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அல� – 1. ெதாழிலி% அ&'பைட+ ,-க/ 

 அ0தியாய2 1.  இ4திய0 5ைண+ க7ட0தி% வாணிக வரலா;-' பி%னணி 
 
�-விைட வினா+க/. 

 
1. ப7டமா;->ைற எ%றாA எ%ன? 

� பண' பBமா;ற2 இட2 ெபறாமA, ஒD ெபாDைள+ ெகாF05 ேவ- ெபாDைள' 

ெப-2 வணிக >ைறேய ப7டமா;- வணிக >ைறயா�2. 

                                                                             (அAல5) 
� ஒD ெபாD/, ம;ெறாD ெபாDI+�  மா;றாக'  பBமா;ற2  ெசKய'பF2  >ைறைய'  

ப7டமா;- >ைற  எனலா2. 

 
2. நாளMகா& எ%றாA எ%ன? 

� பா7&யN ஆPசி+ கால0திA  ெபாD/க/ வி;�2 இட0திைன அMகா& என 
அைழ+க'பPட5 

� அ' ெபாD/களி% வி;பைன,  பகலிA  நட4தைத  நாளMகா& என அைழ+க'பPட5.. 

 
3. அAலMகா& எ%றாA எ%ன? 

� பா7&யN ஆPசி+ கால0திA  ெபாD/க/ வி;�2 இட0திைன அMகா& என 
அைழ+க'பPட5 

� அ' ெபாD/களி% வி;பைன,  இரவிA நட4தைத நாளMகா& என அைழ+க'பPட5.. 
 

சி-விைட வினா+க/.  

1. வணிக2 ெபாD/ தDக. 

� ெபாDளாதார நைட>ைற'  பணிகேளாF  ெதாடNRைடய உ;ப0தி, பBமா;ற2, 

விநிேயாக2, ெபாDPக/ ம;-2 ேசைவகளி%  TகNU  ெதாடNபான  பணிகைள 

ேம;ெகா/I2 5ைறேய  வணிக2  என'பF2. 

 

2. மDVNபா+க2 ம;-2 பP&ன'பா+க2 - விள+�க. 

� W2RகாN  ேபா%ற ெபBய நகர0திA,  மDVN'பா+க2 (உ/நாPF நகர2) ம;-2 

பP&ன'பா+க2 (கடேலார நகர2) ஆகியைவ உணU'ெபாD/க/ ம;-2  இதர 

பAெபாD/க/ வியாபார2 ெசKய+,&ய இடMகளா�2.  
� இைவ அMகா&கைளX2 , ெபD வியாபாBகைளX2  ெகா7&D4தன. 

� ெவளிநாPF வN0தக2  சிற'பாக நைட ெப-2 இடMகளாக இைவ இD4தன. 

 
3. ப7ைடய  தமிYநாP&%  வN0தக வளNZசியிA  சMககால0தி%  பM�  எ%ன? 

� ேம;�0  ெதாடNZசி  மைலகI+� இைடேய, அடN4தகாPF'  ப�தியிA சாைல 
அைம052, 

� ெபDவழி  என'பF2  தைரவழி  ெநF[சாைலக/ அைம+க'பPF2, 

�  5ைற>கMக/,  கலMகைரவிள+க2, ப7டக கா'பகMக/ என அயAநாPF வN0தக 

ஊ+�வி'R  நடவ&+ைககைள அரசாMக0தாA உDவா+கி0  தர'பP&D4த5. 
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4. பா7&யN  ஆPசி+கால0திA  உDவா+க'பPட 5ைற>கMக/ யாைவ? 

 

1. ெகா;ைக     2.  சாலி]N    3. காயAபP&ன2     4.    மDMகாVNபP&ன2   5.  �மB 

 
5. ெசAவ0ைத உDவா+�வ5 ப;றி அN0தசா0திர0திA எ%ன ,ற'பPF/ள5? 

 
� சாண+கியB% அN0தசா0திர2 வழியாக, 2000 ஆ7FகI+� >4ைதய ச4ைதயி% 

வரலா;ைற0 ெதB45 ெகா/ள >&கிற5.  

�  வியாபார2 ஓBட0திA  ைமய'பF0த' பPF2,  

� உ;ப0தி ெசKய'பPட ெபாD/க/யாU2 ,  �றி'பிF2 ஓBட0திA வி;பைன+�+ 

ெகா7F வரZ ெசK5, நகர0திA வB ெசa0திய பி%  வி;க அbமதி+க' பPF2 

�  சில வணிகNகைள மPF2, கPF'பாPF அaவலராA  நிNணயி+க' பPட விைலயிA 

வி;பைன ெசKய ைவ052,  

� உ/cN ெபாD/கI+� 5 சதவ dத>2, ெவளிநாPF'  ெபாD/கI+� 10 சதவ dத>2 

இலாப வர2R  நிNணயி+க'பPF2,  

� கDVல2, வBவிதி'R, ெதாழி;சாைலக/, வணிக2, விவசாய2, ம;-2 இய;ைக 
வளMக/ ஆகியவ;-+�  >+கிய05வ2  ெகாF+க' பPடத% வாயிலாக,  

� அரe  ேமலா7ைம ம;-2  ம+க/ நல%  இர7ைடையX2, சமநிைலயிA 

பராமB05/ள5 எ%பைத அறி45 ெகா/ள >&கிற5. 

 

ெபDவிைட வினா+க/.  

1. வணிக0தி% பAேவ- தைடகைள ,-க.  

1. ஆ/சாN தைட  

� ெபாD/க/ ேதைவ'பF2  நபNகைளX2, நியாயமான விைலயிA வாMக 
விD2RபவNகைளX2 ெதாடNR ெகா/ள >&யாத  நிைல உ/ள5.  

� உ;ப0தியாளD2  TகNேவாD2  ஒDவD+ெகாDவN அறி>க2  ெசK5  ெகா/I2 

ச4தN'ப2  ஏ;பட  வாK'ேப கிைடயா5.  

� இ+�ைறபாேட ஆ/சாN தைட என'பF2. 

� வணிக0தி% >+கிய அMகமாக0 திகg2  வியாபார2  இ+�ைறபாPைட நd+க 
உதUகிற5. 

2. இட0 தைட 

� ெபாDPக/, ஒD  இட0திA  உ;ப0தி  ெசKய'பPF , நாF >gவ52  ம;-2  உலக2 

>gவ52 உ/ள  TகNேவாNகI+�  வி;பைன  ெசKய'பFகிற5. 

� உ;ப0தியாைளைரX2, TகNேவாைரX2 பிB+�2 hரேம இட0தைட என'பFகி%ற5. 
� இ0தைட, ேபா+�வர0தி% iல2 நd+க' பFகி%றன.  

 

3. கால0  தைட 

� ஒD �றி'பிPட கால0திA  மPF2  உ;ப0தி  ெசKய'பF2 ெபாDPக/ ஆ7F 

>gவ52 ேதைவ ஏ;பF2. 

� ேதைவைய+ கண+கிA  ெகா7F  ேபரளU உ;ப0தி  ெசK5,  TகNேவாBட2 வி;க0  

தயாN நிைலயிA  ெபாDPகைள ைவ0திD+கேவ7F2. 

� ப7டக+கா'பாக2 கால0தைடைய நd+�கிற5. 
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4. இடN ம;-2 ெபாDPக/  தர2 ெகடாமA இD+க0 தைட 
� ெபாDPக/ >ைறயாக சி'ப2 கPFதA  ம;-2  நவ dன �ளிNசாதனவசதி ெகா7ட 

ப7டகசாைலக/ ஆகியவ;றாA ெபாDPகளி% தர2 �ைறயாமA 

பா5கா+க'பFகிற5.  

� ெபாDPக/ WZசிக/, எலிக/, ஆவியாதA ேபா%றைவகI+� எதிராக 

பா5கா+க'பFகி%றன. 

5. நPட இடNபாPF0  தைட 

� ஓBட0திலிD45 ம;ெறாD இட0தி;� இD'R ைவ+க ெபாDPகைள+ ெகா7F 
ெசAa2 ேபா5, ஆPகளாa2, இய;ைகயாa2 நPட2 ஏ;பட வாK'R உ7F.  

� இjவிடN தd+கா'பீF, கடAசாN கா'பீF  ம;-2 ெபா5+கா'பீF  iல2  நPட2 
நிவN0தி ெசKய'பFகி%றன 

6. அறிUசாN  தைட 

� ச4ைத நிலவரMகைள' ப;றி0 ெதB45 ெகா/ள >&யாததாA TகNேவாN தரமான 
ெபாDPகைள நியாயமான விைலயிA வாMகஇயலாமA ேபாKவிட+,F2. 

�  இ5 அறிUசாN தைட என'பF2. 

� நAல விள2பர2  ம;-2 வி;பைனயாளN ேசைவக/ iல2 இ0தைட 
நd+க'பFகி%றன. 

7. ப7ட' பBமா;ற0 தைட  

� பண2, ப7ட'பBமா;ற0திA >+கிய பM� வ�+கிற5. 

�  ெபாDPகI+� உ7டான சBயான விைலைய ெசa05வத%  iல2 எ4தெவாD 

தயாB'R அAல5 ேசைவையX2 வாM�தA ம;-2 வி;ப5 ஆகியவ;ைற 
ெசயAபF05கிற5. 

8. நிதி0 தைட  

� உ;ப0தியாளNகI+�2, வN0தகNகI+�2  அவசியமான ேநர0திA ேதைவயான நிதி 
கிைட'பதிAைல.  

� நிதி ஆதார2 �ைற45, வியாபார2 தைட'பFதேல நிதி0 தைட என'பFகி%ற5. 
� இ0தைட, வMகி ம;-2 நிதி நி-வனMகளாA நd+க'பFகி%றன. 

 

 

2. ப7டமா;- >ைற+கான நிப4தைனகளாக  ,ற'பPF/ளன யாைவ? 

                ஒjெவாDவD2  ேதைவ+� அதிகமாக' ெபாDPகைள இD'பிA    

             ைவ0திD+க ேவ7F2.  

1. இDவD+�2 அ'ெபாDPக/, உBைம மா;-0 ேதைவயாக இD+கேவ7F2.  

2. பBமா;ற0தி% ேபா5 இDவD+�2 ேநர&0 ெதாடNR >+கியமாக+ கDத'பF2.  
 

 

3. ப7டமா;- வணிக0தி% தைடக/ யாைவ? 
 

1. இDவDைடய ேதைவக/ உட%பா&AலாமA இD0தA  

� இDவBA, >தலாமவDைடய உபB' ெபாDPக/ இர7டாமவD+�0 ேதைவயாகU2, 
�  இர7டாமவDைடய உபB'ெபாD/க/>தலாமவD+�0 ேதைவயாகU2 ஒ05+ 

ேபாகேவ7F2. 
�  இAைலெயனிA ப7டமா;ற2 நிகழா5. 
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2. ெபா5வான மதி'பீPF அளU இAலாைம 

� ஒjெவாD ெபாDI+�2 தனி0தனி மதி'R உ7F.  
� மதி'பீP&A யாெதாD ெபா5மதி'R2 பி%ப;ற'பFவ5 இAைல.  

� விைல மதி'பீP&%ைம+ காரணமாக'  ெபாDPக/ மதி'பீPF ஒ'RைமயிA  

தைடக/ உ/ளன. 

3. உ;ப0தியாளD+�2 TகNேவாD+�மிைடயிA ேநர&0 ெதாடNR இ%ைம 

 
� வி;ேபாD2 வாM�ேவாD2 எ'ெபாg52 ேநர&0 ெதாடNR ெகா/ள வாK'R 

ஏ;பFவதிAைல.  

� ஆனாA, இ2 >ைறயிA ேநD+� ேநராகZ ச4தி+க ேவ7&ய5 அவசிய2.  

4. உபB இD'R ைவ+க இயலாத நிைல 

 
� இ2>ைறயிA, ெபாDPக/ ேதைவ+� அதிகமாக+ ைகயிD'ப இAைலெயனிA, 

வணிக2 நைடெபற வழி ஏ;படா5. 
 

 

4. வடஇ4தியாவிA வணிக2 ம;-2 வியாபார0தி% வளNZசிையவிவB. 

1. பாAப% >தA >தலாக eAதானாக இD4த ேபா5,  அடN4த வன'ப�திகளிA 

பாைதைய உDவா+கி வியாபார2  ெசKயவழி வ�0தாN.  

2. அலாUதி% கிAஜி ெபாD/களி% விைலகைள+ �ைற05 வியாபார 

வளா்ZசிையெபD+கவழி வ�0தாN. ேமa2, ெபNசியாவிலிD45 ெவளிநாPF' 

ெபாDPகைள இற+�மதி ெசKயமானிய2 வழMகி  ஊ+க'பF0தினாN.  

3. அேரபியNக/ ெவளிநாPF வN0தக0திA ஆதி+க2 ெசa0தினN.  

4. தமிழNக/,�ஜரா0தியNக/ இ4திய வN0தகNகைள ஒD ேபா52 நe+கநிைன0த5 
இAைல.  

5. கடேலார வN0தக2, மாNவா&க/ ம;-2 �ஜரா0தியNக/ ைககளிA இD4தன.  

6. ம0திய ம;-2 ேம;� ஆசிய நில'ப�தி வN0தக2 இ45+களிA 

>AகானியNகளிட>2 ஆ'கானியN, ம;-2 ஈரானியNகளிA �NசானியNகளிட>2 

இD4த5.  

7. ெவ/ளி ம;-2 தாமிர2 அ&'பைடயிA நாணய>ைற நி-வ'பPF, eAதா% 

காலகPட05+�/ வN0தக2 ெசழி0ேதாMகிய5.  

8. காWA, அேரபியா, ஐேரா'பா, ேம;� ஆசியா ம;-2 சனீாவிA இD45 �திைரக/, உலN 

பழMக/, விைலXயN4தக;க/, க7ணா&' ெபாDPக/, உயNதர ஜUளி, கZசா'பPF, 

பவள'பாைறக/, வாசைன எ7ெணK,  ேபா%றைவகைள இ4தியா இற+�மதி 
ெசKத5.  

9. இ4திய தயாB'Rக/ கிழ+� ஆ'பிB+கா, மலாயா, சனீா, ஆ'கானிsதா%, ம0திய 

ஆசியா  ம;-2  ெபNசியா ஆகிய  நாFகI+�  ஏ;-மதி  ெசKய'பPடன.  

10. ைகபN கணவாK, ஈரா+, Rகாரா ஆகிய இடMகளிலிD45 வ4தவNக/ மலபாN, �ஜரா0, 

காலிகP, கா2பாP ம;-2 மMகIN ஆகிய இடMகளிA �&ேயறி ஒD ெபBய வணிக 

உலக0ைத தMக/ கPF'பாP&;�/ ெகா7&D4தனN.  
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