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அ�தியாய# 2.  ெதாழிலி' ேநா*க,க- 
 

 

./விைட வினா*க-.  

1.  ெபா6ளாதார நடவ9*ைகக- எ'றா< எ'ன? 

� இலாப# ஈ?@வதAகாக ேமAெகா-ளCப@# அைன�D நடவ9*ைககE# 

ெபா6ளாதார  நடவ9*ைகக- ஆ.#. 

 
2. ெதாழி< எ'றா< எ'ன? 

� இலாப#  ஈ?@# ேநா*.ட', ெபா6?கைள உAப�தி ெசIவD#, விநிேயாக#, 

ெகா-Jத<  மA/#  விAபைன  நடவ9*ைககைள ேமAெகா-வD#   ெதாழிலா.#. 

 
3. சிறCK�  ெதாழி< எ'றா< எ'ன? 

� அLதLதDைறயா< , அதAெகன நிMணய#  ெசIயCப?ட, உயMக<வி� த.தி  மA/# 

நிKண�Dவ#  ெபAறவMகளா<  வழ,கCப@#  சிறCபான பணிக- சிறCK� 
ெதாழி<க- ஆ.#.  
 

( எ.கா ) வழ*கறிஞMக-,  ப?டய* கண*காளMக-,  ம6�DவMக-, ெபாறியாளMக-      
         வழ,.#  பணிக-. 

 
4. ேவைல எ'றா< எ'ன? 

� Qலி  அ<லD  ஊதிய�திAகாக  மAறவMகE*.  பணி ெசIவD  ேவைல 
ஆ.#. 

 
5. ெதாழி< ெசய<பா@கைள எLத அ9பைடயி< வைகCப@�தC ப@கிறD?  

� அளU,   உVைம மA/# பணிக- அ9Cபைடயி< வைகCப@�தCப@கிறD. 
 
 

6. சிAறளU  ெதாழி<க- எ'றா< எ'ன? 
� .ைறLத WலதனJ#,  .ைறLத அளU  பணியாளMக- ம?@ேம ேபாDமான 

ெதாழிலைமபிA. சிAறளU ெதாழி<க- எனCப@#. 
எ.கா : ைக�தறி ெநசU.   
 

7. ேபரளU  ெதாழி<க- எ'றா< எ'ன? 
� அதிக WலதனJ#,  அதிக அளU  பணியாளMக- ெகாYட ெதாழிலைமபிA. 

ேபரளU ெதாழி<க- எனCப@#. 
               எ.கா :  ஜUளி ெதாழிAசாைல , உணU எYெணI பிV�ெத@*.# ெதாழிAசாைல 

 
 

சி/விைட வினா*க-. 
 

1. மனித ெசய<பா@க- எ'றா< எ'ன? விள*.க. 
� மனித'  தனD  தனிCப?ட வி6Cப,கைள\#, ேதைவகைள\# ]M�தி  ெசID 

ெகா-வதAகாக  ேமAெகா-E#  நடவ9*ைககைள மனித^ ெசய<பா@க- எ'/ 
ெபயM. 

� இைவ இரY@ வைகCப@#. அைவ --    
      ெபா6ளாதார^ ெசய<பா@க- மA/# ெபா6ளாதார^ சாMபAற 
ெசய<பா@க-. 
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2. சி/ .றிCK வைரக.  (அ) ெதாழி<    (ஆ)  சிறCK� ெதாழி< 

 

         (அ)  ெதாழி<: 
� இலாப#  ஈ?@# ேநா*.ட', ெபா6?கைள உAப�தி ெசIவD#, விநிேயாக#, 

ெகா-Jத<  மA/#  விAபைன  நடவ9*ைககைள ேமAெகா-வD#   ெதாழிலா.#  

� ெதாழிலி' நடவ9*ைகக- எ'பD, 
1. WலC ெபா6?கைள வா,.வD 

2. ெபா6?கைள உAப�தி ெசIவD 

3. `கMேவாVட# ெபா6?கைள ெச'றைடய^ ெசIவD. 
                      (ஆ)  சிறCK� ெதாழி<: 

� அLதLதDைறயா< , அதAெகன நிMணய#  ெசIயCப?ட, உயMக<வி� த.தி  மA/# 

நிKண�Dவ#  ெபAறவMகளா<  வழ,கCப@#  சிறCபான பணிக- சிறCK� 
ெதாழி<க- ஆ.#.  
 

( எ.கா ) வழ*கறிஞMக-,  ப?டய* கண*காளMக-,  ம6�DவMக-, ெபாறியாளMக-      
         வழ,.#  பணிக-. 

 
� சிறCK� ெதாழி< ேமAெகா-பவMகைள சிறCK�  ெதாழிலாளMக- எனU# அவMக- 

ெப6# வ6வாI  சிறCK� ெதாழி< க?டண# எனU# அைழ*கCப@#. 
 

3. ெதாழிலி'  க6�D*கைள ( ேகா?பா@கைள ) விவV. 
� ெதாழி< எ'பD “இலாப# ெப/# ேநா*.ட' வழ*கமாக ெபா6-கைள\# 

பணிகைள\# விAபைன ெசI\#, பVமாAற# ெசI\# நடவ9*ைக ஆ.# ” 

எனவைரய/*கCப?96*கிறD.  

� ேஜ#b  ஸdப'ச'  எ'பவரD  வைரவில*கணCப9 “ ெதாழி<  எ'பD  இலாப#  

ஈ?@வதAகாக  ேமAெகா-ளCப@#  ெபா6ளாதார  நடவ9*ைக ஆ.#”. 

 
� ேஹேண எ'பவரD  வைரவில*கணCப9 “ெதாழி< எ'பD ெபா6-கைள 

வா,கி விAபத' Wல# ெச<வ# ேசM*.#  மனித நடவ9*ைக ஆ.#”.  
 

 

   4.   சி/ .றிCK வைரக: 
       அ. தனியாM நி/வன,க- : 

� தனி நபரா< அ<லD தனி நபா்களா< உ6வா*கCப?@,  நிMவாக#, க?@Cப@�Dத<  
JதலினவAைற  ேமAெகா-E#  ெதாழி< அைமCKக-  தனியாM நி/வன,க- 
எனCப@#.  

� இD அரசா< உ6வா*கCப?டD  அ<ல.  

              எ.கா :  தனியா-வணிக# , Q?டாளி  நி/வன#  

        ஆ. ெபாD� Dைற நி/வன,க- : 

� அரசா,க�தி' Wலமாக அ<லD அரசி' அதிகார# ெபAற Jகைம Wலமாக 

உ6வா*கCப?@, ச?ட�தா< நட�தCப@# ெதாழிலைமCKக- ெபாD� Dைற  

நி/வன,க- ஆ.#.  

                     ெபாD�Dைற ெதாழிலைமCபி'  வ9வ,களாவன.  

1. DைறவாV அைமCK       2. ெபாD* கழக#       3. அரg நி/ம#  

        இ. இைண நி/வன,க- : 

� அரg#, தனிநப6# ஒ6,கிைணLD உ6வா*கி க?@Cப@�D#  

ெதாழிலைமCKக- இைண நி/வன,க- ஆ.#.  எ.கா : மா6தி giகி 
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ெப6விைட வினா*க-.  

1. ெதாழிலி' சிறCபியி<Kக- யாைவ?  ( அ<லD ) ெதாழிலி' த'ைமக- யாைவ?   

 
அ. ெபா6?கைள உAப�தி ெசIத< / திர?@த<  

� மனித� ேதைவைய]M�தி ெசIய ெபா6?கைள உAப�தி ெசIத< அ<லD  ஒ'/ 

திர?ட< ேவY@#. 

      ஆ. விAபைன (அ) பVமாAற#  

� ெபா6?க- மA/# ேசைவகைள விAபைன  ெசIத< அ<லD பVமாAற# ெசIத< 
எ'பD ெதாழிலி' மிக J*கிய த'ைம  ஆ.#.  

� தனிநபM  த'jைடய  gய  ேதைவ*காக  Dணிைய ெநIத< எ'பD ெதாழி< 

ெசய<பா@  ஆகாD. 

      இ. ெபா6?க- மA/# ேசைவக-  ெதாடMKைடயD  

� ெபா6?க- உAப�தி ெசIத< (அ) திர?@த< எ'பD, `கMU  ெபா6?களான Dணி,  
ேபனா,  பிரk,  ைபக- ஆகியவAைற\#, உAப�தி ெபா6?களான இயLதிர#  

சாMLததா.#.  

� ேசைவக- எ'பD  மி'சார#, எVவா\, .9நlM வழ,.த< ேபா*.வர�D, வ,கி, 
காCபீ@ ேபா'றைவக- ஆ.#. 

      ஈ. ஒn,. Jைறயி<  ெதாடMKைடயD  

� தனிCப?டJைறயி< வா,கி விAபD எ'பD ெதாழிலாகாD.  

� ெதாழி< நடவ9*ைகக- ெதாடM^சியாக நைடெபறேவY@#.  

       உதாரணமாக, ஒ6வM இ6ச*கர ேமா?டாM வாகன�ைத வா,கி .றிCபி?ட 
கால#  பய'ப@�திய பிற.,  அைத இலாப�திA. விA/ வி?டா< அD 

ெதாழிலாகாD.  

        ெபா6?கைள வா,கி  விA.# ெசய<பா@க- ெதாடM^சியாக 

நைடெபA/* ெகாY96Lதா<  ம?@ேம அைத ெதாழிலாக க6தCப@#. 
 

     உ.  இலாப  ேநா*க#  

� ெதாழிலி' மிக J*கிய� த'ைம இலாப# ஈ?@வD ஆ.#.  

� மனித இன# த'jைடய ேதைவகைள ]M�தி ெசID* ெகாY@ த'jைடய 

ெபா6ளாதார நடவ9*ைககைள ேம#ப@�தினா< ெதாழி< எனலா#.  

� சிலM இலாப# ஈ?@# ேநா*.ட' அதிக நபMகைள ெதாழிலி< ஈ@ படைவ*கிறாMக-.  

     ஊ.  இடMபா?9Aகான  Q/  

� ெதாழிலி< இலாப# ஈ?@த< எ'பD நி^சயமAறதா.#.  

� ஒ6 வைகயி<  த'jைடய  ெதாழிைல திற#பட நிMவாக#  ெசIதாo#  இலாப# 

எ'பD ,  ̀ கMேவாM வி6CK ெவ/CK, WலC ெபா6- பAறா*.ைற, ேபா*.வர�D 

சி*க<,  மி'சாரC  பAறா*.ைற ஆகிய காரணிகைள சாMLD உ-ளD. 
� எனேவதா' இலாப# ஈ?@த< எ'பD இடMபா?ைட எதிM ெகா-வதAகான 

ெவ.மதியாக க6தCப@கிறD.  

� ஆகேவ ெதாழி<  ெசய<பா@க-  இடMபா@கைள உ-ளட*கியதா.#.  
 
 
 
 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/06/tamilnadu-plusone-11th-new-school-text-books-download-online.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS,PARANTHUR, KANCHIPURAM.    9629647613 

2. ெதாழி<, சிறCK� ெதாழி< மA/# ேவைலவாICK - ஓM ஒCபீ@ ெசIக 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ெதாழிலி' ஏேதj# ஐLD ேநா*க,கைள விவV. 

 
1. ெபா6ளாதார* .றி*ேகா-க- 

 
� ெதாழி<களி' ெபா6ளாதார  ேநா*க#  எ'பD,  இலாப#  ஈ?@வேத எ'றாo#,  

இலாப# ஈ?@வதA.  ̀ கMேவாைர உ6வா*.வத<, Kதிய `?ப,கைள 
கY@பி9�த<, வள,கைள Jnைமயாக பய'ப@�Dத< ேபா'றைவகேள மிக 

J*கியமானதா.#. 

ெதாழி< சிறCK� ெதாழி< ேவைலவாICK 
 
1.  உ6வா*.# 

Jைற 

ேதாA/விCபாளMகளி' 

J9Uக-,  பதிU 
மA/#  பிற 

நைடJைறக- 

அைன�D# 

ச?ட�திA. உ?ப?டD  
 

 
சிறCK� 
ெதாழிலைமCைப 
உ6வா*.த<, 

உ/CபினM சா'/ 

ெப/த<.  
 

 
ேசைவ*கான ஒCபLத# 

அைமCபD, நியமனக9த#.  
 

 
2.  பணியி' த'ைம 
சர*. மA/# ேசைவைய  

ெபாD ம*கE*. அளி�த<. 
 

 
சிறCK�ேதM^சி 

 ெபAற ேசைவைய  

வழ,.த<.  
 

 
பணியாளMகE*.  

வழ,கிய ெசயைல  

ெசIத<.  
 

3. த.தி 
.றLதப?ச த.தி எ'/ ஏD# 
இ<ைல. 

.றிCபி?ட பிVவி< 
சிறCK� த.தி\#, 
பயிAசி\# 
ெப/த<. 

 
 

.றLதப?ச த.தி 
ேதைவ இ<ைல 

4. அ9Cபைட ேநா*க# 

சJதாய�தி' ேதைவைய 
]M�தி ெசID, இலாப# 
ஈ?@வD 
 

ேசைவ KVத< JதலாளிகE*. ெசயைல 
ெசID J9CபDட', Qலி / 
ச#பள# ெப/த<. 

5. ெவ.மதி 
இலாப# 

ெதாழி<Jைற 
க?டண# 

Qலி / ச#பள# 
 
 

6. இடM 

இலாப#, நி^சயமான மA/# 
நி^சயமAறதா.#. 
 

க?டண# 
நி^சயமானD 
மA/# 
நிைலயானD 

நிைலயான Qலி / ச#பள# 
இடM ஏD# இ<ைல 

7. உVைம மாAற# 

சில நைடJைறகைளC 
பி'பAறி உVைம மாAற# 
ெசIயCப@# 
 

உVைம மாAற# 
ெசIய இயலாD 

உVைம மாAற# ெசIய 
இயலாD 
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2. சWக* .றி*ேகா-  

� சWக நலைன ேபtவD எ'பD, சில ெதாழிலைமCKகைள,அறிய 

வைககைள,சJதாய�திA.  ந'ைம அளி*க* Q9ய வைகயி< பய'ப@�தC 
படேவY@#.  

� எLத ெதாழி< நடவ9*ைககைள\# சJதாய�திA. சி*க< ஏAப@�D# வைகயி< 

அைமய* QடாD. 

 

3. நி/வன* .றி*ேகா-  

� ெதாழிலைமCபி'  மிக J*கிய  ேநா*க# , ெபா6ளாதார�திA. உதU# வைகயி<  

ெதாடMLD ெசய<பா@க- அைமயC ெபறேவY@#. 

� நி/வனவிVவா*க# மA/# நவ lனமயமா*க#, ̀ கMேவா6*. தரமான ெபா6-கைள 
வழ,.த< ஆகிய Wலமாக, அைவ அைமயலா#. 

 

4. மனித* .றி*ேகா-  

� ெதாழிலைமCK, த'jைடய பணியாளM  நல' மA/# எதிMகால ேதைவையC 

நிைறேவAற* Q9ய வைகயி< ெசய<படேவY@#.  

� ேமo#  இயலாதவMக-, ஏuைமநிைலயி< உ-ளவMக- நல#  கா*க உதவ 

ேவY@# 

 

5. ேதசிய* .றி*ேகா- 
� ஒ6 நா?9' ேநா*க# எ'பD,  ம*கE*. ேவைலவாICைப அளி�த<, அரசிA. 

வ6வாI ஈ?@த<, சர*. மA/# ேசைவ உAப�தியி< த'னிைறU அைடத<, சWக 

நlதிைய நிைலநா?@த< ஆகியைவ மிக J*கியமானதா.#.  

� எனேவ ஒ6 ெதாழி< அைமCK த'jைடய .றி*ேகாைள நிMணய# ெசI\# ேபாD 

ேமAQறிய ேநா*க,கைள க6�தி< ெகா-ள ேவY@# 

 
4. ெபா6ளாதார^ ெசய<பா@கE*.#  மA/# ெபா6ளாதார^ சாMபAற  

ெசய< பா@கE*.# உ-ள ேவ/பா@கைளவிவV. 

ெபா6ளாதார^ ெசய<பா@க- ெபா6ளாதார^ சாMபAற ெசய<பா@க- 

1. வைரவில*கண#: 

வாuவாதார�திAகாக  ேதைவயான பண#, 

நிதி சாMLத ஆதாய,கைள ஈ?@வதAகாக  

ேமAெகா-ளCப@#  நடவ9*ைகக-  

ெபா6ளாதார^ ெசய<பா@க- எனCப@#.  

எ.கா:  பழவியாபாV  பழ,கைள விAபD  

 
 

 
மகிu^சி, அ'K, இர*க#, உணMUகளி' 

அ9Cபைடயி< ேமAெகா-ளCப@# 

நடவ9*ைகக-  ெபா6ளாதார^ சாMபAற 
ெசய<பா@க- ஆ.#.  

எ.கா:  தாI த' .@#ப�திAகாக  உணU 

சைமCபD  
 

2. ேநா*க#:  

இலாப#  ஈ?@வD  அ<லD  நிதி சாMLத 
ஆதாய#  அைடவD. 

 எ.கா :  ஒ6 வழ*கறிஞM த' பணிைய^ 

ெசIவD  

 
 

 
சWக, உளவிய<, உணMU vதியான 
ேதைவகைளC  ]M�தி ெசIய 
ேமAெகா-ளCப@# நடவ9*ைககைள 
ேமAெகா-wத< 

எ. கா:  ேகாவிo*.^  ெச<வD  
 

 
3. பண�தி' அ9Cபைடயி< அளவிட<:  

இத'  ெசய< பா@கைள, பண மதிCபி' 

அ9Cபைடயி< அளவிட J9\#.  

 
இத'  ெசய< பா@கைள, பணமதிCபி' 

அ9Cபைடயி< அளவிட J9யாD. இைவக- 

எYண#, உணMUக- ஆகியவAறி' 

ெவளிCபா@ ஆ.#.  
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எ.கா : ஒ6 ம6�DவM ஆேலாசைன* 

க?டணமாக  x.500 வiலி�த<  

 
 
 

 

எ.கா:  
ஒ6 அரg சாரா அைமCK ஏைழ* 
.ழLைதகE*. இலவசமாக உைடக- 

வழ,.வD.  
 

4. உறU :  
இத'  நடவ9*ைகக- ,ெச<வ�ைத 
உ6வா*.வDட'  ெதாடMKைடயைவ.  

எ.கா :  ரா# எ'பவM  ெசாLதமாக வ l@ 

வா,.வதAகாக,  தனD  ஊதிய�தி' ஒ6 

ப.திைய ேசமி�D  வ6வD  

 
 

 
இத' நடவ9*ைகக- ெச<வ�ைத 
உ6வா*.வD இ<ைல,  

எ.கா :  ந'ெகாைடயாகC ெபAற 
பண�ைதஅற*ெகாைட பணிகE*. 

ெசலவி@வD  
 

5. கால அளU: 
 இைவ தி6#ப� தி6#ப நிகn# த'ைம 
ெகாYடD.  

எ.கா : .<பி ஐbகிv# விAபவா் 

நா-ேதா/# மாைலேவைளகளி< 

விAபைன ெசID.  
 
 
 

 

 
இைவ ெதாடா்LD  நிகழாD. ேநர# கிைட*.# 
ெபாnD நிகn#.  

எ.கா : ஆதரவAேறாM இ<ல# ெச'/ 

பாMCபD.  
 

6. உ6வாக காரண#:  

 மனித வி6Cப,கைள\# ேதைவகைள\# 

நிைறேவA/வதAகாக உ6வா*கCப@கிறD.  

 
 

 
உணMU ]Mவமாக மகிu^சியிைன 
அjபவி*க உ6வா*கCப@கிறD  
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