத!வி�கிற�.  

iii) ப�ேவC வைகயான மா>C� ெபா�+களி: பய:கைளL	, �ைறகைளL	  
ஒ�பி+�� பா��க Dக�ேவா�கI�� வா@� அளி�கிற�. 

4. வி>பா4ைமய��� ஏ>ப�	 ந	ைமக% : 

i) ப4டAகைள� ப>றிய தகவ�கைள Dக�ேவா�கI�� �:M+Kேய ெத!வி�கிற�. 
இதனா� வி>பா4ைமய!: பணி எளிதா�க�ப�கிற�. 

ii) ஒ� ப4ட9ைத� ப>றிய தகவ�கைள விள	பர	 Dக�ேவா�கI�� ஏ>கனேவ 
ெத!வி9� வி�வதா� வி>பா4ைமய!: காலேநர	 ேசமி�க�ப�கிற� 

5. ச�தாய9தி>� ஏ>ப�	 ந:ைமக% : 

i) இத:Jல	 ேபரள< உ>ப9தி�� வழிவ�9�, பல ம�கI�� ேந��கமாக<	, 
         மைற�கமாக<	 அதிக ேவைல வா@�கைள� ெகா�9� உத<கிற�. 

ii) ெச@தி9�ைற�� அதிக வ�மான	 இத:Jல	 கிைட�கிற�. இதனா� �ைற(த 
         விைலயி� ெச@தி9தா%க% ம�கI��� கிைட�கி:றன. 

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

I) ம�க% உ4ைமயிேலேய வாAக நிைன9திராத ப4டAகைளL	, வாAக ேவ4Kய 
நி��ப(த9ைத விள	பர	 உ4டா��கிற�. 

II) விள	பரG ெசல<கI	 ெபா�%களி: விைலயி� ேச��பதா�, ப4டAகளி: 
விைல அதிகமாகிற�. Dக�ேவாேர அைத ஏ>கேவ4KL%ள�. 

iii) ஒ� �றி�பி+ட நிCவன� ெபா�I�� அKைமயா�	 நிைலைய ஏ>ப�9�கிற�. 

       (ஆ) ச�தாய	 சா�(த �ைறபா�க% : 

i) ெப�	பாலான விள	பரAக% மிைக�ப�9த�ப+டதாக இ��பதா�, விள	பர9தி� 
Mற�ப+ட ந:ைமக% Dக�ேவா��� �Eைமயாக ேபா@ ேச�வதி�ைல. 

ii) விள	பர9தி: Jல	 ப9தி!ைககI�� அதிக வ�மான	 கிைட�பதா�, 
ெச@தி9தா%க% பாரப+சமாக நட(�ெகா%ள வா@�%ள�. 

        (இ) ஒE�க	 சா�(த �ைறபா�க% : 

i)    ம�கIைடய உட�நிைலைய� பாதி��	 ப4டAகைளL	 வாAகி உபேயாகி�க 
விள	பர	 )4�தலாக உ%ள�.  (எ.கா.) ம�, ைகயிைல. 

ii) �ைற(த வாA�	 திற:பைட9த ம�க%, விள	பர�ப�9த�ப�	 ெபா�ைள 
வாAகி� பய:ெபற �Kயாம� ஏமா>ற	 அைடகிறா�க%. 
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20. ப�ேவC வைகயான விள	பரG சாதனAகைள விவ!. 
1. அக விள	பர	 

                        விள	பர தகவ�கைள, ம�களிட9தி� அவ�களி: இ��பிட9தி>ேக                 
              ெகா4�ெச�வ� இQவைக அகவிள	பரமா�	. 
              (எ.�) :  1. ெச@தி9தா%, 2.  ப�வ இதWக%, 3. வாெனாலி, 4. ெதாைல�கா+சி,   

                        5. திைர�பட விள	பர	 ேபா:றைவக% ஆ�	. 
2. றமைன விள	பர	 
        ம�க% தAக% வ F+ைட வி+� ெவளிேய ெச�V	 ேநரAகளி�, அவ�கI�� 
விள	பர9 தகவ�கைள த�	 சாதனAகைள� றமைன விள	பர சாதன	 எ:கிேறா	.  

             றமைன விள	பர சாதனAகளி: வைகக%: 

1. [வெரா+K விள	பர	. 
2. வாகன விள	பர	 
3. மி:விள�� விள	பர	 
4. வா:ெவளி விள	பர	 
5. �4�� பிர[ரAக% விள	பர	 

3. ேநரK விள	பர	 
∗ வாK�ைகய� என� க�த�ப�பவ�கI��, விள	பர9 தகவ�கைள, ேநரKயாக 

        அவ�க% வ F+K>ேக அY�பி ைவ�ப� ேநரK விள	பர	 என�ப�	.  
∗ ேநரK விள	பர9தி: Jல	 வாK�ைகயாள�கேளா� ெந�Aகிய ெதாட� 

ெகா%ள �KL	.  
∗ இQவைக விள	பர	 அGசிடட�ப+ட காகிகதAகளி� Jல	 விள	பர9 

தகவ�கைள ேநரKயாக வழA�கிற�. 

4. ேம	ப�9�	 விள	பர	 
∗ இ� ம>ெறா� ச�தி வா@(த விள	பர சாதனமா�	. இ� ஒ�ேநரK விள	பர	 

ஆ�	. 
∗ இ(த விள	பர �ைறயான� தயா!�பாளரா� ேநரKயாகேவா அ�ல� 

வி>பைனயாள� Jலமாகேவா ைகயாள�ப�கிற�.  
∗ ெபா�வாக இைத அலAக!�க�ப+ட கைட எ:C	 அைழ�கிறா�க%.  

          கீW�க4ட �ைறகளி� இ� விள	பர	 ெச@ய�ப�கிற�. 

1. சாளர� கா+சி   2. வி>பைன� கா+சியக	  3. ெபா�+கா+சி 
 

5. இைணயதள விள	பர	 
   இைணயமான� Dக�ேவாைர ேந!ைடயாக விள	பரதார�களிட	, பல�ைற ேநரK9 
ெதாட� ெகா4� ெசய�பட ைவ�கி:ற�. இைணயதள விள	பரமான� 
இைணய9தி:  Jல	 ெச@தி� �றி�கைள� பரவGெச@�, வாA�பவ� 
வி>பவ�களி: நடவK�ைகைய வலிைம�ப�9த �ய>சி ெச@கிற�. 

 
 

21. Dக�ேவா!: உ!ைமக% ம>C	 கடைமகைள விவ!. 

Dக�ேவா!: உ!ைமக% : 

1. ெபா�%களி: விைல, தர	, [9த	, ஆ�க9த:ைம, அள<9த:ைம இவ>ைற� ப>றிய 

   விபரAகைள9 ெத!(�� ெகா%ள�. 
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2.  உயி���	, உடைம��	 ஊCவிைளவி��	 ெபா�+கைள வி>பைன ெச@வைத    

        எதி�9� பா�கா� ெபCத�. 

3.  நியாயமான விைலயி� பலதர�ப+ட ெபா�+கைள� ெபCத�. 

4.  ெபா�+கைள� ைகயாIத�, பய:ப�9�த� �றி9� விவரAகைள அறித�. 

5.  நியாயம>ற ம>C	 ஏமா>C வ�9தக �ைறகளிலி�(� பா�கா�	 ெபCத�. 

6.  Dக�ேவா� த	 க�9திைன� MC	 உ!ைமL	 ம>C	 Dக�ேவா!: நல:     

    �ைறயாக க�9தி� ெகா%ள�ப�	 எ:C உCதி ெபC	 உ!ைம. 

    7.  ேந�ைமய>ற வியாபா!களி: [ர4�த� ம>C	 நியாயம>ற வணிக �ைறகைள    

        எதி�9� தF�< கா_த�. 

Dக�ேவா!: கடைமக% ( ெபாC�க%)  

1. ஒ�ப(த�பK ெபா�I��!ய விைலைய Dக�ேவா� ெகா��க ேவ4�	. 

2. Dக�ேவா� தா	 வாA� ெபா�+கைள9 த:னிட	 ஒ�பைட��மாC           

   வி>பைனயாள���9 ெத!வி�க ேவ4�	. �றி9த நாளி� Dக�ேவா� ெபா�+கைள�  
   ெப>C� ெகா%ள ேவ4�	. 

3. ஓ�ப(த�பK Dக�ேவா� ெபா�+கைள ஏ>காவிKY	 கால	 தாW9தி� ெபா�+கைள  

   ஏ>C� ெகா4டாV	 அதனா� ஏ>ப�	 ந+டAகI�� Dக�ேவாேர ெபாC�பாவா�. 

4. வி>பைனயாள���� பண	 ெசV9தலி� காலதாமத	 ஏ>பK: அத>�!ய சிற� 

   ந+டஈ�	 வ+KL	 ெகா��க ேவ4�	. 

        5.  Dக�ேவா� உ9தரவாத அ+ைட, வாAகிய ெபா�% மீ� ரச�ீ, ெபா�% ஒ�பைட�          

       ஆவண	 பணரச�ீ, சர�� ெகா4�ெச�ல சா:றிதKந �தலியவ>ைற ேக+�� ெபற          
               ேவ4�	. 

6.  ெபா�+கைள� பய:ப�9�	ேபா� அைத� ப>றிய �:ெனGச!�ைககைளL	, 

    பய:ப�9�	 வழி�ைறகைளL	 Dக�ேவா� பி:ப>ற ேவ4�	. 

    7.  ம�9�வ� ம>C	 ெதாழி� வ�Vன�களி: அறி<C9த�கைள Dக�ேவா�            

   �ைறயாக� பி:ப>ற ேவ4�	. 
 

 

22. Dக�ேவா� இய�க9தி� த:னா�< ெதா4� நிCவனAகளி: பAைக 
விவ!?  
1. Dக�ேவா� வழிகா+ட� 
      ெபா�+கா+சிக%, M+டAக%, ெசய��ைற� பயி>சிக% ெதாைல�கா+சி ம>C	 
வாெனாலி வழியாக Dக�ேவா!ைடேய விழி�ண�ைவ ஏ>ப�9�கி:றன. சJக 
அைம�க%, மாத� ம:றAக%, மாணவ� M+டAகளிைடேய Dக�ேவா� இய�க9ைத� ப>றி 
விள��கி:றன. 

2.  Dக�ேவா� க�வி 
      Dக�ேவா�கI�� அறிk+ட, ப�வ இதWகைள ெவளியி�கி:றன. பல தி+டAக% 
Jலமாக �ைற(த வ�மான�%ள ம�கI��, பயி>சி ெப>ற சJக ேசவக�க% 
அறிk+�கி:றன�. 

3. Dக�ேவா� சா�பாக எ�9�� Mற� 
       பாராIம:ற	 ம>C	 ச+டசைபகளி: உC�பின�க% Jல	 Dக�ேவா��� 
ஆதரவாக, இQவைம�க% �ர� ெகா��கி:றன. 
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4. Dக�ேவா� பா�கா� �E 
       Dக�ேவா!: �ைறகைளக, கவனமாக� ேக+�	 ஒ� அைம�பாக உ%ளன. 
உ>ப9தியாள�, விநிேயாகி�பாள�, கைட�கார� ஆகிேயா� மீ� தா�கீ� ெச@ய�ப�	, 
கா� மY�கைள விசா!�கி:றன.  

5. Dக�ேவா� த�� 
       இ(திய [ேதசி இய�க9தி: அK�பைடயி� ஒ� வVவான Dக�ேவா� த�� 
இய�க9ைத உ�வா�கி வ�கி:றன. ஏேதY	, ஒ� காரண9தினா� வி>பைனயிலி�(� 
த��க�பட ேவ4Kய ெபா�+கைள� ப+Kயலி+� [>றறி�ைக Jல	, ெபா� 
ம�கI��9 ெத!வி�கி:றன. 

 
 

23. நில� ேபா��வர9� எ:றா� எ:ன? ேமV	 அத: வைககைள� MCக. 
     நில	 வழிேய நைடெபC	 ேபா��வர9�, நில� ேபா��வர9� எ:C அைழ�க� 
ப�கி:ற�.  
நில� ேபா��வர9தி: வைகக%: 

1.  ெபாதி விலA�க%  
� மைல, கா�, பாைலவன	 ேபா:ற ப�திகளிV	 பி:தAகிL%ள ப�திகளிV	         

�திைர, ேகாேவC கEைத, கEைத, யாைன, ஒ+டக	 ேபா:ற ெபாதி விலA�க% 
சிCசிC [ைமகைள ஏ>றிG ெச�ல� பய:ப�9த�ப�கி:றன.  

� பாைல நிலAகளி� ஒ+டகAகI	, கா�களி� ெப�	 ெப�	 மர9�4�கைள 
ஏ>றிG ெச�ல யாைனகI	 பய:ப�9த�ப�கி:றன. 

2.  மா+� வ4Kக%  
� இ(தியாவி� ெபா�%கைளL	, ஓரள< ம�கைளL	 ஏ>றிG ெச�வத>�� கிராம� 

ப�திகளி� ெப�வா!யாக� பய:ப�9த�ப�	 சாைல� ேபா��வர9� மா+� 
வ4Kகேளயா�	.    

� கிராமAக% ந	 நா+K: ��ெகV	பா�	.  நம� கிராமAகளி� மா+� வ4K 
தைலயாய ேபா��வர9�G சாதனமாக� திகWகிற� 

3.  ேமா+டா� லா!கI	 ேப�(�கI	  
� நாக!க9தி: ெதாட�க� கால	 ெதா+� சாைலக% அைம9�, ெபா�%கைளL	, 

ம�கைளL	 ஏ>றிG ெச�ல �ய>சிக% ேம>ெகா%ள�ப+� ேமா+டா� லா!கI	 
ேப�(�கI	 எEGசி ெப>C� ேபா��வர9தி� ர+சிைய உ4டா�க� ப+ட�.  

� இைவ விைர(� ெச�பைவ. ெபா�%கைள� ெப�மளவி� ஏ>றிG ெச�V	 திற	 
ெப>றைவ.  

4.   Kரா	 வ4K  
� மாநக�கI�� ஏ>ற ேபா��வர9�G சாதனமாக Kரா	 வ4Kக% 19 -ஆ	 

]>றா4K� ேதா:றின.  
� ெதாட�க9தி� அைவ �திைரகளா� இE�க�ப+டன. பிற� நFராவியா� 

இய�க�ப�வனவாக இ�(தன. த>ேபாE� அைவ மி:விைசயா� இயA�கி:றன.  
� இைவ அதிக ம�கைள ஏ>றிGெச�V	 திற�ைடயைவ.. பலஇடAகளி� அைவ 

அறேவ மைற(� வி+டன.  

5.  இரயி� ேபா��வர9� 
� இ� த>கால9தி: இய(திர� ேபா��வர9தி: �:ேனாKயா�	. பIவான 

ெபா�%கைள ெந�(ெதாைல<கI��� ெகா4� ெச�வத>� இரயி� 
ேபா��வர9� மலிவான�	 விைரவான�மா�	.  

� நில� ேபா��வர9� �ைறயி� இரயி�க% ஒ� ர+சிையேய விைளவி9தன எ:C 
ெசா:னா� அ� மிைகயாகா�. 
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24. வா:வழி� ேபா��வர9� எ:றா�எ:ன?அத:ந:ைமக%,�ைறபா�க%    
 யாைவ? 
           வா:வழி� ேபா��வர9� எ:ப�, அதிவிைரவான ம>C	 மி�(த 
ெபா�+ெசல<ைடய ேபா��வர9தா�	.  

    வா:வழி� ேபா��வர9தி: ந:ைமக%: 
1. விைரவான ேபா��வர9� வசதிைய த�கி:றன. 
2. இத: சிற�, அத: ேவகேமயா�	. ெதாைல< அதிக!�க, அதிக!�க இத: ந:ைம  

அதிக!�கிற�.  
3. ம>ற ேபா��வர9� ேபால:றி, வா:வழி� ேபா��வர9���� ெப�9த �தn� ெச@�   

பாைத அைம��	 ேதைவேயா, அைத� பராம!��	 ேதைவேயா இ�ைல. 
4. உய�(த மைலகேளா, ஆWகட�கேளா விமான� ேபா��வர9��� ஒ� தைடயாக  

அைமய �Kயா�. 
         5.  ேவC எ(த� ேபா��வர9�G சாதன9தாV	 அைடய �Kயாத ப�திக+� விமான� 
            ேபா��வர9� மனித�கைளL	, சர��கைளL	 எ�9�G ெச�V	 திற: ெப>ற�. 
         6. �ைற(த ப�மY	 எைடL	 நிைற(த மதி�	 வா@(த ெபா�%க%, விைரவி� 
            அEகி� ேபாக� MKய ெபா�%க% ஆகியவ>ைற ெகா4� ெச�வத>�     
            இ�ேபா��வர9� மிக<	 ஏ>ற�.  

   வா:வழி� ேபா��வர9தி: �ைறபா�க%: 
1. இ� ஏ>றிG ெச�V	 ெமா9தG [ைமேயா� ஒ�பி�	ெபாE�, இத: இய�கG ெசல<க% 

          அதிகமானைவ. 
2.  ப�மனான ெபா�%கைளேயா, ெவK ம�(� ேபா:ற அபாயமான ெபா�%கைளேயா     

 ஏ>றிG ெச�வத>� இ� உக(தத:C. 
3.  சாதகம>ற வானிைல ேபா:ற காரணAக% விமான� ேபா��வர9ைத இயAக விடாம� 

ெச@�வி�	. இ� உCதியாக ந	பியி��க� MKய ேபா��வர9� அ:C. 
4.  இ� இட� நிைற(த�	, பா�கா� �ைறவான�மான ேபா��வர9தா�	.  
5.  விமான நிைலய	 அைம9�� பராம!9திட� ெப�9த �தலினG ெசல< ேதைவயா�	. 
6. ஒQெவா� நா�	 அத>� ேமேலL%ள வா:ெவளிையட� க+��ப�9�கிற�. எனேவ 

           ஒ� நா+ைடG ேச�(த விமானAக% ேவC நா�களி: மீ� பற�பத>� அ(த(த நா+K: 
           �: அYமதிைய ெபறேவ4Kயதாக இ��கிற�. 
 
 

25. கா�பீ� ம>C	 கா�பீ+�Cதி ேவCபா� யா�? 
கா�பீ� கா�பீ+�Cதி 

கா�பீ� ெச@ய�ப�	 இட�, நிகEமா 
நிகழாதா எ:ற உCதிய>ற நிைல 

எ(த ஒ�வ�	 மரண9ைத ெவ�ல 
�Kயா�. எனேவ இட� உCதி, எ�ெபாE� 
எ:பேத உCதிய>ற�. 

இ� �Cகிய கால ஒ�ப(தமா�	  இ� நF4டகால ஒ�ப(த	  
 

கா�பீ+K>கான ெசா9�, ெபா�% 
ேபா:றைவகைள பண9தா� மதி�பிட 
�KL	. 
 

மனித வாWைவ பண9தா� மதி�பிட 
�Kயா�. 

இ� ஈ+�Cதி ஒ�ப(த	 ஆ�	. இ� ஈ+�Cதி ஒ�ப(த	 ஆகா�. 
 

இட!: ந+ட9ைத, ச!க+Kவி+�, 
ெபா�+களி: ந+ட9ைத ஏ>C�ெகா%வ�. 

அைவ, இத>�� ெபா�(தா� 
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26. தானியAகி பண	 வழA�	 இய(திர	 ( A T M ) வாK�ைகயாள��� 
அளி�க� MKய ந:ைமக% யாைவ? 
1. இ� நா% �Eவ�	 ேசைவ !வதா�, வAகி நடவK�ைக ேநர	  ெவ�வாக 

மிGச�ப�9த�ப�கிற�. 
2.   �!தமான, திறைமயான, தவCகள>ற ேசைவ கிைட�கிற�. 

            3.   வைல�பி:ன� Jலமாக, அ+ைட ைவ9தி��பவ� எ(த இட9திலி�(�	 ெரா�க	   
                ம>C	 பல ேசைவகைள ெபறலா	. 

4.   வAகியி: எ(த கிைள��	 பண9ைத [லபமாக மா>ற	 ெச@யலா	. 
5.   எ(த ேநர9திV	 பண	 எ��கலா	 எ:பதா�, " எA�	 கிைட��	 வAகிவசதி "   
     எ:C	 Mறலா	. 

 

27. தானியAகி பண	 வழA�	 இய(திர	 வAகிய��� அளி�க� MKய 
ந:ைமக% யாைவ? 

        வAகிய��� ந:ைமக%: 

            1. வAகியி� வாK�ைகயாள� M+ட	, ெவ�வாக �ைற�க�ப�கிற�. 

            2. வAகி ேவைல ேநர9ைத அதிக�ப�9�த� ம>C	 திய கிைளக% திற9தV��, இ�    
               ஒ� மா>C வழியா�	. இதனா� வAகியி: நி�வாகG ெசல<க% �ைற�க�ப�கிற�. 

            3. ப�9தா@< ம>C	 9தா�க ேவைலகளி�, வAகி ஊழிய�க% கவன	 ெசV9த    
உத<கிற�. 

4. தானியAகி பண	 வழA�	 இய(திரAக% ��கியமான இடAகளி� நிCவ�ப�வதா�,       
  வAகி வியாபார9தி: அள< அதிக!�கிற�. 

            5. ெரா�க9ைத ஒ� இட9திலி�(� ம>ெறா� இட9தி>� எ�9�G ெச�வைதL	 ம>C	 
               ெரா�க	 ைகயாIதைலL	 தவி��கிற�. 

 

28. இணயதள விள	பர9தினா� ஏ>ப�	 ந4ைமக% யாைவ? 
1. உலக	 �EவதிV	 உ%ள ெபா�+கைள வாA�	 வசதி பைட9த    

எராளமானவ�கைள விள	பரAக% ெச:C அைடகி:றன. 
2.   ஒ�வ��� ஒ�வ� ேநரKயாக ச(ைதயி� ெகா%�த� ெச@L	 வசதி உ4�. 
3.   விள	பரAகைள அ:றாட நிலவர�பK, �ைற9ேதா M+Kேயா எ(த ேநர�	    
     �ைற(த ெசலவி� மா>றலா	. 
4.   பலவைக�ப+ட சாதனAக% Jல	 கவ�Gசிகரமான விள	பரAக% ெச@யலா	. 
5.   ெச@திக%, ஒலி, வைர�படAக%, படAக% இவ>ைற விள	பரAக% திறைமLட: 
     பய:ப�9�கி:றன 
6.   திய ெபா�+கைளL	 அ�ல� த>ேபா� உபேயாக�ப�ட9�	 ெபா�+கI�� 
     மா>C� ெபா�+கைளL	 அறி�க	 ெச@கி:றன. 
7.   ெபா�+களி: �றி�பி+ட வைககைள� ப>றிய விழி�ண�ைவ ஏ>ப�9�கி:றன. 
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