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திருநெ�ல்வே	லி மா	ட்ட நொதுத்  வேதர்வுகள்  அரைரயாண்டு நொதுத் வேதர்வு டிசம்ர் 2022 
	கு்பு 12 	ணிக	ியல்  ------	ிரைடகள்

குதி ஒனற்ு 20*1=20

வேகள்	ி
 எண்

	ிரைட
 குறியீடு

   	ிரைட

1  ஆ  நெடய்லர்
2  அ முடிநெ	டுத்தல்
3 இ      குறி இலக்கு வேமலாண்ரைம எம்ிஓ
4  இ    �ீண்ட கால �ிதி
5 ஆ 1992 

6 இ     	ணிக இரசீது ச�்ரைத
7  ஈ    ஆம்ஸ்டர்டான் ங்குச்ச�்ரைத
8  அ   ரஸ்ர �ிதிகள்
9  ஆ     �ிறு	னதர்ைத 	ிட்டு நெ	ளிவேய நெசல்லும்

10  அ  அக	ள
11  ஆ  எதிர்மரைற
12 இ    த்திரங்களின் ச�்ரைத
13  அ  	ாடிகர்ைகயாளர்
14  அ 1960 

15  அ   கட்டு்டுத்த முடியாது
16 இ  தாராளமயமாக்கல்
17  ஆ  	ரவே	ண்டிய ங்கதாயம்
18  அ    மூன்று மாதங்கள்
19  ஈ  தயாரி்பு
20 இ   உரிரைம ங்குகள்

குதி II 7*2=14 வேகள்	ி எண் 30 கட்டாயவேகள	்ி
21.   வேமற்ாரர்ை	 	ீச்சல்ல

          வேமற்ாரர்ை	 	ீச்சல்ல என்து ஒரு உயர் அலு	ல ஒரு உயர் அலு	லரால் திறரைமயாக
     வேமலாண்ரைம நெசய்ய்டும் கீழ் ணியாளர்களின் எண்ணிக்ரைகரைய குறிக்கிறது

22. முக்கிய முடிவு குதிகள்

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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முக்கிய முடிவு குதிகள் என்து அரைம்ின் குறிக்வேகாள்கள் அடி்ரைடயில் முன்னுரிரைம 
அடி்ரைடயில் அரைமக்க்ட்டிருக்கும் ஒரு அரைம்ின் 	லிரைமரைய குறிக்கிறது

23. தி ாம்வே ங்குச்ச�்ரைத
நெங்களூரு ங்குச்ச�்ரைத லிமிநெடட ்
பு	வேனஸ்	ர் ங்கு ச�்ரைத 
நெசனர்ைன ங்கு ச�்ரைத லிமிநெடட ்
வேகாயமப்ுத்தூர் ங்கு ரி	ர்த்தரைன லிமிநெடட்

24. ங்வேகற்று �டித்தல்
ங்வேகற்று �டித்தல் யிற்று	ி்ாளர் இ�்த முரைறயில் த	ியின் சூழ்�ிரைலரைய அல்லது 
த	ியில் �ியமிக்க்ட்ட ாத்திரத்ரைத 	ிளக்கு	ார் அ	ர்கள் எ�்த ஒத்திரைகயும் இல்லாமல் 
ஒதுக்க்டும் ாத்திரங்களில் நெசயல்ட வே	ண்டும ் முன் தயாரித்த முன் தயாரிக்க்ட்ட 
உரைரயாடல்கள் எதுவும் இல்லாமல் ங்வேகற்க வே	ண்டும்

25  மரைறமுக ச�்ரைதயிடுதல்
மரைறமுகமாக 	ிளம்ர்டுத்தி நொருள் அல்லது வேசரை	க்கான 	ிற்ரைனரைய அதிகரித்துக் 
நெகாள	்து ஆம்புஸ் துங்கி இரு�்து ச�்ரைதயிடுதல் என்டும்

26.  காவேசாரைல
காவேசாரைல என்து ஒரு குறி்ிட்ட 	ங்கியர் மீது எழுத்ட்ட வேகட்கும்வோது தர்ட வே	ண்டிய  
ஒரு மாற்றுமுரைற உண்டியல் ஆகும்

27. மகளிர் நெதாழில ்முரைனவே	ார் ச�்திக்கும் சிக்கல்கள்
�ிதி ிரச்சரைன , இயக்கத்தரைட அல்லது கலாச்சார தரைட , கல்	ியறி	ின்ரைம , ஆதர	ின்ரைம 
கடுரைமயான வோட்டி ,  உணர்ச்சிரை	டுதல் ,  வோதிய அனு	மின்ரைம,  சார�்்து 	ாழும் 
கலாச்சாரம்

28 டிஜிட்டல் இ�்தியா 
இதன்மூலம் அரசின் அரைனத்து வேசரை	களும் யனாளிகளுக்கு மினன்ணு முரைறயில் 
	ழங்க்ட்டு 	ருகிறது இதனால் உலக இ�்திய நொருளாதாரம் மின்னணு நொருளாதாரமாக 
மாறி 	ருகிறது உலகநெமங்கும் கிரைடக்கின்ற நொருட்கள ் மற்றும் வேசரை	கரைள மின்னணு 
முரைறயில் எளிதாக நெற முடிகிறது

29 வேமலாண்ரைம இயக்குனர் 
�ிருமத்தின் அதிகட்ச அதிகாரங்கரைளக் நெகாண்ட	ரும் கமந்ெனிரைய 	ழி�டத்த அதிகட்ச 
சுத�்திரமும் உரைடய	ர் வேமலாண்ரைம இயக்குனர் ஆ	ார்

30 கராள் 
ஒரு நொதுக்கூட்டத்தில் கல�்து நெகாள்ள �ிறுமத்தின் உறு்ினர்களால் �ியமிக்க்டும் �ர ்
ஆ	ார் 
கராரைல �ியமிக்கும் ஆரைண த்திரதர்ைதயும ்கலாள் எனற் நெசால் உணரத்்தும் 
கராள் நொதுக்கூட்டத்தில் கல�்து நெகாள்ளலாம் ஆனால் கருத்து கூறியும் உரிரைம 
அ	ருக்கு இல்ரைல

குதி III 7*3=21 வேகள்	ி எண் 40 கட்டாயவேகள்	ி
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முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com
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31 ணியமர்த்தலின் முக்கியத்து	ம ்
ணியாளர்கரைள வேதர்வு நெசய்தல் மறற்ும் அ	ர்களது திறரைமகவ்ேகற் ணியிடம் ஒதுக்கீடு 
நெசய்தல் வோன்ற நெசயல்ாடுகரைள உள்ளடக்கியது 
சுருங்க கூறினால் நொருத்தமான �ர்கரைள நொருத்தமான வே	ரைலக்கு அமத்துதல் என்ற 
நெசயரைல குறி்தாகும்

32 இ�்தியா	ில் �ிதிச் ச�்ரைதயின் 	ரைர எல்ரைல 
இ�்தியா	ில் �ிதிச்ச�்ரைத ஆனது தனி �ர்களுக்கு 	ி	சாயத் துரைறகளுக்கு கா்ீடு 
�ிறு	னங்களுக்கு 	ங்கிகளுக்கு நெதாழில்துரைறகளுக்கு வேசரை	 துரைறகளுக்கு மற்றும் 
அரசுக்கு �ிதி உத	ிகரைள 	ழங்குகிறது 
�ிறு	னம் தங்களுக்கு வேதரை	யான குறுகிய மறற்ும் �ீண்ட கால �ிதிரைய �ிதி சார்�்த 
மூலமா 	ருகிறது 
�ிதி ச�்ரைத ஒட்டுநெமாத்த நொருளாதார வேமம்ாட்டுக்கு உதவுகிறது

33 மூல தான ச�்ரைதயின் இரண்டு ணிகள் 
1.  வேசமி்பு மறற்ும் மூலதன உரு	ாக்கம் மூலதன ச�்ரைதயானது தனி�ர் �ிறுமங்கள் மற்றும் 
அரசிடமிரு�்து வேசமிப்ுகரைள திரட்டி ல்வே	று 	ரைகயான த்திரங்களில் முதலீடு நெசய்ய 
உதவுகிறது
2  உடனடி மறற்ும் நெதாடர்ச்சியான ங்குச்ச�்ரைத த்திரங்கரைள 	ாங்கு	ர்கள் மற்றும் 
	ிற்	ர்களுக்கு ஒரு 	சதியான ரைமயத்ரைத ங்கு மாற்றகம் 	ழங்குகிறது வேமலும் 
த்திரங்களுக்கு அதிக �ீர்ரைம தன்ரைமரைய தன்ரைமயும் உரு	ாக்கிறது தனர்ைமரையயும்

34 ண ச�்ரைதயில் ஈடுடும் ங்வேகற்ாளர்கள் 
லவ்ே	று �ாடுகளின் அரசுகள்,  	ணிக 	ங்கிகள்,  நொதுமக்கள்,  கா்ீடு �ிறு	னங்கள்,  
மா�ில அரசுகள், நொதுத்துரைற 	ங்கிகள்

35 மனித 	ளத்தின் முக்கியத்து	ம் 
அரைனத்து 	ளங்களுக்கும் மனித 	ளவேம மூலவேம மனித 	ளத்தின் மூலவேம திறம்ட 
யன்டுத்த்டுகிறது 
அரைனத்து உற்த்தி காரணிகரைளயும் மனித 	ளம் �ிர்	கிக்கிறது

 யிற்சி மற்றும் அி	ிருத்தி திட்டங்கள் மூலம் மனித 	ளங்களின் திறரைன வேமம்டுத்த 
முடியும்

36 ச�்ரைதயிடுரைக கலரை	  என்து ற்றி �ீ	ீர் அறி	து
 ச�்ரைதயிடுரைக கலரை	 மூலம ்�ிறு	னம் தனது நுகர்வே	ார்கரைள குறிரை	த்து அதன் மூலம ்
இலாம் ஈட்டு	வேத ஆகும் அதத்ரைகய ச�்ரைதயடுரைக கலரை	 �ான்கு கூறுகரைள நெகாண்டது 
அரை	 நொருள் கூறுகள் ,	ிரைல கூறுகள ்,இடம் கூறுகள ்& 	ிற்ரைன வேமம்ாட்டு கூறுகள்

37 நுகரவ்ே	ாரியல ்முக்கிய சட்டங்கள் 
அத்தியா	ிசிய நொருள் துக்கு	ரைத தரைட நெசய்ய அத்யா	சிய நொருள் சட்டம் 1955  
இயற்ற்ட்டது 
உணவு் நொருட்கள் கல்டம் நெசய்	ரைத தடுக்க உணவு் நொருள ்கல்ட சட்டம் 1954 இல் 
உரு	ாக்க்ட்டது 
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முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
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எரைட குரைறவு மற்றும் அளவு குரைறாடுகரைள தடுக்க எரைட மற்றும ்அளவுகள் சட்டம் 1958 ல் 
உரு	ாக்க்ட்டது

38 வேதசிய ஆரைணயத்தின் உறு்ினர்கள் 
வேதசிய ஆரைணயதத்ில் ஐ�்து உறு்ினர்கள் இருக்க வே	ண்டும். அதில் ஒரு	ர் �ீதித்துரைறரைய 
சார�்்த	ராக இருக்க வே	ண்டும். 
மற்ற �ான்கு உறு்ினர்கள் ிற துரைறகளில் அறிவு ஆற்றல ் அனு	ம் நெற்ற	ராக இருக்க 
வே	ண்டும் 
இ�்த அரைம்ில் ஒரு நெண ்உறு்ினர் இருக்க வே	ண்டும்

39 உலகமயமாக்களின் ஏவேதனும் மூன்று தாக்கங்கள் 
ன்னாட்டு �ிறு	னங்களின் நொருட்கரைள 	ாங்கவும் 	ிற்கவும் முடிகிறது 
நெ	ளி�ாட்டு �ிறு	னங்களின் 	ருரைக மூலம ்வே	ரைல	ாய்்பு அதிகரிக்கிறது 
உற்த்தியில் உயர ்நெதாழில்நுட்த்ரைத யன்டுத்தி நொருட்கரைள தரைடயில்லாமல் கிரைடக்கச் 
நெசய்கிறது

40 ல்வே	று 	ரைகயான முன்னுரிரைம ங்குகள் 
1 ஒருங்கிரைண�்த முன்னுரிரைம ங்குகள்

 அரைனத்து ங்காதாய �ட	டிக்ரைககள் ஒரு சிற்ான முரைறயில் நெசலுத்தி இறுதி 
	ரைரயிலும் குறி்ிட்ட காலம் முடியும் 	ரைர யன்டுத்த்டும் மீதத்து 
2.முனன்ுரிரைம ங்குகள் 

ஒரு �ிரைலயான காலம் அல்லது த	ரைண �ாள் முடி�்து திரும்் நெறக்கூடிய ங்குகள் 
வேமல்தகு முன்னுரிரைம ங்குகள் ஆகும் 
3.மாற்றக்கூடிய முன்னுரிரைம ங்குகள் 
ஒரு குறி்ிட்ட காலம் கழித்து முன்னுரிரைம ங்குகரைள வே�ர்ரைம ங்குகளாக மாற்றிக் 
நெகாள்ளக் கூடியதாகும்

குதி IV 7*5=45 
41 அ)    வேமலாண்ரைமயின் அடி்ரைட கருத்துகரைள 	ி	ரி. (  ஏவேதனும் ஐ�்து)

 அறி	ின் நெதாகு்பு
       தற்வோது வேமலாண்ரைம வேமலாண்ரைமயானது சிற்பு 	ாய்�்த வேமலாண்ரைம

       வேகாட்ாடு மற்றும் தத்து	த்ரைத உரு	ாக்கியுள்ளது வேமலும் அதன் அரைனத்து
       �ாடுகளிலிரு�்து அரைனத்து �ாடுகளிலும் வேமலாண்ரைம இலக்கியம் 	ளர்ச்சி அரைட�்துள்ளது

 வேமலாண்ரைம கரு	ிகள் 
       கணக்கியல் 	ணிகச் சட்டங்கள் உள	ியல் புள்ளியல் நொருளியல் தரவு

     நெசயலாக்கம் என வேமலாண்ரைம கிரைளகள் 	ிரி	ரைட�்துள்ளன
 தனி்ாட்ிரிவு

     ல்வே	று உயர்கல	்ி �ிறு	னங்களும் ல்கரைலக்கழகம் ல்கரைலக்கழகங்களும்
       வேமலாண்ரைம கல்	ிரைய தனி ாட் ிரி	ாக அங்கீகாரம் அளித்திருக்கிறது

  சிற்பு ஈடுாடு
      	ணிகத்ரைத சிற்ாக �ிர்	கிக்க வேமலாண்ரைமயில் உயர்கல்	ி தகுதியும்

      முரைறயான யிற்சியும் நெறற்	ர்கள் நெற்ற	ர்கரைள வேதர்�்நெதடுத்து ணியில்
 அமர்த்த்டுகிறார்கள்

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com
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Private Key

 �டத்ரைத 	ிதி 
      நுகரவ்ே	ார்கள் ஊழியர்கள் நொதுமக்கள் அல்லது சமுதாயம் வோன்ற	ற்றிற்கு

       	ணிக வேமலாண்ரைம ஆறற் வே	ண்டிய சமூக் நொறு்புணர்வுகரைள 	ிற்ரைனயாளர்கள்
        அரைட�்திருக்க வே	ண்டும் தற்வோது 	ாங்குவே	ார் ஜாக்கிரரைத என்ற வேகாட்ாட்டிற்கு திலாக

      	ிற்	ர் ஜாக்கிரரைத எனற் வேகாட்ாடு ச�்ரைத �ரைடமுரைறகரைள தீர்மானிக்கிறது

41.ஆ)  நெசியின் ணிகள்  (  ஏவேதனும் ஐ�்து)
i)        வோதுமான கல்	ி மற்றும் 	ழிகாட்டல்கள் மூலம் முதலீட்டாளர்களின் �லன்கரைள

 ாதுகாத்தல்
ii)      ங்குச்ச�்ரைதகளின் 	ியாாரத்ரைத ஒழுங்குடுத்தல் மற்றும் கட்டு்டுத்துதல்
iii)       ங்கு 	ர்தத்கத்தில் ஈடுடும் இரைடத்தரகர்களின் நெசயல்ாடுகள் நெசயல்ாடுகரைள

 ஒழுங்குடுத்துதல்
iv)      த்திரங்களின் உள்	ழி 	ரத்்தகத்ரைத தரைட நெசய்தல்
v)     மத்திய அரசால் 	ழங்க்டும் நெசயல்ாடுகரைள நெசய்தல்

42 அ)     ங்குச்ச�்ரைதயின் தன்ரைமகரைள 	ி	ரி  (  ஏவேதனும் ஐ�்து)
  த்திரங்களுக்கான ச�்ரைத
      �ிறுமங்கள் மற்றும் அரசுக்கு இரைணயான �ிறு	னங்களின் த்திரங்கரைள

   	ாங்க்ட்டு 	ிற்ரைன நெசய்ய்டுகிறது
   மறு 	ிற்ரைன த்திரங்களுக்கான ச�்ரைத 

       �ிறு	னங்களால் ஏற்கனவே	 நெ	ளியிட்ட்ட ங்கு த்திரம் மற்றும் கடனீட்டு
    த்திரங்கரைள 	ாங்கி மறு	ிற்ரைன நெசய்கிறது

  த்திர 	ர்தத்கத்ரைத ஒழுங்குடுத்துதல் 
        த்திர 	ர்தத்கத்தில் ஈடுட்டிருக்கும் ங்கு மாற்றக உறு்ினர்கள் மற்றும் தரகர்கள்

       ஆகிவேயார் த்திரங்கரைள 	ர்த்தகம் நெசய்	தற்கு வேதரை	யான 	சதிகரைள 	ழங்குகிறது
  ட்டியலிட்ட்ட த்திரங்கரைள ரைகயாளுதல் 

        ங்கு மாற்றகத்தின் அலு	ல் ட்டியல் திவு நெசய்ய்ட்டியலில் திவு நெசய்ய்ட்ட
      த்திரங்கரைள மட்டுவேம 	ாங்கி 	ிற்க அனுமதி அளிக்கிறது

   ங்கு மாற்றத்தில் ஈடுடும் உறு்ினர்கள் 
      ங்கு மாறற்த்தில் வேமற்நெகாள்ள்டும் அரைனத்து �ட	டிகர்ைககளும் ங்கு மாற்றத்தால்

       அங்கீகரிக்க்ட்ட தரகர்கள் மறற்ும் உறு்ினர்களால் மட்டுவேம வேமற்நெகாள்ள்டும் உறு்ினர்
      அல்லாத எ	ரும் ங்கு மாற்றத்தின் 	ர்த்தகத்தில் ஈடுட முடியாது

42 ஆ)            ணி 	ழி யிற்சிக்கும் ணி 	ழியறற் யிற்சி முரைறக்கு உள்ள வே	றுாடுகள் யாரை	
அடி்ரைட   ணி	ழி யிற்சி  ணி	ழியற்ற யிற்சி

 	ிளக்கம்    ணியாளர் உண்ரைமயான வே	ரைலச்
    சூழலில் வே	ரைல புரி�்து நெகாள்கிறார்

 வே	ரைலரைய  புரி�்து நெகாள்கிறார்

    ணியாளர் ணி சூழலுக்கு நெ	ளிவேய
  யிற்சி நெறுகிறார்

 நெசலவு     குரைற	ான நெசலவு முரைற   அதிகமான நெசலவுமுரைற

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109

Private Key

 இடம்    வே	ரைல இடத்திவேலவேய யிற்சி
 அளிக்க்டுகிறது

    வே	ரைல இடத்திற்கு நெ	ளிவேய யிற்சி
 அளிக்க்டுகிறது

 நொருத்தம்    உற்த்தி நெசய்யும் அரைம்புகளுக்கு
 நொருத்தமான முரைற

   வேமலாண்ரைம நெசய்யும் �ிறு	னங்களுக்கு
  நொருத்தமான முரைற

 அணுகுமுரைற   �ரைடமுரைற அணுகுமுரைற   வேகாட்ாட்டு அணுகுமுரைற

43 அ)       ஆட்வேசர்்பு முரைறயில் சமீ கால் வோக்குகரைள 	ிளக்குக
I.) புறத்திற�ீட்டல்

      ஆட்சியர் ணியிரைன வேமற்நெகாள்ள வேசரை	 கட்டணம் 	ழங்கும் �ிறு	னங்களின்
         	ிணண்்ங்கரைள குரைற�்து நெசய்து கூராய்�்து குரைறவு நெசய்து சரியான ணிக்கு சரியான �ரைர

      வேதர்�்நெதடுத்து நெகாடுக்கும் ணியிரைன புற�ீட்டல் �ிறு	னங்கள் நெசய்கின்றன
    ஆட்வேசர்்பு நெசயல்ாட்டில் உள்ள பூரத்திறனீட்டல் டி�ிரைலகள ்

1    வேதரை	கரைள புரி�்து நெகாள்ளுதல் 2     	ிளம்ரம் மறற்ும் மூலம் 3   திரைரயிடல் 4 கூர�்்தாய்வு
 சரிார்த்தல் 5      சுய	ி	ர சரிார்்பு சுய 	ி	ர சமர்்ி்பு 6    வே�ர்முகம் நெசயலம்ுரைற கருத்தரி்பு 7 வேதர்வு

  மற்றும் ினந்ெதாடர்தல்
II)       புறம்ான திறன் மற்றும் ஆற்றல் நெகாண்ட �ரைர வே	டர்ைடயாடு	து

      �ிறு	னங்கள் தங்களுக்கு தங்களது நெசா�்த ணியாளர்களுக்கு யிற்சி மற்றும்
        வேமம்ாடுகள் 	ழங்கு	தற்கு திலாக வோட்டி �ிறு	னங்களில் உள்ள ணியாளர்களுக்கு �ிதி மற்றும்

        �ிதி சாரா சலுரைககரைள கூடுதலாக 	ழங்கி 	ழங்கி அ்ணியாளர்கரைள க	ர்�்து ணியில்
       அமர்த்துகிறது இதரைனவேய க	ர்தல் அல்லது திறரைமயான	ர்கரைள வே	ட்ரைடயாடுதல் என்கிவேறாம்

ஆ)        ாரம்ரிய ச�்ரைதயிடுரைக எ	்	ாறு மின் ச�்ரைதயிடுரைகயி இரு�்து வே	றுடுகிறது
  மின் ச�்ரைத்டுத்துதல்  ாரம்ரிய ச�்ரைத்டுத்துதல்

    நொருட்கள் வேசரை	கள் மிக 	ிரைர	ாக குரைற�்த
 நெசல	ில் வேமம்டுத்த்டும்

   நொருட்கள் வேசரை	கரைள மிக தாமதமாகவும்
     அதிக நெசல	ில் தான் வேமம்டுத்த முடியும்

     உலக அள	ில் மிக 	ிரைர	ில் மிக எளிதாக
   நொருள்கரைள வேமம்டுத்தி ச�்ரைதயிட முடியும்

    அ	்	ளவு எளிதாக உலக அள	ில் நொருட்கரைள
 வேமம்டுத்த முடியாது.   காலமும் நெசலவும்

அதிகமாகும்
     	ணிக �ிறு	னங்கள் மிகக் குரைற�்த அளவு

    மனித 	ளத்துடன் நெதாழிரைல 	ிரிவு டுத்தலாம்
     நெதாழிரைல 	ிரிவு டுத்த அதிக அளவு மனித

  	ளம் வேதரை	்டுகிறது
     ஆண்டு முழு	தும் 	ார ஏழு �ாட்கள் 24  மணி
    வே�ரமும் குரைற�்த மனித சக்தியுடன் ச�்ரைதயிட

முடியும்

     ஆண்டு முழு	தும் 	ார ஏழு �ாட்கள் 24  மணி
  வே�ரமும் ச�்ரைதயிட முடியாது

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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Private Key

44 அ)    	ிதி	ிலக்கு வேமலாண்ரைமயின் �ன்ரைமகள்
1)    இது வேமலாளர்களின் வே�ரத்ரைத வேசமிக்கிறது
2)         இது முக்கிய ிரச்சரைனகரைள �ிர்	ாகி்தில் க	னம் நெசலுத்துகிறது க	னங்கரைள
நெசலுத்துகிறது
3)    இது அதிகார கிர்	ிரைன எளிரைமயாக்குகிறது
4)           இது முக்கியம் அல்லாத தக	லில் இரு�்து முக்கியமான தக	ரைல ிரிக்கும் ஒரு
நெதாழில்நுட்மாகும்
5)       முக்கியமான சிக்கல்கரைளக் கண்டறி	தன் மூலம் 	ாய்்புகரைளயும் அச்சுறுத்தல்கரைளயும்

    வேமலாண்ரைம எச்சரிக்ரைகயாக ரை	த்திருக்க இது உதவுகிறது
6)       	ிதி	ிலக்கு வேமலாண்ரைம முடிவுகரைள �ிரண்யிக்கும் சிற�்த அளவுவேகாலாக 	ிளங்குகிறது

      இது குறிக்வேகாள்கள் நெசயல்திறன் மதி்ீட்டில் யனுள்ளதாக இருக்கிறது உள்ளது
44 ஆ)      முதல்�ிரைல ச�்ரைதக்கும்இரண்டாம் �ிரைல ச�்ரைதக்கும் உள்ள வே	றுாடு 

அடி்ரைட   முதல்�ிரைலச் ச�்ரைத  இரண்டாம்�ிரைலச் ச�்ரைத
நொருள்     இது புதிய ங்குகளுக்கான ச�்ரைத   இது ஏற்கனவே	 நெ	ளியீடு

  நெசய்ய்ட்ட ங்குகளுக்கான ச�்ரைத
நெகாள்முதலின்

 	ரைககள்
வே�ரடி மரைறமுகம்

 த்திர 	ிற்ரைன    ஒவேர ஒருமுரைற �ரைடநெறும்   லமுரைற �ரைடநெறும்
 	ாங்குதல் மற்றும்

	ிற்ரைன
 �ிறுமங்கள் மற்றும்
  முதலீட்டாளர்களுக்கு இரைடவேய

  இது முதலீட்ட	ர்களுக்கு இரைடவேய
 மட்டும் �ரைடநெறும்

 ங்குகரைள 	ிற்தன்
 மீதான ஆதாயம்

 நெறும் �ர்

�ிறுமம் முதலீட்டாளர்கள்

இரைட�ிரைலயர்கள்   இரைட�ிரைலகள் ஒ்பூர்த்தியாளர் தரகர்கள்
	ிரைல   �ிரைலயான 	ிரைல    வேதரை	 மறற்ும் அரைழ்ரை நொறுத்து

மாறும்
 அரைம்பு வே	றுாடு   குறி்ிட்ட பு	ியியல் வே	றுாடு

 இல்ரைல
   இதற்கு புற அரைம்பு உள்ளது

45 அ)    நுகர்வே	ாரின் கடரைமகரைள 	ிளக்குக (  ஏவேதனும் ஐ�்து)
1)      தரமான நொருட்கரைள �ியாயமான 	ிரைலயில் 	ாங்குதல்

         நொருள்கரைள் ற்றி முழுரைமயான அறிவுடன் அதன் 	ிரைல தரம் மற்றும் அதன் அரைனத்து
        	ி	ரங்கரைளயும் அ�்த் நொருள் அ�த் நொருரைள 	ாங்கு	தற்கு முன் நெதரி�்து நெகாள்ள

      வே	ண்டியது நுகரவ்ே	ாரின் முக்கிய கடரைமயாகும் நொருட்களின் எரைடரையயும்
2)     நொருள்களின் எரைடரையயும் அளரை	யும் உறுதி நெசய்தல்

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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       	ியாாரிகள் நெரும்ாலும் �ியாயமற்ற எரைடகள் மற்றும் வேமாசடி �ட	டிக்ரைககள் மூலம்
        நுகரவ்ே	ாரைர ஏமாற்றுகின்றனர் நுகரவ்ே	ார் என்	ர் சரியான எரைட மற்றும் சரியான அள	ிலான
       நொருட்கரைள நெறுகிவேறாம் என்ரைத உறுதி நெசய்து நெகாள்ள வே	ண்டும்

3 )     	ி	ர அட்ரைடரைய க	னமாக டித்தல்
       நொருள்களின் மீது ஒட்ட்ட்டுள்ள 	ி	ர அட்ரைடரைய முழுரைமயாக டிக்க வே	ண்டியது

     நுகரவ்ே	ாரின் கடரைமயாகும் நொருளின் 	ி	ரங்கள் சரியானதாகவும் முழுரைமயாகவும்
     முழுரைமயாகவும் மற்றும் உணர்ைமயாகவும் இருக்க வே	ண்டும்

4)        த	றான மற்றும் க	ர்ச்சிகரமான 	ிளம்ரங்கள் குறித்து எச்சரிக்ரைகயுடன் இருதத்ல் 
     	ிற்ரைனயாளர்கள் நெரும்ாலும் நொருட்கள் மீதான க	ர்ச்சிகரமான 	ிளம்ரங்கள்

       	ிளம்ரங்கரைள நெசய்கின்றனர் எனவே	 இத்தரைகய வேமாசடி 	ிளம்ரம் 	ிளம்ரங்களால் த	றாக
      புரி�்து நெகாண்டு ஏமாறாமல் இரு்வேத நுகரவ்ே	ாரின் தரைலயாய கடரைமயாகும்
5)  த	றான திட்டங்கள்

    நெரும்ாலும் 	ிளம்ரங்கள் க	ர்ச்சிகரமாகவும் உணர்ச்சிகரமாக உணர்ச்சிகரமாகவும்
      யன்டுத்த்டுகின்றன அரை	கள் ஏமாறற்ு ஏமாற்றும் 	ரைகயிலும் த	றாகவும் இரு�்து

       நுகரவ்ே	ார்கரைள 	ழி�டத்தலாம் நுகரவ்ே	ார் எ்வோதும் க	ர்ச்சி க	ர்ச்சிகரமான 	ிளம்ரங்கள் மீது
    எச்சரிக்ரைகயாகவும் த	றான 	ிளம்ரங்கரைள த	ிர்க்கவும் வே	ண்டும்

6)     நெராக்க இரசிரைத உறுதி நெசய்தல்
7)      புகழ்மிக்க கரைடகளில் இரு�்து நொருட்கரைள 	ாங்குதல்
8)    தரமான நொருட்கரைள 	ாங்குதல்

45 ஆ)    இயக்கு�ரின் தகுதிகள்
i)     சரியான மன�ிரைல உரைடய	ராக இருக்க வே	ண்டும்
ii)        �ிறுமச் நெசயல்முரைற புத்தகத்தில் குறி்ிட்டுள்ள தகுதி ங்குகள் நெற வே	ண்டும்
iii)        ஒரு தனி �ர் மட்டுவேம இயக்கு�ராக இருக்க முடியும்
iv)     �ல்ல �ிதி�ிரைல உரைடய	ராக இருக்க வே	ண்டும்
v)        �ீதிமன்றத்தால் குற்ற	ாளி என அறி	ிக்க்டாமலும் தண்டிக்க்டாமலும் இருக்க
வே	ண்டும்

46 அ)       	ியாாரதத்ின் நுண்ணியச் சூழல் காரணிகரைள 	ிளக்குக (  ஏவேதனும் ஐ�்து)
1   �ிதி அளி்	ர்கள்

         கடவேனட்டு த்திரதாரர்கள் மற்றும் �ிதி �ிறு	னங்கள் 	ணிகம் 	ணிகம் சிற�்த முரைறயில் இயங்க
         முக்கிய ங்கு ரை	க்கிறார்கள் அ	ர்களின் �ிதிக் நெகாள்ரைககள் இடம் ற்றிய அணுகுமுரைற மற்றும்
     �ிதிசாரா அரைம்புகளின் ங்குகள் முக்கியமாக உள்ளது

2   சரக்கு 	ிற்ரைனயாளர்கள்
       எ�்த ஒரு அரைம்ிலும் மூல்நொருட்கள் மறற்ும் இதர உள்ளீடுகள் 	ழங்கு	ர்கள்

     முக்கியமான	ர்கள் ஆ	ர் 	ிற்ரைனயாளர்களிடமிரு�்து நெற்டும் நொருட்கள் உற்த்தியில்
   நெதாடர்ச்சியான நெசயல்ாட்ரைட நெகாண்டுள்ளது

3   ச�்ரைதயிடுரைக இரைட�ிரைலகள்
      உற்த்தி நெசய்ய்ட்ட நொருட்கரைள நுகர்வே	ாரிடம் நெகாண்டு வேசர்க்க 	ிற்ரைனயாளர்கள்

     வேதரை	்டுகிறார்கள் இ	ர்கள் உற்த்தியாளரைரயும் நுகர்வே	ாரைரயும் இரைணக்கும் ாலமாக
 நெசயல்டுகிறார்கள்

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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4  	ாடிக்ரைகயாளர்கள்
      ஒரு 	ியாாரத்தின் வே�ாக்கம் என்து அதன் 	ாடிக்ரைகயாளர்களின் வேதரை	கரைள

       �ிரைறவே	ற்று	தாகும் 	ாடிக்ரைகயாளவேர 	ணிகத்தின் மன்னராக இரு�்து ஒரு 	ணிகத்தின் நெ	ற்றி
  வேதால்	ிகரைள தீர்மானிக்கினற்னர்

5 வோட்டியாளர்கள் 
         உளள்ூர் வேதசிய மறற்ும் உலகளா	ிய அள	ில் ஒவேர மாதிரியான நொருட்கரைள லவ்ே	று �ிறு	னங்கள்

       தயாரி்தால் �ிறு	னங்கள் லவ்ே	று �ிரைலகளில் வோட்டியிடக்கூடிய �ிரைல ஏற்டுகிறது இதனால்
       சூழ்�ிரைலக்கு தகு�்த	ாறு நெதாழில் யுதத்ிகரைள �ிறு	னங்கள் மாறற் வே	ண்டியது அ	சியம்

ஆகிறது
46 ஆ)     நெசலுத்தகு வேமல் எழுதுதல் அடி்ரைட கூறுகள் 

1        மாற்றுமுரைற ஆ	ணத்தின் வேமல் முக்ில் ரைமயினால் எழுத்ட வே	ண்டும் நென்சிலால்
 எழுதக்கூடாது

2          வேமல் எழுது	ர் தாம் இயல்ாக ரைகநெயா்ம் இடு	து வோனவ்ேற வேமநெலா்ம் இட வே	ண்டும்
     வேமல் எழுத வே	ண்டும் வேமல் எழுதத்ில்

3           வேமல் எழுத்தில் உள்ள நெயரும் ரைகநெயா்மும் ஒவேர மாதிரி இருக்க வே	ண்டும் ஒவேர
   மாதிரியாக இருக்க வே	ண்டும்

4       ஆ	ணத்தின் முழு மதி்ிற்கு வேமல் எழுத்டல் வே	ண்டும்
5           எழுது டிக்க நெதரியாத	ர்கள் தனது இடது ரைகயின் நெரு	ிரல் வேரரைக குறிரைய இட்டால்

வோதுமானது

47 அ)        நெதாழில் முரைனவே	ார்க்கும் அகத் நெதாழில் முரைனவே	ா முரைனநெ	ார்க்கும் உள்ள வே	றுாடுகள்
(  ஏவேதனும் ஐ�்து)  
 
அடி்ரைட  நெதாழில் முரைனவே	ார்    அக நெதாழில் முரைனவே	ார்
சி�்தரைன   நெதாழில் முரைனவே	ார் தரைடயற்ற

 சி�்தரைன உரைடய	ர்
  அகதந்ெதாழில் முரைனவே	ார் ஒரு
  �ிறு	னதத்ின் உள் நெசயல்ாடுகள்

  தன்னிச்ரைசயான உள் நெசயல்டும்
 தன்னிச்ரைசயான சி�்தரைனயாளர்

 சார்பு �ிரைல  தனன்ிச்சியான �ர்   நெதாழில் முரைனவே	ாரைர சார�்்திரு்ார்
�ிதி
திரட்டுதல்

    தன் நெசா�்த முயற்சியில் �ீதி திரட்ட
வே	ண்டும்

    இ	ருக்கு �ிதி திரட்டும் நொறு்ில்ரைல

 நெ	குமதி    இ	ர் இலாம் என்ற நெ	குமதி
 நெறுகிறார்

   இ	ர் ஊதியம் எனற் நெ	குமதிரைய
 நெறுகிறார்

 இடர்ஏற்றல்   நெதாழிலின் உரிரைமயாளராக இரு�்து
  நெதாழிலில் அரைனத்து இடங்கரைளயும்

 ஏற்கிறார்

   நெதாழிலில் ஏற்டும் இடர்களுக்கு இ	ர்
 நொறு்வேற்க மாட்டார்

       

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109

Private Key

47 ஆ)         அரசின் நெதாழில் முரைனவே	ார் வேமம்ாட்டு வேமம்ாட்டு திட்டங்கள் ஐ�்து 	ிளக்குக
1    ஸ்டார்ட் அ் இ�்தியா

        நெதாடக்க �ிரைலயில் உள்ள நெதாழில்களுக்கு ஆவேலாசரைன 	ழங்கு	து 	ளர்்து ஆதரவு அளி்து
      வோன்ற �ட	டிக்ரைககள் மூலம் அ	ற்ரைற 	ளர்க்கும் வே�ாக்கத்திற்காக 2016    ஆம் ஆண்டு ஜன	ரி

   மாதம் இத்திட்டம் நெதாடங்க்ட்டது
2    இ�்தியா	ில் தயாரி்பு திட்டம்

     இ�்தியாரை	 ன்னாட்டு உற்த்தி ரைமயமாக மாறற் 2014      ஆம் ஆண்டு நெச்டம்ர் மாதம் இத்திட்டம்
      உரு	ாக்க்ட்டது உலகம் முழு	தும் உள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு அரைழ்பு 	ிடுக்க்ட்டு

        இ�்தியாரை	 ஒரு ன்னாட்டு உற்த்தி ரைமயமாக மாற்ற இத்திட்டம் உரு	ாக்க்ட்டது
3     அடல் புதுரைம புகுத்தல் திட்டம்

       ன்னாட்டு தளத்திற்கு இணக்கமான முரைறயில் புதுரைமயான நொருட்கரைள 	டி	ரைம்து மற்றும்
         நெதாழில் முரைனரை	 ஊக்கு	ித்து அரைத 	ளர்்து என்ற வே�ாக்கத்துடன் அடல் புதுரைம திட்டம்

 உரு	ாக்க்ட்டது
4        நெண்களுக்கான யிற்சி மற்றும் வே	ரைல 	ாய்்பு திட்டத்திற்கான ஆதரவு

        ஊரக்குதியில் உள்ள நெண்களுக்கு முரைறயாக யிற்சி 	ழங்கி வே	ரைல	ாய்்ரை ஏற்டுத்தி தரும்
       வே�ாக்கத்வேதாடு மகளிர் மற்றும் சிறார் அரைமச்சகம் இத்திட்டத்ரைத இத்திட்டத்ரைத நெசயல்டுத்தி

 	ருகிறது
5   இலக்குமுரைற இ�்தியா
      அரசின் அரைனத்து வேசரை	களும் மின்னணு முரைறயில் 	ழங்க்டு	தற்காக இத்திட்டம்

     உரு	ாக்க்ட்டது உலநெகங்கிலும் கிரைடக்கக்கூடிய நொருட்கரைளயும் வேசரை	கரைளயும் மக்கள்
   மின்னணு முரைறயில் நெறு	தற்கு உதவுகிறது

 குறி்பு
        வேமற்காண் 	ிரைடகள் கூகுள் ரைட்ிங் மூலமாக தயாரிக்க்ட்டது த	றுகள் இரு�்தால் திருத்திக்

நெகாள்ளவும.்............

ம மதன்குமார்  M.Com,M.Phil,B.Ed,SET,MBA

முதுகரைல 	ணிக	ியல் ஆசிரியர்
அரசு வேமல்�ிரைல்ள்ளி ணகுடி-627109
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Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com
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