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 அ�தியாய$ 11.  வ&கிகளி* வைகக, 
-.விைட வி்னா3க, 

1. வணிக வ&கிகளி* ெபா7, த7க. 

� ெபா8 ம3களிடமி7:8  ைவ;<கைள;  ெப=., இலாப$ ச$பாதி;பத=காக வA�தகAக,, 
தனிநபAக, ஆகிேயா73-$, 

�  விவசாய$, ெதாழி=சாைலக,, ேபா3-வர�8 ேபா*ற 8ைறகH3-$ கட*கைள 
வழ&-கி*றன. 

� பண�ைத அI;<தJ, ெபKடக வசதி அளி�தJ, காேசாைலகH3-; பண$ வழ&-தJ, 
ேபா*ற இதர ேசைவகைளL$ அைவக, வழ&-கி*றன. 

 

2. ெதாழி=8ைற வ&கிகைள; ப=றி  நMவ MA அறிவ8 யா8? 

� ெதாழிJகH3கான நிதிகைள; ெபOய அளவிJ வழ&-வ8,  
� அைவகளி* விOவா3க$, நவ Mனமயமா3கJ ஆகியவ=றி=- நிதி அளி;ப8 ேபா*ற 

ேசைவகைளP ெசQவ8 வளா்Pசி வ&கிக, எI$ தனி வைக வ&கிக, ஆ-$.  
� ேமS$ அைவ ெதாழிJ8ைற வ&கிக, எனT$ அைழ3க;பUகி*றன. 

� இ:திய� ெதாழிJ வளAPசி (IDBI) வ&கியான8 I964 இJ, தைலைம வளா்Pசி வ&கியாக 
நி.வ;பKட8. 

3. வணிக வ&கி  ெதாடAபாளA ப=றி X73கமாக வி்ள3-க. 

� -ைற:தபKசP ெசலவிJ வ&கியியJ ேசைவகைள வழ&கிட, வ&கிக, சிJலைற 
YகவAகைள; பணியமA�8கிறாAக,. 

� அரX சாAப=ற நி.வன&க, அJல8 தனிநபAக,, Y*னா, இராZவ�தினA 
ேபா*ேறாA வ&கி ெதாடா்பாளா்களாக வி[ண;பி3க Y\L$. 

� வ&கி ெதாடா்பாளா்கைள ஈUபU�8$ வ&கிக, அவAகளி* ெசயJபாK\=-� தா&கேள 
ெபா.;< ஏ=கேவ[U$.  

� ஒ7 நாK\S,ள ஒ7 வ&கி, ெவளிநாK\J உ,ள ம=ெறா7 வ&கிைய, வ&கி 
ெதாடா்பாளராக (நியமனவ&கியாக) ெசயJபU�த Y\L$. 

4. ெவளிநாKU வ&கிக, எ*றாJ எ*ன? 

� ெவளிநாK\J பதிT ெசQய;பKட அSவலக�ைதL$, இ:தியாவிJ கிைள 
அSவலக�ைதL$ ெகா[ட வ&கிக,, ெவளிநாKU வ&கிக, எ*. 
அைழ3க;பUகி*றன. 

� எ.கா 
i) பா&3 ஆஃ; அெமO3கா   -  அெமO3கா 
ii) பாA3ேலd பா&3         -  இ&கிலா:8  
iii) \LKெசபா&3              -  ேம=- ெஜAமனி 

 

5. சிறிய நிதி வ&கிக, எ*றாJ எ*ன? 

� சிறிய நிதி வ&கிக, , வ&கிக, இJலாத ப-திகளிS$, 

�  வ&கி ேசைவ -ைறவாக உ,ள ப-திகளிS$ நிதி உதவி வழ&க ஏ=பU�த;பKட 
தனியாA வ&கிக,ஆ-$ 

6. ெசS�தJ வ&கி எ*றாJ எ*ன?  

� சி. ெதாழிJக,, -ைற:த வ7மான$  ெகா[ட -U$ப&க,, ம=.$ 
<ல$ெபயA:த ெதாழிலாளAக, ஆகிேயா73-; பண$ ெசS�தJ ம=.$ நிதி 
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ேசைவக, பரவலா3க;பUவைத விOTபU�8வத=காகP ெசS�தJ வ&கிக, 
அைம3க;பKடன. 

 
7. அரX வ&கிக, அJல8 ெபா8�8ைற வணிக வ&கிக, எ*றாJ எ*ன? 

� எ:த ஒ7 வ&கியி* ப&-களிJ 51 சதவிகித�தி=-$ -ைறவிJலாத ப&-கைள அரX 
ெப=றி7கிறேதா, அ8 அரX வ&கிக, அJல8 ெபா8�8ைற வணிக வ&கிக, எ*. 
அைழ3க;பUகி*றன. 

            எ.கா :  
1. பாரத dேடK வ&கி (SBI)  2. இ:திய� ெதாழிJ ேம$பாKU வ&கி (IDBI) 

 
சி.விைட வி்னா3க,  

1. உ,hA ப-தி வ&கிக, ப=றி சி. -றி;< வைரக, இரணU உதாரண&கைள� 
த7க. 

� உ,hA ப-தி வ&கி (LAB) திKட$ ஆகdK1996 இJ இ:திய OசAi வ&கியாJ 
அறிYக;பU�த;பKட8.  

� கிராம;<ற ம=.$ சி. நகA;<ற; ப-திகளிJ, சிறிய தனியாA வ&கிகளாக உ,hA 
ப-தி வ&கிக, அைம3க;பUகி*றன.  

� ஒiெவா7 வ&கிL$ அ7கிJ உ,ள இர[U அJல8 j*. மாவKட&கைள 
இைண�8P ேசைவ ெசQகி*ற8.  

� கிராம;<றP ேசமி;<கைள� திரKUவ8$, அேத ப-தியிJ YதkU ெசQவ8$ அவ=றி* 
Y3கிய ேநா3க&க, ஆ-$. 

� உதாரண$ : 

i) கைரேயார உ,hA ப-தி வ&கி, விஜயவாடா, ஆ:திர; பிரேதச$.  

ii) கி7lணாபீமா d$7தி உ,hA ப-தி வ&கி, மஹo;நகA, ஆ:திர; பிரேதச$ 
ம=.$  

iii) Xப�ரா உ,hA வ&கி லிமிெடK, ேகாJoA, மகாராl\ரா. 

 

2. வKடார3 கிராமிய வ&கிகளி* ேநா3க&க, யாைவ? 

� pKUறT ச&க&கேளாU ேசA:8, கிராம;<ற; ெபா7ளாதார�ைத ேம$பU�தP 
ெசQவதா-$.  

� கிராம; ெபா8ம3களிடமி7:8 ைவ;<கைள� திரK\, கிராம;<ற3 
ைகவிைனஞAகH3-$, சிறிய ெதாழிJ Yைனேவா73-$, விவசாயிகH3-$ கடIதவி 
அளி3கிற8.  

� கிராமிய3 கட* வழ&-பவAகைளP சாA:8, ெபா8ம3க, வாr$ நிைலைய� தU3க 
Yய=சி ெசQகிற8. 

3. விவசாய ம=.$ pKUறT வ&கிகளி* பய*கைள3 -றி;பிUக. 

� உ.;பினAகH3கான ேசைவைய3 கிராம;<ற ம=.$ விவசாய வளAPசி3காக 
வழ&-வ8 pKUறT ச&க&களி* Y3கிய ேநா3க$ ஆ-$. 

� pKUறT ச&க&கH3- நிதியளி;பத=காக, மாநில அரசா&க&கH3- நிதிக, ம=.$ 
மானிய&கைள வழ&-கிற8.  

� நMA;பாசனP ேசமி;<, நMA;பாசன Yைற, ேவளா[ைம கா;பீU, கிராம;<ற� 8;<ரT 
ேபா*றதிKட&களிJ, ேதசிய3 pKUறT வளAPசி3 கழக$ (NCDC) கவன$ ெசS�8கிற8. 
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ெப7விைட வினா3க,  

1.  பJேவ. வைகயானவ&கிகைளP ெசயJபாUகளி* அ\;பைடயிJ 
வைக;பU�8க. உதாரண$ த7க. 
1) ம�திய வ&கி 

� ஒ7 நாK\* பண$ ம=.$ வ&கி3 கKடைம;பி*, உPச நிைலயமாகT$, ேதசிய; 

ெபா7ளாதார  நலI3காகT$, சிற:த YைறயிJ ெசயJபU$ வ&கி, அ:த நாK\* ைமய 

வ&கி என;பU$. 

� ைமய வ&கிக, ெவiேவ.  நாUகளிJ ெவiேவ. ெபயAகளாJ அைழ3க;பUகி*றன.  

� இ:தியாவிJ ,  இ:திய OசAiவ&கி (Reserve Bank of Inda - RBI) ைமய வ&கியாகP 

ெசயJபUகிற8. 

2) வணிக வ&கிக,  

� இiவைகவ&கிக, ெபா8ம3களிடமி7:8  ைவ;<கைள; ெப=., இலாப$ 
ச$பாதி;பத=காக வA�தகAக,, தனிநபAக, ஆகிேயா73-$, 

�  விவசாய$, ெதாழி=சாைலக,, ேபா3-வர�8 ேபா*ற 8ைறகH3-$ 
கட*கைள வழ&-கி*றன. 

எ.கா :  
1.  dேடKபா&ஆ; இ:தியா                    2.  க}A ைவdயா வ&கி                                                                     

3. dடா[டAU சாAKடAU வ&கி. 

3) வளAPசி வ&கிக, 

� ெதாழிJகH3கான நிதிகைள; ெபOய அளவிJ வழ&-வ8,  
� அைவகளி* விOவா3க$, நவ Mனமயமா3கJ ஆகியவ=றி=- நிதி அளி;ப8 ேபா*ற 

ேசைவகைளP ெசQவ8 வளா்Pசி வ&கிக, எI$ தனி வைக வ&கிக, ஆ-$.  
� ேமS$ அைவ ெதாழிJ8ைற வ&கிக, எனT$ அைழ3க;பUகி*றன. 

எ.கா:  

I. இ:திய� ெதாழிJ நிதி3 கழக$ - IFCI  
II. இ:தியP சி. ெதாழிJக, வளா்Pசி வ&கி – SIDBI  
III. Y�ரா வ&கி  (-.:ெதாழிJ வளா்Pசி3காக) 

4) ெவளிநாKU வ&கிக,  

� ெவளிநாK\J பதிT ெசQய;பKட அSவலக�ைதL$, இ:தியாவிJ கிைள 
அSவலக�ைதL$ ெகா[ட வ&கிக,, ெவளிநாKU வ&கிக, எ*. 
அைழ3க;பUகி*றன. 

� எ.கா 
1. பா&3 ஆஃ; அெமO3கா   -  அெமO3கா 
2. பாA3ேலd பா&3         -  இ&கிலா:8  
3. \LKெசபா&3              -  ேம=- ெஜAமனி 

5) pKUறT வ&கிக,  

� இ:தியாவிJ உ,ள அைன�83 pKUறT வ&கிகH$ அத* வா\3ைகயாளAக, அJல8 
அத* உ.;பினAகளாக உ,ள விவசாயிக,, சிறிய வA�தகAக, ேபா*றவAகH3-P 
ெசா:தமான8. 

�  இ:திய3 pKUறT வ&கிக, நகA;<ற&கைள அJல8 கிராம;<ற&கைள 
அ\;பைடயாக3 ெகா[டைவ. 

� எ. கா : 

               I. ேதசிய ேவளா[pKUறT ச:ைத;பU�தJ pKடைம;< இ:தியா லிமிெடK.  
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               II. தமி�நாU மாநில� தைலைமpKUறT வ&கி - தைலைமஅSவலக$, ெச*ைன 

               III. ம8ைர மாவKட ம�திய3 pKUறT வ&கி லிமிெடK 

               IV. வ�தல-[U pKUறT நகர வ&கி லிமிெடK, தி[U3கJ மாவKட$ 

6) சிற;< வ&கிக,  

� அரசா&க�தாJ சிற;< ேநா3க&கH3காகP சில வ&கிக, உ7வா3க;பUகி*றன.  
� இ:திய ஏ=.மதி - இற3-மதி வ&கிP சKட$ 1981 இ* ப\ இ:திய ஏ=.மதி - இற3-மதி 

வ&கி உ7வா3க;பKட8.  
� அத* Y3கிய ேநா3க$, இ:திய வணிகAகளி* சAவேதச வA�தக�ைத ேம$பU�8வ8 

ஆ-$. 
� எ.கா :  

I. இ:திய ஏ=.மதி - இற3-மதி வ&கி (EXIM வ&கி)  

II. ேதசிய வ MKU வசதி வ&கி (NHB) 
 

2. உOைமயாளAக,Yைற அ\;பைடயிJ வ&கிகைள வைக;பU�8க. 
1) அரX வ&கிக, அJல8 ெபா8�8ைற வணிக வ&கிக,  

� எ:த ஒ7 வ&கியி* ப&-களிJ 51 சதவிகித�தி=-$ -ைறவிJலாத ப&-கைள அரX 
ெப=றி7:தாJ, அ8 அரX வ&கிக, அJல8 ெபா8�8ைற வணிக வ&கிக, எ*. 
அைழ3க;பUகி*றன. 

            எ.கா :  
1. பாரத dேடK வ&கி (SBI)  2. இ:திய� ெதாழிJ ேம$பாKU வ&கி (IDBI) 

2) ெபா83 pKU7 வைக வ&கிக,:  

� ஒiெவா7 ெபா83 pKU7 வ&கிL$, பாராHம*ற�தி* தனிP சKட�தாJ 
உ7வா3க;பKU இ:திய அரX3- Yr ெசா:தமானதாக உ,ளன.  

எ.கா : IFCI, SIDBI, EXIM வ&கி 

3) தனியாA 8ைற வணிக வ&கிக, : 
� தனி நபAகH3-P ெசா:தமான அைன�8 வ&கி நி.வன&கH$ தனியாA 8ைற வணிக 

வ&கிக, எ*. அைழ3க;பUகி*றன.  
� அைன�83 pKUறT வ&கிகH$, அத* உ.;பினAகளான ெபா8ம3கH3-P 

ெசா:தமானைவ 
 

அ�தியாய$ 12.  வனிக வ&கிகளி* பணிக, 

-. வினா3க,  

1. ைகேபசி வ&கியியJ ப=றி3 p.க. 
� ெப7$பாலான வணிக வ&கிக,,XK\ைக ைகேபசிகளிJ பதிவிற3க$ ெசQய3p\ய 

கணினி நிரJகைள அதாவ8 ெசயலிக, (App) எ*. அைழ3க;பU$ நிரJகைள 
வ\வைம�8,ளன.  

� XK\ைக ைகேபசிகளிJ இ73-$ இ:த; பய*பாKைட3 ெகா[U ஒ7 வா\3ைகயாளA 
தன8 கண3ைகஎ&கி7:8$ இய3கY\L$.  

� இ:தP ேசைவயிைன3 ைகேபசி வ&கியியJ எ*. அைழ3கி*ேறா$. 
 

2. ப=. அKைடயி* ேதைவைய3 -.கிய அளவிJ விள3-க. 

� தானிய&கி பண$ வழ&-$ அKைடேய (ATM Card) ப=. அKைட (Debit Card) எ*.$ 
அைழ3க;பUகிற8.  

� இ:தியாவி* எ:த; ப-தியிS$ ெபா7,கைள வா&கேவா அJல8 ேசைவகைள; 
ெபறேவா அதிக அளவிJ இ:த அKைட பய*பUகிற8. 
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3. கட* அKைட– எ*றபத�திைனP X73கமாக விள3-க. 

� வா\3ைகயாளAக, ம=.$ பிற த-திL,ள நபAகH3-3 கட* அKைடகைள வ&கிக,, 
வழ&-கி*றன.  

� இ:த அKைடjல$, இ:தியாவிJ எ:த3 கைடயிS$ ெபா7,க, ம=.$ ேசைவகைள 
Y*பண$ ெசS�தாமJ கடனாக வா&கY\L$.  

� ெகாU3க;பKட கால�தி=-, கட* நிSைவ� ெதாைகையP ெசS�திவிKடாJ வK\ 
விதி3க;பUவதிJைல. 
 

4. தானிய&கி பண$ வழ&-$ அKைட; ப=றி நMவ MA அறிவ8 யா8? 
� தானிய&கி பண$ வழ&-$ அKைடைய; பய*பU�தி இ:தியாவிJ எ&கி7:8$ 

எ:தெவா7 ேநர�திS$ பண�ைத எU3கY\L$. 
� இய:திர$ வா\3ைகயாளAகளி* கண3கிJ இ73-$ மீதி இ7;< ெதாைகையL$ 

காKUகி*றன. 
 

5. மி*னZ  தMAவகP ேசைவக, (Electronic Clearing System) ப=றி ஒ7 -றி;< 
எrதக. 

� 1995 இJ OசAi வ&கியாJ மி*னZ தMAவக ேசைவக, ெதாட&க;பKட8.  
� இ8, ஒ7 வ&கியிJ இ7:8 ம=ெறா7 வ&கி3- நிதி பOமா=ற$ ெசQய;பய*பU$ 

ஒ7 வைக மி*னZ Yைறயா-$. 
�  “ECS - வரT” Yைறயான8 ச$பள$, ப&காதாய$, வK\, ஓQ�திய$ ேபா*றவ=ைற 

அI;<வத=-; பய*பUகி*ற8. 
 

6. காேசாைல - வைரவில3கண$ த7க  
� மா=.Yைற ஆவணP சKட$ 1881 இ* ப\, “காேசாைல எ*ப8, ஒ7 -றி;பிKட 

வ&கியA மீ8 வைரய;பKட, ேகK-$ ேபா8 தர;படேவ[\ய ஒ7 மா=.Yைற 
உ[\யJ ஆ-$”. 
 

7. கீறலிKட காேசாைல எ*றாJ எ*ன? 
� காேசாைலயி* இட8ப3க ேமJ jைலயிJ, இர[U இைண -.3- ேகாUக, 

வைரதைல3 -றி3-$.  
� இ:த காேசாைல3-, வ&கியி* பண$ வழ&-$ ேமைசயிJ பண$ வழ&க; 

படமாKடா8. 
�  ஆனாJ, வா\3ைகயாளO* வ&கி3 கண3- jல$ பண$ வழ&க;பU$ எ*பைத3 

-றி3-$. 
 

சி. வினா3க,  

1. மி*னZ வ&கியியJ எ*றாJ எ*ன? 
� த=ேபா8 அைன�8 வ&கிகH$, வ&கி பOவா்�தைன3கான ேநர$ ம=.$ ெசலைவ3 

-ைற�8, வா\3ைகயாளAகH3- வசதியான வ&கி ேசைவகைள இைணய$ jல$ 
வழ&-கி*றன.  

� வைரேவாைலக,, காேசாைலக, ம=.$ காகித அ\;பைடயிலான நிதி 
பOமா=ற&கH3- இ:தP ேசைவ ஒ7 மா=. ஆ-$. 

 
2. உ[ைமேநர ெமா�த� தMAவக அைம;< ப=றி ஒ7 -.கிய -றி;< எr8க. 

                                          ( RTGS - Real Time Gross Settlement System) 
� இ8 2013 இJ, இ:திய OசAiவ&கியாJ ெதாட&க;பKட8.  
� பOவA�தைனக, உ[ைமயான ேநர�தி* அ\;பைடயிJ தMA3க;பUகி*றன.  
� ம=ற எ:த நடவ\3ைககைளL$ ெதா-3காமJ ஒ7 வ&கி3-$ ம=ெறா7 வ&கி3-$ 

இைடேய, ஒiெவா7 பOவA�தைன3-$ தMAT காண;பUகிற8.  
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� RTGS வசதி வார நாKகளிJ காைல 9.00 மணி YதJ மாைல4.30 மணி வைரL$, 
சனி3கிழைமகளிJ 2.00 மணி வைரL$ கிைட3கி*றன.  

� RTGS பOமா=ற&க, ஞாயி=.3கிழைம ம=.$ வ&கி விUYைற நாKகளிJ 
அIமதி3க;பUவதிJைல.  

� RTGS பOவA�தைன3கான -ைற:தபKச வர$< }பாQ.2 லKச$ ஆ-$. 
 

3. வணிக வ&கிகளி* பலதர;பKட வ&கி ேசைவகைளP X73கமாக விள3-க. 
∗∗∗∗ ஒ7 வ&கியி* Yத*ைம; ெசயJபாUகைள j*. வைககளாக; பிO3கலா$. அைவ :  

       i. ைவ;<கைள ஏ=றJ  

      ii. கட*க, ம=.$ Y*பண$ வழ&-தJ.  

      iii. கடைன உ7வா3-தJ  

    I .ைவ;<கைள ஏ=றJ  

� இ*ைறய தின$ வ&கிக, ஒ7வ73ெகா7வA  ேபாK\ ேபாKU3 ெகா[U 
வா\3ைகயாளAகைள3 கவA:8 ஈA;பத=காக3 pUதJ வசதிகைள, ைவ;<3 
கண3-கH3- வழ&-கி*றன. ெபOய அளவிலான ைவ;< கண3-கைள 

அ. ேகK< ைவ;<க, ஆ. கால ைவ;<களாக வைக;பU�தலா$ 
   அ. ேகK< ைவ;<க,: 

� இ:த ைவ;<க, எ:த நாளிS$ ேகK-$ ேபா8 தி7;பி அளி3க;படேவ[U$. இ8,  
1. ேசமி;< ைவ;<க, ம=.$ 2. நட;< ைவ;<கைள3 உ,ளட3கிய8 

          1. ேசமி;< ைவ;<க, (Savings Bank Deposits)  

� ெபா8ம3க, இ:த3 கண3கிJ, த&க, ேசமி;<கைள ைவ;<க, ெசQயலா$.  
� ஒ7 தனிநபO* ெபயOேலா, அJல8 ஒ*.3- ேம=பKட நபா்களி* ெபயOேலா இ:த3 

கண3கிைன� ெதாட&கலா$. 
           2. நட;< ைவ;<க, (Current Deposits) 

� நட;< ைவ;< கண3- வணிக நி.வன&கH3- ஏ=ற8.  
� தனிநபAக, pட இ:த3 கண3ைக� ெதாட&க Y\L$.  
� இ:த3 கண3கிJ -றி;பிKட ெதாைக -ைற:தபKச இ7;பாக3 கKடாய$ 

ைவ�தி73கேவ[U$. இJைலெயனிJ த[டைன வK\ விதி3க;பU$. 

   ஆ. கால ைவ;<க, 
∗∗∗∗ ஒ7 -றி;பிKடகால�தி=-; பி* தி7;பிP ெசS�8கி*ற வைகயிJ உ,ள 

1. நிைலயான ைவ;<க,  2. ெதாடA ைவ;<க, இதிJ அட&-$. 

1. நிைலயான ைவ;<க, (Fixed Deposits)   
� ஒ7 ெதாைகைய ஒ7 -றி;பிKட கால�தி=- ஒ7 -றி;பிKட வK\3- ைவ;< 

ெசQவைத3 -றி3-$. 
� ேசமி;< கண3ைகவிட வK\ விகித$, இதிJ அதிகமாக இ73-$. 

2. ெதாடA ைவ;<க, (Recurring Deposits) 
� ஒiெவா7 மாதY$ ஒ7 -றி;பிKட ெதாைகைய ஒ7 வ7ட�தி=ேகா அJல8 ஐ:8 

வ7ட&கH3ேகா அJல8 ஒ;< ெகா,ள;பKட கால�தி=ேகா ைவ;< ெசQ8 
வ7வைத3 -றி3-$.  

� வK\ விகித$ ேசமி;< ைவ;பிைன விட அதிகமாகT$ ம=.$ நிைலயான 
ைவ;<கH3-Oய வK\ விகித�தி=-P சமமான நிைலயிS$ இ73-$. 

     II. கட*க, ம=.$ Y*பண$ வழ&-தJ 
� வணிக வ&கிகளி* இர[டாவ8 Y3கியP ெசயJபாU வK\ வ7மான$ 

ெப.வத=காக3 கட* ெகாU;பதா-$. வ&கிக,-றி;பிKட அளT பண�ைத வK\Lட* 
தி7$பP ெசS�8$ கடனாக வழ&-கி*றன. 

      அ. Y*பண$ (Advances)  
1. வ&கி ேமJவைர; ப=. 
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2. ெரா3க3 கட* 
3. மா=.P சKீUகைள த,Hப\ ெசQதJ. 

      ஆ. கட*க, (Loans)  

� -.கிய கால ம=.$ நU�தர3 கால3 கட*கைள வணிக வ&கிக, த-திவாQ:த 
பிைணய&கைள; ெப=.3 ெகா[U, ெதாழிJ நி.வன&கH3- வழ&-கி*ற8.  

� ஒ7 -றி;பிKட ெமா�த� ெதாைகயிைன, ஒ7 -றி;பிKட கால அளT3-3 கட* 
வழ&-வைத,இ8 -றி3கிற8. 
1. வ MKU3 கட*  2. �கAேவாA கட*  3. வாகன3 கட*  4. கJவி3 கட* 

        5.  நைக3 கட* 

  இர[டா$ நிைல; பணிக, : 
1. Yைகைம; பணிக,  2. ெபா8; பய*பாKU; பணிக, 

 
4. ேதசிய மி*னZ நிதி; பOமா=ற$ – விள3-க.  (NEFT- National Electronic Fund 

Transfer) 
� இ8 2005 இJ, இ:திய OசAi வ&கியாJ ெதாட&க;பKட8.  

� இ:த மி*னZ நிதி பOமா=ற�தி* கீ� ெமா�த நிதிபOமா=ற நடவ\3ைகக,, 
ெதா-;<களா3க;பKU, -றி;பிKடேநர&களிJ இ:தியா Yrவ8$ தMA3க;பUகி*றன.  

� NEFT ெசயJபU�த;பKட கிைளவ&கிகளிJ கண3-கைள; பராமO3-$ தனிநபAக, 
ம=.$  நி.வன&க, NEFT Yைறைய; பய*பU�த� த-திLைடயைவயா-$.  

� பOவA�தைனக, உ[ைமயான ேநர அ\;பைடயிJ நைடெப.வ8 இJைல.  

� ஒiெவா7 அைரமணி ேநர�தி=-$, காைல 8.00 மணியிலி7:8 இரT 7.30 மணி Y\ய 23 
தMATக, மKUேம ஒ7 நாளிJ அIமதி3க;பUகி*றன.  

� NEFT பOமா=ற&க, ஞாயி=.3கிழைமகளிJ ம=.$ வ&கி விUYைற நாKகளிJ 
அIமதி3க;பUவ8 இJைல. 

 
5. pK\ைண;< வ&கியியJ தMATக,எ*ப8 ப=றி நMவ MA அறிவ8 யா8?   

                                    (CORE -Centeralised Onlin Real Time Exachange)  

� ‘CORE’ எ*ப8 ‘ைமய;பU�த;பKட உ[ைம ேநர  இைணய; பOமா=ற$’ ஆ-$.  
� ைமய;பU�த;பKட இைணய; பOமா=ற$ உ,ள வ&கிக, அைன�83 கண3-களி* 

விபர&கைளL$ அைன�8 வ&கிகளி* கிைள விபர&கைளL$ ெகா[U,ள8.  
� ஒ7 வா\3ைகயாளA காேசாைல jல$ உலெக&கிS$ உ,ள வ&கியி* எ:த3 கிைள 

அSவலக�திS$ பண�ைத எU3க Y\L$.  
� அேத ேபாJ யாA ேவ[UமானாS$, இ:த3 கண3கிJ எ:த கிைளயிS$ பண�ைத 

ைவ;< ெசQயY\L$.  
� பOவA�தைன நடவ\3ைகக,, உ[ைமயான ேநர�திJ ைமய;பU�த;பKட இைணய; 

பOமா=ற�திJ பதிT ெசQய;பUகிற8. 
 

ெப7 வினா3க,  

1. வணிக வ&கிகளாJ நிக��த;பU$ பJேவ. வைகயான Yத*ைம 
ெசயJபாUகைள; ப=றி விவாதி3க. 

∗∗∗∗ ஒ7 வ&கியி* Yத*ைம; ெசயJபாUகைள j*. வைககளாக; பிO3கலா$. அைவ :  

       i. ைவ;<கைள ஏ=றJ  

      ii. கட*க, ம=.$ Y*பண$ வழ&-தJ.  

      iii. கடைன உ7வா3-தJ  
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    I .ைவ;<கைள ஏ=றJ  

� இ*ைறய தின$ வ&கிக, ஒ7வ73ெகா7வA  ேபாK\ ேபாKU3 ெகா[U 
வா\3ைகயாளAகைள3 கவA:8 ஈA;பத=காக3 pUதJ வசதிகைள, ைவ;<3 
கண3-கH3- வழ&-கி*றன. ெபOய அளவிலான ைவ;< கண3-கைள 

அ. ேகK< ைவ;<க, ஆ. கால ைவ;<களாக வைக;பU�தலா$ 
   அ. ேகK< ைவ;<க,: 

� இ:த ைவ;<க, எ:த நாளிS$ ேகK-$ ேபா8 தி7;பி அளி3க;படேவ[U$. இ8,  
       1. ேசமி;< ைவ;<க, ம=.$ 2. நட;< ைவ;<கைள3 உ,ளட3கிய8 

          1. ேசமி;< ைவ;<க, (Savings Bank Deposits)  

� ெபா8ம3க, இ:த3 கண3கிJ, த&க, ேசமி;<கைள ைவ;<க, ெசQயலா$.  
� ஒ7 தனிநபO* ெபயOேலா, அJல8 ஒ*.3- ேம=பKட நபா்களி* ெபயOேலா இ:த3 

கண3கிைன� ெதாட&கலா$. 
           2. நட;< ைவ;<க, (Current Deposits) 

� நட;< ைவ;< கண3- வணிக நி.வன&கH3- ஏ=ற8.  
� தனிநபAக, pட இ:த3 கண3ைக� ெதாட&க Y\L$.  
� இ:த3 கண3கிJ -றி;பிKட ெதாைக -ைற:தபKச இ7;பாக3 கKடாய$ 

ைவ�தி73கேவ[U$. இJைலெயனிJ த[டைன வK\ விதி3க;பU$. 

   ஆ. கால ைவ;<க, 
∗∗∗∗ ஒ7 -றி;பிKடகால�தி=-; பி* தி7;பிP ெசS�8கி*ற வைகயிJ உ,ள 

2. நிைலயான ைவ;<க,  2. ெதாடA ைவ;<க, இதிJ அட&-$. 

3. நிைலயான ைவ;<க, (Fixed Deposits)   
� ஒ7 ெதாைகைய ஒ7 -றி;பிKட கால�தி=- ஒ7 -றி;பிKட வK\3- ைவ;< 

ெசQவைத3 -றி3-$. 
� ேசமி;< கண3ைகவிட வK\ விகித$, இதிJ அதிகமாக இ73-$. 

4. ெதாடA ைவ;<க, (Recurring Deposits) 
� ஒiெவா7 மாதY$ ஒ7 -றி;பிKட ெதாைகைய ஒ7 வ7ட�தி=ேகா அJல8 ஐ:8 

வ7ட&கH3ேகா அJல8 ஒ;< ெகா,ள;பKட கால�தி=ேகா ைவ;< ெசQ8 
வ7வைத3 -றி3-$.  

� வK\ விகித$ ேசமி;< ைவ;பிைன விட அதிகமாகT$ ம=.$ நிைலயான 
ைவ;<கH3-Oய வK\ விகித�தி=-P சமமான நிைலயிS$ இ73-$. 

     II. கட*க, ம=.$ Y*பண$ வழ&-தJ 
� வணிக வ&கிகளி* இர[டாவ8 Y3கியP ெசயJபாU வK\ வ7மான$ 

ெப.வத=காக3 கட* ெகாU;பதா-$. வ&கிக,-றி;பிKட அளT பண�ைத வK\Lட* 
தி7$பP ெசS�8$ கடனாக வழ&-கி*றன. 

    அ. Y*பண$ (Advances)  
       1. வ&கி ேமJவைர; ப=. 

� இ:த3 கட* வசதி ெப7$பாS$ நட;<3 கண3- ைவ�தி73-$ வணிக 
வா\3ைகயாளAகH3- வழ&க;பUகிற8.  

� இ8 வ&கி ம=.$ கட* ெபற� த-தி வாQ:த வா\3ைகயாளA இ7வ73-$ இைடயிJ 
ஏ=பU$ உட*பாU ஆ-$. 

        2. ெரா3க3 கட* 
� இ8 ெதாழிJ நி.வன&க, ைவ�தி7;பவAகH3- வழ&க;பU$ ஒ7 வைகயான 

பிைணய3 கட* ஆ-$.  
� சர3கி7;<, jல;ெபா7Kக,, இதர அைசயா ெசா�8க, ேபா*றவ=ைற பிைணயமாக 

ெப=. கட* வழ&க;பUகிற8. 
        3. மா=.P சKீUகைள த,Hப\ ெசQதJ. 

� வியாபார வா\3ைகயாளAக, வ&கிகளிட$ ெதாடA< ெகா[U, வாணிக மா=.P 
சKீUகைள� த,Hப\ ெசQ8, பண$ வழ&கிட நாUகிறாAக,.  
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� இ8 ஒ7 -.கிய கால3 கடI3கான ஆவண$. 

      ஆ. கட*க, (Loans)  

� -.கிய கால ம=.$ நU�தர3 கால3 கட*கைள வணிக வ&கிக, த-திவாQ:த 
பிைணய&கைள; ெப=.3 ெகா[U, ெதாழிJ நி.வன&கH3- வழ&-கி*ற8.  

� ஒ7 -றி;பிKட ெமா�த� ெதாைகயிைன, ஒ7 -றி;பிKட கால அளT3-3 கட* 
வழ&-வைத,இ8 -றி3கிற8. 

      1. வ MKU3 கட*     2.  �கAேவாA கட*   3. வாகன3 கட*   4. கJவி3 கட* 
  5. நைக3 கட* 

 
2. வணிக வ&கிகளி* பJேவ. வைகயான இர[டா$ நிைல ெசயJபாUகைள 

விள3-க. 
∗∗∗∗ இ:தP ேசைவகைள; ெபா8வாக, 

 I. YகைமெசயJபாUக, ம=.$ II. ெபா8; பய*பாKU ெசயJபாUக, என 
வைக;பU�தலா$. 

I. Yகைம பணிக, (Agency Functions)  

� வ&கிக, வா\3ைகயாளAகளி* YகவAகளாகP ெசயJபKUP சில ேசைவகைள 
வழ&-கி*றன. அைவ YகைமெசயJபாUக, எ*. அைழ3க;பUகி*றன. அைவ 
பி*வ7மா., 

1. நிதி பOமா=ற$  
� வ&கிக, ேகK< வைரேவாைலக,, காேசாைலக,, பயணிக, காேசாைலக, 

ெபா*றைவகைள ெவளியிUவ8ட*, 
� ஒ7 இட�திலி7:8 இ*ெனா7 இட�தி=- நிதிகைள மா=ற உதTகிற8.  
� இ:தP ேசைவ3காக வ&கிக,,ஒ7 சிறிய தர-� ெதாைகைய; ெப=.3 ெகா,கிற8. 

2. காலYைறயிJ ெசS�8$ Yைனம$, வாடைக, Yதலியன 

� வா\3ைகயாளAகளிடமி7:8 வ7$ அறிT.�தலி*ப\, கா;பீKU Yைனம$, வாடைக, 
ெதாைலேபசி கKடண$ ெபா*றைவகைள வா\3ைகயாளA கண3கிலி7:8 
மாத:ேதா.$ ெசS�8$ பணிைய வ&கிக, எU�83 ெகா,கி*றன. 

3. காேசாைலக, ெப.தJ ம=.$ ெசS�தJ  

� வா\3ைகயாளAகளி* சாAபாக வ&கிக,,ம=ற வ&கிகளி* காேசாைலகைள 
வ�லி�8, வா\3ைகயாளAகளி* கண3கிJ வரT ைவ3கிற8. 

�  இேதேபாJ வா\3ைகயாளராJ வழ&க;பKட காேசாைல சOபாA3க;பKடTட* 
வா\3ைகயாளA அறிT.�தJப\ பண$ வழ&க;பUகிற8. 

4. ப&- ச:ைத பOவA�தைனகைள நட�8தJ  

� ஒ7 �ேமK மி*னZ கண3- ைவ;பாளராJ ெதாட&க;படேவ[U$.  

� இ3கண3- வா\3ைகயாளO* ேசமி;< கண3- இ73-$ வ&கிLட* 

வா\3ைகயாளராJ இைண3க;பUதJ ேவ[U$.  

� அத* பி*< வா\3ைகயாளA ேகKU3 ெகா,வத=- இண&க,அவA சாAபிJ வ&கி 
இைணய$ jல$ ப&-; ப�திர&கைள வா&-தJ ம=.$ வி=-$ பணிையP 

ெசQகிற8.  

5. வ7மான வO3 கண3ைக� தயாO�தJ  
� வா\3ைகயாளAகளி* சாAபிJ, வ&கிக, வ7மானவO3 கண3கிைன ஆ[Uேதா.$ 

தயாO3கி*றன.  
� அவAகH3- வO ச$ப:தமான ஆேலாசைனகைள வழ&-கி*றன.  

6. அ:நியP ெசலாவணி வA�தக�திJ ஈUபUதJ  

� வா\3ைகயாளAகளி* சாAபிJ, வ&கிக, ெவளிநாKU நாணய மதி;ைப வா&-தJ 
ம=.$ வி=றJ பணிைய ெசQகிற8. 
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அ�தியாய$ 13. ப[டக3கா;பிUதJ 

-. வினா3க,  

1. ப[டக3 கா;பக$ எ*றாJ எ*ன? 
� ப[டக கா;பக$ எ*ப8, ெபா7Kகைள; பா8கா�8 ைவ3-மிடமா-$. 
� ேமS$ ப[டககா;பக$ எ*ப8, தர$ பிO�தJ, தர;பU�தJ, ஒ*. ேசA�தJ, 

சி;பமிUதJ ேபா*ற பிறச:ைதயிUைக பணிகைள ேம=ெகா,வத=காக வி=பைன 
ச:ைத3- அ7ேக அைம3க;பK\73-$. 

2. ப[டக3 கா;பக�தி* பJேவ. வைகக, யாைவ? 
       I. உOைமயி* அ\;பைடயிJ  

1. தனியாA ப[டகசாைலக,  

2. அரX ப[டகசாைலக,   

3. ெபா8; ப[டகசாைலக, 

4. pKUறT ப[டகசாைலக, 

5. பிைணயகா;< ப[டகசாைலக, 

6. நி.வனYைற; ப[டகசாைலக, 

7. விநிேயாக ைமய; ப[டகசாைலக, 

            II. ப[ட&களி* களி* அ\;பைடயிJ  

1. ெபா8; ப[டகசாைலக, 

2. சிற;<ெபா7, ப[டகசாைலக, 

3. -ளிAபதன ப[டகசாைலக, அJல8  -ளி}Kட;பKட கிட&-க, 

4. தKபெவ;பநிைல கKU;பாKU ப[டகசாைலக, 
5. தானிய&கி ப[டக சாைல 

 

3. ப[ட3 கா;பக�தி* j*. பணிக, -றி;பிUக. 
        (அ) ெபா7Kகைள பா83கா�தJ 
        (ஆ) விைலகைள நிைல;பU�தJ 
        (இ) ேதைவ ம=.$ வழ&கைலL$ சம*பU�8தJ 

 
4. ப[டக சா*றாைண ம=.$ ப[டக இரச8ீ இைடேய j*. ேவ.பUகைள 

p.க. 
 

 

 
 
 

 

 
5. இ:திய உணT கழக$ ப=றி -றி;< வைரக. 

� இ8 உணT தானிய&கைள; பா8கா3-$ வசதிகைள வழ&-கிற8.  
�  ெபா7Kகைள பா8கா3-$ வசதிைய மாநில, ம�திய ப[டக கா;பக&க,, மாநில 

அரXக, ம=.$ தனியாAகளிடமி7:8 வாைட3- எU�83 ெகா,கிற8. 
� 1964 ஆ$ ஆ[\* உணTP சKட�தி* கீ� இ:திய உணT3 கழக$ அைம3க;பKட8. 

 
 
 
 
 

ப[டக சா*றாைன ப[டக கா;பாளA இரச8ீ 
1. உOைம மா=ற�ைத ஏ=பU�8$ 

ஆவண$. 
உOைம மா=ற�ைத ஏ=பU�8$ ஆவண$ 
அJல. 

2. ம=றவAகH3- இைத மா=ற இயS$ இைத மா=றி� தர இயலா8 

3. இைத பிைணயமாக ைவ3க Y\L$ இைத பிைணயமாக ைவ3க Y\யா8 
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   சி. வினா3க,  

1.  ப[டக இரசதீிலி7:8  ப[டக சா*றாைன ேவ.பU�8க. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. -ளிAசாதன ப[டக3 கா;< எ*றாJ எ*ன? (அ) -ளி}Kட;பKட ப[டக சாைல எ*றாJ 

எ*ன? 
� ெபா7Kக, -ளி}Kட;பKட ெகா,கல*களிJ ெகா[U ெசJல;பUகி*றன ம=.$ 

-ளி}Kட;பKட ப[டகசாைலகளிJ ேசமி3க;பUகி*றன. 
�  பழ&க,, காQகறிக,, YKைட, ெவ[ெணQ, மீ* ம=.$ இைறPசி, ேபா*ற விைரவிJ 

அrக3p\ய ெபா7Kகைள ேசமி�8 ைவ;பத=காக இ:த ப[டக சாைலக, 
பய*பU�த;பUகி*றன.  

� சOயான தர�திJ -ளி}Kட;பKU ேசமி3க;பU$ ெபா7Kக,, ஆ[U Yrவ8$ 
கிைட3க வழிவைக ெசQய;பUகிற8. 

 

ெப7 வினா3க,  

1. பJேவ. வைகயான ப[டக3 கா;பக&க, யாைவ? 
     I. உOைமயி* அ\;பைடயிJ  

1. தனியாA ப[டகசாைலக, 

� இiவைக ப[டகசாைலக, தனியாA ெதாழிJ ம=.$ வணிக நி.வன&க,, அைவ 
உ=ப�தி ெசQL$ ெபா7KகைளP ேசமி;பத=காக உ7வா3க;பUபைவ.  

� இைவ,அவ=றி* ெசா:த பய*பாK\=- மKUேம பய*பU�த; பUகி*ற8. 
2. அரX ப[டகசாைலக,   

� அரசி* திKட&கைள அYJபU�8வத=காக, அரX இ:த ப[டக சாைலகைள 
உ7வா3கி நட�தி வ7கிற8.  

� இத* ேசைவக,,ெப7$பாS$ அரX 8ைறகH3- மKUேம கிைட3கி*றன. 

3. ெபா8; ப[டகசாைலக, 

� இ8 ெபOய அளவிJ, ெபா8ம3கH3காக ஏ=பU�த;பKட8.  
� சிறிய ம=.$ நU�தர வணிக நி.வன&க,, ெபOய அளவிலான  ப[டகசாைலகைள 

ெசா:தமாக அைம3க Y\யா8.  
� அவAக, இ$ மாதிOயான  ப[டகசாைலைய; பய*பU�தி3 ெகா,ளலா$ 

 

ப[டக சா*றாைன ப[டக கா;பாளA இரச8ீ 
1. உOைம மா=ற�ைத ஏ=பU�8$ 

ஆவண$. 
உOைம மா=ற�ைத ஏ=பU�8$ ஆவண$ 
அJல. 

2. ம=றவAகH3- இைத மா=ற இயS$ இைத மா=றி� தர இயலா8 

3. இைத பிைணயமாக ைவ3க Y\L$ இைத பிைணயமாக ைவ3க Y\யா8 

4. சர3ைக ெப=.3ெகா[டத=கான ஒ7 
அ�தாKசி ம=.$ சர3ைக; 
ெப.வத=கான அதிகார�ைத த7$ 
அவண$ ஆ-$. 

சர3ைக ெப=.3ெகா[டத=கான ஒ7 
அ�தாKசி ஆ-$ 

5. ப[டக சா*றாைணைய ேமெலrதி 
ெகாU;பத* jல$, ெபா7Kகைள 
ப[டக3 கா;பிலி7:8 
ெப=.3ெகா,ளலா$. 

 
இ:த இரசைீதL$, ெபா7Kகளி* 
உOைமயாளா் க\த�ைதL$ 
இைண�தாJ மKUேம ெபா7Kகைள 
ெப=.3 ெகா,ள Y\L$  
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4. pKUறT ப[டகசாைலக, 

� இ:த ப[டக கா;பக�ைத ஏ=பU�தி, நிAவகி3-$ ெபா.;ைப pKUறT ச&க&க, 
அJல8 விவசாய3 pKUறT ச&க&க, ேம=ெகா,கி*றன. 

5. பிைணயகா;< ப[டகசாைலக, 

� இiவைக ப[டகசாைலக,,அரசிட$ உOம$ ெப=. இற3-மதி ெசQய;பKட 
சர3-கைள X&கவO ெசS�8$ வைர ப[டக கா;பக�திJ ைவ�தி73க 
பய*பUகி*றன. 

6. நி.வனYைற; ப[டகசாைலக, 

� ஒiெவா7 நி.வனY$ ெசQL$ ேவைலயி*  த*ைமைய;  ெபா.�8 

அ:நி.வன&க, ப[டக சாைலகைள ைவ�தி73கி*றன. 

7. விநிேயாக ைமய; ப[டகசாைலக, 

� த=காலிகமாக சர3-கைள ஒ*. அJல8 இர[U நாKக, ைவ;பத=-$ அ&கி7:8 
சர3-கைள பகிA:தளி3கT$ , இiவைக ப[டக சாைலக, பய*பUகி*றன. 

        II. ப[ட&களி* களி* அ\;பைடயிJ  

1. ெபா8; ப[டகசாைலக, 

� இ8 உலA:ததானிய&க,, உர&க,, Yதலியவ=ைற ேபரளவிJ ேசமி�8 
ைவ;பத=கான ஒ7 பயI,ள ெபா8 ப[டக சாைலஆ-$. 

2. சிற;<ெபா7, ப[டகசாைலக, 

� <ைகயிைல, ப7�தி, க$பளி ேபா*ற -றி;பிKடவைக ெபா7Kகைள 
பா8கா;பத=காக இைவ வ\வைம3க;பKU,ளன. 

3. -ளிAபதன ப[டகசாைலக, அJல8  -ளி}Kட;பKட கிட&-க, 

� ெபா7Kக, -ளி}Kட;பKட ெகா,கல*களிJ ெகா[U ெசJல;பUகி*றன.ம=.$ 
-ளி}Kட;பKட ப[டகசாைலகளிJ ேசமி3க;பUகி*றன. 

�  பழ&க,, காQகறிக,, YKைட, ெவ[ெணQ, மீ* ம=.$ இைறPசி, ேபா*ற 
விைரவிJ அrக3p\ய ெபா7Kகைள ேசமி�8 ைவ;பத=காக இ:தப[டக 
சாைலக, பய*பU�த;பUகி*றன. 

4. தKபெவ;பநிைல கKU;பாKU ப[டகசாைலக, 
� தKபெவ;பநிைல கKU;பாK\J உ,ள ப[டக கா;பக&க, பழ&க, ம=.$ 

காQகறிகளி* வளAசிைத மா=ற�ைத -ைற3க பய*பUகி*றன. 
5. தானிய&கி ப[டக சாைல 

� ஒேர ேநர�திJ பல �. கிேலா எைடL,ள சர3-கைள ைகயாள3p\ய திற* 
ெகா[டவசதிக, இ&- உ[U. 

� இத=- ெபOய YதkU, நவ Mன ெதாழிJ�Kப$ ம=.$ ெபOய அளT Xழ=சி உ,ள 
ெபா7Kக,, நி.வன�திJ இ73கேவ[U$. 
 

2. இ:தியாவிJ உ,ள ப[டக3 கா;பக&கைள விள3-க. 
 

� இ:தியா ஒ7 விவசாய நாU எ*றாS$, 1950 ஆ[U வைரப[டக3 கா;பக�தி* 
Y3கிய�8வ�ைத உணரவிJைல.  

� சOயான ப[டக3கா;பக$ இJலாததாJ, விவசாய உ=ப�தியிJ 40 சதவ Mத�தி=-$ 
ேமலாக ெபா7Kக, வ Mணாகிற8 எ*. மதி;பிட;பKU, 

� அகில இ:திய கிராம;<ற கட* கண3கீKU3 -rவி* பO:8ைரயி* அ\;பைடயிJ, 
விவசாய ப[டக கழகPசKட$ 1956, ேதசிய pKUறT வளAPசி ம=.$ ப[டகசாைல 
வாOய$ அைம3க, அரX3- அதிகார$ வழ&கிய8. 

         (அ) இ:திய உணT3 கழக$ (FCI)  

� இ8 உணT தானிய&கைள; பா8கா3-$ வசதிகைள வழ&-கிற8.  
� இ:நி.வன$ ெபா7Kகைள பா8கா3-$ வசதிைய மாநில, ம�திய ப[டக 

கா;பக&க,, மாநில அரXக, ம=.$ தனியாAகளிடமி7:8 வாைட3- எU�83 
ெகா,கிற8.  
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� இ:திய உணT3 கழக$ 74.6 மிJலிய* ட*க, சர3-கைள ேசமி3-$ திற* 
ெப=.,ள8.  

� பி*வ7$ ேநா3க&கைள நிைறேவ=ற, 1964 ஆ$ ஆ[\* உணTP சKட�தி* கீ� 
இ:திய உணT3 கழக$ அைம3க;பKட8. 

i. ெபா8 விநிேயாக திKட�தி* கீ�, நாU Yrவ8$ உணT தானிய&க, 
விநிேயாக$.  

ii. விவசாயிகளி* நல*கைள; பா8கா3-$ வைகயிJ, -ைற:த 
வாடைகயிJ ெபா7Kகைள பா8கா�தJ. 

      (ஆ) ம�திய ப[டக கா;பக கழக$ (CWC) 
� இ8 1957 ஆ$ ஆ[U நி.வ;பKட8.  
� ம�திய ப[டக கா;பக கழக�தி* ெமா�த ேசமி;< திற* 11.17 மிJலிய* ட*க, 

ஆ-$. 
ம�திய ப[டக கா;பகக�தி* பணிக,:  

1. ேவளா[ெபா7Kக,, விைதக,, உர&க,, விவசாய க7விகள ம=.$ பிற   
ெபா7Kகளி* ேசமி;பி=கான Yகைமக, ஏ=பU�8வ8.  

2. ெபா7Kகளி* உOைமயாளAகளிட$ கட* வா&-வத=கான  மா=ற�த3க ப[டக  
இரச8ீக, வழ&-தJ. 

    (இ) மாநில ப[டக கா;பக கழகஙக, (SWC)  
� ம�திய ப[டக கா;பக கழக�தி* ஒ;<தJ ெப=ற பிற-, ஒiவா7 மாநில அரX$ 

அத* ெசா:த ப[டக கா;பக கழக�ைத நி.வ Y\L$.  
� இைத நி.வத=கான நிதிைய 50 விr3காU ம�திய ப[டக கா;பக கழகY$ ம=.$ 

மீதி 50 விr3காU மாநில அரX$ த7கி*ற8.  
   (ஈ) தமி�நாU ப[டக கா;பக கழக&க, (TNWC)  

� இ8 1959 ஆ$ ஆணU நி.வ;பKட8.  
� த=ேபா8 தமிழநாU ப[டக கா;பக கழக�தி* ேசமி;< திற* 6.83 லடச$ ெமKO3 ட* 

ஆ-$. 
� 7 பிரா:திய அSவலக&க,, 256 ேகாKட&க, உ,ளன. 
� இ8 மாநில$ Yrவ8$ அைம3க;படU,ள8. 

 

சி.-றி;< வைரக. 

     அ) ப[டக சா*றாைண (Warehouse warrant)  

� இiவைக ஆவண&க, ப[டகசாைல கா;பாளராJ, ெபா7Kகளி* 
உOைமயாளAகH3- வழ&க;பUகிற8.  

� இ8 ெபா7ளி* உOைமைய உ.தி;பU�8$ ஆவண$.  
� இiவைக ஆவண�ைத ேமெலr8வத* jல$ எளிைமயாக, ம=றவ73- உOைம 

மா=ற$ ெசQயலா$.  
� எJலா ெபா7KகைளL$, உOைமமா=ற$ ெசQவத=- ப[டக சா*றாைண 

ேபா8மான8.  
� ஆனாJ, ஒ7 ப-தி ெபா7Kகைள மKU$ உOைமமா=ற$ ெசQய, வழ&கJ 

ஆைண(Delivery Order) ேதைவ;பUகி*ற8. 

     ஆ) ப[டக கா;பாளா் இரச8ீ (Warehouse Keeper’s Receipt)  

� இ8 ப[டக கா;பாளராJ, ெபா7Kகைள ெப=.3 ெகா[டத=- ஆதாரமாக 
வழ&க;பU$ ஆவணேம ப[டக கா;பாளா் இரச8ீ ஆ-$.  

� இiவைக இரச8ீ ப[டக கா;பக�திJ, ெபா7Kகைள நிப:தைன அ\;பைடயிJ 
பா8கா;பாக ைவ�தி7;பத=காக ெபா7ளி* உOைமயாள73-$ இைடேய ஏ=பU$ 
உட*பாKைட3 -றி3கிற8.  

� இ8 உOைமமா=ற�ைத நிக��8$ ஆவண$ அJல.  
� ேமS$ இiவாவண$ மா=ற�த3கதJல. 
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    இ) 8ைறYக இரச8ீ (Dock Receipt)  

� 8ைறYக அதிகாOக, சர3-கைள ெப=.3 ெகா[டத=கான அ�தாKசியாக 
இiவாவண$ சர3கி* உOைமயாளAகH3- வழ&க;பUகிற8. 

� இ8 உOைம மா=ற�ைத ஏ=பU�8$ ஆவண$ அJல.  
� ஆகேவ, ெபா7Kகைள ெப.$ உOைமைய ம=றவ73- மா=ற$ ெசQய இயலா8.  

   உ) வழ&கJ ஆைண ( Delivery Order)  

� ப[ட&களிJ உOைமயாளA வழ&கJ ஆைணயிJ -றி;பிKU,ள நப73ேகா அJல8 
வழ&கJ ஆைணைய ெகாணAபவ73ேகா -றி;பிKட சர3-கைள வழ&-மா., 
ப[டகசாைல கா;பாள73- பிற;பி3க;பU$ ஆைணேய வழ&கJ ஆைணயா-$.  

� ப[டக கா;பாளA, வழ&கJ ஆைணயிJ -றி;பிKடசர3-கைள வழ&-கிறாA.  
� இ:த ஆவண�தி* jலமாக உOைமமா=ற$ நிக�கிற8.  

 

அ�தியாய$ 14. ேபா3-வர�8 

-.விைட வி்னா3க,.  

1. ேபா3-வர�8 - வைரய.. 
� ேக.ேக. ெச3ேசனாவி* p=.ப\, “ ஓA இ7KடைறயிJ, ெமr- வA�தியி* ஒளி 

பரTவ8 ேபால, ேபா3-வர�8 அ:த:த ப-திகளிJ தன8 ேசைவைய ஆ=.கிற8”. 
 

2. ேபா3-வர�8 jல$ வழ&க;பU$ ஏேதI$ இர[U ேசைவகைள; ப=றி3 

p.க. 
     அ) உ=ப�தி� திறைன அதிகO3கிற8. 

� ெபா7ளி* உ=ப�தியி* ேநா3க$ �கAT ஆ-$.  
� பயI,ள ேபா3-வர�8 Yைற, கால$ ம=.$ இடவசதிகைள உ7வா3-வத* 

jல$, ெபா7Kகளி* ேதைவ ம=.$ ெபா7Kகளி* மதி;< ஆகியவ=றிJ -றி;பிKட 
விைளTகைள ஏ=பU�8கிற8. 

      ஆ) அதிகமான ெபா7KகH3கான ேதைவ ம=.$ பJேவ. �கAT; ெபா7,களி*              

            ேதைவைய�  [Uகிற8.  
� ெபா7:தாத இய=ைக நிைலைமக, உ,ள அJல8 ஒ7 பிரா:திய�திJ உ=ப�தி 

ெசQய Y\யாத �கAT; ெபா7,கைள; ெபற இ8 உதTகிற8. 
 

3. நில; ேபா3-வர�தி* ஏேதI$ இர[U ந*ைமகைள எr8க. 
� வாணிப$, சYதாய$, ப[பாU ேபா*றவ=ைற பலதர;பKட ம3களிட$ 

ஒ*றா3-கிற8. 
� பJேவ. இட&களிJ சாைலகைள இைண;பத* jல$, நாK\S,ள பிரதான ேதசிய 

வழியிJ இைணயாமJ, ெதாைல ர�திJ உ,ள கிராம;<ற&களிJ வாr$ 
ெப7$பாலான ம3கைள இைண�8, அ\;பைட உ,கKடைம;<கைள இ8 
வழ&-கிற8. 
 

சி.விைட வி்னா3க, 

1. ஒ;ப:த இரச8ீ எ*றாJ எ*ன? 
� சர3-க, ெபOய அளவிலான ெபா7,க, ஒ83க;பU$ ேபா8, க;பJ YrவைதL$ 

அJல8 கணிசமான ப-திைய வாடைக3- எU�83ெகா,வ8 நJல8.  
� எ:த வைகயான ஆவண�தி* jல$ ஒ;ப:த$ உ7வா3க;பUகிறேதா அ8 ‘க;பJ 

வாடைக ஒ;பாவண$’ எ*. அைழ3க;பU$. 
�  ேமS$ இ8 ‘பயண ஒ;ப:த$’ அJல8 ‘கால ஒ;ப:த$’ எ*.$ அைழ3க;பU$.  
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� எ:த நபA க;பைல வாடைக3- எU3கிறாேரா அவA ‘ஒ;ப:ததாரA’ எ*. 
அைழ3க;பUகிறாA. 

 

2. சாAKடA நபA எ*றாJ எ*ன? 
� சர3-க, ெபOய அளவிலான ெபா7,க, ஒ83க;பU$ ேபா8, க;பJ YrவைதL$ 

அJல8 கணிசமான ப-திைய வாடைக3- எU�83ெகா,வ8 நJல8.  
� எ:த வைகயான ஆவண�தி* jல$ ஒ;ப:த$ உ7வா3க;பUகிறேதா அ8 ‘க;பJ 

வாடைக ஒ;பாவண$’ எ*. அைழ3க;பU$. 
� ேமS$ இ8 ‘பயண ஒ;ப:த$’ அJல8 ‘கால ஒ;ப:த$’ எ*.$ அைழ3க;பU$.  
� எ:த நபA க;பைல வாடைக3- எU3கிறாேரா அவA ‘ஒ;ப:ததாரA’ அJல8 சாAKடA நபA 

எ*. அைழ3க;பUகிறாA. 
 

ெப7விைட வி்னா3க,  

1. ேபா3-வர�தி* பJேவ. வைககைள விவO3க. 

A. நில; ேபா3-வர�8 
1. ெபாதி வில&-க,  

� மைல, காU ம=.$ பாைலவன$ ேபா*ற பி*த&கிய ப-திகளிS$, சி. சி. 
Xைமகைள ஏ=றிP ெசJல; பய*பU�த;பU$, 

� -திைர, ேகாேவ. கrைத, கrைத, ஒKடக$ ம=.$ யாைன ேபா*ற வில&-கைள 
ெபாதி வில&-க, எ*. அைழ3க;பUகி*ற8. 

2. மாKU வ[\க,  
� இ:தியாவிJ ெபா7,க, ம=.$ ம3கைளஏ=றிP ெசJவத=-3 கிராம; 

ப-திகளிJ ெப7வாOயாக; பய*பU�த;பU$ சாைல; ேபா3-வர�8 மாKU 

வ[\கேளஆ-$.  

� இ8 அ7கிS,ள ச:ைதக, ம=.$ ரயிJ நிைலய&கHட* கிராம&கைள 
இைண3கிற8 

3. சாைல ேபா3-வர�8  

� சாைல ேபா3-வர�8 எ*ப8, -.கிய ம=.$ நU�தர  ர�தி=- மிகT$ 

ஏ=றதாகT$, ச3திவாQ:ததாகT$ உ,ள8. 
� ேமS$ ம=ற ேபா3-வர�8 வைககளி* திறைன அதிகO3கT$, அத=- 8ைண 

<OயT$  உதTகிற8. 
4. இய:திர சர3ேக=றிக, ம=.$ ேப7:8க,  

� நாகOக�தி* ெதாட3க�திJ இ7:ேத, ம3க, சாைலக, அைம�8$, ச3கர$ oK\ய 
வ[\கைள; பய*பU�திL$ ெபா7,க, ம=.$ ம3கைள ஏ=றிP ெச*. 
ேபா3-வர�திைன எளிைம;பU�திL,ளனA. 

5. \ரா$ வ[\க,  

� 19 ஆ$ �=றா[\J ெபOய நகர&கH3- ெபா7�தமான ஒ7 ேபா3-வர�8 
Yைறயாக இ8 ேதா*றிய8.  

� \ரா$ வ[\க, YதலிJ -திைரகளாS$, பி*னA நMராவி ச3தியாS$ இ;ேபா8 
மி*சார�தினாS$ இய3க;பUகிற8.  

6. ெதாடAவ[\ ேபா3-வர�8  

� ேஜ$d வாK அவAகளி* க[Uபி\;பான நMராவி இய:திர$, உலெக&கிS$ உ,ள 
ேபா3-வர�8 YைறயிJ மாெப7$ <ரKசியிைன ஏ=பU�திய8.  

� ெதாடA வ[\க, ேபா3-வர�8, உலெக&கிS$ மிகT$ Yைறயாக 
ஒr&கைம3க;பKட ேபா3-வர�தாக உ,ள8.  

� நM[ட ர�தி=- ேமJ கனரக சர3-கைள Xம:8 ெசJவத=-, ெதாடA வ[\க, 
மலிவான ம=.$ விைரவானவழி வைககளாக இ73கி*றன. 
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ேபா3-வர�8 சமீப�திய வளAPசிக,  

        1. ெமKேரா இரயிJ  2. ேமானா இரயிJ  3. <JலK இரயிJ  4. -ழாQ ேபா3-வர�8 

    5. க*ேவயA ேபா3-வர�8   6.  கயி. வழி ேபா3-வர�8  7. உயA Xழ=சி வைளய;   
      ேபா3-வர�8. 
 
B. நMA; ேபா3-வர�8   C.  விமான; ேபா3-வர�8  ---- இத* வைககைளL$ ெதO:8 

ைவ�83 ெகாH&க,. 
 

2. ேபா3-வர�தி* ந*ைமகைள விவO. 
1. உ=ப�தி திறைன அதிகO3கிற8. 
2. அதிகமான ெபா7KகH3கான ேதைவ ம=.$ பJேவ. �கAT; ெபா7,களி* 

ேதைவைய� 8[Uகிற8. 
3. ச:ைதைய ேம$பU�8கிற8 ம=.$ வளA:8 விOவைடயP ெசQகிற8 
4. இ8 நாU Yrவ8$ ெபா7Kகைள விநிேயாகி;பத* jல$ விைல உ.தி;பாK\=- 

உதTகிற8  
5. இ8 ெபா7ளாதார வளAPசி3- உதTகிற8. 
6. இ8 விேசச;பU�தி அதிக அளT உ=ப�தி3- உதTகிற8. 
7. உ=ப�தி, தயாO;< ம=.$ வ\வைம;பிJ <8ைமகைள ஊ3-வி3கிற8. 

 
3. ேபா3-வர�திJ பய*பU�த;பU$ ஆவண&க, யாைவ? 

   a) வழிP சKீU  

� இ:தவழிP சKீU ேபா3-வர�8 jல$ ஏ=றிவிUபவAகளி* சர3-கைள ெப=.3 
ெகா,வத=கான ஒ;<தலா-$.  

� சர3ேக=றிவிUபவA, ேபா3-வர�83கான ெபா7Kகைள ஏ=.3ெகா,கிறாA, வழிP 
சKீUகைள சர3- அI;<பவA அJல8 சர3- ெப.பவA ெபயOJ ெவளியிUகிறாA.  

� இ8 ேபா3-வர�8 ஒ;ப:த�தி* ஒ7 ஆதாரமாக உ,ள8.  
� ேமS$ இ8 ஒ7 மா=.Yைற ஆவண$ ஆ-$. 

        b) இரயிJேவ ரச8ீ  

� இரயிJேவ ரச8ீ, எ*ப8 இரயிJேவ ேபா3-வர�தி=காக சர3-கைள ெப=.3 
ெகா,வத=கான ஒ7 ஒ;<தJ ஆ-$.  

� இ8 ஒ7 மா=.Yைற ஆவணமாக ேசைவ <Oகிற8. 
 

       c) க;பJ வாடைக ஒ;பாவண$  

� சர3-க, ெபOய அளவிலான ெபா7,க, ஒ83க;பU$ ேபா8 க;பJ YrவைதL$ 
அJல8 கணிசமான ப-திைய வாடைக3- எU�83 ெகா,வ8 நJல8.  

� எ:த வைகயானஆவண�தி* jல$ ஒ;ப:த$ உ7வா3க;பUகிறேதா அ8 ‘க;பJ 
வாடைக ஒ;பாவண$’ எ*. அைழ3க;பU$. 

         d) க;பJ இரச8ீ  

� க;பJ இரச8ீ எ*ப8, ஒ;ப:த�தி* விதி Yைறக, ம=.$ நிப:தைனகைள 
உ,ளட3கிய ஒ7 ஆவணமா-$.  

� இ8 க;பJ நி.வன�தாJ வழ&க;பUவ8 ம=.$ க;பலி* மாSமியாJ 
ைகெயr�திட;பK\73-$.  

� க;பலிJ ைவ�8,ள ெபா7Kகைள தி7$ப ெப=.3 ெகா,வத=காக விவO3க;பKட 
ஒ;<3 ெகா,H$ இரசைீத இ8 -றி3கிற8. 
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சி. -றி;< வைரக. 
 
1. வா*வழி அI;பீKU இரச8ீ அJல8 வா* வழி3 -றி;<  

� விமான$ jல$ ெபா7,கைள அI;<$ ெபாr8, எ:த நபOட$ ெபா7,க, 
ஒ;பைட3க;பUவத=காக ஏ=றிவிட;பUகிறேதா, அ;ெபாr8 இ:த ஆவண$ சர3- 
அI;<பவராJ தயாO3க;பKU வழ&க;பUகிற8.  

� வா*வழி அI;பீKU இரச8ீ j*. அசJ பாக&களிJ தயாO3க;பUகிற8.   

2. ெபா8வான சர3ேக=றிக,  

� ஒ7 ெபா8 சர3ேக=றிக, எ*ப8 , எ:த ஒ7 நபA ெபா7,கைள வாைட3காக 
பாரபKசமி*றி அைன�8 நபAகH3காகT$ ஏ=றிP ெசJS$ வியாபார�திJ 
ஈUபUபகி*றவைர3 -றி3-$.  

� வழ3கமான கால அKடவைணைய; ெபா.�8, நியமி3க;பKட வழிகளிJ 
சர3-கைளP ெசS�8$ நி.வன&க,, பா-பாU இJலாமJ அைனவ73-$ 
வாடைக3- எU�8P ெச*. ெபா7Kகைள வழ&-கி*றன.  

� இரயிJேவ ம=.$ கடJ ேபா3-வர�8 ஆகியைவ ெபா8வான சர3ேக=றியி* 
கீ�வரா8.  

� ஏென*றாJ, அைவக, தனிP சKட�தி* கீ�வ7கிற8. ெபா8வான சர3ேக=றிகளி* 
ெபா.;< 1865 ஆ$ ஆ[U சர3ேக=.P சKட$ jல$ நிAவகி3க;பUகிற8. 

 

அ�தியாய$ 15. கா;பீU 
 

-. விைட வி்னா3க,  

1. ஆLள கா;பீU�திKடாவண வைககைள3 -றி;பிUக.  
1. Yr ஆL, திKடாவண$. 
2. -றி�த வய8 திKடாவண$. 
3. pKU ஆL, கா;பீKU திKடாவண$. 
4. ஆ[U� ெதாைக திKடாவண$. 
5. -ழ:ைதகH3கான -றி�த வய8 திKடாவண$. 

  

2. ம7�8வ3 கா;பீU எ*றாJ எ*ன ? 
� ம7�8வ3 கா;பீU எ*ப8, கா;பீKU நி.வன&கH3-$ தனிநபAக, அJல8 மனித3 

-r3கH3-$ இைடேய ஏ=பU$ ஒ;ப:த$ ஆ-$.  
� இ:த ஒ;ப:த;ப\ கா;பீU த7நA -றி;பிKடஅளT Yைனம$ ெப=.3 ெகா[U 

-றி�தகால�தி=- உடJ நல3 கா;பீKைட வழ&க ஒ;<3ெகா,கிறாA. 
 

சி.விைட வி்னா3க, 

1. கா;பீK\* வைரவில3கண$ த7க. 
� ஜா* ெமA¢ எ*பவர8 p=.;ப\ “ தனி ஒ7வ73- ஏ=பU$ இடைர,பலA 

ஒ*றிைண:8 த&கள8 ேதா,களிJ பகிA:8 ெகா,H$ திKடேம கா;பீU” ஆ-$. 
 

2. பயிA3 கா;பிK\* ெபா7, த7க. (அJல8) ேவளா[ைம3 கா;பீU எ*றாJ 
எ*ன? 

� வறKசி ெவ,ள$ ேபா*ற காரண&களாJ விவசாயிகH3- இழ;< ஏ=பU$ ேபா8 
இழ;பீU வழ&-வத=காக ெசQய;பU$ கா;பீU ேவளா[ைம3 கா;பீU ஆ-$. 
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3. IRDAI - எ*ப8 எ*ன? 

( இ:திய3 கா;பீKU ஒr&கைம;< ஆைணய$ - Insurance Rgualtory Development Authority of India ) 

� இ:தியாவிS,ள கா;பீKU நி.வன&க, யாT$, ேம=பாAைவ ெசQ8, ஒr&-பU�த 
ஓA உயOய தைலைம அைம;பாக, தனி�8P ெசயJபU$ சKட;ப\யானஆைணய$, 
இ:திய3 கா;பீKU வளAPசி ஒr&கைம;< ஆைணய$ ஆ-$. 

�  இ:திய; பாராHம*ற�திJ நிைறேவ=ற;பKட (IRDAI ACT 1999) சKட�தி*ப\ 2000-$ 
ஆ[\J உ7வா3கபKட8.  

� இத* தைலைமஅSவல$ ெதS&கான மாநில�திJ உ,ள ைஹதாரபா� நகOJ 
உ,ள8. 

ெப7விைட வி்னா3க,  

1. கா;பீK\* ேகாKபாUகைள விவO. 
1. மி3க ந$பி3ைக (Utmost good faith)  

� இ3ேகாKபாK\*ப\, கா;பீU த7நA ம=.$ கா;பீU ெப.நA மி3க ந$பி3ைக 
அ\;பைடயிJ ஒ;ப:த�திJ ஈUபUகி*றனA.  

� கா;பீU ெப.நA, க7;ெபா7, ப=றிய அைன�8 உ[ைமகைளL$ கா;பீU 
த7ந73-$,   

� கா;பீU த7நA, கா;பீKU ஒ;ப:த$ -றி�த அைன�8 தகவJகைளL$ கா;பீU 
ெப.ந73-$ ெதOவி�8விட ேவ[U$.  

2. கா;பீU ெப.நல* (Insurable Interest)  
� கா;பீU ெப.நல* எ*ப8, கா;பீU ெசQய;பU$ க7;ெபா7, மீ8, 

 நிதி சாA:த அ3கைற இ7�தைல3 -றி3கிற8.  

� கா;பீU ெப.ந73-, கா;பீU ெசQய;பU$ க7;ெபா7, மீ8, கா;பீU ெப.நல* 

இ73கேவ[U$. 

3. ஈKU.தி (Indemnity)  

� ஒ7வ73- ஏ=பKட உ[ைமயான நKட�ைத ஈU ெசQவேத ஈKU.தியா-$.  

� கா;பீU ெப.ந73-, உ[ைமயிJ எiவளT  இழ;<  ஏ=பKடேதா, அ:த 
இழ;<3- ஈடான ெதாைக மKUேம இழ;பீடாக அளி3கேவ[U$.  

� இழ;ைபவிட pUதலான ெதாைக வழ&க;படா8. 

4. அ[ைம3 காரண$ (Causa Proxima)  
� ஒ7 இழ;< ஏ=பட இர[U அJல8 அத=- ேம=பKட காரண&க, இ7;பி*, 

அத=-Oய அ[ைம3 காரண$ எ8ெவன காணேவ[\யைத; ப=றி -றி;பிUவ8  
இ3ேகாKபாU ஆ-$. 

� கா;பீKU ஒ;ப:�ததி*ேபா8, இடA ஏ=பUவத=கான காரண&க, எ*., கா;பீU 
ெப.நA pறிய காரண&களிJ, அ[ைம3 காரண$ இட$ ெப=றி7:தாJ மKUேம, 
கா;பீU த7நA இழ;பீU வழ&-வாA. 

5. பகிA:தளி�தJ ( Contribution)  
� ஒேர க7;ெபா7,, ஒ*.3- ேம=பKட கா;பீKU நி.வன&களிட$ கா;பீU 

ெசQய;பK\7;பி* அத=- “இரKைடகா;பீU எ*. ெபயA.  
� கா;பீU ெப.ந73- ஏ=பU$ இழ;பிைன, ச$ப:த;பKட கா;பீKU நி.வன&க,, 

அவரவA ெசQதி73கி*ற கா;பீKU ஒ;ப:த ெதாைக3- ஏ=ப விகிதாPசார 
அ\;பைடயிJ அவரவAகH3-,ள ப&கிைன பகிA:8 அளி�தJ ேவ[U$. 

6. பகர உOைம (subrogation)  
� பகர உOைம எ*ப8, ஒ7வ73- ஏ=பKட இழ;ைப, கா;பீU த7நA ஈU ெசQதபி*, 

கா;பீU ெப.நA தன3-,ள உOைமகைள கா;பீU த7ந73- மா=றி3 ெகாU;ப8 
ஆ-$.  

� கா;பீU ெப.நA, தன3- ஏ=பKட உ[ைமயான இழ;ைப3 காK\S$, pUதலாக 
ஆதாய$ அைட:8 விட3 pடா8.  

� அ;ப\ இலாப$ அைட:தாJ, அ8 ஈKU.தி3 ேகாKபாKU3- எதிராக அைம:8 விU$. 
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2. கா;பீK\* வைககைள வி்ள3-க. 

� கா;பீK\J பலவைகக, உ,ளன. அைவயாவன.  

                1. ஆL,கா;பீU அJல8 ஆL,கா;பீKU.தி  

         2. ஆL,சரா3 கா;பீU அJல8 ெபா83கா;பீU. இ8 பல வைககளாக; பிO3க;பUகிற8      

            அைவயாவன    (i)  தM3கா;பீU      (ii)  கடJசாA கா;பீU  

         3. உடJநல3 கா;பீU ம=.$ இதர3 கா;பீUக,. 

 1. ஆL,கா;பீU அJல8 ஆL, கா;பீKU.தி  
� ஆL,கா;பீU எ*ப8, கா;பீU நி.வன$ எI$ கா;பீU த7நA, கா;பீU ெப.நA 

ெசS�8$ மாதா:திர, கால[U, அைரயா[U அJல8 ஆ[U Yைனம$ அJல8 ஒ7 
-றி;பிKட ெதாைகைய Yைனமமாக; ெப=.3ெகா[U அவர8 ஆLைள கா;பீU 
ெசQL$ ஒ7 ஒ;ப:த$ ஆ-$. 
ஆL, கா;பீU� திKடாவண வைகக,  

i. Yr ஆL, திKடாவண$  

� இiவைக�திKடாவண�திJ, YதிAT�ெதாைக கா;பீU ெப.நA மரணமைட:த 
பிற-, அவO* பயனாளி3ேகா அJல8 அவO* சKட வாOX3ேகா அளி3க;பU$. 

ii. -றி�த வய8�திKடாவண$  

� இ�திKடாவண�திJ கா;பீU ெப.நA, ஒ7 -.;பிKட கால$  Y\L$ வைர அJல8 

அவர8 மரண$ வைரஇதிJ எ8 YதலிJ வ7கிறேதா,அ8வைர Yைனம�ெதாைக 
ெசS�தேவ[U$  

� அ3 -றி;பிKடகால$ Y\வத=-,,கா;பீU ெப.நA மரணமைட:8 விKடாJ, கா;பீU 

ெசQத� ெதாைக,அவர8 சKடoAவ வாOXகH3- வழ&க;பU$. 
iii. pKU ஆL, கா;பீU� திKடாவண$  

� இர[U அJல8 அத=- ேம=பKட நபAகளி* ஆLH3- pKடாக, ஆL,கா;பீU 

ெசQவ8  pKU ஆL, கா;பீU� திKடாவண$ என;பU$. 
iv. -ழ:ைதகH3கான -றி�த வய8 திKடாவண$.  

� -ழ:ைதகளி* கJவி, தி7மண$ ேபா*ற ெசலTகைள ஈUகKUவத=காக 
இ�திKடாவண$ எU3க;பUகிற8. உதாரண$ : ஜMவ* அனதரா3 பாலிசி. 

      2. ஆL, சாரா3 கா;பீUக, (Non – life insurance)  

    அ) தM3கா;பீU (Fire Insurance)  

� கா;பீU த7நA, கா;பீU ெப.நOட$ Yைனம$ ெப=.3 ெகா[U, அவO* 
ெசா�83கH3- ஒ7 -றி;பிKடகால�தி=- தMயினாJ ஏ=பU$ இழ;பிைன 
ஈUகKUவத=காக ெசQ8 ெகா,H$ ஒ;ப:த$ தM3கா;பீU ஆ-$. 

     ஆ. கடJ சாA கா;பீU (Marine Insurance)  

� கா;பீU த7நA, கா;பீU ெப.ந73- கடJ பயண&களி* ேபா8 ஏ=பU$ 

இழ;<கH3-, ஈU அளி;பதாக ெசQ8 ெகா,H$ ஒ;ப:த$ ஆ-$. 
� கடJசாA கா;பீKU� திKடாவண வைகக, 

        1. க;பJசாA கா;பீU    2. ெபா7,சாA கா;பீU   3. க;பJ ச�த3 கா;பீU   4. உடJநலகா;பீU 

� ம7�8வ3 கா;பீK\* வைகக, 
           1. தனிநபA ம7�8வ3 கா;பீU   2. -U$ப நல திKடாவண$  3. YதkU இைண:த  
              கா;பீKU� திKட&க,. 

 

3. இடAகH3கான காரண&கைள விவO.  
� ெதாழிJ இடAக, ஏ=பUவத=- பJேவ. காரண&க, உ,ளன.அைவயாவன:  

1. இய=ைக காரணிக, (Natural Causes)  
� இய=ைக ேபOடAகளான ெப7ெவ,ள$, oக$ப$, மி*னJ, ெப7மைழ, ப£ச$, <யJ 

ேபா*றைவ மனிதனாJ -ைற:த அளேவ கKU; பU�த3 p\யைவ.  
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� இத* காரணமாக அதிக மனித உயிOழ;<க,, ெசா�8க, ேசதமைடதJ ம=.$ 
வியாபார�திJ அதிக நKட$ ஆகியைவ ஏ=பUகிற8.  

2. மனித காரணிக, (Human Causes)   
� பணியாளா்களி* ேநAைமய=ற த*ைம, கவன3-ைறT, அறியாைம, மி*தைட 

காரணமாக பணி தைடபUதJ, ேவைலநி.�த$, கலக$ ம=.$ திறைமய=ற 
ேமலா[ைம ஆகியைவ மனித காரணிகளா-$.  

3. ெபா7ளாதார காரணிக, (Economic Causes)  
� ெபா7Kகளி* ேதைவ, விைல, ேபாK\, வா\3ைகயாளா்களிட$ கடைன வ�J 

ெசQதJ, ெதாழிJ �Kபமா=ற$, உ=ப�தி YைறயிJ மா=ற$ ேபா*றவ=றிJ ஏ=பU$ 
நிPசயம=ற த*ைமக, இதிJ அட&-$.  

� ேமS$ வK\ வ Mத$ அதிகO;<, அதிக வOவிதி;< ஆகிய நிதி பிரPைனகH$ இதிJ 
அட&-$.  

4. பிற காரண&க,  

� எதிAபாராத அரசியJ பிரPைனக,, இய:திர3ேகாளா.,  பOமா=. வ Mத&களிJ 
ஏ=பU$ மா=ற$ உ,ளிKட காரண&களாJ நKட$ ஏ=பட வாQ;<,ள8. 
 

 

    சி.-றி;< வைரக  

  அ) விைளயாKU3 கா;பீU  

� இ3கா;பீKU� திKட$ ெதாழிJ Yைற அJலாத விைளயாKU வ MரAக, ம=.$ 
அவAகள8 விைளயாKU உபகரண&கH3- ஏ=பU$ ேசத$, தனி;பKடவிைளTக,, 
சKடoAவ ெபா.;<, ம=.$ தனிநபA விப�8 ேபா*ற இடAகH3- இழ;பீU வழ&-$ 
விOவான கா;பீKU� திKட$ ஆ-$.  

   ஆ)  அமாAதியா ெச* கJவி திKட$  
� ெபா83 கா;பீKU நி.வன&க,, -ழ:ைதகளி* கJவிைய உ.தி ெசQய இiவைக3 

கா;பீKடாவண&கைள வழ&-கி*றன.  
� இ�திKடாவண$ ப\�83 ெகா[\73-$ -ழ:ைதகH3- வழ&க;பUகிற8.  
� அத*ப\ திKடாவண$ எU3-$ நாளிலி7:8 -றி;பிKட கால$ வைர. -ழ:ைதகளி* 

ெப=ேறாA அJல8 சKடப\யான பா8காவலA விப�8, கலவர$ ேபா*றவ=றாJ 
Yrைமயாகேவா, ப-தியாகேவா பாதி3க;பKU, மரணமைட:8 விKடாேலா அJல8 
நிைலயான ஊனமைட:8விKடாேலா கா;பீKU நி.வன$ அ3-ழ:ைதயி* 
ெப=ேறா73- அJல8 பா8காவல73- இழ;< ஏ=பKடகால�திலி7:8 ஒ;ப:த$ 
Y\L$ கால$ அJல8 கா;பீU அளி3க;பKட ஆ[Uகால$ கால$ இதிJ எ8 
Y*னதாக வ7கிறேதா அ8வைர ஈKU.தி வழ&கேவ[U$.  

   இ) ராேஜdவO மகிளா கJயாண பீமா  ேயாஜனா.  

� இ3கா;பீKU� திKடாவண$, மகளிA3- வழ&க;பUகிற8.  
� விப�தி* காரணமாக மகளிA3- ஏ=பU$ இற;<, அJல8 ெசயலிழ;பினாJ ஏ=பU$ 

இழ;<3காக அவா்களி* -U$ப உ.;பினAகH3- ஈK\.தி வழ&க;பU$. 
 

4. விUமதி;< எ*றாJ எ*ன? 
� விUமதி;< எ*ப8, கா;பீU ெப.நA திKடாவண�ைத ெதாட7$ நிைலயிJ இJலாத 

ேபா8, அவA அ�திKடாவண�ைத Y\T3- ெகா[Uவரலா$,  
� அ;ெபாr8 அவA -றி;பிKட ெதாைகைய கா;பீKU த7நOட$ இ7:8 ெப.வாA  
� அ�ெதாைக விUமதி;< என;பU$. 
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அல- - 4     ேசைவ� ெதாழிJக, II 
அ�தியாய$ 16. இ:தியாவிJ வளA:8 வ7$ ேசைவ� ெதாழிJக, 

��வ�ைட வ�னா
க�: 
1. தனி உOம$ ெப=றவA எ*பவA யாA? 

� ஒ� வ�யாபார நி�வன�திJ, அத* வாணிப நடவ\3ைககைள3 ேம=ெகா,H$ 

அைன�8 உOைமையL$, ெதாடA உறT Yைறயி* அ\;பைடயிJ, ஒ7வ73- 

வழ&க;பUமாயி*, அ:த நபைர தனிைமயாள* அJல8 தன� உ�ம� ெப�றவ� எ!� 

அைழ
கிேறா�. 

 

2. தனி உOைமயியJ இர[U ந*ைமகைள3 p.? 

            1. இட�கைள �ைற�த'  2. வண�க வ��வா
க�        3. வ�ள�பர) ெசல, 

              4. ெசய' பா-.�� உ�/ைணயாக இ��த' 

 

3. ஏKU கட* தர- YகவA எ*பவA யாA? 
� ஒ� நி�வன� தன/ ெபா�-கைள ெரா
க� ம��� கட! அ.0பைடய�' வ��பைன 

ெச1கிற/.  

� கட! வ��பைனய�னா', சி� ம��� ந3�தர வண�க�கள�! நட04 5லதனமான/ 

கண�சமான அள, ெப�வத���ய மா��) சீ-3களாக மாறிவ�3வதா' ந7�ைம த!ைம 

பாதி
கிற/.  

� இதனா' அத! சீரான ெசய'க� பாதி
க0ப-3, வாண�க இட�பா3க� ஏ�ப3கி!றன.  

� இவ�ைற சமாள�
�� ெபா�-3, ஒ� தர� ந7தி ேசைவ ெசய'ப3கிற/.  

� அ/ேவ ஏ-3 கட! தர� 9கவ� ஆவா�. 

 

4. <ற திறனMKடJ வைரய.3க 

� ெவள�யா-கள�ட� பண�ைய ஒ0பைட04 ெச1/, அைத த! நி�வன�தி! 5ல� 

எ0ேபா/� ேபா' ச;ைதய�3தைல 4ற திறன 7-ட' அ'ல/ 4ற ஒ0பைட04 என 

அைழ
க0ப3கிற/. 

 

5. <ற ஒ;பைட;பி* ேதைவக, எ*ன? 
1. இைண ம=.$ pUதJ ெசயJகைள ெவளியாKகH3- மா=றிவிUதJ 

2. ஒ;ப:த�தி* jல$ <ற ஒ;பைட;<P ெசQய Y\L$ 

3. <ற ஒ;பைட;பினாJ, நி.வன�தி* ெசயJபாKU�திற* ேம$பUகிற8 

4. வா\3ைகயாளAகளி* தி7;தி ேம$பUகிற8 

5. ெசலT -ைறகி*ற8    

 

6. எ:த வைகயிJ ெதாழிJ ெசயJYைற <ற ஒ;பைட;< Y3கியெமன 

நிைன3கிறாQ? 
� ெவள� நி�வன<கள�டமி�;/, ஒ0ப;த அ.0பைடய�' சிற04 ேவைலகைள அJல8 

ெசய'கைள ெப�வத�� ெதாழி' ெசய'9ைற 4ற திறன 7-ட' எ!� ெபய�. 

� <ற ஒ;பைட;< ெசQவதனாJ, அ:நி.வன$ த*Iைடய வழ3கமான பணிகைள, கால 

ேநர�ைத வ M[ ெசQயாமJ, Y3கிய சி3கJக, நிைற:த ெசயJகளிJ த* கவன�ைத 

ெசS�த இயS$. 
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� இதனா' நி�வன<கள�! ெசல,� �ைறகி!ற/. 

 

7. அறிTசாA ெசயJYைற <ற ஒ;பைட;<P ெசQதலி* ந*ைமக, எ*ன? 
அறி, அ.0பைடய�லான ெசய'கைள, ெவள�நப�கைள0 பய!ப3�தி த<கள�! 

ேநா
க<கைள =��தி ெச1/ ெகா�வைத அறி,சா� ெசய'9ைற 4ற திறன 7-ட' 

எ!கிேறா�. 

     ந!ைமக�:  

� இ�9ைறய�னா' வாண�ப�ைத ெவ�றிகரமாக �ைற;த ெசலவ�' நட�தி ெச'லலா�.  

� அறி, சா�;த, தகவ' ெதாட�4 சா�;த ம��� சிற;த மதி >-ப� ெகா?ட ேவைலகள�', 

ெவள�நப�கைள அவ�கள�* திறைமகைள
 ெகா?3 மதி04 மி
க ெசயைல ெச1யலா�. 

 

8. ெபயAPசியியJ வைரயைர த7க. 
� ச;ைத@ட! ெதாட�4ைடய ேபா
�வர�/0 பண� ெபய�)சிய�' மிக 9
கிய0 ப<ைக 

வகி
கிற/. ேமA� மிக ேந��தியான ஒ!�
ெகா!� ெதாட�4ைடய ேபா
�வர�தி! 

வ��வா
கேம ெபய�)சிய�ய' ஆ�$. 

 

9. ெபயAPசியியJ ேதைவ யா8? 

� ஒ� நி�வன� சிற;த ெபய�)சிய�ய' ேமலா?ைமைய ந'ல ஒB<� 9ைற0ப3�த0ப-ட 

ேபா
�வர�/, ப?டக
 கா04, உ�ப�தி ெபா�-கைள ைகயாCத' சிற;த தகவ'கCட! 

D.ய ேதைவ, ெபய�)சிய�யலி' ேதைவ0ப3கிற/.  

� ேமA�, இ;தியாைவ ெபா��தம-.' ெப��பா!ைமயான ேபா
�வர�/ 9ைறக� 

சாைல ம��� இரய�' வழியாகேவ நைடெப�கிற/. 

 

10. ெபயAPசியியJ Y3கிய�8வ�ைத; ப=றி எr8க. 

� ெபய�)சிய�ய' ெதாட�4ைடய பல உ�ப�தி சா�4ைடய ெசய'கள�! 9.,கைள ஆ1, 

ெச1/ த7�மான��/, ேதைவ
ேக�ப தள��தி, ஒ�<கிைண;த அைம04 9ைறயாக உ�ப�தி 

ெபா�-கைள பகி�;தள��தலி' ஈ3ப3கிற/. 

 

11. ெபயAPசியியJ வைகக, யாைவ? 
1. 9.ெவ3�தலி! அ.0பைடய�' 

2. ப<ெக3
�� நப�கள�! அ.0பைடய�' 

3. ெபய�)சிய�யலி! இைண;/ ெகா�ள ெசய'கள�! அ.0பைடய�' 

4. ெபய�)சிய�யலி' ேசராத ெசய'கள�! அ.0பைடய�' 

 

12. மி*னI வணிக$ ப=றி நMவிA அறிவ8 யா8? 
� மி!னF வைல�தள�தி! 5ல� ெபா�-கைள வா<�த' ம��� வ��றA
� மி!னF 

வ��தக� என0ப3கிற/. 

�  மி!னG ெதாழி' எ!ப/, ஒ� வ��வான ெசா'.  

� இ;த ெசா'லி' இைணயதள� 5ல� நி�ம�தி�� உ� ம��� ெவள�ய�' நைடெப�� 

அைன�/ வ�யாபார நடவ.
ைகைள@� மி!னF வ��தக� எ!ற ெசா' -றி3-$.  
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சி.விைட வினா3க, 

1. தனி உOைமயியலி* வைகக, யாைவ? 

∗ தன� உ�ைமய�ய' இ� ப��,களாக ப��
க0ப3கிற/. அைவ  

(அ)  தயா�04 ெபா�� அ'ல/ வ��தக ெபய� தன� உ�ைமயா
க' 

                                (ஆ) வண�க வ.வைம04 தன� உ�ைம.  

2. ஏKU3கட* YகைமயிJ உ,ள ப\நிைலக, யாைவ? 

1. ெபா/வாக நிதிநி�வன<க�, சர
�0ப-.யலி' உ�ள ெதாைகைய� தி��ப 

ெப�வத�காக, உ�ைம0 ேபராCட! ெச1/ ெகா�ள0ப3� ஒ� 9கைம ஏ�பாடா��. 

2. எ0ேபாெத'லா� கடG
� ெபா�-க� வ��க0ப3கி!றனேவா, அதன.0பைடய�' இடா04 

அ'ல/ சர
�ப-.ய' தயா�
க0ப-3, அதGைடய நக' ஒ!றிைன உ�ைம0 

ேபாராC
� அG0ப0ப3�. 

3. கட! வழ<கிய நி�வன�தி�� ெசA�த ேவ?.ய ெதாைக, ேபராC
� மா�ற0ப-3, 

அ;த வ�வர� வா.
ைகயாள�
� ெத�ய0ப3�த0ப3�. 

4. �றி0ப�-ட தவைண நா� அ!�, உ�ைம0 ேபரா� 5ல� வா.
ைகயாள�டமி�;/ 

ெதாைக வJலி
க0ப3�. 

5. ப�!ன� உ�ைம0 ேபரா� தன
��ய ேசைவ
 க-டண�ைத0 ப�.�/
ெகா?3, மKத9�ள 

ெதாைகைய கட! வழ<கிய நி�வன�தி�� அG0ப� ைவ0பா�. 

 

3. ெபயAPசியியலி* ந*ைமகைள விவO? 
� ெபா�-கள�! தயா�04 வ.வைம04, தளவாட அைமவ�ட�, ச;ைத 5ல<கைள ெத�, 

ெச1த', உ�ப�தி க-டைம04, வ�நிேயாகLத� (அ) வண�க� வைலயைம04, வ.வைம0ப/, 

ப?டக)சாைல அைமவ�ட�, தளவாட வைரபட� ம��� ெபய�)சி ப<கீ-3 வ.வைம04 

உ�ப�தி தி-ட�, சர
கி�04 ேமலா?ைம, சர
கி�0ப�! நிைலக� ேபா
�வர�/ 

வைகைய� ேத�, ெச1த' சர
ைக க0பலி' ஏ��தலி! அள,, வழி�தட�ைத 9., 

ெச1த' ேமA� ேபா
�வர�/ ஒ0ப;தவ�ய' ெதா�04 5ல0ெபா�ைள ைகயாCத' 

ஆ��. 

 

4. ெபயAPசியியJ ேமலா[ைம3-$, வழ&கJ வழி ச&கிலி ேமலா[ைம3-$ 

இைடேய உ,ள ேவ.பாUகைள p. 

ெபய�)சிய�ய' ேமலா?ைம வழ<க' வழி ச<கிலி ேமலா?ைம 

1. ேதைவ
��, அள�04
�� இைடேய 
உ�ள நிைலயான இைடெவள� ச� 
ெச1த' அJல8 நி�வகி�தAட! 
ெதாட�4ைடய/ 

 மா�� இய'4 ெகா?ட மதி0ைப 
ேம�ப3�/� ெசய'களான ெபா�0ேப�ற' தர� 
ம��� வ.வைம04 ேபா!ற ெசய'கைள க?டறிய 
ெதாட�;/ 9ய�சி
கிற/.  

2. அட
கவ�ைல �ைற0பதி' கவன� 

ெசA�/கிற/ 

அட
கவ�ைலைய �ைற0பதி' கவன� 

ெசA�/வைத
 கா-.A� இலாப�ைத 

மிைக0ப3�/தைல ேநா
கி (அ) ைமய0ப3�தி 

இய<�கிற/. 

3. அள�04 ெசய'பா-ைட 

அ.0பைடயாக
 ெகா?ட/ 

ேதைவ ெசய'பா-ைட அ.0பைடயாக
 ெகா?ட/
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5. வா&-பவAக, மீ8 மி*னZ வணிக$ ஏ=பU�8$ தா3க$ எ*றாJ எ*ன? 
1. மி!னF வண�க0 ப��, Mமா� 4 ேகா. நப�கC
� ேவைலவா10ைப ந'கி வ�கிற/. 

2. இைணயதள சி'லைற வண�க�, இைணயதள ேசைவ, வ��தக� ேபா!ற /ைறகள�'  

ெதாட<க0ப3� ெதாழி'கள�' ஏராளமான ேவைலவா104 ெப�கி வ�கிற/. 

3. மி!னF வண�க நி�ம<க�, ப?ட<க�, ெபா�� வழ<கீ-3 9ைனய<கைள அைம�த', 

அள�04 ச<கிலி� ெதாட�4கைள ஏ�ப3�/த' ேபா!ற க-டைம0ைப உ�வா
கி மி!னF 

வ��தக�ைத பலமானதாக மா�ற, அதிக 9தலK3கைள ெச1/ வ�கி!றன. 

4. மி*னZ வணிக நி.ம&களி*, ெதாழிJ Yைறையேய மா=றி வ7கி*றன. 

    ெப7விைட வினா3க, 

1. தனி உOைமயியலி* -ணாதிசய&கைள3 கண3கிUக. 
1) தன� உ�ைமய�ய' ெதாட�4ைடய வ�தி9ைறக� ம��� நிப;தைனக� உட!ப.
ைக 

அ.0பைடய�' ஏ�ப3�த0ப3கிற/. 

2) தன� உ�ைமய�ய' கால அள, 5 ஆ?3க� அ'ல/ அத�� ேமலாக இ�
கலா�.  

3) இ�தைகய தன� உ�ைம கால�தி', எ;த ஒ� ேபா-. வாண�ப�ைத@� ேநர.யாகேவா 

அ'ல/ மைற9கமாகேவா நட;த, தன� உ�ம� ெப�றவ�
� உ�ைம இ'ைல.  

4) தன� உ�ைம ஒ0ப;த0ப., தன� உ�ம� ெப�றவ� �றி0ப�-ட ெதாைகைய, தன� உ�ம� 

அள��தவ�
� ெசA�த ஒ04
 ெகா�கிறா�. 

5) தன� உ�ம� ேகா-பா-.!ப., தன� உ�ம� அள��தவ� த!Gைடய ெபா�� அ'ல/ 

ேசைவைய எ;த 9ைறய�' வழ<�கிறாேரா அ'ல/ எ� மாதி�யான ப.நிைலகைள 

ப�!ப��கிறாேரா அதி' ச��� வBவாம' அவ�
காக வாண�ப�ைத ஏ�பா3 ெச1/ நட�த 

உட!ப3கிறா�. 

6) தன� உ�ம� ெப�றவ�, தைலைம நி�வன�தி! ெகா�ைககC
� இண<க த!Gைடய 

வாண�ப�ைத தன� உ�ைம ஒ0ப;த சர�/க�ப. 9ைறயாக ெசய'ப3�த ேவ?3�.  

  2. ஏKU3கட* Yகைமயி* சிற;ப$ச&கைள ெதளிTபU�8க. 

       1. கட* ஏUகைள பராமO�தJ:  

� தன/ வா.
ைகயாளரான வண�க�! ஏ-3
 கட!கைள பராம�
�� 9B ெபா�0ப�ைன 

தன� உ�ைம ேபரா� ஏ��
 ெகா�கிறா�. 

 2. கட* எJைலகைள நிAவகி�தJ:  

� வாரா
கட! ெதாட�பான நிதி) Mைமைய, தன� உ�ைம ேபரா� ஏ��
 ெகா�கிறா�.  

� இதனா' வண�க� த!ைம@ைடய 9த!ைம வண�க�தி! மK/ 9B
 கவன� 

ெசA�/கிறா�. 

      3. ெரா3க Y*பண$:  

� ஏற�தாழ கட! வ��பைனய�' ஏற
�ைறய 80% 9! D-.ேய வண�க� ெப�� வ�3கிறா�. 

     4. வ�J ேசைவ:  

� வா.
ைகயாள�கC
� நிைன, Dற) ெச1த', ப�தியள, கடைன வJலி�த', 

காேசாைல வJலி�த', ஏைனய ேசைவகC�, இ;த ேசைவய�' அட<��. 

     5. தன8 வா\3ைகயாளA jல$ வணிக73- ஆேலாசைன p.தJ:  

� தன� உ�ைம ேபரா�, கட;த கால<கள�' வா.
ைகயாள�ட� ஏ�ப-ட அGபவ�தி! 

அ.0பைடய�', வா.
ைகயாள�கC
� வழ<க0பட ேவ?.ய கட! த�தி ம��� 

வாரா
கட! ெதாட�பான வ�யாபார) ெச1திகைள உடG
�ட! வழ<�கிறா�.  
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   3. <ற ஒ;பைட;பி* ந*ைமகைள விவO3க 

1. Yத*ைம நடவ\3ைககளிJ கவன$ ெசS�8கிற8: 

� இதர இைண நடவ.
ைககைள ெவள� நி�வன<கள�ட� 4ற ஒ0பைட04 ெச1வத! 

காரணமாக, நி�வன<க� த<கள�ட� உ�ள சில தன��/வமான திறைன ெசNவேன 

பய!ப3�தி 9த!ைம நடவ.
ைககள�' கவன� ெசA�/வத! 5ல� ேநா
க<க� 

அைடய இ/ உத,கிற/.  

2. ெபா7ளாதார ேம$பாKைட ஊ3-வி3கிற8:  

� 4ற ஒ0பைட04) ெச1வதனா', ெதாழி' 9ைனேவா�க� ஊ
�வ�
க0ப3கிறா�க�.  

� ேவைல வா104கைள உ�வா
கி ஊ
க� அள�
கிற/.  

� ஏ��மதிைய வ��வா
க� ெச1/, ெபா�ளாதார�தி! மிக0ெப�ய வள�)சி
� 

உத,கிற/. 

3. ேவைலவாQ;<கைள ஊ3-வி3கிற8:  

� நி�வன<க� த<கள�! இைண நடவ.
ைககைள, ெவள�நப�கC
�0 4றஒ0பைட04 

5ல� ெதாட� வா104 அள�0பதனா', சி� வாண�ப நி�வன<க� இ;த வா10ைப 

பய!ப3�தி
 ெகா�கி!றன.  

� இ/ 4திய ேவைல வா0ைப ஏ�ப3�/வத�கான வழியாக அைமவ/ட! அதிக 

அளவ�ளான ேவைலவா104க� கிைட0பத�� வழிவ�
கிற/. 

4. -ைறவான YதkUக,:  

� ெவள�நப�கள�! திறைமகைள 4ற ஒ0பைட0ப�! 5ல� பய!ப3�/வதனா', 

நி�வன<க� த<க� இைண நடவ.
ைககC
காக ெச1ய ேவ?.ய 9தலK-3 ெதாைக 

�ைறகிற/.  

� இத! காரணமாக அ�ெதாைகைய ேவ� ெசயA
� பய!ப3�/வத! 5ல� 

உ�ப�திைய ெப�
கி இலாப�ைத உய��த இயAகிற/. 

5. சிற:த ெசயலா3க$ :  

� 4ற ஒ0பைட0ப�! 5ல� நி�வன<க� இர?3 பய!கைள அைடகி!ற/.  

� ஒ!� 4ற ஒ0பைட04) ெச1த நி�வன<க� ேம�ெகா�C� 9த!ைம ெசய'கைள 

திற�பட ெச1/,  த<கைள உய��தி
 ெகா�வ/,  

� இர?டாவ/ 4ற ஒ0பைட04 ெப�ற நி�வன<க�, த<க� திற!கைள வ��வா
�வத! 

5ல�, 4ற ஒ0பைட04
கான வா104க� ேமA� ெப�� அளவ��� உய�கி!றன. 

 

  4. மி*னZ வணிக மாதிOக, ப=றி3 -றி;< வைரக 

 1. ெதாழிJ நி.வன�தி=-$ வா\3ைகயாள73-$ இைடேயயான வணிக$ :             

� இ�9ைறய�' ெதாழி' நி�வன�, ச�ப;த0ப-ட வா.
ைகயாள�
� ேநர.யாக 

ெபா�ைள வ��கி!ற/. 

2. ெதாழிJ நி.வன&கH3- இைடேயயான வணிக$ :  

� வ�யாபார நி�வன<க� த<கC
கிைடேயயான ெபா�� வா<க' வ��ற'கைள 

மி!னF வ��தக�தி! 5ல� ெச1/ ெகா�வ/ இ�9ைறய�' அட<��. 

            எ.கா : Lனா0P', ப�ள�0கா�-, அலிபாபா, இ?.யாமா�-, .ேர- இ;தியாகா�  

  3. �கAேவாAகH3- இைடேயயான வணிக$ :                                      
� இ�9ைறய�' ைகேபசி 5லமாகேவா, இைணயதள வ�ள�பர�ைத0 பா��ேதா, மி!னF 

ஏல 9ைறய�ேலா அ'ல/ ஒ� இட�தி' இ�
�� வா.
ைகயாள�
ேகா ெபா��கைள 

வ��க 9.@�. 

      எ.கா : ஒ!L அெகய�! Lேடா� டா- கா� எ!ப/ ெப?கC
கான நவ 7ன   

                   பய!ப3�த0ப-ட ெபா�-க� வா<�வத�கான இைணயதள�, ம�றவ�க�      
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                   �ய�
க�, ஒ.எ'.எ
L, ஈேப 5ல� பய!ெபறலா�. 

 4. வா\3ைகயாள73-$ ெதாழிJ நி.வன�தி=-$ இைடேயயான வணிக$ :  

� தான�ய<க�, மி!னF ெபா�-க�, அைறகல! ம��� இதர ெபா�-க� இைணயதள� 

5ல�, வா.
ைகயாளரா' ேதைவ0ப3� ெதாழி'கC
� வ��க0ப3வ/ இ�9ைறய�' 

அட<��. 

      எ.கா : நா
� டா- கா� ம��� மா!Lட� டா-கா�  

 5. ெதாழி= நி.வன�தி=-$ அரX3-$ இைடேயயான வணிக$ :  

� ெபா�� ம��� ேசைவக� அரM� /ைற
� ெதாழி' நி�வன<க� 5ல� வ��பைன 

ெச1கி!றன�. 

      எ.கா : ..சி.எL. நி�ம� கட,) சீ-3 உ�ம வ�?ண0ப நைட9ைறய�ைன ெவள�நா-3   

                     உ�ம� வழ<கிட இ;திய அரM
காக த!Gைடய ெம! ெபா�� 5ல� பண�ைய   

                     9.�/ வழ<�கிற/. 

 

  5. ெதாழிJ ெசயJYைற <ற� திறனMKடJ, அறிTசாA ெசயJYைற <ற�  

திறனMKடJ ஆகியவ=றி=- இைடேயயான ேவ.பாKைட விள3-க 
ெதாழி' ெசய'9ைற 4ற� திறன 7-ட' அறி,சா� ெசய'9ைற 4ற�திறன 7-ட' 

1. ெவள� நி�வன<கள�ட� இ�;/ ஒ0ப;த 

அ.0பைடய�' சிற04 ேவைலகைள அ'ல/ 

ெசய'கைள ெப�வத�� ெதாழி' 

ெசய'9ைற 4ற� திறன 7-ட' எ!� ெபய� 

அறி, அ.0பைடய�லான ெசய'கைள 

ெவள�நப�கைள0 பய!ப3�தி த<கள�! 

ேநா
க<கைள =��தி ெச1/ ெகா�வைத 

அறி,சா� ெசய'9ைற 4ற� திறன 7-ட' 

எ!கிேறா�. 

2. 9த!ைம) ெசய'பா3கள�' கவன� 

ெசA�/த' 

சிற;த திறைமகைள0 பய!ப3�/த' 

3. திறைன உய��தி
 ெகா�Cத' அறி, ம-3� பய!ப3�/� ேநா
க� 

4. அதிக இலாப� ஈ-3த' சி3கலா* பிரPசிைனகH3-, தMAைவ3 

க[டறிதJ. 

5. ெபா�ளாதார வள�)சி ம��� ேம�பா3 

அைடத' 

9
கிய ெசய'பா3கள�' சிற04 கவன� 

ெசA�/த' 

6. வளA:8 வ7$ ெதைவகH3- ஏ=ப, 

ேசைவகைள பOமா=ற$ ெசQ8 

ெகா,HதJ 

இட�ப3கைள
 �ைற�த' 
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அல- - 5      ெதாழிலி* சjக; ெபா.;<ணATக, 

ம=.$ ெதாழிJ ந*ெனறிக, 

அ�தியாய$ 17. ெதாழிலி* சjக; ெபா.;<ணATக,  

-.விைட வினா3க, 

1. சjக; ெபா.;<ணAT எ*பத* ெபா7, யா8? 

� ஒNெவா� ெதாழி' உ�ைமயாள�கC�, த<க� ெதாழி' 5ல� ெப�� இலாப�தி' ஒ� 

ப�திைய ச9தாய ேம�பா-.�ேக ெசலவழி
கி!றன�.  

� இ�தைகய0 பய!பா-.�� ெதாழி' ஒB<�ண�, ெபா�0பா��.  

� இதைனேய ெதாழி' ச5க0 ெபா�04ண�, எ!� அைழ
கி*ேறா�. 

 

2. சjக அதிகார$ எ*பத* ெபா7, த7க. 
� ெதாழி' ெச1பவ�கள�ட� கண�சமான அள, ச9தாய அதிகார� உ�ள/.  

� அவ�க� ேம�ெகா�C� ெசய' நடவ.
ைகக� ம
கள�! எதி�கால வாQ
ைகைய 

த7�மான�0பதாக அைமகிற/.  

� நா-.! ேம�பா3 க�தி ேவைலவா104, ெபா�ளாதார 9!ேன�ற அள, ம��� 

அைன�/ தர0ப�ன�
�� வ�மான�ைத பகி�;தள��த' ேபா!றைவ த7�மான�
�� உய� 

ெபா�04 ெதாழி' நி�வன<கC
� உ?3. 

3. தைடய=ற நி.வன$ எ*றாJ எ*ன? 
� ச5க
 கடைம0 ெபா�04கைள ஏ��
ெகா?3, நிைறேவ��� ெதாழி' நி�வன<க� 

அதிக Mத;திர�ைத0 ெப�கி!றன. 

            எ.கா:  
• அரசா<க� கல0பட�, க�ள)ச;ைத ம��� ச5க வ�ேராத நடவ.
ைககைள  

                  வ�யாபா�க� ஈ3படாம' இ�
க, >க�ேவா� பா/கா04 ச-ட�ைத இய�றிய/.    

• ஆகேவ, நி�வன<கC
� எதிராக நடவ.
ைகக� எ30பைத தவ��
க ச5க 

ெபா�04ண�, அவசியமா��. 

 

4. ப&-தாரAக, எ*. யாைர அைழ3கலா$? 
� ஒ� ெதாழி' அைம04, ெபா/வாக உ�ைமயாள�க�, 9தலK-டாள�க�, பண�யாள�க�, 

சர
� அள�0ேபா� வா.
ைகயாள�க�, ேபா-.யாள�க�, அரசா<க� ம��� ச9தாய� 

ஆகியவ�கCட! ெந�<கிய ெதாட�4 ெகா?3�ள/.  

� அ�தைகய அ
கைற
ெகா?டவ�கைள, ெதாழி' நடவ.
ைககள�' ஆ�வ� ெகா?டவ�க� 

அ'ல/ ப'வைக0 ப<�ந�க� என அைழ
க0ப3கி!றன. 

 

5. ந*ெனறி ெபா.;<ணAT எ*றாJ எ*ன? 
� இ/ ச9தாய�தா' எதி�பா�
க0ப3� ஒ� வைக ெபா�0பா��.  

� ஆனா', இ0ப.0ப-ட  ெபா�04க� ச-ட�தி' �றி0ப�டாதைவயா��. 

  எ.கா:  

• ஒ� நி�வன� தன/ ெபா�-க� �றி�த வ�ள�பர� ேம�ெகா�C�ேபா/ அ�தைகய     

வ�ள�பர� மத உண�,க� ம��� ம
கள�! க?ண�ய� மதி
க�த
க வைகய�' 

இ��த' ேவ?3�.  
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• இ�தைகய ெபா�04கைள, ெதாழி' அைம04க� தாேன வ��0ப0ப-3 கைட0ப�.
க 

ேவ?3� 

சி.விைட வினா3க, 

1. சjக; ெபா.;<ணAT எ*பத* ெபா7H3கான இல3கண$ த7க. 
� பR-ட� எஃ0 .ர
க� அவAகளி* p=.;ப\, ”ச9தாய ெபா/நல! ேம�பா3 க�தி, உ�ய 

நப�, ச9தாய ந�ப�
ைக
��ய அ.0பைட ேம!ைம, ச9தாய ஒ��ைம உ�தி�த!ைம 

ம��� நிைல�த!ைம ேபா!றவ�றி' ப<கள�0ைப ஏ�ப3�/வ/ ஆ��”.  

 

2. ெதாழிலி* சjக; ெபா.;<ணAவி* ேதைவ எ*ன எ*ப8 ப=றி நMA ஏ* 

சி:தைன ெசQய3 pடா8? 
             (i) Mய ஆ�வ�  (ii) ச9தாய உ�வா
க�  (iii) ச5க அதிகார�  (iv) ச9தாய�தி! உ�வக�       

             (v) ெபா/ ம
க� ம�திய�' வ�ழி04ண�,   (vi) தைடய�ற நி�வன� 

             (vii)  ச-ட� ம��� ஒB<�   (viii) தா�மKக ெபா�04ண�,   (ix) ச5க கலா)சார 

               ெநறி9ைறக�  (x) ெதாழி' 9ைறைம   (xi) ெபா�0பா?ைம த�/வ ெநறி   

                   ஆகியைவ ெதாழிலி! ச5க0 ெபா�04ண�வ�! ேதைவயா�� 

 

3. சjக ெபா.;<ணAT சாA:த ெதாழிJ நி.வன&க, jல$ பணியாளAக, 

ெப.$ ந*ைமக, யாைவ? 

            1)  பண�யாள�கள�! Dலி ம��� ஊதிய�ைத �றி�த கால�தி' ெதாட�;/ வழ<�த'. 

            2)  பண�யா��வத�� ஏ�ற இண
கமான JQநிைலைய உ�வா
�த' ம��� இதர      

                வசதி வா104கைள ந'�த' 

            3)  ந'ல ெதாழி' வா104கைள ஏ�ப3�தி த�த' 

            4)  பண�0பா/கா04 ம��� ச5க0 பா/கா0ப�ைன உ�வா
�த'. அதாவ/ வ�<கால  

                ைவ04 நிதி, �B
 கா0பR3, ஓ1Uதிய� ம��� பண� ஓ1, பய!பா3 ேபா!ற  

                 வசதிக� 

             5)  அவ�க� வாQ
ைக தர�ைத ேம�ப3�/த' அதாவ/ வ 7-3 வசதி, ேபா
�வர�/  

வசதி, சி��?., சாைல வசதி, �ழ;ைத கா0பக<க� ம��� ப�ற வசதிக� 

             6) �றி�த கால�தி' பய��சி அள��/ அவ�கள�! ெசய'திறைன தர� உய��/த' 

 

4. சjக; ெபா.;<ணAவி* வைககைள வOைச;பU�8க 

            (i) ெபா�ளாதார ெபா�04ண�, 

            (ii) ச-ட0 ெபா�04ண�, 

            (iii) ெதாழி' ந!ெனறி9ைற ெபா�04ண�, 

            (iv) த! வ��0ப ெபா�04ண�, 
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5. ெதாழிJ அைம;<கH3- சjக ெபா.;<ணAவி* அவசிய$ யா8 எ*பைத 

ெவளி3 ெகாணAக 

                         ப<�தார�க�    பண�யாள�க� 

        (அ)     (அ) 

  ெபா8ம3க�                           9தலK-டாள�க�  ெதாழிலாள�க� 

 

     ெதாழிலி! ச9தாய   >க�ேவா�க� 

    

   M��Jழ'                           ெபா�04ண�,                                                (அ) 

ெதாட�பாக             வா.
ைகயாள�க� 

 

     

       ச-ட�/ைற              அரM 

           (அ)               (அ) 

       ச-ட ச5க�                                  அரசி! நி�வாக
�B
க�        

 

 

ெப7விைட வினா3க, 

1. சjக; ெபா.;<ணAவி* ெபா7, ம=.$ அத* ேதைவக, ப=றி ெதளிவாக 

விள3-க  

∗ ஒNெவா� ெதாழி' உ�ைமயாள�கC�, த<க� ெதாழி' 5ல� ெப�� இலாப�தி' ஒ� 

ப�திைய, ச9தாய ேம�பா-.�ேக ெசலவழி
கி!றன�. 

∗  இ�தைகய0 பய!பா-.�� ெதாழி' ஒB<�ண�, ெபா�0பா��.  

1 Mய ஆ�வ� :  

� ெதாழி' அைம04க� ச;ைதய�' நிைல�/ ெசய'ப3வத��, ச9தாய எதி�04கைள 

நிைறேவ�ற 9ைனகி!றன.  

� ெபா/வாக ச5க�தி! ேதைவ ம��� எதி�பா�04கைள நிைற, ெச1வத! 5ல� 

ெதாழி' உ�ைமயாள�க� அ<கீக�
க0ப3கி!றன� 

எ.கா: அதிக ஊதிய� வழ<�த', சாதகமான பண�)Jழைல ஏ�ப3�/த', 

ெதாழிலாள�கைள ஊ
�வ��த', உ�ப�திைய அதிக��த', பண�யாள� Mழ�சி ம��� 

வ�ைக0 பதி, இ!ைமைய �ைற�த'. 

2 ச9தாய உ�வா
க� :  

� நா-.! வள<கைள 9Bைமயாக பய!ப3�/வத! 5ல� ெதாழி' நி�ம<க� ஒ� 

ச9தாய�ைத உ�வா
�கி!றன.  

� எனேவ, ெதாழி' நி�ம<க� ம
கள�! எதி�பா�04கைள நிைற, ெச1ய ேவ?3�.  

3 ச5க அதிகார� : 

� ெதாழி' ெச1பவ�கள�ட� கண�சமான அள, ச9தாய அதிகார� உ�ள/.  

� அவ�க� ேம�ெகா�C� ெசய' நடவ.
ைகக� ம
கள�! எதி�கால வாQ
ைகைய 

த7�மான�0பதாக அைமகிற/.  
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4 ச9தாய�தி! உ�வக� :  

� ச5க எதி�பா�04கைள ெதாழி' நி�ம<களா' நிைறேவ�ற 9.@� எ!ற எ?ண�ைத 

ம
க� மனதி' ஏ�ப3�த ேவ?3�.  

� ஒ� ெவ�றிகரமான ெதாழி' 5ல�, ெதாழிலாள� ம�திய�' ந'ல உற, 9ைற 

ஏ�ப3�/த' >க�ேவா� ம��� ெபா�� பகி�வாள�கC
�� உதவ� 4�ய இயA�. 

5 ெபா/ம
க� ம�திய�' வ�ழி04ண�, :  

� த�ேபா/ ெதாழிலாள�க� ம��� >க�ேவா�க� த<கள�! உ�ைமக� ப�றி ந!� 

அறி;/�ளன�.  

� >க�ேவா�க� தரமான ெபா�-கC
� ச�யான வ�ைலைய
 ெகா3
க,� ம��� 

ெதாழிலாள�க� உைழ0ப��ேக�ற ஊதிய� ெபற,� வ���4கி!றன. 

6 ச-ட� ம��� ஒB<� : 

� நா-.! ச-ட ஒB<� 9ைறகC
� உ-ப-3 ெசய'ப3வத! 5ல�, ெதாழி' 

அைம04க� ெதாட�;/ ெவ�றிகரமாக ெசய'பட இயA�. 

 

2. ச5க0 ெபா�04ண�வ�! சாதகமான வ�வாத<கைள 4�;/ ெகா�Cமா� 

எ3�/
கா-3கCட! வ�வாதி
க 
1. ப<�ந�கள�!  நல! பா/கா�த' :  

� ஒ� ெதாழி' நி�வன� அத! D-டாள�கள�! அ'ல/ ப<�தார�கள�! நலைன 

பா/கா
�� வைகய�' ெசய'ப3கி!றன.  

எ.கா : ப<�தார�க�, D-டாள�க�, வா.
ைகயாள�க�, பண�யாள�க� ம���     

        வ�நிேயாகி0பாள�க� ேபா!றவ�க� 

2. ச9தாய ேம�பா3 :  

� ெதாழி', ச9தாய�தி! ஒ� அ<கமாக ெசய'ப3கிற/.  

� இ/ ச9தாய�தி! ஆதர, உ�ள 7டாக வ�ள<�கிற/.  

� ச5க0 ெபா�04ண�வ�! நட�ைதயான/ ெதாழி' ம��� ச5க�தி�� இைடேயயான 

ந'Aறைவ வA0ப3�/வத�� அவசியமானதாக க�த0ப3கிற/. 

3. ச9தாய தா
க�ைத அளவ�3த' :  

� ஒ� ெதாழி' நி�வன�, தன/ ெசய'பா-.�� உ-ப-ட கால�தி' பல 9.,க� 

ம��� நடவ.
ைககைள ேம�ெகா�கி!றன.  

� இ�தைகய ெசய' நடவ.
ைகக�, ச9தாய�தி! நல!க� ம��� மதி04க� மK/ 

நிைலயான தா
க�ைத ஏ�ப3�/கி!றன. 

4. 9ைறயான ச5க அதிகார� :  

� ெப��பாலான நி�வன<க� ச5க அதிகார�தி! 5ல�, பலதர0ப-ட ெசய'பா3கைள 

ேபா�ற�த
க வைகய�' ேம�ெகா�கி!றன.  

� ச9தாய ெபா�04ண�, இ!ைமய�! 5ல�, ச5க அதிகார� தவறாக 

பய!ப3�த0ப3கிற/.  

� இ�தைகய Jழலி' ச9தாய ெபா�04ண�, ம��� ச9தாய அதிகார� இைடய 

சமநிைல இ��த' ேவ?3�. 

5. ச-ட=�வ த!ைம :  

� இ/ நி�வன<கள�! ச5க0 ெபா�04ண�ைவ0 ேபா�ற�த
க ஒ� ப?பாக 

வ�ள<�கிற/.  

� ச5க0 ெபா�04ண�, ெதாழிலி! ெபா�ளாதார ேநா
க<கைள அைடய ெப�/� 

உத,கிற/.  
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� ேமA� ச5க வாQ
ைகைய உய��/வத! 5ல�, ெதாழிலி! சிற;த 

வா.
ைகயாள�க�, ஊழிய�க� ம��� ந'ல ந?ப�கைள ெபற 9.கி!ற/. 

6. ெதாழி'9ைற நட�ைதக� :  

� ெதாழிலி' ப?ப-ட ேமலாள�க� ஒ� சிற;த ச5க உண�ைவ ெகா?டவராக இ��த' 

வ���ப�த
க/. 

7. ெபா/
க��/ :  

� ச5க0 ெபா�0ைப ஒ� ேநா
கமாக ஏ��
 ெகா�வத! 5ல�, ெபா/ம
கள�! 

க��/கைள ேம�ப3�த உத,�.  

� அத! 5ல� ெதாழிA
கான ஒ� ந'ல மதி0ைப ஏ�ப3�த 9.@�.  

எ.கா : =<கா அைம�த', வ�ழி04ண�, 9கா� ஏ�ப3�/த'  

  3. சjக; ெபா.;<ணAT3- எதிரான விவாத&க, யாைவ? 

1. க7�8 ெதளிவி*ைம :  

� ச5க0 ெபா�04ண�, எ!பத! ெபா�� ெதள�வாக வைரய�
க0படாததா', ச5க0 

ெபா�04ண�, ேகா-பா-ைட ெசய'ப3�/வதி' சி
க' ஏ�ப3கிற/ 

2. ெபா7ளாதார இல3-கைள தளA�தJ :  

� ச5க0 ெபா�04ண�ைவ ஏ��
 ெகா�வத! 5ல�, வண�க ெபா�ளாதார 

இல
�கைள@� சமரச� ெச1கி!றன.  

� ெதாழி' எ!ப/, ஒ� ெபா�ளாதார� சா�;த நி�வனமா��. ேமA� அத! 

உ�ைமயாள�
� அதிகப-ச� இலாப� ஈ-3வைத 9
கிய ேநா
கமாக
 ெகா?3 

ெசய'ப3வதாJ,ெபா7ளாதார3 ெகா,ைகக, பி*னைடT ெசQகிற8. 

3. சjக�திற* இ*ைம :  

� ெதாழி' அைம04க� ம��� அத! ேமலாள�க� ச5க� சா�;த கடைமக� ப�றி ந!� 

அறிவதி'ைல.  

� இதனா' அரM ம��� அரM சாரா நி�வன� ேபா!ற சிற04 ச5க ேசைவ நி�ம<க� 

ச5க0 ப�ர)சைனகைள அ'ல/ சவா'கைள ச;தி
க ேவ?.@�ள/. 

4. �கAேவாA மீதான Xைம :  

� ெதாழி' அைம04க� ச5க� சா�;த ப�ர)சைனகள�' ஈ3ப3கி!ற ேபா/ அத�கான 

ெசல, அதிக�
கி!ற/.  

� அ�தைகய ெசலவ�ன<கைள ஈ3க-ட, ெதாழி' நி�வன<க� ெபா�ள�! வ�ைலைய 

உய��தி அ;த Mைமைய >க�ேவா�கC
� மா�றிவ�3கி!றன. 

5. அதிகாரம=ற ெபா.;< :  

� ெதாழி' அைம04க� ெபா�ளாதார� சா�;த அதிகார<கைள ம-3ேம ெகா?3�ள/.  

� ஆனா', அ/ ச5க� சா�;த அதிகார<க� ெகா?டைவ அ'ல.  

� ச5க அதிகார�ைத ச5க0 ெபா�04ண�,ட! திண�0ப/ நியாயம�றதா��. 

6. ெபா.;<கைள தவறாக; பய*பU�8தJ :  

� ச5க0 ெபா�04கைள ஏ�பத! 5ல�, நி�ம�தி! தி-ட<கைள நிைறேவ��வத! 

ேநர� ம��� வள<க� �ைறகி!றன.  

� இதனா' ெதாழி' அைம04க� ேமA� நலிவைடய வா104 உ�ள/. 

 

 

 

4. ெதாழிலி* சjக; ெபா.;<ணAவி* jல$ ந*ைம ெப.$ -r3கைள      

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 78 

விவO? 
1) உOைமயாளAக, மீதான ெபா.;<ணAT :  

� எவ� ஒ�வ� ெசா;த 5லதன� ெகா?3 ஒ� ெதாழிைல� ெதாட<கி, அதி' ஏ�ப3� 

இட�கைள ஏ�கி!றாேறா அவேர ெதாழிலி! உ�ைமயாளராவா�.  

�  உ�ைமயாள�க� ஏ��� ெதாழி' ெதாட�பான ெபா�04ண�,க� கீQவ�மா� 

            1. ெதாழிைல சிற0பாக இய
�த' 

            2. 5லதன� ம��� வள<கைள ச�யான 9ைறய�' பய!ப3�தலா�. 

            3. 5லதன�தி! மKதான வள�)சிைய வரேவ��� வைகய�' இ��த'. 

           4. நியாயமான வ�மான� ெதாட�;/ அள�
க�த
க வைகய�' 5லதன�ைத    

              9ைறயாக 9தலK3 ெச1/ ெகா�வதா��. 

2) YதkKடாளAக, மீதான ெபா.;<ணAT:  

� ெதாழிA
� ேதைவயான நிதிய�ைன 5லதனமாக கீQ
க?ட வழிகள�' எவ� ஒ�வ� 

அள�
கி!றாேரா அவேர 9தலK-டாள�க� என அைழ
க0ப3கி!றா�.  

� அதாவ/, ப<�க�, ப�திர<க�, ைவ04க� ம��� ப�ற. ேமA� வ<கிக�, நிதி 

நி�வன<க� ம��� 9தலK-3 நி�வன<கC� இ�தைகய ப��வ�' உ�ளட<�வா�க�. 

� 9தலK-டாள�கள�! ெபா�04க� ப�!வ�மா� 

      1. 5லதன�தி! பா/கா0ைப உ�தி ெச1த' 

      2. 9தலK-.! மKதான வ-.ைய ெதாட�;/ ெசA�/த' 

      3. �றி�த கால�தி��� 5லதன� ெதாைகைய தி�0ப�) ெசA�/த' ேபா!றைவக,       

               ஆ��. 

3) பணியாளAக, மீதான ெபா.;<க, பி*வ7மா. :  

� எ;த ஒ� ெதாழி' அைம0ப���� பண�யாள�க� அ'ல/ ெதாழிலாள�க� மிக,� 

அவசியமா��.  

� பண�யாள�க� மன நிைற, ெப�வத! 5ல� நி�வன�தி! அைன�/ ெசய'பா3கC� 

ெவ�றி ெப�கி!றன. 

� பணியாளAக, ெபா.;<க, 

     1. பண�யாள�கள�! Dலி ம��� ஊதிய�ைத �றி�த கால�தி' ெதாட�;/ வழ<�த'. 

     2. பண�யா��வத�� ஏ�ற இண
கமான JQநிைலைய உ�வா
�த' ம��� இதர வசதி  

              வா104கைள ந'�த'. 

     3. ந'ல ெதாழி' வா104கைள ஏ�ப3�தி த�த'. 

     4. பண�0பா/கா04 ம��� ச5க0 பா/கா0ப�ைன உ�வா
�த'. 

     5. அவ�க� வாQ
ைக தர�ைத ேம�ப3�/த'.  

     6. �றி�த கால�தி' பய��சி அள��/ அவ�கள�! ெசய'திறைன தர� உய��/த' 

4) ெபா7, அளி;பாAக, ெதாடAபான ெபா.;<ணAT :  

� உ�ப�தியாள�க� ம��� வ�யாபா�கC
� ேதைவயான, க)சா0 ெபா�-கைள யா� 

வழ<�கி!றாேரா அவேர ெபா�� வழ<�ந� என0ப3வா�. 

�  >க�ேவா�கC
� ேதைவயான 9.,0 ெபா�-கைள வழ<�� சிலைர பதிவாள� என 

அைழ
க0ப3கிறா�க�. 

� வழ&-நO* ெபா.;<க, 
       1. ெபா�-க�  ெகா�9த' ெச1வத�கான ெதாட� ஆைணைய வழ<�த'. 

       2. நியாயமான வ�தி9ைறக� ம��� ெபா�04�திகைள வழ<�த'. 

       3. கடG
கான கால
ெக3வ�ைன நியாயமான 9ைறய�' அள��த' 

       4. கட! ெதாைகைய தவைண
 கால�தி��� தி�0ப�) ெசA�/த' 
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 5)  வா.
ைகயாள� ெதாட�பான ெபா�04க� :  

� வா.
ைகயாள�! ஆதர, இ'லாம', எ;த ெதாழிA� ெசய'ப3வதி'ைல. ெதாழி' 

ச5க0 ெபா�04ண�வ�' வா.
ைகயாள�க� ஒ� 9
கிய அ<கமாக உ�ளன�. 

1. ெபா�-க� ம��� ேசைவக� வா.
ைகயாள�! ேதைவைய நிைறேவ���   

வைகய�' இ�
க, வைக ெச1ய ேவ?3�. 

       2.  ெபா�-க� ம��� ேசைவக� தர�தி' ேம�பா3 இ��த' ேவ?3�. 

       3.  ெபா�-க� ம��� ேசைவக� தைடய�!றி ெதாட�;/ அள�
க0பட ேவ?3�. 

 

   5. சjக; ெபா.;<ணAைவ நM&க, எiவா. வைக;பU�8வ MAக,? 

1. ெபா7ளாதார ெபா.;<ணAT :  
� அ.0பைடய�' ெதாழி' அைம04க� அைன�/� த<கள�! ெபா�ளாதார நலைன 

ேம�ப3�தி
 ெகா�ள இய<கிவ�� அைம04களா��.  

� அ0ப. ெபா�ளாதார நலைன அைடய 9ைன@� ெபாB/, ச5க0 ெபா�04கC� 

நிைறேவ�ற0ப3கி!றன.  

எ.கா : ம
கC
� ேதைவ0ப3� ெபா��கைள தரமாக வழ<�வதி', நியாயமான 

இலாப� ஈ-ட', >க�ேவா�! 4கா�கைள த7��த' ம
கள�! வாQ
ைக தர�ைத 

உய��/த' ேபா!ற பல ச5க0 ெபா�04கC� நிைறேவ�ற0ப3கி!றன. 

2. சKட; ெபா.;<ணAT :  

� ஒNெவா� ெதாழி' அைம04கC� அத�கான ச-ட தி-ட<கC
� உ-ப-3 

ெசய'ப3�/வத�கான வ.வைம0ைப ஏ�ப3�த ேவ?3�.  

� அ�தைகய ச-ட தி-ட<க� ச9தாய நலைன க��தி' ெகா?3 உ�வா
க0ப-ட/. 

எனேவ, எ;த ஒ� வ�யாபார அைம04� ஒ� ச5க ெபா�04ண�ைவ உ�Cண�வாக
 

ெகா?3 ெசய'ப3� அைம0பாக இ�
�மா� எதி�பா�
க0ப3கிற/. 

3. ெதாழிJ ந*ெனறிYைற ெபா.;<ணAT :  

� இ/ ச9தாய�தா' எதி�பா�
க0ப3� ஒ� வைக ெபா�0பா��.  

� ஆனா', இ0ப.0ப-ட ெபா�04க� ச-ட�தி' �றி0ப�ட0படாதைவயா��.  

எ.கா : ஒ� நி�வன� தன/ ெபா�-க� �றி�/ வ�ள�பர� ேம�ெகா�C�ேபா/, 

அ�தைகய வ�ள�பர� மத உண�,க� ம��� ம
கள�! க?ண�ய� மதி
க த
க 

வைகய�' இ��த' ேவ?3�.  

4. த* வி7;ப ெபா.;<ணAT :  

� இ�தைகய ெபா�04 ஒ� நி�வன� ேம�ெகா�C� ந!ெகாைட அள��த' அ'ல/ 

ெவ�ள� ம��� நில ந3
க�தினா' பாதி
க0ப-ட ப�திகள�' உ�ள ம
கC
� உதவ� 

ெச1த' --  

� ேமA�, ெதாழி' அைம04க� த<க� 5லதன�ைத, ஊக வாண�ப�தி' 9தலK3 

ெச1வைத தவ���/, ஒ� ந'ல பல! தர�த
க வைகய�' நி�வன�தி' 9தலK3 

ெச1வ/ 9தலK-டாள�கள�! வ�மான�ைத உய��/த' ேபா!ற ெபா�04க� த! 

வ��0ப ெபா�04களா��. 
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அ�தியாய$ 18. ெதாழிJ ந*ெனறிக, ம=.$ நி.வன ஆHைக 

-.விைட வினா3க, 

1. வியாபார ந*ெனறி எ*றாJ எ*ன? 

� ெதாழிலி! உ�ைமயாள�க�, நி�வாகிக� ம��� ெதாழி' ெச1பவ�க� ப�!ப�ற 

ேவ?.ய ஒB<�ண�, தரேம, வ�யாபார ந!ெனறி எ!� இல
கண� தர0ப-3�ள/.  

� இ�தைகய தரநிைலக� ெதாழி' ெச1பவ�கள�! ந!னட�ைதைய த7�மான�
கி!றன. 

ேமA� ெதாழி' ெநறி 9ைறக� வண�க நட�ைதைய ெவள�0ப3�/கிற/. 
 

2. -றியீU எ*பத* ெபா7, எ*ன?  
� ெதாழி' நைட9ைறக� ம��� அத! ெசய'திற! ேபா!ற அளவ 73கைள நி�ம� 

த!ைன ம�ற நி�வன<க� ப�!ப�றி வ�� சிற;த நைட9ைறகCட! ஒ0ப�-3 

பா�
க வைக ெச1கிற/. 
� நா!� வைகயான அ.0பைட தர
�றியR3க� நைட9ைறய�' உ�ளன. அைவக� 

உ�நா-3 தர
�றியR3, ேபா-.
�றிய தர
�றியR3, ெசய'பா-3  தர
�றியR3 ம��� 

ெபா/வான தர
�றியR3 என0ப3� 
 

3. ெநறிYைற நட�ைதக, பாதி3-$ காரணிக, இர[ைட3 p.க. 
1. ெபா7Kகைள, நியாம=ற விைலயிJ வி=ப8. 2.  �கAேவாO* -ைறகைள  

தMA3க;படாமJ இ7;ப8. 3. தரமான ெபா7Kகைள3 வழ&காமJ இ7�தJ. 
 

4. ெப7நி.வன ஆHைமயி* ேதைவ எ*ன? 
� ெப7நி.வன ஆHைக த�8வ�தி* ஒ7 Y3கிய3 pறான ெவளி;பைட� 

த*ைமயான ேமலா[ைமயி* jல$, எ:த ஒ7 நாK\S$ சமPசரீான ெபா7ளாதார 
ேம$பாKைட ஏ=பU�த வாQ;<,ள8. 

� ெப7நி.வன ஆHைம ேகாKபாK\* jல$, அைன�8 ப&-தாரAகளி* நல$ 
ம=.$ பா8கா;< ெப7மளT ேபணி3கா3க;பUகிற8. 
 

5. ப*னாKU நி.வன&க, எ*றாJ எ*ன? 
� ஒ!�
�� ேம�ப-ட நா3கள�' ெதாழி' ெச1@� ஓ� அைம0ேப, ப!னா-3 நி�ம� 

ஆ��.  
� ப!னா-3 நி�ம�, பல நா3கள�' ெசய'ப3�.  
� ஆனா', அத! தைலைம நி�வாக�, ஒ� நா-.லி�;/ ம-3ேம நி�வகி
க0 ப3கிற/.  

 

சி.விைட வினா3க, 

1. ெதாழிJ ெநறிYைற வைரய.3க. 

� டாடா �Bம�தைலவ� தி�.ர�த! டாடா �றி0ப�3�ெபாB/ “ெதாழி' அைம04க� 

த<கள�! தன�0ப-ட நலG
� அ0பா�ப-3 ச9தாய நலைன உ�ளட
கி 

ெசய'படேவ?3�”. 
� ேமA�, பண� ச�பாதி0ப/ ம-3ேம �றி
ேகாளாக ெகா?3�ள ஒ� ெதாழிைல ஓ� 

ஏQைம வைக ெதாழி'” எனலா� எ!� ெஹ!றி ேபா�3 �றி0ப�3கிறா� 
 
 
 
. 
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2. ெதாழி' ெநறி9ைறய�! க��/ எ!ன? 
� ெதாழிலி* உOைமயாளAக,, நிAவாகிக, ம=.$ ெதாழிJ ெச1பவ�க� ப�!ப�ற 

ேவ?.ய ஒB<�ண�, தரேம வ�யாபார ந!ெனறி என இல
கண� தர0ப-3�ள/.  
� இ�தைகய தர நிைலக�, ெதாழி' ெச1பவ�கள�! ந!னட�ைதைய த7�மான�
கி!றன.  
� ேமA� ெதாழி' ெநறி9ைறக�, வண�க நட�ைதைய ெவள�0ப3�/கிற/. 

 

3. வணிக�திJ ெநறிYைறக, ஏ* அவசிய$? 
� ந!ெனறி ெசய'க�, எ0ேபா/� ச-ட தி-ட<கC
� உ-ப-3 ெசய'ப3� த!ைம 

ெகா?ட/.  
� உதாரணமாக, வா.
ைகயாள�டமி�;/ நியாயமான வ�ைலைய வJலி0பேதா3, 

ெபா�-கைள ச�யான எைடய�' அள��த', ெதாழிலாள�கைள ச�யான 9ைறய�' வழி 

நட�/வ/ ம��� நியாயமான 9ைறய�' இலாப� ஈ-3வ/ ேபா!றைவயா��. 
� இ8, வா�3ைக தர$ ம=.$ ெதாழிலி* தர�ைதL$ ேம$பU�8கிற8. 

 

4. ெப7நி.வன ஆHைக jல$ ப&-தாரAக, ெப7$ ந*ைமக, யாைவ? 
1 ப'ேவ�ப-ட ப<�தார�கள�! நல!கைள சீரைம�த' 
2 9தலK-டாள�கள�! (அ) ப<�தார�க� ம�திய�' ந�ப�
ைகைய ஏ�ப3�/த' ம��� 

அத! 5ல� 9தலK-ைட ம��� ப<�கைள வா<க) ெச1த' 
3 அைம04க� ப<�தார�கள�! பய!பா-ைட ச�யான 9ைறய�' ைகயாCகிற/. 
4 வள ஆதார<க�, சிற;த 9ைறய�' ப<� ஒ/
கீ3 ெச1வத�� வழி வ�
கிற/. 
5 ெதாழிJ ெநறிYைறகைள வS;பU�8கிற8. 

 

5. ப*னாKU நி.வன�தி* ேவைலவாQ;<; ப=றி ஒ7 உதாரண�8ட* 
விள3-க. 

� உலக அளவ�' இ;தியா ெதாழி�சாைல உ�ப�திய�' 10 வ/ இட�தி' உ�ள/. 
� ெமா�த உ�நா-3 உ�ப�திய�' GDP 27.6% உ�ப�தி /ைறய�' உ�ள/. 

   எ.கா : ஐ.ப�.எ�. (IBM), ைம
ேராசா0- நி�வன�, ெப0சிேகா, ேசான�, ேவாடேபா!, �ேபா
,    

                  ேநா
கியா 

� இ;தியாவ�' ப!னா-3 நி�ம<கள�! ஊ3�வ', அத! ெபா�ளாதார வள�)சி ம��� 

ேம�பா-.�காக மிக,� பய! உ�ளதாக,�, �றி0பாக இைளய தைல9ைறய�ன�
� 

ேவைலவா104கைள@� அள��/ வ�கிற/. 

      ெப7விைட வினா3க, 

1. ெதாழிJ ெநறிYைறகளி* பJேவ. Y3கிய3 p.கைள விள3கT$. 

1. உயAநிைல ேமலா[ைமயி* ஆதரT :  

� ந!ெனறி வ�திகைள ஏ�ப3�/வ/ ஒNெவா� ெதாழிலைம0ப�! அ.0பைட
 

கடைமயா��.  
� அ0ப. ந!ெனறி வ�தி9ைறகைள உ�வா
�வதி' உய�ம-ட ேமலா?ைமய�! தா�மKக 

ஆதர, இ!றியைமயாத/.  
� தா�மKக ந!ெனறி வ�தி9ைறகைள உ�வா
க ஒNெவா� ெதாழிலைம04� ஒ� �Bைவ 

அம��தி, அதி' அைன�/ ஊழிய�கள�! ப�ரதிநிதிகC� இட�ெபற) ெச1ய ேவ?3�. 
2. ந*ெனறி நட�ைத விதிகைள உ7வா3-தJ ம=.$ பர;<தJ:  

� ெதாழி' அைம04க�, ந!ெனறி வ�திகைள உ�வா
கி, அைத எB�/ வ.வ�', பண�4�@� 

அைனவ�
�� 4�@�ப. ெத�வ�
க ேவ?3�. 
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� இ;த ந!ெனறி வ�திக� ெதாழி' அைம0ப�' இய<�� ஒNெவா� ப��வ���� 

தன��தன�ேய உ�வா
கிட ேவ?3�. 

3. ந*ெனறி விதிYைறகைள கைடபி\;பைத3 க[காணி�தJ : 

� ந!ெனறி வ�தி9ைறகைள, ஒNெவா� ப��,� அ'ல/ /ைற@� 9ைறயாக 

கைட0ப�.
கி!றனவா என ஆ1, ெச1ய க?காண�04 அவசிய�.  
� இதைன ந!ென� க?காண�04 எ!� அைழ0ப�. 

4. அைன�8 ஊழியAகைளL$ ஈUபU�8தJ :  

� ந!ெனறி வ�திகC
�, பண�யாள�க� 9B ஆதரைவ� திர-ட, ந!ெனறி வ�திகைள 

உ�வா
�வத�� 9!பாக அைத0ப�றி ச�ப;த0ப-ட பண�யாள�கள�ட� ப'ேவ� 

ம-ட<கள�' வ�வாத� நட�தி, அவ�கள�! எ?ண0 ேபா
ைக அறி;/, அத�� ஏ�றப. 

பண�யாள�க� அைனவைர@� உ�ளட
கிய ஒ� �B 5ல� ந!ெனறி வ�திகைள 

உ�வா
க0பட ேவ?3�. 

5. ந*ெனறி பலைன அளி�தJ : 

� ந!ெனறி வ�திகள�னா' வ�ைள;தி-ட பலைன ஆ1, ெச1ய, ந!ெனறி தண�
ைக 

அவசிய�. ஆனா' சில வைக ெசய'கைள எ? Yதியாக ெவள�0ப3�/வ/ க.ன�. 

       எ.கா : ஊழிய�கள�! ஆ�ற', ஒB
க�, ெபா�ள�! தர� கவன� ேபா!றைவக�.   

∗ இ�0ப�G� அைவகC
�� எ? வ.வ� அள��/ ெதாழிலைம0ப�! ஒNெவா� 

ெசயைல@�, ந!ெனறி வ�திக� எ!ற தர அள,ேகா'கைள
 ெகா?3 அள�த' 

அவசிய�. 

 

2. ெதாழிJ ெநறிYைறயி* -றியீU ப=றி விவO3கT$. 
� ெதாழி' நைட9ைறக� ம��� அத! ெசய'திற! ேபா!ற அளவ 73கைள நி�ம� 

த!ைன ம�ற நி�வன<க� ப�!ப�றி வ�� சிற;த நைட9ைறகCட! ஒ0ப�-3 பா�
க 

வைக ெச1கிற/. 
� நா!� வைகயான அ.0பைட தர
�றியR3க� நைட9ைறய�' உ�ளன. அைவக� 

உ�நா-3 தர
�றியR3, ேபா-.
�றிய தர
�றியR3, ெசய'பா-3  தர
�றியR3 ம��� 

ெபா/வான தர
�றியR3 என0ப3�.  
� உ�நா-3 தர
�றியR3 ஒ� ெதாழிலி! ெசய' ம��� அத! அைம0ப�' உ�ள 

ெசய'9ைறகைள@� ஒ0ப�ட0ப3கிற/.  
� ேபா-. தர
�றியR3 ஒ� ேபா-.யாள�! ம��� ஒ� ேபா-.யாள�ட! ேநர.யாக 

ேபா-.ய�3வைத ஒ0ப�ட0ப3கிற/. 
1) ஒ� ெபா��, ேசைவ அ'ல/ அத! நைட9ைற ேபா!றவ�ைற தர
�றியR-3
� ேத�, 

ெச1ய0ப3கிற/. 
2) 9
கிய ெசயலா
க�தி! அ.0பைட அளவ 7-ைட, அைடயாள� காண'. 
3) நி�ம� ேத�;ெத3
�� இட� அத! உ-4ற ப�திேய தர
�றியR3 ஆ��. 
4) ெசயலா
க� ம��� நைட9ைற மKதான தகவ' ேசக�04. 
5) உலகி! ேம�பா3 அைடவத�கான வா104க� ப�றி க?டறித' ம��� தகவ' 

ப�0பா1,. 

       உலகி* பJேவ. ப-தியிJ உ,ள தர3-றியீUக,:  

� அைன�/ ஆசிய நா3கள�' இய<கி வ�� ப-.ய' இட0ப-ட நி�வன<கC
�, 

த!ன�)ைச@ட! ெசய'ப3� இய
�ந�க� ேதைவ0ப3கி!றன.  
� �ைற;தப-ச�, நி�வாக
�Bவ�' 5!றி' ஒ� ப<� இய
�ந�க� த!ன�)ைச@ட! 

ெசய'ப3� நப�களாக இ�
க ேவ?3�.  
� 2012' சி<க0=� ஆCைக �றியR3 அைம04 த!ன�)ைசயாக ெசய'ப3� இய
�ந�கைள 

ப�;/ைர ெச1கிற/. 
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�  இ�0ப�G� �Bவ�! தைலவ�
� ேபாதிய Mத;திர� அள�0பதி'ைல. 
�  வ�ய-நா� தவ���/ ம�ற அைன�/ ஆசிய நா3கள�A� ெபா�ளாதார�தி' தண�
ைக 

ம��� ஊதிய� ேபா!றவ�றி' �B
கள�! ப�;/ைர ேதைவ0ப3கிற/. 
� சீனாவ�' தண�
ைக �Bவ�! 5லேம த!ன�)ைசயாக ெசய'ப3� இய
�ந�க� 

உ�வா
க0ப3கிறா�க� 

 

3. நி.வன ஆHைகயி* Y3கிய�8வ�ைத ப&-தாரAகளி* 
நிைலயிலி7:8 விள3-க. 

� ெப�நி�வன ஆCைக ேகா-பா-.! 5ல� அைன�/ ப<�தார�கள�! நல� ம��� பா/கா04 

ெப�மள, ேபண�
 கா
க0ப3கிற/. 
1) ந'ல ெப�நி�வன ஆCைக 5ல�, நி�வன�தி! ெவ�றிைய உ�தி ெச1ய ம��� 

ெபா�ளாதார ேம�பா-ைட ஏ�ப3�த இயA�. 
2) ெதாழி' வள�)சிய�! நிைலயான நல!கைள சீரைம�த'. 
3) ப'ேவ�ப-ட ப<�தார�கள�!  நல!கைள சீரைம�த'. 
4) 9தலK-டாள�கள�! ம�திய�', ந�ப�
ைகைய ஏ�ப3�/த' ம��� அத! 5ல� 

9தலK-ைட அதிக�
க) ெச1த'. 
5) நி�ம<கC
கான 5லதன ெசலவ�ைன �ைற
கி!றன. 
6) ப<� வ�ைலய�! மK/ எதி�மைற தா
க�ைத ெகா?3�ள/. 
7) ெப�நி�வன ஆCைக
 �B நி�ம<க�, த<கள�! �றி
 ேகா�க� அைடய 

ேமலாள�கC
� ஊ
கமள�0ப/. 
8) ேதைவய�ற கழி, / வ�ரய�, ஊழ'க�, இட�பா3க� ம��� தவறான ேமலா?ைம 

ேபா!றவ�ைற தவ���த'. 
9) நி�ம� மKதான ம
கள�! க��/�வ�ைத
 D-3கிற/. 
10) அைம04க� ப<�தார�கள�! பய!பா-ைட ச�யான 9ைறய�' ைகயாCகிற/. 
11) வள ஆதார<க� சிற;த 9ைறய�' ஒ/
கீ3 ெச1வத�� வழி வ�
கிற/. 
12) ெதாழி' ெநறி9ைறகைள ெநறி0ப3�/கிற/. 

 

4. அதிகO�8 வ7$ ப*னாKU நி.வன&களி* பல*கைள விவO. 
1) உலகளாவ�ய வா104க� இ�0பதாக க�தினாA�, சில நா3கள�' ம-3ேம 

இ;நி�வன<க� ெதாழிைல நட�/கிற/. 
2) ப!னா-3 அளவ�', த<க� ெசா�/கள�' ஒ� கண�சமான ப�திைய 9தலK3 ெச1கிற/. 
3) இNவைக நி�வன<க�, மிக0ெப�ய நி�வன<க� / ெதாழி' அைம04கைள
 ெகா?3 

இய<கி வ�கிற/. 
4) இ;நி�வன<க� ப!னா-3 அளவ�', உ�ப�திைய ேம�ெகா�கிற/ ம��� பல 

நா3கள�' ெதாழி� Dட<கைள@� இய
கி வ�கி!ற/. 
5) உலகளாவ�ய க?ேணா-ட�தி', நி�வாக 9.,கைள ேம�ெகா�ள ப!னா-3 நி�ம<க� 

வைக ெச1கிற/. 
6) ப!னா-3 நி�ம<க�, ஒ� சில நா3கள�' ம-3� உ�ப�தி ெச1/ ப'ேவ� நா3கள�' 

வ��பைனைய ேம�ெகா�கிற/. 
7) ப!னா-3 நி�ம<கள�! ெசய'பா3க� அைன�/� ஒ-3ெமா�தமாக 

ெப�நி�வன<கள�! ெதாழிலி' ஒ�<கிைண
க0ப3கி!றன. 

 

 

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR , KANCHIPURAM DT. 9629647613 Page 84 

5. இ:தியாவிJ உ,ள நி.வன&களி* ேவைலவாQ;<க, ப=றி சAவேதச தர 
நிAணய�தி* ப&- ப=றி விவாதி3க. 

         ஆசியா:  

� அைன�/ ஆசிய நா3கள�' இய<கி வ�� ப-.யலிட0ப-ட நி�வன<கC
�, 

த!ன�)ைச@ட! ெசய'ப3� இய
�ந�க� ேதைவ0ப3கி!றன�.  
� �ைற;தப-ச� நி�வாக
 �Bவ�' 5!றி' ஒ� ப<� இய
�ந�க� த!ன�)ைச@ட! 

ெசய'பட அGமதி
க ேவ?3�.  
� 2012' சி<க0=� ஆCைக �றியR3 அைம04 த!ன�)ைசயாக ெசய'ப3� இய
�ந�கைள 

ப�;/ைர ெச1கிற/.  
� இ�0ப�G� �Bவ�! தைலவ�
� ேபாதிய Mத;திர� அள�0பதி'ைல.  
� வ�ய-நா� தவ���/ ம�ற அைன�/ ஆசிய நா3கள�A� ெபா�ளாதார�தி' தண�
ைக 

ம��� ஊதிய� ேபா!றவ�றி' �B
கள�! ப�;/ைர ேதைவ0ப3கிற/.  
� சீனாவ�' தண�
ைக �Bவ�! 5லேம த!ன�)ைசயாக ெசய'ப3� இய
�ந�க� 

உ�வா
க0ப3கிறா�க�. 

     அெமO3க ஐ3கிய நாUக,:  

� நி�வன<கள�! 9தலK-டாள�கள�! �Bவா' சி.ஐ.ஐ. (CII) நி�ம<கள�! ஆCைம
கான 

ெகா�ைக �ைற;தப-ச� 2/3 ப<� இய
�ன�க� Mத;திர�த!ைம ெகா?டவ�களாக 

இ��த' ேவ?3� என
 D�கிற/.  
� ஒ� நியமன
 �B ம��� நி�வன ஆCைக
� ஆகியைவ 5!� தரநிைல
 

�B
கள�' ஒ!றா��.  
� ேமA� எ!.ஒ1.எL.இ. (NYSE) தண�
ைக
�B ம��� இழ0பR-3
 �Bேவா3 ேச�;/ 

9�றிA� Mத;திரமான இய
�ந�க� உ�வா
க0படேவ?3�.  
� ஜ7 20 ஓ, இ, சி, ., ேகா-பா3க� நியமன
 �B உ�வா
க� இண
கமான 9ைறய�' 

உ�வா
க0ப-ட நைட9ைறகைள ஊ
க0ப3�/கிற/.  
� சீரான ம��� த�தியான �B
க� ேதடைல ஒ�<கிைண
க,� வசதியள�
கிற/. 

     ஜ;பா* :  

� 2014 – ஆ$ ஆ[\J, இ&கிலா:தி* ெதாழிJ நி.வன&க,, த*னாAவ இல3-கைள3 
YதலிJ ெகா[\7:தன. 

� 2015 – ஆ$ ஆ[\J, எ;.\.எd.சி 100 ( FTSE 100 ) ைபனாசியJ ைட$d dடா3 எ3d 
ெச£P வ&கிகளிJ 25 விr3காU ெப[க, பணியமA�த;பட ேவ[U$ என -rவாJ 

Y\T ெசQய;பKட8. 
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அல- - 6    ெதாழிJ நிதியியJ 
அ�தியாய$ 19. ெதாழிJ நிதிjல&க, 

-. விைடவினா3க,  

1. கட* ப�திர&க, ப=றி -றி;< வைரக. 

� கட*ப�திர$ எ*ப8, நி.ம�தி* jல$ திரKட;பKட கட*க, -றி�த 
ெவளி;பைடயான அ�தாKசியா-$.  

� கட*ப�திர&க,, நி.ம�தி=- ேதைவயான நM[டகால Yதைல� திரKUவதிJ ெப7$ 
ப&- வகி3கி*றன.  

� கட*ப�திர&கைள ைவ�தி7;பவAக, கட*ப�திரதாரA எ*. அைழ3க;பUகிறாA.  
� நி.ம$ இலாப$ ஈK\னாS$ அJல8 நKட$ ஏ=பKடாS$ கட*ப�திரதாரAகH3-3 

க[\;பாக வK\ வழ&க;பட ேவ[U$. 
� வK\ையP ெசS�த� தவறினாJ நி.ம$ கைல;<3-,ளாக ேநOU$. 

 
2. ெபா8 ைவ;< எ*றாJ எ*ன? 

� ெபா8 ம3க, வ&கி ம=.$ நிதி நி.வன&களிட$, த&க, ேசமி;ைபைவ;< 
ெதாைகயாக YதkU ெசQவத=- ெபா8 ைவ;< எ*. ெபயA. 

�  நி.ம�தி* நிைலைவ;பிJ, YதkU ெசQயவி7$<$ YதkKடாளAக,, எ:தவிதP 
சட&-கைளL$ பி*ப=றாமJ, இத=ெகன வழ&க;பUகி*ற ப\வ&களிJ ேகKக;பU$ 
சி. விவர&கைள; oA�தி ெசQ8 அளி;பத* jலமாக எளிய YைறயிJ YதkU 
ெசQயY\L$. 

 
3. கடனாக; ெபற;பKட நிதியி* கீ� வ7$ எேதI$ இர[U நிதி 

ஆதார&கைள3 -றி;பிUக. 
� கடனாக; ெபற;பKட நிதிக, எனப8, கட* அJல8 <றjல&களினாJ ெபற;பKட 

நிதிகைள3 -றி3கிற8.  
எU�83காKU : 

             1. கட* ப�திர&க,     2. வ&கி ம=.$ நிதி நி.வன&களிட$ ெப=ற கட* 

             3.  ெபா8 ைவ;<     4.  வணிக3 கட*      5.  -�தைக நிதி      6. வணிக� தா,     

             7. கடன வ�J Yகைம 

4. உK<ற நிதி jல&களி* கீ� வைக;பU�த;பU$ ஏேதI$ இர[U நிதி 
ஆதார&கைள3 -றிபிUக. 

1. இ.�தி ைவ3க;பKட ஆதாய$ 

2. ெப.த=-Oய மா=.PசKீUக, 

3. கடனாளிடமி7:8 ெபற ேவ[\ய ெதாைக 

4. பைழய ெசா�8கைள வி=பத* jல$ கிைட3-$ ஆதாய$. 

5. ெதாழிJ நிதி jல&கைள� ேதA:ெதU;பைத வைரய.3-$ காரணிகளிJ, 
எேதI$ இர[\ைன3 -றி;பிUக. 

            1. நிதி திரKU$ ெசலT  

� வணிக நி.வன&க, , நிதி திரKUவத=- Y*பாக, அதைன திரKட ஆ-$ ெசலTகைள 
ஆQT  ெசQய ேவ[U$. 

� ப&-க, ெவளியிட ெசQய ேவ[\ய ெசலவிைனவிட, ெபா8 ைவ;<, கட*ப�திர&க, 

ெவளியிடJ வழிYைறகளிJ பண$ திரKU$ ெசலT மிகT$ -ைறவானதாகேவ 
உ,ள8. 
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       2. நி.வன�தி* நிதி� திற*  

� நிதிநிைலயிJ வSவாக உ,ள நி.வன&க,, உடன\யாக வK\ ெசS�தT$ ம=.$ 
-றி;பிKட கால�தி=-, jலதன�ைத� தி7$ப; ெப.$ திறைனைனL$ 
ெகா[U,ளன.  

� அ�தைகய நி.வன&க, கட*ெபற; <றjல&கைள நாடலா$ .  
� ம.<ற$, நிைலய=ற நிதிநிைலைய3 ெகா[U,ள நி.வன&க,, ெசா:த நிதி 

ஆதார&கைள; பய*பU�8வேத நJல8. 
 

சி. விைடவினா3க,  

1.  ெதாழிJ நிதியியJ - வைரவில3கண$ த7க. 
� ஆA.சி. ஆdேபாA* அவAகளி* p=.;ப\, “நிதியியJ ெசயJபாU எ*ப8, ஒ7 

வணிக நி.வன$ நிதியிைன� திரK\, அைத Yைறயாக;பய*பU�8வத=கான 
ெசயலிைன -றி;பதா-$.” 

2. அட- கட* எ*றாJ எ*ன? 
� கட*ெப.நA, அவசர நிதி� ேதைவைய; oA�தி ெசQ8 ெகா,ள, தன3- ெசா:தமான 

ெபா7ைள3 கட* வழ&-நOட$ அட- ைவ�83 கட* ெப.கிறாA.  

� கடைன� தி7;பிP ெசS�8$ வைர, அட- ைவ3க;பKட ெபா7,, கடனாளOடேம 
இ73-$.  

� கடனாளி, கடைன� தி7;பி அைட3க� தவறினாJ, கடனாளA த-:த Y*னறிவி;ைப 
கடனாளி3- ெகாU�8விKU, அட- ைவ�த ெபா7ைள ஏல$ விUவாA.  

� ஏல$ விUவத*jல$ ெபற;பKட ெதாைகைய3 கடI3-$ ம=.$ அத=-[டான 
வK\3-$ எU�83 ெகா[U மீதி ெதாைக ஏ8$ இ7;பி*, அைத3 கடனாளி3- 
வழ&-வாA.  

 
3. நM[டகால ம=.$ -.கிய கால நிதிகH3கான jல&கைள; பK\யலிUக. 

அ. நM[டகால நிதி jல&க,:  

i) ப&-க,:  
               1) ேநAைம; ப&-க,  2) Y*IOைம; ப&-க, 

ii) கட* ப�திர&க, 
iii) இ7�திைவ3க;பKட ஆதாய$ 
iv) ெபா8 ைவ;<  
v) வணிக வ&கிகளிJ இ7:8 நM[டகால3 கட* ெப.தJ  
vi) நிதி நி.வன3 கட*க, 

       ஆ.-.கியகால நிதி jல&க, 
             1) கட*கH$ Y*பண&கH$  2) வ&கி ேமJவைர;ப=.   3)  மா=.PசKீைட வKட$     

                ெசQதJ   4) வியாபார3 கட*   5) அட- கட*  6) ப:தக கட*  7) அடமான$ கட*  

     7) பிைணய3கட*   9)  ய கட*  10) வணிக�தா,  11) வாடைகெகா,YதJ நிதி  

     12) கட* வ�J Yகைம 

 

4. ெதாழிலிJ எ:த ேநா3க�தி=காக நிைலYதJ ேதைவ;பUகிற8? 

� உடலி* ர�த ஓKட�ைத; ேபா*., நி.வன&கH3-  நிதி எ*ப8 இ*றியைமயாததாக3 

க7த;பUகிற8.  

� எ:த வணிக நி.வனY$, நிதி இJலாமJ ெசயJபட இயலா8.  
�  வணிக  நி.ம&கK- இர[U வைகயான நிதி ேதைவ;பUகிற8. 

� அவ=றிJ ஒ*. நிைல YதJ நிதி ஆ-$. 
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�  ெபாறிகல*, இய:திர$, அைறகல* கKUமான; ெபா7�8க,, வாகன&க, 
ேபா*றவ=ைற வா&க� ேதைவ;பU$ YதJ, நிைல Yதலி7:ேத எU3க;பUகி*றன.  

� ேம=க[ட ேநா3க�தி=காகேவ, நிைலYதJ ேதைவ;பUகிற8. 

 
5. வணிக�திJ நைடYைறYதலி* ேதைவ எ*ன? 

� நைடYைறYதJ எ*ப8, வணிக�தி* அ*றாட ெசலTகளான………….. 

              1. கPசா ெபா7Kக, வா&-தJ 2. பணியாளAகH3- ஊதிய$ ம=.$ pலி வழ&-தJ     

              3. ெதாைலேபசி கKடண$      4.  உ, 3- pலி       5. ெவளி83- pலி,  

       6. மி*சார3 கKடண$     7. கா;பீKU Yைனம$    8.  எr8ெபா7, ெசலTக,  

ஆகியவ=ைற ெசQய ேதைவ;பU$ YதJ, நைடYைற YதJ ஆ-$. 

 

ெப7 விைடவினா3க,  

1. பJேவ.  நிதி ஆதார&கைள வைக;பU�தி;  பK\யலிUக. 

வணிக நிதிகளி* பJேவ. ஆதார&கைள பி*வ7$  j*. வைககளாக; 

பிO3கலா$.  

     i) கால அளவி* அ\;பைடயிJ       ii) உOைம அ\;பைடயிJ    iii) உ7வா3க அ\;பைடயிJ 

      அ. கால அளவி* அ\;பைடயிJ  

∗ கால அளவி* அ\;பைடயிJ j*.  பிOTகளாக வைக;பU�தலா$. அைவ:  

     i)  -.கிய கால  நிதி       ii)  நU�தர கால நிதி       iii)  நM[டகால  நிதி 

                i)  -.கிய கால  நிதி        

           1) கட*கH$ Y*பண&கH$  2) வ&கி ேமJவைர;ப=.   3)  மா=.PசKீைட த,Hப\    

             ெசQதJ   4) வியாபார3 கட*   5) அட- கட*  6) ப:தக கட*  7) அடமான$ கட*  

   7) பிைணய3கட*   9)  ய கட*  10) வணிக�தா,  11) வாடைகெகா,YதJ நிதி  

   12) கட* வ�J Yகைம 

        ii)  நU�தர கால நிதி        

           1.  வ&கி3 கட*     2. நி.வன3 கட*    3. -�தைக நிதி 
iii)  நM[டகால நிதி :  

i) ப&-க,:  
               1) ேநAைம; ப&-க,  2) Y*IOைம; ப&-க, 

ii) கட* ப�திர&க, 
iii) இ7�திைவ3க;பKடஆதாய$ 
iv) ெபா8 ைவ;<  
v) வணிக வ&கிகளிJ இ7:8 நM[டகால3 கட* ெப.தJ  
vi) நிதி நி.வன3 கட*க, 

 
      ஆ. உOைம அ\;பைடயிJ: 

∗ உOைம அைடபைடயிJ, ெதாழிலி* நிதிைய இர[U பிOTகளாக;  பிO3கலா$. 
             1. உOைமயாளA நிதி    2. கடனாக; ெபற;பKட நிதிக,. 
       இ. உ7வா3க�தி* அ\பைடயிJ: 
             1. அக நிதி ஆதார&க, 2. <ற நிதி ஆதார&க, 
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2. வணிக வ&கிகளாJ வழ&க;பU$ -.கிய கால நிதி ஆதார&கைளP 
X73கமாக விள3-க. 

1. கட*கH$ Y*பண&கH$  

� கட* எ*ப8, கட* ேகா7பவO* கட* கண3கிJ, ஒKU ெமா�த3 கட* 
ெதாைகையL$, ஒேர வ MPசிJ வரT ைவ3க;பKட ெதாைகைய3 -றி3-$. 

� கட* ம=.$ Y*பண&க, வழ3கமாக  நிைல ைவ;< ரச8ீ, சர3-Oைம 
ஆவண&க,, ப&-க,, ம=.$ கட*ப�திர&க, ேபா*ற ஒ7 சில பிைணய&கைள 
ஈடாக ெப=.3ெகா[U வழ&க;பUகிற8. 

2.  வ&கி ேமJவைர;ப=.  

� வ&கி ேமJவைர;ப=. எ*ப8, வ&கியிJ ஒ7 -றி;பிKட வர$பி=- உKபKU, ஒ7 
வா\3ைகயாளO* வ&கி நட;< கண3கிJ, வரவிJ இ73-$ ெதாைகையவிட, 
அதிகமான ெதாைகைய எU�8; பய*பU�தி3 ெகா,H$ ஒ7 ஏ=பாU ஆ-$.  

� எiவளT ெதாைக கடனாக; ெபற;பUகிறேதா, அத=- மKUேம வK\ 
வ�லி3க;பUகிற8. 

3.  மா=.PசKீைட த,Hப\ ெசQதJ 
� சர3-கைள கட* அ\;பைடயிJ வி=-$ேபா8, வி=பவA வா&-பவO* ேபOJ 

மா=.PசKீைட எr8கிறாA.  
� மா=.PசKீU சராசOயாக 15 நா, YதJ அதிகபKச$ 180 நாKக, வைரயிலான 

கால�தி=- வைரய;பUகிற8. 
� மா=.PசKீைட த,Hப\ ெசQதJ எ*ப8, அத* YதிAT கால�தி=- Y*பாக 

வ&கிகளிட$ த,Hப\யிJ வி=.; பண$ ெப.$ ஒ7 நடவ\3ைகைய3 -றி3கிற8. 

4. வியாபார3 கட*  

� வியாபார3கட* எ*ப8, ஒ7 வணிகA  பிறிெதா7வ73- சர3-  ம=.$ ேசைவைய; 

ெப.வத=காக�  த7கி*ற கடைன3  -றி3-$. 
� இiவைக வணிக3 கட*க, ஒ7 சில ேநAைமயான ம=.$ ந=ெபயA ஈK\ய 

வா\3ைகயாளAகH3- மKUேம ெகாU3க;பU$ சSைகயா-$. 
5.  அட- கட*  

� கட*ெப.நA, அவசர நிதி� ேதைவைய; oA�தி ெசQ8 ெகா,ள, தன3- ெசா:தமான 
ெபா7ைள3 கட* வழ&-நOட$ அட- ைவ�83 கட* ெப.கிறாA.  

� கடைன� தி7;பிP ெசS�8$ வைர, அட- ைவ3க;பKட ெபா7,, கடனாளOடேம 
இ73-$.  

� கடனாளி, கடைன� தி7;பி அைட3க� தவறினாJ, கடனாளA த-:த Y*னறிவி;ைப 
கடனாளி3- ெகாU�8விKU, அட- ைவ�த ெபா7ைள ஏல$ விUவாA.  

� ஏல$ விUவத*jல$ ெபற;பKட ெதாைகைய3 கடI3-$ ம=.$ அத=-[டான 
வK\3-$ எU�83 ெகா[U மீதி ெதாைக ஏ8$ இ7;பி*, அைத3 கடனாளி3- 
வழ&-வாA.  

6. அடமான$ கட* 

� அைசயா ெசா�திைன ஈடாக ைவ�8 நிதி திரKU$ Yைற3- அடமான$ எ*. 

ெபயA. 

7. ப:தக கட*  

� ப:தக கட*எ*ப8, அைசL$  ெசா�83களி* jல ஆவண&கைள கடனாளOட$ 

அட- ைவ�8  ெபற;பU$  கடனா-$. 
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3. -றி;< வைரக:  அ) இ7�திைவ3க;பKடஆதாய$     ஆ) -�தைகநிதி 
அ)  இ7�திைவ3க;பKடஆதாய$ : 

� எ:த ஒ7 நி.மY$ தா* ஈK\ய, ஒKU ெமா�த லாப�ைதL$ ப&-தாரAகH3-; 
பகிA:8 அளி;பதிJைல.  

� மாறாக ஈK\ய வ7வாயி*,ஒ7 ப-திைய; ப&-நAகH3- பிO�83 ெகாU�8விKU, 
மீதY,ள இலாப�ைதP ேசமி�8 நி.ம வளAPசியிJ ம.YதkU ெசQகி*றன.  

� இத=- இ7�திைவ3க;பKட ஆதாய$ அJல8 இலாப�ைத ம. உழT ெசQதJ எ*. 
ெபயA. 

� இiவைக நிதிைய; பய*பU�8வதிJ, எ:தவிதP சKடP சட&-கH$ பி*ப=ற 
ேவ[\ய அவசிய$ இJைல.  

� எனேவ, இiவைக நிதி மிகT$ எளிதாக திரKட3 p\யதாகT$ ம=.$ 
சி3கனமானதாகT$ க7த;பUகிற8. 

       ஆ)  -�தைக நிதி: 
� -�தைக நிதி எ*ப8, ேதைவ;பU$ ெசா�8கைள3 -�தைக3- எU�8, உ=ப�தி 

நடவ\3ைககH3-; பய*பU�8$ ெசயைல3 -றி3-$.  
� ெதாட3க நிைலயிJ உ,ள சி. ம=.$ நU�தர நி.வன&கைள; ெபா.�த வைரயிJ 

தளவாட&க,, க7விக, ம=.$ இதர ெசா�8கைள ஒKU ெமா�தமாக பண$ ெசS�தி 
வா&-வ8 எ*ப8 க\னமான ஒ*றா-$.  

� இ;ப\;பKட ��நிைலயிJ -�தைகநிதி Yைற , இ:நி.வன&கH3- மிக;ெபOய 
வரமாக விள&-கிற8. 
 

4. -றி;< வைரக:  அ) உOைமயாளA நிதி  ஆ) கடனாக; ெபற;பKட நிதிக, 
      அ) உOைமயாளA நிதி : 

� நி.வன&களின உOைமயாளராJ வழ&க;பU$ நிதி, உOைமயாளA நிதி என;பU$.  
� உOைமயாளA எ*பவA, ஒ7 தனி மனி்தராகேவா, நி.வன�தின pKடாளிகளாகேவா 

அJல8 நி.ம ப&-தாரAகளாகேவா இ73கலா$.  
� இ8 தனி நபA YதJ, pKடாளிக, YதJ, அJல8 ப&-க, jல$ திரKட;பKட 

நிதிைய3 -றி3கி்ற8.  
� இ7�திைவ3க;பKட இலாப�ைத, ெதாழிலிJ ம.YதkU ெசQதJ உOைமயாளA 

நிதியின கீ� வைகக;பU�த;பKU,ள8.  
� ெதாழிJ நி.வன&களி* வா�நாளிJ, இ:த நிதி தி7;பி� தர;பட ேவ[\யதிJைல.  
� நி.வன�தின நிAவாக�ைத கKU;பU�8$ உOைமையய, உOைமயாளA நிதி 

வழ&-கி்ற8. 
       ஆ) கடனாக; ெபற;பKட நிதிக,: 

� கடனாக; ெபற;பKட நிதிக, எனப8, கட*அJல8 <ற jல&களினாJ ெபற;பKட 
நிதிகைள3 -றி3கி்ற8.  

� எU�83காKடாக, கட* ப�திர&க,, வ&கி ம=.$ நிதி நி.வன&களிட$ ெப=ற கட*, 
ெபா8 ைவ;<, வணிக3 கட*, -�தைக நிதி, வணிக� தா,, கட* வ�J Yகைம, 
Yதலியவ=ற33 pறலா$.  

1. இ:த3 கட*க, -றி;பிKட கால�திJ தி7;பிP ெசS�த;பட ேவ[U$.  
2. கடனாளி -றி;பிKட கால இைடெவளிகளிJ ஒ;<3 ெகா[ட வK\ையP  

ெசS�8வத=-P சKட;ப\ கடைம;பKடவA ஆவாA. 
3. ப�திர&க,, நில$, கK\ட$, ெரா3கி7;<, வாகன&க,, இய:திர$, நிைலPெசா�8  

ஆவண&க, ேபா*றவ=ைற; பிைணயமாக ைவ�8 நிதி ெபற;பUகி்ற8. 
 

5. ஏேதI$ நா*- தனிநபA YதkKU வழிகைள விள3-க. 

1) ெபா8 வ7&கால ைவ;< நிதி  : 

� இ:தியாவிJ உ,ள மிகPசிற:த YதkKU வாQ;<களிJ, இ8 மிக; பா8கா;பான 
நM[டகால YதkKU வாQ;பா-$.  

� இத=- Yrைமயான வ7மானவO வில3- உ[U.  
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� இ:த வ7&கால ைவ;< நிதி கண3ைக வ&கி அJல8 அ£சலக�திJ ஆர$பி3கலா$.  
� இதிJ ெசS�த;பU$ ெதாைக 15 ஆ[UகH3- Y*பாக� தி7$ப;ெபறY\யா8.  
� YதிAT ேததி3- Y*பாக YதkKடாள73- நிதி ெந73க\ அJல8 நிதி� ேதைவ 

ஏ=பKடாJ, இ:த3 கண3கிலி7:8 கட*ெப=. நிதி3 ெந73க\ைய சமாளி�83 
ெகா,ளவாQ;< உ,ள8. 

2) பரdபரநிதிக,  

� பரdபர நிதி எ*ப8, நிதிநி.ம&க, ெபா8ம3களிடமி7:8, பJேவ. பரdபர நிதி� 
திKட&க, jலமாக திரK\ய பண�ைத, ப&-Pச:ைதயிJ YதkU ெசQ8, அைவ 
ஈKU$ இலாப�ைத YதkKடாளAகH3- பகிA:தளி3-$ ஏ=பாU ஆ-$. 

�  இத*jல$ சாதாரண ம3க, மைறYகமாக ப&-Pச:ைதயிJ ப&- ெப.$ 
வாQ;ைப ெப.கி*றனA.  

� பரdபர நிதி நி.வன&க, சி. YதkKடாAக, ேதைவ3- ஏ=ப, பலதர;பKட 
திKட&கைள ைவ�8,ளன.  

� இலாப ேநா3க$ உைடய திKட$, உடன\யாக பணமா3-$ திKட$, பா8கா;பான 
திKட$, ம=.$ இ:த j*ைறL$ உ,ளட3கிய சமPசAீ திKட$ ேபா*ற பல திKட&க, 
நைடYைறயிJ உ,ளன.  

� YதkKடாளAக, அவAகளி* ேதைவகH3- ஏ=ப, சOயான YதkKU திKட�திைன 
ேதA:ெதU�8 ெகா,ளலா$. 

3) ெபா8 ைவ;<க,   

� வ&கிகளிJ நிைலைவ;< நிதியிJ பண$ ெசS�8வைதவிட, ெபா8 ைவ;<க, அதிக 
இலாபகரமானைவ.  

� இதிJ YதkKடாளA, YதkKU கால அளைவ மிக3 கவனமாக� 
ேதA:ெதU3கேவ[U$.  

� YதkKடாளA அ:த YதkKU ெதாைகைய, YதிAT கால�தி=- Y*பாக தி7$ப 
எU3கY\யா8.  

� ெபா8 ைவ;< வ�லி3-$ நி.வன&க,, அ:த ைவ;<� ெதாைக3- எ:தவித3 
கா;பீKU வசதிையL$ அளி;பதிJைல.  

� இ8, இ:திய OசAi வ&கியி* கKU;பாK\J வ7வ8$ அJல.  
� நM[டகால�தி=- YதkU ெசQயவி7$<$ YதkKடாளAக, ெபா8 ைவ;பிைன� 

ேதA:ெதU3கலா$. 

4) கா;பீKU திKட&கHட* இைண:த பரdபர நிதி (Unit Linked Insurance Plans)  

� ULIP எ*ப8, ஆL, கா;பீU இைண:த ஒ7 பரdபர நிதி YதkU ஆ-$.  
� இ8 கா;பீU ெசQபவ73-, இழ;ைப ஈUெசQவேதாU ப&-க, ம=.$ 

கட*ப�திர&களிJ, பரdபர நிதி இைண:த திKட$ jலமாக YதkU ெசQL$ 
வாQ;ைபஅளி3கிற8. 

 

6. வ&கி ைவ;<கைள விவO.  
1) நிைலைவ;<  

� நிைலைவ;< ஒ7 -றி;பிKட கால�தி=- YதkKடாளA, த&க, பண�ைத YதkU 
ெசQய உதTகிற8.  

� -ைற:த அளT ஏr நாKக, YதJ அதிகளT ப�8 ஆ[Uக, வைர இ:த3 
கண3கிைன� 8வ3கலா$.  

� நிைலைவ;< கண3- ைவ�தி7;ேபாA. அ:த நிைலைவ;< ரசதீி* ேபOJ 
கட*ெபறலா$.  

� இ:த3 கண3- ைவ�தி7;ேபாA, YதிAT ேததி3- Y*பாக ைவ;<� ெதாைகைய; 
தி7$ப; ெபறY\யா8.  
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2) ெதாடA ைவ;<  

� நிர:தர, சரீான வ7வாைய வி7$<பவAக,, ெதாடA ைவ;< கண3கிJ YதkU 

ெசQயலா$.  

� இ:த ைவ;<3 கண3கி* கால$  -ைற:த அளT 1 வ7ட$, அதிக அளT 10 
வ7ட&க, ஆ-$.  

� ெதாடA ைவ;< கண3- ைவ�தி7;ேபாA, YதிAT ேததி3- Y*பாக அதிJ உ,ள 
ெதாைகைய எU3க Y\யா8. 

�  இ7;பிI$, ெசS�திய தவைண� ெதாைககளி*ேமJ  கட* ெபறலா$. 
 

7. வணிக�தா, – சி. -றி;< வைரக. 
� வா3-.தி� தாளி* வ\வ�திJ எiவித; பிைணயY$ இJலாமJ, நி.ம&களாJ 

பணPச:ைதயிJ ெவளியிட;பU$ ஓA ஆவண�தி=- வணிக�தா, எ*. ெபயA.  
� pKU; ப&- நி.ம&க,, இ:திய OசAi வ&கியி* பதிT ெப=ற Yத*ைம 

YகவAக, ம=.$ அைன�தி:திய நிதி நி.வன&க, ஆகியைவ வணிக�தாைள 
ெவளியிட த-தி ெப=ற நி.வன&களா-$.  

� இiவைக வணிக�தா, Yத*YதலிJ 1990 ஆ$ ஆ[U ெவளியிட;பKட8.  
� இ8 ஒ7 -.கிய கால நிதி திரKU$ ஆவணமாகP ெசயJபUகிற8.  
� -ைற:தபKச$ 7 நாKக, YதJ அதிகபKசமாக 365 நாKக, தவைணயிJ YதிAவ-

ைடLமா. இiவைக ப�திர&க, ெவளியிட;பUகிற8. 
 

அ�தியாய$ 20. ப*னாKU நிதி 

-. விைடவினா3க,  

1. அ:நிய நி.வன YதkKடாளAக, எ*ப8 -றி�8 நM அறிவ8 யா8? 
� ஒ7 தனி;பKட YதkKU நி.வன$, YதkKU நிதி, ஒQT கால நிதி ஆகியைவ, ேவ. 

நாK\* நிதிPச:ைதயிJ YதkU ெசQவேத, அயJநாKU நி.வன YதkU ஆ-$.  

� இ8 -.கிய கால�திJ, தி7$ப; ெப.$ வாQ;< உ,ள YதkU ஆ-$.  

� அ:நிய நி.வன YதkKடாளAக,, இ:திய; ெபா7ளாதார�திJ மிக Y3கிய; ப&- 
வகி3கி*றனA. 
 

2. ைவ;< இரச8ீ எ*றாJ எ*ன? 
� ஒ7 ைவ;<� ெதாைக ரச8ீ எனப8, ெவளிநாKU நி.வன�தின ேநAைம ப&-க, 

வா&கியத=- சா*றாக, வ&கியாJ வழ&க;பU$, ஒ7 மா=. Yைற ஆவண$ 
ஆ-$. 
 

3. உலகளாவிய ைவ;< இரச8ீ எ*றாJ எ*ன? 
� அ:நிய நாKU YதkKடாளOடமி7ந8, நிதி திரKU$ ேநா3-ட*, அ:நிய 

ெசலாவணியிJ, ெவளிநாK\J ெவளியிட;பU$ ஒ7 மா=. Yைற ஆவணேம 
உலகளாவிய ைவ;< ரச8ீ என;பU$.  

� இ8 அெமO3கா தவிA�8, பி்ற நாUகளிJ உ,ள ெவளிநாKU ப&-P ச:ைதகளிJ 
பK\யலிட;பKU வA�தக$ ெசQய;பUகி்ற8. 
 

4. அெமO3க ைவ;< இரச8ீ எ*றாJ எ*ன?  

� அெமO3காைவP ேசராத ஒ7 நி.ம$, அெமO3க நிதிச:ைதயிJ கல:8 ெகா,H$ 
ெபா7KU$, அெமO3க3 -\ம3க,, அ:நிய; பிைணய&களிJ YதkU ெசQL$ 
வைகயிS$, டாலOJ மதி;பிட;பK\73-$ மா=ற�த3க பிைணயமா-$. 
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5. அ:நியP ெசலாவணி  மா=.  ப�திர$ எ*றாJ எ*ன? 
� அ:நியP ெசலாவணி மா=. ப�திர$ எ*ப8, உ,நாKU பண�ைத� தவிர, பிறநாKU 

நாணய மதி;பிJ ெவளியிட;பU$ சிற;<மி3க ஒ7 வைக ப�திர$ ஆ-$.  
� ேவ.வைகயிJ ெசாJவதானாJ, நி.ம&க, அயJநாKU ெசலாவணிைய; 

ெப.வத=காக ெவளியிட;பUவேத அ:நியPெசலாவணி மா=.;ப�திர$ ஆ-$. 
 

சி.விைடவினா3க,  

1. ப*னாKU நிதியி* Y3கிய�8வ$ யா8?  

1) பJேவ. நாUகளி* நாணய ஒ;பீKU மதி;<3கைளL$ ம=.$ அத* மா=. 
விகித&கைளL$ நிAணயி;பதிJ உதவி  <Oகிற8.  

2) இ8 பJேவ. நாUகளி* பணவ M3க வ Mத&கைள ஒ;பிKU, எ:த நாKU; ப�திர&களிJ 
YதkU ெசQவ8 எ*ற Y\Tகைள, YதkKடாளAக, எU3க உதTகிற8.  

3) இ8 பJேவ. நாUகளி* ெபா7ளாதார நிைலைமகைள அறி:8 ெகா,வத=-$ , 
ச:ைத நிலவர&கைள ெதO:8 ெகா,வத=-$ உதTகிற8.  

4) ப*னாKU நிதி அறி3ைக அைம;பி* (IFRS) jல$, பJேவ. நாUகளி* நிதி 
அறி3ைககைள ஒ;பாQT ெசQய உதTகிற8.  

5) இ8 ப*னாKU நிதி அைம;<3களி* அ\;பைட கKடைம;<கைள; அறி:8 ெகா,ளT$ 
ம=.$ அவ=றிைடேய சAீநிைலைய; பராமO;பத=-$ உதTகிற8.  

6) ப*னாKU; பணவியJ நிதிய$, உலக வ&கி ேபா*ற நிதி அைம;<க,, பJேவ. 
நாUகளிைடேய எr$ நிதி சாA:த பிரPசைனகளிJ தைலயிKU, அவ=ைற Xjகமாக 
தMA3க உதTகி*றன. 

 

2. அ:நியP ெசலாவணி மா=. ப�திர$ எ*றாJ எ*ன? 

� அ:நியP ெசலாவணி மா=. ப�திர$ எ*ப8, உ,நாKU பண�ைத� தவிர, பிறநாKU 
நாணய மதி;பிJ ெவளியிட;பU$ சிற;<மி3க ஒ7 வைக ப�திர$ ஆ-$.  

� ேவ.வைகயிJ ெசாJவதானாJ, நி.ம&க, அயJநாKU ெசலாவணிைய; 
ெப.வத=காக ெவளியிட;பUவேத அ:நியP ெசலாவணி மா=.;ப�திர$ ஆ-$. 
 

3. அ:நிய ேநர\ YதkK\* ஏேதI$ j*. ந*ைமகைள விள3-க. 

1. ேதசிய வ7மான�ைத உயA�8தJ  
� வளA:8 வ7$ நாUக,, த&களி* ேதசிய;  ெபா7ளாதார வளAPசி வ Mத�ைத 

அதிகO�83 ெகா,ள இ:த அ:நிய ேநர\  YதkUக,  ெபO8$  உதTகி*றன.  
2 பாதகமான ெசS�8 நிைலைய� தMA�தJ  

� அ:நிய ேநர\ YதkU, ஒ7 நாK\=-, அயJநாKU ெசலவாணிகைள; 
ெப=.�த7கிற8. 

� இ8 அ:த நாK\* பாதகமான அயJநாKU ெசS�8 நிைலைய� தMA3க உதTகிற8.  

        3. ெபா7ளாதார Y*ேன=ற�ைத� 8Oத;பU�8தJ  

� அ:நிய ேநர\ YதkU ெதாழிJ�Kப$, <திய ேமலா[ைம�திற*, ச:ைதயிUைக 
திற*க, ஆகியவ=ைற YதkU ெசQL$ நாK\=- ெகா[U வ7கிற8.  

� இைவ வளA:8 வ7$ நாUகளி* ெபா7ளாதார வளAPசிைய� 8Oத;பU�த 
உதTகி*றன.  

       4. ேவைல வாQ;<கைள உ7வா3-தJ  

� வளA:8 வ7$ நாUகளிJ அ:நிய ேநர\ YதkU, உயAதிற* ேதைவ;பU$ பணிகளிJ, 
ஏராளமான ேவைல வாQ;<கைள உ7வா3-கிற8. 
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4. அெமO3க ைவ;<  இரசதீி* ஏேதI$ j*. சிற;ப$ச&கைள 
விள3-க. 

1) அெமO3க ைவ;< இரச8ீக, அெமO3க டாலOJ மKUேம -றி;பிட;U$.  

2) அெமO3க3 -\ம3களாக இ73கிற YதkKடாள73- மKUேம ெவளியிட;பU$.  

3) ெவளியிU$ ைவ;பக வ&கி, அெமO3காவிJ இ73கேவ[U$. 

 

5. உலகளாவிய ைவ;< இரசதீி* ஏேதI$ j*.  சிற;ப$ச&கைள விள3-க. 
1) இ8 ம=ற மா=.Yைற சாதன&கைள; ேபாலேவ, தைடயி*றி வியாபார$ ெசQய;பU$ 

மா=.Yைற பிைணயமா-$.  
2) கட:த j*. ஆ[Uகளாக, வSவான நிதிநிைலயிJ ெசயJபKU வ7$ 

நி.ம&கH3-, ப*னாKU உலகளாவிய ைவ;< இரச8ீக, jல$, நிதிP ச:ைதயிJ 
�ைழய அIமதி தர;பUகி்ற8.  

3) உலகளாவிய ைவ;< இரச8ீக,, அைன�8 நாKU YதkKடாளAகH3-$, அவAக, 
நாKU ெசலாவணியிJ அJல8 ெபா8வாக ஏ=க;பU$ ெசலாவணியிJ 
ெவளியிட;பUகி்ற8.  

 

ெப7விைட வினா3க,  

1. ப*னாKU நிதியி* Y3கிய�8வ�ைத விவO. 
( சி.விைட வினா3க, – வினா எ[ 1 –ஐ பாA3கT$ ) 

 

2. உலகளாவிய ைவ;< இரசதீி=-$ அெமO3க ைவ;< இரசதீி=-$ உ,ள 
ேவ.பாUக, யாைவ? 

வ.எ
[ 

ேவ.பாK\* 
அ\;பைடக, 

உலகளாவிய ைவ;< இரச8ீ GDR அெமO3க ைவ;< இரச8ீ ADR 

1 

 
மதி;பிUதJ 

இ8 எ:த நாKU; பண�தி* 
மதி;பிS$ -றி;பிட;பU$ 

இ8 அெமO3க டாலOJ 
மKUேம -றி;பிட;பU$ 

2 யா73- இ8 
ெவளியிட; 
பU$  

ஒ*. அJல8 அத=- ேமJ 
உ,ள ச:ைதயிJ உ,ள 
YதkKடாள73- 
ெவளியிட;பU$ 

அெமO3க3 -\மகனாக உ,ள 
YதkKடாள73- மKUேம 
ெவளியிட;பU$ 

3 எ&-; 
பK\யலிட; 
பU$ 

அெமO3கா தவிA�த, இதர ப&- 
மா=றக&க,  

 

அெமO3க; ப&- 
மா=றக&களிJ மKU$ 
பK\யலிட; பU$ 

4 
ஒ;<தJ 

இதைன ெவளியிட, அ:நியP 
ெசலாவணி கKU;பாKU 
வாOய�தி* ஒ;<தJ ேதைவ 
இJைல 

இதைன ெவளியிட, அெமO3க; 
பிைணய&க, ம=.$ மா=றக 
இய3கக�தி* ஒ;<தJ ேதைவ.  

5 ெவளியீKU 
வழிYைற 

இைவ, பK\யலிட;பKட 
Yrைமயான எ[ணி3ைக 
உைடய ேநAைம; ப&-களாக 
ெவளியிட;பU$. 

இைவ,சி. அல-களாக 
பிO3க;பKட ேநAைம; 
ப&-களாக ெவளியிட;பU$ 

6 மா=.ைக� 
த*ைம 

உலக$ Yrவ8$ மா=றp\ய8 அெமO3காவிJ மKU$ 
மா=ற�த3க8 
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3. அ:நியP ெசலாவணி மா=. ப�திர�தி* ஏேதI$ 5 சிற;<3 p.கைள 

விவO. 
 

1) இ8, இ:திய நி.ம&க, அயJநாKU ெசலாவணியிJ ெவளியிU$ ஒ7 வைக ப�திர$ 
ஆ-$.  

2) இைவ, கடனMKU;ப�திர&கைள; ேபால பK\யலிட;பKU, அயJநாKU ப&- 
மா=றக&களிJ வியாபார$ ெசQய;பUகி*றன.  

3) இ8 மா=ற�த3க கட*ஆவணமா-$. இதIட* வK\3கான அIமதி உOைம ஆைண 
இைண:தி73-$.  

4) இதைன ைவ�தி7;பவAகH3-, Y* -றி�த விைலயிJ -றி;பிKட எ[ணி3ைகயிJ 
ப&-களாக மா=றி3 ெகா,ளT$ உOைம தர;பUகிற8.  

5) -றி;பிKடகால�தி=- பி*, இைவகைள ேநAைமப&-களாகேவா அJல8 ைவ;< 
இரசதீாகேவா மா=றி3ெகா,ள Y\L$.  

6) இ:த; ப�திர$ jல$ ெபற;பU$ நிதிைய, ெவளி;<ற வணிக3 கட* ெதாடAபாக 
இய=ற;பKU,ள வழிகாKUதJ ெநறி Yைற;ப\ேய பய*பU�த;பட ேவ[U$. 

 

4. அ:நிய ேநர\ YதkK\* ந*ைமகைள விவO. 

       1. ேதசிய வ7மான�ைத உயA�8தJ  

� வளA:8 வ7$ நாUக,, த&களி* ேதசிய; ெபா7ளாதார வளAPசி வ Mத�ைத அதிகO�83 
ெகா,ள, இைவ ெபO8$ உதTகி*றன.  

2 .பதகமான ெசS�8 நிைலைய� தMA�தJ  
� அ:நிய ேநர\ YதkU ஒ7 நாK\=-, அயJநாKU ெசலவாணிகைள; 

ெப=.�த7கிற8. 
� இ8 அ:த நாK\* பாதகமான அயJநாKU ெசS�8 நிைலைய� தMA3க உதTகிற8.  

            3. ெபா7ளாதார Y*ேன=ற�ைத� 8Oத; பU�8தJ  

� அ:நிய ேநர\ YதkU ெதாழிJ�Kப$, <திய ேமலா[ைம�திற*, ச:ைதயிUைக 
திற*க, ஆகியவ=ைற YதkU ெசQL$ நாK\=- ெகா[U வ7கிற8.  

� இைவ, வளA:8 வ7$ நாUகளி* ெபா7ளாதார வளAPசிைய� 8Oத;பU�த 
உதTகி*றன.  

             4. ேவைல வாQ;<கைள உ7வா3-தJ  

� வளA:8 வ7$ நாUகளிJ அ:நிய ேநர\ YதkU, உயAதிற* ேதைவ;பU$ பணிகளிJ, 
ஏராளமான ேவைல வாQ;<கைள உ7வா3-கிற8.  

              5. வரேவ=-$ நாK\J ேபாK\ைய ஊ3-வி�தJ  

� இதைன வரேவ=-$ நாK\J, ஆேரா3கியமான ேபாK\ �ழJ உ7வா-$ வாQ;< 
உ,ள8.  

� இதனாJ, வள7$ நாUகளிJ உ,ள நி.வன&க,, மி-:த ெசயJதிறேனாU$ 
ஆ=றேலாU$ ெசயJபட வாQ;< ஏ=பUகிற8.  

� இதனாJ, �கAேவாAகH3-; பலதர;பKட ெபா7Kக, உயA தர�8ட*, நியாயமான 
விைலயிJ கிைட3க வாQ;< உ,ள8. 
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