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அல  - 2 ெதாழிலி& அ'(பைட, வ'வ.க0 
அ1தியாய3 6. 456(ப.  நி8ம3 

 8விைட வி்னா,க0 : 
1. நி8ம1தி& ப>ேவ8 வைககைள விவA 

1) 456Cவா,க1தி& அ'(பைடயி>: 
             அ) ப5டய நி8ம.க0 ஆ) ச5டFைற நி8ம.க0  இ) இலாப3 ேநா,க3 இ>லாI ச.க3. 

2) உ8(பினKகளி& அ'(பைடயி> : 
            அ) தனி நி8ம3   ஆ) ெபாM நி8ம3. 

3) ெபா8(பி& அ'பைடயி> 
             அ) ப. களா> வைரய8,க(ப5ட நி8ம.க0   ஆ) ெபா8(O8தியா> வைரயைற  

                              ெசPய(ப5ட  நி8ம.க0  இ) வைரயறா( ெபா8(Oைடய நி8ம.க0 

4) க56(பா5'& அ'(பைடயி> : 
             அ) அரQ நி8ம.க0  ஆ) பி'(O நி8ம.க0   இ)  Mைண நி8ம.க0 

5) ேதசிய அ'(பைடயி>: 
             அ) உ0நா56 நி8ம.க0  ஆ) அய>நா56 நி8ம.க0  இ) ப&னா56 நி8ம.க0 
 

2. நி8ம3 வைரவில,கண3 தCக. 
� இTதியநி8மI ச5ட3  2013, பிAV 2 – &, “ நி8ம3 எ&பM  நZ'1த வா[Vட\3, 

நிைலேப]81 ெதாடKIசி^ட\3,  ெபாM F1திைர^ட&  4'ய ச5ட1தா>  

உCவா,க(ப5ட OைனV நபK”. 

3. வைரய8 ெபா8(O எ&றா> எ&ன? 
� ப. தாரA& ெபா8(O வைரய8,க(ப5டM.  
� ப. தாரK, தா& ைவ1திC, 3 ப. க0 மீM, ெசa1த(ெபறாத ெதாைக அளவி]ேக, 

அவKக0 ெபா8(O வைரய8,க(ப560ளM. 
� நி8ம(ப.  Fதலி> அைழ(O வி6,க(படாத ெதாைக,  ம56ேம ெபா8(பாவாK. 
� கடனZTேதாK  நி8ம உ8(பினKகளி&  ெசாTதI  ெசா1M,கைள,  ைக(ப]ற F'யாM. 

 
4. நி8ம1தி& ஏேத\3 இரண6 சிற(பிய>Oகைள  றி(பி6க. 

1 தனியான ச5ட நபK  த&ைம^ைடயM: 
� உ8(பினKகளிடமிCTM  ேவ8ப561  த&னிIைசயாகI  ெசய>ப63  தனிநபK1 

த&ைமைய நி8ம3 ெப]80ளM. 

� தனி(ெபயCட& ெபாM F1திைரைய^3 ெகாc60ளM. 
� இM ச5ட1தி& கcகளி> ஒC  ெசய]ைக நபராக,  தனிநபK  த&ைம^ட&  விள. கிறM. 

2 வைரய8 ெபா8(O 
� ப. தாரA& ெபா8(O வைரய8,க(ப5டM.  
� ப. தாரK, தா& ைவ1திC, 3 ப. க0 மீM, ெசa1த(ெபறாத ெதாைக அளவி]ேக, 

அவKக0 ெபா8(O வைரய8,க(ப560ளM. 
� நி8ம(ப.  Fதலி> அைழ(O வி6,க(படாத ெதாைக,  ம56ேம ெபா8(பாவாK. 
� கடனZTேதாK  நி8ம உ8(பினKகளி&  ெசாTதI  ெசா1M,கைள,  ைக(ப]ற F'யாM 

3 நZ'1த வா[V: 
� இத& ஆ^ைளI  ச5ட1தினா> ம56ேம F'V,  ெகாc6 வர F'^3. 
� அ>லM, எTத ேநா,க1தி]காக1 ெதாட.க( ப5டேதா அTத ேநா,க3  நிைறேவறியVட& 

அTநி8வன3 கைல,க(ப63. 
� ப. தாரKகளி&  ெநா'(O நிைல, ெசய>திற&  இழ(O,  மனI சமநிைல இழ(O  ேபா&ற 

நிக[Vக0 நி8ம1தி& ஆ^ைள( பாதி,காM. 

5. ப5டய (அ) சாசன  நி8ம3 எ&றா> எ&ன? 

� ஒC நா5'& அரசாேலா, அரசிடேமா வழ.க(ப5ட சாசன1தி& விைளவாக 

உCவா,க(ப63  நி8ம.க0 ப5டய அ>லM  சாசன நி8ம.க0 எ&8 அைழ,க( 
ப6கி&றன.  
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� வழ.க(ப5ட சாசன1தி> 4றி^0ள  விதிFைறகளி&ப'  இைவ ெசய>ப63.  
 

6. உ0 நா56 நி8ம.க0 எ&றா> எ&ன?  

� உ0 நா56 நி8மI ச5ட.களி&  கீ[( பதிV ெசPய(ப5ட நி8ம3  உ0 நா56  நி8ம3 

என(ப63 
 

சி8விைட வி்னா,க0  

1. நி8ம1தி& ஏேத\3 f&8 ந&ைமகைள விவA. 

1) ேபரளV  fலதன3 
� ேபரளV fலதன3 எ&பM, ெபAய அளV fலதன1ைத திர5' அவ]ைற ெபAய ெதாழி> 

நி8வன.களி> Fதg6 ெசPவதா 3.  

� உதாரணமாக,  Aைலய&h  ெதாைலேபசி  நி8வன3 i. 25,000  ேகா', 3 அதிகமாக 

fலதன3 ெசPM0ளM. 

2) வைரய8 ெபா8(O 
� ப. தாரA& ெபா8(O வைரய8,க(ப5டM.  
� ப. தாரK, தா& ைவ1திC, 3 ப. க0 மீM, ெசa1த(ெபறாத ெதாைக அளவி]ேக, 

அவKக0 ெபா8(O வைரய8,க(ப560ளM. 
� ெபா8(O8தி  நி8மமாக இCTதா>  எjவளV  ெதாைக,   உ1தரவாத3 அளி1M0ளாேரா 

அ1ெதாைகைய,  கைல(பி&  ெபாkM  அவK  ெசa1த ேவc63. 
3) ப. க0 மா]ற3  

� இரc6 தனி(ப5ட நபKகl,கிைடேய ப. க0 மா]ற3 எ&பM எளிM  

� ஆகேவ,Fதg6 எ&பM எளிைமயான ஒ&றா 3.  

� ஒC ப. தாரK ப. கைள எளிதாக வா.கV3, வி]8 பணமா,கV3 F'^3.  

4) நZ'1த வா[V  

� எவK ேவc6மானாa3 ப. கைள வா.கி ப. தாரK ஆகலா3.  

� எ(ெபாkM ேவc6மானாa3 யாC, 3 ப. கைளவி]8 விடலா3.  

� ஆனா>, நி8ம3 எ&83 நZ'1M  நிைல1M இC, 3. 
5) ேசமி(O( பழ,க3 ம]83 fலதன3 ெசP^3 பழ,க3   

� 456( ப.  நி8வன3, ெபாM ம,கைளI ேசமி,க ஊ, வி,கிறM. 

�  சிறிய ெதாைகயாக இCTதாa3, அ1 ெதாைக,  ப. கைள வா.கஇயa3.  

� ஒC நபK,  ஒC நி8ம1தி& ஒC ப.ைக,4ட வா.கலா3. 
 

2. தனி நி8ம3 எ&றா> எ&ன? 

� ெசa1த(ப5ட fலதன3 i. 1,00,000 ,   ைறவி>லாம> இC,க ேவc63. 
� இைத1 Mவ.க  ைறTதM 2 ேபC3 அதிகப5ச3 200 ேபC3 ேதைவ. 
� இரc6 இய, நKகைள, ெகாc6 ெசய> ப63. 
� தனி நி8ம3 f&8 Fைறகளி> அைம,க(ப6கி&றன. அைவயாவன: 

1.  தனி நி8ம3   2.    சிறிய தனி வைரய8,க(ப5ட நி8ம3     3.  ஒC நபK  தனி நி8ம3 
 

3. அரQ நி8ம3 எ&றா> எ&ன? 
� ெபாM1Mைற நி8வன.கைள, இTதிய நி8மI ச5ட3 1956 – & கீ[ பதிV ெசPதா>, அM அரQ 

நி8ம3 என(ப63.  

� இjவைக நி8ம.க0 ம1திய அரQ அ>லM  மாநில  அரQகl,  ெசாTதமானM. 

(அ>லM ) 
� இTதிய நி8மIச5ட3 1956  பிAV 617 – & ப', அரQ நி8ம.க0 எ&பM, ெசa1த(ப5ட 

fலதன3, 51% ,  ேமலாக  

              1. ம1திய அரQ  

              2. மாநில அரQ  அ>லM  மாநில அரQக0 
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              3. ப தி ம1திய அரQ  ம]ற3  ப தி  ஒ&8 அ>லM  ஒ&8,  ேம]ப5ட மாநில    

                                       அரQக0 ைவ1திCTதா>, அவ]ைறேய அரQ  நி8ம.க0 எ&8  அைழ,க(ப63. 
  

 
4. அய> நா56 நி8ம3 எ&றா> எ&ன? 

� இTதியாவி]  ெவளிேய ேவ8 நா6களி> பதிV ெசPய(ப56, இTதியாவி> ெதாழிலிட3 
உ0ள நி8ம3 அய> நா56 நி8ம3 என(ப63. 

� இTதியாவி& ச5ட.க0 அவ]றி]  ெபாCTM3 எ&பதா>, கீ[கcட ஆவண.கைள, 
கc'(பாக, நி8ம( பதிவாளKகளிட3 30  நா5கl, 0 தா,க> ெசPயேவc63. 

அைவயாவன --- 
i) சாசன1தி& சா&றித[ நக> அ>லM 456Cவா,க1தி& சா&றித[ அ>லM 

அைம(O Fைறேய6  ம]83  ச.க நைடFைற வழிக0 ஆ.கில1தி> 

ெமாழிமா]ற3 ெசPய(ப5'C,கேவc63 

ii) நி8ம1தி& பதிV அaவலக3 உ0ள இட3.  

iii) இய, நK ம]83 ெசயலA& ப5'ய>.  

iv) இTதியாவி&  தைலைம வியாபார  அaவலக1தி&  FகவA .  

v) நி8ம1தி&  ெசய>பா6கl,  ஒ(Oத> வழ.கிய  இTதிய  'மகனி& ெபயK  ம]83 

FகவA.  

5. அைம(O Fைறேய6 எ&றா> எ&ன? 

� ஒC 456 ப.  நி8ம3 Fைறயாக அைம,க(ப5டைதI  சா&8 பகC3 ஓK ஆவணமா 3. 

� இதி> இட3,  ேநா,க.க0, ெபா8(O ம]83 Fதg6 ெதாடKபான உ5பிAVக0 இC, 3. 

� இM, நடவ',ைககைள ெவளி(ப61M3 ஆவணமா 3.  

� இTத ஆவண1தி>  றி(பிட(படாத எI ெசயலிa3  நி8ம3  ஈ6ப5டா>, அIெசய> வர3O  

மீறியI ெசய>  எனஅைழ,க(ப6கிறM 

� நி8ம1தி] 3, ெவளியாC, 3  உ0ள ெதாடKபிைன இM விவA,கிறM. 

ெபCவிைட வி்னா,க0 

1. அைம(O Fைறேய5'> அட.கி^0ள ெபாCளட,க.க0 யாைவ? 

1. ெபயK  றி1த உ5பAV: 

� நி8வன1தி] ,  ச5ட uKவமாக அ.கீகA1த ெபயK   றி(பிட(ப5'C, 3.  

� ஏ]ெகனேவ நைடFைறயி>  உ0ள  நி8ம1தி&  ெபயைர ஒ1திC1த> 4டாM. 

� அைம(O Fைறேய5'> உ8(பினKகl3 ெபா8(O வைரய8,க(ப560ளதா>, 
நி8ம1தி& ெபயCட& “வைரய8,க(ப5டM” எ&ற வாK1ைத  ேசK,க ேவc63. 

2. இட. றி1த உ5பிAV : 
� நி8ம1தி& பதிV அaவலக3  அைமTM0ள இட3, இ.   றி(பிட(ப5'C, 3.  

� ெதாழி> ெதாட. வத]  F&ேப, நி8ம1தி& பதிV  அaவலக1ைத1 

ெதAவி,க ேவc63. 

3. ேநா,க3  றி1த உ5பிAV : 
� நி8ம1தா> ெசய>ப61த, 4'ய ேநா,க.க0அைன1ைத^3  இதி> 

 றி(பிட(ப5'C, 3. 

� நி8ம1தி& Mைண ேநா,க.க0 fல3, F,கிய ேநா,க.கைள அைடய1  

ேதைவயான வழிFைறகl3  விள,க(ப5'C, 3. 

� இதி>   றி(பிட( ெபறாத எIெசயலிa3  நி8ம3  ஈ6படாM. 

4. ெபா8(O,  றி1தஉ5பிAV: 
� ெபா8(O8தி நி8மமாயி&, அM கைல(பி] 0ளாக ேநA63 ேபாM, அத& 

நி8மI ெசா1M,க0 அTத நி8ம1தி& நிதிசாK ெபா8(Oகைள தZK,க இயலாத 
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நிைலயி>, ஒjேவாK உ8(பினC3 வழ. வதாக உ1திரவாத3 அளி1த ெதாைக 
இ. ,  றி(பிட(ப63.  

5. Fத>  றி1த உ5பிAV  

�  நி8ம1தி& அ.கிகA,க(ப5ட ப.  Fத>, ப. களி& வைகக0 ம]83 

ெபயரளV  Fத> (ஒC ப.கி&  ைறTத(ப5ச மதி(O) ஆகியவ]ைற( ப]றி  

இதி>  றி(பிட(ப5'C, 3.  

6. அைம(O உ5பிAV  

� ப. தாரKக0, தா.க0 ஒ&றிைனTM  நி8மமாக ெசய>பட விC3O3, 
த.களி& விC(ப1ைத இM ெவளி(ப61MகிறM.  

� ெபாMநி8ம3 எனி> ஏk நபKகl3, தனி நி8ம3 எனி> இரc6 நபKகl3, 

அைம(O Fைறேய5'> சா5சிக0 F&னிைலயி> ைகெயk1M இடேவc63. 

 

2. ெசய>Fைற விதிகளி> அட.கி^0ள ெபாCளட,க.க0 யாைவ? ( ஏேத\3 10 ) 
i. ப. க0, ப.  fலதன3, ப. களி& மதி(O ம]83 ப. களி& வைகக0.  

ii. ஒjெவாC வைக ப. நKகளி& உAைமக0 அதாவM ஓ56Aைம, ப.காதாய3, ப.  

Fதைல திC3ப( ெப8த> ேபா&றைவ.  

iii. ப. க0 ம]83  கடனZ56(ப1திர.க0 ெவளியீ6  ெதாடKபான விதிக0.  

iv. ப. க0 மீதான அைழ(O( பண1ைத ெசa1த அைழ(O வி61த> ெதாடKபான 
விதிFைறக0.  

v. ப. மா]ற3  றி1த விதிக0.  

vi. ப.காதாய3 அறிவி1த> .  

vii. நி8ம1தி& கட& வா. 3 அதிகார3 .  

viii. இய, நKகளி&  நியமன3, ஊதிய3  ம]83  நZ,க3.  

ix. 45ட.கைள நட1Mத>, பகரா0,  ைறெவc ேபா&றைவ ெதாடKபான நைடFைறக0 

x. நி8ம1தி& கண,  ைவ(O ம]83 தணி,ைக ெதாடKபான நைடFைறக0 

xi. நி8ம1தி& ெபாM F1திைர.  

xii. நி8ம, கைல(O1 ெதாடKபான நைடFைறக0. 

 

3. தகவலறி,ைக எ&றா> எ&ன? 

� ஒC ெபாM வைரயைற நி8ம3, தா& ெவளியி63 ப. கைள^3,  கடனZ56 

ப1திர.கைள^3  வா. மா8, ெபாM ம,கl,  அைழ(O  வி6, 3  ஒC  ஆவண3 

தகவலறி,ைக என(ப63. 

� ெபாM ம,களிடமிCTM  ைவ(Oகைள ெப8வத]காக,  ெவளியிட(ப63  விள3பர3 

தகவலறி,ைகயாகேவ கCத(ப63. 
 

4. ப&னா56 நி8வன3 எ&றா> எ&ன? 

� ப>ேவ8 நா6களி> வியாபார3 ெசPவM ப&னா56 நி8வன3 ஆ 3. 
� இத& ெசய>பா6க0,ஒ&8,  ேம]ப5ட நா6களி> இC, 3.  

� பல நா6களி> இத& உ]ப1தி, சTைதயிய> ம]83 ஆராPIசி நடவ',ைகக0 என 
உலகளவி> நைடெப8கிறM . 

� தனM  இலாப1ைத உலக1தி&  ப>ேவ8  நா6களிலிCTM  ஈ56கி&றM  

எ.கா : 1. ைம,ேரா சா(5 நி8வன3     2. ேநா,கியா  நி8வன3     3. ெநh5ேல        4. ேகாேகா ேகாலா   

                    5.  IBM     6.  ெப(சி,ேகா,     7. ேசானி  காK(ேரஷ& 
 

5. ஒC ப.  – ஒC வா,   -  றி(O வைரக 
� ஒC ப.  ஒC வா,  எ&பM  நி8ம1தி&  வா,ெக6(O  த1Mவமா 3.  
� அதாவM, ஒC ப. நK எ1தைன  ப. க0 ைவ1திC,கி&றாேரா அத] I சமமான 

ஓ56Aைம உc6. 
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6. பி'(O, Mைண நி8ம.க0 ப]றி வி்ள, க. 
பி'(O நி8ம.க0  

 பிAV 2 (87) பி'(O நி8ம3 எ&பM, ம]ெறாC நி8ம1தி&  

1. ெபC3பாcைம இய, நKகைள நியமி,கV3  அ>லM  நZ, 3 அதிகார3 ெப]றிC, 3 

நி8ம3,  
2. நி8ம1தி& ெமா1த(  ப.  Fதலி>  50 விk,கா5'] 3 அதிகமான ப. கைள 

ைவ1திC, 3  நி8ம3 பி'(O நி8மமா 3.  

3. இjவா8 க56(ப61த(ப63 ேவெறாC நி8ம3 Mைண நி8ம3 என(ப63 . 

4. ஒC பி'(O நி8ம3 , எ1தைன  Mைண நி8ம.கைள ேவc6மானாa3 நிKவகி,கலா3. 

     Mைண நி8ம.க0 
     Mைண நி8ம3 எ&பM,  

1. நி8ம1தி& ெமா1த ப.  Fதலி> 50 விk,கா5'] 3 அதிகமான ப. கைள ம]ெறாC   

நி8ம3 ைவ1திCTதாa3,  

2. ெபC3பா&ைம இய, னKகைள நியமி,கV3,  நZ,கV3 அதிகார3 ெப]றிCTதாa3, 

அjவா8 க56(ப61த(ப63 நி8ம3 Mைணநி8ம3 ஆ 3. 
 
 

7. நி8ம1தி&  ைறபா6கைள விவA. 
1) அதிகI ெசலV3 க6ைமயான விதிFைறகl3   

� க6ைமயான சட.  Fைறகைள( பி&ப]றி, 456( ப.   நி8ம.க0 ெதாட.க 
ேவc^0ளM. 

� ேமa3 இதைன ெதாட.க, அதிக  ேநரF3,  அதிக1  ெதாைக^3  Fதg6 ெசPய 
ேவc'^0ளM 

2) ேநKைமய]ற ேமலாcைம  

� நி8ம ேமலாcைம,நி8ம1தி&  இய, நKக0, அaவலKகளி& Mைண, ெகாc6 

நட1த(ப6கிறM.  

� சில இய, நKக0, மனசா5சி அ]ற Fைறயி> தனி(ப5டஇலாப1தி]காகI ெசலV 

ெசPகிறாKக0.  

� அவKக0 தனM  நிைலைய^3,  அதிகார1ைத^3 தவறாக( பய&ப61Mகி&றனK. 
3) ஒCசிலK ைகயி> நிKவாக3  

� பணவசதி பைட1த நபKக0, நி8ம1தி& ேமலாcைமைய^3,  க56(பா5ைடைய^3 
த&னிட3 ைவ1த, ெகாc6, தவறான நடவ',ைககளி> ஈ6ப6கி&றனK. 

4) ஊகவணிக3  

� நி8ம1தி& ப. கைளI சிலK தவறாக இலாப3 ச3பாதி,கேவc63 எ&8 ப. கைள 
ஊகவணிக1தி> ஈ6ப6கி&றனK  

5) விC(பமி&ைம  

� நி8ம1தி& அaவலKக0, க'ன உைழ(ைபI ெசPய விC3OவM இ>ைல.  

� ேமa3, இடK  ஏ]கV3, நி8ம வளKIசியி> உcைமயான அ,கைரைய கா5டV3 
விC3OவM இ>ைல. 

6) அதிக வA விதி(O  

� ம]ற அைம(Oகைள, கா5'a3,  456(ப.  நி8ம1தி]  வAவிதி(O அதிகமாக 

உ0ளM. 
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8. ச5டFைற நி8ம.க0 எ&றா> எ&ன? 

� நாடாlம&ற3 அ>லM மாநிலI ச5டம&ற.களி> இய]ற(ப63  ச5ட.களி& 

அ'(பைடயி> உCவா,க(ப63 நி8ம.க0 ச5டFைற நி8ம.க0 என(ப63.  
� . அைம(O Fைறேய5'>, அரசிய> ச5ட1தி> 4றி^0ளவா8, அைம(O Fைறயீ5'> 

 றி(பிட(ப5'C, 3 அ&றாட3 நைடெப83 ேமலாcைம நடவ',ைககைள, 
ச.கநைடFைறவிதிகளி> உ0ளவா8 நைடெப83. 

 
9. ெபாM நி8ம3  -- சி8 றி(O வைரக. 

� ெபாM நி8ம3  எ&பM  தனி நி8ம3  அ>லாதM.  

�  ைறTதப5ச 7 உ8(பினKகைள,  ெகாcடM.  

� ெசa1த(ப5ட fலதன3  ைறTதப5ச3  i.5,00,000/- ஆ 3.  

�  அதிகப5ச ெசa1த(ப5ட fலதன3  றி(பிடவி>ைல 

� ப. கைள மா]ற3  ெசPவைத1 தைட ெசPவதி>ைல.  

� நி8ம1தி& ப. கl,ேகா அ>லM  கடனZ56( ப1திர1தி]ேகா ெவளியிட1 தைட 
ெசPவM இ>ைல.  

� ெபாM ைவ(O நிதிைய(  ெபற,  ெபாMம,கl,  அைழ(O வி6(பைத1  தைட ெசPவM 
இ>ைல.  
 

 
10. நி8ம1தி&  சிற(பிய>Oகைள  றி(பி6க. 

      (  8விைட வி்னா,களி>, வினாஎc 4 - > உ0ளைத ேசK1M ப',கV3) 
 

1) தனி(ப5ட ெசா1M  

� இM ச5டuKவ1 தனிநபK த&ைமைய ெப]80ளM.  

� நி8ம3 தனM ெபயA> ெசா1M,க0 வா.கலா3, வி]கலா3.  

� உ8(பினKக0, நி8மI ெசா1தி& மீM, யாெதாC உAைம^3 ெகாcடாட F'யாM. 

2) ப. களி& மா]றிய>O  

� ெபாM  நி8ம.களி& ப. கைள மா]8வM எளிதானM.  

� ேதைவ(ப63 ெபாkM  ப. கைள வி]கலா3.  

� ப. தாரK ஒCவK , தனM  ப. கைள ம]ெறாCவC,   மா]ற3  ெசP^3  ெபாkM 

மா]ற3  ெப8பவK, ப. க0 ெதாடKபான அைன1M  உAைமகைள^3  ெப8கிறாK. 

3) ெபாM F1திைர  

� நி8ம3 எ&பM ஓா் ெசய]ைகயான நபK.  

� ச5ட1தா> உCவா,க(ப5டநபK.  

� ஆனா>, கcணா> காண இயலாM.  

� எனேவ ப1திர.களிa3, ஒ(பTத.களிa3 நி8ம3 ைகெயா(ப3 இடF'யாM.  

� இய, நரைவ fலமாகேவ நி8ம1தி& அைன1MI ெசய>கl3 நைடெப8கிறM.  

� ெபாM F1திைரேய நி8ம1தி& அ.கீகA,க(ப5ட அaவலக, ைகெயk1தா 3.  
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அ1தியாய3 7.  456றV அைம(O 
 8விைட வினா,க0.  

1. 456றV அைம(O எ&றா> எ&ன? 

� உ8(பினKகளா>, உ8(பினKகl,காக  தா.களாகேவ, இைணTM நட1த(ப63 வணிக 

அைம(ேப 456றV அைம(பா 3.  

� இதி> லாப1ைதவிட, ேசைவகl,ேக அதிக  F,கிய1Mவ3  வழ.க(ப63. 

 
2. 456றV வைரய8. 

� H.கா>ேவK5 அவKகளி& 4]8(ப', “456றV ச.க3 எ&பM, உ8(பினKகளி& 

ெபாCளாதார  நலைன( ெபC,கி,  ெகா0வத]காக, மனிதKக0 எ&ற Fைறயி> 

சம1Mவ அ'(பைடயி>  ம,க0 அவKகளாகேவ ஒ&8ப63  அைம(ேப 456றV”  

 
3. கட& 456றV விள, க? 

� உ8(பினKகl,   8கிய கால கட& வழ. தலி>, ேதKIசி ெப]ற ச.க3 கட& ச.க3 

ஆ 3.  

� ேவளாcைமயினK, ைகவிைனஞKக0, ெதாழி> OAபவKக0, ஊதிய3 ஈ56கிறவKக0 
ேபா&றவKகl, , கடனளி, 3 உ&னத பணிைய கட& ச.க.க0 ெசPM வCகி&றன.  

� வ.கிகளிட3  இCTM  கட&  ெபறF'யாம>, உ0நா56 நபKகளிடமிCTM அதிக 

வ5'யி> கட& வா.கி  சரீழி^3 பலைர ,  ைறவானவ5'யி> கட& தTM, அவKகைள 
இைடநிைலயK பி'யிலிCTM மீ56வC3 உ&னதமான ச.க3, கட& ச.க.க0 ஆ 3. 

� கட& ச.க.க0,ேவளாc கட& ச.கமாகேவா அ>லM ேவளாcசாரா ச.கமாகேவா 
இC,கலா3. 

 
4. 456றV ச.க1தி>  ைறTதவA ெசa1த F'^மா? 

�  ைறTத வA ெசa1த F'^3. 
� எெனனி> அரQ, 456றV ச.க.கைள ஊ, வி,க பலவைக வAIசaைககைள 

வழ.கி வCகிறM எ&பதிலிCTM,  ைறTத வA ெசa1த F'^3 எ&பM நம,  
ெதளிவாகிறM. 

 

5. இரா,ேட> F&ேனா'க0 எ&பவK யாK? 
� இராபK5 ஓவ& எ&பவK, Fத> 456றV இய,க1ைத இ.கிலாTதி>, 1844 ஆ3 ஆc6 

28 ெநசவாளK உ8(பினKகlட&  ”ரா,ேட> சமமான F&ேனா'களி& ெசாைச5'”  
(இரா,ேட> F&ேனா'க0 ச.க3) எ&ற ெபயA> ெதாட.கினாK 
 

சி8விைட வினா,க0  

1. 456றVகளி& தZைமகைள விவA? (எைவேய\3 f&8) 
1) அளவான நிதி ஆதார.க0  

� உ8(பினKகளி& ப.  Fத>,  ைறவாக இC(பதா>, 456றV ச.க.களினா> ெபC3 

Fத> திர5', ேபரளV வியாபார1தி> ஈ6படF'வதி>ைல.  

2) அரசி& நிதி ஆதார.கைள ெபAM3 ந3பியிC1த>  

� 456றV ச.க.க0, ஒC  றி(பி5ட அளவி]  ேம> த.களி&  நிதி ஆதார.கைள 
ெபC,கி ெகா0ள  F'யாம>, அரசி&  நிதி  ஆதரைவ ந3பி  இC,க ேவc'ய 

|[நிைலயி>  உ0ளன. 

3) அரசா> Mவ.க(ப5ட ச.க.க0  

� ேம]க1திய நா6களி> நி8ம.க0, தானாக F& வTM Mவ,க(ப6கி&றன.  
� ஆனா>, இTதியாவி> ெபC3பாலான ச.க.க0, அரசி&  வ]O81தலா>  Mவ,க( 

ப6கி&றன.  
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� இ(ப'  திணி,க(ப5ட ச.க.க0, ம,க0 ஆதரவி&றி  ெநா'1M  ேபாக  ேவc'ய 

|[நிைல ஏ]பட வாP(O0ளM. 
4) த&னிIைசயாக ெசய>பட F'யாைம 

� 456றV ச.க.க0, அரசி& பி'யி>  அ>லM  ேம]பாKைவயி> இய.கி வCவதனா>, 

அரசி& க56(பா56 விதி Fைறக0,  8,கீ6க0, ச.க.கைள த&னிIைசயாக 

ெசய>பட அ\மதி(பதி>ைல.  

� அவ]றி& த&னா5சி உAைம  Fட,க(ப6கிறM. 

5) நாணயம]ற நிKவாக உ8(பினKக0  

� உ8(பினKக0 நாணய1 த&ைம  &றியவKகளாக இCTதா>, ச.க.களி& நிதிைய 
ைகயாட> ெசPM,  ச.க.கைள பாதாள,  ழியி> த0ளி Oைத, 3 வாP(O உ0ளM. 

6) இரகசிய3 கா,க F'யாைம 

� 456றV ச.க.களி> ஒ&8,  ேம]ப5ட உறிபினKக0 இC(பதா>, ச.க.களி& 

ெசய>பா6களான இலாப3, ெசா1M ெபா8(O  நிலைமக0, வரா,கட&  Fதg6க0 
ேபா&ற அைன1ைத^3 பகிர.கமாக அறி,ைக fல3 உ8(பினKகl,   ெதAவி1M 

விவாதி,க ேவc'ய கடைம உ0ளM.  

� எனேவ  இரகசியமாக ( மTதனமாக )  ெசPதிகைள ைவ1திC1த> எ&ற ேபIQ,ேக 
இடமி>ைல.  

 
2. வ Z56 வசதி 456றV ப]றி சி8  றி(O வைரக. 

� உ8(பினKகl,  ெசாTதமாகேவா அ>லM  வாடைக,ேகா வ Z6கைள  ெப]81 தC3 

ச.க.கேள, வ Z56 வசதி 456றVச.க.க0 எ&(ப6கி&றன. 
�  ெசாTதமாக வ Z6 க5ட  விC3O3 நபKக0  அைனவC3  ஒ&8  திரc6  வ Z6 க5ட 

456றV ச.க.கைள நி8Vகி&றனK.  

� இIச.க.க0 உ8(பினKகl,   QமாK 10 Fத> 20 ஆண6 கால தவனணயி>, வ Z56 
கட& தTM ,அவKகைள ெசாTத வ Z6 க5',ெகா0ள  உதVகி&றன. 

� . சில வ Z56 ச.க.க0,  ெமா1தமாக காலி நில.கைள வா.கி, வ Z6 க5' 

உ8(பினKகl, , வாடைக,   வ Z6கைள வி்டV3 ெசPகி&றன. 

� வாடைக,    ' இC, 3 நபK  அTத  வ Z5'> Fk மதி(ைபைய^3 ெசa1தி 
உAைமயாளராக ஆகV3  F'^3. 

 

3. தயாA(பாளKக0 (உ]ப1தியாளK) 456றVI ச.க3 எ&றா> எ&ன? 

� உ]ப1தியாளKகளா> ஆர3பி,க(ப56  நட1த(ப6வM, உ]ப1தியாளK 456றV 

ச.க.க3 ஆ 3. 
� உ]ப1தியாளKக0 அைனவC3  ஒC ைமய   இட1தி]  வTM , உ]ப1தி நடவ',ைககளி> 

ஈ6படலா3.   
� அ>லM  அவரவK இC(பிட1தி> ,  உ]ப1தி ெசPத  F'V]ற ெபாCைள ச.க1திட3 

ஒ(பைட,கலா3.  

� இjவைக உ]ப1தி  ச.க.க0,  ெசலைவ  ைற1M உ]ப1தி  ெசPய(ப5ட ெபாCைள 
ைமயமாக  திர5', ஒ56 ெமா1தமாக சTைத இ6கி&றன. 

 எ.கா:  456றV ெநசவாளKக0ச.க3,  456றV  தZ(ெப5'  தயாA(பாளK  ச.க3, 

        தIQ ெதாழிலாளK  456றV ச.க3  
 

4. 456றV உழV ச.க3 ப]றி சி8  றி(O வைரக. 

� உ0}A> இC, 3 ேவளாc  'க0, த.களி&  நில.கைள, தனி1 தனிேய 

பயிA6வத]   பதிலாக , அவKக0 அைனவC3 ஒ&றாக இைணTM, ேபரளவி> 

விவசாய3 ெசPய உதV3 ச.க3, 456றV உழV ச.க3 என(ப63. 
� அைன1M விவசாயிகl3, நில1ைத ஒ&8 திர5', ச.கமாக ெசய>ப5டாa3 , 

அவKகளி& நில உAைம பாதி,க(படாM.  

� அவKக0 அைனவC3 ச.க3 அைம1M, அவKகேள நிKவாக,  kைவ ேதKTத61M உழV 

ச.க1ைத  நிKவகி,க ேவc63.  
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� நிKவாக  k, சTைதயி& ேதைவ,  ஏ]ப, த5ப ெவ(ப நிைலைய ஒ5', எTத பயிK 

ெசPவM, எTத அளவி> ெசPவM என F'V ெசP^3. 

�  நில1ைத ப.காக ெகா61த விவசாயிகl,   வாடைக^3 ,  45டாக திர5'ய நில1தி>, 
உைழ1தத]  4லி^3 ெப8வாKகள.  

� இ3Fைற  ர~யாவி> மிகV3 ெவ]றி கcடM.   
 
 

5. ெதாழி> Mைற 456றV ப]றி சி8  றி(O வைரக. 
� இTத ச.க.க0 சி8 ெதாழி> ெசP^3 உ]ப1தியாளKகளா> நட1த(ப6கிறM. 

� 456றV Fைறயி>, சி8 ெதாழி> ம]83  'ைச1 ெதாழி> அைம,க இTத ச.க3 

மி Tத உதவி OAகி&றM. 

� உ]ப1தி( ெபாC5களி& தர1ைத உயK1M3 fல(ெபாC5கைள( ெபற, இTத ச.க.க0 

மி Tத உதவிOAகி&றன. 

 
ெபCவிைட வினா,க0 

1. 456றவி& ெகா0ைகக0 எ&ன?  (ஏேத\3 5) 
1) த&னாKவ ம]83 உ8(பினராவத] 1 தைடயி>லா வாP(O  

� 456றV எ&பM த&னாKவ அைம(Oகளா 3.  

� இத&  ேசைவகைள( பாலின3, சfக, இன, அரசிய> அ>லM  மத பா பா6 இ>லாம> 

அைனவC3 ெப]8 பய& அைடயலா3.  

2) ம,களா5சி Fைறயி> உ8(பினK க56பா6  

� 456றV ம,களா5சி  Fைறயி> அத& உ8(பினKகளா> க56(ப61த( ப6கிறM.  

� உ8(பினKக0, 456றவி&  ேசைவகைள( பய& ப61Mவதிa3, ெகா0ைககைள 
அைம(பதிa3, F'Vகைள எ6(பதிa3 தZவிரமாக த.கைள ஈ6ப61தி ெகா0கிறாKக0.  

3) உ8(பினKகளி& ெபாCளாதார ப.களி(O  

� உ8(பினKக0 456றV fலதன1ைத சமமாகV3, ஜனநாயக Fைறயிa3 ப.களி1M 

க56(ப61Mகி&றனK.  

� இTத ந&ைமக0 உ8(பினKக0 fலதன1தி> Fதg6 ெசPவைதவிட, ஒ1Mைழ(Oட& 

நட1M3 வியாபார விகித1தி> இC, 3. 

4) க>வி, பயி]சி, ம]83 தகவ>  

� உ8(பினKக0, ேதKTெத6,க(ப5ட பிரதிநிதிக0, ேமலாளKக0 ம]83 

பணியாளKகl,கான க>வி ம]83 பயி]சியளி(ைப 456றவி> வழ. கிறாKக0. 

� அவKக0, 456றVகளி& இய>O  ம]83  ந&ைமகைள( பறறி  ெபாM ம,கl,  

ெதAவி,கி&றனK. 
5) 456றVகl,கிைடேய  456றV  

� 456றV  உ8(பினKக0, த.க0 உ8(பினKகைள  மிகV3  திறைமயாகV3, உ0}K, 
ேதசிய, பிராTதிய  ம]83  சKவேதச க5டைம(Oக0 fல3 ஒ&றாக இைணTM 456றV 

இய,க1ைத  பல(ப61தV3 ெசPகி&றனK. 
6) சfக1தி]கான கவைல 

� 4ட6றவி> உ8(பினK ேதைவகைள( uK1தி ெசP^3 ேபாM, உ8(பினKக0 ஏ]8, 

ெகா0l3  ெகா0ைகக0 ம]83 தி5ட.களி&  fல3  சfக.களி&  நிைலயான 
அபிவிC1தி,காக 456றV ச.க.க0  ெசய>ப6கி&றன. 
 

2. 456றV ச.க1தி& ந&ைமக0 யாைவ? 

1) த&னாKV  நி8ம3  

� 456றV ச.க.களி> யாK ேவc6மானாa3 உ8(பினK ஆகலா3. ப. உ8(பினK  

� ெதாைக^3 மிகV3  ைறவாக இC(பதனா>, ெபாCளாதார  �தியாக பி& த.கியவK 

Fத> F&ேனறியவK வைர எவC3 உ8(பினராக ஆக F'^3.  

� ஒCவK, எ(ேபாM ேவc6மானாa3 ச.க1ைத வி56    ெவளிேயறலா3.  
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2) எளிைமயான ேதா]8வி(O  

�  ைறTதப5ச3 இளவK அ>லாத 25 உ8(பினKக0 ஒ&8 ேசKTM,  456றV ச.க1திைன 

ஆர3பி,கலா3.  

� ச.க1ைத ஆர3பி,க, ச5ட சட. க0 அதிக3  இ>ைல.  

3) ம,களா5சி  

� 456றV ச.க.க0 “ஒCநபK  ஒC வா, ” எ&ற ேகா5பா5'>  இய.கி வC3 

நி8மமா 3.  

� உ8(பினK  எjவளV ப.  ைவ1திCTதாa3, ஒCவா,  ம56ேம அவரா> 
ெசa1தF'^3.  

4) வAIசaைக 

� அரQ3, 456றV ச.க.கைள ஊ, வி,க பலவைக வAIசaைககைள 
வழ.கி வCகி&றM. 

5) சம1Mவ அ'(பைடயி> இலாப1ைத பகிKத>  

� 456றV ச.க.க0 ஈ563 உபA,  சம1Mவமாக அைனவK, 3 ப.கி56 தர(ப6கிறM.  

� இத& fல3 456றV ச.க.களி& அைன1M உ8(பினKகl3 பய&ெப8வK.  

� ஈ563 உபAயி> 10 விk,கா5ைட ச.க3  ெசய>ப56 வC3 ப தி  ம,களி& நல\,  

ெசலவிட ேவc63. 

6) வைரய8,க(ப5ட ெபா8(O  

� 456றV ச.க1தி> உ8(பினKகளாக ேசKTத நபKகளி& ெபா8(Oக0 அவKக0 
வா.கிய ப.  Fதaட& அட.கி வி6கிறM.  

� 456றV ச.க.கைள கைல, 3 ேபாM,  அTநி8வன1தி& நிதி 
ெபா8(Oகைள1 தZK,க, உ8(பினKகளி& ெசாTதெசா1M,கைள 
ஈ6ப61தF'யாM.  

� எனேவ உ8(பினKகளி& ெபா8(O அளVைடயM. 

 
3. 456றV ச.க1தி& வைககைள 48க? 

( சி8விைட வினா,களிa0ள வினா எc 2,3,4,5  ம]83 கீேழ^0ள வினாவிைன^3 

ேசK1M ப'1M, ெகா0ளV3 ) 

4. �கKேவாK 456றV ச.க1ைத ப]றி சி8  றி(O வைரக. 

� இM �கKேவாKகளா>  ஆர3பி,க( ப6கி&றM.  
� இTத ச.க.க0 ம]ற சி>லைற வணிகKகைள இலாப ஈ56வைதம56ேம 

 றி,ேகாளாக ெகா0ளாம>, ம,கl,  தரமான ெபாC5கைள, சிறTத விைலயி> 

வழ. வைத  ேநா,கமாக ெகாc6 இய.கி வCகி&றன. 
� 456றV சிற(ப.கா', மாணவKக0 456றV ச.க.க0, 456றV மளிைக 

ச.க.க0 ேபா&ற ச.க.க0 �கKேவாK 456றவி& ஒC வ'வ3 ஆ 3. 
 

5. 456றVI ச.க1தி& நிதிைய தவறாக பய&ப61த F'^மா? ஆ3 எனி> 

அத]கானகாரண.கைள48க. 

� நிIசயமாக 456றVI  ச.க1தி&  நிதிைய தவறாக பய&ப61த F'^3. 
� எ(ப'ெயனி>, நிKவாக  kவி> இC(பவKக0 நாணய1 த&ைம  &றியவKகளாக 

இC,க ேநKTதா>, ச.க.களி&  நிதிைய ைகயாட> ெசPM,  ச.க.கைள பாதாள, 

 ழியி> த0ளி Oைத, 3 வாP(O  நிைறயேவ உ0ளM. 
 

6. 456றV ச.க1தி]  எ61M,கா56க0 தCக.  

  1. இTதிய& காபி ஹVh  (ெரhடாெரc5)      2.   மதK ெடPA (ஆவி&)      3.   � மகிலா கிAயா  

       உ1ேயா, விஜஜ1 பாப5   4.    இTதிய விவசாயிக0 உர.க0 456றV லிமிெட5 (IFFCO)  

  5. இTதிய விமான நி8வன3 (சர, ) (C.G.H.S.Ltd)    6.  ேகாஆ(ெட,h  
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 அ1தியாய3 8.  ப&னா56 நி8ம.க0 

 8விைட  வி்னா,க0 

1. ப&னா56 நி8வன3 - இல,கண3 வைரக. 

� ைந>. H. ேஜேகாபி அவKகளி& 4]8(ப',  

       “ப&னா56 நி8வன3 எ&பM இரc6 அ>லM அத]  ேம]ப5ட நா6களி> 

வியாபார1ைத நட1Mவதா 3.”  
 

2. ப&னா56 நி8வன1தி& ஏேத\3 இரc6 ந&ைமகைள விவA. 

1)  ைறTதப5ச,  4லி  
�  ைறTத ப5ச,  4லி வழ. 3 நா6களி>, தனM  நி8வன.கைள அைம(பதா>, 

 ைறTத ெசலவி>  ெபாC5கைள^3  ேசைவகைள^3 வழ.க F'கிறM.  

� அட,க விைலயி> ந&ைமகைள( ெப8வதா>, தரமான ெபாC5கைள^3  

ேசைவகைள^3  ைறTதெசலவி> கிைட,க வைகI  ெசPய(ப6கிறM.  

2) தரமான ெபாC5க0 
� வள.க0, வசதிக0, அ\பவ3, சிற(பறிV ஆகியவ]8ட& ஆராPIசி ம]83 வளKIசி 

தி5ட.கl,காக, ப&னா56 நி8வன.க0, தாராளமாக ெசலவி6வதா>, தரமான 
ெபாC5கைள^3 ேசைவகைள^3  ைறTத ெசலவி> உ]ப1தி ெசPய F'கிறM. 

3) வா[,ைக1 தர3 உயKகி&றM  

� ப&னா56  நி8ம.க0 தரமான ெபாC5கைள1 தயாA1M வழ. வதா>, ம,களி& 

வா[,ைக1 தர3 உயKகிறM. 
 

3. ப&னா56 நி8வன1தி]  ஏேத\3 இரc6 உதாரண.க0 தCக. 

1. பா5டா  

2. ேகா>ேக5 பாெமாலிj 

3. ேசானி காK(பேரச& 

4. Q|கி 
5. ைடெம,h  

 
4. ஒC நா5'> பதிV ெசPய(ப56 ஒ&8,  ேம]ப5ட நா5'> ெதாழி> 

நட1தி,ெகாc'C, 3 சில ப&னா56 நி8வன.களி& ெபயைர,  றி(பி்டV3. 
 

1.  பா5டா                   ---  பா5டா இTதியா 

2. ேகா>ேக5 பாெமாலிj   ---  ேகா>ேக5  இTதியா 

3. ேசானி காK(பேரச&       ---  ேசானி இTதியா  

4. Q|கி                      ---   மாCதி Q|கி 
5. ைடெம,h               ---  ைடெம,h வா5I 

 
சி8விைட வி்னா,க0.  

1. ப&னா56 நி8வன1தி& ந&ைமகைள விவA. 

1)  ைறTதப5ச,  4லி  
�  ைறTத ப5ச,  4லி வழ. 3 நா6களி>, தனM  நி8வன.கைள அைம(பதா>, 

 ைறTத ெசலவி>  ெபாC5கைள^3  ேசைவகைள^3 வழ.க F'கிறM.  

� அட,க விைலயி> ந&ைமகைள( ெப8வதா>, தரமான ெபாC5கைள^3  

ேசைவகைள^3  ைறTதெசலவி> கிைட,க வைகI  ெசPய(ப6கிறM.  

2) தரமான ெபாC5க0 
� வள.க0, வசதிக0, அ\பவ3, சிற(பறிV ஆகியவ]8ட& ஆராPIசி ம]83 வளKIசி 

தி5ட.கl,காக, ப&னா56 நி8வன.க0, தாராளமாக ெசலவி6வதா>, தரமான 
ெபாC5கைள^3 ேசைவகைள^3  ைறTத ெசலவி> உ]ப1தி ெசPய F'கிறM. 
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3) வா[,ைக1 தர3 உயKகி&றM  
� ப&னா56  நி8ம.க0 தரமான ெபாC5கைள1 தயாA1M வழ. வதா>, ம,களி& 

வா[,ைக1 தர3 உயKகிறM  

4) பய& ப61த(படாத வள.கைள Fைறயாக( பய&ப61Mத>  

� இைவ, தனM  சிற(O1 ெதாழி> �5ப அறிைவ( பய&ப61தி,  பய&ப61தாம> இC, 3 
மனித வள.கைள^3 ,  பயன]ற ெசா1Mகைள^3 Fkைமயாக(  பய&ப61Mவதனா>, 
நா5'& ேதசிய  வCமான3  ெபCமளV உயKகிறM.  

5) நா5'& ெசலாவணி  ெசa1Mநிைல வளKIசி 
� இைவ, ஏ]8மதிைய அதிக(ப61தி வளKIசி,   வி1தி6கி&றன.  
� இதனா>, நா5'& ெசa1M நிைலைய பல(ப61Mகி&றM. 

 

2. ப&னா56 நி8வன1தி& தZைமகைள விவA.  

1) உ0}K1 ெதாழி>கl,   அபாய3 

� இத& மிக( ெபAய ெபாCதளாரசI  ச,தி, உ0நா561 ெதாழி>களி& F&ேன]ற1தி]  , 

தைடைய ஏ]ப61MகிறM. 

�  பல  உ0நா56 நி8வன.க0, இைவகளா> அழி,க(ப6கி&றன.  

� நா5'] ( ெபாCளாதார வளKIசிைய1 தCவM ேபா&8 ேதா]றமளி1M, 
உ0lK  ெதாழி>கைள அழி,கி&றன.  இIெசய>, ” பQ1ேதா> ேபாK1திய Oலி” எ&ற 
பழெமாழிைய நம,  ஞாபக( ப61Mகி&றன. 

2) வழ,ெகாழிTத ெதாழி> �5ப1ைத மா]8த>   

� வழ,ெகாழிTத ெதாழி> �5ப1ைத, வளC3 நா6கl,  மா]8வத& fல3, நா6களி> 

ெதாழி> F&ேன]ற3 ஏ]ப63 எ&ற வாத3  தவறானைவ. 
3) ஏைழ ம,கl,  ந&ைமயி>ைல  

� பண,காரKகளா>  ம56ேம இTநி8வன.களி&  ெபாC5கைள வா.க F'^3.   

� ஏைழ ம,கl,  , இTநி8வன.களா> எ(பய\3 இ>ைல. 
4) உ0நா56 ம,கl,  ேவைலவாP(O  இழ(O  

� உ0நா56 ம,கl,காக, கணிசமான அளவி>  ேவைல வாP(பிைன,  ப&னா56 

நி8வன.க0 உCவா,கி தCவM இ>ைல. 
5) உ0நா561 ெதாழி> ம]83 ெபாCளாதார F&ேன]ற3 Oற,கணி(O 

� உ0நா56 Fதg5'னா>, ப&னா56 நி8வன.க0 அதிக இலாப3 ஈ5'னாa3, 
உ0நா561 ெதாழி> ம]83  ெபாCளாதார  F&ேன]ற3 ஏ]ப6வைத  இைவ 
Oற,கணி,கி&றன. 

 

 

 அ1தியாய3 9.  அரQ அைம(Oக0 

 8விைட வின்ா,க0 

1. ப>ேவ8 வைகயான ெபாM1Mைற நி8வன.களி& ெபயKகைள,  றி(பி6க. 

1) MைறவாA  நி8வன.க0  2)  ச5டFைற நி8வன.க0  3)  அரQ நி8ம.க0 
 

 

2. MைறவாA அைம(Oகளி& த&ைமக0  சிலவ]ைற,  றி(பி6க. 

1) இ8தியான ெபா8(Oக0 
� MைறவாA நி8வன.களி& ெபா8(O எ&பM, அ1Mைறயி& அைமIசக1Mட& 

ெதாடKOைடயM. 

� MைறவாA நி8வன.கl,  அ1Mைறயி& அைமIசAடமிCTM , அதிகார3  

கீ[ ேநா,கியவா8 அதிகாAகl,  ெச>கி&றM. 

2) அரசி& நிதி^தவி  
� பாராlம&ற3 அ>லM ச5டசைபயி& ஆc6 வரV ெசலV1 தி5ட 

ஓM,கீ5'& ப', நிதி^தவி கிைட,கிறM. 
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3) ேமலாcைம 

� இதைன அரQ அaவலKகேள ேமலாcைமெசPகி&றனK.  

� அரQ அaவலKகl,  பணிI|ழ> எjவா8 உ0ளேதா, அ3மாதிAேய இ. 3 

நிலVகிறM.  

4) ச5டவில,களி(O  

� அரசி& ஒ(Oதலி&றி, இTநி8வன.கl,  எதிராக வழ, 1 ெதா6,க இயலாM. 

 

3. பி&வC3 ஒjவா&றி] 3 இரc6 உதாரண.கைள,  றி(பி6க.  

   அ. தனியாK Mைற நி8வன.க0  

    1. Aைலய&h நி8வன3  2. இTதிய& ஆயி> நி8வன3 3.  'சிஎh நி8வன3 ( டாடா   
      க&ச>ட&சி சKவ Zசh )  4.  வி(ேரா நி8வன3 5. ச1ய3 க3பி�5டK பிைரேவ5 லிமிெட5. 
ஆ. ப&னா56 நி8வன.க0 

1. பிலி(h    2. ேகாேகா ேகாலா கழக3  3. �னிgவK லிமிெட5 

இ. ெபாM1Mைற நி8வன.க0 
1. இTதிய ஆ^0 கா(பீ56, கழக3           2.    இTதிய& ஏKைல&h              3.   ஏK இTதியா  
4.   எcெணP ம]83 இய]ைக எAவா^ கழக3.     5.  இTதிய உணV,கழக3 
 

 

4. ேதசிய பாMகா(O தி5ட1தி]   ெபாC1தமான  ெபாM1Mைற  நி8வன1தி& 

ெபயைர  றி(பி6க. 

1.   அ�ச,தி ெதாழி]சாைல   2.  ேபாKகCவிக0 உ]ப1தி ெதாழி]சாைல   3. எAவா^ 
4.    பாMகா(O ெதாழி]சாைல 
 

5. 2001 - ஆ3 ஆc6 ெதாழி>Mைற ெகா0ைக தZKமான1தி& ப', ெபாM1Mைற,  சில 

ெதாழி>க0 ம5ட6ேம ஒM,க(ப5'CTதன. அTத ெதாழி>களி& ெபயKகைள 

 றி(பி6க. 

1. தாM(ெபாC0 உ]ப1தி ெதாழி]சாைல   2. ைகவிைன( உ]ப1தி ெதாழி]சாைல    
2. Q]8லா வளKIசி ெதாழி>க0 

 

6. MைறவாA நி8வன.கl,  ஏேத\3 இரc6 உதாரண.கைள,  றி(பி6க. 

1. இTதிய இரயி>ேவ1Mைற     2.    தபா> தTதி Mைற     3 .  அகில இTதிய வாெனாலி 
         4.   �KதKஷ&  

 

7. அரQ நி8ம1தி]  ஏேத\3 இரc6 உதாரண.கைள,  றி(பி6க. 

 

1. இTதிய நில,கA லிமிெட5    2. இTதிய எஃ  ஆைணய3    3. தமி[நா6 ேபா, வர1M 
கழக3    

 

சி8விைட வி்னா,க0.  

1. ம1திய அ>லM மாநில அரQக0 எTதTத ப திகளி> ெதாழி> ெதாட.கலா3. 

அjவா8 ெதாட.கினா>, நZ.க0 எTத( ப திைய F&ெமாழிவ ZKக0. 

� எ.க0 ஊAa3,   
� தனியாK Mைற ஏ]க அ�Q3 ெதாழி>க0 நிைறTத( ப தியிa3, 
� எTதவித வசதி^3 இ>லாம>, F&ேன]ற3 அைடயாம> உ0ள பி&த.கிய ம,க0 

வாk3 ப திகளி> ெதாழி> ெதாட.க, நா& F&ெமாழிேவ&. 

       ( ேம]கcட f&8 பதி>களி>, ஏேத\3 ஒ&ைற எkதV3 ---  ”எTதTத ப திகைள   
         F&ெமாழிவ ZKக0”  என ேக5,க(ப5டா>, ேம]கcட பதி>க0 அைன1ைத^3 எkதV3 ) 
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2. ெபாM1 Mைறயி& கீ[வC3 ப>ேவ8 வைகயான அைம(Oக0 எ&ென&ன? 
1. இTதிய ஆ^0 கா(பீ56, கழக3           2.    இTதிய& ஏKைல&h              3.   ஏK இTதியா  

    4.  எcெணP ம]83 இய]ைக எAவா^ கழக3.  
    

3. ெபாM1Mைறயி& கீ[வC3 சில நி8வன.களி& ெபயKகைள ப5'யலி்டV3. 

அவ]ைற வைக(ப61தV3. 

 

i) தபா> தTதி                                                          ---    MைறவாA அைம(O 
ii) இTதிய AசKj வ.கி               ---  ச5டFைற நி8ம3 
iii) இTதிய& ஏKைல&h              ---  ெபாM,கழக3 
iv) தமி[நா6 ேபா, வர1M கழக3  ---  அரQநி8ம3  

 

4. MைறவாA நி8வன3 - இல,கண3 வைரக. 
� அரQ1 ெதாழி>களி&  வ'வைம(Oகளி>,  இM  மிகV3  ெதா&ைமயானதா 3  
�  ெபாM நி8வன.கl, 3, அரQ, 3  இ&ைறய |[நிைலயி> அத& பணிகளி> 

ேவ8பா6  இC(பதி>ைல. 
�  ெதாட,க கால1தி>  நி8வ(ப5ட ெபC3பாலானஅரQAைம நி8வன.க0 அைன1M3 

MைறவாA  அைம(O, I  சா&8களா 3.  
� இ1MைறவாA அைம(Oக0, அ1Mைறயி& உ5பிAவாகV3 ,அ1Mைறயி&  Fk 

க56(பா5'a3  இய.க,  4'யதா 3. 
 

5. அரQ நி8ம3 எ&றா> எ&ன? 
( இ(பாட( ப தியி> உ0ளைதேயா அ>லM அ1தியாய3 6 – > ப'1தைதேயா   
 எkதV3) 
 

ெபCவிைட வி்னா,க0 
      
1. MைறவாA நி8வன.களி& ந&ைமக0 ம]83 தZைமகைள விவA. 

    ந&ைமக0 
1) எளிைமயான அைம(O  

� இதைனஅைம(பM எளிM.  

� இjவைம(Oகைள நிKவாக F'V எ61M அரQ அைம(பM எளிய Fைறயா 3.  

2) பாராlம&ற3 அ>லM ச5டம&ற1தி& ேநர', க56(பா6  

� இதைன, பாராlம&ற3 அ>லM ச5டம&ற1தி& fல3 ம56ேமேநர'யாக 

க56(ப61த(ப63.  

�  அ1Mைற அைமIசேர இத]  ெபா8(பாவாK.  

3) இரகசிய3 கா1த>  

� பாMகா(O  ம]83  அ�ச,தி Mைறக0 ேபா&றைவ அரQ1Mைறகளி& க56(பா5'> 

தா&  இC,கேவc63.  

� அ(ேபாMதா& அ1Mைறகளி> பணியாளKக0, த.களM பணிக0, ெகா0ைகக0 ம]83 

ெசய>பா5'ைன( ப]றிய இரகசிய.கைள( பாMகா1M ைவ,க F'^3. 
4) ெபாM ம,கl,  வAIQைம  ைறV  

� இ1ெதாழி> நி8வன.க0, த.களM வCமான1ைதஅரQ, கC�ல.க0 fல3 

ெசa1த(ப6வதா>, ெபாMம,கl,   ைறTத வAேய விதி,க(ப63  

5) சfக மா]ற1தி]கான கCவி  
� அரசா.க3  ெபாCளாதார  ம]83  சfக நZதிைய, அரQ1Mைற நி8வன.க0 fலேம 

சிற(பாக ெசய>ப61த F'^3.  

� ஆகேவ, அரசா.க3 சfக மா]ற1ைத ஏ]ப61த, Mைற  நி8வன.கைள கCவியாக 

பய&ப61Mகி&றன. 
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    தZைமக0 
1) தாமதF3, சிக(O நாடா ேபா, 3  

� அரசி&  நைடFைறகைள^3 மரOகைள^3 பி&ப]8வM3, காலதாமதF3, இத\ைடய 

மிக( ெபAய  ைறபாடா 3.  

� வணிக நி8வன.க0, காலதாமத F'V எ6(பM  ஏ]OைடயM அ>ல.  

2) 46த> வAIQைம 

� MைறவாA நி8வன.களி> ஏ]ப63 ந5ட1ைத, ஈ6க5ட அரசி&  கC�ல1திலிCTM 

ெதாைகைய வழ.க ேவc'^0ளM. இதனா>  ெபாMம,க0 மீM ேமa3 வAைய Qம1தி 
வAIQைம 456கிறM. 

3) ேபா5'யி&ைம 

� இதி> பணியா]83 அரQ அaவலKக0, வணிக அ\பவேமா அ>லM வியாபார ெவளி( 
பாKைவேயா இ>லாததா>,  �கK ேவாA& விC(ப1ைத^3 அ>லM ேதைவைய^3 
அறிTM ெகா0ளாம>, த.களM  8கிய அ\பவ1தி& fல3 வழிநட1தி, 
இTநி8ம.களளி& ெசய>திறைன  ைற,கி&றனK.  

4) பணியி> சராசA அ� Fைற 

� அரQ அaவலKக0, த.களM  பணியி> சராசA  அ� Fைற ேபா&ேற, இTநி8வன 
பணியிa3 ஈ6ப6கிறாKக0.  

� அதனா>  நி8வன1ைத, க56(ப61Mகிற திறைம இ>லாம> ேபாகிறM.  

5) அரசி& தைலயீ6  

� இT நி8வன.களி& மீM, அளV,கதிகமான க56(பா6 ம]83 விதிகைள அரQ 

Qம1MகிறM 

�  ேமa3, த&னா5Iசி^ட& பணியா]ற வி6வதி>ைல.  

� இதனா> மTத( ேபா,  ஏ]ப56, ெசய> திற&  பாதி,க( ப6கிறM. 
 

 

 

2. ெபாM1Mைற நி8வன.களி& சி](பிய>Oக0 யாைவ? (ஏேத\3 ஐTM ம563) 
 

1) தனி1திய. 3 ச5ட1 த&ைம 
� இM ம1திய அ>லM மாநில அரசா> இய]ற(ப63 தனிIச5ட1தி& கீ[ ேதா]8வி,க( 

ப6கிறM.  

� அIச5ட1தி& fல3 , அத]கானஅதிகார.க0, ேநா,க.க0, பணிக0 ம]83 

பாராlம&ற3 அ>லM ச5டசைபயி& fல3 உCவா,க(ப5ட அைமIசக1Mட& 

ெதாடKO0ளM. 

2) நZ'1த நிைல1த&ைம 

� ெபாM F1திைர^ட& நZ'1த நிைல1த த&ைம^ட& ச5டuKவமாக ெசய>ப63.  

� அரQட&  ெதாடKOைடயM  ம563 அ>லாம>, தனி1M  இய.க, 4'யM  

� இத& ெசா1M,க0 அைன1M3  தன, I ெசாTதமானM3 , த&ெபயAைலேய 
உட&ப',ைக ெசPயV3 , வழ, ( பதியV3  இயa3.  

3) அரசி& Fதg6  

� தன, 1 ேதைவயான Fத> Fkவைத^3, அரசிடமிCTM ெப8கிறM.  

� எனி\3, Fதg56I சTைதயிலிCTM3, fலதன1ைத1 திர56கி&றன.  

4) நிதி த&னா5சி^Aைம 

� ெபாM,கழக.க0 நிதி த&னா5சி ெப]றைவ 

� தன,கான வரV ெசலV1 தி5ட1ைத தாேன தயாA1M, ெகா0ளV3, அத]கானஅதிகார3 

ெப]8, ெகா0ளV3 ம]83 வியாபார1தி>,  அTத நிதிைய பய&ப61தV3 அதிகார3 

ெப]றைவயா 3.  

5) இய, னரைவயா> நிKவாக3  

� அரசா> பATMைர,க(ப56 நியமன3 ெசPய(ப5ட இய, னரைவ,  ேமலாcைம 
ெசP^3 அதிகார3 உc6.  

� ஆனா>, கழக1தி& அ&றாட நடவ',ைககளி> அரசி& தைலயீ6 இ>ைல. 
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6) பணியாளKக0 நியமன3  

� தன, 1 ேதைவயான பணியாளKகைள, தாேன நியமன3 ெசPM ெகா0ளV3, ஊதிய3, 

பணி1த&ைம ஆகியவ]ைற கழக.கேள F'V ெசPM ெகா0ளலா3. 
 
 

 

3. அரQ நி8ம.களி& சி](பிய>Oக0 யாைவ? (ஏேத\3 ஐTM ம563) 
1) நி8மIச5ட1தி& கீ[ பதிV ெசPத>  

� 1956 ஆ3 ஆc6 நி8மI ச5ட1தி& கீேழா அ>லM FTைதய நி8மI ச5ட.களி& 

கீேழா பதிV ெசPதிC,கேவc63.  

� ைமய அரQ ேநர'யாக,நி8மIச5ட1தி& விதிகளி& கீ[, அரQ நி8ம.க0 
அறிவி(O ஆைணைய ெவளியி6கி&றன.  

2) அரசி& நிKவாக F'V  

� பாராlம&றேமா அ>லM ச5டசைபயி& அ.கீகார3 இ>லாமேலா அரQ நி8ம1ைத 
அரசா.க3 நிKவாக F'வி& கீ[ அைம,கலா3.  

3) நZ'1த நிைல1த த&ைம 

� இM  தனி1த ச5டuKவ த&ைம^ைடய அைம(பா 3.  

� தனM  ெசாTத ெபயரா> ெசா1M,கைள வா.கV3  உட&ப',ைக ஏ](ப61தV3 

F'^3.  

4) FkவM3 அ>லM ெபC3பா&ைமயான fலதன1ைத அரQ வழ. கிறM  

� அரQ நி8ம1தி]  ேதைவயான fலதன1ைத  ைறTதப5ச3 51% FkவMேமா அ >லM 

ெபC3பா&ைமேயா அரேச வழ. கிறM.  

� ஆனா>, அத& வCமான1ைத அரQ  கC�ல1தி>  ெசa1MவM இ>ைல.  

5) ெபC3பா&ைமயான அரQ இய, நKக0  

� அரசா.கேம ெபC3பா&ைமயான fலதன1ைத வழ. வதா>  இய, னKகைள 
நியமி, 3 அதிகார3 அரQ,  உ0ளM.  

 

4. ெபாM, கழக1தி& ந&ைமக0 ம]83 தZைமகைள விவA. 

ந&ைமக0: 

1) த&னா5சி^Aைம 

� அரசி&  க56(பா6 இ>லாம>, த&னZ5சியாக  இய. கிறM.  

� வியாபார |[நிைலகl,  ஏ]பV3, அத& ந&ைம,கl,காகV3, திறTதமனMட& 

F'V எ6,கி&றM.  

2) ச5ட அைம(Oகளி& க56(பா6  

� பாராlம&ற3 அ>லM  ச5டசைப அைம(Oகளி&   k, க56(பா6  fல3 

க56(ப61MகிறM.  

� இத&  ெசய>பா6க0, அத& ந&ைம,  எதிராக இCTதா>, அைதI Q5', கா5டV3 

ெசPகிறM.  

3) தயாK நிைல 

� இைவ சிற(OI ச5ட1தி& fல3  உCவா,க(ப6வதா> , அத& ேதைவகைள^3, 
ேநா,க.கைள^3 நிைறேவ]றி, ெகா0கி&றன.  

4) அரசி& தைலயீ'&ைம 

� அரசிய> தைலயீ6களா> ெபாM,கழக1தி] , எjவித பாதி(O3 ஏ]ப6வM இ>ைல.  

� இத&  ெகா0ைககl3  ெசய>பா6கl3  ெதாடKTM   நைடெப83.  

5)  ைறTத அளவிலான Qரcடa,ேக  வாP(O  

� ெபாM, கழக1தி& இய, நரைவயி>, சFதாய1தி& பலதர(ப5ட பணியாளKக0, 

�கKேவாKக0, சFதாய நல விC3பிக0 ஆகிேயாைர, அரQ  ேதKTெத61M இC(பதா>, 
Qரcட>  ம]83  ஊழ> ஆகியைவ இC(பM இ>ைல. 
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தZைமக0:  
1) த&னா5சி  ம]83 ெநகி[V1 த&ைம 

� த&னா5சி ம]83 ெநகி[V1 த&ைம எ&பM, ஏ5டளவி> ம56ேம உ0ளM.  

� Mைற அைமIசKக0, அரQ அaவலKக0 ம]83 அரசிய>வாதிக0 fல3 அதிகளவி>  

இைட�8 ஏ]ப6கிறM. 
2) ெநகி[V த&ைமய]ற அரசியலைம(O  

� இதைன  உCவா, 3 அரசிய> ச5ட( பிAVக0 ெநகி[V1த&ைம அய]றைவ. 
� எjவித1திa3 மா]ற,4'யM அ>ல.  

3)  ைறவான ேமலாcைம1 திறைம 

� இத& ேமலாcைம இய, நKக0 ெபAய அளவி>, ேமலாcைம அறிV 

ெப]றவKகளாகேவா, திறைமசாலிகளாகேவா  இC(பதி>ைல.  

� தனியாK நி8வன.களி&  பணியாளKகளி& ேமலாcைம1 திறைம, , ெபாM, 
கழக1தி& அaவலKக0 ஈடானவKக0 அ>ல. 

4) சிற(OI ச5ட3 இய]8வதி> சி,க>  

�  சிற(OI ச5ட.களா>  ம56ேம இதைன உCவா,க F'^3. 

�  இதைன உCவா, 3 ச5ட நைடFைறக0 சி,கலானைவ.  

5) Fரcபா6க0  

� இத&  இய, னரைவ உ8(பினKகளி&, ப>ேவ8  k,களிைடேய ப>ேவ8 

Fரcபா6க0 உCவாகி&றன. 

�  இதனா> ெபாM,கழக.களி& ெசய>திற& ெபAM3 பாதி,க(ப6கிறM. 

 

5. MைறவாA நி8ம1தி& சிற(பிய>Oக0 யாைவ? 

1) இ8தியான ெபா8(Oக0  

� MைறவாA  நி8வன.களி& ெபா8(O எ&பM அ1Mைறயி& அைமIசக1Mட& 

ெதாடKOைடயM. 

� MைறவாA நி8வன.கl,  அ1Mைறயி& அைமIசAடமிCTM, அதிகார3 

கீ[ேநா,கியவா8  அதிகாAகl,   ெச>கி&றM. 

2) அரசி& நிதி^தவி  

� பாராlம&ற3 அ>லM ச5டசைபயி& ஆc6 வரV ெசலV1 தி5ட ஓM,கீ5'& 
ப'  நிதி^தவி கிைட,கிறM.  

� அரசி& கC�ல1திடமிCTM, நி8வன.கl,  வCவாP ெச>கிறM. 

3) கண,கியa3 தணி,ைக^3  

� சாதாரண வரV ெசலV1 தி5டமிட>,  கண,கிய> ம]83 தணி,ைக 
நைடFைறக0, அரசி& அைன1M Mைறகl, 3 ெபாCTM3.  

4) ேமலாcைம 

� இதைன அரQ அaவலKகேள ேமலாcைம ெசPகி&றனK.  

� அரQ அaவலKகl,  பணிI|ழ> எjவா8 உ0ளேதா, அM ேபாலேவ  இ. 3 

நிலVகிறM.  

5) ச5ட வில,களி(O  

� அரசி& ஒ(Oத> இ&றி,  இTநி8வன.கl,  எதிராக வழ, 1 ெதா6,க 
F'யாM. 
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அல  - 3     ேசைவ1 ெதாழி>க0 
அ1தியாய3 10.  இTதிய AசKj வ.கி 

 8விைட வி்னா,க0: 

1. ேசைவ1 ெதாழி>களி> உ0ள ேசைவக0 யாைவ? 
� க>வி, மC1Mவ3, Qகாதார3  ேபா&ற ேசைவ1  ெதாழி>க0 பல �]றாc6களாக 

இCTM வCகி&றன.  

� உலக  வK1தக1தி> ேசைவ1 ெதாழி>க0 1970 ஆ3  ஆc'] (  பி&னK அதிக 

F,கிய1Mவ3  ெப]8  வCகிறM 

 

2. வ.கியி& ெபாCைள எkMக. 

� 1949 ஆ3 ஆc'& வ.கி ஒk.  FைறI ச5ட1தி&  ப', "Fதg6 ெசPவத]ேகா, கட& 

வழ. வத]ேகா, ேக5ட உட&  அ>லM  காேசாைல, வைரேவாைல அ>லM பணவிைட 
ம]8F0ள Fைறகளி> திC3ப, ெகா6(பத]ேகா ெபாM ம,களிடமிCTM ைவ(O 

ெதாைககைள( ெப]8, ெகா0l3 ெசய> வ.கியிய>" என(ப63.  

� அ(பணிகைள ேம]ெகா0l3  நி8வன3, வ.கி  ஆ 3  என வைரவில,கண3 

48கிறM. 

 

3. ம1திய வ.கி பறறி QC,கமாக வி்ள, க. 

� 'கா அவKகளளி& 4]8( ப', " ஒC நா5'& பண3 ம]83 வ.கி, க5டைம(பி&, உIச 
நிைலயமாகV3, ேதசிய( ெபாCளாதார  நல\,காகV3, சிறTத Fைறயி> ெசய>ப63 

வ.கி, அTத நா5'& ைமய வ.கி என(ப63."  

 

4. இTதிய AசKj வ.கியி& பணிக0 யாைவ?  

� இTதிய AசKj வ.கியி& ெசய>பா6கைள,f&8 தைல(Oகளி> ெதா ,கலா3.  

         1.  தைலைம ம]83 ேம]பாKைவ( பணிக0  2.   பார3பAய( பணிக0  
    3.   ேம3பா56( பணிக0 

 

சி8விைட வி்னா,க0 

1. வ.கி ேசைவகளி&  F,கிய1Mவ1ைத,   றி(பி6க. 

� ஒC நா5'& வK1தக3, வாணிக3 ம]83  ெதாழி>களி&  நர3O  மcடலமாக  வ.கி 
கCத(ப6கிறM.  

� இM  நா5'&  வழ,கமான ெசய>பா6க0 ம]83  ேம3பா56,கான பண1 

ேதைவகைளI  சTதி(பதி> F,கிய(  ப.   வகி,கிறM.  

� ஒjெவாC  நா56, 3  ஒC ைமய வ.கி உ0ளM.  

� இM நா5'& அரசா.க1தி] I ெசாTதமானM.  

� ஒC நா5'& அைன1M வ.கிகளி& ெசய>பா6கைள க56(ப61M3 அதிகார3 இTத 
உIச வ.கியிட3 ஒ(பைட,க( ப560ளM.  

� ைமய வ.கிக0 ெவjேவ8  நா6களி> ெவjேவ8 ெபயKகளா> அைழ,க(ப6கி&றன.  

� இTதியாவி> ,  இTதிய AசKjவ.கி (Reserve Bank of Inda - RBI) ைமய வ.கியாகI 

ெசய>ப6கிறM. 

2. இTதிய AசKj வ.கியி& ேதா]ற3 ப]றி 48க. 

� இ3பீAய> பா. ஆ(  இTதியா பண  ெவளியீ6  ம]83 ைமய வ.கி,கான பிற 
கடைமகைள ஆ]றி வTதM.  
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� 1926 ஆ3 ஆc'>, ஹி>ட& – ய. ஆைணய3 அ>லM இTதிய நாணய  ம]83  

நிதியிய>  ெதாடKபான இராய> ஆைணய3  ஒC ைமய வ.கி  உCவா,க( 

பATMைர1தM.  

� அத& விைளவாக, இTதிய AசKj வ.கி ச5ட3 1934 இ> உCவா,க(ப56, இTதிய AசKj 
வ.கி  ஏ(ர> 1, 1935 Fத> ெசய>பா5']   வTதM. 

�  இTதிய AசKj வ.கியி& i.5 ேகா' fலதன3 iபாP. 100 மதி(O0ள FkவM3 

ெசa1த(ப5ட ப. களா> உCவா,க(ப5டM. 

� அத&  தைலைம அaவலக3,  ெகா>க1தாவி> இCTதM பி&னா் 1937  இ> F3ைப,  

மா]ற(ப5டM. 

� இTதிய AசKj வ.கி 1947 வைர,பKமா நா5'] 3  ஜூ& 1948 வைர பாகிhதா& 

நா5'] 3 ைமய வ.கியாகI ெசய>ப5டM. 

 

3. இTதிய AசKj வ.கியி& நிKவாக1தி> ஈ6ப560ள நபKக0 யாK? 

1) ஒC ஆlநK ம]83 நா&  MைணநிைலஆlநKக0, நா&  ஆc6கl, (         
       பதவி வகி, 3 வைகயி> நியமி,க(ப6வாKக0,  

2) ப>ேவ8 Mைறகளி> இCTM ப1M இய, னKக0, 

3) இரc6 அரQ அதிகாAக0 

4) நா&   இய, நKக0 ( வ5டார வாAய.களி> இCTM ஒjெவாCவK) 

 

ெபCவிைட வி்னா,க0 : 

1. இTதிய AசKj வ.கியி& ப>ேவ8 ெசய>பா6கைள விAவாக வைக(ப61Mக. 

1) உலக நிதி நி8வன.களி> இTதியாவி& பிரதிநிதி  
� சKவேதச வ.கியிய> தரநிைலகl,கிண.க ந>லிண,க3 ம]83 நிைல1த&ைமைய( 

பராமA(பத]காக இTதிய AசKjவ.கியானM , வ.கியிய> ேம]பாKைவ ேபஸ> 

 kVட& 1997 ஆ3 ஆc6 Fத> இைணTM ெசய>ப56 வCகிறM.  

� ப&னா56 ம8சரீைம(O ம]83 ேம3பா56 வ.கி ம]83 ப&னா56 நாணய நிதிய1தி> 

(IMF) 'ச3பK 27, 1945 Fத> இTதிய அரசி& பிரதிநிதியாக, இTதிய AசKj வ.கி இCTM 

வCகிறM.  

2) இTதிய வ.கிகளி& க5டைம(பிைன ஒk. ப61Mத> ம]83 

ேம]பாKைவயி6த>  

� நா5'> உ0ள அைன1M வ.கிகைள^3 ஒk. ப61த, விAவான வழிகா56த>கைள, 
இTதிய AசKj வ.கி வ 1M வழ.கி வCகிறM. 

�  இTதிய AசKj வ.கி ச5ட3 1934  ம]83 வணிக வ.கிகளி&  ஒk.  FைறI ச5ட3 1949 
ஆகியவ]றி&  கீ[ வணிக வ.கிகl,   உAம3 வழ. த>, க56(ப61Mத>  ம]83 

ேம]பாKைவயி6த>  ேபா&ற அதிகார.கைள AசKj வ.கி  ெகாc60ளM.  

� எTதவணிக வ.கிைய^3 ஆPV ெசPயV3, வ.கிகளிடமிCTM ேதைவயான 
தகவ>கைள, ேக56( ெபறV3 அதிகார3  ெகாc'C,கிறM.  

3) பணவிய> உIச நிைல அதிகாA  

� விைலவாசி நிைல1 த&ைமைய^3, பணவ Z,க( ேபா, கைள^3 ஒk. ப61Mத> 

ம]83 ெபாCளாதார வளKIசிைய ேம3ப61M3 வைகயி> நா5'& பணவிய> 

ெகா0ைகைய இTதிய AசKj வ.கி  நிKமாணி,கிறM. 

�  இM விவசாய1தி]கான நிதிகைள வழ. த>, தி5ட.கைள அம>ப61Mவத]கான 
ஆதார.கைள1  திர56த>, வ.கி  கட& ம]83  சKவேதச  நிதி ச3பTதமான 
ச5ட.கைள இய]8த> ப]றிய ஆேலாசைனகைள அரQ,  வழ. கிறM.  
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4) ெபாCளாதார  அளVC,கைள  4KTM  கcகாணி1த>  

� ெபாCளாதார1தி& பரTத அளVC,களான ேவைலவாP(O நிைல, விைலவாசி அளVக0 
ம]83 உ]ப1தி அளV, வK1தகI Qழ]சிக0, அய>நா6களி&  Fதg56 உ0ளZ6க0 
ம]83 ெசa1த> சமநிைல ேபா&றைவகைள இTதிய AசKj வ.கி 4KTM 

கcகாணி1M(  ெபாCளாதார உ8தி1 த&ைம ம]83 வளKIசிைய அைடவத]  

உதVகிறM. 

�  இTதிய AசKj வ.கியி&  நிதி ேம]பாKைவ வ>aநK k,   ைறTதப5ச3 மாத1தி]  

ஒC FைறயாவM (சில சமய3 ஒjெவாC நாளிa3)  4',  நா6 FkவM3 நட(O 

நிக[Vக0 அைன1ைத^3 கவனமாக, கcகாணி1M  F'ெவ6,கிறM.  

5) Oதிய சவா>கl,  உடன'யாக( பதிலளி(பM  

� இTதிய வ.கி அைம(O,  எதிராக ,எ(ெபாkெத>லா3 Oதிய சவா>க0 எkTதாa3, 
இTதிய AசKj வ.கி உடன'யாக ஒC  kவிைன ஏ]ப61தி, ஆPV ெசPத>  ம]83 

தைலைம Q]றறி,ைககைள ெவளியி6த>  ேபா&ற பணிகைள ேம]ெகாc6, இTதிய 

வ.கிகைள வa(ப61MகிறM.  

� AசKj வ.கியி&  Q]றறி,ைகக0 ம]83  வ>aநK  k அறி,ைககளி>,  வள3 

ேசK, 3  பல  தகவ>கைள,  காணலா3. 

 

2. இTதிய AசKj வ.கியி& நி8வன, க5டைம(O ப]றி விAவாக வி்ள, க. 

� இTதிய AசKj வ.கியி&  தைலைமயக3 F3ைபயி> அைமTM0ளM.  

� 2017 ஆ3 ஆc6 Fத> 33 Mைறகைள ெகாc60ளM.  

� F3ைப, தி>லி, ெகா>க1தா ம]83 ெச&ைன ஆகிய நா&   மcடல அaவலக.க0 
Mைணநிைல ஆlநKகளி&  தைலைமயி>  ெசய>ப63 வ5டார  வாAய.களி& கீ[ 
ெசய>ப56 வCகி&றன.  

� 19 பிராTதிய அaவலக.கl3,  11 Mைண அaவலக.கl3  இத& கீ[ 
ெசய>ப6கி&றன (2017) 

� இத\ைடய  ம1திய இய, நKக0 வாAய1தா> நிKவகி,க(ப6கிறM.  

� இTத வாAய1தி& 21 உ8(பினKகl3  இTதிய அரசா> நியமி,க(ப6வாKக0.  

அதி> உ0ளவKக0 பி&வCமா8,  

i) ஒC ஆlநK  ம]83  நா&  Mைண நிைலஆlநKக0 நா&  ஆc6கl, ( பதவி  

வகி, 3 வைகயி> நியமி,க(ப6வாKக0,  

ii) ப>ேவ8  Mைறகளி> இCTM ப1M  இய, னKக0 

iii) இரc6  அரQ அதிகாAக0 

iv) நா&  இய, நKக0 ( வ5டார வாAய.களி> இCTM ஒjெவாCவK ) 

 

3. ம8 வா.க> விகித3 எ&றா> எ&ன?  

� AசKj வ.கி அரசி&  பிைணய.கைள (பிற பிைணய.கl3 4ட) வணிக 

வ.கிகளிடமிCTM  ெப]8,  ெகாc6,  கட& வழ. 3 வ5' விகித1ைத,  றி, 3. 

 

4. பி&னி56 ம8 வா.க> விகித3 எ&றா> எ&ன? 

� AசKj வ.கி அரQ பிைணய.கைள, ெகா61M, வணிக வ.கிகளிட3 கட& ெப83 

வ5'  விகித1ைத,  றி, 3 

 

( இTதிய AசKj வ.கியி& பார3பAய பணிக0, ேம3பா56 பணிக0, சாதைனக0 ேபா&ற 
வினா,கl, 3 பதி> எkத தயாK ெசPM, ெகா0l.க0) 
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