
                      �த� இைட�ப�வ� ேத�� 2018 

                                                      11 ஆ� வ���     வண�கவ�ய�  

                                      ப�தி - அ 

. ச�யான வ�ைடைய� ேத��ெத��� எ��க.                                                                       10 x 1 = 10 

1. இட�தைட இத� �ல� ந��க�ப�கிற� 

அ) ேபா��வர��  ஆ) ப�டகசாைல  இ) கா�ப�� 

2. ம���வ� ெதாழி� எ�ப� 

அ) ேவைலவா���  ஆ) ெதாழி�  இ) சிற��� ெதாழி�  ஈ) தன�யா� வண�க� 

3. அதிக அள� அபாய�ைத� ெகா�ட� 

அ) உ�ப�தி ெதாழி� ஆ) வண�க� இ) வ�யாபார� ஈ) இைவ அைன��� 

4. தன�யா� வண�க�தி� மிக�ெப�ய �ைறபா� 

அ) வைரய� ெபா��� ஆ) வைரயறா� ெபா���  இ) அைம�ெபள�ைம ஈ) வ�ைரவான ��� 

5. இ��  ���� ���ப வ�யாபார�ைத க���ப���வ�  ேமலா�ைம ெச�வ� 

அ) ��� வா��தார�  ஆ)  க��தா இ) மக�  ஈ) மக� 

6. ��டா�ைம உ�டா�க�ப�வ� 

அ) ஒ�ப�த�தா�  ஆ) ��டாள�கள�ைடேய உற�  இ) அரசி� வழிகா�ட�  

ஈ) ந�ப��அ��பைடய�� 

7. நி�ம� ச�ட�தி� அ�டவைண-அ (Table-A) எ�ப� 

அ) நிக��சி� �றி�ேப��� மாதி�    ஆ) இ��� நிைல��றி�ப�� மாதி��ப�வ� 

இ) நி�ம� ெசய��ைற வ�திகள�� மாதி� ஈ) நி�� அைம�� �ைறேய��� மாதி� 

8. ���ற� ச�க� ��கிய��வ� த�வ� 

அ) லாப�      ஆ)ேசைவ   இ) பண� 

9, ேகாேகா ேகாலா நி�வன�ைத எத�� உதாரணமாக �றலா� 

அ) ப�னா�� நி�ம�    ஆ) அர� நி�ம�    இ) இைண நி�ம� 

10. அர� நி�மன�தி� ப�� �த�� �� �ைறயாம� அர� ெப�றி��க ேவ��� 

அ) 75%       ஆ) 60%      இ) 95%         ஈ) 51% 

                                       ப�தி -  ஆ 

ஏேத�� 4 வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��                                                                                      (4  X 2 = 8) 

11. நாள�கா� எ�றா� எ�ன? 

பா��ய�க� ஆ�சிகால வ�யாபார� ப�றி இள�ேகாவ�க� தன� சில�பதிகார�தி� 

�றி�ப��கிறா�. அதி� ேம�� ெபா��க� வ���மிட� அ�கா� என�� பக� ேநர�கள�� 

ெசய�ப�� அ�கா� நாள�கா� என�� அைழ�க�ப�டதாக தர�ப���ள�. 

12. ெதாழி� எ�றா� எ�ன? 

இலாப� ெப�� ேநா��ட� ெபா��கைள��, பண�கைள�� வ��பைன ெச���, 

ப�மா�ற� ெச�ய நடவ��ைகேய ெதாழி� என�ப��, 

13. வண�க�ைத வைரய��க? 

வண�க� எ�ப� ெபா��க� ம��� ேசைவகைள� தயா��பாள�டமி��� �க�ேவா���� 

ப�மா�ற� ெச��� அைன�� நடவ��ைககைள�� உ�ளட�கிய� 
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14.தன�யா�வண�க�எ��அைழ�க�ப�பவ�யா�? 

தன� நப� த� �லதன�ைத� ெகா�� தன� ெசா�த� திறைம ெகா�� வ�யாபார� 

ஒ�றிைன �வ�கி அதி� வ�� இலாபந�ட�திைன அவேர ஏ���ெகா�டா� அவ� 

தன�யா� வண�க� என அைழ�க�ப�கிறா�. 

15. நி�ம� வைரவ�ல�கண� த�க 

“நி�ம� எ�ப� பல நப�க� ஒ�� ேச��� ஓ� அைம�ைப ஏ�ப��தி அத�� �லதன�ைத 

வழ�கி அ�ல� �லதன�தி� மதி�ப�லான ெபா��கைள வழ�கி, சில வண�க� அ�ல� 

வ�யாபார�ைத ெதாட�கி அதிலி��� கிைட�த இலாபந�ட�ைத அவ�க� பகி��� 

ெகா�வதா��”                                                   ேஜ�� ��ப�ச�. 

"நி�ம� எ�ப� ந���த வா��டைம, நிைல ேப��� ெதாட��சி�ட��, ெபா� 

��திைர�ட� ��ய ச�ட�தா� உ�வா�க�ப�ட �ைன� நப�,”     

                                                                                                                                 இ�திய நி�ம� ச�ட� (ப��� 2) 2013.                     

16. ���ற� வைரய�.  

���ற� ச�க� எ�ப� உ��ப�ன�கள�� ெபா�ளாதார நலைன� ெப��கி� ெகா�வத�காக 

மன�த�க� எ�ற �ைறய�� சம��வ அ��பைடய�� ம�க� அவ�களாகேவ ஒ��ப�� 

அைம�ேப ���ற�.                                                                                                                                    HC கா�ெவ�� 

" ���ற� எ�ப�, சிற�த வ�வசாய�, சிற�த வண�க� ம��� சிற�த வா��ைக 

�ைறயா��."                                                                                                                       ச� ெஹாேர� �ள�ெக� 

                                               ப�தி - இ 

எைவேய�� நா�� வ�னா�க��� வ�ைடயள�.                                                                           (4 X 3 = 12) 

17. ம���பா�க� (ம) ப��னபா�க� வ�ள��க. 

ப�ைடய தமி�நா��� உண��ெபா��க� ம��� இதர ெபா��க� வ�யாபார� 

ெச�ய���ய அ�கா�கைள��, ெப�வ�யாபா�கைள�� உைடய நகர�க�. 

ம���பா�க�   –    உ�நா�� நகர� 

ப��னபா�க�    –   கடேலார நகர� 

18. மன�த� ெசய�பா�கைள வ�வ�. 

மன�த� தன� தன��ப�ட வ���ப�கைள�� ேதைவகைள�� நிைறேவ�றி� 

ெகா�வத�காக ேம�ெகா�ள�ப�� நடவ��ைககைள மன�த� ெசய�பா�க� எ�கிேறா�. 

இதைன இ� வைககளாக� ப���கலா�. 

ெபா�ளாதார� ெசய�பா�க�: 

 இலாப� ஈ��வத�காக ேம�ெகா�ள�ப�� அைன�� நடவ��ைகக�� ெப�ளாதார 

நடவ��ைகக� ஆ��.  

எ.கா. ெமா�த வ�யாபார�, சி�லைற வ�யாபார�, ம���வ�� ஆேலாசைனக�. 

ெபா�ளாதார� சா�ப�ற ெசய�பா�க�:  

ச�க ம��� உளவ�ய� ேதைவகைள� ���தி ெச�ய ேம�ெகா�ள�ப�� நடவ��ைககைள 

ெபா�ளாதார� சா�ப�ற ெசய�பா�க� எ�கிேறா�.  

எ.கா. ���ப�தி�� உண� சைம�ப�, இைற வழிபா� 
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19. ேசைவ� ெதாழி�க� எ�றா� எ�ன? 

ேசைவ� ெதாழி�க� ெபா��கைள உ�ப�தி ெச�வ� இ�ைல. மாறாக ேசைவகைள 

இலாப�தி�� வ��கி�றன. இ�வைகயான ேசைவ வ�யாபார� பலவைக ெதாழி��� 

உதவ� ��கி�றன. எ.கா. தகவ� ெதாட��� ெதாழி�, ���லா� ெதாழி�, ம���வ மைனக�,         

க�வ�  நிைலய�க�, வ�கிய�, கா�ப��, ப�டக�சாைல 

20. வைரயறா� ெபா��� எ�றா� எ�ன? 

தன�யா� வண�க�� ெபா��� வைரய��க� படாத�. வ�யாபார கட�கைள ெச��த 

வ�யாபார�தி� ேபா�மான ெசா���க� இ�லாதேபா� உ�ைமயாள� தன� ெசா�த 

ெசா���கைள வ��� கடைன த���க ேவ��� இதைனேய வைரயறா� ெபா��� 

எ�கிேறா�.. 

21. இ�� ���� ���ப� ெதாழி� வ�ள��க. 

இர�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட ���ப�க� ஒ�� ேச��� ஒ�றாக வா��� 

அ����ப�தி� ெசா���கைள ஒ�றாக �த�� ெச�� ெதாழிைல ேம�ெகா�� 

அதிலி��� கிைட�கி�ற இலாபந�ட�ைத பகி��� ெகா�� வா�� ���பேம இ�� 

���� ���ப� எ�றைழ�க�ப�கி�ற�. 

22. ப�னா�� நி�ம�தி� ந�ைமகைள வ�வ�, 

�ைற�தப�ச� �லி: ப�னா�� நி�வன�க� �ைற�தப�ச� �லி வழ��� நா�கள�� 

தன� நி�வன�கைள�ைற�த ெசலவ�� ெபா��கைள�� ேசைவகைள�� வழ�க 

��கிற�. ' 

தரமான ெபா��க� : ப�னா�� நி�வன�க� ஆரா��சி ம��� வள��சி தி�ட�க��காக 

தாராளமாக ெசலவ����தரமான ெபா��கைள�� ேசைவகைள�� �ைற�த ெசலவ�� 

உ�ப�தி ெச�ய ��கிற�. 

வள�கைள ��ைமயாக� பய�ப���த�: தன� சிற��� ெதாழி� ��ப அறிைவ� 

பய�ப��தி ப�னா��நி�வன�க� பய�ப��தாத இய�ைக வள�கைள�� மன�த 

வள�கைள�� ��ைமயாக� பய�ப���வதா� நா�� வ�மான� உய�கிற�. 

நா��� ெசலாவண��ெச���நிைல வள��சி: ப�னா�� நி�வன�க� ஏ��மதிைய 

அதிக�ப��தி வள��சி�� வ��தி�கி�றன. இதனா� நா��� ெச���நிைல உய�கிற�. 

ெதாழி� ��ப வள��சி: ப�னா�� நி�வன�க� �ல� ெதாழி� ��ப வள��சிைய ஒ� 

நா��லி��� ேவ�ஒ�நா���� மா��வத� �ல� வள�� நா�க� ெதாழி� ��ப 

வள��சிய�� பலைன உணர ����. 

ச�வாத�ன�ைத� க���ப���த�: ப�னா�� நி�வன�க� நா��� ேபா��ைய� 

���கி�றன. இதனா��ைறவான வ�ைலய�� தரமான ெபா��கைள தயா��க 

உ�த�ப�கிறா�க�. 

வா��ைக� தர� உய�கி�ற� : ப�னா�� நி�ம�க� தரமான ெபா��கைள தயா��� 

வழ��வதி� ம�கள�� வா��ைக� தர� உய�கிற�. 

சேகாதர��வ�ைத�� கலா�சார�ைத�� கா�கிற� : ப�னா�� நி�வன�க� 

நா�க��கிைடேய ந��றைவ��கலா�சார�ைத�� ேபண�கா�பதா� அைமதி��, 

சேகாதர��வ�� ெப�க வழிவைக ெச�கிற�. 
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                                        ப�தி - ஈ 

அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள��க��.                                                                                (4 X 5 = 20) 

23. வண�க�தி� தைடகைள வ�ள���, (ஏேத�� 5) 

ஆ�சா� தைட: உ�ப�தி வள�� �க�ேவா�� ஒ�வ��ெகா�வ� அறி�க� ெச�� 

ெகா��� ச�த��ப� ஏ�படவா��ேப கிைடயா�. இ��ைறபா�ைட ஆ�சா� தைட 

என�ப��. 

இட�தைட: ெபா��க� ஒ� இட�தி� உ�ப�தி ெச�ய�ப�� நா� ��வ�� ம��� உலக� 

��வ�� உ�ள�க�ேவா�கள�� வ��பைன ெச�ய�ப�கிற�. 

கால�தைட: �க����� ேதைவ�ப��ெபா��� வா�க வ�����ெபா��� ெபா��க� 

கிைட�க ேவ���.ேதைவைய கண�கி� ெகா�� ேபரள� உ�ப�தி ெச�ய�ப�வ�� 

�க�ேவா�ட� வ��க� தயாரானநிைலய�� ைவ�தி��க ேவ���. 

இட� ம��� ெபா��க� தர� ெகடாம� இ��க� தைட; ெபா��க� �ைறயாக க�ப� 

க��த� ம��� நவ �ன �ள��சாதன வசதி ெகா�ட ப�டக சாைலஆகியவ�றி� 

ெபா��கள�� தர� �ைறயாம� பா�கா�க�ப�கிற�. 

ந�ட இட�பா��� தைட: ஆ�களா��, இய�ைகயா�� ஏ�பட���ய ந�ட�கைள� 

தவ���க ��வதி�ைல. இ�த ந�ட�கைள ஈ�க�ட கா�ப�� ெச�ய�ப�கிற�. 

அறி�சா� தைட: ச�ைத நிலவர�கைள� ப�றி  ெத��� ெகா�ள ��யாததா� �க�ேவா� 

தரமான ெபா��கைள நியாயமான வ�ைலய�� வா�க இயலாம� ேபா�வ�ட����. 

இ�தைட�� அறி�சா� தைட எ�கிேறா�. 

ப�ட� ப�மா�ற� தைட: பண� ப�ட� ப�மா�ற�தி� ��கிய  ப�� வகி�கிற�. 

நிதி�தைட: வ�கிக�  ம���  ப�ற  நிதி  நி�வன�க�  நிதிைய வண�க �தியாக 

ெசய�ப���வத��� ப�மாறி� ெகா�வத���  நிதி  உத�கிற�. 

ெபா��கைள ��லியமாக தயா��பதி� தைட: ஆரா��சிகள�� �ல� �க�ேவா�� 

ேதைவைய அறி�� அவ�க��� தரமான ெபா��கைள வழ�க ��கிற�. 

ெபா��கைள உ�ப�தி ெச�கி�ற இட�திலி���  �க�ேவா��� ேநர� வ ����� ெகா�� 

ெச��த�: 'மி�ன� வண�க� �ல� ெபா��கைள 'வ ���லி��ேத வா�க ஆைண 

ப�ற�ப��கலா�. 

23. (அ�ல�) தன�யா� வண�க�தி� ப��க� யாைவ? (ஏேத�� 5) 

தன�நப� உ�ைம: 

இ� தன�நபரா� நட�த���ய அைம�பா��.வ�யாபார�தி� அவ� ஒ�வேர 

உ�ைமயாளராகஇ�லாவ��டா�� அத� அைம�� ��ைமய 

அவேர க���ப���கிறா�.உ�ைம��, க���பா��, ேமலா�ைம�� 

ஒ�வ�டேம இ��கிற�. 

வைரயறா� ெபா���: 

தன� வ�கள�� ெபா��� வைரய��க�படாத�. அத� வ�ைளவாக அவர� வ�யாபார� 

கட�கைள� ெச��த ெதாழிலி� ெசா��க� ேபா�மானதாக இ�ைலெய�றா�, த� 

ெசா�த ெசா��கள�லி���� கடன��ேதா��� ெச��த ேவ���. 

�� இலாப�ைத�� அ�பவ���� உ�ைம: 

தன�யா� வாண�ப�தி� �� இலாப�ைத�� அ�பவ��பதா� அவைர ேம�� இலாப� ஈ�ட 
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ஊ�க�ப���கிற�. 

அர� வ�தி�ைறக� ப��ப�றாைம: 

தன�யா� வண�க� அரசி� வ�தி�ைறகள�� ���கீ� இ�றி ெசய�ப�கிறா�. 

இ�வைம�ைப உ�வா�� வதிேலா ேமலா�ைம ெச�வதிேலா 

' அ�ல� கைல�பதிேலா அரசி� வ�தி�ைறக� ப��ப�ற�பட ேவ��ய க�டாய� இ�ைல, 

இரகசிய� கா�த�: 

 'தன�யா� வண�க�தி� அவ� ஒ�வேர உ�ைமயாள� 'ஆதலா� தன� ெதாழி� ப�றிய 

இரகசிய�ைத எள�தி� கா�பா�றலா�. 

24, ெதாழிலி� ஏேத�� ஐ�� ேநா�க�கைள வ�வ�. 

ெபா�ளாதார ேநா�க�க�: 

ெதாழி�க� ெபா�ளாதார ேநா�க� எ�ப� இலாப� ஈ��வேத ஆ��. ேமல� இலாப� 

ஈ��வத�� �க�ேவா� �திய ��ப�க�,வள�கைள பய�ப���த� ேபா�ற ேநா�க�கேள 

மிக ��கியமானதா��. 

ச�க ேநா�க�க�: 

ச�க நலைன ேப�வ� எ�ப� சிலெதாழிலைம��கைள அ�ய வைககைள 

ச�தாய�தி�� ந�ைம அள��க���ய வைகய�� பய�ப��த�பட ேவ���. 

நி�வன ேநா�க�க�: 

ெதாழிலைம�ப�� மிக ��கிய ேநா�க� ெதாட��� ெசய�பா�க� �ல� 

ெபா�ளாதார�தி�� உத�� வைகய�� அைமய�ெபற ேவ���. 

மன�த ேநா�க�க�: 

ெதாழிலைம�� த��ைடய பண�யாள� நல� ம��� எதி�கால� ேதைவைய 

நிைறேவ�ற���ய வைகய�� ெசய�பட ேவ���. 

ேதசிய ேநா�க�க�: 

��கிய அ�கமாக க�த�ப�வதா� அைவ 'ெதாழி� நி�வன� ஒ� நா���ைடய மிக 

நிைறேவ��கிற�. 

24. (அ�ல�)அைம�� �ைறேய��� அட�கி��ள ெபா�ளட�க�க� யாைவ? 

- அைம���ைறேக� நி�ம�தி� சாசனமாக��, தைலசிற�த ��கிய� ஆவணமாக�� 

க�த�ப�கிற�. 

- இ� நி�ம� �ைறயாக அைம�க�ப�டைத சா�� பக�� ஆவணமா��. 

- இ� நி�ம�தி� �றேமலா�ைம (நி�ம� ெவள�யா�) ப�றி வ�வ��கிற� 

- நி�ம�தி� ெசய�பா�� எ�ைலைய வைரய��க�ப�கிற�. 

- இதி� �றி�ப��ட எ�ைல�� ேம� ெசய�ப�டா� அ� வர�� ம�றிய ெசய� ஆ��. 

 

ெபா�ளட�க�க�: 

ெபய� வ�தி��� (உ�ப���) 

- இ� நி�ம�தி� "ெபய�" ப�றிய உ�ப��� ஆ��, 

- நி�ம� எ�ெபயைர�� ைவ��� ெகா�ளலா�. ஆனா� ஏ�கனேவ இ���� 

- நி�ம�தி� ெபயைர ஓ�ேதா, சா�ேதா இ��க� �டா�. 

இடவ�தி��� 

- இ�நி�ம�தி� பதி�அ�வலக� உ�ள இட� ப�றிய உ�ப��வா��. 
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- நி�ம� எ�த மாநில�தி� ெதாட�க�பட இ��கிறேதா அ�த மாநில�தி� ெபயைர 

ம��� �றி�ப��டா� ேபா�மான�. 

- ச�யான �கவ� ேதைவய��ைல. 

ேநா�கவ�தி��� 

- இ�நி�ம�தி� ேநா�க� ப�றிய வ�தி��� ஆ��. 

- இ�தா� அைம�� �ைறேய��� ��கிய உ�ப��� ஆ��. ' 

- நி�ம�தி� ��கிய ேநா�க�ைத��, �ைண ேநா�க�ைத�� �றி�ப�ட ேவ���. 

ெபா��� வ�தி���: 

- இ� நி�ம�தி� உ�ள ப��ந�கள�� ெபா���� ப�றிய உ�ப��� ஆ��. 

- ப��ந�கள�� ெபா���, ப��க� வைரய�நி�ம�தி� ப��க� ம�� ெச��த�படாத 

ெதாைக அளவ����, ஒ���தி வைரய� நி�ம�தி� தாேன �� வ�� உ�தியள��த 

ெதாைகஅளவ���� ஆ��. 

�த� வ�தி���: 

- நி�ம�தி� �த� ப�றிய வ�தி��� ஆ��, 

- நி�ம�தி� அ�கீக��க�ப�ட �த� ெவள�ய�ட�ப�ட �த�. ஒ�ப�ய �த�, 

ேபா�றைவக� �றி�ப�ட�ப������. 

- நி�ம�தி� ெமா�த �த� சம சி� அல�களாக� ப���க�ப������ (ஒ� ப�கி� மதி��) 

ம�ற or ப�ெகா�ப வ�தி��� 

- இ� நி�ம�தி��ள ப��ந�க� தா�க� ஒ�றிைண�� நி�மமாக� ெசய�படவ����� 

த�கள�� வ���ப�ைத� ப�றிய உ�ப��� ஆ��. 

-ெபா�நி�ம� என�� 7 நப�க��, தன� நி�ம� என�� 2 நப�க�� ைகெயா�பமிட ேவ���. 

25. வண�க�தி�� உ��ைணயானவ�ைற� ���கமாக வ�வ�. 

வ�யாபார�: 

- வ�யாபார� எ�ப� ெபா��க� ம��� ேசைவகைள வா��த�, வ��ற� ெசய�கைள 

உ�ளட�கியதா��. 

- ெபா��க� ெதாட�க உ�ப�தியா�டமி��� இ�தி �க�ேவா���� ெகா�� ேச���� 

வைர நைடெப�� அைன��� ெசய�பா�க�� வண�க� ஆ��, 

- வ�யாபார� -உ�நா��வ�யாபார�, ெவள�நா�� வ�யாபார� என இ� வைக�ப��, 

ேபா��வர��: 

- உ�ப�திெச�த ெபா��க� அைன�ைத�� உ�ப�தி ெச�த ப�திகள�ேலேய வ��ப� அ��. 

- அவ�ைற நா��� (அ) உலகி� ப�ேவ� ப�திகள�� வசி��� �க�ேவா���� 

ெகா�� ேச���� பண�ைய� ெச�வ� ேபா��வர�� (நில�, ந��, வா�) ஆ��, 

- உ�ப�தியாள�டமி��� ெபா��கைள �க�ேவா��� நக���� ஊடகமாக� 

ேபா��வர�� வ�ள��கிற�. 

ப�டக� கா��: 

- ெபா��க� உ�ப�தி ெச�வ� ஒ� கால�. அ� �கர�ப�வ� ேவெறா� கால�. 

- ெந�- �றி�ப��ட கால�தி� உ�ப�தி -ஆ�� ��வ�� ேதைவ, 

- �ைடமைழய�கி - ஆ����வ�� உ�ப�தி  - �றி�ப��ட கால�தி� ேதைவ. 

- ெபா��க� ேதைவ�ப�� ேநர�தி� அைவக� கிைட�பத�� ஏ�றவா� ப�டக�கள�� 

இ��� ைவ�க ேவ��ய� அவசியமாகிற�. 
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வ�கி: 

- வ�கிகள��  உதவ�ய��றி எ�த ெதாழி� அைம��� இய�க ��யாத அளவ��� வ�கி� 

ேசைவ மக��வ�  ெப��  வ�ள��கிற�. 

- ஒ� ெதாழி� அைம�ப���� ��தி ஓ�டமாக வ�கிக� வ�ள��கி�றன. 

- பண�ைத ைவ��க� �ல� ெப�வ�ட� ெதாழிலைம���க��� ப�ேவ� கட�க� 

வழ��கி�றன. 

கா�ப�� 

- வ�யாபார� ���க ���க இட�பா� ெசறி�த ெசயலா�� 

- ெதாழி� அைம��க� இட� எ�� கடலி� ந��தி� ெச��� க�ப�க� ஆ��. 

- எதி�பாராத நிக��களா� ஏ�ப�� ந�ட�க��� கா�ப��� நி�வன� ஈ���தி 

அள��கிற�. 

- இத�காக ெதாழி� அைம��க� கா�ப��� நி�வன�க��� கால அ��பைடய�� 

�ைனம� ெச��த ேவ���. 

25. (அ�ல�) ���ற� ச�க�தி� ந�ைமக� யாைவ? (ஏேத�� 5) 

அைம�ப� எள��: 

- இைத அைம�ப� எள��. 

- ச�ட�சட��க� அதிக� கிைடயா�. 

- இளவ� அ�லாத 18 வய� நிர�ப�ய 25 உ��ப�ன�கைள� ெகா�� ���றைவ 

அைம�கலா�. 

ச�ட உ�: 

- இ� ச�ட�தன� நப��த�ைம ெகா�ட�. 

- உ��ப�ன�கள�� இற��. ெநா���, ப���நிைல, வ�லக� ேபா�ற நிக��க� 

���றவ�� வா�ைவ� பாதி�கா�. 

ெபா�நல�:(�ய உதவ� பர�பர உதவ�) 

- ���ற� அைம�ப�� அ��பைட� ேகா�பா� ஒ�ெவா� உ��ப�ன�� (ெபா� 

நல��காக) ப�ற உ��ப�ன�க���� பர�பர உதவ� ெச�வதா��. 

- ���றவ�� உ��ப�னராக� ேச�வதா� ஒ�ெவா�வ�� தன���தாேன உதவ� 

ெச�வேதா� ப�ற���� உதவ� ெச�ய ேவ���. 

அரசி� ஆதர�: 

- ஒ� தா� த� ேசைய பா���, சீரா�� வள��பைத� ேபா� ���ற�� ச�க�ைத 

அர� வள��கிற�. 

- வ�மானவ�, ��திைர� க�டண�, பதி��க�டண� ேபா�றவ�றி� அர� ப�ேவ� 

ச�ைககைள வழ��கி�ற�. 

வைரய� ெபா��� 

- உ��ப�ன�கள�� ெபா��� வைரய� ெபா��� ஆ��. 

- அவ�கள�� ெபா��� வா�கிய ப�� �த� அளவா��. 

- உ��ப�ன�கள�� ப�ற ெசா���க� நிதி ெபா��ப��� ஈ�ப��த ��யா�. 

இைடநிைலய�கைள� தவ���த� 

- இத� ��கிய ேநா�க� இைடநிைல�கைள� தவ���த� ஆ��. 

- உ�ப�தியாள�கள�ட� ெபா��கைள ேநர�யாக� ெகா��த� ெச�த உ��ப�ன�க��� 
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நியாயமான வ�ைலய�� வ��பைன ெச�கி�றன. 

26. ��டா�ைம ஒ�பாவன�தி� உ�ள உ�ளட�க�க� யா�? (10) 

- ��டாள�க� நி�வன�, ெபய�, �கவ� 

- தி�டமிட�ப�ட ெதாழி� 

- ெதாழிலி� காலவைரயைற 

- ஒ�ெவா� ��டாள��� வழ��� �த� ெதாைக 

- �த� ம�� வ�� 

- ஒ�ெவா� ��டாள��� எ���� எ���� ெதாைக 

- எ��� ம�� வ�� 

- ��டாள�க� வழ�கிய கட�ம�� ஆ�ெடா���� 6% வ�� 

- இலாப ந�ட பகி�� வ�கித� 

- ��டாள�க��� வழ��� ஊதிய� ம��� கழி� 

- ந�ெபய� மதி�ப��த� 

- பண�கைள��, ெபா���கைள�� பகி��தள��த� 

- கண�ேக�கைள பராம��த� 

-  ��டா�ைமகைல�� நைட�ைறக�  

26. (அ�ல�) அர� நி�ம�கள�� சிற�ப�ய��க� யாைவ? ஏேத�� 5 

����வா�க� 

நி�ம� ேபா�� அர�  நி�ம��  இ�திய நி�ம�ச�ட� 1956� கீ� பதி� ெச�ய�ப�� 

����வா�க� ெச�ய�ப�கிற�. 

அர�நிதி 

இவ�றி���  ேதைவயான ெப��பா�ைமயான �த� (அ) ெமா�த� ப�� �தலி� 

�ைற�தப�ச� 51% அரேச வழ��கிற�. அத� வ�மான�ைத க��ல�தி� 

ெச���வதி�ைல), 

இய��ந�க� 

திறைமமி�க, அ�பவமி�க இய��ந�கைள அரேச நியமி�கிற�. இவ�கேள நி�ம�ைத 

ேமலா�ைம ெச�கி�றன�. ' 

நைட�ைற� க���பா� இ�ைல 

நிதி, நி�வாக�, வர� ெசல�� தி�ட�, தண��ைக ேபா�ற நடவ��ைககளா� �த�திரமாக 

ெசய�படலா�. 

நி��த, நிைல�த� த�ைம 

அரசிடமி��� தன��� ச�ட தன�நப��த�ைம ெகா�� இய��கிற�. த� ெபய�ேலேய 

ெசா�� வா�க ஒ�ப�த�தி� ஈ�பட வழ�காட ����. 
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