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2 kjpg;bgz; tpdh tpilfs; 

1. மநாண்மந ன்ால் ன் ? 

 மநாண்மந ன்து நற்யர்களின் முனற்சி நற்றும் 

எத்துமமப்புடன் மாக்கங்கம ய்தும் எரு கமனாகும். 

2. மநாண்மநக் கருவிகமப் ட்டினலிடுக. 

 கணக்கினல்  யணிகச் சட்டங்கள் 

 உவினல்   புள்யினல் 

 பாருளினல்  தபவு பசனாக்கம் 

3. அதிகாபம் ன்தன் பாருள் தருக. 

 அதிகாபம் ன்து எரு அலுயர் தன் கீழ்ணினார்களுக்கு 

ஆமணயிடும் உரிமநமனக் குறிக்கின்து. 

4. மநற்ார்மய வீச்பசல்ம ன்தன் பாருள் னாது ? 

 உனர் அலுயபால் திமநனாக மநாண்மந பசய்னப்டும் 

கீழ்ப்ணினார்களின் ண்ணிக்மகமன மநாண்மநயின் 

வீச்பசல்ம ஆகும். 

5.  திட்டமிடுதல் ன்ால் ன் ? 

 திட்டமிடுதல் ன்து யருங்கா மதமயகமப் பூர்த்தி 

பசய்யதற்கா எரு ஆக்க பூர்யநா நதிப்பீடு ஆகும். 

6.  மநாண்மநயின் துமணப் ணிகம ட்டினலிடுக ? 

 புதுமநப்டுத்துதல்  பிபதிநிதித்துயம் 

 முடிபயடுத்தல்   தகயல் பதாடர்பு 

7. திட்டமிடுதலுக்கு னன்டுத்தப்டும் ாபம்ரின மபநாழி ன் ? 

 பசனல்டுத்துயதற்கு முன் நீங்கள் சிந்தியுங்கள் 

 ஆமம் பதரினாநல் காம விடாதீர்கள் ன் ாபம்ரின 

மபநாழிகளில் சி. 

8. குறியிலிக்கு மநாண்மநயின் மதனும் இபண்டு ன்மநகமக் 

 குறிப்பிடுக. 

 எட்டு பநாத்த அமநப்பில் மநார்களுக்கா ங்கிமப் 

புரிந்து பகாள் உதவுகிது. 

 திட்டமிடலுக்கா மதமயமனயும் அதன் ாபாட்டுதமயும் 

மநார்கள் அங்கீகரிக்க உதவுகிது. 

 

 

9. முக்கின முடிவுப் குதி ன்ால் ன் ? 

 எரு அமநப்பின் யலிமநமனக் குறிப்து முக்கின முடிவுப் 

குதினாகும். 

10. உடடிச் சந்மத ன்ால் ன் ? 

 ஆயணங்கம யமங்கலும் பபாக்கம் பறுதலும்       

உடடினாக மடபறும் சந்மத உடடிச் சந்மத ஆகும்.  

11. கடன் சந்மத ன்ால் ன் ? 

 கடன் கருவிகம யர்த்தகம் பசய்யதற்கா நிதிச் சந்மத  

கடன் சந்மத ஆகும்.  

12.  இபண்டாம் நிமச் சந்மதயில் விம வ்யாறு  

      நிர்ணயிக்கப்டுகிது ? 

 மதமய நற்றும் அளிப்மப் பாறுத்து  இபண்டாம் நிமச் 

சந்மதயில் விமனாது நிர்ணயிக்கப்டுகிது. 

13. மூதச் சந்மத ன்ால் ன் ? 

 நிதி த்திபங்கம பிமணனங்கம நற்றும் ங்குகளின் 

யர்த்தகத்தில் ஈடுடும் யாங்குயர்கள் நற்றும் விற்யர்கம 

இமணக்கும் சந்மத ஆகும். 

14. @yjdr;re;ijapd; g=;nfw;ghsu;fs; ahu; > 

 jdpegu;    epWk=;fs; 

 muR t=;fpfs;   ,ju epjp epWtd=;fs; 

15. அபசுப் த்திபங்கள் சந்மத ன்ால் ன் ? 

 அபசு அல்து தங்க மும த்திபங்கம யாங்கவும் விற்கவும் 

கூடின எரு சந்மத அபசு த்திபங்கள் சந்மத. 

16. மிடுதல் ன்தன் பாருள் னாது ? 

 யர்த்தகர்கள் எருயர் எருயமபாடு மாட்டியிடும் முமயில் 

த்திபங்கம அதிகட்ச விமக்கு விற்க மநற்பகாள்ப்டும் 

எரு யர்த்தக முமமன‘ம் விடுதல்’ ஆகும். 

17. ங்குச் சந்மத ன்ால் ன் ? 

 பதாழில்தும நற்றும் நிதினப் ாதுகாப்பின் பகாள்முதல் நற்றும் 

விற்மக்கா எரு எழுங்கமநக்கப்ட்ட சந்மத ஆகும். 

 

 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


+2 tzpftpay; bky;yf; fw;Fk; khztu;fSf;fhd ? Fiwe;j gl;r fw;wy; ifnaL 

Prepared by – G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.9488270034 

18. இந்தினாவில் உள் மதனும் 5 ங்குகம ற்றி ழுதுக. 

 தி ாம்ம ங்குச்சந்மத 

 அகநதாாத் ங்குச் சந்மத சங்கம் லிமிபடட் 

 பங்களூரு ங்கு சந்மத லிமிபடட் 

 புயமஷ்யர் ங்குச் சந்மத. 

 கல்கத்தா ங்கு ரியர்த்தம சங்கம் லிமிபடட். 

19. துமணத் தபகர் ன்ால் ன் ? 

 g=;F khw;wfj;jpd; cWg;gpdupd; Kftnu Jizj; 

jufu; Mthu;. 

20. தபகர் ன்று னாமப அமமக்கப்டுகிார்கள் ? 

 த்திபங்கம யாங்குயர்கமயும் விற்ம பசய்கின் தன் 

யணிகர்கமயும் என்ாக இமணத்து மபம் முடியமடன 

உதவுgtnu jufu; Mtu;. 

 இதற்காக இரு தபப்பிரிடமிருந்தும் கழிவு பறுயர். 

21. ஊக யணிகர்களின் யமககள் னாமய ? 

 காம     கபடி 

 கமநான்    முடயாத்து 

22. பசபி ற்றி சிறு குறிப்பு யமபக. 

 மூதச் சந்மதமன எழுங்குடுத்த நற்றும் கட்டுப்டுத்த 

ற்டுத்தப்ட்டமத பசபி ஆகும். 

 பசபி 1988 ஆம் ஆண்டு சட்டப்புர்யநற் அமநப்ாக 

மதாற்றுவிக்கப்ட்டு 1992 மந நாதம் 12ல் சட்டமும அதிகாபம் 

பற்து. 

23. பசபியின் இபண்டு மாக்கங்கம ழுதுக. 

 முதலீட்டார்களுக்கு ாதுகாப்பு 

 தபகர்கள் மீதா கட்டுப்ாடு 

24. நனித ய மநாண்மந ன்ால் ன் ? 

 எரு நிறுயத்தில் ஆட்கம ணினநர்த்தல், ஊக்குவித்தல் 

நற்றும் நிர்யகித்தல் பதாடர்ா மநாண்மந ணிமன 

பசய்யதாகும். 

 

 

25. நனித மநாண்மநயின் இனல்புகளில் மதனும் இபண்டு கூறுக. 

 நனித ய மநாண்மந உகவில் பாருந்தக்கூடினது. 

 நற் உற்த்தி காபணிகமப் மால் அல்yhky;  உணர்வுகள் 

நற்றும் உணர்ச்சிகம பகாண்டுள். 

26. ஆட்மசர்ப்பின் பாருள் தருக. 

 எரு நிறுயத்தில் உள் ல்மயறு ணியிடங்களுக்கு 

பாருத்தநா ர்கமக் மதர்ந்பதடுக்கும் ணி ஆட்மசபப்பு . 

27. அக ய ஆட்மசர்ப்பின் மதனும் இபண்மடக் கூறுக. 

 இடநாற்ம் 

 மநம்டுத்துதல் 

28. ஆட்மசர்ப்பு முமயில் மயட்மடனாடுதல் ன்ால் ன் ? 

 பசாந்த ணினார்களுக்கு திாக மாட்டி நிறுயங்களில் 

உள் ணினார்களுக்கு நிதி நற்றும் நிதி சாபா சலுமககம 

கூடுதாக யமங்கி அப்ணினார்கம கயர்ந்து ணியில் 

அநர்த்துயது மயட்மடனாடுதல் ஆகும். 

29. தவி உனர்வு ன்ால் ன் ? 

 தகுதி நற்றும் ணிமூப்பு அடிப்மடயில் கீழ்நிமயிலிருந்து 

மநல்நிமயில் ணி பசய்ன யாய்ப்ளித்தம தவி உனர்வு ஆகும். 

30. மதர்ந்பதடுத்தல் ன்ால் ன் ? 

 மதர்ந்பதடுத்தல் ன்து சரினா மப உரின ணிக்கு 

அமடனாம் கண்டு பயற்றிகபநாக ணினநர்த்தும் நிம 

ஆகும்.  

31. மர்க்காணல் ன்ால் ன் ? 

 மதர்ந்பதடுப்யர் நற்றும் மதர்ந்பதடுக்கப்டுயர் இருயரும் 

முகத்திற்கு முகம் ார்த்து அறிந்து உமபனாடுயது ஆகும். 

32. நுண்ணறிவு ரிமசாதம ன்ால் ன் ? 

 மூமயின் சிந்திக்கும் ஆற்ல், நத்தின் நுண்ணறிவு  

மான்யற்ம மசாதிக்க னன்டுயது நுண்ணறிவுத் தின் 

மசாதம ஆகும். 

33. ணினநர்த்தல் ன்ால் ன் ? 

 சரினா ருக்கு சரினா மயம யாய்ப்ம அளிக்கும் 

பசனல்முமமன ணினநர்த்தல் ஆகும். 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


+2 tzpftpay; bky;yf; fw;Fk; khztu;fSf;fhd ? Fiwe;j gl;r fw;wy; ifnaL 

Prepared by – G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.9488270034 

34. சந்மத ன்ால் ன்? 

 சந்மத ன்து யாங்குயர்கமயும் விற்யர்கமயும் 

இணைf;Fk; இடம் ஆகும். 

35. எழுங்குமும சந்மத ன்ால் ன்? 

 அபசின் சட்டம் நற்றும் விதிகளுக்கு உட்ட்டு சந்மத 

டயடிக்மககள் மநற்பகாள் ப்டும் சந்மத எழுங்குமும 

சந்மத ஆகும் .  

36. fsr; re;ij vd;why; vd;d > 

 bghUSf;fhd tpw;gid eltof;if 

Kotile;jt[ld; mg;bghUs; tpepnahfk; bra;tJ 

kl;Lkpd;wp clnd cupik khw;wk; bra;ag;gLtJ 

fsr;re;ij MFk;. 

37. ண்டகச் சந்மத ன்ால் ன் ? 

 உற்த்தி பாருட்கள் அல்து நுகர்வு பாருட்களுக்கா 

யாங்குதல் விற்ல் மடபறும் சந்மத ண்டகச் சந்மத ஆகும். 

38. மின் சந்மதயிடுமக ன்ால் ன்? 

 பாருள்கமயும் மசமயகமயும் மின் இமணனம் நற்றும் 

பதாமத் பதாடர்பு மின்ணு சாதங்கள் மூம் விற்ம 

பசய்யமத மின்ணு சந்மதயிடுமக ஆகும். 

39. தபப்டுத்துதல் ன்ால் ன் ? 

 பாருட்கம அதன் தபத்தில் அடிப்மடயில் பிரித்து 

அமநப்மத தபப்டுத்துதல் ஆகும். 

40. ituy; re;ijaply; vd;why; vd;d > 

 பதாற்றுக்கிருமி பவுயமதப் மால் எருயரிடமிருந்து  

ர்களுக்கு மிக விமபயாக பாருள் gw;wpa tptuk; பவி 

விற்ம அதிகரிக்கும் யமகயில் சந்மதயிடும் முமமன 

மயபல் [பப்பு] சந்மதயிடுதல்  ன்கிமாம்.  

41. kiwKf re;ijaply; vd;why; vd;d > 

 எரு நிகழ்ச்சிக்கு வ்வித நிதியுதவியும் பசய்னாநல் 

விம்பத்தாபர்களுடன் இமணந்து தங்களுமடன 

பாருளுக்கும் இபகசின யழியில் விம்பப்டுத்திக் பகாள்ளும் 

நுட்த்மத அம்புஷ் (துங்கியிருந்து) சந்மதயிடுதல் ன்கிமாம். 

42. bfhupy;yh re;ijaply; vd;why; vd;d > 

 மபம், ஆற்ல் நற்றும் கற்மயின் மூம் யமக்கத்திற்கு 

நாா முமமன மகனாண்டு யாடிக்மகனாரின் 

கயத்மத ஈர்த்து பாருள் அல்து மசமயப் ற்றின 

தகயல்கம அளித்து விற்மமன பருக்கும் முமமன 

பகாரில்ா சந்மதயிடுதல் ன்கிமாம். 
43. நுகர்மயார் ன்யர் னார் ? 

 உற்த்தினாரிடமிருந்து அல்து விற்மனாரிடமிருந்து 

பாருட்கம யாங்குமயார் நுகர்மயார் ஆயார். 

44. கப்டத்திற்கு இபண்டு .கா. தருக. 

 உணவு தானினங்களில் சிறின கற்கள் மசர்க்கப்டுயது.  

 மதங்காய் ண்பணயில் ாநாயில் கக்கப்டுயது. 

45. யாங்குமயார் ஜாக்கிபமத ன்ால் ன் ? 

 பாருட்கம யாங்கினயர் அப்பாருள் தது திர்ார்ப்புகம 

ஈடுபசய்னவில்ம னில் அதற்கு பாருட்கம விற்யர் ந்த 

யமகயிலும் பாறுப்ாக நாட்டார்.  

 பாருட்கம யாங்கினயர் அதற்கு நியாபணம் மதட இனாது 

 நுகர்மயாமப ச்சரிக்மக பசய்யும் தத்துயமந 

‚யாங்குமயார் ஜாக்கிபமத ஆகும். 

46. tpw;gidahsu; $hf;fpuij vd;why; vd;d> 

 tpw;gidahsUf;F jh=;fs; tpw;Fk; bghUl;fs; kPJ 

kpf mjpf bghWg;g[ cz;L vd;gij tpsf;Ftnj 

tpw;gidahsu; $hf;fpuij MFk;. 

 tpsk;guj;jpy; cs;sgona cs;sJ vd;w 

cj;jputhj;Jld; bghUis tpw;f ntz;Lk;. 

47.  ஜான் F பகன்டி கூறின நுகர்மயார் உரிமநகள் னாமய? 

 ாதுகாப்பு உரிமந                            தகயல் பறும் உரிமந 

 மதர்ந்பதடுக்கம் உரிமந                    மகட்கும் உரிமந 

48.  யணிகத்தின் முதன்மந மாக்கங்கள் னாமய? 

 யணிகத்தின் முதன்மந மாக்கம் நுகர்மயாமப 

திருப்திடுத்துயதாகும். 
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 நுகர்மயாமப திருப்திடுத்துயதன் மூம் இாத்மத 

உனர்த்திக் பகாள் முடியும். 

49. கும தீர்ப்பு நன்ம் குறிப்பு யமபக. 

 நுகர்மயார்கள்  யழிகளில் சுபண்டப்டுயதிலிருந்து 

ாதுகாக்கவும் விழிப்புணர்வு  ற்டுத்தவும் உருயாக்கப்ட்டமத 

கும தீர்ப்பு நன்ம் ஆகும். 

50. உட்புச் சூமல் ன்ால் ன் ? 

 நிறுயத்தின் உட்புத்மதாடு பதாடர்புமடன காபணிகம 

உட்புச் சூமல் ஆகும். 

51. சபக்கு நற்றும் மசமயகள் யரி (GST) ன்ால் ன் ? 

 சபக்குகள் நற்றும் மசமயகள் யரி ன்து எரு விரியா  

கட்ட இக்கு அடிப்மடயிா நதிப்பு கூட்டு யரினாகும். 

52. VUCA –  விரியாக்கம் தருக. 

 V – Volatility,   U – Uncertainty,  C – Complexity,  A - Ambiguity 

53. புதின பாருாதாப பகாள்மககளின் கிமகம ழுதுக. 

 தாபாநனநாக்கல்   தனினார் நனநாக்கல் 

 உகநனநாக்கல் 

54.  தனினார் நனநாக்கல் ன்ால் ன்? 

 தாபாநனநாக்கல் ன்து யணிக மடமுமயில் உள் சட்ட 

திட்டங்கம அல்து விதிகம அபசாங்கம் தர்த்துயது 

ஆகும். 

55.  உகநனநாக்கலின் மதனும் இபண்டு ன்மநமன ழுதுக. 

 பயளிாட்டு எத்துமமப்ம கூட்டுதல் 

 சந்மத விரியாக்கம்               பதாழில் நுட் யர்ச்சி 

56.  சபக்கு விற்ம எப்ந்தம் ன்ால் ன்? 

 எப்ந்தத்தின் யாயிாகப் பாரும விற்யர் யாங்குருக்கு 

விம ன் நறுனன் பற்றுக் பகாண்டு பாருளின் மீதா 

உரிமநமன நாற்றித் தருகிாமபா அதுமய சபக்கு விற்ம 

எப்ந்தநாகும். 

57. சபக்கு விற்ம எப்ந்தத்தின் அடிப்மடக் கூறுகமப் 

ட்டினலிடுக. 

 இரு தபப்பிர்   பாருளின் மீதா உரிமந நாற்ம் 

 சபக்கு /பாருள்                           விம 

 விற்ம நற்றும் விற்ம உடன்ாடு 

58 சபக்கு ன்ால் ன் ? 

 விற்மக்கு அல்து விநிமனாகத்திற்கு  கமட அல்து 

கிடங்கின் யாகத்தில் மயக்கப்ட்டுள் பாருட்கம 

சபக்குகள் ஆகும். 

59 நிகழ் சபக்கு ன்ால் ன்? 

 நிகழ் சபக்கில் சபக்கு விற்யர் மகயசம் யந்து மசர்யது 

திர்காத்தில் டக்கும் நிகழ்ச்சிமனப் பாறுத்தது. 

 மய நிகழ் சபக்கு எரு யமக திர்கா சபக்கு ஆகும்.  

60.  நாற்றுமும ஆயணம் ன்ால் ம?  

 எரு குறிப்பிட்ட ருக்கு குறிப்பிட்ட பதாமகமன உரிமந 

யமங்குயதும் நற்றும் மநபழுதுதல் அல்து மகயில் 

பகாடுப்து மூம் எரு ரிடமிருந்து நற்பாரு ருக்கு 

அதன் உரிமநமன நாற் துயா ஆயணம் ஆகும். 

61. காமசாம ன்ால் ன் ? 

 பயளிப்மடனாக மகட்டாலின்றி மயறு ப்மாதும் ணம் 

தபக்கூடாது  யாடிக்மகனாபால் யங்கியின் மீது 

ழுதப்டும் நாற்றுச்சீட்மட காமசாம ஆகும். 

62. பதாழில் முமமயாரின் மநாண்மந ணிகம குறிப்பிடுக. 

 திட்டம் தீட்டுதல்   எருங்கிமணப்பு 

 அமநப்பு ணி   கட்டுப்ாடு காத்தல் 

63. நகளிர் பதாழில் முமமயார் சந்திக்கும் சிக்கல்கம ழுதுக. 

 நிதிப்பிபச்சம    மாதின வியபமின்மந 

 சார்ந்து யாழும் காச்சாபம்  உணர்ச்சியனப்டல் 

 இனக்கத் தமட    ஆதபவின்மந 

64. மயாண் பதாழில் முமமயார் ன்யர் னார் ? 

 மயாண் பாருட்கம உற்த்தி பசய்து சந்மதயிடுயமப 

மயாண் பதாழில் முமமயார் ஆயார். 
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65. பதளியா பதாழில் முமமயாருக்கு உதாபணம் தருக. 

 பிர்ா   ஜாம்பசட் டாடா 

 திருாய் அம்ாணி டி.வி.சுந்தபம் னங்கார் 

66.  மதனும் இபண்டு அபசின் பதாழில் முமமயார் திட்டங்களின் 

பனர்கம ழுதுக. 

 ஸ்டாட்டப் இந்தினா                   

 அடல் புதுமந புகுத்தல் திட்டம்    

67.  டிஜிட்டல் இந்தினாமயப் ற்றி குறிப்பு யமபக. 

 அபசின் அமத்து மசமயகளும் னாளிகளுக்கு மின்ணு 

முமயில் யமங்கப்ட்டு யருகிது.  

 இந்தின பாருாதாபம் மின்ணு பாருாதாபநாக நாறி 

யருகிது. 

 உபகங்கும் கிமடக்கும் பாருட்கள் நற்றும் ணிகம 

நக்கள் மின்ணு முமயில் ப யமக பசய்துள்து. 

68. bjhHpy; KidnthUf;F njitg;gLk; ,uz;L tpjkhd 

epjpiaf; Fwpg;gpLf. 

 ePz;lfhy epjp    FWfpa fhyepjp 

69.  ஊக்கப் ங்குகள் ன்ால் ன்? 

 பசனல் மும விதிகளின் டி எரு நிறுநநாது தது முதலில் 

ற்ட்ட இாத்மத அதிகரிக்கும் மாக்கில் முழுயதும் 

பசலுத்தப்ட்ட ங்குகம ஊக்கப்ங்காக பயளியிடுகிது.  

70.  உரிமநப் ங்குகள் ன்ால் ன் ? 

 எரு நிறுநநாது தது உரிமநப் ங்குகம பயளியிடும்.  

 நிறுநத்தின் ங்களிப்பு ங்கு முதம உனர்த்துயது இதன் 

மாக்கம் ஆகும்.  

71.  கடன் த்திபங்கள் ன்ால் ன்? 

 நிறுத்தின் பசாத்துகளின் மீது ற்றுப் பாறுப்பு ற்டுத்திமனா 

அல்து ற்டுத்தாநமா எரு நிறுநம் பயளியிடும் 

பிமணனநாகும். 

 

72  முழுமப இனக்குர் ன்யர் னார் ? 

 நிறுநத்தின் இனக்குபாக ணிபுரியும் எருயர் தது மயம 

மபம் முழுயமதயும் நிறுநத்தின் யர்ச்சிக்காக 

னன்டுத்துயமப முழு மப இனக்குர் ஆயார். 

73  மநாண்மந இனக்குர் ன்று னாமப அமமக்கிமாம் ? 

 நிறுநத்மத யழி டத்துயதற்கும் இனக்குர்கம 

கட்டுப்டுத்தும் உரிமநயுமடன யமபமன மநாண்மந 

இனக்குர்  அமமக்கிமாம். 

74. ‛கூட்டங்கள்‛ ன்ால் ன் ? 

  எரு நிறுநம் தது பசனல்ாடுகள் குறித்து  முடிவுகம 

டுக்க  யமகனா சட்ட விதிகளுக்குட்ட்டு முமனா 

யமகயில் எருங்கிமணக்கப்டும் ர்களின் குழுமய 

கூட்டங்கள் ம். 

75. ‚கபாள்‛ சிறு குறிப்பு யமபக. 

 எரு பாதுக்கூட்டத்தில் தக்குப் திாக கந்து பகாள் 

உறுப்பிர் எருயபால் நினமிக்கப்டும் ர் கபாள் ஆயார். 

 கபாம நினமிக்கும் த்திபத்மத கூட கபாள் னும் பசால் 

குறிக்கும். 

76 ‛thf;bfLg;g[‛ ன்ால் ன் ? 

 எரு முன் பநாழிவுக்கு ஆதபயாகமயா அல்து திபாகமயா 

எருயர் தது விருப்த்மத உரின முமயில் திவு பசய்யது 

யாக்கு ஆகும். 

3 kjpg;bgz; tpdh tpilfs; 

1. மநாண்மந யமபவிக்கணம் தருக. 

‛ மநாண்மந ன்து முன்கணிப்பு பசய்தல், திட்டமிடுதல் , 

எழுங்கமநப்து , கட்டமயிடுயது , எருங்கிமணப்து , 

கட்டுப்டுத்துயது ‛ –  ஃ மானல். 

‛ மநாண்மந ன்து ன்மாக்கு பசனல் , அது வினாாபத்மத 

மநாண்மந பசய்கின்து.   மநாமப மநாண்மந பசய்கிது.  

மநலும் ணினாமபயும் ணியிமயும் மநாண்மந பசய்கிது 

‛ – பீட்டர் F.டிபக்கர் 
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2. மநாண்மநமன நிர்யாகத்திலிருந்து மயறுடுத்துக. 

 

3. மடரின் மநாண்மநத் தத்துயங்கள் னாமய ? 

 அறிவினல் கட்மட விபலின் விதி அல் 

 இணக்கம் சச்சபவின்மந 

 நப்புபட்சி 

 தனிநனிதத் தத்துயம் அல் எத்துமமப்பு 

 எவ்பயாருயருக்கும் அயபயபது திமநக்கும் பசழிப்புக்குநா 

யர்ச்சி. 

4.  மநாண்மநயின் முதன்மநப் ணிகமப் ட்டினலிடுக. 

 திட்டமிடுதல்                                   எழுங்கமநத்தல் 

 ணினநர்த்தல்                                இனக்குவித்தல் 

 கட்டுப்டுத்துதல்                              எருங்கிமணத்தல் 

 பசனலூக்கநளித்தல் 

 

5. ணிக்கநர்த்தலின் முக்கினத்துயம் ற்றிக் கூறுக ? 

 ணிக்கு பாருத்தநா ர்கம மதர்ந்பதடுப்து, 

மதமயனா ர்களுக்கு யிற்சி அளிப்து, சிந்த ர்களுக்கு 

தவி உனர்வு அளிப்து, மமன ர்களுக்கு ஏய்வு அளிப்து, 

அமத்து ர்களின் பசனல்தின்கம நதிப்பீடு பசய்யது 

நற்றும் ணினார்களுக்கு மாதுநா ஊதினம் யமங்குயது 

ஆகின ணிக்கநர்த்துதல்  ஆகும். 

6. குறியிக்கு மநாண்மநயின் மதனும் 3 பசனல்முமகம 

 ட்டினலிடுக. 

 அமநப்பின் குறிக்மகாள்மக யமபனறுத்தல் 

 எவ்பயாரு பிரிவின் இக்குகள்  

 முக்கின முடிவுப் குதிகள் 

7.   இபண்டாம் நிமச் சந்மத – சிறு குறிப்பு யமபக. 

 நிறுநத்தில் முன்மப பயளியீடு பசய்னப்ட்ட ங்குகளுக்கா 

சந்மத இபண்டாம் நிமச்சந்மத ஆகும். 

 இபண்டாம் நிமச் சந்மத நிறுநங்களுக்கு நிதி யமங்குயதில்ம. 

 இபண்டாம் நிமச் சந்மதயில் மதமய நற்றும் அளிப்மப் 

பாறுத்து விமனாது நிர்ணயிக்கப்டுகிது. 

8. ட்டுக்கடன் நற்றும் துணிகப முதல் யமங்கு நிறுநங்கமப் ற்றி 

 விக்குக. 

ட்டுக்கடன் தபகு முகமந நிறுயங்கள்  

 விற்ம மூம் ப மயண்டின வினாாபக் கடன்கம 

யசூலிக்க நிறுயங்கள் பசய்யும் ற்ாமட ட்டுக்கடன் தபகு 

முகமந ஆகும். 

 துணிகப முதல் யமங்கும் நிறுயங்கள் 

 புதின திட்டம் நற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கு நிதி யமங்குயதற்காக 

உருயாக்கப்ட்டமத துணிகப முதல் யமங்கும் நிறுயம் ஆகும். 

 

அடிப்மட மநாண்மந நிர்யாகம் 

 

 

பாருள் 

இக்குகம ய்துயதற்கும் 

திர்காத்மத 

தீர்நானிப்தற்கும் உதவுயது 

எரு நிறுயத்மத 

நிர்யகிப்தற்கா 

பசனல்முமமன. 

அதிகாபம் நத்தின கீழ்நட்ட அவில் உனர் நட்ட அவில் 

ங்கு நிமமயற்ம் முடிபயடுத்தல் 

பதாடர்பு தன்மந பகாள்மககம 

உருயாக்குதல் 

பகாள்மககம 

பசனல்டுத்துதல் 

 

பசனல்ாட்டு பப்பு 

 

நிர்யாகத்தின் கீழ் 

பசனல்டுகிது 

நிறுயத்தின் 

பசனல்ாடுகள் மீது முழுக் 

கட்டுப்ாடு 

 

முடிவுகள் 

 

ணிமன னார் பசய்யது ? 

அதம ப்டி பசய்யது ? 

ன் பசய்ன மயண்டும் 

அதம ப்பாழுது 

பசய்ன மயண்டும். 

முக்கின ர் மநார் நிர்யாகி 
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9. ணச்சந்மதயில் ஈடுடும் ங்மகற்ார்கள் னாயர் ? 

 அபசு த்திப சந்மதயில் அபசுத்தும மயத்துள் யங்கமப் 

ரிநாற்ம் பசய்யதில் எருங்கிமணந்த ங்மகற்ார்காக 

நத்தின அபசு நற்றும் நாநி அபசுகள் உள். 

10. கருவு இபசீதின் யமககம வியரி ? 

 91 ாட்கள் கருவூ பசீதுகள் - எரு நிமனா 4 சதவீத 

தள்ளுடி விகிதத்தில் த்தின் மூம் பயளியிடப்டுகின்.  

 182 ாட்கள் கருவூ இபசீதுகள் - எரு யாபம் முழுயதும் 

யடிகட்டும் அடிப்மடயில் பயளியிடப்டுகிது.  

 364 ாட்கள் கருவூ இபசீதுகள் - வ்வித நிமனா 

விகிதமும் பகாண்டு பசனல்டுயதில்ம. 

11. யணிக இபசீதின் யமககம வியரி . 

 மதமய நற்றும் னன்ாட்டு இபசீதுகள்  

 மதமய இபசீது ன்து ணம் பசலுத்துயதற்கா மததி துவும் 

குறிப்பிடப்டாத இபசீது ஆகும்.  

  தூய்மந இபசீதுகள் நற்றும் ஆயண இபசீதுகள்  

 ந்த எரு ஆயணமும் ழுதி இமணக்கப்டாத இபசீதுகள் 

தூய்மந இபசீதுகள்ஆகும்.  

        உள்ாடு நற்றும் அனல்ாட்டு இபசீதுகள்  

 இந்தினாவில் ழுதப்ட்டு இந்தினாவில் பசலுத்த மயண்டின 

இபசீதுகள் உள்ாட்டு இபசீது ஆகும். 

 இந்தினாவிற்கு பயளிமன ழுதப்ட்டு இந்தினாவிமா (அ) 

பயளிாட்டிமா பசலுத்தப்டும் இபசீது அனல்ாட்டு இபசீது 

ஆகும். 

12. ங்குச் சந்மதயின் குமாடுகம வியரி ? 

 ங்கு ரியர்த்தமயின் சீபா நற்றும் கட்டுப்ாடு இல்ாதது. 

 ங்குச் சந்மதகளின் உறுப்பிர் மீது கட்டுப்ாடு இல்ாதது. 

 ஆமபாக்கினநற் ஊகத்மத கட்டுப்டுத்துயதில் மதால்வி. 

 

 

 

 

13. காம நற்றும் கபடி விக்குக. 

 காம ;- 

 த்திபங்கள்  திர்காத்தில்  விமமனற்ம் பறும்  ன்று 

திர்ார்க்கின் ஊ கயணிகர் காம அல்து தெஜிவாலா 

ஆயர். 

 ல்ாம் ன்மநக்மக ன் நப்ாங்கு பகாண்டயர்கள். 

கபடி ;- 

 திர்காத்தில் குறிப்பிட்ட த்திபங்களின் விமகள் வீழ்ச்சி 

அமடயும் ன்று ண்ணம் பகாண் ஊக யணிகர் கபடி அல்து 

நண்டியாா ஆயர். 

 பின்மாக்கின  நப்ாங்கு பகாண்டயர். 

14. நான் நற்றும் முடயாத்து – விக்குக. 

 கமநான் – 

 முன்பச்சரிக்மக உமடன ஊக யணிகர் கமநான் ஆயர். 

 இயர் எரு நிறுநத்தின் ங்குகள் முமநத்தில் விற்கப்டும் ன்று 

அறிந்தவுடன், ங்கு மயண்டி  விண்ணப்gpj;J ங்குகள் 

எதுக்கப்ட்டால் முமநம் பற்றுக் பகாண்டு விற்று விடுயார். 

 இயர் ‘முமந மயட்மடனார்’ ன்று அமமக்கப்டுகிார். 

 கபடி – 

 தம் டயடிக்மககளில் உள் இடர்ாடுகமத் தீர்ப்தில் மாபாடிக் 

பகாண்டிருக்கின் எரு கபடி ஊக யணிகமப முட யாத்து ஆயார். 

 கபடி ஊக யணிகர் பின்ர் பகாடுப்தற்காகத் தற்மாது 

த்திபங்கம விற்ார்.  

15. புத்மதாற்நற் த்திபம் ன்ால் ன் ? 

 காகித யடிவிா ங்குச் சான்றிதம புத்மதாற்மில்ாத 

த்திபங்காக நாற்றுதம புத்மதாற்நற் த்திபம் ஆகும். 

16. நனித ய மநாண்மநயின் யமபவிக்கணம் தருக. 

‚மயமயாய்ப்பில் நனித யத்தின் னன்ாடு நற்றும் அதன் 

யர்ச்சி, திட்டமிடுதலில் தின்மிக்க டிநிமகள்  நற்றும் 

னன்ாட்டிம இனக்குதல் ஆகும்‛.   – மடல் மனாடர் 
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17. நனித யங்களின் இனல்புகள் னாமய ? 

 உற்த்தி பசய்யும் எமப காபணினாக நனித யம் திகழ்கிது. 

 பி அமத்து யங்கமயும் நனித யம் உருயாக்குகிது. 

 ணினநர்த்தப்ட்ட ணினார்கம பகாண்டமத தவிப நனித 

யம் ன்து ணினார் அல். 

18. ஆட்மசர்ப்பு முமயில் மகாபப்டாத விண்ணப்ங்கள் ன்ால் 

 ன் ? 

 காலிப்ணியிடங்கள் குறித்து வ்வித அறிவிப்பும் பசய்னாத 

நிமயில் முன்பு மயம மயண்டி விண்ணப்பித்தயர்கம 

னன்டுத்திக் பகாள்யமத மகாபப்டாத விண்ணப்ங்கள் 

ஆகும். 

19. மயமயாய்ப்பு இமணனதங்கள் ன்ால் ன் ? 

 நிறுயங்கள் திர்ார்க்கும் தகுதியுமடன ணினார்கம 

மதர்வு பசய்து காலிப்ணியிடங்கம பூர்த்தி பசய்ன உதவும் 

இமணனதங்கம மயமயாய்ப்பு இமணனதங்கள் ஆகும். 

20. ந அழுத்த மர்காணல் ன்ால் ன் ? 

 ந அழுத்த சூழ்நிமயில் விண்ணப்தாபர் உணர்ச்சி நற்றும் 

ந அழுத்தத்மத வ்யாறு கட்டுப்டுத்தி திளிக்கிார் ன்மத 

உற்று மாக்கி அப்ணிக்கு அயர் பாருத்தநாயர் தாா  

மசாதிக்கப்டும் மர்காணல் ந அழுத்த மர்காணல் ஆகும் 

21. கட்டமநக்கப்ட்ட மர்காணல் ன்ால் ன் ? 

 மர்காணலில் மகட்கப்ட மயண்டின மகள்விகள் முன் கூட்டிமன 

தனாரிக்கப்ட்டு அதன் அடிப்மடயில் டத்தப்டுயது 

கட்டமநக்கப்ட்ட மர்காணல் ஆகும். 

22. மதர்வுச் மசாதமயின் யமககள் னாமய ? 

தின் மசாதம ஆளுமந மசாதம 

நமாாயச் மசாதம ஆர்யச் மசாதம 

அமடவுச் மசாதம ஆளுமநச் மசாதம 

நுண்ணறிவுச் மசாதம பசனல்தின் மசாதம 

முடிபயடுக்கும்  தின் மசாதம நமாாயச் மசாதம 

 

 

23. அமடவுச் மசாதம குறித்து நீவிர் அறியது னாது. 

 xU குறிப்பிட்ட துமயில் விண்ணப்தாபர் பற்றுள் தின் 

குறித்து அவிடும் மசாதமமன அமடவுச் மசாதம ப்டும்.  

24. காத்தின் அடிப்மடயில் சந்மதயிம ப்டி யமகப்டுத்துயாய்  

 மிகக் குறுகின கா சந்மத  

 குறுகின கா சந்மத 

 நீண்ட கா சந்மத 

25.  சந்மதயிடுமகயின் மாக்கங்கள் னாமய?  

i.  வீ சந்மதயிடுமக பகாள்மகனாது அறிவு தித்மத 

னன்டுத்தஉதவுகிது. 

ii.  சந்மதயிடுமகதுமயில் மநம்ாட்மடற்டுத்துகிது. 

iii. பகாள்மக யழிகாட்டல் மநம்ாடு நற்றும் ல்பதாரு 

னனுள் முடிவிம பசனல்டுத்துகிது. 

26. மின் சந்மதயிடுதலின் மாக்கங்கள் னாமய? 

  1.  சந்மதயின் ங்மக மநலும் விரியாக்கம் பசய்தல் 

 2.  யமங்கீடு விற்ம மநம்ாட்டு பசவுகம குமத்தல் 

 3.  பாருள் குறித்த அதிக விழிப்புணர்மய தருதல். 

27 மின் re;ijapLjypd; ன்மநகம வியரி. 

o அமத்து மபத்திலும் சந்மத                மபடி பதாடர்பு 

o மதமயமன பறுதல்   

28. தனியிடச் சந்மத ற்றி விக்குக. 

 மாட்டினார்கால் அமடனாம் காணப்டாத எரு 

யமபனறுக்கப்ட்ட யகுப்பு நக்கம அமடனாம் கண்டு அந்த 

யாடிக்மகனாரின் மதமயகம பூர்த்தி பசய்ன 

மநற்பகாள்ளும் முனற்சிகம தனியிடச் சந்மத ஆகும். 

29. பசனற்மகப் ற்ாக்கும ன்ால் ன் ? 

 யணிகர்கள் மாதுநா அல்து மதமயக்கு அதிகநா அவு 

சபக்குகம இருப்பு மயத்திருந்தாலும் கமடகளின் முகப்பில் 

இருப்பு இல்ம னும் பனர்ப் மகமன மயக்கின்ர். 

 இதால் நுகர்மயார்கள் பாருட்கம அதிக விம பகாடுத்து 

யாங்க மயண்டி cs;sJ. 

 இதன் மூம் யணிகர்கள்  ாம் ஈட்டுகின்ர். 
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30.  ஆமபாக்கினம் நற்றும் ாதுகாப்பு பதாடர்ா ாதுகாப்பு உரிமநகள் 

ற்றி நீவிர் அறியது ன்? 

 நுகர்மயார் தது யாழ்க்மக நற்றும் ஆமபாக்கினத்திற்கு 

அானகபநா பாருட்கள் நற்றும் மசமயகளுக்கு திபாக 

ாதுகாத்துக் பகாள் உரிமந உண்டு. 

 தபக்குமயா கூறுகளுடன் உற்த்தி பசய்னப்டும் அல்து 

ாதுகாப்பு விதிமுமகம பின்ற்ாத பாருள்கமப் 

னன்டுத்துயதால் அமதப் னன்டுத்தும் னாளிகள் 

கடுமநனா உடல் ரீதினா விமவுகம திர்பகாள் 

மரிடும். 

31. மதசின ஆமணனத்தின் உறுப்பிர்கள் ற்றி வியரி ? 

 பநாத்தம் 5 உறுப்பிர்கள்.  

 அயர்களில் எருயர் நீதித்துமமன சார்ந்தயபாகவும் பண் 

உறுப்பிபாகவும் இருக்க மயண்டும். 

 நற் ர்கள் நற் துமகளில் ஆற்ல் பற்யபாக இருக்க 

மயண்டும். 

32. தன்ார்ய நுகர்மயார் அமநப்பு ற்றி வியரிக்கவும். 

 நுகர்மயாரின் ன் நற்றும் உரிமநமன ாதுகாத்திட 

ற்டுத்தப்ட்ட அமநப்ம தன்ார்ய நுகர்மயார் அமநப்ாகும். 

33. அபசினல் சூமல்நிம காபணிகள் னாமய ? 

 ாட்டின் அபசினமநப்பு 

 பயளியுவுக் பகாள்மக 

34.  தாபாநனநாக்கல் ன்ால் ன்? 

 தாபாநனநாக்கல் ன்து யணிக மடமுமயில் உள் சட்ட 

திட்டங்கம அல்து விதிகம பாருாதாபத்தில், சந்மத 

ல் நிமமன அமடன அபசாங்கம் கட்டுப்ாடுகம 

தர்த்துயது ஆகும். 

35.  உகநனநாக்கலின் மதனும் மூன்று தாக்கங்கம ழுதுக. 

(அ)  குமந்த இனக்கம் பசவுகளின் அடக்கம் நற்றும் புதின 

மூ பாருட்கள் நற்றும் கூடுதல் சந்மத அனுகல் மூம் 

பரின நிறுயங்கள் மாட்டி திம பறுகின். 

 (ஆ)  ன்ாட்டு நிறுயங்கள் பாருட்கம தனாரிக்க 

யாங்க நற்றும் பாருட்கம விற்ம பசய்னமுடிகின்து 

(இ)  உகநனநாக்கல் நுகர்மயார் பாருட்களின் சந்மதமன 

பயகுயாக பருக்கிட உதவும் யாய்ப்ம உருயாக்காம். 

36. புதின பாருாதாப பகாள்மக ற்றி எரு சிறின குறிப்ம ழுதுக. 

 புதின பாருாதாபக் பகாள்மக ன்து உக யங்கி நற்றும் 

சர்யமதச ாணன நிதினத்தின் நிமமநகளுக்கு இந்தினா 

உட்ட்டு ல்மயறு சீர்திருத்தங்கமக் பகாண்ட எரு 

பகாள்மக ஆகும். 

 இந்த புதின பாருாதாபக் பகாள்மக பாதுயாக ல்.பி.ஜி. 

அல்து தாபாநனநாக்கல், தனினார்நனநாக்கல் நற்றும் 

உகநனநாக்கல் ன்று அமமக்கப்டுகிது. 

37. தற்மாமதன இருக்கின் சபக்கு ன்ால் ன் ? 

 விற்மனார் மகயசம் உள் சபக்கு இருக்கின் நற்றும் 

தற்மாமதன சபக்கு ஆகும். 

38.  விற்ம உடன்ாடு ன்ால் ன் ? 

 உரிமநமன திர்காத்தில் நாற்றும் டயடிக்மக விற்ம 

உடன்ாடு ஆகும். 

39.  தற்மாமதன சபக்கு ன்மத வியாதிக்க. 

 எப்ந்தம் பசய்யும் மாது விற்மனாரின் மகயசம் உள் 

சபக்கு தற்மாமதன சபக்கு ஆகும். 

40. நாற்றுச்சீட்டின் சிப்பினல்புகமக் கூறுக. 

 ழுத்து யடிவில் இருக்க மயண்டும். 

 பகாடுக்க ன் கட்டம இருக்க மயண்டும் 

 நிந்தம அற் கட்டம இருக்க மயண்டும். 

41. பதாழில் முமமயார் நற்றும் மநார் இயர்கம மயறுடுத்தி 

காட்டுக. 

அடிப்மட பதாழில் முமமயார் மநார் 

 

மாக்கம் 

எரு அமநப்பிம 

மதர்ந்பதடுத்து 

தன்னுமடன விமமன 

துயக்குயது. 
 

துயக்கின விமயில் 

ணினாற்றுயது  
 

தகுநிம உரிமநனார். 
 

ஊதினம் பறும் 
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உமமப்ாளி. 
 

 

இடர் 

ற்ல் 

இடர்கள் நற்றும் 

நிச்சனநற் தன்மநமன 

தாங்குயர். 
 

மநார்கள் 

விமயின் இடரில் 

ங்கு பறுயது இல்ம.  
 

 

பயகுநதி 

பயகுநதினாக இாத்மத 

பறுகின்ர் 
 

ஊதினம் மநலூதினம், 

டிகள், ஊக்க ஊதினம் 

பறுயர்கள். 
 

42. பதாழில் முமமயாரின் மதாற்றுவிக்கும் ணிகம கூறுக. 

 யாய்ப்புகமக் கண்டறிதல் 

 பதாழிலின் மாக்கத்மத தீர்நானித்தல் 

 நிதி திபட்டுயது 

43. நாதிரிமன பின்ற்றும் பதாழில் முமமயார் ற்றி சுருக்கநாக 

 கூறுக. 

 சந்மதயில் உள் பாருட்கம உருநாற்றி விற்ம பசய்யும் 

பதாழில் முமமயாமப நாதிரிமன பின்ற்றும் பதாழில் 

முமமயார் ஆயர். 

44.  ஸ்டாண்டப் இந்தினா ன்ால் ன்? 

 மங்குடியிர்நற்றும் தாழ்த்தப்ட்ட இத்மதச் சார்ந்த 

நகளிருக்கு நிறுநக் கடன் யமங்கி, யரும் இந்தினப் 

பாருாதாபத்தின் ம அனுவிக்க இத்திட்டம் 

துயங்கப்ட்டது. 

 இத்திட்டத்தில் நகளிர் பதாழில் முமமயாருக்கு 10 ட்சம் 

முதல் 1 மகாடி யமப கடனுதவி யமங்கப்டுகிது. 

 இத்திட்டத்தில் னன்பறுமயார் தாழ்த்தப்ட்ட நற்றும் 

மங்குடியித்மத சார்ந்தயபாக இருக்க மயண்டும். 

45.  பின் யருயயற்றிக்கு விரியாக்கம் தருக். 

i) STEP -Support to Trading and Employment Programme for              

women 

 ii) JAM -Jan Dhan Aadhar Mobile 

 iii) TREAD - Trade Related Entrepreneurship Assistance and   

Development 

 iv) M-SIPS -Modified Special Incentive Package Scheme 

 v) SEED - Science for Equity Empowerment and Development 

vi) New Gen IEDC- Innovation and Entrepreneurship Development center. 

46.  ங்குகம முமநத்தில் பயளியிடல் ன்து குறித்து நீவிர் 

அறியது னாது? 

 நிறுநம் ங்குகம பனபவு நதிப்மய விட கூடுதா 

விமக்கு விற்க இனலும் நிமயில் முமநத்தில் ங்குகம 

பயளியிடாம்.  

 டுத்துக்காட்டாக எரு நிறுநம் `.10/- முகநதிப்பிா 

ங்கிம `.12/-  பயளியீட்டு பப்டும் 

முமநத்பதாமக `.2/- ங்குகள் முமநக் கணக்கிற்கு 

பகாண்டு பசல்ப்டும். 

47.  ல்மயறு யமகனா முன்னுரிமநப் ங்குகம 

சுருக்கநாககூறுக. 

 i) எருங்கிமணந்த முன்னுரிமந ங்குகள். 

 அமத்து ங்காதான டயடிக்மககள் எரு சிப்ா 

முமயில் பசலுத்தி இறுதி யமபயிலும் குறிப்பிட்ட காம் 

முடியும் யமப னன்டுத்தப்டும். 

 ii) எருங்கிமணக்கப்டாத முன்னுரிமந ங்குகள். 

 எருங்கிமணக்கப்ட்ட முன்னுரிமந ங்குகள் திபாக 

இருப்து எருங்கிமணக்கப்டாத முன்னுரிமந ங்குகள் 

ஆகும்.  

 இதில் ங்காதானம் ன்து எவ்பயாரு ஆண்டின் இாம் 

கணக்கிடப்டும் மாது யமங்கப்ட்டு விடும். இதில் இறுதி 

யமப யருதல் துவும் இருக்காது. 

 iii) மீள்தரு முன்னுரிமந ங்குகள். 

 எரு நிமனா காம் (அ) தயமண ாள் முடிந்து பக் 

கூடின ங்குகள் ஆகும். 

 iv) மீள்தகா முன்னுரிமந ங்குகள் 

 நிறுநத்மத கமக்கும் மாது (அ) பசாத்துக்கம விற்று 

நீர்மநத்தன்மந ஆக்கும் பாது பக் கூடின ங்குகள் ஆகும். 
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 v) நாற்க்கூடின முன்னுரிமந ங்குகள் 

 எரு குறிப்பிட்ட காக்கட்டத்தில் சாதாபண ங்குகம நாற்க் 

கூடின தன்மந பகாண்ட ங்குகள்ஆகும். 

 vi) நாற்முடினாத முன்னுரிமந ங்குகள் 

 ந்த சூழ்நிமயிலும் சாதாபண ங்குகாக நாற் இனாத 

தன்மந பகாண்ட ங்குகள் ஆகும். 

 vii) ங்கு பறும் முன்னுரிமந ங்குகள். 

 கூடுதல் இாம் கிமடக்கும் மாது சாதாபணப் 

ங்குதாபர்களுக்கு அளிக்கப்டும் ங்கு பறும் உரிமந ஆகும். 

 viii) ங்கு பாதா முன்னுரிமந ங்குகள் 

 கூடுதல் இாம் கிமடக்கும் மாது (அ) நிறுந கமப்பின் மாது 

சாதாபணப் ங்குதாபர்களுக்கு அளிக்கப்டாத ங்கு உரிமந 

ஆகும். 

48  ப்பாழுது நாற்று இனக்குர்கம நினமிக்காம் ? 

 எரு இனக்குர் இந்தினாவில் குமந்தது மூன்று நாதத்திற்கு 

மநல் இல்மபனன்ால் அயருக்கு திாக கூடுதல் 

இனக்குர்கம இனக்குர் குழு நினமிக்காம்.  

49  நிமல் இனக்குர் ன்று னாமப அமமக்கிமாம் ? 

 இனக்குர் குழுவில் இடம் பாத எருயர் ஆால் நிறுநத்மத 

யழி டத்த அதிகாபம் உள்யர் நிமல் இனக்குர் 

ப்டுயார். 

50. சிப்பு தீர்நாம் ன்ால் ன் ? 

 எரு முடிமய நிமமயற் கூட்டத்திற்கு யருமக புரிந்துள் 

ங்குர்களின் ண்ணிக்மகயில் 75 சதவீதம் ர்கள் 

முடிவிற்கு சாதகநாக யாக்களித்தால் அது சிப்பு தீர்நாம் 

ஆகும். 

51. சட்டமுமக் கூட்டம் ன்ால் ன் ? 

 எவ்பயாரு பாது நிறுநமும் பதாழில் பதாடங்கின 

மததியிலிருந்து எரு நாதத்திலிருந்து 6 நாதத்திற்குள் 

ங்குர்கள் கூட்டத்மத கூட்ட மயண்டும். இதம சட்டமும 

கூட்டம்  அமமக்கிமாம்.  

 நிறுநத்தின் யாழ்ாளில் எரு மும நட்டுமந கூட்டப்டும். 

52. சாதாபண தீர்நாம் மதமயப்டும் மதனும் மூன்று 

பசனல்ாடுகம தருக. 

 i.  நிறுந பனமபத் திருத்த 

 ii.  நிறுந ங்கு முதம நாற்றினமநக்க 

 iii.  கடனீட்டு த்திபங்கம மீட்க 

53. சட்டமுமக் கூட்டம் ன்ால் ன் ? 

 நிறுநத்தின் யாழ்ாளில் எரு மும நட்டுமந  கூட்டப்டும் 

கூட்டம் சட்டமுமக் கூட்டநாகும்.  

 நிறுநம் துயங்கின எரு நாதத்திலிருந்து ஆறு நாதத்திற்குள்  

கூட்ட மயண்டும். 

 

           Prepared by  

          G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted. 

          PG ASST.  

          The Gugai Hr.Sec.School. Salem 6. 

          9488270034/8667445461 

To Follow us on Social Medias  

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     
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