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அன்்பார்் மாணவரகந்ள !
எதிர்கபாைத்தில் உங்கலள தி்றலமயபானம்தபார மற்றும் நுணணறிவு ச்கபாண்ட ்பரபா்க மபாற்்ற வல்ைலம ்தரும்
புல்தயலுக்கு நி்கரபான அருலமயபான புத்்த்கம் ஒனறு உங்கள் ல்க்களில் ்தவழ்நது ச்கபாணடு இருக்கி்றது. அல்த
நீங்கள் மு்தலில் ்ம்ப மவணடும் மற்றும் அ்தன மூைம் வணி்கவியலில் முழுலமயபான அறிலவப் சபற்று பனமு்கத்
தி்றலமசபாலியபா்க உங்கலள மமம்படுத்திக் ச்கபாள்ள இயலும்.
இந்தப் புத்்த்கத்தில் புல்தநதுள்ள பல்மவறு மதிப்புமிக்்க மற்றும் பயனுள்ள ்கருத்்தபாழமிக்்க பகுதி்கலள ்னகு
புரிநது ச்கபாள்ள எப்படி இந்தப் புத்்த்கத்ல்த பயனபடுத்்த மவணடும் எனபல்த நீங்கள் ச்தரிநது ச்கபாள்ள
மவணடும். இப்புத்்த்கத்தின அைகு்கள், அத்தியபாயங்கள் மற்றும் அவற்றில் அ்டஙகியுள்ள ்கருத்து்கள் யபாவும்
்கற்்றலின சபபாழுது தி்றன மமம்படும் அளவிற்்கபான ஆமைபாசலன்கள் ்தரப்படடுள்ளன.
இப்புத்்த்கம் பத்து அைகு்களபா்கவும் முப்பத்து மூனறு அத்தியபாயங்களபா்கவும் பை பகுதி்களபா்கப் பிரிக்்கப்படடு
இருந்தபாலும் இது மபாணவர ம்பாக்கில் மடடுமம எழு்தப்படடுள்ளது. மி்கச் சி்றந்த ்கற்்றல் அனுபவத்ல்தப்
சபறுவ்தற்்கபான உங்கள் முயற்சிக்கு “புத்்த்கத்ல்தப் பயனபடுத்துவது எப்படி?” எனறு கீழ்க்்கண்டவபாறு
விவரிக்்கப்படடுள்ளது.

அ்லகுகள்

புத்்த்கத்தின பல்மவறு அத்தியபாயங்கலளத் ்தனித்்தனிமய சிை
முக்கிய ்தலைப்பு்களின கீழ் பபா்டப்பகுதி்களபா்க இவ்வைகு்கள்
ச்கபாணடு இருப்ப்தபால் வணி்கவியல் ்கல்வியின குறிப்பிட்ட
அறிவு சபாரந்த பகுதி்கலள நீங்கள் புரிநது ச்கபாள்ள இயலும்.
இது்தபான ்கற்்றலின வழக்்கமபான வழி ஆகும். உ்தபாரணமபா்க
அைகு ஒனறில், மூனறு அத்தியபாயங்கள் உள்ளன; அலவ
வணி்கவியல் ்கல்வியின அடிப்பல்ட மற்றும் துவக்்கப்
பகுதி்களபா்க உள்ளன. அதுமபபாைமவ பி்ற அைகு்கள்
உங்களுக்கு பதிசனபான்றபாம் வகுப்பிற்குத் ம்தலவயபான
குறிப்பிட்ட அறிவு சபாரந்த பகுதி்கலள சவவ்மவறு அைகு்களில்
பை ்தலைப்பு்களின கீழ் ச்கபாடுக்்கப்படடுள்ளன. அதில்
எ்தலன ்தவிரத்்தபாலும், நீங்கள் அறிவின ச்தபா்டரச்சிலய
இழக்்க ம்ரிடும்.

அத்தியாயஙகள்

இனல்றய வணி்கவியல் ்கல்வியின உலர்ல்ட மற்றும்
சசயல்முல்ற விளக்்கத்திலன ஓர உணலமயபான புல்தயைபா்க
சபற்றுக் ச்கபாள்ள விரும்பும் எவரும் இப்புத்்த்கத்தின
அலனத்து
அத்தியபாயங்கலளயும்
(முப்பத்து
மூனறு)
முழுலமயபா்கப்
படிக்்க
மவணடும்.
வணி்கவியலின
அடிப்பல்ட்கலளயும், மூைக்கூறு்கலளயும் ்கற்றுக்ச்கபாள்ள
விரும்பும் எந்த ஒரு மபாணவரும் இப்பபா்டங்கலளத் ்தங்கள்
்தகுதி மமம்பபாடு அல்டயச் சசய்யும் மபாத்திலர்களபா்க
எணணி விழுங்க மவணடும். பபா்டங்களபால் விலளயும்
்னலம்கலளயும் உணலமயபான அறிவிலனயும் இழக்்கபாமல்
இருக்்க எந்தப் பபா்டத்ல்தயும் ஒதுக்்கக் கூ்டபாது என
அறிவுறுத்்தப்படுகின்றது.

புத்்கத்ல்ப்
்பயன்்படுத்துவது
எப்்படி?

சிறு ்ல்லப்புகள்

இத்்தலைப்பு்கள்
உங்களின
்கற்்றல்
முல்ற
சீரபா்க
ஒழுஙகுபடுத்்தப்படுவ்தற்கும்
ஒன்றன
பின
ஒன்றபா்க
அடுக்்கப்பட்ட பபாணியில் ்த்கவல்்களின ச்தளிவு மற்றும்
உணலமத் ்தனலமலய பிரிதிபலிக்கும் வணணமபா்க பல்மவறு
அத்தியபாயங்களில் நிலனவில் நிறுத்்தக்கூடிய பகுதி்களபா்கக்
ச்கபாடுக்்கப்படடுள்ளது. ஆ்கமவ ஒரு அத்தியபாயத்தின
பபா்டப்பகுதிலய நீங்கள் ்கற்ப்தற்கு அம்த அத்தியபாயத்தின “சிறு
்தலைப்பு்கள்” அடிப்பல்டயபா்க விளஙகுகின்றன என்றபால் அது
மில்கயபா்கபாது. இதுமவ ்கற்்றலின மி்க எளிய முல்றயபாகும்.
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இப்பகுதியபானது சபபாதுவபா்கப் பல்மவறு அத்தியபாயங்களில்
சிறு துளி்களபா்கத் ்தரப்படடுள்ள வணி்கவியல் ச்தபா்டரபுல்டய
நி்கழ்்கபாை மற்றும் இ்றந்த ்கபாை நி்கழ்வுத் துளி்களபாகும். இலவ
அத்தியபாயம் ச்தபா்டரபுல்டய்தபா்க இருப்ப்தபால் அம்்கமபா்க
எல்ைபா அத்தியபாயங்களிலும் ச்கபாடுக்்கப்படடுள்ளன.

தவற்றிக் கல்

சூழ்நில்ல ஆய்வு

திட்டச் தேயல்

சுய சி்்லனக்கு

நமலும் அறிவ்ற்கு

வபாழ்வில்
சபா்தபாரண
நிலையிலிருநது
எடும்கபாளபா்க
சசபால்ைக்கூடிய நிலைக்கு உயரந்த நிறுவனங்கள் அல்ைது
நிஜமனி்தர்கள் வளரந்த வரைபாற்றுச் சுருக்்கத்ல்த இப்பகுதி
குறிப்பிடுகின்றது. நீங்கள் இத்்தல்கய உ்தபாரணங்கலளப்
பினபற்றி உங்கள் எதிர்கபாை இைடசியங்கலள அல்டவ்தற்்கபா்க
இவ்வுணலமக் ்கல்த்கலளப் புரிநது ச்கபாணடு வபாழ்க்ல்கயில்
சவற்றி அல்டய மவணடும்.

பல்மவறு அத்தியபாயங்களில் உள்ள பபா்டப்பகுதி்களில் உள்ள
உடகூறு்கலளப் பற்றிய சசயல்பபாடடு அறிலவச் மசபாதிப்ப்தற்்கபா்க
இப்பகுதி சிநதித்து வில்ட அளிக்கும் ம்பாக்கில் ஆய்வின
அடிப்பல்டயில் சூழ்நிலைக்கு ஏற்்றவபாறு ச்தபா்டரபுல்டய
வில்ட்கலளத் ்தரும் வணணம் உங்கலளத் ்தயபார சசய்வ்தற்்கபா்க
உருவபாக்்கப்படடுள்ளது. இ்தன மூைம் நீங்கள் சசய்முல்ற
அறிலவயும் பயனபபாடடு அறிலவயும் ஒருஙம்க சப்ற இயலும்.

ஒவ்சவபாரு அத்தியபாயத்திலும் ச்தரிநச்தடுக்்கப்பட்ட பகுதி்களில்
வீடடுப் பபா்டமபா்கமவபா அல்ைது வகுப்புப் பபா்டமபா்கமவபா
உங்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் பகுதிமய திட்டச் சசயல்
எனப்தபாகும்.
உை்களபாவிய
நிலையில்
பல்வல்கத்
ச்தபாழிைலமப்பு்கள் பற்றிய சசயல்முல்ற விளக்்கமபானது
வணி்கவியல் ்கல்வியில் ்தரப்ப்ட மவணடியுள்ளது. ஒரு
குறிப்பிட்ட ச்தபாழில் நிறுவனம் ச்தபா்டரபுல்டய பிரச்சிலனக்குத்
தீரவு ்கபாணும் வல்கயில் இந்த திட்டச் சசயல் ்தரப்படுவ்தபால்
அலவ
உங்கள்
எதிர்கபாை
முனமனற்்றத்திற்கும்
பயனபடுவனவபா்க அலமயும்.

உங்கள் மமைபான புரி்தலுக்கு துலண சசய்வ்தற்்கபா்க இப்பகுதி
அலனத்து அத்தியபாயங்களிலும் ஒரு பயனுள்ள பகுதியபா்கத்
்தரப்படடுள்ளது. இவற்றின மூைம் சிை முக்கிய ்கலைச்
சசபாற்்களின சபபாருலள நிலனவு கூறுவ்தற்ம்கபா அல்ைது
அவற்றின பயனபபாடடிலன மறுமுல்ற நிலனவு கூறுவ்தற்ம்கபா
“சுய சிந்தலனக்கு” பகுதி ம்தலவப்படுகின்றது. இது உங்கள்
பபா்டப்பகுதியிலனப் புரிநது ச்கபாள்வ்தற்கு மடடுமல்ைபாமல்
சுயச்தபாழில் துவஙகுவ்தற்்கபான வபாய்ப்பிலனத் ்தருகின்றது.

இப்பகுதி ்தரப்படடுள்ள்தன ம்பாக்்கமபாவது மபாணவர்கள் சப்ற
மவணடிய
வணி்கவியல்
ச்தபா்டரபுல்டய
ம்கபாடபபாடு்கள்
்கருத்துக்்கள் பற்றி வீடடுப்பபா்டமபா்க அல்ைது மமற்படிப்பில்
்கவனம் ச்கபாள்ளும் வல்கயில் இலணய்தளம் அல்ைது குறிப்பு
நுல்்கள் வபாயிைபா்க அறிநது ச்கபாள்ளும் பகுதிமய “மமலும்
அறிவ்தற்கு” ஆகும்.
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கல்லச் தோற்கள்

்பயிற்சி

இலணய ்்ளக்
குறியீடு

தோற்க்ளஞசியம்

ஒரு குறிப்பிட்ட அத்தியபாயத்தில் ச்தரிநச்தடுக்்கப்பட்ட முக்கிய
்கருத்துக்்கள் பற்றி மபாணவர்கள் முழுலமயபா்க அறிநது
ச்கபாள்வ்தற்்கபா்க உருவபாக்்கப்பட்ட பகுதிமய ்கலைச் சசபாற்்கள்
ஆகும். ்கற்்றலின சபபாழுது ்தரப்படடுள்ள ்கருத்துக்்கள் பற்றி
ச்தளிவபா்கவும் அவசியமபான்தபா்கவும் ்கரு்தப்படும் விவரங்கலள
மபாணவர்கள் எளிதில் நிலனவு கூ்றத்்தக்்க வல்கயில் உள்ள
பகுதிமய இதுவபாகும்.

குறு வில்ட, சிறு வில்ட மற்றும் சபரு வில்ட வினபாக்்கள்
பகுதியபானது உங்கள் தி்றலமலய அளவிடும் ்கருவி்களுக்்கபானது
எனபது உங்களுக்குத் ச்தரியுமபா? சிை குறிப்பிட்ட மதிப்பீடடு
முல்ற்களபா்க
ச்கபாடுக்்கப்பட்டலவ சரியபான வில்டலயத்
ம்தரநச்தடு, ம்கபாடிட்ட இ்டங்கலள நிரப்பு, பை ம்தரவு வினபாக்்கள்
ஆகியலவ ஆகும். அதி்க மதிப்சபண்கள் சபறுவது உங்கள்
உயரிய அறிவு நிலைலயக் ்கபாடடுவ்தபாகும்.மமற்படிப்புக்கு
ஏதுவபா்க இருப்ப்தபால் மமற்கூறிய அலனத்ல்தயும் ம்தரவுக்கு
முனன்தபா்கமவ நீங்கள் ்தயபார சசய்து ச்கபாள்ள வழி
ஏற்படுத்்தப்படடுள்ளது. வருமுன் காப்்பது ேல்்லது எனப்தற்கு
இணங்க நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியர கூறுவ்தற்கு முனன்தபா்கமவ
உங்கள் வில்ட்கலளக் ்கணடுபிடிக்்க முயற்சி சசய்யைபாம்.

இது ஒரு ்கவனத்ல்த ஈரக்கும் பகுதியபாகும். இ்தன மூைம்
உலர்ல்டக் ்கல்வி்தலன இலணய ்தளத்தின மூைம் ஒரு
ல்கமபசியின
வபாயிைபா்க
்ல்டமுல்ற
வணி்கம்
பற்றி
ச்கபாடுக்்கப்படடுள்ள
குறு
சசபாற்சபபாழிவு்கள்
மற்றும்
சசயல்விளக்்கம் மூைமபா்க அறிவுசபார நிபுணர்கலளக் ச்கபாணடு
்தரப்படுவ்தபாகும். ஆனபால், இது சபரும்பபாலும் வீடடுப்பபா்டமபா்க
அல்ைது ஓய்வு ம்ர ்கற்்றல் மூைமபா்க அல்ைது ஆசிரியர்களின
்கவன ஈரப்புச் சசயைபா்க இ்தலன மமற்ச்கபாள்ள மவணடும்.

உங்கள் அறிவு வளரச்சிக்குத் ம்தலவயபான முக்கியப்
பகுதியபா்கவும்
புத்்த்கத்தில்
உள்ள
மி்க
முக்கிய
்கருப்சபபாருட்களின
ச்தபாகுப்பபா்கவும்
இப்பகுதி
உருவபாக்்கப்படடுள்ளது. மமலும், உங்களின நிலனவபாற்்றலை
மமம்படுத்்தவும் நிலனவு கூ்றலுக்கு ஏதுவபா்கவும் பல்மவறு
முக்கிய ்கலைச் சசபாற்்களின ச்தபாகுப்பபா்கப் புத்்த்கசமஙகும்
்கபாணப்படும் முக்கியக் ்கருத்துக்்கலள வரிலசப்படுத்தி ்தமிழ்ஆஙகிைமபா்க வழங்கப்படடுள்ள பகுதி இதுவபாகும்.

ஆகவவ, நனமாணாக்கர்கவள!
முழுலமயபான சவற்றிக்கு ்கடும் உலழப்பு ஒனம்ற வழிம்கபாலும் எனபல்த ்பாங்கள் நிலனவுப்படுத்தும் மவலளயில்
உங்களின சவற்றிக்்கபா்கவும் சபபாருள் அறிந்த ்கற்்றலுக்்கபா்கவும் எங்கள் ்ல்வபாழ்த்துக்்கலளத் ச்தரிவித்துக்
ச்கபாள்கிம்றபாம்.
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"வணிகவியல்" கல்வியின் செயல் எல்லை
"வணிகவியல்" என்ற படிப்பு அறிவுசார் உலகெங்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு படிப்பு.
இப்படிப்பை பயின்றவர்கட்கு இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கும் ஏராளமான வேலை
வாய்ப்புகள் காத்துக்கிடக்கின்றது. மேல்நிலைப் பள்ளியில் வணிகவியல் படிப்பை முடித்த
மாணவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் அரங்கேற உள்ளது என்பதைக் கீழ்க்
குறிப்பிடப்பட்ட படம் விளக்குகிறது.

க ல் வி வா ய் ப் பு க ள்
கல்லூரிகளில் நேராக சேர்ந்தோ
அல்லது அஞ்சல் வழியில�ோ கீழ்க்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இளங்கலை
பட்டப் படிப்புகளைப் படிக்கலாம்.

த�ொழில் படிப்புகள்

• இளங்கலை வணிகவியல்
(B.Com.)
• இளங்கலை வணிகவியல்
(B.Com.,Hons)
• இளங்கலை வணிகவியல்
(கணக்கியல் மற்றும் நிதியியல்)
• இளங்கலை வணிகவியல்
(கணினி பயன்பாடு)
• இளங்கலை வணிகவியல்
(வங்கி மேலாண்மை)
• இளங்கலை நிர்வாகவியல்
• இளங்கலை வங்கி நிர்வாகம்
• முதுகலை வணிகவியல்
(5 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த
படிப்பு)
• இதர பட்டயப் படிப்புகள்
(Diploma)

• சாசனக் கணக்கர்
பட்டயப் படிப்பு (CA)
• சாசன மேலாண்
கணக்கர் (CMA)
• நிறுமச் செயலர்
பட்டயப் படிப்பு (ACS)
• இளங்கலை சட்ட
படிப்பு (5 ஆண்டுகால
ஒருங்கிணைந்த
படிப்பு) (B.L)
• இளங்கலை
வணிகவியல் (சட்டம்)
(LLB) (5 ஆண்டுகால
ஒருங்கிணைந்த
படிப்பு)
• மேலாண்மை கணக்கர்
பட்டய படிப்பு
(இங்கிலாந்து)
• சான்றளிக்கப்பட்ட
பட்டய கணக்கர் படிப்பு
(இங்கிலாந்து)
• சான்றிதழ் பெற்ற
ப�ொது கணக்கர்
(அமெரிக்கா)

கல்லூரி மற்றும்
பட்டப்படிப்புக்குப் பிறகு
பல்கலைக்கழகங்களில் நேரடியாக சிறப்புத் த�ொழில்
சேர்ந்தோ அல்லது அஞ்சல்
படிப்புகள்
வழியில�ோ பகுதி நேரப் படிப்பாகவ�ோ
கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேல்பட்ட
படிப்புகளை மாணவர்கள்
படிக்கலாம்.

முதுகலைபட்டப் படிப்பு முடித்த
பின் கீழ்க் குறிப்பிட்ட
படிப்புகளை
மேற்கொள்ளலாம்

• முதுகலை வணிகவியல்
(M.Com.,)
• முதுகலை வணிகவியல்
(கணக்கியல் மற்றும்
நிதியியல்)
• முதுகலை வணிகவியல்
(பன்னாட்டு வணிகம் மற்றும்
வங்கியியல்)
• முதுகலை வணிகவியல்
(கணினி பயன்பாடு)
• முதுகலை வணிகவியல்
(கூட்டுறவு மேலாண்மை)
• முதுகலை த�ொழில் நிர்வாகம்
(M.B.A)
• முதுகலை த�ொழில் நிர்வாகம்
(நிதியியல்)
• முதுகலை த�ொழில் நிர்வாகம்
( சந்தையிடல்)
• முதுகலை த�ொழில் நிர்வாகம்
( மனிதவள மேலாண்மை)
• முதுகலை த�ொழில் நிர்வாகம்
( விளம்பரம் மற்றும்
விற்பான்மை)
• முதுகலை த�ொழில் நிர்வாகம்
( மருத்துவமனை
மேலாண்மை)
• முதுகலை மனிதவள
மேலாண்மை (MHRM)
• முதுகலை த�ொழிலாளர்
மேலாண்மை (MLM)

• வணிகவியல் முதுகலை
ஆய்வியல் நிறைஞர்
படிப்பு (M.Phil.)
• முனைவர் பட்டப் படிப்பு
(Ph.D.,)
• ஆய்வியல் அறிஞர் (D.Litt)
• பல்கலை மான்யக் குழு
நடத்தும் கல்லூரி
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
(NET)
• மாநில அரசு நடத்தும்
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
(SET)
• இளங்கலை கல்வியியல்
பட்டப் படிப்பு (B.Ed.,)
• முதுகலை கல்வியியல்
பட்டப் படிப்பு (M.Ed.,)
• பிற முதுகலை பட்டயப்
படிப்புகள் (PG Diploma)

• சாசனக் கணக்கர்
(CA)
• சாசன மேலாண்
கணக்கர் (ICMA)
• நிறுமச் செயலர்
படிப்பு (ACS)
• இளங்கலை சட்டம்
(LLB)
• மத்திய பணியாளர்
தேர்வாணையம்
(UPSC)
• இந்திய ஆட்சிப் பணி
(IAS)
• இந்திய காவல் பணி
(IPS)
• இந்திய அயல்நாட்டுப்
பணி (IFS)
• இந்திய வருவாய்
பணி (IRS)
• இந்திய கணக்கியல்
மற்றும்
தணிக்கையியல் பணி
(IA & AS)

.

வேலை வாய்ப்புகள்
அ. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்டத் தலைநகரங்களிலுள்ள மாவட்டத் த�ொழில் மையங்கள் மூலம் எண்ணற்ற
சுயவேலைவாய்ப்புப் பயிற்சிகள் தரப்படுகின்றன. இதனை 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சித் தகுதிய�ோடு பெறுவது நல்லது.
ஆ. முறையான பட்டப்படிப்பை பெற்ற பின்பு வணிகவியல் பட்டதாரிகள் த�ொழில் முனைய விழையின் வங்கிகளைய�ோ அல்லது நிதி
நிறுவனங்களைய�ோ நாடி நிதி பெற்று ச�ொந்தமாக த�ொழில் த�ொடங்கலாம்.
இ. மேல்நிலை வணிகவியல் படித்த பின்பு, இளங்கலை வணிகவியல் பட்டம் பெற்ற பின்பு, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம் நடத்தும் பணியாளர் த�ொகுதி I, II, III மற்றும் IV என்ற பதவிகளுக்கான தேர்வு எழுதி அரசுப்பணிகளுக்குச்
செல்லும் வாய்ப்புகளும் உள்ளது.
ஈ. வணிகவியல் பட்டதாரிகள் வரி ஆல�ோசகர்களாகவ�ோ அல்லது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆல�ோசகர்களாகவ�ோ தாமாக
த�ொழில் செய்ய முடியும்.
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வெளிநாட்டு வாய்ப்பு
வணிகவியல் மாணவர்களுக்கு உலகளவில் கீழ்க் கண்ட சிறப்பான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
1.

முன்னேறிய நாடுகளான அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கனடா ப�ோன்ற நாடுகளில் த�ொழில் நிர்வாகப் படிப்பினைத்
த�ொடரலாம்.

2.

கணினி படிப்பில் ' Tally ' என்ற மென் படிப்பை பயின்ற வணிகவியல் பட்டதாரிகள் த�ொழில் நிறுமங்களில் கணக்கர் பணிக்குப்
பணி அமர்த்தப்படலாம்.

3.

முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற வணிகவியல் பட்டதாரிகள் முனைவர் பட்டப் படிப்பை இந்தியாவில் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களில�ோ
அல்லது வெளிநாட்டில் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களில�ோ கல்வி உதவித் த�ொகையுடன் த�ொடரலாம்.

4.

முதுகலை வணிகவியல் பட்டம் பெற்ற பட்டதாரிகள் கல்வியியல் இளங்கலை மற்றும் முதுகலைப் பட்டம் பெற்று மேல்நிலைப்
பள்ளிகளில் முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியராகப் பணி பெறலாம்.

5.

நல்ல செயல் திட்டங்களைத் தீட்டி அதனைக் க�ொண்டு வணிகவியல் பட்டப் படிப்பு படித்தவர்கள் ஏற்றுமதி வணிகத்தில்
ஈடுபடலாம்.

6.

பல நாடுகளில் உள்ள தேசிய அரசின் உரிய சான்றிதழ் பெற்று வணிகவியல் பட்டம் பெற்றவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்நிய
செலாவணி வணிகர்களாக செயல்படலாம்.

7.

தேவையான தகுதிகளைப் பெற்ற வணிகவியல் பட்டதாரிகள் வங்கித் தேர்வாைணயம் நடத்தும் பல்வேறு வங்கி ஊழியர் தேர்வு
எழுதி வங்கிப் பணிகளில் சேரலாம்.

8.

வணிகவியல் பட்டதாரிகள் மேலாண்மை ஆல�ோசகராகவ�ோ, ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ஆல�ோசகராகவ�ோ, சரக்கு அகற்றீட்டு
முகவராகவ�ோ, பங்கு வணிகராகவ�ோ, ஊக வணிகராகவ�ோ, முதலீட்டு ஆல�ோசகராகவ�ோ, காப்பீட்டு ஆல�ோசகராகவ�ோ,
விளம்பர முகமை நடத்துபவராகவ�ோ, வியாபார நிறுமங்களில் செயலர்களாகவ�ோ, நிதி ஆல�ோசகராகவ�ோ, வரி
ஆல�ோசகராகவ�ோ, கருவூல மேலாளராகவ�ோ, மற்றும் பல்வேறு குழுக்களில் ஆல�ோசகராகவ�ோ செயல்படலாம்.

ஆராய்ச்சி வாய்ப்புள்ள
பாடங்கள்
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

சந்தையியல்
மேலாண்மையியல்
நிதியியல்
மனிதவள மேலாண்மை
த�ொழில் முனைவு
சில்லறை வர்த்தகம்
த�ொடர் அளிப்பு
மேலாண்மை
இடற்பெயற் மேலாண்மை
நிதிசார் சேவைகள்
நிதிச் சந்தையியல்
சேவை நிறுவனங்கள்
பன்னாட்டுத் த�ொழில்
அமைப்புசார் நடத்தை
மின்னணு சந்தையியல்
வரியியல்
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அலகு எண்

பாடம்
எண்

விபரம்
மேலாண்மைச் செயல்முறைகள்

1

2
மேலாண்மைச்
செயல்முறைகள்

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

1
2
4
5
6
8
10

மேலாண்மையின் அடிப்படைக் கருத்து
மேலாண்மையின் வரைவிலக்கணங்கள்
மேலாண்மை Vs நிர்வாகம்
மேலாண்மைச் செயல்முறைகள்
அறிவியல் பூர்வமான மேலாண்மையின் க�ோட்பாடுகள்
நவீன மேலாண்மையின் க�ோட்பாடுகள்

மேலாண்மை செயல்பாடுகள்
2.01 முக்கிய செயல்பாடுகள்
2.02 துணை செயல்பாடுகள்

13
14

குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை

3

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10

குறியிலக்கு மேலாண்மை ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
குறியிலக்கு மேலாண்மையின் குறிக்கோள்கள்
குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகள்
குறியிலக்கு மேலாண்மையின் செயல்முறை
குறியிலக்கு மேலாண்மையின் நன்மைகள்
குறியிலக்கு மேலாண்மையின் குறைபாடுகள்
விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் ப�ொருள்
விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் செயல்முறை
விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் நன்மைகள்
விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் குறைபாடுகள்

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம்
4

4.01 நிதிச் சந்தையின் ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
4.02 இந்திய நிதி சந்தையின் எல்லை
4.03 நிதிச் சந்தையின் வகைகள்
4.04 நிதிச் சந்தையின் பங்கு
4.05 நிதிச் சந்தையின் பணிகள்
4.06	புதிய வெளியிடுகள் சந்தை Vs இரண்டாம் நிலை சந்தை

24
25
25
26
26
27

5.01	ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
5.02 மூலதனச் சந்தையின் சிறப்பியல்புகள்
5.03 மூலதனச் சந்தையின் வகைகள்
5.04 மூலதனச் சந்தையின் பணிகள் மற்றும் முக்கியத்துவம்
5.05 இந்தியா மூலதனச் சந்தை – த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி
5.06 புதிய நிதி நிறுவனங்கள்
5.06	புதிய வெளியிடுகள் சந்தை Vs இரண்டாம் நிலை சந்தை

30
31
31
32
33
33

6.01	ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
6.02 சிறப்பியல்புகள்
6.03	பணச் சந்தை மற்றும் மூலதனச்சந்தைக்கிடையே
வேறுபாடுகள்
6.04	பணச் சந்தையின் பங்கேற்பாளர்கள்
6.05	பணச் சந்தை ஆவணங்கள்
6.05.01 கருவூல இரசீதுகள்
6.05.02	வைப்புச் சான்றிதழ்
6.05.03 வணிக இரசீதுகள்
6.05.04	அரசு அல்லது தங்க முனை பத்திரங்கள் சந்தை.

36
37

மூலதனச் சந்தை
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நிதிச் சந்தை -II

7

8

பங்கு மாற்றகம்

7.01 	பங்கு மாற்றகத்தின் - தோற்றம், ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
7.02 	பங்குச் மாற்றகத்தின் பணிகள்
7.03	பங்கு மாற்றகத்தின் இயல்புகள்
7.04 	இந்தியாவில் பங்குச்சந்தையின் பயன்கள் மற்றும் குறைபாடுகள்
7.05 இந்தியாவில் பங்குச்சந்தை
7.06 ஊக வணிகர்களின் வகைகள்
7.07 	பங்கு பரிவர்த்தனை மற்றும் பண்டங்கள் பரிமாற்றத்திற்கான
வேறுபாடு
7.08 	பங்கு சந்தையில் தற்போதைய வளர்ச்சி

இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றகங்களின் வாரியம் (செபி)
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06

9

செபி அறிமுகம்
செபியின் ந�ோக்கங்கள்
செபியின் பணிகள்
செபியின் அதிகாரங்கள்
புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள்
புறத்தோற்றமற்ற பத்திர வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்

11

ஆட்சேர்ப்பின் பொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
ஆட்சேர்ப்பு படிநிலைகள் / செயல்முறைகள்
ஆட்சேர்ப்பு மூலங்கள் / ஆட்சேர்ப்பு வழிமுறைகள்
ஆட்சேர்ப்பில் சமீபகால ப�ோக்குகள்

74
74
74
75
75
76
77

80
81
81
83

பணியாளர் தேர்ந்தெடுத்தல்
11.01	தேர்ந்தெடுத்தலின் ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
11.02	தேர்ந்தெடுத்தல் நடைமுறைகளை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்
11.03	தேர்வின் முக்கியத்துவம்
11.04	தேர்ந்தெடுத்தல்
மற்றும்
ஆட்சேர்ப்பிற்கு
இடையேயான
வேறுபாடுகள்
11.05	பணியமர்த்தல்
11.06	பணியமர்த்தல் முக்கியத்துவம்
11.07	பணியமர்த்தலின் க�ோட்பாடுகள்

12

63
65
65
66
66
67

ஆட்சேர்ப்பு முறைகள்
10.01
10.02
10.03
10.04

மனித வள
மேலாண்மை

54
55

மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள்
9.01	மனித வளத்தின் ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
9.02	மனித வளத்தின் சிறப்பியல்புகள்
9.03	மனித வளத்தின் முக்கியத்துவம்
9.04	மனித வள மேலாண்மையின் ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
9.05	மனித வள மேலாண்மையின் சிறப்பியல்புகள்
9.06	மனித வள மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம்
9.07	மனித வள மேலாண்மையின் பணிகள்

10

47
48
49
50
51
53

86
91
92
93
93
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94

பணியாளர் பயிற்சி முறை
12.01	பயிற்சியின் ந�ோக்கம்
12.02	பயிற்சி திட்ட வடிவத்தின் படிகள்
12.03	பயிற்சியின் முறைகள்
12.04	பணிவழி பயிற்சி மற்றும் பணிவழியற்ற பயிற்சி இடையேயான
வேறுபாடு
12.05 பயிற்சியின் நன்மைகள்

98
99
99
905
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சந்தை மற்றும் சந்தையிடுகையாளர்

13

13.01 சந்தை என்பதன் ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
13.02 சந்தையின் தேவைகள்
13.03 சந்தையின் வகைகள்
13.04 சந்தையிடுகையாளர் ப�ொருள் மற்றும் வரைஇலக்கணம்
13.05 எந்தெந்த ப�ொருட்களைச் சந்தையிடலாம்
13.06 சந்தையிடுகையாளரின் பங்கு
13.07 சந்தையிடுகையாளரின் பணிகள்

108
109
109
113
113
114
115

சந்தையிடுகை மற்றும் சந்தையிடுகையின் கலவை

14

சந்தையிடுகையின்
அடிப்படை
கூறுகள்
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மேலொண்ேச்
தசயல்மு்றகள்

UNIT
அலகு
1I

1

CHAPTER
அததியொயம்

PRINCIPLES
OF MANAGEMENT
மேலொண்ேத
�ததுவஙகள்

எப்பபோருள யோரயோரவோயக் ்�டபினும் அப்பபோருள
பேயப்பபோருள �ோணப தறிவு.
-குறள 423
தபொருள் :

எப்பபோரு்்ளப் பறறி, யோர பசோலலக் ்�டடோலும், அதன உண்ேப்
பபோரு்்ள அறி்நது ப�ோளவ்த அறிவோகும்

நேது அனறோட வோழ்க்்�யில ்ேலோண்ே எனபது
மி�, மி� முக்கியத்துவம் வோய்நத பகுதியோகும்.
ந்டமு்றயில நேது அ்ைத்து முயறசி�ளிலும்
பசயலபோடு�ளிலும் ்ேலோண்ேயின பஙகு உள்ளது.
நோம் வி்்ளயோடடுத் திடலில இரு்நதோலும், நூல�த்தில
இரு்நதோலும், வகுப்்றயில இரு்நதோலும், விடுதியில
இரு்நதோலும் அலலது எஙகு இரு்நதோலும் நேது பல்வறு
பசயல�்்ள
திடடமிடடு
அவற்ற
மு்றயோ�
ந்டமு்றப்படுத்தி
்நோக்�ங�்்ள
நி்ற்வறறி
விரும்பத்தக்� இலக்கு�்்ள எடடுவதில ்ேலோண்ேயின
பஙகு அ்ளப்பரியது. எை்வ ்ேலோண்ே எனபது
ேறறவர�ளின
முயறசி
ேறறும்
ஒத்து்ைப்புடன
்நோக்�ங�்்ள எயதும் ஒரு �்லயோகும். பதோழில்ேப்பின
இலக்கு�்்ள
பவறறி�ரேோ�
எயதுவதறகும்,
வியோபோரத்தின
எதிர�ோலத்்த
தீரேோனிப்பதறகும்
்ேலோண்ே பசயலமு்ற�ள உதவுகினறது. ஒரு
நிறுவைத்தின பவறறி்ய அலலது ஒரு தனி ேனிதனின
பவறறி்ய அவர�ளின பணி�ளும், �ட்ே�ளும்,
பபோறுப்பு�ளு்ே தீரேோனிக்கிறது. உலகின எப்பகுதியிலும்
நிறுவை அ்ேப்பின வோழ்வில ்ேலோண்ே்ய
அ்ைத்்தயும் விட மி� முக்கியேோைதோகும். இது ஒரு
உல�்ளோவிய �ருத்தோகும்.

கற்றல் மநொக்கஙகள்
இந� அததியொயத்�க் கற்றபின், ேொணவர்கைொல்
■
■
■
■
■
■
■

்ேலோண்ேயின அடிப்ப்டக் �ருத்து
்ேலோண்ேயின வ்ரவிலக்�ணம்
்ேலோண்ே �்லயோ? அறிவியலோ?
்ேலோண்ே Vs நிரவோ�ம்
்ேலோண்ேச் பசயலமு்ற�ள
அறிவியல பூரவேோை ்ேலோண்ேயின
்�ோடபோடு�ள
்ேறபோர்வ வீச்பசல்ல பறறி பதரி்நது
ப�ோளகிறோர�ள

அததியொயம் சுருக்கம்
1.01

மேலொண்ேயின் அடிப்ப்டக் கருதது

1.02 மேலொண்ேயின் வ்ைவிலக்கணஙகள்
1.03 மேலொண்ே Vs நிர்வொகம்

1.04 மேலொண்ேச் தசயல்மு்றகள்
1.05 அறிவியல் பூர்வேொன
மகொடபொடுகள்

1.01 மேலொண்ேயின் அடிப்ப்டக்
கருதது

மேலொண்ேயின்

்ேலோண்ேயின
அடிப்ப்டக்
�ருத்துக்�்்ள
பினவரும் அவறறின பதோனறுபதோடட இயலபு�ள மூலேோ�

1.06 நவீன மேலொண்ேயின் மகொடபொடுகள்
1.07 மேற்பொர்்வ வீச்தசல்்ல:

அறி்நது ப�ோள்ள இயலும்.
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1. அறிவின் த�ொகுப்பு

அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.
ப�ொது
கழகங்களுக்கு
தற்போது சமூக மனசாட்சியும், விழிப்புணர்வும் உள்ளது.
நுகர்வோர் சார்ந்த சந்தைப்படுத்தல் கருத்தாக்கம் என்பது
பெரு நிறுவன நடத்தை விதியினை பிரதிபலிப்பதாகும்.
நுகர்வோர் இயக்கங்களின் அழுத்தம், த�ொழிற்சங்க
வாதம், ப�ொது மக்கள் கருத்து மற்றும் சட்டம் ஆகியவை
அறம் சார்ந்த விதிகளை த�ோற்றுவிக்க மேலாண்மையை
வலுவாகத் தூண்டுகின்றது. “வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை”
என்ற க�ோட்பாடு சந்தையில் நீண்ட காலம் நீடிக்காது.
தற்போது வாங்குவ�ோர் எச்சரிக்கை என்ற க�ோட்பாட்டிற்கு
பதிலாக “விற்பவர் ஜாக்கிரதை” என்ற க�ோட்பாடு சந்தை
நடைமுறைகளை தீர்மானிக்கின்றது.

தற்போது மேலாண்மை உயர்தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த
ம ே ல ா ண ் மை க்  க � ோ ட ்பா டு  மற் று ம் த த் து வ த ் தை
உருவாக்கியுள்ளது. மேலாண்மை இலக்கியம் அனைத்து
நாடுகளிலும் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றது. வணிக உலகம்
அல்லது அரசுத்துறை அல்லது தனியார் துறை
ப�ோன்றவற்றின் வேலை வாய்ப்பு உலகில் வெற்றிகரமாக
நுழைவதற்கு சிறந்த கடவுச்சீட்டு ப�ோன்றது மேலாண்மை
ஆகும்.

2. மேலாண்மைக் கருவிகள்
கணக்கியல், வணிகச் சட்டங்கள், உளவியல்,
புள்ளியியல், ப�ொருளியல், தரவு செயலாக்கம் என
மேலாண்மையின்
கிளைகள்
பல்கிப்
பெருகி
விரிவடைந்துள்ளது. இந்த மேலாண்மை சிறப்புத்
த�ொழிலின் கிளைகள் மேலாண்மை அறிவியலின்
நடைமுறைப் பயன்பாட்டை மேலும் மேம்படுத்தி
இருக்கிறது.

6. பணி ரீதியானத�ொரு அமைப்பு
பல்வேறு நாடுகளில் மேலாண்மைப் பிரிவுகளில்
அறிவுப் பரவலாக்கம் ஏற்படவும், மேலாண்மை சிறப்புத்
த�ொழில் குறித்த ப�ொதுமக்கள் மனதில் ஒரு சிறந்த
த�ோற்றத்தை உருவாக்கவும் வணிக மேலாண்மை
சங்கங்கள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதை நாம்
காண முடிகின்றது.

3. தனிப் பாடப்பிரிவு
பல்வேறு பல்கலைக் கழகங்களும், உயர்கல்வி
நிறுவனங்களும்
மேலாண்மைக்
கல்வியை
தனிப்பாடப்பிரிவாக
அங்கீகரித்திருக்கின்றன.
1951
ல்இருந்து வணிக மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகப்
பாடத்தில் முதுகலைப் பட்டங்களை வழங்கும் தனிப்பட்ட
சிறப்பு மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்கள் த�ோன்றி
வளர்ந்திருக்கின்றன. ஏற்றுமதி மேலாண்மை, ஆள்சார்
மேலாண்மை,
உற்பத்தி
மேலாண்மை,
சந்தை
மேலாண்மை,
நிதி
மேலாண்மை
ப�ோன்ற
மேலாண்மையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கருத்தரங்கம்,
சிறப்புப்
பாடப்
பிரிவுகள்,
பயிற்சித்
திட்டங்கள்
ப�ோன்றவற்றின்
மூலம்
மேலாண்மை
நவீனமயமானதாகவும், பிரபலமடைந்தும் வருகின்றது.

1.02 மேலாண்மையின் வரைவிலக்கணம்
மேலாண்மை குறித்த ப�ொதுவான வரைவிலக்கணம்
“நிறுவனத்தின் பணியாள்களையும், வளங்களையும்
க�ொண்டு தகுந்த திட்டங்கள் மூலமாகவும், ஒழுங்கமைப்பு
மூலமாகவும், உரிய ஊக்குவிப்பு மூலமாகவும், தகுந்த
கட்டுப்பாட்டின் படியும் அந்நிறுவனத்தின் ந�ோக்கங்களை
அறுதியிட்டு அவற்றை அடைய விழையும் ஒரு தனிப்பட்ட
செயல்பாங்கே மேலாண்மையாகும்.”
இச்செயல்முறைகளில், மாறிக்கொண்டே இருக்கும்
வணிகச் சூழலில் நிறுவனத்துடனும், அமைப்பின்
பணியாளர்களுடனும் வேலை செய்யப்படுகின்றது.

4. சிறப்பீடுபாடு

இந்த வரைவிலக்கணம் மேலாண்மைப் பற்றிய
சிந்தனையின் அணுகுமுறை ரீதியான முதன்மைக்
கருத்துக்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.

வணிகத்தின் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுப் பகுதியையும்
சீரிய முறையில் மேலாண்மை செய்து வணிகத்தை
சிறப்பாக நிர்வகிக்க உயர் கல்வித் தகுதியும், முறையான
பயிற்சியும் பெற்ற, உரிய முன்னனுபவமுள்ளவர்களை
தேர்ந்தெடுத்து
பணியமர்த்த
வேண்டும்
என்ற
மனப்பாங்கு
தற்போது
வளர்ந்து
வருகின்றது.
மேலாண்மை சார்ந்த வல்லுநர்கள் மற்றும் மேலாண்மை
சிறப்புத் த�ொழிலாளர்களுக்கு சாதகமான, அவர்களுக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கும் மனப்பாங்கு தற்போது
அதிகரித்து வருகின்றது.

1. மேலாண்மையின் பணிகள் அணுகுமுறையானது
மேலாண்மையை
திட்டமிடல்,
ஒழுங்கமைத்தல்,
இயக்குதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் ஆகிய பணிநிலை
பற்றி காண்கின்றது.
2. நடத்தைப்
பற்றிய
அணுகுமுறை
அதனை
செயல்முறைகளில் மட்டுமே ஆர்வம் செலுத்தாமல்
அமைப்பை பாதிக்கும் படிநிலைகளான ஆள்சார்
மற்றும் மனித வளங்களுடனும் மற்றும் அவற்றின்
மூலமான படிநிலைகளிலும் கவனம் செலுத்துகின்றது.

5. நடத்தை விதி

3. வணிக நிறுவனத்தின் ந�ோக்கங்களை முடிவெடுத்தல்
த ர த் தி ன ை  ம ே ம்ப டு த் து வ த ன்  மூ ல மாக
நிறைவேற்றுவதை அளவுகள் அடிப்படையிலான
அணுகுமுறை விரும்புகின்றது.

வணிக மேலாண்மை என்பது நுகர்வோர்கள்,
ஊழியர்கள்,
ப�ொதுமக்கள்
அல்லது
சமுதாயம்
ப�ோன்றவற்றிற்கு வணிக மேலாண்மை ஆற்ற வேண்டிய
சமூகப் ப�ொறுப்புணர்வுகளை அறிவூட்டப்பட்ட வணிகர்கள்
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தனது மேலாண்மை பயிற்சியியல் என்ற புத்தகத்தில்
மேலாண்மையை மேற்கூறியவாறு விளக்கியுள்ளார்.
பீட்டர்
டிரக்கர்
தனது
வரைவிலக்கணத்தில்
மேலாண்மையின் மூன்று பணிகளை முக்கியத்துவம்
(அ) அழுத்தம் தந்துள்ளார்.

4. உள்ளீடு - செயல்முறை - வெளியீடு ப�ோன்ற முழு
அமைப்பிலும் அமைப்பு ரீதியான அணுகுமுறை
கவனம் செலுத்துகின்றது.
5. மா றி க்கொண் டி ரு க் கு ம் வ ணி க ச் சூ ழ லி ல்
மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் மாறும் தன்மை
க�ொண்டிருக்க வேண்டும் என மாற்றதகு நிகழ்வினை
அணுகுமுறை வலியுறுத்துகின்றது.

அவைகளாவன:
i

மேலாண்மையின் மிக சரியான வரைவிலக்கணம்:

வணிகத்தை மேலாண்மை செய்தல்

ii.	மேலாளரை மேலாண்மை செய்தல்

iii.	பணியாளர்களையும், பணியையும் மேலாண்மை
செய்தல்

மேலாண்மை குறித்த மிக சரியான வரைவிலக்கணம்
ஒன்றை
வகுப்போம்.
அது
மேலாண்மைக்
க�ோட்பாடுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைய வேண்டும்.
மேலாண்மையின் ப�ொருள் படிநிலையாக அடையாளம்
காணப்படவேண்டும். ஒரு படிநிலை என்பது ஒரு நபரின்
பல்வேறு செயல் ஆகும்.

இதில் ஏதேனும் ஒன்று விடுபட்டாலும், எவ்வித
செயலையும் மேலாண்மை செய்ய இயலாது, மேலும்
வணிக
நிறுவனத்தைய�ோ
அல்லது
த�ொழில்
சமூகத்தைய�ோ நிர்வகிக்க இயலாது. பீட்டர் டிரக்கர்
என்பவர் கூற்றுப்படி ஒரு மேலாளர் மேற்கூறிய
மூன்றையும் திறமையாக சமன் செய்து, ஒருங்கிணைத்து
செயல்பட வேண்டும்.

ஒரு படிநிலை என்பது த�ொடர்ந்து நடைபெறும்
தன்மையையும்
இடையறாத
சுழற்சி
நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியது. மேலாண்மை
திட்டமிடல் - செயல்படல் - கட்டுப்படுத்தல் எனும்
சுழற்சியை செயல்படுத்துகின்றது. வரைவிலக்கணம்
இந்த மேலாண்மை சுழற்சியை கூட்டுறுவாக்கம்
செய்திருக்க
வேண்டும்.
படிநிலை
என்பது
மேலாண்மையின்
மாறும்
தன்மை
க�ொண்ட
இயல்புகளை வெளிபடுத்துகின்றது.

எனவே ஒவ்வொரு வணிகத்திலும் அதன் மேலாளர்
சூழ்நிலைக்கேற்ப
மாற்றிக்
க�ொள்ளும்
தன்மை
க�ொண்டவராகவும்,
வியாபாரத்திற்கு
உயிர்
க�ொடுப்பவராகவும்
செயல்படுகிறார்கள்.
திறம்பட்ட,
செம்மையான மேலாண்மை இல்லாமல், மனித
வளங்களையும், ப�ொருட்களையும், நிதி வளங்களையும்,
திறமையாக ஒதுக்கீடு செய்யவும் மற்றும் முழுமையாகப்
பயன்படுத்தவும் இயலாது.

அமைப்பின் வாழ்வில் மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது
என்பதையும் மேலாண்மையில் மாற்றம் என்பதே
மேலாண்மை
என்பதையும்
மேலாண்மையின்
வரைவிலக்கணம்
உணர்த்துவதாகவும்
உள்ளது.
இறுதியாக மேலாண்மை என்பது ஒரு சமூக
படிநிலையாகக் கருதப்படுகின்றது. எனவே தான்
மேலாண்மை என்பது நேரடியாக மனித வளத்துடன்
த�ொடர்புடையது.
மேலாண்மையின்
ந�ோக்கம்
பணியாளர்கள் ஒத்துழைப்பு மற்றும் குழுவாக இணைந்து
பணியாற்றி அவர்களின் செயல்திறன் மூலம் உறுதி
செய்வது ஆகும்.

மேலாண்மை கலையா அல்லது அறிவியலா:
மேலாண்மை என்பது அதன் இயல்பின் அடிப்படையில்
ஒரு செயலை செய்வதற்கான கலையா அல்லது ஒரு
செயலைப் பெறுவதற்கான அறிவியலா என்ற விவாதம்
நடந்து க�ொண்டேதான் இருக்கிறது. பின்வருவன
மேலாண்மையின் இயல்பை அறிவதற்கு உபய�ோகமாக
இருக்கலாம்.
மேலாண்மை என்பது ஒரு நுட்பமான அறிவியலாகும்.
ஏனெனில் அறிவியலில் க�ொள்கைகளை அல்லது
தத்துவங்களை ஒரு ஆய்வகத்தில் பரிச�ோதித்து அவற்றை
மிகச் சரியாகவும், நுட்பமாகவும் நிரூபிக்கலாம் அல்லது
நிரூபிக்க இயலாமல் ப�ோகலாம். உதாரணமாக ஒரு
தாவரவியல் ஆய்வகத்தில் தாவர இலைகளில் விஷச்சத்து
உள்ளதா அல்லது இல்லையா என நிரூபிக்க முடியும்.
அது ப�ோலவே மனித வளம், இயந்திரம், பணம், கச்சாப்
ப�ொருட்கள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து வியாபார
நிறுவனத்தின் இலக்குகளை அடையச் செய்வதன் மூலம்
மேலாண்மைக் க�ொள்கைகளை பரிச�ோதிக்க முடியும்.
மேலாண்மைக் க�ொள்கைகள் அடிப்படையில் மாறும்
சூழ்நிலைக்கேற்ப
மாறுபடும்
தன்மையை
க�ொண்டுள்ளதால் அவற்றை மிகச் சரியாக நிரூபிக்கவ�ோ
அல்லது நிரூபிக்க இயலாமல�ோ ப�ோகலாம். ஏனெனில்
சூழ்நிலைக்கேற்ப மாறும் சுற்றுச் சூழல், க�ொள்கைகள்

1. “மேலாண்மை என்பது முன்கணிப்பு செய்தல்,
திட்டமிடல்,
ஒழுங்கமைப்பது,
கட்டளையிடுவது,
ஒருங்கிணைப்பது, கட்டுப்படுத்துவது” – ஹென்றி
ஃப�ோயல்
இவ்வரைவிலக்கணம் மேலாண்மை என்பது என்ன
என விளக்காமல், ஒரு மேலாளர் என்ன செய்ய வேண்டும்
என்பதை விளக்க கூறுகின்றது.
2. “மேலாண்மை என்பது பன்னோக்கு செயல், அது
வியாபாரத்தை மேலாண்மை செய்கின்றது. மேலாளரை
மேலாண்மை செய்கிறது. மேலும் பணியாளரையும்,
பணியினையும் மேலாண்மை செய்கிறது” – பீட்டர்.
F. டிரக்கர்
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1.03 மேலாண்மை Vs நிர்வாகம்

மற்றும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் ஆகியவற்றை ஒன்றோடு
ஒன்று ஒருங்கிணைக்க வேண்டியுள்ளது. ஆகவே
மேலாண்மையை துல்லியமில்லாத அறிவியல் என
விவரிக்கலாம்.

மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம் குறித்து கற்கும்
ப�ோது, இவ்விரண்டுக்குமிடையேயான வேறுபாடுகளை
புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் வளர்ந்து வரும்
உலக வர்த்தகத்தில் இவ்விரண்டும் ஒன்று ப�ோல
பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது பல நாடுகளில் அரசுகள்
அல்லது
வணிக
நிறுவனங்களின்
த�ோற்றுவிப்பாளர்களால்
வணிக
முயற்சிகளில்
க�ொள்கை
முடிவுகளை
எடுப்பதைக்
குறிக்கும்.
மேலாண்மை என்பது திட்டங்கள் மற்றும் செயல்கள�ோடு
த�ொடர்புடையது.
ஆனால்
நிர்வாகம்
என்பது
க�ொள்கைகளை வடிவமைப்பது மற்றும் இலக்குகளை
நிர்ணயிப்பதுடன் த�ொடர்புடையது. ஒரு நிறுவனத்தின்
மேலாண்மைப் பணியை ஏற்பவர் மேலாளர். நிர்வாகி
என்பவர் நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கப் ப�ொறுப்பாகிறார்.
மேலாண்மை
செய்பவர்களையும்
அவர்களது
பணிகளிலும் மேலாண்மை கவனம் செலுத்துகின்றது

நிர்வாகம் ஒரு கலை என்று அனைவரும்
நம்புகின்றனர், அது முழுவதுமாக ஒரு கலை அல்ல.
ஏனெனில் கலை என்பதன் கருத்தாக்கம் அன்றாட
வாழ்வில் திறன்களை தெரிந்து க�ொள்வது மற்றும்
அத்திறன்களை
நடைமுறை
வாழ்க்கையில்
பயன்படுத்துவது ஆகும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும், எவர்
முன்னிலையிலும் ஒரு க�ொத்தனார் அல்லது தச்சர்
அல்லது ஒரு பழுது நீக்குபவர் அல்லது ஒரு இசை
கலைஞர் ப�ோன்றோர் தாம் கற்ற கலைகளை
நடைமுறையில் நிறைவேற்றம் செய்யும் திறனை
க�ொண்டுள்ளதை குறிக்கிறது. மேலாளர் என்பவர் அவர்
என்ன பணிக்காக நியமிக்கப்படுகின்றார�ோ அதற்குத்
தேவையான தனித்திறன்களைப் பெற்றவராக இருக்க
வேண்டும். ஆனால் அந்த திறன் என்பது நபருக்கு நபர்,
நாட்டுக்கு நாடு, மாறுபடக் கூடியது. திரு.பண்டிட்
ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களது நிர்வாகத் திறமையையும்,
மேலாண்மைத்
திறனையும்
அவரது
மற்றொரு
வடிவமான அவரது மகளான திருமதி.இந்திரகாந்தி
அவர்களின் அத்திறன்கள�ோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க இயலாது.
எனவே மேலாண்மை என்பது செயல்களை அவரவர்
பாணியில் நிறைவேற்றும் ஒரு கலையாகும்.
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மேலாண்மையில் மேலாளரின் முடிவெடுக்கும் திறன்
மேலாண்மைக் கலையை பிரதிபலிக்கின்றது. கணினி
மயமாக்கப்பட்ட ப�ொருளாதாரத்தில் கூட தீர்மானிக்கும்
திறன் மற்றும் கற்பனைத் திறன் மிக அவசியம்.
முடிவெடுக்கும்
திறனில்
ஒரு
சிறப்புத்திறன்
மேலாளருக்குப் பதிலி ஆகாது.

முடிவாக நிர்வாகம் என்பது வணிக முடிவெடுத்தலைக்
குறிக்கின்றது. மேலாண்மை என்பது அந்நிறுவனத்தின்
பணியாளர்களைக் க�ொண்டு அவ்வணிக முடிவுகளை
நிறைவேற்றம் செய்வதைக் குறிக்கின்றது. முதன்மைச்
செயல் அதிகாரி / மேலாண்மை இயக்குநருடன்
இயக்குநரவையை நிர்வாகம் என அழைக்கப்படலாம்.
உற்பத்தி, சந்தையிடல், நிதி, கணக்கியல், விநிய�ோகம்,
ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி ப�ோன்ற பல்வேறு
பிரிவுகளை மேலாண்மை என்று அழைக்கப்படலாம்.

”முறைப்படுத்தப்பட்ட, வகைப்படுத்தப்பட்ட சிறப்பறிவு,
ச�ொற்களஞ்சியம் மற்றும் க�ோட்பாடுகள் நடைமுறை
தரக்குறியீடுகள் மற்றும் நன்னெறி விதிகள் மூலமாக
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பு மூலமாக திட்டமிடல்
ஒழுங்கமைத்தல், வழிநடத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல்
ப�ோன்றவற்றில்
சிறப்புத்திறன்
க�ொண்ட
ஒரு
த�ொழில்முறை மேலாளர் மற்றவர் முயற்சியின் மூலம்
செயல்படுகின்றார்.”

க�ோட்பாட்டளவில்
இரண்டு
பதங்களும்
வேறுபட்டவை. நடைமுறையில் இவ்விரண்டும் ஒன்றாக
இருப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். ஒரு மேலாளர்
நிர்வாக மற்றும் பணி சார்ந்த செயல்பாடுகள் என
இரண்டையும் மேற்கொள்வதை நீங்கள் காணலாம்.
உயர்
மட்டத்தில்
பணியாற்றும்
மேலாளர்கள்
நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பினும் நடுத்தர
மட்டத்தில்
அல்லது
கீழ்மட்டத்தில்
பணிபுரியும்
மேலாளர்கள்
மேலாண்மையின்
பிரதிநிதிகளாக
செயல்படுகின்றனர்.
இதன்
மூலம்
நிர்வாகம்
மேலாண்மையை விட உயர்ந்தது என முடிவு
செய்யலாம்.

- லூயிஸ் A.ஆலன்
நிறைவாக மேலாண்மை என்பது ஒரு கலையும்
அல்ல, அறிவியலும் அல்ல, இரண்டின் த�ொகுப்பாகும்.
ஆனால்
அறிவியல்
பூர்வமாக
மேலாண்மைக்
க � ோ ட ்பா டு களை யு ம் ,  ம ே ல ா ண ் மை த்
திறன்களைகளையும் வெளிப்படுத்தி ப�ோட்டி நிறைந்த
த�ொழில் வணிக உலகில் நிறுவனத்தின் இலக்குகளை
இயன்றவரை நிறைவேற்றுதல் ஆகும்.
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ஒப்பீட்டு விளக்கப்படம்
ஒப்பீட்டின் அடிப்படை

மேலாண்மை

நிர்வாகம்

ப�ொருள்

ஒரு
வணிக
நிறுவனத்தின்
மேலாண்மை செய்பவர்கள் மற்றும் ஒரு
குழுவால்
ஒரு
நிறுவனத்தை
விசயங்களை
நிர்வகிப்பதற்கான நிர்வகிப்பதற்கான செயல்முறையே நிர்வாகம்
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வழி என்று என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
அழைக்கப்படுகின்றது.

அதிகாரம்

மத்திய மற்றும் கீழ்மட்ட அளவில்

உயர் மட்ட அளவில்

நிறைவேற்றம்

முடிவெடுத்தல்

க�ொள்கைகளை செயல்படுத்தல்

க�ொள்கைகளை உருவாக்குதல்

பங்கு
த�ொடர்பு தன்மை

செயல்பாட்டு பரப்பு நிர்வாகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது

நிறுவனத்தின்
கட்டுப்பாடு

செயல்பாடுகள்

மீது

முழுக்

ப�ொருத்தம்

வணிக நிறுவனங்கள் ப�ோன்ற அரசு அலுவலகங்கள், இராணுவம், மன்றங்கள்,
இலாபம் ஈட்டுவதை ந�ோக்கமாகக் வணிக நிறுவனங்கள் மருத்துவமனைகள்,
க�ொண்ட நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றது. சமய மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றது

முடிவுகள்

பணியை யார் செய்வது? அதனை என்ன செய்ய வேண்டும் அதனை எப்பொழுது
எப்படி செய்வது?
செய்ய வேண்டும்

செயல்

திட்டங்கள்
தீட்டுதல்,
க�ொள்கைகளைக்
திட்டங்களையும், க�ொள்கைகளையும்
கட்டமைத்தல்
மற்றும்
இலக்குகளை
செயல்படுத்தல்
நிர்ணயித்தல்

கவனம்
செலுத்துதல்

மேலாண்மைப் பணி

வரையறுக்கப்பட்ட
வளங்களை
வரையில் ஒதுக்கீடு செய்தல்

முக்கிய நபர்

மேலாளர்

நிர்வாகி

பிரதிநிதி
பணி

ஊதியத்திற்காகப்
பணியாளர்கள்

முடிந்த

பணிபுரியும் தனது முதலீட்டின் மூலம் ஆதாயம் பெறும்
உரிமையாளர்கள்

நிர்வாகம் மற்றும் ஆளுமை

சட்டம் மற்றும் தீர்மானித்தல்

1.04 மேலாண்மைச் செயல்முறைகள்

ஒரு செயல்முறை என்பது த�ொடர்ந்து நடைபெறும்
தன்மை மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும்
தன்மையை உள்ளடக்கியது. நாம் மேலாண்மையில்
திட்டமிடல், செயல்படுத்தல், கட்டுப்படுத்தல் ஆகியவற்றில்
சுழற்சி
முறையை
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
ஒரு
செயல்முறை என்பது மேலாண்மையின் மாறும்
தன்மையினை குறிக்கின்றது.

மேலாண்மையின் ப�ொருள் என்பது ஒரு செயல்
முறையாக அடையாளம் காணப்பட வேண்டும். ஒரு
செயல்முறை என்பது தனது உயர் அலுவலரால்
வழங்கப்பட்ட பணியினை ஒரு நபர் தனது தனிப்பட்ட
கடமைகள் மற்றும் ப�ொறுப்புகளின் வாயிலாக செய்து
முடிப்பதாகும்.
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வணிக நிறுவனத்தின் வாழ்வில் மாற்றம் என்பது
நிலையானது. மேலாண்மை என்பது மாற்றத்தின்
மேலாண்மை ஆகும். இறுதியாக மேலாண்மை என்பது
மனித வளத்தை மேலாண்மை செய்வதன்மூலம்
பணியாளர்களின் குழு உழைப்பு, பணியாளர்களின்
ஒத்துழைப்பு மற்றும் பணியாளர்களின் செயல்பாட்டை
ஒருங்கிணைப்பத�ோடு த�ொடர்புடைய சமூக செயல்
முறையே மேலாண்மை எனப்படுகின்றது.

ஆகிய நான்கு வளங்களையும் அதன் செயல்பாடுகளையும்
திறம்பட ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.

2. மேலாண்மை ஒரு செயல்முறை
ஒரு
மேலாளர்
திட்டமிடல்,
ஒழுங்கமைத்தல்,
பணியமர்த்தல்,
இயக்குவித்தல்
(அல்லது
தலைமையேற்றல் மற்றும் செயலூக்கமளித்தல்) மற்றும்
கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் வளங்களை
திறம்பட ஒருங்கிணைத்தல் செய்கிறார்.

மேலாண்மைச் செயல்முறைக்கு இரட்டை
ந�ோக்கங்கள் உள்ளன

3. மேலாண்மை என்பது ஒரு திட்டமிட்ட செயல்முறை
முன்கூட்டியே
திட்டமிட்ட
ந�ோக்கங்களையும்
குறிக்கோள்களையும்
அடைவதற்காக
இயக்கப்படுகின்றது. ஒரு குறிக்கோள் இல்லாமல் நாம்
எந்த இடத்தையும் அடைய முடியாது அல்லது சேர
வேண்டிய இடத்தினை அடைவதற்கான வழியை
பின்பற்ற
முடியாது.
அதாவது
மேலாண்மையும்,
நிறுவனமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோக்கத்தை க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்.

(1) அதிகபட்ச உற்பத்தித் திறன் அல்லது இலாபம் ஈட்டும்
தன்மை
(2) அதிகபட்ச மனித நலம் அல்லது திருப்தி
மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் ஐந்து பகுதிகளாக
உள்ளது. முதலாவதாக வளங்களை ஒருங்கிணைத்தல்,
இரண்டாவதாக ஒருங்கிணைத்தலை அடைவதற்காக
மேலாண்மைச் செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றுதல்,
மூன்றாவதாக
மேலாண்மைச்
செயல்முறையின்
குறிக்கோள் அல்லது ந�ோக்கத்தை உருவாக்குவது,
அதாவது அது மேலாண்மைச் செயல்பாடு ந�ோக்கத்தைக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும். நான்காவதாக மேலாண்மை
என்பது ஒரு சமூக வழிமுறையாகும். ஐந்தாவது அதன்
சுழல் தன்மை ஆகும்.

4. மேலாண்மை என்பது ஒரு சமூக செயல்பாடாகும்
இது மற்றவர்கள் மூலம்
பெறுவதற்கான கலை ஆகும்.

5. மேலாண்மை
செயல்முறை

1. மேலாண்மை என்பது ஒருங்கிணைத்தல்

இெபாr
அபைட
வழ க

இயkvத

tடmட

1. ஆ
ம ெப
2. இயtர க
3. ெபாr
4. பண
5. வழ க

ஒரு

ப�ொருளை

சுழற்சியான

மேலாண்மை
திட்டமிடல்
செயல்பாடு
கட்டுப்படுத்தல் - மறுதிட்டமிடல் ஆகிய சுழற்சியை
பிரதிபலிக்கின்றது. அதாவது திட்டமிடப்பட்ட இலக்கை
அடைவதற்கான ஒரு தற்போதைய செயல்முறை ஆகும்.

ஒரு
மேலாளர்
என்பவர்
அந்நிறுவனத்தின்
மனிதவளம், இயந்திரங்கள், ப�ொருட்கள் மற்றும் பணம்

இெபாr

என்பது

குறிப்பிட்ட

இt
பய
ேநாக

ெசயmைற

vைளv
கபா
காத

அைமபாற
அபைட ேமலா ைம
பக (ேமலா ைம mைற)

இெபாr
அபைட வழ க

1.05 அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மைக்
க�ோட்பாடுகள்

vைளv
ெதrvகபட
ேநாக

களின் முற்பகுதியில் உற்பத்தி த�ொழிற்சாலைகள்
ப�ோன்ற பெரு நிறுவனங்களை மேலாண்மை செய்ய
வேண்டியிருந்தது.
அத்தருணத்தில்
ஒரு
சில
மேலாண்மைக் கருவிகள், மாதிரிகள் மற்றும் முறைகள்
மட்டுமே
கிடைக்கப்பெற்றன.
இச்சூழ்நிலையில்

கடந்த நூற்றாண்டில் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே
மேலாண்மையை கையாள வேண்டியிருந்தது. 1900
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திரு.பிரடெரிக்
வின்ஸ்லோ
டேலர்
(F.W.டேலர்)
இங்கிலாந்து நிலக்கரி சுரங்கத்தில் பணியாற்றிய
ஆப்பிரிக்க மற்றும் தென்அமெரிக்க அடிமைகள் மூலம்
ச�ோதனை செய்து அறிவியல் பூர்வ அணுகுமுறையைக்
க�ொண்டு வந்தனர். அவரது ந�ோக்கம் நிறுவனத்தின்
ஒட்டும�ொத்த உற்பத்தி திறனை அடைவதற்காக
பணிபுரியுமிடத்தில்
முழுமையான
ஒற்றுமையை
த�ோற்றுவிப்பதாக இருந்தது.

இடையே முரண்பாடு ஏற்படும் ப�ோது அதன் மூலம்
மேலாண்மைய�ோ அல்லது பணியாளர்கள�ோ ஆதாயம்
அடைந்துவிடக் கூடாது. மேலாண்மையும், பணியாளர்களும்
மற்றவரின் முக்கியத்துவத்தை உணர வேண்டும். இந்த
நிலையை அடைய மேலாண்மைக்கும் பணியாளருக்கும்
முழுமையான மனப்புரட்சியை டேலர் முன் ம�ொழிகிறார்.
நிர்வாகம், பணியாளர்கள் இவ்விருவருக்கும் மற்றவர்
மீதான மனப்பாங்கும், கண்ணோட்டமும் முற்றாக மாற
வேண்டும். ஒவ்வொரு முதலாளியும் தனது செழிப்பை தனது
பணியாளர்களின் செழிப்பு மூலமே அடைய எய்த முடியும்
என்பதை எப்போதும் மனதில் இருத்த வேண்டும். இது

டேலரிசம் மற்றும் ஆரம்ப கால மேலாண்மைக்
க�ோட்பாடுகளைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்:
திரு.டேலர் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட அறிவியல்
பூர்வ மேலாண்மையின் க�ோட்பாடுகள்.
1.
அறிவியல், கட்டை விரலின் விதி அல்ல
2. இணக்கம், சச்சரவின்மை
3.	மனப்புரட்சி
4. தனிமனிதத் தத்துவம் அல்ல , ஒத்துழைப்பு
5. ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவரது திறமைக்கும்
செழிப்புக்குமான வளர்ச்சி
அவற்றை பின்வருமாறு விவரிக்கலாம்.

அ. இலாப உபரியை பணியாளர்கள�ோடு பகிர்ந்து
க�ொள்ளல்
ஆ. பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்
இ. வேலைப் பகிர்வு
ஈ. ஒற்றுமை உணர்வு
உ நேர்மறை மனநிலை
ஊ. ஒழுங்குணர்வு
எ. நேர்மை

1. அறிவியல், கட்டைவிரல் விதி அல்ல

ப�ோன்றவற்றின் மூலமே சாத்தியம். நிர்வாகம் தனது
உபரியான இலாபத்தை தனது பணியாளர்களுடன்
பகிர்ந்து க�ொள்ள எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
அதுப�ோல பணியாளர்களும் தனது நிறுவனத்தின்
இலக்குகளை வெற்றிகரமாக அடைய தனது முழு
ஒத்துழைப்பையும்,
கடின
உழைப்பையும்
நல்க
எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும். பரஸ்பர
நம்பிக்கை மற்றும் சரியான புரிதலுடன் கூடிய குழுச்
செயல்பாடு உழைக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை
சரியாக புரிந்து க�ொள்ள உதவும். நிர்வாகமும்,
பணியாளர்களும் ஒருவரை ஒருவர் பரஸ்பரம் சரியாகப்
புரிந்து க�ொள்ளவும் இருவரும் ஒரே குடும்பத்தின்
பகுதியாக இருக்க வேண்டும், என்பதையும் உணர
இக்கோட்பாடு
தேவைப்படுகின்றது.
நிர்வாகமும்,
பணியாளர்களும் ஒருவர�ோடு ஒருவர் ப�ொருந்தி
செயல்படுவதால் உருவாக்க உதவுகின்றது.

நிறுவனத்தின் திறனை உயர்த்துவதற்காக “கட்டை
விரல் விதி முறை”க்கு பதிலாக அறிவியல் பூர்வ வேலைப்
பகுப்பாய்வு
மூலம்
வளர்ச்சியடைந்த
முறைகள்
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
கட்டை விரல் விதி என்பது மேலாளர் தனது தனிப்பட்ட
தீர்ப்புகள் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் முடிவு ஆகும்.
டேலரின் கருத்துப்படி, இரும்புத் தகடுகளை பாக்ஸ்
கார்களில் ஏற்றுவது ப�ோன்ற சாதாரண சிறிய உற்பத்தி
நடவடிக்கைகளைக் கூட அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிட
இயலும். இது மனித திறனையும், நேரத்தையும் சேமிக்க
உதவும். காரணங்கள், விளைவுகள், இவற்றிற்கிடையே
உறவுகளை அறிவியல் அடிப்படையிலான விசாரணை
மூலம் முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு வேலை அறிவியல் பூர்வ பகுப்பாய்வின் மூலம்
தெறிவு செய்யப்பட்ட சிறந்த வழி மூலம் நிறைவேற்றப்பட
வேண்டும்.
உள்ளுணர்வு
மூலம�ோ
அல்லது
பரிச�ோதித்துப் பார்த்து அதன் மூலம் வெற்றி அடைவதன்
மூலம�ோ அல்ல. ஒரு வேலையை ஒரு குறிப்பிட்ட
பணியாளருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யும் ப�ோது அவ்வேலையை
மிகச் சிறந்த வழியில் நிறைவேற்றம் செய்யப்படவும், அவ்
வேலைக்கான
தரக்குறியீடுகளை
நிர்ணயிக்கவும்
ஒவ்வொரு கூறுகளும், அதற்கு தேவையான காலமும்
மிக நுணுக்கமாக கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டு பரிச�ோதனை
செய்யப்படுகின்றது.

உதாரணமாக
பெரும்பாலான
ஜப்பானிய
நிறுமங்களில் மரபு வழி மேலாண்மை முறை
நடைமுறையில்
இருப்பதால்
நிர்வாகத்திற்கும்,
பணியாளர்களுக்குமிடையே
முழுமையாக
வெளிப்படைத்தன்மை
காணப்படுகின்றது.
ப�ொதுவாகவே பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்
செய்தாலும் கருப்புப்பட்டை அணிந்து பணிக்கு சென்று
தங்களது
க�ோரிக்கைகளை
வலியுறுத்துவதுடன்
சாதாரண நேரங்களில் செய்யும் பணியைக் காட்டிலும்
கூடுதலான
நேரம்
பணிபுரிந்து
அதன்
மூலம்
நிர்வாகத்தினை கவர்ந்திழுத்து அதன் மூலம் த�ொழில்
நிறுவனத்தின் இலக்குகளை எட்டி அதன் மூலம்
தங்களது க�ோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்துகின்றனர்.

2. இணக்கம், சச்சரவின்மை
மேலாண்மைக்கும், பணியாளர்களுக்கும் மிகச்சிறந்த
ஒற்றுமை
இருக்க
வேண்டுமென்பதை
டேலர்
வலியுறுத்துகிறார். மேலாண்மைக்கும், பணியாளருக்கும்
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4. தனி மனிதத்துவமல்ல, ஒத்துழைப்பு

செய்வதிலிருந்து நடவடிக்கைகளை துவக்க வேண்டும்.
திறமையான, செயல்திறமிக்க வகையில் அறிவியல் பூர்வ
முறையில் உரிய பணியாளர்களை தேர்வு செய்ய
வேண்டும். த�ொழிலாளர்களின் உடல்தகுதி, மன மற்றும்
அறிவுத்திறன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு உரிய
பணியினை ஒதுக்க வேண்டும். த�ொழில் நிறுவனம்
அதிக இலாபம் ஈட்ட திறமையான த�ொழிலாளர்கள்
திறம்பட உற்பத்திப் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். இது
த�ொழில் நிறுவனம் மற்றும் த�ொழிலாளர்கள் தத்தமது
திறனையும் செழிப்பையும் அடைவதற்கு உதவிப்
புரிகின்றது.

இக்கோட்பாடு, சச்சரவு இன்றி ஒற்றுமை என்ற
க�ோட்பாட்டின் விரிவாக்கம் ஆகும். இக்கோட்பாடு
த�ொழிலாளர்
மற்றும்
நிர்வாகத்தின்
பரஸ்பர
ஒத்துழைப்பின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.
ஒத்துழைப்பு, பரஸ்பர நம்பிக்கை, நல்லெண்ண உணர்வு
ஆகியவை மேலாளர் மற்றும் த�ொழிலாளர் ஆகிய
இருவரிடமும் மேல�ோங்கி இருக்க வேண்டும். இதன்
உள்நோக்கம் என்பது அகப் ப�ோட்டிகளை ஒத்துழைப்பாக
மாற்றுவது ஆகும். நிர்வாகம் மற்றும் த�ொழிலாளர்கள்
இவ்விருவரும் ஒவ்வொருவரின் முக்கியத்துவத்தை
உணர வேண்டும். த�ொழிலாளர்கள் நிர்வாகத்தின் ஒரு
பகுதியாக கருதப்பட வேண்டும். மேலாண்மையில்
முடிவெடுக்கும் செயல்முறையில் த�ொழிலாளர்களையும்
பங்கேற்கச்
செய்ய
வேண்டும்.
நிர்வாகம்
த�ொழிலாளர்களின்
ஆக்கபூர்வமான
ஆல�ோசனை
வரவேற்க வேண்டும். அப்பயனுள்ள ஆல�ோசனைகள்
உற்பத்திச் செலவை குறைப்பது, அல்லது உற்பத்தியின்
அளவை
அதிகரிப்பது
ப�ோன்ற
விளைவுகளை
ஏற்படுத்துமாயின் அவ்வால�ோசனைகளுக்கு உரிய
சன்மானம் அளிக்கலாம். அதே நேரத்தில் த�ொழிலாளர்கள்
வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடல் அல்லது தேவையற்ற
க�ோரிக்கைகளை வலியுறுத்துவது ப�ோன்றவற்றில்
ஈடுபடக்கூடாது.
த�ொழிலாளர்களை
வணிக
நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாக
கருதப்பட்டு நடத்தப்பட வேண்டும். மேலும் வணிக
நிறுவனத்தின் மிக முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் ப�ோது
தவறாமல் த�ொழிலாளர்களுடன் கலந்து ஆல�ோசிக்க
வேண்டும். நிர்வாகம் மற்றும் த�ொழிலாளர்கள் ஆகிய
இருவருமே வணிக நிறுவனத்தின் இரண்டு முக்கியத்
தூண்களாகக் கருதப்பட வேண்டும். இவர்களில்
ஏதேனும் ஒரு தரப்பினர் மட்டுமே தங்களது முயற்சியின்
மூலம் வணிக நிறுவனத்தின் ப�ொதுவான இலக்குகளை
வெற்றிகரமாக
அடைந்து
விடமுடியும்
என்ற
மனநிலையைத் தவிர்த்து விட வேண்டும். நிர்வாகம்
மற்றும்
த�ொழிலாளர்களிடையே
முறையான
வேலைப்பகிர்வும், ப�ொறுப்புப் பகிர்வும் இருக்க வேண்டும்
என்பதையே டேலரும் வலியுறுத்துகிறார். நிர்வாகம்
த�ொழிலாளர்களுக்கு எப்போதும் வழிகாட்டி ஊக்குவிக்க
வேண்டும்.

திரு.டேலரின் அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மைத்
தத்துவங்கள் பரந்த அளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
அதன் விளைவாக த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகம்
ஆகிய இரண்டுக்குமிடையே மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு
ஏற்பட்டிருப்பதை இன்று நாம் காண முடிகின்றது. இன்று
டேலரியல் க�ோட்பாடுகள் முழுமையாக உரிய முறையில்
நடைமுறைப்படுத்தப்படா விட்டாலும் மேலாண்மை
நடைமுறைகளின் முன்னேற்றத்திற்கு அறிவியல் பூர்வ
மேலாண்மை மிக முக்கிய பங்காற்றி இருக்கின்றது. இது
திட்டமிட்ட தேர்வு மற்றும் பயிற்சி நடைமுறைகளை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது பணியிடத்தின் திறனை
கற்றுக் க�ொள்ளவும், திட்டமிட்ட நிறுவன வடிவமைப்பு
ய�ோசனையை
ஊக்குவிக்கவும்
வழியினை
வழங்குகின்றது.

1.06 நவீன மேலாண்மையின் க�ோட்பாடுகள்
நவீன மேலாண்மையின் தந்தை எனப் ப�ோற்றப்படும்
திரு.ஹென்றி
ப�ோயல்
ஒவ்வொரு
மேலாளரும்
நிறுவனத்தின்
வெற்றிக்காக
நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டிய
14
பிரதான
க�ோட்பாடுகளை
வரையைறுத்திருக்கிறார். அவைகளாவன.

1. வேலைப் பகிர்வு
இக்கோட்பாட்டின்படி த�ொழிலமைப்பின் ம�ொத்தப்பணிச்
சுமையும் சிறிய பணிகளாகப் பகிர்வு செய்ய வேண்டும்.
த�ொழிலாளர் ஒவ்வொரு த�ொழிலாளியின் திறமைக்கேற்ப
பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அப்பணியில் அத்தொழிலாளி
சிறப்பீடுபாடும் நிபுணத்துவமும் அடையும் வண்ணம்
த�ொழில் முறை வளர்ச்சியையும் பணிச்சூழலையும்
உருவாக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உற்பத்தி
அதிகரிப்பதுடன் த�ொழிலாளியின் உழைப்புச் செயல் திறன்
அதிகரித்து நிபுணத்துவத்திற்கு வழி வகுக்கும்.

5. ஒவ்வொரு நபரும் அவரது மிகச்சிறந்த திறனுடனும்
மற்றும் செழிப்புடனும் வளர்ச்சியடைதல்
எந்த ஒரு த�ொழிலமைப்பின் திறனும் அதன்
த�ொழிலாளர்களின் திறமைகளையும் திறன்களையுமே
பெருமளவு சார்ந்துள்ளது. விஞ்ஞான அணுகுமுறை
மூலம் உருவாக்கப்பட்ட சிறந்த உற்பத்தி முறைகளை
அறிந்து க�ொள்ள த�ொழிலாளர்களுக்கு உரிய பயிற்சி
அளித்தல் மிக அவசியத் தேவையாகும். சிறந்த உற்பத்தி
திறனை எட்டுவதற்கு சிறந்த ஊழியர்களை தேர்வு

2. அதிகாரமும், ப�ொறுப்பும்
இக்கோட்பாடு தங்களது கட்டளையின் மூலம்
விளைந்த
விளைவுகளுக்கு
ப�ொறுப்பேற்றுக்
க�ொள்ளுதலைக் குறிக்கின்றது. அதிகாரம் என்பது ஒரு
அலுவலர் தன் கீழ்பணியாளர்களுக்கு ஆணையிடும்
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உரிமையைக்
குறிக்கின்றது.
ப�ொறுப்பு
என்பது
அவ்வாணையினை
நிறைவேற்றம்
கடமையைக்
குறிக்கின்றது.

உயர்மட்டத்தில் குவிந்து கிடப்பதையே மையப்படுத்தல்
வெளிப்படுத்துகின்றது.

9. ஆணையுரிமை வரிசை / தரவரிசைத் த�ொடர்

3. ஒழுங்குமுறை

ஆணையுரிமையின்
வரிசை
உயர்மட்ட
அலுவலரிடமிருந்து கீழ்மட்டத்தில் உள்ள பணியாளர்
வரை படிப்படியாக கீழ்நோக்கி வருவதை குறிக்கும்.
உயர் மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் வரை அனைத்து
மேலாளர்களையும்
அனைத்து
மட்டங்களிலும்
இணைப்பதன் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமான தெளிவான
ஒரு ஆணையுரிமை வரிசை இருக்க வேண்டும்
என்பதை இக்கோட்பாடு விளக்குகின்றது.

இது கீழ்ப்படிதல், மற்றவர்களிடம் முறைப்படி நடத்துதல்,
அதிகாரத்தை மதித்தல் ப�ோன்றவை ஆகும். இவ்வொழுங்கு
நிறுவனம் செம்மையாக நடைபெற இன்றியமையாததாகும்.

4. கட்டளைய�ொருமை
ஒவ்வொரு
கீழ்ப்பணியாளரும்
ஒரே
ஒரு
மேலதிகாரியிடமிருந்து மட்டுமே கட்டளைகளைப் பெற
வேண்டும். அவருக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டவராக இருக்க
வேண்டும். அவ்வாறன்றி ஒரு கீழ்ப்பணியாளர் ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட உயர் அதிகாரியிடம் உயர் ஆணைகளைப்
பெற்றுச் செயல்பட வேண்டியிருந்தால் அது குழப்பத்தையும்
முரண்பாடுகளையும் உருவாக்கி விடும்.

10. முறைமை
அதிகாரப்பூர்வ செயல் முறைகள் வழியாக ஒரு
நிறுவனத்தின்
செயல்பாடுகள்
நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டும்.
ப�ொருள்
முறைமை
பணியிடத்தில்
பாதுகாப்பையும் உற்பத்தித் திறனையும் உறுதிப்படுத்த
வேண்டும். முறைமை என்பது ஏற்றுக் க�ொள்ளக்
கூடியதாகும். நிறும விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதாகவும்
இருக்க வேண்டும்.

5. ஒரு முனை இயக்கம்
அனைத்துத் த�ொடர்புடைய நடவடிக்கைகளையும் ஒரே
குழுவில் வைக்க வேண்டும். அக்குழுவிற்கு ஒரே செயல்
திட்டம் இருக்க வேண்டும். மற்றும் அவர்கள் ஒரே
மேலாளரின்
கீழ்பணியாற்ற
வேண்டும்.
ஒரே
ந�ோக்கத்தினைக் க�ொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு
ஒரே செயல்திட்டம் இல்லாமல் இருக்குமாயின் அந்நோக்கம்
நிறைவேறாமல் ப�ோகலாம்.

11. நேர்மை நெறி
இக்கோட்பாட்டின் படி பணியாளர்கள் அன்புடன்
நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் பணியிடத்தில் நீதிமுறை
உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலாளர்கள் எல்லாப்
பணியாளர்களையும் எவ்வித வேறுபாடுமின்றி நியாயமாக
பாகுபாடின்றி ஒரே நிலையில் சமமாகப் பாவித்து
நடத்தப்பட வேண்டும். அனைத்துப் பணியாளர்கள் மீதும்
சமமான கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

6. ப�ொது நலனுக்காக தனி நலம் புறக்கணிக்கப்படல்
வேண்டும்
நிர்வாகம் தனிப்பட்ட ஆதாயங்களை ஒதுக்கி
வைத்துவிட்டு நிறுவனத்தின் ந�ோக்கங்களை மட்டுமே
முன் நிறுத்த வேண்டும். எனவே தனிப்பட்ட நபர்களின்
தனிநலனை விட த�ொழில் நிறுவனத்தின் ந�ோக்கமே
அனைத்தையும் விட மேம்பட்டிருக்க வேண்டும்.

12. பணியாளர்களின்
நிலைத்தன்மை

காலவரையறையின்

இக்கோட்பாட்டின்படி ஒரு த�ொழில் நிறுவனம்
செம்மையாக இயங்க வேண்டுமெனில் பணியாளர்கள்
(குறிப்பாக மேலாண்மைப் பணியாளர்கள்) அடிக்கடி
நியமனம் பெறுவதும் வேலையை துறந்துவிட்டுச்
செல்வதும் நிகழக் கூடாது.

7. ஊதியம்
ஊதியம்
என்பது
பணியாளர்களின்
பணிக்கு
க�ொடுக்கப்படும்
விலையாகும்.
பணியாளருக்கு
க�ொடுக்கப்படும் ஊதியமே த�ொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்கும்
முதன்மையான ஊக்குவிய்பவனாக இருந்து உற்பத்தியை
அதிகரிப்பதால் அவர்களுக்கு ப�ோதுமான ஊதியம்
வழங்கப்பட வேண்டும். ஊதியத்தின் அளவு மற்றும் ஊதிய
வழிமுறைகள் நியாயமானதாகவும், சரியானதாகவும்
அவர்களின் முயற்சிக்கு ஏற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

13. தன் முயற்சித் திறன்
பணியாளர்களின்
தன்
முயற்சித்திறனை
ஊக்குவிப்பதன்
மூலம்
த�ொழில்
நிறுவனத்தை
பலப்படுத்தவும் புதிய வழிமுறை அறிமுகப்படுத்தவும்
முடியும்.
த�ொழிலாளர்களுக்கு
திட்டம்
தீட்டவும்
அத்திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் தன்னுரிமை அளிப்பதன்
மூலம் நிறுவனத்தின் திறனை உயர்த்த வழி
ஏற்படுகின்றது. புதிய மற்றும் சிறந்த கருத்துக்களை
த�ொழிலாளரிடமிருந்து பெற முடிகின்றது. இதன் மூலம்
த�ொழிலாளர்களை த�ொழில் நிறுவனத்தின் பணிகளில்
மிகுந்த ஆர்வமுடன் பங்கேற்கச் செய்ய முடியும்.

8. மையப்படுத்தலின் தரம்
த�ொழில் நிறுவனத்தின் அளவைப் ப�ொறுத்து மைய
நிர்வாகத்தின் அதிகாரம் செலுத்தும் நிலை இருக்க
வேண்டும். முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் நிர்வாகத்தின்
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14. குழு பிணைப்புணர்ச்சி / குழு ஒற்றுமை

தகவல்கள்
அது
சென்றடைய
வேண்டிய
நிலைக்குச் செல்ல மிகுந்த காலதாமதம் ஏற்பட்டு,
அதனைச் செயல்படுத்துவதிலும் மிகுந்த கால
தாமதம் ஏற்படுகின்றது.

இக்கோட்பாட்டின்படி மேலாளர்கள் பணியிடத்தில்
தனித்தனியாகவும் சமூகமாகவும் பணியாளர்க்கிடையில்
ஒற்றுமையை வளர்ப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து க�ொள்வதற்கும், ஒருவர் மீது
ஒருவருக்கு
நம்பிக்கை
ஏற்படும்
சூழலை
உருவாக்குவதற்கும் இது உதவும். குழு ஒற்றுமை
உணர்வு குறித்த பணியை குறித்த காலநேரத்திற்குள்
செய்து முடிக்க உதவுகிறது.

4. உயர்மட்ட நிர்வாகத்திலிருந்து மேற்பார்வைகள்
நெடுந்தொலைவு
விலகி
இருப்பதால்
ஒருங்டிகிணைத்தல்
மற்றும்
கட்டுப்படுத்தல்
இல்லாமல் ப�ோய்விடுகின்றது

1.07 மேற்பார்வை வீச்ெசல்லை:
ஒரு உயர் அலுவலரால் திறமையாக மேலாண்மை
செய்யப்படும் கீழ்ப்பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையை
மேலாண்மையின் வீச்செல்லையை குறிக்கின்றது.
மேலாண்மையின் பரப்பளவு என்பது மேலாளரின் கீழ்
நேரடியாகப் பணியாற்றும் கீழ்பணியாளர்களின் அளவு
ஆகும்.
மேலாண்மையின்
த�ொடர்புடையது:

பரப்பு

என்பது

இரண்டுடன்

1. தனிப்பட்ட மேலாளர்களின் பணியில் உள்ள
மன�ோபாவத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது.

இந்த கட்டமைப்பை பயன்படுத்துவதன் மூலம்
குறுக்குத் த�ொடர்பு வசதிகள் எளிதாகின்றது. மேற்பார்வை
பணியாளர்கள் உயர்மட்ட நிர்வாகத்தை த�ொடர்பு
க�ொள்வது எளிதாகின்றது. பணி உயர்வு வாய்ப்புகள்
அதிகரித்து பல்வேறு வேலை நிலைகள் கிடைக்கும்
தன்மை உள்ளது.

2. த�ொழில்
நிறுவனத்தின்
கட்டமைப்பை
தீர்மானிக்கின்றது.
மேலாண்மையின்
பரப்பு
என்பது நிர்வாகக் கட்டமைப்பின் கிடைமட்ட
நிலைகள�ோடு த�ொடர்புடையது.
மேலாண்மையின் வீச்செல்லையானது பரந்த மற்றும்
குறுகிய தன்மை உடையது. பரந்த அளவுள்ள
மேலாண்மைப் பரப்பில் குறைவான அதிகாரப் படிநிலை
மட்டங்கள்
இருக்கும்.
த�ொழிலமைப்பின்
அடிப்படைக்கட்டமைப்பு என்பது பெயரளவில் இருக்கும்.
அது ப�ோலவே குறுகிய மேலாண்மைப் பரப்பில் அதிகாரப்
படிநிலை மட்டங்கள் மிகுந்து இருக்கும். அமைப்பின்

சமமட்டமான அமைப்புக் கட்டமைப்பில் பரப்பளவு
அதிகமாக
உள்ளதால்
மேலாளருக்கும்
கீழ்ப்பணியாளர்களுக்கும் இடையிலான மேற்பார்வைத்
த�ொடர்பு சிக்கலாகின்றது. மேலாளர்களுக்கு தன் கீழ்
பணியாற்றும்
பெரும்
எண்ணிக்கையிலான
கீழ்ப்பணியாளர்களை
நிர்வகிப்பது
மிகவும்
சிரமமாகின்றது.
ஒரே
நேரத்தில்
அனைத்து
கீழ்ப்பணியாளர்களின் பணித்திறனையும் கவனிக்க
இயலாது.

கூட்டமைப்பு உயரமாக இருக்கும்.

1. இரண்டு நிறுவனக் கட்டமைப்புகளும் தத்தமது
நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகளைக் க�ொண்டு
இருக்கின்றது. எனினும் உயரமான நிறுவனக்
கட்டமைப்பு என்பது சவால்களை சுமத்துகின்றது.

எப்படி
இருப்பினும்
பரந்த
மேலாண்மைப்
வீச்செல்லையில்
மேலாளர்களின்
எண்ணிக்கை
குறைக்கப்பட்டு
அதிகாரப்
படிநிலை
மட்டங்கள்
குறைவதுடன் உயர் அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படும்
ஊதியமும்
சேமிக்கப்படுகின்றது.
இதன்
மூலம்
கண்டிப்பான மேற்பார்வை தளர்ந்து கீழ்ப்பணியாளர்கள்
தாங்கள் தளர்த்தப்பட்ட பணிச்சூழலில் பணி புரிவதாக
உணர்கிறார்கள். இதன் மூலம் சுதந்திரமான சுற்றுச்
சூழலில் உற்சாகத்துடன் பணிபுரியும் மனநிலையை
வளர்க்கின்றது.

2. குறுகிய
பரப்பில்
கீழ்ப்பணியாளர்களின்
எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளதால்,
அதிகமான மேலாளர்களை நியமனம் செய்ய
வேண்டி உள்ளது. இதனால் அவர்களுக்கு அதிக
ஊதியம் வழங்க வேண்டிய நிலையில் இது
அதிகம்
செலவு
பிடிக்கும்
நிலையாகக்
கருதப்படுகின்றது.
3. அதிகாரப் படிநிலை மட்டங்கள் மிகுந்து இருந்தால்
தகவல் த�ொடர்பு பெருமளவு பாதிக்கப்படும்.
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க்லச்தசொற்கள்

்ேலோண்ே,
நிரவோ�ம்,
வீச்பசல்ல, அதி�ோர சஙகிலி

3. அறிவியல பூரவ ்ேலோண்ே
உருவோக்கி வ்ளரத்தவர

்ேறபோர்வ

சுயசிந�்னக்கு

அ) ஃ்போயல

ஆ) ்டலர

இ) ்ே்யோ

ஈ) ்ஜக்�ப்

்�ோடபோட்ட

4. ்வ்ல்ய பல்வறு சிறு பணி�்ளோ� பிரிப்ப்த
_________ எனபர.

1. நீ உன்ை ஒரு நிறுவைத்தின ்ேலோ்ளரோ�ப்
போவித்துக் ப�ோணடு அ்நநிறுவைத்தில நீ
்ேலோ்ளரோ� இரு்நது நீ ஆறற ்வணடிய
பணி�்்ள படடியலிடு�.

அ) ஒழுஙகு

ஆ) பயனபோடு

இ) ்வ்லப்பகிரவு

ஈ) சேத்துவம்

5. பர்நத அ்ளவு வீச்பசல்லயில அதி�ோரப்படி நி்ல
ேடடங�ளின அ்ளவு _______

2. பணியோ்ளர�ள �ோல்நதவறோ்ே்ய பினபறற
்வணடியது குறித்த புதிய ப�ோள்� ஒன்ற
உருவோக்கு�.

எதிர்கொல கற்றல்

அ) அதி�ம்

ஆ) கு்றவு

இ) பனேடஙகு

ஈ) கூடுதல

வி்டகள் :

1. ஒரு
பளளியின
்ேலோண்ே
ேறறும்
நிரவோ�த்தில ஏறபடும் ேோறறம் பளளி்ய
�லலூரியோ� வ்ளரச்சிய்டயச் பசயயும்.

1 அ 2 இ 3 ஆ 4 இ 5 ஆ

II. குறு வினொக்கள்:
1. ்ேலோண்ே எனறோல எனை?

2. வோழ்க்்�ச்
சேநி்ல்ய
உருவோக்�
்ேலோண்ேச் பசயலமு்ற�்்ள புகுத்துவது.

2. ்ேலோண்ேக் �ருவி�்்ளப் படடியலிடு�.
3. ்ேலோ்ளர எனபவர யோர?

àƒèÀ‚°

ேொதபரும் இநதிய
சிந�்னயொைர்கள்

4. அதி�ோரம் எனபதன பபோருள தரு�.

மேலொண்ேச்

5. ்ேறபோர்வ வீச்பசல்ல எனபதன பபோருள யோது?

ªîK»ñ£?

III. சிறு வினொக்கள்:

- நிரேலயோ குேோர, விரிவு்ரயோ்ளர,
லணடன பிசிபை் ்கூல
விஜய ்�ோவி்நதரோஜன, ்பரோசிரியர, டக்
்கூல ஆப் பிசிபை் (எ) டோட பேௗத் �லலூரி,
நியுஹோம்ப்ரியம்
பங�ஜ் கிேோவட, ்பரோசிரியர, IBSE
்ேலோண்ேக் பளளி, ்பபயின

1. ்ேலோண்ே வ்ரவிலக்�ணம் தரு�.
2. ்ேலோண்ே �்லயோ? அறிவியலோ?
3. ்ேலோண்ே்ய நிரவோ�த்திலிரு்நது ்வறுபடுத்து�.
4. ்டலரின ்ேலோண்ேத் தத்துவங�ள யோ்வ?
5. ்ேலோண்ேயின வீச்பசல்ல்ய தீரேோனிப்ப்வ
எ்வ?

IV. தபரு வினொக்கள்:
1. ்ேலோண்ேக்கு பீடடர டிரக்�ரின பங�ளிப்பு யோது?

பயிற்சி

2. ்ேலோண்ேச் பசயலமு்ற�்்ள விரிவோ� வி்ளக்கு�.
3. அறிவியல பூரவ ்ேலோண்ேயின ்�ோடபோடு�ள
யோ்வ?
4. நவீை ்ேலோண்ேக் ்�ோடபோடு�்்ள விவரி.

I. சரியொன வி்ட்யத ம�ர்நத�டு:

5. ்ேலோண்ே வீச்பசல்லயின தோக்�ங�்்ள வி்ளக்கு�.

1. ்ேலோண்ே எனபது ______ ன பசயல ஆகும்.
அ) ்ேலோ்ளர

ஆ) கீழ்ப்பணியோ்ளர

இ) ்ேறபோர்வயோ்ளர

ஈ) உயரதி�ோரி

குறிப்பு நூல்கள்
Management - Koontz O'Donnel
Principles of management - S S Chatterjee

2. ்ேலோண்ே எனபது ஒரு _________
அ) �்ல

ஆ) �்ல ேறறும் அறிவியல

இ) அறிவியல

ஈ) �்ல அலலது அறிவியல

Management - Rustom S Davor.
Essentials of Management - K Sundar
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அலகு

மேலொண்ே தசயல்மு்ற

1

2

அததியொயம்

மேலொண்ே தசயல்பொடுகள்

இத்ை இதைோல இவனமுடிக்கும் எனறோய்நது
அத்ை அவன�ண விடல.
-குறள 517
தபொருள் :

இ்நதத் பதோழி்ல இக் �ருவியோல இனைவன முடிப்போன எனறு
ஆரோய்நத பிறகு அத் பதோழி்ல அவனிடம் ஒப்ப்டக்� ்வணடும்.

மேலொண்ே தசயல்பொடுகள்

கற்றல் மநொக்கஙகள்

்ேலோண்ே பசயலபோடு�ள ்நர திடடவடடம்,
நிறுவைத்தின திடடவடடம், ேறறும் நோடடின திடடவடடம்
ஆகியவற்ற உள்ளடக்கியது. 18 ஆம் நூறறோணடின
்ேலோண்ே பசயலபோடு�ள 19 ஆம் நூறறோணடின
ேறறும் அத்ைத் பதோட்நத 20 ஆம் நூறறோணடின
்ேலோண்ே பசயலபோடு�்்ள விட ்வறுபடடது. 20
ஆம் நூறறோணடு ேறறும் அதறகு பினைர ந்டமு்றயில
உள்ள ்ேலோண்ே பசயலபோடு�்்ள வி்ளக்குவதற�ோை
முயறசியோ� இ்நத அத்தியோயம் இருக்கும்.

இந� அததியொயத்�க் கற்றபின், ேொணவர்கைொல்
■
■

் ே ல ோ ண ் ே யி ன ப ல ் வ று
பசயலபோடு�்்ளப் புரி்நது ப�ோள்ள இயலும்
் ே ல ோ ண ் ே ப ணி � ளி ன
முக்கியத்துவத்்தப்
புரி்நது
ப�ோள்ள
இயலும்.

்ேலோண்ே பசயலபோடு�்்ள ்ேலோண்ேயின
பசயலமு்ற எனறும் அ்ைக்�லோம். இ்நத பசயலமு்ற
்நோக்�ங�்்ள அ்டவதற�ோ� 24 ேணி்நரமும்
இ்ட நிலலோது பசயலபடடு, மி� உயர்நத இடத்்த
அ்டவதற�ோ�
மீணடும்
மீணடும்
பசயலபடும்.
்ேலோண்ே பசயலபோடு�்்ள இரணடு பிரிவு�்ளோ�

அததியொயம் சுருக்கம்
2.01

2.02

முக்கிய தசயல்பொடுகள்

து்ண தசயல்பொடுகள்
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mதைம பக

01
02
03
04
05
06
07

tடmட
அைமபா ற
பயம

த

இயkv த
ெசய ஊக அ த
கபா கா த
ஒrkைண த

வகைப்படுத்தலாம். அவை 1. முக்கிய செயல்பாடுகள் மற்றும்
2. துணை செயல்பாடுகள் ஆகும். மேலாண்மையின்
அனைத்து
செயல்பாடுகளும்
சுருக்கமாக
கீழே
விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பெரும்பாலான தனிநபர் அல்லது குழு முயற்சிகள்
எந்தவ�ொரு செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்
முன்னர், என்ன செய்யப்பட வேண்டும்?, எங்கே?,
எப்படி?, யார் அதை செய்ய வேண்டும்? என்பனவற்றை
தீர்மானிப்பதன் மூலம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
எனவே, செயல்படுவதற்கு முன் திட்டமிடுதல் இருக்க
வேண்டும்;

2.01 முக்கிய செயல்பாடுகள்
திட்டமிடுதல், ஒழுங்கமைத்தல், பணிக்கமர்த்துதல்,
இயக்குதல், செயலூக்கமளித்தல், கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும்
ஒருங்கிணைத்தல்
ஆகியவை
மேலாண்மையின்
முக்கிய செயல்பாடுகள் ஆகும்.

2. ஒழுங்கமைத்தல்
ஒரு அமைப்பின் உறுப்பினர்களுக்கு இடையில்
இணக்கமான
உறவை
ஏற்படுத்துவதும்,
ஒரு
வலைப்பின்னல் ப�ோன்ற அமைப்பை அவர்களது
உறவுகளுக்கு இடையில் உருவாக்கும் செயல்முறையே
ஒழுங்கமைத்தல் (ஏற்பாடு செய்தல் அல்லது ஏற்படுத்துதல்)
ஆகும். நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு பணியினை
வழங்குதலும், அதில் யாருக்கு பணி வழங்கும்
அதிகாரம் வழங்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள்,
பணியாளர்களுக்கு பணிகளை எடுத்துச் சென்று
நியமிக்கப்பட்ட பணியினை வழங்குதலும் அதற்கான
ப�ொறுப்பினை ஏற்றுக் க�ொள்ளுதலும் ஒழுங்கமைத்தல்
(ஏற்படுத்துதல்) செயல்பாடு ஆகும்.

1. திட்டமிடுதல்
'செயல்படுவதற்கு முன் நீங்கள் சிந்தியுங்கள்'
அல்லது 'ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதீர்கள்' என்பன
வழக்கமான பழம�ொழிகளில் சில. இது திட்டமிடுதலுக்கு
ஒரு அடிப்படையினை அல்லது தர்க்க முறையினை
வழங்குகிறது. திட்டமிடுதல் என்பது மேலாண்மையின்
செயல்பாடுகளில் முதன்மையானது ஆகும். திட்டமிடுதல்
இல்லாமல் எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது.
எடுத்துக்காட்டாக ஒரு புத்தகத்தை எழுதுவது என்பது
திட்டமிடுதலில் த�ொடங்குகிறது. சுருக்கமாக, திட்டமிடுதல்
என்பது முன்கூட்டியே முடிவெடுப்பதைக் குறிக்கிறது.
திட்டமிடுதல் என்பது வருங்கால தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு ஆக்கபூர்வமான மதிப்பீடு
ஆகும். தற்போதைய நடவடிக்கைகளை நிறுவப்பட்ட
இலக்கிற்கேற்ப
சரிசெய்து
க�ொள்ள
முடியும்.

3. பணிக்கமர்த்துதல்
பணியாளர்களைத்
தேர்வு
செய்தல்
மற்றும்
திறமையான பணியாளர்களுக்கு பணியிடமளித்தல்
செயல்பாடுகளை பணிக்கமர்த்துதல் உள்ளடக்கியுள்ளது.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ப�ொருத்தமான
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நபர்களை ப�ொருத்தமான வேலைக்கு அமர்த்தும்
செயலைக் குறிப்பதாகும். பணிக்கு ப�ொருத்தமான
நபர்களை தேர்ந்தெடுப்பது, தேவையான நபர்களுக்கு
பயிற்சி அளிப்பது, சிறந்த நபர்களுக்கு பதவி உயர்வு
அளிப்பது, பழைய நபர்களுக்கு ஓய்வு அளிப்பது, அனைத்து
நபர்களின் செயல்திறன்களை மதிப்பீடு செய்வது மற்றும்
பணியாளர்களுக்கு ப�ோதுமான ஊதியம் வழங்குவது
ஆகியன பணிக்கமர்த்துதலில் அடங்கியுள்ளது. எந்தவ�ொரு
நிறுவனத்தின் வெற்றியும் பணிக்கமர்த்துதல் பணியின்
வெற்றிகரமான செயல்திறன்களைச் சார்ந்தே இருக்கும்.

அனைத்து
செயல்களும்
ஒழுங்குபடுத்தும்
செயல்பாடுகளின் கீழ் குழு வாரியாகவ�ோ அல்லது
பிரிவு வாரியாகவ�ோ பிரிக்கப்படுகின்றன. இப்போது,
இத்தகைய
குழுவான
செயல்பாடுகள்
ஒரு
நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றுவதில்
ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.
ஒருங்கிணைப்பு
இடர்பாட்டின் அளவு நிறுவன அமைப்பின் அளவைச்
சார்ந்திருக்கும்.
நிறுவன
அமைப்பின்
அளவு
அதிகரிக்கப்படும் ப�ோது ஒருங்கிணைத்தல் பணியினது
இடர்பாட்டின் அளவும் அதிகரிக்கும்.

4. இயக்குவித்தல்

7. செயலூக்கமளித்தல்

தற்போதைய இலக்குகளை சாதிக்கும் ப�ொருட்டு
த�ொடர்ச்சியான அடிப்படையில் செயலூக்கமளித்தல்,
முன்னணியிலிருத்தல், வழிகாட்டுதல், மற்றும் கீழ்நிலைப்
பணியாளர்களுடன் த�ொடர்புபடுத்துதல் ப�ோன்றன
இயக்குதலைக் குறிக்கிறது. அமைப்பின் இலக்குகளை
நிறைவேற்றுவதற்கு
பணியாளர்களை
இயக்கும்
ப�ொருட்டு சுற்றறிக்கைகள், அறிவுறுத்தல்கள் கையேடுகள்,
செய்திமடல்கள், அறிவிப்பு பலகைகள், கூட்டம், பங்கேற்பு
இயக்கம் ஆகியவற்றின் மூலமாக பணியாளர்களுக்கு
தேவையான அனைத்து விபரங்களுக்கும் உரிய தகவல்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.

செயலூக்கமளித்தல்
மூலமே
நிறுவனத்தின்
ந�ோக்கங்களை அடைய முடியும். ஒரு பணியை
விரைவாக செய்து முடிப்பதையும், பணியாளர்களின்
பணியின்
மீதான
விருப்பத்தை
வளர்ப்பதையும்
செயலூக்கமளித்தல் என்ற ச�ொல் உள்ளடக்கியுள்ளது.
செயலூக்கமளித்தல் ஒரு வளமிக்க தலைமையின் கீழ்
செய்யப்பட வேண்டும். பணிபுரிய சாதகமான பணிச்
சூழல், நியாயமான முறையில் நடத்தப்படல், பணம்
சார்ந்த மற்றும் பணம் சாராத ஊக்குவிப்புகள், திறம்பட்ட
தகவல் த�ொடர்பு மற்றும் பண்பான அனுகுமுறை
ஆகியவற்றையே
பணியிடத்தில்
பணியாளர்கள்
எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

5. கட்டுபாடுகாத்தல்
ஊக்க ஊதிய உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு
அளிக்கும் முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் பணியாளர்களின்
செயல்திறனை
மதிப்பிடுவதற்கும்
கட்டுப்படுத்துதல்
செயல்பாடு பயன்படுகிறது. குறைந்த செயல்திறன்
உடையவர்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் குறைதீர்
பயிற்சிகளை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கும் கட்டுப்பாட்டு
செயல்பாடு உதவுகிறது. முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட
தர அலகுகளுடன் உண்மையான செயல்திறனை எது
ஒத்திசைக்க உதவி புரிகிறத�ோ?, அது கட்டுப்படுத்தும்
செயல்பாடு ஆகும்.
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"Passing the buck, the buck stops here" “இதற்கு காரணம் நானல்ல”

தனது
குற்றங்களை
அல்லது
ப�ொறுப்புகளை
(சிலவற்றிற்காக)
மற்றொரு
நபருக்கோ, குழுவிற்கோ அல்லது ப�ொருளுக்கோ
மாற்றுதல் அல்லது மறு ஒப்படைப்பு செய்தலைக்
குறிப்பது. க�ொடுத்த பணியை முடிக்காமல் இருந்து
க�ொண்டு காரணம் கூறுவது.

2.02 துணை செயல்பாடுகள்

6. ஒருங்கிணைத்தல்

புதுமைப்படுத்துதல், பிரதிநிதித்துவம், முடிவெடுத்தல்
மற்றும் த�ொடர்பு ஆகியவை மேலாண்மையின் துணை
செயல்பாடுகளாகும்.

அனைத்து
தனிநபர்களுடைய
செயல்களின்
ஒத்திசைவு
(அல்லது
ஒற்றுமை
அல்லது
ஒருங்கிணைத்தல்), பல்வேறு திறன்கள் உள்ள
தனிநபர்கள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிதல் ஆகியன
ப�ொது
ந�ோக்கங்களில்
மிகவும்
வெற்றிகரமான
சாதனை படைக்க வழிவகுத்துச் செல்லும். ஒவ்வொரு
நிர்வாக
செயல்பாடுகளும்
ஒருங்கிணைத்தலில்
உள்ளடங்கியுள்ளது. உதாரணமாக (i) திட்டமிடுதல்
மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு, (ii). ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும்
ஒருங்கிணைப்பு,
(iii).
பணிக்கமர்த்துதல்
மற்றும்
ஒருங்கிணைப்பு, (iv). இயக்குதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு,
(v). செயலூக்கமளித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும்
(iv). கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.

1. புதுமைப்படுத்துதல்
வியாபார உலகில் செய்யப்படும் மாற்றங்களை
எதிர்கொள்ள ஊழியர்களையும் அமைப்பையும் தயார்
நிலைப்படுத்தும்
செயல்பாடு
புதுமைப்படுத்துதல்
என்பதைக் குறிக்கிறது. வியாபாரத்தில் த�ொடர்ச்சியான
மாற்றங்கள்
செய்யப்படுகின்றன.
நுகர்வோர்கள்
புதுமைப்படுத்துதல் மூலம் திருப்தி அடைகின்றனர்.
புதிய ப�ொருளை மேம்படுத்துதல், புதிய உற்பத்திகள்,
உற்பத்தியில்
புதிய
த�ொழில்நுட்பங்கள்,
புதிய
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பையகப்படுத்துதல், ஒரு புதிய வடிவமைப்பிலான
தயாரிப்பு மற்றும் செலவு குறைப்பு ப�ோன்றவற்றை
புதுமைப்படுத்துதல் உள்ளடக்கியுள்ளது.

பற்றி த�ொழிலாளர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
வேலையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் நடவடிக்கைகளை
ஒருங்கிணைப்பதற்கும் த�ொடர்பு உதவுகிறது.

2. பிரதிநிதித்துவம்

மேலாண்மைத் துறையில் உள்ள அறிஞர்கள்
தங்கள் ச�ொந்த கருத்திற்கேற்ப மேலாண்மையின்
செ ய ல ்பா டு களை  வ கைப்ப டு த் தி யு ள ்ள னர் .
அறிஞர்களில் சிலர் மேலாண்மை செயல்பாடுகளில் சில
செயல்பாடுகளைக் கூடுதலாகச் சேர்த்துள்ளார்கள், சில
செயல்பாடுகளை நீக்கி குறைத்துள்ளார்கள்.

ஒரு மேலாளர் ஒரு நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக
செயல்பட வேண்டும். வாடிக்கையாளர்கள், ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவையை அளிப்பவர்கள், அரசாங்க அதிகாரிகள்,
வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், த�ொழிற்சங்கங்கள் மற்றும்
இதைப் ப�ோன்றவர்களுடன் மேலாளர் த�ொடர்புடன்
இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுடனும் நல்ல உறவு
வைத்திருக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு மேலாளரின்
கடமையாகும்.

நமது சிந்தனைக்கு
1. திட்டமிடுதல் இல்லாத நிலையில் செலவுகளைக்
கூடுதலாக்கும் அடிப்படைக் காரணிகளைச்
ச�ோதிக்க.

3. முடிவெடுத்தல்
ஒரு அமைப்பின் ஒவ்வொரு பணியாளரும் பல்வேறு
எண்ணிக்கையிலான
முடிவுகளை
ஒவ்வொரு
நாளும் எடுக்கின்றனர். ஒரு அமைப்பு இலகுவாக
செயல்படுவதற்கு முடிவெடுத்தல் உதவுகிறது.

2. வேலை யி ன ை  வேகப்ப டு த்த க் கூ டி ய
வலைப்பின்னல் த�ொடர்பு ஒன்று உருவாக்குக.

கலைச்சொற்கள்

4. தகவல் த�ொடர்பு

செயலூக்கமளித்தல், கட்டுப்பாடு காத்தல்,
ஒருங்கிணைத்தல் புதுமைப்புகுத்தல், முடிவெடுத்தல்,
மாற்றம்.

த�ொடர்பு
என்பது
மனித
எண்ணங்களை,
கண்ணோட்டங்களை அல்லது கருத்துக்களை ஒரு நபர்
மற்றொரு நபருக்கு பரிமாற்றம் செய்வதைக் குறிக்கிறது.
என்ன வேலை செய்யப்பட வேண்டும்?, அது எங்கே
செய்யப்பட வேண்டும்?, அது எவ்வாறு செய்யப்பட
வேண்டும்?, அது எப்போது செய்யப்பட வேண்டும்? என்பது
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(அ) ஒருஙகி்ணத்தல
(இ) பணிக்�ேரத்துதல

மேலும் அறிவ�ற்கு

(ஆ) �டடுப்படுத்துதல
(ஈ) ஒழுங�்ேத்தல

4. பினவருவைவறறுள சரிபோரப்பு பசயலபோடு எது?

1. அடுத்த த்லமு்றயிைருக்குத் ்த்வப்படும் நிதி
ேறறும் நிதி சோரபறற பசயலூக்�ேளிப்பவர�்்ளக்
�ணடறி�.

(அ) திடடமிடுதல
(இ) பணிக்�ேரத்துதல

2. எதிர�ோல அ்ேப்பு�ளின �ழிவுப்பபோருட�்்ள
கு்ற்நதபடச அ்ளவோக்� எனை வ்�யோை
�டடுப்போடடு
மு்ற�்்ளத்
திடடமிடடுக்
்�யோ்ள முடியும்?

(ஆ) ஒழுங�்ேத்தல
(ஈ) �டடுப்படுத்துதல

வி்டகள்:

1 இ 2 அ 3 ஈ 4 ஈ
II. குறு வினொக்கள்:
1. திடடமிடுதல எனறோல எனை?

2. பசயலூக்�ேளித்தல எனபதன பபோருள தரு�.

3. பணியோ்ளர�்்ள யோரோல �டடுப்படுத்த முடியும்?

àƒèÀ‚°

4. ஒருஙகி்ணத்தலின பபோருள பறறி நீங�ள அறிவது எனை?
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5. ்ேலோண்ேயின
படடியலிடு�.

• பநகிழ்ச்சித் தன்ேயுடன கூடிய அடடவ்ண
• வருடோ்நதிர பசயலதிறன மீளபோர்வத் தவிரப்பு
• பதோழிலநுடப ்ேயம் சோர்நத பணியிடத்்த
தழுவியிருப்பது
• தனி நபருக்�ோை ்நரடி பதோடரபுத் திடடம்
• அதி� �டட்ேப்பு ேறறும் இயக்குதல எதிரபோரப்்ப
வைஙகுவது
• மு்றயோை �லவி்ய ேறுபரிசீல்ை பசயவது
• பதோழில வ்ளரச்சிக்�ோ� ஒரு திடடம் ்வத்திருப்பது
• பதளிவோை எதிரபோரப்பு�்்ள அ்ேப்பது
• அடுத்த த்லமு்றயிை்ர ேதிப்பு்டயவர�்ளோ�
உணரச் பசயவது
• பவளிப்ப்டத்தன்ேயுடன இருப்பது

து்ண

பசயலபோடு�்்ளப்

III. சிறு வினொக்கள்:
1. குறிப்பு வ்ர� i) ஒழுங�்ேத்தல ii) பணிக்�ேரத்துதல
2. இயக்குதலின முக்கியத்துவம் எனை?
3. முடிபவடுத்தல
முக்கியபேனறு
நி்ைக்கிறீர�ள?

நீங�ள

ஏன

4. பதோடரபுபடுத்துதல பசயலபோடடின பஙகு யோது?

5. பசயலூக்�ேளித்தலின நன்ே�்்ளக் குறிப்பிடு�.

IV. தபரு வினொக்கள்
1. ்ேலோண்ேயின முக்கிய பணி�்்ள கூறி வி்ளக்கு�.

குறிப்பு நூல்கள்
1. Gupta. C. B, 2006, “Management Theory and Practice”,
Reprint. ed., Sultan Chand & Sons Pvt. Ltd., New Delhi-110
002.
2. Gupta R. N. and others, 2009, “Principles of
Management,” Reprint.ed, S. Chand & Company Pvt.
Ltd., New Delhi-110 055.

பயிற்சி

3. Ramasamy. T, 2007, “Principles of Management,” Reprint. ed.,
Himalaya Publishing House Private Limited, Mumbai-400

I. சரியொன வி்ட்யத ம�ர்நத�டு:
1. ்ேலோண்ேயின பசயலபோடு�ளில முதன்ேயோைது
எது?

004.

(அ) புது்ேப்படுத்துதல (ஆ) �டடுப்படுத்துதல
(இ) திடடமிடுதல

(ஈ) முடிபவடுத்தல

2. பினவருவைவறறுள எது முக்கிய பசயலபோடு அலல?
(அ) முடிபவடுத்தல

(ஆ) திடடமிடுதல

(இ) ஒழுங�்ேத்தல

(ஈ) பணிக்�ேரத்துதல

3. ்வ்லப்பகிரவு குழு வோரியோ� அலலது பிரிவு வோரியோ�
உள்ளது ________ எைவும் அ்ைக்�ப்படுகிறது
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அலகு
1

3

அததியொயம்

மேலொண்ே தசயல்மு்ற
குறியிலக்கு மேலொண்ே (MBO)
விதிவிலக்கு மேலொண்ே (MBE)

பசயற்� அறி்நதுக் �்டத்தும் உல�த்து
இயற்� அறி்நது பசயல.
-குறள 637
தபொருள் :

நூல� அறிவோல பசய்லச் பசயயும் வ்��்்ள அறி்நத ்போதிலும்
உல�த்தின இயற்�்ய அறி்நது அத்்தைோடு பபோரு்நதுேோறு
பசயய்வணடும்.

3.01 குறியிலக்கு மேலொண்ே

கற்றல் மநொக்கஙகள்

Management By Objectives – MBO

தபொருள் ேற்றும் வ்ைவிலக்கணம்

இந� அததியொயத்�க் கற்றபின், ேொணவர்கைொல்
■

■
■

ஒரு அ்ேப்பில உள்ள ஒவபவோரு உறுப்பிைரும்
திறம்பட ேறறும் சுய ஈடுபோடடுடன பஙகு வகிக்கும்
ஒரு நிரவோ� மு்ற்ய குறியிலக்கு ்ேலோண்ே
(MBO) ஆகும். இ்நத மு்ற தனிப்படட நபரின திற்ே
ேறறும் பபோறுப்புணரவிறகு முழு வடிவம் ப�ோடுக்கிறது.
குறியிலக்கு
்ேலோண்ேயோைது,
நிறுவைத்தின
குறிக்்�ோள�ளுடன ஒரு தனிநபரின குறிக்்�ோள�்்ள
ஒனறி்ணத்துச் பசலகிறது.

குறியிலக்கு
்ேலோண்ே
ேறறும்
விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே ஆகியவறறின
பபோருள ேறறும் வ்ரவிலக்�ணத்்தப்
புரி்நது ப�ோள்ள இயலும்.
குறியிலக்கு ்ேலோண்ேத் தத்துவங�்்ளப்
புரி்நது ப�ோள்ள இயலும்.
வி தி வி ல க் கு ் ே ல ோ ண ் ே த்
தத்துவங�்்ளப் புரி்நது ப�ோள்ள இயலும்.

குறியிலக்கு
்ேலோண்ேயோைது
ஜோரஜ்
ஒடி்யோரன
எனபவரோல
அபேரிக்�ோவில
பிரபலப்படுத்தப்படடது. அவரது கூறறினபடி, “குறியிலக்கு
்ேலோண்ே எனபது ஒரு நிரவோ� மு்றயோகும். ஒரு
நிறுவைத்தின உயரநி்லயில ேறறும் கீழ்நி்லயில
உள்ள ்ேலோ்ளர�ள கூடடோ� இ்ண்நது, அதன
பபோதுவோை குறிக்்�ோள�்்ள அ்டயோ்ளம் �ணடு,
எதிரபோரக்கும் முடிவின அடிப்ப்டயில, ஒவபவோரு நபரின
முக்கிய பசயல பகுதி்யயும் பபோறுப்புணர்வயும்
அ்ளவிடடு,
பசயல
பகுதியின
உறுப்பிைர�ள
ஒவபவோருவரின பங�ளிப்்பயும் ேதிப்பிடுவது ஆகும்".

அததியொயம் சுருக்கம்
3.01 குறியிலக்கு மேலொண்ே தபொருள் ேற்றும்
வ்ைவிலக்கணம்
3.02 குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் குறிக்மகொள்கள்
3.03 குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் இயல்புகள்
3.04 குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் தசயல்மு்ற
3.05 குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் நன்்ேகள்
3.06 குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் கு்றபொடுகள்
3.07 விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் தபொருள்
3.08 விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் தசயல்மு்ற
3.09 விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் நன்்ேகள்
3.10 விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் கு்றபொடுகள்

்பரோசிரியர.
பரடடின
எனபவர
குறியிலக்கு
்ேலோண்ே்ய
"்ேலோண்ேயின
நி்லப்போடு�ளுக்கு
ஏறற
தரநி்ல�்்ள
நிறுவுதல
ேறறும்
அ்ளவிடக்கூடிய
�ோலக்்�ோடு
இலக்கு�ள
ப�ோணட
�ோல
இ்டபவளி்ய
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செங் கு த்தாக வு ம் கி டைம ட ்டமாக வு ம் , எ தி ர ்கா ல
தி ட ்ட மி ட லு ட ன்  இ ணை த் து க்கொள் ளு ம்  கா ல
இடைவெளியைகுறிக்கிறது" என வரையறுக்கிறார்.

6. இது அனைத்து நிலைகளிலும் இலக்குகளை
அடைவதற்கான அமைப்பின் திறனை அதிகரிக்கச்
செய்கிறது.

3.02 குறியிலக்கு மேலாண்மையின்
குறிக்கோள்கள்

7. குறியிலக்கு மேலாண்மை மூலம் ஊழியர்களுக்கு
அதிகபட்ச ஊக்கம் மற்றும் திருப்தி கிடைக்கச்
செய்கிறது.

குறியிலக்கு
குறிக்கோள்கள்

மேலாண்மையின்

முதன்மையான

8. இலக்கு அமைக்கும் செயல்பாட்டில் ஊழியர்களின்
பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கிறது.

1. அளவிடுதல் மற்றும் செயல்திறன்களை மதிப்பிடுதல்.
தனிப்பட்ட

9. ந� ோ க்கத ் தை மா ற ்ற , அ தி கா ர த் து ட ன்
இருப்பவர்களுடன் ஆல�ோசனைகள் செய்கிறது.

3. நிறைவேற்றக்கூடிய
வேலை
மற்றும்
எதிர்பார்ப்புகள் இரண்டையும் தெளிவுபடுத்துதல்.

10. நம்பிக்கை, நல்லெண்ணம், மற்றும் விருப்பத்திற்கு
ஏற்ப
செயல்படுவதற்குரிய
ஒரு
சூழலை
ஊக்குவிக்கிறது.

2. அமைப்பின்
குறிக்கோள்களுடன்
செயல்திறனைத் த�ொடர்புபடுத்துதல்.

3.04 கு றி யி ல க் கு ம ே ல ா ண ் மை யி ன்
செயல்முறை

4. கீழ்நிலைப்
பணியாளர்களின்
திறனை
அதிகரித்தல் மற்றும் வளர்ச்சியடையச் செய்தல்.
5. உயர்நிலைப் பணியாளர்கள் மற்றும் கீழ்நிலைப்
பணியாளர்களுக்கு
இடையே
தகவல்
த�ொடர்புகளை அதிகரித்தல்.

அமைப்பு மற்றும் தனிநபர்களின் குறிக்கோள்களை
சமநிலைப்படுத்தும்
வகையில்
குறியிலக்கு
மேலாண்மையின் செயல்முறை வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
குறியிலக்கு மேலாண்மையின் செயல்முறை கீழே
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

6. சம்பளம் மற்றும் பதவி உயர்வுகள் பற்றிய அடிப்படை
சேவைகளை நியாயமாக வழங்குதல்.
7. கீழ்நிலைப் பணியாளர்களின் ஊக்கத்தை மேலும்
தூண்டிவிடுதல்.

1. அமைப்பின் குறிக்கோள்களை வரையறுத்தல்
த�ொடக்கத்தில், ஒரு அமைப்பின் உயர்நிலை
ஊழியர்களால்
அமைப்பின்
குறிக்கோள்கள்
கட்டமைக்கப்படுகின்றன. பின்னர், அது கீழ்நோக்கி
நகர்கிறது. ஏன் த�ொழில் த�ொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன்
வெளிப்பாடுகள் என்ன? என்பது பற்றி கூறுவது அமைப்பின்
குறிக்கோள்களை வரையறுத்தல் ஆகும். முதலாவதாக,
நீண்ட காலக் குறிக்கோள்கள் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
பிறகு, குறுகிய கால குறிக்கோள்களைக் கட்டமைத்து
நீண்டகால
குறிக்கோள்களை
அடைவதற்கான
சாத்தியக்கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்கிறது.

8. அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கான
ஒரு கருவியாக சேவை செய்தல்.

3.03 கு றி யி ல க் கு ம ே ல ா ண ் மை யி ன்
இயல்புகள்

1. அமைப்பு மற்றும் தனிநபர்களின் குறிக்கோள்களை
ஒருங்கிணைக்க நிர்வாகத்தால் ஒரு முயற்சி
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இது
திறமையான
மேலாண்மைக்கு வழிவகுக்கிறது.
2. குறுகிய கால இலக்குகளுடன் நிறுவனத்தின்
நீண்டகால இலக்குகளை இணைக்க குறியிலக்கு
மேலாண்மை முயற்சி செய்கிறது.

2. ஒவ்வொரு பிரிவின் இலக்குகள்
ஒவ்வொரு பிரிவின் குறிக்கோள்களும், துறை அல்லது
பிரிவுக்கான குறிக்கோள்களும், அமைப்பின் ஒட்டும�ொத்த
குறிக்கோள்களின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
மேலும்
எந்த
வகையான
குறிக்கோள்களையும்
அடைவதற்குரிய காலமும் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.
இலக்குகள் அல்லது குறிக்கோள்கள் அர்த்தமுள்ள
முறையில் வெளிப்படுத்துகிறது.

3. ச மு த ா ய கு றி க ் க ோ ள ்க ளு ட ன்  அ மை ப் பி ன்
குறிக்கோள்களை த�ொடர்புபடுத்த முயற்சி செய்கிறது.
4. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
இலக்குகளை
மட்டும் அடையச் செய்வதல்ல, திறமையான
செயல்திறனையும் அடையச் செய்கிறது.
5. இது
இலக்குகளை
சீர்படுத்துவதற்கும்,
மாற்றுவதற்கும்
மற்றும்
மேம்படுத்துவதற்கும்
நிலையான கவனத்தினை செலுத்துகிறது. இது
அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அணுகுமுறைகளை
மாற்றி இலக்கை அடையச் செய்கிறது.

3. முக்கிய முடிவு பகுதிகள்
அமைப்பின்
குறிக்கோள்களின்
அடிப்படையில்
முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
முக்கிய முடிவுகள் பகுதிகள் (Key Result Areas - KRA)
முன்னுரிமை
அடிப்படையில்
அமைக்கப்படுகிறது.
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kேகாகைள
மஆv ெசத
நடவைககைள
மtp ெசத

08

01

07

02

06

காலவாrயாக ம
ஆv kட kத

kேகாட 05
வளகைள ஒp
ேநாkத

kyலk
ேமலாைமy
ெசயmைற

இலkகைள
வk த

ஒெவாr
prv இலkக

03

mkய
mv பktக

04

knைல ஊயக
kேகாகைள அலt
இலkைள அைம த

(த�ொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் அல்லது மூலப்பொருள்
பற்றாக்குறை) ப�ோதுமானதாக இல்லை என்றால்,
அமைப்பின் குறிக்கோள்கள் அதற்கேற்றபடி மாற்றங்கள்
செய்யப்படவேண்டும். எனவே, குறிக்கோள்களுக்குத்
தேவையான ப�ொருந்தக்கூடிய வளங்கள் இருக்க
வேண்டும். அடுத்து, கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை
ஒழுங்காக ஒதுக்கீடு செய்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

முக்கிய
முடிவுப்
பகுதிகள்
ஒரு
அமைப்பின்
வலிமையை குறிக்கிறது. இலாபம், சந்தை நிலவரம்,
புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ப�ோன்றவை முக்கிய முடிவுப்
பகுதிகளுக்கு உதாரணங்களாகும்.

4. கீழ்நிலை ஊழியர்களின் குறிக்கோள்களை
அல்லது இலக்குகளை நிர்ணயித்தல்
ஒவ்வொரு
கீழ்நிலை
ஊழியர்களின்
குறிக்கோள்களும் அல்லது தனிப்பட்ட குறிக்கோள்களும்
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது விரும்பத்தக்க, குறைந்த
அளவு எண்ணிக்கை அலகுகளான குறிக்கோள்களாக
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
ஒரு
திறந்த
மற்றும்
வெளிப்படையான விவாதம் உயர்நிலை ஊழியர்கள்
மற்றும் அவர்களுடைய கீழ்நிலை ஊழியர்களுக்கிடையே
கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். கீழ்நிலை ஊழியர்களுக்கு
ஒரு வாய்ப்பை வழங்குவதன் மூலம் தங்களுக்கான
தரநிலைகளைத் தக்கவைத்துக் க�ொள்ள அவர்கள்
தூண்டப்படுகிறார்கள். கீழ்நிலை ஊழியர்கள் அவ்வாறு
மேலும் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டால், அவர்கள் உயர்
தரநிலைகளை அமைக்கவும் அவர்களது சாதனைக்கான
வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும். இவ்வாறாக, கீழ்நிலை
ஊழியர்களின் குறிக்கோள்கள் அல்லது இலக்குகள்
நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

6. காலவாரியான மறுஆய்வுக் கூட்டம் கூட்டுதல்
உயர்நிலை
ஊழியர்கள்
மற்றும்
கீழ்நிலை
ஊழியர்கள் சந்திக்கும் வகையில் காலவாரியான
கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும், அக்கூட்டங்களில்
குறிக்கோள்களை
நிறைவேற்றுவதில்
உள்ள
முன்னேற்றத்தைப் பற்றி விவாதிக்கப்பட வேண்டும்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
நிலையான
தரநிலைகளின்
முன்னேற்றத்திற்கேற்ப
சிறிதளவு
மாற்றப்படலாம்.
ஆனால் அடிப்படை வடிவமைப்பு மாற்றப்படக் கூடாது.
காலவாரியான மறு ஆய்வு கூட்டங்கள் குறிக்கோள்களை
அடைவதற்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்தில் நடைபெற
வேண்டும்.

7. ெசயல்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்தல்
குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட
கால முடிவில், உயர்நிலை ஊழியர்கள் மற்றும்
கீழ்நிலை ஊழியர்களுக்கு இடையே கலந்துரையாடல்
நடைபெற வேண்டும். இந்த கலந்துரையாடல் கீழ்நிலை
ஊழியர்களின் செயல்பாடு சம்பந்தப்பட்ட, குறிப்பிட்ட

5. குறிக்கோள்களுடன் வளங்களைப் ஒப்புேநாக்குதல்
கிடைக்கக்கூடிய
வளங்களின்
அடிப்படையில்
குறிக்கோள்கள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. சில வளங்கள்
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தரத்திற்கு எதிரான செயல்திறனுடன் த�ொடர்புடையதாக
இருக்க
வேண்டும்.
உயர்நிலை
ஊழியர்கள்
சரிசெய்வதற்கான
நடவடிக்கையினை
எடுக்க
வேண்டும். உயர்நிலை ஊழியர்கள் குறிக்கோள்களை
அடைவதில் உள்ள த�ோல்விக்கான காரணங்களை
அடையாளம் காண வேண்டும். கீழ்நிலை ஊழியர்கள்
எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை அடையாளம் கண்டு,
அத்தகைய பிரச்சினைகளை சமாளிக்கக்கூடிய உரிய
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

7. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
செயல்திறன்
அளவுக�ோல்களை வழங்குகிறது. இது சரியான
நடவடிக்கை எடுக்க உதவுகிறது.
8. குறியிலக்கு மேலாண்மை உதவியால் அதிகாரப்
பகிர்வு எளிதாகச் செய்யப்படுகிறது.
9. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
த�ொழிலாளர்களின்
வேலையை ச்  செ றி வூ ட் டு வ த ன்  மூ ல ம்
த�ொ ழி ல ாள ர ்களை  உ ற ்சாகப்ப டு த் து வ த� ோ டு ,
வேலையினை அர்த்தமுள்ளதாகவும் உருவாக்குகிறது.

8. குறிக்கோள்களை மறுஆய்வு செய்தல்

10. ஒரு த�ொழிலாளியின் ப�ொறுப்பு குறியிலக்கு
மேலாண்மை மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

அமைப்பு என்பது மாறும் உலகத்தின் ஒரு
பகுதியாகும். குறுகிய காலத்தில் நிறைய மாற்றங்கள்
நடைபெறுகிறது. நவீன வியாபார அமைப்பின் வாழ்வு
மற்றும் வளர்ச்சியானது பெரும்பாலும் மாறிவரும்
நிலைமைகளை நிலைநிறுத்துவதைச் சார்ந்துள்ளது.
எனவே, உயர் மேலாண்மை நிர்வாகி மாறும்
சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப குறிக்கோள்களை கட்டமைக்க
நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை மறுமதிப்பீடு செய்ய
வேண்டும்.

3.05 குறியிலக்கு
நன்மைகள்

11. மேலாண்மை நிர்வாகத்தால் மிக விரைவில்
முடிவுகள் எடுக்கப்படுகிறது. காரணம், ஒவ்வொரு
த�ொழிலாளியும்
முடிவு
எடுக்க
வேண்டிய
ந�ோக்கத்தினை
அறிந்தவராக
இருப்பார்கள்,
முடிவை எதிர்ப்பவர்களாக இருப்பதில்லை.

3.06 குறியிலக்கு
மேலாண்மையின்
குறைபாடுகள்

மேலாண்மையின்

குறியிலக்கு
மேலாண்மையின்
பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன:

குறியிலக்கு
மேலாண்மையின்
குறியிலக்கு
மேலாண்மையினை
முறையின் காரணமாக எழுகிறது.
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நன்மைகள்

1. பெரும்பாலான செயல் நிர்வாகிகள் குறியிலக்கு
மேலாண்மை
எவ்வாறு
செயல்படுகிறது?
என்பது பற்றி அறிந்திருப்பதில்லை. குறியிலக்கு
மேலாண்மை என்றால் என்ன? ஏன் குறியிலக்கு
மேலாண்மை
தேவை?
பங்கேற்பாளர்கள்
குறியிலக்கு மேலாண்மை மூலம் எப்படி நன்மை
அடைய முடியும்? ப�ோன்ற கருத்துகளில் குறியிலக்கு
மேலாண்மை தனது தத்துவத்தை விளக்குவதில்
த�ோல்வி அடைந்து விடுகிறது.

1. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் கீழ், மேலாளர்கள்
மேலாண்மையின் பல்வேறு மட்டங்களில் உள்ள
குறிக்கோள்களை அமைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர்,
இந்த செயல்திட்டம் அவர்களது கடின உழைப்பை
உறுதி செய்து சாதனை படைக்கச் செய்கிறது.
2. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் செயல்முறை
மேலாளர்களுக்கு, ஒட்டு ம�ொத்த அமைப்பில்
தங்களது பங்கைப் புரிந்து க�ொள்ள உதவுகிறது.
3. திட்டமிடலுக்கான
தேவையையும்
திட்டமிடலுக்கான பாராட்டுதலையும்
அங்கீகரிக்கச் செய்கிறது.

குறைபாடுகள்
பயன்படுத்தும்
அவை கீழே

மற்றும்
மேலாளர்

2. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
என்பது
அதிக
நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு முறையாகும்.
மூத்த
ஊழியர்களின்
மூலம்
குறியிலக்கு
மேலாண்மையை கட்டமைக்க அதிக நேரம்
தேவைப்படுகிறது. மேலும் அதிக செலவு மற்றும்
அதிகமான காகித வேலை தேவைப்படுகிறது.

4. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
பங்கேற்பு
மேலாண்மைக்கு
ஒரு
அடித்தளத்தை
வழங்குகிறது. மேலும் கீழ்நிலை ஊழியர்களும்
இலக்கு அமைப்பில் ஈடுபடச் செய்கிறது.

3. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
குறுகிய
கால
குறிக்கோள்களை மட்டுமே வலியுறுத்துகிறது,
நீண்டகால
குறிக்கோள்களை
கருத்தில்
க�ொள்வதில்லை.

5. ஒரு துறை மற்றொரு துறையின் வேலையில் குறுக்கிடும்
ந�ோக்கில் ஈடுபடாது. வேறு வகையில் கூறுவதானால்,
ஒவ்வொரு துறையின் குறிக்கோள்களும் ஒட்டும�ொத்த
அமைப்பின்
குறிக்கோள்கள�ோடு
ஒத்துப்போகும்
வகையில் இருக்க வேண்டும்.

4. கீழ்நிலை ஊழியர்களின் நிலை தகுந்த குறிக்கோள்
அமைப்பிற்கு அவசியமாகிறது. ஆனால், குறியிலக்கு
மேலாண்மையின் செயல்முறையில் இது சாத்தியம்
இல்லை.

6. குறியிலக்கு
மேலாண்மை
உதவியுடன்
செயல்திறன் முறையாக மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.
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5. குறியிலக்கு மேலாண்மை திடமான ஒன்றாகும்.
சூழ்நிலைகளுக்கு
ஏற்றவாறு
மாற்றப்பட
வேண்டிய குறிக்கோள்கள் மாற்றியமைக்கப்பட
வேண்டும். அவ்வாறு அதை செய்யவில்லை
என்றால், திட்டமிட்ட முடிவுகளைப் பெற முடியாது.

சிறிய அல்லது எந்த விலகலும் இல்லாத ப�ோது, எந்த
நடவடிக்கையும் எடுக்கத் தேவையில்லை அவர்கள் மற்ற
விசயங்களில் கவனம் செலுத்தலாம். உண்மையான
செயல்திறன்கள் கணிசமாக விலகிவிட்டால், "ஒரு
விதிவிலக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது" என்ற பிரச்சினையை
முதுநிலை
மேலாளர்களுக்குத்
தெரிவிக்கப்பட
வேண்டியது அவசியமாகிறது. இந்த "விதிவிலக்கு"
உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே இறுதியான
ந�ோக்கமாகும்.

3.07 விதிவிலக்கு மேலாண்மை

Management By Exception - MBE

விதிவிலக்கு மேலாண்மையின்
ப�ொருள்

3.09 விதிவிலக்கு
நன்மைகள்

விதிவிலக்கு மேலாண்மை நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின் ஒரு
முக்கியக் க�ொள்கையாக பாரம்பரிய எழுத்தாளர்களால்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட மேலாண்மையாகும். நம்பிக்கையை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
எல்லாவற்றையும்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும், முடிவுகளை
எதுவும்
கட்டுப்படுத்துவதில்லை.
விதிவிலக்கு
மேலாண்மை
என்பது
நெறிமுறையிலிருந்து
விலகிப்போகும் நிகழ்வுகளை அடையாளம் காண்பதற்கும்,
கையாளுவதற்கும் கவனம் செலுத்துகின்ற வணிக
நிர்வாகத்தின் ஒரு பாணியாகும்.

மேலாண்மையின்

விதிவிலக்கு மேலாண்மை பின்வரும் நன்மைகளை
வழங்குகிறது.
1. இது மேலாளர்களின் நேரத்தை சேமிக்கிறது
ஏனெனில் அவர்கள் விதிவிலக்கான செயல்களை
மட்டுமே
கையாளுவார்கள்.
வழக்கமான
பிரச்சினைகள், கீழ்நிலை ஊழியர்களின் வசம்
விடப்படுகின்றன.
2. இது முக்கிய பிரச்சினைகளை நிர்வகிப்பதில்
கவனங்களைச் செலுத்துகிறது. இதன் முடிவாக,
நிர்வாக திறமைகள் மற்றும் ஆற்றல்கள் சிறப்பாகப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உதாரணமாக, உற்பத்தி மேலாளர் தர கட்டுப்பாட்டு
தரங்களை நிறுவுகிறார், அதில் 100 அலகுகளுக்கு
5 - கு றை ப ா டு கள்  அ னு ம தி க்கப்ப டு கி ன ்றன .
குறைபாடுகளின் எண்ணிக்கை 5-ஐ விடக் குறைவாக
இருக்கும் வரை, மேற்பார்வையாளர்கள் / முன்னோடிகள்
(கீழ்நிலை ஊழியர்கள்) பிரச்சினையை கையாள்வார்கள்.
5-அலகுகளுக்கு அதிகமான குறைபாடுகள் ஏற்படின்,
இந்த விவகாரம் உற்பத்தி மேலாளருக்குத் தெரிவிக்கப்பட
வேண்டும்.

3. இது அதிகாரப் பகிர்வினை எளிமையாக்குகிறது.
மேல் நிர்வாகம் பெருந் திட்ட முடிவுகளில் கவனம்
செலுத்துகிறது மற்றும் செயல்திறன் முடிவுகள்
கீழ்நிலை
நிர்வாகத்திற்கு
விடப்படுகின்றன.
அங்கு கட்டுப்பாட்டு வீச்செல்லையை அதிகரிக்கச்
செய்கிறது.
இது
கீழ்நிலை
ஊழியர்களை
ஊக்குவித்து வளர்ச்சியடைய வழிவகுக்கிறது.

விதிவிலக்கு மேலாண்மை (MBE) ப�ொது வணிகப்
பயன்பாடு மற்றும் வணிக நுண்ணறிவுப் பயன்பாடு
இரண்டையும் க�ொண்டது. ப�ொது வணிக விதிவிலக்குகள்
ஒரு வணிக செயல்பாட்டு நெறிமுறை நடத்தையிலிருந்து
விலகியுள்ளதைக் குறிக்கும். இதனைப் ப�ொதுவாக
மனித தலையீட்டினால் ஒரு தனித்துவமான விதத்தில்
அக்கறை க�ொள்வது தேவையாகிறது. செயல்முறை
விலகல், உள்கட்டமைப்பு அல்லது இணைப்பு சிக்கல்கள்,
வெளிப்புற விலகல், ம�ோசமான தரம் சார்ந்த வணிக
விதிகள், தவறான தரவு, முதலியன விதிவிலக்கிற்கான
காரணங்களாக இதில் அடங்கும்.

4. இது முக்கியமல்லாத தகவலில் இருந்து முக்கியமான
தகவலைப் பிரிக்கும் ஒரு த�ொழில் நுட்பமாகும்.
இது கடந்தகால வரலாற்றை ஆய்வு செய்வதற்கும்,
விலகலை அடையாளம் காண்பதற்கான ஆய்வு
த�ொடர்பான வணிகத் தகவல்களை மதிப்பீடு
செய்வதற்கும் மேலாளர்களைத் தூண்டுகிறது.
ப�ோக்குகளின்
அறிவு,
வரலாறு
மற்றும்
கிடைக்கக்கூடிய வணிகத் தகவல்கள் இங்கே
சிறப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
5. முக்கியமான
சிக்கல்களைக்
கண்டறிவதன்
மூலம் வாய்ப்புகளையும் அச்சுறுத்தல்களையும்
மேலாண்மை எச்சரிக்கையாக வைத்திருக்க
விதிவிலக்கு மேலாண்மை உதவுகிறது. இதனால்
முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்காத மற்றும்
அவசரமான நடவடிக்கைகளைத் தவிர்க்க முடியும்.

3.08 விதிவிலக்கு மேலாண்மையின்
செயல்முறை

முதன்மையாக, எதிர்பார்ப்பு அல்லது மதிப்பிடப்பட்ட
முடிவுகளுடன் குறிக்கோள்கள் அல்லது நெறிமுறைகளை
அமைப்பது அவசியாமாகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டு உண்மையான செயல்திறனுடன் சமமாக
ஒப்பிடப்படுகின்றன. அடுத்து, விலகல் பகுப்பாய்வு
செய்யப்படுகிறது.
முதுநிலை
மேலாளர்கள்
ஒரு

6. விதிவிலக்கு
நிர்ணயிக்கும்

மேலாண்மை
சிறந்த

முடிவுகளை
அளவுக�ோலாக
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வி்ளஙகுகிறது. இது குறிக்்�ோள பசயலதிறன
ேதிப்பீடடில பயனுள்ளதோ� உள்ளது.

சூழ்நி்ல ஆயவு

3.10 விதிவிலக்கு
மேலொண்ேயின்
கு்றபொடுகள்

1. நிறுவைம் ஒவபவோரு ஆணடும் 30 சதவிகிதம்
இறுதி இலோபம் ஈடடுகிறது, ஆைோல �ட்நத மூனறு
ஆணடு�்ளோ�
ஊழியர�ளின சம்ப்ளத்்த
அதி�ரிக்�வில்ல. ஊழியர�ள நிறுவைத்திறகு
எதிரோ� �ோலவ்ரயறற ்வ்ல நிறுத்தத்்த
நடத்துகினறைர. நீங�ள தோன நிறுவைத்தின
்ேலோ்ளர
எை
்வத்துக்
ப�ோள்வோம்.
குறியிலக்கு ்ேலோண்ே அலலது விதிவிலக்கு
்ேலோண்ே்ய
பயனபடுத்தி
எவவோறு
பிரச்சி்ை்ய தீரப்பீர�ள?

i. விதிவிலக்கு ்ேலோண்ேயின முக்கிய கு்றபோடு
எனைபவனறோல, உண்ேயில ்ேலோ்ளர�ள ேடடு்ே
மி� முக்கியேோை முடிவு�்்ள எடுக்கும் அதி�ோரத்்தக்
ப�ோணடுள்ளைர. இது கீழ்நி்ல ஊழியர�ளுக்�ோை
உறசோ�த்்த கு்றக்�ச் பசயகிறது.
ii. ்ேலும், இது பிரச்சி்ை�்்ள ்ேலோ்ளர�ளுக்குத்
பதரிவிக்� �ோல ்நரம் எடுத்துக் ப�ோளகிறது.
இயலபோை ந்டமு்ற�ளில இரு்நது விலகிச்
பசலலும் ஊழியர�்்ள நிரவகிப்பது �டிைேோகும்.
ஏபைனில சிக்�ல�்்ளக் �ருத்தில ப�ோணடு
நிரவகிக்�ப்படுவ்தோடு வைக்�ேோை வ்ரயறுக்�ப்படட
்வ்லக் �ட்ே�ளுடன ்தோலவியின பு�ோருக்குக்
�ோரணேோைவர�்்ளக்
�ணடறி்நது
இறுதியோ�
்வ்ல நீக்�ம் பசயகிறது / ்வ்ல்ய விடடு
நிறுத்தி்வக்கிறது.

பயிற்சி

I. சரியொன வி்ட்யத ம�ர்நத�டு.
1. ___________ மு்ற தனிப்படட வலி்ே ேறறும்
பபோறுப்பிறகு முழு வடிவம் ப�ோடுக்கிறது.

நேது சிந�்னக்கு

(அ) குறியிலக்கு ்ேலோண்ே

1. ்ேலோண்ேயின பல்வறு பசயலபோடு�ள
விதிவிலக்கு
்ேலோண்ேக்கு
எவவோறு
உதவுகிறது எனபது பறறி �ல்நது்ரயோடுதல.
2. குறியிலக்கு ்ேலோண்ே ேறறும் விதிவிலக்கு
்ேலோண்ேயோைது ்ேலோண்ேக்குத் ்த்வ
எனபது பறறி உங�ள பசோ்நதக் �ருத்துக்�்்ள
விவரிக்�வும்.
3. குறியிலக்கு ்ேலோண்ே ேறறும் விதிவிலக்கு
்ேலோண்ே பறறி உங�ள பசோ்நத பசயல
திடடத்்த
சில
எடுத்துக்�ோடடு�ளுடன
உருவோக்�வும்.

(ஆ) விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே
(இ) முது�்ல வணி� ்ேலோண்ே
(ஈ) முது�்ல வணி� நிரவோ�ம்
2. குறியிலக்கு ்ேலோண்ே பசயறமு்றயின முதல
நி்ல எது?
(அ) முக்கிய முடிவு பகுதி்ய நிரணயிப்பது
(ஆ) நடவடிக்்��்்ள ேதிப்பீடு பசயவது
(இ) குறிக்்�ோள�ளுடன வ்ளங�்்ளப் பபோருத்துவது
(ஈ) அ்ேப்பின குறிக்்�ோள�்்ள வ்ரயறுப்பது
3. முக்கியேோை சிக்�ல�்்ளக் �ணடறிவதன மூலம்,
வோயப்பு�்்ளயும் அச்சுறுத்தல�்்ளயும் ்ேலோண்ே
எச்சரிக்்�யோ�
்வத்திருக்�
___________
உதவுகிறது.

க்லச்தசொற்கள்
இணக்�ப்படுத்துதல ேதிப்பீடு நிறுத்தப்படுவது

(அ) முது�்ல வணி� நிரவோ�ம்
(ஆ) விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே

(இ) முது�்ல வணி� ்ேலோண்ே
(ஈ) குறியிலக்கு ்ேலோண்ே
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IV. பெருவிடை வினாக்கள்.

4. __________ உதவியால் அதிகாரப் பகிர்வு எளிதாகச்
செய்யப்படுகிறது.
(அ) முதுகலை வணிக மேலாண்மை

1. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் முக்கிய நன்மைகள்
யாவை?

(ஆ) விதிவிலக்கு மேலாண்மை

2. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் நன்மைகள் என்ன?

(இ) குறியிலக்கு மேலாண்மை

3. குறியிலக்கு
மேலாண்மையின்
குறைபாடுகளை விளக்குக.

(ஈ) முதுகலை வணிக நிர்வாகம்

4. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் குறைபாடுகள் பற்றி
விவாதிக்க.

விடைகள்:

1 அ

2 ஈ

3 ஆ 4 இ

குறிப்பு நூல்கள்
1. Gupta. C. B, 2006, “Management Theory and Practice”,
Reprint. ed., Sultan Chand & Sons Pvt. Ltd., New Delhi-110
002.

II. குறுவிடை வினாக்கள்.
1. குறியிலக்கு மேலாண்மைக்கு வரைவிலக்கணம் தருக.
2. குறியிலக்கு
என்ன?
3. விதிவிலக்கு
எடுத்துக்கூறுக.

மேலாண்மையின்
மேலாண்மையின்

பல்வேறு

2. Gupta R. N. and others, 2009, “Principles of
Management,” Reprint.ed, S. Chand & Company Pvt.
Ltd., New Delhi-110 055.

குறிக்கோள்கள்
ப�ொருளை

3. Ramasamy. T, 2007, “Principles of Management,”
Reprint. ed., Himalaya Publishing House Private Limited,

4. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் ஏதேனும் இரண்டு
நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

Mumbai-400 004.

5. குறியிலக்கு மேலாண்மை என்றால் என்ன?
6. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் (KRA) என்பது என்ன?

III. சிறுவிடை வினாக்கள்.
1. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகளை எழுதுக.
2. குறியிலக்கு
மேலாண்மையில்
செயல்முறைகள் யாவை?

ஈடுபட்டுள்ள

3. விதிவிலக்கு மேலாண்மையில் உள்ள செயல்முறைகள்
என்ன?
4. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் ஏதேனும் நான்கு
செயல்முறைகளைப் பட்டியலிடுக.
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அலைகு
2

4

நிதிச் சந்்தை -I
நிதிச் சந்்தை – ஓர் அறிமுகம

அததியோயம

்வோரி சபருக்கி ்வ்ளம்படுத் துற்்றர்வ
ஆைோய்்வோன ச்சய்்க விரன.
வ்போருள் :

-கு்றள 512

எபசபோருர்ளப பற்றி, யோர ச்சோல்்லக் ப்கட்டோலும், அதைன உணரமப
சபோருர்ள அறிநது ச்கோள்வபதை அறி்வோகும்

கற்ைல கநோக்கஙகள்
இந்தை அததியோயத்தைக் கற்ைபின், ைோ்ணவர்களோல
■
■
■
■
■
■

நிதிச்
சந்்தையின்
வ்போருள்
ைற்றும
வ்ரவிலைக்க்ணத்தை புரிந்து வகோள்ள முடியும
நிதிச் சந்்தையின் வ்கக்ள ்பற்றி அறிய
முடியும
நிதிச் சந்்தையின் சிைபபியலபுக்ள அறிந்து
வகோள்ள முடியும

4.01 நிதிச் சந்்தையின் வ்போருள் ைற்றும
வ்ரவிலைக்க்ணம Meaning and
Definition of Financial Market

நிதிச் சந்்தையின் ்பரபபு அறிய இயலும

நிதிச் சந்்தையின் முக்கியததுவம ைற்றும
்பணிக்ள உ்ணர முடியும

எநதை ஒரு ்சநரதையில் நிதி ப்கோைல்்கள, ச்சோத்துக்்கள
மற்றும் பத்திைங்கள பபோன்ற நிதிக் ்கருவி்கள
வியோபோைம் ச்சய்யபபடுகின்றபதைோ அதுப்வ ‘நிதிச ்சநரதை’
எனபபடுகி்றது.

புதிய வவளியீடு சந்்தை ைற்றும இரணைோம
நிலைச்
சந்்தைக்கும
இ்ைகயயோை
கவறு்போட்்ை கற்க முடியும.

நிதி அளிபப்வர்களிடம் உள்ள உபரி நிதிரய
நிதிபதைர்வ
உள்ள்வரின
நிதிபபற்்றோக்குர்றரய
பநோக்கி ்கடன நிதிரய எடுத்து ச்சல்்வது நிதிச ்சநரதை
எனவும் கூ்ற்லோம்.

அததியோயம சுருக்கம
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

நிதிச்
சந்்தையின்
வ்போருள்
ைற்றும
வ்ரவிலைக்க்ணம
இந்திய நிதி சந்்தையின் எல்லை
நிதிச் சந்்தைகளின் வ்ககள்
நிதிச் சந்்தையின் ்பஙகு
நிதிச் சந்்தையின் ்பணிகள்
புதிய வவளியிடுகள் சந்்தை Vs இரணைோம
நி்லை சந்்தை

nt
கrvக

nt
கrvக
ntசா
சைத

ேசmபாளக

கட
வழkபவக
/கடனாக
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நிதிச் சந்தை பணச் சந்தை ஆகும். எ.கா. கரூவூலச்
சீட்டுகள்,வணிகத் தாட்கள், வைப்புச் சான்றிதழ்கள்
ஆகியன.

vயாபார nவனக

ii.	மூலதனச் சந்தை (Capital Market) – நீண்ட கால
ஓராண்டுக்கு மேல் நிதி க�ோருதலுக்கான சந்தை
மூலதன சந்தை ஆகும். எ.கா. பங்குகள், கடனீட்டுப்
பத்திரங்கள் ப�ோன்றவை.

ntசா சைத

வkய

த

இ. நிதி க�ோருதலின் வெளியீட்டுக் கால அடிப்படையில் 
On the Basis of Time of Issue of Financial Claim
i.	முதல் நிலைச் சந்தை (Primary Market) – நிறுமங்கள்
/ வெளியீட்டாளர்கள் முதன் முதலில் பத்திரங்களை
விற்பனை செய்வதில் பங்கு பெறும் அனைத்து
நிறுவனங்களையும் உள்ளடக்க பயன்படுத்தப்படும்
ச�ொல் முதல் நிலைச் சந்தை எனப்படும். இதில்
பணம்
முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து
நேரடியாக
நிறுமங்களுக்குச் செல்கிறது.

ப ட ேசm பாளக

பின்வரும்
வரைபடத்தில்
உள்ளது
ப�ோல்
நிதிச்சந்தை என்பது வீட்டு சேமிப்பாளர்களிடமிருந்து
வணிக
நிறுவனங்களுக்கு
அல்லது
நிதி
நிறுவனங்களுக்கு நிதிச் ச�ொத்துக்களை த�ோற்றுவித்தல்
மற்றும் பரிமாற்றம் செய்யும் ஒரு சந்தை ஆகும்

ii.	இரண்டாம் நிலைச் சந்தை (Secondary Market) –
ஏற்கனவே வெளியீடு செய்யப்பட்ட பங்குகளுக்கான
சந்தை இரண்டாம் நிலைச் சந்தை ஆகும்.

4.02 இ
 ந்திய நிதி சந்தையின் எல்லை
scope of Indian Financial Markets

இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் பங்கு மாற்றகம் ஓரு
முக்கியமான நிறுவனம் ஆகும்.

நிதிச்
சந்தை
தனிநபர்களுக்கு,
விவசாய
துறைகளுக்கு, த�ொழிற்துறைகளுக்கு, சேவை துறைகள்,
நிதி நிறுவனங்களான வங்கிகள், காப்பீட்டு துறைகள்,
சேம நல காப்பு நிதிகள் மற்றும் அரசுக்கு நிதி உதவிகளை
வழங்குகிறது. மேற்குறிப்பிட்ட அமைப்புகள் தேவையான
நிதியை நிதிச் சந்தையின் உதவியுடன் குறித்த நேரத்தில்
பெறுகின்றனர். நிதிச் சந்தையின் மூலம் குறுகிய கால
மற்றும் நீண்ட கால நிதி உதவியினை நிறுவனங்கள்
பெறுகின்றன. இது ஒட்டு ம�ொத்த ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டிற்கு வழி வகுக்கிறது.

ஈ. நிதி க�ோருதலின் வழங்கலின் கால அடிப்படையில் 
On the Basis of Timing of Delivery of Financial
Claim
i. ர�ொக்கம் (அ) உடனடிச் சந்தை (Cash/Spot Market)
– ஆவணங்களை வழங்கலும் ர�ொக்கம் பெறுதலும்
உடனடியாக நடைபெறும் சந்தை உடனடிச் சந்தை
ஆகும். அதாவது தீர்வு உடனடியாக நடைபெறுகிறது.
ii. முன்னோக்கிய (அ) எதிர்கால சந்தை (Forward or
Futures Market) – ச�ொத்து வழங்கலும் ர�ொக்கம்
செலுத்தலும்
முன்னரே
தீர்மானிக்கப்பட்டு
எதிர்காலத்தில் நடைபெறும் சந்தை எதிர்கால சந்தை
ஆகும். பின்னொரு நாளில் ப�ொருட்களை கைமாற்றிக்
க�ொள்வதற்காக இன்றே விலையை முடிவு செய்து
க�ொள்ளும் சந்தை ஆகும்.

4.03 நி
 திச் சந்தைகளின் வகைகள்
Types of Financial Markets
நிதிச்

சந்தைகளை

பல்வேறு

பிரிக்கலாம். அவைகள் பின்வருமாறு;-

வழிகளில்

அ. நிதி க�ோருதல்  வகையின் அடிப்படையில்
On the Basis of Type of Financial Claim

உ. நிதிச் சந்தை அமைப்பின் அடிப்படையில் 
On the Basis of the Organizational Structure of the Financial Market

i.	கடன் சந்தை – கடன் கருவிகளை வர்த்தகம்
செய்வதற்கான நிதிச் சந்தை கடன் சந்தை ஆகும்.
அரசு பத்திரங்கள் (அ) பிணையங்கள், நிறும கடனீட்டு
பத்திரங்கள் ப�ோன்றன.

i. பரிமாற்றக வர்த்தகச் சந்தை (Exchange Traded Market)
– ஒரே ஒழுங்கு நடைமுறைகளை க�ொணட் மைய
அமைப்பு (பங்கு மாற்றகம்).

ii.	சமநிலை பங்குச் சந்தை – நிறுமப் சமநிலை
பங்குகளின் வணிகத்திற்கான நிதிச் சந்தை சமநிலை
பங்குச் சந்தை ஆகும்.

ii. உடனடி சந்தை (Over the Counter Market) – வழக்கமான
நடைமுறைகளைக் க�ொண்ட பரவலாக்கப்பட்ட சந்தை
(பங்கு மாற்றகத்திற்கு வெளியில்).

ஆ. நிதி க�ோருதலின் முதிர்வு அடிப்படையில் 
On the Basis of Maturity of Financial Claim

மேலே ச�ொல்லப்பட்ட வகைகள் நிலையானதல்ல. ஒரு

i.	பணச் சந்தை (Money Market) – குறுகிய கால, ஓராண்டு
அல்லது அதற்கு குறைவாக நிதி க�ோருதலுக்கான

சந்தை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகைகளில் இடம் பெறலாம்.
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4.04 நி
 திச் சந்தையின் பங்கு Role of
Financial Market

ஆ) வருவாயை  அதிகரித்தல் (Enhancing Income) – நிதிச்
சந்தைகள் கடன் வழங்குபவர்கள் அவர்களின் உபரி
நிதியை முதலீடு செய்வதன் மூலம் வட்டி/பங்காதாயம்
ஈட்ட அனுமதிகின்றது. இது வருமானம் மற்றும் தேசிய
வருமானத்தை அதிகரிக்க பங்களிப்பை வழங்குகிறது.

ஒரு ப�ொருளாதாரத்தின் துரித வளர்ச்சியின் முக்கிய
தேவைகளில் ஒன்று சுறுசுறுப்பான மற்றும் செழிப்பான
நிதிச்சந்தை ஆகும். ஒரு நிதிச் சந்தை பின்வரும்
வழிகளில் ஒரு நாட்டின் ப�ொருளதாரத்திற்கு உதவி

இ) ஆக்க  பூர்வ பயன்பாடு (Production Usage) – நிதிச்
சந்தை பெற்ற கடன் நிதியை ஆக்க பூர்வமான
முறையில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றது. இது
வருமானம் மற்றும் தேசிய ம�ொத்த உற்பத்தி
அதிகரிக்கிறது.

செய்வதால் ஒரு அது மிகப்பெரும் பயனாக திகழ்கிறது.

அ. சேமிப்பை பெருக்குதல் Savings Mobilization
சேமிப்பாளர்கள்
(அ)
தனிநபர்கள்,
வணிக
நிறுவனங்கள், ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள், மற்றும்
அரசு ப�ோன்ற உபரி அலகுகளிடமிருந்து நிதிகளை
பெறுவதன் மூலம் நிதிச் சந்தை ஒரு முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது.

ஈ) மூலதன  உருவாக்கம் (Capital Formation) – நிதிச்
சந்தைகள் புதிய சேமிப்பு ஓட்டம் மூலம் ஒரு நாட்டின்
மூலதன உருவாக்கத்திற்கு உதவி புரிய வழிவகை
செய்கிறது.

ஆ. முதலீடுகள் Investment

உ) விலை நிர்ணயம் (PriceDetermination)–வாங்குபவர்கள்
மற்றும்  விற்பவர்கள் கலந்துரையாடுதல் மூலம் நிதி
சார்ந்த ச�ொத்துக்களின் விலையை நிர்ணயம் செய்ய
நிதிச் சந்தை அனுமதிக்கின்றது. விலை கண்டுபிடிப்பு
செயல்முறை மூலம் தேவை மற்றும் அளிப்பு
அடிப்படையில் ப�ொருளாதாரத்தில் நிதிகளை பங்கீடு
செய்வதற்கு நிதிச் சந்தை சைகை வழங்குகிறது.

நிதி முதலீடுகளை வசூலிப்பதிலும் அவற்றை தேவை
உள்ளவர்களுக்கு வழங்குவதிலும் நிதிச் சந்தை முக்கியப்
பங்கு வகிக்கிறது.

இ. தேசிய வளர்ச்சி National Growth
நிதிப் பற்றாக்குறை உள்ள நிறுவனங்களுக்கு
உபரி நிதிகள் தடங்கலின்றி நடமாட்டம் செய்ய உறுதி
செய்வதன் மூலம் ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சியில் நிதிச்
சந்தை பங்களிப்பை வழங்குகிறது. நிதி ஆக்க பூர்வமான
ந�ோக்கில் பயன்படுத்த வழிவகை செய்கிறது. இது
ஒட்டும�ொத்த ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.

ஊ) விற்பனை வழிமுறைகள் (Sale Mechanism) – நிதிச்
சந்தைகள், முதலீட்டாளர்கள் நிதிச் ச�ொத்துக்களை
விற்பனை செய்வதற்கு வழிமுறைகளை வழங்குகிறது.
இதன்மூலம் அச்சொத்துக்கள் சந்தையிடுதல் மற்றும்
நீர்மைத் தன்மைகளுக்கு பலன் வழங்குகிறது.

ஈ. த�ொழில்முனைவ�ோர் வளர்ச்சி Enterpreneurship
Growth
தேவை ய ா ன
நி தி  வள ங ்க ள்
த�ொழில்முனைவ�ோர்களுக்கு கிடைக்க பெறுவதன்
மூலம் அதன் மேம்பாட்டிற்கு நிதிச் சந்தை பங்களிக்கிறது.

எ) தகவல்கள் (Information) – நிதிச் சந்தையில்
பங்கேற்பாளர்களின் நடவடிக்கைகள் சந்தையின்
பல்வேறு பகுதிகளில் தகவல்களை உற்பத்தி செய்ய
மற்றும் பரவலாக்க வழி வகுக்கிறது. அதனால் தான் நிதிச்
ச�ொத்துக்களின் பரிவர்த்தனை செரிவு குறைகிறது.

உ. த�ொழிற்துறை மேம்பாடு Industrial Development
நிதிச் சந்தையின் பல்வேறு கூறுகள் ஒரு நாட்டின்
த�ொழிற்துறையின் துரித வளர்ச்சி மற்றும் ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டிற்கு உதவி புரிகிறது. இதன் மூலம்
சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரம் மற்றும் நல்வாழ்வை
உயர்த்துகிறது.

II. நிதிச் சார்ந்த பணிகள் Financial Functions
நிதிச்
சந்தையின்
நிதி
சார்ந்த
பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது;-

4.05 நி
 திச்
சந்தையின் பணிகள்
Funtions of Financial Markets

பணிகள்

அ) கடன் வாங்குபவர்களுக்கு நிதியை வழங்குகிறது,
இதன் மூலம் அதனால் தான் அவர்கள் தங்களின்முதலீட்டு
திட்டங்களை செயல்படுத்த முடிகிறது.

ஒரு நிதிச் சந்தை பின்வரும் பணிகளை வழங்குகிறது.

ஆ)
கடன்
வழங்குபவர்கள்
ச�ொத்துக்களை
ஈட்ட வழிவகை செய்கிறது. இதன் மூலம் அவர்கள்
ச�ொத்துக்களை உற்பத்தி சார்ந்த துணிகர முயற்சியை
பயன்படுத்தி செல்வம் ஈட்ட முடிகிறது.

I இடைநிலையர் பணிகள் (Intermediary Funtions)
நிதிச் சந்தையின் இடைநிலையர் பணிகள் பின்வருமாறு
அ) வள ஆதாரங்களின் பரிமாற்றம் (Transfer of Resources)
– நிதிச் சந்தைகள் ப�ொருளதார மூலவளங்களை
கடன் தருபவர்களிடமிருந்து கடன் பெறுபவர்களுக்கு
மாற்ற உதவி புரிகின்றது.

இ) சந்தையில் நீர்மைத் தன்மையை வழங்குகிறது.

இதன் மூலம் நிதியை வணிகம் செய்ய உதவுகிறது.
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4.06 புதிய வெளியிடுகள் சந்தை Vs இரண்டாம் நிலை சந்தை
New Issue Market (NIM) Vs. Secondary Market
வரிசை 
எண்

ஓப்பீட்டு அடிப்படை
(Basis for Comparison)

புதிய வெளியீடுகள் சந்தை
(New Issue Market)

இரண்டாம் நிலை சந்தை
(Secondary Market)

1.

ப�ொருள்

புதிய பங்குகளுக்கான சந்தை
முதல் நிலை சந்தை எனப்படும்

முன்னர் வெளியிட்ட
ஈடுகளை வணிகம் செய்யும்
இடம் இரண்டாம் நிலை
சந்தை எனப்படும்.

2.

க�ொள்முதலின் வகைகள்

நேரடி

மறைமுகம்

3.

நிதி

புதிய நிறுவனங்கள் மற்றும்
இயங்கி க�ொண்டு இருக்கும்
நிறுமங்களின் விரிவாக்கம்
மற்றும் பல்வகை படுத்துதல்
ப�ோன்றவற்றிற்கு நிதி
வழங்குகிறது.

நிறுமங்களுக்கு நிதி
வழங்குவதில்லை,

4.

ஒரு பத்திர எத்தனை முறை
விற்க முடியும்?

ஒரே ஒரு முறை

பல முறை

5.

வாங்குதல் மற்றும் விற்றல்

நிறுமங்கள் மற்றும்
முதலீட்டாளர்களுக்கு இடையே

முதலீட்டாளர்களுக்கு
இடையே

6.

பங்குகளை விற்பதன் மீதான
ஆதாயம் பெறும் நபர்

நிறுமம்

முதலீட்டாளர்கள்

7.

இடைநிலையர்

ஒப்புறுதியாளர்கள்

தரகர்கள்

8.

விலை

நிலையான விலை

தேவை மற்றும் அளிப்பை
ப�ொறுத்து மாறும்

9.

அமைப்பு வேறுபாடு

குறிப்பிட்ட புவியியல் இடம் இல்லை

இதற்கு புற அமைப்பு
உள்ளது.
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கலைச் ச�ொற்கள்

நிதிச் ச�ொத்துக்கள்

நிதிச்சார் சந்தை	கடன் சந்தை

எந்தவ�ொரு நிதி நடவடிக்கையிலும்
நிதிச் ச�ொத்துக்களின் உருவாக்கம்
அல்லது
பரிமாற்றம்
இருக்கும்.
இருப்பினும்
நிதிமுறையின் அடிப்படை ப�ொருள் நிதிச் ச�ொத்துக்கள்
ஆகும். ஒரு நிதிச் ச�ொத்து என்பது உற்பத்தி
(அ) நுகர்வு (அ) மேலும் ச�ொத்துக்களை உருவாக்குதல்
ப�ோன்றவற்றிற்காக
பயன்படுத்துவது
ஆகும்.
உதாரணமாக: சமநிலைப் பங்குகளை வாங்குவது
எதிர்காலத்தில்
வருமானம்
ஈட்டும்
என்பதால்
இப்பங்குகள் நிதிச் ச�ொத்துக்கள் ஆகும்.
ªîK»ñ£?

நேர்மைப் பங்குகள் சந்தை புதிய வெளியீடு சந்தை

பயிற்சி

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

இச்சுழலில் நிதிச் ச�ொத்துக்கள் மற்றும் நிதிச் சாரா
ச�ொத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள வேற்றுமைகளை
தெரிந்து க�ொள்வது அவசியம், நிதிச் ச�ொத்துக்களை
ப�ோன்று இல்லாமல் புற அமைப்பு ச�ொத்துக்கள்/
நிதிச் சாரா ச�ொத்துக்கள். மேலும் ப�ொருட்களை
உற்பத்தி செய்யவும் அல்லது வருமானம் ஈட்டவும்
பயன்படுவதில்லை.

1. நிதிச் சந்தை வணிக நிறுவனங்களுக்கு---------உதவுகிறது
அ) நிதிகளை திரட்டுவதற்கு
ஆ) பணியாட்களை தேர்வு செய்வதற்க
இ) விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கு

உதாரணத்திற்கு X நிலம் மற்றும் கட்டிடம் (அ)
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குதல் இவைகள் கூடுதல்
உற்பத்திக்கு பயன்படுத்த முடியாத்தால் புற அமைப்பு
ச�ொத்துக்கள் எனப்படுகின்றன. பல புற அமைப்பு
ச�ொத்துக்கள் நுகர்வுக்காக மட்டுமே பயன்படுகின்றன.

ஈ) நிதித் தேவையை குறைப்பதற்கு
2. மூலதனச் சந்தை என்பது --------- க்கான ஒரு
சந்தை ஆகும்
அ) குறுகிய கால நிதி ஆ) நடுத்தர கால நிதி

முதலீடுகளின்
ந�ோக்கம்
ச�ொத்துக்களின்
இயல்பை முடிவு செய்கிறது என்பது சுவாரஸ்மானது.
உதாரணமாக,
குடியிருப்புக்காக
ஒரு
கட்டிடம்
வாங்கப்பட்டால், அது புற அமைப்பு ச�ொத்தாக மாறுகிறது.
அதுவே வாடகைக்கு விடும் ந�ோக்கில் வாங்கப்பட்டால்,
அது ஒரு நிதிச் சந்தை ச�ொத்தாக மாறுகிறது.

இ) நீண்ட கால நிதி

ஈ) குறுகிய கால நிதி

3. முதல் நிலைச் சந்தை
அழைக்கப்படுகிறது

---------

எனவும்

அ) இரண்டாம் நிலைச் சந்தை
ஆ) பணச் சந்தை

நிதிச் ச�ொத்துக்களின் வகைகள்

இ) புதிய வெளியீடுகளுக்கான சந்தை

நிதிச் ச�ொத்துக்கள் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில்
பல்வேறு வகைகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில்
ஒன்று:

ஈ) மறைமுக சந்தை
4. உடனடிச் சந்தை என்பது நிதிக் கருவிகளை
விநிய�ோகம் செய்வதும் மற்றும் ர�ொக்கம் செலுத்துவதும்
----------- நடைபெறும் ஒரு சந்தை ஆகும்

•	சந்தைப்படுத்தப்படும் ச�ொத்துக்கள
•	சந்தைப்படுத்தப்படா ச�ொத்துக்கள்

சந்தைப்படுத்தப்படும் ச�ொத்துக்கள்

அ) உடனடயாக	

ஆ) எதிர்காலத்தில்

இ) நிலையானது

ஈ) ஒரு மாத்த்திற்கு பின்னர்

5. ஒரு இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பத்திரம்
எத்தனை முறை விற்கப்படலாம்

அதிகப்படியான தடைகள் இன்றி ஒரு நபரிடமிருந்து
மற்றொரு நபருக்கு எளிதாக மாற்றப்படும் ச�ொத்துக்கள்
சந்தை படுத்தப்படும் ச�ொத்துக்கள் எனப்படும். உதாரணம்:
பட்டியலிடப்பட்ட நிறுமத்தின் பங்குகள், அரசு பத்திரங்கள்,
ப�ொது துறை நிறுவனங்களின் பிணையங்கள் முதலின.

அ) ஒரே ஒரு முறை	 ஆ) இரண்டு முறை
இ) மூன்று முறை	

ஈ) பல முறை

விடைகள் :

சந்தைப் படுத்தபடா ச�ொத்துக்கள்

1 அ 2 இ 3 இ 4 அ 5 ஈ

எளிதில் மாற்ற முடியாத ச�ொத்துக்கள், இவ்வகையில்
வரும். உதாரணம்: வங்கி வைப்புகள், சேமநலகாப்பு
நிதிகள், ஓய்வூதியம் நிதிகள், தேசிய சேமிப்பு பத்திரங்கள்,
காப்பீடுகள் முதலியன.
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II. குறுவிடை வினாக்கள்:

IV. பெருவிடை வினாக்கள்:

1. நன்கு அமைக்கப்பட்ட துறைகளின் கூறுகள் யாவை?

1. முதல் நிலைச் சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலைச்
சந்தைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக.

2. நிதிச்சந்தை – சிறு குறிப்பு வரைக

2. பல்வேறு வகையான நிதிச் சந்தைகளை விவரிக்க.

3. உமனடிச் சந்தை என்றால் என்ன?

3. நிதிச் சந்தையின் பங்கினை விவாதிக்கவும்.

4. கடன் சந்தை என்றால் என்ன?

4. நிதிச் சந்தையின் பணிகள் யாவை?

5. இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் விலை எவ்வாறு
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

5. பல்வேறுப்பட்ட நிதிச்சார் சந்தையின் வகைகளை
கூறி விளக்குக

III. சிறுவிடை வினாக்கள்:
1. நிதிச் சந்தையின் ப�ொருள் வரைவிலக்கணத்தை தருக.
2. உடனடி
சந்தை
மற்றும்
எதிர்
ந�ோக்கிய
சந்தைகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை
விளக்குக.
3. இரண்டாம் நிலைச்சந்தை – சிறு குறிப்பு வரைக.
4. இந்தியாவில் நிதிச் சந்தையின் வரை எல்லையை
விளக்குக.
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நிதிச் சந்்தை -I

அலைகு
2

மூலைதைைச் சந்்தை

5

அததியோயம

முதைலி்லோரக் ஊதிய மில்ர்ல மதைர்லயோஞ்
்சோரபி்லோக் கில்ர்ல நிர்ல.
-கு்றள 449
வ்போருள் :

முதைல் இல்்லோதை ்வணி்கரக்கு அதைனோல் ்வரும் ஊதியம் இல்ர்ல,
அதுபபோல் தைம்ரமத் தைோஙகிக் ்கோபபோற்றும் துரை இல்்லோதை்வரக்கு
நிர்லபபறு இல்ர்ல.

மூலைதைைச் சந்்தை Capital Market

கற்ைல கநோக்கஙகள்

நீணட ்கோ்ல நிதி்க்ளோன ்கடன மற்றும் ்சமநிர்லப
பஙகு முதைல் ஆகிய இைணடிரனயும் திைட்டு்வதைற்கும்
முதைலீடு ச்சய்்வதைற்கும் ்வழி்வர்க ச்சய்யும் ்வ்சதி்கள
மற்றும் நிறு்வனம் ்சோரநதை ஏற்போடு்கர்ள குறிக்கும் ஒரு
ச்சோற்ச்றோடபை மூ்லதைனச ்சநரதையோகும். இது ்சமுதைோயத்தில்
ப்சமிபபு்கர்ள ப்ச்கரித்து அ்வற்ர்ற சதைோழில், ்வணி்கம்,
்வோணிபம் பபோன்ற்வற்றின அபிவிருத்திக்ச்கன உற்பத்தி
்சோரநதை முதைலீடு்களுக்கு அளிபபரதை உள்ளடக்கியுள்ளது.
இது அசப்சமிபபு்கர்ள மி்கவும் ஆக்்கப பூர்வமோன
்வர்கயில் பயனபடுத்து்வதைன மூ்லம் சபோரு்ளோதைோை
்வ்ளரசசி மற்றும் பமம்போட்டிற்கு ்வழி ்வகுக்கி்றது.
மூ்லதைனச ்சநரதை ்வ்ளரசசி ்வஙகி்கள, ்வணி்க ்வஙகி்கள
மற்றும் பஙகு மோற்்ற்கங்கர்ள உள்ளடக்கியுள்ளது. எஙகு
நியோயமோன ச்ச்லவில் நிதி கிரடக்்கப சபறுகின்றபதைோ
அதுப்வ ஒரு சீரிய மூ்லதைனச ்சநரதையோகும். ஒரு
சி்றநதை முர்றயில் ச்சய்லோற்றும் மூ்லதைன ்சநரதையோல்
சபோரு்ளோதைோை பமம்போடு எளிதைோக்்கபபடுகி்றது.

இந்தை அததியோயத்தைக் கற்ைபின், ைோ்ணவர்களோல
■
■
■
■
■

மூலைதைைச் சந்்தையின் வ்போருள் ைற்றும
வ்ரவிலைக்க்ணஙக்ள புரிந்து வகோள்ள
மூலைதைைச்
விவரிக்க

சந்்தையின்

சிைபபியலக்ள

மூலைதைை சந்்தையின் ்பணிக்ள கற்க

இந்திய மூலைதைைச் சந்்தையின் கதைோற்ைம
ைற்றும வளர்ச்சி்ய வதைரிந்து வகோள்ள
புதிய நிதி நிறுவைஙகளின்
வ்பறுவதைற்கு இயலும.

அறி்வ

அததியோயம சுருக்கம

5.01

வ்போருள் ைற்றும வ்ரவிலைக்க்ணம

5.01 வ்போருள் ைற்றும வ்ரவிலைக்க்ணம
Meaning and Definition

5.02 மூலைதைைச் சந்்தையின் சிைபபியலபுகள்
5.03 மூலைதைைச் சந்்தையின் வ்ககள்
5.04 மூலைதைைச்
சந்்தையின்
ைற்றுமமுக்கியததுவம

மூ்லதைனச ்சநரதை எனபது நிதி பத்திைங்க்ளோன
பிரையங்கள மற்றும் பஙகு்களின ்வரத்தை்கத்தில்
ஈடுபடும் ்வோஙகுப்வர்கள மற்றும் விற்ப்வர்கள கூடும்
ஒரு ்சநரதை ஆகும். தைனிநபர மற்றும் நிறு்வனங்கள
பபோன்ற பஙப்கற்போ்ளர்க்ளோல் ்வோஙகுதைல் மற்றும் விற்்றல்
பமற்ச்கோள்ளபபடுகி்றது. ஒரு நோட்டின நிதி அரமபபில்
மூ்லதைனச ்சநரதை ஒரு முக்கிய ரமயமோ்க உள்ளது.

்பணிகள்

5.05 இந்தியோ மூலைதைை சந்்தை – கதைோற்ைம ைற்றும
வளர்ச்சி
5.06 புதிய நிதி நிறுவைஙகள்
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ஈ) இட அமைவு Location

மூலதனச் சந்தை என்பது ”வணிக நிறுவனங்களுக்கு
தேவையான நீண்டகால மூலதனத்தைக் கடனாகப்
பெறுதல் மற்றும் அளித்தலுக்கான ஒரு சந்தை என
வரையறுக்கப்படுகிறது. மூலதன சந்தை ஒரு சிறந்த
புற நிதி ஆதாரத்தை வழங்குகிறது. இது நடுத்தர
மற்றும் நீண்டகால நிதிகளை கடனாக அளிப்பதற்கும்
பெறுவதற்கும் வழிவகை செய்யும் அனைத்து விதமான
வசதிகளையும், நிறுவனம் சார்ந்த ஏற்பாடுகளையும்
குறிக்கிறது. மற்ற சந்தையை ப�ோல, மூலதனச் சந்தை
நிதியுள்ளவர்களையும்
(கடன்
வழங்குபவர்கள்)
நிதித்தேவை உள்ளவர்களையும் (கடன்பெறுபவர்கள்)

மூலதனச் சந்தைக்கான இடம் ஒரு குறிப்பிட்ட
எல்லைக்குட்பட்டதில்லை என்றாலும் பங்கு மாற்றகம்
ப�ோன்ற நன்கு தெரிந்த இடமாக இருத்தல் வேண்டும்.

உ) நிதிசார்ந்த ச�ொத்துக்களின் சந்தை Market for
Financial Assets
மூலதனச்

சந்தை

நீண்டகால

நிதி

சார்ந்த

ச�ொத்துக்களுக்கான ஒரு மேடையை வழங்குகிறது.

5.03 மூலதனச சந்தையின் வகைகள்
Kinds of Capital market

ஒன்றாக இணைக்கும் ஓர் பாலமாகச் செயல்படுகின்றது.

மூலதனச் சந்தை பின்வரும் வரைபடத்தின் படி முதல்
நிலைச் சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலைச் சந்தை என
இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

mலதன சைத வைகக

mத nைல சைத

இரடா nைல சைத

முதல்நிலைச் சந்தை Primary Market

முதல்நிலைச்
சந்தை
என்பது
புதிய
வெளியீடுகளுக்கான ஒரு சந்தை ஆகும். ஆகையால் இது
புதிய வெளியீடுகள் சந்தை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
முதல் நிலைச் சந்தை ப�ொது மக்களுக்கு முதன்முதலில்
வெளியிடும் பத்திரங்களை கையாளுகிறது. முதல் நிலை
சந்தையில் கடனாளிகள் நீண்டகால நிதிக்காக புதிய நிதி
பத்திரங்களை மாற்றம் செய்து க�ொள்கின்றனர்.
ஒரு முதல் நிலைச் சந்தையில் ஒரு நிறுமம் பின்வரும்
முன்று வழிகளில் முலதனத்தை திரட்டிப் க�ொள்ளலாம்.
அவைகள்:

பங்கு மாற்றகம்
அருண் கே.தத்தா அவர்களின் கூற்றுப்படி மூலதனச்
சந்தை என்பது –“பல்வேறு வகையான மூலதன
ஆதாயங்களின் தேவை மற்றும் அளிப்பிற்கு இடையே
த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட
இணைப்புகளுடன்
நிறுவன
முதலீடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் ஒரு கலவையே”
என வரையறுக்கப்படுகிறது.

5.02 மூ
 லதன ச் ச ந ் தை யி ன்
சிறப்பியல்புகள் Characteristics of
Capital Market

ப�ொது வெளியீடு Public Issue

புதிய நிறுமத்தால் ப�ொதுமக்களுக்கு பத்திரங்கள்
விற்பனை செய்வதன் மூலம் மூலதனம் திரட்டப்படுவது
ப�ொது வெளியீடு ஆகும். இது மிகவும் ப�ொதுவான
முறையாகும்.

மூலதனச் சந்தையின் சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு

அ) பத்திரங்களின் சந்தை Securities Market

பங்குகள்,
கடனுறுதிப்
பத்திரங்கள்
ப�ோன்ற
பத்திரங்கள் மூலதனச் சந்தையில் கையாளப்படுவதால்
இது பத்திரங்களின் சந்தை என அழைக்கப்படுகிறது.

உரிமை வெளியீடு Rights Issue

ஏற்கனவே இயங்கி க�ொண்டிருக்கும் நிறுமம்
கூடுதல் முதலை திரட்ட விரும்பும் ப�ோது முன்னுரிமை
அடிப்படையில் தனது பங்குதாரர்களுக்கு முதலில்
பங்குகளை முன்மொழிகிறது. இதுவே உரிமை வெளியீடு
எனப்படும்.

ஆ) விலை Price

பத்திரங்களின் விலை மூலதனச் சந்தையில்
பத்திரங்களின் தேவை மற்றும் அளிப்பை ப�ொறுத்து
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

தனியார் வெளியீட்டு Private Placement

இ) பங்கேற்பாளர்கள் Participants

ஒரு சிறு குழு முதலீட்டாளர்களுக்கு பத்திரங்களை
தனிப்பட்டமுறையில் விற்பனைசெய்யும் முறை தனியார்
வெளியீட்டு முறை எனப்படும்.

மூலதனச் சந்தையின் ஈடுபடுபவர்கள் தனிநபர்கள்,
நிறுமங்கள், அரசு வங்கிகள், மற்றும் இதர நிதி
நிறுவனங்கள் ப�ோன்றவர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
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இரண்டாம் நிலை சந்தை Secondary Market

மூலம் த�ொழிற்துறை வளர்ச்சி மற்றும் ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டிற்கு வழி வகுக்கிறது.

ஏ ற ்க ன வே வெ ளி யீ டு ச ெய்ய ப ்பட்ட
பத்திரங்களுக்கான சந்தை இரண்டாம் நிலைச் சந்தை
என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே முதல் நிலைச்
சந்தையில் வெளியீடு செய்யப்பட்ட பத்திரங்கள் இங்கு
வணிகம் செய்யப்படுகின்றன. முதல் நிலைச் சந்தையின்
வெளியீடுகளை
பின்பற்றும்
முதலீட்டாளர்களுக்கு
இடையே வணிகம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது பங்கு
மாற்றகம் உடனடி மாற்றகம் ஆகிய இரண்டையும்

• உடனடி மற்றும் த�ொடர்ச்சியான  சந்தை Ready
and Continuous Market
பங்கு மாற்றகம் வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்கள்
பத்திரங்களை வாங்க மற்றும் விற்பதற்கு ஒரு வசதியான
மையத்தை வழங்குகிறது. எளிய சந்தையிடுதல்
பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதில் மற்ற ச�ொத்துக்களுடன்
ஒப்பிடும் ப�ொழுது அதிக நீர்மைத் தன்மையை
உருவாக்குகிறது.

உள்ளடக்கியுள்ளது.

• செயல்  திறனுக்கு நம்பகமான  வழிகாட்டி Reliable
Guide to Performance

5.04 மூ
 லதனச் சந்தையின் பணிகள்
மற்றும்  முக்கியத்துவம்  Functions
and Importance of Capital Market

மூலதனச் சந்தை நிறுமங்களின் செயல்திறன்
மற்றும் நிதி நிலைக்கு ஒரு நம்பகமான வழிகாட்டியாக
சேவைபுரிகிறது.

மூலதன உருவாக்கத்திற்கு மூலதனச் சந்தை
மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது, ஒரு விரைவான
ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு ப�ோதுமான மூலதன
உருவாக்கம் அவசியமாக உள்ளது. ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டில் மூலதனச் சந்தையின் முக்கியத்துவம்
பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது:-

• நிதிகளின் உரிய திசையில்  ஆற்றுப்படுத்தல்
Proper Channelization of Funds

பத்திரங்களின் நடப்பு சந்தை விலை மற்றும் அதன்
வருவாய், ப�ொதுமக்கள் தங்கள் நிதியை ஒரு குறிப்பிட்ட
நிறுமத்தில் முதலீடு செய்ய வழிகாட்டும் காரணியாக
உள்ளது. இது ப�ொது நலனுக்காக நிதியை திறன்பட

• சேமிப்பு மற்றும் மூலதன உருவாக்கம் Savings and
Capital Formation

பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்கிறது.

மூலதனச்
சந்தையில்
பல்வேறு
வகையான
பத்திரங்கள்
பல்வேறு
துறையைச்
சார்ந்து
மக்களிடமிருந்து (தனிநபர், நிறுமங்கள், அரசு முதலியன)
சேமிப்பை
திரட்டுவதற்கு
உதவி
செய்கின்றது,
பத்திரங்கள் முதலீடு செய்யும் மக்களுக்கு நிச்சயமான
ஊக்கத் த�ொகையாக பங்கு மாற்றகத்தின் இரட்டை
சிறப்பியல்புகளான நியாயமான வருவாய் மற்றும்
நீர்மைத் தன்மை கிடைக்கிறது. இது நாட்டில் மூலதன
உருவாக்கத்தை முடுக்குகிறது.

• பல்வேறு சேவைகளை  வழங்குதல்  Provision of
Variety of Services)
மூலதனச் சந்தையில் செயல்படும் நிதி நிறுவனங்கள்
த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு நீண்ட கால மற்றும் நடுத்தர
கால கடன்களை வழங்குதல், ஒப்புறுதி வழங்குதல்,
நிறுமங்களை த�ோற்றுவித்தலில் உதவி செய்தல், நேர்மை
பங்கு முதலில் பங்கேற்றல், நிபுணர்களின் அறிவுரைகள்
வழங்குதல் ப�ோன்ற பல்வேறு சேவைகளை வழங்குகிறது.

• பின்தங்கிய பகுதிகளை மேம்படுத்துதல் 
Development of Backward Areas

• நிலை மூலதனம் Permanent Capital

மூலதனச் சந்தை / பங்கு மாற்றகம் நிறுமங்கள்
நிலை மூலதனத்தை திரட்டுவதற்கு உதவிபுரிகிறது.
முதலீட்டாளர்கள் நிலையான காலத்திற்கு தங்களுடைய
நிதிகளை ஒப்புவிக்க முடியாது. ஆனால் நிறுமங்களுக்கு
நிலையாக நிதி தேவைப்படுகிறது. பங்கு மாற்றகம்
முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய பத்திரங்களை வாங்க
அல்லது விற்க வாய்ப்பு அளிப்பதன் மூலமாகவும், அதே
சமயம் நிறுமங்களின் நிலையான மூலதனம் பாதிக்காத
வகையிலும் இருக்க உதவி செய்கிறது.

மூலதனச்
சந்தை
பின்தங்கிய
பகுதிகளின்
திட்டங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. இது பின்
தங்கிய பகுதிகளின் ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு உதவி
செய்கிறது. பின்தங்கிய மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளின்
மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு நீண்ட கால நிதியையும்
வழங்குகிறது.

• அயல்நாட்டு மூலதனம் Foreign Capital

மூலதனச் சந்தை அயல்நாட்டு மூலதனத்தை திரட்ட
உதவி புரிகிறது, இந்திய நிறுமங்களின் பத்திரங்கள்
மற்றும் இதர பத்திரங்கள் மூலம் அயல்நாடுகளின்
மூலதன நிதியை திரட்ட வழிவகை செய்கிறது.
அரசு, தாராள மயமாக்கல் மூலம் அந்நிய முதலீடுகள்
திரட்டுகிறது.
இது
அந்நிய
முதலீட்டை
மட்டும்
க�ொணராமல் ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு தேவையான
அந்நிய த�ொழில் நுட்பங்களையும் நம் நாட்டிற்கு க�ொண்டு
வருகிறது.

• த�ொழிற்துறை வளர்ச்சி Industrial Growth
ப�ொ ரு ளாதார த் தி ன் த�ொ ழி ற் து றை க் கு
மூலவளங்களை மாற்றுவதன் மூலம் பங்குமாற்றகம்
ஒரு மைய சந்தையாக உள்ளது. இது ப�ோன்ற
நிறுவனங்கள் உற்பத்தி வழிகளில் முதலீடு செய்ய
மக்களை ஊக்குவிக்கின்றது. எனவே, இது நிறும
பத்திரங்களில் முதலீட்டிற்கான நிதிகளை திரட்டுவதன்
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• எளிய நீர்மைத் தன்மை Easy Liquidity

அளிக்கிறது. பல சிறப்புமிக்க நிதி நிறுவனங்கள், துணிகர
மூலதன நிதி முலமே உச்சநிலையை அடைந்துள்ளது.
அவை ICICIன் ஆபத்து மூலதனம் IDBIன் துணிகர நிதி,
SIDBIன் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, இந்திய கட்டமைப்பு
நிறுவனம் ( TDICT) மற்றும் பல.

வணிக வங்கிகள் அனுமதிக்கின்றன.

ii) பரஸ்பர நிதி Mutual Fund

இரண்டாம் நிலைச் சந்தையின் துணைக் க�ொண்டு
முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் பத்திரங்களை விற்று நீர்மை
ர�ொக்கமாக மாற்ற வழிவகை செய்கிறது. முதலீட்டாளர்கள்
அவர்களது தேவையின் ப�ொழுது வைப்புகளை எடுக்க

5.05 இ
 ந்திய மூலதன  சந்தை –
த�ோற்றம் மற்றும்  வளர்ச்சி Indian
Capital Market – Evolution & Growth

சிறு முதலீட்டாளர்களின் சேமிப்புகளை பெரிய
முதலீடாக
மாற்றும்
நிதி
நிறுவனங்களையே
பரஸ்பர நிதி என்கிற�ோம். பரஸ்பர நிதி நிறுவனம்
பங்குதார்களிடமிருந்து பெற்ற நிதியினை முதலீடு
செய்வதற்கு அந்த முதலீடிலிருந்து பெற்ற பலனை
பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கிறது.

1947 முதல் 1973 வரையிலான காலத்தை மூலதன
சந்தையின் கட்டமைப்புக்கான வளர்ச்சிக் காலம்
என்று கூறலாம். இக்காலகட்டத்தில் மேம்பாட்டு நிதி
நிறுவனங்களான IFCI, ICICI, IDBI, UTI, SFCs மற்றும்
SIDCs ப�ோன்றவை உருவாக்கப்பட்டன. இந்நிதி
நிறுவனங்கள் மூலதன சந்தையை பலப்படுத்த மிகவும்
உறுதுணையாக இருந்தன.
1980 லிருந்து 1992 வரையிலான காலத்தில்,
முதன்மை சந்தை (Primary Market) க்கு தேவையான
வளங்களை சேகரிக்க, கடனீட்டுப் பத்திரம் மிகவும்
சக்திவாய்ந்த ஆவணமாக செயல்பட்டது. ப�ொதுத்துறை
பத்திரங்கள்
வெளியிடப்பட்டத�ோடு,
பல
பங்குச்
சந்தைகளும் உருவானது. இரண்டாம் சந்தையின்
அபரிமிதமான வளர்ச்சி அடைந்த்து.
முதன்மை சந்தை மற்றும் இரண்டாம் சந்தையினை
ஓழுங்குபடுத்தும் அமைப்பாக SEBI உருவானது, மேலும்
சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கியது.
புது நிதி சேவையான கடன் மதிப்பீடு (Credit rating)
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இரண்டாம் சந்தையின் வேலைகளை மறு சீரமைப்பு
மற்றும் மதிப்பீடு செய்து ஆல�ோசனை வழங்க பல குழுக்கள்
உருவாக்கப்பட்டன. அக்குழுக்கள் ஆவண அமைப்பு மற்றும்
மேலாண்மை பங்குச் சந்தை, முதன்மை சந்தையின்
வளர்ச்சிக்காக வேலை செய்யும், புது பங்குச் சந்தையை
உருவாக்கம், மற்றும் ப�ொதுத்துறை பத்திரங்கள் மற்றும்

நிதி நிறுவனங்களான LIC, UTI மற்றும் வணிக
வங்கிகள் SBI மற்றும் கனரா வங்கி ப�ோன்றவை
பரஸ்பர நிதி வணிகத்தில் ஈடுபடுகின்றன. அதிக பலன்,
நெகிழ்வு தன்மை, பாதுகாப்பு மற்ற வரியிலிருந்து
பாதுகாப்பு ப�ோன்ற நன்மைகள் பரஸ்பர நிதி முலம்
முதலீட்டாளருக்கு கிடைக்கிறது.

iii)  ஏட்டுக் கடன் தரகு முகமை நிறுவனங்கள்
Factoring Institutions
விற்பனைமூலம் பெற வேண்டிய பெறுதல்களின்
அடிப்படையில் நிதி நிறுவனங்கள் செய்யும் நிதி ஏற்பாடே
ஏட்டுக்கடன் தரகு முகமை ஆகும். ஏட்டுக்கடன் தரகு
முகமை
அதனுடைய
வாடிக்கையாளர்களுக்காக
ஏட்டுக்கடன்களை வசூலிக்கும். இந்தியாவில் செயல்படும்
சில நிறுவனங்களாவன, SBI, மற்றும் வணிக சேவைகள்
SBI ன் துணை நிறுவனம் மற்றும் கான்பேங்க் ஃபேக்டரிக்
லிமிடெட், கனரா வங்கியின் துணை நிறுவனம் ஆகும்.

iv) இந்திய
உடனடி பங்கு மாற்றகம்
Over the Counter Exchange of India
பங்குகளை
இந்தியா
முழுவதும்
மின்னணு
முலம் வியாபாரம் செய்யும் ந�ோக்கத்தோடு முதன்மை
நிதி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டதே OTCEI
என்பதாகும். இதன் மூலம் முதலீட்டாளர் மற்றும்
நிறுமத்திற்கு சில பிரச்சனைகள் இருந்த ப�ோதும்
வெளிப்படைத் தன்மை, விரைவான முடிவு, நெகிழ்வு
தன்மை ஆகிய நன்மைகளையும் அளிக்கிறது.

பரஸ்பரநிதி ஆகியவற்றை வர்த்தகம் செய்யும்.

5.06 பு
 திய நிதி நிறுவனங்கள் New
Financial Institutions

v)  இந்திய தேசியப் பங்கு மாற்றகம்  லிமிடெட்
National Stock Exchange of India Limited [NSEI]

த�ொழிற்சாலைகளின்
தேவைகளை
பூர்த்தி
செய்வதற்காக புதிய நிதி நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு
கடன் அளிக்கப்பட்டது. அந்நிறுவனங்களைப் பற்றி
சுருக்கமாக கீழே காணலாம்.

பங்குச் சந்தையின் மாதிரியாக NESI என்பது
1992 ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இச்சந்தையின்
ந�ோக்கமானது மின்னணு பங்குகளை இந்தியா
முழுவதும் அமைத்துக் க�ொடுப்பதாகும். இந்நிறுவனம்
திறமையான மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை க�ொண்ட

i) துணிகர நிதி நிறுவனம் Venture Fund Institutions

துணிகர மூலதன நிதி என்பது சாதாரண நிதியில் ஒரு
பகுதி ஆகும். இது புதிய திட்டம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கு
நிதி
வழங்குவதற்காக
உருவாக்கப்பட்டதாகும்.
துணிகர மூலதனம் என்பது த�ொழில்நுட்ப திட்டங்களை
வணிகமயமாக்குவதற்கு தேவையான நிதியினை

பங்கு வியாபாரத்தையே எதிர்பார்கிறது.
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vi) தேசிய தீர்வக மற்றும்  களஞ்சிய அமைப்பு
National Clearance and Depository System

அந்நிய செலாவணி சந்தை

பங்கில்லா வணிக முறையின் கீழ் பத்திரங்களின்
தீர்வுகள்
அனைத்தும்
பதிவேட்டின்
முலமே
நடைபெறுகிறது. பங்கில்லா வணிக முறையில் கீழ்கண்ட
முன்று பகுதிகள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அ) தேசிய
வணிக
ஓப்பீடு
மற்றும்
அறிக்கை
முறையானது
பத்திரச்சந்தையின்
வரையறை
மற்றும் கட்டளைகளை விளக்குகிறது.

அந்நிய செலாவணி சந்தை அந்நிய செலாவணி
வர்த்தகத்திற்கு உதவி புரிகிறது. இது உலகிலேயே
மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக நீர்மைத் தன்மை க�ொண்ட
ஒரு சந்தை சராசரியாக ஒரு நாளில் 5 டிரில்லியன்
டாலர்களுக்கு மேல் வர்த்தகம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அனைத்து
நாடுகளின்
நாணயங்களையும்
உள்ளடக்கியுள்ளது மற்றும் எந்த ஒரு தனிநபர், நிறுமம்
அல்லது நாடு இதில் பங்கேற்க முடியும்.

ஆ) தீர்வு தேதியன்று தரகர்களின் நிகர ர�ொக்கம் மற்றும்
பங்கு ப�ொறுப்புகளை தேசிய அகற்றீட்டுமுறை முடிவு
செய்வதையே குறிக்கோளாக க�ொண்டுள்ளது.
இ) எந்த ஒரு பத்திரமும் மாற்றப்படாமல் மின்னணு
முலம் பதிவுகள் செய்யப்பட்டு பங்கு உரிமையை
மாற்றுவதையே தேசிய வைப்பு அமைப்பு செய்கிறது.

vii) தேசிய பத்திரங்கள் களஞ்சியம்  லிமிடெட்
National Securities Depositories Limited

பண்டக சந்தை

காகிதமில்லா மற்றும் காகிதமாற்று பங்குகளை
க�ொண்டுவருவதற்காக 1996 ம் ஆண்டு NSDLல்
உருவாக்கப்பட்டது.
இரண்டாம்
சந்தையில்,
வியாபாரத்திற்கு பின் ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்கவும்

வழங்கப்படும் புற க�ொள்முதல்களை அதிகப்படியாக
கடந்து செல்லும் நிதி பரிவர்த்தனைகள் க�ொண்ட 50
முக்கிய பண்டக சந்தைகளுக்கு இடையே முதல்நிலை
ப�ொருட்களை வர்த்தகம் செய்வதை பண்டக சந்தை
மேலாண்மை செய்கிறது. பண்டங்கள் ப�ொதுவாக

NSDL ல் உருவாக்கப்பட்டது.

viii) இந்திய பங்கு வைப்பு கழகம்  லிமிடெட்
Stock Holding Corporation of India Limited

இரண்டு துணை பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

SHCIL
ல்
ந�ோக்கமானது
பங்குச்
சந்தை
நடவடிக்கையில், மத்திய பத்திர வைப்பாக செயல்படுவதே
ஆகும். இக்கழகம் தேசிய அளவிலான நிர்வாக சீர்திருத்த
பணிகளையும் செய்கிறது.
தங்கமுலாம்
முனை
சந்தை
என்பது அரசு பத்திரங்கள் எனவும்
ªîK»ñ£?
அறியப்படுகிறது. இது அரசு மற்றும் பகுதி
அரசு பத்திரங்களுக்கான சந்தை ஆகும்.
இச்சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பத்திரங்களின்
ஒரு முக்கியமான சிறப்பியல்பு என்னவென்றால்
அ வைகள்  ம தி ப் பி ல் நி லைத்த ன ்மை
க�ொண்டவகைளாகவும் மற்றும் வங்கிகளால் அதிகம்
தேடப்படுபவைகளாகவும் உள்ளன.
• முதலீடுகள் மீது உத்தரவாத வருமானம்
• பத்திரங்களில் ஊக வாணிபம் இல்லை
• நி று வ ன ம்  சா ர ்ந்த  மு த லீ ட்டாள ர ்க ள்
அவர்களின் நிதியில் ஒரு பகுதியை இவ்வகை
பத்திரங்களில் முதலீடு செய்ய சட்டத்தால்
கட்டாயப்படுத்தபடுகிறார்கள்.
• LIC, GIC, PFs மற்றும் வணிக வங்கிகளால்
ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது.
• அதிக அளவு பரிவர்த்தனைகள் ஒவ்வொரு
பரிவர்த்தனையும் மாற்றுவதற்கான தேவையை
உருவாக்குகிறது.
àƒèÀ‚°

கடின பண்டக சந்தை

கடின ப�ொருட்கள் என்பவை ப�ொதுவாக த�ோண்டி
எடுக்கப்படும் மூலப்பொருட்கள். உதாரணம்: தங்கம்,
எண்ணெய், ரப்பர், இரும்பு மற்றும் தாது.

மென்பண்டக சந்தை

மென் பண்டகம் என்பது ப�ொதுவாக விவசாயம்
சார்ந்த முதல் நிலைப் ப�ொருட்கள் ஆகும். உதாரணம்:
க�ோதுமை, பருத்தி, சர்க்கரை மற்றும் குளம்பி/காபி
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வி்ைகள் :

1

அ

2

ஆ

3

4

அ

5

ஈ

ஈ

II. குறு விைோக்கள்:

வருவிக்கப்பட்ை சந்்தை

பைஸபை நிதி என்றோல் எனன?

4.

மூ்லதைனச ்சநரதையின பஙப்கற்போ்ளர்கள யோர?

5.

மூ்லதைனச ்சநரதையில் விர்ல எவ்வோறு நிரையம்
ச்சய்யபபடுகி்றது?

மூ்லதைனச ்சநரதையின பல்ப்வறு ்வர்க்கள எனன?
வி்ளக்கு்க.
மூ்லதைனச ்சநரதையின ஏபதைனும் இைணடு பணி்கர்ள
வி்ளக்கு்க.
பதைசிய தீர்வ்க மற்றும் ்க்ளஆசிய அரமபபு – சிறு
குறிபபு ்வரை்க.

4.

இநதிய மூ்லதைனச ்சநரதையின பதைோற்்றம் மற்றும்
்வ்ளரசசிரய வி்வரி.

5.

ஏட்டுக்்கடன மற்றும் துணி்கை
நிறுமங்கர்ள பற்றி வி்ளக்கு்க.

முதைல்

்வழஙகு

IV. வ்பருவிைோக்கள்:

ஆ) ்கடனுறுதி பத்திைங்கள
ஈ) நீணட ்கோ்ல நிதி

அ) 1990

ஆ) 1992

இ) 1998

ஈ) 1997

ஆ) இைணடோம் முர்ற

இ) மூன்றோம் முர்ற

ஈ) ப்லமுர்ற

மூ்லதைனச ்சநரதையின சி்றபபியல் பு்கர்ள வி்வோதிக்்க.

2.

நிதிச ்சநரதையின பல்ப்வறு ்வர்க்கர்ள வி்வரிக்்க.

3.

மூ்லதைனச
வி்ளக்கு்க.

்சநரதையின

பல்ப்வறு

பணி்கர்ள

1. Dr.SUNDAR,K 2017, Business Organisation, Vijay
Nicole Imprints Pvt Ltd., Chennai.
2. Dr.S.GURUSAMY 2012, Financial Markets and
Institutions
3. Ranganatham.M et.al.,(2006). “Investment Analysis
and Portfolio Management”, ISBN 978-81-7758-2291, Dorling Kindersley(India) Pvt.Ltd., licensees of
Pearson Education in South Asia.
4. BhallaV.K, (2013), “Investment Management Security
Analysis and Portfolio Management”, S. Chand &
Company Pvt. Ltd., Ram Nagar, New Delhi.

3. முதைல் நிர்லச ்சநரதை எனபது ஈடு்கர்ள ------முர்ற வியோபோைம் ச்சய்யும் ஒரு ்சநரதை ஆகும்.
அ) முதைன முர்ற

1.

References

2. NSEI பதைோற்றுவிக்்கபபட்ட ஆணடு

அ) தைனிநபர

3.

3.

1. மூ்லதைன ்சநரதை -------ஐ ்வழஙகு்வதில்ர்ல

்சநரதையின

OTCEI – சிறு குறிபபு ்வரை்க.

2.

I. சரியோை வி்ை்யத கதைர்ந்வதைடு:

4. மூ்லதைனச
ஆ்வர.

2.

1.

்பயிற்சி

இ) ்சமநிர்ல நிதி

மூ்லதைனச ்சநரதை என்றோல் எனன?

III. சிறு விைோக்கள்:

நிதி இடரபோடு்கர்ள ்கட்டுபபடுத்தை உதைவி ச்சய்யும்
பினச்கோடுபபு ஒபபநதைம் மற்றும் விருபப பபைம் பபோன்ற
நிதி ்கருவி்கர்ள ்வரத்தை்கம் ச்சய்்வதில் ்வருவிக்்கபபட்ட
்சநரதை உதைவி புரிகி்றது. பத்திைங்கள, பிரையங்கள,
பணட்கம், நோையங்கள அல்்லது அடமோனங்கள பபோன்ற
பல்ப்வறு ச்சோத்துக்்களின மதிபபின அடிபபரடயில்
்கருவி்களின மதிபரப ்வருவிக்்கபபடுகி்றது.

அ) குறுகிய ்கோ்ல நிதி

1.

பஙப்கற்போ்ளர--------ஆ) நிறுமங்கள

இ) நிதி நிறு்வனங்கள ஈ) பமப்ல உள்ள அரனத்தும்
5. இைணடோம நிர்லச ்சநரதையில் ஒரு பிரையம்
எத்தைரன முர்ற விற்்கபபட்லோம்
அ) ஓபை ஒரு முர்ற

ஆ) இைணடு முர்ற

இ) மூனறு முர்ற

ஈ) ப்லமுர்ற
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நிதிச் சந்்தை -I

அலைகு
2

்ப்ணச் சந்்தை

6

அததியோயம

சி்றபஈனும் ச்சல்்வமும் ஈனும் அ்றத்தினூஉஙகு
ஆக்்கம் எ்வபனோ உயிரக்கு.
-கு்றள 31
வ்போருள் :

அ்றம் சி்றபரபயும் அளிக்கும் ச்சல்்வத்ரதையும் அளிக்கும். ஆர்கயோல்
உயிரக்கு அத்தைர்கய அ்றத்ரதை விட நனரமயோனது ப்வறு யோது?

்ப்ணச் சந்்தை

கற்ைல கநோக்கஙகள்

பைச ்சநரதை எனபது முற்றிலும் குறுகிய ்கோ்ல
நிதி்களுக்்கோன ஒரு ்சநரதையோகும். இச்சநரதையில் ஒரு
ஆணடிற்கும் பமற்படோதை ்கோ்லத்தில் முதிரசசியரடயும்
நி தி ச ச ்ச ோ த் து க் ்க ளு ம் ம ற் று ம் ப த் தி ை ங ்க ளு ம்
ர்கயோ்ளபபடுகின்றன.

இந்தை அததியோயத்தைக் கற்ைபின், ைோ்ணவர்களோல
■
■

■

்ப்ணச் சந்்தை ்பற்றி புரிந்து வகோள்ள இயலும.

மூலைதைை சந்்தை ைற்றும ்ப்ணம சந்்தை
இ்ைகய உள்ள கவறு்போடுக்ளப புரிந்து
வகோள்ள இயலும.

6.01 வ்போருள் ைற்றும வ்ரவிலைக்க்ணம
பைச ்சநரதை எனபது நிதிச ்சநரதை்களின
உட்பிரி்வோகும். இச்சநரதையில் ஒரு ஆணடுக்குள
்க ோ ்ல ்வ ர ை ய ோ கு ம் நி தி ப ப த் தி ை ங ்க ள ம ோ ற் ்ற ம்
ச்சய்யபபடுகி்றது. எ.்கோ: ்கருவூ்லச சீட்டு்கள, ்வணி்க
இைசீது்கள, ர்வபபு ்சோனறிதைழ்கள மற்றும் அைசு
பத்திைங்கள பபோன்றர்வ.

்ப்ணச் சந்்தை ஆவ்ணஙக்ள ்பற்றி புரிந்து
வகோள்ள இயலும.

அததியோயம சுருக்கம

6.01

வ்போருள் ைற்றும வ்ரவிலைக்க்ணம

6.02

சிைபபியலபுகள்

6.03

்ப்ணச்
சந்்தை
ைற்றும
மூலைதைைச்
சந்்தைக்கி்ைகய உள்ள கவறு்போடுகள்

6.04

்ப்ணச் சந்்தையின் ்பஙககற்்போளர்கள்

6.05

்ப்ணச் சந்்தை ஆவ்ணஙகள்
6.05.01

கருவூலை இரசீதுகள்

6.05.02

்வபபுச் சோன்றிதைழ்

6.05.03

வணிக இரசீதுகள்

6.05.04

அரசு அலலைது தைஙக
்பததிரஙகள் சந்்தை.

குபைோத்தைரினகூற்றுபபடி, “பல்ப்வறு
அரமபபு்கள
மற்றும் நிறு்வனங்கள பைத்திற்கு நி்கைோன பல்ப்வறு
ஆ்வைங்கர்ள ர்கயோளும் சமோத்தை அரமபபிற்்கோன
கூட்டுப சபயைோகும்”.

இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி, “குறுகிய ்கோ்ல
நிதி ச்சோத்துக்்களுக்்கோன ்சநரதைபய
பை
்சநரதையோகும். பமலும் முதைனரம ்சநரதையில்
புதிய ஆதைோைங்களுக்்கோன பைப பரிமோற்்றத்ரதை
எளிதைோக்குகி்றது. இைணடோம் நிர்ல ்சநரதையில்
ஏற்்கனப்வ ்வழங்கபபட்ட நிதி ப்கோரிக்ர்களுக்கும்
நிதி அளிக்கி்றது” எனறு ்வரைவி்லக்்கைம்
்வழஙகுகி்றது

மு்ை
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ந�ோக்கங்கள் Objectives
ஒரு நன்கு வளர்ந்த பணச் சந்தை கீழ்க்கண்ட
ந�ோக்கங்களைக் க�ொண்டு சேவை புரிகிறது.

பணச் சந்தையின் கூறுகளாகும். வணிக வங்கிகள்
ப�ொதுவாக பங்குச் சந்தையில் மேலாதிக்க இடத்தினைக்
க�ொண்டுள்ளது.

1. குறுகிய கால உபரி மற்றும் பற்றாக்குறையைத்
தீர்த்து ஒரு சமநிலை முறையை வழங்குதல்.

7. மிகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வங்கி முறை
(Highly  Organized Banking System)

வணிக வங்கிகள் பணச்சந்தைகளின் முழு நரம்பு
மையமாக இருக்கின்றன. குறுகிய கால நிதிகளை
வழங்குகின்ற முதன்மை அளிப்பாளராகவும் வணிக
வங்கிகள் உள்ளன. பணச்சந்தையின் பல்வேறு
பிரிவுகளுக்கும் மத்திய வங்கிக்கும் உள்ள இணைப்பாக
வணிக வங்கிகள் செயல்படுகின்றன.

2. மத்திய வங்கியின் தலையீடானது நிறுவனத்தின்
பணப்புழக்கத்தை
பாதிக்கும்
மைய
புள்ளியை
வழங்குதல்.
3. குறுகிய கால பணத்தை பயன்படுத்தும்
பயனாளர்களுக்கு
அவர்களின்
தேவைகளை
நிறைவேற்ற
நியாயமான
விலையில்
உரிய
பயன்பாட்டை வழங்குதல்

8. இரண்டாம் நிலை சந்தையின் தேவை
(Existence of Secondary Market)

6.02 சிறப்பியல்புகள் Characteristics

இச்சந்தையில்
பயன்படுத்தப்படும்
நிதிச்சொத்து
ஆவணங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான இரண்டாம் நிலை
சந்தை தேவைப்படுகிறது.

1. குறுகிய கால நிதிகள் Short-term Funds

குறுகிய கால நிதிகள் அல்லது பணத்திற்கு நிகரான
நிதி ச�ொத்துக்களுக்கான முற்றிலுமான ஒரு சந்தை
இதுவாகும்.

9. நிதித் தேவை மற்றும் வழங்கல்
(Demand and supply of Funds)

2. முதிர்வு காலம் Maturity Period

குறுகிய கால நிதிக்கான தேவை மற்றும் அளிப்பும்
அதிகமாக இருக்க வேண்டும். உள்நாட்டு மற்றும்
வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் பெருமளவில் குறுகிய கால
நிதி ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இச்சந்தையில் ஒரு வருடத்திற்கு குறைவான
முதிர்வு காலம் க�ொண்ட நிதி ச�ொத்துக்களை மட்டுமே
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. பணமாக மாற்றுவது Conversion of cash

உடனடியாக பணமாக மாற்றியமைக்கக்கூடிய நிதிச்
ச�ொத்துக்களை மட்டுமே இச்சந்தையில் இழப்பு இல்லாமல்
குறைந்தபட்ச பரிவர்த்தனை செலவில் பரிமாற்றம்
செய்யப்படுகிறது.

10. ம�ொத்த விற்பனைச் சந்தை (Wholesale market)

4. முறையான இடமில்லை No Formal place

11. நெகிழ்வுத் தன்மை (Flexibility)

இது ஒரு ம�ொத்த விற்பனைச் சந்தையாகும்.
இச்சந்தையில் அதிகளவில் வர்த்தகம் செய்யப்படும்
நிதிச்சொத்துக்களின் மதிப்பு அதிகளவில் இருக்கும்.
இச்சந்தை குறித்த ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பில்
அதிக அளவு நெகிழ்வுத் தன்மை இருப்பதால், நிலையான
முயற்சி புதிய ஆவணங்களை அறிமுகப்படுத்துவதில்
செய்யப்படுகிறது.

ப�ொதுவாக பரிவர்த்தனைகள் த�ொலைபேசி அதாவது
வாய்மொழி த�ொடர்பு மூலமாக நடைபெறுகின்றன.
சம்பந்தப்பட்ட
ஆவணங்கள்
மற்றும்
எழுதப்பட்ட
தகவல்தொடர்புகள் பின்னர் பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.
மூலதனச் சந்தையில்உள்ளது ப�ோல் பங்குச்சந்தையில்
ஒரு முறையான இடமில்லை.

12. மைய வங்கியின் முன்னிலை
Presence of a Central Bank

மைய வங்கி ர�ொக்க இருப்பு விகிதம் வைத்துக்
க�ொண்டு ஆவணங்களை தள்ளுபடி செய்வதன் மூலம்
தேவையான நிதி வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருகின்றன.
இது ஒரு திறந்த சந்தையாக இருந்தப�ோதிலும் மந்த
நிலை சந்தையில் உள்ள உபரியான ர�ொக்க இருப்பை
பெற்று விருவிருப்பான சந்தை காலத்தில் கூடுதலான

5. துணை சந்தைகள் Sub-markets

இது ஒரு ஒற்றைத் தன்மையுள்ள சந்தை அல்ல.
இது தனித்தனி சிறப்புடைய பல துணைச்சந்தைகளின்
த�ொகுப்பாகும். எ.கா: அழைப்பு பணச்சந்தை, ஏற்புச்சந்தை
மற்றும் மாற்றுமுறை ஆவண சந்தைகள்.

6. சந்தையின் பங்கு Role of Market

நிதியை அளிக்கிறது..

மத்திய வங்கி, வணிக வங்கிகள், வங்கிகள் அல்லாத
நிதி நிறுவனங்கள், தள்ளுபடியகம் மற்றும் ஏற்பகங்கள்,
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6.03 பணச் சந்தை மற்றும் மூலதனச்சந்தைக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

பணச் சந்தைக்கும் முதலீட்டு சந்தைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் சுருக்கமாக
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்
1

தன்மைகள்

பணச்சந்தை

மூலதனச்சந்தை

நிதியின் காலம்

இச்சந்தை
ஒரு
வருட
காலத்திற்கும்
மிகாமல்
நடக்கும்
குறுகியகால
நிதிகளுக்கான சந்தையாகும்.

இச்சந்தை ஒரு வருட காலத்திற்கும்
மேலான நீண்ட கால நிதிகளுக்கான
சந்தையாகும்.

நிதி வழங்கல்

த�ொழில்
வணிகத்தின்
ந டை மு றை
ச ெ ய ல்பா டு க ளு க் கு ரி ய
மூலதனத் தேவைகளுக்கான
மற்றும் அரசின் குறுகிய கால
தேவைகளுக்கான நிதியை
இச்சந்தை அளிக்கிறது.

த�ொழில்
மற்றும்
வணிகத்தின்
நிலை முதல் தேவைகளுக்கான
மற்றும் அரசின் நீண்ட காலத்
தேவைகளுக்கான
நிதியை
இச்சந்தை அளிக்கிறது.

வணிக ஆவணங்கள்

வணிக இரசீதுகள் ப�ோன்ற
ஆ வண ங ்க ளு ட ன்
த�ொடர்புடையது. (மாற்றுமுறை
ஆவணங்கள், கருவூலச்சீட்டு,
வணிகத் தாள் ப�ோன்றவை)

ப ங் கு கள் , க ட னீ ட் டு ப்
பத்திரங்கள்,
அரசு
பத்திரங்கள்
ப � ோ ன ்ற ஆ வண ங ்க ளு ட ன்
த�ொடர்புடையது.

பண மதிப்பு

பணச் சந்தையில் ஒவ்வொரு
நிதி
ஆவணமும்
பெரிய
மதிப்பிலனவை. ஒரு கருவூல
சீட்டின் மதிப்பு குறைந்தபட்சம் 1
இலட்சம் ஆகும். ஒரு வைப்புத்
த�ொகை அல்லது வணிகத்
தாளின் மதிப்பு குறைந்த பட்சம்
25 இலட்சம் ஆகும்

மூலதனச் சந்தையில் கையாளப்படும்
ஒவ்வொரு
ஆவணமும்
சிறிய
மதிப்பிலானவை. ஒவ்வொரு பங்கின்
மதிப்பு ரூபாய் 10 ஆகும். ஒவ்வொரு
கடனீட்டு பத்திரத்தின் மதிப்பு ரூபாய்
100 ஆகும்.

பெரிய நிறுவனங்களின்
பங்கு

மைய வங்கியும் வணிக
வங் கி க ளு ம் ப ணச்
சந்தையில் பெரும் பங்காற்றும்
நிறுவனங்களாகும்

மேம்பாட்டு வங்கிகளும், காப்பீட்டு
நி று வ ன ங ்க ளு ம் மூ லத ன ச்
சந்தையில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

ஆவணங்கள்
கிடைக்கும் இடம்

பணச் சந்தை ஆவணங்கள்
ப�ொதுவாக இரண்டாம் நிலைச்
சந்தையில் இடம் பெறாது

மூலதனச்
சந்தை
ஆவணங்கள்
ப�ொதுவாக
இரண்டாம்
நிலைச்
சந்தையில் இடம் பெறும்

பணச் சந்தையில் அத்தகைய
உட்பிரிவு ஏதுமில்லை.

மூலதனச் சந்தையில் முதல் நிலைச்
சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலைச்
சந்தை என இரண்டு உட்பிரிவுகள்
உள்ளது

ப ரி வ ர ்த்தனைகள்
பெ ரு ம்பா லு ம்
த�ொலை ப ே சி  வ ழி ய ாகவே
நடைபெறுகின்றன. இதற்கு
முறையான இடம் ஏதுமில்லை.

பரிவர்த்தனைகள் ஒரு முறையான
இ ட த் தி ல் இ ட ம்  பெ று கி ன ்ற ன .
உதாரணம்: பங்கு பரிமாற்றகம்.

2

3

4

5

6

7

8

உட்பிரிவு

பரிவர்த்தனை
நடைபெறும் இடம்
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9

வணிக
நடவடிக்கைகள்
இடைத்தரகர்கள்
இன்றி
மேற்கொ ள ்ள ப ்ப டு கி ன ்ற ன .
அதாவது
வங்கியாளர்கள்,
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும்
அரசு.

வணிக
நடவடிக்கைகள்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மூலமே
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதாவது
இடைத்தரகர்கள், முதலீட்டாளர்கள்,
வணிக
வங்கியர்கள்,
ஒப்புறுதியாளர்கள் மற்றும் வணிக
வங்கிகள்.

1) வங்கிகளுக்கிடையிலான
அழைப்பு பணம்
2) 14 நாட்கள் வரையிலான
அறிவிப்பு பணம்
3)
மூன்று
மாதங்கள்
வரையிலான குறுகிய கால
வைப்புகள்
4) 91 நாட்கள் கருவூலச்சீட்டு
5) 182 நாட்கள் கருவூலச்சீட்டு
6)
வணிகத்
தாள்கள்
ப�ோன்ற
ஆவணங்கள்
பணச் சந்தையில் வர்த்தகம்
செய்யப்படுகின்றன.

பங்குகள் மற்றும் கடனீட்டு பத்திரங்கள்
ப�ோன்ற சில ஆவணங்கள் மட்டும்
மூலதனச்
சந்தையில்
வர்த்தகம்
செய்யப்படுகின்றன.

நிதி க�ோரிக்கைகள்

நிதி
க�ோரிக்கைகள்,
ச�ொத்துக்கள்
மற்றும்
பத்திரங்கள் பணச் சந்தை
வ ர ்த்தக த் தி ல்
ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன.

கடன் பத்திரங்களும் பங்குகளும்
மூலதனச்
சந்தை
வர்த்தகத்தில்
ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன.

இடர் அளவு

கடன் மற்றும் சந்தை ஆபத்து
குறைந்தளவு
உள்ளது.
நீர்மைத்தன்மை  க�ொண்டது

கடன் மற்றும் சந்தை
அதிகளவு உள்ளது.

நீர்மைத்தன்மை

பணச் சந்தையில் விலை
மதிப்பு குறித்த வெளிப்படைத்
தன்மை ஏதுமில்லை.

மூலதனச்
சந்தை
குறைந்தளவு
நீர்மைத்தன்மை க�ொண்டது.

விலை மதிப்பு தெரிந்து
க�ொள்ளுதல்

பணச் சந்தையில் விலை
மதிப்பு குறித்த வெளிப்படைத்
தன்மை ஏதுமில்லை.

மூலதனச் சந்தையில் விலை மதிப்பு
குறித்த
வெளிப்படைத்தன்மை
உள்ளது

மைய வங்கி பணச்சந்தையை
கட்டுப்படுத்துகிறது

மைய வங்கி தவிர செபி ப�ோன்ற

ஒப்புறுதி அளித்தல் முதன்மைப்
பணி அல்ல.

ஒப்புறுதி அளித்தல் முதன்மைப்பணி
ஆகும்.

வணிக வங்கிகள் ஆதிக்கம்
செலுத்தும் நிறுவனங்களாகும்,

வங்கி
அல்லாத
நிதி
நிறுவனங்கள்   மற்றும் தனிச்சிறப்பு
நிதி
நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம்
செலுத்தும் நிறுவனங்களாகும்.

பங்கேற்பாளர்கள்

10

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும்
ஆவணங்களின்
எண்ணிக்கை

11

12

13

14

15

16

ஒழுங்குபடுத்தும்
அமைப்பு

ஒப்புறுதியளித்தல்

17
ஆதிக்க நிறுவனங்கள்

ஆபத்து

தனித்த ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்புகள்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
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6.04 பணச் சந்தையில் பங்கேற்பாளர்கள் :
PARTICIPANTS OF MONEY MARKET

6.05.01 கருவூல இரசீதுகள் TREASURY BILLS

அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட கருவூல இரசீதுகள்
தற்போது மிகவும் பிரபலமாக உள்ள வணிக மற்றும்
அதிகளவு நீர்மைத்தன்மை க�ொண்ட ஆவணங்களாகும்.
கருவூல இரசீதுகள் என்பது குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுடன்
கூடிய கடன உறுதி பத்திரமாகும். அரசாங்கம் கருவூல
இரசீதின் த�ொகையை அதன் தவணை காலத்திற்குள்
திருப்பி செலுத்தப்பட்டு விடும் என்ற உறுதிம�ொழியை
அளிக்கிறது. அதன் காலம் ஒரு வருடத்திற்கு மேல்
இருக்காது.

பணச்
சந்தையின்
நடைமுறையில்
பல
பங்கேற்பாளர்கள்
உள்ளனர்.
பங்கேற்பாளர்கள்
இச்சந்தையின்
ஆவணங்களான
கருவூல
இரசீதுகள், வணிக இரசீதுகள், வணிகத் தாள்கள்
ப�ோன்ற ஆவணங்களைக் கையாளுகின்றனர்.
1. பல்வேறு நாடுகளின் அரசாங்கங்கள்
2. பல்வேறு நாடுகளின் மைய வங்கிகள்
3.	தனியார் மற்றும் ப�ொதுத்துறை வங்கிகள்
4. பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள்
5.	காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்
6.	வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்
7. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் பாரத ஸ்டேட் வங்கி
8.	வணிக வங்கிகள்
9. மாநில அரசுகள்
10.	ப�ொதுமக்கள்

ப�ொதுவான இயல்புகள் GENERAL FEATURES
கருவூல இரசீது பின்வரும் ப�ொதுவான இயல்புகளை
உடையது. அவை பின்வருமாறு
1.	வெளியிடுபவர்
2. நிதி இரசீது
3. நீர்மைத் தன்மை
4. முக்கிய ஆதாரம்
5. பண மேலாண்மை

6.05 பணச் சந்தை ஆவணங்கள்
MONEY MARKET INSTRUMENTS

கருவூல இரசீதுகளின் வகைகள்
TYPES OF TREASURY BILLS

பணச் சந்தையில் பல்வேறு விதமான நிதி
ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றன. இந்தியாவில் 1986
வரை சில ஆவணங்கள் மட்டுமே கிடைத்தன. அவை
பின்வருமாறு:

மத்திய
அரசு
தனது
குறுகியகால
நிதித்
தேவைகளை நிறைவேற்ற ப�ொது மக்களுக்கும்
மற்ற
பிற
நிதி
நிறுவனங்களுக்கும்
கருவூல
இரசீதுகளை வெளியிடுகிறது. இந்த இரசீதுகள் எவ்வித
நிபந்தனையுமின்றி எந்த நேரத்திலும் எளிமையாக
வாங்கவும்
விற்கவும்
கூடிய
வகையில்
கிடைக்கப்பெறுகின்றன. மேலும் இவை இரண்டாம்
நிலை சந்தையிலும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன.

1.	கருவூல சந்தையில் கிடைக்கும் கருவூல சீட்டுகள்.
2.	அழைப்பு
கடன்
சந்தையில்
கிடைக்கும்
குறுகியகால அறிவிப்பு மற்றும் அழைப்பு பணம்.
3.	இரசீது சந்தையில் கிடைக்கும் வணிக இரசீதுள்
மற்றும் உறுதிம�ொழி பத்திரங்கள்.
தற்பொழுது
மேற்குறிப்பிட்டவைகளுடன்
கூடுதலாக
பின்வரும்
ஆவணங்கள்
கிடைக்கப்பெறுகின்றன.

கால வரையறை அடிப்படையில் இந்த இரசீதுகள்
மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை
பின்வருமாறு.

i. வணிகத் தாள்கள் (Commercial Papers)
ii.  வைப்பு இரசீதுகள் (Certificate of Deposits)

1. 91 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள்

iii. வங்கிகளுக்கு இடையிலான பங்கேற்பு
சான்றிதழ்கள் (Inter-Bank Participation
Certificates)

2. 182 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள்
3. 364 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள்
91 நாட்கள் கருவூல ரசீதுகள் ஒரு நிலையான
4 சதவீத தள்ளுபடி விகிதத்தில் ஏலத்தின் மூலம்
வெளியிடப்படுகின்றன. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 91 நாட்கள்
மற்றும் 182 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகளை ஒரு வாரம்
முழுவதும் வடிகட்டும் அடிப்படையில் வெளியிடப்படுகிறது.
364 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள் எவ்வித நிலையான
விகிதமும் க�ொண்டு செயல்படுவதில்லை. இந்த தள்ளுபடி
விகிதம் அதிகார அமைப்பின் இசைவினை பெற்று
பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஏலத்தில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இத்தகைய விகிதத்தையே தள்ளுபடி விகிதம் என்று
குறிப்பிடப்படுகிறது.

iv. (ரெப்போ - Repo) மீள் வாங்கல் வீத
ஆவணங்கள்
இந்த ஆவணங்களின் சிறப்புகள் பற்றி
அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாகப் பார்க்கலாம்.

இந்த

கருவூல ரசீது சந்தை TREASURY BILL MARKET
கருவூல ரசீதுகளை வாங்கும் மற்றும்
சந்தைக்கு கருவூல ரசீது சந்தை என்று பெயர்.

விற்கும்
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6.05.02 வைப்புச் சான்றிதழ்
CERTIFICATE OF DEPOSITS

6.05.03 வணிக இரசீதுகள்
COMMERCIAL BILLS

மாற்றுமுறை ஆவணம் என்பது குறுகியகால
தேவைகளுக்காக பணத்தை திரட்ட ஒரு வணிக
அமைப்பின் மூலம் வெளியிடப்படுவதாகும். இந்த
இரசீதுகள் 30 நாட்கள், 60 நாட்கள் மற்றும் 90
நாட்கள் முதிர்வு தன்மை க�ொண்டவை. ப�ொருட்களின்
விற்பனையாளர்கள் மூலம் ப�ொருட்களை வாங்குபவர்
மீது எழுதி தயாரிக்கப்படும் ஒரு ஆவணமே வணிக
இரசீது ஆகும். இந்த வணிக இரசீது சுய நீர்மை தன்மை
இயல்பு, இரு நபர்களுக்கிடையிலான
பரிமாற்றம்,
நடவடிக்கையின் சரியான தேதியை தெரிந்து க�ொள்ளும்
தன்மை, நடவடிக்கை குறித்த வெளிப்படைத் தன்மை
ப�ோன்ற நன்மைகளைக் க�ொண்டது

வைப்புச்சான்றிதழ் மாதிரி
வைப்பு
சான்றிதழ்
வங்கிகள்
மற்றும்
நிதி
நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் குறுகிய கால வைப்பு
ஆவணங்களாகும். இவற்றை வங்கிகளும்
நிதி
நிறுவனங்களும்
தங்களது
நிதி
ஆதாரங்களை
உயர்த்திக்
க�ொள்வதற்காக
வெளியிடுகின்றன.
வைப்புச் சான்றிதழ் கடன் உறுதிப் பத்திர வடிவத்தில்
பயன்பாட்டில் வழங்கப்படுகிறது. இவை எளிதில் மாற்றக்
கூடிய இயல்புடையதாகவும் விரைவாக சந்தைப்படுத்தக்
கூடியதாகவும் உடைய, குறிப்பிட்ட முகமதிப்பு மற்றும்
முதிர்வுத் த�ொகை ஆகியவற்றைக் க�ொண்டிருக்கும்.
இந்த வைப்புச் சான்றிதழ்கள் ஒரு நபரிடம் இருந்து
மற்றொரு நபருக்கு மாற்றக்கூடிய தன்மையுடையது.
மாற்றக்கூடிய தன்மை உடையதால் இது மாற்றுமுறை
ஆவண வைப்புச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

வணிக இரசீதின் மாதிரி

வணிக ரசீதின் இயல்புகள் FEATURES  
வணிக
பின்வருமாறு:

வெளியீட்டாளர்கள் ISSUERS

இரசீதின்

முக்கிய

இயல்புகள்

1.	வரைவாளர் (DRAWER)

வணிக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் ப�ோன்றவை
வைப்புச் சான்றிதழ் வெளியிடும் வெளியீட்டாளர்கள்
ஆவார்கள்.

2. ஏற்றுக்கொள்பவர் (ACCEPTOR)
3. செலுத்தப்பெறுநர் (PAYEE)
4.	வட்டம் செய்பவர் (DISCOUNTER)

சந்தாதாரர்கள் SUBSCRIBERS

5.	மேல் எழுதுபவர் (ENDORSER)

வைப்புச் சான்றிதழ் சந்தா தனிநபர்கள், கழகங்கள்,
அறக்கட்டளைகள், சங்கங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வாழ்
இந்தியர்கள் மூலம் சந்தா கிடைக்கப் பெறுகிறது. இது
ஒரு கால வைப்புக்கான உரிமை ஆவணமாகும். இது
ஒரு க�ொணர்பவர் சான்றிதழ் மற்றும்
சந்தையில்
மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மை உடைய ஆவணமாகும்.

6. மதிப்பீடு (ASSESSMENT)
7. முதிர்வு (MATURITY)
8.	கடன் தர மதிப்பீடு (CREDIT RATING)

வணிக இரசீதின் வகைகள் TYPES OF
COMMERCIAL BILLS

வைப்புச் சான்றிதழின் இயல்புகள் FEATURES OF
CERTIFICATE OF DEPOSIT

அ. தேவை மற்றும் பயன்பாட்டு இரசீதுகள் DEMAND AND
USANCE BILLS

1. கால வைப்புக்கான உரிமை ஆவணம் ஆகும்.

தேவை இரசீது என்பது பணம் செலுத்துவதற்கான
தேதி எதுவும் குறிப்பிடப்படாத இரசீது ஆகும். எனவே
தேவை இரசீது என்பது அந்த இரசீதை வைத்திருப்பவர்
தனக்கு எப்பொழுது பணம் தேவைப்படுகிறத�ோ அப்போது
அந்த இரசீதுக்கு பணம் பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.

2. பிணையமற்ற மாற்றுமுறை ஆவணங்கள் ஆகும்.

3. மேல் எழுதுதல் மூலம்எளிதில் மாற்றி வழங்கும்
தன்மை உடையது.
4. முகமதிப்பிலிருந்து  வட்டத்தில் வெளியிடுதல்.

5. சலுகை நாட்கள் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட தேதியில்
திரும்பச் செலுத்தக் கூடியது.
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ஆ. தூய்மை  இரசீதுகள் மற்றும்  ஆவண  இரசீதுகள்
CLEAN BILLS AND DOCUMENTARY BILLS
ப�ொருட்களின்
உரிமை
ஆவணம்
மூலம்
இணைக்கப்பட்ட இரசீதுகள் ஆவண இரசீதுகள் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு ஆவணமும் எழுதி
இணைக்கப்படாத இரசீதுகள் தூய்மை இரசீதுகள் ஆகும்.
எ.கா: த�ொடர்வண்டி இரசீது மற்றும் சரக்குந்கு இரசீது.

அரசு தங்க முனை பத்திரங்கள்   மாதிரி

இ. உள்நாடு மற்றும்  அயல்நாட்டு இரசீதுகள் INLAND
BILLS AND FOREIGN BILLS

அரசு அல்லது தங்க முனை பத்திரங்களின்
இயல்புகள் CHARACTERISTICS OF GOVERNMENT
OR GILT- EDGED SECURITIES

இந்தியாவில்
குடியிருக்கும்
ஒரு
நபருக்கு
இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட மற்றும் செலுத்தவேண்டிய
இரசீதுகள் ஆகியவற்றை உள்நாட்டு இரசீதுகள் என்று
அழைக்கப்படுகின்றன. அயல்நாட்டு இரசீதுகள் என்பது
இந்தியாவிற்கு வெளியே எழுதப்பட்டு இந்தியாவில�ோ
அல்லது அயல்நாட்டில�ோ செலுத்தப்படும் இரசீதுகளை
அயல்நாட்டு இரசீதுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்திய பணச் சந்தையில் அரசு பத்திரங்கள் முக்கிய
பங்காற்றுகின்றன. அரசு பத்திரங்களின் இயல்புகளை
விரிவாக பின்வருமாறு பார்க்கலாம்.

1. முகமைகள் AGENCIES
மத்திய
அரசு,
மாநில
அரசுகள்,
அரசாங்க
அமைப்புக்கு இணையான அமைப்புகள் ப�ோன்ற
அதாவது உள்ளூர் அரசு அமைப்புகள் உதாரணமாக
நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகள், துறைமுகங்கள் ப�ோன்ற
தன்னாட்சி அமைப்புகள், மற்றும் பிற அமைப்புகள்
ப�ோன்ற முகவர்களின் மூலம் அரசு பத்திரங்கள்
வெளியிடப்படுகின்றன.

ஈ. தனித்துவமான இரசீதுகள் INDIGENEOUS BILLS
தனித்துவமான இரசீதுகள் என்பது வரைதல் மற்றும்
ஏற்றுக் க�ொள்ளல் உள்ளூர் வழக்கப்படி அல்லது வர்த்தகப்
பயன்பாட்டின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது.
உ. இருப்பிட மற்றும் 
வழங்கல் 
இரசீதுகள்
ACCOMMODATION AND SUPPLY BILLS

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் சிறப்பு பணி
RBI SPECIAL ROLE

இருப்பிட மற்றும் வழங்கல் இரசீதுகள் என்பது
உண்மையான வியாபார நடவடிக்கைகள் அல்லாமல்
உருவாக்கப்படும் இரசீதுகளை இருப்பிட மற்றும்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அரசு பத்திரங்கள் வாங்குதல்
மற்றும் விற்பனை செய்வதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
குறிப்பாக
பண
மேலாண்மையில்
சிறப்பாக
செயல்படுகிறது.

வழங்கல் இரசீதுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

6.05.04 அரசு அல்லது தங்க முனை
பத்திரங்கள் சந்தை
GOVERNMENT OR GILTEDGED SECURITIES MARKET

3. பத்திரங்களின் இயல்பு

NATURE OF SECURITIES

அரசு பத்திரங்கள் உத்தரவாதமாக வட்டி வழங்குவதால்
அதில் முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானதாகவும் மேலும்
அரசே முதன்மை த�ொகையை திரும்ப செலுத்துவதால்
முற்றிலும் பாதுகாப்பு தன்மை க�ொண்டதாகவும் இருக்கிறது.

அரசு அல்லது தங்கமுனை பத்திரங்களை வாங்கவும்
விற்கவும் கூடிய ஒரு சந்தைக்கு ‘அரசு பத்திரங்கள்
சந்தை’ என்று பெயர்.

4. பணப் புழக்க விபரம் LIQUIDITY PROFILE
தங்க முனை பத்திரங்கள் பல வகை நீர்மை தன்மை
க�ொண்டவை. அதன்படி மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்ட
பத்திரங்கள் அதிக நீர்மை தன்மை க�ொண்டதால் அதன்
பணப்புழக்கமும் அதிகமாக இருக்கும்.

அரசு அல்லது தங்க  முனை பத்திரங்கள்
GOVERNMENT OR GILT- EDGED SECURITIES
முதிர்வு அடைந்த பத்திரங்களை மீட்பதற்காகவும்,
முதிர்வடையாத பத்திரங்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்தி
மீட்பதற்காகவும் மற்றும் ர�ொக்க நிதிகளுக்காகவும்
அதாவது புதிய ர�ொக்க வளங்களை உயர்த்துவதற்காகவும்

5. வரிவிலக்கு TAX REBATE
முதலீட்டாளர்களுக்கு பரந்த அளவில் வரிவிலக்கு
அளிப்பது
இந்த
அரசு
பத்திரங்களின்
முக்கிய
அம்சமாக விளங்குகின்றது. இந்த பத்திரங்கள் இந்த
நன்மைக்காகவே மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.

அரசுப் பத்திரங்கள் வெளியிடப்படுகின்றது.
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6. சந்தை MARKET

14.ஏலம் விடுதல் AUCTIONING

அரசு பத்திரங்களில் ஒவ்வொரு விற்பனை மற்றும்
க�ொள்முதலுக்கு
தனித்தனியாக
பேச்சுவார்த்தை
நடத்தப்படுகிறது, தங்க முனை பத்திரங்கள் ஒரு
எதிரெதிர்
அல்லது
இணையான சந்தையாகும்.
இந்தியாவில் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை
சந்தை ஆகிய இரண்டு சந்தைகளிலும் அரசு பத்திரங்கள்
சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது.

வர்த்தகர்கள் ஒருவர் ஒருவர�ோடு ப�ோட்டியிடும்
முறையில் பத்திரங்களை அதிகபட்ச விலைக்கு விற்க
மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு வர்த்தக முறையே ‘ஏலம்
விடுதல்’ என அழைக்கப்படுகின்றது.

àƒèÀ‚°

7. படிவங்கள் FORMS
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பங்கு சான்றிதழ்கள், உறுதிம�ொழி சீட்டுகள் மற்றும்
க�ொணர்பவர் பத்திரங்கள் ப�ோன்ற வடிவங்களில் மத்திய
அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் பத்திரங்கள்
இருக்கும்.

இலண்டன் பணச்சந்தை உலகின்
பழமையான மிகவும் வளர்ந்த மற்றும்
முன்னணி பணச்சந்தை ஆகும்.

இலண்டன் பணச் சந்தைக்கு அடுத்தபடியாக
இரண்டாவது நன்கு வளர்ந்த பணச் சந்தையாக
நியூயார்க் பணச் சந்தை உள்ளது.

8. பங்கேற்பாளர்கள் PARTICIPANTS

அரசு பத்திர சந்தையில் அரசுத்துறை வைத்துள்ள
வளங்களைப் பரிமாற்றம் செய்வதில் ஒருங்கிணைந்த
பங்கேற்பாளர்களாக மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள்
உள்ளன.

சூழல் ஆய்வு
1.	திருமதி. செ. சுமதி, வயது 58 என்பவர்
அரசு
மேல்நிலைப்பள்ளியில்
ஆசிரியையாக
பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். அவருடைய
ஒய்வு கால பணப்பலன்களை முதலீடு செய்யும்
வழிமுறைகளை கூறுக.
2.	திருமதி.மா.காயத்ரி, வயது 45 என்பவர் பாரத
ஸ்டேட் வங்கியில் உதவி மேலாளராக பணியாற்றி
வருகிறார். அவருடைய வருமானத்தை முதலீடு
செய்ய வழிமுறைகளை கூறுக.
3.	செ.ஜெயந்த் என்பவர் வயது 30 எல்,ஐ,சி யில்
உதவி மேலாளராக பணிபுரிகிறார். அவருடைய
முதலீட்டு வழிமுறைகளை விளக்குக.

9. வர்த்தகம் TRADING

அரசாங்க பத்திரங்களுக்கு இரண்டாம் நிலை
சந்தை, குறுகிய, சிறிய மற்றும் குறைவான செயல்திறன்
க�ொண்டது என்றாலும் பங்குச் சந்தைகளில் அரசாங்க
பத்திரங்களை விற்பனை செய்வதிலும் வாங்குவதிலும்
வங்கிகள் மற்றும் பெருநிறுவனங்கள் ஈடுபடுகின்றன.

10. வெளியீட்டு இயந்திரம் ISSUE MECHANISM

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கீழுள்ள ப�ொது கடன்
அலுவலகம் (PUBLIC DEBT OFFICE) அரசு பத்திரங்களை
வெளியிடுகிறது.

11. அரசு பத்திர வெளியீடு த�ொடக்கம்

எதிர்கால கற்றல்

ISSUE OPENING

அரசு பத்திர வெளியீடு த�ொடங்கிடும் சில நாட்களுக்கு
முன்பே பத்திரங்களின் தன்மைகள் பற்றி அறிவிப்பு
வெளியிடப்படுகிறது.

பணச் சந்தை முதலீட்டில் பணம் முதலீடு செய்வது
எப்படி?
பணச்சந்தை
நிதிகள்
பற்றிய
தகவல்களை
சேகரித்தல்
பணச் சந்தை பற்றி கற்றுக் க�ொள்ளுதல்
பணச் சந்தை நிதிகளின் இலக்கை புரிந்து
க�ொள்ளுதல்
பணச்சந்தை நிதிகளின் குறைபாடுகளைப் பற்றி
அறிந்து க�ொள்ளுதல்
பணச் சந்தை நிதிகளில் முதலீடு செய்தல்
பல்வேறு வகையான பணச்சந்தை நிதிகளை
புரிந்துக�ொள்ளுதல்
பணச்சந்தை நிதிகளின் ந�ோக்கம் பற்றி புரிந்து
க�ொள்ளுதல் முந்தையவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல்
பணச்சந்தை நிதிகளை வாங்குதல் மற்றும்
கண்காணித்தல்

12. சீர்மை படுத்துதல் GROOMING GRADUAL

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் பங்கு பரிவர்த்தனைகளின்
மூ ல ம் மு தி ர்ச் சி அ டை ந ்த  ப த் தி ர ங ்க ளை
கையகப்படுத்துதல்
மற்றும்
மீட்பை
எளிதாக்கும்
வகையில் செய்யும் நடவடிக்கைக்கு ‘சீர்மை படுத்துதல்’
என அழைக்கப்படுகிறது.

13. மாற்றம் SWITCHING

ஒரு பத்திரத்தை வாங்குவதற்காக மற்றொரு
பத்திரத்தை விற்பனை செய்ய க�ொண்டு செல்லும்
நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இரண்டாம் நிலை
சந்தையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்ட
அதன் திறந்த சந்தை செயல்பாடு ‘மாறுதல்’ என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
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2. பணச் சந்தையில் முக்கிய பங்காற்றும் அமைப்பு
_________

பணச்சந்தை நிதியத்தில் வாங்குதல்
முதலீட்டைக் கண்காணித்தல்

அ) வணிக வங்கி

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி வரித்
தாக்கல் செய்தல்

இ) பாரத ஸ்டேட் வங்கி

ஈ) மைய வங்கி

3. பணச்சந்தை வழங்குவது ________
அ) நடுத்தரகால நிதிகள்	 ஆ) குறுகியகால நிதிகள்
இ) நீண்டகால நிதிகள்	

நமது சிந்தனைக்கு

ஈ) பங்குகள்

4. பணச்சந்தை நிறுவனங்கள் ________ ஆகும்.

நீங்கள் பணத்தை  சம்பாதித்தால் பின்வரும் எந்த
முதலீட்டுத் திட்டத்தை விரும்புவீர்கள்? ஏன்?
காரணம் கூறுங்கள்?
1. பரஸ்பர நிதியங்கள் (MUTUAL FUNDS)
2. பங்குகள் (SHARES)
3. கடன் பத்திரங்கள் (DEBENTURES)
4. கருவூல இரசீது (TREASURY BILL)
5. வணிக இரசீது (COMMERCIAL BILL)
6. வைப்பு சான்றிதழ்கள் (CERTIFICATE OF
DEPOSITS )

அ) முதலீட்டு அமைப்புகள்
ஆ) அடமானக் கடன் வங்கிகள்
இ) ரிசர்வ் வங்கி
ஈ) வணிக வங்கிகள் மற்றும் தள்ளுபடியகம்
5.பணச்சந்தையில் இடர் என்பது ___________
அ) அதிகம்
ஆ) சந்தை இடர்
இ) குறைந்த கடன் மற்றும் சந்தை இடர்
ஈ) நடுத்தர இடர்
6. குறுகிய கால நிதி ஆதாரங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக
பணச்சந்தையில் நிறும அமைப்புகள் வெளியிடும் கடன்
ஆவணங்கள் _______ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கலைச் ச�ொற்கள்
கருவூல இரசீதுகள், வணிக இரசீதுகள்
வணிகத் தாள்கள், அரசு பத்திரங்கள்

அ) கருவூல இரசீதுகள்	 ஆ) வணிகத் தாள்

பணச்சந்தை, முதலீட்டுச் சந்தை

இ) வைப்புச் சான்றிதழ்	 ஈ) அரசுப் பத்திரங்கள்
7. வணிக
மாற்றுச்சீட்டுகளை
விற்பதற்குமான
சந்தையை
அழைக்கலாம்.

வைப்பு சான்றிதழ்கள், ஏலம் விடுதல்

வாங்குவதற்கும்
_____
என்று

அ) வணிகத்தாள் சந்தை
ஆ) கருவூல இரசீது சந்தை
இ) வணிக இரசீது சந்தை

பயிற்சி

ஈ) மூலதனச் சந்தை
8. சந்தைப்படுத்தக் கூடிய உரிமையியலான ஆவணம்,
காலமுறை வைப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு
எனக் குறிப்பிடப்படும் ஆவணத்தை _______ என்று
குறிப்பிடுகிற�ோம்.

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
1. அழைப்பு பணச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும்
பணத்திற்கு__________ உடன் அதிக நீர்மத்
தன்மையை வழங்குகிறது.
அ) வரையறுக்கப்பட்ட இலாபத்தன்மை
ஆ) உயர் இலாபத்தன்மை

அ) கருவூல இரசீது

ஆ) வைப்புச் சான்றிதழ்

இ) வணிக இரசீது

இ) அரசுப் பத்திரங்கள்

9. கருவூல இரசீது ஆணை என்பது ______ உடையது.

இ) குறைந்த இலாபத் தன்மை

அ) அதிக நீர்மைத்தன்மை

ஈ) நடுத்தர இலாபத் தன்மை

ஆ) குறைந்த நீர்மைத்தன்மை
இ) நடுத்தர நீர்மைத்தன்மை
ஈ) வரையறுக்கப்பட்ட நீர்மைத்தன்மை
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10. அரசுப்
பத்திரங்கள்
_________
நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன.

II. பெரு வினாக்கள்:

ப�ோன்ற

1. பணச்சந்தை
மற்றும்
மூலதனச்சந்தை
வரைவிலக்கணம் தருக. இவை இரண்டிற்கும்
இடையிலான வேறுபாடுகளை விவரி.

அ) மத்திய அரசு
ஆ) மாநில அரசுகள்

2. பணச்சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவரி.

இ) பகுதி அரசு அமைப்புகள்

3. பணச்சந்தையின் ஆவணங்களை விவரி.

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

4. வணிக இரசீதின் இயல்புகள் மற்றும் வகைகளை
விவரி.

விடைகள் :
1

5

8

அ

2

ஆ

9

இ

6

அ

3

ஆ

அ

10

ஈ

ஆ

7

4

இ

ஈ

5. அரசுப் பத்திரங்களின் இயல்புகளை விவரி.

III. குறிப்பு நூல்கள்
1. நிதிச் சந்தைகள் மற்றும் சேவைகள், ஈ.கார்டன் மற்றும்
நடராஜன்.

I. குறு வினாக்கள்:
1. பணச்சந்தை வரைவிலக்கணம் தருக.

2. முதலீட்டு மேலாண்மை பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வு மற்றும்
ஃப�ோர்ட் ப�ோலிய�ோ மேலாண்மை, டாக்டர்.நடராஜன்

2. வணிக இரசீது சந்தை என்றால் என்ன?

3.நிதியியல் சேவைகள் (இந்திய நிதியியல் முறை)
ப�ோராசிரியர் பி.சந்தானம்

3. வைப்புச் சான்றிதழ் சந்தை என்றால் என்ன?
4. அரசுப் பத்திரங்கள் சந்தை என்றால் என்ன?
5. பணச்சந்தையில்
யாவை?

பயன்படுத்தப்படும்

4. நிதியியல் சந்தையியல், டாக்டர்.குருசாமி.

ஆவணங்கள்

6. பழமையான இரண்டு பணச்சந்தைகளை விவரி.

References

7. ஏலமிடுதல் என்பதன் ப�ொருள் யாது?

1. Financial Markets and Services – E.Gordon and
Natarajan,

8. மாறுதல் என்பதன் ப�ொருள் யாது?

2. Investment Management Security Analysis and
Portfolio Management – Dr. L Natarajan,

II. சிறு வினாக்கள்:
1. கருவூல இரசீதின் ப�ொது இயல்புகள் யாவை?

3. Financial Services (Indian Financial System) –
Prof. B. Santhanam, Financial Marketing – Dr.
Gurusamy

2. பணச்சந்தையில் ஈடுபடும் பங்கேற்பாளர்கள் யாவர்?
3. கருவூல இரசீதின் வகைகளை விவரி.
4. வைப்புச் சான்றிதழின் இயல்புகளை விவரி.
5. வணிக இரசீதின் வகைகளை விவரி.
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நிதிச் சநர� -II

அலகு
UNIT
3I

71

அத்தியாயம்

PRINCIPLES
பங்குOF
மாற்றகம்
MANAGEMENT

பெொருபளன்னும் பெொய்யொ விளக்்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய ததயத்துச் பசன்று
-கு்றள் 753
பபாருள்

பெொருள் என்று பசொல்லப்ெடுகின்்ற அ்ையொ விளக்கு, நி்னத்த
இடத்திற்குச் பசன்று உள்ள இ்டயூற்்்றக் ப்கடுக்கும்.

அத்தியாயம் சுருககம்

கற்றல தநாககங்கள்
இந� அத்தியாயத்ர�க கற்றபின், மாணவர்கைால
■
■
■
■
■
■
■
■

பங்கு மாற்றகத்தின் த�ாற்றம், பபாருள்
மறறும் வரைவிலககணம்
பங்கு மாற்றகத்தின் பசயலபாடுகள் மறறும்
�ன்ரமகள்
பங்கு மாற்றகத்தின் நன்ரமகள் மறறும்
குர்றபாடுகள்
இநதியாவில பங்கு மாற்றகங்கள்
பங்கு மாற்றகங்களில ஈடுபடும் வணிகர்கள்
ஊக வணிகர்களின் வரககள்
பங்கு பரிவர்த்�ரன மறறும் பணடங்கள்
பரிமாற்றத்திறகான தவறுபாடு
பங்கு மாற்றகத்தின் சமீபத்திய வைர்ச்சி

7.01

பங்கு மாற்றகம் –
வரைவிலககணம்

த�ாற்றம்,

பபாருள்,

7.02

பங்குச் மாற்றகத்தின் பணிகள்

7.03

பங்கு மாற்றகத்தின் இயலபுகள்

7.04

இநதியாவில பங்குச்சநர�யின் பயன்கள்
மறறும் குர்றபாடுகள்

7.05

இநதியாவில பங்குச்சநர�

7.06

ஊக வணிகர்களின் வரககள்

7.07

பங்கு பரிவர்த்�ரன மறறும் பணடங்கள்
பரிமாற்றத்திறகான தவறுபாடு

7.08

பங்கு சநர�யில �றதபார�ய வைர்ச்சி

ெஙகு சந்த்கள் ததசிய வர்த்த்கத்தின் வளர்ச்சி
மற்றும் விரிவொக்்கம் ததசிய அளவிலொன ெங்களிப்பு்க்ள
வழஙகுகின்்றன மற்றும் ததசியப் பெொருளொதொரம் மற்றும்
மக்்கள் நலன்்களுக்்கொன நன்்ம மற்றும் நல்வொழ்வு
ஆகியவற்றிற்கு ெஙகுச் சந்த்கள் ஒன்றி்ைநத மற்றும்
மூலதன ஓடடங்க்ள ப்கொண்ட ஒரு சி்றநத வழியொ்க
ெஙகுச்சந்த்கள் விளஙகுகின்்றன. நொடடின் அ்னத்து
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பெரு நிறுவனங்களுடனும் தகவல் த�ொடர்பின் மூலம்
பங்குச் சந்தைகள்
இணைக்கின்றன. இதனால்
பங்குச்சந்தைகளில் பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் நிதிச்
ச�ொத்துக்களின் பரிமாற்றத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
பங்கு மாற்றங்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சந்தை
முதலீட்டாளர்களுக்கு
சுதந்திரமாக
பங்குகளை
வாங்கவும் மற்றும் விற்கவும்

ஆம்ஸ்டர்டாம் பங்குச் சந்தை உலகின் மிகப் பழைய
பங்கு பரிவர்த்தனை நிலையமாக கருதப்படுகிறது. இது
1602 ஆம் ஆண்டில் டச்சு ஈஸ்ட் இந்தியா நிறுவனம்
Verenigde Oost-Indische Compagnie 'VOC' என்று
அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் அது "ஆம்ஸ்டர்டாம் ப�ோர்ஸ்"
(Amsterdam
Bourse)என்று
மறுபடியும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இந்தியாவில் முதல் பங்கு
பரிவர்த்தனை "தி நேஷனல் பங்குகள் மற்றும் பங்கு
தரகர்கள் சங்கம்" (The Native Shares and Stock Brokers
Association) ஆகும். இது 1957 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31
ஆம் தேதி, இந்திய பங்குச் சந்தை ஒப்பந்தத்தின்
(ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1956 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
இது தி பம்பாய் பங்குச் சந்தையாக (The Bombay Stock
Exchange) ஆக மாறியது

தேவையான களத்தை வழங்குகிறது. அதிக
எண்ணிக்கையிலான
பங்கு
விற்போரும்,
வாங்குவ�ோரும் பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதால்,
முறையான ஒரு ப�ோட்டிச் சூழலை இச்சந்தை
ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், பங்கு பரிவர்த்தனைகள் ஏல
சந்தை வாயிலாகவும்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
உறுப்பினர்கள்

இதில்

பங்கு

மாற்றக

ப�ொருள்

பங்கு விலைத் த�ொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துதல்
மற்றும்
பணப்புழக்கத்தின்
த�ொடர்ச்சியை
உறுதிப்படுத்துகிறது. புதிய பரிமாற்றங்களுக்கான ஒரு
காலநிலையை உருவாக்கும் ப�ொறுப்பை பங்குச் சந்தை
திறம்படச்
செயல்படுத்துகிறது.
பங்குச்சந்தையின்
திறமையான பணிகள் மூலம் முதன்மை சந்தையில்
புதிய வெளியீடுகளுக்கான வளர்ச்சி தன்மையை
அதிகரிக்கிறது. மேலும் இரண்டாம் நிலை சந்தையில்
ஏற்கனவே
புழக்கத்தில்
உள்ள
பங்குகளின்
நடவடிக்கைகளில்
ஆர�ோக்கியமான
ப�ோட்டியை
ஏற்படுத்துவதால்
முதலீட்டாளர்களுக்கு
இது
ஊக்கமளிப்பதாகவும்
அவர்களின்
முதலீடுகள்
பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கச் செய்கிறது. முதலீட்டு
விசாரணைகளை அதிகரிக்கச் செய்வதால் இதன்மூலம்
வளங்களை வளர்ப்பதற்கான பணியை த�ொழில்
முயற்சிகள் நவீன முறையில் எளிதாக்குகின்றன. பங்குச்
சந்தைகளில் பங்குகளுக்கான நல்ல செயல்திறன் மற்றும்
மேற்பார்வை அளிக்கிறது.

பங்குச் மாற்றகம் (பங்கு சந்தை அல்லது பத்திரச்
சந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) மூலதன சந்தையின்
முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும்.பங்குச் சந்தை என்பது
த�ொழில்துறை மற்றும் நிதியப் பாதுகாப்பின் க�ொள்முதல்
மற்றும் விற்பனைக்கான ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
சந்தை. சில விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி
பத்திரங்களில்
வர்த்தகம்
திட்டமிட்ட
முறையில்
நடத்தப்படுவது ஒரு வசதியான இடமாகும்.இது பல்வேறு
செயல்பாடுகளை செய்கிறது மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு
மற்றும் கடன் நிறுவனங்கள் வழங்கும் பயனுள்ள
சேவைகளை
வழங்குகிறது.இது
ஒரு
முதலீட்டு
இடைத்தரகர் மற்றும் ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார மற்றும்
த�ொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
பங்குச் சந்தை என்பது பெருநிறுவன மற்றும் பிற
பத்திரங்களை வாங்குவதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும்
ஒரு
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
சந்தையாகும்.இங்கே,
பத்திரங்கள் சில நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட விதிகள்
மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் படி வாங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன.
இது பல்வேறு பத்திரங்களில் பரிமாற்றங்களுக்கான ஒரு
வசதியான மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட ப�ொறிமுறை அல்லது
தளத்தை வழங்குகிறது. அத்தகைய பங்கு பத்திரங்கள்
மற்றும் ப�ொது நிறுவனங்களால் வெளியிடப்பட்ட
பத்திரங்கள்
மற்றும்
பங்குச்
சந்தைகளில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பத்திரங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்கள்,
ப�ொது நிறுவனங்கள் மற்றும் முனிசிபல் மற்றும் துறைமுக
நம்பக அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் மற்றும்
கடனீட்டுப் பத்திரங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

7.01 ப
 ங்கு மாற்றகம் – த�ோற்றம்,
ப�ொருள், வரைவிலக்கணம்
த�ோற்றம்

சுதந்திர சந்தைப் ப�ொருளாதாரத்தில் பெருநிறுவன
துறையின்
மென்மையான
மற்றும்
ஒழுங்கற்ற
செயல்பாட்டிற்கான பங்கு பரிமாற்றங்கள் அவசியமாகும்.
ஊக வணிகத்திற்காக அல்லது சூதாட்டங்களுக்கான ஒரு
இடமாக பங்குச் சந்தை மாற்றப்படக் கூடாது.இது
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அவர் தன் பணத்தை பத்திரங்களில் மாற்றலாம்.
பத்திரங்களின் இந்த எளிமையான விற்பனைத்திறன்
அவர்களின்
பணப்புழக்கத்தை
அதிகரிக்கிறது
(பத்திரங்களை எளிதாகவும் விரைவாகவும் மாற்றுவது)
மற்றும் இதன் விளைவாக அவர்களுடைய மதிப்பை
அதிகரிக்கிறது.

பாதுகாப்பான மற்றும் இலாபகரமான முதலீட்டிற்காக ஒரு
இடமாக செயல்பட வேண்டும், இதற்காக, பங்குச்
சந்தைகளில் பணியாற்றுவதில் திறமையான கட்டுப்பாடு
தேவை. அதிகமான ஊக வணிகங்கள், ம�ோசடி மற்றும்
பிற
விரும்பத்தகாத
மற்றும்
சமூக
விர�ோத
நடவடிக்கைகளுக்கு
இந்த
தளத்தை
தவறாக
பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும்.

2. பத்திரங்கள் சரியான மதிப்பீடு
Correct Evaluation of Securities

இலண்டன் பங்குச் சந்தை (London Stock Exchange)
என்பது உலகின் மிகவும் பிரபலமான பங்குச் சந்தை
ஆகும். பாம்பே பங்குச் சந்தை (Bombay Stock Exchange).
இந்தியாவின் பழமையான பங்குச் சந்தை. இதேப�ோன்ற
பங்கு பரிமாற்றங்கள் உலகின் பிற பகுதிகளில் உள்ளன
அவையாவன, (ட�ோக்கிய�ோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (Tokyo
Stock Exchange), பேங்க்காக�ோ பங்குச் சந்தை (Bankgaco
Stock Exchange), சிங்கப்பூர் பங்குச் சந்தை (Singapore
Stock Exchange), துபாய் பங்குச் சந்தை (Dubai Stock
Exchange), நியூய�ோர்க் பங்குச் சந்தை (Newyork Stock
Exchange)).

பத்திரங்கள்
வாங்குதல்
மற்றும்
விற்பனை
செய்யப்படும்
விலைகள்
பதிவு
செய்யப்பட்டு
ப�ொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.இந்த விலைகள்
"சந்தை மேற்கோள்கள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
இந்த
மேற்கோள்களின்
அடிப்படையில்
ஒருவர்
பத்திரங்களின் மதிப்பை எளிதாக மதிப்பீடு செய்யலாம்.
கடனளிப்பவர் கடனாக வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு மதிப்பை
எளிதில் மதிப்பீடு செய்யலாம்.

3. முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு
Protection to Investors

வரைவிலக்கணம்

ஒரு
பங்கு
பரிவர்த்தனையில்
அனைத்து
ஒப்பந்தங்களும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட விதிகள்
மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கு
ஏற்ப
உள்ளன.
உதாரணமாக, தங்கள் சேவைகளுக்கான அதிகமான
கமிஷன்களை புர�ோக்கர்கள் வசூலிக்க முடியாது.எந்த
தவறான பாதிப்பும் கடுமையாக தண்டிக்கப்படும்.இதனால்
பங்குச் சந்தை பரிவர்த்தனைகளின் க�ொள்முதல் மற்றும்
விற்பனையில் நியாயமான அளவீடு மற்றும் நியாயமான
நடவடிக்கைகளை வழங்குகிறது.

ஹேஸ்டிங்ஸ் கூற்றுப்படி, "பங்கு மாற்றகம் என்பது
வாங்கியவர் மற்றும் விற்பவர் ஒரு இடத்தில் கூடி
அனைத்து வகையான பத்திரங்கள், பங்குகளை
கையாளும் ஒரு இடமே ஆகும்"
ஹஸ்பண்ட் மற்றும் ட�ோகேர்ரி ஆகிய�ோரின்
கருத்துப்படி, "பங்குச் சந்தை மாற்றங்கள் தனிப்பட்ட
முறையில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சந்தைகள் பத்திரங்களில்
வர்த்தகத்தை எளிதாக்கும்”.

4.மூலதனதனத்தை சரியான முறையில் 
வழிப்படுத்துதல் Proper Chanalisation of Capital

"பத்திரங்கள் ஒப்பந்தச் (ஓழுங்காற்றுச்) சட்டம் 1956படி பங்கு மாற்றகம் என்பது பங்குப் பத்திரங்களை
வாங்குதல் அல்லது விற்பனை செய்தல், அவற்றைச்
சீர்படுத்துதல்,
கட்டுப்படுத்துதல்
ப�ோன்ற
ந�ோக்கங்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பதிவு பெற்ற அல்லது
பதிவு பெறாத அமைப்பு சங்கம் அல்லது தனி நபரிகளின்
அமைப்பாகும்”.

மக்கள் நல்ல லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய அத்தகைய
நிறுவனங்களின்
பங்குகளில்
முதலீடு
செய்ய
விரும்புகிறது.தனிநபர்களின் சேமிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட
காலப்பகுதியில்
நல்ல
லாபத்தை
அறிவிக்கும்
நிறுவனங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறது.ஆனால் பங்குச்
சந்தைகளுக்கு, இந்த சேமிப்புக்கள் இலாபமற்ற அலகுகள்
பங்குகள் மீது வீணடிக்கப்படக்கூடும்.

7.02 பங்கு மாற்றகத்தின் பணிகள்:

5. மூலதன உருவாக்கத்திற்கான உதவி
Aid to Capital formation

ஒரு பங்குச் சந்தையின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை
கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பங்குச் சந்தை பரிமாற்றம் பல்வேறு த�ொழில்துறை
பத்திரங்கள் மற்றும் அவற்றின் விலைகள் மற்றும்
அவர்களின் க�ொள்முதல் மற்றும் விற்பனைக்கு வழங்கிய
வசதிகள் ஆகியவற்றை மக்களுக்கு சேமித்து, முதலீடு
செய்ய தூண்டுகிறது. பங்கு பரிமாற்றங்கள், ஒரு
நிலையான
மூலதனத்தை
த�ொழில்துறையில்
உறுதிப்படுத்துகின்றன
மற்றும்
த�ொழில்துறை
வளர்ச்சிக்கு உதவும்.

1. உடனடி மற்றும் த�ொடர்ச்சியான சந்தை 
Ready and Continous Market
பங்கு பரிவர்த்தனை உண்மையில், ஏற்கனவே
இருக்கும் பத்திரங்களுக்கு ஒரு சந்தை.ஒரு முதலீட்டாளர்
தனது பத்திரங்களை விற்க விரும்பினால், அவர் எளிதில்
விரைவாக பங்குச் சந்தைகளில் அவற்றை விற்பனைச்
செய்யலாம்.வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர்
தனது பங்குகளை பணமாக மாற்றலாம், அதேப�ோல்
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6.  ஊக வணிகத்திற்கான வசதிகள்
Facilities for Speculation

சுதந்திரமான மற்றும் வெளிப்படையான வர்த்தகத்தை
உறுதி செய்வதற்காக வர்த்தக நடவடிக்கைகளை பங்கு
மாற்றகம் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

ஊகவணிகம்
என்பது
பங்கு
பரிவர்த்தனை
நடவடிக்கைகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். ஊக
வணிகத்தின் விளைவாக, பத்திரங்களின் தேவை
மற்றும் வழங்கல் சமமாகிறது. இதேப�ோல், விலை
நகருவுகள் சுமூகமாக அளிக்கப்படுகின்றன.

4.  பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்களில் மட்டும் வணிக
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அனுமதியளித்தல்  
Allows Dealings only in Listed Securities

உண்மையில் பங்கு மாற்றகம் அலுவல் பட்டியலில்
இடம் பெற்றிருக்கும் பத்திரங்களை மட்டுமே வாங்கி
விற்க அனுமதிக்கிறது. பங்கு பரிவர்த்தனைகளின்
பட்டியலில் காணப்படாத பத்திரங்கள் பட்டியலிடப்படாத
பத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.அத்தகைய
பட்டியலிடப்படாத பத்திரங்கள் பங்குச் சந்தையில்
வர்த்தகம் செய்ய முடியாது.

7.  பருவகால பத்திரங்கள் Seasoning of Securities

புதிய நிறுவனங்கள் பங்குகள் வெளியிடும் ப�ொழுது,
ஊக வணிகர்கள் மற்றும் ப�ொறுப்புறுதியாளர்கள்
தற்காலிக கால வணிகத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். புதிய
வெளியீடுகளை சந்தை ஈர்க்க தயாராகும் ப�ொழுது
அவர்களுக்கு அவைகள் சந்தையை திறந்து விடுகின்றன.

5.  உறுப்பினர்களால்  மட்டும் மேற்கொள்ளப்படும்
நடவடிக்கைகள் Transactions Effected only
through Members

8. த�ொழில் தகவலுக்கான தீர்வகம் Clearing House
of Business Information

பட்டியலிடப்பட்ட
நிறுவனங்கள்,
மூலதன
மேலாண்மை, பங்காதாயம் விளம்பல் மற்றும் நிதி
அறிக்கைகள், வருடாந்திர அறிக்கைகள் த�ொடர்பான
முக்கிய தகவல்களை பங்கு மாற்றகத்திறக்கு சமர்ப்பிக்க
வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறுவனங்களின் நிதி
நிலைப்பாட்டை விவரிக்கும் புத்தகங்கள் அவர்களால்
வெளியிடப்படுகிறது. மேலும் ப�ொதுமக்கள் முதலீடு
த�ொடர்பான முக்கிய முடிவு எடுப்பதற்கு முக்கியமான
தகவல்களை வழங்குகிறது.

பங்கு மாற்றகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து
வகை பத்திர நடவடிக்கைகளும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தரகர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மூலமாக மட்டுமே
செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
பங்குச்
சந்தையில்
வெளிநபர்கள் அல்லது நேரடி முதலீட்டாளர்கள் பங்கு
வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட அனுமதியில்லை.
பங்குச் சந்தையில் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை வாங்க
அல்லது விற்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரகர்களை மட்டுமே
நாடவேண்டும்.

7.03 பங்கு மாற்றகத்தின் இயல்புகள்:

6. தனிநபர்களின் அமைப்பு Association of Persons

பங்குச் சந்தையின் பல்வேறு குணாதிசயங்கள்
கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு பங்குச் மாற்றகம் என்பது தனிநபர்களின் அல்லது
குழுக்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது பதிவு
செய்யப்படாத அமைப்பாக இருக்கலாம்.

1.  பத்திரங்களுக்கான சந்தை Market for Securities
பங்கு பரிவர்த்தனை என்பது ஒரு சந்தை, இது
பெருநிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் அரசுக்கு இணையான
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்டு
விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

7.  மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் Recognition from
Central Government
பங்குச் மாற்றகம் என்பது ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட
சந்தையாகும்.
அரசின்
அங்கீகாரம்
இதற்கு
தேவைப்படுகிறது.

2.  மறுவிற்பனை பத்திரங்களுக்கான சந்தை 
Deals in Second Hand Securities

8.  விதிகளின்படி செயல்படுதல் Working as per Rules

நிறுவனங்களால்
ஏற்கனவே
வெளியிடப்பட்ட
பங்குகள், கடனீட்டு பத்திரங்கள் மற்றும் பத்திரங்கள்
விற்பனையில் இது ஈடுபடுகிறது. சுருங்கக்கூறின் இது
ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட அல்லது மறுவிற்பனை
பத்திரங்களைக்
கையாளுகிறது.
எனவே
இது
இரண்டாம் நிலை சந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பங்குச் சந்தையில் பங்குகளை வாங்குதல் மற்றும்
விற்பனை செய்தல் ஆகியவை பங்கு மாற்றகம் மற்றும்
SEBI வழிகாட்டுதலின் படி அவை க�ொண்டுள்ள விதிகள்
மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.
எந்த சூழலிலும் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களிலிருந்து
எந்தவ�ொரு விலகலும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

3.  பத்திர வர்த்தகத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் 
Regulates Trade in Securities

9.  குறிப்பிட்ட இடம் Specific Location

பங்கு மாற்றகம் அதன் ச�ொந்த கணக்கில் எந்தப்
பத்திரங்களையும் வாங்குவத�ோ விற்பத�ோ இல்லை.
பத்திர வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பங்கு மாற்றக
உறுப்பினர்கள்
மற்றும்
தரகர்கள்
ஆகிய�ோர்
பத்திரங்களை வர்த்தகம் செய்வதற்கு தேவையான
உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகளை அது வழங்குகிறது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரகர்கள் பங்குச் சந்தைக்கு தினசரி
வருகை தந்து ஒன்றுகூடி வணிக நடவடிக்கைகள்
ஈடுபடும் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தை பகுதிதான் பங்கு
மாற்றகங்கள் எனப்படுகிறது. இது வர்த்தக வட்டம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மின்னணு பலகைகளில்
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iii. பெரும் நிதி திரட்டப்படுதல் 

வெவ்வேறு
வணிக
பத்திரங்களின்
விலைகள்
காண்பிக்கப்படுகின்றன. பங்குச் சந்தைகளின் வேலை
நேரம் முடிந்தவுடன் சந்தை மூடப்படுகிறது. அனைத்து
செயல்களும்
கணினிகள்
மற்றும்
மின்னணு
முறைமைகள் மூலம் நடத்தப்படுகின்றன.

பங்குகள் மற்றும் கடனீட்டுப் பத்திரங்களின் மூலம்
பங்குச் சந்தை எளிதில் பெரிய நிதியைப் பெருக்க முடியும்.
iv. பேரம் பேசும் வலிமையை அதிகரிக்கிறது
கூடுதல்
விரிவாக்கம்,
இணைப்பு
அல்லது
ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றின் காரணமாக அதிக
பேரம் பேசும் சக்தி பெற்று நிறுவனங்களின் பங்குகள்
விற்பனை எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது.

10. நிதி அளவீடுகள் Financial Barometers
பங்குச் சந்தைகள் நிதி அளவீடுகளாகவும் மற்றும்
இந்திய தேசிய ப�ொருளாதாரத்தின் அடையாளமாகவும்
இருக்கிறது.

இ. முதலீட்டாளர்களுக்கான  பயன்கள்

7.04 இ
 ந்தியாவில் பங்குச்சந்தையின்
பயன்கள் மற்றும் குறைபாடுகள்

i. நீர்மைத்தன்மை
பங்கு
மாற்றகம்
முதலீட்டாளர்கள்
தங்களது
பங்குகளை விரைவாக பணமாக மாற்றுவதற்கு
உதவுகிறது,
இதனால்
அவரது
முதலீடுகளின்
பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கிறது.

பங்கு மாற்றகத்தின் பயன்கள் சமூகம் சார்ந்த 
பயன்கள், நிறுவனம் சார்ந்த  பயன்கள் மற்றும்
முதலீட்டாளர்கள்
சார்ந்த 
பயன்கள்
என
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ii. பாதுகாப்பு இணை மதிப்பு சேர்க்கை
வங்கிகளில் கடன் பெறும் ப�ொழுது பங்கு
பத்திரங்களுக்கு பங்கு பரிமாற்ற நிலையங்களில்
வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு மதிப்பு சேர்க்கப்படுகிறது.

அ. சமுதாயத்திற்கான  பயன்கள்
i. ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
உற்பத்தித்
தேவைகளுக்காக
நிலையான
சேமிப்புகளை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை இது துரிதப்படுத்துகிறது.

iii. முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு
பங்குச் சந்தை பரிவர்த்தனைகள், முதலீட்டாளர்களின்
வட்டி மற்றும் அதன் விதிமுறைகள்ஆகியவற்றை
கடுமையாக
நடைமுறைப்படுத்துவதன்
மூலம்
நியாயமான ஒப்பந்தத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

ii. நிதி திரட்டல் தளம்
இது நன்கு நிர்வகிக்கப்பட்ட, லாபத்தை உருவாக்கும்
நிறுவனங்கள் அவ்வப்போது புதிய பங்குகளின் மூலம்
வரம்பற்ற நிதியை திரட்ட உதவுகிறது.

iv. பங்கு பத்திரங்களின்
மதிப்பீடு செய்தல்

iii. வளங்களை மாற்றுதல்

உண்மையான

மதிப்பை 

வளங்களை
சிறந்த
முறையில்
பயன்படுத்தி,
நிறுவனத்தை செம்மையாக இயக்குவதற்கு வளங்கள்
பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன.

ஒரு
முதலீட்டாளர்
தன்னிடம்
உள்ள
பத்திரங்களின்உண்மையான
மதிப்பை தினசரி
பத்திரிகைகள் மற்றும் வலைதளங்களின் உதவியுடன்
சந்தையில் எளிதாக மதிப்பீடு செய்யலாம்.

iv. மூலதன உருவாக்கம்

v. பத்திரங்களின் வியாபாரத்திற்கான கருவி

இது மூலதன உருவாக்கத்தை ஊக்கப்படுத்துகிறது.

பங்கு மாற்றகம், பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளை ஒரு
சில நிமிடங்களிலேயே விற்பனை செய்வதற்கான
முறைகளையும்
மற்றும்
வாங்குவதற்கான
நடைமுறைகளையும் க�ொண்டுள்ளது.

v. அரசாங்கத்திற்கான நிதி திரட்டல்
நிதி பங்குச் சந்தை மீதான பத்திரங்களின் விற்பனை
மூலம் திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கு நிதி திரட்ட
உதவுகிறது.இதனால் பங்கு பரிவர்த்தனை ப�ொது கடன்
உயர்த்துவதற்கான ஒரு தளமாக உள்ளது.

பங்கு மாற்றகங்களின் குறைபாடுகள் :
பங்கு மாற்றகங்களின் குறைபாடுகளை பின்வருமாறு
கூறலாம்.

ஆ. நிறுவனத்திற்கான  பயன்கள்
i. நிறுவனத்தின்
உயருதல் 

மீதான

நன்மதிப்பு

அல்லது

i. பங்கு பரிவர்த்தனையின் சீரான மற்றும் கட்டுப்பாடு
இல்லாதது.

புகழ்

ii. பங்குச் சந்தைகளின் உறுப்பினர் மீது கட்டுப்பாடு
இல்லாதது.

பங்கு
மாற்றகங்களில்
பதிவு
செய்யப்பட்ட
நிறுவனங்கள் அதிகப்படியான நற்பெயரையும், கடன்
பெறும் தன்மையையும் பெற்றுள்ளது.

iii. ஆ
 ர�ோக்கியமற்ற
த�ோல்வி.

ii. விரிவான சந்தை

ஊகத்தை

கட்டுப்படுத்துவதில்

iv. ஒரு இடத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கட்டணம்
வசூலிக்க அனுமதிக்கிறது.

பங்குகளுக்கு விரிவான சந்தை தயாராக உள்ளது.
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v. பங்கு பரிவர்த்தனையின் விளிம்பு தேவைகள்
அல்லது உற்பத்திச் சந்தைகளின் விஷயத்தில்
வலியுறுத்துவதில்லை.

இந்தியாவிலுள்ள பல்வேறு பங்குச்
சந்தைகளின் பெயர்கள் பின்வருமாறு:
i. தி பாம்பே பங்குச்சந்தை

vi. பங்கு மாற்றகங்களில் பங்குகளை பட்டியலிட
சரியான ஒழுங்குமுறைகள் இல்லை.

ii. அகமதாபாத் பங்குச் சந்தை சங்கம் லிமிடெட்

7.05 இந்தியாவில் பங்குச்சந்தை

iii. ப
 ெங்களூரு பங்கு சந்தை லிமிடெட்

இtயாv¡ ப k மா® nைலய க
(23 அ kகr¬க பட ப k மா® nைலய க)

iv. புவனேஷ்வர் பங்குச் சந்தை.
வ
N
ேம
W

v. கல்கத்தா பங்கு பரிவர்த்தனை சங்கம் லிமிடெட்.
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vi. க�ொச்சி பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்

Jammu
ஜm
& காm
&Kashmir

ltயானா

vii. தில்லி பங்குச் சந்தை சங்கம் லிமிடெட்
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viii. குவாஹாட்டி பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
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ix. ஹைதராபாத் பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்

நாகாலாt
Nagaland

ம
p
Manipur

x. ஜெய்ப்பூர் பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்

mேசார
Mizoram

ஒசா

xi. கனரா பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்

Odisha

pவேனவ



xii. லூதியானா பங்குச் சந்தை சங்கம் லிமிடெட்
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xv. மகாத் பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
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Srilanka
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xiv. மத்தியப் பிரதேசம் பங்கு பரிவர்த்தனை
லிமிடெட்
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xiii. சென்னை பங்கு சந்தை லிமிடெட்
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ப k சைத

xvi. மங்களூர் பங்கு சந்தை லிமிடெட்
xvii. புனே பங்குச் சந்தை லிமிடெட்

நாட்டில் 24 பங்கு பரிவர்த்தனை நிலையங்கள்
உள்ளன.
அவற்றில்
21
பங்குப்பரிவர்த்தனை
நிலையங்கள் இயல்பாகவே பிராந்திய
அமைப்பில்
உள்ளன. மூன்று பங்குப்பரிவர்த்தனை நிலையங்கள்
சீர்திருத்த முறையிலும் அதாவது, தேசிய பங்குச்
சந்தை(NSE), இந்திய உடனடிப் பங்கு மாற்றகம் (OTCEI)
என்றும்
மற்றும்
ஒருங்கிணைந்தஇந்திய
பங்கு
பரிவர்த்தனை லிமிடெட் (ISE) என்றும் உள்ளது. நாடு
முழுவதும் மும்பையை தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு
ஒருங்கிணைந்த இந்திய பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
மூலம் 15 பிராந்திய பங்குப்பரிவர்த்தனை நிலையங்களை
ISE ஊக்குவிக்கிறது.நாட்டில் உள்ள பங்கு பரிமாற்றங்கள்
உறுப்பினர்-தரகர் என்ற தன்மையை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டவை.

xviii. ச�ௌராஷ்டிரா கutch பங்கு பரிவர்த்தனை
லிமிடெட்
XIX. வத�ோதரா பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
XX. க�ோயம்புத்தூர் பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
XXI. மீரட் பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
xxii. தி ஓவர் தி கண்ட்ரர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப்
இந்தியா (ஓடிசிஐஐ).
XXIII. இ
 ந்தியாவின் தேசிய பங்கு சந்தை (என்எஸ்இ)
லிமிடெட்
XXIV. இந்தியாவின்
ஒருங்கிணைந்த
பரிவர்த்தனை லிமிடெட்

தற்போது உள்ள. என்எஸ்இ, ஓ.டி.இ.சி.ஐ., ஐ.எஸ்.இ.,
மற்றும் பிராந்திய பங்குச் சந்தைகளில் பெரும்பகுதி
ஆனவைதானியங்கு மற்றும் நவீன வசதிகளை வழங்க
திரை சார்ந்த வர்த்தக அமைப்புமுறையை(SBTS)
ஏற்றவையாகும். நாடு முழுவதும் முதலீட்டாளர்களுக்கு
அணுகல் மூலம், நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான
முறையில் வர்த்தகம் செய்ய முடிகிறது

பங்கு
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உலகின் முதல் 10 பங்கு சந்தைகள்.

துணைத் தரகர் (Remisers)

2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் தேதியன்று, உலகின்
பத்து மிகப்பெரிய பங்கு சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்ட
பத்திரங்களின் மூலதனச் சந்தை
பின்வருமாறு:
i. நியூ யார்க் பங்குச் சந்தை - நியூ யார்க் நகரத்தில்
அமைந்துள்ளது;

இவர்
பங்கு
மாற்றகத்தின்
உறுப்பினரின்
முகவராகக்
செயல்படுவார்.தன்னை
அமர்த்திய
முதல்வருக்கு (Principal) அதாவது உறுப்பினருக்கு
வியாபாரத்தைப் பெற்றுத் தந்து அதற்காகக் கழிவு
பெறுவார்.
àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

பட்டியலிடப்பட்டசந்தை மூலதனம். $19.223 டிரில்லியன்
ii. NASDAQ - "நேஷனல் அச�ோசியேசன் ஆப்
செக்யூரிட்டீஸ் டீலர்கள் ஆட்டோமேட்டட் க�ொட்டேஷன்"
குறுகிய,இந்த மின்னணு பங்கு சந்தை நியூயார்க்
நகரத்தில்
அமைந்துள்ளது;
சந்தையில்
பட்டியலிடப்பட்டமுதலாக்க மதிப்பு $ 6.831 டிரில்லியன்.

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எழுத்தர் (Authorized Clerks)

இவர் பங்கு மாற்றகத்தின் உறுப்பினராக
இருப்பரால்
தனக்குப்
பணியாளராக
அமர்த்தப்பட்டவராவார்.இவர்கள்
தங்களுடைய
பணியாண்மையரின் (employer) சார்பாகப் பங்கு
மாற்றகத்தின் தளத்தில் (Floor) த�ொழில் செய்வதற்கு
உரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளனர்.இவர்கள் சம்பளமும்
கழிவும் பெறுவர்.

iii. ல
 ண்டன் பங்குச் சந்தை இங்கிலாந்தில் உள்ள
லண்டனில் இருக்கிறது,பட்டியலிடப்பட்ட சந்தையில்
முதலாக்க மதிப்பு $ 6.187 டிரில்லியன் ஆகும்.

தரகர்கள் (Brokers)

iv. ட�ோக்கிய�ோ பங்குச் சந்தை - ட�ோக்கிய�ோவில்
அமைந்துள்ள ஜப்பான்   நகரத்தில் உள்ளது. இது
ஜப்பான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குழு என அழைக்கப்படும்,
பட்டியலிடப்பட்ட சந்தையில் மூலதன அழைப்பு $
4.485 டிரில்லியன் ஆகும்.

தரகர்கள், கழிவு முகவர் ஆவர்.பத்திரங்களை
வாங்குபவர்களுக்கும்
விற்பவர்களுக்குமிடையே
இடைநிலையாளர்களாகத்
தரகர்கள்
செயல்படுகின்றனர்.இவர்கள்
தனக்காகப்
பத்திரங்களை
வாங்கி
விற்பதில்லை.தரகர்கள்
பத்திரங்களை வாங்குபவர்களையும் விற்பனை
செய்கின்ற
தன்வணிகர்களையும்
ஒன்றாக
இணைத்து பேரம் முடிவடைய உதவுகின்றனர்.
இவ்வுதவிக்காக இருதரப்பினரிடமிருந்தும் கழிவு
(Commission)
பெறுவர்.தரகர்கள்
பத்திரங்களின்
விலைப்
ப�ோக்கினை
(trend)
மதிப்பிடுவதில்
வல்லுநர்களாக
இருப்பர்.தங்களுடைய
வாடிக்கையாளர்
ஆதாயம்
பெறுவதற்கு
அறிவுரையளிப்பர்.ப�ொதுமக்களிடமிருந்து
முதலீடு
செய்வதற்கான
ஆணையைப்
பெற்றுத்
தன்வணிகர்கள் முலமாக அவற்றைச் செயல்படுத்துவர்.
அதற்காக குறிப்பிட்ட கழிவினைப் பெறுவர்.

v. ஷாங்காய் பங்குச் சந்தை - ஷாங்காய், சீனாவில்
அமைந்துள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட சந்தையில்முதலாக்க
மதிப்பு $ 3.986 டிரில்லியன் ஆகும்
vi. யூர�ோநெக்ஸ்ட் - ஐர�ோப்பா முழுவதும் அமைந்துள்ளது
(பிரான்ஸ்,
ப�ோர்ச்சுகல்,
நெதர்லாந்து,
பெல்ஜியம்);பட்டியலிடப்பட்ட சந்தை மூலதன மதிப்பு $
3.321 டிரில்லியன். ஆகும்.
vii. ஹாங்காங்
பங்குச்
ஹாங்காங்கில்
பட்டியலிடப்பட்டசந்தை
டிரில்லியன் ஆகும்

சந்தை

ஹாங்காங்,
அமைந்துள்ளது.
மூலதனம்
$ 3.325

தன் வணிகர்கள் (Jobbers)

viii. சென்சென் பங்குச் சந்தை - ஷென்சென், சீனாவில்
அமைந்துள்ளது;
பட்டியலிடப்பட்ட
சந்தையில்
முதலாக்க மதிப்பு $ 2.285 டிரில்லியன் ஆகும்.

இவ்வணிகர்கள், பங்குத் த�ொகுதிகள், கடன்
பத்திரங்கள் ஆகியவற்றை வாங்கி விற்கும் தனிப்பட்ட
வியாபாரிகள் ஆவர்.இவர்கள் தமக்காகப் பங்கு
வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவர்.வாங்கிய விலைக்கும்
விற்ற விலைக்கும் உள்ள வேறுபாடே இவர்கட்கு
கிடைக்கும்
ஆதாயமாகும்.இவ்வணிகர்கள்
நேரடியாக உறுப்பினரல்லாதவர்களுடன் வியாபாரம்
செய்ய முடியாது.இவர்கள் எந்தக் கழிவும் பெற
இயலாது.இந்தியாவில் இவர்கள் தாராவணிவாலா
(Tarawaniwala) என்றழைக்கப்படுகிறார்கள்.

ix. TMX குழு - கனடிய பங்குச் சந்தை, கனடாவில்
ட�ொராண்டோ நகரில் அமைந்துள்ளது;
சந்தை
மூலதனத்தில் $ 1.939 டிரில்லியன் ஆகும்.
x. மும்பை பங்கு சந்தை - இந்தியாவில் மும்பையில்
அமைந்துள்ளது; சந்தையில்முதலாக்க மதிப்பு $ 1.682
டிரில்லியன் ஆகும்.
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பெற்றுள்ளார்.
இவர்
எல்லாம்
நன்மைக்காகவே
நடைபெறும் (Optimism) என்ற மனப்பாங்கு க�ொண்டவர்.

ஊகவணிகர்கள்(Speculation)

குறிப்பிடத்தக்க
வருவாய்கள்
எதிர்பார்ப்பில்,
அதிக
இடர்பாடு
க�ொண்ட
சம்பந்தப்பட்ட
நிதி
கருவிகளை வர்த்தகம் செய்வது என்பது ஊக
வணிகம் ஆகும். சந்தையில் ஏற்ற இறக்கங்கள்
இருந்து அதிகபட்ச பயன்படுத்தி க�ொள்ள வேண்டும்
என்பதே இவர்களின் ந�ோக்கம்.
àƒèÀ‚°

கரடி (Bear)

ªîK»ñ£?

சூதாட்டம் (Gambling)

நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டது.இது
சட்டத்திற்கு
புறம்பான
ஒன்றாகும்.இதனால்
ப�ொருளாதாரத்திற்கு
எவ்வித
நன்மையும்
ஏற்படுவதில்லை.சூதாட்டக்காரர்கள் இதில் உள்ள
ஆபத்தினால் ஏற்படும் நட்டத்தை கண்மூடித்தனமான
மற்றும்
கவனக்
குறைவான
எதிர்பார்ப்பின்
அடிப்படையில் ஏற்றுக் க�ொள்கின்றனர்.

கரடி
அல்லது
மண்டிவாலா
(Mandiwala)
என்றழைக்கப்படும் ஊக வணிகர், எதிர்காலத்தில்
குறிப்பிட்ட பத்திரங்களின் விலைகள் வீழ்ச்சி அடையும்
என்று எண்ணுபவர்.அப்பங்குகளைத் தற்போது விற்று
பின்னர் அவைகளைக் குறைந்த விலையில் வாங்கும்
எண்ணத்தில் செயல்படுவார்.இவ்வகை ஊக வணிகர்,
பங்குகளைப் பின்னர் குறைந்த விலையில் வாங்க
முடியும் என்ற எண்ணத்தில் தான் க�ொண்டிராத
பங்குகளைத் தற்போது அதிக விலையில் விற்பனை
செய்வார்.ஒரு கரடி, ப�ொதுவாகத் தன்னுடைய எதிரியைத்
தரையில் தள்ளி அழுத்துகிறது.அதேப�ோல ஒரு கரடி
ஊகவணிகரும், பங்குச் சந்தையில் பங்குகளின்
விலையைக்
கீழே
தள்ளுவதற்கு
வேண்டிய
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்.ஒரு கரடி ஊக வணிகர்
எதிலும் பின்னோக்கிய மனப்பாங்கு (Pessimism)
க�ொண்டவர்.

7.06 ஊ
 கவணிகர்களின் வகைகள்
(Types of Speculators)

இந்தியாவில்
பங்கு
மாற்றகங்களில்
நான்கு
வகையான ஊக வணிகர்கள் செயல்படுகின்றனர்.
அவர்கள் காளை, கரடி, கலைமான், முட வாத்து என்று
அழைக்கப்படுகின்றனர்.ஊக
வணிகர்கள்,
அவர்களுடைய செயல்களைக் க�ொண்டு மிருகங்களின்
பெயரால்
அழைக்கப்படுகின்றனர்.அவருக்குத்
தெரிந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர் மிருகத்தின் நடத்தையை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டிருக்கிறது.

காளை (Bull)

கலைமான் (Stag)

பத்திரங்கள் எதிர்காலத்தில் விலையேற்றம் பெறும்
என்று எதிர்பார்க்கின்ற ஊக வணிகர் காளை அல்லது
தெஜிவாலா (Tejiwala) என்றழைக்கப்படுகிறார். இவர்
எதிர்காலத்தில் அதிக விலையில் பத்திரங்களை விற்க
இயலும் என்ற எண்ணத்தில் தற்போது பத்திரங்களை
வாங்க முனைகிறார். ஒரு காளை தன்னுடைய
க�ொம்புகளால் எதிரிகளை உயரே அல்லது மேல் ந�ோக்கி
தூக்கி எறிவது ப�ோன்று, இந்த வகை ஊகவணிகர்
பிணையப் பத்திரங்களின் விலையை உயரச் செய்யும்
ந�ோக்கோடு செயல்படுவதால் காளை எனப் பெயரை

கலை மான் ஊக வணிகர் முன்னெச்சரிக்கை
உடையவர்.இவர்
ஒரு
நிறுமத்தின்
பங்குகள்
முனைமத்தில் (at premium) விற்கப்படும் என்று
அறிந்தவுடன், புதிய விடுப்புகளில் பங்கு க�ோரி
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விண்ணப்பம் செய்வார்.தனக்கு பங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டால்
அவற்றை முனைமம் பெற்றுக்கொண்டு விற்று விடுவார்.
எந்த நிறுமங்களின் பங்கு வெளியீடு ப�ொதுமக்களால்
விரும்பப்படுகிறது, முனைமத்துடன் விற்கப்படக்கூடிய
வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை அறிந்து அந்நிறுமங்களை
தேர்வு செய்வார்.ஒதுக்கீட்டுப் பணம் (Allotment money)
கட்ட அழைப்பு வருமுன்னரே பங்குகளை இவ்வகை
ஊக
வணிகர்
விற்றுவிடுவார்.இவர்
‘முனைம
வேட்டையாளர்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

தற்போதைய, தம் நடவடிக்கைகளில் உள்ள
இடர்பாடுகளைத் தீர்ப்பதில் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கின்ற
ஒரு கரடி ஊக வணிகரே முட வாத்து என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.கரடி ஊக வணிகர் பின்னர்
க�ொடுப்பதற்காகத் (Delivery) தற்போது பத்திரங்களை
விற்பார். ஆனால் குறிப்பிட்ட நாளில் பங்குகளை
வைத்துள்ள எவரும் அதை விற்க விரும்பாததால் எந்த
விலையிலும் வாங்குவதற்கு எந்த ஒரு பங்கும்
கிடைக்காமல் மூலையில் முடக்கப்பட்ட (Cornered)
நிலையில் இருப்பார். மேலும் பங்குகளை இவரிடமிருந்து
வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்தவரும் ஒப்பந்தத்தின்
தீர்வைத் தள்ளி வைக்க விரும்பாததால் இவ்வகை ஊக
வணிகர் ப�ோராட வேண்டியதாகிறது.

முடவாத்து (Lame Duck)

7.07 ப
 ங்கு பரிவர்த்தனைக்கும் பண்டமாற்று பரிவர்த்தனைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்.
Stock Exchange Vs. Commodity Exchange
வ.
எண்

1.

2.

3.

சிறப்பியல்புகள்

பங்கு பரிவர்த்தனை

பண்டமாற்று பரிவர்த்தனை

ப�ொருள்

பங்கு மாற்றகம் (பங்கு சந்தை அல்லது
பத்திரச்
சந்தை
என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது) மூலதன சந்தையின்
ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. பங்குச்
சந்தை என்பது த�ொழில்துறை மற்றும்
நிதியப் பாதுகாப்பின் க�ொள்முதல் மற்றும்
விற்பனைக்கான
ஒரு
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
சந்தை.
சில
விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்
படி பத்திரங்களில் வர்த்தக முறையான
முறையிலான முறையில் நடத்தப்படும்
வசதியான இடம் என்று கூறலாம்.

ஒரு பண்டமாற்று பரிமாற்றம் என்பது
பண்டங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படும்
பரிமாற்றமாகும். பாரம்பரிய ப�ொருட்கள்
பின்வரும் பிரிவுகளில் வருகின்றன.
கால்நடைகள் (எ.கா. தங்கம், வெள்ளி,
தாமிரம்)
எரிசக்தி (எ.கா. கச்சா எண்ணெய்,
இயற்கை எரிவாயு)
வேளாண்மை (எ.கா. அரிசி, க�ோதுமை,
க�ொக்கோ)
கால்நடைகள் மற்றும் இறைச்சி (எ.கா.
கால்நடைகள்,
பதம்
செய்யப்பட்ட
இறைச்சிகள்)

எளிதான
வழங்குதல்

சந்தைப்படுத்துதலை

பத்திரங்களுக்கு தேவை ஏற்படுத்துதல்
அல்லது
பத்திரங்களுக்கு
விலைக்
காப்பீடுசேவைகள்
மற்றும்
நீர்மை
தன்மை ஏற்படுத்துதல்.

ப�ொருள் மூலதன உருவாக்கம் மற்றும்
மூலதன
ஆதாரங்களை
சிறந்த
முறையில்
பயன்படுத்துதல்
ஆகியவற்றை எளிதாக்குகிறது

ஆபத்து குறைப்பு மூலம் ப�ொருட்கள்
விற்பனையை அதிகரிக்க உதவுகிறது

பணிகள்

ந�ோக்கம்
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4.

ஊக

தயாரிப்பாளர்கள்,
முகவர்கள்,
நிறுவனங்களின் வியாபாரிகள் மற்றும்
ஊகவணிகர்கள்

ர�ொக்கம், உடனடி வழங்கல் மற்றும்
பதினைந்து நாட்களுக்கான ஓப்பந்த
கணக்கு

எதிர்கால சந்தை ஒப்பந்தகளுக்கான 2
அல்லது 3 மாதங்கள் கால செலுத்துகை
மற்றும் உடனடி பண ஒப்பந்தங்கள்

பங்குகள்,பத்திரங்கள் மற்றும் அரசாங்க
பத்திரங்கள் ப�ோன்ற த�ொழில்துறை
பத்திரங்கள்
பங்கு
பரிவர்த்தனை
நிலையத்தில் சந்தைபடுத்தப்படுகிறது.

அதிக அளவு வர்த்தகம், விலை நிச்சயமற்ற
மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற வழங்கல் க�ொண்ட
நீடித்த, தரம் வாய்ந்த ப�ொருட்கள் மட்டுமே
ப�ொருட்கள் பரிவர்த்தனை நிலையத்தில்
சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது.

ஊக வணிகம்

ஒரு பரந்த, தயாராக, நீர்மை மற்றும்
த�ொடர்ச்சியான
பத்திரங்கள்
விற்பனையை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஊக
வணிகம்
என்பது
விலை
இடர்பாட்டின் ஈர்ப்பு
உத்தேசத்தை
உறுதி செய்கிறது.

முன் ஒப்பந்தம்

பத்திரங்கள் முழுமையாக
தரநிலையாக்கப்படுவதால்
முன்னோக்கு ஒப்பந்தங்கள்
எளிமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

எதிர்கால ஒப்பந்தத்தை எளிதாக்குவதற்கு
தரநிலை வகுப்புகளுக்கு நியமங்கள்
இருக்க வேண்டும்.

விற்பனையாளர் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட
பத்திரங்களை வழங்க வேண்டுமெனில்
ஒருமுனைப்படுத்துதல் எளிதாகும்.

விற்பனையாளர் தரமான அல்லது பிறர்
வழங்கக்கூடிய ப�ொருட்கள் வழங்குவதில்
ஒருமுனைப்படுத்துதல்
கடினமான
ஒன்றாகும்.

முன்னோக்கிய
ஒப்பந்தங்களைப்
ப�ொறுத்தவரை ஒருமுனை மேற்கோள்
மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

எதிர்கால
ஒப்பந்தங்களுக்ககான
பலமுனை மேற்கோள் சாத்தியமாகும்.

பங்கேற்பாளர்கள்
ஒப்பந்தங்களின்
காலம்

5.

ஆவணங்கள்
வர்த்தகம்

6.

7.

8.

9.

ஒருமுனைப்படுத்துதல்

10.

விலை மேற்கோள்

முதலீட்டாளர்கள்
வணிகர்கள்

மற்றும்

பண்ட மாற்று பரிவர்த்தனை மற்றும் பங்கு
பரிமாற்றத்திற்கான முக்கிய வேறுபாடு ஒரு பண்டமாற்ற
பரிமாற்றம் என்பது பண்டமாற்ற சந்தைகளில் வர்த்தகம்
செய்யப்படும் இடத்தில் ப�ொருட்களை பரிமாற்றம்
செய்வதாகும். பங்கு பரிமாற்றம் என்பது பங்கு தரகர்கள்
மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகள் மற்றும் இதர
பத்திரங்கள்
வாங்குதல்
அல்லது
விற்றல்
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் இடமாகும். இரண்டு
வகையான பரிமாற்றங்களும் ப�ொருட்கள் அல்லது
நிதியியல் கருவிகளின் தேவை மற்றும் வழங்கலை
தீர்மானிக்கிறது.
வணிக
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளவும், விற்போரும் வாங்குவ�ோரும் சந்தித்துக்
க�ொள்ளவும் தேவையான வியாபார தளவசதிகளை
பங்கு மாற்றகங்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். வளர்ந்து
வரும் வாடிக்கையாளர் பிரிவை கவரும் வகையில்
தேவையான வாய்ப்புகளை பங்கு மாற்றம் / ப�ொருட்கள்

பங்குச் சந்தை அமைப்பில் இந்த கட்டமைப்புகள் பற்றிய
ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

தேசிய பங்குச் சந்தை முறை (NSMS) National Stock
Market Systems
தேசிய பங்குச் சந்தை அமைப்பு "ஸ்ரீ.எம்.ஜே.பெர்வானி
தலைமையில் (பிரபலமாக பெர்வானி குழு) உயர்
அதிகாரம் க�ொண்ட அமைப்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
தற்போது இந்தியாவில் உள்ள தேசிய பங்குச் சந்தைகள்
பின்வருமாறு உள்ளன:
1. 	இந்தியாவின் தேசிய பங்கு சந்தை (National Stock
Exchange of India Ltd)
2. 	இந்திய பங்கு வைப்பு குழு லிமிடெட்
(Stock Holding and Depository System Ltd)
3. 	தேசிய தீர்வைமற்றும் வைப்பு முறை
(National Clearing and Depository System)

மாற்றம் அதிகப்படுத்த சந்தையில் வேண்டும்.

7.08 ப
 ங்கு சந்தையில் தற்போதைய
வளர்ச்சி

4. 	இந்திய பங்கு பத்திரங்கள் விற்பனை கழகம்
(Securities Trading Corportion of India)

அரசாங்கத்தால் த�ொடங்கப்பட்ட தாராளமயமாக்கல்
செயல்முறை காரணமாக இந்தியாவில் பங்குச் சந்தை
கட்டமைப்பின் பரந்த மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது.
இந்திய பங்குச்சந்தையின் தற்போதைய கட்டமைப்பில்
பல புதிய கட்டமைப்புகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய

1. இந்தியாவின் தேசிய பங்கு சந்தை National Stock
Exchange of India Limited (NSE)
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அல்லொமல் ததசிய ெத்திரங்கள் ்வப்பு மு்கவரொ்கவும்
பசயல்ெடுகி்றது.இநத அ்மப்பு 1988லிருநது தனது
ெணி்க்ள பசய்து வருகி்றது.இதன் த்ல்மய்கம்
மும்்ெயொகும்.ப்கொல்்கத்தொ,
படல்லி
மற்றும்
பசன்்னயில்
இதன்
கி்ள
அ்மப்பு்கள்
பசயல்ெடுகின்்றன.

3. த�சிய தீர்ரவகள் மறறும் ரவபபு அரமபபு
National Clearance and Depository System
(NCDS)

ததசிய
ெஙகுச்சந்த
நவம்ெர்,
1992
இல்
அ்மக்்கப்ெடடது. ததசிய அளவில் தி்ர சொர்நது
இ்ைய வழியொ்க ஆ்ை பெறும் வியொெொர
அ்மப்ெொகும். இநத அ்மப்பு பசயற்்்க த்கொள்
இ்ைப்பு மூலம் நொடு முழுவதும் ெரவியுள்ள
உறுப்பினர்்களி்டதயவியொெொரம்
பசய்கி்றது.
இநதியொவில் ்கணினி த்கவல் பதொடர்பின் மூலம்
ெஙகு்க்ள ெரிநது்ரக்்கப்ெடட வி்லயில் ப்கொள்முதல்
மற்றும் விற்ெ்ன பசய்வதற்்கொன உறுப்பினரின்
ஆ்ை்கள்
மத்திய
்கணினி
மூலம்
ஒருவருக்ப்கொருவர் மற்றும் உடனடியொ்க வர்த்த்க
உறுப்பினர் பதொடர்்ெ ஏற்ெடுத்துகி்றது.

ெஙகு மொற்்றங்கள் அ்மப்பு மற்றும் தீர்்வ்கள்
மு்க்ம
அ்மப்பு்களின்
அதி்களவு
ெணிச்சு்ம
்கொரைமொ்க ஏற்ெடும் தவறு்க்ள சரிபசய்வதற்்கொ்கவும்
வி்ரவொ்க
பிரச்ச்ன்க்ள
தீர்ப்ெதற்்கொ்கவும்
ஏற்ெடுத்தப்ெடடதத இநத அ்மப்ெொகும். தெொலியொன
உத்தரவொதம், ்கடன் இடர், தமொசமொன வழங்கல்்கள்,
மி்கவும் ்கொலத்தொமதமொன வழங்கல்்கள் ஆகிய்வதய
பிரச்ச்ன்கள் ஏற்ெடுவதற்்கொன ்கொரைங்களொகும்.

ததசிய
ெஙகுச்சந்த
இரண்டு
பிரிவு்க்ளக்
ப்கொண்டுள்ளது. அதொவது,்கடன் பிரிவு மற்றும் மூலதன
பிரிவு.
அது
பவளிப்ெ்டயொன,
தி்ர
சொர்நத
அடிப்ெ்டயிலொன மற்றும் ெயனர் நடபுக்குஉல்களொவிய
தரநி்ல்களின் வர்த்த்கம் பசய்ய இயலுகி்றது. இது
இநதியொவில் ெஙகு வர்த்த்க புரடசி்ய ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.

4. இநதிய பத்திைங்கள் வர்த்�க கேகம் Securities
Trading Corporation of India (STCL)

2. இநதிய பங்கு ரவபபு கேகம் வரையறுககபபட்டது
Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL)

1956 ஆம் ஆண்டு இநதிய நிறுமச்சடட விதி்களின்ெடி
1994 ஆம் ஆண்டு தம மொதம் இநதிய ரிசர்வ வஙகியொல்
இநத அ்மப்பு ததொற்றுவிக்்கப்ெடடது.இநத அ்மப்்ெ
ததொற்றுவிப்ெதில் பெொதுத்து்்ற வஙகி்களும் மற்றும்
அகில இநதிய நிதி நிறுவனங்களும் தங்க்ள
ஈடுெடுத்திக் ப்கொண்டன. பெொதுத்து்்ற நிறுவனங்கள்
இரண்டொம் நி்ல சந்தயில் அரசுப் ெத்திரங்கள் மற்றும்
நிறுவன ெத்திரங்க்ள விற்ெ்ன பசயல்தி்ற்ன
வி்ரவுெடுத்துவதற்்கொ்க
இநத
அ்மப்பு
ததொற்றுவிக்்கப்ெடடது. இநத அ்மப்பின் அஙகீ்கரிக்்கப்ெடட
மற்றும் பசலுத்தப்ெடட மூலதனமொ்க ரூ.500 த்கொடி
உள்ளது.அதில் 50.18 சதவீதம் இநதிய ரிசர்வ வஙகியொல்
வழங்கப்ெடடது.1997 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர் மொதம் இநதிய
ரிசர்வ வஙகி தெஙக் ஆப் இநதியொவிற்கு ஆதரவொ்கவும்,
நிறுவனத்தின் மற்்ற ெஙகுதொரர்்களுக்்கொ்கவும் தனது
சொதொரை ெஙகு்க்ள அ்கற்றிக்ப்கொண்டது.

இநதிய ெஙகு ்வப்பு ்கழ்கம் வ்ரயறுக்்கப்ெடடது
ததொற்றுவிக்்கப்ெடடதன்
தநொக்்கதம
ெஙகு்கள்
விற்ெ்ன்ய வி்ரவுெடுத்தவும், தீர்்வ்கள் மற்றும்
அது பதொடர்ெொன தச்வ்க்ள வி்ரவொ்க பசய்து
முடிப்ெதற்்கொ்கவும் ஏற்ெடுத்தப்ெடடது. இநத அ்மப்பு
1986ல் ஏற்ெடுத்தப்ெடடது. பசபியுடன் ெதிவு பசய்து
ப்கொண்ட முதல் ்வப்பு அ்மப்ெொகும்.அது மடடும்

5. த�சிய பத்திை ரவபபகங்கள் வரையறுககபபட்டது

56

12th Commerce Unit 3.indd 56

27-03-2019 23:06:52

National Securities Depository Ltd (NSDL)

நாட்டின் அனைத்து துறை பங்குகளும் மும்பை
பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை
(NSE) ஆகியவற்றின் வழியாக மட்டுமே வணிகம்
செய்ய இயலும்.நாட்டின் மற்ற பங்குச் சந்தைகளும்
கல்கத்தா பங்குச் சந்தையை ப�ோலவே உள்ளன.
ஆனால் அவை பிரபலமல்ல. நிப்டி அமைப்பு நாட்டின்
பல்வேறு தரப்பட்ட 24 பிரிவுகளில் உள்ள 50 த�ொழில்
நிறுவனங்களின் பங்குகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
மாறுபட்ட
பிரிவுகளின்
முக்கிய
பங்குகள்
செயல்பாட்டை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு நிப்டி
கணக்கிடப்படுகிறது.சில பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள்
நிப்டியின் செயல்திறன் எவ்வாறு உள்ளத�ோ அதன்
அடிப்படையிலேயே
பரஸ்பர
நிதியங்களின்
செயல்பாடும் இருக்கும்.தேசிய பங்குச் சந்தையில்
ஃபியுச்சர்ஸ் மற்றும் ஆப்சன்ஸ் வசதிகள் இருப்பதால்
நிப்டி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக விளங்குகிறது.
நிப்டி கணக்கீடுகளை செய்ய நிறுவனங்களின்
அளவைய�ொட்டி
சந்தை
மூலதனமயமாக்குதல்
முறையை பயன்படுத்துகின்றன.பெரிய அளவில்
உள்ளவை அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

இந்தியாவில் 1996 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம்
வைப்புச்சட்டத்தை
இயற்றி
இந்த
அமைப்பை
த�ோற்றுவித்தது.நவீன
காலத்திற்கேற்றவாறு
காகிதமில்லாமல் பத்திரங்கள் தீர்வை செய்வதன் மூலம்
புதிய சகாப்தத்தை த�ோற்றுவித்துள்ளது.1996 ஆம்
ஆண்டு நவம்பர் 8 ஆம் நாள் இந்தியாவில் தேசிய பத்திர
வைப்பகங்கள் அமைப்பு த�ொடங்கப்பட்டது.1996 ஆம்
ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 26 ஆம் நாள் காகிதமில்லா
பத்திரங்கள் விற்பனையை தேசிய பங்கு பரிமாற்றகம்
(NSE) த�ொடங்கியது.1997 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 29 ஆம்
நாள் முதல் காகிதமில்லா பங்கு பரிவர்த்தனையை
பம்பாய் பங்குச் சந்தை த�ொடங்கியது.

சென்செக்ஸ் (SENSEX)
àƒèÀ‚°

சென்செக்ஸ் என்பது BSE (Bombay
Stock Exchange) அமைப்பின் பங்குக்
குறியீடாகும்.சென்செக்ஸ் குறியீட்டில் கணக்கிட 30
பங்குகளை
பட்டியலிடுகின்றன.பட்டியலிடப்பட்ட
பங்குகளை மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸில்
கணக்கிட
முடிவுசெய்யப்படுகின்றன.சென்செக்ஸ்
கணக்கிடுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளின்
அளவுக�ோல்கள் மற்றும் BSEன் ம�ொத்த பங்குகளின்
அளவையும் கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்ளப்படுகிறது.
மேற்கூறிய காரணிகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
மும்பை பங்குச்சந்தை 30 பங்குகள் க�ொண்ட ஒரு
கட்டமைப்பை
ªîK»ñ£?

நிப்டி (NIFTY 50)
àƒèÀ‚°

இந்த நிப்டி என்ற வார்த்தை இரண்டு
வார்த்தைகளில் இருந்து த�ோன்றியது.
நேஷனல் (National) மற்றும் பிப்டி (FIFTY) என்ற
வார்த்தைகளை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டது.
இந்தியாவின் அனைத்து பிரிவுகளிலும் திறம்பட
செயலாற்றும்
50
முக்கிய
நிறுவனங்களின்
பங்குகளின் வணிகத்தை குறிப்பதாகும். தேசிய பங்கு
சந்தையின் (NSE) மிக முக்கிய பங்குகளின்
வணிகத்தை பிரதிபலிப்பதால் நாட்டின் அனைத்து
துறைகளின் நிறுவனப் பங்குகளும் வளர்ச்சியை
குறிப்பிடுவதாக அமைகிறது.
ªîK»ñ£?
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க�ொண்டு
முறையாக
கணக்கிடப்படுவதையே
சென்செக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சென்செக்ஸ்
என்பது முக்கிய குறியீடாகும்.தற்பொழுது ஒவ்வொரு
பங்கும் அதன் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்படுகிறது.மேலும்
இத்தன்மை
காலப்போக்கில்
மாறக்கூடியதாகும்.எனவே
இப்போது
பங்குகள்
சாதாரணமாக
மும்பை
பங்குச்சந்தையில் ஒவ்வொரு நாளும் வணிகம்
செய்யப்படுகின்றன.பங்குகளின் விலை க�ோரிக்கை
மற்றும் வழங்கல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

àƒèÀ‚°

எதிர்கால சந்தை(Future Market)
àƒèÀ‚°

எதிர்கால சந்தை என்பது ஒரு
குறிப்பிட்ட
எதிர்கால
தேதியில்
விநிய�ோகிப்பதற்கான ப�ொருட்கள் மற்றும் எதிர்கால
ஒப்பந்தங்களை
வாங்குவதற்கும்
விற்பனை
செய்வதற்குமான ஒரு ஏலசந்தையாகும். எதிர்கால
சந்தைக்கு உதாரணமாக நியுயார்க் வர்த்தக
பரிமாற்றகம், கன்சாஸ் நகர வர்த்தக குழு, சிகாக�ோ
வர்த்தக பரிமாற்றம், சிகாக�ோ விருப்பத்தேர்வு
மாற்றகம் மற்றும் மின்னிபாலிஸ் தானியங்கள்
பரிமாற்றகம் முதலியனவாகும். இச்சந்தைகளில்
முந்தைய
காலத்தில்
கை
சமிக்ஞைகளால்
நடத்தப்பட்டது.21 ஆம் நூற்றாண்டில் பெரும்பாலான
சந்தைகளில் எதிர்காலப் பரிமாற்றங்கள் பெரும்பாலும்
மின்னணு சந்தையாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது.
ªîK»ñ£?

இந்திய பங்குச் சந்தைகளின் நேரம்  
(Stock Trading Timings in India)

ªîK»ñ£?

இந்தியாவில் இரண்டு பெரிய முக்கிய
பங்குச் சந்தைகள் உள்ளன.ஒன்று பம்பாய் பங்குச்
சந்தை (BSE).இரண்டாவதாக தேசிய பங்குச் சந்தை
(NSE).எப்படியாகிலும் பம்பாய் பங்குச் சந்தையும்
மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தையும் ஒன்றேயாகும்.
முதலாவதாக நாம் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டியது
என்னவென்றால் இந்தியாவில் பங்குச்சந்தைகள்
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மூடப்படும்.
மேலும்
தேசிய
விடுமுறை
நாட்களிலும்
பங்குச்சந்தைகள்
மூடப்படும்.சாதாரண
பங்குகளுக்கான வர்த்தக நேரமாக காலை 9.15
மணி முதல் பிற்பகல் 3.30 வரை இருக்கும்.

விருப்ப சந்தை  (Options Market)
àƒèÀ‚°

ஒரு விருப்ப சந்தை என்பது ஒரு
குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட
விலையில் வாங்கி அல்லது விற்பனை செய்யக்கூடிய
ஒரு வகை பாதுகாப்பு ஆகும்.ஒரு விருப்பங்கள்
ஒப்பந்தம் செய்பவர் குறிப்பிட்ட விலையில் அல்லது
குறிப்பிட்ட தேதியில் வாங்குவதற்கு உரிமை
அளிக்கிறது.ஆனால் வாங்க வேண்டிய கடமை
அல்ல. விருப்பங்கள் என்பது ஒரு வகையிலான
வருவிக்கப்பட்ட ச�ொத்து அதாவது ஒரு ஆவணமாகும்.
ªîK»ñ£?

ப�ொருட்கள் சந்தைக்கான (MCX) வர்த்தக நேரம்
காலை 10 முதல் 11.30 வரை மற்றும் திங்கள் முதல்
வெள்ளிவரை ஆகும்.

இச்சந்தையில்
ஒரு
ஆவணத்தை
விற்க
விரும்பினால் அதற்கு “வாங்க விரும்பினால்”
அதாவது “Put option” என்றும் வாங்க விரும்பினால்
அதனை “அழைப்பு விருப்பம்” அதாவது “Call option”
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

விவசாய ப�ொருட்களுக்கான சந்தை (NCDEX)
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10 மணி முதல்
5
மணிவரை.மேலும்
சந்தையின்
வியாபார
நேரத்தின் ப�ோது உணவு இடைவேளைய�ோ
அல்லது தேநீர் இடைவேளைய�ோ இல்லை.இந்திய
பங்குச் சந்தைகளின் நேரம் மூன்று பிரிவுகளாக
பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன.
1.
சாதாரண அமர்வு (த�ொடர் அமர்வு என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது)
2.

முன் த�ொடக்க அமர்வு

3.

பிந்தைய திறப்பு அமர்வு
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லெவரேஜ் (Leverage)
àƒèÀ‚°

பங்கு விலைகளின் மாற்றங்களிலிருந்து பங்குகளின்
முழுமையான விலையை செலுத்துவதன் மூலம்
லாபம் கிடைக்கலாம்.பங்குகளை வாங்குவதன்
மூலம் அதனை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதையே
லெவரேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

லம்பார்டு தெரு (Lombard street)

இலண்டன் நகரின் லம்பார்டு தெரு
இலண்டன் நகரத்தின் வணிகம், வங்கி,
காப்பீட்டுத் த�ொழில் மற்றும் இடைக்கால நீட்சியாக
குறிப்பிட்டளவு த�ொடர்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.இந்த
தெருவின் ம�ொத்த நீளம் 260 மீட்டராகும். நியுயார்க்
நகரத்தின் வால் தெரு (Wall street) ப�ோன்று உள்ளது.
ªîK»ñ£?

ஏற்படுத்துதல் (Hedging)
பங்குகளின் விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றத்திலிருந்து
முதலீட்டாளர்களை பாதுகாப்பதாகும்.பங்குகளை ஒரு
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான முன்தீர்மானிக்கப்பட்ட
விலையில் பங்குகள் வாங்கவ�ோ விற்கவ�ோ
அனுமதிக்க செய்யலாம்.
.

àƒèÀ‚°

தலால் தெரு (Dalal street)

தலால் தெரு என்பது இந்தியாவில்
மும்பையின் மையப்பகுதியில் உள்ள
தெருவாகும்.இங்கு இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற பெரிய
பங்குச் சந்தையான பம்பாய் பங்குச் சந்தை (BSE)
மற்றும் பிற மதிப்பு மிக்க நிதி நிறுவனங்களும்
உள்ளன.1874 ஆம் ஆண்டு இந்த தெருவிற்கு பம்பாய்
பங்குச் சந்தை இடம்பெயர்ந்த பிறகே இந்தப்பெயர்
ஏற்பட்டது.இதுவே இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
முதல்
பங்குச்
சந்தையாகும்.தலால்
என்ற
வார்த்தைக்கு மராத்தி ம�ொழியில் தரகர் அல்லது
இடைத்தரகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இன்று
அமெரிக்காவின் வால்தெரு (Wall street) ப�ோன்று
இந்திய நிதிப்பிரிவை வழிநடத்துவது ப�ோன்று
ஆகியுள்ளது.
ªîK»ñ£?

àƒèÀ‚°

வால் தெரு (Wall street)

வால் தெரு நியுயார்க் நகரத்தின்
ல�ோயர் மன்ஹாட்டனில் நியுயார்க்
பங்குச் சந்தையின் உண்மையான இல்லமாக
இருக்கிறது.அமெரிக்க தரகு மற்றும் முதலீட்டு
வங்கிகளின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலைமையமாக
உள்ளது. வால் தெரு என்பது நிதி மற்றும் முதலீட்டுச்
குழுவின் ஒருங்கிணைந்த பெயராக உள்ளது.
ªîK»ñ£?
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கலை ச்சொற்கள்

பங்கு பரிமாற்றகம்
ப�ொருட்கள்
பரிமாற்றகம்
தரகர்கள்
தீர்வகம்
ஊக வணிகர்கள்
முதலீட்டாளர்கள்
நம்பிக்கையற்றவர்கள்
பி ன் ன ோ க் கி ய
மனப்பாங்கு
நம்பிக்கையுள்ளவர்கள்

சூழ்நிலை ஆய்வு
திரு.ரமேஷீம் அசலதீபேஸ் என்பவரும் நல்ல
நண்பர்களாவர். ரமேஷ் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்.
அதேப�ோல்
அசலதீபேஸ்
ஆர்வமிக்க
நபராவர்.
நடைமுறைய�ோடு ஒத்துப்போக வேண்டும் என்று
கூறுபவர். அவர்களுக்கிடையிலான உரையாடலை
பார்ப்போம்.

நமது சிந்தனைக்கு

ரமேஷ்
: ஹாய்
க�ொண்டிருக்கிறாய்?

1.
உனது ஊருக்கு அருகாமையில் உள்ள
நிதிச்சந்தை/பங்குச் சந்தையுடன் த�ொடர்புடைய
முதலீட்டாளர் அல்லது பங்குத் தரகர் ஆகிய�ோரில்
இரண்டு நபர்களை அடையாளம் காணவும்.
அவர்களுடன் கலந்துரையாடி (i) எவ்வாறு பங்கு
பத்திரங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது மற்றும்
வாங்கப்படுகிறது (ii) எந்த பிரபலமான ஆவணங்கள்
சந்தையில் அதிகம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது (iii)
தற்போதைய செபி / அரசு வழிகாட்டுதல்கள்
எவ்வாறு நடவடிக்கைகளை பாதிக்கிறது என்று
கலந்துரையாடி தெரிந்து க�ொள்ளவும்.
2. தினசரி நாளிதழ்களின் வணிகப்பகுதி
அல்லது வணிக தினசரிகளின் பிரதிகளை தினசரி
படித்து வரவும். முக்கிய பங்குச் சந்தைகளில்
பங்குகள் விலைப்பற்றி தெரிந்து க�ொள்ளவும்.ஐந்து
நிறுவனப் பங்குகளின் விலையை தேர்வு செய்து
மூன்று வாரக் காலத்திற்கு அதன் விலைகளை
பதிவு செய்து வரவும்.அந்த பங்குகளின் விலை
மாற்றங்களை கவனித்து வரவும்.அந்த விலை
மாற்றத்தினால் ப�ொருளாதார, அரசியல் மற்றும்
சமூகத்தின் சூழல்களின் ஏற்படும் பாதிப்புகளை
அறிந்து
க�ொள்ளவும்.மேலும்
த�ொலைக்காட்சியிலிருந்தும் பங்கு விலைகளை
பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.

எதிர்கால கற்றலுக்கு

தீபேஷ்!

என்ன

செய்து

அசலதீபேஸ்	

:ஹாய்! நான் தினசரி நாளிதழின்
நிதிச்சந்தை
பகுதியை
படித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறேன்.அதில் பங்குகள்
விலை பற்றி உபய�ோகமான தகவல்கள்
ஏராளமாக உள்ளன.

ரமேஷ்

:பங்குகள் என்பது மிகப்பெரிய சூதாட்டம்.

அசலதீபேஸ்	

:இ
 ல்லை. அது உண்மை இல்லை.
அதனை நன்கு புரிந்துக் க�ொள்ள
வேண்டும்.

ரமேஷ்	

:உ
 ண்மையை
ச�ொல்ல
வேண்டுமெனில் நான் இந்த மூலதனச்
சந்தை
அனைத்தும்
சூதாட்ட
விளையாட்டு என்று எண்ணுகிறேன்.
மற்றும் இதில் எந்தப் பயன்பாடும்
இல்லை என்று நினைக்கிறேன்.

அசலதீபேஸ்	

:இல்லை, நீங்கள் தீவிரமாக தவறாக
நினைக்கிறீர்கள்.
நீங்கள்
மூ ல த ன ச்ச ந ் தை யி ன்
முக்கியத்துவத்தைப்
பற்றி
அறிய
மு ய ல வி ல ் லை . த னி ம னி த ரு க் கு ம்
மற்றும் ப�ொருளாதாரத்திற்கும் இது
எவ்வாறு தேவை என்பதை நான்
உங்களுக்கு விளக்கமாக கூறுகிறேன்.

நீங்கள் அசலதீபேஸ் இடத்தில் இருந்து மேற்கொண்டு
இந்த உரையாடலை த�ொடருங்கள்.

பம்பாய் பங்குச் சந்தையின் இணையதளத்தை
பார்த்து வரவும்.www.bseindia.com மற்றும் பயனுள்ள
தகவல்களை அதில் தேடவும்.பங்குச் சந்தையில்
எவ்வாறு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்ற
தகவல்களை உனது வகுப்பு த�ோழர்களுடன்
கலந்துரையாடவும்.உனது
ஆசிரியருடன்
கலந்துரையாடி உனது தேடல்கள் குறித்து அறிக்கை
தயாரிக்கவும்.
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8. காளை
வணிகர்
_____________

பயிற்சி

அ) விலை ஏற்றம்
ஆ) விலை குறைப்பு
இ) விலை நிலைத்தன்மை

I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும்:

ஈ) விலையில் மாற்றமில்லை
9. பத்திரங்கள்
வாங்கப்பட்ட
மற்றும்
விற்பனை
செய்யப்படும் விலை பதிவு செய்யப்பட்டு ப�ொது
மக்களுக்கு வழங்கப்படுவது _______ ஆகும்.

1. _________ இதுவே உலகின் பழமையான பங்குச்
சந்தையாகும்.
அ) இலண்டன் பங்குச் சந்தை

அ) சந்தை மேற்கோள்கள்

ஆ) பம்பாய் பங்குச் சந்தை

ஆ) வணிக மேற்கோள்கள்

இ) தேசிய பங்குச் சந்தை

இ) வியாபார மேற்கோள்கள்

ஈ) ஆம்ஸ்டர்டான் பங்குச் சந்தை

ஈ) வாங்குவ�ோர் மேற்கோள்கள்

2. நாட்டில் _________ பங்குச் சந்தைகள் உள்ளன.
அ) 21

ஆ) 24

இ) 20

ஈ) 25

3. பங்கு பரிமாற்றகங்கள்
________ ஆகும்.

பரிவர்த்தனை
ஆ) சேவைகள்

இ) நிதி ஆவணங்கள்

ஈ) நாட்டின் செலவாணி

_______

அ) நிறுவனங்களின்
பங்குகள்

அனைத்து

10. விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை பங்குச் சந்தைக்காக
ஏற்படுத்தித் தரும் அமைப்பு _______ ஆகும்.

செய்வது

அ) சரக்குகள்
4. பங்குச்
சந்தை
அனுமதிக்கிறது.

நம்பிக்கையூட்டுவது

அ) ரிசர்வ் வங்கி

ஆ) மத்திய அரசு

இ) செபி

ஈ) மும்பை பங்குச் சந்தை

விடைகள் :

வியாபாரத்தை

1

அ

2

அ

3

இ

4

இ

5

ஆ

6

ஆ

7

அ

8

அ

9

அ 10

இ

II. குறு வினாக்கள்:

வகையிலான

1. பங்குச் சந்தை என்றால் என்ன?
2. பங்குச் சந்தை வரைவிலக்கணம் தருக.

ஆ) அரசாங்கம் வெளியிடும் பத்திரங்கள்
இ) பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்கள்

3. இந்தியாவில் உள்ள ஏதேனும் 5 பங்குகளை பற்றி
எழுதுக.

ஈ) பட்டியலிடப்படாத பத்திரங்கள்
5. தரகர்கள் பங்குச்சந்தையில் ஈடுபடுவது

4. துணைத் தரகர் என்றால் என்ன?

அ) அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்காக

5. தரகர் என்று யாரை அழைக்கப்படுகிறார்கள்?

ஆ) தனது ச�ொந்த நடவடிக்கைகளுக்காக
இ) மற்ற தரகர்களுக்காக

6. ஊக வணிகர்களின் வகைகள் யாவை?

ஈ) மற்ற உறுப்பினர்களுக்காக

7. பண்டமாற்று பரிவர்த்தனை என்றால் என்ன?

6. நம்பிக்கையற்ற ஊகவணிகர்கள் என்பவர்
அ) மான்

ஆ) கரடி

இ) காளை	

ஈ) வாத்து

8. பங்குச் சந்தையின்
குறிப்பிடுக.

ஆ) கரடி

இ) மான்

ஈ) வாத்து

வளர்ச்சி

குறித்து

9. இந்தியாவில் பங்கு வணிகநேரம் என்றால் என்ன?

7. நம்பிக்கையுள்ள வணிகர் என்பவர்
அ) காளை	

சமீபத்திய

10 தலால் தெரு – விளக்குக.
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III. சிறு வினாக்கள்:
1. பங்குச் சந்தையின் குறைபாடுகளை விவரி?
2. காளை மற்றும் கரடி - விளக்குக.
3. மான் மற்றும் முடவாத்து – விளக்குக.
4. தேசிய பங்குச் சந்தை முறை (NSMS) பற்றி விளக்குக.
5. தேசிய பங்குச் சந்தை விளக்குக.

IV. பெறுவிடை வினாக்கள்:
1. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை பணிகளை விவரி?
2. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை தன்மைகளை விவரி.
3. பங்குச் சந்தையின் பயன்களை விவரி.
4. பங்குச் சந்தை – ப�ொருட்கள் பரிமாற்றகம் வேறுபாடு
காண்.
5. லம்பார்டு தெரு மற்றும் வால் தெரு - விளக்குக.

Reference
1. Dr.SUNDAR,K 2017, Business Organisation, Vijay
Nicole Imprints Pvt Ltd.,Chennai.
2. Dr.S.GURUSAMY 2012, Financial Markets and
Institu-tions
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நிதிச் சநர� -II

அலகு
3

8

இநதியப பத்திை மாற்றக வாரியம் (பசபி)

அத்தியாயம்

அ்றன்ஈனும் இன்ெமும் ஈனும் தி்றனறிநது
தீதின்றி வநத பெொருள் .
- கு்றள் 754
பபாருள்

ெைம் எனப்ெடும் அ்ையொ விளக்கு அயல்நொடடிற்குள்ளும் பசன்று
ெ்்கயொகிய இரு்ளப் தெொக்கும்.

8.01 பசபி (SEBI) அறிமுகம்

கற்றல தநாககங்கள்
இந� அத்தியாயத்ர�க கற்றபின், மாணவர்கைால
■

■
■
■
■

பசபியின்
(SEBI)
பெொருள்
மற்றும்
ததொற்்றம்தநொக்்கங்கள்,
அம்சங்கள்,
ெணி்கள் மற்றும் பசபியின் அதி்கொரங்கள்
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள் உருவொக்்கம்
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரக் ்கைக்கு
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற
ெத்திரக்
்கைக்கின்
பசயல்ெொடு்கள்
ஆகியவற்்்ற புரிநதுக் ப்கொள்ள இயலும்.

இநதியப் ெத்திர மொற்்ற்க வொரியம் (பசபி) முதன்
முதலில்
1988
ஆம்
ஆண்டில்
ெத்திரங்கள்,
சந்தப்ெத்திரங்க்ள
ஒழுஙகுெடுத்தும்
ஒரு
சடடபூர்வமற்்ற அ்மப்ெொ்க நிறுவப்ெடடது.

அத்தியாயம் சுருககம்
8.01

பசபி (SEBI) அறிமுகம்

8.02

பசபியின் தநாககங்கள்

8.03

பசபியின் பணிகள்

8.04

பசபியின் அதிகாைங்கள்

8.05

பு்றத்த�ாற்றமற்ற பத்திைங்கள்

8.06

பு்றத்த�ாற்றமற்ற
நன்ரமகள்

பத்திை

1992 ஆம் ஆண்டு தம மொதம் 12 ஆம் தததி இநதிய
அரசொங்கத்தொல் சுயமொ்க இயங்கக்கூடிய ஒரு அ்மப்பு
உருவொக்்கப்ெடடது, தமலும் 1992 ஆம் ஆண்டு இநதிய
ெொரொளுமன்்றத்தொல் பசபியின் சடடம் 1992 உடன்
நி்்றதவற்்றப்ெடட
சடடரீதியொன
அதி்கொரங்க்ள
வழஙகியது.

வர்த்�கத்தின்

பசபி மும்்ெயில் உள்ள ெொநதிரொகுர்லொ வளொ்கத்தின்
வணி்க மொவடடத்தில் அதன் த்ல்மய்கம் உள்ளது,
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மேலும் புதுதில்லி, க�ொல்கத்தா, சென்னை மற்றும் அஹமதாபாத்தில் வடக்கு, கிழக்கு, தெற்கு மற்றும் மேற்கு பிராந்திய
அலுவலகங்கள் உள்ளன.
ஆரம்பத்தில் செபி ஒரு சட்ட பூர்வமான அதிகாரமற்ற அமைப்பாக இருந்தது. இருப்பினும், 1992 ஆம்ஆண்டில், செபி,
இந்தியாவின் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம், 1992 திருத்தத்தின் மூலம் இந்திய அரசாங்கத்தால் கூடுதல்
சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்தை வழங்கியது.
செபி அதன் உறுப்பினர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, இதில் பின்வருவன அடங்கும்:

இயkநக

àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

kத இயkநக /
இைண இயkநக

kத இயkந
(nவாக)

ெதா n ப இயkந/
இைண இயkந (அைமp)

tைண இயkநக /
உதv இயkநக

tைண இயkந
(nவாக)

tைண இயkநக
(அைமp)

உதv இயkந
(nவாக)

உதv இயkநக
(அைமp)

prv அlவலக
(nவாக)

ெதா  n ப உதvயாளக

நமது மூலதன சந்தையை ஒழுங்குப்படுத்தவும் மற்றும்
கட்டுப்படுத்தவும் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட உயர்
அமைப்பு இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றங்களின் வாரியம்
(செபி) ஆகும். இது இந்திய அரசால் 1988 ல்
உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் 1992 ஆம் ஆண்டில்
சட்டமுறை அதிகாரம் பெற்றது.

1.பரஸ்பர நிதியகத்தின்
செ ய ல்பா ட ் டை
கண்காணித்தல்

4. பங்கு மாற்றகத்தின்
பணிகளை
ஒழுங்குப்படுத்துதல்

2. சட்டத்திற்கு புறம்பாக
செயல்படும் நிறுவனங்களை
தடை செய்தல்

5. தணிக்கை மற்றும்
ஆய்வுகளை நடத்துதல்

3. முதலீட்டாளர்கள் நலன்களை
பாதுகாப்பதில் சிறந்த
பங்களிப்பை வழங்குதல்

6. உள்வழி வணிகத்தை
தடுத்தல்
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8.02 செபியின் ந�ோக்கங்கள் Objectives
of SEBI

i.	ப�ோதுமான கல்வி மற்றும் வழிகாட்டல் மூலம்
முதலீட்டாளர்களின் நலன்களை பாதுகாக்கிறது.
செபி, விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைச்
ஏற்படுத்தி அதனை சந்தை பரிமாற்றகங்கள்,
ஒப்புறுதியாளர்கள் மற்றும் வணிக வங்கியாளர்கள்,
ப�ோன்ற
நிதி
இடைத்தரகர்கள்
பின்தொடர
வைக்கிறது. இது முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெற்ற
புகார்களை கவனித்துக் க�ொள்கிறது. கூடுதலாக,
சிறிய
முதலீட்டாளர்களை
பாதுகாப்பத�ோடு
நிதிச்சந்தை த�ொடர்பான தகவல்கள், மற்றும்
அறிவிப்புகள், சிறுபுத்தகங்களை இது வெளியிடுகிறது.

பங்குச் சந்தைக்கான பல்வேறு ந�ோக்கங்கள் கீழே
விளக்கப்பட்டுள்ளன.
1.

 ங்கு
ப
பரிவர்த்தனைகளின்
Regulation of Stock Exchange

ஒழுங்குமுறை:

செபியின் முதல் ந�ோக்கம் பங்குச் சந்தைகளை
ஒழுங்குபடுத்துவதாகும், எனவே அங்கு செயல்படும்
எல்லா தரப்பினருக்கும் திறமையான சேவைகள்
வழங்கப்படலாம்.
2. முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு: Protection to Investors

ii.	பங்கு சந்தைகளில் வியாபாரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல்
மற்றும்
கட்டுப்படுத்துதல்.
தரகர்கள்
மற்றும்
துணைதரகர்கள் ஆகிய�ோர் நிதிச்சந்தையில் பதிவு
செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அவர்கள்
கடைபிடிக்க
வேண்டிய
விதிமுறைகளையும்,
ஒழுங்குமுறைகளையும் செபி வகுத்துள்ளது.

முதலீட்டாளர்கள் இல்லாத நிலையில் மூலதனசந்தை
அர்த்தமற்றதாகும்.
எனவே,
முதலீட்டாளர்களின்
நலன்களைப் பாதுகாப்பது முக்கியம்.
முதலீட்டாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாத்தல் என்பது
நிறுவனங்கள் தவறான தகவல்களை தகவலறிக்கையில்
வழங்கியிருக்கும் ப�ொழுது மற்றும் வழங்கல் மற்றும்
செலுத்துதல் அபாயத்திலிருந்து அவர்களை காப்பதாகும்.
எனவே,
செபியின்
முதன்மை
ந�ோக்கம்
முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதாகும்.

iii.	பங்குபரிவர்த்தனை
விசாரணைகள்,
இடைத்தரகர்கள்
மற்றும்
தன்னியக்க
ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்புகளை ஆய்வு செய்தல்
மற்றும் தேவையான நடவடிக்கைகளை செபி
எடுக்கிறது. பங்குச்சந்தைகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
இடைத்தரகர்கள்
வாயிலாக
இப்பணிகள்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

3. உ
 ள்வழிவியாபாரத்தை  சரிபார்த்தல்: Checking the
insider Trading
நிறுவனத்தின் சில ரகசிய தகவலை அணுகும் மற்றும்
இந்த ரகசிய தகவலைப் பயன்படுத்த விரும்பும்
நபர்களான இயக்குனர்கள், த�ோற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும்
பிறநபர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பங்கு பரிவர்த்தனை
நடவடிக்கைகள் உள்வழிவியாபாரம் எனப்படுகிறது. இது
ப�ொது முதலீட்டாளர்களின் நலன்களை பாதிக்கிறது
மற்றும் இந்த ப�ோக்கினை ச�ோதிப்பது மிகவும் அவசியம்.
செபியின் வாயிலாக உள்வழி வியாபாரத்தை சரி பார்க்க
பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

iv.	பத்திரங்களில்
செய்கிறது.

உள்வழிவர்த்தகத்தை

தடை

v.	பங்கு
சந்தைகளில்
செயல்படும்
நிதி
இடைத்தரகர்களால்
மேற்கொள்ளப்படும்
ம�ோசடியான மற்றும் நியாயமற்ற முறைகளை
தடைசெய்கிறது.
vi.	பங்குதரகர்கள்,
துணைதரகர்கள்,
பங்குபரிமாற்றமுகவர்கள்,
வங்கியாளர்கள்,
அறங்காவலர்கள்,
பதிவாளர்கள்,
வணிகவங்கியாளர்கள்,
கீழ்நிலைப்பாளர்கள்,
ப�ோர்ட் ஃப�ோலிய�ோ மேலாளர்கள், முதலீட்டு
ஆல�ோசகர்கள் மற்றும் எந்தவ�ொரு விதத்திலும்
பத்திரங்கள் சந்தையுடன் த�ொடர்பு படுத்தக்கூடிய
பல்வேறு இடைத்தரகர்கள் ஆகிய�ோரின் பதிவு
மற்றும் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துகிறது.

4. தரகர்கள் மீதான கட்டுப்பாடு: (Control over brokers)
மூலதனச்சந்தையை கட்டுப்படுத்த, தரகர்கள் மற்றும் பிற
இடைநிலையர்களின்
நடவடிக்கைகளை
மேற்பார்வையிடுவது
கண்காணிக்க வேண்டியது
அவசியம். அவர்களது நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்த,
செபினை நிறுவுவது அவசியமாகிறது.

8.03 செபியின் பணிகள் Functions of SEBI

vii. மூலதன
	
வெளியீட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் த�ொழில்
நிறுவனங்களுக்கு செபி வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும்
வழிமுறைகளை வெளியீடுகிறது. ஆரம்ப ப�ொது
வெளியீடு,
பட்டியலிடப்பட்ட
நிறுவனங்களின்
பிரச்சினை ப�ோன்றவைகளுக்கு செபி தனித்தனியான
வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. இது ஆராய்ச்சி
நடத்துகிறது மற்றும் அனைத்து பயனாளிகளுக்கும்
பயனுள்ள தகவல்களை வெளியிடுகிறது.

இந்தியப்  பங்குச்சந்தையில்  முதலீட்டாளர்களின்
நலன்களைப்  பாதுகாக்கும் வகையில்  இந்தியப் 
பத்திர  மற்றும் மாற்றகங்களின் வாரியம் (அடிக்கடி
சுருக்கமாக SEBI என்று அழைக்கப்படுகிறது)
உள்ளது. செபி, சட்டமன்ற, நீதிமன்ற மற்றும் நிர்வாகி
ப�ோல மூன்று முக்கிய செயல்பாடுகளை செய்கிறது.
இது விதிமுறைகளை வகுப்பது, விசாரணை மற்றும்
புலனாய்வு நடவடிக்கைகளை நடத்துவது மற்றும் அது
ஆணைகள் மற்றும் தீர்வுகளை இயற்றுகிறது.

viii. முதலீட்டாளர்களின்
	
நலன்களை பாதுகாப்பதற்கான
ஒருவழியாக நிறுவன ஒருங்கிணைப்பு மற்றும்
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கையகப்படுத்துதல்களை செபி ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
இதற்காக, செபி இணைப்பு மற்றும் கையகப்படுத்துதல்
ஆகியவைகள் சிறிய முதலீட்டாளர்களை பாதிக்க
கூடாது என்ற ந�ோக்கத்துடன் ப�ொருத்தமான
வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.

கூர்ந்தாய்வு மற்றும் பிறந�ோக்கத்திற்காக வணிக
பரிவர்த்தனைகளில்
பங்குச்சந்தை
மற்றும்
இடைத்தரகர்களிடமிருந்து தகவலை கேட்கலாம்.
2. ந
 ாணய அபராதங்களை விதிக்கும் அதிகாரம் Power
to Impose Monetory Penalties
மூலதனசந்தை இடைத்தரகர்கள் மற்றும் பிற
பங்கேற்பாளர்கள் மீது வரம்பு மீறல்களுக்கு நாணய
அபராதங்களை சுமத்துவதற்கு செபி அதிகாரத்திற்கு
உட்பட்டுள்ளது. இது ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு தங்கள்
பதிவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கலாம்.

ix.	பரஸ்பரநிதியங்கள் ப�ோன்ற கூட்டு முதலீட்டுத்
திட்டங்களின் செயல்பாட்டை பதிவு செய்தல் மற்றும்
கட்டுப்படுத்துதல் பணிகளை மேற்கொள்ளுகிறது.
பரஸ்பரநிதிகள்
பின்பற்ற
வேண்டிய
ஒழுங்குமுறைகளும் வழிகாட்டுதல்களும் செபி
உருவாக்கியுள்ளது.
பயனுள்ள
மேற்பார்வை
க�ொண்டிருத்தல் நியாயமற்ற மற்றும் முதலீட்டாளர்
எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை தவிர்ப்பது இதனின்
முக்கிய ந�ோக்கமாகும்.

3. ப
 ணி யி ட ங்க ளி ல் செ ய ல ்பா டு க ள ை
த�ொடங்குவதற்கான அதிகாரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது
Power to Initiate Actions in Functions Assigned
செபி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
பணிகள்
குறித்து
நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க ஒரு அதிகாரம் உண்டு.
உதாரணமாக, இது பல்வேறு இடைத்தரகர்களுக்கு
வழிகாட்டுதல்களை
வழங்கலாம்
அல்லது
முதலீட்டாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்கான
குறிப்பிட்ட விதிகளை அறிமுகப்படுத்தலாம்.

x.	இடைத்தரகர்களின் சுய ஒழுங்குமுறை அமைப்பை
ஊக்குவித்தல். இது விரிவான சட்ட அதிகாரங்களை
க�ொண்டுள்ளது.
சுயகட்டுப்பாடு
என்பது
புற
ஒழுங்குமுறைக்கு சிறந்தது என்று கருதப்படுகிறது.
இடைநிலையர்கள்
த�ொழிற்
சங்கங்களை
உருவாக்கவும் அவர்களது உறுப்பினர்களுக்கு
ஏற்படும் தீங்கான செயல்களை கட்டுப்படுத்தவும் நிதி
இடைத்தரகர்களை ஊக்கப்படுத்துவது செபியின்
செயல்பாடாகும். முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக
தேவைப்படும் ப�ோது அதன் அதிகாரங்களைப்
பயன்படுத்த வகை செய்கிறது.

4. ப த் தி ரங்க ளி ல்  உ ள்வ ழி வ ர்த்த க த்தை 
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அதிகாரம் Power to Regulate
Insider Trading
உள்வழி வர்த்தகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரம்
அல்லது வணிக வங்கியாளர்களின் பணிகளை
ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரங்களை செபி க�ொண்டுள்ளது.

xi.	மூலதனச்
சந்தையை
மேம்படுத்துவதற்கான
அணுகுமுறையை
வளர்த்துக்
க�ொள்வதற்காக
படிகளை மேற்கொள்கிறது.

5. ப
 த்திரங்கள் ஒப்பந்த  சட்டத்தின் கீழ் உள்ள 
அதிகாரங்கள்Powers Under Securities Contracts Act
பங்குச்சந்தை திறம்பட ஒழுங்குபடுத்த நிதி அமைச்சகம்
பத்திரங்கள் ஒப்பந்தங்கள் (ஒழுங்குவிதிகள்) சட்டத்தின்
கீழ் பல்வேறு அதிகாரங்களை செபிக்கு 13 செப்டம்பர்,
1994 அன்று ஒரு அறிவித்தல் மூலம் வழங்கியுள்ளது.
ஒவ்வொரு பங்குச்சந்தையிலும் ஆளும் குழுவில் மூன்று
உறுப்பினர்களை நியமிக்க நிதி அமைச்சகம் செபிக்கும்
அதிகாரம் அளிக்கிறது.

xii.	நிதி இடைத்தரகர்களுக்கு ப�ொருத்தமான பயிற்சி
அளித்தல். பங்குச் சந்தையில் ஆர�ோக்கியமான
சூழலுக்கு இந்த செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது,
மேலும் முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்புக்காகவும்
உள்ளது.
xiii.	சட்டத்தின் ந�ோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான
கட்டணம்
அல்லது
சட்டத்தின்
ந�ோக்கம்
நிறைவேற்றுவதற்கான
வேறு
எந்த
வகை
கட்டணமும் இதில் அடங்கும்.
xiv.	இந்திய மத்திய அரசாங்கத்தால்
செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துதல்.

6. ப
 ங்குச்சந்தை 
வணிகத்தை 
ஒழுங்குப்படுத்தும்
அதிகாரம்Power to Regulate Business of Stock Exchanges
பத்திரச்
சந்தை
மற்றும்
பரஸ்பரநிதியுடன்
த�ொடர்புடைய இடைநிலையர்கள், ம�ோசடியான மற்றும்
முறையற்ற
வியாபார
செயல்பாடுகள்
மற்றும்
நிறுவனங்கள்
ஒருங்கிணைப்பு
ப�ோன்றவற்றை
ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரங்களை செபி க�ொண்டுள்ளது.

வழங்கப்படும்

8.04 செபியின் அதிகாரங்கள் Powers of SEBI

இந்தியப்  பத்திர  மற்றும் மாற்றங்கள் வாரியத்தின்
பல்வேறு அதிகாரங்கள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

8.05 புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள்
உருவாக்கம் Dematerialization
DEMAT

1. பங்குச்சந்தைகள்
மற்றும்
இடைத்தரகர்கள்
த�ொடர்பான அதிகாரங்கள் (Powers Relating to
Stock Exchanges & Intermediaries)
பத்திர
வணிகத்தை
மேற்கொள்ளும்
பங்கு
மாற்றகங்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்களிடம் செபி பரந்த
அதிகாரங்களைக் க�ொண்டுள்ளது. ஆய்வு மற்றும்

புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள் உருவாக்கம் என்பது
நிறுவன பதிவாளரால் காகித வடிவிலான பங்குச்
சான்றிதழை அழித்து புறத்தோற்றமில்லாத வகையில்
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பத்திரங்களாக மாற்றல் என்பதாகும். பின்னர் அதற்குத்
சமமான
எண்ணிக்கையிலான
பத்திரங்கள்
வைப்புத்தாரால் முதலீட்டுதாரர்களின் கணக்கில் வரவு
வைக்கப்படும்.

5.	எல்லா பரிவர்த்தனைகளும் வைப்பக பங்குதாரர்கள்
மூலமாக
நடக்கும்
ப�ோது
ஒரு
வர்த்தகர்
தனித்தனியாக
ஒவ்வொரு
நிறுவனத்துடனும்
த�ொடர்பு க�ொள்ள தேவையில்லை.

முதலீட்டாளர்களின்
வேண்டுக�ோளின்
பேரில்
புறத்தோற்றமற்ற
பத்திரங்களாக
உருமாற்றம்
செய்யப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் முதலில் வைப்பக
பங்கேற்பாளர்களுடன் (Depository Participant) கணக்கை
த�ொடங்க
வேண்டும்.
பின்னர்
முதலீட்டாளரால்
செய்யப்பட்ட க�ொள்முதல் அவரது கணக்கில் வரவு
வைக்கப்படும் மற்றும் விற்பனையானது அவரது
கணக்கில் பற்று வைக்கப்படும். பத்திரங்களின் காகித
வடிவத்திற்கு மாற்றுப் ப�ொருளாக இருப்பதால் அவை
ஏற்படுகின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால்
அவை வேறுபட்ட அம்சங்களைக் க�ொண்டிருக்கவில்லை.
அவை
எந்த
தனித்துவமான
எண்களையும்
க�ொண்டிருக்கவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட பாதுகாப்புப்
பத்திரங்கள்
அனைத்தும்
ஒரே
மாதிரியாகவும்
ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகவும் இருக்கும். 1996 ஆம்
ஆண்டில் டிசம்பர் மாதம் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE)
முதன்முதலாக
புறத்தோற்றமற்ற
பத்திரங்கள்
வர்த்தகத்தை த�ொடங்கியது. அங்கு ரிலையன்ஸ்
நிறுவனம்
முதன்முதலாக
100
பங்குகளை
புறத்தோற்றமற்ற வடிவ பத்திரங்கள் விற்பனையில்
ஈடுபட்டது. 1997 டிசம்பர் மாதம் மும்பை பங்குச் சந்தை
புறத்தோற்றமற்ற
பத்திரங்கள்
வர்த்தகத்தை
த�ொடங்கியது.

6.	பத்திரங்களை பரிமாற்றுவதற்காக முத்திரைத்தாள்
கட்டண கடமை அவசியமில்லை. இதனால்
கணிசமான அளவிற்கு பரிவர்த்தனை செலவைக்
குறைக்கிறது.
7.	ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கில் பங்கு மற்றும் கடனீட்டு
பத்திரங்களை இருவரும் வைத்திருக்க சில
வங்கிகள் அனுமதிக்கின்றன.
8. வங்கிகள்
அனைத்து
நடைமுறைகளிலும்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக அர்ப்பணிப்பு
மற்றும் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்
சேவையாளர்களை வைத்துள்ளனர்.
9.	புறத்தோற்றமற்ற
கணக்கு
வைத்திருப்பவர்
பங்குகளை எந்த அளவு வாங்கவும் மற்றும் விற்கவும்
முடியும். இருப்பினும் காகித வடிவிலான பத்திரங்கள்
வைத்திருப்பவர்
மேற்கொள்ளும்
பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையில் வரம்பு
உண்டு.
10.	கடன்
வழங்குபவருக்கு
ஒரு
இணைப்பாக
வழங்குவதன் மூலம் ஒரு புறத்தோற்றமற்ற பத்திர
கணக்கு வைத்திருப்பவர் கணக்கில் நடைபெறும்
பத்திரங்களுக்கு எதிராக கடனை வழங்குகின்றனர்.

8.06  புறத்தோற்றமற்ற பத்திர 
வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
Benefits of Dematerialization

ெபாtவான
வk

1.	இழப்பு, திருட்டு, ம�ோசடி மற்றும் சேதம் ப�ோன்ற
பங்குச் சான்றிதழ்களைப் பற்றிய அபாயங்கள்
புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்களினால் முழுமையாக
நீக்கப்படுகின்றன.

pறேதாறமற
பtரக நைமக

தானாக
nகnைலபதபkறt

2.	காகிதப் பரிவர்த்தனைகளை விட புறத்தோற்றமற்ற
பத்திர
வர்த்தகம்
மூலம்
விரைவாக
பரிவர்த்தணைகள் மற்றும் வர்த்தகத்தில் அதிக
செயல்திறன் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. பங்கு
கணக்குகள் தானாக நிகழ்நிலைப் படுத்தப்படுகிறது.

பtரைத அpவதா
ஏப இடக kைறp

3.	தரகர்களின் வருகை தேவையில்லாமலேயே எந்த
இடத்திலும் கணிணியில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்
என்பதால் வர்த்தகம் என்பது மிகவும் வசதியாகி
விட்டது.

c க கைள
அகத

ெசலv
kைறp

ைவtrபt
cலப

புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு என்றால் என்ன?
What is Demat Account?
புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு என்பது ஒருவர்
மின்னணு அல்லது புறத்தோற்றமற்ற வடிவத்தில்
வாங்கக்கூடிய அனைத்து பங்குகளையும் குறிக்கிறது.
அடிப்படையில்
புறத்தோற்றமற்ற
பங்குகள்
எந்த
வங்கியின் கணக்கில் பணமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது

4.	நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்குகள்
இணைப்பு மூலம் உருவாக்கப்படும் பங்குகள்
புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்களாக முதலீட்டாளர்களின்
கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
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என்பதைக் குறிக்கிறது. புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு
சாதாரண வங்கிக் கணக்கைப் ப�ோலவே பங்குகள்,
பத்திரங்க்ள், அரசாங்கப் பத்திரங்கள், பரஸ்பர நிதிகள்
மற்றும் பரிமாற்ற வர்த்தக நிதிகள் ப�ோன்றவைகளை
ஒரு புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு வைத்துள்ளது.

5.	ஒரு
புறத்தோற்றமற்ற
பத்திர
கணக்கு
வைத்திருப்பவர் கணக்கை பராமரிப்பு மற்றும்
பரிவர்த்தனைக் கட்டணத்திற்காக விதிக்கப்படும்
வருடாந்திர பராமரிப்பு கட்டணம் ப�ோன்ற சில
கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும். இந்த சேவைக்
கட்டணம் ஒவ்வொரு சேவை வழங்குநரிடமிருந்தும்
வைப்பக பங்கேற்பாளர் (called a Depository
Participant or DP) வேறுபடுகிறது. சில வைப்பக
பங்கேற்பாளர்கள் ஒரே மாதிரியான கட்டணம்
வசூலிக்கும் ப�ோது மற்றவர்கள் பரிவர்த்தனை
மதிப்பிற்கேற்ப
வசூலிக்கிறார்கள்.
இந்த
பரிவர்த்தனைக்
கட்டணம்
நடவடிக்கையின்
வகைகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு (வாங்குதல்
மற்றும் விற்பனை செய்தல்) வேறுபடுகிறது. மேலும்
பிறகட்டணங்களுக்கு
மேலதிகமாக
வைப்பக
பங்கேற்பாளர்கள்
(DP)
பங்குகளை
காகித
வடிவத்திலிருந்து
மின்னணு
வடிவத்திற்கு
மாற்றுவதற்கு கட்டணம் விதிக்கிறது.

புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு எவ்வாறு இயங்குகிறது
என்பதை  கீழ்க்கண்ட  வரைபடத்தின் மூலம் புரிந்து
க�ொள்ளுங்கள்.
CENTRAL DEPOSITORY
CDSL, NDSL

INVESTOR’S BO/ DEMAT ACCOUNTS

DEPOSITORY PARTICIPANTS

புறத்தோற்றமற்ற பத்திர  கணக்கை  எப்படி த�ொடங்க 
வேண்டும்? (How to open a Demat Account?)
ைவபக பேகபாள
ேதெதகv

ஆவணகைள
சமp த

கணk
ப வ ைத nரpத

6.	குறைந்த பட்ச பங்குகள் : புறத்தோற்றமற்ற பத்திர
கணக்கு
துவங்கிய
குறைந்தபட்ச
இருப்பு
பராமரிக்கப்பட
வேண்டியது
தேவையில்லை.
பங்குகள் இல்லாமலும் ஒரு புறத்தோற்றமற்ற பத்திர
கணக்கிற்கு துவங்கலாம்.

கணk எ / அைடயாள
அைட தrத
ேநர
சrபாp

புறத்தோற்றமற்ற பத்திர  கணக்கிற்கு தேவையான
ஆவணங்கள் யாவை? What are the documents
required for a Demat Account?

1.	புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கை த�ொடங்க மற்றும்
அதனுடன் தேவையான ஆவண நகல்களையும்
இணைத்து
அத்துடன்
பாஸ்போர்ட்
அளவு
புகைப்படத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும்
நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை வைத்திருக்க
வேண்டும்.
மேலும்
சரிபார்ப்பதற்கு
அசல்
ஆவணங்கள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் கணக்கு
துவக்க படிவத்துடன் அடையாள மற்றும் முகவரி
சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆவணங்களின்
நகல் பிரதியை மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டியது
அவசியம். ஆனால் சரிபார்ப்புக்குமூலச் சான்றிதழ்களை
தேவைப்படுகின்றன.
ஆதாரங்களாகப்
பயன்படுத்தக்கூடிய ஆவணங்களின் விரிவான பட்டியல்
பின்வருமாறு.

2.	வாடிக்கையாளர்கள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு
விதிகளின் உடன்படிக்கைகள் மற்றும் அது
த�ொடர்பானவற்றை வழங்க வேண்டும்.
3.	செயல்முறையின் ப�ோது வைப்பக பங்கேற்பாளர்
அமைப்பின் பிரதிநிதி சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும்
நபரை த�ொடர்பு க�ொண்டு படிவத்தில் வழங்கப்பட்ட
விவரங்களை கேட்டு சரிபார்ப்பர்.
4.	விண்ணப்பம் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் வைப்பக
பங்கேற்பாளர் அமைப்பு வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு
கணக்கு
எண்
அல்லது
வாடிக்கையாளர்
இணையதள
முகவரியை
வழங்கும்.
இணையதளத்தில்
புறத்தோற்றமற்ற
பத்திர
கணக்கை
அணுக
இந்த
விவரங்களைப்
பயன்படுத்தலாம்.

*

பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் கணக்கு
துவக்க படிவத்துடன் அடையாள மற்றும் முகவரி
சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

*

 வணங்களின்
ஆ
நகல்பிரதிகளை
மட்டுமே
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆனால் சரிபார்ப்புக்கு
மூலச்சான்றிதழ்கள்
கட்டாயம்
சமர்ப்பிக்க
வேண்டும்.
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இணைவு பெற்ற கல்லூரிகள் (College Affiliated to
universities), அல்லது இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள்
சங்கம் (ICAI), இந்திய அடக்கவிலை கணக்காளர்கள்
சங்கம் (ICWAI), நிறுமச் செயலாளர்கள் சங்கம் (ICSI),
பார்கவுன்சில் ப�ோன்ற த�ொழில் அமைப்புகள் வழங்கிய
புகைப்படம் ஒட்டிய அடையாளச் சான்றிதழ்கள் ஆகியவை
ஆகும்.

அடையாள  அட்டைச் சான்று Proof of identity;
நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN card), வாக்காளர் அட்டை
(Voter’s ID), ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving license), வங்கி
செல்புத்தகம் (Bank Pass book), வருமான வரி படிவங்கள்
(Income Tax returns), மிண்கட்டண ரசீது (Electricity Bill),
த�ொலைபேசி கட்டண ரசீது (Telephone Bill), மத்திய
மற்றும் மாநில அரசுத் துறைகள் வழங்கிய புகைப்படம்
ஒட்டிய அடையாளச் சான்றிதழ்கள், சட்டரீதியான
அல்லது ஒழுங்குமுறை ஆவணங்கள், ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள் (Public Sector undertakings), வணிக
வங்கிகள் (Commercial Banks), ப�ொது நிதி நிறுவனங்கள்
(Public Financial Institutions), பல்கலைக்கழகங்களுடன்

முகவரிச் சான்று ஆதாரம் Proof of Address;

குடும்ப அட்டை (Ration card), கடவுச் சீட்டு (Pass port),
வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், வங்கி
செல் புத்தகம் அல்லது வங்கி அறிக்கை, மின்கட்டண
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ரசீது, த�ொலைபேசி கட்டண ரசீது, விடுப்பு மற்றும்
உரிமம் த�ொடர்பான விற்பனை ஒப்பந்தம், உயர்நீதி
மன்றம் மற்றும் உச்சநீதி மன்றத்தின் சுய அறிவிப்பு,
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் துறைகள் வழங்கிய
முகவரிச் சான்று, சட்டப்பூர்வமான மற்றும் ஒழுங்குமுறை
ஆவணங்கள், ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள், வணிக
வங்கிகள், ப�ொதுத்துறை நிதி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்
கழகங்களுடன் இணைவு பெற்ற கல்லூரிகள், இந்திய
பட்டயக் கணக்காளர்கள் சங்கம், இந்திய அடக்கவிலை
கணக்காளர்கள் சங்கம், இந்திய நிறுமச் செயலாளர்கள்
சங்கம் மற்றும் பார்கவுன்சில் ஆகிய த�ொழில்முறை
அமைப்புகள் வழங்கிய முகவரிச் சான்று ஆகியவை.

சூழல் ஆய்வு
1.	க�ௌசிகாவின் தந்தை ஒரு பெரிய சிமெண்ட்
நிறுவனத்தின்
பங்குகளை
அவளுக்கு
பரிசாக
வழங்கினார். அப்பத்திரங்கள் காகித வடிவில் இருந்தன.
அவர் ஏற்கனவே ஒரு வங்கிக்கணக்கு வைத்திருந்தார்.
அவர்
வேறு
எந்தவிதமான
பத்திரங்களும்
வைத்திருக்கவில்லை.
க�ௌசிகா
அப்பங்குகளை
விற்பனை செய்வதற்காக ஒரு பதிவு பெற்ற தரகரை
அணுகினார். அதற்கான என்னென்ன விவரங்களை
அவர் தரகரிடம் வழங்க வேண்டும்?\
2. தங்கம் வங்கியின் தலைவர் திரு.குழந்தைவேல்
ஆவார். வங்கி நல்ல இலாபம் சம்பாதித்தது. வங்கி
வழக்கமாக பங்காதயம் செலுத்துவதால் பங்குதாரர்கள்
மகிழ்ச்சியடைந்தனர். சந்தையில் பங்குகளின் விலை
சீராக அதிகரித்து வருகிறது. இச்சூழ்நிலையில் டிரினிடி
வங்கியை எடுத்துக் க�ொள்வதாக அறிவித்தது. தங்கம்
வங்கியின் பங்கு விலை அதிகரிக்கும் என திரு.
குழந்தைவேல் அறிந்திருந்தார். வங்கியின் தலைவராக
இருப்பதால்
அவர்
பங்குகளை
வாங்க
அனுமதிக்கவில்லை. தனது பணக்கார நண்பர்களில்
ஒருவரான
திரு.சந்திரசேகர்
என்பவரை
தனது
வங்கியின் பங்குகளில் ரூ.5 க�ோடியை முதலீடு
செய்யும்படி கேட்டுக் க�ொண்டார். எதிர்பார்த்தப்படி பங்கு
விலைகள் 40% உயர்ந்துள்ளன. சந்திரசேகரரின்
பங்குகளில் சந்தை விலையான ரூ.7 க�ோடியை
அடைந்தது. அவர் 2 க�ோடி ரூபாய் இலாபம் சம்பாதித்தார்.
அவர் திரு.குழந்தைவேலுக்கு ரூ.1 க�ோடி வழங்கினார்.
வழக்கமான பரிச�ோதனையிலும் சம்பந்தப்பட்ட தரகர்கள்
மூலம் விசாரித்தது செபி அமைப்பு. இதன் ஒழுங்கற்ற
நிலையை
கண்டறிந்தது.
திரு.குழந்தைவேலுக்கு
கடுமையான தண்டனையை விதித்தது. மேற்கூறிய
பத்தியில் இருந்து மேற்கோள் செய்வதன் மூலம் செபியின்
இந்த இரண்டு செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணவும்
மற்றும் குறிப்பிடவும்.

நிரந்தர கணக்கு எண் என்பது நேரடி வரிகள்
வாரியம் அதாவது வருமான வரித்துறையினால்
வழங்கப்படும் 10 இலக்க எண்ணெழுத்து அடையாள
புகைப்பட அட்டையாகும். இது ஒரு அடையாள
ஆதாரமாக செயல்படுகிறது.

கலை ச்சொற்கள்
	பகுதி சட்டமன்ற அமைப்பு
அமைப்பிற்கு இணையான

/

சட்டமன்ற

	பகுதி நீதித்துறை / நீதித்துறைக்கு இணையான
	பகுதி செயற்குழு / செயற்குழுவிற்கு இணையான
புறத்தோற்றமற்ற பத்திரம்
புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு

நமது சிந்தனைக்கு
1. முதலீட்டாளர்களின் நலன்களை பாதுகாக்க
செபி மேற்கொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளின்
தகவல்களை சேகரித்தல்.
2. உங்களுடைய
நகரத்தில்
வர்த்தக
முனையத்தில்
மாணவர்களின்
குழுவை
பத்திரங்கள் பற்றிய தகவல் பெறவும் மற்றும் ஒரு
அறிக்கையையும் தயார் செய்யுங்கள்.
3. முதலீட்டாளர்
பாதுகாப்புக்காக
SEBI
நடவடிக்கை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தல்.
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நமது சிந்தனைக்கு

பயிற்சி

1. இந்திய பங்குச் சந்தையை சீர்படுத்துவதில் SEBI
பங்கு பற்றிய அறிக்கையை தயாரிக்கவும். www.sebi.
gov.in
என்ற
இணையதளத்தில்
இதுபற்றிய
தகவல்களை
பெறலாம்.
பங்குச்
சந்தையில்
முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிகைகையை அதிகரிக்க
வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள்
நினைக்கிறீர்களா?
2. மு
 தலீட்டாளர்களின்
செய்தல்:
(i)

(ii)

(iii)

குறைகளை

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
1. இந்தியாவில் இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற
வாரியம்
(SEBI)
த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட
ஆண்டு
__________

நிவர்த்தி

பங்கு பரிவர்த்தனை பற்றிய பங்கு முதலீட்டாளர்
புகார்களை விரைவாக சரிசெய்ய முதலீட்டாளர்
குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் அமைப்புகளை
செபி அமைத்துள்ளது.

அ) 1988

ஆ) 1992

இ) 1995

ஈ) 1998

2. செபியின் தலைமையகம் ________ ஆகும்.
அ) கல்கத்தா	

ஆ) மும்பை

இ) சென்னை	

ஈ) தில்லி

3. இந்தியாவில் மூலதனச் சந்தையை கட்டுப்படுத்த எந்த
ஆண்டு செபி அமைக்கப்பட்டது.

 தலீட்டாளர்களால் செய்யப்படும் புகார்களை
மு
பதிவு செய்வதற்கான ந�ோக்கத்திற்காக, தரகர்கள்,
துணைத் தரகர்கள், வைப்பகங்கள் மற்றும்
பட்டியலிடப்பட்ட
நிறுவனங்களின்
மீதும்
செய்யப்படும் புகார்களை பதிவு செய்ய சிறப்பு
மின்னஞ்சல் முகவரியை செபி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அ) 1988

ஆ) 1992

இ) 2014

ஈ) 2013

4. கூட்டு முதலீட்டு திட்டங்களின் செயல்பாட்டை பதிவு
செய்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் _________
எனப்படுகிறது.

பங்கு வெளியீடு நடவடிக்கைகளிலிருந்து எழும்
முதலீட்டாளர் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு
செபி ஒரு வழிமுறையை அமைத்துள்ளது.

அ) பரஸ்பர நிதிகள்
ஆ) பட்டியல்

(iv)	செபி அதன் மும்பை, புதுதில்லி சென்னை,
க�ொல்கத்தா மற்றும் அஹமதாபாத் ப�ோன்ற
நகரங்களில்
உள்ள
அனைத்து
அலுவலகங்களிலும் அலுவலக நாட்களிலும் அதன்
சேவைகளை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள்
அதிகாரிகளைச் சந்தித்து வழங்குநர்களுக்கு
எதிராக இருக்கும் குறைகளைச் சமாளிக்க
வழிகாட்டுதலைப் பெறலாம். முதலீட்டாளர்கள்
குறிப்பிட்ட வேலைநாட்களில் செபியின் உயர்
அதிகாரிகளைச் சந்திக்க முடியும். முதலீட்டாளர்கள்
தங்கள் புகார்களை செபி யுடன் சமர்ப்பிக்கலாம்.

இ) மறுபுறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள்
ஈ) புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள்
5. ஒவ்வொரு பங்குச்சந்தையின் ஆட்சிக் குழுவில்
_________ உறுப்பினர்களை நியமிக்கும் ப�ொருட்டு
நிதி அமைச்சகம் செபியிடம் அதிகாரம் அளிக்கிறது.
அ) 5

ஆ) 3

இ) 6

ஈ) 7

6. காகித வடிவிலான பங்குகளை மின்னணு வடிவில்
மாற்றுவதற்கான செயல்முறை ______ ஆகும்.
அ) புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள்
ஆ) பட்டியலில் இருந்து விலக்குதல்

நமது சிந்தனைக்கு.

இ) புறத்தோற்றம் உள்ள பத்திரங்கள்

(v) முதலீட்டாளர்கள்
	
தங்களது புகார்களை செபி யுடன்
investorcomplaints@sebi.gov.in என்ற மின்னஞ்சல்
முகவரியில் புகார் தெரிவிக்கலாம்.

ஈ) தடையுள்ள பத்திரங்கள்
7. தேசிய பங்குச் சந்தையில் புறத்தோற்றமற்ற பத்திர
வர்த்தகம் த�ொடங்கிய ஆண்டு ______ ஆகும்.

(vi) முதலீட்டாளர்கள்
	
ஏதேனும் உதவியைப் பெற
செபியினை
asksebi@sebi.gov.in
என்ற
மின்னஞ்சல் முகவரியில் செய்தியை அனுப்பலாம்.

அ) ஜனவரி 1996

ஆ) ஜீன் 1998

இ) டிசம்பர் 1996

ஈ) டிசம்பர் 1998
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III. சிறு வினாக்கள்:

8. புறத்தோற்றமற்ற வடிவில் பத்திர விற்பனையைத்
த�ொடங்கிய முதல் நிறுவனம் ____ ஆகும்.

1. புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள் என்றால் என்ன?

அ) டாடா த�ொழில் நிறுவனம்

2. புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கிற்கு தேவைப்படும்
ஆவணங்களை கூறுக.

ஆ) ரிலையன்ஸ் த�ொழில் நிறுவனம்
இ) இன்போசிஸ்

3. பத்திர ஒப்பந்தங்கள் சட்டப்படி செபியின் அதிகாரங்களை
விளக்குக.

ஈ) பிர்லா த�ொழில் நிறுவனம்
9. பெரிய நிறுவனங்களின் த�ொழில் மூலதனத்தில்
பங்கேற்க சிறிய முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுவது
______ ஆகும்.
அ) பரஸ்பர நிதி

4. உள்வழி வர்த்தகம் என்றால் என்ன?
5. செபி அமைப்பின் கட்டமைப்புகளை வரைக.

ஆ) பங்குகள்

இ) கடனீட்டுப் பத்திரங்கள்

IV. பெரு வினாக்கள்:

ஈ) நிலை வைப்புகள்

1. செபியின் பணிகளை விவரி.

10. PAN என்பதன் விரிவாக்கம் _______ ஆகும்.

2. செபியின் அதிகாரங்களை விவரி.

அ) நிரந்தர த�ொகை எண்

3. புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்களின் நன்மைகளை விவரி.

ஆ) முதன்மை கணக்கு எண்
இ) நிரந்தர கணக்கு எண்

REFERENCES:

ஈ) நிரந்தர கணக்கு வாரிசு

1. Dr.Sundar,K 2017,Business Organisation

விடைகள் :
1

அ

2

ஆ

3

அ

4

ஈ

5

ஆ

6

அ

7

இ

8

ஆ

9

அ

10

இ

2. Dr.S.GURUSAMY
Institutions.

2012,

Financial

Markets

and

II. குறு வினாக்கள்:
1. செபி பற்றிய சிறுகுறிப்பு வரைக.
2. செபியின் இரண்டு ந�ோக்கங்களை எழுதுக.
3. புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கு என்றால் என்ன?
4. செபியின் தலைமையகம் பற்றி குறிப்பிடுக.
5. பல்வேறு அடையாள ஆதாரங்கள் யாவை?
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மனித வள மமலொண்ரம

MANAGEMENT
PROCESS
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

UNIT
அலகு
4I

91

CHAPTER
அத்தியொயம்

மனித வள மமம்�ொடடின் அடிப்�ர்ட்கள்

PRINCIPLES
OF MANAGEMENT
FUNDAMENTALS
OF HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT

கருமம் சி்தயாமல் கண்்ணாட வல்லாரககு
உரி்ம உ்டத்திவ வுலகு.
-கு்றள 578
COUPLET

அரசேநீதியிலிரு்நதும் தவ்றாமல், ்பைகியவரிடம் கண்்ணாடடம்
என்்ற ்பண்்்பயும் காடடும் தி்றன்க்பற்்ற அரசேரககு, அச்சி்றபபியல்்பால்
உலகுமுழுவதும் ஆளும் உரி்மகிடடும்.

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்

அத்தியொயம் சுருக்கம்

மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
■
■
■
■
■
■
■

மனித

வளத்தின்

வரைவிலக்கணம்

ப�ொருள்

9.01 மனிதவளத்தின்
வரைவிலக்கணம்

மற்றும்

ப�ொருள்

மற்றும்

9.02 மனிதவளத்தின் சிறப்பியலபு்கள்

மனித வளத்தின் சிறப்பியலபு்கள்

9.03 மனிதவளத்தின் முககியத்துவம்

மனித வள மமலொண்ரமயின் ப�ொருள்

9.04 மனிதவள மமலொண்ரமயின் ப�ொருள் மற்றும்
வரைவிலக்கணம்

மனித வள மமலொண்ரமயின் அம்்சங்கள்

9.06 மனிதவள மமலொண்ரமயின் முககியத்துவம்

மனித வளத்தின் முககியத்துவம்
மற்றும் வரைவிலக்கணம்

9.05 மனித வள மமலொண்ரமயின் சிறப்பியலபு்கள்

மனித வள மமலொண்ரமயின் முககியத்துவம்

9.07 மனிதவளமமலொண்ரமயின் �ணி்கள்

மனிதவளமமலொண்ரமயின்�ணி்கள்

எ்நதகவாரு அ்மபபிற்கும் மனித வளமா்னது மிகவும்
முககியமா்னது. நிறுவ்னஙகளின் கவற்றி, வளரச்சி
மற்றும் முன்்்னற்்றம் ஆகிய்வ, அவரகள ககாண்டுளள
்பணியின் தரத்்த சோர்நதுளளது. மனித வளத்தின்
மூலம் மடடு்ம ஒரு நிறுவ்னத்தில் உளள மற்்ற
அ்்னத்து
வளஙக்ளயும்
ஒருஙகி்ணத்து
கசேயல்தி்றன் மிகக மற்றும் ஆற்்றல் வாய்்நத ஒரு
நிறுவ்னத்்த ஏற்்படுத்தி வழிநடத்திச் கசேல்ல முடியும்.
சேமீ்ப காலமாக மனித வளத்தின் முககியத்துவம்
அதிகரித்துக ககாண்்ட இருககி்றது ஏக்னன்்றால்
வளர்நது வரும் உலக வரத்தகத்தின்
்த்வ
தனித்தி்றன் ககாண்ட கதாழிலாளரக்ள சோர்நது
இருககி்றது.
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09.01 ம
 னித வளத்தின் ப�ொருள் மற்றும்
வரைவிலக்கணம் Meaning and
Definition of Human Resource
உலகமயமாக்கல்,
தாராளமாயக்கல்
மற்றும்
தனியார்மயமாக்கல்
க�ொள்கையின்
வருகையால்
தகவல் த�ொடர்பு, தகவல் மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்தில்
ஏற்பட்ட அபரித வளர்ச்சியின் மூலம் மனித வளம்
உயர்மட்ட புதுமைகள் மற்றும் படைப்பாற்றல்களை
தன்னகத்தே
க�ொண்டுள்ளது.
தற்போதைய
சூழ்நிலையில்,
நிறுவனங்களில்
ஆட்சேர்த்தல்
தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் உயர்தரமான மனித வளத்தை
பயன்படுத்தாத வரை அவற்றின் நிலைத்தன்மை என்பது
ஒரு கேள்விக் குறியாகவே இருக்கும். தனிப்பட்ட மற்றும்
நிறுவன குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க
ச�ொத்து என அழைக்கப்படும் மனித வளத்தை அதற்கான
இடத்தில் வைத்து மதிப்பளிக்க வேண்டும். ஒரு
நிறுவனத்தின்
மனித
வளமாக
கருதப்படும்
பணியாளர்களே அந்நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கும் அதன்
நீடித்த வாழ்விற்கும் இன்றிமையாத காரணியாக
விளங்குகின்றனர்.

i.

 ற்பத்தி செய்யும் ஒரே காரணியாக மனித வளம்
உ
திகழ்கிறது.

ii.

 ற அனைத்து வளங்களையும்
பி
உருவாக்குகிறது.

iii.

பணியமர்த்தப்பட்ட பணியாளர்களை கொண்டதே
தவிர மனித வளம் என்பது பணியாளர் அல்ல.

மனித வளம்

iv. ம
 னித
வளமானது
கண்டுபிடிப்பு
மற்றும்
படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது.
v.

 னித வளங்கள் தனியாக சிந்திக்கவும், செயல்படவும்,
ம
பகுப்பாய்வு செய்யவும், மற்றும் விளக்கவும் முடியும்.

vi. மனித வளங்கள் உணர்ச்சிபூர்வமானவை.
vii. நி
 தியுடன் அல்லது நிதியில்லாமலும் மனித வளங்கள்
ஊக்குவிக்கப்படலாம்.
viii. மனித வளங்களின் நடத்தைகளை ஊகிக்கமுடியாது.
ix. ம
 னித வளங்களால் உண்டாகும் மதிப்பு மற்றும்
பாராட்டுகள் நீண்ட காலத்திற்கு கிடைக்கிறது
x.

மனித வளங்கள் நகரும் தன்மை க�ொண்டது

xi. மனித வளமானது ஒரு குழுவாக செயல்படாலாம்.

பீட்டர்.எப்.ட்ரக்கர் அவர்களின் கூற்றின்படி ”மனிதன்
அவனுக்கு கிடைக்கும் எல்லா வளங்களையும்  க�ொண்டு
வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு அடைய முடியும்”.

ேமலாைம
வளc

லிய�ோன் சி மெகின்சனின் வார்த்தைகளில், மனித
வளங்கள் என்பது   ”முழு அறிவு,  படைப்பு திறன்கள்,
திறமைகள் மற்றும்   ஊழியர்களின் ந�ோக்குநிலை 
திறமைகள் அத்துடன் தனிப்பட்ட நபர்களின் மதிப்புகள்,
மனப்பான்மைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றைக் 
குறிக்கிறது”.

tறைம
பயாள

ஆராc

மத வள
பyc

ேவைல வாp

தைலைம பp

மைக்கேல் ஜே ஜூசியஸ்
அவர்களின்
கண்ணோட்டத்தில் 
மனித
வளம்
என்பது  
”ஒன்றோட�ொன்று த�ொடர்புடைய, ஒன்றோட�ொன்று
சார்புடைய மற்றும் உடலியல் சமூகவியல்  மற்றும்
நெறிமுறை கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகும்”

சா tய kக

ெசயபாக
கv

09.03 மனித வளத்தின் முக்கியத்துவம்
Significance
of
Human
Resources

மேற்கண்ட வரைவிலக்கணங்களின் படி அனைத்து
மனிதர்களையும் மனித வளங்களாக கருத முடியாது
என்பது தெள்ளத் தெளிவாக தெரிகிறது. தனிப்பட்ட மற்றும்
நிறுவன குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு எவர் ஒருவர்
திறமை, தனித்திறன், அறிவு, தகுதிகள், ப�ோட்டித்திறன்
மற்றும் செயல்திறன் பெற்றிருக்கிறார�ோ அவரே மனித
வளமாக கருதப்படுகிறார்.

பின்வரும் ஆதாரங்களின் காரணமாக மனித வளம்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது:

09.02 ம
 னித வளத்தின் சிறப்பியல்புகள்
Characteristics
of
Human
Resources

i.

 னித வளத்தின் மூலமாக மட்டுமே மற்ற அனைத்து
ம
வளங்களும் திறம்பட பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ii.

 ரு நிறுவனத்தின் நிலையான வளர்ச்சி முக்கிய
ஒ
வளமான மனித வளத்தை சார்ந்துள்ளது.

iii.

த�ொழில்துறை
சார்ந்துள்ளது.

உறவுகள்

மனித

வளத்தை

iv. ம
 னித வளங்கள் மூலமாக மட்டுமே மனித உறவுகள்
சாத்தியமாகிறது.

மனித வளங்களின் தனிப்பட்ட, குறிப்பிடத்தக்க
மற்றும் வித்தியாசமான அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
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v.

 னித வளமானது பிற அனைத்து
ம
காரணிகளையும் நிர்வகிக்கிறது.

மனிதவள மேலாண்மை  என்பது, ”நிறுவனத்தின்
முக்கிய
இலக்குகள்
அல்லது ந�ோக்கங்களை 
அடைவதற்காக  அதிகாரிகளால்  மேற்கொள்ளப்படும்
பங்களிப்பு பணிகளான பணியாளர் திரட்டுதல், வளர்ச்சி,
இழப்பீடு, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பணியாளர் நிர்வகிப்பு
ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.”

உற்பத்தி

vi. பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டங்களின் மூலம்
மனித வளங்களின் திறனை மேம்படுத்த முடியும்.
vii. மேலாண்மையின் அனைத்து மட்டங்களிலும் மனித
வளத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.

09.05 ம
 னித வள மேலாண்மையின்
சிறப்பியல்புகள்

viii. ம
 னித வளங்கள் சட்டப்பூர்வ கட்டமைப்பினால் நன்கு
பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

மனித வள மேலாண்மை பண்புகள் பின்வருமாறு:

09.04 ம
 னித வள மேலாண்மையின்  
ப � ொ ரு ள்ம ற் று ம்
வரைவிலக்கணம் Meaning and
Definition of Human Resource
Management
மனித வளத்தை நிர்வகிக்கும் மேலாண்மையின்
கிளையே
மனித
வள
மேலாண்மை
என
அழைக்கப்படுகிறது. தனிப்பட்ட மற்றும் நிறுவன
குறிக்கோள்களை அடையும் பொருட்டு மனித வளங்கள்
கூர்தீட்டப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும். சுருங்ககூறின்,
நிறுவனம் தமது இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்கு
வெவ்வேறு மட்டங்களைச் / பிரிவுகளைச் சார்ந்த
மனிதர்களைக் கையாள்வதாகும். இதில் நிறுவனம்
மற்றும் ஒட்டும�ொத்த பணியாளர்களின் முன்னேற்றம்
அடங்கியுள்ளது. மனிதவள மேலாண்மை என்பது ஒரு
நிறுவனத்தில் ஆட்களை பணியமர்த்தல், ஊக்குவித்தல்
மற்றும் நிர்வகித்தல் த�ொடர்பான மேலாண்மை பணியை
செய்வதாகும்.

i.

 லகளவில்  ப�ொருத்தமானது:
உ
மனித
வள
மேலாண்மை உலகளவில் ப�ொருந்தக்கூடியதாக
உள்ளது.
நிறுவனஅமைப்பின்
தன்மையைப்
ப�ொறுத்து இதனின் அணுகுமுறை மற்றும் த�ோற்ற
வடிவம் மாறுபடுகிறது. மேலும் இவை அனைத்து
மட்டங்களிலும் ப�ொருந்தும் சரியாக வகையில்
உள்ளது.

ii.

 லக்கு சம்பந்தமானது: ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள
இ
மனித வளத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதன்
மூலம்
அந்நிறுவனத்தின்
குறிக்கோள்களை
அடையவது சாத்தியமாகிறது.

iii.

 ட்டமிட்ட அணுகுமுறை: ஒரு நிறுவனத்தில் மனித
தி
வளத்தால் நிகழ்த்தப்படும் பணிகளை நிர்வகிப்பதில்
ஒரு முறையான அணுகுமுறையை மனித வள
மேலாண்மை வலியுறுத்துகிறது. மேலாண்மை
பணிகள் மற்றும் செயல்பாட்டு பணிகள் என இரண்டு
விதமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

iv. அ
 னைத்திலும் பரவலனது:
திறன்மிக்க
மேலாண்மை எங்கு இருக்கிறத�ோ அங்கெல்லாம்
மனித வளம் இருக்கிறது. குறிப்பாக செயல்பாட்டு
பகுதியில்
கிடைக்ககூடிய
மனித
வளம்
முக்கியமானதாகும்.

எல்.எப்.ஊர்விக் அவர்களின் வரைவிலக்கணத்தின்
படி மனிதவள மேலாண்மை என்பது “வணிக
நிறுவனங்களின்
நீண்ட
கால
செயல்பாட்டிற்கு
மனிதவளமே காரணமாக இருக்கிறதே தவிர, சந்தைகள�ோ
அல்லது மூலதனம�ோ, காப்புரிமைகள�ோ அல்லது
உபகரணங்கள�ோ
அல்ல.
ஒரு
நிறுவனத்தின்
ந�ோக்கங்களை திறம்பட மற்றும் செயல்திறன்மிக்க
வகையில் அடைய அந்நிறுவனத்தின் மனிதவளங்களை
மேலாண்மை செய்வதாகும்.”

v.

டேல் ய�ோடர் அவர்களின் கருத்தின்படி மனிதவள
மேலாண்மை 
என்பது
“வேலைவாய்ப்பில் 
மனிதவளத்தின் பயன்பாடு மற்றும் அதன் வளர்ச்சி,
திட்டமிடுதலில்  திறன்மிக்க படிநிலைகள் மற்றும்
பயன்பாட்டினை இயக்குதல் ஆகும்”.

த�ொடர்ச்சியான செயல்பாடு: மனித வளத்தின் மூலம்
ஒரு
நிறுவனம்
நீண்ட
காலம்
இயங்கி
க�ொண்டிருந்தால் அந்நிறுவனத்தில் மனித வளம்
நிர்வகிப்பது
த�ொடர்பான
செயல்பாடுகளும்
த�ொடர்ந்து நீடித்த நிலையில் இருக்கும்.

vi. ம
 ாறும் செயல்பாடு: மனித வள மேலாண்மை மற்ற
உற்பத்தி காரணிகளைப் ப�ோல அல்ல, ஏனெனில்
அவைகள் உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை
க�ொண்டுள்ளன. மேலும் அவற்றை கவனமாகவும்,
விடாமுயற்சியுடனும் கையாளுவதின் மூலம் அதன்
பயன்பாட்டை அதிகரிக்க முடிகிறது.

ஈ.எஃப்.எல். ப்ரெச் அவர்களின் வார்த்தைகளில் 
மனிதவள மேலாண்மை என்பது “நிர்வாக செயல்பாட்டின்
ஒரு பகுதியாகும். மேலும் அவை  ஒரு நிறுவனத்தின்
மனிதக் 
கூறுகளை 
முதன்மையாக 
கருத்தில்கொண்டுள்ளது”.

vii. ஒ
 ருங்கிணைந்த கருவி:
மனித
வளத்தை
நிர்வகிப்பதற்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுவது
கிடைக்கக்கூடிய பணியாளர்களை ஊக்குவித்தல்,
பங்கேற்கச் செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தலாகும்.

பிலிப்போ  அவர்களின் வரைவிலக்கணத்தின் படி
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viii. வ
 ளர்ச்சியின் மீதான கவனம்: மனித வள
மேலாண்மை,
பயிற்சி
மற்றும்
மேம்பாட்டு
திட்டங்களின் மூலம் மனிதவள மேம்பாடு குறித்து
கவனம் செலுத்துகிறது. கிடைக்கப்பெற்ற மனித
வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்தி பயிற்சிகளை
அதிகரிப்பதன் வாயிலாக மனித திறன்கள் பட்டை
தீட்டப்படுகின்றன.
ix. ம
 னித வள மேலாண்மை  அறிவியல்  மற்றும் கலை 
ஆகிய இரண்டுமாக  இருத்தல்: இது ச�ோதனைகள்
மற்றும் உற்றுந�ோக்கல் அடிப்படையிலும் அத்துடன்
திறம்பட
மனித
வளத்தை
கையாள்வதின்
அடிப்படையிலும் இவை அறிவியல் மற்றும் கலை
ஆகிய இரண்டுமாக கருதப்படுகிறது.
x.

 றைகளிற்கிடையிலான இணைப்பு: மனித வளம்
து
மேலாண்மை
சமூகவியல்,
உளவியல்,
ப�ொருளாதாரம் ப�ோன்ற பல்வேறு துறைகளின்
கருத்தாக்கங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்
துறைகளுக்கிடையே
இணைப்பினை
ஏற்படுத்துகிறது.

xi. கண்ணுக்குப் புலப்படாதது: மனித வள மேலாண்மை
என்பது ஒரு கண்ணுக்கு புலனாகாத செயல்பாடு.
இது முடிவுகளால் மட்டுமே அளவிட முடியும்.
xii. பு
 திய உறவு: முன்னதாக பணியாளர் மேலாண்மை
என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் பின்பு அதில்
ஏற்பட்ட உத்வேகமான ப�ோக்கின் காரணமாக
தற்போது மனித வள மேலாண்மை என்று
அழைக்கப்படுகிறது

09.06 ம
 னித வள மேலாண்மையின்
முக்கியத்துவம் Significance of
Human Resource Management

மனித வள மேலாண்மையின் முக்கியத்துவ
த்துவத்தின் பல்வேறு காரணிகள் பின்வருமாறு:

மனித வள மேலாண்மையின் பங்கு யுக்தி என்பது
பெறுதல் செயல்நிலை, பயிற்சி செய்தல், மதிப்பீடு செய்தல்,
பணியாளர்களை ஈடுசெய்தல் மற்றும் த�ொழிலாளர்
உறவு, உடல்நலம், பாதுகாப்பு மற்றும் த�ொலைந�ோக்கு
சம்பந்தமான கவனிப்பு ஆகியவைகள் ஆகும்.

i.

 னித சக்தி தேவைகளை  அடையாளம் காணுதல்:
ம
ஒரு நிறுவனத்தில் மனிதவள தேவைகளைத்
தீர்மானிப்பது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு
முதலீட்டு முறையாகும். செலவுகளை மேம்படுத்த,
நிறுவனத்திற்கு
தேவைப்படும்
நபர்களின்
எண்ணிக்கையை
துல்லியமாக
அடையாளம்
காணப்பட வேண்டும்.

ii.

 ாற்றங்களை  இணைத்துக்கொள்ளல்: மாற்றம்
ம
என்பது எந்த அமைப்பிலும் நிலையானது மற்றும்
இந்த
மாற்றத்தை
நிறுவனத்தில்
திறன்பட
அறிமுகப்படுத்த மனித வள மேலாண்மை ஒரு
முகவராக செயல்பட வேண்டும்.

iii.

 னித சக்தியின் சரியான தேவையை  உறுதி
ம
செய்தல்: மனிதவள மேலாண்மையின் மூலமாக
நிறுவனத்தில் எந்த நேரத்திலும் பணியாளர்கள்
பற்றாக்குறை அல்லது உபரி ஏற்படாதவாறு பார்த்துக்
க�ொள்ள வேண்டும்.
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iv. சரியான வேலைக்கு சரியான நபரை
தேர்ந்தெடுத்தல்: சரியான வேலைக்கு சரியான
தகுதியுடைய நபர்களை மனிதவள மேலாண்மை
உறுதிப்படுத்துவதால், நிறுவனத்தில் குறைதகுதி
அல்லது மிகைதகுதி உடைய பணியாளர்கள்
இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது.
v.

மற்றும்
மேலாளர்களுடன்
நல்ல
உறவு
வைத்திருப்பதன் மூலம் அவர்கள் வேலை செய்யும்
இடத்தில் வசதியாக இருப்பதை உறுதி செய்ய
வேண்டும்.
x.

 றன் மற்றும் அறிவை  மேம்படுத்துதல்: பணியாளர்
தி
திறன் மற்றும் அறிவு மேம்பாடு செயல்பாடுகளை
நிர்வகிப்பதில் மனிதவள மேலாண்மையின் பங்கு
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தாக
இருப்பத�ோடு
மட்டுமில்லாமல் பயிற்சி மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்கள்
மூலம் இன்று வரை இருக்கும் த�ொழில் சார்ந்த
அறிவை பணியாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.

vi. பணியாளர்களின் செயல்திறனை  மதிப்பிடுதல்:
மனித வள மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் மூலம்
குறிப்பட்ட கால இடைவெளிகளில் பணியாளர்களின்
செயல்திறன்களை மதிப்பீடு செய்வதால் நன்கு
பணிபுரிவ�ோரின் திறனை அதிகரிக்கவும், மெதுவாக
பணிபுரிவ�ோர்களை ஊக்கமளிக்கவும் முடிகிறது.
பணியாளர்கள் தங்களின் செயல்திறன் நிலையை
அறிய இது உதவுகிறது.

சாதகமான பணியாளர்
மனப்பான்மையை 
வளர்ப்பதற்கு:
மேலாண்மையை
பற்றி
பணியாளர்களின்
மனப்பான்மை
சாதகமாக
இருக்கும் வகையில் நிறுவனங்கள் ஒரு நல்ல பணிச்
சூழலை உருவாக்க விரும்புகிறது. நிறுவனங்களில்
சச்சரவுகளுக்கான தீர்வு மையம், ஆல�ோசனை
மையம்
மற்றும்
குறைதீர்க்கும்
மையம்
ப�ோன்றவற்றை
ஏற்படுத்துவதன்
மூலமாக
இச்சூழலை அடையலாம்.

xi. கூ
 ட்டு பிரதிநிதித்துவ வாய்ப்புகளை  வழங்க:
பணியாளர்கள் தங்களது பிரச்சனைகளுக்கு கூட்டு
பிரதிநிதித்துவ
அடிப்படையில்
தீர்வு
காண
த�ொழிற்சங்கங்களை
உருவாக்க
மனிதவள
மேலாண்மை பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கிறது.

9.07 ம
 னித வள மேலாண்மையின்
பணிகள் Functions of Human
Resource Management

vii. ப�ோட்டி நன்மைகளை மேம்படுத்துதல்: நிறுவனங்கள்
தகுதிவாய்ந்த
மற்றும்
ப�ோட்டிச்
சூழலை
எதிர்கொள்ளும் பணியாளர்களை க�ொண்டிருந்தால்
மட்டுமே உலகலாளவிய ப�ோட்டிச் சந்தையின்
நன்மையை உண்மையில் பெற முடியும். சிறந்த
செயல்திறன்
க�ொண்ட
பணியாளர்கள்
நிறுவனத்தின்
துரித
வேக
வளர்ச்சியை
அதிகப்படுத்துவார்கள்.சிறந்த
பணியாளர்களுக்கு
ஊக்கத் த�ொகை மற்றும் மேலூதியம் வழங்க: சிறந்த
பணியாளர்களை
அங்கீகரிப்பதிலும்
மற்றும்
அவர்களின் பணியை பாராட்டி சிறப்பிக்கும்
வகையில் அவர்களுக்கு மேலூதியம் மற்றும்
ஊக்கத்தொகை
வழங்குவதிலும்
மனிதவள
மேலாண்மையின்
பங்கு
இருக்கிறது.
இந்த
ஊக்கத்தொகை நிதிசார்ந்து அல்லது நிதிசாராமல்
இருக்கலாம்.

மனித வள மேலாண்மையின்
பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்

பணிக

ளை

மேலாண்மைப் பணிகள்: திட்டமிடுதல், அமைத்ததல்,
இயக்குவித்தல், கட்டுப்படுத்துதல்.
இயக்கப் பணிகள்: திரட்டுதல், அபிவிருத்தி, இழப்பீடு,
தக்க வைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல், நிர்வகிப்பு.

மேலாண்மைப் பணிகள் Managerial Functions
i.

 ட்டமிடுதல்: என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய
தி
வேண்டும்,
யார் செய்ய வேண்டும் என்பதை
முன்கூட்டியே
தீர்மானிப்பது
திட்டமிடுதல்
எனப்படுகிறது. நாம் எங்கே இருக்கிற�ோம், நாம்
எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு இடையில்
உள்ளஇடைவெளியை இணைக்கும் பாலமாக
இருக்கிறது. இது முறையான வணிக செயல்பாட்டிற்கு
உதவுகிறது.
உறுதியான
நோக்கங்கள்,
கொள்கைகள், நடைமுறைகள், விதிகள், உத்திகள்,
செயல் திட்டங்கள் மற்றும் வரவு செலவு திட்டம்
ஆகியவற்றில்
இது
ஈடுபடுகிறது.
சரியான
எண்ணிக்கையில் த�ொழில் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளும் பணியாளர்களின் நிர்வகிப்பு மற்றும்
சரியான நேரத்தில் பணியாளர் க�ொள்கைகள்
வகுக்கப்படுதலை இது உறுதி செய்கிறது.

ii.

 மைத்ததல்: பணியாளர்களிடையே வேலைப்
அ
பகிர்வினை ஏற்படுத்துவது அமைப்பாகும். இது
ஒவ்வொரு பணியாளர்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய

viii. பணியாளர் அர்ப்பணிப்பை தீர்மானித்தல்: மனிதவள
மேலாண்மை நேர்காணல் அல்லது வினாத்தொகுப்பு
வாயிலாக பணியாளர்களுக்கு அவர்களின் பணி
அர்ப்பணிப்பு
நிலையை
தீர்மானிக்கிறது.
பணியாளா;களின் அதிகப்படியான அர்ப்பணிப்பு
நிலை நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கிறது.
இதற்கென ஏற்படுத்தப்பட்ட க�ொள்கைகள் மூலமாக
இப்பணி மேற்கொள்ளப்படலாம்.
ix. சமூகமயமாக்க வலியுறுத்தல்: மனிதர்கள் சமூக
விலங்குகளாக
இருக்கிறார்கள்,
மேலும்
நிறுவனத்தில் அதிகபட்சமாக பங்களிப்பு செய்வதற்கு
ஒத்த வயதுடைய�ோர், துணைநிலையில் உள்ளோர்
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கடமைகள், தேவைபடும் அதிகார ஒப்படைவு மற்றும்
ப�ொறுப்புகளை
ஏற்கும்
வகையில்
ப�ொறுப்புடைமையை வழங்குகிறது.
iii.

iii.

 யக்குவித்தல்:
இ
பணியாளர்கள்
தங்களது
பணியினை சிறப்பாக செய்து முடிக்க அவர்களுக்கு
ஆணைகளும்
குறிப்புகளும்
வழங்குவத�ோடு
வழிகாட்டுதல், ஊக்கமூட்டுதல் மற்றும் மேற்பார்வை
செய்தல் ப�ோன்றவற்றில் இது ஈடுபடுகிறது. இவை
நேர ஆற்றல் மற்றும் பணம் ப�ோன்றவற்றில் ஏற்படும்
வீண்
விரையங்களை
குறைப்பதன்
மூலம்
நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை வெகு விரைவில்
அடைகிறது.

பராமரிப்பு: பணியாளர் திருப்தியுடன் பணியாற்ற,
பணியாளர்
வேலையை
விட்டு
செல்வதை
குறைத்தல், மனித வளத்தை கணக்கில் க�ொள்ளல்,
தணிக்கை மற்றும் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதன்
மூலம் பணியாளர்களை பராமரிப்பதை இச்சொல்
குறிக்கிறது.

கலை ச்சொற்கள்

மனித வளம், பணித்திறன், மேலாண்மை

iv. கட்டுப்படுத்துதல்:
திட்டமிட்டப்படி
பணிகளை
பணியாளர்கள் செய்கிறார்களா என்பதை அறிய
உண்மையான
செயல்பாட்டை
வரையளவு
செய்யப்பட்ட
செயல்
அளவுடன்
ஒப்பிட்டு
வேறுபாட்டிற்கான காரணங்களை கண்டறிந்து
களைவது
கட்டுப்படுத்தலாகும்.
கட்டுப்பாட்டில்
பின்வருபவைகள் அடங்கியுள்ளன. அவையாவன:
வரையளவு
நிர்ணயித்தல்,
நிறுவனத்தின்
செயல்பாடுகளைக் கணக்கிடுதல், உண்மையான
செயல்பாடுகளை
வரையளவு
செய்யப்பட்ட
செயலபாடுகளுடன்
ஒப்பிட்டுப்
பார்த்தல்,
வேற்றுமைகள் இருப்பின் அதற்கான காரணங்களை
கண்டறிந்து அவற்றைக் களைவதற்கான உரிய
நடவடிக்கைகள்
எடுத்தல்.
கண்காணிப்பு,
மேற்பார்வை, அறிக்கைகள், பதிவுகள் மற்றும்
தணிக்கை மூலமே இது சாத்தியமானது.

பயிற்சி, அபிவிருத்தி / வளர்ச்சி, பங்களிப்பு
அமைப்பு, சுழற்சி, முரண்பாடு

எதிர்கால கற்றலுக்கு
 ரம் உத்தரவாதத்தின் மூலம்
த
தரத்தை உறுதிப்படுத்துதல்.

ii.

வேலை திருப்தியை மேம்படுத்த இரண்டு
மேலாண்மை நுட்பங்களை விவரியுங்கள்

iii.

மனித வள திட்டமிடல் அட்டவணை தயாரிக்க

v.

 ரட்டுதல்: வேலை பகுப்பாய்வு, மனித வள
தி
திட்டமிடல், ஆட்சேர்ப்பு, தேர்வு, வேலை வாய்ப்பு,
பணிமாற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு ஆகியவற்றின்
மூலம் மனித வளத்தை ஈர்க்கும் செயலை குறிக்கிறது.

i.

 ளர்ச்சி:
வ
செயல்திறன்
மதிப்பிடுதல்,
பயிற்சி,
செயலதிகாரி வளர்ச்சி, தொழில் திட்டமிடல் மற்றும்
வளர்ச்சி,
நிறுவன
வளர்ச்சி
ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியது அபிவிருத்தியாகும்.

i.

 தியம்: இது வேலை மதிப்பீடு, ஊதியம் மற்றும்
ஊ
சம்பள நிர்வாகம், ஊக்கத்தொகை, மேலூதியம்,
விளிம்பு நலன்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புத்
திட்டங்கள் ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுள்ளது

ii.

i.

பணியின்

iv. ம
 னித
வள
தேவைகளை
முன்கணிப்பிதற்கான வழிகளை ஆராயுங்கள்.

செயல் பணிகள்: Operating Functions
i.

 ருங்கிணைத்தல்:
ஒ
தனிப்பட்ட
விருப்பிற்கும்,
நிறுவன விருப்பிற்கும் இடையே நல்லிணக்கத்தை
ஏற்படுத்தும் ந�ோக்கில் உள்ள செயல்பாடுகளை
இச்சொல் குறிக்கிறது

 னித வள மேலாண்மை மற்றும் அதன்
ம
விளைவுகளின் குறைபாடுகளை மதிப்பீடு
செய்தல்.

நமது சிந்தனைக்கு

 ழியர்களை  தக்கவைத்துக்கொள்ளுதல்: சுகாதார
ஊ
மற்றும் பாதுகாப்பு, நலன், சமூக பாதுகாப்பு, வேலை
திருப்தி மற்றும் வேலையினால் ஏற்படும் வாழ்க்கைத்
தரத்தின் மூலம் இது சாத்தியமாகிறது.

i.

 னித வள மேலாண்மைக்கும் மனித வள
ம
மேம்பாட்டிற்கும்
இடையில்
உள்ள
வேறுபடுகாகளை வகைப்படுத்தி காட்டுக.

ii.

 ாற்று மேலாண்மை
ம
பகுத்தாய்வு செய்க.

iii.

மோதல்
மேலாண்மையில்
உள்ள
பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான வழிகளை
எழுதுங்கள்.

பாதிப்புக்

குறித்து

iv. த�ொழிற்சங்கங்களின் செயல்பாட்டின் மீது
கட்டுப்பாட்டைக்
க�ொண்டிருக்கும்
திட்ட
வழிகளை எழுதுங்கள்.
v.

ப�ோட்டி வரைபடமிடுதல்
தெளிவாக குறிப்பிடவும்.

செயல்முறையை
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II மி்கக குறுகிய விர்ட வினொக்கள்:

�யிற்சி

1. மனித வளத்தின் க்பாருள தருக.
2. மனித வள ்மலாண்்ம என்்றால் என்்ன?
3. மனித வள ்மலாண்்மயின் இயல்புகளில் ஏகதனும்
இரண்டு கூறுக.

I ்சரியொன விர்டரய மதர்நபதடுத்து எழுதவும்:

4. மனித வளத்தின் ்பண்புகளில் ஏகதனும் இரண்்ட
குறிபபிடுக.

1. மனித வளம் என்்பது ஒரு ____________ கசோத்து.
(அ) கண்ணுககு புல்னாகும்
(ஆ) கண்ணுககு புல்னாகா

5. மனித
வள
்படடியலிடுக.

(இ) நி்லயா்ன

III குறுகிய விர்ட வினொக்கள்:

(ஈ)நடபபு.

1. மனித வள ்மலாண்்மயின் வ்ரவிலககணம்
தருக.

2. மனித வள ்மலாண்்ம என்்பது ___________
மற்றும் ___________ஆகும்.

்மலாண்்மயின்

்பணிக்ள

2. மனித வளஙகளின் இயல்புகள யா்வ?
3. மனித வளம் மற்றும் மனித வள ்மலாண்்மககு
இ்ட்ய உளள ்வறு்பாடுகளில் ஏகதனும் இரண்டு
தருக.

(அ) அறிவியல் மற்றும் க்ல
(ஆ) ்காட்பாடு மற்றும் ந்டமு்்ற
(இ) வரலாறு மற்றும் புவியியல்

4. மனித வளத்தின் முககியத்துவம் என்்ன?

(ஈ) ்ம்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இல்்ல.

5. மனித வள ்மலாண்்மயின் ்பணிக்ள கூறுக.

3. திடடமிடல் என்்பது ___________ கசேயல்்பாடு ஆகும்.

IV நீண்்ட விர்ட வினொக்கள்:

(அ) ்தர்நகதடுககப்படட

1. மனித வளத்தின் தனிப்படட அம்சேஙக்ள விளககுக..

(ஆ) ்பரவலா்ன / ஊடுருவலா்ன

2. மனித வள ்மலாண்்மயின் முககியத்துவத்்த
விளககுக.

(இ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும்
(ஈ) ்ம்ல உளள எதுவும் இல்்ல.
4. மனித
வள
்மலாண்்ம
உ்றவி்்ன நிரணயிககி்றது.

3. மனித வள ்மலாண்்மயின்
்பணிக்ள விவரி.

____________

்மலாண்்மப

4. மனித வள ்மலாண்்மயிலிரு்நது மனித வளத்்த
்வறு்படுத்திக காடடுக.

(அ) அக, பு்ற
(ஆ) முதலாளி, கதாழிலாளி

5. மனித வள ்மலாண்்மயின்கசேயல்்பாடடு ்பணிக்ள
விவாதிககவும்.

(இ) உரி்மயாளர, ்வ்லககாரன்
(ஈ) முதல்வர, முகவர.
5. ்பணியாளர சுைற்சி வீதம் என்்பது நிறுவ்னத்தில்
்பணியாளரகளின் நி்ல __________ க்பாழுது
ஏற்்படுகி்றது.
(அ) நிறுவ்னத்திற்குள உள்ள வரும்
(ஆ) நிறுவ்னத்்த விடடு கவளி்ய கசேல்லும்
(இ) சேம்்பளம் பிரச்சே்்னயின்
(ஈ) ்ம்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இல்்ல.

விர்ட்கள்:
1

(ஆ)

2

(அ)

3

(ஆ)

4

(ஆ)

5

(ஆ)
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MANAGEMENT
PROCESS
மனித வள மமலொண்ரம

UNIT
அலகு
4I

10
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

ஆடம்சர்ப்பு
PRINCIPLES
OFமுரற்கள்
MANAGEMENT

இத்்ன இத்னால் இவன்முடிககும் என்்றாய்்நது
அத்்ன அவன்கண் விடல்.
-கு்றள 517
ப�ொருள்

இச்கசேய்ல, இககருவிகளால், இவன் த்டயின்றிச் கசேய்து
முடிககவல்லவன்
என்்ப்த
அரசேன்
தீரமானித்தபி்ற்க
அச்கசேய்லச்
கசேய்து
முடிககும்
க்பாறுப்்ப
அவனிடம்
ஒப்ப்டகக்வண்டும்.

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்

அத்தியொயம் சுருக்கம்

மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
■
■
■
■

ஆட்சேரபபின்
க்பாருள
மற்றும்
வ்ரவிலககணம்
ஆட்சேரபபு கசேயல்மு்்ற
ஆட்சேரபபு
மூலஙகள
/
ஆட்சேரபபு
வழிமு்்றகள
ஆட்சேரபபில் சேமீ்பகால ்்பாககுகள

10.01 ஆடம்சர்ப்பின்ப�ொருள்மற்றும்வரைவிலக்கணம்
10.02 ஆடம்சர்ப்பு �டிநிரல்கள் / ப்சயலமுரற்கள்
10.03 ஆடம்சர்ப்பு மூலங்கள் / ஆடம்சர்ப்பு வழிமுரற்கள்
10.04 ஆடம்சர்ப்பில ்சமீ�்கொல ம�ொககு்கள்

எடவின் பி பிலிப்ம�ொ அவர்்களின் கூற்றுப்�டி
“நிறுவன
்கொலியி்டங்களுககு
திறன்
வொய்நத
மவரலயொட்கரள
மதடி
தூண்டுவதும்
மற்றும்
அவர்்கரள நிறுவனங்களில மவரலககு விண்ணப்பிக்க
ஊககுவிப்�தும் ஆடம்சர்ப்பு ப்சயலமுரற எனப்�டுகிறது.”

10.01 ஆடம்சர்ப்பின் ப�ொருள் மற்றும்
வரைவிலக்கணம் Meaning and
Definiton of Recruitment
ஒரு
நிறுவ்னத்தில்
உளள
்பல்்வறு
்பணியிடஙகளுககு
க்பாருத்தமா்ன
ந்பரக்ளக
்தர்நகதடுககும் ்பணி கசேயல்மு்்ற
ஆட்சேரபபு
எ்னப்படுகி்றது . இது ஒரு நிறுவ்னத்தில் ்வ்லககு
விண்ணபபிகக தகுதியா்ன ந்பரக்ளக கவர்நதிழுககும்
கசேயல் ஆகும். இது ்வ்ல வைஙகு்பவர மற்றும் ்வ்ல
்தடு்பவர இ்ட்ய ஒரு இ்ணபபு ்பாலமாக
கசேயல்்படுகி்றது. இது ்வ்ல ்தடும் தகுதியா்ன
ந்பரக்ள ்வ்லககு விண்ணபபிகக ஊககுவிககி்றது.
பின்்னர க்ப்றப்படட விண்ணப்பஙக்ள நிறுவ்னம்
கூர்நதாய்வு கசேய்து அதிலிரு்நது க்பாருத்தமா்ன ந்பரகள
கதரிவு கசேய்யப்படடு ்தர்நகதடுககப்படுகி்றாரகள.
ஆட்சேரபபுககா்ன
பின்வருமாறு.

வ்ரவிலககணஙகள

ம்டவிட எ டிப்சன்மேொ மற்றும் ஸ்டீ�ன் பி ைொபின்ஸ்
அவர்்களின் வொர்த்ரத்களில ஆடம்சர்ப்பு என்�து
“உண்ரமயொன அலலது எதிர்�ொர்க்கப்�டும் நிறுவன
்கொலியி்டங்களுககு
திறன்
வொய்நத
��ர்்கரள
்கண்்டறிவது.”
ப�ர்கமமன்
மற்றும்
ப்டய்லர்
அவர்்களின்
்கண்மணொட்டத்தில “ஆடம்சர்ப்பு என்�து தகுதி வொய்நத
விண்ணப்�தொைர்்கள் இருககும் இ்டத்ரத அறிவது,
அர்டயொளம் ்கொண்�து மற்றும் ஈர்ககும் ப்சயலமுரற
ஆகும்.”

சில
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ஆட்சேர்ப்புக்கான காரணங்கள்:

vi. தேர்வு செயல்பாட்டிற்கு வழிவகுத்தல்
vii. மதிப்பீடு மற்றும் கட்டுப்பாடு

காலிப்பணியிடங்கள் ஏன் ஏழுகிறது என்பதற்கு
பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவையாவன:
i.

பணியாளரின் ஓய்வு

ii.

பணியாளரின் இறப்பு

iii.

பணியாளரின் வேலை துறப்பு

10.03 ஆட்சேர்ப்பு வளங்கள் / ஆட்சேர்ப்பு
வழிமுறைகள்

iv. பணியாளரின் தகுதியிழப்பு
v.

பணியாளரின் பதவி நீக்கம்

10.02 ஆட்சேர்ப்பின் படிநிலைகள் /
செயல்முறைகள்
Recruitment
Process

ஒரு
நிறுவனம்
தமக்கு
தேவையான
பணியாளார்களை தேர்ந்தெடுக்க இரண்டு வழிகள்
உள்ளன. அவையாவன (i) அக வளங்கள் மற்றும் (ii) புற
வளங்கள். புற வளங்களை மேலும் நேரடி மற்றும்
மறைமுக வளங்கள் என இரண்டு வகைப்படுத்தலாம்.

ஆட்சேர்ப்பின் படிநிலைகள் பின்வருமாறு:
i.

ஆட்சேர்ப்பு திட்டமிடல்

ii.

காலிப்பணியிடங்களை தீர்மானித்தல்

iii.

வளங்களை கண்டறிதல்

அக வளங்கள்: இடமாற்றம், மேம்படுத்துதல், பதவி உயர்வு,
பதவி இறக்கம், பழைய ஊழியர்களின் பரிந்துரை,
வேலை சுழற்சி, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள், சார்ந்தவர்கள்,
முந்தைய விண்ணப்பதாரர்கள், கையகப்படுத்துதல்
மற்றும் சேர்க்கை.

iv. விளம்பரம் குறித்த தகவலை உருவாக்குதல்
v.

ப�ொருத்தமான விளம்பரம் முறையை தேர்ந்தெடுத்தல்
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புற  வளங்கள்:

viii. ஓய்வு பெற்ற  ஊழியர்கள்: ப�ோதிய தகுதி மற்றும்
அனுபவம்
க�ொண்ட
ஓய்வு
பெற்ற
பணியாளர்களைக�ொண்டு
நிறுவனத்தில்
உள்ள
காலியிடங்களை நிரப்பிக் க�ொள்ளலாம்.

நேரடி வளங்கள் - விளம்பரங்கள், பரிந்துரையல்லாத
விண்ணப்பதாரர்கள், நேர்முகத் தேர்வு, வளாக தேர்வு,
தொழிற்சாலை
வாயிலில்
ஆட்சேர்ப்பு,
போட்டி
நிறுவனங்கள் மற்றும் இணையவழி ஆட்சேர்ப்பு.

ix. சார்ந்தவர்கள்: இறந்த பணியாளருக்கு பதிலாக
அவருடைய சட்ட வாரிசு அல்லது அவரை சார்ந்த
ஒருவருக்கு வேலையில் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.

மறைமுக  வளங்கள் - பணியாளர் பரிந்துரை, அரசு /
ப�ொது வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள், வேலைவாய்ப்பு
முகவர்கள், வேலைவாய்ப்பு ஆல�ோசனை மையங்கள்,
த�ொழில்முறை
சங்கங்கள், பதிலாயனுப்புதல், வாய்
வார்த்தை, பணியாளர் ஒப்பந்ததாரர்கள், வேலைவாய்ப்பு
இணையதளங்கள், புறத்திறனீட்டல், மற்றும் புறம்பான
வேட்டை.

x. முந்தைய விண்ணப்பதாரர்கள்: கடந்த காலத்தில்
விளம்பரபடுத்தப்பட்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பித்த
ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத விண்ணப்பதாரர்களின்
பெயர்களை தரவு தளத்திலிருந்து எடுத்து தேவைப்படும்
நேரத்தில் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.
xi. கையகப்படுத்துதல்  மற்றும் ஒன்றிணைப்புகள்: ஒரு
நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தை வாங்கும்பொழுது
அல்லது தன்னுடன் இணைத்துக் க�ொளளும்பொழுது
அங்குள்ள பணியாளர்களை பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.

அக வளங்கள்:
பின்வருபவைகள் ஆட்சேர்ப்பின் அக வளங்களாகும்.
i. இடமாற்றம் ஒரு துறையில் இருக்கும் உபரி
பணியாளர்களை
பற்றாக்குறை
உள்ள
மற்ற
துறைகளுக்கு பணி மாற்றம் செய்வதன் மூலம்
காலிபணியிடங்களுக்கு தேவையான பணியாளர்களை
எளிமையான வழியில் நிரப்பலாம்.

புற  வளங்கள்:
அ. நேரடி வளங்கள் :
i. விளம்பரங்கள்: விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்க
ஏதுவாக நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வேலையின்
தன்மை, காலியிடத்தின் தன்மை, தேவைப்படும் தகுதி
மற்றும்
அனுபவம்,
வழங்கப்படும்
சம்பளம்,
விண்ணப்பிக்கும் முறை, விண்ணப்பிக்க வேண்டிய
காலக்கெடு
ஆகியவற்றைக்
குறிப்பிட்டு
தினசரி
பத்திரிக்கைகள், இதழ்கள் மற்றும் பிற ஊடகங்கள்
வழியாக விளம்பரம் செய்யலாம்.

ii. மேம்படுத்துதல்:
பணியாளர்கள்
கீழ்மட்ட
நிலையிலிருந்து மேல்மட்ட நிலை ந�ோக்கி செல்ல
செயல்திறன் மதிப்பீட்டு முறை உதவுகிறது.
iii. பதவி உயர்வு: பணிமூப்பு மற்றும் தகுதியின்
அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நிறுவன அமைப்பின்
படிநிலையில் உள்ள கீழ்மட்ட நிலையிலிருந்து மேல்மட்ட
நிலைக்கு சென்று பணி புரிய வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.

ii. க�ோரப்படாத விண்ணப்பதாரர்கள்: நிறுவனங்கள்
காலிபணியிடங்கள் குறித்து எவ்வித அறிவிப்பும் செய்யாத
நிலையில் வேலை தேடுவ�ோர் தன்னிச்சையாக வேலை
வேண்டி
விண்ணப்பித்த
விண்ணப்பங்களை
தேவைப்படும் நேரத்தில் நிறுவனம் பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம். இவர்கள் வேறு நிறுவனங்களில் பணி
புரியலாம் அல்லது தேடுவ�ோராக இருக்கலாம்.

iv. பதவி இறக்கம்: பணியில் த�ொடர்ந்து குறைவான
செயல்திறனை
வெளிப்படுத்தும்
பணியாளர்,
செயல்திறனின் முக்கியத்துவத்தை உணரும் வகையில்
அவரை மேல்நிலை பணியிலிருந்து கீழ்நிலை பணிக்கு
மாற்றிவிடுவது பதவி இறக்கம் எனப்படுகிறது.
v. பழைய
ஊழியர்களின் பரிந்துரை:
பழைய
பணியாளர்களை
திருப்திப்படுத்த
அவர்களது
உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களை வேலைக்கு
அமர்த்தலாம்.

iii. நேர்முகத் தேர்வு: வேலை தேடி நிறுவனத்திற்கு
நேரடியாக
வருபவர்களை
நேர்முக
தேர்வின்
மூலமாகவும் பணியமர்த்த முடியும்

vi. வேலை  சுழற்சி: சுழற்சி முறையில் ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபடுவது எப்படி என்பதை
ஒவ்வொரு பணியாளரும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அறிந்திருந்தால், இதனை ஒரு அக வளமாகக்
க�ொண்டு
பணியாளர்கள்
அனைத்து
விதமான
பணிகளை மேற்கொள்ள இயலும்.

iv. வளாக தேர்வு: கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாக
சென்று
நல்ல
கல்வித்
தகுதியுடைய
விண்ணப்பதாரர்களை வளாகத் தேர்வின் மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
v. தொழிற்சாலை  வாயிலில்  ஆட்சேர்ப்பு: பொதுவாக
சாதாரண அல்லது தற்காலிக திறனற்ற ஊழியர்கள் இந்த
வழியின் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுகின்றனர்.

vii. தக்கவைத்தல்: மேலாண்மை விருப்பப்படி, வயது
முதிர்வு
ஓய்வு
பிறகும்
ஓய்வூதியம்
பெறும்
பணியாளர்களை
நிறுவன
தேவைக்கேற்ப
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.

vi. போட்டி நிறுவனங்கள்: உயர் ஊதியம் மற்றும் அதிக
பலன்கள் வழங்குவதன் மூலம் ப�ோட்டி நிறுவனங்களில்
உள்ள திறமையான பணியாளர்களை தம்முடைய
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நிறுவனத்தில் பணியாற்ற ஈர்க்கும் செயல் பணியாளர்
வேட்டை என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு
விற்பனை பிரதிநிதிகள் பட்டய கணக்காளர்கள்
மேலாளர்கள் ஆகிய�ோர்.

இந்தியா மேலாண்மை
அணுகலாம்.

சங்கம்

போன்றவற்றை

vi. பதிலாயனுப்புதல்: ஏற்கனவே ஒரு நிறுவனத்தில்
பணியில் இருப்பவரை குறுகிய கால தீர்விற்கு குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட பணியை மேற்கொள்ள பதிலாய்
நிலையில் நியமித்துக் க�ொள்ளலாம்.

vii. இணையவழி ஆட்சேர்ப்பு: த�ொழில்நுட்பம் மற்றும்
தகவல் த�ொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தின்
காரணமாக நிறுவனங்கள் தாங்கள் எதிர்பார்க்கும்
தகுதியுடைய
பணியாளர்களை
உலகளவில்
இணையத்தின் வாயிலாக பெற முடிகிறது. இது
ஆட்சேர்ப்புக்கான தவிர்க்க முடியாத புற
வள
ஆதாரமாகிவிட்டது.

vii. வாய் வார்த்தை: வேலை வாய்ப்பு பற்றிய
தகவல்களை தங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களுக்கு பகிரும்
நன்மதிப்புள்ள நபர்களிடமிருந்து வேலை தேடுவ�ோர்
த�ொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
viii. பணியாளர்
ஒப்பந்ததாரர்கள்:
நிறுவனங்கள்
ஒப்பந்தக்காரர்கள்
மூலம்
திறமையற்ற
மற்றும்
கைத்தொழிலாளர்களை நியமிக்கின்றன.

ஆ. மறைமுக வளங்கள்:
i. பணியாளர் பரிந்துரை:
தற்போது
இருக்கும்
காலியிடங்களுக்கு
ப�ொருத்தமான
நபர்களை
நிறுவனத்தில் இருக்கும் ஊழியர்கள் பரிந்துரைக்கலாம்.
அந்நபர்கள் அவர்களின் உறவினர்களாகவ�ோ அல்லது
தெரிந்த நபர்களாகவ�ோ இருக்கலாம். பணியாளரின்
நம்பகத்தன்மையின் அடிப்படையில், பரிந்துரைகள்
பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும்.

ix. வேலைவாய்ப்பு இணையதளங்கள்: நிறுவனங்கள்
வேலைவாய்ப்பு இணையதளங்களைப் பயன்படுத்தி
தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் தகுதியுடைய பணியாளர்களை
தேர்வு செய்து காலியிடங்களை பூர்த்தி செய்யலாம்.

10.04 ஆ
 ட ்சே ர் ப் பி ல ்ச மீ பகா ல
ப�ோக்குகள்

ii. அரசு / ப�ொது வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள்:
இவைகள் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு வசதியாக நாடு
முழுவதும் அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு
நிறுவனங்கள் ஆகும். தரவுத் தளத்தின் மூலம்
தேவையான தகவல்களைத் தந்து
வேலை
வழங்குவ�ோர்க்கும், வேலை தேடுவ�ோர்க்கும் இடையில்
உள்ள இடைவெளியை இணைக்கும் ஒரு பாலமாக
செயல்படுகிறது.

நிறுவனங்கள் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான
சமீபத்திய முறைகள் பின்வருமாறு:
புறத்திறனீட்டல்  –
ஆட்சேர்ப்பு
பணியினை
மேற்கொள்ள
சேவைக்
கட்டணம்
வழங்கும்
நிறுவனங்களின் விண்ணப்பங்களை கூர்ந்தாய்வு
செய்து சரியான பணிக்கு சரியான நபரை தேர்தெடுத்து
க�ொடுக்கும் பணியினை புறத்திறனீட்டல் நிறுவனங்கள்
செய்கின்றன.

iii. தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகவர்கள்: உரிமையைத்
தவிர மற்றப்படி அரசு வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்கள்
ப�ோன்றே இதுவும் செயல்படுகிறது. உரிய மற்றும்
தேவையான
தகவல்களைத்
தந்து
வேலை
வழங்குவ�ோரையும்,
வேலை
தேடுவ�ோரையும்
இணைக்கிறது.

pறtறட mலமான ஆேசp ெசயmைற

புறத்திறனீட்டல் மூலமான ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை 

iv. வேலைவாய்ப்பு ஆல�ோசனை மையங்கள்: இந்த
வகையான நிறுவனங்கள் பண அடிப்படையில்
வாடிக்கையாளர் நிறுவனங்களின் சார்பாக ஆட்சேர்ப்பு
பணியினை மேற்கொள்கிறது. வழக்கமாக இந்த
வகையான நிறுவனங்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும்
உயர்மட்ட பணியாளர்கள் த�ொடர்பான தரவுகளை
வழங்கி தாங்கள் அளிக்கும் சேவைக்கு ஆல�ோசனைக்
கட்டணங்கள் வசூலிக்கின்றனர். மேலும் இது ஒரு
புறத்திறனீட்டல் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.
v. த�ொழில்முறை சங்கங்கள்: அதிக திறமை மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப அறிவுள்ள சரியான நபரை தேடும்
நிறுவனங்கள், சிறப்புத் த�ொழில் சங்கங்களான பட்டய
கணக்குகள் நிறுவனம், இந்திய மருத்துவ சங்கம், பயிற்சி
மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம், பொறியியல் சங்கம் மற்றும்

01
02
03

ேதைவகைள
prtெகாத
vளபர & mல
tைரyட / kதாv

04

சrபாத

05

cயvவர சமpp

06

ேநmக ெசயmைற
& கrதp

07

ேதv & p

ெதாடத

புறம்பான திறன் மற்றும் ஆற்றல் க�ொண்ட நபரை
வேட்டையாடுவது
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நிறுவனங்கள் தங்களது ச�ொந்த பணியாளர்களுக்கு
பயிற்சிகள் மற்றும் மேம்பாடுகள் வழங்குவதற்கு பதிலாக
ப�ோட்டி நிறுவனங்களில் உள்ள பணியாளர்களுக்கு நிதி
மற்றும் நிதிசாராத சலுகைகளை கூடுதலாக வழங்கி
அப்பணியாளர்களை கவர்ந்து பணியில் அமர்த்துகிறது.
இது கவர்தல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அல்லது
திறமையானவர்ககளை வேட்டையாடுதல் எனப்படுகிறது

பயிற்சி

I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும்:
1. ஆட்சேர்ப்பு என்பது _____________ அடையாளம்
காண்பதற்கான செயல்முறை ஆகும்.

கலை ச்சொற்கள்

ஆள்தேர்வு	நேர்முகம்	தேர்வுகள்	
மனிதவளமேம்பாடு 	தொழில்கோரப்படாத
தாமகமுன்வந்து விண்ணப்பித்தல் திறன் மற்றும்
ஆற்றல் வேட்டை

(அ)	சரியான வேலைக்கு சரியான நபர்
(ஆ) நன்கு செயலாக்குபவர்	
(இ)	சரியான நபர்
(ஈ)	மேலே குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் இல்லை.

எதிர்கால கற்றலுக்கு
i.

2. ஆட்சேர்ப்பு
என்பது
__________
மற்றும்
__________ க்கு இடையே பாலமாக இருக்குகிறது.

 லைதளங்களில் நான்கு அல்லது ஐந்து
வ
வேலைவாய்ப்பு
இணையதளங்களை
அடையாளம்
காண
மாணவர்களைக்
கேட்கலாம்

ii.

 யாரிப்பு மேலாளர் ஆட்சேர்ப்பிற்கான ஒரு
த
விளம்பரம் எழுதுதல்.

iii.

 ம்மாதிரியான ஆட்சேர்ப்பு பணியினை
எ
புறத்திறனீட்டல் வாயிலாக மேற்கொள்ளலாம்
என்பது பற்றி எழுதுதல்

(அ) வேலை தேடுபவர் மற்றும் வேலை வழங்குநர்
(ஆ) வேலை தேடுபவர் மற்றும் முகவர்
(இ) வேலை வழங்குநர் மற்றும் உரிமையாளர்
(ஈ) உரிமையாளர் மற்றும் வேலைக்காரன்.
3. விளம்பரம் என்பது ஒரு
ஆட்சேர்ப்பு வளமாகும்.

iv. ந
 டுத்தர மற்றும் உயர்மட்ட ஊழியர்களுக்கான
பயிற்சியின் ப�ொருத்தமான வழிமுறைகளை
பரிந்துரை செய்க.

_________________

(அ) அக வளங்கள்	

(ஆ) புற வளங்கள்

(இ) முகவர்		

(ஈ) புறத்திறனீட்டல்

4. பணி மாற்றம் என்பது ஒரு _________________
ஆட்சேர்ப்பு வளமாகும்.

v. நேரம் மற்றும் பணத்தை சேமிக்கும் வகையில்
எதிர்காலஆட்சேர்ப்பு முறைகளை திட்டமிடுக.

(அ) அக வள
(ஆ) புற வள
(இ) புறத்திறனீட்டல்

நமது சிந்தனைக்கு
i.

 ணையதளம் மூலம் ஆட்சேர்ப்பிற்கான
இ
புதிய வழிகளை வடிவமைத்தல்.

ii.

பணி வாழ்க்கை சமநிலையை ஊக்குவிப்பதில்
மனிதவளத் துறை பங்கை மேம்படுத்துதல்.

iii.

(ஈ) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் இல்லை.
5. இணைய வழி ஆட்சேர்ப்பு என்பது ______________
மூலமே சாத்தியம்.

வேலைவாய்ப்பு
அலுவலகங்க
ளில்
பதிவுசெய்வதற்கான
செயல்முறையை
எளிதாக்குதல்.

(அ) கணினி		

(ஆ) இணையம்

(இ) அகன்றவரிசை	

(ஈ) 4 ஜி

விடைகள்:
1

அ

2

அ

3

ஆ

4

அ

5

ஆ

iv. பு
 திய வேலைகள் மற்றும் புதிய வேலை
வாய்ப்புகள் இடையேயான தேடலின் நேர
இடைவெளியை குறைத்தல்.
v.

ப�ொது மற்றும் தனியார் துறை இரண்டிலும்
வேலை வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான
க�ொள்கைகளை உருவாக்குதல்.
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II. குறு வினொக்கள்:
1.

ஆட்சேரபபின் க்பாருள தருக.

2. ்பதவி உயரவு என்்றால் என்்ன?
3. அக வள ஆட்சேரபபின்
நன்்மக்ள கூறுக.
4. வளாக ஆட்சேரபபின்
இரண்்ட குறிபபிடுக.

ஏகதனும்

இரண்டு

அம்சேஙகளில்

ஏகதனும்

5. பு்ற வள ஆட்சேரபபின் நன்்மக்ள ்படடியலிடுஙகள.

III சிறு வினொக்கள்:
1.

ஆட்சேரபபு வ்ரயறு.

2. உள மூல ஆட்சேரபபின் அம்சேஙகள யா்வ?
3. விளம்்பரத்திற்கும்
்காரப்படாத
விண்ணப்பஙகளுககும் இ்ட்ய உளள இரண்டு
்வறு்பாடுகள தருக.
4. ்வ்லவாய்பபு
முககியத்துவம் என்்ன?

இ்ணயதளஙகளின்

5. ஆட்சேரபபுச் கசேயல்்பாடடில் உளள ்படிநி்லக்ள
கூறுக.

IV ப�ரு வினொக்கள்:
1.

ஆட்சேரபபின் ்பல்்வறு மு்்றக்ள விளககுக.

2. பு்ற
வள
விவரியுஙகள.

ஆட்சேரபபின்

முககியத்துவத்்த

3. ஆட்சேரபபி்்ன ்பாதிககும் காரணிக்ள ்பற்றி
விரிவாக விளககுக.
4. ஆட்சேரபபு
காடடுக.

மற்றும்

்தரவி்்ன

்வறு்படுத்திக

5. ஆட்சேரபபின் முககியத்துவம் ்பற்றி விவாதியுஙகள.
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MANAGEMENT
PROCESS
மனித வள மமலொண்ரம

UNIT
அலகு
4I

11
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

�ணியொளர் OF
மதர்நபதடுத்தல
PRINCIPLES
MANAGEMENT

வி்்னககுரி்ம நாடிய பின்்்ற அவ்்ன
அதற்குரிய ்னாகச் கசேயல்.
ப�ொருள்

ஒருவ்்ன ஒரு ்பதவிககு உரியவ்னாக நியமித்த பி்றகுஇ
அப்பதவிககு உரிய கசேயல்க்ள அவ்்ன கசேய்யுமாறு விடடுவிடுக.

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்

அத்தியொயம் சுருக்கம்

மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
இ்நத அத்தியாயத்்தக கற்்றபின் மாணவரகளால்
■
■
■
■
■
■
■
■

கு்றள 518

்தர்நகதடுத்தலின்
க்பாருள
மற்றும்
வ்ரவிலககணம்.
்தர்நகதடுத்தலின் கசேயல் மு்்றககா்ன
நி்லயா்ன ்படிநி்லகள.
்தர்நகதடுத்தல்
கசேயல்
மு்்றயி்்ன
்பாதிககும் காரணிகள
்தர்நகதடுத்தலின் முககியத்துவம்
்தர்நகதடுத்தலும்
ஆள்சேரபபுககும்
இ்ட்யயா்ன ்வறு்பாடுகள
்பணியமரத்தலின்
க்பாருள
மற்றும்
வ்ரவிலககணம்
்பணியமரத்தலின் முககியத்துவம்
்பணியமரத்தல் ்காட்பாடுகள ஆகியவற்்்றத்
கதரி்நது ககாளள இயலும்

11.01

மதர்நபதடுத்தலின்

11.02

மதர்நபதடுத்தல

11.03

மதர்வின் முககியத்துவம்

11.04

மதர்நபதடுத்தல

11.05

�ணியமர்த்தல

11.06

�ணியமர்த்தல முககியத்துவம்

11.07

�ணியமர்த்தலின் ம்கொட�ொடு்கள்

வரைவிலக்கணம்

ப�ொருள்

தீர்மொனிககும் ்கொைணி்கள்
மற்றும்

மற்றும்

�ர்டமுரற்கரள

இர்டமயயொன மவறு�ொடு்கள்

ஆடம்சர்ப்பிற்கு

11.01 மதர்நபதடுத்தலின்
ப�ொருள்
மற்றும் வரைவிலக்கணம்
�ணியொளர் மதர்வு என்�து மி்க எளியது முதல மி்க
சிக்கலொன �ர்டமுரற்கரள உள்ள்டககியது. அரனத்து
அரமப்பு்களொலும் ஒரு மனதொ்க ஏற்றுக ப்கொள்ளப்�ட்ட
மதர்வுமுரற என்�து இதில இலரல. இது �ணியின்
தன்ரம மற்றும் அரமV ப்பு வர்கரய ்சொர்நதுள்ளது.
இது ஒவபவொரு அரமப்பு்களுகம்கற்� பின்�ற்றப்�டுகிறது.
�ணியொளர் மதர்வு �ர்டமுரற விண்ணப்�ம்,
விண்ணப்� �ரிசீலரன, மதர்வு, ம�ர்்கொணல, குறிப்பு
்சரி�ொர்த்தல, உ்டல �ரிம்சொதரன, ப�ொருத்தமொன
அதி்கொரியின் ஒப்புதல மற்றும் பதரிவு ப்சய்யப்�ட்டவரின்
அறிமு்கப் �யிற்சி ம�ொன்ற �லமவறு நிரல்கரள
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உள்ளடக்கியது. ஆனால்  இவ்வனைத்து நிலைகளும்
அனைத்து பணியாளர் தேர்விலும் இருக்க வேண்டிய
அவசியம் இல்லை. குறிப்பிட்ட பணிக்கு சரியான நபரை
தேர்வு செய்வதே பணியாளர் தேர்வின் ந�ோக்கமாதலால் 
அதற்கு தேவையான நிலைகளை மட்டும் பின்பற்றினால் 
ப�ோதுமானது. அனைத்து நிலைகளையும் பின்பற்ற 
வேண்டும் என்ற அவசியம் ஏதுமில்லை.

படத்தில்  குறிப்பிட்ட பல்வேறு படிநிலைகளைக்  
க�ொண்டது.

i.

பெரும்பாலான
ப�ொதுத்துறை 
நிறுவனங்கள்,
அமைச்சகங்கள், தேர்வு வாரியங்கள், தேர்வு குழுக்கள்
மற்றும் தனியார் துறை  நிறுவனங்கள் பணி
விண்ணப்பங்களை அவர்களே அச்சிட்டு அளிப்பர் அல்லது
அவர்களின் வலை  தளங்களில்  இருந்து பதிவிறக்கம்
செய்து க�ொள்ளலாம். சில நேரங்களில் நேர்காணல் 
வளாகத்தில் பணி
அளிப்பவரால்  வழங்கப்பட்ட
படிவங்களை பணி நாடுபவரிடம் வழங்கி அவர் குறித்த 
முழுமையான தகவல்கள் பெறப்படும். தேர்வு செய்பவரால் 
வழங்கப்படும் நிரப்பப்படாத விண்ணப்பம் மூலம்
விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப  பின்னணி, கல்வி தகுதி,
கல்வியில்  தனித்தன்மை, சம்மந்தப்பட்ட பணி த�ொடர்பு,
நிபுணத்துவம், இணை பாடத்திட்ட நடவடிக்கைகள்
ப�ோன்ற தகவல்களை முழுமையாகப் பெறலாம்.

தேர்வு என்பது பணிநாடுவ�ோரை வேறுபடுத்திப்
பார்த்து ஆய்ந்தறிந்து சரியான நபரை உரிய பணிக்கு
அடையாளம் கண்டு அப்பணிக்கு அவரை வெற்றிகரமாக 
பணியமர்த்தும் நிலை  ஆகும். தேர்வு என்பது
விண்ணப்பதாரர்களை  வகைப்படுத்தி பணிக்கு மிகவும்
ப�ொருத்தமானவரை தேர்ந்தெடுப்பதே ஆகும்.

ii.

டேவிட்  மற்றும் ராபின்ஸ் ஆகிய�ோரின் கூற்றுப்படி
‘தேர்வு
என்பது
எந்த  ஒரு
விண்ணப்பதாரர்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் வெற்றிகரமாக பணிபுரிவார் என
தீர்மானிக்கும் ஒரு நிர்வாகரீதியிலான முடிவெடுக்கும்
நிலையே” என்கிறார்.

iii. தேர்வு ச�ோதனை
விண்ணப்பதாரர் பணிக்கு தேவையான கல்வித்
தகுதி மற்றும் அறிவினை பெற்றவரா என உறுதிபடுத்திக் 
க�ொள்ள பல்வேறு தேர்வு ச�ோதனை நடத்தப்படுகிறது.

யாள ேதv mைற nைலக

vணப
vணப பrcலைன

ேதv ேசாதைன

உட பrேசாதைன
kp சrபாத

Final Selecon

விண்ணப்ப பரிசீலனை

பெறப்பட்ட
விண்ணப்பங்களின்
எண்ணிக்கை 
மிகுதியாக உள்ள ப�ோது விண்ணப்பித்த அனைவரையும்
நேர்காணலுக்கு அழைத்து என்பது நடைமுறையில் 
கடினமானது, அச்சூழலில் தேர்வு குழு வயது, பணி
அனுபவ காலம், கல்வி தகுதி, மதிப்பெண், உயர் கல்வி
தகுதி, சாதி, பணி நிபுணத்துவம், பணி த�ொடர்பு ப�ோன்ற 
சில காரணிகள் அடிப்படையில்  சிறுபட்டியல்  தயாரித்து
அவர்களை  மட்டும் நேர்காணல் செய்யலாம். இது
தேவையற்ற பணிச்சுமை  மற்றும் தேர்வு செலவை 
வெகுவாக குறைக்க உதவும்.

டேல் ய�ோடர் அவர்களின் கூற்றுப்படி ‘தேர்வு என்பது
வேலைவாய்ப்பிற்கு
விண்ணப்பிக்கும்
விண்ணப்பதாரர்களை பணி வழங்கப்பட தகுதியானவர்
மற்றும்
தகுதியற்றவர்
என
இருவகையாக 
வகைப்படுத்துவதே” என விளக்குகிறார்.

ப

நிரப்பப்படாத விண்ணப்பம்

01
02

ேநகாண

04

ஒpத

06

ப

03
05
திறன் ச�ோதனை

ஒபத

இச்சோதனை 
விண்ணப்பதாரரின்
ப�ொது
அறிவுத்திறன், பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறன், குறிப்பிட்ட
துறையில்  அவருக்குள்ள  அறிவு, பகுத்தறிவும் திறன்,
நுண்ணறிவு ப�ோன்ற 
திறன்களை ச�ோதிக்க

ஒரு விரிவான தேர்வு நடைமுறை  மேற்கண்ட
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VII. சூழ்நிலைக்கேற்ற தீர்வு காணும் ஆற்றல் தேர்வு

பயன்படுகிறது. இச்சோதனை  குறிப்பிட்ட பணிக்கு ஏற்ற 
ப�ொருத்தமான நபரை தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது.

இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில்  மி கவும் விரும்பத்தக்க
முடிவுகளை  மேற்கொள்ளும் முடிவெடுக்கும் திறன்
விண்ணப்பதாரரிடம் உள்ளதா என அறிய இச்சோதனை 
செய்யப்படுகிறது.

1. உளவியல்தேர்வு

மன�ோபாவச் ச�ோதனை என்பது குறிப்பிட்ட பணிக்கு
விண்ணப்பதாரர் எந்த  அளவிற்கு ப�ொருத்தமானவர்
என்பதை 
அளவிட 
உதவுகிறது.
இச்சோதனை 
பணியாளரின் பன்முகத் திறன்களை  அளவிடவும்
பணியாளரின்
எதிர்கால செயல்திறனை 
முன்கணிக்கவும் பயன்படுகிறது.
இச்சோதனை 
பின்வரும் திறன்களை அளவிட உதவுகிறது.

I.

VIII. மனக்கணிதத் திறன் ஆய்வுத் தேர்வு
கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் ப�ோன்ற 
அடிப்படைக் கணக்கியல் 
திறன்களையும்
விண்ணப்பதாரரின் கணக்கீடு செய்யும் வேகத்தையும்
அளவிட இச்சோதனை பயன்படுகிறது.

எண் திறன் தேர்வு

IX.  ச�ொல் அகராதி ஆய்வுத் தேர்வு

இச்சோதனை பணியாளரின் எண் திறன் மற்றும்
கணித திறனை  அளவிட  உதவுகிறது. மேலும்
எண்ணியல் தகவல்களிலிருந்து முடிவெடுக்கும் திறனை 
பணியாளர் எந்த  அளவிற்கு பெற்றிருக்கிறார் என்பதைச்
ச�ோதிக்கிறது.

II.

பணியாளரின் ம�ொழியியல்  திறன், ஆங்கிலத்தில் 
சரளத்தன்மை  எண்ணங்களுக்கு
இடையேயான
ஒற்றுமைகளை  அங்கீகரிக்கும்
திறன், பணிக்கு
தேவையான ம�ொழியை கையாளுதில் 
விண்ணப்பதாரருக்கு எந்த அளவிற்கு உள்ளது என்பதை 
அளவிட  இச்சோதனை நடத்தப்படுவதாகும்.

வாய்மொழி திறன் தேர்வு

இச்சோதனை எழுத்துப்பூர்வ ஆவணங்களை படித்து
புரிந்து க�ொள்ளுதல்  மற்றும் அதன் அடிப்படையில் 
தீர்மானங்களை 
எடுப்பது ப�ோன்ற 
திறன்கள்
பணியாளரிடம் உள்ளதா  என தீர்மானிக்க உதவும்
ச�ோதனையாகும்.

X. எண் த�ொடர் ஆய்வுத் தேர்வு
எண் த�ொடர் ப�ோக்கை பகுத்தறிதல்  மற்றும் எண்
த�ொடரில் இடையே விடுபட்ட எண்ணை அறிவதுமே இச்
ச�ோதனையாகும்.

III. காரணமறிதல் திறன் தேர்வு

2. சாதனை ஆய்வுத் தேர்வு

இச்சோதனை  சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் திறன்
மற்றும் தர்க்க ரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்யும் திறனை 
அளவிடும் உளவியல்  ரீதியான தேர்வாகும். அனைத்து
சூழலிலும், பழக்கமில்லாத பணி மற்றும் பழக்கமில்லாத
மனிதர்கள் மத்தியிலும் திறன் பட பணிபுரியும் தூண்டல் 
அல்லது உத்வேகம் பணியாளரிடம் உள்ளதா  என
ச�ோதித்தறியும் ச�ோதனையே  தூண்டல் காரணமறிதல் 
ச�ோதனையாகும்.

இது குறிப்பிட்ட துறையில்  விண்ணப்பதாரரின்
அடைவுத் திறனை  அளவிடும் ச�ோதனையாகும். கல்வி
நிறுவனங்களில்  வழக்கமாக நடத்தப்படும் தேர்வுகள்
இச்சோதனை  முறையைச் சார்ந்ததே. இதனை  அறிவுத்
திறன் ச�ோதனை  எனவும் அழைக்கலாம். கற்றல் 
அனுபவத்திற்கு முன்னும், கற்றல் அனுபவத்தின் ப�ோதும்,
அ தன் பிறகும் நடத்தப்படுகிறது. பணிகுறித்த சிறப்பறிவில் 
விண்ணப்பதாரரின் தேர்ச்சி தன்மையை  அறிய
இச்சோதனை நடத்தப்படுகிறது.

IV. ப�ொறியியல் திறன் தேர்வு
இச்சோதனை  ப�ொறியியல்  துறை பணிக்கு
விண்ணப்பித்தவரின்
ப�ொறியியல் கருத்துக்களை 
நடைமுறையில் பயன்படுத்தும் திறனை  அளவிட 
உதவுகிறது.

அ) ஓட்டுனர் பணிக்கு விண்ணப்பித்தவரை வாகனம்
ஓட்டிக்காட்டச் ச�ொல்லுதல்.
ஆ) இசைப்பள்ளி மாணவரை இசைக்கச் ச�ொல்லி
கேட்டல்.

V. விளக்க வரைபட தேர்வு

இ) ஆசிரியர் பணிக்கானவரை பாடம் நடத்திக் காட்டச்
ச�ொல்லி ச�ோதித்தல்.

இச்சோதனை விண்ணப்பித்தவரின் வரைபட புரிதல்,
வடிவங்களின் புரிதல்  மற்றும் வரைபடங்களில்  இருந்து
தீர்மானங்கள் எடுக்கும் திறன் ப�ோன்ற ச�ோதனை 
த�ொடர்பானது ஆகும்.

3. நுண்ணறிவுத் திறன் தேர்வு

நுண்ணறிவுத் திறன் ச�ோதனை  என்பது ஒருவகை 
உளவியல் ரீதியிலான ச�ோதனை ஆகும். இது மூளையின்
சிந்திக்கும் ஆற்றல், மனத்திறன் நுண்ணறிவு (ஐஞ)
ப�ோன்றவற்றை ச�ோதிக்க பயன்படும். நுண்ணறிவு எண்  
என்ற  அளவீட்டால்  இது அளவிடப்படுகிறது. அந்நபரின்
அறிவார்ந்த  திறனை ச�ோதிப்பது இதன் முதன்மை 
ந�ோக்கமாகும்.

VI. உணருதல் திறன் தேர்வு
இச்சோதனை  விண்ணப்பதாரரின் உருவங்கள்,
நிழற்படங்கள் மற்றும் அவற்றைத் த�ொடர்பு படுத்தும்
முறைகளைக் கண்டுபிடித்தல் ப�ோன்றவற்றைக் 
கையாளுதல் மற்றும் ஞாபகப்படுத்திப் பார்த்தல் ப�ோன்ற 
திறன்களை அளவிடுகிறது.
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வந்ததாகும். இதன் ப�ொருள் ‘மற்றவரைக் காணல்’
என்பதாகும். ஸ்காட் என்பவரது கூற்றுப்படி நேர்காணல் 
என்பது ‘இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு
இடையே  நிகழும் குறிப்பிட்ட ந�ோக்கிற்கான கருத்துப்
பரிமாற்றம், வினாக்களுக்கு விடை பகர்தல்  மற்றும்
தகவல் த�ொடர்பாகும’;. தேர்ந்தெடுப்பவர்
மற்றும்
தேர்ந்தெடுக்கப் படுபவர் இருவரும் முகத்திற்கு முகம்
பார்த்து
அறிந்து
உரையாடுவரை
குறிக்கிறது.
நேர்காணல் பல வகைப்படும்.

உளவியல் வயது மற்றும் உண்மை
வயது க�ொண்டு நுண்ணறிவு எண்
கீழ்க்காணும்
சூத்திரத்தால்
கணக்கிடப்படுகிறது.

உளவியல் வயது
நுண்ணறிவு எண் (ஐஞ) ஸ்ரீ -----------ஓ 100
			

உண்மை வயது

4. முடிவெடுக்கும் திறன் ஆய்வுத் தேர்வு
இச்சோதனை விண்ணப்பதாரரின் சூழ்நிலைக்கேற்ப 
முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் காரணப்படுத்தும் திறன்
ப�ோன்றவற்றை ச�ோதிக்க பயன்படுகிறது.

அ. ஆளுமை ஆய்வுத் தேர்வு
இச்சோதனை  விண்ணபதாரரின் அறிவுத்திறன்
சாராத பிற திறன்களான மன�ோநிலை, ஆர்வம், உணர்வு
ரீதியான பிரதிபலிப்பு, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தல்,
உறுதித்தன்மை ப�ோன்ற  திறன்களை ச�ோதிக்க
பயன்படுகிறது. இதில் சரியான விடை, தவறான விடை 
என்று எதுவுமில்லை. இது கீழ்க்காணும் ச�ோதனைகளை 
உள்ளடக்கியது.

i) ஆரம்ப நேர்காணல்
விண்ணப்பதாரர்களின் குறிப்பிட்ட பணிக்கான
ப�ொருத்தப்பாட்டை  அறிய
ஆரம்ப நேர்காணல் 
நடத்தப்படுகிறது.
இது
ஆரம்ப கட்டத்திலேயே 
தேவையற்ற  விண்ணப்பதாரரை, அதாவது பணிக்கான
அடிப்படை  தகுதிகள் அற்ற  விண்ணப்பதாரரை நீக்க
நடத்தப்படுகிறது. இது நேரம், பணிச்சுமை  மற்றும்
செலவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

1. ஆர்வ ஆய்வுத் தேர்வு

இச்சோதனை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரின்
ஆர்வம்
எத்துறையில்  மிகுதியாக  உள்ளது என்பதை  அறிந்து
அத்துறையில்  அவருக்கு மிகுந்த  ஆர்வமுள்ள பணியை 
அவருக்கு ஒதுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. ஆளுமைத்திறன் ஆய்வுத் தேர்வு

ii) வடிவமைக்கப்பட்ட நேர்காணல்

மனிதர்களை  நிர்வகித்து ஆளும் திறன், அதிகாரம்
செலுத்தும் திறன், தன்னம்பிக்கை ப�ோன்ற  ஆளுமைத்
திறன்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரிடம் எந்த  அளவுக்கு
உள்ளது
என்பதை 
இச்சோதனை 
மூலம்
கண்டறியப்படுகிறது.

இது முன் கூட்டியே  திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகிறது.
நேர்காணலில் கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள் முன்
கூட்டியே  தயாரிக்கப்பட்டு
அதன்
அடிப்படையில் 
நடத்தப்படுவது. நேர்காணலில்  விண்ணப்பதாரர் பெற்ற 
மதிப்பெண்கள்
அடிப்படையில் 
தரவரிசைப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

3. செயல் திறன் ஆய்வுத் தேர்வு

செயலாற்றும் வேகத்தினை  அளவிட  இச்சோதனை 
பயன்படுகிறது.

iii) வடிவமைக்கபடாத நேர்காணல்

இது கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்காணலுக்கு
நேர்மாறானது. சுதந்திரமான மற்றும் வெளிப்படையான
பரஸ்பர கருத்துப் பரிமாற்றம் இருக்கும் வகையில் 
நேர்காணல்  சூழல்  இருக்க வேண்டும். இங்கு எதுவும்
முன்கூட்டி திட்டமிடப்படுவதில்லை. நேர்காணலில் 
அப்போதிருக்கும் சூழல், மனநிலை ப�ோன்றவற்றின்
அடிப்படையில் கேள்விகள் அமையும். கேள்விகள்
முன்கூட்டி திட்டமிடப்படுவதில்லை.

4. உளவியல் ஆய்வுத் தேர்வு

இச்சோதனை  விண்ணப்பதாரரது சக  மனிதர்கள்,
சூழ்நிலைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் அவை சார்ந்த 
மனநிலையை 
அளவிடுவதாகும்.
உதாரணமாக  
ஒழுங்குணர்வு கற்றல், மதிப்புக் கற்றல், சமூக 
ப�ொறுப்புணர்வு கற்றல்  ஆகியவை  விண்ணப்பதாரரது
மன�ோநிலையை ச�ோதிக்கப் பயன்படுகிறது.

ஆ நேர்காணல்

iv) ஆழ்ந்த நேர்காணல்

தேர்வு நடவடிக்கையில்  அடுத்த  நிலை நேர்காணல் 
ஆகும். இது ‘வயர்’ எனும் பிரெஞ்ச் வார்த்தையிலிருந்து

இதில் நேர்காணல் செய்யப்படுபவரின் துறை 
த�ொடர்பான ஆழமான, பரந்த  அளவிலான அறிவு
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viii) இணைய வழி நேர்காணல்

ச�ோதனை செய்யப்படுகிறது. அவர் துறையில் அவர் எந்த 
அளவு நிபுணத்துவம் மற்றும் நடைமுறை  அறிவைப்
பெற்றுள்ளார் என அறிய இத்தகைய நேர்காணல் 
செய்யப்படுகிறது.

தகவல் த�ொடர்புத் துறையில்  ஏற்பட்ட பிரமிக்கத்தக்க
த�ொழில்நுட்ப  வளர்ச்சியின்
விளைவாக  இன்று
வலைதளத்தின் மூலம் நேர்காணல் நடைபெறுகிறது.
இது ஒரு வகையான காண�ொளிக்காட்சி நேர்காணல்,
விண்ணப்பதாரர்களிடம் நேரடியாக காண�ொளிக்காட்சி
உரையாடல்; மூலம் நேர்காணல் செய்யப்படுகிறது.
இதன்
மூலம் பணம், நேரம்,
உழைப்பு
மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது.

v) உயர்மட்ட குழு நேர்காணல்

விண்ணப்பதாரரிடம் பலர் அடங்கிய ஒரு குழு
நேர்காணல் செய்தால் அது உயர்மட்ட குழு நேர்காணல் 
ஆகும்.
ப�ொதுவாக  தலைமை  ப�ொறுப்பேற்பவர்,
சம்பந்தப்பட்ட துறையின் நிபுணர்கள், உளவியல் 
நிபுணர்கள்,
சிறுபான்மையினரின்
பிரதிநிதிகள்
இக்குழுவில்  இடம் பெற்றிருப்பர். ஒவ்வொருவரும்
கேள்விகளைக் கேட்ட பதில்  பெற்று அதற்குரிய
மதிப்பெண்களை வழங்குவார்கள். இறுதியாக அனைவர்
வழங்கிய மதிப்பெண்கள் ம�ொத்தமிடப்பட்டு அம்மொத்த 
மதிப்பெண்
அடிப்படையில் 
விண்ணப்பதாரர்கள்
வரிசைப்படுத்தப்படுவார்கள். இத்தகைய நேர்காணலில் 
ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரரும் தனித்தனியே  ஒரு
உயர்மட்ட குழுவின் முன் அமர்ந்து அவர்கள் கேட்கும்
கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பர், உயர் பதவிகளுக்கான
நேர்காணல் 
இவ்வகையில் 
அமைக்கப்படுகிறது.
இம்முறை  ஒரு சார்பற்ற, நடுநிலையான நேர்காணல் 
தேர்வு
முறையை  உறுதிப்படுத்துகிறது
மற்றும்
பணியாளர் தேர்வில் நம்பகத்
தன்மையை 
ஏற்படுத்துகிறது.

ix) குழு நேர்காணல்

விண்ணப்பதாரர்களின்
எண்ணிக்கை 
மிக 
அதிகமாக  உள்ள நேரத்தில், ஒரே சமயத்தில் பலரிடம்
ஒரே கேள்வி கேட்டு அதில் சரியாக பதில்  அளிப்பவரை
தேர்ந்தெடுக்கும் நடவடிக்கை  சுலபமானதாக  இருக்கும்.
ஒரே சமயத்தில் பலரை நேர்காணல் செய்வதே  குழு
நேர்காணல்  ஆகும். இது நேரத்தைச் சேமிக்கிறது. 5
நபர்களிடம் 5 மணி நேரம் செலவிட்டு நேர்காணல் 
செய்வதைக் காட்டிலும் அவர்களை  ஒரே  குழுவாக 
அமர்த்தி ஒரே மணி நேரத்தில் நேர்காணலை முடித்திட 
இயலும். சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பினை 
அளித்து அவர்களை  அதன்மீது   குழு விவாதம் நடத்தச்
ச�ொல்லி க�ோரலாம்.

x) காண�ொலி கலந்துரையாடல் வழி நேர்காணல்

இது ஒரு வகையான காண�ொளிக்காட்சி நேர்காணல்,
விண்ணப்பதாரர்களிடம் நேரடி காண�ொளிக்காட்சி
உரையாடல்  மூலம் நேர்காணல் செய்யப்படுகிறது.
பல்வேறு புவியியல் நிலப்பரப்பில் வ�ௌ;வேறு இடங்களில் 
உள்ளவர்கள் நிறுமத்தை காண�ொளி வாயிலாகத்
த�ொடர்பு க�ொள்கின்றனர். இவ்வகையான நேர்காணல் 
முறையில்  இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட
முனைகளில்  இருந்து காண�ொளி மூலம் நேர்காணல் 
செய்யப்படுகிறது. மேசைக் கணினி, வீட்டுக்  கணினி,
த�ொடுதிரை அலைபேசி அல்லது கையடக்கக் கணினி
ப�ோன்றவற்றின் மூலம் நேர்காணல் நடத்தப்படுகிறது.

vi) மன அழுத்த நேர்காணல்

இவ்வகையான நேர்காணலில் விண்ணப்பதாரரிடம்
வேண்டும் என்றே  மன அழுத்தம் தரும் வகையினை 
கேள்விகள் கேட்கப்படும்,
உணர்ச்சிகளை 
கட்டுப்படுத்துதல்  மற்றும் மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கும்
திறனை ச�ோதிக்க
இத்தகைய நேர்காணல் 
நடத்தப்படுகிறது.
மன
அழுத்த 
சூழ்நிலையில் 
விண்ணப்பதாரர் எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றுகிறார்,
பதிலளிக்கிறார் என்பதை  உற்று ந�ோக்கி அப்பணிக்கு
அவரின் ப�ொருத்தப்பாடு ச�ோதிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும்
விற்பனைப் பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்ட
அமலாக்கம் ப�ோன்ற 
துறைகளில் 
பணியமர்த்தப்படுபவர்களுக்கு
இவ்வகையான
நேர்காணல் நடத்தப்படுகிறது.

உடல் தகுதி சார் தேர்வு ஃ மருத்துவ பரிச�ோதனை

vii) த�ொலைபேசி நேர்காணல்

இம்முறையில் 
விண்ணப்பதாரர் த�ொலைவு
காரணமாக நேர்காணல் நடக்கும் இடத்திற்கு நேரில் வர 
இயலாத ப�ோது இவ்வகையான த�ொடக்க நிலை 
நேர்காணல் நடத்தப்படுகிறது.
இதில் 
விண்ணப்பித்தவர்களின் விவரங்களை த�ொலைபேசி
வழியாகவே  அறியப்பட்டு தேவையற்றவர்கள் ஆரம்ப 
நிலையிலேயே நீக்கப்படுகின்றனர்.

Sound Mind
is in Sound
Body
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பரிச�ோதனை செய்வது பணியாளர் தேர்ந்தெடுத்தல் 
நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் கடைசி நுட்பம் ஆகும்.  
தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறையில்  மிகவும் மதிப்பிக்க
நடவடிக்கை இது ஏனெனில் உடல் சுகாதாரமற்ற நபரால் 
முழுத்திறமையுடன் பணி செய்ய  இயலாது மற்றும்
அவரை நம்பி   முதலீடு செய்யப்பட்ட முதல் த�ொகை 
வீணாகும். மருத்துவ ரீதியாக நல்ல  உடல்  தகுதித்
திறனற்றவர்களால்  தங்களது வேலையை  திறம்படச்
செய்ய  இயலாது. இதனை வேறு வார்த்தைகளில் 
கூறினால் 
மருத்துவ பரிச�ோதனை 
குறிப்பிட்ட
வேலையை செய்யத் தேவையான விண்ணப்பத்தாரரின்
திறனை அது தீர்மானிக்கும்.

அதிகாரிக்கும் ஒப்புதலுக்காக  அனுப்பி வைக்கப்படும்
பட்டியல் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டவுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
விண்ணப்பதாரர்கள்
இறுதி நேர்காணலுக்கு
அழைக்கப்படுவார்.
இறுதி நிலை தேர்ந்தெடுத்தல் 
தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறையில் பல்வேறு
நிலைகளை வெற்றிகரமாக கடந்த  விண்ணப்பத்தாரர்
இறுதி நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவர்.  அவர்களுக்கு
நிறுவனத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு முறைகள்
நிறுவனத்தின் கலாச்சாரம், தனித் த�ொடர்பு முறை, ஆடை 
அணிவதற்கான விதிமுறை, பணி வழங்குபவரின்
எதிர்பார்ப்புகள், பணிசார்ந்த 
மேம்பாட்டிற்கான
வாய்ப்புகள்
மற்றும்
வசதிகளை 
வழங்குதல் 
ப�ோன்றவற்றை பற்றி சுருக்கமாகச் ச�ொல்ல வேண்டும்.
இறுதியாக 
இறுதிநிலை நேர்காணலில் 
பங்கேற்போருக்கு  தங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு
தெளிவு பெறவும், தங்களது ச�ொந்த க�ோரிக்கைகளை 
எடுத்துரைக்கவும் சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும்.

மருத்துவ பரிச�ோதனையின் முக்கிய ந�ோக்கம்

1. சம்பந்தப்பட்ட வேலைக்கான உடல் தகுதி உடையவரா 
என அறிய.
2. புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் பணிநாடுநருக்கு இருக்கும்
த�ொற்று ந�ோய்களிலிருந்து வியாபார  நிறுவனத்தில் 
ஏற்கனவே பணியாற்றும் பணியாளர்களின் உடல் 
நலனை பாதுகாக்க.
3. பணியாளரை பணியமர்த்திய
பின்
ஏற்படும்
அபரிமிதமான மருத்துவ சிகிச்சைக்கான செலவுகளை 
தடுக்க.

பணி ஒப்பந்தம்  
இறுதியான தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறை 
முடிந்தபிறகு சில ஆவணங்களில்  நிறுவனமும் மற்றும்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பணியாளர்களும் கைய�ொப்பம் இட 
வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  வேலைவாய்ப்பு
ஒப்பந்தத்தை  தயாரிப்பது அவசியமாகும்.   ஒப்பந்தத்தில் 
எழுதப்படக்கூடிய விவரங்கள் ஒவ்வொரு பணிக்கும்
தகுந்தாற்போல் வேறுபடும், அதாவது

தேர்வுசெய்யப்பட்டவர் குறித்த  தகவல்  வினவில் 
reference cheak

விண்ணப்பத்தாரரின் உண்மைத் தன்மை  மற்றும்
நம்பகத்தன்மையும் கண்டறிய குறிப்புச் ச�ோதனை 
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.  
விண்ணப்பத்தாரரின்
நன்னடத்தை, ஒழுங்குணர்வு, பண்பு நலன்களை 
அறிவதற்கு அவருடன் த�ொடர்புடைய நபர்களின்
பெயர்களை பட்டியலிடப்பட்டவற்றிலிருந்து
விண்ணப்பத்தாரரின் விவரங்கள் கேட்கப் பெற்று அதன்
அடிப்படையில் தேர்வுக்  குழுவினர் பணியாளர்களை 
தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். பணியாளரை தேர்வு செய்யும்
நிறுவனமே  இதற்கென
தனித்த படிவங்களை 
வழங்கலாம் அல்லது குறிப்புரை அளிப்பவரையே 
விண்ணப்பதாரரின் நன்னடத்தை, பண்புநலன்கள்,
மன�ோநிலை, நடத்தை மற்றும் மதிப்புத் தன்மை குறித்த 
விவரங்களை  விளக்கமாக  எழுத்துப்பூர்வமாக  அளிக்கக் 
க�ோரலாம். அவர்கள் தரும் குறிப்புகள் மற்றும் சிபாரிசுகள்
அடிப்படையில் தேர்வு செய்பவர்கள் முடிவெடுக்கின்றனர்.

1. பணியின் தலைப்பு
2. கடமைகள் மற்றும் ப�ொறுப்புகள்
3. சம்பளம் மற்றும் படிகள், சம்பள உயர்வு
4. வேலை நேரம்
5. பணியில் சேர்ந்த தேதி மற்றும் பணிக் காலத்தை 
கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை
6. பணி விதிகள்
7. குறைதீர் நடைமுறைகள்
8. ஒழுங்குமுறை நடைமுறை 
9.உரிமைகள் த�ொடர்பான சிறப்பு விதிமுறைகள்
மற்றும் நிபந்தனைகள் முதலியன

11.02 பணியாளர்
தேர்ந்தெடுத்தல் 
நடைமுறைகளை  தீர்மானிக்கும்
காரணிகள்

உயர் மட்டமேலாண்மையின் ஒப்புதல் 
தே ர் வு க் கு ழு தேர்ந்தெ டு க ்க ப்ப ட ்ட
விண்ணப்பத்தாரரின் பெயர்களுடன் காத்திருப்;ப�ோரின்
பட்டியலையும் சேர்த்து தேர்வுக்குழு தலைவருக்கும்,
மனித வள இயக்குநருக்கும் மற்றும் முதன்மை செயல் 

பணியாளர்கள் தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறையை 
தீர்மானிக்கும் காரணிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
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11.03 பணித்தேர்வின் முக்கியத்துவம்

பணியின் தன்மை 
பணியாளர் தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறை ஒவ்வொரு
ஆட்சேர்ப்பு முறைக்கும் வேறுபடுகிறது.   உதாரணமாக 
ஒரு வங்கியின் முதன்மை அதிகாரியின் தேர்ந்தெடுத்தல் 
செயல்முறை, இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரியை 
தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறையிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

1. நல்ல திறமை 
சிறந்த தேர்ந்தெடுத்தல் 
முறை பல்வேறு
நடவடிக்கைகளில்  திறம் வாய்ந்த நபர்களை தேர்வு
செய்ய  வகை செய்கிறது. இது நிறுவனத்தின்
உற்பத்திதிறன் மேம்படவும் இலாபம் அதிகரிக்கவும் வழி
செய்கிறது.

விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்கை 
தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறை 
விளம்பரத்தின்
அடிப்படையில் வேலைக்கு
விண்ணப்பித்தோரின்
எண்ணிக்கையை ப�ொறுத்தது.  உதாரணமாக எழுத்தர்
வகை பணி மற்றும் பிற உடல்வகை பணிகளுக்கு அதிக 
எண்ணிக்கையில் 
விண்ணப்பிக்கலாம்.
எனவே 
சுருக்கமான பட்டியல்  தயார் செய்யப்படவேண்டும்.
அதிகமான நபர்கள்
விண்ணப்பித்திருந்தால் 
தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறை  நீளமானதாக  இருக்கும்.
குறைவான நபர்களே  விண்ணப்பித்திருப்பின் தேர்வு
நடைமுறை மிகவும் குறுகியதானதாகவே இருக்கும்.

2. சிறந்த திறன்

குறிப்பிட்ட வேலைக்கு சரியான நபரை
தேர்ந்தெடுத்ததன் காரணமாக அவர்கள் சிறந்த முறையில் 
பணியாற்றி நிறுவனத்தின் இலக்குகளை  எளிதில் 
அடைய முடிகிறது. இதனால் நிறுவனத்தின் ஒட்டு ம�ொத்த 
திறன் உயருகிறது.

3. குறைக்கப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான செலவு

தகுதிவாய்ந்த  தனி நபர், தகுதிவாய்ந்த  அதிகாரத்தை 
பெற்றுள்ளதால்  ஊழியரின் சிறந்த தேர்வு நிச்சயமாக 
பயிற்சி செலவுகளை குறைக்கும். சரியான பதவிக்கு மிகச்
சரியான நபரை தேர்வு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் பணி
நுட்பங்களை எளிதாகவும் விரைவாகவும் புரிந்து க�ொள்ள 
முடியும். நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பல்வேறு நபர்களுக்கு
அவரவரின் தேவைக்கேற்ப பல்வேறு பயிற்சி
திட்டங்களை உருவாக்க முடியும். இதனால் பயிற்சி நேரம்
மற்றும் செலவு குறைகிறது.

தேர்;ந்தெடுத்தல் க�ொள்கை
தேர்ந்தெடுத்தல் க�ொள்கையும் தேர்ந்தெடுத்தல் 
செயல்முறையும் ஒன்றோட�ொன்று நெருங்கிய த�ொடர்பு
உடையவை.  உதாரணமாக சில நிறுவனங்கள் தேர்வு
நடைமுறையில்  அதிகமான படிநிலைகளைப் புகுத்தி
மிகச் சரியான நபர்களை அடையாளம் காணுகின்றனர்.
சில நிறுவனங்கள் நேரடியாக நேர்காணல்  மூலம்
தேர்ந்தெடுத்தல் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி தேர்வு
நடைமுறைகளைச் சுருக்கிவிடுகின்றனர்.

4. குறைக்கப்பட்ட பணிசுழற்சி

விண்ணப்பதாரர்களின் சரியான தேர்வு குறைவான
த�ொழிலாளர் சுழற்சியை ந�ோக்கி செல்கிறது. நிறுவனம்
குறைந்த ஆட்சேர்ப்பு செலவின் மூலம் பயனடையலாம்.

செலவு காரணி திட்டம்
நீண்ட தேர்வு செயல்முறை  அதிக செலவினை 
ஏற்படுத்தும், எனவே  அதிக  உயர் செலவினங்களை 
செய்யமுடியாத
நிறுவனங்கள் தேர்ந்தெடுத்தல் 
நடைமுறையினை  குறைக்க செய்கின்றன.   அதே 
நேரத்தில் நல்ல  நிதிநிலையில்  உள்ள  நிறுவனங்கள்
நீண்ட தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறையினை 
கையாளுகின்றன.

5. வேலையை தூண்டுதல்

சரியான நபரை சரியான வேலைக்குத்
தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அவர்கள் திறம்படப் பணியாற்ற 
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். பணியாளர்கள் தங்களது
திறமை  முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என
உணர்கிறார்கள். அதனால் பணியாளர்கள் தங்களது
பணியில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகிறார்கள்.

கல்வித்தகுதி, அனுபவம் மற்றும் வெளிப்பாடு நிலை 

6. பிற நன்மைகள்

தேர்ந்தெடுத்தல், செயல்முறை வேலைக்கு
தேவையான  கல்வித்தகுதி பணி அனுபவம் மற்றும்
வெளிப்பாடு நிலையினை சார்ந்தது. உதாரணமாக  நிதி
அதிகாரி, ப�ொருளாளர், சட்ட ஆல�ோசகர், வடிவமைப்பாளர்,
கட்டிட கலை  நிபுணர், தலைமை  நிர்வாக  அதிகாரி,
விஞ்ஞானி, தலைவர், ப�ோன்ற  இப்பதவிகளுக்கு
விண்ணப்பிப்பவர்கள் குறைந்த அளவே  இருப்பாhககள்;.  
இதற்கான தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறைகள் உயர்
கல்வித்தகுதி, பணி முன் அனுபவம் மற்றும் சான்றுகளை 
மட்டுமே கருத்தில் க�ொள்ளப்படுவதால் தேர்;ந்தெடுத்தல் 
செயல்முறை எளிதாக இருக்கும்.

விண்ணப்பத்தாரர்கள் முறையான தேர்வு செய்வதால் 
பணிக்கு வராத நிலை  குறைக்கப்படுகிறது. அவர்கள்
தங்கள் வேலையில்  அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள்.
மேலும் பாதுகாப்பு
முன்னெச்சரிக்கைகளை 
முழுமையாகப் பின்பற்றுவதால் பணியிடத்தில்  நிகழும்
விபத்துகள் முழுமையாகக் குறைக்கப்படுகின்றது.
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11.04 தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்
மனிதவள மேலாண்மையில் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு இரண்டுமே முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இவை
இரண்டும் ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்களைப் ப�ோன்றவை. இவை இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை
பின்வரும் அட்டவணையின் மூலம் காணலாம்.
வ.
எண்

ஒப்பிடுவதற்கான
அடிப்படை

ஆட்சேர்ப்பு

தேர்ந்தெடுத்தல்

1.

ப�ொருள்

பணியாளர்களைத்
தேடும்
மற்றும்
அவர்களை வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கத்
தூண்டும் நடவடிக்கையே ஆட்சேர்ப்பு
ஆகும்.

ப�ொருத்தமான
வேலைக்கு
ப�ொருத்தமான விண்ணப்பத்தாரரை
தேர்ந்தெடுத்து
பணி
வழங்குதல்
பணியமர்த்தல் ஆகும்.

2.

அணுகுமுறை

ஆட்சேர்ப்பு என்பது நேர்மறையான
செயல்முறை

ஓர்

தேர்ந்தெடுத்தல்
என்பது
எதிர்மறையான ஓர் அணுகுமுறை

3.

ந�ோக்கம்

காலியாக
உள்ள
பதவிக்கு
விண்ணப்பிப்பதற்கு
அதிக
எ ண் ணி க ் கை யி ல ா ன
விண்ணப்பத்தாரரை அழைப்பது

மிகவும்
ப�ொருத்தமான
விண்ணப்பத்தாரரை தேர்ந்தெடுப்பது
மற்றும் மீதமுள்ளவர்களை நீக்குவது

4.

வரிசை

முதல்படி

இரண்டாம்படி

5.

முறை

சிக்கனமான முறை

செலவு மிகுதியான முறை

6.

ஒப்பந்த உறவு

இது ஒப்பந்த அடிப்படையிலான உறவை
உருவாக்குவதில்லை
காலிப்பணியிடம்
பற்றிய தகவல் த�ொடர்பை உள்ளடக்கியது.

இது
முதலாளி
ஊழியர்களுக்கிடையே
அடிப்படையிலான
உருவாக்குகிறது

7.

செயல்முறை

ஆட்சேர்ப்பு
எளிதானது

மிகவும்

தேர்தெடுத்தல் செயல்முறை மிகவும்
சிரமம் மற்றும் சிக்கலானது

8.

காலம்

காலிப்பணியிடத்தை
அடையாளம்
காட்டுவது மற்றும் அதனை விளம்பரப்
படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. ஆகவே
குறைவான காலம் ப�ோதுமானது.

ஒவ்வொரு
பணியாளரையும்
தேர்ந்தெடுக்க பல்வேறு வகையான
பரிச�ோதனை மற்றும் நேர்காணல்
உள்ளடங்கி இருப்பதால் அதிக காலம்
தேவைப்படுகிறது.

செயல்முறைகள்

11.05 பணியமர்த்தல்

மற்றும்
ஒப்பந்த
உறவை

கூறுவதானால்,
பணியமர்த்தல்
என்பது
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை
வழங்குவதற்கான செயல்முறையாகும்.

ஒரு விண்ணப்பதாரர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர்
பணியமர்த்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான மனித வள
செயல்பாடு ஆகும். அவர்ஃஅவள் குறிப்பிட்ட வேலையில்
பணியமர்த்தப்பட வேண்டும். உண்மையில், சரியான
நபரை சரியான முறையில் சரியான வேலையில்
அமர்த்துவது ஆகும். பணியமர்த்தல் என்பது புதிய
பணியாளர்களை பணியில் நியமித்தல், பதவி உயர்வு,
பணியிட மாறுதல் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள
பணியாளரை பதவி இறக்கம் செய்தல் ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியது.

டேல் ய�ோடரின் கூற்றுப்படி, பணியமர்த்தல் என்பது
‘முடிவு செய்;யப்பட்ட பணியை
ஏற்றுக்கொண்;ட
விண்ணப்பதாரருக்கு செய்ய வேண்டிய பணியினை
ஒதுக்குவதாகும்”

11.06 பணியமர்த்தல் முக்கியத்துவம்
பணியமர்த்தல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது

சரியான நபருக்கு சரியாயன வேலைவாய்ப்பை
அளிக்கும் செயல்முறையே
பணியமர்த்தல் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
வேறு
வார்த்தைகளில்

முக்கியத்துவம்

கீழே

i.

இது ஊழியர் ஒழுங்குணர்வை மேம்படுத்துகிறது

ii.

பணியாளர்
உதவுகிறது.

சுழற்சி

குறைப்பதில்

இது
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iii.

 து ம�ோதல் விகிதங்கள் அல்லது விரும்பப்படாத
இ
நிகழ்வுகளை குறைக்க உதவுகிறது

iv.

 து
இ
பணியாளர்களுக்கும்
வேலைக்கும்
இடையில்
ப�ொருத்தமற்றவைகளை
தவிர்க்கிறது.

v.

 து நிறுவனத்தில் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட
இ
ந�ோக்கங்களின்படி
வேலை
செய்ய
பணியாளர்களுக்கு உதவுகிறது.

vi.

 து ஒரு குறிப்பிட்ட தரவரிசை மற்றும்
இ
ப�ொறுப்புகளை
ஒரு
தனிநபருக்கு
ஒதுக்குவதாகும்.

vii.

பணியமர்த்தப்படும் பணியாளர் புகழ்பெறுவார் என
எதிர்பார்க்க
இயலாது.
அது
அவருக்கு
மிகக்
கடினமானதாகும்.
இந்த காரணத்திற்காக, ஊழியர்
வழக்கமாக ஒரு ஆண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகள்
வரையிலான ஒரு பரிச�ோதனைஃ ச�ோதனை காலத்தில்
பணியமர்த்தப்படுகிறார். ச�ோதனைக் காலம் முடிந்தபின்,
பணியாளர் ஒரு சிறந்த செயல்திறனைக் காண்பித்தால்,
அவர்ஃஅவள் நிறுவனத்தின் ஒரு நிலையான ஊழியராக
பணி உறுதி செய்யப்படுவார்.

எதிர்கால கற்றலுக்கு

 றுகிய கால ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையைத்
கு
தவிர்க்க உதவுகிறது.

1.	தமிழ்நாட்டில்
அரசு
வேலை
வாய்ப்பு
முறைகளை தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்

11.07 பணியமர்த்தலின் க�ோட்பாடுகள்

2.	பல்வேறு வகையான வேலை த�ொடர்பான
வேலை விண்ணப்பம் சேகரிப்பு.

ஒரு ஊழியர் நியமனம் செய்யும்போது பின்வரும்
க�ொள்கைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

3.	திறமையான
மற்றும்
திறமையற்ற
த�ொழிலாளர்கள் பற்றி மாணவர் அறிந்திருக்க
வேண்டும்.

1. முதலில் வேலை, அடுத்து மனிதர்
பணியின் தேவைக்கேற்ப பணியாளர் வேலையில்
அமர்த்தப்பட வேண்டும். வேலைக்கு தேவைப்படும்
விண்ணப்பதாரர் மற்றும் அவரது தகுதியில் எவ்விதமான
சமரசமும் இருக்கக்கூடாது. ‘முதலில் வேலை அடுத்து
மனிதர்” என்பது வேலைவாய்ப்பு க�ொள்கைகளாக
இருக்க வேண்டும்.

4.	வேலை
விண்ணப்பத்தை
விண்ணப்பிக்கவும், நிரப்பவும் மாணவர்கள்
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

நமது சிந்தனைக்கு

2. வேலை வாய்ப்பு

1. உங்கள்
விண்ணப்பமும்
எவ்வாறு தயாரிக்கப்படும்

புதிய ஊழியர்க்கு தகுதிக்கு அதிகமான அல்லது
குறைவான வேலை வழங்கப்படக்கூடாது. தகுதியை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு மனிதர்களுக்கு வேலை
வழங்கப்பட வேண்டும்.

விண்ணப்பமும்

2. ஏதேனும் 5 தேர்வு பேட்டி கேள்வி தருக.
3. மாணவர்கள் முகத்துக்கு முகம் நேர்காணல்
வினா தயாரிக்கவும்

3. விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

4. தேர்ந்தெடுத்த செயல்முறையின் அடையாளம்
காண்க.

பணி
த�ொடர்பாக
பணியிடத்தில்
நிலவும்
விதிமுறைகள் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை
பணியாளர் பரவலாகத் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

5. மாணவர் அருகிலுள்ள அமைப்பைச் சந்தித்து,
தேர்வு நேர்காணலைக் கவனிக்க

4. அபராதங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு
ஊழியர் தவறு செய்தால�ோ அல்லது அவரால்
ஏதேனும் இழப்பு ஏற்பட்டால�ோ அதன் காரணமாக
அவருக்கு வழங்கப்படும் தண்டனை மற்றும் அபராதம்
குறித்த விழிப்புணர்வினை அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

நமது சிந்தனைக்கு
1. நீங்கள் ஒரு வேலை தேட ப�ோகிறீர்கள், உங்கள்
விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்பத்தை எப்படி
தயாரிப்பீர்கள்

5. விசுவாசம் மற்றும் ஒத்துழைப்பு
பணியாளர்களுக்கு
பணியமர்த்தும்
ப�ோது
அவருக்குள்
விசுவாசம்
மற்றும்
ஒத்துழைப்பு
உணர்வினை வளர்க்கும் முயற்சியினை மேற்கொள்ள
வேண்டும். அதன் மூலம் அவர் வேலை மற்றும் நிறுவனம்
குறித்த அவரது ப�ொறுப்புகளை சிறப்பாக உணர்ந்து
க�ொள்ள இயலும்.
பணியமர்த்தல் என்பது எளிதான செயல்முறை அல்ல.
குறிப்பிட்ட பணி மற்றும் பணிச் சூழ்நிலையில் புதிதாகப்

2. ஒரு நேர்காணலில் கலந்து க�ொள்ள கற்பனை
செய்யுங்கள், நேர்காணலுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு
முகம் க�ொடுக்கிறீர்கள்
3. சில
மாணவர்கள்
ஒருங்கிணைத்து ஒரு
விவாதிக்கின்றனர்.

ஒரு
குழுவை
தலைப்பைப் பற்றி
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்்படடி, குறிபபு
்பரி்சோத்்ன

Key Terms

விண்ணப்பம் கவறு்ம, கடட்மககப்படட
்பணியாளர வருவாய்,இடஅமரவு ்வ்லவாய்பபு,
விசுவாசேம்

இடமாற்்றம்
ஆளு்ம

மற்றும்

அ ணு கு மு ் ்ற

இ) ்கடச் குறிபபு, விண்ணப்ப ்படிவம், ்சோத்்ன
மற்றும் ்நரகாணல் மற்றும் உடல் ்பரி்சோத்்ன
ஈ) உடல் ்பரி்சோத்்ன ்பரி்சோத்்ன மற்றும் ்்படடி
விண்ணப்ப கால மற்றும் குறிபபு கா்சோ்ல.

�யிற்சி

7. நிரப்படாத விண்ணப்பத்தி;ன் ்நாககம்
்பற்றிய தகவல்க்ள ்சேகரிப்பதற்காகும்.

I.்சரியொன விர்டரயத் மதர்நபதடு:

அ) நிறுமம்

1. சேரியா்ன மு்்றயிலா்ன ந்பரக்ள இலககாகக
ககாண்ட
ஆட்சேரபபு
மற்றும்
்தர்நகதடுத்தல்
கசேயல்மு்்ற.

இ) வி்னாஃ்நரகாணல் அடடவ்ண

______

ஆ) விண்ணப்பதாரர
ஈ) ்்பாடடியாளரகள
8. ஒரு உளளார்நத தி்ற்்ன கண்டறிய கருவியாக
கசேயல்்படும் ்சோத்்ன அ்டயாளம்

அ) சேரியா்ன ந்பரகள
ஆ) சேரியா்ன ்நரத்தில்

அ) தகுதி ்பரி்சோத்்ன

இ) சேரியா்ன கசேயல்க்ள கசேய்வதற்கு

ஆ) ம்னப்பான்்ம ்பரி்சோத்்ன

ஈ) ்ம்ல உளள அ்்னத்தும்

இ) நிபுணத்துவம் ்பரி்சோத்்ன

2.சேரியா்ன ந்ப்ரத் ்தர்நகதடுககப்படவில்்லகயனில்
மற்றும் ்மற்்பார்வககு கூடுதல் கசேல்வ கசேய்ய
்வண்டியிருககும்
அ) ்பயிற்சி

ஆ) ஆட்சேரபபு

இ) ்வ்லத்தரம்

ஈ) இ்வ எதுவும் இல்்ல

ஈ) உடல் ்பரி்சோத்்ன
9. க்பாருத்தமற்்ற
்வட்பாள்ர
நீககுவதற்கா்ன
கசேயல்மு்்ற _______ அ்ைககப்படுகி்றது.

3. _______ ்வ்ல அ்டயாளம் மற்றும் ஈரப்பதில்
கசேயல்மு்்ற குறிககி்றது என்று குறிககி்றது.
அ) ்தரவு

ஆ) ்பயிற்சி

இ) ஆட்சேரபபு

ஈ) தூண்டுதல்

4. ்தரவு க்பாதுவாக
கருதப்படுகி்றது.

உடல்

ஆ) விண்ணப்ப
்படிவம்
்சோத்்ன
மற்றும்
்நரகாணல் குறிபபு, சீராய்வு மற்றும் உடல்
்பரி்சோத்்ன

்தர்நத்கதடுத்தல் மதிபபீடு
தி்ற்னறிதல்

்சோத்்ன

ஒரு

________

அ) ்தரவு

ஆ) ஆட்சேரபபு

இ) ்நரகாணல்

ஈ) தூண்டுதல்

10. விண்ணப்ப ்பரிசீல்்னயா்னது
அ) ்தர்நகதடுத்தலின் க்டசி நி்ல
ஆ) ்தர்நகதடுத்தலின் முதல் நி்ல
இ) ்தர்நகதடுத்தலின் முன்்றாம் நி்ல

கசேயலாக

அ) ்நரம்்ற

ஆ) எதிரம்்ற

இ) இயற்்க

ஈ) இ்வ ஒன்றும்; இல்்ல

ஈ) இவற்றி;ல் எதுவும் இல்்ல.
11. ்தர்நகதடுத்தல் கசேயல்மு்்றயா்னது
அ) விண்ணப்பதாரரின் இடவ்மபபுககு உதவுகி்றது
ஆ) விண்ணப்பதாரரின் தகுதி்ய தீரமாணிககி்றது

5. ்ப ணி ய ா ள ர க ் ள ் த ர ்ந க த டு ப ்ப தி ல்
பின்வருவ்னவற்றில் எ்வ ்பல்்வறு ்பண்புக்ள
அளவிட ்பயன்்படுகி்றது ்வட்பாளரகள?
அ) உடல் ்பரி்சோத்்ன

இ) ்பணியாள்ர ்பயிற்சிககு தயாராககுதல்
ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்்ல.
12. சேரியா்ன மனித்்ன சேரியா்ன ்வ்லயில் ்வப்பது
என்்பது

ஆ) ்சேககாலஜிககல் கடஸட

அ) ்பயிற்சி

இ) அணுகுமு்்ற கடஸட;

இ) ்பதவி உயரவு

ஈ) நிபுணத்துவம் ்சோத்்னகள

ஆ) ்பணியமரத்தல்
ஈ) மாற்்றம்.

13. தகுதிகான் காலம்
அ) ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டு வ்ர

6. பின்வரும் உத்தரவுகளில் எ்நத ஒரு க்பாதுவா்ன ்தரவு
கசேயல்மு்்ற பின்்பற்்றப்படுகி்றது.

ஆ) ஒ;்னறு முதல் முன்்றாண்டு வ்ர

அ) ஒரு விண்ணப்ப ்படிவம் ்சோத்்ன அல்லது
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இ) இரண்டு ஆண்டு முதல் நான்கு ஆண்டு வரை

IV. பெரு வினாக்கள்:

ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்லை.
14. முதலில் வேலை, அடுத்து மனிதர் என்பது ஒரு
_______ க�ோட்பாடு
அ) ச�ோதனை		

ஆ) நேர்காணல்

இ) பயிற்சி 		

ஈ) பணியமர்த்தல்

விடைகள் :
1. ஈ

2. அ

3. இ

4.ஆ

5.ஆ

6.ஆ

7.ஆ

8.அ

9.ஆ

10.ஆ

11.ஆ

12.ஆ

13.அ

14.ஈ

தேர்ந்தெடுத்தல் என்றால் என்ன?

2.

நேர்காணல் என்றால் என்ன?

3.

நுண்ணறிவு பரிச�ோதனை என்றால் என்ன?

4.

ச�ோதனை குறித்து நீவீர் அறிவது யாது?

5.

தன்விளக்கக் குறிப்பு பற்றி நீவீர் அறிவது யாது?

6.

பணியமர்த்தல் என்றால் என்ன?

1.

மன அழுத்த நேர்காணல் என்றால் என்ன?

2.

கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்காணல் என்றால் என்ன?

3.

தேர்வுச் ச�ோதனையின் வகைகள் யாவை?

4.

அடைவுச் ச�ோதனை குறித்து நீவீர் அறிவது யாது

5.

 ரு பணியாளரின் மருத்துவப் பரிச�ோதனை ஏன்
ஒ
அவசியமாகிறது?

6.

மன�ோபாவச் ச�ோதனை என்றால் என்ன?

7.

உயர்மட்டக் குழு நேர்காணல் ஏன் நடத்தப்படுகிறது?

8.

தேர்வு நேர்காணலின் வகைகளை பட்டியலிடுக.

பல்வேறு வகையான ச�ோதனைகள் சுருக்கமாக
விளக்குக.

2.

பணியாளர்களை
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான
முக்கியமான
நேர்காணலின்
வகைகளை
விளக்குக?

3.

பணியமர்த்தல் க�ொள்கைகளை விளக்குக.

குறிப்பு நூல்கள்
1.

II. குறு வினாக்கள்:
1.

1.

Aswathappa.
K.
Human
Resource
management.
McGraw
Hill
Education(media) private Ltd., New Delhi
2013.

2. Balaji C.D Human Resource Management,
Margham Publications , Chennai, 2018.
3. Sharma R.K and Shashi K.Gupta Business
Organisation and management, Kalyani
Publications New Delhi, 2011.
4. Varma M.M and Aggarwal Personnel
Management and Industrial Relations Manu
Rastogi , New Delhi, 2005.

III. சிறு வினாக்கள்:

5. Bhattacharyya D.K. Human Resource
Development,
Himalaya
Publishing
House,Girgaon, Mumbai, 2012.
6. Sundar K. and Srinivasan J. Elements of
Organisational Behaviour, Vijai Nicole
Imprints Private Limited , Chennai, 2015.

96

12th Commerce Tamil Unit 4.indd 96

28-03-2019 03:47:11

MANAGEMENT
PROCESS
மனித வள மமலொண்ரம

UNIT
அலகு
4I

12
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

�ணியொளர்OF
�யிற்சி
முரற
PRINCIPLES
MANAGEMENT

அன்்பறிவு ்தற்்றம் அவாவின்்ம இ்நநான்கும்
நன்கு்டயான் கட்ட கதறிவு
-- கு்றள 513
ப�ொருள்

அன்பு அறிவு ஐயமில்லாமல் கதளியும் ஆற்்றல் அவா இல்லா்ம
ஆகிய இ்நநான்கு ்பண்புக்ளயும் நி்லயாக உ்டயவ்்னத்
கதளியலாம்.

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்

■
■
■
■
■

12.01

�யிற்சியின்

12.02

�யிற்சி திட்ட வடிவத்தின் �டி்கள்

12.03

�யிற்சியின் முரற்கள்

12.04

�ணிவழி �யிற்சி மற்றும் �ணிவழியற்ற

12.05

�யிற்சியின் �ன்ரம்கள்

மதரவ.

கிர்டககும்

ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்

ஒவகவாரு அ்மபபிற்கும் ்பணிக்ள சி்றப்பா்ன
மு்்றயில் கசேய்திட ்பயிற்சி அளிககப்படட ந்பரகள
்த்வயா்ன ஒன்்றாகும். தகு்நத ்பணிககு தகுதியா்ன
ந்பரக்ள விஞஞா்ன கதாழில் நுணுகக மு்்றயில்
்தரவு கசேய்யப்படட பி்றகு நிரவாகத்தின் அடுத்த கடட
்பணி சேரியா்ன ்பயிற்சிககு ஏற்்பாடு கசேய்தல் ்வண்டும்.
சில ்பணியாளரகள ஏற்க்ன்வ ்வ்லக்ளப்பற்றிய
மு்ந்தய அறி்வப க்பற்றிருகின்்ற்னர, மற்்றவரகளுககு
்வ்லகள
முற்றிலும்
புதியதாக
இருககலாம்.
இருவ்கயா்ன ்பணியாளரகளுககும் ்வ்ல்யப
்பற்றித் கதரி்நதுக ககாளள ்பல்்வறு வ்கயா்ன ்பயிற்சி
்த்வ.

அத்தியொயம் சுருக்கம்
அலலது

12.05.3 வொடிகர்கயொளருககு
�ன்ரம்கள்

்ப யி ற் சி யி ன் க ்ப ா ரு ள ம ற் று ம்
வ்ரவிலககணம்
்பயிற்சியின் ்நாககம் மற்றும் ்த்வ
்பயிற்சியின் ்படிநி்லயி்்ன திடடமிடல்
்பயிற்சியின் மு்்றகள
்பணிவழி மற்றும் ்பணிவழியற்்ற ்பயிற்சி
இவற்றிற்கு இ்ட்யயா்ன ்வறு்பாடுகள
்பயிற்சியின் நன்்மகள ஆகியவற்்்றப
புரி்நது ககாளள முடியும்.

ம�ொக்கம்

கிர்டககும்

�ன்ரம்கள்

மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
■

12.05.2 ஊழியர்்களுககு

�யிற்சி

�யிற்சி இர்டமயயொன மவறு�ொடு

12.05.1 நிறுமதிற்ககு கிர்டககும் �ன்ரம்கள்
12.05.2 வொடிகர்கயொளருககு
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iv. புதிய பணியாளர்களுக்கு விழிப்பூட்டல்;

பயிற்சி என்பது புதிய திறமையை அதிகரிப்பது,
சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான நுணுக்கத்தினை அறிவது
மற்றும் த�ொழில் நுட்ப அறிவு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும்
செயல் ஆகும். பயிற்சி என்பது அவர்களின் நடத்தை
வழிகாட்டி விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகள் பற்றிய
விழிப்புணர்வை தருகிறது.

பயிற்சியின்
மூலம்
புதிய
பணியாளர்கள்,
வேலைமுறைமை, நுட்பங்கள், அறிக்கைகள், பணியில்
பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களை
பயிற்சி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் வேலை செய்யும்
கலாச்சாரம் ப�ோன்றவற்றை கற்றுக் க�ொள்ளலாம்.

பயிற்சி அளித்தல் என்பது கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல்
நடவடிக்கைகள் மூலம் பணியாளர்களுக்கு தேவையான
அறிவுத்திறன்,
திறமை
மற்றும்
மனப்பாங்கு
ஆகியவைகளை அளிப்பதன் மூலம் நிறுவனத்தின்
முதன்மை ந�ோக்கத்தினை அடைவதாகும்.

v. மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
வேலையில் ஈடுபடும்போது பணியினால் ஏற்படும்
பாதிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை குறித்த
விழிப்புணர்வுவினை முறையான பயிற்சியின் மூலம்
பெறுகின்றனர். இது வேலை இடத்தில் பணி
பாதுகாப்பினை மேம்படுத்த மற்றும் விபத்துக்கள் தவிர்க்க
உதவுகிறது.

எட்வின் பிக்  பியுப்போ  கூற்றுப்படி, ‘பயிற்சிக்கு ஒரு
குறிப்பிட்ட வேலையை செய்வதற்கு ஊழியரின்   அறிவு
மற்றும் திறன்களை அதிகரிப்பது”

vi. ஊழியர்களை ஊக்குவித்தல் 

மதிஸ் மற்றும் ஜாங்சன் கூற்றுப்படி, ‘பயிற்சி என்பது
கற்றல் நடைமுறை,இது ஊழியருக்கு திறன்கள்,
கருத்துக்கள், மன�ோபாவங்கள் மற்றும் இலக்குகளை 
அடைய உதவும் அறிவு”.

ஒரு பணியாளர் தன் பதவி திட்டமிடுதலுக்கு ஏற்ப
த�ொடர்ந்து தன் மேம்பாட்டிற்காக தன் பணி பாதையில்
முன்னேறி செல்ல அவசியமாகிறது. மேலும் பயிற்சியானது
அவர்களுக்கு செயலூக்கம் அளிப்பத�ோடு மட்டுமல்லாமல்
நிர்வாகத்தின்
மீதான
அக்கறையையும்
மறு
உணர்வையும் ஊட்டுகிறது.

டேல்  எஸ்பீன் கூற்றுப்படி, “ வரையறுக்கப்பட்ட
ந�ோக்கத்திற்காக  ஊழியர்கள் அறிவு மற்றும் திறனைக் 
கற்றுக் க�ொள்ளும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட செயல்முறை”.

12.01 பயிற்சியின் ந�ோக்கம்
பயிற்சி அவசியம்
பயிற்சியின்
விளக்கப்படுகிறது,

ந�ோக்கம்

அல்லது

vii. அதிக உற்பத்தித்திறன் மற்றும் இலாபங்கள்
சிறந்த பயிற்சியளிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின்பங்களிப்பு
மேலும் திறன்களையும் உத்திகளையும் அளித்து
வேலையினை
கச்சிதமாகவும்,
விரைவாகவும்
முடிப்பதற்கு பயிற்சி முறை உதவுகிறது.

பின்வருமாளு

i. பணியின் தரத்தினை உயர்த்துகிறது

viii. செலவு குறைப்பு

பணியில் கவனம் செலுத்துவதுடன் பயிற்சி ஒரு
குறிப்பிட்ட பணியாளரின் திறனை மேம்படுத்துகிறது.
இது பணியாளரின் பணி தரத்தினை அதிகரிக்க வகை
செய்கிறது.

பயிற்சியளிக்கப்பட்ட
ஊழியர்கள்
வளங்களை
திறமையான
முறையில்
பயன்படுத்தலாம்.
வள
ஆதாரங்களை வீணடிக்க எந்த வாய்ப்புகளும் இல்லை.
எல்லா வசதிகளும் உகந்த அளவில் பயன்படுத்தப்
படுகின்றன.இது செலவு குறைக்க வழி வகுக்கிறது.

ii. பணியாளரின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துதல்
பயிற்சிப் பெற்ற ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையில்
திறன் மிக்கவர்கள் ஊழியர்களின் செயல்திறன்
மேம்பாட்டில் புதிய திறன்களை ஊக்குவிப்பது பயிற்சி
ஆகும்.

ix. குறைந்த மேற்பார்வை  
பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் தங்கள் பணியை
செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து தெளிவு நிலைப்
பெற்றியிருப்பதால்
குறைவான
மேற்பார்வை
ப�ோதுமானது.

iii. வழக்கொழிவுயை தடுக்கிறது
சமீபத்திய த�ொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் நுட்பங்களைப்
பற்றிய கூடுதல் அறிவைக் கற்றுக் க�ொள்ள பயிற்சி
உதவுகிறது. பணியாளர் தற்கால த�ொழில் நுட்பம் மற்றும்
ப�ோக்குடன் புதுப்பிக்கப்படுகிறார். பயிற்சியின் முக்கிய
ந�ோக்கம் பழையனவற்றை ப�ோக்குதல் ஆகும்.

x. சிறந்த ஒத்திசைவு

ஊழியர்கள் புதிய த�ொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் புதிய
மாற்றங்களை த�ொடர்பயிற்சியின் மூலம் தங்களை
மாற்றிக் க�ொள்ள முடிகிறது.
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12.02 பயிற்சி திட்ட வடிவத்தின் படிகள்
அறிவு, திறமை, மற்றும் மன�ோபாவத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கையே
பயிற்சியாகும்.ஒவ்வொரு பயிற்சி திட்டமிடுதலும் பின்வரும் முக்கிய செயல்பாடுகளை க�ொண்டன.
பயிற்சி யாருக்கு அளிக்க வேண்டும்?
பyc t ட
வ வ t
ப க

பyc யாrk
அக ேவ

பyc t ட ைத
நட tவt எேக?

பyc t ட வ வ t ப க

பyc ெபபவ
யா?

பyck
என mைற
பயப தபkறt?

1. பயிற்சி யாருக்கு அளிக்க வேண்டும்?

பycயாள
யா?

பyc nைலy
அளv எனவாக
இrக ேவ?

5. பயிற்சி நிலையின் அளவு என்னவாக  இருக்க
வேண்டும்?

பயிற்சி அளிக்கும் துறை முதன்முதலில் யாருக்கு பயிற்சி
அளிக்க வேண்டும�ோ அப்பணியாளர்கள் தேர்வு செய்து
பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் வேறு விதமாகக்
கூறினால் அது செயல்பாட்டு அளவிலான ஊழியர்கள்
அல்லது மேற்பார்வை அளவிலான ஊழியர்கள் அல்லது
நிர்வாகிகள் நிலைக்கு தேவைப்படுகிறதா என்பதை
அடையாளம் காண வேண்டும்.

பயிற்சியின் அளவை பயிற்சித்திணைகளம் வழங்க
வேண்டும்
பணியாளர்களுக்கு
ப�ொதுவாக
அறிமுகப்பயிற்சி புதிய பணியாளர்களுக்கு வேலையின்
பல்வேறு தன்மைகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை
அளிக்கிறது.இடை நிலை ஊழியாக்ளுக்கு திறன்
மேம்பாட்டு பயிற்சியும் மேல்நிலை பணியாளர்களுக்கு
செயல்பாட்டு செயல்திறன் மேம்படுத்துவதற்கு உயர்மட்ட
பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

2. பயிற்சி பெறுபவர் யார்?
ஒரு வேலையின் திறனை கற்றுக்கொள்ளும் நபரே
பயிறிசி பெறுபவர் ஆவர். பயிற்சி பெறுவர் மனிதவள
மேன்மைத்துறை
அல்லது
மேற்பார்வையாளரின்
பரிந்துறையின் அடிப்படையிலும் தன் சுய ஆர்வத்தின்
அடிப்படையில் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யபடுகிறார்.

6. பயிற்சித் திட்டத்தை நடத்துவது எங்கே?
பயிற்சிக்கான காலம் மற்றும் பயிற்சிக்கான வசதி
மற்றும் காரணிகளின் அடிப்படையில் பயிற்சி திட்ட
வடிவம் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

12.03 பயிற்சியின் முறைகள்

3. பயிற்சியாளர் யார்?

பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க பல்வேறு
முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பயிற்சி முறைகள்
ஒரு அமைப்பிற்கும், மற்றொரு அமைப்பிற்கும் இடையே
மாறுபடுகின்றன.
ஒரு
பயிற்சி
முறையினை
தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு பல்வேறு காரணங்களை
கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். அவைகளாவன, திறன்
தேவை, திறமைக்கான தேவை, பணியாளர்களின்
கல்வித்தகுதி செலவு மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய காலம்
தேவையான ஆழ்ந்த அறிவு, ப�ோன்றவை நடைமுறையில்
நிறுவனங்கள கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்; பின்வரும்
படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு வகையான பயிற்சி
முறைகளை கையாளுகின்றன.

பணியாளருக்குத்திறன்களை ப�ோதித்து பணியை
சிறப்பாக செய்ய தயார் செய்யும் ஒரு நபர் பயிற்றுவிப்பாளர்
ஆவார். பயிற்றுவிப்பவர் என்பவர் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர்
வழிகாட்டல், ஆல�ோசகர், ஆல�ோசகர் கையேடு, குரு,
மேலாளர், கையாளுநர், ஆசிரியர் மற்றும் கல்வியாளர்
ப�ோன்றோர்.

4. பயிற்சிக்கு என்ன முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது?
பயிற்சி முறையில் பல்வேறு முறைகள் உள்ளன.
எனவே நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு ப�ொருத்தமான
முறையை முடிவு செய்ய வேண்டும்.
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பyc mைறக
பyைட பyc

பெவ பyc
vrvைர mைற

01

ப cழc பyc

k கல tைரயாட mைற

02

03

ப அvத பyc

பேக நத mைற

03

04

ெதா பழkந பyc

கrதரk mைற

04

05

k mைற பyc

பyடைத ஒத இடt
பyc

05

01

வகா

02

த பyc

பணியாளர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை
பணி இடத்திலேயே நிவர்த்தி செய்ய இயலும்.

எனது த�ொழிலாளர்கள் தான் என்னுடைய மிக
முக்கிய ச�ொத்தாவார்கள். மாலையில் அவர்கள்
வீடு திரும்பினால் என் நிறுவனம் முழுமையாக
மதிப்பிழப்பதாக அறிகிறேன்-அமெரிக்க (ருளுயு)
மென்பொருள்
உற்பத்தியின்
மையத்தின்
முக்கியமான க�ோடீஸ்வரர்கள் ஒருவர்.

பyc

கv

சாtயமான

ஆதரv

பணிவழி பயிற்சி முறைகள் On the Job Training

பணிவழி பயிற்சி என்பது பணி செய்யும் இடத்திலேயே
பணியாளர்களுக்கு அங்குள்ள மேற்பார்வையாளரால்
(அ) முன் அனுபவம் பெற்றவரால் பணி சார்ந்த ப�ோதனை
அளிக்கப்படுகிறது. இதனை வேறுவிதமாகவும் கூறலாம்.
அதாவது பணியாளர் பணி சார்ந்த விவரங்களை
பணிச்சூழல் மூலம் கற்கிறார். ‘செய்து கற்றல் மற்றும்
சம்பாதிக்கும் ப�ோது கற்றல் என்ற அடிப்படை
க�ோட்பாட்டினை
க�ொண்டது.
பணிவழி
பயிற்சி
ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலத்தில் கற்றுக் க�ொள்ளக்கூடிய
திறன்களை
இறக்குமதி செய்வதற்கு ஏற்றது.
பின்வருவன பணிவழி பயிற்சி முறைகளாகும்.

ஊkvத

அv

பyc
(i)  வழிகாட்டுதல் பயிற்சிமுறை  (Mentoring method)

பயிற்சியளிப்பு (Coaching Method)

வழிகாட்டுதல் பயிற்சி முறையில் ஒரு பணியாளர்
தங்களின் அறிவு மற்றும் அனுபவத்தை பகிர்ந்து
க�ொள்ளும் செயல்முறை ஆகும். இந்த பயிற்சியின்
முக்கியத்துவம்
பயிற்சியின்
மன�ோபாவத்தின்
வளர்ச்சியில் உள்ளது. இது பெரும்பாலும் நிர்வாக
ஊழியர்களுக்காக பயன்படுத்தப் படுகிறது. வழிகாட்டல்
எப்போதும் மூத்த நபர்களால்; செய்யப்படுகிறது அது
ஒன்றுக்கு ஒன்று த�ொடர்பு உள்ளது.

பயிற்சியளிப்பு பயிற்சி முறையில் மேலதிகாரிகள் (அ)
வழிகாட்டிகள் புதிய பணியாளர்களுக்கு பணிக்குத்
தேவையான அறிவு மற்றும் திறவை வழங்குகின்றனர்.
இம்முறையில் மேலதிகாரிகள் தான் ஒரு பயிற்சியாளர்,
வழிகாட்டி
கற்பிப்பவர்
ப�ோல
செயல்படுகிறார்.
இம்முறையின் கீழ் மேலதிகாரிகள் புதிய பணியாளர்கள்
செய்யும்
தவறுகளை
சுட்டி
காட்டி
அவற்றை
களைவதற்கான அறிவுரைகளையும் வழங்கவேண்டும்.
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(ii) பணி சுழற்சி அல்லது வேலை சுழற்சி முறை 	
Job Rotation Method

(iv) த�ொழில் பழகுநர் பயிற்சிமுறை  Apprenticeship
Training Method

இம்முறையில் பயிற்சி பெறும் ஒரு பணியாளர் ஒரே
வேலையை செய்து க�ொண்டிருக்காமல் ஒரு குறிப்பிட்ட
கால இடைவெளியில் ஒரு வேலையிலிருந்து மற்றொரு
வேலைக்கு
மாற்றப்படுகிறார்.
அதாவது
ஒரு
வேலையிலிருந்து மற்றொரு வேலைக்கோ (அ) ஒரு
துறையிலிருந்து மற்றொரு துறைக்கோ குறிப்பிடட
காலத்;திற்கு
பிறகு
மாற்றப்படுபவர்
இதனால்
பணியாளரால் பலதரப்பட்ட பணி அனுபவங்களை
அறிந்து க�ொள்ள முடிகிறது.
The main aim of job rotaon is to
expose the employee to various
inter related jobs.
பயிற்றுவிப்பாளர்
அல்லது
பயிற்சியாளர்
பயிற்றுவிப்பாளராகவ�ோ உயர்ந்த அல்லது மூத்த
த�ொழிலாளியிடமிருந்து
வேலை
அறிவையும்,
திறமையையும் கற்றுக் க�ொள்கிறார். ப�ொதுவாக
மெக்கானிக்ஸ்,
எலெக்ட்ரிசிஸ்,
கைத்தொழில்கள்,
வெல்டர்ஸ்,
ஃபிட்டர்
ப�ோன்ற
த�ொழில்நுட்ப
பயிற்சியாளர்களுக்கு
பயிற்சிக்கான
பயிற்சியளிப்பு
வழங்கப்படுகிறது. இந்த பயிற்சி திட்டத்தின் இந்த காலம்
ஒன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகள்
வரையிலானது
பயிற்சியின் ப�ோது பயிற்சியாளர் உதவித்தொகை
பெறுகிறார்.

JOB ROTATION

(iii) பணி அறிவுறுத்தல்  நுணுக்கமுறை  Job Instruction Techniques (JIT) Method

(v) குழு
 
ஒதுக்கீடுமுறை Committee Assignment

ஒரு குறிப்பிட்ட விவகாரத்தை விசாரிப்பதற்கு ஊழியர்
ஒருவரை நியமிக்கப்படும் ப�ோது அவர்கள் மற்ற
உறுப்பினர்களுக்கும்
குழு
உறுப்பினர்களுக்கும்
நெருக்கமாக
பணியாற்ற
முடியும்
அவர்கள்
முடிவெடுப்பதில் ஈடுபடுவதன் மூலமும் பங்கு பெறுவதன்
மூலமும் அதிக அறிவைப் பெறுகிறார்கள்.

இந்த முறையில், ஒரு பயிற்சியாளராக பணிபுரிபவர்
தனது வேலையை மற்றும் அதன் ந�ோக்கத்தை எவ்வாறு
செய்வது என்பது குறித்து ஒரு ஊழியருக்கு சில
அறிவுறுத்தல்களை அளிக்கிறார்.
ஆங்கிலத்தில் உள்ள படத்தினை இணைக்கவும்
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(vi) ஆய்வின் கீழ் பயிற்சிமுறை 
Understudy/Internship Training Method

மேலாளர் அல்லது இயக்குநர்; ப�ோல எண்ணி ஒரு
மேலதிகாரி தன் கீழ் பணியாளருக்கு பயிற்சி அளிக்கிறார்.
தினசரி பிரச்சனைகளைக் கையாளுவதில் பங்கேற்பதன்
மூலம் அனுபவமும, உற்றுந�ோக்குதல் செய்தலையும்;
கீழ்படிபவர்கள்
கற்றுக்
க�ொள்ளலாம்.
முழு
ப�ொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் ஏற்றுக் க�ொள்வதற்கு
கீழ்நிலை பணியாளர்களை தயார் செய்வது, ஆய்வின்
கீழ் பயிற்சிமுறையாகும்.

(ii) குழு கலந்துரையாடல் முறை 
Group Discussion Method

ேவைலவாp
நைடmைறy

அபவ

க ற

ெவ

பணி வழியற்ற பயிற்சி முறைகள் Off the Job
Training

மக்கள் குழு பங்கேற்க மற்றும் குறிப்பிட்ட ப�ொருள்
அல்லது ஒரு தலைப்பை விவாதிக்க இந்த முறையின் கீழ்
பங்கேற்பாளர்கள்
பல்வேறு
குழுக்களாக
பிரிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒரு
குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை விவாதிக்கும்.
ஒவ்வொரு
குழுவும் தங்கள் குழுவுடன் ஆழமான விவாதத்திற்கு
பிறகு தீர்வை தயார் செய்ய வேண்டும்.

பணிவழியற்ற
பயிற்சி
முறை
என்பது
த�ொழிலாளர்கள்ஃ ஊழியர்களிடம் உண்மையான
பணிநிலையத்திலிருந்து வேலை பாடம் கற்றுக்
க�ொள்வதற்கான
பயிற்சி முறையாகும்.
வேறு
வார்த்தைகளில்
ச�ொல்வதானால்,
உங்களுடைய
சாதாரண
வேலைப்பாடுகளிலிருந்து
பயிற்சி
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

உறுப்பினர்கள்
இறுதியாக
குழுத்தலைவர்
பார்வையாளர்களுக்கு தீர்வு வழங்க வேண்டும்.
விவாதிக்கப்படும்
மற்ற
குழுக்களால்
என்ன
விவாதிக்கப்பட்டன. மாறுபட்ட பார்வை புள்ளிகளைக்
கேட்ட பிறகு, நடுவர் இறுதி தீர்வு வழங்குவார்.

மேலும் பணிவழியற்ற பயிற்சி என்பது குறிப்பிட்ட
வேலை இடத்திற்கு அருகே இருக்கும் பயிற்சி
ந�ோக்கத்திற்காக குறிப்பாக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் இதில்
த�ொழிலாளர்கள்
திறன்களைக்
கற்றுக்
க�ொள்ள
வேண்டும் மற்றும் தேவையான கருவிகள் மற்றும்
உத்திகளைக்
க�ொண்டு
பெற
வேண்டும்.
இப்பணிவழியற்ற பயிற்சியின் பல்வேறு முறைகள்
பின்வரும் பத்திகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

(iii) சூழ்நிலை ஆய்வு முறை Case Study Method

(i) விரிவுரை முறைLecture Method

இந்த
முறையின்
கீழ்
பயிற்றுவிப்பாளர்கள்
கருத்துக்கள், க�ோட்பாடுகள் மற்றும் அறிவுரைகளைப்
பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றைப் பற்றி கல்வி கற்கின்றனர்.
கல்லூரிகள்,
பல்கலைகழகங்கள்,
ஆல�ோசனை
மையங்கள், நிறுவனங்கள், உற்பத்தி நிறுவனங்கள்,
சங்கங்கள் முதலியவற்றிலிருந்து
பயிற்சியாளர்கள்
தேர்வு செய்யப் படுகிறார்கள். பயிற்சியாளரின் பேச்சுத்
திறமையாலும்
மற்றும்
காணல்
கேட்டல்
உபகரணங்களாலும் பயிற்சி அளிக்கின்றனர்.
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ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் தீர்வினை கண்டுபிடிக்க
பயிற்சி பெறுபவர்களின் ஆர்வத்தினை தூண்டுகிறது.
அவர்களால் தங்களுடைய கருத்தியல் அறிவினையும்,
செய்முறை
அறிவினையும்,
பயன்படுத்தி
பிரச்சனைகளுக்கு
தீர்வினை
அளிக்கின்றனர்.
இம்முறையில் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே தீர்வினை மட்டும்
அளிக்காமல்
பயிற்சி
பெறுபவர்களின்
பல்வேறு
க�ோணத்தில் மாறுபட்டு அமையும்.
சுருக்கமாக
ச�ொன்னால் சூழ்நிலை ஆய்வுமுறை பங்கேற்பாளர்களின்
அறிவை பயன்படுத்தும் முறையாகும்.

இம்முறையில் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட
தலைப்பினை பயிற்றுநர்கள் ஒதுக்கீடு செய்வார்.
அவ்வாறு ஒதுக்கீடு பெற்ற தலைப்பினை விரைவுரை
முறையில�ோ அல்லது ஒலிஒளிக் காட்சி உதவிகள்
மூலமாகவ�ோ தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அவ்வாறு
சமர்ப்பிக்கும்
தலைப்பின்
கருத்தில்
ஏற்படும்
சந்தேகங்களை பயிற்சி அளிப்பவருக்கு பயிற்சி பெறுபவர்
விளக்க வேண்டும். இறுதியாக பயிற்சி அளிப்பவரின்
அனுபவ
அறிவு
மற்றும்
பயிற்சி
பெறுபவரின்
விளக்கத்தையும் சேர்த்து தெளிவாக விவரிப்பார்.

பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இந்த முறையில் பதவியின்
சூழ்நிலையை அல்லது பதவியில் நியமிக்கப்பட்ட
பாத்திரத்தை விளக்குவார். அவர்கள் எந்த ஒத்திகையும்
இல்லாமல் ஒதுக்கப்படும் பாத்திரங்கள் செயல்பட
வேண்டும். முன் தயாரிக்கப்பட்ட உரையாடல்கள் எதுவும்
இல்லை.
எனவே அவர்கள் எந்த வகையிலும்
பங்கேற்காமல் பங்கு வகிக்க வேண்டும். உதாரணமாக
வாடிக்கையாளர் மற்றும் விற்பனையாளர், மேலாண்மை
மற்றும் த�ொழிற்சங்க தலைவர், ஃப�ோர்மேன் மற்றும்
த�ொழிலாளி ஆகியவற்றின் பங்கு பயிற்சி அமர்வுகளில்
விளையாடலாம். விளையாடிய பங்களிப்பை கவனித்த
பிறகு நடுவர் நியமிக்கப்டட்ட பாத்திரங்களுக்கு அவரது
கருத்துக்களை அளிக்கிறார்.

வழக்கமாக பணிபுரியும் இடத்தை விட்டுவிட்டு வேறு ஒரு
இடத்திற்கு பணியாளர்கள் குழுவாக சேர்ந்து பயணித்து,
சென்ற இடத்தில் இருக்கும் த�ொழில் வல்லுநர்களிடம்
விளக்கம் கேட்டு தங்களது திறனை வளர்த்துக்
க�ொள்வதே புலப்பயணம் முறை சார்ந்த பயிற்சி
எனப்படும்.

(iv) பங்கேற்று நடித்தல் Role Play Method

(vi) புலம் பயணம் முறை Field Trip Method

(vii) பணியிடத்தை ஒத்தஇடத்தில் பயிற்சி முறை 
Vestibule Training Method

(v) கருத்தரங்கு மாநாட்டு முறை 
Seminar/Conference Method
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(ix) செயல்விளக்க பயிற்சி முறை  Demonstration
Training Method

பயிற்சி
ந�ோக்கத்திற்காக
செயற்கையாக
உருவாக்கப்படும் உண்மையான வேலை சூழலைப்
ப�ோல
ஊழியர்களுக்கு
பயிற்சியளிக்கும்
முறை
த�ொழிற்சாலைக்குள் பயிற்சி முறை எனப்படுகிறது. இந்த
வகையான
பயிற்சி
அளிப்பதன்
மூலமாக
த�ொழிற்சாலையில் உள்ள இயந்திரங்களுக்கு எவ்வித
சேதாரமும் இழப்பும் ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும்.
ஓட்டுனர்கள்;, விமானிகள்;, விண்வெளி விஞ்ஞானிகள்
ப�ோன்றோருக்கு இப்பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.

(viii) மின்னணு கற்றல் முறை E-learning Method

இந்த முறை ஏதாவது வேலையை எப்படி செய்வது
என்பது பற்றிய ஒரு காட்சி ஆகும். உதாரணங்களைய�ோ,
ச�ோதனைய�ோ பயன்படுத்துவதன் மூலம் தெளிவான
அல்லது தெளிவுப்படுத்துவதன் மூலம�ோ அல்லது
ஆதாரத்தால�ோ காண்பித்தல் ஒரு உதாரணமாக
பயிற்சியாளர் எப்படி பயிற்சி செய்யலாம் அல்லது எவ்வாறு
வேலை செய்வது என்பதைக் காட்டுகிறது.

இ-கற

(x) திட்டமிடப்பட்ட அறிவுறுத்தல் முறை Programmed
Instruction Method
இது ஒரு கணினி சார்ந்த பயிற்சி ஆகும். இதில்
நினைவாற்றல் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. இது
திறமையான மற்றும் சிறந்த கற்றல் முறையை
பங்கேற்பாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. பயிற்சியின் அடுத்த
நிலைக்கு செல்ல பங்கேற்பாளர்கள் சரியான பதிலை
க�ொடுக்க வேண்டும். இந்த முறை பயிற்சியின் வேகம்
மற்றும்
திறன்
ஆகியவற்றை
பயிற்றுவிக்கிறது.
மறந்துவிட்டால், பயிற்சி த�ோல்வியுற்றால், தகவல் மறந்து
விடக்கூடாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்கள்
கற்றறிருந்த தகவல்களை அவர்கள் மீண்டும் அசல்
தகவல்களுக்கு திரும்பி செல்லவேண்டும். திட்டமிட்ட
அறிவுறுத்தல்கள் அச்சிடப்பட்ட படிவமாகும். அதாவது
புத்தகம், அட்டவணை, ஊடுருவும் காண�ொளி, மற்றும் பிற
வடிவங்கள் ஆகும்.

மின்னணு கற்றல் முறை என்பது பாரம்பரிய பயிற்சி
வகுப்பறையில் அல்லது அலுவலகத்தில் த�ொழில்நுட்ப
செயல்முறையை பயன்படுத்துவதாகும்.
அலுவலகம் மின்னணு கற்றல் கூட பெரும்பாலும்
இணையவழி
கற்றல்
அல்லது
வலை
பக்க
அடிப்படையிலான பயிற்சியை குறிக்கிறது.
கல்வி வளங்கள் அபிவிருத்தி விநிய�ோகம் மற்றும்
விரிவாக்கத்திற்கான இணைய மற்றும் த�ொடர்புடைய
த�ொழில்நுட்பங்களின்
பயன்பாடு
வலை
அடிப்படையிலான
பயிற்சியானது
எங்கும்
எந்த
நேரத்திலும் இணையத் தளத்தில் கடந்து செல்ல முடியும்.

மேலே கூறப்பட்டுள்ள பயிற்சி முறைகளை தவிர
பல்வகையான மேம்பட்ட முறைகளை உயர்நிலை
படிப்பில் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படும்.
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12.04 பணிவழி பயிற்சி மற்றும் பணிவழியற்ற பயிற்சி இடையேயான வேறுபாடு
இரண்டு வகையான பயிற்சி முறைகளுக்கு
அட்டவணையில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வ.
எண்.

ஒப்பிடுவதற்கான
அடிப்படை

1.

இடையேயான

பெரும்பான்மையான

பணியிடத்திய பயிற்சி அ

வேறுபாடுகள்

பின்வரும்

பணியிடத்திய பயிற்சி

பணி வழியற்ற அ
பணியிடமற்ற பயிற்சி

விளக்கம்

பணியாளர் உண்மையான வேலை
சூழலில் வேலையை புரிந்து க�ொள்கிறார்.

பணியாளர் பணிச் சூழலுக்கு வெளியே
பயிற்சியை பெறுகிறார்.

2.

செலவு

செலவு குறைவான முறை

செலவு அதிகமான முறை அதாவது
தனிதனிப் பயிற்சி அறைகள் தனித்திறன்
பெற்றவர்கள்,வளங்கள் மற்றும் காண�ொளி
ப�ோன்ற வளங்கள் தேவைப்படுகிறது.

3.

இடம்

வேலை
இடத்திலேயே
அளிக்கப்படுகிறது

4.

ப�ொருத்தம்

உற்பத்தி
செய்யும்
ப�ொருத்தமான முறை

5.

அணுகுமுறை

நடைமுறை அணுகுமுறை

க�ோட்பாடு அணுகுமுறை

6.

க�ோட்பாடு

நிறைவேற்றல் மூலம் கற்றல்

அறிவைப் பெறுவதன் மூலம் கற்றல்

7.

கற்றல்

அறிவைப் பெறுவதன் மூலம் கற்றல்

அனுபவத்தின் மூலம் கற்றல்

8.

த�ொடர்பு

பயிற்சி மிகவும், ப�ொருத்தமானது மற்றும்
நடைமுறையில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும்
தேவையான தேவைகளை கையாளுதல்

ஒரே
நேரத்தில்
பணியாளர்களின்
குழுக்களுடன் மிக எளிதாக த�ொடர்பை
ஏற்படுத்த முடியும்.

9.

பணி பாதிப்பு

எந்திரங்களின் சத்தம் மூலம் பணிவழி
பயிற்சியில் பணி திசை திரும்பக்கூடிய
வாய்ப்பு அதிகம்

பணி இடங்களுக்கு வெளியே
அளிக்கப்படுவதால்
பயிற்சி
திருப்பலுக்கு வாய்ப்பில்லை.

10.

முறைகள்

பயிற்சி அமைப்பு, பணிச்சுழற்சி, பணி
அறிவுறுத்தல், த�ொழிற் பயிற்சி குழுச்
செயல்கள் பணி அறிவுறுத்தல், நுணுக்கம்,
ஆய்வுகள் கீழ் பயிற்சி முதலியன

விரிவுரைமுறை, குழு கலந்துரையாடல்
முறை,சூழ்நிலை ஆய்வுமுறை, கருத்தரங்கு
முறை, பங்கு

பயிற்சி

அமைப்புகளுக்கு

12.05 பயிற்சியின் நன்மைகள் Benefits
of Training

வேலை இடத்திற்கு
அளிக்கப்படுகிறது

வெளியே

பயிற்சி

உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கு ப�ொருத்தமற்ற
முறை, இது மேலாண்மை செய்யும
நிறுவனங்களுக்கு ப�ொருத்தமான முறை

பயிற்சி
திசை

த�ொகை ஆகியவற்றை இது குறைக்கிறது.
vi) பயிற்சி பணியாளர்களின் சுழற்சியைக் குறைக்கிறது.
vii) சிறந்த பயிற்சியின் மூலம் த�ொழிற்சங்க மற்றும்
மேலாண்மை உறவை மேம்படுத்த முடியும்.

12.05.1 நிறுமதிற்க்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்
i) இது ஊழியர்களின் திறமையை அதிகரிக்கிறது மற்றும்
உற்பத்தி திறன் மற்றும் இலாபத்தை மேம்படுத்துகிறது.

12.05.2 ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்
i) பணியாளர்களின் தனித்திறன் மற்றும் அறிவுத்திறனை
மேம்படுத்துகிறது.

ii) இது மூலப்பொருள் சேதத்தினையும் மற்றும் செயலற்ற
நேரத்தினையும் குறைக்கிறது.

ii) குறுகிய காலத்தில் அவர்கள் பணியுயர்வு மற்றும் பண
மேம்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.

iii) இ
 து சமீபத்திய ப�ோக்குகளுக்கு ஊழியர்களை மாற்ற
உதவுகிறது.

iii) த�ொழிலாளர் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கிறது.

iv) இது மேற்பார்வைக்கான நேரத்தை குறைக்கிறது.

iv) த�ோழிலாளரின் மனத்திண்மையைஃஒழுங்குணர்வு
தனை மேம்படுத்துகிறது

v) பயிற்சிமுறை
பணியிடத்தில்
விபத்துக்களின்
எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் விளைவான இழப்பீட்டு
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v) அதிக
ஊதியம்
வழிக�ோலுகிறது

மற்றும்

வெகுமதிகளுக்கு

நமது சிந்தனைக்கு

vi) பயிற்சி பணியாளர்களிடையே பணி பற்றிய நல்ல
மனப்பாங்கினையும்,
நம்பகத்
தன்மையையும்
ஏற்படுத்துகிறது.

ஹேமலதா என்பவர் அரவிந்த் ஆடை தயாரிப்பு
நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குனராக
இருக்கிறார். அவளுடைய நிறுவனம் ஆடை
தயாரித்தல் மற்றும் விற்பனையில் இந்திய
சந்தையிலும், அயல்நாட்டு சந்தையிலும் சிறந்த
இடத்தை தக்க வைத்திருக்கிறது. ஹேமலதா
அவளுடைய நிறுவனத்திற்கு புதிய எந்திரத்தினை
வாங்குவதற்கு திட்டமிடுகிறார், ஆகையால் அவள்
முதலாவதாக நிறுவனத்தின் த�ொழிலாளர்களுக்கு
புதிய எந்திரம் பற்றிய பயிற்சியினை அளிக்க
விரும்புகிறார்.

vii) ஆபத்தான
பணிகளில்
பணியாளர்களுக்கு
பாதுகாப்பான நடைமுறைகளை உற்றுந�ோக்க வகை
செய்கிறது.

12.05.3 வாடிக்கையாளருக்கு
நன்மைகள்

கிடைக்கும்

i) வாடிக்கையாளர்கள்
சிறந்த
ப�ொருள்கள்ஃசேவையினை பெறமுடிகிறது

தரமான

ii) வாடிக்கையாளர்கள் புதுமையான அல்லது மதிப்பு
கூட்டப்பட்ட அல்லது சிறப்பியல்புடைய ப�ொருள்களை
பெறுகின்றனர்.

(i) எந்த வகையான
த�ொழிலாளர்களுக்கு
இருக்கிறது. மற்றும்

கலை ச்சொற்கள்

பயிற்சி திட்டத்தினை
அளிக்க
வேண்டி

(ii) பயிற்சி திட்டத்தினால் என்ன
த�ொழிலாளர்கள் பெற இயலும்.

த�ொழிற்சாலைக்குள் பயிற்சி,வழிகாட்டுதல் பயிற்சி,
பணி அறிவுறுத்தல், புலப்பயணம், செயல்முறை,
மின்னணு
கற்றல்
பணியிடமற்ற
பயிற்சி,
பணியிடத்தில் பயிற்சி

நன்மைகள்

பிரதான மந்திரம் க�ௌஷல் விகாஸ்
ய�ோஜனா இந்திய அரசாங்கத்தால் ஒரு
ªîK»ñ£?
தனிப்பட்ட முன்முயற்சியாகும். இது 24
லட்சம் இந்திய இளைஞர்களுக்கு
அர்த்தமுள்ள
த�ொழில்நுட்பம்,
திறமை
அடிப்படையிலான பயிற்சியளிப்பை வழங்குகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சியும், மதிப்பீடும் செய்யப்பட்டு
வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்;பவர்களுக்கு நிதியுதவி
மற்றும் அரசாங்க சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. இது
எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பிற்கு
உதவும் வகையில் இருக்கிறது. ஐஊயு இன்போடெக்
பிரைவேட் லிமிடெட் பின்வரும் பல்வேறு துறைகளில்
திறன் சார்ந்த அடிப்படைப் பயிற்சிகளை அளிக்கிறது.
àƒèÀ‚°

சூழ்நிலை ஆய்வு
ஹேமலதா என்பவர் அரவிந்த் ஆடை தயாரிப்பு
நிறுவனத்தின்
மேலாண்மை
இயக்குனராக
இருக்கிறார். அவளுடைய நிறுவனம் ஆடை தயாரித்தல்
மற்றும்
விற்பனையில்
இந்திய
சந்தையிலும்,
அயல்நாட்டு சந்தையிலும் சிறந்த இடத்தை தக்க
வைத்திருக்கிறது.
ஹேமலதா
அவளுடைய
நிறுவனத்திற்கு புதிய எந்திரத்தினை வாங்குவதற்கு
திட்டமிடுகிறார், ஆகையால் அவள் முதலாவதாக
நிறுவனத்தின் த�ொழிலாளர்களுக்கு புதிய எந்திரம்
பற்றிய பயிற்சியினை அளிக்க விரும்புகிறார்.

1) விவசாயம்
2) ஆடைகள் மற்றும் அலங்காரப் ப�ொருள்கள்

(i) எந்த
வகையான
பயிற்சி
திட்டத்தினை
த�ொழிலாளர்களுக்கு அளிக்க வேண்டி இருக்கிறது.
மற்றும்
(ii) பயிற்சி
திட்டத்தினால்
என்ன
த�ொழிலாளர்கள் பெற இயலும

3) த�ோல் ப�ொருள்கள்
4) ஊடகங்கள் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு
5) கைவினைப் ப�ொருள்கள்

நன்மைகள்

6) த�ொலைத�ொடர்பு மற்றும் பிற.
“வெற்றிக்கு 80 சதவிகித மன�ோபாவமும்
20 சதவிகித திறனும் தேவை”
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விடைகள் :

பயிற்சி

1. அ 2. இ 3. அ 4. ஈ 5. அ 6. ஆ 7. ஆ 8. இ

II. குறு வினாக்கள்:
I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
1. பணிவழி பயிற்சி எங்கு அளிக்கப்படுகிறது?
(அ) வகுப்பறையில்
(ஆ) த�ொழிற்சாலைக்கு வெளியே
(ஈ) விளையாட்டு மைதானத்தில்
2. த�ொழிற்சாலைக்குள் பயிற்சி எங்கு வழங்கப்படுகிறது?
(ஆ) அறையில்

(இ) பயிற்சி திணைக்களத்தில்
3. பின்வருவனவற்றில்
செயல்திறளை
பணியாளர்களின்
மேம்படுத்துகிறது?

(ஈ) குழுவினால்

எவை
சிறந்த
வேலை
உறுதிப்படுத்துவதற்காக
திறன்
நிலைகளை

(அ). பயிற்சி

(ஆ). தேர்ந்தெடுப்பு

(இ). ஆட்சேர்ப்பு

(ஈ). செயல்திறன் மதிப்பீடு

2.

வழிகாட்டுதல் பயிற்சி முறை என்றால் என்ன?

3.

பங்கேற்று நடித்தல் என்றால் என்ன?

4.

மின்னணு கற்றல் முறை பற்றி கூறுக.

1.

த�ொழிற்சாலைக்குள் பயிற்சி என்றால் என்ன?

2.

பணிவழி பயிற்சி பற்றி நீ அறிவது யாது?

3.

பயிற்சி திட்டத்தில் பல்வேறு படிகளை எழுதுக

4.

பயிற்சி அளிப்பவர் மற்றும் பயிற்சி பெறுபவர் பற்றி
சிறு குறிப்பு எழுதுக

IV. பெரு வினாக்கள்:

4. பயிற்சி பெறுபவர் உயர் அதிகாரி அல்லது மூத்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக
இருக்கும் முறை

(இ) பங்கு நாடகம்
(ஈ) த�ொழிற் பயிற்சி முறை
5. ------- ஊழியர்களின் திறமை குறைபாடுகளைத்
தடுக்க உதவுகிறது.
(ஆ) வேலை பகுப்பாய்வு \

(இ) தேர்வு

(ஈ) ஆட்சேர்ப்பு
-------

பயிற்சி

(ஈ) உடல் மற்றும் மனம்

பயிற்சியின் நன்மைகளை விளக்குக ?

5.	Dr. Sundar and Dr. J. Srinivasan, Elements of
OrganisationalBehaviour 2015, Vijai Nicole
Imprints Private Limited , Chennai

7. ------- ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்ய ஒரு
ஊழியர் திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
(ஈ) பயிற்சி

3.

4.	
K. Aswathappa ‘HRM’ Text and Cases,
Mcgraw Hill Education (India) Private
Limited New Delhi. 2013 p.278 & 288

(இ) வேலை பகுப்பாய்வு மற்றும் வேலை வடிவமைப்பு

(இ) வேலைவாய்ப்பு

பணிவழி பயிற்சிக்கும், பணிவழியற்ற பயிற்சி
முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

3. 	B.R. Virmani and Premila Seth, Evaluating
management. Training and Development,
Vision Books, New Delhi 1985, P.170

என

(ஆ) பணிவழி மற்றும் பணிவழியற்ற பயிற்சி

(ஆ) குழு

2.

2.	
Randall S. Schwerr, et. 91. effective
personal Management Third Edition, West
publishing, New York, 1989 P.389

(அ) வேலை சுழற்சி மற்றும் வேலை செறிவூட்டல்

(அ) வாசிப்புகள்	

பயிற்சியின் வரைவிலக்கணம், பயிற்சியின் பல்வேறு
முறைகளை விவாதிக்க?

1.	J. R. Hinrichs, “Personal Training". Hand
Book of Industrial / Organizational
Psychology, Rand \McNally, Chicago, 1976,
P.856.

(ஆ)புதுப்பிக்கும் பயிற்சி

(அ) பயிற்சி

1.

குறிப்பு நூல்கள்

(அ) த�ொழிற்சாலைக்குள் பயிற்சி முறை

6. பயிற்சி முறைகளை
வகைப்படுத்தலாம்.

பயிற்சி முறை என்றால் என்ன?

III. சிறு வினாக்கள்:

(இ)வேலையில்லா நாட்களில்

(அ) வேலையிடத்தில்

1.

8. குறிப்பிட்ட தலைப்பில் விரிவான கலைந்துரையாடல்
------(அ) ஆய்வின் கீழ்பயிற்சி (ஆ) பயிற்சியளிப்பு
(இ) மாநாடுகள்	
(ஈ) ஆல�ோசனை
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UNIT
அ்லகு

MANAGEMENT
PROCESS
சந்தையிடு்கயின்
அடிப்ப்ை
கூறுகள்

5I

13
1

CHAPTER
அத்தியாயம

PRINCIPLES
MANAGEMENT
சந்தை மறறுமOF
சந்தையிடு்கயாளர்

பெயவிரன பெயவான் பெயல்முர்ற அவவிரன
உள்ைறிவான் உள்ைம் ப்காைல்.
-கு்றள் 677
ப்பாருள் :

ஒரு பெயரலச் பெயயத் பதா்டஙகு�வன் அரதச் பெயயும்
முர்றயாவது, அச்பெயரல இதறகு முன்பு பெயதிருப்�வனின்
்கருத்ரத அறிநது ப்காள்வமதயாகும்.

13.06 சந்தையிடு்கயாளரின் ்பஙகு Role of a
Marketer

கறைல் தநாககஙகள்
இநதை அத்தியாயத்்தைக கறைபின், மாணைர்களால்
■
■
■
■
■

13.07. சந்தையிடு்கயாளரின் ்பணிகள் Functions of
Marketer

ெநரத ேறறும் ெநரதயிடுர்கயாைரின்
ப�ாருள் ேறறும் வரைஇலக்கணம்
ெநரதயின் மதரவ்கரை பதரிநது ப்காள்ைல்
ெநரதயின் வர்க்கள் �றறி புரிநது ப்காள்ை
இயலும்.
ெநரதயிடுர்க பெல்வதறகு எதுவானரவ்கள்
�றறி அறிநதுப்காள்ை இயலும்.
ெநரதயிடுர்கயாைரின் �ஙகு்கள் ேறறும்
�ணி்கள் �றறி பதரிநதுப்காள்ை இயலும்.

13.01

Meaning and Definition of Market
ெநரத என்்ற பொல் ”ோர்்கட்டஸ்” என்்ற லத்தீன்
பொல்லிருநது ப�்றப்�ட்டது. மேலும் வணி்கம் நர்டப�றும்
இ்டத்ரத குறிககி்றது. அதாவது ெநரதயின் ப�ாதுவான
�யன்�ா்டானது ப�ாருட்கரை வாஙகுதல் ேறறும்
விற�ரன பெயவதற்கான ஒரு இ்டோ்க தி்கழ்கி்றது.
சந்தையின் ை்ரவி்லககணம (Definition)

அத்தியாயம சுருககம
13.01 சந்தை
என்்பதைன்
ை்ரவி்லககணம

சந்தை
என்்பதைன்
ப்பாருள்
மறறும ை்ரவி்லககணம

ப்பாருள்

ெநரதயின் வரையிலக்கணம் �றறி �ல்மவறு
அறிஞர்்கள் �லவாறு விவரித்துள்ைனர் அவறறுள் சில
முககியோனவறர்ற கீழ்்காணலாம்.

மறறும

13.02 சந்தையின் ததை்ைகள் Need for Market

•
ர�ல் என்�வரின் கூறறுப்�டி ”ெநரத என்�து
வாஙகுமவார் ேறறும் விறம�ார் ஒருவருகப்காருவர்
இரணநது ம�ாடடியிடும் இ்டம் அல்லது �குதிரய
குறிப்�தாகும்”.

13.03. சந்தையின் ை்ககள் Classification of Market
13.04. சந்தையிடு்கயாளர்
ப்பாருள்
ை்ரஇ்லககணம Marketer

மறறும

•
கிைார்க ேறறும் கிைார்க ஆகிமயாரின் ்கருத்தின்
�டி ”ெநரத” என்�து ஒரு ரேயப்�குதி ஆகும். இதில் ஒரு
குறிப்பிட்ட
ப�ாருளுக்கான
உரிரேரய
ோறறி
வைஙகுவதறகு வழிவகுககும் ெகதியா்க இயஙகுகின்்றது.

13.05. எநபதைநதை ப்பாருட்க்ளச் சந்தையிை்லாம What
can be Marketed?
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மேற்கண்ட வரைவிலக்கணங்களை கீழ் கண்டவாறு
ப�ொருள் க�ொள்ளலாம்

iv.	வாழ்க்கையின் புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
v.	ப�ொருள் மேம்பாடு
மேம்படுத்துகிறது.

i.	வாங்குவதற்கும் மற்றும் விற்பதற்கும் ஏற்ற ஒர்
இடம்

பரிமாற்றம்

நடைபெறும்

ஒரு

பகுப்பை

பல்வேறு
அணுகுமுறையின்
அடிப்படையில்
சந்தையை பகுதிகள், ப�ொருட்களின் இயல்பு மற்றும்
ப�ொருளாதார பார்வை, பரிமாற்றம், ஒழுங்குமுறை, காலம்,
அளவு
மற்றும்
முக்கியத்துவம்
ப�ோன்றவற்றின்
அடிப்படையில் கீழ்காணும் வரைபடத்தில் உள்ளவாறு
வகைப்படுத்தலாம்.

iv.	மனித
தேவைகளை
பூர்த்தி
செய்வதற்கு
ப�ொருட்கள் வாங்குவது மற்றும் விற்பனை
மேற்கொள்வதற்கான ஒரு செயல்.
v.	ப�ொருட்களின்
வர்த்தக
செயல்பாட்டுக்கான ஒரு பகுதி.

சந்தை

13.03. சந்தையின் வகைகள்
Classification of Market

ii.	பரிமாற்றத்திற்காக வாங்குவ�ோர் மற்றும் விற்போர்
ஒன்றிணைகின்றனர்.
iii.	பண்டங்களின்
அமைப்பு.

மூலம்

தேவைகளின்

I.	புவியியல் அடிப்படையில் On the Basis of
Geographical Area

13.02 சந்தையின் தேவைகள் Need for
Market
i.	பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை
செய்ய வழிவகுக்கிறது.

a.	குடும்ப சந்தை Family Market
ஒரு குடும்பத்தில் அல்லது குடும்பத்தின் நெருங்கிய
உறுப்பினர்களிடையே பண்டங்களைய�ோ அல்லது
பணிகளைய�ோ பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் வகையில்
உள்ள சந்தையை குடும்ப சந்தை என அழைக்கப்படுகிறது

பரிமாற்றம்

ii.	விலைக் க�ொள்கை மூலம் தேவை மற்றும்
அளிப்பை சரிசெய்கிறது.

b.	உள்ளுர் சந்தை Local Market

iii.	சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த
வழிவகை செய்கிறது.

உள்ளுரிலேயே
வாங்குவ�ோரும்,
விற்போரும்
பங்கேற்கும் வகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ொருட்களுக்காக

சைதy வைகக

பkt /pvyய
அ பைடy
kப
உ
ேதcய
உலகளv

ஒகா
அ பைடy

ெபாrக
அ பைடy
ப

ெபாrளாதார
அ பைடy
mலதன
சைத

டக
உபt ெபாr
உrவாக
tய உேலாக
சைத

பண
சைத

mைறயான
சைத

கள சைத

mைறயற
சைத

எtகால
சைத

அnய ெசலவா
சைத
பk சைத

காலt
அ பைடy

ெதா அளv
அ பைடy

ஒkmைற
சைத

mக kkய
சைத

ெமாத vபைன
சைத

ஒkmைறயற
சைத

kkய சைத

cலைற vபைன
சைத

n

நடவ ைகy
அ பைடy

ட கால
சைத

mkயtவt
அ பைடy
mதைம சைத
இர

டா nைல
சைத

இt nைல சைத
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உள்ள ஒரு சந்தையை உள்ளுர் சந்தை என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய சந்தை ஒரு கிராமமாகவ�ோ
அல்லது
நகரமாகவ�ோ
இருக்கலாம்.
இத்தகைய
சந்தையில் எளிதில் அழுகக்கூடிய ப�ொருட்களாகிய பால்,
பழங்கள், மீன், காய் மற்றும் கனிகள் ப�ோன்றவை
அடங்கும் இத்தகைய ப�ொருட்களுக்கான தேவை மிக
குறுகிய ஒன்றாகும்.

குதிரைச் சந்தை
(c) தேசிய சந்தை National Market
இத்தகைய சந்தையில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள்
ஒரு நாட்டின் பல்வேறு மூலை முடுக்குகளிலும்
கிடைக்கப்பெறும் வகையில் அமையப் பெற்ற சந்தையை
தேசிய
சந்தை
எனலாம்.
மேலும்
இன்றைய
காலகட்டத்தில் இத்தகைய சந்தைகள் ப�ோக்குவரத்து
வசதி மற்றும் துரித தகவல் த�ொடர்பு மூலம் இந்தியாவில்
மேலும் விரிவுபடுத்தி அனைத்து ப�ொருட்கள் கிடைக்கவும்
வழிவகை செய்கிறது.

பூ சந்தை

(d). பன்னாட்டு சந்தை அல்லது உலகளாவிய சந்தை
International / World Market
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை பன்னாட்டு அளவில்
சந்தையிடுகை செய்வதனை பன்னாட்டு சந்தை அல்லது
உலகளாவிய
சந்தை
என
அழைக்கப்படுகிறது.
வாங்குவ�ோர் மற்றும் விற்போர் இரண்டு அல்லது
இரண்டுக்கு
மேற்பட்ட
நாடுகளுக்கிடையே
சந்தையிடுகையில் ஈடுபடுவர்.

II. பண்டகங்களின்/ ப�ொருட்களின் அடிப்படையில்
On the Basis of Commodities / Goods

ஆட்டுச் சந்தை

a. பண்டக சந்தை Commodity Market
இத்தகைய சந்தையில் உற்பத்தி ப�ொருட்கள் அல்லது
நுகர்வு ப�ொருட்கள் ப�ோன்றவை வாங்குதல் மற்றும்
விற்பனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இத்தகைய சந்தை கீழ்கண்டவாறு பகுக்கப்படுகிறது.
1. உற்பத்திப�ொருள் மாற்று சந்தை Produce Exchange
Market
இத்தகைய சந்தையானது ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி
அடைந்த த�ொழில் மையத்தில�ோ அல்லது நகரத்தில�ோ
மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ொருள் மட்டுமே
இங்கு சந்தையிடுகை செய்யப்படுகிறது. வாங்குவ�ோர்
மற்றும் விற்போர் இடையே ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகள்
வகுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது (எ.கா) காபூரில் உள்ள

கால்நடை சந்தை
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க�ோதுமை மாற்று சந்தை மற்றும் மும்பையில் உள்ள
பருத்தி மாற்று சந்தை.

III. ப�ொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் On the Basis
of Economics

2. தயாரிப்பு ப�ொருள் மாற்று சந்தை Manufactured goods
markets

(அ) முறையான (செம்மையான) சந்தை
இவ்வகை
சந்தையில்
ஒரே
இயல்பான
தன்மைக�ொண்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை ஒரே
விதமான விலையின் அடிப்படையில் கையாளப்படுகிறது.
இந்த
சந்தை
கீழ்காணும்
நிபந்தனைகளை
க�ொண்டுள்ளது.

த�ொழிற்சாலை சார்ந்த உற்பத்தி ப�ொருட்கள்
இவ்வகை சந்தையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எ.கா.
த�ோல், இயந்திர சாதன ப�ொருட்கள்
கான்பூரில் உள்ள த�ோல்சார்ந்த ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
மற்றும் மும்பையில் உள்ள சிறு அளவிலான ப�ொருட்கள்
மாற்று சந்தை இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம்.

i.	அதிக எண்ணிக்கை உள்ள வாங்குவ�ோர் மற்றும்
விற்போரை க�ொண்டுள்ளது.
ii.	ப�ொருட்களின் விலை சந்தை முழுவதும் ஒரே
சீராக இருத்தல்.

3. தூய உல�ோகச் (ப�ொன்) சந்தை Buillion Market
இத்தகைய சந்தையானது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி
ப�ோன்ற ப�ொருட்கள் வாங்குதல் மற்றும விற்பனை
செய்வதை குறிக்கிறது. மும்பை, க�ொல்கொத்தா, கான்பூர்
மற்றும் பிற இடங்களில் செயல்படும் சந்தையை இதற்கு
உதாரணமாக ச�ொல்லப்படுகிறது.

iii.	வாங்குவ�ோர் மற்றும் விற்போர் சந்தையை பற்றி
தெளிவாக அறிந்திருத்தல்.
iv.	ப�ொருட்கள் தங்கு தடையின்றி ஒரு இடத்திலிருந்து
மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கு வழிவகை
செய்கிறது.

b). மூலதன சந்தை Capital market

(ஆ) முறையற்ற அல்லது செம்மையற்ற சந்தை Imperfect
Market

இன்றைய
கால
சூழ்நிலையில்
ஒவ்வொரு
நிலையிலும் நிதியின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது.
இத்தகைய தேவையை மூலதன சந்தை அவ்வப்போது
நிவர்த்தி செய்கிறது. இத்தகைய மூலதன சந்தை மூன்று
வகைப்படும் அவை பின்வருமாறு

இவ்வகை சந்தை பல்வகை ப�ொருட்கள் மற்றும்
பல்வேறு விலைகளை க�ொண்டுள்ளது. ஒரே தன்மை
மற்றும் விலைக�ொண்ட ப�ொருட்கள் இச்சந்தையில்
மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது. கீழ்கண்ட செயல்பாடுகளின்
அடிப்படையில் இத்தகைய சந்தை செயல்படுகிறது.
அவற்றை காணலாம்.

(i) பண சந்தை Money Market
இத்தகைய சந்தையில் குறுகிய காலப் பத்திரங்கள்
பரிமாற்றப்படுகிறது. மேலும் இவ்வகை சந்தையின் மூலம்
வியாபார நிறுவாக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்களுக்கு
தேவையான குறுகிய பணத்தேவைகள் பூர்த்தி
செய்யப்படுகிறது.

i.

ப�ொருட்கள் ஒத்த தன்மை இன்மை

ii. விலையில் ஏற்ற தாழ்வு
iii. தகவல் த�ொடர்பில் குறைபாடு

(ii) அந்நிய செலவாணி சந்தை Foreign Exchange Market

iv.	ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு
ப�ொருட்களை க�ொண்டு செல்வதில் உள்ள
தடைகள்.

இது ஒரு சர்வதேச சந்தையாகும், இந்த வகை
சந்தைகள் அந்நிய நாட்டு நாணயங்களை வாங்கல்
மற்றும் விற்றல் நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறது
இவ்வகை சந்தையானது ஏற்றுமதியாளர் மற்றும்
இறக்குமதியாளர்கள்
தங்களது
நாணயங்களை
வெளிநாட்டு நாணயங்களாக மாற்றிக் க�ொள்வதற்கும்
வழிவகை செய்கிறது.

IV. நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் On the Basis
of Transaction

i. களச்சந்தை Spot Market
ப�ொருளுக்கான விற்பனை நடவடிக்கை முடிவடைந்த
அதே நேரத்தில் அப்பொருள் விநிய�ோகம் செய்வது
மட்டுமன்றி உடன் உரிமை மாற்றமும் செய்யப்படுகிறது.

(iii) பங்கு சந்தை Stock Market
இந்த வகை சந்தையில், பங்குகள் மற்றும் கடன்
பத்திரங்கள் ப�ோன்றவற்றை வாங்கல் மற்றும் விற்றல்
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும்
இச்சந்தையை
பாதுகாப்பு
சந்தை
எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை சந்தைக்கு உதாரணம்
மும்பை பங்கு சந்தை, க�ொல்கத்தா பங்கு சந்தை மற்றும்
சென்னை பங்கு சந்தை ப�ோன்றவையாகும்.

ii. எதிர்கால சந்தை Future Market
இத்தகைய சந்தையில் ப�ொருட்கள் விநிய�ோகம்
செய்த பிறகு அதற்கான த�ொகை எதிர்வரும் காலங்களில்
வழங்குவதாக
ஒப்பந்தம்
மேற்கொண்டு
அதன்
அடிப்படையில் நடைபெறும் சந்தையை எதிர்கால சந்தை
எனலாம்.
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V. ஒழுங்குமுறை அடிப்படையில் On the basis of
Regulation

பால், முட்டை, காய் மற்றும் கனிகள் ப�ோன்றவைகள்.
இத்தகைய சந்தையானது கிராமபுரங்களில் இன்றளவும்
நடைபெறுகிறது. மேலும் தேவையின் அடிப்படையில்
விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

(i) ஒழுங்குமுறை சந்தை Regulated Market
அரசின் சட்டம் மற்றும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு சந்தை
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் இதன்
செயல்பாடுகள்
அனைத்தும்
சட்டமுறைப்படி
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
உதாரணமாக
மும்பை,
க�ொல்கொத்தா மற்றும் சென்னை பங்கு சந்தைகள்.

ii. குறுகிய கால சந்தை Short Period Market
இத்தகைய சந்தையில் ஒரு சில ப�ொருட்கள்
இச்சந்தையில் தேவையை சமாளிப்பதற்கு அளிப்பின்
அளவு சரிசெய்யப்படுகிறது. தேவை அளிப்பை விட
அதிகமானது. மேலும் இவ்வகை சந்தையானது
வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது மாதத்திற்கு ஒரு
முறைய�ோ செயல்படும்.

ii. ஒழுங்குமுறையற்ற சந்தை Unregulated Market
இவ்வகை சந்தையானது அரசின் சட்ட விதிகளால்
கட்டுப்படுத்துவது அல்ல. சந்தையின் செயல்பாடுகள்
ப�ொருட்களின் தேவை மற்றும் அளிப்பின் அடிப்படையில்
நிகழ்கிறது. மேலும் இது ஒரு கட்டுபாடற்ற சந்தையாகும்.
இத்தகைய சந்தையில் விலையின் அளவு கட்டுப்பாடற்றது.
மேலும் ப�ொருட்களின் தேவை மற்றும் அளிப்பே
விலையை நிர்ணயம் செய்கிறது.

iii. நீண்டகால சந்தை Long Period Market
நீடித்து
உழைக்க
கூடிய
ப�ொருட்களை
கையாளத்தக்க வகையில் உள்ள சந்தையை இது
குறிக்கிறது. இத்தகைய சந்தையில் நீண்ட காலத்திற்கு
பயன்படுத்த ஏதுவாக உள்ள நுகர்வு ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகள் மட்டும் சந்தையிடுகை செய்யப்படுகிறது.

VI. காலத்தின் அடிப்படையில் On the Basis of Time

iv. த�ொழில் அளவின் அடிப்படையில் On the basis of
volume of Business

i. மிக குறுகிய கால சந்தை Very short period Market
இவ்வகை சந்தையில் மிக குறுகிய காலத்தில்
பயன்படுத்த தக்க ப�ொருட்கள் மட்டுமே கையாளப்படுகிறது.
அதாவது அழுகக்கூடிய தன்மை உடைய ப�ொருட்களான,

kராம சைத

(i) ம�ொத்த விற்பனை சந்தை Whole sale market
இவ்வகை
சந்தையில்
உற்பத்தியாளரிடமிருந்து
நேரடியாக ப�ொருட்களை ம�ொத்தமாக க�ொள்முதல் செய்து

நகர சைத

cலைற vயாபார சைத

உ  சைத

ெமாத vயாபார சைத
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சில்லறை விற்பனையாளரிடம் ம�ொத்தமாக விற்பனை
செய்வதே ம�ொத்த விற்பனை சந்தை எனப்படும். இத்தகைய
சந்தையில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை நேரடியாக
நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்யப்படுவது அல்ல.

3. எவர் ஒருவர் பண்டங்கள் மற்றும பணிகளுக்காக
பணத்தை மாற்று மதிப்பாக உருவாக்குகின்றார�ோ
அவரே சந்தையிடுகையாளர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறார்.

சந்தையிடுகையாளரின் வரைஇலக்கணம்

(ii) சில்லறை விற்பனை சந்தை Retail Market

த�ொழில் அகராதியின் கூற்றுப்படி ”யார் ஒருவர் ஒரு
குறிப்பிட்ட நுகர்வோருக்கான பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளின் தேவைகளை அறிந்து பூர்த்தி செய்வத�ோடு
மட்டுமல்லாமல் நிறுவனங்கள் சார்பாக பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளை சந்தையிடுகை செய்கிறார�ோ அவரே
சந்தையிடுகையாளர் ”ஆவார்”.
- Business Dictionary

ம�ொத்த
விற்பனையாளரிடமிருந்து
ம�ொத்தமாக
ப�ொருட்களை க�ொள்முதல் செய்து அவற்றை நுகர்வோர்,
மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக சிறு சிறு
அளவில் தேவைக்கு ஏற்ப விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

VIII. முக்கியத்துத்தின் அடிப்படையில் On the Basis of
Importance

13.05. எந்தெந்த ப�ொருட்களைச்
சந்தையிடலாம் What can be
Marketed?

i. முதன்மை சந்தை (Primary Market)
வேளாண் விளை ப�ொருட்கள் மட்டுமே இத்தகைய
சந்தையில் வாங்குவது மற்றும் விற்பனை நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும்
வேளாண்
விளைப�ொருட்கள் ம�ொத்த விற்பனையாளர் மற்றும்
நுகர்வோர்களுக்கு
நேரடியாக
விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. இந்தவகை சந்தைகள் பெரும்பாலும்
கிராமபுரங்களில் மட்டுமே நடைபெறுகிறது.

நுகர்வோர் மற்றும் த�ொழிலுக்கான பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளை உருவாக்கி அவற்றை மேம்படுத்தி
க�ொண்டு சேர்க்கும் செயல் கடுமையான ஒன்றாகும்
மேலும் சந்தையிடுகை பத்து வகையான தலைப்புகளில்
கையாளப்படுகிறது. அதாவது பண்டங்கள், பணிகள்,
அனுபவங்கள், நிகழ்வுகள், நபர்கள், இடம், கடமைகள்
அமைப்பும் தகவல் த�ொடர்புகள் மற்றும் கருத்துக்கள்
ப�ோன்றவைகள்
இதில்
அடங்கும்
அவற்றை
கீழ்கண்டவாறு காணலாம்.

ii. இரண்டாம் நிலை சந்தை Secondary Market
இவ்வகை சந்தையில் முற்றுப்பெறாத தயாரிப்பு
ப�ொருட்கள் மட்டுமே சந்தையிடுகை செய்யப்படுகிறது.
முடிவுற்ற ப�ொருட்கள் வாங்குவது மற்றும் விற்பனை
செய்வது அல்ல. மேலும் இவ்வகை சந்தையில் மற்ற
சந்தைகளிலிருந்து ப�ொருட்கள் வந்து சேருவத�ோடு
மட்டுமன்றி ப�ொருட்களின் பரிமாற்றம் ப�ொதுவாக ம�ொத்த
விற்பனையாளர் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்
மத்தியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

i. பண்டங்கள்/ப�ொருட்கள் Goods
அனைத்து
நாடுகளாலும்
உற்பத்தி
செய்து
சந்தையிடுகை செய்ய தக்க வகையில் பயன்படுத்தும்
ப�ொருட்கள் இதில் அடங்கும் எ.கா. குளிர்சாதனப்
ப�ொருட்கள், த�ொலைகாட்சி சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திர
சாதனங்கள் ப�ோன்றவையாகும்.

iii. இறுதிநிலைச் சந்தை Terminal Market
இத்தகைய சந்தையில் முடிவுற்ற ப�ொருட்கள் மட்டுமே
சந்தையிடுகை செய்யப்படுகிறது. மேலும் நுகர்வோரின்
இறுதிநிலை பயன்பாட்டின் தேவைக்கு மட்டுமே
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ii. பணிகள்/சேவைகள் Services
இன்றைய
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்தின்
அடிப்படையில் சேவை செயல்களும் நடவடிக்கைகளும்
சந்தையிடுகை செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக விமான பணி,
உணவு விடுதிகள், வாடகை கார் நிறுவனங்கள்,
முடிதிருத்துபவர்கள்,
அழகுகலை
நிபுணர்கள்
ப�ோன்றவை இதில் அடங்கும். மேலும் த�ொழில்
பண்பட்டவர்களான கணக்கர், வங்கியர், வழக்கறிஞர்கள்,
ப�ொறியாளர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்
ப�ோன்றவர்களாவார்கள்.

13.04. சந்தையிடுகையாளர் ப�ொருள்
மற்றும் வரைஇலக்கணம் Marketer
சந்தையிடுகையாளர் ப�ொருள்
1. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை யார் ஒருவர்
குறிப்பாக
விற்பனைக்கான
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்கின்றாரோ அவரே சந்தையிடுகையாளர் என
அழைக்கப்படுகிறார்.

iii. அனுவபங்கள் Experiences
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை பற்றி முன் அனுபவம்
பெற்ற குழு மூலம் ஒரு நிறுமம் தனக்கென ஒரு தனி
இடத்தை உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில் சந்தையிடுகை
செய்வது. உதாரணமாக வர்த்தகப் ப�ொருட்காட்சி சென்று
வருதல் மற்றும் எவரெஸ்டு மலை ஏறுதல் ப�ோன்றவைகள்
இதில் அடங்கும்.

2. யார் ஒருவர் தன்னை சந்தையிடுகை பணியில்
முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் க�ொள்கின்றார�ோ அவரே
சந்தையிடுகையாளர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறார்.
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iv. நிகழ்வுகள் Events

vii. அமைப்பு Organisation

காலம் மற்றும் நேரத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
இவ்வகை சந்தை மேம்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது
ப�ொருட்காட்சி, கலைநிகழ்ச்சிகள், ஆசிய அளவிலான
விளையாட்டு ப�ோட்டிகள் மற்றும் உலக அளவிலான
விளையாட்டு ப�ோட்டிகள் ப�ோன்றவை இதில் அடங்கும்.

ஒரு அமைப்பு ப�ொது மக்கள் மத்தியில் தனக்கென
நிரந்தரமான
ஒரு
இடத்தை
தக்கவைத்துக்
க�ொள்வதற்காக சில செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டு
அதன் மூலம் தனது ப�ொருட்களை சந்தையிடுகை
செய்கிறது.
பல்கலைக்கழகம்
உருவாக்குவது,
அருங்காட்சியகம்
ஏற்படுத்துவது
மேலும்
லாப
ந�ோக்கமின்றி சந்தையில் மக்கள் மத்தியில் தனக்கென
நற்பெயரை உருவாக்கி க�ொள்வதன் மூலம் சந்தையில்
ப�ோட்டியை சமாளிக்க வழிவகை செய்யப்படுகிறது.

v. நபர்கள் Persons
இன்றைய த�ொழிலில் பிரபலங்கள் மூலம் பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளை சந்தையிடுகை செய்வது ஒரு
வாடிக்கையாக
உள்ளது.
அதாவது
சினிமா
நட்சத்திரங்கள்,
விளையாட்டு
வீரர்கள்,
இசைக்கலைஞர்கள், மற்றும் புகழ்பெற்ற நபர்களால் ஒரு
நிறுவனத்தின் வாணிபக்குறிகளின் ஒப்புதல் அளித்து
அதன் மூலம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ix. தகவல் Information
இன்று தகவலும் சந்தைப்படுத்தக்கூடிய மிக மதிப்பு
வாய்ந்த ஒரு ப�ொருளாக கருதப்படுகின்றது. மேலும் பள்ளி
மற்றும் கல்லூரிகள் ப�ோன்றவை தங்கள் நிறுவனம்
குறித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு
தகவல்கள் தயாரித்து அவ்வப்போது தெரிவிக்கிறது.
உதாரணமாக கலைக்களஞ்சியம், இதழ்கள் மற்றும்
செய்தித்தாள் மூலம் தகவல்களை அளித்து வருகின்றன.

vi. இடம் Place
புதிய குடியிருப்புகள், நிறுமத்தின் தலைமையகம்,
த�ொழிற்சாலை, ப�ொழுதுப�ோக்கு அம்சங்கள், சுற்றுலா
வசதி, வணிக வாய்ப்புகள், மற்றும் ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டிற்கான சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றி எடுத்துரைத்து
அதன் அடிப்படையில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள்
குறித்து
வாங்க
தூண்டுவது
இத்தகைய
சந்தையிடுகையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

x. கருத்துக்கள் Ideas
ஒவ்வொரு சந்தையும் தனக்கென ஒரு கருத்துக்களை
உள்ளடக்கியுள்ளது
“
“சமுதாய
ந�ோக்குடைய
சந்தையிடுகையாளர்கள்
எப்போதும்
கருத்துக்கள்
மேம்படுத்துவதில் முனைப்புடன் இருந்து வருகின்றனர்.

vii. உடமைகள் Properties
கண்ணுக்கு புலப்படாத உரிமை மாற்றத்தை இதன்
அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அதாவது நிலம்,
மனை மற்றும் கட்டிடம் அல்லது நிதி சார்ந்த
உடமைகளாகிய பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் ப�ோன்றவை
அதன் அடிப்டையில் வாங்கி, விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

13.06 சந்தையிடுகையாளரின் பங்கு
Role of a Marketer
சந்தையிடுகையாளர் பின்வரும் நான்கு விதமான பங்குகளை மேற்கொள்கிறார் அவைகள் பின் வருமாறு
i. தூண்டுபவர் Instigator
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13.07. சந்தையிடுகையாளரின் பணிகள்
Functions of Marketer

சந்தையின்
மேம்பாடு
கருதி
அவ்வப்போது
சந்தையிடுகையின் வாய்ப்புகள் மற்றும் சந்தையில்
ஏற்படும் மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கூர்ந்து கவனித்து
அதற்கு ஏற்றவாறு சந்தையிடுகலவையில் மாற்றத்தை
ஏற்படுத்தி ஒரு புதிய க�ோணத்தை சந்தையிடுகையாளர்
ஏற்படுத்துகிறார்.

சந்தையிடுகையாளர் கீழ்கண்ட பல்வேறு பணிகளை
மேற்கொள்கிறார் அவைகள் பின்வருமாறு.
i.	சந்தை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து அதனை
ஆராய்தல்

ii. புதுமைபுகுத்துநர் Innovator

ii.	சந்தை திட்டமிடுதல்

சந்தையிடுகையாளர் தனது பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளை சந்தையில் தனக்கென ஒரு இடத்தை
ஏற்படுத்துவதற்கு நடைமுயைில் இருந்து வரும்
ப�ொருட்களின் இயல்பை அதிகரித்தல் மதிப்பை கூட்டுதல்.
விலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதல், ப�ொருள்கொண்டு
சேர்க்கும் முறை, த�ொழில் முறையில் மாற்றம் மற்றும்
உற்பத்தி முறையில் மாற்றம் ப�ோன்றவற்றை செய்து
வருகிறார்.

iii.	ப�ொருட்களை
மேம்படுத்துதல்.
iv.	ப�ொருட்களை
தரப்படுத்தல்.

வடிவமைத்தல்

மற்றும்

வகைப்படுத்துதல்

மற்றும்

v.	கட்டுமானம் செய்தல் மற்றும் பெயரிடல்
vi. வர்த்தக குறியீடு செய்தல்.

iii. ஒருங்கிணைப்பாளர் Integrator

vii.	வாடிக்கையாளர் சேவை த�ொடர்பான ஆதரவு
அளித்தல்.

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் பற்றி நுகர்வோர்
மற்றும் வாழ்க்கையாளரின் மத்தியல் கருத்துக்களை
பெற்றும்
அதன்
அடிப்படையில்
அமைப்பின்
ஒருங்கிணைப்பு பணியினை மேற்கொள்கிறார்.

viii. ப�ொருளுக்கான விலை நிர்ணயம் செய்தல்.
ix. விற்பனை அளவினை மேம்படுத்துதல்

(iv) செயல்பாட்டாளர் Implementer

x. வழங்கல் வழியினை ஏற்படுத்துதல்

அமைப்பின் பல்வேறு பணிகளின் உதவிய�ோடு
ப�ொருட்களை
சந்தையிடுகை
செய்வதற்கான
வாய்ப்புகளை
ஏற்படுத்தும்
மாற்றங்களை
உருவாக்குகிறார்.

xi.	ப�ோக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை கையாளுதல்
xii. ப�ொருட்களை சேமித்தல் மற்றும்
பண்டககாப்பு

செய்தல்

ப�ோன்ற

அனைத்து
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பணிகளையும் சந்தையிடுகையாளர் செய்து வருகின்றார்.

கலைச�ொற்கள்
திருப்திகரம், பயன்பாடு, புதுமை கண்டுபிடிப்பு,
நிலையான,
வினிய�ோகம்,
பதப்படுத்துதல்,
எதிர்பாரக்கப்பட்டது, தேவை, உறைவிடல்.

பயிற்சி

இrp ைவத

படக nைலய
I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
1. பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளை
அடிப்படையில்
மாற்றம்
செய்பவர்
அழைக்கப்படுகிறார்.

பணத்தின்
எவ்வாறு

அ) விற்பனையாளர்

ஆ) சந்தையிடுகையாளர்

இ) வாடிக்கையாளர்

ஈ) மேலாளர்

2. சந்தையிடுகையில் சந்தையிடுகையாளர்
தெரிந்து க�ொள்ள விரும்புவது.

படக nைலய

முதலில்

அ) வாடிக்கையாளரின் தகுதி
ஆ) ப�ொருளின் தரம்
இ) வாடிக்கையாளரின் பின்புலம்
ஈ) வாடிக்கையாளரின் தேவைகள்

எதிர்கால கற்றலுக்கு

3. உடனடி
சந்தை
வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

i.	ப�ொருட்கள் அடிப்படையில் இயங்கும் ஏதேனும்
இரண்டு வகை சந்தைகளை குறிப்பிடு.
ii.	க ா ல த் தி ன் அ டி ப்படை யி ல்  ச ெ ய ல்ப டு ம்
ஏ தே னு ம் இ ரண் டு வ கை ச ந ்தைகள ை
குறிப்பிடு

அ) ப�ொருட்கள்

ஆ)பரிவர்த்தனை

இ) ஒழுங்குமுறை	

ஈ) காலம்

அ) பங்கு சந்தை	

ஆ) தயாரிப்பு ப�ொருள் சந்தை

இ) உள்ளுர் சந்தை	

ஈ) குடும்ப சந்தை

5. பங்கு பரிவர்த்தனை
அழைக்கப்படுகிறது.

கூட்டுறவு சந்தை, உழவர் சந்தை

ªîK»ñ£?

அடிப்படையில்

4. கீழ்கண்டவற்றுள் எது பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்களை
வாங்கி, விற்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறது.

நமது சிந்தனைக்கு

àƒèÀ‚°

எதன்

i. தமிழ்நாட்டில் ஆத்தூர் என்னும்
ஊரில் உள்ள ஆட்டு சந்தை.

சந்தை

மேலும்

அ) களச்சந்தை	

ஆ) உள்ளுர் சந்தை

இ) பாதுகாப்பு சந்தை	

ஈ) தேசிய சந்தை

இவ்வாறு

விடைகள்

1

ii. தமிழ்நாட்டில் ஓசூரில் உள்ள அன்றாட பூ
சந்தை பற்றி.

b

2

d

3

b

4

a

5

c
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II. குறு வினாக்கள்

குறிப்பு நூல்கள்

1. 	சந்தை என்றால் என்ன?
2.

ப�ொருட்கள் சந்தை என்பதன் ப�ொருள் யாது?

3.

ஒழுங்குமுறை சந்தை என்றால் என்ன?

1. Pillai, R.S.N., and Bagavathi, Modern
Marketing, S. Chand & Company Lt., New
Delhi, 2010.

4.	ம�ொத்தவிற்பனை சந்தைக்கும் மற்றும் சில்லறை
விற்பனை சந்தைக்கும் இடையே உள்ள நான்கு
வேறுபாடுகளை குறிப்பிடுக.

2. Pillip Kotler, Principles of Marketing,
Prentice Hall of Indian (P) Ltd., New Delhi,
2002.
K Sundar Elements of Marketing Vijai

5.	சந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஏன் வாடிக்கையாளரின்
உதவி தேவைப்படுகிறது?

nicole

II. சிறு வினாக்கள்:
1. 	சந்தையில் என்னென்ன ப�ொருட்களை சந்தையிட
முடியும் என்பதை தெரிவிக்கவும்.
2.	சந்தையிடுகையாளரின் பங்களிப்பு எவையேனும்
ஐந்திணை குறிப்பிடுக.
3.	சந்தையிடுகையாளர் ஓர் புதுமை கண்டுபிடிப்பாளரா?
நீர் அதை ஏற்றுக்கொள்வீரா?
4.

	
சந்தைக்கு

வடிக்கையாளர்கள்
தேவைப்படுகிறது?

ஆதரவு

ஏன்

5.	காலத்தின் அடிப்படையில் சந்தையினை எப்படி
வகைப்படுத்துவாய்?
6.	சந்தையீட்டாளரின் பணிகளை பட்டியலிடுக.

III. பெரு வினாக்கள்:
1.	சந்தைகள்
விவரி.

எவ்வாறு

வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

2.

	
ப�ொருளாதார
அடிப்படையில் சந்தைகள் எவ்வாறு
வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

3.

	
இன்றைய
நவீன
உலகில்
சந்தையை
மேம்படுத்துவதற்கு உமது பங்களிப்பு யாது?
விளக்குக.
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அ்லகு

சந்தையிடு்கயின் அடிப்ப்ை கூறுகள்

5

14

அத்தியாயம

சந்தையிடு்க மறறும
சந்தையிடு்கயின் க்ல்ை

ப�ாருள் ்கருவி்காலம் விரனயி்டபனாடு ஐநதும்
இருள்தீை எணணிச் பெயல்.
கு்றள் 675
ப்பாருள் :

ஒரு பெயரலச் பெயயத் பதா்டஙகும் ம�ாது தனககும் தன் எதிரிககும்
இருககும் பெல்வம், ொதனங்கள், ஏற்ற ்காலம், பெயல்தி்றம்,
ப�ாருத்தோன இ்டம் ஆகிய ஐநரதயும் ெநமத்கத்திறகு இ்டம்
இல்லாேல் சிநதித்துச் பெய்க.

அத்தியாயம சுருககம

கறைல் தநாககஙகள்

14.01

இநதை அத்தியாயத்்தைக கறைபின், மாணைர்களால்
■
■
■
■
■
■

■
■
■

சந்தையிடு்க அறிமுகம (Marketing)

14.02. சந்தையிடு்கயில் ்பரிணாம ைளர்ச்சி –
Evolution of Marketing

சந்தையியல் அறிமுகம
சந்தையிடு்கயின் நி்்ல மறறும ்பரிணாம
ைளர்ச்சி ்பறறி அறிதைல்
சந்தையிடு்கயின்
ப்பாருள்
மறறும
இ்லககணம ்பறறி ஆயதைல்
சந்தையிடு்கயின் தநாககஙக்ள அறிதைல்.
சமுதைாயத்திறகு
சந்தையிடு்கயின்
முககியத்துைம ்பறறி அறிதைல்.
சந்தையிடு்க
ஒரு
தைனிமனிதைருககு
மறறும நிறுை்ஙகளுககு
எவ்ைாறு
முககியத்துைம ைாயநதைதைாக உள்ளது என்்பது
பதைரிநதுபகாள்ளல்.
சந்தையிடு்கயின் ்பணிகள் ்பறறி அறிதைல்.
சந்தையிடு்க க்ல்ையின் ப்பாருள் மறறும
இ்லககணம ்பறறி அறிநது பகாளல்.
சந்தையிடு்க க்ல்ையின் கூறுகள் ்பறறி
பதைரிநதுபகாள்ளல்

14.03. சந்தையியல் கருத்து (Marketing Concept )
14.04. சந்தையிடு்கயின் தநாககஙகள் (Objective
of Marketing)
14.05. சந்தையிடு்கயின்
(Importance of Marketing)

முககியத்துைம

14.06. சமுதைாயத்தில்
தைனிநிறுை்த்திறகு
சந்தையியலின் முககியத்துைம
14.07 சந்தையிடு்கயின் ்பணிகள் (Functions of
Marketing)
14.08. சந்தையிடு்க க்ல்ையின் ப்பாருள் மறறும
ை்ரயி்லககணம
14.09. சந்தையிடு்க க்ல்ையின் கூறுகள்
14.10.

மரபு ைழி மறறும நவீ் சந்தையிடு்க
க்ல்ை நவீ் ைழி மு்ை
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14.01 சந்தையிடுகை அறிமுகம் Marketing

14.02 சந்தையிடுகையில் பரிணாம
வளர்ச்சி - Evolution of Marketing

சந்தையிடுகை ஒரு த�ொழில் சார்ந்த பணியாகும்.
மனித தேவை மற்றும் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும்
அனைத்து நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கும் ஓர்
செயலாகும்.
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளை
உற்பத்தியாளரிடமிருந்து இறுதி பயன்பாட்டு நுகர்வோர்
வரை க�ொண்டு சேர்க்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு
வசதியை
ஏற்படுத்தும்
ஒர்
நடவடிக்கை
சந்தையிடுகையாகும். விற்பனை என்பது ப�ொருட்களை
விலையின் அடிப்படையில் வாங்குவ�ோரிடம் வழங்குவது
ஆகும். மேலும் விற்பனையை காட்டிலும் சந்தையிடுகை
மேலானது.

சந்தையிடுகையின்
பரிணாம
வளர்ச்சியின்
நிலைகள் – Stages of Marketing Evolution
1. பண்டமாற்று முறை - Barter Systems
பண்டங்களுக்கு
இணையாக
பண்டங்களை
மட்டுமே மாற்றிக் க�ொண்டார்கள், வேறு எந்த வித
மாற்றுக்களும்,
இதில்
மேற்கோள்ளப்படவில்லை
குறிப்பாக, பணம்.

2. உற்பத்தி சார்ந்து Production Orientation
நுகர்வோரின் விருப்பங்களுக்கு மாறாக லாப
ந�ோக்கத்தோடு அதிக அளவில் உற்பத்திக்கு மட்டுமே
முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்பட்டது.
மேலும்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
சிறிய
அளவிலான
முக்கியத்துவமே இக்காலக்கட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது.

சந்தையிடுகை செயலானது புரட்சியை காட்டிலும்
பரிணாம
வளர்ச்சிக்கு
மேலான
ஒன்றாகும்.
சந்தையிடுகை
என்பதற்கு
ஒரு
வார்த்தையில்
விடையளிக்க இயலாது. சுருக்கமாக கீழ்கண்டவாறு
தெரிந்துக�ொள்ளலாம்.
“சந்தையிடுகை
என்பது
சந்தையிடுகையாளர்
என்ன
செய்கின்றாரோ
அதுவேயாகும்”
இதன்
ப�ொருள்
குறித்து
அறிந்துக�ொள்வதில் சில குறைபாடுகள் உள்ளன. அவரது
சந்தையிடுகை பரிணாமமானது இமயமலை ப�ோன்று
பழமையான ஒன்றாகும். மேலும் இது ஒரு மிக
பழமைவாய்ந்த த�ொழிலாகவும் இருந்து வருகின்றது.

3. விற்பனை சார்ந்து Sales Orientation
இன்றைய ப�ொருளாதார நிலை வாழ்க்கையின்
மாற்றத்திற்கு ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறது.
விற்பனையே
ஒரு
முற்போக்கு
காரணியாக
கருதப்படுகிறது. மேலும் நுகர்வோரின் தேவையை
திருப்திபடுத்தும் வகையில் எந்த ஒரு முயற்சியும்
மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

சந்தையிடுகை
உன்மையிலேயே
ஒரு
பண்டையகால கலையாகும். சந்தை என்பதற்கு
பல்வேறு அறிஞர்கள் பலவாறு இலக்கணம் தந்துள்ளனர்.
பாரம்பரிய
இலக்கணப்படி
ப�ொருட்கள்
எங்கு
தேவைப்படுகிறத�ோ அங்கு அவற்றை ஏற்படுத்தி
தருவதேயாகும். இந்த கருத்து பிற்காலத்தில் மருவி
மனிதர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான மாற்று
என மாறியுள்ளது. பல்வேறு அறிஞர்கள் அவர்களின்
எண்ணப்படி
சரியான
இலக்கணத்தை
வகுக்க
முயன்றுள்ளனர். அவற்றுள் சில மிக பரந்த ஒன்றாகவும்,
மற்றவர்களின் இலக்கணம் மிக குறுகியதாகவும் இருந்து
வந்துள்ளது.
சிலரது
பழமையான
கருத்தின்படி
ப�ொருட்களை முதலில் உற்பத்தி செய்து பின்பு
வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணல், மேலும்
மற்றவர்களின்
நவீன
பார்வையில்
முதலில்
வாடிக்கையாளர்களின் தேவை மற்றும் மன நிறைவு
ஆகியவற்றை அடையாளம் கண்டு அதன் பிறகு
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் உற்பத்தி செய்வது
த�ொடர்பாக திட்டமிடலின் அவசியத்தை வலியுறுத்தியது.
எந்த ஒரு ப�ொருளுக்கும் அதற்கென உரிய த�ோற்றம்,
வளர்ச்சி, மற்றும் மேம்பாடு இருந்த ப�ோதிலும்
சந்தையிடுகையின் பரிணாமம் பற்றி சுருக்கமாக கீழே
காணலாம்.

4. சந்தையிடுகை சார்ந்து Marketing Orientation
வ ா டி க ்கை ய ா ளர ்க ளி ன் மு க் கி ய த் து வ ம்
உணரப்பட்டது
ஆனால்
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
ப�ொருட்களை விற்று தீர்ப்பதில் மட்டுமே. அதிக ப�ோட்டி
இருந்து வந்துள்ளது. மேலும், தனியாள் விற்பனை மற்றும்
அதிக அளவினை விற்பனை மேம்பாடு, ப�ோன்றவற்றை
விற்பனை ஊக்கிகளாக பயன்படுத்தப்பட்டது.

5. நுகர்வோர் சார்ந்த Consumer Orientation
இந்த நிலையில் மட்டுமே மேம்படுத்தபட்ட ப�ொருட்கள்
சந்தைக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டது மேலும் அவைகள்
நுகர்வோருக்கு மனநிறைவு ஏற்படுத்தும் வகையில்
சுவை,
விருப்பங்கள்
மற்றும்
எதிர்பார்ப்புகள்
ப�ோன்றவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது.

6. மேலாண்மை சார்ந்த Management Orientation
சந்தையிடுகை ஒரு மேலாண்மை பணியினை
மேற்கொள்கிறது அதாவது இன்றைய நுகர்வோரின்
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கான தேவையை பூர்த்தி
செய்யும் வகையில் திட்டமிடல், ப�ொருள் மேம்பாடு செய்தல்
மற்றும்
வினிய�ோகம்
செய்தல்
ப�ோன்றவற்றை
ஒ ரு ங் கி ணைக் கு ம் ந ட வ டி க ்கைகள ை
மேற்கொள்கின்றன.
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14.03. சந்தையியல் கருத்து Marketing Concept
என்ன விற்பனை செய்ய இயலும்?
 ன்ன விற்பனை செய்ய இயலும் என்பதை முடிவு செய், ஆனால் எதை நீ உற்பத்தி
எ
செய்தாயோ, அதை விற்பனை செய்ய முயற்சிக்காதே.
முதலில் ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யலாமா?

Marketing
Concepts

சந்தையிடுகை
கருத்து

 ல்லை, முதலில் வாடிக்கையாளரை உருவாக்கு, அதன் பிறகு ப�ொருட்களை
இ
உருவாக்கு.
எனது ப�ொருட்கள் மீது அன்பு செலுத்தலாமா?
 ல்லை, உனது வாடிக்கையாளர் மீது அன்பு செலுத்து ஆனால் ப�ொருட்களின் மீது
இ
அல்ல.
சந்தையில் யார் மேம்பட்டவர்?
நுகர்வோரே மேம்பட்டவர் அவர்கள் மன்னர் ப�ோன்றவர்கள்.
யார் எனது முடிவினை வடிவமைப்பவர்?
வாடிக்கையாளரின் முன்னுரிமையே உனது முடிவினை வடிவமைக்கும்.

14.04 சந்தையிடுகையின்
வரையிலக்கணம் Definition of
Marketing

i. நவீன சந்தையிடுகை க�ொள்கையானது அறிவு
திறத்தை பயன்படுத்த உதவுகிறது.
ii. சந்தையிடுகை
ஏற்படுத்துகிறது.

”சந்தையிடுகை என்பது மக்கள் மற்றும் அவர்களின்
நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கி பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளை உற்பத்தியாளரிடமிருந்து நுகர்வோருக்கு
க�ொண்டு சேர்ப்பதையே சந்தையிடுகை ஆகும் என்கிறார்.

–அமெரிக்கா சந்தையிடுகை கழகம்

துறையில்

மேம்பாட்டை

iii. க�ொள்கை வழிகாட்டல் மேம்பாடு மற்றும் நல்லத�ொரு
பயனுள்ள முடிவினை செயல்படுத்துகிறது.
iv. சந்தையிடுகை த�ொடர்புள்ள பிரச்சினைகளுக்கு
நல்ல தீர்வு காண வழிவகை செய்கிறது.

”இன்றைய
ஆற்றல்
மிக்க
வாடிக்கையாளர்
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கான திட்ட வடிவமைப்பு,
விலை, மேம்பாடு மற்றும் வினிய�ோகம் ப�ோன்ற ஒட்டு
ம�ொத்த நடவடிக்கையே சந்தையிடுகை எனப்படும்
என்கிறார்”.

W.J. ஸ்டாண்டன்.

v. சந்தையிடுகை த�ொடர்பான பிரச்சினை குறித்து
மேலும் தகவல்களை கண்டு உணருகிறது.
vi. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சந்தையிடுகை
பணிகளில் குறைபாடுகள் ஏதேனும் இருப்பின்
அவற்றை மறு ஆய்வு செய்கிறது.

”உற்பத்தி
செய்யப்படும்
இடத்தில்
இருந்து
நுகர்வோருக்கு
பண்டங்களையும்,
பணிகளையும்
க�ொண்டு
சேர்க்கும்
அனைத்து
வணிக
நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியது என்கிறார்”.

-கன்வர்சி

vii. முன்னேற்ற செயல் குறித்து சரியான நடிவடிக்கை
மேற்கொள்கிறது.

14.06. சந்தையிடுகையின்
முக்கியத்துவம் Importance of
Marketing

14.05. சந்தையிடுகையின் ந�ோக்கங்கள்
Objective of Marketing

சந்தையிடுகை கீழ்கண்டவாறு சமுதாயத்திற்கும்,
தனி அமைப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது

பாகர் மற்றும் ஆன்சென் அவர்களின் கூற்றுப்படி

(a) சமுதாயத்திற்கு To the society

”சந்தையிடுகையின் அனைத்து இறுதி நிலை
செயல்பாடுகளும் மனித தேவையின் மனநிறைவை
சார்ந்தே உள்ளது என கூறுகிறார்கள்.

i. சந்தையிடுகையானது உற்பத்தியாளர் மற்றும்
நுகர்வோரை இணைக்கும் ஒரு த�ொடர் சங்கலியாக
செயல்படுகிறது.

கீ ழ ்க ண ்ட வைக ள்  ச ந ்தை யி டு கை யி ன்
ந�ோக்கங்களாக உள்ளன அவைகள்.

ii. சந்தையிடுகை மக்களின்
உயர்த்த உதவிபுரிகிறது.

வாழ்க்கை

தரத்தை

120

12th Commerce Tamil Unit 5.indd 120

28-03-2019 03:16:02

iii. சந்தையிடுகை நாட்டின் வருமானத்தை உயர்த்த
வழிவகை செய்கிறது.

உள்ளடக்கியுள்ளது.
சந்தையிடுகையின்
குறித்து
பல்வேறு
வல்லுநர்கள்
விவரித்துள்ளனர்.

iv. சந்தையிடுகை வேலை வாய்ப்புக்களை அதிகரிக்க
உதவுகிறது.
v. சந்தையிடுகை நவீன
வழிவகை செய்கிறது.

சாகுபடி

பணிகள்
பலவாறு

அ. G.B. கிலஸ் என்பவர் சந்தையிடுகை பணியினை
ஏழு பிரிவாக விவரித்துள்ளார் அவையாவன:

உற்பத்திக்கு

i. சந்தையிடுகை ஆராய்ச்சி,

vi. சந்தையிடுகையானது
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகள் உபரியாக உள்ள பகுதியிலிருந்து
பற்றாக்குறை உள்ள பகுதிகளுக்கு சிறந்த
ப�ோக்குவரத்தின் மூலம் க�ொண்டு சென்று
ஏற்றத்தாழ்வு நிலையை சரி செய்கிறது.

ii. சந்தையிடுகை திட்டமிடல்

vii. பின்தங்கிய மற்றும் வளர்ந்துவரும் நாட்டின்
ப�ொருளாதாரம் சிரத்தன்மை மற்றும் விரைந்து
மேம்பாடு அடைய வழிவகை செய்கிறது.

vi. விற்பனைக்கு பின் சேவை மற்றும்

iii. ப�ொருள் மேம்பாடு
iv. விற்பனை மேம்பாடு மற்றும் விளம்பரம்
v. விற்பனை மற்றும் வினிய�ோகம்
vii. ப�ொதுமக்கள் த�ொடர்பு ப�ோன்றவைகளாகும்.
கிளார்க் மற்றும் கிளார்க் ப�ோன்ற பேராசிரியர்கள்
சந்தையிடுகை பணியினை மூன்று பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தி உள்ளார்கள் அவைகள்.

viii. சந்தையிடுகையானது உடமைகள், அமைப்பு,
காலம் மற்றும் நேரம் ப�ோன்றவற்றை முறையாக
பயன்படுத்தவதற்கு உதவிபுரிகிறது.

அ. உரிமை மாற்று பணிகள்,

ix. சந்தையிடுகை
தேவையற்ற
செலவினை
குறைத்து நேரடியாக சமுதாயத்திற்கு பயன்படும்
வகையில் செயல்படுகிறது.

ஆ. இடமாற்றுப் பணிகள் மற்றும்
இ. வசதி செய்யும் பணிகள் அல்லது துறைப்பணிகள்.

x. பண்டங்களின்
மதிப்பை
உயர்த்துவத�ோடு,
உரிமை மாற்றம் மேற்கொண்டு, நுகர்வின் காலம்
மற்றும் நேரத்திலும் மாற்றம் செய்கிறது.

சைதyைக பக

b) தனி நிருமத்திற்கு முக்கியத்துவம்
To the individual firm

உrைமமா
பக

i. அமைப்பின் வருமானத்தை அதிகரிக்க செய்கிறது.
ii. அமைப்பின்
சந்தையிடுகை
பிரிவானது
மேலாண்மை உற்பத்தி சார்ந்த அனைத்து
வகையான தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கு
வள ஆதாரமாக விளங்குகிறது.

இடமா
பக

வசt ெச y
பக

iii. சந்தையிடுகை மற்றும் புத்தாக்கம் ஆகிய இரண்டும்
அனைத்து த�ொழிலுக்கும் அடிப்படை பணியாக
விளங்குவத�ோடு
ஒரு
சக்திவாய்ந்ததாகவும்
செயல்படுகிறது.
iv. த�ொழில் மேம்பாடு அடைய வழிவகை செய்வத�ோடு
மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினை ஏற்படுத்துகிறது.

14.07 சமுதாயத்தில்
தனிநிறுவனத்திற்கு
சந்தையியலின் முக்கியத்துவம்
சந்தையிடுகை பணிகள் சில
கீழ்கண்டவாறு, காணலாம்,

முக்கியமானவற்றை

உற்பத்தியாளரிடமிருந்து
இறுதி
பயன்பாட்டு
நுகர்வோர் வரை பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை
க�ொண்டு சேர்க்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை
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உற்பத்தி சாத்தியமாகி உள்ளது. ப�ோக்குவரத்தானது
ப�ொருளுக்கு இடப் பயன்பாட்டை அளிக்கின்றது.
ப�ொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு
எடுத்து செல்வதற்கு நிலம், நீர், காற்று ப�ோன்றன
முதன்மைப் ப�ோக்குவரத்து வழிகளாக உள்ளன
எனலாம்.

ii. சரக்கு சேமிப்பு மற்றும் பண்டக சாலையிடுதல்
Storage and Warehousing
சரக்கு சேமிப்பு என்பது இப்பொழுது மிகவும்
இன்றியமையாத ஒரு பணியாகி உள்ளது. சரக்குகள்
உற்பத்தி
மையங்களிலும்
பகிர்ந்தளிப்பு
நிலையங்களிலும்
சேமித்து
வைக்கப்படுகின்றன.
ப�ொருட்களின்
சுமுகமான
அளிப்பினை
உறுதி
செய்வதற்கு என தேவையை எதிர்பார்த்து இடைநிலை
நபர்களும் ப�ொருட்களை வாங்கி சேமிக்கின்றனர்.
சமநிலையற்ற தேவையையும் பருவகால தேவையையும்
உடைய
ப�ொருட்களுக்கும்
சேமிப்பு
மிகவும்
அவசியமாகின்றது.

உரிமை மாற்றுப் பணிகள் Functions of Exchange
உரிமை மாற்று பணி என்பது பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளின் மதிப்பை பணத்தின் அடிப்படையில்
மாற்றுவதை குறிக்கிறது. இத்தகைய உரிமைமாற்று
பணிகளை மேலும் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம், (i)
வாங்குதல் மற்றும் ஒன்று சேர்தல் மற்றும் (ii) விற்பனை.

வசதிப்பணிகள் அல்லது துணைப்பணிகள் Facilitating
Functions
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளை
உற்பத்தியாளரிடமிருந்து நுகர்வோருக்கு க�ொண்டு
செல்வதற்கு
உதவி
புரியும்
பணியையே
துணைப்பணிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும்
இத்தகைய பணிகள் நேரடியாக பண்டங்களை மாற்றம்
செய்வது அல்ல இவைகள் கீழ்கண்டவாறு காணலாம்.

இடமாற்று பணிகள் Functions of Physical supply
இவ்வகை பணிகள் இரண்டு முக்கிய பணிகளை
மேற்கொண்டுள்ளது.
i. ப�ோக்குவரத்து
ii. சரக்கு சேமிப்பு மற்றும் பண்டகச் சாலையிடுதல்

i. ப�ோக்குவரத்து Transport
சந்தையிடுகை நடவடிக்கைகளுக்கு ப�ோக்குவரத்து
இன்றியமையாத
ஒரு
பணியாக
உள்ளது.
ப�ோக்குவரத்தின் மூலமே ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
மையத்திலிருந்து
நுகர்விடங்களுக்கு
க�ொண்டு
வரப்படுகின்றன. ப�ோக்குவரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தீவிர
மேம்பாட்டின் காரணமாகவே தற்பொழுது பேரளவு

Facilitating Functions
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i) நிதியிடல் Financing

v. வகைப்படுத்துதல் (Grading) நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட
தர அலகுகளின் அடிப்படையில், ப�ொருட்களை பல
வகைகளாகப் பாகுபாடு செய்தலையே வகைப்படுத்துதல்
எனப்படும்.
vi. பெயரிடல் (Branding) ப�ோட்டி ப�ொருட்களிலிருந்து
வேறுபடுத்தி காண்பதற்க்கு ஒரு பெயர�ோ அல்லது
வணிக குறியோ இடப்படுகிறது இதனையே பெயரிடல்
எனப்படும்.

• நீண்ட கால நிதியிடல்

vii. கட்டுமம் (Packing) ப�ொருட்கள் விற்பனை
செய்வதற்கு முன்னர் எளிதில் கையாளுவதற்கு
ஏற்றவாறு உறையிடுவதையே கட்டுமம் எனப்படுகிறது.
மேலும் ப�ொருட்களை பாதுகாக்கும் வகையில் எந்தவித
பாதிப்பும் இல்லாமல் மேற்கொள்ளல் அதாவது ப�ொருட்கள்
உடைதல், வீணாகுதல், கசிவு ஏற்படுதல் மற்றும் சேதம்
ஏற்படுதல்
ப�ோன்றவற்றிலிருந்து
பாதுகாப்பதற்காக
கட்டுமம் செய்யப்படுகிறது.

• மத்திய கால நிதியிடல்
• குறுகிய கால நிதியிடல்

ii. இடல் ஏற்றல் Risk Bearing
இயைக இட

கால இட

ேதைவ மா இட
அரcய இட

இட
ஏற

மத இட

viii. விலையிடல் (Pricing) விலை நிர்ணயம் செய்வது
த�ொடர்பாக முடிவெடுப்பது வணிகர்களின் ஒரு முக்கிய
பணியாகும். இத்தகைய முடிவானது அமைப்பின் வெற்றி
அல்லது த�ோல்வி நிர்ணயிப்பதில் அதிக அளவு சார்ந்து
உள்ளது. மேலும், அனைத்து காரணிகளையும் கருத்தில்
க�ொண்டு விலை நிர்ணயம் த�ொடர்பான முடிவு
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இட சாத இட
ேபா இட

அ. கால இடர்பாடு
ஆ. இடம் சார்ந்த இடர்பாடு

14.08. சந்தையிடுகை கலவையின்
ப�ொருள் மற்றும் வரையிலக்கணம்
Meaning and Definition of Marketing mix

இ. ப�ோட்டி இடர்பாடு
ஈ. தேவை மாற்று இடர்பாடு
உ. இயற்கை சார்ந்த இடர்பாடு

திரு. ஜெர�ோமி எம்சி கார்தோ அவர்களின் கூற்றுப்படி
”சந்தையிடுகை
கலவை
நான்கு
கூறுகளை
க�ொண்டுள்ளது. அவையாவன, ப�ொருள் கூறுகள், விலை
கூறுகள், விற்பனை மேம்பாட்டு கூறுகள் மற்றும் இட
கூறுகள்
ஆகும்.
என்கிறார்.
சுருங்கக்கூறின்,
சந்தையிடுகை கலவை மூலம் நிறுவனம் தனது
நுகர்வோர்களை குறிவைத்து அதன் மூலம் லாபம்
ஈட்டுவதே ஆகும். இத்தகைய சந்தையிடுகையின்
செயல்பாடுகள் நான்கு வகை கலவை ப�ொருட்களை
க�ொண்டுள்ளது. அதாவது ப�ொருட்கலவை, விலை
கலவை, இடக் கலவை, மற்றும் மேம்பாட்டு கலவை
ப�ோன்றவையாகும்.

ஊ. மனித த�ொடர்பான இடர்பாடு
எ. அரசியல் சார்ந்த இடர்பாடு
iii. சந்தை தகவல் (Market Information) கிளார்க் மற்றும்
கிளார்க் என்பவரின் கூற்றுப்படி சந்தை தகவல் என்பது
ப�ொருட்கள்
சந்தையிடுவது
த�ொடர்பாக
உள்ள
உண்மைகள், எதிர்பார்ப்புகள், எண்ணங்கள் மற்றும்
அனைத்து இதர தகவல்களை உள்ளடக்கியது ஆகும்.
iv. தரப்படுத்துதல் (Standardization) தரப்படுத்துதல்
என்பது ப�ொருட்களை இயல்பான தரத்தின் அடிப்படையில்
பிரித்து அமைப்பது ஆகும். ப�ொருட்கள் தரப்படுத்துவதில்
பல காரணிகள் தீர்மானிக்கின்றன. அதாவது ப�ொருளின்
அளவு, வண்ணம், சுவை மற்றும் அதன் த�ோற்றம்
ப�ோன்றவையாகும்.
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14.09. சந்தையிடுகை கலவையின்
கூறுகள் Elements of Marketing Mix

சந்தையிடுகை கலவை
மேற்கண்ட நான்கு வகை கூறுகளை கீழ்கண்டவாறு
விரிவாக காணலாம்.

• சந்தையிடுகை கலவை
• ம�ொத்த விற்பனை

i. ப�ொருள் (Product)

வழக
சரkr p
v ேயாக
ேபாkவரt

vைல பய
தப
vtmைற ம
nபதைனக

இட

vைல

ப�ொருள் சந்தையில் ஒரு முக்கிய கூறு ஆகும். ப�ொருள்
இல்லையெனில் எந்த ஒரு சந்தையும் இயங்க இயலாது.
என்று கூறுகின்ற அளவிற்கு ப�ொருள் முக்கிய இடம்
பெறுகிறது.

ii. விலை (Price)
பிலிப்கோட்லர் அவர்களின் கருத்துப்படி ”விலை
என்பது பண்டங்கள் மற்றும் பணியின் மாற்று மதிப்பு ஆக
பெறப்படும் ஒன்றாகும்” அல்லது நுகர்வோர்கள் நலன்
கருதி பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கு இணையான
மதிப்பை மாற்றிக் க�ொள்ள தக்க ஒன்றுதான் விலை
என்கிறார்”.

சைதyைக
கலைவ
ெபாr

iii. இடம் (Place)

ேமபா

இயpக
வ
க k
ேசைவ, ptைம
பா
ம
உrவ

ஒரு ப�ொருள் என்னதான் தரம் வாய்ந்தவையாகவும்,
விலையில் சாதகத்தன்மை மற்றும் சிறந்த மேம்பாட்டு
நடவடிக்கைள்
இருந்தப�ோதிலும்.
உற்பத்தி
இடத்திலிருந்து நுகர்வு இடம் வரை ப�ொருட்களை
சரியான முறையில் மற்றும் சரியான நேரத்தில் க�ொண்டு
செல்லவில்லை எனில் அனைத்தும் பயன் அற்றதாகும்.
எனவே சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்திற்கு
க�ொண்டு செல்வதற்கு இடம் ஒரு முக்கியப் பங்கு
வகிக்கிறது.

vளபர
ேமபா
vபைன
வlைம
கம

ப�ொருள்

விற்பனை பெருக்கம்

தீர்வு

ப�ொருள்
தேவையை
உதவுகிறதா?

தகவல்

ப�ொருள் தன்மை குறித்த என்ன ப�ொருளை வெளியிட்ட
இயம்புகிறது?
நிறுமம்
ப�ொருள்
குறித்து வெளியிட்ட
தகவல்கள் என்ன?

மதிப்பு

வாங்குபவரின் ப�ொருள்
குறித்து
நிறைவு
செய்ய பகிரப்பட்ட
தகவல்
வி ற ்பனையை
கூட்டியதா?

ப�ொருளின் மீது வடிவமைக்கப்பட்ட
சிறப்பு இயல்புகள் எந்தளவிற்கு
செலவை
மட்டுப்படுத்துகிறது
அல்லது ப�ொருளின் பயன்பாட்டு
மதிப்பை கூட்டுகிறது?

அடைதல் வாங்கியவர் எந்த ந�ோக்கத்திற்கு
ப�ொருளை வாங்கினார�ோ அந்த
ந�ோக்கத்தை வாங்கப்பட்ட ப�ொருள்
நிறைவேற்றியதா?

ப�ொருளின் மதிப்பை
அல்லது
செலவை
அ து கு றி த் து
தெ ரி வி க ்க ப்ப ட ்ட
த க வ ல ்க ள்
கூட்டுகிறதா?

விலை வைத்தல்

இடம்

க�ொடுத்த விலைக்கு இடம் குறித்த தீர்வை
தகுந்த
பலனை எங்கு பெறுவது?
ப�ொருள் வழங்கியதா
?

ப � ொ ரு ளி ன் ப�ொருள்
எங்கு
விலையின்
மூலம் வாங்கப்பட்டத�ோ அந்த
வாங்குநர்
என்ன இடம் குறித்த தகவல்
அறிகிறார்?
வாங்கப்பட்ட ப�ொருள்
உ ண ்மை யி ல்
வ ா ங் கி ய வ ரு க் கு
பயன்பட்டதா?

ப�ொருளை
எப்படி ப�ொருளை
மற்றும்
எங்கு செய்த
வாங்குவது என யார் எவ்வளவு?
வ ா ங் கி ய வ ரு க் கு
கூறியது?

அந்த
ப�ொருளின்
வழங்கப்பட்ட
இடம்
வ ச தி ய ா ன த ா க
உள்ளது?

வாங்க ப � ொ ரு ள ை
செலவு வாங்கியவர்
எங்கு
வாங்க விரும்பினார�ோ
அங்கே அந்த ப�ொருள்
கிடைத்ததா?
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iv. விற்பனை மேம்பாடு/விளம்பரம் (Promotion)

ெசயtற

நvன
சைதyைக
கலைவ

vளபரக

t ட

இைணயதள
ெதாைலகாc

மேற்கண்டவற்றை 4Ps என அழைக்கப்படுகின்றன
சந்தையிடுகையில் இத்தகைய நான்கு வகை கூறுகளை
அடிப்படையாக க�ொண்டு முடிவெடுக்கப்டுகிறது. மேலும்
ஒவ்வொரு த�ொழில் உரிமையாளரும். நான்கு கூறுகளை
மையப்படுத்தி
செயல்படுவது
மிக
அவசியமான
ஒன்றாகும்.

வாெனாl
அ c

ெச tதா
vளபர பலைக

கலை ச்சொற்கள்

இதக

உத்திரவாதம், மேலாதிக்கம், வாய்ப்பு , அழுகும்
தன்மை, முடிவுற்ற, உபரி, தீர்மானித்தல், நுகர்வு,
தனித்தன்மை, தரம்படுத்தல், இன்றியமையாமை/
அவசியமான.

விளம்பர சாதனங்கள்

14.10 மரபு வழி மற்றும் நவீன
சந்தையிடுகை கலவை நவீன
வழி முறை Tradition Marketing
mix and Modern Marketing mix

ªîK»ñ£?

i.	கரைக்குடியில் உள்ள விறகுக்கான
வாரசந்தை பற்றி.

ii .தமிழ்நாட்டில் அந்தியூரில் வருடத்திற்கு
ஒரு முறை நடைபெறும் குதிரை சந்தை பற்றி.

ெபாr

மரp வ
சைதyைக
கலைவ
இட

àƒèÀ‚°

ச�ொந்த சிந்தனைக்கு
i.சந்தையிடுகையில் மனிதர்கள் மூலம் ஏற்படும்
இரண்டு இடர்களை குறிப்பிடுக.
ii. சந்தையிடுகையில் இயற்கை பேரிடர் மூலம்
ஏற்படும் இரண்டு இடர்களை குறிப்பிடுக.

ேம பா

vைல

மக

ெசயmைற

சந்தையில் ஒரு ப�ொருள் என்ன தான் தரமுடையதாக
இருந்தாலும் மேலும் விலையில் சாதக நிலை இருந்தாலும்
நுகர்வோர் மத்தியில் ப�ொருளின் சிறப்பு இயல்புகள்
மற்றும் பயன்பாடு குறித்து தெரியப்படுத்தாத நிலையில்
அப்பொருள் நிர்ணயித்த வெற்றியை ஒரு ப�ோதும் அடைய
இயலாது. எனவே மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மிகவும்
அவசியமான ஒன்றாகும். மேம்பாட்டு நடவடிக்கையில்
விளம்பரம் அதிக பங்கு வகிக்கிறது அவற்றை
கீழ்கண்டவாறு காணலாம்.
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விடைகள்

எதிர்கால கற்றல்

1

i. சில பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் க�ொண்டு
உனது வகுப்பில் ஒரு மாதிரி சந்தையிடுகையை
செயல்படுத்துக.

c

2

a

3

c

4

c

5

a

II. குறு வினாக்கள்:
1. சந்தையிடுகை கலவையின் வரைவிலக்கணம் தருக்
2. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலையை பாதிக்கும்
அக காரணிகள் இரண்டினை தருக.

ii. சந்தையின் வெற்றி மற்றும் த�ோல்வி குறித்து ஒரு
நல்ல சந்தையிடுகையாளர் மற்றும் பேச்சாளரை.
அழைத்து ஒரு ச�ொற்பொழிவுக்கு ஏற்பாடு செய்க.

3. பண்டம்/ப�ொருள் வரையறு

III. சிறு வினாக்கள்:
1. சந்தையிடுகையின் ந�ோக்கங்கள் யாவை?

பயிற்சி

2. சந்தையின் தேவை என்றால் என்ன? மற்றும்
சந்தையிடுகையின் கருத்துக்களை விவரிக்கவும்.
3. ப�ொருளின்
யாவை?

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
1. சந்தையிடுகை
முறையின்
____________

ஆரம்ப

நிலை

அ) முற்றுரிமை முறை

ஆ) பணத்திற்கு மாற்றுதல்

இ) பண்டமாற்று முறை	

ஈ) தற்சார்பு உற்பத்தி

விலையை

பாதிக்கும்

காரணிகள்

4. சந்தையிடுகை கலவை என்பது பற்றி நீவீர் அறிவது
யாது? ஏதேனும் இரண்டு கூறுகளை விளக்கவும்.

IV. பெரு வினாக்கள்:
1. சந்தையிடுகையின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி விவரி.

2. சந்தையில் உயர் நிலையில் இருப்பவர் யார்?

2. சந்தையிடுகை ஏன் சமுதாயத்திற்கும் மற்றும் தனி
நிறுவனத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது
என்பதை விளக்குக?

அ) வாடிக்கையாளர்
ஆ) விற்பனையாளர்

3. சந்தையிடுகை கலவையின் கூறுகளை குறிப்பிடுக.

இ) ம�ொத்த விற்பனையாளர்

4. சந்தையில் என்றச�ொல்லை விளக்குக .

ஈ) சில்லறை விற்பனையாளர்.

5. பண்டக காப்பாளரின் நன்மைகளில் இரண்டினை
குறிப்பிடுக

3. கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூறுகளில் சந்தையிடுகை
கலவைக்கு த�ொடர்பு இல்லாத ஒரு கூறு எது?
அ) இடக் கூறு

ஆ) ப�ொருள் கூறு

இ) திட்டக்கூறு

ஈ) விலை கூறு

குறிப்பு நூல்கள்
1. Pillai, R.S.N., and Bagavathi, Modern Marketing,
Principles and Practices

4. சந்தையிடுகை கலவை என்பது சந்தையிடுகை
திட்டமிடல் மூலம் நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்
_________ தேவை மற்றும் மன நிறைவு மூலம்
லாபம் பெறுகிறது.

2.

Philip Kotler, Principles of Marketing.

அ) ம�ொத்தவிற்பனையாளர்
ஆ) சில்லறை விற்பனையாளர்
இ) நுகர்வோர்
ஈ) விற்பனையாளர்
5. கீழ்கண்டவற்றுள் கண்ணுக்கு புலப்படாத ப�ொருள்
எது?
அ) கல்வி

ஆ) கைபேசி

இ) ஆடைகள்

ஈ) வாகனங்கள்
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சந்தையிடுதைல்

அ்லகு
5

15

சந்தையிடுதைல் நவீ் த்பாககு

அத்தியாயம

ஞாலம் ்கருதினுங ர்ககூடுங ்காலம்
்கருதி இ்டத்தாற பெயின்.
ப்பாருள்:

பெயரல முடிப்�தறகு ஏற்ற ்காலத்ரத அறிநது இ்டத்மதாடு
ப�ாருநதுோறு பெயதால் உல்கமே மவணடும் எனக ்கருதினாலும்
ர்ககூடும்.

15.02. (iii) மின்சந்தைப்படுத்துதைலின் நன்்மகள்

கறைல் தநாககஙகள்

15.02. (iv) மின் சந்தைப்படுத்துலில் தீ்மகள்

இநதை அத்தியாயத்்தைக கறைபின், மாணைர்களால்
■
■
■

கு்றள் 484

15.02. (v) மின்சந்தைப்படுத்தைலுககும ்பாரம்பரிய
சந்தைப்படுத்தைலுககு உள்ள தைறு்பாடு

மின்னணு வணி்கம் மநாக்கம், ேறறும்
வரைவிலக்கணம்
ெநரதயிடுர்க வரைவிலக்கணம் மநாக்கம்,
நன்ரே்கள் ேறறும் குர்ற�ாடு்கள்
�சுரே, ெமூ்க ேறறும் �துஙகியிருநது
[ேர்றமு்க]
ெநரதப்�டுத்தல்
ம�ான்்ற
அறிநதுப்காள்ை

15.03 ை்்லத்தைளம க்ை
15.04 ்பசு்ம சந்தைப்படுத்தைல்
15.05 சமூக சந்தைப்படுத்தைல்
15.06 ஊரக சந்தைப்படுத்துதைல்
15.07 தச்ை சந்தையிடுதைல்
15.08 ்பணைகச்சந்தை
15.09 தைனியிைச்சந்தை

அத்தியாயம சுருககம

15.10 ்ைரல் [்பரவும] சந்தையிடுதைல்

15.01 சந்தையிடுதைலின் நவீ் த்பாககு
15.01

(i) மின்்ணு
ைர்த்தைகம

ைர்த்தைகம

(எ)

15.01

(ii) மின் பதைாழில்

15.01

(iii)
மின்
ைணிகத்திறகும
மின்
வியா்பாரத்திறகும உள்ள தைறு்பாடுகள்

15.11

மின்

்பதுஙகியிருநது
சந்தையிடுதைல்

[ம்ைமுக]

[அமபுஷ்]

15.12 பகாரில்்லா சந்தையிடுதைல்
15.13 ்பல்தநாககு அளவு மட்ைம த்லட்டி ்்லைல்
சந்தையிடுதைல்
15.14 ்பரிநது்ர சந்தையிடுதைல்

15.02 மின் சந்தையிடு்க, மின்்ணு சந்தையிடு்க

15.15 உள்ளைகக சந்தையிடுதைல்

15.02. (i) மின்்ணு சந்தையிடு்க – ை்ர
விளககம
15.02. (ii) மின் சந்தைப்படுத்தைலின் தநாககஙகள்
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15.01 சந்தையிடுதலின் நவீன ப�ோக்கு
Recent Trends in Marketing

செயல்பாடுகளையும் வியாபாரம் என்ற ச�ொல் குறிக்கும்.
பண்டகம் மற்றும் சேவைகள் பரிவர்த்தனையில்
நேரடியாகவ�ோ
அல்லது
மறைமுகமாகவ�ோ
த�ொடர்புடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மின்னணு
வலைத்தளத்தின்
வழியாக
மேற்கொள்ளுவதை
மின்னணு வணிகம் அல்லது
மின் வர்த்தகம்
என்றழைக்கப்படுகிறது. நுகர்வோரின் தேவைகளை
திருப்திப்படுத்துவன்
மூலமாக
இலாபம்
மற்றும்
செல்வத்தை ஈட்டும் ந�ோக்கில் உற்பத்தி அல்லது
க�ொள்முதல் மற்றும் ச�ொய்த ப�ொருட்களை விற்பனை
செய்வது வணிகம் எனப்படுகிறது.

தகவல்
த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சியாலும்,
நவீன
ப�ோக்குவரத்து வசதியாலும், தாரளமயமாக்கத்தாலும்,
மக்கள் உலகெங்கிலும் எளிதாக பயணிப்பதாலும்,
வணிக
வாய்ப்புகள்
நாடுகளின்
எல்லைகளை
தாண்டி பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இன்றைய
வாடிக்கையாளர்கள் உலகளாவிய சர்வதேச அளவில்
ப�ொருள்களை வாக்கும் சக்தியை பெற்றுள்ளனர்.
இன்றைய
வாணிக
சூழலில்
சந்தையாளர்கள்
நுகர்வோரின் தேவையை பூர்த்திசெய்ய சிறந்த சரக்கையும்
பணியையும் மிக விரைவாக வழங்க வேண்டியுள்ளது.
இன்றைய
சந்தையாளர்கள்
ஒரு
குறிப்பிட்ட
பரிவர்த்தனை சிந்தனையிலிருந்து வாடிக்கையாளரிடம்
வாழ்நாள் முழுவதும் த�ொடர்கொள்ளும் வகையில்
பரிவர்த்தனை
அமைத்துக்கொள்ளும்
சந்தை
சிந்தனைக்கு மாறியுள்ளனர். இதனால் சந்தையாளர்கள்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக சலுகைளை வழங்கி
குறைந்த விலையை வசூலித்து வாடிக்கையாளர்களை
கவர்ந்து
அவர்களிடைய�ோன
உறவை
வாழ்நாள்வரை
நீட்டிக்கொள்ள
முயற்சிக்கின்றனர்.
சந்தையாளர்கள் மேலும் மனநிறைவை பெற பல
வகையான உத்திகளை கையாண்டு வருகின்றன.
வலைத்தளங்ளை
பயன்படுத்துவர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்து க�ொண்டே இருக்கின்ற
இக்காலக்கட்டத்தில் பலவகையான உபகரணங்கலான
கணிணி,
மடிகணிணி,
வரைப்பட்டிகை,
நவீன
த�ொழில்நுட்ப அலைபேசி மற்றும் பல்வேறு சமுக
வளைத்தளத்தின் உதவியால் வாடிக்கையாளர்களின்
எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட மட்டுமில்லாமல் வியாபார
நடவடிக்கைகளை மிக எளிதாக மேற்கொள்ளவும்
சாத்தியமாகிறது.

15.01 (ii) மின் த�ொழில் E-Business

இலாபம் ஈட்டி செல்வத்தை பெருக்கும் ந�ோக்கத்திலும்
மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் ந�ோக்கிலும்
த�ொடர்ந்து ப�ொருள்களை உற்பத்தி அல்லது க�ொள்முதல்
செய்து விற்பனை செய்யும் முயற்சியே வணிகம் ஆகும்.
வணிகத்தை, இணையம் மின்வலைதளம், மின்னணு
இணையம், வளைத்தளம், அக இணையம் அல்லது சில
இணைவுகள் மூலமாக வியாபாரம் செய்வதை மின்
வணிகம் என்கிற�ோம் சுருக்கமாக கூறினால் அனைத்து
வியாபார நடவடிக்கைகளையும் மின் வலைத்தளத்தின்
வழியாக மேற்கொள்வதை மின் வணிகம் எனலாம்.

15.01 (i) மின்னணு வர்த்தகம் (எ) மின் வர்த்தகம்
Electronic Commerce (E-Commerce)

15.01 ( iii ) மின் வணிகத்திற்கும் மின்
வியாபாரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
E-Commerce VS E-Business

மின் வணிகம் என்பது மின் வளைத்தளத்தின்
வழியாக
ப�ொருள்கள்
மற்றும்
சேவைகளையும்
பெறுவதையும் அளிப்பதையும் குறிக்கும். ஆனால். மின்
வியாபாரம் என்பது ப�ொருள் / சேவைகளை பெறுவது
அளிப்பது மட்டுமின்றி அதற்கும் அப்பாற்பட்ட வழங்கள் வழி
மேலாண்மை, வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை,
மின் வழி ஆணைகள் பெற்று நெறிப்படுத்தல்,
ப�ோன்ற பரந்தளவு வியாபார வழிமுறைகளையும்
உள்ளடக்கியது ஆகும். மின் வியாபாரம் மற்றும் மின்
வணிகம் பெரும்பாலும், ஒரே மாதிரியான ப�ொருளின்
கையாளப்படுகிறது.

வணிகத்தின் ஒரு பகுதி வியாபாரம் என்பது
நன்கு அறிந்த ஒன்று. வணிகத்தில் சரக்கு மற்றும்
சேவை பரிவர்த்தனையுடன் த�ொடர்புடைய அனைத்து
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ந�ோக்கங்களை அடைவதை மின் மார்க்கெட்டிங் (அ) மின்
சந்தைப்படுத்துதலை குறிக்கும்.

15.02. (ii) மின் சந்தைப்படுத்தலின்
ந�ோக்கங்கள் Objectives of
E-Marketing
1.	மின் சந்தைப்படுத்தலின்
பின்வருமாறு.

முக்கிய

ந�ோக்கங்கள்

2.	சந்தையின் பங்கை மேலும் விரிவாக்கம் செய்தல்

15.02 மின் சந்தையிடுகை, மின்னணு
சந்தையிடுகை E-Marketing

3.	வழங்கீடு மற்றும் விற்பனை மேம்பாட்டு செலவுகளை
குறைத்தல்

ப�ொருள்களையும் சேவைகளையும மி்ன் இணையம்
மற்றும் த�ொலைத் த�ொடர்பு மின்னணு சாதனங்கள்
மூலம் விற்பனை செய்வதை மின்னணு சந்தையிடுகை
எனலாம்.
சுருக்கமாக
கூறினால்
இலக்கு
வாடிக்கையாளர்களை
அறிந்து
அவர்களின்
தேவைகளை
பூர்த்திசெய்ய
பல்வேறு
சந்தை
த�ொழில்நுட்பங்களையும் மின் இணையம் வழியாக
மேற்கொள்வதை மின் சந்தையிடுகை எனலாம்.
விளம்பரப்படுத்துதல், வினிய�ோகம், சந்தை ஆராய்ச்சி,
வழங்க வழி ல�ோண்மை, வாடிக்கையாளர்களின்
தேவை மற்றும் விருப்பத்தை அறிந்துக்கொள்ளுதல்
ப�ோன்ற
பல்வேறு
சந்தையிடுகை
த�ொடர்பான
செயல்பாடுகளை மின்னணு இணையத்தின் வழியாக
மேற்கொள்ளும்வதை மின்சந்தையிடுகை எனலாம். மின்
இணைய சந்தையிடுகையை, வலைதள சந்தையிடுகை,
இணையவழி
சந்தையிடுகை,
த�ொழில்நுட்ப
சந்தையிடுகை ஒன்றுக்கு ஒன்று த�ொடர்புடையவைகளாக
ஒரே ப�ொருளில் கையாளப்படுகுிறது.

4.

ப�ொருள் குறித்த அதிக விழிப்புணர்வை எர்படுத்துதல்

5.

தகவல் தளத்தை பலப்படுத்துதல்.

15.02. (iii) மின்சந்தைப்படுத்துதலின்
நன்மைகள் Advantages of
E-Marketing
1.	அனைத்து நேரத்திலும் சந்தை: மின் சந்தை
வாரத்தின் 7 நாட்களிலும் 24 மணிநேரத்திலும்
(24x7) பயனாளிகளுக்கு சந்தை வசதியை
அளிக்கிறது.
இதனால்
நுகர்வோர்
எந்த
இடத்திலிருந்தும் எந்த நேரத்திலும் ப�ொருள்களை/
சேவைகளையும் பெறவும் அளிக்கவும் முடியும்.
2.	நேரடி த�ொடர்பு; தயாரிப்பாளருக்கும் நுகர்வோருக்கும்
இடையே
நேரடி
ஏற்படுவதால்
செலவுகள்
குறைக்கப்படுகிறது. இதனால் மலிவான விலையில்
ப�ொருட்களை
இணைய
சந்தையிடுகையின்
வாயிலாக நுகர்வோர்கள் வாங்க இயலுகிறது.

15.02. (i) மின்னணு சந்தையிடுகை – வரை
விளக்கம் E-Marketing – Definition

3.	தேவையை பெறுதல்: நுகர்வோர் தங்களுக்கு
தேவைப்டும் எத்தகைய ப�ொருள்களையும் மற்றும்
சேவைகளையும் மின் சந்தையில் பல்வேறு தளங்கள்
/ வலை பக்கங்கள் மூலம் பெறலாம்.

”ஜுடி ஸ்ட்ராஸின்” கூற்றுப்படி சிறந்த இட பகிர்வு,
தகவல் த�ொழில் நுட்ப, ப�ொருள் வேறுப்படுத்தும் மற்றும்
நிலைப்படுத்தும்
உத்திகளை
மிக
பரவலாக
பயன்படுத்துவதன் வழியாக நுகர்வோரின் மதிப்பை
அதிகரிப்பது
மட்டுமல்லாமல்,
ப�ொருள்
மற்றும்
சேவைகளின்
விலையை
தீர்மானிப்பது,
வினிய�ோகிப்பது, விற்பனை மேம்பாடு, தனிநபர், மற்றும்
நிறுவன நுகர்வோரின் ந�ோக்கத்தை நிறைவேற்றும்
வகையில் பரிமாற்றத்தை திட்டமிட்டு உறுவாக்குதல்
ப�ோன்றவற்றிற்கு மின் இணையத்தை மிக சீரிய
முறையில் சிறப்பாக செயல்படுத்துவதை மின்னணு
சந்தையிடுகையை குறிக்கும்”.

15.02. (iv) மின் சந்தைப்படுத்துலில் தீமைகள்
Disadvantages of E-Marketing

1.	அதிக செலவு: மின் சந்தைப்படுத்துதலில் விளம்பரம்
செய்யவும், வணிக தளம் அமைக்கவும், பெரிய
அளவில்
செலவிட
வேண்டும்.
வலைத்தள
வடிவமைப்பு,
மென்பொருள்,
நுண்பொருள்,
வணிகதளம் பராமபரிப்பு, வினிய�ோக செலவு
ப�ோன்றவற்றிற்கு அதிக அளவில் முதலீடு செய்ய
வேண்டியுள்ளது.
2.	சிறிய நிறுவனத்திற்கு ப�ொருந்தாது: மிக த�ொலைவில்
உள்ள
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ப�ொருள்/
சேவைகளை வழங்க சிறிய நிறுவனங்களுக்கு மின்
சந்தைப்படுத்தல் ப�ொருந்தாது.

மின் இணையம், மின்னஞ்சல், வயர்லெஸ் ஊடகம்,
மின்வலையமைப்பு, மற்றும் மின்னணு வாடிக்கையாளர்
மேலாண்மை
முறை
ப�ோன்ற
டிஜிட்டல்
த�ொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சந்தைப்படுத்தலின்
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3.	தகவல்களை புதுப்பித்தல் : இன்றைய சூழலில்
வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை த�ொடர்ந்து
அதிகரித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது. இதற்கு ஏற்ப
நிறுவனங்கள் இணைய தளத்தில் ப�ோதிய
விவரங்களை
புதுப்பிக்கின்றன.
தகவல்களை
அவ்வப்பொழுது புதுப்பிப்பது மிகவும் கடினமான
ஒன்றாகும்.

4.	பாதுகாப்பு இல்லாமை: பெரும்பாலும், நுகர்வோர்
தங்களது கடன் அட்டையை பயன்படுத்தி மின்
இணையம் மூலம் ப�ொருகளை / சேவையை பெற
தயங்குகின்றனர். தங்களது கடன் அட்டையின்
இரகசிய குறியீட்டு எண்கள் தவறாக பயன்படுத்தி
பலவகையான ம�ோசடிகளை செய்ய மின் இணைய
சந்தைப்படுத்துதலின் அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக
நுகர்வோர் அஞ்சுகின்றனர்.

15.02. (v) மின்சந்தைப்படுத்தலுக்கும் பாரம்பரிய சந்தைப்படுத்தலுக்கு உள்ள வேறுபாடு
E-Market v/s Traditional Market
மின் சந்தைப்படுத்துதல்
E-Marketing

பாரம்பரிய சந்தைப்படுத்துதல்
Traditional Marketing

ப�ொருள்கள் / சேவைகளை மிக விரைவாக குறைந்த
செலவில் மேம்படுத்த முடியும்

இம்முறையில் மிக தாமதமாகவும் அதிக செலவிலும் மட்டும்
ப�ொருள், சேவையை மேம்படுத்த முடியும்.

உலக அளவில் மிக விரைவில் மிக எளிதாக
ப�ொருள்களை மேம்படுத்தி சந்தையிட முடியும்

இம்முறையில் அவ்வளவு எளிதாக உலகளவில்
ப�ொருள்களை மேம்படுத்த முடியாது காலமும் செலவும்
அதிகமாகும்.

வணிக நிறுவனங்கள் மிக குறைந்தளவு மனித
வளத்துடன் த�ொழிலை விரிவுப்படுத்தலாம்.

இம்முறையில் த�ொழிலை விரிவுப்படுத்த அதிக மனித
வளம் தேவைப்படுகிறது.

இம்முறையில் ஆண்டு முழுவதும் வார 7 நாட்கள் 24
மணி நேரமும் குறைந்த மனித சக்தியுடன் சந்தையிட
முடியும்.

இம்முறையில் ஆண்டு முழுவதும் 7 நாட்களிலும 24
மணி நேரமும் சந்தையிடுவது இயலாத காரியம்.

15.03 வலைத்தளசந்தையிடல் E-Tailing

வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்திழுத்து வாங்க தூண்டும்
வகையில்
ப�ொருள்களை
வலைத்தளங்களின்
காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன.
வளைத்தலங்களின்
கூறப்பட்டுள்ள வகையில் வாடிக்கையாளர்கள் கடன்
அட்டை அல்லது பிற முறைகளில் பணம் செலுத்தி
ப�ொருள்களை
வாங்கலாம்.
வாடிக்கையாளர்கள்
க�ொரியர் சேவையின் மூலம் அவர்களின் விருப்பமான
முகவரியில் ப�ொருள்களை பெற்றக்கொள்ளலாம்.
வலைத்தளக்கடை ஒரு நுகர்வோருக்கும் வணிக
கடைக்கும் நேரடி வணிக முறையாகும் மின் வர்த்தக
கடையை ஆன்லைன் கடை எனவும் அழைக்கலாம்.

15.04 பசுமை சந்தைப்படுத்தல்
Green Marketing
வலைத்தள கடை அல்லது மெய்நிகர் கடையின்
மூலம் இறுதி நுகர்வோருக்கு மின் இணையம் வழியாக
ப�ொருள் அல்லது சேவைகளை பராமரித்தல் செய்வதை
வலைதள கடை என்கிற�ோம். பாரம்பரிய கடையில்
ப�ொருள்களை
கவர்ச்சிகராமாக
பார்வைக்கு
வைப்பதைப�ோல் வலைதளத்திலும் ப�ொருள்களின்
அட்டைப்
படங்களை
வாடிக்கையாளர்களை
கவர்ந்திருக்கும் வகையில் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது.
ப�ொருள்களின்
தன்மைகளையும்
அதன்
பயன்களையும் விளங்கும் வகையில் காட்சிப்படுத்தி
பலவயைான
சலுகைகளை
அளித்து
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சுற்று சூழலுக்கு எவ்வித தீங்கு விளைவிக்காமல்
சுற்றுப்புற சூழலைக்கு பாதுகாப்பாக சந்தைப்படுத்துவதை
பசுமை சந்தைப்படுத்துதல் எனலாம். நுகர்வோர்களின்
தேவை மற்றும் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையில்
ப�ொருள்கள்
மற்றும்
சேவைகளை
உருவாக்கி,
மேம்படுத்தி, தரமான, செயல் திறன்மிக்க ப�ொருள்களை,
மலிவு விலையில் ப�ொருள்களை சுற்று சூழலுக்கு எவ்வித
பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத வகையில் உற்பத்தி செய்து
சந்தைப்படுத்துவதை பசுமை சந்தைப்படுத்தல் எனலாம்.
உலக வெப்பமயமாக்கள், மக்காத கழிவுகளின் தீங்குகள்,
ஆபத்தான விளைவுகளை உருவாக்கும் மாசுபடுத்துதல்
ப�ோன்றவை பற்றிய விழிப்புணர்வுடன் கூடிய சுற்றுப்புற
பாதிப்பில்லாத சந்தைப்படுத்தலை குறிக்கும். பசுமை
சந்தைப்படுத்தல், சுற்றுச்சூழல் சந்தைப்படுத்தல், சுழல் நட்பு
சந்தைப்படுத்தல் என பல்வேறு வேறுபட்ட பெயர்களில்
அழைக்கப்படுகின்றன. இன்றைய காலத்தில் சுற்றுப்புற
சூழலை பாதிக்கும் நிறுவனங்கள் சூழலை பாதுக்காக்கும்
நிறுவனங்கள் எவை என நுகர்வோர்கள் அடையாளம்
காண த�ொடங்கியுள்ளனர்.

உடல்
நலனை
பாதுகாக்கும்
ப�ொருள்களை
சந்தையிடுவதை சமூக சந்தைப்படுத்துதலை குறிக்கும்.
சமூகத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது பாதிக்கும்
காரணிகளை நீக்கி தரமான வாழ்க்கை தரத்தை
உயர்த்தவும்
இச்
சந்தைப்படுத்துதலின்
முக்கிய
ந�ோக்கமாகும்.

15.06 ஊரக சந்தைப்படுத்துதல் Rural
Marketing

15.05 சமூக சந்தைப்படுத்தல்
Social Marketing

கிராமப்புற
நுகர்வோர்களின்
தேவைகளையும்
விருப்பங்களையும்
நிறைவேற்றி
அவர்களின்
மனநிறைவை
பெறும்
வகையில்
கிராமப்புற
நுகர்வோர்களுக்கு தேவைப்டும் ப�ொருள்கள் மற்றும்
சேவைகளை உருவாக்கி, விலையை நிர்ணயித்து,
விற்பனை மேம்பாடுகளை செய்து பகிர்ந்தளிக்கும்
செயல்முறைகளின் த�ொகுப்பே கிராமப்புற சந்தையிடுதல்
ஆகும். கிராமப்புற சந்தையிடுதலின் முக்கிய ந�ோக்கமே
அதிகளவில்
பயன்படுத்தாமலுள்ள
கிராமப்புற
வளங்களையும்,
மேம்பாடுகளையும்,
உள்
கட்டமைப்புகளையும் வெளிக்கொண்டுவருவத�ோ ஆகும்.
ப�ொருள்களை உற்பத்தி செய்ய அல்லது நுகர்வு செய்ய
தேவையான பல்வேறு உள்ளீட்டு ப�ொருள்களும், நகர்புற
நுகர்வோருக்கு தேவையான ப�ொருள்களை வெளியீடு
செய்வதும் கிரமப்புற சந்தையின் பணியாகும்.

சந்தைப்படுத்தலில்
ஒரு
புதிய
அனுமான
அறிமுகம்தான் சமூக சந்தைப்படுத்தல் ஆகும். சமூக
நலனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சமூகத்தின்
குறிப்பிட்ட பழக்கவழங்கங்களையும் ந�ோக்கங்களையும்
வெளிப்படுத்தும்
வகையில்
ப�ொருள்களை
சந்தைப்படுத்தும் முறையை சமூக சந்தைப்படுத்தல்
எனலாம்.
ப�ொது இடங்களில் புகைபிடிக்க கூடாது, குறிப்பிட்ட
வேக வரம்பிற்குள் காரை ஓட்டுங்கள், சீட் பெல்ட்டை
அணியுங்கள், தலைக்கவசம் அணியுங்கள் ப�ோன்ற
பலவாசகத்துடன் ப�ொருள்களை சந்தைப்படுத்துதல்
ப�ோன்றவை
சமூக
சந்தைப்படுத்துவதற்கு
எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம். சமூக சந்தைப்படுத்துதலின்
முக்கிய ந�ோக்கம் சமூக நலனை பாதுகாப்பத�ோ ஆகும்,
புகையிலை,
மதுப�ொருள்களை
பயன்படுத்தல்,
சுற்றுப்புறம் மாசுப்படுத்துதல், வரத்தட்சணை, பெண்
குழந்தை பாதுகாப்பு, சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் நெழிலி
(பிளாஸ்டிக்) பைகள் உபய�ோகம் ப�ோன்றவற்றிற்கு
எதிர்க்கும் ந�ோக்கத்திலும். சமூகம் விரும்பத்தக்க மற்றும்,

விவசாய உள்ளீட்டுப் ப�ொருள்கள் மற்றும் விரைவு
நுகர்வு ப�ொருள்களான ச�ோப்பு, அழகு சாதனப்
ப�ொருள்கள், ஆடைகள், துணிமணிகள் மற்றும் பல
ப�ொருள்களை நகர்புறத்திலிருந்து கிராமப் புறத்துக்குள்
வரும்
ப�ொருள்களில்
அடங்கும்.
விவசாய
விளைப�ொருள்களான அரிசி, க�ோதுமை, சக்கரை, பருத்தி
ப�ோன்ற
ப�ொருள்கள்
கிராமப்புறத்திலிருந்து
நகர்புறத்திற்குள் வரும் ப�ொருள்களின் அடங்கும்.
சிலவகையான ப�ொருள்கள் கிராமபுற எல்லைக்குள்
உற்பத்தியாகி அங்கேயே நுகரப்படுவதும் உண்டு.
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எனவே
கிராமபுற
சந்தையிடுககை
சந்தையிடுகை வகையை சார்ந்தது.

இருவழி

Marketing) குறிக்கும். ஒரு பெரிய குளத்தில் ஒரு சிறிய
மீனாக இருப்பதற்கு பதிலாக ஒரு சிறிய குளத்தில்
ஒரு பெரிய மீனாக இருப்பது ப�ோல, ஒரு குறிப்பிட்ட
வரையறுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளரின் தேவைகளை
பூர்த்தி செய்யும் சந்தையை இவ்வாறு அழைக்கிற�ோம்.
அனைத்து வசதிகளுடன் உரிய திரையரங்குகள் (இதன்
டிக்கெட் விலை மற்ற திரையரங்கை ப�ோல் அல்லாமல் 5
அல்லது 6 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்).

15.07 சேவை சந்தையிடுதல்
Service Marketing

இது சந்தையிடுதலின் ஓர் சிறப்பு பிரிவு ஆகும். இது
ஒரு சேவை அல்லது பயனை ஒருவர் மற்றவருக்கு
அளிப்தை குறிக்கும். சேவை என்பது கண்ணுக்கு
புலப்படாத ஒன்றாகும். சேவை சந்தையிடுதல் என்பது,
தகவல்தொழில் நுட்பம், வங்கிக் காப்பீடு, சுகாதாரம்,
சுற்றுலா, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பழுதுபார்ப்பு ப�ோன்ற
சேவைப்பொருள்களை
பரிவர்த்தனை
செய்துக்
க�ொள்ளுவதை குறிக்கும்.

ஸ்டார் ப�ோர்ட்ஸ், ஈஎஸ்பின், ஸ்டார் கிரிகெட் ப�ோன்ற
விளையாட்டு சேனல்கள் வெறும் விளையாட்டு வெறும்
விளையாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு மட்டும் உருவானவை.
இவை விளையாட்டு ஆர்வர்களின் தேவையை மட்டும்
பூர்த்தி செய்கின்றன.

15.10 வைரல் [பரவும்] சந்தையிடுதல்
Viral Marketing

15.08	பண்டகச்சந்தை
இச்சந்தையிடுதல் முறையில் சந்தையிடும் ப�ொருள்கள்
பெரும்பாலும் காண முடியாதவையாகும் சேவை
அளிப்பவரிடமிருந்து
பிரிக்க
முடியாதவனவையாக
இருக்கும். சேவை அளிப்பவர் எவ்வித இடைத்தரகர்ளும்
இல்லாமல் நேரடியாக பெறுபவருக்கு அளிக்கப்படும்.
சேவைப்
ப�ொருள்கள்
விரைவில்
அழ்யக்கூடிய
நிலைத்ததன்மையற்றதாக
இருக்கும்.
சேவையின்
தன்மை சேவை அளிப்பவரின் மனநிலையைப் ப�ொறுத்து
மாறிக் க�ோண்டே இருக்கும். இந்த சந்தையில்
வினிய�ோகிக்கும் சேவைப் ப�ொருள்களை சந்தையிட
பல்வேறு உத்திகள் கையாளப்படுகிறது.

15.09 தனியிடச்சந்தை Niche Marketing

உண்மையில் இது ஒரு சந்தையே அல்ல,
ப�ோட்டியாளர்களால் அடையாளம் காணப்படாத ஒரு
வரையறுக்கப்பட்ட வகுப்பு/பிரிவு மக்களை அடையாளம்
கண்டு அந்த வாடிக்கையாளரின்
தேவைகளை
பூர்த்தி செய்ய தேவையான அனைத்து சந்தையிடுதல்
முயற்சிகளை செய்வதே தனியிடச்சந்தை (Niche

சந்தையிடுதலின் மற்றொரு உத்திதான் வைரல் [
பரப்பு ] சந்தையிடுதல். இம்முயைில் ஒரு நபர் சந்தை (அ)
ப�ொருள்பற்றிய விவரங்களை மற்றவருக்கு அனுப்புவார்.
அச்செய்தி
த�ொற்றுக்கிருமி
பரவுவதைப்போல்
ஒருவரிடமிருந்து பல நபர்களுக்கு மிகவிரைவாக பரவி
ஒரு ப�ொருள் அல்லது பிராண்டுக்காண விற்பனை
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அதிகரிக்கும் வகையில் சந்தையிடும் முறையை வைரல்
[பரப்பு] சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம். செய்தி அளிப்பவர்
(Messenger) மற்றும் சந்தையின் சூழல் ஆகியவை
தவிர்க்க முடியாத முக்கிய காரணியாக இருந்து
த�ொலைதூரத்தில் பரவியுள்ள வாடிக்கையாளருக்கு
செய்தி அனுப்பப்படுகிறது. மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திற்கு
ச�ொந்தமான ஹாட்மெயில் நிறுவனம் ஆரம்பத்தில்
விளம்பரத்தின் மூலம் செய்திகளை பரப்பும் சேவையை
த�ொடங்கியது. சமீபகாலத்தில், நகரும் திரைப்படத்தை,
ஆச்சரியமான அல்லது கண்கவர் வீடிய�ோக்களை
யூடியுப்பில் உருவாக்கி, முகநூல், டிவிட்டர் மற்றும்
இதரமுறைகள் மூலம் பரப்புவதை சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக
கூறலாம்.

செய்யவில்லை. இவ்வாறு மறைமுகமாக விளம்பரபடுத்தி
ப�ொருள்
அல்லது
சேவைக்கான
விற்பனையை
அதிகரித்துக்
க�ொள்வதை
அம்புஷ்(பதுங்கியிருந்து)
சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம். மும்முறை சந்தையிடுதலின்
மூலம் மிக பெரிய நிறுவனங்கள் பல முக்கிய நிகழ்வுகளில்
தங்களது விற்பனையை பெறுக்கி க�ொள்கின்றன.

15.12 க�ொரில்லா சந்தையிடுதல்
Guerrilla Marketing

15.11. பதுங்கியிருந்து [மறைமுக]
[அம்புஷ்] சந்தையிடுதல் Ambush
Marketing

வரவு, செலவு திட்டத்தில் சந்தையிடுவதற்க்காக
அதிகளவு நிதியை ஒதுக்குவதைவிட நேரம், ஆற்றல்
மற்றும் கற்பனையின் மூலம் வழக்கத்திற்கு மாறான
முறையை கையாண்டு வாடிக்கையாளரின் கவனத்தை
ஈர்த்து ப�ொருள் அல்லது சேவைப்பற்றிய தகவல்களை
அளித்து விற்பனையை பெருக்கும் முறையை கொரில்லா
சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம். ப�ொது மக்கள் அதிகமாக
கூடும் இடங்களான, சந்தை, பெரிய விற்பனை கூடங்கள்,
பூங்கா மற்றும் கடற்கரை ப�ோன்ற இடங்களில் திடீர் என
குறிப்பிட்ட
நிறுவனத்தின்
அடைளாம்
க�ொண்ட
ஆடையை
அணிந்தக்கொண்டு
த�ோன்றி
வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்து பிரமிக்க
செய்து (அ) ஒரு ப�ொருள் பிராண்டை அவர்களின் மனதில்
பதிய செய்யும் முறையை க�ொரில்லா சந்தையிடுதல்
எனலாம். விற்பனையை அதிகரிக்கும், பெரிய அளவில்
விளம்பரம் தர இயலாத சிறியளவு, நிறுவனங்களுக்கு
இம்முறை விளம்பர உத்தி மிகவும் ஏற்றது.

சந்தையிடுதல் முறையில் புதிய நுட்பமாக, அம்புஷ்
(பதுங்கியிருந்து)
சந்தையிடுதலை
கூறலாம்.
இம்முறையில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எவ்வித நிதியுதவியும்
செய்யாமல் வாடிக்கையாளரின் மனதில் பதியும்
வகையில்
விளம்பரத்தாரர்களுடன்
இணைந்து
தங்களுடைய
ப�ொருளுக்கும்
இரகசிய
வழியில்
விளம்பரப்படுத்திக் க�ொள்ளும் நுட்பத்தை அம்புஷ்
(பதுங்கியிருந்து) சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம். சுருக்க
கூறின் மாற்று வழியில் ஒரு ப�ொருள் அல்லது
பிராண்டுக்கான சிறப்பை உருவாக்குவதை அம்புஷ்
சந்தையிடுதல் எனலாம். எடுத்துக்காட்டாக எக்ஸ் என்பவர்
ஒரு கால் பந்து ப�ோட்டிக்கு நிதியுதவி செய்து ப�ோட்டியை
நடத்துகிறார் அப்பொழுது கூட்டததில் ஒய் நிறுவனத்தின்
அடையாள சின்னம் பதித்த மேல் சட்டையை அணிந்துக்
க�ொண்டு பலர் அமர்ந்திருப்பதை அடிக்கடி கேமராமூலம்
காட்டப்படுவதன் வழியாக ஒய் நிறுவனம் தனது
ப�ொருளை விளம்பரப் படுத்திக்கொள்கிறது. இந்த
நிகழ்ச்சிக்கு ஒய் நிறுவனம் எவ்வித நிதியுதவியும்

15.13 பல்நோக்கு அளவு மட்டம் லேட்டி
லைவல் சந்தையிடுதல் Multilevel
Marketing
இவ்வகை சந்தையிடுதல் ஒரு நேரடி சந்தையிடுதல்
வகையை சார்ந்தது. இம்முறையில் ஒரு ம�ொத்த
வியாபாரி அல்லது விநிய�ோகஸ்த்தரை நிறுவனம்
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முதலில் நிர்ணயிக்கும் பின்னர் விநிய�ோஸ்தர்கள்
அவர்களின் கீழ் பல விநிய�ோகஸ்த்தர்களை நிர்ணயிப்பர்
இவ்வாறு ஒவ்வொரு விநிய�ோகஸ்தர்களும் அவர்களின்
கீழ் பல விநிய�ோகம் ஸ்தர்களை அமர்த்தி விற்பனையை
பெருக்கும் முறையையே பல்நோக்குளவு [மல்ட்டி]
சந்தையிடுதல்
என்கிற�ோம்.
இவ்வாறு
அமர்த்தப்படுவார்கள் கீழ்நிலையர் அல்லது கீழ்நிலை
விநிய�ோகஸ்தர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

தூண்டி விற்பனை அதிகரிக்கும் முறையை பரிந்துரை
சந்தையிடுதல் எனலாம். ஒரு ப�ொருள் (அ) சேவையைப்
பற்றி ஒருவர் மற்றவருக்கு பரிந்துரை செய்வதை
பரிந்துரை சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம்.

15.15 உள்ளடக்க சந்தையிடுதல்
Content Marketing

இம்முறையில் ஒவ்வொரு விற்பனையாளர்களும்
தாங்கள்
செய்த
விற்பனைக்கு
மட்டுமில்லாமல்
அவர்களின் கீழ் பணியாற்றும் விற்பனையாளர்கள்
செய்யும் விற்பனைக்கும் சேர்த்து விற்பனை கழிவை
பெறுவார்கள். இம்முறையில் விற்பனையாளர்கள் ச�ொல்
வழி அல்லது வாய் வழி த�ொடர்பு அல்லது உறவு வழி
பரிந்துரையின் மூலம் ப�ொருட்களை சந்தையிடுதலைக்
குறிக்கிறது. இவ்வழியில் விற்பனையாளர் அல்லது
விநிய�ோகஸ்தர்கள் மட்டும் விற்பனை செய்யாமல்
அவர்களுடன் இணைத்து மற்றவர்களையும் விற்பனை
செய்ய தூண்டுவார்கள். இம்முறை சந்தையிடுதலுக்கு
சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக டயுப்பர் மற்றும் ஆம்வே
நிறுவனங்களில்
விற்பனைமுறையை
கூறலாம்.
இம்முறையை, நெட்வொர்க், சந்தையிடுதல், பரிந்துரை
சந்தையிடுதல் என பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது.
A என்பவர் B க்கு விற்பனை செய்கிறார் B என்பவனால்
Cக்கு விற்பனை செய்கிறார். C, Dக்கும D,Eக்கும் விற்பனை
செய்கிறார்
இவ்வாறு
செய்யப்படும்
அனைத்து
விற்பனையில் Aவுக்கு விற்பனை கழிவு உண்டு.

மும்முறையில் ப�ொருள்கள் (அ) சேவைகளை
விற்பனை
செய்யாமல்
அதனைப்பற்றிய
செய்தி
தகவல்களை நுகர்வோருக்கு தெரிவிக்கும் கலையை
உள்ளடக்க சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம். இவ்வாறு
ப�ொருள்/சேவை பற்றிய தகவல்களை அளிக்கும்
நிறுவனத்தை குறுக்கீடுயில்லா சந்தையிடுதல் எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது. ப�ொருள்/சேவைப்பற்றிய ஆர்வத்தை
தூண்டும் வகையிலும் ப�ொருள்கள் மீதான விசுவாசத்தை
அதிகரிக்கும் வகையில் இலக்கு வாடிக்கையாளரிடம்
ப�ொருள் பற்றிய தகவல்களை முன்நிலைப்படுத்தும்
முறையை உள்ளடக்க அல்லது திருப்தியடைந்த
சந்தையிடுதல் என்கிற�ோம்.

முக்கிய ச�ொற்கள்

15.14 பரிந்துரை சந்தையிடுதல்
Referral Marketing

மின்னணு விற்பனை, வலைத்தள கடை, பசுமை
சந்தைப்படுத்தல் , சமூக சந்தைப்படுத்தல், கிராமப்புற
சந்தைப்படுத்துதல், சேவை சந்தையிடுதல்,
பரவும் சந்தையிடுதல், பதுங்கியிருந்து [மறைமுக]
சந்தையிடுதல், க�ொரில்லா சந்தையிடுதல்,
பல்நோக்குளவு சந்தையிடுதல் , பரிந்துரை
சந்தையிடுதல், உள்ளடக்க சந்தையிடுதல்

வழக்கமாக ப�ொருள்களை பற்றி விளம்பரம்
செய்யாமல் ஒரு நிறுவனத்திற்குரிய ஏற்கனவ�ோ உள்ள
வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ப�ொருள்களின் தன்மை
மற்று சிறப்பை பற்றி மற்றவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்ய
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பள்ளி வளாகத்தில் நீர் பயன்பாட்டு அளவை
குறைக்கும் முறைகள்
ச�ொட்டு நீர் பாசனமுறையை பயன்படுத்தல், கழிவறை
மற்றும் கை கழிவும் இடங்களில் சிறு துளைகள்
மூலம் நீர் தூறல் தெளிப்பான்களை ப�ொருத்து நீர்
உபய�ோகத்தை குறைக்கலாம்

பயிற்சி

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

பூமிக்கு
எவ்வித
தீங்கும்
விளைவிக்காமல்
த�ோழமையுடன் கூடிய சுத்தமான டீசல், பயன்படுத்தி
இயக்கும் வாகனங்களை ட�ொய�ோட்டா மற்றும்
வ�ோக்ஸ்வான், மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் நிறுவனங்கள்
விற்பனை செய்து வருகின்றன.

1. இணையம் மூலம் ப�ொருட்கள் (அ) சேவைகளை
விற்பனை செய்யும் முறையை என்கிற�ோம்.
அ) பசுமை சந்தையிடுதல் ஆ) மின் சந்தையிடுதல்
இ) சமூக சந்தையிடுதல்

ஈ) மெட்டா சந்தையிடுதல்

2. இணையத்திற்கு நுழைவு வாயில் என்பது

எதிர்கால கற்றல்
மின்ணணு சந்தையிடல் வலைதள சந்தையிடல்

அ) ப�ோர்டல்

ஆ) சிபியு

இ) ம�ோடம்

ஈ) வெப்நராங்

3. சமூக சந்தைப்படுத்துதல் என்பது ________ யுடன்
த�ொடர்புடையது

சுய சிந்தனைக்கு (பசுமை
செயல்முறைகள்) (Green Practices)

அ) சமூகம்

ஆ) சமூக வகுப்பு

இ) சமூகமாற்றம்

ஈ) சமூக தீமை

4. சமூக
ஊடக
செயல்படுத்துவது
அதிகரிக்கும்.

1. குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும்
உறவினர்களை
மீண்டும்
மீண்டும்
பயன்படுத்தும் ஏதுவாக கண்ணாடி மக்,
அலுமினியம் மற்றும் எவர்சில்வர் மக்குகளை
பயன்படுத்த வலியுறுத்துங்கள். ஒரு முறை
பயன்படுத்தி விட்டு விட்டெறியும் ப�ொருட்களை
பயன்படுத்தக் கூடாது என அறிவுறுத்துங்கள்.

சந்தைப்படுத்துதலை
சிறப்பாக
______
மாற்றுவிகிதத்தை

அ) வாடிக்கையாளரிலிருந்து வாங்குபவராக	
ஆ) சில்லறை வியாபாரிலிருந்து வாடிக்கையாளராக
இ) வாங்குபவரிலிருந்து மற்று ஒரு வாங்குபராக
ஈ) சந்தையாளருக்கு நேரடி த�ொடர்பு
5. ஒரு நிறுவனத்தின் ப�ொருள் மற்றும் விலையை
தெளிவாக பார்வைக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

2. சுற்றுச் சூழலுக்கு பாதிப்பு செய்யாத அல்லது
குறைந்தளவு
பாதிக்கும்
ப�ொருட்களை
பயன்படுத்துங்கள்.
3. மீண்டும் மீண்டும் இங்க் ஊற்றி எழுதக் கூடிய
பேனாக்களை பயன்படுத்துங்கள்.

அ) வணிக வட்டி

ஆ)இணைய தளங்கள்

இ) மின்னணு பட்டியல்

ஈ) வருவாய் மாதிரி

6. கீழ்காணும் குழுவில் எந்த குழு பசுமை வணிக
கருத்தை அறிமுகம் செய்தது.

4. பேப்பர்களை இரண்டு பக்கத்திலும் அச்சிடுவதன்
மூலம் பேப்பர் உபய�ோகிப்பதை குறைத்தல்.

அ) ACME

ஆ) டாட்டா

இ) ரிலையன்ஸ்

ஈ) ici

7. தூய சில்லரை விற்பனையாளர் என அழைக்கப்படுவர்

5. வீடு மற்றும் ஆள் இல்லாத நேரம் மற்றும்
இடத்தில் மின்விளக்கு, மின்விசிறியை நிறுத்தி
வைத்தல் மேலும் CFL மற்றும் LED விளக்குகளை
பயன்படுத்துதல்
மூலம்
மின்சாரத்தை
குறைத்தல்.

அ) சந்தை உருவாக்குநர்கள்
ஆ) நடவடிக்கை தரகர்கள்
இ) வியாபாரிகள்
ஈ) முகவர்கள்
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விடைகள் :

IV. பெருவினாக்கள்:

1

ஆ

2

இ

3

இ

4

இ

5

அ

6

இ

7

அ

8

ஆ

2. பாரம்பரிய
சந்தையிடுகை
எவ்வாறு
மின்சந்தையிலிருந்து வேறுபடுகிறது – விளக்கு.
3. மின்னணு
விளக்கு.

II. குறு வினாக்கள்:

நன்மை

தீமைகளை

4. நவீன சந்தையிடுகையில் கையாளப்படும் நவீன
சந்தையிடுதல் உத்திகளை விளக்கு.

1. மின் அணுவியல் வியாபாரம் என்றால என்ன?
2.	பசுமை சந்தையிடுதல் என்றால் என்ன?

5. சமூக சந்தையிடலை சேவைசாந்தை இடலுடன்
ஒப்புந�ோக்குக

3.	சேவை சந்தையிடுதல் என்றால் என்ன?
4. மின் சந்தையிடுகை என்றால் என்ன?

6. சந்தியிடலின் நன்மைகளில் ஏதேனும் ஐந்தினை
எழுதுக

5. மின்னணு சில்லறை வியாபாரிகள் என்பவர் யார்?
6.	சமூக சந்தையிடுகை என்றால் என்ன?

குறிப்பு நூல்கள்

III. சிறு வினாக்கள்:
1. மின் வணிகத்தில் B2B மற்றும்
என்ன?

விற்பனையில்

1. Essentials of Marketing
Nicole publication

B2C என்றால்

–Dr.K.Sundar

-

Vijay

2. Modern Marketing Principles and Practices- by Pillai
R.S.N. and Bagavathi – S.Chand publication.

2. சமூக சந்தையிடுதலின் ந�ோக்கங்கள் யாவை?
3. மின் சந்தையிடுதலின் ந�ோக்கங்கள் யாவை?
4. பின் வணிகத்திற்கும் மின் வியாபாரத்திற்கும் உள்ள
வேறுபாடுகள் யாவை?
1. ________ தனியிடச்சந்தை (Niche) எதை பற்றிய
செயல்பாடுகளை விளக்குகிறது .
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MANAGEMENT
PROCESS
நுகர்வோர போதுகோப்பு

UNIT
அைகு
6I

16
1

CHAPTER
அத்தியோயம்

PRINCIPLES
OF MANAGEMENT
நுகர்வோரியல்

அழகப்காண்ட எல்லாம் அழபவ்பாம் இழபபினும்
பிற்பயககும் நற்பா்லனவ.
-குறள் 659
பபோருள் :

பிறர் வருந்துமாறு பெயது ப்பறற ப்பாருள் எல்லாம் ப்பறறபின
வருந்துமாறு பெயது வ்பாயவிடும். நலவழியில வந்தைனவ
இழக்கப்படடாலும் பிறகு ்பயன தைரும்.

கற்றல் ்நோக்கஙகள்
இந்த அத்தியோயத்லதக் கற்றபின், மோைவரகளோல்
■
■
■
■

பதைாழிறபுரடசிககு முந்னதைய ்கா்லங்்களில ெமுதைாய
மக்களின வாழவியல அனமபபு பவளித் பதைாடர்பு
இனனமயின ்காரணமா்க அவர்்களின வதைனவ மி்கக
குனறவா்கவவ இருந்தைது. ப்பரும்்பாண்னமயாை மக்கள்
கிராமபபுறங்்களிவ்லவய வசித்து வந்தைைர், அவர்்களுககுத்
வதைனவயாை ப்பாருட்களின ்கணிெமாை ்பகுதினய
விவொயி்கள் உற்பத்தி பெயதைைர். வணி்கம் சிறிய
அளவிவ்லவய
நனடப்பறறுவந்தைது.
விவொயத்தில
உற்பத்தி பெயய முடியாதை ப்பாருட்கனள மடடுவம
உற்பத்தியாளர்்கள்
உற்பத்தி
பெயதைைர்.
நாடு
ப தை ா ழி ல ம ய ம ா க ்க ப ்ப ட ட வ ்ப ா து , ெ மு தை ா ய ம்
்பனமு்கப்படுத்தைப்படடவ்பாது வமம்்படுத்தைப்படட பதைாழில
நுட்பத்தின
மூ்லம்
மூ்லபப்பாருட்கள்
தைங்்களது
இயலபு்கனள மாறறிக ப்காண்டை. புதிய ப்பாருட்கள்
வதைாறறம் ப்பறறை. நு்கர்வவாரின வியா்பாரச் ொர்புத்
தைனனம அதி்கரித்தைது. நு்கர்வவார் ொர்புத்தைனனம மறறும்
வணி்கப ப்பாறுபபுணர்வு ஆகியனவ இரண்டும் ஒரு
நாணயத்தின
இரு்பக்கங்்கனளப
வ்பானறது.
உற்பத்தியாளர்,
நு்கர்வவார்
மறறும்
அரொங்்கம்
ஆகியனவ வணி்கத்தின மூனறு முககியக கூறு்கள்
ஆகும். வணி்க உ்லகில அதி்க சுரண்டலுககு உள்ளாவது
நு்கர்வவார்்கள் ஆவர். இந்தை அத்தியாயம் நு்கர்வவார்
சுரண்டப்படுவது ்பறறியும், நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு
குறித்தும் விவரிககிறது.

நுகர்வோர சுரண்டப்ப்டல்
நுகர்வோரியலின்
பபோருள்
மறறும்
வலரவிைக்கைம் .
நுகர்வோர இயக்கஙகளின் பரிைோம
வளரச்சி
நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம், 1986
ஆகியவறல்ற அறிந்து பகோள்ள இயலும்.

அத்தியோயம் சுருக்கம்
16.01. நுகர்வோர
16.02. நுகர்வோர சுரண்டப்ப்டல்
16.03. நுகர்வோரியல் மறறும் நுகர்வோரியலின்
்தலவ
16.04. நுகர்வோரியலின் முக்கியத்துவம்.
16.05. நுகர்வோரியலின் ்தோற்றம், பரிைோமம்
மறறும் வளரச்சி
16.06. நுகர்வோர போதுகோப்பு
16.07. நுகர்வோர போதுகோப்பின் ்தலவ
16.08. நுகர்வோர சட்டஙகள்
16.09. நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம், 1986
16.10. வோஙகு்வோர ேோக்கிரலத அல்ைது விழித்திரு
வோஙகு்வோரவிழித்திரு ்கோடபோடு
16.11. விறபலனயோளர
ேோக்கிரலத
அல்ைது
விழித்திரு தத்துவம்

138

12th Commerce Tamil Unit 6.indd 138

27-03-2019 23:18:59

16.01. நுகர்வோர்

நுகர்வோர் தங்களுக்குத் தேவையான  ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவைகளைப்   பெற்று அதன்  மூலம் தங்களது
தேவைகளை நிறைவேற்றிக் க�ொள்வதே நுகர்வோரின் 
இயல்பான, சட்டப்பூர்வமான 
ஆர்வம்
மற்றும்
எதிர்பார்ப்பாக  உள்ளது. நுகர்வோர் நலன்  அல்லது
நுகர்வோர் நலவாழ்வு இதன்மூலமே  அமையும்.
ஒவ்வொரு
வாடிக்கையாளரும் தங்களுக்குத்
தேவையான  ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் அவற்றின் 
தரம், அளவு, விலை, உரிய காலத்தில் கிடைக்கும் தன்மை 
ப�ோன்றவை  குறித்த  உண்மையான சரியான 
தகவல்களை  அறிய முடியாத கவலை  அவர்கள்
உயிர்பிரிந்து மண்ணோடு மண்ணாகப் ப�ோகும் வரை 
தீர்க்கப்படாமலே ப�ோகிறது.

உ ற ்ப த் தி ய ா ள ரி ட மி ரு ந் து அ ல ்ல து
விற்பனையாளரிடமிருந்து ப�ொருட்களை  வாங்குவ�ோர்
அல்லது
இயற்கை 
வளங்களை க�ொண்டு
உருவாக்கப்பட்டு (காற்று, நீர் மற்றும் இயற்கை வளங்கள்)
அல்லது பிறரால்  உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, விற்கப்படும்
ப�ொருட்களை பயன்படுத்துபவரே  நுகர்வோர் ஆவார்.
வங்கிகள் ப�ோக்குவரத்து நிறுவனங்கள், காப்பீட்டு
நிறுவனங்கள் ப�ோன்றவை  வழங்கும் சேவைகளை 
ஏற்பவரும் நுகர்வோர் என்றே  அழைக்கப்படுகிறார்.
வேறு வார்த்தைகளில்  கூறுவதனால் காற்று, நீர், நிலம்
ப�ோன்றவற்றால் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட 
அல்லது
நிறுவனங்களால்  உற்பத்தி செய்யப்பட்ட  ப�ொருட்களை 
வாங்குவ�ோர் மற்றும் அரசு அல்லது நிறுவனங்கள்,
மருத்துவ
மனைகள், கல்வி
நிறுவனங்களால் 
வழங்கப்படும் சேவைகளை பயன்படுத்தும் தனிநபரே 
நுகர்வோர் ஆவார்.

16.02. நுகர்வோர் சுரண்டப்படல்
நுகர்வோர்
பின்வரும் பல 
சுரண்டப்படுகிறார்கள்.

வழிகளில் 

1. அதிக விலைக்கு விற்றல்.

இந்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986ன் படி

விற்பனையாளர்கள்
மற்றும் சேவைகளை 
அளிப்பவர்கள் தாங்கள் வழங்கும் ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகளுக்கு அதன் தரத்திற்கு ஈடான  விலையைக் 
காட்டிலும் கூடுதலான விலையை அளிப்பதற்கு பல்வேறு
தருணங்களில் நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். ப�ொருட்களை 
விற்பனை செய்பவர்களிடம் ப�ோதுமான அளவு சரக்கிருப்பு
இருந்த ப�ோதிலும் ப�ொருள்களின் விலையை அதிகரித்து
க�ொள்ளை லாபம் ஈட்டும் ந�ோக்கில் செயற்கையான 
பற்றாக்குறையை உருவாக்கி அதன் மூலம் பொருட்களை 
அதிக  விலைக்கு விற்பனை செய்கின்றனர். இதன் 
விளைவாக  நுகர்வோர் தங்களுக்குத் தேவையான 
ப�ொருட்களை கள்ள சந்தையில்  கூடுதலான  விலை 
க�ொடுத்து
வாங்க
வேண்டிய கட்டாயத்திற்க்கு
தள்ளப்படுகிறார்கள்.

நுகர்வோர் என்பதன் ப�ொருள்.
முழுமையாக  அல்லது பகுதியாக செலுத்தப்பட்டு,
அல்லது செலுத்துவதாக  உறுதியளிக்கப்பட்டு அல்லது
நீள்பயன்  அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டு, மறுபயன் 
அடையும் வகையில் ப�ொருட்களை அல்லது சேவைகளை 
வாங்கும் நபர் நுகர்வோர் என அழைக்கப்படுகிறார்.
மறுவிற்பனை செய்வதற்கோ  அல்லது வணிக 
ந�ோக்கத்திற்காகவ�ோ  ப�ொருட்களை  வாங்குபவர்
நுகர்வோராகக் கருதப்படமாட்டார்.
ஆயினும்
சுயவேலைவாய்ப்பின்  மூலம் தனது வாழ்வாதாரத்திற்கு
ப�ொருள் ஈட்டும் ந�ோக்கிற்காக  மட்டுமே  ஒரு நபர்
ப�ொருட்களை  வாங்கி இருந்தால்  அவர் நுகர்வோராகக் 
கருதப்படுவார்.

2.கலப்படம்

கருத்தியல்  அடிப்படையில்  அனைத்து வணிக 
நிறுவனங்களும் நுகர்வோர் திருப்தியையே தங்களின் 
முதன்மை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. நுகர்வோரே 
வணிக  உலகின்  மன்னராகக் கருதப்படுகிறார்.
நுகர்வோருக்குச் சேவைகளை  அளித்து அவர்களை 
திருப்திப்படுத்துவதையே  வணிகர்கள் தங்களின் 
முதன்மை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளனர். சுதந்திரமான 
ப�ொருளாதாரத்தில்  நுகர்வோர் மையப்புள்ளியாகத்
திகழ்ந்தாலும், அவர்களின் தகுதியை  எப்பொழுதும்
நுகர்வோர்கள்
பெறுவதில்லை.
உண்மையில் 
நுகர்வோர் பலவழிகளிலும்
ஏமாற்றப்பட்டு
சுரண்டப்படுகிறார்கள். நடைமுறை  உலக  வாழ்வில் 
நுகர்வோர் இந்திய இறையாண்மையின்படி சுதந்திரமாக 
இல்லாமல் அடிமை என்ற நிலையிலேயே உள்ளனர்.

கலப்படம்
என்பது
உணவுப்பொருட்களில் 
விரும்பத்தகாத பதிலிப்  ப�ொருட்களைச் சேர்ப்பதாகும்.
கலப்படப்  ப�ொருட்களை  வாங்கிப் பயன்படுத்தும்
நுகர்வோருக்கு உடல்ரீதியாகவும், பணரீதியாகவும்
கடுமையான இழப்புகள் ஏற்படுகிறது. ஒரு சாதாரணமான,
நியாயமான, விவேகமுள்ள வணிகர் தனது வணிகத்தின் 
மூலம்
நியாயமான  இலாபத்தை நேர்மையான 
முறையில் ஈட்ட விரும்புவார். ஆனால் க�ொள்ளை லாபம்
ஈட்டவேண்டும் என்ற பேராசை  பிடித்த  வணிகர்
ப�ொருட்களில் கலப்படம் செய்து அதன்மூலம் தனது
ந�ோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் க�ொள்கிறார். ப�ொதுவாக 
உணவுப் ப�ொருட்களில் கலப்படம் என்பது சாதாரணமாக 
எங்கும் காணப்படும் நடைமுறையாகிவிட்டது. கலப்படம்
நுகர்வோரது உடல்நலத்தை பெரிதும் பாதிப்பதால்  அது
ஒரு மன்னிக்க முடியாத குற்றமாகும்.
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ெபrcரக vைதக

cரக vைதக

ெமk pc

cதமான

கல படமானைவ

cதமான

கல படமானைவ

ப�ோலியாகத் தயாரிக்கப்பட்டு இமயம் முதல்  குமரி வரை 
எங்கும் நீக்கமற தாராளமாக  விற்பனை செய்யப்பட்டு
வருகின்றது. அசல்  எது? ப�ோலி எது? என  இனம்காண
இயலாத  நிலையிலேயே  இன்றளவும் நுகர்வோர்
இருந்து வருகின்றனர். எனவே தரம் குறைந்த ப�ோலிப் 
ப�ொருட்களுக்கு கூட அசல்  ப�ொருட்களின்  விலையை 
பெற்றுக் க�ொண்டு நுகர்வோரை சுரண்டுகின்றனர்.

கல படமற

4. செயற்கையான பற்றாக்குறை

எடுத்துக்காட்டுகள்

சில சூழ்நிலைகளில் வணிகர்கள் தங்களின் வணிக 
நிறுவனங்களின் சரக்குகளை  இருப்பு வைக்கும்
இடங்களில் ப�ோதுமான அல்லது தேவைக்கு அதிகமான 
அளவு சரக்குகளை  இருப்பு வைத்திருந்தாலும் கூட  
தங்கள் கடைகளின்  முகப்பில்  இருப்பு இல்லை  எனும்
பெயர்ப்பலகையை வைக்கின்றனர்.
பெட்ரோல் 
விற்பனை நிலையங்கள் ப�ோன்றவற்றில் இந்நிலையை 
காண முடியும். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில்  நுகர்வோர்
தங்களின் தவிர்க்க இயலாத தேவையின் அடிப்படையில் 
அப்பொருட்களை  அதிக  விலை க�ொடுத்து வாங்க
வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள்.
இதன்  மூலம் வணிகர்கள் நேர்மையற்ற  முறையில் 
பெருலாபம் ஈட்டுகின்றனர். திரையரங்குகளில்  அரங்கம்
நிறைவு (House Full)எனும் பெயரப்பலகை  மாட்டப்பட்ட 
பின்னும் கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு தாராளமாக  
அனுமதி சீட்டுக்கள் (Tickets) கிடைக்கின்றன.

1.	பாலின்  அடர்தன்மை  மற்றும் வெளிர்நிறம்
அதிகரிப்பதற்காக ச�ோப்பு, சுண்ணாம்பு, யூரியா,
காஸ்டிக்சோடா மற்றும் பல்வேறு வேதிப்பொருட்கள்
சேர்க்கப்படுகின்றன.
2.	உணவு தானியங்களில் 
சேர்க்கப்படுகின்றன.

சிறிய கற்கள்

3.	தேங்காய் 
எண்ணெயில் பாமாயில் 
கலக்கப்படுகின்றது.
4.	தேனின்  அளவை  அதிகரிப்பதற்காக தண்ணீர்
மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்கப்படுகின்றது.
5.	அரிசிமாவு மற்றும் க�ோதுமை  மாவுகளில் ஸ்டார்ச்
சேர்க்கப்படுகின்றது.
6.	காபிப்பொடியுடன்  புளி விதையின்  ப�ொடி (புளியங்
க�ொட்டை)  சேர்க்கப்படுகிறது.

5. தரக்குறைவு

7.	மஞ்சள்தூள் ப�ோன்ற  மசலாக்களுடன் மெத்தனால் 
சேர்க்கப்படுகின்றது.

கட்டுமானம் செய்து
முத்திரையிடப்பட்ட 
க�ொள்கலன்களை  திறந்தால்  அதில்  அடைக்கப்பட்டுள்ள  
ப�ொருட்கள் தரம் குறைந்ததாகவும், கெட்டுப்போனதாகவும்,
நிகர எடை க�ொல்கலனில்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை  விட
குறைவாக  இருப்பதையும் காணமுடிகிறது. நுகர்வோர்
தாம் வாங்கிய குறைபாடுடைய அல்லது சேதமடைந்த 
ப�ொருட்களை க�ொடுத்துவிட்டு புதிய ப�ொருட்களை 
மாற்றிக்கொள்ள  முயற்சிக்கும் ப�ோது நுகர்வோர் தமது
கவனக்குறைவாலேயே  அத்தகைய நிலை  ஏற்பட்டதாக 
குற்றம் சாட்டப்படுகின்றனர். நுகர்வோர் தங்களின் 
தலைவிதி என்று கருதும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு
விடுகிறார்கள் ப�ொருட்களை கடைகளில்  விற்கும் ப�ோது  
விற்பனையாளர் அதற்குரிய இரசீது க�ொடுப்பது இல்லை.
நுகர்வோரும் இரசீது கேட்டுப்  பெறுவது தமது உரிமை 
என்று உணர்வதில்லை. இதன் காரணமாகவே 
நுகர்வோர் தாம் வாங்கிய தரக்குறைவான  ப�ொருட்களை 
மாற்றிக்கொள்ள  இயலாத, புகார் அளிக்க இயலாத 
நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள். பல விற்பனையாளர்கள்
ப�ொருட்கள் விற்கும் ப�ோதே  அதற்கான  இடாப்பில் 
விற்பனை செய்த  ப�ொருட்கள் மீண்டும் திரும்ப பெற்றுக் 
க�ொள்ள  இயலாது என்ற  வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளதை 
காணமுடிகிறது.
இதன்  முலம்
ஏமாற்றக்கூடிய
நுகர்வோர்கள்
எளிதாக சட்டப்படியே 
ஏமாற்றப்படுகிறார்கள்.

8.	கருப்பு மிளகுடன் பப்பாளி விதை கலக்கப்படுகின்றது.
9	மிளகாய்ப்பொடியுடன் செங்கல் 
கலக்கப்படுகின்றது.

ப�ொடி

nகேவா cரட ெதாடபான
காரக

∙ ஏமாத ம tைச trp தtர க
∙ ேபாlயான நptக ெபாptக
வழ க
∙ ெபாrக தபாைட
ெசயைகயாக ஏபtத
∙ ெபாrகைள கலபட ெசத
∙ ெபாrகைள பtkத
∙ க ள சைதy ெபாrகைள
vற

3. ப�ோலியான ப�ொருட்கள்
மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த வணிகக் குறியுடைய
ப�ொருட்களுக்கு அதே ப�ோன்ற ப�ோலியான  ப�ொருட்கள்
சட்டவிர�ோதமாகத் தயாரிக்கப்பட்டு ம�ோசடியாக 
விற்பனை செய்யப்பட்டுவருகின்றது. தானியங்கி
(ஆட்டோம�ொபைல்) வாகன உதிரிபாகங்கள், பிளேடுகள்,
கைக்கடிகாரங்கள், பேனாக்கள், வான�ொலிப்பெட்டிகள்,
மருத்துவ மருந்துப்  ப�ொருட்கள், நகைகள், துணிகள்
மற்றும் ரூபாய்  ந�ோட்டுக்கள் கூட கள்ளத்தனமாக,
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6. இடர்பாடு க�ொண்ட ப�ொருட்கள்

8. தகுதியற்ற ப�ொருட்கள்
ப�ொருளின் தரம், நீடித்த  உழைப்பு, ப�ொருத்தப்பாடு
ஆகியவை  ப�ொருட்களின் தகுதி என்ற  வகையின்  கீழ் 
வரலாம். தயாரிப்பாளர்கள் தங்களின் தயாரிப்பு
ப�ொருட்களை  விளம்பரம் செய்யும் ப�ோது அதில் 
தெரிவிக்கும் அம்சங்களை  விளம்பரம் செய்யப்படும்
ப�ொருட்கள் கட்டாயம் உள்ளடக்கி இருக்கவேண்டும்.
ஆனால்  நடைமுறையில்  அவ்வாறு இல்லை. மனித 
நுகர்வுக்கு ப�ொருத்தமற்ற  ப�ொருட்கள் சந்தையில் 
விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. உடையாது என்று
சான்றளிக்கப்பட்ட  ப�ொருட்கள்
உபய�ோகப்படுத்தும்
காலத்தில்  உடைந்து விடுகின்றது. கசியாது என்று
சான்றளிக்கப்பட்ட மேல் அட்டை க�ொண்டுள்ள பேட்டரிகள்
கசிகின்றன. இது ப�ோன்ற  அனைத்து நிகழ்வுகளிலும்
நுகர்வோர் பாதிப்படைகின்றனர். உற்பத்தியாளர்களும்,
தயாரிப்பாளர்களும் சட்டத்தில் காணப்படும் ஓட்டைகள்
வழியே எளிதில் தப்பித்து விடுகின்றனர்.

nகேவாைர cர காரக
ntk pறபான ெசாபகvகைள
vt த
தரkைறவான ெபாrக

எைடkைறவான ெபாrைள
அ த
அtக vைல ைவ த

ேபாlயான ெபாrக

கல பட ம மாcபட
ெபாrைள vற

பாtகா p லா ெபாrக

மனnைறvகாக vபைனk
pைதய ேசைவ

ெசயைக பறாkைற

தவறான ம mைம ெபறா
ெசtக
mக தனமான நட ைத

ப�ொருட்களின் தயாரிப்பாளர்கள், தங்களின் 
தயாரிப்பு   ப�ொருட்களை  நுகர்வோர் பயன்படுத்தும்
ப�ோது அவர்களின்  உயிருக்கும், உடைமைக்கும் ஊறு
வி ளை வி க ்கா ம ல் ப �ொ ரு ட ்க ளை 
முன்னெச்சரிக்கையுடன்  எவ்வாறு பாதுகாப்புடன் 
பயன்படுத்த  வேண்டும் என்ற  முன்னெச்சரிக்கை 
நடவடிக்கைகளை  நுகர்வோரிடம் முன் வைக்க
வேண்டும்.
இத்தகைய
முன்னெச்சரிக்கை 
நடவடிக்கைகள் இல்லாமல்  நுகர்வோர் அத்தகைய
அபாயகரமான  ப�ொருட்களை கையாளும் ப�ோது
விபத்து ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்

9. ப�ொய் விளம்பரங்கள்
விளம்பரத்தின்  முக்கிய ந�ோக்கம் நுகர்வோர் மற்றும்
ப�ொருளை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ப�ொருள் அல்லது
சேவை  குறித்த தகவல்களை  அளிப்பதே  ஆகும். ஆனால் 
நடைமுறையில்  விளம்பரங்களில்   ப�ொருள் குறித்த 
தக வ ல ்க ள் மி க ச் சி றி ய அ ள வி லேயே 
வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. விளம்பரங்கள் ப�ொருளின் 
தரம், விலை, உள்ளடக்கம், பயன்பாடு, உத்தரவாதம்,
செயல்திறன் 
குறித்த தவறான கருத்துக்களை 
பரப்பப்படுகின்றன. இவ்வகையான ப�ொய் விளம்பரங்களை 
நம்பி
ப�ொருள்களை 
வாங்கும்
நுகர்வோர்

7. உத்தரவாதம் மற்றும் சேவைகள்
நீடித்துழைக்கும்
வசதிப் 
ப�ொருட்களான 
த�ொலைக்காட்சிப்  பெட்டிகள், சலவை  இயந்திரங்கள்,
குளிர்சாதனப்  பெட்டிகள், மகிழ்வுந்துகள், இருசக்கர
வாகனங்கள் மற்றும் குளிரூட்டிகள் ப�ோன்றவற்றிற்கு
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உத்திரவாதம் வழங்கப்பட்டு
அக்காலம் வரை  இலவச சேவை  வழங்குவதாக 
உறுதியளிக்கின்றனர்.
ஆனால் 
உண்மையில் 
உத்தரவாத காலத்தில்  கூட இலவச சேவைகள்
மறுக்கப்படுகின்றது. தயாரிப்பாளர்கள் தாங்கள்
வழங்கும் குறுகிய உத்தரவாதக்காலத்தில்  குறிப்பிட்ட 
சில  ப�ொருட்கள் அல்லது பாகங்கள் உறுதியாக 
சேதமடையாது என்று கருதும் ப�ொருட்கள் மற்றும்
பாகங்களுக்கு மட்டுமே  இலவச  நுகர்வோர் சேவை 
வழங்கப்படும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்கள்.
விற்கப்படும் ப�ொருட்களின் பல  உதிரிபாகங்களுக்கு
உத்தரவாதம் வழங்குவதில்லை. இதன் காரணமாக 
நுகர்வோர் மீது பழுதுபார்ப்புச் செலவு என்ற  பெயரில் 
கட்டணங்கள்
திணிக்கப்படுகின்றது.
சில 
சூழ்நிலைகளில் 
உத்தரவாதம்
அளிக்கப்பட்ட 
பாகங்களுக்கு உத்தரவாத காலத்திலேயே பழுது
ஏற்படின்  அது நுகர்வோர் கவனக்  குறைவால் 
விதிமுறைகளின் படி பயன்படுத்தப்படவில்லை  என்று
காரணம் கூறி இலவச சேவை மறுக்கப்படுகின்றது,

ஏமாற்றப்படுகிறார்கள்.

ஆகவே  இதுப�ோன்ற  நுகர்வோர் சுரண்டல்கள்,
நு கர் வ ோ ர் இ ன ்ன ல ்க ள் ப�ோ ன ்ற வ ற் றி ன் 
வெளிப்பாடே  நுகர்வோரியல்  ஆகும். நுகர்வோரியலின் 
ந�ோக்கம் வணிக பயங்கரவாதம் மற்றும் சுரண்டல் 
நடைமுறைகளில்  இருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாத்து
ப�ொருட்களின் 
விற்பனையாளர்களுக்கு
எதிரான 
நுகர்வோரின்  உரிமைகளையும், அதிகாரங்களையும்
நிலைநாட்டுவதே 
நுகர்வோரியலின் 
முதன்மை 
ந�ோக்கம் ஆகும்.
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16.03. நுகர்வோரியல் மற்றும் அதன்
தேவைகள்

“நுகர்வோரியல் என்பது விற்பனையாளர்களிடமிருந்து
வ ாங் கு ப வ ர்  த ங ்க ள து உ ரி மை க ளை யு ம் ,
அதிகாரங்களையும் மேம்படுத்தும் முயற்சியாகும்”

நுகர்வோரியலின் கருத்து



நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கும் மற்றும் நுகர்வோருக்கு
உதவும் வகையில்  இருக்கும் சமூக  உத்வேக 
செயல்பாடுகள்
நுகர்வோரியல் 
ஆகும்.
வேறு
வார்த்தைகளில்  கூறினால், நியாயமற்ற, நேர்மையற்ற 
வணிக  நடைமுறைகளில்  இருந்து நுகர்வோரைப் 
பாதுகாப்பதற்கான 
ஒருங்கிணைந்த 
முயற்சியே 
நுகர்வோரியல் ஆகும். வாங்குபவருக்கும், விற்பவருக்கும்
இடையேயான பரிமாற்றத்தில் சமநிலையை 
ஏற்படுத்துவதற்கான சமுதாய முயற்சியே நுகர்வோரியல் 
ஆகும். ப�ொதுவாக  வாங்குபவர்களைக் காட்டிலும்
ப�ொருட்களை 
விற்பவர்களே பலமிக்கவர்களாகக் 
காணப்படுகிறார்கள்.

- எல்.மெஸ்ஸி

“ப�ொருள் பரிமாற்ற உறவில் எழும் நுகர்வோர்
அதிருப்திக்கான விடையை தேடும் தனிநபர்கள் மற்றும்
அமைப்பு (நுகர்வோர், அரசு மற்றும் வணிகம்) களின்
செயல்பாடே நுகர்வோரியல் ஆகும்”.


- வில்லியம் ஸ்டேன்டன்.

நுகர்வோரியல் என்பது ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள்
மட்டும்மல்லாது
விற்பனையாளருக்கு
எதிரான
வாங்குபவர்களின் உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும்
மேம்படுத்தும் ஒரு சமூக இயக்கமாகும்.


நுகர்வோரியல்  எனும் ச�ொல்  1960 களின் 
த�ொடக்கத்தில் மேற்கத்திய வணிக சமுதாயத்தில்,
குறிப்பாக  அமெரிக்காவில் த�ோற்றம் பெற்றது. இது
வாடிக்கையாளர்களின்  நலனைப் பாதுகாப்பதற்கான 
சமூக உத்வேகம் ஆகும். நுகர்வோரை வணிக உலகின் 
நெருக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்க நுகர்வோரைக் 
க�ொண்டே வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பே நுகர்வோரியல் 
ஆகும்.

- பிலிப் க�ோட்லர்

“நுகர்வோரியல்
என்பது
நுகர்வோர்
தமது
வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்திக் க�ொள்வதில் விளையும்

அதிருப்தி
மற்றும்
இழப்புகளுக்கு
தீர்வுகாணும்
நுகர்வோர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியே”


– ரிச்சர்டு புஸ்கிரிக் மற்றும் ஜேம்ஸ்

வேறு வார்த்தைகளில்  கூறுவதனால்  வணிக 
அநீதிகளுக்கு எதிராகவும், இத்தகைய அநீதிகளை 
சரிசெய்யும் முயற்சிகளுமே  நுகர்வோரியல்  ஆகும்.
நியாயமற்ற 
வணிக 
நடைமுறைகளையும்,
அநீதிகளையும் எதிர்த்து அவற்றை  முழுமையாக 
நீக்கவும் அவ்வாறு இயலாவிட்டால்  இயன்ற  வரை 
அதனை குறைப்பதையுமே நுகர்வோரியல் ந�ோக்கமாகக் 
க�ொண்டுள்ளது.
வணிக  உலகில்  எண்ணற்ற 
அநீதிகளும், நேர்மையற்ற  வணிக  நடைமுறைகளும்
கடைப்பிடிக்கப்பட்டு லாபம்
பெறும் ந�ோக்குடன் 
நுகர்வோர் திருப்தி என்பது புறந்தள்ளப்படுகின்றது.
பாதுகாப்பற்ற  ப�ொருட்கள்
விற்பனை, கலப்படம்,
கற்பனையான  விலை  நிர்ணயித்தல், குறைபாடுடைய
ஏமாற்றும் ந�ோக்குடனான கட்டுமம், கள்ளச் சந்தை,
ப�ொய்யான தவறான வழிகாட்டும் விளம்பரங்கள் மற்றும்
விற்பனை ம�ொழிகள், பதுக்கல் க�ொள்ளை லாபமீட்டல்,
விலை  உள்கூட்டுகள்,
வணிக  பிராண்டுகளை 
தவறாகப்பயன்படுத்தல்,
திட்டமிட்டு
வழக்கொழிவு
செய்தல், அளவு எடை  குறைபாடுகள், உண்மையில் 
நுகர்வோர் விரும்பும் ப�ொருட்களை  வழங்காமல் 
அவர்கள்
விரும்பாத  ப�ொருட்களை  வழங்குதல்,
ப�ொருட்களை ந�ோக்கி கவனத்தை திருப்புதல் ப�ோன்ற 
வற்றை  வணிக  அநீதிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக 
கூறலாம்.

உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும்
சேவை  அளிப்பவர்கள் நுகர்வோருக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கின்றனர், ஒருவிதத்தில்  நாம் அனைவரும்
நுகர்வோர்களே. தனிநபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும்
நிறுவனங்கள் எதுவாயினும் அனைவரும் ஒருவகையில் 
நுகர்வோர்களே.
அவர்கள்
ஒவ்வொரு
நாளும்
பல்வேறுவகையான ப�ொருட்களையும் சேவைகளையும்
பயன்படுத்துகின்றனர். மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்கள்,
ந�ோட்டுப்புத்தகங்கள், பேனா
மற்றும் பல்வேறு
வகையான  எழுதுப�ொருட்களை  வாங்குகின்றனர். சில 
வேலைகளில் தாங்கள்
வாங்கும்
ஒரு
குயர்
ந�ோட்டுப்புத்தகத்தில்  192 பக்கங்கள் இருப்பதில்லை.
பென்சில்கள் நல்ல தரத்துடன்  இருப்பதில்லை. நீங்கள்
உரிய சரியான  விலையை செலுத்தி ப�ொருட்களை 
பெற்ற ப�ோதும் இத்தகைய காரணங்களால்  நீங்கள்
ஏமாற்றம்
அடைவதில்லையா?
அதிருப்தி
அடைவதில்லையா? இதனால் ஒரு நுகர்வோர் என்பவர்
மற்றவரால்  உற்பத்தி செய்யப்பட்டு,
விற்பனை
செய்யப்படும் ப�ொருட்களை  வாங்கி பயன்படுத்துபவர்
ஆவார். சமதர்மம், ப�ொதுவுடமை மற்றும் முதலாளித்துவம்
ப�ோன்ற பல தத்துவங்களின்  வரிசையில்  1960களின் 
மத்தியில்  இணைந்த  புதிய தத்துவம் மற்றும் சமூக 
இயக்கமே நுகர்வோர் இயல் ஆகும்.
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16.04 நுகர்வோரியலின்
முக்கியத்துவம்
1. 	நுகர்வோர்களிடம் விழிப்புணர்வு
அவர்களை ஒருங்கிணைத்தல்.

த�ோற்றுவித்து ஆபத்தைவிளைவிக்கும் உணவு மற்றும்
இதர
ப�ொருட்களின்  நிலை  ஆகியவற்றிலிருந்து
நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கப் ப�ோராடினர்.

ஏற்படுத்தி

முன்னேறிய
நாடுகளில்  பெரும்பான்மையான 
நுகர்வோர்கள் படிப்பறிவு
பெற்றவர்களாகவும்,
ப�ொருட்கள் குறித்த  விவரங்களை  அறிந்தவர்களாகவும்
இருந்ததால் தங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளும்
நிலையில்  இருந்தனர். ப�ோதுமான  உற்பத்தி, திறம்பட்ட 
பகிர்வு என்ற நிலையில் இருந்த மேற்கத்திய நாடுகளுடன் 
ஒப்பிடும்போது
இந்தியாவின்  நிலை  முற்றிலும்
மாறுபட்டிருந்தது. உற்பத்தியில்  புதிய நுட்பங்களைப் 
பின்பற்றாமை, பற்றாக்குறை  உற்பத்தி, கலப்படம்,
கள்ளச்சந்தை ப�ோன்றவை  இந்தியாவில் காணப்பட்டது.
இந்தியர்கள் தங்களின் தேவைகளைப்  பூர்த்தி செய்ய 
குறைந்த அளவில் செலவிடும் நிலையிலேயே இருந்தனர்.
வணிகத்தில்  இலாப ந�ோக்கம் மட்டுமே  பிரதானமாக 
இருந்ததால்  நியாயமான  விலையில்  ப�ொருட்களை 
வழங்கவேண்டிய சமூகப்  ப�ொறுப்புணர்வு, தரமான 
ப�ொருட்களையும் சேவைகளையும்
வழங்குதல் 
ப�ோன்றவற்றில் த�ோல்வி ஏற்பட்டது சுருங்கக்  கூறின்,
நுகர்வோர் நலன்  மற்றும் பாதுகாப்பு ப�ோன்றவற்றை 
கருத்தில் க�ொள்ளாமல் க�ொள்ளை 
இலாபம்
ஈட்டவேண்டும் எனும் க�ொடிய ந�ோக்கோடு மட்டுமே 
வணிகர்கள் செயல்பட்டதால்  விளைந்த  நுகர்வோர்
சுரண்டல்  மற்றும் இன்னல்களின் வெளிப்பாடே 
நுகர்வோரியல்  ஆகும். எது எப்படி இருப்பினும்
நுகர்வோரே சந்தையின் மன்னர் (A consumer is a King
of the Market) எனும் கருத்து பெயரளவில் 
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் உண்மையில்  நுகர்வோரின் 
நிலை 
அவ்வாறில்லை கலப்படம், செயற்கைப் 
பற்றாக்குறை, அநியாயவிலை  ஆகியவை  இந்திய
நுகர்வோரின் மாபெரும் பிரச்சனைகள் ஆகும்.

2. நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளை எதிர்த்தல்.
3. சுரண்டல்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
4. அரசின் கவனத்தை ஈர்த்தல்.
5.	நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
நடைமுறைப்படுத்தல்.

விதிகளை  திறம்பட

6.	முமுமையான  மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களை 
தருதல்.
7.	சமூகவிர�ோத நடவடிக்கைகளை எதிர்த்தல்.

16.05. நுகர்வோரியலின்
பரிணாமம், வளர்ச்சி

த�ோற்றம்,

த�ோற்றம் :

இருபதாம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் த�ொழில் 
மற்றும் ப�ொருளாதாரம் ஏற்ற  நிலையில்  இருந்தது.
எனவே  இக்காலக்கட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் 
மறுசீரமைப்பும் விரிவாக்கமும் காணப்பட்டது. த�ொழில் 
வளர்ச்சிக்கு மறுசீரமைப்பு மற்றும் விரிவாக்கத்தின் 
பெரும்பகுதியை 
விளம்பரமும்
நுகர்வோரும்
தீர்மானிக்கும் முக்கியக்காரணிகள் ஆனது. நுகர்வோர்
சீராய்வு அமைப்புக்கள் விளம்பரத்தின்  உண்மைத்
தன்மை  குறித்து குரல் க�ொடுத்தன. ப�ொருட்களை 
வாங்கும் நுகர்வோர் ப�ொருட்களை  கூர்ந்து ந�ோக்க
ஆரம்பித்தனர். உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் நல்ல
பணிச்சூழல்  வேண்டி குரல் க�ொடுத்தனர். த�ொழில் 
மற்றும் நுகர்வோர் திருப்திக்கு இடையே அமெரிக்கா ஒரு
இணைப்பை ஏற்படுத்தியது. ப�ொருள், விலை, நுகர்வோர்
திருப்தி ஆகியவற்றிற்கிடையே  எழுந்த  சிக்கல்களுக்கு
த�ொழில்  மறுசீரமைப்பு விடையளிக்கும் விதமாக 
அமைந்தது. தேசத்தின்  ப�ொருளாதாரம்
மற்றும்
க�ொள்கைக்கு நுகர்வோரே மையப்புள்ளி எனும்
க�ோட்பாட்டை அங்கீகரிக்கும் விதமாக நுகர்வோர் அலை 
வீசத்தொடங்கியது. நிறுவனங்கள் மிக  அதிகமான 
அளவிளான  நுகர்வோர்
இலக்குகளை ந�ோக்கி
முயற்சிக்கத் த�ொடங்கின.

இந்தியா பல்வேறுபட்ட  மதவழக்கங்கள், ம�ொழிகள்
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நாடு ஆகும். இந்தியர்களில் 
நான்கில்  மூன்று பகுதி மக்கள் உழவுத்தொழில் செய்து
கிராமப்புறங்களில்  வசித்து வருகின்றனர். அவர்களின் 
வ ரு ம ா ன த் தி ல் ப ெ ரி ய ஏ ற ்றத்தாழ் வு க ள்
காணப்படுகின்றன.
பெரும்பான்மையானவர்கள்
படிப்பறிவற்றவர்களாகவும், குறைவான  வருமானம்
க�ொண்டவர்களாகவும்
உள்ளனர்.
இவ்வாறான 
மக்களை நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளில் இருந்து
காக்க நுகர்வோரியல் த�ோன்றியது. நுகர்வோர்களின் 
நலனை பாதுகாக்கும் பாதுகாப்புச் சக்தியாக 
நுகர்வோரியல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

இதன்தொடர்ச்சியாக  அமெரிக்க குடிமக்கள் நல்ல
தரமான 
ப�ொருட்களை 
பெறவேண்டி ப�ோராட
வேண்டியதன்  அவசியத்தை உணரத்தொடங்கினர்.
த�ொழில்  நிறுவனங்கள் தங்களின் தாங்கள் உற்பத்தி
செய்யும் உணவு மற்றும் மற்ற ப�ொருள்களுக்கு தரத்திற்கு
உத்தரவாதம் அளித்து தங்களின்  ப�ொறுப்புணர்வை 
வெளிப்படுத்தின. நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த பெண்கள்,
தேசிய நுகர்வோர் அமைப்பு (NCL) ப�ோன்ற அமைப்புகளை 

நுகர்வோரியலின் பரிணாமம் :
விலை  உயர்வு, ப�ொருட்களின் ம�ோசமான செயல் 
திறன், குறைந்த தரமுடைய சேவைகள், ப�ொருள்
பற்றாக்குறை, ஏமாற்று விளம்பரங்கள் மற்றும் பணவீக்கம்
ஆகியவை 
இந்தியாவில் 
நுகர்வோரியலுக்கான 
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16.06 நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

காரணங்களாக 
அடையாளம் காணப்பட்டன.
சட்டப்பூர்வமான  நடவடிக்கைகள் மூலம் நுகர்வோரின் 
தேவையை  பூர்த்தி செய்வது அரசின் கடமையாகும்.
ப�ொருளாதார
அதிருப்தி பணவீக்கத்தை
உருவாக்குகின்றது. தங்கள் உரிமைகளை பாதுகாக்க
செயல்திறன்  மிக்க அமைப்பின்  மூலம் தங்களது
குறைகளை 
நிவர்த்திசெய்ய 
நுகர்வோரியல் 

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது நுகர்வோருக்காக,
அவர்களின் ந�ோக்கங்களை அடைய வடிவமைக்கப்பட்ட 
சமூக நடவடிக்கைகளின் வடிவம் ஆகும். இது நுகர்வோர்
சமுதாயம்
நல்வாழ்வு
பெரும் ந�ோக்கோடு
வடிவமைக்கப்பட்டதாகும்.
சுதந்திர சந்தைப் 
ப�ொருளாதாரத்தில் 
நுகர்வோரே 
மன்னராக 
மதிக்கப்படுகின்றார். இதற்கு முன்னர் வாங்குவ�ோர்
ஜாக்கிரதை - வாங்குபவர் கவனம் (Caveat Emptor – Let
the Buyer Beware) என்றிருந்த  அணுகுமுறை தற்போது
விற்பனையாளர் ஜாக்கிரதை – விற்பனையாளர் கவனம்
(Caveat venditor – Let the Seller Beware) என மாறியுள்ளது.
இருந்தப�ோதிலும் வளர்ந்து வரும் ப�ோட்டி நிறைந்த 
சூழலில் சந்தையில் 
ப�ொருட்களை 
உற்பத்தி
செய்பவர்களும், சேவை  அளிப்பவர்களும் தங்களது
பங்கினைத் தக்கவைத்துக் க�ொள்ளும் முயற்சியில் 
குறைபாடுடைய மற்றும் பாதுகாப்பற்ற  வழங்கல்  முறை,
ஏமாற்றுதல் மற்றும் நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளில் 
ஈடுபடுதல், கலப்படம், ப�ொய்யான  வாக்குறுதிகளை 
உள்ளடக்கிய விளம்பரங்கள், பதுக்கல், கள்ளச்சந்தை
ப�ோன்ற நேர்மையற்ற  வணிக  நடைமுறைகளை 
மேற்கொள்ளலாம். இதன்  விளைவாக  நுகர்வோர்
பாதுகாப்பற்ற 
ப�ொருட்களை 
வாங்க
வேண்டி
இருக்கலாம். கலப்படம் காரணமாக பல்வேறு உடல்நலம்
சார்ந்த  இன்னல்களால் பாதிக்கப்படலாம். பதுக்கல் 
காரணமாக ப�ொருட்களை அதிக விலைக�ொடுத்து வாங்க
வேண்டி இருக்கலாம். ம�ோசடியான  வாக்குறுதிகள்
அடங்கிய ப�ொய்  விளம்பரங்கள் மூலம் ஏமாற்றப்படலாம்.
இது ப�ோன்ற  நிலையில்  விற்பனையாளர்களின் 
தவறான செயல்களால்  நுகர்வோர் பாதிக்கப்படாமல் 
இருக்க
நுகர்வோருக்கு ப�ோதுமான பாதுகாப்பு
வழங்கப்பட வேண்டியுள்ளது.

நுகர்வோருக்கு அவசியமாகிறது.
வளர்ச்சி

நுகர்வோரியல் அல்லது நுகர்வோர் இயக்கம் என்பது
நுகர்வோரின்  இன்னல்கள் மற்றும் ஏமாற்றுதல்களின் 
வெளிப்பாடு ஆகும். நுகர்வோர் இயக்கம் வணிக 
பயங்கரவாதம் மற்றும் ஏமாற்று நடைமுறைகளில் 
இருந்து நுகர்வோரை பாதுகாக்கும் கேடயமாகும்.
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
விற்பனையாளர்கள்
மீது
தங்களுக்குள்ள  உரிமை  மற்றும் அதிகாரத்தை நிலை 
நிறுத்துவதன்  மூலம் தங்களின்  நலனை பாதுகாப்பதை 
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டதாகும்.
திரு.ரால்ப்  நாடர் அவர்கள் அமெரிக்க ஐக்கிய
நாடுகளின் பெருநிறுமங்களின் முற்றுரிமை (சர்வாதீனம்)
மற்றும் நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளை எதிர்த்து
பல்வேறு ப�ோராட்டங்களை  முன்னெடுத்தவர் ஆவார்.
திரு. ரால்ப்  நாடர் அவர்கள் நுகர்வோர் இயக்கத்தின் 
தந்தை எனக் கருதப்படுகிறார். அவர் த�ொடக்கத்தில் 
பாதுகாப்பு
மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு
விதிமுறைகளை  மீறிச் செயல்பட்ட ம�ோட்டார் வாகன 
(ஆட்டோம�ொபைல்)
நிறுவனத்தினை
எதிர்த்துப் 
ப�ோராடினார். ஆனால்   இன்று அனைத்து நாடுகளிலும்
நுகர்வோர்
இயக்கங்கள்
நன்கு
வளர்ந்து
வலுப்பெற்றுள்ளது. பிரிட்டன், ஸ்வீடன், நெதர்லாந்து
டென்மார்க்  மற்றும் கென்யாவில்  கூட நுகர்வோர்
சுரண்டலுக்கு எதிரான கடுமையான சட்டதிட்டங்கள்
இயற்றப்பட்டு நுகர்வோர் நலன் பாதுகாக்கப்பட்டு
வருகின்றது. ஐக்கிய நாடுகள் அவை  நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு குறித்த  ப�ொதுவான  விதிமுறைகளை 
உருவாக்கியுள்ளது.

நுகர்வோர் நலனைப் பாதுகாப்பதில் தன்னார்வ 
நடவடிக்கைகள் மற்றும் சட்டம் ஆகிய இரண்டும் முக்கிய
கருவிகள்
ஆகும்.
சுயக்கட்டுப்பாடு,
நுகர்வோர்
அமைப்புகள், நுகர்வோரை  விழிப்புணர்வுடன்  இருக்கச்
செய்தல்  மற்றும் அரசின்  ஆதரவு ஆகியவை  நுகர்வோர்
பாதுகாப்பிற்கான  வழிமுறைகள் ஆகும். இன்றைய
நவீன  உலகில்  சுற்றுச் சூழல் பாதிப்புகள், த�ொழில்  நுட்ப
மாற்றங்கள், பெரு உற்பத்தி த�ொழில்  நுட்பங்களை 
புகுத்துதல், பெருவளங்கள், மனித வளம் மற்றும் எரிச்சல் 
ஊட்டும் விளம்பரங்கள் ப�ோன்றவற்றின் காரணமாக 
ப�ொருட்களின் உற்பத்தியாளர், விநிய�ோகிப்பாளர் மற்றும்
விற்பனையாளர்களின்  ஏமாற்றுதல்  மற்றும் அத்துமீறல் 
காரணமாக 
நுகர்வோர்
பெருமளவில் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே 
இத்தகைய
தருணங்களில்  நுகர்வோர் நலனைப் பாதுகாத்தல் 
மற்றும் மேம்பாடு அடையச் செய்தல்  என்பது மிகவும்
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முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அனைத்து வணிக 
நிறுவனங்களின்  மிக  முக்கிய ந�ோக்கம் நுகர்வோர்
திருப்தி மற்றும் நுகர்வோர் நலமே  ஆகும். ஆனால் 
நடைமுறையில்  நுகர்வோர் பாதுகாக்க நுகர்வோர்
இயக்கங்களின் தேவை ஏற்படுகின்றது.

நுகர்வோரே 
வணிகத்தின் 
மன்னராகக் 
கருதப்பட்டாலும்
அவர்கள்
நலன்கள்
ஏறத்தாழ
புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. ப�ொருட்களின் பற்றாக்குறை 
கிடைத்ததை  மட்டுமே  பெற்றுக்கொள்ள  வேண்டிய
நிலைக்கு
நுகர்வோரை தள்ளி
விடுகின்றது.
ப�ொருட்களின் தரம் விட்டுக் க�ொடுக்கப்படுகின்றது.
உத்தரவாதம் அர்த்தமற்றதாகின்றது. நுகர்வோருக்கு
ஏற்படும்
உடல்நலப் பாதிப்புகள்
ஒரு ப�ோதும்
கண்டுக�ொள்ளப்படுவதில்லை.
வணிக 
நிறுவனங்களுக்கு க�ொள்ளை லாபமீட்டுதல்  எனும்
ஒற்றை ந�ோக்கம் மட்டுமே  மிக  முக்கியமானதாக  மாறி
இருக்கின்றது. எனவே  இத்தகைய சூழலில்  நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.

16.07 நு க ர ் வ ோ ர்  ப ா து க ா ப் பி ன்
தேவை

nகேவா பாtகாp

வணிக  நடவடிக்கைகளில்  அரசு, வணிகம் மற்றும்
நுகர்வோர் என  மூன்றுதரப்பினர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பிற்கு அவர்கள் என்ன பங்காற்ற 
வேண்டும் என்பதை இங்கே காணலாம்.

வகt
பk

அரc பk

nகேவா பk
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நுகர்வோர் பாதுகாப்பில் வணிகத்தின் பங்கு

க�ொண்டு புதிய ப�ொருட்களை வழங்க வேண்டும் அல்லது
அவற்றிற்குரிய பணத்தை
திருப்பித்தரவேண்டும்.
தங்களின் உற்பத்திப் ப�ொருட்களைப் பயன்படுத்தியதால் 
நுகர்வோருக்கு விளைந்த காயம் மற்றும் தீங்குகளுக்கு
உரிய செலவுகளையும், இழப்பீடுகளையும் வழங்க
வேண்டும்.

நுகர்வோர்
நலனைப் பாதுகாக்க
வணிக 
நிறுவனங்கள் கீழ் கண்டவற்றை செய்ய வேண்டும்.
1. விலை உயர்வைத் தவிர்த்தல்
வணிக  நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிகத்தில் 
ப�ொருட்களில் கடுமையான பற்றாக்  குறை  ஏற்படும்  
சூழலில் 
கூட
ப�ொருளுக்கான 
விலைகளை 
உயர்த்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

8. நுகர்வோர் குறைபாடுகளைத் தீர்த்தல்
நுகர்வோரின்  குறைகளுக்கு வணிக  நிறுவனங்கள்
தங்களது நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் பிரிவு மூலம்
உடனடியாகவ�ோ 
அல்லது
குறிப்பிட்ட கால 
வரம்பிற்குள்ளோ தீர்வு காணப்படவேண்டும்.

2. பதுக்கலை தவிர்த்தல்
வணிக  நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிகத்தில் 
இயல்பான ப�ோக்கினை அனுமதிக்க வேண்டும்.
நுகர்வோர் பாதிக்கப்படும் வகையில் பதுக்கல்  மற்றும்
கள்ளச்சந்தை நடவடிக்கைகள் மூலம் அதிக  இலாபம்
ஈட்டும் நடவடிக்கைகள் தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பில் அரசின் பங்கு
நுகர்வோர்களில்  பெரும்பான்மைய�ோர் கல்வியறிவு
பெற்றவர்களாக  இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களின் 
உரிமைகள்
குறித்து
அறியாதவர்களாகவும்,
அறிந்திருப்பினும் செயலற்றவர்களாகவுமே  உள்ளனர்.
அரசு நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதில் தனது பங்கை 
உறுதிசெய்ய  வேண்டும். மத்திய மாநில  அரசுகள்
நுகர்வோரைப் பாதுகாக்க நாடு முழுவதும் பல்வேறு
சட்டங்களை  இயற்றி உள்ளன. இது குறித்த  கூடுதல் 
தகவல்கள் இப்பாடத்தின்  இறுதியில்  அமைந்துள்ள 
”நீங்கள் அறிவீர்களா”  பகுதியில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நுகர்வோரைப் பாதுகாக்க பல்வேறு சட்டங்கள்
இயற்றப்பட்டு, அவை  நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டப�ோதும்
நுகர்வோர் இன்னும் அது குறித்து அறியாதவர்களாகவும்,
செயலற்றவர்களாகவும் உள்ளனர். வெறும் சட்டங்கள்
மாத்திரமே அனைத்துப் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகளை 
தந்துவிடாது. சட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்துவ�ோர்
சட்டத்தை மீறுவ�ோரை தண்டிப்பதை  ஏட்டளவில் 
வைத்துக்கொண்டிருக்காமல் 
அச்சட்டங்களைப் 
பயன்படுத்தி கடுமையான தண்டனைகள் வழங்க
வேண்டும்.

3. உயர் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளித்தல்
வணிக 
நிறுவனங்கள் தங்கள்
உற்பத்திப் 
ப�ொருட்களுக்கு
ப�ொய்யான 
உத்தரவாதங்களை 
அளிக்கக்கூடாது. அவைகள் தங்களது ப�ொருட்களின் 
உயர் தரத்தினை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
4. ப�ொருட்கள் குறித்த தகவல்கள் அளித்தல்
வணிக  நிறுவனங்கள் தங்களின்  உற்பத்திப் 
ப�ொருட்களின் தரம், அளவு மூலப்பொருட்கள் பயன்பாடு,
பின்  விளைவுகள், முன்னெச்சரிக்கை  நடவடிக்கைகள்,
எடை, மாற்றிக் க�ொள்ளும் வசதி, பயன்படுத்தும் முறை 
ஆகியவை  குறித்த  மிகச்சரியான  மற்றும் ப�ோதுமான 
தகவல்களை நுகர்வோருக்கு கட்டாயம் தரவேண்டும்.
5. விளம்பரங்களில் உண்மை (நேர்மை)
வணிக  நிறுவனங்கள் தங்களின்  உற்பத்திப் 
ப�ொருட்களுக்கு
விளம்பரம் செய்யும் ப�ோது
அவ்விளம்பரங்களில் 
ப�ொய்யான,
உண்மைக்குப் 
புறம்பான, ம�ோசடியான தகவல்களை  அளித்து
நுகர்வோருக்கு தவறான வழிகாட்டக் கூடாது.

நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதில் நுகர்வோரின் பங்கு
நுகர்வோரால்  மட்டுமே தங்களுக்கு எதிரான 
நேர்மையற்ற  வணிக  நடைமுறைகளுக்கு இறுதியாக 
முற்றுப்  புள்ளிவைக்க முடியும். வணிக  நிறுவனங்கள்
விதிகளை  மீறும் ப�ோது அரசாங்கம் சட்டங்களை 
ஏட்டளவில் வைத்துக் க�ொண்டு
வேடிக்கை 
பார்த்துக்கொண்டு
இருக்காமல் 
அவற்றைச்  
செயல்படுத்துவதில்  சிறிதளவேனும் கவனம் செலுத்தி
நுகர்வோர் நலனைப் பாதுகாக்க வேண்டும். இத்தகைய
சூழலில்  நுகர்வோர் விழிப்புணர்வுடனும், நுகர்வோரை 
ஒன்றிணைத்து நுகர்வோர் இயக்கமாகச் செயல்பட்டு
தங்களின்  நலனைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ள  வேண்டும்.
மேலும்
அப்பாவி
நுகர்வோர்களிடம்
நுகர்வோர்
பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் பற்றி
எடுத்துக்கூறி
அவர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

6. தீங்குகளிலிருந்து பாதுகாத்தல்
வணிக  நிறுவனங்கள் ஆபத்தான  மற்றும் தீங்கு
விளைவிக்கக்கூடிய
ப�ொருட்களை 
சந்தைப்படுத்தக்கூடாது. சந்தைப்படுத்தும் முன் தனது
உற்பத்தி
மற்றும்
விற்பனைப் 
ப�ொருட்களை 
முறையாகவும், முழுமையாகவும் பரிச�ோதித்துப் பார்க்க
வேண்டும். உணவுப்  ப�ொருட்களைப்  ப�ொருத்தவரை 
கெட்டுப்போன  மற்றும்
சுகாதாரமற்ற  உணவுப் 
ப�ொருட்களை திரும்பப் பெற்றுக் க�ொள்ளவேண்டும்.
7. பணத்தை திருப்பிக் க�ொடுக்கும் உத்தரவாதம்
வணிக  நிறுவனங்கள் தங்களின்  உற்பத்திப் 
ப�ொருட்களில் 
குறைபாடுகள் காணப்படின் 
அக்குறைபாடுடைய ப�ொருட்களை  திரும்பப்  பெற்றுக் 
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நுகர்வோர் நடவடிக்கை குழுக்களை செயல்படுத்துதல்

உrைமக
சைத
அரc

nயாய

கv

புகார்களை சம்பந்தப்பட்ட சட்ட 
அமலாக்க
அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து உரிய நடவடிக்கைகளை 
எடுக்கச் செய்தல்.

உrைம

நுகர்வோர் நலன் பாதுகாப்பில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்
வழிகாட்டி நெறிமுறைகள்

நல
vயாபார

nகேவா pகாக
சட பாtகாp சட
ேமாச உறvmைறக
பாtகாp

ேபா

வாப

தத

ஐக்கிய நாடுகள் அவையின்  ப�ொதுச்சபை  ஏப்ரல்  9,
1985 அன்று அதன்  உறுப்பு நாடுகள் நுகர்வோர் நலன் 
பாதுகாப்பில்  பின்பற்றப்பட வேண்டிய க�ொள்கைகள்
மற்றும் சட்டங்கள் குறித்து வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை 
உள்ளடக்கிய தீர்மானம் ஒன்றை  நிறைவேற்றியது.
அரசுகள்
வலுவான 
நுகர்வோர் பாதுகாப்புக் 
க�ொள்கைகளை  உருவாக்கி, பராமரிக்க வேண்டும்
என்பதற்கான 
வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை 
வகுத்தளித்தது.

அைமp

ஒகா
nம

நுகர்வோர் நலன் பாதுகாப்பில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்
ந�ோக்கங்கள்

1.	கிராம அளவில் நுகர்வோர் நடவடிக்கை குழுக்களை 
உருவாக்கி நுகர்வோரின்  உரிமைகள் குறித்து
கல்வி புகட்ட வேண்டும்.

1.	நுகர்வோருக்குப் ப�ோதிய பாதுகாப்பினை
வழங்குவதில் உறுப்பு நாடுகளுக்கு உதவுவது.

2.	நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
முகமைகள்
மூலம்
நுகர்வோரின்  குறைகள் மற்றும் புகார்கள் மீது
உரிய விசாரணை செய்து அவற்றிற்கு உரிய
தீர்வுகாண ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.

2.	நுகர்வோரின் தேவைகள்
மற்றும்
விருப்பங்களுக்கேற்ப உற்பத்தி மற்றும் விநிய�ோக 
முறைகளை எளிதாக்குவது.
3.	நுகர்வோர் ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை 
உற்பத்தி செய்பவர்கள்
மற்றும்
விநிய�ோகிப்பவர்களுக்கு
உயர்ந்த  நன்னெறி
சார்ந்த நடத்தைகளை ஊக்குவிப்பது.

3.	த�ொழில்துறை 
விதிகளின்படி
வணிக 
நிறுவனங்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
4.	தன்னார்வ  நுகர்வோர் குழுக்கள் ஊடகங்கள்
வாயிலாக 
நுகர்வோர் சட்டங்கள்
குறித்த 
தகவல்களை  வழங்கி நுகர்வோருக்கு ஏற்படும்
பாதிப்புகளுக்கு எதிரான கல்வியறிவு புகட்டப்பட
வேண்டும்.
5.	வணிகர்களின் தவறான 
நடவடிக்கைகளுக்கு
எதிராக 
இயக்கங்களை ஏற்படுத்துதல்.
6.

4.	நுகர்வோர் நலனை ம�ோசமாகப் பாதிக்கும்
வகையில் செயல்படும் தவறான  வர்த்தக 
நடைமுறைகளை செயல்படுத்தும்
வணிக 
நிறுவனங்களை  எதிர்ப்பதில்  உள்நாட்டளவிலும்
மற்றும் பன்னாட்டளவிலும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு
உதவி புரிதல்.

வணிக 
நுகர்வோர்

5.	சுதந்திரமான  நுகர்வோர் குழுக்களை மேம்படுத்த 
உதவுதல்.

நுகர்வோர் கூட்டுறவுகளைப் பலப்படுத்துதல்.

7.	நுகர்வோர் குழுக்கள் பாராளுமன்ற  மற்றும்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அணுகி நுகர்வோரின் 
குறைகளை, பிரச்சனைகளை பாராளுமன்றம்
மற்றும் சட்டமன்றங்களில் பேசி அரசின் கவனத்தை
ஈர்க்கச் செய்தல்.

6.	நுகர்வோர் பாதுகாப்பில் சர்வதேசக் கூட்டுறவினை
செயல்படுத்துதல்.
7.	நுகர்வோர்களுக்கு
குறைந்த 
விலையில் 
ப�ொருட்களை  பெரிய அளவில் தேர்ந்தெடுத்து
வாங்கும் வகையில் சந்தைகளை ஊக்குவித்தல்.

8.	ப�ொருட்களின் தரத்தைப் பரிச�ோதிக்க
மாவட்டந்தோறும் பரிச�ோதனைக்  கூடங்களை 
உருவாக்குதல்.

16.08. நுகர்வோர் சட்டங்கள்
1.	இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் 1982. இச்சட்டம் மக்கள்
ஒப்பந்தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதை  உறுதி
செய்கின்றது.

9.	தன்னார்வ  நுகர்வோர் அமைப்புகள் ஊடகங்கள்
மூலம் உற்பத்தியாளர் மற்றும் வணிகர்களின் 
தவறுகளை சுட்டிக்காட்டச் செய்தல்

2.	ப�ொருட்கள் விற்பனைச் சட்டம் 1982. இச்சட்டம்
விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் வெளிப்படையான  மற்றும்

10.	நுகர்வோர் சட்டத்தை மீறிச் செயல்படுவ�ோர் குறித்த 
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உட்கிடையான 
உத்தரவாதங்களை 
விற்பனையாளர்கள் செயல்படுத்த  மறுப்பதிலிருந்து
நுகர்வோர்களைப் பாதுகாக்கின்றது.

12.	உணவுப் பாதுகாப்பு தரச்சட்டம் 2006. இச்சட்டம்
உணவுப்  ப�ொருட்களை பாதுகாப்பாக  மற்றும்
முழுமையான  நிலையில்  உற்பத்தி செய்வது
பாதுகாப்பது மற்றும் விநிய�ோகம் செய்வதை 
ஒழுங்கு படுத்துகின்றது.

3.	அத்தியாவசியப்  ப�ொருட்களை  விற்பனையாளர்கள்
செயற்கையாக விலையேற்றம் செய்யும் ந�ோக்குடன் 
பதுக்கிவைத்தல், செயற்கைப் பற்றாக்  குறையை 
உருவாக்குதல், கள்ளச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு
விற்பனை செய்தல் ப�ோன்றவற்றை தடை செய்ய 
அத்தியாவசியப்  ப�ொருட்கள் சட்டம்
1955ல் 
உருவாக்கப்பட்டது.

13.	காற்று மாசுபடுதல் தடைச்சட்டம், 1981 இச்சட்டம்
இந்தியாவில் காற்று மாசடைவதை தடுத்து சுற்றுச்
சூழலைப் பாதுகாக்கின்றது.
14.	ப�ொது ப�ொறுப்புக் காப்பீட்டுச் சட்டம், 1991.
ஊறுவிளைவிக்கும் ப�ொருட்களை கையாளும்
ப�ோது
ஏற்படும்
விபத்துக்களுக்கு
உடனடி
நிவாரணம்
பெறுவதை  இச்சட்டம்
உறுதி
செய்கின்றது.

4.	வேளாண்பொருட்கள் தரப்படுத்துதல் 
மற்றும்
விற்பனைச் சட்டம் 1937. இச்சட்டம்   வேளாண்மை 
உற்பத்திப்  ப�ொருட்களை  நல்ல தரத்துடன் 
வழங்குவதை உறுதி செய்கின்றது.

15.	ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் மற்றும் மனவியல் ப�ொருட்கள்
சட்டம், 1985. இச்சட்டம் ப�ோதைப்  ப�ொருட்களை 
தயாரிப்பதை தடை செய்கின்றது.

5.	உணவுப் ப�ொருட்கள் கலப்படத் தடைச்சட்டம் 1954.
இச்சட்டம் உணவுப்  ப�ொருட்களில் கலப்படம்
செய்வதை பரிச�ோதித்து தரமான  உணவுப் 
ப�ொருட்களை  வழங்குவதன்  மூலம் நுகர்வோர்
உடல் நலத்தை பாதுகாக்கின்றது.

16.09 நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்
1986 COPRA - Consumer
Protection Act

6.	எடை  மற்றும் அளவுகள் சட்டம் 1958. இச்சட்டம்
எடை  குறைவு மற்றும் அளவுக்  குறைபாடுகளைப் 
ப�ோக்கி நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கிறது. இச்சட்டம்
அளவியல் சட்டம் 2009 ஆக திருத்தியமைக்கப்பட்டது.

இன்றைய காலகட்டத்தில் 
நுகர்வோர்களின் 
குறைகளும்,
அதிருப்திகளும்
பெருமளவு
அதிகரித்திருக்கின்றது. நுகர்வோர் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட 
இடர்பாடுகளுக்கு விரைவாக  தீர்வு பெற்றிட எந்த  ஒரு
திறம்பட்ட  நுட்பமும், அமைப்பு ரீதியான  ஏற்பாடுகளும்
இதுவரை  வகுக்கப்படவில்லை. சிறப்பான  நுகர்வோர்
இயக்கங்கள்
இல்லாமையால் 
நுகர்வோர்கள்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களின்  நிலை மேலும்
ம�ோசமாக  உள்ளன. பல்வேறு நுகர்வோர் பாதுகாப்புக் 
குழுக்கள் மற்றும் நுகர்வோரின் த�ொடர் அழுத்தத்தின் 
காரணமாக மைய அரசு “நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்
1986” எனும் விரிவான சட்டத்தை இயற்றியது. இச்சட்டம்
15.04.1987 அன்று அமுலுக்கு வந்தது. இச்சட்டம் 1993ல் 
திருத்தியமைக்கப்பட்டது.
இச்சட்டம்
சுருக்கமாக 
“க�ோப்ரா” (COPRA)  என்றழைக்கப்படுகிறது.

7.	வணிகக்  குறிகள் சட்டம் 1999. இச்சட்டம்
ப�ொருட்களில் ம�ோசடியான 
வணிகக்குறிகளிடுவதை தடை செய்கின்றது.
8.	ப�ோட்டி சட்டம் 2002. இச்சட்டம் ஆர�ோக்கியமற்ற 
வணிகப் ப�ோட்டிகளில்  இருந்து நுகர்வோரைப் 
பாதுகாக்கின்றது.
9.	இந்தியத் தர நிறுவனச் சட்டம் (சான்றுக்  குறிகள்)
1952 (இந்தியத் தர நிறுவனம் தற்போது இந்தியத்
தரக்குழு என்றழைக்கப்படுகின்றது). இச்சட்டம்
உற்பத்திப்  ப�ொருட்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய
குறைந்த பட்ச தரநிலைகளை  பூர்த்தி செய்வதை 
உறுதி செய்கின்றது. நுகர்வோர்க்கு தரமான 
ப�ொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்கின்றது.

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம் 1986 நுகர்வோர்
நலன்களைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துகின்றது. இச்சட்டம்
ஏமாற்று ந�ோக்குடைய குறைபாடுடைய ப�ொருட்கள்,
குறைபாடுடைய சேவைகள், நேர்மையற்ற  வணிக 
நடைமுறைகள்
மற்றும் பல்வேறு
வகையான 
சுரண்டல்களிலிருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கின்றது.
நுகர்வோர் சச்சரவுகளுக்கு இச்சட்டம் நுகர்வோர்
நீதிமன்றங்களை  ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் தீர்வுகண்டு
நுகர்வோர்
நலனைப் பாதுகாப்பதை 
முக்கிய
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டது. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்
மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும். இது மிக சமீபமாக 
ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆகும். இச்சட்டம் ப�ொதுத்துறை, நிதி
மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்குப்  ப�ொருந்தும்.

10.	மருத்துவப்  ப�ொருட்கள் மற்றும் மாயச் சிகிச்சைகள்
(விளம்பரங்கள்) சட்டம்,1954.
இச்சட்டம்
மாயச்சிகிச்சைகள் குறித்து விளம்பரப்படுத்துவதை 
தடை செய்கின்றது மற்றும் அதனால்  விளைந்த 
தீங்குகளுக்கு தீர்வுகளைக் காண வகை செய்கிறது.
11.	மருந்து மற்றும் அழகு சாதனப்  ப�ொருட்கள் சட்டம்,
1940. இச்சட்டம் இந்தியாவில் தரமான  மற்றும்
பாதுகாப்பான  மருந்துப்பொருட்கள் மற்றும் அழகு
சாதனப்  ப�ொருட்கள் விற்பனை செய்வதை  உறுதி
செய்கின்றது.
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சமீபத்தில் மருத்துவ சேவைகளும் இதன் வரம்புகளுக்குள்
க�ொண்டு
வரப்பட்டுள்ளது.
இச்சட்டம்
அனைத்து
ப�ொருட்களுக்கும் சேவைகளுக்கும் ப�ொருந்தும்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் விரிவான  நிகழ்ச்சி
நிரலை  உள்ளடக்கியது. நுகர்வோருக்கு அவர்களது
உரிமைகளையும்
ப�ொறுப்புகளையும் கற்பிப்பதை 
மட்டுமே ந�ோக்கமாகக் க�ொள்ளாமல்  நுகர்வோரின் 
இடர்பாடுகளுக்கு தீர்வு காண்பதை ந�ோக்கமாகக் 
க�ொண்டது. இச்சட்டம், நுகர்வோர் நலனைப்பாதுகாக்க
நீதித்துறை  அமைப்பை  உருவாக்கியது. இதன்  மூலம்
நுகர்வோர்களை 
ஒருங்கிணைத்து
நுகர்வோர்
அமைப்புகளை  உருவாக்கி அதன்மூலம் நுகர்வோர்
நலனை மேம்படுத்தியது. நுகர்வோர் பாதுகாப்பே 
வணிகத்தின் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ந�ோக்கமாகும்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்,
1986
நுகர்வோர்களுக்கு
எந்தவித 
உரிமைகளையும்
ப�ொறுப்புக்களையும்
உருவாக்கவில்லை 
மாறாக 
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் விற்பனை செய்தல் 
த�ொடர்பான  அனைத்து சச்சரவுகளையும் தீர்த்து
வைக்கும் குழுக்களை  ஏற்படுத்தியது. நுகர்வோர்
க�ோரும் இழப்பீடானது குறைபாடுடைய ப�ொருட்களையும்,
குறைபாடுடைய சேவைகளையும் ஏற்றதால்  விளைந்த 
இழப்பிற்கான  இழப்பீடாக  இருக்கவேண்டும். இச்சட்டம்
தேசிய குழுமம், மாநிலக்  குழுமம் மற்றும் மாவட்டக் 
குழுமம் எனும் மூவடுக்கு நுகர்வோர் சச்சரவு தீர்வுக் 
குழுமத்தை ஏற்படுத்தியது. மேலும் இச்சட்டம் மாவட்ட 
மற்றும் மாநில  அளவில், உயர்மட்ட  அளவில்  நுகர்வோர்
பாதுகாப்புக் குழுக்களை ஏற்படுத்தியது.
இந்திய நுகர்வோர்
சிறப்பியல்புகள்

பாதுகாப்புச்

சட்டம்,

1986ன்

இந்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம்,
சிறப்பியல்புகள் பின் வருமாறு.

1986ன் 

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம், 1986 ன் ந�ோக்கங்கள்
பின்வருபவை  நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 
ந�ோக்கங்கள் ஆகும்.
i.	நுகர்வோரின்  உயிருக்கும் உடமைக்கும் ஊறு
விளைவிக்கும் ப�ொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு
எதிராக நுகர்வோரைப் பாதுகாத்தல்.
ii.	நுகர்வோர் வாங்கும் ப�ொருட்களின் தரம் அளவு,
சுத்தத்தன்மை, விலை  மற்றும் தரநிலை  குறித்த 
உண்மையான மற்றும் முழுமையான தகவல்களை 
நுகர்வோருக்கு அளித்தல்.

i.	நுகர்வோர்களின்  நலனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு எதிராக 
நுகர்வோரைப் பாதுகாத்தல்.

iii.	வணிகர்களின் 
நியாயமற்ற 
வணிக 
நடைமுறைகளிலிருந்து
நுகர்வோரைப் 
பாதுகாத்தல்.

ii.	உற்பத்தியாளர்கள் / விற்பனையாளர்களின் ஒப்பந்த 
மீறுகையில் இருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாத்தல்.
iii.	சிறந்த தரத்தில்  நுகர்வோருக்கு
கிடைத்தலை உறுதி  செய்தல்.

iv.	சுரண்டல்  நடைமுறைகளுக்கு எதிராக  தீர்வுகளை 
தேட நுகர்வோருக்கு அதிகாரமளித்தல்.

ப�ொருட்கள்

v.	நுகர்வோர்களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளை 
அறிந்து க�ொள்ளச் செய்தல்.

iv.	ப�ொய்யான  மற்றும் தவறான  வழிகாட்டும்
செய்திகளை வெளியிடும் விளம்பரங்களிலிருந்து
நுகர்வோரை பேணிக்காத்தல்.

vi.	நல்ல தரமான ப�ொருட்களை சரியான விலைகளில் 
கிடைக்கச் செய்வதன்  மூலம் அவர்களின்  சிறந்த 
வாழ்க்கைத் தரத்தை உறுதிபடுத்துதல்.

v.	நுகர்வோர் வாங்கும் ப�ொருட்களுக்கு சரியான 
விலை நிர்ணயம் செய்வதை உறுதிசெய்தல்.
vi.	தங்கு தடையற்ற  ப�ொருட்கள்
உறுதிசெய்தல்.

vii.	நுகர்வோர் தங்களது உரிமைகைளை நிலைநாட்ட 
நுகர்வோர் குழுக்கள் மற்றும் பிற அதிகார
அமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல்.

விநிய�ோகத்தை

16.10. வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை அல்லது
விழித்திரு வாங்குவ�ோர்விழித்திரு
க�ோட்பாடு Caveat Emptor

vii.	ப�ொருட்கள் சரியான தரத்தில், சரியான  
அளவைகளில் கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்.
viii.	நேர்மையற்ற 
வணிகர்களின் 
நியாயமற்ற 
வணிக  நடைமுறைகளிலிருந்து நுகர்வோரைப் 
பாதுகாத்தல்.

வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை  எனும் ச�ொல் கேவியட் 
எம்ப்டர் எனும் இலத்தீன் ம�ொழிச்சொல்லிலிருந்து
பிறந்தது ஆகும். ”உள்ளது உள்ளபடியே” என்ற 
ச�ொற்றொடரைப்போன்று
நுகர்வோர்
வாங்கிய
ப�ொருட்கள்
அவர்களின் 
எதிர்பார்ப்புகளை 

ix.	பல்வேறு வகையான  மாசுபடல்களில்  இருந்து
நுகர்வோரைப் பாதுகாத்தல்.
x.	வணிகப் ப�ோட்டிகளினால் 

விளையும்

தீய

நிறைவேற்றவில்லை  அல்லது குறைபாடுடையவை 
எனில்  அத்தகு
இடர்பாடுகளுக்கு
வாங்குபவரே 

விளைவுகளில் இருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாத்தல்.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம்
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ப�ொறுப்பேற்க
வேண்டும்.
வேறு
வகையில் 
கூறுவதானால், ப�ொருட்களை  வாங்கியவர் அப்பொருள்
தனது எதிர்பார்ப்புகளை  ஈடுசெய்யவில்லை  எனில் 
அதற்கு ப�ொருட்களை  விற்றவர் எந்தவகையிலும்
ப�ொறுப்பாக மாட்டார். ப�ொருட்களை வாங்கியவர் அதற்கு
நிவாரணம் தேட இயலாது என நுகர்வோரை எச்சரிக்கை 
செய்யும் தத்துவமே  “வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை  அல்லது
விழித்திரு” எனும் க�ோட்பாடாகும்.

முழுமையாகப் பரிச�ோதித்து வாங்க வேண்டியது கார்
வாங்கியவரின் கடமையாகும். அன்றி விற்றவர் எந்த 
விதத்திலும் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் 
புதிய கார் ஒன்றை கார் விற்பனையகம் அல்லது
காட்சியகத்தில்  இருந்து வாங்கும்போது, அதனை
வாங்கிய பின் ஏதேனும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்தால் 
“வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை” எனும் க�ோட்பாட்டின் 
அடிப்படையில் காரை விற்ற நிறுவனம் தப்பிக்க இயலாது.
ஏனெனில்  குறிப்பிட்ட  ஆண்டுகள் உத்தரவாதமளித்து
புதிய கார்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. எனவே 
அக்குறிப்பிட்ட உத்தரவாத காலம் வரை விற்பனை செய்த 
நிறுவனம் தனது ப�ொறுப்பில் இருந்து தப்பிக்க இயலாது.

“வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை  அல்லது விழித்திரு”
எனும் க�ோட்பாட்டின்  உண்மையான  ப�ொருள்
மற்றொருவரிடமிருந்து ஒரு ப�ொருளை  வாங்கும்போது
வாங்குகின்ற  ப�ொருளின் தன்மையைப் பற்றி அவர்
அறியாதவராக  இருக்கக்  கூடாது. வாங்குபவர் ஒரு
ப�ொருளினை
வாங்குமுன் 
அப்பொருளினை
முழுமையாக பரிச�ோதித்து அப்பொருள் பெற்றிருக்க
வேண்டிய தன்மைகளை முழுமையாக பெற்றிருக்கிறது
என்பதை  உறுதி செய்து க�ொள்ள  வேண்டும் என்பதை 
இக்கோட்பாடு
உறுதிப்படுத்துகின்றது.
எனினும்

16.11. “விற்பனையாளர்
ஜாக்கிரதை
அல்லது விழித்திரு தத்துவம்” Caveat
Venditor
“வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை  அல்லது விழித்திரு”
எனும் க�ோட்பாடு த�ொழிற்புரட்சிக்கு முன் நடைமுறையில் 
இருந்தது. பெரும்பாலான  ப�ொருட்களின்  விற்பனை
மற்றும் நில  விற்பனை இம்முறையில் செய்யப்பட்டு
வந்தது.
ஆனால் 
இன்றைய
தினத்தில் 
விற்பனையாளர்களுக்கு தாங்கள் விற்பனை செய்யும்
ப�ொருட்கள் மீது மிக  அதிகப்  ப�ொறுப்பு உண்டு. இன்று
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில்  பெரும்பான்மையான 
ப�ொருட்கள் “விற்பனையாளர் எச்சரிக்கையுடன்  இருக்க
வேண்டும்” (Let the Buyer Beware) என்ற க�ோட்பாட்டின் 
அடிப்படையில் ப�ொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
விற்பனையாளர்கள் தங்களது ப�ொறுப்பிலிருந்து தப்பிக்க
இயலாது. விளம்பரங்களில்  “ப�ொருட்கள் உள்ளது
உள்ளபடி”
என்ற 
அடிப்படையில் 
விற்பனை
செய்யப்பட்டால�ொழிய, ப�ொருட்களை  வாங்குபவருக்கு,
அப்பொருளை 
வாங்குவதற்கான ந�ோக்கத்தை
அப்பொருள் நிறைவேற்றும் என்ற  உத்தரவாதத்தின் 
அடிப்படையிலேயே  விற்பனையாளர் அப்பொருளை 
விற்பனை செய்ய வேண்டும்.

இக்கோட்பாடு எச்சூழ்நிலையிலும் ப�ொருளை விற்பவரின் 
ம�ோசடி நடவடிக்கைகளை அனுமதிப்பதாகாது.
நடைமுறையில் “வாங்குவ�ோர் ஜாக்கிரதை அல்லது
விழித்திரு க�ோட்பாடு”
இக்கோட்பாட்டின்படி நுகர்வோர் ஒருவர் காபி
குவளை  ஒன்று வாங்குகிறார் எனில்,   வாங்கியபின் 
அக்குவளையில் காபி கசிகிறது
என்று
வைத்துக்கொண்டால் வாங்கிய நுகர்வோருக்கு அதனை
திருப்பித்தர உரிமையில்லை  அதனை தன்னிடமே 
வைத்துக் க�ொள்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை 
ஏனெனில் இக்கோட்பாட்டின் படி ப�ொருளை வாங்குபவர்
அப்பொருளை  வாங்கும் முன்  அதனை முழுமையாக 
முன்னெச்சரிக்கையுடன் குறைகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா
என பரிச�ோதித்த பின்னரே அதனை வாங்க வேண்டும்.
இரண்டு
நபர்கள் தங்களுக்கிடையே 
ஒரு
பயன்படுத்தப்பட்ட கார் வாங்குவது குறித்த  ஒப்பந்தம்
செய்யும் ப�ோது காரை  வாங்குபவர் ஒரு அனுபவமிக்க
சிறந்த கார் த�ொழில்நுட்ப பணியாளரிடம் காரை எடுத்துச்
சென்று அதனை முழுமையாக  ஆய்வு செய்து
திருப்தியடைந்த  பின் தான்  விற்பனை ஒப்பந்தத்தை
நிறைவு செய்ய  வேண்டும். விற்பவர் காரை  விற்றபின் 
வாங்கியவர்
அக்காரில் 
குறைகள்
மற்றும்
இடர்பாடுகளைக் கண்டறிந்தால் அதற்கு காரை விற்றவர்
எவ்வகையிலும் ப�ொறுப்பாகமாட்டார். ஏனெனில் காரை 

150

12th Commerce Tamil Unit 6.indd 150

27-03-2019 23:19:02

ப ள் ளி க ளி ல் நு க ர ் வ ோ ர
மன்்றஙகளின் பசயல்போடுகள் யோலவ?

àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

எதிரகோைச் சிந்தலனக்கு
மாணவர்்கள் நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு குறித்து
கூடுதைல விவரங்்கனள திரடடுதைல இதைற்கா்க
மாணவர்்கள் தைங்்கள் மாவடட ஆடசித்தைன்லவர்
மாவடட நு்கர்வவார் ்பாது்காபபுக குழுத்தைன்லவர்
மறறும் தைங்்கள் ்பகுதியில சிறப்பா்கச் பெயல்படடு வரும்
தைனைார்வ நு்கர்வவார் அனமபபு்கள் ஆகிவயானரச்
ெந்தித்து
நு்கர்வவார்
ந்லன்பாது்காப்பதில
அவர்்கள் வமறப்காள்ளும் அரிய ்பணி்கள் குறித்தை
விவரங்்கனள வெ்கரிக்க்லாம்.

்பள்ளி்களில நு்கர்வவார் மனறங்்களின
பெயல்பாடடிறகு பினவரும் அடிப்பனடக ்கடடனமபபு்கள்
்பரிந்துனரக்கப்படுகினறை.
i. ஒவபவாரு மாதைத்தின முதைல வியாழககிழனம
்பள்ளிவவன்ல வநரத்திறகு பிறகு ஒரு மணி வநரம்
கூடடங்்கள் நடத்துதைல மறறும் பெயல விளக்கமளித்தைல
ஒவபவாரு மாதைமும் ஒரு தைன்லபபு/பெயல்பாடு அளித்து
மாதிரி நாட்காடடினயத் அடடவனணப்படுத்தை்லாம்.
ii. வதைசிய மறறும் ்பனைாடடு அளவில நு்கர்வவார்
குறித்தை முககித்துவம் வாயந்தை திைங்்கனள ்பள்ளி்கள்
/ ்கலலூரி்களில ப்காண்டாடுதைல/ நு்கர்வவார்
மனறங்்கள் மூ்லம் சுவபராடடி்கள் பொறப்பாழிவு்கள்
வ்பச்சுபவ்பாடடி்கள் ஆகியவறனற ஏற்பாடு பெயது
நு்கர்வவார்
பதைாடர்்பாை
திைங்்களின
முககியத்துவத்னதை மாணவர்்கள் உணரச்பெயதைல.

சூழல் ஆய்வு
மும்ன்பனயச் ொர்ந்தை நு்கர்வவார் ஒருவர் மி்கவும்
பிர்ப்லமாை ்கா்லணி தையாரிபபு நிறுவைம் அளித்தை
விளம்்பரத்தில
50%
வின்லத்தைள்ளு்படி
எனற
பெயதியினைப ்பார்த்து ஒரு வஜாடி ்கா்லணி வாங்்க
்கா்லணி விற்பனைய்கம் ஒனறிறகு பெனறார். அவர்
அவவிற்பனைய்கத்தில ்கா்லணினய வாங்கி விடடு
1345/- பெலுத்திைார். வாங்கிய பிறகு அபப்பாருளில
ரூ்பாய 1345/- எை ஒரு வின்ல அடனடயும், ரூ்பாய
2690/எை
மறபறாரு
வின்ல
அடனடயும்
ஒடடப்படடிருந்தைது பதைரிய வந்தைது. பினைர் இது குறித்து
தைைது பு்கானர மினைஞெல மூ்லம் ப்பாருனள விறற
விற்பனைய்கத்திறகு அனுபபினவத்தைார். அதைறகு அந்தை
விற்பனைய்கம்
அளித்தை
்பதிலில
தைள்ளு்படித்
பதைான்கனய ப்பாருளின அதி்கப்படெ சில்லனற வின்ல
(MRP) உள்ளடககியுள்ளதைா்கப ்பதி்லளித்திருந்தைது.
அப்பதிலில திருபதி அனடயாதை நு்கர்வவார் வநரடியா்க
விற்பனைய்கத்திறவ்க
வநரில
பெனறு
விற்பனையாளரிடம் வ்பசி உரிய ்பணத்னதை திரும்்பப
ப்பறறார்.

iii. வருடத்திறகு
குனறந்தை
்படெம்
நானகு
நாட்களாவது உள்ளூர் ெந்னதை்களுககுச் பெனறு ்கள
ஆயவு பெயதைல, அருகில உள்ள நு்கர்வவார்
நீதிமனறங்்களுககுச் பெனறு அங்கு நனடப்பறும்
நி்கழச்சி்கனளக ்காணல மறறும் ்பள்ளிப்பகுதிககு
அரு்கானமயில உள்ள வீடு்களுககு வநரில பெனறு
நு்கர்வவார் உரினம்கள், ்கடனம்கள் மறறும்
ப்பாறுபபு்கள் குறித்து விழிபபுணர்வு பிரச்ொரம்
பெயதைல வ்பானறவறனற வமறப்காள்ள்லாம். இயனற
வனர
உரிய
முனைனுமதி
மறறும்
முனவைற்பாடு்களுடன
ெனிககிழனம்களில
வமறப்காள்ள்லாம்.
iv. நு்கர்வவார்
மனற
ஆசிரிய
/
மாணவ
ஒருங்கினணப்பாளர்்கள் இந்நி்கழவு்கனள நி்கழச்சிக
குறிப்பா்க (minute) உரிய முனறயில ்பதிவு பெயய
வவண்டும் அல்லது ஆவணப்படுத்தை வவண்டும்.

சூழநிலை ஆய்வு

நுகர்வோரியல் குறித்து கோந்தியடிகள் கூறறு

திரு.நரசிம்மச்ொரி அவர்்கள் பு்கழப்பறற நிறுவைம்
ஒனறின தையாரிப்பாை குளிர்்பதைைப ப்படடி ஒனறினை
மி்கவும் பிர்ப்லமாை விற்பனைய்கத்தில ஏழு ஆண்டு்கள்
உத்தைரவாதைத்துடன வாங்கிைார். அவர் அககுளிர்்பதைைப
ப்படடியினை
தையாரிப்பாளர்்கள்
வழங்கிய
அறிவுனர்களின்படிவய ்பயன்படுத்தி வந்தைார். இரண்டு
ஆண்டு்கள் நினற ப்பறற நின்லயில அககுளிர்்பதைைபப்படடி
்பழுதைனடந்தைது. இதைைால அதிர்ச்சியனடந்தை அவர்
ப்பாருனள விற்பனை பெயதை விற்பனைய்கத்னதை அணுகி
ப்பாருள் ்பழுதைனடந்தை விவரத்தினை கூறி ்பழுதினை
நீககித் தைரக வ்காரிைார். ஆைால ப்பாருனள விற்பனை

“தைான விற்பனை பெயயும் ப்பாருளின வின்லனய
எவவளவு உயர்த்தி
விற்க முடியுவமா அவவளவு
உயர்த்தி விறகும் திருடன ஒரு மனிதைைா?”
-ம்காத்மா ்காந்தியடி்கள்

நமது சிந்தலனக்கு
மாணவர்்கள் அரு்கானமயில அனமந்துள்ள
நு்கர்வவார் நீதிமனறங்்களுககு ்களப்பயணம்
பெனறு
அங்கு
நி்கழும்
நி்கழவு்கனள
்கவனிக்கவும்.
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5. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபுச்ெடடம் நனடமுனறககு வந்தை
நாள்

பெயதைவர் ஏழு ஆண்டு்கள் உத்தைரவாதைம் தைரப்படட
வ்பாதிலும், உத்தைரவாதை ்கா்லத்திறகுள்வளவய ்பழுதைனடந்தை
வ்பாதிலும், இ்லவெமா்க ்பழுது நீககி ெரி பெயது தைர மறுத்து
விடடார். திரு.நரசிம்மச்ொரி அவர்்களுககு இபபிரச்ெனை
குறித்து தைாங்்கள் கூற விரும்பும் ஆவ்லாெனை யாது?

ஆ. 01.04.1986

இ.15.04.1987

ஈ.15.04.1990

6. நு்கர்வவார் உரினம்கள் மறறும் ப்பாறுபபு்கள் குறித்து
விழிபபுணர்வு ஏறப்படுத்தை ஒவபவாரு ஆண்டும்.......
நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு திைமா்க அறிவிக்கப்படடுள்ளது.

இதிலிருந்து நோம் பதரிந்து பகோள்ள ்வணடியது
i.

அ .01.01.1986

நு்கர்வவார்்கனள ்கவருவதைற்கா்க 50% தைள்ளு்படி
எை ப்பாயயாை விளம்்பரம் பெயவது.

ii. ப்பாருளின வின்ல அடனடயில குறிபபிடடுள்ள
வின்லனய இரடடிப்பாககி புதிய வின்ல அடனட
ஒடடியது ெடடத்திறகு புறம்்பாைது.

அ. ஆ்கஸ்டு 15

ஆ. ஏபரல 15

இ. மார்ச் 15

ஈ. பெபடம்்பர் 15

7. உரிய
மறு்பயன
அளித்து
தைைது
பொந்தை
உ ்ப வ ய ா ்க த் தி ற ்க ா ்க ப ப ்ப ா ரு ட ்க ன ள யு ம் ,
வெனவ்கனளயும் ஏறறுக ப்காள்ளும் ந்பர்

iii. தைள்ளு்படி ்கழித்தை விற்பனை வின்லகவ்க வின்ல
அடனட ஒடடப்படடிருககிறது எனற ஏமாறறு வாதைத்னதை
தைவிர்க்க வவண்டும்.

முக்கிய வோரத்லதகள் (Key words)

அ.வாடிகன்கயாளர்

ஆ. நு்கர்வவார்

இ.வாங்கு்பவர்

ஈ.உ்பவயாகிப்பவர்

8. ஐககிய நாடு்கள் அனவயின ப்பாதுச்ென்ப நு்கர்வவார்
்பாது்காபபு வழி்காடடும் பநறிமுனற்கள் குறித்து
தீர்மாைம் இயறறிய ஆண்டு.

நு்கர்வவார், நு்கர்வவாரியல, நு்கர்வவார் இயக்கம்,
நு்கர்வவார்
்பாது்காபபு,
நு்கர்வவார்
சுரண்டல,
நு்கர்வவார் விழித்துக ப்காள்்க, விற்பனையாளர் எச்ெரி
கன்கயுடன இருக்க, வாங்குவவார் எச்ெரிகன்கயுடன
இருக்க

அ.1985

ஆ. 1958

இ.1986

ஈ.1988

வில்டகள் :
1 அ 2

பயிறசி

6

இ

7

இ

3

இ

ஆ

8

அ

4

ஈ

5

இ

II. குறு வினோக்கள்:

I. வில்டலயத் ்தரந்பதடு:

1. நு்கர்வவார் என்பவர் யார்?
2. நு்கர்வவாரியல என்பனதை வனரயறு.

1.“நு்கர்வவாரியல” எனும் பொல வதைானறிய ஆண்டு
அ. 1960

ஆ. 1957

3. ்க்லப்படத்திறகு இரண்டு எடுத்துக்காடடு்கள் தைரு்க.

இ.1954

ஈ. 1958

4. “வாங்குவவார் ஜாககிரனதை” எனறால எனை?
5. “விற்பனையாளர் ஜாககிரனதை” எனறால எனை?

2. நு்கர்வவார் இயக்கத்தின தைந்னதை யார்?
அ. ம்காத்மா ்காந்தி

ஆ. ஜான எப. ப்கனைடி

6. சிறு குறிபபு வனர்க. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு ெடடம் 1986.

இ. ராலப வநடர்

ஈ. ஜவஹர்்லால வநரு

III. சிறு வினோக்கள்:

1. வணி்கத்தின மூனறு முககியக கூறு்கள் யானவ?

3. ப்பாருட்கள் விற்பனைச் ெடடம் இயறறப்படட ஆண்டு
அ. 1962

ஆ.1972

இ.1982

2. நு்கர்வவாரியல
குறித்து
முககியச்ெடடங்்கள் யானவ?

ஈ.1985

4. அனைத்து வணி்க நிறுவைங்்களின மி்க முககிய
முதைனனம வநாக்கம்

இயறறப்படட

3. பெயறன்கப ்பறறாககுனற எனறால எனை?
4. நு்கர்வவாரியலின முககியத்துவம் ்பறறி எழுது்க.

அ.வெனவ பெயவது

5. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபில அரசின ்பங்கு யாது?

ஆ. நல்ல வாழகன்கத்தைரத்னதை அளிப்பது
இ.ெமுதைாயத்திறகு வதைனவயாைவறனற அளிப்பது
ஈ.இ்லா்பம் ஈடடுவது

152

12th Commerce Tamil Unit 6.indd 152

27-03-2019 23:19:02

IV. பெரு வினாக்கள்:
1. நுகர்வோர் எவ்வாறு சுரண்டப்படுகிறார்கள்?
2. நுகர்வோர் பாதுகாப்பில்  வணிகத்தின் பங்கினை
விளக்குக?
3. நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் தேவைகள் யாவை?
4. நுகர்வோர் பாதுகாப்பில்  நுகர்வோரின் பங்கினை
விளக்குக.
5. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம், 1986ன் ந�ோக்கங்கள்
யாவை?
6. ஏதேனும் ஐந்து நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டங்களை 
எழுதுக.
7. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம் 1986ன்  சிறப்பியல்புகள்
யாவை?
8. ஐ.நா.அவையின்  நுகர்வோர் பாதுகாப்புக்குறித்த 
ந�ோக்கங்கள் யாவை?

குறிப்பு நூல்கள்
1.

Modern Marketing - S.A. Sherlekar

2.	Modern Marketing - R.S. N. Pillai and Bagavathi.
3.	Marketing Management - Dr. C.B.Gupta and Dr.
N.Rajan Nair
4.

Marketing management - S.A. Sherlaker

5.	Marketing Management - R.S.N.Pillai and Bagavathi
6.

Marketing-KSundar
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MANAGEMENT PROCESS
சந்லதயிடுலகயின்
அடிப்பல்ட
கூறுகள்

UNIT
அைகு
6I

17
1

CHAPTER
அத்தியோயம்

PRINCIPLES
MANAGEMENT
சந்லத மறறும்OF
சந்லதயிடுலகயோளர

ெ்லத்தைாற ப்பாருள்பெயவதை மார்த்தைல ்பசுமண்
்க்லந்துணீர் ப்பயதிரீஇ யறறு.
-குறள் 660
பபோருள் :

வஞெனையாை வழியால ப்பாருனளச் வெர்த்துக ்காப்பாறறுதைல
்பச்னெ மண்்க்லத்தில நீனர விடடு அனதைக ்காப்பாறறி னவத்தைாற
வ்பானறது.

கற்றல் ்நோக்கஙகள்
இந்த அத்தியோயத்லத கற்றபின் மோைவரகளோல்
■ நுகர்வோரின் உரிலமகலள புரிந்து
பகோள்ள இயலும்
■

நுகர்வோரின்
க்டலமகலள
பகோள்ள இயலும்

புரிந்து

■

நுகர்வோரின் பபோறுப்புகலள
பகோள்ள இயலும்

புரிந்து

17.01 நுகர்வோரின் க்டலமகள் Duties of
Consumer

அத்தியோயம் சுருக்கம்
17.01
17.02
17.03

நுகர்வோரின் க்டலமகள்
நுகர்வோரின் பபோறுப்புகள்
நுகர்வோரின் உரிலமகள்

உரினம்கள் தைவிர, நு்கர்வவார் மீது சி்ல ்கடனம்கள்
விதிக்கப்படடு உள்ளை. நு்கர்வவார் தைைது ்கடனம்கனள
உணர்ந்து
ப்காள்ள
வவண்டும்.
நு்கர்வவார்
வாங்குவனதை வநர்னமயா்க பெயய வவண்டும் மறறும்
அவரது உரினம்கனள தைவறா்க ்பயன்படுத்தைககூடாது.
பினவருவை நு்கர்வவாரின ்கடனம்களுககு ஆதைாரமா்க
உள்ளை.

நவீை
ெந்னதையியல
்கருத்து
நு்கர்வவானர
முககிய
புள்ளியா்க
்கருதுகிறது.
நு்கர்வவானரச்
சுறறிவய வியா்பாரச் சூழல நி்லவுகிறது. நு்கர்வவானர
திருபதியனடயச் பெயவவதை வியா்பாரத்தின தைன்லயாய
வநாக்கமாகும். நு்கர்வவார் தைைது பொந்தை ந்லன்கனளப
்பாதை்காககும் ப்பாருடடு முதைலில தைங்்கள் உரினமனய
வாங்குவவார் அறிந்திருக்க வவண்டும். நு்கர்வவாரின
்கடனம்கள்,
ப்பாறுபபு்கள்
மறறும்
நு்கர்வவாரின
உரினம்கனளப ்பறறியும் இப்பாடத்தில விரிவா்க
்பார்க்க்லாம்.

i) தரமோன பபோருடகலள நியோயமோன விலையில்
வோஙகுதல் Buying Quality Products at Reasonable
Price
ப்பாருட்கனளப ்பறறிய முழுனமயாை அறிவுடன அதைன
வின்ல, தைரம் மறறும் அதைன அனைத்து விவரங்்கனளயும்
அந்தை ப்பாருனள வாங்குவதைறகு முன பதைரிந்து ப்காள்ள
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வேண்டியது நுகர்வோரின்  முக்கிய ப�ொறுப்பாகும்.
நுகர்வோர் ஒரு ப�ொருளின்  விலை பற்றி கடைகளிலும்
முடிந்தால் அரசு விற்பனையகங்களிலும் விசாரித்து ஒரு
முடிவுக்கு வரவேண்டும். நுகர்வோர் ஒரு ப�ொருளைப் 
பற்றிய அறிவை தனது ச�ொந்த அனுபவத்தில�ோ அல்லது
அந்த  ப�ொருளை பயன்படுத்திய மற்றவர்களிடம�ோ 
அல்லது இணையதளம் மூலமாகவ�ோ  பெற்றிருக்க
வேண்டும். எனவே  ஒரு ப�ொருளை  வாங்கும்பொழுது
நன்கு விசாரித்து வாங்குவதை கடமையாகக் க�ொள்ள 
வேண்டும்.

புரிந்து க�ொண்டு ஏமாறாமல்  இருப்பதே  நுகர்வோரின் 
தலையாய கடமையாகும்.

v) தவறான திட்டங்கள் Misleading schemes
பெரும்பாலும் விளம்பரங்கள் கவர்ச்சிகரமாகவும்
உ ண ர் ச் சி க ர ம ா க வு ம் ப ய ன ்ப டு த்த ப ்ப டு கி ன ்றன .  
அவைகள்,
ஏமாற்றும்
வகையிலும் தவறாகவும்
இருந்து நுகர்வோர்களை  வழி நடத்தலாம். நுகர்வோர்
எப்பொழுதும் கவர்ச்சிகரமான  விளம்பரங்கள் மீது
எச்சரிக்கையாகவும், தவறான 
விளம்பரங்களை 
தவிர்க்கவும் வேண்டும். தினந்தோறும் ப�ொருட்களுக்கு
சந்தையில் விற்பனையை அதிகரிக்க பரிசுப் ப�ொருட்கள்,
தள்ளுபடி அல்லது இலவசப்  ப�ொருட்கள் வழங்குவதன் 
மூலம்
நுகர்வோரை 
தூண்டிப் 
ப�ொருட்களை 
வாங்க வைக்கிறார்கள். உதாரணமாக ச�ோப்புடன் 
இலவச  சீப்பு, ச�ோப்பின்  விலை  மீதான தள்ளுபடி
ஒரு ப�ொருள் வாங்கினால்  மற்றொன்று இலவசம்
ப�ோன்ற  விளம்பரங்கள். பெரும்பாலும் நுகர்வோர்
சலுகைகளாலும் தள்ளுபடி ப�ோன்றவற்றாலும்
மூர்க்கமாக இழுக்கப்படுகிறார்கள்.

ii. ப�ொருட்களை  வாங்குவதற்கு முன்  அதன்
எடையையும்
மற்றும்
அளவையும்
உறுதிப்படுத்துதல்  Ensure the weights and
measurement before making purchases
வியாபாரிகள் பெரும்பாலும் நியாயமற்ற  எடைகள்
மற்றும் ம�ோசடி நடவடிக்கைகள் மூலம் நுகர்வோரை 
ஏமாற்றுகிறார்கள். நுகர்வோர் என்பவர் சரியான  எடை 
மற்றும் சரியான அளவிலான ப�ொருட்களை பெறுகிற�ோம்
என்பதை  உறுதி செய்து க�ொள்ள  வேண்டும்.  
நுகர்வோர் ஒரு ப�ொருளை  வாங்கும்பொழுது அதன் 
உறையுடன்  கூடியதான  நிகர எடையாக  வாங்கக் 
கூடாது. ஆகையால், நுகர்வோர் எப்பொழுதும் முன் 
எச்சரிக்கையாக  ப�ொருட்களை  வாங்கும்பொழுது அதன் 
எடை மற்றும் அளவை கண்காணிக்க வேண்டும்.

இச்சூழ்நிலையில் நுகர்வோர்கள் ஒரு உண்மையை 
மறந்து விடக்  கூடாது. அதாவது, நுகர்வோரிடமிருந்து
விற்பனையாளர் ஏற்கனவே  விலையை  உயர்த்தி
ப�ொருட்களை  விற்பனை செய்துவிட்டதினால், இலவச 
ப�ொருட்கள் வழங்கினாலும் இத்திட்டத்தில் அப்பொருளின் 
விலையை 
திரும்ப
பெற்றுவிட்டார்.
அதனால் 
நுகர்வோர் எப்பொழுதும் எச்சரிக்கை  உணர்வுடன் 
இருக்க
வேண்டும்,
இல்லையென்றால்  இலவச 
ப�ொருட்கள் மீதான பேராசையினால் தேவையில்லாத 
ப�ொருட்களையும் வாங்கிவிட வாய்ப்புள்ளது.

iii. வி
 வர அட்டையை கவனமாக படித்தல் Reading
the Label carefully

ப�ொருளின்  மீது ஒட்டப்பட்டுள்ள  விவர அட்டையை 
முழுமையாக படிக்க வேண்டியது நுகர்வோரின் 
கடமையாகும். ப�ொருளின் விவரங்கள் முழுமையாகவும்
சரியாகவும்
மற்றும்
உண்மையாகவும்
இருக்க
வேண்டும்.

vi. ர�ொக்க ரசீதை உறுதி செய்தல் Ensuring the receipt
of cash bill
ப�ொருட்களுக்கான  இடாப்புடன் ர�ொக்க ரசீது
உத்தரவாத  அட்டை ப�ோன்றவற்றை  பெறுவது
நுகர்வோரின் சட்டப்படியான கடமையாகும்.  ப�ொருட்களில் 
ஏற்படும் குறைபாடுகளை களைய குறைதீர்வகத்தில் 
முறையிட
உத்தரவாத 
அட்டை 
உதவிடுகிறது.  
நேர்மையற்ற  விற்பனையாளர்கள் இறுதியாக  விலை 
குறைப்பு மூலமாக இடாப்பு ரசீது இல்லாமல், ப�ொருட்களை 
விற்பனை செய்கிறார்கள். பெரும்பாலும் நுகர்வோர்கள்
இந்த  வழிகளில்  இழுக்கப்படுகிறார்கள். இச்சூழலில் 
ரசீது இல்லாமல்  வாங்கப்பட்ட  ப�ொருட்களில்  ஏதேனும்
குறைகள் ஏற்பட்டால்  நுகர்வோர்கள் அக்குறைகளை 
களைய நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை அணுக  முடியாது.  
ஆகையால்  ப�ொருட்களை  வாங்கியதற்கான ர�ொக்க
ரசீதையும் உத்தரவாத அட்டையையும் கேட்டுப் பெறுவதே 
நுகர்வோரின் முக்கிய கடமையாகும்.

nகேவா
nகேவா தனt உrைமக mt
எசrைகyட இrத
• ெபாrக கம mt nகேவா tr tயைடயா vடா nகேவா
பாtகா p kvட அத vவரகைள அt அத kைறபாகைள
கைளய அகலா.
• ெபாrக கம mதான ெமாத எைட ப ெதrt ெகாளv,
அதகான அcட பட ரct ெப ெகாளv nகேவாrk
உrைம உ.

iv. தவறான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்கள்
குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் Beware of
false and attractive advertisements
விற்பனையாளர்கள்
பெரும்பாலும்
ப�ொருட்கள்
மீதான கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை செய்கிறார்கள்.  
எனவே, இத்தகைய ம�ோசடி விளம்பரங்களால் தவறாக 
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தகவ ெப உrைம

அபைட ேதைவக

இtயாv nகேவாr உrைமக

பாtகாp

ஆேராkயமான ccழ

1986 ஆ ஆ சப 24 ஆ நா nகேவா
பாtகாp சடைத இtய அரc nைறேவயt.

ேதெத த

nகேவாr
உrைமக

ெசvம k உrைம

kைறt உrைம

nகேவா கv

x. உ ற ்ப த் தி ய ா ள ர ்க ளி ன் அ றி வு று த்தல்களை
பின்பற்றுதல் Follow the Instructions of the
Manufacturer

01. nகேவாr உrைமகைள உtபtத

நிறுவனம் வழங்கியுள்ள  அறிவுறுத்தல்களின்படி
நுகர்வோர்கள் ப�ொருட்களை பயன்படுத்த  வேண்டும்.  
உதாரணமாக  மருந்துப்  ப�ொருட்களை  குளிர்சாதனப் 
பெட்டியில் வைத்து பயன்படுத்த  வேண்டும் என்று
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால்  அதன்படி பின்பற்ற  வேண்டும்.
இவ்வாறு முன்  எச்சரிக்கையாக பாதுகாப்பதன்  மூலம்
மருந்து ப�ொருட்களுக்கு எந்தவ�ொரு சேதம�ோ  மற்றும்
தீங்கோ  ஏற்படுவதிலிருந்து நுகர்வோர்கள் தங்களை 
பாதுகாத்துக் க�ொள்ளலாம்.

02. பாtகபட nகேவாrk nவாரண
வழkத
03. தவறான வக நடவைககைள
பrேசாtத ம கபtத
உலkேலேய nகேவாrகான தபட சட
இtேவயாk.

vii. புகழ்மிக்க கடைகளிலிருந்து ப�ொருட்களை
வாங்குதல் Buying from Reputed Shops

xi. நுகர்வோரின் உரிமைகள் பற்றிய
Knowledge of Consumer Rights

நுகர்வோருக்குச் சிறப்பானது எதுவெனில்  புகழ்மிக்க
கடைகளில்  அல்லது அரசு கடைகளில்  ப�ொருட்களை 
வாங்குவது
சிறந்தது
என  அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
உதாரணமாக, கூட்டுறவு கடைகள், சிறப்பங்காடிகள்
மற்றும் பிற. உற்பத்தியாளர்கள், கடைக்காரர்கள் மற்றும்
விற்பனையாளர்கள் ஆகிய�ோரின் ம�ோசடிகளிலிருந்து
தப்பிக்க மேற்காணும் சிறப்புக் கடைகளில்  ப�ொருட்களை 
வாங்குவதே சிறந்தது.

அறிவு

இன்றைய காலகட்டத்தில்  விரைவாக  இலாபம் ஈட்ட 
வேண்டும் என்ற ந�ோக்கில் முடிந்தவரை கிடைக்கக்கூடிய
பல  வழிகளில்  விற்பனையாளர்கள் நுகர்வோர்களை 
ஏமாற்றுவதை பார்க்க முடிகிறது. நுகர்வோர் தனது
உரிமைகளை பற்றி எச்சரிக்கையுடன்  இருப்பதே 
தலையாய கடமையாகும். ஒரு வியாபாரியினால் 
நுகர்வோர்
ஏமாற்றப்படும்பொழுது
அமைதியான 
பார்வையாளராக  இல்லாமல்  அவர் உடனடியாக  ஒரு
புகாரை  வியாபாரியின்  மீது நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் 
ஆதாரத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

viii. கள்ளச் சந்தைகளில் ஒருப�ோதும் ப�ொருட்களை
க�ொள்முதல் செய்யாமை Never Purchase from Black
Market

17.02 நு க ர ் வ ோ ரி ன் ப �ொ று ப் பு க ள்
Consumer Responsibilities

நுகர்வோர் ப�ொறுப்பான  குடிமகனாக  அவரது
கடமைகளை  நிறைவேற்ற  வேண்டும்.  தனது
அதிகப்படியான தேவைகளுக்காக கள்ளச் சந்தையில் 
ப�ொருட்களை  வாங்குவதை  எப்பொழுதும் தவிர்க்க
வேண்டும்.  பற்றாக்குறை நேரத்தில் நுகர்வோர் பீதியுடன் 
ப�ொருட்களை  வாங்குவது கூடாது.   அதுமட்டுமல்லாமல் 
ப�ொருட்களை அதிகம் வாங்கி சேமித்து வைக்கக் கூடாது.  
இந்தச் செயலால்  மற்றவர்களுக்கும் தேவைப்படுகின்ற 
அளவிற்கு அத்தியாவசிய ப�ொருட்களை பாதுகாக்க முடியும்.

நுகர்வோர் தனது உரிமைகளை  திறமையாக 
பாதுகாக்கவில்லையென்றால் தனது ந�ோக்கத்தை
அடைய முடியாது. தனது ப�ொறுப்புகளை  முழுமையாக 
புரிந்து க�ொள்ளவில்லையென்றால்  நுகர்வோர் தனது
ந�ோக்கத்தை உரிய முறையில்  அடைய இயலாது.
நுகர்வோர் தனது
ப�ொறுப்பு
என்னவென்பதை 
ப�ொருட்களை  வாங்கும்பொழுதும் பயன்படுத்தும்பொழுதும்
மற்றும்
ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவைகளை 
நுகரும்பொழுதும் எப்பொழுதும் நினைவில் க�ொள்ள 
வேண்டும். நுகர்வோரின் உரிமைகளும் ப�ொறுப்புகளும்
ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகும். நுகர்வோர் தனது
உரிமைகளை  அனுபவிப்பது குறிப்பிட்ட  ப�ொறுப்பாகக் 
க�ொள்ள வேண்டும். நுகர்வோரின் ப�ொறுப்புகள் பின்வரும்
வகையில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

ix. த ர ம ா ன ப �ொ ரு ட ்களை  வ ாங் கு த ல் B u y i n g
standardized products

பெரும்பாலும் நுகர்வோர் குறைந்த  விலையிலான 
ப�ொருட்களை  அதிகம் வாங்குகிறார்கள். ஆனால் 
அவைகள் நீடித்த  மற்றும் பாதுகாப்பானவைகளாக 
இருப்பதில்லை. ஆகையால்  நுகர்வோரின் கடமை 
என்னவென்றால் தரமான  ப�ொருட்களையே  வாங்குதல் 
மற்றும் உள்ளதையே  ஆராய்ந்து தரக்குறியீட்டுடன் 
வாங்குதல் பாதுகாப்பானதாகும்.

1. விற்பனை ஒப்பந்த சட்டத்தின்  விதிகள் மற்றும்
நிபந்தனைகள்படி ப�ொருளுக்கான  விலையை 
நுகர்வோர்கள் செலுத்த வேண்டும்.
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2. ப�ொருட்களை 
நுகர்வோரின் 
இருப்பிடத்தில் 
வழங்குமாறு
விற்பனையாளரை கேட்டுக் 
க�ொள்வது அவரின்  ப�ொறுப்பாகும். நுகர்வோர்
அப்பொருட்களை  குறித்த நேரத்தில்  பெற்றுக் 
க�ொள்வது அவரின் கடமையாகும்.

10. ப�ொருட்களின் தரத்தில்  நுகர்வோர் எவ்வித 
சமரசமும் செய்து க�ொள்ளக்கூடாது.  நுகர்வோர் ISI,
அக்மார்க், FPO ப�ோன்ற தரக்குறியீடு சான்றுகளை 
மற்றும் அடையாளக்  குறியீடுகளை  இருக்கிறதா
என்று பார்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும.

3. ஒப்பந்தச் சட்டத்தின்படி
குறித்த நேரத்தில் 
ப�ொருட்களை 
நுகர்வோர்
பெற்றுக் 
க�ொள்ளவில்லையென்றால்  அதனால்  ஏற்படும்
நட்டத்திற்கு அவரே ப�ொறுப்பாவார்.

11. விளம்பரங்கள் மூலம் ப�ொருட்களின் தரம் மிகைப்படுத்தி
காண்பிக்கப்பட்டால்  அதை  நுகர்வோர் ஏற்றுக் 
க�ொள்ளக்கூடாது. விளம்பரங்கள் மூலம் காண்பிக்கப்படும்
அம்சங்களும் உண்மையான  அம்சங்களும் வேறாக 
இருந்தால்  அதுபற்றி விற்பனையாளரிடம�ோ  அல்லது
விளம்பரப்படுத்துவ�ோரிடம�ோ  அத்தகவலை தெரிவிக்க
வேண்டும்.

4. நுகர்வோர் ப�ொருட்களை  பெற்றுக் க�ொண்டு
தாமதமாக 
விற்பனையாளருக்கு பணம்
செலுத்தினால�ோ  அல்லது ப�ொருட்களுக்கு சேதம்
ஏற்படுத்திவிட்டால�ோ  அதற்கான  நஷ்டஈடு தர
வேண்டியது நுகர்வோரின் கடமையாகும்.

12. நுகர்வோர் தனது உரிமைகளாக, பாதுகாப்பு,
ப�ொருட்கள் பற்றிய தகவல், தேர்ந்தெடுத்தல்,
கு றை தீ ர்வக த் தி ல் தெ ரி ய ப ்ப டு த் து தல் ,
ப�ொருட்களைப் பற்றிய தகவல்களை கேட்டுப் 
பெறுதல் ப�ோன்றவை உள்ளது என்பதை கட்டாயம்
புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். மேற்காணும் உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்டால்  1986ஆம் ஆண்டு நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி குறைதீர்வகத்தில் உடனே 
முறையிட வேண்டும்.

5. நுகர்வோர் தங்களிடமிருக்கும் ப�ொருட்களை  அதன் 
விதிமுறைகளின்படி மற்றும் முன்னெச்சரிக்கையுடன் 
அப்பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.
6. நுகர்வோர் ப�ொருட்கள் மீதான தனது தேவையை 
தெளிவாக  விற்பனையாளரிடம் வெளிப்படுத்த 
வேண்டும்.
7. நுகர்வோர் ப�ொருட்களை  வாங்குவதற்கு முன்பாக 
கட்டாயம் ப�ொருட்கள் மீதான  விலை, தரம் மற்றம்
அளவு ஆகிய தகவல்களை  முழுமையாக பார்க்க
வேண்டும்.

17.03 நுகர்வோர்
Consumer Rights

உரிமைகள்

வியாபார சுழற்சியில்  நுகர்வோர்தான்  முக்கிய
புள்ளியாக கருதப்படுகிறார் என்று நவீன சந்தையியல் 
கருத்து அங்கீகாரம் வழங்குகிறது.  நுகர்வோரின் தேவை 
மற்றும் விருப்பங்கள் குறித்தான  திருப்தி வியாபாரத்தின் 
முதன்மையான மற்றும் தலையாய ந�ோக்கமாகும். ஆனால்,
உண்மையில்  நுகர்வோர் உணர்வது என்னவெனில் 
வியாபாரிகள் தரமற்ற ப�ொருட்களை அடக்கவிலையைவிட
அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக எண்ணுகிறார்கள்.
நுகர்வோரின்  விருப்பங்கள் மற்றும் தேவைகளை 
பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் அவைகளை அவர்களுக்கான 
உரிமைகளை உணரவைப்பது மட்டுமே ஆகும்.

8. நுகர்வோர்
ப�ொருட்களை 
வாங்கும்பொழுது
விற்பனையாளரிடமிருந்து
ப�ொருட்களுக்கான 
ர�ொக்க ரசீதை  பெற்றுக் க�ொள்ள  வேண்டும்.  
ப�ொருட்களுக்கான 
உத்தரவாத காலத்தை
அதன்  உத்தரவாத  அட்டையை பார்த்து தெரிந்து
க�ொள்வதுடன் 
அதனை கேட்டு
பெற்றுக் 
க�ொள்ள  வேண்டும். உத்தரவாத  அட்டையில் 
விற்பனையாளரின் கடை முத்திரையையும் மற்றும்
கையெழுத்தையும் பெற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும்.
9. நுகர்வோர்
ப�ொருட்களில்  ஏதேனும்
குறை 
ஏற்பட்டால�ோ அல்லது சேவைக்குறைவுஏற்பட்டால�ோ 
நுகர்வோர் குறைதீர்வகத்தில்  புகாரை சமர்ப்பிக்க
வேண்டும்.

நுகர்வோர் உரிமை என்பதற்கு விளக்கமாக தரத்தின் 
மீதான  ப�ொருட்களைப் பற்றிய தகவல், இயல்பு, அளவு,
தூய்மை, விலை, ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவை  மீதான 
தரஅளவு ஆகியவை  ஆகும். வியாபாரத்தில் ம�ோசடியான 
செயல்களிலிருந்து நுகர்வோர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
நுகர்வோர் தனது உரிமைகள் பற்றி உணர்ந்து க�ொள்ள 
வேண்டும். இந்தியாவில் நுகர்வோரின் உரிமைகள் பற்றி
தெளிவாக சட்டத்தில்  வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய
சட்டமாக  1986ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட  நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு சட்டமாகும். தனிநபர், நிறுவனம், இந்து
கூட்டுக்  குடும்ப நிறுவனம் மற்றும் கூட்டுப்பங்கு நிறுமம்
ஆகியவற்றை  உள்ளடக்கியதே  இச்சட்டத்தின்  முக்கிய
அம்சமாகும். முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி திரு.ஜான் F
கென்னடி அவர்கள், “அடிப்படையான நுகர்வோர் உரிமை 
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என்பது, பாதுகாப்பில்  உரிமை, தகவல்  பெறும் உரிமை,
தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை மற்றும் கேட்கும் உரிமை” என்று
கூறுகிறார்.

செய்வது
என்பதாகும்.
நுகர்வோரை  உச்சபட்ச 
அளவில்  திருப்திபடுத்துவதன்  மூலம் ஒரு அறிவார்ந்த 
வியாபாரி அல்லது உற்பத்தியாளர் தனது இலாபத்தை
அதிகப்படுத்திக்கொள்கிறார். நுகர்வோரை  மனநிறைவு
க�ொள்ள பரவலான  ப�ொருட்களின் தேர்வினை
தருகிறார்கள்.   “தேர்வு” என்பது பரந்த  வழிகளில் தரம்,
வியாபாரக் குறியீடு, நியாயமான விலை ப�ோன்றவற்றின் 
அடிப்படையில்  ப�ொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.  
சுருங்கக்கூறின்  நுகர்வோர் ப�ொருட்களை  அதன் 
நிறம், தரம், வடிவமைப்பு மற்றும் அளவு ஆகியவற்றைக் 
க�ொண்டு விரும்பிய வழிகளில் தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.

நவீன சந்தையின்  மன்னர்களாக  நுகர்வோர்கள்
கருதப்படுகிறார்கள். ஆனால், உண்மையில் அவ்வாறில்லை.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் 
நுகர்வோரின் 
பல்வேறு உரிமைகளாக  உறுதியாக  கூறப்பட்டுள்ளது.
அவ்வுரிமைகளைப் பற்றி பின்வருமாறு விவாதிக்கலாம்.

i. உடல்நல பாதுகாப்பு உரிமை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான
உரிமை Right to Protection of Health and Rights of Safety
சில தயாரிப்புப் ப�ொருட்கள் நுகர்வோரின் உடல் நலம்,
ச�ொத்துக்கள் மற்றும் வாழ்வு முறையில்  அபாயத்தை
ஏற்படுத்தக்  கூடியதாக  இருக்கலாம். அத்தயாரிப்புகள்
நுகர்வோரின்  நலனுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடியதாக 
இருக்கலாம். சிறந்த உதாரணமாக உணவு சேர்க்கைகள்,
நிறமிகள், உணவுப்பாதுகாப்பு இரசாயனங்கள் ஆகியவை
ஆகும். உடல்நலக் க�ோளாறுகள் மற்றும் ஆராக்கிய
அபாயங்கள் எழும் வாய்ப்புகள் முற்றிலும் அழிக்கப்பட
வேண்டும் அல்லது முற்றிலும் குறைக்கப்பட வேண்டும்.  
உணவுகள்
மற்றும்
மருந்துகள்
நுகர்வோரின் 
உயிரைக் காப்பாற்றுவதாகவும் உயிருக்கு பாதுகாப்பு
அளிப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும். இன்றைய சூழலில் 
தற்போதைய சட்டங்கள் பாதுகாப்பில்லாத  ப�ொருட்களை 
தயாரிப்பத�ோ  அல்லது விற்பனை செய்வத�ோ  கூடாது
என்ற கடமை விற்பனையாளர்களுக்கும் மற்றும் உற்பத்தி
செய்பவர்களுக்கும் உள்ளது.

iv. செவிமடுக்கும் உரிமை Right to be Heard
நுகர்வோர் தனது அதிருப்தி மற்றும் கருத்து
வேறுபாடுகளை  முழுமனதுடன் வெளிப்படுத்துவதுடன் 
மற்றும் பதிவு செய்ய  வேண்டும். வணிக  நிறுவனங்கள்
நுகர்வோரின்  புகார்கள் மற்றும் குறைகளை  திறந்த 
மனதுடனும் கருணை  மனப்பான்மையுடனும் செவி
மடுக்க வேண்டும். அனைத்து வணிக  நிறுவனங்களும்
நுகர்வோரின்  குறைகளை கண்டறிய தனியான  துறை 
அல்லது பகுதி அல்லது பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

v. நிவாரணம் காணும் உரிமை Right to seek
Redressal

இந்தச் செயல்  முந்தைய   நடவடிக்கைக்கு
மேலே  உள்ளது. புகார்களும் அதற்கான பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளும் கேட்கப்பட வேண்டியவை  அல்ல.
ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய காலத்திற்குள்
இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும். நுகர்வோரின் புகார்கள்
மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் க�ோரிக்கைகளை 
உடனடியாக சரிசெய்ய  வேண்டும்
குறைதீர்ப்பு
செயலினால்  நுகர்வோர் நம்பிக்கை  அதிகரிக்கும்
மற்றும் வாங்குபவர்களுக்கும் நியாயம் கிடைக்கும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட கால  இடைவெளியில்  உண்மையான 
கூற்றுகளுக்கு   நியாயமான  மற்றும் உறுதியான  தீர்வு
கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

ii. தகவல் பெறும் உரிமை Right to be Informed
ப�ொருட்களை 
வாங்கும்பொழுது
நுகர்வோர்
அப்பொருட்களைப் பற்றிய
அனைத்து
விதமான 
தகவல்களையும் கேட்டுப்  பெற வேண்டும். விளம்பரம்
மற்றும் பெயரிடல் செயல்மூலம் ப�ொருட்களைப் பற்றிய
விவரம் அதன் கட்டுமம் மீது தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட
வேண்டும். இதன்  உட்பொருள் என்னவென்றால் 
ப�ொருட்களை  உற்பத்தி செய்பவரும் விநிய�ோகிப்பவரும்
அப்பொருட்களைப் பற்றிய தகவல்களை  முழுமையாக 
வெளிப்படுத்த 
வேண்டும்
என்று
நுகர்வோர்
எதிர்பார்க்கின்றனர். ப�ொருட்களின்  பெயர், அதன் 
கலவை, பயன்படுத்தும் அளவு, உற்பத்தி செய்த  நாள்,
காலாவதியாகும் நாள், தயாரிப்பு பிரிவு எண், எச்சரிக்கை 
ப�ோன்ற  விவரங்கள் கண்டிப்பாக  அதன் கட்டுமம் மீது
காணப்பட வேண்டும். மேலும், ப�ொருட்களின்  விலை,
அதன் தயாரிப்பாளர் பெயர், வரியுடன் அல்லது வரியில்லாத 
விலை ஆகியவையும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

vi. நுகர்வோர் கல்வி உரிமை Right to Consumer
Education
நுகர்வோர் வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னுடைய
உரிமையைப் பற்றி அறிந்தவராக இருக்கிறார். நுகர்வோர்
தன்னுடைய
ப�ொருட்கள்
மீதான  எதிர்பார்ப்பில் 
குறைபாடுகள் இருந்தால் தனக்கான  உரிமையைப் 
பயன்படுத்தி அதற்கான  நிவாரணத்தைப்  பெறுவதில் 
முனைப்பாக  இருக்க வேண்டும். பல  நுகர்வோர்
அமைப்புகள் மற்றும் சில  சிறப்பு பெற்ற த�ொழில்கள்
இந்த  வகையில்  நுகர்வோர் கல்வி வழங்குதல் சார்பாக 
பங்கெடுக்கின்றன.

iii. தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை Right to Choose
நவீன சந்தையியலின் தத்துவம்
மற்றும்
தலையாய ந�ோக்கம் என்பது நுகர்வோரை  திருப்தி
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vii. வாழ்க்கைத் தர உரிமை Right to Quality of Life

viii. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு உரிமை Right to Consumer
Protection

வாழ்வின் தரம் என்பது சமுதாயத்தில்  மக்கள்
நலமாக  இருப்பதைக்  குறிக்கும் மற்றும் மக்கள் வாழும்
சூழலின் தனிப்பட்ட  மற்றும் நல்வாழ்வைக்  குறிக்கிறது.
நுகர்வோரியல்  என்பது வாழ்க்கையின் மேம்பட்ட 
தரத்தைக்  குறிக்கும். இதன்  ப�ொருள் யாதெனில் 
நுகர்வோரின்  வாழ்க்கைத் தரத்தை பாதிக்கின்ற 
சுற்றுச்சூழல்  பிரச்சினைகள் மற்றும் மக்கள் வாழும்
சூழலில்  ஏற்பட்ட  மாற்றங்களையும் குறிக்கும். மாறாக 
கூறினால் காற்று மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு உணவு மாசுபாடு,
ஒலி மாசுபாடு மற்றும் த�ொழில் மயமாக்கலால் அதிகமான 
மக்கள் வேலைவாய்ப்பிற்காக இடம்பெயர்தல் ஆகியவை 
ஆகும். இந்த சாமானிய மக்களின் சமூகச் செலவுகள்
அவர்களின் சமூக நலன்களைவிட அதிகமாகும். மாற்றாக 
கூறவேண்டுமெனில் ஒவ்வொரு வகையான மாசுபாடும்
சமூகத்தின்  நலன்களை பாதிக்கின்ற  வகையில் 
அமைகிறது.

நுகர்வோர் தனது
உரிமைகள்
மற்றும்
பரிவர்த்தனைகளுக்கு
அவரிடம்
விழிப்புணர்வை 
ஏற்படுத்தி, அவரின்  குறைகளுக்கு தீர்வு காண
ஊடகத்தின்  மூலம்
விளம்பரப்படுத்த  வேண்டும்.  
நுகர்வோர் தனது வாழ்க்கை மற்றும் ஆர�ோக்கியத்திற்கு
அபாயகரமான  ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு
எதிராக பாதுகாத்துக்கொள்ள  உரிமை  உண்டு.
தரக்குறைவான  கூறுகளுடன்  உற்பத்தி செய்யப்படும்
அல்லது பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்காத 
நுண்ணலைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதால் அதைப் 
பயன்படுத்தும் பயனாளிகள் கடுமையான உடல் ரீதியான 
தீங்கினை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம். நுகர்வோர்
தனது பட்டறிவுடன்  ஐ.எஸ்.ஐ குறியீடு உள்ள  மின்சார
உபகரணங்களை பயன்படுத்த  வேண்டும். இதனால் 
உற்பத்தியாளர்கள் தரமான  ப�ொருட்களை  மட்டுமே 
தயாரிக்க வேண்டும் என்ற  எண்ணத்தை ஏற்படுத்த 
வேண்டும்.

வணிக  நிறுவனங்கள்
மனிதவர்க்கத்திற்கான 
சமூகப்  ப�ொறுப்புடன்  உற்பத்தி மற்றும் வெளியீடு
செய்யப்பட வேண்டும். உற்பத்தியாளர்கள் தவிர்க்க
முடியாத கழிவுகள் மற்றும் சழிவுநீரை வெளியேற்றும்
ப�ொழுது சுற்றுப்புறச் சூழல்  மற்றும் மனிதர்களை 
பாதிக்காத வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.

àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

ix. அடிப்படை தேவைகளுக்கான உரிமை Right to
Basic Needs
ஒவ்வொரு
நுகர்வோருக்கும்
அடிப்படைத்
தேவைகளான  உணவு, உடை  மற்றும் சுத்தமான  நீர்
மற்றும் ஆர�ோக்கியமான  சூழலுக்கான  அடிப்படைகளை 
பெறுவதற்கு உரிமை  உண்டு. இது புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட 
நுகர்வோர் உரிமையாகும். இவை மனித வாழ்க்கையின் 
தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

நுகர்வோர் பெயர்: திரு. சசிபூஷன், புதுடெல்லி
வங்கிக்கு எதிரான புகார்: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி

புதுடெல்லி, K.G. மார்க், ECE ஹவுஸ்ல்  உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல்  வங்கியில் சம்பளத்திற்காக கணக்கு
வைத்துள்ளார். 2012, ஆகஸ்ட் 25ஆம் நாள் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி தானியங்கி பணம் வழங்கும் எந்திரம் (ATM)
ஒன்றில் பணம் எடுக்கும் முயற்சி குறித்து புகார் எழுப்பப்பட்டது. இரகசிய குறியீட்டு எண்ணாக  இரண்டு இலக்க
எண்ணை பதிவு செய்தார். சில நிமிடங்கள் வரை அவர் ATM செயல்முறைகளுக்காக காத்திருந்தார். மீண்டும் அதன் 
செயல்முறைகளில் பணம் எடுக்க முயற்சித்தார். ஆனால்  அதன் செயல்பாடுகள் நின்றுவிட்டன. பின்னர் அவரின் 
கணக்கிலிருந்து ரூ.15,000 எடுக்கப்பட்டதாக ரசீது வெளிவந்தது.  அவர் உடனே வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை
அழைத்து புகார் பதிவு செய்தார். புகார் எண்ணையும் பெற்றுக் க�ொண்டார். 2012, ஆகஸ்ட் 31ஆம் நாள் வங்கி அவரின் 
புகாரை  நிராகரித்ததாக  குறுஞ்செய்தி (SMS) அனுப்பியது. அவரின்  நடவடிக்கை வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு பணம்
பெற்றதாக குறுஞ்செய்தியில் தகவல் கூறப்பட்டிருந்தது.
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் ATM செயல்படவில்லை. வாடிக்கையாளர் முழுமையாக இரகசிய எண்ணை குறியீடு
பதிவு செய்யவில்லை. அதனால் வங்கி மர்மமாக வாடிக்கையாளரின் கணக்கில் பணம் பெற்றுக் க�ொண்டதாக பற்று
வைத்தது. இரண்டாவதாக வங்கி பரிவர்த்தனைகளின் காட்சிகளை காட்ட ஒப்புக்கொண்டு பின்னர் பின்வாங்கியது.
இது ரிசர்வ்  வங்கியின்  விதிமுறைகளை  அப்பட்டமாக  மீறிய செயலாகும். வங்கியின்  ATM ல் த�ோல்வியுற்ற 
பரிவர்த்தனைக்கு 7 நாட்களுக்குள் அதிகபட்சமாக பற்று வைப்பது மட்டுமல்லாமல்  குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகும்
பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு வங்கியால் நிவாரணம் வழங்காத காரணத்தினால் வங்கி செலுத்த வேண்டிய
த�ொகைக்கும் மற்றும் அத்தொகை செலுத்தாத  ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ.100 அபராதம் செலுத்துமாறு நுகர்வோர்
மன்றத்தால் ஆணை வழங்கப்பட்டது.
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NCH ்கருத்துனர (வதைசிய நு்கர்வவார்
குழுமத்தின ்கருத்துனர / ஆவ்லாெனை)

àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

கிழககு படலலியில உள்ள உணவு
விடுதியின
உரினமயாளர்
ஒரு
ªîK»ñ£?
தைண்ணீர் ்பாடடில அதி்க்படெவின்ல
ரூ.12ககு மாறறா்க ரூ.34 தைருமாறு
வ்கடடதைறகு, நு்கர்வவார் அனமபபிடம் ்பாதிக்கப்படட
நு்கர்வவார் முனறயிடடார்.
àƒèÀ‚°

வாடிகன்கயாளர் ்பஞொப வநஷைல
வங்கியின (ATM ்பரிவர்த்தைனை ்பதிவு பெயயப்படட
்காடசி்கனளயும்)
்பரிவர்த்தைனை
்பதிவு்கனள
்காண்பித்து ஒருமுனற நிரூபிக்க னவத்திருப்பார்.
இங்வ்க வாடிகன்கயாளர் ்பணம் ப்பறறிருந்தைால
வங்கி ்பணம் எனதையும் திருபபி தைரவவண்டியதிலன்ல.
ஆைால,
வாடிகன்கயாளர்
்பணம்
எனதையும்
ப்பறவிலன்ல எனறு ்பதிவு பெயயப்படட ்காடசி்கள்
நிரூபிககினறை. வாடிகன்கயாளர் தைவறா்க ்பதிவு
பெயயப்படட ரூ.15,000/- ப்பறுவவதைாடு வமலும்
கூடுதை்லா்க ரூ. 5,000 அல்லது 2012 ஆ்கஸ்ட 31ஆம்
நாளிலிருந்து திைம் ரூ.100 ப்பற உரினம
ப்பறறவராவார்.

கிழககு படலலி மாவடட நு்கர்வவார் அனமபபு
தைன்லவர் மறறும் உறுபபிைர்்கள் அககுவாபிைா
தைண்ணீர் ்பாடடிலின அதி்க்படெ (MRP) வின்லயாை
ரூ. 12ககு அதி்கமா்க ரூ.34 ஐ வ்கடடதைைால உணவு
விடுதி உரினமயாளர் பெயதை முனறவ்கடு ்காரணமா்க
ரூ.5,000/-ஐ அ்பராதைமா்க நு்கர்வவாருககு பெலுத்தை
வவண்டும் எனறு நு்கர்வவார் அனமபபிைால
ஆனணயிடப்படடது.

திருமதி R. வஹம்லதைா அவர்்கள் பிர்ப்லமாை TV
்கண்்காடசி ்கனடயில L.E.D. பதைான்லக்காடசிப ப்படடி
ஒனனற 5 வருட உத்தைரவாதைத்துடன வாங்கி வீடடில
ப்பாருத்திைார்.
18
மாதைங்்களுககுப
பிறகு
அத்பதைான்லக்காடசியின ஒலிப்பருககியில பிரச்சினை
ஏற்படடது. திருமதி R. வஹம்லதைா பதைான்லக்காடசி
விநிவயா்கஸ்தைரிடம் இனதை ்பழுது்பார்பபு பெயயுமாறு
வவண்டுவ்காள் விடுத்தைார். ஆைால விநிவயா்கஸ்தைர்
்பழுது்பார்க்க மறுத்தைார். நீங்்கள் திருமதி R.
வஹம்லதைாவிறகு வழங்கும் ஆவ்லாெனை எனை?

கலைபசோறகள்
நு்கர்வவார் உரினம்கள், நு்கர்வவார் ்கடனம்கள்,
நு்கர்வவார்
ப்பாறுபபு்கள்,
பராக்க
ரசீது,
்பணக குறிப்பானை

பயிறசி

நமது சிந்தலனக்கு
I. சரியோன வில்டலயத் ்தரந்பதடு:

மாணவர்்கள் தைங்்கள் ்பள்ளியின நு்கர்வவார்
்கவுனசிலின
நடவடிகன்க்கனள
்பார்னவயிட
வவண்டும்.

1. நவீை
ெந்னதையியலின
______________.

எதிரகோை கற்றலுக்கு
மாணவர்்கள் நு்கர்வவார் நீதிமனறத்தின
நடவடிகன்க்கள் ்பறறிய தை்கவல்கனள திரடடுவ
வ தை ா டு நு ்க ர் வ வ ா ரி ன உ ரி ன ம ்க ன ள
ப தை ரி ந் து ப ்க ா ள் ள பி ன வ ரு ம் இ ன ண ய தை ள
மு்கவரி்கனள ்பார்னவயிட வவண்டும்.

இறுதியாை

வநாக்கம்

அ) அதி்கமாை இ்லா்பம்

ஆ) குனறவாை இ்லா்பம்

இ) நு்கர்வவார் திருபதி

ஈ) ெமுதைாயத்திறகு வெனவ

2.______________ என்பவர் நவீை ெந்னதையியலின
மனைர் ஆவார்.
அ) நு்கர்வவார்

ஆ) பமாத்தை வியா்பாரி

இ) உற்பத்தியாளர்

ஈ) சில்லனற வியா்பாரி

3. நு்கர்வவாரின உரினம்கள் அவர்்கள் ப்காண்டுள்ள
நின்லயில ___________ ஆகும்.
அ) அளவீடு்கள்

ஆ) விற்பனை அதி்கப்படுத்துதைல

இ) ப்பாறுபபு்கள்

ஈ) ்கடனம்கள்

4. ஜான F ப்கனைடி அவர்்களின கூறறுப்படி
பினவரு்பவறறில நு்கர்வவார் உரினமயல இடம்
ப்பறாதைனவ எது?
அ) ்பாது்காபபு உரினம

ஆ) வதைர்ந்பதைடுககும் உரினம

இ) நு்கரும் உரினம

ஈ) பதைரிவிககும் உரினம
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IV. பெரு வினாக்கள்:

5.  நுகர்வோரின்  ப�ொறுப்பு என்பது அவர் பெற்றுள்ள 
______________
ஆவணமே  ப�ொருட்களை 
வாங்கியதற்கான அடையாளமாகும்.
அ) ர�ொக்க ரசீது

ஆ) உத்தரவாத அட்டை

இ) இடாப்பு

ஈ) மேற்காணும் அனைத்தும்

1. நுகர்வோரின் உரிமைகள் யாவை?
2. நுகர்வோரின் கடமைகளை விளக்குக?
3. நுகர்வோரின் ப�ொறுப்புகள் யாவை?

குறிப்பு நூல்கள்:

விடைகள்

1

இ

2

அ

3

இ

4

இ

5

1. Modern Marketing -   S.A. Sherlekar

ஈ

2. Modern Marketing   - R.S. N. Pillai and Bagavathi.  
3. Marketing Management   -   Dr. C.B.Gupta and Dr.
N.Rajan Nair

II. குறு வினாக்கள்:
1. தெரிவிக்கும் உரிமை  (Right to be informed) பற்றி சிறு
குறிப்பு வரைக.

4. Marketing management  - S.A. Sherlaker
5. Marketing  Management  -  R.S.N.Pillai and Bagavathi

2 பாதுகாப்பு உரிமை பற்றி நீவிர் புரிந்து க�ொண்டது
என்ன?
3. ஜான்  F கென்னடி கூறிய நுகர்வோர் உரிமைகள்
யாவை?
4. வணிகத்தின் தலையாய ந�ோக்கங்கள் யாவை?
5. தரமுடைய ப�ொருட்கள் வாங்கும்போது நுகர்வோர்
மனதில் வைத்துக் க�ொள்ள  வேண்டிய முக்கிய
அம்சங்கள் யாவை?

III. சிறு வினாக்கள்::
1. நிவாரணத்திற்கான உரிமைகள் பற்றி நீவிர் அறிந்தது
என்ன?
2. நுகர்வோர் உரிமைகள் – வரையறு.
3. ஆர�ோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு த�ொடர்பான பாதுகாப்பு
உரிமைகள் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?
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அைகு

நுகர்வோர போதுகோப்பு

6

18

அத்தியோயம்

குல்ற தீரப்பு பசயல்முல்ற

வாரி ப்பருககி வளம்்படுத் துறறனவ
ஆராயவான பெய்க வினை.
பபோருள் :

-குறள் 512

ப்பாருள் வரும் வழி்கனளப ப்பருக்க பெயது, அவறறால வளத்னதை
ஏற்படுத்தி, வமறப்காண்டு இனடயூறு்கனள ஆராயந்து நீக்க
வல்லவவை பெயன்லச் பெயவைா்க.

18.01 குல்ற தீரப்பு பசயல் முல்ற மறறும்
்தலவ Grievance and Need
Redressal Mechanism

கற்றல் ்நோக்கஙகள்
இந்த அத்தியோயத்லத கற்றபின் மோைவரகளோல்
■ குல்ற
தீரப்பு
பசயல்முல்றலய
பதரிந்துபகோள்ளுதல்
■

மூன்று அடுக்கு நுகர்வோர நீதிமன்்றஙகள்

■

நுகர்வோர விழிப்புைரவு தன்னோரவ
நிறுவனஙகள் ஆகியவறல்ற புரிந்துக்
பகோள்ள இயலும்.

நு்கர்வவார்
தைங்்கள்
உரினம்கள்
மறறும்
ெலுன்க்கனளப ்பறறி அறியாமவ்லவய ப்பாதுவா்க
சுரண்டப்படுகிறார்்கள்.
இந்தை
நவீை
உ்லகில,
நு்கர்வவார் வணி்கத்தின முககிய ்பகுதியா்க உள்ளைர்.
அவர்்கள்
பவறறினய
அல்லது
வியா்பாரத்தின
முடிவு்கனளத்
தீர்மானிககிறார்்கள்.
இருபபினும்
விற்பனையாளர்்களிடமிருந்து ்ப்ல வழி்களில அவர்்கள்
சுரண்டப்படுகிறார்்கள், ஏபைனில; தையாரிபபு்கனளயும்
வெனவ்கனளயும் ்பறறிய விழிபபுணர்வு இலன்ல.
வாடிகன்கயாளர்்கனளக ்காப்பாறறுவதைறகு அரொங்்கம்
வதைனவயாை நடவடிகன்க்கனள எடுககும் இந்தை சூழலில
திருபதியளித்தைல திருத்தைம் வழிமுனற முககியமாைது.
இந்தை (அத்தியாயம்) குனற தீர்பபு பெயலமுனற ்பறறி
இந்தியாவில விளககுவதைறகு ஒரு முயறசியாகும்.

அத்தியோயம் சுருக்கம்
18.01

குல்ற தீரப்பு பசயல் முல்ற மறறும் ்தலவ

18.02

நுகர்வோர மன்்றம்

18.03

மூன்று அடுக்கு நீதிமன்்றஙகள்

18.04

மோவட்ட மன்்றம்

18.05

மோநிை நுகர்வோர குல்ற தீரப்பு ஆலையம்
அல்ைது மோநிை ஆலையம்.

18.06

்தசிய நுகர்வோர குல்ற தீரப்பு ஆலையம்
அல்ைது ்தசிய ஆலையம்

18.07

நுகர்வோர விழிப்புைரலவ ஏறபடுத்தும்
தன்னோரவ நிறுவனஙகள்

ம்காத்மா ்காந்தி (Mahatma Gandhi) வாடிகன்கயாளனரப
்பறறி, கூறியதைாவது

"ஒரு வாடிகன்கயாளர் நம் வளா்கத்தில மி்க
முககியமாை ்பார்னவயாளர் ஆவார். அவர் நம்னம
ொர்ந்து இருக்கவிலன்ல. நாம் அவனரச் ொர்ந்து
இருககிவறாம். அவர் நம் வவன்லயில குறுககீடு அல்ல
அவர் வநாக்கம். அவர் நம்முனடய வியா்பாரத்தின
பவளிப்பாடு அல்ல. அவர் அதில ஒரு ்பகுதியா்க
இருககிறார். அவனரச் வெவிப்பதைன மூ்லம் நாம்
அவருககு ஒரு உதைவி பெயயவிலன்ல. அவவாறு
பெயய நமககு வாயப்பளித்தைதைன மூ்லம் அவர் நமககு
ஒரு உதைவி பெயகிறார்"
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குறை தீர்ப்பு செயல் முறை கட்டமைத்தல் Structure
of Redressal Mechanism

நவீன சந்தையலின் தத்துவத்தின்  கீழ், நுகர்வோர்
ராஜாவாக  (அரசராக) இருக்க வேண்டும் மற்றும்
வியபாரத்தில்  நுகர்வோருக்கு; அதிகபட்ச  திருப்தி
வழங்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால்  உண்மையில்,
நுகர்வோர் த�ொடர்ந்து
சுரண்டப்படுகிறார்கள்.
இந்தியாவை  எடுத்துக்கொண்டால் பல  ப�ொருட்களின் 
பற்றாக்குறை  உள்ளது. சில  நிறுவனங்கள் சந்தை
இடத்தில் ஏகப�ோக அதிகாரங்களை அனுபவிக்கின்றனர்.
நுகர்வோர்
பெரும்பான்மையானவர்கள் தங்கள்
உரிமைகளை   அறிவதில் அறியாமையற்றவர்களாகவும்
கல்வி யறிவற்றவர்களாகவும் உள்ளனர். அவர்கள்
ஏழைகளாக   உள்ளனர், அவர்களிடையே  ஒற்றுமை 
இல்லை.
இந்த காரணங்களினால்,
நுகர்வோர்
பெரும்பாலும் தங்கள் உரிமையை  இழக்கின்றனர்.
தவறான விளம்பரங்கள், தரம் குறைந்த ப�ொருட்கள், சிறு  
(பின்னம்) எடைகள் மற்றும் அளவீடு, அதிகப்படியான 
செலவுகள் ஆகியவற்றின்  மூலம் பெரும்பாலும் அவர்கள்
சுரண்டப்படுகின்றனர்.

18.02 நுகர்வோர்
Councils

மன்றம்

ேதcய ஆணய
`. 1 ேகாk ேம

மாnல ஆணய
`. 20 ல ச mத `. 1 ேகா வைர

மாவ ட மற
`. 20 ல ச

18. 04 மாவட்ட மன்றம் District Forum

Consumer

1986 ஆம் ஆண்டின்  நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்
மற்றும் அதன்  பிரிவு 9 ஆகியவற்றின்படி, ஒவ்வொரு
மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட  மன்றத்தை மூலம்
மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட  நுகர்வோர் நலனைப் 
பாதுகாக்க என்று ஒவ்வொரு மாவட்டமும் அவசியம்.
மாநில  அரசு அதை செய்ய தகுதியுடையதாக  இருந்தால் 
ஒரு மாவட்ட  மன்றமும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட  மாவட்ட 
மன்றங்களை  உருவாக்க முடியும்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்,
நுகர்வோர்
விழிப்புணர்வைப் பரப்புவதற்காக மத்திய, மாநில மற்றும்
மாவட்ட அளவிலான நுகர்வோர்ப் பாதுகாப்பு மன்றத்தை
நிறுவ வகை செய்துள்ளது. மன்றத்தின் தலையாய
ந�ோக்கம் நுகர்வோர் உரிமைகளை மேம்படுத்து மற்றும்
பாதுகாப்பது ஆகும்.

ஒரு நுகர்வோர்  தனது குறைவினை நுகர்வோர்
மன்றத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். மன்றத்தில்  புகார்
செய்யலாம். மத்திய அல்லது மாநில  அரசு அல்லது
நுகர்வோர் குழுவிற்கு புகார் செய்யலாம். எனவே,
பாதிக்கப்பட்ட நபரால் மட்டுமே புகார் அளிக்கப்பட வேண்டும்
என்று அவசியமில்லை. அவர் சார்பாக  மற்றவர்களுக்கு
புகார் க�ொடுக்க உரிமை உண்டு. மற்றவர்கள்

18.03 மூன்று அடுக்கு நீதிமன்றங்கள்
Three Tier Courts or Quasi Judiciary
நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்:1986 நுகர்வோருக்கு
தீர்வு வழங்கி மூன்று அடுக்கு தீர்வு மன்றத்தை ஏற்படுத்த 
வகை செய்துள்ளது. இதன்  ப�ொருட்டு கீழ்  குறிப்பிட்டுள்ள 
அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உறுப்பினர்கள் Members

அ. மாவட்ட  நுகர்வோர் குறை  தீர்ப்பு ஆணையம்
அல்லது மாவட்ட மன்றம்.

1. ஒரு நபர் அல்லது யார் ஒரு மாவட்ட நீதிபதியாவதற்கு
தகுதியுடையவர் அதன் தலைவராக நியமிக்கலாம்.

ஆ. மாநில  நுகர்வோர் குறை  தீர்ப்பு ஆணையம்
அல்லது மாநில ஆணையம்

2. கணக்கியல், த�ொழிற்துறை, ப�ொது விவகாரங்கள்
அல்லது நிர்வாகம் த�ொடர்பான பிரச்சினைகள் த�ொடர்பாக 
ப�ோதுமான  அறிவு அல்லது அனுபவம் உள்ளவர்கள்
அல்லது அவர்களது திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய
இரண்டு உறுப்பினர்கள், அந்த  இது ப�ோன்ற  இரண்டு
உறுப்பினர்களில்  ஒருவர் ஒரு பெண்ணாக  இருக்க
வேண்டும் என்று சட்டம் வலியுறுத்துகிறது.

இ. தேசிய நுகர்வோர் குறை  தீர்ப்பு ஆணையம்
(NCDRC) அல்லது தேசிய ஆணையம்.
குறை தீர்ப்பு செயல் முறை கட்டமைத்தல் (Structure of
Redressal Mechanism)

அதிகார எல்லை Jurisdiction
மாவட்ட நீதிபதி அல்லது அதற்கு இனையாக நபர் அதன் 
தலைவராக நியமிக்கப்படுகிறார்.
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மாவட்ட  மன்றம் தன்னுடைய அதிகார எல்லைக்கு
உட்பட்டு க�ோரிக்கைகளை  மட்டும் தீர்வுக்கு ஏற்றுக் 
க�ொள்ளலாம். சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின்  மதிப்பு
மற்றும் இழப்பீட்டுத் த�ொகை  ` 20 லட்சத்திற்கும்
மிகையாக  நட்ட  ஈடுக�ோரும் க�ோரிக்கைகளை  மட்டும்
மாவட்ட மன்றம் கையாள வேண்டும்.

இந்த  தீர்பாணையத்தின் செயல்  எல்லைக்குள்
அடங்கும். விற்க்கப்பட்ட சரக்கில்  ஏற்படும் பழுதுகள்
மற்றும் தரக்குறைகள் மற்றும் நியாயமற்ற மற்றும் தடை 
செய்யும் வணிக  நடைமுறைகளுக்கு (Unfair Restrictive
Trade Practices). ந�ோக்கத்திற்காக  வணிக  நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு அமைப்பு ஆணையம் என்ற  பெயரில் 
துவங்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுவருகிறது.

அதிகாரம் Powers

உறுப்பினர்கள் Members

மாவட்ட மன்றத்திற்கு முன் ஒவ்வொரு வழக்குகளும்
இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 193 மற்றும் 228
ஆகியவற்றின்  உட்பிரிவுகளுக்கு உட்பட்ட  நீதிமன்ற 
நடவடிக்கைகளாக கருதப்படும், அந்த மாவட்ட மன்றங்கள்
உரிமையியல் நீதி மன்றங்களாக கருதப்படும்.

1. உயர்நீதிமன்றத்தின்  நீதிபதியாக சம்மந்தப்பட்ட 
மாநில  அரசால் பதவி அமர்த்தப்பட்ட  நபர் அந்த 
ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்படலாம்.
2. நீதி, நேர்மை, நாணயம் க�ொண்ட மற்றும் ப�ோதிய
அறிவு மற்றும் அணுபவம் க�ொண்ட  நார்களைய�ோ 
அல்லது ப�ொருளாதாரம் சட்டம், வணிகம் மற்றும் த�ொழில் 
நிர்வாகம் ப�ோன்ற துறைகளின் ஏற்பட்டும் சிக்கல்களைக் 
கையாளும் திறனை க�ொண்டவர்களையு நியமிக்கலாம்.

புகாரின்  மதிப்பு : ` 20 லட்சம் ரூபாய்க்குமேல்  
இருந்தால், மாநில ஆணையத்தில்தான் புகார் அளிக்கப்பட
வேண்டும். மேலும் மாவட்ட  மன்றம் நியாயமான 
வர்த்தக நடைமுறைகளில் குறைபாடுள்ள ப�ொருட்களின் 
விற்பனைகள் அல்லது ப�ொருட்களின்  வினிய�ோகம்
அல்லது சேவைகளின்  குறைபாட்டின்  மதிப்பு ரூ.20
லட்சத்திற்கு மேலாகக் இருத்தல் கூடாது.

அதிகார எல்லை Jurisdiction
1. ` 20 லட்சத்திற்கு மிகையாக  ஆனால்  ரூபாய்  1
க�ோடிக்குள்ளாக  விற்கப்பட்ட சரக்குகள் மற்றும் சேவை 
த�ொடர்பாக எழும் குறை மனுக்களை விசாரிக்கும் அதிகாரம்
மாநில ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது 620 க்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட 

மன்றங்கள் மற்றும் 30 க்கும் மேற்பட்ட 
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தேசிய

2. மாநில  மன்றத்தின்  தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக 
மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட  மனுக்களை  விசாரித்து
தீர்ப்பு வழங்கும் அதிகாரம் மாநில  ஆணையத்திற்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில ஆணையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

நுகர்வோர்

குறை  தீர்க்கும்

ஆணையம்

(NCDRC) என்ற  அமைப்பு நுகர்வோர் குறை  தீர்ப்பின் 

தலைமையிடமாக செயல்படுகிறது. உச்சக்கட்டத்தில் 

அதிகாரம் Powers

புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ளது.

1. மாநில  மன்றம் விசாரித்த  புகார்கள் அல்லது
தன்வசம் விசாரணையில்  உள்ள  புகார்கள் த�ொடர்பான 
ஆவணங்களை கேட்டு பெற்று ஆழ்ந்த விசாரணை செய்து
தீர்ப்பு வழங்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது.

நுகர்வோர் மன்றத்திள் நன்னடத்தை, அதிகார எல்லை
1. மாவட்ட  நுகர்வோர் மன்றம் ` 20 இலட்சம் வரை 
வழங்கப்படும்,

2. மாநில  ஆணைக்குழுக்கு `

20 லட்சத்திற்கும்

2.	கணக்குஏடுக்கள்
ஆவணங்கள்
மற்றும்
ப�ொருட்களை  மாநில  நுகர்வோர்   தீர்பாணையம்
தன்வசம் வைத்துக்கொள்ளவும் அல்லது மேற்கூறிய இந்த 
ஆவணங்களை  குறைதீர்ப்பு முகமத்தில் பணிபுரியும்
அலுவலர்கள் பார்வைக்கோ அல்லது ஆய்வுக்கோ வழங்க
அதிகாரம் பெற்றுள்ளது.

மேலான மதிப்பு மற்றும் ஒரு க�ோடி ரூபாய் மதிப்பு,

3. தேசிய ஆணையம், ஒரு க�ோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 
மதிப்பாகும்.

மேல்முறையீட்டு மன்றம் Appellate Forum
மாவட்டக் கருத்துக்களம் மாநில  ஆணையத்திற்கு
அனுப்பிய உத்தரவுக்கு எதிராக முறையீடு செய்ய முடியும்.

3.	மேற்கூறிய
முகமையின் 
அதிகாரிகளுக்கு
சட்டத்தின் ந�ோக்கத்திற்காக தேவைப்படும் தகவல்களை 
வழங்கும் அதிகாரம்.

18:05 மாநில நுகர்வோர் குறை தீர்ப்பு
ஆணையம்
அல்லது
மாநில
ஆணையம்

மேல்முறையீட்டு மன்றம் Applicate Forum
1. மாநில  நுகர்வோர் தீர்பாயம் மாவட்ட  மன்றத்தின் 
தீர்ப்புகளை  மாற்றியமைக்கவ�ோ  அல்லது க�ொடுத்த 
தீர்ப்பை  உறுதி செய்தோ  ஆணைய பிறப்பிக்க அதிகாரம்
பெற்றுள்ளது.

இந்த 
ஆணையம்
மாநில 
அளவில் 
செயல்பட்டுவருகிறது. இந்த  அமைப்பை  நுகர்வோர்
குறைப்பாட்டு தீர்பாணையம் என  அழைக்கப்படுகிறது.
சரக்கு மற்றும் சேவைகள் த�ொடர்பாக  எழும் புகார்கள்

2. மாநில  நுகர்வோர் தீர்பாணையில்  அறிவித்த 
தீர்ப்பை  ஏற்றுக�ொள்ளாத  நபர் தேசிய தீர்பாணையத்தில் 
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தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்ட  நாளிலிருந்து
மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

30

நாட்களுக்கு

4.
நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 
ந�ோக்கங்கள்
சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட தனது
அதிகாரங்களை பயன்படுத்துதல்  ஆணையம் மற்றும்
மாவட்ட  மன்றங்களின் செயல்பாட்டை  அவர்களின் 
தன்னிச்சையாக செயல்பட அவைகளின்  அதிகாரத்தில் 
தலையிடாது இருத்தல்.

18:06 தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு
ஆணையம்
அல்லது
தேசிய
ஆணையம் National Consumer
Disputes Reressel Commission

மேல்முறையீட்டு மன்றம் Appellate Forum

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 பிரிவு 23ன்  கீழ் 
தேசிய தீர்பாணையம் க�ொடுத்த  தீப்பிணை  எதிர்த்து
பாதிக்கப்பட்ட  நபர் தீர்ப்பை  பெற்ற  30 நாட்களுக்குள்
நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யலாம்.

இவ்  அமைப்பு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986
ன்  கீழ்  ஒரு பகுதி நீதிமன்றமாக  1988 ஆம் ஆண்டு
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதன் தலைமையலுவலகம்
புதுடெல்லியில்  இயங்கி வருகிறது. இவ்  தீர்ப்பாணையம்
உச்சநீதிமன்றத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற  நீதிபதியை 
தலைவராக க�ொண்டு இயங்கி வருகிறது. இவ் அமைப்பு
தேசிய தீர்பாணையம் என்றும் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

18:07 நுகர்வோர்
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள்
Voluntary Organizations for Consumer
Awareness

உறுப்பினர் Members

தேசிய குறை  தீர்ப்பு ஆணையம் அறிவிப்பின்  மூலம்
நிறுவப்பட்ட இவ்வமைப்பின்.

ப�ொருட்களை  வாங்கி பயன்படுத்தும் ஒரு தனிநபர�ோ 
அல்லது ஒரு குடும்பம�ோ  நுகர்வோராக  இருக்கலாம்.
தன்னார்வ  நுகர்வோர் அமைப்பு என்பது நுகர்வோரின் 
உரிமை  மற்றும் நலனை பாதுகாத்திட ஏற்படுத்தப்பட்ட 
அமைப்பை குறிக்கும்.

1. 5 உறுப்பினர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்கள்.

2. அவர்களில்  ஒருவர் நீதி துறையை சார்ந்தவராக 
இருக்க வேண்டும்.
3. ஏனைய நபர்கள் பிறதுறைகளில், அறிவு, ஆற்றல்,
அனுபவம் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.
4. இவ்வமைப்பில்  பெண்
வேண்டும்.

உறுப்பினர்

ந�ோக்கங்கள் Objectives

இருக்க

1. நுகர்வோர் விவகாரத் துறை  என்ற  அமைப்பை 
நுகர்வோர் நலநிதியை  ஏற்படுத்தி அதனை நிர்வகித்து
வருகிறது.

அதிகார எல்லை Jurisdiction

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 பிரிவு 21 ன்  கீழ் 
குறிப்பிடபட்டுள்ள அதிகாரம் பெற்றுள்ளது.

2. இந்த  துறையுனுடைய தலையாய ந�ோக்கம்
இந்தியாவில்  உள்ள  நுகர்வோரை பாதுகாக்க இந்த 
துறை  நுகர்வோர் குறித்த  விழிப்புணர்வை  அகிலந்திய
அளவில் பல்வேறு அமைப்புகளின் உதவியுடன் பெருக்கி
வருகிறது.

1. ரூபாய்  1 க�ோடிக்கு எஞ்சிய புகார் மனுக்களை 
விசாரித்தல்.
2.	மேல்  முறையீட்டின்  மனுவினை விசாரித்தல் 
மற்றும் மாநில தீர்ப்பாணையம் அறிவித்த தீர்ப்பானையை 
மாற்றுதல்.

3. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
மற்றும்
நலனை
வலுப்படுத்துதல்  மற்றும் நுகர்வோருக்கு வழிகாட்டுவது
மற்றும் ஆல�ோசனை வழங்குவது மற்றும் குறைகளை 
தலையீடு செய்து தீர்ப்பது.

3. மாவட்ட 
மன்றம்
மற்றும்
மாநில 
தீர்ப்பாணையத்திடமிருந்து தேவையான 
ஆவணங்களை கேட்டு பெற்று, அதனடிப்படையில் உரிய
ஆணைகள் பிறபித்தல்.

4.	தன்னார்வ  நுகர்வோர் அமைப்பு நுகர்வோர்
நல  நிதியிலிருந்து ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் 
தரத்தை ஆய்வு செய்யும் செயல்  திட்டங்களுக்கு நிதி
உதவி செய்கிறது மற்றும் ப�ொருட்களின் தர ச�ோதனை
குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் ப�ொது
மக்களுக்கு வெளியீட்டு, நுகர்வோருக்கு பலதரப்பட்ட 
ப�ொருட்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.

அதிகாரங்கள் Powers

1.	தேசிய தீர்ப்பாணையம் புகார் மனுக்களை 
விசாரிக்கும் முறைகளில்  ஒருமித்த செயல்முறைகளை 
பின்பற்ற தனது அதிகாரத்தை செலுத்துதல்.
2. எதிர் கட்சிகளுக்கு ஒரு கட்சியால் தயாரிக்கப்பட்ட 
ஆவணங்களின் படிகளை வழங்குவதில் முன்னுரிமை.

5.	தன்னார்வ நுகர்வோர் அமைப்புகளின் தங்களின் 
செயல்பாடுகளை வெளிபடுத்த  நடவடிக்கைகளை 
மேற்கொள்ளுதல். அரசு குடிமக்களிடம் க�ொண்டுள்ள 
த�ொடர்பினை இணையதளம் மூலமாக வெளிப்படையாக 
அறிவித்தல்.

3.	தேசிய ஆணையத்தால்  விரைவாக  ஆவணப் 
படிகளை வழங்கப்பட ஆணை பிறப்பித்தல்.
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நுகர்வோர்
விழிப்புணர்வை
மேம்படுத்தலும்

ஏற்படுத்தலும்

5. நுகர்வோர் நலஅமைப்புகள் அண்மைகாலங்களில் 
பெருகிவருகிறது பல்வேறு நுகர்வோர் அமைப்புகள்
நாடுதழுவிய அளவில்  நுகர்வோருக்கு சேவை  ஆற்றி
வருகின்றது இந்த  அமைப்புகளை  ஒன்றினைத்து
தன்னார்வ நிறுவனங்கள் நுகர்வோர்கட்கு நற்பணி ஆற்றி
வருகின்றன.

நுகர்வோர் தங்கள் உரிமையை  அறிந்து க�ொள்ள 
அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை  ஏற்படுத்தல்  நுகர்வோர்
அமைப்புகளின் தலையாய ந�ோக்கமாகும்.
இந்த 
ந�ோக்கத்தை ஏய்துவதற்கு கீழ்குறிப்பிடபட்டுள்ள முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

2. நுகர்வோர் விழிப்புணர்வுகுறித்து கருத்தரங்கங்கள்
மாநாடுகள் மற்றும் பட்டரைகள் (Worksshog) நடத்துதல்.

6. அரசுக்கு ஆதரவு நல்குதல். (Extending Support
to Government) நுகர்வோர் அமைப்புகள் கலப்படம்,
ப�ொருள் தட்டுப்பாட்டை  உருவாக்கும் தரம் குறைந்த 
ப�ொருட்ளை  விற்பனை செய்து கள்ளச்சந்தை, பதுக்கல்,
ப�ோலிப்  ப�ொருட்களை  விற்க ப�ோன்ற  நுகர்வோர்க்கு
எதிராக  நடத்தப்படும் நேடுகளை  அரசின் கவனத்திற்கு
க�ொண்டுவருதல்.

3. நுகர்வோருக்கு அவuJ உரிமைகுறித்து அறிவை 
புகட்டுதல்.

புகார் மனு அளிப்பதற்கான
Procedures for Filling Complaint

1. நுகர்வோர் குறித்த  இதழ்கள், ஆராய்ச்சி நூல்கள்,
பிரசுரங்கள், கையேடுகள், துண்டுசீட்டுகள், ஆய்வு
கட்டுரைகள் இவைகளை அச்சிட்டு வெளியீடுதல்.

4. பெண்களுக்கு நுகரீயம் (Consumerism) கல்வியை 
வழங்குதல்.

செயல்முறைகள்.

ப�ொருட்களின்  உள்ள  குறைப்பாடுகள் தெளிவாக 
குறிப்பிட்டு பாதிக்கப்பட்ட  நுகர்வோர் தனது புகார்
மனுவை தயாரிப்பாளர் அல்லது விற்பனையாளர் அல்லது
ப�ொருளை  விற்ற  வணிகர்கள் இடம் தாக்கல் செய்யலாம்.
பாதிக்கப்பட்ட  நுகர்வோர் வணிகர்களின்  நியாயத்திற்கு
புறம்பான  விற்பனை நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராகவ�ோ 
அல்லது அவர்கள் ஈடுபட்ட தடைசெய்யப்பட்ட  வணிக 
நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராகவ�ோ  புகார் அளிக்கலாம்.
நுகர்வோர் நீதி மன்றத்தில் புகார் மனுவை தாக்கல் செய்யும்
முன்பாக  ப�ொருள் தயாரித்த  நிறுவனத்திற்கு அல்லது
ப�ொருள் விற்ற  நிறுவனத்திற்க்கு சட்டப்படி அறிவிப்பை 
பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர் அனுப்பபடவேண்டும்.

கீழ் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நடவடிக்கை 
மூலம்
நுகர்வோரின் 
குறைத்தீர்ப்பு செயல்திறனை
மேம்படுத்தப்படுகிறது.
1.	பல்வேறு ப�ொருட்கள் தரத்தை அறிய தேவைப்படும்
செய்திகளை  அறிவது. (Collecting Data on Different
Products and Testing them) பல்வேறு நிறுவனங்கள் செய்த 
ப�ொருட்களை  மாதிரிக்கு எடுத்துச்சென்று அவைகளை 
தரச்சோதனைக்கு
உட்படுத்தி தரநிலைப்பாடுகளை 
ப�ொடுமக்களுக்கு அறிவிப்பது. (Filling suit on behelf on
consumers)

1. நுகர்வோர் தனது பெயர், முகவரி, ப�ொருள்வாங்கிய
நாள் வாங்கிய ப�ொருள் விவரம் குறித்து சட்டப்படி
க�ொடுக்கப்பட
வேண்டும்
அறிப்பில் தெளிவாக 
குறிப்பிடபடவேண்டும்.

2. இதன் மூலம் ப�ொருட்களை வாங்கும் நுகர்வோர்கள்
தாங்கள் வாங்க விழையும் ப�ொருட்களில் உண்மையான 
தரத்தை அறிந்து தரமான ப�ொருட்களை வாங்கமுடிகிறது.
3. நுகர்வோர்கள் தங்களின்  புகார்கள் குறித்து
எதிர்ப்பு ஏதும் தெரிவிக்காத  நிலையில் தன்னார்வ 
நுகர்வோர் நிறுவனங்கள் அவர்களின்  புகார்களை 
நுகர்வோர் நிதீமன்றத்தில் தாங்கள் செய்து பாதிக்கப்பட்ட 
நுகர்வோருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. இதன்  மூலம்
பாதிக்கப்பட்ட  நுகர்வோர் தனது உரிமை ப�ோராட்டத்தில் 
தனிமையில்போராடவில்லை  என்ற  எண்ணத்தை
ஏற்படுத்துகிறது அதாவது பல்வேறு நுகர்வோர் நலன் 
காக்கும் அமைப்புகள் தங்கள் பின்னனியில்  இருப்பது
மூலம் வலுவாக செயல்படமுடிகிறது.

2. வாங்கிய ப�ொருளில்  உள்ள தரக்குறைப்பாடுகள்
அல்லது அதிலிருந்து எழுந்த  சிக்கல்களை தெளிவாக 
குறிப்பிட வேண்டும்.
3. (புகாரின் பேரில் சமந்தப்பட்ட  உற்பத்தி அல்லது
விற்பனை நிறுவனம் இந்நாள்வரை  எடுத்த  தீர்வு
நடவடிக்கைகளை விவரிக்க வேண்டும்.
4.	சமந்தப்பட்ட  நிறுவனத்திலிருந்து எதிர்பார்க்ப்படும்
தீர்வு நடவடிக்கை.
5.	சமந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு குறைகளை தீர்க்க
அளிக்கப்பட்ட கால அவகாசம்.

4. நுகர் கலப்படத்திற்கு எதிரான  எதிர்ப்புகளை 
தெரிவிக்கும் ப�ோராட்டங்களை  ஏற்பாடு செய்து நடத்துக்கு
மற்றும் நுகர்வோர் நிறுவனங்கள் நுகர்வோர்களுக்கு
இழைக்கப்படும்
அநீதியான பதுக்கல் கலப்படம்
கள்ளச்சந்தை மற்றும் குறைவான  எடையில்  ப�ொருளை 
தருதல் ப�ோன்றவைகளுக்கு எதிராக நுகர்வோரை ஒன்று
திரட்டி ப�ோராட்டம் நடத்துவது.

6.	சட்டபடி அளிக்கப்பட்ட  அறிவிப்புக்கு சம்மந்தப்பட்ட 
உற்பத்தி அல்லது விற்பனை செய்நது நிறுவன முறைபடி
பதிலளிக்கப்படாமல் இருக்கும் நிலையில், வருங்காலத்தில் 
எடுக்கப்பட இருக்கம் சட்டநடவடிக்கைகள் குறித்த 
தெளிவான நிலைப்பாடு, புகார் மனுவில் இடம் பெற்றிருக்க
வேண்டும்.
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யார் புகார் தெரிவிக்கலாம்? Who can make
Complaints

புகார் மனுவில் தரப்படவேண்டிய விவரங்கள்:
புகார் அளிப்பவரின் பெயர் முகவரி

1.	1986 நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் படி
இலக்கணம் வகுக்கப்பட்ட நுகர்வோர் யாரேனும்.

1.

2.	வாங்கிய ப�ொருள்
சேவையின் நாள்

2.	பதிவு செய்யப்பட்ட தன்னார்வ நுகர்வோர் சங்கம்.
3. மத்திய அரசு

4. வாஙகிய ப�ொருள் அல்லது சேவையின் முழுவிவரம்

5.	பல  நுகர்வோர் சார்பாக  ஒன்று அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட நுகர்வோர்.

5.	புகார் பற்றிய விவரம் அதாவது வணிக 
பழக்கங்களுக்கு
புறம்பான செயல்பாடுகளால் 
அல்லது ப�ொருள் அல்லது சேவையில் உள்ள பழுதா
அல்லது மிகையாக செலுத்தப்பட்ட  விலையா என 
தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

எப்போது புகார் த�ொடுக்கலாம் When the complaint
can be made
புகார்
மனுக்களை 
எழுத்துப்பூர்வமாக 
குறிப்பிடபட்டுள்ள சூழ்நிலையில் தரப்படவேண்டும்.

கீழ் 

6.	வாங்கிய ப�ொருள் அல்லது சேவை த�ொடர்பாக 
வழங்கப்பட்ட ர�ொக்கம் அல்லது கடன் இரசீது.

1. வியாபார நெறிமுறைக்கு
புறம்பான 
நடவடிக்கைகளால்  நுகர்வோருக்கு ஏற்பட்ட  இழப்பு
அல்லது சேதம் ஏற்படும்போது.

நுகர்வோருக்கு தரும் நிவாரணம் Relief to the
Consumers
மாவட்ட மன்றம் அல்லது மாநில குறை தீர்பாணையம்
கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வடிவங்களில் தீர்வுகள் வழங்கலாம்.

2. வாங்கிய ப�ொருள் பழுதுபட்ட நிலை.
உள்ள 

1. வாங்கிய ப�ொருளில் உள்ள பழுதை நீக்க பணித்தல்.
2.	பழுதுப�ொருளுக்கு மாற்றாக  புதிய
தரகட்டளையிடுதல்.

4. ப�ொருளின் மீது குறியிடப்பட்டுள்ள விலையை விட
மிகையான ஒரு விலையை நுகர்வோர் செலுத்தியிருந்தால் 
அல்லது சட்டப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட  விலையை  விட
கூடுதலான விலையை நுகர்வோர் செலுத்திருந்தால்.

ப�ொருளை 

3.	புகார் அளித்தவருக்கு வாங்கிய ப�ொருள் அல்லது
பயன்படுத்திய சேவை த�ொடர்பாக செலுத்தப்பட்ட 
விலையை திருப்பி தர க�ோருதல்.

5.	சட்டத்திற்கு புறம்பான  அல்லது ப�ொதுமக்களின் 
நலனுக்கு அல்லது உயிருக்கு பாதிப்பு விளைவிக்கும்
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்யும் நிலையில்

4.	நுகர்வோருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அல்லது பண
நட்டத்தை ஈடுசெய்ய ஆணையிடுதல்.
5.	சேவையில்  ஏற்படும்
வைத்தல்

புகாரை எவ்வாறு பதிவு செய்வது How to Register
the Complaints

குறைபாடுகளை  தீர்த்து

6.	வணிக நெறிமுறைகளுக்கு புறம்பான  முறையில் 
செய்த நடவடிக்கைகளை கைவிட அறிவுறுத்தல்.

கீழ் கண்ட முறையில் புகாரை பதிலு செய்யலாம்.

7.	உடல்  நலத்திற்கு ஊறுவிளைவிக்கும் அல்லமு
கேடு விளைவக்கும் ப�ொருட்களை  விற்பனை
செய்வதிலிருந்து விலக்கி க�ொள்ள கட்டளையிடுதல்.

1. குறைதீர்ப்பு முடிவடையும் தேதிக்குத் தேவையான 
நடவடிக்கை எடுக்கும் தேதி 2 வருடத்திற்குள் புகார் பதிவு
செய்யலாம்.

8. புகார்தாரர் செய்த செலவுகளை ஈடுசெய்ய கூறுதல்.

2. முத்திரைதாளில் (Shamp paper) புகார் மனு அளிக்க
வேண்டிய அவசியமில்லை.

மேல்முறையீட்டு செய்யும் முறை What is the appeal
provison

3. புகார் அளிக்க விரும்பும் நபர் தனிப்பட்டமுறையில�ோ 
அல்லதுமுகவரிமூலமாகவ�ோ அல்லதுஅஞ்சல் வழியாகவ�ோ 
குறைதீர்ப்பு அமைப்புக்கு புகாரை அளிக்கலாம்.
4. புகார் அளிக்க வழக்கறிஞர்களை 
வேண்டிய அவசியமில்லை.

அல்லது பயன்படுத்திய

3. வாங்கிய ப�ொருள் அல்லது சேவையின் மதிப்பு

4. மாநில அரசு அல்லது யூனியபிரதேசம்.

3. வழங்கப்பட்ட சேவையின் தரத்தில் 
குறைபாடுகள்.

புகார் அளிக்கும் எதிர்தரப்பினரின் பெயர் முகவரி

1.	மாவட்ட  றுகர்வோர்
குறை  தீர்ப்புமன்றம்
வழங்கிய தீர்ப்பாணையை  எதிர்த்து தீர்ப்பு வந்த 
நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் மாநில நுகாவ�ோர்
குறைதீர்ப்பாணயத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

ஈடுபடுத்த 

2. இவ்வாறு
மாநில 
நுகர்வோர்
குறைதீர்ப்பாணயத்தின்  தீர்பினை எதிர்த்து தீர்ப்புவந்த 
நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்கு தேசிய நுகர்வோர்
குறைதீர்ப்பாணையத்தில் முறையீடு செய்யலாம்.
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3. வதைசிய நு்கர்வவார் குனற தீர்ப்பானணயம்
வழங்கிய தீர்பன்ப எதிர்த்து 30 நாட்களுககுள் உச்ெ
நீதிமனறத்தில வமலமுனறயீடு பெயய்லாம்.

கலைபசோறகள்
குனறதீர்பன்பக குனறத்தைல ப்பாறிநுட்பம்,
மாவடட மனறம்,
நு்கர்வவார் தைனைார்வ அனமபபு நு்கர்வவார் ந்ல நிதி,
மூனறு அடுககு நீதிமனற நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வு.

4. மாநி்ல வதைசிய குனறதீர்பபு ஆனணயத்தில
வமலமுனறயீடு பெயய ்கடடணம் பெலுத்தை வதைனவயிலன்ல.
5. வமலமுனறயீடடு மனுக்கள் ெமந்தைப்படட கீழ
நீதிமனறங்்கள்
வழங்கிய
தீர்ப்பானணயத்துடன
இனணத்து வமலமுனறயீடடுககு ெமா;பபிக்கப்பட வவண்டும்
மறற்படி வழகன்க ்பதிவு பெயயும் நனடமுனறயாைது
வமறகூறிய
அனைத்து
நீதிமனறங்்களுககு
ப்பாதுவாைதைா்க இருககிறது.

பயிறசி

நு்கர்வவார் ெங்்கங்்களின ெர்வவதைெ
அனமபபு (IOCU) முதைனமுதைலில 1960
ªîK»ñ£?
ஆம் ஆண்டு நிறுவப்படடது, எலன்ல
தைாண்டிய பிரச்ொரங்்கனள உருவாககி
அறினவப ்பகிர்ந்து ப்காள்ள விரும்பியது; இது
120 நாடு்களில 250 ககும் வமற்படட உறுபபிைர்
அனமபபு்கனளக ப்காண்டுள்ளது. ்லண்டன, இ்லத்தின
அபமரிக்கா, ஆசியா, ்பசிபிக, மத்திய கிழககு மறறும்
ஆபரிக்காவில உள்ள பிராந்திய அதி்காரி்கள்,
உறுபபிைர்்களா்க உள்ளைர் ்லண்டன, அதைன
தைன்லனமய்கம்.

I. சரியோன வில்டலயத் ்தரந்பதடு:
1. வதைசிய நு்கர்வவார் மறுவாழவுக குழுவின தைன்லவர்
யார்?

àƒèÀ‚°

அ) இந்திய உச்ெ நீதிமனறத்தின வெனவ அல்லது
ஓயவு ப்பறற நீதி்பதி.
ஆ) பிரதைம மந்திரி
இ) இந்தியத் தைன்லவர்
ஈ) வமவ்ல குறிபபிடப்படடனவ அல்ல
2. மாநி்ல நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு ென்பயின தைன்லவர்
யார்?

எதிர்்கா்ல ்கறறல மாணவர் நு்கர்வவார் ெங்்கம்
மாணவா்கள் “மாணவர்்கள் நு்கர்வவார் ெங்்கம்”
உருவாக்க்லாம் அதைனமு்லம் தையாரிபபு்கள் மறறும்
வெனவ்கள் ்பறறிய விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்தை்லாம்
பினவரும்
நு்கர்வவார்
விழிபபுணர்வு
்பறறி
ப்பறவறார்்களுககு விழிபபுணர்னவ ஊக்கப்படுத்தை்லாம்.

அ) உயர் நீதிமனறத்தின நீதி்பதி
ஆ) முதை்லனமச்ெர்
இ) நிதி மந்திரி
ஈ) வமவ்ல குறிபபிடப்படடனவ அல்ல
3. மாவடட மனறத்தின தைன்லவர் யார்?

1. ப்பாருளின அதி்க்படெ விற்பனைவின்ல

அ) மாவடட நீதி்பதி

2. ப்பாருளின ்கா்லவதியிை வதைதி

ஆ) உயர் நீதிமனற நீதி்பதி

3. தையாரிபபு்களின தைரம் (ஐ.எஸ்.ஐ, ஐஎஸ்ஓ மறறும்
ஆகமார்க, முதைலியை) ்பறறிய விழிபபுணர்வு

இ) உச்ெ நீதிமனற நீதி்பதி
ஈ) வமவ்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இலன்ல
4. ப்பாருட்களின அல்லது வெனவ்களின மதிபபு மறறும்
இழபபீடடுத் பதைான்க ஆகியவறறிறகு அதி்கமா்க
இருந்தைால மாநி்ல ஆனணயம் பு்கார் பதைரிவிககலாம்

எதிரகோை கற்றல்
மாணவர்்கள் ‘‘மாணவர்்கள் நு்கர்வவார் ெங்்கம்’’
உருவாக்க்லாம் அதைனமூ்லம் தையாரிபபு்கள் மறறும்
வெனவ்கள்்பறறியவிழிபபுணர்வுஏற்பட்லாம்.பினவரும்
நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வு ்பறறி ப்பறவறார்்களுககு
விழிபபுணர்வு்கனள ஊக்கப்படுத்தை்லாம்.

அ) ` 2 இ்லடெம் ரூ. 5 ்லடெம்
ஆ) ` 20 ்லடெம் ஆைால 1 வ்காடிககு வமல இலன்ல
இ) ` 3 ்லடெம் ஆைால ரூ .5 ்லடெம்
ஈ) ` 4 ்லடெம் ஆைால 20 ்லடெம் ரூ்பாய இலன்ல

1. ப்பாருளின அதி்க்படெ விற்பனைவின்ல

5. வதைசிய
நு்கர்வவார்
பிரச்சினை்கள்
குனற்பாடு
ஆனணயம், ப்பாருட்களின / வெனவ்களின மதிபபு
குனறக்கப்படுதைல மறறும் இழபபீடு, ஏதைாவது இருந்தைால

2. ப்பாருளின ்கா்லாவதியின வதைதி
3. தையாரிபபு்களின தைரம் (ஐ.எஸ்.ஐ, ஐஎஸ்ஓ மறறும்
ஆகமார்க, முதைலியை) ்பறறிய விழிபபுணர்வு

அ) ரூ. 1 வ்காடி அதி்கரிககிறது

ஆ) 10 ்லடெம் ரூ்பாய

இ) ரூ. 5 ்லடெம் அதி்கரிபபு

ஈ) 12 ்லடெம் ரூ்பாய
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III. சிறு வினாக்கள்:

6. மாவட்ட  மன்றம் ப�ொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் 
மதிப்பு மற்றும் இழப்பீட்டுத் த�ொகை  ஆகியவற்றைக் 
குறைவாகக் கூறினால் புகார் தெரிவிக்கலாம்
அ) ` 1000000

1. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அவசியமா?
2. தேசிய ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் பற்றி விவரி?

ஆ) க்கு கீழே ` 2000000

இ) ` 4000000 க்கு கீழே	

3. மாநில  ஆணையத்தின்  உச்சநீதி அதிகார வரம்பு
என்ன?

ஈ) ` 50 லட்சம்.

7. நுகர்வோர் சங்கங்களின் சர்வதேச  அமைப்பு (IOCU)
முதன்முதலில் நிறுவப்பட்டது
அ) 1960 	

ஆ) 1965

8. நுகர்வோர்
உள்ளடக்கியது:

இ) 1967

4. மாவட்ட  மன்றம் ரூ. 20 லட்சம் வரம்பு மீறுகிறது
நிலைமையை விளக்குங்கள்.

ஈ) 1987

விழிப்புணர்வு

5. தன்னார்வ நுகர்வோர் அமைப்பு பற்றி விவரிக்கவும்.

பின்வருமாறு

IV. பெரு வினாக்கள்:
1. தேசிய ஆணையத்தின் பணிகளை விளக்குக?

அ) அதிகபட்ச  சில்லறை  விலை  (MRP) பற்றிய
நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு

2. மாநில  ஆணையத்தின்  ஒட்டும�ொத்த செயல்திறனை
விளக்குக.

ஆ) நியாயமான  விலை கடை பற்றி நுகர்வோர்
விழிப்புணர்வு

3. மாவட்ட மன்றம் என்ற பதத்தை விளக்கவும்.

இ) கேட்ச் விலை தரம் மற்றும் காலாவதி தேதி பற்றிய
நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு

4. தன்னார்வ 
நுகர்வோர்
அமைப்புகள்
செயல்பாடுகளை விளக்குவது.

ஈ) மேலே உள்ள அனைத்து

மற்றும்

5. ப�ொதுமக்கள் பற்றி நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு எவ்வாறு
உருவாக்கப்படுகிறது?

9. புகார்கள் கூட தாக்கல் செய்யப்படலாம்
அ) மத்திய அரசு

ஆ) மாநில அரசு

இ) நுகர்வோர் குழு

ஈ) மேலே உள்ள அனைத்து

குறிப்பு நூல்கள்
1.

10. நுகர்வோர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்

2.

அ) தயாரிப்புகளின் குறைபாடுகள்
ஆ) தயாரிப்புகளின் குறைபாடுகள்

3.

இ ஒழுங்கற்ற  மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  வணிக 
நடைமுறைகள்

4.

ஈ) மேலே உள்ள அனைத்தும்.

5.

விடைகள் :

1

அ

2

அ

3

அ

4

ஆ

5

அ

6

ஆ

7

அ

8

ஈ

9

ஈ

10

ஈ

Consumer   Protection Law and Practice   by Dr
V.K.Agarwal, Universal Book Traders, Delhi.
Consumer Behaviour Dr L. Natarajan, Margham
Publications, Chennai
Marketing Management Dr. R.L.Varshney and Dr
S.L.Gupta, Sultan Chand&Sons, NewDelhi.

Marketing Management Text & Cases Dr.C.B.Gupta &
Dr N. Rajan Nair Sultan Chand & Sons, New Delhi

Marketing Management R.S.N. Pillai & Bagavathi
S.Chand & Company Pvt Limited, New Delhi

II. குறு வினாக்கள்:
1. குறை தீர்ப்பு குறிப்பு வரைக.
2. தேசிய ஆணையத்தினைப் பற்றி உனக்குj தெரிந்ததை 
எழுதுக?
3. மாநில ஆணையம் என்ற பதத்தை விவரிக்கவும்.
4. மாவட்ட மன்றம் பற்றி விளக்குக?
5. புகார்களை எவ்வாறு பதிவு செய்வது?
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MANAGEMENT
PROCESS
வொணி�ச் சூழல

UNIT
அலகு
7I

19
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

PRINCIPLES
OF MANAGEMENT
சுற்றுச் சூழல
கொைணிகள்

ச்தரிந்த இ்னதம்தாடு ம்தர்நச்தண்ணிச் செய்வார்ககு
அரும்சபாருள் யாச்தன்றும் இல.
-குறள் 462
ப�ொருள் :

ஒரு செயல பற்றி ேன்றாகத ச்தரிந்தவர்களு்டன் ேன்கு ஆமலாசிதது,
்தானும் சிநதிததுச் செயலபடுபவர்ககுச் செய்ய முடியா்த அரிய செயல
எ்ன ஒன்றும் இலலல.

அத்தியொயம் சுருககம்

கற்றல வநொககஙகள்

19.01.

வணிகச்சூழலின்
ப�ொருள்
வரைவிலககணம்
19.02. வணிகச்சூழலின் வரககள்
19.02.01. உட்புறச்சூழல
19.02.02. பவளிபபுறச் சூழல
19.02.03. நுணணியச் சூழல
19.02.04. �ை்ந�ச் சூழல

இ்ந� அத்தியொயத்ர�க கற்றபின், மொணவர்க்ளொல
■
■
■
■

வாணிபச்சூழலின் சபாருள்பற்றிய
உட்புற மற்றும் சவளிப்புற வாணிபச் சூழலின்
மவறுபாடுகள்.
வாணிபதல்த பாதிககும் கட்டுப்படுத்த கூடிய
மற்றும் கட்டுப்படுத்த முடியா்த காரணிகள்.
சபாருளா்தார, ெமூக கலாச்ொர, அரசியல
மற்றும் ெட்்ட, புவி ொர்ந்த மற்றும் ச்தாழிலநுட்ப
காரணிகள்
எவவாறு
வணிகதல்த
பாதிககிறது எ்ன அறியலாம்.

மற்றும்

19.03. வணிகத்தின் எதிர்கொலச் சூழல
19.04. ப�ருநிறுவன ஆளுரக

19.05. சைககுகள் மற்றும் வசரவகள் வரி.
இயலா்த, இவசவளிப்புறக காரணிகலள வணிக
நிறுவ்னஙகளால கட்டுப்படுத்த இயலாது. ஆயினும்
வணிககசகாள்லககள், ்தநதிரஙகள் மபான்றவற்லற
வடிவலமககும்
மபாது
இவவி்த
எதிர்மலறக
காரணிகளுககு ்தகுந்த முககியததுவம் சகாடுத்தல
மவண்டும்.

ஒரு வாணிகம் என்பது ஒட்டு சமாத்த ெமூக அலமப்பின்
ஒருஙகிலணந்த பகுதியாகும். வணிகதல்தச் சுற்றியுள்ள
அம்த ெமயம் வணிகததின் மீது ஆதிககம் செலுததுகின்ற
உட்புற மற்றும் சவளிப்புற காரணிகளின் ச்தாகுப்மப
வணிக சுற்றுச்சூழல ஆகும். உண்லமயில வணிக
நிறுவ்னமா்னது ்தனிதது இயஙக முடியாது. அது ோட்டின்
ெமூகம், அரசியல, சபாருளா்தாரம் மற்றும் ெட்்டததுலறகளின்
ஓர் பகுதியாகவும் விளஙகுகின்றது. இவவிலெ வணிக
நிறுவ்னஙகளின்
அல்னதது
ே்டவடிகலககளு்டன்
மேரடித ச்தா்டர்பு சகாண்்டலவகளாகும். இககாரணிகள்
அல்னததும் நிறுவ்னததின் சவளிப்புறதம்தாடு (External)
ச்தா்டர்புல்டலவயாகும். எ்னமவ, வணிக நிறு்னஙகளால
இவற்றில எவவி்த மாறு்தலலயும் உண்டு பண்ண

வணிக நிறுவ்னஙகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்்ட
காரணிகள் மற்றும் ெகதிகள் நிறுவ்ன வர்த்தக சூழலின்
செயலபாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சியில குறிப்பி்டத்தகக
செலவாகலக செலுததுகிறது. வணிகததில மாற்றம்
என்பது இயற்லகயாகமவ மாறிகசகாண்ம்ட இருககும்.
எ்னமவ வணிகததிற்கு ச்தா்டர்புல்டய பலம், பலவீ்னஙகள்,
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வாய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் (SWOT analysis)
ஆகியவற்றின் மூலம் சுற்றுசூழலை பகுப்பாய்வு செய்த
பின்னர் மட்டுமே எந்த வியூக முடிவும் எடுக்க முடியும்.

வசதிகளை தருவதில் முதன்மையானவராகத் திகழ்ந்தார்.
• நுட்பமான வணிகச்சூழல் ச�ோதனை
வணிகத்தில்
பாதிப்பை
ஏற்படுத்தக்கூடிய
அச்சுறுத்தல்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றிலிருந்து
வணிக நிறுவனங்கள் தங்களை காத்துக்கொள்ள
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு உதவுகிறது.

கட்டுப்படுத்தக் கூடிய உட்புறச் சூழல், நிறுவனத்தின்
வளர்ச்சி அதன் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை சார்ந்துள்ளது.
அதே நேரத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியாத வெளிப்புற சூழல்
வாய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் ஆகிய இரண்டு
காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது. எனவே முக்கிய முடிவுகளை
எடுப்பதற்கும் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கும் சூழலைப்
புரிந்துக�ொள்வது அவசியமாகிறது.

உதாரணமாக 50 ஆண்டுகள் திரைப்பட கேமரா
தயாரிப்பில் முன்னோடியாக திகழ்ந்த ஜப்பானிய
திரைப்பட கேமரா தயாரிப்பு நிறுவனான ஃப்யூஜி
பிலிம்ஸ் (Fuji Films) டிஜிட்டல் கேமராக்களின்
வருகையால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. ஆனால்
அவர்கள் அந்த அச்சுறுத்தலை உணர்ந்து தங்களின்
உற்பத்தியில் புதிய மாற்றங்களை க�ொண்டுவந்து
தங்கள் இடத்தினை மீண்டும் பெற்றனர்.

19.01 வணிக சூழலின் ப�ொருள் மற்றும்
வரைவிலக்கணம்
Meaning and Definition of
Business Environment
பியார்ட் ஓ வீலரின் (Bayard O Wheeler) என்பவரின்
கருத்துப்படி ”நிறுவனங்கள் மற்றும் த�ொழில்களுக்கு
வெளிப்புறம் உள்ள அனைத்து காரணிகளும், அவர்களின்
அமைப்பு மற்றும் நடவடிக்கைகளை பாதிக்கும்”.

• மாற்றங்களை உருவாக்க உதவுகிறது.
சுற்று சூழலை முறையாக கண்காணிப்பு செய்வதன்
மூலம் நிறுவனத்தைச் செயலூக்கம் மிக்கதாக மாற்றவும்
விரைவாக
முன்னேற்றத்தை
உறுதி
செய்யவும்
உதவுகிறது.

ஆர்தர்.எம். வேய்மர் (Arthur. M. Weimer)” என்பவர்
காலநிலை அல்லது சூழ்நிலைகள், சமுதாய, ப�ொருளாதார,
அரசியல் மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த நிலைமைகளின்
த�ொகுப்பே வணிகத்தின் சுற்றுசூழல் ஆகிறது,” என்று
வரைவிலக்கணம் வழங்குகிறார்.

• ப�ொது மக்களிடம் நற்பெயர்
சுற்றுச் சூழல் பகுப்பாய்வு அதன் வியாபாரத்தை
மேம்படுத்த உதவுகிறது. மாறும் சுற்றுச்சூழலுக்கும்
மக்களுடைய
தேவைகளுக்கும்
உடனடியாகவும்,
விரைவாகவும் பதிலளிப்பதன் மூலம் ப�ொதுமக்களிடம்
நற்பெயரினை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. உதாரணமாக
பெரிய அளவிலான சில்லறை விற்பனை கடைகளில்
ஆதித்யா பிர்லாவின் ம�ோர் (More) ப�ோன்றவை இப்போது
வீட்டிற்கே சென்று விநிய�ோகம் செய்கின்றன.

எந்த ஒரு வணிக நிறுவனமும் வியூக முடிவுகள்,
க�ொள்கைகள், திட்டங்கள் ஆகியவற்றினை உருவாக்கி
வெற்றி பெற வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் சுற்று சூழல்
காரணிகளையும் அவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும்
நன்கு புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். எனவே அச்சுறுத்தல்கள்
மற்றும் வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண வணிக சூழலை
ஆய்வு செய்வது எந்தவ�ொரு வணிகத்திற்கும் அவசியமாகும்.

19.02 வணிகச் சூழலின் வகைகள்:
(Types of Business Environment)

வணிகச் சுற்றுச் சூழலின் முக்கியத்துவம் பின்வருமாறு

வணிக சூழலை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

• யுக்திகளை வகுக்க மற்றும் எதிர்கால திட்டமிடுதலுக்கு
உதவுகிறது:
சேகரிக்கப்பட்ட
தகவல்களின்
அடிப்படையில்
சுற்றுச்சூழலை கண்காணிப்பதன் மூலம் முக்கியமான
வணிக யுக்திகள் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான திட்டத்தை
வடிவமைப்பதற்கான அடிப்படையாக அமைகிறது.
• புதிய வாய்ப்புகளை கண்டறிய உதவுகிறது
வணிகசுற்றுசூழலை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் புதிய
வணிக
வாய்ப்புகளை
கண்டறிய
முடிகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக 1980களில் டாக்டர் ரெட்டி (Dr. Reddy)
சுகாதார சேவையில் தரமான சேவையின் தேவைகளை
அடையாளம் கண்டு, அப்போல�ோ மருத்துவ மனைகளை
(Apollo Hospitals) ஆரம்பித்தார். அவர் பெருநிறுவன
மருத்துவமனையில் (Corporate Hospital) முன்னோடியாக
இருந்து இந்தியாவில் உலக தரம்வாய்ந்த மருத்துவ

171

12th Commerce Tamil Unit 7.indd 171

27-03-2019 23:25:00

i. உட்புறச் சுற்று சூழல்
ii. வெளிப்புற சுற்று சூழல்

(Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation – GCMMF)
நமது
விவசாயிகளுக்கு
ப�ொருளாதார
ஒடுக்கு
முறையிலிருந்து
விடுவது
அவற்றை
செழிப்புடன்
வழிநடத்துவதே எதிர்கால பார்வையாகும்.

i. உட்புறச் சூழல்

உட்புறச் சூழல் என்பது நிறுவனத்தின் உட்புறத்தோடு
த�ொடர்புடைய காரணிகளாகும். எனவே இவற்றைக்
கட்டுப்படுத்துதல், மாற்றி அமைத்தல் ப�ோன்றவற்றை
நிறுவனங்கள்
எளிதில்
மேற்கொள்ள
முடியும்.
எடுத்துக்காட்டாக க�ொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள்,
நிறுவன கட்டமைப்பு, ஊழியர்கள், நிதி மற்றும் வளங்கள்
ப�ோன்றவை ஆகும்.

ii) மதிப்பு அமைப்பு Value System
வணிகத்தின் நிறுவனர் / உரிமையாளர்கள்
மதிப்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் வெளி நபர்களின்
மதிப்பை ப�ொறுத்தே நிறுவனத்தின் வெற்றி சார்ந்துள்ளது.
ப�ொருள் அளிப்பவர்கள் மற்றும் விநிய�ோகஸ்தர்கள்
ப�ோன்றவர்களின் அபிப்பிராயங்களை ப�ொறுத்தே த�ொழில்

ii) வெளிப்புறச் சூழல்

மதிப்பீடு உள்ளது. அமெரிக்க டேடிஸ் எஸ்பிஸ்பியர்
இன்ஸ்டிடியூட் உலகின் மிகவும் சிறந்த நெறிமுறை
நிறுவனங்களாக டாடா ஸ்டீல் மற்றும் விப்ரோ ஆகிய
இரு இந்திய நிறுவனங்களை பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இன்போசிஸ், முருகப்பா குழுமம், டி.வி.எஸ். குழுமம்
நெறிமுறை தரநிலைகள் மற்றும் மதிப்புகளின்
வலுவான கலாச்சாரம் க�ொண்டு நிறுவனங்களுக்கான
உதாரணமாக திகழ்கின்றன.

வெளிப்புறச்
சூழல்
என்பது
வணிகத்துக்கு
வெளியேயுள்ள காரணிகளை குறிக்கிறது. இவற்றில்
எந்தவித மாறுதலையும், கட்டுபாட்டினையும் ஒரு வணிக
நிறுவனத்தால் ஏற்படுத்த முடியாது எடுத்துக்காட்டாக.
ப�ொருளாதாரம், அரசியல் மற்றும் சமூக-கலாச்சார
காரணிகள் ப�ோன்றவையாகும்.

19.02.01. உள்ளார்ந்த (or) உட்புறச்
சூழல்

iii) மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் அதன் இயல்பு

Internal Enviroment

மேலாண்மை/ குழு கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு
நடைமுறை, நிர்வாகத்தின் த�ொழில்முறை நிலை,
குழுவின் அமைப்பு ப�ோன்ற பல்வேறு காரணிகள்
முடிவெடுப்பதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக காரணிகளாக
உள்ளது. முடிவெடுப்பதின் அதிகாரம். அமைப்பிற்கே
உண்டு, அது அமைப்பு, த�ொழில்முறை மற்றும் செயல்திறன்
நடைமுறை அளவு ப�ோன்றவை நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி
மற்றும் மேம்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

பாைவ ம
kேகாக
ேமலா ைம
அைமp
ம இயp

மtp
அைமp

உpற
cழ

மத
வள

iv) நிறுவனத்தின் மதிப்பு
நிறுவனத்தின்
மதிப்பு,
புதிய
தயாரிப்புகளை
அறிமுகப்படுத்துதல், விநிய�ோகிப்பதற்கான முகவர்கள்
மற்றும் விற்பனையாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பது, ப�ொருள்
அளிப்பவர்களுடன் கூட்டு ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குதல்,
உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச நாணய மாற்றுதல்
ப�ோன்றவற்றை சார்ந்துள்ளது.

உpற
அtகார
உறvக

nமt
மtp

v) மனிதவளம்

வணிக முடிவுகளை பாதிக்கும் முக்கிய உட்புறக்
காரணிகள்

ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றி அதன் மனிதவளத்தின் மீது
மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. எனவே, ஒரு நிறுவனத்தின்
வெற்றிக்கு தரமான, திறன் படைத்த, திறமையான சரியான
அணுகுமுறை மற்றும் மனித வளங்களின் உறுதிப்பாடு
அவசியம் ஆகும்.

வணிக முடிவுகளை பாதிக்கும் முக்கிய உட்புறப்
காரணிகள் பின்வருமாறு.

i) பார்வை மற்றும் குறிக்கோள்கள் Vision and Objectives

vi) உட்புற அதிகார உறவுகள்

வணிகத்தின் பார்வை மற்றும் குறிக்கோள்கள் அதன்
செயற்பாடுகள் மற்றும் யுக்தி முடிவுகளை மேற்கொள்ள
வழிகாட்டுகின்றன. உதாரணமாக ”இந்தியாவின் சுவை
அமுல்” குஜராத் கூட்டுறவு பால் விற்பனை கூட்டமைப்பு

இது ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கும் அதிகார உறவுகளை
குறிக்கிறது. பலவகை உறுப்பினர்கள், குழு உறுப்பினர்கள்
மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு இடையேயான
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உறவுகள் மற்றும் அதன் உரிமையாளர்கள். அதாவது
பணியாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள் ஆகிய�ோர் ஒரு
நிறுவனம் எடுக்கும் முடிவிலும் அதனை செயல்படுத்துவதில்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன.

உத்திகள் இடர் பற்றிய அணுகுமுறை மற்றும் நிதி சாரா
அமைப்புகளின் பங்கு முக்கியமாக உள்ளது.

ii) சரக்கு விற்பனையாளர்கள்
எந்தவ�ொரு அமைப்பிலும் மூலப்பொருட்கள் மற்றும்
இதர உள்ளீடுகளின் வழங்குநர்கள் மிகவும் முக்கிய
பங்குவகிக்கிறார்கள்.
விநிய�ோகிப்பாளரிடமிருந்து
பெறப்படும் ப�ொருட்கள் உற்பத்திகளில் த�ொடர்ச்சியான
செயல்பாட்டை செயல்படுத்துகிறது. அது சரக்கிருப்பு/
கையிருப்பு சரக்கை பராமரிப்பதற்கான செலவை
குறைக்கிறது. நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்திக்கு
தேவையான ப�ொருட்களை பெறுவதற்கான ஒரே
மூலமாக பெறாமல் ஒரு குழுவிடமிருந்து பெறுவதே
சாலச்சிறந்தது.

v) பிற காரணிகள்:
ஒரு நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி, அதன்
நிதி நிலை மற்றும் மூலதன கட்டமைப்பின் வலிமை,
சந்தைப்படுத்துதல்
மற்றும்
வழங்கல்
வழிகளை,
நிர்வகித்தல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் ஆலை மற்றும்
கட்டிட த�ொழில்நுட்பம் ப�ோன்றவை அந்நிறுவனத்தின்
வெற்றியை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகள் ஆகும்.

19.02.02 வெளிப்புற சூழல்

சரக்கு
விற்பனையாளரின்
முக்கியத்துவத்தை
நிறுவனங்கள் உணர்ந்துள்ளதால் அவர்களுடன் நல்ல
உறவை வளர்க்க மற்றும் பராமரிக்கவும் வேண்டும்
என்று உணர்ந்துள்ளனர்.

வியாபாரத்திற்கு வெளியில் உள்ள அனைத்து
காரணிகளும் வெளிப்புற சூழல் ஆகும். புறக்காரணிகளாக
உள்ள சூழலை மேலும் நுண்ணிய சூழல் அல்லது
பணிச்சூழல் மற்றும் பரந்த சூழல் அல்லது ப�ொதுச்சூழல்
என்று இருவகையாக பிரிக்கலாம்.

iii) சந்தையிடுகை இடைநிலையர்கள்:

19.02.03 நுண்ணிய சூழல் Micro
environment

உற்பத்தி
ப�ொருளை
விற்பனை
செய்யவும்
நுகர்வோரிடம்
க�ொண்டு
சேர்ப்பதற்கும்
விநிய�ோகிப்பாளர்களின் உதவி தேவைப்படுகிறது.
இவர்கள்
நிறுவனத்தையும்.
நுகர்வோரையும்
இணைக்கும்
பாலமாக
திகழ்கின்றனர்.
ம�ொத்த
விற்பனையாளர்கள் சில்லறை விற்பனையாளர்கள்
மற்றும் முகவர்கள் ப�ொருள்களை நுகர்வோரிடம்
சேர்ப்பதை உறுதி செய்கின்றனர். ப�ோக்குவரத்து மற்றும்
சேமிப்பு கிடங்குகள் சரக்குகளை பாதுகாப்பு இருப்பு
வைக்க உதவுகின்றன. சந்தை ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
நுகர்வோரின் தேவையை கண்டறிந்து விற்பனையை
பெருக்கவும், விளம்பர நிறுவனங்கள் ப�ொருள் மற்றும்
சேவையின் விற்பனையை மேம்படுத்தவும், காப்பீட்டு
நிறுவனங்கள் சந்தையிடர்களை ஏற்கவும் மிகவும்
உதவுகின்றனர்.

நுண்ணிய சூழல் காரணிகள்
nt
அபவக
சரk
vபைனயாளக

ேபாயாளக

nய
cழ
சைதyைக
இைடnைலயக

வாைகயாளக

iv) ப�ொதுமக்கள்
இது ஊடகக்குழு, குடிமக்கள் குழு மற்றும் உள்ளுர்
ப�ொது மக்கள் ப�ோன்ற குழுக்கள் வியாபாரத்தில்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ப�ொது மக்களிடம் ஒரு
வியாபாரத்தை
உருவாக்குவதற்கும்
அல்லது
அழிப்பதற்குமான திறமை உள்ளது.

ெபாt
மக

வியாபாரத்தின் செயல் திறனை உடனடியாக
பாதிக்கும் சுற்று சூழலாக இருக்கும் காரணிகளை இது
குறிக்கிறது. இதில் பின்வருவன அடங்கும்.

எடுத்துகாட்டாக 2018ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடியில்
உள்ள
ஸ்டெர்லைட்
காப்பர்
த�ொழிற்சாலை
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்குழுவினால் ஆர்பாட்டங்கள்
நடத்தி மூடப்பட்டுள்ளது.

i) நிதி அளிப்பவர்கள்
கடனீட்டுப் பத்திர தாரர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள்
வணிகம் சிறந்த முறையில் இயங்க முக்கிய பங்கினை
வகிக்கிறார்கள். அவர்களின் நிதி திறன், க�ொள்கை

v) வாடிக்கையாளர்கள்:
ஒவ்வொரு வியாபாரத்தின்
வாடிக்கையாளர்களின்

ந�ோக்கமும் அதன்
தேவைகளை

173

12th Commerce Tamil Unit 7.indd 173

27-03-2019 23:25:00

i) ப�ொருளாதாரச் சூழல்

நிறைவேற்றுவதாகும். வாடிக்கையாளரே வணிகத்தின்
மன்னராக கருதப்படுகிறார் மற்றும் அவர்களை சுற்றியே
வணிகம்
உள்ளது.
பல்வேறுபட்ட
நுகர்வோரின்
தேவையை புரிந்துக�ொள்ளுவது வணிகத்திற்கு மிகவும்
அவசியமாகிறது. அதாவது தனிநபர்கள், சில்லறை
விற்பனையாளர்கள்,
ம�ொத்த
விற்பனையாளர்கள்,
த�ொழிற்சாலைகள் மற்றும் அரசுத்துறை ப�ோன்ற பல்வேறு
வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துக�ொள்வது
வணிகத்திற்கு அத்தியாவசியமாகிறது. வாடிக்கையாளர்
உறவு மேலாண்மையால் வாடிக்கையாளர்களுடன் சுமூக
உறவைப்பேண முடிகிறது.

ஒரு நாட்டில் வணிகம் என்பது ப�ொருளாதார அமைப்பு
முறையின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.
வணிக சுழற்சிகள் தவிர்க்க முடியாதவை. பரந்த
சுற்றுசூழலின் பல காரணிகளிடையே த�ொடர்புடையவை.
அவை பின்வருமாறு.

1) வளர்ச்சிக்கட்டத்தை அடிப்படையாகக்
ப�ொருளாதாரத்தின் இயல்பு

வளர்ந்த நாடுகள், வளரும் நாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சியில்
பின் தங்கிய நாடுகள் என நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும்
தனிநபர் வருமானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளை வகைப்படுத்தலாம்.
அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஜெர்மனி, கனடா மற்றும்
ஆஸ்திரேலியா ப�ோன்ற வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள்
ப�ொருளாதாரத்தில்
வலுவாகவும்,
த�ொழில்நுட்ப
முன்னேற்றம், த�ொழில் அமைப்பில் முன்னேற்றம் மற்றும்
உயர்தர வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் அதிக வருமானம்
உடைய உயர் ப�ொருளியல் அமைப்பைக் க�ொண்டுள்ளன.

vi) ப�ோட்டியாளர்கள்
அனைத்து நிறுவனங்களும் எல்லா நிலைகளிலும்
ப�ோட்டியை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. உள்ளுர்,
தேசிய மற்றும் உலகளாவிய அளவில் ஒரே மாதிரியான
ப�ொருள் உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்புகள் இருப்பதால்
நிறுவனங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் ப�ோட்டியிட கூடிய
நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே வணிக நிறுவனங்கள்
ப�ோட்டியாளரைப் புரிந்துக�ொண்டு ப�ோட்டியிடும் ப�ோக்கில்
அவர்களின் த�ொழில் யுக்திகளை மாற்றவேண்டியது
அவசியமாகிறது.

வளர்ந்த நாடுகளில் பல கணினி சார்ந்து
த�ொழில்நுட்பங்களை
வெற்றிகரமாக
ஒருங்கிணைத்துள்ளன. இந்தியா, சீனா, பிரேசில்
மற்றும் மெக்ஸிக�ோ ப�ோன்ற வளரும் நாடுகள் நடுத்தர
வருவாய்
ப�ொருளாதாரங்களை
க�ொண்டுள்ளன.
மிதமான த�ொழிற்துறை வளர்ச்சி, வருமான பகிர்வின்
ஏற்றத்தாழ்வு, அதிக மக்கள் த�ொகை, மிகக்குறைந்த
வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்தை மெதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
ப�ோன்றவை
இந்நாடுகளின்
ப�ொதுவான தன்மைகளாக உள்ளன. ப�ொருளாதாரத்தில்
பின்தங்கிய நாடுகள் மிகவும் குறைந்த அளவிலான
த�ொழில்நுட்ப தத்தெடுப்பு மற்றும் மிகக் குறைவான
வாழ்க்கைத் தரத்தை க�ொண்டவையாக இருக்கின்றன.

19.02.04 பரந்தச் சூழல் Macro
Environment
பரந்தச் சூழல் காரணிகள்
ெபாrளாதார
cழ
உலகளாvய
cழ

சmக ம
ப பா cழ

பரத
cழ

2. ப�ொருளாதார அமைப்பு முறையின் இயல்புகள்
ப�ொருளாதார அமைப்புகளை முதலாளித்துவ, சமதர்ம
அல்லது ச�ோசலிச மற்றும் கலப்பு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்
என்று
மூன்று
பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தலாம்.
முதலாளித்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பில் ஒரு நாட்டின்
உற்பத்திக்கான
அனைத்து
காரணிகளையும்
தனிநபர்களும்,
தனியார்
நிறுவனங்களும்
ச�ொந்தமாக்கிக�ொள்ளவும், நிர்வகிக்கவும் பயன்படுத்தவும்
அரசு அனுமதி வழங்குகிறது. சமதர்ம அல்லது ச�ோசலிச
ப�ொருளாதார அமைப்பில் தனியார் துறை மீது கட்டுப்பாடுகள்
நிறைய உள்ளது. கலப்பு ப�ொருளாதாரத்தில் அரசு மற்றும்
தனியார்துறை
ஆகிய
இரண்டின்
பங்களிப்பும்
இணைந்ததாக இருக்கும்.

அரcய
ம
ச ட cழ

ெதாn ப
cழ

க�ொண்ட

pvyய
cழ

வணிகத்தின் வெற்றி, பரந்த சூழலுக்கு ப�ொருந்தக்சூடிய
தன்மையை சார்ந்து இருக்கிறது. ஏனென்றால் இவை
கட்டுப்படுத்தமுடியாத
காரணிகள்
ஆகும்.
அவை
வியாபாரத்திற்கான
மகத்தான
வாய்ப்புகளை
வழங்குகின்றன.
மேலும்
வியாபாரத்திற்கு
தீவிர
அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. ப�ொது அல்லது
பழைமையான சூழல்கள் பின்வருமாறு:

3 ஒரு தேசத்தின் ப�ொருளாதார க�ொள்கைகள்
நாணயக் க�ொள்கை, நிதிக்கொள்கை, ஏற்றுமதி
இறக்குமதி க�ொள்கை, த�ொழில்துறைக் க�ொள்கை,
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iii) அரசியல் மற்றும் சட்ட சூழல்

வர்த்தக்கொள்கை, அந்நியச் செலாவணிக் க�ொள்கை
ஆகியவை
ப�ொருளாதார
சூழலின்
பகுதியாக
விளங்குகின்றன.

ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதற்கு தேவையான
கட்டமைப்பினை அரசியல் மற்றும் சட்டச் சூழலால்
வழங்கப்படுகிறது. ஒரு வணிகத்தின் வெற்றி என்பது
அரசியல் மற்றும் சட்ட மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றித்
தக்கவைத்துக் க�ொள்வதற்கான அதன் திறனில் உள்ளது.
சட்டம், நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறை ஆகிய மூன்று
காரணிகளும்
வணிகத்தின்
மீது
ஆதிக்கம்
செலுத்துவத�ோடு வணிகத்தை பாதிக்கவும் செய்கின்றன.
சட்டம் மற்றும் அரசியல் சுற்றுச் சூழலின் முக்கிய கூறுகள்
பின்வருமாறு.

4. ப�ொருளாதார குறியீடுகள்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP), ம�ொத்த தேசிய
உற்பத்தி (GNP), தேசிய வருமானம் (National Income),
தனிநபர் வருமானம் (Per-capita Income), செலுத்துகை
சமநிலை (Balance of Payments), சேமிப்பு விகிதம் மற்றும்
முதலீடுகள் ப�ோன்றவை ஒரு தேசத்தின் ப�ொருளாதார
குறியீடுகள் இவை ப�ொருளாதார சூழலின் ஒரு முக்கியமான
பகுதியை உருவாக்கிறது.

1. அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை என்பது, தேர்தல் அமைப்பு,
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குநிலை, இராணுவம் மற்றும் காவல்
படை, ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமுல்படுத்துதல், உள்நாட்டு
யுத்தம் மற்றும் பல அளவு க�ோல்கை க�ொண்டுள்ளது.

5. நிதிச் சந்தை அபிவிருத்தி

நிதிச் சந்தை அபிவிருத்தி என்பது த�ொழில்துறை
வளர்ச்சி, பணச்சந்தை, மூலதனச் சந்தை, பங்குச் சந்தை,
பத்திரச்சந்தை மற்றும் சிறந்த வங்கியியல் அமைப்பு முறை
ப�ோன்றவற்றின் சிறப்பான அபிவிருத்தி வெளிப்பாடாகும்..

2. அரசியல் அமைப்பு என்பது, அரசியல் கட்சிகள், அரசாங்கம்,
அதிகாரத்துவத்தின் அதிகாரம் மற்றும் பற்றாக்குறை,
குடிமக்கள் மத்தியில் அரசியல் நகர்வின் நிலை, நிதி
நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களால் வழங்கப்படும்
செல்வாக்கு அல்லது ஆதிக்கம் ஆகியவற்றின் நிதியியல்
ப�ோன்றவற்றை குறிக்கிறது.

6. ப�ொருளாதார கட்டமைப்பு
ப�ொருளாதார
கட்டமைப்பு
என்பது,
மூலதன
உருவாக்கம், முதலீட்டு முறை, வர்த்தக சமநிலை,
த�ொழிலாளர் உழைப்பின் அளிப்பு மற்றும் தேசிய
உற்பத்தியின் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

3. சர்வதேச அரங்கில் தலைவர்கள் மற்றும் நாட்டின் மதிப்பு
ப�ோன்றவை.

ii) சமூக – கலாச்சாரச் சூழல்
வணிகம் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாகும் சமூக
சூழலானது வணிகம் அமைந்துள்ள சமூகத்தின் ம�ொத்தக்
காரணிகளைக் குறிக்கிறது. சமுதாயத்தின் சமூக மற்றும்
கலாச்சார சூழல் வணிகத்திணை பாதிக்கிறது. இது
தனிநபர்களின் நடத்தை, குடும்பத்தின் பங்கு மற்றும்
முக்கியத்துவம், பழக்க வழக்கங்கள், சமூக மதிப்புகள், மதம்
மற்றும் ம�ொழிகள், நெறிமுறை மதிப்புகள், கல்வி
அறிவுநிலை மற்றும் மக்களின் சமூக மனப்பான்மை
சமூக-கலாச்சாரச்
சுற்றுசூழல்
ப�ோன்றவற்றை
உள்ளடக்கியுள்ளன. மேலும் பல சமூக – கலாச்சார சூழலின்
காரணிகள் பின்வருமாறு.

4. சட்ட,வியாபாரகட்டமைப்புமற்றும்நெகிழ்வுத்தன்மையின்
அளவு ப�ோன்றவை.
5. நாட்டின் அரசியலமைப்பு
6. சுங்கவரி மற்றும் இலவச வர்த்தகம் குறித்த நாட்டின்
வெறியுறவுக் க�ொள்கை ப�ோன்றவை.

iv) புவியியல் சார்ந்தச் சூழல்
இயற்கை வளங்கள் மற்றும் கனிம வளங்கள்
ப�ோன்றவை. வணிகத்தை தாங்கி நிற்கின்றன. அவை
பின்வருமாறு

1. சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் குழுக்கள்

1. இயற்கை வளங்கள் அதாவது கனிமம் மற்றும் எண்ணெய்
அமைப்பதற்கான மூலப்பொருட்களாகும்.

2. சமுதாயத்தில் பரவலான குடும்ப கட்டமைப்பு
3. வணிகத்தில் திருமணத்தின் பங்கு

2. வானிலை மற்றும் காலநிலை, நிலைமைகளின் மாற்ம்,
நீர் மற்றும் பிற இயற்கை வளங்கள் கிடைப்பது
விவசாயத்துறைக்கு அவசியமாகும்.

4. சமூகத்தின் சாதி அமைப்பு முறை
5. மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள் மற்றும்
சமூக மரியாதைகள்.

3. இடவமைப்பிற்கு ஏற்ப இடத்திற்கு இடம் தேவை மற்றும்
நுகர்வு முறை வேறுபடலாம் இவை நிலப்பரப்பை
தாக்கும்
காரணிகளாகவும்
இருக்கின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக. மலைப்பாங்கான பகுதிக்கு செல்ல
நிலப்பரப்பில்
பயன்படுத்தப்படும்
ப�ோக்குவரத்தை
மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்.

6. மக்கள் த�ொகையின் அளவு, அமைப்பு, கல்வியறிவு
நிலை, விநிய�ோகம் மற்றும் மக்கள் த�ொகை அடர்த்தி
ஆகியவற்றை
க�ொண்ட
மக்கள்
த�ொகைக்
காரணிகள்.
7. மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் அவர்களின்
சுவை, விருப்பங்கள் மற்றும் முன்னுரிமைகள்
ப�ோன்றவைகள் ஆகும்.

4. சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் தற்போது அதன் தாக்கத்தை
அதிகரித்து
வருகின்றன.
ஏனெனில்
உலகம்
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முழுவதிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுப்பாட்டை தடுக்க மிக கடுமையான
க�ொள்கைகளை
உருவாக்குகின்றன.
ஊட்டி
மாநகராட்சியால் க�ொண்டு வரப்பட்ட நெகிழி பைகள்
பயன்படுத்த தடை என்பதை உதாரணமாக க�ொள்ளலாம்.

1. ம�ொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தில் உள்ள வேறுபாடுகள்.
2. நாணயங்களில் உள்ள வேறுபாடுகள்.
3. நெறிமுறைகள்
வேறுபாடுகள்.

5. சில த�ொழில்கள் புவியியல் அடிப்படை சூழல்களால்
ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில்
க�ோயம்புத்தூரில் உள்ள பருத்திநெசவுத் த�ொழில்
துறையின் செறிவு உகந்த வானிலையின் காரணமாக
ஏற்பட்டுள்ளது.
6. ப�ொருட்களின்
ப�ோக்குவரத்திற்கு
துறைமுகங்களும்,
துறைமுக
கிடைக்கின்றன.

உள்ள

5. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி த�ொடர்பான வரி அமைப்பு.
6. த�ொழில்நுட்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் அளவில் உள்ள
வேறுபாடுகள் ப�ோன்றவையாகும்.

இயற்கையான
வசதிகளும்

19.03. வணிகத்தின் எதிர்காலச்சூழல்
ஏற்ற இறக்கம், நிச்சயமற்றத்
தன்மை, சிக்கலானத் தன்மை
மற்றம் தெறிவற்றத் தன்மை
Volatility, uncertainty, complexity,
and Ambiguity – VUCA

கடந்த காலங்களில் த�ொழில் நுட்பத்தின் விரைவான
வளர்ச்சி அனைத்து வியாபாரத்திலும் பெரும் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகவல் த�ொழில்நுட்பம் மற்றும்
த�ொலைத்தொடர்பின் வளர்ச்சி உலகளாவிய சந்தையை
உருவாக்கியுள்ளது.
எனவே
ப�ோட்டியைத்
தக்கவைத்துக்கொள்ள த�ொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி
நுகர்வோரின் சிறப்புத்தேவைகளை சந்தை ஆராய்ச்சியின்
மூலம் கண்டறியமுடிகிறது.

விரைவான த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக
வணிகத்தின் எதிர்கால சூழலை சுருக்கமாக ஏற்ற
இறக்கம், நிச்சயமற்றத்தன்மை, சிக்கலானத் தன்மை
மற்றும் தெளிவற்றத் தன்மை க�ொண்டவை என்று
கூறலாம்.
1980களின்
பிற்பகுதியில்
அமெரிக்க
இராணுவத்தில் உருவானது. ஒவ்வொரு வியாபாரமும்
யுக்தி முடிவுகளை எடுக்கவேண்டும். மாறிவரும் சூழல்
நிலை, கணிக்க முடியாத பல்வேறு காரணிகள்
வணிகத்தை பாதிக்கும் சக்திகளாக உருவெடுக்கிறது.
மேலும் எந்தெந்த காரணிகள் எதிர்காலத்தில் வணிகத்தை
பாதிக்கும் என்ற தெளிவற்ற நிலையும் வணிகத்தை
பாதிப்படையச் செய்கின்றன. சுற்றுச்சூழல் முன் வைத்த
சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வொரு
வணிகத்திற்கும் முக்கியமான அம்சமாகும். நிச்சயமற்ற
தன்மையை திட்டமிடுதல் மூலம் எதிர்கொள்ள தயாராக
இருக்க வேண்டும். வியாபாரத்தை பாதிக்கும் சிக்கலான
காரணிகளை புரிந்து க�ொள்ளவேண்டும். அத்துடன்
அச்சிக்கல்களை தீர்க்க மாற்று நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏற்ற இறக்கம், நிச்சயமற்ற
தன்மை, சிக்கலான தன்மை மற்றும் தெளிவற்ற தன்மை
ப�ோன்ற சூழலில் ஒரு நிறுவனம் இந்த மாற்றத்தை
எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும், எந்த வியாபாரத்தின்
வெற்றிக்கும்
தடையற்ற,
நிச்சயமற்ற
சூழல்
ப�ோன்றவற்றுடன் ஒத்துப�ோகுதல் அவசியமாகிறது.

வாடிக்கையாளர்களின் மனநிறைவு வியாபாரத்திற்கு
முக்கியமானது என்பதால், புதுமைகளை படைத்து
வாடிக்கையாளர்களை கவர்தல் மூலம் வணிகத்தின்
வாழ்வாதாரத்தை நிலைநாட்டக்கொள்ள முடியும். டிஜிட்டல்
மற்றும் சமூக ஊடகங்களை விளம்பரத்திற்கான ஒரு
தளமாகவும்,
தயாரிப்புகளை
விளம்பரப்படுத்தவும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளரை நன்கு
அறிந்துக�ொள்ள தகவல் ஆய்ந்தெடுத்தல் (Data mining)
மற்றும்
தகவல்
பகுப்பாய்வு
(Data
analytics)
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ப�ொருட்களை நிர்வகிப்பதற்கு,
உற்பத்தி செய்த ப�ொருட்களை கிடங்குகளில் சேமித்து
விநிய�ோகிப்பதற்கும்,
பணம்
பெறுவதற்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த
மாறும்
சுற்றுச்சூழல்
பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது.
1. நாடுகளில் கிடைக்கும் த�ொழில்நுட்பத்தின் நிலை.
2 த�ொழில்நுட்ப மாற்ற விகிதம்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட

நடைமுறைகளில்

4. மக்களுடைய விருப்பம் மற்றும் முன்னுரிமையில் உள்ள
வேறுபாடுகள்.

iii) த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்தச் சூழல்

3. ப�ோட்டியாளர்களால்
நுட்பம்.

மற்றும்

த�ொழில்

4. காலாவதியான த�ொழில்நுட்ப முறைகள்.

19.04 பெருநிறுவன ஆளுகை
Corporate Governance

vi) உலகளாவிய சூழல்
த�ொழில்நுட்பத்தின் விரைவான வளர்ச்சியுடன் வர்த்தக
எல்லைகள் வேகமாக மறைந்து. புதிய உலகளாவிய
சந்தை வளர்ந்தவருகிறது, ஒரு வர்த்தகத்தை பாதிக்கும்
சர்வதேச சுற்றுச்சூழலின் காரணிகள் பின்வருமாறு
வெளிப்படுகின்றன.

பெருநிறுவன ஆளுகை என்பது ஒரு நிறுவனத்தை
நிர்வகிக்கும் விதிகள் மற்றும் க�ொள்கைகள் ஆகும். ஒரு
நிறுவனத்தை
நிர்வகித்து
அதன்
குறிக்கோளை
அடைவதற்கான ஒரு வடிவமைப்பை இது வழங்குகிறது.
இது உள்கட்டுப்பாட்டு செயல்திறன் அளவீடு மற்றும்
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பெருநிறுவனத்தை வெளிப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்கான
வழிகாட்டுதல்களை
வழங்குகிறது.
நிறுவனத்தின்
பங்குதாரர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் மேலாண்மை
ஆகியவற்றின்
விதிகள்
மற்றும்
ப�ொறுப்புகளை
உருவாக்குகிறது. பெருநிறுவன நிர்வாகத்தில் நிர்வாக
இயக்கனர்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. இது
நிறுவனம் மற்றும் பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள்,
ப�ொருட்களை
அளிப்பவர்கள்
மற்றும்
நிதியியல்
வல்லுநர்கள்
உள்ளிட்ட
மற்றவர்களுக்கும்
வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. பெருநிறுவன ஆளுகை
என்பது பயமின்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, ப�ொறுப்பு
மற்றும் ப�ொறுப்பு ஏற்பு (Accountability) ப�ோன்ற நான்கு
தூண்களை அடிப்படையாக க�ொண்டது.

அடிப்படையில் நிறுவனங்களின் வெளிப்படைத் தன்மை
அதிகரித்து சர்வதேச தரங்களுக்கு ஏற்ப இந்திய
நிறுவனங்கள் தங்களின் தரத்தினை உயர்த்தியுள்ளன.

19.05. சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி
Goods and Services Tax (GST)
நாடு முழுவதும் சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளில்
மறைமுக வரியாக சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி
விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு விரிவான, பல கட்ட இலக்கு
அடிப்படையிலான மதிப்பு கூட்டுவரியாகும்.
இந்த முறையின் கீழ் ப�ொருந்தும் மூன்று வரிகள்
உள்ளன அவையாவன
i. மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (சி.ஜி.எஸ்.டி CGST)
மத்திய அரசால் உள்நாட்டில் விற்கப்படும் விற்பனையின்
மீது வசூலிக்கப்படும் வரியாகும் ((எ.கா) தமிழ்நாட்டில்
நடக்கும் பரிவர்த்தனை))

இந்தியாவில் குமரமங்கலம் பிர்லா குழு 2000,
நாராணயமூர்த்தி குழு 2003, ஆதி க�ோத்ரேஜ் குழு
2008, தற்போது உதய் க�ோட்டக் குழு ஆகியவை
பெருநிறுவன
ஆளுமைக்கான
விரிவான
கட்டமைப்பை வழங்கியுள்ளன. கம்பெனிச் சட்டம் 2013,
செபி (SEBI) பட்டியல் விதிமுறைகள் மற்றும் ஒப்பந்த
சட்டம் பிரிவு 49 ப�ோன்றவைகளின் அடிப்படையில்,
கலந்தாய்வின் மூலம் வெளிக்கொணரப்பட்டதாகும்.
இந்திய பெருநிறுவுன ஆளுமை கட்டமைப்பில்
பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு பின் வருவன
தேவைப்படுகிறது.

ii. மாநில சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி எஸ்.ஜி.எஸ்.டி
(SGST) மாநில அரசால் உள்நாட்டில் விற்கப்படும்
விற்பனையின் மீது வசூலிக்கப்படும் வரியாகும், (எ.கா.
தமிழ்நாட்டிற்குள் நடக்கும் பரிவர்த்தனை).
iii. ஒ
 ருங்கிணைந்த சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி ஐ.ஜி.
எஸ்.டி (IGST): மாநில அரசு விற்பனைக்கு மத்திய அரசால்
வசூலிக்கப்படும் வரியாகும் (எ.கா. பஞ்சாபிலிருந்து
தமிழ்நாட்டிற்கு).

தன்னிச்சையான இயக்குனர்கள் அவையில் (Independent
directors)

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரிக் (Goods and Services Tax council) என்பது, சரக்குகள் மற்றும் சேவை வரி
த�ொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்ப்பது த�ொடர்பாக மத்திய
மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு பரிந்துரைகளை வழங்கும்
ஒரு அரசியலமைப்பு ஆகும். சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள்
வரிக்குழுவின் தலைவராக நிதி மந்திரி. இதர
உறுப்பினர்களாக மாநிலங்கள் வருவாய் அல்லது நிதி
அமைச்சர்கள், அல்லது நிதி அமைச்சர் ப�ொறுப்பு
வகிப்பவர்கள் மற்றும் அனைத்து வரிகள் துறை
அமைச்சர்கள் இருப்பார்கள்.

i) குறைந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு பங்கு தன்னிச்சையான
இயக்குநர்கள் இருக்க வேண்டும்.
ii) குறைந்தது ஒரு தன்னிச்சையான பெண் இயக்குனர்
(Independen women director) இருக்க வேண்டும்.
iii) அ
 னைத்து ஒப்பந்தங்களும், பணம் செலுத்தல்களும்
சம்பந்தப்பட் நபர்களுக்கு வெளிப்படையாக இருத்தல்
வேண்டும்.
iv) ப�ொருளாதார நட்டஈடு சம்பந்தமாக விவரங்கள்
வெளிப்படையானதாக இருக்கவேண்டும்.

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி குழு மத்திய மற்றும்
மாநில அரசுகளுக்கு பரிந்துரைகளை வழங்கும். அவை
பின்வருமாறு,

v) தலைமைச் செயல்(CEO) மற்றும் தலைமை நிதி
அதிகாரி
(CFO)
நிதிநிலை
அறிக்கைகளில்
சட்டபூர்வமான
விதிமுறைகளை
முறையாக
கடைப்பிடிக்கின்றனவா
என
சரிபார்த்து
கையெழுத்திட வேண்டும்.

அ) சரக்குகள்
மற்றும்
சேவைகள்
வரிகளில்
உட்படுத்தப்படக்கூடிய மத்திய, மாநிலங்கள் மற்றும்
உள்ளுர் அமைப்புகளால் விதிக்கப்படும் வரி, செஸ்
(CESSES) மற்றும் கூடுதல் கட்டணம்.

ஒரு நிறுவனம் தனது செயலூக்கமான ஆட்சி
விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதால் அந்நிறுவனத்தின்
மதிப்பை
அதிகரிக்கிறது,
முதலீட்டாளர்களின்
நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது, பங்குதாரர்கள் மற்றும்
சமுதாயத்தின் நலன்களைப் பாதுகாக்கிறது. புதிய
விதிமுறைகளை கம்பெனிச்சட்டம் 2013 உருவாக்கியதின்

ஆ) சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி விலக்கு, மேல்வரி
விலக்கு அளிக்கப்பட்ட ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்.
இ) மாதிரி ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரிச்சட்டங்கள்
சேவைகள் வரியில் உள்நாட்டிற்கு க�ொடுக்கப்பட
வேண்டிய,
மூலதனத்தீர்வை,
மாநிலங்களுக்கு
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ந�ோக்கம் Purpose

இடையேயான விற்பனை மீது விதிக்கப்படும் வரி
பங்கீடு அல்லது வணிக வரிசட்ட பிரிவு 269Aன் படி
வழங்கப்படவேண்டிய மூலதனத் தீர்வை ஆகியவை
ஆகும்.

டாட்டா குழுவில் நாங்கள் சேவை செய்யும்
சமூகங்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு
நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். நாங்கள் செயல்படுகின்ற
வணிகத் துறைகளில் தலைமை மற்றும் உலகளாவிய
ப�ோட்டித்திறனைத் தூண்டுவதன் மூலம் இதைச்
செய்வோம். நாங்கள் சம்பாதிப்பது என்னவென்றால்
வாடிக்கையாளர்கள், ஊழியர்கள், பங்குதாரர்கள் மற்றும்
சமூகம் ஆகியவற்றில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது.
நாங்கள் எங்கள் வணிகத்தை நடத்தும் முறையில்தான்
தலைமைத்துவத்தின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதில்
உறுதியாக இருக்கிற�ோம்.

ஈ) சரக்குகள் மற்றும சேவைகள் வரியிலிருந்து விலக்கு
அளிக்கப்பட்ட ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் விற்று
முதல் நுழைவுத் திறனின் எல்லை வரம்பு ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவைகள் வரிகளின் தரவரிசைகளின்
தரவிகிதங்கள் உட்பட.
உ. ப�ொருட்கள் சேவை வரிகளின் தரவரிசைகளின் தர
விகிதங்கள் உட்பட.
ஊ. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான எந்த சிறப்பு வரி விகிதம்
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் உள்ள வரி
விகிதங்கள், இயற்கை பேரழிவு அல்லது பேரழிவின்
ப�ோது கூடுதல் வளங்களை உயர்த்த

தன மதிப்பு Core values
டாடா
நிறுவனம்
எப்பொழுதும்
மதிப்புகளின்
இயக்கப்படுகிறது. இந்த மதிப்புகள் டாடா நிறுவனங்களின்
வளர்ச்சி
மற்றும்
வர்த்தகத்தை
த�ொடர்ந்து
இயக்குகின்றன. நாங்கள் செய்யும் வியாபாரத்தை
ஆதரிக்கும் ஐந்து முக்கிய மதிப்புகள் பின்வருமாறு.

எ. அருணாச்சல பிரதேசம், அசாம், ஜம்மு, காஷ்மீர், மணிப்பூர்,
மேகாலயா, மிச�ோரம், நாகாலாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா,
ஹிமாசல பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகண்ட் ப�ோன்ற
மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீடு மற்றும்

நேர்மையான,
வெளிப்படையான,
மற்றும்
ஒழுக்கமானதாக இருக்க வேண்டும், நாம் செய்யும்
அனைத்தையும்
ப�ொதுமக்கள்
கண்காணிப்பின்
ச�ோதனைக்கு நிற்க வேண்டும். உயர்வு உயர்ந்த தரத்தை
அடைவதைப் பற்றி நாம் உணர்ச்சிவசப்பட வேண்டும்.
எப்போதும் தகுதிவாய்ந்ததாக வளர வேண்டும்.

ஏ. சரக்குகள் மற்றும் சேவை வரி த�ொடர்பான வேறு எந்த
விஷயங்களை, சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி குழு
தீர்மானிக்கும்.

சூழல் ஆய்வு

கலைச�ொற்கள்

ஒற்றுமை:
எங்கள் முதலீடு மற்றும் கூட்டாளிகள், த�ொடர்ச்சியான
கற்றல், மற்றும் நம்பிக்கை மற்றும் பரஸ்பர மரியாதை
அடிப்படையில் அக்கறை மற்றும் கூட்டு உறவுகளை
உருவாக்குதல்.

வாணிபச்சூழல், நுண்ணிய மற்றும் பரந்தச்சூழல்,
மதிப்பு முறை, முதலாளித்துவ ப�ொருளாதாரம்,
சமதர்ம ப�ொருளாதாரம், கலப்பு ப�ொருளாதாரம்,
நிதிக்கொள்கை, பணக்கொள்கை, மக்கள் த�ொகை,
ஏற்ற இறக்கம், நிச்சயமற்றத்தன்மை, சிக்கலானத்
தன்மை மற்றும் தெளிவற்றத்தன்மை, சரக்குகள்
மற்றும்
சேவைகள்
வரி. – இந்தியாவில் வெள்ளைப்
டாக்டர்
வர்கீஸ் குரியன்

ப�ொறுப்பு:
நாம் நமது த�ொழில்களில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக
க�ொள்கைகளை ஒருங்கிணைப்போம். மக்கள் திரும்பி
வருவதை உறுதி செய்வோம்.

புரட்சியின் முன்னோடி.

அமுல் பல்வேறு மக்களுக்கு வெவ்வேறுபட்ட
எதிர்கால
கற்றல்தந்துள்ளது.
(For Future Learning)
விஷயங்களை

முன்னோடியாகுதல்:
தைரியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான, தைரியமாக
சவால்களை எடுத்து, புதுமையான தீர்வுகளை உருவாக்க
ஆழமான
வாடிக்கையாளர்
நுண்ணறிவைப்
பயன்படுத்துவ�ோம்.

பால் உற்பத்தியாளருக்கு	அனுபவம் நிறைந்த ஒரு
1. இந்தியாவின் முதல் ஐந்து நிறுவனங்களின்
வாழ்க்கை.
த�ொலைந�ோக்கு பார்வை, குறிக்கோள் மற்றும்
நுகர்வோருக்கு	ஆர�ோக்கியமான
பால்
அவற்றின் உள் மதிப்பு.
க�ொ ண் டி ரு ப்பதற்கான
2. ஒரு கைபேசியில் எவ்விதம்
அதன் பழைய
உத்தரவாதம்.
த�ொழில் நுட்பத்தில்
உள்ள ஊட்டச்சத்திற்கு
வான�ொலி,
ஒரு தாய்க்கு	
குழந்தையின்
புகைப்படக்கருவி மற்றும்
இசை
அமைப்பு
நம்பகமான ஆதாரம்.
ஆகியவற்றை அகற்றுவது
பற்றிய மற்றும்
ஆய்வுசுய
ஒரு நாட்டிற்கு	
கிராம மேம்பாடு
செய்வாய்.
தன்னம்பிக்கை.

த�ொலைந�ோக்கு பார்வை:
நம்பிக்கையுடன் தலைமைத்துவத்தின் அடிப்படையில்
நீண்டகால பங்குதாரர் மதிப்பு உருவாவதன் மூலம நாம்
உலகளாவிய சேவையை வழங்குகின்ற சமூகங்களின்
வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவ�ோம்.

178

12th Commerce Tamil Unit 7.indd 178

27-03-2019 23:25:01

இ) சமாளிக்க கூடியது
ஈ) சமாளிக்க முடியாதது

சூழல் ஆய்வு

5. இரண்டு முக்கிய வாணிபச் சூழல்கள்____மற்றும்____
ஆகும்.

அப்பல்லோ மருத்துவமனை

அ) அகம் மற்றும் புறம்

எங்கள் த�ொலைந�ோக்கு பார்வை
அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு அப்பல்லோவின் த�ொலை
ந�ோக்கு பார்வை என்னவென்றால் ”நூறுக�ோடி
மக்களின் வாழ்க்கையை காப்பாற்றவது” எங்கள்
குறிக்கோள்.

ஆ) உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம்
இ) நல்லது மற்றும் கெட்டது
ஈ) அனுமதிக்கத்தக்கது மற்றும் அனுமதிக்கமுடியாதது
6. _______ சூழலில் வானிலை மற்றும காலநிலை
நிலைமைகள் உள்ளன.

எங்கள் குறிக்கோள் ஒவ்வொரு நபரின் உடல்
நலத்தில் தரமான ஆர�ோக்கியத்தை க�ொண்டு வர
வேண்டும். மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காக கல்வி,
ஆராய்ச்சி மற்றும் உடல் நலப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில்
சிறந்து விளங்குவதற்கு நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

அ) நுண்தன்மை க�ொண்டது
ஆ) பேரியல் தன்மை க�ொண்டது
இ) குறைந்தபட்சமானது
ஈ) அதிகபட்சமானது

டி.வி.எஸ் குழுமம் அதன் த�ோற்றத்தை ஒரு கிராமப்புற
ப�ோக்குவரத்து சேவைக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது,
இது நிறுவப்பட்டது 1911 ஆம் அண்டு இந்தியாவில்
தமிழ்நாட்டில் த�ொடங்கி இன்று புகழ்பெற்ற வணிக
நிறுவனமாக திகழ்கிறது. நம்பிக்கை, மதிப்புகள், சேவை
மற்றும் நெறிமுறைகள் அதன் முக்கிய க�ொள்கைகளுக்கு
நேர்மையாகவும் மற்றும் விசவாசமாகவும் இருக்கிறது.

விடைகள் :

1 அ

2 ஆ 3 அ 4 அ 5

ஆ

6

ஆ

II. குறு வினாக்கள்:

1. வணிக சூழல் வரைவிலக்கணம் தருக.
2. உட்புறச் சூழல் என்றால் என்ன?
3. பெருநிறுவன நிர்வாகத்தின் ப�ொருள் என்ன?
4. சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி என்றால் என்ன?
5. VUCA-ஐ விவரி.

பயிற்சி

6. கலப்பு ப�ொருளாதாரம் என்றால் என்ன?

III. சிறு வினாக்கள்:

1. வியாபாரத்தின் இயற்கை சூழலை விளக்குக.
2. அரசியல் சூழ்நிலை காரணிகள் யாவை?

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

3. வியாபாரத்தின் மூன்று சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை
விளக்கு.

1. VUCA______, _______, ______, ______.
அ) மதிப்பு நிச்சயமின்மை சிக்கலானது தெளிவில்லாதது

4. இந்தியாவில் பெருநிறுவன நிர்வாகத்தின் கட்டமைப்பு
பற்றி எடுத்துரைக்க.

ஆ) மதிப்பு தவிர்க்க இயலாதது நிறும மற்றும் அதிகாரம்
இ) மாற்றம் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது நிறுமம் ஏலம்

5. சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள்
செயல்பாடுகள் யாவை?

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
2. ஜி.எஸ்.டி. என்பது_______, ______, ______.

குழுவின்

6. எதிர்கால வாணிபச்சுழலைப்பற்றி குறிப்பு வரைக.

அ) சரக்கு மற்றும் வெற்றிவரி

7. த�ொழில்நுட்ப சூழலை விளக்குக.

ஆ) சரக்கு மற்றும் சேவை வரி

IV. பெரு வினாக்கள்:

இ) சரக்கு மற்றும் விற்பனை வரி

1. வியாபாரத்தின்
விவாதிக்கவும்.

ஈ) சரக்கு மற்றும் ஊதியவரி
3. ஒரு நிறுவனத்திற்குள் உள்ள காரணிகள் ______
சூழல் ஆகும்.

பரந்தச்

சூழலின்

பங்கு

பற்றி

2. வணிகத்தின் ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக கலாச்சார
சூழலை விளக்குக.

அ) அக சிந்தனையாளர் ஆ) புற ந�ோக்கியான்
இ) சக மனிதர்கள்

வரி

3. வியாபாரத்திழன் நுண்ணிய சூழல் காரணிகளை
விளக்கு.

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

4. வியாபார சூழலையும், வியாபாரத்தை பாதிக்கும் உட்புறக்
காரணிகளையும் புரிந்து க�ொள்வதன் முக்கியத்தவத்தை
விளக்குக.

4. வணிகத்தின் பரந்த சூழல் ஒரு _______ காரணியாகும்
அ) கட்டுப்படுத்த முடியாது
ஆ) கட்டுப்பட்டிருக்குஉட்பட்டது
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வொணி�ச் சூழல
MANAGEMENT
PROCESS

UNIT
அலகு
7I

20
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

�ொைொ்ளமயமொககல,
PRINCIPLES OF�னியொர்மயமொககல,
MANAGEMENT
உலகமயமொககல

ஊருணி நீர்நிலறந ்தற்மற உலகவாம்
மபரறி வாளன் திரு,
ப�ொருள் :

உலகத்தார் ேன்சற்னக சகாண்்டவற்லற விரும்பிச் செய்யும்
அறிவாளியின் செலவம், ஊரில வாழவார் நீருண்ணும் குளமா்னது
நீர் நிலறந்தாற் மபான்று பலருககும் பயன்படும்.

20.07 �னியொர்மயமொககு�லின் �ொககம்
20.08 உலகமயமொககு�லின் ப�ொருள் மற்றும்
வடிவஙகள்
20.09 உலக மயமொககு�லின் நன்ரமகள் மற்றும்
குரற�ொடுகள்
20.10 உலக மயமொககு�லின் �ொககம்
20.11 எலபிஜி (LPG) சிறப�ம்சஙகள்

கற்றல வநொககஙகள்
இ்ந� அத்தியொயத்ர�க கற்றபின், மொணவர்க்ளொல
■
■
■
■

சபாருள், அளவீடு, ேன்லமகள், தீலமகள்
மற்றும் ்தாராளமயமாககு்தலின் ்தாககம்
சபாருள், அளவீடு, ேன்லமகள், தீலமகள்
மற்றும் ்தனியார்மயமாககு்தலின் ்தாககம்.
சபாருள், அளவீடு, ேன்லமகள், தீலமகள்
மற்றும் உலகமயமாககு்தலின் ்தாககம்.
எலபிஜி (LPG) சிறப்பம்ெஙகள்

இநதியா 1991 ஆம் ஆண்டு, பன்்னாட்டு பண நிதியம்
(IMF) எ்ன பிரபலமாக அறியப்பட்்ட ெர்வம்தெ மறு சீரலமப்பு
மற்றும் மமம்பாட்டுககா்ன ெர்வம்தெ வஙகி (IBRD)ஐ
அணுகிறது மமலும் சவளிோட்டு க்டன்கலள திருப்பி
செலுத்த $7 மிலலியல்ன அசமரிகக ்டாலளர்கலள
க்ட்னாக சபற்றது. ்தனியார் துலற மீ்தா்ன கட்டுப்பாடுகலள
நீககு்தல மற்றும் இநதியாவிற்கும் மற்ற ோடுகளுககும்
இல்டயில வர்த்தக கட்டுப்பாட்ல்ட அகற்றுவ்தன் மூலம்
சபாருளா்தாரதல்த
்தாராளமயமாககல
என்பது
இந்த நிறுவ்னஙகளின் எதிர்பார்ப்பு ஆகும் .

அத்தியொயம் சுருககம்
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06

-குறள் 215

புதிய
ப�ொரு்ளொ�ொை
பகொள்ரகயின்
வகொணஙகள்
�ொைொ்ளமயமொககு�லின் ப�ொருள் மற்றும்
வடிவஙகள்
�ொைொ்ளமயமொககு�லின் நன்ரமகள் மற்றும்
குரற�ொடுகள்
�ொைொ்ளமயமொககு�லின் �ொககம்
�னியொர்மயமொககு�லின் ப�ொருள் மற்றும்
�டிவஙகள்
�னியொர்மயமொககு�லின்
நன்ரமகள்
மற்றும் குரற�ொடுகள்

உலக வஙகி மற்றும் ெர்வ ம்தெ ோணயநிதியததின்
(IMF) நிலலலமகளுககு இநதியா உட்பட்டு மற்றும்
பலமவறு சபாருளா்தார சீர்திருத்தஙகள் சகாண்்ட புதிய
சபாருளா்தாரக சகாள்லகலய (NEP) அறிவித்தது. இந்த
புதிய சபாருளா்தார சீர்திருத்தஙகள் சபாதுவாக எலபிஜி
(LPG) அலலது ்தாராளமயமாககல, ்தனியார்மயமாககல
மற்றும் உலகமயமாககல என்று அலழககப்படுகிறது.
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20.01 புதிய ப�ொருளாதார க�ொள்கையின்
க�ோணங்கள் Dimensions of New
Economic Policy
புதிய
ப�ொருளாதாரக்
க�ோணங்கள் பின்வருமாறு

க�ொள்கையின்

தாராளமயமாக்குதலின்
மூலமான
புதிய
த�ொழிற்கொள்கை உரிமம் முறை அல்லது ‘‘உரிமம்
ராட்சியம்’’
ப�ோன்றவற்றை
அகற்றியது
தாராளமயமாக்குதலின் படிவங்கள் (அல்லது) அமைப்புகள்
(Forms of Liberalization) தாராளமயமாக்கல் த�ொடர்பாக அரசு
பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த
நடவடிக்கைகளில் கீழ் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள

மூன்று

(அ) தாராள மயமாக்களுக்கான த�ொழில் உரிமம்
(Liberalization for Industrial Licensing) இந்தியாவில்
த�ொழில்துறை அமைக்க உரிமம் பெற வேண்டியது
கட்டாயமாகும்.
தாராளமயமாக்கல்
பின்னர்
ஆறு
த�ொழில்சாலைகளை
தவிர்த்து
அனைத்து
த�ொழில்துறைகளும்
உரிமத்தை
பெறுவதிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ptய
ெபாrளாதார
ெகாைக
தாராளமயமாக தயாமயமாக உலகமயமாக
வணிகம் மற்றம் வரிவிதிப்புத் த�ொடர்பான ப�ொது
உடன்பாடுகள் குறித்து டங்கன் க�ொடுத்த வரைவுத்
திட்டத்தின் அடிப்படையில் உலகில் உள்ள பல்வேறு
நாடுகளின் செயல்படுத்தப்பட்ட புதிய ப�ொருளாதார
க�ொள்கைக்கு அடித்தளமாக விளங்கியது. ஆர்தர்
டங்கன் (1932-2005) 22,000 பக்கங்கள் க�ொண்ட
ஒரு வரைவு ஆவனத்தை உலக வர்த்தக அமைப்பிற்கு
சமர்ப்பித்தார். அதன் அடிப்படையில் உலகத்திலுள்ள
பல்வேறு நாடுகள் தங்களுக்குறிய புதிய ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையை மாற்றியமைத்துக்கொண்டனர். 1991
ஆம் ஆண்டு இ்ந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்ட புதிய
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையின் டங்களின் வரைவுத்
திட்டத்தை ஒட்டியே அமைந்தது.

தாராளமயமாக்கல் சாராத ஆறு துறைகள்
பின்வருமாறு மருந்து மற்றும் மருந்தாக்கியல் துறை
அபயகரமான
வேதிப்பொருள்கள்,
வெடிமருந்து
ப�ொருள்கள், புகையிலை ப�ொருள்கள், மதுபான
உற்பத்தி,
பின்னணுத்துறை,
வான்
வழி
ப�ோக்குவரத்துறை, பாதுகாப்புத்துறை தவிர தற்போது
மருந்தாக்கியல் துறையை தவிர ஏனைய ஐந்து
துறைகளும் கட்டாயமாக உரிமம் பெரும் வசதி
நடைமுறையில் உள்ளன.
(ஆ)
விரிவாக்கம்
மற்றும்
உற்பத்தி
த�ொழில்துறைக்கான சுதந்திரம் (Freedom for Expansion
and Production to Industries) தாராளமாக்கலுக்கு முன்பு அரசு
முழுக்க முழுக்க பல ப�ொருட்களுக்கு உச்ச வரம்பு உற்பத்தி
அளவை நிர்ணயித்த த�ொழில் நிறுமங்களின் உற்பத்தி
சுதந்திரத்திள் தலையிட்டது. ஆனால் தாரளமயமாக்கல்
தத்துவத்தை செல்படுத்திய பின்பு த�ொழிலாளர்கள் தங்கள்
விரும்பிய ப�ொருட்களை விரும்பிய அளவு தயாரிக்கவ�ோ
அல்லது சந்தையின் தேவையை ஒட்டி ப�ொருளை உற்பத்தி
செய்ய சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

20.02. தாராளமயமாக்குதலின் ப�ொருள்
மற்றும் படிவங்கள் Meaning and
Forms of Liberalisation

(இ) சிறு த�ொழிகளின் முதலீட்டின் உச்சவரம்பை
அதிகரித்தல் (Increase in the investment limit of the small
industries) சிறு த�ொழிகள் முதலீட்டின் அதிகப்பட்ட முதலீடாக
ரூபாய் ஒரு க�ோடியாக உயர்த்தியது. இதன் மூலமாக
சிறிய அளவிலான த�ொழில் நிறுவனங்கள் தங்கள்
இயந்திரங்களை மேம்படுத்தவும் மற்றும் உற்பத்திதிறனை
அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளது.

Economic Reforms
that changed
INDIA
தாராளமயமாக்கல் என்பது வணிக நடைமுறையில்
உள்ள சட்ட திட்டங்களை அல்லது விதிகளை
ப�ொருளாதாரத்தில், சந்தை நல்ல நிலையை அடைய
அரசாங்கம்
கட்டுப்பாடுகளை
தளர்த்துவது
ஆகும்.
அரசாங்கத்தின் க�ொள்கையான வரிவிதிப்பு, ஏற்றுமதி
இறக்குமதி
தீர்வைகள்,
மானியங்கள்
மற்றும்
பிறக்கட்டுப்பாடுகள்,
நாடுகளுக்கிடையே
உள்ள
சட்டத்திட்டங்களை தளர்த்தும் நடவடிக்கை ஆகும்.

(ஈ) அந்நிய செலாவனி மறு சீரமைப்பு (Foreign
Exchange Reforms) 1991-ல் பணம் செலுத்துதல்
நெருக்கடியின்
சமநிலையை
தீர்க்க
உடனடி
நடவடிக்கைகாக அந்நிய நாணயங்களுக்கு எதிரான
ரூபாயின்
மதிப்பு
குறைக்கப்பட்டது.
இதனால்
அந்நியசெலாவணி சந்தையில் இந்திய ப�ொருளாதாரத்தை
அதிகரிப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டது.

181

12th Commerce Tamil Unit 7.indd 181

27-03-2019 23:25:01

தாராளமயமாக்கலின் குறைப்பாடுகள் : (Disadvantages
of Liberalisation)

(உ) ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நடவடிக்கையில்
தாராளமயமாக்கம் (Liberalization of Export and Import
Transactions) ப�ொருட்கள், சேவைகள் மூலதனம், மனித
வளங்கள் மற்றும் த�ொழில்நுட்பம் ப�ோன்றவற்றில் ஏற்றுமதி
மற்றும் இறக்குமதி நடவடிக்கையில் எளிதாக்கப்பட்டு
உலக அளவில் வர்த்தகத்தை அதிகப்படுத்தியது.

(அ) வேலையின்மையை அதிகரித்தல் (Increase in
Unemployment)
வர்த்தக
தாராளமயமாக்கல்
பெரும்பாலும்
ப�ொருளாதாரத்தின் சமநிலைக்கு வழிவகுப்பதால் சிறு
த�ொழிகளில் சில வளர்ந்தும் சில சிறு த�ொழில்களில் சரிவும்
ஏற்படுகிறது இதனால் சில த�ொழிற்ச்சாலைகள் மூடுகின்ற
நிலையால் வேலையில்லா நிலை உருவாகிறது.

20.03 தாராளமயமாக்களின் நன்மைகள்
மற்றும் குறைபாடுகள் Advantages
of Libralisation

(ஆ) உள்நாட்டு த�ொழில் அலகுகளின் இழப்பு (Loss
to Domestic Units)

நன்மைகள்
(அ) வெளி நாட்டு முதலீடுகள் அதிகரிப்பு: (Increase
in Foreign Investment)

தராளமயமாக்கல் க�ோட்பாட்டில் குறைந்த நுழைவுக்
கட்டுப்பாடுகளுடன் -------- வெளிநாட்டு த�ொழில்கள்
பல நாடுகளில் ஊடுருவ சாத்தியம் அதிகம் உள்ளது. இது
உள்நாட்டு த�ொழில்களுக்கு அச்சுறுத்துவதுடன் மற்றும்
ப�ோட்டியை த�ோற்று வித்து உள்நாட்டு த�ொழில் அடிய�ோடு
ஒழிக்கும் சதியாகவும் கருதப்படுகிறது.

ஒரு நாடு வணிகத்தை தாராளமயமாக்குதலின்
மூலமாக
அதிக
அளவில்
வெளிநாடுகளிலிருந்து
கவர்ச்சிகரமான
முதலீடுகளை
பெறுமுடிகின்றது,
அம்முதலீடுகள் மூலமாக உள்நாட்டில் மூலதனத்தை
பெருக்குவத�ோடு அதன் ப�ொருளாதாரத்தை பன்மடங்கு
பெருக்குவதற்கு உதவுகிறது. உயிர் த�ொழில் நுட்பம்,
மேலாண்மைத்திறன் மற்றும் பன்னாட்டு த�ொழில்
நிறுவனத்திலும் ப�ோன்றவையை பெற தாராளமயமாக்க
உதவி வருகின்றது.

(இ) அயல் நாடுகளை சார்ந்ததிருத்தலை பெருக்கும்:
Increased Dependence of Foreign Nation
வர்த்தக
தாராளமயமாக்கல்
என்பது
பலம்
ப�ொருந்திய பன்னாட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து அதிக
ப�ோட்டிகளை எதிர்கொள்ளும் அது சந்தையை தன்
கட்டுபாட்டிற்கு கீழ் க�ொண்டுவரும் நிலையை உருவாக்க
நேரிடலாம்.

(ஆ) அந்நியசெலாவணி இருப்பு அதிகரிப்பு Increase
the Foreign Exchange Reserve
வெளி
நாட்டு
முதலீட்டிற்கு
செலவாணிக்குமான
கட்டுப்பாடுகளை
மூலதனத்தை
எளிதில்
பெறுவதற்கு
செய்துள்ளது.

அந்நிய
தளர்த்தி
வழிவகை

(ஈ) சமநிலையற்ற வளர்ச்சி: Unbalanced Development
வர்த்தக தாராளமயமாக்கல் பல வளரும் நாடுகளின்
ப�ொருளாதாரத்துக்கு சேதம் விளைவிப்பதாக குற்றம்
சாட்டப்படுகிறது. இது சுதந்திர வர்த்தகத்திற்கு எதிராக
ப�ோட்டியை
உருவாக்க
வழி
க�ோலுகிறது.
தாராளமயமாக்கல் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளுக்கு மட்டும்
அதிக பலனை விளைவித்து வருகிறது. குற்றம்
சாட்டப்படுகிறது. இதனால் அயல் நாடுகளை சார்ந்திருக்கும்
சூழ்நிலையை அதிகப்படுத்துகிறது.

(இ) நுகர்வு அதிகரிப்பு : Increase in Consumption
தாராளமயமாக்களினால்
ஒரு
நாட்டில்
பயன்பாட்டிற்கு
அதிக
அளவிலான
ப�ொருட்களை
கிடைக்கவும் அதிக உற்பத்திக்கும் வழிவகை செய்கிறது.
(ஈ) விலைகட்டுப்பாடு : Control Over Price

ntெகாைக

ஏற்றுமதி இறக்குமதி தீர்வைகளை நீக்குவதால்
நுகர்வோருக்குகுறைந்த விலைக்கு ப�ொருட்கள் கிடைக்க
வாய்ப்பு
ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்
தாராளமயமாக்கலினால் இறக்குமதி நாடுகளுக்கு நன்மை
விளைவிக்கிறது.

வr tைற

(உ) வெளி நாட்டில் பெறும் கடன்களை குறைக்கிறது
Reduction in external borrowings

தாராளமயமாக
ேபாt ctr த ப ட
tைறக

ெதாtைற

வ தக tைற

தாராளமயமாக்களின் மூலம் வெளி நாட்டுக்
கடன்களை ஈர்ப்பதன் மூலம் வெளிநாட்டு வர்த்தகக்
கடன்களை வாங்கும் வாய்ப்பு குறைக்கிறது.
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20.04 தாராளமயமாக்கலின் தாக்கம்:
Impact of Liberalisation

அளிப்பதாகும். இக்கொள்கையின் கீழ் பல ப�ொதுத் துறை
அலகுகள் (PSUS) தனியார் துறைக்கு விற்க்கப்பட்டன
அரசியல் குறுக்கீடு காரணமாக நிர்வாக சீர்கேடு ஏற்பட்டது.
ப�ொதுத்துறை மேலாளரின் தன்னிசையாக முடிவெடுக்க
முடியாமல் முடங்கி ப�ோனதும் ப�ொதுத்துறையின் உற்பத்தி
திறன் நலிவடைந்தும், ப�ொதுத்துறையில் நட்டம் பல
மடங்கு பெரியதும் தனியார்மயமாக்கலுக்கு முக்கிய
காரணங்களாகும்.

(அ) தாராளமயமாக்கலுக்குப் பிறகு இந்தியா ம�ொத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு (GDP) 1.3
மில்லியன்களாக வளார்ச்சி அடைந்துள்ளது. அதனால்
இந்தியா உலக ப�ொருளாதாரத்தில் ஏழாவது இடத்தில்
தக்கவைத்துள்ளது.
(ஆ) தாராளமயமாக்கல் அதிக அளவு பன்னாட்டு
வணிகத்தை பெருக்கியதுடன் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை
அதிக அளவில் ஈர்த்திட உதவியது.

i) பாரத் அலுமினியம் க�ோ. லிமிடெட் (BALCO)
ii) இந்துஸ்தானி் ஜிங் லிமிடெட் (HZL)
iii) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (IPCL)

(இ) பல்வேறு ப�ொருள்களுக்கான புதிய சந்தை
வாய்ப்புகளின் உருவாக்கியத�ோடு நகர்புற மற்றும் கிராமபுற
முன்னேற்றத்திற்கு உதவியது.

iv) மாருதி உடயாக் லிமிடெட் (MUL)
v) மார்டன் புட் இன்டஸ்ரியல் லிமிடெட் (MFIL)

(ஈ) த�ொழில் விரிவாக்கத்திற்கு மிக எளிய
ச�ொற்பதர்வுகளில் வங்கிகளில் கடன் பெற வழிவகை
செய்ய உதவியது.

இந்தியன் ஸ்கூட்டர் லிமிடெட் என்பதுதான்
இந்தியாவின் முதல் தனியார் நிறுவனமாகும்.

(உ) அயல்நாட்டு வணிக ஒத்துழைப்பு Foreign
Collaboration என்ற புதிய க�ொள்கை உவருவானது.

தனியார் மயமாக்கலின்
Privatization

(ஊ) ஏராளமான பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் உலகம்
முழுவதும் பெருகியது அதுப�ோல இந்தியாவிலும் அலைகள்
பெருகி வர வழிவகுத்தது.

அ. ப�ொதுத்துறையை ஒடுக்குதல் அல்லது அதன்
ஆதிக்கத்தை குறைத்தல் Contraction of Public Sectors

படிவங்கள்

Forms

of

ப�ொதுத்துறைக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
த�ொழிலின்
எண்ணிக்கை 17 (1956 க�ொள்கைபடி) லிருந்து 8 ஆக
குறைந்த த�ொழிற்சாலைகளில் பின்வரும் த�ொழில்கள்
உள்ளடங்கும் ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடி மருந்துகள்
அணுசக்தி, நிலக்கரி, மற்றும் லிக்னெட் கணிம
எண்ணெய்கள், சுரங்கங்கள், தாதுக்கள், தாமிரம், முன்னனி
துத்தநாகம் முதலியன அணுசக்தி மற்றும் இரயில்வேக்கான
கனிமப்பொட்கள்.
தற்போது அணுசக்தித்துறை, பாதுகாப்புத்துறை,
தீர்ப்பு
பாதைத்துறை
மட்டுமே
அரசின்
முன்னுரிமைத்துறைகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
அதாவது ப�ொதுத்துறையில் இயங்கிவருகின்றன.
(ஆ)
ப�ொதுத்துறையின்
பங்குகளை
தனியார்துறைக்கு விற்றல்: Sales of Shares of Public
Sectors to the Private Sector இந்திய அரசு ப�ொதுத்துறை
மற்றும்
நிதி
நிறுவனங்களின்;
பங்குகளை
தனியார்துறைக்கு விற்பனை செய்ய த�ொடங்கியது.
இப்போது தனியார்துறையின் இந்த (PSUs) உரிமையை
பெறும் பங்குகள் 2011 ஆண்டிற்கு பிறகு 45% லிருந்து 55%
ஆக அதிகரித்துள்ளது.

20.05. தனியார்மயமாக்கலின் ப�ொருள்
மற்றும் வடிவம் Meaning and
forms of Privatization

தனியார்மயமாக்கல்
என்றால்
ப�ொதுதுறை
நிறுவனங்களின்
உரிமைகளை
தனியார்
நிறுவனங்களுக்கு மாற்றி தரும் நிகழ்வு அல்லது
க�ொள்கையை
குறிப்பிடுவதாகும்.
சுருங்ககூறின்
தனியார்மயமாக்கல் என்பது ப�ொதுதுறைக்கு ஓதுக்கப்பட்ட
த�ொழில்களை தனியார் துறைக்கு மாற்ற அனுமதி

(இ) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (Memorandum of
understanding)
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின்
உற்பத்தித்திறன் மற்றும் செயல் திறனை உயா;த்துவதற்கு
1991-ல் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இவ்ஒப்பந்தம்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களுக்கும்
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தனியார்மயமாக்கலின் குறைபாடுகள்: Disadvantages
of Privatization

நிர்வாகத்துறைக்கும் இடையே உள்ள உறவை பலப்படுத்த
பெரிதும் உதவியது. இவற்றின் தலையான ந�ோக்கம்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களுக்கு
ஆல�ோசனை
வழங்குவத�ோடு அவற்றின் செயல்திறனை திறம்பட
அளவிட்டு மேம்படுத்தியது.

(அ) ப�ொதுநலனில் கவனமின்மை: (Lack of Welfare)
தனியார்
நிறுவனங்கள்
பெரும்பான்மையானவை
இலாபம் ஈட்டுவதையே தலையான ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டு செயல்படுவதால் ஏழைகளுக்கு இலவசகல்வி,
இலவசமருத்துவ சிகிச்சை ப�ோன்ற ப�ொது நலனின்
ஈடுபடுவதில்லை.

(ஈ) ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை
விலக்கிக்கொள்ளுதல் (Disinvestment in PSUs) த�ொடர்ந்து
நட்டத்தில் இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ொதுத்துறைகளின்
முதலீடுகளை விலக்கி க�ொள்ளும் செயலை முடிக்கிவிட்டு
இருக்கிறார்.
இதனால்
ப�ொது
த�ொழிற்துறை
நிறுவனங்களில் தனியார் துறை ஊடுறுவ வழி
ஏற்பட்டுள்ளது.

(ஆ) அரசியல் நிர்பந்தம்: (Political Pressure) தனியார்
நிறுவனங்கள் வழங்குவதில் த�ோல்வி அடைந்தால் அதில்
ப�ொதுத்துறை நுழைய எந்த அதிகாரமும் இல்லை மற்றும்
அரசாங்கம்
தனியார்நிறுவனங்களுக்கு
எப்போதும்
வாக்குறுதிகளை
வழங்கும்
நேரத்தையும்
நிபுணத்துவத்தையும் தருவதை க�ொண்டிருக்கவில்லை.

20.06 தனியார்மயமாக்கலின் நன்மைகள்
Advantages of Privatization

(இ) பலவீனமான (அ) ப�ொருளாதார நலிவடைந்த
பிரிவுகளை புறகணிக்கிறது: (Ignores the Weaker Sections)
தனியார்மயமாக்கல் என்பது செல்வந்தர்களை மேலும்
மேலும் அவர்களை செல்வந்தர்களாக ஆக்கி அவர்களுக்கு
நல்ல தரமான சேவைகளை வழங்க வழிவகை செய்வதாக
உள்ளது. இதனால் நலிவற்ற பிரிவு மக்கள் தரமான ப�ொது
சேவைகளை பெறமுடியாமல் மேலும் நலிவு பெற்று
சீரழியும் நிலையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

(அ) செயல்திறனை அதிகரித்தல்: (Increase in
Efficiency) தனியார்துறை அதிக அளவில் திறனை
மேம்படுத்தி
இலாபத்தினை
அதிகரிக்க
தனியார்
மயமாக்கல் தத்துவம் வழி செய்துவருகிறது. தனியார்
நிறுவனங்கள் செலவினங்களை குறைத்து இலாபத்தினை
மேம்படுத்தி தங்கள் செயல்பாட்டுதிறனை பன்மடங்கு
பெருக்கிக்கொள்ள இக்கோட்பாடு வழிவகை செய்துள்ளது.
(ஆ) த�ொழில்சார் மேலாண்மை: (Professional
Management) தனியார் நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிட்டு
பார்க்கும் ப�ோது அரசு நிர்வகிக்கும் நிறவனங்கள் நிர்வாக
ரீதியாக சீரழிந்து காணப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில்
தனியார் நிறுவனங்கள் துணிகர மேலாண்மை முடிவுகள்
எடுப்பதில் வலுவான அஸ்திவாரமாக அமைந்துள்ளது.

20.07 தனியார்மயமாக்கலின் தாக்கம்:
Impact of Privatization

(அ) நாட்டின் நிதிப்பற்றாக்குறை மற்றும் கடன்
சுமைகளை குறைப்பதன் மூலம் நாட்டின் நிதி வளர்ச்சிக்கு
பெரிய அளவில் பங்களிப்பு செய்து

(இ) ப�ோட்டியை பெருக்குதல் (Increase in Competition)
அரசுக்கு
ச�ொந்தமான
நிறுவனங்களை
தனியார்மயமாக்குவதால். பல நிறுவனங்கள் தங்களின்
செயல்திறமை மேம்படுத்தி தங்களின் ப�ோட்டியிடும்
சக்தியினை பெருக்கிக் க�ொள்ளமுடிகிறது.

(ஆ) ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களின் செயல்திறனை
பன் டமங்கு அதிகரித்தல்.
(இ) நுகர்வோர்களுக்கு சிறந்த ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகளை வழங்குதல்.
(ஈ) வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டை உருவாக்குதல். (FDI)

(ஈ) அரசின் ப�ொருளாதார சுமைகயை குறைத்தல்:
(Reduction in Economic Burden of Government) பல
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களின் உரிமை, கட்டுப்பாடு
மற்றும்
மேலாண்மை
தனியார்மயமாக்கபடுவதால்
அரசாங்கத்தின் நிர்வாக சுமை மற்றும் ப�ொறுப்புகளின்
அளவு வெகுவாக குறைகிறது.

20.08 உலகமயமாக்கலின் ப�ொருள்
மற்றும் படிவங்கள் Meaning and
Forms of Globalization
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உலகமயமாக்கல் என்பது வெளிநாட்டு முதலீடு
வர்த்தகம் உற்பத்தி மற்றும் நிதி உலகின் பிற பகுதிகளுடன்
உள்நாட்டு ப�ொருளாதாரத்தின் ஆகியவற்றின் சர்வதேச
சந்தைகளை
ஒருங்கிணைப்பு
செய்வதையே
உலகமயமாக்கல் என்கிற�ோம். உலக ப�ொருளாதாரத்துடன்
ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் ஒருங்கிணைவதே ஆகும்.
உலகமயமாக்கல்
தேசிய
ப�ொருளாதாரங்களுக்கு
இடையில் உள்ள தடைகளை அகற்றுவது. நாடுகள்
மத்தியில் இலவச மற்றும் ஒதுக்கீடுகளையும் குறைப்பது
அல்லது அகற்றுவதுதான் உலகமயமாக்கல்.

வெளிநாட்டவர் முதலீடு செய்ய சாதகமான சூழ்நிலையை
உருவாக்க முடியும்.
(உ) சிறந்த ப�ோட்டிகளை ஊக்குவிக்கின்றது:
(Encouraging open competition) உலக மயமாக்கல் தத்துவம்
உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடையே ஒரு
ஆர�ோக்கியமான ப�ோட்டியை உருவாக்குகிறது. உள்நாட்டு
நிறுவனங்கள் பன்னாட்டில் த�ொழில் துவங்க இக்கோட்பாடு
வழிவகை செய்கிறது. அதன் மூலம் சிறந்த ப�ோட்டியை
ஏற்படுத்தி உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்
வளர உதவி செய்கிறது.

20.09 உலகமயமாக்கலின் நன்மைகள்
மற்றும் குறைபாடுகள் Advantages
of Globalization
நன்மைகள்
(அ) வெளிநாட்டு ஒத்துழைப்பை கூட்டுதல் : (Increase
in Foreign Collaboration) உலகமயமாக்கல் உரிம
உடன்படிக்கை மூலமாக இணை-வினை செயல்பாடுகள்
இணைப்பு பதிப்புஉரிமை (Franchise) பெற்ற ப�ொருட்களை
மாற்றியமைத்தல் ப�ோன்ற முக்கிய திட்டங்கள் பல்வேறு
முறைகளால் உலகலாவிய வர்த்தகத்தை அதிகரிக்க
செய்கிறது.
(ஆ) சந்தை விரிவாக்கம்: (Expansion of Market)
வா;த்தகத்தின் அளவு மற்றும் செயல்பாடு உள்ளுரில்
இருந்து தேசிய அளவிலும், தேசிய அளவிலிருந்து உலக
அளவிலும் பெரிகிட உலக மயமாக்கல் க�ோட்பாடு
வழிவகுக்கிறது.

உலகமயமாக்கல் வடிவங்கள் Forms of Globalization
(அ) வெளிநாட்டு வர்த்தக க�ொள்கை: (Foreign Trade
Policy) உலகலாவிய இந்திய வர்த்தகத்தை விரிவாக்க
இந்தியா பல ஒப்பந்தங்களில் கையெழத்திட்டுள்ளது.
அவற்றில் சில TRIPS (வர்த்தக த�ொடர்புடைய அறிவுசார்
ச�ொத்து உரிமைகள்) GATS (General Agreement of Tariffs
and Trade) சேவையில் வர்த்தகம் மீதான ப�ொது ஒப்பந்தம்
ஆகியவை அடங்கும்.

(இ)
த�ொழில்
நுட்பவளர்ச்சி:
(Technological
Development) உலகமயமாக்கல் க�ோட்பாடு ஒரு நிறுவனம்
வெளிநாட்டு சந்தையில் நுழைய வழி வகை செய்கிறது
த�ொழில்நுட்பத்தை உலகமயமாக்கல் தத்துவத்தின் கீழ் பல
நாடுகளுக்கு உரிமைத்தொகையினை பெற தருவிப்பதன்
மூலம் பெற உதவுகிறது. உலகமயமாக்கலின் மூலமாக
த�ொழில்நுட்பத்தை
செயல்படுத்தினால்
பெருமளவு
உரிமைத்
த�ொகை
(Royalty)
பெற
வாய்ப்பு
உருவாக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு
த�ொழிநுட்பத்தை
விற்பதற்கு
அல்லது
த�ொழில்நுட்ப
பரவலாக்க
உலகமயமாக்கல் தத்துவம் உதவுகிறது.

(ஆ) ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு: (Export Promotion)
உலகமயமாக்கல் தத்தம் பன்னாட்டு வணிகத்தின் மீது
விதிக்கப்பட்டிருந்த தடைகளை அகற்றி உலகளாவிய
அளவில்
வணிகம்
செய்யும்
நடைமுறைகளை
எளிதாக்குவது. இதனால் ஏற்றுமதி வியாபாரங்கள்
கெருமளவில் ஊக்குவிக்கபடுகின்றது.
(இ) நாட்டிற்கு வருமானத்தினை எடுத்து வருவதற்கு
(Freedom
to
Repatriate)
வெளிநாடுகளிலிருந்து
ச�ொந்தநாட்டுக்கு பணத்தை அனுப்பவ�ோ அல்லது
க�ொண்டுவரவ�ோ
உலகமயமாக்கல்
உதவியது.
உலகமயமாக்கல் மூலம் பல நாடுகளை ஒருங்கிணைப்பு
செய்வது மிகவும் சுலபமாகிறது.

(ஈ) மூளை வடிவகால் குறைப்பு: (Reduction in Train
Drain) ஒரு நாட்டில் உள்ள படித்த மற்றும் திறமையான
த�ொழிலாளர்களை இடம் பெயற இத்தத்துவம் வழிவகை
செய்கிறது. உலகமயமாக்கல் உள் நாட்டிலும் வேலை
வாய்ப்பை உருவாக்கி மனிதசக்தியை திறமையாக
அந்நாட்டிற்குள்ளே பயன்படுத்த வழிவகை செய்கிறது

(ஈ) கட்டண குறைப்பு: (Reduction in Tariffs)
இறக்குமதி ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தின் மீது சுமத்தப்படும்
தீர்வைகள் சுங்க கட்டணமும் குறைப்பதன் மூலம்
பன்னாட்டு
முதலீட்டார்களை
இந்திய
நாட்டிற்கு
கவர்ந்திழுக்க
முடிகிறது.
அதாவது
இந்தியாவில்

குறைபாடுகள்
(அ) உள் நாட்டு த�ொழில்கள் இழப்பு: (Loss of
Domestic Industries) உள் நாட்டு ப�ொருட்களின் உற்பத்தி
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தேவை வெகுவாக குறைந்து அதனால் த�ொழில்கள்
அடிவாங்கும் சூழ்நிலை உருவாகலாம்.

(எ) வரிகளை மறுசீரமைப்பு செய்தல்.
(ஏ) உரிமம் வழங்கும் முறையை அகற்றிட வழிவகுத்து
ரத்து செய்தல்.

(ஆ) சமநிலையற்ற தன்மை அதிகரித்தல்: (Increase
in Inequalities) உலகமயமாக்கல் பணக்காரர்களுக்கும்
ஏழைகளுக்கும் உள்ள இடைவெளியை அதிகரித்து
கலவரங்கள் மற்றும் பேராட்டங்கள் ஏற்படலாம்.

உலகமயமாக்கல் மற்றும் தாரளமயமாக்கல் என்பது
ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் ப�ோன்றது. ஒன்றோடு
ஒன்று பின்னி பிணைந்துது இக்கோட்பாடுகள் தடையற்ற
வணிகத்தை பன்னாட்டு அளவில் உருவாக்கியது.
நாடுகளுக்கிடையேயான
நல்லுறவுகளை
வலுப்படுத்தியது. பல ப�ொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருந்த
நாடுகள் ப�ொருளாதாரம் கலை, பண்பாடு, நாகரீகம், சமூக
வளர்ச்சி ப�ோன்ற பல பரிமானங்களில் முன்னனிக்கு
வரை இத்தத்துவம் வழிவகுத்தது என்றால் மிகையாகாது.

(இ) வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் மேலாதிக்கம்:
(Dominance of Foreign Institution) ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார
ஆதிக்கம்
உலகமயமாக்கல்
க�ோட்பாட்டை
அமல்படுத்துவதால்
பிறநாடுகளுக்கு
மாறுவதற்கு
வாய்ப்புள்ளது. இது உள்நாட்டு இறையான்மைக்கு
அச்சுருத்தலாக அமைய நேரிடலாம்.

20.10 உலகமயமாக்கலின் தாக்கம்:
Impact of Globalization

தாராளமயமாக்கல் மற்றும் உலக மயமாக்கல் 95
க�ோட்பாடுகள் பல நாடுகள் தங்களின் ப�ொருளாதார மற்றும்
அரசியல் ரீதியான தடைகளை உடைத்து எரிந்தது.

(அ) குறைந்த இயக்கம் செலவுகளின் அடக்கம்
மற்றும் புதிய மூல ப�ொருட்கள் மற்றும் கூடுதல் சந்தை
அனுகல் மூலம் பெரிய நிறுவனங்கள் ப�ோட்டி திறனை
பெறுகின்றன.

தாராளமயமாக்கல் மற்றும் உல மயமாக்கல்
க�ோட்பாடுகள் இந்தியாவின் ப�ொருளாதாரத்தை பல மடங்கு
ப�ொருளாதாரம் பன்னாட்டு அளவில் மதிக்கத்தக்க ஒரு
ப�ொருளாதாரமாக முயற்சி அடைந்துள்ளது.

(ஆ)
பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள்
(MNC’s)
ப�ொருட்களை தயாரிக்க வாங்க மற்றும் ப�ொருட்களை
விற்பனை செய்ய முடிகின்றது.

தாராளமயமாக்கல்
ப�ொதுவாக
வா;த்தகத்தில்
இருந்த தடைகளை தகர்த்தியது. வழக்கமாக அரசாங்கம்
அதன் சட்டதிட்டங்களை சமூக, ப�ொருளாதார அல்லது
அரசியல் விஷயங்களில் திணிக்கப்பட்டதில் இருந்து
கட்டுப்பாடுகளை குறைந்தது.

(இ) உலகமயமாக்கல் நுகர்வோர் ப�ொருட்களின்
சந்தையை வெகுவாக (ஏற்றத்துடன்) பெருக்கிட உதவும்
வாய்ப்பை உருவாக்கலாம்.
(ஈ) வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் வருகை
உள்ராபடி
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியையும்
மற்றும்
வேலைவாய்ப்பையும் உருவாக்கி வழி க�ோலலாம்.

முக்கிய ச�ொற்கள்
வர்த்தக த�ொடர்புடைய அறிவுசார் ச�ொத்துரிமைகள்
வெளிநாட்டு வர்தகக்கொள்கை	சேவையில்
வர்த்தகம் மீதான ப�ொதுஒப்பந்தம்
சுய
வேலைவாய்ப்புக்கான கிராம இளைஞர் பயிற்சி

(உ) உலகமயமாக்கல் என்பது த�ொழில்நுட்ப
முன்னேற்றம், உயர் உற்பத்தி நுட்பங்கள் மற்றும்
தடையற்ற த�ொழில் விரிவாக்கம் ப�ோன்ற பல நன்மைகளை
நல்கிட வழிவகுத்தது.

1991-ல்
இந்தியாவின்
தாராளமயமாக்கல்
க�ொள்கையினை
முன்னால் இந்திய பிரதமர் டாக்டர்
மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இந்திய
ப�ொருளாதார
சீர்சிருத்தங்களின்
பிரதானியாக
அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

20.11. LPG யின் சிறப்பு அம்சங்கள்
Highlights of the LPG Policy

தாராளமயமாக்குதல், தனியார்மயமாக்குதல் மற்றும்
உலகமயமாக்குதல் என்பது பின்வரும் சிறப்பு கூறுகளை
உள்ளடக்கியது.
(அ) புதிய வெளிநாட்டு வர்த்தக ஒப்பங்கள் அறிமுகம்
செய்வது.
(ஆ) வெளிநாட்டு முதலீடுகள் (FDI&FII) கவர்ந்து இழத்து
நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்காக உதவியது.
(இ) முன்னுரிமை மற்றும் வணிகத்தடை நுட்பம்
(MRTD) 1969 சட்டம் (திருத்தியமைக்கப்பட்டது).
(ஈ) கட்டுப்பாடுகள் அகற்றுதல் (Deregulation).
(உ) பன்னாட்டு வணிகத்தை மேம்படுத்த உதவிவருது.
(ஊ)
பணவீக்கத்தை
கட்டுப்படுத்துவதற்கான
வழிமுறைகளை கையான உதவிவருவது.
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5. புதிய
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது _______.

எதிர்கால கற்றலுக்கு

ஆண்டு

(அ) 1980 (ஆ) 1991
(இ) 2013 (ஈ) 2015

ntெகாைக

வr tைற

தாராளமயமாக
ேபாt ctr த ப ட
tைறக

விடைகள் :
ெதாtைற

1

இ

2

ஆ

3

அ

4

இ

5

ஆ

II. குறு வினாக்கள்:

வ தக tைற

1. புதிய ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகளின் கிளைகள் எழுதுக.
2. தனியார்மயமாக்கல் என்றால் என்ன?

இந்த நான்கு பறிமானங்கள் குறித்து செய்திகளை
சேகரிப்பாய்

3. தாராளமயமாக்கல் ஏதேனும் மூன்று குறைபாடுகளை
குறிப்பிடுங்கள்.
4. ப�ொதுத்துறைக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
பெயர்களை குறிப்பிடுக.

பயிற்சி

த�ொழில்களுக்கு

5. உலகமயமாக்கலின் ஏதேனும் மூன்று நன்மையை
எழுதுக.

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

III. சிறு வினாக்கள்:

1. __________ புதிய த�ொழிற்துறைக் க�ொள்கையின்
விளைவாகும், இதனால் உரிமம் முறை அகற்றப்பட்டது.

1. தாராளமயமாக்கல் என்றால் என்ன?

(அ) உலகமயமாக்கல்

2. தனியார் மயமாக்கலின் முக்கிய கருத்துகளை விளக்குக.

(ஆ) தனியார்மயமாக்கல்

3. முதலீடுகளை
யாவை?

(இ) தாராளமயமாக்கல்
2. ___________ என்பது தனியார் துறைக்கு முன்னர்
ப�ொதுத்துறைக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
த�ொழில்களை
அமைப்பதற்கு அனுமதிப்பதாகும்.
(ஆ) தனியார்மயமாக்கல்

(இ) உலகமயமாக்கல்

(ஈ) ப�ொது நிறுவனம்

5. புதிய ப�ொருளாதார க�ொள்கை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பை
எழுதுக.

IV. பெரு வினாக்கள்:
1. தாராளமயமாக்கல் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள்
தீமைகள் பற்றி விளக்குக.

3. ____________ உரிமைகள் சர்வதேச மட்டத்தில்
வலுவான அஸ்திவாரத்தின் காரணமாக தைரியமான
மேலாண்மை முடிவுகளை எடுக்கின்றன.
(அ) தனியார்

(ஆ) ப�ொது

(இ) கார்ப்பரேஷன்

(ஈ) MNC இன்

நன்மைகள்

4. உலகமயமாக்கலின் ஏதேனும் மூன்று தாக்கங்களை
எழுதுக.

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமே இல்லை

(அ) தாராளமயமாக்கல்	

திரும்பப்பொருதலின்

2. எல்பிஜி (LPG)யின் தாக்கத்தை விளக்குக.

4. __________ ப�ொருட்கள், சேவைகள், மூலதனம்
மற்றும் உழைப்பு ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதற்காக தேசிய
ப�ொருளாதாரங்களுக்கு
இடையில்
தடைகளை
அகற்றுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளாகும்.
(அ) தனியார்மயமாக்கல்

(ஆ) தாராளமயமாக்கல்

(இ) உலகமயமாக்கல்

(ஈ) வெளிநாட்டு வர்த்தகம்
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அைகு
UNIT

சரககு விற்பனைச் சட்டம் 1930 &
ைாறறுமுன்ற ஆவணச் சட்டம் 1881

8

21

அத்தியாயம்

PRINCIPLES
சரககு விற்பனைச்
OF MANAGEMENT
சட்டம் 1930

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகிவழி ்பயக்கும்
ஊதிய முஞசூழ்நது பசயல்.
-கு்றள் 461
ப்பாருள் :

ஒரு பசயனலத் ப்தாடங்கும்முன அ்தைால் ஏற்படும் இைபன்பயும்,
அ்தன ஆ்தாயத்ன்தயும் அ்தன பினபு உண்டாகும் ஊதியத்ன்தயும்
ஆராய்நது பசய்ய ரவண்டும்.

்கற்றல் வநாக்கங்கள்
இந்த அத்தியாயத்ன்தக ்கற்றபின், ைாணவர்்க்ளால்
■
■
■
■
■
■

விற்பனை ஒப்பந்தம்
விற்பனை மறறும் விற்பனை உடன்பாடடிறகு
உள்ை ரவறு்பாடு
சரக்கின வனககள்
உரினம மாற்றம்
நி்பந்தனைகளும் நம்புறுதிகளும்
வினலப்ப்றா வணிகரின உரினமகள்
சரக்கு விற்பனைச் சடடம் ஒரு ஒப்பந்தச் சடடத்தில்
சி்றபபு ஒப்பந்தமாக விைங்குகி்றது. இச்சடடம் 1930 ஆம்
ஆண்டு இயற்றப்படடது. இ்தறகு முன்பாக இச்சடடம்
இநதிய ஒப்பந்தச்சடடம் 1872, பிரிவு 7 ன உடபிரிவுகளில்
விவாதிக்கப்படடது.
இநதிய
ஒப்பந்தச்
சடடத்தின
பகாள்னககள்
அனைத்தும்
எல்லாவனக
சி்றபபு
ஒப்பந்தத்திறகும் ப்பாருநதும். எைரவ சரக்கு விற்பனைச்
சடடத்தின அடிப்பனடயும் ஒப்பந்தச் சடடத்தின அடிப்பனடக்
பகாள்னககனை ஒடடிய்தாகரவ விைங்குகி்றது.

அத்தியாயம் சுருக்கம்
21.01

விற்பனை ஒப்பந்தம் உருவாக்கம்

21.02

விற்பனை
ைறறும்
விற்பனை
உ்டன்்பாடடிறகுமுள்்ள வவறு்பாடு்கள்

21.03

சரககின் வன்க்கள்

21.04

உரினை ைாற்றம்

21.05

நி்பந்தனை்கள் ைறறும் நம்புறுதி்கள்

21.06

வினைப்ப்றா வணி்கரின் உரினை்கள்
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21.01 விற்பனை ஒப்பந்தம் உருவாக்கம்
Formation of Contract of Sale

மாற்றிக் க�ொள்ளமுடியாது.

நீதிமன்ற ஆணையை

மதித்துச் ச�ொத்தாட்சி அலுவலர் ஒரு நபரின் ச�ொத்துக்களை

ஏலம் விடும்போது ப�ொருளின் உரிமையாளர் அவரது

சரக்கு விற்பனைச் சட்டம் Contract of Sale of Goods

ப�ொருளை ஏலத்தில் எடுக்கலாம்.

சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தம் என்பது எந்த ஒப்பந்தத்தின்

(2) ப�ொருளின் மீதான உரிமை மாற்றம்
Transfer of Property

வாயிலாகப் ப�ொருளை விற்பவர் வாங்குநருக்கு விலை
என்ற மறுபயன் பெற்றுக் க�ொண்டு ப�ொருளின் மீதான

விற்பனை என்று அழைக்க, விற்பவர் ப�ொருளின்

உரிமையை மாற்றித் தருகிறார�ோ அதுவே சரக்கு

விற்பனை

மீதான உரிமையை வாங்குபவருக்கு மறுபயன் பெற்றுக்

மறுபயனுக்கு மாற்றித் தருகிறார் எனவும் க�ொள்முதல்

உடைமையை மாற்றுவது என்ற செயல் விற்பனை

ஈந்து வாங்குகின்றார் என முதலில் அறியவேண்டும். ஒரு

(3) சரக்கு / ப�ொருள் Goods

விற்பனை

ஒப்பந்தமாகும்.

மாணவர்கள்

என்றால் விற்பவர் ப�ொருளின் மீதான உரிமையை

க�ொண்டு

என்றால் ப�ொருளின் மீதான உரிமையை மறுபயன்

ஆகாது.

நபரிடம் இருக்கும் ப�ொருள் அவருக்குச் ச�ொந்தமானது
முக்கியமான

உரிமையைப்

பெற்றவர்

ஒன்று.
தான்

சரக்கு என்ற ச�ொல்லில் பணம், அசையா ச�ொத்துக்கள்

பெற்றப்

மற்றும் உரிமைக்கோர் ப�ோன்றவை அடங்காது. மேலும்

ப�ொருளை எப்படி வேண்டுமானாலும் அனுபவிக்கலாம்.

சரக்கில் அனைத்து அசையும் ச�ொத்துகளான பங்குகள்,

இந்த உலகத்தில் அதை அவர் எப்படி வேண்டுமானாலும்

பயிர்கள் மற்றும் கண்ணுக்குப் புலனாகாத இனங்களான

சட்டரீதியான ந�ோக்கத்திற்கு பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.

நற்பெயர், காப்புரிமை, பதிப்புரிமை, வணிகக்குறிகள்,

சுருங்கக் கூறின் வாங்குதல் என்ற ச�ொல் ப�ொருளின்

வியாபார சூத்திரம், ப�ோன்றவைகளும் உள்அடங்கும்.

ஏகப�ோக உரிமையை பெறுவதையும் விற்றல் என்ற

(4) விலை Price

ச�ொல் ப�ொருளின் உரிமையை மாற்றித்தரும் செயலையும்
குறிக்கும் எனப் புரிந்து க�ொள்ளவேண்டும்.

ப�ொருளின் விற்பனைக்கு மறுபயனே விலை ஆகும்.

விற்பனைச் சட்டத்தின் அடிப்படைக்
Essential Elements of a Contract of Sale

ப�ொருளைப் ப�ொருளுக்கு மாற்றாக பரிமாற்றம் செய்துக்

கூறுகள்

க�ொள்வது

நடவடிக்கையும் விற்பனை நடவடிக்கையாகாது.

சட்டத்தில்

அவர்களில்

இருதரப்பினர்கள்

ஒருவர்

(5) விற்பனை மற்றும் விற்பனை உடன்பாடு
Includes both ‘Sale’ and ‘Agreement to Sell’

வாங்குனர்

இன்னொருவர் விற்பனையாளர். ஒரு தனி நபர் தனக்கே

விற்பனை ஒப்பந்தம் என்ற ச�ொல்லில் விற்பனையும்

ப�ொருளை எடுத்துக் க�ொள்வதை விற்பனை என்ற ச�ொல்

மற்றும்

குறிக்காது. குறிப்பாகக்கூட்டாண்மைகலைக்கப்படும்போது,
உபரிச்

ச�ொத்துக்களைக்

பகுதியாக

விற்பனை நடவடிக்கை ஆகும். அதாவது இந்த முழு

(1) இருதரப்பினர் Two Parties
ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ப�ொருளைப்

க�ொள்ளும்போது, விலைக்கு மாற்றிய பகுதி மட்டும்

கூறுகள் இன்றியமையாததாக கருகப்படுகிறது

விற்பனைச்

விலையாகாது.

ப�ொருளுக்கும் மீதப் பகுதியாக விலைக்குமே மாற்றிக்

ஒரு விற்பனை ஒப்பந்தச் சட்டத்திற்கு பின்வரும்

சரக்கு

ப�ொருளின்

உரிமைக�ோர் (Actionable Claims) சரக்கில் அடங்காது.

உண்மையான

உரிமை

தரவேண்டும்.

சரக்கு என்ற ச�ொல் பணம், அசையாச் ச�ொத்து, மற்றும்

என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது. உரிமை என்ற ச�ொல்
மிகவும்

மாற்றித்

கூட்டாளிகள்

விற்பனை

உடன்பாடும்

உள்ளடங்கியது.

ப�ொருளின் உரிமையை உடனே மாற்றிவிடக் கூடிய

தங்களுக்குச்

நடவடிக்கைகள்

சேரவேண்டிய நிலுவைக்காக எடுத்துக் க�ொள்ளும்போது

விற்பனை

என்றும்,

உரிமையை

எதிர்காலத்தில் மாற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு விற்பனை

அந்த நடவடிக்கை விற்பனை ஆகாது. எனவே அதற்கு

உடன்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எனவும் ப�ொருள்படும்.

விற்பனை வரி கட்ட வேண்டியதில்லை. காரணம்
கூட்டாளிகள் அனைவரும் இணை உரிமையாளர்கள்.

எனவே உரிமை படைத்தவன் தானே தனக்கு உரிமையை
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21.02 விற்பனை மற்றும் விற்பனை உடன்பாட்டிற்குமுள்ள வேறுபாடுகள்
Difference between Sale and Agreement to Sell
எண்

வேறுபாட்டு
அடிப்படைகள்

1.

விற்பனை

விற்பனை உடன்பாடு

உரிமை மாற்றம்

விற்பனையில் ப�ொருளின் உரிமை
உடனடியாக
மாறி
விடுகிறது.
விற்பனையாளர் உரிமை மாற்றிய
உடன் உரிமையாளர் (Owner) என்ற
தகுநிலையை இழக்கின்றார்.

விற்பனை
உடன்பாட்டில்
உரிமை
விற்பனையரிடமிருந்து
வாங்குனருக்கு
எதிர்காலத்தில் மாறும் தன்மை க�ொண்டது.

2.

நட்ட இடர்பாடு

விற்கப்பட்ட
ப�ொருள்
சேதமுற்றால்
அதனால் ஏற்பட்ட நட்டம் வாங்குனரை
சாரும்.
விற்கப்பட்ட சரக்கு விற்பனையாளரிடம்
இருந்தாலும் கூட நட்டத்தை வாங்கியவர்
தான் ஏற்கவேண்டும்.

விற்பனை உடன்பாட்டின் கீழ் விற்கப்பட்ட
சரக்கு வாங்கியவர் கைவசம் இருந்தால்
கூட சரக்கு சேதமுற்றால�ோ அல்லது
அழிவுற்றால�ோ விற்பனையாளர் தான்
அந்நட்டத்தை ஏற்கவேண்டும்.

3.

ஒப்பந்த
மீறுகையின்
விளைவுகள்

விலையைத்
செலுத்த வாங்குனர்
மறுத்தால்
சரக்கு
விற்குனரிடமே
இருந்தப�ோதிலும் கூட வாங்குனர் மீது
விலைதரக்கோரி வழக்குத் த�ொடர
முடியும்.

வாங்குனர்
ஒப்பந்தத்தை
மீறிச்
செயல்படும்போது, விற்பவர் ப�ொருளை
வாங்குநரிடமிருந்து கைப்பற்றிக்கொள்ள
முடியும் (Confiscation). மேலும் வாங்குனர்
மீது ஒப்பந்த மீறுகைக்கு வழக்கு த�ொடரவும்
முடியும்

4.

ஒப்பந்தத்தின்
தன்மை

விற்பனை ஒப்பந்தம் நிறைவேறிய
ஒப்பந்தமாகும்.
(Executed Contract)
எனவே
சரக்குரிமை
உடனடியாக
மாற்றப்படுகிறது.

விற்பனை
உடன்பாடு
நிறைவேற
வேண்டிய ஒப்பந்தமாகும். (Executory
Contract) உரிமைமாற்றம் எதிர்காலத்தில்
நிகழவுள்ளது.
எனவே
இதனை
நிறைவேறாத
ஒப்பந்தம்
எனவும்
அழைக்கலாம்.

5.

வாங்குநரின்
ந�ொடிப்பு

விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் வாங்குனர்
விலையைச் செலுத்தும் முன்னரே
ந�ொடிப்பு
நிலையடைந்துவிடின்,
விற்பனை செய்த சரக்கு விற்றவரின்
கைவசம்
இருந்தாலும்,
விற்பவர்
அச்சரக்கினைக் கலைப்பு அதிகாரியின்
வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அந்த
விலைக்கான விகிதப்படி த�ொகையை
மட்டுமே பெற விற்பனையாளருக்கு
உரிமை உண்டு.

விற்பனை உடன்பாட்டில் அத்தகைய
சூழ்நிலை இல்லை. விற்குநர், வாங்குனர்
கைவசம் உள்ள ச�ொத்தினை கலைப்பு
அதிகாரிக்கு ஒப்படைக்க வேண்டியது
இல்லை. காரணம் அச்சரக்கின் மீதான
உரிமை
இன்னமும்
வாங்குனர்க்கு
மாற்றப்படவில்லை.

6.

விற்பனையாளரின்
ந�ொடிப்பு

விற்றசரக்கை
வாங்குனர்
வசம்
ஒப்படைக்கும்
முன்னர்
விற்குநர்
ந�ொடிப்பு நிலை அடைந்து
விட்டால்
வாங்குனர் கலைப்பு அதிகாரியிடமிருந்து
அச்சொத்தினை
பெற்றுக்
க�ொள்ள
உரிமை உள்ளது. காரணம் அச்சொத்தின்
மீதான
உரிமை
வாங்குநருக்கு
முன்னரே மாற்றப்பட்டுவிட்டது. அச்சரக்கு
விற்றவருக்குச் ச�ொந்தமில்லை.

விற்பனை உடன்பாட்டில் வாங்குனர் அப்படி
செய்யமுடியாது. வாங்கியவர் பணம�ோ
அல்லது முன்பணம�ோ செலுத்தியிருந்தால்
கூட
கலைப்பு
அதிகாரியிடமிருந்து
விகிதப்படி த�ொகையைப் பெறும் உரிமை
மட்டுமே உண்டு.
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21.03 சரக்கின் வகைகள் Types of Goods
சரக்கு

என்ற

ச�ொல்

எல்லா

வகை

வழக்குரிமையும் ப�ோன்றவை சரக்கு என்ற ச�ொல்லில்
அடங்காது. மேலும் பங்குகள், பங்குத் த�ொகுப்புகள்,
முதிர்ந்த பயிர், புல், நிலத்துடன் கூடிய அறுவடை செய்யத்
தக்க தாவரங்களும், நற்பெயர், பதிப்புரிமை (Copyright),
வணிகக்குறிகள் (Trade Marks), காப்புரிமை (Patents),
வாயுப்பொருள்கள் (Gas Products), மின்சக்தி (Electric
Power) ப�ோன்றவையும் சரக்கு என்ற ச�ொல்லில் அடங்கும்.

அசையும்

ச�ொத்துக்கள், பணம், வழக்கு த�ொடரத் தக்க உரிமைகள்
(Actionable Claim), அசையாச் ச�ொத்து, நிலைவைப்பு ரசீது,
பங்காதாய நிலுவை, ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்ட ஆவணம்,
நிலுவை

வாடகை,

கடன்

வசூலுக்குத்

த�ொடர்ந்த

1. இருக்கின்ற சரக்கு Existing Goods
ஒப்பந்தம் செய்யும் ப�ோது விற்பனையாளரின் கைவசம்
உள்ள சரக்கு இருக்கின்ற சரக்கு. விற்பனை செய்ய
முகவரின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சரக்கும் அல்லது
அடமானம் பெற்றவர் விற்கும் அடமான ச�ொத்தும்
இருக்கின்ற சரக்கு என்ற ப�ொருளில் உள்ளடக்கம்
பெறும்.

இருக்கின்ற சரக்கு

ஒப்பிய சரக்கு
உறுதி செய்யப்பட்ட சரக்கு
உறுதியிடா சரக்கு
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இருக்கின்ற சரக்கு Existing Goods
(i) ஒப்பிய சரக்கு Specific Goods
விற்பனை ஒப்பந்தம் செய்யும் ப�ோது இனம் கண்டு
ஒப்புக் க�ொள்ளப்பட்ட சரக்கு ஒப்பிய சரக்கு. அதாவது பல
சரக்குகளில் இந்த சரக்குதான் வாங்கத் தேர்வு செய்கிறேன் என
அடையாளம் காட்டப்பட்ட சரக்கு ஒப்பிய சரக்கு. உதாரணமாக
பல சேலைகளை பார்த்து இந்த வண்ணமுள்ள சேலைதான்
எனக்கு வேண்டும் என அடையாளம் காட்டப்பட்ட சரக்கு
குறிப்பிட்ட சரக்கு ஆகும். சுருங்கக்கூறின் விற்பனை செய்வதற்கு
முன்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப�ொருள் குறிப்பிட்ட சரக்கு.

(ii) உறுதி செய்யப்பட்ட சரக்கு
Ascertained Goods
ஒப்பிய சரக்கைப் ப�ோன்ற ப�ொருள் உடையது
தான் உறுதி செய்யப்பட்ட சரக்கு. அதாவது விற்பனை
ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட பின்பு இன்னதுதான் என்று
உணரப்பட்ட சரக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட சரக்கு.

(iii) உறுதியிடா சரக்கு Unascertained or Generic Goods
ஒப்பந்தம் செய்யும் முன்பாக இவைதான் என இனம்
காணப்படாத சரக்கு அறுதியிடப்படாத சரக்கு. எடுத்துக்காட்டாக
‘A’ என்பவர் ‘B’ என்ற விற்பனையரிடம் கார் வாங்கச் செல்கிறார்.
இந்நிலையில் காட்சிமாடத்தில் (show room) வைக்கப்பட்டுள்ள
பல வடிவங்களைப் பற்றிய தகவல்கள் தரப்படுகிறது.
இந்நிலையில் எந்தக் கார் வாங்கப்பட உள்ளது எனத் தெரியாத
நிலையில் வாங்க விழையும் நபருக்குக் காட்டப்பட்ட அனைத்து
கார்களும் அறுதி செய்யப்படாத சரக்கு என்ற ப�ொருளில்
குறிப்பிடப்படுகிறது.

2 எதிர்கால சரக்கு Future Goods
ஒப்பந்தம் செய்யும்போது தன் கைவசம் இல்லாத ஆனால் எதிர்காலத்தில் உற்பத்தி செய்தோ, அல்லது பிறரிடமிருந்து
ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு வாங்கிய�ோ தரப்படும் சரக்கு எதிர்கால சரக்கு. எதிர்கால சரக்கு அறுதியிடப்படாத சரக்கு ஆகும்.
உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம் 100 மூட்டை அரிசிக்கு அடுத்த மாதம் நடைபெறும் திருமண நிகழ்விற்கு
அளிப்பதாக உடன்படுகிறார். இந்நிலையில் அரிசி என்ற ப�ொருள் எதிர்கால சரக்கைக் குறிக்கும்.

Placing an order

Delivery
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3 வருநிகழ்வுசார் சரக்கு Contingent Goods

இது ஒருவகை எதிர்கால சரக்கு ஆகும், இது விற்பவர் கைவசம் வந்து சேர்வது எதிர்காலத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியைப்
ப�ொறுத்தது, உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவர�ோடு ஒரு குறிப்பிட்ட ஓவியம் ‘C’ யிடமிருந்து கிடைத்தால் விற்பனை
செய்கிறேன் என ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டால் அந்த ஓவியப் ப�ொருள் வருநிகழ்வுசார் சரக்கு என்று ப�ொருட்படும். அதேப�ோன்று
ஒரு அரிசி வியாபாரி 10 மூட்டை பாசுமதி அரிசி பாகிஸ்தானில் கிடைத்தால் விற்கிறேன் என ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டால்
பாசுமதி அரிசி வருநிகழ்வுசார் சரக்காகும். பாசுமதி அரிசி கிடைக்கலாம் அல்லது கிடைக்காமலும் ப�ோகலாம்.

வருநிகழ்சார் சரக்கு (பாசுமதி அரிசி)

21.04 உரிமை மாற்றம் Transfer of Ownership

அப்பொருளை விரும்பியபடி கையாளும் உரிமையையும்
குறிக்கும்.
உதாரணம் ‘A’ என்பவர் ஒரு கைக்கடிகாரத்தை
வைத்துள்ளார் என க�ொள்வோம்.அவர் அதனை
நண்பரிடமிருந்து இரவல் பெற்று வைத்திருக்கலாம்
அல்லது திருடி வைத்திருக்கலாம் அல்லது கீழே கண்டு
எடுத்து இருக்கலாம். மேற்கூறிய அனைத்து நிகழ்வுகளும்
‘A’ என்ற நபரை உரிமையாளர் என்ற நிலைக்கு
வரவழைக்காது. எனவே எப்போது ஒரு ப�ொருளின்
மீதான உரிமை மாறுகின்றத�ோ அப்போதுதான் ஒரு நபர்
உரிமையாளர்
என்ற
நிலையை
எட்டுகிறார்.
இந்நிலையில் ப�ொருளின் மீதான உரிமை மாறும்
காலத்தைப் பற்றி விவாதிப்போம். ப�ொருளை முன்பு
விளக்கியபடி பிரித்துத் தனித்தனியே ஆய்வோம்.

ஒரு ப�ொருளை ஒரு நபர் வைத்திருப்பதாலேயே
அவர் உரிமையாளராக முடியாது. உடைமை வேறு
உரிமை வேறு. உடைமை என்பது ப�ொருளை
வைத்திருக்கும் நிலையையும் உரிமை என்பது

உரிமை மாற்றம் Passing of Property
உrைம மாற

kpட சரk

அ tyடபடாத சரk

vபைன அலt
trப எற அபைடy

ஒபத நா

ஒபத நாk
அபா
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1. குறிப்பிட்ட சரக்கு Specific Goods
(i) ஒப்பந்த நாளில் At the Time of Contract

2. அறுதியிடப்படாத சரக்குகள் Unascertained Goods

அறுதியிடப்படாத சரக்குகள் என்பது விற்பனை ஒப்பந்த
நாளில் அடையாளம் காணப்படாத சரக்கினைக் குறிக்கும்.
அப்படிப்பட்ட சரக்கின் மீதான உரிமை வாங்குனருக்கு
கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில்
மாற்றப்படும்.

ஒப்பந்தம் செய்யப்படும்போது விற்கப்பட்ட சரக்கு
ஒப்படைக்கத்தக்க ஆயத்த நிலையில் இருப்பின், விலை
செலுத்தப்பட்ட பின் அல்லது கடன் விற்பனையாயின்
ப�ொருள் வாங்குபவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பின்
உரிமைமாற்றம் நிகழ்கிறது.

(அ) ப�ொருள்களை அறுதியிடும் ப�ோது When the Goods are
Ascertained

‘B’ என்பவர் ஒரு புத்தகக் கடையிலிருந்து சில
புத்தகத்தை தேர்வுசெய்து அதற்கான விலையையும்
நிர்ணயித்து விட்டார். ஆனால் அடுத்த நாள் அந்த
புத்தகங்களைத் தன்னுடைய ஊழியர் மூலம் பெற்றுக்
க�ொள்வதாக கூறி புத்தகக் கடையிலேயே கட்டுமத்தை
விட்டுச்செல்கிறார். அன்றே புத்தகக்கடையில் தீவிபத்து
ஏற்பட்டு
புத்தகம்
முழுவதும்
சாம்பலாகிவிட்டது.
இந்நிலையில் இந்த நட்டத்தை ‘B’ ஏற்கவேண்டும்.
காரணம் புத்தகம் ஒப்படைக்கத் தக்க நிலையில்
தரப்பட்டது. விலை செலுத்தப்பட்ட அந்த நிமிடமே உரிமை
‘B’ யிடமிருந்து ‘A’ க்கு மாறிவிட்டது. உடைமைதான் ‘B’
வசம் இதில் நட்டத்தை “A” தான் ஏற்கவேண்டும் என்பது
சட்ட விதி.

வாங்குனர் தான் வாங்க வேண்டியப் ப�ொருட்கள் எது
என விற்பவரின் இதரப் ப�ொருட்களிடமிருந்து அடையாளம்
காட்டியவுடன் அந்தப் ப�ொருட்களின் மீதான உரிமை
மாறிவிடுகிறது.
(ஆ) விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் வாங்க விழையும் சரக்கினை
ஒதுக்கிவிடுதல் When the Goods are appropriated to the
Contract
ஒதுக்குவது என்பது வாங்குனர் அடையாளம் காட்டிய
ப�ொருளை, விற்பவர் தனது இதர ப�ொருட்களிடமிருந்து
தனியே ஒதுக்கி வைக்கும் செயலைக் குறிக்கிறது.
சுருக்கமாக
பிற
ப�ொருளிடமிருந்து
வாங்குநரால்
அடையாளம் காட்டப்பட்ட ப�ொருளை தனியாகப் பிரித்தல்
என்ற செயலைக் குறிக்கிறது. அவ்வாறு பிரித்த பிறகு
ப�ொருளின் உரிமை விற்பவரிடமிருந்து வாங்குபவருக்கு
மாறி விடுகிறது.

(ii) ஒப்பந்த நாளுக்கு அப்பால் Beyond the Date of
Contract
(அ) ஒப்படைக்கத்தக்க நிலையில் இல்லாத சரக்கை
ப�ொறுத்த வரை Goods not in a Deliverable State

சரக்கைப் பெட்டியில�ோ அல்லது க�ோணியில�ோ
அல்லது சரக்கு பையில�ோ வாங்குநரின் இசைவுடன்
வைக்கும் ப�ோதுதான் சரக்குகள் அறுதியிடப்படுவதாகக்
கருதப்படும். வாங்குநரின் இசைவின்றி விற்குநர் தனியாக
ஒதுக்கிவைத்தால் அது எந்தப் பயனையும் தராது.
உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம் 100 புட்டிகள்
க�ொண்ட100 கில�ோ கடலை எண்ணெயை விற்க
உடன்படுகிறார். ‘B’ தரும் புட்டிகளில் அது தரப்பட வேண்டும்
என்பது உடன்பாடு. இந்நிலையில் ‘B’ ன் இசைவுடன் 100
புட்டிகளில் எண்ணெய் நிரப்பிய பின்பே எண்ணெய் ‘B’
க்குச் ச�ொந்தமானதாக மாறும். மாறாக 100 கில�ோ
எண்ணெய் தனியாக எடுத்து வைக்கும் செயல்
வாங்குபவருக்கு உரிமையை மாற்றித்தராது. ‘B’ தரும்
புட்டிகளில் அதை அடைப்பதே சரியான ஒதுக்கிடாகும்.

ஒப்படைக்கத்தக்க நிலையில் இல்லாத சரக்கைப்
ப�ொறுத்த மட்டில் விற்பவர் அதனை ஒப்படைக்கும்
நிலைக்கு மாற்றியபின்தான் உரிமை மாற்றம் நடக்கும்.
அதாவது விற்பவர் அந்த சரக்கை வழங்க தக்கநிலைக்கு
க�ொண்டுவர சில செயல்களை செய்ய வேண்டியிருப்பின்
அதாவது வண்ணமிடுதல், தரக்கட்டுபாடு, நிறுத்தல்
ப�ோன்ற
இன்னபிற
செயல்களை
செய்ய
வேண்டியிருப்பின் அத்தகைய செயல்களை செய்த பிறகு
ப�ொருளின் மீதான உரிமை மாறும்.
(ஆ) எடை ப�ோடுதல் அல்லது ச�ோதனைக்கு உட்படுத்தல்
மூலம் சரக்கின் விலை தீர்மானிக்க வேண்டி இருப்பின்
When the Price of Goods is to be Ascertained by
Weighing or Testing or Doing Something
விலையைத் தீர்மானிக்க சரக்கினை எடைப�ோட
வேண்டிய�ோ அல்லது ஏதேனும் செய்ய வேண்டிய�ோ
இருப்பின் அத்தகைய செயல் செய்யப்பட்டு, வாங்குனருக்கு
அது குறித்துத் தெரிவிக்கப்படும் ப�ோதுதான் உரிமை மாறும்.

(இ) எடுத்துச் செல்லுநரின் ஒப்படைப்பு Delivery to the Carrier
வாங்குநருக்கு
சேர்ப்பிக்கும்
ந�ோக்குடன்
சரக்கேற்றியிடம் விற்குநர் சரக்கை ஒப்படைக்கும்போது,
ஒப்பந்தத்திற்கான சரக்கினை தனியாக எடுத்து வைத்து
விட்டதாக கருதப்படுகிறது. அப்படி செய்யப்பட்டபின் விற்பவர்
அப்படி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட சரக்கினைப் பயன்படுத்தும்
உரிமையை வைத்திருக்க கூடாது.

உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம்
நெற்களத்தில் உள்ள நெல்லை ஒரு கில�ோ ரூ 10 என்ற
விலையில் விற்பனை செய்ய ஒப்பந்தம் செய்கிறார்.
இந்நிலையில் ‘A’ என்பவர் க�ோதுமை களத்தில் உள்ள
க�ோதுமையை நிறுத்து சாக்கில் அடைக்கவேண்டும்.
க�ோதுமையை எடைப�ோட்டு சாக்கில் கட்டிய பின்பே
சரக்கின் மீதான உரிமை ‘B’ என்ற நபருக்குச் சட்டப்படி
மாறும்.

விற்பவர் வாங்குநர் பெயரில் இரயில் ரசீத�ோ அல்லது
கப்பல் ரசீத�ோ எடுத்துவிட்ட பின்பு சரக்கினை விற்பவர்கள்
விருப்பப்படி
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ள
முடியாது.
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சரக்கேற்றியிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்ட
வாங்குநருக்கு மாறிவிடுகிறது.

பின்

21.05 நிபந்தனைகள் மற்றும் நம்புறுதிகள்
Conditions and Warranties

உரிமை

3. விற்பனைஅல்லதுதிருப்பம்என்றஅடிப்படையில�ோ
அல்லது ஏற்பிற்கு பின் விற்பனை என்ற
அடிப்படையில் ப�ொருளை அனுப்பி வைத்தல்
Goods Sent ‘On Approval’ or ‘On Sale or Return’ Basis

சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உள்ள கட்டுபாடுகள்
நிபந்தனையாகவ�ோ
அல்லது
நம்புறுதிகளாகவ�ோ
இருக்கலாம்,
நிபந்தனைகள் Conditions ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம்
தனக்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு 50 கில�ோ மீட்டர் ஓடும்
சிவப்பு நிற அமெசான் விசை உந்து (Bike) வாங்கித் தர
வேண்டும் எனக் கூறினார். அப்போது ‘B’ ஒரு லிட்டருக்கு
55 கில�ோ மீட்டர் மைலேஜ் தரும் அமெசான் பச்சை நிற

ஒப்புதலுக்குப் பின் விற்பனை அல்லது திருப்பம் என்ற
அடிப்படையில் வாங்குநருக்கு அனுப்பப்பட்ட சரக்கு அவரின்
விருப்பத்திற்கேற்ப வைத்துக்கொள்ளவ�ோ அல்லது திருப்பி
அனுப்பவ�ோ செய்யலாம்.

உரிமை மாற்றத்திற்கான விதி முறைகள் Rules for Time of Transfer of Ownership
Sl.
No.

விதி
Rule

மாறும் காலகட்டம்
Point of Transfer

1.

வாங்குநர் தன்னுடைய
ஒப்புதலை
தெரிவிக்கும்போது

ஒப்புதலை தெரிவித்த
தருணத்திலேயே
உரிமை மாறிவிடுகிறது.

‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு தன்னுடைய இருச்
சக்கர வாகனத்தை விற்க முன் ம�ொழிந்து 2 நாட்கள்
ஓட்டிப் பார்த்து விட்டு மனநிறைவு அடைந்தால்
வாங்கிக் க�ொள்கிறேன் என்று கூறுகிறார். ‘B’ ஓட்டிப்
பார்த்து 2 நாட்கள் கழித்து, ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்ட
சூழ்நிலையில் ஒப்புதல் தந்த நேரத்திலிருந்து உரிமை
‘A’ என்பவருக்கு மாறி விடுகிறது.

2.

வாங்குனர் அச்சரக்கை
ஏற்றுக்கொள்ளும்
விதத்தில் பயன்படுத்தின்;

ஏற்கும் செயலை
செய்யும்
நேரத்திலிருந்து

‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பருக்கு தன்னுடைய நகைகளை
க�ொடுத்து ப�ோட்டுப் பார்த்து பிடித்திருந்தால் வாங்கிக்
க�ொள்ளக் கூறுகிறார். ‘B’ ஒப்புதல் எதையும் ‘A”
விடம் தெரிவிக்காமல் நகையை அடகு வைத்துப்
பணம் பெறுகிறார். இந்நிலையில் அடகு வைத்த அந்த
நேரத்திலிருந்து உரிமை மாறுகிறது.

3.
(i)

(ii)

உதாரணம்
Examples

வாங்குனர் குறிப்பிட்ட கால கெடுவிற்குப் பின்பும் ப�ொருளை திருப்பி தராமல் தாமே சரக்கை வைத்திருக்கும்
ப�ோது
காலகெடு
வைத்திருக்கிற
நிலையில்

கால கெடு முடிந்த
மறுநிமிடமே.

‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு விற்பனை அல்லது
திருப்பம் என்ற அடிப்படையில் ப�ொருளை 7 நாள்
கால கெடுவில் க�ொடுக்கிறார். ஒரு வாரம் முடிந்த
பின்பும் ‘Y’ ஏதும் ச�ொல்லவில்லை, 7 வது நாள் சரக்கு
தீ விபத்தில் அழிகிறது. இந்நிலையில் 7 நாள் கால
கெடு முடிந்த உடன் ‘Y’ க்கு உரிமை மாறிவிட்டதாக
சட்டம் கூறுகிறது. எனவே அந்த நட்டத்தை ‘Y’ ஏற்க
வேண்டும்.

காலகெடு இல்லாத
நிலையில்

நியாயமான காலம்
முடிந்த பின்பு

‘S’ என்ற வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம் நகராட்சிக்கு
ஒரு டிராக்டரை விற்க முன்மொழிந்து நகராட்சியிடம்
ஒப்படைத்தது. டிராக்டர் குறித்து நகராட்சி திருப்தி
அடைந்தால் வாங்கிக் க�ொள்வதாக கூறியது. சுமார் 2
மாதம் கழித்து நகராட்சி டிராக்டரை பிடிக்கவில்லை
என்று தெரிவித்தது. இந்நிலையில் நகராட்சி அந்த
டிராக்டரை திருப்பி அனுப்ப முடியாது. பிடித்தது அல்லது
பிடிக்கவில்லை என்பதை 2 நாட்களில் தெரிவித்து
இருக்க வேண்டும். அதுவே நியாயமான காலம் ஆகும்.
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விசை உந்து (Bike) வண்டியை வாங்கிக் க�ொடுத்தார். இந்த
ஒப்பந்தத்தில் மைலேஜ் என்பது நிபந்தனை.
அது
நிறைவேற்றப்பட்டது. எனவே ‘A’ விசை உந்தை (Bike)
வாங்காமல் பின்வாங்க முடியாது. ஒப்பந்தத்தை மீற
முடியாது. ஆனால் பச்சை நிற விசை உந்தை (Bike) சிவப்பு
நிறமாக மாற்றும் செலவை ‘B’ ஏற்கவேண்டும்.

(Bike) வாங்குவதிலிருந்து பின் வாங்க முடியாது. ஆனால்
தான் கேட்ட சிவப்பு நிறத்துக்கு விசை உந்தை (Bike)
மாற்றுவதற்கான செலவை ‘B’ ஏற்கவேண்டும்.

நம்புறுதிகள்
Warranties
ஒப்பந்தத்தில்
ஒரு
ப�ொருளுக்குத் துணையாக உள்ள கூற்று நம்புறுதிகளாகும்.
நம்புறுதிகளை மீறுதல் நட்ட ஈடு தருவதற்கு வழிக�ோலும்.
மேற்கூறிய உதாரணத்தில் விசை உந்தின் (Bike) நிறம்
என்பது நம்புறுதியைக் குறிக்கும். ‘B’ வாங்கி தந்த விசை
உந்தின் (Bike) நிறம் பச்சை. எனவே ‘A’ விசை உந்தை
வரிசை
வேறுபடுத்தும்
நிபந்தனைகள்
எண்
கூறுகள்
Conditions
1.

ப�ொருள்

2.

முக்கியத்துவம்

3.
4.

சுருக்கமாக ஒரு விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் எது
நிபந்தனை எது நம்புறுதி என பட்டியல் ப�ோட்டுக் கூற
முடியாது. இவை இரண்டும் ஒப்பந்தத்தைப் ப�ொறுத்து
மாறுபடும். முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படுவது நிபந்தனை.
சிறப்பாக விரும்புவது நம்புறுதி எனலாம்.
நிபந்தனைக்கும்
வேறுபாடுகள்

நம்புறுதிக்கும்

இடையேயுள்ள

வெளிப்படை மற்றும் நம்புறுதிகள்
உட்கிடை நம்புறுதிகளும்
Warranties

ஒப்பந்தத்தின் கருப்பொருளாகத்
திகழ்வது.

நம்புறுதி ஒப்பந்தத்திற்குத் துணையாக
இருக்கிறது.

ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனையை
மீறுவது ஒப்பந்தத்தை மீறுவதாகக்
க�ொள்ளப்படுகிறது.

நம்புறுதியை மீறுவது ஒப்பந்தத்தினை
மீறுவதற்கு ஒப்பாகாது.

உரிமை
மாற்றம்

நிபந்தனை நிறைவேற்றாமல் உரிமை
மாற்றம் நிகழமுடியாது.

நம்புறுதியை நிறைவேற்றாமல் உரிமை
மாற்றம் நிகழ முடியும்.

பரிகாரம்/தீர்வு

நிபந்தனை மீறுவதனால் ஒப்பந்தத்தில்
பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒப்பந்தத்தை நீக்கிக்
க�ொள்வதுடன் நட்ட ஈடு க�ோரும்
உரிமையைப் பெறுகிறார்.

நம்புறுதியை மீறுவதனால் ஒப்பந்தத்தில்
பாதிக்கப்பட்டவர் நட்ட ஈடு கேட்கும்
உரிமையை மட்டுமே பெற்றுள்ளார்.

மற்றும் நிபந்தனைகளும் Express and Implied
Conditions and Warranties

வழக்கு த�ொடுக்கலாம்.

2. விவரிப்பு குறித்த நிபந்தனை Conditions as to
Descriptions

விற்பனை ஒப்பந்தத்தின்போதே ஒப்பந்ததாரர்களால்
ஒப்புக்
க�ொள்ளப்படும்
கூற்றுகள்
வெளிப்படை
நிபந்தனைகளாகவ�ோ
அல்லது
நம்புறுதிகளாகவ�ோ
இருக்கலாம். ஆனால் ஒப்பந்தத்தில் இருப்பதாகச் சட்டம்
கருதும் கூற்றுகள் - உட்கிடை நிபந்தனை என்றும்
உட்கிடை நம்புறுதிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

விவரிப்பு மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்ட சரக்கு
விவரித்தப்படியே இருக்கவேண்டும். உதாரணமாக ‘A’
என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு ஒரு இயந்திரத்தை ஒரு வருட
கால பழையது என விவரித்து விற்கின்றார். அதை நம்பி ‘B’
வாங்குகிறார். பின்னர் ‘B’ அது மிகவும் பழைமையான
இயந்திரம். சுமார் 5 ஆண்டு பழைமை க�ொண்டது என
உணர்கிறார். இந்நிலையில் ‘B’ அந்த இயந்திரத்தை
விவரித்தபடி இல்லை என்ற நிபந்தனையின்படி ‘A’ யிடம்
திருப்பி தந்துவிடலாம். ஆனால் விவரிக்கப்பட்ட ப�ொருளை/
சரக்கினை ச�ோதித்து உண்மை அறியும் வாய்ப்பில்லா
நிலைமையில் மட்டுமே இந்த விதி ப�ொருந்தும். அதாவது
வாங்குபவர் வாங்க விரும்பும் ப�ொருளின் உண்மை
நிலையை ச�ோதித்து அறியும் வாய்ப்பைப் பெற்றிருந்தால்
அப்பொழுது இந்த விதி ப�ொருந்தாது.

உட்கிடை நிபந்தனைகள் Implied Conditions
1 உரிமை குறித்த நிபந்தனை Conditions as to Title

ப�ொருளை விற்பவர் அந்தக் குறிப்பிட்டப் ப�ொருளை
விற்க உரிமை க�ொண்டவர்.வாங்குபவர் ப�ொருளை
விற்பவர், அந்த ப�ொருளை விற்பதற்கு உரிமையுள்ளவர்
என்று கருதிக் க�ொள்ளலாம். உதாரணமாக ‘D’
என்பவரிடமிருந்து ‘R’ என்பவர் ஒரு மகிழூர்ந்து (motor car)
வாங்கினார்.. இந்நிலையில் ‘R’ நான்கு மாதம் மகிழூர்ந்தை
பயன்படுத்திய பின்பு ‘Z’ என்ற உண்மையான
உரிமையாளர் ‘R’ யிடம் அது தனக்குச் ச�ொந்தமான
மகிழூர்ந்து என மெய்ப்பிக்கின்றார். இந்நிலையில் ‘R’
உண்மையான உரிமையருக்கு அந்தக் மகிழூர்ந்தை
திருப்பிக் க�ொடுத்து விட்டு, தனக்கு ப�ொருளை விற்ற ‘D’ மீது

3. மாதிரி குறித்த நிபந்தனை Sale by Sample

மாதிரி காண்பித்து விற்கப்படும் சரக்கு உதாரணமாக
தானியங்கள், துணிவகைகள், மருந்துகள், புத்தகங்கள்,
இனிப்புகள் ப�ோன்றவற்றை ப�ொறுத்தவரை கீழ்க்குறிப்பிட்ட
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நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வாங்குனர்
விற்பவருக்கு திருப்பிக் க�ொடுக்க முடியும்.

ப�ொருளை

1.	பெரும்பான்மை
சரக்குகள்
மாதிரி
தன்மையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சரக்கின்

ந�ோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து விட்டார்.
காரணம் பாலில்
டைபாய்டு கிருமிகள் இருந்தன. ‘F’ த�ொடர்ந்த வழக்கில்
நீதிமன்றம் ‘A’ க்கு நட்ட ஈடு தரப்பணித்தது.

7. வணிக வழக்கங்களை உணர்த்தும் உட்கிடை
நிபந்தனைகள் Condition Implied by Trade Usage

2.	சரக்கினை
மாதிரியுடன்
ஒப்பிட்டுப்
பார்க்கும்
வாய்ப்பினை வாங்குனர் பெற்றிருக்கவேண்டும்.

ப�ொருளின் தரம் மற்றும் தன்மைகள் த�ொடர்பான
நிபந்தனைகளை, ஒரு குறிப்பிட்ட வணிக மரபுகளை,
நிறைவேற்றும்படி நிர்ணயிக்கலாம். உதாரணமாக ‘X’
என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ஏலம் விடல் மூலம் சில மருந்து
ப�ொருட்களை விற்கிறார். ஏல விற்பனை வழக்கப்படி ஏலம்
விடும் ப�ொருளின் மீதான குறைபாடுகளை ஏலம் விடுபவர்
பகிரங்கமாகக் கூற வேண்டியது வழக்கம். இந்நிலையில்
‘X’ தான் ஏலம் விடும் மருந்தினைப் பற்றிய குறைகளைக்
கூறாமல் ஏல விற்பனை மூலம் ‘Y’ க்குப் ப�ொருளை
விற்றார். பின்னர் ‘Y’ அந்த மருந்துகள் பழுதானவை என்று
அறிந்து திருப்பிக் க�ொடுக்கிறார். இந்நிலையில் ‘Y’, தான்
க�ொடுத்த பணத்தை திரும்பப்பெற உரிமை உடையவர்.

3.	விற்பனை செய்யமுடியாத குறைபாடு எதுவும் அந்தச்
சரக்குக்கு இருக்கக் கூடாது.

4. தகுதி அல்லது தன்மை குறித்த நிபந்தனை
Conditions as to Quality or Fitness

சரக்கு
ஒரு
குறிப்பிட்ட
ந�ோக்கிற்கு
ஏற்ற
தன்மையுடையதாகவ�ோ அல்லது ப�ொருந்தமானதாகவ�ோ
இருக்கவேண்டும் என்ற உட்கிடை நிபந்தனை ஏதும்
இல்லை. ஆனால் கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில்
அவைகள்
வாங்குவ�ோரின்
ந�ோக்கத்தை
நிறைவேற்றுவதாகவ�ோ
அல்லது
அதற்குப்
ப�ொருந்தமானதாகவ�ோ இருக்கவேண்டும்.

உட்கிடை நம்புறுதிகள் Implied Waranties
(i) இடையூறற்ற உரிமை Quiet Possession

எந்தக்
குறிப்பிட்ட
ந�ோக்கிற்கு
இச்சரக்கினை
வாங்குகிறேன் என்ற விவரத்தை வாங்குனர் விற்குநரிடம்
தெரிவித்து இருப்பின்

தான் வைத்திருக்கும் சரக்கைப் பிறர் இடையூறு இன்றி
முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் என்ற நம்புறுதி
உடன்பாட்டில் உண்டு. வேறு யாரேனும் தன்னை விட
சிறந்த உரிமை இருப்பதாகக் கூறிக்கொண்டு பின்னர்
சரக்கு உரிமைக்கு இடையூறு விளைவித்தால், விற்குநரிடம்
வாங்குனர் நட்ட ஈடு பெறும் உரிமை பெற்றவர்.

விற்பவரின் திறமை மற்றும் தீர்ப்பை வாங்குனர்
நம்புவதாக வெளிப்படுத்தி இருப்பின்
மற்றும் சரக்குகள் வழக்கமாக விற்கும் வகையைச்
சார்ந்ததாக இருப்பின். உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’
என்பவரிடம் செயற்கை பற்களை வாங்கினார். ஆனால்
வாங்கிய பற்கள் ‘A’ என்பவருக்கு ப�ொருந்தவில்லை.
இந்நிலையில் ‘A’ அந்தப் பற்களை ‘B’ க்கு திருப்பித்தந்துவிட
உரிமை பெற்றவர்.

உதாரணமாக x என்பவர் y என்பவருக்கு ஒரு
வான�ொலி விற்றார். yம் அந்த வான�ொலிக்கு ரூ100 செலவு
செய்து, அதனை அனுபவித்து வரும் வேளையில் z
என்பவர் இந்த வான�ொலி அவருடையது என உரிமை
க�ொண்டாடினார்.
அவர்
அந்த
வான�ொலியை
தன்னிடமிருந்து x திருடிவிட்டு சென்றதாகக் கூறினார்.
இந்நிலையில் y அந்த வான�ொலியை z யிடம் க�ொடுத்து
விட்டு x மீது வழக்கு த�ொடுத்து விற்பனை விலையையும்
பழுதுபார்ப்பு செலவு செய்ததையும் பெறலாம். அதாவது
தன்னுடைய இடையூறற்ற உரிமை பாதிக்கப்பட்டது என்ற
அடிப்படையில் நட்ட ஈடு கேட்டுப் பெறமுடியும்.

5. விற்கும் தகைமை குறித்த நிபந்தனை Conditions
as to Merchantability

விவரிப்பின் அடிப்படையில் வாங்கப்பட்ட சரக்கை
விற்பனையாளர் வழக்கமாக விற்பனை செய்து வரும்
நிலையில், விற்ற சரக்கு விற்பதற்கு உகந்ததாக
இருக்கவேண்டும். அதாவது விற்கப்படும் சரக்கு விற்பனை
செய்த தகுதி படைத்தவராக இருக்க வேண்டும்.
உதாரணமாக நேரம் காட்டாத கடிகாரம், சரியாக எழுதாத
பேனா, கிழிந்த துணி, புகை வரா புகையிலை
ப�ோன்றவைகள் விற்பதற்கு அருகதை அற்ற சரக்குகள்.

(ii) வில்லங்கம் பற்றிய நம்புறுதி Free from Any
Encumbrance
தான்
வாங்கிய
சரக்கு
மூன்றாம்
நபரின்
பிணையத்திற்கு உட்பட்டதல்ல என்ற வில்லங்கம் பற்றிய
நம்புறுதி விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உண்டு,

6. உடல் ஆர�ோக்கியம் த�ொடர்பான நிபந்தனை
Condition as to Wholesomeness

உதாரணமாக x என்பவர் y என்பவரிடம் தன்னுடைய
கைக் கடிகாரத்தை அடமானம் வைத்துக் கடன் பெற்றார்.
பின்னர் x யிடம் தனக்கு இந்த கைக்கடிகாரத்தை ஒருநாள்
இரவல் க�ொடுக்க வேண்டினார்.
Yம் பரிதாப்பட்டுத்
தருகிறார். இந்நிலையில் x இந்த கைக்கடிகாரத்தை z க்கு
விற்கிறார். Z ம் நல்ல நம்பிக்கையில் வாங்குகிறார்.
இந்நிலையில் y ஒருநாள் z என்ற நபரை அணுகி

உண்ணக்கூடிய ப�ொருட்களைப் ப�ொறுத்தவரையில்
அவைகள்
விற்பதற்கு
உகந்ததாக
இருப்பதுடன்
வாங்குபவரின் உடல் நலத்திற்கு எவ்விதக் கேடும்
விளைவிக்காத
ப�ொருளாக
இருக்கவேண்டும்.
உதாரணமாக ‘F’ என்பவர் ‘A’ என்பவரிடமிருந்து பால்
வாங்கினார். பாலை அருந்திய ‘F’ ன் மனைவி
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செய்யவேண்டும்.
இல்லையெனில்
வாங்குனர்க்கு
விற்கப்பட்ட ப�ொருளால் ஏற்படும் விபத்திற்கு நட்ட ஈடு தர
வேண்டும்.

நடந்ததைக் கூறி கைக்கடிகாரத்தை திருப்பிக் கேட்டால், z
அதனை yக்கு திருப்பித் தந்தாக வேண்டும். காரணம்
கடிகாரத்தை வைத்துக் கடன் தந்த yக்கு வில்லங்கமற்ற
உரிமை உண்டு.இந்நிலையில் z என்வர், x ன் மீது வழக்கு
த�ொடுக்கலாம். விற்பனைத் த�ொகையையும் மற்றும் நட்ட
ஈடும் பெறலாம்.
அதாவது வாங்கிய சரக்கில் எந்த
வில்லங்கமும்
இல்லை
என
நம்பும்
உரிமை
வாங்கியவருக்கு உண்டு.

உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து
ஒன்றை ‘C’ க்கு விற்கிறார். அப்பொருள் மிகவும்
அபாயகரமான ப�ொருள், அதன் மூடி சரியில்லை என்ற
விவரத்தை ‘A’ அறிந்திருந்த ப�ோதிலும் அதனை yன்
கவனத்திற்குக் க�ொண்டுவரவில்லை. ‘C’ அந்தப் ப�ொருளை
திறக்க முயற்சித்தப�ோது பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நேரடியாக
‘C’ ன் கண்ணை பதம் பார்க்க yன் கண் குருடானது.
இந்நிலையில் ‘C’ த�ொடர்ந்த வழக்கில் ‘A’ ப�ொருளை
எப்படித் திறந்திருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தத்
தவறியதாக நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து நட்ட ஈடு தரப்பணித்தது.

(iii) அ
 பாயமுள்ள ப�ொருள் சார்ந்த நம்புறுதி Warranty
in the case of Dangerous Goods

தான் விற்கும் ப�ொருட்கள் அபாயமானவை அல்லது
வாங்குநருக்கு அபாயத்தை விளைவிக்கும் என விற்பவர்
அறிந்திருந்தால், வாங்குநரிடம் அதுகுறித்து எச்சரிக்கை

21.06 விலைபெறா வணிகரின் உரிமைகள் Rights of an Unpaid Seller

விலைசெலுத்தப் பெறா வணிகர் – ப�ொருள் Unpaid
Seller – Meaning

பற்றுரிமை Right of Lien விலை முழுவதையும்
பெறும்வரை சரக்கைத் தன் வசம் வைத்துக்கொள்ளும்
உரிமை விலை செலுத்தப்படா வணிகருக்கு உண்டு.
இவ்வுரிமையைப்
பெற
கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள
நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றவேண்டும்.

விற்ற
ப�ொருளின்
விலை
முழுவதும்
செலுத்தப்படாவிட்டாலும் அல்லது விற்ற ப�ொருளுக்காக
வாங்குனர் க�ொடுத்த காச�ோலை அல்லது மாற்றுச்சீட்டு
அவமதிக்கப்படும்போது
விற்றவர்
விலைபெறாத
விற்குநராகக் கருதப்படுகிறார். ஆக விற்ற த�ொகையில் ஒரு
பகுதியை மட்டும் பெற்றவர் கூட விலை செலுத்தப்படா
விற்குநர்தான். விற்குநர் என்ற ச�ொல்லில் சரக்கின்
உரிமையாளர் மட்டுமின்றி அவரது முகவரையும் அல்லது
காப்பீடு பெறுநரையும் குறிக்கும்.

(i) சரக்கின் உடமையை விற்றவர் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
(ii) கடன்பேரில் சரக்கை விற்றிருக்கக் கூடாது அல்லது
கடனுக்கு விற்றிருப்பின் கடனின் தவணை காலம்
முடிவடைந்து இருக்கவேண்டும்.
(iii) வாங்குனர் ந�ொடிப்பு நிலை அடைந்திருக்க வேண்டும்.

விலை
செலுத்தப்
பெறா
விணிகருக்கான
உரிமைகள் Rights of an Unpaid Seller

சரக்குரிமை பத்திரத்தை விற்பவருக்கு மாற்றிக்
க�ொடுத்திருந்தால்கூட பற்றுரிமை பாதிக்கப்படுவதில்லை.
உதாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு 10
த�ொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளை விற்றார். ப�ொருட்கள்
ப�ொது சரக்கேற்றியிடம் சரக்கை அனுப்பும் வழியில்
சென்று க�ொண்டு இருக்கிறது. விற்ற சரக்கிற்கான

I. (அ)சரக்கிற்து எதிரான உரிமைகள் Against Goods

i. விற்ற சரக்கின் உரிமையை வாங்குநருக்கு
மாற்றப்பட்டிருக்கும்போது Where the property in the
goods has passed to the buyer
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உரிமைப் பத்திரமும் தயாரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டும்
விட்டது. இந்நிலையில் வாங்குனர் ‘B’ ந�ொடித்துவிட்டால்
அந்தச் சரக்கை இடைமறித்து கைப்பற்றிக் க�ொள்ளும்
உரிமை உண்டு.

(அ) சரக்கின் உடமையை வாங்குநர�ோ அல்லது
அவரின் முகவருக்கோ சரக்கேற்றிக் க�ொடுத்துவிடும்போது
(ஆ) ப�ொருள் சேரவேண்டிய இடத்தில் சேர்ந்த பின்பு
ப�ொதுசரக்கேற்றி நிறுவனம் வாங்குனர் அல்லது அவரின்
முகவருக்குப் ப�ொருள் வந்து சேர்ந்துவிட்டது என்றும்
அதனை எடுத்துச் செல்ல ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற
தகவல் தெரிவித்த நிலையில்

விற்ற சரக்கின் ஒரு பகுதி வாங்குநருக்குச்
சென்றுவிட்ட நிலையில் விற்பனையாளர் மீதமுள்ள
அனுப்பாத சரக்கின் மீது பற்றுரிமை செலுத்தவேண்டும்.
ஆனால் சரக்கின் ஒரு பகுதியை ஒப்படைக்கும் ப�ொழுது
முழுச்சரக்கினையும் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தன்
விருப்பத்தை வாங்குனர் உணர்த்தியில்லாவிட்டால்
விற்றவர் இப்பற்றுரிமையைச் செலுத்த முடியாது.

(இ) மறுவிற்பனை உரிமை Right of Resale
விற்ற சரக்கினை மீண்டும் விற்கும் உரிமையைக்
கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளில் விலை பெறா வணிகர்
பெறுகிறார்.

பற்றுரிமை இழப்பு Right of Lien is Lost

i. விற்கப்பட்ட சரக்கு அழியும் தருவாயில் இருப்பின்

கீழ்க்குறிப்பிடபட்டுள்ள
சூழ்நிலையில்
விற்பனையர் பற்றுரிமையை இழக்கிறார்.

ii. பற்றுரிமை அல்லது வழிமறித்துக் கைப்பற்றிய சரக்கை
மீண்டும் வேறு நபருக்கு விற்கும் தனது எண்ணத்தை
வாங்குனர்க்கு தெரிவித்தப் பின்பும் வாங்குனர்
அதற்கான விலையை செலுத்தாத ப�ோது

(அ) விற்றப் ப�ொருளுக்காக விலையைத் தராத
நிலையில்
சரக்கைத்
தான்
நினைத்தபடி
நிறுத்திவைக்கும் உரிமையை ஒப்பந்தம் ப�ோடும்போதே
எடுத்துக்கொள்ள
தவறும்போது,
பற்றுரிமை
இழக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக ‘x’ என்பவர் ‘y’ என்ற
வாங்குனர்க்குப் ப�ொருளை விற்கிறார் ஆனால் x
விற்பனையர் ‘y’ என்ற வாங்குநரின் பெயரில் இரயில்
ரசீதை எடுக்கிறார். அதனை ‘y’க்கும் அனுப்பிவிட்டார்.
இந்தச் சூழ்நிலையில் x என்ற விற்னையாளர் ப�ொருளின்
மீதான பற்றுரிமையைக் க�ொண்டிருக்க விரும்பவில்லை
என்பதைக் காட்டுகிறது.
(ஆ) வாங்குநர�ோ அல்லது அவரின்
ப�ொருளின் உடமையை பெற்றுவிட்டால்.

iii. ம
 றுவிற்பனை செய்யும் உரிமையைச் சரக்கு விற்பனை
ஒப்பந்தத்தில்
கூறப்பட்டிருந்தால்
வாங்குநருக்கு
விற்பவர் அறிவிப்பு தரத் தேவையில்லை.
(ஆ). ப�ொருளின் மீதான உரிமை வாங்குநருக்கு
மாற்றப்படாத ப�ோது Where the Property in the Goods
does not pass to the Buyer
விலைபெறாத வணிகர் ப�ொருளின் உரிமையை
மாற்றித் தராமல் தன் கைவசம் உள்ள ப�ொருளை
வாங்குநருக்கு
அனுப்பாமல் ப�ொருளை
இருத்தி
வைத்துக் க�ொள்ளலாம் அல்லது சென்று க�ொண்டு
இருக்கும் ப�ொருளை இடைமறித்து கையகப்படுத்தலாம்.

முகவர�ோ

(இ) பற்றுரிமை செய்ய உரிமையை விற்பவர் விட்டுக்
க�ொடுத்திருந்தால்
வழி இடை நிறுத்த உரிமை Right of Stoppage in Transit

வாங்குனர் மீது தனிப்பட்ட முறையில் வழக்கு த�ொடருதல்
Right of an Unpaid Seller against the Buyer Personally

சரக்கு விற்பவர் இடத்திலிருந்து வாங்குபவரின்
இடத்திற்கு வழியில் சென்று க�ொண்டு இருக்கும்போது,
அதை வழிமறித்துத் தன் கைவசம் கையகப்படுத்தும்
உரிமை விலை பெறாத வணிகருக்கு உண்டு. அதற்கான
நிபந்தனைகள்

i. விலையைக் க�ோரி வழக்கு த�ொடுத்தல் (Suit for Price):
விற்கப்பட்ட சரக்கின் உரிமை வாங்குனர்க்கு மாற்றித்
தந்த பிறகும் வாங்குனர் ப�ொருளுக்கான விலையைத்
தரத் தவறும்போது விற்பவர் அதற்கான விலையைப்
பெற வழக்கு த�ொடுக்கலாம்.

(அ) சரக்கு விற்பவரிடம�ோ அல்லது வாங்குனர் வசம�ோ
இருக்கக்
கூடாது.
ஒரு
மூன்றாவது
நபரிடம்
இருக்கவேண்டும். அதாவது ப�ொது சரக்கேற்றியிடம்
ப�ொருளைச் சேர்க்கும் ந�ோக்குடன் ஒப்படைக்கப்பட்டு
வழியில் சென்று க�ொண்டிருக்கவேண்டும்.

ii. ஏற்காமையால் நட்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு த�ொடருதல்
(Suit for Damages for Non-acceptance): வாங்குனர்
சரக்கைத் தவறுதலாக ஏற்கமறுத்தால் அதற்கான நட்ட
ஈடு கேட்டு வழக்கு த�ொடரலாம்.
iii. உ
 ரிய காலத்திற்கு முன்பாக ஒப்பந்தத்தை மறுத்தற்காக
வழக்கு (Suit for Cancellation of the Contract before the
Due Date): சரக்கை ஒப்படைக்கும் நாளுக்கு முன்பாக
வாங்குனர் ஒப்பந்தத்தை மறுத்துரைக்கும் ப�ோது
விற்பவர் ஒப்படைவு நாள் வரை காத்திராமல், உடன்
நட்ட ஈடு கேட்டு வழக்குத் த�ொடுக்கலாம் அல்லது
ஒப்படைப்பு நாள் வரை காத்திருந்த பின் வழக்கு
ப�ோடலாம்.

(ஆ) வாங்குனர் ந�ொடிப்பு நிலை அடைந்திருக்க
வேண்டும்.
(ஆ) வழிஇடை நிறுத்தம் உரிமை இழப்பு Termination

of Right of Stoppage

சரக்கு வழியில் சென்று க�ொண்டு இருக்கும்போது
அதனை இடை மறித்துத் தடுக்கும் உரிமை கீழ்க்கண்ட
சூழ்நிலையில் முடிவுக்கு வருகிறது.

199

12th Commerce Tamil Unit 8 16-03-2019.indd 199

27-03-2019 23:31:24

iv. வட்டி கேட்டு வழக்கு (Suit for Interest): விற்பனை
விலையை தராதப�ோது அதற்கான வட்டி கேட்கும்
உரிமையை விற்பனையாளர் விற்பனை ஒப்பந்தத்தில்
தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு இருந்தால் விலை செலுத்த
வேண்டிய நாளிலிருந்து வட்டியையும் சேர்த்து வசூலிக்க
முடியும். அப்படி வட்டி வசூலிப்பது த�ொடர்பான சரக்குகள்
ஏதும் இல்லாத நிலையில் வாங்குனர் குறிப்பிடும்
நாளிலிருந்து மட்டுமே வட்டி வசூலிக்க முடியும்.

சூழ்நிலை ஆய்வு
v. ‘X’ என்பவர் ‘Y’ ன் க�ோதுமை களத்திற்குச்
சென்று 100 கில�ோ க�ோதுமை, கில�ோ ரூ.8 வீதம்
வாங்க உடன்பட்டார். க�ோதுமை 100 கில�ோவும்
நிறுக்கப்பட்டு க�ோணிப் பையில் அடைக்கப்பட்டு
அனுப்புவதற்குத் தயாராக வைக்கப்பட்டிருக்கும்
வேளையில் களத்தில் தீ பிடித்து எரிய 100 கில�ோ
எடை க�ொண்ட க�ோணிப்பை தீயில் அழிந்தது.
இந்நிலையில் ‘X’ ஒப்பந்தப்படி பணம் தர வேண்டுமா.
ஏன்?
vi. ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவரின் க�ோதுமை களத்திற்கு
சென்று 100 கில�ோ, கில�ோ ஒன்றுக்கு ரூ.8 வீதம்
வாங்க உடன்பட்டார். அந்த 100 கில�ோவை
எடைப�ோடுவதற்கு
முன்பாகக்
க�ோதுமை
எரிந்துவிட்டது. இந்நிலையில் ‘X’ 100 கில�ோ
க�ோதுமைக்கு பணம் செலுத்த வேண்டுமா? ஏன்?

கலைச�ொற்கள்
விற்பனை
ந�ொடிப்பு

உரிமை நிபந்தனை நம்புறுதி
நிகழ்தகவு	பற்றுரிமை

சூழ்நிலை ஆய்வு

குறிப்பு: மேற்கூறிய சூழ்நிலை ஆய்வை ஆராய்ந்து
விடையளிக்க. உரிமைமாற்றம் த�ொடர்பான சட்டப் பிரிவு
1 முதல் 3 வரை உள்ள உள்இடை நிபந்தனைகளும்
நம்புறுதிகளையும் நன்றாக படித்துக் க�ொள்ளவும்.

i. ‘X’ என்பவர் சுடு தண்ணீர் ஊற்றி வைக்கும் குடுவை
(Flask) தனக்கு தேவைப்படுகிறது என்ற விவரத்தை
‘Y’ என்ற வணிகரிடம் தெரிவித்தார். ‘Y’ என்பவர்
வேதிப் ப�ொருளில் வணிகம் செய்யும் வணிகர். சூடு
நன்றாகத் தாங்கும் என்று ஒரு குடுவையை ‘Y’, ‘X’ க்கு
க�ொடுக்கிறார். ‘X’ ன் மனைவி சுடு தண்ணீரை ஊற்ற,
குடுவை வெடித்தது. X ன் மனைவி காயமுற்றாள்.
இந்நிலையில் ‘X’, ‘Y’ ன் மீது வழக்கு த�ொடுத்து நட்ட
ஈடு பெற முடியுமா? காரணம் கூறுக.
ii. ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்ற மகிழூர்ந்து (car) வியாபாரியிடம்
அடிக்கடி வெளியூர் உலா செல்ல உகந்த ஒரு நான்கு
சக்கர வாகனத்தை பரிந்துரைக்கக் கூறினார்.’Y’
ம் ஒரு வாகனத்தைப் பரிந்துரைந்தார். அதனை
வாங்கிப் பயன்படுத்திய ‘X’ அது வெளியூர்
உலா செல்ல ஏற்ற வாகனம் இல்லை என்பதை
உணருகிறார். இந்நிலையில் ‘X’, ‘Y’ ன் மீது
அடிப்படை நிபந்தனையை மீறிவிட்டார் என வழக்கு
த�ொடர முடியுமா?
iii. ‘X’ என்பவர் y என்ற வியாபாரியிடம் நெகிழி
(plastic) கவண் (Catapult) வாங்குகிறார். ‘X’
அதனை பயன்படுத்தி விளையாடியப�ோது அவரது
கண் குருடானது. காரணம் நெகிழியில் (plastic)
தயாரிக்கப்பட்ட அந்தக் கவண் மிகவும் தரம் தாழ்ந்த
ப�ொருளால் செய்யப்பட்டிருந்தது, இந்நிலையில் ‘X’,
‘Y’ ன் மீது வழக்கு த�ொடுத்து அவரைப் ப�ொறுப்பாளி
ஆக்க முடியுமா?
iv ‘X’ என்பவர் ‘Y’ ன் க�ோதுமை களத்திற்குச் சென்று
அங்கு குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த க�ோதுமையில்
1000
கில�ோ
வாங்குவதாக
உடன்பட்டார்.
ஒப்பந்தப்படி அடுத்த மாதம் முதல் நாளில் 1000
கில�ோ ஒரு கில�ோரூ.8 வீதம் வழங்கப்படவேண்டும்.
இந்நிலையில் ஒப்பந்தம் ப�ோட்ட அடுத்த நாள்
க�ோதுமை குவியல் களத்தில் தீப்பிடித்து எரிந்து
விட்டது. இந்நிலையில் ‘X’ என்பவர் எரிந்த 1000
கில�ோ க�ோதுமைக்குப் பணம் செலுத்த வேண்டுமா?
ஏன்?

எதிர்கால கற்றல்
அ) கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நடவடிக்கைகள்
சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் கீழ்
உள்ளடங்குமா எனக் கண்டறியவும்.
i. ‘X’என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு 100 பங்குகளை
ரூ.10000 வீதம் விற்க உடன்படுகிறார்.
ii. ‘X’என்பவர் ‘Y’என்பவரிடம் 100 கில�ோ, ஒரு
கில�ோ ரூ.20 வீதம் அரிசியைக் க�ொடுத்து 200
கில�ோ க�ோதுமை கில�ோ ஒன்றிற்கு ரூ. 20
வீதம் மாற்றிக் க�ொள்கிறார்.
iii. ‘X’என்பவர்
தன்னுடைய
கட்டிடத்தை
ரூ.100000 yக்கு விற்க உடன்படுகிறார்.
iv. ‘X’என்பவர் தன்னுடைய எதிர்கால மனைவி
‘Y’என்பவருக்கு அன்பு பாசம் அடிப்படையில்
100 சவரன் நகையை மாற்றுகிறார்.
v. ‘X’ என்பவர் ‘Y’என்ற ஓவியரிடம் ஒரு அழகான
ஓவியம் ஒன்றை வாங்க உடன்படுகிறார்.
vi. ‘X’என்பவர்
‘Y’என்ற
தையல்காரரின்
துணியைக் க�ொடுத்து அவருக்கு க�ோட்டு
தைக்க கூறுகிறார். தையல்காரர் அவரே
ப�ொத்தான் மற்றும் புறணி ப�ொருள் (lining
material) ப�ோட்டு தைத்துக் க�ொடுப்பதாக
உடன்படுகிறார்.
vii. ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவரிடம் ரூ.1000000
மதிப்புள்ள ப�ொருளை அடகு வைக்கிறார்.
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ஒரு
ப�ொருளை
ஒரு
நபர்
வைத்திருப்பதால்
அவர்
உரிமையாளர் ஆகிவிட முடியாது.
ªîK»ñ£?
அதன் பெயர் உடைமை. அந்த
நபர் வேறு ஒருவரிடம் இரவல்
பெற்றுப் ப�ொருளை வைத்திருக்கலாம்; வழியில்
சாலையில் கண்டு எடுத்திருக்கலாம்; அடகுப் பிடித்து
வைத்திருக்கலாம்; களவாடிப் பெற்றிருக்கலாம்;
பிறருக்காக ஒப்படைப்பு என்ற பெயரால் ஒப்படைப்பு
பெற்றிருக்கலாம்;
அல்லது
வாடகைக்குப்
ப�ொருளை எடுத்திருக்கலாம். மேற்கூறிய இந்த
நடவடிக்கைகள் உடைமை பெற்ற நபர்களை
உரிமையாளர் ஆக்குவதில்லை. ஆனால் ஒரு
ப�ொருளின் உடைமையை வாங்குபவர் மறுபயன்
க�ொடுத்து அதன் உரிமையை விற்பவரிடமிருந்து
வாங்கியிருப்பின் அந்த உரிமையே சிறந்த உரிமை.
எனவே உரிமை விற்பனை என்பது ப�ொருளின்
மீதான உடைமை மற்றும் உரிமையை விற்பவர்
வாங்குபவருக்கு மறுபயன் பெற்று மாற்றித்தரும்
நிகழ்ச்சி ஆகும். க�ொள்முதல் என்பது ப�ொருளின்
மீதான உடைமை மற்றும் உரிமையை வாங்குபவர்
மறுபயன் தந்து விற்பவரிடம் பெறும் நிகழ்வாகும்.
எனவே மாணவர்கள் க�ொள்முதல் மற்றும் விற்பனை
என்பது ஒரு உரிமை மாற்றும் நிகழ்வு என்று
நினைவு வைத்துக் க�ொள்ளவேண்டும்.

நமது சிந்தனைக்கு

àƒèÀ‚°

ஆ) கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள விற்பனை, விற்பனையா
அல்லது விற்பனை உடன்பாடா என்று கூறுக
i. தன்னுடைய நிலத்தில் விளைந்த அரிசி
ம�ொத்தத்தையும் விற்க ‘X’என்பவர் உடன்பாடு
செய்து க�ொண்டார்.
ii. இரயில்வே நிர்வாகம் ஒப்பந்த காலத்தில்
சேரும் நிலக்கரி சாம்பல் முழுவதையும் விற்க
உடன்பாடு செய்துக�ொண்டது.
iii. ஒ
 ரு குறிப்பிட்ட கப்பலில் வரும் சில சரக்குகள்
கப்பல் வந்த உடன் விற்க ‘X’ ஒப்பந்தம் செய்து
க�ொள்கிறார்.
iv. ‘X’என்பவர் ‘Y’என்ற நபருக்கு ஒரு ஓவியத்தை
விற்பதாக உடன்படிக்கை செய்து க�ொண்ட
பிறகு அதை Z என்ற வேறு ஒரு நபருக்கும்
விற்க உடன்பாடு செய்து க�ொள்கிறார்.
இ) கீழே
குறிப்பிட்டுள்ள
நடவடிக்கைகளை
ஆராய்ந்து
விற்பனையில்
விலைபெறா
வணிகரா இல்லையா என்பதைக் கூறுக.
i. ‘X’என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ.10000
மதிப்புள்ள சரக்கினை விற்றார். ‘Y’ ரூ.9,900
தந்துவிட்டு ரூ.100 நிலுவை தராமல் விடுகிறார்.

யாரேனும்
ஒருவர்
ப�ொருளை
சாலையில்
கண்டு எடுத்து விட்டால் அது அவர்களுக்குச்
ச�ொந்தமான ப�ொருள் இல்லை என்பதை நன்னெறி
ரீதியாகவும் சட்டரீதியாகவும் உணர வேண்டும்.
முதற்கண்
உண்மையான
உரிமையாளரைக்
கண்டுபிடிக்க
வழியில்
கண்டு
எடுத்தவர்
முயற்சிக்க வேண்டும். உண்மையான உரிமையர்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவரிடம் அதை ஒப்படைத்து
அவரை கண்டுப்பிடிக்க செய்த செலவுகளைக்கேட்டு
பெறக் கண்டெடுத்தவருக்கு உரிமை உண்டு.
மேலும் ப�ொருளைப் பாதுகாப்பாக வைக்கச் செய்த
செலவினையும் பெற்றுக் க�ொள்ள உரிமையுண்டு.
எப்படியும் அந்தப் ப�ொருளை உண்மையான
உரிமையாளரைக்
கண்டுபிடிக்கும்
வரை
கண்டெடுத்தவருக்கு அனுபவிக்க உரிமை இல்லை.
மாறாகக் கண்டெடுத்தவர் அப்பொருளைச் ச�ொந்த
உபய�ோகத்திற்குப்
பயன்படுத்திக்
க�ொண்டால்
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (IPC) 403ன் கீழ் பிறர்
ப�ொருளை தவறாகப் பயன்படுத்திய குற்றத்திற்கு
உள்ளாக நேரிடும். ஒருகால் உண்மையான
உரிமையரைக்
கண்டுபிடிக்க
முடியவே
இல்லையென்றால்
அல்லது
உண்மையான
உரிமையாளர்
அப்பொருள்
குறித்துச்
செய்த
செலவைத் தர மறுத்தால், கண்டுபிடிக்க செய்த செலவு
ப�ொருளின் மதிப்பில் பெரும்பகுதியை எட்டிவிட்டால்
அப்பொருளைக் கண்டெடுத்தவர் விற்பதில் உபரி
ஏதேனும்
கிட்டினால்
கண்டெடுத்தவர்
அந்த
உபரியை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கவேண்டும்.

ii. ‘X’என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ.10000
மதிப்புள்ள சரக்கினை விற்றார். ‘Y’, ‘X’
க்கு காச�ோலையை எழுதிக் க�ொடுத்தார்.
காச�ோலையை வசூலுக்குச் செலுத்திய ‘X’
அந்தக் காச�ோலை அவமதிக்கப்பட்டதாகத்
தெரிவிக்கப்படுகிறார்.
iii. ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ.10000
மதிப்புள்ள சரக்கினை ஒரு மாத கால
தவணையில் சரக்கை கடனிற்கு விற்றார்.
இன்னும்
அந்த
தவணைக்
காலம்
முடியவில்லை.
iv. ‘X’என்பவர்
‘Y’என்பவருக்கு
ரூ.10000
மதிப்புடைய சரக்கினை 1 மாத கால
தவணையில் கடனில் சரக்கு விற்றார். 1 மாதம்
முடிந்தும் இன்னும் சரக்கிற்கான பணம்
தரப்படாமல் இருக்கிறது.
v. ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ. 10,000
மதிப்புள்ள சரக்கை ஒரு மாத கால
தவணையில் விற்றார். கடன் காலத்தில்

201

12th Commerce Tamil Unit 8 16-03-2019.indd 201

27-03-2019 23:31:24

8. கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
எந்தவகை
சரக்கிற்குப்
ப�ொருளின் மீதான உரிமை மாறிவிடுகிறது.
அ. சரக்கினை அறுதியிட்டுக் கூறும்போது

பயிற்சி

ஆ. சரக்கை
ஒப்பந்தத்தின்
எடுத்துவைக்கும்போது
இ. ப�ொதுச் சரக்கேற்றியிடம் ஒப்படைத்த பிறகு

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

ஈ. விற்பனை அல்லது
அனுப்பும்போது

1. சரக்கு விற்பனைச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1940

ஆ. 1997

இ. 1930

ஈ. 1960

திருப்பம்

அடிப்படையில்

9. ஒப்பந்தத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நிபந்தனை.

2. சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்திற்கு எது முக்கிய உறுப்பாக
இருக்கிறது?
அ. இருதரப்பினர்

ஆ. ச�ொத்துரிமை மாற்றம்

இ. விலை	

ஈ. அனைத்தும்

அ. சரக்கிருப்பு

ஆ. வரவேண்டிய பங்காதாயம்

இ. பயிர்

ஈ. தண்ணீர்
ஆ. விற்பவர்

இ. வாடகைக்கு எடுப்பவர்

ஈ. அனுப்பப் பெற்றவர்

ஆ. நிபந்தனைகள்

இ. உரிமை	

ஈ. உடன்பாடு

அ. ப�ொருளின் உரிமையர்
ஆ. வாங்குநரின் முகவர்
இ. வாங்குநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டவை	
ஈ. மேற்கூறிய அனைத்து தகுநிலையிலும்

4. விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் யாருக்கு உரிமை உண்டு?
அ. வாங்குனர்

அ. நம்புறுதி

10. விலைபெறாத வணிகர் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள எந்த
தகுநிலையில்
சரக்கினை
வைத்திருக்கும்போது
பற்றுரிமை செலுத்தமுடியும்.

3. சரக்கு விற்பனைச் சட்டத்தில் எது சரக்கு என்ற ப�ொருளை
உள்ளடங்கியது?

விடைகள் :
1
6

5. ப�ொருளின் மீதான உரிமை என்பது
அ. ப�ொருளின் உடைமை

இ
ஆ

2
7

ஈ
இ

3
8

ஆ
அ

4
9

ஆ
அ

5
10

இ
அ

II. குறு வினாக்கள்:

ஆ. ப�ொருளைப் பாதுகாத்தல்
இ. ப�ொருளின்
மீதான
வைத்திருப்பவர்

பேரில்

அனுபவ

1. சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன?

பாத்தியம்

2. சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளைப்
பட்டியலிடுக.

ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்லை
6. அறுதியிடப்படாத
ப�ொருளைப்
ப�ொறுத்தவரை
வாங்குநருக்கு எப்போது உரிமை மாறுகிறது?

3.சரக்கு என்றால் என்ன?

அ. அறுதியிடப்பட்டபின்பு

4.நிகழ் சரக்கு என்றால் என்ன?

ஆ. ஒப்பந்தத்தின் பேரில் சரக்கினை ஒதுக்கி வைக்கும்
ப�ோதும்

5.நம்புறுதி என்றால் என்ன?.

இ. நிறையிட்டு அளந்த பிறகு

III. சிறு வினாக்கள்:

ஈ. அ மற்றும் ஆ
7. குறிப்பிட்ட சரக்கு என்பது விற்பனையின்
காலகட்டத்தில் உள்ள சரக்கைக் குறிக்கிறது?

1. விற்பனை உடன்பாடு என்றால் என்ன-

எந்தக்

2. தற்போதைய சரக்கு என்பதை விவாதிக்க.

அ. உடன்பாடுப�ோகும்போது

3. ப�ொருள் விற்பனை ஒப்பந்தம் உட்கிடை நிபந்தனைகள்
மற்றும் நம்புறுதிகளை விவாதிக்க.

ஆ. ஒப்பந்தம்
இ. ஆணையைப் பெறும்போது

4. எப்போது விலைபெறா வணிகர் வாங்குநரின் மீது
தனிப்பட்ட முறையில் வழக்கு த�ொடுக்கலாம்?

ஈ. விற்க கடமைப்பட்டப�ோது
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IV. பெரு வினாக்கள்:
1. விற்பனை ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படை கூறுகளைக் கூறி
விளக்குக.
2. விற்பனை ஒப்பந்தத்தை வேறுபடுத்துக.
3. சரக்கு விற்பனைச் சட்டத்தில் சரக்கினை வகைப்படுத்திக்
காட்டுக.
4. நிபந்தனை மற்றும் நம்புறுதிகளை வேறுபடுத்துக.
5. விலைபெறா வணிகரிடமிருந்து கிடைக்கும் சரக்கின்
மீதான உரிமையை விளக்குக.

குறிப்பு நூல்கள் (Reference)
(i) N.D. Kapoor, Elements of Mercantile Law, Sultan
Chand & Sons Pvt. Ltd., New Delhi, 2014
(ii) P.C. Tulsian& Bharat Tulsian, Business Law, S.
Chand publishing, New Delhi 2014
Balachandran V & Thothadri S, Business Law, Vijay
Nicole Imprints Pvt. Ltd., Chennai, 2009
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அைகு

சரககு விற்பனைச் சட்டம் 1930 &
ைாறறுமுன்ற ஆவணச் சட்டம் 1881

8

22

அத்தியாயம்

ைாறறுமுன்ற ஆவணச்சட்டம் 1881

எனைத்்தானும் நல்லனவ ரகடக அனைத்்தானும்
ஆன்ற ப்பருனம ்தரும்.
-கு்றள் 416
ப்பாருள் :

எவவைவு சிறிர்த ஆயினும் நல்லவறன்றக் ரகடடறிய ரவண்டும், ரகடட
அந்த அைவிறகு அனவ நின்றந்த ப்பருனமனயத் ்தரும்.

்கற்றல் வநாக்கங்கள்cv
இந்த அத்தியாயத்ன்தக ்கற்றபின், ைாணவர்்க்ளால்
■
■
■
■
■

மாறறுமுன்ற ஆவணம்.
ப்பாருள்,
சி்றபபியல்புகள்
மறறும்
எடுரகாள்கள்
மாறறுச்சீடடு காரசானல, கடனுறுதிச் சீடடு
ஒபபிடு.
காரசானல கீறிவிடல் – வனககள் –
ரமபலழுது்தல் வனககள்
ஆகியவறன்ற புரிநதுக் பகாள்ை இயலும்.
மாறறுமுன்றனம
என்பது
மறு்பயன
ப்பறறு
ஆவணத்ன்த ஒருவர் மறப்றாருவருக்கு மாறறுவது.
ஆவணம் என்ற பசால் எழுத்து வடிவிலாை ஆவணத்தின
மூலம் ஒரு குறிபபிடட ந்பருக்கு உரினமனய ஈடடித் ்தரும்
பசயலாகும். மாறறுமுன்ற ஆவணம் என்பது ஒரு குறிபபிடட
ந்பருக்கு குறிபபிடட ப்தானகனய உரினம வைங்குவதும்
மறறும் ரமபலழுது்தல் அல்லது னகயில் பகாடுப்பது மூலம்
ஒரு ந்பரிடமிருநது மறப்றாரு ந்பருக்கு அ்தன உரினமனய
மாற்ற ஏதுவாை ஆவணம் ஆகும். னகவசம் ஒப்பனடப்பது
அல்லது
ரமபலழு்தப்படுவது
என்ற
பசாறப்றாடர்
இப்பாடத்தின பின ்பகுதிகளில் ப்தளிவாக விைக்கப்படுகி்றது.
மாறறுமுன்ற
ஆவணங்கள்
ப்தாடர்்பாை
சடட
நுணுக்கங்கள் மாறறுமுன்ற ஆவணச்சடடம் 1881-ல்

அத்தியாயம் சுருக்கம்
22.01

ைாறறுமுன்ற ஆவணம் – ப்பாருள், சி்றபபு
இயல்பு்கள்,அனுைாைங்கள்

22.02 ைாறறுமுன்றத்்தன்னை
உரினைைாற்றம்

ைறறும்

22.03 ைாறறுச்சீடடு, ்காவசானை, ்க்டனுறுதிச்சீடடு –
ஒபபீடு்கள்
22.04 ்காவசானை கீறிவிடு்தல்
22.05 வைபைழுது்தல்
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மாற்றுமுறை
ஆவணம்
மறுபயன்
வரையப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டம் வாக்குறுதித் தாள்,
மாற்றுச்சீட்டு மற்றும் காச�ோலை இவைகளை பற்றி
இயம்புகிறது.

மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் எடுக�ோள்கள் (அ)
அனுமானங்கள் Presumptions to Negotiable Instrument

22.01 மாற்றுமுறையாவணம் – ப�ொருள்,
சிறப்பு இயல்புகள், அனுமானங்கள்
Negotiable Instruments – Meaning,
Characteristics, Assumptions

மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் எடுக�ோள்கள் அல்லது
அனுமானங்கள் பின்வருமாறு:
i. ஒவ்வொரு மாற்றுமுறை ஆவணமும் மறுபயன் கருதி
வரையப்பட்டது.

கே.சி. வில்ஸ் என்பவரின் கருத்துப்படி “ஒருவர்
நன்னம்பிக்கையில் மற்றும் மறுபயன் கருதி தான்
யாரிடமிருந்து பெற்றார�ோ அவரின் உரிமையில் பழுது
இருந்தப�ோதிலும் எந்த முறையாவணத்தின் மீதான
உரிமையை
பெறுகிறார�ோ
அந்த
ஆவணமே
மாற்றுமுறை ஆவணம்” ஆகும்.

ii. ஒவ்வொரு மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் அனுமானமும்
ஒப்புக்கொள்வதாகக் கருதப்படுகிறது.
iii. அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் நாளில் அது எழுதப்பட்டது.
iv. அது நியாயமான காலத்திற்குள் முதிர்வுக்கு முன்பாக
ஏற்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.

மாற்றுமுறையாவணத்தின்
சிறப்பு
இயல்புகள்
Characteristics of a Negotiable Instrument
மாற்றித்தரும் தன்மை Transferability

v. மாற்றுமுறையாவணம் அதன் முதிர்வு தேதிக்கு முன்பே
மாற்றப்பட்டதாக க�ொள்ளப்படுகிறது.

க�ொணர்பவரின் ஆவணம் மாற்றுமுறையாவணமாக
இருப்பின் சாதாரணமாக க�ொடுப்பதன் மூலமாகவ�ோ
அல்லது ஆணைக்கு தரவேண்டிய ஆவணமாக இருப்பின்,
மேலெழுதி தரும் மாத்திரத்தில் பெற்றவர் உரிமை
பெறுகிறார்.

vi. மாற்றுமுறையாவணம்
காணாமல்
ப�ோனாலும்
முறைப்படி முத்திரை இடப்படுவதாக கருதப்படுகிறது.
vii. மாற்றுமுறை ஆவணத்தை வைத்துக் க�ொண்டு
இருப்பவர் முறைப்படி உடமை பெற்றவராக (Holder in
Due Course) கருதப்படுகிறார்.

உரிமையாளரின் உரிமை பழுதற்றது Title of the
holder free from all defects

viii. மாற்றுமுறையாவணத்தில்
காணப்படும்
அந்த
வரிசைப்படி
மாற்றுமுறை
ஆவணத்தில்
மேலெழுதப்பட்டது என க�ொக்கியிடப்படவேண்டும்.

மாற்றுமுறையாவணத்தை
நன்னம்பிக்கையில்
மறுபயனுக்கு பெற்றவர் மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் மீது
மிகச்சிறந்த
உரிமையை
பெறுகிறார்.
அதாவது
மாற்றியவரின் உரிமையில் குறைபாடு இருப்பினும்
மாற்றப்பெறுபவர் மிகச்சிறந்த உரிமையை பெறுகிறார். A
என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு சரக்கை விற்கிறார். ‘B’ என்பவர்
வாங்கிய சரக்கிற்கு மாற்றுச் சீட்டு எழுதி தருகிறார். பின்பு
முதிர்வு நாளில் வாங்கிய சரக்கு பழுதாக இருந்தது என்ற
காரணத்தினால் ‘B’ மாற்றுச் சீட்டிற்கு பணம் தர மறுக்கிறார்.
இதற்கிடையில் ‘A’ மாற்றுச் சீட்டை ‘C’ க்கு மாற்றி விடுகிறார்.
இந்நிலையில் மாற்றுச் சீட்டினை வைத்துள்ள ‘C’ ன்
உரிமை தூய்மையானது. அவர் பெயர் முறைப்படி
உடைமையர். எனவே அவர் மாற்றுச் சீட்டிற்காக
பணத்தை, ‘B’யிடம் கேட்டு பெற உரிமை உள்ளவர். ‘A’ ன்
ம�ோசடி அல்லது திருத்திக் கூறுதல் ‘C’யினை பாதிக்காது.

மாற்றப்
பெற்றவரின் வழக்காடும்
Right of the transferee to sue

கருதி

22.02 மாற்றுமுறைத் தன்மை மற்றும்
உரிமைமாற்றும்
தன்மை
Negotiability and Assignability
மாற்றுமுறைத் தன்மை Negtiability

ஒருவர் நன்னம்பிக்கையில் மற்றும் மறுபயன் கருதி
தான் யாரிடமிருந்து பெற்றார�ோ அவரின் உரிமையில்
பழுது இருந்தப�ோதிலும் எந்த முறையாவணத்தின் மீதான
உரிமையை பெறுகிறார�ோ அந்த ஆவணமே மாற்றுமுறை
ஆவணம் ஆகும்.

உரிமைமாற்றும் தன்மை Assignability

உரிமைமாற்றம்
என்ற
ச�ொல்
மாற்றுமுறை
ஆவணங்களான காச�ோலை, மாற்றுசீட்டு, வாக்குறுதித்தாள்
ப�ோன்ற பத்திரங்கள் அல்லாத அசையும் மற்றும் அசையா
ச�ொத்தின்
உரிமையை
மற்றும்
உடைமையை
உரிமையாளர்
வாங்குனர்க்கு
மறுபயன்
பெற்றுக்கொண்டோ அல்லது தானமாகவ�ோ பிறருக்கு
மாற்றித்தரும் செயலைக் குறிக்கும்.

உரிமை

மாற்றுமுறையாவணத்தை
மாற்றப்பெற்றவர்
மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் பெயரில் வசூலிக்க வேண்டிய
கடனை வசூலிக்க தனது ச�ொந்த பெயரில் வழக்கு த�ொடுக்க
உரிமை பெற்றவர்; மாற்றுமுறை ஆவணம் மறுக்கப்பட்ட
தகவலை கடனாளருக்கு வழங்காமலேயே வழக்கு
த�ொடுக்க உரிமைப் பெற்றவர்.
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மாற்றுமுறைத் தன்மைக்கும் உரிமை மாற்றும் தன்மைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்
Difference between Negotiability and Assignability
வ.
எ

மாற்றுமுறைத் தன்மை

உரிமைமாற்றம்

சட்ட முறை
உரிமைமாற்றும்

ஆணை மாற்றுமுறை ஆவணத்தைப்
ப�ொறுத்தவரை
உரிமையை
மேலெழுதித் தருவதன் மூலமாகவ�ோ
அல்லது க�ொணர்பவர் மாற்றுச் சீட்டை
ப�ொறுத்தவரை அதனை வேறு ஒரு
வகையில் ஒப்படைப்பதன் மூலமாகவ�ோ
உரிமை மாற்றம் செய்யமுடியும்.

உரிமை
மாற்றும்
சட்டத்தின்
கீழ்
வரையறுக்கப்பட்ட
சடங்கு
முறைப்படி
உரிமை மாற்ற வேண்டும். அதாவது
பதிவுசெய்தல், முத்திரை ஒட்டுதல், சாட்சி
கைய�ொப்பம் இடல், எழுத்து வடிவம் இருத்தல்,
ப�ோன்ற சட்ட சடங்குகள் நிறைவேற்றி
உரிமைமாற்றம் செய்யவேண்டும்.

அறிவிப்பு

மாற்றுமுறை ஆவணத்தைக் க�ொண்ட உரிமை
மாற்றத்தில்
உரிமைமாற்றம்
நபர் கடனாளியிடமிருந்து பணத்தை பெற்றவர்
கடனாளியிடமிருந்து
செலுத்தி கேட்க தேவையில்லை.
தன்னிடம் கடன் த�ொகையை செலுத்த
அறிவிக்கவேண்டும். உதாரணமாக ஏட்டுக்
கடனை ஒரு நபர் வங்கிக்கு உரிமை
மாற்றம் செய்து தரும்போது தன்னிடம் ஏட்டுக்
கடனாளியை முதிர்வு நாளில் பணத்தை
வங்கியில் கட்ட அறிவுறுத்த வேண்டும்.

3.

உரிமையின்
தன்மை

உரிமைமாற்றத்தை மறுபயன் க�ொடுத்து
நன் நம்பிக்கையுடன் ஆவணம் ஒன்றை
பெறுபவரின் உரிமை, அதனை தன்னிடம்
மாற்றி க�ொடுத்த நபரின் உரிமையை
விட சிறந்த உரிமையாக கருதப்படுகிறது.
மாற்றியவர்
உரிமையில்
குறைபாடு
இருப்பினும்
முறைப்படிவு
உடைய
நபரின் உரிமை மிகச் சிறந்த பழுதற்ற
உரிமையாகக் கருதப்படுகிறது.

4.

மறுபயன்

மாற்றுமுறைத் தன்மையில் மறுபயன் உரிமைமாற்றம் பெற்றவர்
இருப்பதாகக் க�ொள்ளப்படுகிறது.
மெய்ப்பிக்க வேண்டும்.

1.

2.

வேறுபாடுகள்

உரிமை
மாற்றத்தை
ப�ொறுத்தவரை
மாற்றுபவருக்கு எவ்வளவு உரிமை உள்ளத�ோ
அதே அளவு உரிமை மாற்றப்பெறுபவருக்கும்
மாறும். அதாவது மாற்றுபவரின் உரிமையில்
குறைப்பாடு இருப்பின் மாற்றப்பெறுபவரரின்
அதே அளவு குறைபாடுகளையும் அல்லது
பழுதுள்ள உரிமையையும் பெறுகிறார்.

மறுபயனை

ஆணைக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொகையை செலுத்துமாறு
குறிப்பிட்ட ஒருவரை ஆணையிடும் எழுத்தாலாகிய,
விடுப்பவரால் கைய�ொப்பம் இடப்பட்ட நிபந்தனையற்ற
ஆணை
ஆவணமே
மாற்றுச்சீட்டு
என
வரையறுக்கப்படுகிறது.

22.03 மாற்றுச்சீட்டு,
காச�ோலை,
வாக்குறுதித் தாள் – ஒரு ஒப்பீடு
Bills of Exchange, Cheque,
Promissory Note – Comparison
மாற்றுச்சீட்டு வரைவிலக்கணம் Bills of Exchange –
Definition

மாற்றுச்சீட்டின் சிறப்பியல்புகள் Characteristics of a
Bill of Exchange
i. மாற்றுச்சீட்டு எழுத்து வடிவில் இருக்கவேண்டும்.
ii. மாற்றுச்சீட்டில்
“க�ொடுக்க”
இருக்கவேண்டும்.

என்ற

கட்டளை

iii. கட்டளை நிபந்தனையற்றதாக இருக்கவேண்டும்.
iv. மாற்றுச்சீட்டை விடுநர் அல்லது எழுதுபவர் கைய�ொப்பம்
இடவேண்டும்.

மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881ல், பிரிவு 5ன் கீழ்
ஆவணத்தை க�ொணர்பவருக்கோ அல்லது அதில்
குறிப்பிட்டுள்ள
ஒருவருக்கோ
அல்லது
அவரது

v. காலச்சீட்டாயின் (time bill) அதனை விடப் பெறுபவர் ஏற்பு
செய்யவேண்டும்.
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vi. மாற்றுச்சீட்டில் விடப்படும் கட்டளை, பணம் க�ொடுக்குமாறு
பணிக்கின்ற கட்டளையாக இருக்கவேண்டும். அதாவது
பணம் தவிர வேறு ஏதாவது
ப�ொருளையும்
க�ொடுக்கவேண்டும்
என்ற கட்டளை அதில்
இருக்கக்கூடாது.

அதாவது வங்கியில் பணம் பெறுபவர் இன்னென்ன
நிபந்தனை நிறைவேற்றினால் மட்டுமே வங்கி அந்த
காச�ோலையில் பணம் க�ொடுக்கவேண்டும் என
நிபந்தனையுடன் கூடிய கட்டளை இடக்கூடாது அல்லது
இட முடியாது

vii. த�ொகை இவ்வளவு தருக என்பதை திட்டவட்டமாக
தெரிவிக்கவேண்டும்.

iii) கு
 றிப்பிட்ட வங்கியர் மீது வரையப்படுதல் Drawn on a
Specified Banker Only

viii. பணம் யாருக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதைத்
தெளிவாக குறிப்பிடவேண்டும்.

காச�ோலையை ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியர் மீது மட்டுமே
எழுதமுடியும். அதுவும் ஒரு வங்கியின் எந்தக் கிளையில்
வாடிக்கையர் பணம் வைத்துள்ளார�ோ சம்மந்தப்பட்ட
கிளையில் பணம் க�ொடுக்குமாறு எழுதவேண்டும்.
மின்னணு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வங்கி முறை
நடைமுறையில் இருக்கும் இந்நாளிலும் எந்த கிளையில்
வேண்டுமென்றாலும் பணம் பெறமுடியும். ஆனால்
ஆணையிடுவது
ஒரு
குறிப்பிட்ட
வங்கியின்
கிளையைதான்
என்பதை
நினைவில்
க�ொள்ள
வேண்டும்.

ix. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள த�ொகைக்கு
ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வருவாய்

தலை

x. மாற்றுசீட்டுகள் மதிப்பை கேட்டவுடன் க�ொடுக்குமாறு
எழுதமுடியும்.
இதனை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குபின்
பணம் செலுத்துமாறும் வழக்கமாக எழுதப்பபடுகிறது.
ஆனால் கேட்டவுடன் இதை க�ொணர்பவருக்கு இதன்
மதிப்பை செலுத்தும்படி எழுத முடியாது.

காச�ோலை - வரைவிலக்கணம் Cheque – Definition

iv) நிச்சயமான ஒரு த�ொகை A Certain Sum of Money Only

மாற்றுமுறை ஆவணச் சட்டம் 1881ன் பிரிவு 6ன்படி
வெளிப்படையாக கேட்டாலன்றி வேறு எப்போதும் பணம்
தரக்கூடாது என வாடிக்கையளரால் வங்கியின் மீது
எழுதப்படும் மாற்றுச்சீட்டே காச�ோலை எனப்படும்.

வங்கியரை ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொகையை க�ொடுக்கும்
படி ஆணை இடவேண்டும். குறிப்பிட்ட அளவு பிணையம்
வெளியிட ஆணை பிறப்பிக்க முடியாது.
v) பணம் பெறுபவரைத் திட்டவட்டமாக குறிப்பிட வேண்டும்
Payee to be Certain

IFSC Code

Cheque Number

காச�ோலையை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அல்லது
அவரது ஆணை பெற்றவருக்கு தரும்படி எழுதவேண்டும்
அல்லது
க�ொணர்பவர்
காச�ோலை
எனின்
க�ொணர்பவருக்கு பணம் தருமாறு ஆணையிடலாம்.
குறிப்பிட்ட நபர் என்ற ச�ொல்லில் கழகங்கள், உள்ளாட்சி
அமைப்புகள், சங்கங்கள், நிறுமங்கள், நிறுமத்தின்
பிரதிநிதிகள்
ப�ோன்றவர்களுக்கு
தருமாறும்
ஆணையிடலாம்.

MICR Code

காச�ோலையின் இயல்புகள் Features of a Cheque
i) காச�ோலை எழுத்து
Instrument in Writings

வடிவில்

இருக்கவேண்டும்

vi) கேட்டவுடன் தருமாறு எழுதப்படுவது Payee Always on
Demand

காச�ோலை
எழுத்து
வடிவில்
வரையப்பட்டு
இருக்கவேண்டும். ஆனால் சட்டம�ோ அது பென்சிலால்
கூட எழுத தடை விதிக்கவில்லை. என்றாலும் ம�ோசடி
செய்யும் வாய்ப்பைக் கருதி வங்கியாளர்கள் தாங்களே
காச�ோலையை அச்சிட்டு தருகிறார்கள். அச்சிடப்பட்ட
காச�ோலையைத் திருத்துவது கடினம். திருத்தினாலும்
திருத்துபவரை எளிமையாக கண்டுப்பிடிக்க முடியும்.

காச�ோலையை கேட்டவுடன் தருமாறு எழுதப்பட
வேண்டும்.
எப்போது தர வேண்டும் என்ற நாள்
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் கேட்டவுடன் க�ொடுக்க என்ற
கட்டளை தேவையற்றது.
vii) எழுதுபவர் கைய�ொப்பம் Signed by the Drawer
எழுதுபவர் கைய�ொப்பம் இடவேண்டும். வரைபவரின்
கைய�ொப்பம் அவர் ஒவ்வொருமுறை காச�ோலை
விடப்படும் ப�ோதும், வங்கியருக்கு ஐயம் ஏற்படின் அவர்
கணக்கு ஆரம்பித்தப�ொழுது க�ொடுத்திருக்கும் மாதிரி
கைய�ொப்பத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படும்.

ii) நிபந்தனையற்ற ஆணை (Unconditional Orders)
காச�ோலையில் வாடிக்கையாளர் பணம் “க�ொடுக்க”
என கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும். தயவு செய்து என்ற
வார்த்தை இருந்தாலும் காச�ோலை செல்லும். ஆனால்
கட்டளை நிபந்தனைகள் அற்றதாக இருக்கவேண்டும்.
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மாற்றுச் சீட்டு மற்றும் காச�ோலை வேறுபாடுகள்
Difference between a Bill of Exchange and a Cheque
வ.
எண்

வேறுபாடு

மாற்றுச் சீட்டு

காசோலை

1.

வரையப்படுவது மாற்றுச் சீட்டு வங்கி உட்பட ஒரு
குறிப்பிட்ட நபர் மீது வரையப்படுவது

ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியர் மீது வரையப்படுவது.

2.

செலுத்தப்படுவது கேட்டவுடன�ோ அல்லது குறிப்பிட்ட
காலமுதிர்வின் ப�ோத�ோ தருமாறு
எழுதப்படுவது.

எப்போதும் கேட்டவுடனே பணம் க�ொடுக்குமாறு
எழுதப்படுவது.

3.

செல்தன்மை

4.

ஏற்பு

5.

சலுகை நாள்

6.

கேட்டவுடன் க�ொணர்பவருக்கு பணம்
க�ொடு என எழுதப்படும். மாற்றுச்சீட்டு,
ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் பிரிவு 31ன் படி
சட்டவிர�ோதமானது

ஆனால் க�ொண்டுவருபவருக்கு கேட்டவுடன்
க�ொடு என எழுதப்படும் காச�ோலை செல்லும்
தன்மை உடையது.

கால மாற்றுச்சீட்டைப் ப�ொறுத்தவரையில் காச�ோலையை ஏற்பு செய்திட தேவையில்லை.
அதை எழுதப்பெற்றவர் ஏற்கவேண்டும்.
மாற்றுச்சீட்டின் முதிர்வு காலம் முடிந்த
காச�ோலைக்கு பணம் தர வங்கிக்கு சலுகை
நாளிற்கு பின் பணம் தர மூன்று சலுகை நாட்கள் தரப்படுவதில்லை.
நாட்கள் வழங்கப்படுகிறது.

மறுப்பு அறிவிப்பு மாற்றுச்
சீட்டு
மறுக்கப்படும்போது காச�ோலைக்கு பணம் மறுக்கப்படால் வரைந்தவர்
வரைந்தவர்
முன்தரப்பினர்களுக்கு முன்தரப்பினருக்கு
மறுப்பு
அறிவிப்பு
தர
மறுப்பு அறிவிப்பு தரவேண்டும்.
வேண்டியதில்லை.

7.

படிகள்

அந்நிய மாற்றுச் சீட்டு மூன்று படிகள் காச�ோலைக்கு பணம் பெற
தயாரிக்கப்படுகிறது.
வேண்டிய அவசியமில்லை.

8.

வட்டம்

மாற்றுச்சீட்டை வட்டம் செய்து அதன் காச�ோலையை வட்டம் செய்து வங்கி பணம்
முதிர்வு நாளுக்கு முன் பணம் பெற தருவதில்லை. கேட்ட பணத்தை சம்மந்தப்பட்ட
முடியும்
வைப்பு
கணக்கின்
இருப்பிற்கு
உட்பட்டு
வங்கி பணம் தருகிறது. ஆனால் வசூலுக்கு
செலுத்தப்படும் காச�ோலைகளை வட்டம் செய்து
பணம் பெறமுடியும்.

9.

வருவாய்தலை

10.

செலாவணி

11.

கீறல்

12.

பணம் மறுப்பு

13.

படிகள்

எடுக்க

மாற்றுச்சீட்டில் வருவாய்தலை அதன் காச�ோலையில் வருவாய்தலை
மதிப்பிற்க்கு ஏற்ப ஒட்ட வேண்டும்.
ஒட்டவேண்டியதில்லை.
மாற்றுச்சீட்டை எந்நாட்டு
செலாவணியிலும் எழுதலாம்.

காச�ோலையை உள்நாட்டு
மட்டுமே எழுதமுடியும்

மாற்றுச்சீட்டினை கீறலிட முடியாது

காச�ோலையை கீறலிட முடியும்.

மாற்றுச்சீட்டு அவமதிக்கப்படும் ப�ோது மறுக்கப்பட்ட காச�ோலையை
அதனை குறித்தல் (notice) அதாவது தேவையில்லை.
குறித்தல் அதிகாரியிடம் (notary notice)
பதிவு செய்யவேண்டும்.

ப�ொறுப்பிலிருந்து மாற்றுச்சீட்டினை
வைத்திருப்பவர்
விடுவிப்பு
முறையாக
மாற்றுச்சீட்டினை
வரைபவரிடம்
முன்னிலைப்
படுத்தாதப�ோது
வரைபவர்
தன்
ப�ொறுப்பிலிருந்து
விடுபடுகிறார்.
அதாவது பணம் தரும் ப�ொறுப்பிலிருந்து
விடுபடுகிறார்.

செலாவணியில்

பதிவு

செய்யத்

காலதாமதமாக
காச�ோலையை
முறைப்படி
உடையவர் வங்கியில் சமர்ப்பித்தாலும் காச�ோலை
வரைந்தவர்
தன்னுடைய
ப�ொறுப்பிலிருந்த
ப�ோதிலும் விடுவிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக
எழுதப்பட்ட வங்கியரின் தவறுதலால் உரிய
நாளில் பணம் க�ொடுக்காமல் ப�ோனால் மட்டுமே
வரைபவர் ப�ொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்.
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கடனுறுதிச் சீட்டு Promissory Note

3. உறுதிம�ொழி நிபந்தனையற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1884 பிரிவு 4 ன் கீழ் படி
க�ொணர்பவருக்கோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின்
ஆணைப்படிய�ோ
ஒரு
குறிப்பிட்ட
த�ொகையை
நிபந்தனையின்றி
க�ொடுக்குமாறு
எழுதப்பட்ட
உறுதிம�ொழியை தாங்கிய மற்றும் வரைபவரின்
கைய�ொப்பம் இடப்பட்டு எழுதப்பட்ட ஆவணத்தை
கடனுறுதிச் சீட்டு என வரையறுக்கின்றனர்.
1. எ

4. c கால

4. வரைபவர் கைய�ொப்பம் இட்டிருக்கவேண்டும்.
5.	வரைபவரைப்
பற்றிய
இருக்கவேண்டும்.

7. வருவாய்தலை ஒட்டப்பட்டு இருக்கவேண்டும்.

3. ெசlதபட வk

8. இதில் இரண்டு தரப்பினர் மட்டுமே இருப்பார்கள்.

Note No:_______
0002/16/12/2018
18/05/2018
DATE:_______________
Allimuthu and Co.
NAME:______________________________________________________________________
For value received, I or We, the signers, promise to pay to the order of Charter State Bank
90 days from date, the principal sum of _____________________
Rs.15,00,000/=
of Chennai, Tamil Nadu, _____
_________________________________________________________________with
interest from date
Rupees Fifteen Lakh Only__________________________________
8
August 15, 2018
at the rate of _______%
per year, due on __________________.
6. வ

Micheal
Lawrence President
______________________________________

5. அச

9. (வரைபவர்-கடனாளி;

பணம் கடனாளர்)

10.	கடனுறுதிச் சீட்டை க�ொணர்பவருக்கு
கேட்டாலும் தருவதாக எழுதக்கூடாது.

7. mtv நா

______________________________________
Allimuthu
and Co.

தெளிவாக

6.	செலுத்தப்பட
வேண்டிய
த�ொகை
குறிப்பிட்டிருக்கவேண்டும். பணம் பெறுபவர் பற்றிய
குறிப்பு இருக்கவேண்டும்.

2. கடt c ேதt

PROMISSORY NOTE

விவரங்கள்

எப்போது

11.	வாக்குறுதி தருவது பணமாக இருக்கவேண்டும். வேறு
எந்த ப�ொருளையும் தருவதாக எழுதக்கூடாது.

8. வாkt தா

கடனுறுதிச் சீட்டின் சிறப்பியல்புகள் Characteristics
of a Promissory Note

12.	இந்திய
நாட்டில்
எழுதவேண்டும்.

1. இது எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

செலாவணியில்

தருவதாக

13. வங்கி ந�ோட்டு கடனுறுதிச் சீட்டாகாது.

2.	பணம் செலுத்த நிபந்தனை அற்ற உறுதி ம�ொழியை
உள்ளடக்கி இருக்கவேண்டும்.

காச�ோலை மற்றும் கடனுறுதிச் சீட்டு வேறுபாடுகள் Distinction between a Cheque and Promissory note
வ
எண்

வேறுபாடுகளின்
இயல்புகள்

1.

ஆணை

வாடிக்கையர் குறிப்பிட்ட வங்கியின் மீது கடனுறுதிச் சீட்டின் கடனாளி தான் குறிப்பிட்ட
விடுக்கும் ஆணை காச�ோலை.
காலத்தில் பணம் தருவதாக உறுதிம�ொழி
ஏற்கிறார்.

2.

தரப்பினர்

காச�ோலையில்
மூன்று வாக்குறுதி தாளில் இரு தரப்பினர் மட்டுமே
தரப்பினர்கள் உள்ளனர். வரைபவர், இருக்கின்றனர். வரைபவர் மற்றும் பணம்
வரையப்பெற்றவர், பணம் பெறுபவர்.
பெறுபவர்.

3.

வரைபவர்

கடனாளர் (வாடிக்கையாளர்) கடனாளி கடனாளி கடனுறுதிச் சீட்டை வரைகிறார்.
வங்கியின் மீது எழுதும் மாற்றுச்சீட்டு.

4.

ஆவணத்தில்
உள்ளவர்களின்
அடையாளம்

5.

செலுத்துகை

6.

கீறல்

7.

வருவாய் தலை

வருவாய் தலை ஒட்ட வேண்டியதில்லை. வருவாய் தலை ஒட்டுதல் கட்டாயம்.

8.

வட்டஞ்செய்தல்

காச�ோலையை வட்டஞ் செய்ய முடியாது. கடனுறுதிச் சீட்டை வட்டஞ் செய்யலாம்.

9.

சலுகைகாலம்

காச�ோலைக்கு பணம் தர வங்கிக்கு கடனுறுதிச் சீட்டின் முதிர்வு நாளுக்கு பின்
சலுகை காலம் கிடையாது.
மூன்று நாட்களில் கடனாளி பணத்தை
செலுத்த சலுகை காலம் உண்டு.

10.

க�ொணர்பவர்

காச�ோலை க�ொணர்பவருக்கு அல்லது கடனுறுதிச்
சீட்டை
க�ொணர்பவர்
அவரின்
ஆணை
பெற்றவருக்கு கேட்கும்போது தருமாறு எழுத முடியாது.
க�ொடுக்கும்படி எழுதலாம்.

காச�ோலை

கடனுறுதிச் சீட்டு

எழுதுபவரும், எழுதப்பெற்றவரும்
நபராக இருக்கலாம்.

ஒரே எழுதுபவரும், எழுதப்பெற்றவரும்
நபராக இருக்கமுடியாது.

ஒரே

காச�ோலை எப்போதும் வாடிக்கையாளர் கடனாளர் கேட்கும் ப�ோத�ோ அல்லது ஒரு
(கடனாளர்) கேட்கும்போது கடனாளி குறிப்பிட்ட கால முதிர்வின்போத�ோ திருப்பி
வங்கி திருப்பித்தரத்தக்கது.
செலுத்தத்தக்கது.
காச�ோலையை கீறலிடலாம்.

கடனுறுதிச் சீட்டை கீறலிட முடியாது.
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மாற்றுச்சீட்டு மற்றும் கடனுறுதிச் சீட்டு உள்ள வேறுபாடுகள் Difference between Bill of exchange and Promissory Note
வ
எண்

வேறுபாடுகளின்
இயல்புகள்

1.

உறுதிம�ொழி
தன்மை

2.

தரப்பினர்

மாற்றுச்
சீட்டில்
மூன்று
நபர்கள் கடனுறுதிச் சீட்டில் இரண்டு தரப்பினர்
இருப்பார்கள்.
வரைபவர், மட்டுமே இருப்பர். வரைபவர் மற்றும்
வரையப்பெற்றவர், பணம் பெறுபவர்.
பணம் பெறுபவர்.

3.

வரைபவர்

கடனாளர் மாற்றுச் சீட்டை வரைகிறார்

4.

தரப்பினர்
அடையாளம்

எழுதுபவரும், பணம் பெறுபவரும் ஒரே கடனுறுதிச் சீட்டை வரைபவரே பணம்
நபராக இருக்கலாம்.
பெறுபவராக இருக்க முடியாது.

5.

ப�ொறுப்பாக்கப்படும்
வரிசை

மாற்றுச் சீட்டை எழுதியவரின் ப�ொறுப்பு கடனுறுதிச் சீட்டை எழுதியவரின் ப�ொறுப்பு
இரண்டாம்
பட்சமானது.
அதாவது முதன்மையானது.
மாற்றுச் சீட்டை ஏற்றவர் பணம் தராமல்
மறுக்கும்போது மட்டுமே வரைபவரின்
ப�ொறுப்பு எழும்.

6.

க�ொணர்பவர்
பத்திரம்

மாற்றுச்
சீட்டை
க�ொணர்பவருக்கு கடனுறுதிச் சீட்டை க�ொணர்பவருக்கு
க�ொடுக்கும்படி வரையலாம்.
தருவதாக வரையச் சட்டம் தடை செய்கிறது.

7.

ஏற்பு

8.

படிகள்

9.

நிபந்தனைக்கு
உட்படுதல்

10.

அவமதிப்பு அறிவிப்பு

மாற்றுச்சீட்டு
மாற்றுச் சீட்டு ஒரு
முறையாவணம்.

மாற்றுச்சீட்டை
ஏற்கப்பட வேண்டும்.

கடனுறுதிச் சீட்டு

நிபந்தனையற்ற கடனுறுதிச் சீட்டு ஒரு நிபந்தனை அற்ற
பணம் தருவதற்கான கடன் உறுதிம�ொழிப்
பத்திரம்.

எழுதப்பெற்றவரால் கடனுறுதிச்
சீட்டை
கடனாளியே
எழுதுவதால் அதனை ஏற்க அவசியமில்லை

அயல்நாட்டு மாற்றுச் சீட்டுகள்
படிகளில் வரையப்படுகிறது.
மாற்றுச்
சீட்டினை
உட்படுத்தி எழுதலாம்.



க



பவ

ெப

cறp ம தைடy

ய

t

இ

ல
n
மா

k

வ

மட்டுமே

மாற்றுச்
சீட்டுக்கு
பணம்
செலுத்த கடனுறுதிச்
சீட்டு
மறுக்கப்பட்டால்
கடனாளி
தவறும்போது
முறைப்படி அவமதிப்பு அறிவிப்பு தேவையில்லை.
உடையவர்
மேலெழுதியவர்களுக்கு
அல்லது
வரைந்தவருக்கு,
மாற்றுச்
சீட்டு
அவமதிக்கப்பட்ட
செய்தியை
அறிவிக்கவேண்டும்.
ஒரு காச�ோலையின் இடதுபுற உச்சியில் இரண்டு
சாய்ந்த இணைக�ோடுகளிட்டு அவற்றின் நடுவே அண்டு
கம்பெனி
அல்லது
மாற்றுமுறைத்தன்மை
என்ற
ச�ொற்களை எழுதுவது அல்லது எதுவும் எழுதாமல்
சாய்கோடுகள் மட்டும் வரைவது கீறலிடல் என்று பெயர்.

ெபாt kறlட மாtr

அ

மூன்று கடனுறுதிச் சீட்டு ஒரு படியில்
எழுதப்படுகிறது.

நிபந்தனைக்கு கடனுறுதிச் சீட்டை அப்படி எழுதமுடியாது.

22.04 காச�ோலை கீறலிடுதல் Crossing
of Cheques
ெப

கடனாளி கடனுறுதிச் சீட்டை வரைகிறார்.
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கீறலிடுதல் Crossing

ஒரு காச�ோலையின் முன்புறம் இரண்டு சாய்ந்த
இணைக�ோடுகளிட்டு அவற்றின் நடுவில் அண்டு
கம்பெனி (and company or & Co) அல்லது மாற்றுமுறை
தன்மை இல்லை (not negotiable) என்று ச�ொற்களை
எழுதுவது அல்லது ஒன்றும் எழுதாமல் வெறும் சாய்ந்த
இணைக�ோடுகள்
இரண்டு
இடுவது
கீறலிடல்
எனப்படுகிறது.
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கீறிலிடலின் வகைகள் Types of Crossing


ப�ொதுக் கீறிவிடல்



சிறப்பு கீறிவிடல்

‘பெறுதற்குரியரின் கணக்கு’ (Account payee) என்ற
ச�ொற்களுடன் கீறலிடப்படும் காச�ோலையை வசூலிக்கும்
வங்கியர், பெறுவதற்குரியவர் என்று காச�ோலையில்
குறிப்பிட்டவருக்கே வசூலிக்க வேண்டும்.

ப�ொதுக் கீறலிடல் General crossing

சிறப்புக் கீறலிடலின் முக்கியத்துவம்

1881ம் ஆண்டு இந்திய மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம்
பிரிவு 123 பின்வருமாறு ப�ொதுக்கீறலிடலை வரையறை
செய்கிறது. “இரு இணையான சாய்கோடுகளை மட்டும�ோ
அல்லது இரண்டு இணையான சாய் க�ோடுகளினிடையே
அண்டு கம்பெனி என்னும் ச�ொற்களைய�ோ அல்லது
அவற்றின்
சுருக்கத்தைய�ோ
க�ொண்டுள்ள
மாற்றுத்தன்மை அற்றது (Not Negoitable) என்ற
ச�ொல்லுடன�ோ அன்றித் தனித்தோ காச�ோலையில்
சேர்த்தால் அச்சேர்க்கை கீறல் என்று க�ொள்ளப்படும்.
அக்காச�ோலை ப�ொதுக் கீறலிடப்பட்டதாகக் க�ொள்ளப்படும்.

இக்கீறலிடல்
காச�ோலையின்
பாதுகாப்பை
உயர்த்துகிறது. எந்த வங்கியில் ஒருவர் கணக்கு
வைத்துள்ளார�ோ அந்த வங்கியின் பெயர் கீறலிடலில்
குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே ம�ோசடியாகப் பணம் பெறுவது
மிகக்கடினம்.

மாற்றுத்தன்மை
அற்ற
கீறலிடல்
அல்லது
செலாவணித் தன்மை அற்ற கீறலிடல் Not Negotiable
Crossing

சிறப்புக் கீறலின் ஒரு வகையே மாற்றுத்தன்மை
அற்ற கீறலாகும். இக்கீறலிடலின் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து
இன்னொருவருக்கு உரிமை மாற்றம் (Transferability)
செய்யப்படுவது தடைபடுவது இல்லை.
ஆனால்
இக்காச�ோலையை வைத்திருப்பவர் தான் எவரிடமிருந்து
பெற்றார�ோ அவருக்கு எந்த அளவு உரிமை உள்ளத�ோ
அந்தளவு உரிமைத்தான் பெறமுடியும். எனவே உரிமை
மாற்றம்
செய்தவர்
குறைபாடுள்ள
உரிமை
க�ொண்டிருந்தாரானால்,
உரிமை
மாற்றம்
செய்யப்பட்டவருக்கும் குறைபாடுள்ள உரிமை தான்
உண்டு. இதனால் அறிய வேண்டுவது மாற்றுத் தன்மை
அற்ற கீறலுடன் புழங்கும் காச�ோலை பெறுவ�ோர்,
அதனை மாற்றிக் க�ொடுப்பவர் சரியான உரிமை
பெற்றவரா என்று ஆராய வேண்டும் என்பதேயாகும்.
இதனால் காச�ோலை அதன் சிறப்பியல்பான செலாவணித்
தன்மையை இழந்துவிடுகிறது.

ப�ொதுக் கீறலிடலின் சிறப்பியல்புகள் Significance of
General Crossing

ப�ொதுக்கீறலிடலில்
இரண்டு
சாய்ந்த
இணைக்கோடுகள் அவசியம் இருக்கவேண்டும். ‘X’
ப�ோன்ற குறிகள் கீறலாகாது.
இணைக்கோடுகள்
காச�ோலையின் முகப்பில் இடப்பட்டிருக்கவேண்டும்.
இணைக்கோடுகள் இடையே அண்டு கம்பெனி அல்லது
அதன் சுருக்கம் அல்லது மாற்றுத்தன்மை அற்றது அல்லது
பெறுபவர் கணக்கு ப�ோன்ற ச�ொற்கள் இருக்கலாம்.
ஆனால் க�ோடுகள் இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை.
காச�ோலையின் த�ொகையைப் பெறும் வங்கியின் பெயர்
தெரியாத நிலையில் இச்சொற்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
ப�ொதுக் கீறலிடப்பட்ட காச�ோலைக்கான பணத்தை ஒரு
வங்கியின் வாயிலாகவே பெறமுடியும்.
செலுத்தும்
வங்கியர்
மற்றொரு
வங்கியர்
மூலமாகத்தான்
ப�ொதுக்கீறலிட்ட
காச�ோலைக்கான
பணத்தை
வழங்குவார். ப�ொதுக் கீறலிடப்பட்ட காச�ோலைக்கான
பணத்தைப் பெறுவ�ோர் (payee) நேரடியாகப் பெற
முடியாது. இதனால் ம�ோசடி தவிர்க்கப்படுகின்றது.

பெறுபவர் கணக்குக் கீறல் Account Payee Crossing

“பெறுவதற்குரியவர்” என்னும் ச�ொற்களை ஒரு
ப�ொதுக் கீறலிடலில�ோ அல்லது சிறப்புக் கீறலிடலில�ோ
சேர்க்கலாம். இச்சொற்களை ஒரு ப�ொதுக்கீறலிடலில்
சேர்த்தோமேயானால் அக்காச�ோலையின் த�ொகை ஒரு
வங்கிக்கு மட்டும் செலுத்தப்படும். ஒரு சிறப்புக் கீறலுடன்
இச்சொற்கள்
சேர்க்கப்பட்டால்,
அக்காச�ோலையில்
த�ொகையானது
கீறலிடலில்
பெயரிடப்பட்டிருக்கும்
வங்கிக்கு
மட்டுமே
செலுத்தப்படவேண்டும்
பெறுவதற்குரியவர்
கணக்கில்
மட்டும்
என்று
குறிப்பிடப்பட்ட காச�ோலைகளை வசூலிக்கும் வங்கியர்
பெறுவதற்குரியவர் கணக்கில் மட்டுமே வசூலித்து வரவு
வைக்கவேண்டும்.
இக்காச�ோலைகளை வேறு
எவருக்கும் மாற்றிக் க�ொடுக்க உரிமை கிடையாது.
இக்காச�ோலைக்கான
த�ொகையை
வேறுயார்
கணக்கிலாவது வசூலிக்கும் எவருக்கும் மாற்றிக்
க�ொடுக்க உரிமை கிடையாது. இக்காச�ோலைக்கான
த�ொகையை வேறுயார் கணக்கிலாவது வசூலிக்கும்
வங்கியர்
வரவு
வைத்தால்,
சட்ட
முறையாக
அவருக்குகிட்டும் பாதுகாப்பை அவர் இழந்துவிடுவார்.

சிறப்புக் கீறலிடல் Special Crossing

வரைவிலக்கணம் : ஒரு வங்கியின் பெயரை
செலாவணித் தன்மையற்றது என்று ச�ொல்லுடன�ோ
அல்லது தனித்தோ ஒரு காச�ோலையின் குறுக்கே
சேர்த்தால் அது சிறப்புக்கீறல் எனப்படும். அக்காச�ோலை
அந்த வங்கியரின் பெயரில் சிறப்புக் கீறலிடப்பட்டதாகக்
க�ொள்ளப்படும் என்று 1881ம் ஆண்டு மாற்றுமுறை
ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 124 வரைவிலக்கணம் வகுக்கிறது.

சிறப்புக்கீறலின் இயல்புகள் Significance of Special
Crossing
காச�ோலையின் முகப்பில் எந்த வங்கியருக்குப் பணம்
செலுத்த வேண்டும் என்று அவசியமாகக் குறிப்பிட
வேண்டும். சிறப்புக் கீறலிற்கு இணைக்கோடுகள் இருக்க
வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிறப்புக் கீறலிடலில் எந்த
வங்கியரின் பெயர் காணப்படுகிறத�ோ, அவருக்கு மட்டுமே
அக்காச�ோலையில் எழுதப்பட்ட த�ொகை செலுத்தப்படும்.
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காச�ோலையின் கீறல் அழிக்கப்பட்ட நிலையில்
பணம் செலுத்தப் பெறுபவரின் நிலை Payee’s
Position when Crossing is obliterated

செல்தகு மேலெழுத்தின் இயல்புகள் Requistes of
valid endorsement
ஆவணத்தின் முகப்பில் மேலெழுத வேண்டும்.
மையில் எழுதுவதே நல்லது;

கீறலிடல் காச�ோலையின் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

ஆனால் ம�ோசடி நபர் அந்த கீறலை மிகத் திறமையுடன்
அதை

கண்டுபிடிக்காத

வண்ணம்

i. பென்சிலால் அதை அழித்துத் திருத்த ஏதுவாகும்.
இதனால் ம�ோசடி ஏதும் நடைபெறலாம்.

அதனை

காச�ோலையில் இருந்து அழித்து விட்டாலும் பணம்
செலுத்தும் வங்கிக்கு எந்த

ii. மேலெழுதுபவர் தாம் இயல்பாக கைய�ொப்பம் இடுவது
ப�ோன்றே மேலெழுத வேண்டும். உதாரணமாக ‘திரு.’,
’அவர்கள்’ ப�ோன்ற மரியாதை ப�ோன்ற மரியாதை
ம�ொழிகளை சேர்க்க கூடாது.

ஐயமும் எழா வண்ணம்

அதற்குரிய பணத்தை நன்நம்பிக்கையில்

செலுத்தி

இருப்பின், பணம் செலுத்தும் வங்கி அதனால் ஏற்படும்

இழப்பிற்து ப�ொறுப்பாக மாட்டார். பணம் செலுத்தப்படும்

iii. மேலெழுத்தில்
பெயர்
எழுதப்பட்டபடியேதான்
கைய�ொப்பபமும் இருக்கவேண்டும். பெயர் தவறாக
எழுதியிருப்பின், கையெழுத்தும் அத்தவறான எழுத்துக்
க�ொண்டதாக இருத்தல்வேண்டும்.

நபர�ோ அதனால் ஏற்படும் இழப்பை ஏற்க வேண்டும்.
இதற்கு செலுத்தும் வங்கியர் தான் முயைப்படி அந்த கீறல்

அழிக்கப்பட்ட காச�ோலைக்கு பணம் அளித்தேன் என
மெய்ப்பிக்க வேண்டும்.

(உ.ம்) எழுதப்பட்டது ராமசாமி சரியான முறை இராமசாமி
இருப்பினும், ராமசாமி என்றே கையெழுத்திட வேண்டும்.

22.05 மேலெழுதுதல் Endorsements
மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 15 மேலெழுத்து

iv. ஆவணத்தின் முழுமதிப்பிற்கும் மேலெழுதப்படல்
வேண்டும். மதிப்பின் ஒரு பகுதிக்கு மேலெழுத்து
செய்யப்பட்டிருப்பின் அது செல்லாது.
ஆனால்
ஆவணத்தின் த�ொகையில் ஒரு பகுதி முன்பே
செலுத்தப்பட்டு இருப்பின், எஞ்சிய த�ொகைக்கு
மேலெழுத்திடலாம்.

என்பதற்கு பின்வருமாறு இலக்கணம் தருகிறது.

“மாற்று முறையாவணத்தை எழுதியவர் அல்லது

உடையவர் ஆவண மாற்று செய்ய வேண்டி, எழுதியவர்
என்ற நிலையில் அதன் முன்புறம�ோ அல்லது பின்புறம�ோ

அத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தாளில�ோ கைய�ொப்பம்
இடுதலை மேலெழுதல் என்பர்.
சுருங்கக்கூறின்,

ஒரு

v. எழுதப்படிக்கத் தெரியாதவர்கள் தமது இடக்கை
பெருவிரல் குறி இட்டால் ப�ோதுமானது. அவர் இட்ட
பெருவிரல் குறியை ஒருவர் சான்று கூறல்வேண்டும்.
உறுதி கூறுபவர் முழுமுகவரியைத் தெரிவித்தல்
அவசியம்.

முறையாவணத்தை

எழுதியவர�ோ அல்லது உடையவர�ோ அதன் முகப்பில்
அல்லது அந்த முறை ஆவணத்தின் பின்புறத்தின், அதன்

மீதுள்ள உரிமை மாற்ற ந�ோக்கத்திற்காக கைய�ொப்பம்
இடுதல் மேலெழுத்து எனப்படும்.

ப�ோதவில்லை என்றால், மேலும் மேலெழுத்துச் செய்ய

vi. மாற்றுமுறை ஆவணத்தில் மேலெழுத்திட ப�ோதிய
இடம் இல்லையானால், ஒரு சிறு ஒட்டுத்தாளை
ஆவணத்துடன் சேர்த்து அதில் மேலெழுத்து இடலாம்.

(Allonge)

செய்பவர்

vii. மேலெழுத்து ஆவணத்தில் உள்ள வரிசைப்படி
மேலெழுதப்பட்டதாக க�ொள்ளப்படுகிறது.

அவர்

viii. பெரிய எழுத்தில் கைய�ொப்பம் இடுவது முறையான
மேலெழுத்து ஆகாது. (Signing in block letters).

மாற்றுமுறையாவணத்தில்

மேலெழுத்திட இடம்

ஒரு தாளைப் பயன்படுத்தலாம்.
எனப்படும்.

மேலெழுதுபவர்

முறையாவணம்
மேலெழுதப்

என்றும்

அத்தாள் ‘ஒட்டுத்தாள்’

ஆவணமாற்றம்
(endorser),

மேலெழுதப்படுகிறத�ோ

பெறுநர்

அழைக்கப்பெறுகின்றனர்.

(endorsee)

யாருக்காக
எனவும்
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மேலெழுத்தின் வகைகள் Kinds of Endorsements
மேலெழுத்தின்
வகைகள்

ப�ொருள்

மாதிரி

1. வெற்று
மேலெழுத்து
(Blank
Endorsement )

மேலெழுதுபவர் மேலெழுத்து யாருக்ககாக செய்யப்படுகிறத�ோ (பல்லவன் கைய�ொப்பம்)
அவர் பெயரைக் குறிப்பிடாமல் தமது கைய�ொப்பத்தை மட்டும்
இட்டு மற்றவரிடம் தந்து விடுதல் வெற்று மேலெழுத்தாகும்.

2. சிறப்பு
மேலெழுத்து
(Special
Endorsement)

மேலெழுதுபவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கோ அல்லது அவரது பாரிக்குச் செலுத்துக
ஆணை பெற்றவருக்கோ செலுத்தும்படி கட்டளை எழுதித் தமது பல்லவன் (கைய�ொப்பம்)
கைய�ொப்பத்தை இடுதல் சிறப்பு மேலெழுத்து என் பெயர். முதல்
வகையான உதாரணத்தில், பல்லவன் கீழ்க்குறிப்பிட்டவாறு
எழுதித் தனது கைய�ொப்பத்தை இட்டால் அது சிறப்பு மேலெழுத்து
எனப்படுகிறது.

உதாரணமாக: பல்லவன் என்பவருக்கு ஒரு காச�ோலை
வரையப்படுகிறது எனப் க�ொள்வோம். இக்காச�ோலையைப்
பல்லவன், பாரி என்பவருக்கு மாற்றித்தர விழைகிறார்
என்றால், பல்லவன் பாரியின் பெயரைக் குறிப்பிடாமல், தனது
கைய�ொப்பத்தை மட்டும் காச�ோலையின் பின்புறம் இடுவார்.
கீழ்க்குறிப்பிட்டபடி கைய�ொப்பம் இருக்கும்.
இம்முறையில்
செய்யப்படும்
மேலெழுத்து
ஆணைக்
காச�ோலையை (order cheque) க�ொணர்வர் காச�ோலையாக
மாற்றிவிடுகிறது. எனவே இவ்வாறு வெற்று மேலெழுத்திடப்பட்ட
காச�ோலையை பெறுபவர் தானும் கைய�ொப்பம் இடாமல்
யாரிடம் வேண்டுமானாலும் மாற்றித் தரலாம் அல்லது வங்கியில்
செலுத்திப் பணம் பெறலாம்.

ஒரு வெற்று மேலெழுத்தைச் சிறப்பு மேலெழுத்தாக மாற்றிக்
க�ொள்ளலாம்.
வெற்று மேலெழுத்திடப்பட்ட ஆவணத்தை
உடையவர் தனது கைய�ொப்பத்தை இடாமல், தனக்கு அல்லது
வேறு நபருக்குச் செலுத்த வேண்டும் என்று மேலெழுதுபவரின்
கைய�ொப்பத்திற்கு மேல் எழுதி, ஒரு வெற்று மேலெழுத்தைச்
சிறப்பு மேலெழுத்தாக மாற்றிக் க�ொள்ளலாம்.
3. நிபந்தனைக்குட்பட்ட
மேலெழுத்து
(Conditional
Endorsement)

மேலெழுதுபவர் பணம் பெற வேண்டிய மேலெழுதப்பட்டவரின்
உரிமையை
ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தவும் இயலும்
காச�ோலை என்பது ஒரு நிபந்தனையற்ற ஆவணமாகும்.
எனினும் மேலெழுதுபவர், மேலெழுதப் பெறுநர் பணம்
பெறும் உரிமையை ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி நடந்தால்தான்
பெறமுடியும் என்று நிபந்தனை விதித்து மேலெழுத்திடல்
‘நிபந்தனை மேலெழுத்து’ எனப்படும், எடுத்துக்காட்டாக
இங்கு பாரி 3 மாதத்திற்குள் திரும்பி வரவேண்டும் என்ற
நிபந்தனை நிறைவேறினால்தான், அந்த ஆவணத்தின் மீது
பணம் பெறும் உரிமை க�ொண்டவராவார்.

பாரி டெல்லியிலிருந்து 3 மாத
காலத்திற்குள் திரும்பிவிட்டால்
பணம் செலுத்துக”.
பல்லவன் (கைய�ொப்பம்)

4. வரையறு
மேலெழுத்து
(Restrictive
Endorsement)

மேலெழுத்து ஆவணத்தை மேலும்
ஆவணமாற்றம் செய்யாமல் தவிர்க்க செய்யப்படும் மேலெழுத்து
‘வரையறு மேலெழுத்து’ எனப்படும்.
மாறனுக்கு மட்டும் செலுத்துக என்று குறிப்பிடுவதன்
மூலம், மேலும் மேலெழுத்து செய்வது வரையறுக்கப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு : (i) மாறனுக்கு
மட்டும்
செலுத்துக.
(ii)
என்
உபய�ோகத்திற்காக
மாறனுக்கு க�ொடுக்கவும்.
அருவி
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5. ப�ொறுப்பு தவிர்
மேலெழுத்து
(Sans recourse
endorsement)

இந்திய மாற்றுமுறை ஆவணச் சட்டம் 52 ஆவது
பிரிவின்படி “மேலெழுதுபவர் ஆவணத்தின் மீது எழுதப்படும்
வெளிப்படையான வார்த்தைகளால் தனது ப�ொறுப்பினைத்
தவிர்த்துவிடுதலுக்கு ‘ப�ொறுப்புதவிர் மேலெழுத்து’ என்று
பெயர். சாதாரணமாக, ஓர் மாற்றுச் சீட்டு அவமதிக்கப்பட்டால்,
மேலெழுதியவர் அவ்வாவணத்தில் உள்ள பிற நபர்கட்குப்
ப�ொறுப்பாவார்.
ஆனால் அவ்வாவணம்
மறுக்கப்பட்டால்,
பிற நபர்கள் தன்னை நாடி அவ்வாவணம் பணத்தைச்
செலுத்தக் கூறக் கூடாது என்று தனது ப�ொறுப்பைத் தவிர்க்கும்
மேலெழுத்தே இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

“அண்ணாமலைக்கு அல்லது
அவரது ஆணை பெற்றவருக்கு
என் ப�ொறுப்பு இல்லாமல்
க�ொடுக்கவும்”.
இளவழகன்
சுந்தருக்கு
அவரது ச�ொந்தப் ப�ொறுப்பில்
க�ொடுக்கவும்”.

6. கடமைதவிர்
மேலெழுத்து
அல்லது
உரிமைதவிர்
மேலெழுத்து
(Facultative
Endorsement)

ஒரு ஆவணம் மதிப்பு மறுக்கப்படுமானால், அவ் ஆவணத்தை ஹேமகுமார் அவரது ஆணை
மேலெழுதியவரைப் ப�ொறுப்பாக்க, அம்முறையாவணத்தை பெற்றவருக்குக் க�ொடுக்கவும்,
உடையவர், மதிப்பு மறுப்பு அறிவிப்பினைத் (Notice of dishonor) அவமதிப்பு
அறிவிப்பு
தேவையில்லை”.
ஜெயா
தரவேண்டியது அவரது கடமை ஆகும். இப்படிப்பட்ட ஒரு

7. பகுதி
மேலெழுத்து
(Partial
Endorsement)

மாற்றுமுறை ஆவணத்தில் உள்ள மேலெழுத்து அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள த�ொகையில் ஒரு பகுதியை மட்டும்
மாற்றுமாறு மேலெழுதப்பட்டால் அதற்கு பகுதி மேலெழுத்து
எனப்படும். பகுதி மேலெழுத்து மாற்றுமுறைத் தன்மை

அறிவிப்பைப் பெறுவது மேலெழுதப்பட்டவரின் உரிமை ஆகும்.
இவ்வுரிமையை மேலெழுதியவர் வெளிப்படையாக விட்டுக்
க�ொடுத்துவிடலாம்.

சஞ்சய்
அல்லது
அவரது
ஆணை
பெற்றவருக்கு
எழுதப்பட்ட
மாற்றுச்சீட்டின்
த�ொகையான ரூ. 1000 தில்
ரூ, 300 பகுதி செலுத்தப்பட்ட
இருப்பினும் ஒரு மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் த�ொகையில் நிலையில், எஞ்சியுள்ள ரூ, 700
பகுதியை செலுத்தப்பட்டிருப்பின் மீதமுள்ள த�ொகைக்கு க்கு பகுதி மேலெழுத்து செய்து
மேலெழுத்திட்டு மாற்றிக் க�ொள்ள முடியும்.
அதனை வேறு யாருக்கும்
மாற்றித்தரலாம். இப்படி பகுதி
செலுத்தப்பட்ட
விவரத்தை
அந்த
மாற்றுச்சீட்டில்
கு றி ப் பி ட ப ்ப ட் டி ரு க்க
வேண்டும். மாறாக ரூ. 1000
முழுவதும் செலுத்தப்படா இந்த
மாற்றுமுறை
ஆவணத்தை
பகுதியான ரூ. 700 மட்டும்
பகுதி மேலெழுதி பிறருக்கு
மாற்றித்தர முடியாது.
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மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் வகைகள்

மாற்றுமுறை
ஆவணம்

ப�ொருள்

உதாரணம்

i) க�ொணர்பவர் ஆவணம்

கடனுறுதிச் சீட்டு, மாற்றுச் சீட்டு அல்லது
காச�ோலையை கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள
நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு வரைதலை
க�ொணர்பவர் ஆவணம் எனப் பெயரிடலாம்.
i) வெளிப்படையாக க�ொணர்பவருக்கு
தருதல் என எழுதவேண்டும்.
ii) முதலும் அல்லது கடைசியுமாக உள்ள
மேலெழுத்து பெற்று மேலெழுத்தாக
இருக்கவேண்டும்.
காச�ோலை மட்டுமே க�ொணர்பவர்
பத்திரமாக வரைபவரும் மாற்றுச்சீட்டு
அல்லது கடனுறுதிச் சீட்டு இவற்றை பெற்று
மேலெழுத்து கீறுவதன் மூலம் க�ொணர்பவர்
பத்திரமாக மாற்றலாம்,

R அல்லது க�ொணர்பவருக்கு தருக.

ii) ஆணை ஆவணம்

கடனுறுதிச்சீட்டு, மாற்றுச் சீட்டு அல்லது
காச�ோலை இன்னாரின் கட்டளை
பெற்றவருக்கு தருக என எழுதுவது
ஆணையிட்ட ஆவணமாகும்.

‘R’க்கு அல்லது அவரது ஆணைக்கு
க�ொடுக்க.

iii) உள்நாட்டு ஆவணம்

கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு
ஒரு ஆவணம் உள்நாட்டு ஆவணமாகிறது.
i) இந்தியாவில் வரையப்பட்டது,
ii) இந்தியாவில் செலுத்தப்பட்டது.
iii) இந்திய குடிமகனின் பெயரில்
வரையப்பட்டது.

i) மாற்றுச்சீட்டு தில்லியில் உள்ள
நபரால் வரையப்பட்டு இலண்டனில்
செலுத்தப்படும்.
ii) தில்லியில் உள்ள நபரால்
வரையப்பட்ட மாற்றுச்சீட்டு ஆக்ராவில்
உள்ள நபரால் ஏற்கப்பட்டு ஆக்ராவில்
செலுத்தும்படி வரையவேண்டும்.

iv) வெளிநாட்டு ஆவணம்

உள்நாட்டு ஆவணமாக இல்லாத எந்த
ஆவணமும் வெளிநாட்டு ஆவணம் ஆகும்.
i) வெளிநாட்டு வரையப்பட்ட ஆவணம்.
ii) வெளிநாட்டில் பணம் க�ொடுத்ததற்கான
ஆவணம்.
iii) வெளிநாட்டு நபரின் பெயரில்
வரையப்பட்டது.

இலண்டனில் உள்ள வியபாரங்கள்
மீது சென்னையில் உள்ள நபரால்
வரையப்பட்டு இலண்டனில்
ஏற்கப்பட்டு அங்கே பணம்
செலுத்தப்படுகிற இலண்டனில்
உள்ள வணிகர் சென்னையில்
உள்ள வணிகர் மீது மாற்றுச்சீட்டு
வரைந்து சென்னையில்
ஏற்கப்பட்டு சென்னையில் பணம்
செலுத்தப்படுகிறது.

v) தெளிவில்லா ஆவணம்

A என்ற முதல்வர் மீது அவரது
முதல்வர் ‘B’ தனது அதிகாரத்திற்கு
எழுதிய ஆவணம் கடனுறுதிச் சீட்டா அல்லது
உட்பட்டு வரையப்பட்ட பத்திரம்
மாற்றுச் சீட்டா என்று அறியமுடியாத ஆவணம்
‘A’ என்பவர் ‘B’ என்ற கற்பனை நபர்
தெளிவில்லா ஆவணம்
மீது மாற்றுச்சீட்டு வரைந்து அதனை ‘C’
என்பவருக்கு மாற்றித்தருவது

215

12th Commerce Tamil Unit 8 16-03-2019.indd 215

27-03-2019 23:31:26

‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு பணம்
எவ்வளவு என எழுதாமல் தரும்
ஏத�ோ ஒரு விதத்தில் த�ொக்கிநிற்கும் ஆவணம் காச�ோலை வருவாய்தலை ஒட்டாமல்
முழுமை பெறாத ஆவணம்.
‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு
கடனுறுதிச் சீட்டு எழுதிதருவது
(த�ொகை குறிப்பிடலாம்)

vi) முழுமைபெறாத
ஆவணம்

எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பணம்
செலுத்துமாறு வரையப்படும் ஆவணம்.

இன்றிலிருந்து 3 மாதம் கழித்து
க�ோவலனுக்கு பணம் தருவதாக
வாக்குறுதி தருகிறார்.
வர்ஷா என்பவரும் ரூ.300/ஜனவரி 2019 தருகிறேன்.

viii) பணவசதி மாற்றுச்சீட்டு

மாற்றுச்சீட்டு பிறகு ஒருவருக்கு
உதவும் ந�ோக்குடன் மறுபயன் இன்றி
வரையப்படுவது.

‘A’ என்பவருக்கு அவசரமாக பணம்
தேவைப்பட்டதால் தன்னுடைய
நண்பர் கூறிய நெருக்கமான ஒரு
நபர் ‘B’ என வைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
அவர் மீது மாற்றுச்சீட்டு வரைந்து
தனது வங்கியில் வட்டஞ் செய்து பணம்
பெறுவார். முதல் நாளில் ‘B’க்கு பணம்
அனுப்பி ப�ொறுப்பை ஏற்பார்.

ix) ஆவண மாற்றுச் சீட்டு

சிலவகை ஆவணங்கள் சட்டம், பணி, மரபு,
லாரி ரசீது, இரயில் ரசீது, கப்பல் ரசீது
பழக்க வழக்கம் அடிப்படையில் மாற்றுச்சீட்டாக
அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

x) தூய மாற்றுச் சீட்டு

சரக்குரிமை அதாவது இரயில் ரசீது, கப்பல்
ரசீது ஆவணத்தை இணைக்காமல்
வரையப்படும் மாற்றுச்சீட்டு.

vii) நேர ஆவணம்

ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம் 1934
மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம்1881, ரிசர்வ்
ªîK»ñ£?
வங்கிச் சட்டம் 1934ன் பிரிவு 31 மற்றும்
32ற்கு ப�ொருந்தாது. பிரிவு 31 ரிசர்வ் வங்கியின்
சட்டம் அரசிற்கு மட்டுமே நாட்டின் செலாவணியை
வெளியிடும் அதிகாரத்தை வழங்குகிறது. அதாவது
அரசின் ரிசர்வ் வங்கி, பதிலாளாக (Representation)
செலாவணியையும் மத்திய அரசு காசுகளையும்
வெளியிட முடியும்.
அதாவது எவர் ஒருவரும் ரிசர்வ் வங்கி தவிர
க�ொணர்பவர் எப்போது கேட்டாலும் க�ொடுக்கிறேன்
என்ற வாக்குறுதித் தாளை எழுத முடியாது. அப்படி
எழுதினால் அது செலாவணி ஆகிவிடும் என ரிசர்வ்
வங்கி சட்டம் கூறுகிறது. இருப்பினும் கடனுறுதிச்
சீட்டோ அல்லது வாக்குறுதித் தாளைய�ோ வெற்று
மேலெழுத்து செய்வதன் மூலமாக க�ொணர்பவர்
பத்திரமாக மாற்ற சட்டம் தடை செய்வதில்லை.
அவ்வாறே காச�ோலையை க�ொணர்வர்

ஏன் மாற்றுமுறை ஆவணச் சட்டத்தின்
àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

àƒèÀ‚°

கீழ் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது?

மாற்றுமுறை ஆவணங்களின் முதிர்வு

நாள் ப�ொது விடுமுறை நாளில் முடிவடைந்தால்,
அந்த ஆவணங்களுக்கு அதற்கு முன் நாள் பணம்
செலுத்தப்படும். திடீரென அரசு சில அசாதாரண
சூழ்நிலைகளால்

அதாவது

தலைவர்களின்

மரணம், இயற்கைச் சீற்றம், ப�ோன்ற நிகழ்வுகளை
ஒட்டி

அல்லது

தேர்தலில்

மக்கள்

ஓட்டுப�ோட

ஆவணச்

சட்டத்தின்

ஏதுவாக, விளையாட்டு ப�ோட்டிகள் துவக்க நாளை
க�ொண்டாட

மாற்றுமுறை

கீழ் விடுமுறை அறிவிக்கின்றனர். சில சமயம் சிலர்
நடத்தும்

கடையடைப்பு

ப�ோராட்டங்களினால்

வன்முறை எழலாம் என அரசு கருதும் நேரத்தில்

கூட இச்சட்டத்தின் கீழ் விடுமுறை அறிவிக்க வகை
செய்யப்படுகிறது.

இதனால்

அன்றைய

தினம்

முதிர்வடையும் மாற்றுமுறை ஆவணங்களுக்கான
பணம் அடுத்த நாளில் செலுத்தப்படும்.
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MICR
–
்காந்த
ப்பாறிக்கப்பட்ட
்கண்்டறி்தல்

னையிைால்
எழுத்து்கன்ள

IFSC – குறியீடு
IFSC என்பது அகர மறறும் எண்
ªîK»ñ£?
இலக்கங்கள் பகாண்ட குறியீடு, இது
மினைணு மூலமாக நிதி மாற்றம்
பசய்ய உ்தவுகி்றது. இந்த குறியீடடின மூலம்
ஒவபவாரு ்பணம் பசலுத்்தல் மறறும் கணக்னக
தீர்த்துக்பகாள்ளும் பசயலில் ்பங்குப்பறும் வங்கியின
கினைகனை அறிய உ்தவுகி்றது. அ்தாவது நிகழ் ரநர
பமாத்்த தீர்வகம் (RTGS) மறறும் ர்தசிய மினைணு
நிதி மாறறுமுன்ற (NEFT) ்பங்ரகறகும் கினைகனை
அறிய உ்தவும் குறியீடாகும். கீழ் குறிபபிடடுள்ை
இலக்கத்தில் மு்தல் நானகு இலக்கம் குறிபபிடட
வங்கியின அனடயாை குறியீடனடக் குறிக்கும்.
ஐந்தாவது இலக்கம் பூஜ்ஜியம். இது எதிர்கால
உ்பரயாகத்திறகு ஒதுக்கப்படட இலக்கம். 6 மு்தல் 11
வனர வங்கி கினையின அனடயாைக் குறியீடனட
உணர்த்தும்.
àƒèÀ‚°

MICR என்பது காரசானலயில் உள்ை
காந்த னமயிைால் ப்பாறிக்கப்படடுள்ை எண்வரினச
மூலம் காரசானல அல்லது ்பத்திரங்கனை ்பாகு்படுத்்த
அல்லது பிரித்ப்தடுக்க ஏதுவாகும் ப்தாழில் நுட்பம்.
காரசானலயின அடியில் இது அச்சடிக்கப்படடு உள்ைது.
இதில் வங்கியின குறி, வங்கிக் கணக்கு எண்,
காரசானல எண் மறறும் கடடுப்பாடு சுடடிக்காடடி
இனவகள்
உள்ைடங்கிய
இலக்காகும்.
MICR
காரசானல அல்லது ்பத்திர ்தாள்களில் திருத்்தம் பசய்து,
ரமாசடி பசய்வன்த கண்டறிய வங்கிக்கு உ்தவுகி்றது.
MICR இலக்க வரினச அச்சடிக்கப்படட னம காந்த
்தனனம பகாண்டது. ர்பாலியாக காரசானல அல்லது
ர்பாலிப்பத்திரம் ்தயாரிப்பன்த இம்முன்ற அகறறுகி்றது.
இந்த காந்த னம ர்பாலிகனை கண்டறிய உ்தவுகி்றது.

1

2

3

வங்கியின
அனடயாை
குறியீடு

4 5

6
0

7 8 9 10 11
வங்கி கினையின
அனடயாை
குறியீடு

நைது சிந்தனைககு
I. கீழ் குறிபபிடடுள்ை ஆவணம் எத்்தனகயது எை
கண்டறிநது காரணம் கூறுக,
(a) X அல்லது பகாணர்்பவருக்கு பகாடுக்கும்்படி
எழுதிய மாறறுச் சீடடு
(b) பசனனையில்
உள்ை
வணிகர்
மீது
இலண்டனில் வனரயப்படடு பசனனையில்
ஏறகப்படடு, பசனனையில் ்பணம் பசலுத்துமாறு
வனரயப்படட மாறறுச்சீடடு.
(c) இலண்டனில் உள்ை வணிகர் தில்லியில்
உள்ை வணிகர் மீது மாறறுச்சீடடு எழுதி அங்கு
ஏறகப்படடு இலண்டனில் ்பணம் பசலுத்தும்்படி
வனரயப்படடது.
(d) ஆக்ராவில் உள்ை வணிகரின மீது லண்டினில்
வனரய்படடு
தில்லியில்
ரமபலழு்தப்படட
மாறறுசீடடு
(e) ்பொஜ் ஆடரடா முகவர் ்பொஜ் ஆடரடா
நிறுமத்தின மீது வனரயும் மாறறுச்சீடடு.
(f) A என்பவர் Y என்ற நன்பனண கற்பனை
மனி்தரின ப்பயரில் மாறறுச்சீடடு எழுதி அன்த B
என்பவருக்கு ரமபலழுத்திடுகி்றார்.
(g) X என்பவர் Y என்பவர் பவறறுச் காரசானலனய
வைங்குகி்றார்
அல்லது
ர்ததியிடப்படா்த
காரசானல ்தருகி்றார்.
(h) X என்பவர் வருவாய் பில்னல ஒடடப்படடு ப்பற்ற
கடனுறுதிச்சீடடு எழுதி அ்தனை ்தனனுனடய
ரமனசயில் னவத்து பூடடி னவக்கி்றார்.

(ii) நான உனனிடம் ரூ. 500 கடன ்படடுள்ரைன.
(iii) ரூ.500ம் ரமலும் பகாஞசம் பசலனவயும்
ரசர்த்து ்தருகிர்றன.
(iv) Z என்பவர் இ்றந்ததும் ரூ. 500 ்தருகிர்றன.
(v) நான எைக்கு ரூ. 500 ்தருகிர்றன.
(vi) நான Y க்கு ரூ.500 ்தருகிர்றன அடுத்்த வாரம்
எனனுனடய கருபபு குதினரனய அவருக்கு
பகாடுக்கவும்.
கடனுறுதிச் சீடடின சி்றபபு இயல்புகனை அறிந்த
பின ரமறகூறிய கூறறுகனைக் கடனுறுதிச்
சீடடிறகு ப்பாருத்்தமா எை கூறுக.
III. கீழ்
குறிபபிடடுள்ை
ரமபலழுத்துகனை
வனகப்படுத்துக. அ்தறகாை காரணங்களும் ்தருக.
(i) மாறறுமுன்ற ஆவணத்தில் Bன னகபயாப்பம்
மடடும் இருக்கி்றது. (அ்தாவது யாருக்கு பகாடுக்க
ரவண்டும் என்ற விவரமில்னல).
(ii) C க்கு பகாடு.
(iii) C அல்லது அவரின ஆனணக்கு பகாடுக்க.
(iv) C க்கு மடடுரம ்தருக,
(v) C க்கு Bன கணக்கில் ்தருக.
(vi) மாறறுச் சீடடில் உள்ை நிலுனவ ப்தானகனய
C அல்லது அவரது ஆனணக்கு ்தருக
(vii) C க்கு அல்லது அவரது ஆனணக்கு சரக்கு
்பத்திரமாக வந்த பி்றகு ்தருக,
(viii) C க்கு ்தருக “என ப்பாறுபபு இல்லாமல்”
(ix) C க்கு ்தருக அவமதிபபு அறிவிபபு ர்தனவ
இல்னல.

II. கீழ் குறிபபிடப்படடுள்ை எது கடனுறுதிச் சீடடு
எனறு கண்டுபிடிக்க?
(i) X என்பவர் ப்தானலர்பசியில் ரூ.500 ்தருவ்தாக
வாக்குறுதி அளிக்கி்றார்.
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வைலும் அறிய
மாணவர்கள் யூடியுபில் மாறறுமுன்ற ஆவணச் சடடம் ்பறறிய விவரங்கனை னகர்பசியில் தினரயில் ்பார்த்து அறிக.
7. எந்த கீ்றல் மாறறுமுன்றத் ்தனனமனய ்தடுக்கி்றது

்கனை பசாற்கள்

அ. பசலாவணித்்தனனம ்தடுக்கும் கீ்றல்

மாறறுமுன்றத் ்தனனம
ஆவணம்
கீ்றலிடு்தல்உரினமமாற்றம் மாறறுச்சீடடு
ரமபலழுது்தல்வாக்குறுதித் ்தாள் மதிபபு மறுபபு
காரசானல
பகாணர்்பவர்

ஆ. ப்பறு்பவர் கணக்கு மடடும் என்ற கீ்றல்
இ. ப்பாதுக்கீ்றல்
ஈ. சி்றபபு கீ்றல்
8 எந்த வனக ரமபலழுத்து ரமபலழுது்பவனர மாறறுமுன்ற
ஆவண
மறுபபிைால்
எழும்
ப்பாறுபபிலிருநது
விடுவிக்கின்றது.

்பயிறசி
I. சரியாை வின்டனயத் வ்தர்நப்தடு:
1. மாறறுமுன்ற
ஆவணச்
இயற்றப்படடது?
அ. 1981

ஆ. 1881

இ. 1994

ஈ. 1818

சடடம்

எந்த

ஆண்டு

1
6

இ. ரமறகூறிய இரண்டும்

பின

அ. 3 மா்தங்கள்

இ. 5 மா்தங்கள்

ஆ. 4 மா்தங்கள்

ஈ. 1 மா்தங்கள்

காரசானல

அ. லாரி ரசீது

இ. ரயில் ரசீது

ஆ. வான ஊர்தி ரசீது

ஈ. கிடாபபு

ஆ 2
இ 7

ஆ 3 ஆ 4
அ 8 ஆ 9

இ

அ

5
10

இ

ஈ

II. குறு விைாக்கள்:

ஈ. ரமறகூறிய இரண்டும் இல்னல

1. மாறறுமுன்ற ஆவணம் என்றால் எனை?

3. மாற்றப ப்பறுநர் யார்?

2. மாறறுச்சீடடுவனரயறு.

அ. ஆவணத்ன்த மாறறு்பவர்

3. கடனுறுதிச் சீடடின சி்றபபு இயல்புகளில் மூனறினை
குறிபபிடுக.

ஆ. யார் ப்பயரில் மாற்றப்படுகி்றர்தா அவர்
இ. ்பணம் ப்பறு்பவர்

4. காரசானல என்றால் எனை?

ஈ. ரமறகூறிய எவரும் இல்னல

5. ரமபலழுது்தல் வனரயறு

4. மாறறுச்சீடடில் ஈடு்படடுள்ை ்தரபபிைர்கள் எத்்தனை
ர்பர்?
ஈ. 4

ஈ. நி்பந்தனை

வின்ட :

ஆ. பகாணர்்பவர் ஆவணம்

இ. 3

ஆ. ப்பாறுபபு்தவிர்

10 எது சரக்கு உரினம ஆவணம் அல்ல?

அ. ஆனண ஆவணம்

ஆ. 6

இ. கடனம்தவிர்

9. எத்்தனை
மா்தங்களுக்கு
காலாவாதியாகி்றது?

2. கீழ் குறிபபிடப்படடுள்ை எந்த ஆவணம் சா்தாரணமாக
னகமாறறிக் பகாள்வ்தன மூலம் மாறறிக் பகாள்ை
முடியும்

அ. 2

அ. ்தனடப்படுத்து்தல்

III. சிறு விைாக்கள்:
1. மாறறுமுன்ற ஆவணத்தில் ்தனனமகள் யானவ?
2. மாறறுமுன்ற மறறும் உரினமமாற்றம் இனவகனை
ரவறு்படுத்துக.

5. மாறறுமுன்ற ஆவணச்ச டடம் 1881 பிரிவு 6 என்தப ்பறறி
இயம்புகி்றது?
அ. கடனுறுதிச் சீடடு

இ. மாறறுச் சீடடு

3. மாறறுச்சீடடின சி்றபபு இயல்புகனை கூறுக.

ஆ. காரசானல

ஈ. ரமறகூறிய எதுவுமில்னல

4. மாறறுச் சீடடு மறறும் கடனுறுதிச்சீடடு ரவறு்படுத்துக.

6. எது பகாணர்்பவர் ்பத்திரமாக இருக்க முடியாது?
அ. காரசானல

இ. கடனுறுதிச்சீடடு

ஆ. ரமறகூறிய ஏதும் அல்ல

ஈ. மாறறுச் சீடடு

5. இரண்டு வனக கீ்றல்கனை விவரி.
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IV. பெரு வினாக்கள்:
1. மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் எடுக�ோள்கள் யாவை?
2. காச�ோலை மற்றும் மாற்றுச்சீட்டினை வேறுபடுத்துக.
3. காச�ோலையின் இயல்புகள் கூறி விளக்குக.
4. செல்தகு
கூறுக.

மேலெழுத்தின்

அடிப்படைக்

கூறுகளை

5. பல்வேறு மேலெழுத்திடும் முறையின் பிரிவுகளை
விவரிக்க.

குறிப்பு நூல்கள் (References)
N.D. Kapoor, Elements of Mercantile Law, Sultan
Chand & Sons Pvt. Ltd. New Delhi, 2014
P.C. Tulsian& Bharat Tulsian, Business Law,
S. Chand publishing, New Delhi 2014
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த�ொழில் முனைவு வமம்�ொடு
MANAGEMENT PROCESS

UNIT
அலகு
9I

23
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

த�ொழில் OF
முனைவுககொை
PRINCIPLES
MANAGEMENT
அடிப�னடககூறுகள்

ப�ொருள்கருவி கொலம் விழனஇடபனொ[டு] ஐநதும்
இருள்தீர எண்ணிச ப்யல்.
-கு்றள் 675
த�ொருள் :

பவண்டிய ப�ொருள், ஏற்றக் கருவி, தக்க கொலம், பேறபகொண்ட
பதொழில், உரிய இடம் ஆகிய ஐநதிழனயும் ேயக்கம் தீர எண்ணிச
ப்யய பவண்டும்.

கற்்றல் வெொககஙகள்

பதொழில் முழனவு என்்ற ப்ொல் ஒரு புதிய பதொழில்
விழனழய பேறபகொள்வழதக் குறிக்கும். இசப்ொல்
ஊதியம் நொடி �ணிப்யவழதக் குறிக்கொது. ப�ற்ற
கல்விழய ழவத்து பதொழில் ப்யவது பதொழில் முழனவு
என்�திலிருநது பவறு�ட்டது. பதொழில் முழனவு என்�து
ஒரு அழேப்ழ� பதொறறுவிப்�தில் முடியும் ப்யழல
குறிக்கி்றது

இ்ந� அத்தியொயத்ன�க கற்்றபின, மொண�ர்களொல்
■

த�ொழில் முனைவின கருத்து த�ொருள்
மற்றும் இலககணம்

■

த�ொழில் முனைவ�ொரின சி்றபபியல்பு

■

த�ொழில் முனைவின முககியத்து�ம்

■

த�ொழில் முனைவ�ொர், அக தசயல்
முனைவ�ொர் மற்றும் வமலொளர் – ஒபபீடு

■

மகளிர் த�ொழில் முனைவு �ொய்பபுகளும்
ச�ொல்களும்

■

த�ொழில் முனைவ�ொரின �ணிகள்

■

வ�ொற்றுவிபபு �ணிகள், வமலொண�ணிகள்
மற்றும் �ணிகப�ணிகள்b ஆகிய�ற்ன்ற
புரி்நதுக தகொள்ள இயலும்.

அத்தியொயம் சுருககம்
23.01
23.02

த�ொழில் முனைவு: த�ொருள், கருத்து மற்றும்
இலககணம்
த�ொழில் முனை��ரின சி்றபபியல்புகள்

23.03

த�ொழில் முனைவின முககியத்து�ம்

23.05

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ொர்கள்

23.04

23.06

த�ொழில்
முனைவ�ொர்,
அக
தசயல்
முனைவ�ொர் மற்றும் வமலொளர் – ஒபபீடு

த�ொழில் முனைவ�ொரின �ணிகள்
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23.01 த
 �ொழில் முனைவு: ப�ொருள்,
கருத்து மற்றும் இலக்கணம்.
Entrepreneurship – Meaning,
Concept and Definition

நபரை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. பதினேழாம்
நூற்றாண்டில் ப�ொறியியல் கட்டிடம் கட்டுதல் அதை
பலப்படுத்தும் செயலில் இறங்கியவரை குறிப்பிட இச்சொல்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
பதினெட்டாம்
நூற்றாண்டின்
துவக்கத்தில் த�ொழில்முனைதல் என்ற ச�ொல்லை
ப�ொருளாதார துறையில் பயன்படுத்த துவக்கினர்.
அதைத் த�ொடர்ந்து இச்சொல் மிகவும் பிரபலமானது.
இந்நிலையில் த�ொழில்முனைவு என்பது பற்றி பல
அறிஞர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்க
இச்சொல் பல்வேறு இதர கருத்து த�ோன்றுவதற்கு வித்தாக
அமைந்தது என்றால் மிகையாகாது. அதனடிப்படையில்
த�ொழில்முனைவ�ோரை இடர் ஏற்பாளர், த�ொழில்
அமைப்பாளர் அல்லது புதினம் புரிவ�ோர் என பல
பதங்களில் விவரிக்கின்றனர்.

ப�ொருளின்
உற்பத்தி
காரணிகளான
நிலம்,
உழைப்பு, மூலதனம் ப�ோன்றவற்றுடன் த�ொழில்முனைவும் ஒரு முக்கிய காரணியாக விளங்குகிறது. இது
ப�ோன்று ஒருநாட்டின் ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு
அச்சாணியாக விளங்கும் த�ொழில்முனைவை பல்வேறு
நபர்கள் மேற்கொள்ளாமல் ஏத�ோ பணிதேடி ச�ொற்ப
வருமானத்திற்கு தன் வாழ்வையே செலவு செய்வது
பலருக்கு வாடிக்கையானது மிகவும் மனம் வருந்தத்
தக்கதாக உள்ளது. தன்னிச்சையாக த�ொழில் செய்வது
நமது உழைப்புக்கேற்ப ஊதியம் ஈட்டுவது ஒரு தனிமனித
சுதந்திரத்தின் வெளிப்பாடாகும். இது தவிர்த்து நிரந்தர
வருமானத்திற்காக தனிமனித சுதந்திரத்தை அடகு
வைப்பது வேதனைக்குரிய செயலாக விளங்குகிறது.
சிலர் த�ொழில் முனைவு என்பதை ஏத�ோ பிறவியிலேயே
ஒரு மனிதனுக்கு கடவுள் க�ொடுத்து அனுப்பும் ஆற்றல்
என்றும் எல்லோருக்கும் அந்த ஆற்றல் வருவதில்லை
என வாதம் செய்தும் பல த�ொழில் முதலாளிகளுக்கு
அடிமைபட்டு வாழ்வை கழித்து செத்து மடிகின்றனர்.
இந்த வாதத்தை ஏற்று ஒரு நாடு பல்வேறு த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள் பிறந்து த�ொழில் செய்து நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்தை முன்னேற்றும் வரை காத்துகிடக்க
முடியாது. த�ொழில் முனைவின் அரும்பயனைப் பற்றி
மக்கள் மனதில் ஒரு சாதகமான கருத்தை விதைக்க
வேண்டும். த�ொழில் முனைவின் சிறப்பை உணரச்
செய்து பல நபர்களை த�ொழில் முனைவிற்கு அழைக்க
வேண்டிய காலம் கனிந்துள்ளது. த�ொழில் முனைவ�ோன்
என ச�ொல்லடா பலருக்கு பணி க�ொடுத்து தலைநிமிர்ந்து
நில்லடா என முழங்கி த�ொழில்முனைவிற்கு செல்வோம்.
அரசும் பல்வேறு நிறுவனங்களும் த�ொழில் முனைவை
நம் நாட்டில் வளர்த்திட நாள�ொருப�ொழுதும் ப�ொழுத�ொரு
மேனியுமாக முயன்று அரும்பாடு பட்டு வருகின்றன.
எனவே த�ொழில் முனைவு தத்துவத்தை பரப்பி மக்களை
பணிசார் அடிமை மனப்பான்மையிலிருந்து விடுவித்து
த�ொழில்முனைவ�ோர் இயக்கத்தை உருவாக்கலாம்.

(i) த�ொழில் முனைவ�ோர் இடர் ஏற்பாளர் என்ற
கருத்துரை Entrepreneur as a Risk Bearer

ரிச்சர்டு சேன்டில்யன் என்ற ஈரானிய அறிஞர்
த�ொழில் முனைவ�ோர் என்பவர் தான் துவங்கிய
அல்லது முனைந்த த�ொழிலில் இயற்கையாக பின்னி
பிணைந்துள்ள இடரை தாங்கும் இடர் தாங்கி என
வருணிக்கின்றார். அவரின் கருத்துப்படி ப�ொருளாதார
காரணிகளான நிலம், உழைப்பு மற்றும் மூலதனம்
ப�ோன்ற
காரணிகளை
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
ஒருங்கிணைந்து செயலில் இறங்குகிறார். அப்போது
கிடைக்கும்
வருமானம்
உறுதியானது
அல்லது
திட்டவட்டமானது. ஆனால் த�ொழில் முனைவ�ோரைப்
ப�ொறுத்தவரை, இவை மூன்றையும் ஒன்றாக கலந்து
தயாரிக்கும் ப�ொருளை சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட
விலையில் விற்று தனக்கு இலாபம் பார்ப்பது நிச்சயமற்ற
நிகழ்வாக உள்ளது. உற்பத்தி செய்த ப�ொருளை
சந்தையில் வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது நுகர்வோர்கள்
முழுமையாக வாங்கி விடுவார்கள் என அறுதியிட்டு
கூறமுடியாது. எனவே இடரை முதுகில் சுமந்து வினையை
துவக்கி நடத்தி வரும், உன்னதமான மனிதனே த�ொழில்
முனைவ�ோன் என ரிச்சர்டு சேன்டில்யன் கருதுகிறார்.
அவர் ஏற்கும் இடரை எவராலும் ஈடுசெய்ய முடியாது
அல்லது அதற்கு ஊதியமிடலாகாது என முழங்குகிறார்.
இவரின் கூற்றுப்படி யாராலும் ஈடுசெய்ய முடியாத அல்லது
ஊதியம் வழங்கமுடியாத இடரை தாங்கும் இடர்தாங்கி
த�ொழில் முனைவ�ோர் என உரைக்கிறார்.

த�ொழில் முனைவு – ப�ொருள் Concept of
Entrepreneur

(ii) த�ொழில் முனைவ�ோன் ஒரு ஏற்பாட்டாளர்
(அ) அமைப்பாளர் Entrepreneur as an Organiser

த�ொழில் முனைவு என்ற ச�ொல் பிரஞ்சு ம�ொழி ச�ொல்.
அம்மொழியில் இன்னிசை கச்சேரியை அல்லது மனமகிழ்
கேளிக்கை
நிகழ்வுகளை
நடத்துபவரை
செயல்
முனைவ�ோர்கள் என அழைத்தனர். ஆக்ஸ்போர்டு
அகராதி (1897) இன்னிசை கச்சேரி நடத்துபவரை
செயல்முனைவ�ோர் என ப�ொருள்படுத்தின. ஆனால்
16ம் நூற்றாண்டில் செயல் முனைவ�ோர் என்ற ச�ொல்
இராணுவ தாக்குதலில் முன்னின்று தாக்குதல் நடத்தும்

ஜின் பேப்டைஸ் என்ற அறிஞரின் பார்வையில்
த�ொழில்
முனைபவர்
ஒரு
அமைப்பாளராக
தென்படுகிறார். அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வது
எவ்வளவு கடினம�ோ அவ்வளவு கடினமானது த�ொழில்
முனைவது என்கிறார். த�ொழில் முனைவ�ோர் நிலம்,
கட்டிடம், த�ொழில்நுட்பம், மூலதனம் பணியாளர்கள்
மற்றும் பல்வேறு வசதிகளை ஒன்றிணைத்து த�ொழிலை
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படைப்பவன் என கருத்துரைக்கிறார். இந்த முயற்சியில்
அவர் எதிர் க�ொள்ளும் தடைகள் எதிர்பாராத ப�ோக்குகள்
மனத்துயரம்
ப�ோன்றவற்றை
ச�ொல்லிமாளாது
என்கிறார். எனவே த�ொழில் முனைபவர் ஓர் நல்ல
அமைப்பாளர் என வறையருக்கிறார்.

செய்து அதன் மூலம் மதிப்பை பெற்று வளர்ந்து வரும்
உன்னதமான முயற்சியை மேற்கொள்பவர் த�ொழில்
முனைவ�ோர் என கூறுகிறார்.

23.02 த�ொழில்
முனைபவரின் 
சிறப்பியல்புகள் Characteristics of
Entrepreneur

(iii) த�ொழில் முனைபவர் ஒரு புதுமைபித்தன் 
Entrepreneur as an Innovator

1) த�ொழில் துணிகர உணர்வு Sprit of enterprise

1934ஆம் ஆண்டில் வாழ்ந்த ஹீம் பீட்டர் த�ொழில்
முனைபவரை புதின படைப்பாளி என அழைத்தார்.
அவரின்
கருத்துப்படி
த�ொழில்முனைபவர்
ஒரு
படைப்பாளியாக சீரான முறையில் ஏதேனும் ஒரு
புதுமையை புகுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது
என்கிறார்.
• ப�ொருளில் புதிய த�ொழில் நுட்பத்தை புகுத்துவது

த�ொழில் முனைபவர் தான் மேற்கொண்ட த�ொழிலில்
ஏற்படும் வரும் இடர்களை துணிவுடன் எதிர்கொள்ள
வேண்டும். வினையை நடத்திவரும்போது ஏற்படும்
இயற்கையான ஏமாற்றங்கள் அல்லது த�ோல்விகள்
அவரின் ஆர்வத்தை சிதைக்கா வண்ணம் துணிவுடன்
செயல்படுவ�ோர் ஆவார்.

•	புதிய இடங்களில் கச்சா ப�ொருள்களை வாங்குவது

(2) தன்னம்பிக்கை Self confidence

• இதுவரை இடம்பெறாத சந்தையில் நுழைவது

தன்னம்பிக்கை
ஒரு
மனிதனுக்கு
அழகு
ஏற்படுத்துகிறது.
எதிர்மறை
உணர்வுகளான
அச�ௌகரியங்கள், ஏமாற்றங்கள், த�ோல்விகள் மற்றும்
த�ொல்லைகள் த�ொழில் முனைபவரது மன உறுதியை
குலைக்கக் கூடாது. எது நடந்தாலும் இந்த வினையை
கைவிடேன், வெற்றி ஒன்றே இலக்கு என த�ொழில்
முனைபவர் த�ொழில் வினையில் பயணிக்கவேண்டும்.

•	முற்றுரிமையை ஏற்படுத்த அல்லது ஏற்படுத்தப்பட்ட
முற்றுரிமையை தகர்க்க புதிய அமைப்பு முறையை
க�ொணர்வது.
•	புதிய சிறப்புத்தன்மையை ப�ொருளில் புதியதாக
சேர்ப்பது
இவரின் கண்ணோட்டத்தில் புதுமை படைப்பவனே
த�ொழில் முனைபவன் என்கிறார்.

(3) நெகிழ்வு தன்மை Flexibility

மாறும் சூழ்நிலைகட்கு ஏற்ப த�ொழில் முனைபவன் தன்
முடிவை அல்லது நடவடிக்கைகளை மாற்றிக்கொள்ளும்
நெகிழ்வு தன்மையை கடைப்பிடிக்கவேண்டும். நெகிழ்வு
தன்மை அற்றவர்கள் த�ொழில் முனைவில் வெற்றி
காண்பது இயலாத ஒன்றாதும்.

மேற்குரிய
மூன்று
கருத்துகளிலிருந்து
த�ொழில்முனைபவரை
பல
அறிஞர்கள்
பல
நிலைப்பாடுகளில் பார்க்கின்றனர். அதாவது இடர் தாங்கி,
அமைப்பாளன் மற்றும் புதுமைபித்தன் என மேற்கூறிய
அறிஞர்கள் கருத்துரைக்கின்றனர்.

(4) புதுமை புகுத்தல் Innovation
த�ொழில் முனைபவர் புதுமை படைப்பாளராக
இருந்திட வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு புதுமையைப் புகுத்தி
சந்தையில் நிரந்தரமான இடத்தை பிடிக்கவேண்டும்.
புதுமை என்பது புத்தம்புதிய ப�ொருளாகவ�ோ, புதுமை
பண்புகளை ப�ொருளில் நுழைப்பத�ோ, புதிய சந்தையை
உருவாக்குவத�ோ, புதிய கச்சா ப�ொருளை க�ொண்டு
ப�ொருளை உற்பத்தி செய்வத�ோ, புதிய உற்பத்தி
முறையை கையாள்வத�ோ மற்றும் புதிய நுட்பத்தை
மேற்கொள்வது. ஆனால் புதுமை என்ற தன்மை இருக்க
வேண்டும்.

வரைவிலக்கணம் Definition
J.A. ஹீம் பீட்டர் த�ொழில் முனைவ�ோரை புதுமை
படைப்பாளி என்கிறார். எவன�ொருவன் பலரும் செய்யாத
ஒரு செயலை மேற்கொள்ள முன்வருகிறான�ோ அவனே
புதுமை படைப்பாளி என்கிறார். த�ொழில் முனைவ�ோர்
என்பவர் ஒரு புதிய சேர்க்கையை கண்டறிபவர் அல்லது
புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்குபவர் என்கிறார்.
A.H. க�ோல் என்பவர் த�ொழில் முனைவ�ோர்
என்பர் தனிப்பட்ட முறையில�ோ அல்லது பல நபர்கள்
ஒன்று இணைந்தோ ப�ொருளை உற்பத்தி செய்து
அதனை பகிர்ந்தளிக்கும் ந�ோக்குடன் ஒரு செயலை
துவக்கி, அதனை முறையாக பராமரித்து இலாபம்
ஈட்டுவது த�ொழில் முனைவு என்கிறார்.

5) வளத்தை திரட்டுபவர் Resource Mobilisation
தான் மேற்கொண்ட செயலை செயலாக்கிட த�ொழில்
முனைபவர் புலனாகக்கூடிய மற்றும் புலனாகாத
உட்பொருட்களையும்
ஒன்றிணைப்பவர்
ஆவார்.
த�ொழிலை துவக்கிட இடு ப�ொருளை வாங்குதல், மனித
வளத்தை திரட்டுதல், நிதியை புரட்டுதல், த�ொழில்
நுட்பத்தை நிறுவுதல், ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளை

மேரி கவுட்லர் தனிப்பட்ட முறையில�ோ அல்லது
கூட்டாக ஒன்றிணைந்தோ ஏத�ோ ஒரு வகையில் புதுமை
புகுத்திய�ோ அல்லது ப�ொருளில் சிறப்பை கூட்டிய�ோ
மக்களுக்குத் தேவையான ப�ொருளை உற்பத்தி
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(10) முடிவு எடுக்கும் திறன் Decision making

நாட்டின் மூலை முடுக்குகளுக்கு சென்று சேரும்
வகையில் ப�ொருளை உற்பத்தி செய்து சந்தையிடுகைக்கு
க�ொண்டு சேர்க்கும் செயலை செய்பவர் ஆவார். சுருங்கக்
கூறின் வளம் திரட்டுநர் ஆவார்.

எந்த த�ொழில் துவங்கலாம்; என்ன உற்பத்தி செய்வது;
எங்கு த�ொழில் துவங்குவது, யாரை பதவியில் அமர்த்துவது;
கையாலும் த�ொழில் நுட்பம், எந்த அளவு ப�ொருட்களை
உற்பத்தி செய்வது, எங்கே விற்பனை செய்வது, எவ்வாறு
தரத்தை கூட்டுவது, ப�ோட்டியை எதிர்கொள்வது, விலை
வைப்பது, நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும், விளம்பரம்
செய்வது ப�ோன்ற பல தரப்பட்ட முடிவுகளை நிதானமாக,
மேற்கொள்ளுதல் மிகவும் சிறந்தது. விரைவான முடிவை
சில அவசர சூழ்நிலைகளில் எடுக்கவேண்டி இருக்கலாம்
ஆனால் விவேகமற்ற முடிவாக அது ஏற்படக்கூடாது.
முடிவு எடுக்கும்போது பலதரப்பட்ட காரணிகளை
சீர்தூக்கி அலசி ஆராய்ந்து மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.

(6) கடின உழைப்பு Hardwork
த�ொழில் முனைபவர் தான் மேற்கொண்ட செயலியின்
ந�ோக்கத்தை
அடைய
அரும்பாடு
படவேண்டும்.
த�ொல்லைகள், இடர்கள், அச�ௌகரியங்கள், இன்னல்கள்
மற்றும் ஏமாற்றங்கள் என அவ்வப்போது ஏற்படும்
இடர்களை தளராமல் மேற்கொள்ளுதல். தலைவிதியின்
மீது பழிப�ோடுவத�ோ அல்லது பிறவற்றின் மீது பழி
சுமத்தி சுகம் காண்பவராகவ�ோ இருக்கக் கூடாது.
தன்னம்பிக்கை மற்றும் முயற்சி உடையவராக இருத்தல்
வேண்டும். என்ன இடையூறு வந்தாலும் அதனை
ப�ோராடி வெல்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.

23.03 த�ொழில்
முனைவின் 
முக்கியத்துவம் Importance of
Entrepreneurship

(7) தலைமையத்துவம் Leadership
தன்னுடன் வினையில் ஈடுபட்டு வரும் ஊழியர்களிடம்
கனிவு, பரிவு மற்றும் நட்புடன் பழகவேண்டும்.
த�ொழில்முனைவ�ோர்
ஓர்
முன்மாதிரியாக
செயல்படவேண்டும். பிறர் ச�ோர்வு காணும்போது தனது
கனிவான வார்த்தைகளால் அவர்களின் ஆர்வத்தை
மீண்டும் எழச் செய்ய வேண்டும். ச�ொல்வதை
செய்தல்வேண்டும். செய்வதை ச�ொல்லவேண்டும் என்ற
உணர்வினை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்.

(8) த�ொலைந�ோக்கு பார்வை Foresight

த�ொழில் முனைவு ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியில்
பெறும்
பங்கு
வகிக்கின்றது.
கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணிகள் த�ொழில் முனைவின்
அவசியத்தை உணர்த்துகின்றன.

த�ொழில் முனைபவர் ஒரு நல்ல முன் கணிப்பாளராக
இருத்தல் வேண்டும். தற்போதைய சூழ்நிலை எவ்வளவு
காலம் த�ொடரும், எதிர்காலத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள்
ஏற்படும் என முன்கூட்டியே சிந்திக்கவேண்டும்.
நுகர்வோர்களின் ஆதரவு ப�ொருளாதார சூழ்நிலையின்
மாற்றம், த�ொழில் நுட்ப மாற்றம் மற்றம் ப�ோட்டி சூழ்நிலை
பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். அதற்கு ஏற்றவாறு திட்டங்கள்
(contingency plan) வகுக்கவேண்டும்.

1. புதுமை படைத்தல் Innovation
த�ொழில் முனைவும் புதுமை புகுத்துதல் ஆகிய
இரண்டும் மிகவும் நெருக்கமான ஒன்றாகும் த�ொழில்
முனைவு இல்லையேல் புதுமைக்கு வழி இல்லை.
புதுமை புகுத்துவதன் மூலம் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள்
நாட்டின் மேம்பாட்டிற்கு பெரும் பங்கு வகுக்கின்றனர்.
புதுமை எந்த வடிவத்திலும் இருக்கலாம் - புதிய
ப�ொருள்; புதிய நுட்பமுறை, புதிய உற்பத்தி முறை,
புதிய கச்சாப் ப�ொருள், புதுமை மேற்கொள்வதன் மூலம்
நடைமுறையில் இருக்கும் ப�ொருட்களில் சேர்த்தல்,
புதிய ப�ொருளை அறிமுகம் செய்தல், புதுமை படைத்தல்
ஒரு நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த ப�ொருளாதார உற்பத்தியை
கூட்டுவதுடன், நாட்டு வருமானத்தையும் வெகுவாக
உயர்த்துகிறது.

(9) பகுப்பாய்த் திறன் Analytical ability
த�ொழில்
முனைபவர்
பாரபட்சமின்றி
விருப்பு
வெறுப்புகளை தவிர்த்து சமநிலையில் முழு மனதுடன்
மேற்கொள்ள வேண்டும். அவசர நிலையில் எடுக்கும்
முடிவுகள் இலக்கை அடைய வழிவகுக்காது. எனவே
எந்த ஒரு முடிவை மேற்கொண்டாலும் சம்மந்தப்பட்ட
காரணிகளை சீர்தூக்கி பகுத்தாய்ந்து ஒரு தெள்ளிய
முடிவை மேற்கொள்ள வேண்டும். எனவே ஓர் நல்ல
பகுத்தறிபவராக
த�ொழில்முனைவ�ோர்
இருத்தல்
வேண்டும்.
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2. நாட்டின் ம�ொத்த ப�ொருள் உற்பத்திக்கு
பங்களித்தல் Contribution to GDP

உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்த முடிகிறது. ஒரு நாட்டில் த�ொழில்
இன்மையால் அந்நாட்டு வளங்கள் பயனற்று விடுகிறது.

த�ொழில் முனைவு நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த ப�ொருள்
உற்பத்திக்கும் மற்றும் நாட்டின் ம�ொத்த வருமானத்தை
அதிகரிப்பதற்கும் அதிக பங்கு வகிக்கிறது. வளர்ந்த
நாடுகளான அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றம் ஜெர்மனி,
ப�ோன்ற நாடுகள் த�ொழில் முனைவு மேம்பாட்டால்
அன்நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த ப�ொருள் உற்பத்தியிலும்,
தனிநபர் வருமான முன்னேற்றத்திற்கும் மற்றும்
நாட்டின் தேசிய வருவாயை அதிகரிப்பதிலும் வெற்றி
கண்டுள்ளன.

6. ப�ொருளாதார சக்தி குவிதலை தவிர்த்தல் Reduction
of Concentration of Economic Power in Few hands
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர த�ொழிலை ஒரு நாட்டில்
ஏற்படுத்துவதன் மூலம், அந்நாட்டு செல்வங்கள் ஒரு
சிலரிடம்

குவிந்து

இருப்பதை

தவிர்க்க

முடிகிறது.

பரவலான த�ொழில் வளர்ச்சியின் மூலம் ப�ொருளாதார
ஏற்ற

தாழ்வுகள்

களையப்படுகின்றன.

இதனால்

மக்களிடையே வருமானம் சீராக பகிரப்படுகிறது.

3. சீரான வட்டார வளர்ச்சி Balanced Regional
Development

7. வாழ்க்கைத்தர உயர்ச்சி Better Standard of Living
நாடுமுழுவதும் த�ொழில் முனைவு ஏற்படுத்துவதற்கு

அரசு பல்வேறு சலுகைகள், வரிவிலக்குகள் மற்றும்
மானியங்கள் அளிப்பதன் மூலம் நாட்டின் த�ொழில்
ரீதியாக பின்தங்கிய பகுதிகளில் த�ொழில் வளர்ச்சி
அடைந்து வருகின்றது. மேற்கண்ட சலுகைகளின் மூலம்
பலர் பின்தங்கிய பகுதிகளில் த�ொழில் முனைவு செயலை
மேற்கொள்கின்றனர். இதனால் த�ொழில் வளர்ச்சி
ஏற்பட்டு, புவியியல் ரீதியான ஏற்ற இறக்கங்கள் சரி
செய்யப்படுகின்றன. கிராமப்புற மக்கள், நகர்பறங்களை
ந�ோக்கி வேலை தேடி செல்லும் அவல நிலையை
தவிர்த்திட வழிவகை செய்கின்றது.

உரிய ஆதரவு நடவடிக்கைகள் அதிகரிப்பதன் மூலம்

பெருக்குவதனால் பல சிறு, குறு, நடுத்தர த�ொழில்

உரிமையாளர்கள் பெருகி வருகின்றனர். அவர்களிடம்
பணிபுரியும்

ஏராளமான

ஊழியர்கள்

மற்றும்

பணியாளர்கள் அவர்களின் உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம்
பெற்று வாழ்க்கைத்தரத்தினை மேம்படுத்திக் க�ொள்ள
முயல்கின்றனர். இவர்கள் வாங்கும் ஆடம்பர மற்றும்

அத்தியாவசிய ப�ொருட்களால் நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த
ப�ொருள் உற்பத்தி பெருகி நாட்டின் வருமானம் உயர்ந்து,
சேமிப்பு அதிகரித்து நாடுதழுவிய அளவில் வளர்ச்சி

4. ஏற்றுமதி முன்னேற்றம் Export Promotion

அடைகிறது

நாட்டின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு த�ொழில் முனைவு
ஒரு கருவியாக விளங்குகிறது. ஏற்றுமதி வாய்ப்பு
உள்ள ப�ொருட்களை தயாரிக்க முன்வரும் த�ொழில்
முனைவ�ோர்க்கு
சிறப்பு
வசதிகள்,
சலுகைகள்,
மானியங்கள், வரிவிலக்குகள் ப�ோன்ற சலுகைகள்
தருவதன் மூலமாக ஏற்றுமதி வாய்ப்புள்ள ப�ொருட்களை
உள்நாட்டில் தயாரிக்க வழிவகை உள்ளன. இதனால்
உள்நாட்டின் அந்நிய செலாவணி இருப்பு அதிகரிக்க
வழி வகுக்கிறது. இந்த சாதகமான அந்நிய செலாவணி
இருப்பின் மூலம் செலுத்து நிலை இருப்பில் ஏற்படும்
ஏற்ற (Balance of payment) இறக்கத்தை சரிசெய்ய
வழிவகுக்கிறது.

த�ொழில்

என்றால்

முனைவின்

அது

மிகையாகாது.

மூலம்

வாழ்க்கை

எனவே

தரத்தை

உயர்த்தி ஏற்றதாழ்வு அற்ற சமூகத்தை உருவாக்க
வழிவகை செய்கிறது.

23.04 த�ொழில்
முனைவ�ோர்,
அக
த�ொழில்
அல்லது செயல்
முனைவ�ோர் மற்றும் மேலாளர் –
ஒப்பீடு.
அகச்செயல் முனைவ�ோர் Intrapreneur
அகத்தொழில் முனைவர் அல்லது செயல் முனைவ�ோர்
என்பவர் நிறுமத் த�ொழில் முனைவ�ோரைப் ப�ோன்றே

5. உள்ளார்ந்த வளப் பயன் பாடு Full Utilisation of
Latent Resources

செயல்படுவர். அதாவது ஒரு த�ொழில் முனைவ�ோர்
ஆரம்பித்த த�ொழிலில் பணிபுரியும் ஒரு நபர் தனக்கு

நாடு முழுவதும் த�ொழில் முனைவை அதிகரிப்பதின்
மூலம் நாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ள
வளங்கள் பயன்பாட்டுக்கு உள்ளாகின்றன. நாடு
முழுவதும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர த�ொழில்களை
பரவலாக உருவாக்குவதன் மூலம் பலத்தரப்பட்ட
வளங்கள், இயல் மற்றும் மனித வளங்களை முழுமையாக

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள செயல் திட்டத்தில் அல்லது தமக்கு
வழங்கப்பட்ட பணியில் தனது ஆற்றலை பயன்படுத்தி
தனது

புதிய

எண்ணங்களை

நிறுவனத்தின்

வளங்களைக் க�ொண்டு செயல்படுத்துபவர். அதாவது
நிறுமத்தின்

உட்புறம்

கருத்துகளையும்
நிருமத்திற்குள்

புதிய

ப�ொருட்களையும்

அறிமுகப்படுத்துவர்.
உள்புறம்

அதாவது

செயல்முனைவ�ோராக

திகழ்கிறார்
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த�ொழில் முனைபவருக்கும் அகத்தொழில் முனைபவருக்கும் அல்லது அகச்செயல்
முனைபவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு:
அடிப்படை

அகத்தொழில் முனைபவர்
Intrapreneur

த�ொழில் முனைபவர் Entrepreneur

சிந்தனை
(Thinking)

த�ொழில் முனைபவர்
சிந்தனைவாசி

சார்புநிலை
(Dependency)

தன்னிச்சையான நபர்

ஒரு

தடையற்ற அகத்தொழில்
முனைபவர்
தன்னிச்சையான
சிந்தனைவாதி, ஆனால் ஒரு த�ொழில் நிறுமத்தின்
உள் செயல்படுபவர்.
த�ொழில் முனைவ�ோரை சார்ந்து (Dependency)
இருப்பவர்.

நிதி திரட்டல்
(Fund Mobilization)

த�ொழில் முனைவ�ோர் தன் ச�ொந்த இவருக்கு நிதி திரட்டும் ப�ொறுப்பு இல்லை. ஆனால்
முயற்சியில்
த�ொழிலுக்கான
நிதியை திரட்டிய நிதியை கையாளும் ப�ொறுப்பு உள்ளது.
திரட்டவேண்டும்.

வெகுமதி
(Reward)

த�ொழில் முனைவ�ோர் தங்களின் இடர் ஏற்பு அகத�ொழில் முனைவ�ோர்க்கு இலாபத்தில் பங்கு
பணிக்காக இலாபம் என்ற வெகுமதியை இல்லை. ஆனால் ஊதியம், ஊக்க ஊதியம் மற்றும்
பெறுகின்றனர்.
மேம்படிகள் பெற வாய்ப்பு உண்டு.

இடர்ஏற்றல்
(Risk Bearing)

தான் ஆரம்பித்த த�ொழிலின் இடரை ஏற்க இவர் த�ொழில் த�ொடர்பாக எழும் இடர்பாட்டில் பங்கு
வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது.
பெறுவதில்லை. தான் மேற்கொண்ட செயல் திட்டம்
த�ோல்வி நிலைக்கு ப�ொறுப்பு ஏற்பதில்லை.

தகுநிலை
(Status)

த�ொழில் முனைபவர் உரிமையாளர் என்ற அகத்தொழில் முனைவ�ோர் உரிமையர் அல்ல;
தகுநிலை படைத்தவர்.
ஆனால் ஊழியர் தான் மேற்கொண்ட செயலுக்கு
தன்னுடைய மேல் அதிகாரிக்கு பதில் ச�ொல்ல
கடமையுடையவர்.

செயல்பாடு
(Operation)

தான் த�ொடங்கிய த�ொழிலின் புறத்தின் முழு நிறுமத்திற்கு உட்பட்டு இயங்கும் நபர்.
நின்று பெரும்பாலும் செயல்படும் நபர்.

த�ொழில் முனைபவருக்கும் மேலாளருக்கும் உள்ள வேறுபாடு:
அடிப்படை
Basis of difference

த�ொழில் முனைபவர்
Entrepreneur

மேலாளர்
Manager

ந�ோக்கு
(Motive)

ஒரு
அமைப்பினை
தேர்ந்தெடுத்து
தன்னுடைய வினையை துவக்குவது.

துவக்கிய
வினையில்
செவ்வனே
பணியாற்றுவது இவரின் ந�ோக்கு.

த�ொழில் முனைபவர் தான்
அமைப்பின் உரிமையாளர்.

மேலாளர் ஊதியம் பெறும் உழைப்பாளி.

தகுநிலை
(Status)

துவங்கிய

இடர் ஏற்றல்
(Risk Bearing)

த�ொழில் முனைபவர் தான் துவங்கிய
வினையினால் ஏற்படும் இடர்கள் மற்றும்
நிச்சயமற்ற தன்மையை தாங்குபவர்.

மேலாளர்கள் வினையின் இடரில் பங்கு
பெறுவது இல்லை. மாறாக இடர் ஏற்படும்போது
வேறு நிறுமத்திற்கு தாவி விடும் பருவகால
நண்பர்கள்.

வெகுமதி
(Rewards)

த�ொழில் முனைபவர் தன்னுடைய இடர்
ஏற்பிற்கு
வெகுமதியாக
இலாபத்தை
பெறுகின்றனர்.

மேலாளர்கள் இலாபத்தில் பங்கு பெறுவது
இல்லை. ஊதியம் மேலூதியம், படிகள், ஊக்க
ஊதியம் பெறுபவர்கள்.

ஆற்றல்
(Skills)

த�ொழில் முனைபவர்கள் படைப்பாற்றல்,
உள்ளுணர்வு
மற்றும்
எதையாவது
புதியதாக செய்ய வேண்டும் என்ற உந்துதல்
பெற்றவர்கள்.

மேலாளர்கள் நல்ல க�ோட்பாட்டு அறிவும்,
மனித உறவு திறனும் பெற்றவர்களாக
இருக்கவேண்டும்.
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23.05 ம
 களிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள்
Women Entrepreneurs

ஒரு பங்கு ப�ொருளாதார த�ொழில்கள் மகளிர் வசம்
உள்ளதென இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள்
தெரிவிக்கின்றன. தற்போது உள்ள இந்திய ப�ொருளாதார
சூழல் பெண் த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு ஆதரவாகவே
உள்ளன. எனவே வருங்காலத்தில் மற்ற மேலை
நாடுகளைப் ப�ோலவே இந்தியாவிலும் த�ொழில்களில்
பெண் முதலாளிகள் மற்றும் பெண்களை அதிக
எண்ணிக்கையில் க�ொண்டு இயங்கும் நிறுமங்கள் பல
மடங்கு பெருகும் என எதிர்ப்பார்க்கலாம். அதிகமான
மகளிர் படித்து வரும் நிலையில் மற்றும் ஊடகங்கள்
பெண் பாலினத்திற்கு அளித்து வரும் மகத்தான
ஆதரவு, எப்போதும் உள்ள அரசினர் மற்றும் அரசு சாராத
நிறுமங்களின் பேராதரவு, மகளிர் த�ொழில் முனைப்பிற்கு
மிகவும் சாதகமான சூழலை உருவாக்கி வருகிறது
என்பதில் ஐயமில்லை.

த�ொழில் முனையும் மகளிர்கள் அண்மைக் காலமாக
மக்கள் மத்தியில் மிகவும் அறிமுகமானவர்களாக
விளங்குகிறார்கள். பெண் த�ொழில் முனைவ�ோர்
தங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பினைத் தாங்களே
ஏற்படுத்திக் க�ொள்வதுடன், பிறருக்கும் வேலை வாய்ப்பை
உருவாக்கி வருவது பெருமைக்குரிய செய்தியாகும்.
அமெரிக்க நாட்டு பெண் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள்
அந்நாட்டின்
ப�ொருளாதார
எழுச்சிக்கு
அளப்பரிய
பங்களிப்பை நல்கி வருகின்றனர். அமெரிக்காவில்
பெண்கள் நடத்திவரும் த�ொழிலை ஆய்வு செய்து வரும்
மையம் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவரும் உண்மை
என்னவென்றால்
பெண்
உரிமையாளர்களால்
நடத்தப்பட்டு வரும் நிறுமங்கள் மற்றும் பெரும்பான்மை
பெண் ஊழியர்களை க�ொண்ட நிறுமங்கள், 1997ம்
ஆண்டில் 5.4 மில்லியனில் இருந்தது 2013ம் ஆண்டு
இது 10 மில்லியன்களை த�ொட்டது. இன்று உள்ள புள்ளி
விவரப்படி ப�ொதுவாக அமெரிக்காவில் நடந்து வரும்
த�ொழிலில் நான்கில் ஒரு பங்கு மகளிரால் நடத்தப்படும்
அல்லது மகளிரால் பெருமளவில் இயக்கப்பட்டு வரும்
நிறுமம் என்றால் மிகையாகாது. மேலும் அந்த ஆய்வு
கூறுவது மேற்கூறப்பட்ட நிறுமங்கள் சுமார் 9.2
மில்லியன் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கித்
தந்துள்ளது என தெரிவிக்கிறது. சுமார் 1.15 டிரில்லியன்
அளவிற்கு சரக்கை விற்பனை செய்துள்ளது. இவ்வாறே
வளர்ந்த நாடான கனடாவிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு
நிறுமங்கள் மகளிருக்கு ச�ொந்தமானதாகும். பிரான்ஸில்
ஐந்தில் ஒரு பங்கு மகளிரால் நடத்தப்படும் நிறுவனம்.
சுவீடன் மற்றும் இங்கிலாந்திலும் அதிக அளவில்
பெண்பாலார்
சுயவேலையில்
அமர்ந்திருப்பதாக
ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. பெண்கள் மேற்கூறிய
வளர்ந்த நாடுகளில் சில்லறை வணிகம், சிற்றுண்டி
சாலைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், காப்பீட்டு த�ொழில்
மற்றும் உற்பத்தி த�ொழிலில் கூட ஈடுபட்டு வருவதாக
ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

வரைவிலக்கணம்
ஹீம் பீட்டர், “புதினம் பேணும் அல்லது ஏற்கனவே
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ப�ொருளை முன்மாதிரியாக க�ொண்டு
அதே ப�ொருளை உற்பத்தி செய்து வரும் மகளிரே மகளிர்
த�ொழில் முனைபவர்” என வரையறுக்கிறார்.
இந்திய அரசு, வணிக நிறுவனம் ஒன்றில்
சாதாரண பங்கு மூலதனம் மற்றும் பணியில்
மகளிரின் பங்கேற்பு அடிப்படையில் மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோர்க்கு
பின்வருமாறு
இலக்கணம்
வரைந்துள்ளது.
“நிறுவனத்தின் மூலதனத்தில் குறைந்த பட்சம் 51
விழுக்காடு நிதிசார்ந்த உரிமையும் உருவாக்கப்பட்ட
பணியில் 51 விழுக்காட்டிற்கு குறையாதவற்றை
மகளிருக்கு அளிக்கும் மகளிரால் உரிமை ஏற்று
நடத்தப்படும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு த�ொழில்
வினை மகளிர் த�ொழில் முனைவு ஆகும்.”

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோருக்கான வாய்ப்புகள்
Opportunities for Women Entrepreneurs

ஆனால் இந்தியாவில் பெண்களால் உரிமை
ஏற்று நடத்தப்படுவதும் மற்றும் பெண்களை அதிகம்
க�ொண்டிருக்கும் நிறுமங்கள் 5.2 விழுக்காடே எனலாம்.
இவர்கள் பெரும்பாலும் வேளாண்துறை, வேளாண்
சார்புத் த�ொழில்கள். கைவினைப் ப�ொருள் உற்பத்தி,
கைத்தறி ஆடைகள் மற்றும் குடிசைத் த�ொழில்களில்,
ஈடுபட்டிருப்பதாக 2011ம் ஆண்டின் மக்கள் த�ொகை
கணக்கெடுப்பு புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ப�ொருளாதாரம்
தாராளமயமாக்கப்பட்டபின்
மகளிர்
த�ொழில் முனைவு சூடு பிடித்துள்ளது. பெண்கள்
ப�ொருளாதார ரீதியாக விடுதலை அடைய அவர்களின்
த�ொழில் முனைவு ஆற்றலையும் மற்றும் திறனையும்
கூட்ட அரசும் மற்ற சார்பு நிறுவனங்களும் சிறப்பான
க�ொள்கைகள்
மற்றும்
திட்டங்களை
வகுத்து
அதனடிப்படையில் பெண்களுக்கு த�ொழில் முனைவு
செயலில் இறங்க த�ொழில் கல்வியும் மற்றும் பயிற்சியும்
அளித்து வருகின்றன. இதனால் தற்போது மூன்றில்
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மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோருக்கான வாய்ப்புகள்
Opportunities for women entrepreneurs

(ii) நிதி திரட்டும் வாய்ப்புகள் Financial Opportunities
ப ெ ண்  த� ொ ழி ல் மு னைவ�ோ ர ்க ளு க் கு
இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து வங்கிகளும் கச்சா ப�ொருள்
மற்றும் இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு நுண் சிறு
கடன்களை வழங்கி நிதி ஆதரவு நல்கி வருகிறது.

(i). த�ொழில் அடிப்படையில் எழும் வாய்ப்புகள்
Opportunities Based on Business
மகளிர்கள் அவர்கள் சார்ந்துள்ள இடம் தேர்வு செய்யும்
த�ொழில் முதலிடும் திறன் த�ொழில் மற்றும் த�ொழில் நுட்பம்
சாரா ஆற்றல் மற்றும் திறன் இவைகளின் அடிப்படையில்
ஏராளமாக
த�ொழில்
வாய்ப்பை
பெற்றுள்ளனர்.
மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோராக எண்ணி விட்டால்
அவருக்கு ஏராளமான வாய்ப்பு கதவுகள் திறக்க காத்துக்
கிடக்கின்றன. அவற்றில் சிலவற்றை பார்ப்போம்.

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்க்கு கீழ் குறிப்பிட்ட
வகையில் நிதிசாரா ஆதரவு வழங்கப்படுகிறது.

i) உற்பத்தி பிரிவில் In the sphere of Manufacutring

(ii)

உற்பத்தி
பிரிவில்
பெண்கள்
மெழுகுவர்த்தி
செய்தல், அப்பளம் செய்தல், அகர்பத்திகள் செய்தல்,
பின்னலாடைகள் செய்தல், கைவினைப் ப�ொருட்கள்
செய்தல், ஆடை உற்பத்தி செய்தல், மென்பானங்கள்
செய்தல், அச்சகம் நடத்துதல், இனிப்பு ப�ொருட்கள்
தயாரித்தல், ஊறுகாய் தயாரித்தல், கம்பள விரிப்புகள்
தயாரித்தல் ப�ோன்ற த�ொழில்கள், மகளிருக்கு ஏற்றத்
த�ொழில்களாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

(iii)	த�ொழில் ஆல�ோசனை சேவை வழங்குவது.

ii) சேவை த�ொழில் பிரிவு In the sphere of Service

(ix) குறைந்த வட்டியில் கடன் தருவது.

சேவை த�ொழில் பிரிவைப் ப�ொறுத்தவரை, சிற்றுண்டி
சாலை நடத்துதல், உணவு சமைத்து விற்பனை செய்தல்,
கல்விச்சாலை அமைத்தல், கணிணி மையம் துவங்குதல்,
உலர் வெளுப்பகம் அமைத்தல், தையல் வேலை செய்தல்,
ஒப்பனை கடைகள் நடத்துதல், குழந்தைகள் காப்பகம்
நடத்துதல், மலர் நிலையங்கள், அழகு மையங்கள்,
நிகழ்வுகள் நடத்தி தரும் நிறுவனங்கள் நடத்துதல்
ப�ோன்ற பல த�ொழில்கள் சேவை த�ொழில் பிரிவில்
மகளிருக்கு அதிக வாய்ப்பை உருவாக்கித் தருகின்றன.

(x) பிணையமற்ற கடன் தருவது.

(iii). நிதிசாரா ஆதரவு Non-Financial Support

(i)	மகளிர் த�ொழில்களுக்கு ஏற்ற க�ொள்கைகள் மற்றும்
சட்ட அமைப்புகளை நிறுவ உதவுகிறது.
நிதிசார் ஆல�ோசனை வழங்குவது.

(iv)	சட்ட தடைகளை களைய உதவுவது.
(v) வியாபார த�ொடர்புகளை ஏற்படுத்த உதவுவது.
(vi) ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுவது.
(vii)	இலாபம் ஈட்டும் திறனை கூட்ட ஆல�ோசனை தருவது.
(viii)	ப�ொருட்களை வடிவமைக்க ய�ோசனை வழங்குவது.

(xi)	கடன் க�ோரும் விண்ணப்பங்களை உடனடியாக
பைசல் செய்வது.
(xii)	வாங்கிய கடனை திருப்பி வசூல் செய்வதில் நெளிவு
சுளிவுகளுடன் நடந்து க�ொள்வது.

(iv). சங்கங்கள் ஏற்படுத்தி தரும் வாய்ப்புகள்
Opportunities Created by Associations
சுய உதவிக் குழுக்கள் இந்திய மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோர் சம்மேளனம் (Federation of Indian women
Entrepreneurs). சிறுத�ொழிலில் வளர்ச்சி அமைப்பு (SIDO)
இந்திய வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (NABARD),
சுயத�ொழில் ஈடுபட்டுள்ள மகளிர் சங்கம், (SEWA), கர்நாடக
மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர் சங்கம் (AWARE), பன்னாட்டு
த�ொழில் முனைவு மற்றும் த�ொழில் முன்னேற்ற மையம்.
(The international Centre for entrepreneurship and career
development). டை ஸ்ரீ சக்தி Tie sree Shakthi (TSS) தமிழ்நாடு
மகளிர் வளர்ச்சி கழகம், மகளிர் த�ொழில் நிறுமங்களின்
சந்தை அமைப்பு, (Marketing organisation of women
entrepreneur) மகளிர் த�ொழில் முனைவு சங்கம், தமிழ்நாட்டு
மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர் சங்கம். விவ�ோ பை கூகுள்
(Weow by google) ப�ோன்ற பல அமைப்புகள் மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோர்களுக்கு நல்லாதரவை வழங்கிவருகின்றன.

iii) வணிகப்பிரிவு In the sphere of Commerce
வணிகப்பிரிவை ப�ொறுத்த மட்டில் அழகுப் ப�ொருட்கள்
வணிகம், ந�ோய் அறியும் மையம் (Diognostic centre),
பால் விநிய�ோகம், இனிப்புக் கடைகள், மளிகைக்
கடைகள், ஆடை அகங்கள், காய்கறி வணிகம், பழச்சாறு
நிலையங்கள், குளம்பியகங்கள், தேனீர் வணிகம்,
மருந்துக்களம், துணி விற்பனை, ப�ோன்ற பல
முயற்சிகளை வணிகப்பிரிவில் மேற்கொள்ளலாம்.
iv) பெரிய த�ொழில் In the sphere of Large Business
மெத்த படித்த அதிக பட்டறிவு பெற்ற த�ொழில்
கல்வி பயின்ற மகளிர் பெரிய த�ொழிலான பல்நோக்கு
மருத்துவமனை, நட்சத்திர விடுதிகள், த�ொழில்கல்வி
பயிற்சி நிலையங்கள், தயாரிப்பு வினைகள், விளம்பர
நிறுவனங்கள், திரைப்படம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள்,
அழைப்பு மையங்கள், ப�ோன்ற பல பெரிய த�ொழில்களில்
அவரவர் படிப்பிற்கு ஏற்ற வகையில் த�ொழில்வினை
மேற்கொள்ளலாம்.

மகளிர் நடத்தி வரும் நடுத்தர த�ொழில்களைப்
ப�ொறுத்த வரையில் கடன் ப�ொறுப்பு திட்டத்தின் கீழ்
மகளிரால் நடத்தப்படும் குறு மற்றும் சிறுத்தொழில்களுக்கு
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(vii). இந்திய மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்
கூட்டமைப்பு Consortium of Women
Enterpreneurs in India

வழங்கப்படும் 80 விழுக்காடு ப�ொறுப்புறுதி சலுகை
மேற்கூறிய நடுத்தர த�ொழில்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

(v) அரசு ஏற்படுத்தி தரும் வாய்ப்புகள் Opportunities
Created by Government

இந்திய மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர் கூட்டமைப்பு
1996ம் ஆண்டு ஒரு அரசு சார்புடைய சங்கமாக (Civil
Society) பதிவு செய்யப்பட்டது. இது ஒரு இலாப ந�ோக்கமற்ற
அமைப்பாக இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பு.
இவ்வமைப்பு இந்திய தேசிய வாரியத்தின் உறுப்பினராக
உள்ளது மற்றும் சிறு மற்றும் நடுத்தர த�ொழில் (MSME)
அமைச்சகத்தின் உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டுவருகிறது.
இவ்வமைப்பு ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்துடன் இணைந்து
பணியாற்றி வருகிறது. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணிகளில்
தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் க�ொண்டுள்ளது.

நடுவண் மற்றும் மாநில அரசுகள் மகளிர் த�ொழில்
முனைவை பெருக்கிட பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி
அவற்றை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவைகளாவன:
(i)	மகளிர் நிறுமங்களுக்கான “Stand Up” இந்தியா
திட்டம்.
(ii)	மகளிருக்கான வணிகம் த�ொடர்பான த�ொழில்
முனைவு உதவி மற்றும் வளர்ச்சி திட்டம் (Trade related
entrepreneurs Assistance in development scheme)
(iii)	மகிள கயறு திட்டம் (Mahile coir scheme).
(iv)	மகிள E. hatt
(v)	மகளிர் உதவி திட்டம்.
(vi)

(vii)	ஊரகத்திலுள்ள மகளிர் மற்றும் சிறார்கள் வளர்ச்சி
திட்டம்.

(x)

ஊரக இளைஞர்களின் சுயத�ொழில் பயிற்சி திட்டம்.

நிறுவனங்களுக்கு

ii.

மகளிரின் ப�ொருளாதார ரீதியான சக்தியை பெற்றிட
உதவுகிறது.
பெற்றிட

மகளிர்

iv. மகளிரால் நடத்தப்படும் நிறுமங்கள் தயாரிக்கும்
ப�ொருட்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் புதுப்பொருட்களை
உருவாக்கும் முயற்சிக்கு ஆல�ோசனை தருவது.

(viii)	மகளிருக்கான முத்ரா ய�ோஜனா திட்டம்.
யுத்யோகினி திட்டம்.

மகளிரால்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
ஊன்றுக�ோலாக விளங்குகிறது.

iii. இ
 யற்கை
வளவசதியை
நிறுவனங்களுக்கு உதவுவது.

பிரதம மந்திரி ஊரகத்திட்டம்

(ix)

i.

v. மகளிர் நிறுமங்களுக்கு
தரக்கட்டுபாட்டு
ஆதரவு,
இவைகளை தருவது.

(vi). பயிற்சியின் மூலமாக ஏற்படுத்தப்படும்
வாய்ப்புகள் Opportunities Created through
Training Programme

சந்தையிடுகை
த�ொழில்நுட்ப

ஆதரவு,
ஆதரவு

vi. பல்வேறு மகளிர் த�ொழில்முனைவு த�ொடர்பான அரசுத்
திட்டங்களை குறித்து மகளிருக்கு விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துவது.

நடுவண் அரசு தேசிய அளவில் இளைஞர்களின்
ஆற்றலை பெருக்கிட க�ொள்கைகளை வகுத்தும் (skill
development policy) மற்றும் அதன் கீழ் தேசிய ஆற்றல்
செயல்திறன் மேம்பாடு ந�ோக்கத்தை 2007 ம் ஆண்டு
பிரகடனம்
செய்தது.
இத்திட்டத்தினால்
தற்கால
இளைஞர்களுக்கு த�ொழில் ஆற்றலை பெருக்கிடவும்,
த�ொழில் கல்விகளை புகட்டவும் மற்றும் த�ொழில் முனைவு
உணர்வை ஊட்டவும் சிறப்பு பயிற்சிகள் தரப்பட்டு
வருகின்றன. நடுவண் அரசு பல பயிற்சி திட்டங்களை கீழ்
குறிப்பிட்டுள்ள முகமைகள் மூலமாக பயிற்சி திட்டங்களை
செயல்படுத்தி வருகிறது.

vii. சு
 ருங்கக் கூறின் மகளிர் நிறுமங்கட்கு தேவைப்படும்
அனைத்து உதவிகளையும் நல்கும் ஒரு சிறந்த
அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது.

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் எதிர்கொள்ளும்
சவால்கள் Challenges of Women Entrepreneurs
மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கட்கு மேற்குறிப்பிட்டவாறு
ஏராளமான
வாய்ப்புகள்
இருந்தப�ோதும்,
அவர்கள்
எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் ஏராளம் என பல ஆராய்ச்சிகள்
வெளிப்படுத்தியுள்ளன. அவைகளில் சிலவற்றை கீழே
விவாதிப்போம்.

i)	மகளிருக்கான பயிற்சி மற்றும் சுயத�ொழில் ஆதரவு
திட்டம் (STEP).
ii)	ஊரகத்தில் உள்ள மகளிர் மற்றும் சிறார்களுக்கான
வளர்ச்சி திட்டம் (DWCRA).
iii) சிறுத�ொழில் சேவை நிறுவனம்.
iv)	மாநில நிதி கழகம்.
v)	தேசிய சிறு த�ொழில் கழகம்.
vi)	மாவட்ட த�ொழில் மையம்.
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1. நிதிப்பிரச்சனை Problem of Finance

பராமரித்தல், பணம் க�ொடுக்கல் வாங்கலை கணக்கு
வைத்துக் க�ொள்ளுதல், ப�ொருளை சந்தையிட த�ொழில்நுட்ப
கருத்துக்களை உள்வாங்குதல் ப�ோன்ற பல தரப்பட்ட
செய்திகளை தெளிவாக விளங்கிக் க�ொள்ள குறைவான
படிப்பு அல்லது படிப்பறிவு இன்மை மிகப் பெரிய இடையூறாக
இருக்கிறது.

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்களுக்கு தங்களின்
த�ொழில் வினையில் ஏற்படும் நிதிப் பற்றாக்குறையை
சமாளிப்பது
மிகப்பெரிய
சவாலாக
விளங்குகிறது.
தங்களின் பெயரில் ச�ொத்துக்கள் இல்லாத மகளிர்
உரிமையாளர்கள் பிணைக்கடன் பெறுவதில் பெரும்
இன்னல்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் நிதி
நிறுவனங்களும் மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்களின்
த�ொழில் முனைவு திறமையில் ப�ோதிய நம்பிக்கை
இல்லாமல், மகளிர் உரிமையரின் கடன் க�ோரிக்கைகளை
கண்டு க�ொள்வதில்லை எனவும் மகளிர் கடன் பெறா
வண்ணம் பல நிபந்தனைகள் விதித்து அவர்களை
த�ொழில் முனைவிலிருந்து ஆர்வம் இழக்க செய்யும்படி
நிதி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் இருப்பதாகவும்
குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. எனவே மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள் தங்களின் ச�ொந்த சேமிப்பைய�ோ
அல்லது
தெரிந்த
சுற்றுவட்டாரங்களிலிருந்து
நிதி
முடக்கையை தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இதன்
விளைவாக மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் தாங்கள்
மேற்கொண்டுள்ள வினைகளை ப�ோதிய அளவில்
விரிவாக்கம் செய்ய இயலாமல் தவிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

4. ஆதரவு இன்மை Lack of Support Network
மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர் செம்மையாக தன்
வினையை செயல்படுத்த பலதரப்பட்ட மக்களின் கனிவு,
பரிவு மற்றும் ஆதரவு இவைகள் தேவைப்படுகின்றன.
குறிப்பாக
கணவன்,
பிள்ளைகள்,
பெற்றோர்கள்,
வாழ்க்கைப்பட்ட இடம், நண்பர்கள், அயல் அண்டையில்
வசிப்பவர்கள் என பலரின் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது.
மிகவும் குறிப்பாக மகளிர் த�ொழில் முனைபவர் உணர்வு
ரீதியாக த�ொழிலில் துவண்டு கிடக்கும்போது அவர்களுக்கு
உளவியல் ரீதியான ஆதரவும் மற்றும் கனிவான அதே
சமயம் நம்பிக்கை க�ொடுக்கின்ற அறிவுரை வேண்டும்.
பல சமயங்களில் இப்படிப்பட்ட நெருக்கடிகள் த�ொழிலில்
வரும்போது மேற்கூறிய ஆதரவு மையங்கள் த�ோள்
க�ொடுக்க முன் வர வேண்டும். அந்த நேரங்களில் மகளிரை
கேலி செய்யும் பேச்சு, சாபம், ஏளனம் ஆகியவை அவர்களின்
நம்பிக்கையை தகர்க்கின்றது. குறிப்பாக ஆண் ஆதிக்க
மனப்பான்மை க�ொண்ட நபர்களின் நடத்தை மற்றும்
வார்த்தை வன்முறைகள் மகளிரின் த�ொழில் துணிவை
மிகவும் பாதிக்கிறது.

2. இயக்கத்தடை Limited Mobility
மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் நமது நாட்டு
கலாச்சாரப்படி அவர்கள் நடந்து க�ொள்ள வேண்டிய
சூழலில் வீட்டு ப�ொறுப்புகளையும் சுமக்க வேண்டியுள்ளது.
என்னதான்
த�ொழில்
உரிமையாளராக
மகளிர்
உயர்ந்தாலும் தாயாக, மனைவியாக, மகளாக, மருமகளாக,
மாமியாராக, பாட்டியாக தன்னுடைய கடமைகளை
தட்டிக்கழிக்க முடிவதில்லை. த�ொழிலை துவங்கிய பின்
பல்வேறு காரணங்களுக்காக மகளிர் வெளியில் செல்ல
முடிவதில்லை. உதாரணமாக ப�ொருளை க�ொள்முதல்
செய்வது த�ொடர்பாக, வங்கியில் கடன் பெறுவது
த�ொடர்பாக, விற்பனை ப�ொருட்டும் தரக்கட்டுப்பாட்டை
மேற்கொள்ளவும், ஊழியர்களை மேற்பார்வை செய்யவும்,
பலதரப்பட்ட ஒப்புதல்களை அரசு மற்றும் பிற ஒழுங்காற்று
நிறுமங்களிடமிருந்து (Regulatory Bodies) பெற்றிடவும்
பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. இப்படிப்பட்ட பயணம்
ஆண்களுக்கு என்னம�ோ எளிது. ஆனால் வீட்டு வேலையும்
தன் த�ோளில் ஏற்றி சுமந்து வரும் மகளிரால் எப்படி சதா
வெளியில் சென்று பயணத்தில் இருக்கமுடியும். இதனால்
அவர்கள் பிறரிடம் இந்த பயண வேலைகளை ஒப்படைக்க
வேண்டியுள்ளது. எனவே ஆண் த�ொழில் முனைவ�ோர்க்கு
நிகராக மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் பயணத்தில்
ப�ோட்டியிட விரும்புவதில்லை.

5. கடும்போட்டி Stiff CoXmpetition
தாராளமயமான ப�ோட்டி உலகில் மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள் பெரிய நடுத்தர த�ொழில்களிடமிருந்து
கடுமையான
ப�ோட்டியை
எதிர்
க�ொள்கின்றனர்.
ப�ோட்டியை வலுவாக எதிர்கொள்ள விளம்பரம் மற்றும்
விற்பனை பெருக்க யுக்திகளை கையாள வேண்டியுள்ள
சூழ்நிலையில்
மகளிர்
த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள்
ஈடுக�ொடுக்க முடியாமல் திணறுகின்றனர். காரணம்
ப�ோதிய நிதி ஆதாரம் இல்லாததே ஆகும்.

6. உணர்ச்சி வயப்படல் Sensitivity
	மகளிராக
இருப்பவர்கள்
இயற்கையாகவே
உணர்ச்சி வயப்படக் கூடியவர்கள். உணர்ச்சி ப�ொங்கி
எழும்போது க�ோபப் படக்கூடியவர்கள். இப்படிப்பட்ட
மனநிலை த�ொழிலில் சிக்கல் அல்லது சவால்கள் எழும்போது
அமைதியாக, நிதானமாக, ப�ொறுமையாக முடிவெடுக்க
அவர்களை விடுவதில்லை. த�ொழில் பயணத்தால்
அவ்வப்போது ஏற்படும் சங்கடங்கள், மனக்கசப்புகள்,
ஏமாற்றங்கள் சிறு த�ோல்விகள் மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோரை ஆர்வம் இழக்கச் செய்கின்றன. இத்தகைய
சூழல்கள் மகளிர் த�ொழில் முனைவரின் செயல்பாட்டை
பெரிதும் பாதிக்கின்றன.

3. கல்வியறிவு இன்மை Lack of Education
ஏட்டறிவு இல்லா அல்லது குறைவாக படித்துள்ள மகளிர்
த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் வியாபாரம் அல்லது த�ொழில்
த�ொடர்பான கருத்துக்களை முழுவதாக புரிந்து க�ொள்ள
முடியாதவராக உள்ளனர். உதாரணமாக கணக்கை
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7. ப�ோதிய விவரமின்மை Lack of Information

8. சார்ந்து வாழும் கலாச்சாரம் (Dependency Culture)

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் தங்களின் குறைந்த
படிப்புத் தகுதி காரணமாகவ�ோ அலட்சியம் காரணமாகவ�ோ
அல்லது வீட்டு வேலை சுமையின் காரணமாக தங்களால்
துவக்கப்படும் த�ொழிலை சுற்றி என்ன நடக்கிறது?
என்னென்ன சலுகைகள் அரசு நல்குகிறது? அரசுசாரா
அமைப்புகளின் ஆதரவு என்ன, தங்களைப் ப�ோன்று
த�ொழிலை நடத்தி வரும் சக மகளிர் முனைவ�ோர்கள் எப்படி
சவாலை சமாளிக்கின்றனர் என்ற விவரங்களை அறிய
விரும்புவது இல்லை. இப்படிப்பட்ட ப�ோக்குகள் அவர்கள்
நடத்தும் த�ொழிலின் திறனை வெகுவும் பாதிக்கின்றன.
எனவே பலதரப்பட்ட வழிகளில் வரும் செய்திகளை
தகவல்களை மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் உள்வாங்க
இயலாதவராக இருக்கின்றனர்.

பல சமயங்களில் மகளிர் பாலினர் தன் வாழ்நாள்
முழுவதும் நம் நாட்டில் பிறரை சார்ந்து வாழ்ந்து
வருகின்றனர். உதாரணமாக திருமணத்திற்கு முன்பு
பெற்றோர்கள், திருமணத்திற்கு பின்பு கணவன், வயதான
காலத்தில் பிள்ளைகள் என பிறரை மையமாக வைத்தே
மகளிர் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் அவர்களாக
தன்னிச்சையாக தடையின்றி எந்த முடிவையும் அவர்கள்
எடுக்க விரும்புவதில்லை. எல்லா முடிவுகளுக்கும் பிறரின்
அனுமதி வேண்டி காத்து கிடக்கின்றனர். ஆணுக்கு நிகராக
மகளிரால் பல முடிவுகளை மேற்கொள்ள முடிவதில்லை.
இப்படிப்பட்ட
கலாச்சார
தடை
மகளிர்
த�ொழில்
முனைவ�ோர்களை தன்னுடைய விருப்பப்படி த�ொழிலை
துவங்கி அதனை நிர்வகிக்க அனுமதிப்பதில்லை.

23.06 த�ொழில் முனைவ�ோரின் பணிகள் (Entrepreneurial Functions)

I. த�ொழில் முனைவ�ோரின் த�ோற்றுவிப்பு பணிகள்
Promotional Function

சந்தையில் ஆய்வு நடத்திய�ோ நல்ல நல்ல த�ொழில்
முனைவு வாய்ப்புகளை கண்டறிய முடியும். எனவே எந்த
செயல் வினை பலனளிக்கும் என சீராய்ந்து ஒன்றை தெரிவு

i) வாய்ப்புகளை கண்டறிதல் Discovery of Idea

செய்வது முதல் பணியாகும்.

எந்தெந்த த�ொழிலில் நுழைந்தால் என்னென்ன
வாய்ப்புகள் கிட்டும் என எப்போதும் சிந்திக்க வேண்டும்.
த�ொழில் துவங்கும் எண்ணம் சுயமாகவ�ோ அல்லது
பிறர் மூலமாகவ�ோ அரும்பலாம். சிலசமயங்களில்
த�ொழில் முனைவ�ோர் தனது அனுபவத்தின் மூலம�ோ,
சூழ்நிலையை கூர்ந்து ந�ோக்குவதன் மூலம�ோ படித்த
படிப்பின் வாயிலாகவ�ோ, பெற்ற பயிற்சியின் வழியாகவ�ோ,

ii) த�ொழிலின் ந�ோக்கத்தினை தீர்மானித்தல்
Determining the Business Objectives
தான் நுழைந்த த�ொழிலின் தன்மை, மற்றும் த�ொழிலின்
வகை அதாவது உற்பத்தி செயலா அல்லது வணிகச் செயலா
என்பதை மனதில் வைத்தும், த�ொழிலினை செயலாக்க
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தேர்வு செய்யப்பட்ட த�ொழில் அமைப்பு முறையினை
மனதில் க�ொண்டும் த�ொழில் நிறுமத்தின் ந�ோக்கத்தினை
தீர்மானிக்க வேண்டும்.

ப�ொறிகள், முடிவுற்ற ப�ொருட்களை, தயாரிக்க தேவைப்படும்
உள்ளீட்டுப்
ப�ொருட்கள்
வினையை
செயலாக்கத்
தேவைப்படும் மனித சக்தி, ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தகவல்
த�ொடர்பு வசதி, நடைமுதலின் அளவு சமநிலை புள்ளி,
செயல் திட்டத்தினை செயலாக்கும் காலஅளவு, ப�ோன்ற
விவரங்கள் இந்த ஆவணத்தில் இடம் பெறவேண்டும்.

iii) ஆழ்ந்த பகுப்பாய்வு Detailed Investigation
த�ொழில் முனைபவர் உற்பத்தி செய்ய அல்லது
விற்பனை செய்ய விரும்பும் ப�ொருளினை பற்றிய விரிவான
ஆய்வினை
மேற்கொள்ளவேண்டும்.
உத்தேசித்த
ப�ொருளின் சந்தை வாய்ப்பு அதாவது தேவை எப்படி உள்ளது,
அந்த ப�ொருளை வெற்றிகரமாக உற்பத்தி செய்ய முடியுமா
என்று தீவரமாக ஆய்வில் இறங்க வேண்டும். உற்பத்தி
செய்ய உத்தேசித்துள்ள ப�ொருளை தயாரிக்க தேவைப்படும்
இடு ப�ொருட்கள் எங்கு கிடைக்கும், அதன் விலைகள் என்ன
அதனை எந்த ச�ொற்பகர்வுகளால் பெறுவது எனவும் ஆய்வு
நடத்திட வேண்டும்.

vii) நிதி திரட்டுவது (Mobilization of Funds)
வினையை செயலாக்க தேவைப்படும் நிலைநிதி மற்றும்
நடைமுதல் நிதிகளின் அளவை தீர்மானிக்கவேண்டும்.
நிலை
நிதியினை
ப�ொறுத்தவரை
ச�ொந்த
சேமிப்பிலிருந்தோ நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் இருந்தோ,
உறவுமுறையின் உதவியால�ோ, வங்கிகளிடம�ோ அல்லது
நிதி நிறுமங்களிடமிருந்து கடனாகவ�ோ, வினைமுதல்
நிறுமங்களிடமிருந்து பங்கு வெளியீட்டின் மூலம�ோ, கடன்
பத்திர வெளியீட்டின் மூலம�ோ தவணை கடன் மூலம�ோ
வங்கிகளிடம் மாற்று சீட்டுகளை வட்டஞ் செய்தோ குறுகிய
கால கடன் பெறுவதன் மூலம�ோ, பந்தக் கடன் பெறுவது
வாயிலாக ச�ொத்துக்கள் அடமானம் செய்வதன் மூலம�ோ,
பத்திரங்கள் அடகு வைப்பதன் மூலம�ோ நடைமுதலை
பெறுவது குறித்துத் தீர்க்கமான முடிவு மேற்கொள்ள
வேண்டும். ஆக நிலைமுதல் மற்றும் நடைமுதலை பெறும்
முல ஆதாரங்களை அடையாளம் காணவேண்டும்.

iv)  த�ொழில் நிறுமத்தின் அமைப்பு முறையினை
தேர்வு செய்வது Choice of Form of Enterprise
த�ொழில் முனைவ�ோர் தான் துவங்க விரும்பும்
வினையினைசெயல்படுத்தப�ொருத்தமானத�ொழில்அமைப்பு
முறையை தீர்மானிக்கவேண்டும். அதாவது தனியாள்
வணிகமா, கூட்டாண்மை வியாபார நிறுமமா அல்லது
கூட்டுறவு அமைப்பா என்பதை முடிவு செய்திடல் வேண்டும்.
மேற்கூறிய அமைப்புகளில் எதனை தேர்ந்தெடுப்பது
என்பதை பல காரணிகள் தீர்மானிக்கின்றன. அவைகள்
ஆவன: உற்பத்தி உத்தேசித்த ப�ொருளின் தன்மை,
முதலீட்டின் அளவு, செயலின் தன்மை. அமைப்பு முறையின்
அளவு, உரிமையரின் ஏற்கும் ப�ொறுப்பின் தன்மை, இடரின்
அளவு, செயல் அளவு, நிலைத்தன்மை ப�ோன்றவைகளாகும்.

viii)  கருவிகலன்கள் மற்றும் கச்சா ப�ொருட்கள்
பெறுதல் Procurement of Machines and Materials
ப�ொருளைத் தயாரிக்க உதவும் கருவி கலன்கள் மற்றும்
த�ொழில் நுட்பம் எங்கு கிடைக்கும் என ஆயவேண்டும்.
அவ்வாறே ப�ொருளைத் தயாரிக்கத் தேவைப்படும்
உள்ளீட்டு ப�ொருட்கள் பெறுவது குறித்துத் திட்டமிட
வேண்டும். கருவிகள் ப�ொருட்கள் எங்கு கிடைக்கிறது
என்ன விலையில் கிடைக்கிறது, யார் யார் எல்லாம்
உற்பத்தி செய்கின்றனர், பல்வேறு தயாரிப்பாளர்களின்
ச�ொற்பகர்வுகள் (terms and conditions) என்னென்ன
என்பதை அக்கு வேறு ஆணிவேறாக அலச வேண்டும்.

v)  த�ொழில் துவங்கும் சடங்குமுறைகள் Fulfilment of
the Formalities

ப�ொருத்தமான த�ொழிலின் அமைப்பு முறையை
தேர்ந்தெடுத்த பின்பு, அந்த அமைப்பு முறையை ஏற்படுத்த
சடங்கு முறைகள் உள்ளன. தனியாள் வியாபாரமாக
இருப்பின், சடங்கு முறை ஒன்றும் பெரியதாக இல்லை.
கூட்டாண்மை த�ொழில் அமைய கூட்டாண்மை பத்திரம்
தயாரித்து அதனை பதிவு செய்திட வேண்டும். ஆனால்
கூட்டு பங்கு நிறுமம�ோ அல்லது கூட்டுறவு நிறுமத்தைய�ோ
ஏற்படுத்த சட்ட சடங்குகள் ஏராளம் உள்ளன. அவை
அனைத்தையும் நிறைவேற்றி த�ோற்றுவிக்கும் த�ொழில்
முனைவ�ோர் வினையை த�ொடங்க வேண்டும்.

II. மேலாண்மைப் பணிகள் Managerial Functions

vi)  த�ொழில் திட்டம் தயாரித்த செயல் Preparation of
Business Plan
த�ொழில் முனைபவர் வியாபார திட்டத்தினை தயாரிக்க
வேண்டும். இந்த திட்டத்தின் மூலமே தான் மேற்கொள்ள
இருக்கும் வினையின் ந�ோக்கங்களை குறிப்பிட்ட
காலத்திற்குள் எய்த முடியும். இந்த த�ொழில் திட்டம் ஒரு செயல்
ஆவணமாகும். இந்த ஆவணத்தில் த�ொழில் முனைவ�ோரை
பற்றிய விவரங்கள், த�ொழிலின் அமைவிடம், நிலம் மற்றும்
கட்டிட தேவைகள், நிறுவ வேண்டிய இயந்திரங்கள்,
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1. திட்டம் தீட்டல் Planning

அதன் மூலம் இலக்கை அடைய வகை செய்தல்.
நிறுமத்தின் செயல்திறனை அளவிட பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு
நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவைகளாவன
அகசீராய்வு, அகத்தணிக்கை, நிர்வாக தகவல் த�ொடர்பு முறை,
செலவுக்கட்டுப்பாடு, நிதிசார் கருவிகள், தரக்கட்டுபாடுமுறை,
எண்குறித்திட்டமுறை (budget) ப�ோன்ற இன்ன பிற
நுட்பங்களும் கையாளப்படுகின்றன.

மேற்கொண்ட த�ொழில் வினை தன்னுடைய இறுதி
இலக்கினை ந�ோக்கிச் செவ்வனே பயணிக்க ந�ோக்கங்கள்,
இலக்குகள்,
த�ொலை
ந�ோக்கு
செயல்முறைகள்,
காலத்திட்டம் எண்குறித் திட்டம் (budget) நிகழ்வுத்திட்டம்
(program) ப�ோன்றவற்றை வகுக்கவேண்டும்.

2. அமைப்பு பணி Organising

5. ஒருங்கிணைப்பு Coordination

த�ொழில் முனைவ�ோர் த�ொழில் திட்டத்தினை
அரங்கேற்ற தேவைப்படும் த�ொழில் அமைப்பினைத் தேர்வு
செய்தல், அதன் அக கட்டமைப்பு முறையை வடிவமைத்தல்,
துறைகளை உருவாக்குதல், அதிகார ஒப்புடைவு செய்தல்,
அதிகார
மையமாக்குதல்
அல்லது
பரவலாக்குதல்,
மேற்பார்வை வீச்செல்லையை முடிவு செய்தல் தேவைப்படும்
பணியர்களைப் பணி அமர்த்தல் அவர்களிடையே
உறவுமுறைகளை ஏற்படுத்தி ப�ொறுப்பாக்குதல் ப�ோன்ற
அலுவலக நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்தவேண்டும்.

பலதரப்பட்ட துறைகளின் தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளை
ஒன்றுபடுத்தி அவற்றை நிறும இலக்குகளை ந�ோக்கி
திருப்பிடும்
செயலுக்கு
ஒருங்கிணைப்பு
என்று
பெயர். இதனை மகாபாரதத்தில் கிருட்டிணன் ஓட்டிய
பலகுதிரைகளை இழுக்கும் இரதத்துடன் ஒப்பிடலாம்,
ஒவ்வொரு குதிரையும் ஒரு துறை. கிருட்டிணன் கடவுள்
தான் த�ொழில் உரிமையாளர், சாலையில் நேராக
பயணிப்பது தான் இலக்கு என வைத்துக் க�ொள்வோம்,
அனைத்து குதிரைகளையும் ஒரே சீராக ஓட்ட வேண்டும்,
அப்போதே இரதம் இயங்கும். அதுதான் ஒருங்கிணைப்பு.

3. கட்டளை இடல் Directing
கட்டளை இடல் பணியைப் ப�ொறுத்த வரை த�ொழில்
முனைவ�ோர் தன்னிடம் பணிபுரியும் ஊழியர்களை
வழிநடத்திச் செல்லவேண்டும். வினையின் ந�ோக்கினை
எய்திட ஊழியர்களுக்குச் செயல் ஊக்கம் தரவேண்டும்.
கட்டளைகள் மற்றும் இலக்குகளை அடைய முறையான
செய்தி மற்றும் தகவல் ஓட்டத்தை அமைப்பிற்குள் ஏற்படுத்த
வேண்டும். அனைத்துப் பணியார்களும் தங்களுக்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளைச் செவ்வனே நிறைவேற்ற
அவர்களுக்கு ஏற்ற தலைமையை நல்கவேண்டும்.

III. வணிகப்பணிகள் Commercial function
i) உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்பு பணி Production/
Manufacturing Function

உற்பத்தி
பணியை
ப�ொறுத்தவரை
த�ொழில்
முனைவ�ோர் எந்த இடத்தில் த�ொழிலை நிறுவுவது;
த�ொழிலை நிறுவிய இடத்தின் உள் அமைப்பு எப்படி
இருக்கவேண்டும்; என்னப் ப�ொருளை தயாரிக்க வேண்டும்.
எந்த அளவு உற்பத்தி ப�ொருட்கள் இருக்கவேண்டும்,
ப�ொருளின் வடிவம் எப்படி இருக்கவேண்டும், ப�ோன்ற
உற்பத்தி த�ொடர்பான பணிகளை முடிவு செய்து செயலில்
இறங்கவேண்டும். இது மட்டுமின்றி உற்பத்தி திட்டமிடல்,
கட்டுப்பாடு, பராமரிப்பு, பழுதுநீக்குதல், க�ொள்முதல் சரக்கு
இருப்பு வைத்தல், ப�ொருட்களை உற்பத்தி கூடங்களில்
கையாளுதல் ப�ோன்ற உற்பத்தியுடன் நெருங்கிய
த�ொடர்புடைய துணை மற்றும் இணைப் பணிகளை
நிறைவேற்ற வேண்டும்.

4. கட்டுப்பாடு காத்தல் Controlling
த�ொழில் முனைவ�ோர் தன்னுடைய ஊழியர்களின்
பணி செயல்பாட்டை மதிப்பிட மற்றும் அனைத்துப்
பணிகளும் செவ்வனே அரங்கேறுகிறதா என உறுதி
செய்ய தேவையான கட்டுப்பாட்டு முறையினைப் புகுத்தல்
வேண்டும். நிறும கட்டுப்பாடு காத்தலைப் ப�ொறுத்தமட்டில்,
இதன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் உள் அடங்கும்.
அவையாவது:

ii) சந்தையிடுகை Marketing Function
சந்தையிடுகை என்ற ச�ொல் ப�ொருள் உற்பத்திக்கு
முன்பே த�ொடங்கி ப�ொருளை உற்பத்தி செய்த பின்
வாடிக்கையாளர் வசம் க�ொண்டு சேர்க்கும் வரையிலான
ஒட்டு ம�ொத்த நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கிய ச�ொல்.
விற்பனை என்ற ச�ொல் சந்தையிடுகை பணியின் ஒரு
முக்கிய அங்கம். விற்பனை செய்வதே சந்தை இடுகை
என நினைத்து விடக்கூடாது. சந்தையிடுகை பணியில்
த�ொழில் முனைவ�ோர் செய்யவேண்டிய பணிகளாவன:
ப�ொருட்களைப்பற்றிய வாடிக்கையாளரின் சுவை மற்றும்
மன ஓட்டத்தை அறிதல், ப�ொருளை திட்டமிடல், ப�ொருளை
உருவாக்குதல், ப�ொருளை உருவாக்கி நிலைப்படுத்தல்

i. தர இலக்கை நிர்ணயித்தல்
ii. உண்மையான செயல் அளவை மதிப்பிடல்.
iii. செய்த செயலை இலக்குடன் ஒப்பு ந�ோக்குதல்.
iv. இ
 லக்கோடு செயல்பாடு ஒத்து இருந்தால் மனநிறைவு
அடைதல்.
v. சரி செய் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்
vi. இ
 லக்கும் செய்தசெயல் அளவும் வேறுபட்டால்
ஏன் இலக்குகள் எட்டப்படவில்லை என்ற காரண
காரியத்தை அலசுதல்
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(standardisation) விலைவைத்தல், கட்டுமம் செய்தல்,
பண்டகக்காப்பில் இருப்பு வைத்தல், ப�ொருளை பகிர்தல்,
ப�ொருளின்
விற்பனையை
கூட்ட
விற்பனையை
பெருக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளல், விளம்பரம் செய்தல்,
ப�ொருளை விற்க விற்பாண்மையரை அமர்த்தல் ப�ோன்ற
பல பணிகளை த�ொழில் முனைவ�ோர் செய்யவேண்டும்.
சந்தைக்கு ப�ொருளை எந்த இலக்கை க�ொண்டு ப�ோய்
சேர்க்க வேண்டும�ோ அதற்கு தக்கபடி சந்தை கலவையை
(marketing mix) தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சந்தை கலவை
என்பதன் ப�ொருள், விலைவைத்தல், விற்பனை பெருக்கம்,
மற்றும் பருப்பொருள் விநிய�ோகம் (physical distribution)
இவைகளை உள்ளடக்கும். சேவைப் ப�ொருள் சந்தையை
ப�ொறுத்தவரை மேற்கூறிய சந்தை கலவை உறுப்புகளுடன்
மக்கள் செயல்முறை உணர்வு முறை (physical evidence)
இந்த மூன்றையும் சேர்த்துக்கொண்டு சேவை சந்தை
கலவையை உருவாக்க வேண்டும்.

ப�ோக்குவரத்தை கண்காணிக்க வேண்டும். நடைமுறை
முதலை சரியாக நிர்வகிக்க வேண்டும். பங்காதாயக்
க�ொள்கை வகுக்க வேண்டும். நிதியை சரியான வழிகளில்
முதலீடு செய்யும் முதலீட்டு திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும்.
(portfolio) ஏட்டுக் கடனை நிர்வகிக்கவேண்டும்.

v) மனிதவள பணிகள் Human Resource Function

த�ொழில் முனைவ�ோர் தான் மேற்கொண்டுள்ள
வினையை செயல்படுத்த எவ்வளவு மனித சக்தி
தேவைப்படும்
என
திட்டம்
தயாரிக்கவேண்டும்.
இரண்டாவதாக எம்மாதிரியான மனிதவளம் அதாவது
த�ொழில் நுட்ப மனிதவளம் மற்றும் ப�ொதுவான
மனிதவளம், எவ்வளவு தேவை என நிர்ணயித்து
அவர்களை நிறுமத்தின் நிர்வாக கட்டமைப்பில் பல்வேறு
மட்டங்களில் பணியில் அமர்த்த வேண்டும். இதற்கென
பின்வரும் பணிகளில் ஈடுபடவேண்டும். தகுதியான
நபர்களை கண்டறிந்து அவர்களை விண்ணப்பிக்க
தூண்டவேண்டும். (Recruitment) தகுதி பெற்ற ப�ொருத்தமான
நபர்களை தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும் (Selection). தேர்வு செய்த
பணியாளர்களுக்கு பணிகளை அறிமுகம் செய்யவேண்டும்
(Induction). அறிமுகம் செய்தவர்களை காலவாரியாக
பயிற்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும். சரியான ஊதியம்
வழங்கவேண்டும். எப்போதும் செயல் ஊக்கப்படுத்த
வேண்டும். ஊழியர்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை
மேற்கொள்ள வேண்டும். ஊழியர்களின் நல்வாழ்வு
திட்டங்களை க�ொண்டு வரவேண்டும். ஊழியர்களின்
செயல்திறமையை மதிப்பிட்டு அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு
வழங்கவேண்டும். தவறு இழைக்கும் ஊழியர்களை
ஒழுங்குபடுத்த
வேண்டும்.
திறமையற்ற
மற்றும்
பயனற்ற ஊழியர்களையும், ஊழல் செய்தவர்களையும்
வெளியேற்றவேண்டும்.

iii) கணக்கியல் பணி Accounting Function

கணக்கியல் பணி என்பது கணக்கு வழக்கு பார்க்கும்
பணி. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில்
மேற்கொண்ட த�ொழில் முயற்சியில் இலாபம் வந்துள்ளதா
அல்லது நட்டம் வந்துள்ளதா எனவும் குறிப்பிட்ட நாளில்
முனைந்த த�ொழிலின் நிதி நிலை எப்படி உள்ளது அதாவது
வைப்பு ச�ொத்துக்களின் மதிப்பு என்ன: ப�ொறுப்புகளின்
மதிப்பு எண் மூலதனம் எவ்வளவு கூடியுள்ளது அல்லது
குறைந்துள்ளது, பிறருக்கு தரவேண்டிய ப�ொறுப்புகள்
எவ்வளவு என அறிய இருப்புநிலை குறிப்பு மற்றும்
இலாப நட்டக் கணக்கு தயாரிக்கும் பணியையும் த�ொழில்
முனைவ�ோர் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுமட்டுமின்றி
ர�ொக்க நடமாட்டம் மற்றும் நிதி நடமாட்ட அறிக்கைகள்
தயாரித்து ர�ொக்க மற்றும் நிதியூட்டத்தை கண்காணிக்க
வேண்டும்.

iv) நிதிசார் பணி Financial Function

நிதிசார் பணியை ப�ொறுத்தவரை த�ொழில் முனைவ�ோர்
நிதியூட்டும் முறையினை முடிவு செய்யவேண்டும்.
மூலதன கட்டமைப்பை முடிவு செய்யவேண்டும். நிதி
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ெமது சி்ந�னைககு
தொங்கள் �டிப்ழ� முடித்த பின்பு கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள கொரணிகழள ேனதில் பகொண்டு எம்ேொதிரி ஈடு�டழல
பதரவு ப்யவீரகள்:
�ரிமொணம்

வருவொய

பவழல பநரங்கள்

ஊதியத் த�ொழில்

சுயத�ொழில்

ஆரம்� கட்டங்களில் நம்�த்தகுநத
ப�ொருளொதொர
நிழலழேகள்
ேறறும்
ேறறும் அபநகேொக உயரநத வருேொனம், பதொழிலதி�ரின்
முயறசிகழளப்
ப�ொறுத்து
ஆனொல் �தவி உயரவு வொயப்புகளொல் வருேொன ஏற்ற இ்றக்கம்
வழரயறுக்கப்�டுகி்றது

நிழலயொன பவழல பநரங்கள்

பவழல
பநரத்ழதத்
முழுழேயொன சுதநதிரம்.

பதரநபதடுப்�தில்

பவழல �ொதுகொப்பு

வணிகம் இயங்கும் வழர நிழலயொன
ப�ொதுத்துழ்ற
நியேனங்கள்
பதொடர�ொன
�தவி
நிழலகள் பவழல
நிழலயொனது
தனியொர
துழ்ற
நியேனங்களில்
முழுழேயொன
நிழலயற்ற பவழல.

நிதி ஆ�த்து

ஊதியம் ப�றும் பவழலகளில் நிதி
பதொடரசசியொன
இைப்பு
கொரணேொக
ஆ�த்து இல்ழல
முதலீட்ழட இைப்�தறகொன ஆ�த்து அதிகேொக
உள்ளது.

தனிப்�ட்ட திருப்தி

ஒரு �ணியொளர பவழல திருப்தி
உரிழேயொளர தனிப்�ட்ட திருப்தி உணரவு
ப�்றலொம். �ணியொளரின் முயறசிகளொல் ப�றுகி்றொர.
முதலொளிகள் அதிக �யன் அழடநது
பவறு வொரத்ழதகளில் கூறுவதொனொல்,
விடுவர
உரிழேயொளரொல் எடுக்கப்�ட்ட முயறசிகள்
பநரடியொக அவருக்கு பவகுேதி அளிக்கின்்றன.

ப�ொறுப்பு

ஒரு ஊழியர நிறுவன ஏணியில்
ப�ொறுப்பின்
நகரும்ப�ொது
ப�ொறுப்பின்
அளவு �ங்குதொரரகளுக்கு
அதிகரிக்கி்றது.
உள்ளது.

அளவு
எப்ப�ொழுதும்

�ல்பவறு
அதிகேொக
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வழக்கு ஆய்வு 1
க�ோலி வடா பாவ் 1
(இந்திய வீதி உணவு விற்பனையாளர்)
ச வா ல் :  கை ய ா ல்
செ ய ்யப்பட்ட த ா ல் த ர த் தி ல்
சீரானதாக இல்லை; மேலும்
அவை குறுகிய காலத்திற்கு
ம ட் டு ம ே  ப ய ன்பட்ட து .
ப�ொருட்களின் விலை மிகவும்
அதிகரித்தால் இலாப வரம்பைக்
குறைக்க வேண்டியிருந்தது. திரு.
வெங்கடேஷிற்கு கடன் வழங்கிய
வங்கி இந்த சிக்கல்களால் ஏற்பட்ட
இழப்புகளை நிறுத்தவ�ோ அல்லது
வங்கிக் கடன்களை திருப்பி
செலுத்தவ�ோ வலியுறுத்தியது.
ஆரம்பம்:

யுக்தி :

வெங்கடேஷ் ஐயர் மற்றும் சிவ்
மேனன் இணைந்து க�ோலி வடா
பாவ்
நிறுவனத்தை
ஆரம்பித்தனர்.
குறைந்த
வருமானம்
பெறும்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
மலிவான,
சுத்தமான துரித உணவுப் ப�ொருள்களை
விற்பனை செய்வதற்காக மும்பைக்கு
அருகில் உள்ள கல்யாணில் க�ோலி வடா
பாவ் த�ொடங்கப்பட்டது.

விஸ்டா பதனிடும் உணவுகள்
உறைந்த
காய்கறிகள்
மற்றும்
பாட்க்களை க�ோலி வடா பாவிற்காக
வழங்கின. இது தரமான மற்றும் குறுகிய
ஷெல்ஃ வாழ்க்கை நிலைத்தன்மையை
உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இருந்தது.
தானியங்கி பிரையர் இயந்திரங்களின்
நிறுவல்கள்
தங்கள்
வணிகத்தை
மேம்படுத்தின. மேற்கு மற்றும் தெற்கு
நகரங்களில் இரண்டாவது நிலையில்
சந்தைப்படுத்த ஊக்குவிக்கும் முடிவு
எடுக்கப்பட்டது.

தயாரிப்பு - வடாபாவ்:
மசாலா காய்கறியுடனான ஒரு ர�ொட்டி,
ஒரு மும்பை தெரு உணவு. சுகாதார
ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை
விற்பனை செய்வதே இலக்கு
வெற்றிக்கதை:
i.

 ந்தியாவின் 20 மாநிலங்களிலும் 100 நகரங்களிலும் க�ோலி வடா பாவ் 300 கடைகள் அமைத்து சாதனை
இ
புரிந்துள்ளது.

ii.

க�ோலி துரித உணவு சங்கிலிப் ப�ொருட்கள் முழுமையான தானியங்கி முறையில் 'HACCP' சான்றளிக்கப்பட்ட -18
டிகிரி செல்சியஸ் முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

iii.

க�ோலி வடா பாவ் 40 நகரங்களில் 150 பெட்டிகளுடன் அமைக்கப்பட்டது, ஒரு நாளைக்கு 75,000-1.00,000 வடா
பாவ் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
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2. த�ொழில் முனைவ�ோரின் மேலாண்மை பணிகளை
பட்டியலிடுக.

கலைச்சொற்கள்

த�ொழில்முனைவு, புலனாய்வு
புதிமைப்படைப்பவர்
தலைமையேற்று / அகச்செயல் முனைவர்
மேலாளர், ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி

3. த�ொழில் முனைவ�ோரின் த�ோற்றுவிப்பு பணிகளை
குறிப்பிடுக.
4. அகத�ொழில் முனைவ�ோர் இலக்கணம் தருக.
5. மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ோர் சந்திக்கும் சிக்கல்களை
எழுதுக.

III. சிறு வினாக்கள்:

பயிற்சி

1.த�ொழில் முனைவ�ோர் வரைவிலக்கணம் தருக.
2.த�ொழில் முனைவ�ோர் மற்றும் மேலாளர் இவர்களை
வேறுபடுத்தி காட்டுக.

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

3.த�ொழில்
முனைவ�ோர்
மற்றும்
அகத�ொழில்
முனைவ�ோர் இவர்களை வேறுபடுத்துக.

1. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவைகளில் எது உற்பத்திக் காரணி?
அ. நிலம்

ஆ. உழைப்பு

இ. த�ொழில்முனை	

4. த�ொழில்முனைவ�ோரின் த�ோற்றுவிக்கும் பணிகளைக்
கூறுக.

ஈ. மேற்கூறிய அனைத்தும்

2. த�ொழில் முனைவ�ோரை கீழ் குறிப்பிட்டபடி எப்படி
வகைப்படுத்த முடியாது?
அ. இடர்தாங்கி

ஆ. புதிமைபடைப்பவர்

இ. ஊழியர்

ஈ.அமைப்பாளர்

5.த�ொழில் முனைவ�ோரின்
குறிப்பிடுக.

ஆ. நெளிவு சுளிவு

இ. தன்னம்பிக்கை	

ஈ. அனைத்தும்

பணிகளைக்

IV. பெருவிடை வினாக்கள்:
1.த�ொழில் முனைவ�ோரை வகைப்படுத்துக.

3. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தெந்த பண்புகள் த�ொழில்
முனைவ�ோர்க்கு உரித்தானவை?
அ. துணிகர உணர்வு

வணிகப்

2. த�ொழில் முனைவ�ோரின் சிறப்பு இயல்புகள் யாவை?
3.த�ொழில்
முனைவ�ோர்
மற்றும்
அகத்தொழில்
முனைவ�ோர் இவர்களை வேறுபடுத்துக.
4.மகளிர்
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
பிரச்சனைகளை விவாதிக்க.

4. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவைகளில் எது மேலாண்பணி
அல்ல?

சந்திக்கும்

அ. திட்டமிடல்

ஆ. சந்தையிடல்

5. த�ொழில் முனைவ�ோரின் பணிகளை கூறி விளக்குக.

இ. அமைப்பாற்றல்

ஈ. கட்டுப்பாடு காத்தல்

குறிப்பு நூல்கள்

5. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணிகளில் எது வணிகப்
பணியை சார்ந்து இருக்காது?

i.

S.S.Khanka,


Entrepreneurial

Development,

அ. கணக்கியல் பணி

ஆ. ஒருங்கிணைப்பு

S.Chand & company Ltd. Ram Nagar. New

இ. வாய்ப்பை கண்டறிதல்

ஈ. திட்டமிடல்

Delhi, 2006

விடை

1

ii. Gupta, G.P. and Srinivasan, N.P., Entrepreneurial
ஈ

2

ஆ

3

ஈ

4

இ

4

Development, Sultan Chand & Co., New Delhi,

அ

1993.

II. குறு வினாக்கள்:

iii. Sundar K., Elements of Entrepreneurship, Vijay
Nichole Imprints Pvt. Ltd., Chennai 2018

1. த�ொழில் முனைவ�ோரின் சிறப்பியல்புகள் இரண்டினை
குறிப்பிடுக.

236

12th Commerce Unit 9.indd 236

28-03-2019 03:27:39

த�ொழில் முனைபபு �ளர்ச்சி

MANAGEMENT
PROCESS
Entrepreneurship Development

UNIT
அலகு
9I

24
1

CHAPTER
அத்தியொயம்

PRINCIPLES
OF MANAGEMENT
த�ொழில்
முனைவ�ொர்களின
�னககள்

ஓல்வ[து] அறிவ[து] அறிந[து] அதன் கண்தங்கிச
ப்ல்வொரக்குச ப்ல்லொத[து] இல்.
-கு்றள் 472
த�ொருள் :

தனக்கு ப�ொருநதும் ப்யழலயும் அதறகொக அறிய பவண்டியழதயும்
அறிநது அதனிடம் நிழலத்து முயல்கின்்றவரக்கு முடியொதது ஒன்றும்
இல்ழல.

கற்்றல் வெொககஙகள்

அத்தியொயம் சுருககம்

இ்ந� அத்தியொயத்ன�க கற்்றபின, மொண�ர்களொல்
■
■
■
■
■
■
■
■

24.01 த�ொழில் முனைவ�ொர்களின �னககள்

த�ொழில் முனைவ�ொர்களின �னககள்

24.02 �ணிசொர் �னகப�ொடு

�ணிசொர் �னகப�ொடு

24.03 த�ொழில் சொர் �னகப�ொடு

த�ொழில் சொர் �னகப�ொடு

24.04 த�ொழில்நுட�ம் சொர் �னகப�ொடு

த�ொழில்நுட�ம் சொர் �னகப�ொடு

24.05 தசயல் ஊககம் சொர்�னகப�ொடு

தசயல் ஊககம் சொர்�னகப�ொடு

24.06 வமம்�ொடடு நினலனய ஒடடிய �னகப�ொடு

வமம்�ொடடு நினலனய ஒடடிய �னகப�ொடு

24.07 தசயல்�டும் இடம்சொர் �னகப�ொடு

தசயல்�டும் இடம்சொர் �னகப�ொடு

24.08 உரினம அடிப�னடயொை �னகப�ொடு

உரினம அடிப�னடயொை �னகப�ொடு
ஆகிய�ற்ன்ற புரி்நதுதகொள்ள முடியும்

24.01 த�ொழில் முனைவ�ொர்களின
�னககள்
பேறபகொள்ளும் பதொழிலிழன ஒட்டி பதொழில்
முழனபவொரகழள �ல பிரிவுகளொகப் பிரிக்கலொம்.
பதொழில் முழன�வர என்்ற ப்ொல் ப�ொதுவொனதொக
இருநதொலும், அவரவர பேறபகொள்ளும் �ணிகழள
ஒட்டி அவரகழளப் �ல்பவறு ப�யரகளில் அழைக்கலொம்.
உதொரணேொக பதொழில் முழனபவொரகள் கழடபிடிக்கும்
பதொழில் நுட்�ம், பேறபகொள்ளும் பதொழில், பதொழில் நடத்தி
வரும் இடம், அவரகள் பகொண்டுள்ள உரிழே, அவரகள்
ப�றும் ப்யல் ஊக்கம் என �ல்பவறு கொரணிகளொல்
அவரகழள வழகப்�டுத்தலொம். கீபை பகொடுக்கப்�ட்டுள்ள
�டம் அவரகளின் வழகப்�ொட்டிழன விளக்குகி்றது.
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த�ொழில் முனைவ�ோர்களின் வகைகள் Classification According to Function

24.02 பணிசார் வகைப்பாடு Innovating
Entrepreneur

நிறுத்திக் க�ொள்வதில்லை. மாறாக புதிய உற்பத்தி
முறையை கண்டறிவது, புதிய இடங்களில் த�ொழிலை
ஆரம்பிப்பது, புதிய பகிர்வுமுறையை அறிமுகம் செய்வது,
ப�ொருளின் உற்பத்தி முறையை சுருக்குவது, புதிய
த�ொழில் நுட்பத்தைப் புகுத்தி உற்பத்தியை பெருக்குவது,
எனப் புதுமை எப்போதும் எங்கும் இருக்கும்படி பார்த்துக்
க�ொள்வார்கள். இவர்களை புதுமைப் பித்தர்கள் எனலாம்.

1. புதுமை படைக்கும் த�ொழில் முனைவ�ோர்
ஒரு புதுமை புகுத்திக் க�ொண்டே இருப்பவர்.
இவர்கள்
எப்போதும்
வியாபாரச்
சூழல்களை
உன்னிப்பாகக் கவனித்துக்கொண்டே இருப்பவர்கள்.
அதன் அடிப்படையில் நுகர்வோருக்கு எந்தெந்த தேவை
நிறைவேறாமல்
இருக்கிறது
என்பதைப்
பகுத்து
ஆய்ந்து அதனை தங்களுடைய ப�ொருட்களின் மூலம்
நிறைவேற்றுவார்கள். புதுமையைப் ப�ொறுத்தவரை
வெளியிட்ட
ப�ொருட்களைத்
தரம்
உயர்த்துவது,
புதிய புதிய பயன்பாடுகளைப் (application) ப�ொருளில்
புகுத்துவது, ப�ொருளின் வடிவங்களை மாற்றுவது,
சந்தையில் உள்ள ப�ொருளை வேறுவிதமாக மாற்றுவது,
முற்றிலும்
புதிதாக
ப�ொருளை
வடிவமைப்பது
ப�ோன்றவைகளை நிகழ்த்துவது ஆகும். இவர்கள்
தங்களின் புதுமை பயணத்தை ப�ொருட்கள�ோடு

2. மாதிரியை பின்பற்றும் த�ொழில் முனைவ�ோர்
Imitative Entrepreneur
மாதிரியை பின்பற்றும் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள்
தற்போது சந்தையில் கிடைக்கும் ப�ொருள்களை தங்களின்
அறிவு, ஆற்றல், வல்லமையை வைத்துக்கொண்டு
வேறுமுறையில்
வடிவமைப்பவர்கள்.
இவர்கள்
மேலைநாடுகளில் வடிவமைக்கப்பட்ட ப�ொருட்களை
தங்களின் உள்ளுர் தேவைக்கு ஏற்றபடி உருமாற்றி
வெளியிடுபவர்கள். உதாரணமாக மேலைநாடுகளில்
புத்தம் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல மின்னனு
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அல்லது பெரிய நிறுமங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு
சிறிய சந்தையில் செயல்படுபவர்கள். அதாவது சிறிய
குட்டையில் பெரிய மீனாக அரசாள்பவர்கள். அந்த
சிறுசந்தையில் எவ்விதமாற்றமும் செய்யாமல் அப்படியே
இயங்குபவர்கள். உதாரணமாக திருநெல்வேலி அல்வா
வியாபாரம் செய்யும் இருட்டுக்கடை அல்வா வியாபார
நிறுமம் கடையில் கூட எந்த மாற்றமும் செய்யாமல்
மிகப்பெரிய அளவில் வியாபாரம் செய்துவருகின்றனர்.

ப�ொருட்களை வளரும் நாடுகள் வேறுமுறையில்
தயாரித்து வெளியிட்டு வருகின்றன. அவ்வாறே வளர்ந்த
நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்துப் ப�ொருட்களை
வளரும் நாடுகளில் வெவ்வேறு வேதிப�ொருளை
பயன்படுத்தி அதே பயன்பாட்டைக் க�ொண்ட மருந்துப்
ப�ொருட்களை வெளியிடுகின்றன. அதாவது ப�ொருட்களை
அதன்
வடிவமைப்பு,
வேறுபட்ட
உற்பத்திமுறை,
வேறுபட்ட
உள்ளீட்டு
ப�ொருட்கள்
ப�ோன்றவை
வித்தியாசப்படுத்துகின்றன.

மதுரை வேலு கெமிக்கல்ஸ் தயாரிக்கும் க�ோபால்
பல்பொடி காலங்காலமாக அப்படியே தரம் மாறாமல்
அப்படியே இன்றும் சந்தையில் உள்ளது. அவ்வாறே
மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கையேடு வெளியிடும்
க�ோனார் தமிழ்உரை தமிழ் பாடத்திற்கு மட்டும் ஒரே
பாணியில் புத்தகத்தை வடிவமைத்து மிகப்பெரிய
அளவில் சிறுசந்தையில் ப�ொருளை விற்றுவருகின்றது.
பழமை த�ொழில் முனைவ�ோரும் மந்த த�ொழில்
முனைவ�ோர்களும்
பழமையை
பின்பற்றுவதில்
ஒன்றுபட்டாலும்,
முன்னவர்
வேறுவழியில்லாத
இறுதி நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்றுக் க�ொள்பவர்.
ஆனால் பின்னவர் மாற்றம் என்ற ச�ொல்லை அறவே
விரும்பாதவர்.

3. காலம் கடத்தும் பழமைவாத 
த�ொழில்முனைவ�ோர் Fabian Entrepreneur

பழமை த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் எதையும் புதிதாக
புகுத்துவதில்
தயக்கம்
காட்டுபவர்கள்.
குறிப்பாக
புதியது புகுத்தினால் இடர் வந்துவிடும் என அச்சம்
க�ொள்பவர்கள். த�ொழில் சூழ்நிலைகள் மாறிவரும்
ப�ோதிலும் மாறாத இவர்கள் மாற்றத்தை வேறு வழி
இல்லாத நிலையில் ஏற்க தள்ளப்படுபவர்கள். அதாவது
மாற்றத்தை உள்வாங்கவில்லை எனில் த�ொழிலை
மூட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்றால் மட்டுமே
மாற்றத்தை
பின்பற்றுவார்கள்.
காலம்
காலமாக
தங்களின் மூதாதையர்கள் வகுத்த பழமை முறைகளைப்
பிசகாமல் பின்பற்றுபவர்கள். உதாரணமாக சேலத்தை
தலைமை இடமாகக் க�ொண்டு இயங்கும் நரசுஸ்
காபி காலங்காலமாக காபித் தூளை மட்டும் தயாரித்து
விற்பனை செய்து வந்தது. ஆனால் இன்று கால
சூழ்நிலையால் அது பல்வேறு தரத்தில் காபித்தூளையும்
மற்றும் ஆயத்த காபித் தூளையும் உற்பத்தியில் சேர்த்துக்
க�ொண்டுள்ளது.

24.03 த
 � ொ ழி ல் ச ா ர்  வகை ப ்பா டு
Classification According to Type
of Business
1. உ
 ற்பத்தி த�ொழில் செய்யும் த�ொழில்
முனைவ�ோர் Business Entrepreneur

இவ்வகையான த�ொழில் முனைவர் ஒரு ப�ொருள்
(அ) சேவை ப�ொருளை உருவாக்க எண்ணி த�ொழில்
முனைவை மேற்கொள்பவர். இவர் பெரிய அல்லது
சிறிய அளவில் த�ொழிலை ஏற்படுத்தி தன் எண்ணத்தில்
உதித்த ப�ொருளை (அ) சேவைப்பொருளை தயாரித்து
சந்தை இடுபவர்.

2. வணிகத் த�ொழில் முனைவ�ோர் Trading
Entrepreneur

4. மந்தமான த�ொழில் முனைவ�ோர் (அ)
ஆண் தேனி த�ொழில் முனைவ�ோர் Drone
Entrepreneur

வியாபார
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
ப�ொருளை
வாங்கி விற்கும் செயலில் மட்டும் தன்னை உட்படுத்திக்
க�ொள்பவர்.
இவர்
உள்நாட்டில�ோ
அல்லது
வெளிநாடுகளில�ோ ப�ொருளை வணிகம் செய்பவர்.
இவர்கள்
ப�ொருளை
பகிர்வதில்
நிபுணத்துவம்
பெற்றவர்களாக விளங்குகின்றனர். குறிப்பாக தங்களது

மந்தமான த�ொழில் முனைவ�ோர்களும் பழமைவாத
த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு நிகராக மாறுதல்களை ஏற்க
விரும்பாதவர்கள். இவர்கள் யாரும் நுழைய விரும்பாத
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த�ொழில் முனைவில் கழிவு முறையில் இலாபம்
ஈட்டுகின்றனர். ப�ொருளை வெற்றிகரமாக சந்தை இடுவது
இவர்களின் பலம்.

கருவிகள் உற்பத்தி செய்தல் ப�ோன்ற செயல்களிலும்
வேளாண் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் ஈடுபடுகின்றனர்.

6. சி
 ல்லறை த�ொழில் முனைவ�ோர் Retail
Entrepreneurs

3. த�ொழிற்சாலை த�ொழில் முனைவ�ோர் Industrial
Entrepreneur

இவ்வகை த�ொழில் முனைவ�ோர் முடிவுற்ற இறுதிப்
ப�ொருட்களை நுகர்வோர் வசம் க�ொண்டு சேர்க்கும்
செயலில் முனைகின்றனர். இவர்கள் சிறு அளவில்
ப�ொருட்களை பல்வேறு ம�ொத்த வணிகர்களிடமிருந்து
பெற்று பலதரப்பட்ட ப�ொருட்களை இருப்பு வைத்து ஒரு
கூரையின் கீழ் இறுதி நுகர்வோருக்கு ப�ொருளைத்
தருவிக்கும் த�ொழிலை நடத்துபவர்கள்.

இவர்கள்
வாடிக்கையாளரின்
தேவைகளை
துல்லியமாக கண்டுணர்ந்து அவர்களின் தேவைக்கேற்ப
ப�ொருளை உற்பத்தி செய்யும் த�ொழிலை முனைகின்றனர்.
இவர்கள் குறுந்தொழில் முனைவ�ோராகவ�ோ, நடுத்தர
த�ொழில்முனைவ�ோராகவ�ோ அல்லது பெருந்தொழில்
முனைவ�ோராகவ�ோ
இருக்கலாம்.
இவர்கள்
ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் ந�ோக்கில் பல்வேறு
வள ஆதாரங்களை ஒன்று திரட்டி அவற்றை நிறுமம்
அமைத்து உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்பவர்கள்.
உற்பத்தி செய்த ப�ொருளுக்கு பலவிதத்தில் மதிப்பு ஏற்றி
அல்லது கூட்டிப் ப�ொருளை சந்தை இடுகின்றனர்.

7. சேவைத்தொழில் முனைவ�ோர் Service
Entrepreneurs
சேவைத் த�ொழிலான வங்கியியல், காப்பீடு, நிதிசார்
ப�ொருட்கள், பழுதுநீக்கம், ஆல�ோசனை, ப�ோக்குவரத்து
சேவை, விளம்பரம், மனிதவள அளிப்பு ப�ோன்ற
பிரிவுகளில் த�ொழிலினை துவக்கி நடத்துபவர் சேவைத்
த�ொழில் முனைவ�ோர் எனப்படுகிறார்கள்.

4. கூட்டுப்பங்கு த�ொழில்முனைவ�ோர் Corporate
Entrepreneur
கூட்டுப்பங்கு
த�ொழில்முனைவ�ோர்
என்பவர்
நிறுமத்தை கூட்டுப்பங்கு வடிவில் த�ொழிலை துவங்க
முனைபவர் ஆவர். த�ொழிலை கூட்டுறு அடிப்படையில்
துவங்க த�ோற்றப் பணிகளை (promotional function)
மேற்கொள்கிறார். நிறுமச்சட்டம் 2013ம் ஆண்டின்
படி கூட்டுபங்கு நிறுமத்தை நிறும சட்டம் விதித்துள்ள
சடங்குகளை முறையே நிறைவேற்றி நிறுமத்தை பதிவு
செய்கிறார். இவரே நிறுமத்தை ஏற்படுத்தி பலதரப்பட்ட
வளங்களை திரட்டி அன்றாட நிர்வாகத்தை நடத்த
இயக்குநர் அவையை அமைக்கின்றார். கூட்டுபங்கு நிறும
வடிவத்தில் நிர்வாகமும் நிறும உரிமையும் வெவ்வேறு
நபர்களிடம் உள்ளது. இயக்குநர்கள் அவையை
(Board of Directors) பல்வேறு சிறப்புத் தேர்ச்சிப் பெற்ற
வல்லுநர்களை பல பணிகளுக்கு அமர்த்தி அன்றாட
நிர்வாகத்தை நடத்திவருகின்றனர்.

24.04 
த�ொழில்நுட்பம் சார் வகைப்பாடு
Classification
based
Technology Adopted

on

1. த�ொழில்நுட்ப த�ொழில் முனைவ�ோர் Technical
Entreprepreneur
த�ொழில்நுட்ப
முனைவ�ோர்களான
மின்
பணியாளர்கள் (Electrician), வரைபடம் வரைபவர்
(Draftsmen), ப�ொருத்துபவர் (Fitter), பற்ற வைக்கும்
த�ொழில் செய்பவர் (Welder), இயந்திரம் இயக்குபவர்
(Machinest), மண்பானை செய்பவர் (Potter), நெசவாளி
(Weaver), தச்சர் (Carpenter), சிற்பி (Sculptor), ஓவியர்
(Painter),
படப்பிடிப்பாளர்
(Photographer),
துணி
தைப்பவர் (Tailor), கடைசல் வேலை செய்பவர் (turner)
ப�ோன்றவர்கள் த�ொழில்நுட்ப த�ொழில் முனைவ�ோர்
என அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் தாங்கள் செய்யும்
ப�ொருளின் தரத்தை உயர்த்துவதே ந�ோக்கமாக
க�ொண்டவர்கள். ப�ொருளின் விற்பனையை விட
உற்பத்தியில் அதிக கவனம் செலுத்துபவர்கள். இவர்கள்
படைப்பாளிகள். இவர்கள் புதுமை புகுத்துவதை
இயல்பாகக் க�ொண்டவர்கள். இவர்களின் பலமே
இவர்களின் திறமை ஆற்றல் மற்றும் நுண்ணறிவு..

5. வேளாண் த�ொழில் முனைவ�ோர் Agricultural
Entrepreneur
வேளாண் த�ொழில் முனைவ�ோர் வேளாண்
ப�ொருட்களை விளைவித்து சந்தையிடும் த�ொழிலை
முனைகின்றனர். இவர்கள் பல்வேறு இயற்கை சார்ந்த
உள்ளீட்டு ப�ொருட்களான உரம், விதை, தண்ணீர்,
பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், உழைப்பு ப�ோன்ற இடு
ப�ொருட்களை க�ொண்டு உணவு ப�ொருட்களை உற்பத்தி
செய்கின்றனர். அவ்வாறு உற்பத்தி செய்த தானியங்களை
நேரடியாகவ�ோ
அல்லது
கூட்டுறவு
அமைப்புகள்
மூலமாகவ�ோ சந்தை இடுகின்றனர். இது மட்டுமன்றி
வேளாண் சார்ந்த த�ொழில்களான மாட்டுப்பண்ணை,
ஆட்டுப்பண்ணை, மீன் பண்ணை, க�ோழி வளர்ப்பு,
முயல் வளர்ப்பு, தேன் எடுத்தல், பூ வளர்த்தல், பட்டுப்பூச்சி
வளர்த்தல், நள்நீர் இறால் பண்ணை, வேளாண்

2. த�ொழில் நுட்பம் சாரா த�ொழில் முனைவ�ோர்
Non-Technical Entrepreneur
இவ்வகையான
த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள்
ப�ொருளை உற்பத்தி செய்வதில் மிகப் பெரியதாக திறமை
படைத்தவர்கள் அல்ல என்றாலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
ப�ொருளை எப்படி நுகர்வோருக்கு எடுத்து செல்வது என்ற
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பணியில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள். அதாவது எப்படி
ப�ொருளை வழங்கல் வழிகள் மூலம் சிறப்பாக இறுதி
நுகர்வோருக்கு க�ொண்டு சேர்ப்பது என்ற வித்தையை
கற்றவர்கள்.

த�ொழில் நுட்பத்தை இறக்குமதி செய்தல், சந்தை இடுகை
ஆதரவு, மானிய விலையில் இடுப�ொருள் க�ொள்முதல்
செய்தல், சுங்கவரிச் சலுகை ப�ோன்ற எண்ணற்ற
சலுகைகள்
தரப்படுகின்றன.
இச்சலுகைகளால்
ஈர்க்கப்பட்ட த�ொழில் முனைவ�ோரை தூண்டப்பட்ட
த�ொழில் முனைவ�ோர் என அழைக்கலாம்.

3. த�ொழில் முனைவு வித்தகர் Professional
Entrepreneur
ஒரு த�ொழிலை வெற்றிகரமாக உருவாக்கி அதனை
நன்றாக செயல்பட வைத்து உச்சநிலையில் அதைப் பிறருக்கு
விற்றுவிட்டு வேற�ொரு த�ொழிலை துவங்கி அதையும் நன்றாக
வளர்த்து பின் விற்பனை செய்வதையே வாடிக்கையாகக்
க�ொண்ட இவர்கள் த�ொழில்முனைவு வித்தகர்கள் எனலாம்.
அதாவது எந்த த�ொழிலையும் நிரந்தரமாக நடத்தமாட்டார்கள்.
புதிய த�ொழிலை நடப்பு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சிந்தித்து
உருவாக்கி வளர்த்து பின் வெளியேறுவது இவர்களின் பலம்.

24.05 
செயல் ஊக்கம் சார்வகைப்பாடு
Classification
Motivation

in

Terms

of

1. த
 ெளிவான த�ொழில் முனைவ�ோர் Pure
Entrepreneur
தெளிவான த�ொழில் முனைவ�ோர் உளவியல்
மற்றும் ப�ொருளாதார காரணிகளால் உந்தப்பட்டு
த�ொழில் துவங்க முனைந்தவர்கள். இவர்கள் வேறு
எவர் ஒருவரிடமும் பணிபுரிய விரும்பமாட்டார்கள். ஒரு
குறிப்பிட்ட வினையில் ஈடுபட்டு அதை இலாபகரமாக
செயல்படுத்தி அதனால் பெயரும் புகழும் ஈட்ட ஆவல்
க�ொண்டவர்கள். இவர்கள் தன்னுடைய அறிவு, பட்டறிவு,
அனுபவம், திறமை, ஆற்றல் ப�ோன்றவற்றை உள்ளீடாக
செலுத்தி தான் மேற்கொண்ட த�ொழில் வினையை
வெற்றிகரமாக செயல்பட வைத்து அதன் மூலம் இலாபம்
பார்ப்பவர்கள். சான்றாக திருவாளர்கள் திருபாய்
அம்பானி, ஜாம்செட் டாடா, T.V. சுந்தரம் ஐயங்கார்,
சேஷாத்திரி, பிர்லா, நாராயண மூர்த்தி, அஸிஸ் பிரேம்ஜி
இவர்களைச் ச�ொல்லலாம்.

3. ஊ
 க்குவிக்கப்பட்ட த�ொழில் முனைவ�ோர்
Motivated Entrepreneur
ஊக்குவிக்கப்பட்ட த�ொழில் முனைவ�ோர் எதையாவது
சாதித்து தன்னிறைவு அடையும் ந�ோக்கோடு ஒரு
த�ொழிலை அதன் இலாப வாய்ப்பை தீர ஆராய்ந்து
துவக்குபவர், தான் ஆரம்பித்த த�ொழிலை பயிரை
வளர்ப்பது ப�ோல் கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்து
ஒரு மிகப்பெரிய நிலைக்கு வரும் பட்சத்தில் அதனைப்
பிறருக்கு விற்றுவிடுபவர். சில நபர்கள் புதியதாக த�ொழில்
துவங்கி அதனை சீராக வளர்ப்பதிலுள்ள இடரை ஏற்க
விரும்பாமல் நேரடியாக நன்றாக வளர்ந்த த�ொழிலை
வாங்குவதை விரும்புவர். அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு இந்த
ஊக்குவிக்கப்பட்ட த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் த�ொழிலை
நல்ல இலாபத்தில் விற்றுவிடுகின்றனர்.

2. தூ
 ண்டப்பட்ட த�ொழில் முனைவ�ோர் Induced
Entrepreneur

4. தன்னிச்சை த�ொழில் முனைவ�ோர்
Spontaneous Entrepreneur

அரசு தரும் ஊக்கத்தினால் உந்தப்பட்டு அதாவது
அரசு வழங்கும் சலுகைகள், மானியங்கள், வரிவிலக்கு
ப�ோன்ற
த�ொழில்
முனைவிற்கு
சாதகமான
செயல்களால் கவர்ந்திழுக்கப்பட்டுத் த�ொழில் முனைவில்
இறங்குபவர்கள் தூண்டப்பட்ட த�ொழில் முனைபவர்கள்
எனப்படுகின்றனர்.
அரசு
த�ொழில்
முனைவை
ஊக்கப்படுத்துவதற்காக மானியம், சலுகைக் கடன்,
வரிவிடுமுறை, வரிவிலக்கு, குறைந்த வரி, குறைந்த வட்டி
கடன், பயிற்சி, த�ொழில்பேட்டைகளில் த�ொழில் கூடங்கள்
ஒதுக்கி தருதல், இலவச இடம், வெளிநாட்டிலிருந்து

சில நபர்களுக்கு த�ொழில் முனைவு அவர்களது
இரத்தத்தில்
ஊறியதாகும்.
இவர்கள்
மிகவும்
வீரமானவர்கள். எதையும் கண்டு சளைக்காதவர்கள்.
துணிந்து நடைப�ோடுபவர்கள். இவர்களின் இந்த
பண்புகள் புதிய த�ொழில்களைத் துவங்குவதற்கு மிகவும்
இயற்கையாகத் தூண்டப்படுவதால் இவர்கள் தன்னிச்சை
த�ொழில் முனைவ�ோர் என அழைக்கப்படுகின்றனர்.
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24.06 மேம்பாட்டு நிலையை  ஒட்டிய
வகைப்பாடு Classification Based
on Development Stage

2. ஊரகத் த�ொழில் முனைவ�ோர் Rural Entrepreneur
ஊரகத் த�ொழில் முனைவ�ோர் கிராமப்புறங்களில்
த�ொழிலைத் துவக்குபவர்கள். அரசும் பின்தங்கிய
பகுதிகளில் த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு ஏராளமான
சலுகைகளை வாரி வழங்குகிறது. இதனால் ஊரகப்
பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்பு பெருகுவதுடன், ஊரக
மக்கள் நகர்ப்புறம் ந�ோக்கி வேலை தேடி இடம் பெயர்வது
தவிர்க்கப்படுகிறது. மேலும் ஊரகப் பகுதிகளில் தண்ணீர்,
கச்சா ப�ொருள், உழைப்பாளிகள், சலுகையில் மின்சாரம்,

1.  முதல் தலைமுறை த�ொழில் முனைவ�ோர் first
generataon Entrepreneur

முதல் தலைமுறை என்பவர் முதன் முதலாகத்
தனது குடும்ப பாரம்பரியத்தில் தன்னுடைய அறிவு,
அனுபவம் திறமை, திறன், ஆற்றல் த�ொழில்நுட்ப
அறிவு, பட்டறிவு இவைகளை முதலாக வைத்துத்
த�ொழிலைத் துவக்குபவர். இவர்கள் எவ்வித பின்புலம்
இன்றி தன்னம்பிக்கை வைத்து த�ொழில் துவங்கி புதிய
ப�ொருட்களைப் படைப்பவர்கள்

மானியத்தில் இடு ப�ொருட்கள், ப�ோன்ற பலவற்றை
தாராளமாக பெறமுடிகிறது. குறிப்பாக வேளாண் த�ொழில்
மற்றும் வேளாண் சார்ந்த த�ொழில்கள், சில்லறை
வணிகம், குறுந்தொழில், கைவினைப் ப�ொருட்கள்
செய்தல், சிறு அளவு வாகனம் இயக்குபவர்கள்,
ப�ோன்றவற்றை ஊரகத் த�ொழில்முனைவ�ோர் எனலாம்.
இந்த ஊரகத் த�ொழில் முனைவு நாடுமுழுவதும் சீரான
த�ொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட உதவுகிறது. மேலும் ஊரக
த�ொழில் முனைபவரால் குறைவான உற்பத்தி செலவில்
த�ொழிலகங்களை இயக்க முடிகிறது. எனவே செயலைச்
சுருக்கி ப�ொருளை குறைவான விலைக்கு விற்று
நுகர்வோருக்கு சேவை ஆற்ற முடிகிறது.

2. நவீன த�ொழில் முனைவ�ோர் Modern
Entrepreneur
நவீன த�ொழில் முனைவ�ோர் சுற்றுப்புற சூழலை
உன்னித்து உணர்ந்து எந்தெந்த மனித தேவைகள்
இன்னமும் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது என்பதைக்
கழுகு கண் க�ொண்டு ந�ோக்கி அப்படிப்பட்ட ப�ொருட்களைத்
தயாரித்து சந்தையில் பிரபலம் அடைபவர்கள். ஏற்கனவே
சந்தையில்
உள்ள
ப�ொருளை
வேறுமுறையில்
வடிவமைத்து அரைத்த மாவை அரைக்காமல் புதியப்
ப�ொருட்களை அறிமுகப்படுத்தி வெற்றி காண்பவர்கள்.

24.08 உ
 ரிமை 
அடிப்படையலான  
வகைப்பாடு
Classification
According to Ownership

3 பாரம்பரிய த�ொழில் முனைவ�ோர் Classical
Entrepreneur

1. தனி உரிமை த�ொழில் முனைவு Private
Entrepreneur

பாரம்பரிய த�ொழில் முனைபவர்கள் வணிகத்தை
வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகக் கருதுபவர்கள்.
நுகர்வோர் மற்றும் சந்தையின் மீது அக்கறை க�ொண்டு
இயல்பாக புதிய புதிய த�ொழிலை சந்தை நிலவரத்திற்கு
ஏற்றபடி துவக்கி வருபவர்கள். இவர்களுக்கு த�ொழில்
முனைவு என்பது தங்களின் குருதியில் ஊறிய ஒன்று.
காலங்காலமாகத் த�ொழிலில் இருப்பதால் சந்தை பற்றிய
பழுத்த அறிவு இவர்களுக்கு மிக முக்கிய பலமாக
உதவுகிறது. உதாரணமாக ஒரு மளிகைக்கடை
உரிமையாளரின் மகனும் ஒரு புதிய மளிகைக்கடை
துவக்கி நடத்த ஆரம்பித்தால் அவரைப் பாரம்பரிய த�ொழில்
முனைவ�ோர் எனலாம்.

தனியாகவ�ோ அல்லது கூட்டாகவ�ோ ச�ொந்த இடரில்
நிதியை திரட்டி த�ொழில் நடத்த முனைபவர் தனி
உரிமை த�ொழில் முனைவ�ோர் எனப்படுகிறார்கள்.

2. அரசு த�ொழில்முனைவு State Entrepreneurship

24.07 செயல்படும் இடம்சார் வகைப்பாடு
Classification according to area
1. நகர்ப்புற த�ொழில்முனைவ�ோர் Urban
Entrepreneur

அரசு நிறும வடிவத்தில�ோ, கழகங்கள் வடிவில�ோ
அல்லது துறைவடிவில�ோ, வாரிய அமைப்பில�ோ த�ொழில்
துவங்கி நடத்துவதே அரசு த�ொழில்முனைவு என்பதாகும்.

நகர்ப்புற த�ொழில்முனைவ�ோர் தனது த�ொழில்
வினைகள்
நகர்ப்புறமான
மாநில
தலைநகரம்,
மாவட்ட தலைநகரம், மாநகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி
பகுதிகளில்
துவக்குபவர்.
இவர்கள்
உற்பத்தி
த�ொழில் முனைபவராகவ�ோ, சில்லறை த�ொழில்
முனைபவராகவ�ோ அல்லது கூட்டுப்பங்கு நிறும
த�ொழில்முனைபவராகவ�ோ இருக்கலாம்.

2. இ
 ணை த�ொழில்முனைவு Joint
Entrepreneurship
தனியாரும்
அரசும்
ஒன்றாகக்
கைக�ோர்த்து
த�ொழில்முனைவதை
இணை
த�ொழில்முனைவு
என்கிற�ோம்.
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எதிர்கொல கற்்றலுககு

சூழ்நினல ஆய்வு

• தொங்கள் அருகொழேயில் இருக்கும் ஒரு பவறறி
ப�ற்ற பதொழில் முழனபவொரின் பதொழில் இடத்திறகு
ேொணவரகழள அழைத்துச ப்ன்று, அவரிடம்
ேொணவரகள் முன்னிழலயில் பநரகொணல் நடத்திடுக.
பின்பு அவர எப்�டி பவறறி ப�ற்றொர என்்ற இரகசியத்ழத
ஒரு கட்டுழரயொக எழுதி ்ேரப்பிக்கக் கூறுக.

• தொங்கழள மிட்டொய ப்யயும் பதொழில் முழனபவொரொகக்
கருதி பகொண்டு உங்களது மிட்டொய பதொழிலில் நிலவும்
விழலப்ப�ொட்டி, தரம் ரீதியொன ப�ொட்டி, வழக ரீதியொன
ப�ொட்டி என்று �ல்பவறு ப�ொட்டி சூைழல ேனதில் பகொண்டு,
ப�ொட்டியில் பவறறி கண்டிட ஓர ஆயழவ நடத்து.

• உங்கள் உள்ளூர ்நழதயில் என்னபனன்ன
ப�ொருட்கள் கிழடக்கி்றது என ஆயவு ப்யயும்�டி
அறிவுறுத்தவும்.
அதில்
புதிதொக
வநதுள்ளப்
ப�ொருள்கழள �ட்டியலிடுக. அதில் பவறறிப�ற்ற புதிய
ப�ொருட்கழளப் �றறி ஆயவறிக்ழக ்ேரப்பிக்கக் கூறுக.

• தொங்கள் வசிக்கும் �குதியில் இயங்கிவரும்
ஒரு துணிக்கழட கடநத ஓரொண்டொக பவறறிகரேொக
இயங்கவில்ழல. வொடிக்ழகயொளரகளின் நல்லொதரழவ
இைநது தவிக்கும் அநநிறுவனத்திறகு வொடிக்ழகயொளழரக்
கவரநதிழுத்து வியொ�ொரத்ழத நிழலநிறுத்த எம்ேொதிரியொன
உத்திகழளப் �ரிநதுழரப்�ொய.

• உங்கள் உள்ளூரில் துவங்கி வரும்
பதொழில்கழள கண்டுவரச ப்ொல்க. இன்னமும்
என்பனன்ன புதிய பதொழில்முழனவு இப்�குதியில்
துவங்கலொம் என ஆயவு நடத்தக் கூறுக.

• உன்னுழடய நண்�ர ஒருவர மூதொழதயர ப்ொத்து
மூலேொக ரு.10 இலட்்ம் ழகயிருப்�ொக ழவத்திருக்கி்றொர.
அவரின் சூழநிழலழய ஆயவு ப்யது எப்�டிப்�ட்ட
வியொ�ொரத்ழத/பதொழிழலத் துவங்கலொம் என பயொ்ழன
கூறுக.
• 5 வயது முதல் 10 வயது வழர, 10 வயது முதல் 15
வயது வழர உள்ள சி்றொரகள் உ�பயொகிக்கும் ப�ொருட்களின்
�ட்டியழலத் தயொரிக்கவும்.
• தறப�ொது நிலவிவரும் பதழவ ேறறும் அளிப்பின்
ப�ொக்ழக ேனதில் பகொண்டு இவறறின் அடிப்�ழடயில்
தங்களுக்குப் பிடித்த ஏபதனும் ஒரு பதொழிலிழன ஆரொயக.
• தொங்கள் ப்ன்ழனயில் பதொழில் ப்யது வருகிறீரகள்.
தொங்கள் இப்ப�ொது அயல்நொட்டிறகு ப�ொருழள ஏறறுேதி
ப்யய விழைகிறீரகள். அயல்நொட்டு வணிகத்திறகு நுழையும்
முன் எவவித கருத்துக்கழள ேனதில் பகொள்வீரகள்?
• தறப�ொது உள்ள பதொழில் நுட்�த்ழதப் �யன்�டுத்தி
தொங்கள் ஒரு விழளயொட்டுச ப்யல்�ொட்ழட (Games App)
கண்டுபிடித்துள்ளீரகள். இநநிழலயில் கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள
வினொக்களுக்கு விழட தருக.
• உங்கள் ப�ொருளுக்கொன வொடிக்ழகயொளரகள் யொர?
• உங்களது
வொடிக்ழகயொளரகள்
ப்யதிகழள எப்�டி திரட்டுவீரகள்?
• பதொழில் நுட்�ம் ேொறிவிடும்ப�ொது
ப�ொருழள எப்�டி புதுப்பிப்பீரகள்?

பதொடர�ொன
தங்களின்

• உங்கள் ப்யல்�ொட்டுக்கு எப்�டிப்�ட்ட விழல ேறறும்
்நழதயிடும் உத்திழய வகுப்பீரகள்?
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சூழ்நிலை ஆய்வு

Sri Krishna Integrated Farm
நிறுவனர்:

தயாரிப்புகள்:

ஆர். க�ோவிந்தராஜ்,

கால்நடைப்பண்ணை, மீன்பண்ணை, முயல் இனப்பெருக்கம், நாட்டுக்கோழி,
கரிம நெல், கரிம உரங்கள், கரிம காய்கறிகள், முட்டை, பால், கால்நடைகளுக்கான
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஒருங்கிணைந்த
உணவு மற்றும் கரிம புல் விதைகள், வாலிம்சல், ஹெட்கெலூகம் மற்றும் க�ோழி
ஊரக பண்ணை,
மற்றும் மீன்களின் உணவுக்கான புழுக்கள் வளர்ப்பு.
நெப்பத்தூர் கிராமம்,
சீர்காழி தாலுகா,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.

சாதனைகள்:
i.

சுயஉதவி குழுக்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்

i.
பண்ணைப் ப�ொருட்களை நட்சத்திர
இனவிருத்திக்காக வியாபாரிகளுக்கும் வழங்குதல்

விடுதிகளுக்கும்

மற்றும்

i i.
ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா ப�ோன்ற மாநிலங்களுக்கும் ப�ொருட்கள்
அளித்தல்
iv.

ரூ. 10 லட்சத்துக்கு மேல் விற்பனை

v.

அதிகமான வேலைவாய்ப்பு அளித்தல்

vi.

வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்குப் பயிற்சி

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஒருங்கிணைந்த பண்ணை - ஒரு பார்வை
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அ. கூட்டுப்பங்கு நிறுமம்

கலை ச�ொற்கள்

இ. வணிகம்

த�ொழில் முனைவ�ோர்	 தன்னிச்சை
புதுமை	

ஆ.சில்லறை வணிகம்

ஈ.வேளாண்மை இயல்

7. சேவை புரியாத த�ொழில் முனைவ�ோரைக் கண்டுபிடி

தூண்டப்பட்ட

மாதிரியை பின்பற்றுபவர்	

ஊக்குவிக்கப்பட்ட

காலம் கடத்தும் பழமைவாதம்

ஆண் தேன

அ. உணவு விடுதி நடத்துபவர்
ஆ. வங்கித் த�ொழில் செய்பவர்
இ. வான்வழி ப�ோக்குவரத்து செயல்பாட்டாளர்
ஈ. கால்நடை பராமரிப்பாளர்
8. தெளிவான த�ொழில்முனைவ�ோரின் ந�ோக்கம்

பயிற்சி
(Exercise)

1. கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

த�ொழில்

ஈ. ஆ மற்றும்

அ. நவீன த�ொழில் முனைவு

முனைவ�ோரில்

ஆ. த�ொழில் துவக்கும் மற்றும் வளர்க்கும் த�ொழில்
முனைவு

அ. புதினம் புனையும் த�ொழில் முனைவ�ோர்

இ. கூட்டுறவு த�ொழில் முனைவு

ஆ. பாரம்பரிய த�ொழில் முனைவ�ோர்

ஈ. த�ொழிற்சாலை த�ொழில் முனைவு

இ. காலங்கடந்தும் பழமைவாத த�ொழில்முனைவ�ோர்

10. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எது காலம் தாழ்த்தும் பழமை

ஈ. ஆண்தேனி த�ொழில் முனைவ�ோர்
சாரா

த�ொழில்

விரும்பி த�ொழில் முனைவ�ோருக்குப் ப�ொருந்தும்

முனைவ�ோரை

அ. தெளிவான த�ொழில் முனைவ�ோர்
இ. இயல்பான த�ொழில் முனைவ�ோர்
ஈ. தூண்டப்பட்ட த�ொழில் முனைவ�ோர்
குறிப்பிட்ட

எந்த

செயல்

வியாபார

த�ொழில்முனைவ�ோரைச் சாராதது.
அ. உற்பத்தி

ஆ. சந்தையிடுகை

இ. செயல்பாடு

ஈ. ஏதுமில்லை

இ. வாங்கல்

ஈ. தயாரிப்பு

இ 2

இ 3

6

ஈ

ஈ

7

8

ஈ
ஈ

4

ஈ

5

9

இ 10

இ
ஈ

என்ன?

3. வேளாண் த�ொழில் முனைவ�ோர் என்பவர் யார்?

4. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினைகளின் பெயர்களைக்
குறிப்பிடுக.

a. இலாப ந�ோக்கிற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட வினை
b. அரசால் துவங்கப்பட்ட வினை

c. தனியாரும் அரசும் இணைந்து துவங்கும் த�ொழில்

ஈ. பங்குநர்

மலர்வணிகம்.

1

2. கூட்டு பங்கு த�ொழில் முனைவ�ோரின் மற்றொரு பெயர்

அ. அகத்தொழில் முனைவ�ோர் ஆ. த�ோற்றுவிப்பாளர்
6. க�ோழிப்பண்ணை.

ஈ. மாற்றிக்கொள்வது

என்ன?

5. கூட்டுப்பங்கு த�ொழில் முனைவ�ோரின் வேறு பெயர்.
இ. மேலாளர் 		

இ. ஐயப்படுவது

1. வியாபார த�ொழில் முனைவ�ோரின் இதர பெயர்கள்

கண்டறி.

ஆ. கழிவு

ஆ. இடர் வெறுப்பது

II. குறு வினாக்கள்:

4. வணிக த�ொழில் முனைவ�ோரைச் சாராத பணியைக்
அ. விற்பனை	

அ. பழமை பேணுவது

விடைகள் :

ஆ. கூட்டுபங்கு நிறும த�ொழில் முனைவ�ோர்

3. கீழ்

இ. தகுநிலை எட்டுதல்
அடிப்படையாக க�ொண்டது

பணிசாரா த�ொழில் முனைவ�ோரைத் தேர்ந்தெடுக்க.

கண்டுபிடிக்க.

ஆ. இலாபம் ஈட்டல்

9. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவையில் எது த�ொழில் நுட்பத்தை

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

2. செயலூக்கம்

அ. சேவை புரிதல்

முனைவு

d. குடும்ப வியாபாரமாகத் துவங்கப்பட்ட வினை

பழஉற்பத்தி

5. தெளிவான த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு உதாரணம்

ப�ோன்ற வகை செயல்கள் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட துறையில்

தருக.

எதனைச் சார்ந்த செயல்.
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III. சிறு வினாக்கள்:
1. தனித்தொழில் முனைவ�ோர் என்பவர் யார்?
2. அரசியல் சூழல் என்றால் என்ன?

3. தூய த�ொழில்முனைவ�ோருக்கு சில உதாரணங்கள்
தருக

4. த�ொழில்

முனைவையே

த�ொழிலாகக்

முனைவ�ோர் எப்படி செயல்படுகிறார்?

க�ொண்ட

5. வேளாண் த�ொழில் முனைவ�ோரைப் பற்றி சுருக்கமாக
எழுதுக.

IV. பெரு வினாக்கள்:
1. வியாபார

அடிப்படையிலான

த�ொழில்

வகைப்பாட்டினை விவரித்து எழுதுக.

முனைவு

2. பணிசார் த�ொழில்முனைவ�ோரின் தன்மையை விவரி.
3. ஊரக

மற்றும்

நகர்ப்புற

வேறுபடுத்திக் காட்டுக.

த�ொழில்முனைவ�ோரை

குறிப்பு நூல்கள் (Reference)
Khanka S.S., Entrepreneurial Development, S.Chand &
company Ltd. Ram Nagar. New Delhi, 2006
Gupta,

G.P.

and

Srinivasan,

N.P.,

Entrepreneurial

Development, Sultan Chand & Co., New Delhi, 1993.

Sundar K.S., Elements of Entrepreneurship, Vijay Nichole
Imprints Pvt. Ltd., Chennai, 2018
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த�ொழில் முனைவ�ொர் வமம்�ொடு

அலகு
9

த�ொழில் முனைவ�ொருககொை
அைசின திடடஙகள்

25

அத்தியொயம்

விழனத்திட்�ம் என்� பதொருவன் ேனத்திட்�ம்
ேறழ்றய எல்லொம் பி்ற.
-- கு்றள் 66
த�ொருள் :

ஒரு ப்யழல இழடவிடொது ப்யது முடிப்�தறகொன ப்யல், உறுதி
என்�து ஒருவனின் ேன உறுதிபய, ேற்றழவ உறுதி
எனப்�டேொட்டொர.

கற்்றல் வெொககஙகள்

த�ொழில்
முனைவில்
புதுனம
புகுத்து�தில் இ்நதியொவின உ�வி

இ்ந� அத்தியொயத்ன�க கற்்றபின, மொண�ர்களொல்
■ த�ொழில் முனைவு முனவைற்்றத்திற்கு
அைசு வமற்தகொள்ளும் முயற்சிகள்.
■ குறிபபிடட த�ொழில் முனைபபுத்திடடஙகள்
�ற்றி அறி�ல்.
■ த�ொழில்
முனைவ�ொர்
துன்றனய
வமம்�டுத்து�தில் உள்ள �டி நினலகள்.
■ த�ண
த�ொழில்முனைவ�ொருககொை
திடடஙகள்
■ �மிைக அைசின த�ொழில்முனைவ�ொருககொை
திடடஙகள் ஆகிய�ற்ன்ற புரி்நதுக தகொள்ள
இயலும்.

நொட்டின் புதுழே புகுத்துதல் ேறறும் பதொழில்
முழனழவ
வளரப்�தறகொக
�ல
முயறசிகழள
இநதிய அர்ொல் பேறபகொள்ளப்�ட்டு, அதறகொக பதொழிற
பகொள்ழககழள உருவொக்கி நழடமுழ்றப்�டுத்தியுள்ளது.
பவழல உருவொக்கம் என்�து இநதியொ எதிரபகொள்ளும்
முன்னணி ்வொலொகும் உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட
தனிசசி்றப்பு ேறறும் தனித்துவேொன ேக்கள் பதொழக
நலனுடன் இருப்�து இநதியொவிறகு நன்ழே �யக்கி்றது,
எனினும், புதுழேப்�டுத்தவும், பதொழில் முழனபவொரகழள
பேம்�டுத்தவும், பதசிய ேறறும் உலக நலனுக்கொக
பவழல வொயப்புகழள உருவொக்கவும் ேகத்தொன
ஆற்றல் பகொண்டுள்ளது. ்மீ�த்திய ஆண்டுகளில் புதிய
கண்டுபிடிப்�கழள வளரப்�தறகொன புதிய திட்டங்களும்,
வொயப்புகளும் இநதிய அர்ொல், அதொவது விவ்ொயம்,
இர்ொயன ேறறும் உரங்கள், நிதி, வரத்தகம் ேறறும்
பதொழில், தகவல் பதொடரபு ேறறும் தகவல் பதொழில்நுட்�ம்,
ப�ருநிறுவன
அலுவல்கள்,
கலொச்ொரம்,
உணவு
�தப்�டுத்துதல், வீட்டுவ்தி ேறறும் நகரப்பு்ற வறுழே ஒழிப்பு,
அறிவியல் ேறறும் பதொழில்நுட்�ம் ப�ொன்்றழவயொகும்.

அத்தியொயம் சுருககம்
25.01.

25.02
25.03
25.04

த�ொழில் முனைன� வமம்�டுத்து�ல்
மற்றும்
புதுனம
புனை�லுககொை
இ்நதியொவின முயற்சிகள்.
பி்ற குறிபபிடட த�ொழில்
முனைவுத்திடடஙகள்

நிதி உதவி, கொப்பீடு, ேொனியம், �யிறசி, பதொழில்
பதொடங்க ஆரம்�நிழல பதொழில்நுட்�ம், வணிக கடன்கள்
ேறறும் சி்றப்பு ஊக்கம் ப�ொன்்றவறழ்ற புதிய பதொழில்
நிறுவனங்கள் அழேக்க பதொழில் முழனபவொருக்கு
வைங்கப்�டுகி்றது.

த�ொழில்
முனைவ�ொர்
துன்றனய
வமம்�டுத்து�தில் உள்ள �டி நினலகள்.
�மிைக அைசின
திடடஙகள்.

முனைவ�ொருககொை
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25.01. த�ொழில் முனைவை மேம்படுத்துதல்
மற்றும் புதுமை புனைதலுக்கான 
இந்தியாவின் முயற்சிகள்

3. அடல் புதுமை புகுத்தல் திட்டம்
Atal Innovation Mission (AIM)
பன்னாட்டு தரத்திற்கு இணக்கமான முறையில்
புதுமையான ப�ொருட்களை வடிவமைப்பது மற்றும்
த�ொழில் முனைவை முழுவீச்சில் ஊக்குவித்து அதை
வளர்ப்பது என்ற முதன்மையான ந�ோக்குடன் அடல்
திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின்
கீழ் த�ொழில்நுட்பம் அறியப் பெற்ற திட்டங்களுக்கே அதிக
முன்னுரிமை தரப்படுகிறது.

1. ஸ்டாட்டப் இந்தியா Startup India:

த�ொடக்க
நிலையில்
உள்ள
த�ொழில்கட்கு
ஆல�ோசனை வழங்குவது, வளர்ப்பது, ஆதரவு அளிப்பது
ப�ோன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் அவற்றை வளர்க்கும்
திட்டத்தினை 2016ம் ஆண்டு சனவரியில் துவங்கியது.
துவக்கக் காலம் முதலே பல த�ொழில் முனைவ�ோர்கள்
பலதரப்பட்ட த�ொழில் வினைகளை துவக்கி வெற்றி
கண்டனர். நிதிகளின் நிதி (Fund of Fund) என்ற நிதியின்
மூலம் த�ொடக்க நிலை த�ொழில் வினைகளுக்கு நிதி
வசதி செய்து தரப்பட்டு வருகிறது.

4. பெண்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்ப்பு
திட்டத்திற்கான ஆதரவு Support to Training and
Employment Programme for Women (STEP)
ஊரகப் பகுதியில் உள்ள மகளிருக்கு முறைசார்
பயிற்சியை நல்கும் ந�ோக்குடன் மகளிர் மற்றும்
சிறார் அமைச்சகம் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தியது.
த�ொழில்முறை மற்றும் ஆற்றல் மேம்பாட்டு அமைச்சகம்
மற்றும் திட்ட குழுவும் இணைந்து இதுவரையில்
இதுக்குறித்து நடைமுறையில் இருந்த 30 ஆண்டுகால
வழிகாட்டல் நெறிமுறைகளை தற்கால தேவைக்கு
ஏற்ப மாற்றி அமைத்தும் இத்திட்டத்தின் மூலம்
வேளாண்துறை,
பழ
வேளாண்மை,
உணவு
பதப்படுத்துதல், சுற்றுலா, பாரம்பரிய கைவினைக்
கலைகள், விருந்தோம்பல், கணினி மற்றும் தகவல்
த�ொடர்பு துறை ப�ோன்ற துறைகளில் துவங்கப்படும்
மகளிர் த�ொழில்முனைவ�ோருக்கு பயிற்சி நல்கப்படுகிறது.

STARTUP
INDIA

2. இந்தியாவில் தயாரிப்பு திட்டம் Make in India

5. ஜன்தன் – ஆதார் – ம�ொபைல்
Jan-Dhan-Aadhar-Mobile (JAM)

இத்திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவை பன்னாட்டு உற்பத்தி
மையமாக மாற்ற உதவி செய்யப்படுகிறது. இத்திட்டம்
2014 செப்டம்பர் திங்களில் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டது.
இத்திட்டத்தில் பங்கேற்று இந்தியாவை பன்னாட்டு
உற்பத்தி மையமாக மாற்ற இந்திய குடிமகன்கள்,
வியாபார தலைவர்கள், கூட்டாளிகளாக விழையும் நபர்கள்,
உலகம் முழுவதும் உள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டது. தற்பொழுது இதன் விளைவாக அன்னிய
முதலீடு, புதுமை புகுத்தல், திறன் வளர்ச்சி, அறிவுசார்
ச�ொத்து பாதுகாப்பு, உற்பத்தி, கட்டமைப்பு மேம்பாடு
ப�ோன்ற வளர்ச்சிசார் நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டு
முழுவீச்சில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இத்திட்டத்தின் மூலம் பல அரசுத் திட்டங்களில்
பயன் பெற்று வரும் பயனாளிகளுக்கு சேரவேண்டிய
மானியத்தை சம்பந்தப்பட்ட துறை நேராக அவர்களுக்கு
வழங்கும் ந�ோக்கத்தில் பயனாளிகளை கட்டாயமாக
வங்கிகளில் கணக்கு ஆரம்பிக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு
அனைவர் பெயரிலும் வங்கிக்கணக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு
வருகிறது. இதனால் பயனாளிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய
மானியத்தை சுரண்டி வந்த இடைத்தரகர்கள் அறவே
அகற்றப்பட்டனர்.
இத்திட்டதின் மூலம் பயனாளிகள்
மானியத் த�ொகையைப் பயன்படுத்தி தங்களின் வாழ்வை
வளப்படுத்திக் க�ொள்ள முடிகிறது.

6. இலக்குமுறை இந்தியா (OR) டிஜிட்டல் இந்தியா 
DIGITAL INDIA
இத்திட்டத்தின்
மூலம்
அனைத்து
அரசின்
சேவைகளும் பயனாளிகளுக்கு மின்னணு முறையில்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் இந்திய ப�ொருளாதாரம்
மின்னணு
ப�ொருளாதாரமாக
மாறி
வருகிறது.
உலகெங்கும் கிடைக்கும் ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை
மக்கள் மின்னணு முறையில் பெற வகை செய்திடும்
அறிவு ப�ொருளாதாரமாக இந்திய ப�ொருளாதாரம் மாறி
வருகிறது என்றால் மிகையாகாது.
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7. ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா Stand-up India

9. பிரதான் மந்திரி குஷால் விகாஸ் திட்டம் Pradhan
Mandri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

இத்திட்டத்தின் மூலம் பழங்குடியினர் மற்றும்
தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தைச் சார்ந்த மகளிருக்கு நிறுமக்
கடன் வழங்கி, அவர்களும் வளர்ந்து வரும் இந்தியப்
ப�ொருளாதாரத்தின் பலனை பெற்று அனுபவிக்க வகை
செய்யும் ந�ோக்கத்தோடு இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் துவங்கப்படும் உற்பத்தி, சேவை
மற்றும் வியாபார வினைகட்கு ரூபாய் 10 லட்சம் முதல்
ரூபாய் ஒரு க�ோடி அளவிற்கு ஒவ்வொரு மகளிர் த�ொழில்
முனைவ�ோருக்கு தரப்படுகிறது. மகளிர் தாழ்த்தப்பட்ட
மற்றும் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருத்தல்
வேண்டும்.

இத்திட்டத்தின் கீழ் தேசிய திறன் வளர்ச்சி மற்றும்
த�ொழில் துறை அமைச்சக த�ொழில் சார்ந்த திறமை ஆற்றல்
மற்றும் திறனை மேம்படுத்த பயிற்சி அளிக்கின்றது. பயிற்சி
பெற்ற பின்பு பயனாளிகள் சுயமாக த�ொழில் துவங்கி
தங்களை மேம்படுத்திக்கொள்ள இத்திட்டம் உதவுகிறது.

10. தேசிய திறன் அபிவிருததி குறிக்கோள் national
Skill Development Mission (NSDM)
இத்திட்டம்
2015ஆம்
ஆண்டு
ஜூலைத்
திங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் மூலம்
பயனாளிகளுக்கு த�ொழில் சார்ந்த ஆற்றல்களில் பயிற்சி
தரப்படுவதுடன் உடனடியாக மற்றும் தரமான முடிவுகளை
எடுக்க பயிற்சி தரப்படுகிறது. ப�ொருளாதாரத்தில் உள்ள
அனைத்து துறைகளிலும் பயிற்சி அளித்து இந்தியாவை
ஒரு ஆற்றல் வங்கியாக மாற்றுவது இதன் லட்சியமாகும்

11. விஞ்ஞான அடிப்படையில் அதிகாரமளித்தல்
மற்றும் அபிவிருத்தி Science for Equity
Empowerment and Development (SEED)
களப்
பணியாளர்கள்
மற்றும்
செயலூக்கம்
அளிக்கப்பட்ட
அறிவியல்
ஆராய்ச்சியாளர்களால்
கிராமப்புறங்களில் ஆரம்பிக்க சமூக ப�ொருளாதார
ந�ோக்கம் க�ொண்ட செயல் திட்டம் ஆகும் இத்திட்டத்தில்
கீழ் நாட்டிலுள்ள நலிவுற்ற பிரிவு மக்களுக்கு அறிவியல்
மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சியின்
பலன்களை
கிடைக்கச் செய்து சமத்துவம் பெறுவது இத்திட்டத்தின்
தலையாய ந�ோக்கமாகும். ஒரு மணி நேரம்

8. வணிகம் சார்ந்த த�ொழில்முறை உதவி மற்றும்
வளர்ச்சி திட்டம்  Trade Related Entrepreneurship
Assistance and Development (TREAD)
அரசு சாரா அமைப்புகளின் பதிவு செய்து க�ொண்ட
நலிவுற்ற மகளிருக்கு கடன் தரும் உன்னதமான திட்டம்
இத்திட்டம். இத்திட்டத்தின் மூலம், ப�ொருளாதார ரீதியாக
நலிவுற்ற மகளிர் கடன் உதவிமட்டுமின்றி, பயிற்சி
ஆல�ோசனை பெறவும் முடியும். குறிப்பாக, வேளாண் சாரா
திட்டங்களுக்கு இந்த திட்டத்தில் உதவி வழங்கப்படுகிறது.
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3. பால்பண்ணை த�ொழில் முனைவு
மேம்பாட்டுத்திட்டம் Diary Entrepreneurship
Development Scheme

பால் பண்ணைத் த�ொழில் முனைவு மேம்பாட்டுத்
திட்டத்தின் ந�ோக்கம் விவசாயம், செல்லப் பிராணிகள்
மற்றும விலங்குகள், சிறிய பால் பண்ணைகளை
உருவாக்கும் செயல் திட்டங்களும் மற்றும் அதற்கு
கருவிகளை வாங்க நிதி வசதி தரப்படுகிறது.

25.02 பி
 ற  கு றி ப் பி ட ்ட  த � ொ ழி ல்
முனைவுத்திட்டங்கள் Other Specific
Entrepreneurship Schemes

4. ஒற்றை புள்ளி பதிவு திட்டம் Single Point
Registration Scheme (SPRS)

இத்திட்டத்தில் அடிப்படை பணம் வைப்பிற்கு
செலுத்துதலில் (Earnest Money Deposit (EMD). இருந்து
விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது . இது நுண் மற்றும் சிறிய
நிறுவனங்களுக்கான
ஒரு
பெரிய
திட்டமாகும்.
இந்தத்திட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்தம் புள்ளி வெளியீடு
இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது

இந்தியாவில் பாரம்பரிய பண்பாட்டை ஆதரிக்கவும்,
வலுப்படுத்தவும், கடந்த சில ஆண்டுகளில் அரசு பல்வேறு
திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அவைகள் பின்வருமாறு

1. திருத்தப்பட்ட சிறப்பு ஊக்கத்தொகுப்பு திட்டம்
Modified Special Incentive Package Scheme
(M-SIPS)

5. அடல் இன்புவேஷன் சென்டர்ஸ் Atal
Incubation centres (AIC)

இந்த
திட்டமானது
சிறப்பு
ப�ொருளாதார
மண்டலத்திற்கு (SEZ) 20 சதவீதம் மூலதன மானியமும்
மற்றும் சிறப்பு ப�ொருளாதார மண்டலம் அல்லாத (Non
SEZ) இடத்திற்கு 25 சதவீதம் மானியத்தையும் பின்வரும்
உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகின்றது. அவை
இணையத்தளங்கள், வானூர்த்தி, வானூர்தி மற்றும்
பாதுகாப்பு, வாகன, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இல்லாத,
இணைய த�ொழில்நுட்பம், நுண் த�ொழில்நுட்பம் (Nano
Technology) ப�ோன்றவை ஆகும்.

நாட்டில் புதுமை புகுதல் கலாச்சாரத்தை பரப்பிடவும்
மற்றும் பரவலாக த�ொழில் முறையை வளர்க்கும்
ந�ோக்குடன் திட்டக் குழுவில் அடல் புதுமை மையம்
என்ற பிரிவை 2016ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டு
இதன் மூலம் நம் நாட்டில் உற்பத்தி, மக்கள் நல்வாழ்வு,
ப�ோக்குவரத்து, தண்ணீர், வேளாண்மை, கட்டுமானம்
ப�ோன்ற துறைகளில் துவங்கப்படும் செயல்திட்டங்களை
பேணிகாத்து வளர்க்கும் பணியை இந்த பிரிவு செய்து
வருகிறது.

25.03 த�ொழில்
முனைவ�ோர்
துறையை மேம்படுத்துவதில்
உள்ள படி
நிலைகள்
Steps
in
Promoting
an
Entrepreneurial Venture

2. புதிய தலைமுறை புதுமை புகுத்துதல் மற்றும்
த�ொழில் முனைவ�ோர் மேம்பாட்டு New Gen
Innovation and Entrepreneurship Development
Centre (New Gen IEDC)
இத்திட்டத்தின் மூலம் ` 25 இலட்சம் வரை இரசாயன,
மென்பொருள் த�ொழில்நுட்பம், உடல் நலம் மற்றும் உயிர்
அறிவியல், வானியல், விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு,
விவசாயம், முதன்மை செயற்கை நுண்ணறிவு, கணினி,
த�ொலைந�ோக்கு பார்வை, கட்டுமானம் வடிவமைப்பு,
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அல்லாத, பசுமை த�ொழில்நுட்பம்,
நுண் த�ொழில்நுட்பம், இணையம் சார்ந்த ப�ொருள்
உற்பத்தி, நுண் த�ொழில்நுட்பம், உணவு மற்றும்
பானங்கள், செல்லப்பிராணிகள் மற்றும் விலங்குகள்,
ஜவுளி மற்றும் ஆலை ப�ோன்ற த�ொழில்களுக்கு நிதி
உதவி தரப்படுகிறது.
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நமது சிந்தனைக்கு (For own thinking)

மக ெதா
mைனேவாrகான காணர க
ptைம pktத
cதைன

மறவகk
m மாtr இrத

தப ட அைடயாள
ம  சmக தknைல

kப உ pன
ஆதரv

கvy தkty

cய nைறv

தப ட mv
எபதகான cதtர

ேவைலவாpகைள
உrவாkத

நபக ம 
உறvனக
ெவ கைதக

kத
வrவாகான ேதைவ
ptய
சவாக
அரc ெகா ைகக
ெசயmைறக

1. ப�ொருள் தேர்வு எதர்பார்ப்பு Selection of the product
திறன், உள்நோக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு தயாரிப்பு ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அவர்/அவள் ஒரு
அடையாளக்குறியீடு, புதிய தயாரிப்பு ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்துக�ொண்டு இருக்கும்
ப�ொருட்களின் தன்மையை அதாவது கூடுதல் வசதிகள், இட வசதிகள், எளிதான செயல்திறன், விலையை குறைக்க
ப�ோன்றவற்றிற்கும் இருக்கும். திட்டத்தின் ப�ொருளாதார நம்பகத்தன்மையை த�ொழில்முனைவ�ோர் ஏற்படுத்த வேண்டும்.

2. உரிமையின் வடிவத்தை தேர்வு செய்தல் Selection of form of Owership
குடும்பம், உரிமை, கூட்டாண்மை, தனியார் வரம்புக்குட்பட்ட நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்கான த�ொழில்முறை அமைப்பு
நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். குடும்பத்தின் உரிமைகள் மற்றும் கூட்டாண்மை வடிவங்கள் ஆகியவை நிறுவுன
நிதியுதவி, நிர்வாக மற்றும் த�ொழில்நுட்ப திறன்கள் மற்றும் வணிக அனுபங்களை நிறைவு செய்வதற்கு முன்னுரிமை
க�ொடுக்கப்பட வேண்டும், அதே நேரத்தில் நிறுவனத்தின் மீது ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டைக் கையாளுவதற்கு
ஏற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்.

3. இடத் தேர்வு Selection of Site
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5.  உற்பத்தியை கையகப்படுத்துதல் என்பதை 
அறிதல் Acquisition of Manufacturing Know-how

த�ொழில்
முனைவ�ோர்
தனது
முயற்சியைத்
தக்கவைப்பதற்கு ப�ொருத்தமான த�ொழில் இடத்தை
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதன் அவருக்கு இடத்தை
தேர்வு செய்ய நான்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன, அவை
பின்வருமாறு.

த�ொழிற்துறை ஆய்வு கூடங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும்
த�ொழிற்துறை மேம்பாட்டுப் பிரிவுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட
ஆல�ோசகர்களிடமிருந்து உற்பத்தியை எவ்வாறு செய்ய
முடியும் என்பதனை அறியலாம். சில நேரங்களில், பிரதான
அலகுகள் மூலம் அல்லது ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களை
அளிப்பவர்களிடமிருந்தும் இந்த வசதிகளை பெறமுடியும்.
தவிர வெளிநாட்டு த�ொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு மூலமும்
பெறமுடியும்.

அ. மாநில
த�ொழிற்துறை
கழகங்களான
சிறு
த�ொழிற்துறை மேம்பாட்டு சிற த�ொழிற்துறை
மேம்பாட்டு கழகம் (Small Industries Development
Corporation
SIDCO),
தமிழ்நாடு
மாநில
த�ொழிற்துறை மேம்பாட்டு கழகம் (State Industrial
Promotion Corporation of Tamilnadu Limited
(SIPCOT) MMDA, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம்
(Tamil nadu Housing Board (TNHB) மற்றும்
த�ொழிற்துறை இயக்குநரகம் ப�ோன்றவை த�ொழில்
முனைவ�ோருக்கு இடத்தை அளிக்கலாம்.

6.  திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல் Preparation of
Project Report
கால கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களின், கடன்
விண்ணப்பப் படிவில் வடிவமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பின்
படி திட்ட அறிக்கைகைள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு த�ொழில் முனைவ�ோர் த�ொழில்நுட்ப ஆல�ோசனை
நிறுவனம் அல்லது தணிக்கையாளர்கள் அல்லது
ஆல�ோசகர்கள் அல்லது மேம்பாட்டு நிறுவனங்களால்
தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கையைப்பெற முடியும். இந்த
அறிக்கை நிதியியல், த�ொழில்நுட்ப அறிவு, உழைப்பு
மற்றும் மூலப்பொருட்களின் ஆதாரங்கள், சந்தை
திறன் மற்றும் இலாபத்தன்மை ப�ோன்ற அம்சங்களை
உள்ளடக்கியது. திட்ட அறிக்கை பின்வருவனவற்றை
உள்ளடக்கியது.

ஆ. த�ொழிற்சாலை க�ொட்டகையை கட்ட மாநில
த�ொழிற்துறை மேம்பாட்டு முகமைத்துவத்தால்
த�ொழில்முனைவ�ோருக்கு செய்யலாம்.
இ. தனியார் நிலமேம்பாட்டளரால் உருவாக்கப்பட்ட
நிலத்தில் த�ொழில்முனைவ�ோர் த�ொடங்க முடியும்.
ஈ. த�ொழில் முனைவ�ோர் தனியார் நிலத்தை
வாங்கி அதை த�ொழில்துறை பயன்பாட்டிற்காக
உருவாக்கலாம்.
இடத்தைத்
தேர்ந்தெடுப்பதில்
பின்வரும்
விஷயங்களைக் கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
அ) சொந்த ஊருக்கு அருகில்

அ) த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த சாத்தியத்தன்மை Technical
Feasibility

ஆ) அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ஊக்கங்கள்

தயாரிப்பு விவரக்குறிப்பின் விளக்கம்

இ) சந்தைக்கு அருகில்
ஈ) த�ொழிலாளர் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் கிடைக்கும்
தன்மை

மூலப் ப�ொருட்கள் கிடைக்கும் தன்மை

உ) உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்

தரகட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

உற்பத்தி நடைமுறை
நீர், மின்சாரம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தகவல்தொடர்பு
வசதிகள் கிடைக்கும் தன்மை.

4.  மூலதன கட்டமைப்பை தீர்மானித்தல் Deciding
Capital Structure

ஆ) ப�ொருளாதார நம்பகத்தன்மை Economic viability

இந்த
துணிகர
நிதிக்கு
நிதியளிப்பதற்கான
ஆதாரத்தை
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
தீர்மானிக்க
வேண்டும். அவர்/அவள் ச�ொந்த சேமிப்பு இருப்பு,
நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து கடன்,
வங்கிகள்
மற்றும்
நிதி
நிறுவனங்களிடமிருந்து
காலக்கடன்களை திரட்ட முடியும்.

இது முக்கியமாக உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி
சந்தை, இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்ட திறன், சந்தை பங்கு,
எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் மற்றும் ப�ொருத்தமான
விலை கட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் தேவைகளை
உள்ளடக்கியது.
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8.  நிரந்தர பதிவு சான்றிதழ் Permanent Registration
Certificate

இ) நிதிசார்ந்த நம்பகத்தன்மை Financial viability
இது பின்வரும் அம்சங்களை உள்ளடக்கியது

உற்பத்தியை
ஆரம்பித்தவுடன்
அல்லது
உற்பத்தியைத் த�ொடங்கத் தயாராகிவிட்டால் நிரந்தர
பதிவு சான்றிதழை பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்.

நிலம் மற்றும் கட்டிடம், ஆலை மற்றும் இயந்திரம்
ப�ோன்ற திரும்ப திரும்ப நிகழாச் செலவுகள்.
கூலி, சம்பளம், மற்றும் மேல்நிலை செலவு ப�ோன்ற
திரும்ப திரும்ப நிகழும் செலவுகள்

9.  சட்டபூர்வ உரிமம் Statutory Licence
த�ொழில்முனைவ�ோர்
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரியிடமிருந்து நகராட்சி உரிமம் பெற வேண்டும்.
பிறகு, த�ொழில்முனைவ�ோர் உற்பத்தி அலகை மத்திய
மற்றும் விற்பனை வரித்துறையுடன் பதிவு செய்ய
வேண்டும். ஒரு அலகு த�ொழிற்சாலை சட்டத்தின்
விதிமுறைகளுக்குள் வந்தால், அவர் / அவள் அதை
த�ொழிற்சாலை கண்காணிப்பாளரிடம் பதிவு செய்ய
வேண்டும் அல்லது அந்த அலகு. கடைகள் மற்றும்
ஸ்தாபனச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

உற்பத்திக்கு சாத்தியமான செலவு
எதிர்பார்க்கப்பட்ட விற்பனையில் இலாபம்.
ஈ) நிர்வாகத் திறமை Managerial Competency
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
திட்ட
அறிக்கையில்
துணிகரத்தை நிர்வகிப்பதற்கான ப�ொறி முறையைக்
க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்.
சிறிய
அளவிலான
முயற்சிகளின் விஷயத்தில், உரிமையாளர்கள் அல்லது
பங்குதாரர்கள் மேலாண்மையான நடவடிக்கைகளை
கவனித்து க�ொள்ளலாம், அதே நேரத்தில் நிறுவன
நிர்வாக அமைப்புகளின் நிர்வாகத்தில் பல்வேறு
நிர்வாக
மேலாண்மையில்
பல்வேறு
நிர்வாக
நிலைகளை நிர்வகிப்பதற்காக நிர்வாக அதிகாரிகளின்
குழுவை க�ொண்டு வரவேண்டும். நிறுவனத்தை
செயல்படுத்துவதற்கு
திட்டமிட்டிருந்த
நிறுவன
கட்டமைப்பு விவரங்களை அவர் வழங்க வேண்டும்.

10.  மின் இணைப்பு Power Connection
த�ொழில் முனைவ�ோர் மின் இணைப்பிற்கான
விண்ணப்பத்தை
பாதுகாப்பு
வைப்புத்தொகையை
செலுத்தி
மற்றும்
அலுவலக
முறைமைகளை
நிறைவேற்றி மாநில மின்சார வாரியத்தின் உதவி
கோட்ட ப�ொறியாளரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

11.  நிதி ஏற்பாடு Arrangement of Finance

7. தற்காலிகமான பதிவு சான்றிதழ் (Provisional
Registration Certificate)

த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு இரண்டு விதமான நிதி
தேவைப்படுகிறது. அவை நீண்டகால நிதி மற்றும் குறுகிய
கால நிதியாகும். நிலையான ச�ொத்துக்களை பெறுவதற்கு
நீண்டகால நிதி தேவையும். நடைமுறை மூலதனத்திற்கு
குறுகிய கால நிதி தேவையும் தேவைப்படுகிறது. த�ொழில்
முனைவ�ோர் நிதி நிறுவனங்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட
த�ொடக்க மூலதனத்தை (Seed Capital) க�ொண்டு
வரவேண்டும்.

த�ொழில் முனைவ�ோர் தற்காலிக பதிவு சான்றிதழ்
விண்ணப்பிக்க வேண்டும். த�ொழில் முனைவ�ோர் சில
நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பின்னர் ஒரு வருட
காலத்திற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை புதுபிக்கும்
அடிப்படையில்
தரப்படும்.
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
நீட்டிப்புக் காலத்திற்கு பிறகும் உற்பத்தியைத் த�ொடங்க
முடியாவிட்டால், மேலும் நீட்டிப்பு வழங்கப்படமாட்டாது.
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25.05. தமிழக அரசின் த�ொழில் முனைவ�ோருக்காக திட்டங்கள்
திட்டங்கள்

துறைகள்

ந�ோக்கங்கள்

உதவின் அளவு

வேலையில்லா வேலை
வாய்ப்பு உருவாக்கும்
திட்டம்

தமிழ்
நுண்,
சிறிய
மற்றும்
நடுத்தர
நி று வ ன ங்க ளு க்கா ன
தமிழக அரசுதுறை

வேலையின்மை அகற்றுதல்.
ச�ொந்த
ஊரிலேயே
சுய
த�ொழிலில் ஈடுபட தூண்டுதல்.
நகர்புறம்
ந�ோக்கி
இடம்
பெயர்வதை தடுக்க

ரூபாய்
ஒரு
இலட்சம்
முதல்
பத்து
இலட்சம்
வரை
பல்வேறு
ச�ொற்
பகர்வுகளுடன் வழங்கப்படும்
நிதிஉதவி

த�ொழில் முநைவ�ோர்
மேம்பாட்டுத் திட்டம்

தமிழ்நாடு
த�ொழில்
முதலீட்டு கழகம் லிமிடெட்

ப�ொருளாதாரம் மற்றும் சமூக
நிலையில்
பின்
தங்கிய
நபர்களை சுயத�ொழில் துவங்கி
வருமானம் ஈட்டி கண்ணிய
மாக வாழ ஆர்வமூட்டுதல்

ரூபாய் 50000 முதல் ரூபாய்
5,00,000 வரை பல்வேறு
ச� ொ ற ்ப க ர் வு க ளு ட ன்
வழங்கப்படும் நிதிஉதவி

புதிய
த�ொழில்
முனைவ�ோர் மற்றும்
த�ொழில்
துணிவு
வளர்ச்சி திட்டம்

தமிழக அரசு தொழில்
மற்றும்
வணிக
இயக்ககம்

இளைஞர்கள் மற்றும் படித்த
த�ொழில்
முனைவ�ோருக்கு
மானியம் மற்றும் நிதிவசதி
அளித்து புதிய த�ொழிலை
துவக்க வாய்ப்பு அளிப்பதற்காக
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
பட்டப்படிப்பு, பட்டயப் படிப்பு,
த�ொழிற்கல்வி
பயின்ற
இளைஞர்களை ஈர்ப்பதற்கான
திட்டம்

த
மி
ழ
பி ற ்ப டு த்தப்பட் ட ோர்
ப � ொ ரு ள ா த ா ர
மேம்பாட்டு கழகம்

பி்ற்படுத்தப்பட்ட மற்றும்
மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்
மற்றும் சிறபான்மையர்
நலத்துறை

ப�ொருளாதார ரீதியாக மற்றும்
நிதி ரீதியாக

செயல்திட்ட மதிப்பில் 25%
மிகாமல் அல்லது ரூ.25
இலட்சம்
வரையிலான
த�ொகைக்கு தேவை திட்டம்
(NEEDS
scheme)
கீழ்
மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
ஒரு
க�ோடி
ரூபாய்க்கு
மேல்
சமர்ப்பிக்கப்படும்
செ ய ல் தி ட்டங்க ளு க் கு
ரூபாய் 25 வரை மானியம்
வழங்கப்படும்.
ரூபாய்
15,000
முதல்
3,00,000 வரை பல்வேறு
க� ொ ற ்ப க ர் வு க ளு ட ன்
வழங்கப்படும் நிதி உதவி

தமிழ்நாடு
கூட்டுறவு
லிமிடெட்

நிதி இடைநிலையர்கள்

த�ொழில்
வினை
துவங்க
பின்
தங்கிய
மற்றும்
இதர
வகுப்பினர்களுக்கு
TABCEDCO
வங்கியுடன்
இணைந்து
நிதி
உதவி
அளித்தல்

பல்வேறு
வினைகளுக்கு
நிதி வழங்குதல்

த�ொழில்
நெறிப்படி

வேளாண்துறை

பெண்கள், ஆதி திராவிடர்
மற்றும்
பழங்குடியினர்கள்
மாற்றுதிறனாளிகள்
மற்றும்
திருநங்கை
ப�ோன்ற
த� ொ ழி ல் மு னைவ�ோ ரு க் கு
கூடுதல்
முதல்
மானியம்
வழங்குதல்

பல்வேறு
வினைகளுக்கு
நிதி வழங்குதல்

த�ொழில்
நெறிப்படி

த�ொழில்
வங்கி

ஆதி திராவிடர்
இயக்ககம்

நல
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எதிர்கொல கற்்றல் For Future Learning
How an Entrepreneur will make use of the various schemes of Governments?!

Common
Applicaon
Form

Public Health
Inspector of
Factories

Single Window
Clearance Commiee

Town &
Country Planning

Local Body

Polluon
Control Board

Entrepreneur
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

Fire Service

ஒr ெதா mைனேவா எவா அரசாகக பேவ tடகைள பயபtவாக?
ஒைள சாளர tv k அைனt tvக ஒேர kைரy k

1. pt ெசயப ெபாtவான v ணப ப வைத மாவட ெதா ைமயt சமpத ேவ .
2. மாவட ெதா ைமயtனா v ணப வ ேம அp ைவத.
3. பேவ mகைமக v ணபtைன mைறயாக பrclt ஆவண ெசயேவ .
4. உ அைமpடmrt ஆேசபைனyலா சா ெப மாவட ெதா ைமயtk அpத ேவ
5. மாவட ெதா ைமயtனா tv சா ெதா mைனேவாrk ேம அpத ேவ .
6. ைபச ெசயபடாத v ணபக ஒைற சாளர kvk அp ைவக ேவ 

.

mதl ேதவைத

01

vயாபார ேதவைத அலt mதl ேதவைத

02

cெதா mய c அலt ெதா mைனேவாrk
ேதைவy அபைடy mதlைட நkபவ

03

ேதவைத mதlடாளக ெதா mைனேவாr வடாரtேலா அலt
நபக வடtlrேதா வrபவக.

04

இவக vைத mதைலேயா அலt nமt சகட
காலக ேதைவப ntைய வழk vைனைய ெதாடர
உதv prபவக இrkறன.

05

இவக ெதா mைனேவாrk சாதகமான ெசா பகvக nt
வழkபவக. இவக ெதா mைனபவr நpk மtபபt
கட தrபவக. அதாவt vைனy k வா ைப ப  க
ெகாளாக நp k மtபபt கட தrபவக.
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ஆ) அரசு
இ) கடன் அளிக்கும் நிறுவனங்கள்

பயிற்சி

ஈ) த�ொழில் முனைவ�ோர்

விடைகள் :
1

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

இ

2

ஆ

3

அ

இ

4

5

ஈ

II. குறு வினாக்கள்:

1. அனைத்து இந்திய அரசாங்கங்களும் மின்னணு
முறையில் கிடைக்கச் செய்ய, இந்திய ப�ொருளாதாரத்தை
நவீனமயமாக்க ____________ முன் முயற்சி
த�ொடங்கப்பட்டது.

1. ஏதேனும் நான்கு அரசின் த�ொழில் முனைவ�ோர்
திட்டங்களின் பெயரகளை எழுதுக.
2. டிஜிட்டல் இந்தியாவைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

அ) ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா
ஆ)ஸ்டாட்டப் இந்தியா

3. தமிழக அரசின் த�ொழில்முனைவ�ோர் திட்டங்களில்
ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

இ) டிஜிட்டல் இந்தியா

III. சிறு வினாக்கள்:

1. எழுந்திரு இந்தியா என்றால் என்ன?

ஈ) இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டம்

2. பின் வருவனவற்றிக்கு விரிவாக்கம் தருக்.

2. _____________ இந்தியாவை உலகளாவிய
வடிவமைப்பு
மற்றும்
உற்பத்தி
மையமாக
மாற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அ) டிஜிட்டல் இந்தியா

i) STEP

ii) JAM iii) TREAD

v) SEED

vi) New Gen IEDC

iv) M-SIPS

3. பின் வருவனவற்றிக்கு சிறுகுறிப்பு வரைக.

ஆ) இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டம்
இ) ஸ்டாட்டப் இந்தியா

• பால்பொருள் உற்பத்தி த�ொழில் முனைவ�ோர்
மேம்பாட்டு திட்டம்

ஈ) வடிவமைப்பு இந்தியா

•திட்ட அறிக்கை

3. புதிது புனைதல் மற்றும் த�ொழில் முனைவ�ோர்
கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிக்க இந்திய அரசு ________
முயற்சிக்கிறது.

IV. பெரு வினாக்கள்:
1. ஏதேனும் ஐந்து அரசின் த�ொழில்
மேம்பாட்டு திட்டத்தினை விளக்குக.

அ) அடல் புதுமை புகுத்தல் திட்டம்
ஆ) பெண்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்ப்பு
திட்டத்திற்கான ஆதரவு

2. புதிய த�ொழில் முனைவ�ோர்
படிநிலைகளை விளக்குக.

இ) விஞ்ஞான
அடிப்படையில்
மற்றும் அபிவிருத்தி

குறிப்பு நூல்கள்

அதிகாரமளித்தல்

4. _____________ நிதி ஆதாரங்கள், த�ொழில்
நுட்ப அறிவு, த�ொழிலாளர் ஆதாரங்கள் மற்றும்
மூலப்பொருட்கள்,
சந்தை
திறன்
மற்றும்
இலாபகத்தன்மை ஆகியவற்றை ஆதாரங்களாகக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
ஆ)ஸ்டாட்டப் இந்தியா

இ) திட்ட அறிக்கை	

ஈ) வளர்ச்சி அறிக்கை

மேம்பாட்டிற்காக

1. Khanka S.S, Entrepreneurial Development S.Chand &
Company ltd, Ram nagar,New Delhi

ஈ) அடல் இன்புவேஷன் சென்டர்ஸ்

அ) த�ொழில்நுட்ப	

முனைவ�ோர்

2. Gupta G.P and Srinivasan N.P ,Entrepreneurial
Development, Sultan chand & CO,New delhi, 1993
3. Sundar K.S Elements of Entrepreneurship, Vijai Nichole
Imprints Pvt, Ltd, Chennai-2018

5. ________________
திட்ட
அறிக்கையில்
துஷ்பிரய�ோகம் செய்வதற்கான ப�ொறிமுறையை
உள்ளடக்கியது.
அ) வங்கியர்
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நிறுமச் சட்டம் மற்றும் பசயலர்
நக்டமுகை்கள்

MANAGEMENT PROCESS

UNIT
அலகு
I
10

26
1

CHAPTER
அத்தியாயம்

நிறுமச் சட்டம், OF
2013
- ஓர் அறிமு்கம்
PRINCIPLES
MANAGEMENT

சிறபபீனும் கசல்வம் கபைறினும் பிறர்க்குஇனனொ
கசயயொமம மொசற்றொர் ப�ொள.
-- குறள 311
பபாருள்

சிறபமபை்த தருகினற கபைருஞ கசல்வ்தமதப கபைறுவதொ� இருந்தொலும்,
பிறர்க்கு்த துனபைம் கசயயொதிரு்ததபல மொசற்றவரின க�ொளம�யொம்..

26.08. பஙகு்ககை பவளியீடுதல்

்கற்ைல் நநாக்கங்கள்

26.09 பஙகுச் சான்றிதழ்

இந்த அத்தியாயத்கதக ்கற்ைபின், மாணவர்்கைால்
■
■
■
■
■

நிறும சட்்டம் மற்றும் நிறும்ததின சட்்ட்ததின
தர்க்�ங�ள பைற்றிய வளர்ச்சி�ள.
�ம்பைனியின அடிபபைம்ட பயொசமன�ள
விளம்பைைதொைர்�ளின பைஙகு
பைஙகு�ளின மற்றும் �்டன பை்ததிைங�ளின
கபைொருள.
பைஙகு சொனறிதழ் மற்றும் பைகிர்வு உ்ததைவு�மள
அடிபபைம்ட பயொசமன ஆகியவற்மற புரிந்துக்
க�ொளள இயலும்.

இந்திய நிறுமச்
பரிணாமும்

சட்டத்தின்

பஙகு மற்றும் பஙகுத் பதாகுதியும்

26.11

்க்டன் பத்திரம்

26.12

்க்டன் பத்திரங்களுககும்
உள்ை நவறுபாடு்கள்

பஙகு்களுககும்

நிறும அமமபபு�மள உருவொக்கி வர்்தத�ம் கசயயும்
முமற பைதிபனழொம்நூற்றொணடிபலபய பினபைற்றபபைட்்டது
எனக் கூறலொம்.
இந்த அ்ததியொ்ததில் இந்திய நிறுமச் சட்்டம் 2013ன
கபைொதுஅம்சங�மள உளள்டக்கியது.பமலும் நிறும்ததின
கபைொதுவொன ஆவணங�ளொன அமமபபு முமறபயடு.
கசயல்முமற விதி�ள மற்றும் த�வல் அறிக்ம�
பபைொனறவற்மற
ஆயவுகசயதல்.பமலும்
இந்த
அ்ததியொய்ததில் பைஙகு�ள மற்றும் �்டனீட்டு பை்ததிைங�ள
முக்கிய
அம்சங�மள
உளள்டக்கியது.
இந்த
அ்ததியொய்தமத பைடி்தத பினனர் இந்திய நிறுமச்
சட்்ட்ததின
வைலொற்று
பைரிணொம
வளர்ச்சிமய
புரிந்துக�ொளவது்டன 2013ல் திரு்ததியமமக்�பபைட்்ட
நிறுமச் சட்்ட்ததின அடிபபைம்ட பைஙகு�மளயும், அதன
முக்கிய அம்சங�மளயும் அறிந்துக் க�ொளளலொம்.

அத்தியாயம் சுருக்கம்
26.01

26.10

வரலாறும்

26.02 நிறுமங்கள் சட்டம் 2013
26.03 நிறுமத்தின் பபாருள் மற்றும் இலக்கணம்

ஏற்�னகவ கூறியவொறு வர்்தத�்ததில் “�ம்கபைனி”
மற்றும் “சங�ம்” (�ொர்பபைபைஷன) எனற �ரு்தது புதியது
அல்ல. ஏகனனில் கி.மு.நொன�ொம் நூற்றொணடில்
இயற்றபபைட்்ட “அர்்தத சொஸ்திைம்” நியசில் இந்த
வொர்்தமத�ள ம�யொளபபைட்டுளளன. பமலும் வியொபைொை
வளர்ச்சிக்கும் பதமவக்கும் தகுந்தொற் பபைொல் �ொலப
பபைொக்கில் அதன வடிவம் சீைமமக்�பபைட்்டது.

26.04. நிறுமத்கத உருவாககுதல்
26,05 நதாற்றுவிப்பாைர்
26.06 உருவாக்கம் (அ) பதிவு பசயதல்
26.07. பஙகு மற்றும் பஙகு முதல்
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நிறும வடிவமைப்பைக் க�ொண்ட வாணிபம் பிற
வணிக நிறுமங்களான தனியார் வாணிபம்,கூட்டு
வாணிபம் ப�ோன்றவற்றிலிருந்து மாறுப்பட்டு பல
நன்மைகளை பெறுகின்றன.

குழுவின்பரிந்துரையின்
அடிப்படையிலும்.
இங்கிலாந்து நிறுமச் சட்டம் 1948 விதிமுறைகளின்
அடிப்படையிலும் 1956ம் ஆண்டு இந்திய நிறுமங்கள்
சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்த நிறுமம் என்ற வார்த்தை வரையறுக்கப்பட்ட
ப�ொறுப்பு
நிரந்தர
வாழ்வுப�ோன்ற
இயல்புகளை
உள்ளடக்கியது.

01.04.1956 முதல் இந்திய நிறுமங்கள் சட்டம் 1956
நடைமுறைக்கு
வந்தது.
இச்சட்டத்தின்
முக்கிய
குறிக்கோள்கள்

26.01இந்திய
பரிணாமும்

i)	பங்குதாரர்களின்
நம்பகத்
நம்பிக்கையையும் காத்தல்.

நிறுமச்

சட்டத்தின்

வரலாறும்

இங்கிலாந்தில் இயங்கி வந்த “வர்த்தகர்களின்
வழிகாட்டி” (Merchant Guilds) என்ற அமைப்பு ஆரம்ப
காலங்களில் வியாபார வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தது.மேலும்
சில வணிகர் சங்கங்கள் (அ) குழுக்கள் இந்த நிறுமங்களை
கட்டுப்படுத்தி வழி நடத்தின என்றால் மிகையாகாது.

ii)	பங்குதாரர்களின்
வைத்தல்.

26.01 இந்திய
நிறுமச்
சட்டத்தின்
வரலாறும் பரிணாமும்

iv)	வருடாந்திர
சட்டங்களை
பயனுள்ளதாக ஆக்குதல்.

தன்மையையும்,

உரிமைகளை

பாதுகாப்பாக

iii)	நிறுமத்தின்
அனைத்து
நடவடிக்கைகளிலும்
கடுமையான கட்டுப்பாட்டை க�ொண்டிருத்தல்.
ஒழுங்குப்படுத்தி

v)	ப�ொதுமக்களின் முதலீடுகளை சமூகநல செயல்பாட்
டிற்கும்,மேம்பாட்டிற்கும்,
அபிவிருத்திக்கும்
பயன்படுத்தும் வகையில் அமைத்தல்.

இங்கிலாந்தில் இயங்கி வந்த “வர்த்தகர்களின்
வழிகாட்டி” (Merchant Guilds) என்ற அமைப்பு ஆரம்ப
காலங்களில் வியாபார வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தது.மேலும்
சில வணிகர் சங்கங்கள் (அ) குழுக்கள் இந்த நிறுமங்களை
கட்டுப்படுத்தி வழி நடத்தின என்றால் மிகையாகாது.

இந்திய நிறுமச் சட்டம் 1956ம் ஆண்டு 2006 மற்றும்
2009 ஆம் ஆண்டுகளில் காலத்திற்கு தகுந்தாற் ப�ோல்
சில
முக்கிய
மாற்றங்களை
செய்து
திருத்தி
அமைக்கப்பட்டது.

i)	1600ம் ஆண்டு கிழக்கு இந்திய கம்பெனியானது
ராயல் சார்ட்டரால் நிறுவப்பட்டது.

அவை உதாரணமாக

ii)	1844ல் முதன் முறையாக இங்கிலாந்து நாட்டில்
கூட்டு
பங்கு
நிறுமங்களின்
சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்டது.

i)	நிறுமச் சட்ட வாரியம் அகற்றப்பட்டு தேசிய நிறுமச்
சட்டம் தீர்ப்பாயம் உருவாக்கப்பட்டது.

iii)	1850ம் ஆண்டில் முன்னர் வழக்கில் இருந்த
(1844ம் ஆண்டு) இங்கிலாந்து கூட்டு பங்கு
நிறுமச் சட்டத்தினை அடிப்படையாக க�ொண்டு
இந்தியாவில் கூட்டு பங்கு நிறுமச் சட்டம் முதல்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

ii)	நலிவடைந்த நிறுமங்களை மீண்டும் திறம்பட
செயல்பட ஏற்கனவெ த�ொழில்துறை மற்றும் நிதி
மறு சீரமைப்பு (BIFR) நிறுமத்தின் சார்பில்
மேற்கொள்ளப்பட்டதை நீக்கி தேசிய நிறுமச் சட்ட
தீர்ப்பாயத்தின்
மூலம்
செயல்பட
ஆவண
செய்யப்பட்டது.

iv)	1852ம் ஆண்டு வரையறுக்கப்பட்ட ப�ொறுப்பு
(Limited Liability) என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தி
இந்திய
கூட்டு
பங்கு
நிறுமச்
சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்டது.

iii)	நலிவடைந்த
நிறுமங்களின்
மறு
சீரமைப்புத�ொழில்துறை மற்றும் நிதி மறு சீரமைப்பு
(BIFR) சார்பில் நலிவடைந்த த�ொழில் நிறுமங்களின்
சட்டம் 1985ன் (SICR) மூலம் விதிமுறைகளுக்கு
உட்பட்டு ஒப்படைக்கப்பட்டு இருந்தது.

v)	1913ம் ஆண்டில் தனியார் நிறுமங்களை
அறிமுகப்படுத்தி நிறுமங்களின் சட்டம் 1913ல்
இயற்றப்பட்டது.

ஆனால் இதை நலிவடைந்த த�ொழில் நிறுமங்களில்
நீக்குதல் சட்டம் 2013ம் மூலம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது.
மேலும் இந்த நிறுமங்களின் மறு சீரமைப்பு மற்றும்
புணர்வாழ்வு அளிப்பு பணிகளை தேசிய நிறுமச் சட்ட

இந்த நிறுமச் சட்டத்தை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு
மீளாய்வுசெய்யும் ப�ோது 1950ம் ஆண்டு H.C.பாபா
தலைமையில் இந்திய அரசு ஒரு குழுவை அமைத்தது.
அந்தக் குழு தனது அறிக்கையை 1952ம் ஆண்டு
சமர்ப்பித்தது.

258

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 258

28-03-2019 03:03:38

26.02

நிறுமச் சட்டம் 2013

2013ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 29ந்தேதி திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இந்திய நிறுமங்கள் சட்டம் 2013 குடியரசுத் தலைவரின்
ஒப்புதலைப் பெற்றது.மேலும் இச்சட்டம் டிசம்பர் திங்கள் 18ம் நாள் 2012ம் ஆண்டு ல�ோக் சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆகஸ்ட்
திங்கள் 2013ம் ஆண்டு 8ம் தேதி ராஜ்யசபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
2012ம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 18ம் தேதி ல�ோக் சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டு 2013ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 8ம் தேதி
ராஜ்யசபாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் 2013ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 29ம் நாள் குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதலுடன் இந்திய
நிறுமச் சட்டம் 2013 நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது.இச்சட்டம் 29 அத்தியாயங்கள், 470 பிரிவுகள் மற்றும் 7 அட்டவணைகளை
க�ொண்டது.(ஆனால் இதற்கு முன் இருந்த நிறுமச் சட்டம் 1956ல் 13 அத்தியாயங்கள், 658 பதிவுகள் மற்றும் 15 அட்டவணைகளை
உள்ளடக்கி இருந்தது).
இந்திய நிறுமச் சட்டம் 2013ல் பதிவுசெய்யப்பட்ட வல்லுநர்கள், அரசு நிறுமங்கள், தகவல் மற்றும் புள்ளியல் க�ொடுக்கும்
நிறுமங்கள், நிதி நிறுமங்கள்,தேசிய நிறும சட்ட தீர்ப்பாயம் மற்றும் மேல்முறையீடு தீர்ப்பாயம் மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்
ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனியே அத்தியாயங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

தீர்ப்பாயத்திடம் (NCLT) ஒப்படைக்கப்பட்டது.
புதிய இந்திய நிறுமச் சட்டம் 2013ம் ஏற்படுத்தப்பட்ட சில முக்கிய அடிப்படை மாற்றங்கள் பின்வருமாறு:
வ.
எண்

நிறும கூட்டு
உருவாக்கம்

நிறுமங்களின் வகைகள்
தனி நிறுமங்களுக்கான
அதகிபட்ச உறுப்பினர்கள்

1

ஒரு நபர் நிறுமம்

அமைப்புமுறை
சாசனம்

ஒர
தனி
நிறுமம்
அதகிபட்சமாக
200
உறுப்பினாக்ளை வைத்துக் க�ொண்டிருக்கலாம்
புதிய கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

த�ொழில் துவங்க சான்றிதழ்

2

ப�ொதுத்துறை நிறுமம், தனியார்த்துறை நிறுமம்,
ஒரு நபர் நிறுமம்

ர�ோகக்நிலை பிரிவு

பங்கு
மூலதனம்
க�ொண்ட
நிறுமங்களுக்கும் இது ப�ொருந்தும்

அனைத்து

இந்த சாசனத்தில் கூட்டு உருவாக்க செய்யப்பட
உள்ள நிறுமத்தின் ர�ோக்கத்தை உள்ளடக்கி இருக்க
வேண்டும் மேலும் தேவைப்படுகிற அனைத்து
விவரங்களையும் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்
முக்கிய நிர்வாக நபர்கள் என்ற
கீழ்கண்டவர்களை உள்ளடக்கியது.

3

முக்கிய
நிர்வாக நபர்கள்

ச�ொல்

i) தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) அ) மேலாண்மை
இயக்குநர் (MD) ஆ) மேலாளர்
பிரிவு 2 (51)

ii) நிறுமச் செயலர்
iii) முழு நேர நிர்வாக இயக்குநர் (WTD)
iv) தலைமை நிதி அலுவலர் (CFO) மற்றும் பிற
அ தி கா ரி களை யு ம்  தேவை ப ்பட்டா ல்
பரிந்துரைக்கலாம்.

4

முழு நேர
முக்கிய நிர்வாக
நபர்களை
பணியமர்த்துதல்

ஒவ்வொரு நிறுமமும் தங்களுடைய முக்கிய
நிர்வாக நபர்களை (அ) குழுக்களை க�ொண்டிருக்க
வேண்டும். அதை பற்றிய விவரத்தை உரிய பிரிவின்
கீழ் காண்பிக்க வேண்டும். உதாரணமாக முழு நேர
இயக்குநர் இல்லாத நிலையில் மேலாளார�ோ,
நிர்வாக அதிகாரி, நிறுமத்தின் செயலாளர், தலைமை
நிதி அதிகாரி

பிரிவு 203
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பங்குகளை தள்ளுபடியில்
வெளியடுதல்

5

பங்கு முதல்
வெளியீடு
த�ொடர்பாக

சாதாரண பங்குககள் பணியாளர்கள் தவிர
ஏனைய பங்குகளை தள்ளுபடியில் வெளியிட
கூடாது.

இருபது ஆண்டுகளுக்கு
பிறகு மீட்க கூடிய
முன்னுரிமைப் பங்குகள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட
உள்கட்டமைப்பு
திட்டங்களுக்காக வெளியிடப்பட்ட முன்னுரிமைப்
பங்குகளை
தவிர
ஏனையவற்றை
20
ஆண்டுகளுக்குள்
மீட்கப்பட
வேண்டும்.
தேவைப்பட்டால் பங்குதாரர்களின் விருப்பத்தின்
அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத பங்குகளை
ஆண்டுத�ோறும மீட்டெடுக்கலாம்.

பங்கு மூலதன மாற்றத்தை
அறிவித்தல்

மீள்தரு/முன்னுரிமை பங்குகளை மீட்டு 30
நாட்களுக்குள் அது த�ொடர்பான செய்தி நிறும
பதிவாளருக்கு உரிய படிவத்தில் நிறுமம் அறிவிக்க
வேண்டும்

பங்குகளை
ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும்
பகிர்வு செய்தல்

26.03 நிறுமத்தின் ப�ொருள் மற்றும்
இலக்கணம்

பங்குகளை ஒருங்கிணைப்பு செய்தல் மற்றும்
பகிர்வு செய்தல் காரணமாக பங்குதாரர்களின்
வாக்குமூலத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுததுவதால்
தீர்ப்பாயத்தின் ஒப்புதல் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்
என்பது அந்தந்த நாட்டின் சட்ட விதிமுறைகளின்படி
உருவாக்கப்பட்ட இயற்கை (அ) செயற்கை நபர்களின்
ஒரு குழுவாக கருதப்படுகிறது.

“கம்பெனி”
என்ற
வார்த்தை
இலத்தீன்
ம�ொழியிலிருந்து
பெறப்பட்டதாகும்.
இச்சொல்லுக்கு
பலரும் கூடியுள்ள குழு என்பது ப�ொருளாகும். நிறுமம்
என்ற
ச�ொல்
இது
ஓர்
நிறும
அமைப்பு
உறுப்பினர்களிடமிருந்து
தனித்துவமான
மற்றும்
தனித்தன்மை க�ொண்ட சட்டப்பூர்வமான தனிநபர் ஆகும்.

நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 2(20) ”கம்டிபனி” என்ற
ச�ொல்லை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளனர்
“கம்டிபனிச் சட்டம் அல்லது ஏதேனும் முந்தைய
கம்டிபனிச் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி
என்று ப�ொருளாகிறது”.
லின்ட்லி பிரபு வறுகையில் “கம்பெனி என்பது பங்குத்
த�ொகையாக (Share Capital) பணம் திரட்டி. அதைப் ப�ொது
ந�ோக்கு (Common purpose ) ஒன்றுக்குப் பயன்படுத்த
பலபேர் தம் மனம் ஒப்பி ஒன்று சேர்ந்த சங்கம் (Association of person) ஆகும். அவர்கள் வர்ங்கும் த�ொகையே
கம்பெனியின் முதல் ஆகும். அதை வங்குபவர்கள் அதன்
உறுப்பினர்கள் (Subscribers or members) ஆவார்கள்.
கம்டபெனியின் மூலதனத்தில் ஒவ்வொருக்கே உரிய
பகுதி அவரவர்களது பங்கு (Share) எனப்படும்”
பங்குகளின் உரிமை மாற்றும் என்று எப்போதும் சட்ட
விதிகளுக்கு உட்பட்டது ஆகும்.

இது ஒரு கழகம் எனக் கூறலாம். ஏனெனில்
சட்டத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அலுவலர்
“Corporation” கழகம் என்ற ச�ொல் ஆனது, “body” என்ற
இலத்தீன் ம�ொழியிலிருந்து த�ொன்றியது ஆகும். இதன்
ப�ொருள் “body’ “குழுமம்” என்பது ஆகும்
‘கழகம்’ என்பது ஒரு சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட
நபர். சட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றும் இயற்கை நபர்
குணம் உண்டு. சில சூல்நிலைகளில் செயற்கை
நபராகவும் கருதப்படுவார். இந்த சட்டப் படியான நபர்
இயற்கை நபரை காட்டிலும் பல உரிமைகள் மற்றும்
ப�ொறுப்புகளை வரையறுக்கும் தன்மை க�ொண்டதாக
உள்ளது.

ஜேம்ஸ் ஸ்பன்சன் கூறுகையில் “கம்பெனி என்பது
எந்த ஒரு நபராலும் சங்கம் அமைத்து அதற்கு பணத்தினை
பங்களித்து செய்து (அ) பண மதிப்புள்ள சரக்கு
பணியாளர்களை வியாபாரத்தில் ஈடுபடுத்துதல் மற்றும்
அதில் ஏற்படும் இலாப நட்டங்களை பகிர்ந்து க�ொள்ளுதல்
ஆகும்.

இந்த உருவாக்கப்பட்ட நிறுமங்கள் ஒரு சிறப்பு
சட்டத்தின் மூலம் பாராளுமன்றத்தால�ோ (அ) நிறுமச்
சட்டத்தின் அடிப்படையில் த�ோன்றுகின்றன. LIC, RBI, SBI
ஆகியன பாராளுமன்றத்தின் சிறப்பு சட்டத்தின் மூலம்
ப�ொது கழகங்களாக உள்ளன. இது தவிர டாடா இரும்பு
லிமிடிடட். ரிலையன்ஸ் த�ொழில் லிமிடிடட் ஆகியன
கம்பெனி சட்டம் 1956 (அ) பஜதிய சட்டம் 2013ன்படி
உருவாக்கப்படுகிறது. சட்டப்படி பார்த்தால், ஒரு நிறுமம்

மேற்வகூறிய வரைவிலக்கணங்களில் இருந்து ஒரு
முடிவுக்கு வரலாம். கம்பெனி என்பது ஒரு பதிவு
செய்யப்பட்ட சங்கம். ச�ொந்த கழகம் மற்றும் சட்டப்படியான
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நபர் ஆவார். சரியாக ச�ொன்னால் உறுப்பினர்களின்
தன்னிச்சயான முடிவு. ப�ொது முத்திரை, கைய�ொப்பம்,
ப�ொது ப�ொது. குறைவான ப�ொறுப்பு மற்றும் பங்கு மாற்றம்
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
(இதை 11ம் வகுப்பில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது)

ii)	பதிவு செய்தல் (Registration)
iii)

iv)	வியாபாரத்தை த�ொடங்குதல் (Commencement
of Business)
மேற்கண்ட நான்கு நிலைகளில் முதல் இரண்டு
நிலைகளான உருவாக்கம் மற்றும் பதிவு செய்தல் என்பது
ப�ொது நிறுமம் மற்றும் தனியார் நிறுமத்திற்கு
அவசியமானது ஆகும். தனியார் நிறுமம் தனது வியாபார
செயல்பாடுகளை பதிவு செய்த உடன் உடனடியாக
மெற்கொள்ளும். ஆனால் ப�ொது நிறுமம் நான்கு
நிலைகளை கடந்த பின் தனது செயல்பாடுகளை
த�ொடங்கும்.

கழகக் குழுமம்
கழகக்
குழுமம்
என்பது
ஒரு
சட்டப்பிரிவு
உருவாக்கப்பட்டது. பிரிவு 2(11)ன்படி கழகக் குழுமம்
(அ) கழகம் என்பது தனியார் நிறுமம். ப�ொது நிறுமம்,
ஒரு நபர் நிறுமம், சிறு நிறுமம், குறைவான
ப�ொறுப்பு உடைய கூட்டு நிறுமம். அயல்நாட்டு
நிறுமம் ஆகியன இந்தியாவிற்கு வெளியே
உருவாக்கப்பட்ட
ஒரு
கம்பெனியை
உள்ளடக்கியதாக
உள்ளது.ஆனால்
இதில்
பின்வருமாறு அடங்காது.

ப�ொது நிறுமம் தன்னுடைய நிதியை உயர்த்த
பங்குகளின் மீதான ப�ொது வெளியீட்டை செய்கிறது.
ப�ொது வெளியீடு த�ொடர்பான சட்டத் தெவைகளை
பூர்த்திசெய்து நிறுமச் சட்டத்தின் மூலம் தனது வியாபார
நடவடிக்கைகளை மெற்கொள்ளும்.

அ) கூட்டுறவு சங்கங்கள் த�ொடர்பான ஏதேனும்
சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டுறவு
சங்கம்.

26.05. த�ோற்றுவிப்பாளர்

ஆ) இதற்கென
அலுவல்
சார்ந்த
அறிக்கையில்
அறிவிப்பின்
மூலம்
மத்திய
அரசால்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் பிற கழகக் குழுமம்.
(இச்சட்டத்தின்
கீழ்
கம்பெனி
என
வரையறுக்கப்படாத)

தனிநபரின் சிந்தனையில் ஒரு நிறுமத்தை உருவாக்க
வெண்டும் என்ற கருத்து உருவாகும் நிலை ஆகும்.
தனிநபரின் கருத்துக்கள் எவருக்கு த�ோன்றுகிறத�ோ
அவரை த�ோற்றுவிப்பாளர் என்று கூறுகிற�ோம். நிறுமச்
சட்டம் 2013. பிரிவு 2(69) த�ோற்றுவிப்பாளருக்கு
வரைவிலக்கணம் கீழே கூறுகிறது. “த�ோற்றுவிப்பாளர்”
என்பவர் ஒரு தனிநபர்

26.04. நிறுமத்தை உருவாக்குதல்
பிரிவு 3(1)ன்படி கம்பெனிச் சட்டம், சட்டப்படி
கீழ்கண்டவாறு ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்க வெண்டும்
என கூறுகிறது.

அ) தகவல் அறிக்கையில் தனது பெயரை க�ொண்டவரும்
(அ) நிறும ஆண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் ப�ோது
தனது அடையாளத்தை காட்டுபவர் பிரிவு (92) (அ)

அ) ஏழு (அ) அதற்கு மெற்பட்ட நபர் இருந்தால் அது ப�ொது
நிறுமம் என்றும்

ஆ) ஒரு
நிறுமத்தின்
அனைத்து
விதமான
கட்டுப்பாடுகளை
தன்னகத்தே
க�ொண்டவர்.
நேரடியான (அ) மறைமுகமான பங்குதாரர்கள்
இயக்குநர் (அ) இதர பிரிவினர் (அ)

ஆ) இரண்டு (அ) அதற்கு மேற்பட்ட நபராக இருந்தால்
அது தனி நிறுமம் என்றும்
இ) ஒரு நபராக இருந்தால் அது ஒரு நபர் நிறுமம்
என்றும் கூறப்படுகிறது.

இ) இசைவிற்கு தேவையான அறிவுரை கூறுதல்,
இயக்குநர் அவைக்கு தேவையான செய்திகள் (அ)
வழிகாட்டல் அனைத்தும் நிறுமச் சட்டப்படி அளித்தல்.

ஒரு தனி நிறுமம் தனது பெயர் (அ) எந்த நபரின் பெயர்
வைக்க வெண்டும�ோ அதை அமைப்பு முறை சாசனத்தில்
எழுதி சட்டப்படி தேவையான ஆவணங்களை வைத்து
பதிவு செய்ய வெண்டும்.

உட்பிரிவு (இ)ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள நபர் ஒருவர்
த�ொழில்
சார்ந்த
நடவடிக்கையில்
ஈடுப்பட்டால்
ப�ொருந்தாது. மேலே கூறிய வரைவிலக்கணத்தில்
இருந்து த�ோற்றுவிப்பாளர் என்பவர் இயக்குநர் அவைக்கு
தேவையான செய்திகள், வழிகாட்டல், அறிவுரை கூறுதல்,
இசைவு ஆகியவற்றை வழங்குபவர் ஆவர். இது தவிர
ஒரு நபர் த�ொழில் சார்ந்த நடவழக்கையில் ஈடுப்பட்டால்
அவர் அறிவுரைகளை மட்டும் வழங்கலாம் ஆனால்
த�ோற்றுவிப்பாளரால் கருதப்பட மாட்டார்.

ஒரு நிறுமத்தை உருவாக்க பல நடைமுறைகளை
பல்வேறு வகையில் கையாள வெண்டும். தனிநபரின்
கருத்துக்கள் மூலம் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை
தேவையான
ஆவணங்கள்
க�ொண்டு
நிறுமம்
உருவாக்கப்படுகிறது. நிறுமத்தை உருவாக்குதல் என்பது
நான்கு நிலைகளை க�ொண்டது.
i)

முதல் ப�ோடுதல் (Capital Subscription)

த�ோற்றுவிப்பாளர் நிறுமத்தில் உள்ள அனைத்து
நபர்களுக்கும் உதவி செய்பவராக இருப்பார். இவர் ஒரு

2 நிர்வாகம் (Promotion)
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தனிநபர் மட்டும் அல்லாமல் ஒரு குழுவாகவும் இருந்து
செயல்படலாம்.

ஏ)

மாற்றும் அதிகாரம்

ஐ) 	தனிநபர் நிறுமம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள்
அளித்தல்.

நிறுமம்
உருவாக்கப்படும்
ப�ோது
இவர்
த�ொடக்கத்திலேயே இருக்க வேண்டிய அவசியம்
இல்லை. நபர் ஒருவர் ஏற்கனவே எந்த ஒரு நிறுமத்தில்
இருந்தாலும் அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து சேரும்
ப�ோது இணை த�ோற்றுவிப்பாளர் என அழைக்கப்படுவார்.
த�ொழில் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் ஈடுபடும், எந்தவ�ொரு
நபரும் த�ோற்றுவிப்பாளராக கருதப்பட மாட்டாது. ஆனால்
மக்களுக்கு த�ொழில் சார்ந்த நடவடிக்கை தவிர்த்து மற்ற
வழிகளில் உதவுபவர் த�ோற்றுவிப்பாளர் ஆவர்.

அ) நிறுமச் சட்டம்

பிரிவு 4(4)ன்படி நிறுமம் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு
முன்பு நிறுமத்திற்கு வைக்கப்பட உள்ள பெயருக்கான
அங்கீகாரத்தினை பதிவாளரிடம் இருந்து பெறுதல்
வெண்டும். ப�ொதுவாக த�ோற்றுவிப்பாளர் அவாது
முன்னுரிமையின் வரிசையில் ஒரு சில உகந்த
பெயர்களை தேர்ந்தெடுப்பார். அதில் 1) நிறுமத்திற்கு
வைக்கப்பட வெண்டிய பெயர் (அ) 2) நிறுமத்திற்கு
மாற்றம் செய்ய வெண்டிய பெயர்.

முதன்மை நிலை
அ) வங்கியர்கள் சட்ட ஆல�ொசகர்கள், தரகர்கள்
ஆகிய�ோர் நிறுமத்தின் மூலம் பணியமர்த்தப்படும்
ப�ோது

உருவாக்கச் சான்றிதழ்

த�ோற்றுவிப்பாளர் முறையான ஆவணங்களை,
கட்டணங்களை
சமர்ப்பித்த
பிறகு
பதிவாளரால்
வழங்கப்படும் சான்று.

ஆ) அமைப்பு முறை சாசனம் மற்றும் செயல்முறை
விதிகளை தயார் செய்து அச்சடித்து மற்றும் பதிவு
செய்யும் நிகழ்வினை நிறுமம் செய்யும் ப�ோது

“உருவாக்கச் சான்றிதழ்” ஆகும்.
நிறுமச் சட்டம் பிரிவு (35)ன்படி அனைத்து
ஆவணங்களையும் முறையாக பரிசீலினை டிசய்து, சட்ட
சடங்குகளை நிறைவேற்றி பிறகு பதிவாளர் திருப்தி
அடைந்த பிறகு வழங்கப்பட்ட சான்று “உருவாக்கச்
சான்றிதழ்” என கூறப்படுகிறது.

இ) அமைப்பு முறை சாசனம் மற்றும் செயல்முறை
விதிகளில் கைய�ொப்பம் இட தயாராக உள்ள
நபர்களை தெர்ந்டதெடுக்கும் ப�ோது
ஈ) முதன்மையான
ஒப்பந்தங்களில்
ஈடுபடுதல்,
க�ோக்டகெபழுதுதல்,
மூலப்பொருள்
அளிப்பு,
இயந்திர மற்றும் தளவாட சாமான்கள் ஆகியவை
நிகபழும் ப�ோது

நிறும
உருவாக்கச்
சான்றிதழ்
பதிவாளரால்
வெளியிடப்படுகிறது. பின்னர் நிறுமம் ஏதேனும் குற்ற
நடவடிக்கையில் ஈடுப்பட்டது தெரிய வந்தால் பதிவாளரால்
அந்த சான்றிதழ் ரத்து செய்யப்படும்.

ப�ோன்ற சூழ்நிலைகளில் ஒருவருக்கு மனப்பூர்வமான
கருத்து த�ோன்றும் ப�ோது அவர் நிறுமத்தையும்,
இயக்குநரையும் உருவாக்குகிறார்.

உருவாக்கச் சான்றிதழ் மாதிரி படிவம்

26.06. உருவாக்கம் (அ) பதிவு செய்தல்
நிறுமம் ஒன்றின் த�ோற்றுவிப்பின் இரண்டாவது
கட்டம் நிறுமம் உருவாக்குதல் (அ) பதிவு செய்தல்

நிறுமம் ஒன்றின் த�ோற்றுவிப்பின் இரண்டாவது
கட்டம் நிறுமம் உருவாக்குதல் (அ) பதிவு செய்தல் ஆகும்.
நிறுமச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுமம் பதியப்படுவதற்கு
பின்வரும் பணிகளை ஆற்ற வெண்டும்.
அ)

XYZ MARKETING (OFC0 PRIVATE LIMITED
U74888CH2018OFC062448
AAICBO206M*
CHECBO206M*

உத்தேசித்துள்ள பெயருக்கு அங்கீகாரம் பெறுதல்

ஆ) 	அமைப்பு முறைச் சாசனம் மற்றும் செயல்முறை
விதிகளின் தயாரிப்பு
இ)

ஆ) அமைப்பு

அலுவல் சார்ந்த அதிகாரிகளின் அறிவிப்பு

அமைப்பு முறைச் சாசனம் நிறுமம் ஒன்றின்
சாசனமாகும். இது நிறுமம் செயலாற்ற வேண்டிய
பகுதியினை
வரையறுக்கிறது. இதில் பெயர், இடம்,
XYZ MARKETING (OFC0 PRIVATE LIMITED
PLOT NO.150, ABC NAGAR, MKR ROAD, CHENNAI,
ர�ொக்கம்,
TAMILNADU, INDIA,முதல்
PIN:600 006. ப�ொறுப்பு மற்றும் பங்குகளிப்பாளர்கள்
த�ொடர்பான விவரங்கள் இருக்க வெண்டும். இதுவே ஒரு
நபர் நிறுமமாக இருந்தால் பங்களிப்பாளரின் இறப்பிற்கு
பின் யார் த�ொடர வெண்டும் எனக் குறிப்பிட வெண்டும்.

ஈ) 	அமைப்பு முறைச் சாசனத்தின் பங்களிப்பாளரது
உறுதிம�ொழிப் பத்திரம்.
உ) 	பதிவு அலுவலகத்தில் சரிபார்ப்பு
ஊ) 	பங்களிப்பாளர்களது விவரங்கள்
எ)

முதல் இயக்குநர்களின் விவரங்கள்
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அடுத்த இரண்டாவது மிக முக்கியமான ஆவணமாக
பதிவு செய்ய தேவைப்படுவது செயல்முறை வழிகள்
ஆகும்.
இந்த
ஆவணத்தில்
நிறுமத்தின்
உள்
மேலாண்மை,
க�ொள்கைகள்
மற்றும்
சட்ட
நடவடிக்கைகள் இடம் பெற்றிருக்க வெண்டும். அமைப்பு
முறைச் சாசனத்தில் நிறுமம் அடைய வேண்டிய
இலட்சியங்கள் மற்றும் ர�ொக்கங்கள் இடம் பெற
வெண்டும். இந்த இரண்டு ஆவணங்களும் நிறுமத்தை
நல்ல முறையில் வழி நடத்தி செல்லவும், நிர்வாகம்
மற்றும் மேலாண்மையை திறம்பட செயலாற்ற உதவும்
என பிரிவு 5(1) கூறுகிறது.

அடையாளச் சான்றுடன் சேர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட
வெண்டும். பிரிவு 7(1) (e).

இ) நிபுணர்களின் உறுதி ெமாழி

ஏ) மாற்றும் அதிகாரம்

ஈ) சந்தாதாரர்களிடமிருந்து வாக்குமூலம் தயாரித்தல்

26.07. பங்கு மற்றும் பங்கு முதல்

எ) முதல்
இயக்குனர்களின்
விவரங்கள்
இயக்குனராக செயல்பட தங்கள் ஒப்புதல்
நிறுமத்தின் முதல் இயக்குநர்களாக செயல்முறை
விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்கள் தங்களது பெயர்
(அ) குடும்பப் பெயர். இயக்குநர் அடையாள எண்.
குடியிருப்பு முகவரி, தேசம் மற்றும் அவர்களது அடையாள
சான்று உள்ளிட்ட இதற்கென குறிப்பிடக் கூடிய
விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வெண்டும். பிரிவு 7(1) (f).
நிறுமம் ஒன்றின் உருவாக்கத்திற்கே தேவையான
பல்வேறு சட்டச் சங்கங்களை நிறைவேற்றும் ந�ோக்கில்
த�ோற்றுவிப்பாளர்கள்
பதிவாளரது
தேவைகளை
நிறைவேற்றும் அதிகாரத்தை அளித்து ஒரு நபரை
இதற்கென நியமித்துக் க�ொள்ளலாம். இதற்கு என மாற்ற
அதிகாரத்தை இதற்கென மாநிலம் குறிப்பிட்டுள்ள
மதிப்பிலான நீதிமன்ற நடவடிக்கை சாராத முத்திரைத்
தாளில் நிறைவேற்றித் தரவெண்டும்.

அலுவலர் சார்ந்த அதிகாரங்களின் அறிவிப்பு மற்றும்
பெயர் ஆகியன செயல்முறை விதிகளில் இடம் பெற
வெண்டும். ஏனெனில் நிறுமம் பதிவு செய்யப்படும் ப�ோது
தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்
முறையாக பின்பற்றப்பட்டு உள்ளதா என்றும் முறைப்படி
அனைத்திற்கும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உள்ளதா என
கவனிக்க வெண்டும்.
பிரிவு 7(1) (சி)ன்படி அமைப்பு முறை சாசன
பங்களிப்பாளரது உறுதிம�ொழி பத்திரம் தனிப்பட்ட
முறையில்
எந்தவிதமான
ஒளிவுமறைவு
இன்றி
வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும். நிறுமத்தை
த�ோற்றுவித்தல்,
நிறுமத்தை
உருவாக்குதல்
(அ)
மேலாண்மை ஆகிய முறைகளும் (அ) ம�ோசடி மற்றும்
தவறான அறிக்கை வெளியிடுதல் ப�ோன்ற செயல்கள்
முறைகேடாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிறுமம் உருவாக்கம்
முறிவு ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது. முந்தைய
ஐந்தாண்டுகளில் பழைய நிறுமச் சட்டத்தை ப�ொறுத்த
வரையில் நிறுமம் பதிவு செய்யும் ப�ோது அனைத்து
செய்திகளையும்
முறையாகவும்.
முழுமையாகவும்
பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்க வெண்டும். இதை பார்த்து
உண்மை என ஆராய்ந்து பிறகு தான் பதிவாளர் அனுமதி
வழங்குவார்.

“முதல்” என்பதை லேமேன் கூறுகையில் ஒரு நபர்
தன்னுடைய வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்து அதன் மூலம்
தன்னுடைய நிறுமத்தை வளர்ச்சி அடைய செய்வதே
முதல் ஆகும். இந்த முதல் த�ொகையை நிறுமம் உயர்த்த
பங்குகளை வெளியிடுகின்றன. இப்படி பங்குகளை
வெளியீட்டு கிடைக்கக் கூடிய பணத்தினை க�ொண்டு
நிறுமம் ஆனது சரக்கு, வணிக வளாகம் ப�ோன்ற
ச�ொத்துக்களை வாங்கி தனது நிலை முதலை
உயர்த்துக்கின்றனர்.
“கடன் (அ) பிறரிடமிருந்து வாங்கிய முதல்”
த�ொகையானது சில சூல்நிலைகளில் பணமாக பெறப்பட்டு
நிறுமத்தின் பாதுகாப்பினை கருத்தில் க�ொண்டு கடனீட்டு
பத்திரங்களை வெளியீடுகின்றன. ஆனால் இதற்கு முதல்
என்ற வார்த்தை பயன்படுத்த முடியாது.
ஒரு லிமிடிடட்., நிறுமத்தின் பங்குகள் அனைத்தும்
பங்கு முதலாக கருதப்படும். இதில் `பாய் என்ற மதிப்பு
ஒரு நிலையான மதிப்பினை க�ொண்டு மதிப்பிடப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிறுமம் தனது பங்கு முதலை
`.10.00.000/- க்கு `.10.000/- வீதம் பார்த்து ஒரு பங்கு
`.100/- என வெளியீடுதல் (அ) `.1.00.000/- பங்குகள்
ஒன்றுக்கு `.10/- வீதம் வெளியீடுதல் இதில் எது
நிறுமத்திற்கு சாதாகமாக உள்ளத�ோ அதை எடுக்கும்.

உ) பதிவு அலுவலகத்தின் நிறுவுதல் சரிபார்ப்பு

நிறுமம்
உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து
15வது
நாளிலிருந்து அதற்கு விலாசமிட்டு அனுப்பப்படும்
அனைத்து தகவல்களையும் பெறும் வகையில் அதற்கென
ஒரு பதிவு அலுவலகத்தை க�ொண்டு வாங்குதல்
வேண்டும். பிரிவு (12) இந்த செயல் பதிவாளர் சரிபார்த்தல்
என்பது 30 நாட்களுக்குள் முடிவடையும்.

ஊ) பங்கெடுப்பாளர்

பங்கு

அமைப்பு
முறைச்
சாசனத்தில்
கைய�ொப்பமிடுபவர்களே பங்கெடுப்பாளர்கள் என்று
ச�ொல்லப்படுகின்றனர். அவர்களது பெயர், குடும்பம் பெயர்,
குடியிருப்பு முகவரி. தேடும் மற்றும் அவர்களது
அடையாளமாக க�ொள்ளக் கூடிய பிற தகவல்கள்

“பங்கு” பற்றி லேமேன் கூறுகையில் ஒரு நிறுமத்தின்
ம�ொத்த பங்கு த�ொகையில் ஒரு புள்ளி (அ) ஒரு பகுதி ஆக
க�ொண்டு சமமாக பிரித்து எடுப்பது ஆகும். இதில்
நிறுமத்தில் உள்ள அனைத்து நபர்களுக்கும் பிரிக்கும்
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ப�ோது சரி சமமான மதிப்பில் ம�ொத்த பங்கு த�ொகையை
பிரிப்பார்.
நிறுமச் சட்டம் 2013. பிரிவு 2(84)ன்படி. “பங்கு என்பது
நிறுமத்தின் பங்கு மூலதனம் ஆகும்ஃ இதில் பங்குத்
த�ொகுதியும் அடங்கும் “பங்குத் த�ொகுதிக்கும் பங்கிற்கும்
வெளிப்படையாகவ�ோ (அ) மறைமுகமாகவ�ோ வேறுபாடு
எதுவும் ச�ொல்லப்படாத நிலையில் மட்டுமே பங்கு
என்பதில் பங்கு த�ொகுதியும் உள்ளடங்கும்.

இந்த உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதால். பங்காதாய
விகிதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதமாகவே உள்ளது. மேலும்
சாதாரண பங்குதாரர்களுக்குச் சட்டத்தின் மூலம்
அளிக்கப்பட்டு உள்ள உரிமைகள் எதுவும் முன்னுரிமைப்
பங்குதாரர்களுக்கு கிடையாது.

முன்னுரிமைப் பங்குகளின் வகைகள்
முன்னுரிமைப்
பங்குகள்
எட்டு
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவைகளான.

பங்குகளின் வகைகள்

நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு (13) ஆனாது பங்குகளால்
ப�ொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமங்களை இரண்டு
வகையான
பங்குகளை
வெளியிட
மட்டுமே
அனுமதிக்கிறது. அவை பின்வருமாறு.

i) ஒருங்கிணைந்த மு.ப.

i) சாதாரணப் பங்கு முதல் இது இரு வகைப்படும்.

ii) ஒருங்கிணைக்கப்படாத மு.ப.

அ)
வாக்காளிக்கும்
சாதாரணப் பங்கு முதல்

உரிமைகளுடன்

வகைகளாக

அனைத்து பங்காதாய நடவடிக்கைகள் ஒரு சிறப்பான
முறையில் செலுத்தி இறுதி வரையிலும் குறிப்பிட்ட காலம்
முடியும் வரை பயன்படுத்தப்படும்.
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மு.ப. எதிராக இருப்பது
ஒருங்கிணைக்கப்படாத மு.ப. ஆகும். இதில் பங்காதாயம்
என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டின் இலாபம் கணக்கிடப்படும்
ப�ோது வழங்கப்பட்டு விடும். இதில் இறுதி வரை வருதல்
எதுவஜம் இருக்காது.

கூடிய

ஆ) பங்காதாயம், வாக்காளித்தல் த�ொடர்பான
மாறுப்பட்ட உரிமைகளுடன் கூடிய (அ) இதற்கென
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நிபந்தனைகளின்படி
(அ)
விதிகளின்படி டிவளியிடப்படும் சாதாரணப் பங்கு முதல்

iii) மீள்தரு மு.க.

ஒரு நிலையான காலம் (அ) தவணை நாள் முடிந்து
பெறக் கூடிய பங்குகள் ஆகும்.

ii) முன்னுரிமைப் பங்கு முதல்

சாதாரணப் பங்குகளின் ப�ொருள்

iv) மீள்தகா மு.ப.

சாதாரணப்
பங்குதாரர்கள்
நிறுமத்தின்
உண்மையான உரிமையாளர்கள் ஆவார். இவர்களே
நிறுமத்தின்
நடவடிக்கைகளை
கட்டுப்படுத்தும்
அதிகாரமும். இயக்குநர் அவையைத் தேர்நதெடுக்கும்
அதிகாரமும் உடையவர்கள். ஒரு நிறுமம் முன்னுரிமைப்
பங்குகளையும்.
சாதாரணப்
பங்குகளையும்
வெளியிட்டிருந்தால். முன்னுரிமைப் பங்குதாரர்களுக்கு
பங்காதாயம்
வாங்கிய
பின்னரே
சாதாரணப்
பங்குதாரர்களுக்கு பங்காதாயம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
பங்காதாய விகிதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த ஆண்டின்
இலாப
நட்டங்களின்
அடிப்படையில்
இயக்குநர்
அவையால் தீர்மானிக்கப்பட்டு சிபாரிசு செய்யப்படும்.
பங்காதாயத்தை அறிவிக்கும் உரிமை பங்குதாரர்களுக்கே
உண்டு. வருடாந்திரப் ப�ொதுக் கூட்டத்தில் இந்த
பங்காதாய விகிதம் அறிவிக்கப்படும். இயக்குநர் அவை
சிபாரிசு செய்த விகிதத்தை குறைக்கப் பங்குதாரர்களுக்கு
அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் இந்த விகிதத்தை அதிகரிக்கப்
பங்குதாரர்களுக்கு
நிறுமச்
சட்டம்
உரிமை
வழங்கவில்லை.

நிறுமத்தை கலைக்கும் ப�ோது (அ) ச�ொத்துக்களை
விற்று நீர்மைத் தன்மை ஆக்கும் ப�ொது பெறக் கூடிய
பங்குகள் ஆகும்.

v) மாற்றக் கூடிய மு.ப.

ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சாதாரண பங்குகளை
மாற்றக் கூடிய தன்மை க�ொண்ட பங்குகள் ஆகும்.

vi) மாற்ற முடியாத மு.க.

எந்த சூழ்நிலையிலும் சாதாரண பங்குகளாக மாற்ற
இயலாத தன்மை க�ொண்ட பங்குகள் ஆகும்.

vii) பங்கு பெறும் மு.ப.

கூடுதல் இலாபம் கிடைக்கும் ப�ோது சாதாரணப்
பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பங்கு பெறும் உரிமை ஆகும்.

viii) பங்கு பெறாதா மு.வ.

கூடுதல் இலாபம் கிடைக்கும் ப�ோது (அ) நிறும
கலைப்பின் ப�ோது சாதாரணப் பங்குதாரர்களுக்கு
அளிக்கப்படாத பங்கு உரிமை ஆகும்.

முன்னுரிமைப் பங்குகள்

முன்னுரிமைப் பங்குகளின் வீதம்

நிறுமச் சட்டம் 2013. பிரிவு (42)ன்படி முன்னுரிமைப்
பங்குகள் என்பது முன்னுரிமைப் பங்குதாரர்கள் கம்பெனி
இயங்கும் ப�ோதும், கலைக்கப்படும் ப�ோதும், சாதாரணப்
பங்குதாரர்களை விட முன்னுரிமையை பெறுவதால் இது
இப்பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பங்குகளுக்கு

த�ொடர்ந்து 20 ஆண்டுகளாக நடத்தி வரும் நிறுமம்
தனது திட்டங்களின் கட்டமைப்பு வசதி மூலம்
முன்னுரிமைப் பங்குகளை வெளியீடுகின்றன. அப்படி 20
ஆண்டு முதல் 30 ஆண்டுகளுக்குள் தனது பங்குகளில்
10% குறைத்து வெளியிடப்படும்.
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சாதாரணப் பங்குக்கும் முன்னுரிமைப் பங்குக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
அடிப்படை

சாதாரணப் பங்குகள்

முன்னுரிமைப் பங்குகள்

i) ப�ொருள்

சாதாரணப் பங்கு மூலதனம் மீதான
முன்னுரிமைப் பங்குகள் ஒருநலை வீத
பங்காதாயம் ஆனது கிடைக்கும் இலாபத்திற்கு
பங்காதயத்தின் தகுதி பெற்றுள்ளன.
ஏற்ப மாறக் கூடியது

ii) ப
 ங்காதாயம்
வழங்குதல்

முன்னுரிமை பங்குகளுக்கு பங்காதாயம்
அளித்த பிறகே சாதாரணப் பங்கு மீது
பங்காதாயம் அளக்கபப்டுகிறது.

முன்னுரிமைப் பங்குகள் மீதான பங்காதாயம்
சாதாரணப் பங்கு மூலதனத்திற்கு அளிப்பதற்கு
முன்பாகவே அளிக்கப்படுகிறது.

iii) மூ
 லதனத்தை
திரும்ப பெறுதல்

நிறும கலைப்பின் நிலையில் சாதாரண
பங்குதாரர்கள், முன்னுரிமை
பங்குதாரர்களுக்கு மூலதனம் திருப்பி
அளிக்கப்பட்ட பிறகே தமது மூலதனத்தை
திரும்ப பெறுகின்றனர்.

iv) பங்காதாய
மதிப்பு

மாறுபடும் சூழலுக்கு ஏற்ப இயக்குநர்
அவையால் நிர்ணயிக்கப்படும்

பங்குகள் வெளியிடும் ப�ோதே ஒரு நிலையான
மதிப்புடன் வெளியிடப்படும்

v) மதிப்பு குறைத்தல்

சாதாரண பங்குகளின் மதிப்பை குறைத்து
வெளியிட முடியாது.

முன்னுரிமைப் பங்குகளின் மதிப்பை
சட்டத்தின் மூலம் குறைத்து வெளியிடலாம்

vi) வாக்குரிமை

நிறுமத்தின் அனைத்து
விஷயங்களுக்காகவும் வாக்கு அளிக்கலாம்

முன்னுரிமைப் பங்குதாரர்களில் வாக்குரிமை
வரையறுக்கப்பட்டு உள்ளது

vii) மாற்றுத் தன்மை

சாதாரணப் பங்குகளை மாற்ற முடியாது

முன்னுரிமை பங்குகளை சாதாரணப்
பங்குகளாக மாற்ற முடியும்

viii) ஊக்கப் பங்குகள்
மற்றும் உரிமைப்
பங்குகள்

ஒரு நிறுமம் ஏற்கனவே உள்ள சாதாரணப்
பங்குதாரர்களின் அடிப்படையில் ஊக்கப்
பங்குகளை வெளியிடும்

இது முன்னுரிமைப் பங்குகளுக்கு
ப�ொருந்தாது

26.08. பங்குகளை வெளியீடுதல்

ந�ோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்படும் பிரிவு (77A) இந்த
முனைமம் எல்லா நேரங்களிலும் பங்காதாயமாக
வழங்கப்பட மாட்டாது.

முனைமத்தில் பங்குகளை வெளியிடுதல்

நிறுமம் ஒன்று அதன் பெயரளவு மதிப்பிற்கு
கூடுதலான ஒரு விலைக்கு அதன் பங்குகளை விற்க
இயலும்
நிலையில்
முனைமத்தில்
பங்குகளை
வெவளியிடலாம். பங்குகள் மீது பெறப்படும் முனைமத்
த�ொகை ஆனது “ஈடுகள் முனமைக் கணக்கு” என்ற ஒரு
கணக்கிற்கு அனுப்பப்படும். பிரிவு (78).

தள்ளுபடியில் பங்குகளை வெளியீடுதல்

ஒரு நிறுமம் தனது முகமதிப்பில் உள்ள பங்கின்
மதிப்பினை குறைத்து வெளியிடுவது ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டாக `.10/. முகமதிப்பு உடைய ஒரு
பங்கினை `.8/. க்கு வெளியிடுவது தள்ளுபடியில்
பங்குகளை வெளியிடுவது ஆகும். ஆனால் நிறுமச் சட்டம்
2013, பிரிவு (53)ன்படி தள்ளுபடி பங்குகளை
வெளியிடுதல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிறுமம் `.10/- முக மதிப்பிலான
பங்கினை `.12/- என வெளியீட்டு பெறப்படும் முனைமத்
த�ொகை `.2/- ஈடுகள் முனைமக் கணக்கிற்கு க�ொண்டு
செல்லப்படும்.
i)

நிறும கலைப்பின் ப�ொழுது மூலதனத்தை
திரும்ப பெறுவதிலும் சாதாரணப்
பங்குதாரர்களைவிட முன்னுரிமைப்
பங்குதாரர்கள் முனனுரிமை பெறுகின்றனர்.

பணியாளர் சாதாரண பங்கு வெளியிடுதல் Sweat
Shares

முதன்மை செலவுகளை ப�ோக்கெழுதியது

நிறுமச் சட்டம் 2013, பிரிவு (54)ன்படி பணியாளர்
சாதாரண பங்கு வெளியிடு என்பது தள்ளுபடியில்
வெளியிடலாம் எனக் கூறுகிறது. பணியாளர் சாதாரண
பங்கு
வெளியிடு
என்பது
பணியாளர்கள்
(அ)
இயக்குநர்களுக்காக ஒரு தள்ளுபடியில் (அ) ர�ொக்கமற்ற
மறுபயனுக்கு அவர்கள் அளித்த அறிவிப்பிற்கு (அ)
அறிவாற்றல் சார்ந்த ச�ொத்துரிமைக்கு (அ) அவர்கள்
கூட்டிய மதிப்பிற்கு அளிக்கப்படுகிறது.

ii)	செலவுகளை ப�ோக்கெழுதியது (அ) தரகு செலுத்தியது
(அ)தள்ளுபடி அனுமதித்தது. பங்குகளின் வெளியீடு
(அ)கடன் பத்திரங்களின் வெளியீடு
iii)	மீள்தரு முன்னுரிமை பங்கிக்காக செய்த ஏதேனும்
முனைம ஒதுக்கீடு த�ொகை.
இப்படி செய்த வருமான நிதிகளை ஒதுக்கீடு செய்து
ஈடுகள் முனைம கணக்கிற்கு க�ொண்டு சென்று
பங்காதாயமாக வழங்கப்படும். இது ப�ொதுவாக வாங்கும்
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ஊக்கப் பங்குகள்

செயல்முறை விதிகளின்படி ஒரு நிறுமமானது தனது முதலில் ஏற்பட்ட இலாபத்தை பெருக்கும் ந�ோக்கில் முழுவதும்
செலுத்தப்பட்ட பங்குகளை ஊக்கப்பங்காக வெளியிடுகிறது. இது நிறுமத்தின் ப�ொதுவான இயல்புகளுக்காக
வெளியிடப்படுகிறது. குறிப்பாக ச�ொன்னால் நிறுமத்தின் உபரிகளையும் மற்றும் காப்புகளையும் முறையாக பயன்படுத்துதல்
ஆகும். முந்தைய பங்குதாரர்கள் எந்தவிதமான மறுபயன் எதிர்பார்க்காமல் இது வெளியிடப்படும். அவை
(i) முழுவதும் (அ) பகுதியளவு செலுத்தப்பட்ட பங்குகள்
(ii) புதிய பங்குகளை வெளியிடுதல்

ஊக்கப் பங்குகளை வெளியிடுவதன் நன்மைகள்

அ)	நிதி நடமாட்டம் எந்தவித சூழ்நிலையிலும் பாதிப்பு அடையாது.
ஆ)	நிறும பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு குறையும் ப�ோது பெயரளவு மதிப்பாக ஊக்கப் பங்குகள் வெளியிடப்படும்.
இ)	நிறுமத்தின் பங்குதாரர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தவும், சந்தை மதிப்பை உயர்த்தவும் இது உதவுகிறது.
ஈ)	ஊக்கப் பங்கு என்பது ஒரு வருமானம் அல்ல. எனவே இது வருமான வரிக்கு உட்படாது.
உ)	செலுத்தப்பட்ட பங்கு முதலானது ஊக்கப் பங்குகளை அதிகமாக வெளியிட உதவுகிறது.

உரிமைப் பங்குகள்

ஒரு நிறுமமானது தனது உரிமைப் பங்குகளை வெளியிடும். அதன் முக்கிய ந�ோக்கம் அந்த நிறுமத்தின் பங்களிப்பு
பங்கு முதலை உயர்த்துவது ஆகும். இந்த வெளியிடுகள் செயல்முறை விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும்.

அந்த நிறுமத்தில் உள்ள பழைய சாதாரண பங்குதாரர்களுக்கு கடிதத்தின் மூலம் முதன் முதலாக வெளியிடப்படும்.
அப்படி செய்யும் வெளியிடு விகிதாச்சார அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒரு நிறுமம் ஊக்கப் பங்கு வெளியிடு த�ொடர்பான விவரத்தை ஒவ்வொரு பங்குதாரர்களுக்கும் தெரியப்படுத்த
வேண்டும். அவ்வாறு இந்த பங்குகளை வாங்கும் ப�ோது அவர்களுக்கு தள்ளுபடியுடன் கூடிய சலுகைகள் வழங்க
வேண்டும். எனவே பங்குகள் வேண்டும் நபர்கள் எத்தனை பங்குகள் வேண்டும், எவ்வளவு காலத்தில் வாங்க வேண்டும்
என்ற விவரங்களை நிறுமத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். எனவே இந்த உரிமையை பங்குதாரர்களால் முழுவதுமாக
(அ) பகுதியளவாக ஒறுப்பிழப்பு செய்ய முடியாது. நிறுமமானது தனது பங்குகளை ப�ொதுமக்கள் (அ) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
முதலீட்டாளர்கள் மூலம் முன்னுரிமை அடிப்படையிலும் சிறப்பு அதிகாரத்தின் மூலம் வழங்கலாம்.

உரிமைப் பங்கிற்கும் ஊக்கப் பங்கிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
அடிப்படை

உரிமைப் பங்குகள்

ஊக்கப் பங்குகள்

ஒரு
குறிப்பிட்ட
காலத்தில்
மற்றும்
நிலையான
வகையில்
பழைய
பங்குதாரர்கள் வாங்க ஏதுவாக இருப்பது
உரிமைப் பங்குகள் ஆகும்.

நிறுமத்தின் காப்புநிதி மற்றும் சேர்ந்துள்ள
இலாபத்தை க�ொண்டு விலையில்லாமல்
விகிதாச்சார
அடிப்படையில்
பழைய
பங்குதாரர்கள் வாங்க ஏதுவாக இருப்பது
ஊக்கப் பங்குகள் ஆகும்.

விலை

பங்குகள் சந்தை விலையை விட குறைத்து
வெளியிடுவது ஆகும்.

பங்குகளுக்கு எந்த விலையும் இல்லாமல்
வெளியிடுவது ஆகும்.

ந�ோக்கம்

நிறுமத்தின் புதிய முதலை உயர்த்துவது
ஆகும்.

நிறுமத்தின் சந்தை மதிப்பை உயர்த்தி
அதன் மதிப்பை உயர்த்துவது ஆகும்.

உரிமை
விட்டுக்கொடுத்தல்

பங்குதாரர்கள் எங்களது உரிமையை
முழுவதுமாகவ�ோ (அ) பகுதியாகவ�ோ
விட்டுக் க�ொடுக்கவும்.

அவ்வாறான உரிமை இல்லை.

செலுத்தும் மதிப்பு

செலுத்துதல் முழுவதுமாக (அ) பகுதியளவாக
இருக்கலாம்

செலுத்துதல்
இருக்கும்.

சட்டப்படி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்

அவ்வாறானது இல்லை.

ப�ொருள்

குறைவான பங்களிப்பு

எப்போதும்

முழுவதுமாக
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26.09 பங்குச் சான்றிதழ்

மூன்று மாதங்களுக்குள் பங்குச் சான்றிதழ் வெளியிடப்பட
வேண்டும். ப�ொதுவாக இந்த சான்றிதழ் பெற்ற பிறகு அவர்
அந்த நிறுமத்தின் உறுப்பினராக கருதப்படுவார்.

பங்குதாரரின் உடைமைக்கு உண்மைச் சாட்சியாக
கருதப்படுவது இந்த பங்கு சான்றிதழ் ஆகும். இந்த
சான்றிதழ் மூலம் அதில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளவருக்கு
தமது நிறுமத்தின் பங்குகளின் மீதுள்ள உரிமையை
நிறுமம் அறிவிக்கின்றது. எனவே, அந்தச் சான்றிதழில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்களுடைய பங்குகளை அவர்
யாருக்கு வேண்டுமானாலும் விற்பனை செய்யவ�ோ (அ)
மாற்றித் தரவ�ோ உரிமை பெறுகின்றார் என நிறுமச்
சட்டம் 2013, பிரிவு 45 இவ்வாறு கூறுகிறது.

பங்குரிமை ஆணை

பங்குரிமை ஆணை என்பது நிறுமம் வழங்கும் ஓர்
ஆவணமாகும்.
பங்குரிமை
ஆணையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்களுக்குள்ள பங்குகள் மீது
இதனை வைத்திருப்பவருக்கு உரிமை உள்ளது என
வாக்குறுதி அளித்து நிறுமம் தனது ப�ொது முத்திரையுடன்
இதனை வெளியிடும். நிறுமம் ஏற்கனவே மத்திய அரசிடம்
பெற்ற அனுமதியை வைத்துக் க�ொண்டு செயல்முறை
விதிகளின்படி பங்குரிமை ஆணையை வெளியிடும்.

உரிமை வேறு உரிமைக்கு சாட்சியம் என்பது வேறு
பங்குச் சான்றிதழ் என்பது உரிமைக்கு சாட்சியமே தவிர
உரிமை அல்ல. எனவே பங்கு சான்றிதழை ஒருவர்
வாங்கி விடுவதினால் பங்குகள் வாங்கியவர் பெயருக்கு
தானாக மாறி விடாது.
பங்கு சான்றிதழ் கீழ்கண்ட
உள்ளடக்கியது. அவைகளாவன.
i)

பங்குதாரர்கள் பங்குச் சான்றிதழ் பெறும் ப�ோதே
அவர்களுக்கு பங்குரிமை ஆணை வேண்டும் எனில்
தேவைப்படும் கட்டணங்களை முறையாக செலுத்த
வேண்டும். பங்குரிமை ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
எண்களுக்குள்ள
பங்குகளை
விற்பவர்.
இந்த
ஆணையை வாங்குபவரிடம் வழங்குவதன் மூலம்
மட்டுமே மாற்றி விடலாம். உறுப்பினர் பதிவேட்டிலும்,
உறுப்பினர் பெயர் நீக்கப்பட்டு பங்குரிமை ஆணை
வழங்கப்பட்ட செய்தி குறிப்பிடப்பட்டு விடுவதால் இவற்றை
பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.

நடவடிக்கைகளை

நிறுமத்தின் பெயர்

ii)	வெளியீடு தேதி
iii)

உறுப்பினர்கள் த�ொடர்பான விவரம்

iv)	பங்குகளின் பயனளிப்பு
v)	பெயரளவு மதிப்பு

ப�ொதுவாக பங்குதாரரின் பங்குரிமை ஆணையானது
நிறுமத்தின் உறுப்பினராக கருத முடியாது. ஆனால்
செய்முறை விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள உரிமையின்படி
நிறுமம் இயங்கும்.

vi)	செலுத்தும் மதிப்பு
vii)

வரையறுக்கப்பட்ட எண்

ஒரு நிறுமம் விண்ணப்பதாரரின் பங்குகளை
ஒதுக்கீடு செய்து நிறுமத்தின் ப�ொது முத்திரையை இட்டு
அடிப்படை
ப�ொருள்
கட்டாயம்
மாற்றுமுறை
ஆவணம்
மாற்றம்
வெளியீடு
த�ொகை
செலுத்துதல்
மத்திய அரசின்
அனுமதி

பங்குச் சான்றிதழ்களுக்கும் பங்குரிமை ஆணைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
பங்குச் சான்றிதழ்

பங்குரிமை ஆணை

பங்குச் சான்றிதழ் என்பது எத்தனை பங்குகளை
பங்குதாரர்கள்
வைத்து
இருக்கிறார்கள்
என்பதை அறியும் ஒரு சட்ட நடவடிக்கை ஆகும்.

பங்குரிமை ஆணை என்பது குறிப்பிடப்பட்டு
உள்ள எண்களுக்குள்ள பங்குகள் மீது இதனை
வைத்து இருப்பவருக்கு உரிமை உண்டு எனக்
கூறும் ஒரு ஆவணம் ஆகும்.

நிறுமத்தின் பங்குச் சான்றிதழ் கட்டாயமானது.
இது ஒரு மாற்றுமுறை ஆவணம் அல்ல.

நிறுமத்திற்கு பங்குரிமை ஆணை கட்டாயம்
இல்லை.
இது ஒரு மாற்றுமுறை ஆவணம் ஆகும்.

பங்குச் சான்றிதழை வேற�ொருவர் பெயருக்கு
மாற்றித் தர வேண்டுமாயின் பங்கு மாற்றம்
பத்திரம் எழுதியே மாற்றிக் க�ொள்ள வேண்டும்.

பங்குரிமை
ஆணையை
வாங்குபவரிடம்
க�ொடுப்பதன் மூலம் மட்டுமே பங்குகளை மாற்றி
தர முடியும்.

இது ஒரு உண்மையான வெளியீடு ஆகும்.

இது ஒரு ப�ோலியான வெளியீடு ஆகும்.

பங்குச் சான்றிதழ் என்பது முழுவதும் (அ)
பகுதியளவு செலுத்தப்பட்ட பங்குகள் என
அனைத்திற்கும் உண்டு.

பங்குரிமை ஆணை என்பது முழுவதும்
செலுத்தப்பட்ட
பங்குகளுக்கு
பதிலாகவே
வழங்கப்படும்.

பங்குச் சான்றிதழை வெளியிட மத்திய அரசின்
முன் அனுமதி தேவை இல்லை.

பங்குரிமை ஆணைகளை வெளியிடுவதற்கு
முன்பு மத்திய அரசின் முன் அனுமதி கட்டாயம்
பெற வேண்டும்.
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26.10 பங்கு மற்றும் பங்குத் த�ொகுதியும்

கடன் பத்திரதாரர்கள் நிறுமத்தின் உறுப்பினர் அல்ல.
எனவே நிறுமக் கூட்டங்களில் கலந்து க�ொள்ளவும்,
வாக்களிக்கவும் இவர்களுக்கு உரிமை இல்லை.இவை
பெரும்பாலும்
நிறுமத்தின்
ச�ொத்துக்களின்
மீது
இழைத்தியங்கும்
பற்றுப்
ப�ொறுப்புடன்
வெளியிடப்படுகின்றன.

பங்கு மற்றும் பங்குத் த�ொகுதி என்ற இரண்டு
ச�ொற்களும்
ஒரே
ப�ொருளில்
வழக்கத்தில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனினும் இவை இரண்டுக்கும்
இடையே அடிப்படையான சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.
பெரும்பாலும் தனித்தனிப் பங்குகளாக விற்பனை
செய்வதில்லை. நிறுமச் சட்டம் பிரிவு 2(46) லும் ஒதுக்கீடு
அட்டவணை Aல் (விதி 36-39) இது பற்றி
கூறப்பட்டுள்ளது. முழுவதும் செலுத்தப்பட்ட பல பங்குகள்
அடங்கிய ஒரு த�ொகுப்பை பங்குத் த�ொகுதியாக மாற்றி
விடலாம். அதே ப�ோல் பங்குத் த�ொகுதிகளை மீண்டும்
முழுவதும் செலுத்தப்பட்ட பங்குகளாக மாற்றலாம்.

கடன் பத்திரங்களின் இயல்புகள்

அ)	நிறுமத்தின் ப�ொது முத்திரையுடன் வழங்கப்படும்
சான்றிதழ் ஆகும்.
ஆ) இது ஒரு நகரும் ச�ொத்து ஆகும்.
இ)	கடன் பத்திரதாரர்கள் நிறுமத்தின் கடன்தாரர்கள்
ஆவார்.

பங்குத் த�ொகுதியின் முக்கியத்துவம்

ஈ)	கடன் பத்திரம் எப்போதும் ஒரு நிலையான
விலையிலும், வட்டியிலும் உள்ளது.

பங்குத் த�ொகுதியில் பணம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள்
முன்னிலைப்படுத்தப்படுகின்றது.
எத்தனை
பங்கு
அலகுகள் என்பது பார்ப்பது இல்லை. இந்த பங்குத்
த�ொகுதியை எளிதில் மாற்றலாம் மற்றும் பிரிக்கலாம்.
பிரிக்கப்படாத பங்குத் த�ொகுதிகள் எண்கள் அடிப்படையில்
வசதிக்கு தகுந்தவாறு பிரிக்கப்படும். இது மதிப்பு மற்றும்
புள்ளியில்
அடிப்படையில்
இருக்கலாம்.
பங்குத்
த�ொகுதியின் ஒரு குறைந்த அளவு த�ொகையை
இயக்குநர் அவை நிர்ணயித்து பிறகு பரிமாற்றம் செய்யும்.

உ)	கடன் பத்திரத்தின் நிலையான காலம் முடிந்த
பிறகு முடிவுக்கு வரும்.
ஊ)	கடன் பத்திரம் என்பது பிணையமாகவ�ோ (அ)
பிணையமற்றதாகவ�ோ இருக்கலாம்.
எ)	கடன் பத்திரங்கள் மீதான வட்டி செலுத்துதல்
என்பது வருமான வரியிலிருந்து இலாபத்தில்
கழித்துக் க�ொள்ளப்படும்.
ஏ)	கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை
இல்லை.

26.11 கடன் பத்திரம்

ஒரு வியாபார நிறுமத்தை வெற்றிகரமாக நடத்த
முதலும் தேவையான நிதியும் தேவைப்படுகிறது. எனவே
நிறுமம் தனது உள்புற ஆதாரங்களை வளப்படுத்தும்
ந�ோக்கில் பல செயல்களை செய்கிறது. மேலும் வெளிப்புற
ஆதாரங்களை வளப்படுத்தும் ந�ோக்கில் கடன்பத்திரம்,
வெளிப்புற வணிகக் கடன்கள், வங்கிக் கடன், ப�ொது
நிலைவைப்புகள் மூலம் பெறுகிறது.

ஐ)	கடன் பத்திரம் மீதான வட்டி செலுத்துதல் என்பது
ஒரு சட்டமாக கருதப்படும்.

கடன் பத்திரங்களின் வகைகள்

கடன் பத்திரங்கள் வெளியிடும் முறை, அவற்றின்
வெளியீட்டு நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
பலவிதங்களாக பிரிக்கலாம்.

தனது நிறுமத்தை வளர்ச்சி பாதையில் க�ொண்டு
செல்லும் ந�ோக்கில் தேவையான நிதியை பெற பங்கு
முதலை அதிகமாக வெளியிடாமல் அதிகமாக கடன்
பத்திரங்கள் மூலம் நிதியை பெற முயற்சிக்கிறது. ப�ொது
வைப்பின் மூலம் ஒரு நிலையான காலத்தில், ஒரு
நிலையான வட்டியில் பெற சான்றிதழ் வழங்குகிறது.
இத்தகைய கடன் சான்றிதழ் கடன் பத்திரம் ஆகும்.

1.

மாற்றுதல் அடிப்படை

2.

பிணையங்கள் (அ) ஈட்டின் அடிப்படை

3.

மீட்பு அடிப்படை

4.	பதிவு செய்தல் அடிப்படை

1. மாற்று அடிப்படை

மாற்றுதல் அடிப்படையில் கடன் பத்திரங்களை
நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை.

ப�ொது மக்களிடம் இருந்து பெரும் சாதாரண
பங்குகளை வெளியிடுவதன் மூலம் கிடைக்கும் பங்களிப்பு
மூலம் கடன் பத்திரம் வெளியிடப்படும். இத்தகைய கடன்
பத்திரம் நிறுமத்தின் ப�ொது முத்திரை பணம்
பெற்றதற்கான அத்தாட்சி பெற்று வழங்கப்படும். நிறுமச்
சட்டம் 2013, பிரிவு 2(30)ன்படி “கடன் பத்திரம்” என்பது
நிறுமத்தின் ச�ொத்துக்களின் மீது பற்றுப் ப�ொறுப்பு
ஏற்படுத்திய�ோ (அ) ஏற்படுத்தாமல�ோ நிறுமம் வெளியிடும்
பிணையமாகும். கடன் பத்திரச் த�ொகுதி, பாண்டு
முதலான பிணையங்களும் கடன் பத்திரம் என்பதில்
அடங்கும்.

அ) மாற்ற இயலாத கடன் பத்திரங்கள் (NCD)

மாற்ற இயலாத கடன் பத்திரங்கள் அவற்றின் கடன்
இயல்பை தக்க வைத்துக் க�ொள்கின்றன. மற்றும்
சாதாரணப் பங்குகளாக மாற்றப்பட முடியாது.

ஆ) பகுதி மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்கள் (PCD)

பகுதி மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்களின் நிலையில்
அவைகளின் ஒரு பகுதி வெளியிடுபவர் அறிவிக்கும்
சமயம்
எதிர்காலத்தில்
சாதாரணப்
பங்குகளாக
மாற்றப்படுகின்றன. வெளியீட்டாளர் மாற்றி வீதத்தை
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முடிவு செய்கிறார். இது இயல்பாக பங்கெடுப்பின் சமயம்
முடிவு செய்யப்படுகிறது.

இவ்வகைகள் ஆகும். இக்காலத்தில் வெளியிடப்படும்
கடன் பத்திரங்கள் நிறுமத்தின் மிகை மூலதன நிலைமை
த�ோன்றாமல் தடுப்பதற்கு ஏற்றவை ஆகும்.

இ) முற்றிலும் மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்கள் (FCD)

ஆ) மீட்க இயலாத கடன் பத்திரங்கள்

இவை
வெளியீட்டாளர்
அறிவிக்கும்
சமயம்
முற்றிலுமாக சாதாரண பங்குகளாக மாற்றப்படுகின்றன.
மாற்ற
வீதமானது
வெளியீட்டாளரால்
முடிவு
செய்யப்படுகின்றது. மாற்றப்பட்ட பிறகு முதலீட்டாளர்கள்
நிறுமத்தின் சாதாரணப் பங்குதாரர்களை ப�ோலேவே
அதே அந்தஸ்தினை அனுபவிப்பர்.

நிறுமம் கலைக்கப்பட்டால் தவிர மற்றப்படி நிறுமத்தின்
ஆயுள் காலத்தில் மீட்க தேவையில்லாத கடன் பத்திரங்கள்
இதில் அடங்கும். பெரும்பாலும் இவ்வகைக் கடன்
பத்திரங்களை
நிறுமம்
வெளியிடுவது
இல்லை.
முதலீட்டாளர்கள் இவ்வகைக் கடன் பத்திரங்களில்
முதலீடு செய்ய விரும்புவதில்லை.

ஈ) தேர்வின்படி மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்கள் (OCD)

4. பதிவு செய்தல் அடிப்படை

தேர்வின்படி மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்களின்
நிலையில் இப்பங்குகளை வெளியீட்டாளர் முடிவு செய்யும்
விலையில�ோ (அ) வெளியீட்டின் சமயம் உடன்பட்ட
விலையில�ோ மாற்றிப் பெறும் தேர்வு உள்ளது.

பதிவு செய்தல் அடிப்படையில் கடன் பத்திரங்களை
இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை.

அ) பதிவு செய்யப்பட்ட கடன் பத்திரங்கள்

2. பிணையங்கள் (அ) ஈட்டின் அடிப்படை

கடன் பத்திரங்கள் குறிப்பிட்ட நபர்களின் பெயரில்
நிறுமம் தனது பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு
இருந்தால் அவற்றைப் பதிவு செய்யப்பட்ட கடன்
பத்திரங்கள் என்று கூறுகின்றோம். ஒவ்வொரு கடன்
பத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு எண் உண்டு. மேலும் பங்குச்
சான்றிதழ் ப�ோன்று கடன் பத்திரங்களும் உரிமைக்குச்
சாட்சியமாக ஆவணங்களேயாகும். இவற்றை ஒருவர்
பெயரில் இருந்து வேற�ொருவர் பெயருக்கு மாற்ற
வேண்டுமாயின் முறையாகப் பத்திரம் எழுதிப் பதிவு
செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகே உரிமை மாற்றம் ஏற்படும்
என நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு (56) கூறுகிறது.

பிணையங்கள் அடிப்படையில் கடன் பத்திரங்களை
இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை.

அ) பிணையம் தரப்பட்ட கடன் பத்திரங்கள்

நிறுமத்தின் ச�ொத்துக்கள் மீது பற்றுப் ப�ொறுப்பு
ஏற்படுத்தி வெளியிடப்படும் பத்திரங்கள் பிணையம்
தரப்பட்ட கடன் பத்திரங்கள் எனப்படும் நிறுமச் சட்டம்
2013 பிரிவு 71(3)ன் படியும், மத்திய அரசின் சட்டத்
திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும்.

ஆ) பிணையம் தரப்படாத கடன் பத்திரங்கள்

நிறுமத்தின் ச�ொத்துக்கள் மீது எந்தவிதமான பற்றுப்
ப�ொறுப்பும் ஏற்படுத்தப்படாமல் வெளியிடப்படும் கடன்
பத்திரங்கள் இவ்வகைகள் எனலாம். இவ்வகைக் கடன்
பத்திரதாரர்கள், ஈடு பெறாது கடன் வழங்கியவர்களாக
கருதப்படுவர்.

ஆ) க�ொணர்பவர் பத்திரங்கள்

இவ்வகைப்
பத்திரங்களை
யார்
வைத்திருக்கிறார்கள�ோ அவர்களுக்கு அப்பத்திரங்கள்
மீதான உரிமை உண்டு. எனவே இவற்றைப் பதிவு
செய்யப்படாத பத்திரங்கள் என்றும் கூறுகின்றனர்.
இவற்றைப் பங்குரிமை ஆணையுடன் ஒப்பிடலாம்.
இவற்றை மாற்றி தருவதும் எளிது. இவ்வகைக் கடன்
பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர் அவற்றை விற்பனை
செய்ய (அ) மாற்றித் தர விரும்பினால் விற்பனை
விலையைப் பெற்றுக் க�ொண்டு கடன் பத்திரங்களை
ஒப்படைத்து வருவது மட்டுமே ப�ோதும்.

3. மீட்பு அடிப்படை
கடன் பத்திரங்களை மீட்பு அடிப்படையில் இரண்டு
வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை.

அ) மீட்கக் கூடிய கடன் பத்திரங்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் (அ) குறிப்பிட்ட காலக்
கெடுவுக்கு பிறகு மீட்கக் கூடிய கடன் பத்திரங்கள்

26.12 கடன் பத்திரங்களுக்கும் பங்குகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
வ.எண்

கடன் பத்திரங்கள்

பங்குகள்

1.

இது சட்டப்படி ஒரு கடன் ஆகும்.

இது நிறுமத்தின் முதலில் ஒரு பங்கு ஆகும்.

2.

கடன்
பத்திரதாரர்கள்
கடனீந்தோர்கள் ஆவர்.

3.

கடன் பத்திரதாரர்கள் நிலையான விதத்தில்
வட்டி செலுத்தி அதற்கான பங்காதாயம்
பெறுவர்.

நிறுமத்தின்

பங்குதாரர்கள் நிறுமத்தின் உறுப்பினர்கள்/
உரிமையாளர்கள் ஆவர்.
பங்குதாரர்கள்
மாறுபடும்
பங்காதாயம் பெறுவர்.

விலையில்
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4.

நிறுமத்தின் ச�ொத்துக்களின் மீது கடன்
பத்திரங்கள் விதிக்கப்படும்.

பங்குகளில்
கிடையாது.

5.

கடன்
பத்திரங்களை
தள்ளுபடியில்
வெளியிட
எந்த
நெறிமுறைகளும்,
தடைகளும் இல்லை.

பங்குகள் தள்ளுபடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட
நிபந்தனைகளுக்கு
உட்பட்டு
மட்டுமே
வெளியிட முடியும்.

கடன்
பத்திரங்களின்
நிலையானது.

வீதம்

இயக்குநர்
அவையின்
முடிவின்
அடிப்படையிலும்,
இலாபத்தின்
அடிப்படையிலும் பங்காதாய வீதம் மாறும்.

6.

வட்டி

எந்தவிதமான

விதிப்பும்

7.

கடன்
பத்திரதாரர்கள்
உரிமை இல்லை.

வாக்களிக்கும்

பங்குதாரர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை
உண்டு.

8.

கடன் பத்திரங்களின் வட்டி என்பது
இலாபத்தை கருத்தில் க�ொள்ளாமல் முதலை
கருத்தில் க�ொண்டது.

பங்குதாரர்களின் பங்காதாயம் என்பது
நிறுமத்தின்
இலாபத்தை
கருத்தில்
க�ொண்டது.

9.

கடன் பத்திரங்களின் மீதான வட்டி என்பது
வியாபார செலவாக கருதப்பட்டு இலாபத்தில்
கழித்துக் க�ொள்ளப்படும்.

ஆனால் பங்காதாயம் என்பது வியாபார
செலவு கிடையாது. எனவே இலாபத்தில்
கழிக்க முடியாது.

கடன் பத்திரங்கள் ஒதுக்கீட்டு முறையை
பின்பற்ற ஆவணம் இல்லை.

பங்குகளின்
ஒதுக்கீடு
த�ொடர்பான
விபரங்களை E-Form No.2 ல் பதிவு செய்ய
வேண்டும்.

10.

முடிவுரை

நிறுமச் சட்டம் பிரிவு 8ன் கீழ் உள்ள

“நிறுமம்” (அ) “கழகம்” என்பது வியாபாரத்திற்கு புதிது
அல்ல. இது நான்காம் நூற்றாண்டில் இயேசு கிறிஸ்து
பிறப்பதற்கு முன்பே “அர்த்தசாஸ்திரம்” என்ற நூலில்
கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு வியாபார நிறுமத்தை உருவாக்கி
த�ொடர்ந்து நல்ல முறையில் இயங்கச் செய்திட வேண்டும்
என்ற
ந�ோக்கம்
த�ோற்றுவிப்பாளர்களுக்கும்,
நபர்களுக்கும் எண்ணங்கள் மாற்றும் கருத்தீர்கள்
உருவாக வேண்டும். நிறுமம் உருவாக்க பல
படிநிலைகளை உருவாக்கி பதிவு செய்து கடன் மற்றும்
முதல் த�ொடர்பான நடவடிக்கைகளை கருத்தில் க�ொள்ள
வேண்டும். அமைப்பு முறைச் சாசனம் மற்றும்
செயல்முறை விதிகள் என்பன நிறுமத்தின் மிக
முக்கியமான ஆவணமாக கருதப்படுகிறது. செயல்முறை
விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள விதிகள் மற்றும் க�ொள்கைகள்
மூலம் மேலாண்மையின் உள்ளார்ந்த நடவடிக்கை
வியாபாரத்தோடு த�ொடர்பு உடையவனவாக இருக்க
வேண்டும். இந்த இரண்டு ஆவணங்களும் பதிவு செய்து
பதிவாளரால் கைய�ொப்பமிடப்படுகிறது. இது ப�ோன்று
தகவல் அறிக்கையில் நிறுமத்தின் வைப்புகள், பங்களிப்பு,
உரிமைகள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக இடம்
பெற வேண்டும். கடன் பத்திரங்கள் ப�ோன்ற பிற
பத்திரங்கள் நிறும வளர்ச்சிக்கு உதவுவதாக உள்ளது.

àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

சமுகசேவை,

நிறுமங்கள்
அ)

வணிகம்,

விளையாட்டு,
மதம்,

கலை,

கல்வி,

த�ொண்டு,

அறிவியல்,
ஆராய்ச்சி,

சுற்றுப்புறச்சூழல்,

பாதுகாப்பு மற்றும் இதுப�ோன்ற பிற ந�ோக்கங்களை
க�ொண்டு துவங்கப்படும் நிறுமங்கள்.

ஆ) ஈட்டப்படும் இலாபத்தை (அ) இதர வருமானங்களை
குறிப்பிட்ட

ந�ோக்கத்திற்காக

த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட நிறுமங்கள்

ஊக்குவிக்க

இ) அங்கத்தினர்களுக்கு பங்காதாயம் வழங்குவதை
தடை செய்ய உத்தேசித்துள்ள நிறுமங்கள்

ஈ) இந்த பிரிவின் கீழ் பதிவு பெற்ற நிறுமங்கள்
வரையறுக்கப்பட்ட

நிறுமங்களின்

அனைத்து

சலுகைகளையும் பயன்படுத்த தகுதி வாய்ந்தவை.

270

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 270

28-03-2019 03:03:39

àƒèÀ‚°

நிறுமத்திற்கு பபயர் கவப்பது
பதா்டர்பா்க

நமது சிந்தகனககு
கீழ்�ண்டவற்மற “சரியொ” (அ) “தவறொ” என
கசய�

ªîK»ñ£?

அ) ஏற்�னபவ இயஙகி வரும்
நிறும்ததின கபையரில் உளள வொர்்தமத�மள
பைனமமயில் மொற்றுதல்

1. ஒரு நிறும்தமத உருவொக்� பவணடும் எனற
எணணமும் குமறவொன பைங�ளிபபு க�ொண்ட
நபைர் பதொற்றுவிபபைொளர் இல்மல.

எடுத்துக்காடடு
“Eswar Equipment Private Limtied Company”
எனபைமத “Eswar Equipments Private Limited
Company” என கபையர் மவக்�க் கூ்டொது.

2. ஒரு
கசல்தகு
ஒபபைந்த
ந்டவடிக்ம�யில்
பதொற்றுவிபபைொளர் தனது உரிமம�மளயும்,
பசமவ�மளயும் �ரு்ததில் க�ொளள பவணடும்.

ஆ) கீழ்�ண்ட வம�யொன மொற்றங�ள ஏற்�னபவ
இயஙகி வரும் நிறும கபையரில் கசயய
அனுமதியில்மல.

3. ஒரு நிறும்தமத உருவொக்� பவணடும் எனற
எணணமும் குமறவொன பைங�ளிபபு, க�ொண்ட
நபைர் பதொற்றுவிபபைொளர் இல்மல.

i) எழு்தது பைடிவங�ளில் மொற்றம், கபையர்�ளுக்கு
இம்டபயயொன
இம்டகவளி,
நிறு்ததற்குறி�ளுக்�ொன குறிபபு�ள

4. பதொற்றுவிபபைொளர்
ஒருவர்
தனது
பசமவக்�ொ�வும்,
பதொற்றுவிபபு
கசலவு�ளுக்�ொ�வும் ஒரு கசல்தகு ஒபபைந்த்ததில்
சட்்டபபைடி உரிமம ப�ொைமொட்்டொர்.

ii) ஏற்�னபவ உளள கபையரின முனனர் (அ) பினனர்
வொர்்தமத�மள இமண்ததல் (அ) பிரி்ததல் கூ்டொது.
iii) ஒரு விமனயின �ொலம் மற்றும் எண�ளில்
மொற்றம்

5. பைஙகு�ள எனபைது பைண்டங�ளொ� �ருதபபைடும்.
6. ஒரு நிறும்ததின இலொபைம் எனபைது பைஙகு�ள
அதன
உரிமமமய
பையனபைடு்ததுவதொல்
கிம்டக்கிறது.

iv) உச்சரிக்கும் ஒலி மொற்றம் (அ) எழு்ததுக்�ளில்
மொற்றம்
v) பவணடுகமனபற தவறொன எழு்ததுப பிமழயு்டன
வடிய வொர்்தமத�ள

7. ஒரு பைட்டியலி்டபபைட்்ட நிறும்ததின பைஙகு�மள
கவளியி்ட
பவணடுமொயின
அதன
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு
முமறயொன
த�வல்
கதரிவி்தது விட்டு கபைொது கூட்்டங�ள வொயிலொ�
கவளியி்ட பவணடும்.

vi) ஆர்வ்ததின அடிபபைம்டயில் பைதிவியின கபையர்�மள
பசர்்ததல்
vii) கபைொதுவொன
பசர்்ததல்

கபையர்�மள

(அ)

தமலபபு�மள

8. ஊக்�ப பைஙகு�மள கசயல்முமற விதி�ளினபைடி
தொன கவளியி்ட பவணடும்.

viii) ஊர் மற்றும் இ்ட்ததின கபையமை பசர்்ததல்
ix) ஒபை வொர்்தமதமய வி்ததியசமொ� பைல வழி�ளில்
பசர்்ததல் (அ) பையனபைடு்ததுதல்

9. நிறுமச் சட்்டம் 2013 ஆனது பைணியொளர் நலன
பைஙகு
(Sweat)
தளளுபைடி
விமலயில்
பைணியொளர்�ளுக்கு
மட்டும்
கவளியி்ட
அனுமதியளிக்கிறது.

x) வொர்்தமத�மள கமொழி கபையர்பபு கசயதல்
“மஹரத்தினா நிறுமங்கள்”
àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

10.ஒரு கபைொது லிமிக்டட்., நிறுமம் �்டன முதமல
வசூல் கசயய உரிமமப பைஙம� கவளியிடுகிறது.

அ) பதசிய அணல் சக்தி �ழ�ம்., (NTPC)
ஆ) எணகணய மற்றும் இயற்ம� வொயு
�ழ�ம்., (ONGC)

இ) இந்திய இரும்பு அதி�ொை லிமிக்டட்., (SAIL)
ஈ) பைொை்த கஹவி மினனணு லிமிக்டட்., (BHEL)
உ) இந்திய எணகணய �ழ� லிமிக்டட்., (IOCL)

1

2

3

4

5

தவறு

சரி

தவறு

சரி

சரி

6

7

8

9

10

சரி

சரி

சரி

சரி

தவறு

ஊ) இந்திய நிலக்�ரி லிமிக்டட்., (CIL)
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2. ஒரு நபரின் கருத்து மற்றும் எண்ணங்களின்
வெளிப்பாட்டின் மூலம் நிறுமத்தை த�ோற்றுவித்தால்
அவர் ____________

“நவர்த்னாஸ் நிறுமங்கள்”
àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

1. பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்
(BEL)

அ) இயக்குபவர்

2. கன்டெய்னர் கார்ப்பரேசன் ஆஃப் இந்தியா (CONCOR)

இ) பதிவாளர்

கார்ப்பரேசன்

5. இந்துஸ்தான்
பெட்ரோலியம்
லிமிடெட் (HPCL)

கார்ப்பரேசன்

ஈ) த�ோற்றுவிப்பாளர்

3. எந்த ஒரு முதலானது நிறுமம் பதிவு செய்யும் நேரத்தில்
த�ொகையை செலுத்த வேண்டும்?

3. ப�ொறியாளர்கள் இந்தியா லிமிடெட் (EIL)
4. இந்துஸ்தான் ஏர�ோனாட்டிக்ஸ்
லிமிடெட் (HAL)

ஆ) நிறும செயலாளர்

அ) பங்களிப்பு முதல்
ஆ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல்
இ) செலுத்தப்பட்ட முதல்
ஈ) வெளியீட்டு முதல்

6. மகாநகர் த�ொலைபேசி நிஜம் லிமிடெட் (MTNL)

4. கீழ்கண்ட பங்குகளில் எது முந்தைய பங்குதாரர்களின்
துணை க�ொண்டு தனது நிறுமத்தின் முதலை
உயர்த்த வெளியிடும் பங்கு ____________

7. தேசிய அலுமினியம் நிறுமம்
8. தேசிய கட்டிட கட்டுமான கழகம் (NBCC)
9. தேசிய கனிம மேம்பாட்டு கழகம் (NMDC)

அ) சாதாரணப் பங்குகள்

10. நெய்வேலி லிக்னைட் கார்ப்பரேசன் லிமிடெட்
(NLCIL)

ஆ) உரிமைப் பங்குகள்
இ) முன்னுரிமைப் பங்குகள்

11. ஆயில் இந்தியா லிமிடெட் (OIL)

ஈ) ஊக்கப் பங்குகள்

12. பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேசன்

5. ஒரு நிறுமத்தை கிராமத்தில் (அ) நகரத்தில் மாற்ற
வேண்டும் எனப் பதிவு அலுவலகத்தில் அறிவிக்கும்
அதிகாரம் உடையது ____________

13. பவர் கிரிட் கார்ப்பரேசன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்
14. ராஷ்ட்ரிய இஸ்பாட் நிகாம் லிமிடெட்
15. கிராம மின்சாரமயமாக்கல் கார்ப்பரேசன்
16. கப்பல் கார்ப்பரேசன் ஆஃப் இந்தியா (SCI)

அ) சாதாரண முடிவு

ஆ) சிறப்பு முடிவு

இ) வாரிய முடிவு

ஈ) அசாதாரண முடிவு

6. பங்குத் த�ொகுதியை
வெளியீடும்.

முக்கியச் ச�ொற்கள்

அ) ப�ொது

ஒரு நபர் நிறுமம், த�ோற்றுவிப்பாளர், தவறான
அறிக்கை வெளியீடுதல், கழகம்(அ) பதிவு செய்தல்,
பங்கு மற்றும் பங்கு முதல், பங்கு முதலின் வகைகள்

____________

நிறுமம்

ஆ) தனியார்

இ) ஒரு நபர் ஈ) சிறு
7. மாற்றுமுறை ஆவணச் சட்டத்தின் கீழ் வருவது
____________

பணியாளர் நலன் சார்ந்த சாதாரண பங்குகள்,
ஊக்கப் பங்குகள், உரிமைப் பங்குகள், பங்குச்
சான்றிதழ், கடன் பத்திரங்கள்

அ) பங்குச் சான்றிதழ்

ஆ) பங்கு

இ) பங்குரிமை ஆணை	 ஈ) பங்குத் த�ொகுதி
8. முந்தைய பங்குதாரர்களுக்கு எந்தவித கட்டணமும்
இல்லாமல் வெளியிடும் பங்குகள் ____________
அ) ஊக்கப் பங்குகள்
ஆ) சாதாரணப் பங்குகள்

பயிற்சி

இ) உரிமைப் பங்குகள்
ஈ) முன்னுரிமைப் பங்குகள்
9. முந்தைய பங்குதாரர்களுக்கு பங்குகளின் விலையை
குறைத்து அவர்களுக்கு சாதகமாக வழங்குவது
____________

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
1. ஒரு நிறுமம் கழகமாக மாற்ற வேண்டி பதிவு
அலுவலகத்தின் பதிவாளரால் அறிக்கை அனுப்பிய
____________ மாறும்.
அ) 14 நாட்கள்	
இ) 30 நாட்கள்	

அ) ஊக்கப் பங்குகள்
ஆ) சாதாரணப் பங்குகள்

ஆ) 21 நாட்கள்

இ) உரிமைப் பங்குகள்

ஈ) 60 நாட்கள்

ஈ) முன்னுரிமைப் பங்குகள்
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III. சிறு வினாக்கள்:

10. தற்போது உள்ள நிறுமச் சட்டம் 2013 கீழ்கண்டவற்றுள்
பங்குகளை வெளியிடுவதில் எதை தடை செய்துள்ளது
____________

1. பங்குகளை முனைமத்தில் வெளியிடல் என்பது குறித்து
நீவிர் அறிவது யாது?

அ) முனைமம்

2. பங்குகளை வட்டத்தில் வெளியிடுவது என்றால்
என்ன? அப்படி வெளியிட நிறைவேற்ற வேண்டிய
நிபந்தனைகள் யாவை?

ஆ) முகமதிப்பு
இ) தள்ளுபடி
ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

3. நிறுமத்தை த�ோற்றுவிக்கும் ப�ோது பங்கு முதலை
திரட்டும் ப�ோது விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்
குறிப்பிடுக.

விடைகள் :
1
6

இ
அ

2
7

ஈ
இ

3
8

ஆ
அ

4
9

ஆ
இ

5
10

ஈ
இ

3. பல்வேறு வகையான முன்னுரிமைப் பங்குகளை
சுருக்கமாக கூறுக.

II. குறு வினாக்கள்:

III. பெரு வினாக்கள்:

1. த�ோற்றுவிப்பாளர் என்பவர் யார்?

1. பங்குகளுக்கும்,
பங்குத்
வேறுபாடுகள் யாவை?

2. பங்கு என்றால் என்ன?
3. சாதாரணப் பங்கின் ப�ொருள் தருக.

த�ொகுதிக்கும்

உள்ள

2. நிறுமம் உருவாக்கத்தின் பல்வேறு படிநிலைகளை
விவரி?

4. முன்னுரிமைப் பங்குகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
5. பணியாளர் நலன் சாதாரணப் பங்குகள் (Sweat)
என்றால் என்ன?

3. கடன் பத்திரங்களின் வகைகள் யாவை?
4. பங்கு முதலைக் க�ொண்டுள்ள நிறுமம் த�ொழிலை
துவங்கிட நிறைவேற்ற வேண்டிய சடங்குமுறைகள்
கூறி விளக்குக.

6. ஊக்கப் பங்குகள் என்றால் என்ன?
7. உரிமைப் பங்குகள் என்றால் என்ன?

5. பங்குச்
சான்றிதழ்களுக்கும்
பங்கு
உரிமை
ஆணைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

8. பங்குச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
9. பங்குரிமை ஆணை என்பதை வரையறு.
10. கடன் பத்திரங்கள் என்றால் என்ன?
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நிறுமச் சட்டம் மற்றும் பசயலர்
நக்டமுகை்கள்
MANAGEMENT
PROCESS

UNIT
அலகு
I
10

நிறும நமலாண்கம

27
1

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

CHAPTER
அத்தியாயம்

முமறகசயது �ொபபைொற்றும் மனனவன மக்�ட்கு
இமறகயனறு மவக்�ப பைடும்.
-- குறள 388
பபாருள்

முமற கசயது குடிமக்�மளக் �ொபபைொற்றும் மனனவன, மக்�ளுக்கு
தமலவன எனறுக் �ருதி்த தனிபய மதிக்�பபைடுவொன.

நபர்்கள்

்கற்ைல் நநாக்கங்கள்

பணியாைர்்கள்

■

நிறும்ததின பமலொணமம �ரு்தமத புரிந்து

■

இயக்குநர்

யொர்,

நியமிக்�பபைடுகிறொர்�ள,

எபபைடி

தகுதி�ள பபைொனறமவ அறிய.
■

இயக்குனர்�ள

குழு,

27.04 நிறுமங்கள்

■

சட்டம்

2013

இயககுனர்்கள் வக்க்கள்

இன்

படி

27.05 இயககுநர்்களின் எண்ணிகக்க

அவர்�ள

27.06 சட்ட நிகல / இயககுனர் நிகல

அவர்�ளுக்கு

27.07 இயககுநர்்கள் நியமனம் பதா்டர்பான பபாது
விதி்கள்

இயக்குனர்�ளின

27. 08 இயககுநர் தகுதி்கள்

சட்்டபூர்வ நிமலபபைொடு பைற்றிய விளக்�்தமத

27. 09 இயககுனர் தகுதியற்ைவர்்கள்

விளக்�வும்
■

முதன்கம நமலாண்கமப்

27.03 இயககுநர்்கள் குழு

மாணவர்்கள் புரிந்து ப்காள்ை உதவுவதற்கு
க�ொளள

(அ)

ஒரு நிறும்ததில் இருந்து ஒரு இயக்குனமை

27. 10 இயககுனர் அ்கற்றுதல்

புரிந்து க�ொளள உதவுதல்

27.12 இயககுனர்்களின் அதி்காரங்கள்

நிர்வொ� அதி�ொரி�ள பைற்றிய பபைொதுமொன

27. 14 இயககுனர் ்க்டகம்ககை

க�ொளள இயலும்.

27. 16 இயககுனர்்களின்

எவவொறு அ�ற்றுவது எனபைமத மொணவர்�ள

27.11

இயககுனரின் ஊதியம்

நிறும்ததின பமலொணமம கதொ்டர்பு. மற்ற

27.13

இயககுநர் உரிகம்கள்

அறிவு வழஙகுவதற்கு ஆகியவற்மற புரிந்துக்

27. 15 இயககுனர் பபாறுப்பு்கள்

பதிநவடு

அல்லது

இயககுனர்்கள் மற்றும் நிர்வா்கத்தில் முககிய
நமலாண்கம நபர்்களின் பதிநவடு விதி 17

அத்தியாயம் சுருக்கம்
27.00 அறிமு்கம்
27.01

27.17

பபாருள் மற்றும் இயககுனரின் வகரயகை

27.18

27.02 ஒரு நிறுமத்தின் முககிய அதி்காரம் உள்ை

ன் படி

நமலாைர் Vs இயககுனர்

நிர்வா்க இயககுனர் Vs முழு நநர இயககுனர்
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27.00

அறிமுகம்

உறுப்பினராக இருப்பவர் ஒரு நிறுமத்தின் இயக்குனர்
என அழைக்கப்படுகிறார். ஒரு இயக்குனர் ஒரு
நிறுமத்தின் செயல்பாட்டை வழிநடத்தும் அல்லது
மேற்பார்வை செய்யும் இயக்குநர்கள் குழுமத்திலிருக்கும்
ஒரு நபர் ஆவார்.

முந்தைய பாடம் நிறுமத்தின் தன்மை; மற்றும்
க�ொள்கைகள் ஆகியன விரிவாக பார்க்கப்பட்டது. மேலும்
நிறுமம் என்பது ஒரு முடிவில்லா வாழ்நாள் க�ொன்டது
மற்றும்
நிறுமத்தின்
வாழ்க்கை
உறுப்பினர்கள்
மாற்றங்கள் காரணமாக பாதிக்கப்படவில்லை, அதாவது
எந்த உறுப்பினர் வந்து ப�ோகலாம் ஆனால் நிறுமம் சட்ட
விதிகள்அடிப்படையில் அதன் இறுதி வாழ்நாள் வரை
இயங்குகிறது. இந்த பாடம், எப்படி இந்த நிறுமம் செயற்கை
நபர்களால்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது
என்பதை
விவாதிக்கப்படுகிறது. இது மனிதர்களின் குழுவினால்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

கம்பனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 2 (34) ஒரு நிறுமத்தை
நிர்வாகிக்கும
குழுவிற்காக
நியமிக்கப்பட்டவா;
இயக்குனர் என்று வரையறுக்கிறது.
ஒரு நிறுமத்தின் இயக்குநர்களின் குழு உறுப்பினராக
நியமிக்கப்பட்ட அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபரும்,
குழுவில்
உள்ள
மற்றவர்களுடன்
சேர்ந்து
க � ொ ள ்கைகளை  நி ர்ண யி ப ்ப த ற் கு ம் ,
செயல்படுத்துவதற்கும் ப�ொறுப்பு உள்ளது. நிறுமத்தில்
ஏதேனும்
பங்குகளை
வைத்திருத்தல்
அல்லது
பணியாளராக இருத்தல் அவசியமில்லை. இயக்குநர்கள்
குழு கூட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டும், நிறுமத்தின் செயல் முறை
விதிகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் படியும.
இயக்குநர்கள் செயல்படுகின்றனர்.

நிறுமத்தின்
வியாபாரத்தை
நடத்துவதற்கான
ப�ொறுப்பை
நிறைவேற்றும்
மனிதர்களின்
குழு
இயக்குநர்கள் குழு என அறியப்படுகிறது மேலும் குழு
உறுப்பினர்கள் தனித்தனியாக இயக்குனர் என
அழைக்கப்படும்.
நிறுமங்களின் விவகாரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதும்,
வழிகாட்டுதலும், இயக்குவதும் மற்றும் நிர்வகிப்பதும்
போன்ற, நிறுமத்தின் விவகாரங்களில் இயக்குநர்கள்
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள்.

கம்பனியின்
குறைந்தபட்ச
/
அதிகபட்ச
எண்ணிக்கையிலான இயக்குநர்கள் - கம்பனிகள்
சட்டத்தின் பிரிவு 149 (1) பிரிவு 149 (1), 2013 ஒவ்வொரு
ப�ொது நிறுமத்திற்கும் குறைந்தபட்சம் 3 இயக்குநர்கள்
இருக்க வேண்டும், ஆனால் ஒரு தனியார் நிறுமத்திற்கு
இரண்டு இயக்குநர்கள், ஒரு நபர் நிறுமத்திற்கு ஒரு
இயக்குனர் என கூறபட்டுள்ளது. ஒரு நிறுமம்
அதிகபட்சமாக பதினைந்து (15) இயக்குநர்களை
நியமிக்கலாம். மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு
ப�ொது கூட்டத்தில் சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றியபின், ,
பதினைந்துக்கும்
மேற்பட்ட
இயக்குநர்களை
நியமிக்கலாம்.

எந்த கம்பெனியின் ஒட்டும�ொத்த செயல்திறன்
இயக்குநர்களிடம் உள்ளது, எனவே இதற்கு அவர்கள்
மட்டுமே ப�ொறுப்பாகும். கம்பெனி சங்கத்தின் அமைப்பு
முறை ஆவணங்களில்/ விதிளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட
குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு தனித்தனியாக அல்லது
கூட்டாக ஒவ்வொரு இயக்குனரும் ப�ொறுப்பாவார்கள்.
இயக்குனர்கள் நியமனம் மற்றும் அவர்களது தகுதிகள்,
நிறுமங்கள் சட்டம் 2013 அத்தியாயம் XI இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
நிறுமத்தின் மேலாண்மையில் உள்ள இயக்குநர்கள்
குழு அணுக்கரு நிலையை பெறுகிறது மேலும் அவர்களது
தேர்வு, சட்டத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறை மற்றும்
நிறுமத்தின் செயல் முறை விதிகளுக்கேற்ப உள்ளது

ஓரு நிருவனம் த�ொழில் துவக்கம் பெருவர்க்கு ஓர்
ஆண்டு காலத்திற்கு முன் மேற்கண்ட சட்ட விதிகளை
ப�ொற்றிறுக்க வ�ோண்டும் என நிருவன சட்டம் 2013 கால
அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.

எந்த நிறுமத்தின் வெற்றி அதன் இயக்குநர்களின்
செயல்திறன் சார்ந்த செயல்பாட்டை சார்ந்துள்ளது,
எனவே நிறுமத்தின் மேலாண்மையில் நிர்வாக
இயக்குநர்கள் அதன் கண்கள், காதுகள், மூளை, கைகள்,
நரம்புகள் மற்றும் பிற முக்கிய உறுப்புக்கள் என
குறிப்பிடலாம்.

நிறுமச் சட்டத்தில் இயக்குநர்களுக்கு என எந்த ப�ொது
கடமைகளும் குறிப்பிடப்படவில்லைஇ சட்ட படி செய்ய
வேண்டிய
கட்டாயமில்லை
ஆனால்
அவர்கள்
மேற்கொள்ள வேன்டிய சில ப�ொது கடமைகள் கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன
நல்ல
நம்பிக்கையில்
செயல்பட
வேண்டும்:
இயக்குனர்கள் நல்ல நம்பிக்கையில் செயல்படுவார்கள்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்இ அதாவது அவர்கள்
எப்போதும் நிறுமத்தின் சிறந்த நலனுக்காக செயல்பட
வேண்டும். இயக்குனர்கள் எந்த ரகசிய லாபம் ஈட்டும்
செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.

இயக்குனர்கள்
நிறுமங்கள்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கி அதன் அமைப்பு முறை ஆவணங்களில்/
விதிளில் உள்ள குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு
ஏதுவான அமைப்பை நிறுவுகின்றனர்.

27.01 இயக்குநர்
ப�ொருள்
வரையறை:

மற்றும்

மிகுந்த அக்கறையுடன் செயல்பட வேண்டும்:
இயக்குனர்கள் தங்கள் பணியை மிகுந்த கவனத்துடன்

ஒரு நிறுமத்தின் நலனுக்காக அதன; செயலில்
ஆர்வமுள்ள ஒருவர் மேலும் இயக்குநர்களின் குழுவில்
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கையாள வேண்டும். அவர்கள் விவேகத்துடன் செயல்பட
வேண்டும்.

உள்ளது.
(i) முதன்மைஃபிரதான நிர்வாக அதிகாரி

இயக்குனர்கள் தங்கள் பணியை தாங்களேச் செய்ய
வேண்டும். அவர்கள் வேறு எவருக்கும் தங்கள்
வேலையை ஒப்படைக்க கூடாது.

(ii) நிர்வாக இயக்குனர் அல்லது மேலாளர்;
(iii) நிறுமத்தின் செயலாளர்;
(iv) முழு நேர இயக்குநர்;

இருப்பினும் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் இயக்குநர்கள்
பணிக்கு வேறு யாராவது ஒருவருக்கு ஓப்படைப்பு
செய்யலாம்.

(v) முதன்மைஃபிரதான நிதி அலுவலர்; மற்றும்
(vi) அத்தகைய
மற்ற
பரிந்துரைக்கப்படலாம்

இது நிறும சட்டம் அல்லது செயல் முறை ஆவணம்
அனுமதித்திருந்தால்.

அலுவலர்கள்

சிறப்பு
நிபுணத்துவத்தை
க�ோருகின்ற
சில
வேலைகளை இயக்குநர்கள் செய்ய இயலாவிட்டால்இ
அந்தப் பணிக்கான வேலைகளுக்கு ஒப்படைப்பு
வழங்கப்படலாம்.

27.02 ஒ ரு நி று ம த் தி ன் மு க் கி ய
அதிகாரம் உள்ள நபர்கள் (அ)
மு த ன்மை மே ல ா ண்மை ப்
பணியாளர்கள்

நிறுமச் சட்டம்இ 2013 பல புதிய கருத்துகளை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அவற்றில் ஒன்று. ஓரு நிறுமத்தில்
முக்கிய அதிகாரம் உள்ள நபர்கள்: (Key Managerial
Persons). இது நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் முழுநேர
இயக்குனரின் வழக்கமான தலைமைப் பண்புகளை
உள்ளடக்கியது
மட்டுமில்லாமல்
தலைமை
நிதி
அதிகாரிஇ தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும்
நிறுமத்தின் செயலாளர் ப�ோன்ற சில செயல்பாட்டுத்
நபர்களையும் உள்ளடக்கியது.

பின்வரும் நிறுமங்கள் முக்கிய அதிகாரம் உள்ள
நபர்களை நியமிக்கும் வேன்டும்:

27.03 இயக்குநர்கள் குழு:

கம்பனியின் ஆளும் குழு, நிறுமங்களின் சட்டத்தின்
கீழ் இணைக்கப்பட்டது. இது ஒரு ப�ொது வரையறுக்கப்பட்ட
நிறுமத்தின்
பங்குதாரர்களின்
கருத்துக்களை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும்,
க�ொள்கைகளை
நிறுவுவதன் மூலமும், இலக்கை அடைவதற்கு அவற்றை
நடைமுறைப்படுத்துவதன்
மூலமும்
நிர்வாகத்தை
நிர்வகிப்பதற்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிநபர்களின்
ஒரு குழு ஆகும். நிறுமத்தை சரியான வழியில் வழிநடத்த
பிரதான பிரச்சினைகள் மீது முடிவு எடுக்க அவர்கள்
அதிகாரமளித்தனர். ப�ொதுவில் வாரியம் அதிகாரம்
அளிக்கிறது
(i) க�ொள்கைகளை அமைக்கவும்,
(ii) இலக்குகளை மறுசீரமைத்தல்
(iii) நி
 ர்வாக இயக்குனர் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள்
செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்தல்.
(iv) ஒட்டும�ொத்த இயக்கம்
(v) சட்டங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

ஒரு நிறுமத்தின் முக்கிய அதிகாரம் உள்ள நபர்கள்
(அ) முதன்மை மேலாண்மைப் பணியாளர்கள்யார்?

(vi) பங்கு
ஆதாயம்/ஈவுத்தொகை
மற்றும் செலுத்துதல்

2013 ஆம் ஆண்டின் நிறும சட்டத்தின் பிரிவு 2 (51)
இல் முக்கிய மேலாண்மையில்இ நிறுமத்தின் முக்கிய
அதிகாரம் உள்ள நபர்கள்: என்பதறகான வரையறை
உள்ளது.

நிர்ணயித்தல்

(vii) கூடுதல் பங்குகளை வழங்குதல்.
ப�ொதுவாக வாரியம் நிறுமத்தின் பரந்த இலக்குகளை
நிர்வகிப்பதற்கு உதவுகிறது, நிர்வாகத்தை ஆதரிக்கிறது,
நிறுமத்தில் கிடைக்கும் ப�ோதுமான ஆதாரங்களை
மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறது.

2013 ஆம் ஆண்டின் நிறும சட்டத்தின் பிரிவு 2 (51)
இல் முக்கிய மேலாண்மையில்இ நிறுமத்தின் முக்கிய
அதிகாரம் உள்ள நபர்கள்: என்பதறகான வரையறை
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இயக்குனர்கள் குழுவில்அடங்கியுள்ள நபர்கள்:
அ) ப�ொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உகந்த கலவை:

ஆர்வத்தைக் காட்டுபவரும் முழுநேர இயக்குனர் ஆவார்

மேலாண்மை இயக்குனர்

இயக்குநர்கள் குழு குறைந்தபட்சம் 1 பெண்
இயக்குனருடன் கூடிய செயல்படும் நிர்வாக மற்றும்
செயல்நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குநர்கள் மற்றும் நிர்வாக
இயக்குநர் குழுவில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் கொஞ்சமும்
குறைவின்றி செயல்நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குநர்கள்
க�ொண்ட ஒருங்கிணைப்பாக இருக்க வேண்டும்

இயக்குனராக நிறுமத்தில் பணி புரியும் ஒருவர்
அதிகபட்சமான
அதிகாரங்களை
க�ொண்டவருமாக
கம்பெனியின் நிர்வாகத்தில் அதிக ஆர்வம் அதிகபட்சமான
சுதந்திரமும்
உடையவர்
கம்பெனியை
வழிநடத்துவதற்கும் இயக்குனர்களை கட்டுப்படுத்தும்
உரிமையும் இவருக்கு உண்டு

செயலாக்க இயக்குனர்

இவர் நிறுமத்தின் முதன்மை தலைமை அதிகாரி
என்ற ப�ொறுப்பை வகிக்கிறார் இவர் நிறுமத்தின்
ந�ோக்கநிலையை அடையும் ப�ொருட்டு தேவையான
அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்கும் ப�ொறுப்பை
வகிக்கிறார் மேலும் நிறும வெற்றிக்கு இவர் பங்கு
முக்கியமாகிறது இன்றைய உலகளாவிய வர்த்தகத்தில்
தலைவர் அல்லது தலைமை செயல் அலுவலர் அல்லது
மேலாண்மை இயக்குனர் அல்லது CEO என்ற
வார்த்தைகள் ஒரே ப�ொருள் தரக்கூடிய இணைச்
ச�ொற்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன

ஆ) செயல்நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குநர் தலைவராக
இருக்கும் ப�ோது :

செயலாக்கம் இல்லாத இயக்குனர்கள்

இதில் குறைந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு பங்கு
செயல்நிர்வாக இயக்குநர்கள் சுதந்திர இயக்குநர்களாக
இருக்க
வேண்டும்.
கம்பனிக்கு
வழக்கமான
செயல்நிர்வாக அல்லாத இயக்குநர் தலைவuhf இல்லாத
நிலையில்,
இயக்குநர்
குழு
உறுப்பினர்களில்
குறைந்தபட்சம் 50 சதவீதம் சுதந்திர இயக்குநர்களை
க�ொண்டு இருக்க வேண்டும்

இவர்கள் நிர்வாக வேளாண்மையில் அன்றாட
பணிகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் க�ொள்வது இல்லை
ஆனால் க�ொள்கை முடிவுகள் எடுக்கும் ப�ோதும்,
திட்டமிடல் செயல்கள் செய்யும் ப�ொழுதும் தங்களை
ஈடுபடுத்திக் க�ொள்கின்றனர். இது மட்டுமல்லாமல்
நிர்வாக இயக்குனர்களை மேற்பார்வையிடும் ப�ொறுப்பும்
பங்குதாரர்களின் நலனுக்காக செயல்படும் ப�ொறுப்பும்
இவர்களுக்கு உண்டு.

செயல்நிர்வாக
அல்லாத
இயக்குநர்
த�ோற்றுவிபாளாராக இருக்கும் ப�ோது அல்லது அவர்
த�ோற்றுவிபாளாருடன் த�ொடர்புடையவாக இருக்கும்
ப�ோது அல்லது இயக்குனர் குழுவிற்கு சமமான மட்டத்தில்
இடம்பெற்றிருக்கும் ப�ோது அல்லது இயக்குநர்கள் குழு
மட்டத்தில் ஒரு நிலை கீழே இடம்பெற்றிருக்கும் ப�ோது:

செயலாற்ற
இயக்குனருக்கும்
செயலாற்ற
இயக்குனருக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் 
செயலாக்க இயக்குனர்கள் முழுநேர இயக்குனர்
அல்லது மேலாண்மை இயக்குனர்கள் என்ற பெயரில்
பணியாற்றுகின்றார்கள்  ஆனால்
செயலாக்கமற்ற
இயக்குனர்கள்
முழுநேர
இயக்குனராகவும்
இருப்பதில்லை மேலாண்மை இயக்குனர்களாகவும்
இருப்பதில்லை.

இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்களில் குறைந்தபட்சம் 50
சதவீதம் சுதந்திர இயக்குநர்களை க�ொண்டு இருக்க
வேண்டும்

27.04 நிறுமச் சட்டம் 2013-ன்படி
இயக்குனர்களின் வகைகள்:

ஒரு
இயக்குனர்
நிறுமத்தின்
குழுவில்
நியமிக்கப்படுகிறார், அத்தகைய இயக்குநர்கள் நிறுமத்தின்
குறிக்கோளை அடைவதற்கு வித்தியாசமான அணுகுமுறை
க�ொண்டு இருக்க வேண்டும்.

1 இந்திய குடியுரிமை இயக்குனர்
2 சுதந்திர இயக்குனர்

அவர்களின் வித்தியாசமான அணுகுமுறையின் படி
நிறுமங்கள் சட்டம் 2013 அவர்களை கீழ் கண்டவாறு
வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.

3 சிறிய பங்குதாரர்களின் இயக்குனர்
4 பெயரளவுக்குனர்
5 பெண் இயக்குனர்

முழுநேர இயக்குனர்

6 கூடுதல் இயக்குனர்

நிறுமத்தின் இயக்குனராக பணிபுரியும் ஒருவர் தனது
வேலை நேரம் முழுவதையும் நிறுமத்தின் வளர்ச்சிக்காக
பயன்படுத்துவதும் மேலும் இதன் மூலமாக நிறுமத்திற்கு
வருமானம் ஏற்படும் வகையில் குறிப்பிடத்தக்க நேரடி

7 மாற்று இயக்குனர்
8 நிழல் இயக்குனர்

இந்திய குடியிருப்பு இயக்குனர்:
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இந்திய நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 149 (3) ன் படி ஒரு
நிறுமத்தின் இயக்குனர் கடந்த நாட்காட்டி ஆண்டில் ஒத்த
காலத்தில் குறைந்தது 182 நாட்கள் இந்தியாவில்
தங்கியிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு உள்ளவரையே
இந்திய குடியிருப்பு இயக்குனர் எனப்படுகிறார்

மேல் இருக்கும் ப�ொழுது

கூடுதல் இயக்குனர்கள்

நிறுமம் ஒரு தனிமனிதனை தேவைபட்டால் கூடுதல்
இயக்குனராக நியமித்துக் க�ொள்ளலாம்

மாற்று இயக்குனர்கள்

சுதந்திர இயக்குனர்

ஒரு இயக்குனர் இந்தியாவில் குறைந்தது மூன்று
மாதத்திற்கு மேல் இல்லையென்றால் அவருக்கு பதிலாக
கூடுதல் இயக்குனர்களை இயக்குனர் குழு நியமிக்கலாம்.
இவ்வாறு நியமிப்பதற்கு கம்பெனியின்  செயல்முறை
ஏட்டில் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
அல்லது ப�ொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு தீர்மானம் இயற்றி அதன்
வாயிலாக நியமிக்கலாம்

இந்திய நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 149 (6) ன் படி இவர்
ஒரு மாற்று இயக்குனராவார் கீழ்க்கண்ட நிறுமங்கள்
குறைந்த பட்சம் இரண்டு சுதந்திர இயக்குனர்களை
நியமிக்க வேண்டும் அல்லது க�ொண்டிருக்க வேண்டும்
அவை
1 செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் பத்து க�ோடிக்கு அல்லது
அதற்கு மேல் உள்ள ப�ொது நிறுமங்கள் 

இந்த
மாற்று
இயக்குனர்
உண்மையான
இயக்குனருக்கு
முகவராக
அல்லது
பதிலாக
கருதப்படமாட்டார்

2 ஒரு ப�ொது நிறும விற்பனையின் அளவு 100 க�ோடி
அல்லது அதற்கு க�ொண்டிருந்தாள் மேலும்
3 ஒரு ப�ொது நிறுமத்தின் க�ொடு பட வேண்டிய
ம�ொத்த கடன்கள், கடன் பத்திரம், பைப்புகளில் மதிப்பு 50
க�ோடி அல்லது அதற்கு மேல் இருப்பின்

நிழல் இயக்குனர்

இயக்குனர் குழுவில் இடம் பெறாத ஒருவர் ஆனால்
நிறுமத்தை வழி நடத்த அதிகாரம் உள்ளவர் நிழல்
இயக்குனர் எனப்படுவார் பிற்காலத்தில் அவர்கள்
விருப்பப்பட்டால் இயக்குனராக நியமிக்கப்படலாம்

சிறு பங்குதாரர்களின் இயக்குனர்

ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுமம் ஒரு இயக்குனரை
இவர்கள் சார்பாக நியமிக்கலாம் அவ்வாறு நியமனம்
செய்ய குறைந்தபட்சம் 1,000 அல்லது பத்தில் ஒரு பங்கு
பங்குதாரர்களுக்கு இது த�ொடர்பான எழுத்து மூலமான
அறிவிப்பு செய்தியை வழங்கி இருக்க வேண்டும்

27.05 இயக்குனர்களின் எண்ணிக்கை
நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 149 (1) ஒவ்வொரு நிறுமமும்
குறைந்தபட்சமாக மூன்று இயக்குனர்களையும் தனிக்
நிறுமநிலையில் இரண்டு இயக்குனர்களையும் மற்றும்
ஒரு நபர் நிறும நிலையில் ஒரு இயக்குனரை
க�ொண்டிருக்க வேண்டும் என கூறுகிறது

பெயரளவு இயக்குனர்

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தின்கீழ்நிதி
நிறுமங்கள் நலன் கருதிஅல்லது ஏதாவது ஒரு
ஒப்பந்தத்தின் படிய�ோ அல்லது மத்திய அரசின்
வழிகாட்டுதலின் படியும் நியமிக்கலாம்.

இயக்குனர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை
ஒரு நிறுமம் அதிகபட்சமாக 15 இயக்குனர்களை
நியமனம் செய்து க�ொள்ளலாம். ஒரு நிறுமம் ப�ொதுக்
கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி 15 இயக்குனர்களுக்கு
மேற்பட்ட இயக்குனர்களை நியமித்துக் க�ொள்ளலாம்.
இதற்கு மத்திய அரசின் அனுமதி தேவைப்படாது.

மேற்கண்டவற்றிலிருந்து அறிய வருவது
1. அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி நிறுமங்கள் ஒப்பந்தத்தின்
அடிப்படையில் நியமிக்கலாம்
2. மத்திய அரசு அல்லது இணையான நபர்களhy;
நியமிக்கலாம்

கம்பெனி சட்டம் 2013 த�ொடங்குவதற்கு முன்பாக
உள்ள கம்பெனிகள் இத்தேவையை நிறைவேற்ற
ஓராண்டு காலம் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.

3 அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட நபர்கள் நிறுமத்தின்
நலனை பாதுகாக்கும் ப�ொருட்டு செயல்பட
வேண்டும்

27.06 இயக்குனர் நிலை:

பெண் இயக்குனர்:

நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 165 இன் படி ஒரு நபர்
அதிகபட்சமாக 20 நிறுமத்திள் இயக்குனர் நிலை ப�ொற்று
இயங்கலாம், ஆயினும் ப�ொது கம்பெனி ஒன்றின் துணை
கம்பெனியாக உள்ள ப�ொது கம்பெனிகள் அல்லது தனி
கம்பெனிகளின்
இயக்குனர்களை
10
ஆக
வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் கம்பெனி ஒன்றின்
உறுப்பினர்கள் மேலே தந்துள்ள எல்லையை சிறப்பு
தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றி வரையறை செய்து
க�ொள்ளலாம்.
ஆனால்
20
கம்பெனிகளில்
இயக்குனர்களை எந்த எல்லைக்கு செயலற்ற நிறும

பிரிவு 149 (1) (a) படி ஒரு இயக்குனர் குழுவில் குறைந்த
பட்சம் ஒரு பெண் உறுப்பினர் இருக்க வேண்டும்
கீழ்க்கண்ட நிறுமங்கள் குறைந்த பட்சம் ஒரு பெண்
ஏற்கனவே க�ொண்டிருத்தல் வேண்டும் அவை:
1 அனைத்து பட்டியலிடப்பட்ட ப�ொது நிறுமங்கள் 
2 எந்த நிறுமத்தின் செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் 100
க�ோடி அல்லது அதற்கும் மேல் அல்லது
ஆ) விற்பனையின் அளவு 300 க�ோடி அல்லது அதற்கு
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இயக்குனர் நிலை சேர்த்துக் க�ொள்ளப்பட மாட்டாது.

நிறுமத்தின் சார்பில் ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடும்பொழுது
இயக்குனர்கள்
கம்பெனியின்
முகவராக
செயல்படுகிறார்கள்.
இவ்வித
ஒப்பந்தங்களில்
இயக்குனர்களுக்கு தனிப்பட்ட ப�ொறுப்பு ஏதும் கிடையாது.
நிறுமத்தின் அமைப்பு சாசனம் அளித்துள்ள அதிகார
வரம்புக்குள் செயல்படுகின்றனர்.

இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னர்
முறையே 20 அல்லது பத்து நிறுமங்களில் இயக்குனராக
உள்ள எவரேனும் இச்சட்டம் த�ொடக்கத்திலிருந்து
ஓராண்டு காலத்திற்குள் எந்த கம்பெனியின் த�ொடர்ந்து
பணியாற்ற விருப்பமாக உள்ளார்இ எதிலிருந்து விலகி
உள்ளார் என்பதை தேர்ந்தெடுத்து அதனை உரிய
நிறுமத்திற்கும் உரிய பதிவாளருக்கும் அறிவித்துவிட
வேண்டும். 	மேற்கூறிய கருத்துக்களை மீற ஒரு
நபர் இயக்குனராக நிறுமத்தை பதவி ஏற்கிறார் ஏனில்
அவர் குற்றம் த�ொடரும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் `பாய்
5இ000 -க்கு குறையாத ஆனால் 25 ஆயிரம் வரை
அபராதத்திற்கு உள்ளார்.

இயக்குனர்கள் முகவராக கருதப்படுகிறார்கள் தவிர
ஆனால் அவர்கள் நிறுமத்தின் முழுநேர முகவரகள்
அல்ல ஏனெனில் இயக்குனர்கள் பங்குதாரர்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்
ஆனால்
முகவர்கள்
முதல்வரால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

உதாரணம் 2
உதாரணம் ஒன்றில் ச�ொல்லப்பட்ட நிறுமத்தில்
இயக்குனர் தன்னுடைய கவனம் குறைபாட்டின்
காரணமாக அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய
விற்பனை வரியை செலுத்த தவறிவிட்டார்.
இந்நிலையில் அரசு அவர் மீது வரியை வசூல்
செய்ய வழக்கு த�ொடங்குகிறது, என்றால் இதற்கு
அந்த இயக்குனர் தனி ப�ொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்
ஏனெனில், இது அவரின் ப�ொறுப்பற்ற செயலால்
அல்லது கவனக்குறைவால் நிகழ்ந்தது ஆகும்

இயக்குனர்களின் சட்டபூர்வ நிலைமை 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் சில சமயங்களில்
நிறுமத்தின் முகவர்களாகவும், சில சந்தர்ப்பங்களில்
நிறுமத்தின் பங்குதாரர்களாகவும், சில சந்தர்ப்பங்களில்
நிர்வாக
ப�ொறுப்பாண்மையர்களாகவும்,
சில
சந்தர்ப்பங்களில்
அலுவலர்களாகவும்,
அல்லது
அதிகாரங்களாகவும் கருதவேண்டியுள்ளது.
எனவே இயக்குனர்களின் நிலையைப் பற்றி
பல்வேறு தலைப்புகளில் கீழ்க்கண்டவாறு தனித்தனியாக
கூறப்பட்டுள்ளது

மேலாளர்கள் பங்குதாரர்களாக இயக்குனர்கள்

இயக்குனர்கள் முகவர்களாக:

நிறுமமேலாண்மை
பன்முக
நிர்வாகிகளின்
கைகளில்
உள்ளது.
எனவே,
இயக்குநர்கள்
பங்குதாரர்களை
நிர்வகிப்பவர்கள்
மற்றும்
பங்குதாரர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள்
பங்குதாரர்களுக்கு கூட்டளிகள் ப�ோன்றவர்கள்.

நிறுமத்திற்கு என தனியாக உருவம் எதுவும்
கிடையாது அது இயக்குனர்கள் மூலமே இயங்க இயலும்
எனவே கம்பெனிக்கும் இயக்குனருக்கும் உள்ள உறவு
முதல்வருக்கும் அவருக்கும் உள்ள உறவு ப�ோன்றது
என்று கூறுவதில் தவறு இல்லை.

இருப்பினும்,
இயக்குநர்கள்
அல்லது
வெளியீட்டாளர்களுக்கு கணிசமான அதிகாரங்கள்
ஒப்படைக்கப்படலாம், அத்தகைய நபர் இயக்குநர்களின்
குழுமத்தின் மேற்பார்வை, கட்டுப்பாடு மற்றும் வழி யில்
செயல்பட வேண்டும். எனவே, ஒரு கூட்டாண்மை
நிறுமம் ப�ோலல்லாமல், ஒரு நிர்வாக இயக்குனராக
எந்தவ�ொரு அதிகாரத்தையும் வழங்க முடியாது.

உதாரணமாக 1
ஓலுணு என்ற சென்னையை அடிப்படையாகக்
க�ொண்ட ஒரு தனி வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம்
ய�ோகி
மற்றும்
ல�ோகு
என்ற
இரண்டு
இயக்குனர்களை க�ொண்டிருக்கிறது. அந்நிறுமம்
தனது வியாபாரத்தை கர்நாடகா மாநிலத்தில்
துவங்க திட்டமிட்டு அதற்காக அலுவலக கட்டடம்
அமைப்பதற்கு ய�ோகி என்பவர் கர்நாடகா சென்று
நிலத்தை
வாங்கினார்
அல்லது
வீட்டை
வாங்கினார். வீடு வாங்கியது அல்லது நிலத்தை
வாங்கியது ய�ோகி என்றாலும் அது நிறுமத்திற்கு
ச�ொந்தமானது எனவே ய�ோகி என்பவர் முகவராக
நிறுமத்திற்காக செயல்பட்டுள்ளார்.

இயக்குனர்கள் ப�ொறுப்பாண்மையர்:

இயக்குனர்கள்
நிறுமத்தின்
ப�ொறுப்பாண்மையர்களாகக், கருதுவதும் ஒருவகையில்
ப�ொருத்தமானதாகும். நிறுமத்தின் பணம் முதலான
ச�ொத்துக்களை அவர்கள் ஒரு ப�ொறுப்பாண்மையர்
நிலையிலிருந்து கையாள வேண்டும். அவற்றை நிறும
நலன்களுக்காகவே பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும்
இயக்குனர்கள் கம்பெனியின் ப�ொறுப்பாண்மையர் தவிர
தனிப்பட்ட
முறையில்
உறுப்பினர்களின்
ப�ொறுப்பாண்மையர்களுக்கு
விதிக்கப்பட்ட
பல
சட்டவிதிகள்
இவர்களைப்
ப�ொறுத்தவரையில்
ப�ொருந்தாது.
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ப�ொது நிறுமத்தில் ஒரு தனியார் நிறும துணை
நிறுமமாகயிருக்கும் ப�ோது ம�ொத்த இயக்குநர்களின்
மூன்றில்
இரண்டு
பங்கு,
பங்குதாரர்கள்
நியமிக்கப்படுகின்றனர், மீதமுள்ள மூன்றில் ஒரு பங்கு
நியமனம்,செயல் முறை விதிகள் படி இல்லையெனில்
பங்குதாரர்கள் மீதமுள்ள மூன்றில் ஒரு பங்கை நியமிக்க
வேண்டும்.

உதாரணம் 3:

ஈஸ்வர் கம்பெனியின் இரண்டு இயக்குநர்கள்
தீபா மற்றும் மணி. இயக்குனர்கள் 1இ000
பங்குகளை ப�ொது மக்களுக்கு வழங்குகிறார்கள்இ
பங்குதாரர்களிடம் இருந்து ஒரு பங்குக்கு `100
வீதம் பங்கு விண்ணப்பஇ பங்கு ஒதுக்கீடு மற்றும்
பங்கு முதல் அழைப்பு பணம் பெற்றனர். அவர்கள்
எடுத்துக் க�ொண்ட ஒவ்வொரு பங்குகளுக்கும்
`100 செலுத்தவில்லை. இது நம்பகத்தன்மையை
மீறுவதாகும்இ எனவே அவர்கள் பங்குகளுக்கு
100 `பாய் செலுத்த வேண்டும்.

ஒரு தனியார் நிறுமத்தில், இது ஒரு ப�ொது நிறுமத்தின்
ஒரு துணை நிறுமமாக இல்;லாத ப�ோது எந்தவ�ொரு
அல்லது அனைத்து இயக்குநர்களையும் நியமிக்கும்
விதத்தை செயல் முறை விதிகள் படி நியமிக்க வேண்டும்.
செயல் முறை விதிகளpy; எந்த வழிகாட்டுதல்களும்
இல்லாத ப�ோது இயக்குநர்கள் பங்குதாரர்களால்
நியமிக்கப்பட வேண்டும்.
எந்தவ�ொரு நிறுமம் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவத்தின்
க�ொள்கையை பின்பற்ற விரும்பினால் நிறுமங்களின்
சட்டத்தின் படி மூன்றில் இரண்டு பங்கு இயக்குநர்களை
நியமிக்கும் ப�ொருட்டு நிறுமங்கள் சட்டம் அனுமதிக்கிறது.

இயக்குனர் பணியாளர்களாக

இயக்குநர்கள்
தங்கள்
நன்மைக்காகவும்
பங்குதாரர்களின்
நலனுக்காகவும்
நிறுமத்தை
நிர்வகிக்கும் நிபுணர்களாக உள்ளனர். இருப்பினும், ஒரு
இயக்குனர் ஒரு தனி ஒப்பந்தத்தில் பணிபுரியும் அதே
நிறுமத்தில் பணிபுரிந்தால், பின்னர் இயக்குனருடன்
கூடுதலாக, அவர் நிறுமத்தின் ஊழியர் அல்லது
பணியாளராகவும்
கருதப்படுகிறார்.
எளிமையான
முறையில்,
நிறுமத்தின்
முழுநேர
ஊழியராக
இயக்குநராக
நியமிக்கப்பட்ட
பிறகு
குறிப்பிட்ட
இயக்குநர்கள் ஊழியர் இயக்குனர் அல்லது முழு நேர
இயக்குனராக கருதப்படுவர்.

அடக்குமுறை அல்லது தவறான நிர்வாகத்தின்
காரணமாக மூன்றாம் தரப்பினரால் அல்லது மத்திய
அரசாங்கத்தால்
நியமனம்
இயக்குனர்கள்
நியமிக்கப்படலாம்.

27.07 இயக்குநர்கள்
நியமனம்
த�ொடர்பான ப�ொது விதிகள்:

உதாரணம் 4:

1. நிறுமம்,
சட்டத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால்,
ஒவ்வொரு இயக்குனரும் ப�ொது கூட்டத்தில்
நியமிக்கப்படுவார்கள்.

குணாலன் ஒரு நிறுமத்தின் இயக்குநராகவும்,
நிறுமத்தின்
மேலாளராக
செயல்படுவதற்கு
கூடுதலான
கட்டணத்தையும்
எடுத்துள்ளார்.
ஆனால் மேலாளராக சேவை செய்வதன் மூலம்
அவர் ஒரு ஊதியம் பெறுவதற்கு உரிமையுண்டு.
எனவே அவர் ஒரு இயக்குநராகவும், நிறுமத்தின்
ஒரு பணியாளராகவும் இருக்கிறார்.

2. நிறுமத்தின்
இயக்குநரை
நியமிப்பதற்கான
இயக்குநர் அடையாள எண் கட்டாயமாகும்.
3. ஒரு
இயக்குனராக
நியமிக்கப்படுவதற்கு
முன்மொழிந்த
ஒவ்வொரு
நபரும்
அவரது
இயக்குநர் அடையாள எண் மற்றும் ஒரு சட்டத்தின்
கீழ் ஒரு இயக்குனராவதற்கு தகுதியற்றவர் என்று
அறிவிக்க வேண்டும்.

இயக்குனர்கள் நிறுமத்தின் அதிகாரிகள்:

4. ஒரு இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நபர்
அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னர் நேரடியாக
அலுவலகத்தை நடத்த தனது ஒப்புதலை வழங்க
வேண்டும். அதாவது அந் நிறுமத்தின் இயக்குனராக
செயல்பட ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும்.

"அதிகாரி" வார்த்தை இயக்குநர்கள், மேலாளர்
அல்லது முக்கிய அதிகாரம் உள்ள நபர்கள் முதன்மை
மேலாண்மைப் பணியாளர்கள் அல்லது யாருடைய
வழிகாட்டுதல் திசைகளில் அல்லது அறிவுறுத்தல்கள்
இயக்குநர்கள் குழு அல்லது இயக்குனர்களில் ஏதேனும்
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் செயல்பட
அல்லது
பழக்கப்படுத்தப்படுகின்றனர்
என்பதை
ப�ொருத்தது. எனவே இயக்குனர் ஒரு நிறுமத்தின்
அதிகாரிகளாகக் கருதப்படுவர். சில நேரங்களில்,
அவர்கள் சட்டத்தின் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக
கடைப்பிடிக்காதப�ோது, நிறுமங்கள் சட்டத்தின் கீழ்,
தண்டனையினால் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

5. இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்
இயக்குநர்களால் கைய�ொப்பமிடப்பட்ட ஒப்புதலுடன்
தேவையான கட்டணத்தை செலுத்தி நிர்வாக
இயக்குநர்கள் மற்றும் முக்கிய மேலாண்மை
பணியாளர்கள் பற்றிய விவரங்களை நிறுமத்தின்
பதிவாளருக்கு உரிய படிவத்தில் பதிவு செய்ய
வ�ோண்டும்
5. அனைத்து இயக்குனர்களுக்கும் ஓய்வு ப�ொருதல்
த�ொடர்பான விவகாரங்கள் செயல் முறை விதிகளில்

இயக்குனர்கள் நியமனம் நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 152:
ப�ொதுவாக, ஒரு ப�ொது நிறுமத்தில் அல்லது ஒரு
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இயக்குனர்களின்
நியமனம்
வாக்களிக்கவேண்டும் பிரிவு 162 (1)

கூறபட்படி
வழங்கலாம்.
இல்லையென்றால்
சட்டப்படி அது முடிவு செய்யப்படும்.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களை
இயக்குனர்களாக நியமனம் செய்வதற்கு என தனிய�ொரு
தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட முடியாது. இது த�ொடர்பான
ஒரு
முன்மொழிவை
முதலில்
கூட்டத்தில்
க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும் அது எந்தவிதமான எதிரான
வாக்கெடுப்பும் பெற்றிருக்கக்கூடாது, அதுவரை ஒவ்வொரு
நபருக்குமான தீர்மானம் தனித்தனியே நிறைவேற்றப்பட
வேண்டும்.

முதல் இயக்குனர்

"முதல் இயக்குனர்கள்" நிருவனம் கூட்டுருவாக்கம்
செய்யப்பட்ட தேதி முதல் அலுவலகத்தை இயக்குபவர்கள்.
முதல் இயக்குநர் பெயர் வழக்கமாக நிறும செயல் முறை
ஏட்டில் குறிப்பிடபட்டிருக்கும அல்லது இயக்குனர்கள்
நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஒரு நபர் நிறுமத்தின் வழக்கில்இ ஒரு உறுப்பினராக
இருப்பவர்இ 152 வது பிரிவின் விதிமுறைகளுக்கு
இணங்கஇ இயக்குநர் (கள்) உறுப்பினரால் நியமிக்கப்ப
டும் வரை அதன் முதல் இயக்குனராக கருதப்படுவார்.

மேலே
கூறப்பட்ட
விதிமுறைக்கு
முரணாக
எடுக்கப்பட்ட தீர்மானமானது முன்மொழி ப�ோது எந்த
ஆட்சேபனை எடுக்கப்பட்டதா இல்லையா என்ற கருத்து
செல்லாததாக அமையும். ஒரு நபரை நியமனத்திற்கு
அங்கீகரிப்பதற்கான
அல்லது
இயக்குனராக
நியமிப்பதற்கான
பிரேரணை
(motion)
அவரது
நியமனத்திற்கு தீர்மானமாக கருதப்படும்.

கூடுதல் இயக்குநரின் நியமனம்- பிரிவு 161 (1)
இயக்குநர்கள் குழுஇ நிறுமத்தின் செயல் முறை
விதிகளில் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டால்இ கூடுதல்
இயக்குநர்களை நியமிக்கலாம். அத்தகைய கூடுதல்
இயக்குநர்கள்

இயக்குனர்களின் நியமனத்திற்கு என விகிதாச்சார முன்
வைப்பு பிரிவு 163

(i) அடுத்த வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தின் தேதி
அல்லது
(ii) ஆண்டு ப�ொதுக் கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்ba
கடைசி தேதி வரை

நிறுமம் ஒன்றின் செயல்முறை விதிகள் ஆனது
அந்நிறுமத்தின்
ம�ொத்த
இயக்குனர்களின்
எண்ணிக்கையில்
மூன்றில்
இரண்டு
பங்கு
குறையாதவர்களின்
நியமனமானது
விகிதாச்சார
முன்வைப்பின் மூலம் செய்யப்பட வகை செய்யலாம்.
இன் நியமனமானது மாற்றத்தக்க ஒரு வாக்கு அல்லது
கூட்டு வாக்குகளின் ஒரு முறை அல்லது மறுபடி
செய்யப்படலாம்.
அத்தகைய
நியமனங்கள்
மூன்றாண்டுக்கு ஒருமுறை செய்யப்படலாம் மற்றும்
அவ்வாறு இயக்குனர்களது காலியிடம் பிரிவு 161 (4) இன்
ஷரத்துகளின்படி நிரப்பப்படலாம்

இதில் எது எது முன்னால் வருகிறத�ோ அந்த நாள்
வதை பதவியில் இருக்கிறார்கள். ஒரு ப�ொது கூட்டத்தில்
ஒரு இயக்குனராக நியமிக்கப்படாத ஒரு நபர் கூடுதல்
இயக்குநராக நியமிக்கப்பட முடியாது.
பெயர் முன்மொழிவதன்
நியமனம் பிரிவு 161 (3)

மூலம்

தனியாக

இயக்குனர்களின்

இப்புதிய பிரிவு இப்பொழுது முன்மொழியப்பட்ட
இயக்குனர்களது நியமனத்திற்கு வகை செய்துள்ளது.
கம்பெனி
ஒன்றின்
செயல்முறை
விதிகளில்
க�ொடுக்கப்பட்டிருப்பின், அவையானது ஏதேனும் நிறுமம்
அப்போதைக்கு அமுலில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தின்
பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டு அல்லது ஏதேனும் உடன்படிக்கை
அல்லது அரசு கம்பெனி ஒன்றில் அதற்கு உள்ள
பங்குடமையின் வழியில் மத்திய அரசு அல்லது மாநில
அரசு முன்மொழியும் ஒரு நபரை ஒரு இயக்குனராக
நியமனம் செய்யலாம்

ஓய்வுபெற்ற
இயக்குநர்களைத்
தவிர
இயக்குநர்களுக்கான உரிமை - பிரிவு 160

வேறு

ஓய்வுபெற்ற இயக்குனரால்லாத ஒரு நபர் ஒரு
இயக்குனரின் அலுவலகத்திற்கு எந்த ப�ொது கூட்டத்திலும்
நியமிக்கப்பட தகுதியுடையவர், அவர் அல்லது அவரை
இயக்குனராக
முன்மொழிவதற்கு
விரும்பும்
சில
உறுப்பினர்கள் ப�ொது கூட்டத்திற்கு பதினைந்து
நாட்களுக்கு முன்னர் நிறுமத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட
அலுவலகத்தில், அவரின் கைய�ொப்பமிட்ட அவருடைய
வேட்பு மனுவை ஒரு இயக்குநராகவ�ோ அல்லது ஒரு
கடிதத்தில் ஒரு வேட்பாளராக முன்வைக்க உறுப்பினரின்
வேண்டுக�ோளுடன் ஒரு லட்ச `பாய் அல்லது
பரிந்துரைக்கப்பட த�ொகை வைப்பு செய்ய வேண்டும்.
தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் ப�ோது
இயக்குனராக முன்மொழிவு செய்யப்பட்டவர் ம�ொத்த
வாக்குகளின் எண்ணிக்கையிள் 25 சதவீதத்திற்கு
அதிகமாக பெற்றிருத்தல் வேண்டும், அப்போதுதான் அவர்
இயக்குனராக தேர்வு செய்யப்படுவார். மேலும் வைப்புத்
த�ொகையாக செலுத்திய த�ொகை செலுத்தியவருக்கு
திரும்ப செலுத்தப்படும்.

தற்காலிகமாக ஏற்பட்ட காலி இடத்தில் இயக்குனர்களை
நியமித்தல் பிரிவு 161 (4)
ப�ொதுக்கூட்டத்தில் பங்குதாரர்களால் நியமிக்கப்பட்ட
ஒரு இயக்குனர் பதவியை ராஜினாமா செய்தால�ோ
அல்லது இறந்தால�ோ ஏற்பட்ட காலியிடத்தை அவரது
பதவிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பு காலி இடத்தில்
இயக்குனர் ஒருவரை இயக்குனர் அவை நியமிக்கலாம்
அவ்வாறு நியமிக்கப்படும் நபர் எந்த இயக்குனரது
இடத்தில் அவர் நியமிக்கப்பட்டார�ோ அவரது பதவி காலம்
முடியும் வரை பதவி வகிப்பார்
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27.08 இயக்குனர் தகுதிகள்

நிதி அறிக்கைகள் அல்லது ஆண்டு அறிக்கைகளை
தாக்கல் செய்யாததன் பின்விளைவு த�ொடர்பாக பிரிவு 164
(2) ஒரு கூடுதல் தகுதியின்மையை தந்துள்ளது.

நிறுமம் கம்பெனி செயல்முறை விதிகளுக்கு
வெளிகளில்
கூடிய
உள்ளவாறு
தேவையான
தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். ப�ொதுவாக ஒரு
இயக்குனர், நிதி, சட்டம், மேலாண்மை, விற்பனை,
சந்தைப்படுத்தல், நிர்வாகம், ஆராய்ச்சி, பெருநிறும
ஆளுமை,
த�ொழில்நுட்ப
செயல்பாடுகள்
அல்லது
நிறுமத்தின் வணிக த�ொடர்பான பிற துறைகளில் ஒன்று
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துறைகளில் ப�ொருத்தமான
திறன்கள், அனுபவம் மற்றும் அறிவைக் க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்.

1. கம்பெனி ஒன்றின் இயக்குனராக உள்ள ஏதேனும்
ஒரு நபர் த�ொடர்ந்து 1999 ஆம் ஆண்டின் மூன்று நிதி
ஆண்டுகளுக்கு
நிதி
அறிக்கையையும்,
ஆண்டு
அறிக்கையையும் தாக்கல் செய்ய தறுவம் நிலையில்
அல்லது
2. கடன் பத்திரம் வைப்புகள் அல்லது அதன் மீதான
வட்டி ப�ோன்றவற்றை தவணை நாட்களுக்குள் செலுத்த
தவறினால் அல்லது கடன் பணத்தை தவணை தேதிக்கு
முன்னர் திரும்ப செலுத்த தவறும் பட்சத்தில் அல்லது
த�ொடர்ந்து ஓராண்டுகளாக அல்லது அதற்கு மேலாக
பங்கயம் செலுத்த தறுவம் நிலையில்

ஒரு இயக்குனர் சரியான மனநிலை உடைய நபர்
இருக்க வேண்டும்.
ஒரு இயக்குநர் கம்பெனி செயல் முறை புத்தகதில்
குறிப்பிட்டுள்ள தகுதி பங்குகள் வைத்திருக்கக வேண்டும்.

கடன்
பத்திரம்/
வைப்பு/
பங்கு
ஆதாயம்
ப�ோன்றவற்றை தரத் தவறும் நிலையில் ப�ொது
கம்பெனியின் இயக்குனராக நியமனம் செய்ய மற்றும்
அதே கம்பெனியில் மறு நியமனம் செய்ய அவர் ஐந்து
ஆண்டு காலத்திற்கு தகுதியற்றவராகிறார்.

ஒரு இயக்குனர் தனிநபராக இருத்தல் வேண்டும்
நல்ல நிதிநிலை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்
நீதிமன்றத்தால் எந்தவிதமான குற்றத்திற்காகவும்
குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டாமல்/ தண்டிக்கப்படாமல்
இருத்தல் வேண்டும்

27.10 இயக்குனர் அகற்றுதல்:

நிறுமத்தின் இயக்குனர், அவருடைய பணி காலம்
முடிவடைவதற்கு முன்னர், அவரது அலுவலகத்திலிருந்து
நீக்கப்படலாம்

27.09 இயக்குனராக தகுதியற்றவர்கள்
கம்பெனி
கம்பெனியின்
பின்வருமாறு

சட்டத்தின் 164
இயக்குனராக

ஆம் பிரிவின்படி
தகுதியற்றவர்கள்

1. பங்குதாரர்கள்
2. மத்திய அரசு
3. நிறும/ கம்பெனி சட்ட வாரியம்

1.பித்தநிலை பிடித்தவர் என தகுதி வாய்ந்த அதிகார
நீதிமன்ற கண்டுபிடிப்பு மற்றும் அமலில் உள்ள ப�ோது
2. திவாலானவர்
அறிவிக்கப்பட்டவர்

என

ஒரு இயக்குனர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து
பின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஏதேனும் ஒரு வழியில்
நீக்கப்படலாம்:

நீதிமன்றத்தில்

1. பங்குதாரர்களால் நீக்கம் - பிரிவு (169)

3.திவாலானவர்
என
அறிவிக்கக்
க�ோரி
நீதிமன்றத்தில்
விண்ணப்பித்துள்ள,
அவரது
விண்ணப்பம் நிலுவையில் உள்ளது ப�ோது

ஒரு நிறுமம் (ப�ொது அல்லது தனியார்) ஒரு சிறப்பு
அறிவிப்பை வழங்குவதன் மூலம், ஒரு சாதாரண
தீர்மானத்தை
நிறைவேற்றுவதன்
மூலம்,
ஒரு
இயக்குனரை பதவியில் இருந்து காலாவதியாகும்
முன்பாக நீக்கலாம். தவறான நிர்வாகம், நம்பிக்கை
இழப்பு, தவறாகச் செயல்படுதல் அல்லது இயக்குனரின்
பகுதியிலுள்ள மற்ற தவறான நடத்தை ஆகியவற்றின்
ஆதாரம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இயக்குனர்
பின்பற்றிய க�ொள்கைகள் ப�ொருத்தமானதல்ல என்று
பங்குதாரர்கள் கருதினால், அவர் நீக்கப்படலாம். ப�ொது
கூட்டத்தில்
ஒரு
சாதாரண
தீர்மானத்தை
நிறைவேற்றுவதன் மூலம் பங்குதாரர்கள் அவ்வாறு
செய்ய முடியும்.

4.நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு
ஆறு மாத காலத்திற்கு குறையாமல் சிறைதண்டனை
பெற்று இருப்பவர்கள் (எனினும் தண்டனை காலம்
முடிந்து 5 ஆண்டுகள் கழித்து பிறகு அவரை
இயக்குனராக
நியமித்ததை
சட்டம்
ஏற்றுக்
க�ொள்கிறது)
5.அழைப்பு பணம் செலுத்தாமல் இருப்பவர்கள்
6. நீதிமன்றம்
அல்லது
தகுதியற்றவர்கள்
என
அறிவிக்கப்பட்டவர்கள்

திருப்பாயத்தால்
தீர்மானிக்கப்பட்டு

7. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் சமயம் பிரிவு
188
இன்
கீழ்
த�ொடர்புடைய
நபருடன்
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் ப�ோது குற்றம் புரிந்தவர்
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள்

2) மத்திய அரசால் அகற்றப்படுதல்

நிறும/கம்பெனி சட்ட வாரியதின் பரிந்துரையின்
பேரில் நிர்வாக அதிகாரிகளை அலுவலகத்தில் இருந்து
அகற்ற மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

8. இயக்குனர் அடையாள எண்ணை பெறாதவர்
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மத்திய அரசு எந்த நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு எதிராக
நிறும/கம்பெனி சட்ட வாரியத்திற்கு பரிந்துரைக்கும்
அதிகாரம் உள்ளது. மத்திய அரசின் கருத்துப்படி
பரிந்துரைக்கும் சூழ்நிலைகள்:

197 ன் விதிமுறைகளுக்கு
வழங்கப்படுவார்கள்.

இணங்க,

ஊதியம்

வரையறை மற்றும் நிருவாகத்திற்குரிய நபர்கள்
ஊதியம் என்ற வார்த்தையில் அடங்கியுள்ளவை:

(i)	ஒரு
நிறுமத்தின்
விவகாரங்களுக்கான
நடத்தை மற்றும் மேலாண்மையில் சம்பந்தப்பட்ட
ஒரு நபர் சட்டத்தின் கீழ் தனது கடமைகளையும்
ப�ொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றுவதில் ம�ோசடி,
தவறாகச்
செயல்படும்தன்மை,
த�ொடர்ந்து
கவனமின்மை, நம்பிக்கை இழப்பு சம்பந்தப்பட்ட
குற்றவாளி / குற்றங்களில் தொடர்புடைய
குற்றவாளி. அல்லது

பிரிவு 196 ன் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு
மேலாண்மைப் ஊதியம் செலுத்தப்படுகின்றது. ஊதியம்
என்ற வார்த்தையில் பணம�ோ அல்லது அதற்கும்
சமமானதாகவ�ோ அல்லது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட
சேவைகளுக்குகன செலவினங்களும் அடங்கும்.
1. இலவச வாடகை - அல்லது வாடகை சலுகையின்
மதிப்பு
2. விலையில்லா அல்லது சலுகைக் கட்டணத்தில்
வழங்கப்படும் வேறு எந்த ப�ொருட்களின் மதிப்பு.

(ii)	ஒரு நிறுமத்தின் வியாபாரமானது, சிறந்த
வணிகக் க�ொள்கை அல்லது விவேகமான
வர்த்தக நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப, அத்தகைய
நபரால்
நடத்தப்பட
அல்லது
நிர்வகிக்கபடவில்லை; அல்லது

3. இலவசமாக ஊழியருக்கு நிறுமத்தால் அல்லது
முன் பணி செய்த நிறுமத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட/
வழங்கப்பட்ட/ மாற்றப்பட்ட, பணியாளர் அல்லது
உழைப்பு பங்குகளின் (sweat equity shares) மதிப்பு.

(iii)	ஒரு
நபரால்
நடத்தப்படுவதால்
அல்லது
நிர்வகிக்கப்படுவதால் நிறுமத்தில் ஏற்படடும்
கடுமையான வியாபார பாதிப்பு அல்லது
வர்த்தகம், த�ொழில் அல்லது வியாபாரத்தின்
கொள்கை சேதம் ஏற்படுதல் சம்பந்தப்பட்டிருத்தல்
அல்லது

4. ஒரு லட்சம் `பாய்க்கு மேலதிகமாக ஒரு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பணியமர்த்தல்
நிதிக்கு
நிறுமத்தால் வழங்கப்பட்ட பங்களிப்பு.
5. பரிந்துரைக்கப்பட சில துணைப்பயன்கள் அல்லது
மற்ற நன்மைகளின் மதிப்பு
6. அனைத்து இயக்குனர்களின் ஊதியத்தின் ஒரு
பகுதியாக பங்கு விருப்ப த்தின் மதிப்பு இருக்கும்.
பங்கு விருப்பத்தை பெற சுயாதீன இயக்குனர்க்கு
உரிமை இல்லை.

(iv)	நிறுமம், அதன் வணிகர்கள், கடனாளிகள்,
உறுப்பினர்கள் அல்லது வேறு நபர்கள் அல்லது
ம�ோசடி அல்லது சட்டவிர�ோத ந�ோக்கத்திற்காக
அல்லது ப�ொது நலனுக் சேதமளிக்கதக்க
விதத்தில்
ம�ோசடி
செய்ய
விரும்பும்
ந�ோக்கத்துடன் அந்த நிறுமம் நிர்வகிக்கப்பட்டால்.

நிருவாகத்திற்குரிய நபர்களின் ஊதியம் மூன்று
வழியில் கணக்கிடப்படுகிறது அவை:

1)	நிறும/கம்பெனி சட்ட வாரிய த்தால் நீக்கப்படுதல்

1. நிறுமம் லாபம் அடிப்படையில்
2. பங்குதாரர்களின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில்

கம்பனி சட்ட விவகாரத்தை ஒரு இயக்குனரால்
ஒடுக்குதலுக்கும் தவறான நிர்வாகத்திற்கும் எதிராக ஒரு
நிறுமத்தின் சட்ட வாரியத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டால்,
நிறுமத்தின் சட்ட வாரியத்தால் இயக்குனர் நீக்கப்படலாம்
அல்லது நிறுமத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் இடையில்
உருவாக்கப்பட்ட எந்தவ�ொரு ஒப்பந்தத்தையும் ஒதுக்கி
வைக்கப்படலாம். அத்தகைய இயக்குனர் அவரது
அலுவலகத்திலிருந்து அகற்றப்படலாம். மற்றும் அத்தகைய
இயக்குனர் அல்லது நிர்வாக இயக்குனர், கம்பனி சட்ட
ஆணையத்தின் தேதி முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
நிர்வாக அலுவலகத்தை நடத்த முடியாது.

3. பங்குதாரர்களின்
மற்றும்
மத்திய
அரசின்
பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில். மேலாண்மை
நபர்களுக்குகன அனுமதிகப்பட ஊதியம்:

நிறுமத்தில் ப�ோதுமான இலாபம் இருப்பின்:
ஒரு ப�ொது நிறுமம் நிர்வாக இயக்குநர்கள் மற்றும்
முழு நேர இயக்குநர்கள் உட்பட அதன் இயக்குநர்களுக்கு
வழங்கும் ஊதியம் அதன் நிகர லாபத்தில் 11% ஐ விட
அதிகமாக இருக்கக்கூடாது மற்றும் ஒரு நிறுமத்தில் ஒரே
ஒரு நிர்வாக இயக்குனர் அல்லது முழு - நேர இயக்குநர்
அல்லது மேலாளர், நிகர லாபத்தின் 5% ஐ
தாண்டக்கூடாது.
வழங்கப்பட்ட
ஊதியம்
11
சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தால் 2013 ஆம்
ஆண்டின் கம்பனிகள் சட்டம், 198 ன் பிரிவின் கீழ்
சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது.

27.11: இயக்குனரின் ஊதியம்

நிர்வாக நபர்கள்/ அதிகாரிகள் ஏன்ற ச�ொல் நிர்வாக
இயக்குனர்,
முழுநேர
இயக்குநர்,
பகுதி
நேர
இயக்குநர்கள் மற்றும் மேலாளர்கள் உள்ளிட்ட நபர்கis
உள்ளடக்கியது. இவர்கள் கம்பெனி சட்டம் 2013, பிரிவு
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27.12 இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள்

ஒரு கம்பெனி மூலம் அதிகபட்சமாக நிறுமத்தின்
மேலாளருக்கு வழங்கப்பட வேண்டுடிய ஊதியம்:

இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள் நான்கு வெவ்வேறு
தலைப்புகளில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது அவை ஒன்று
இயக்குனர்களின் சட்டப்படியான அல்லது சட்டபூர்வமான
அதிகாரங்கள்

மூலதனத்தின் அளவு
iv. எ
 திர்மறையான அல்லது
`5 க�ோடிக்கு குறைவு

`30 லட்சங்கள்

v. ` 5 க�ோடி மற்றும் அதற்கு
மேல் ஆனால் நூறு
க�ோடிக்கு குறைவு

`42 லட்சங்கள் 

vi. ` 100 க�ோடி மற்றும்
அதற்கு மேல் ஆனால்
250 க�ோடிக்கு குறைவு

`60 லட்சங்கள் 

vii. ` 250 க�ோடி மற்றும்
அதற்கு மேல் செலுத்தப்பட
கூடிய ஆண்டு
ஊதியத்தின் உச்சவரம்பு
`பாய் மதிப்பில்

2 நிர்வாக ரீதியான இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள்
அல்லது
மேலாண்மை
த�ொடர்புடைய
இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள்
3 தீர்மானத்தின்மீது இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள்
தீர்மானங்களின்
மீது
இயக்குனர்களின்
அதிகாரங்கள்
4 இதர அதிகாரங்கள்
கம்பெனியின் ப�ொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு தீர்மானம்
நிறைவேற்றி அதன் மூலம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட
வேண்டிய
இயக்குனருக்கான
அதிகாரங்கள்
பின்வருமாறு

`60 லட்சங்கள் +
250 க�ோடிக்கு
மேற்பட்ட
மூலதனத்தில் 0.01%

ஒன்று பங்குதாரர்களிடம் இருந்து வரவேண்டிய
பங்குகள் மீதான செலுத்தப்படாத அழைப்புகளை
பெறுவதற்கான அதிகாரம்

லாபமற்ற அல்லது ப�ோதுமான லாபமற்ற கம்பெனி
ஒன்றில் அளிக்கப்படும் ஊதியத்தில் குறைந்த அளவு
விகிதம் `பாய் மதிப்பில்

2 கடன் பத்திரங்களை கடனீட்டு
வெளியிடுவதற்கான அதிகாரம்

ஏதேனும் ஒரு நிதியாண்டில் லாபமற்ற அல்லது
ப�ோதுமான அளவு மற்ற கம்பெனிகள் அவைகளின்
மேலாண்மை அல்லது முழு நேர இயக்குனர் அல்லது
மேலாளர் உள்ளிட்ட இயக்குனர்களுக்கு கம்பெனி
சட்டத்தின் சரத்துக்களை உட்பட்டு ஊதியம் அளிக்கப்பட
வேண்டும்
இரண்டு கம்பெனிகளில்
பணியாற்றுவ�ோருக்கு
ஊதியத்தில் அளவு

பத்திரங்கள்

3 கடனீட்டுப் பத்திரம் நீங்கலாக இதர வழிகளில்
கடன் வாங்குவதற்கான அதிகாரம்
4 நிறுமத்தின் நிதியை முதலீடு செய்யும் அதிகாரம்
5 புதிய படங்களை உருவாக்கும் அதிகாரம்
6 நிறுமத்தின்
அதிகாரம்

மேலாண்மை நபராக
வழங்கப்படவேண்டிய

வியாபாரத்தை

பல்வகைப்படும்

7 ஒருங்கிணைத்தல், ஒன்று சேர்த்தல், மற்றும்
மறுசீரமைப்பு
செய்தல்
ப�ோன்றவற்றை
அங்கீகரிப்பதற்கான அதிகாரம்

இரண்டு நிறுமங்களில் மேலாண்மை நபராக
பணியாற்றும்
ஒரு
நபர்
பெரும்
ம�ொத்த
ஊதியம் சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுமத்திற்கான
அதிகபட்ச உச்சவரம்பை மிகக் கூடாது

8 நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் இயக்குனர் குழுவின்
அறிக்கைகளை அங்கீகரிப்பதற்கான அதிகாரம்
மேலாண்மை
அதிகாரங்கள்

அபராத நிலைபாடு

நிறுமச் சட்டம் பிரிவு 197 புறம்பாக அல்லது அதற்கு
எதிராக
செயல்படும்
நபருக்கு
தண்டனையாக 
குறைந்தது `பாய் ஒரு லட்சம் அல்லது அதிகபட்சமாக 5
லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்படும் அல்லது செலுத்த
வேண்டும்

அல்லது

நிர்வாக

ரீதியான

மூன்றாம் நபருடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளும்
அதிகாரம் இரண்டு பங்குதாரரான ஒதுக்கீட்டு உறுப்பில்
அரிப்பு அல்லது பங்கு மாற்றம் செய்யும் அதிகாரம்
மூன்று கடன் பத்திரங்களை வெளியிட வேண்டிய
விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் முடிவு செய்யும்
அதிகாரம்

உயர்ந்த செயல்திறனை அடையும் ந�ோக்கத்துடன்
க�ொள்கைகளை உருவாக்கி அதை அடைவதற்கான
இலக்குகளை நிர்ணயிக்க வேண்டியது இயக்குனர்களை
ஆகும் அமைக்க வேண்டியது இயக்குனர்களின்
கடமையாகும் அந்த அதிகாரமும் அவர்களுக்கு உண்டு

4 புதிய க�ொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும்
வணிகத்தை செயல்படுவதற்கான வழிமுறைகளை
உருவாக்கும் அதிகாரம்
5 கம்பெனியில் நிர்வாக இயக்குனர் மேலாளர் மற்றும்
கம்பெனி செயலரை நியமனம் செய்யும் அதிகாரம்

கம்பெனியின்
ந�ோக்கங்களை
நிறைவேற்று
அதிகாரங்கள்
இயக்குனர்களுக்கு
உண்டு
இயக்குனர்கள் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்

6 தன் கீழ் பணியாற்றும் ஊழியர்களை மேற்பார்வை
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செய்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம்

பங்குகளை மாற்றம் செய்வதை மறுக்கும் உரிமை 

1.

ஒன்று கம்பெனியின் எந்த ஒரு ச�ொத்தையும்
விற்க அல்லது குத்தகைக்கு விடும் அதிகாரம்

தனியார் மற்றும் ப�ொது நிறுமங்களின் இயக்குனர்கள்
தங்களிடம் ஒப்புதல் பெறாத நபர்களுக்கு கம்பெனியின்
பங்குகளை மாற்றுவதை மறுப்பு தெரிவிக்கும் உரிமை

2.

கடனை திரும்ப செலுத்த இயக்குனருக்கு
தேவையான காலத்தை அனுமதிக்கும் அதிகாரம்

3.

செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் மற்றும் காப்புகள்
ஆகியவற்றின் கூட்டுத் த�ொகைக்கு மேல் கடன்
வாங்கும் அதிகாரம்

இயக்குனர் குழுவின் தலைவரை
உரிமை இயக்குனர்களுக்கு உண்டு

4.

ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு நபரை முகவராக
நியமனம் செய்யும் அதிகாரம்

5.

5 மிகை ஊதிய பங்குகளை வெளியிடுதல் மற்றும்
பங்கு மூலதனத்தை மறுசீரமைப்பு செய்தல்
த�ொடர்பான அதிகாரம் 6 மூன்று ஆண்டுகளில்
சராசரி லாபத்தில் 5% அல்லது `பாய் 50,000
இவை இரண்டில் எது அதிகம�ோ அத்தொகையை
த�ொண்டு
ந�ோக்கங்களுக்காக
பங்களிப்பு
செய்வதற்கான
அதிகாரம்
அல்லது
பயன்படுத்துவதற்கான அதிகாரம்

இயக்குனர் குழு தன் அதிகாரத்தின் படி மேலாண்மை
இயக்குனர் அல்லது மேலாளரை நியமிக்கும் உரிமை
உண்டு

கம்பெனியின் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை
நியமிக்கும்

மேலாண்மை இயக்குனரை நியமிக்கும் உரிமை

பங்க் ஆதாயத்தை பரிந்துரை செய்வதற்கான உரிமை
ஆண்டு பங்கயம் ச�ொல்லலாமா வேண்டாமா என
தீர்மானிக்கும் உரிமை இயக்குனர் குழுவிற்கு உண்டு.
பங்காதாயம் செலுத்துமாறு கட்டாயப்படுத்தும் உரிமை
பங்குதாரர்களுக்கு
கிடையாது. இருப்பினும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்காக
விகிதத்தை குறைக்க முடியும் மேலும் பங்காரம்
வழங்குவதற்கான தனி சிறப்பு இயக்குனர் குழுவிற்கு
உண்டு

இதர
அதிகாரங்கள்
ஒன்று
சாதாரண
காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பும் அதிகாரம் நிறுமத்தின்
முதல் தணிக்கையாளர் நியமிக்கும் அதிகாரம் மூன்று
மாற்று இயக்குனர்கள் கூடுதல் இயக்குனர்கள் மற்றும்
முக்கிய நிர்வாக அதிகாரிகளை நியமிக்கும் அதிகாரம் 4
முக்கிய நிர்வாக அல்லது மேலாண்மை அதிகாரிகளை
நீக்கும் அதிகாரம் ஐந்து பங்குகளுக்கான இடைக்கால
மற்றும் இறுதி வங்காளத்தை பரிந்துரை செய்யும்
அதிகாரம் 6 நிறுமத்தின் கடன் தீர்க்கும் நிலைமையை
அறிவிக்கும் அதிகாரம் 7 அரசியல் அமைப்புக்கு பங்களிப்பு
செய்யும் அதிகாரம்

27.14 இயக்குனர்களின் கடமைகள்

இயக்குனர்கள் பங்குதாரர்களின் முகவர்களும்
ப�ொறுப்பாளர்களாகவும் செயல்படுகின்றனர் எனவே
அவர்கள் நிறுமத்தின் ச�ொத்துக்களை பாதுகாக்க ஒரு
நம்பகமான நம்பகமான ப�ொறுப்பாளர்களாக கடமை
ஆற்ற வேண்டியது கட்டாயம் இன்னும் எளிய முறையில்
இயக்குனர்களின்
கடமைகளை
பின்வருமாறு
விவரிக்கப்படுகிறது

இயக்குனர்களின் ஒருங்கிணைந்த கடமைகள்

27.13 இயக்குனரின் உரிமைகள்

இயக்குனர்
குழுவின்
அங்கமாக
உள்ள
இயக்குனர்கள் கூட்டாக சில கடமைகளை செயலாற்ற
வேண்டும் அவை பின்வருமாறு

இயக்குனரின் உரிமைகளை இரண்டு பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தலாம் தனி உரிமைகள் மற்றும் கூட்டு
உரிமைகள்

ஒன்று ஆண்டுக் கணக்குகளின் மீது ஒப்புதல் அளித்து
அதற்கு அதிகாரபூர்வமான சான்றாண்மை வழங்குதல்

தனி உரிமைகள்
கணக்கு ஏடுகளை ஆய்வு செய்வதற்கான உரிமை
இரண்டு இயக்குனர் குழு கூட்டங்களின் அறிக்கைகளை
பெறுவதற்கான உரிமை
3 தீர்மானங்கள் மீது பங்கேற்பதற்கும் ஆதரவாகவ�ோ
அல்லது எதிராகவ�ோ வாக்களிக்கும் உரிமை 

2 காப்பு நிதிக்கு மாற்றம் செய்த த�ொகை, உபரி
த�ொகையை முதலீடு செய்தல், கடன் வாங்குதல்
ப�ோன்றவற்றை
தெளிவுபட
பங்குதாரர்களுக்கு
அளிக்கப்படும் இயக்குனர்கள் அறிக்கையில் உயர்த்தி
காட்டுதல்

4 கூட்டத்தில்
முன்மொழியப்பட
இருக்கும்
தீர்மானத்தை சுற்றறிக்கையாக பெறும் உரிமை 

கம்பெனியின் முதல் தணிக்கையாளறை நியமனம்
செய்தல்

5 கூட்ட
நடவடிக்கை
புத்தகங்களை
செய்வதற்கான அதிகாரம்

இயக்குனர் கூட்டம் மற்றும் பங்குதாரர்கள் கூட்டம்
பற்றிய அறிவிப்பு அளித்தல் மற்றும் கூட்டத்தை நடத்துதல்

ஆய்வு

இயக்குனர் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானங்களை
முன்மொழிதல் அல்லது நிறைவேற்றுதல்

கூட்டு உரிமைகள்
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இயக்குனரின் ப�ொது கடமைகள்
1.

7.

கம்பெனியின் ந�ோக்கத்தை நிறைவேற்றும்
ப�ொருட்டு அல்லது அடையும் ப�ொருட்டு புதிய
க�ொள்கைகளை வகுத்தல்

2.

நிறுமத்தின் அல்லது கம்பெனியின் நலன் கருதி
செயல்முறை
செயல்முறை
விதிகள்
அனுமதித்தாள்
எந்த
ஒரு
குழுவுக்கும்
அதிகாரத்தை ஒப்படைப்பு செய்யும் கடமை

3.

கம்பெனியின் வளர்ச்சியை சரிபார்ப்பது புதிய
க�ொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் மேலும்
த�ொழிலாளிகளுக்கு அவ்வப்போது தேவையான
கட்டளைகளை வழிகாட்டல்களை வழங்குதல்

4.

தங்கள் பணியாற்றுவதற்காக மேலாண்மை
இயக்குனர் மேலாளர் செயலர் மற்றும் இதர
பணியாளர்களை நியமனம் செய்தல்

5.

கம்பெனியின்
செயல்முறை 
உட்பட்டு செயலாற்றல்

6.

கம்பெனியின் ந�ோக்கத்தை அடையும் ப�ொருட்டு
நல்ல எண்ணத்துடன் பணியாற்றல் அல்லது
செயல்படுத்தல்

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

பங்கு விண்ணப்ப த�ொகையை சட்டத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ள
படி
பயன்படுத்துவதற்கென
அட்டவணை இடப்பட்ட வண்டி வங்கியில் வைப்பு
செய்யப்பட்டது உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கும்
கடமை.
கம்பெனியின் பதிவாளருக்கு பங்கு ஒதுக்கீடு
த�ொடர்புடைய பட்டியலை சமர்ப்பிக்கும் கடமை

10. அறிவிக்கப்பட்ட பங்கயத்தை செலுத்துவதற்கான
ஏற்பாடுகளை செய்யும் கடமை
11.

பங்குகளை ஒருப்பிழைப்பு அல்லது பறிமுதல்
செய்யும் மற்றும் பங்குகளை மாற்றம் செய்யும்
கடமை

12. கம்பெனியின்
பதிவாளருக்கு
சட்டத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
படி
அனைத்து
தீர்மானங்களையும்
அறிக்கைகளையும்
சமர்ப்பிக்கும் கடமை

விதிகளுக்கு

13. சரியான நேரத்தில் குறிப்பிட்ட செயல்களை
சட்டத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அனைத்து
செயல்களையும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்து
முடிக்கும் கடமை

தேவையான
அக்கறையுடனும்
அர்ப்பணிப்புடனும் தன்னுடைய கடமைகளை
உரிய நேரத்தில் கம்பெனியின் ந�ோக்கத்திற்கு
ஏற்ப செயல்படுதல்

14. தேவைப்பட்டால் அசாதாரண ப�ொதுக்கூட்டத்திற்கு
அழைப்பு விடும் கடமை

15. கம்பெனியின் சட்டபூர்வமான மற்றும் ஆண்டு
ப�ொதுக் கூட்டத்தை கூட்ட அழைப்பு விடும் கடமை

இயக்குனரின் குறிப்பிடத்தக்க கடமைகள்
1.

கம்பெனி பதிவாளரிடம் தகவல் அறிக்கையை
சமர்ப்பிக்கும் முன்னர் அதில் கைய�ொப்பமிட்டு
இருக்கவேண்டும்

இயக்குனர்கள் தங்களின் பெயர் முகவரி மற்றும்
த�ொழில் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விவரங்களை 
அளிக்க வேண்டிய கடமை 

27.15 இயக்குனர்களின் ப�ொறுப்புகள்

இயக்குனர்களின்
ப�ொறுப்புகளை
மூன்று
தலைப்புகளில் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது

இயக்குனர் நிறுமத்தில் தான் வைத்திருக்கும்
பங்குகளைப் பற்றிய விவரங்களை தெளிவித்தல்
மற்றும் நிறுமத்தின் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற
நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும்
கடமை 

வெளி நபர்களுக்கான ப�ொறுப்பு
இயக்குனர்கள்
தங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ள
அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படும்போது தனிப்பட்ட
முறையில் அவர்கள் வெளி நபர்களுக்கு ப�ொறுப்பேற்க
வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

கம்பனின் இயக்குனர் தான் பதவியேற்ற இரண்டு
மாத காலத்திற்குள் தேவையான குறைந்த அளவு
பங்குகளை வாங்கி வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்
வேண்டும்

ப�ொது விதிகளின்படி எந்த ஒரு முகவரும்
ப�ொறுப்பேற்க வேண்டிய செயலுக்கு இயக்குனர்
ப�ொறுப்பாளர்கள் ஆனால் உரிமையாளர் ப�ொறுப்பேற்க
வேண்டிய செயல்களுக்கு நிறுமம் ப�ொறுப்பாகிறது
பின்வரும் நிகழ்வுகளில் இயக்குனர்கள் மூன்றாம் நபராக
தனிப்பட்ட முறையில் ப�ொறுப்பாவார்கள்

தகவல் அறிக்கையை வெளியிடுதல் மற்றும்
குறைந்தபட்ச சந்தாவை நிர்ணயம் செய்யும்
கடமை

வெளியிடப்பட்ட
தகவல்
அறிக்கையில்
எந்தவிதமான தவறான தகவல்கள் இல்லை
எனவும்
தவறாக
வழி
காட்டக்கூடிய
அறிவிப்புகளை க�ொண்டிருக்கவில்லை எனவும்
உறுதி செய்யும் கடமை இயக்குனருக்கு உண்டு
தகவல் அறிக்கை சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள
அனைத்து செய்திகளையும் க�ொண்டுள்ளதா என
உறுதி செய்யும் கடமை

1.

இயக்குனர்கள் தங்களின் ச�ொந்த தகுதியின்
அடிப்படையில் மூன்றாம் நபர்களுடன் செய்து
க�ொண்ட ஒப்பந்தங்கள்

2.

இயக்குனர்கள் முகவர்கள் என்ற அதிகாரத்தின்
அடிப்படையில் செய்துக�ொண்ட ஒப்பந்தம் பற்றி
விவரம்
முதல்வருக்கு
தெரிவிக்கப்படாமல்
இருத்தல்
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3.

வருங்கால நிறுமத்தின் சார்பாக ஒப்பந்தங்களில்
ஈடுபடுத்திக் க�ொள்ளுதல்

4.

கம்பெனியின்
அதிகார
ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடுதல்

வரம்பு

நட்டத்திற்கு அவர்களே முழு ப�ொறுப்பாக மாறுகிறார்கள்.
உதாரணமாக
இயக்குனர்கள்
தங்கள்
ச�ொந்த
நலனுக்காக
கம்பெனியின்
ச�ொத்துகளை
பயன்படுத்துகையில் அவர்கள் மீதான நம்பிக்கை
இழக்கப்படுகிறது
மேலும்
அவர்கள்
குற்றம்
இழைத்தவர்கள் ஆகும் நம்பிக்கை மீறிய செயல்களில்
ஈடுபட்டவர்களகவும் கருதப்படுவர்.

மீறிய

பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் இயக்குனர்கள் தங்களின்
சட்டபூர்வமான
கடமைகளிலிருந்து
தவறும்போது
மூன்றாம்
நபர்களுக்கு
தனிப்பட்ட
முறையில்
ப�ொறுப்பாளர்களாக ஆகிறார்கள் 
1.

தகவல் அறிக்கையில் உள்ள தவறான செய்திகள் 

2.

முறையற்ற பங்கு ஒதுக்கீடு

3.

குறிப்பிடப்பட்ட
குறைந்தபட்ச
பங்களிப்பு
செய்யாதவர்கள்
செலுத்திய
விண்ணப்ப
பணத்தை திரும்ப செலுத்தாத ப�ோது

4.

பங்கு மாற்று சந்தையில் தகவல் அறிக்கையில்
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பங்குகள் மற்றும் கடன்
பத்திரங்களை ஒதுக்கீடு  செய்யப்படாதவர்கள் 
செலுத்திய
உதவித்தொகையை
திரும்ப
செலுத்தாத சூழ்நிலையில்

இயக்குனர்கள் தவறாக செயல்படுதல்

இயக்குனர்கள்
தங்களின்
தவறான
செயல்
பாடுகளுக்கு அவர்களே ப�ொறுப்பு ஆகிறார்கள். தவறாக
செயல்படுதல்
என்று
கூறும்
ப�ொழுது
அதில்
வேண்டுமென்றே
அலட்சியமாக
செயல்படுவதும்
அடங்கும். இயக்குனர்களால் ப�ோதுமான நடவடிக்கைகள்
எடுத்து பிறகும் கம்பெனியின் வசூலாகாத கடன் களுக்கு
இயக்குனர்கள்
தவறாக
செயல்படுதல்
என்ற
வரையறைக்குள் அடங்காது மேலும் அதற்கு அவர்கள்
ப�ொறுப்பாக மாட்டார்கள். கம்பெனி கலைக்கப்படும் ப�ோது
நீதிமன்றம் கடனாளிகள், கம்பெனி கலைப்பாளர் மற்றும்
பங்களிப்பாளர்களின் விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில்
இயக்குனர்களின்
தவறாக
செயல்படுதல்
என்ற
தன்மையை ஆராயலாம்

நிறுமம் அல்லது கம்பெனி த�ொடர்பான ப�ொறுப்பு
இயக்குனர்கள் கீழ்க்கண்ட சூழல்களில் நிறுமத்திற்கு
ப�ொறுப்பாளர்களாக மாறுகிறார்கள்

3.இயக்குனர்களின் குற்றவியல் சார்ந்த ப�ொறுப்புகள்

இயக்குனர்கள் கம்பெனியின் அதிகார வரம்பு மீறிய
செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால்

சட்டபடி செய்யவேண்டிய செயல்களை செய்யாத
ப�ோதும் ம�ோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்திருந்தால்
இயக்குனர்களுக்கு அபராதம் மற்றும் சிறை தண்டனை
அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும்.

இயக்குனர்கள்
உண்மையாகவே
செயல்பட்டு
இருந்தாலும் இது ப�ோன்ற சமயங்களில் ம�ோசடியை
நி`பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உதாரணமாக
கம்பெனியின் அல்லது நிறுமத்தின்  நிதியை அமைப்பு
முறை சாசனத்தில் குறிப்பிடப்படாத செயல்களில் ஈடு
படுத்திருத்தல் அல்லது மூலதனத்திலிருந்து பங்கஆதாயம்
வழங்கி இருக்கும் ப�ொழுது அதிகார வரம்பு மீறிய
செயலாகக் கருதப்படும்

1.

தகவல் அறிக்கையில் தவறான தகவல்களை
அளித்தல்

2.

பங்கு ஒதுக்கீட்டிற்கான தகவல்களை உரிய
படிவத்தில்
கம்பெனியின்
பதிவாளருக்கு
சமர்ப்பிக்க தவறுதல்

3.

இயக்குனரின் கவனக்குறைவான செயல்பாடுகள்
அவர்களின் ப�ொறுப்பை அதிகப்படுத்தும் ஆனால்
அவர்கள் ம�ோசடியில் ஈடுபட்டதாக கருதப்படாது மேலும்
கம்பெனியின்
நலன்
கருதி
உண்மையிலேயே
செயல்பட்டிருந்தால் தவறுக்கு ப�ொறுப்பாக மாட்டார்கள்

நிறுமப் பதிவாளர் பங்குகளை ஒருங்கிணைந்த
பங்குகளாக
மாற்றியதற்கான
அறிவிப்பை
சமர்ப்பிக்க  தவறுதல்

4.

பங்குச் சான்றிதழ் மற்றும் கடனீட்டு பத்திர
சான்றிதழ் வழங்க தவறுதல்

5.

இயக்குனரின் நம்பிக்கை மீறிய செயல்கள்

உறுப்பினர்களுக்கான பதிவேடுகள் மற்றும்
கடனீட்டு பத்திரதார்களுக்காண பதிவேடுகளை
பராமரிக்கத் தவறுதல்

6.

ஆண்டு கம்பெனி ப�ொதுக் கூட்டத்தை கூட்ட
தவறுதல்

7.

நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிட அல்லது வழங்கிட
தவறுதல்

8.

15க்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகளில் இயக்குனராக
பணியாற்றுவார்களை வைத்திருத்தல்

இயக்குனர்கள் கவனக் குறைவாகவ�ோ அல்லது
அலட்சியமாகவ�ோ செயல்பட்டிருந்தால்

இயக்குனர்கள்
கம்பெனியின்
நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள்
கம்பெனியின் நலனுக்காகவே தங்களின் கடமைகளை
நிறைவேற்ற
முயற்சிக்க
வேண்டும்
அல்லது
பாடுபடவேண்டும். கம்பெனியின் நலன் கருதியே
அவர்களின் கடமைகளை சரிவர செயபட வேண்டும்.
இயக்குனர்களின் நம்பிக்கை மீறிய செயலால் ஏற்படும்
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27.16 இயக்குனர்களின்
பதிவேடு
அல்லது
இயக்குனர்கள்
மற்றும் நிர்வாகத்தில் முக்கிய
மேலாண்மை
நபர்களின்
பதிவேடு விதி 17 ன் படி

15. நிரந்தர கணக்கு எண் நிர்வாகத்தில் முக்கிய
அதிகாரிகளுக்கு DIN எண் இல்லாதழுது இது
கட்டாயம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்
(2) இயக்குனர்கள் மற்றும் இவர்களுடன்நிர்வாகத்தில்
முக்கிய
மேலாண்மை
நபர்களின்
மேற்கண்ட
விவரங்களை இவைகளுடன் அவர்கள் கம்பெனியில்
மற்றும் படிப்பு நிறுமம் துணை நிறுமம் துணை
நிறுமத்தின் பிடிப்பு நிறுமம் மற்றும் இணைய நிறுமங்கள்
ஆகியவற்றில்
இயக்குனர்கள்
வைத்திருக்கும்
பங்குகளின் எண்ணிக்கை ப�ோன்றவற்றை பதிவேட்டில்
பதியப்பட்டு இருக்க வேண்டும் மேலும் அது த�ொடர்பான
கீழ்க்கண்ட விவரங்களையும் பதியவேண்டும்

கம்பெனிகளின் சட்டப்படி இயக்குனர்கள் பதிவேடு
என்பது
பங்குதாரர்களால்
தேர்வு
செய்யப்பட்ட
இயக்குனர்களின் பட்டியலாகும் ப�ொதுவாக இது
கம்பெனியின் கூட்ட நடவடிக்கை எழுதப்படும். சட்டப்படி
இதுநாள்வரை
இயக்குனராக
பதவியிலிருந்து
இறந்தவர்கள் பதவி விலகியவர்கள் பதவியில் இருந்து
நீக்கப்பட்டவர்கள்
ப�ோன்றவற்றின்
விவரங்களை
பட்டியலிட்டு
வைத்திருக்க
வேண்டும்
மேலும்
பங்குதாரர்களால்
தேர்வு
செய்யப்பட்டவர்களின்
பட்டியலும் இருக்க வேண்டும்.

1 பிணையங்களின் எண்ணிக்கை அது த�ொடர்பான
விபரங்கள் மற்றும் பேரளவு மதிப்பு ப�ோன்றன
2 பிணையத்தை க�ொள்முதல் செய்த தேதி மேலும்
அதன் விலை அல்லது இதர செலுத்தப்பட்ட மறு பயன்கள் 

ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் தனது பதிவாளர்
அலுவலகத்தில் இயக்குனர்களுக்கான பதிவேட்டை
வைத்திருக்க வேண்டும் மேலும் மேலாண்மையில்
முக்கிய நபர்களின் விவரங்களையும் அதில் பதிவு
செய்திருக்கவேண்டும் கீழ்க்கண்ட விளக்கங்கள் அந்த
பதிவேட்டில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்
1.

3 பிணையங்களை விற்பனை செய்த தேதி மற்றும்
விலை மற்றும் அது த�ொடர்பாக பெறப்பட்ட இதர மறு
பயன்கள்
4 ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் பின்னரும் மீதம்
உள்ள பிணையங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும்
அவற்றின் கூடுதல் இருப்பு

இயக்குனர்களின் அடையாள எண் நிர்வாகத்தில்
முக்கிய
நபர்களின்
அடையாள
எண்
விருப்பத்திற்கிணங்க பதிவு செய்யலாம்

2.

தற்போது அவரின் பெயர் மற்றும் புனைப்பெயர்கள்

3.

முன்னாள் பெயர் மற்றும் புனைப்பெயர்

4.

தந்தையின் பெயர் தாயின் பெயர் மற்றும்
மனைவியின் பெயர் திருமணமாகியிருந்தால்
மற்றும் புனைப்பெயர்கள்

5.

பிறந்த தேதி

6.

குடியிருப்பு முகவரி தற்போதைய மற்றும் நிரந்தர

7.

தேசியத் தன்மை பிற நாட்டவர் உட்பட

8.

த�ொழில்

9.

குழுவினால் நியமனம் செய்யப்பட தீர்மானத்தின்
தேதி

5 பிணையங்களை க�ொள்முதல் செய்த முறைகள்
6 பிணையங்கள் கையகப் படுத்தியுள்ள வடிவம் தாள் வடிவம் அல்லது மின்னணு வடிவம்
7 பிணையங்கள் அடமானம் செய்யப்பட்டுள்ளதா
அல்லது அவற்றின் மீது ஏதாவது பற்று உரிமை
(வில்லங்கங்கள்) ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளதா என்பதைப்
பற்றி குறிப்பிட வேண்டும்
மேற்கூறியவை
மட்டுமல்லாமல்
கீழ்க்கண்ட
பதிவேடுகள்
கண்டிப்பாக
கம்பெனியின்
பதிவு
அலுவலகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் அவை 

10. கம்பெனியில் நியமனம்
11.

விளையாட்டு அல்லது மறு நியமனம் செய்யப்பட்ட
தேதி

1.

கடன்கள் உத்திரவாதம் பிணையங்கள் மற்றும்
கம்பெனியால்
கையகப்படுத்தப்பட்ட
த�ொடர்புடைய பதிவேடுகள்

2.

நிறுமத்தின் ச�ொந்த பெயரில் முதலீடு செய்யப்படாத
முதலீடுகளின் விவரம் பற்றிய பதிவுகள்

3.

த�ொடர்புடைய
நபர்களால்
ஒப்பந்ததாரர்கள்
மற்றும்
அமைப்புகளுடன்
செய்துக�ொண்ட
ஒப்பந்தம் மற்றும் அதில் இயக்குனர்களின் பங்கு
ப�ோன்றவற்றை பதிவு செய்துள்ள ஏடுகள் அல்லது
புத்தகங்கள்

4.

இயக்குனர்கள் மற்றும் மேலாண்மையில்
முக்கிய நபர்களின் விபரம் பற்றிய பதிவேடுகள்

5.

இயக்குனர்கள்
மற்றும்
மேலாண்மையில்
முக்கிய நபர்கள் வைத்திருக்கும் பிணையங்கள்
பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய பதிவேடுகள்

12. அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேறிய தேதி மற்றும்
அதன் த�ொடர்பான காரணம்
13. இதர நிறுவனங்களில் இயக்குனராக அல்லது
நிர்வாக மேலாண்மை நபராக இருந்தமை
மற்றும் விட்டு விட்டுதற்கான விவரம்
14. கம்பெனி செயலாளராக இருந்தாள் கம்பெனி
செயலர் நிறுவனத்தில் உறுப்பினர் எண்
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6.

உறுப்பினர்கள் பற்றிய பதிவேடுகள்

7.

கடனீட்டுப் பத்திரம் வைத்திருப்போர் மற்றும்
இதர பிணையங்களை வைத்திருப்போர் பற்றிய
பதிவேடுகள்

8.

அயல்நாட்டு பதிவேடுகள் வைக்கப்பட்டுள்ள
இடம் மற்றும் சூழல்கள் பற்றிய அறிவிப்பு அல்லது
சூழலில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அல்லது சூழலை
இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டது ப�ோன்ற விவரம்.

9.

பதிவுசெய்யப்பட்ட
உரிமையாளர்கள்
வைத்திருக்கும் பங்குகள் மற்றும் அதை

வைத்திருப்போருக்கு எந்தவிதமான
இல்லை என்பது பற்றிய பிரகடனம்.

பலனும்

10. பலன்பெறும் உரிமையாளர்கள் வைத்திருக்கும்
பங்குகள் அல்லது அவற்றின் மீது அவர்கள்
அடைந்துள்ள நன்மைகள் ஆனால் அவர்களின்
பெயர்
உறுப்பினர்
பதிவேட்டில்
பதிவு
செய்யப்படவில்லை என்பதற்கான பிரகடனம்.
மேலாளர் மற்றும் இயக்குனர் இடையே உள்ள
வித்தியாசம்

27.17 மேலாளர் மற்றும் இயக்குனர் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்
அடிப்படை

மேலாளர்

இயக்குனர்

கம்பெனியின் குறிப்பிட்ட துறையில்
ப�ொறுப்பாளராகவும் அந்தத் துறையில்
செயல்களுக்கு ப�ொறுப்பு ஆகும் இருப்பவரை
மேலாளர் என அழைக்கப்படுகிறார்

நிறுமத்தின் இலக்கை அடையும்
ப�ொருட்டு பங்குதாரர்களால்
நியமிக்கப்பட்டு அதன் குறிக்கோள்களை
அடைவதற்காக  கம்பெனியை வழி
நடத்துபவரே இயக்குனர் என
அழைக்கப்படுகிறார்

பணியின் தன்மை

தனது கிழ் பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்களுக்கு
அவர்களின் பணியின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு
வேலைகளை ஒதுக்கீடு செய்பவர் மேலாளர்
மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியினை யாரால்
செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும் மேலும் அதற்குத்
தேவையான வழிகாட்டுதலை வழங்கி என்ன
செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது செய்ய வேண்டும்
எப்படி செய்ய வேண்டும் என முடிவு செய்பவர்

இயக்குனரான ஒருவர் க�ொள்கைகளை
நடைமுறைப்படுத்தி மேலும் அது
த�ொடர்பான பணிகளை
மேற்கொள்வதற்கு தேவையான
அடிப்படை வழிமுறைகளை
மேலாளர்களுக்கு வழங்குபவர் மேலும்
அந்த வேலையை எவ்வாறு செய்ய
வேண்டும் என வழிகாட்டுபவர்.

மேலாண்மையின்
நிலை

மேலாளர் என்பவர் மேலாண்மையில் செயலாக்க
நிலையில் வருகிறார் அதாவது இடைநிலை
மேலாண்மையில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

இயக்குனர் என்பவர் மேல்நிலை
மேலாண்மையில் வருகிறார்
முடிவெடுத்தலில் மிக முக்கிய இடத்தை
பெறுகிறார்

ப�ொறுப்புகள்

இயக்குனர் அவையால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட
அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும்
க�ொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தும்
ப�ொறுப்பினை மேலாளரிடம்
ஒப்படைக்கப்படுகிறது

நிறுமத்தின் முக்கிய ந�ோக்கை அடையும்
ப�ொருட்டு காலத்துக்கு தக்கவாறு
தேவையான திட்டங்களையும்
க�ொள்கைகளையும் இயக்குனர்களிடம்
ஒப்படைக்கப்படுகிறது

ப�ொருள்
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27.18 மேலாண்மை இயக்குனர் மற்றும் முழு நேர இயக்குனர் இடையேயான வேறுபாடுகள்
அடிப்படை

நிர்வாக இயக்குனர்

1 அதிகாரம்

கணிசமான அதிகாரங்களை
வைத்திருப்பவர் நிர்வாக இயக்குனர்

பணி அமர்த்தும் ப�ோது அவருடைய
பணி ஆணையில் அதிகாரங்கள்
பற்றி ச�ொல்லப்பட்டு இருக்கும்

2 தடைகள்

பிரிவு 197 இன் படி மேலாண்மை
இயக்குனராகவும் மேலும் ஒரு
மேலாளராகவும் ஒரே சமயத்தில்
பணியாற்ற தடை
விதிக்கப்பட்டுள்ளது

சில நேரங்களில் முழுநேர
இயக்குனரே கம்பெனியின்
மேலாளராகவும் மேலும்
இயக்குனராகவும் பணி
அமர்த்தப்படுவது உண்டு

3 பதவி நியமனம்

மேலாண்மை இயக்குனரை பணி
நியமனம் செய்வதற்கான
தீர்மானத்திற்கு பங்குதாரர்களின்
ஒப்புதல் தேவை இல்லை

முழுநேர இயக்குனரை நியமனம்
செய்வதற்கு சிறப்பு தீர்மானத்தின் மீது
பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலை
பெற்றிருத்தல் வேண்டும்

4 பதவியின் கால அளவு

ஒரு தனிநபர் எந்த சூழலிலும் ஐந்து
ஆண்டுகளுக்கு மேல் இப்பணியில்
அமர்த்துவது கிடையாது

அவ்வாறான கட்டுப்பாடு முழுநேர
இயக்குனரை பணி நியமனம்
செய்வதற்கு கிடையாது

இயக்குனர்கள் இருக்க வேண்டும்

கலைச�ொற்கள்
இயக்குனர்கள் குழு

இயக்குனர்கள்

மேலாண்மை இயக்குனர் இயக்குனர்களின் பதிவேடு
த�ோற்றுவிப்பாளர்		

தகுதிகள்

பதிவு அலுவலகம்		

வாக்களிக்கும் உரிமைகள்

இ) 20 கம்பெனிகள்	

ஈ) 15 கம்பெனிகள்
ஆ) கூடுதல்

இ) மகளிர்

ஈ) நிழல்

3 	ஒரு தனியார் கம்பெனி குறைந்தது
இயக்குனர்கள் இருக்க வேண்டும்
அ) ஏழு

ஆ) ஐந்து

இ) மூன்று

ஈ) இரண்டு

4	ஒரு

ப�ொது

நிறுமத்தில்

குறைந்தது

ஈ) 2

அ) 1 க�ோடி `பாய்

ஆ) 3க�ோடி `பாய்

இ) 5 க�ோடி `பாய்

ஈ) 7க�ோடி `பாய்

ஆ) அழைப்பு பணத்துக்கு அழைப்பு விடும் அதிகாரம்
இ) செலுத்தப்பட்ட மூலதனத்திற்கு மேல் கடன்
வாங்கும் அதிகாரம்
ஈ) தணிக்கையாளர்களை மீண்டும் பதவி நியமனம்
செய்யும் அதிகாரம்

நிதி நிறுமத் தால் நியமிக்கப்படும் இயக்குனர்
அ) பெயரளவு

இ) 3

அ) கம்பெனியை விற்கும் அதிகாரம்

1 	நிறுமச் சட்டம் 2013-ன்படி ஒரு நபர் இயக்குனராக
___ நிறுமங்களுக்கு மேல் பதவி வகிக்க கூடாது
ஆ) 10 கம்பெனிகள்

ஆ) 7

6 	கம்பெனி சட்டத்தின் படி கீழ்கண்ட அதிகாரங்களில்
ஒன்று இயக்குனர்களின் குழுவால் செயல்படுத்த
முடியும்

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

அ) 5 கம்பெனிகள்	

அ) 12

5 	ஒரு ப�ொது கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட மூலதனம்
`பாய் ____ அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும்
ப�ொழுது சிறிய பங்குதாரர்களால் இயக்குனர்
தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம்.

பயிற்சி

2

முழுநேர இயக்குனர்

7
___

	
_____
நியமிக்கும் இயக்குனர்கள் குறைந்த
எண்ணிக்கையிலான பங்குகளை வைத்திருக்க
வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது
அ)மத்திய அரசு
ஆ) கம்பெனி சட்ட வாரியம்
இ) கம்பெனி ப�ொதுக்கூட்டம்
ஈ) இயக்குனர்கள் குழு

___
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8 	இயக்குனர்கள் கம்பெனியின் பணத்திற்கு ___
ஆகிறார்கள் ஆனால் நிறுமத்துக்கு வர வேண்டிய
கடமை அல்ல
அ) வங்கியாளர்

ஆ) பங்குதாரர்கள்

இ) முகவர்

ஈ) ப�ொறுப்பாண்மையாளர்கள்

8

யார் இயக்குனரை நீக்குகிறார்

9 	மேலாண்மை இயக்குனர் வரையறை
10 	மேலாளர் வரையறுக்க

III. பெரு வினாக்கள்:

9 	கம்பெனி சட்டப்படி இயக்குனர்கள் ____ மூலம்
நியமிக்கப்பட வேண்டும்
அ) மத்திய அரசு
ஆ) கம்பெனி சட்ட வாரியம்
இ) கம்பெனியின் ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டம்
ஈ) இயக்குனர்கள் குழு
10 	இயக்குனர்கள்
குழு
தனது
அதிகாரத்தை
பயன்படுத்தி இவ்வகையான இயக்குனர்களை
நியமனம் செய்யலாம்

1

	நிர்வாகத்தில்
என்பவர் யார்

2

	இயக்குனர் அவர்களின் இடம்பெற்றுள்ளவைகளை
எழுதுக

3

	இயக்குனரின் பல்வேறு வகைகளை சுருக்கமாக
கூறு

4

இயக்குனரின் தகுதிகள் பற்றி எழுதுக

5

இயக்குனர்களின் தகுதியின்மைகளை பட்டியலிடு

6

	ஒரு
நிறுமத்தின்
இயக்குனரை
அவரது
அலுவலகத்தில் இருந்து எவ்வாறு நீக்கலாம் என்பது
பற்றி விளக்குக

அ)கூடுதல் இயக்குனர்கள்
ஆ) சாதாரணமாக ஏற்படும் காலி பணியிடத்தை
நிரப்புதல்
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

1
6

இ
ஆ

2
7

அ
அ

II. குறு வினாக்கள்:
1

3
8

ஈ
ஈ

4
9

இ
இ

இ
ஈ

5
10

முழுநேர இயக்குனர் என்பவர் யார்
இயக்குனர்

என்று

யாரை

5	எந்த இயக்குனர் செயல் இயக்குனராக செயல்பட
முடியும்

இயக்குனரின் கடமைகள் என்ன

9

இயக்குனரின் அதிகாரங்களை கூறுக

10

	இயக்குனர்களின்
குற்றவியல்
ப�ொறுப்புகளைப் பற்றி எழுதுக

சார்ந்த

2015 16 நிதியாண்டில் உயர்மட்ட நிர்வாகத்தில்
பணியாற்றும் CEO மற்றும் மேலதிகாரிகளின்
சராசரி ஊதியம் சுமார் 19 க�ோடி ஆகும்

III. சிறு வினாக்கள்

மேற்கண்ட ஊதியம் அவருக்கு சேர வேண்டிய
சம்பள கழிவு படிகள் மற்றும் சலுகைகள் மேலும்
த�ொழிலாளர்களுக்கான பங்கு விருப்ப திட்டம்
த�ொடர்புடைய பயன்கள் அனைத்தும் சேர்ந்தது

1 	செயல்படும் இயக்குனர் செயல் பட இயக்குனர்
வித்தியாச படுத்தவும்
2

எப்பொழுது மாற்று இயக்குனர்களை நியமிக்கலாம்

3

நிழல் ஏற்படாது என்று யாரை அழைக்கிற�ோம்

4

	சாதாரணமான
என்ன

5

	ஒரு தனியார் கம்பெனியில் குறைந்த அளவு
எத்தனை
இயக்குனர்கள்
இருக்கவேண்டும்
என்பதை குறிப்பிடுக

6

முதல் இயக்குனர் என்றால் என்ன

7

	எப்பொழுது இயக்குனர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து
நீக்கப்படுகிறார்

காலிப்பணியிடங்கள்

8

பெரிய தனியார் நிறுமங்களில்
பணியாற்றும் இந்திய வம்சாவழி
ªîK»ñ£?
தீவுகளின் ஆண்டு வருமானம் 10
க�ோடியிலிருந்து 20 க�ோடி இரண்டு
ஆண்டுகளில் உயர்ந்துள்ளது இவ்வாறான சம்பள
உயர்வு
அவர்களின்
பணி
நலன்களை
தூண்டுவதாக
மேலும்
கட்டாயப்படுத்துவதாக
அமைகிறது

இயக்குனர் என்பதை வரையறுக்க

4	மேலாண்மை
அழைக்கிற�ோம்

அதிகாரிகள்

àƒèÀ‚°

2	மேலாண்மையில் முக்கிய நபர்களை எவ்விதமான
கம்பெனிகள் நியமனம் செய்திருக்க வேண்டும்
3

நிர்வாக

7 	மேலாண்மையில் உள்ள நபர்களின் அதிக பட்ச
ஊதிய வரம்பு என்ன

இ) மாற்று இயக்குனர்கள்

விடைகள் :

முக்கிய

இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த ஊதியம் பெறும் CEO
பெயர் மற்றும் விவரங்களை தெரிந்து க�ொள்வது
சுவாரஸ்யமா?

என்றால்
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பைகசயல் ஆகும். பையிற்சி எனபைது அவர்�ளின ந்ட்தமத
வழி�ொட்டி விதி�ள மற்றும் விதிமுமற�ள பைற்றிய
விழிபபுணர்மவ தருகிறது.

ஆணடு
சம்பைளம்
`. 66,14

நிறும்ததின
கபையர்
எல் அணட் டி

விஷொல் சிக்�ொ
பதஷ் பைந்து
குபதொ
சந்திைபச�ைன

`. 48,73

இனபபைொசிஸ்

`. 44.80

லூபின லிமிக்டட்

`. 25,60

டிசிஎஸ்

ைொகுல் பைேொஜ
பயொப�ஷ்
சந்தர்
பதபவஷ்வர்
முப�ஷ்
அம்பைொனி

`. 22.32

பைேொஜ குழுமம்

`. 15.15

ஐடிசி லிமிக்டட்

`. 15.00

ஆர்ஐஎல்

சஞசிவ பம்ததொ

`. 13.87

இந்துஸ்தொன
யூனிலீவர்
லிமிக்டட்

`. 11,96

விபபைொ

`. 10.40

பைொர்தி ஏர்க்டல்

கபையர்
எம். நொயக்

பையிற்சி அளி்ததல் எனபைது �ற்பி்ததல் மற்றும் �ற்றல்
ந்டவடிக்ம��ள மூலம் பைணியொளர்�ளுக்கு பதமவயொன
அறிவு்ததிறன,
திறமம
மற்றும்
மனபபைொஙகு
ஆகியமவ�மள அளிபபைதன மூலம் நிறும்ததின
முதனமம பநொக்�்ததிமன அம்டவதொகும்.
எடவின் பிக பியுப்நபா கூற்றுப்படி, ‘பயிற்சிககு ஒரு
குறிப்பிட்ட நவகலகய பசயவதற்கு ஊழியரின் அறிவு
மற்றும் திைன்்ககை அதி்கரிப்பது”
மதிஸ் மற்றும் ஜாஙசன் கூற்றுப்படி, ‘பயிற்சி என்பது
்கற்ைல் நக்டமுகை,இது ஊழியருககு திைன்்கள்,
்கருத்துக்கள், மநனாபாவங்கள் மற்றும் இலககு்ககை
அக்டய உதவும் அறிவு”.

அபிதொலி
நீமுச்வொலொ
ப�ொபைொல்
கவட்்டல்
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நிறுமச்சட்டம் மற்றும் பசயலரின்
நக்டமுகை்கள்
MANAGEMENT
PROCESS

UNIT
அலகு
I
10

நிறுமச்பசயலர்
PRINCIPLES
OF MANAGEMENT

28
1

CHAPTER
அத்தியாயம்

அறனறிந்து ஆனறமமந்த கசொல்லொனஎஞ ஞொனறுந்
திறனறிந்தொன பதர்ச்சி்த துமண.
-- குறள 635
பபாருள்

அற்தமத அறிந்தவனொய, அறிவு நிமறந்து அமமந்த கசொல்மல
உம்டயவனொய,
எக்�ொல்ததிலும்
கசயல்கசயயும்
திறன
அறிந்தவனொய உளளவன ஆைொயந்து கூறும் துமணயொவொன.

அத்தியாயம் சுருக்கம்

்கற்ைல் நநாக்கங்கள்

28.01

இந்த அ்ததியொய்தமதக் �ற்றபின, மொணவர்�ளொல்
■

நிறுமச்

கசயலர்

கபைொருள

28.02.

மற்றும்

வமைவிலக்�ணம்
■

28.03.

நிறுமச் கசயலர் பைணி அமர்்ததுததல் மற்றும்

28.04.

பைதவிநீக்�ம்.
■

நிறுமச் கசயலரின பைணி�ள

■

நிறுமச் கசயலரின உரிமம�ள மற்றும்
நிறும

கூட்்டங�ள

–

கபைொருள

28.05.

மற்றும்

வம��ள
■

தீர்மொனம் – கபைொருள மற்றும் வம��ள

■

வொக்�ளிபபு

–

கபைொருள

நிறுமச் பசயலரின் தகுதி்கள்
28.02.01

28.06

28.07.
28.08

மற்றும்

முமற�ளஆகியவற்மற புரிந்துக் க�ொளள

சட்ட தகுதி்கள்

28.02.02. பிை தகுதி்கள்

நிறும பசயலர் நியமனம்

நிறுமச் பசயலரின்
்க்டகம்கள்
28.04.01.

கபைொறுபபை�ள
■

நிறுமச் பசயலர்

பணி்கள்

மற்றும்

சட்டபூர்வமான பணி்கள்

28.04.02. சட்ட பூர்வமற்ை பிை பணி்கள்

நிறுமச் பசயலரின்
உரிகம்கள்

அதி்காரம்

மற்றும்

நிறும பசயலகர நீககுதல்

நிறுமக கூட்டங்கள்

நிறுமக கூட்டங்களின் வக்க்கள்
28.08.01.

பஙகுதாரர்்கள் கூட்டங்கள்

28.08.02. இயககுநர் அகவக கூட்டங்கள்

இயலும்.

28.08.03. சிைப்புக கூட்டங்கள்

28.09.

தீர்மானம்

28.10.

வாகப்கடுப்பு

28.09.01.

தீர்மானத்தின் வக்க்கள்

28.10.01.

வாகப்கடுப்பு நக்டமுகை்கள்

28.10.02.

வாக்களிப்பின் வக்க்கள்
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28.01 நிறுமச் செயலர் Company Secretary

நபரை நிறும செயலர் எனலாம்.
ஒரு தனி நபர் மட்டுமே நிறுமச் செயலராக பணியாற்ற
முடியும், ஒரு நிறுமம�ோ, சங்கம�ோ, குழுவ�ோ அல்லது
அமைப்புகள�ோ ஒரு நிறுமத்தின் செயலாராக பணியாற்ற
முடியாது.

நிறுமம் என்பது சட்டத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு
புனைவு நபராக இருப்பினும் அதற்கென தனி மனச�ோ
அல்லது உடல் கட்டமைப்புடன் கூடிய தனி ஆளுமைய�ோ
கிடையாது நிறுமம் தனது அன்றாட நடவடிக்கைகளை
தானே நிர்வாகித்துக் க�ொள்ள முடியாது. நிறுமத்தின்
செயல்பாடுகளை
மேற்கொள்ளவும்,
அதனை
மேற்பார்வை செய்யவும், தனி ஒரு நபர�ோ அல்லது ஒரு
குழுவ�ோ தேவை.

28.02 நிறும செயலரின்
Qualifications of
Secretary

தகுதிகள்
Company

1994ஆம் ஆண்டு நிறுமச்சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டது அதன்படி சில
சட்டம்
சார்ந்த
முக்கிய
தகுதிகளை நிறும செயல்
பெற்றிருக்க
வேண்டும்.
நிறுமத்தின் பல வகையான
செ ய ல்பா டு களை யு ம்
சூழ்நிலைக்கேற்ப சமாளிக்க
சட்டப்பூர்வமான தகுதிகளைத்
தவிர மற்ற பிற தகுதிகளையும்
அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
நிறும் செயலர் பெற்றிருகு்க
வேண்டிய சட்ட தகுதிகளை
பின்வரும் வகையில் வகைப்படுத்தலாம்,

நிறுமத்தின் இயல்பான நடவடிக்கைகள் மட்டும்
இல்லாமல்
அதன்
பல்வேறுபட்ட
காரணிகளை
நிறுமத்தின் இலக்கை ந�ோக்கி இயக்கவும், நிறுமத்தில்
ஒட்டு ம�ொத்த செயல்களை சீரிய முறையில் செயல்படுத்தும்
திறனையும் மேற்பார்வை செய்ய ப�ொறுப்புள்ள ஒரு நபர�ோ
அல்லது ஒரு குழுவ�ோ தேவை. இப்பணிகளை
நிறைவேற்றும் ப�ொறுப்பேற்றுள்ள நபர்களை முக்கிய
நிர்வாகிகள் (Key Manageral Persons) என்கிற�ோம்.
இத்தகைய சிறப்பு நிர்வாகிகளை, இயக்குநர்,
மேலாளர்கள், செயலர்கள் என பல பெயர்களில்
அழைக்கப்படுகின்றனர்.
செயலர் என்ற ச�ொல் சீக்ரெட்ரியஸ் (secretarious)
என்ற லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும்.
இதன் ப�ொருள் இரகசியம் (Secret) ஆகும். நிறுமத்தின்
நிர்வாகம் மற்றும் நிதிசார்ந்த அனைத்து செயல்பாடுகள்
குறித்து வெளியிட முடியாத சில இரகசிய தன்மையுடைய
செயல்பாடுகளை இரகசியமாக செய்து முடிக்க பணி
அமர்த்தப்படும் நபரை நிறுமச் செயலர் என அழைக்கலாம்.

nம ெசயலr
தktக

ப�ொதுவாக நிறும செயலரை ஒரு சாதாரண
பணியாளராக கருத முடியாது. அவர் நிறுமத்தில் மிக
பெரிய ப�ொறுப்புள்ள அலுவலர்களில் ஒருவர் ஆவார்.

சடp வ தktக

நிறுமக் க�ொள்கைகள் குறித்த ரகசியங்களை காத்தல்,
நிதிச்சார்ந்த முடிவுகள் எடுத்தல் மற்றும் பணியாளர்களின்
தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல் ப�ோன்ற முக்கிய
ப�ொறுப்புகள் நிறும செயலருக்கு உண்டு. நிறுமத்தின்
ஒட்டும�ொத்த நிறுமத்தின் செயல்பாடுகளை இயக்கும்
நபரே, நிறுமச் செயலர் என அழைக்கப்படுகிறார்.

`.5 ேகா அலt
அதk ேம பk
mத ெபள
nமt
ெசயலr தktக

pற தktக

pற nமt
ெசயலr
தktக

28.02.01 சட்டப்பூர்வ தகுதிகள் Statutory Qualifications

நிறும செயலர் – வரைவிலக்கணம் Company
Secretary Definition

இவைகள் மட்டும் இல்லாமல் நிறுமச்சட்டம் 2013
பிரிவு 2(45) யின்படி மத்திய அரசு அவ்வப்பொழுது
வரையறுக்கும் தகுதிகளையும் ஒரு நிறுமச்செயலர்
பெற்றிருக்க வேண்டும்

நிறும சட்டம் 2013, பிரிவு 2(24)ன் படி நிறுமச் செயலர்
என்பவர் ”ஒரு நிறுமத்தின் அமைச்சராக (அல்லது)
நிர்வாக பணிகளை செய்து முடிக்க தேவையான
அனைத்து தகுதிகளையும் பெற்றுள்ள ஒரு தனிநபரை,
நிறுமச் செயலர் எனலாம்.

`.5 க�ோடி அல்லது அதற்கு மேல் பங்கு முதல்
பெற்றுள்ள நிறுமத்தின் செயலாளராக பணிபுரிய, இந்திய
நிறும செயலாளர்கள் நிறுமத்தின் உறுப்பினராகவ�ோ
அல்லது லண்டன் பட்டய செயலாளர்கள் நிறுமத்தின்
உறுப்பினராகவ�ோ இருக்க வேண்டும்.

ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷ்னரியில் தந்துள்ள இலக்கணம்
செயலர் என்பவர் ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் அல்லது
நிறுமத்தின் சார்பாக பிற நபரிடம் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்
ஆவணங்களை சேகரிக்கவும், க�ோப்பிடவும் மற்ற
நிர்வாக பணிகளை மேற்கொள்ளவும் பணியமர்த்தப்படும்

`.5 க�ோடி அல்லது அதற்கு மேல் பங்கு முதல் க�ொண்ட
நிறுமத்திற்கு குறிப்பட்டுள்ள தகுதிகளை பெற்றிருக்க
வேண்டும்.
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வர்்தத� கதொர்பைொன சட்்ட சை்ததுக்�மள கதளிவொ�
கதறிந்து மவ்ததிருக்� பவணடும்.

நிறுமச்சட்்டம் 2013 பைடி நிறுமச் கசயலர் கபைற்றிருக்�
பவணடிய பிற தகுதி�ளொவன

இtய n ம ெசயலாளக
n வனt
உ pனராக இrக ேவ
லட படய ெசயலாளக
n வனt உ pனராக
இrக ேவ

pற n மt ெசயலr
தktக

nமசட பய அv

r.5 ேகா அலt அதk ேம பk mத ெகாட
n மtk kப ள தktகைள ெபrக ேவ

வகசட பய அv

ஏேத ஒr பகைலகழகt ஒr சட பpகான
படய ெபrக ேவ
இtய பைடய கணக n வனt உ pனராக
இrக ேவ

pற தktக

`.5 ேகா அலt அதk ேம
பk mத ெப
ள
n மt ெசயலr தktக

இtய அடகvைல ம
பயாள கணக (கா ம
ெவா அகvட) n வனt உ pனராக இrக
ேவ .
வகvய அலt ேமலாைமtைறy ஒr mtகைல
படய பp அலt ளேமா தkt

நிறுமச் சட்டத்தில் குறிப்பி்டப்படடுள்ை தகுதி்கள்

அlவலக nவாக k த அv

ஏமனய நிறும்ததில் கீழ்�ொணும் ஒனறு அல்லது
அதற்கு பமற்பைட்்ட தகுதி�மள ஒரு நிறுமச் கசயலர்
கபைற்றிருக்� பவணடும்.

பபாருைாதா சட்ட அறிவு Knowledge of Economic Laws
நிறும்ததில் ஏற்பைடுகினற கபைொருளொதொை சொர்ந்த
சிக்�ல்�மள தீர்க்� பவணடியது கசயலரின �்டமம,
எனபவ நிறும கசயலர் கபைொருளொதொைம் சொர்ந்த
சட்்டங�மள குறிபபைொ� கதொழில் வளர்ச்சி மற்றும்
ஒழுஙகுமுமற சட்்டம், வர்்தத� சர்வொதி�ொை நம்டமுமற
�ட்டுபபைொட்டு சட்்டம், அந்நிய கசலொவணி ஒழுஙகு
முமறச்சட்்டம், மூலதன சிக்�னங�ள (�ட்டுபபைொட்டு
சட்்டம்), மூலதன விளக்கு கதொ்டர்பைொன சட்்டம், ஆவணப
பை்ததிை ஒழுஙகுமுமற ஒபபைந்த சட்்டம், மற்றும் கபைொருள
கதொ்டர்பைொன சட்்டங�ள, பைணச்சந்மத, மூலதன சந்மத
நிதி நிறுமங�ள குறி்தத நுணணறிமவ நிறும கசயலொளர்
கபைற்றிருக்� பவணடும்.

ii. ஏபதனும் ஒரு பைல்�மலக்�ழ�்ததில் ஒரு சட்்ட
பைடிபபுக்�ொன பைட்்டயம் கபைற்றிருக்� பவணடும்.
iii. இந்திய
பைட்ம்டய
�ணக்�ர்
உறுபபினைொ� இருக்� பவணடும்.

கணkைவp ெதாடபான அv
பயாள சட அv

ஏேத ஒr இtய சட n வன வழkய n மசடt ஒr
ளேமா தktைய ெபrக ேவ

i.

ெபாrளாதா சட அv

நிறும்ததில்

iv. இந்திய அ்டக்�விமல மற்றும் பைணியொளர் �ணக்�ர்
(�ொஸ்ட் மற்றும் கவொர்க்ஸ் அக்�வுணட்்டன)
நிறும்ததில் உறுபபினைொ� இருக்� பவணடும்.
v. வணி�வியல் அல்லது பமலொணமம்ததுமறயில்
ஒரு முது�மலப பைட்்டய பைடிபபு அல்லது டிபளபமொ
தகுதி கபைற்றிருக்�பவணடும்.
vi. ஏபதனும் ஒரு இந்திய சட்்ட நிறுமம் வழஙகிய
நிறுமச்சட்்ட்ததில் ஒரு டிபளபமொ தகுதிமய கபைற்று
இருக்� பவணடும்.

்கணககுகவப்பு பதா்டர்பான அறிவு Knowledge of
Accounts
நிறும்ததின உயர் நிர்வொகி�ளில் ஒருவைொன கசயலர்
�ணக்குபைதிவு கதொ்டர்பைொன அமன்தது முமற�மளயும்
அணிந்திருக்� பவணடும் பமலும், இறுதிக்�ணக்கு�மள
தயொரிக்�பபைடும் நவீன முமற�ள, பமலும் பைலவம�யொன
நிதிநிமல அறிக்ம��மள தயொரிக்கும் முமற�ள மற்றும்
�ணக்குமவபபு கதொ்டர்பைொன அமன்தது அம்சங�மளயும்
கசயலர் அறிந்திருக்� பவணடும். வஙகி மற்றும் நிதி
நிறும அமமபபு முமற�மளயும் நிறும கசயலர் நனகு
அறிந்திருக்� பவணடும்.

28.02.02 பிை தகுதி்கள் Other Qualifications

கீழ்�ொணும் பிற தகுதி�மளயும் நிறும கசயலர்
கபைற்றிருக்� பவணடும்.
நிறுமச்சட்டம் பற்றிய அறிவு. Knowledge of Company Law
நிறுமச்சட்்டம் மி�வும் சிக்�லொனது, பமலும் அடிக்�டி
திரு்தத்ததிற்கு உட்பைடு்ததபபைடுவதும் ஆகும். நிறுமச்சட்்டம்
2013 கூறபபைட்டுளள சமீபை்ததிய விதி�ள மற்றும்
வழிக்�ொட்டுதமல பைற்றிய நிறுமச் கசயலர் முழுமமயொ�
அறிந்து மவ்ததிருக்� பவணடும்.

பணியாைர் சட்ட அறிவு Knowledge of Labor Laws

வணி்கச்சட்டம் பற்றிய அறிவு Knowledge of Mercantile Law

நிறும்ததின உயர்நிமல நிர்வொகி�ளில் ஓருவைொன
நிறுமகசயலர், நிறும்ததின பைணியொட்�ளின நலன
மற்றும் பைொது�ொபபு கதொ்டர்பைொன பைல்பவறு சட்்ட
நுணுக்�ங�மள அறிந்து மவ்ததிருக்� பவணடும்,
குறிபபைொ� கதொழிற்சொமலச்சட்்டம், கதொழிலொளர் நலச்சட்்டம்,
குமறந்த கூலி சட்்டம், பைணியொளர் இழபபீட்டு
நிர்வணச்சட்்டம் பபைொனறமவ குறி்தது சிறபபு அறிமவ
கபைற்றிருக்� பவணடும்.

நிறும்ததில்
பைல
தருணங�ளில்
�ொபபுரிமம,
பைதிபபுரிமம, வணி�க்குறி பைற்றியும், பமலும் பைணியொளர்
பைற்றிய பிர்ச்சிமன�ள ஏற்பைடும் ஆ�பவ நிறுமச்கசயலர்
பைல்பவறு வணி� கதொ்டர்பைொன சட்்டங�ள குறிபபைொ�
மொற்றுமுமற ஆவண சட்்டம், ஒபபைந்த சட்்டம், சைக்கு
விற்பைமனச்சட்்டம், பைணியொட்�ள சட்்டம், �ொபபுரிமம,
பைதிபபுரிமம சட்்டம், ஆமலச்சட்்டம் பபைொனற பைலவம�யொன

295

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 295

28-03-2019 03:03:42

அலுவலக நிர்வாகம் குறித்த அறிவு Knowledge of
Office Management
விரைவாகவும், சிறப்பாகவும், அலுவலக பணிகளை
செய்து முடிக்க ஏதுவாகவும் சமீபத்திய நவீன முறையில்
கணக்குகளை
தாக்கல்
செய்தல்,
க�ோப்பிடுதல்
அட்டவணைப்படுத்தல் ப�ோன்றவை குறித்து நிறும
செயலர் நுண்ணறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

28.03 நிறும
செயலர்
Appointment
of
Secretary

சடpவமற பக

சடpவமான பக

நியமனம்
Company

nம சட சா த பக
வrமான வr சட ப
பக

நிறுமச்சட்டம் 2013 பிரிவு 203, 204 யின் படி
ஒவ்வொரு பட்டியலிட்ட நிறுமமும் ஒரு முழு நேர
செயலரை பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும்.

இ tய m tைரவr சட
pற பக
vபைன வrசட ப
பக

பட்டியலிடாத மற்றும் `.5 க�ோடி அல்லது அதற்குமேல்
பங்கு முதலுடைய தனி நிறுமமும் ஒரு முழுநேர
செயலரை பணி நியமனம் செய்திருக்க வேண்டும்.
இந்திய நிறுமச் செயலார்கள் நிறுமத்தில் உறுப்பினராக
உள்ள ஒரு தனி நபரை மட்டுமே நிறும செயலாரக பணி
நியமனம் செய்ய முடியும் என்பதை நினைவில்
க�ொள்ளவும். நிறும செயலரை த�ோற்றுவிப்பாளரால்
அல்லது இயக்குநர் அவையால் நியமனம் செய்ய முடியும்.

இயkனக ெதாடபான
பக
பkதாரக ெதாடபான
பக
nம அlவலக ம
பயாக ெதாடபான
பக

இதர சடக ப பக

28.04.01.
Functions

சட்டபூர்வமான

பணிகள்

Statutory

உயர்நிலை நிர்வாகிகளில் ஒருவராக இருக்கும்
செயலர் நிறுமச்சட்டம் மற்றும் பிற சட்டங்களில்
(வருமானச் சட்டம், அஞ்சல் முத்திரை, விற்பனைச் சட்டம்)
கூறுப்பட்டுள்ள சட்ட நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு
நிறுமத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்ள
வேண்டியது நிறும செயலரின் சட்ட பூர்வமான
பணிகளாகும்.

(1) நிறும த�ோற்றுவிப்பாளரால் நியமனம் நிறுமம்
கூட்டுருவாக்கம்,
செய்யும்
நிலையில்
நிறும
த�ோற்றுவிப்பாளர் நிறும முதல் செயலரை பணி
நியமனம் செய்வார். இச்செயலரின் பெயர் நிறும சங்க
நடைமுறைவிதியிலும் மற்ற மூல ஆவணங்களில்
பதியப்படும்.

பின்வருவன நிறுமச் சட்டம் 2013ன் படி செயலரின்
சட்டபூர்வமான பணிகள் ஆகும்.

(2)முதல் இயக்குநரவையால் செயலர் நியமனம் நிறுமம்
கூட்டுறுவாக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் நிறுமத்தின்
முதல் இயக்குநரவையின் முதல் கூட்டத்தில் நிறும
செயலர் பணி நியமனம் செய்யப்படுவார். சில
சூழ்நிலையில் த�ோற்றுவிப்பாளரால் நியமிக்கப்பட்ட
செயலரையே
த�ொடர்ந்து
செயலாளராக
நியமிக்கப்படலாம்
அல்லது
புதிய
செயலரை
பணியமர்த்தப்படலாம்.

i.

 றுமத்தின் அங்கீகாரம் தேவைப்படும் அனைத்து
நி
ஆவணங்களிலும் நிறுமத்தின் சார்பாக கைய�ொப்பம்
இடுவது.

ii. பங்குகள் குறித்த ஆவணங்கள், இயக்குனர்கள்
மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் த�ொடர்பான ஆவணங்களை
பராமரித்தல்.
iii. பங்குமுதல் த�ொகையை அதிகரிப்பது குறித்த
அறிவிப்பை நிறும பதிவாளரிடம் க�ொடுத்தல்.

28.04 நிறும செயலரின் பணிகள் /
கடமைகள் Functions/ Duties of
Company Secretary

iv. பங்குகளை
மாதத்திற்குள்
அளித்தல்.

நிறுமச் செயலரின் பணிகளை கீழ்காணும்
இரண்டு பெறும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம்.
அவைகளாவன.

மாற்றியதிலிருந்து
பங்கு ஒதுக்கீட்டு

v. ஆ
 ண்டு
அறிக்கையில்
அனுப்புதல்.

இரண்டு
சான்றிதழை

கைய�ொப்பம்

இட்டு

vi. த�ொழில் த�ொடக்க சான்றிதழைப் பெற தேவையான
உறுதி ம�ொழிகளை அளித்தல்.

சட்டபூர்வமான பணிகள் (அ) கடமைகள்
சட்டபூர்வமற்ற பணிகள் (பிற பணிகள்) (அ) கடமைகள்

vii. ஒ
 வ்வொரு
பங்குனர்களுக்கும்
ஆண்டு
ப�ொதுக்கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பை அனுப்புதல்.
viii. சட்டமுறை ஏடுகளை தயாரித்தல்
ix. ஒவ்வொரு பங்குனர்களின் ஆண்டுப�ொதுக் கூட்டம்
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28.04.02. சட்ட பூர்வமற்ற பிற பணிகள் NonStatutory Functions

மற்றும் இயக்குனரவை கூட்டங்களுக்கான கூட்ட
நிகழ்ச்சி குறிப்பை 30 நாட்களுக்குள் தயாரித்தல்.

செயலர் பல்வேறு சட்டங்கள் சார்ந்த பணிகளை
மேற்கொண்டாலும், நிறும இயக்குனர்கள், பங்குநர்கள்,
பணியாட்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு என பல்வேறுபட்ட
பணிகளை
ஆற்ற
வேண்டியுள்ளது.
செயலரின்
சட்டபூர்வமற்ற
பணிகளை
பின்வருமாறு
வகைப்படுத்தலாம்.

x. கூ
 ட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை
க�ோப்பிலிட்டு நிறும பதிவாளருக்கு அனுப்புதல்.
xi. நி
 றும கலைப்பின் ப�ோது நிதி நிலை அறிக்கைகளை
தயாரிக்க உதவி செய்தல்.
வருமானவரிச் சட்டப்படி செயலரின் பணிகள்
பங்குனர்களுக்கு உரிய பங்காதாயம், குறிப்பிட
காலத்தில் வழங்க வேண்டியது செயலரின் பணியில்
அடங்கும். பணியாட்களுக்கு வழங்க வேண்டிய சம்பளம்,
மற்றும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஆகியவற்றிலிருந்து
வருமானவரியை
கழித்துக்கொண்டு
மீதியை
செலுத்துவது செயலரின்
பணியாகும். அவ்வாறு
கழிக்கப்பட்
வரி
அரசு
கருவூலகத்தில்
செலுத்தப்பட்டுவிட்டதா என உறுதி செய்துக�ொள்ள
வேண்டியதும் செயலரின் பணியாகும்.

சட்டப்படி

நிறும

இயக்குநர்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய முகமைப்
பணிகள்

2.

பங்குநர்களுக்கு
பணிகள்

3.

அலுவலக ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாட்களுக்கு
ஆற்ற வேண்டிய பணிகள்.

ஆற்ற

வேண்டிய

முகமைப்

(1) 	இயக்குநர்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய முகமைப்
பணிகள் Functions in Relation to Directors

பங்குனர்கள்
மற்றும்
ஊழியர்களுக்கு
வரி
கழிக்கப்பட்டதர்கான சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டுவிட்டது
என
உறுதி
செய்ய
வேண்டியது
செயலரின்
கடமையாகும். வருமானவரி துறை அதிகாரிகளுக்கு
சட்டப்படி அளிக்க வேண்டிய க�ோப்புகளை சரிபார்த்து
உரிய காலக்கெடுவுக்குள் அளிக்க வேண்டியதும்
செயலரின் பணியாகும்.
இந்திய முத்திரைவரி
பணிகள்

1.

நிறும
செயலர்
இயக்குனரவையின்
முழு
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுவதால் இயக்குநரவையின்
அனைத்து
அறிவுரைகளையும்
நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டியது செயலரின் பணியாகும்.
நிறுமத்திற்கு தேவையான க�ொள்கைகளை வகுத்து
பல முடிவுகளை எடுபதற்கு தேவையான தகவல்களையும்,
அறிவுரைகளையும் வழங்க வேண்டியது செயலரின்
பணியாகும்.

செயலரின்

இயக்குனர்களின்
வருகைப்
பதிவேட்டை
பராமரிப்பது, கூட்டங்களை கூட்டுவது, கூட்டத்திற்கான
அழைப்பு விடுப்பது, கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் கூட்ட
குறிப்பு தயாரிப்பது த�ொடர்பாக கூட்டத் தலைவருடன்
கலந்து ஆல�ோசித்து பல தீர்மானங்களை தயாரித்தல்,
இயக்குனரவை அலுவலுர்களுடன் தகவல் த�ொடர்பை
ஏற்படுத்தி,
ஆவணங்களை
க�ோப்பிடல்
மற்றும்
பதிவேடுகளை தயாரித்து அளிப்பது ப�ோன்ற பல்வேறு
பணிகளை
இயக்குனர்களுக்கு
செயலர்
ஆற்ற
வேண்டும்.

பங்கு ஒதுக்கீட்டு கடிதம் மற்றும் பங்கு சான்றிதழ்
ப�ோன்ற முக்கிய நிறும ஆவணங்களில் முறையான
அஞ்சல் தலைகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளதா என கவனிக்க
வேண்டியது செயலரின் தலையாய பணிகளில்
ஒன்றாகும்.
விற்பனை வரிச்சட்டபடி நிறும செயலரின் பணிகள்
விற்பனை மீதான வரியை உரிய நேரத்தில் உரிய
முறையில்
செலுத்துவதற்கும்
தேவையான
ஆவணங்களை சரிபார்த்து விற்பனை வரி துறை
அதிகாரிகளிடம் அளிக்கப்பட்டுவிட்டதா என உறுதி
செய்துக்கொள்ள வேண்டியது செயலரின் பணியாகும்.

(2)	பங்குனர்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய முகமைப்
பணிகள் Functions in Relation to Shareholders

இதரச் சட்டங்கள் படி, நிறும செயலரின் பணிகள்

நிறும பங்குநர்களின் உரிமை பாதிக்கப்படாமல் ஒரு
பாதுகாப்பை
ஏற்படுத்தி
அவர்களின்
நலனை
பேனிக்காக்க
வேண்டியது
நிறும
செயலரின்
கடமையாகும். நிறுமச்சட்டம் 2013படி இயக்குநரவைக்கும்
நிறும பங்குநர்களுக்கும் இடையே த�ொடர்பை ஏற்படுத்த
வேண்டும்.

நிறும
செயல்பாட்டிற்கு
த�ொடர்புடைய
பிற
பலவகையான சட்டங்களை பற்றியும் நிறும செயலர்
அறிந்திருக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒன்றாகும்.
குறிப்பாக அந்நிய செலாவணி ஒழுங்குமுறைச்சட்டம்,
த�ொழில் (அபிவிருத்தி மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம்,
தயாரிப்பு த�ொழிலை மேற்கொள்ளும், நிறும செயலர்,
த�ொழிற்சாலை சட்டங்கள், கூலிச் சட்டம், த�ொழிற்சாலை
த�ொடர்பான வழக்குச் சட்டம், த�ொழிலாளர் சட்டம்,
குறைந்தளவு கூலி செலுத்து சட்டம் ப�ோன்ற பல சட்ட
விதிகளை செயலர் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

நிறும பங்குநர்களின் உரிமை மீறப்படவில்லை
என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியது இவரது
பணியாகும். பங்கு ஒதுக்கீட்டு கடிதம், கூட்ட அழைப்பு
கடிதம், வருத்த கடிதம், பங்கு சான்றிதழ், பங்காணைகளை,
அனுப்புவது மற்றும் கடனீட்டு பத்திரதாரர்களுக்கு
கடன்பத்திரத்தை அளிப்பதும் செயலரின் பணியாகும்.
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பங்குநர்கள் கூட்டம் குறித்த நாள், இடம், மற்றும்
நிகழ்ச்சி
நிரல்
ப�ோன்ற
விவரங்கள்
தாங்கிய
அறிக்கையை
பங்குநர்களுக்கு
அனுப்புதல்,
இயக்குனரவையின்
சார்பாக
பங்குநர்களின்
சந்தேகங்களுக்கும் புகார்களுக்கும் உரிய முறையில்
கலந்து ஆல�ோசித்து, விசாரித்து உரிய பதிலை அளிப்பது
செயலரின் பணியாகும்.

க�ொள்ளும் உரிமை செயலருக்கு உண்டு.

(3)	அலுவலக ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாட்களுக்கு
ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் Functions in Relation
to Office and Staff

iv.

 ான்றிதழ் வழங்கும் உரிமை;நிறுமத்தின் சார்பாக
ச
ஊழியர்களுக்கு பல சான்று (சாட்சியம்) வழங்கும்
அதிகாரம் செயலருக்கு உண்டு. பங்கு சான்றிதழ்,
ஊதிய சான்றிதழ் ப�ோன்ற சான்றிதழ்களை
வழங்கும் அதிகாரம் செயலருக்கு உண்டு.

v.

 தியம்
ஊ
மற்றும்
இழப்பீடு
க�ோரும்
உரிமை;நிறுமத்துடன்
செய்துக்கொண்ட
ஒப்பந்தத்தின்படி செயலர் தம்குறிய ஊதியத்தையும்,
இதர படிகளையும் பெறும் உரிமை உண்டு.
நிறுமத்திற்கு எதிராக வழக்கு த�ொடரும் உரிமையும்
செயலருக்கு உண்டு. பணி நீக்கம் செய்யப்படும்
முன்னர்
அதற்கான
விளக்கும்
தாங்கிய
அறிக்கையை கேட்டுப் பெறும் உரிமையும் உண்டு
பணி
நீக்கத்திற்கான
இழப்பீட்டை
பெறும்
உரிமையும் செயலருக்கு உண்டு.

vi.

 ன்னுரிமை
மு
கடனீந்தோர்;நிறும
கலைப்பின்
ப�ோது நிறுமச் செயலர் தமக்குச் சேரவேண்டிய
சட்டபூர்வமான
நிலுவைத்தொகையை
முன்னுரிமை
கடனீந்தோரை
ப�ோல
பெற்றுக்கொள்ளும் உரிமை செயலருக்கு உண்டு.

vii.

 ட்டத்தில் கலந்துக் க�ொள்ளும் உரிமை;சட்டப்படி
கூ
செயலருக்கும் நிறுமத்திற்கும் இடையே முதலாளி –
த�ொழிலாளி என்ற உறவு நிலவுகிறது ஒரு சாதாரண
பணியாளரை பணிநீக்கம் செய்வதை ப�ோல
செயரையும் பணி நீக்கம் செய்ய முடியும். எந்த
நேரத்திலும் செயலரை பணி நீக்கம் செய்ய
இயக்குநர் அவைக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது.

நிறும அலுவலக ஊழியர்களின் தலைசிறந்த மூத்த
ஊழியராக இருப்பவர் செயலர் ஆவார்.
அலுவலக செயல்பாடுகள் இயல்பாக
செய்வது செயலரின் பணியாகும்.

செயல்பட

அலுவலக செயல்பாடுகள் குறிப்பாக நிறுமச் சட்டம்
மற்றும் நிதி சார்ந்த அனைத்து செயல்பாடுகளையும்
தனது நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுத்த வேண்டியது
செயலாளரின் பணியாகும்.

28.05 நிறுமச் செயலரின் அதிகாரம்
மற்றும் உரிமைகள் Powers and
Rights of Company Secretary
நிறுமத்தின் உயர்நிலை அதிகாரியாக விளங்கும்
செயலருக்கென சில உரிமைகளும் அதிகாரங்களும்
உள்ளது. அவை நிறுமத்துடன் கூடிய ஒப்பந்ததிற்கு
உட்பட்டதாகும். அவைகளாவன.
ைகெயாப இ உrைம

28.06 நிறும
செயலரை
நீக்குதல்
Removal / Dismissal of Company
Secretary

ேமபாைவ ம  க பா  அtகார
சாத வழk உrைம
ஊtய ம  இழp ெப  உrைம

நிறுமத்திற்கும்
செயலுருக்கும்
உள்ள
உறவு
”முதலாளி மற்றும் ஊழியர்” உறவே ஆகும். எனவே ஒரு
சாதாரண ஊழியரை பதிவு நீக்கம் செய்வதை ப�ோல
நிறும
செயலரை
பணியிலிருந்து
ஏதேனும்
காரணத்திற்காகவ�ோ
அல்லது
எக்காரணமும்
இல்லாமல�ோ எந்த நேரத்திலும் பணி நீக்கம் செய்ய
இயக்குனரவைக்கு அதிகாரம் உண்டு்.

mrைம கட ேதா
k டt கல t ெகா  உrைம

i.

ii.

iii.

மேற்பார்வை
மற்றும்
கட்டுப்படுத்தும்
அதிகாரம்;நிறுமத்தின்
தலைமை
ஊழியராக
இருக்கும்
செயலர்
தன்
கீழ்
பணிபுரியும்
அலுவலர்களின் செயல்பாடுகளை மேற்பார்வை
செய்யவும்,
வழிக்காட்டவும்,
கட்டுப்படுத்தவும்
அதிகாரம் உண்டு.

1.

 ைய�ொப்பம் இடும் உரிமை (அதிகாரம்);நிறுமத்தின்
க
பிரதான மூத்த அதிகாரிகளின் ஒருவரான செயலர்
நிறுமத்தின் சார்பாக பல ஒப்பந்தங்களிலும், நிறும
கூட்ட
நடவடிக்கை
குறித்த
க�ோப்புகளில்
கைய�ொப்பம் இடும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளார்.

ப�ொதுவாக கீழ்காணும் காணரத்திற்காக செயலர்
பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம்.

2. செயலரின் பணிக்காலம்
செய்யலாம்;

முடிந்தவுடன்

நீக்கம்

3. செயலர் உடன்படிக்கை விதிமுறைகள் மீறும் ப�ோது
உரிய அறிவிப்பு மூலம் பணி நீக்கம் செய்யலாம்.
4. செயலர் இரகசிய இலாபம் ஈட்டினால் பணிநீக்கம்
செய்யலாம்.

 திகாரத்தை
அ
செலுத்தல்;இயக்குனரவையால்
வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை செயல்படுத்திக்

5. செயலர் தவறான நெறியின்றி நடக்கும் ப�ோது
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6. செயலர் ஒப்பந்தத்தை மீறி ஒழங்கீன நடவடிக்கையில்
ஈடுபடும்போதும், ஒத்துழையாமை, தகுதியின்மை,
பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம் நிரந்தர இயலாமை
ப�ோன்ற
காரணங்களாலும்
பணி
நீக்கம்
செய்யப்படலாம்.

nம kடக
இயkன
kடக

பkதார
kடக

சட mைற
kட

28.07 நிறுமக் கூட்டங்கள் Company
Meetings

ஆ 
ெபாt
kட

அசாதாரண
kட

cறp
kடக

அைவ
kட

கடேதா

வkp kடக

28.08.01. பங்குநர்கள்
Meetings

நிறுமச் சட்டப்படி ஒவ்வொரு ப�ொது நிறுமமும் த�ொழில்
த�ொடங்கிய தேதியிலிருந்து ஒரு மாதத்திலிருந்து 6
மாதத்திற்குள் பங்குனர்கள் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும்
இதனை சட்டமுறை கூட்டம் என அழைக்கப்படுகிற�ோம்.
ஒரு ப�ொது நிறுமத்தின் வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே
கூட்டப்படும் கூட்டம் சட்டமுறை கூட்டம் ஆகும். பங்கு
முதல் இல்லாத ப�ொது மற்றும் தனி நிறுமங்கள் இத்தகைய
கூட்டத்தை கூட்ட தேவையில்லை.

b) ஆண்டுப் ப�ொதுக்கூட்டம் Annual General Meeting
[AGM]

நிறுமச்சட்டம் 2013ன் படி நிறுமத்தின் கூட்டப்படும்
கூட்டங்களை கீழ்காணும் முறையில் வகைப்படுத்தலாம்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறுமத்தில் இயல்பான
நடவடிக்கை குறித்து ஆல�ோசிக்க கூட்டப்படும் கூட்டம்
ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டம் ஆகும். இக்கூட்டம் நிறுமம் பதிவு
செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதத்திற்குள் முதல்
ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும். அடுத்த
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இக்கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும்.
இரண்டு ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டத்திற்கு இடைப்பட்ட
காலம் 15 மாதத்திற்கு மிகையாக கூடாது. ஆண்டு
ப�ொதுக்கூட்டம் நிறும பதிவு அலுவலகம் உள்ள இடத்தில்
அல்லது அருகில் உள்ள இடங்களில் நடத்தப்பட
வேண்டும். அரசு விடுமுறை நாட்களில் நடத்த கூடாது.
பங்குகள் மற்றும் உத்திரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட
நிறுமங்கள், பங்குமுதல் உடைய அல்லது இல்லாத
நிறுமங்கள் தனியார் மற்றும் ப�ொது நிறுமங்கள் ஆண்டு
ப�ொதுக்கூட்டத்தை ஆண்டு த�ோறும் கூட்ட வேண்டும்.

1. பங்குநர்கள் கூட்டம்
•

ஆண்டுப் ப�ொதுக் கூட்டம்

•

சிறப்பு (அ) அசாரண கூட்டம்

2. இயக்குநரவை கூட்டங்கள்
•

அவைக் கூட்டம்

•

குழுக் கூட்டம்

3. சிறப்பு கூட்டங்கள்
•

வகுப்பு கூட்டம்

•

கடனீந்தோர்கள்
கூட்டம்

(அ)

Shareholders

a) சட்டமுறை கூட்டம் (Statutory Meeting)

28.08. நிறும கூட்டங்களின் வகைகள்
Kinds of Company Meetings

சட்டமுறைக் கூட்டம்

கூட்டங்கள்

நிறும பங்குநனர்களால் நடத்தப்படும் கூட்டங்கள்
பங்குனர்கள் கூட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. நிறும
பங்குநர் கூட்டங்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம்.

ஒரு நிறுமத்தின் கூட்டம் என்பது பல வகையான
சட்டவிதி கூறுகளுக்கு உட்பட்டு முறையான வகையில்
ஒருங்கிணைக்கப்படும் நபர்களின் குழுவை கூட்டம்
எனலாம். ஒரு நிறுமம் தனது செயல்பாடுகள் குறித்து பல
முடிவுகளை எடுக்க, பல வகையான கூட்டங்களை
குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு ஒருமுறை கூட்ட
வேண்டியது அவசியமாகிறது. நிறும கூட்டங்கள் சட்ட
சரத்திற்கு உட்பட்டு எவ்வித ஒழுங்கீனத்தையும் மீறாமல்
முறையாக நடைபெற்றது என உறுதி செய்ய வேண்டியது
செயலரின் கடமை.

•

kkட

கடனீட்டுப்பத்திரதாரர்கள்

c) சிறப்புக் கூட்டம் Extra-Ordinary General Meeting
சட்டமுறைக் கூட்டம் மற்றும் ஆண்டு ப�ொதுக் கூட்டம்
ஆகியவை நிறுமத்தின் இயல்பான சாதாரண கூட்டங்கள்
ஆகும்.
சட்டமுறைக்கூட்டம்
மற்றும்
ஆண்டு
ப�ொதுக்கூட்டம்
ஆகிய
இரண்டையும்
தவிர
பிறக்கூட்டங்கள் அனைத்தும் சிறப்பு கூட்டங்கள் என
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28.09 தீர்மானம் Resolution.

அழைக்கப்படுகிறது. சில அவசர வியாபார முடிவுகளை
எடுக்க இரு ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டங்களுக்குயிடையே
கூட்டப்படும் இதர கூட்டங்கள் அனைத்தும் சிறப்புக்
கூட்டகளாகும்.

நிறுமச்சட்டம் 2013ன் படி ஒரு முடிவை செயல்படுத்த
பங்குநர்களின் ஒப்புதலை பெறுவது அவசியமாகிறது.
இயக்குநரவையால்
எடுக்கப்பட்ட
ஒரு
முடிவை
நடைமுறைப்படுத்த
சட்டப்படி
குறைந்தளவு
எண்ணிக்கைக் க�ொண்ட பங்குகளின் கூட்டத்தில் ஓட்டு
பதிவு நடத்திய�ோ அல்லது வேறு முறையின் மூலமாக
பங்குநர்களால் அளிக்கப்படும் ஒப்புதலை தீர்மானம்
என்கிற�ோம்.

28.08.02. இயக்குநர் அவைக் கூட்டம் Meeting of
the Board of Directors
நிறுமத்தை நிர்வகிக்கும் ப�ொறுப்பு இயக்குநரவையிடம்
உள்ளதால் இயக்குனர்கள் அடிக்கடி கூடி பல வியாபார
நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆல�ோசிக்க வேண்டும்.
இதற்காக இயக்குனரவையால் கூட்டப்படும் கூட்டங்கள்
இயக்குனரவை கூட்டங்கள் ஆகும். நிறுமத்தின்
நடவடிக்கைகள் குறித்து இயல்பான முடிவுகளை
எடுத்பதற்காக இயக்குனர்களால் கூட்டப்படும் கூட்டம்
இயக்குநரவை கூட்டம் ஆகும். இயக்குரவை முதல்
கூட்டம் நிறும பதிவு செய்யப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்
கூட்டப்படவேண்டியது.

28.09.01 தீர்மானங்களின்
Kinds of Resolution

வகைகள்

ப�ொதுவாக தீர்மானங்கள் மூன்று வகைகளாக
பிரிக்கலாம் (1) சாதாரண தீர்மானம், (2) சிறப்பு தீர்மானம்,
(3) சிறப்பு அறிவிப்பு தீர்மானம்

அ). சாதாரண தீர்மானம் Ordinary Resolution:

வாரியக் குழுக் கூட்டம் Board Meetings

பெரும்பாண்மையின் மூலம் நிறைவேற்றப்படும்
தீர்மானம் சாதாரண தீர்மானம் ஆகும். ஒரு முடிவுக்கு
ஆதரவாக வாக்களருக்கும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை
அம்முடிவுக்கு எதிராக வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கை விட அதிகமாக இருந்தால் அது சாதாரண
தீர்மானம் ஆகும். சுருக்கமாக கூறினால் கூட்டத்திற்கு
வருகை தந்துள்ள பங்குநர்களின் பாதிக்குமேல் (50%)
ஒரு முடிவுக்கு சாதகமாக ஆதரவளிப்பது சாதரண
தீர்மானமாகும்.

பட்டியலிடப்பட்ட நிறுமமும், `.10 க�ோடி அல்லது
அதற்கு மேல் பங்கு முதலுடைய ஒவ்வொரு ப�ொது நிறுமம்
தணிக்கை குழு கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும். இக்கூட்டம்
ஆண்டுக்கு குறைந்தது நான்கு முறை கூட்ட வேண்டும்.
`.10 க�ோடிக்கு குறைவாக பங்கு முதலுடைய நிறுமத்தில்
இயக்குனரவையால் தணிக்கை குழுவின் செயல்களை
செய்ய ஒரு இயக்குனர் பணி அமர்த்தப்படுவர்.

28.08.03 சிறப்புக் கூட்டங்கள் Special Meeting

பின்வரும்
முடிவுகளை
நடைமுறைப்படுத்த
சாதாரண தீர்மானம் ப�ோதுமானது

அ) வகுப்பு கூட்டம் (Class Meeting) Meetings of
Particular Share or Debenture Holders

i.

ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான பங்குககள் அல்லது
கூட்டங்கள்
குறிப்பிட்ட
வகையான
கடனீட்டுப்பத்திரங்களும், கூட்டப்படும் கூட்டம் வகுப்பு
கூட்டம் ஆகும். சாதாரண பங்குகள் (எ) முன்னுரிமை
பங்குகள்
கூட்டப்படும்
கூட்டத்தை
கூறலாம்.
அவ்வப்பாழுது மாற்றி அமைக்கப்படும் கடனீந்தோர்
பத்திரம், பாதுகாப்பு பத்திர விதிகளுக்கு கூட்டப்படும்
இக்கூட்டங்கள் கூட்டப்படுகிறது, நிறும மறுஅமைப்பு,
நிறும ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிறும களைப்பின் ப�ோது
கடனீட்டுப்பத்திர (அ) பிணையப்பத்திர உரிமையார்களின்
நலன் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்க இக்கூட்டங்கள்
கூட்டப்படுகிறது.

நிறும பெயரைத் திருத்த

ii. நிறும பங்கு முதலை மாற்றியமைக்க
iii. கடனீட்டு பத்திரங்களை மீட்க
iv. பங்காதயங்கள் அறிவிக்க

v. ஆண்டு இருப்புநிலைக்குறிப்பை ஒப்புதல் வழங்க
vi. இயக்குநர்களை பணியமர்ந்த.

vii. இ
 யக்குநர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அல்லது
குறைக்க.
viii. ஒரு இயக்குனரை பணிநீக்கம் செய்து விட்டு
அவ்விடத்தில் புதிய இயக்குநரை பணியமர்த்த.
ix. வ
 ரம்புக்குட்பட்டு
செய்ய

ஆ) கடனீந்தோர் கூட்டம் Meetings of the Creditors

நிறுமத்தின்

நிதியை

முதலீடு

x. நிறும கணக்காளரை பணி நியமனம் செய்ய.

xi. தன்னார்வ
நிறும
கணக்குகளுக்கும்
நடைமுறை விதிகளுக்கும் ஒப்புதல் வழங்க.

நிறுமக் கூட்டங்களை ப�ோல இது ஒரு நிறும கூட்டம்
அல்ல இருப்பினும், இது ஒரு புதிய கடன் க�ொள்கையை
அறிமுகம் செய்யும் ப�ோது அல்லது கடனீந்தோர்கள்
த�ொடர்பான சில வழக்குகளை பேசி முடிவு எடுக்கவும்,
கடனீந்தோர்களுடன் சில ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளவும்
இவ்வகை கூட்டங்கள் கூட்டப்படுகிறது.

சங்க

ஆ). சிறப்பு தீர்மானம் Special Resolution
ஒரு முடிவை நிறைவேற்ற கூட்டத்திற்கு வருகை
புரிந்துள்ள பங்குநர்களின் எண்ணிக்கையில் 75
சதவீதம் நபர்கள் முடிவிற்கு சாதகமாக வாக்களித்தால்
அது சிறப்பு தீர்மானம் ஆகும். அதாவது முடிவிற்கு எதிராக
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வாக்களித்தவர்களின் எண்ணிக்கையை ப�ோல மூன்று
மடங்கு அதிகமான எண்ணிக்கையில் முடிவு சாதகமாக
வாக்களித்து முடிவை நிறைவேற்றினால் அது சிறப்பு
தீர்மானம் ஆகும்.
i.

ஒரு நிறுமத்தின் முன்மொழிவை இயக்குநர்கள்
வாக்கெடுப்பு நடத்தி முறையாக நிறைவேற்றப்பட
வேண்டும். நிறுமச்சட்டம் 2013 பிரிவு 47யின் படி.
ஒவ்வொரு
முன்மொழிவிலும்
பெரும்பான்மை
பங்குனர்களின் (உறுப்பினர்கள்) ஒப்புதல் தேவைப்படும்.
முன்மொழிவுக்கு
வாக்கு
அளிக்கும்
உரிமை
பங்குனர்களுக்கு உண்டு.

சிறப்பு தீர்மானம் தேவைப்படும் நடவடிக்கைகள்

ii. நி
 றுமத்தின்
பதிவு
அலுவலகத்தை
ஒரு
மாநிலத்திலிருந்து பிற மாநிலத்திற்கு மாற்றம் செய்ய.

28.10.01 வாக்கெடுப்பு நடைமுறைகள் Procedures of
Voting

iii. நிறுமத்தின் ந�ோக்கத்தை மாற்ற
iv. நிறுமத்தின் பெயரை மாற்ற

வாக்கெடுப்பில் இரண்டு வேறுபட்ட நடைமுறைகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

v. சட்ட நடைமுறை விதிகளை திருத்தம் செய்ய
vi. நீ
 திமன்ற உத்தரவுக்கு இனங்கி நிறும பங்கு முதல்
த�ொகையை குறைக்க.

திறந்த நடைமுறை
இரகசிய நடைமுறை

vii. புதிய த�ொழிலைத் த�ொடங்க

I. திறந்த நடைமுறை Open Procedure

viii. தணிக்கையாளரை பணியமர்த்த.

இம்முறையில்
அனைத்து
உறுப்பினர்களும்
கூடியிருக்கும் கூட்டத்தில் ஒரு உறுப்பினர் யாருக்கு
வாக்களிக்கிறார் என மற்றவருக்கு தெரியும் வகையில்
வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். இம்முறையில் வாக்கெடுப்பில்
எவ்வித ஒளிவு மறைவும் இருக்காது இம்முறை
வாக்கெடுப்பில் பின்வரும் முறைகள் உள்ளடங்கும்.

ix. ம�ொத்த விற்பனை முகவர்களை பணியமர்த்த
x. இயக்குநர்கள்
மற்றும்
மேலாண்மை
இயக்குநர்களின் ஊதியத்தை தீர்மானிக்க.

இ) சிறப்பு

அறிவிப்பு

தேவைப்படும்

Resolution requiring Special Notice

தீர்மானம்

28.10.02 வாக்களிப்பின் வகைகள்

(அ) சத்தத்தின் வாயிலாக வாக்கெடுப்பு By
Acclamation

நிறுமச்சட்டம் 2013 குறிப்பிட்டுள்ள சில நடவடிக்கைகள்
குறித்து
முடிவுகளை
எடுக்க
சிறப்பு
கூட்டம்
கூட்டவேண்டியுள்ளது இக்கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு
அறிவிப்பை 14 நாட்களுக்குள் முன் பங்குநர்களுக்கு எந்த
காரணத்திற்காக இக்கூட்டம் கூட்டப்படுகிறது என்ற
விவரத்தை அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
கீழ்காணும்
விவரங்களுக்கு
சிறப்பு
அறிவிப்பு
தேவைப்படும் சிறப்பு கூட்டங்கள் கூட்ட வேண்டும்.
i.

ப�ொதுவாக எந்தவ�ொரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாக
இல்லாமல்.அனைவருக்கும் சேர்ந்து வெளிப்படையாக
தனது கருத்தை தெரிவிக்கும் வகையில் கைகளை
தட்டிய�ோ அல்லது மேசைகளை தட்டிய�ோ ஓசையை
எழுப்பி தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்கும் வகையில்
வாக்கெடுப்பு நடைப்பெறும் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள்
ஓசை எழுப்பினால் ஆதரவாகவும் குறைவான உறுப்பினர்
ஓசை எழுப்பினால் எதிரான வாக்கும் பெற்றதாக அர்த்தம்.
இம்முறை வாக்கு எண்ணப்படுவது கிடையாது.

பணி ஓய்வு பெறும் தணிக்கையரை தவிர இதர
தணிக்கையரை பணியமர்த்த

ii. பணி ஓய்வு பெற்றும் தணிக்கையாளரையே
மீண்டும் பணியமர்த்த வில்லை என உறுதி படுத்த.

(ஆ) குரல் வாக்கெடுப்பு By Voice:

iii. ஒ
 ரு இயக்குநரை அவரின் பணிக்காலம் முடியும்
முன்பே பணி நீக்கம் செய்ய.

இம்முறை வாக்கெடுப்பு ஒரு பிரபலமான முறையாகும்.
இத்தகைய வாக்கெடுப்பு முறையை மிகவும் சிக்கலான
அல்லது முரண்பாடுடைய விஷயங்களுக்கு முடிவு எடுக்க
பயன்படுத்துவதில்லை. தலைவர் ஒரு முடிவை
முன்மொழிந்து அதற்கு ஆதரவாக உள்ளவர் ”ஆம்” என்று
குரலை உயர்த்தி கூறவேண்டும். பின்னர் அம்முடிவிற்கு
மறுப்பவர்கள் ”இல்லை” என குரலை உயர்த்தி கூற
வேண்டும். தலைவர் இவ்விரு வேறுபட்ட ஓசையையும்
நன்கு கூர்ந்து கவனித்து தனது முடிவை தெரிவிப்பார்.
இந்த முடிவுக்கு தலைவரே முழுமையான ப�ொருப்பேற்க
வேண்டும். ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயததிற்கு ஓசையை
எழுப்புவதன் மூலம் தீர்வு காண முடியாது. இம்முறை
ஒரு அறிவியல் சார்ந்த முறையல்ல, இங்கு வாக்குகள்
எண்ணப்படுவதில்லை
ஒரு
நபரை
ஒரு

iv. பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட இயக்குநர்களின் காலி
இடத்தில் வேறு இயக்குநர்களை பணியமர்த்த.

28.10 வாக்கெடுப்பு Voting

வாக்கெடுப்பு என்ற
வார்த்தை
லத்தீன்
வார்த்தையான ”வாக்கம்”
என்ற
ச�ொல்லிருந்து
த�ோன்றியது.
ஒரு
வாk
மு ன ் ம ொ ழி வு க் கு
ஆதரவாகவ�ோ, அல்லது
எதிராகவ�ோ ஒருவர் தனது விருப்பத்தை உரியமுறையில்
பதிவு செய்வதை வாக்கெடுப்பு குறிக்கிறது.
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பதவிக்கு
தேர்ந்தெடுக்க
பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.

இம்முறையை

மீதமுள்ள
சீட்டுகளை
அறிவிக்கப்படு்ம்.

ஆ
இைல

எண்ணி

முடிவுகளை

ஆ) அஞ்சல் வாக்கு Postal Ballot:

மிகப்பெரிய நிருமங்கள் அல்லது பெரிய சங்கங்களுக்கு
பல நாடுகள் தழுவிய அளவில் உறுப்பினர்கள்
இருக்கலாம். வாக்குச் சாவடிக்கு வர இயலாத
உறுப்பினர்களும் வாக்களிக்கும் வகையில் வரிசை
எண் இடப்பட்ட வாக்குச் சீட்டுகள் மூலம் வாக்குச் சீட்டு
அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும் உறுப்பினர்கள் தங்களது
வாக்குகளை பதிவு செய்து அஞ்சல் மூலம் மூடப்பட்ட
அஞ்சல் உறையிலிட்டு அனுப்புவார்கள். வாக்கு சீட்டு
பெட்டிகள் திறக்கும் ப�ோது இவ்வாறு பெறப்பட்ட அஞ்சல்
உறைகள்
திறக்கப்பட்டு
எண்ணிக்கையுடன்
சேர்க்கப்படும். உடல் ஊனமுற்ற அல்லது வாக்குப்பதிவு
நடைபெறும் இடத்திற்கு வெகு தூரத்தில் வாழ்ந்து
க�ொண்டு இருக்கும் உறுப்பினர்களும் வாக்களிக்க
இம்முறை பின்பற்றபடுகிறது.

(இ) கைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் வாக்கெடுப்பு
By Show of Hands
ா

வ

நிறுமச்சட்டம் பிரிவு
177ன் படி மறைமுக
வாக்கெடுப்பு நடைமுறை
பின்பற்ற தேவையில்லாத
விஷயங்களுக்கு தலைவர் உறுப்பினர்களை அழைத்து
ஒரு முன்மொழிவுக்கு ஆதரவாக உள்ளவர்களை
கையை உயர்த்த ச�ொல்லி. சில உறுப்பினர்கள்
உதவியுடன் எண்ணிக்கொண்டு பின்னர் எதிராக
உள்ளவர்களை
கையை
உயர்த்த
ச�ொல்லி
எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர் முடிவை
எண்ணிக்கையின்
அடிப்படையில்
தலைவர்
வெளியிடுவார். இம்முறையில் ஒரு உறுப்பினர் இரண்டு
கைகளையும் உயர்த்த
வாய்ப்பு
உள்ளது
மேலும் ஆதரவாகவும்,
எதிராகவும்
ஒரே
உறப்பினர்
இரண்டு
முறை
கையை
உயர்த்த வாய்ப்பு உள்ளது. இம்முறையில் உள்ள
குறைபாடாகும். மிக அதிக உறுப்பினர் க�ொண்ட
கூட்டத்தில் இம்முறை வாக்கெடுப்பை பின்பற்ற முடியாது.
k

நிறுமத்தை ப�ொறுத்த வரையில் பங்கு முதல் க�ொண்டு
வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமத்தில் பங்கு விகிதாச்சாரத்தின்
அடிப்படையில் வாக்குகளை பிரித்துக் க�ொள்ளும்
முறையை குறிக்கும்.

இ). எந்திர வாக்குப்பதிவு முறை Mechanical

இது ஒரு அதிநவீன முறையாகும். வாக்கு சீட்டுகளை
பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக மின்னணு இயந்திரங்களை
பயன்படுத்தி வாக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் இயந்திரத்தில்
உள்ள ப�ொத்தான்களை அழுத்துவதன் மூலம் வாக்கு
பதிவு செய்யப்படுகிறது. பச்சை நிற விளக்கு எரிந்தால்
வாக்கு சாதகமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது என ப�ொருள்
சிகப்பு விளக்கு எறிந்தால் பாதகமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது
என ப�ொருள்.

முக்கிய வார்த்தைகள்

II. இரகசிய வாக்குமுறை Secret Procedure

செயலாளர்,
தீர்மானம்,

ஒரு
உறுப்பினர்
அளிக்கும்
வாக்கு
மற்ற
உறுப்பினர்களால் அறிந்துக�ொள்ள முடியாத வகையில்
இரகசியமாக வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுவதை இரகசிய
வாக்கு முறை என்கிற�ோம். சில சிக்கல்களுக்கு முடிவு
எடுக்க இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு உறுப்பினர்
அளிக்கும்
வாக்கு
மிகவும்
இரகசியமாக
பாதுகாக்கப்படுவதால் இரகசிய வாக்கெடுப்பு முறை ஒரு
பிரபலமான முறையாகும்.

இயக்குநரவை,
முடிவு எடுத்தல்,

கூட்டம், குழு,
வாக்கெடுப்பு

எதிர்கால கற்றலுக்கு
நிறும
செயல்பாடுகள்
வளைதளங்களை பார்வையிடுக.

த�ொடர்பான

அ) வாக்கு சீட்டு முறை By Ballot

இம்முறையில் வரிசை எண் இடப்பட்ட வாக்கு சீட்டு
ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் தரப்படும். அதில் உறுப்பினர்
ஒரு இரகசிய அறையில் தனது விருப்பத்தை x அல்லது
குறியிட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெட்டியில் ப�ோட
வேண்டும். ஓட்டு எண்ணுபவர்கள் அல்லது வேட்பாளரின்
முகவர்களின் முன்னிலையில் அப்பெட்டியை திறந்து
வாக்குகள் எண்ணப்படும். இதில் தவறான முறையில்
அளிக்கப்பட்ட வாக்கு சீட்டுகளை நிராகரித்த பிறகு
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2. யார் ஒருவர் நிறுமத்தின் செயலாளராக முடியும்

சூழல் ஆய்வு
1. முரளி விக்கி நிறுமத்தின் செயலர் திரு.
ரஜினி பிரசாத் இயக்குனரவையின்
தீர்மானத்தை முன்வைத்து செயலர் என்ற
முறையில் அதன் வங்கிக்கு ஒரு கடிதத்தில்
கைய�ொப்பமிட்டு அனுப்பியிருந்தார். அதில்
நிறும அமைப்பு முறையேடு மற்றும் சங்க
நடைமுறை விதிகளின் படி மூன்று
இயக்குநர்களில் ஏதேனும் இரண்டு
இயக்குநர்கள் கைய�ொப்பமிட்டிருந்தால்
காச�ோலையை மதித்து பணம் செலுத்தலாம்
என கூறப்பட்டிருந்தது. மாதிரி கைய�ொப்பமும்
இணைக்கப்பட்டிருந்நது. அக்கடிதத்தில்
கூறப்பட்டிருந்த படி வங்கியும் காச�ோலைக்கு
பணம் செலுத்தி விட்டது. ஆனால் இயக்குநர்கள்
மற்றும் செயலர்கள் முறைப்படி பணிநியமனம்
செய்யப்படவில்லை. இந்த நிலையில்
இக்காச�ோலைக்கு நிறுமம் எவ்வாறு
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்று விளக்குக.

அ) தனிநபர்

ஆ) கூட்டாண்மை நிறுமம்

இ) கூட்டுறவு சங்கம்

ஈ) த�ொழிற்சங்கம்

3. ____________கூட்டம் நிறுமத்தின் வாழ்நாளில்
ஒரு முறை மட்டுமே கூட்டப்படும்.
அ) சட்டமுறை	

ஆ) ஆண்டுப்பொது

இ) சிறப்பு

ஈ)வகுப்பு

4. இயக்குநர்
கூட்டம்
ஆண்டுக்கு
குறைந்தது
___________ முறைகள் கூட்டப்படவேண்டும்.
அ) 2

ஆ) 3

இ) 4

ஈ) 5

5. நிறுமத்தின் ஆண்டுப் ப�ொதுக் கூட்டத்தில் _______
க்கு பேச உரிமை இல்லை.
அ) தணிக்கையாளர் ஆ) பங்குநர்
இ)பகராள்	

ஈ)இயக்குனர்

6. சட்டமுறை கூட்டத்தை ______ நிறுமம் கூட்டத்
தேவையில்லை.
அ) ப�ொது
ஆ) தனி வரையறு

2. முத்துமணி
நிறுமத்திற்கும்
அதன்
இயக்குநர்களில்
ஒருவரான
திரு.விக்கி
என்பவருக்கிடையேயான ஒப்பந்தம் ஒப்புதல்
பெற
ஆண்டு
ப�ொதுக்கூட்டத்தில்
முன்மொழியப்பட்டது. திரு.விக்கி அந்நிறுமத்தின்
பெரும்பான்மையான
பங்குகளை
வைத்திருக்கிறார். அவர் அத்தீர்மானத்திற்கு
சாதகமாகவும்
மற்ற
இயக்குநர்கள்
அத்தீர்மானத்திற்கு எதிராகவும் வாக்களித்தனர்.
தீர்மானம்
பெரும்பான்மை
வாக்குகளில்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த
ஒப்பந்தம்
நிறுமத்தை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தும் என
விளக்குக

இ)ப�ொது வரையறு
ஈ) பங்குமுதல் மற்றும் உத்தரவாதமுடைய
7. நிறுமம் பதிவு செய்யப்பட் நாளிலிருந்து _____
மாதத்திற்குள் முதல் ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டத்தை கூட்ட
வேண்டும்.
அ) 12

ஆ) 15

இ) 18

ஈ) 21

8. ஒரு சிறப்பு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற -------சதவித பங்குனர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்.
அ) அனைத்து

ஆ) 90% குறையாமல்

இ)75% குறையாமல் ஈ)50% மேல்
9.	ஒரு சிறப்பு தீர்மானத்தை நிறும பதிவாளரிடத்தில்
______ நாட்களுக்குள் பதிய வேண்டும்.

பயிற்சி

அ) 7

ஆ) 14

இ) 30

ஈ) 60

10.	சிறப்பு தீர்மானம்_________க்கு தேவைப்படுகிறது.
அ) கடனீட்டுப் பத்திரத்தை மீட்க

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

ஆ) பங்காதாயம் அறிவிக்க

1. மத்தின் செயலர் அந்த நிறுமத்தின் ஓர்__________
ஆவார்.

இ)இயக்குநரை பணியமர்த்த
ஈ) தணிக்கையாளரை பணியமர்த்த

அ) உறுப்பினர்

விடைகள் :

ஆ) இயக்குனர்

அ
6 ஆ
1

இ) தன்னிச்சையான ஒப்பந்ததாரர்
ஈ) ஊழியர்

2
7

அ
ஆ

அ 4 இ 5
8 இ 9 இ 10

3

இ
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II. குறு வினாக்கள்:

IV. பெரு வினாக்கள்:

2. ”கூட்டங்கள்” வரையறுக்க.

2. நிறுமச் செயலரின் ப�ொறுப்புகளை விவரி?

3. தீர்மானம் என்றால் என்ன?

3. பலவகையான நிறும கூட்டங்களை விளக்கு.

4. “பகராள்” சிறு குறிப்பு வரைக.

4. தீ
 ர்மானத்தின் வகைகளை விளக்கி தேவைப்டும்
செயல்பாடுகளை தருக.
5. பலவகையான திறந்த மற்றும இரகசிய வகையில்
செய்யப்படும் வாக்கெடுப்பு முறைகளை விளக்குக.

1.

செயலர் என்பவர் யார்?

1.

5. ”வாக்கு” என்றால் என்ன?

III. சிறு வினாக்கள்:
1.

சிறப்பு தீர்மானம் என்றால் என்ன?

நிறமச் செயலரின் பணிகளை விளக்கு?

2. சட்டமுறைக் கூட்டம் என்றால் என்ன?
3. வ
 ாக்கெடுப்பு குறித்து நீங்கள் அறிந்துக�ொண்டது
என்ன?
4. ச
 ாதாரண தீர்மானம் தேவைப்படும்
மூன்று செயல்பாடுகளை தருக.

àƒèÀ‚°
ªîK»ñ£?

ஏதேனும்

ஆகிய�ோர்
உள்ளனர்.

5. குரல் வாக்கெடுப்பு என்றால் என்ன?

பங்குதாரர்கள்,
பணியாளர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள்,
சரக்குகளை
வழங்குபவர்கள்,
நிதியாளர்கள்,
அரசாங்கங்கள் மற்றும் சமூகங்கள்
ஒரு நிறுமங்களில் பங்குதாரர்களாக

சட்டமுறை கூட்ட அறிவிப்பிற்கான மாதிரி ந�ோட்டிஸ்
நித்திலின் தயாரிப்பு நிறுமம்
பதிவு அலுவலக முகவரி
இதன் மூலம் அறிவிப்பது என்னவெனில் நிறுமத்தின் சட்டமுறை கூட்டம் நிறும பதிவு அலுவலகம் அமைந்துள்ள
________ இடத்தில் 2018 ______ அன்று காலை/மாலை _______ மணியளவில், சட்டமுறை அறிக்கை
மற்றும் இன்னும் பிற வியாபார கருத்துகள் குறித்த ஆல�ோசிக்க கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
சட்டமுறை அறிக்கையின் படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவையின் உத்தரவின்படி
நித்தியின் தயாரிப்பு நிறுமத்திற்காக
தேதி :
இடம் :
குறிப்பு :
கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டு வாக்களிக்க முடியாத உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக ஒன்று அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட பகராள்களை நியமிக்கலாம். பகராள் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
பகராள் கூட்டம் த�ொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன் நிறும பதிவு அலுவலகத்தில் தெரிவித்து பதியப்பட
வேண்டும்.

குறிப்பு நூல்கள் (Reference)

நிறுமச் செயலர் பணிநியமனம் மாதிரி
தீர்மானம்

Company Law and Secretarial Practice Dr. G.K. Varshney
-Sahitya Bhawan Publications.

திருமதி.ஜெயபாரதி அவர்கள் விதி 2013 ன் படி
நிறுமச் செயலருக்கான தேவையான தகுதிகளை
பெற்றிருப்பதால் அவரை நிறும செயலராக நியமிக்க
இதன்
மூலம்
தீர்மானிக்கப்பட்டு
நிறைவேற்றப்படுகிறது.
அனைத்து
படிகளும்
நீங்களாக `.55000 சம்பளத்திலும் பணிநீக்கம்
செய்ய மூன்று மாதத்திற்கு முன் இருபுறத்திலிருந்தும்
அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையில்
பணியமர்த்த படுகின்றார்.

Company Meetings - KR Chandratre LexisNexis India
Publications.
Company Law and Secretarial Practice by J. Santhi Margham Publications.
Secretarial Practice - M C Kuchhal – Vikas Publishers.
Company Law - Dr. S.R. Myneni - Asia Law House
Publishers.
Company Law and Secretarial Practice - Dr. PMS .Abdul
Gaffoor and Dr.S. Thothadri vijay Nicole imprints pri
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பகராள் மாதிரிப் படிவம்
அபிஷ்நவி நிறுமம்
பதிவு அலுவலகம் 45, கடலூர் சாலை, சிதம்பரம்

__________ மாவட்டத்தில் உள்ள ____________ நான்/நாங்கள் மேற்கண்ட நிறுமத்தின் உறுப்பினர்/
உறுப்பினர்கள். ___________ மாவட்டத்தை சேர்ந்த _____________ என்பவரை எனது/எங்களது பகராளாக
நியமித்து எனக்கு/ எங்களுக்கு எனது/எங்களது சார்பாக வருகிற 2018 ஜீலை 12 திங்கட்கிழமை மதியம் 3 மணியளவில்
நடைபெறும் 25வது ஆண்டு ப�ொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துக் க�ொண்டு எங்களது முடிவை நிறைவேற்ற அமர்த்தப்படுகிறார்.
தேதி :
கைய�ொப்பம் :
முகவரி :
குறிப்பு
1.	பகராள் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டியதில்லை.
2.	பகராள் முறையாக முத்திரைவில்லை ஒட்டி கைய�ொப்பம் இட்ட ஒப்புதல் கூட்டம் த�ொடங்க 48 மணி நேரத்திற்கு
முன் பதிவு அலுவலகத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

ப�ொதுக் கூட்டத்தில் சிறப்பு தீர்மானத்திற்கான
மாதிரிப் படிவம்

1) நிறுமப்பெயரை மாற்றம் செய்தல்

மத்திய அரசின் ஒப்புதலைப் பெற்று இதுவரை
விஜயா என அழைக்கப்பட்ட நிறுமம் இனி
விஜயலட்சுமி நிறுமம் என மாற்றி அழைக்கப்படும்
என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

2) பங்கு முதலை குறைத்தல்

`.100
முகமதிப்புடைய
1000
முழுவதும்
செலுத்தப்பட்ட பங்கு முதல் `.1,00,000 `.50,000 க்கு
`.10
முகமதிப்புடைய
5000
பங்குகளாக
குறைக்கப்படுகிறது என இதன் மூலம் தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்படுகிறது
vate limited.
Company Law and Secretarial Practice – N.D.Kapoor
– Sultan chand & Sons Publications.
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அருஞ்சொற்கள்
அகத்தொழில் முனைபவர்
அணுகுமுறை

அதிகார சங்கிலி
அமைப்பு

அரசுப் பத்திரம் (முறி)
அவமதிப்பு

அழுகும் தன்மையுள்ள
அறுதியிடல்
ஆவணம்

ஆளுமை

ஆற்றல்மிக்க பணியாளர்கள்
இயக்குநரக பதிவேடு
இயக்குநர்

இயக்குநர் குழுமம்

உண்மைக்கு புறம்பான அறிவிப்பு
உபரி

உரிமை மாற்றம்

உரிமைப் பங்குகள்
உரையிடுதல்

உழைப்புக்கான சாதாரணப் பங்குகள்
ஊகவணிகர்கள்
ஊரகச் சந்தை

எதிர்மறைச் சிந்தனையாளர்
ஏலமிடுகை
ஒத்திசைவு

ஒரு நபர் நிறுமம்
ஒருங்கிணைப்பு

கடனீட்டுப் பத்திரம்
கடன் சந்தை
கட்டமைப்பு

கட்டுப்படுத்துதல்
கருத்து சந்தை
கருவூலச் சீட்டு

கலப்பு ப�ொருளாதாரம்
காச�ோலை

காலம் கடத்தும் பழமைவாதம்

Intrapreneur
Attitude
Scalar Chain
Organisation
Government Bonds
Dishonour
Perishable
Assurance
Instrument
Personality
Workforce
Directorial Register
Director
Board of Directors
Misrepresentation of Facts
Surplus
Assignability
Right shares
Wrapping
Sweat Equity shares
Speculators
Rural marketing
Pessimistic
Auctioning
Harmonise
One Person Company
Co-ordination
Debentures
Debt Market
Structured
Control
Content Marketing
Treasury Bills
Mixed Economy
Cheque
Fabian
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கீறலிடுதல்
குழு

குறைதீர்ப்பு செயல்முறை
கூட்டுருவாக்கம்
க�ொணர்பவர்
க�ொள்முதல்

சமதர்ம ப�ொருளாதாரம்
சமூகச் சந்தை
சுழற்சி

சுற்றுச்சூழல்
செயலர்

செயலூக்கம்

சேவை சந்தையிடுகை

ச�ோம்பலான த�ொழில்முனைவ�ோர்
தகுதியான
தரகர்கள்

தனி வணிகர்கள்
தனித்தன்மை

தன்னிச்சையான
திருப்தி

திறனாய்வு
தீர்மானம்

தீர்மானித்தல்
தீர்வகம்

தூண்டப்பட்ட
தேர்வு

தேர்வு (ச�ோதனை)
தேவை / அவசியம்

த�ொழிலாளர்கள் இடம் பெயர்தல்
த�ொழில்

த�ொழில் முனைவு

த�ொழில் முனைவ�ோர்
நம்புறுதி

நிகழ்தகவு

நிதிசார் சந்தை
நிர்வாகம்

நிலைப்படுத்து

நிறுமத் த�ோற்றுவிப்பாளர்

Crossing
Committee
Grievance Redressal Mechanism
Incorporation
Bearer
Procurement
Socialistic Economy
Social marketing
Turnover
Environment
Secretary
Motivation
Services marketing
Drone
Potential
Brokers
Jobbers
Unique
Spontaneous
Satisfaction
Aptitude
Resolution
Determined
Clearing House
Induced
Selection
Tests
Necessity
Turnover
Profession
Entrepreneurship
Entrepreneur
Warranties
Contingent
Financial Market
Administration
Stabilize
Promoter
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நீக்குதல்
நுகர்வு

நுகர்வோரியல்
நுகர்வோர்

நுகர்வோர் இயக்கம்

நுகர்வோர் உரிமைகள்
நுகர்வோர் கடமைகள்

நுகர்வோர் குறைபாடுகள்
நுகர்வோர் நலநிதி

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

நுகர்வோர் ப�ொறுப்புகள்

நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு

நுண்ணிய மற்றும் பேரின சுற்றுச்சூழல்
நேர்காணல்

நேர்மறைச் சிந்தனையாளர்
ந�ொடிப்பு
பகிர்வு

பகுதி சட்டத்துறை

பகுதி செயலாக்கம்
பகுதி நீதித்துறை
பங்களிப்பு

பங்காணை

பங்கு சந்தை

பங்கு சான்றிதழ்
பங்கு மாற்றம்

பங்கு மூலதனம்
பசுமைச் சந்தை

பணக் க�ொள்கை
பணச் சந்தை

பணி முனைவு

பணியமர்த்தல்
பணியமர்த்தல்

பதிவு அலுவலகம்

பயன்பாடு
பயிற்சி

பரிந்துரை சந்தை
பற்றுரிமை

பாதுகாத்தல்

Terminate
Consumption
Consumerism
Consumer
Consumer movement
Consumer rights
Consumer duties
Consumer Grievances
Consumer welfare fund
Consumer protection
Consumer responsibilities
Consumer Awareness
Micro and Macro Environment
Interview
Optimistic
Insolvency
Distribution
Quasi-Legislative
Quasi-Executive
Quasi-Judicial
Contribution
Share warrant
Equity Market
Share certificate
Stock Exchange
Share capital
Green marketing
Monetary policy
Money Market
Job offer
Placement
Recruitment
Registered Office
Utility
Training
Referral Marketing
Lien
Preservation
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புதிய வெளியீட்டுச் சந்தை
புதுமை

புலனாய்வு

புறத்தோற்றமற்ற பத்திரக் கணக்கு
பூர்த்தி செய்தல்

ப�ொருள் மாற்றியம்
மக்களியியல்
மதிப்பிடல்
மதிப்பீடு

மதிப்பு முறை

மறுஇடஅமைவு
மனித வளம்

மாதிரியை பின்பற்றுபவர்

மாவட்ட குறைதீர்வு மன்றம்
மாற்று

மாற்று முறைத்தன்மை
மாற்றுச் சீட்டு

மாற்றுப் பெயரிடப்பட்ட
மிகையுதிய பங்குகள்

மிண்ணணு சந்தையிடல்
மிண்ணணு வர்த்தகம்
மின்பொருளாக்கம்
முடிவெடுத்தல்

முதலாளித்துவ ப�ொருளாதாரம்
முதலீட்டாளர்கள்
முரண்பாடு
முறை

முன்மொழிதல்

மூலதனச் சந்தை

மூன்றடுக்கு நீதிமன்றம்
மேம்பாடு

மேலாண்மை
மேலாண்மை

மேலாண்மை இயக்குநர்
மேலாதிக்கம்

மேலெழுதுதல்

ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
ர�ொக்க குறிப்பு

New Issue Market
Innovation
Investigation
Demat-account
Completion
Commodity Exchange
Demography
Appraisal
Evaluation
Value system
Relocation
Human Resource
Imitative
District Forum
Change
Negotiability
Bills of Exchange
Rechristended
Bonus shares
Electronic marketing
e-tailing
Dematerialization
Decision-Making
Capitalistic Economy
Investors
Conflict
System
Motion
Capital Market
Three Tier Court
Development
Management
Management
Managing Director
Dominant
Endorsement
GDP
Cash memo
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ர�ொக்க ரசீது

வகைப்படுத்துதல்
வணிகச் சீட்டு

வணிகத் தாள்

வரிக் க�ொள்கை

வாக்குறுதித் தாள்
வாக்குறுரிமை

வாங்குவ�ோரே விழித்திரு தத்துவம்
விசுவாசம்

விண்ணப்பம்
விதை முதல்

விற்பனையாளரே விழித்திரு தத்துவம்
வீச்சு எல்லை
வெற்று

வேட்டையாடுதல்
வேண்டப்படாத
வைப்பகம்

வைப்புச் சான்றிதழ்

Cash receipt
Grading
Commercial Bills
Commercial Papers
Fiscal policy
Promissory Note
Voting Rights
Caveat Emptor
Loyalty
Application
Seed capital
Caveat venditor
Span
Blank
Poaching
Unsolicited
Depository
Certificate of Deposits
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வணிகவியல் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு
நூலாசிரியர்கள் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள்

பாடவல்லுநர்கள்

பாடநூல் ஆசிரியர் குழு

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர், வணிகவியல் துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்,
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம் - 608 002.

உதவிப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அரசு கலைக் கல்லூரி,
புத்தூர், நாகை மாவட்டம்.

முனைவர்.எம். திருநாராயணசாமி

முனைவர். தீ. இளங்கோவன்

முனைவர்.ஜே. பரமசிவம்

மேலாய்வாளர்கள்

உதவிப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
திருக�ொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக் கல்லூரி.
விருதாச்சலம். கடலூர் மாவட்டம்.

முனைவர்.கே. பத்மநாபன்

பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்,
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம் - 608 002.

முனைவர்.எம். ஜெயா

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் வணிகவியல் துறைத் தலைவர்,
ஆசான் மெம�ோரியல் அரசு கலைக் கல்லூரி,
சென்னை.

முனைவர்.கே. சுந்தர்

இணைப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்,
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம் - 608 002.

திரு. எஸ். ராஜேந்திரன்
முதுகலை ஆசிரியர்,
அரசு கள்ளர் மே.நி.பள்ளி,
வி.கல்லப்பட்டி,
மதுரை – 625 529.

முனைவர்.கே. முருகதாஸ்

இணைப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறைத் தலைவர்,
பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி,
கடலூர்-1.

திரு. ஆர். சண்முகசுந்தரம்

முனைவர்.டி. திருப்பதி

முதுகலை ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்கள் மே.நி.பள்ளி,
பாண்டமங்கலம்,
நாமக்கல் – 637 208.

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் வணிகவியல் துறைத் தலைவர்,
அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி),
சேலம்-7.

முனைவர்.பி. செந்தில் குமார்

திரு. ஆர்.ரமேஷ்

க�ௌரவ விரிவுரையாளர், வணிகவியல் துறை,
திருவள்ளுவர் அரசு கலைக் கல்லூரி,
ராசிபுரம், நாமக்கல் மாவட்டம்.

முதுகலை ஆசிரியர்,
டிரினிடி அகாடமி மெ.மே.நி.பள்ளி,
ம�ோகனூர் ர�ோடு,
நாமக்கல் - 637 002.

முனைவர்.எம். ராஜராஜன்

உதவிப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்,
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம் - 608 002.

SCERT ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு.பி. ரவி

முனைவர்.கே. தமிழ்ச்செல்வன்

முதுகலை ஆசிரியர்,
பிரெசிடென்ஸி மகளிர் மே.நி.பள்ளி,
சென்னை.

உதவிப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அரசு கலைக் கல்லூரி,
மணல்மேடு, நாகை மாவட்டம்.

முனைவர். எஸ். நவநீதகிருஷ்ணன்
முதுகலை ஆசிரியர்,
அரசு மே.நி.பள்ளி,
டி.அய்யன்கோட்டை
மதுரை.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக் குழு
பக்கவடிவமைப்பாளர்
பிரசாந்த் C
டேனியல் A

விரைவுக்குறியீடு மேலாண்மைக் குழு

இரா. ஜெகநாதன், இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,
கணேசபுரம், ப�ோளூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

தரக்கட்டுப்பாடு

- அருண் காமராஜ் பழனிசாமி

மு.சரவணன், ப.ஆ, அ.ம.மே.நி.பள்ளி, புதுப்பாளையம்,
வாழப்பாடி, சேலம்.

- ராஜேஷ் தங்கப்பன்
ஒருங்கிணைப்பாளர்

ம. முருகேசன், ப.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி,
பெத்தவலங்கோட்டகம், முத்துப்பேட்டை, திருவாரூர்

ரமேஷ் முனிசாமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில்
அச்சிடப்பட்டுள்ளது ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:
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