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புத்்கத்ல்ப் 
்பயன்்படுத்துவது

 எப்்படி?

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.

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.

அ்லகுகள்

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.

அத்தியாயஙகள்

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.

சிறு ்ல்லப்புகள்
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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.சூழ்நில்ல ஆய்வு

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.

தவற்றிக் கல்

இப்பகுதியபானது சபபாதுவபா்கப் பல்மவறு அத்தியபாயங்களில் 
சிறு துளி்களபா்கத் ்தரப்படடுள்ள வணி்கவியல் ச்தபா்டரபுல்டய 
நி்கழ்்கபாை மற்றும் இ்றந்த ்கபாை நி்கழ்வுத் துளி்களபாகும். இலவ 
அத்தியபாயம் ச்தபா்டரபுல்டய்தபா்க இருப்ப்தபால் அம்்கமபா்க 
எல்ைபா அத்தியபாயங்களிலும் ச்கபாடுக்்கப்படடுள்ளன.

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.

சுய சி்்லனக்கு

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.

திட்டச் தேயல்

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.

நமலும் அறிவ்ற்கு
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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 ்தமிழ்-
ஆஙகிைமபா்க வழங்கப்படடுள்ள பகுதி இதுவபாகும்.

தோற்க்ளஞசியம்

இலணய ்்ளக் 
குறியீடு

ஆகவவ, நனமாணாக்கர்கவள!
முழுலமயபான சவற்றிக்கு ்கடும் உலழப்பு ஒனம்ற வழிம்கபாலும் எனபல்த ் பாங்கள் நிலனவுப்படுத்தும் மவலளயில் 
உங்களின சவற்றிக்்கபா்கவும் சபபாருள் அறிந்த ்கற்்றலுக்்கபா்கவும் எங்கள் ்ல்வபாழ்த்துக்்கலளத் ச்தரிவித்துக் 
ச்கபாள்கிம்றபாம்.

 ஆசிரியர் குழுமம்.

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.

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.

்பயிற்சி

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.

கல்லச் தோற்கள்
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"வணிகவியல்" என்ற படிப்பு அறிவுசார் உலககங்கும் பயனபடக்கூடிய ஒரு படிப்பு. 
இப்படிப்்ப பயின்றவர்கட்கு இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலககங்கும் ஏராளமான வவ்ல 

வாய்ப்புகள் காத்துக்கிடக்கின்றது. வமல்நி்லப் பள்ளியில் வணிகவியல் படிப்்ப முடித்்த 
மாணவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் அரங்வக்ற உள்ளது எனப்்தக் கீழ்க் 

குறிப்பிடப்பட்ட படம் விளக்குகி்றது.

க ல் வி   வா ய் ப் பு க ள்
கல்லூரிகளில் நேராக நேர்ந்ா 
அல்்லது அஞேல் வழியிந்லா கீழ்க் 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்்ள இ்ளஙகல்ல 
்பட்டப் ்படிப்புகல்ளப் ்படிக்க்லாம். 

த்ாழில் ்படிப்புகள் கல்லூரி மற்றும் 
்பல்கல்லக்கழகஙகளில் நேரடியாக 
நேர்ந்ா அல்்லது அஞேல் 
வழியிந்லா ்பகுதி நேரப் ்படிப்்பாகநவா 
கீழ்க் குறிப்பிடப்்பட்டுள்்ள நமல்்பட்ட 
்படிப்புகல்ள மாணவரகள் 
்படிக்க்லாம்.

்பட்டப்்படிப்புக்குப் பிறகு 
சிறப்புத் த்ாழில் 
்படிப்புகள்

முதுகல்ல்பட்டப் ்படிப்பு முடித்் 
பின் கீழ்க் குறிப்பிட்ட 
்படிப்புகல்ள 
நமற்தகாள்்ள்லாம்.

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(B.Com.)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(B.Com.,Hons)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(்கணக்கியல் மற்றும் நிதியியல்)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(்கணினி பயனபபாடு)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(வஙகி மமைபாணலம)

•  இளங்கலை நிரவபா்கவியல்
•  இளங்கலை வஙகி நிரவபா்கம்
•  முது்கலை வணி்கவியல்  

(5 ஆணடு ஒருஙகிலணந்த 
படிப்பு)

•  இ்தர பட்டயப் படிப்பு்கள் 
(Diploma)

• சபாசனக் ்கணக்்கர 
பட்டயப் படிப்பு (CA)
•  சபாசன மமைபாண 

்கணக்்கர (CMA)
•  நிறுமச் சசயைர 

பட்டயப் படிப்பு (ACS)
•  இளங்கலை சட்ட 

படிப்பு (5 ஆணடு்கபாை 
ஒருஙகிலணந்த  
படிப்பு) (B.L)

•  இளங்கலை 
வணி்கவியல் (சட்டம்)
(LLB) (5 ஆணடு்கபாை 
ஒருஙகிலணந்த 
படிப்பு) 

•  மமைபாணலம ்கணக்்கர 
பட்டய படிப்பு 
(இஙகிைபாநது)

•  சபான்றளிக்்கப்பட்ட 
பட்டய ்கணக்்கர படிப்பு 
(இஙகிைபாநது)

•  சபானறி்தழ் சபற்்ற 
சபபாது ்கணக்்கர 
(அசமரிக்்கபா)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(M.Com.,)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(்கணக்கியல் மற்றும் 
நிதியியல்)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(பனனபாடடு வணி்கம் மற்றும்  
வஙகியியல்)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(்கணினி பயனபபாடு)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(கூடடு்றவு மமைபாணலம)

•  முது்கலை ச்தபாழில் நிரவபா்கம் 
(M.B.A)

•  முது்கலை ச்தபாழில் நிரவபா்கம் 
(நிதியியல்) 

•  முது்கலை ச்தபாழில் நிரவபா்கம் 
( சநல்தயி்டல்) 

•  முது்கலை ச்தபாழில் நிரவபா்கம் 
( மனி்தவள மமைபாணலம) 

•  முது்கலை ச்தபாழில் நிரவபா்கம் 
( விளம்பரம் மற்றும்  
விற்பபானலம) 

•  முது்கலை ச்தபாழில் நிரவபா்கம் 
( மருத்துவமலன 
மமைபாணலம) 

•  முது்கலை மனி்தவள 
மமைபாணலம (MHRM)

•  முது்கலை ச்தபாழிைபாளர 
மமைபாணலம (MLM)

•  சபாசனக் ்கணக்்கர 
(CA)

•  சபாசன மமைபாண 
்கணக்்கர (ICMA)

•  நிறுமச் சசயைர 
படிப்பு (ACS)

•  இளங்கலை சட்டம் 
(LLB)

•  மத்திய பணியபாளர 
ம்தரவபாலணயம் 
(UPSC)

•  இநதிய ஆடசிப் பணி 
(IAS)

•  இநதிய ்கபாவல் பணி 
(IPS)

•  இநதிய அயல்்பாடடுப் 
பணி (IFS)

•  இநதிய வருவபாய் 
பணி (IRS)

•  இநதிய ்கணக்கியல் 
மற்றும் 
்தணிக்ல்கயியல் பணி 
(IA & AS)

•  வணி்கவியல் முது்கலை 
ஆய்வியல் நில்றஞர 
படிப்பு (M.Phil.)

•  முலனவர பட்டப் படிப்பு 
(Ph.D.,)

•  ஆய்வியல் அறிஞர (D.Litt)
•  பல்்கலை மபானயக் குழு 

்்டத்தும் ்கல்லூரி 
ஆசிரியர ்தகுதித் ம்தரவு 
(NET)

•  மபாநிை அரசு ்்டத்தும் 
ஆசிரியர ்தகுதித் ம்தரவு 
(SET)

•  இளங்கலை ்கல்வியியல் 
பட்டப் படிப்பு (B.Ed.,)

•  முது்கலை ்கல்வியியல் 
பட்டப் படிப்பு (M.Ed.,)

•  பி்ற முது்கலை பட்டயப் 
படிப்பு்கள் (PG Diploma)

அ.  ்தமிழ்கம் முழுவதும் உள்ள மபாவட்டத் ்தலை்்கரங்களிலுள்ள மபாவட்டத் ச்தபாழில் லமயங்கள் மூைம் எணணற்்ற 
சுயமவலைவபாய்ப்புப் பயிற்சி்கள் ்தரப்படுகின்றன. இ்தலன 12ஆம் வகுப்பு ம்தரச்சித் ்தகுதிமயபாடு சபறுவது ்ல்ைது.

ஆ.  முல்றயபான பட்டப்படிப்லப சபற்்ற பினபு வணி்கவியல் பட்ட்தபாரி்கள் ச்தபாழில் முலனய விலழயின வஙகி்கலளமயபா அல்ைது நிதி 
நிறுவனங்கலளமயபா ்பாடி நிதி சபற்று சசபாந்தமபா்க ச்தபாழில் ச்தபா்டங்கைபாம்.

இ.  மமல்நிலை வணி்கவியல் படித்்த பினபு, இளங்கலை வணி்கவியல் பட்டம் சபற்்ற பினபு, ்தமிழ்்பாடு அரசுப் பணியபாளர 
ம்தரவபாலணயம் ்்டத்தும் பணியபாளர ச்தபாகுதி I, II, III மற்றும் IV என்ற ப்தவி்களுக்்கபான ம்தரவு எழுதி அரசுப்பணி்களுக்குச் 
சசல்லும் வபாய்ப்பு்களும் உள்ளது.

ஈ.  வணி்கவியல் பட்ட்தபாரி்கள் வரி ஆமைபாச்கர்களபா்கமவபா அல்ைது சரக்கு மற்றும் மசலவ வரி ஆமைபாச்கர்களபா்கமவபா ்தபாமபா்க 
ச்தபாழில் சசய்ய முடியும்.

நவல்ல வாய்ப்புகள் 

"வணிகவியல்" கல்வியின் தேயல் எல்ல்ல
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• சநல்தயியல்
• மமைபாணலமயியல்
• நிதியியல்
• மனி்தவள மமைபாணலம
• ச்தபாழில் முலனவு 
• சில்ைல்ற வரத்்த்கம்
• ச்தபா்டர அளிப்பு 

மமைபாணலம
• இ்டற்சபயற் மமைபாணலம
• நிதிசபார மசலவ்கள்
• நிதிச் சநல்தயியல்
• மசலவ நிறுவனங்கள்
• பனனபாடடுத் ச்தபாழில்
• அலமப்புசபார ்்டத்ல்த
• மினனணு சநல்தயியல்
• வரியியல் 

வணிகவியல் மாணவர்களுக்கு உலகளவில் கீழ்க் கணட சி்றப்பான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 
1. முனவனறிய நாடுகளான அகமரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திவரலியா, கனடா வபான்ற நாடுகளில் க்தாழில் நிர்வாகப் படிப்பி்னத் 

க்தாடரலாம்.
2. கணினி படிப்பில் ' Tally ' என்ற கமன படிப்்ப பயின்ற வணிகவியல் பட்ட்தாரிகள் க்தாழில் நிறுமங்களில் கணக்கர் பணிக்குப்  

பணி அமர்த்்தப்படலாம்.
3. முதுக்லப் பட்டம் கபற்ற வணிகவியல் பட்ட்தாரிகள் மு்னவர் பட்டப் படிப்்ப இந்தியாவில் உள்ள பல்க்லக் கழகங்களிவலா 

அல்லது கவளிநாட்டில் உள்ள பல்க்லக் கழகங்களிவலா கல்வி உ்தவித் க்தா்கயுடன க்தாடரலாம்.
4. முதுக்ல வணிகவியல் பட்டம் கபற்ற பட்ட்தாரிகள் கல்வியியல் இளங்க்ல மறறும் முதுக்லப் பட்டம் கபறறு வமல்நி்லப் 

பள்ளிகளில் முதுநி்லப் பட்ட்தாரி ஆசிரியராகப் பணி கப்றலாம்.
5. நல்ல கசயல் திட்டங்க்ளத் தீட்டி அ்த்னக் ககாணடு வணிகவியல் பட்டப் படிப்பு படித்்தவர்கள் ஏறறுமதி வணிகத்தில் 

ஈடுபடலாம்.
6. பல நாடுகளில் உள்ள வ்தசிய அரசின உரிய சானறி்தழ் கபறறு வணிகவியல் பட்டம் கபற்றவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்நிய 

கசலாவணி வணிகர்களாக கசயல்படலாம்.
7. வ்த்வயான ்தகுதிக்ளப் கபற்ற வணிகவியல் பட்ட்தாரிகள் வங்கித் வ்தர்வா்ணயம் நடத்தும் பல்வவறு வங்கி ஊழியர் வ்தர்வு 

எழுதி வங்கிப் பணிகளில் வசரலாம்.
8. வணிகவியல் பட்ட்தாரிகள் வமலாண்ம ஆவலாசகராகவவா, ஏறறுமதி, இ்றக்குமதி ஆவலாசகராகவவா, சரக்கு அகறறீட்டு 

முகவராகவவா, பங்கு வணிகராகவவா, ஊக வணிகராகவவா, மு்தலீட்டு ஆவலாசகராகவவா, காப்பீட்டு ஆவலாசகராகவவா, 
விளம்பர முக்ம நடத்துபவராகவவா, வியாபார நிறுமங்களில் கசயலர்களாகவவா, நிதி ஆவலாசகராகவவா, வரி  
ஆவலாசகராகவவா, கருவூல வமலாளராகவவா, மறறும் பல்வவறு குழுக்களில் ஆவலாசகராகவவா கசயல்படலாம்.

தவளிோட்டு  வாய்ப்பு

ஆராய்ச்சி வாய்ப்புள்்ள 
்பாடஙகள் 
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20.06 தைனியாரேயோக்குதைலின் நன்்ேகள் ேற்றும் கு்ை்பாடுகள்
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22.01   ோற்றுமு்ை ஆவணம்  ச்பாருள், சிைபபு இயல்புகள்,அனுோனஙகள்
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1

அததியொயம் சுருக்கம்

1.01  மேலொண்ேயின் அடிப்ப்டக் கருதது
1.02  மேலொண்ேயின் வ்ைவிலக்கணஙகள்
1.03 மேலொண்ே Vs நிர்வொகம்
1.04  மேலொண்ேச் தசயல்மு்றகள்
1.05   அறிவியல் பூர்வேொன மேலொண்ேயின் 

மகொடபொடுகள்
1.06  நவீன மேலொண்ேயின் மகொடபொடுகள்
1.07 மேற்பொர்்வ வீச்தசல்்ல:

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.

1.01  மேலொண்ேயின் அடிப்ப்டக் 
கருதது

்ேலோண்ேயின அடிப்ப்டக் �ருத்துக்�்்ள 
பினவரும் அவறறின பதோனறுபதோடட இயலபு�ள மூலேோ� 
அறி்நது ப�ோள்ள இயலும்.

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

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

எப்பபோருள யோரயோரவோயக் ்�டபினும் அப்பபோருள
பேயப்பபோருள �ோணப தறிவு.

-குறள 423
தபொருள் :

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

மேலொண்ேத �ததுவஙகள்1
அததியொயம்

மேலொண்ேச் தசயல்மு்றகள்அலகு
1
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2

1. அறிவின் த�ொகுப்பு
தற்போது ்ேலோண்ே உயரதனிச்சிறப்பு வோய்நத 

் ே ல ோ ண ் ே க்  ் � ோ ட ப ோ டு  ே ற று ம்  த த் து வ த் ் த 
உருவோக்கியுள்ளது. ் ேலோண்ே இலக்கியம் அ்ைத்து 
நோடு�ளிலும் வ்ளரச்சி பபறறிருக்கினறது. வணி� உல�ம் 
அலலது அரசுத்து்ற அலலது தனியோர து்ற 
்போனறவறறின ் வ்ல வோயப்பு உலகில பவறறி�ரேோ� 
நு்ைவதறகு சிற்நத �டவுச்சீடடு ் போனறது ் ேலோண்ே 
ஆகும்.
2. மேலொண்ேக் கருவிகள்

�ணக்கியல, வணி�ச் சடடங�ள, உ்ளவியல, 
புளளியியல, பபோருளியல, தரவு பசயலோக்�ம் எை 
்ேலோண்ேயின கி்்ள�ள பலகிப் பபருகி 
விரிவ்ட்நதுள்ளது. இ்நத ்ேலோண்ே சிறப்புத் 
பதோழிலின கி்்ள�ள ்ேலோண்ே அறிவியலின 
ந்டமு்றப் பயனபோட்ட ்ேலும் ்ேம்படுத்தி 
இருக்கிறது.
3. �னிப் பொடப்பிரிவு

பல்வறு பல�்லக் �ை�ங�ளும், உயர�லவி 
நிறுவைங�ளும் ்ேலோண்ேக் �லவி்ய 
தனிப்போடப்பிரிவோ� அஙகீ�ரித்திருக்கினறை. 1951 
லஇரு்நது வணி� ்ேலோண்ே ேறறும் நிரவோ�ப் 
போடத்தில முது�்லப் படடங�்்ள வைஙகும் தனிப்படட 
சிறப்பு ்ேலோண்ேக் �லவி நிறுவைங�ள ்தோனறி 
வ்ளர்நதிருக்கினறை. ஏறறுேதி ்ேலோண்ே, ஆளசோர 
்ேலோண்ே, உறபத்தி ்ேலோண்ே, ச்ந்த 
்ேலோண்ே, நிதி ்ேலோண்ே ்போனற 
்ேலோண்ேயின பல்வறு பகுதி�ளில �ருத்தரங�ம், 
சிறப்புப் போடப் பிரிவு�ள, பயிறசித் திடடங�ள 
்போனறவறறின மூலம் ்ேலோண்ே 
நவீைேயேோைதோ�வும், பிரபலே்ட்நதும் வருகினறது.
4. சிறப்பீடுபொடு

வணி�த்தின ஒவபவோரு பசயலபோடடுப் பகுதி்யயும் 
சீரிய மு்றயில ்ேலோண்ே பசயது வணி�த்்த 
சிறப்போ� நிரவகிக்� உயர �லவித் தகுதியும், மு்றயோை 
பயிறசியும் பபறற, உரிய முனைனுபவமுள்ளவர�்்ள 
்தர்நபதடுத்து பணியேரத்த ்வணடும் எனற 
ேைப்போஙகு தற்போது வ்ளர்நது வருகினறது. 
்ேலோண்ே சோர்நத வலலுநர�ள ேறறும் ் ேலோண்ே 
சிறப்புத் பதோழிலோ்ளர�ளுக்கு சோத�ேோை, அவர�ளுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ேைப்போஙகு தற்போது 
அதி�ரித்து வருகினறது.
5. நடத்� விதி

வணி� ்ேலோண்ே எனபது நு�ர்வோர�ள, 
ஊழியர�ள, பபோதுேக்�ள அலலது சமுதோயம் 
்போனறவறறிறகு வணி� ் ேலோண்ே ஆறற ் வணடிய 
சமூ�ப் பபோறுப்புணரவு�்்ள அறிவூடடப்படட வணி�ர�ள 

அஙகீ�ரித்திருக்கினறைர. பபோது �ை�ங�ளுக்கு 
தற்போது சமூ� ேைசோடசியும், விழிப்புணரவும் உள்ளது. 
நு�ர்வோர சோர்நத ச்ந்தப்படுத்தல �ருத்தோக்�ம் எனபது 
பபரு நிறுவை நடத்்த விதியி்ை பிரதிபலிப்பதோகும். 
நு�ர்வோர இயக்�ங�ளின அழுத்தம், பதோழிறசங� 
வோதம், பபோது ேக்�ள �ருத்து ேறறும் சடடம் ஆகிய்வ 
அறம் சோர்நத விதி�்்ள ்தோறறுவிக்� ்ேலோண்ே்ய 
வலுவோ�த் தூணடுகினறது. “வோஙகு்வோர ஜோக்கிர்த” 
எனற ்�ோடபோடு ச்ந்தயில நீணட �ோலம் நீடிக்�ோது. 
தற்போது வோஙகு்வோர எச்சரிக்்� எனற ்�ோடபோடடிறகு 
பதிலோ� “விறபவர ஜோக்கிர்த” எனற ்�ோடபோடு ச்ந்த 
ந்டமு்ற�்்ள தீரேோனிக்கினறது.
6. பணி ரீதியொனத�ொரு அ்ேப்பு

பல்வறு நோடு�ளில ்ேலோண்ேப் பிரிவு�ளில 
அறிவுப் பரவலோக்�ம் ஏறபடவும், ்ேலோண்ே சிறப்புத் 
பதோழில குறித்த பபோதுேக்�ள ேைதில ஒரு சிற்நத 
்தோறறத்்த உருவோக்�வும் வணி� ்ேலோண்ே 
சங�ங�ள நடவடிக்்� ்ேறப�ோணடுள்ள்த நோம் 
�ோண முடிகினறது.

1.02  மேலொண்ேயின் வ்ைவிலக்கணம்
மேலொண்ே குறித� தபொதுவொன வ்ைவிலக்கணம்

“நிறுவைத்தின பணியோள�்்ளயும், வ்ளங�்்ளயும் 
ப�ோணடு தகு்நத திடடங�ள மூலேோ�வும், ஒழுங�்ேப்பு 
மூலேோ�வும், உரிய ஊக்குவிப்பு மூலேோ�வும், தகு்நத 
�டடுப்போடடின படியும் அ்நநிறுவைத்தின ்நோக்�ங�்்ள 
அறுதியிடடு அவற்ற அ்டய வி்ையும் ஒரு தனிப்படட 
பசயலபோங்� ்ேலோண்ேயோகும்.”

இச்பசயலமு்ற�ளில, ேோறிக்ப�ோண்ட இருக்கும் 
வணி�ச் சூைலில நிறுவைத்துடனும், அ்ேப்பின 
பணியோ்ளர�ளுடனும் ்வ்ல பசயயப்படுகினறது.

இந� வ்ைவிலக்கணம் மேலொண்ேப் பற்றிய 
சிந�்னயின் அணுகுமு்ற ரீதியொன மு�ன்்ேக் 
கருததுக்க்ை உள்ைடக்கியுள்ைது.
1.  ் ேலோண்ேயின பணி�ள அணுகுமு்றயோைது 

்ேலோண்ே்ய திடடமிடல, ஒழுங�்ேத்தல, 
இயக்குதல ேறறும் �டடுப்படுத்தல ஆகிய பணிநி்ல 
பறறி �ோணகினறது.

2.  நடத்்தப் பறறிய அணுகுமு்ற அத்ை 
பசயலமு்ற�ளில ேடடு்ே ஆரவம் பசலுத்தோேல 
அ்ேப்்ப போதிக்கும் படிநி்ல�்ளோை ஆளசோர 
ேறறும் ேனித வ்ளங�ளுடனும் ேறறும் அவறறின 
மூலேோை படிநி்ல�ளிலும் �வைம் பசலுத்துகினறது.

3.  வணி� நிறுவைத்தின ் நோக்�ங�்்ள முடிபவடுத்தல 
த ர த் தி ் ை  ் ே ம் ப டு த் து வ த ன  மூ ல ே ோ � 
நி்ற்வறறுவ்த அ்ளவு�ள அடிப்ப்டயிலோை 
அணுகுமு்ற விரும்புகினறது.
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4.  உளளீடு - பசயலமு்ற - பவளியீடு ்போனற முழு 
அ்ேப்பிலும் அ்ேப்பு ரீதியோை அணுகுமு்ற 
�வைம் பசலுத்துகினறது.

5.  ே ோ றி க் ப � ோ ண டி ரு க் கு ம்  வ ணி � ச்  சூ ை லி ல 
்ேலோண்ேச் பசயலமு்ற�ள ேோறும் தன்ே 
ப�ோணடிருக்� ்வணடும் எை ேோறறதகு நி�ழ்வி்ை 
அணுகுமு்ற வலியுறுத்துகினறது.

மேலொண்ேயின் மிக சரியொன வ்ைவிலக்கணம்:
்ேலோண்ே குறித்த மி� சரியோை வ்ரவிலக்�ணம் 

ஒன்ற வகுப்்போம். அது ்ேலோண்ேக் 
்�ோடபோடு�ளுக்கு அடிப்ப்டயோ� அ்ேய ்வணடும். 
்ேலோண்ேயின பபோருள படிநி்லயோ� அ்டயோ்ளம் 
�ோணப்பட்வணடும். ஒரு படிநி்ல எனபது ஒரு நபரின 
பல்வறு பசயல ஆகும்.

ஒரு படிநி்ல எனபது பதோடர்நது ந்டபபறும் 
தன்ே்யயும் இ்டயறோத சுைறசி 
நடவடிக்்��்்ளயும் உள்ளடக்கியது. ்ேலோண்ே 
திடடமிடல - பசயலபடல - �டடுப்படுத்தல எனும் 
சுைறசி்ய பசயலபடுத்துகினறது. வ்ரவிலக்�ணம் 
இ்நத ்ேலோண்ே சுைறசி்ய கூடடுறுவோக்�ம் 
பசயதிருக்� ்வணடும். படிநி்ல எனபது 
்ேலோண்ேயின ேோறும் தன்ே ப�ோணட 
இயலபு�்்ள பவளிபடுத்துகினறது.

அ்ேப்பின வோழ்வில ேோறறம் ஒன்ற நி்லயோைது 
எனப்தயும் ்ேலோண்ேயில ேோறறம் எனப்த 
்ேலோண்ே எனப்தயும் ்ேலோண்ேயின 
வ்ரவிலக்�ணம் உணரத்துவதோ�வும் உள்ளது. 
இறுதியோ� ்ேலோண்ே எனபது ஒரு சமூ� 
படிநி்லயோ�க் �ருதப்படுகினறது. எை்வ தோன 
்ேலோண்ே எனபது ்நரடியோ� ேனித வ்ளத்துடன 
பதோடரபு்டயது. ்ேலோண்ேயின ்நோக்�ம் 
பணியோ்ளர�ள ஒத்து்ைப்பு ேறறும் குழுவோ� இ்ண்நது 
பணியோறறி அவர�ளின பசயலதிறன மூலம் உறுதி 
பசயவது ஆகும்.

1. “மேலொண்ே என்பது முன்கணிப்பு தசய�ல், 
திடடமிடல், ஒழுஙக்ேப்பது, கடட்ையிடுவது, 
ஒருஙகி்ணப்பது, கடடுப்படுததுவது” – தென்றி 
ஃமபொயல்

இவவ்ரவிலக்�ணம் ்ேலோண்ே எனபது எனை 
எை வி்ளக்�ோேல, ஒரு ் ேலோ்ளர எனை பசயய ் வணடும் 
எனப்த வி்ளக்� கூறுகினறது.

2. “மேலொண்ே என்பது பன்மனொக்கு தசயல், அது 
வியொபொைத்� மேலொண்ே தசயகின்றது. மேலொை்ை 
மேலொண்ே தசயகிறது. மேலும் பணியொை்ையும், 
பணியி்னயும் மேலொண்ே தசயகிறது” – பீடடர். 
F. டிைக்கர்

தைது ்ேலோண்ே பயிறசியியல எனற புத்த�த்தில 
்ேலோண்ே்ய ்ேறகூறியவோறு வி்ளக்கியுள்ளோர.

பீடடர டிரக்�ர தைது வ்ரவிலக்�ணத்தில 
்ேலோண்ேயின மூனறு பணி�்்ள முக்கியத்துவம் 
(அ) அழுத்தம் த்நதுள்ளோர.
அ்வகைொவன:
i வணி�த்்த ்ேலோண்ே பசயதல
ii. ்ேலோ்ள்ர ்ேலோண்ே பசயதல
iii.  பணியோ்ளர�்்ளயும், பணி்யயும் ்ேலோண்ே 

பசயதல
இதில ஏ்தனும் ஒனறு விடுபடடோலும், எவவித 

பசய்லயும் ்ேலோண்ே பசயய இயலோது, ்ேலும் 
வணி� நிறுவைத்்த்யோ அலலது பதோழில 
சமூ�த்்த்யோ நிரவகிக்� இயலோது. பீடடர டிரக்�ர 
எனபவர கூறறுப்படி ஒரு ்ேலோ்ளர ்ேறகூறிய 
மூன்றயும் திற்ேயோ� சேன பசயது, ஒருஙகி்ணத்து 
பசயலபட ்வணடும்.

எை்வ ஒவபவோரு வணி�த்திலும் அதன ்ேலோ்ளர 
சூழ்நி்லக்்�றப ேோறறிக் ப�ோளளும் தன்ே 
ப�ோணடவரோ�வும், வியோபோரத்திறகு உயிர 
ப�ோடுப்பவரோ�வும் பசயலபடுகிறோர�ள. திறம்படட, 
பசம்்ேயோை ்ேலோண்ே இலலோேல, ேனித 
வ்ளங�்்ளயும், பபோருட�்்ளயும், நிதி வ்ளங�்்ளயும், 
திற்ேயோ� ஒதுக்கீடு பசயயவும் ேறறும் முழு்ேயோ�ப் 
பயனபடுத்தவும் இயலோது.

மேலொண்ே க்லயொ அல்லது அறிவியலொ:
்ேலோண்ே எனபது அதன இயலபின அடிப்ப்டயில 

ஒரு பசய்ல பசயவதற�ோை �்லயோ அலலது ஒரு 
பசய்லப் பபறுவதற�ோை அறிவியலோ எனற விவோதம் 
நட்நது ப�ோண்டதோன இருக்கிறது. பினவருவை 
்ேலோண்ேயின இயல்ப அறிவதறகு உப்யோ�ேோ� 
இருக்�லோம்.

்ேலோண்ே எனபது ஒரு நுடபேோை அறிவியலோகும். 
ஏபைனில அறிவியலில ப�ோள்��்்ள அலலது 
தத்துவங�்்ள ஒரு ஆயவ�த்தில பரி்சோதித்து அவற்ற 
மி�ச் சரியோ�வும், நுடபேோ�வும் நிரூபிக்�லோம் அலலது 
நிரூபிக்� இயலோேல ்போ�லோம். உதோரணேோ� ஒரு 
தோவரவியல ஆயவ�த்தில தோவர இ்ல�ளில விஷச்சத்து 
உள்ளதோ அலலது இல்லயோ எை நிரூபிக்� முடியும். 
அது ்போல்வ ேனித வ்ளம், இய்நதிரம், பணம், �ச்சோப் 
பபோருட�ள ஆகியவற்ற ஒருஙகி்ணத்து வியோபோர 
நிறுவைத்தின இலக்கு�்்ள அ்டயச் பசயவதன மூலம் 
்ேலோண்ேக் ப�ோள்��்்ள பரி்சோதிக்� முடியும். 
்ேலோண்ேக் ப�ோள்��ள அடிப்ப்டயில ேோறும் 
சூழ்நி்லக்்�றப ேோறுபடும் தன்ே்ய 
ப�ோணடுள்ளதோல அவற்ற மி�ச் சரியோ� நிரூபிக்�்வோ 
அலலது நிரூபிக்� இயலோே்லோ ்போ�லோம். ஏபைனில 
சூழ்நி்லக்்�றப ேோறும் சுறறுச் சூைல, ப�ோள்��ள 
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ேறறும் ந்டமு்றச் சிக்�ல�ள ஆகியவற்ற ஒன்றோடு 
ஒனறு ஒருஙகி்ணக்� ்வணடியுள்ளது. ஆ�்வ 
்ேலோண்ே்ய துலலியமிலலோத அறிவியல எை 
விவரிக்�லோம்.

நிரவோ�ம் ஒரு �்ல எனறு அ்ைவரும் 
நம்புகினறைர, அது முழுவதுேோ� ஒரு �்ல அலல. 
ஏபைனில �்ல எனபதன �ருத்தோக்�ம் அனறோட 
வோழ்வில திறன�்்ள பதரி்நது ப�ோளவது ேறறும் 
அத்திறன�்்ள ந்டமு்ற வோழ்க்்�யில 
பயனபடுத்துவது ஆகும். எ்நத ஒரு சூழ்நி்லயிலும், எவர 
முனனி்லயிலும் ஒரு ப�ோத்தைோர அலலது தச்சர 
அலலது ஒரு பழுது நீக்குபவர அலலது ஒரு இ்ச 
�்லஞர ்போன்றோர தோம் �றற �்ல�்்ள 
ந்டமு்றயில நி்ற்வறறம் பசயயும் திற்ை 
ப�ோணடுள்ள்த குறிக்கிறது. ்ேலோ்ளர எனபவர அவர 
எனை பணிக்�ோ� நியமிக்�ப்படுகினறோ்ரோ அதறகுத் 
்த்வயோை தனித்திறன�்்ளப் பபறறவரோ� இருக்� 
்வணடும். ஆைோல அ்நத திறன எனபது நபருக்கு நபர, 
நோடடுக்கு நோடு, ேோறுபடக் கூடியது. திரு.பணடிட 
ஜவஹரலோல ் நரு அவர�்ளது நிரவோ�த் திற்ே்யயும், 
்ேலோண்ேத் திற்ையும் அவரது ேறபறோரு 
வடிவேோை அவரது ே�்ளோை திருேதி.இ்நதிர�ோ்நதி 
அவர�ளின அத்திறன�்்ளோடு ஒப்பிடடு போரக்� இயலோது. 
எை்வ ்ேலோண்ே எனபது பசயல�்்ள அவரவர 
போணியில நி்ற்வறறும் ஒரு �்லயோகும்.

்ேலோண்ேயில ்ேலோ்ளரின முடிபவடுக்கும் திறன 
்ேலோண்ேக் �்ல்ய பிரதிபலிக்கினறது. �ணினி 
ேயேோக்�ப்படட பபோரு்ளோதோரத்தில கூட தீரேோனிக்கும் 
திறன ேறறும் �றப்ைத் திறன மி� அவசியம். 
முடிபவடுக்கும் திறனில ஒரு சிறப்புத்திறன 
்ேலோ்ளருக்குப் பதிலி ஆ�ோது.

”மு்றப்படுத�ப்படட, வ்கப்படுத�ப்படட சிறப்பறிவு, 
தசொற்கைஞ்சியம் ேற்றும் மகொடபொடுகள் ந்டமு்ற 
�ைக்குறியீடுகள் ேற்றும் நன்தனறி விதிகள் மூலேொக 
அஙகீகரிக்கப்படட அ்ேப்பு மூலேொக திடடமிடல் 
ஒழுஙக்ேத�ல், வழிநடத�ல் ேற்றும் கடடுப்படுத�ல் 
மபொன்றவற்றில் சிறப்புததிறன் தகொணட ஒரு 
த�ொழில்மு்ற மேலொைர் ேற்றவர் முயற்சியின் மூலம் 
தசயல்படுகின்றொர்.”

- லூயிஸ் A.ஆலன்
நி்றவோ� ்ேலோண்ே எனபது ஒரு �்லயும் 

அலல, அறிவியலும் அலல, இரணடின பதோகுப்போகும். 
ஆைோல அறிவியல பூரவேோ� ்ேலோண்ேக் 
் � ோ ட ப ோ டு � ் ்ள யு ம் ,  ் ே ல ோ ண ் ே த் 
திறன�்்ள�்்ளயும் பவளிப்படுத்தி ்போடடி நி்ற்நத 
பதோழில வணி� உலகில நிறுவைத்தின இலக்கு�்்ள 
இயனறவ்ர நி்ற்வறறுதல ஆகும்.

1.03  மேலொண்ே Vs நிர்வொகம்
்ேலோண்ே ேறறும் நிரவோ�ம் குறித்து �றகும் 

்போது, இவவிரணடுக்குமி்ட்யயோை ்வறுபோடு�்்ள 
புரி்நது ப�ோள்ள ்வணடும். ஏபைனில வ்ளர்நது வரும் 
உல� வரத்த�த்தில இவவிரணடும் ஒனறு ்போல 
பயனபடுத்தப்படுகிறது. அதோவது பல நோடு�ளில அரசு�ள 
அலலது வணி� நிறுவைங�ளின 
்தோறறுவிப்போ்ளர�்ளோல வணி� முயறசி�ளில 
ப�ோள்� முடிவு�்்ள எடுப்ப்தக் குறிக்கும். 
்ேலோண்ே எனபது திடடங�ள ேறறும் பசயல�்்ளோடு 
பதோடரபு்டயது. ஆைோல நிரவோ�ம் எனபது 
ப�ோள்��்்ள வடிவ்ேப்பது ேறறும் இலக்கு�்்ள 
நிரணயிப்பதுடன பதோடரபு்டயது. ஒரு நிறுவைத்தின 
்ேலோண்ேப் பணி்ய ஏறபவர ்ேலோ்ளர. நிரவோகி 
எனபவர நிறுவைத்்த நிரவகிக்�ப் பபோறுப்போகிறோர. 
்ேலோண்ே பசயபவர�்்ளயும் அவர�்ளது 
பணி�ளிலும் ்ேலோண்ே �வைம் பசலுத்துகினறது

இய��ந�
அைவ

��வ
ாக

�
ேமலா�

ை
மேமலா�ைம

இய��ந�

ேமலாள�

ேம�பா�ைவயாள�

முடிவோ� நிரவோ�ம் எனபது வணி� முடிபவடுத்த்லக் 
குறிக்கினறது. ்ேலோண்ே எனபது அ்நநிறுவைத்தின 
பணியோ்ளர�்்ளக் ப�ோணடு அவவணி� முடிவு�்்ள 
நி்ற்வறறம் பசயவ்தக் குறிக்கினறது. முதன்ேச் 
பசயல அதி�ோரி / ்ேலோண்ே இயக்குநருடன 
இயக்குநர்வ்ய நிரவோ�ம் எை அ்ைக்�ப்படலோம். 
உறபத்தி, ச்ந்தயிடல, நிதி, �ணக்கியல, விநி்யோ�ம், 
ஆரோயச்சி ேறறும் அபிவிருத்தி ்போனற பல்வறு 
பிரிவு�்்ள ்ேலோண்ே எனறு அ்ைக்�ப்படலோம்.

்�ோடபோடட்ளவில இரணடு பதங�ளும் 
்வறுபடட்வ. ந்டமு்றயில இவவிரணடும் ஒனறோ� 
இருப்ப்த நீங�ள உணரவீர�ள. ஒரு ்ேலோ்ளர 
நிரவோ� ேறறும் பணி சோர்நத பசயலபோடு�ள எை 
இரண்டயும் ்ேறப�ோளவ்த நீங�ள �ோணலோம். 
உயர ேடடத்தில பணியோறறும் ்ேலோ்ளர�ள 
நிரவோ�த்தின ஒரு பகுதியோ� இருப்பினும் நடுத்தர 
ேடடத்தில அலலது கீழ்ேடடத்தில பணிபுரியும் 
்ேலோ்ளர�ள ்ேலோண்ேயின பிரதிநிதி�்ளோ� 
பசயலபடுகினறைர. இதன மூலம் நிரவோ�ம் 
்ேலோண்ே்ய விட உயர்நதது எை முடிவு 
பசயயலோம்.
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1.04 மேலொண்ேச் தசயல்மு்றகள்
்ேலோண்ேயின பபோருள எனபது ஒரு பசயல 

மு்றயோ� அ்டயோ்ளம் �ோணப்பட ்வணடும். ஒரு 
பசயலமு்ற எனபது தைது உயர அலுவலரோல 
வைங�ப்படட பணியி்ை ஒரு நபர தைது தனிப்படட 
�ட்ே�ள ேறறும் பபோறுப்பு�ளின வோயிலோ� பசயது 
முடிப்பதோகும்.

ஒப்பீடடின் அடிப்ப்ட மேலொண்ே நிர்வொகம்

பபோருள

ஒரு வணி� நிறுவைத்தின 
்ேலோண்ே பசயபவர�ள ேறறும் 
விசயங�்்ள நிரவகிப்பதற�ோை 
ஒழுங�்ேக்�ப்படட வழி எனறு 
அ்ைக்�ப்படுகினறது.

ஒரு குழுவோல ஒரு நிறுவைத்்த 
நிரவகிப்பதற�ோை பசயலமு்ற்ய நிரவோ�ம் 
எனறு அ்ைக்�ப்படுகினறது.

அதி�ோரம் ேத்திய ேறறும் கீழ்ேடட அ்ளவில உயர ேடட அ்ளவில

பஙகு நி்ற்வறறம் முடிபவடுத்தல

பதோடரபு தன்ே ப�ோள்��்்ள பசயலபடுத்தல ப�ோள்��்்ள உருவோக்குதல

பசயலபோடடு பரப்பு நிரவோ�த்தின கீழ் பசயலபடுகிறது நிறுவைத்தின பசயலபோடு�ள மீது முழுக் 
�டடுப்போடு

பபோருத்தம்
வணி� நிறுவைங�ள ்போனற 
இலோபம் ஈடடுவ்த ்நோக்�ேோ�க் 
ப�ோணட நிறுவைங�ளுக்கு ஏறறது. 

அரசு அலுவல�ங�ள, இரோணுவம், ேனறங�ள, 
வணி� நிறுவைங�ள ேருத்துவே்ை�ள, 
சேய ேறறும் �லவி நிறுவைங�ளுக்கு ஏறறது

முடிவு�ள பணி்ய யோர பசயவது? அத்ை 
எப்படி பசயவது?

எனை பசயய ்வணடும் அத்ை எப்பபோழுது 
பசயய ்வணடும்

பசயல திடடங�்்ளயும், ப�ோள்��்்ளயும் 
பசயலபடுத்தல

திடடங�ள தீடடுதல, ப�ோள்��்்ளக் 
�டட்ேத்தல ேறறும் இலக்கு�்்ள 
நிரணயித்தல

�வைம் 
பசலுத்துதல ்ேலோண்ேப் பணி வ்ரயறுக்�ப்படட வ்ளங�்்ள முடி்நத 

வ்ரயில ஒதுக்கீடு பசயதல

முக்கிய நபர ்ேலோ்ளர நிரவோகி

பிரதிநிதி ஊதியத்திற�ோ�ப் பணிபுரியும் 
பணியோ்ளர�ள

தைது முதலீடடின மூலம் ஆதோயம் பபறும் 
உரி்ேயோ்ளர�ள

பணி நிரவோ�ம் ேறறும் ஆளு்ே சடடம் ேறறும் தீரேோனித்தல

ஒரு பசயலமு்ற எனபது பதோடர்நது ந்டபபறும் 
தன்ே ேறறும் மீணடும் மீணடும் ந்டபபறும் 
தன்ே்ய உள்ளடக்கியது. நோம் ்ேலோண்ேயில 
திடடமிடல, பசயலபடுத்தல, �டடுப்படுத்தல ஆகியவறறில 
சுைறசி மு்ற்ய ப�ோணடிருக்கி்றோம். ஒரு 
பசயலமு்ற எனபது ்ேலோண்ேயின ேோறும் 
தன்ேயி்ை குறிக்கினறது.

ஒப்பீடடு விைக்கப்படம்
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ஆகிய நோனகு வ்ளங�்்ளயும் அதன பசயலபோடு�்்ளயும் 
திறம்பட ஒருஙகி்ணக்� ்வணடும்.
2. மேலொண்ே ஒரு தசயல்மு்ற

ஒரு ்ேலோ்ளர திடடமிடல, ஒழுங�்ேத்தல, 
பணியேரத்தல, இயக்குவித்தல (அலலது 
த்ல்ே்யறறல ேறறும் பசயலூக்�ேளித்தல) ேறறும் 
�டடுப்படுத்துதல ஆகியவறறின மூலம் வ்ளங�்்ள 
திறம்பட ஒருஙகி்ணத்தல பசயகிறோர.
3. மேலொண்ே என்பது ஒரு திடடமிடட தசயல்மு்ற

முனகூடடி்ய திடடமிடட ்நோக்�ங�்்ளயும் 
குறிக்்�ோள�்்ளயும் அ்டவதற�ோ� 
இயக்�ப்படுகினறது. ஒரு குறிக்்�ோள இலலோேல நோம் 
எ்நத இடத்்தயும் அ்டய முடியோது அலலது ்சர 
்வணடிய இடத்தி்ை அ்டவதற�ோை வழி்ய 
பினபறற முடியோது. அதோவது ்ேலோண்ேயும், 
நிறுவைமும் ஒரு குறிப்பிடட ்நோக்�த்்த ப�ோணடிருக்� 
்வணடும்.
 4. மேலொண்ே என்பது ஒரு சமூக தசயல்பொடொகும்

இது ேறறவர�ள மூலம் குறிப்பிடட பபோரு்்ள 
பபறுவதற�ோை �்ல ஆகும்.
5.  மேலொண்ே என்பது ஒரு சுழற்சியொன 

தசயல்மு்ற
்ேலோண்ே திடடமிடல - பசயலபோடு - 

�டடுப்படுத்தல - ேறுதிடடமிடல ஆகிய சுைறசி்ய 
பிரதிபலிக்கினறது. அதோவது திடடமிடப்படட இலக்்� 
அ்டவதற�ோை ஒரு தற்போ்தய பசயலமு்ற ஆகும்.

��ட�ட�

இ�ெபா��
அ��பைட வழ�க�

ெசய��ைற

இ��
பய�

ேநா�க�

�ைள�

1. ஆ  ம��� ெப 
2. இய��ர�க�
3. ெபா��
4. பண�
5. வழ�க�

இய����த�

அைம�பா�ற�

அ��பைட ேமலா ைம
ப�க� (ேமலா ைம �ைற)

க���பா�
கா�த�

இ�ெபா��
அ��பைட
வழ�க�

�ைள�

ெத���க�ப�ட
ேநா�க�

இ��ெபா��

வணி� நிறுவைத்தின வோழ்வில ேோறறம் எனபது 
நி்லயோைது. ்ேலோண்ே எனபது ேோறறத்தின 
்ேலோண்ே ஆகும். இறுதியோ� ்ேலோண்ே எனபது 
ேனித வ்ளத்்த ்ேலோண்ே பசயவதனமூலம் 
பணியோ்ளர�ளின குழு உ்ைப்பு, பணியோ்ளர�ளின 
ஒத்து்ைப்பு ேறறும் பணியோ்ளர�ளின பசயலபோட்ட 
ஒருஙகி்ணப்ப்தோடு பதோடரபு்டய சமூ� பசயல 
மு்ற்ய ்ேலோண்ே எைப்படுகினறது.

மேலொண்ேச் தசயல்மு்றக்கு இைட்ட 
மநொக்கஙகள் உள்ைன
(1)  அதி�படச உறபத்தித் திறன அலலது இலோபம் ஈடடும் 

தன்ே
(2) அதி�படச ேனித நலம் அலலது திருப்தி

்ேலோண்ேச் பசயலமு்ற�ள ஐ்நது பகுதி�்ளோ� 
உள்ளது. முதலோவதோ� வ்ளங�்்ள ஒருஙகி்ணத்தல, 
இரணடோவதோ� ஒருஙகி்ணத்த்ல அ்டவதற�ோ� 
்ேலோண்ேச் பசயலபோடு�்்ள நி்ற்வறறுதல, 
மூனறோவதோ� ்ேலோண்ேச் பசயலமு்றயின 
குறிக்்�ோள அலலது ்நோக்�த்்த உருவோக்குவது, 
அதோவது அது ்ேலோண்ேச் பசயலபோடு ்நோக்�த்்தக் 
ப�ோணடிருக்� ்வணடும். நோன�ோவதோ� ்ேலோண்ே 
எனபது ஒரு சமூ� வழிமு்றயோகும். ஐ்நதோவது அதன 
சுைல தன்ே ஆகும்.

1. மேலொண்ே என்பது ஒருஙகி்ணத�ல்
ஒரு ்ேலோ்ளர எனபவர அ்நநிறுவைத்தின 

ேனிதவ்ளம், இய்நதிரங�ள, பபோருட�ள ேறறும் பணம் 

1.05  அறிவியல் பூர்வ மேலொண்ேக் 
மகொடபொடுகள்

�ட்நத நூறறோணடில நிறுவைங�ள ஏற�ை்வ 
்ேலோண்ே்ய ்�யோ்ள ்வணடியிரு்நதது. 1900 

�ளின முறபகுதியில உறபத்தி பதோழிறசோ்ல�ள 
்போனற பபரு நிறுவைங�்்ள ்ேலோண்ே பசயய 
்வணடியிரு்நதது. அத்தருணத்தில ஒரு சில 
்ேலோண்ேக் �ருவி�ள, ேோதிரி�ள ேறறும் மு்ற�ள 
ேடடு்ே கி்டக்�ப்பபறறை. இச்சூழ்நி்லயில 
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திரு.பிரபடரிக் வின்்லோ ்டலர (F.W.்டலர) 
இஙகிலோ்நது நிலக்�ரி சுரங�த்தில பணியோறறிய 
ஆப்பிரிக்� ேறறும் பதனஅபேரிக்� அடி்ே�ள மூலம் 
்சோத்ை பசயது அறிவியல பூரவ அணுகுமு்ற்யக் 
ப�ோணடு வ்நதைர. அவரது ்நோக்�ம் நிறுவைத்தின 
ஒடடுபேோத்த உறபத்தி திற்ை அ்டவதற�ோ� 
பணிபுரியுமிடத்தில முழு்ேயோை ஒறறு்ே்ய 
்தோறறுவிப்பதோ� இரு்நதது.

மடலரிசம் ேற்றும் ஆைம்ப கொல மேலொண்ேக் 
மகொடபொடுக்ைப் புரிநது தகொள்ளு�ல்:

திரு.்டலர அவர�்ளோல முன்வக்�ப்படட அறிவியல 
பூரவ ்ேலோண்ேயின ்�ோடபோடு�ள.

1. அறிவியல, �ட்ட விரலின விதி அலல
2. இணக்�ம், சச்சரவின்ே
3. ேைப்புரடசி
4. தனிேனிதத் தத்துவம் அலல , ஒத்து்ைப்பு
5. ஒவபவோருவருக்கும் அவரவரது திற்ேக்கும் 

பசழிப்புக்குேோை வ்ளரச்சி
அவற்ற பினவருேோறு விவரிக்�லோம்.

1. அறிவியல், கட்டவிைல் விதி அல்ல
நிறுவைத்தின திற்ை உயரத்துவதற�ோ� “�ட்ட 

விரல விதி மு்ற”க்கு பதிலோ� அறிவியல பூரவ ் வ்லப் 
பகுப்போயவு மூலம் வ்ளரச்சிய்ட்நத மு்ற�ள 
பயனபடுத்தப்பட ்வணடும்.

�ட்ட விரல விதி எனபது ் ேலோ்ளர தைது தனிப்படட 
தீரப்பு�ள அடிப்ப்டயில எடுக்�ப்படும் முடிவு ஆகும். 
்டலரின �ருத்துப்படி, இரும்புத் த�டு�்்ள போக்் 
�ோர�ளில ஏறறுவது ்போனற சோதோரண சிறிய உறபத்தி 
நடவடிக்்��்்ளக் கூட அறிவியல பூரவேோ� திடடமிட 
இயலும். இது ேனித திற்ையும், ்நரத்்தயும் ்சமிக்� 
உதவும். �ோரணங�ள, வி்்ளவு�ள, இவறறிறகி்ட்ய 
உறவு�்்ள அறிவியல அடிப்ப்டயிலோை விசோர்ண 
மூலம் முடிவு�ள எடுக்�ப்பட ்வணடும்.

ஒரு ்வ்ல அறிவியல பூரவ பகுப்போயவின மூலம் 
பதறிவு பசயயப்படட சிற்நத வழி மூலம் நி்ற்வறறப்பட 
்வணடும். உளளுணரவு மூல்ேோ அலலது 
பரி்சோதித்துப் போரத்து அதன மூலம் பவறறி அ்டவதன 
மூல்ேோ அலல. ஒரு ்வ்ல்ய ஒரு குறிப்பிடட 
பணியோ்ளருக்கு ஒதுக்கீடு பசயயும் ் போது அவ்வ்ல்ய 
மி�ச் சிற்நத வழியில நி்ற்வறறம் பசயயப்படவும், அவ 
்வ்லக்�ோை தரக்குறியீடு�்்ள நிரணயிக்�வும் 
ஒவபவோரு கூறு�ளும், அதறகு ்த்வயோை �ோலமும் 
மி� நுணுக்�ேோ� கூர்நதோயவு பசயயப்படடு பரி்சோத்ை 
பசயயப்படுகினறது.
2. இணக்கம், சச்சைவின்்ே

்ேலோண்ேக்கும், பணியோ்ளர�ளுக்கும் மி�ச்சிற்நத 
ஒறறு்ே இருக்� ்வணடுபேனப்த ்டலர 
வலியுறுத்துகிறோர. ்ேலோண்ேக்கும், பணியோ்ளருக்கும் 

இ்ட்ய முரணபோடு ஏறபடும் ்போது அதன மூலம் 
்ேலோண்ே்யோ அலலது பணியோ்ளர�்்ளோ ஆதோயம் 
அ்ட்நதுவிடக் கூடோது. ் ேலோண்ேயும், பணியோ்ளர�ளும் 
ேறறவரின முக்கியத்துவத்்த உணர ்வணடும். இ்நத 
நி்ல்ய அ்டய ்ேலோண்ேக்கும் பணியோ்ளருக்கும் 
முழு்ேயோை ேைப்புரடசி்ய ்டலர முன பேோழிகிறோர.

நிரவோ�ம், பணியோ்ளர�ள இவவிருவருக்கும் ேறறவர 
மீதோை ேைப்போஙகும், �ண்ணோடடமும் முறறோ� ேோற 
்வணடும். ஒவபவோரு முதலோளியும் தைது பசழிப்்ப தைது 
பணியோ்ளர�ளின பசழிப்பு மூல்ே அ்டய எயத முடியும் 
எனப்த எப்்போதும் ேைதில இருத்த ்வணடும். இது
அ. இலோப உபரி்ய பணியோ்ளர�்்ளோடு பகிர்நது 
ப�ோள்ளல
ஆ. பணியோ்ளர�ளுக்கு பயிறசி அளித்தல
இ. ்வ்லப் பகிரவு
ஈ. ஒறறு்ே உணரவு
உ ்நரே்ற ேைநி்ல
ஊ. ஒழுஙகுணரவு
எ. ்நர்ே

்போனறவறறின மூல்ே சோத்தியம். நிரவோ�ம் தைது 
உபரியோை இலோபத்்த தைது பணியோ்ளர�ளுடன 
பகிர்நது ப�ோள்ள எப்்போதும் தயோரோ� இருக்� ் வணடும். 
அது்போல பணியோ்ளர�ளும் தைது நிறுவைத்தின 
இலக்கு�்்ள பவறறி�ரேோ� அ்டய தைது முழு 
ஒத்து்ைப்்பயும், �டிை உ்ைப்்பயும் நல� 
எப்்போதும் தயோரோ� இருக்� ்வணடும். பர்பர 
நம்பிக்்� ேறறும் சரியோை புரிதலுடன கூடிய குழுச் 
பசயலபோடு உ்ைக்� ்வணடியதன முக்கியத்துவத்்த 
சரியோ� புரி்நது ப�ோள்ள உதவும். நிரவோ�மும், 
பணியோ்ளர�ளும் ஒருவ்ர ஒருவர பர்பரம் சரியோ�ப் 
புரி்நது ப�ோள்ளவும் இருவரும் ஒ்ர குடும்பத்தின 
பகுதியோ� இருக்� ்வணடும், எனப்தயும் உணர 
இக்்�ோடபோடு ்த்வப்படுகினறது. நிரவோ�மும், 
பணியோ்ளர�ளும் ஒருவ்ரோடு ஒருவர பபோரு்நதி 
பசயலபடுவதோல உருவோக்� உதவுகினறது.

உதோரணேோ� பபரும்போலோை ஜப்போனிய 
நிறுேங�ளில ேரபு வழி ்ேலோண்ே மு்ற 
ந்டமு்றயில இருப்பதோல நிரவோ�த்திறகும், 
பணியோ்ளர�ளுக்குமி்ட்ய முழு்ேயோ� 
பவளிப்ப்டத்தன்ே �ோணப்படுகினறது. 
பபோதுவோ�்வ பணியோ்ளர�ள ்வ்ல நிறுத்தம் 
பசயதோலும் �ருப்புப்பட்ட அணி்நது பணிக்கு பசனறு 
தங�்ளது ்�ோரிக்்��்்ள வலியுறுத்துவதுடன 
சோதோரண ்நரங�ளில பசயயும் பணி்யக் �ோடடிலும் 
கூடுதலோை ்நரம் பணிபுரி்நது அதன மூலம் 
நிரவோ�த்தி்ை �வர்நதிழுத்து அதன மூலம் பதோழில 
நிறுவைத்தின இலக்கு�்்ள எடடி அதன மூலம் 
தங�்ளது ்�ோரிக்்��்்ளயும் வலியுறுத்துகினறைர.
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பசயவதிலிரு்நது நடவடிக்்��்்ள துவக்� ்வணடும். 
திற்ேயோை, பசயலதிறமிக்� வ்�யில அறிவியல பூரவ 
மு்றயில உரிய பணியோ்ளர�்்ள ்தரவு பசயய 
்வணடும். பதோழிலோ்ளர�ளின உடலதகுதி, ேை ேறறும் 
அறிவுத்திறன அடிப்ப்டயில அவர�ளுக்கு உரிய 
பணியி்ை ஒதுக்� ்வணடும். பதோழில நிறுவைம் 
அதி� இலோபம் ஈடட திற்ேயோை பதோழிலோ்ளர�ள 
திறம்பட உறபத்திப் பணி�்்ள ்ேறப�ோளவோர�ள. இது 
பதோழில நிறுவைம் ேறறும் பதோழிலோ்ளர�ள தத்தேது 
திற்ையும் பசழிப்்பயும் அ்டவதறகு உதவிப் 
புரிகினறது.

திரு.்டலரின அறிவியல பூரவ ்ேலோண்ேத் 
தத்துவங�ள பர்நத அ்ளவில ந்டமு்றப்படுத்தப்படடு 
அதன வி்்ளவோ� பதோழிலோ்ளர�ள ேறறும் நிரவோ�ம் 
ஆகிய இரணடுக்குமி்ட்ய மி�ப்பபரிய ஒத்து்ைப்பு 
ஏறபடடிருப்ப்த இனறு நோம் �ோண முடிகினறது. இனறு 
மடலரியல் ்�ோடபோடு�ள முழு்ேயோ� உரிய மு்றயில 
ந்டமு்றப்படுத்தப்படோ விடடோலும் ்ேலோண்ே 
ந்டமு்ற�ளின முன்ைறறத்திறகு அறிவியல பூரவ 
்ேலோண்ே மி� முக்கிய பங�ோறறி இருக்கினறது. இது 
திடடமிடட ்தரவு ேறறும் பயிறசி ந்டமு்ற�்்ள 
அறிமு�ப்படுத்தியுள்ளது. இது பணியிடத்தின திற்ை 
�றறுக் ப�ோள்ளவும், திடடமிடட நிறுவை வடிவ்ேப்பு 
்யோச்ை்ய ஊக்குவிக்�வும் வழியி்ை 
வைஙகுகினறது.

1.06 நவீன மேலொண்ேயின் மகொடபொடுகள்
நவீை ்ேலோண்ேயின த்ந்த எைப் ்போறறப்படும் 

திரு.பஹனறி ்போயல ஒவபவோரு ்ேலோ்ளரும் 
நிறுவைத்தின பவறறிக்�ோ� ந்டமு்றப்படுத்த 
்வணடிய 14 பிரதோை ்�ோடபோடு�்்ள 
வ்ர்யறுத்திருக்கிறோர. அ்வ�்ளோவை.

1. மவ்லப் பகிர்வு
இக்்�ோடபோடடினபடி பதோழில்ேப்பின பேோத்தப்பணிச் 

சு்ேயும் சிறிய பணி�்ளோ�ப் பகிரவு பசயய ்வணடும். 
பதோழிலோ்ளர ஒவபவோரு பதோழிலோளியின திற்ேக்்�றப 
பணி ஒதுக்கீடு பசயயப்படடு அப்பணியில அத்பதோழிலோளி 
சிறப்பீடுபோடும் நிபுணத்துவமும் அ்டயும் வணணம் 
பதோழில மு்ற வ்ளரச்சி்யயும் பணிச்சூை்லயும் 
உருவோக்� ்வணடும். இதன மூலம் உறபத்தி 
அதி�ரிப்பதுடன பதோழிலோளியின உ்ைப்புச் பசயல திறன 
அதி�ரித்து நிபுணத்துவத்திறகு வழி வகுக்கும்.

2. அதிகொைமும், தபொறுப்பும்
இக்்�ோடபோடு தங�்ளது �டட்்ளயின மூலம் 

வி்்ள்நத வி்்ளவு�ளுக்கு பபோறுப்்பறறுக் 
ப�ோளளுத்லக் குறிக்கினறது. அதி�ோரம் எனபது ஒரு 
அலுவலர தன கீழ்பணியோ்ளர�ளுக்கு ஆ்ணயிடும் 

4. �னி ேனி�ததுவேல்ல, ஒதது்ழப்பு
இக்்�ோடபோடு, சச்சரவு இனறி ஒறறு்ே எனற 

்�ோடபோடடின விரிவோக்�ம் ஆகும். இக்்�ோடபோடு 
பதோழிலோ்ளர ேறறும் நிரவோ�த்தின பர்பர 
ஒத்து்ைப்பின மீது அழுத்தத்்த ஏறபடுத்துகினறது. 
ஒத்து்ைப்பு, பர்பர நம்பிக்்�, நலபலணண உணரவு 
ஆகிய்வ ்ேலோ்ளர ேறறும் பதோழிலோ்ளர ஆகிய 
இருவரிடமும் ்ே்லோஙகி இருக்� ்வணடும். இதன 
உள்நோக்�ம் எனபது அ�ப் ் போடடி�்்ள ஒத்து்ைப்போ� 
ேோறறுவது ஆகும். நிரவோ�ம் ேறறும் பதோழிலோ்ளர�ள 
இவவிருவரும் ஒவபவோருவரின முக்கியத்துவத்்த 
உணர ்வணடும். பதோழிலோ்ளர�ள நிரவோ�த்தின ஒரு 
பகுதியோ� �ருதப்பட ்வணடும். ்ேலோண்ேயில 
முடிபவடுக்கும் பசயலமு்றயில பதோழிலோ்ளர�்்ளயும் 
பங்�ற�ச் பசயய ்வணடும். நிரவோ�ம் 
பதோழிலோ்ளர�ளின ஆக்�பூரவேோை ஆ்லோச்ை 
வர்வற� ்வணடும். அப்பயனுள்ள ஆ்லோச்ை�ள 
உறபத்திச் பசல்வ கு்றப்பது, அலலது உறபத்தியின 
அ்ள்வ அதி�ரிப்பது ்போனற வி்்ளவு�்்ள 
ஏறபடுத்துேோயின அவவோ்லோச்ை�ளுக்கு உரிய 
சனேோைம் அளிக்�லோம். அ்த ் நரத்தில பதோழிலோ்ளர�ள 
்வ்ல நிறுத்தத்தில ஈடுபடல அலலது ்த்வயறற 
்�ோரிக்்��்்ள வலியுறுத்துவது ்போனறவறறில 
ஈடுபடக்கூடோது. பதோழிலோ்ளர�்்ள வணி� 
நிறுவைத்தின ஒருஙகி்ண்நத ஒரு பகுதியோ� 
�ருதப்படடு நடத்தப்பட ்வணடும். ்ேலும் வணி� 
நிறுவைத்தின மி� முக்கிய முடிவு�்்ள எடுக்கும் ்போது 
தவறோேல பதோழிலோ்ளர�ளுடன �ல்நது ஆ்லோசிக்� 
்வணடும். நிரவோ�ம் ேறறும் பதோழிலோ்ளர�ள ஆகிய 
இருவரு்ே வணி� நிறுவைத்தின இரணடு முக்கியத் 
தூண�்ளோ�க் �ருதப்பட ்வணடும். இவர�ளில 
ஏ்தனும் ஒரு தரப்பிைர ேடடு்ே தங�்ளது முயறசியின 
மூலம் வணி� நிறுவைத்தின பபோதுவோை இலக்கு�்்ள 
பவறறி�ரேோ� அ்ட்நது விடமுடியும் எனற 
ேைநி்ல்யத் தவிரத்து விட ்வணடும். நிரவோ�ம் 
ேறறும் பதோழிலோ்ளர�ளி்ட்ய மு்றயோை 
்வ்லப்பகிரவும், பபோறுப்புப் பகிரவும் இருக்� ் வணடும் 
எனப்த்ய ்டலரும் வலியுறுத்துகிறோர. நிரவோ�ம் 
பதோழிலோ்ளர�ளுக்கு எப்்போதும் வழி�ோடடி ஊக்குவிக்� 
்வணடும்.

5.  ஒவதவொரு நபரும் அவைது மிகச்சிறந� திறனுடனும் 
ேற்றும் தசழிப்புடனும் வைர்ச்சிய்ட�ல்
எ்நத ஒரு பதோழில்ேப்பின திறனும் அதன 

பதோழிலோ்ளர�ளின திற்ே�்்ளயும் திறன�்்ளயு்ே 
பபருே்ளவு சோர்நதுள்ளது. விஞஞோை அணுகுமு்ற 
மூலம் உருவோக்�ப்படட சிற்நத உறபத்தி மு்ற�்்ள 
அறி்நது ப�ோள்ள பதோழிலோ்ளர�ளுக்கு உரிய பயிறசி 
அளித்தல மி� அவசியத் ்த்வயோகும். சிற்நத உறபத்தி 
திற்ை எடடுவதறகு சிற்நத ஊழியர�்்ள ்தரவு 

12th Commerce Tamil Unit 1.indd   8 27-03-2019   23:01:35



9

உரி்ே்யக் குறிக்கினறது. பபோறுப்பு எனபது 
அவவோ்ணயி்ை நி்ற்வறறம் �ட்ே்யக் 
குறிக்கினறது. 

3. ஒழுஙகுமு்ற
இது கீழ்ப்படிதல, ேறறவர�ளிடம் மு்றப்படி நடத்துதல,

அதி�ோரத்்த ேதித்தல ் போனற்வ ஆகும். இவபவோழுஙகு 
நிறுவைம் பசம்்ேயோ� ந்டபபற இனறிய்ேயோததோகும்.

4. கடட்ைதயொரு்ே
ஒவபவோரு கீழ்ப்பணியோ்ளரும் ஒ்ர ஒரு 

்ேலதி�ோரியிடமிரு்நது ேடடு்ே �டட்்ள�்்ளப் பபற 
்வணடும். அவருக்கு ேடடு்ே �டடுப்படடவரோ� இருக்� 
்வணடும். அவவோறனறி ஒரு கீழ்ப்பணியோ்ளர ஒனறுக்கு 
்ேறபடட உயர அதி�ோரியிடம் உயர ஆ்ண�்்ளப் 
பபறறுச் பசயலபட ் வணடியிரு்நதோல அது குைப்பத்்தயும் 
முரணபோடு�்்ளயும் உருவோக்கி விடும்.

5. ஒரு மு்ன இயக்கம்
அ்ைத்துத் பதோடரபு்டய நடவடிக்்��்்ளயும் ஒ்ர 

குழுவில ்வக்� ்வணடும். அக்குழுவிறகு ஒ்ர பசயல 
திடடம் இருக்� ்வணடும். ேறறும் அவர�ள ஒ்ர 
்ேலோ்ளரின கீழ்பணியோறற ்வணடும். ஒ்ர 
்நோக்�த்தி்ைக் ப�ோணட பல்வறு நடவடிக்்��ளுக்கு 
ஒ்ர பசயலதிடடம் இலலோேல இருக்குேோயின அ்ந்நோக்�ம் 
நி்ற்வறோேல ்போ�லோம்.

6. தபொது நலனுக்கொக �னி நலம் புறக்கணிக்கப்படல்
மவணடும்

நிரவோ�ம் தனிப்படட ஆதோயங�்்ள ஒதுக்கி 
்வத்துவிடடு நிறுவைத்தின ்நோக்�ங�்்ள ேடடு்ே 
முன நிறுத்த ்வணடும். எை்வ தனிப்படட நபர�ளின 
தனிநல்ை விட பதோழில நிறுவைத்தின ்நோக்�்ே 
அ்ைத்்தயும் விட ்ேம்படடிருக்� ்வணடும்.

7. ஊதியம்
ஊதியம் எனபது பணியோ்ளர�ளின பணிக்கு

ப�ோடுக்�ப்படும் வி்லயோகும். பணியோ்ளருக்கு 
ப�ோடுக்�ப்படும் ஊதிய்ே பதோழிலோ்ளர�்்ள ஊக்குவிக்கும் 
முதன்ேயோை ஊக்குவியபவைோ� இரு்நது உறபத்தி்ய 
அதி�ரிப்பதோல அவர�ளுக்கு ்போதுேோை ஊதியம் 
வைங�ப்பட ்வணடும். ஊதியத்தின அ்ளவு ேறறும் ஊதிய 
வழிமு்ற�ள நியோயேோைதோ�வும், சரியோைதோ�வும் 
அவர�ளின முயறசிக்கு ஏறறதோ�வும் இருக்� ்வணடும்.

8. ்ேயப்படுத�லின் �ைம்
பதோழில நிறுவைத்தின அ்ள்வப் பபோறுத்து ்ேய

நிரவோ�த்தின அதி�ோரம் பசலுத்தும் நி்ல இருக்� 
்வணடும். முடிபவடுக்கும் அதி�ோரம் நிரவோ�த்தின 

உயரேடடத்தில குவி்நது கிடப்ப்த்ய ்ேயப்படுத்தல
பவளிப்படுத்துகினறது.

9. ஆ்ணயுரி்ே வரி்ச / �ைவரி்சத த�ொடர்
ஆ்ணயுரி்ேயின வரி்ச உயரேடட 

அலுவலரிடமிரு்நது கீழ்ேடடத்தில உள்ள பணியோ்ளர 
வ்ர படிப்படியோ� கீழ்்நோக்கி வருவ்த குறிக்கும். 
உயர ேடடத்திலிரு்நது கீழ்ேடடம் வ்ர அ்ைத்து 
்ேலோ்ளர�்்ளயும் அ்ைத்து ேடடங�ளிலும் 
இ்ணப்பதன மூலம் அதி�ோரப்பூரவேோை பதளிவோை
ஒரு ஆ்ணயுரி்ே வரி்ச இருக்� ்வணடும் 
எனப்த இக்்�ோடபோடு வி்ளக்குகினறது.

10. மு்ற்ே
அதி�ோரப்பூரவ பசயல மு்ற�ள வழியோ� ஒரு

நிறுவைத்தின பசயலபோடு�ள ந்டமு்றப்படுத்த 
்வணடும். பபோருள மு்ற்ே பணியிடத்தில 
போது�ோப்்பயும் உறபத்தித் திற்ையும் உறுதிப்படுத்த 
்வணடும். மு்ற்ே எனபது ஏறறுக் ப�ோள்ளக் 
கூடியதோகும். நிறுே விதிமு்ற�ளுக்கு உடபடடதோ�வும் 
இருக்� ்வணடும்.

11. மநர்்ே தநறி
இக்்�ோடபோடடின படி பணியோ்ளர�ள அனபுடன

நடத்தப்பட ்வணடும் ேறறும் பணியிடத்தில நீதிமு்ற 
உறுதிப்படுத்தப்பட ்வணடும். ்ேலோ்ளர�ள எலலோப் 
பணியோ்ளர�்்ளயும் எவவித ் வறுபோடுமினறி நியோயேோ� 
போகுபோடினறி ஒ்ர நி்லயில சேேோ�ப் போவித்து 
நடத்தப்பட ்வணடும். அ்ைத்துப் பணியோ்ளர�ள மீதும் 
சேேோை �வைம் பசலுத்தப்பட ்வணடும்.

12.  பணியொைர்களின் கொலவ்ைய்றயின் 
நி்லத�ன்்ே
இக்்�ோடபோடடினபடி ஒரு பதோழில நிறுவைம் 

பசம்்ேயோ� இயங� ்வணடுபேனில பணியோ்ளர�ள 
(குறிப்போ� ்ேலோண்ேப் பணியோ்ளர�ள) அடிக்�டி 
நியேைம் பபறுவதும் ்வ்ல்ய துற்நதுவிடடுச் 
பசலவதும் நி�ைக் கூடோது.

13. �ன் முயற்சித திறன்
பணியோ்ளர�ளின தன முயறசித்திற்ை 

ஊக்குவிப்பதன மூலம் பதோழில நிறுவைத்்த 
பலப்படுத்தவும் புதிய வழிமு்ற அறிமு�ப்படுத்தவும் 
முடியும். பதோழிலோ்ளர�ளுக்கு திடடம் தீடடவும் 
அத்திடடத்்த பசயலபடுத்தவும் தனனுரி்ே அளிப்பதன 
மூலம் நிறுவைத்தின திற்ை உயரத்த வழி 
ஏறபடுகினறது. புதிய ேறறும் சிற்நத �ருத்துக்�்்ள 
பதோழிலோ்ளரிடமிரு்நது பபற முடிகினறது. இதன மூலம் 
பதோழிலோ்ளர�்்ள பதோழில நிறுவைத்தின பணி�ளில 
மிகு்நத ஆரவமுடன பங்�ற�ச் பசயய முடியும்.
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14. குழு பி்ணப்புணர்ச்சி / குழு ஒற்று்ே 
இக்்�ோடபோடடினபடி ்ேலோ்ளர�ள பணியிடத்தில 

தனித்தனியோ�வும் சமூ�ேோ�வும் பணியோ்ளரக்கி்டயில 
ஒறறு்ே்ய வ்ளரப்ப்த உறுதிப்படுத்த ்வணடும். 
ஒருவ்ர ஒருவர புரி்நது ப�ோளவதறகும், ஒருவர மீது 
ஒருவருக்கு நம்பிக்்� ஏறபடும் சூை்ல 
உருவோக்குவதறகும் இது உதவும். குழு ஒறறு்ே 
உணரவு குறித்த பணி்ய குறித்த �ோல்நரத்திறகுள 
பசயது முடிக்� உதவுகிறது.

1.07 மேற்பொர்்வ வீச்தசல்்ல:
ஒரு உயர அலுவலரோல திற்ேயோ� ்ேலோண்ே 

பசயயப்படும் கீழ்ப்பணியோ்ளர�ளின எணணிக்்�்ய 
்ேலோண்ேயின வீச்பசல்ல்ய குறிக்கினறது. 
்ேலோண்ேயின பரப்ப்ளவு எனபது ்ேலோ்ளரின கீழ் 
்நரடியோ�ப் பணியோறறும் கீழ்பணியோ்ளர�ளின அ்ளவு 
ஆகும். 

்ேலோண்ேயின பரப்பு எனபது இரணடுடன 
பதோடரபு்டயது:

1.  தனிப்படட ்ேலோ்ளர�ளின பணியில உள்ள 
ே்ைோபோவத்தில பசலவோக்கு பசலுத்துகினறது.

2.  பதோழில நிறுவைத்தின �டட்ேப்்ப 
தீரேோனிக்கினறது. ்ேலோண்ேயின பரப்பு 
எனபது நிரவோ�க் �டட்ேப்பின கி்டேடட 
நி்ல�்்ளோடு பதோடரபு்டயது.

்ேலோண்ேயின வீச்பசல்லயோைது பர்நத ேறறும் 
குறுகிய தன்ே உ்டயது. பர்நத அ்ளவுள்ள 
்ேலோண்ேப் பரப்பில கு்றவோை அதி�ோரப் படிநி்ல 
ேடடங�ள இருக்கும். பதோழில்ேப்பின 
அடிப்ப்டக்�டட்ேப்பு எனபது பபயர்ளவில இருக்கும். 
அது ்போல்வ குறுகிய ்ேலோண்ேப் பரப்பில அதி�ோரப் 
படிநி்ல ேடடங�ள மிகு்நது இருக்கும். அ்ேப்பின 
கூடட்ேப்பு உயரேோ� இருக்கும்.

1.  இரணடு நிறுவைக் �டட்ேப்பு�ளும் தத்தேது 
நன்ே�ள ேறறும் கு்றபோடு�்்ளக் ப�ோணடு 
இருக்கினறது. எனினும் உயரேோை நிறுவைக் 
�டட்ேப்பு எனபது சவோல�்்ள சுேத்துகினறது.

2.  குறுகிய பரப்பில கீழ்ப்பணியோ்ளர�ளின 
எணணிக்்� மி�வும் கு்றவோ� உள்ளதோல, 
அதி�ேோை ்ேலோ்ளர�்்ள நியேைம் பசயய 
்வணடி உள்ளது. இதைோல அவர�ளுக்கு அதி� 
ஊதியம் வைங� ்வணடிய நி்லயில இது 
அதி�ம் பசலவு பிடிக்கும் நி்லயோ�க் 
�ருதப்படுகினறது.

3.  அதி�ோரப் படிநி்ல ேடடங�ள மிகு்நது இரு்நதோல 
த�வல பதோடரபு பபருே்ளவு போதிக்�ப்படும். 

த�வல�ள அது பசனற்டய ்வணடிய 
நி்லக்குச் பசலல மிகு்நத �ோலதோேதம் ஏறபடடு, 
அத்ைச் பசயலபடுத்துவதிலும் மிகு்நத �ோல 
தோேதம் ஏறபடுகினறது.

4.  உயரேடட நிரவோ�த்திலிரு்நது ்ேறபோர்வ�ள 
பநடு்நபதோ்லவு விலகி இருப்பதோல 
ஒருஙடிகி்ணத்தல ேறறும் �டடுப்படுத்தல 
இலலோேல ்போயவிடுகினறது

இ்நத �டட்ேப்்ப பயனபடுத்துவதன மூலம் 
குறுக்குத் பதோடரபு வசதி�ள எளிதோகினறது. ் ேறபோர்வ 
பணியோ்ளர�ள உயரேடட நிரவோ�த்்த பதோடரபு 
ப�ோளவது எளிதோகினறது. பணி உயரவு வோயப்பு�ள 
அதி�ரித்து பல்வறு ்வ்ல நி்ல�ள கி்டக்கும் 
தன்ே உள்ளது.

சேேடடேோை அ்ேப்புக் �டட்ேப்பில பரப்ப்ளவு 
அதி�ேோ� உள்ளதோல ்ேலோ்ளருக்கும் 
கீழ்ப்பணியோ்ளர�ளுக்கும் இ்டயிலோை ்ேறபோர்வத் 
பதோடரபு சிக்�லோகினறது. ்ேலோ்ளர�ளுக்கு தன கீழ் 
பணியோறறும் பபரும் எணணிக்்�யிலோை 
கீழ்ப்பணியோ்ளர�்்ள நிரவகிப்பது மி�வும் 
சிரேேோகினறது. ஒ்ர ்நரத்தில அ்ைத்து 
கீழ்ப்பணியோ்ளர�ளின பணித்திற்ையும் �வனிக்� 
இயலோது.

எப்படி இருப்பினும் பர்நத ்ேலோண்ேப் 
வீச்பசல்லயில ்ேலோ்ளர�ளின எணணிக்்� 
கு்றக்�ப்படடு அதி�ோரப் படிநி்ல ேடடங�ள 
கு்றவதுடன உயர அலுவலர�ளுக்கு வைங�ப்படும் 
ஊதியமும் ்சமிக்�ப்படுகினறது. இதன மூலம் 
�ணடிப்போை ்ேறபோர்வ த்ளர்நது கீழ்ப்பணியோ்ளர�ள 
தோங�ள த்ளரத்தப்படட பணிச்சூைலில பணி புரிவதோ� 
உணரகிறோர�ள. இதன மூலம் சுத்நதிரேோை சுறறுச் 
சூைலில உறசோ�த்துடன பணிபுரியும் ேைநி்ல்ய 
வ்ளரக்கினறது.
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க்லச்தசொற்கள்
்ேலோண்ே, நிரவோ�ம், ்ேறபோர்வ 

வீச்பசல்ல, அதி�ோர சஙகிலி

சுயசிந�்னக்கு
1.  நீ உன்ை ஒரு நிறுவைத்தின ்ேலோ்ளரோ�ப்

போவித்துக் ப�ோணடு அ்நநிறுவைத்தில நீ
்ேலோ்ளரோ� இரு்நது நீ ஆறற ்வணடிய
பணி�்்ள படடியலிடு�.

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

எதிர்கொல கற்றல்
1.  ஒரு பளளியின ்ேலோண்ே ேறறும்

நிரவோ�த்தில ஏறபடும் ேோறறம் பளளி்ய 
�லலூரியோ� வ்ளரச்சிய்டயச் பசயயும்.

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

ேொதபரும் இநதிய மேலொண்ேச் 
சிந�்னயொைர்கள்
- 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

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

 பயிற்சி

I. சரியொன வி்ட்யத ம�ர்நத�டு:
1. ்ேலோண்ே எனபது ______ ன பசயல ஆகும்.

அ) ்ேலோ்ளர ஆ) கீழ்ப்பணியோ்ளர
இ) ்ேறபோர்வயோ்ளர ஈ) உயரதி�ோரி

2. ்ேலோண்ே எனபது ஒரு _________
அ) �்ல ஆ) �்ல ேறறும் அறிவியல
இ) அறிவியல ஈ) �்ல அலலது அறிவியல

3.  அறிவியல பூரவ ்ேலோண்ே ்�ோடபோட்ட
உருவோக்கி வ்ளரத்தவர
அ) ஃ்போயல ஆ) ்டலர
இ) ்ே்யோ ஈ) ்ஜக்�ப்

4.  ் வ்ல்ய பல்வறு சிறு பணி�்ளோ� பிரிப்ப்த
_________ எனபர.
அ) ஒழுஙகு ஆ) பயனபோடு
இ) ்வ்லப்பகிரவு ஈ) சேத்துவம்

5.  பர்நத அ்ளவு வீச்பசல்லயில அதி�ோரப்படி நி்ல
ேடடங�ளின அ்ளவு _______
அ) அதி�ம் ஆ) கு்றவு
இ) பனேடஙகு ஈ) கூடுதல

வி்டகள் :
1 அ 2 இ 3 ஆ 4 இ 5 ஆ

II. குறு வினொக்கள்:
1. ்ேலோண்ே எனறோல எனை?
2. ்ேலோண்ேக் �ருவி�்்ளப் படடியலிடு�.
3. ்ேலோ்ளர எனபவர யோர?
4. அதி�ோரம் எனபதன பபோருள தரு�.
5. ்ேறபோர்வ வீச்பசல்ல எனபதன பபோருள யோது?

III. சிறு வினொக்கள்:
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?
2.  ் ேலோண்ேச் பசயலமு்ற�்்ள விரிவோ� வி்ளக்கு�.
3.  அறிவியல பூரவ ்ேலோண்ேயின ்�ோடபோடு�ள

யோ்வ?
4. நவீை ்ேலோண்ேக் ்�ோடபோடு�்்ள விவரி.
5.  ் ேலோண்ே வீச்பசல்லயின தோக்�ங�்்ள வி்ளக்கு�.

குறிப்பு நூல்கள்
Management - Koontz O'Donnel
Principles of management - S S Chatterjee
Management - Rustom S Davor.
Essentials of Management - K Sundar
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அததியொயம் சுருக்கம்

2.01 முக்கிய தசயல்பொடுகள்
2.02 து்ண தசயல்பொடுகள்

மேலொண்ே தசயல்பொடுகள் 
்ே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.

்ே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� 

மேலொண்ே தசயல்பொடுகள்2
அததியொயம்

மேலொண்ே தசயல்மு்றஅலகு
1

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

இத்ை இதைோல இவனமுடிக்கும் எனறோய்நது
அத்ை அவன�ண விடல.

-குறள 517
தபொருள் :

கற்றல் மநொக்கஙகள்

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.
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பபரும்போலோை தனிநபர அலலது குழு முயறசி�ள 
எ்நதபவோரு பசயலபோடடு நடவடிக்்��ள எடுக்கும் 
முனைர, எனை பசயயப்பட ்வணடும்?, எங்�?, 
எப்படி?, யோர அ்த பசயய ்வணடும்? எனபைவற்ற 
தீரேோனிப்பதன மூலம் பசயலபடுத்தப்பட ்வணடும். 
எை்வ, பசயலபடுவதறகு முன திடடமிடுதல இருக்� 
்வணடும்;

2. ஒழுஙக்ேத�ல் 
ஒரு அ்ேப்பின உறுப்பிைர�ளுக்கு இ்டயில 

இணக்�ேோை உற்வ ஏறபடுத்துவதும், ஒரு 
வ்லப்பினைல ்போனற அ்ேப்்ப அவர�்ளது 
உறவு�ளுக்கு இ்டயில உருவோக்கும் பசயலமு்ற்ய 
ஒழுங�்ேத்தல (ஏறபோடு பசயதல அலலது ஏறபடுத்துதல) 
ஆகும். நியமிக்�ப்படட பணியோ்ளர�ளுக்கு பணியி்ை 
வைஙகுதலும், அதில யோருக்கு பணி வைஙகும் 
அதி�ோரம் வைங�ப்படடு நியமிக்�ப்படடுள்ளவர�ள, 
பணியோ்ளர�ளுக்கு பணி�்்ள எடுத்துச் பசனறு 
நியமிக்�ப்படட பணியி்ை வைஙகுதலும் அதற�ோை 
பபோறுப்பி்ை ஏறறுக் ப�ோளளுதலும் ஒழுங�்ேத்தல 
(ஏறபடுத்துதல) பசயலபோடு ஆகும்.

3. பணிக்கேர்தது�ல்
பணியோ்ளர�்்ளத் ்தரவு பசயதல ேறறும் 

திற்ேயோை பணியோ்ளர�ளுக்கு பணியிடேளித்தல 
பசயலபோடு�்்ள பணிக்�ேரத்துதல உள்ளடக்கியுள்ளது. 
்வறு வோரத்்த�ளில கூறுவதோைோல, பபோருத்தேோை 

வ்�ப்படுத்தலோம். அ்வ 1. முக்கிய பசயலபோடு�ள ேறறும் 
2. து்ண பசயலபோடு�ள ஆகும். ்ேலோண்ேயின 
அ்ைத்து பசயலபோடு�ளும் சுருக்�ேோ� கீ்ை 
விவோதிக்�ப்படுகினறை.

2.01 முக்கிய தசயல்பொடுகள்
திடடமிடுதல, ஒழுங�்ேத்தல, பணிக்�ேரத்துதல, 

இயக்குதல, பசயலூக்�ேளித்தல, �டடுப்படுத்துதல ேறறும் 
ஒருஙகி்ணத்தல ஆகிய்வ ்ேலோண்ேயின 
முக்கிய பசயலபோடு�ள ஆகும். 

1. திடடமிடு�ல்
'பசயலபடுவதறகு முன நீங�ள சி்நதியுங�ள' 

அலலது 'ஆைம் பதரியோேல �ோ்ல விடோதீர�ள' எனபை 
வைக்�ேோை பைபேோழி�ளில சில. இது திடடமிடுதலுக்கு 
ஒரு அடிப்ப்டயி்ை அலலது தரக்� மு்றயி்ை 
வைஙகுகிறது. திடடமிடுதல எனபது ்ேலோண்ேயின 
பசயலபோடு�ளில முதன்ேயோைது ஆகும். திடடமிடுதல 
இலலோேல எ்நத ஒரு �ோரியமும் பசயய முடியோது. 
எடுத்துக்�ோடடோ� ஒரு புத்த�த்்த எழுதுவது எனபது 
திடடமிடுதலில பதோடஙகுகிறது. சுருக்�ேோ�, திடடமிடுதல 
எனபது முனகூடடி்ய முடிபவடுப்ப்தக் குறிக்கிறது. 
திடடமிடுதல எனபது வருங�ோல ்த்வ�்்ளப் 
பூரத்தி பசயவதற�ோை ஒரு ஆக்�பூரவேோை ேதிப்பீடு 
ஆகும். தற்போ்தய நடவடிக்்��்்ள நிறுவப்படட 
இலக்கிற்�றப சரிபசயது ப�ோள்ள முடியும். 
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நபர�்்ள பபோருத்தேோை ்வ்லக்கு அேரத்தும் 
பசய்லக் குறிப்பதோகும். பணிக்கு பபோருத்தேோை 
நபர�்்ள ்தர்நபதடுப்பது, ்த்வயோை நபர�ளுக்கு 
பயிறசி அளிப்பது, சிற்நத நபர�ளுக்கு பதவி உயரவு 
அளிப்பது, ப்ைய நபர�ளுக்கு ஓயவு அளிப்பது, அ்ைத்து 
நபர�ளின பசயலதிறன�்்ள ேதிப்பீடு பசயவது ேறறும் 
பணியோ்ளர�ளுக்கு ்போதுேோை ஊதியம் வைஙகுவது 
ஆகியை பணிக்�ேரத்துதலில அடஙகியுள்ளது. எ்நதபவோரு 
நிறுவைத்தின பவறறியும் பணிக்�ேரத்துதல பணியின 
பவறறி�ரேோை பசயலதிறன�்்ளச் சோர்ந்த இருக்கும்.

4. இயக்குவித�ல்
தற்போ்தய இலக்கு�்்ள சோதிக்கும் பபோருடடு 

பதோடரச்சியோை அடிப்ப்டயில பசயலூக்�ேளித்தல, 
முனைணியிலிருத்தல, வழி�ோடடுதல, ேறறும் கீழ்நி்லப் 
பணியோ்ளர�ளுடன பதோடரபுபடுத்துதல ்போனறை 
இயக்குத்லக் குறிக்கிறது. அ்ேப்பின இலக்கு�்்ள 
நி்ற்வறறுவதறகு பணியோ்ளர�்்ள இயக்கும் 
பபோருடடு சுறறறிக்்��ள, அறிவுறுத்தல�ள ் �்யடு�ள, 
பசயதிேடல�ள, அறிவிப்பு பல்��ள, கூடடம், பங்�றபு 
இயக்�ம் ஆகியவறறின மூலேோ� பணியோ்ளர�ளுக்கு 
்த்வயோை அ்ைத்து விபரங�ளுக்கும் உரிய த�வல 
பதரிவிக்�ப்படுகிறது.

5. கடடுபொடுகொத�ல்
ஊக்� ஊதிய உயரவு ேறறும் பதவி உயரவு 

அளிக்கும் முடிவு�்்ள எடுப்பதறகும் பணியோ்ளர�ளின 
பசயலதிற்ை ேதிப்பிடுவதறகும் �டடுப்படுத்துதல 
பசயலபோடு பயனபடுகிறது. கு்ற்நத பசயலதிறன 
உ்டயவர�்்ள அ்டயோ்ளம் �ோணபதறகும் கு்றதீர 
பயிறசி�்்ள அவர�ளுக்கு வைஙகுவதறகும் �டடுப்போடடு 
பசயலபோடு உதவுகிறது. முனகூடடி்ய நிரணயிக்�ப்படட 
தர அலகு�ளுடன உண்ேயோை பசயலதிற்ை எது 
ஒத்தி்சக்� உதவி புரிகிற்தோ?, அது �டடுப்படுத்தும் 
பசயலபோடு ஆகும். 

6. ஒருஙகி்ணத�ல்
அ்ைத்து தனிநபர�ளு்டய பசயல�ளின 

ஒத்தி்சவு (அலலது ஒறறு்ே அலலது 
ஒருஙகி்ணத்தல), பல்வறு திறன�ள உள்ள 
தனிநபர�ள நிறுவைத்தில பணிபுரிதல ஆகியை 
பபோது ்நோக்�ங�ளில மி�வும் பவறறி�ரேோை 
சோத்ை ப்டக்� வழிவகுத்துச் பசலலும். ஒவபவோரு 
நிரவோ� பசயலபோடு�ளும் ஒருஙகி்ணத்தலில 
உள்ளடஙகியுள்ளது. உதோரணேோ� (i) திடடமிடுதல 
ேறறும் ஒருஙகி்ணப்பு, (ii). ஒழுங�்ேத்தல ேறறும் 
ஒருஙகி்ணப்பு, (iii). பணிக்�ேரத்துதல ேறறும் 
ஒருஙகி்ணப்பு, (iv). இயக்குதல ேறறும் ஒருஙகி்ணப்பு, 
(v). பசயலூக்�ேளித்தல ேறறும் ஒருஙகி்ணப்பு ேறறும் 
(iv). �டடுப்படுத்துதல ேறறும் ஒருஙகி்ணப்பு.

அ்ைத்து பசயல�ளும் ஒழுஙகுபடுத்தும் 
பசயலபோடு�ளின கீழ் குழு வோரியோ�்வோ அலலது 
பிரிவு வோரியோ�்வோ பிரிக்�ப்படுகினறை. இப்்போது,   
இத்த்�ய குழுவோை பசயலபோடு�ள ஒரு 
நிறுவைத்தின குறிக்்�ோள�்்ள நி்ற்வறறுவதில 
ஒருஙகி்ணக்�ப்படுகினறை. ஒருஙகி்ணப்பு 
இடரபோடடின அ்ளவு நிறுவை அ்ேப்பின அ்ள்வச் 
சோர்நதிருக்கும். நிறுவை அ்ேப்பின அ்ளவு 
அதி�ரிக்�ப்படும் ்போது ஒருஙகி்ணத்தல பணியிைது 
இடரபோடடின அ்ளவும் அதி�ரிக்கும்.

7. தசயலூக்கேளித�ல்
பசயலூக்�ேளித்தல மூல்ே நிறுவைத்தின 

்நோக்�ங�்்ள அ்டய முடியும். ஒரு பணி்ய 
வி்ரவோ� பசயது முடிப்ப்தயும், பணியோ்ளர�ளின 
பணியின மீதோை விருப்பத்்த வ்ளரப்ப்தயும் 
பசயலூக்�ேளித்தல எனற பசோல உள்ளடக்கியுள்ளது. 
பசயலூக்�ேளித்தல ஒரு வ்ளமிக்� த்ல்ேயின கீழ் 
பசயயப்பட ்வணடும். பணிபுரிய சோத�ேோை பணிச் 
சூைல, நியோயேோை மு்றயில நடத்தப்படல, பணம் 
சோர்நத ேறறும் பணம் சோரோத ஊக்குவிப்பு�ள, திறம்படட 
த�வல பதோடரபு ேறறும் பணபோை அனுகுமு்ற 
ஆகியவற்ற்ய பணியிடத்தில பணியோ்ளர�ள 
எதிரபோரக்கிறோர�ள. 

"Passing the buck, the buck stops here" - 
“இதறகு �ோரணம் நோைலல”
தைது குறறங�்்ள அலலது 

பபோறுப்பு�்்ள (சிலவறறிற�ோ�) ேறபறோரு 
நபருக்்�ோ, குழுவிற்�ோ அலலது பபோருளுக்்�ோ 
ேோறறுதல அலலது ேறு ஒப்ப்டப்பு பசயத்லக் 
குறிப்பது. ப�ோடுத்த பணி்ய முடிக்�ோேல இரு்நது 
ப�ோணடு �ோரணம் கூறுவது.

 àƒèÀ‚°
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2.02 து்ண தசயல்பொடுகள்
புது்ேப்படுத்துதல, பிரதிநிதித்துவம், முடிபவடுத்தல 

ேறறும் பதோடரபு ஆகிய்வ ்ேலோண்ேயின து்ண 
பசயலபோடு�்ளோகும்.

1. புது்ேப்படுதது�ல் 
வியோபோர உலகில பசயயப்படும் ேோறறங�்்ள 

எதிரப�ோள்ள ஊழியர�்்ளயும் அ்ேப்்பயும் தயோர 
நி்லப்படுத்தும் பசயலபோடு புது்ேப்படுத்துதல 
எனப்தக் குறிக்கிறது. வியோபோரத்தில பதோடரச்சியோை 
ேோறறங�ள பசயயப்படுகினறை. நு�ர்வோர�ள 
புது்ேப்படுத்துதல மூலம் திருப்தி அ்டகினறைர. 
புதிய பபோரு்்ள ்ேம்படுத்துதல, புதிய உறபத்தி�ள, 
உறபத்தியில புதிய பதோழிலநுடபங�ள, புதிய 
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்பய�ப்படுத்துதல, ஒரு புதிய வடிவ்ேப்பிலோை 
தயோரிப்பு ேறறும் பசலவு கு்றப்பு ்போனறவற்ற 
புது்ேப்படுத்துதல உள்ளடக்கியுள்ளது.

2. பிைதிநிதிததுவம்
ஒரு ்ேலோ்ளர ஒரு நிறுவைத்தின பிரதிநிதியோ� 

பசயலபட ்வணடும். வோடிக்்�யோ்ளர�ள, பபோருட�ள 
ேறறும் ் ச்வ்ய அளிப்பவர�ள, அரசோங� அதி�ோரி�ள, 
வஙகி�ள, நிதி நிறுவைங�ள, பதோழிறசங�ங�ள ேறறும் 
இ்தப் ்போனறவர�ளுடன ்ேலோ்ளர பதோடரபுடன 
இருக்� ்வணடும். ேறறவர�ளுடனும் நலல உறவு 
்வத்திருக்� ்வணடியது ஒவபவோரு ்ேலோ்ளரின 
�ட்ேயோகும்.

3. முடிதவடுத�ல்
ஒரு அ்ேப்பின ஒவபவோரு பணியோ்ளரும் பல்வறு 

எணணிக்்�யிலோை முடிவு�்்ள ஒவபவோரு 
நோளும் எடுக்கினறைர. ஒரு அ்ேப்பு இலகுவோ� 
பசயலபடுவதறகு முடிபவடுத்தல உதவுகிறது.

4. �கவல் த�ொடர்பு
பதோடரபு எனபது ேனித எணணங�்்ள, 

�ண்ணோடடங�்்ள அலலது �ருத்துக்�்்ள ஒரு நபர 
ேறபறோரு நபருக்கு பரிேோறறம் பசயவ்தக் குறிக்கிறது. 
எனை ்வ்ல பசயயப்பட ்வணடும்?, அது எங்� 
பசயயப்பட ்வணடும்?, அது எவவோறு பசயயப்பட 
்வணடும்?, அது எப்்போது பசயயப்பட ் வணடும்? எனபது 

பறறி பதோழிலோ்ளர�ளுக்கு பதரிவிக்�ப்பட ்வணடும். 
்வ்ல்ய ஒழுஙகுபடுத்துவதறகும் நடவடிக்்��்்ள 
ஒருஙகி்ணப்பதறகும் பதோடரபு உதவுகிறது.

்ேலோண்ேத் து்றயில உள்ள அறிஞர�ள 
தங�ள பசோ்நத �ருத்திற்�றப ்ேலோண்ேயின 
ப ச ய ல ப ோ டு � ் ்ள  வ ் � ப் ப டு த் தி யு ள ்ள ை ர . 
அறிஞர�ளில சிலர ்ேலோண்ே பசயலபோடு�ளில சில 
பசயலபோடு�்்ளக் கூடுதலோ�ச் ்சரத்துள்ளோர�ள, சில 
பசயலபோடு�்்ள நீக்கி கு்றத்துள்ளோர�ள.

நேது சிந�்னக்கு

1.  திடடமிடுதல இலலோத நி்லயில பசலவு�்்ளக் 
கூடுதலோக்கும் அடிப்ப்டக் �ோரணி�்்ளச் 
்சோதிக்�.

2.  ் வ ் ல யி ் ை  ் வ � ப் ப டு த் த க் கூ டி ய 
வ்லப்பினைல பதோடரபு ஒனறு உருவோக்கு�. 

க்லச்தசொற்கள்
பசயலூக்�ேளித்தல, �டடுப்போடு �ோத்தல, 
ஒருஙகி்ணத்தல புது்ேப்புகுத்தல, முடிபவடுத்தல, 
ேோறறம்.

�ைண ப�க�

��ைம�ப���த�

�ர����வ� 
	ெவ��த�

தகவ� ெதாட��

04
01

02
03
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மேலும் அறிவ�ற்கு

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

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

• 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

 àƒèÀ‚°
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 பயிற்சி

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

எது?
(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

(அ) ஒருஙகி்ணத்தல (ஆ) �டடுப்படுத்துதல
(இ) பணிக்�ேரத்துதல (ஈ) ஒழுங�்ேத்தல 

4. பினவருவைவறறுள சரிபோரப்பு பசயலபோடு எது?
(அ) திடடமிடுதல (ஆ) ஒழுங�்ேத்தல
(இ) பணிக்�ேரத்துதல (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?
4.  ஒருஙகி்ணத்தலின பபோருள பறறி நீங�ள அறிவது எனை?
5.  ் ேலோண்ேயின து்ண பசயலபோடு�்்ளப்

படடியலிடு�.

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

நி்ைக்கிறீர�ள?
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.

3.  Ramasamy. T, 2007, “Principles of Management,” Reprint. ed., 
Himalaya Publishing House Private Limited, Mumbai-400 
004.
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3.01 குறியிலக்கு மேலொண்ே 
Management By Objectives – MBO

தபொருள் ேற்றும் வ்ைவிலக்கணம்
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 ்ே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".

்பரோசிரியர. பரடடின எனபவர குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே்ய "்ேலோண்ேயின 
நி்லப்போடு�ளுக்கு ஏறற தரநி்ல�்்ள 
நிறுவுதல ேறறும் அ்ளவிடக்கூடிய �ோலக்்�ோடு 
இலக்கு�ள ப�ோணட �ோல இ்டபவளி்ய 

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

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

பசயற்� அறி்நதுக் �்டத்தும் உல�த்து
இயற்� அறி்நது பசயல.

-குறள 637
தபொருள் :

கற்றல் மநொக்கஙகள்

இந� அததியொயத்�க் கற்றபின், ேொணவர்கைொல்
 ■ 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 மேலொண்ே (MBO)
விதிவிலக்கு மேலொண்ே (MBE)3

அததியொயம்

மேலொண்ே தசயல்மு்றஅலகு
1
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ப ச ங கு த் த ோ � வு ம்  கி ் ட ே ட ட ே ோ � வு ம் ,  எ தி ர � ோ ல 
தி ட ட மி ட லு ட ன  இ ் ண த் து க் ப � ோ ள ளு ம்  � ோ ல 
இ்டபவளி்யகுறிக்கிறது" எை வ்ரயறுக்கிறோர.

3.02  குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் 
குறிக்மகொள்கள்

குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின முதன்ேயோை 
குறிக்்�ோள�ள

1. அ்ளவிடுதல ேறறும் பசயலதிறன�்்ள ேதிப்பிடுதல.
2.  அ்ேப்பின குறிக்்�ோள�ளுடன தனிப்படட 

பசயலதிற்ைத் பதோடரபுபடுத்துதல.
3.  நி்ற்வறறக்கூடிய ்வ்ல ேறறும் 

எதிரபோரப்பு�ள இரண்டயும் பதளிவுபடுத்துதல. 
4.  கீழ்நி்லப் பணியோ்ளர�ளின திற்ை 

அதி�ரித்தல ேறறும் வ்ளரச்சிய்டயச் பசயதல.
5.  உயரநி்லப் பணியோ்ளர�ள ேறறும் கீழ்நி்லப் 

பணியோ்ளர�ளுக்கு இ்ட்ய த�வல 
பதோடரபு�்்ள அதி�ரித்தல.

6.  சம்ப்ளம் ேறறும் பதவி உயரவு�ள பறறிய அடிப்ப்ட 
்ச்வ�்்ள நியோயேோ� வைஙகுதல. 

7.  கீழ்நி்லப் பணியோ்ளர�ளின ஊக்�த்்த ்ேலும் 
தூணடிவிடுதல.

8.  அ்ேப்பின �டடுப்போடடு ேறறும் ஒருஙகி்ணப்புக்�ோை 
ஒரு �ருவியோ� ் ச்வ பசயதல.

3.03  குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் 
இயல்புகள்

1.  அ்ேப்பு ேறறும் தனிநபர�ளின குறிக்்�ோள�்்ள 
ஒருஙகி்ணக்� நிரவோ�த்தோல ஒரு முயறசி 
்ேறப�ோள்ளப்படுகிறது. இது திற்ேயோை 
்ேலோண்ேக்கு வழிவகுக்கிறது.

2.  குறுகிய �ோல இலக்கு�ளுடன நிறுவைத்தின 
நீணட�ோல இலக்கு�்்ள இ்ணக்� குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே முயறசி பசயகிறது.

3.  ச மு த ோ ய  கு றி க் ் � ோ ள � ளு ட ன  அ ் ே ப் பி ன 
குறிக்்�ோள�்்ள பதோடரபுபடுத்த முயறசி பசயகிறது.

4.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே இலக்கு�்்ள 
ேடடும் அ்டயச் பசயவதலல, திற்ேயோை 
பசயலதிற்ையும் அ்டயச் பசயகிறது.

5.  இது இலக்கு�்்ள சீரபடுத்துவதறகும், 
ேோறறுவதறகும் ேறறும் ்ேம்படுத்துவதறகும் 
நி்லயோை �வைத்தி்ை பசலுத்துகிறது. இது 
அனுபவத்தின அடிப்ப்டயில அணுகுமு்ற�்்ள 
ேோறறி இலக்்� அ்டயச் பசயகிறது.

6.  இது அ்ைத்து நி்ல�ளிலும் இலக்கு�்்ள 
அ்டவதற�ோை அ்ேப்பின திற்ை அதி�ரிக்�ச் 
பசயகிறது.

7.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே மூலம் ஊழியர�ளுக்கு 
அதி�படச ஊக்�ம் ேறறும் திருப்தி கி்டக்�ச் 
பசயகிறது. 

8.  இலக்கு அ்ேக்கும் பசயலபோடடில ஊழியர�ளின 
பங�ளிப்்ப அஙகீ�ரிக்கிறது.

9.  ் ந ோ க் � த் ் த  ே ோ ற ற ,  அ தி � ோ ர த் து ட ன 
இருப்பவர�ளுடன ஆ்லோச்ை�ள பசயகிறது.

10.  நம்பிக்்�, நலபலணணம், ேறறும் விருப்பத்திறகு 
ஏறப பசயலபடுவதறகுரிய ஒரு சூை்ல 
ஊக்குவிக்கிறது.

3.04  குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் 
தசயல்மு்ற

அ்ேப்பு ேறறும் தனிநபர�ளின குறிக்்�ோள�்்ள 
சேநி்லப்படுத்தும் வ்�யில குறியிலக்கு 
்ேலோண்ேயின பசயலமு்ற வ்�ப்படுத்தப்படுகிறது. 
குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின பசயலமு்ற கீ்ை 
விவரிக்�ப்படடுள்ளது.

1. அ்ேப்பின் குறிக்மகொள்க்ை வ்ையறுத�ல்
பதோடக்�த்தில, ஒரு அ்ேப்பின உயரநி்ல 

ஊழியர�்ளோல அ்ேப்பின குறிக்்�ோள�ள 
�டட்ேக்�ப்படுகினறை. பினைர, அது கீழ்்நோக்கி 
ந�ரகிறது. ஏன பதோழில பதோடங�ப்படடது ேறறும் அதன 
பவளிப்போடு�ள எனை? எனபது பறறி கூறுவது அ்ேப்பின 
குறிக்்�ோள�்்ள வ்ரயறுத்தல ஆகும். முதலோவதோ�, 
நீணட �ோலக் குறிக்்�ோள�ள �டட்ேக்�ப்படுகிறது. 
பிறகு, குறுகிய �ோல குறிக்்�ோள�்்ளக் �டட்ேத்து 
நீணட�ோல குறிக்்�ோள�்்ள அ்டவதற�ோை 
சோத்தியக்கூறு�்்ள �ணக்கில எடுத்துக் ப�ோளகிறது.

2. ஒவதவொரு பிரிவின் இலக்குகள்
ஒவபவோரு பிரிவின குறிக்்�ோள�ளும், து்ற அலலது 

பிரிவுக்�ோை குறிக்்�ோள�ளும், அ்ேப்பின ஒடடுபேோத்த 
குறிக்்�ோள�ளின அடிப்ப்டயில �டட்ேக்�ப்படுகிறது. 
்ேலும் எ்நத வ்�யோை குறிக்்�ோள�்்ளயும் 
அ்டவதறகுரிய �ோலமும் நிரணயம் பசயயப்படுகிறது. 
இலக்கு�ள அலலது குறிக்்�ோள�ள அரத்தமுள்ள 
மு்றயில பவளிப்படுத்துகிறது.

3. முக்கிய முடிவு பகுதிகள்
அ்ேப்பின குறிக்்�ோள�ளின அடிப்ப்டயில 

முக்கிய முடிவுப் பகுதி�ள நிரணயிக்�ப்படுகினறை. 
முக்கிய முடிவு�ள பகுதி�ள (Key Result Areas - KRA) 
முனனுரி்ே அடிப்ப்டயில அ்ேக்�ப்படுகிறது. 
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முக்கிய முடிவுப் பகுதி�ள ஒரு அ்ேப்பின 
வலி்ே்ய குறிக்கிறது. இலோபம், ச்ந்த நிலவரம், 
புதிய �ணடுபிடிப்பு�ள ்போனற்வ முக்கிய முடிவுப் 
பகுதி�ளுக்கு உதோரணங�்ளோகும்.

4.  கீழ்நி்ல ஊழியர்களின் குறிக்மகொள்க்ை 
அல்லது இலக்குக்ை நிர்ணயித�ல்
ஒவபவோரு கீழ்நி்ல ஊழியர�ளின 

குறிக்்�ோள�ளும் அலலது தனிப்படட குறிக்்�ோள�ளும் 
நிரணயிக்�ப்படுகிறது. இது விரும்பத்தக்�, கு்ற்நத 
அ்ளவு எணணிக்்� அலகு�்ளோை குறிக்்�ோள�்ளோ� 
நிரணயிக்�ப்படுகிறது. ஒரு திற்நத ேறறும் 
பவளிப்ப்டயோை விவோதம் உயரநி்ல ஊழியர�ள 
ேறறும் அவர�ளு்டய கீழ்நி்ல ஊழியர�ளுக்கி்ட்ய 
�டடோயம் இருக்� ்வணடும். கீழ்நி்ல ஊழியர�ளுக்கு 
ஒரு வோயப்்ப வைஙகுவதன மூலம் தங�ளுக்�ோை 
தரநி்ல�்்ளத் தக்�்வத்துக் ப�ோள்ள அவர�ள 
தூணடப்படுகிறோர�ள. கீழ்நி்ல ஊழியர�ள அவவோறு 
்ேலும் பசயய அனுேதிக்�ப்படடோல, அவர�ள உயர 
தரநி்ல�்்ள அ்ேக்�வும் அவர�்ளது சோத்ைக்�ோை 
வோயப்பு�ளும் அதி�ேோகும். இவவோறோ�, கீழ்நி்ல 
ஊழியர�ளின குறிக்்�ோள�ள அலலது இலக்கு�ள 
நிரணயிக்�ப்படுகினறை.

5. குறிக்மகொள்களுடன் வைஙக்ைப் ஒப்புமநொக்கு�ல்
கி்டக்�க்கூடிய வ்ளங�ளின அடிப்ப்டயில 

குறிக்்�ோள�ள �டட்ேக்�ப்படுகினறை. சில வ்ளங�ள 

(பதோழிலநுடப ஊழியர�ள அலலது மூலப்பபோருள 
பறறோக்கு்ற) ்போதுேோைதோ� இல்ல எனறோல, 
அ்ேப்பின குறிக்்�ோள�ள அதற்�றறபடி ேோறறங�ள 
பசயயப்பட்வணடும். எை்வ, குறிக்்�ோள�ளுக்குத் 
்த்வயோை பபோரு்நதக்கூடிய வ்ளங�ள இருக்� 
்வணடும். அடுத்து, கி்டக்�க்கூடிய வ்ளங�்்ள 
ஒழுங�ோ� ஒதுக்கீடு பசயது பயனபடுத்தப்பட ்வணடும்.

6. கொலவொரியொன ேறுஆயவுக் கூடடம் கூடடு�ல்
உயரநி்ல ஊழியர�ள ேறறும் கீழ்நி்ல 

ஊழியர�ள ச்நதிக்கும் வ்�யில �ோலவோரியோை 
கூடடங�்்ள நடத்த ்வணடும், அக்கூடடங�ளில 
குறிக்்�ோள�்்ள நி்ற்வறறுவதில உள்ள 
முன்ைறறத்்தப் பறறி விவோதிக்�ப்பட ்வணடும். 
நிரணயிக்�ப்படட நி்லயோை தரநி்ல�ளின 
முன்ைறறத்திற்�றப சிறித்ளவு ேோறறப்படலோம். 
ஆைோல அடிப்ப்ட வடிவ்ேப்பு ேோறறப்படக் கூடோது. 
�ோலவோரியோை ேறு ஆயவு கூடடங�ள குறிக்்�ோள�்்ள 
அ்டவதற�ோை நிரணயிக்�ப்படட �ோலத்தில ந்டபபற 
்வணடும்.

7. தசயல்பொடுக்ை ேதிப்பீடு தசய�ல்
குறிக்்�ோள�்்ள அ்டவதறகு நிரணயிக்�ப்படட 

�ோல முடிவில, உயரநி்ல ஊழியர�ள ேறறும் 
கீழ்நி்ல ஊழியர�ளுக்கு இ்ட்ய �ல்நது்ரயோடல 
ந்டபபற ்வணடும். இ்நத �ல்நது்ரயோடல கீழ்நி்ல 
ஊழியர�ளின பசயலபோடு சம்ப்நதப்படட, குறிப்பிடட 
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தரத்திறகு எதிரோை பசயலதிறனுடன பதோடரபு்டயதோ� 
இருக்� ்வணடும். உயரநி்ல ஊழியர�ள 
சரிபசயவதற�ோை நடவடிக்்�யி்ை எடுக்� 
்வணடும். உயரநி்ல ஊழியர�ள குறிக்்�ோள�்்ள 
அ்டவதில உள்ள ்தோலவிக்�ோை �ோரணங�்்ள 
அ்டயோ்ளம் �ோண ்வணடும். கீழ்நி்ல ஊழியர�ள 
எதிரப�ோளளும் பிரச்சி்ை�்்ள அ்டயோ்ளம் �ணடு, 
அத்த்�ய பிரச்சி்ை�்்ள சேோளிக்�க்கூடிய உரிய 
நடவடிக்்��ள ்ேறப�ோள்ள ்வணடும்.

8. குறிக்மகொள்க்ை ேறுஆயவு தசய�ல்
அ்ேப்பு எனபது ேோறும் உல�த்தின ஒரு 

பகுதியோகும். குறுகிய �ோலத்தில நி்றய ேோறறங�ள 
ந்டபபறுகிறது. நவீை வியோபோர அ்ேப்பின வோழ்வு 
ேறறும் வ்ளரச்சியோைது பபரும்போலும் ேோறிவரும் 
நி்ல்ே�்்ள நி்லநிறுத்துவ்தச் சோர்நதுள்ளது. 
எை்வ, உயர ்ேலோண்ே நிரவோகி ேோறும் 
சூழ்நி்லக்கு ஏறப குறிக்்�ோள�்்ள �டட்ேக்� 
நிறுவைத்தின குறிக்்�ோள�்்ள ேறுேதிப்பீடு பசயய 
்வணடும்.

3.05  குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் 
நன்்ேகள்

குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின நன்ே�ள 
பினவருேோறு வி்ளக்�ப்படடுள்ளை:

1.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின கீழ், ்ேலோ்ளர�ள 
்ேலோண்ேயின பல்வறு ேடடங�ளில உள்ள 
குறிக்்�ோள�்்ள அ்ேப்பதில ஈடுபடடுள்ளைர, 
இ்நத பசயலதிடடம் அவர�்ளது �டிை உ்ைப்்ப 
உறுதி பசயது சோத்ை ப்டக்�ச் பசயகிறது.

2.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின பசயலமு்ற 
்ேலோ்ளர�ளுக்கு, ஒடடு பேோத்த அ்ேப்பில 
தங�்ளது பங்�ப் புரி்நது ப�ோள்ள உதவுகிறது.

3.  திடடமிடலுக்�ோை ்த்வ்யயும் ேறறும் 
திடடமிடலுக்�ோை போரோடடுத்லயும் ்ேலோ்ளர 
அஙகீ�ரிக்�ச் பசயகிறது.

4.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே பங்�றபு 
்ேலோண்ேக்கு ஒரு அடித்த்ளத்்த 
வைஙகுகிறது. ்ேலும் கீழ்நி்ல ஊழியர�ளும் 
இலக்கு அ்ேப்பில ஈடுபடச் பசயகிறது.

5.  ஒரு து்ற ேறபறோரு து்றயின ்வ்லயில குறுக்கிடும் 
்நோக்கில ஈடுபடோது. ்வறு வ்�யில கூறுவதோைோல, 
ஒவபவோரு து்றயின குறிக்்�ோள�ளும் ஒடடுபேோத்த 
அ்ேப்பின குறிக்்�ோள�்்ளோடு ஒத்துப்்போகும் 
வ்�யில இருக்� ் வணடும்.

6.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே உதவியுடன 
பசயலதிறன மு்றயோ� ேதிப்பீடு பசயயப்படுகிறது.

7.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே பசயலதிறன 
அ்ளவு்�ோல�்்ள வைஙகுகிறது. இது சரியோை 
நடவடிக்்� எடுக்� உதவுகிறது.

8.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே உதவியோல அதி�ோரப் 
பகிரவு எளிதோ�ச் பசயயப்படுகிறது.

9.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே பதோழிலோ்ளர�ளின 
் வ ் ல ் ய ச்  ப ச றி வூ ட டு வ த ன  மூ ல ம் 
பதோழிலோ்ளர�்்ள உறசோ�ப்படுத்துவ்தோடு, 
்வ்லயி்ை அரத்தமுள்ளதோ�வும் உருவோக்குகிறது.

10.  ஒரு பதோழிலோளியின பபோறுப்பு குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே மூலம் நிரணயிக்�ப்படுகினறது.

11.  ் ேலோண்ே நிரவோ�த்தோல மி� வி்ரவில 
முடிவு�ள எடுக்�ப்படுகிறது. �ோரணம், ஒவபவோரு 
பதோழிலோளியும் முடிவு எடுக்� ்வணடிய 
்நோக்�த்தி்ை அறி்நதவரோ� இருப்போர�ள, 
முடி்வ எதிரப்பவர�்ளோ� இருப்பதில்ல.

3.06  குறியிலக்கு மேலொண்ேயின் 
கு்றபொடுகள்

குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின கு்றபோடு�ள 
குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயி்ை பயனபடுத்தும் 
மு்றயின �ோரணேோ� எழுகிறது. அ்வ கீ்ை 
விவரிக்�ப்படடுள்ளது.

1.  பபரும்போலோை பசயல நிரவோகி�ள குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே எவவோறு பசயலபடுகிறது? 
எனபது பறறி அறி்நதிருப்பதில்ல. குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே எனறோல எனை? ஏன குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே ்த்வ? பங்�றபோ்ளர�ள 
குறியிலக்கு ்ேலோண்ே மூலம் எப்படி நன்ே 
அ்டய முடியும்? ் போனற �ருத்து�ளில குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே தைது தத்துவத்்த வி்ளக்குவதில 
்தோலவி அ்ட்நது விடுகிறது.

2.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே எனபது அதி� 
்நரத்்த எடுத்துக்ப�ோளளும் ஒரு மு்றயோகும். 
மூத்த ஊழியர�ளின மூலம் குறியிலக்கு 
்ேலோண்ே்ய �டட்ேக்� அதி� ்நரம் 
்த்வப்படுகிறது. ்ேலும் அதி� பசலவு ேறறும் 
அதி�ேோை �ோகித ்வ்ல ்த்வப்படுகிறது.

3.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே குறுகிய �ோல 
குறிக்்�ோள�்்ள ேடடு்ே வலியுறுத்துகிறது, 
நீணட�ோல குறிக்்�ோள�்்ள �ருத்தில 
ப�ோளவதில்ல.

4.  கீழ்நி்ல ஊழியர�ளின நி்ல தகு்நத குறிக்்�ோள 
அ்ேப்பிறகு அவசியேோகிறது. ஆைோல, குறியிலக்கு 
்ேலோண்ேயின பசயலமு்றயில இது சோத்தியம் 
இல்ல.
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5.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ே திடேோை ஒனறோகும். 
சூழ்நி்ல�ளுக்கு ஏறறவோறு ேோறறப்பட 
்வணடிய குறிக்்�ோள�ள ேோறறிய்ேக்�ப்பட 
்வணடும். அவவோறு அ்த பசயயவில்ல 
எனறோல, திடடமிடட முடிவு�்்ளப் பபற முடியோது.

3.07  விதிவிலக்கு மேலொண்ே  
Management By Exception - MBE 
விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் 
தபொருள்

விதிவிலக்கு ் ேலோண்ே நிரவோ� �டடுப்போடடின ஒரு 
முக்கியக் ப�ோள்�யோ� போரம்பரிய எழுத்தோ்ளர�்ளோல 
பரி்நது்ரக்�ப்படட ்ேலோண்ேயோகும். நம்பிக்்�்ய 
அடிப்ப்டயோ�க் ப�ோணடு எலலோவற்றயும் 
�டடுப்படுத்துவதற�ோை ஒரு முயறசியோகும், முடிவு�்்ள 
எதுவும் �டடுப்படுத்துவதில்ல. விதிவிலக்கு 
்ேலோண்ே எனபது பநறிமு்றயிலிரு்நது 
விலகிப்்போகும் நி�ழ்வு�்்ள அ்டயோ்ளம் �ோணபதறகும், 
்�யோளுவதறகும் �வைம் பசலுத்துகினற வணி� 
நிரவோ�த்தின ஒரு போணியோகும்.

உதோரணேோ�, உறபத்தி ்ேலோ்ளர தர �டடுப்போடடு 
தரங�்்ள நிறுவுகிறோர, அதில 100 அலகு�ளுக்கு 
5 - கு ் ற ப ோ டு � ள  அ னு ே தி க் � ப் ப டு கி ன ற ை . 
கு்றபோடு�ளின எணணிக்்� 5-ஐ விடக் கு்றவோ� 
இருக்கும் வ்ர, ் ேறபோர்வயோ்ளர�ள / முன்ைோடி�ள 
(கீழ்நி்ல ஊழியர�ள) பிரச்சி்ை்ய ் �யோளவோர�ள. 
5-அலகு�ளுக்கு அதி�ேோை கு்றபோடு�ள ஏறபடின, 
இ்நத விவ�ோரம் உறபத்தி ் ேலோ்ளருக்குத் பதரிவிக்�ப்பட 
்வணடும்.

விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே (MBE) பபோது வணி�ப் 
பயனபோடு ேறறும் வணி� நுணணறிவுப் பயனபோடு 
இரண்டயும் ப�ோணடது. பபோது வணி� விதிவிலக்கு�ள 
ஒரு வணி� பசயலபோடடு பநறிமு்ற நடத்்தயிலிரு்நது 
விலகியுள்ள்தக் குறிக்கும். இத்ைப் பபோதுவோ� 
ேனித த்லயீடடிைோல ஒரு தனித்துவேோை விதத்தில 
அக்�்ற ப�ோளவது ்த்வயோகிறது. பசயலமு்ற 
வில�ல, உள�டட்ேப்பு அலலது இ்ணப்பு சிக்�ல�ள, 
பவளிப்புற வில�ல, ்ேோசேோை தரம் சோர்நத வணி� 
விதி�ள, தவறோை தரவு, முதலியை விதிவிலக்கிற�ோை 
�ோரணங�்ளோ� இதில அடஙகும்.

3.08  விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் 
தசயல்மு்ற

முதன்ேயோ�, எதிரபோரப்பு அலலது ேதிப்பிடப்படட 
முடிவு�ளுடன குறிக்்�ோள�ள அலலது பநறிமு்ற�்்ள 
அ்ேப்பது அவசியோேோகிறது. இ்நத நி�ழ்ச்சி�ள ேதிப்பீடு 
பசயயப்படடு உண்ேயோை பசயலதிறனுடன சேேோ� 
ஒப்பிடப்படுகினறை. அடுத்து, வில�ல பகுப்போயவு 
பசயயப்படுகிறது. முதுநி்ல ்ேலோ்ளர�ள ஒரு 

சிறிய அலலது எ்நத வில�லும் இலலோத ்போது, எ்நத 
நடவடிக்்�யும் எடுக்�த் ்த்வயில்ல அவர�ள ேறற 
விசயங�ளில �வைம் பசலுத்தலோம். உண்ேயோை 
பசயலதிறன�ள �ணிசேோ� விலகிவிடடோல, "ஒரு 
விதிவிலக்கு ஏறபடடுவிடடது" எனற பிரச்சி்ை்ய 
முதுநி்ல ்ேலோ்ளர�ளுக்குத் பதரிவிக்�ப்பட 
்வணடியது அவசியேோகிறது. இ்நத "விதிவிலக்கு" 
உடைடியோ� தீரக்�ப்பட ்வணடும் எனப்த இறுதியோை 
்நோக்�ேோகும்.

3.09  விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் 
நன்்ேகள்

விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே பினவரும் நன்ே�்்ள 
வைஙகுகிறது.

1.  இது ்ேலோ்ளர�ளின ்நரத்்த ்சமிக்கிறது 
ஏபைனில அவர�ள விதிவிலக்�ோை பசயல�்்ள 
ேடடு்ே ்�யோளுவோர�ள. வைக்�ேோை 
பிரச்சி்ை�ள, கீழ்நி்ல ஊழியர�ளின வசம் 
விடப்படுகினறை.

2.  இது முக்கிய பிரச்சி்ை�்்ள நிரவகிப்பதில 
�வைங�்்ளச் பசலுத்துகிறது. இதன முடிவோ�, 
நிரவோ� திற்ே�ள ேறறும் ஆறறல�ள சிறப்போ�ப் 
பயனபடுத்தப்படுகிறது.

3.  இது அதி�ோரப் பகிரவி்ை எளி்ேயோக்குகிறது. 
்ேல நிரவோ�ம் பபரு்ந திடட முடிவு�ளில �வைம் 
பசலுத்துகிறது ேறறும் பசயலதிறன முடிவு�ள 
கீழ்நி்ல நிரவோ�த்திறகு விடப்படுகினறை. 
அஙகு �டடுப்போடடு வீச்பசல்ல்ய அதி�ரிக்�ச் 
பசயகிறது. இது கீழ்நி்ல ஊழியர�்்ள 
ஊக்குவித்து வ்ளரச்சிய்டய வழிவகுக்கிறது.

4.  இது முக்கியேலலோத த�வலில இரு்நது முக்கியேோை 
த�வ்லப் பிரிக்கும் ஒரு பதோழில நுடபேோகும். 
இது �ட்நத�ோல வரலோற்ற ஆயவு பசயவதறகும், 
வில�்ல அ்டயோ்ளம் �ோணபதற�ோை ஆயவு 
பதோடரபோை வணி�த் த�வல�்்ள ேதிப்பீடு 
பசயவதறகும் ்ேலோ்ளர�்்ளத் தூணடுகிறது. 
்போக்கு�ளின அறிவு, வரலோறு ேறறும் 
கி்டக்�க்கூடிய வணி�த் த�வல�ள இங்� 
சிறப்போ�ப் பயனபடுத்தப்படுகிறது. 

5.  முக்கியேோை சிக்�ல�்்ளக் �ணடறிவதன 
மூலம் வோயப்பு�்்ளயும் அச்சுறுத்தல�்்ளயும் 
்ேலோண்ே எச்சரிக்்�யோ� ்வத்திருக்� 
விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே உதவுகிறது. இதைோல 
முனகூடடி்ய த�வல பதரிவிக்�ோத ேறறும் 
அவசரேோை நடவடிக்்��்்ளத் தவிரக்� முடியும்.

6.  விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே முடிவு�்்ள 
நிரணயிக்கும் சிற்நத அ்ளவு்�ோலோ� 
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வி்ளஙகுகிறது. இது குறிக்்�ோள பசயலதிறன 
ேதிப்பீடடில பயனுள்ளதோ� உள்ளது.

3.10  விதிவிலக்கு மேலொண்ேயின் 
கு்றபொடுகள்

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.

நேது சிந�்னக்கு
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.

க்லச்தசொற்கள்
இணக்�ப்படுத்துதல ேதிப்பீடு நிறுத்தப்படுவது

 சூழ்நி்ல ஆயவு

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?

 பயிற்சி

I. சரியொன வி்ட்யத ம�ர்நத�டு.

1. ___________ மு்ற தனிப்படட வலி்ே ேறறும் 
பபோறுப்பிறகு முழு வடிவம் ப�ோடுக்கிறது.

(அ) குறியிலக்கு ்ேலோண்ே 
(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.

(அ) முது�்ல வணி� நிரவோ�ம் 
(ஆ) விதிவிலக்கு ்ேலோண்ே
(இ) முது�்ல வணி� ்ேலோண்ே 
(ஈ) குறியிலக்கு ்ேலோண்ே 
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4. __________ உதவியோல அதி�ோரப் பகிரவு எளிதோ�ச்
பசயயப்படுகிறது.

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

வி்டகள்:

1  அ 2  ஈ 3  ஆ 4  இ

II. குறுவி்ட வினொக்கள்.

1. குறியிலக்கு ்ேலோண்ேக்கு வ்ரவிலக்�ணம் தரு�.
2.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின குறிக்்�ோள�ள

எனை?
3.  விதிவிலக்கு ்ேலோண்ேயின பபோரு்்ள

எடுத்துக்கூறு�.
4.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின ஏ்தனும் இரணடு

நன்ே�்்ளக் குறிப்பிடு�.
5. குறியிலக்கு ்ேலோண்ே எனறோல எனை?
6. முக்கிய முடிவுப் பகுதி�ள (KRA) எனபது எனை?

III. சிறுவி்ட வினொக்கள்.

1. குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின இயலபு�்்ள எழுது�.
2.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயில ஈடுபடடுள்ள 

பசயலமு்ற�ள யோ்வ?
3.  விதிவிலக்கு ் ேலோண்ேயில உள்ள பசயலமு்ற�ள

எனை?
4.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின ஏ்தனும் நோனகு

பசயலமு்ற�்்ளப் படடியலிடு�.

IV. தபருவி்ட வினொக்கள்.
1.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின முக்கிய நன்ே�ள

யோ்வ?
2. விதிவிலக்கு ்ேலோண்ேயின நன்ே�ள எனை?
3.  குறியிலக்கு ்ேலோண்ேயின பல்வறு 

கு்றபோடு�்்ள வி்ளக்கு�.
4.  விதிவிலக்கு ்ேலோண்ேயின கு்றபோடு�ள பறறி

விவோதிக்�.

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.

3.  Ramasamy. T, 2007, “Principles of Management,” 
Reprint. ed., Himalaya Publishing House Private Limited, 
Mumbai-400 004.

12th Commerce Tamil Unit 1.indd   23 27-03-2019   23:01:36



24

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

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

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

ேச��பாள�க�
கட�

வழ��பவ�க�
/கடனாக�

��

க	�க�

��

க	�க�

���சா�
ச�ைத

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

்வோரி சபருக்கி ்வ்ளம்படுத் துற்்றர்வ
ஆைோய்்வோன ச்சய்்க விரன.

-கு்றள 512
வ்போருள் :

நிதிச் சந்்தை – ஓர் அறிமுகம4
அததியோயம

நிதிச் சந்்தை -Iஅலைகு 
2

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
 ■ நிதிச் சந்்தையின் ்பரபபு அறிய இயலும
 ■ நிதிச்  சந்்தையின்  முக்கியததுவம  ைற்றும 

்பணிக்ள உ்ணர முடியும
 ■ புதிய  வவளியீடு  சந்்தை  ைற்றும  இரணைோம 

நிலைச்  சந்்தைக்கும  இ்ைகயயோை 
கவறு்போட்்ை கற்க முடியும.

அததியோயம சுருக்கம
4.01   நிதிச்  சந்்தையின்  வ்போருள்  ைற்றும 

வ்ரவிலைக்க்ணம
4.02  இந்திய நிதி சந்்தையின் எல்லை 
4.03  நிதிச் சந்்தைகளின் வ்ககள் 
4.04  நிதிச் சந்்தையின் ்பஙகு 
4.05  நிதிச் சந்்தையின் ்பணிகள் 
4.06   புதிய வவளியிடுகள்  சந்்தை Vs இரணைோம 

நி்லை சந்்தை
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பின்வரும் ்வரைபடத்தில் உள்ளது பபோல் 
நிதிச்சநரதை எனபது வீட்டு ப்சமிபபோ்ளர்களிடமிருநது 
்வணி்க நிறு்வனங்களுக்கு அல்்லது நிதி 
நிறு்வனங்களுக்கு நிதிச ச்சோத்துக்்கர்ள பதைோற்றுவித்தைல் 
மற்றும் பரிமோற்்றம் ச்சய்யும் ஒரு ்சநரதை ஆகும்

4.02   இந்திய நிதி  சந்்தையின் எல்லை 
scope of Indian Financial Markets

நிதிச ்சநரதை தைனிநபர்களுக்கு, வி்வ்சோய 
துர்ற்களுக்கு, சதைோழிற்துர்ற்களுக்கு, ப்சர்வ துர்ற்கள, 
நிதி நிறு்வனங்க்ளோன ்வஙகி்கள, ்கோபபீட்டு துர்ற்கள, 
ப்சம ந்ல ்கோபபு நிதி்கள மற்றும் அைசுக்கு நிதி உதைவி்கர்ள 
்வழஙகுகி்றது. பமற்குறிபபிட்ட அரமபபு்கள பதைர்வயோன 
நிதிரய நிதிச ்சநரதையின உதைவியுடன குறித்தை பநைத்தில் 
சபறுகின்றனர. நிதிச ்சநரதையின மூ்லம் குறுகிய ்கோ்ல 
மற்றும் நீணட ்கோ்ல நிதி உதைவியிரன நிறு்வனங்கள 
சபறுகின்றன. இது ஒட்டு சமோத்தை சபோரு்ளோதைோை 
பமம்போட்டிற்கு ்வழி ்வகுக்கி்றது.

4.03   நிதிச்  சந்்தைகளின்  வ்ககள் 
Types of Financial Markets

நிதிச ்சநரதை்கர்ள பல்ப்வறு ்வழி்களில் 
பிரிக்்க்லோம். அர்வ்கள பின்வருமோறு;-
அ.  நிதி  ககோருதைல  வ்கயின்  அடிப்ப்ையில 

On the Basis of Type of Financial Claim
i.  ்கடன ்சநரதை – ்கடன ்கருவி்கர்ள ்வரத்தை்கம் 

ச்சய்்வதைற்்கோன நிதிச ்சநரதை ்கடன ்சநரதை ஆகும். 
அைசு பத்திைங்கள (அ) பிரையங்கள, நிறும ்கடனீட்டு 
பத்திைங்கள பபோன்றன.

ii.  ்சமநிர்ல பஙகுச ்சநரதை – நிறுமப ்சமநிர்ல 
பஙகு்களின ்வணி்கத்திற்்கோன நிதிச ்சநரதை ்சமநிர்ல 
பஙகுச ்சநரதை ஆகும்.

ஆ.  நிதி  ககோருதைலின்  முதிர்வு  அடிப்ப்ையில  
On the Basis of Maturity of Financial Claim

i.  பைச ்சநரதை (Money Market) – குறுகிய ்கோ்ல, ஓைோணடு 
அல்்லது அதைற்கு குர்ற்வோ்க நிதி ப்கோருதைலுக்்கோன 

நிதிச ்சநரதை பைச ்சநரதை ஆகும். எ.்கோ. ்கரூவூ்லச 
சீட்டு்கள,்வணி்கத் தைோட்்கள, ர்வபபுச ்சோனறிதைழ்கள 
ஆகியன.

ii.  மூ்லதைனச ்சநரதை (Capital Market) – நீணட ்கோ்ல 
ஓைோணடுக்கு பமல் நிதி ப்கோருதைலுக்்கோன ்சநரதை 
மூ்லதைன ்சநரதை ஆகும். எ.்கோ. பஙகு்கள, ்கடனீட்டுப 
பத்திைங்கள பபோன்றர்வ.

இ.  நிதி ககோருதைலின் வவளியீட்டுக் கோலை அடிப்ப்ையில 
On the Basis of Time of Issue of Financial Claim

i.  முதைல் நிர்லச ்சநரதை (Primary Market) – நிறுமங்கள 
/ ச்வளியீட்டோ்ளர்கள முதைன முதைலில் பத்திைங்கர்ள 
விற்பரன ச்சய்்வதில் பஙகு சபறும் அரனத்து 
நிறு்வனங்கர்ளயும் உள்ளடக்்க பயனபடுத்தைபபடும் 
ச்சோல் முதைல் நிர்லச ்சநரதை எனபபடும். இதில் 
பைம் முதைலீட்டோ்ளர்களிடமிருநது பநைடியோ்க 
நிறுமங்களுக்குச ச்சல்கி்றது.

ii.  இைணடோம் நிர்லச ்சநரதை (Secondary Market) – 
ஏற்்கனப்வ ச்வளியீடு ச்சய்யபபட்ட பஙகு்களுக்்கோன 
்சநரதை இைணடோம் நிர்லச ்சநரதை ஆகும். 
இைணடோம் நிர்லச ்சநரதையில் பஙகு மோற்்ற்கம் ஓரு 

முக்கியமோன நிறு்வனம் ஆகும்.
ஈ.  நிதி ககோருதைலின் வழஙகலின் கோலை அடிப்ப்ையில 

On  the  Basis  of  Timing  of  Delivery  of  Financial 
Claim

i.  சைோக்்கம் (அ) உடனடிச ்சநரதை (Cash/Spot Market) 
– ஆ்வைங்கர்ள ்வழங்கலும் சைோக்்கம் சபறுதைலும் 
உடனடியோ்க நரடசபறும் ்சநரதை உடனடிச ்சநரதை 
ஆகும். அதைோ்வது தீரவு உடனடியோ்க நரடசபறுகி்றது.

ii.  முனபனோக்கிய (அ) எதிர்கோ்ல ்சநரதை (Forward or 
Futures Market) – ச்சோத்து ்வழங்கலும் சைோக்்கம் 
ச்சலுத்தைலும் முனனபை தீரமோனிக்்கபபட்டு 
எதிர்கோ்லத்தில் நரடசபறும் ்சநரதை எதிர்கோ்ல ்சநரதை 
ஆகும். பினசனோரு நோளில் சபோருட்்கர்ள ர்கமோற்றிக் 
ச்கோள்வதைற்்கோ்க இனப்ற விர்லரய முடிவு ச்சய்து 
ச்கோளளும் ்சநரதை ஆகும். 

உ.  நிதிச்  சந்்தை  அ்ைபபின்  அடிப்ப்ையில  
On the Basis of the Organizational Structure of the Fi-
nancial Market

i.  பரிமோற்்ற்க ்வரத்தை்கச ்சநரதை (Exchange Traded Market) 
– ஒபை ஒழுஙகு நரடமுர்ற்கர்ள ச்கோைட் ரமய 
அரமபபு (பஙகு மோற்்ற்கம்).

ii.  உடனடி ்சநரதை (Over the Counter Market) – ்வழக்்கமோன 
நரடமுர்ற்கர்ளக் ச்கோணட பை்வ்லோக்்கபபட்ட ்சநரதை 
(பஙகு மோற்்ற்கத்திற்கு ச்வளியில்).

பமப்ல ச்சோல்்லபபட்ட ்வர்க்கள நிர்லயோனதைல்்ல. ஒரு 
்சநரதை ஒனறுக்கு பமற்பட்ட ்வர்க்களில் இடம் சப்ற்லோம்.
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4.04   நிதிச்  சந்்தையின்  ்பஙகு  Role  of 
Financial Market

ஒரு சபோரு்ளோதைோைத்தின துரிதை  ்வ்ளரசசியின முக்கிய 
பதைர்வ்களில் ஒனறு சுறுசுறுபபோன மற்றும் ச்சழிபபோன  
நிதிச்சநரதை ஆகும். ஒரு நிதிச ்சநரதை பின்வரும் 
்வழி்களில் ஒரு நோட்டின சபோரு்ளதைோைத்திற்கு உதைவி 
ச்சய்்வதைோல் ஒரு அது மி்கபசபரும் பயனோ்க தி்கழகி்றது.
அ. கசமிப்்ப வ்பருக்குதைல Savings Mobilization

ப்சமிபபோ்ளர்கள (அ) தைனிநபர்கள, ்வணி்க 
நிறு்வனங்கள, சபோதுத்துர்ற நிறு்வனங்கள, மற்றும் 
அைசு பபோன்ற உபரி அ்லகு்களிடமிருநது நிதி்கர்ள 
சபறு்வதைன மூ்லம் நிதிச ்சநரதை ஒரு முக்கிய பஙகு 
்வகிக்கி்றது. 

ஆ. முதைலீடுகள் Investment
நிதி முதைலீடு்கர்ள ்வசூலிபபதிலும் அ்வற்ர்ற பதைர்வ 

உள்ள்வர்களுக்கு ்வழஙகு்வதிலும் நிதிச ்சநரதை முக்கியப 
பஙகு ்வகிக்கி்றது.

இ. கதைசிய வளர்ச்சி National Growth
நிதிப பற்்றோக்குர்ற உள்ள நிறு்வனங்களுக்கு 

உபரி நிதி்கள தைடங்கலினறி நடமோட்டம் ச்சய்ய உறுதி 
ச்சய்்வதைன மூ்லம் ஒரு பதை்சத்தின ்வ்ளரசசியில் நிதிச 
்சநரதை பங்களிபரப ்வழஙகுகி்றது. நிதி ஆக்்க பூர்வமோன 
பநோக்கில் பயனபடுத்தை ்வழி்வர்க ச்சய்கி்றது. இது 
ஒட்டுசமோத்தை சபோரு்ளோதைோை ்வ்ளரசசிக்கு ்வழி்வகுக்கி்றது.

ஈ.  வதைோழிலமு்ைகவோர் வளர்ச்சி  Enterpreneurship 
Growth
ப தை ர ்வ ய ோ ன  நி தி  ்வ ்ள ங ்க ள 

சதைோழில்முரனப்வோர்களுக்கு கிரடக்்க சபறு்வதைன 
மூ்லம் அதைன பமம்போட்டிற்கு நிதிச ்சநரதை பங்களிக்கி்றது.

உ. வதைோழிற்து்ை கைம்போடு Industrial Development
நிதிச ்சநரதையின பல்ப்வறு கூறு்கள ஒரு நோட்டின 

சதைோழிற்துர்றயின துரிதை ்வ்ளரசசி மற்றும் சபோரு்ளோதைோை 
பமம்போட்டிற்கு உதைவி புரிகி்றது. இதைன மூ்லம் 
்சமுதைோயத்தின ்வோழக்ர்க தைைம் மற்றும் நல்்வோழர்வ 
உயரத்துகி்றது.

4.05   நிதிச்  சந்்தையின்  ்பணிகள் 
Funtions of Financial Markets

ஒரு நிதிச ்சநரதை பின்வரும் பணி்கர்ள ்வழஙகுகி்றது.
I இ்ைநி்லையர் ்பணிகள் (Intermediary Funtions)
நிதிச ்சநரதையின இரடநிர்லயர பணி்கள பின்வருமோறு
அ)  வள ஆதைோரஙகளின் ்பரிைோற்ைம (Transfer of Resources) 

– நிதிச ்சநரதை்கள சபோரு்ளதைோை மூ்ல்வ்ளங்கர்ள 
்கடன தைருப்வர்களிடமிருநது ்கடன சபறுப்வர்களுக்கு 
மோற்்ற உதைவி புரிகின்றது.

ஆ)  வருவோ்ய அதிகரிததைல (Enhancing Income) – நிதிச 
்சநரதை்கள ்கடன ்வழஙகுப்வர்கள அ்வர்களின உபரி 
நிதிரய முதைலீடு ச்சய்்வதைன மூ்லம் ்வட்டி/பங்கோதைோயம் 
ஈட்ட அனுமதிகின்றது. இது ்வருமோனம் மற்றும் பதைசிய 
்வருமோனத்ரதை அதி்கரிக்்க பங்களிபரப ்வழஙகுகி்றது. 

இ)  ஆக்க  பூர்வ  ்பயன்்போடு (Production Usage) – நிதிச 
்சநரதை சபற்்ற ்கடன நிதிரய ஆக்்க பூர்வமோன 
முர்றயில் பயனபடுத்தை அனுமதிக்கின்றது. இது 
்வருமோனம் மற்றும் பதைசிய சமோத்தை உற்பத்தி 
அதி்கரிக்கி்றது.

ஈ)  மூலைதைை  உருவோக்கம (Capital Formation) – நிதிச 
்சநரதை்கள புதிய ப்சமிபபு ஓட்டம் மூ்லம் ஒரு நோட்டின 
மூ்லதைன உரு்வோக்்கத்திற்கு உதைவி புரிய ்வழி்வர்க 
ச்சய்கி்றது.

உ)  வி்லை நிர்்ணயம (Price Determination) – வோஙகு்பவர்கள் 
ைற்றும  விற்்பவர்கள்  ்க்லநதுரையோடுதைல் மூ்லம் நிதி 
்சோரநதை ச்சோத்துக்்களின விர்லரய நிரையம் ச்சய்ய 
நிதிச ்சநரதை அனுமதிக்கின்றது. விர்ல ்கணடுபிடிபபு 
ச்சயல்முர்ற மூ்லம் பதைர்வ மற்றும் அளிபபு 
அடிபபரடயில் சபோரு்ளோதைோைத்தில் நிதி்கர்ள பஙகீடு 
ச்சய்்வதைற்கு நிதிச ்சநரதை ர்சர்க ்வழஙகுகி்றது.

ஊ)  விற்்ப்ை  வழிமு்ைகள் (Sale Mechanism) – நிதிச 
்சநரதை்கள, முதைலீட்டோ்ளர்கள நிதிச ச்சோத்துக்்கர்ள 
விற்பரன ச்சய்்வதைற்கு ்வழிமுர்ற்கர்ள ்வழஙகுகி்றது. 
இதைனமூ்லம் அசச்சோத்துக்்கள ்சநரதையிடுதைல் மற்றும் 
நீரரமத் தைனரம்களுக்கு ப்லன ்வழஙகுகி்றது.

எ)  தைகவலகள் (Information) – நிதிச ்சநரதையில் 
பஙப்கற்போ்ளர்களின நட்வடிக்ர்க்கள ்சநரதையின 
பல்ப்வறு பகுதி்களில் தை்க்வல்்கர்ள உற்பத்தி ச்சய்ய 
மற்றும் பை்வ்லோக்்க ்வழி ்வகுக்கி்றது. அதைனோல் தைோன நிதிச 
ச்சோத்துக்்களின பரி்வரத்தைரன ச்சரிவு குர்றகி்றது.

II. நிதிச் சோர்ந்தை ்பணிகள் Financial Functions
நிதிச ்சநரதையின நிதி ்சோரநதை பணி்கள 

பின்வரு்வன்வற்ர்ற உள்ளடக்கியுள்ளது;-

அ) ்கடன ்வோஙகுப்வர்களுக்கு நிதிரய ்வழஙகுகி்றது, 
இதைன மூ்லம் அதைனோல் தைோன அ்வர்கள தைங்களினமுதைலீட்டு 
திட்டங்கர்ள ச்சயல்படுத்தை முடிகி்றது.

ஆ) ்கடன ்வழஙகுப்வர்கள ச்சோத்துக்்கர்ள 
ஈட்ட ்வழி்வர்க ச்சய்கி்றது. இதைன மூ்லம் அ்வர்கள 
ச்சோத்துக்்கர்ள உற்பத்தி ்சோரநதை துணி்கை முயற்சிரய 
பயனபடுத்தி ச்சல்்வம் ஈட்ட முடிகி்றது.

இ) ்சநரதையில் நீரரமத் தைனரமரய ்வழஙகுகி்றது. 
இதைன மூ்லம் நிதிரய ்வணி்கம் ச்சய்ய உதைவுகி்றது.
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4.06   புதிய வவளியிடுகள் சந்்தை Vs இரணைோம நி்லை சந்்தை 
New Issue Market (NIM) Vs. Secondary Market

வரி்ச 
எண

ஓபபீட்டு அடிப்ப்ை 
(Basis for Comparison)

புதிய வவளியீடுகள் சந்்தை 
(New Issue Market)

இரணைோம நி்லை சந்்தை 
(Secondary Market)

1. சபோருள புதிய பஙகு்களுக்்கோன ்சநரதை 
முதைல் நிர்ல ்சநரதை எனபபடும்

முனனர ச்வளியிட்ட 
ஈடு்கர்ள ்வணி்கம் ச்சய்யும் 

இடம் இைணடோம் நிர்ல 
்சநரதை எனபபடும்.

2. ச்கோளமுதைலின ்வர்க்கள பநைடி மர்றமு்கம்

3. நிதி

புதிய நிறு்வனங்கள மற்றும் 
இயஙகி ச்கோணடு இருக்கும் 
நிறுமங்களின விரி்வோக்்கம் 
மற்றும் பல்்வர்க படுத்துதைல் 

பபோன்ற்வற்றிற்கு நிதி 
்வழஙகுகி்றது.

நிறுமங்களுக்கு நிதி 
்வழஙகு்வதில்ர்ல,

4. ஒரு பத்திை எத்தைரன முர்ற 
விற்்க முடியும்? ஒபை ஒரு முர்ற ப்ல முர்ற

5. ்வோஙகுதைல் மற்றும் விற்்றல் நிறுமங்கள மற்றும் 
முதைலீட்டோ்ளர்களுக்கு இரடபய

முதைலீட்டோ்ளர்களுக்கு 
இரடபய

6. பஙகு்கர்ள விற்பதைன மீதைோன 
ஆதைோயம் சபறும் நபர

நிறுமம் முதைலீட்டோ்ளர்கள

7. இரடநிர்லயர ஒபபுறுதியோ்ளர்கள தைை்கர்கள

8. விர்ல நிர்லயோன விர்ல பதைர்வ மற்றும் அளிபரப 
சபோறுத்து மோறும்

9. அரமபபு ப்வறுபோடு குறிபபிட்ட புவியியல் இடம் இல்ர்ல இதைற்கு பு்ற அரமபபு 
உள்ளது.
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நிதிச் வசோததுக்கள்
எநதைச்வோரு நிதி நட்வடிக்ர்கயிலும் 

நிதிச ச்சோத்துக்்களின உரு்வோக்்கம் 
அல்்லது பரிமோற்்றம் இருக்கும். இருபபினும் 
நிதிமுர்றயின அடிபபரட சபோருள நிதிச  ச்சோத்துக்்கள 
ஆகும். ஒரு நிதிச ச்சோத்து எனபது உற்பத்தி 
(அ) நு்கரவு (அ) பமலும் ச்சோத்துக்்கர்ள உரு்வோக்குதைல் 
பபோன்ற்வற்றிற்்கோ்க பயனபடுத்து்வது ஆகும். 
உதைோைைமோ்க: ்சமநிர்லப பஙகு்கர்ள ்வோஙகு்வது 
எதிர்கோ்லத்தில் ்வருமோனம் ஈட்டும் எனபதைோல் 
இபபஙகு்கள நிதிச ச்சோத்துக்்கள ஆகும். 

இசசுழலில் நிதிச ச்சோத்துக்்கள மற்றும் நிதிச ்சோைோ 
ச்சோத்துக்்களுக்கு இரடபய உள்ள ப்வற்றுரம்கர்ள 
சதைரிநது ச்கோள்வது அ்வசியம், நிதிச ச்சோத்துக்்கர்ள 
பபோனறு இல்்லோமல் பு்ற அரமபபு ச்சோத்துக்்கள/ 
நிதிச ்சோைோ ச்சோத்துக்்கள. பமலும் சபோருட்்கர்ள 
உற்பத்தி ச்சய்யவும் அல்்லது ்வருமோனம் ஈட்டவும் 
பயனபடு்வதில்ர்ல.

உதைோைைத்திற்கு X நி்லம் மற்றும் ்கட்டிடம் (அ) 
தைங்கம் மற்றும் ச்வளளி ்வோஙகுதைல் இர்வ்கள கூடுதைல் 
உற்பத்திக்கு பயனபடுத்தை முடியோத்தைோல் பு்ற அரமபபு 
ச்சோத்துக்்கள எனபபடுகின்றன. ப்ல பு்ற அரமபபு 
ச்சோத்துக்்கள நு்கரவுக்்கோ்க மட்டுபம பயனபடுகின்றன.

முதைலீடு்களின பநோக்்கம் ச்சோத்துக்்களின 
இயல்ரப முடிவு ச்சய்கி்றது எனபது சு்வோைஸமோனது. 
உதைோைைமோ்க, குடியிருபபுக்்கோ்க ஒரு ்கட்டிடம் 
்வோங்கபபட்டோல், அது பு்ற அரமபபு ச்சோத்தைோ்க மோறுகி்றது. 
அதுப்வ ்வோடர்கக்கு விடும் பநோக்கில் ்வோங்கபபட்டோல், 
அது ஒரு நிதிச ்சநரதை ச்சோத்தைோ்க மோறுகி்றது.
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நிதிச் வசோததுக்களின் வ்ககள்
நிதிச ச்சோத்துக்்கள பல்ப்வறு சூழநிர்ல்களில் 

பல்ப்வறு ்வர்க்க்ளோ்க ்வகுக்்கபபட்டுள்ளது. அ்வற்றில் 
ஒனறு:

• ்சநரதைபபடுத்தைபபடும் ச்சோத்துக்்க்ள
• ்சநரதைபபடுத்தைபபடோ ச்சோத்துக்்கள

சந்்தைப்படுததைப்படும வசோததுக்கள்
அதி்கபபடியோன தைரட்கள இனறி ஒரு நபரிடமிருநது 

மற்ச்றோரு நபருக்கு எளிதைோ்க மோற்்றபபடும் ச்சோத்துக்்கள 
்சநரதை படுத்தைபபடும் ச்சோத்துக்்கள எனபபடும். உதைோைைம்: 
பட்டியலிடபபட்ட நிறுமத்தின பஙகு்கள, அைசு பத்திைங்கள, 
சபோது துர்ற நிறு்வனங்களின பிரையங்கள முதைலின.

சந்்தைப ்படுததை்பைோ வசோததுக்கள்
எளிதில் மோற்்ற முடியோதை ச்சோத்துக்்கள, இவ்வர்கயில் 

்வரும். உதைோைைம்: ்வஙகி ர்வபபு்கள, ப்சமந்ல்கோபபு 
நிதி்கள, ஓய்வூதியம் நிதி்கள, பதைசிய ப்சமிபபு பத்திைங்கள, 
்கோபபீடு்கள முதைலியன. 

க்லைச் வசோற்கள்
நிதிச்சோர ்சநரதை ்கடன ்சநரதை
பநரரமப பஙகு்கள ்சநரதை புதிய ச்வளியீடு ்சநரதை

 ்பயிற்சி 

I.  சரியோை வி்ை்யத கதைர்ந்வதைடு:
1.  நிதிச ்சநரதை ்வணி்க நிறு்வனங்களுக்கு---------- 

உதைவுகி்றது
அ) நிதி்கர்ள திைட்டு்வதைற்கு
ஆ) பணியோட்்கர்ள பதைரவு ச்சய்்வதைற்்க
இ) விற்பரனரய அதி்கரிபபதைற்கு
ஈ) நிதித் பதைர்வரய குர்றபபதைற்கு

2.  மூ்லதைனச ்சநரதை எனபது --------- க்்கோன ஒரு 
்சநரதை ஆகும்
அ) குறுகிய ்கோ்ல நிதி ஆ) நடுத்தைை ்கோ்ல நிதி
இ) நீணட ்கோ்ல நிதி ஈ) குறுகிய ்கோ்ல நிதி

3.  முதைல் நிர்லச ்சநரதை --------- எனவும் 
அரழக்்கபபடுகி்றது
அ) இைணடோம் நிர்லச ்சநரதை
ஆ) பைச ்சநரதை
இ) புதிய ச்வளியீடு்களுக்்கோன ்சநரதை
ஈ) மர்றமு்க ்சநரதை

4.  உடனடிச ்சநரதை எனபது நிதிக் ்கருவி்கர்ள 
விநிபயோ்கம் ச்சய்்வதும் மற்றும் சைோக்்கம் ச்சலுத்து்வதும் 
----------- நரடசபறும் ஒரு ்சநரதை ஆகும்
அ) உடனடயோ்க ஆ) எதிர்கோ்லத்தில்
இ) நிர்லயோனது ஈ) ஒரு மோத்த்திற்கு பினனர

5.  ஒரு இைணடோம் நிர்லச ்சநரதையில் ஒரு பத்திைம் 
எத்தைரன முர்ற விற்்கபபட்லோம்
அ) ஒபை ஒரு முர்ற ஆ) இைணடு முர்ற
இ) மூனறு முர்ற ஈ) ப்ல முர்ற

வி்ைகள் :

1 அ 2 இ 3 இ 4 அ 5 ஈ

12th Commerce Tamil Unit 2.indd   28 28-03-2019   03:23:17



29

II. குறுவி்ை விைோக்கள்:

1. நனகு அரமக்்கபபட்ட துர்ற்களின  கூறு்கள யோர்வ?
2. நிதிச்சநரதை – சிறு குறிபபு ்வரை்க
3. உமனடிச ்சநரதை என்றோல் எனன?
4. ்கடன ்சநரதை என்றோல் எனன?
5.  இைணடோம் நிர்லச ்சநரதையில் விர்ல எவ்வோறு

நிரையிக்்கபபடுகி்றது?

III. சிறுவி்ை விைோக்கள்:
1. நிதிச ்சநரதையின சபோருள ்வரைவி்லக்்கைத்ரதை தைரு்க.
2.  உடனடி ்சநரதை மற்றும் எதிர பநோக்கிய

்சநரதை்களுக்கும் இரடபயயோன ப்வறுபோடு்கர்ள
வி்ளக்கு்க.

3. இைணடோம் நிர்லச்சநரதை – சிறு குறிபபு ்வரை்க.
4.  இநதியோவில் நிதிச ்சநரதையின ்வரை எல்ர்லரய

வி்ளக்கு்க.

IV. வ்பருவி்ை விைோக்கள்:
1.  முதைல் நிர்லச ்சநரதை மற்றும் இைணடோம் நிர்லச

்சநரதைக்கும் இரடபயயோன ப்வறுபோடு்கர்ள வி்ளக்கு்க.
2. பல்ப்வறு ்வர்கயோன நிதிச ்சநரதை்கர்ள வி்வரிக்்க.
3. நிதிச ்சநரதையின பஙகிரன வி்வோதிக்்கவும்.
4. நிதிச ்சநரதையின பணி்கள யோர்வ?
5.  பல்ப்வறுபபட்ட நிதிச்சோர ்சநரதையின ்வர்க்கர்ள  

கூறி வி்ளக்கு்க

12th Commerce Tamil Unit 2.indd   29 28-03-2019   03:23:17



30

மூலைதைைச் சந்்தை Capital Market
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.

5.01   வ்போருள் ைற்றும வ்ரவிலைக்க்ணம
Meaning and Definition

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. 

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

முதைலி்லோரக் ஊதிய மில்ர்ல மதைர்லயோஞ்
்சோரபி்லோக் கில்ர்ல நிர்ல.

-கு்றள 449
வ்போருள் :

மூலைதைைச் சந்்தை5
அததியோயம

நிதிச் சந்்தை -Iஅலைகு
2

அததியோயம சுருக்கம
5.01  வ்போருள் ைற்றும வ்ரவிலைக்க்ணம
5.02  மூலைதைைச் சந்்தையின் சிைபபியலபுகள்
5.03  மூலைதைைச் சந்்தையின் வ்ககள்
5.04   மூலைதைைச்  சந்்தையின்  ்பணிகள் 

ைற்றுமமுக்கியததுவம
5.05   இந்தியோ மூலைதைை சந்்தை – கதைோற்ைம ைற்றும 

வளர்ச்சி
5.06  புதிய நிதி நிறுவைஙகள்

கற்ைல கநோக்கஙகள்

இந்தை அததியோயத்தைக் கற்ைபின், ைோ்ணவர்களோல
 ■ மூலைதைைச்  சந்்தையின்  வ்போருள்  ைற்றும 

வ்ரவிலைக்க்ணஙக்ள புரிந்து வகோள்ள
 ■ மூலைதைைச்  சந்்தையின்  சிைபபியலக்ள 

விவரிக்க
 ■ மூலைதைை சந்்தையின் ்பணிக்ள கற்க
 ■ இந்திய  மூலைதைைச்  சந்்தையின்  கதைோற்ைம 

ைற்றும வளர்ச்சி்ய வதைரிந்து வகோள்ள
 ■ புதிய  நிதி  நிறுவைஙகளின்  அறி்வ 

வ்பறுவதைற்கு இயலும.
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மூ்லதைனச ்சநரதை எனபது ”்வணி்க நிறு்வனங்களுக்கு 
பதைர்வயோன நீணட்கோ்ல மூ்லதைனத்ரதைக் ்கடனோ்கப 
சபறுதைல் மற்றும் அளித்தைலுக்்கோன ஒரு ்சநரதை என 
்வரையறுக்்கபபடுகி்றது. மூ்லதைன ்சநரதை ஒரு சி்றநதை 
பு்ற நிதி ஆதைோைத்ரதை ்வழஙகுகி்றது. இது நடுத்தைை 
மற்றும் நீணட்கோ்ல நிதி்கர்ள ்கடனோ்க அளிபபதைற்கும் 
சபறு்வதைற்கும் ்வழி்வர்க ச்சய்யும் அரனத்து விதைமோன 
்வ்சதி்கர்ளயும், நிறு்வனம் ்சோரநதை ஏற்போடு்கர்ளயும்  
குறிக்கி்றது. மற்்ற ்சநரதைரய பபோ்ல, மூ்லதைனச ்சநரதை 
நிதியுள்ள்வர்கர்ளயும் (்கடன ்வழஙகுப்வர்கள) 
நிதித்பதைர்வ உள்ள்வர்கர்ளயும் (்கடனசபறுப்வர்கள) 
ஒன்றோ்க இரைக்கும் ஓர போ்லமோ்கச ச்சயல்படுகின்றது.

்பஙகு ைோற்ைகம
அருண ப்க.தைத்தைோ அ்வர்களின கூற்றுபபடி மூ்லதைனச 

்சநரதை எனபது –“பல்ப்வறு ்வர்கயோன மூ்லதைன 
ஆதைோயங்களின பதைர்வ மற்றும் அளிபபிற்கு இரடபய 
பதைோற்றுவிக்்கபபட்ட இரைபபு்களுடன நிறு்வன 
முதைலீடு்கள மற்றும் ச்சயல்போடு்களின ஒரு ்க்லர்வபய” 
என ்வரையறுக்்கபபடுகி்றது.

5.02   மூ லை தை ை ச்   ச ந் ் தை யி ன் 
சிைபபியலபுகள்  Characteristics  of 
Capital Market

மூ்லதைனச ்சநரதையின சி்றபபியல்பு்கள பின்வருமோறு
அ) ்பததிரஙகளின் சந்்தை Securities Market

பஙகு்கள, ்கடனுறுதிப பத்திைங்கள பபோன்ற 
பத்திைங்கள மூ்லதைனச ்சநரதையில் ர்கயோ்ளபபடு்வதைோல் 
இது பத்திைங்களின ்சநரதை என அரழக்்கபபடுகி்றது.

ஆ) வி்லை Price
பத்திைங்களின விர்ல மூ்லதைனச ்சநரதையில் 

பத்திைங்களின பதைர்வ மற்றும் அளிபரப சபோறுத்து 
தீரமோனிக்்கபபடுகி்றது.

இ) ்பஙககற்்போளர்கள் Participants
மூ்லதைனச ்சநரதையின ஈடுபடுப்வர்கள தைனிநபர்கள, 

நிறுமங்கள, அைசு ்வஙகி்கள, மற்றும் இதைை நிதி 
நிறு்வனங்கள பபோன்ற்வர்கர்ள உள்ளடக்கியுள்ளது.

ஈ) இை அ்ைவு Location
மூ்லதைனச ்சநரதைக்்கோன இடம் ஒரு குறிபபிட்ட 

எல்ர்லக்குட்பட்டதில்ர்ல என்றோலும் பஙகு மோற்்ற்கம் 
பபோன்ற நனகு சதைரிநதை இடமோ்க இருத்தைல் ப்வணடும்.

உ)  நிதிசோர்ந்தை  வசோததுக்களின்  சந்்தை  Market  for 
Financial Assets

மூ்லதைனச ்சநரதை நீணட்கோ்ல நிதி ்சோரநதை 
ச்சோத்துக்்களுக்்கோன ஒரு பமரடரய ்வழஙகுகி்றது.

5.03  மூலைதைைச  சந்்தையின்  வ்ககள் 
Kinds of Capital market

மூ்லதைனச ்சநரதை பின்வரும் ்வரைபடத்தின படி முதைல் 
நிர்லச ்சநரதை மற்றும் இைணடோம் நிர்லச ்சநரதை என 
இரு பிரிவு்க்ளோ்கப பிரிக்்கபபட்டுள்ளது.

�லதன� ச�ைத வைகக�

�த� �ைல� ச�ைத இர�டா� �ைல� ச�ைத

முதைலநி்லைச் சந்்தை Primary Market
முதைல்நிர்லச ்சநரதை எனபது புதிய 

ச்வளியீடு்களுக்்கோன ஒரு ்சநரதை ஆகும். ஆர்கயோல் இது 
புதிய ச்வளியீடு்கள ்சநரதை எனவும் அரழக்்கபபடுகி்றது. 
முதைல் நிர்லச ்சநரதை சபோது மக்்களுக்கு முதைனமுதைலில் 
ச்வளியிடும் பத்திைங்கர்ள  ர்கயோளுகி்றது. முதைல் நிர்ல 
்சநரதையில் ்கடனோளி்கள நீணட்கோ்ல நிதிக்்கோ்க புதிய நிதி 
பத்திைங்கர்ள மோற்்றம் ச்சய்து ச்கோளகின்றனர.

ஒரு முதைல் நிர்லச ்சநரதையில் ஒரு நிறுமம் பின்வரும் 
முனறு ்வழி்களில் மு்லதைனத்ரதை திைட்டிப ச்கோள்ள்லோம். 
அர்வ்கள:
வ்போது வவளியீடு Public Issue

புதிய நிறுமத்தைோல் சபோதுமக்்களுக்கு பத்திைங்கள 
விற்பரன ச்சய்்வதைன மூ்லம் மூ்லதைனம் திைட்டபபடு்வது 
சபோது ச்வளியீடு ஆகும். இது மி்கவும் சபோது்வோன 
முர்றயோகும்.
உரி்ை வவளியீடு Rights Issue

ஏற்்கனப்வ இயஙகி ச்கோணடிருக்கும் நிறுமம் 
கூடுதைல் முதைர்ல திைட்ட விரும்பும் பபோது முனனுரிரம 
அடிபபரடயில் தைனது பஙகுதைோைர்களுக்கு முதைலில் 
பஙகு்கர்ள முனசமோழிகி்றது. இதுப்வ உரிரம ச்வளியீடு 
எனபபடும்.
தைனியோர் வவளியீட்டு Private Placement

ஒரு சிறு குழு முதைலீட்டோ்ளர்களுக்கு பத்திைங்கர்ள 
தைனிபபட்டமுர்றயில் விற்பரனச்சய்யும் முர்ற தைனியோர 
ச்வளியீட்டு முர்ற எனபபடும்.
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இரணைோம நி்லை சந்்தை Secondary Market
ஏ ற் ்க ன ப ்வ  ச ்வ ளி யீ டு  ச ்ச ய் ய ப ப ட் ட 

பத்திைங்களுக்்கோன ்சநரதை இைணடோம் நிர்லச ்சநரதை 
என ்வரையறுக்்கபபடுகி்றது. ஏற்்கனப்வ முதைல் நிர்லச 
்சநரதையில் ச்வளியீடு ச்சய்யபபட்ட பத்திைங்கள இஙகு 
்வணி்கம் ச்சய்யபபடுகின்றன.  முதைல் நிர்லச ்சநரதையின 
ச்வளியீடு்கர்ள பினபற்றும் முதைலீட்டோ்ளர்களுக்கு 
இரடபய ்வணி்கம் பமற்ச்கோள்ளபபடுகி்றது. இது பஙகு 
மோற்்ற்கம் உடனடி மோற்்ற்கம் ஆகிய இைணரடயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது.

5.04   மூலைதைைச்  சந்்தையின்  ்பணிகள் 
ைற்றும  முக்கியததுவம  Functions 
and Importance of Capital Market

மூ்லதைன உரு்வோக்்கத்திற்கு மூ்லதைனச ்சநரதை 
மி்கவும் முக்கியமோ்க ்கருதைபபடுகின்றது, ஒரு விரை்வோன 
சபோரு்ளோதைோை பமம்போட்டிற்கு பபோதுமோன மூ்லதைன 
உரு்வோக்்கம் அ்வசியமோ்க உள்ளது. சபோரு்ளோதைோை 
பமம்போட்டில் மூ்லதைனச ்சநரதையின முக்கியத்து்வம் 
பின்வருமோறு வி்ளக்்கபபட்டுள்ளது:-

•  கசமிபபு ைற்றும மூலைதைை உருவோக்கம Savings and 
Capital Formation

மூ்லதைனச ்சநரதையில் பல்ப்வறு ்வர்கயோன 
பத்திைங்கள பல்ப்வறு துர்றரயச ்சோரநது 
மக்்களிடமிருநது (தைனிநபர, நிறுமங்கள, அைசு முதைலியன) 
ப்சமிபரப திைட்டு்வதைற்கு உதைவி ச்சய்கின்றது, 
பத்திைங்கள முதைலீடு ச்சய்யும் மக்்களுக்கு நிச்சயமோன 
ஊக்்கத் சதைோர்கயோ்க பஙகு மோற்்ற்கத்தின இைட்ரட 
சி்றபபியல்பு்க்ளோன நியோயமோன ்வரு்வோய் மற்றும் 
நீரரமத் தைனரம கிரடக்கி்றது. இது நோட்டில் மூ்லதைன 
உரு்வோக்்கத்ரதை முடுக்குகி்றது.

• நி்லை மூலைதைைம Permanent Capital
மூ்லதைனச ்சநரதை / பஙகு மோற்்ற்கம் நிறுமங்கள 

நிர்ல மூ்லதைனத்ரதை திைட்டு்வதைற்கு உதைவிபுரிகி்றது. 
முதைலீட்டோ்ளர்கள நிர்லயோன ்கோ்லத்திற்கு தைங்களுரடய 
நிதி்கர்ள ஒபபுவிக்்க முடியோது. ஆனோல் நிறுமங்களுக்கு 
நிர்லயோ்க நிதி பதைர்வபபடுகி்றது. பஙகு மோற்்ற்கம் 
முதைலீட்டோ்ளர்கள தைங்களுரடய பத்திைங்கர்ள ்வோங்க 
அல்்லது விற்்க ்வோய்பபு அளிபபதைன மூ்லமோ்கவும், அபதை 
்சமயம் நிறுமங்களின நிர்லயோன மூ்லதைனம் போதிக்்கோதை 
்வர்கயிலும் இருக்்க உதைவி  ச்சய்கி்றது.
• வதைோழிற்து்ை வளர்ச்சி Industrial Growth

ச ப ோ ரு ்ள ோ தை ோ ை த் தி ன  ச தை ோ ழி ற் து ர ்ற க் கு 
மூ்ல்வ்ளங்கர்ள மோற்று்வதைன மூ்லம் பஙகுமோற்்ற்கம் 
ஒரு ரமய ்சநரதையோ்க உள்ளது. இது பபோன்ற 
நிறு்வனங்கள உற்பத்தி ்வழி்களில் முதைலீடு ச்சய்ய 
மக்்கர்ள ஊக்குவிக்கின்றது. எனப்வ, இது நிறும 
பத்திைங்களில் முதைலீட்டிற்்கோன நிதி்கர்ள திைட்டு்வதைன 

மூ்லம் சதைோழிற்துர்ற ்வ்ளரசசி மற்றும் சபோரு்ளோதைோை 
பமம்போட்டிற்கு ்வழி ்வகுக்கி்றது.
•  உைைடி  ைற்றும  வதைோைர்ச்சியோை  சந்்தை  Ready 
and Continuous Market

பஙகு மோற்்ற்கம் ்வோஙகுப்வர்கள மற்றும் விற்ப்வர்கள 
பத்திைங்கர்ள ்வோங்க மற்றும் விற்பதைற்கு ஒரு ்வ்சதியோன 
ரமயத்ரதை ்வழஙகுகி்றது. எளிய ்சநரதையிடுதைல் 
பத்திைங்களில் முதைலீடு ச்சய்்வதில் மற்்ற ச்சோத்துக்்களுடன 
ஒபபிடும் சபோழுது அதி்க நீரரமத் தைனரமரய 
உரு்வோக்குகி்றது.
•  வசயல திைனுக்கு நம்பகைோை வழிகோட்டி Reliable 
Guide to Performance

மூ்லதைனச ்சநரதை நிறுமங்களின ச்சயல்தி்றன 
மற்றும் நிதி நிர்லக்கு ஒரு நம்ப்கமோன ்வழி்கோட்டியோ்க 
ப்சர்வபுரிகி்றது. 
•  நிதிகளின்  உரிய  தி்சயில  ஆற்றுப்படுததைல 
Proper Channelization of Funds

பத்திைங்களின நடபபு ்சநரதை விர்ல மற்றும் அதைன 
்வரு்வோய், சபோதுமக்்கள தைங்கள நிதிரய ஒரு குறிபபிட்ட 
நிறுமத்தில் முதைலீடு ச்சய்ய ்வழி்கோட்டும் ்கோைணியோ்க 
உள்ளது. இது சபோது ந்லனுக்்கோ்க நிதிரய தி்றனபட 
பயனபடுத்து்வரதை உறுதி ச்சய்கி்றது. 

•  ்பலகவறு  கச்வக்ள  வழஙகுதைல  Provision  of 
Variety of Services)

மூ்லதைனச ்சநரதையில் ச்சயல்படும் நிதி நிறு்வனங்கள 
சதைோழில் முரனப்வோருக்கு நீணட ்கோ்ல மற்றும் நடுத்தைை 
்கோ்ல ்கடன்கர்ள ்வழஙகுதைல், ஒபபுறுதி ்வழஙகுதைல், 
நிறுமங்கர்ள பதைோற்றுவித்தைலில் உதைவி ச்சய்தைல், பநரரம 
பஙகு முதைலில் பஙப்கற்்றல், நிபுைர்களின அறிவுரை்கள 
்வழஙகுதைல் பபோன்ற பல்ப்வறு ப்சர்வ்கர்ள ்வழஙகுகி்றது.
•  பின்தைஙகிய  ்பகுதிக்ள  கைம்படுததுதைல 
Development of Backward Areas

மூ்லதைனச ்சநரதை பினதைஙகிய பகுதி்களின 
திட்டங்களுக்கு நிதி உதைவி ்வழஙகுகி்றது. இது பின 
தைஙகிய பகுதி்களின சபோரு்ளோதைோை பமம்போட்டிற்கு உதைவி 
ச்சய்கி்றது. பினதைஙகிய மற்றும் கிைோமபபு்ற பகுதி்களின 
பமம்போட்டு திட்டங்களுக்கு நீணட ்கோ்ல நிதிரயயும் 
்வழஙகுகி்றது.
• அயலநோட்டு மூலைதைைம Foreign Capital

மூ்லதைனச ்சநரதை அயல்நோட்டு மூ்லதைனத்ரதை திைட்ட 
உதைவி புரிகி்றது, இநதிய நிறுமங்களின பத்திைங்கள 
மற்றும் இதைை பத்திைங்கள மூ்லம் அயல்நோடு்களின 
மூ்லதைன நிதிரய திைட்ட ்வழி்வர்க ச்சய்கி்றது. 
அைசு, தைோைோ்ள மயமோக்்கல் மூ்லம் அநநிய முதைலீடு்கள 
திைட்டுகி்றது. இது அநநிய முதைலீட்ரட மட்டும் 
ச்கோைைோமல் சபோரு்ளோதைோை பமம்போட்டிற்கு பதைர்வயோன 
அநநிய சதைோழில் நுட்பங்கர்ளயும் நம் நோட்டிற்கு ச்கோணடு 
்வருகி்றது.
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• எளிய நீர்்ைத தைன்்ை Easy Liquidity
இைணடோம் நிர்லச ்சநரதையின துரைக் ச்கோணடு 

முதைலீட்டோ்ளர்கள தைங்களின பத்திைங்கர்ள விற்று நீரரம 
சைோக்்கமோ்க மோற்்ற ்வழி்வர்க ச்சய்கி்றது. முதைலீட்டோ்ளர்கள 
அ்வர்க்ளது பதைர்வயின சபோழுது ர்வபபு்கர்ள எடுக்்க 
்வணி்க ்வஙகி்கள அனுமதிக்கின்றன.

5.05   இந்திய  மூலைதைை  சந்்தை  – 
கதைோற்ைம  ைற்றும  வளர்ச்சி  Indian 
Capital Market – Evolution & Growth

1947 முதைல் 1973 ்வரையி்லோன ்கோ்லத்ரதை மூ்லதைன 
்சநரதையின ்கட்டரமபபுக்்கோன ்வ்ளரசசிக் ்கோ்லம் 
எனறு கூ்ற்லோம். இக்்கோ்ல்கட்டத்தில் பமம்போட்டு நிதி 
நிறு்வனங்க்ளோன IFCI, ICICI, IDBI, UTI, SFCs மற்றும்  
SIDCs பபோன்றர்வ உரு்வோக்்கபபட்டன. இநநிதி 
நிறு்வனங்கள மூ்லதைன ்சநரதைரய ப்லபபடுத்தை மி்கவும் 
உறுதுரையோ்க இருநதைன.

1980 லிருநது 1992 ்வரையி்லோன ்கோ்லத்தில், 
முதைனரம ்சநரதை (Primary Market) க்கு பதைர்வயோன 
்வ்ளங்கர்ள ப்ச்கரிக்்க, ்கடனீட்டுப பத்திைம் மி்கவும் 
்சக்தி்வோய்நதை ஆ்வைமோ்க ச்சயல்பட்டது. சபோதுத்துர்ற 
பத்திைங்கள ச்வளியிடபபட்டபதைோடு, ப்ல பஙகுச 
்சநரதை்களும் உரு்வோனது. இைணடோம் ்சநரதையின 
அபரிமிதைமோன ்வ்ளரசசி அரடநத்து.

முதைனரம ்சநரதை மற்றும் இைணடோம் ்சநரதையிரன 
ஓழுஙகுபடுத்தும் அரமபபோ்க SEBI உரு்வோனது, பமலும் 
சிறு முதைலீட்டோ்ளர்களுக்கும் போது்கோபபு ்வழஙகியது. 
புது நிதி ப்சர்வயோன ்கடன மதிபபீடு (Credit rating) 
அறிமு்கபபடுத்தைபபட்டது.

இைணடோம் ்சநரதையின ப்வர்ல்கர்ள மறு சீைரமபபு 
மற்றும் மதிபபீடு ச்சய்து ஆப்லோ்சரன ்வழங்க ப்ல குழுக்்கள 
உரு்வோக்்கபபட்டன. அக்குழுக்்கள ஆ்வை அரமபபு மற்றும் 
பம்லோணரம பஙகுச ்சநரதை, முதைனரம ்சநரதையின 
்வ்ளரசசிக்்கோ்க ப்வர்ல ச்சய்யும், புது பஙகுச ்சநரதைரய 
உரு்வோக்்கம், மற்றும் சபோதுத்துர்ற பத்திைங்கள மற்றும் 
பைஸபைநிதி ஆகிய்வற்ர்ற ்வரத்தை்கம் ச்சய்யும்.

5.06   புதிய  நிதி  நிறுவைஙகள்  New 
Financial Institutions

சதைோழிற்்சோர்ல்களின பதைர்வ்கர்ள பூரத்தி 
ச்சய்்வதைற்்கோ்க புதிய நிதி நிறு்வனங்கள உரு்வோக்்கபபட்டு 
்கடன அளிக்்கபபட்டது. அநநிறு்வனங்கர்ளப பற்றி 
சுருக்்கமோ்க கீபழ ்கோை்லோம்.
i)  துணிகர நிதி நிறுவைம Venture Fund Institutions

துணி்கை மூ்லதைன நிதி எனபது ்சோதைோைை நிதியில் ஒரு 
பகுதி ஆகும். இது புதிய திட்டம் மற்றும் ்கணடுபிடிபபிற்கு 
நிதி ்வழஙகு்வதைற்்கோ்க உரு்வோக்்கபபட்டதைோகும். 
துணி்கை மூ்லதைனம் எனபது சதைோழில்நுட்ப திட்டங்கர்ள 
்வணி்கமயமோக்கு்வதைற்கு பதைர்வயோன நிதியிரன 

அளிக்கி்றது. ப்ல சி்றபபுமிக்்க நிதி நிறு்வனங்கள, துணி்கை 
மூ்லதைன நிதி மு்லபம உச்சநிர்லரய அரடநதுள்ளது. 
அர்வ ICICIன ஆபத்து மூ்லதைனம் IDBIன துணி்கை நிதி, 
SIDBIன சதைோழில்நுட்ப ்வ்ளரசசி, இநதிய ்கட்டரமபபு 
நிறு்வனம் ( TDICT) மற்றும் ப்ல.

ii) ்பரஸ்பர நிதி Mutual Fund 
சிறு முதைலீட்டோ்ளர்களின ப்சமிபபு்கர்ள சபரிய 

முதைலீடோ்க மோற்றும் நிதி நிறு்வனங்கர்ளபய 
பைஸபை நிதி எனகிப்றோம். பைஸபை நிதி நிறு்வனம் 
பஙகுதைோர்களிடமிருநது சபற்்ற நிதியிரன முதைலீடு 
ச்சய்்வதைற்கு அநதை முதைலீடிலிருநது சபற்்ற ப்லரன 
பஙகுதைோைர்களுக்கு அளிக்கி்றது.

நிதி நிறு்வனங்க்ளோன LIC, UTI மற்றும் ்வணி்க 
்வஙகி்கள SBI மற்றும் ்கனைோ ்வஙகி பபோன்றர்வ 
பைஸபை நிதி ்வணி்கத்தில் ஈடுபடுகின்றன. அதி்க ப்லன, 
சநகிழவு தைனரம, போது்கோபபு மற்்ற ்வரியிலிருநது 
போது்கோபபு பபோன்ற நனரம்கள பைஸபை நிதி மு்லம் 
முதைலீட்டோ்ளருக்கு கிரடக்கி்றது.

iii)   ஏட்டுக்  கைன்  தைரகு  முக்ை  நிறுவைஙகள்  
Factoring Institutions
விற்பரனமூ்லம் சப்ற ப்வணடிய சபறுதைல்்களின 

அடிபபரடயில் நிதி நிறு்வனங்கள ச்சய்யும் நிதி ஏற்போபட 
ஏட்டுக்்கடன தைைகு மு்கரம ஆகும். ஏட்டுக்்கடன தைைகு 
மு்கரம அதைனுரடய ்வோடிக்ர்கயோ்ளர்களுக்்கோ்க 
ஏட்டுக்்கடன்கர்ள ்வசூலிக்கும்.  இநதியோவில் ச்சயல்படும் 
சி்ல நிறு்வனங்க்ளோ்வன, SBI, மற்றும் ்வணி்க ப்சர்வ்கள 
SBI ன துரை நிறு்வனம் மற்றும் ்கோனபபஙக் ஃபபக்டரிக் 
லிமிசடட், ்கனைோ ்வஙகியின துரை நிறு்வனம் ஆகும்.

iv)  இந்திய  உைைடி  ்பஙகு  ைோற்ைகம 
Over the Counter Exchange of India
பஙகு்கர்ள இநதியோ முழு்வதும் மினனணு 

மு்லம் வியோபோைம் ச்சய்யும் பநோக்்கத்பதைோடு முதைனரம 
நிதி நிறு்வனங்க்ளோல் உரு்வோக்்கபபட்டபதை OTCEI 
எனபதைோகும். இதைன மூ்லம் முதைலீட்டோ்ளர மற்றும் 
நிறுமத்திற்கு சி்ல பிைச்சரன்கள இருநதை பபோதும் 
ச்வளிபபரடத் தைனரம, விரை்வோன முடிவு, சநகிழவு 
தைனரம ஆகிய நனரம்கர்ளயும் அளிக்கி்றது.

v)   இந்திய  கதைசியப  ்பஙகு  ைோற்ைகம  லிமிவைட்  
National Stock Exchange of India Limited [NSEI]
பஙகுச ்சநரதையின மோதிரியோ்க NESI எனபது 

1992 ம் ஆணடு உரு்வோக்்கபபட்டது. இச்சநரதையின 
பநோக்்கமோனது மினனணு பஙகு்கர்ள இநதியோ 
முழு்வதும் அரமத்துக் ச்கோடுபபதைோகும். இநநிறு்வனம் 
தி்றரமயோன மற்றும் ச்வளிபபரடத்தைனரம ச்கோணட 
பஙகு வியோபோைத்ரதைபய எதிரபோரகி்றது.
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vi)  கதைசிய  தீர்வக  ைற்றும  களஞ்சிய  அ்ைபபு
National Clearance and Depository System
பஙகில்்லோ ்வணி்க முர்றயின கீழ பத்திைங்களின 

தீரவு்கள அரனத்தும் பதிப்வட்டின மு்லபம 
நரடசபறுகி்றது. பஙகில்்லோ ்வணி்க முர்றயில் கீழ்கணட 
முனறு பகுதி்கள உள்ளடஙகியுள்ளது.
 அ)  பதைசிய ்வணி்க ஓபபீடு மற்றும் அறிக்ர்க 

முர்றயோனது பத்திைச்சநரதையின ்வரையர்ற 
மற்றும் ்கட்டர்ள்கர்ள வி்ளக்குகி்றது.

 ஆ)  தீரவு பதைதியனறு தைை்கர்களின நி்கை சைோக்்கம் மற்றும் 
பஙகு சபோறுபபு்கர்ள பதைசிய அ்கற்றீட்டுமுர்ற முடிவு 
ச்சய்்வரதைபய குறிக்ப்கோ்ளோ்க ச்கோணடுள்ளது.

இ)  எநதை ஒரு பத்திைமும் மோற்்றபபடோமல் மினனணு 
மு்லம் பதிவு்கள ச்சய்யபபட்டு பஙகு உரிரமரய 
மோற்று்வரதைபய பதைசிய ர்வபபு அரமபபு ச்சய்கி்றது.

vii)  கதைசிய  ்பததிரஙகள்  களஞ்சியம  லிமிவைட் 
National Securities Depositories Limited
்கோகிதைமில்்லோ மற்றும் ்கோகிதைமோற்று பஙகு்கர்ள 

ச்கோணடு்வரு்வதைற்்கோ்க 1996 ம் ஆணடு NSDLல் 
உரு்வோக்்கபபட்டது. இைணடோம் ்சநரதையில், 
வியோபோைத்திற்கு பின ஏற்படும் சிக்்கல்்கர்ள தீர்கவும் 
NSDL ல் உரு்வோக்்கபபட்டது.
viii)  இந்திய  ்பஙகு  ்வபபு  கழகம  லிமிவைட் 

Stock Holding Corporation of India Limited
SHCIL ல் பநோக்்கமோனது பஙகுச ்சநரதை 

நட்வடிக்ர்கயில், மத்திய பத்திை ர்வபபோ்க ச்சயல்படு்வபதை 
ஆகும். இக்்கழ்கம் பதைசிய அ்ளவி்லோன நிர்வோ்க சீரதிருத்தை 
பணி்கர்ளயும் ச்சய்கி்றது.

தைங்கமு்லோம் முரன ்சநரதை 
எனபது அைசு பத்திைங்கள எனவும் 
அறியபபடுகி்றது. இது அைசு மற்றும் பகுதி 
அைசு பத்திைங்களுக்்கோன ்சநரதை ஆகும். 

இச்சநரதையில் ்வரத்தை்கம் ச்சய்யபபடும் பத்திைங்களின 
ஒரு முக்கியமோன சி்றபபியல்பு எனனச்வன்றோல் 
அ ர ்வ ்க ள  ம தி ப பி ல்  நி ர ்ல த் தை ன ர ம 
ச்கோணட்வர்க்ளோ்கவும் மற்றும் ்வஙகி்க்ளோல் அதி்கம் 
பதைடபபடுபர்வ்க்ளோ்கவும் உள்ளன.
• முதைலீடு்கள மீது உத்தைை்வோதை ்வருமோனம்
• பத்திைங்களில் ஊ்க ்வோணிபம் இல்ர்ல
• நி று ்வ ன ம்  ்ச ோ ர ந தை  மு தை லீ ட் ட ோ ்ள ர ்க ள 

அ்வர்களின நிதியில் ஒரு பகுதிரய இவ்வர்க 
பத்திைங்களில் முதைலீடு ச்சய்ய ்சட்டத்தைோல் 
்கட்டோயபபடுத்தைபடுகி்றோர்கள.

• LIC, GIC, PFs மற்றும் ்வணி்க ்வஙகி்க்ளோல் 
ஆதிக்்கம் ச்சலுத்தைபபடுகி்றது.

• அதி்க அ்ளவு பரி்வரத்தைரன்கள ஒவச்வோரு 
பரி்வரத்தைரனயும் மோற்று்வதைற்்கோன பதைர்வரய 
உரு்வோக்குகி்றது.
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அந்நிய வசலைோவணி சந்்தை

அநநிய ச்ச்லோ்வணி ்சநரதை அநநிய ச்ச்லோ்வணி 
்வரத்தை்கத்திற்கு உதைவி புரிகி்றது. இது உ்லகிப்லபய 
மி்கபசபரிய மற்றும் அதி்க நீரரமத் தைனரம ச்கோணட 
ஒரு ்சநரதை ்சைோ்சரியோ்க ஒரு நோளில் 5 டிரில்லியன 
டோ்லர்களுக்கு பமல் ்வரத்தை்கம் பமற்ச்கோள்ளபபடுகி்றது. 
அரனத்து நோடு்களின நோையங்கர்ளயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது மற்றும் எநதை ஒரு தைனிநபர, நிறுமம் 
அல்்லது நோடு இதில் பஙப்கற்்க முடியும்.

்பணைக சந்்தை
்வழங்கபபடும் பு்ற ச்கோளமுதைல்்கர்ள அதி்கபபடியோ்க 

்கடநது ச்சல்லும் நிதி பரி்வரத்தைரன்கள ச்கோணட 50 
முக்கிய பணட்க ்சநரதை்களுக்கு இரடபய முதைல்நிர்ல 
சபோருட்்கர்ள ்வரத்தை்கம் ச்சய்்வரதை பணட்க ்சநரதை 
பம்லோணரம ச்சய்கி்றது. பணடங்கள சபோது்வோ்க 
இைணடு துரை பிரிவு்க்ளோ்க ்வர்கபபடுத்தைபபட்டுள்ளது.

கடிை ்பணைக சந்்தை
்கடின சபோருட்்கள எனபர்வ சபோது்வோ்க பதைோணடி 

எடுக்்கபபடும் மூ்லபசபோருட்்கள. உதைோைைம்: தைங்கம், 
எணசைய், ைபபர, இரும்பு மற்றும் தைோது.

வைன்்பணைக சந்்தை
சமன பணட்கம் எனபது சபோது்வோ்க வி்வ்சோயம் 

்சோரநதை முதைல் நிர்லப சபோருட்்கள ஆகும். உதைோைைம்: 
ப்கோதுரம, பருத்தி, ்சரக்்கரை மற்றும் கு்ளம்பி/்கோபி
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வருவிக்கப்பட்ை சந்்தை
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.

்பயிற்சி

I. சரியோை வி்ை்யத கதைர்ந்வதைடு:
1. மூ்லதைன ்சநரதை -------ஐ ்வழஙகு்வதில்ர்ல

 அ) குறுகிய ்கோ்ல நிதி ஆ) ்கடனுறுதி பத்திைங்கள
இ) ்சமநிர்ல நிதி ஈ) நீணட ்கோ்ல நிதி

2. NSEI பதைோற்றுவிக்்கபபட்ட ஆணடு
அ) 1990 ஆ) 1992
இ) 1998 ஈ) 1997

3.  முதைல் நிர்லச ்சநரதை எனபது ஈடு்கர்ள -------
முர்ற வியோபோைம் ச்சய்யும் ஒரு ்சநரதை ஆகும்.
அ) முதைன முர்ற ஆ) இைணடோம் முர்ற
இ) மூன்றோம் முர்ற ஈ) ப்லமுர்ற

4.  மூ்லதைனச ்சநரதையின பஙப்கற்போ்ளர---------
ஆ்வர.
அ) தைனிநபர 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

வி்ைகள் :
1 அ 2 ஆ 3 அ 4 ஈ 5 ஈ

II. குறு விைோக்கள்:
1. மூ்லதைனச ்சநரதை என்றோல் எனன?
2. OTCEI – சிறு குறிபபு ்வரை்க.
3. பைஸபை நிதி என்றோல் எனன?
4. மூ்லதைனச ்சநரதையின பஙப்கற்போ்ளர்கள யோர?
5. மூ்லதைனச ்சநரதையில் விர்ல எவ்வோறு நிரையம்

ச்சய்யபபடுகி்றது?

III. சிறு விைோக்கள்:
1.  மூ்லதைனச ்சநரதையின பல்ப்வறு ்வர்க்கள எனன?

வி்ளக்கு்க.
2.  மூ்லதைனச ்சநரதையின ஏபதைனும் இைணடு பணி்கர்ள

வி்ளக்கு்க.
3.  பதைசிய தீர்வ்க மற்றும் ்க்ளஆசிய அரமபபு – சிறு

குறிபபு ்வரை்க.
4. இநதிய மூ்லதைனச ்சநரதையின பதைோற்்றம் மற்றும்

்வ்ளரசசிரய வி்வரி.
5. ஏட்டுக்்கடன மற்றும் துணி்கை முதைல் ்வழஙகு

நிறுமங்கர்ள பற்றி வி்ளக்கு்க.

IV. வ்பருவிைோக்கள்:
1.  மூ்லதைனச ்சநரதையின சி்றபபியல் பு்கர்ள வி்வோதிக்்க.
2.  நிதிச ்சநரதையின பல்ப்வறு ்வர்க்கர்ள வி்வரிக்்க.
3.  மூ்லதைனச ்சநரதையின பல்ப்வறு பணி்கர்ள

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

சி்றபஈனும் ச்சல்்வமும் ஈனும் அ்றத்தினூஉஙகு
ஆக்்கம் எ்வபனோ உயிரக்கு.

-கு்றள 31
வ்போருள் :

்ப்ணச் சந்்தை6
அததியோயம

நிதிச் சந்்தை -Iஅலைகு
2

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  மு்ை 

்பததிரஙகள் சந்்தை.

கற்ைல கநோக்கஙகள்
இந்தை அததியோயத்தைக் கற்ைபின், ைோ்ணவர்களோல
 ■ ்ப்ணச் சந்்தை ்பற்றி புரிந்து வகோள்ள இயலும.
 ■ மூலைதைை  சந்்தை  ைற்றும  ்ப்ணம  சந்்தை 

இ்ைகய உள்ள கவறு்போடுக்ளப புரிந்து 
வகோள்ள இயலும.

 ■ ்ப்ணச் சந்்தை ஆவ்ணஙக்ள ்பற்றி புரிந்து 
வகோள்ள இயலும.

்ப்ணச் சந்்தை
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.

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.

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
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கநோக்கஙகள் Objectives
ஒரு நனகு ்வ்ளரநதை பைச ்சநரதை கீழக்்கணட 

பநோக்்கங்கர்ளக் ச்கோணடு ப்சர்வ புரிகி்றது.

1. குறுகிய ்கோ்ல உபரி மற்றும் பற்்றோக்குர்றரயத் 
தீரத்து ஒரு ்சமநிர்ல முர்றரய ்வழஙகுதைல்.

2. மத்திய ்வஙகியின தைர்லயீடோனது நிறு்வனத்தின 
பைபபுழக்்கத்ரதை போதிக்கும் ரமய புளளிரய 
்வழஙகுதைல்.

3. குறுகிய ்கோ்ல பைத்ரதை பயனபடுத்தும் 
பயனோ்ளர்களுக்கு  அ்வர்களின பதைர்வ்கர்ள 
நிர்றப்வற்்ற நியோயமோன விர்லயில் உரிய 
பயனபோட்ரட ்வழஙகுதைல்

6.02  சிைபபியலபுகள் Characteristics 
1. குறுகிய கோலை நிதிகள் Short-term Funds

குறுகிய ்கோ்ல நிதி்கள அல்்லது பைத்திற்கு நி்கைோன 
நிதி ச்சோத்துக்்களுக்்கோன முற்றிலுமோன ஒரு ்சநரதை 
இது்வோகும். 

2. முதிர்வு கோலைம Maturity Period
இச்சநரதையில் ஒரு ்வருடத்திற்கு குர்ற்வோன 

முதிரவு ்கோ்லம் ச்கோணட நிதி ச்சோத்துக்்கர்ள மட்டுபம 
பயனபடுத்தைபபடுகி்றது.

3. ்ப்ணைோக ைோற்றுவது Conversion of cash
உடனடியோ்க பைமோ்க மோற்றியரமக்்கக்கூடிய நிதிச 

ச்சோத்துக்்கர்ள மட்டுபம இச்சநரதையில் இழபபு இல்்லோமல் 
குர்றநதைபட்்ச பரி்வரத்தைரன ச்ச்லவில் பரிமோற்்றம் 
ச்சய்யபபடுகி்றது.

4. மு்ையோை இைமில்லை No Formal place
சபோது்வோ்க பரி்வரத்தைரன்கள சதைோர்லபபசி அதைோ்வது 

்வோய்சமோழி சதைோடரபு மூ்லமோ்க நரடசபறுகின்றன. 
்சம்பநதைபபட்ட ஆ்வைங்கள மற்றும் எழுதைபபட்ட 
தை்க்வல்சதைோடரபு்கள பினனர பரிமோறிக்ச்கோள்ள்லோம். 
மூ்லதைனச ்சநரதையில்உள்ளது பபோல் பஙகுச்சநரதையில் 
ஒரு முர்றயோன இடமில்ர்ல.

5. து்்ண சந்்தைகள் Sub-markets
இது ஒரு ஒற்ர்றத் தைனரமயுள்ள ்சநரதை அல்்ல. 

இது தைனித்தைனி சி்றபபுரடய ப்ல துரைச்சநரதை்களின 
சதைோகுபபோகும். எ.்கோ: அரழபபு பைச்சநரதை, ஏற்புச்சநரதை 
மற்றும் மோற்றுமுர்ற ஆ்வை ்சநரதை்கள.

6. சந்்தையின் ்பஙகு Role of Market
மத்திய ்வஙகி, ்வணி்க ்வஙகி்கள, ்வஙகி்கள அல்்லோதை 

நிதி நிறு்வனங்கள, தைளளுபடிய்கம் மற்றும் ஏற்ப்கங்கள, 

பைச ்சநரதையின கூறு்க்ளோகும். ்வணி்க ்வஙகி்கள 
சபோது்வோ்க பஙகுச ்சநரதையில் பம்லோதிக்்க இடத்திரனக் 
ச்கோணடுள்ளது.

7.  மிகவும ஒழுஙக்ைக்கப்பட்ை வஙகி மு்ை 
(Highly  Organized Banking System)
்வணி்க ்வஙகி்கள பைச்சநரதை்களின முழு நைம்பு 

ரமயமோ்க இருக்கின்றன. குறுகிய ்கோ்ல நிதி்கர்ள 
்வழஙகுகின்ற முதைனரம அளிபபோ்ளைோ்கவும் ்வணி்க 
்வஙகி்கள உள்ளன. பைச்சநரதையின பல்ப்வறு 
பிரிவு்களுக்கும் மத்திய ்வஙகிக்கும் உள்ள இரைபபோ்க 
்வணி்க ்வஙகி்கள ச்சயல்படுகின்றன.

8.  இரணைோம நி்லை சந்்தையின் கதை்வ 
(Existence of Secondary Market)
இச்சநரதையில் பயனபடுத்தைபபடும் நிதிசச்சோத்து 

ஆ்வைங்களுக்கு ஒரு சி்றபபோன இைணடோம் நிர்ல 
்சநரதை பதைர்வபபடுகி்றது.

9.  நிதித கதை்வ ைற்றும வழஙகல 
(Demand and supply of Funds)
குறுகிய ்கோ்ல நிதிக்்கோன பதைர்வ மற்றும் அளிபபும் 

அதி்கமோ்க இருக்்க ப்வணடும். உளநோட்டு மற்றும் 
ச்வளிநோட்டு ்வரத்தை்கத்தில் சபரும்ளவில் குறுகிய ்கோ்ல 
நிதி ஆ்வைங்கள பயனபடுத்தைபபடுகின்றன.

10.  வைோததை விற்்ப்ைச் சந்்தை (Wholesale market)
இது ஒரு சமோத்தை விற்பரனச ்சநரதையோகும். 

இச்சநரதையில் அதி்க்ளவில் ்வரத்தை்கம் ச்சய்யபபடும் 
நிதிசச்சோத்துக்்களின மதிபபு அதி்க்ளவில் இருக்கும்.

11. வநகிழ்வுத தைன்்ை (Flexibility)
இச்சநரதை குறித்தை ஒழுஙகுமுர்ற ்கட்டரமபபில் 

அதி்க அ்ளவு சநகிழவுத் தைனரம இருபபதைோல், நிர்லயோன 
முயற்சி புதிய ஆ்வைங்கர்ள அறிமு்கபபடுத்து்வதில் 
ச்சய்யபபடுகி்றது.

12.  ் ைய வஙகியின் முன்னி்லை 
Presence of a Central Bank
ரமய ்வஙகி சைோக்்க இருபபு விகிதைம் ர்வத்துக் 

ச்கோணடு ஆ்வைங்கர்ள தைளளுபடி ச்சய்்வதைன மூ்லம் 
பதைர்வயோன நிதி ்வ்சதி்கர்ள ஏற்படுத்தி தைருகின்றன. 
இது ஒரு தி்றநதை ்சநரதையோ்க இருநதைபபோதிலும் மநதை 
நிர்ல ்சநரதையில் உள்ள உபரியோன சைோக்்க இருபரப 
சபற்று விருவிருபபோன ்சநரதை ்கோ்லத்தில் கூடுதை்லோன 
நிதிரய அளிக்கி்றது..
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6.03   ்ப்ணச் சந்்தை ைற்றும மூலைதைைச்சந்்தைக்கி்ைகய உள்ள கவறு்போடுகள்
பைச ்சநரதைக்கும் முதைலீட்டு ்சநரதைக்கும் இரடயி்லோன ப்வறுபோடு்கள பின்வரும் அட்ட்வரையில் சுருக்்கமோ்க 

குறிபபிடபபட்டுள்ளது.

வரி்ச எண தைன்்ைகள் ்ப்ணச்சந்்தை மூலைதைைச்சந்்தை

1
நிதியின ்கோ்லம்

இச்சநரதை ஒரு ்வருட 
்கோ்லத்திற்கும் மி்கோமல் 
நடக்கும் குறுகிய்கோ்ல 
நிதி்களுக்்கோன ்சநரதையோகும்.

இச்சநரதை ஒரு ்வருட ்கோ்லத்திற்கும் 
பம்லோன நீணட ்கோ்ல நிதி்களுக்்கோன 
்சநரதையோகும்.

2

நிதி ்வழங்கல்

சதைோழில் ்வணி்கத்தின 
ந ர ட மு ர ்ற 
ச ்ச ய ல் ப ோ டு ்க ளு க் கு ரி ய 
மூ்லதைனத் பதைர்வ்களுக்்கோன 
மற்றும் அைசின குறுகிய ்கோ்ல  
பதைர்வ்களுக்்கோன நிதிரய  
இச்சநரதை அளிக்கி்றது.

சதைோழில் மற்றும் ்வணி்கத்தின 
நிர்ல முதைல் பதைர்வ்களுக்்கோன 
மற்றும் அைசின நீணட ்கோ்லத் 
பதைர்வ்களுக்்கோன நிதிரய 
இச்சநரதை அளிக்கி்றது.

3
்வணி்க ஆ்வைங்கள

்வணி்க இைசீது்கள பபோன்ற 
ஆ ்வ ை ங ்க ளு ட ன 
சதைோடரபுரடயது. (மோற்றுமுர்ற 
ஆ்வைங்கள, ்கருவூ்லசசீட்டு, 
்வணி்கத் தைோள பபோன்றர்வ)

ப ங கு ்க ள ,  ்க ட னீ ட் டு ப 
பத்திைங்கள,  அைசு பத்திைங்கள  
ப ப ோ ன ்ற  ஆ ்வ ை ங ்க ளு ட ன 
சதைோடரபுரடயது.

4

பை மதிபபு

பைச ்சநரதையில் ஒவச்வோரு 
நிதி ஆ்வைமும் சபரிய 
மதிபபி்லனர்வ. ஒரு ்கருவூ்ல 
சீட்டின மதிபபு குர்றநதைபட்்சம் 1 
இ்லட்்சம் ஆகும். ஒரு ர்வபபுத் 
சதைோர்க அல்்லது ்வணி்கத் 
தைோளின மதிபபு குர்றநதை பட்்சம் 
25 இ்லட்்சம் ஆகும் 

மூ்லதைனச ்சநரதையில் ர்கயோ்ளபபடும் 
ஒவச்வோரு ஆ்வைமும் சிறிய 
மதிபபி்லோனர்வ. ஒவச்வோரு பஙகின 
மதிபபு ரூபோய் 10 ஆகும். ஒவச்வோரு 
்கடனீட்டு பத்திைத்தின மதிபபு ரூபோய் 
100 ஆகும்.

5
சபரிய நிறு்வனங்களின 

பஙகு

ரமய ்வஙகியும் ்வணி்க 
்வ ங கி ்க ளு ம்  ப ை ச 
்சநரதையில் சபரும் பங்கோற்றும் 
நிறு்வனங்க்ளோகும்

பமம்போட்டு ்வஙகி்களும், ்கோபபீட்டு 
நி று ்வ ன ங ்க ளு ம்  மூ ்ல தை ன ச 
்சநரதையில் முக்கிய பங்கோற்றுகின்றன.

6 ஆ்வைங்கள 
கிரடக்கும் இடம்

பைச ்சநரதை ஆ்வைங்கள 
சபோது்வோ்க இைணடோம் நிர்லச 
்சநரதையில் இடம் சப்றோது

மூ்லதைனச ்சநரதை ஆ்வைங்கள 
சபோது்வோ்க இைணடோம் நிர்லச 
்சநரதையில் இடம் சபறும்

7
உட்பிரிவு

பைச ்சநரதையில் அத்தைர்கய 
உட்பிரிவு ஏதுமில்ர்ல. 

மூ்லதைனச ்சநரதையில் முதைல் நிர்லச 
்சநரதை மற்றும் இைணடோம் நிர்லச 
்சநரதை என இைணடு உட்பிரிவு்கள 
உள்ளது

8
பரி்வரத்தைரன 

நரடசபறும் இடம்

ப ரி ்வ ர த் தை ர ன ்க ள 
ச ப ரு ம் ப ோ லு ம் 
சதைோர்லபபசி ்வழியோ்கப்வ 
நரடசபறுகின்றன. இதைற்கு 
முர்றயோன இடம் ஏதுமில்ர்ல.

பரி்வரத்தைரன்கள ஒரு முர்றயோன 
இ ட த் தி ல்  இ ட ம்  ச ப று கி ன ்ற ன . 
உதைோைைம்: பஙகு பரிமோற்்ற்கம்.
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9

பஙப்கற்போ்ளர்கள

்வணி்க நட்வடிக்ர்க்கள 
இரடத்தைை்கர்கள இனறி 
பமற்ச்கோள்ளபபடுகின்றன. 
அதைோ்வது ்வஙகியோ்ளர்கள, 
இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி மற்றும் 
அைசு.

்வணி்க நட்வடிக்ர்க்கள 
அஙகீ்கரிக்்கபபட்ட மு்க்வர்கள மூ்லபம 
பமற்ச்கோள்ளபபடுகின்றன.  அதைோ்வது 
இரடத்தைை்கர்கள, முதைலீட்டோ்ளர்கள, 
்வணி்க ்வஙகியர்கள, 
ஒபபுறுதியோ்ளர்கள மற்றும் ்வணி்க 
்வஙகி்கள.

 10

ஒபபநதைத்தில் ஈடுபடும்  
ஆ்வைங்களின 
எணணிக்ர்க

1) ்வஙகி்களுக்கிரடயி்லோன 
அரழபபு பைம்
2) 14 நோட்்கள ்வரையி்லோன 
அறிவிபபு பைம்
3) மூனறு மோதைங்கள 
்வரையி்லோன குறுகிய ்கோ்ல 
ர்வபபு்கள
4)  91 நோட்்கள ்கருவூ்லசசீட்டு
5) 182 நோட்்கள ்கருவூ்லசசீட்டு
6) ்வணி்கத் தைோள்கள 
பபோன்ற ஆ்வைங்கள 
பைச ்சநரதையில் ்வரத்தை்கம் 
ச்சய்யபபடுகின்றன.

பஙகு்கள மற்றும் ்கடனீட்டு பத்திைங்கள 
பபோன்ற சி்ல ஆ்வைங்கள மட்டும்   
மூ்லதைனச ்சநரதையில் ்வரத்தை்கம் 
ச்சய்யபபடுகின்றன.

11
நிதி ப்கோரிக்ர்க்கள

நிதி ப்கோரிக்ர்க்கள, 
ச்சோத்துக்்கள மற்றும் 
பத்திைங்கள பைச ்சநரதை 
்வ ர த் தை ்க த் தி ல் 
ஈடுபடுத்தைபபடுகின்றன.

்கடன பத்திைங்களும் பஙகு்களும் 
மூ்லதைனச ்சநரதை ்வரத்தை்கத்தில் 
ஈடுபடுத்தைபபடுகின்றன.

12
இடர அ்ளவு

்கடன  மற்றும் ்சநரதை ஆபத்து 
குர்றநதை்ளவு உள்ளது.
நீரரமத்தைனரம  ச்கோணடது

்கடன மற்றும் ்சநரதை ஆபத்து 
அதி்க்ளவு உள்ளது.

13
நீரரமத்தைனரம

பைச ்சநரதையில் விர்ல 
மதிபபு குறித்தை ச்வளிபபரடத் 
தைனரம ஏதுமில்ர்ல.

மூ்லதைனச ்சநரதை குர்றநதை்ளவு 
நீரரமத்தைனரம ச்கோணடது.

14
விர்ல மதிபபு சதைரிநது 

ச்கோளளுதைல்

பைச ்சநரதையில் விர்ல 
மதிபபு குறித்தை ச்வளிபபரடத் 
தைனரம ஏதுமில்ர்ல.

மூ்லதைனச ்சநரதையில் விர்ல மதிபபு 
குறித்தை ச்வளிபபரடத்தைனரம 
உள்ளது

15 ஒழுஙகுபடுத்தும் 
அரமபபு

ரமய ்வஙகி பைச்சநரதைரய 
்கட்டுபபடுத்துகி்றது

மரய ்வஙகி தைவிை ச்சபி பபோன்ற 
தைனித்தை ஒழுஙகுபடுத்தும் அரமபபு்கள 
்கட்டுபபடுத்துகி்றது.

16 ஒபபுறுதியளித்தைல் ஒபபுறுதி அளித்தைல் முதைனரமப 
பணி அல்்ல.

ஒபபுறுதி அளித்தைல் முதைனரமபபணி 
ஆகும்.

17
ஆதிக்்க நிறு்வனங்கள

்வணி்க ்வஙகி்கள ஆதிக்்கம் 
ச்சலுத்தும் நிறு்வனங்க்ளோகும்,

்வஙகி அல்்லோதை நிதி 
நிறு்வனங்கள   மற்றும் தைனிசசி்றபபு 
நிதி  நிறு்வனங்கள ஆதிக்்கம் 
ச்சலுத்தும் நிறு்வனங்க்ளோகும்.
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6.04  ்ப்ணச் சந்்தையில ்பஙககற்்போளர்கள் : 
PARTICIPANTS OF MONEY MARKET

பைச ்சநரதையின நரடமுர்றயில் ப்ல 
பஙப்கற்போ்ளர்கள உள்ளனர.  பஙப்கற்போ்ளர்கள 
இச்சநரதையின ஆ்வைங்க்ளோன ்கருவூ்ல 
இைசீது்கள, ்வணி்க இைசீது்கள, ்வணி்கத் தைோள்கள 
பபோன்ற  ஆ்வைங்கர்ளக் ர்கயோளுகின்றனர.

1. பல்ப்வறு நோடு்களின அை்சோங்கங்கள
2. பல்ப்வறு நோடு்களின ரமய ்வஙகி்கள
3. தைனியோர மற்றும் சபோதுத்துர்ற ்வஙகி்கள
4. பைஸபை நிதி நிறு்வனங்கள
5. ்கோபபீட்டு நிறு்வனங்கள
6. ்வஙகி அல்்லோதை நிதி நிறு்வனங்கள
7. இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி மற்றும் போைதை ஸபடட் ்வஙகி
8. ்வணி்க ்வஙகி்கள
9. மோநி்ல அைசு்கள  
10. சபோதுமக்்கள

6.05  ்ப்ணச் சந்்தை ஆவ்ணஙகள் 
MONEY MARKET INSTRUMENTS 

பைச ்சநரதையில் பல்ப்வறு விதைமோன நிதி 
ஆ்வைங்கள கிரடக்கின்றன.  இநதியோவில் 1986  
்வரை சி்ல ஆ்வைங்கள மட்டுபம கிரடத்தைன. அர்வ 
பின்வருமோறு:

1.  ்கருவூ்ல ்சநரதையில் கிரடக்கும் ்கருவூ்ல சீட்டு்கள.
2.  அரழபபு ்கடன ்சநரதையில் கிரடக்கும் 

குறுகிய்கோ்ல அறிவிபபு மற்றும் அரழபபு பைம்.
3.  இைசீது ்சநரதையில் கிரடக்கும் ்வணி்க  இைசீதுள 

மற்றும்  உறுதிசமோழி பத்திைங்கள.
தைற்சபோழுது பமற்குறிபபிட்டர்வ்களுடன 

கூடுதை்லோ்க பின்வரும் ஆ்வைங்கள 
கிரடக்்கபசபறுகின்றன.

i. ்வணி்கத் தைோள்கள (Commercial Papers)
ii.  ர்வபபு இைசீது்கள (Certificate of Deposits)
iii. ்வஙகி்களுக்கு இரடயி்லோன பஙப்கற்பு 
்சோனறிதைழ்கள (Inter-Bank Participation 
Certificates)
iv. (சைபபபோ - Repo) மீள ்வோங்கல் வீதை 
ஆ்வைங்கள 

இநதை ஆ்வைங்களின சி்றபபு்கள பற்றி இநதை 
அத்தியோயத்தில் சுருக்்கமோ்கப போரக்்க்லோம். 

கருவூலை ரசீது சந்்தை TREASURY BILL MARKET
்கருவூ்ல ைசீது்கர்ள ்வோஙகும் மற்றும் விற்கும் 

்சநரதைக்கு ்கருவூ்ல ைசீது ்சநரதை எனறு சபயர.

6.05.01  கருவூலை இரசீதுகள் TREASURY BILLS
 அை்சோங்கத்தைோல் ச்வளியிடபபட்ட ்கருவூ்ல இைசீது்கள 

தைற்பபோது மி்கவும் பிைப்லமோ்க உள்ள ்வணி்க மற்றும்  
அதி்க்ளவு நீரரமத்தைனரம ச்கோணட ஆ்வைங்க்ளோகும். 
்கருவூ்ல இைசீது்கள எனபது குறிபபிட்ட ்கோ்லக்ச்கடுவுடன 
கூடிய ்கடன உறுதி பத்திைமோகும். அை்சோங்கம் ்கருவூ்ல 
இைசீதின சதைோர்கரய அதைன தை்வரை ்கோ்லத்திற்குள 
திருபபி ச்சலுத்தைபபட்டு விடும் என்ற உறுதிசமோழிரய 
அளிக்கி்றது. அதைன ்கோ்லம் ஒரு ்வருடத்திற்கு பமல் 
இருக்்கோது. 

வ்போதுவோை இயலபுகள் GENERAL FEATURES
்கருவூ்ல இைசீது பின்வரும் சபோது்வோன இயல்பு்கர்ள 

உரடயது.  அர்வ பின்வருமோறு

1. ச்வளியிடுப்வர
2.  நிதி இைசீது
3.  நீரரமத் தைனரம
4.  முக்கிய ஆதைோைம்
5. பை பம்லோணரம

கருவூலை இரசீதுகளின் வ்ககள் 
TYPES OF TREASURY BILLS

மத்திய அைசு தைனது குறுகிய்கோ்ல நிதித் 
பதைர்வ்கர்ள நிர்றப்வற்்ற சபோது மக்்களுக்கும் 
மற்்ற பி்ற நிதி நிறு்வனங்களுக்கும் ்கருவூ்ல 
இைசீது்கர்ள ச்வளியிடுகி்றது. இநதை இைசீது்கள எவவிதை 
நிபநதைரனயுமினறி எநதை பநைத்திலும்  எளிரமயோ்க 
்வோங்கவும் விற்்கவும் கூடிய ்வர்கயில் 
கிரடக்்கபசபறுகின்றன. பமலும் இர்வ இைணடோம் 
நிர்ல  ்சநரதையிலும் ்வரத்தை்கம் ச்சய்யபபடுகின்றன.

்கோ்ல ்வரையர்ற அடிபபரடயில்  இநதை  இைசீது்கள 
மூனறு ்வர்க்க்ளோ்க பிரிக்்கபபடுகின்றன. அர்வ 
பின்வருமோறு.

1. 91 நோட்்கள ்கருவூ்ல இைசீது்கள
2. 182 நோட்்கள ்கருவூ்ல இைசீது்கள
3. 364 நோட்்கள ்கருவூ்ல இைசீது்கள
91 நோட்்கள ்கருவூ்ல ைசீது்கள ஒரு நிர்லயோன 

4 ்சதைவீதை தைளளுபடி விகிதைத்தில் ஏ்லத்தின மூ்லம் 
ச்வளியிடபபடுகின்றன. இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி 91 நோட்்கள 
மற்றும் 182 நோட்்கள ்கருவூ்ல இைசீது்கர்ள ஒரு ்வோைம் 
முழு்வதும் ்வடி்கட்டும் அடிபபரடயில் ச்வளியிடபபடுகி்றது. 
364 நோட்்கள ்கருவூ்ல இைசீது்கள எவவிதை நிர்லயோன 
விகிதைமும் ச்கோணடு ச்சயல்படு்வதில்ர்ல. இநதை தைளளுபடி 
விகிதைம் அதி்கோை அரமபபின இர்சவிரன சபற்று 
பஙப்கற்போ்ளர்களுக்கு ஏ்லத்தில் சதைரிவிக்்கபபடுகி்றது. 
இத்தைர்கய விகிதைத்ரதைபய தைளளுபடி விகிதைம் எனறு 
குறிபபிடபபடுகி்றது. 
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6.05.02  ் வபபுச் சோன்றிதைழ் 
CERTIFICATE OF DEPOSITS

ர்வபபுச்சோனறிதைழ மோதிரி
ர்வபபு ்சோனறிதைழ ்வஙகி்கள மற்றும் நிதி 

நிறு்வனங்க்ளோல் ்வழங்கபபடும் குறுகிய ்கோ்ல ர்வபபு 
ஆ்வைங்க்ளோகும். இ்வற்ர்ற ்வஙகி்களும்  நிதி 
நிறு்வனங்களும் தைங்க்ளது நிதி ஆதைோைங்கர்ள 
உயரத்திக் ச்கோள்வதைற்்கோ்க ச்வளியிடுகின்றன. 
ர்வபபுச ்சோனறிதைழ ்கடன உறுதிப பத்திை ்வடி்வத்தில் 
பயனபோட்டில் ்வழங்கபபடுகி்றது. இர்வ எளிதில் மோற்்றக் 
கூடிய இயல்புரடயதைோ்கவும் விரை்வோ்க ்சநரதைபபடுத்தைக் 
கூடியதைோ்கவும் உரடய, குறிபபிட்ட மு்கமதிபபு மற்றும் 
முதிரவுத் சதைோர்க ஆகிய்வற்ர்றக் ச்கோணடிருக்கும். 
இநதை ர்வபபுச ்சோனறிதைழ்கள ஒரு நபரிடம் இருநது 
மற்ச்றோரு நபருக்கு மோற்்றக்கூடிய தைனரமயுரடயது. 
மோற்்றக்கூடிய தைனரம உரடயதைோல் இது மோற்றுமுர்ற 
ஆ்வை ர்வபபுச ்சோனறிதைழ எனறும் அரழக்்கபபடுகி்றது

வவளியீட்ைோளர்கள் ISSUERS
்வணி்க ்வஙகி்கள, நிதி நிறு்வனங்கள பபோன்றர்வ 

ர்வபபுச ்சோனறிதைழ ச்வளியிடும் ச்வளியீட்டோ்ளர்கள 
ஆ்வோர்கள.

சந்தைோதைோரர்கள் SUBSCRIBERS
ர்வபபுச ்சோனறிதைழ ்சநதைோ தைனிநபர்கள, ்கழ்கங்கள, 

அ்றக்்கட்டர்ள்கள, ்சங்கங்கள மற்றும் ச்வளிநோட்டு ்வோழ 
இநதியர்கள மூ்லம் ்சநதைோ கிரடக்்கப சபறுகி்றது. இது 
ஒரு ்கோ்ல ர்வபபுக்்கோன உரிரம ஆ்வைமோகும். இது 
ஒரு ச்கோைரப்வர ்சோனறிதைழ மற்றும்  ்சநரதையில் 
மோற்றிக்ச்கோளளும் தைனரம உரடய ஆ்வைமோகும்.

்வபபுச் சோன்றிதைழின் இயலபுகள் FEATURES OF 
CERTIFICATE OF DEPOSIT
1. ்கோ்ல ர்வபபுக்்கோன உரிரம ஆ்வைம் ஆகும்.
2. பிரையமற்்ற மோற்றுமுர்ற ஆ்வைங்கள ஆகும்.
3.  பமல் எழுதுதைல் மூ்லம்எளிதில் மோற்றி ்வழஙகும் 

தைனரம உரடயது.
4. மு்கமதிபபிலிருநது  ்வட்டத்தில் ச்வளியிடுதைல்.
5.  ்சலுர்க நோட்்கள இல்்லோமல் குறிபபிட்ட பதைதியில் 

திரும்பச ச்சலுத்தைக் கூடியது.

6.05.03  வணிக இரசீதுகள் 
COMMERCIAL BILLS

மோற்றுமுர்ற ஆ்வைம் எனபது குறுகிய்கோ்ல 
பதைர்வ்களுக்்கோ்க பைத்ரதை திைட்ட ஒரு ்வணி்க 
அரமபபின மூ்லம் ச்வளியிடபபடு்வதைோகும். இநதை 
இைசீது்கள 30 நோட்்கள, 60 நோட்்கள மற்றும் 90 
நோட்்கள முதிரவு தைனரம ச்கோணடர்வ. சபோருட்்களின 
விற்பரனயோ்ளர்கள மூ்லம் சபோருட்்கர்ள ்வோஙகுப்வர 
மீது எழுதி தையோரிக்்கபபடும் ஒரு ஆ்வைபம ்வணி்க 
இைசீது ஆகும். இநதை ்வணி்க   இைசீது சுய  நீரரம தைனரம 
இயல்பு, இரு நபர்களுக்கிரடயி்லோன  பரிமோற்்றம், 
நட்வடிக்ர்கயின ்சரியோன பதைதிரய சதைரிநது ச்கோளளும் 
தைனரம, நட்வடிக்ர்க குறித்தை ச்வளிபபரடத் தைனரம 
பபோன்ற நனரம்கர்ளக் ச்கோணடது

வணிக இரசீதின் ைோதிரி

வணிக ரசீதின் இயலபுகள் FEATURES  
்வணி்க இைசீதின முக்கிய இயல்பு்கள 

பின்வருமோறு:
1. ்வரை்வோ்ளர   (DRAWER)
2. ஏற்றுக்ச்கோளப்வர  (ACCEPTOR)
3. ச்சலுத்தைபசபறுநர  (PAYEE)
4. ்வட்டம் ச்சய்ப்வர  (DISCOUNTER)
5. பமல் எழுதுப்வர (ENDORSER)
6. மதிபபீடு  (ASSESSMENT)
7. முதிரவு  (MATURITY)
8. ்கடன தைை மதிபபீடு   (CREDIT RATING)

வணிக இரசீதின் வ்ககள் TYPES OF 
COMMERCIAL BILLS 
அ.  கதை்வ ைற்றும ்பயன்்போட்டு இரசீதுகள் DEMAND AND 

USANCE BILLS
பதைர்வ இைசீது எனபது பைம் ச்சலுத்து்வதைற்்கோன 

பதைதி எதுவும் குறிபபிடபபடோதை இைசீது ஆகும். எனப்வ 
பதைர்வ இைசீது எனபது அநதை இைசீரதை ர்வத்திருபப்வர 
தைனக்கு எபசபோழுது பைம் பதைர்வபபடுகி்றபதைோ அபபபோது 
அநதை இைசீதுக்கு பைம் சபற்றுக் ச்கோள்ள்லோம். 
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ஆ.  தூய்ை  இரசீதுகள்  ைற்றும  ஆவ்ண  இரசீதுகள் 
CLEAN BILLS AND DOCUMENTARY BILLS
சபோருட்்களின உரிரம ஆ்வைம் மூ்லம் 

இரைக்்கபபட்ட இைசீது்கள ஆ்வை இைசீது்கள எனறு 
அரழக்்கபபடுகி்றது. எநதை ஒரு ஆ்வைமும் எழுதி 
இரைக்்கபபடோதை இைசீது்கள தூய்ரம இைசீது்கள ஆகும். 
எ.்கோ: சதைோடர்வணடி இைசீது மற்றும் ்சைக்குநகு இைசீது.

இ.  உள்நோடு  ைற்றும  அயலநோட்டு  இரசீதுகள்  INLAND 
BILLS AND FOREIGN BILLS
இநதியோவில் குடியிருக்கும் ஒரு நபருக்கு 

இநதியோவில் எழுதைபபட்ட மற்றும் ச்சலுத்தைப்வணடிய 
இைசீது்கள ஆகிய்வற்ர்ற உளநோட்டு இைசீது்கள எனறு 
அரழக்்கபபடுகின்றன. அயல்நோட்டு இைசீது்கள எனபது 
இநதியோவிற்கு ச்வளிபய எழுதைபபட்டு இநதியோவிப்லோ 
அல்்லது அயல்நோட்டிப்லோ ச்சலுத்தைபபடும் இைசீது்கர்ள 
அயல்நோட்டு இைசீது்கள எனறு அரழக்்கபபடுகின்றன.

ஈ. தைனிததுவைோை இரசீதுகள் INDIGENEOUS BILLS

தைனித்து்வமோன இைசீது்கள எனபது ்வரைதைல் மற்றும் 
ஏற்றுக் ச்கோள்ளல் உளளூர ்வழக்்கபபடி அல்்லது ்வரத்தை்கப 
பயனபோட்டின மூ்லம் நிர்வகிக்்கபபடு்வரதைக் குறிக்கி்றது.

உ.  இருபபிை  ைற்றும  வழஙகல  இரசீதுகள் 
ACCOMMODATION AND SUPPLY BILLS
இருபபிட மற்றும் ்வழங்கல் இைசீது்கள எனபது 

உணரமயோன வியோபோை நட்வடிக்ர்க்கள அல்்லோமல் 
உரு்வோக்்கபபடும் இைசீது்கர்ள இருபபிட மற்றும் 
்வழங்கல் இைசீது்கள எனறு அரழக்்கபபடுகின்றன. 

6.05.04  அரசு அலலைது தைஙக மு்ை 
்பததிரஙகள் சந்்தை 
GOVERNMENT OR GILT- 
EDGED SECURITIES MARKET

அைசு அல்்லது தைங்கமுரன பத்திைங்கர்ள ்வோங்கவும் 
விற்்கவும் கூடிய ஒரு ்சநரதைக்கு ‘அைசு பத்திைங்கள 
்சநரதை’ எனறு சபயர.

அரசு அலலைது தைஙக  மு்ை ்பததிரஙகள் 
GOVERNMENT OR GILT- EDGED SECURITIES

முதிரவு அரடநதை பத்திைங்கர்ள மீட்பதைற்்கோ்கவும், 
முதிர்வரடயோதை பத்திைங்களுக்கு திருபபிச ச்சலுத்தி 
மீட்பதைற்்கோ்கவும் மற்றும் சைோக்்க நிதி்களுக்்கோ்கவும் 
அதைோ்வது புதிய சைோக்்க ்வ்ளங்கர்ள உயரத்து்வதைற்்கோ்கவும் 
அைசுப பத்திைங்கள ச்வளியிடபபடுகின்றது.

அரசு தைஙக மு்ை ்பததிரஙகள்   ைோதிரி

அரசு அலலைது தைஙக மு்ை ்பததிரஙகளின் 
இயலபுகள் CHARACTERISTICS OF GOVERNMENT 
OR GILT- EDGED SECURITIES

இநதிய பைச ்சநரதையில் அைசு பத்திைங்கள முக்கிய 
பங்கோற்றுகின்றன. அைசு பத்திைங்களின இயல்பு்கர்ள 
விரி்வோ்க பின்வருமோறு போரக்்க்லோம். 

1. முக்ைகள் AGENCIES
மத்திய அைசு, மோநி்ல அைசு்கள, அை்சோங்க 

அரமபபுக்கு இரையோன அரமபபு்கள பபோன்ற 
அதைோ்வது உளளூர அைசு அரமபபு்கள உதைோைைமோ்க 
ந்கைோட்சி்கள, மோந்கைோட்சி்கள, துர்றமு்கங்கள பபோன்ற 
தைனனோட்சி அரமபபு்கள, மற்றும் பி்ற அரமபபு்கள 
பபோன்ற மு்க்வர்களின மூ்லம் அைசு பத்திைங்கள 
ச்வளியிடபபடுகின்றன.

2.  இந்திய ரிசர்வ் வஙகியின் சிைபபு ்பணி 
RBI SPECIAL ROLE
இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி அைசு பத்திைங்கள ்வோஙகுதைல் 

மற்றும் விற்பரன ச்சய்்வதில் முக்கிய பங்கோற்றுகி்றது. 
குறிபபோ்க பை பம்லோணரமயில் சி்றபபோ்க 
ச்சயல்படுகி்றது.

3.  ்பததிரஙகளின் இயலபு 
NATURE OF SECURITIES
அைசு பத்திைங்கள உத்தைை்வோதைமோ்க ்வட்டி ்வழஙகு்வதைோல் 

அதில் முதைலீடு ச்சய்்வது போது்கோபபோனதைோ்கவும் பமலும் 
அைப்ச முதைனரம சதைோர்கரய திரும்ப ச்சலுத்து்வதைோல் 
முற்றிலும் போது்கோபபு தைனரம ச்கோணடதைோ்கவும் இருக்கி்றது.

4. ்ப்ணப புழக்க வி்பரம LIQUIDITY PROFILE
தைங்க முரன பத்திைங்கள ப்ல ்வர்க நீரரம தைனரம 

ச்கோணடர்வ. அதைனபடி மத்திய அை்சோல் ்வழங்கபபட்ட 
பத்திைங்கள அதி்க நீரரம தைனரம ச்கோணடதைோல் அதைன 
பைபபுழக்்கமும் அதி்கமோ்க இருக்கும்.

5. வரிவிலைக்கு TAX REBATE
முதைலீட்டோ்ளர்களுக்கு பைநதை அ்ளவில் ்வரிவி்லக்கு 

அளிபபது இநதை அைசு பத்திைங்களின முக்கிய 
அம்்சமோ்க வி்ளஙகுகின்றது. இநதை பத்திைங்கள இநதை 
நனரமக்்கோ்கப்வ மி்கவும் பிைப்லமோனதைோ்க உள்ளது.

12th Commerce Tamil Unit 2.indd   42 28-03-2019   03:23:19



43

6. சந்்தை MARKET 
அைசு பத்திைங்களில் ஒவச்வோரு விற்பரன மற்றும் 

ச்கோளமுதைலுக்கு தைனித்தைனியோ்க பபசசு்வோரத்ரதை 
நடத்தைபபடுகி்றது, தைங்க முரன பத்திைங்கள ஒரு 
எதிசைதிர அல்்லது இரையோன ்சநரதையோகும். 
இநதியோவில் முதைனரம மற்றும் இைணடோம் நிர்ல 
்சநரதை ஆகிய இைணடு ்சநரதை்களிலும் அைசு பத்திைங்கள 
்சநரதைபபடுத்தைபபடுகி்றது.

7. ்படிவஙகள் FORMS
பஙகு ்சோனறிதைழ்கள, உறுதிசமோழி சீட்டு்கள மற்றும் 

ச்கோைரப்வர பத்திைங்கள பபோன்ற ்வடி்வங்களில் மத்திய 
அைசு மற்றும் மோநி்ல அைசு்கள ்வழஙகும் பத்திைங்கள 
இருக்கும்.

8. ்பஙககற்்போளர்கள் PARTICIPANTS 
அைசு பத்திை ்சநரதையில் அைசுத்துர்ற ர்வத்துள்ள 

்வ்ளங்கர்ளப பரிமோற்்றம் ச்சய்்வதில் ஒருஙகிரைநதை 
பஙப்கற்போ்ளர்க்ளோ்க மத்திய அைசு மற்றும் மோநி்ல அைசு்கள 
உள்ளன.

9. வர்ததைகம TRADING
அை்சோங்க பத்திைங்களுக்கு இைணடோம் நிர்ல 

்சநரதை, குறுகிய, சிறிய மற்றும் குர்ற்வோன ச்சயல்தி்றன 
ச்கோணடது என்றோலும் பஙகுச ்சநரதை்களில் அை்சோங்க 
பத்திைங்கர்ள விற்பரன ச்சய்்வதிலும் ்வோஙகு்வதிலும் 
்வஙகி்கள மற்றும் சபருநிறு்வனங்கள ஈடுபடுகின்றன.

10. வவளியீட்டு இயந்திரம ISSUE MECHANISM
இநதிய ரி்சரவ ்வஙகியின கீழுள்ள சபோது ்கடன 

அலு்வ்ல்கம் (PUBLIC DEBT OFFICE) அைசு பத்திைங்கர்ள 
ச்வளியிடுகி்றது.

11.  அரசு ்பததிர வவளியீடு வதைோைக்கம 
ISSUE OPENING
அைசு பத்திை ச்வளியீடு சதைோடஙகிடும் சி்ல நோட்்களுக்கு 

முனபப பத்திைங்களின தைனரம்கள பற்றி அறிவிபபு 
ச்வளியிடபபடுகி்றது.

12. சீர்்ை ்படுததுதைல GROOMING GRADUAL
இநதிய ரி்சரவ ்வஙகியோல் பஙகு பரி்வரத்தைரன்களின 

மூ ்ல ம்  மு தி ர ச சி  அ ர ட ந தை  ப த் தி ை ங ்க ர ்ள 
ர்கய்கபபடுத்துதைல் மற்றும் மீட்ரப எளிதைோக்கும் 
்வர்கயில் ச்சய்யும் நட்வடிக்ர்கக்கு ‘சீரரம படுத்துதைல்’ 
என அரழக்்கபபடுகி்றது. 

13. ைோற்ைம SWITCHING
ஒரு பத்திைத்ரதை ்வோஙகு்வதைற்்கோ்க மற்ச்றோரு 

பத்திைத்ரதை விற்பரன ச்சய்ய ச்கோணடு ச்சல்லும் 
நட்வடிக்ர்கயின ஒரு பகுதியோ்க இைணடோம் நிர்ல 
்சநரதையில் இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி பமற்ச்கோணட 
அதைன தி்றநதை ்சநரதை ச்சயல்போடு ‘மோறுதைல்’ எனறு 
அரழக்்கபபடுகி்றது. 

14.ஏலைம விடுதைல AUCTIONING
்வரத்தை்கர்கள ஒரு்வர ஒரு்வபைோடு பபோட்டியிடும் 

முர்றயில் பத்திைங்கர்ள அதி்கபட்்ச விர்லக்கு விற்்க 
பமற்ச்கோள்ளபபடும் ஒரு ்வரத்தை்க முர்றபய ‘ஏ்லம் 
விடுதைல்’ என அரழக்்கபபடுகின்றது.

இ்லணடன பைச்சநரதை உ்லகின 
பழரமயோன மி்கவும் ்வ்ளரநதை மற்றும் 
முனனணி பைச்சநரதை ஆகும். 

இ்லணடன பைச ்சநரதைக்கு அடுத்தைபடியோ்க 
இைணடோ்வது நனகு ்வ்ளரநதை பைச ்சநரதையோ்க  
நியூயோரக் பைச ்சநரதை உள்ளது.

 àƒèÀ‚°
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 சூழல ஆயவு

1.  திருமதி. ச்ச. சுமதி, ்வயது 58 எனப்வர 
அைசு பமல்நிர்லபபளளியில் ஆசிரிரயயோ்க 
பணியோற்றி ஓய்வு சபற்்ற்வர. அ்வருரடய 
ஒய்வு ்கோ்ல பைபப்லன்கர்ள முதைலீடு ச்சய்யும் 
்வழிமுர்ற்கர்ள கூறு்க.

2.  திருமதி.மோ.்கோயத்ரி, ்வயது 45 எனப்வர போைதை 
ஸபடட் ்வஙகியில் உதைவி பம்லோ்ளைோ்க பணியோற்றி 
்வருகி்றோர. அ்வருரடய ்வருமோனத்ரதை முதைலீடு 
ச்சய்ய ்வழிமுர்ற்கர்ள கூறு்க.

3.  ச்ச.செயநத் எனப்வர ்வயது 30 எல்,ஐ,சி யில் 
உதைவி பம்லோ்ளைோ்க பணிபுரிகி்றோர. அ்வருரடய 
முதைலீட்டு ்வழிமுர்ற்கர்ள வி்ளக்கு்க.

 எதிர்கோலை கற்ைல

பைச ்சநரதை முதைலீட்டில் பைம் முதைலீடு ச்சய்்வது 
எபபடி? 

பைச்சநரதை நிதி்கள பற்றிய தை்க்வல்்கர்ள 
ப்ச்கரித்தைல்

பைச ்சநரதை பற்றி ்கற்றுக் ச்கோளளுதைல் 
பைச ்சநரதை நிதி்களின இ்லக்ர்க புரிநது 

ச்கோளளுதைல்
பைச்சநரதை நிதி்களின குர்றபோடு்கர்ளப பற்றி 

அறிநது ச்கோளளுதைல்
பைச ்சநரதை நிதி்களில் முதைலீடு ச்சய்தைல்
பல்ப்வறு ்வர்கயோன பைச்சநரதை நிதி்கர்ள 

புரிநதுச்கோளளுதைல்
பைச்சநரதை நிதி்களின பநோக்்கம் பற்றி புரிநது 

ச்கோளளுதைல் முநரதைய்வற்றுடன ஒபபிட்டுப போரத்தைல் 
பைச்சநரதை நிதி்கர்ள ்வோஙகுதைல் மற்றும் 

்கண்கோணித்தைல்

12th Commerce Tamil Unit 2.indd   43 28-03-2019   03:23:19



44

பைச்சநரதை நிதியத்தில் ்வோஙகுதைல்
முதைலீட்ரடக் ்கண்கோணித்தைல்
ஆ்வைங்கர்ளப பயனபடுத்தி ்வரித் 
தைோக்்கல் ச்சய்தைல் 

 ்பயிற்சி

I சரியோை வி்ை்யத கதைர்ந்வதைடு:
1.  அரழபபு பைச ்சநரதையில் முதைலீடு ச்சய்யும் 

பைத்திற்கு__________ உடன அதி்க நீரமத் 
தைனரமரய ்வழஙகுகி்றது.

அ) ்வரையறுக்்கபபட்ட இ்லோபத்தைனரம 
ஆ) உயர இ்லோபத்தைனரம 
இ) குர்றநதை இ்லோபத் தைனரம 
ஈ) நடுத்தைை இ்லோபத் தைனரம

2.  பைச ்சநரதையில் முக்கிய பங்கோற்றும் அரமபபு 
_________
அ) ்வணி்க ்வஙகி ஆ) இநதிய ரி்சரவ ்வஙகி
இ) போைதை ஸபடட் ்வஙகி ஈ) ரமய ்வஙகி

3. பைச்சநரதை ்வழஙகு்வது ________ 
அ) நடுத்தைை்கோ்ல நிதி்கள ஆ) குறுகிய்கோ்ல நிதி்கள
இ) நீணட்கோ்ல நிதி்கள ஈ) பஙகு்கள

4. பைச்சநரதை நிறு்வனங்கள ________ ஆகும்.
அ) முதைலீட்டு அரமபபு்கள
ஆ) அடமோனக் ்கடன ்வஙகி்கள
இ) ரி்சரவ ்வஙகி
ஈ) ்வணி்க ்வஙகி்கள மற்றும் தைளளுபடிய்கம்

5.பைச்சநரதையில் இடர எனபது ___________
அ) அதி்கம்
ஆ) ்சநரதை இடர
இ) குர்றநதை ்கடன மற்றும் ்சநரதை இடர
ஈ) நடுத்தைை இடர

6.  குறுகிய ்கோ்ல நிதி ஆதைோைங்கர்ள ஏற்படுத்து்வதைற்்கோ்க 
பைச்சநரதையில் நிறும அரமபபு்கள ச்வளியிடும் ்கடன 
ஆ்வைங்கள _______ எனறு அரழக்்கபபடுகி்றது. 
அ) ்கருவூ்ல இைசீது்கள ஆ) ்வணி்கத் தைோள
இ) ர்வபபுச ்சோனறிதைழ ஈ) அைசுப பத்திைங்கள

7.  ்வணி்க மோற்றுசசீட்டு்கர்ள ்வோஙகு்வதைற்கும் 
விற்பதைற்குமோன ்சநரதைரய _____ எனறு 
அரழக்்க்லோம்.
அ) ்வணி்கத்தைோள ்சநரதை
ஆ) ்கருவூ்ல இைசீது ்சநரதை
இ) ்வணி்க இைசீது ்சநரதை
ஈ) மூ்லதைனச ்சநரதை

8.  ்சநரதைபபடுத்தைக் கூடிய உரிரமயிய்லோன ஆ்வைம், 
்கோ்லமுர்ற ர்வபபோ்க ஒரு குறிபபிட்ட ்கோ்லத்திற்கு 
எனக் குறிபபிடபபடும் ஆ்வைத்ரதை _______ எனறு 
குறிபபிடுகிப்றோம்.
அ) ்கருவூ்ல இைசீது ஆ) ர்வபபுச ்சோனறிதைழ
இ) ்வணி்க இைசீது இ) அைசுப பத்திைங்கள

9.  ்கருவூ்ல இைசீது ஆரை எனபது ______ உரடயது.
அ) அதி்க நீரரமத்தைனரம 
ஆ) குர்றநதை நீரரமத்தைனரம
இ) நடுத்தைை நீரரமத்தைனரம
ஈ) ்வரையறுக்்கபபட்ட நீரரமத்தைனரம

நைது சிந்தை்ைக்கு
நீங்கள பைத்ரதை  ்சம்போதித்தைோல் பின்வரும்  எநதை 
முதைலீட்டுத் திட்டத்ரதை விரும்புவீர்கள? ஏன?  
்கோைைம் கூறுங்கள? 
1. பைஸபை நிதியங்கள (MUTUAL FUNDS)
2. பஙகு்கள (SHARES)
3. ்கடன பத்திைங்கள (DEBENTURES)
4. ்கருவூ்ல இைசீது (TREASURY BILL)
5. ்வணி்க இைசீது (COMMERCIAL BILL)
6.  ர்வபபு ்சோனறிதைழ்கள (CERTIFICATE OF 

DEPOSITS )

க்லைச் வசோற்கள்
்கருவூ்ல இைசீது்கள, ்வணி்க இைசீது்கள 
்வணி்கத் தைோள்கள, அைசு பத்திைங்கள
பைச்சநரதை,  முதைலீட்டுச ்சநரதை
ர்வபபு ்சோனறிதைழ்கள, ஏ்லம் விடுதைல்
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10.  அைசுப பத்திைங்கள _________ பபோன்ற 
நிறு்வனங்க்ளோல் ்வழங்கபபடுகின்றன.
அ) மத்திய அைசு
ஆ) மோநி்ல அைசு்கள
இ) பகுதி அைசு அரமபபு்கள
ஈ) பமற்கூறிய அரனத்தும்

வி்ைகள் :
1 அ 2 அ 3 ஆ 4 ஈ
5 இ 6 ஆ 7 இ
8 ஆ 9 அ 10 ஈ

I. குறு விைோக்கள்:
1. பைச்சநரதை ்வரைவி்லக்்கைம் தைரு்க.
2. ்வணி்க இைசீது ்சநரதை என்றோல் எனன?
3. ர்வபபுச ்சோனறிதைழ ்சநரதை என்றோல் எனன?
4. அைசுப பத்திைங்கள ்சநரதை என்றோல் எனன?
5.  பைச்சநரதையில் பயனபடுத்தைபபடும் ஆ்வைங்கள 

யோர்வ?
6. பழரமயோன இைணடு பைச்சநரதை்கர்ள வி்வரி.
7. ஏ்லமிடுதைல் எனபதைன சபோருள யோது?
8. மோறுதைல் எனபதைன சபோருள யோது?

II. சிறு விைோக்கள்:
1. ்கருவூ்ல இைசீதின சபோது இயல்பு்கள யோர்வ?
2. பைச்சநரதையில் ஈடுபடும் பஙப்கற்போ்ளர்கள யோ்வர?
3. ்கருவூ்ல இைசீதின ்வர்க்கர்ள வி்வரி.
4. ர்வபபுச ்சோனறிதைழின இயல்பு்கர்ள வி்வரி.
5. ்வணி்க இைசீதின ்வர்க்கர்ள வி்வரி.

II. வ்பரு விைோக்கள்:
1.  பைச்சநரதை மற்றும் மூ்லதைனச்சநரதை 

்வரைவி்லக்்கைம் தைரு்க. இர்வ இைணடிற்கும் 
இரடயி்லோன ப்வறுபோடு்கர்ள வி்வரி.

2. பைச்சநரதையின சி்றபபியல்பு்கர்ள வி்வரி.
3. பைச்சநரதையின ஆ்வைங்கர்ள வி்வரி.
4.  ்வணி்க இைசீதின இயல்பு்கள மற்றும் ்வர்க்கர்ள 

வி்வரி.
5. அைசுப பத்திைங்களின இயல்பு்கர்ள வி்வரி.

III. குறிபபு நூலகள் 
1.  நிதிச ்சநரதை்கள மற்றும் ப்சர்வ்கள, ஈ.்கோரடன மற்றும் 

நடைோென.
2.  முதைலீட்டு பம்லோணரம போது்கோபபு பகுபபோய்வு மற்றும் 

ஃபபோரட் பபோலிபயோ பம்லோணரம, டோக்டர.நடைோென
3. நிதியியல் ப்சர்வ்கள (இநதிய நிதியியல் முர்ற) 

பபோைோசிரியர பி.்சநதைோனம்
4. நிதியியல் ்சநரதையியல், டோக்டர.குரு்சோமி.
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அத்தியாயம்	சுருககம்
7.01		 	பங்கு	 மாற்றகம்	 –	 த�ாற்றம்,	 பபாருள்,	

வரைவிலககணம்	
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 

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	

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

பெொருபளன்னும் பெொய்யொ விளக்்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய ததயத்துச் பசன்று

-கு்றள் 753
பபாருள்

PRINCIPLES	OF	MANAGEMENT1

UNIT
I

பங்கு	மாற்றகம்7
அத்தியாயம்

நிதிச்	சநர�		-IIஅலகு
3
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பெரு நிறுவனங்களுடனும் த்கவல் பதொடர்பின் மூலம் 
ெஙகுச் சந்த்கள்  இ்ைக்கின்்றன. இதனொல் 
ெஙகுச்சந்த்களில் ெைப்புழக்்கங்கள் மற்றும் நிதிச் 
பசொத்துக்்களின் ெரிமொற்்றத்்த உறுதிப்ெடுத்துகின்்றன. 
ெஙகு மொற்்றங்கள் மற்றும் ஒழுங்க்மக்்கப்ெடட சந்த   
முதலீடடொளர்்களுக்கு சுதநதிரமொ்க ெஙகு்க்ள 
வொங்கவும் மற்றும் விற்்கவும் 

தத்வயொன ்களத்்த வழஙகுகி்றது. அதி்க 
எண்ணிக்்்கயிலொன ெஙகு விற்தெொரும், 
வொஙகுதவொரும் ெஙகு வர்த்த்கத்தில் ஈடுெடுவதொல், 
மு்்றயொன ஒரு தெொடடிச் சூழ்ல இச்சந்த 
ஏற்ெடுத்துகி்றது. தமலும், ெஙகு ெரிவர்த்த்ன்கள் ஏல 
சந்த வொயிலொ்கவும் 

தமற்ப்கொள்ளப்ெடுகி்றது.  இதில் ெஙகு மொற்்ற்க 
உறுப்பினர்்கள் 

 ெஙகு வி்லத் பதொடர்ச்சி்ய உறுதிப்ெடுத்துதல் 
மற்றும் ெைப்புழக்்கத்தின் பதொடர்ச்சி்ய 
உறுதிப்ெடுத்துகி்றது. புதிய ெரிமொற்்றங்களுக்்கொன ஒரு 
்கொலநி்ல்ய உருவொக்கும் பெொறுப்்ெ ெஙகுச் சந்த 
தி்றம்ெடச் பசயல்ெடுத்துகி்றது. ெஙகுச்சந்தயின் 
தி்ற்மயொன ெணி்கள் மூலம் முதன்்ம சந்தயில் 
புதிய பவளியீடு்களுக்்கொன வளர்ச்சி தன்்ம்ய 
அதி்கரிக்கி்றது. தமலும் இரண்டொம் நி்ல சந்தயில் 
ஏற்்கனதவ புழக்்கத்தில் உள்ள ெஙகு்களின் 
நடவடிக்்்க்களில் ஆதரொக்கியமொன தெொடடி்ய 
ஏற்ெடுத்துவதொல் முதலீடடொளர்்களுக்கு இது 
ஊக்்கமளிப்ெதொ்கவும் அவர்்களின் முதலீடு்கள் 
ெொது்கொப்ெொனதொ்கவும் இருக்்கச் பசய்கி்றது. முதலீடடு 
விசொர்ை்க்ள அதி்கரிக்்கச் பசய்வதொல் இதன்மூலம் 
வளங்க்ள வளர்ப்ெதற்்கொன ெணி்ய பதொழில் 
முயற்சி்கள் நவீன மு்்றயில் எளிதொக்குகின்்றன. ெஙகுச் 
சந்த்களில் ெஙகு்களுக்்கொன நல்ல பசயல்தி்றன் மற்றும் 
தமற்ெொர்்வ அளிக்கி்றது.

7.01	 	பங்கு	மாற்றகம்	–	த�ாற்றம்,	
பபாருள்,	வரைவிலககணம்

த�ாற்றம்

ஆம்்ஸடர்டொம் ெஙகுச் சந்த உலகின் மி்கப் ெ்ழய 
ெஙகு ெரிவர்த்த்ன நி்லயமொ்க ்கருதப்ெடுகி்றது. இது 
1602 ஆம் ஆண்டில் டச்சு ஈ்ஸட இநதியொ நிறுவனம் 
Verenigde Oost-Indische Compagnie 'VOC' என்று 
அ்ழக்்கப்ெடடது. பின்னர் அது "ஆம்்ஸடர்டொம் தெொர்்ஸ" 
(Amsterdam Bourse)என்று மறுெடியும் 
ஏற்றுக்ப்கொள்ளப்ெடடது. இநதியொவில் முதல் ெஙகு 
ெரிவர்த்த்ன "தி தநஷனல் ெஙகு்கள் மற்றும் ெஙகு 
தர்கர்்கள் சங்கம்" (The Native Shares and Stock Brokers 
Association) ஆகும். இது 1957 ஆம் ஆண்டு ஆ்க்ஸட 31 
ஆம் தததி, இநதிய ெஙகுச் சந்த ஒப்ெநதத்தின் 
(ஒழுஙகுமு்்ற) சடடம், 1956 இன் கீழ் அஙகீ்கரிக்்கப்ெடடது. 
இது தி ெம்ெொய் ெஙகுச் சந்தயொ்க (The Bombay Stock 
Exchange) ஆ்க மொறியது

பபாருள்
ெஙகுச் மொற்்ற்கம் (ெஙகு சந்த அல்லது ெத்திரச் 

சந்த என்றும் அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது) மூலதன சந்தயின் 
முக்கிய கூறு்களில் ஒன்்றொகும்.ெஙகுச் சந்த என்ெது 
பதொழில்து்்ற மற்றும் நிதியப் ெொது்கொப்பின் ப்கொள்முதல் 
மற்றும் விற்ெ்னக்்கொன ஒரு ஒழுங்க்மக்்கப்ெடட 
சந்த. சில விதி்கள் மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற்களின் ெடி 
ெத்திரங்களில் வர்த்த்கம் திடடமிடட மு்்றயில் 
நடத்தப்ெடுவது ஒரு வசதியொன இடமொகும்.இது ெல்தவறு 
பசயல்ெொடு்க்ள பசய்கி்றது மற்றும் முதலீடடொளர்்களுக்கு 
மற்றும் ்கடன் நிறுவனங்கள் வழஙகும் ெயனுள்ள 
தச்வ்க்ள வழஙகுகி்றது.இது ஒரு முதலீடடு 
இ்டத்தர்கர் மற்றும் ஒரு நொடடின் பெொருளொதொர மற்றும் 
பதொழில்து்்ற வளர்ச்சிக்கு உதவுகி்றது.

ெஙகுச் சந்த என்ெது பெருநிறுவன மற்றும் பி்ற 
ெத்திரங்க்ள வொஙகுவதற்கும் விற்ெ்ன பசய்வதற்கும் 
ஒரு ஒழுங்க்மக்்கப்ெடட சந்தயொகும்.இஙத்க, 
ெத்திரங்கள் சில நன்கு வ்ரயறுக்்கப்ெடட விதி்கள் 
மற்றும் ்கடடுப்ெொடு்கள் ெடி வொங்கப்ெடடு விற்்கப்ெடுகின்்றன. 
இது ெல்தவறு ெத்திரங்களில் ெரிமொற்்றங்களுக்்கொன ஒரு 
வசதியொன மற்றும் ெொது்கொக்்கப்ெடட பெொறிமு்்ற அல்லது 
தளத்்த வழஙகுகி்றது. அத்த்்கய ெஙகு ெத்திரங்கள் 
மற்றும் பெொது நிறுவனங்களொல் பவளியிடப்ெடட 
ெத்திரங்கள் மற்றும் ெஙகுச் சந்த்களில் 
ெடடியலிடப்ெடடுள்ள ெத்திரங்கள் மற்றும் அரசொங்கங்கள், 
பெொது நிறுவனங்கள் மற்றும் முனிசிெல் மற்றும் து்்றமு்க 
நம்ெ்க அ்மப்பு்களொல் வழங்கப்ெடட ெத்திரங்கள் மற்றும் 
்கடனீடடுப் ெத்திரங்கள் ஆகிய்வ அடஙகும்.

சுதநதிர சந்தப் பெொருளொதொரத்தில் பெருநிறுவன 
து்்றயின் பமன்்மயொன மற்றும் ஒழுங்கற்்ற 
பசயல்ெொடடிற்்கொன ெஙகு ெரிமொற்்றங்கள் அவசியமொகும்.
ஊ்க வணி்கத்திற்்கொ்க அல்லது சூதொடடங்களுக்்கொன ஒரு 
இடமொ்க ெஙகுச் சந்த மொற்்றப்ெடக் கூடொது.இது 
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ெொது்கொப்ெொன மற்றும் இலொெ்கரமொன முதலீடடிற்்கொ்க ஒரு 
இடமொ்க பசயல்ெட தவண்டும், இதற்்கொ்க, ெஙகுச் 
சந்த்களில் ெணியொற்றுவதில் தி்ற்மயொன ்கடடுப்ெொடு 
தத்வ. அதி்கமொன ஊ்க வணி்கங்கள், தமொசடி மற்றும் 
பி்ற விரும்ெத்த்கொத மற்றும் சமூ்க விதரொத 
நடவடிக்்்க்களுக்கு இநத தளத்்த தவ்றொ்க 
ெயன்ெடுத்துவ்த தவிர்க்கும்.

இலண்டன் ெஙகுச் சந்த (London Stock Exchange) 
என்ெது உலகின் மி்கவும் பிரெலமொன ெஙகுச் சந்த 
ஆகும். ெொம்தெ ெஙகுச் சந்த (Bombay Stock Exchange). 
இநதியொவின் ெழ்மயொன ெஙகுச் சந்த.  இதததெொன்்ற 
ெஙகு ெரிமொற்்றங்கள் உலகின் பி்ற ெகுதி்களில் உள்ளன 
அ்வயொவன, (தடொக்கிதயொ ்ஸடொக் எக்்ஸதசஞ்ச் (Tokyo 
Stock Exchange), தெஙக்்கொத்கொ ெஙகுச் சந்த (Bankgaco 
Stock Exchange), சிங்கப்பூர் ெஙகுச் சந்த (Singapore 
Stock Exchange), துெொய் ெஙகுச் சந்த (Dubai Stock 
Exchange), நியூதயொர்க் ெஙகுச் சந்த (Newyork Stock 
Exchange)).

வரைவிலககணம்
தே்ஸடிங்ஸ கூற்றுப்ெடி, "ெஙகு மொற்்ற்கம் என்ெது 

வொஙகியவர் மற்றும் விற்ெவர் ஒரு இடத்தில் கூடி 
அ்னத்து வ்்கயொன ெத்திரங்கள், ெஙகு்க்ள 
்்கயொளும் ஒரு இடதம ஆகும்"

ே்ஸெண்ட மற்றும் தடொத்கர்ரி ஆகிதயொரின் 
்கருத்துப்ெடி, "ெஙகுச் சந்த மொற்்றங்கள் தனிப்ெடட 
மு்்றயில் ஒழுங்க்மக்்கப்ெடட சந்த்கள் ெத்திரங்களில் 
வர்த்த்கத்்த எளிதொக்கும்”.

"ெத்திரங்கள் ஒப்ெநதச் (ஓழுங்கொற்றுச்) சடடம் 1956-
ெடி ெஙகு மொற்்ற்கம் என்ெது ெஙகுப் ெத்திரங்க்ள 
வொஙகுதல் அல்லது விற்ெ்ன பசய்தல், அவற்்்றச் 
சீர்ெடுத்துதல், ்கடடுப்ெடுத்துதல் தெொன்்ற 
தநொக்்கங்களுக்்கொ்க அ்மக்்கப்ெடட ெதிவு பெற்்ற அல்லது 
ெதிவு பெ்றொத அ்மப்பு சங்கம் அல்லது தனி நெரி்களின் 
அ்மப்ெொகும்”.

7.02	 பங்கு	மாற்றகத்தின்	பணிகள்:
ஒரு	பங்குச்	சநர�யின்	பலதவறு	பசயலபாடுகரை	
கீதே	விைககபபட்டுள்ைன.
1.		உடனடி	மறறும்	ப�ாடர்ச்சியான	சநர�		
Ready	and	Continous	Market

ெஙகு ெரிவர்த்த்ன உண்்மயில், ஏற்்கனதவ 
இருக்கும் ெத்திரங்களுக்கு ஒரு சந்த.ஒரு முதலீடடொளர் 
தனது ெத்திரங்க்ள விற்்க விரும்பினொல், அவர் எளிதில் 
வி்ரவொ்க ெஙகுச் சந்த்களில் அவற்்்ற விற்ெ்னச் 
பசய்யலொம்.தவறு வொர்த்்த்களில் கூறுவதொனொல், அவர் 
தனது ெஙகு்க்ள ெைமொ்க மொற்்றலொம், அதததெொல் 

அவர் தன் ெைத்்த ெத்திரங்களில் மொற்்றலொம். 
ெத்திரங்களின் இநத எளி்மயொன விற்ெ்னத்தி்றன் 
அவர்்களின் ெைப்புழக்்கத்்த அதி்கரிக்கி்றது 
(ெத்திரங்க்ள எளிதொ்கவும் வி்ரவொ்கவும் மொற்றுவது) 
மற்றும் இதன் வி்ளவொ்க அவர்்களு்டய மதிப்்ெ 
அதி்கரிக்கி்றது.

2.		பத்திைங்கள்	சரியான	மதிபபீடு		
Correct	Evaluation	of	Securities
ெத்திரங்கள் வொஙகுதல் மற்றும் விற்ெ்ன 

பசய்யப்ெடும் வி்ல்கள் ெதிவு பசய்யப்ெடடு 
பெொதுமக்்களுக்கு வழங்கப்ெடுகின்்றன.இநத வி்ல்கள் 
"சந்த தமற்த்கொள்்கள்" என்று அ்ழக்்கப்ெடுகின்்றன.
இநத தமற்த்கொள்்களின் அடிப்ெ்டயில் ஒருவர் 
ெத்திரங்களின் மதிப்்ெ எளிதொ்க மதிப்பீடு பசய்யலொம்.
்கடனளிப்ெவர் ்கடனொ்க வழங்கப்ெடும் ெொது்கொப்பு மதிப்்ெ 
எளிதில் மதிப்பீடு பசய்யலொம்.

3.		மு�லீட்டாைர்களுககு	பாதுகாபபு		
Protection	to	Investors
ஒரு ெஙகு ெரிவர்த்த்னயில் அ்னத்து 

ஒப்ெநதங்களும் நன்கு வ்ரயறுக்்கப்ெடட விதி்கள் 
மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற்களுக்கு ஏற்ெ உள்ளன.
உதொரைமொ்க, தங்கள் தச்வ்களுக்்கொன அதி்கமொன 
்கமிஷன்்க்ள புதரொக்்கர்்கள் வசூலிக்்க முடியொது.எநத 
தவ்றொன ெொதிப்பும் ்கடு்மயொ்க தண்டிக்்கப்ெடும்.இதனொல் 
ெஙகுச் சந்த ெரிவர்த்த்ன்களின் ப்கொள்முதல் மற்றும் 
விற்ெ்னயில் நியொயமொன அளவீடு மற்றும் நியொயமொன 
நடவடிக்்்க்க்ள வழஙகுகி்றது.

4.	மூல�ன�னத்ர�	சரியான	முர்றயில	
வழிபபடுத்து�ல	Proper	Chanalisation	of	Capital

மக்்கள் நல்ல லொெத்்த ஈடடக்கூடிய அத்த்்கய 
நிறுவனங்களின் ெஙகு்களில் முதலீடு பசய்ய 
விரும்புகி்றது.தனிநெர்்களின் தசமிப்பு ஒரு குறிப்பிடட 
்கொலப்ெகுதியில் நல்ல லொெத்்த அறிவிக்கும் 
நிறுவனங்களுக்கு உறுதியளிக்கி்றது.ஆனொல் ெஙகுச் 
சந்த்களுக்கு, இநத தசமிப்புக்்கள் இலொெமற்்ற அலகு்கள் 
ெஙகு்கள் மீது வீைடிக்்கப்ெடக்கூடும்.

5.		மூல�ன	உருவாககத்திறகான	உ�வி	
Aid	to	Capital	formation
ெஙகுச் சந்த ெரிமொற்்றம் ெல்தவறு பதொழில்து்்ற 

ெத்திரங்கள் மற்றும் அவற்றின் வி்ல்கள் மற்றும் 
அவர்்களின் ப்கொள்முதல் மற்றும் விற்ெ்னக்கு வழஙகிய 
வசதி்கள் ஆகியவற்்்ற மக்்களுக்கு தசமித்து, முதலீடு 
பசய்ய தூண்டுகி்றது. ெஙகு ெரிமொற்்றங்கள், ஒரு 
நி்லயொன மூலதனத்்த பதொழில்து்்றயில் 
உறுதிப்ெடுத்துகின்்றன மற்றும் பதொழில்து்்ற 
வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
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6. 	ஊக	வணிகத்திறகான	வசதிகள்
Facilities	for	Speculation
ஊ்கவணி்கம் என்ெது ெஙகு ெரிவர்த்த்ன 

நடவடிக்்்க்களின் ஒருஙகி்ைநத ெகுதியொகும். ஊ்க 
வணி்கத்தின் வி்ளவொ்க, ெத்திரங்களின் தத்வ 
மற்றும் வழங்கல் சமமொகி்றது. இதததெொல், வி்ல 
ந்கருவு்கள் சுமூ்கமொ்க அளிக்்கப்ெடுகின்்றன.
7. 	பருவகால	பத்திைங்கள்	Seasoning	of	Securities

புதிய நிறுவனங்கள் ெஙகு்கள் பவளியிடும் பெொழுது,
ஊ்க வணி்கர்்கள் மற்றும் பெொறுப்புறுதியொளர்்கள் 
தற்்கொலி்க ்கொல வணி்கத்தில் ஈடுெடுகின்்றனர். புதிய 
பவளியீடு்க்ள சந்த ஈர்க்்க தயொரொகும் பெொழுது 
அவர்்களுக்கு அ்வ்கள் சந்த்ய தி்றநது விடுகின்்றன.

8.		ப�ாழில	�கவலுககான	தீர்வகம்	Clearing	House
of	Business	Information
ெடடியலிடப்ெடட நிறுவனங்கள், மூலதன 

தமலொண்்ம, ெங்கொதொயம் விளம்ெல் மற்றும் நிதி 
அறிக்்்க்கள், வருடொநதிர அறிக்்்க்கள் பதொடர்ெொன 
முக்கிய த்கவல்்க்ள ெஙகு மொற்்ற்கத்தி்றக்கு சமர்ப்பிக்்க 
தவண்டும். ஒவபவொரு ஆண்டும் நிறுவனங்களின் நிதி 
நி்லப்ெொட்ட விவரிக்கும் புத்த்கங்கள் அவர்்களொல் 
பவளியிடப்ெடுகி்றது. தமலும் பெொதுமக்்கள் முதலீடு 
பதொடர்ெொன முக்கிய முடிவு எடுப்ெதற்கு முக்கியமொன 
த்கவல்்க்ள வழஙகுகி்றது.

7.03		பங்கு	மாற்றகத்தின்	இயலபுகள்:
பங்குச்	சநர�யின்	பலதவறு	குணாதிசயங்கள்	
கீதே	விைககபபட்டுள்ைன.
1. 	பத்திைங்களுககான	சநர�	Market	for	Securities

ெஙகு ெரிவர்த்த்ன என்ெது ஒரு சந்த, இது
பெருநிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் அரசுக்கு இ்ையொன 
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் ெத்திரங்கள் வொங்கப்ெடடு 
விற்ெ்ன பசய்யப்ெடுகின்்றன.
2. 	மறுவிறபரன	பத்திைங்களுககான	சநர�		

Deals	in	Second	Hand	Securities
நிறுவனங்களொல் ஏற்்கனதவ பவளியிடப்ெடட 

ெஙகு்கள், ்கடனீடடு ெத்திரங்கள் மற்றும் ெத்திரங்கள் 
விற்ெ்னயில் இது ஈடுெடுகி்றது. சுருங்கக்கூறின் இது 
ஏற்்கனதவ பவளியிடப்ெடட அல்லது மறுவிற்ெ்ன 
ெத்திரங்க்ளக் ்்கயொளுகி்றது. எனதவ இது 
இரண்டொம் நி்ல சந்த என்று அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது.
3. 	பத்திை	வர்த்�கத்ர�	ஒழுங்குபடுத்து�ல

Regulates	Trade	in	Securities
ெஙகு மொற்்ற்கம் அதன் பசொநத ்கைக்கில் எநதப்

ெத்திரங்க்ளயும் வொஙகுவததொ விற்ெததொ இல்்ல. 
ெத்திர வர்த்த்கத்தில் ஈடுெடடிருக்கும் ெஙகு மொற்்ற்க 
உறுப்பினர்்கள் மற்றும் தர்கர்்கள் ஆகிதயொர் 
ெத்திரங்க்ள வர்த்த்கம் பசய்வதற்கு தத்வயொன 
உள்்கடட்மப்பு மற்றும் வசதி்க்ள அது வழஙகுகி்றது. 

சுதநதிரமொன மற்றும் பவளிப்ெ்டயொன  வர்த்த்கத்்த 
உறுதி பசய்வதற்்கொ்க வர்த்த்க நடவடிக்்்க்க்ள ெஙகு 
மொற்்ற்கம் ஒழுஙகுெடுத்துகி்றது.

4. 	பட்டியலிடபபட்ட	பத்திைங்களில	மட்டும்	வணிக
நடவடிகரககள்	தமறபகாள்ை	அனுமதியளித்�ல
Allows	Dealings	only	in	Listed	Securities
உண்்மயில் ெஙகு மொற்்ற்கம் அலுவல் ெடடியலில்

இடம் பெற்றிருக்கும் ெத்திரங்க்ள மடடுதம வொஙகி 
விற்்க அனுமதிக்கி்றது. ெஙகு ெரிவர்த்த்ன்களின் 
ெடடியலில் ்கொைப்ெடொத ெத்திரங்கள் ெடடியலிடப்ெடொத 
ெத்திரங்கள் என்று அ்ழக்்கப்ெடுகின்்றன.அத்த்்கய 
ெடடியலிடப்ெடொத ெத்திரங்கள் ெஙகுச் சந்தயில் 
வர்த்த்கம் பசய்ய முடியொது.
5. 	உறுபபினர்கைால	 மட்டும்	 தமறபகாள்ைபபடும்

நடவடிகரககள்	 Transactions	 Effected	 only
through	Members
ெஙகு மொற்்ற்கத்தில் தமற்ப்கொள்ளப்ெடும் அ்னத்து

வ்்க ெத்திர நடவடிக்்்க்களும் அதன் அஙகீ்கரிக்்கப்ெடட 
தர்கர்்கள் மற்றும் உறுப்பினர்்கள் மூலமொ்க மடடுதம 
பசயல்ெடுத்தப்ெடுகின்்றன. ெஙகுச் சந்தயில் 
பவளிநெர்்கள் அல்லது தநரடி முதலீடடொளர்்கள் ெஙகு 
வர்த்த்க நடவடிக்்்க்களில் ஈடுெட அனுமதியில்்ல. 
ெஙகுச் சந்தயில் முதலீடடொளர்்கள் ெஙகு்க்ள வொங்க 
அல்லது விற்்க அஙகீ்கரிக்்கப்ெடட தர்கர்்க்ள மடடுதம 
நொடதவண்டும்.
6.		�னிநபர்களின்	அரமபபு	Association	of	Persons

ஒரு ெஙகுச் மொற்்ற்கம் என்ெது தனிநெர்்களின் அல்லது
குழுக்்களின் ெதிவு பசய்யப்ெடட அல்லது ெதிவு 
பசய்யப்ெடொத அ்மப்ெொ்க இருக்்கலொம்.

7. 	மத்திய	அைசின்	அங்கீகாைம்	Recognition	from
Central	Government
ெஙகுச் மொற்்ற்கம் என்ெது ஒழுஙகுமு்்றப்ெடுத்தப்ெடட

சந்தயொகும். அரசின் அஙகீ்கொரம் இதற்கு 
தத்வப்ெடுகி்றது.

8. 	விதிகளின்படி	பசயலபடு�ல	Working	as	per	Rules
ெஙகுச் சந்தயில் ெஙகு்க்ள வொஙகுதல் மற்றும்

விற்ெ்ன பசய்தல் ஆகிய்வ ெஙகு மொற்்ற்கம் மற்றும் 
SEBI வழி்கொடடுதலின் ெடி அ்வ ப்கொண்டுள்ள விதி்கள் 
மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற்களொல் நிர்வகிக்்கப்ெடுகின்்றன. 
எநத சூழலிலும் விதி்கள் மற்றும் வழி்கொடடுதல்்களிலிருநது 
எநதபவொரு வில்கலும் அனுமதிக்்கப்ெடவில்்ல.

9. 	குறிபபிட்ட	இடம்	Specific	Location
அஙகீ்கரிக்்கப்ெடட தர்கர்்கள் ெஙகுச் சந்தக்கு தினசரி

வரு்்க தநது ஒன்றுகூடி வணி்க நடவடிக்்்க்கள் 
ஈடுெடும் ஒரு குறிப்பிடட சந்த ெகுதிதொன் ெஙகு 
மொற்்ற்கங்கள் எனப்ெடுகி்றது. இது வர்த்த்க வடடம் 
என்றும் அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது. மின்னணு ெல்்க்களில் 
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பவவதவறு வணி்க ெத்திரங்களின் வி்ல்கள் 
்கொண்பிக்்கப்ெடுகின்்றன. ெஙகுச் சந்த்களின் தவ்ல 
தநரம் முடிநதவுடன் சந்த மூடப்ெடுகி்றது. அ்னத்து 
பசயல்்களும் ்கணினி்கள் மற்றும் மின்னணு 
மு்்ற்ம்கள் மூலம் நடத்தப்ெடுகின்்றன.

10.		நிதி	அைவீடுகள்	Financial	Barometers
ெஙகுச் சந்த்கள் நிதி அளவீடு்களொ்கவும் மற்றும் 

இநதிய ததசிய பெொருளொதொரத்தின் அ்டயொளமொ்கவும் 
இருக்கி்றது.

7.04	 	இநதியாவில	பங்குச்சநர�யின்	
பயன்கள்	மறறும்	குர்றபாடுகள்

பங்கு	 மாற்றகத்தின்	 பயன்கள்	 சமூகம்	 சார்ந�	
பயன்கள்,	 நிறுவனம்	 சார்ந�	 பயன்கள்	 மறறும்	
மு�லீட்டாைர்கள்	 சார்ந�	 பயன்கள்	 என	
வரகபபடுத்�பபடுகின்்றன.
அ.	சமு�ாயத்திறகான		பயன்கள்
i.	பபாருைா�ாை	வைர்ச்சி

உற்ெத்தித் தத்வ்களுக்்கொ்க நி்லயொன 
தசமிப்பு்க்ள உறுதிப்ெடுத்துவதன் மூலம் பெொருளொதொர 
வளர்ச்சி்ய இது துரிதப்ெடுத்துகி்றது.
ii.	நிதி	திைட்டல	�ைம்

இது நன்கு நிர்வகிக்்கப்ெடட, லொெத்்த உருவொக்கும் 
நிறுவனங்கள் அவவப்தெொது புதிய ெஙகு்களின் மூலம் 
வரம்ெற்்ற நிதி்ய திரடட உதவுகி்றது.
iii.	வைங்கரை	மாறறு�ல

வளங்க்ள சி்றநத மு்்றயில் ெயன்ெடுத்தி, 
நிறுவனத்்த பசம்்மயொ்க இயக்குவதற்கு வளங்கள் 
ெகிர்நதளிக்்கப்ெடுகின்்றன.
iv.	மூல�ன	உருவாககம்

இது மூலதன உருவொக்்கத்்த ஊக்்கப்ெடுத்துகி்றது.
v.	அைசாங்கத்திறகான	நிதி	திைட்டல

நிதி ெஙகுச் சந்த மீதொன ெத்திரங்களின் விற்ெ்ன 
மூலம் திடடங்க்ள தமற்ப்கொள்வதற்கு நிதி திரடட 
உதவுகி்றது.இதனொல் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன பெொது ்கடன் 
உயர்த்துவதற்்கொன ஒரு தளமொ்க உள்ளது.

ஆ.	நிறுவனத்திறகான		பயன்கள்
i.		நிறுவனத்தின்	 மீ�ான	 நன்மதிபபு	 அலலது	 புகழ்	
உயரு�ல	

ெஙகு மொற்்ற்கங்களில் ெதிவு பசய்யப்ெடட 
நிறுவனங்கள் அதி்கப்ெடியொன நற்பெய்ரயும், ்கடன் 
பெறும் தன்்ம்யயும் பெற்றுள்ளது.
ii.	விரிவான	சநர�

ெஙகு்களுக்கு விரிவொன சந்த தயொரொ்க உள்ளது.

iii.	பபரும்	நிதி	திைட்டபபடு�ல	
ெஙகு்கள் மற்றும் ்கடனீடடுப் ெத்திரங்களின் மூலம் 

ெஙகுச் சந்த எளிதில் பெரிய நிதி்யப் பெருக்்க முடியும்.
iv.	தபைம்	தபசும்	வலிரமரய	அதிகரிககி்றது

கூடுதல் விரிவொக்்கம், இ்ைப்பு அல்லது 
ஒருஙகி்ைத்தல் ஆகியவற்றின் ்கொரைமொ்க அதி்க 
தெரம் தெசும் சக்தி பெற்று நிறுவனங்களின் ெஙகு்கள் 
விற்ெ்ன எண்ணிக்்்க அதி்கரிக்கி்றது.
இ.	மு�லீட்டாைர்களுககான		பயன்கள்
i.	நீர்ரமத்�ன்ரம

ெஙகு மொற்்ற்கம் முதலீடடொளர்்கள் தங்களது 
ெஙகு்க்ள வி்ரவொ்க ெைமொ்க மொற்றுவதற்கு 
உதவுகி்றது, இதனொல் அவரது முதலீடு்களின் 
ெைப்புழக்்கம் அதி்கரிக்கி்றது.
ii.	பாதுகாபபு	இரண	மதிபபு	தசர்கரக

வஙகி்களில் ்கடன் பெறும் பெொழுது ெஙகு 
ெத்திரங்களுக்கு ெஙகு ெரிமொற்்ற நி்லயங்களில் 
வழங்கப்ெடும் ெொது்கொப்பு மதிப்பு தசர்க்்கப்ெடுகி்றது.
iii.	மு�லீட்டாைர்	பாதுகாபபு

ெஙகுச் சந்த ெரிவர்த்த்ன்கள், முதலீடடொளர்்களின் 
வடடி மற்றும் அதன் விதிமு்்ற்கள்ஆகியவற்்்ற 
்கடு்மயொ்க ந்டமு்்றப்ெடுத்துவதன் மூலம் 
நியொயமொன ஒப்ெநதத்்த உறுதிப்ெடுத்துகி்றது.
iv.		பங்கு	 பத்திைங்களின்	 உணரமயான	 மதிபரப	

மதிபபீடு	பசய�ல
ஒரு முதலீடடொளர் தன்னிடம் உள்ள  

ெத்திரங்களின்உண்்மயொன  மதிப்்ெ தினசரி 
ெத்திரி்்க்கள் மற்றும் வ்லதளங்களின் உதவியுடன் 
சந்தயில் எளிதொ்க மதிப்பீடு பசய்யலொம்.
v.	பத்திைங்களின்	வியாபாைத்திறகான	கருவி

ெஙகு மொற்்ற்கம், ெடடியலிடப்ெடட ெஙகு்க்ள  ஒரு 
சில நிமிடங்களிதலதய விற்ெ்ன பசய்வதற்்கொன 
மு்்ற்க்ளயும் மற்றும் வொஙகுவதற்்கொன 
ந்டமு்்ற்க்ளயும் ப்கொண்டுள்ளது.
பங்கு	மாற்றகங்களின்	குர்றபாடுகள்	:

ெஙகு மொற்்ற்கங்களின் கு்்றெொடு்க்ள பின்வருமொறு 
கூ்றலொம்.

i.  ெஙகு ெரிவர்த்த்னயின் சீரொன மற்றும் ்கடடுப்ெொடு 
இல்லொதது.

ii.  ெஙகுச் சந்த்களின் உறுப்பினர் மீது ்கடடுப்ெொடு 
இல்லொதது.

iii.  ஆதரொக்கியமற்்ற ஊ்கத்்த ்கடடுப்ெடுத்துவதில் 
ததொல்வி.

iv.  ஒரு இடத்தில் ஒன்றுக்கும் தமற்ெடட ்கடடைம் 
வசூலிக்்க அனுமதிக்கி்றது.
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இநதியொவிலுள்ள ெல்தவறு ெஙகுச் 
சந்த்களின் பெயர்்கள் பின்வருமொறு:

i. தி ெொம்தெ ெஙகுச்சந்த

ii.  அ்கமதொெொத் ெஙகுச் சந்த சங்கம் லிமிபடட

iii.  பெங்களூரு ெஙகு சந்த லிமிபடட

iv. புவதனஷவர் ெஙகுச் சந்த.

v. ்கல்்கத்தொ ெஙகு ெரிவர்த்த்ன சங்கம் லிமிபடட.

vi. ப்கொச்சி ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

vii. தில்லி ெஙகுச் சந்த சங்கம் லிமிபடட

viii. குவொேொடடி ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

ix. ்ேதரொெொத் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

x. பெய்ப்பூர் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

xi. ்கனரொ ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

xii. லூதியொனொ ெஙகுச் சந்த சங்கம் லிமிபடட

xiii. பசன்்ன ெஙகு சந்த லிமிபடட

xiv.  மத்தியப் பிரததசம் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன 
லிமிபடட

xv. ம்கொத் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

xvi. மங்களூர் ெஙகு சந்த லிமிபடட

xvii. புதன ெஙகுச் சந்த லிமிபடட

xviii.  பசௌரொஷடிரொ ்கutch ெஙகு ெரிவர்த்த்ன 
லிமிபடட

XIX. வததொதரொ ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

XX. த்கொயம்புத்தூர் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

XXI. மீரட ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

xxii.  தி ஓவர் தி ்கண்டரர் எக்்ஸதசஞ்ச் ஆஃப் 
இநதியொ (ஓடிசிஐஐ).

XXIII.  இநதியொவின் ததசிய ெஙகு சந்த (என்எ்ஸஇ) 
லிமிபடட

XXIV.  இநதியொவின் ஒருஙகி்ைநத ெஙகு 
ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட

v.  ெஙகு ெரிவர்த்த்னயின் விளிம்பு தத்வ்கள் 
அல்லது உற்ெத்திச் சந்த்களின் விஷயத்தில் 
வலியுறுத்துவதில்்ல.

vi.  ெஙகு மொற்்ற்கங்களில் ெஙகு்க்ள ெடடியலிட 
சரியொன ஒழுஙகுமு்்ற்கள் இல்்ல.

7.05	 இநதியாவில	பங்குச்சநர�
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நொடடில் 24 ெஙகு ெரிவர்த்த்ன நி்லயங்கள் 
உள்ளன. அவற்றில் 21 ெஙகுப்ெரிவர்த்த்ன 
நி்லயங்கள் இயல்ெொ்கதவ பிரொநதிய  அ்மப்பில் 
உள்ளன. மூன்று ெஙகுப்ெரிவர்த்த்ன நி்லயங்கள் 
சீர்திருத்த மு்்றயிலும் அதொவது, ததசிய ெஙகுச் 
சந்த(NSE), இநதிய உடனடிப் ெஙகு மொற்்ற்கம் (OTCEI) 
என்றும் மற்றும் ஒருஙகி்ைநதஇநதிய ெஙகு 
ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட (ISE) என்றும் உள்ளது. நொடு 
முழுவதும் மும்்ெ்ய த்ல்மயிடமொ்கக் ப்கொண்டு 
ஒருஙகி்ைநத இநதிய ெஙகு ெரிவர்த்த்ன லிமிபடட 
மூலம் 15 பிரொநதிய ெஙகுப்ெரிவர்த்த்ன நி்லயங்க்ள 
ISE  ஊக்குவிக்கி்றது.நொடடில் உள்ள ெஙகு ெரிமொற்்றங்கள் 
உறுப்பினர்-தர்கர் என்்ற தன்்ம்ய அடிப்ெ்டயொ்கக் 
ப்கொண்ட்வ.

தற்தெொது உள்ள. என்எ்ஸஇ, ஓ.டி.இ.சி.ஐ., ஐ.எ்ஸ.இ., 
மற்றும் பிரொநதிய ெஙகுச் சந்த்களில் பெரும்ெகுதி 
ஆன்வதொனியஙகு மற்றும் நவீன வசதி்க்ள வழங்க 
தி்ர சொர்நத வர்த்த்க அ்மப்புமு்்ற்ய(SBTS)  
ஏற்்ற்வயொகும். நொடு முழுவதும் முதலீடடொளர்்களுக்கு 
அணு்கல் மூலம், தநர்்மயொன மற்றும் பவளிப்ெ்டயொன 
மு்்றயில் வர்த்த்கம் பசய்ய முடிகி்றது
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உலகின்	மு�ல	10	பங்கு	சநர�கள்.
2017 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 31 ஆம் தததியன்று, உலகின் 
ெத்து மி்கப்பெரிய ெஙகு சந்த்களில் ெடடியலிடப்ெடட 
ெத்திரங்களின் மூலதனச் சந்த  பின்வருமொறு: 
i.  நியூ யொர்க் ெஙகுச் சந்த - நியூ யொர்க் ந்கரத்தில் 

அ்மநதுள்ளது; 

பட்டியலிடபபட்டசநர�	மூல�னம்.	$19.223	டிரிலலியன்
ii.  NASDAQ - "தநஷனல் அதசொசிதயசன் ஆப் 

பசக்யூரிடடீ்ஸ டீலர்்கள் ஆடதடொதமடடட  ப்கொடதடஷன்" 
குறுகிய,இநத மின்னணு ெஙகு சந்த நியூயொர்க் 
ந்கரத்தில் அ்மநதுள்ளது; சந்தயில் 
ெடடியலிடப்ெடடமுதலொக்்க மதிப்பு  $ 6.831 டிரில்லியன்.

iii.  லண்டன் ெஙகுச் சந்த இஙகிலொநதில் உள்ள 
லண்டனில்  இருக்கி்றது,ெடடியலிடப்ெடட சந்தயில் 
முதலொக்்க மதிப்பு $ 6.187 டிரில்லியன்  ஆகும்.

iv.  தடொக்கிதயொ ெஙகுச் சந்த - தடொக்கிதயொவில் 
அ்மநதுள்ள ெப்ெொன்   ந்கரத்தில் உள்ளது. இது  
ெப்ெொன் எக்்ஸதசஞ்ச் குழு என அ்ழக்்கப்ெடும், 
 ெடடியலிடப்ெடட  சந்தயில் மூலதன  அ்ழப்பு $ 
4.485 டிரில்லியன் ஆகும்.

v.  ஷொங்கொய் ெஙகுச் சந்த - ஷொங்கொய், சீனொவில் 
அ்மநதுள்ளது. ெடடியலிடப்ெடட சந்தயில்முதலொக்்க 
மதிப்பு  $ 3.986 டிரில்லியன்  ஆகும்

vi.  யூதரொபநக்்ஸட - ஐதரொப்ெொ முழுவதும்  அ்மநதுள்ளது 
(பிரொன்்ஸ, தெொர்ச்சு்கல், பநதர்லொநது, 
பெல்ஜியம்);ெடடியலிடப்ெடட சந்த மூலதன  மதிப்பு $ 
3.321 டிரில்லியன். ஆகும்.

vii.  ேொங்கொங ெஙகுச் சந்த - ேொங்கொங, 
ேொங்கொஙகில்  அ்மநதுள்ளது.  
ெடடியலிடப்ெடடசந்த மூலதனம்   $ 3.325 
டிரில்லியன் ஆகும்

viii.  பசன்பசன் ெஙகுச் சந்த - பஷன்பசன், சீனொவில் 
அ்மநதுள்ளது; ெடடியலிடப்ெடட சந்தயில் 
முதலொக்்க மதிப்பு $ 2.285 டிரில்லியன்  ஆகும்.

ix.  TMX குழு - ்கனடிய ெஙகுச் சந்த, ்கனடொவில் 
படொரொண்தடொ ந்கரில்  அ்மநதுள்ளது;  சந்த 
மூலதனத்தில்  $ 1.939 டிரில்லியன் ஆகும்.

x.  மும்்ெ ெஙகு சந்த - இநதியொவில் மும்்ெயில் 
அ்மநதுள்ளது; சந்தயில்முதலொக்்க மதிப்பு  $ 1.682 
டிரில்லியன் ஆகும்.

துரணத்	�ைகர்	(Remisers)
இவர் ெஙகு மொற்்ற்கத்தின் 

உறுப்பினரின் மு்கவரொ்கக் 
பசயல்ெடுவொர்.தன்்ன அமர்த்திய 

முதல்வருக்கு (Principal) அதொவது உறுப்பினருக்கு 
வியொெொரத்்தப் பெற்றுத் தநது அதற்்கொ்கக் ்கழிவு 
பெறுவொர்.

அதிகாைமளிககபபட்ட	எழுத்�ர்	(Authorized	Clerks)
இவர் ெஙகு மொற்்ற்கத்தின் உறுப்பினரொ்க 

இருப்ெரொல் தனக்குப் ெணியொளரொ்க 
அமர்த்தப்ெடடவரொவொர்.இவர்்கள் தங்களு்டய 
ெணியொண்்மயரின் (employer) சொர்ெொ்கப் ெஙகு 
மொற்்ற்கத்தின் தளத்தில் (Floor) பதொழில் பசய்வதற்கு 
உரி்ம அளிக்்கப்ெடடுள்ளனர்.இவர்்கள் சம்ெளமும் 
்கழிவும் பெறுவர்.

�ைகர்கள்	(Brokers)
தர்கர்்கள், ்கழிவு மு்கவர் ஆவர்.ெத்திரங்க்ள 

வொஙகுெவர்்களுக்கும் விற்ெவர்்களுக்குமி்டதய 
இ்டநி்லயொளர்்களொ்கத் தர்கர்்கள் 
பசயல்ெடுகின்்றனர்.இவர்்கள் தனக்்கொ்கப் 
ெத்திரங்க்ள வொஙகி விற்ெதில்்ல.தர்கர்்கள் 
ெத்திரங்க்ள வொஙகுெவர்்க்ளயும் விற்ெ்ன 
பசய்கின்்ற தன்வணி்கர்்க்ளயும் ஒன்்றொ்க 
இ்ைத்து தெரம் முடிவ்டய உதவுகின்்றனர்.
இவவுதவிக்்கொ்க இருதரப்பினரிடமிருநதும் ்கழிவு 
(Commission) பெறுவர்.தர்கர்்கள் ெத்திரங்களின் 
வி்லப் தெொக்கி்ன (trend) மதிப்பிடுவதில் 
வல்லுநர்்களொ்க இருப்ெர்.தங்களு்டய 
வொடிக்்்கயொளர் ஆதொயம் பெறுவதற்கு 
அறிவு்ரயளிப்ெர்.பெொதுமக்்களிடமிருநது முதலீடு 
பசய்வதற்்கொன ஆ்ை்யப் பெற்றுத் 
தன்வணி்கர்்கள் முலமொ்க அவற்்்றச் பசயல்ெடுத்துவர்.
அதற்்கொ்க குறிப்பிடட ்கழிவி்னப் பெறுவர்.

�ன்	வணிகர்கள்	(Jobbers)
இவவணி்கர்்கள், ெஙகுத் பதொகுதி்கள், ்கடன் 

ெத்திரங்கள் ஆகியவற்்்ற வொஙகி விற்கும் தனிப்ெடட 
வியொெொரி்கள் ஆவர்.இவர்்கள் தமக்்கொ்கப் ெஙகு 
வியொெொரத்தில் ஈடுெடுவர்.வொஙகிய வி்லக்கும் 
விற்்ற வி்லக்கும் உள்ள தவறுெொதட இவர்்கடகு 
கி்டக்கும் ஆதொயமொகும்.இவவணி்கர்்கள் 
தநரடியொ்க உறுப்பினரல்லொதவர்்களுடன் வியொெொரம் 
பசய்ய முடியொது.இவர்்கள் எநதக் ்கழிவும் பெ்ற 
இயலொது.இநதியொவில் இவர்்கள் தொரொவணிவொலொ 
(Tarawaniwala) என்்ற்ழக்்கப்ெடுகி்றொர்்கள்.
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பெற்றுள்ளொர். இவர் எல்லொம் நன்்மக்்கொ்கதவ 
ந்டபெறும் (Optimism) என்்ற மனப்ெொஙகு ப்கொண்டவர்.

கைடி	(Bear)

்கரடி அல்லது மண்டிவொலொ (Mandiwala) 
என்்ற்ழக்்கப்ெடும் ஊ்க வணி்கர், எதிர்்கொலத்தில் 
குறிப்பிடட ெத்திரங்களின் வி்ல்கள் வீழ்ச்சி அ்டயும் 
என்று எண்ணுெவர்.அப்ெஙகு்க்ளத் தற்தெொது விற்று 
பின்னர் அ்வ்க்ளக் கு்்றநத வி்லயில் வொஙகும் 
எண்ைத்தில் பசயல்ெடுவொர்.இவவ்்க ஊ்க வணி்கர், 
ெஙகு்க்ளப் பின்னர் கு்்றநத வி்லயில் வொங்க 
முடியும் என்்ற எண்ைத்தில் தொன் ப்கொண்டிரொத 
ெஙகு்க்ளத் தற்தெொது அதி்க வி்லயில் விற்ெ்ன 
பசய்வொர்.ஒரு ்கரடி, பெொதுவொ்கத் தன்னு்டய எதிரி்யத் 
த்ரயில் தள்ளி அழுத்துகி்றது.அதததெொல ஒரு ்கரடி 
ஊ்கவணி்கரும், ெஙகுச் சந்தயில் ெஙகு்களின் 
வி்ல்யக் கீதழ தள்ளுவதற்கு தவண்டிய 
நடவடிக்்்க்களில் ஈடுெடுகி்றொர்.ஒரு ்கரடி ஊ்க வணி்கர் 
எதிலும் பின்தனொக்கிய மனப்ெொஙகு (Pessimism) 
ப்கொண்டவர்.

கரலமான்	(Stag)

்க்ல மொன் ஊ்க வணி்கர் முன்பனச்சரிக்்்க 
உ்டயவர்.இவர் ஒரு நிறுமத்தின் ெஙகு்கள் 
மு்னமத்தில் (at premium) விற்்கப்ெடும் என்று 
அறிநதவுடன், புதிய விடுப்பு்களில் ெஙகு த்கொரி 

ஊகவணிகர்கள்(Speculation)
குறிப்பிடத்தக்்க வருவொய்்கள் 

எதிர்ெொர்ப்பில், அதி்க இடர்ெொடு 
ப்கொண்ட சம்ெநதப்ெடட நிதி 

்கருவி்க்ள வர்த்த்கம் பசய்வது என்ெது ஊ்க 
வணி்கம் ஆகும். சந்தயில் ஏற்்ற இ்றக்்கங்கள் 
இருநது அதி்கெடச ெயன்ெடுத்தி ப்கொள்ள தவண்டும் 
என்ெதத இவர்்களின் தநொக்்கம்.

சூ�ாட்டம்	(Gambling)
நி்கழ்வு்க்ள அடிப்ெ்டயொ்கக் ப்கொண்டது.இது 

சடடத்திற்கு பு்றம்ெொன ஒன்்றொகும்.இதனொல் 
பெொருளொதொரத்திற்கு எவவித நன்்மயும் 
ஏற்ெடுவதில்்ல.சூதொடடக்்கொரர்்கள் இதில் உள்ள 
ஆெத்தினொல் ஏற்ெடும் நடடத்்த ்கண்மூடித்தனமொன 
மற்றும் ்கவனக் கு்்றவொன எதிர்ெொர்ப்பின் 
அடிப்ெ்டயில் ஏற்றுக் ப்கொள்கின்்றனர்.
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7.06			ஊகவணிகர்களின்	வரககள்	
(Types	of	Speculators)

இநதியொவில் ெஙகு மொற்்ற்கங்களில் நொன்கு 
வ்்கயொன ஊ்க வணி்கர்்கள் பசயல்ெடுகின்்றனர்.
அவர்்கள் ்கொ்ள, ்கரடி, ்க்லமொன், முட வொத்து என்று 
அ்ழக்்கப்ெடுகின்்றனர்.ஊ்க வணி்கர்்கள், 
அவர்்களு்டய பசயல்்க்ளக் ப்கொண்டு மிரு்கங்களின் 
பெயரொல் அ்ழக்்கப்ெடுகின்்றனர்.அவருக்குத் 
பதரிநபதடுக்்கப்ெடடுள்ள பெயர் மிரு்கத்தின் நடத்்த்ய 
அடிப்ெ்டயொ்கக் ப்கொண்டிருக்கி்றது.

காரை	(Bull)

ெத்திரங்கள் எதிர்்கொலத்தில் வி்லதயற்்றம் பெறும் 
என்று எதிர்ெொர்க்கின்்ற ஊ்க வணி்கர் ்கொ்ள அல்லது 
பதஜிவொலொ (Tejiwala)  என்்ற்ழக்்கப்ெடுகி்றொர். இவர் 
எதிர்்கொலத்தில் அதி்க வி்லயில் ெத்திரங்க்ள விற்்க 
இயலும் என்்ற எண்ைத்தில் தற்தெொது ெத்திரங்க்ள 
வொங்க மு்னகி்றொர். ஒரு ்கொ்ள தன்னு்டய 
ப்கொம்பு்களொல் எதிரி்க்ள உயதர அல்லது தமல் தநொக்கி 
தூக்கி எறிவது தெொன்று, இநத வ்்க ஊ்கவணி்கர் 
பி்ையப் ெத்திரங்களின் வி்ல்ய உயரச் பசய்யும் 
தநொக்த்கொடு பசயல்ெடுவதொல் ்கொ்ள எனப் பெய்ர 
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விண்ைப்ெம் பசய்வொர்.தனக்கு ெஙகு்கள் ஒதுக்்கப்ெடடொல் 
அவற்்்ற மு்னமம் பெற்றுக்ப்கொண்டு விற்று விடுவொர்.
எநத நிறுமங்களின் ெஙகு பவளியீடு பெொதுமக்்களொல் 
விரும்ெப்ெடுகி்றது, மு்னமத்துடன் விற்்கப்ெடக்கூடிய 
வொய்ப்பு உள்ளது என்ெ்த அறிநது அநநிறுமங்க்ள 
ததர்வு பசய்வொர்.ஒதுக்கீடடுப் ெைம் (Allotment money) 
்கடட அ்ழப்பு வருமுன்னதர ெஙகு்க்ள இவவ்்க 
ஊ்க வணி்கர் விற்றுவிடுவொர்.இவர் ‘மு்னம 
தவட்டயொளர்’ என்று அ்ழக்்கப்ெடுகி்றொர்.
முடவாத்து	(Lame	Duck)

தற்தெொ்தய, தம் நடவடிக்்்க்களில் உள்ள 
இடர்ெொடு்க்ளத் தீர்ப்ெதில் தெொரொடிக் ப்கொண்டிருக்கின்்ற 
ஒரு ்கரடி ஊ்க வணி்கதர முட வொத்து என்று 
அ்ழக்்கப்ெடுகி்றொர்.்கரடி ஊ்க வணி்கர் பின்னர் 
ப்கொடுப்ெதற்்கொ்கத் (Delivery) தற்தெொது ெத்திரங்க்ள 
விற்ெொர். ஆனொல் குறிப்பிடட நொளில் ெஙகு்க்ள 
்வத்துள்ள எவரும் அ்த விற்்க விரும்ெொததொல் எநத 
வி்லயிலும் வொஙகுவதற்கு எநத ஒரு ெஙகும் 
கி்டக்்கொமல் மூ்லயில் முடக்்கப்ெடட (Cornered) 
நி்லயில் இருப்ெொர். தமலும் ெஙகு்க்ள இவரிடமிருநது 
வொஙகுவதற்கு ஒப்ெநதம் பசய்தவரும் ஒப்ெநதத்தின் 
தீர்்வத் தள்ளி ்வக்்க விரும்ெொததொல் இவவ்்க ஊ்க 
வணி்கர் தெொரொட தவண்டியதொகி்றது.

7.07	 	பங்கு	பரிவர்த்�ரனககும்	பணடமாறறு	பரிவர்த்�ரனககும்	உள்ை	தவறுபாடுகள்.	
Stock	Exchange	Vs.	Commodity	Exchange

வ.	
எண சி்றபபியலபுகள் பங்கு	பரிவர்த்�ரன பணடமாறறு	பரிவர்த்�ரன

1. பெொருள்

ெஙகு மொற்்ற்கம் (ெஙகு சந்த அல்லது 
ெத்திரச் சந்த என்றும் 
அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது) மூலதன சந்தயின் 
ஒரு முக்கிய அங்கமொ்க உள்ளது. ெஙகுச் 
சந்த என்ெது பதொழில்து்்ற மற்றும் 
நிதியப் ெொது்கொப்பின் ப்கொள்முதல் மற்றும் 
விற்ெ்னக்்கொன ஒரு 
ஒழுங்க்மக்்கப்ெடட சந்த. சில 
விதி்கள் மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற்களின் 
ெடி ெத்திரங்களில் வர்த்த்க மு்்றயொன 
மு்்றயிலொன மு்்றயில் நடத்தப்ெடும் 
வசதியொன இடம் என்று கூ்றலொம்.

ஒரு ெண்டமொற்று ெரிமொற்்றம் என்ெது 
ெண்டங்கள் வர்த்த்கம் பசய்யப்ெடும் 
ெரிமொற்்றமொகும். ெொரம்ெரிய பெொருட்கள் 
பின்வரும் பிரிவு்களில் வருகின்்றன.
்கொல்ந்ட்கள் (எ.்கொ. தங்கம், பவள்ளி, 
தொமிரம்)
எரிசக்தி (எ.்கொ. ்கச்சொ எண்பைய், 
இயற்்்க எரிவொயு)
தவளொண்்ம (எ.்கொ. அரிசி, த்கொது்ம, 
ப்கொக்த்கொ)
்கொல்ந்ட்கள் மற்றும் இ்்றச்சி (எ.்கொ. 
்கொல்ந்ட்கள், ெதம் பசய்யப்ெடட 
இ்்றச்சி்கள்)

2. ெணி்கள்
எளிதொன சந்தப்ெடுத்துத்ல 
வழஙகுதல்

ெத்திரங்களுக்கு தத்வ ஏற்ெடுத்துதல் 
அல்லது ெத்திரங்களுக்கு வி்லக் 
்கொப்பீடுதச்வ்கள் மற்றும் நீர்்ம 
தன்்ம ஏற்ெடுத்துதல்.

3. தநொக்்கம்
பெொருள் மூலதன உருவொக்்கம் மற்றும் 
மூலதன ஆதொரங்க்ள சி்றநத 
மு்்றயில் ெயன்ெடுத்துதல் 
ஆகியவற்்்ற எளிதொக்குகி்றது

ஆெத்து கு்்றப்பு மூலம் பெொருட்கள் 
விற்ெ்ன்ய அதி்கரிக்்க உதவுகி்றது
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4. ெஙத்கற்ெொளர்்கள்
முதலீடடொளர்்கள் மற்றும் ஊ்க 
வணி்கர்்கள்

தயொரிப்ெொளர்்கள், மு்கவர்்கள், 
நிறுவனங்களின் வியொெொரி்கள் மற்றும் 
ஊ்கவணி்கர்்கள்

5. ஒப்ெநதங்களின் 
 ்கொலம்

பரொக்்கம், உடனடி வழங்கல் மற்றும் 
ெதி்னநது நொட்களுக்்கொன ஓப்ெநத 
்கைக்கு

எதிர்்கொல சந்த ஒப்ெநத்களுக்்கொன 2 
அல்லது 3 மொதங்கள் ்கொல பசலுத்து்்க 
மற்றும் உடனடி ெை ஒப்ெநதங்கள்

6. ஆவைங்கள் 
வர்த்த்கம்

ெஙகு்கள்,ெத்திரங்கள் மற்றும் அரசொங்க 
ெத்திரங்கள் தெொன்்ற பதொழில்து்்ற 
ெத்திரங்கள் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன 
நி்லயத்தில் சந்தெடுத்தப்ெடுகி்றது.

அதி்க அளவு வர்த்த்கம், வி்ல நிச்சயமற்்ற 
மற்றும் ்கடடுப்ெொடற்்ற வழங்கல் ப்கொண்ட 
நீடித்த, தரம் வொய்நத பெொருட்கள் மடடுதம 
பெொருட்கள் ெரிவர்த்த்ன நி்லயத்தில் 
சந்தப்ெடுத்தப்ெடுகி்றது.

7. ஊ்க வணி்கம்
ஒரு ெரநத, தயொரொ்க, நீர்்ம மற்றும் 
பதொடர்ச்சியொன ெத்திரங்கள் 
விற்ெ்ன்ய உறுதிப்ெடுத்துகின்்றன.

ஊ்க வணி்கம் என்ெது வி்ல 
இடர்ெொடடின் ஈர்ப்பு  உத்ததசத்்த 
உறுதி பசய்கி்றது.

8. முன் ஒப்ெநதம்
ெத்திரங்கள் முழு்மயொ்க 
தரநி்லயொக்்கப்ெடுவதொல் 
முன்தனொக்கு ஒப்ெநதங்கள் 
எளி்மப்ெடுத்தப்ெடுகின்்றன.

எதிர்்கொல  ஒப்ெநதத்்த எளிதொக்குவதற்கு 
தரநி்ல வகுப்பு்களுக்கு நியமங்கள் 
இருக்்க தவண்டும்.

9. ஒருமு்னப்ெடுத்துதல்
விற்ெ்னயொளர் ஏற்றுக் ப்கொள்ளப்ெடட 
ெத்திரங்க்ள வழங்க தவண்டுபமனில் 
ஒருமு்னப்ெடுத்துதல் எளிதொகும்.

விற்ெ்னயொளர் தரமொன அல்லது பி்றர் 
வழங்கக்கூடிய பெொருட்கள் வழஙகுவதில் 
ஒருமு்னப்ெடுத்துதல் ்கடினமொன 
ஒன்்றொகும்.

10. வி்ல தமற்த்கொள்
முன்தனொக்கிய ஒப்ெநதங்க்ளப் 
பெொறுத்தவ்ர ஒருமு்ன தமற்த்கொள் 
மடடுதம சொத்தியமொகும். 

எதிர்்கொல ஒப்ெநதங்களுக்்க்கொன 
ெலமு்ன தமற்த்கொள் சொத்தியமொகும்.

ெண்ட மொற்று ெரிவர்த்த்ன மற்றும் ெஙகு 
ெரிமொற்்றத்திற்்கொன முக்கிய தவறுெொடு ஒரு ெண்டமொற்்ற 
ெரிமொற்்றம் என்ெது ெண்டமொற்்ற சந்த்களில் வர்த்த்கம் 
பசய்யப்ெடும் இடத்தில் பெொருட்க்ள ெரிமொற்்றம் 
பசய்வதொகும். ெஙகு ெரிமொற்்றம் என்ெது ெஙகு தர்கர்்கள் 
மற்றும் முதலீடடொளர்்கள் ெஙகு்கள் மற்றும் இதர 
ெத்திரங்கள்  வொஙகுதல் அல்லது விற்்றல் 
நடவடிக்்்க்க்ள தமற்ப்கொள்ளும் இடமொகும். இரண்டு 
வ்்கயொன ெரிமொற்்றங்களும் பெொருட்கள் அல்லது 
நிதியியல் ்கருவி்களின் தத்வ மற்றும் வழங்க்ல 
தீர்மொனிக்கி்றது. வணி்க நடவடிக்்்க்க்ள 
தமற்ப்கொள்ளவும், விற்தெொரும் வொஙகுதவொரும் சநதித்துக் 
ப்கொள்ளவும் தத்வயொன வியொெொர தளவசதி்க்ள 
ெஙகு மொற்்ற்கங்கள் ஏற்ெடுத்தி தர தவண்டும். வளர்நது 
வரும் வொடிக்்்கயொளர் பிரி்வ ்கவரும் வ்்கயில் 
தத்வயொன வொய்ப்பு்க்ள ெஙகு மொற்்றம் / பெொருட்கள் 
மொற்்றம் அதி்கப்ெடுத்த சந்தயில் தவண்டும்.

7.08	 	பங்கு	சநர�யில	�றதபார�ய	
வைர்ச்சி

அரசொங்கத்தொல் பதொடங்கப்ெடட தொரொளமயமொக்்கல் 
பசயல்மு்்ற ்கொரைமொ்க இநதியொவில் ெஙகுச் சந்த 
்கடட்மப்பின் ெரநத மொற்்றத்திற்கு உடெடடுள்ளது.
இநதிய ெஙகுச்சந்தயின் தற்தெொ்தய ்கடட்மப்பில் 
ெல புதிய ்கடட்மப்பு்கள் தசர்க்்கப்ெடடுள்ளன. இநதிய 

ெஙகுச் சந்த அ்மப்பில் இநத ்கடட்மப்பு்கள் ெற்றிய 
ஒரு சுருக்்கமொன விளக்்கம் கீதழ ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ளது:

த�சிய	பங்குச்	சநர�	முர்ற	(NSMS)	National	Stock	
Market	Systems	

ததசிய ெஙகுச் சந்த அ்மப்பு "ஸ்ரீ.எம்.தெ.பெர்வொனி 
த்ல்மயில் (பிரெலமொ்க பெர்வொனி குழு) உயர் 
அதி்கொரம் ப்கொண்ட அ்மப்பினொல் ஏற்ெடுத்தப்ெடடது. 
தற்தெொது இநதியொவில் உள்ள ததசிய ெஙகுச் சந்த்கள் 
பின்வருமொறு உள்ளன:

1.   இநதியொவின் ததசிய ெஙகு சந்த (National Stock 
Exchange of India Ltd)

2.   இநதிய ெஙகு ்வப்பு குழு லிமிபடட 
(Stock Holding and Depository System Ltd)

3.   ததசிய தீர்்வமற்றும் ்வப்பு மு்்ற 
(National Clearing and Depository System)

4.   இநதிய ெஙகு ெத்திரங்கள் விற்ெ்ன ்கழ்கம் 
(Securities Trading Corportion of India)

1.		இநதியாவின்	த�சிய	பங்கு	சநர�	National	Stock	
Exchange	of	India	Limited	(NSE)
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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.

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.

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

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 

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)

ெ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.
4.		இநதிய	 பத்திைங்கள்	 வர்த்�க	 கேகம்	 Securities	

Trading	Corporation	of	India	(STCL)

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.

5.		த�சிய	பத்திை	ரவபபகங்கள்	வரையறுககபபட்டது	
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National	Securities	Depository	Ltd	(NSDL)

இநதியொவில் 1996 ஆம் ஆண்டு ஆ்க்ஸட மொதம் 
்வப்புச்சடடத்்த இயற்றி இநத அ்மப்்ெ 
ததொற்றுவித்தது.நவீன ்கொலத்திற்த்கற்்றவொறு 
்கொகிதமில்லொமல் ெத்திரங்கள் தீர்்வ பசய்வதன் மூலம் 
புதிய ச்கொப்தத்்த ததொற்றுவித்துள்ளது.1996 ஆம் 
ஆண்டு நவம்ெர் 8 ஆம் நொள் இநதியொவில் ததசிய ெத்திர 
்வப்ெ்கங்கள் அ்மப்பு பதொடங்கப்ெடடது.1996 ஆம் 
ஆண்டு டிசம்ெர் மொதம் 26 ஆம் நொள் ்கொகிதமில்லொ 
ெத்திரங்கள் விற்ெ்ன்ய ததசிய ெஙகு ெரிமொற்்ற்கம் 
(NSE) பதொடஙகியது.1997 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர் 29 ஆம் 
நொள் முதல் ்கொகிதமில்லொ ெஙகு ெரிவர்த்த்ன்ய 
ெம்ெொய் ெஙகுச் சந்த பதொடஙகியது.

நிபடி	(NIFTY	50)

இநத நிப்டி என்்ற வொர்த்்த இரண்டு 
வொர்த்்த்களில் இருநது  ததொன்றியது. 

தநஷனல் (National) மற்றும் பிப்டி (FIFTY) என்்ற 
வொர்த்்த்க்ள அடிப்ெ்டயொ்கக் ப்கொண்டது.
இநதியொவின் அ்னத்து பிரிவு்களிலும் தி்றம்ெட 
பசயலொற்றும் 50 முக்கிய நிறுவனங்களின் 
ெஙகு்களின் வணி்கத்்த குறிப்ெதொகும். ததசிய ெஙகு 
சந்தயின் (NSE) மி்க முக்கிய ெஙகு்களின் 
வணி்கத்்த பிரதிெலிப்ெதொல் நொடடின் அ்னத்து 
து்்ற்களின் நிறுவனப் ெஙகு்களும் வளர்ச்சி்ய 
குறிப்பிடுவதொ்க அ்மகி்றது. 
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நொடடின் அ்னத்து து்்ற ெஙகு்களும் மும்்ெ 
ெஙகுச் சந்த (BSE) மற்றும் ததசிய ெஙகுச் சந்த 
(NSE) ஆகியவற்றின் வழியொ்க மடடுதம வணி்கம் 
பசய்ய இயலும்.நொடடின் மற்்ற ெஙகுச் சந்த்களும் 
்கல்்கத்தொ ெஙகுச் சந்த்ய தெொலதவ உள்ளன.
ஆனொல் அ்வ பிரெலமல்ல. நிப்டி அ்மப்பு நொடடின் 
ெல்தவறு தரப்ெடட 24 பிரிவு்களில் உள்ள 50 பதொழில் 
நிறுவனங்களின் ெஙகு்க்ள உள்ளடக்கியதொகும்.
மொறுெடட பிரிவு்களின் முக்கிய ெஙகு்கள் 
பசயல்ெொட்ட அடிப்ெ்டயொ்கக் ப்கொண்டு நிப்டி 
்கைக்கிடப்ெடுகி்றது.சில ெர்ஸெர நிதி நிறுவனங்கள் 
நிப்டியின் பசயல்தி்றன் எவவொறு உள்ளததொ அதன் 
அடிப்ெ்டயிதலதய ெர்ஸெர நிதியங்களின் 
பசயல்ெொடும் இருக்கும்.ததசிய ெஙகுச் சந்தயில் 
ஃபியுச்சர்்ஸ மற்றும் ஆப்சன்்ஸ வசதி்கள் இருப்ெதொல் 
நிப்டி ஒரு குறிப்பிடத்தக்்க அம்சமொ்க விளஙகுகி்றது.
நிப்டி ்கைக்கீடு்க்ள பசய்ய நிறுவனங்களின் 
அள்வபயொடடி சந்த மூலதனமயமொக்குதல் 
மு்்ற்ய ெயன்ெடுத்துகின்்றன.பெரிய அளவில் 
உள்ள்வ அதி்க முக்கியத்துவம் பெறுகின்்றன.

பசன்பசகஸ்	(SENSEX)

பசன்பசக்்ஸ என்ெது BSE (Bombay 
Stock Exchange) அ்மப்பின் ெஙகுக் 

குறியீடொகும்.பசன்பசக்்ஸ குறியீடடில் ்கைக்கிட 30 
ெஙகு்க்ள ெடடியலிடுகின்்றன.ெடடியலிடப்ெடட 
ெஙகு்க்ள மும்்ெ ெஙகுச்சந்த பசன்பசக்ஸில் 
்கைக்கிட முடிவுபசய்யப்ெடுகின்்றன.பசன்பசக்்ஸ 
்கைக்கிடுவதற்கு ெடடியலிடப்ெடட ெஙகு்களின் 
அளவுத்கொல்்கள் மற்றும் BSEன் பமொத்த ெஙகு்களின் 
அள்வயும் ்கைக்கில் எடுத்துக் ப்கொள்ளப்ெடுகி்றது. 
தமற்கூறிய ்கொரணி்க்ள அடிப்ெ்டயொ்கக் ப்கொண்டு 
மும்்ெ ெஙகுச்சந்த 30 ெஙகு்கள் ப்கொண்ட ஒரு 
்கடட்மப்்ெ
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ப்கொண்டு மு்்றயொ்க ்கைக்கிடப்ெடுவ்ததய 
பசன்பசக்்ஸ என்று அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது. பசன்பசக்்ஸ 
என்ெது முக்கிய குறியீடொகும்.தற்பெொழுது ஒவபவொரு 
ெஙகும் அதன் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்ெ்டயில் 
ஒதுக்கீடு பசய்யப்ெடுகி்றது.தமலும் இத்தன்்ம 
்கொலப்தெொக்கில் மொ்றக்கூடியதொகும்.எனதவ 
இப்தெொது ெஙகு்கள் சொதொரைமொ்க மும்்ெ 
ெஙகுச்சந்தயில் ஒவபவொரு நொளும் வணி்கம் 
பசய்யப்ெடுகின்்றன.ெஙகு்களின் வி்ல த்கொரிக்்்க 
மற்றும் வழங்கல் ஆகியவற்றின் அடிப்ெ்டயில் 
நிர்ையிக்்கப்ெடுகி்றது.

இநதிய	 பங்குச்	 சநர�களின்	 தநைம்		
(Stock	Trading	Timings	in	India)

இநதியொவில் இரண்டு பெரிய முக்கிய 
ெஙகுச் சந்த்கள் உள்ளன.ஒன்று ெம்ெொய் ெஙகுச் 
சந்த (BSE).இரண்டொவதொ்க ததசிய ெஙகுச் சந்த 
(NSE).எப்ெடியொகிலும் ெம்ெொய் ெஙகுச் சந்தயும் 
மற்றும் ததசிய ெஙகுச் சந்தயும் ஒன்த்றயொகும்.
முதலொவதொ்க நொம் பதரிநது ப்கொள்ள தவண்டியது 
என்னபவன்்றொல் இநதியொவில் ெஙகுச்சந்த்கள் 
சனி மற்றும் ஞொயிற்றுக்கிழ்ம்களில் மூடப்ெடும்.
தமலும் ததசிய விடுமு்்ற நொட்களிலும் 
ெஙகுச்சந்த்கள் மூடப்ெடும்.சொதொரை 
ெஙகு்களுக்்கொன வர்த்த்க தநரமொ்க ்கொ்ல 9.15 
மணி முதல் பிற்ெ்கல் 3.30 வ்ர இருக்கும்.

பெொருட்கள் சந்தக்்கொன (MCX) வர்த்த்க தநரம் 
்கொ்ல 10 முதல் 11.30 வ்ர மற்றும் திங்கள் முதல் 
பவள்ளிவ்ர ஆகும்.

விவசொய பெொருட்களுக்்கொன சந்த (NCDEX) 
திங்கள் முதல் பவள்ளி வ்ர ்கொ்ல 10 மணி முதல் 
5 மணிவ்ர.தமலும் சந்தயின் வியொெொர 
தநரத்தின் தெொது உைவு இ்டதவ்ளதயொ 
அல்லது ததநீர் இ்டதவ்ளதயொ இல்்ல.இநதிய 
ெஙகுச் சந்த்களின் தநரம் மூன்று பிரிவு்களொ்க 
பிரிக்்கப்ெடடு உள்ளன.

1. சொதொரை அமர்வு (பதொடர் அமர்வு என்றும் 
அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது)

2. முன் பதொடக்்க அமர்வு

3. பிந்தய தி்றப்பு அமர்வு
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எதிர்கால	சநர�(Future	Market)

எதிர்்கொல சந்த என்ெது ஒரு 
குறிப்பிடட எதிர்்கொல தததியில் 

விநிதயொகிப்ெதற்்கொன பெொருட்கள் மற்றும் எதிர்்கொல 
ஒப்ெநதங்க்ள வொஙகுவதற்கும் விற்ெ்ன 
பசய்வதற்குமொன ஒரு ஏலசந்தயொகும். எதிர்்கொல 
சந்தக்கு உதொரைமொ்க நியுயொர்க் வர்த்த்க 
ெரிமொற்்ற்கம், ்கன்சொ்ஸ ந்கர வர்த்த்க குழு, சி்கொத்கொ 
வர்த்த்க ெரிமொற்்றம், சி்கொத்கொ விருப்ெத்ததர்வு 
மொற்்ற்கம் மற்றும் மின்னிெொலி்ஸ தொனியங்கள் 
ெரிமொற்்ற்கம் முதலியனவொகும். இச்சந்த்களில் 
முந்தய ்கொலத்தில் ்்க சமிக்்ஞ்களொல் 
நடத்தப்ெடடது.21 ஆம் நூற்்றொண்டில் பெரும்ெொலொன 
சந்த்களில் எதிர்்கொலப் ெரிமொற்்றங்கள் பெரும்ெொலும் 
மின்னணு சந்தயொ்க மொற்்றம் பெற்றுள்ளது.
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விருபப	சநர�		(Options	Market)

ஒரு விருப்ெ சந்த என்ெது ஒரு 
குறிப்பிடட ்கொலத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிடட 

வி்லயில் வொஙகி அல்லது விற்ெ்ன பசய்யக்கூடிய 
ஒரு வ்்க ெொது்கொப்பு ஆகும்.ஒரு விருப்ெங்கள் 
ஒப்ெநதம் பசய்ெவர் குறிப்பிடட வி்லயில் அல்லது 
குறிப்பிடட தததியில் வொஙகுவதற்கு உரி்ம 
அளிக்கி்றது.ஆனொல் வொங்க தவண்டிய ்கட்ம 
அல்ல. விருப்ெங்கள் என்ெது ஒரு வ்்கயிலொன 
வருவிக்்கப்ெடட பசொத்து அதொவது ஒரு ஆவைமொகும்.

இச்சந்தயில் ஒரு ஆவைத்்த விற்்க 
விரும்பினொல் அதற்கு “வொங்க விரும்பினொல்” 
அதொவது “Put option” என்றும் வொங்க விரும்பினொல் 
அத்ன “அ்ழப்பு விருப்ெம்” அதொவது “Call option” 
என்றும் அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது. 
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லம்பார்டு	ப�ரு	(Lombard	street)

இலண்டன் ந்கரின் லம்ெொர்டு பதரு 
இலண்டன் ந்கரத்தின் வணி்கம், வஙகி, 

்கொப்பீடடுத் பதொழில் மற்றும் இ்டக்்கொல நீடசியொ்க 
குறிப்பிடடளவு பதொடர்பு ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.இநத 
பதருவின் பமொத்த நீளம் 260 மீடடரொகும். நியுயொர்க் 
ந்கரத்தின் வொல் பதரு (Wall street) தெொன்று உள்ளது.

 àƒèÀ‚°
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வால	ப�ரு	(Wall	street)

வொல் பதரு நியுயொர்க் ந்கரத்தின் 
தலொயர் மன்ேொடடனில் நியுயொர்க் 

ெஙகுச் சந்தயின் உண்்மயொன இல்லமொ்க 
இருக்கி்றது.அபமரிக்்க தரகு மற்றும் முதலீடடு 
வஙகி்களின் வரலொற்று சி்றப்புமிக்்க த்ல்மயமொ்க 
உள்ளது. வொல் பதரு  என்ெது நிதி மற்றும் முதலீடடுச் 
குழுவின் ஒருஙகி்ைநத பெயரொ்க உள்ளது.

 àƒèÀ‚°
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பலவதைஜ்	(Leverage)

ெஙகு வி்ல்களின் மொற்்றங்களிலிருநது ெஙகு்களின் 
முழு்மயொன வி்ல்ய பசலுத்துவதன் மூலம் 
லொெம் கி்டக்்கலொம்.ெஙகு்க்ள வொஙகுவதன் 
மூலம் அத்ன ்கடடுப்ெொடடில் ்வத்திருப்ெ்ததய 
பலவதரஜ் என்று அ்ழக்்கப்ெடுகி்றது.

ஏறபடுத்து�ல	(Hedging)

ெஙகு்களின் வி்ல்களில் ஏற்ெடும் மொற்்றத்திலிருநது 
முதலீடடொளர்்க்ள ெொது்கொப்ெதொகும்.ெஙகு்க்ள ஒரு 
குறிப்பிடட ்கொலத்திற்்கொன முன்தீர்மொனிக்்கப்ெடட 
வி்லயில் ெஙகு்கள் வொங்கதவொ விற்்கதவொ 
அனுமதிக்்க பசய்யலொம்.

�லால	ப�ரு	(Dalal	street)

தலொல் பதரு என்ெது இநதியொவில் 
மும்்ெயின் ்மயப்ெகுதியில் உள்ள 

பதருவொகும்.இஙகு இநதியொவின் பு்கழ்பெற்்ற பெரிய 
ெஙகுச் சந்தயொன ெம்ெொய் ெஙகுச் சந்த (BSE) 
மற்றும் பி்ற மதிப்பு மிக்்க நிதி நிறுவனங்களும் 
உள்ளன.1874 ஆம் ஆண்டு இநத பதருவிற்கு ெம்ெொய் 
ெஙகுச் சந்த இடம்பெயர்நத பி்றத்க இநதப்பெயர் 
ஏற்ெடடது.இதுதவ இநதிய அரசொல் அஙகீ்கரிக்்கப்ெடட 
முதல் ெஙகுச் சந்தயொகும்.தலொல் என்்ற 
வொர்த்்தக்கு மரொத்தி பமொழியில் தர்கர் அல்லது 
இ்டத்தர்கர் என்று அ்ழக்்கப்ெடுகி்றொர். இன்று 
அபமரிக்்கொவின் வொல்பதரு (Wall street) தெொன்று 
இநதிய நிதிப்பிரி்வ வழிநடத்துவது தெொன்று 
ஆகியுள்ளது.
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கரல	ச்பசாறகள்
ெஙகு ெரிமொற்்ற்கம் பெொருட்கள் 
ெரிமொற்்ற்கம் தர்கர்்கள்
தீர்வ்கம் ஊ்க வணி்கர்்கள் 
முதலீடடொளர்்கள்
நம்பிக்்்கயற்்றவர்்கள் பி ன் த ன ொ க் கி ய 
மனப்ெொஙகு நம்பிக்்்கயுள்ளவர்்கள்

நமது	சிந�ரனககு

1. உனது ஊருக்கு அரு்கொ்மயில் உள்ள
நிதிச்சந்த/ெஙகுச் சந்தயுடன் பதொடர்பு்டய 
முதலீடடொளர் அல்லது ெஙகுத் தர்கர் ஆகிதயொரில் 
இரண்டு நெர்்க்ள அ்டயொளம் ்கொைவும். 
அவர்்களுடன் ்கலநது்ரயொடி (i) எவவொறு ெஙகு 
ெத்திரங்கள் விற்ெ்ன பசய்யப்ெடுகி்றது மற்றும் 
வொங்கப்ெடுகி்றது (ii) எநத பிரெலமொன ஆவைங்கள் 
சந்தயில் அதி்கம் விற்ெ்ன பசய்யப்ெடுகி்றது (iii) 
தற்தெொ்தய பசபி / அரசு வழி்கொடடுதல்்கள் 
எவவொறு நடவடிக்்்க்க்ள ெொதிக்கி்றது என்று 
்கலநது்ரயொடி பதரிநது ப்கொள்ளவும்.

2. தினசரி நொளிதழ்்களின் வணி்கப்ெகுதி
அல்லது வணி்க தினசரி்களின் பிரதி்க்ள தினசரி 
ெடித்து வரவும். முக்கிய ெஙகுச் சந்த்களில் 
ெஙகு்கள் வி்லப்ெற்றி பதரிநது ப்கொள்ளவும்.ஐநது 
நிறுவனப் ெஙகு்களின் வி்ல்ய ததர்வு பசய்து 
மூன்று வொரக் ்கொலத்திற்கு அதன் வி்ல்க்ள 
ெதிவு பசய்து வரவும்.அநத ெஙகு்களின் வி்ல 
மொற்்றங்க்ள ்கவனித்து வரவும்.அநத வி்ல 
மொற்்றத்தினொல் பெொருளொதொர, அரசியல் மற்றும் 
சமூ்கத்தின் சூழல்்களின் ஏற்ெடும் ெொதிப்பு்க்ள 
அறிநது ப்கொள்ளவும்.தமலும் 
பதொ்லக்்கொடசியிலிருநதும் ெஙகு வி்ல்க்ள 
ெற்றிய த்கவல்்க்ள பதரிநது ப்கொள்ளலொம்.

எதிர்கால	கற்றலுககு

ெம்ெொய் ெஙகுச் சந்தயின் இ்ையதளத்்த 
ெொர்த்து வரவும்.www.bseindia.com மற்றும் ெயனுள்ள 
த்கவல்்க்ள அதில் ததடவும்.ெஙகுச் சந்தயில் 
எவவொறு முதலீடு பசய்ய தவண்டும் என்்ற 
த்கவல்்க்ள உனது வகுப்பு ததொழர்்களுடன் 
்கலநது்ரயொடவும்.உனது ஆசிரியருடன் 
்கலநது்ரயொடி உனது ததடல்்கள் குறித்து அறிக்்்க 
தயொரிக்்கவும்.

 சூழ்நிரல	ஆயவு

திரு.ரதமஷீம் அசலதீதெ்ஸ என்ெவரும் நல்ல 
நண்ெர்்களொவர். ரதமஷ ்கடவுள் நம்பிக்்்க உள்ளவர். 
அதததெொல் அசலதீதெ்ஸ ஆர்வமிக்்க நெரொவர். 
ந்டமு்்றதயொடு ஒத்துப்தெொ்க தவண்டும் என்று 
கூறுெவர். அவர்்களுக்கி்டயிலொன உ்ரயொட்ல 
ெொர்ப்தெொம்.

ரதமஷ : ேொய் தீதெஷ! என்ன பசய்து 
ப்கொண்டிருக்கி்றொய்?

அசலதீதெ்ஸ : ேொய்! நொன் தினசரி நொளிதழின் 
நிதிச்சந்த ெகுதி்ய ெடித்துக் 
ப்கொண்டிருக்கித்றன்.அதில் ெஙகு்கள் 
வி்ல ெற்றி உெதயொ்கமொன த்கவல்்கள் 
ஏரொளமொ்க உள்ளன.

ரதமஷ :ெஙகு்கள் என்ெது மி்கப்பெரிய சூதொடடம்.

அசலதீதெ்ஸ :  இல்்ல. அது உண்்ம இல்்ல. 
அத்ன நன்கு புரிநதுக் ப்கொள்ள
தவண்டும்.

ரதமஷ :  உண்்ம்ய பசொல்ல
தவண்டுபமனில் நொன் இநத மூலதனச் 
சந்த அ்னத்தும் சூதொடட 
வி்ளயொடடு என்று எண்ணுகித்றன்.
மற்றும் இதில் எநதப் ெயன்ெொடும் 
இல்்ல என்று நி்னக்கித்றன்.

அசலதீதெ்ஸ : இல்்ல, நீங்கள் தீவிரமொ்க தவ்றொ்க
நி்னக்கிறீர்்கள். நீங்கள் 
மூ ல த ன ச் ச ந ் த யி ன் 
முக்கியத்துவத்்தப் ெற்றி அறிய 
மு ய ல வி ல் ் ல . த னி ம னி த ரு க் கு ம் 
மற்றும் பெொருளொதொரத்திற்கும் இது 
எவவொறு தத்வ என்ெ்த நொன் 
உங்களுக்கு விளக்்கமொ்க கூறுகித்றன்.

நீங்கள் அசலதீதெ்ஸ இடத்தில் இருநது தமற்ப்கொண்டு 
இநத உ்ரயொட்ல பதொடருங்கள்.
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 பயிறசி

I	சரியான	விரடரய	த�ர்நப�டுத்து	எழு�வும்:	
1.  _________ இதுதவ உலகின் ெழ்மயொன ெஙகுச் 

சந்தயொகும்.

அ) இலண்டன் ெஙகுச் சந்த 
ஆ) ெம்ெொய் ெஙகுச் சந்த
இ) ததசிய ெஙகுச் சந்த
ஈ) ஆம்்ஸடர்டொன் ெஙகுச் சந்த

2. நொடடில் _________ ெஙகுச் சந்த்கள் உள்ளன.

அ) 21 ஆ) 24
இ) 20 ஈ) 25

3.  ெஙகு ெரிமொற்்ற்கங்கள் ெரிவர்த்த்ன பசய்வது 
________ ஆகும்.

அ) சரக்கு்கள் ஆ) தச்வ்கள்
இ) நிதி ஆவைங்கள் ஈ) நொடடின் பசலவொணி

4.  ெஙகுச் சந்த _______ வியொெொரத்்த 
அனுமதிக்கி்றது.

அ)  நிறுவனங்களின் அ்னத்து வ்்கயிலொன 
ெஙகு்கள்

ஆ) அரசொங்கம் பவளியிடும் ெத்திரங்கள்
இ) ெடடியலிடப்ெடட ெத்திரங்கள்
ஈ) ெடடியலிடப்ெடொத ெத்திரங்கள்

5. தர்கர்்கள் ெஙகுச்சந்தயில் ஈடுெடுவது

அ) அவர்்களின் வொடிக்்்கயொளர்்களுக்்கொ்க
ஆ) தனது பசொநத நடவடிக்்்க்களுக்்கொ்க
இ) மற்்ற தர்கர்்களுக்்கொ்க
ஈ) மற்்ற உறுப்பினர்்களுக்்கொ்க

6. நம்பிக்்்கயற்்ற ஊ்கவணி்கர்்கள் என்ெவர்

அ) மொன் ஆ) ்கரடி
இ) ்கொ்ள ஈ) வொத்து

7. நம்பிக்்்கயுள்ள வணி்கர் என்ெவர்

அ) ்கொ்ள ஆ) ்கரடி
இ) மொன் ஈ) வொத்து

8.  ்கொ்ள வணி்கர் நம்பிக்்்கயூடடுவது 
_____________

அ) வி்ல ஏற்்றம்
ஆ) வி்ல கு்்றப்பு
இ) வி்ல நி்லத்தன்்ம
ஈ)  வி்லயில் மொற்்றமில்்ல

9.  ெத்திரங்கள் வொங்கப்ெடட மற்றும் விற்ெ்ன 
பசய்யப்ெடும் வி்ல ெதிவு பசய்யப்ெடடு பெொது 
மக்்களுக்கு வழங்கப்ெடுவது _______ ஆகும்.

அ) சந்த தமற்த்கொள்்கள்
ஆ) வணி்க தமற்த்கொள்்கள்
இ) வியொெொர தமற்த்கொள்்கள்
ஈ) வொஙகுதவொர் தமற்த்கொள்்கள்

10.  விதி்கள் மற்றும் ்கடடுப்ெொடு்க்ள ெஙகுச் சந்தக்்கொ்க 
ஏற்ெடுத்தித் தரும் அ்மப்பு _______ ஆகும்.

அ) ரிசர்வ வஙகி ஆ) மத்திய அரசு
இ) பசபி ஈ) மும்்ெ ெஙகுச் சந்த

விரடகள் :

1 அ 2 அ 3 இ 4 இ 5 ஆ
6 ஆ 7 அ 8 அ 9 அ 10 இ
II.	குறு	வினாககள்:
1. ெஙகுச் சந்த என்்றொல் என்ன?

2. ெஙகுச் சந்த வ்ரவிலக்்கைம் தரு்க.

3.  இநதியொவில் உள்ள ஏததனும் 5 ெஙகு்க்ள ெற்றி 
எழுது்க.

4. து்ைத் தர்கர் என்்றொல் என்ன?

5. தர்கர் என்று யொ்ர அ்ழக்்கப்ெடுகி்றொர்்கள்?

6. ஊ்க வணி்கர்்களின் வ்்க்கள் யொ்வ?

7. ெண்டமொற்று ெரிவர்த்த்ன என்்றொல் என்ன?

8.  ெஙகுச் சந்தயின் சமீெத்திய வளர்ச்சி குறித்து 
குறிப்பிடு்க.

9. இநதியொவில் ெஙகு வணி்கதநரம் என்்றொல் என்ன?

10 தலொல் பதரு – விளக்கு்க.
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III. சிறு	வினாககள்:
1. ெஙகுச் சந்தயின் கு்்றெொடு்க்ள விவரி?

2. ்கொ்ள மற்றும் ்கரடி -  விளக்கு்க.

3. மொன் மற்றும் முடவொத்து – விளக்கு்க.

4.  ததசிய ெஙகுச் சந்த மு்்ற (NSMS) ெற்றி விளக்கு்க.

5. ததசிய ெஙகுச் சந்த விளக்கு்க.

IV. பபறுவிரட	வினாககள்:
1. ஏததனும் ஐநது ெஙகுச் சந்த ெணி்க்ள விவரி?

2.  ஏததனும் ஐநது ெஙகுச் சந்த தன்்ம்க்ள விவரி.

3. ெஙகுச் சந்தயின் ெயன்்க்ள விவரி.

4.  ெஙகுச் சந்த – பெொருட்கள் ெரிமொற்்ற்கம் தவறுெொடு
்கொண்.

5. லம்ெொர்டு பதரு மற்றும் வொல் பதரு -  விளக்கு்க.

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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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	 பத்திை	 வர்த்�கத்தின்	

நன்ரமகள்

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.

ெைம் எனப்ெடும் அ்ையொ விளக்கு அயல்நொடடிற்குள்ளும் பசன்று
ெ்்கயொகிய இரு்ளப் தெொக்கும்.

அ்றன்ஈனும் இன்ெமும் ஈனும் தி்றனறிநது
தீதின்றி வநத பெொருள் .

  -  கு்றள் 754
பபாருள்

இநதியப	பத்திை	மாற்றக	வாரியம்	(பசபி)8
அத்தியாயம்

நிதிச்	சநர�		-IIஅலகு
3

8.01		 பசபி	(SEBI)	அறிமுகம்

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

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. 

பசபி மும்்ெயில் உள்ள ெொநதிரொகுர்லொ வளொ்கத்தின் 
வணி்க மொவடடத்தில் அதன் த்ல்மய்கம் உள்ளது, 
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தமலும் புதுதில்லி, ப்கொல்்கத்தொ, பசன்்ன மற்றும் அேமதொெொத்தில் வடக்கு, கிழக்கு, பதற்கு மற்றும் தமற்கு பிரொநதிய 
அலுவல்கங்கள் உள்ளன.

ஆரம்ெத்தில் பசபி ஒரு சடட பூர்வமொன அதி்கொரமற்்ற அ்மப்ெொ்க இருநதது. இருப்பினும், 1992 ஆம்ஆண்டில், பசபி, 
இநதியொவின் ெத்திரங்கள் மற்றும் ெரிவர்த்த்ன வொரியம், 1992 திருத்தத்தின் மூலம் இநதிய அரசொங்கத்தொல் கூடுதல் 
சடடப்பூர்வ அதி்கொரத்்த வழஙகியது.

பசபி அதன் உறுப்பினர்்களொல் நிர்வகிக்்கப்ெடுகி்றது, இதில் பின்வருவன அடஙகும்:

இய��ந�க�

��த� இய��ந�க� /
இைண இய��ந�க�

ெதா���ப இய��ந�/
இைண இய��ந� (அைம��)

�ைண இய��ந�க�
(அைம��)

�ைண இய��ந�க� /
உத� இய��ந�க�

��த� இய��ந�
(��வாக�)

�ைண இய��ந�
(��வாக�)

உத� இய��ந�
(��வாக�)

உத� இய��ந�க�
(அைம��)

ெதா� ��ப உத�யாள�க���  அவல�க�
(��வாக�)

நமது மூலதன சந்த்ய ஒழுஙகுப்ெடுத்தவும் மற்றும் 
்கடடுப்ெடுத்தவும் இநதியொவில் உருவொக்்கப்ெடட உயர் 
அ்மப்பு இநதியப் ெத்திர மற்றும் மொற்்றங்களின் வொரியம் 
(பசபி) ஆகும். இது இநதிய அரசொல் 1988 ல் 
உருவொக்்கப்ெடடது. ஆனொல் 1992 ஆம் ஆண்டில் 
சடடமு்்ற  அதி்கொரம் பெற்்றது.

1. ெர்ஸெர நிதிய்கத்தின்
ப ச ய ல் ெ ொ ட ் ட
்கண்்கொணித்தல்

2.  சடடத்திற்கு பு்றம்ெொ்க
பசயல்ெடும் நிறுவனங்க்ள 
த்ட பசய்தல்

5. தணிக்்்க மற்றும்
ஆய்வு்க்ள நடத்துதல்

6.  உள்வழி வணி்கத்்த
தடுத்தல்

3.  முதலீடடொளர்்கள் நலன்்க்ள 
ெொது்கொப்ெதில் சி்றநத
ெங்களிப்்ெ வழஙகுதல்

4. ெஙகு மொற்்ற்கத்தின்
ெணி்க்ள
ஒழுஙகுப்ெடுத்துதல்

 àƒèÀ‚°
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8.02	 	பசபியின்	தநாககங்கள்	Objectives	
of	SEBI

பங்குச்	சநர�ககான	பலதவறு	தநாககங்கள்	கீதே	
விைககபபட்டுள்ைன.
1. 	பங்கு	 பரிவர்த்�ரனகளின்	 ஒழுங்குமுர்ற:

Regulation	of	Stock	Exchange
பசபியின் முதல் தநொக்்கம் ெஙகுச் சந்த்க்ள 
ஒழுஙகுெடுத்துவதொகும், எனதவ அஙகு பசயல்ெடும் 
எல்லொ தரப்பினருக்கும் தி்ற்மயொன தச்வ்கள் 
வழங்கப்ெடலொம்.
2.	 	மு�லீட்டாைர்களுககு	பாதுகாபபு:	Protection	to	Investors
முதலீடடொளர்்கள் இல்லொத நி்லயில் மூலதனசந்த
அர்த்தமற்்றதொகும். எனதவ, முதலீடடொளர்்களின்
நலன்்க்ளப் ெொது்கொப்ெது முக்கியம்.
முதலீடடொளர்்களின் நலன்்க்ளப் ெொது்கொத்தல் என்ெது 
நிறுவனங்கள் தவ்றொன த்கவல்்க்ள த்கவலறிக்்்கயில் 
வழஙகியிருக்கும் பெொழுது மற்றும் வழங்கல் மற்றும் 
பசலுத்துதல் அெொயத்திலிருநது அவர்்க்ள ்கொப்ெதொகும். 
எனதவ, பசபியின் முதன்்ம தநொக்்கம் 
முதலீடடொளர்்களுக்கு ெொது்கொப்பு வழஙகுவதொகும்.
3. 	உள்வழிவியாபாைத்ர�	 சரிபார்த்�ல:	 Checking	 the

insider	Trading
நிறுவனத்தின் சில ர்கசிய த்கவ்ல அணுகும் மற்றும் 
இநத ர்கசிய த்கவ்லப் ெயன்ெடுத்த விரும்பும் 
நெர்்களொன இயக்குனர்்கள், ததொற்றுவிப்ெொளர்்கள் மற்றும் 
பி்றநெர்்களொல் தமற்ப்கொள்ளப்ெடும் ெஙகு ெரிவர்த்த்ன 
நடவடிக்்்க்கள் உள்வழிவியொெொரம் எனப்ெடுகி்றது. இது 
பெொது முதலீடடொளர்்களின் நலன்்க்ள ெொதிக்கி்றது 
மற்றும் இநத தெொக்கி்ன தசொதிப்ெது மி்கவும் அவசியம். 
பசபியின் வொயிலொ்க உள்வழி வியொெொரத்்த சரி ெொர்க்்க 
ெல நடவடிக்்்க்கள் எடுக்்கப்ெடடுள்ளன.
4. �ைகர்கள்	மீ�ான	கட்டுபபாடு:	(Control	over	brokers)
மூலதனச்சந்த்ய ்கடடுப்ெடுத்த, தர்கர்்கள் மற்றும் பி்ற
இ்டநி்லயர்்களின் நடவடிக்்்க்க்ள
தமற்ெொர்்வயிடுவது  ்கண்்கொணிக்்க தவண்டியது
அவசியம். அவர்்களது நடவடிக்்்க்க்ள ஒழுஙகுெடுத்த,
பசபி்ன நிறுவுவது அவசியமொகி்றது.

8.03	 	பசபியின்	பணிகள்	Functions	of	SEBI
இநதியப	 பங்குச்சநர�யில	 மு�லீட்டாைர்களின்	
நலன்கரைப	 பாதுகாககும்	 வரகயில	 இநதியப	
பத்திை	 மறறும்	 மாற்றகங்களின்	வாரியம்	 (அடிககடி	
சுருககமாக	 SEBI	 என்று	 அரேககபபடுகி்றது)	
உள்ைது.	பசபி,	சட்டமன்்ற,	நீதிமன்்ற	மறறும்	நிர்வாகி	
தபால	மூன்று	முககிய	பசயலபாடுகரை	பசயகி்றது.

இது விதிமு்்ற்க்ள வகுப்ெது, விசொர்ை மற்றும் 
புலனொய்வு நடவடிக்்்க்க்ள நடத்துவது மற்றும் அது 
ஆ்ை்கள் மற்றும் தீர்வு்க்ள இயற்றுகி்றது.

i.  தெொதுமொன ்கல்வி மற்றும் வழி்கொடடல் மூலம் 
முதலீடடொளர்்களின் நலன்்க்ள ெொது்கொக்கி்றது. 
பசபி, விதி்கள் மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற்க்ளச் 
ஏற்ெடுத்தி அத்ன சந்த ெரிமொற்்ற்கங்கள், 
ஒப்புறுதியொளர்்கள் மற்றும் வணி்க வஙகியொளர்்கள், 
தெொன்்ற நிதி இ்டத்தர்கர்்கள் பின்பதொடர 
்வக்கி்றது. இது முதலீடடொளர்்களிடமிருநது பெற்்ற 
பு்கொர்்க்ள ்கவனித்துக் ப்கொள்கி்றது. கூடுதலொ்க, 
சிறிய முதலீடடொளர்்க்ள ெொது்கொப்ெததொடு 
நிதிச்சந்த பதொடர்ெொன த்கவல்்கள், மற்றும்  
அறிவிப்பு்கள், சிறுபுத்த்கங்க்ள இது பவளியிடுகி்றது.

ii. ெஙகு சந்த்களில் வியொெொரத்்த ஒழுஙகுெடுத்துதல் 
மற்றும் ்கடடுப்ெடுத்துதல். தர்கர்்கள் மற்றும் 
து்ைதர்கர்்கள் ஆகிதயொர் நிதிச்சந்தயில் ெதிவு 
பசய்வது ்கடடொயமொக்்கப்ெடடுள்ளது, தமலும் அவர்்கள் 
்க்டபிடிக்்க தவண்டிய விதிமு்்ற்க்ளயும், 
ஒழுஙகுமு்்ற்க்ளயும் பசபி வகுத்துள்ளது.

iii.  ெஙகுெரிவர்த்த்ன விசொர்ை்கள், 
இ்டத்தர்கர்்கள் மற்றும் தன்னியக்்க 
ஒழுஙகுெடுத்தும் அ்மப்பு்க்ள ஆய்வு பசய்தல் 
மற்றும் தத்வயொன நடவடிக்்்க்க்ள பசபி 
எடுக்கி்றது. ெஙகுச்சந்த்கள் ஒழுங்க்மக்்கப்ெடட 
இ்டத்தர்கர்்கள் வொயிலொ்க இப்ெணி்கள் 
தமற்ப்கொள்ளப்ெடுகி்றது.

iv.  ெத்திரங்களில் உள்வழிவர்த்த்கத்்த த்ட 
பசய்கி்றது.

v. ெஙகு சந்த்களில் பசயல்ெடும் நிதி 
இ்டத்தர்கர்்களொல் தமற்ப்கொள்ளப்ெடும்  
தமொசடியொன மற்றும் நியொயமற்்ற மு்்ற்க்ள 
த்டபசய்கி்றது.

vi.  ெஙகுதர்கர்்கள், து்ைதர்கர்்கள், 
ெஙகுெரிமொற்்றமு்கவர்்கள், வஙகியொளர்்கள், 
அ்றங்கொவலர்்கள், ெதிவொளர்்கள், 
வணி்கவஙகியொளர்்கள், கீழ்நி்லப்ெொளர்்கள், 
தெொர்ட ஃதெொலிதயொ தமலொளர்்கள், முதலீடடு 
ஆதலொச்கர்்கள் மற்றும் எநதபவொரு விதத்திலும் 
ெத்திரங்கள் சந்தயுடன் பதொடர்பு ெடுத்தக்கூடிய 
ெல்தவறு இ்டத்தர்கர்்கள் ஆகிதயொரின் ெதிவு 
மற்றும் பசயல்ெொடு்க்ள ்கடடுப்ெடுத்துகி்றது.

vii.  மூலதன பவளியீடடில் ஈடுெடடிருக்கும் பதொழில்
நிறுவனங்களுக்கு பசபி வழி்கொடடுதல்்கள் மற்றும்
வழிமு்்ற்க்ள பவளியீடுகி்றது. ஆரம்ெ பெொது
பவளியீடு, ெடடியலிடப்ெடட நிறுவனங்களின்
பிரச்சி்ன தெொன்்ற்வ்களுக்கு பசபி தனித்தனியொன
வழி்கொடடுதல்்க்ள வழஙகுகி்றது. இது ஆரொய்ச்சி
நடத்துகி்றது மற்றும் அ்னத்து ெயனொளி்களுக்கும்
ெயனுள்ள த்கவல்்க்ள பவளியிடுகி்றது.

viii.  முதலீடடொளர்்களின் நலன்்க்ள ெொது்கொப்ெதற்்கொன
ஒருவழியொ்க நிறுவன ஒருஙகி்ைப்பு மற்றும்
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்்கய்கப்ெடுத்துதல்்க்ள பசபி ஒழுஙகுெடுத்துகி்றது. 
இதற்்கொ்க, பசபி இ்ைப்பு மற்றும் ் ்கய்கப்ெடுத்துதல் 
ஆகிய்வ்கள் சிறிய முதலீடடொளர்்க்ள ெொதிக்்க 
கூடொது என்்ற தநொக்்கத்துடன் பெொருத்தமொன 
வழிமு்்ற்க்ள பவளியிடடுள்ளது.

ix.  ெர்ஸெரநிதியங்கள் தெொன்்ற கூடடு முதலீடடுத் 
திடடங்களின் பசயல்ெொட்ட ெதிவு பசய்தல் மற்றும் 
்கடடுப்ெடுத்துதல் ெணி்க்ள தமற்ப்கொள்ளுகி்றது.  
ெர்ஸெரநிதி்கள் பின்ெற்்ற தவண்டிய 
ஒழுஙகுமு்்ற்களும் வழி்கொடடுதல்்களும் பசபி 
உருவொக்கியுள்ளது. ெயனுள்ள தமற்ெொர்்வ 
ப்கொண்டிருத்தல் நியொயமற்்ற மற்றும் முதலீடடொளர் 
எதிர்ப்பு நடவடிக்்்க்க்ள தவிர்ப்ெது இதனின் 
முக்கிய தநொக்்கமொகும்.

x.  இ்டத்தர்கர்்களின் சுய ஒழுஙகுமு்்ற அ்மப்்ெ 
ஊக்குவித்தல். இது விரிவொன சடட அதி்கொரங்க்ள 
ப்கொண்டுள்ளது. சுய்கடடுப்ெொடு என்ெது பு்ற 
ஒழுஙகுமு்்றக்கு சி்றநதது என்று ்கருதப்ெடுகி்றது. 
இ்டநி்லயர்்கள் பதொழிற் சங்கங்க்ள 
உருவொக்்கவும் அவர்்களது உறுப்பினர்்களுக்கு 
ஏற்ெடும் தீங்கொன பசயல்்க்ள ்கடடுப்ெடுத்தவும் நிதி 
இ்டத்தர்கர்்க்ள ஊக்்கப்ெடுத்துவது பசபியின் 
பசயல்ெொடொகும். முதலீடடொளர்்களின் ெொது்கொப்பிற்்கொ்க 
தத்வப்ெடும் தெொது அதன் அதி்கொரங்க்ளப் 
ெயன்ெடுத்த வ்்க பசய்கி்றது.

xi.  மூலதனச் சந்த்ய தமம்ெடுத்துவதற்்கொன 
அணுகுமு்்ற்ய வளர்த்துக் ப்கொள்வதற்்கொ்க 
ெடி்க்ள தமற்ப்கொள்கி்றது.

xii.  நிதி இ்டத்தர்கர்்களுக்கு பெொருத்தமொன ெயிற்சி 
அளித்தல். ெஙகுச் சந்தயில் ஆதரொக்கியமொன 
சூழலுக்கு இநத பசயல்ெொடு மி்கவும் முக்கியமொனது, 
தமலும் முதலீடடொளர்்களின் ெொது்கொப்புக்்கொ்கவும் 
உள்ளது.

xiii.  சடடத்தின் தநொக்்கத்்த நி்்றதவற்றுவதற்்கொன 
்கடடைம் அல்லது சடடத்தின் தநொக்்கம் 
நி்்றதவற்றுவதற்்கொன தவறு எநத வ்்க 
்கடடைமும் இதில் அடஙகும்.

xiv.  இநதிய மத்திய அரசொங்கத்தொல் வழங்கப்ெடும் 
பசயல்ெொடு்க்ள பசயல்ெடுத்துதல்.

8.04		பசபியின்	அதிகாைங்கள்	Powers	of	SEBI
இநதியப	 பத்திை	 மறறும்	 மாற்றங்கள்	 வாரியத்தின்	
பலதவறு	அதிகாைங்கள்	கீதே	விைககபபட்டுள்ைன.

1.		பங்குச்சநர�கள்	 மறறும்	 இரடத்�ைகர்கள்	
ப�ாடர்பான	 அதிகாைங்கள்	 (Powers	 Relating	 to	
Stock	Exchanges	&	Intermediaries)

ெத்திர வணி்கத்்த தமற்ப்கொள்ளும் ெஙகு 
மொற்்ற்கங்கள் மற்றும்  இ்டத்தர்கர்்களிடம் பசபி ெரநத 
அதி்கொரங்க்ளக் ப்கொண்டுள்ளது. ஆய்வு மற்றும் 

கூர்நதொய்வு மற்றும் பி்றதநொக்்கத்திற்்கொ்க வணி்க 
ெரிவர்த்த்ன்களில் ெஙகுச்சந்த மற்றும் 
இ்டத்தர்கர்்களிடமிருநது த்கவ்ல த்கட்கலொம்.
2.	 	நாணய	அபைா�ங்கரை	விதிககும்	அதிகாைம்	Power	

to	Impose	Monetory	Penalties
மூலதனசந்த இ்டத்தர்கர்்கள் மற்றும் பி்ற 

ெஙத்கற்ெொளர்்கள் மீது வரம்பு மீ்றல்்களுக்கு நொைய 
அெரொதங்க்ள சுமத்துவதற்கு பசபி அதி்கொரத்திற்கு 
உடெடடுள்ளது. இது  ஒரு குறுகிய ்கொலத்திற்கு தங்கள் 
ெதி்வ தற்்கொலி்கமொ்க நிறுத்தி ்வக்்கலொம்.
3.	 	ப ணி யி ட ங் க ளி ல 	 ப ச ய ல ப ா டு க ர ை	

ப�ாடங்குவ�றகான	 அதிகாைம்	 ஒதுககபபட்டுள்ைது	
Power	to	Initiate	Actions	in	Functions	Assigned
பசபி ஒதுக்்கப்ெடடுள்ள ெணி்கள் குறித்து 

நடவடிக்்்க்க்ள ஆரம்பிக்்க ஒரு அதி்கொரம் உண்டு. 
உதொரைமொ்க, இது ெல்தவறு இ்டத்தர்கர்்களுக்கு 
வழி்கொடடுதல்்க்ள வழங்கலொம் அல்லது 
முதலீடடொளர்்களின் நலன்்க்ளப் ெொது்கொப்ெதற்்கொன 
குறிப்பிடட விதி்க்ள அறிமு்கப்ெடுத்தலொம்.

4.		ப த் தி ை ங் க ளி ல 	 உ ள் வ ழி 	 வ ர் த் � க த் ர �	
ஒழுங்குபடுத்துவ�றகான	அதிகாைம்	Power	to	Regulate	
Insider	Trading
உள்வழி வர்த்த்கத்்த ஒழுஙகுெடுத்தும் அதி்கொரம் 

அல்லது வணி்க வஙகியொளர்்களின் ெணி்க்ள 
ஒழுஙகுெடுத்தும் அதி்கொரங்க்ள பசபி ப்கொண்டுள்ளது.

5.	 	பத்திைங்கள்	 ஒபபந�	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 உள்ை	
அதிகாைங்கள்Powers	Under	Securities	Contracts	Act
ெஙகுச்சந்த தி்றம்ெட ஒழுஙகுெடுத்த நிதி அ்மச்ச்கம் 

ெத்திரங்கள் ஒப்ெநதங்கள் (ஒழுஙகுவிதி்கள்) சடடத்தின் 
கீழ் ெல்தவறு அதி்கொரங்க்ள பசபிக்கு 13 பசப்டம்ெர், 
1994 அன்று ஒரு அறிவித்தல் மூலம் வழஙகியுள்ளது. 
ஒவபவொரு ெஙகுச்சந்தயிலும் ஆளும் குழுவில் மூன்று 
உறுப்பினர்்க்ள நியமிக்்க நிதி அ்மச்ச்கம் பசபிக்கும் 
அதி்கொரம் அளிக்கி்றது.
6.	 	பங்குச்சநர�	 வணிகத்ர�	 ஒழுங்குபபடுத்தும்	

அதிகாைம்Power	to	Regulate	Business	of	Stock	Exchanges
ெத்திரச் சந்த மற்றும் ெர்ஸெரநிதியுடன் 

பதொடர்பு்டய இ்டநி்லயர்்கள், தமொசடியொன மற்றும் 
மு்்றயற்்ற வியொெொர பசயல்ெொடு்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் ஒருஙகி்ைப்பு தெொன்்றவற்்்ற 
ஒழுஙகுெடுத்தும் அதி்கொரங்க்ள பசபி ப்கொண்டுள்ளது.

8.05	 	பு்றத்த�ாற்றமற்ற	பத்திைங்கள்	
உருவாககம்	Dematerialization	
DEMAT

பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள் உருவொக்்கம் என்ெது 
நிறுவன ெதிவொளரொல் ்கொகித வடிவிலொன ெஙகுச் 
சொன்றித்ழ அழித்து பு்றத்ததொற்்றமில்லொத வ்்கயில் 
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ெத்திரங்களொ்க மொற்்றல் என்ெதொகும். பின்னர் அதற்குத் 
சமமொன எண்ணிக்்்கயிலொன ெத்திரங்கள் 
்வப்புத்தொரொல் முதலீடடுதொரர்்களின் ்கைக்கில் வரவு 
்வக்்கப்ெடும்.

முதலீடடொளர்்களின் தவண்டுத்கொளின் தெரில் 
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்களொ்க உருமொற்்றம் 
பசய்யப்ெடுகி்றது. முதலீடடொளர்்கள் முதலில் ்வப்ெ்க 
ெஙத்கற்ெொளர்்களுடன் (Depository Participant) ்கைக்்்க 
பதொடங்க தவண்டும். பின்னர் முதலீடடொளரொல் 
பசய்யப்ெடட ப்கொள்முதல் அவரது ்கைக்கில் வரவு 
்வக்்கப்ெடும் மற்றும் விற்ெ்னயொனது அவரது 
்கைக்கில் ெற்று ்வக்்கப்ெடும். ெத்திரங்களின் ்கொகித 
வடிவத்திற்கு மொற்றுப் பெொருளொ்க இருப்ெதொல் அ்வ 
ஏற்ெடுகின்்றன. தவறு வொர்த்்த்களில் கூறுவதனொல் 
அ்வ தவறுெடட அம்சங்க்ளக் ப்கொண்டிருக்்கவில்்ல. 
அ்வ எநத தனித்துவமொன எண்்க்ளயும் 
ப்கொண்டிருக்்கவில்்ல. ஒரு குறிப்பிடட ெொது்கொப்புப் 
ெத்திரங்கள் அ்னத்தும் ஒதர மொதிரியொ்கவும் 
ஒன்றுக்ப்கொன்று மொற்்றொ்கவும் இருக்கும். 1996 ஆம் 
ஆண்டில் டிசம்ெர் மொதம் ததசிய ெஙகுச் சந்த (NSE) 
முதன்முதலொ்க பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள் 
வர்த்த்கத்்த பதொடஙகியது. அஙகு ரி்லயன்்ஸ 
நிறுவனம் முதன்முதலொ்க 100 ெஙகு்க்ள 
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற வடிவ ெத்திரங்கள் விற்ெ்னயில் 
ஈடுெடடது. 1997 டிசம்ெர் மொதம் மும்்ெ ெஙகுச் சந்த 
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள் வர்த்த்கத்்த 
பதொடஙகியது.

8.06		 	பு்றத்த�ாற்றமற்ற	பத்திை	
வர்த்�கத்தின்	நன்ரமகள்	
Benefits	of	Dematerialization	

1.  இழப்பு, திருடடு, தமொசடி மற்றும் தசதம் தெொன்்ற 
ெஙகுச் சொன்றிதழ்்க்ளப் ெற்றிய அெொயங்கள் 
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்களினொல் முழு்மயொ்க 
நீக்்கப்ெடுகின்்றன.

2.  ்கொகிதப் ெரிவர்த்த்ன்க்ள விட பு்றத்ததொற்்றமற்்ற 
ெத்திர வர்த்த்கம் மூலம் வி்ரவொ்க 
ெரிவர்த்த்ை்கள் மற்றும் வர்த்த்கத்தில் அதி்க 
பசயல்தி்றன் ஆகியவற்்்ற வழஙகுகி்றது. ெஙகு 
்கைக்கு்கள் தொனொ்க நி்கழ்நி்லப் ெடுத்தப்ெடுகி்றது.

3.  தர்கர்்களின் வரு்்க தத்வயில்லொமதலதய எநத 
இடத்திலும் ்கணிணியில் வர்த்த்கம் பசய்ய முடியும் 
என்ெதொல் வர்த்த்கம் என்ெது மி்கவும் வசதியொகி 
விடடது.

4.  நிறுவனங்களின் ஒருஙகி்ைப்பு மற்றும் ெஙகு்கள் 
இ்ைப்பு மூலம் உருவொக்்கப்ெடும் ெஙகு்கள் 
பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்களொ்க முதலீடடொளர்்களின் 
்கைக்கில் வரவு ்வக்்கப்ெடும்.

5.  எல்லொ ெரிவர்த்த்ன்களும் ் வப்ெ்க ெஙகுதொரர்்கள் 
மூலமொ்க நடக்கும் தெொது ஒரு வர்த்த்கர் 
தனித்தனியொ்க ஒவபவொரு நிறுவனத்துடனும் 
பதொடர்பு ப்கொள்ள தத்வயில்்ல.

6.  ெத்திரங்க்ள ெரிமொற்றுவதற்்கொ்க முத்தி்ரத்தொள் 
்கடடை ்கட்ம அவசியமில்்ல. இதனொல் 
்கணிசமொன அளவிற்கு ெரிவர்த்த்ன பசல்வக் 
கு்்றக்கி்றது.

7.  ஒரு குறிப்பிடட ்கைக்கில் ெஙகு மற்றும் ்கடனீடடு 
ெத்திரங்க்ள இருவரும் ்வத்திருக்்க சில 
வஙகி்கள் அனுமதிக்கின்்றன.

8. வஙகி்கள் அ்னத்து ந்டமு்்ற்களிலும் 
வொடிக்்்கயொளர்்களுக்கு உதவுவதற்்கொ்க அர்ப்ெணிப்பு 
மற்றும் நன்கு ெயிற்றுவிக்்கப்ெடட வொடிக்்்கயொளர் 
தச்வயொளர்்க்ள ்வத்துள்ளனர்.
9.  பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ்கைக்கு ்வத்திருப்ெவர் 

ெஙகு்க்ள எநத அளவு வொங்கவும் மற்றும் விற்்கவும் 
முடியும். இருப்பினும் ்கொகித வடிவிலொன ெத்திரங்கள் 
்வத்திருப்ெவர் தமற்ப்கொள்ளும் 
ெரிவர்த்த்ன்களின் எண்ணிக்்்கயில் வரம்பு 
உண்டு.

10.  ்கடன் வழஙகுெவருக்கு ஒரு இ்ைப்ெொ்க 
வழஙகுவதன் மூலம் ஒரு பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர 
்கைக்கு ்வத்திருப்ெவர் ்கைக்கில் ந்டபெறும் 
ெத்திரங்களுக்கு எதிரொ்க ்கட்ன வழஙகுகின்்றனர்.
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பு்றத்த�ாற்றமற்ற	பத்திை	கணககு	என்்றால	என்ன?	
What	is	Demat	Account?

பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கு என்ெது ஒருவர் 
மின்னணு அல்லது பு்றத்ததொற்்றமற்்ற வடிவத்தில் 
வொங்கக்கூடிய அ்னத்து ெஙகு்க்ளயும் குறிக்கி்றது. 
அடிப்ெ்டயில் பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெஙகு்கள் எநத 
வஙகியின் ்கைக்கில் ெைமொ்க ்வக்்கப்ெடடுள்ளது 
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என்ெ்தக் குறிக்கி்றது. பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கு 
சொதொரை வஙகிக் ்கைக்்்கப் தெொலதவ ெஙகு்கள், 
ெத்திரஙக்ள், அரசொங்கப் ெத்திரங்கள், ெர்ஸெர நிதி்கள் 
மற்றும் ெரிமொற்்ற வர்த்த்க நிதி்கள் தெொன்்ற்வ்க்ள 
ஒரு பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கு ்வத்துள்ளது.
பு்றத்த�ாற்றமற்ற	பத்திை	கணககு	எவவாறு	இயங்குகி்றது	
என்பர�	 கீழ்ககணட	 வரைபடத்தின்	 மூலம்	 புரிநது	
பகாள்ளுங்கள்.

CENTRAL DEPOSITORY
CDSL, NDSL

DEPOSITORY PARTICIPANTSINVESTOR’S BO/ DEMAT ACCOUNTS

பு்றத்த�ாற்றமற்ற	 பத்திை	 கணகரக	 எபபடி	 ப�ாடங்க	
தவணடும்?	(How	to	open	a	Demat	Account?)

ைவ�பக ப�ேக�பாள�
ேத��ெத��க�

கண��
ப
வ	ைத �ர��த�

ஆவண�கைள
சம���	த�

ேநர

ச�பா���

கண�� எ� / அைடயாள
அ�ைட த�த�

1.  பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்்்க பதொடங்க மற்றும் 
அதனுடன் தத்வயொன ஆவை ந்கல்்க்ளயும் 
இ்ைத்து அத்துடன் ெொ்ஸதெொர்ட அளவு 
பு்்கப்ெடத்்த சமர்ப்பிக்்க தவண்டும். தமலும் 
நிரநதர ்கைக்கு எண் அட்ட ்வத்திருக்்க 
தவண்டும். தமலும் சரிெொர்ப்ெதற்கு அசல் 
ஆவைங்கள் எடுத்துச் பசல்ல தவண்டும்.

2.  வொடிக்்்கயொளர்்கள் விதி்கள் மற்றும் ஒழுஙகு 
விதி்களின் உடன்ெடிக்்்க்கள் மற்றும் அது 
பதொடர்ெொனவற்்்ற வழங்க தவண்டும்.

3.  பசயல்மு்்றயின் தெொது ்வப்ெ்க ெஙத்கற்ெொளர் 
அ்மப்பின் பிரதிநிதி சரிெொர்ப்பு தமற்ப்கொள்ளப்ெடும் 
நெ்ர பதொடர்பு ப்கொண்டு ெடிவத்தில் வழங்கப்ெடட 
விவரங்க்ள த்கடடு சரிெொர்ப்ெர்.

4.  விண்ைப்ெம் பசயல்ெடுத்தப்ெடடவுடன் ்வப்ெ்க 
ெஙத்கற்ெொளர் அ்மப்பு வொடிக்்்கயொளருக்கு ஒரு 
்கைக்கு எண் அல்லது வொடிக்்்கயொளர் 
இ்ையதள மு்கவரி்ய வழஙகும். 
இ்ையதளத்தில் பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர 
்கைக்்்க அணு்க இநத விவரங்க்ளப் 
ெயன்ெடுத்தலொம்.

5.  ஒரு பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கு 
்வத்திருப்ெவர் ்கைக்்்க ெரொமரிப்பு மற்றும் 
ெரிவர்த்த்னக் ்கடடைத்திற்்கொ்க விதிக்்கப்ெடும் 
வருடொநதிர ெரொமரிப்பு ்கடடைம் தெொன்்ற சில 
்கடடைங்க்ள பசலுத்த தவண்டும். இநத தச்வக் 
்கடடைம் ஒவபவொரு தச்வ வழஙகுநரிடமிருநதும் 
்வப்ெ்க ெஙத்கற்ெொளர் (called a Depository 
Participant or DP) தவறுெடுகி்றது. சில ்வப்ெ்க 
ெஙத்கற்ெொளர்்கள் ஒதர மொதிரியொன ்கடடைம் 
வசூலிக்கும் தெொது மற்்றவர்்கள் ெரிவர்த்த்ன 
மதிப்பிற்த்கற்ெ வசூலிக்கி்றொர்்கள். இநத 
ெரிவர்த்த்னக் ்கடடைம் நடவடிக்்்கயின் 
வ்்க்க்ள அடிப்ெ்டயொ்கக் ப்கொண்டு (வொஙகுதல் 
மற்றும் விற்ெ்ன பசய்தல்) தவறுெடுகி்றது. தமலும் 
பி்ற்கடடைங்களுக்கு தமலதி்கமொ்க ்வப்ெ்க 
ெஙத்கற்ெொளர்்கள் (DP) ெஙகு்க்ள ்கொகித 
வடிவத்திலிருநது மின்னணு வடிவத்திற்கு 
மொற்றுவதற்கு ்கடடைம் விதிக்கி்றது.

6.  கு்்றநத ெடச ெஙகு்கள் : பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர 
்கைக்கு துவஙகிய கு்்றநதெடச இருப்பு 
ெரொமரிக்்கப்ெட தவண்டியது தத்வயில்்ல. 
ெஙகு்கள் இல்லொமலும் ஒரு பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர 
்கைக்கிற்கு துவங்கலொம்.

பு்றத்த�ாற்றமற்ற	பத்திை	கணககிறகு	த�ரவயான	
ஆவணங்கள்	 யாரவ?	 What	 are	 the	 documents	
required	for	a	Demat	Account?

ெொ்ஸதெொர்ட அளவு பு்்கப்ெடம் மற்றும் ்கைக்கு 
துவக்்க ெடிவத்துடன் அ்டயொள மற்றும் மு்கவரி 
சொன்று்க்ள சமர்ப்பிக்்க தவண்டும். ஆவைங்களின் 
ந்கல் பிரதி்ய மடடுதம சமர்ப்பிக்்க தவண்டியது 
அவசியம். ஆனொல் சரிெொர்ப்புக்குமூலச் சொன்றிதழ்்க்ள 
தத்வப்ெடுகின்்றன. ஆதொரங்களொ்கப் 
ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஆவைங்களின் விரிவொன ெடடியல் 
பின்வருமொறு.

*  ெொ்ஸதெொர்ட அளவு பு்்கப்ெடத்துடன் ்கைக்கு 
துவக்்க ெடிவத்துடன் அ்டயொள மற்றும் மு்கவரி 
சொன்று்க்ள சமர்ப்பிக்்க தவண்டும்.

*  ஆவைங்களின் ந்கல்பிரதி்க்ள மடடுதம 
சமர்ப்பிக்்க தவண்டும். ஆனொல் சரிெொர்ப்புக்கு 
மூலச்சொன்றிதழ்்கள் ்கடடொயம் சமர்ப்பிக்்க 
தவண்டும்.
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அரடயாை	 அட்ரடச்	 சான்று	 Proof	 of	 identity;	
நிரநதர ்கைக்கு எண் (PAN card), வொக்்கொளர் அட்ட 
(Voter’s ID), ஓடடுநர் உரிமம் (Driving license), வஙகி 
பசல்புத்த்கம் (Bank Pass book), வருமொன வரி ெடிவங்கள் 
(Income Tax returns), மிண்்கடடை ரசீது (Electricity Bill), 
பதொ்லதெசி ்கடடை ரசீது (Telephone Bill), மத்திய 
மற்றும் மொநில அரசுத் து்்ற்கள் வழஙகிய பு்்கப்ெடம் 
ஒடடிய அ்டயொளச் சொன்றிதழ்்கள், சடடரீதியொன 
அல்லது ஒழுஙகுமு்்ற ஆவைங்கள், பெொதுத்து்்ற 
நிறுவனங்கள் (Public Sector undertakings), வணி்க 
வஙகி்கள் (Commercial Banks), பெொது நிதி நிறுவனங்கள் 
(Public Financial Institutions), ெல்்க்லக்்கழ்கங்களுடன் 

இ்ைவு பெற்்ற ்கல்லூரி்கள் (College Affiliated to 
universities), அல்லது இநதிய ெடடயக் ்கைக்்கொளர்்கள் 
சங்கம் (ICAI), இநதிய அடக்்கவி்ல ்கைக்்கொளர்்கள் 
சங்கம் (ICWAI), நிறுமச் பசயலொளர்்கள் சங்கம் (ICSI), 
ெொர்்கவுன்சில் தெொன்்ற பதொழில் அ்மப்பு்கள் வழஙகிய 
பு்்கப்ெடம் ஒடடிய அ்டயொளச் சொன்றிதழ்்கள் ஆகிய்வ 
ஆகும்.

முகவரிச்	 சான்று	 ஆ�ாைம்	 Proof	 of	 Address;	
குடும்ெ அட்ட (Ration card), ்கடவுச் சீடடு (Pass port), 
வொக்்கொளர் அ்டயொள அட்ட, ஓடடுநர் உரிமம், வஙகி 
பசல் புத்த்கம் அல்லது வஙகி அறிக்்்க, மின்்கடடை 
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ரசீது, பதொ்லதெசி ்கடடை ரசீது, விடுப்பு மற்றும் 
உரிமம் பதொடர்ெொன விற்ெ்ன ஒப்ெநதம், உயர்நீதி 
மன்்றம் மற்றும் உச்சநீதி மன்்றத்தின் சுய அறிவிப்பு, 
மத்திய மற்றும் மொநில அரசு்களின் து்்ற்கள் வழஙகிய 
மு்கவரிச் சொன்று, சடடப்பூர்வமொன மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற 
ஆவைங்கள், பெொதுத்து்்ற நிறுவனங்கள், வணி்க 
வஙகி்கள், பெொதுத்து்்ற நிதி நிறுவனங்கள், ெல்்க்லக் 
்கழ்கங்களுடன் இ்ைவு பெற்்ற ்கல்லூரி்கள், இநதிய 
ெடடயக் ்கைக்்கொளர்்கள் சங்கம், இநதிய அடக்்கவி்ல 
்கைக்்கொளர்்கள் சங்கம், இநதிய நிறுமச் பசயலொளர்்கள் 
சங்கம் மற்றும் ெொர்்கவுன்சில் ஆகிய பதொழில்மு்்ற 
அ்மப்பு்கள் வழஙகிய மு்கவரிச் சொன்று ஆகிய்வ.

நிரநதர ்கைக்கு எண் என்ெது தநரடி வரி்கள் 
வொரியம் அதொவது வருமொன வரித்து்்றயினொல் 
வழங்கப்ெடும் 10 இலக்்க எண்பைழுத்து அ்டயொள 
பு்்கப்ெட அட்டயொகும். இது ஒரு அ்டயொள 
ஆதொரமொ்க பசயல்ெடுகி்றது.

கரல	ச்பசாறகள்
  ெகுதி சடடமன்்ற அ்மப்பு / சடடமன்்ற 

அ்மப்பிற்கு இ்ையொன 
 ெகுதி நீதித்து்்ற / நீதித்து்்றக்கு இ்ையொன
 ெகுதி பசயற்குழு / பசயற்குழுவிற்கு இ்ையொன
 பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரம்
 பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கு

 சூேல	ஆயவு	

1. ப்கௌசி்கொவின் தந்த ஒரு பெரிய சிபமண்ட 
நிறுவனத்தின் ெஙகு்க்ள அவளுக்கு ெரிசொ்க 
வழஙகினொர். அப்ெத்திரங்கள் ்கொகித வடிவில் இருநதன. 
அவர் ஏற்்கனதவ ஒரு வஙகிக்்கைக்கு ்வத்திருநதொர். 
அவர் தவறு எநதவிதமொன ெத்திரங்களும் 
்வத்திருக்்கவில்்ல. ப்கௌசி்கொ அப்ெஙகு்க்ள 
விற்ெ்ன பசய்வதற்்கொ்க ஒரு ெதிவு பெற்்ற தர்க்ர 
அணுகினொர். அதற்்கொன என்பனன்ன விவரங்க்ள 
அவர் தர்கரிடம் வழங்க தவண்டும்?\

2. தங்கம் வஙகியின் த்லவர் திரு.குழந்ததவல் 
ஆவொர். வஙகி நல்ல இலொெம் சம்ெொதித்தது. வஙகி 
வழக்்கமொ்க ெங்கொதயம் பசலுத்துவதொல் ெஙகுதொரர்்கள் 
மகிழ்ச்சிய்டநதனர். சந்தயில் ெஙகு்களின் வி்ல 
சீரொ்க அதி்கரித்து வருகி்றது. இச்சூழ்நி்லயில் டிரினிடி 
வஙகி்ய எடுத்துக் ப்கொள்வதொ்க அறிவித்தது. தங்கம் 
வஙகியின் ெஙகு வி்ல அதி்கரிக்கும் என திரு.
குழந்ததவல் அறிநதிருநதொர். வஙகியின் த்லவரொ்க 
இருப்ெதொல் அவர் ெஙகு்க்ள வொங்க 
அனுமதிக்்கவில்்ல. தனது ெைக்்கொர நண்ெர்்களில் 
ஒருவரொன திரு.சநதிரதச்கர் என்ெவ்ர தனது 
வஙகியின் ெஙகு்களில் ரூ.5 த்கொடி்ய முதலீடு 
பசய்யும்ெடி த்கடடுக் ப்கொண்டொர். எதிர்ெொர்த்தப்ெடி ெஙகு 
வி்ல்கள் 40% உயர்நதுள்ளன. சநதிரதச்கரரின் 
ெஙகு்களில் சந்த வி்லயொன ரூ.7 த்கொடி்ய 
அ்டநதது. அவர் 2 த்கொடி ரூெொய் இலொெம் சம்ெொதித்தொர். 
அவர் திரு.குழந்ததவலுக்கு ரூ.1 த்கொடி வழஙகினொர். 
வழக்்கமொன ெரிதசொத்னயிலும் சம்ெநதப்ெடட தர்கர்்கள் 
மூலம் விசொரித்தது பசபி அ்மப்பு. இதன் ஒழுங்கற்்ற 
நி்ல்ய ்கண்டறிநதது. திரு.குழந்ததவலுக்கு 
்கடு்மயொன தண்ட்ன்ய விதித்தது. தமற்கூறிய 
ெத்தியில் இருநது தமற்த்கொள் பசய்வதன் மூலம் பசபியின் 
இநத இரண்டு பசயல்ெொடு்க்ள அ்டயொளம் ்கொைவும் 
மற்றும் குறிப்பிடவும்.

நமது	சிந�ரனககு

1. முதலீடடொளர்்களின் நலன்்க்ள ெொது்கொக்்க 
பசபி தமற்ப்கொண்ட ெல்தவறு நடவடிக்்்க்களின் 
த்கவல்்க்ள தச்கரித்தல்.
2. உங்களு்டய ந்கரத்தில் வர்த்த்க 
மு்னயத்தில் மொைவர்்களின் குழு்வ 
ெத்திரங்கள் ெற்றிய த்கவல் பெ்றவும் மற்றும் ஒரு 
அறிக்்்க்யயும் தயொர் பசய்யுங்கள்.
3. முதலீடடொளர் ெொது்கொப்புக்்கொ்க SEBI 
நடவடிக்்்க ெற்றிய த்கவல்்க்ள தச்கரித்தல்.
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நமது	சிந�ரனககு
1. இநதிய ெஙகுச் சந்த்ய சீர்ெடுத்துவதில் SEBI
ெஙகு ெற்றிய அறிக்்்க்ய தயொரிக்்கவும். www.sebi.
gov.in என்்ற இ்ையதளத்தில் இதுெற்றிய 
த்கவல்்க்ள பெ்றலொம். ெஙகுச் சந்தயில் 
முதலீடடொளர்்களின் எண்ணி்்க்்க்ய அதி்கரிக்்க 
தவறு ஏதொவது பசய்ய தவண்டும் என்று நீங்கள் 
நி்னக்கிறீர்்களொ?
2. 	மு�லீட்டாைர்களின்	 குர்றகரை	 நிவர்த்தி

பசய�ல:
(i)  ெஙகு ெரிவர்த்த்ன ெற்றிய ெஙகு முதலீடடொளர்

பு்கொர்்க்ள வி்ரவொ்க சரிபசய்ய முதலீடடொளர்
கு்்ற்க்ள நிவர்த்தி பசய்யும் அ்மப்பு்க்ள
பசபி அ்மத்துள்ளது.

(ii)  முதலீடடொளர்்களொல் பசய்யப்ெடும் பு்கொர்்க்ள
ெதிவு பசய்வதற்்கொன தநொக்்கத்திற்்கொ்க, தர்கர்்கள்,
து்ைத் தர்கர்்கள், ்வப்ெ்கங்கள் மற்றும்
ெடடியலிடப்ெடட நிறுவனங்களின் மீதும்
பசய்யப்ெடும் பு்கொர்்க்ள ெதிவு பசய்ய சி்றப்பு
மின்னஞ்சல் மு்கவரி்ய பசபி ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.

(iii)  ெஙகு பவளியீடு நடவடிக்்்க்களிலிருநது எழும்
முதலீடடொளர் கு்்ற்க்ள நிவர்த்தி பசய்வதற்கு
பசபி ஒரு வழிமு்்ற்ய அ்மத்துள்ளது.

(iv)  பசபி அதன் மும்்ெ, புதுதில்லி பசன்்ன,
ப்கொல்்கத்தொ மற்றும் அேமதொெொத் தெொன்்ற
ந்கரங்களில் உள்ள அ்னத்து 
அலுவல்கங்களிலும் அலுவல்க நொட்களிலும் அதன் 
தச்வ்க்ள வழஙகுகி்றது. முதலீடடொளர்்கள் 
அதி்கொரி்க்ளச் சநதித்து வழஙகுநர்்களுக்கு 
எதிரொ்க இருக்கும் கு்்ற்க்ளச் சமொளிக்்க 
வழி்கொடடுத்லப் பெ்றலொம். முதலீடடொளர்்கள் 
குறிப்பிடட தவ்லநொட்களில் பசபியின் உயர் 
அதி்கொரி்க்ளச் சநதிக்்க முடியும். முதலீடடொளர்்கள் 
தங்கள் பு்கொர்்க்ள பசபி யுடன் சமர்ப்பிக்்கலொம்.

நமது	சிந�ரனககு.

(v)  முதலீடடொளர்்கள் தங்களது பு்கொர்்க்ள பசபி யுடன்
investorcomplaints@sebi.gov.in என்்ற மின்னஞ்சல்
மு்கவரியில் பு்கொர் பதரிவிக்்கலொம்.

(vi)  முதலீடடொளர்்கள் ஏததனும் உதவி்யப் பெ்ற
பசபியி்ன asksebi@sebi.gov.in என்்ற
மின்னஞ்சல் மு்கவரியில் பசய்தி்ய அனுப்ெலொம்.

 பயிறசி

I. சரியான	விரடரயத்	த�ர்நப�டு:
1.  இநதியொவில் இநதிய ெத்திரங்கள் மற்றும் ெரிமொற்்ற

வொரியம் (SEBI) ததொற்றுவிக்்கப்ெடட ஆண்டு 
__________

அ) 1988 ஆ) 1992
இ) 1995 ஈ) 1998

2. பசபியின் த்ல்மய்கம் ________ ஆகும்.
அ) ்கல்்கத்தொ ஆ) மும்்ெ
இ) பசன்்ன ஈ) தில்லி

3.  இநதியொவில் மூலதனச் சந்த்ய ்கடடுப்ெடுத்த எநத
ஆண்டு பசபி அ்மக்்கப்ெடடது.

அ) 1988 ஆ) 1992
இ) 2014 ஈ) 2013

4.  கூடடு முதலீடடு திடடங்களின் பசயல்ெொட்ட ெதிவு
பசய்தல் மற்றும் ்கடடுப்ெடுத்துதல் _________
எனப்ெடுகி்றது.

அ) ெர்ஸெர நிதி்கள்
ஆ) ெடடியல்
இ) மறுபு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள்
ஈ) பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள்

5.  ஒவபவொரு ெஙகுச்சந்தயின் ஆடசிக் குழுவில்
_________ உறுப்பினர்்க்ள நியமிக்கும் பெொருடடு
நிதி அ்மச்ச்கம் பசபியிடம் அதி்கொரம் அளிக்கி்றது.

அ) 5 ஆ) 3
இ) 6 ஈ) 7

6.  ்கொகித வடிவிலொன ெஙகு்க்ள மின்னணு வடிவில்
மொற்றுவதற்்கொன பசயல்மு்்ற ______ ஆகும்.

அ) பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள்
ஆ) ெடடியலில் இருநது விலக்குதல்
இ) பு்றத்ததொற்்றம் உள்ள ெத்திரங்கள்
ஈ) த்டயுள்ள ெத்திரங்கள்

7.  ததசிய ெஙகுச் சந்தயில் பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர
வர்த்த்கம் பதொடஙகிய ஆண்டு ______ ஆகும்.

அ) ெனவரி 1996 ஆ) ஜீன் 1998
இ) டிசம்ெர் 1996 ஈ) டிசம்ெர் 1998
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8.  பு்றத்ததொற்்றமற்்ற வடிவில் ெத்திர விற்ெ்ன்யத் 
பதொடஙகிய முதல் நிறுவனம் ____ ஆகும்.

அ) டொடொ பதொழில் நிறுவனம்
ஆ) ரி்லயன்்ஸ பதொழில் நிறுவனம்
இ) இன்தெொசி்ஸ
ஈ) பிர்லொ பதொழில் நிறுவனம்

9.  பெரிய நிறுவனங்களின் பதொழில் மூலதனத்தில் 
ெஙத்கற்்க சிறிய முதலீடடொளர்்களுக்கு உதவுவது 
______ ஆகும்.

அ) ெர்ஸெர நிதி ஆ) ெஙகு்கள்
இ) ்கடனீடடுப் ெத்திரங்கள் ஈ) நி்ல ்வப்பு்கள்

10. PAN என்ெதன் விரிவொக்்கம் _______ ஆகும்.

அ) நிரநதர பதொ்்க எண்
ஆ) முதன்்ம ்கைக்கு எண்
இ) நிரநதர ்கைக்கு எண்
ஈ) நிரநதர ்கைக்கு வொரிசு

விரடகள்	:
1 அ 2 ஆ 3 அ 4 ஈ 5 ஆ
6 அ 7 இ 8 ஆ 9 அ 10 இ

II.	குறு	வினாககள்:
1. பசபி ெற்றிய சிறுகுறிப்பு வ்ர்க.
2. பசபியின் இரண்டு தநொக்்கங்க்ள எழுது்க.
3. பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கு என்்றொல் என்ன?
4. பசபியின் த்ல்மய்கம் ெற்றி குறிப்பிடு்க.
5. ெல்தவறு அ்டயொள ஆதொரங்கள் யொ்வ?

III.	சிறு	வினாககள்:
1. பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்கள் என்்றொல் என்ன?

2.  பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திர ்கைக்கிற்கு தத்வப்ெடும் 
ஆவைங்க்ள கூறு்க.

3.  ெத்திர ஒப்ெநதங்கள் சடடப்ெடி பசபியின் அதி்கொரங்க்ள 
விளக்கு்க.

4. உள்வழி வர்த்த்கம் என்்றொல் என்ன?

5. பசபி அ்மப்பின் ்கடட்மப்பு்க்ள வ்ர்க.

IV.	பபரு	வினாககள்:
1. பசபியின் ெணி்க்ள விவரி.

2. பசபியின் அதி்கொரங்க்ள விவரி.

3.  பு்றத்ததொற்்றமற்்ற ெத்திரங்களின் நன்்ம்க்ள விவரி.

REFERENCES:
1. Dr.Sundar,K 2017,Business Organisation

2.  Dr.S.GURUSAMY 2012, Financial Markets and 
Institutions.
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அத்தியொயம் சுருக்கம்

9.01   மனிதவளத்தின்  ப�ொருள்  மற்றும் 
வரைவிலக்கணம்

9.02   மனிதவளத்தின் சிறப்பியலபு்கள்
9.03  மனிதவளத்தின் முககியத்துவம்
9.04   மனிதவள மமலொண்ரமயின் ப�ொருள் மற்றும் 

வரைவிலக்கணம்
9.05  மனித வள மமலொண்ரமயின் சிறப்பியலபு்கள்
9.06   மனிதவள மமலொண்ரமயின் முககியத்துவம்
9.07   மனிதவளமமலொண்ரமயின் �ணி்கள்

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்

மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
 ■ மனித  வளத்தின்  ப�ொருள்  மற்றும் 

வரைவிலக்கணம்
 ■ மனித வளத்தின் சிறப்பியலபு்கள்
 ■ மனித வளத்தின் முககியத்துவம்
 ■ மனித  வள  மமலொண்ரமயின்  ப�ொருள் 

மற்றும் வரைவிலக்கணம்
 ■ மனித வள மமலொண்ரமயின் அம்்சங்கள்
 ■ மனித வள மமலொண்ரமயின் முககியத்துவம்
 ■ மனிதவளமமலொண்ரமயின்�ணி்கள்

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

கருமம் சி்தயாமல் கண்்ணாட வல்லாரககு
உரி்ம உ்டத்திவ வுலகு.

-கு்றள 578
COUPLET

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

மனித வள மமம்�ொடடின் அடிப்�ர்ட்கள்
FUNDAMENTALS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT9

அத்தியொயம்

மனித வள மமலொண்ரம
HUMAN RESOURCE MANAGEMENTஅலகு

4

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   மனித வளத்தின் ப�ொருள் மற்றும் 
வரைவிலக்கணம் Meaning  and 
Definition of Human Resource

உலகமயமாககல், தாராளமாயககல் மற்றும் 
தனியாரமயமாககல் ககாள்கயின் வரு்கயால் 
தகவல் கதாடரபு, தகவல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தில் 
ஏற்்படட அ்பரித வளரச்சியின் மூலம் மனித வளம் 
உயரமடட புது்மகள மற்றும் ்ப்டப்பாற்்றல்க்ள 
தன்்னகத்்த ககாண்டுளளது. தற்்்பா்தய 
சூழ்நி்லயில், நிறுவ்னஙகளில் ஆட்சேரத்தல் 
்தர்நகதடுத்தல் மற்றும் உயரதரமா்ன மனித வளத்்த 
்பயன்்படுத்தாத வ்ர அவற்றின் நி்லத்தன்்ம என்்பது 
ஒரு ்களவிக குறியாக்வ இருககும். தனிப்படட மற்றும் 
நிறுவ்ன குறிக்காளக்ள அ்டவதற்கு குறிபபிடத்தகக 
கசோத்து எ்ன அ்ைககப்படும் மனித வளத்்த அதற்கா்ன 
இடத்தில் ்வத்து மதிப்பளிகக ்வண்டும். ஒரு 
நிறுவ்னத்தின் மனித வளமாக கருதப்படும் 
்பணியாளரக்ள அ்நநிறுவ்னத்தின் கவற்றிககும் அதன் 
நீடித்த வாழ்விற்கும் இன்றி்மயாத காரணியாக 
விளஙகுகின்்ற்னர.

பீட்டர்.எப்.டைக்கர்  அவர்்களின் கூற்றின்�டி  ”மனிதன் 
அவனுககு கிர்டககும் எலலொ வளங்கரளயும்  ப்கொண்டு 
வளர்ச்சி மற்றும் மமம்�ொடு அர்டய முடியும்”.

லிமயொன்  சி  பமகின்்சனின்  வொர்த்ரத்களில,  மனித 
வளங்கள்  என்�து    ”முழு  அறிவு,    �ர்டப்பு  திறன்்கள், 
திறரம்கள்  மற்றும்    ஊழியர்்களின்  ம�ொககுநிரல 
திறரம்கள்  அத்து்டன்  தனிப்�ட்ட  ��ர்்களின்  மதிப்பு்கள், 
மனப்�ொன்ரம்கள் மற்றும் �ம்பிகர்க்கள் ஆகியவற்ரறக 
குறிககிறது”.

ரமகம்கல  மே  ேூசியஸ்  அவர்்களின் 
்கண்மணொட்டத்தில  மனித  வளம்  என்�து  
”ஒன்மறொப்டொன்று  பதொ்டர்புர்டய,  ஒன்மறொப்டொன்று 
்சொர்புர்டய  மற்றும்  உ்டலியல  ்சமூ்கவியல  மற்றும் 
ப�றிமுரற கூறு்கரள உள்ள்டககியதொகும்”

்மற்கண்ட வ்ரவிலககணஙகளின் ்படி அ்்னத்து 
மனிதரக்ளயும் மனித வளஙகளாக கருத முடியாது 
என்்பது கதளளத் கதளிவாக கதரிகி்றது. தனிப்படட மற்றும் 
நிறுவ்ன குறிக்காளக்ள அ்டவதற்கு எவர ஒருவர 
தி்ற்ம, தனித்தி்றன், அறிவு, தகுதிகள, ்்பாடடித்தி்றன் 
மற்றும் கசேயல்தி்றன் க்பற்றிருககி்றா்ரா அவ்ர மனித 
வளமாக கருதப்படுகி்றார.

09.02   மனித வளத்தின் சிறப்பியலபு்கள் 
Characteristics  of  Human 
Resources

மனித வளஙகளின் தனிப்படட, குறிபபிடத்தகக  
மற்றும் வித்தியாசேமா்ன அம்சேஙகள பின்வருமாறு:

i.  உற்்பத்தி கசேய்யும் ஒ்ர காரணியாக மனித வளம் 
திகழ்கி்றது.

ii.  பி்ற அ்்னத்து வளஙக்ளயும்  மனித வளம் 
உருவாககுகி்றது.

iii.  ்பணியமரத்தப்படட ்பணியாளரக்ள  ககாண்ட்த 
தவிர மனித வளம் என்்பது ்பணியாளர அல்ல.

iv.  மனித வளமா்னது கண்டுபிடிபபு மற்றும் 
்ப்டப்பாற்்றல் ஆகியவற்்்ற கவளிப்படுத்துகி்றது.

v.  மனித வளஙகள தனியாக சி்நதிககவும், கசேயல்்படவும், 
்பகுப்பாய்வு கசேய்யவும், மற்றும் விளககவும் முடியும்.

vi. மனித வளஙகள உணரச்சிபூரவமா்ன்வ.
vii.  நிதியுடன் அல்லது நிதியில்லாமலும் மனித வளஙகள 

ஊககுவிககப்படலாம்.
viii. மனித வளஙகளின் நடத்்தக்ள ஊகிககமுடியாது.
ix.  மனித வளஙகளால் உண்டாகும் மதிபபு மற்றும் 

்பாராடடுகள நீண்ட காலத்திற்கு கி்டககி்றது
x. மனித வளஙகள நகரும் தன்்ம ககாண்டது
xi. மனித வளமா்னது ஒரு குழுவாக கசேயல்்படாலாம்.

ம�த வள�

ேமலா�ைம
ஆரா���

வள��� சா��ய	��க�

�றைம ப���

ப�யாள�

தைலைம ப��

ேவைல வா���

ெசய�பா�க�
க� 

09.03  மனித வளத்தின் முககியத்துவம் 
Significance  of  Human 
Resources

பின்வரும் ஆதாரஙகளின் காரணமாக மனித வளம் 
முககியத்துவம் வாய்்நததாக இருககி்றது:
i.  மனித வளத்தின் மூலமாக மடடு்ம மற்்ற அ்்னத்து  

வளஙகளும் தி்றம்்பட ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்ற்ன.
ii.  ஒரு நிறுவ்னத்தின் நி்லயா்ன வளரச்சி முககிய 

வளமா்ன மனித வளத்்த சோர்நதுளளது.
iii.  கதாழில்து்்ற உ்றவுகள மனித வளத்்த 

சோர்நதுளளது.
iv.  மனித வளஙகள  மூலமாக மடடு்ம மனித உ்றவுகள 

சோத்தியமாகி்றது.
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v.  மனித வளமா்னது பி்ற அ்்னத்து உற்்பத்தி 
காரணிக்ளயும் நிரவகிககி்றது.

vi.  ்பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி திடடஙகளின் மூலம் 
மனித வளஙகளின் தி்ற்்ன ்மம்்படுத்த முடியும்.

vii.  ் மலாண்்மயின் அ்்னத்து மடடஙகளிலும் மனித 
வளத்்தப ்பயன்்படுத்த முடியும்.

viii.  மனித வளஙகள  சேடடபபூரவ கடட்மபபி்னால் நன்கு 
்பாதுகாககப்படுகின்்ற்ன.

09.04   மனித  வள  மமலொண்ரமயின்  
ப � ொ ரு ள் ம ற் று ம் 
வரைவிலக்கணம் Meaning and 
Definition  of  Human  Resource 
Management

மனித வளத்்த நிரவகிககும் ்மலாண்்மயின் 
கி்ள்ய மனித வள ்மலாண்்ம எ்ன 
அ்ைககப்படுகி்றது. தனிப்படட மற்றும் நிறுவ்ன 
குறிக்காளக்ள அ்டயும்  க்பாருடடு மனித வளஙகள 
கூரதீடடப்படடு நிரவகிககப்பட ்வண்டும். சுருஙககூறின், 
நிறுவ்னம் தமது இலககுக்ள நி்்ற்வற்றுவதற்கு 
கவவ்வறு மடடஙக்ளச் / பிரிவுக்ளச் சோர்நத  
மனிதரக்ளக ்கயாளவதாகும். இதில் நிறுவ்னம் 
மற்றும் ஒடடுகமாத்த ்பணியாளரகளின் முன்்்னற்்றம் 
அடஙகியுளளது. மனிதவள ்மலாண்்ம என்்பது ஒரு 
நிறுவ்னத்தில் ஆடக்ள ்பணியமரத்தல், ஊககுவித்தல் 
மற்றும் நிரவகித்தல் கதாடர்பா்ன ் மலாண்்ம ்பணி்ய 
கசேய்வதாகும்.

எல்.எப.ஊரவிக அவரகளின் வ்ரவிலககணத்தின் 
்படி மனிதவள ்மலாண்்ம என்்பது “வணிக 
நிறுவ்னஙகளின் நீண்ட கால கசேயல்்பாடடிற்கு 
மனிதவள்ம காரணமாக இருககி்ற்த தவிர, சே்ந்தக்ளா 
அல்லது மூலத்ன்மா, காபபுரி்மக்ளா அல்லது 
உ்பகரணஙக்ளா அல்ல. ஒரு நிறுவ்னத்தின் 
்நாககஙக்ள தி்றம்்பட மற்றும் கசேயல்தி்றன்மிகக 
வ்கயில் அ்டய அ்நநிறுவ்னத்தின் மனிதவளஙக்ள 
்மலாண்்ம கசேய்வதாகும்.” 

ம்டல  மயொ்டர்  அவர்்களின்  ்கருத்தின்�டி  மனிதவள 
மமலொண்ரம  என்�து  “மவரலவொய்ப்பில 
மனிதவளத்தின்  �யன்�ொடு  மற்றும்  அதன்  வளர்ச்சி, 
திட்டமிடுதலில  திறன்மிக்க  �டிநிரல்கள்  மற்றும் 
�யன்�ொடடிரன இயககுதல ஆகும்”.

ஈ.எஃப்.எல.  ப்பைச்  அவர்்களின்  வொர்த்ரத்களில 
மனிதவள மமலொண்ரம என்�து “நிர்வொ்க ப்சயல�ொடடின் 
ஒரு  �குதியொகும்.  மமலும்  அரவ  ஒரு  நிறுவனத்தின் 
மனிதக  கூறு்கரள  முதன்ரமயொ்க 
்கருத்திலப்கொண்டுள்ளது”.

பிலிப்ம�ொ  அவர்்களின்  வரைவிலக்கணத்தின்  �டி 

மனிதவள  மமலொண்ரம  என்�து,  ”நிறுவனத்தின் 
முககிய  இலககு்கள்  அலலது  ம�ொக்கங்கரள 
அர்டவதற்்கொ்க  அதி்கொரி்களொல  மமற்ப்கொள்ளப்�டும் 
�ங்களிப்பு �ணி்களொன �ணியொளர் திைடடுதல, வளர்ச்சி, 
இழப்பீடு, ஒருஙகிரணப்பு மற்றும் �ணியொளர் நிர்வகிப்பு 
ஆகியரவ்கரள உள்ள்டககியதொகும்.”

09.05   மனித  வள  மமலொண்ரமயின் 
சிறப்பியலபு்கள்

 மனித வள மமலொண்ரம �ண்பு்கள் பின்வருமொறு:
i.  உல்களவில  ப�ொருத்தமொனது: மனித வள 

்மலாண்்ம உலகளவில் க்பாரு்நதககூடியதாக 
உளளது. நிறுவ்னஅ்மபபின் தன்்ம்யப 
க்பாறுத்து இதனின் அணுகுமு்்ற மற்றும் ்தாற்்ற 
வடிவம் மாறு்படுகி்றது. ்மலும் இ்வ அ்்னத்து 
மடடஙகளிலும் க்பாரு்நதும் சேரியாக வ்கயில் 
உளளது.

ii.  இலககு  ்சம்�நதமொனது: ஒரு நிறுவ்னத்தில் உளள 
மனித வளத்்த சி்ற்நத மு்்றயில் ்பயன்்படுத்துவதன் 
மூலம் அ்நநிறுவ்னத்தின் குறிக்காளக்ள 
அ்டயவது சோத்தியமாகி்றது.

iii.  திட்டமிட்ட அணுகுமுரற: ஒரு நிறுவ்னத்தில் மனித 
வளத்தால் நிகழ்த்தப்படும் ்பணிக்ள நிரவகிப்பதில் 
ஒரு மு்்றயா்ன அணுகுமு்்ற்ய மனித வள 
்மலாண்்ம வலியுறுத்துகி்றது. ்மலாண்்ம 
்பணிகள மற்றும் கசேயல்்பாடடு ்பணிகள எ்ன இரண்டு 
விதமா்ன ்பணிகள ்மற்ககாளளப்படுகின்்ற்ன.

iv.  அரனத்திலும்  �ைவலனது: தி்றன்மிகக 
்மலாண்்ம எஙகு இருககி்ற்தா அஙககல்லாம் 
மனித வளம் இருககி்றது. குறிப்பாக கசேயல்்பாடடு 
்பகுதியில் கி்டகககூடிய மனித வளம் 
முககியமா்னதாகும்.

v.  பதொ்டர்ச்சியொன ப்சயல�ொடு: மனித வளத்தின் மூலம் 
ஒரு நிறுவ்னம் நீண்ட காலம் இயஙகி 
ககாண்டிரு்நதால் அ்நநிறுவ்னத்தில் மனித வளம் 
நிரவகிப்பது கதாடர்பா்ன கசேயல்்பாடுகளும் 
கதாடர்நது நீடித்த நி்லயில் இருககும்.

vi.  மொறும்  ப்சயல�ொடு: மனித வள ்மலாண்்ம மற்்ற 
உற்்பத்தி காரணிக்ளப ்்பால அல்ல, ஏக்னனில் 
அ்வகள உணரவுகள மற்றும் உணரச்சிக்ள 
ககாண்டுளள்ன.  ்மலும் அவற்்்ற கவ்னமாகவும், 
விடாமுயற்சியுடனும் ்கயாளுவதின் மூலம் அதன் 
்பயன்்பாட்ட அதிகரிகக முடிகி்றது.

vii.  ஒருஙகிரணநத  ்கருவி: மனித வளத்்த 
நிரவகிப்பதற்கு முககியமா்னதாக கருதப்படுவது 
கி்டககககூடிய ்பணியாளரக்ள  ஊககுவித்தல், 
்பங்கற்கச் கசேய்தல் மற்றும் ஒருஙகி்ணத்தலாகும்.
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viii.  வளர்ச்சியின்  மீதொன  ்கவனம்: மனித வள 
்மலாண்்ம, ்பயிற்சி மற்றும் ்மம்்பாடடு 
திடடஙகளின் மூலம் மனிதவள ்மம்்பாடு குறித்து 
கவ்னம் கசேலுத்துகி்றது. கி்டககபக்பற்்ற மனித 
வளஙக்ள தி்றம்்பட ்பயன்்படுத்தி ்பயிற்சிக்ள 
அதிகரிப்பதன் வாயிலாக மனித தி்றன்கள ்பட்ட 
தீடடப்படுகின்்ற்ன.

ix.  மனித வள மமலொண்ரம அறிவியல மற்றும் ்கரல 
ஆகிய  இைண்டுமொ்க  இருத்தல: இது ்சோத்்னகள 
மற்றும் உற்று்நாககல் அடிப்ப்டயிலும் அத்துடன் 
தி்றம்்பட மனித வளத்்த ்கயாளவதின் 
அடிப்ப்டயிலும் இ்வ அறிவியல் மற்றும் க்ல 
ஆகிய இரண்டுமாக கருதப்படுகி்றது.

x.  துரற்களிற்கிர்டயிலொன  இரணப்பு: மனித வளம் 
்மலாண்்ம சேமூகவியல், உளவியல், 
க்பாருளாதாரம் ்்பான்்ற ்பல்்வறு து்்றகளின் 
கருத்தாககஙக்ளப ்பயன்்படுத்துவதன் மூலம் 
து்்றகளுககி்ட்ய இ்ணபபி்்ன 
ஏற்்படுத்துகி்றது.

xi.  ்கண்ணுககுப் புலப்�்டொதது: மனித வள ் மலாண்்ம 
என்்பது ஒரு கண்ணுககு புல்னாகாத கசேயல்்பாடு. 
இது முடிவுகளால் மடடு்ம அளவிட முடியும்.

xii.  புதிய உறவு: முன்்னதாக ்பணியாளர ்மலாண்்ம 
என்று அ்ைககப்படடு வ்நத நி்லயில் பின்பு அதில் 
ஏற்்படட உத்்வகமா்ன ்்பாககின் காரணமாக 
தற்்்பாது மனித வள ்மலாண்்ம என்று 
அ்ைககப்படுகி்றது

09.06   மனித  வள  மமலொண்ரமயின் 
முககியத்துவம்  Significance  of 
Human Resource Management

மனித வள ்மலாண்்மயின் ்பஙகு யுகதி என்்பது 
க்பறுதல் கசேயல்நி்ல, ்பயிற்சி கசேய்தல், மதிபபீடு கசேய்தல், 
்பணியாளரக்ள ஈடுகசேய்தல் மற்றும் கதாழிலாளர 
உ்றவு, உடல்நலம், ்பாதுகாபபு மற்றும் கதா்ல்நாககு 
சேம்்ப்நதமா்ன கவனிபபு ஆகிய்வகள  ஆகும்.

மனித வள ்மலாண்்மயின் முககியத்துவ 
த்துவத்தின் ்பல்்வறு காரணிகள பின்வருமாறு:
i.  மனித  ்சகதி  மதரவ்கரள  அர்டயொளம்  ்கொணுதல: 

ஒரு நிறுவ்னத்தில் மனிதவள ்த்வக்ளத் 
தீரமானிப்பது என்்பது மிகவும் முககியமா்ன ஒரு 
முதலீடடு மு்்றயாகும். கசேலவுக்ள ்மம்்படுத்த, 
நிறுவ்னத்திற்கு ்த்வப்படும் ந்பரகளின் 
எண்ணிக்க்ய துல்லியமாக அ்டயாளம் 
காணப்பட ்வண்டும்.

ii.  மொற்றங்கரள  இரணத்துகப்கொள்ளல: மாற்்றம் 
என்்பது எ்நத அ்மபபிலும் நி்லயா்னது மற்றும் 
இ்நத மாற்்றத்்த நிறுவ்னத்தில் தி்றன்்பட 
அறிமுகப்படுத்த மனித வள ்மலாண்்ம ஒரு 
முகவராக கசேயல்்பட ்வண்டும்.

iii.  மனித  ்சகதியின்  ்சரியொன  மதரவரய  உறுதி 
ப்சய்தல: மனிதவள ்மலாண்்மயின் மூலமாக 
நிறுவ்னத்தில் எ்நத ்நரத்திலும் ்பணியாளரகள 
்பற்்றாககு்்ற அல்லது உ்பரி ஏற்்படாதவாறு ்பாரத்துக 
ககாளள ்வண்டும்.
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iv.  ்சரியொன  மவரலககு  ்சரியொன  ��ரை 
மதர்நபதடுத்தல: சேரியா்ன ்வ்லககு சேரியா்ன 
தகுதியு்டய ந்பரக்ள மனிதவள ்மலாண்்ம 
உறுதிப்படுத்துவதால், நிறுவ்னத்தில் கு்்றதகுதி 
அல்லது மி்கதகுதி உ்டய ்பணியாளரகள 
இல்லாத நி்ல ஏற்்படுகி்றது.

v.  திறன் மற்றும் அறிரவ மமம்�டுத்துதல: ்பணியாளர 
தி்றன் மற்றும் அறிவு ்மம்்பாடு கசேயல்்பாடுக்ள 
நிரவகிப்பதில் மனிதவள ்மலாண்்மயின் ்பஙகு 
முககியத்துவம் வாய்்நதாக இருப்ப்தாடு 
மடடுமில்லாமல் ்பயிற்சி மற்றும் வளரச்சித் திடடஙகள 
மூலம் இன்று வ்ர இருககும் கதாழில் சோர்நத 
அறி்வ ்பணியாளரகளுககு வைஙகுகி்றது.

vi.  �ணியொளர்்களின்  ப்சயலதிறரன  மதிப்பிடுதல: 
மனித வள ்மலாண்்ம நடவடிக்ககள மூலம் 
குறிப்படட கால இ்டகவளிகளில் ்பணியாளரகளின்  
கசேயல்தி்றன்க்ள மதிபபீடு கசேய்வதால் நன்கு 
்பணிபுரி்வாரின் தி்ற்்ன அதிகரிககவும், கமதுவாக 
்பணிபுரி்வாரக்ள ஊககமளிககவும் முடிகி்றது. 
்பணியாளரகள தஙகளின் கசேயல்தி்றன் நி்ல்ய 
அறிய இது உதவுகி்றது.

vii.  ம�ொடடி �ன்ரம்கரள மமம்�டுத்துதல: நிறுவ்னஙகள 
தகுதிவாய்்நத மற்றும் ்்பாடடிச் சூை்ல 
எதிரககாளளும் ்பணியாளரக்ள ககாண்டிரு்நதால் 
மடடு்ம உலகலாளவிய ்்பாடடிச் சே்ந்தயின் 
நன்்ம்ய உண்்மயில் க்ப்ற முடியும். சி்ற்நத 
கசேயல்தி்றன் ககாண்ட ்பணியாளரகள 
நிறுவ்னத்தின் துரித ்வக வளரச்சி்ய 
அதிகப்படுத்துவாரகள.சி்ற்நத ்பணியாளரகளுககு 
ஊககத் கதா்க மற்றும் ்மலூதியம் வைஙக: சி்ற்நத 
்பணியாளரக்ள அஙகீகரிப்பதிலும் மற்றும் 
அவரகளின் ்பணி்ய ்பாராடடி சி்றபபிககும் 
வ்கயில் அவரகளுககு ்மலூதியம் மற்றும் 
ஊககத்கதா்க வைஙகுவதிலும் மனிதவள 
்மலாண்்மயின் ்பஙகு இருககி்றது. இ்நத 
ஊககத்கதா்க நிதிசோர்நது அல்லது நிதிசோராமல் 
இருககலாம்.

viii.  �ணியொளர் அர்ப்�ணிப்ர� தீர்மொனித்தல: மனிதவள 
்மலாண்்ம ் நரகாணல் அல்லது வி்னாத்கதாகுபபு 
வாயிலாக ்பணியாளரகளுககு அவரகளின் ்பணி 
அரப்பணிபபு நி்ல்ய தீரமானிககி்றது. 
்பணியாளா;களின் அதிகப்படியா்ன அரப்பணிபபு 
நி்ல நிறுவ்னத்தின் கவற்றிககு வழிவகுககி்றது. 
இதற்கக்ன ஏற்்படுத்தப்படட ககாள்ககள மூலமாக 
இப்பணி ்மற்ககாளளப்படலாம்.

ix.  ்சமூ்கமயமொக்க  வலியுறுத்தல: மனிதரகள சேமூக 
விலஙகுகளாக இருககி்றாரகள, ்மலும் 
நிறுவ்னத்தில் அதிக்படசேமாக ்பஙகளிபபு கசேய்வதற்கு 
ஒத்த வயது்ட்யார, து்ணநி்லயில் உள்ளார  

மற்றும் ்மலாளரகளுடன் நல்ல உ்றவு 
்வத்திருப்பதன் மூலம் அவரகள ்வ்ல கசேய்யும் 
இடத்தில்  வசேதியாக இருப்ப்த உறுதி கசேய்ய 
்வண்டும்.

x.  ்சொத்கமொன  �ணியொளர்  மனப்�ொன்ரமரய 
வளர்ப்�தற்கு: ்மலாண்்ம்ய ்பற்றி 
்பணியாளரகளின் ம்னப்பான்்ம சோதகமாக 
இருககும் வ்கயில் நிறுவ்னஙகள ஒரு நல்ல ்பணிச் 
சூை்ல உருவாகக விரும்புகி்றது. நிறுவ்னஙகளில் 
சேச்சேரவுகளுககா்ன தீரவு ்மயம், ஆ்லாசே்்ன 
்மயம் மற்றும் கு்்றதீரககும் ்மயம் 
்்பான்்றவற்்்ற ஏற்்படுத்துவதன் மூலமாக 
இச்சூை்ல அ்டயலாம்.

xi.  கூடடு  பிைதிநிதித்துவ  வொய்ப்பு்கரள  வழங்க: 
்பணியாளரகள தஙகளது பிரச்சே்்னகளுககு கூடடு 
பிரதிநிதித்துவ அடிப்ப்டயில் தீரவு காண 
கதாழிற்சேஙகஙக்ள உருவாகக மனிதவள 
்மலாண்்ம ்பணியாளரக்ள ஊககுவிககி்றது.

9.07   மனித  வள  மமலொண்ரமயின் 
�ணி்கள்  Functions  of  Human 
Resource Management

மனித வள ்மலாண்்மயின் ்பணிக ்ள 
பின்வருமாறு வ்கப்படுத்தலாம்

்மலாண்்மப ்பணிகள: திடடமிடுதல், அ்மத்ததல், 
இயககுவித்தல், கடடுப்படுத்துதல்.

 இயககப ்பணிகள: திரடடுதல், அபிவிருத்தி, இைபபீடு, 
தகக ்வத்தல், ஒருஙகி்ணத்தல், நிரவகிபபு.

மமலொண்ரமப் �ணி்கள் Managerial Functions
i.  திட்டமிடுதல: என்்ன கசேய்ய ்வண்டும், எப்படி கசேய்ய 

்வண்டும்,  யார கசேய்ய ்வண்டும் என்்ப்த 
முன்கூடடி்ய தீரமானிப்பது திடடமிடுதல் 
எ்னப்படுகி்றது. நாம் எங்க இருககி்்றாம், நாம் 
எஙகு கசேல்ல ்வண்டும் என்்பதற்கு இ்டயில் 
உளளஇ்டகவளி்ய இ்ணககும் ்பாலமாக 
இருககி்றது. இது மு்்றயா்ன வணிக கசேயல்்பாடடிற்கு 
உதவுகி்றது. உறுதியா்ன ்நாககஙகள, 
ககாள்ககள, ந்டமு்்றகள, விதிகள, உத்திகள, 
கசேயல் திடடஙகள மற்றும் வரவு கசேலவு திடடம் 
ஆகியவற்றில் இது ஈடு்படுகி்றது. சேரியா்ன 
எண்ணிக்கயில் கதாழில் நடவடிக்கக்ள 
்மற்ககாளளும் ்பணியாளரகளின் நிரவகிபபு மற்றும் 
சேரியா்ன ்நரத்தில் ்பணியாளர ககாள்ககள 
வகுககப்படுத்ல இது உறுதி கசேய்கி்றது.

ii.  அரமத்ததல: ்பணியாளரகளி்ட்ய ்வ்லப 
்பகிரவி்்ன ஏற்்படுத்துவது அ்மப்பாகும். இது 
ஒவகவாரு ்பணியாளரகளுககும் அவரகளுககுரிய 
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கட்மகள, ்த்வ்படும் அதிகார ஒப்ப்டவு மற்றும் 
க்பாறுபபுக்ள ஏற்கும் வ்கயில் 
க்பாறுபபு்ட்ம்ய வைஙகுகி்றது.

iii.  இயககுவித்தல: ்பணியாளரகள தஙகளது 
்பணியி்்ன சி்றப்பாக கசேய்து முடிகக அவரகளுககு 
ஆ்ணகளும் குறிபபுகளும் வைஙகுவ்தாடு 
வழிகாடடுதல், ஊககமூடடுதல் மற்றும் ்மற்்பார்வ 
கசேய்தல் ்்பான்்றவற்றில் இது ஈடு்படுகி்றது. இ்வ 
்நர ஆற்்றல் மற்றும் ்பணம் ்்பான்்றவற்றில் ஏற்்படும் 
வீண் வி்ரயஙக்ள கு்்றப்பதன் மூலம் 
நிறுவ்னத்தின் குறிக்காளக்ள கவகு வி்ரவில் 
அ்டகி்றது.

iv.  ்கடடுப்�டுத்துதல: திடடமிடடப்படி ்பணிக்ள 
்பணியாளரகள கசேய்கி்றாரகளா என்்ப்த அறிய 
உண்்மயா்ன கசேயல்்பாட்ட வ்ரயளவு 
கசேய்யப்படட கசேயல் அளவுடன் ஒபபிடடு 
்வறு்பாடடிற்கா்ன காரணஙக்ள கண்டறி்நது 
க்ளவது கடடுப்படுத்தலாகும். கடடுப்பாடடில் 
பின்வரு்ப்வகள அடஙகியுளள்ன. அ்வயாவ்ன: 
வ்ரயளவு நிரணயித்தல், நிறுவ்னத்தின் 
கசேயல்்பாடுக்ளக கணககிடுதல், உண்்மயா்ன 
கசேயல்்பாடுக்ள வ்ரயளவு கசேய்யப்படட 
கசேயல்பாடுகளுடன் ஒபபிடடுப ்பாரத்தல், 
்வற்று்மகள இருபபின் அதற்கா்ன காரணஙக்ள 
கண்டறி்நது அவற்்்றக க்ளவதற்கா்ன உரிய 
நடவடிக்ககள எடுத்தல். கண்காணிபபு, 
்மற்்பார்வ, அறிக்ககள, ்பதிவுகள மற்றும் 
தணிக்க மூல்ம இது சோத்தியமா்னது.

ப்சயல �ணி்கள்: Operating Functions
i.  திைடடுதல: ்வ்ல ்பகுப்பாய்வு, மனித வள 

திடடமிடல், ஆட்சேரபபு, ்தரவு, ்வ்ல வாய்பபு, 
்பணிமாற்்றம் மற்றும் ்பதவி உயரவு ஆகியவற்றின்  
மூலம் மனித வளத்்த ஈரககும் கசேய்ல குறிககி்றது.

i.  வளர்ச்சி: கசேயல்தி்றன் மதிபபிடுதல், ்பயிற்சி, 
கசேயலதிகாரி வளரச்சி, கதாழில் திடடமிடல் மற்றும் 
வளரச்சி, நிறுவ்ன வளரச்சி ஆகியவற்்்ற 
உளளடககியது அபிவிருத்தியாகும்.

i.  ஊதியம்: இது ்வ்ல மதிபபீடு, ஊதியம் மற்றும் 
சேம்்பள நிரவாகம், ஊககத்கதா்க, ்மலூதியம், 
விளிம்பு நலன்கள மற்றும் சேமூக ்பாதுகாபபுத் 
திடடஙகள ஆகியவற்்்றக ககாண்டுளளது

ii.  ஊழியர்்கரள  தக்கரவத்துகப்கொள்ளுதல: சுகாதார 
மற்றும் ்பாதுகாபபு, நலன், சேமூக ்பாதுகாபபு, ்வ்ல 
திருபதி மற்றும் ் வ்லயி்னால் ஏற்்படும் வாழ்க்கத் 
தரத்தின் மூலம் இது சோத்தியமாகி்றது.

iii.  ஒருஙகிரணத்தல: தனிப்படட விருபபிற்கும், 
நிறுவ்ன விருபபிற்கும் இ்ட்ய நல்லிணககத்்த 
ஏற்்படுத்தும் ்நாககில் உளள கசேயல்்பாடுக்ள 
இச்கசோல் குறிககி்றது 

 �ைொமரிப்பு: ்பணியாளர திருபதியுடன் ்பணியாற்்ற, 
்பணியாளர ்வ்ல்ய விடடு கசேல்வ்த  
கு்்றத்தல், மனித வளத்்த கணககில் ககாளளல், 
தணிக்க மற்றும் ஆராய்ச்சி ்மற்ககாளவதன் 
மூலம் ்பணியாளரக்ள ்பராமரிப்ப்த இச்கசோல் 
குறிககி்றது.

்கரல ச்ப்சொற்்கள்
மனித வளம், ்பணித்தி்றன், ்மலாண்்ம
்பயிற்சி, அபிவிருத்தி / வளரச்சி, ்பஙகளிபபு
அ்மபபு, சுைற்சி, முரண்்பாடு

எதிர்்கொல ்கற்றலுககு

i.  தரம் உத்தரவாதத்தின் மூலம் ்பணியின் 
தரத்்த உறுதிப்படுத்துதல்.

ii.  ் வ்ல திருபதி்ய ்மம்்படுத்த இரண்டு 
்மலாண்்ம நுட்பஙக்ள விவரியுஙகள

iii. மனித வள திடடமிடல் அடடவ்ண தயாரிகக
iv.  மனித வள ்த்வக்ள 

முன்கணிபபிதற்கா்ன வழிக்ள ஆராயுஙகள.
v.  மனித வள ்மலாண்்ம மற்றும் அதன் 

வி்ளவுகளின் கு்்ற்பாடுக்ள மதிபபீடு 
கசேய்தல்.

�மது சிநதரனககு

i.  மனித வள ்மலாண்்மககும் மனித வள 
்மம்்பாடடிற்கும் இ்டயில் உளள 
்வறு்படுகாக்ள வ்கப்படுத்தி காடடுக.

ii.  மாற்று ்மலாண்்ம ்பாதிபபுக குறித்து 
்பகுத்தாய்வு கசேய்க.

iii.  ் மாதல் ்மலாண்்மயில் உளள 
பிரச்சே்்னக்ள தீரப்பதற்கா்ன வழிக்ள 
எழுதுஙகள.

iv.  கதாழிற்சேஙகஙகளின் கசேயல்்பாடடின் மீது 
கடடுப்பாட்டக ககாண்டிருககும் திடட 
வழிக்ள எழுதுஙகள.

v.  ் ்பாடடி வ்ர்படமிடுதல் கசேயல்மு்்ற்ய 
கதளிவாக குறிபபிடவும்.
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I ்சரியொன விர்டரய மதர்நபதடுத்து எழுதவும்:
1. மனித வளம் என்்பது ஒரு  ____________ கசோத்து.
 (அ) கண்ணுககு புல்னாகும்
 (ஆ) கண்ணுககு புல்னாகா
 (இ) நி்லயா்ன
 (ஈ)நடபபு.
2.  மனித வள ்மலாண்்ம என்்பது ___________ 

மற்றும் ___________ஆகும். 
 (அ) அறிவியல் மற்றும் க்ல
 (ஆ) ்காட்பாடு மற்றும் ந்டமு்்ற
 (இ) வரலாறு மற்றும் புவியியல்
 (ஈ) ்ம்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இல்்ல.
3.  திடடமிடல் என்்பது ___________ கசேயல்்பாடு ஆகும்.
 (அ) ்தர்நகதடுககப்படட
 (ஆ) ்பரவலா்ன  / ஊடுருவலா்ன
 (இ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும்
 (ஈ) ்ம்ல உளள எதுவும் இல்்ல.
4.  மனித வள ்மலாண்்ம ____________ 

உ்றவி்்ன  நிரணயிககி்றது.
 (அ) அக, பு்ற
 (ஆ) முதலாளி, கதாழிலாளி
 (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)

 �யிற்சி
II மி்கக  குறுகிய விர்ட வினொக்கள்:
1. மனித வளத்தின் க்பாருள தருக.
2. மனித வள ்மலாண்்ம என்்றால் என்்ன?
3.  மனித வள ்மலாண்்மயின் இயல்புகளில் ஏகதனும் 

இரண்டு கூறுக.
4.  மனித வளத்தின் ்பண்புகளில் ஏகதனும் இரண்்ட 

குறிபபிடுக.
5.  மனித வள ்மலாண்்மயின் ்பணிக்ள 

்படடியலிடுக.

III குறுகிய விர்ட  வினொக்கள்:
1.  மனித வள ்மலாண்்மயின் வ்ரவிலககணம் 

தருக.
2.  மனித வளஙகளின் இயல்புகள யா்வ?
3.  மனித வளம் மற்றும் மனித வள ்மலாண்்மககு 

இ்ட்ய உளள ்வறு்பாடுகளில் ஏகதனும் இரண்டு  
தருக.

4. மனித வளத்தின் முககியத்துவம் என்்ன?
5. மனித வள ்மலாண்்மயின் ்பணிக்ள கூறுக. 

IV நீண்்ட விர்ட வினொக்கள்:
1. மனித வளத்தின் தனிப்படட அம்சேஙக்ள விளககுக..
2.  மனித வள ்மலாண்்மயின் முககியத்துவத்்த 

விளககுக.
3.  மனித வள ்மலாண்்மயின் ்மலாண்்மப 

்பணிக்ள விவரி.
4.  மனித வள ்மலாண்்மயிலிரு்நது மனித வளத்்த 

்வறு்படுத்திக காடடுக.
5.  மனித வள ் மலாண்்மயின்கசேயல்்பாடடு ்பணிக்ள 

விவாதிககவும்.
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அத்தியொயம் சுருக்கம்

10.01  ஆடம்சர்ப்பின் ப�ொருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
10.02 ஆடம்சர்ப்பு �டிநிரல்கள் / ப்சயலமுரற்கள்
10.03 ஆடம்சர்ப்பு மூலங்கள் / ஆடம்சர்ப்பு வழிமுரற்கள்
10.04 ஆடம்சர்ப்பில ்சமீ�்கொல ம�ொககு்கள்

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

இத்்ன இத்னால் இவன்முடிககும் என்்றாய்்நது
அத்்ன அவன்கண் விடல்.

-கு்றள 517
ப�ொருள்

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

ஆடம்சர்ப்பு முரற்கள்10
அத்தியொயம்

மனித வள மமலொண்ரமஅலகு
4

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 வ்ரவிலககணஙகள சில 
பின்வருமாறு.

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

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.”

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்
மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
 ■ ஆட்சேரபபின் க்பாருள மற்றும் 

வ்ரவிலககணம்
 ■ ஆட்சேரபபு கசேயல்மு்்ற
 ■ ஆட்சேரபபு மூலஙகள / ஆட்சேரபபு 

வழிமு்்றகள
 ■ ஆட்சேரபபில் சேமீ்பகால ்்பாககுகள
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ஆடம்சர்ப்புக்கொன ்கொைணங்கள்:
காலிப்பணியிடஙகள ஏன் ஏழுகி்றது என்்பதற்கு 

்பல்்வறு காரணஙகள உளள்ன. அ்வயாவ்ன:
i. ்பணியாளரின் ஓய்வு
ii. ்பணியாளரின் இ்றபபு
iii. ்பணியாளரின் ்வ்ல  து்றபபு
iv. ்பணியாளரின் தகுதியிைபபு
v. ்பணியாளரின் ்பதவி நீககம்

10.02  ஆடம்சர்ப்பின்  �டிநிரல்கள்  / 
ப்சயலமுரற்கள்  Recruitment 
Process

ஆட்சேரபபின் ்படிநி்லகள பின்வருமாறு:
i. ஆட்சேரபபு திடடமிடல்
ii. காலிப்பணியிடஙக்ள தீரமானித்தல்
iii. வளஙக்ள  கண்டறிதல்
iv. விளம்்பரம் குறித்த தகவ்ல உருவாககுதல்
v. க்பாருத்தமா்ன விளம்்பரம் மு்்ற்ய  ் தர்நகதடுத்தல்

vi. ்தரவு கசேயல்்பாடடிற்கு வழிவகுத்தல்
vii. மதிபபீடு மற்றும் கடடுப்பாடு
10.03  ஆடம்சர்ப்பு வளங்கள் / ஆடம்சர்ப்பு 

வழிமுரற்கள்

ஒரு நிறுவ்னம் தமககு ்த்வயா்ன 
்பணியாளாரக்ள ்தர்நகதடுகக இரண்டு வழிகள 
உளள்ன. அ்வயாவ்ன (i) அக வளஙகள மற்றும் (ii) பு்ற 
வளஙகள. பு்ற வளஙக்ள ்மலும் ்நரடி மற்றும் 
ம்்றமுக வளஙகள எ்ன இரண்டு வ்கப்படுத்தலாம்.
அ்க வளங்கள்: இடமாற்்றம், ் மம்்படுத்துதல், ்பதவி உயரவு, 
்பதவி இ்றககம், ்ப்ைய ஊழியரகளின் ்பரி்நது்ர, 
்வ்ல சுைற்சி, ஓய்வு க்பற்்ற ஊழியரகள, சோர்நதவரகள, 
மு்ந்தய விண்ணப்பதாரரகள, ்கயகப்படுத்துதல் 
மற்றும் ்சேரக்க.
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புற  வளங்கள்: 
ம�ைடி  வளங்கள்  -  விளம்்பரஙகள, ்பரி்நது்ரயல்லாத 
விண்ணப்பதாரரகள, ்நரமுகத் ்தரவு, வளாக ்தரவு, 
கதாழிற்சோ்ல வாயிலில் ஆட்சேரபபு, ்்பாடடி 
நிறுவ்னஙகள  மற்றும் இ்ணயவழி ஆட்சேரபபு.
மரறமு்க  வளங்கள்  -  ்பணியாளர ்பரி்நது்ர, அரசு / 
க்பாது ்வ்லவாய்பபு அலுவலகஙகள, ்வ்லவாய்பபு 
முகவரகள, ்வ்லவாய்பபு ஆ்லாசே்்ன ்மயஙகள, 
கதாழில்மு்்ற  சேஙகஙகள, ்பதிலாயனுபபுதல், வாய் 
வாரத்்த, ்பணியாளர ஒப்ப்நததாரரகள, ்வ்லவாய்பபு 
இ்ணயதளஙகள, பு்றத்தி்றனீடடல், மற்றும் பு்றம்்பா்ன 
்வட்ட.

அ்க வளங்கள்:
பின்வரு்ப்வகள ஆட்சேரபபின் அக வளஙகளாகும்.

i.  இ்டமொற்றம் ஒரு து்்றயில் இருககும் உ்பரி 
்பணியாளரக்ள ்பற்்றாககு்்ற உளள மற்்ற 
து்்றகளுககு ்பணி மாற்்றம் கசேய்வதன் மூலம் 
காலி்பணியிடஙகளுககு ்த்வயா்ன ்பணியாளரக்ள 
எளி்மயா்ன வழியில் நிரப்பலாம்.
ii.  மமம்�டுத்துதல: ்பணியாளரகள கீழ்மடட 
நி்லயிலிரு்நது ்மல்மடட நி்ல ்நாககி கசேல்ல 
கசேயல்தி்றன் மதிபபீடடு மு்்ற உதவுகி்றது.
iii.  �தவி  உயர்வு: ்பணிமூபபு மற்றும் தகுதியின் 
அடிப்ப்டயில் ்பணியாளரகள நிறுவ்ன அ்மபபின் 
்படிநி்லயில் உளள கீழ்மடட நி்லயிலிரு்நது ்மல்மடட 
நி்லககு கசேன்று ்பணி புரிய வாய்பபு அளிககப்படுகி்றது.
iv.  �தவி  இறக்கம்: ்பணியில் கதாடர்நது கு்்றவா்ன 
கசேயல்தி்ற்்ன கவளிப்படுத்தும் ்பணியாளர, 
கசேயல்தி்றனின் முககியத்துவத்்த உணரும் வ்கயில் 
அவ்ர ்மல்நி்ல ்பணியிலிரு்நது கீழ்நி்ல ்பணிககு 
மாற்றிவிடுவது ்பதவி இ்றககம் எ்னப்படுகி்றது.
v.  �ரழய ஊழியர்்களின்  �ரிநதுரை: ்ப்ைய 
்பணியாளரக்ள திருபதிப்படுத்த அவரகளது 
உ்றவி்னரகள அல்லது நண்்பரக்ள ்வ்லககு 
அமரத்தலாம்.
vi.  மவரல  சுழற்சி: சுைற்சி மு்்றயில் ஒன்றுககு 
்மற்்படட ்வ்லகளில் ஈடு்படுவது எப்படி என்்ப்த 
ஒவகவாரு ்பணியாளரும் அறி்நதிருகக ்வண்டும். 
இவவாறு அறி்நதிரு்நதால், இத்்ன ஒரு அக வளமாகக 
ககாண்டு ்பணியாளரகள அ்்னத்து விதமா்ன 
்பணிக்ள ்மற்ககாளள இயலும்.
vii.  தக்கரவத்தல: ்மலாண்்ம விருப்பப்படி, வயது 
முதிரவு ஓய்வு பி்றகும் ஓய்வூதியம் க்பறும் 
்பணியாளரக்ள நிறுவ்ன ்த்வக்கற்்ப 
்பயன்்படுத்திக ககாளளலாம்.

viii.  ஓய்வு  ப�ற்ற  ஊழியர்்கள்: ்்பாதிய தகுதி மற்றும் 
அனு்பவம் ககாண்ட ஓய்வு க்பற்்ற 
்பணியாளரக்ளககாண்டு நிறுவ்னத்தில் உளள 
காலியிடஙக்ள நிரபபிக ககாளளலாம்.
ix.  ்சொர்நதவர்்கள்: இ்ற்நத ்பணியாளருககு ்பதிலாக 
அவரு்டய சேடட வாரிசு அல்லது அவ்ர சோர்நத 
ஒருவருககு ்வ்லயில் வாய்பபு வைஙகப்படலாம்.
x.  முநரதய  விண்ணப்�தொைர்்கள்: கட்நத காலத்தில் 
விளம்்பர்படுத்தப்படட ்பணிகளுககு விண்ணபபித்த 
ஆ்னால் ்தர்நகதடுககப்படாத விண்ணப்பதாரரகளின் 
க்பயரக்ள தரவு தளத்திலிரு்நது எடுத்து  ்த்வப்படும் 
்நரத்தில் ்பயன்்படுத்திக ககாளளலாம்.
xi.  ர்கய்கப்�டுத்துதல  மற்றும்  ஒன்றிரணப்பு்கள்: ஒரு 
நிறுவ்னம் மற்க்றாரு நிறுவ்னத்்த வாஙகும்க்பாழுது 
அல்லது தன்னுடன் இ்ணத்துக ககாளளும்க்பாழுது 
அஙகுளள ்பணியாளரக்ள ்பயன்்படுத்திக ககாளளலாம்.

புற  வளங்கள்: 
அ. ம�ைடி வளங்கள் :
i. விளம்�ைங்கள்: விண்ணப்பதாரரகள விண்ணபபிகக 
ஏதுவாக நிறுவ்னத்தின் உரி்மயாளர ்வ்லயின் 
தன்்ம, காலியிடத்தின் தன்்ம, ்த்வப்படும் தகுதி 
மற்றும் அனு்பவம், வைஙகப்படும் சேம்்பளம், 
விண்ணபபிககும் மு்்ற,  விண்ணபபிகக ்வண்டிய 
காலகககடு ஆகியவற்்்றக குறிபபிடடு தி்னசேரி 
்பத்திரிக்ககள, இதழ்கள மற்றும் பி்ற ஊடகஙகள 
வழியாக விளம்்பரம் கசேய்யலாம்.
ii. ம்கொைப்�்டொத  விண்ணப்�தொைர்்கள்: நிறுவ்னஙகள 
காலி்பணியிடஙகள குறித்து எவவித அறிவிபபும் கசேய்யாத 
நி்லயில் ் வ்ல ் தடு்வார தன்னிச்்சேயாக ் வ்ல 
்வண்டி விண்ணபபித்த விண்ணப்பஙக்ள 
்த்வப்படும் ்நரத்தில் நிறுவ்னம் ்பயன்்படுத்திக 
ககாளளலாம். இவரகள ்வறு நிறுவ்னஙகளில் ்பணி 
புரியலாம் அல்லது ்தடு்வாராக இருககலாம்.
iii. ம�ர்மு்கத்  மதர்வு: ்வ்ல ்தடி நிறுவ்னத்திற்கு 
்நரடியாக வரு்பவரக்ள ்நரமுக ்தரவின் 
மூலமாகவும் ்பணியமரத்த முடியும்
iv. வளொ்க மதர்வு: கல்வி நிறுவ்னஙகளுககு ்நரடியாக 
கசேன்று நல்ல கல்வித் தகுதியு்டய 
விண்ணப்பதாரரக்ள வளாகத் ்தரவின் மூலம் 
்தர்நகதடுககலாம்.
v. பதொழிற்்சொரல  வொயிலில  ஆடம்சர்ப்பு: க்பாதுவாக 
சோதாரண அல்லது தற்காலிக தி்ற்னற்்ற ஊழியரகள இ்நத 
வழியின் மூலம் ஆட்சேரபபு கசேய்யப்படுகின்்ற்னர.
vi. ம�ொடடி நிறுவனங்கள்: உயர ஊதியம் மற்றும் அதிக 
்பலன்கள வைஙகுவதன் மூலம் ்்பாடடி நிறுவ்னஙகளில் 
உளள தி்ற்மயா்ன ்பணியாளரக்ள தம்மு்டய 
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நிறுவ்னத்தில் ்பணியாற்்ற ஈரககும் கசேயல் ்பணியாளர 
்வட்ட எ்ன அ்ைககப்படுகி்றது. எடுத்துககாடடு 
விற்்ப்்ன பிரதிநிதிகள ்படடய கணககாளரகள 
்மலாளரகள ஆகி்யார.
vii. இரணயவழி  ஆடம்சர்ப்பு: கதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
தகவல் கதாடரபில் ஏற்்படடுளள முன்்்னற்்றத்தின் 
காரணமாக நிறுவ்னஙகள தாஙகள எதிர்பாரககும் 
தகுதியு்டய ்பணியாளரக்ள உலகளவில் 
இ்ணயத்தின் வாயிலாக க்ப்ற முடிகி்றது. இது 
ஆட்சேரபபுககா்ன தவிரகக முடியாத பு்ற  வள 
ஆதாரமாகிவிடடது.
ஆ. மரறமு்க வளங்கள்:
i. �ணியொளர்  �ரிநதுரை: தற்்்பாது இருககும் 
காலியிடஙகளுககு க்பாருத்தமா்ன ந்பரக்ள 
நிறுவ்னத்தில் இருககும் ஊழியரகள ்பரி்நது்ரககலாம்.  
அ்நந்பரகள அவரகளின் உ்றவி்னரகளாக்வா அல்லது 
கதரி்நத ந்பரகளாக்வா இருககலாம். ்பணியாளரின் 
நம்்பகத்தன்்மயின் அடிப்ப்டயில், ்பரி்நது்ரகள 
்பரிசீலிககப்பட ்வண்டும்.
ii. அைசு  /  ப�ொது  மவரலவொய்ப்பு  அலுவல்கங்கள்: 
இ்வகள ஆட்சேரபபு கசேய்வதற்கு வசேதியாக நாடு 
முழுவதும் அரசோஙகத்தால் ஏற்்படுத்தப்படட ஆட்சேரபபு 
நிறுவ்னஙகள ஆகும். தரவுத் தளத்தின் மூலம் 
்த்வயா்ன தகவல்க்ளத் த்நது   ்வ்ல 
வைஙகு்வாரககும், ்வ்ல ்தடு்வாரககும்  இ்டயில் 
உளள இ்டகவளி்ய இ்ணககும் ஒரு ்பாலமாக 
கசேயல்்படுகி்றது.
iii. தனியொர் மவரலவொய்ப்பு மு்கவர்்கள்: உரி்ம்யத் 
தவிர மற்்றப்படி அரசு ்வ்ல வாய்பபு அலுவலகஙகள 
்்பான்்்ற இதுவும் கசேயல்்படுகி்றது. உரிய மற்றும் 
்த்வயா்ன தகவல்க்ளத் த்நது ்வ்ல 
வைஙகு்வா்ரயும், ்வ்ல ்தடு்வா்ரயும் 
இ்ணககி்றது.
iv. மவரலவொய்ப்பு  ஆமலொ்சரன  ரமயங்கள்: இ்நத 
வ்கயா்ன நிறுவ்னஙகள ்பண அடிப்ப்டயில் 
வாடிக்கயாளர நிறுவ்னஙகளின் சோர்பாக ஆட்சேரபபு 
்பணியி்்ன ்மற்ககாளகி்றது. வைககமாக இ்நத 
வ்கயா்ன நிறுவ்னஙகள, நிரவாகிகள மற்றும் 
உயரமடட ்பணியாளரகள கதாடர்பா்ன தரவுக்ள 
வைஙகி தாஙகள அளிககும் ்சே்வககு ஆ்லாசே்்னக 
கடடணஙகள வசூலிககின்்ற்னர. ்மலும் இது ஒரு 
பு்றத்தி்றனீடடல் ஆட்சேரபபு கசேயல்மு்்ற என்றும் 
அ்ைககப்படுகி்றது.
v. பதொழிலமுரற  ்சங்கங்கள்: அதிக தி்ற்ம மற்றும்  
கதாழில்நுட்ப அறிவுளள சேரியா்ன ந்ப்ர ்தடும் 
நிறுவ்னஙகள, சி்றபபுத் கதாழில் சேஙகஙகளா்ன ்படடய 
கணககுகள நிறுவ்னம், இ்நதிய மருத்துவ சேஙகம், ்பயிற்சி 
மற்றும் ் மம்்பாடடு நிறுவ்னம், க்பாறியியல் சேஙகம் மற்றும் 

இ்நதியா ்மலாண்்ம சேஙகம் ்்பான்்றவற்்்ற 
அணுகலாம்.
vi. �திலொயனுப்புதல:  ஏற்க்ன்வ ஒரு நிறுவ்னத்தில் 
்பணியில் இருப்பவ்ர குறுகிய கால தீரவிற்கு குறிபபிடட 
காலத்திற்கு குறிபபிடட ்பணி்ய  ்மற்ககாளள ்பதிலாய் 
நி்லயில் நியமித்துக ககாளளலாம்.
vii. வொய்  வொர்த்ரத: ்வ்ல வாய்பபு ்பற்றிய 
தகவல்க்ள தஙகளுககு கதரி்நத ந்பரகளுககு ்பகிரும் 
நன்மதிபபுளள ந்பரகளிடமிரு்நது ்வ்ல ்தடு்வார 
கதாடர்பா்ன தகவல்க்ள க்பற்றுக ககாளளலாம்.
viii. �ணியொளர்  ஒப்�நததொைர்்கள்: நிறுவ்னஙகள 
ஒப்ப்நதககாரரகள மூலம் தி்ற்மயற்்ற மற்றும்  
்கத்கதாழிலாளரக்ள நியமிககின்்ற்ன.
ix. மவரலவொய்ப்பு  இரணயதளங்கள்: நிறுவ்னஙகள 
்வ்லவாய்பபு இ்ணயதளஙக்ளப ்பயன்்படுத்தி 
தாஙகள எதிர்பாரககும் தகுதியு்டய ்பணியாளரக்ள 
்தரவு கசேய்து காலியிடஙக்ள பூரத்தி கசேய்யலாம்.

10.04   ஆ ட ம ்ச ர் ப் பி ல ்ச மீ � ்க ொ ல 
ம�ொககு்கள்

நிறுவ்னஙகள மூலம் ஆட்சேரபபு கசேய்வதற்கா்ன 
சேமீ்பத்திய மு்்றகள பின்வருமாறு:

புறத்திறனீட்டல  –  ஆட்சேரபபு ்பணியி்்ன 
்மற்ககாளள ்சே்வக கடடணம் வைஙகும் 
நிறுவ்னஙகளின் விண்ணப்பஙக்ள கூர்நதாய்வு 
கசேய்து சேரியா்ன ்பணிககு சேரியா்ன ந்ப்ர ்தரகதடுத்து 
ககாடுககும் ்பணியி்்ன பு்றத்தி்றனீடடல் நிறுவ்னஙகள 
கசேய்கின்்ற்ன.

புறத்திறனீட்டல மூலமொன ஆடம்சர்ப்பு ப்சயலமுரற 

ேதைவகைள
����ெகா��த�

�ள�பர� & 
ல�

�ைர�ட� / ���தா��

ச�பா��த�

�ய�வர சம�� ��

ேந��க� ெசய��ைற
& க��த���

ேத�� &  �ெதாட�த�

01

02

03

04

05

06

07�ற
��

ற�
�ட

�
 


ல
மா

ன
 ஆ

�ே
ச�

��
 ெ

சய
�

�
ை

ற 

புறம்�ொன  திறன்  மற்றும்  ஆற்றல  ப்கொண்்ட  ��ரை 
மவடர்டயொடுவது 
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நிறுவ்னஙகள தஙகளது கசோ்நத ்பணியாளரகளுககு 
்பயிற்சிகள மற்றும் ்மம்்பாடுகள வைஙகுவதற்கு ்பதிலாக 
்்பாடடி நிறுவ்னஙகளில் உளள ்பணியாளரகளுககு நிதி 
மற்றும் நிதிசோராத சேலு்கக்ள கூடுதலாக வைஙகி 
அப்பணியாளரக்ள கவர்நது ்பணியில் அமரத்துகி்றது. 
இது கவரதல் என்றும் அ்ைககப்படுகி்றது. அல்லது 
தி்ற்மயா்னவரகக்ள ் வட்டயாடுதல் எ்னப்படுகி்றது

்கரல ச்ப்சொற்்கள்
ஆள்தரவு ்நரமுகம் ்தரவுகள 

மனிதவள்மம்்பாடு  கதாழில்்காரப்படாத 
தாமகமுன்வ்நது விண்ணபபித்தல் திறன்  மற்றும் 
ஆற்றல மவடர்ட

எதிர்்கொல ்கற்றலுககு

i.  வ்லதளஙகளில்  நான்கு அல்லது ஐ்நது 
்வ்லவாய்பபு இ்ணயதளஙக்ள 
அ்டயாளம் காண மாணவரக்ளக 
்கடகலாம்

ii.  தயாரிபபு ்மலாளர ஆட்சேரபபிற்கா்ன ஒரு 
விளம்்பரம் எழுதுதல்.

iii.  எம்மாதிரியா்ன ஆட்சேரபபு ்பணியி்்ன 
பு்றத்தி்றனீடடல் வாயிலாக ்மற்ககாளளலாம் 
என்்பது ்பற்றி எழுதுதல்

iv.  நடுத்தர மற்றும் உயரமடட ஊழியரகளுககா்ன 
்பயிற்சியின் க்பாருத்தமா்ன வழிமு்்றக்ள 
்பரி்நது்ர கசேய்க.

v. ்நரம் மற்றும் ்பணத்்த ் சேமிககும் வ்கயில் 
எதிரகாலஆட்சேரபபு மு்்றக்ள திடடமிடுக.

�மது சிநதரனககு

i.  இ்ணயதளம் மூலம் ஆட்சேரபபிற்கா்ன 
புதிய வழிக்ள வடிவ்மத்தல்.

ii.  ்பணி வாழ்க்க சேமநி்ல்ய ஊககுவிப்பதில் 
மனிதவளத் து்்ற ்பங்க ்மம்்படுத்துதல்.

iii.  ் வ்லவாய்பபு அலுவலகஙக ளில் 
்பதிவுகசேய்வதற்கா்ன கசேயல்மு்்ற்ய 
எளிதாககுதல்.

iv.  புதிய ்வ்லகள மற்றும் புதிய ்வ்ல 
வாய்பபுகள இ்ட்யயா்ன ்தடலின் ்நர 
இ்டகவளி்ய கு்்றத்தல்.

v.  க்பாது மற்றும் தனியார து்்ற இரண்டிலும் 
்வ்ல வாய்பபுக்ள ்மம்்படுத்துவதற்கா்ன 
ககாள்கக்ள உருவாககுதல்.

 �யிற்சி

I ்சரியொன விர்டரய மதர்நபதடுத்து எழுதவும்: 
1.  ஆட்சேரபபு என்்பது _____________  அ்டயாளம் 

காண்்பதற்கா்ன கசேயல்மு்்ற ஆகும்.
(அ) சேரியா்ன ்வ்லககு சேரியா்ன ந்பர
(ஆ) நன்கு கசேயலாககு்பவர 
(இ) சேரியா்ன ந்பர
(ஈ) ்ம்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இல்்ல.

2.  ஆட்சேரபபு என்்பது __________ மற்றும் 
__________ ககு இ்ட்ய ்பாலமாக இருககுகி்றது.
(அ) ்வ்ல ்தடு்பவர மற்றும் ்வ்ல வைஙகுநர
(ஆ) ்வ்ல ்தடு்பவர மற்றும் முகவர
(இ) ்வ்ல வைஙகுநர மற்றும் உரி்மயாளர
(ஈ) உரி்மயாளர மற்றும் ்வ்லககாரன்.

3.  விளம்்பரம் என்்பது ஒரு  _________________  
ஆட்சேரபபு வளமாகும்.
(அ) அக வளஙகள (ஆ) பு்ற வளஙகள
(இ) முகவர  (ஈ) பு்றத்தி்றனீடடல்

4.  ்பணி மாற்்றம் என்்பது ஒரு  _________________  
ஆட்சேரபபு வளமாகும்.
(அ) அக வள
(ஆ) பு்ற  வள
(இ) பு்றத்தி்றனீடடல்
(ஈ) ்ம்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இல்்ல.

5.  இ்ணய வழி ஆட்சேரபபு என்்பது ______________ 
மூல்ம சோத்தியம்.
(அ) கணினி  (ஆ) இ்ணயம்
(இ) அகன்்றவரி்சே (ஈ) 4 ஜி

விர்ட்கள்:
1 அ 2 அ 3 ஆ 4 அ 5 ஆ
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II. குறு வினொக்கள்:
1. ஆட்சேரபபின் க்பாருள தருக.
2. ்பதவி உயரவு என்்றால் என்்ன?
3.  அக வள ஆட்சேரபபின் ஏகதனும் இரண்டு 

நன்்மக்ள கூறுக.
4.  வளாக ஆட்சேரபபின் அம்சேஙகளில் ஏகதனும் 

இரண்்ட  குறிபபிடுக.
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 இ்ணயதளஙகளின் 
முககியத்துவம் என்்ன?

5.  ஆட்சேரபபுச் கசேயல்்பாடடில் உளள ்படிநி்லக்ள 
கூறுக.

IV ப�ரு வினொக்கள்:
1. ஆட்சேரபபின் ்பல்்வறு மு்்றக்ள விளககுக.
2.  பு்ற  வள ஆட்சேரபபின் முககியத்துவத்்த 

விவரியுஙகள.
3.  ஆட்சேரபபி்்ன ்பாதிககும் காரணிக்ள ்பற்றி 

விரிவாக விளககுக.
4.  ஆட்சேரபபு மற்றும் ்தரவி்்ன ்வறு்படுத்திக 

காடடுக.
5. ஆட்சேரபபின் முககியத்துவம் ்பற்றி விவாதியுஙகள.
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அத்தியொயம் சுருக்கம்

11.01   மதர்நபதடுத்தலின்  ப�ொருள்  மற்றும் 
வரைவிலக்கணம் 

11.02   மதர்நபதடுத்தல  �ர்டமுரற்கரள 
தீர்மொனிககும் ்கொைணி்கள்

11.03   மதர்வின்  முககியத்துவம்
11.04   மதர்நபதடுத்தல  மற்றும்  ஆடம்சர்ப்பிற்கு 

இர்டமயயொன மவறு�ொடு்கள்
11.05  �ணியமர்த்தல
11.06  �ணியமர்த்தல முககியத்துவம்
11.07  �ணியமர்த்தலின் ம்கொட�ொடு்கள்

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

வி்்னககுரி்ம நாடிய பின்்்ற அவ்்ன
அதற்குரிய ்னாகச் கசேயல்.

கு்றள 518
ப�ொருள்

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

�ணியொளர் மதர்நபதடுத்தல11
அத்தியொயம்

மனித வள மமலொண்ரமஅலகு
4

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 

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்

மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
இ்நத அத்தியாயத்்தக கற்்றபின் மாணவரகளால்
 ■ ்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
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உள்ள்டககியது.  ஆனொல  இவவரனத்து  நிரல்களும் 
அரனத்து  �ணியொளர்  மதர்விலும்  இருக்க  மவண்டிய 
அவசியம் இலரல. குறிப்பிட்ட �ணிககு ்சரியொன ��ரை 
மதர்வு ப்சய்வமத �ணியொளர் மதர்வின் ம�ொக்கமொதலொல 
அதற்கு மதரவயொன நிரல்கரள மடடும் பின்�ற்றினொல 
ம�ொதுமொனது.  அரனத்து  நிரல்கரளயும்  பின்�ற்ற 
மவண்டும் என்ற அவசியம் ஏதுமிலரல.

மதர்வு  என்�து  �ணி�ொடுமவொரை  மவறு�டுத்திப் 
�ொர்த்து  ஆய்நதறிநது  ்சரியொன  ��ரை  உரிய  �ணிககு 
அர்டயொளம் ்கண்டு அப்�ணிககு அவரை பவற்றி்கைமொ்க 
�ணியமர்த்தும்  நிரல  ஆகும்.  மதர்வு  என்�து 
விண்ணப்�தொைர்்கரள வர்கப்�டுத்தி �ணிககு மி்கவும் 
ப�ொருத்தமொனவரை மதர்நபதடுப்�மத ஆகும்.

ம்டல மயொ்டர் அவர்்களின் கூற்றுப்�டி ‘மதர்வு என்�து 
மவரலவொய்ப்பிற்கு  விண்ணப்பிககும் 
விண்ணப்�தொைர்்கரள �ணி வழங்கப்�்ட தகுதியொனவர் 
மற்றும்  தகுதியற்றவர்  என  இருவர்கயொ்க 
வர்கப்�டுத்துவமத” என விளககுகிறொர்.

ம்டவிட  மற்றும்  ைொபின்ஸ்  ஆகிமயொரின்  கூற்றுப்�டி 
‘மதர்வு  என்�து  எநத  ஒரு  விண்ணப்�தொைர் 
மதர்நபதடுக்கப்�ட்டொல பவற்றி்கைமொ்க �ணிபுரிவொர் என 
தீர்மொனிககும்  ஒரு  நிர்வொ்கரீதியிலொன  முடிபவடுககும் 
நிரலமய” என்கிறொர்.

��ண�ப�
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01
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பயாள� ேத�� 
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ேந�காண�

உட� ப�ேசாதைன
���� ச�பா��த�

ஒ��த�

ப ஒ�ப�த�

ஒரு  விரிவொன  மதர்வு  �ர்டமுரற  மமற்்கண்்ட 

�்டத்தில  குறிப்பிட்ட  �லமவறு  �டிநிரல்கரளக  
ப்கொண்்டது.

i.  நிைப்�ப்�்டொத விண்ணப்�ம்
ப�ரும்�ொலொன  ப�ொதுத்துரற  நிறுவனங்கள், 

அரமச்்ச்கங்கள்,  மதர்வு  வொரியங்கள்,  மதர்வு  குழுக்கள் 
மற்றும்  தனியொர்  துரற  நிறுவனங்கள்  �ணி 
விண்ணப்�ங்கரள அவர்்கமள அச்சிடடு அளிப்�ர் அலலது 
அவர்்களின்  வரல  தளங்களில  இருநது  �திவிறக்கம் 
ப்சய்து  ப்கொள்ளலொம்.  சில  ம�ைங்களில  ம�ர்்கொணல 
வளொ்கத்தில  �ணி  அளிப்�வைொல  வழங்கப்�ட்ட 
�டிவங்கரள �ணி �ொடு�வரி்டம் வழஙகி அவர் குறித்த 
முழுரமயொன த்கவல்கள் ப�றப்�டும். மதர்வு ப்சய்�வைொல 
வழங்கப்�டும்  நிைப்�ப்�்டொத  விண்ணப்�ம்  மூலம் 
விண்ணப்�தொைரின்  குடும்�  பின்னணி,  ்கலவி  தகுதி, 
்கலவியில  தனித்தன்ரம,  ்சம்மநதப்�ட்ட  �ணி  பதொ்டர்பு, 
நிபுணத்துவம்,  இரண  �ொ்டத்திட்ட  �்டவடிகர்க்கள் 
ம�ொன்ற த்கவல்கரள முழுரமயொ்கப் ப�றலொம்.

ii.  விண்ணப்� �ரிசீலரன
ப�றப்�ட்ட  விண்ணப்�ங்களின்  எண்ணிகர்க 

மிகுதியொ்க உள்ள ம�ொது விண்ணப்பித்த அரனவரையும் 
ம�ர்்கொணலுககு  அரழத்து  என்�து  �ர்டமுரறயில 
்கடினமொனது,  அச்சூழலில  மதர்வு  குழு  வயது,  �ணி 
அனு�வ ்கொலம்,  ்கலவி தகுதி,  மதிப்ப�ண், உயர் ்கலவி 
தகுதி, ்சொதி, �ணி நிபுணத்துவம், �ணி பதொ்டர்பு ம�ொன்ற 
சில  ்கொைணி்கள்  அடிப்�ர்டயில  சிறு�டடியல  தயொரித்து 
அவர்்கரள  மடடும்  ம�ர்்கொணல  ப்சய்யலொம்.  இது 
மதரவயற்ற  �ணிச்சுரம  மற்றும்  மதர்வு  ப்சலரவ 
பவகுவொ்க குரறக்க உதவும்.

iii.  மதர்வு ம்சொதரன
விண்ணப்�தொைர்  �ணிககு  மதரவயொன  ்கலவித் 

தகுதி மற்றும் அறிவிரன ப�ற்றவைொ என உறுதி�டுத்திக 
ப்கொள்ள �லமவறு மதர்வு ம்சொதரன �்டத்தப்�டுகிறது.

 
திறன் ம்சொதரன

இச்ம்சொதரன  விண்ணப்�தொைரின்  ப�ொது 
அறிவுத்திறன், பிைச்்சரன்கரள தீர்ககும் திறன், குறிப்பிட்ட 
துரறயில  அவருககுள்ள  அறிவு,  �குத்தறிவும்  திறன், 
நுண்ணறிவு  ம�ொன்ற  திறன்்கரள  ம்சொதிக்க 
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�யன்�டுகிறது. இச்ம்சொதரன குறிப்பிட்ட  �ணிககு ஏற்ற 
ப�ொருத்தமொன ��ரை மதர்நபதடுக்கப் �யன்�டுகிறது. 
1. உளவியலமதர்வு

மமனொ�ொவச் ம்சொதரன என்�து குறிப்பிட்ட �ணிககு 
விண்ணப்�தொைர்  எநத  அளவிற்கு  ப�ொருத்தமொனவர் 
என்�ரத  அளவி்ட  உதவுகிறது.  இச்ம்சொதரன 
�ணியொளரின்  �ன்மு்கத்  திறன்்கரள  அளவி்டவும் 
�ணியொளரின்  எதிர்்கொல  ப்சயலதிறரன 
முன்்கணிக்கவும்  �யன்�டுகிறது.  இச்ம்சொதரன 
பின்வரும் திறன்்கரள அளவி்ட உதவுகிறது.
I.  எண் திறன் மதர்வு 

இச்ம்சொதரன  �ணியொளரின்  எண்  திறன்  மற்றும் 
்கணித  திறரன  அளவி்ட  உதவுகிறது.  மமலும் 
எண்ணியல த்கவல்களிலிருநது முடிபவடுககும் திறரன 
�ணியொளர் எநத அளவிற்கு ப�ற்றிருககிறொர் என்�ரதச் 
ம்சொதிககிறது.
II.  வொய்பமொழி திறன் மதர்வு

 இச்ம்சொதரன எழுத்துப்பூர்வ ஆவணங்கரள �டித்து 
புரிநது  ப்கொள்ளுதல  மற்றும்  அதன்  அடிப்�ர்டயில 
தீர்மொனங்கரள  எடுப்�து  ம�ொன்ற  திறன்்கள் 
�ணியொளரி்டம்  உள்ளதொ  என  தீர்மொனிக்க  உதவும் 
ம்சொதரனயொகும்.

III.  ்கொைணமறிதல திறன் மதர்வு
இச்ம்சொதரன  சிக்கல்களுககு  தீர்வு  ்கொணும்  திறன் 

மற்றும்  தர்க்க  ரீதியொ்க  �குப்�ொய்வு  ப்சய்யும்  திறரன 
அளவிடும்  உளவியல  ரீதியொன  மதர்வொகும்.  அரனத்து 
சூழலிலும்,  �ழக்கமிலலொத  �ணி  மற்றும்  �ழக்கமிலலொத 
மனிதர்்கள் மத்தியிலும் திறன் �்ட �ணிபுரியும் தூண்்டல 
அலலது  உத்மவ்கம்  �ணியொளரி்டம்  உள்ளதொ  என 
ம்சொதித்தறியும்  ம்சொதரனமய  தூண்்டல  ்கொைணமறிதல 
ம்சொதரனயொகும்.
IV.   ப�ொறியியல திறன் மதர்வு

இச்ம்சொதரன  ப�ொறியியல  துரற  �ணிககு 
விண்ணப்பித்தவரின்  ப�ொறியியல  ்கருத்துக்கரள 
�ர்டமுரறயில  �யன்�டுத்தும்  திறரன  அளவி்ட 
உதவுகிறது. 

V.  விளக்க வரை�்ட மதர்வு
இச்ம்சொதரன விண்ணப்பித்தவரின் வரை�்ட புரிதல, 

வடிவங்களின் புரிதல மற்றும் வரை�்டங்களில இருநது 
தீர்மொனங்கள்  எடுககும்  திறன்  ம�ொன்ற  ம்சொதரன 
பதொ்டர்�ொனது ஆகும். 

VI.   உணருதல திறன் மதர்வு
இச்ம்சொதரன  விண்ணப்�தொைரின்  உருவங்கள், 

நிழற்�்டங்கள்  மற்றும்  அவற்ரறத்  பதொ்டர்பு  �டுத்தும் 
முரற்கரளக  ்கண்டுபிடித்தல  ம�ொன்றவற்ரறக 
ர்கயொளுதல மற்றும் ஞொ�்கப்�டுத்திப் �ொர்த்தல ம�ொன்ற 
திறன்்கரள அளவிடுகிறது.

VII.  சூழ்நிரலகம்கற்ற தீர்வு ்கொணும் ஆற்றல மதர்வு
இக்கட்டொன சூழ்நிரல்களில மி ்கவும் விரும்�த்தக்க 

முடிவு்கரள  மமற்ப்கொள்ளும்  முடிபவடுககும்  திறன் 
விண்ணப்�தொைரி்டம் உள்ளதொ என அறிய இச்ம்சொதரன 
ப்சய்யப்�டுகிறது.

VIII. மனக்கணிதத் திறன் ஆய்வுத் மதர்வு
கூட்டல,  ்கழித்தல,  ப�ருக்கல,  வகுத்தல  ம�ொன்ற 

அடிப்�ர்டக  ்கணககியல  திறன்்கரளயும் 
விண்ணப்�தொைரின்  ்கணககீடு  ப்சய்யும்  மவ்கத்ரதயும் 
அளவி்ட இச்ம்சொதரன �யன்�டுகிறது.

IX.   ப்சொல அ்கைொதி ஆய்வுத் மதர்வு
�ணியொளரின்  பமொழியியல  திறன்,  ஆஙகிலத்தில 

்சைளத்தன்ரம  எண்ணங்களுககு  இர்டமயயொன 
ஒற்றுரம்கரள  அஙகீ்கரிககும்  திறன்,  �ணிககு 
மதரவயொன  பமொழிரய  ர்கயொளுதில 
விண்ணப்�தொைருககு எநத அளவிற்கு உள்ளது என்�ரத 
அளவி்ட  இச்ம்சொதரன �்டத்தப்�டுவதொகும்.

X.  எண் பதொ்டர் ஆய்வுத் மதர்வு
எண்  பதொ்டர்  ம�ொகர்க  �குத்தறிதல  மற்றும்  எண் 

பதொ்டரில இர்டமய விடு�ட்ட எண்ரண அறிவதுமம இச் 
ம்சொதரனயொகும்.
2. ்சொதரன ஆய்வுத் மதர்வு

இது  குறிப்பிட்ட  துரறயில  விண்ணப்�தொைரின் 
அர்டவுத்  திறரன  அளவிடும்  ம்சொதரனயொகும்.  ்கலவி 
நிறுவனங்களில  வழக்கமொ்க  �்டத்தப்�டும்  மதர்வு்கள் 
இச்ம்சொதரன முரறரயச்  ்சொர்நதமத. இதரன அறிவுத் 
திறன்  ம்சொதரன  எனவும்  அரழக்கலொம்.  ்கற்றல 
அனு�வத்திற்கு முன்னும், ்கற்றல அனு�வத்தின் ம�ொதும், 
அ தன் பிறகும் �்டத்தப்�டுகிறது. �ணிகுறித்த சிறப்�றிவில 
விண்ணப்�தொைரின்  மதர்ச்சி  தன்ரமரய  அறிய 
இச்ம்சொதரன �்டத்தப்�டுகிறது.

அ)  ஓடடுனர் �ணிககு விண்ணப்பித்தவரை வொ்கனம் 
ஓடடிக்கொட்டச் ப்சொலலுதல.

ஆ)  இர்சப்�ள்ளி  மொணவரை  இர்சக்கச்  ப்சொலலி 
ம்கட்டல.

இ)  ஆசிரியர் �ணிக்கொனவரை �ொ்டம் �்டத்திக ்கொட்டச் 
ப்சொலலி ம்சொதித்தல.

3. நுண்ணறிவுத் திறன் மதர்வு
நுண்ணறிவுத் திறன் ம்சொதரன என்�து ஒருவர்க 

உளவியல ரீதியிலொன ம்சொதரன ஆகும். இது மூரளயின் 
சிநதிககும்  ஆற்றல,  மனத்திறன்  நுண்ணறிவு  (ஐஞ) 
ம�ொன்றவற்ரற ம்சொதிக்க �யன்�டும். நுண்ணறிவு எண்  
என்ற  அளவீட்டொல  இது  அளவி்டப்�டுகிறது.  அந��ரின் 
அறிவொர்நத  திறரன  ம்சொதிப்�து  இதன்  முதன்ரம 
ம�ொக்கமொகும்.
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உளவியல் வயது மற்றும் உண்்ம 
வயது ககாண்டு நுண்ணறிவு எண் 
கீழ்ககாணும் சூத்திரத்தால் 
கணககிடப்படுகி்றது.

உளவியல் வயது
நுண்ணறிவு எண் (ஐஞ) ஸ்ரீ -----------ஓ 100
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4. முடிபவடுககும் திறன் ஆய்வுத் மதர்வு
இச்ம்சொதரன விண்ணப்�தொைரின் சூழ்நிரலகம்கற்� 

முடிபவடுககும்  திறன்  மற்றும்  ்கொைணப்�டுத்தும்  திறன் 
ம�ொன்றவற்ரற ம்சொதிக்க �யன்�டுகிறது.

அ. ஆளுரம ஆய்வுத் மதர்வு
இச்ம்சொதரன  விண்ண�தொைரின்  அறிவுத்திறன் 

்சொைொத பிற திறன்்களொன மமனொநிரல, ஆர்வம், உணர்வு 
ரீதியொன  பிைதி�லிப்பு,  உணர்ச்சி்கரள  ்கடடுப்�டுத்தல, 
உறுதித்தன்ரம  ம�ொன்ற  திறன்்கரள  ம்சொதிக்க 
�யன்�டுகிறது. இதில ்சரியொன விர்ட,  தவறொன விர்ட 
என்று எதுவுமிலரல. இது கீழ்க்கொணும் ம்சொதரன்கரள 
உள்ள்டககியது.
1. ஆர்வ ஆய்வுத் மதர்வு
இச்ம்சொதரன  மதர்நபதடுக்கப்�ட்டவரின்  ஆர்வம் 
எத்துரறயில  மிகுதியொ்க  உள்ளது  என்�ரத  அறிநது 
அத்துரறயில  அவருககு  மிகுநத ஆர்வமுள்ள  �ணிரய 
அவருககு ஒதுக்க �யன்�டுத்தப்�டுகிறது.
2. ஆளுரமத்திறன் ஆய்வுத் மதர்வு

மனிதர்்கரள  நிர்வகித்து  ஆளும்  திறன்,  அதி்கொைம் 
ப்சலுத்தும்  திறன்,  தன்னம்பிகர்க  ம�ொன்ற  ஆளுரமத் 
திறன்்கள்  மதர்நபதடுக்கப்�ட்டவரி்டம்  எநத  அளவுககு 
உள்ளது  என்�ரத  இச்ம்சொதரன  மூலம் 
்கண்்டறியப்�டுகிறது.
3. ப்சயல திறன் ஆய்வுத் மதர்வு

ப்சயலொற்றும்  மவ்கத்திரன  அளவி்ட  இச்ம்சொதரன 
�யன்�டுகிறது.
4. உளவியல ஆய்வுத் மதர்வு

இச்ம்சொதரன  விண்ணப்�தொைைது  ்ச்க  மனிதர்்கள், 
சூழ்நிரல்கள்,  ப்சயல�ொடு்கள்  மற்றும்  அரவ  ்சொர்நத 
மனநிரலரய  அளவிடுவதொகும்.  உதொைணமொ்க  
ஒழுஙகுணர்வு  ்கற்றல,  மதிப்புக  ்கற்றல,  ்சமூ்க 
ப�ொறுப்புணர்வு  ்கற்றல  ஆகியரவ  விண்ணப்�தொைைது 
மமனொநிரலரய ம்சொதிக்கப் �யன்�டுகிறது.

ஆ ம�ர்்கொணல
மதர்வு  �்டவடிகர்கயில அடுத்த  நிரல  ம�ர்்கொணல 

ஆகும். இது  ‘வயர்’  எனும் பிபைஞ்ச் வொர்த்ரதயிலிருநது 

வநததொகும்.  இதன்  ப�ொருள்  ‘மற்றவரைக  ்கொணல’ 
என்�தொகும். ஸ்்கொட என்�வைது கூற்றுப்�டி ம�ர்்கொணல 
என்�து ‘இைண்டு அலலது அதற்கு மமற்�ட்ட ��ர்்களுககு 
இர்டமய  நி்கழும்  குறிப்பிட்ட  ம�ொககிற்்கொன  ்கருத்துப் 
�ரிமொற்றம்,  வினொக்களுககு  விர்ட  �்கர்தல  மற்றும் 
த்கவல  பதொ்டர்�ொகும’;.  மதர்நபதடுப்�வர்  மற்றும் 
மதர்நபதடுக்கப்  �டு�வர்  இருவரும்  மு்கத்திற்கு  மு்கம் 
�ொர்த்து  அறிநது  உரையொடுவரை  குறிககிறது. 
ம�ர்்கொணல �ல வர்கப்�டும்.

i) ஆைம்� ம�ர்்கொணல
விண்ணப்�தொைர்்களின்  குறிப்பிட்ட  �ணிக்கொன 

ப�ொருத்தப்�ொடர்ட  அறிய  ஆைம்�  ம�ர்்கொணல 
�்டத்தப்�டுகிறது.  இது  ஆைம்�  ்கட்டத்திமலமய 
மதரவயற்ற விண்ணப்�தொைரை, அதொவது �ணிக்கொன 
அடிப்�ர்ட  தகுதி்கள்  அற்ற  விண்ணப்�தொைரை  நீக்க 
�்டத்தப்�டுகிறது.  இது  ம�ைம்,  �ணிச்சுரம  மற்றும் 
ப்சலரவ ்கடடுப்�டுத்த உதவுகிறது.
ii) வடிவரமக்கப்�ட்ட ம�ர்்கொணல

இது  முன்  கூடடிமய  திட்டமிடடு  �்டத்தப்�டுகிறது. 
ம�ர்்கொணலில ம்கட்கப்�்ட  மவண்டிய ம்கள்வி்கள் முன் 
கூடடிமய  தயொரிக்கப்�டடு  அதன்  அடிப்�ர்டயில 
�்டத்தப்�டுவது.  ம�ர்்கொணலில விண்ணப்�தொைர்  ப�ற்ற 
மதிப்ப�ண்்கள்  அடிப்�ர்டயில 
தைவரிர்சப்�டுத்தப்�டுகிறொர்்கள்.
iii) வடிவரமக்க�்டொத ம�ர்்கொணல

இது  ்கட்டரமக்கப்�ட்ட  ம�ர்்கொணலுககு 
ம�ர்மொறொனது. சுதநதிைமொன மற்றும் பவளிப்�ர்டயொன 
�ைஸ்�ை  ்கருத்துப்  �ரிமொற்றம்  இருககும்  வர்கயில 
ம�ர்்கொணல  சூழல  இருக்க  மவண்டும்.  இஙகு  எதுவும் 
முன்கூடடி  திட்டமி்டப்�டுவதிலரல.  ம�ர்்கொணலில 
அப்ம�ொதிருககும்  சூழல,  மனநிரல  ம�ொன்றவற்றின் 
அடிப்�ர்டயில  ம்கள்வி்கள்  அரமயும்.  ம்கள்வி்கள் 
முன்கூடடி திட்டமி்டப்�டுவதிலரல.
iv) ஆழ்நத ம�ர்்கொணல

  இதில  ம�ர்்கொணல  ப்சய்யப்�டு�வரின்  துரற 
பதொ்டர்�ொன  ஆழமொன,  �ைநத  அளவிலொன  அறிவு 
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ம்சொதரன ப்சய்யப்�டுகிறது. அவர் துரறயில அவர் எநத 
அளவு  நிபுணத்துவம்  மற்றும்  �ர்டமுரற  அறிரவப் 
ப�ற்றுள்ளொர்  என  அறிய  இத்தர்கய  ம�ர்்கொணல 
ப்சய்யப்�டுகிறது. 
v) உயர்மட்ட குழு ம�ர்்கொணல

  விண்ணப்�தொைரி்டம்  �லர்  அ்டஙகிய  ஒரு  குழு 
ம�ர்்கொணல ப்சய்தொல அது உயர்மட்ட குழு ம�ர்்கொணல 
ஆகும்.  ப�ொதுவொ்க  தரலரம  ப�ொறுப்ம�ற்�வர், 
்சம்�நதப்�ட்ட  துரறயின்  நிபுணர்்கள்,  உளவியல 
நிபுணர்்கள்,  சிறு�ொன்ரமயினரின்  பிைதிநிதி்கள் 
இககுழுவில  இ்டம்  ப�ற்றிருப்�ர்.  ஒவபவொருவரும் 
ம்கள்வி்கரளக  ம்கட்ட  �தில  ப�ற்று  அதற்குரிய 
மதிப்ப�ண்்கரள வழஙகுவொர்்கள். இறுதியொ்க அரனவர் 
வழஙகிய  மதிப்ப�ண்்கள்  பமொத்தமி்டப்�டடு  அம்பமொத்த 
மதிப்ப�ண்  அடிப்�ர்டயில  விண்ணப்�தொைர்்கள் 
வரிர்சப்�டுத்தப்�டுவொர்்கள்.  இத்தர்கய  ம�ர்்கொணலில 
ஒவபவொரு  விண்ணப்�தொைரும்  தனித்தனிமய  ஒரு 
உயர்மட்ட  குழுவின்  முன்  அமர்நது  அவர்்கள்  ம்கடகும் 
ம்கள்வி்களுககு விர்டயளிப்�ர், உயர்  �தவி்களுக்கொன 
ம�ர்்கொணல  இவவர்கயில  அரமக்கப்�டுகிறது. 
இம்முரற  ஒரு  ்சொர்�ற்ற,  �டுநிரலயொன  ம�ர்்கொணல 
மதர்வு  முரறரய  உறுதிப்�டுத்துகிறது  மற்றும் 
�ணியொளர்  மதர்வில  �ம்�்கத்  தன்ரமரய 
ஏற்�டுத்துகிறது.
vi) மன அழுத்த ம�ர்்கொணல

இவவர்கயொன ம�ர்்கொணலில விண்ணப்�தொைரி்டம் 
மவண்டும்  என்மற  மன  அழுத்தம்  தரும்  வர்கயிரன 
ம்கள்வி்கள்  ம்கட்கப்�டும்,  உணர்ச்சி்கரள 
்கடடுப்�டுத்துதல  மற்றும்  மன  அழுத்தத்ரத  ்சமொளிககும் 
திறரன  ம்சொதிக்க  இத்தர்கய  ம�ர்்கொணல 
�்டத்தப்�டுகிறது.  மன  அழுத்த  சூழ்நிரலயில 
விண்ணப்�தொைர்  எவவொறு  எதிர்விரனயொற்றுகிறொர், 
�திலளிககிறொர்  என்�ரத  உற்று  ம�ொககி  அப்�ணிககு 
அவரின் ப�ொருத்தப்�ொடு ம்சொதிக்கப்�டுகிறது. ப�ரும்�ொலும் 
விற்�ரனப்  பிைதிநிதி்கள்  �ொது்கொப்பு  மற்றும்  ்சட்ட 
அமலொக்கம்  ம�ொன்ற  துரற்களில 
�ணியமர்த்தப்�டு�வர்்களுககு  இவவர்கயொன 
ம�ர்்கொணல �்டத்தப்�டுகிறது.
vii) பதொரலம�சி ம�ர்்கொணல

இம்முரறயில  விண்ணப்�தொைர்  பதொரலவு 
்கொைணமொ்க ம�ர்்கொணல �்டககும் இ்டத்திற்கு ம�ரில வை 
இயலொத  ம�ொது  இவவர்கயொன  பதொ்டக்க  நிரல 
ம�ர்்கொணல  �்டத்தப்�டுகிறது.  இதில 
விண்ணப்பித்தவர்்களின்  விவைங்கரள  பதொரலம�சி 
வழியொ்கமவ  அறியப்�டடு  மதரவயற்றவர்்கள்  ஆைம்� 
நிரலயிமலமய நீக்கப்�டுகின்றனர்.

viii) இரணய வழி ம�ர்்கொணல
த்கவல பதொ்டர்புத் துரறயில ஏற்�ட்ட பிைமிக்கத்தக்க 

பதொழிலநுட�  வளர்ச்சியின்  விரளவொ்க  இன்று 
வரலதளத்தின்  மூலம்  ம�ர்்கொணல  �ர்டப�றுகிறது. 
இது  ஒரு  வர்கயொன  ்கொபணொளிக்கொடசி  ம�ர்்கொணல, 
விண்ணப்�தொைர்்களி்டம்  ம�ைடியொ்க  ்கொபணொளிக்கொடசி 
உரையொ்டல;  மூலம்  ம�ர்்கொணல  ப்சய்யப்�டுகிறது. 
இதன்  மூலம்  �ணம்,  ம�ைம்,  உரழப்பு 
மிச்்சப்�டுத்தப்�டுகிறது. 
ix) குழு ம�ர்்கொணல

விண்ணப்�தொைர்்களின்  எண்ணிகர்க  மி்க 
அதி்கமொ்க  உள்ள  ம�ைத்தில,  ஒமை  ்சமயத்தில  �லரி்டம் 
ஒமை ம்கள்வி ம்கடடு அதில  ்சரியொ்க  �தில அளிப்�வரை 
மதர்நபதடுககும்  �்டவடிகர்க  சுல�மொனதொ்க  இருககும். 
ஒமை  ்சமயத்தில  �லரை  ம�ர்்கொணல  ப்சய்வமத  குழு 
ம�ர்்கொணல  ஆகும்.  இது  ம�ைத்ரதச்  ம்சமிககிறது.  5 
��ர்்களி்டம்  5  மணி  ம�ைம்  ப்சலவிடடு  ம�ர்்கொணல 
ப்சய்வரதக  ்கொடடிலும்  அவர்்கரள  ஒமை  குழுவொ்க 
அமர்த்தி ஒமை மணி ம�ைத்தில ம�ர்்கொணரல முடித்தி்ட 
இயலும். சில ம�ைங்களில ஒரு குறிப்பிட்ட தரலப்பிரன 
அளித்து  அவர்்கரள  அதன்மீது    குழு  விவொதம்  �்டத்தச் 
ப்சொலலி ம்கொைலொம்.
x)  ்கொபணொலி ்கலநதுரையொ்டல வழி ம�ர்்கொணல

இது ஒரு வர்கயொன ்கொபணொளிக்கொடசி ம�ர்்கொணல, 
விண்ணப்�தொைர்்களி்டம்  ம�ைடி  ்கொபணொளிக்கொடசி 
உரையொ்டல  மூலம்  ம�ர்்கொணல  ப்சய்யப்�டுகிறது. 
�லமவறு புவியியல நிலப்�ைப்பில பவௌ;மவறு இ்டங்களில 
உள்ளவர்்கள்  நிறுமத்ரத  ்கொபணொளி  வொயிலொ்கத் 
பதொ்டர்பு  ப்கொள்கின்றனர்.  இவவர்கயொன  ம�ர்்கொணல 
முரறயில  இைண்டு  அலலது  அதற்கு  மமற்�ட்ட 
முரன்களில  இருநது  ்கொபணொளி  மூலம்  ம�ர்்கொணல 
ப்சய்யப்�டுகிறது.  மமர்சக  ்கணினி,  வீடடுக    ்கணினி, 
பதொடுதிரை  அரலம�சி  அலலது  ர்கய்டக்கக  ்கணினி 
ம�ொன்றவற்றின் மூலம் ம�ர்்கொணல �்டத்தப்�டுகிறது. 

உ்டல தகுதி ்சொர் மதர்வு ஃ மருத்துவ �ரிம்சொதரன
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�ரிம்சொதரன  ப்சய்வது  �ணியொளர்  மதர்நபதடுத்தல 
�ர்டமுரறயில �யன்�டுத்தப்�டும் ்கர்டசி நுட�ம் ஆகும்.  
மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரறயில  மி்கவும்  மதிப்பிக்க 
�்டவடிகர்க இது ஏபனனில உ்டல சு்கொதொைமற்ற ��ைொல 
முழுத்திறரமயு்டன்  �ணி  ப்சய்ய  இயலொது  மற்றும் 
அவரை  �ம்பி    முதலீடு  ப்சய்யப்�ட்ட  முதல  பதொர்க 
வீணொகும்.  மருத்துவ  ரீதியொ்க  �லல  உ்டல  தகுதித் 
திறனற்றவர்்களொல  தங்களது  மவரலரய  திறம்�்டச் 
ப்சய்ய  இயலொது.  இதரன  மவறு  வொர்த்ரத்களில 
கூறினொல  மருத்துவ  �ரிம்சொதரன  குறிப்பிட்ட 
மவரலரய ப்சய்யத் மதரவயொன விண்ணப்�த்தொைரின் 
திறரன அது தீர்மொனிககும். 
மருத்துவ �ரிம்சொதரனயின் முககிய ம�ொக்கம் 
1.  ்சம்�நதப்�ட்ட மவரலக்கொன உ்டல தகுதி உர்டயவைொ 
என அறிய.

2.  புதிதொ்கத் மதர்நபதடுககும் �ணி�ொடு�ருககு இருககும் 
பதொற்று  ம�ொய்்களிலிருநது  வியொ�ொை  நிறுவனத்தில 
ஏற்்கனமவ  �ணியொற்றும்  �ணியொளர்்களின்  உ்டல 
�லரன �ொது்கொக்க.

3.  �ணியொளரை  �ணியமர்த்திய  பின்  ஏற்�டும் 
அ�ரிமிதமொன மருத்துவ சிகிச்ர்சக்கொன ப்சலவு்கரள 
தடுக்க.

மதர்வுப்சய்யப்�ட்டவர்  குறித்த  த்கவல  வினவில 
reference cheak

விண்ணப்�த்தொைரின்  உண்ரமத்  தன்ரம  மற்றும் 
�ம்�்கத்தன்ரமயும்  ்கண்்டறிய  குறிப்புச்  ம்சொதரன 
மமற்ப்கொள்ளப்�டுகிறது.    விண்ணப்�த்தொைரின் 
�ன்ன்டத்ரத,  ஒழுஙகுணர்வு,  �ண்பு  �லன்்கரள 
அறிவதற்கு  அவரு்டன்  பதொ்டர்புர்டய  ��ர்்களின் 
ப�யர்்கரள  �டடியலி்டப்�ட்டவற்றிலிருநது 
விண்ணப்�த்தொைரின் விவைங்கள் ம்கட்கப் ப�ற்று அதன் 
அடிப்�ர்டயில  மதர்வுக  குழுவினர்  �ணியொளர்்கரள 
மதர்நபதடுககின்றனர்.  �ணியொளரை  மதர்வு  ப்சய்யும் 
நிறுவனமம  இதற்ப்கன  தனித்த  �டிவங்கரள 
வழங்கலொம்  அலலது  குறிப்புரை  அளிப்�வரைமய 
விண்ணப்�தொைரின்  �ன்ன்டத்ரத,  �ண்பு�லன்்கள், 
மமனொநிரல, �்டத்ரத மற்றும் மதிப்புத் தன்ரம குறித்த 
விவைங்கரள விளக்கமொ்க  எழுத்துப்பூர்வமொ்க அளிக்கக 
ம்கொைலொம். அவர்்கள் தரும் குறிப்பு்கள் மற்றும் சி�ொரிசு்கள் 
அடிப்�ர்டயில மதர்வு ப்சய்�வர்்கள் முடிபவடுககின்றனர். 

 உயர் மட்டமமலொண்ரமயின் ஒப்புதல 
ம த ர் வு க கு ழு ம த ர் ந ப த டு க ்க ப் � ட ்ட 

விண்ணப்�த்தொைரின் ப�யர்்களு்டன் ்கொத்திருப்;ம�ொரின் 
�டடியரலயும்  ம்சர்த்து  மதர்வுககுழு  தரலவருககும், 
மனித  வள  இயககு�ருககும்  மற்றும்  முதன்ரம  ப்சயல 

அதி்கொரிககும்  ஒப்புதலுக்கொ்க  அனுப்பி  ரவக்கப்�டும் 
�டடியல ஏற்றுக ப்கொள்ளப்�ட்டவு்டன் மதர்நபதடுக்கப்�ட்ட 
விண்ணப்�தொைர்்கள்  இறுதி  ம�ர்்கொணலுககு 
அரழக்கப்�டுவொர்.

இறுதி நிரல மதர்நபதடுத்தல 
மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரறயில  �லமவறு 

நிரல்கரள  பவற்றி்கைமொ்க  ்க்டநத  விண்ணப்�த்தொைர் 
இறுதி ம�ர்்கொணலுககு அரழக்கப்�டுவர்.  அவர்்களுககு 
நிறுவனத்தின்  விதி்கள்  மற்றும்  ஒழுஙகு  முரற்கள் 
நிறுவனத்தின் ்கலொச்்சொைம், தனித் பதொ்டர்பு முரற, ஆர்ட 
அணிவதற்்கொன  விதிமுரற,  �ணி  வழஙகு�வரின் 
எதிர்�ொர்ப்பு்கள்,  �ணி்சொர்நத  மமம்�ொடடிற்்கொன 
வொய்ப்பு்கள்  மற்றும்  வ்சதி்கரள  வழஙகுதல 
ம�ொன்றவற்ரற  �ற்றி  சுருக்கமொ்கச்  ப்சொலல மவண்டும். 
இறுதியொ்க  இறுதிநிரல  ம�ர்்கொணலில 
�ஙம்கற்ம�ொருககு  தங்களுககு ஏற்�ட்ட ்சநமத்கங்களுககு 
பதளிவு  ப�றவும்,  தங்களது  ப்சொநத  ம்கொரிகர்க்கரள 
எடுத்துரைக்கவும் சுதநதிைம் வழங்க மவண்டும்.

�ணி ஒப்�நதம்  
இறுதியொன  மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரற 

முடிநதபிறகு  சில  ஆவணங்களில  நிறுவனமும்  மற்றும் 
மதர்நபதடுக்கப்�ட்ட �ணியொளர்்களும் ர்கபயொப்�ம் இ்ட 
மவண்டும் என்று எதிர்�ொர்க்கப்�டுகிறது.  மவரலவொய்ப்பு 
ஒப்�நதத்ரத  தயொரிப்�து  அவசியமொகும்.    ஒப்�நதத்தில 
எழுதப்�்டககூடிய  விவைங்கள்  ஒவபவொரு  �ணிககும் 
தகுநதொற்ம�ொல மவறு�டும், அதொவது 

1. �ணியின் தரலப்பு 
2. ்க்டரம்கள் மற்றும் ப�ொறுப்பு்கள் 
3. ்சம்�ளம் மற்றும் �டி்கள், ்சம்�ள உயர்வு
4. மவரல ம�ைம்
5.  �ணியில ம்சர்நத மததி மற்றும் �ணிக ்கொலத்ரத 

்கணககிடுவதற்்கொன அடிப்�ர்ட
6. �ணி விதி்கள்
7. குரறதீர் �ர்டமுரற்கள்
8. ஒழுஙகுமுரற �ர்டமுரற 
9. உரிரம்கள்  பதொ்டர்�ொன  சிறப்பு  விதிமுரற்கள் 
மற்றும் நி�நதரன்கள் முதலியன

11.02   �ணியொளர்  மதர்நபதடுத்தல 
�ர்டமுரற்கரள  தீர்மொனிககும் 
்கொைணி்கள் 

�ணியொளர்்கள்  மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரறரய 
தீர்மொனிககும் ்கொைணி்கள் கீமழ �டடியலி்டப்�டடுள்ளன.
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�ணியின் தன்ரம 
�ணியொளர் மதர்நபதடுத்தல ப்சயலமுரற ஒவபவொரு 

ஆடம்சர்ப்பு  முரறககும்  மவறு�டுகிறது.    உதொைணமொ்க 
ஒரு வஙகியின் முதன்ரம அதி்கொரியின் மதர்நபதடுத்தல 
ப்சயலமுரற,  இநதியக  ்கொவல  �ணி  அதி்கொரிரய 
மதர்நபதடுத்தல ப்சயலமுரறயிலிருநது மவறு�டுகிறது.
விண்ணப்�தொைர்்களின் எண்ணிகர்க 

மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரற  விளம்�ைத்தின் 
அடிப்�ர்டயில  மவரலககு  விண்ணப்பித்மதொரின் 
எண்ணிகர்கரய ப�ொறுத்தது.  உதொைணமொ்க எழுத்தர் 
வர்க �ணி மற்றும் பிற உ்டலவர்க �ணி்களுககு அதி்க 
எண்ணிகர்கயில  விண்ணப்பிக்கலொம்.  எனமவ 
சுருக்கமொன  �டடியல  தயொர்  ப்சய்யப்�்டமவண்டும். 
அதி்கமொன  ��ர்்கள்  விண்ணப்பித்திருநதொல 
மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரற  நீளமொனதொ்க  இருககும். 
குரறவொன  ��ர்்கமள  விண்ணப்பித்திருப்பின்  மதர்வு 
�ர்டமுரற மி்கவும் குறுகியதொனதொ்கமவ இருககும்.
மதர்;நபதடுத்தல ப்கொள்ர்க

மதர்நபதடுத்தல  ப்கொள்ர்கயும்  மதர்நபதடுத்தல 
ப்சயலமுரறயும்  ஒன்மறொப்டொன்று  ப�ருஙகிய  பதொ்டர்பு 
உர்டயரவ.  உதொைணமொ்க சில நிறுவனங்கள் மதர்வு 
�ர்டமுரறயில  அதி்கமொன  �டிநிரல்கரளப்  புகுத்தி 
மி்கச் ்சரியொன ��ர்்கரள அர்டயொளம் ்கொணுகின்றனர். 
சில  நிறுவனங்கள்  ம�ைடியொ்க  ம�ர்்கொணல  மூலம் 
மதர்நபதடுத்தல  �ர்டமுரற்கரளப்  பின்�ற்றி  மதர்வு 
�ர்டமுரற்கரளச் சுருககிவிடுகின்றனர்.
ப்சலவு ்கொைணி திட்டம் 

நீண்்ட  மதர்வு  ப்சயலமுரற  அதி்க  ப்சலவிரன 
ஏற்�டுத்தும்,  எனமவ  அதி்க  உயர்  ப்சலவினங்கரள 
ப்சய்யமுடியொத  நிறுவனங்கள்  மதர்நபதடுத்தல 
�ர்டமுரறயிரன  குரறக்க  ப்சய்கின்றன.    அமத 
ம�ைத்தில  �லல  நிதிநிரலயில  உள்ள  நிறுவனங்கள் 
நீண்்ட  மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரறயிரன 
ர்கயொளுகின்றன.
்கலவித்தகுதி, அனு�வம் மற்றும் பவளிப்�ொடு நிரல 

மதர்நபதடுத்தல,  ப்சயலமுரற  மவரலககு 
மதரவயொன    ்கலவித்தகுதி  �ணி  அனு�வம்  மற்றும் 
பவளிப்�ொடு நிரலயிரன ்சொர்நதது. உதொைணமொ்க நிதி 
அதி்கொரி, ப�ொருளொளர், ்சட்ட ஆமலொ்ச்கர், வடிவரமப்�ொளர், 
்கடடி்ட  ்கரல  நிபுணர்,  தரலரம  நிர்வொ்க  அதி்கொரி, 
விஞ்ஞொனி,  தரலவர்,  ம�ொன்ற  இப்�தவி்களுககு 
விண்ணப்பிப்�வர்்கள் குரறநத அளமவ  இருப்�ொh்க்கள்;.  
இதற்்கொன  மதர்நபதடுத்தல  ப்சயலமுரற்கள்  உயர் 
்கலவித்தகுதி, �ணி முன் அனு�வம் மற்றும் ்சொன்று்கரள 
மடடுமம  ்கருத்தில  ப்கொள்ளப்�டுவதொல  மதர்;நபதடுத்தல 
ப்சயலமுரற எளிதொ்க இருககும்.

11.03 �ணித்மதர்வின் முககியத்துவம்
1. �லல திறரம 

சிறநத  மதர்நபதடுத்தல  முரற  �லமவறு 
�்டவடிகர்க்களில  திறம்  வொய்நத  ��ர்்கரள  மதர்வு 
ப்சய்ய  வர்க  ப்சய்கிறது.  இது  நிறுவனத்தின் 
உற்�த்திதிறன் மமம்�்டவும் இலொ�ம் அதி்கரிக்கவும் வழி 
ப்சய்கிறது.
2. சிறநத திறன் 

குறிப்பிட்ட  மவரலககு  ்சரியொன  ��ரை 
மதர்நபதடுத்ததன் ்கொைணமொ்க அவர்்கள் சிறநத முரறயில 
�ணியொற்றி  நிறுவனத்தின்  இலககு்கரள  எளிதில 
அர்டய முடிகிறது. இதனொல நிறுவனத்தின் ஒடடு பமொத்த 
திறன் உயருகிறது.
3.  குரறக்கப்�ட்ட �யிற்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கொன ப்சலவு 

தகுதிவொய்நத தனி ��ர், தகுதிவொய்நத அதி்கொைத்ரத 
ப�ற்றுள்ளதொல  ஊழியரின்  சிறநத  மதர்வு  நிச்்சயமொ்க 
�யிற்சி ப்சலவு்கரள குரறககும். ்சரியொன �தவிககு மி்கச் 
்சரியொன ��ரை மதர்வு ப்சய்வதன் மூலம் அவர்்கள் �ணி 
நுட�ங்கரள எளிதொ்கவும் விரைவொ்கவும் புரிநது ப்கொள்ள 
முடியும். நிறுவனத்தில �ணிபுரியும் �லமவறு ��ர்்களுககு 
அவைவரின்  மதரவகம்கற்�  �லமவறு  �யிற்சி 
திட்டங்கரள உருவொக்க முடியும். இதனொல �யிற்சி ம�ைம் 
மற்றும் ப்சலவு குரறகிறது.
4. குரறக்கப்�ட்ட �ணிசுழற்சி

விண்ணப்�தொைர்்களின் ்சரியொன மதர்வு குரறவொன 
பதொழிலொளர்  சுழற்சிரய ம�ொககி  ப்சலகிறது.  நிறுவனம் 
குரறநத ஆடம்சர்ப்பு ப்சலவின் மூலம் �யனர்டயலொம்.
5. மவரலரய தூண்டுதல

்சரியொன  ��ரை  ்சரியொன  மவரலககுத் 
மதர்நபதடுப்�தன் மூலம் அவர்்கள் திறம்�்டப் �ணியொற்ற 
ஊககுவிக்கப்�டுகிறொர்்கள்.  �ணியொளர்்கள்  தங்களது 
திறரம  முழுரமயொ்கப்  �யன்�டுத்தப்�டுகிறது  என 
உணர்கிறொர்்கள்.  அதனொல  �ணியொளர்்கள்  தங்களது 
�ணியில சிறப்புக ்கவனம் ப்சலுத்துகிறொர்்கள். 
6. பிற �ன்ரம்கள் 

விண்ணப்�த்தொைர்்கள் முரறயொன மதர்வு ப்சய்வதொல 
�ணிககு  வைொத  நிரல  குரறக்கப்�டுகிறது.  அவர்்கள் 
தங்கள்  மவரலயில  அதி்க  ்கவனம்  ப்சலுத்துகிறொர்்கள். 
மமலும்  �ொது்கொப்பு  முன்பனச்்சரிகர்க்கரள 
முழுரமயொ்கப்  பின்�ற்றுவதொல  �ணியி்டத்தில  நி்கழும் 
வி�த்து்கள் முழுரமயொ்கக குரறக்கப்�டுகின்றது.
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11.04  மதர்நபதடுத்தல மற்றும் ஆடம்சர்ப்பிற்கு இர்டமயயொன மவறு�ொடு்கள்
மனிதவள ்மலாண்்மயில் ்தர்நகதடுத்தல் மற்றும் ஆட்சேரபபு இரண்டு்ம முககிய ்பஙகு வகிககி்றது.  இ்வ 

இரண்டும் ஒரு நாணயத்தின் இரு்பககஙக்ளப ்்பான்்ற்வ. இ்வ இரண்டிற்கும் இ்ட்யயா்ன ்வறு்பாடுக்ள 
பின்வரும் அடடவ்ணயின் மூலம் காணலாம்.

வ. 
எண்

ஒப்பிடுவதற்்கொன 
அடிப்�ர்ட

ஆடம்சர்ப்பு மதர்நபதடுத்தல

1. க்பாருள ்பணியாளரக்ளத் ்தடும் மற்றும் 
அவரக்ள ்வ்லககு விண்ணபபிககத் 
தூண்டும் நடவடிக்க்ய ஆட்சேரபபு 
ஆகும்.

க்பாருத்தமா்ன ்வ்லககு 
க்பாருத்தமா்ன விண்ணப்பத்தார்ர  
்தர்நகதடுத்து ்பணி வைஙகுதல் 
்பணியமரத்தல் ஆகும்.

2. அணுகுமு்்ற ஆட்சேரபபு என்்பது ்நரம்்றயா்ன  ஓர 
கசேயல்மு்்ற

்தர்நகதடுத்தல் என்்பது 
எதிரம்்றயா்ன ஓர அணுகுமு்்ற

3. ்நாககம் காலியாக உளள ்பதவிககு 
விண்ணபபிப்பதற்கு அதிக 
எ ண் ணி க ் க யி ல ா ்ன 
விண்ணப்பத்தார்ர அ்ைப்பது

மிகவும் க்பாருத்தமா்ன 
விண்ணப்பத்தார்ர ்தர்நகதடுப்பது 
மற்றும் மீதமுளளவரக்ள நீககுவது

4. வரி்சே முதல்்படி இரண்டாம்்படி

5. மு்்ற சிகக்னமா்ன மு்்ற கசேலவு மிகுதியா்ன மு்்ற

6. ஒப்ப்நத உ்றவு இது ஒப்ப்நத அடிப்ப்டயிலா்ன உ்ற்வ 
உருவாககுவதில்்ல காலிப்பணியிடம் 
்பற்றிய தகவல் கதாடர்்ப உளளடககியது.

இது முதலாளி மற்றும் 
ஊழியரகளுககி்ட்ய ஒப்ப்நத 
அடிப்ப்டயிலா்ன உ்ற்வ 
உருவாககுகி்றது

7. கசேயல்மு்்ற ஆட்சேரபபு கசேயல்மு்்றகள மிகவும் 
எளிதா்னது

்தரகதடுத்தல் கசேயல்மு்்ற மிகவும் 
சிரமம் மற்றும் சிககலா்னது

8. காலம் காலிப்பணியிடத்்த அ்டயாளம் 
காடடுவது மற்றும் அத்்ன விளம்்பரப 
்படுத்துவ்த உளளடககியது. ஆக்வ 
கு்்றவா்ன காலம் ்்பாதுமா்னது.

ஒவகவாரு ்பணியாள்ரயும் 
்தர்நகதடுகக ்பல்்வறு வ்கயா்ன 
்பரி்சோத்்ன மற்றும் ்நரகாணல் 
உளளடஙகி இருப்பதால் அதிக காலம் 
்த்வப்படுகி்றது.

11.05 �ணியமர்த்தல
ஒரு விண்ணப்பதாரர ்தர்நகதடுககப்படட பின்்னர 

்பணியமரத்தல் என்்பது ஒரு முககியமா்ன மனித வள 
கசேயல்்பாடு ஆகும். அவரஃஅவள குறிபபிடட ்வ்லயில் 
்பணியமரத்தப்பட ்வண்டும். உண்்மயில், சேரியா்ன 
ந்ப்ர சேரியா்ன மு்்றயில் சேரியா்ன ்வ்லயில் 
அமரத்துவது ஆகும். ்பணியமரத்தல் என்்பது புதிய 
்பணியாளரக்ள ்பணியில் நியமித்தல், ்பதவி உயரவு, 
்பணியிட மாறுதல் அல்லது ஏற்க்ன்வ உளள 
்பணியாள்ர ்பதவி இ்றககம் கசேய்தல் ஆகியவற்்்ற 
உளளடககியது.

சேரியா்ன ந்பருககு சேரியாய்ன ்வ்லவாய்ப்்ப 
அளிககும் கசேயல்மு்்ற்ய  ்பணியமரத்தல் என்று 
அ்ைககப்படுகி்றது. ்வறு வாரத்்தகளில் 

கூறுவதா்னால், ்பணியமரத்தல் என்்பது 
்தர்நகதடுககப்படட ந்பருககு ஒரு குறிபபிடட ் வ்ல்ய 
வைஙகுவதற்கா்ன கசேயல்மு்்றயாகும்.

்டல் ்யாடரின் கூற்றுப்படி, ்பணியமரத்தல் என்்பது 
‘முடிவு கசேய்;யப்படட ்பணி்ய  ஏற்றுகககாண்;ட 
விண்ணப்பதாரருககு கசேய்ய ்வண்டிய ்பணியி்்ன 
ஒதுககுவதாகும்”
11.06 �ணியமர்த்தல முககியத்துவம்

்பணியமரத்தல் முககியத்துவம் கீ்ை 
ககாடுககப்படடுளளது

i.  இது ஊழியர ஒழுஙகுணர்வ ் மம்்படுத்துகி்றது
ii.  ்பணியாளர சுைற்சி கு்்றப்பதில் இது 

உதவுகி்றது.
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iii.  இது ் மாதல் விகிதஙகள அல்லது விரும்்பப்படாத 
நிகழ்வுக்ள கு்்றகக உதவுகி்றது

iv.  இது ்பணியாளரகளுககும் ்வ்லககும் 
இ்டயில் க்பாருத்தமற்்ற்வக்ள 
தவிரககி்றது.

v.  இது நிறுவ்னத்தில் முன்்ன்ர தீரமானிககப்படட 
்நாககஙகளின்்படி ்வ்ல கசேய்ய 
்பணியாளரகளுககு உதவுகி்றது.

vi.  இது ஒரு குறிபபிடட தரவரி்சே மற்றும் 
க்பாறுபபுக்ள ஒரு தனிந்பருககு 
ஒதுககுவதாகும்.

vii.  குறுகிய கால ஊழியரகள ்பற்்றாககு்்ற்யத் 
தவிரகக உதவுகி்றது.

11.07 �ணியமர்த்தலின் ம்கொட�ொடு்கள்
ஒரு ஊழியர நியம்னம் கசேய்யும்்்பாது பின்வரும் 

ககாள்ககள பின்்பற்்றப்படுகின்்ற்ன.
1. முதலில மவரல, அடுத்து மனிதர்

்பணியின் ்த்வக்கற்்ப ்பணியாளர  ்வ்லயில் 
அமரத்தப்பட ்வண்டும். ்வ்லககு ்த்வப்படும் 
விண்ணப்பதாரர மற்றும் அவரது தகுதியில் எவவிதமா்ன 
சேமரசேமும் இருககககூடாது. ‘முதலில் ்வ்ல அடுத்து 
மனிதர” என்்பது ்வ்லவாய்பபு ககாள்ககளாக 
இருகக ்வண்டும்.
2. மவரல வொய்ப்பு

புதிய ஊழியரககு தகுதிககு அதிகமா்ன அல்லது 
கு்்றவா்ன ்வ்ல வைஙகப்படககூடாது. தகுதி்ய 
அடிப்ப்டயாகக ககாண்டு மனிதரகளுககு ்வ்ல 
வைஙகப்பட ்வண்டும்.
3. விதிமுரற்கள் மற்றும் நி�நதரன்கள்

்பணி கதாடர்பாக ்பணியிடத்தில் நிலவும் 
விதிமு்்றகள மற்றும் கலாச்சோரம் ஆகியவற்்்ற 
்பணியாளர ்பரவலாகத் கதரி்நது ககாளள ்வண்டும்.
4. அ�ைொதங்கள் �ற்றிய விழிப்புணர்வு

ஊழியர தவறு கசேய்தா்லா அல்லது அவரால் 
ஏ்தனும் இைபபு ஏற்்படடா்லா அதன் காரணமாக 
அவருககு வைஙகப்படும் தண்ட்்ன மற்றும் அ்பராதம் 
குறித்த விழிபபுணரவி்்ன அவர க்பற்றிருகக ்வண்டும்.
5. விசுவொ்சம் மற்றும் ஒத்துரழப்பு

்பணியாளரகளுககு ்பணியமரத்தும் ்்பாது 
அவருககுள விசுவாசேம் மற்றும் ஒத்து்ைபபு 
உணரவி்்ன வளரககும் முயற்சியி்்ன ்மற்ககாளள 
்வண்டும். அதன் மூலம் அவர ் வ்ல மற்றும் நிறுவ்னம் 
குறித்த அவரது க்பாறுபபுக்ள சி்றப்பாக உணர்நது 
ககாளள இயலும்.

்பணியமரத்தல் என்்பது எளிதா்ன கசேயல்மு்்ற அல்ல. 
குறிபபிடட ்பணி மற்றும் ்பணிச் சூழ்நி்லயில் புதிதாகப 

்பணியமரத்தப்படும் ்பணியாளர புகழ்க்பறுவார எ்ன 
எதிர்பாரகக இயலாது. அது அவருககு மிகக 
கடி்னமா்னதாகும்.  இ்நத காரணத்திற்காக, ஊழியர 
வைககமாக ஒரு ஆண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகள 
வ்ரயிலா்ன ஒரு ்பரி்சோத்்னஃ ்சோத்்ன காலத்தில் 
்பணியமரத்தப்படுகி்றார. ்சோத்்னக காலம் முடி்நதபின், 
்பணியாளர ஒரு சி்ற்நத கசேயல்தி்ற்்னக காண்பித்தால், 
அவரஃஅவள நிறுவ்னத்தின் ஒரு நி்லயா்ன ஊழியராக 
்பணி உறுதி கசேய்யப்படுவார.

எதிர்்கொல ்கற்றலுககு

1.  தமிழ்நாடடில் அரசு ்வ்ல வாய்பபு 
மு்்றக்ள கதரி்நது ககாளளுஙகள

2.  ்பல்்வறு வ்கயா்ன ்வ்ல கதாடர்பா்ன 
்வ்ல விண்ணப்பம் ்சேகரிபபு.

3.  தி்ற்மயா்ன மற்றும் தி்ற்மயற்்ற 
கதாழிலாளரகள ்பற்றி மாணவர அறி்நதிருகக 
்வண்டும்.

4.  ் வ்ல விண்ணப்பத்்த 
விண்ணபபிககவும், நிரப்பவும் மாணவரகள 
கதரி்நது ககாளள ்வண்டும்.

�மது சிநதரனககு

1.  உஙகள விண்ணப்பமும் விண்ணப்பமும் 
எவவாறு தயாரிககப்படும்

2. ஏ்தனும் 5 ்தரவு ்்படடி ்களவி தருக.
3.  மாணவரகள முகத்துககு முகம் ்நரகாணல் 

வி்னா தயாரிககவும்
4.  ் தர்நகதடுத்த கசேயல்மு்்றயின் அ்டயாளம் 

காண்க.
5.  மாணவர அருகிலுளள அ்மப்்பச் சே்நதித்து, 

்தரவு ்நரகாண்லக கவனிகக

�மது சிநதரனககு

1.  நீஙகள ஒரு ்வ்ல ்தட ்்பாகிறீரகள, உஙகள 
விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்பத்்த எப்படி 
தயாரிபபீரகள

2.  ஒரு ்நரகாணலில் கல்நது ககாளள கற்்ப்்ன 
கசேய்யுஙகள, ்நரகாணலுககு நீஙகள எவவாறு 
முகம் ககாடுககிறீரகள

3.  சில மாணவரகள ஒரு குழு்வ 
ஒருஙகி்ணத்து ஒரு த்லப்்பப ்பற்றி 
விவாதிககின்்ற்னர.
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Key Terms
விண்ணப்பம் கவறு்ம, கடட்மககப்படட  
்பணியாளர வருவாய்,இடஅமரவு ்வ்லவாய்பபு, 
விசுவாசேம் ்தர்நத்கதடுத்தல் மதிபபீடு 
இடமாற்்றம் தி்ற்னறிதல் அ ணு கு மு ் ்ற 
ஆளு்ம 

 �யிற்சி

I.்சரியொன விர்டரயத் மதர்நபதடு:
1.  சேரியா்ன மு்்றயிலா்ன ந்பரக்ள இலககாகக 

ககாண்ட ஆட்சேரபபு மற்றும் ்தர்நகதடுத்தல் 
கசேயல்மு்்ற.

அ) சேரியா்ன ந்பரகள
ஆ) சேரியா்ன ்நரத்தில் 
இ) சேரியா்ன கசேயல்க்ள கசேய்வதற்கு 
ஈ) ்ம்ல உளள அ்்னத்தும்

2. சேரியா்ன ந்ப்ரத் ்தர்நகதடுககப்படவில்்லகயனில்  
மற்றும் ்மற்்பார்வககு கூடுதல் கசேல்வ கசேய்ய 
்வண்டியிருககும்

அ) ்பயிற்சி  ஆ) ஆட்சேரபபு 
இ) ்வ்லத்தரம்  ஈ) இ்வ எதுவும் இல்்ல

3.  _______ ்வ்ல அ்டயாளம் மற்றும் ஈரப்பதில் 
கசேயல்மு்்ற குறிககி்றது என்று குறிககி்றது.
அ) ்தரவு  ஆ) ்பயிற்சி 
இ) ஆட்சேரபபு  ஈ) தூண்டுதல்

4.  ் தரவு க்பாதுவாக ஒரு ________ கசேயலாக 
கருதப்படுகி்றது.
அ) ்நரம்்ற  ஆ) எதிரம்்ற
இ) இயற்்க   ஈ) இ்வ ஒன்றும்; இல்்ல

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
ஆ) ்சேககாலஜிககல் கடஸட 
இ) அணுகுமு்்ற கடஸட; 
ஈ) நிபுணத்துவம் ்சோத்்னகள

6.  பின்வரும் உத்தரவுகளில் எ்நத ஒரு க்பாதுவா்ன ்தரவு 
கசேயல்மு்்ற பின்்பற்்றப்படுகி்றது.
அ)  ஒரு விண்ணப்ப ்படிவம் ்சோத்்ன அல்லது 

்்படடி, குறிபபு ்சோத்்ன மற்றும் உடல் 
்பரி்சோத்்ன 

ஆ)  விண்ணப்ப ்படிவம் ்சோத்்ன மற்றும் 
்நரகாணல் குறிபபு, சீராய்வு மற்றும் உடல் 
்பரி்சோத்்ன 

இ)  ் கடச் குறிபபு, விண்ணப்ப ்படிவம், ்சோத்்ன 
மற்றும் ்நரகாணல் மற்றும் உடல் ்பரி்சோத்்ன

ஈ)  உடல் ்பரி்சோத்்ன ்பரி்சோத்்ன மற்றும் ்்படடி 
விண்ணப்ப கால மற்றும் குறிபபு கா்சோ்ல.

7.  நிரப்படாத விண்ணப்பத்தி;ன் ்நாககம் ______ 
்பற்றிய தகவல்க்ள ்சேகரிப்பதற்காகும்.
அ) நிறுமம்
ஆ) விண்ணப்பதாரர 
இ) வி்னாஃ்நரகாணல் அடடவ்ண 
ஈ) ்்பாடடியாளரகள

8. ஒரு உளளார்நத தி்ற்்ன கண்டறிய கருவியாக 
கசேயல்்படும் ்சோத்்ன அ்டயாளம்

அ) தகுதி ்பரி்சோத்்ன
ஆ) ம்னப்பான்்ம ்பரி்சோத்்ன 
இ) நிபுணத்துவம் ்பரி்சோத்்ன 
ஈ) உடல் ்பரி்சோத்்ன

9.  க்பாருத்தமற்்ற ்வட்பாள்ர நீககுவதற்கா்ன 
கசேயல்மு்்ற _______  அ்ைககப்படுகி்றது.

அ) ்தரவு  ஆ) ஆட்சேரபபு 
இ) ்நரகாணல்  ஈ) தூண்டுதல்

10. விண்ணப்ப ்பரிசீல்்னயா்னது
அ) ்தர்நகதடுத்தலின் க்டசி நி்ல
ஆ) ்தர்நகதடுத்தலின் முதல் நி்ல
இ) ்தர்நகதடுத்தலின் முன்்றாம் நி்ல
ஈ) இவற்றி;ல் எதுவும் இல்்ல.

11. ்தர்நகதடுத்தல் கசேயல்மு்்றயா்னது
அ) விண்ணப்பதாரரின் இடவ்மபபுககு உதவுகி்றது
ஆ) விண்ணப்பதாரரின் தகுதி்ய தீரமாணிககி்றது
இ) ்பணியாள்ர ்பயிற்சிககு தயாராககுதல்
ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்்ல.

12. சேரியா்ன மனித்்ன சேரியா்ன ்வ்லயில் ்வப்பது 
என்்பது 

அ) ்பயிற்சி  ஆ) ்பணியமரத்தல் 
இ) ்பதவி உயரவு   ஈ) மாற்்றம்.

13. தகுதிகான் காலம்
அ) ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டு வ்ர
ஆ) ஒ;்னறு முதல் முன்்றாண்டு வ்ர
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இ) இரண்டு ஆண்டு முதல் நான்கு ஆண்டு வ்ர
ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்்ல.
14.  முதலில் ்வ்ல, அடுத்து மனிதர என்்பது ஒரு

_______ ்காட்பாடு
அ) ்சோத்்ன  ஆ) ்நரகாணல்
இ) ்பயிற்சி   ஈ) ்பணியமரத்தல்

விர்ட்கள் :

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

II. குறு வினொக்கள்:
1. ்தர்நகதடுத்தல் என்்றால் என்்ன?
2. ்நரகாணல் என்்றால் என்்ன?
3. நுண்ணறிவு ்பரி்சோத்்ன என்்றால் என்்ன?
4. ்சோத்்ன குறித்து நீவீர அறிவது யாது?
5. தன்விளககக குறிபபு ்பற்றி நீவீர அறிவது யாது?
6. ்பணியமரத்தல் என்்றால் என்்ன?
III. சிறு வினொக்கள்:
1. ம்ன அழுத்த ்நரகாணல் என்்றால் என்்ன?
2.  கடட்மககப்படட ்நரகாணல் என்்றால் என்்ன?
3. ்தரவுச் ்சோத்்னயின் வ்ககள யா்வ?
4.  அ்டவுச் ்சோத்்ன குறித்து நீவீர அறிவது யாது
5.  ஒரு ்பணியாளரின் மருத்துவப ்பரி்சோத்்ன ஏன்

அவசியமாகி்றது?
6. ம்்னா்பாவச் ்சோத்்ன என்்றால் என்்ன?
7.  உயரமடடக குழு ் நரகாணல் ஏன் நடத்தப்படுகி்றது?
8.  ் தரவு ்நரகாணலின் வ்கக்ள ்படடியலிடுக.

IV. ப�ரு வினொக்கள்:
1. ்பல்்வறு வ்கயா்ன ்சோத்்னகள சுருககமாக

விளககுக.
2. ்பணியாளரக்ள ்தர்நகதடுப்பதற்கா்ன

முககியமா்ன ்நரகாணலின் வ்கக்ள
விளககுக?

3. ்பணியமரத்தல் ககாள்கக்ள விளககுக.
குறிப்பு நூல்கள்
1.   A swathappa. 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. V arma M.M and Aggarwal Personnel 
Management and Industrial Relations Manu 
Rastogi , New Delhi, 2005.

5. B hattacharyya D.K. Human Resource 
Development, Himalaya Publishing 
House,Girgaon, Mumbai, 2012.

6. S undar K. and Srinivasan J. Elements of 
Organisational Behaviour, Vijai  Nicole 
Imprints Private Limited , Chennai, 2015.
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அன்பு அறிவு ஐயமில்லாமல் கதளியும் ஆற்்றல் அவா இல்லா்ம 
ஆகிய இ்நநான்கு ்பண்புக்ளயும் நி்லயாக உ்டயவ்்னத் 
கதளியலாம்.

அன்்பறிவு ்தற்்றம் அவாவின்்ம இ்நநான்கும்
நன்கு்டயான் கட்ட கதறிவு

--  கு்றள 513
ப�ொருள்

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

�ணியொளர் �யிற்சி முரற12
அத்தியொயம்

மனித வள மமலொண்ரமஅலகு
4

12.05.2  ஊழியர்்களுககு  கிர்டககும் 
�ன்ரம்கள்

12.05.3  வொடிகர்கயொளருககு  கிர்டககும் 
�ன்ரம்கள்

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.

்கற்றல ம�ொக்கங்கள்
மொணவர்்கள் புரிநது ப்கொள்ள உதவுவதற்கு
 ■ ்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.

அத்தியொயம் சுருக்கம்
12.01    �யிற்சியின்  ம�ொக்கம்  அலலது  �யிற்சி 

மதரவ.
12.02  �யிற்சி திட்ட வடிவத்தின் �டி்கள்
12.03  �யிற்சியின் முரற்கள்
12.04   �ணிவழி  �யிற்சி  மற்றும்  �ணிவழியற்ற 

�யிற்சி இர்டமயயொன மவறு�ொடு
12.05  �யிற்சியின் �ன்ரம்கள்

12.05.1 நிறுமதிற்ககு கிர்டககும் �ன்ரம்கள்
12.05.2 வொடிகர்கயொளருககு
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்பயிற்சி என்்பது புதிய தி்ற்ம்ய அதிகரிப்பது, 
சிகக்ல தீரப்பதற்கா்ன நுணுககத்தி்்ன அறிவது 
மற்றும் கதாழில் நுட்ப அறிவு ஆகியவற்்்ற ்மம்்படுத்தும் 
கசேயல் ஆகும். ்பயிற்சி என்்பது அவரகளின் நடத்்த 
வழிகாடடி விதிகள மற்றும் விதிமு்்றகள ்பற்றிய 
விழிபபுணர்வ தருகி்றது.

்பயிற்சி அளித்தல் என்்பது கற்பித்தல் மற்றும் கற்்றல் 
நடவடிக்ககள மூலம் ்பணியாளரகளுககு ் த்வயா்ன 
அறிவுத்தி்றன், தி்ற்ம மற்றும் ம்னப்பாஙகு 
ஆகிய்வக்ள அளிப்பதன் மூலம் நிறுவ்னத்தின் 
முதன்்ம ்நாககத்தி்்ன அ்டவதாகும்.

எடவின்  பிக  பியுப்ம�ொ  கூற்றுப்�டி,  ‘�யிற்சிககு  ஒரு 
குறிப்பிட்ட  மவரலரய  ப்சய்வதற்கு ஊழியரின்    அறிவு 
மற்றும் திறன்்கரள அதி்கரிப்�து”

மதிஸ் மற்றும் ேொங்சன் கூற்றுப்�டி,  ‘�யிற்சி என்�து 
்கற்றல  �ர்டமுரற,இது  ஊழியருககு  திறன்்கள், 
்கருத்துக்கள்,  மமனொ�ொவங்கள்  மற்றும்  இலககு்கரள 
அர்டய உதவும் அறிவு”.

ம்டல  எஸ்பீன்  கூற்றுப்�டி,  “  வரையறுக்கப்�ட்ட 
ம�ொக்கத்திற்்கொ்க ஊழியர்்கள்  அறிவு  மற்றும்  திறரனக 
்கற்றுக ப்கொள்ளும் ஒழுங்கரமக்கப்�ட்ட ப்சயலமுரற”.

12.01   �யிற்சியின்  ம�ொக்கம்  அலலது 
�யிற்சி அவசியம் 

்பயிற்சியின் ்நாககம் பின்வருமாளு 
விளககப்படுகி்றது,
i. �ணியின் தைத்திரன உயர்த்துகிறது

்பணியில் கவ்னம் கசேலுத்துவதுடன் ்பயிற்சி ஒரு
குறிபபிடட ்பணியாளரின் தி்ற்்ன ்மம்்படுத்துகி்றது.  
இது ்பணியாளரின் ்பணி தரத்தி்்ன அதிகரிகக வ்க 
கசேய்கி்றது.

ii.  �ணியொளரின் வளர்ச்சிரய மமம்�டுத்துதல
்பயிற்சிப க்பற்்ற ஊழியரகள தஙகள ்வ்லயில்

தி்றன் மிககவரகள ஊழியரகளின் கசேயல்தி்றன் 
்மம்்பாடடில் புதிய தி்றன்க்ள ஊககுவிப்பது ்பயிற்சி 
ஆகும்.
iii. வழகப்கொழிவுரய தடுககிறது

சேமீ்பத்திய கதாழில் நுட்பஙகள மற்றும் நுட்பஙக்ளப 
்பற்றிய கூடுதல் அறி்வக கற்றுக ககாளள ்பயிற்சி 
உதவுகி்றது.  ்பணியாளர தற்கால  கதாழில் நுட்பம் மற்றும் 
்்பாககுடன் புதுபபிககப்படுகி்றார. ்பயிற்சியின் முககிய 
்நாககம் ்ப்ைய்னவற்்்ற ்்பாககுதல் ஆகும்.

iv. புதிய �ணியொளர்்களுககு விழிப்பூட்டல;
்பயிற்சியின் மூலம் புதிய ்பணியாளரகள,

்வ்லமு்்ற்ம, நுட்பஙகள, அறிக்ககள, ்பணியில் 
்பயன்்படுத்தப்படும் கருவிகள மற்றும் உ்பகரணஙக்ள 
்பயிற்சி நிறுவ்னத்தின் உதவியுடன் ்வ்ல கசேய்யும் 
கலாச்சோரம் ்்பான்்றவற்்்ற கற்றுக ககாளளலாம்.
v.  மமம்�டுத்தப்�ட்ட �ொது்கொப்பு �்டவடிகர்க்கள்

்வ்லயில் ஈடு்படும்்்பாது ்பணியி்னால் ஏற்்படும்
்பாதிபபுகள மற்றும் ்பாதுகாபபு நடவடிக்க குறித்த 
விழிபபுணரவுவி்்ன மு்்றயா்ன ்பயிற்சியின் மூலம் 
க்பறுகின்்ற்னர. இது ்வ்ல இடத்தில் ்பணி 
்பாதுகாபபி்்ன ்மம்்படுத்த மற்றும் வி்பத்துககள தவிரகக 
உதவுகி்றது.
vi. ஊழியர்்கரள ஊககுவித்தல 

ஒரு ்பணியாளர தன் ்பதவி திடடமிடுதலுககு ஏற்்ப
கதாடர்நது தன் ்மம்்பாடடிற்காக தன் ்பணி ்பா்தயில் 
முன்்்னறி கசேல்ல அவசியமாகி்றது. ் மலும் ்பயிற்சியா்னது 
அவரகளுககு கசேயலூககம் அளிப்ப்தாடு மடடுமல்லாமல் 
நிரவாகத்தின் மீதா்ன அகக்்ற்யயும் மறு 
உணர்வயும் ஊடடுகி்றது.

vii. அதி்க உற்�த்தித்திறன் மற்றும் இலொ�ங்கள்
சி்ற்நத ்பயிற்சியளிககப்படட ஊழியரகளின்்பஙகளிபபு

்மலும் தி்றன்க்ளயும் உத்திக்ளயும் அளித்து 
்வ்லயி்்ன கச்சிதமாகவும், வி்ரவாகவும் 
முடிப்பதற்கு ்பயிற்சி மு்்ற உதவுகி்றது.

viii. ப்சலவு குரறப்பு
்பயிற்சியளிககப்படட ஊழியரகள வளஙக்ள 

தி்ற்மயா்ன மு்்றயில் ்பயன்்படுத்தலாம். வள 
ஆதாரஙக்ள வீணடிகக எ்நத வாய்பபுகளும் இல்்ல.  
எல்லா வசேதிகளும் உக்நத அளவில் ்பயன்்படுத்தப 
்படுகின்்ற்ன.இது கசேலவு கு்்றகக வழி வகுககி்றது.
ix. குரறநத மமற்�ொர்ரவ  

்பயிற்சி அளிககப்படட ஊழியரகள தஙகள ்பணி்ய 
கசேய்வதற்கு ்த்வயா்ன அ்்னத்து கதளிவு நி்லப
க்பற்றியிருப்பதால் கு்்றவா்ன ்மற்்பார்வ 
்்பாதுமா்னது.

x. சிறநத ஒத்திர்சவு
ஊழியரகள புதிய கதாழில்நுட்பஙகள மற்றும் புதிய

மாற்்றஙக்ள கதாடர்பயிற்சியின் மூலம் தஙக்ள 
மாற்றிக ககாளள முடிகி்றது.

12th Commerce Tamil  Unit 4.indd   98 28-03-2019   03:47:22



99

12.02 �யிற்சி திட்ட வடிவத்தின் �டி்கள்
அறிவு, தி்ற்ம, மற்றும் ம்்னா்பாவத்தில் மாற்்றத்்த ஏற்்படுத்தக கூடிய ஒரு திடடமிடப்படட நடவடிக்க்ய 

்பயிற்சியாகும்.ஒவகவாரு ்பயிற்சி திடடமிடுதலும் பின்வரும் முககிய கசேயல்்பாடுக்ள ககாண்ட்ன.
்பயிற்சி யாருககு அளிகக ்வண்டும்?

ப��� யா���
அ��க ேவ���

ப��� �ட வ
வ	� ப
க�
ப��� �ட
வ
வ	�

ப
க�

ப��� ெப�பவ�
யா�?

ப���யாள�
யா�?

ப�����
எ�ன �ைற

பய�ப�	த�ப� ற?

ப��� �ைல��
அள� எ�னவாக

இ��க ேவ���?
ப���	 �ட	ைத
நட	வ எ�ேக?

5.  �யிற்சி  நிரலயின்  அளவு  என்னவொ்க  இருக்க
மவண்டும்?
்பயிற்சியின் அள்வ ்பயிற்சித்தி்ணகளம் வைஙக 

்வண்டும் ்பணியாளரகளுககு க்பாதுவாக 
அறிமுகப்பயிற்சி புதிய ்பணியாளரகளுககு ்வ்லயின் 
்பல்்வறு தன்்மக்ளப ்பற்றிய விழிபபுணர்வ 
அளிககி்றது.இ்ட நி்ல ஊழியாகளுககு தி்றன் 
்மம்்பாடடு ்பயிற்சியும் ்மல்நி்ல ்பணியாளரகளுககு  
கசேயல்்பாடடு கசேயல்தி்றன் ்மம்்படுத்துவதற்கு உயரமடட 
்பயிற்சி அளிககப்படுகி்றது.

6. �யிற்சித் திட்டத்ரத �்டத்துவது எஙம்க?
்பயிற்சிககா்ன காலம் மற்றும் ்பயிற்சிககா்ன வசேதி

மற்றும் காரணிகளின் அடிப்ப்டயில் ்பயிற்சி திடட 
வடிவம் நிரணயம் கசேய்யப்படுகி்றது.
12.03 �யிற்சியின் முரற்கள் 

்பணியாளரகளுககு ்பயிற்சி அளிகக ்பல்்வறு 
மு்்றகள ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்ற்ன.  ்பயிற்சி மு்்றகள 
ஒரு அ்மபபிற்கும், மற்க்றாரு அ்மபபிற்கும் இ்ட்ய 
மாறு்படுகின்்ற்ன.  ஒரு ்பயிற்சி மு்்றயி்்ன 
்தர்நகதடுப்பதற்கு முன்பு ்பல்்வறு காரணஙக்ள 
கருத்தில் ககாளள ்வண்டும்.  அ்வகளாவ்ன, தி்றன் 
்த்வ, தி்ற்மககா்ன ்த்வ, ்பணியாளரகளின் 
கல்வித்தகுதி கசேலவு மற்றும் கி்டககககூடிய காலம் 
்த்வயா்ன ஆழ்்நத அறிவு, ் ்பான்்ற்வ ந்டமு்்றயில் 
நிறுவ்னஙகள கருத்தில் ககாளள ்வண்டும்; பின்வரும் 
்படத்தில் குறிபபிடப்படடுளள இரண்டு வ்கயா்ன ்பயிற்சி 
மு்்றக்ள ்கயாளுகின்்ற்ன.

1. �யிற்சி யொருககு அளிக்க மவண்டும்?
்பயிற்சி அளிககும் து்்ற முதன்முதலில் யாருககு ்பயிற்சி
அளிகக ்வண்டு்மா அப்பணியாளரகள ்தரவு கசேய்து
்பயிற்சி அளிககப்பட ்வண்டும் ்வறு விதமாகக 
கூறி்னால் அது கசேயல்்பாடடு அளவிலா்ன ஊழியரகள 
அல்லது ்மற்்பார்வ அளவிலா்ன ஊழியரகள அல்லது 
நிரவாகிகள நி்லககு ்த்வப்படுகி்றதா என்்ப்த 
அ்டயாளம் காண ்வண்டும்.

2. �யிற்சி ப�று�வர் யொர்?
ஒரு ்வ்லயின் தி்ற்்ன கற்றுகககாளளும் ந்ப்ர 

்பயிறிசி க்பறு்பவர ஆவர. ்பயிற்சி க்பறுவர மனிதவள 
்மன்்மத்து்்ற அல்லது ்மற்்பார்வயாளரின் 
்பரி்நது்்றயின் அடிப்ப்டயிலும் தன் சுய ஆரவத்தின் 
அடிப்ப்டயில் ்பயிற்சிககு ்தரவு கசேய்ய்படுகி்றார.

3. �யிற்சியொளர் யொர்?
்பணியாளருககுத்தி்றன்க்ள ்்பாதித்து ்பணி்ய 

சி்றப்பாக கசேய்ய தயார கசேய்யும் ஒரு ந்பர ்பயிற்றுவிப்பாளர 
ஆவார. ்பயிற்றுவிப்பவர என்்பவர ்பயிற்சியாளர, ஆசிரியர 
வழிகாடடல், ஆ்லாசேகர, ஆ்லாசேகர ்க்யடு, குரு, 
்மலாளர, ்கயாளுநர, ஆசிரியர மற்றும் கல்வியாளர 
்்பான்்்றார.

4.  �யிற்சிககு என்ன முரற �யன்�டுத்தப்�டுகிறது?
்பயிற்சி மு்்றயில் ்பல்்வறு மு்்றகள உளள்ன.

எ்ன்வ நிறுவ்னஙகள தஙகளுககு க்பாருத்தமா்ன 
மு்்ற்ய முடிவு கசேய்ய ்வண்டும். 
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எ்னது கதாழிலாளரகள தான் என்னு்டய மிக 
முககிய கசோத்தாவாரகள. மா்லயில் அவரகள
வீடு திரும்பி்னால் என் நிறுவ்னம் முழு்மயாக 
மதிபபிைப்பதாக அறிகி்்றன்-அகமரிகக (ருளுயு) 
கமன்க்பாருள உற்்பத்தியின் ்மயத்தின் 
முககியமா்ன ்காடீஸவரரகள ஒருவர.

 �ணிவழி �யிற்சி முரற்கள் On the Job Training
்பணிவழி ்பயிற்சி என்்பது ்பணி கசேய்யும் இடத்தி்ல்ய 

்பணியாளரகளுககு அஙகுளள ்மற்்பார்வயாளரால் 
(அ) முன் அனு்பவம் க்பற்்றவரால் ்பணி சோர்நத ்்பாத்்ன 
அளிககப்படுகி்றது.  இத்்ன ்வறுவிதமாகவும் கூ்றலாம்.  
அதாவது ்பணியாளர ்பணி சோர்நத விவரஙக்ள  
்பணிச்சூைல் மூலம் கற்கி்றார.  ‘கசேய்து கற்்றல் மற்றும் 
சேம்்பாதிககும் ்்பாது கற்்றல் என்்ற அடிப்ப்ட 
்காட்பாடடி்்ன ககாண்டது. ்பணிவழி ்பயிற்சி 
ஒபபீடடளவில் குறுகிய காலத்தில் கற்றுக ககாளளககூடிய  
தி்றன்க்ள  இ்றககுமதி கசேய்வதற்கு ஏற்்றது. 
பின்வருவ்ன ்பணிவழி ்பயிற்சி மு்்றகளாகும்.

�யிற்சியளிப்பு (Coaching Method)
்பயிற்சியளிபபு ்பயிற்சி மு்்றயில் ்மலதிகாரிகள (அ) 

வழிகாடடிகள புதிய ்பணியாளரகளுககு ்பணிககுத் 
்த்வயா்ன அறிவு மற்றும் தி்ற்வ வைஙகுகின்்ற்னர.  
இம்மு்்றயில் ்மலதிகாரிகள தான் ஒரு ்பயிற்சியாளர, 
வழிகாடடி கற்பிப்பவர ்்பால கசேயல்்படுகி்றார.  
இம்மு்்றயின் கீழ் ்மலதிகாரிகள புதிய ்பணியாளரகள 
கசேய்யும் தவறுக்ள சுடடி காடடி அவற்்்ற 
க்ளவதற்கா்ன அறிவு்ரக்ளயும் வைஙக்வண்டும்.  

்பணியாளரகள தஙகளுககு ஏற்்படும் சே்ந்தகஙக்ள 
்பணி இடத்தி்ல்ய நிவரத்தி  கசேய்ய இயலும்.

ப���

ப���

க�� 

ஆதர�

ஊ����த� அ��

சா��யமான

(i)  வழி்கொடடுதல  �யிற்சிமுரற  (Mentoring meth-
od)
வழிகாடடுதல் ்பயிற்சி மு்்றயில் ஒரு ்பணியாளர

தஙகளின் அறிவு மற்றும் அனு்பவத்்த ்பகிர்நது 
ககாளளும் கசேயல்மு்்ற ஆகும். இ்நத ்பயிற்சியின் 
முககியத்துவம் ்பயிற்சியின் ம்்னா்பாவத்தின் 
வளரச்சியில் உளளது. இது க்பரும்்பாலும் நிரவாக 
ஊழியரகளுககாக ்பயன்்படுத்தப ்படுகி்றது. வழிகாடடல் 
எப்்பாதும் மூத்த ந்பரகளால்; கசேய்யப்படுகி்றது அது 
ஒன்றுககு ஒன்று கதாடரபு உளளது.  

01
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ப��ைட� ப��� ப�ெவ�� ப���

வ�கா�த
 ப���

ப� 	ழ�� ப���

ப� அ����த
 ப���

ெதா�
 பழ��ந� ப���

�� �ைற ப���

���ைர �ைற

�� கல ைரயாட
 �ைற

ப�ேக�� ந��த
 �ைற

ப��ட�ைத ஒ�த இட��

ப���

க��தர�� �ைற
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(ii)  �ணி சுழற்சி அலலது மவரல சுழற்சி முரற  
Job Rotation Method
இம்மு்்றயில் ்பயிற்சி க்பறும் ஒரு ்பணியாளர ஒ்ர 

்வ்ல்ய கசேய்து ககாண்டிருககாமல் ஒரு குறிபபிடட 
கால இ்டகவளியில் ஒரு ்வ்லயிலிரு்நது மற்க்றாரு 
்வ்லககு மாற்்றப்படுகி்றார.  அதாவது ஒரு 
்வ்லயிலிரு்நது மற்க்றாரு ்வ்லக்கா (அ) ஒரு 
து்்றயிலிரு்நது மற்க்றாரு து்்றக்கா குறிபபிடட 
காலத்;திற்கு பி்றகு மாற்்றப்படு்பவர இத்னால் 
்பணியாளரால் ்பலதரப்படட ்பணி அனு்பவஙக்ள 
அறி்நது ககாளள முடிகி்றது.

The main aim of job rota�on is to 
expose the employee to various 

inter related jobs.

JOB ROTATION

(iii)  �ணி அறிவுறுத்தல நுணுக்கமுரற Job  Instruc-
tion Techniques (JIT) Method

இ்நத மு்்றயில், ஒரு ்பயிற்சியாளராக ்பணிபுரி்பவர 
த்னது ்வ்ல்ய மற்றும் அதன் ்நாககத்்த எவவாறு 
கசேய்வது என்்பது குறித்து ஒரு ஊழியருககு சில 
அறிவுறுத்தல்க்ள அளிககி்றார. 
ஆஙகிலத்தில் உளள ்படத்தி்்ன இ்ணககவும்

(iv)  பதொழில  �ழகு�ர்  �யிற்சிமுரற  Apprenticeship
Training Method

்பயிற்றுவிப்பாளர அல்லது ்பயிற்சியாளர 
்பயிற்றுவிப்பாளராக்வா உயர்நத அல்லது மூத்த
கதாழிலாளியிடமிரு்நது ்வ்ல அறி்வயும், 
தி்ற்ம்யயும் கற்றுக ககாளகி்றார. க்பாதுவாக 
கமககானிகஸ, எகலகடரிசிஸ, ்கத்கதாழில்கள, 
கவல்டரஸ, ஃபிடடர ்்பான்்ற கதாழில்நுட்ப 
்பயிற்சியாளரகளுககு ்பயிற்சிககா்ன ்பயிற்சியளிபபு 
வைஙகப்படுகி்றது.  இ்நத ்பயிற்சி திடடத்தின் இ்நத காலம் 
ஒன்று முதல் ஐ்நது ஆண்டுகள  வ்ரயிலா்னது 
்பயிற்சியின் ்்பாது ்பயிற்சியாளர உதவித்கதா்க 
க்பறுகி்றார.
(v)  குழு ஒதுககீடுமுரற Committee Assignment

ஒரு குறிபபிடட விவகாரத்்த விசோரிப்பதற்கு ஊழியர
ஒருவ்ர நியமிககப்படும் ்்பாது அவரகள மற்்ற 
உறுபபி்னரகளுககும் குழு உறுபபி்னரகளுககும் 
கநருககமாக ்பணியாற்்ற முடியும் அவரகள 
முடிகவடுப்பதில் ஈடு்படுவதன் மூலமும் ்பஙகு க்பறுவதன் 
மூலமும் அதிக அறி்வப க்பறுகி்றாரகள.
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(vi)  ஆய்வின் கீழ் �யிற்சிமுரற 
Understudy/Internship Training Method

்மலாளர அல்லது இயககுநர; ்்பால எண்ணி ஒரு 
்மலதிகாரி தன் கீழ் ்பணியாளருககு ்பயிற்சி அளிககி்றார.  
தி்னசேரி பிரச்சே்்னக்ளக ் கயாளுவதில் ்பங்கற்்பதன் 
மூலம் அனு்பவமும, உற்று்நாககுதல் கசேய்த்லயும்; 
கீழ்்படி்பவரகள கற்றுக ககாளளலாம். முழு 
க்பாறுபபுக்ளயும் கட்மக்ளயும் ஏற்றுக ககாளவதற்கு 
கீழ்நி்ல ்பணியாளரக்ள தயார கசேய்வது, ஆய்வின் 
கீழ் ்பயிற்சிமு்்றயாகும். 

நைட�ைற��
அ�பவ�

ேவைலவா���

க�ற� ெவ�


�ணி  வழியற்ற  �யிற்சி  முரற்கள்  Off  the  Job 
Training

்பணிவழியற்்ற ்பயிற்சி மு்்ற என்்பது 
கதாழிலாளரகளஃ ஊழியரகளிடம் உண்்மயா்ன  
்பணிநி்லயத்திலிரு்நது ்வ்ல ்பாடம் கற்றுக 
ககாளவதற்கா்ன  ்பயிற்சி மு்்றயாகும்.  ்வறு 
வாரத்்தகளில் கசோல்வதா்னால், உஙகளு்டய 
சோதாரண ்வ்லப்பாடுகளிலிரு்நது ்பயிற்சி 
்மற்ககாளளப்படுகி்றது.

்மலும் ்பணிவழியற்்ற ்பயிற்சி என்்பது குறிபபிடட  
்வ்ல இடத்திற்கு அரு்க இருககும் ்பயிற்சி 
்நாககத்திற்காக குறிப்பாக ஒதுககப்படட இடம் இதில் 
கதாழிலாளரகள தி்றன்க்ளக கற்றுக ககாளள 
்வண்டும் மற்றும் ்த்வயா்ன கருவிகள மற்றும் 
உத்திக்ளக ககாண்டு க்ப்ற ்வண்டும். 
இப்பணிவழியற்்ற ்பயிற்சியின் ்பல்்வறு மு்்றகள 
பின்வரும் ்பத்திகளில் விவரிககப்படடுளளது.
(i) விரிவுரை முரறLecture Method

இ்நத மு்்றயின் கீழ் ்பயிற்றுவிப்பாளரகள 
கருத்துககள, ்காட்பாடுகள மற்றும் அறிவு்ரக்ளப 
்பயன்்படுத்துதல் ஆகியவற்்்றப ்பற்றி கல்வி கற்கின்்ற்னர. 
கல்லூரிகள, ்பல்க்லகைகஙகள, ஆ்லாசே்்ன 
்மயஙகள, நிறுவ்னஙகள, உற்்பத்தி நிறுவ்னஙகள, 
சேஙகஙகள முதலியவற்றிலிரு்நது  ்பயிற்சியாளரகள 
்தரவு கசேய்யப ்படுகி்றாரகள.  ்பயிற்சியாளரின் ்்பச்சுத் 
தி்ற்மயாலும் மற்றும் காணல் ்கடடல் 
உ்பகரணஙகளாலும் ்பயிற்சி அளிககின்்ற்னர.

(ii)  குழு ்கலநதுரையொ்டல முரற 
Group Discussion Method

மககள குழு ்பங்கற்க மற்றும் குறிபபிடட க்பாருள 
அல்லது ஒரு த்லப்்ப விவாதிகக இ்நத மு்்றயின் கீழ் 
்பங்கற்்பாளரகள ்பல்்வறு குழுககளாக 
பிரிககப்படுகி்றாரகள.  ஒவகவாரு குழுவிற்கும் ஒரு 
குறிபபிடட பிரச்சே்்ன்ய விவாதிககும்.  ஒவகவாரு 
குழுவும் தஙகள குழுவுடன் ஆைமா்ன விவாதத்திற்கு 
பி்றகு தீர்வ தயார கசேய்ய ்வண்டும்.

உறுபபி்னரகள இறுதியாக குழுத்த்லவர 
்பார்வயாளரகளுககு தீரவு வைஙக ்வண்டும். 
விவாதிககப்படும் மற்்ற குழுககளால் என்்ன 
விவாதிககப்படட்ன.  மாறு்படட ்பார்வ புளளிக்ளக 
்கடட பி்றகு, நடுவர இறுதி தீரவு வைஙகுவார.
(iii)  சூழ்நிரல ஆய்வு முரற Case Study Method 
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ஒரு குறிபபிடட சூழ்நி்லயில் தீரவி்்ன கண்டுபிடிகக 
்பயிற்சி க்பறு்பவரகளின் ஆரவத்தி்்ன தூண்டுகி்றது.  
அவரகளால் தஙகளு்டய கருத்தியல் அறிவி்்னயும், 
கசேய்மு்்ற அறிவி்்னயும், ்பயன்்படுத்தி 
பிரச்சே்்னகளுககு தீரவி்்ன அளிககின்்ற்னர.  
இம்மு்்றயில் பிரச்சே்்னகளுககு ஒ்ர தீரவி்்ன மடடும் 
அளிககாமல் ்பயிற்சி க்பறு்பவரகளின் ்பல்்வறு 
்காணத்தில் மாறு்படடு அ்மயும்.  சுருககமாக 
கசோன்்னால் சூழ்நி்ல ஆய்வுமு்்ற ்பங்கற்்பாளரகளின் 
அறி்வ ்பயன்்படுத்தும் மு்்றயாகும்.
(iv)  �ஙம்கற்று �டித்தல Role Play Method

்பயிற்றுவிப்பாளரகள இ்நத மு்்றயில் ்பதவியின் 
சூழ்நி்ல்ய அல்லது ்பதவியில் நியமிககப்படட 
்பாத்திரத்்த விளககுவார. அவரகள எ்நத ஒத்தி்கயும் 
இல்லாமல் ஒதுககப்படும் ்பாத்திரஙகள கசேயல்்பட 
்வண்டும். முன் தயாரிககப்படட உ்ரயாடல்கள எதுவும் 
இல்்ல.  எ்ன்வ அவரகள எ்நத வ்கயிலும் 
்பங்கற்காமல் ்பஙகு வகிகக ்வண்டும். உதாரணமாக  
வாடிக்கயாளர மற்றும் விற்்ப்்னயாளர, ் மலாண்்ம 
மற்றும் கதாழிற்சேஙக த்லவர, ஃ்்பார்மன் மற்றும் 
கதாழிலாளி ஆகியவற்றின் ்பஙகு ்பயிற்சி அமரவுகளில் 
வி்ளயாடலாம். வி்ளயாடிய ்பஙகளிப்்ப கவனித்த 
பி்றகு நடுவர நியமிககபடடட ்பாத்திரஙகளுககு அவரது 
கருத்துகக்ள அளிககி்றார.
(v)  ்கருத்தைஙகு மொ�ொடடு முரற 
Seminar/Conference Method

இம்மு்்றயில் ்பயிற்சியாளரகளுககு ஒரு குறிபபிடட 
த்லபபி்்ன ்பயிற்றுநரகள ஒதுககீடு கசேய்வார. 
அவவாறு ஒதுககீடு க்பற்்ற த்லபபி்்ன வி்ரவு்ர 
மு்்றயி்லா அல்லது ஒலிஒளிக காடசி உதவிகள 
மூலமாக்வா கதளிவு்படுத்த ்வண்டும். அவவாறு 
சேமரபபிககும் த்லபபின் கருத்தில் ஏற்்படும் 
சே்ந்தகஙக்ள ்பயிற்சி அளிப்பவருககு ்பயிற்சி க்பறு்பவர 
விளகக ்வண்டும். இறுதியாக ்பயிற்சி அளிப்பவரின் 
அனு்பவ அறிவு மற்றும் ்பயிற்சி க்பறு்பவரின் 
விளககத்்தயும் ்சேரத்து கதளிவாக விவரிப்பார.
(vi)  புலம் �யணம் முரற Field Trip Method

வைககமாக ்பணிபுரியும் இடத்்த விடடுவிடடு ்வறு ஒரு 
இடத்திற்கு ்பணியாளரகள குழுவாக ்சேர்நது ்பயணித்து, 
கசேன்்ற இடத்தில் இருககும் கதாழில் வல்லுநரகளிடம் 
விளககம் ்கடடு தஙகளது தி்ற்்ன வளரத்துக 
ககாளவ்த புலப்பயணம் மு்்ற சோர்நத ்பயிற்சி 
எ்னப்படும்.
(vii) �ணியி்டத்ரத ஒத்தஇ்டத்தில �யிற்சி முரற 
Vestibule Training Method 
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்பயிற்சி ்நாககத்திற்காக கசேயற்்கயாக 
உருவாககப்படும் உண்்மயா்ன ்வ்ல சூை்லப 
்்பால ஊழியரகளுககு ்பயிற்சியளிககும் மு்்ற 
கதாழிற்சோ்லககுள ்பயிற்சி மு்்ற எ்னப்படுகி்றது. இ்நத 
வ்கயா்ன ்பயிற்சி அளிப்பதன் மூலமாக 
கதாழிற்சோ்லயில் உளள இய்நதிரஙகளுககு எவவித 
்சேதாரமும் இைபபும் ஏற்்படாமல் தவிரகக முடியும். 
ஓடடு்னரகள;, விமானிகள;, விண்கவளி விஞஞானிகள 
்்பான்்்றாருககு இப்பயிற்சி வைஙகப்படுகி்றது. 
(viii)  மின்னணு ்கற்றல முரற E-learning Method

இ-க�ற�

மின்்னணு கற்்றல் மு்்ற என்்பது ்பாரம்்பரிய ்பயிற்சி 
வகுப்ப்்றயில் அல்லது அலுவலகத்தில் கதாழில்நுட்ப 
கசேயல்மு்்ற்ய ்பயன்்படுத்துவதாகும்.

அலுவலகம் மின்்னணு கற்்றல் கூட க்பரும்்பாலும் 
இ்ணயவழி கற்்றல் அல்லது வ்ல ்பகக 
அடிப்ப்டயிலா்ன ்பயிற்சி்ய குறிககி்றது.

கல்வி வளஙகள அபிவிருத்தி விநி்யாகம் மற்றும் 
விரிவாககத்திற்கா்ன இ்ணய மற்றும் கதாடரபு்டய 
கதாழில்நுட்பஙகளின் ்பயன்்பாடு வ்ல 
அடிப்ப்டயிலா்ன ்பயிற்சியா்னது எஙகும் எ்நத 
்நரத்திலும் இ்ணயத் தளத்தில் கட்நது கசேல்ல முடியும். 

(ix)  ப்சயலவிளக்க  �யிற்சி  முரற  Demonstration 
Training Method

இ்நத மு்்ற ஏதாவது ்வ்ல்ய எப்படி கசேய்வது 
என்்பது ்பற்றிய ஒரு காடசி ஆகும். உதாரணஙக்ள்யா, 
்சோத்்ன்யா ்பயன்்படுத்துவதன் மூலம் கதளிவா்ன 
அல்லது கதளிவுப்படுத்துவதன் மூல்மா அல்லது 
ஆதாரத்தா்லா காண்பித்தல் ஒரு உதாரணமாக 
்பயிற்சியாளர எப்படி ்பயிற்சி கசேய்யலாம் அல்லது எவவாறு 
்வ்ல கசேய்வது என்்ப்தக காடடுகி்றது.
(x)  திட்டமி்டப்�ட்ட அறிவுறுத்தல முரற Programmed 

Instruction Method
இது ஒரு கணினி சோர்நத ்பயிற்சி ஆகும். இதில் 

நி்்னவாற்்றல் ்சேமித்து ்வககப்படுகி்றது. இது 
தி்ற்மயா்ன மற்றும் சி்ற்நத கற்்றல் மு்்ற்ய 
்பங்கற்்பாளரகளுககு வைஙகுகி்றது.  ்பயிற்சியின் அடுத்த 
நி்லககு கசேல்ல ்பங்கற்்பாளரகள சேரியா்ன ்பதி்ல 
ககாடுகக ்வண்டும்.  இ்நத மு்்ற ்பயிற்சியின் ்வகம் 
மற்றும் தி்றன் ஆகியவற்்்ற ்பயிற்றுவிககி்றது.  
ம்ற்நதுவிடடால், ்பயிற்சி ்தால்வியுற்்றால், தகவல்  ம்ற்நது 
விடககூடாது எ்ன எதிர்பாரககப்படுகி்றது. அவரகள 
கற்்றறிரு்நத தகவல்க்ள அவரகள மீண்டும் அசேல் 
தகவல்களுககு திரும்பி கசேல்ல்வண்டும்.  திடடமிடட 
அறிவுறுத்தல்கள அச்சிடப்படட ்படிவமாகும்.  அதாவது 
புத்தகம், அடடவ்ண, ஊடுருவும் காகணாளி, மற்றும் பி்ற 
வடிவஙகள ஆகும்.

்ம்ல கூ்றப்படடுளள ்பயிற்சி மு்்றக்ள தவிர 
்பல்வ்கயா்ன ்மம்்படட மு்்றக்ள உயரநி்ல 
்படிபபில் மாணவரகளுககு கற்பிககப்படும்.
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12.04  �ணிவழி �யிற்சி மற்றும் �ணிவழியற்ற �யிற்சி இர்டமயயொன மவறு�ொடு
இரண்டு வ்கயா்ன ்பயிற்சி மு்்றகளுககு இ்ட்யயா்ன க்பரும்்பான்்மயா்ன ்வறு்பாடுகள பின்வரும் 
அடடவ்ணயில் ககாடுககப்படடுளளது. 

வ. 
எண்.

ஒப்பிடுவதற்்கொன 
அடிப்�ர்ட

�ணியி்டத்திய �யிற்சி அ
�ணியி்டத்திய �யிற்சி

�ணி வழியற்ற அ 
�ணியி்டமற்ற �யிற்சி

1. விளககம் ்பணியாளர உண்்மயா்ன ்வ்ல 
சூைலில் ்வ்ல்ய புரி்நது ககாளகி்றார.

்பணியாளர ்பணிச் சூைலுககு கவளி்ய 
்பயிற்சி்ய க்பறுகி்றார.

2. கசேலவு கசேலவு கு்்றவா்ன மு்்ற கசேலவு அதிகமா்ன மு்்ற அதாவது 
தனிதனிப ்பயிற்சி அ்்றகள தனித்தி்றன் 
க்பற்்றவரகள,வளஙகள மற்றும் காகணாளி 
்்பான்்ற வளஙகள ்த்வப்படுகி்றது.

3. இடம் ்வ்ல இடத்தி்ல்ய ்பயிற்சி 
அளிககப்படுகி்றது

்வ்ல இடத்திற்கு கவளி்ய ்பயிற்சி 
அளிககப்படுகி்றது

4. க்பாருத்தம் உற்்பத்தி கசேய்யும் அ்மபபுகளுககு 
க்பாருத்தமா்ன மு்்ற

உற்்பத்தி அ்மபபுகளுககு க்பாருத்தமற்்ற 
மு்்ற, இது ்மலாண்்ம கசேய்யும 
நிறுவ்னஙகளுககு க்பாருத்தமா்ன மு்்ற

5. அணுகுமு்்ற ந்டமு்்ற அணுகுமு்்ற ்காட்பாடு அணுகுமு்்ற

6. ்காட்பாடு நி்்ற்வற்்றல் மூலம் கற்்றல் அறி்வப க்பறுவதன் மூலம் கற்்றல்

7. கற்்றல் அறி்வப க்பறுவதன் மூலம் கற்்றல் அனு்பவத்தின் மூலம் கற்்றல்

8. கதாடரபு ்பயிற்சி மிகவும், க்பாருத்தமா்னது மற்றும் 
ந்டமு்்றயில் ஒவகவாரு நாளுககும் 
்த்வயா்ன ் த்வக்ள ் கயாளுதல்

ஒ்ர ்நரத்தில் ்பணியாளரகளின் 
குழுககளுடன் மிக எளிதாக கதாடர்்ப 
ஏற்்படுத்த முடியும்.

9. ்பணி ்பாதிபபு எ்நதிரஙகளின் சேத்தம் மூலம் ்பணிவழி 
்பயிற்சியில் ்பணி தி்சே திரும்்பககூடிய 
வாய்பபு அதிகம்

்பணி இடஙகளுககு கவளி்ய ்பயிற்சி 
அளிககப்படுவதால் ்பயிற்சி தி்சே 
திருப்பலுககு வாய்பபில்்ல.

10. மு்்றகள ்பயிற்சி அ்மபபு, ்பணிச்சுைற்சி, ்பணி 
அறிவுறுத்தல், கதாழிற் ்பயிற்சி குழுச் 
கசேயல்கள ்பணி அறிவுறுத்தல், நுணுககம், 
ஆய்வுகள கீழ் ்பயிற்சி முதலிய்ன

விரிவு்ரமு்்ற, குழு கல்நது்ரயாடல் 
மு்்ற,சூழ்நி்ல ஆய்வுமு்்ற, கருத்தரஙகு 
மு்்ற, ்பஙகு 

12.05  �யிற்சியின் �ன்ரம்கள் Benefits 
of Training

12.05.1 நிறுமதிற்ககு கிர்டககும் �ன்ரம்கள்
i)  இது ஊழியரகளின் தி்ற்ம்ய அதிகரிககி்றது மற்றும் 

உற்்பத்தி தி்றன் மற்றும் இலா்பத்்த ்மம்்படுத்துகி்றது.
ii)  இது மூலபக்பாருள ்சேதத்தி்்னயும் மற்றும் கசேயலற்்ற 

்நரத்தி்்னயும் கு்்றககி்றது.
iii)  இது சேமீ்பத்திய ்்பாககுகளுககு ஊழியரக்ள மாற்்ற 

உதவுகி்றது.
iv) இது ்மற்்பார்வககா்ன ்நரத்்த கு்்றககி்றது.
v)  ்பயிற்சிமு்்ற ்பணியிடத்தில் வி்பத்துககளின் 

எண்ணிக்க மற்றும் அதன் வி்ளவா்ன இைபபீடடு 

கதா்க ஆகியவற்்்ற இது கு்்றககி்றது.
vi) ்பயிற்சி ்பணியாளரகளின் சுைற்சி்யக கு்்றககி்றது.
vii)  சி்ற்நத ்பயிற்சியின் மூலம் கதாழிற்சேஙக மற்றும் 

்மலாண்்ம உ்ற்வ ்மம்்படுத்த முடியும். 

12.05.2  ஊழியர்்களுககு கிர்டககும் �ன்ரம்கள் 
i)  ்பணியாளரகளின் தனித்தி்றன் மற்றும் அறிவுத்தி்ற்்ன 

்மம்்படுத்துகி்றது.
ii)  குறுகிய காலத்தில் அவரகள ்பணியுயரவு மற்றும் ்பண 

்மம்்பாடடிற்கு உதவுகி்றது.
iii) கதாழிலாளர உற்்பத்தித் தி்ற்்ன அதிகரிககி்றது.
iv)  ்தாழிலாளரின் ம்னத்திண்்ம்யஃஒழுஙகுணரவு 

த்்ன ்மம்்படுத்துகி்றது
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v)  அதிக ஊதியம் மற்றும் கவகுமதிகளுககு 
வழி்காலுகி்றது

vi)  ்பயிற்சி ்பணியாளரகளி்ட்ய ்பணி ்பற்றிய நல்ல 
ம்னப்பாஙகி்்னயும், நம்்பகத் தன்்ம்யயும் 
ஏற்்படுத்துகி்றது.

vii)  ஆ்பத்தா்ன ்பணிகளில் ்பணியாளரகளுககு 
்பாதுகாப்பா்ன ந்டமு்்றக்ள உற்று்நாகக வ்க 
கசேய்கி்றது.

12.05.3  வொடிகர்கயொளருககு  கிர்டககும் 
�ன்ரம்கள்

i)  வாடிக்கயாளரகள சி்ற்நத தரமா்ன 
க்பாருளகளஃ்சே்வயி்்ன க்ப்றமுடிகி்றது

ii)  வாடிக்கயாளரகள புது்மயா்ன அல்லது மதிபபு 
கூடடப்படட அல்லது சி்றபபியல்பு்டய க்பாருளக்ள 
க்பறுகின்்ற்னர.

்கரல ச்ப்சொற்்கள்
கதாழிற்சோ்லககுள ்பயிற்சி,வழிகாடடுதல் ்பயிற்சி, 
்பணி அறிவுறுத்தல், புலப்பயணம், கசேயல்மு்்ற, 
மின்்னணு கற்்றல் ்பணியிடமற்்ற ்பயிற்சி, 
்பணியிடத்தில் ்பயிற்சி

 சூழ்நிரல ஆய்வு

்ேமலதா என்்பவர அரவி்நத் ஆ்ட தயாரிபபு 
நிறுவ்னத்தின் ்மலாண்்ம இயககு்னராக 
இருககி்றார. அவளு்டய நிறுவ்னம் ஆ்ட தயாரித்தல் 
மற்றும் விற்்ப்்னயில் இ்நதிய சே்ந்தயிலும், 
அயல்நாடடு சே்ந்தயிலும் சி்ற்நத இடத்்த தகக 
்வத்திருககி்றது. ்ேமலதா அவளு்டய 
நிறுவ்னத்திற்கு புதிய எ்நதிரத்தி்்ன வாஙகுவதற்கு 
திடடமிடுகி்றார, ஆ்கயால் அவள முதலாவதாக 
நிறுவ்னத்தின் கதாழிலாளரகளுககு புதிய எ்நதிரம் 
்பற்றிய ்பயிற்சியி்்ன அளிகக விரும்புகி்றார.
(i)  எ்நத வ்கயா்ன ்பயிற்சி திடடத்தி்்ன 

கதாழிலாளரகளுககு அளிகக ்வண்டி இருககி்றது. 
மற்றும்

(ii)  ்பயிற்சி திடடத்தி்னால் என்்ன நன்்மகள 
கதாழிலாளரகள க்ப்ற இயலும

�மது சிநதரனககு

்ேமலதா என்்பவர அரவி்நத் ஆ்ட தயாரிபபு 
நிறுவ்னத்தின் ்மலாண்்ம இயககு்னராக 
இருககி்றார. அவளு்டய நிறுவ்னம் ஆ்ட 
தயாரித்தல் மற்றும் விற்்ப்்னயில் இ்நதிய 
சே்ந்தயிலும், அயல்நாடடு சே்ந்தயிலும் சி்ற்நத 
இடத்்த தகக ்வத்திருககி்றது. ்ேமலதா 
அவளு்டய நிறுவ்னத்திற்கு புதிய எ்நதிரத்தி்்ன 
வாஙகுவதற்கு திடடமிடுகி்றார, ஆ்கயால் அவள 
முதலாவதாக நிறுவ்னத்தின் கதாழிலாளரகளுககு 
புதிய எ்நதிரம் ்பற்றிய ்பயிற்சியி்்ன அளிகக 
விரும்புகி்றார.
(i)  எ்நத வ்கயா்ன ்பயிற்சி திடடத்தி்்ன 

கதாழிலாளரகளுககு அளிகக ்வண்டி 
இருககி்றது. மற்றும்

(ii)  ்பயிற்சி திடடத்தி்னால் என்்ன நன்்மகள 
கதாழிலாளரகள க்ப்ற இயலும்.

பிரதா்ன ம்நதிரம் ககௌஷல் விகாஸ 
்யாஜ்னா இ்நதிய அரசோஙகத்தால் ஒரு 
தனிப்படட முன்முயற்சியாகும். இது 24 
லடசேம் இ்நதிய இ்ளஞரகளுககு 

அரத்தமுளள கதாழில்நுட்பம், தி்ற்ம 
அடிப்ப்டயிலா்ன ்பயிற்சியளிப்்ப வைஙகுகி்றது.  
இத்திடடத்தின் கீழ் ்பயிற்சியும், மதிபபீடும் கசேய்யப்படடு 
கவற்றிகரமாக பூரத்தி கசேய்;்பவரகளுககு நிதியுதவி 
மற்றும் அரசோஙக சோன்றிதழ் வைஙகப்படுகி்றது.  இது 
எதிரகாலத்திற்கா்ன ஒரு நல்ல ்வ்ல வாய்பபிற்கு 
உதவும் வ்கயில் இருககி்றது. ஐஊயு இன்்்பாகடக 
பி்ர்வட லிமிகடட பின்வரும் ்பல்்வறு து்்றகளில் 
தி்றன் சோர்நத அடிப்ப்டப ்பயிற்சிக்ள அளிககி்றது.
1) விவசோயம்
2) ஆ்டகள மற்றும் அலஙகாரப க்பாருளகள
3) ்தால் க்பாருளகள
4) ஊடகஙகள மற்றும் க்பாழுது்்பாககு
5) ்கவி்்னப க்பாருளகள
6) கதா்லகதாடரபு மற்றும் பி்ற.
“கவற்றிககு 80 சேதவிகித ம்்னா்பாவமும்
20 சேதவிகித தி்றனும் ்த்வ”

 àƒèÀ‚°
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 �யிற்சி

I. ்சரியொன விர்டரயத் மதர்நபதடு:
1. ்பணிவழி ்பயிற்சி எஙகு அளிககப்படுகி்றது?

(அ) வகுப்ப்்றயில்
(ஆ) கதாழிற்சோ்லககு கவளி்ய 
(இ)்வ்லயில்லா நாடகளில்
(ஈ) வி்ளயாடடு ்மதா்னத்தில்

2. கதாழிற்சோ்லககுள ்பயிற்சி எஙகு வைஙகப்படுகி்றது?
(அ) ்வ்லயிடத்தில் (ஆ) அ்்றயில்
(இ) ்பயிற்சி தி்ணககளத்தில் (ஈ) குழுவி்னால்

3.  பின்வருவ்னவற்றில் எ்வ சி்ற்நத ்வ்ல 
கசேயல்தி்ற்ள உறுதிப்படுத்துவதற்காக 
்பணியாளரகளின் தி்றன் நி்லக்ள 
்மம்்படுத்துகி்றது?
(அ). ்பயிற்சி (ஆ). ்தர்நகதடுபபு 
(இ). ஆட்சேரபபு (ஈ). கசேயல்தி்றன் மதிபபீடு

4.  ்பயிற்சி க்பறு்பவர உயர அதிகாரி அல்லது மூத்த 
கதாழிலாளரகளுககு மிகவும் கநருககமா்னவராக 
இருககும் மு்்ற
(அ) கதாழிற்சோ்லககுள ்பயிற்சி மு்்ற
(ஆ)புதுபபிககும் ்பயிற்சி 
(இ) ்பஙகு நாடகம்
(ஈ) கதாழிற் ்பயிற்சி மு்்ற

5.  ------- ஊழியரகளின் தி்ற்ம கு்்ற்பாடுக்ளத் 
தடுகக உதவுகி்றது.
(அ) ்பயிற்சி (ஆ) ்வ்ல ்பகுப்பாய்வு \
(இ) ்தரவு (ஈ)  ஆட்சேரபபு

6.  ்பயிற்சி மு்்றக்ள ------- ்பயிற்சி எ்ன  
வ்கப்படுத்தலாம்.
(அ) ்வ்ல சுைற்சி மற்றும் ்வ்ல கசேறிவூடடல் 
(ஆ) ்பணிவழி மற்றும் ்பணிவழியற்்ற ்பயிற்சி 
(இ) ்வ்ல ்பகுப்பாய்வு மற்றும் ்வ்ல வடிவ்மபபு 
(ஈ) உடல் மற்றும் ம்னம்

7.  ------- ஒரு குறிபபிடட ்வ்ல்ய கசேய்ய ஒரு 
ஊழியர தி்ற்்ன ்மம்்படுத்த உதவுகி்றது.
(அ) வாசிபபுகள (ஆ) குழு
(இ) ்வ்லவாய்பபு (ஈ) ்பயிற்சி

8.  குறிபபிடட த்லபபில் விரிவா்ன க்ல்நது்ரயாடல் 
-------
(அ) ஆய்வின் கீழ்்பயிற்சி (ஆ)  ்பயிற்சியளிபபு
(இ) மாநாடுகள (ஈ) ஆ்லாசே்்ன

விர்ட்கள் :
1. அ   2. இ   3. அ   4. ஈ   5. அ   6. ஆ   7. ஆ   8. இ

II. குறு வினொக்கள்:
1. ்பயிற்சி மு்்ற என்்றால் என்்ன?
2. வழிகாடடுதல் ்பயிற்சி மு்்ற என்்றால் என்்ன?
3. ்பங்கற்று நடித்தல்  என்்றால் என்்ன?
4. மின்்னணு கற்்றல் மு்்ற ்பற்றி கூறுக.
III. சிறு வினொக்கள்:
1. கதாழிற்சோ்லககுள ்பயிற்சி என்்றால் என்்ன?
2. ்பணிவழி ்பயிற்சி ்பற்றி நீ அறிவது யாது?
3. ்பயிற்சி திடடத்தில் ்பல்்வறு ்படிக்ள எழுதுக
4. ்பயிற்சி அளிப்பவர மற்றும் ்பயிற்சி க்பறு்பவர ்பற்றி 

சிறு குறிபபு எழுதுக
IV. ப�ரு வினொக்கள்:
1. ்பயிற்சியின் வ்ரவிலககணம், ்பயிற்சியின் ்பல்்வறு 

மு்்றக்ள விவாதிகக?
2. ்பணிவழி ்பயிற்சிககும், ்பணிவழியற்்ற ்பயிற்சி 

மு்்றககும்  உளள ்வறு்பாடுகள யா்வ?
3. ்பயிற்சியின் நன்்மக்ள விளககுக ?
குறிப்பு நூல்கள்

1.  J. R. Hinrichs, “Personal Training". Hand 
Book of Industrial / Organizational 
Psychology,  Rand \McNally, Chicago, 1976, 
P.856.

2.  Randall S. Schwerr, et. 91. effective 
personal Management Third Edition, West 
publishing, New York, 1989 P.389

3.   B.R. Virmani and Premila Seth, Evaluating 
management.  Training and Development,  
Vision Books, New Delhi 1985, P.170

4.  K. Aswathappa ‘HRM’ Text and Cases, 
Mcgraw Hill Education (India) Private 
Limited New  Delhi. 2013 p.278 & 288

5.  Dr. Sundar and Dr. J. Srinivasan, Elements of 
OrganisationalBehaviour 2015, Vijai Nicole 
Imprints Private Limited , Chennai
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அத்தியாயம சுருககம

13.01  சந்தை என்்பதைன் ப்பாருள் மறறும 
ை்ரவி்லககணம 

13.02 சந்தையின் ததை்ைகள் Need for Market
13.03. சந்தையின் ை்ககள் Classification of Market
13.04.  சந்தையிடு்கயாளர் ப்பாருள் மறறும 

ை்ரஇ்லககணம Marketer
13.05.  எநபதைநதை ப்பாருட்க்ளச் சந்தையிை்லாம What 

can be Marketed?

13.06  சந்தையிடு்கயாளரின் ்பஙகு Role of a 
Marketer

13.07.  சந்தையிடு்கயாளரின் ்பணிகள் Functions of 
Marketer

13.01  சந்தை என்்பதைன் ப்பாருள் 
மறறும ை்ரவி்லககணம 

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)
ெநரதயின் வரையிலக்கணம் �றறி �ல்மவறு 

அறிஞர்்கள் �லவாறு விவரித்துள்ைனர் அவறறுள் சில 
முககியோனவறர்ற கீழ்்காணலாம்.

• ர�ல் என்�வரின் கூறறுப்�டி ”ெநரத என்�து 
வாஙகுமவார் ேறறும் விறம�ார் ஒருவருகப்காருவர் 
இரணநது ம�ாடடியிடும் இ்டம் அல்லது �குதிரய 
குறிப்�தாகும்”.

• கிைார்க ேறறும் கிைார்க ஆகிமயாரின் ்கருத்தின் 
�டி ”ெநரத” என்�து ஒரு ரேயப்�குதி ஆகும். இதில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட ப�ாருளுக்கான உரிரேரய ோறறி 
வைஙகுவதறகு வழிவகுககும் ெகதியா்க இயஙகுகின்்றது.

கறைல் தநாககஙகள்
இநதை அத்தியாயத்்தைக கறைபின், மாணைர்களால்
 ■ ெ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.

ஒரு பெயரலச் பெயயத் பதா்டஙகு�வன் அரதச் பெயயும் 
முர்றயாவது, அச்பெயரல இதறகு முன்பு பெயதிருப்�வனின் 
்கருத்ரத அறிநது ப்காள்வமதயாகும்.

பெயவிரன பெயவான் பெயல்முர்ற அவவிரன
உள்ைறிவான் உள்ைம் ப்காைல்.

-கு்றள் 677
ப்பாருள் :

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

சந்தை மறறும சந்தையிடு்கயாளர்13
அத்தியாயம

சந்தையிடு்கயின் அடிப்ப்ை கூறுகள்அ்லகு
5
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மேற்கண்ட வரைவிலக்கணங்கரை கீழ் ்கண்டவாறு 
ப�ாருள் ப்காள்ைலாம் 

i.  வாஙகுவதறகும் ேறறும் விற�தறகும் ஏற்ற ஒர் 
இ்டம்

ii.  �ரிோற்றத்திற்கா்க வாஙகுமவார் ேறறும் விறம�ார் 
ஒன்றிரணகின்்றனர்.

iii.  �ண்டங்களின் �ரிோற்றம் நர்டப�றும் ஒரு 
அரேப்பு.

iv.  ேனித மதரவ்கரை பூர்த்தி பெயவதறகு 
ப�ாருட்கள் வாஙகுவது ேறறும் விற�ரன 
மேறப்காள்வதற்கான ஒரு பெயல்.

v.  ப�ாருட்களின் வர்த்த்க மதரவ்களின் 
பெயல்�ாடடுக்கான ஒரு �குதி.

13.02  சந்தையின் ததை்ைகள் Need for 
Market

i.  �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை �ரிோற்றம் 
பெயய வழிவகுககி்றது.

ii.  விரலக ப்காள்ர்க மூலம் மதரவ ேறறும் 
அளிப்ர� ெரிபெயகி்றது.

iii.  ெமுதாயத்தின் வாழ்கர்க தைத்ரத உயர்த்த 
வழிவர்க பெயகி்றது.

iv.  வாழ்கர்கயின் புதிய முர்றரய அறிமு்கப்�டுத்துகி்றது.
v.  ப�ாருள் மேம்�ாடு மூலம் ெநரத �குப்ர� 

மேம்�டுத்துகி்றது.

13.03.  சந்தையின் ை்ககள் 
Classification of Market

�ல்மவறு அணுகுமுர்றயின் அடிப்�ர்டயில் 
ெநரதரய �குதி்கள், ப�ாருட்களின் இயல்பு ேறறும் 
ப�ாருைாதாை �ார்ரவ, �ரிோற்றம், ஒழுஙகுமுர்ற, ்காலம், 
அைவு ேறறும் முககியத்துவம் ம�ான்்றவறறின் 
அடிப்�ர்டயில் கீழ்்காணும் வரை�்டத்தில் உள்ைவாறு 
வர்கப்�டுத்தலாம்.

I.  புவியியல் அடிப்ப்ையில் On the Basis of 
Geographical Area

a.  குடும்ப சந்தை Family Market
ஒரு குடும்�த்தில் அல்லது குடும்�த்தின் பநருஙகிய 

உறுப்பினர்்களிர்டமய �ண்டங்கரைமயா அல்லது 
�ணி்கரைமயா �ரிோறிகப்காள்ைப்�டும் வர்கயில் 
உள்ை ெநரதரய குடும்� ெநரத என அரைக்கப்�டுகி்றது

b.  உள்ளுர் சந்தை Local Market
உள்ளுரிமலமய வாஙகுமவாரும், விறம�ாரும் 

�ஙம்கறகும் வர்கயில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ாருட்களுக்கா்க 

ச�ைத�� வைகக�

ப�� /���ய�
அ��பைட��

ெபா��க��
அ��பைட��

���ப�

உ���

ேத�ய�

உலகள�

ப டக�

உ�ப�� ெபா��

உ�வா�க�

�ய உேலாக�
ச�ைத

�லதன�
ச�ைத

பண�
ச�ைத

அ��ய� ெசலவா�
ச�ைத

ப�� ச�ைத

ெபா�ளாதார
அ��பைட��

�ைறயான
ச�ைத

�ைறய�ற
ச�ைத

நடவ��ைக��
அ��பைட��

கள� ச�ைத

எ��கால�
ச�ைத

ஒ�கா��
அ��பைட��

ஒ���ைற�
ச�ைத

ஒ���ைறய�ற
ச�ைத

ெதா�� அள��
அ��பைட��

ெமா�த ��பைன�
ச�ைத

கால���
அ��பைட��

�க� ���ய
ச�ைத

���ய ச�ைத

� ட கால�
ச�ைத

��லைற ��பைன�
ச�ைத

���ய��வ���
அ��பைட��

�த�ைம� ச�ைத

இர டா� �ைல�
ச�ைத

இ�� �ைல� ச�ைத
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உள்ை ஒரு ெநரதரய உள்ளுர் ெநரத என்று 
அரைக்கப்�டுகி்றது. இத்தர்கய ெநரத ஒரு கிராமமாகதைா 
அல்்லது நகரமாகதைா இருகக்லாம. இத்தர்கய 
ெநரதயில் எளிதில் அழு்கககூடிய ப�ாருட்கைாகிய �ால், 
�ைங்கள், மீன், ்காய ேறறும் ்கனி்கள் ம�ான்்றரவ 
அ்டஙகும் இத்தர்கய ப�ாருட்களுக்கான மதரவ மி்க 
குறுகிய ஒன்்றாகும்.

பூ ெநரத

ஆடடுச் ெநரத

்கால்நர்ட ெநரத

குதிரைச் ெநரத
(c) ததைசிய சந்தை National Market

இத்தர்கய ெநரதயில் �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கள் 
ஒரு நாடடின் �ல்மவறு மூரல முடுககு்களிலும்  
கிர்டக்கப்ப�றும் வர்கயில் அரேயப் ப�ற்ற ெநரதரய 
மதசிய ெநரத எனலாம். மேலும் இன்ர்றய 
்கால்கட்டத்தில் இத்தர்கய ெநரத்கள் ம�ாககுவைத்து 
வெதி ேறறும் துரித த்கவல் பதா்டர்பு மூலம் இநதியாவில் 
மேலும் விரிவு�டுத்தி அரனத்து ப�ாருட்கள் கிர்டக்கவும் 
வழிவர்க பெயகி்றது.
(d).  ்பன்்ாட்டு சந்தை அல்்லது உ்லகளாவிய சந்தை 

International  / World Market
�ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை �ன்னாடடு அைவில் 

ெநரதயிடுர்க பெயவதரன �ன்னாடடு ெநரத அல்லது 
உல்கைாவிய ெநரத என அரைக்கப்�டுகி்றது. 
வாஙகுமவார் ேறறும் விறம�ார் இைணடு அல்லது 
இைணடுககு மேற�ட்ட நாடு்களுககிர்டமய 
ெநரதயிடுர்கயில் ஈடு�டுவர்.
II.  ்பணைகஙகளின்/ ப்பாருட்களின் அடிப்ப்ையில் 

On the Basis of Commodities / Goods
a. ்பணைக சந்தை Commodity Market

இத்தர்கய ெநரதயில் உற�த்தி ப�ாருட்கள் அல்லது 
நு்கர்வு ப�ாருட்கள் ம�ான்்றரவ வாஙகுதல் ேறறும் 
விற�ரன ந்டவடிகர்க்கள் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. 
இத்தர்கய ெநரத கீழ்்கண்டவாறு �குக்கப்�டுகி்றது.
1.  உற்பத்திப்பாருள் மாறறு சந்தை Produce Exchange 

Market
இத்தர்கய ெநரதயானது ஒரு குறிப்பிட்ட வைர்ச்சி 

அர்டநத பதாழில் ரேயத்திமலா அல்லது ந்கைத்திமலா 
மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ாருள் ேடடுமே 
இஙகு ெநரதயிடுர்க பெயயப்�டுகி்றது. வாஙகுமவார் 
ேறறும் விறம�ார் இர்டமய ஒரு குறிப்பிட்ட ்கடடுப்�ாடு்கள் 
வகுத்துகப்காள்ைப்�டுகி்றது (எ.்கா) ்காபூரில் உள்ை 
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ம்காதுரே ோறறு ெநரத ேறறும் மும்ர�யில் உள்ை 
�ருத்தி ோறறு ெநரத.
2.  தையாரிபபு ப்பாருள் மாறறு சந்தை Manufactured goods 

markets
பதாழிறொரல ொர்நத உற�த்தி ப�ாருட்கள் 

இவவர்க ெநரதயில் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. எ.்கா. 
மதால், இயநதிை ொதன ப�ாருட்கள்

்கான்பூரில் உள்ை மதால்ொர்நத ப�ாருட்கள் உற�த்தி 
ேறறும் மும்ர�யில் உள்ை சிறு அைவிலான ப�ாருட்கள் 
ோறறு ெநரத இதறகு உதாைணோ்க கூ்றலாம்.
3.  தூய உத்லாகச் (ப்பான்) சந்தை Buillion Market

இத்தர்கய ெநரதயானது தங்கம் ேறறும் பவள்ளி 
ம�ான்்ற ப�ாருட்கள் வாஙகுதல் ேறறுே விற�ரன 
பெயவரத குறிககி்றது. மும்ர�, ப்கால்ப்காத்தா, ்கான்பூர் 
ேறறும் பி்ற இ்டங்களில் பெயல்�டும் ெநரதரய இதறகு 
உதாைணோ்க பொல்லப்�டுகி்றது.
b). மூ்லதை் சந்தை Capital market

இன்ர்றய ்கால சூழ்நிரலயில் ஒவபவாரு 
நிரலயிலும் நிதியின் மதரவ அதி்கரித்து வருகி்றது. 
இத்தர்கய மதரவரய மூலதன ெநரத அவவப்ம�ாது 
நிவர்த்தி பெயகி்றது. இத்தர்கய மூலதன ெநரத மூன்று 
வர்கப்�டும் அரவ பின்வருோறு
(i) ்பண சந்தை Money Market

இத்தர்கய ெநரதயில் குறுகிய ்காலப் �த்திைங்கள் 
�ரிோற்றப்�டுகி்றது. மேலும் இவவர்க ெநரதயின் மூலம் 
வியா�ாை நிறுவா்க வஙகி்கள், நிதி நிறுவனங்களுககு 
மதரவயான குறுகிய �ணத்மதரவ்கள் பூர்த்தி 
பெயயப்�டுகி்றது.
(ii)  அநநிய பச்லைாணி சந்தை Foreign Exchange Market

இது ஒரு ெர்வமதெ ெநரதயாகும், இநத வர்க 
ெநரத்கள் அநநிய நாடடு நாணயங்கரை வாங்கல் 
ேறறும் விற்றல் ந்டவடிகர்கரய மேறப்காள்கி்றது 
இவவர்க ெநரதயானது ஏறறுேதியாைர் ேறறும் 
இ்றககுேதியாைர்்கள் தங்கைது நாணயங்கரை 
பவளிநாடடு நாணயங்கைா்க ோறறிக ப்காள்வதறகும் 
வழிவர்க பெயகி்றது.
(iii) ்பஙகு சந்தை Stock Market

இநத வர்க ெநரதயில், �ஙகு்கள் ேறறும் ்க்டன் 
�த்திைங்கள் ம�ான்்றவறர்ற வாங்கல் ேறறும் விற்றல் 
ந்டவடிகர்க்கள் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. மேலும் 
இச்ெநரதரய �ாது்காப்பு ெநரத எனவும் 
அரைக்கப்�டுகி்றது. இவவர்க ெநரதககு உதாைணம் 
மும்ர� �ஙகு ெநரத, ப்கால்்கத்தா �ஙகு ெநரத ேறறும் 
பென்ரன �ஙகு ெநரத ம�ான்்றரவயாகும்.

III.  ப்பாருளாதைாரத்தின் அடிப்ப்ையில் On the Basis 
of Economics

(அ) மு்ையா் (பசம்மயா்) சந்தை
இவவர்க ெநரதயில் ஒமை இயல்�ான 

தன்ரேப்காண்ட �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை ஒமை 
விதோன விரலயின் அடிப்�ர்டயில் ர்கயாைப்�டுகி்றது. 
இநத ெநரத கீழ்்காணும் நி�நதரன்கரை 
ப்காணடுள்ைது.

i.  அதி்க எணணிகர்க உள்ை வாஙகுமவார் ேறறும் 
விறம�ாரை ப்காணடுள்ைது.

ii.  ப�ாருட்களின் விரல ெநரத முழுவதும் ஒமை 
சீைா்க இருத்தல்.

iii.  வாஙகுமவார் ேறறும் விறம�ார் ெநரதரய �றறி 
பதளிவா்க அறிநதிருத்தல்.

iv.  ப�ாருட்கள் தஙகு தர்டயின்றி ஒரு இ்டத்திலிருநது 
ேறப்றாரு இ்டத்திறகு பெல்வதறகு வழிவர்க 
பெயகி்றது.

(ஆ)  மு்ையறை அல்்லது பசம்மயறை சந்தை Imperfect 
Market

இவவர்க ெநரத �ல்வர்க ப�ாருட்கள் ேறறும் 
�ல்மவறு விரல்கரை ப்காணடுள்ைது. ஒமை தன்ரே 
ேறறும் விரலப்காண்ட ப�ாருட்கள் இச்ெநரதயில் 
மேறப்காள்ைப்�்ட ோட்டாது. கீழ்்கண்ட பெயல்�ாடு்களின் 
அடிப்�ர்டயில் இத்தர்கய ெநரத பெயல்�டுகி்றது. 
அவறர்ற ்காணலாம்.

i. ப�ாருட்கள் ஒத்த தன்ரே இன்ரே
ii. விரலயில் ஏற்ற தாழ்வு
iii. த்கவல் பதா்டர்பில் குர்ற�ாடு
iv.  ஒரு இ்டத்திலிருநது ேறப்றாரு இ்டத்திறகு 

ப�ாருட்கரை ப்காணடு பெல்வதில் உள்ை 
தர்ட்கள்.

IV.  நைைடிக்ககளின் அடிப்ப்ையில் On the Basis 
of Transaction

i. களச்சந்தை Spot Market
ப�ாருளுக்கான விற�ரன ந்டவடிகர்க முடிவர்டநத 

அமத மநைத்தில் அப்ப�ாருள் விநிமயா்கம் பெயவது 
ேடடுேன்றி உ்டன் உரிரே ோற்றமும் பெயயப்�டுகி்றது.
ii. எதிர்கா்ல சந்தை Future Market

இத்தர்கய ெநரதயில் ப�ாருட்கள் விநிமயா்கம் 
பெயத பி்றகு அதற்கான பதார்க எதிர்வரும் ்காலங்களில் 
வைஙகுவதா்க ஒப்�நதம் மேறப்காணடு அதன் 
அடிப்�ர்டயில் நர்டப�றும் ெநரதரய எதிர்்கால ெநரத 
எனலாம்.
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V.  ஒழுஙகுமு்ை அடிப்ப்ையில் On the basis of 
Regulation

(i) ஒழுஙகுமு்ை சந்தை Regulated Market
அைசின் ெட்டம் ேறறும் விதி்களுககு உட�டடு ெநரத 

ந்டவடிகர்க்கள் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. மேலும் இதன் 
பெயல்�ாடு்கள் அரனத்தும் ெட்டமுர்றப்�டி 
்கடடுப்�டுத்தப்�டுகி்றது. உதாைணோ்க மும்ர�, 
ப்கால்ப்காத்தா ேறறும் பென்ரன �ஙகு ெநரத்கள்.
ii.  ஒழுஙகுமு்ையறை சந்தை Unregulated Market

இவவர்க ெநரதயானது அைசின் ெட்ட விதி்கைால் 
்கடடுப்�டுத்துவது அல்ல. ெநரதயின் பெயல்�ாடு்கள் 
ப�ாருட்களின் மதரவ ேறறும் அளிப்பின் அடிப்�ர்டயில் 
நி்கழ்கி்றது. மேலும் இது ஒரு ்கடடு�ா்டற்ற ெநரதயாகும். 
இத்தர்கய ெநரதயில் விரலயின் அைவு ்கடடுப்�ா்டற்றது. 
மேலும் ப�ாருட்களின் மதரவ ேறறும் அளிப்ம� 
விரலரய நிர்ணயம் பெயகி்றது.
VI.  கா்லத்தின் அடிப்ப்ையில் On the Basis of Time
i.  மிக குறுகிய கா்ல சந்தை Very short period Market

இவவர்க ெநரதயில் மி்க குறுகிய ்காலத்தில் 
�யன்�டுத்த தக்க ப�ாருட்கள் ேடடுமே ர்கயாைப்�டுகி்றது. 
அதாவது அழு்கககூடிய தன்ரே உர்டய ப�ாருட்கைான, 

�ராம� ச�ைத நகர� ச�ைத

��லைற �யாபார� ச�ைத

உ�
	 ச�ைத

ெமா�த �யாபார� ச�ைத

�ால், முடர்ட, ்காய ேறறும் ்கனி்கள் ம�ான்்றரவ்கள். 
இத்தர்கய ெநரதயானது கிைாேபுைங்களில் இன்்றைவும் 
நர்டப�றுகி்றது. மேலும் மதரவயின் அடிப்�ர்டயில் 
விரல நிர்ணயம் பெயயப்�டுகி்றது.
ii. குறுகிய கா்ல சந்தை Short Period Market

இத்தர்கய ெநரதயில் ஒரு சில ப�ாருட்கள் 
இச்ெநரதயில் மதரவரய ெோளிப்�தறகு அளிப்பின் 
அைவு ெரிபெயயப்�டுகி்றது. மதரவ அளிப்ர� வி்ட 
அதி்கோனது. மேலும் இவவர்க ெநரதயானது 
வாைத்திறகு ஒரு முர்றமயா அல்லது ோதத்திறகு ஒரு 
முர்றமயா பெயல்�டும்.
iii. நீணைகா்ல சந்தை  Long Period Market

நீடித்து உரைக்க கூடிய ப�ாருட்கரை 
ர்கயாைத்தக்க வர்கயில் உள்ை ெநரதரய இது 
குறிககி்றது. இத்தர்கய ெநரதயில் நீண்ட ்காலத்திறகு 
�யன்�டுத்த ஏதுவா்க உள்ை நு்கர்வு ப�ாருட்கள் ேறறும் 
மெரவ்கள் ேடடும் ெநரதயிடுர்க பெயயப்�டுகி்றது.
iv.  பதைாழில் அளவின் அடிப்ப்ையில் On the basis of 

volume of Business
(i) பமாத்தை விற்ப்் சந்தை Whole sale market

இவவர்க ெநரதயில் உற�த்தியாைரி்டமிருநது 
மநைடியா்க ப�ாருட்கரை போத்தோ்க ப்காள்முதல் பெயது 
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3. எவர் ஒருவர் �ண்டங்கள் ேறறுே �ணி்களுக்கா்க 
�ணத்ரத ோறறு ேதிப்�ா்க உருவாககுகின்்றாமைா 
அவமை ெநரதயிடுர்கயாைர் எனவும் அரைக்கப்�டுகி்றார்.
சந்தையிடு்கயாளரின் ை்ரஇ்லககணம

பதைாழில் அகராதியின் கூறறுப்படி ”யார் ஒருவர் ஒரு 
குறிப்பிட்ட நு்கர்மவாருக்கான �ண்டங்கள் ேறறும் 
�ணி்களின் மதரவ்கரை அறிநது பூர்த்தி பெயவமதாடு 
ேடடுேல்லாேல் நிறுவனங்கள் ொர்�ா்க �ண்டங்கள் 
ேறறும் �ணி்கரை ெநரதயிடுர்க பெயகி்றாமைா அவமை 
ெநரதயிடுர்கயாைர் ”ஆவார்”.

- Business Dictionary 

13.05.  எநபதைநதை ப்பாருட்க்ளச் 
சந்தையிை்லாம What can be 
Marketed?

நு்கர்மவார் ேறறும் பதாழிலுக்கான �ண்டங்கள் 
ேறறும் �ணி்கரை உருவாககி அவறர்ற மேம்�டுத்தி 
ப்காணடு மெர்ககும் பெயல் ்கடுரேயான ஒன்்றாகும் 
மேலும் ெநரதயிடுர்க �த்து வர்கயான தரலப்பு்களில் 
ர்கயாைப்�டுகி்றது. அதாவது �ண்டங்கள், �ணி்கள், 
அனு�வங்கள், நி்கழ்வு்கள், ந�ர்்கள், இ்டம், ்க்டரே்கள் 
அரேப்பும் த்கவல் பதா்டர்பு்கள் ேறறும் ்கருத்துக்கள் 
ம�ான்்றரவ்கள் இதில் அ்டஙகும் அவறர்ற 
கீழ்்கண்டவாறு ்காணலாம்.
i. ்பணைஙகள்/ப்பாருட்கள் Goods

அரனத்து நாடு்கைாலும் உற�த்தி பெயது 
ெநரதயிடுர்க பெயய தக்க வர்கயில் �யன்�டுத்தும் 
ப�ாருட்கள் இதில் அ்டஙகும் எ.்கா. குளிர்ொதனப் 
ப�ாருட்கள், பதாரல்காடசி ொதனங்கள் ேறறும் இயநதிை 
ொதனங்கள் ம�ான்்றரவயாகும்.
ii. ்பணிகள்/தச்ைகள் Services

இன்ர்றய ப�ாருைாதாை முன்மனற்றத்தின் 
அடிப்�ர்டயில் மெரவ பெயல்்களும் ந்டவடிகர்க்களும் 
ெநரதயிடுர்க பெயயப்�டுகி்றது. குறிப்�ா்க விோன �ணி, 
உணவு விடுதி்கள், வா்டர்க ்கார் நிறுவனங்கள், 
முடிதிருத்து�வர்்கள், அைகு்கரல நிபுணர்்கள் 
ம�ான்்றரவ இதில் அ்டஙகும். மேலும் பதாழில் 
�ண�ட்டவர்்கைான ்கணக்கர், வஙகியர், வைக்கறிஞர்்கள், 
ப�ாறியாைர்்கள், ம�ைாசிரியர்்கள் ேறறும் ேருத்துவர்்கள் 
ம�ான்்றவர்்கைாவார்்கள்.
iii. அனுை்பஙகள் Experiences

�ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை �றறி முன் அனு�வம் 
ப�ற்ற குழு மூலம் ஒரு நிறுேம் தனகப்கன ஒரு தனி 
இ்டத்ரத உருவாககி அதன் அடிப்�ர்டயில் ெநரதயிடுர்க 
பெயவது. உதாைணோ்க வர்த்த்கப் ப�ாருட்காடசி பென்று 
வருதல் ேறறும் எவபைஸ்டு ேரல ஏறுதல் ம�ான்்றரவ்கள் 
இதில் அ்டஙகும்.

சில்லர்ற விற�ரனயாைரி்டம் போத்தோ்க விற�ரன 
பெயவமத போத்த விற�ரன ெநரத எனப்�டும். இத்தர்கய 
ெநரதயில் �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை மநைடியா்க 
நு்கர்மவாருககு விற�ரன பெயயப்�டுவது அல்ல.
(ii) சில்்ல்ை விற்ப்் சந்தை Retail Market

போத்த விற�ரனயாைரி்டமிருநது போத்தோ்க 
ப�ாருட்கரை ப்காள்முதல் பெயது அவறர்ற நு்கர்மவார், 
ேறறும் வாடிகர்கயாைர்்களுககு மநைடியா்க சிறு சிறு 
அைவில் மதரவககு ஏற� விற�ரன பெயயப்�டுகி்றது.
VIII.  முககியத்துத்தின் அடிப்ப்ையில் On the Basis of 

Importance
i. முதைன்்ம சந்தை (Primary Market)

மவைாண விரை ப�ாருட்கள் ேடடுமே இத்தர்கய 
ெநரதயில் வாஙகுவது ேறறும் விற�ரன ந்டவடிகர்க 
மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. மேலும் மவைாண 
விரைப�ாருட்கள் போத்த விற�ரனயாைர் ேறறும் 
நு்கர்மவார்்களுககு மநைடியா்க விற�ரன 
பெயயப்�டுகி்றது. இநதவர்க ெநரத்கள் ப�ரும்�ாலும் 
கிைாேபுைங்களில் ேடடுமே நர்டப�றுகி்றது.
ii. இரணைாம நி்்ல சந்தை Secondary Market

இவவர்க ெநரதயில் முறறுப்ப�்றாத தயாரிப்பு 
ப�ாருட்கள் ேடடுமே ெநரதயிடுர்க பெயயப்�டுகி்றது. 
முடிவுற்ற ப�ாருட்கள் வாஙகுவது ேறறும் விற�ரன 
பெயவது அல்ல. மேலும் இவவர்க ெநரதயில் ேற்ற 
ெநரத்களிலிருநது ப�ாருட்கள் வநது மெருவமதாடு 
ேடடுேன்றி ப�ாருட்களின் �ரிோற்றம் ப�ாதுவா்க போத்த 
விற�ரனயாைர் ேறறும் சில்லர்ற விற�ரனயாைர் 
ேத்தியில் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது.
iii. இறுதிநி்்லச் சந்தை Terminal Market

இத்தர்கய ெநரதயில் முடிவுற்ற ப�ாருட்கள் ேடடுமே 
ெநரதயிடுர்க பெயயப்�டுகி்றது. மேலும் நு்கர்மவாரின் 
இறுதிநிரல �யன்�ாடடின் மதரவககு ேடடுமே 
மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது.

13.04.  சந்தையிடு்கயாளர் ப்பாருள் 
மறறும ை்ரஇ்லககணம Marketer

சந்தையிடு்கயாளர் ப்பாருள் 
1. �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை யார் ஒருவர் 

குறிப்�ா்க விற�ரனக்கான ந்டவடிகர்க்கரை 
மேறப்காள்கின்்றாமைா அவமை ெநரதயிடுர்கயாைர் என 
அரைக்கப்�டுகி்றார்.

2. யார் ஒருவர் தன்ரன ெநரதயிடுர்க �ணியில் 
முழுரேயா்க ஈடு�டுத்திக ப்காள்கின்்றாமைா அவமை 
ெநரதயிடுர்கயாைர் எனவும் அரைக்கப்�டுகி்றார்.

12th Commerce Tamil  Unit 5.indd   113 28-03-2019   03:15:59



114

iv. நிகழ்வுகள் Events
்காலம் ேறறும் மநைத்ரத அடிப்�ர்டயா்கக ப்காணடு 

இவவர்க ெநரத மேம்�டுத்தப்�டுகி்றது. அதாவது 
ப�ாருட்காடசி, ்கரலநி்கழ்ச்சி்கள், ஆசிய அைவிலான 
விரையாடடு ம�ாடடி்கள் ேறறும் உல்க அைவிலான 
விரையாடடு ம�ாடடி்கள் ம�ான்்றரவ இதில் அ்டஙகும்.
v. ந்பர்கள் Persons

இன்ர்றய பதாழிலில் பிை�லங்கள் மூலம் �ண்டங்கள் 
ேறறும் �ணி்கரை ெநரதயிடுர்க பெயவது ஒரு 
வாடிகர்கயா்க உள்ைது. அதாவது சினிோ 
நடெத்திைங்கள், விரையாடடு வீைர்்கள், 
இரெக்கரலஞர்்கள், ேறறும் பு்கழ்ப�ற்ற ந�ர்்கைால் ஒரு 
நிறுவனத்தின் வாணி�ககுறி்களின் ஒப்புதல் அளித்து 
அதன் மூலம் விற�ரன பெயயப்�டுகி்றது.
vi. இைம Place

புதிய குடியிருப்பு்கள், நிறுேத்தின் தரலரேய்கம், 
பதாழிறொரல, ப�ாழுதும�ாககு அம்ெங்கள், சுறறுலா 
வெதி, வணி்க வாயப்பு்கள், ேறறும் ப�ாருைாதாை 
மேம்�ாடடிற்கான சி்றப்பு அம்ெங்கள் �றறி எடுத்துரைத்து 
அதன் அடிப்�ர்டயில் �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கள் 
குறித்து வாங்க தூணடுவது இத்தர்கய 
ெநரதயிடுர்கயில் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது.
vii. உை்மகள் Properties

்கணணுககு புலப்�்டாத உரிரே ோற்றத்ரத இதன் 
அடிப்�ர்டயில் மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது. அதாவது நிலம், 
ேரன ேறறும் ்கடடி்டம் அல்லது நிதி ொர்நத 
உ்டரே்கைாகிய �ஙகு ேறறும் �த்திைங்கள் ம�ான்்றரவ 
அதன் அடிப்ர்டயில் வாஙகி, விற�ரன பெயயப்�டுகி்றது.

vii. அ்மபபு Organisation
ஒரு அரேப்பு ப�ாது ேக்கள் ேத்தியில் தனகப்கன 

நிைநதைோன ஒரு இ்டத்ரத தக்கரவத்துக 
ப்காள்வதற்கா்க சில பெயல்�ாடு்கரை மேறப்காணடு 
அதன் மூலம் தனது ப�ாருட்கரை ெநரதயிடுர்க 
பெயகி்றது. �ல்்கரலக்கை்கம் உருவாககுவது, 
அருங்காடசிய்கம் ஏற�டுத்துவது மேலும் லா� 
மநாக்கமின்றி ெநரதயில் ேக்கள் ேத்தியில் தனகப்கன 
நறப�யரை உருவாககி ப்காள்வதன்  மூலம் ெநரதயில் 
ம�ாடடிரய ெோளிக்க வழிவர்க பெயயப்�டுகி்றது.
ix. தைகைல் Information

இன்று த்கவலும் ெநரதப்�டுத்தககூடிய மி்க ேதிப்பு 
வாயநத ஒரு ப�ாருைா்க ்கருதப்�டுகின்்றது. மேலும் �ள்ளி 
ேறறும் ்கல்லூரி்கள் ம�ான்்றரவ தங்கள் நிறுவனம் 
குறித்து ோணவர்்கள் ேறறும் ப�றம்றார்்களுககு 
த்கவல்்கள் தயாரித்து அவவப்ம�ாது பதரிவிககி்றது. 
உதாைணோ்க ்கரலக்கைஞ்சியம், இதழ்்கள் ேறறும் 
பெயதித்தாள் மூலம் த்கவல்்கரை அளித்து வருகின்்றன.
x. கருத்துககள் Ideas

ஒவபவாரு ெநரதயும் தனகப்கன ஒரு ்கருத்துக்கரை 
உள்ை்டககியுள்ைது “ “ெமுதாய மநாககுர்டய 
ெநரதயிடுர்கயாைர்்கள் எப்ம�ாதும் ்கருத்துக்கள் 
மேம்�டுத்துவதில் முரனப்பு்டன் இருநது வருகின்்றனர்.

13.06  சந்தையிடு்கயாளரின் ்பஙகு 
Role of a Marketer

சந்தையிடு்கயாளர் பின்ைரும நான்கு விதைமா் ்பஙகுக்ள தமறபகாள்கிைார் அ்ைகள் பின் ைருமாறு
i. தூணடு்பைர் Instigator
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13.07.  சந்தையிடு்கயாளரின் ்பணிகள் 
Functions of Marketer

ெநரதயிடுர்கயாைர் கீழ்்கண்ட �ல்மவறு �ணி்கரை 
மேறப்காள்கி்றார் அரவ்கள் பின்வருோறு.

i.  ெநரத �றறிய த்கவல்்கரை மெ்கரித்து அதரன 
ஆைாயதல்

ii. ெநரத திட்டமிடுதல் 
iii.  ப�ாருட்கரை வடிவரேத்தல் ேறறும் 

மேம்�டுத்துதல்.
iv.  ப�ாருட்கரை வர்கப்�டுத்துதல் ேறறும் 

தைப்�டுத்தல்.
v. ்கடடுோனம் பெயதல் ேறறும் ப�யரி்டல்
vi. வர்த்த்க குறியீடு பெயதல்.
vii.  வாடிகர்கயாைர் மெரவ பதா்டர்�ான ஆதைவு 

அளித்தல்.
viii. ப�ாருளுக்கான விரல நிர்ணயம் பெயதல்.
ix. விற�ரன அைவிரன மேம்�டுத்துதல்
x. வைங்கல் வழியிரன ஏற�டுத்துதல் 
xi. ம�ாககுவைத்து ந்டவடிகர்க்கரை ர்கயாளுதல்
xii. ப�ாருட்கரை மெமித்தல் ேறறும்
�ண்ட்க்காப்பு பெயதல் ம�ான்்ற அரனத்து 

ெநரதயின் மேம்�ாடு ்கருதி அவவப்ம�ாது 
ெநரதயிடுர்கயின் வாயப்பு்கள் ேறறும் ெநரதயில் 
ஏற�டும் ோற்றங்கரை உன்னிப்�ா்க கூர்நது ்கவனித்து 
அதறகு ஏற்றவாறு ெநரதயிடு்கலரவயில் ோற்றத்ரத 
ஏற�டுத்தி ஒரு புதிய ம்காணத்ரத ெநரதயிடுர்கயாைர் 
ஏற�டுத்துகி்றார்.
ii. புது்மபுகுத்துநர் Innovator

ெநரதயிடுர்கயாைர் தனது �ண்டங்கள் ேறறும் 
�ணி்கரை ெநரதயில் தனகப்கன ஒரு இ்டத்ரத 
ஏற�டுத்துவதறகு நர்டமுரயில் இருநது வரும் 
ப�ாருட்களின் இயல்ர� அதி்கரித்தல் ேதிப்ர� கூடடுதல். 
விரலயில் ோற்றத்ரத ஏற�டுத்துதல், ப�ாருள்ப்காணடு 
மெர்ககும் முர்ற, பதாழில் முர்றயில் ோற்றம் ேறறும் 
உற�த்தி முர்றயில் ோற்றம் ம�ான்்றவறர்ற பெயது 
வருகி்றார்.
iii. ஒருஙகி்ணப்பாளர் Integrator

�ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கள் �றறி நு்கர்மவார் 
ேறறும் வாழ்கர்கயாைரின் ேத்தியல் ்கருத்துக்கரை 
ப�றறும் அதன் அடிப்�ர்டயில் அரேப்பின் 
ஒருஙகிரணப்பு �ணியிரன மேறப்காள்கி்றார்.
(iv) பசயல்்பாட்ைாளர் Implementer

அரேப்பின் �ல்மவறு �ணி்களின் உதவிமயாடு 
ப�ாருட்கரை ெநரதயிடுர்க பெயவதற்கான 
வாயப்பு்கரை ஏற�டுத்தும் ோற்றங்கரை 
உருவாககுகி்றார்.
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�ணி்கரையும் ெநரதயிடுர்கயாைர் பெயது வருகின்்றார்.

இ��� ைவ�த� ப�டக �ைலய�

இ��� ைவ�த� ப�டக �ைலய�

எதிர்கா்ல கறைலுககு

i.  ப�ாருட்கள் அடிப்�ர்டயில் இயஙகும் ஏமதனும் 
இைணடு வர்க ெநரத்கரை குறிப்பிடு.

ii.  ்க ா ல த் தி ன்  அ டி ப் � ர ்ட யி ல்  ப ெ ய ல் � டு ம் 
ஏ ம த னு ம்  இ ை ண டு  வ ர ்க  ெ ந ர த ்க ர ை 
குறிப்பிடு

நமது சிநதை்்ககு

கூடடு்றவு ெநரத, உைவர் ெநரத

 i.  தமிழ்நாடடில் ஆத்தூர் என்னும் 
ஊரில் உள்ை ஆடடு ெநரத.

ii. தமிழ்நாடடில் ஓசூரில் உள்ை அன்்றா்ட பூ 
ெநரத �றறி.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

க்்லபசாறகள்
திருப்தி்கைம், �யன்�ாடு, புதுரே ்கணடுபிடிப்பு, 

நிரலயான, வினிமயா்கம், �தப்�டுத்துதல், 
எதிர்�ாைக்கப்�ட்டது, மதரவ, உர்றவி்டல்.

 ்பயிறசி

I. சரியா் வி்ை்யத் ததைர்நபதைடு:
1.  �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை �ணத்தின் 

அடிப்�ர்டயில் ோற்றம் பெய�வர் எவவாறு 
அரைக்கப்�டுகி்றார்.

அ) விற�ரனயாைர் ஆ) ெநரதயிடுர்கயாைர்
இ) வாடிகர்கயாைர் ஈ) மேலாைர்

2.  ெநரதயிடுர்கயில் ெநரதயிடுர்கயாைர் முதலில் 
பதரிநது ப்காள்ை விரும்புவது.
அ) வாடிகர்கயாைரின் தகுதி
ஆ) ப�ாருளின் தைம்
இ) வாடிகர்கயாைரின் பின்புலம்
ஈ) வாடிகர்கயாைரின் மதரவ்கள்

3.  உ்டனடி ெநரத எதன் அடிப்�ர்டயில் 
வர்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது.
அ) ப�ாருட்கள் ஆ)�ரிவர்த்தரன
இ) ஒழுஙகுமுர்ற ஈ) ்காலம்

4.  கீழ்்கண்டவறறுள் எது �ஙகு்கள் ேறறும் �த்திைங்கரை 
வாஙகி, விறகும் ந்டவடிகர்கரய மேறப்காள்கி்றது.
அ) �ஙகு ெநரத ஆ) தயாரிப்பு ப�ாருள் ெநரத
இ) உள்ளுர் ெநரத ஈ) குடும்� ெநரத

5.  �ஙகு �ரிவர்த்தரன ெநரத மேலும் இவவாறு 
அரைக்கப்�டுகி்றது.
அ) ்கைச்ெநரத ஆ) உள்ளுர் ெநரத
இ) �ாது்காப்பு ெநரத  ஈ) மதசிய ெநரத

வி்ைகள்
1 b 2 d 3 b 4 a 5 c
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II. குறு வி்ாககள்
1.  ெநரத என்்றால் என்ன?
2. ப�ாருட்கள் ெநரத என்�தன் ப�ாருள் யாது?
3. ஒழுஙகுமுர்ற ெநரத என்்றால் என்ன?
4. போத்தவிற�ரன ெநரதககும் ேறறும் சில்லர்ற 

விற�ரன ெநரதககும் இர்டமய உள்ை நான்கு 
மவறு�ாடு்கரை குறிப்பிடு்க.

5.  ெநரதயின் வைர்ச்சிககு ஏன் வாடிகர்கயாைரின்
உதவி மதரவப்�டுகி்றது?

II. சிறு வி்ாககள்:
1.   ெநரதயில் என்பனன்ன ப�ாருட்கரை ெநரதயி்ட

முடியும் என்�ரத பதரிவிக்கவும்.
2.  ெநரதயிடுர்கயாைரின் �ங்களிப்பு எரவமயனும்

ஐநதிரண குறிப்பிடு்க.
3.  ெநரதயிடுர்கயாைர் ஓர் புதுரே ்கணடுபிடிப்�ாைைா?

நீர் அரத ஏறறுகப்காள்வீைா?

4.  ெநரதககு வடிகர்கயாைர்்கள் ஆதைவு ஏன்
மதரவப்�டுகி்றது?

5.  ்காலத்தின் அடிப்�ர்டயில் ெநரதயிரன எப்�டி
வர்கப்�டுத்துவாய?

6. ெநரதயீட்டாைரின் �ணி்கரை �டடியலிடு்க.

III. ப்பரு வி்ாககள்:
1.  ெநரத்கள் எவவாறு  வர்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது?

விவரி.
2.  ப�ாருைாதாை அடிப்�ர்டயில் ெநரத்கள் எவவாறு

வர்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது?
3.  இன்ர்றய நவீன உலகில் ெநரதரய

மேம்�டுத்துவதறகு உேது �ங்களிப்பு யாது?
விைககு்க.

குறிபபு நூல்கள்

1. Pillai, R.S.N., and Bagavathi, Modern 
Marketing, S. Chand & Company Lt., New 
Delhi,  2010.

2. Pillip Kotler, Principles of Marketing, 
Prentice Hall of Indian (P) Ltd., New Delhi, 
2002.
K Sundar Elements of Marketing Vijai 
nicole
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அத்தியாயம சுருககம

14.01  சந்தையிடு்க அறிமுகம (Marketing)
14.02.  சந்தையிடு்கயில் ்பரிணாம ைளர்ச்சி – 

Evolution of Marketing
14.03. சந்தையியல் கருத்து (Marketing Concept )
14.04.  சந்தையிடு்கயின் தநாககஙகள் (Objective 

of Marketing)
14.05.  சந்தையிடு்கயின் முககியத்துைம 

(Importance of Marketing)
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

சந்தையிடு்க மறறும
சந்தையிடு்கயின் க்ல்ை14

அத்தியாயம

சந்தையிடு்கயின் அடிப்ப்ை கூறுகள்அ்லகு
5

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.

ப�ாருள் ்கருவி்காலம் விரனயி்டபனாடு ஐநதும்
இருள்தீை எணணிச் பெயல். 

கு்றள் 675 
ப்பாருள் :

கறைல் தநாககஙகள்

இநதை அத்தியாயத்்தைக கறைபின், மாணைர்களால்
■ 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
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14.01  சந்தையிடு்க அறிமுகம Marketing
ெநரதயிடுர்க ஒரு பதாழில் ொர்நத �ணியாகும். 

ேனித மதரவ ேறறும் விருப்�ங்கரை பூர்த்தி பெயயும் 
அரனத்து ந்டவடிகர்க்கரை உள்ை்டககும் ஓர் 
பெயலாகும். �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை 
உற�த்தியாைரி்டமிருநது இறுதி �யன்�ாடடு நு்கர்மவார் 
வரை ப்காணடு மெர்ககும் ந்டவடிகர்க்களுககு 
வெதிரய ஏற�டுத்தும் ஒர் ந்டவடிகர்க 
ெநரதயிடுர்கயாகும். விற�ரன என்�து ப�ாருட்கரை 
விரலயின் அடிப்�ர்டயில் வாஙகுமவாரி்டம் வைஙகுவது 
ஆகும். மேலும் விற�ரனரய ்காடடிலும் ெநரதயிடுர்க 
மேலானது.

ெநரதயிடுர்க பெயலானது புைடசிரய ்காடடிலும் 
�ரிணாே வைர்ச்சிககு மேலான ஒன்்றாகும். 
ெநரதயிடுர்க என்�தறகு ஒரு வார்த்ரதயில் 
விர்டயளிக்க இயலாது. சுருக்கோ்க கீழ்்கண்டவாறு 
பதரிநதுப்காள்ைலாம். “ெநரதயிடுர்க என்�து 
ெநரதயிடுர்கயாைர் என்ன பெயகின்்றாமைா 
அதுமவயாகும்” இதன் ப�ாருள் குறித்து 
அறிநதுப்காள்வதில் சில குர்ற�ாடு்கள் உள்ைன. அவைது 
ெநரதயிடுர்க �ரிணாேோனது இேயேரல ம�ான்று 
�ைரேயான ஒன்்றாகும். மேலும் இது ஒரு மி்க 
�ைரேவாயநத பதாழிலா்கவும் இருநது வருகின்்றது.

ெநரதயிடுர்க உன்ரேயிமலமய ஒரு 
�ணர்டய்கால ்கரலயாகும். ெநரத என்�தறகு 
�ல்மவறு அறிஞர்்கள் �லவாறு இலக்கணம் தநதுள்ைனர். 
�ாைம்�ரிய இலக்கணப்�டி ப�ாருட்கள் எஙகு 
மதரவப்�டுகி்றமதா அஙகு அவறர்ற ஏற�டுத்தி 
தருவமதயாகும். இநத ்கருத்து பிற்காலத்தில் ேருவி 
ேனிதர்்களின் மதரவரய பூர்த்தி பெயவதற்கான ோறறு 
என ோறியுள்ைது. �ல்மவறு அறிஞர்்கள் அவர்்களின் 
எணணப்�டி ெரியான இலக்கணத்ரத வகுக்க 
முயன்றுள்ைனர். அவறறுள் சில மி்க �ைநத ஒன்்றா்கவும், 
ேற்றவர்்களின் இலக்கணம் மி்க குறுகியதா்கவும் இருநது 
வநதுள்ைது. சிலைது �ைரேயான ்கருத்தின்�டி 
ப�ாருட்கரை முதலில் உற�த்தி பெயது பின்பு 
வாடிகர்கயாைர்்கரை அர்டயாைம் ்காணல், மேலும் 
ேற்றவர்்களின் நவீன �ார்ரவயில் முதலில் 
வாடிகர்கயாைர்்களின் மதரவ ேறறும் ேன நிர்றவு 
ஆகியவறர்ற அர்டயாைம் ்கணடு அதன் பி்றகு 
�ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கள் உற�த்தி பெயவது 
பதா்டர்�ா்க திட்டமி்டலின் அவசியத்ரத வலியுறுத்தியது. 
எநத ஒரு ப�ாருளுககும் அதறப்கன உரிய மதாற்றம், 
வைர்ச்சி, ேறறும் மேம்�ாடு இருநத ம�ாதிலும் 
ெநரதயிடுர்கயின் �ரிணாேம் �றறி சுருக்கோ்க கீமை 
்காணலாம்.

14.02  சந்தையிடு்கயில் ்பரிணாம 
ைளர்ச்சி - Evolution of Marketing

சந்தையிடு்கயின் ்பரிணாம ைளர்ச்சியின் 
நி்்லகள் – Stages of Marketing Evolution 
1. ்பணைமாறறு மு்ை - Barter Systems

�ண்டங்களுககு இரணயா்க �ண்டங்கரை
ேடடுமே ோறறிக ப்காண்டார்்கள், மவறு எநத வித 
ோறறுக்களும், இதில் மேறம்காள்ைப்�்டவில்ரல 
குறிப்�ா்க, �ணம்.
2. உற்பத்தி சார்நது Production Orientation

நு்கர்மவாரின் விருப்�ங்களுககு ோ்றா்க லா�
மநாக்கத்மதாடு அதி்க அைவில் உற�த்திககு ேடடுமே 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�ட்டது. மேலும் 
வாடிகர்கயாைர்்களுககு சிறிய அைவிலான 
முககியத்துவமே இக்காலக்கட்டத்தில் வைங்கப்�ட்டது.
3. விற்ப்் சார்நது Sales Orientation

இன்ர்றய ப�ாருைாதாை நிரல வாழ்கர்கயின்
ோற்றத்திறகு ஒரு முன் உதாைணோ்க தி்கழ்கி்றது. 
விற�ரனமய ஒரு முறம�ாககு ்காைணியா்க 
்கருதப்�டுகி்றது. மேலும் நு்கர்மவாரின் மதரவரய
திருப்தி�டுத்தும் வர்கயில் எநத ஒரு முயறசியும் 
மேறப்காள்ைப்�்டவில்ரல. 
4. சந்தையிடு்க சார்நது Marketing Orientation

வ ா டி க ர ்க ய ா ை ர் ்க ளி ன்  மு க கி ய த் து வ ம்
உணைப்�ட்டது ஆனால் உற�த்தி பெயயப்�ட்ட 
ப�ாருட்கரை விறறு தீர்ப்�தில் ேடடுமே. அதி்க ம�ாடடி 
இருநது வநதுள்ைது. மேலும், தனியாள் விற�ரன ேறறும் 
அதி்க அைவிரன விற�ரன மேம்�ாடு, ம�ான்்றவறர்ற 
விற�ரன ஊககி்கைா்க �யன்�டுத்தப்�ட்டது.
5. நுகர்தைார் சார்நதை Consumer Orientation

இநத நிரலயில் ேடடுமே மேம்�டுத்த�ட்ட ப�ாருட்கள்
ெநரதககு ப்காணடு வைப்�ட்டது மேலும் அரவ்கள் 
நு்கர்மவாருககு ேனநிர்றவு ஏற�டுத்தும் வர்கயில் 
சுரவ, விருப்�ங்கள் ேறறும் எதிர்�ார்ப்பு்கள் 
ம�ான்்றரவ்களுககு முககியத்துவம் அளிக்கப்�ட்டது.
6. தம்லாண்ம சார்நதை Management Orientation

ெநரதயிடுர்க ஒரு மேலாணரே �ணியிரன
மேறப்காள்கி்றது அதாவது இன்ர்றய நு்கர்மவாரின் 
�ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்களுக்கான மதரவரய பூர்த்தி 
பெயயும் வர்கயில் திட்டமி்டல், ப�ாருள் மேம்�ாடு பெயதல் 
ேறறும் வினிமயா்கம் பெயதல் ம�ான்்றவறர்ற 
ஒ ரு ங கி ர ண க கு ம்  ந ்ட வ டி க ர ்க ்க ர ை 
மேறப்காள்கின்்றன. 
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i.  நவீன ெநரதயிடுர்க ப்காள்ர்கயானது அறிவு 
தி்றத்ரத �யன்�டுத்த உதவுகி்றது.

ii.  ெநரதயிடுர்க துர்றயில் மேம்�ாடர்ட 
ஏற�டுத்துகி்றது.

iii.  ப்காள்ர்க வழி்காட்டல் மேம்�ாடு ேறறும் நல்லபதாரு 
�யனுள்ை முடிவிரன பெயல்�டுத்துகி்றது.

iv.  ெநரதயிடுர்க பதா்டர்புள்ை பிைச்சிரன்களுககு 
நல்ல தீர்வு ்காண வழிவர்க பெயகி்றது.

v.  ெநரதயிடுர்க பதா்டர்�ான பிைச்சிரன குறித்து 
மேலும் த்கவல்்கரை ்கணடு உணருகி்றது.

vi.  தறம�ாது நர்டமுர்றயில் உள்ை ெநரதயிடுர்க 
�ணி்களில் குர்ற�ாடு்கள் ஏமதனும் இருப்பின் 
அவறர்ற ேறு ஆயவு பெயகி்றது.

vii.  முன்மனற்ற பெயல் குறித்து ெரியான நடிவடிகர்க 
மேறப்காள்கி்றது.

14.06.  சந்தையிடு்கயின் 
முககியத்துைம Importance of 
Marketing

ெநரதயிடுர்க கீழ்்கண்டவாறு ெமுதாயத்திறகும், 
தனி அரேப்பிறகும் முககியத்துவம் வாயநததா்க உள்ைது

(a) சமுதைாயத்திறகு To the society
i.  ெநரதயிடுர்கயானது உற�த்தியாைர் ேறறும் 

நு்கர்மவாரை இரணககும் ஒரு பதா்டர் ெங்கலியா்க 
பெயல்�டுகி்றது.

ii.  ெநரதயிடுர்க ேக்களின் வாழ்கர்க தைத்ரத 
உயர்த்த உதவிபுரிகி்றது.

14.04  சந்தையிடு்கயின் 
ை்ரயி்லககணம Definition of 
Marketing

”சந்தையிடு்க என்்பது மககள் மறறும அைர்களின் 
நைைடிக்கக்ள உள்ளைககி ்பணைஙகள் மறறும 
்பணிக்ள உற்பத்தியாளரிைமிருநது நுகர்தைாருககு 
பகாணடு தசர்ப்ப்தைதய சந்தையிடு்க ஆகும என்கிைார்.

 –அமெரிக்கா சந்தையிடு்் ்ழ்ம் 
”இன்்ைய ஆறைல் மிகக ைாடிக்கயாளர் 

்பணைஙகள் மறறும ்பணிகளுககா் திட்ை ைடிை்மபபு, 
வி்்ல, தமம்பாடு மறறும வினிதயாகம த்பான்ை ஒட்டு 
பமாத்தை நைைடிக்கதய சந்தையிடு்க எ்ப்படும 
என்கிைார்”. 

 W.J. ஸ்காண்ன்.
”உற்பத்தி பசயயப்படும இைத்தில் இருநது 

நுகர்தைாருககு ்பணைஙக்ளயும, ்பணிக்ளயும 
பகாணடு தசர்ககும அ்்த்து ைணிக 
நைைடிக்கக்ளயும உள்ளைககியது என்கிைார்”.

 -்ன்்வர்சி 
14.05.  சந்தையிடு்கயின் தநாககஙகள் 

Objective of Marketing
�ா்கர் ேறறும் ஆன்பென் அவர்்களின் கூறறுப்�டி

”ெநரதயிடுர்கயின் அரனத்து இறுதி நிரல 
பெயல்�ாடு்களும் ேனித மதரவயின் ேனநிர்றரவ 
ொர்நமத உள்ைது என கூறுகி்றார்்கள்.

கீ ழ் ்க ண ்ட ர வ ்க ள்  ெ ந ர த யி டு ர ்க யி ன் 
மநாக்கங்கைா்க உள்ைன அரவ்கள்.

14.03. சந்தையியல் கருத்து Marketing Concept

Marketing  
Concepts

சந்தையிடு்க 
கருத்து

என்் விற்ப்் பசயய இயலும?
 என்ன விற�ரன பெயய இயலும் என்�ரத முடிவு பெய, ஆனால் எரத நீ உற�த்தி 
பெயதாமயா, அரத விற�ரன பெயய முயறசிக்காமத.

முதைலில் ப்பாருட்க்ள உற்பத்தி பசயய்லாமா?
 இல்ரல, முதலில் வாடிகர்கயாைரை உருவாககு, அதன் பி்றகு ப�ாருட்கரை 
உருவாககு.

எ்து ப்பாருட்கள் மீது அன்பு பசலுத்தை்லாமா?
 இல்ரல, உனது வாடிகர்கயாைர் மீது அன்பு பெலுத்து ஆனால் ப�ாருட்களின் மீது 
அல்ல.

சந்தையில் யார் தமம்பட்ைைர்?
நு்கர்மவாமை மேம்�ட்டவர் அவர்்கள் ேன்னர் ம�ான்்றவர்்கள்.

யார் எ்து முடிவி்் ைடிை்மப்பைர்?
வாடிகர்கயாைரின் முன்னுரிரேமய உனது முடிவிரன வடிவரேககும்.
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iii.  ெநரதயிடுர்க நாடடின் வருோனத்ரத உயர்த்த 
வழிவர்க பெயகி்றது. 

iv.  ெநரதயிடுர்க மவரல வாயப்புக்கரை அதி்கரிக்க 
உதவுகி்றது.

v.  ெநரதயிடுர்க நவீன ொகு�டி உற�த்திககு 
வழிவர்க பெயகி்றது.

vi.  ெநரதயிடுர்கயானது �ண்டங்கள் ேறறும் 
�ணி்கள் உ�ரியா்க உள்ை �குதியிலிருநது 
�ற்றாககுர்ற உள்ை �குதி்களுககு சி்றநத 
ம�ாககுவைத்தின் மூலம் ப்காணடு பென்று 
ஏற்றத்தாழ்வு நிரலரய ெரி பெயகி்றது.

vii.  பின்தஙகிய ேறறும் வைர்நதுவரும் நாடடின் 
ப�ாருைாதாைம் சிைத்தன்ரே ேறறும் விரைநது 
மேம்�ாடு அர்டய வழிவர்க பெயகி்றது.

viii.  ெநரதயிடுர்கயானது உ்டரே்கள், அரேப்பு, 
்காலம் ேறறும் மநைம் ம�ான்்றவறர்ற முர்றயா்க 
�யன்�டுத்தவதறகு உதவிபுரிகி்றது.

ix.  ெநரதயிடுர்க மதரவயற்ற பெலவிரன 
குர்றத்து மநைடியா்க ெமுதாயத்திறகு �யன்�டும் 
வர்கயில் பெயல்�டுகி்றது.

x.  �ண்டங்களின் ேதிப்ர� உயர்த்துவமதாடு, 
உரிரே ோற்றம் மேறப்காணடு, நு்கர்வின் ்காலம் 
ேறறும் மநைத்திலும் ோற்றம் பெயகி்றது.

b)  தைனி நிருமத்திறகு  முககியத்துைம 
To the individual firm
i. அரேப்பின் வருோனத்ரத அதி்கரிக்க பெயகி்றது.
ii.  அரேப்பின் ெநரதயிடுர்க பிரிவானது 

மேலாணரே உற�த்தி ொர்நத அரனத்து 
வர்கயான தீர்ோனங்கரை மேறப்காள்வதறகு 
வை ஆதாைோ்க விைஙகுகி்றது.

iii.  ெநரதயிடுர்க ேறறும் புத்தாக்கம் ஆகிய இைணடும் 
அரனத்து பதாழிலுககும் அடிப்�ர்ட �ணியா்க 
விைஙகுவமதாடு ஒரு ெகதிவாயநததா்கவும் 
பெயல்�டுகி்றது.

iv.  பதாழில் மேம்�ாடு அர்டய வழிவர்க பெயவமதாடு 
ேக்களுககு மவரலவாயப்பிரன ஏற�டுத்துகி்றது.

14.07  சமுதைாயத்தில் 
தைனிநிறுை்த்திறகு 
சந்தையியலின் முககியத்துைம

சந்தையிடு்க ்பணிகள் சி்ல முககியமா்ைற்ை 
கீழ்கணைைாறு, காண்லாம,

உற�த்தியாைரி்டமிருநது இறுதி �யன்�ாடடு 
நு்கர்மவார் வரை �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை 
ப்காணடு மெர்ககும் �ல்மவறு ந்டவடிகர்க்கரை 

உள்ை்டககியுள்ைது. ெநரதயிடுர்கயின் �ணி்கள் 
குறித்து �ல்மவறு வல்லுநர்்கள் �லவாறு 
விவரித்துள்ைனர்.

அ. G.B. கிலஸ் என்�வர் ெநரதயிடுர்க �ணியிரன 
ஏழு பிரிவா்க விவரித்துள்ைார் அரவயாவன: 

i. ெநரதயிடுர்க ஆைாயச்சி,
ii. ெநரதயிடுர்க திட்டமி்டல்
iii. ப�ாருள் மேம்�ாடு
iv. விற�ரன மேம்�ாடு ேறறும் விைம்�ைம்
v. விற�ரன ேறறும் வினிமயா்கம்
vi. விற�ரனககு பின் மெரவ ேறறும்
vii. ப�ாதுேக்கள் பதா்டர்பு ம�ான்்றரவ்கைாகும்.
கிைார்க ேறறும் கிைார்க ம�ான்்ற ம�ைாசிரியர்்கள் 

ெநரதயிடுர்க �ணியிரன மூன்று பிரிவு்கைா்க 
வர்கப்�டுத்தி உள்ைார்்கள் அரவ்கள்.

அ. உரிரே ோறறு �ணி்கள், 
ஆ. இ்டோறறுப் �ணி்கள் ேறறும்

இ. வெதி பெயயும் �ணி்கள் அல்லது துர்றப்�ணி்கள்.

ச�ைத��ைக ப�க�

உ�ைமமா��
ப�க�

இடமா��
ப�க�

வச� ெச	��
ப�க�
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உரி்ம மாறறுப ்பணிகள் Functions of Exchange
உரிரே ோறறு �ணி என்�து �ண்டங்கள் ேறறும் 

�ணி்களின் ேதிப்ர� �ணத்தின் அடிப்�ர்டயில் 
ோறறுவரத குறிககி்றது. இத்தர்கய உரிரேோறறு 
�ணி்கரை மேலும் இைணடு வர்கயா்க பிரிக்கலாம், (i) 
வாஙகுதல் ேறறும் ஒன்று மெர்தல் ேறறும் (ii) விற�ரன.

இைமாறறு ்பணிகள் Functions of Physical supply
இவவர்க �ணி்கள் இைணடு முககிய �ணி்கரை 

மேறப்காணடுள்ைது.
i. ம�ாககுவைத்து
ii. ெைககு மெமிப்பு ேறறும் �ண்ட்கச் ொரலயிடுதல்

i. த்பாககுைரத்து Transport
ெநரதயிடுர்க ந்டவடிகர்க்களுககு ம�ாககுவைத்து 

இன்றியரேயாத ஒரு �ணியா்க உள்ைது. 
ம�ாககுவைத்தின் மூலமே ப�ாருட்கள் உற�த்தி 
ரேயத்திலிருநது நு்கர்வி்டங்களுககு ப்காணடு 
வைப்�டுகின்்றன. ம�ாககுவைத்தில் ஏற�டடுள்ை தீவிை 
மேம்�ாடடின் ்காைணோ்கமவ தறப�ாழுது ம�ைைவு 

உற�த்தி ொத்தியோகி உள்ைது. ம�ாககுவைத்தானது 
ப�ாருளுககு இ்டப் �யன்�ாடர்ட அளிககின்்றது. 
ப�ாருட்கரை ஓரி்டத்திலிருநது ேறப்றாரு இ்டத்திறகு 
எடுத்து பெல்வதறகு நிலம், நீர், ்காறறு ம�ான்்றன 
முதன்ரேப் ம�ாககுவைத்து வழி்கைா்க உள்ைன 
எனலாம்.

ii.  சரககு தசமிபபு மறறும ்பணைக சா்்லயிடுதைல் 
Storage and Warehousing

ெைககு மெமிப்பு என்�து இப்ப�ாழுது மி்கவும் 
இன்றியரேயாத ஒரு �ணியாகி உள்ைது. ெைககு்கள் 
உற�த்தி ரேயங்களிலும் �கிர்நதளிப்பு 
நிரலயங்களிலும் மெமித்து ரவக்கப்�டுகின்்றன. 
ப�ாருட்களின் சுமு்கோன அளிப்பிரன உறுதி 
பெயவதறகு என மதரவரய எதிர்�ார்த்து இர்டநிரல 
ந�ர்்களும் ப�ாருட்கரை வாஙகி மெமிககின்்றனர். 
ெேநிரலயற்ற மதரவரயயும் �ருவ்கால மதரவரயயும் 
உர்டய ப�ாருட்களுககும் மெமிப்பு மி்கவும் 
அவசியோகின்்றது.
ைசதிப்பணிகள் அல்்லது து்ணப்பணிகள் Facilitating 
Functions

�ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கரை 
உற�த்தியாைரி்டமிருநது நு்கர்மவாருககு ப்காணடு 
பெல்வதறகு உதவி புரியும் �ணிரயமய 
துரணப்�ணி்கள் என்று அரைக்கப்�டுகி்றது. மேலும் 
இத்தர்கய �ணி்கள் மநைடியா்க �ண்டங்கரை ோற்றம் 
பெயவது அல்ல இரவ்கள் கீழ்்கண்டவாறு ்காணலாம்.

Facilitating Functions
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i) நிதியிைல் Financing

• நீண்ட ்கால நிதியி்டல்
• ேத்திய ்கால நிதியி்டல்
• குறுகிய ்கால நிதியி்டல்

ii. இைல் ஏறைல் Risk Bearing

இட�
ஏ�ற�

கால இட�

இட� சா��த இட�

ேபா� இட�

இய�ைக இட�

ேதைவ மா�� இட�

அர�ய� இட�

ம�த இட�

அ. ்கால இ்டர்�ாடு
ஆ. இ்டம் ொர்நத இ்டர்�ாடு
இ. ம�ாடடி இ்டர்�ாடு
ஈ. மதரவ ோறறு இ்டர்�ாடு
உ. இயறர்க ொர்நத இ்டர்�ாடு
ஊ. ேனித பதா்டர்�ான இ்டர்�ாடு
எ. அைசியல் ொர்நத இ்டர்�ாடு
iii. சந்தை தைகைல் (Market Information) கிைார்க ேறறும் 

கிைார்க என்�வரின் கூறறுப்�டி ெநரத த்கவல் என்�து 
ப�ாருட்கள் ெநரதயிடுவது பதா்டர்�ா்க உள்ை 
உணரே்கள், எதிர்�ார்ப்பு்கள், எணணங்கள் ேறறும் 
அரனத்து இதை த்கவல்்கரை உள்ை்டககியது ஆகும்.

iv. தைரப்படுத்துதைல் (Standardization) தைப்�டுத்துதல் 
என்�து ப�ாருட்கரை இயல்�ான தைத்தின் அடிப்�ர்டயில் 
பிரித்து அரேப்�து ஆகும். ப�ாருட்கள் தைப்�டுத்துவதில் 
�ல ்காைணி்கள் தீர்ோனிககின்்றன. அதாவது ப�ாருளின் 
அைவு, வணணம், சுரவ ேறறும் அதன் மதாற்றம் 
ம�ான்்றரவயாகும்.

v. ை்கப்படுத்துதைல் (Grading) நிர்ணயம் பெயயப்�ட்ட 
தை அலகு்களின் அடிப்�ர்டயில், ப�ாருட்கரை �ல 
வர்க்கைா்கப் �ாகு�ாடு பெயதரலமய வர்கப்�டுத்துதல் 
எனப்�டும்.

vi. ப்பயரிைல் (Branding) ம�ாடடி ப�ாருட்களிலிருநது 
மவறு�டுத்தி ்காண�தறககு ஒரு ப�யமைா அல்லது 
வணி்க குறிமயா இ்டப்�டுகி்றது இதரனமய ப�யரி்டல் 
எனப்�டும்.

 vii. கட்டுமம (Packing) ப�ாருட்கள் விற�ரன 
பெயவதறகு முன்னர் எளிதில் ர்கயாளுவதறகு 
ஏற்றவாறு உர்றயிடுவரதமய ்கடடுேம் எனப்�டுகி்றது. 
மேலும் ப�ாருட்கரை �ாது்காககும் வர்கயில் எநதவித 
�ாதிப்பும் இல்லாேல் மேறப்காள்ைல் அதாவது ப�ாருட்கள் 
உர்டதல், வீணாகுதல், ்கசிவு ஏற�டுதல் ேறறும் மெதம் 
ஏற�டுதல் ம�ான்்றவறறிலிருநது �ாது்காப்�தற்கா்க 
்கடடுேம் பெயயப்�டுகி்றது.

viii. வி்்லயிைல் (Pricing) விரல நிர்ணயம் பெயவது 
பதா்டர்�ா்க முடிபவடுப்�து வணி்கர்்களின் ஒரு முககிய 
�ணியாகும். இத்தர்கய முடிவானது அரேப்பின் பவறறி 
அல்லது மதால்வி நிர்ணயிப்�தில் அதி்க அைவு ொர்நது 
உள்ைது. மேலும், அரனத்து ்காைணி்கரையும் ்கருத்தில் 
ப்காணடு விரல நிர்ணயம் பதா்டர்�ான முடிவு 
மேறப்காள்ைப்�டுகி்றது.

14.08.  சந்தையிடு்க க்ல்ையின் 
ப்பாருள் மறறும ை்ரயி்லககணம 
Meaning and Definition of Marketing mix 

திரு. பெமைாமி எம்சி ்கார்மதா அவர்்களின் கூறறுப்�டி 
”ெநரதயிடுர்க ்கலரவ நான்கு கூறு்கரை 
ப்காணடுள்ைது. அரவயாவன, ப�ாருள் கூறு்கள், விரல 
கூறு்கள், விற�ரன மேம்�ாடடு கூறு்கள் ேறறும் இ்ட 
கூறு்கள் ஆகும். என்கி்றார். சுருங்கககூறின், 
ெநரதயிடுர்க ்கலரவ மூலம் நிறுவனம் தனது 
நு்கர்மவார்்கரை குறிரவத்து அதன் மூலம் லா�ம் 
ஈடடுவமத ஆகும். இத்தர்கய ெநரதயிடுர்கயின் 
பெயல்�ாடு்கள் நான்கு வர்க ்கலரவ ப�ாருட்கரை 
ப்காணடுள்ைது. அதாவது ப�ாருட்கலரவ, விரல 
்கலரவ, இ்டக ்கலரவ, ேறறும் மேம்�ாடடு ்கலரவ 
ம�ான்்றரவயாகும்.
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14.09.  சந்தையிடு்க க்ல்ையின் 
கூறுகள் Elements of Marketing Mix

• ெநரதயிடுர்க ்கலரவ
• போத்த விற�ரன

ச�ைத��ைக
கலைவ

இட�

வழ�க�
சர����


	ேயாக�
ேபா��வர��


ைல


ைல ப��ய�
த��ப�


��ைற ம���
�ப�தைனக�

இய��க�
வ�க ��

ேசைவ, ��ைம
பா� ம���

உவ�

ெபா�

ள�பர�
ேம�பா�


�பைன
வ�ைம
க��ம�

ேம�பா�

சந்தையிடு்க க்ல்ை
மேற்கண்ட நான்கு வர்க கூறு்கரை கீழ்்கண்டவாறு 

விரிவா்க ்காணலாம்.

i. ப்பாருள் (Product) 
ப�ாருள் ெநரதயில் ஒரு முககிய கூறு ஆகும். ப�ாருள் 

இல்ரலபயனில் எநத ஒரு ெநரதயும் இயங்க இயலாது. 
என்று கூறுகின்்ற அைவிறகு ப�ாருள் முககிய இ்டம் 
ப�றுகி்றது.

ii. வி்்ல (Price)
பிலிப்ம்காடலர் அவர்்களின் ்கருத்துப்�டி ”விரல 

என்�து �ண்டங்கள் ேறறும் �ணியின் ோறறு ேதிப்பு ஆ்க 
ப�்றப்�டும் ஒன்்றாகும்” அல்லது நு்கர்மவார்்கள் நலன் 
்கருதி �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்களுககு இரணயான 
ேதிப்ர� ோறறிக ப்காள்ை தக்க ஒன்றுதான் விரல 
என்கி்றார்”.

iii. இைம (Place)
ஒரு ப�ாருள் என்னதான் தைம் வாயநதரவயா்கவும், 

விரலயில் ொத்கத்தன்ரே ேறறும் சி்றநத மேம்�ாடடு 
ந்டவடிகர்கள் இருநதம�ாதிலும். உற�த்தி 
இ்டத்திலிருநது நு்கர்வு இ்டம் வரை ப�ாருட்கரை 
ெரியான முர்றயில் ேறறும் ெரியான மநைத்தில் ப்காணடு 
பெல்லவில்ரல எனில் அரனத்தும் �யன் அற்றதாகும். 
எனமவ ெரியான மநைத்தில் ெரியான இ்டத்திறகு 
ப்காணடு பெல்வதறகு இ்டம் ஒரு முககியப் �ஙகு 
வகிககி்றது.

ப�ாருள் விற�ரன ப�ருக்கம் விரல ரவத்தல் இ்டம்
தீர்வு ப�ாருள் வாஙகு�வரின் 

மதரவரய நிர்றவு பெயய 
உதவுகி்றதா?

ப�ாருள் குறித்து 
�கிைப்�ட்ட த்கவல் 
வி ற � ர ன ர ய 
கூடடியதா?

ப்காடுத்த விரலககு 
தகுநத �லரன 
ப�ாருள் வைஙகியதா 
?

இ்டம் குறித்த தீர்ரவ 
எஙகு ப�றுவது?

த்கவல் ப�ாருள் தன்ரே குறித்த என்ன  
இயம்புகி்றது?

ப�ாருரை பவளியிட்ட 
நிறுேம் ப�ாருள் 
குறித்து பவளியிட்ட 
த்கவல்்கள் என்ன?

ப � ா ரு ளி ன் 
விரலயின் மூலம் 
வாஙகுநர் என்ன 
அறிகி்றார்?

ப�ாருள் எஙகு 
வாங்கப்�ட்டமதா அநத 
இ்டம் குறித்த த்கவல்

ேதிப்பு ப�ாருளின் மீது வடிவரேக்கப்�ட்ட 
சி்றப்பு இயல்பு்கள் எநதைவிறகு 
பெலரவ ேடடுப்�டுத்துகி்றது 
அல்லது ப�ாருளின் �யன்�ாடடு 
ேதிப்ர� கூடடுகி்றது?

ப�ாருளின் ேதிப்ர� 
அல்லது பெலரவ 
அ து கு றி த் து 
ப த ரி வி க ்க ப் � ட ்ட 
த ்க வ ல் ்க ள் 
கூடடுகி்றதா?

வாங்கப்�ட்ட ப�ாருள் 
உ ண ர ே யி ல் 
வ ா ங கி ய வ ரு க கு 
�யன்�ட்டதா?

அநத ப�ாருளின் 
வைங்கப்�ட்ட இ்டம் 
வ ெ தி ய ா ன த ா ்க 
உள்ைது?

அர்டதல் வாஙகியவர் எநத மநாக்கத்திறகு 
ப�ாருரை வாஙகினாமைா அநத 
மநாக்கத்ரத வாங்கப்�ட்ட ப�ாருள் 
நிர்றமவறறியதா?

ப�ாருரை எப்�டி 
ேறறும் எஙகு 
வாஙகுவது என யார் 
வ ா ங கி ய வ ரு க கு 
கூறியது?

ப�ாருரை வாங்க 
பெயத பெலவு 
எவவைவு?

ப � ா ரு ர ை 
வாஙகியவர் எஙகு 
வாங்க விரும்பினாமைா 
அஙம்க அநத ப�ாருள் 
கிர்டத்ததா?
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iv. விற்ப்் தமம்பாடு/விளம்பரம (Promotion)
ெநரதயில் ஒரு ப�ாருள் என்ன தான் தைமுர்டயதா்க 

இருநதாலும் மேலும் விரலயில் ொத்க நிரல இருநதாலும் 
நு்கர்மவார் ேத்தியில் ப�ாருளின் சி்றப்பு இயல்பு்கள் 
ேறறும் �யன்�ாடு குறித்து பதரியப்�டுத்தாத நிரலயில் 
அப்ப�ாருள் நிர்ணயித்த பவறறிரய ஒரு ம�ாதும் அர்டய 
இயலாது. எனமவ மேம்�ாடடு ந்டவடிகர்க்கள் மி்கவும் 
அவசியோன ஒன்்றாகும். மேம்�ாடடு ந்டவடிகர்கயில் 
விைம்�ைம் அதி்க �ஙகு வகிககி்றது அவறர்ற 
கீழ்்கண்டவாறு ்காணலாம்.

இைணயதள�

ெதாைல�கா��

வாெனா�

அ�

ெச
	�தா�

�ள�பர பலைக

இத�க�

�ள�பர�க�

விளம்பர சாதை்ஙகள்

14.10  மரபு ைழி மறறும நவீ் 
சந்தையிடு்க க்ல்ை நவீ் 
ைழி மு்ை Tradition Marketing 
mix and Modern Marketing mix

மர� வ�
ச�ைத��ைக

கலைவ

ெபா�

இட


	ைல

ேம

ப

ா�

ந�ன
ச�ைத��ைக

கலைவ

ம�க�
ெசய�ற�


ட� 

ெச
ய

�
�

ை
ற

மேற்கண்டவறர்ற 4Ps என அரைக்கப்�டுகின்்றன 
ெநரதயிடுர்கயில் இத்தர்கய நான்கு வர்க கூறு்கரை 
அடிப்�ர்டயா்க ப்காணடு முடிபவடுக்கப்டுகி்றது. மேலும் 
ஒவபவாரு பதாழில் உரிரேயாைரும். நான்கு கூறு்கரை 
ரேயப்�டுத்தி பெயல்�டுவது மி்க அவசியோன 
ஒன்்றாகும்.

க்்ல ச்பசாறகள்
உத்திைவாதம், மேலாதிக்கம், வாயப்பு , அழுகும் 

தன்ரே, முடிவுற்ற, உ�ரி, தீர்ோனித்தல், நு்கர்வு, 
தனித்தன்ரே, தைம்�டுத்தல், இன்றியரேயாரே/ 
அவசியோன.

 i.  ்கரைககுடியில் உள்ை வி்றகுக்கான 
வாைெநரத �றறி.

ii .தமிழ்நாடடில் அநதியூரில் வரு்டத்திறகு 
ஒரு முர்ற நர்டப�றும் குதிரை ெநரத �றறி.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

பசாநதை சிநதை்்ககு

i. ெநரதயிடுர்கயில் ேனிதர்்கள் மூலம் ஏற�டும் 
இைணடு இ்டர்்கரை குறிப்பிடு்க.

ii. ெநரதயிடுர்கயில் இயறர்க ம�ரி்டர் மூலம் 
ஏற�டும் இைணடு இ்டர்்கரை குறிப்பிடு்க.
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எதிர்கா்ல கறைல்

i.  சில �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்கள் ப்காணடு
உனது வகுப்பில் ஒரு ோதிரி ெநரதயிடுர்கரய
பெயல்�டுத்து்க.

ii.  ெநரதயின் பவறறி ேறறும் மதால்வி குறித்து ஒரு
நல்ல ெநரதயிடுர்கயாைர் ேறறும் ம�ச்ொைரை.
அரைத்து ஒரு பொறப�ாழிவுககு ஏற�ாடு பெய்க.

 ்பயிறசி

I. சரியா் வி்ை்யத் ததைர்நபதைடு:
1.  ெநரதயிடுர்க முர்றயின் ஆைம்� நிரல 

____________
அ) முறறுரிரே முர்ற  ஆ) �ணத்திறகு ோறறுதல்
இ) �ண்டோறறு முர்ற ஈ) தறொர்பு உற�த்தி

2. ெநரதயில் உயர் நிரலயில் இருப்�வர் யார்?

அ) வாடிகர்கயாைர்
ஆ) விற�ரனயாைர்
இ) போத்த விற�ரனயாைர்
ஈ) சில்லர்ற விற�ரனயாைர்.

3.  கீழ்ப்காடுக்கப்�டடுள்ை கூறு்களில் ெநரதயிடுர்க
்கலரவககு பதா்டர்பு இல்லாத ஒரு கூறு எது?
அ) இ்டக கூறு ஆ) ப�ாருள் கூறு
இ) திட்டககூறு ஈ) விரல கூறு

4.  ெநரதயிடுர்க ்கலரவ என்�து ெநரதயிடுர்க
திட்டமி்டல் மூலம் நிறுவனத்தின் குறிகம்காள் 
_________ மதரவ ேறறும் ேன நிர்றவு மூலம் 
லா�ம் ப�றுகி்றது.
அ) போத்தவிற�ரனயாைர்
ஆ) சில்லர்ற விற�ரனயாைர்
இ) நு்கர்மவார்
ஈ) விற�ரனயாைர்

5.  கீழ்்கண்டவறறுள் ்கணணுககு புலப்�்டாத ப�ாருள்
எது?
அ) ்கல்வி ஆ) ர்கம�சி
இ) ஆர்ட்கள் ஈ) வா்கனங்கள்

வி்ைகள் 
1 c 2 a 3 c 4 c 5 a

II. குறு வி்ாககள்:
1. ெநரதயிடுர்க ்கலரவயின் வரைவிலக்கணம் தருக
2.  �ண்டங்கள் ேறறும் �ணி்களின் விரலரய �ாதிககும்

அ்க ்காைணி்கள் இைணடிரன தரு்க.
3. �ண்டம்/ப�ாருள் வரையறு

III. சிறு வி்ாககள்:
1. ெநரதயிடுர்கயின் மநாக்கங்கள் யாரவ?
2.  ெநரதயின் மதரவ என்்றால் என்ன? ேறறும் 

ெநரதயிடுர்கயின் ்கருத்துக்கரை விவரிக்கவும்.
3.  ப�ாருளின் விரலரய �ாதிககும் ்காைணி்கள் 

யாரவ?
4.  ெநரதயிடுர்க ்கலரவ என்�து �றறி நீவீர் அறிவது

யாது? ஏமதனும் இைணடு கூறு்கரை விைக்கவும்.

IV. ப்பரு வி்ாககள்:
1. ெநரதயிடுர்கயின் �ரிணாே வைர்ச்சி �றறி விவரி.
2.  ெநரதயிடுர்க ஏன் ெமுதாயத்திறகும் ேறறும் தனி

நிறுவனத்திறகு முககியத்துவம் வாயநததா்க உள்ைது
என்�ரத விைககு்க?

3. ெநரதயிடுர்க ்கலரவயின் கூறு்கரை குறிப்பிடு்க.
4.  ெநரதயில் என்்றபொல்ரல விைககு்க .
5.  �ண்ட்க ்காப்�ாைரின் நன்ரே்களில் இைணடிரன

குறிப்பிடு்க

குறிபபு நூல்கள்
1.  Pillai, R.S.N., and Bagavathi, Modern Marketing, 

Principles and Practices

2. Philip Kotler, Principles of Marketing.
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அத்தியாயம சுருககம

15.01 சந்தையிடுதைலின் நவீ் த்பாககு
 15.01  (i) மின்்ணு ைர்த்தைகம (எ) மின் 

ைர்த்தைகம  
 15.01  (ii) மின் பதைாழில் 
 15.01  (iii) மின் ைணிகத்திறகும மின் 

வியா்பாரத்திறகும உள்ள தைறு்பாடுகள்
15.02 மின் சந்தையிடு்க, மின்்ணு சந்தையிடு்க 
  15.02.  (i) மின்்ணு சந்தையிடு்க – ை்ர 

விளககம 
 15.02.  (ii)  மின் சந்தைப்படுத்தைலின் தநாககஙகள் 

சந்தையிடுதைல் நவீ் த்பாககு15
அத்தியாயம

சந்தையிடுதைல்அ்லகு
5

பெயரல முடிப்�தறகு ஏற்ற ்காலத்ரத அறிநது இ்டத்மதாடு  
ப�ாருநதுோறு பெயதால் உல்கமே மவணடும் எனக ்கருதினாலும் 
ர்ககூடும்.

ஞாலம் ்கருதினுங ர்ககூடுங ்காலம்
்கருதி இ்டத்தாற பெயின். 

கு்றள் 484 
ப்பாருள்:

கறைல் தநாககஙகள்
 15.02. (iii) மின்சந்தைப்படுத்துதைலின் நன்்மகள்
 15.02.  (iv) மின் சந்தைப்படுத்துலில் தீ்மகள் 
 15.02.  (v) மின்சந்தைப்படுத்தைலுககும ்பாரம்பரிய 

சந்தைப்படுத்தைலுககு உள்ள தைறு்பாடு
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
15.10  ்ைரல் [்பரவும] சந்தையிடுதைல் 
15.11  ்பதுஙகியிருநது [ம்ைமுக] [அமபுஷ்] 

சந்தையிடுதைல் 
15.12 பகாரில்்லா சந்தையிடுதைல் 
15.13  ்பல்தநாககு அளவு மட்ைம த்லட்டி ்்லைல் 

சந்தையிடுதைல்
15.14 ்பரிநது்ர சந்தையிடுதைல்
15.15 உள்ளைகக சந்தையிடுதைல் 

இநதை அத்தியாயத்்தைக கறைபின், மாணைர்களால்
 ■ மின்னணு வணி்கம் மநாக்கம், ேறறும் 

வரைவிலக்கணம்
 ■ ெநரதயிடுர்க வரைவிலக்கணம் மநாக்கம், 

நன்ரே்கள் ேறறும்  குர்ற�ாடு்கள்
 ■ �சுரே, ெமூ்க ேறறும் �துஙகியிருநது 

[ேர்றமு்க] ெநரதப்�டுத்தல் ம�ான்்ற 
அறிநதுப்காள்ை
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15.01  சந்தையிடுதைலின் நவீ் த்பாககு 
Recent Trends in Marketing

த்கவல் பதாழில்நுட� வைர்ச்சியாலும், நவீன 
ம�ாககுவைத்து வெதியாலும், தாைைேயோக்கத்தாலும், 
ேக்கள் உலப்கஙகிலும் எளிதா்க �யணிப்�தாலும், 
வணி்க வாயப்பு்கள் நாடு்களின் எல்ரல்கரை 
தாணடி �ைவலாக்கப்�டடுள்ைது. மேலும் இன்ர்றய 
வாடிகர்கயாைர்்கள் உல்கைாவிய ெர்வமதெ அைவில் 
ப�ாருள்்கரை வாககும் ெகதிரய ப�றறுள்ைனர். 
இன்ர்றய வாணி்க சூைலில் ெநரதயாைர்்கள் 
நு்கர்மவாரின் மதரவரய பூர்த்திபெயய சி்றநத ெைகர்கயும் 
�ணிரயயும் மி்க விரைவா்க வைங்க மவணடியுள்ைது. 
இன்ர்றய ெநரதயாைர்்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
�ரிவர்த்தரன சிநதரனயிலிருநது வாடிகர்கயாைரி்டம் 
வாழ்நாள் முழுவதும் பதா்டர்ப்காள்ளும் வர்கயில் 
�ரிவர்த்தரன அரேத்துகப்காள்ளும் ெநரத 
சிநதரனககு ோறியுள்ைனர். இதனால் ெநரதயாைர்்கள் 
வாடிகர்கயாைர்்களுககு அதி்க ெலுர்கரை வைஙகி 
குர்றநத விரலரய வசூலித்து வாடிகர்கயாைர்்கரை 
்கவர்நது அவர்்களிர்டமயான உ்றரவ 
வாழ்நாள்வரை நீடடிகப்காள்ை முயறசிககின்்றனர். 
ெநரதயாைர்்கள் மேலும் ேனநிர்றரவ ப�்ற �ல 
வர்கயான உத்தி்கரை ர்கயாணடு வருகின்்றன. 
வரலத்தைஙரை �யன்�டுத்துவர்்களின் 
எணணிகர்க அதி்கரித்து ப்காணம்ட இருககின்்ற 
இக்காலக்கட்டத்தில் �லவர்கயான உ�்கைணங்கலான 
்கணிணி, ேடி்கணிணி, வரைப்�டடிர்க, நவீன 
பதாழில்நுட� அரலம�சி ேறறும் �ல்மவறு ெமு்க 
வரைத்தைத்தின் உதவியால் வாடிகர்கயாைர்்களின் 
எல்ரல விரிவாக்கப்�ட்ட ேடடுமில்லாேல் வியா�ாை 
ந்டவடிகர்க்கரை மி்க எளிதா்க மேறப்காள்ைவும் 
ொத்தியோகி்றது.

15.01  (i) மின்்ணு ைர்த்தைகம (எ) மின் ைர்த்தைகம 
Electronic Commerce (E-Commerce)

வணி்கத்தின் ஒரு �குதி வியா�ாைம் என்�து 
நன்கு அறிநத ஒன்று. வணி்கத்தில் ெைககு ேறறும் 
மெரவ �ரிவர்த்தரனயு்டன் பதா்டர்புர்டய அரனத்து 

பெயல்�ாடு்கரையும் வியா�ாைம் என்்ற பொல் குறிககும். 
�ண்ட்கம் ேறறும் மெரவ்கள் �ரிவர்த்தரனயில் 
மநைடியா்கமவா அல்லது ேர்றமு்கோ்கமவா 
பதா்டர்புர்டய அரனத்து ந்டவடிகர்க்களும் மின்னணு 
வரலத்தைத்தின் வழியா்க மேறப்காள்ளுவரத 
மின்னணு வணி்கம் அல்லது  மின் வர்த்த்கம் 
என்்றரைக்கப்�டுகி்றது.  நு்கர்மவாரின் மதரவ்கரை 
திருப்திப்�டுத்துவன் மூலோ்க இலா�ம் ேறறும் 
பெல்வத்ரத ஈடடும் மநாககில் உற�த்தி அல்லது 
ப்காள்முதல் ேறறும் பொயத ப�ாருட்கரை விற�ரன 
பெயவது வணி்கம் எனப்�டுகி்றது.

15.01 (ii) மின் பதைாழில் E-Business
 இலா�ம் ஈடடி பெல்வத்ரத ப�ருககும் மநாக்கத்திலும் 

ேனித மதரவ்கரை பூர்த்தி பெயயும் மநாககிலும் 
பதா்டர்நது ப�ாருள்்கரை உற�த்தி அல்லது ப்காள்முதல் 
பெயது விற�ரன பெயயும் முயறசிமய வணி்கம் ஆகும். 
வணி்கத்ரத, இரணயம் மின்வரலதைம், மின்னணு 
இரணயம், வரைத்தைம், அ்க இரணயம் அல்லது சில 
இரணவு்கள் மூலோ்க வியா�ாைம் பெயவரத மின் 
வணி்கம் என்கிம்றாம் சுருக்கோ்க கூறினால் அரனத்து 
வியா�ாை ந்டவடிகர்க்கரையும் மின் வரலத்தைத்தின் 
வழியா்க மேறப்காள்வரத மின் வணி்கம் எனலாம்.

15.01  ( iii ) மின் ைணிகத்திறகும மின் 
வியா்பாரத்திறகும உள்ள தைறு்பாடுகள் 
E-Commerce VS E-Business

மின் வணி்கம் என்�து மின் வரைத்தைத்தின் 
வழியா்க ப�ாருள்்கள் ேறறும் மெரவ்கரையும் 
ப�றுவரதயும் அளிப்�ரதயும் குறிககும். ஆனால். மின் 
வியா�ாைம் என்�து ப�ாருள் / மெரவ்கரை ப�றுவது 
அளிப்�து ேடடுமின்றி அதறகும் அப்�ாற�ட்ட வைங்கள் வழி 
மேலாணரே, வாடிகர்கயாைர் உ்றவு மேலாணரே, 
மின் வழி ஆரண்கள் ப�றறு பநறிப்�டுத்தல், 
ம�ான்்ற �ைநதைவு வியா�ாை வழிமுர்ற்கரையும் 
உள்ை்டககியது ஆகும். மின் வியா�ாைம் ேறறும் மின் 
வணி்கம் ப�ரும்�ாலும், ஒமை ோதிரியான ப�ாருளின் 
ர்கயாைப்�டுகி்றது.
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15.02  மின் சந்தையிடு்க, மின்்ணு 
சந்தையிடு்க E-Marketing

ப�ாருள்்கரையும் மெரவ்கரையுே மி்ன் இரணயம் 
ேறறும் பதாரலத் பதா்டர்பு மின்னணு ொதனங்கள் 
மூலம் விற�ரன பெயவரத மின்னணு ெநரதயிடுர்க 
எனலாம். சுருக்கோ்க கூறினால் இலககு 
வாடிகர்கயாைர்்கரை அறிநது அவர்்களின் 
மதரவ்கரை பூர்த்திபெயய �ல்மவறு ெநரத 
பதாழில்நுட�ங்கரையும் மின் இரணயம் வழியா்க 
மேறப்காள்வரத மின் ெநரதயிடுர்க எனலாம். 
விைம்�ைப்�டுத்துதல், வினிமயா்கம், ெநரத ஆைாயச்சி, 
வைங்க வழி மலாணரே, வாடிகர்கயாைர்்களின் 
மதரவ ேறறும் விருப்�த்ரத அறிநதுகப்காள்ளுதல் 
ம�ான்்ற �ல்மவறு ெநரதயிடுர்க பதா்டர்�ான 
பெயல்�ாடு்கரை மின்னணு இரணயத்தின் வழியா்க 
மேறப்காள்ளும்வரத மின்ெநரதயிடுர்க எனலாம். மின் 
இரணய ெநரதயிடுர்கரய, வரலதை ெநரதயிடுர்க, 
இரணயவழி ெநரதயிடுர்க, பதாழில்நுட� 
ெநரதயிடுர்க ஒன்றுககு ஒன்று பதா்டர்புர்டயரவ்கைா்க 
ஒமை ப�ாருளில் ர்கயாைப்�டுகுி்றது.

15.02.  (i) மின்்ணு சந்தையிடு்க – ை்ர 
விளககம E-Marketing – Definition

”ெுடி ஸ்டைாஸின்” கூறறுப்�டி சி்றநத இ்ட �கிர்வு, 
த்கவல் பதாழில் நுட�, ப�ாருள் மவறுப்�டுத்தும் ேறறும் 
நிரலப்�டுத்தும் உத்தி்கரை மி்க �ைவலா்க 
�யன்�டுத்துவதன் வழியா்க நு்கர்மவாரின் ேதிப்ர� 
அதி்கரிப்�து ேடடுேல்லாேல், ப�ாருள் ேறறும் 
மெரவ்களின் விரலரய தீர்ோனிப்�து, 
வினிமயாகிப்�து, விற�ரன மேம்�ாடு, தனிந�ர், ேறறும் 
நிறுவன நு்கர்மவாரின் மநாக்கத்ரத நிர்றமவறறும் 
வர்கயில் �ரிோற்றத்ரத திட்டமிடடு உறுவாககுதல் 
ம�ான்்றவறறிறகு மின் இரணயத்ரத மி்க சீரிய 
முர்றயில் சி்றப்�ா்க பெயல்�டுத்துவரத மின்னணு 
ெநரதயிடுர்கரய குறிககும்”.

மின் இரணயம், மின்னஞ்ெல், வயர்பலஸ் ஊ்ட்கம், 
மின்வரலயரேப்பு, ேறறும் மின்னணு வாடிகர்கயாைர் 
மேலாணரே முர்ற ம�ான்்ற டிஜிட்டல் 
பதாழில்நுட�ங்கரை �யன்�டுத்தி ெநரதப்�டுத்தலின் 

மநாக்கங்கரை அர்டவரத மின் ோர்கப்கடடிங (அ) மின் 
ெநரதப்�டுத்துதரல குறிககும்.

15.02.  (ii) மின் சந்தைப்படுத்தைலின் 
தநாககஙகள் Objectives of 
E-Marketing

1.  மின் ெநரதப்�டுத்தலின் முககிய மநாக்கங்கள் 
பின்வருோறு.

2. ெநரதயின் �ஙர்க மேலும் விரிவாக்கம் பெயதல்
3.  வைஙகீடு ேறறும் விற�ரன மேம்�ாடடு பெலவு்கரை 

குர்றத்தல்
4. ப�ாருள் குறித்த அதி்க விழிப்புணர்ரவ எர்�டுத்துதல் 
5. த்கவல் தைத்ரத �லப்�டுத்துதல்.

15.02.  (iii)  மின்சந்தைப்படுத்துதைலின் 
நன்்மகள் Advantages of 
E-Marketing

1.  அரனத்து மநைத்திலும் ெநரத: மின் ெநரத 
வாைத்தின் 7 நாட்களிலும் 24 ேணிமநைத்திலும் 
(24x7) �யனாளி்களுககு ெநரத வெதிரய 
அளிககி்றது. இதனால் நு்கர்மவார் எநத 
இ்டத்திலிருநதும் எநத மநைத்திலும் ப�ாருள்்கரை/ 
மெரவ்கரையும் ப�்றவும் அளிக்கவும் முடியும்.

2.  மநைடி பதா்டர்பு; தயாரிப்�ாைருககும் நு்கர்மவாருககும் 
இர்டமய மநைடி ஏற�டுவதால் பெலவு்கள் 
குர்றக்கப்�டுகி்றது. இதனால் ேலிவான விரலயில் 
ப�ாருட்கரை இரணய ெநரதயிடுர்கயின் 
வாயிலா்க நு்கர்மவார்்கள் வாங்க இயலுகி்றது.

3.  மதரவரய ப�றுதல்: நு்கர்மவார் தங்களுககு 
மதரவப்டும் எத்தர்கய ப�ாருள்்கரையும் ேறறும் 
மெரவ்கரையும் மின் ெநரதயில் �ல்மவறு தைங்கள் 
/ வரல �க்கங்கள் மூலம் ப�்றலாம்.

15.02.  (iv) மின் சந்தைப்படுத்துலில் தீ்மகள் 
Disadvantages of E-Marketing

1.  அதி்க பெலவு: மின் ெநரதப்�டுத்துதலில் விைம்�ைம் 
பெயயவும், வணி்க தைம் அரேக்கவும், ப�ரிய 
அைவில் பெலவி்ட மவணடும். வரலத்தை 
வடிவரேப்பு, பேன்ப�ாருள், நுணப�ாருள், 
வணி்கதைம் �ைாே�ரிப்பு, வினிமயா்க பெலவு 
ம�ான்்றவறறிறகு அதி்க அைவில் முதலீடு பெயய 
மவணடியுள்ைது.

2.  சிறிய நிறுவனத்திறகு ப�ாருநதாது: மி்க பதாரலவில் 
உள்ை வாடிகர்கயாைர்்களுககு ப�ாருள்/
மெரவ்கரை வைங்க சிறிய நிறுவனங்களுககு மின் 
ெநரதப்�டுத்தல் ப�ாருநதாது.
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3.  த்கவல்்கரை புதுப்பித்தல் : இன்ர்றய சூைலில் 
வாடிகர்கயாைர்்களின் எணணிகர்க பதா்டர்நது 
அதி்கரித்துக ப்காணடிருககி்றது. இதறகு ஏற� 
நிறுவனங்கள் இரணய தைத்தில் ம�ாதிய 
விவைங்கரை புதுப்பிககின்்றன. த்கவல்்கரை 
அவவப்ப�ாழுது புதுப்பிப்�து மி்கவும் ்கடினோன 
ஒன்்றாகும்.

15.02.  (v) மின்சந்தைப்படுத்தைலுககும ்பாரம்பரிய சந்தைப்படுத்தைலுககு உள்ள தைறு்பாடு 
E-Market  v/s Traditional Market 

மின் சந்தைப்படுத்துதைல்
E-Marketing

்பாரம்பரிய சந்தைப்படுத்துதைல்
Traditional Marketing

ப�ாருள்்கள் / மெரவ்கரை மி்க விரைவா்க குர்றநத 
பெலவில் மேம்�டுத்த முடியும்

இம்முர்றயில் மி்க தாேதோ்கவும் அதி்க பெலவிலும் ேடடும் 
ப�ாருள், மெரவரய மேம்�டுத்த முடியும்.

உல்க அைவில் மி்க விரைவில் மி்க எளிதா்க 
ப�ாருள்்கரை மேம்�டுத்தி ெநரதயி்ட முடியும்

இம்முர்றயில் அவவைவு எளிதா்க உல்கைவில் 
ப�ாருள்்கரை மேம்�டுத்த முடியாது ்காலமும் பெலவும் 
அதி்கோகும்.

வணி்க நிறுவனங்கள் மி்க குர்றநதைவு ேனித 
வைத்து்டன் பதாழிரல விரிவுப்�டுத்தலாம்.

இம்முர்றயில் பதாழிரல விரிவுப்�டுத்த அதி்க ேனித 
வைம் மதரவப்�டுகி்றது.

இம்முர்றயில் ஆணடு முழுவதும் வாை 7 நாட்கள் 24 
ேணி மநைமும் குர்றநத ேனித ெகதியு்டன் ெநரதயி்ட 
முடியும்.

இம்முர்றயில் ஆணடு முழுவதும் 7 நாட்களிலுே 24 
ேணி மநைமும் ெநரதயிடுவது இயலாத ்காரியம்.

4.  �ாது்காப்பு இல்லாரே: ப�ரும்�ாலும், நு்கர்மவார் 
தங்கைது ்க்டன் அடர்டரய �யன்�டுத்தி மின் 
இரணயம் மூலம் ப�ாரு்கரை / மெரவரய ப�்ற 
தயஙகுகின்்றனர். தங்கைது ்க்டன் அடர்டயின் 
இை்கசிய குறியீடடு எண்கள் தவ்றா்க �யன்�டுத்தி 
�லவர்கயான மோெடி்கரை பெயய மின் இரணய 
ெநரதப்�டுத்துதலின் அதி்க வாயப்பு இருப்�தா்க 
நு்கர்மவார் அஞ்சுகின்்றனர்.

15.03  ை்்லத்தைளசந்தையிைல் E-Tailing

 
வரலத்தை ்கர்ட அல்லது பேயநி்கர் ்கர்டயின் 

மூலம் இறுதி நு்கர்மவாருககு மின் இரணயம் வழியா்க 
ப�ாருள் அல்லது மெரவ்கரை �ைாேரித்தல் பெயவரத 
வரலதை ்கர்ட என்கிம்றாம். �ாைம்�ரிய ்கர்டயில் 
ப�ாருள்்கரை ்கவர்ச்சி்கைாோ்க �ார்ரவககு 
ரவப்�ரதம�ால் வரலதைத்திலும் ப�ாருள்்களின் 
அடர்டப் �்டங்கரை வாடிகர்கயாைர்்கரை 
்கவர்நதிருககும் வர்கயில் ்காடசிப்�டுத்தப்�டுகி்றது.

ப�ாருள்்களின் தன்ரே்கரையும் அதன் 
�யன்்கரையும் விைஙகும் வர்கயில் ்காடசிப்�டுத்தி 
�லவரயான ெலுர்க்கரை அளித்து 

வாடிகர்கயாைர்்கரை ்கவர்நதிழுத்து வாங்க தூணடும் 
வர்கயில் ப�ாருள்்கரை வரலத்தைங்களின் 
்காடசிப்�டுத்தப்�டுகின்்றன. வரைத்தலங்களின் 
கூ்றப்�டடுள்ை வர்கயில் வாடிகர்கயாைர்்கள் ்க்டன் 
அடர்ட அல்லது பி்ற முர்ற்களில் �ணம் பெலுத்தி 
ப�ாருள்்கரை வாங்கலாம். வாடிகர்கயாைர்்கள் 
ப்காரியர் மெரவயின் மூலம் அவர்்களின் விருப்�ோன 
மு்கவரியில் ப�ாருள்்கரை ப�ற்றகப்காள்ைலாம்.

வரலத்தைக்கர்ட ஒரு நு்கர்மவாருககும் வணி்க 
்கர்டககும் மநைடி வணி்க முர்றயாகும் மின் வர்த்த்க 
்கர்டரய ஆன்ரலன் ்கர்ட எனவும் அரைக்கலாம்.

15.04  ்பசு்ம சந்தைப்படுத்தைல் 
Green Marketing
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 சுறறு சூைலுககு எவவித தீஙகு விரைவிக்காேல் 
சுறறுப்பு்ற சூைரலககு �ாது்காப்�ா்க ெநரதப்�டுத்துவரத 
�சுரே ெநரதப்�டுத்துதல் எனலாம். நு்கர்மவார்்களின் 
மதரவ ேறறும் விருப்�த்ரத நிர்றமவறறும் வர்கயில் 
ப�ாருள்்கள் ேறறும் மெரவ்கரை உருவாககி, 
மேம்�டுத்தி, தைோன, பெயல் தி்றன்மிக்க ப�ாருள்்கரை, 
ேலிவு விரலயில் ப�ாருள்்கரை சுறறு சூைலுககு எவவித 
�ாதிப்பும் ஏற�டுத்தாத வர்கயில் உற�த்தி பெயது 
ெநரதப்�டுத்துவரத �சுரே ெநரதப்�டுத்தல் எனலாம். 
உல்க பவப்�ேயோக்கள், ேக்காத ்கழிவு்களின் தீஙகு்கள், 
ஆ�த்தான விரைவு்கரை உருவாககும் ோசு�டுத்துதல் 
ம�ான்்றரவ �றறிய விழிப்புணர்வு்டன் கூடிய சுறறுப்பு்ற 
�ாதிப்பில்லாத ெநரதப்�டுத்தரல குறிககும். �சுரே 
ெநரதப்�டுத்தல், சுறறுச்சூைல் ெநரதப்�டுத்தல், சுைல் நடபு 
ெநரதப்�டுத்தல் என �ல்மவறு மவறு�ட்ட ப�யர்்களில் 
அரைக்கப்�டுகின்்றன. இன்ர்றய ்காலத்தில் சுறறுப்பு்ற 
சூைரல �ாதிககும் நிறுவனங்கள் சூைரல �ாதுக்காககும் 
நிறுவனங்கள் எரவ என நு்கர்மவார்்கள் அர்டயாைம் 
்காண பதா்டஙகியுள்ைனர். 

15.05   சமூக சந்தைப்படுத்தைல்  
Social Marketing 

ெநரதப்�டுத்தலில் ஒரு புதிய அனுோன 
அறிமு்கம்தான் ெமூ்க ெநரதப்�டுத்தல் ஆகும். ெமூ்க 
நலரன உறுதிப்�டுத்தும் வர்கயில் ெமூ்கத்தின் 
குறிப்பிட்ட �ைக்கவைங்கங்கரையும் மநாக்கங்கரையும் 
பவளிப்�டுத்தும் வர்கயில் ப�ாருள்்கரை 
ெநரதப்�டுத்தும் முர்றரய ெமூ்க ெநரதப்�டுத்தல் 
எனலாம். 

ப�ாது இ்டங்களில் புர்கபிடிக்க கூ்டாது, குறிப்பிட்ட 
மவ்க வைம்பிறகுள் ்காரை ஓடடுங்கள், சீட ப�ல்டர்ட 
அணியுங்கள், தரலக்கவெம் அணியுங்கள் ம�ான்்ற 
�லவாெ்கத்து்டன் ப�ாருள்்கரை ெநரதப்�டுத்துதல் 
ம�ான்்றரவ ெமூ்க ெநரதப்�டுத்துவதறகு 
எடுத்துக்காட்டா்க கூ்றலாம். ெமூ்க ெநரதப்�டுத்துதலின் 
முககிய மநாக்கம் ெமூ்க நலரன �ாது்காப்�மதா ஆகும், 
புர்கயிரல, ேதுப�ாருள்்கரை �யன்�டுத்தல், 
சுறறுப்பு்றம் ோசுப்�டுத்துதல், வைத்தடெரண, ப�ண 
குைநரத �ாது்காப்பு, ொரல �ாது்காப்பு ேறறும் பநழிலி 
(பிைாஸ்டிக) ர�்கள் உ�மயா்கம் ம�ான்்றவறறிறகு 
எதிர்ககும் மநாக்கத்திலும். ெமூ்கம் விரும்�த்தக்க ேறறும், 

உ்டல் நலரன �ாது்காககும் ப�ாருள்்கரை 
ெநரதயிடுவரத ெமூ்க ெநரதப்�டுத்துதரல குறிககும். 
ெமூ்கத்திறகு தீஙகு விரைவிககும் அல்லது �ாதிககும் 
்காைணி்கரை நீககி தைோன வாழ்கர்க தைத்ரத 
உயர்த்தவும் இச் ெநரதப்�டுத்துதலின் முககிய 
மநாக்கோகும்.

15.06  ஊரக சந்தைப்படுத்துதைல் Rural 
Marketing 

கிைாேப்பு்ற நு்கர்மவார்்களின் மதரவ்கரையும் 
விருப்�ங்கரையும் நிர்றமவறறி அவர்்களின் 
ேனநிர்றரவ ப�றும் வர்கயில் கிைாேப்பு்ற 
நு்கர்மவார்்களுககு மதரவப்டும் ப�ாருள்்கள் ேறறும் 
மெரவ்கரை உருவாககி, விரலரய நிர்ணயித்து, 
விற�ரன மேம்�ாடு்கரை பெயது �கிர்நதளிககும் 
பெயல்முர்ற்களின் பதாகுப்ம� கிைாேப்பு்ற ெநரதயிடுதல் 
ஆகும். கிைாேப்பு்ற ெநரதயிடுதலின் முககிய மநாக்கமே 
அதி்கைவில் �யன்�டுத்தாேலுள்ை கிைாேப்பு்ற 
வைங்கரையும், மேம்�ாடு்கரையும், உள் 
்கட்டரேப்பு்கரையும் பவளிகப்காணடுவருவமதா ஆகும். 
ப�ாருள்்கரை உற�த்தி பெயய அல்லது நு்கர்வு பெயய 
மதரவயான �ல்மவறு உள்ளீடடு ப�ாருள்்களும், ந்கர்பு்ற 
நு்கர்மவாருககு மதரவயான ப�ாருள்்கரை பவளியீடு 
பெயவதும் கிைேப்பு்ற ெநரதயின் �ணியாகும். 

விவொய உள்ளீடடுப் ப�ாருள்்கள் ேறறும் விரைவு 
நு்கர்வு ப�ாருள்்கைான மொப்பு, அைகு ொதனப் 
ப�ாருள்்கள், ஆர்ட்கள், துணிேணி்கள் ேறறும் �ல 
ப�ாருள்்கரை ந்கர்பு்றத்திலிருநது கிைாேப் பு்றத்துககுள் 
வரும் ப�ாருள்்களில் அ்டஙகும். விவொய 
விரைப�ாருள்்கைான அரிசி, ம்காதுரே, ெக்கரை, �ருத்தி 
ம�ான்்ற ப�ாருள்்கள் கிைாேப்பு்றத்திலிருநது 
ந்கர்பு்றத்திறகுள் வரும் ப�ாருள்்களின் அ்டஙகும். 
சிலவர்கயான ப�ாருள்்கள் கிைாேபு்ற எல்ரலககுள் 
உற�த்தியாகி அஙம்கமய நு்கைப்�டுவதும் உணடு. 
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எனமவ கிைாேபு்ற ெநரதயிடு்கர்க இருவழி 
ெநரதயிடுர்க வர்கரய ொர்நதது. 

15.07   தச்ை சந்தையிடுதைல் 
 Service Marketing 

 இது ெநரதயிடுதலின் ஓர் சி்றப்பு பிரிவு ஆகும். இது 
ஒரு மெரவ அல்லது �யரன ஒருவர் ேற்றவருககு 
அளிப்ரத குறிககும். மெரவ என்�து ்கணணுககு 
புலப்�்டாத ஒன்்றாகும். மெரவ ெநரதயிடுதல் என்�து, 
த்கவல்பதாழில் நுட�ம், வஙகிக ்காப்பீடு, சு்காதாைம், 
சுறறுலா, சுறறுச்சூைல் �ாது்காப்பு, �ழுது�ார்ப்பு ம�ான்்ற 
மெரவப்ப�ாருள்்கரை �ரிவர்த்தரன பெயதுக 
ப்காள்ளுவரத குறிககும்.

15.08 ்பணைகச்சந்தை
இச்ெநரதயிடுதல் முர்றயில் ெநரதயிடும் ப�ாருள்்கள் 

ப�ரும்�ாலும் ்காண முடியாதரவயாகும் மெரவ 
அளிப்�வரி்டமிருநது பிரிக்க முடியாதவனரவயா்க 
இருககும். மெரவ அளிப்�வர் எவவித இர்டத்தை்கர்ளும் 
இல்லாேல் மநைடியா்க ப�று�வருககு அளிக்கப்�டும். 
மெரவப் ப�ாருள்்கள் விரைவில் அழ்யககூடிய 
நிரலத்ததன்ரேயற்றதா்க இருககும். மெரவயின் 
தன்ரே மெரவ அளிப்�வரின் ேனநிரலரயப் ப�ாறுத்து 
ோறிக ம்காணம்ட இருககும். இநத ெநரதயில் 
வினிமயாகிககும் மெரவப் ப�ாருள்்கரை ெநரதயி்ட 
�ல்மவறு உத்தி்கள் ர்கயாைப்�டுகி்றது.

15.09  தைனியிைச்சந்தை Niche Marketing
உணரேயில் இது ஒரு ெநரதமய அல்ல, 

ம�ாடடியாைர்்கைால் அர்டயாைம் ்காணப்�்டாத ஒரு 
வரையறுக்கப்�ட்ட வகுப்பு/பிரிவு ேக்கரை அர்டயாைம் 
்கணடு அநத வாடிகர்கயாைரின் மதரவ்கரை 
பூர்த்தி பெயய மதரவயான அரனத்து ெநரதயிடுதல் 
முயறசி்கரை பெயவமத தனியி்டச்ெநரத (Niche 

Marketing) குறிககும். ஒரு ப�ரிய குைத்தில் ஒரு சிறிய 
மீனா்க இருப்�தறகு �திலா்க ஒரு சிறிய குைத்தில் 
ஒரு ப�ரிய மீனா்க இருப்�து ம�ால, ஒரு குறிப்பிட்ட 
வரையறுக்கப்�ட்ட வாடிகர்கயாைரின் மதரவ்கரை 
பூர்த்தி பெயயும் ெநரதரய இவவாறு அரைககிம்றாம். 
அரனத்து வெதி்களு்டன் உரிய திரையைஙகு்கள் (இதன் 
டிகப்கட விரல ேற்ற திரையைஙர்க ம�ால் அல்லாேல் 5 
அல்லது 6 ே்டஙகு அதி்கோ்க இருககும்).

ஸ்்டார் ம�ார்டஸ், ஈஎஸ்பின், ஸ்்டார் கிரிப்கட ம�ான்்ற 
விரையாடடு மெனல்்கள் பவறும் விரையாடடு பவறும் 
விரையாடடு நி்கழ்வு்களுககு ேடடும் உருவானரவ. 
இரவ விரையாடடு ஆர்வர்்களின் மதரவரய ேடடும் 
பூர்த்தி பெயகின்்றன.

15.10   ் ைரல் [்பரவும] சந்தையிடுதைல் 
Viral Marketing

ெநரதயிடுதலின் ேறப்றாரு உத்திதான் ரவைல் [ 
�ைப்பு ] ெநரதயிடுதல். இம்முரயில் ஒரு ந�ர் ெநரத (அ) 
ப�ாருள்�றறிய விவைங்கரை ேற்றவருககு அனுப்புவார். 
அச்பெயதி பதாறறுககிருமி �ைவுவரதப்ம�ால் 
ஒருவரி்டமிருநது �ல ந�ர்்களுககு மி்கவிரைவா்க �ைவி 
ஒரு ப�ாருள் அல்லது பிைாணடுக்காண விற�ரன 
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அதி்கரிககும் வர்கயில் ெநரதயிடும் முர்றரய ரவைல் 
[�ைப்பு]  ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம். பெயதி அளிப்�வர் 
(Messenger) ேறறும் ெநரதயின் சூைல் ஆகியரவ 
தவிர்க்க முடியாத முககிய ்காைணியா்க இருநது 
பதாரலதூைத்தில் �ைவியுள்ை வாடிகர்கயாைருககு 
பெயதி அனுப்�ப்�டுகி்றது. ரேகமைாொப்ட நிறுவனத்திறகு 
பொநதோன ஹாடபேயில் நிறுவனம் ஆைம்�த்தில் 
விைம்�ைத்தின் மூலம் பெயதி்கரை �ைப்பும் மெரவரய 
பதா்டஙகியது. ெமீ�்காலத்தில், ந்கரும் திரைப்�்டத்ரத, 
ஆச்ெரியோன அல்லது ்கண்கவர் வீடிமயாக்கரை 
யூடியுப்பில் உருவாககி, மு்கநூல், டிவிட்டர் ேறறும் 
இதைமுர்ற்கள் மூலம் �ைப்புவரத சி்றநத எடுத்துக்காட்டா்க 
கூ்றலாம்.

15.11.  ்பதுஙகியிருநது [ம்ைமுக] 
[அமபுஷ்] சந்தையிடுதைல் Ambush 
Marketing

ெநரதயிடுதல் முர்றயில் புதிய நுட�ோ்க, அம்புஷ் 
(�துஙகியிருநது) ெநரதயிடுதரல கூ்றலாம். 
இம்முர்றயில் ஒரு நி்கழ்ச்சிககு எவவித நிதியுதவியும் 
பெயயாேல் வாடிகர்கயாைரின் ேனதில் �தியும் 
வர்கயில் விைம்�ைத்தாைர்்களு்டன் இரணநது 
தங்களுர்டய ப�ாருளுககும் இை்கசிய வழியில் 
விைம்�ைப்�டுத்திக ப்காள்ளும் நுட�த்ரத அம்புஷ் 
(�துஙகியிருநது) ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம். சுருக்க 
கூறின் ோறறு வழியில் ஒரு ப�ாருள் அல்லது 
பிைாணடுக்கான சி்றப்ர� உருவாககுவரத அம்புஷ் 
ெநரதயிடுதல் எனலாம். எடுத்துக்காட்டா்க எகஸ் என்�வர் 
ஒரு ்கால் �நது ம�ாடடிககு நிதியுதவி பெயது ம�ாடடிரய 
ந்டத்துகி்றார் அப்ப�ாழுது கூட்டததில் ஒய நிறுவனத்தின் 
அர்டயாை சின்னம் �தித்த மேல் ெடர்டரய அணிநதுக 
ப்காணடு �லர் அேர்நதிருப்�ரத அடிக்கடி ம்கேைாமூலம் 
்காட்டப்�டுவதன் வழியா்க ஒய நிறுவனம் தனது 
ப�ாருரை விைம்�ைப் �டுத்திகப்காள்கி்றது. இநத 
நி்கழ்ச்சிககு ஒய நிறுவனம் எவவித நிதியுதவியும் 

பெயயவில்ரல. இவவாறு ேர்றமு்கோ்க விைம்�ை�டுத்தி 
ப�ாருள் அல்லது மெரவக்கான விற�ரனரய 
அதி்கரித்துக ப்காள்வரத அம்புஷ்(�துஙகியிருநது) 
ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம். மும்முர்ற ெநரதயிடுதலின் 
மூலம் மி்க ப�ரிய நிறுவனங்கள் �ல முககிய நி்கழ்வு்களில் 
தங்கைது விற�ரனரய ப�றுககி ப்காள்கின்்றன.

15.12  பகாரில்்லா சந்தையிடுதைல் 
Guerrilla Marketing

 வைவு, பெலவு திட்டத்தில் ெநரதயிடுவதறக்கா்க 
அதி்கைவு நிதிரய ஒதுககுவரதவி்ட மநைம், ஆற்றல் 
ேறறும் ்கற�ரனயின் மூலம் வைக்கத்திறகு ோ்றான 
முர்றரய ர்கயாணடு வாடிகர்கயாைரின் ்கவனத்ரத 
ஈர்த்து ப�ாருள் அல்லது மெரவப்�றறிய த்கவல்்கரை 
அளித்து விற�ரனரய ப�ருககும் முர்றரய ப்காரில்லா 
ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம். ப�ாது ேக்கள் அதி்கோ்க 
கூடும் இ்டங்கைான, ெநரத, ப�ரிய விற�ரன கூ்டங்கள், 
பூங்கா ேறறும் ்க்டற்கரை ம�ான்்ற இ்டங்களில் திடீர் என 
குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் அர்டைாம் ப்காண்ட 
ஆர்டரய அணிநதகப்காணடு மதான்றி 
வாடிகர்கயாைர்்களுககு ஆச்ெரியத்ரத அளித்து பிைமிக்க 
பெயது (அ) ஒரு ப�ாருள் பிைாணர்ட அவர்்களின் ேனதில் 
�திய பெயயும் முர்றரய ப்காரில்லா ெநரதயிடுதல் 
எனலாம். விற�ரனரய அதி்கரிககும், ப�ரிய அைவில் 
விைம்�ைம் தை இயலாத சிறியைவு, நிறுவனங்களுககு 
இம்முர்ற விைம்�ை உத்தி மி்கவும் ஏற்றது.

15.13  ்பல்தநாககு அளவு மட்ைம த்லட்டி 
்்லைல் சந்தையிடுதைல் Multilevel 
Marketing 
இவவர்க ெநரதயிடுதல் ஒரு மநைடி ெநரதயிடுதல் 

வர்கரய ொர்நதது. இம்முர்றயில் ஒரு போத்த 
வியா�ாரி அல்லது விநிமயா்கஸ்த்தரை நிறுவனம் 
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முதலில் நிர்ணயிககும் பின்னர் விநிமயாஸ்தர்்கள் 
அவர்்களின் கீழ் �ல விநிமயா்கஸ்த்தர்்கரை நிர்ணயிப்�ர் 
இவவாறு ஒவபவாரு விநிமயா்கஸ்தர்்களும் அவர்்களின் 
கீழ் �ல விநிமயா்கம் ஸ்தர்்கரை அேர்த்தி விற�ரனரய 
ப�ருககும் முர்றரயமய �ல்மநாககுைவு [ேல்டடி] 
ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம். இவவாறு 
அேர்த்தப்�டுவார்்கள் கீழ்நிரலயர் அல்லது கீழ்நிரல 
விநிமயா்கஸ்தர்்கள் என அரைக்கப்�டுகின்்றனர். 

இம்முர்றயில் ஒவபவாரு விற�ரனயாைர்்களும் 
தாங்கள் பெயத விற�ரனககு ேடடுமில்லாேல் 
அவர்்களின் கீழ் �ணியாறறும் விற�ரனயாைர்்கள் 
பெயயும் விற�ரனககும் மெர்த்து விற�ரன ்கழிரவ 
ப�றுவார்்கள். இம்முர்றயில் விற�ரனயாைர்்கள் பொல் 
வழி அல்லது வாய வழி பதா்டர்பு அல்லது உ்றவு வழி 
�ரிநதுரையின் மூலம் ப�ாருட்கரை ெநரதயிடுதரலக 
குறிககி்றது. இவவழியில் விற�ரனயாைர் அல்லது 
விநிமயா்கஸ்தர்்கள் ேடடும் விற�ரன பெயயாேல் 
அவர்்களு்டன் இரணத்து ேற்றவர்்கரையும் விற�ரன 
பெயய தூணடுவார்்கள். இம்முர்ற ெநரதயிடுதலுககு 
சி்றநத எடுத்துக்காட்டா்க ்டயுப்�ர் ேறறும் ஆம்மவ 
நிறுவனங்களில் விற�ரனமுர்றரய கூ்றலாம். 
இம்முர்றரய, பநடபவார்க, ெநரதயிடுதல், �ரிநதுரை 
ெநரதயிடுதல் என �ல ப�யர்்களில் அரைக்கப்�டுகி்றது. 
A என்�வர் B ககு விற�ரன பெயகி்றார் B என்�வனால் 
Cககு விற�ரன பெயகி்றார். C, Dககுே D,Eககும் விற�ரன 
பெயகி்றார் இவவாறு பெயயப்�டும் அரனத்து 
விற�ரனயில் Aவுககு விற�ரன ்கழிவு உணடு.

15.14  ்பரிநது்ர சந்தையிடுதைல் 
Referral Marketing 
வைக்கோ்க ப�ாருள்்கரை �றறி விைம்�ைம் 

பெயயாேல் ஒரு நிறுவனத்திறகுரிய ஏற்கனமவா உள்ை 
வாடிகர்கயாைர்்கள் மூலம் ப�ாருள்்களின் தன்ரே 
ேறறு சி்றப்ர� �றறி ேற்றவர்்களுககு �ரிநதுரை பெயய 

தூணடி விற�ரன அதி்கரிககும் முர்றரய �ரிநதுரை 
ெநரதயிடுதல் எனலாம். ஒரு ப�ாருள் (அ) மெரவரயப் 
�றறி ஒருவர் ேற்றவருககு �ரிநதுரை பெயவரத 
�ரிநதுரை ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம்.

15.15  உள்ளைகக சந்தையிடுதைல் 
Content Marketing

மும்முர்றயில் ப�ாருள்்கள் (அ) மெரவ்கரை 
விற�ரன பெயயாேல் அதரனப்�றறிய பெயதி 
த்கவல்்கரை நு்கர்மவாருககு பதரிவிககும் ்கரலரய 
உள்ை்டக்க ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம். இவவாறு 
ப�ாருள்/மெரவ �றறிய த்கவல்்கரை அளிககும் 
நிறுவனத்ரத குறுககீடுயில்லா ெநரதயிடுதல் எனவும் 
அரைக்கப்�டுகி்றது. ப�ாருள்/மெரவப்�றறிய ஆர்வத்ரத 
தூணடும் வர்கயிலும் ப�ாருள்்கள் மீதான விசுவாெத்ரத 
அதி்கரிககும் வர்கயில் இலககு வாடிகர்கயாைரி்டம் 
ப�ாருள் �றறிய த்கவல்்கரை முன்நிரலப்�டுத்தும் 
முர்றரய உள்ை்டக்க அல்லது திருப்தியர்டநத 
ெநரதயிடுதல் என்கிம்றாம்.

முககிய பொற்கள்
மின்னணு விற�ரன, வரலத்தை ்கர்ட, �சுரே 
ெநரதப்�டுத்தல் , ெமூ்க ெநரதப்�டுத்தல், கிைாேப்பு்ற 
ெநரதப்�டுத்துதல், மெரவ ெநரதயிடுதல், 
�ைவும் ெநரதயிடுதல், �துஙகியிருநது [ேர்றமு்க] 
ெநரதயிடுதல், ப்காரில்லா ெநரதயிடுதல், 
�ல்மநாககுைவு ெநரதயிடுதல் , �ரிநதுரை 
ெநரதயிடுதல், உள்ை்டக்க ெநரதயிடுதல்
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்பள்ளி ைளாகத்தில் நீர் ்பயன்்பாட்டு அள்ை 
கு்ைககும மு்ைகள்
பொடடு நீர் �ாெனமுர்றரய �யன்�டுத்தல், ்கழிவர்ற 
ேறறும் ர்க ்கழிவும் இ்டங்களில் சிறு துரை்கள் 
மூலம் நீர் தூ்றல் பதளிப்�ான்்கரை ப�ாருத்து நீர் 
உ�மயா்கத்ரத குர்றக்கலாம்
பூமிககு எவவித தீஙகும் விரைவிக்காேல் 
மதாைரேயு்டன் கூடிய சுத்தோன டீெல், �யன்�டுத்தி 
இயககும் வா்கனங்கரை ப்டாமயாட்டா ேறறும் 
மவாகஸ்வான், பேர்சிடிஸ் ப�ன்ஸ் நிறுவனங்கள் 
விற�ரன பெயது வருகின்்றன.

எதிர்கா்ல கறைல்

மின்ணணு ெநரதயி்டல் வரலதை ெநரதயி்டல்

சுய சிநதை்்ககு (்பசு்ம 
பசயல்மு்ைகள்) (Green Practices)

1.  குடும்� உறுப்பினர்்கள், நண�ர்்கள் ேறறும்
உ்றவினர்்கரை மீணடும் மீணடும்
�யன்�டுத்தும் ஏதுவா்க ்கணணாடி ேக,
அலுமினியம் ேறறும் எவர்சில்வர் ேககு்கரை
�யன்�டுத்த வலியுறுத்துங்கள். ஒரு முர்ற
�யன்�டுத்தி விடடு விடப்டறியும் ப�ாருட்கரை
�யன்�டுத்தக கூ்டாது என அறிவுறுத்துங்கள்.

2.  சுறறுச் சூைலுககு �ாதிப்பு பெயயாத அல்லது
குர்றநதைவு �ாதிககும் ப�ாருட்கரை
�யன்�டுத்துங்கள்.

3.  மீணடும் மீணடும் இஙக ஊறறி எழுதக கூடிய
ம�னாக்கரை �யன்�டுத்துங்கள்.

4.  ம�ப்�ர்்கரை இைணடு �க்கத்திலும் அச்சிடுவதன் 
மூலம் ம�ப்�ர் உ�மயாகிப்�ரத குர்றத்தல்.

5.  வீடு ேறறும் ஆள் இல்லாத மநைம் ேறறும்
இ்டத்தில்  மின்விைககு, மின்விசிறிரய நிறுத்தி
ரவத்தல் மேலும் CFL ேறறும் LED விைககு்கரை
�யன்�டுத்துதல் மூலம் மின்ொைத்ரத
குர்றத்தல்.

 ்பயிறசி

I. சரியா் வி்ை்யத் ததைர்நபதைடு:
1.  இரணயம் மூலம் ப�ாருட்கள் (அ) மெரவ்கரை

விற�ரன பெயயும் முர்றரய என்கிம்றாம்.
அ) �சுரே ெநரதயிடுதல் ஆ) மின் ெநரதயிடுதல்
இ) ெமூ்க ெநரதயிடுதல் ஈ) பேட்டா ெநரதயிடுதல்

2. இரணயத்திறகு நுரைவு வாயில் என்�து
அ) ம�ார்்டல் ஆ) சிபியு
இ) மோ்டம் ஈ) பவப்நைாங

3.  ெமூ்க ெநரதப்�டுத்துதல் என்�து ________ யு்டன்
பதா்டர்புர்டயது
அ) ெமூ்கம் ஆ) ெமூ்க வகுப்பு
இ) ெமூ்கோற்றம்  ஈ) ெமூ்க தீரே

4.  ெமூ்க ஊ்ட்க ெநரதப்�டுத்துதரல சி்றப்�ா்க
பெயல்�டுத்துவது ______ ோறறுவிகிதத்ரத
அதி்கரிககும்.
அ) வாடிகர்கயாைரிலிருநது வாஙகு�வைா்க
ஆ) சில்லர்ற வியா�ாரிலிருநது வாடிகர்கயாைைா்க
இ) வாஙகு�வரிலிருநது ேறறு ஒரு வாஙகு�ைா்க
ஈ) ெநரதயாைருககு மநைடி பதா்டர்பு

5.  ஒரு நிறுவனத்தின் ப�ாருள் ேறறும் விரலரய 
பதளிவா்க �ார்ரவககு அளிக்கப்�டுகி்றது.
அ) வணி்க வடடி ஆ)இரணய தைங்கள்
இ) மின்னணு �டடியல்  ஈ) வருவாய ோதிரி

6.  கீழ்்காணும் குழுவில் எநத குழு �சுரே வணி்க
்கருத்ரத அறிமு்கம் பெயதது.
அ) ACME ஆ) ்டாட்டா
இ) ரிரலயன்ஸ் ஈ) ici

7. தூய சில்லரை விற�ரனயாைர் என அரைக்கப்�டுவர்
அ) ெநரத உருவாககுநர்்கள்
ஆ) ந்டவடிகர்க தை்கர்்கள்
இ) வியா�ாரி்கள்
ஈ) மு்கவர்்கள்
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வி்ைகள் :

1 ஆ 2 இ 3 இ 4 இ
5 அ 6 இ 7 அ 8 ஆ

II. குறு வி்ாககள்:
1. மின் அணுவியல் வியா�ாைம் என்்றால என்ன?
2. �சுரே ெநரதயிடுதல் என்்றால் என்ன?
3. மெரவ ெநரதயிடுதல் என்்றால் என்ன?
4. மின் ெநரதயிடுர்க என்்றால் என்ன?
5. மின்னணு சில்லர்ற வியா�ாரி்கள் என்�வர் யார்?
6. ெமூ்க ெநரதயிடுர்க என்்றால் என்ன?

III. சிறு வி்ாககள்:

1. மின் வணி்கத்தில் B2B ேறறும்  B2C என்்றால்
என்ன?

2. ெமூ்க ெநரதயிடுதலின் மநாக்கங்கள் யாரவ?
3. மின் ெநரதயிடுதலின் மநாக்கங்கள் யாரவ?
4. பின் வணி்கத்திறகும் மின் வியா�ாைத்திறகும் உள்ை

மவறு�ாடு்கள் யாரவ?
1. ________ தனியி்டச்ெநரத (Niche) எரத �றறிய

பெயல்�ாடு்கரை விைககுகி்றது .

IV. ப்பருவி்ாககள்:

2. �ாைம்�ரிய ெநரதயிடுர்க எவவாறு 
மின்ெநரதயிலிருநது மவறு�டுகி்றது – விைககு.

3. மின்னணு விற�ரனயில் நன்ரே தீரே்கரை
விைககு.

4. நவீன ெநரதயிடுர்கயில் ர்கயாைப்�டும் நவீன
ெநரதயிடுதல் உத்தி்கரை விைககு.

5. ெமூ்க ெநரதயி்டரல மெரவொநரத இ்டலு்டன்
ஒப்புமநாககு்க

6. ெநதியி்டலின் நன்ரே்களில் ஏமதனும் ஐநதிரன
எழுது்க

குறிபபு நூல்கள்

1.  Essentials of Marketing –Dr.K.Sundar - Vijay
Nicole publication

2.  Modern Marketing Principles and Practices- by Pillai
R.S.N. and Bagavathi – S.Chand publication.
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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

கற்றல் ்நோக்கஙகள்

இந்த அத்தியோயத்லதக் கற்றபின், மோைவரகளோல்
 ■ நுகர்வோர சுரண்டப்ப்டல்
 ■ நுகர்வோரியலின் பபோருள் மறறும் 

வலரவிைக்கைம் .
 ■ நுகர்வோர இயக்கஙகளின் பரிைோம 

வளரச்சி
 ■ நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம், 1986 

ஆகியவறல்ற அறிந்து பகோள்ள இயலும்.

பிறர்  வருந்துமாறு  பெயது  ப்பறற  ப்பாருள்  எல்லாம்  ப்பறறபின 
வருந்துமாறு  பெயது  வ்பாயவிடும்.  நலவழியில  வந்தைனவ 
இழக்கப்படடாலும் பிறகு ்பயன தைரும்.

அழகப்காண்ட எல்லாம் அழபவ்பாம் இழபபினும்
பிற்பயககும் நற்பா்லனவ.

-குறள் 659
பபோருள் :

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. 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

நுகர்வோரியல்16
அத்தியோயம்

நுகர்வோர போதுகோப்பு அைகு
6
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16.01. நுகர்வோர
உ ற ்ப த் தி ய ா ள ரி ட மி ரு ந் து   அ ல ்ல து 

விற்பனையாளரிடமிருந்து  ப்பாருட்கனள  வாங்குவவார் 
அல்லது  இயறன்க  வளங்்கனள  ப்காண்டு 
உருவாக்கப்படடு (்காறறு, நீர் மறறும் இயறன்க வளங்்கள்) 
அல்லது  பிறரால  உற்பத்தி  பெயயப்படடு,  விற்கப்படும் 
ப்பாருட்கனள  ்பயன்படுத்து்பவவர  நு்கர்வவார்  ஆவார். 
வங்கி்கள்  வ்பாககுவரத்து  நிறுவைங்்கள்,  ்காபபீடடு 
நிறுவைங்்கள்  வ்பானறனவ  வழங்கும்  வெனவ்கனள 
ஏற்பவரும்  நு்கர்வவார்  எனவற  அனழக்கப்படுகிறார். 
வவறு வார்த்னதை்களில கூறுவதைைால ்காறறு, நீர், நி்லம் 
வ்பானறவறறால  வதைாறறுவிக்கப்படட  அல்லது 
நிறுவைங்்களால  உற்பத்தி  பெயயப்படட  ப்பாருட்கனள 
வாங்குவவார்  மறறும்  அரசு  அல்லது  நிறுவைங்்கள், 
மருத்துவ  மனை்கள்,  ்கலவி  நிறுவைங்்களால 
வழங்்கப்படும்  வெனவ்கனள  ்பயன்படுத்தும்  தைனிந்பவர 
நு்கர்வவார் ஆவார்.

இந்திய நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம், 1986ன் படி 
நுகர்வோர என்பதன் பபோருள்.

முழுனமயா்க  அல்லது  ்பகுதியா்க  பெலுத்தைப்படடு, 
அல்லது  பெலுத்துவதைா்க  உறுதியளிக்கப்படடு  அல்லது 
நீள்்பயன  அடிப்பனடயில  பெலுத்தைப்படடு,  மறு்பயன 
அனடயும் வன்கயில ப்பாருட்கனள அல்லது வெனவ்கனள 
வாங்கும் ந்பர் நு்கர்வவார் எை அனழக்கப்படுகிறார்.

மறுவிற்பனை  பெயவதைறவ்கா  அல்லது  வணி்க 
வநாக்கத்திற்கா்கவவா  ப்பாருட்கனள  வாங்கு்பவர் 
நு்கர்வவாரா்கக  ்கருதைப்படமாடடார்.  ஆயினும் 
சுயவவன்லவாயபபின மூ்லம் தைைது வாழவாதைாரத்திறகு 
ப்பாருள்  ஈடடும்  வநாககிற்கா்க  மடடுவம  ஒரு  ந்பர் 
ப்பாருட்கனள வாங்கி  இருந்தைால  அவர்  நு்கர்வவாரா்கக 
்கருதைப்படுவார்.

்கருத்தியல  அடிப்பனடயில  அனைத்து  வணி்க 
நிறுவைங்்களும் நு்கர்வவார் திருபதினயவய தைங்்களின 
முதைனனம  வநாக்கமா்கக  ப்காண்டுள்ளது.  நு்கர்வவாவர 
வணி்க  உ்லகின  மனைரா்கக  ்கருதைப்படுகிறார். 
நு்கர்வவாருககுச்  வெனவ்கனள  அளித்து  அவர்்கனள 
திருபதிப்படுத்துவனதைவய  வணி்கர்்கள்  தைங்்களின 
முதைனனம வநாக்கமா்கக ப்காண்டுள்ளைர். சுதைந்திரமாை 
ப்பாருளாதைாரத்தில  நு்கர்வவார்  னமயபபுள்ளியா்கத் 
தி்கழந்தைாலும்,  அவர்்களின  தைகுதினய  எபப்பாழுதும் 
நு்கர்வவார்்கள்  ப்பறுவதிலன்ல.  உண்னமயில 
நு்கர்வவார்  ்ப்லவழி்களிலும்  ஏமாறறப்படடு 
சுரண்டப்படுகிறார்்கள்.  நனடமுனற  உ்ல்க  வாழவில 
நு்கர்வவார் இந்திய இனறயாண்னமயின்படி சுதைந்திரமா்க 
இல்லாமல அடினம எனற நின்லயிவ்லவய உள்ளைர். 

நு்கர்வவார்  தைங்்களுககுத்  வதைனவயாை  ப்பாருட்கள் 
மறறும்  வெனவ்கனளப    ப்பறறு  அதைன மூ்லம்  தைங்்களது 
வதைனவ்கனள நினறவவறறிக ப்காள்வவதை நு்கர்வவாரின 
இயல்பாை,  ெடடபபூர்வமாை  ஆர்வம்  மறறும் 
எதிர்்பார்ப்பா்க  உள்ளது.  நு்கர்வவார்  ந்லன  அல்லது 
நு்கர்வவார்  ந்லவாழவு  இதைனமூ்லவம  அனமயும். 
ஒவபவாரு  வாடிகன்கயாளரும்  தைங்்களுககுத் 
வதைனவயாை ப்பாருட்கள் மறறும் வெனவ்கள் அவறறின 
தைரம், அளவு, வின்ல, உரிய ்கா்லத்தில கினடககும் தைனனம 
வ்பானறனவ  குறித்தை  உண்னமயாை  ெரியாை 
தை்கவல்கனள  அறிய  முடியாதை  ்கவன்ல  அவர்்கள் 
உயிர்பிரிந்து  மண்வணாடு  மண்ணா்கப  வ்பாகும் வனர 
தீர்க்கப்படாமவ்ல வ்பாகிறது.

16.02. நுகர்வோர சுரண்டப்ப்டல்
நு்கர்வவார்  பினவரும்  ்ப்ல  வழி்களில 

சுரண்டப்படுகிறார்்கள்.
1. அதிக விலைக்கு விற்றல்.

விற்பனையாளர்்கள்  மறறும்  வெனவ்கனள 
அளிப்பவர்்கள்  தைாங்்கள்  வழங்கும்  ப்பாருட்கள்  மறறும் 
வெனவ்களுககு  அதைன  தைரத்திறகு  ஈடாை  வின்லனயக 
்காடடிலும் கூடுதை்லாை வின்லனய அளிப்பதைறகு ்பலவவறு 
தைருணங்்களில நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்்கள். ப்பாருட்கனள 
விற்பனை பெய்பவர்்களிடம் வ்பாதுமாை அளவு ெரககிருபபு 
இருந்தை வ்பாதிலும் ப்பாருள்்களின வின்லனய அதி்கரித்து 
ப்காள்னள  ்லா்பம்  ஈடடும்  வநாககில  பெயறன்கயாை 
்பறறாககுனறனய உருவாககி அதைன மூ்லம் ப்பாருட்கனள 
அதி்க  வின்லககு  விற்பனை  பெயகினறைர்.  இதைன 
வினளவா்க  நு்கர்வவார்  தைங்்களுககுத்  வதைனவயாை 
ப்பாருட்கனள  ்கள்ள  ெந்னதையில  கூடுதை்லாை  வின்ல 
ப்காடுத்து  வாங்்க  வவண்டிய  ்கடடாயத்திறககு 
தைள்ளப்படுகிறார்்கள். 
2.கைப்ப்டம்

்க்லப்படம்  என்பது  உணவுபப்பாருட்களில 
விரும்்பத்தை்காதை  ்பதிலிப  ப்பாருட்கனளச்  வெர்ப்பதைாகும். 
்க்லப்படப  ப்பாருட்கனள  வாங்கிப  ்பயன்படுத்தும் 
நு்கர்வவாருககு  உடலரீதியா்கவும்,  ்பணரீதியா்கவும் 
்கடுனமயாை இழபபு்கள் ஏற்படுகிறது. ஒரு ொதைாரணமாை, 
நியாயமாை, விவவ்கமுள்ள வணி்கர் தைைது வணி்கத்தின 
மூ்லம்  நியாயமாை  இ்லா்பத்னதை  வநர்னமயாை 
முனறயில ஈடட விரும்புவார். ஆைால ப்காள்னள ்லா்பம் 
ஈடடவவண்டும்  எனற  வ்பரானெ  பிடித்தை  வணி்கர் 
ப்பாருட்களில  ்க்லப்படம்  பெயது  அதைனமூ்லம்  தைைது 
வநாக்கத்னதை  நினறவவறறிக  ப்காள்கிறார்.  ப்பாதுவா்க 
உணவுப ப்பாருட்களில ்க்லப்படம் என்பது ொதைாரணமா்க 
எங்கும் ்காணப்படும் நனடமுனறயாகிவிடடது. ்க்லப்படம் 
நு்கர்வவாரது உடலந்லத்னதை  ப்பரிதும்  ்பாதிப்பதைால  அது 
ஒரு மனனிக்க முடியாதை குறறமாகும்.
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எடுத்துக்கோடடுகள்
1.   ்பாலின  அடர்தைனனம  மறறும்  பவளிர்நிறம் 

அதி்கரிப்பதைற்கா்க  வொபபு,  சுண்ணாம்பு,  யூரியா, 
்காஸ்டிகவொடா மறறும் ்பலவவறு வவதிபப்பாருட்கள் 
வெர்க்கப்படுகினறை.

2.   உணவு  தைானியங்்களில  சிறிய  ்கற்கள் 
வெர்க்கப்படுகினறை. 

3.   வதைங்்காய  எண்பணயில  ்பாமாயில 
்க்லக்கப்படுகினறது.

4.   வதைனின  அளனவ  அதி்கரிப்பதைற்கா்க  தைண்ணீர் 
மறறும் ெர்க்கனர வெர்க்கப்படுகினறது.

5.   அரிசிமாவு  மறறும்  வ்காதுனம  மாவு்களில  ஸ்டார்ச் 
வெர்க்கப்படுகினறது.

6.   ்காபிபப்பாடியுடன  புளி  வினதையின  ப்பாடி  (புளியங் 
ப்காடனட)  வெர்க்கப்படுகிறது.

7.   மஞெள்தூள்  வ்பானற  மெ்லாக்களுடன  பமத்தைைால 
வெர்க்கப்படுகினறது.

8.  ்கருபபு மிளகுடன ்பப்பாளி வினதை ்க்லக்கப்படுகினறது.
9   மிள்காயபப்பாடியுடன  பெங்்கல  ப்பாடி 

்க்லக்கப்படுகினறது. 

∙ ஏமா��த� ம��� �ைச ����� த��ரக�
∙ ேபா�யான ந����க�� ெபா�����க��
   வழக�
∙ ெபா��க�� த���பா�ைட
   ெசய�ைகயாக ஏ�ப�� த�
∙ ெபா��கைள கல�பட� ெச�த�
∙ ெபா��கைள ப ��த�
∙ க�ள�ச�ைத�� ெபா��கைள
   ��ற�

�க�ேவா� �ர�ட� ெதாட�பான
கார�க�

 3. ்போலியோன பபோருடகள்
மக்கள் மத்தியில பிர்ப்லமனடந்தை வணி்கக குறியுனடய 

ப்பாருட்களுககு அவதை  வ்பானற  வ்பாலியாை  ப்பாருட்கள் 
ெடடவிவராதைமா்கத்  தையாரிக்கப்படடு  வமாெடியா்க 
விற்பனை  பெயயப்படடுவருகினறது.  தைானியங்கி 
(ஆடவடாபமான்பல) வா்கை உதிரி்பா்கங்்கள், பிவளடு்கள், 
ன்கக்கடி்காரங்்கள்,  வ்பைாக்கள்,  வாபைாலிபப்படடி்கள், 
மருத்துவ  மருந்துப  ப்பாருட்கள்,  நன்க்கள்,  துணி்கள் 
மறறும்  ரூ்பாய    வநாடடுக்கள்  கூட  ்கள்ளத்தைைமா்க, 

வ்பாலியா்கத் தையாரிக்கப்படடு இமயம் முதைல குமரி வனர 
எங்கும்  நீக்கமற  தைாராளமா்க  விற்பனை  பெயயப்படடு 
வருகினறது. அெல எது? வ்பாலி எது? எை இைம்்காண 
இய்லாதை  நின்லயிவ்லவய  இனறளவும்  நு்கர்வவார் 
இருந்து வருகினறைர்.  எைவவ தைரம் குனறந்தை வ்பாலிப 
ப்பாருட்களுககு  கூட  அெல  ப்பாருட்களின  வின்லனய 
ப்பறறுக ப்காண்டு நு்கர்வவானர சுரண்டுகினறைர்.
4. பசயறலகயோன பற்றோக்குல்ற

சி்ல சூழநின்ல்களில வணி்கர்்கள் தைங்்களின வணி்க 
நிறுவைங்்களின  ெரககு்கனள  இருபபு  னவககும் 
இடங்்களில வ்பாதுமாை அல்லது வதைனவககு அதி்கமாை 
அளவு  ெரககு்கனள  இருபபு  னவத்திருந்தைாலும்  கூட  
தைங்்கள்  ்கனட்களின  மு்கபபில  இருபபு  இலன்ல  எனும் 
ப்பயர்ப்ப்லன்கனய  னவககினறைர்.  ப்படவரால 
விற்பனை நின்லயங்்கள் வ்பானறவறறில இந்நின்லனய 
்காண முடியும்.  இத்தைன்கய சூழநின்ல்களில நு்கர்வவார் 
தைங்்களின தைவிர்க்க இய்லாதை வதைனவயின அடிப்பனடயில 
அபப்பாருட்கனள  அதி்க  வின்ல  ப்காடுத்து  வாங்்க 
வவண்டிய  நிர்ப்பந்தைத்திறகு  ஆளாக்கப்படுகிறார்்கள். 
இதைன  மூ்லம்  வணி்கர்்கள்  வநர்னமயறற  முனறயில 
ப்பரு்லா்பம் ஈடடுகினறைர். தினரயரங்கு்களில அரங்்கம் 
நினறவு  (House  Full)எனும்  ப்பயரப்ப்லன்க  மாடடப்படட 
பினனும் ்கள்ளச்ெந்னதையில அதி்க வின்லககு தைாராளமா்க  
அனுமதி சீடடுக்கள் (Tickets) கினடககினறை.
5. தரக்குல்றவு

்கடடுமாைம்  பெயது  முத்தினரயிடப்படட 
ப்காள்்க்லன்கனள  திறந்தைால  அதில  அனடக்கப்படடுள்ள  
ப்பாருட்கள் தைரம் குனறந்தைதைா்கவும், ப்கடடுபவ்பாைதைா்கவும், 
நி்கர  எனட  ப்கால்க்லனில  குறிபபிடப்படடுள்ளனதை  விட 
குனறவா்க  இருப்பனதையும்  ்காணமுடிகிறது.  நு்கர்வவார் 
தைாம்  வாங்கிய  குனற்பாடுனடய  அல்லது  வெதைமனடந்தை 
ப்பாருட்கனள  ப்காடுத்துவிடடு  புதிய  ப்பாருட்கனள 
மாறறிகப்காள்ள  முயறசிககும்  வ்பாது  நு்கர்வவார்  தைமது 
்கவைககுனறவாவ்லவய அத்தைன்கய நின்ல ஏற்படடதைா்க 
குறறம்  ொடடப்படுகினறைர்.  நு்கர்வவார்  தைங்்களின 
தைன்லவிதி  எனறு  ்கருதும்  நின்லககு  தைள்ளப்படடு 
விடுகிறார்்கள் ப்பாருட்கனள ்கனட்களில விறகும் வ்பாது  
விற்பனையாளர் அதைறகுரிய இரசீது ப்காடுப்பது இலன்ல. 
நு்கர்வவாரும்  இரசீது  வ்கடடுப  ப்பறுவது  தைமது உரினம 
எனறு  உணர்வதிலன்ல.  இதைன  ்காரணமா்கவவ 
நு்கர்வவார் தைாம் வாங்கிய தைரககுனறவாை  ப்பாருட்கனள 
மாறறிகப்காள்ள  இய்லாதை,  பு்கார்  அளிக்க  இய்லாதை 
நின்லககுத் தைள்ளப்படுகிறார்்கள். ்ப்ல விற்பனையாளர்்கள் 
ப்பாருட்கள்  விறகும்  வ்பாவதை  அதைற்காை  இடாபபில 
விற்பனை பெயதை ப்பாருட்கள் மீண்டும் திரும்்ப ப்பறறுக 
ப்காள்ள  இய்லாது  எனற  வாெ்கம்  இடம்  ப்பறறுள்ளனதை 
்காணமுடிகிறது.  இதைன  மு்லம்  ஏமாறறககூடிய 
நு்கர்வவார்்கள்  எளிதைா்க  ெடடப்படிவய 
ஏமாறறப்படுகிறார்்கள்.
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6. இ்டரபோடு பகோண்ட பபோருடகள்

���� �ற�பான ெசா�பக��கைள
���த	

�க�ேவாைர �ர��� கார�க�

தர��ைறவான ெபா��க�

ேபா�யான ெபா��க�

பா�கா 	லா ெபா��க�

ெசய�ைக ப�றா��ைற

எைட��ைறவான ெபா�ைள
அ��த	

அ�க �ைல ைவ�த	

கல பட� ம��� மா�ப�ட
ெபா�ைள ��ற	

மன�ைற��காக ��பைன��
�ைதய ேசைவ

தவறான ம��� ��ைம ெபறா
ெச��க�

���க�தனமான நட�ைத

ப்பாருட்களின  தையாரிப்பாளர்்கள்,  தைங்்களின 
தையாரிபபு    ப்பாருட்கனள  நு்கர்வவார்  ்பயன்படுத்தும் 
வ்பாது அவர்்களின உயிருககும், உனடனமககும் ஊறு 
வி ன ள வி க ்க ா ம ல   ப ்ப ா ரு ட ்க ன ள 
முனபைச்ெரிகன்கயுடன  எவவாறு  ்பாது்காபபுடன 
்பயன்படுத்தை  வவண்டும்  எனற  முனபைச்ெரிகன்க 
நடவடிகன்க்கனள  நு்கர்வவாரிடம்  முன  னவக்க 
வவண்டும்.  இத்தைன்கய  முனபைச்ெரிகன்க 
நடவடிகன்க்கள்  இல்லாமல  நு்கர்வவார்  அத்தைன்கய 
அ்பாய்கரமாை  ப்பாருட்கனள  ன்கயாளும்  வ்பாது 
வி்பத்து ஏற்படுத்தும் வாயபபு்கள் மி்க அதி்கம்
7. உத்தரவோதம் மறறும் ்சலவகள்

நீடித்துனழககும்  வெதிப  ப்பாருட்களாை 
பதைான்லக்காடசிப  ப்படடி்கள்,  ெ்லனவ  இயந்திரங்்கள், 
குளிர்ொதைைப  ப்படடி்கள்,  மகிழவுந்து்கள்,  இருெக்கர 
வா்கைங்்கள்  மறறும்  குளிரூடடி்கள்  வ்பானறவறறிறகு 
குறிபபிடட  ்கா்லத்திறகு  உத்திரவாதைம்  வழங்்கப்படடு 
அக்கா்லம்  வனர  இ்லவெ  வெனவ  வழங்குவதைா்க 
உறுதியளிககினறைர்.  ஆைால  உண்னமயில 
உத்தைரவாதை  ்கா்லத்தில  கூட  இ்லவெ  வெனவ்கள் 
மறுக்கப்படுகினறது.  தையாரிப்பாளர்்கள்  தைாங்்கள் 
வழங்கும்  குறுகிய  உத்தைரவாதைக்கா்லத்தில  குறிபபிடட 
சி்ல  ப்பாருட்கள்  அல்லது  ்பா்கங்்கள்  உறுதியா்க 
வெதைமனடயாது  எனறு  ்கருதும்  ப்பாருட்கள்  மறறும் 
்பா்கங்்களுககு  மடடுவம  இ்லவெ  நு்கர்வவார்  வெனவ 
வழங்்கப்படும்  எனறு  உத்தைரவாதைம்  அளிககிறார்்கள். 
விற்கப்படும்  ப்பாருட்களின  ்ப்ல  உதிரி்பா்கங்்களுககு 
உத்தைரவாதைம்  வழங்குவதிலன்ல.  இதைன  ்காரணமா்க 
நு்கர்வவார்  மீது  ்பழுது்பார்பபுச்  பெ்லவு  எனற  ப்பயரில 
்கடடணங்்கள்  திணிக்கப்படுகினறது.  சி்ல 
சூழநின்ல்களில  உத்தைரவாதைம்  அளிக்கப்படட 
்பா்கங்்களுககு  உத்தைரவாதை  ்கா்லத்திவ்லவய  ்பழுது 
ஏற்படின  அது  நு்கர்வவார்  ்கவைக  குனறவால 
விதிமுனற்களின  ்படி  ்பயன்படுத்தைப்படவிலன்ல  எனறு 
்காரணம் கூறி இ்லவெ வெனவ மறுக்கப்படுகினறது,

8. தகுதியற்ற பபோருடகள்
ப்பாருளின  தைரம்,  நீடித்தை  உனழபபு,  ப்பாருத்தைப்பாடு 

ஆகியனவ  ப்பாருட்களின  தைகுதி  எனற  வன்கயின  கீழ 
வர்லாம்.  தையாரிப்பாளர்்கள்  தைங்்களின  தையாரிபபு 
ப்பாருட்கனள  விளம்்பரம்  பெயயும்  வ்பாது  அதில 
பதைரிவிககும்  அம்ெங்்கனள  விளம்்பரம்  பெயயப்படும் 
ப்பாருட்கள்  ்கடடாயம்  உள்ளடககி  இருக்கவவண்டும். 
ஆைால  நனடமுனறயில  அவவாறு  இலன்ல.  மனிதை 
நு்கர்வுககு  ப்பாருத்தைமறற  ப்பாருட்கள்  ெந்னதையில 
விற்பனை  பெயயப்படுகினறது.  உனடயாது  எனறு 
ொனறளிக்கப்படட  ப்பாருட்கள்  உ்பவயா்கப்படுத்தும் 
்கா்லத்தில  உனடந்து  விடுகினறது.  ்கசியாது  எனறு 
ொனறளிக்கப்படட வமல அடனட ப்காண்டுள்ள வ்படடரி்கள் 
்கசிகினறை.  இது  வ்பானற  அனைத்து  நி்கழவு்களிலும் 
நு்கர்வவார் ்பாதிப்பனடகினறைர். உற்பத்தியாளர்்களும், 
தையாரிப்பாளர்்களும்  ெடடத்தில  ்காணப்படும்  ஓடனட்கள் 
வழிவய எளிதில தைபபித்து விடுகினறைர்.
9. பபோய் விளம்பரஙகள்

விளம்்பரத்தின முககிய வநாக்கம் நு்கர்வவார் மறறும் 
ப்பாருனள  ்பயன்படுத்து்பவர்்களுககு  ப்பாருள்  அல்லது 
வெனவ குறித்தை தை்கவல்கனள அளிப்பவதை ஆகும். ஆைால 
நனடமுனறயில  விளம்்பரங்்களில    ப்பாருள்  குறித்தை 
தை ்க வ ல ்க ள்   மி ்க ச் சி றி ய   அ ள வி வ ்ல வ ய 
பவளிப்படுத்தைப்படுகினறது.  விளம்்பரங்்கள்  ப்பாருளின 
தைரம்,  வின்ல,  உள்ளடக்கம்,  ்பயன்பாடு,  உத்தைரவாதைம், 
பெயலதிறன  குறித்தை  தைவறாை  ்கருத்துக்கனள 
்பரப்பப்படுகினறை. இவவன்கயாை ப்பாய விளம்்பரங்்கனள 
நம்பி  ப்பாருள்்கனள  வாங்கும்  நு்கர்வவார் 
ஏமாறறப்படுகிறார்்கள்.

  ஆ்கவவ  இதுவ்பானற  நு்கர்வவார்  சுரண்டல்கள், 
நு ்க ர் வ வ ா ர்   இ ன ை ல ்க ள்   வ ்ப ா ன ற வ ற றி ன 
பவளிப்பாவட  நு்கர்வவாரியல ஆகும்.  நு்கர்வவாரியலின 
வநாக்கம்  வணி்க  ்பயங்்கரவாதைம்  மறறும்  சுரண்டல 
நனடமுனற்களில  இருந்து  நு்கர்வவானரப  ்பாது்காத்து 
ப்பாருட்களின  விற்பனையாளர்்களுககு  எதிராை 
நு்கர்வவாரின  உரினம்கனளயும்,  அதி்காரங்்கனளயும் 
நின்லநாடடுவவதை  நு்கர்வவாரியலின  முதைனனம 
வநாக்கம் ஆகும்.
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16.03.  நுகர்வோரியல் மறறும் அதன் 
்தலவகள்

நுகர்வோரியலின் கருத்து

நு்கர்வவானரப ்பாது்காககும் மறறும் நு்கர்வவாருககு 
உதைவும்  வன்கயில  இருககும்  ெமூ்க  உத்வவ்க 
பெயல்பாடு்கள்  நு்கர்வவாரியல  ஆகும்.  வவறு 
வார்த்னதை்களில  கூறிைால,  நியாயமறற,  வநர்னமயறற 
வணி்க  நனடமுனற்களில  இருந்து  நு்கர்வவானரப 
்பாது்காப்பதைற்காை  ஒருங்கினணந்தை  முயறசிவய 
நு்கர்வவாரியல ஆகும். வாங்கு்பவருககும், விற்பவருககும் 
இனடவயயாை  ்பரிமாறறத்தில  ெமநின்லனய 
ஏற்படுத்துவதைற்காை ெமுதைாய முயறசிவய நு்கர்வவாரியல 
ஆகும்.  ப்பாதுவா்க  வாங்கு்பவர்்கனளக  ்காடடிலும் 
ப்பாருட்கனள  விற்பவர்்கவள  ்ப்லமிக்கவர்்களா்கக 
்காணப்படுகிறார்்கள்.

நு்கர்வவாரியல  எனும்  பொல  1960  ்களின 
பதைாடக்கத்தில  வமற்கத்திய  வணி்க  ெமுதைாயத்தில, 
குறிப்பா்க  அபமரிக்காவில  வதைாறறம்  ப்பறறது.  இது 
வாடிகன்கயாளர்்களின  ந்லனைப  ்பாது்காப்பதைற்காை 
ெமூ்க உத்வவ்கம் ஆகும். நு்கர்வவானர வணி்க உ்லகின 
பநருககுதைல்களிலிருந்து  ்பாது்காக்க  நு்கர்வவானரக 
ப்காண்வட வடிவனமக்கப்படட அனமபவ்ப நு்கர்வவாரியல 
ஆகும்.

உற்பத்தியாளர்்கள்,  விற்பனையாளர்்கள்  மறறும் 
வெனவ  அளிப்பவர்்கள்  நு்கர்வவாருககு  முககியத்துவம் 
அளிககினறைர்,  ஒருவிதைத்தில  நாம்  அனைவரும் 
நு்கர்வவார்்கவள.  தைனிந்பர்்கள்,  குடும்்பங்்கள்  மறறும் 
நிறுவைங்்கள் எதுவாயினும் அனைவரும் ஒருவன்கயில 
நு்கர்வவார்்கவள.  அவர்்கள்  ஒவபவாரு  நாளும் 
்பலவவறுவன்கயாை ப்பாருட்கனளயும் வெனவ்கனளயும் 
்பயன்படுத்துகினறைர்.  மாணவர்்கள்  ்பாடபபுத்தை்கங்்கள், 
வநாடடுபபுத்தை்கங்்கள்,  வ்பைா  மறறும்  ்பலவவறு 
வன்கயாை  எழுதுப்பாருட்கனள  வாங்குகினறைர்.  சி்ல 
வவன்ல்களில  தைாங்்கள்  வாங்கும்  ஒரு  குயர் 
வநாடடுபபுத்தை்கத்தில  192  ்பக்கங்்கள்  இருப்பதிலன்ல. 
ப்பனசில்கள்  நல்ல  தைரத்துடன  இருப்பதிலன்ல.  நீங்்கள் 
உரிய  ெரியாை  வின்லனய  பெலுத்தி  ப்பாருட்கனள 
ப்பறற  வ்பாதும்  இத்தைன்கய  ்காரணங்்களால  நீங்்கள் 
ஏமாறறம்  அனடவதிலன்லயா?  அதிருபதி 
அனடவதிலன்லயா? இதைைால ஒரு நு்கர்வவார் என்பவர் 
மறறவரால  உற்பத்தி  பெயயப்படடு,  விற்பனை 
பெயயப்படும்  ப்பாருட்கனள  வாங்கி  ்பயன்படுத்து்பவர் 
ஆவார். ெமதைர்மம், ப்பாதுவுடனம மறறும் முதை்லாளித்துவம் 
வ்பானற  ்ப்ல  தைத்துவங்்களின  வரினெயில  1960்களின 
மத்தியில  இனணந்தை  புதிய  தைத்துவம்  மறறும்  ெமூ்க 
இயக்கவம நு்கர்வவார் இயல ஆகும்.

“நுகர்வோரியல் என்பது விறபலனயோளரகளி்டமிருந்து 
வ ோ ங கு ப வ ர  த ங க ள து  உ ரி ல ம க ல ள யு ம் , 
அதிகோரஙகலளயும் ்மம்படுத்தும் முயறசியோகும்”

 - எல்.பமஸ்ஸி 

 “பபோருள் பரிமோற்ற உ்றவில் எழும் நுகர்வோர 
அதிருப்திக்கோன வில்டலய ்தடும் தனிநபரகள் மறறும் 
அலமப்பு (நுகர்வோர, அரசு மறறும் வணிகம்) களின் 
பசயல்போ்்ட நுகர்வோரியல் ஆகும்”.

 - வில்லியம் ஸ்்்டன்்டன்.

நுகர்வோரியல் என்பது ஒருஙகிலைந்த முயறசிகள் 
மடடும்மல்ைோது விறபலனயோளருக்கு எதிரோன 
வோஙகுபவரகளின் உரிலமகலளயும் அதிகோரஙகலளயும் 
்மம்படுத்தும் ஒரு சமூக இயக்கமோகும்.

 - பிலிப் ்கோடைர

“நுகர்வோரியல் என்பது நுகர்வோர தமது 
வோழக்லகத் தரத்லத உயரத்திக் பகோள்வதில் விலளயும் 
அதிருப்தி மறறும் இழப்புகளுக்கு தீரவுகோணும் 
நுகர்வோரகளின் ஒருஙகிலைந்த முயறசி்ய” 

 – ரிச்சரடு புஸ்கிரிக் மறறும் ்ேம்ஸ்
வவறு  வார்த்னதை்களில  கூறுவதைைால  வணி்க 

அநீதி்களுககு  எதிரா்கவும்,  இத்தைன்கய  அநீதி்கனள 
ெரிபெயயும்  முயறசி்களுவம  நு்கர்வவாரியல  ஆகும். 
நியாயமறற  வணி்க  நனடமுனற்கனளயும், 
அநீதி்கனளயும்  எதிர்த்து  அவறனற  முழுனமயா்க 
நீக்கவும்  அவவாறு  இய்லாவிடடால  இயனற  வனர 
அதைனை குனறப்பனதையுவம நு்கர்வவாரியல வநாக்கமா்கக 
ப்காண்டுள்ளது.  வணி்க  உ்லகில  எண்ணறற 
அநீதி்களும்,  வநர்னமயறற  வணி்க  நனடமுனற்களும் 
்கனடபபிடிக்கப்படடு  ்லா்பம்  ப்பறும்  வநாககுடன 
நு்கர்வவார்  திருபதி  என்பது  புறந்தைள்ளப்படுகினறது. 
்பாது்காப்பறற  ப்பாருட்கள்  விற்பனை,  ்க்லப்படம், 
்கற்பனையாை  வின்ல  நிர்ணயித்தைல,  குனற்பாடுனடய 
ஏமாறறும்  வநாககுடைாை  ்கடடுமம்,  ்கள்ளச்  ெந்னதை, 
ப்பாயயாை தைவறாை வழி்காடடும் விளம்்பரங்்கள் மறறும் 
விற்பனை  பமாழி்கள்,  ்பதுக்கல  ப்காள்னள  ்லா்பமீடடல, 
வின்ல  உள்கூடடு்கள்,  வணி்க  பிராண்டு்கனள 
தைவறா்கப்பயன்படுத்தைல,  திடடமிடடு  வழகப்காழிவு 
பெயதைல,  அளவு  எனட  குனற்பாடு்கள்,  உண்னமயில 
நு்கர்வவார்  விரும்பும்  ப்பாருட்கனள  வழங்்காமல 
அவர்்கள்  விரும்்பாதை  ப்பாருட்கனள  வழங்குதைல, 
ப்பாருட்கனள  வநாககி  ்கவைத்னதை  திருபபுதைல  வ்பானற 
வறனற  வணி்க  அநீதி்களுககு  எடுத்துக்காடடா்க 
கூற்லாம்.
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வதைாறறுவித்து ஆ்பத்னதைவினளவிககும் உணவு  மறறும் 
இதைர  ப்பாருட்களின  நின்ல  ஆகியவறறிலிருந்து 
நு்கர்வவானரப ்பாது்காக்கப வ்பாராடிைர்.

முனவைறிய  நாடு்களில  ப்பரும்்பானனமயாை 
நு்கர்வவார்்கள்  ்படிப்பறிவு  ப்பறறவர்்களா்கவும், 
ப்பாருட்கள்  குறித்தை  விவரங்்கனள  அறிந்தைவர்்களா்கவும் 
இருந்தைதைால  தைங்்கனளப  ்பாது்காத்துக  ப்காள்ளும் 
நின்லயில இருந்தைைர். வ்பாதுமாை உற்பத்தி, திறம்்படட 
்பகிர்வு எனற நின்லயில இருந்தை வமற்கத்திய நாடு்களுடன 
ஒபபிடும்வ்பாது  இந்தியாவின  நின்ல  முறறிலும் 
மாறு்படடிருந்தைது.  உற்பத்தியில  புதிய  நுட்பங்்கனளப 
பின்பறறானம,  ்பறறாககுனற  உற்பத்தி,  ்க்லப்படம், 
்கள்ளச்ெந்னதை வ்பானறனவ இந்தியாவில ்காணப்படடது. 
இந்தியர்்கள்  தைங்்களின  வதைனவ்கனளப  பூர்த்தி  பெயய 
குனறந்தை அளவில பெ்லவிடும் நின்லயிவ்லவய இருந்தைைர். 
வணி்கத்தில  இ்லா்ப  வநாக்கம்  மடடுவம  பிரதைாைமா்க 
இருந்தைதைால  நியாயமாை  வின்லயில  ப்பாருட்கனள 
வழங்்கவவண்டிய  ெமூ்கப  ப்பாறுபபுணர்வு,  தைரமாை 
ப்பாருட்கனளயும்  வெனவ்கனளயும்  வழங்குதைல 
வ்பானறவறறில  வதைாலவி  ஏற்படடது  சுருங்்கக  கூறின, 
நு்கர்வவார்  ந்லன  மறறும்  ்பாது்காபபு  வ்பானறவறனற 
்கருத்தில  ப்காள்ளாமல  ப்காள்னள  இ்லா்பம் 
ஈடடவவண்டும்  எனும்  ப்காடிய  வநாகவ்காடு  மடடுவம 
வணி்கர்்கள்  பெயல்படடதைால  வினளந்தை  நு்கர்வவார் 
சுரண்டல  மறறும்  இனைல்களின  பவளிப்பாவட 
நு்கர்வவாரியல  ஆகும்.  எது  எப்படி  இருபபினும் 
நு்கர்வவாவர ெந்னதையின மனைர் (A consumer is a King 
of  the  Market)  எனும்  ்கருத்து  ப்பயரளவில 
ஏறறுகப்காள்ளப்படடாலும் உண்னமயில  நு்கர்வவாரின 
நின்ல  அவவாறிலன்ல  ்க்லப்படம்,  பெயறன்கப 
்பறறாககுனற,  அநியாயவின்ல  ஆகியனவ  இந்திய 
நு்கர்வவாரின மாப்பரும் பிரச்ெனை்கள் ஆகும்.

இந்தியா  ்பலவவறு்படட  மதைவழக்கங்்கள்,  பமாழி்கள் 
ஆகியவறனற உள்ளடககிய நாடு ஆகும். இந்தியர்்களில 
நானகில மூனறு  ்பகுதி  மக்கள் உழவுத்பதைாழில  பெயது 
கிராமபபுறங்்களில  வசித்து  வருகினறைர்.  அவர்்களின 
வ ரு ம ா ை த் தி ல   ப ்ப ரி ய   ஏ ற ற த் தை ா ழ வு ்க ள் 
்காணப்படுகினறை.  ப்பரும்்பானனமயாைவர்்கள் 
்படிப்பறிவறறவர்்களா்கவும்,  குனறவாை  வருமாைம் 
ப்காண்டவர்்களா்கவும்  உள்ளைர்.  இவவாறாை 
மக்கனள நியாயமறற வணி்க நனடமுனற்களில இருந்து 
்காக்க  நு்கர்வவாரியல  வதைானறியது.  நு்கர்வவார்்களின 
ந்லனை  ்பாது்காககும்  ்பாது்காபபுச்  ெகதியா்க 
நு்கர்வவாரியல ஏறறுகப்காள்ளப்படடது.
நுகர்வோரியலின் பரிைோமம் :

வின்ல  உயர்வு,  ப்பாருட்களின  வமாெமாை  பெயல 
திறன,  குனறந்தை  தைரமுனடய  வெனவ்கள்,  ப்பாருள் 
்பறறாககுனற, ஏமாறறு விளம்்பரங்்கள் மறறும் ்பணவீக்கம் 
ஆகியனவ  இந்தியாவில  நு்கர்வவாரியலுக்காை 

16.04  நுகர்வோரியலின் 
முக்கியத்துவம்

1.    நு்கர்வவார்்களிடம்  விழிபபுணர்வு  ஏற்படுத்தி 
அவர்்கனள ஒருங்கினணத்தைல.

2.  நியாயமறற வணி்க நனடமுனற்கனள எதிர்த்தைல.
3.  சுரண்டல்களிலிருந்து ்பாது்காத்தைல.
4.  அரசின ்கவைத்னதை ஈர்த்தைல.
5.   நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  விதி்கனள  திறம்்பட 

நனடமுனறப்படுத்தைல.
6.   முமுனமயாை  மறறும்  ெமீ்பத்திய  தை்கவல்கனள 

தைருதைல.
7.  ெமூ்கவிவராதை நடவடிகன்க்கனள எதிர்த்தைல.

16.05.  நுகர்வோரியலின் ்தோற்றம், 
பரிைோமம், வளரச்சி

்தோற்றம் :
இரு்பதைாம்  நூறறாண்டின  பதைாடக்கத்தில  பதைாழில 

மறறும்  ப்பாருளாதைாரம்  ஏறற  நின்லயில  இருந்தைது. 
எைவவ  இக்கா்லக்கடடத்தில  ்பலவவறு  துனற்களில 
மறுசீரனமபபும்  விரிவாக்கமும்  ்காணப்படடது.  பதைாழில 
வளர்ச்சிககு  மறுசீரனமபபு  மறறும்  விரிவாக்கத்தின 
ப்பரும்்பகுதினய  விளம்்பரமும்  நு்கர்வவாரும் 
தீர்மானிககும்  முககியக்காரணி்கள் ஆைது.  நு்கர்வவார் 
சீராயவு  அனமபபுக்கள்  விளம்்பரத்தின  உண்னமத் 
தைனனம  குறித்து  குரல  ப்காடுத்தைை.  ப்பாருட்கனள 
வாங்கும்  நு்கர்வவார்  ப்பாருட்கனள  கூர்ந்து  வநாக்க 
ஆரம்பித்தைைர்.  உனழககும்  வர்க்கத்திைர்  நல்ல 
்பணிச்சூழல  வவண்டி  குரல  ப்காடுத்தைைர்.  பதைாழில 
மறறும் நு்கர்வவார் திருபதிககு இனடவய அபமரிக்கா ஒரு 
இனணபன்ப ஏற்படுத்தியது. ப்பாருள், வின்ல, நு்கர்வவார் 
திருபதி  ஆகியவறறிறகினடவய  எழுந்தை  சிக்கல்களுககு 
பதைாழில  மறுசீரனமபபு  வினடயளிககும்  விதைமா்க 
அனமந்தைது.  வதைெத்தின  ப்பாருளாதைாரம்  மறறும் 
ப்காள்ன்கககு  நு்கர்வவாவர  னமயபபுள்ளி  எனும் 
வ்காட்பாடனட அங்கீ்கரிககும் விதைமா்க நு்கர்வவார் அன்ல 
வீெத்பதைாடங்கியது.  நிறுவைங்்கள்  மி்க  அதி்கமாை 
அளவிளாை  நு்கர்வவார்  இ்லககு்கனள  வநாககி 
முயறசிக்கத் பதைாடங்கிை.

இதைனபதைாடர்ச்சியா்க  அபமரிக்க  குடிமக்கள்  நல்ல 
தைரமாை  ப்பாருட்கனள  ப்பறவவண்டி  வ்பாராட 
வவண்டியதைன  அவசியத்னதை  உணரத்பதைாடங்கிைர். 
பதைாழில  நிறுவைங்்கள்  தைங்்களின  தைாங்்கள்  உற்பத்தி 
பெயயும் உணவு மறறும் மறற ப்பாருள்்களுககு தைரத்திறகு 
உத்தைரவாதைம்  அளித்து  தைங்்களின  ப்பாறுபபுணர்னவ 
பவளிப்படுத்திை. நடுத்தைர வர்க்கத்னதை வெர்ந்தை ப்பண்்கள், 
வதைசிய நு்கர்வவார் அனமபபு (NCL) வ்பானற அனமபபு்கனள 
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்காரணங்்களா்க  அனடயாளம்  ்காணப்படடை. 
ெடடபபூர்வமாை  நடவடிகன்க்கள்  மூ்லம்  நு்கர்வவாரின 
வதைனவனய  பூர்த்தி  பெயவது  அரசின  ்கடனமயாகும். 
ப்பாருளாதைார  அதிருபதி  ்பணவீக்கத்னதை 
உருவாககுகினறது.  தைங்்கள்  உரினம்கனள  ்பாது்காக்க 
பெயலதிறன  மிக்க  அனமபபின  மூ்லம்  தைங்்களது 
குனற்கனள  நிவர்த்திபெயய  நு்கர்வவாரியல 
நு்கர்வவாருககு அவசியமாகிறது.
வளரச்சி

நு்கர்வவாரியல அல்லது நு்கர்வவார் இயக்கம் என்பது 
நு்கர்வவாரின  இனைல்கள்  மறறும்  ஏமாறறுதைல்களின 
பவளிப்பாடு  ஆகும்.  நு்கர்வவார்  இயக்கம்  வணி்க 
்பயங்்கரவாதைம்  மறறும்  ஏமாறறு  நனடமுனற்களில 
இருந்து  நு்கர்வவானர  ்பாது்காககும்  வ்கடயமாகும். 
ப்பாருட்கள்  மறறும்  விற்பனையாளர்்கள்  மீது 
தைங்்களுககுள்ள  உரினம  மறறும்  அதி்காரத்னதை  நின்ல 
நிறுத்துவதைன மூ்லம் தைங்்களின ந்லனை ்பாது்காப்பனதை 
வநாக்கமா்கக ப்காண்டதைாகும். 

திரு.ராலப  நாடர்  அவர்்கள்  அபமரிக்க  ஐககிய 
நாடு்களின ப்பருநிறுமங்்களின முறறுரினம (ெர்வாதீைம்) 
மறறும் நியாயமறற வணி்க நனடமுனற்கனள எதிர்த்து 
்பலவவறு  வ்பாராடடங்்கனள  முனபைடுத்தைவர்  ஆவார். 
திரு.  ராலப  நாடர்  அவர்்கள்  நு்கர்வவார்  இயக்கத்தின 
தைந்னதை  எைக  ்கருதைப்படுகிறார்.  அவர்  பதைாடக்கத்தில 
்பாது்காபபு  மறறும்  சுறறுச்சூழல  ்கடடுப்பாடடு 
விதிமுனற்கனள  மீறிச்  பெயல்படட  வமாடடார்  வா்கை 
(ஆடவடாபமான்பல)  நிறுவைத்தினை  எதிர்த்துப 
வ்பாராடிைார். ஆைால   இனறு அனைத்து நாடு்களிலும் 
நு்கர்வவார்  இயக்கங்்கள்  நனகு  வளர்ந்து 
வலுபப்பறறுள்ளது.  பிரிடடன,  ஸ்வீடன,  பநதைர்்லாந்து 
படனமார்க  மறறும்  ப்கனயாவில  கூட  நு்கர்வவார் 
சுரண்டலுககு  எதிராை  ்கடுனமயாை  ெடடதிடடங்்கள் 
இயறறப்படடு  நு்கர்வவார்  ந்லன  ்பாது்காக்கப்படடு 
வருகினறது.  ஐககிய  நாடு்கள்  அனவ  நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபு  குறித்தை  ப்பாதுவாை  விதிமுனற்கனள 
உருவாககியுள்ளது.

16.06 நுகர்வோர போதுகோப்பு
நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  என்பது  நு்கர்வவாருக்கா்க, 

அவர்்களின வநாக்கங்்கனள அனடய வடிவனமக்கப்படட 
ெமூ்க நடவடிகன்க்களின வடிவம் ஆகும். இது நு்கர்வவார் 
ெமுதைாயம்  நலவாழவு  ப்பரும்  வநாகவ்காடு 
வடிவனமக்கப்படடதைாகும்.  சுதைந்திர  ெந்னதைப 
ப்பாருளாதைாரத்தில  நு்கர்வவாவர  மனைரா்க 
மதிக்கப்படுகினறார்.  இதைறகு  முனைர்  வாங்குவவார் 
ஜாககிரனதை - வாங்கு்பவர் ்கவைம் (Caveat Emptor – Let 
the  Buyer  Beware)  எனறிருந்தை அணுகுமுனற தைறவ்பாது 
விற்பனையாளர் ஜாககிரனதை – விற்பனையாளர் ்கவைம் 
(Caveat venditor – Let the Seller Beware) எை மாறியுள்ளது. 
இருந்தைவ்பாதிலும்  வளர்ந்து  வரும்  வ்பாடடி  நினறந்தை 
சூழலில  ெந்னதையில  ப்பாருட்கனள  உற்பத்தி 
பெய்பவர்்களும்,  வெனவ  அளிப்பவர்்களும்  தைங்்களது 
்பங்கினைத்  தைக்கனவத்துக  ப்காள்ளும்  முயறசியில 
குனற்பாடுனடய மறறும் ்பாது்காப்பறற வழங்்கல முனற, 
ஏமாறறுதைல மறறும் நியாயமறற வணி்க நனடமுனற்களில 
ஈடு்படுதைல,  ்க்லப்படம்,  ப்பாயயாை  வாககுறுதி்கனள 
உள்ளடககிய  விளம்்பரங்்கள்,  ்பதுக்கல,  ்கள்ளச்ெந்னதை 
வ்பானற  வநர்னமயறற  வணி்க  நனடமுனற்கனள 
வமறப்காள்ள்லாம்.  இதைன  வினளவா்க  நு்கர்வவார் 
்பாது்காப்பறற  ப்பாருட்கனள  வாங்்க  வவண்டி 
இருக்க்லாம். ்க்லப்படம் ்காரணமா்க ்பலவவறு உடலந்லம் 
ொர்ந்தை  இனைல்களால  ்பாதிக்கப்பட்லாம்.  ்பதுக்கல 
்காரணமா்க ப்பாருட்கனள அதி்க வின்லப்காடுத்து வாங்்க 
வவண்டி  இருக்க்லாம்.  வமாெடியாை  வாககுறுதி்கள் 
அடங்கிய ப்பாய விளம்்பரங்்கள் மூ்லம் ஏமாறறப்பட்லாம். 
இது  வ்பானற  நின்லயில  விற்பனையாளர்்களின 
தைவறாை  பெயல்களால  நு்கர்வவார்  ்பாதிக்கப்படாமல 
இருக்க  நு்கர்வவாருககு  வ்பாதுமாை  ்பாது்காபபு 
வழங்்கப்பட வவண்டியுள்ளது.

நு்கர்வவார்  ந்லனைப  ்பாது்காப்பதில  தைனைார்வ 
நடவடிகன்க்கள் மறறும் ெடடம் ஆகிய இரண்டும் முககிய 
்கருவி்கள்  ஆகும்.  சுயக்கடடுப்பாடு,  நு்கர்வவார் 
அனமபபு்கள்,  நு்கர்வவானர  விழிபபுணர்வுடன  இருக்கச் 
பெயதைல மறறும் அரசின ஆதைரவு ஆகியனவ நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபிற்காை  வழிமுனற்கள்  ஆகும்.  இனனறய 
நவீை உ்லகில சுறறுச் சூழல ்பாதிபபு்கள், பதைாழில நுட்ப 
மாறறங்்கள்,  ப்பரு  உற்பத்தி  பதைாழில  நுட்பங்்கனள 
புகுத்துதைல, ப்பருவளங்்கள், மனிதை வளம் மறறும் எரிச்ெல 
ஊடடும்  விளம்்பரங்்கள்  வ்பானறவறறின  ்காரணமா்க 
ப்பாருட்களின உற்பத்தியாளர், விநிவயாகிப்பாளர் மறறும் 
விற்பனையாளர்்களின  ஏமாறறுதைல  மறறும்  அத்துமீறல 
்காரணமா்க  நு்கர்வவார்  ப்பருமளவில 
்பாதிக்கப்படடுள்ளைர்.  எைவவ  இத்தைன்கய 
தைருணங்்களில  நு்கர்வவார்  ந்லனைப  ்பாது்காத்தைல 
மறறும்  வமம்்பாடு  அனடயச்  பெயதைல  என்பது  மி்கவும் 
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முககியமாைதைா்கக  ்கருதைப்படுகிறது.  அனைத்து  வணி்க 
நிறுவைங்்களின  மி்க  முககிய  வநாக்கம்  நு்கர்வவார் 
திருபதி  மறறும்  நு்கர்வவார்  ந்லவம  ஆகும்.  ஆைால 
நனடமுனறயில  நு்கர்வவார்  ்பாது்காக்க  நு்கர்வவார் 
இயக்கங்்களின வதைனவ ஏற்படுகினறது.

16.07  நு க ர ் வ ோ ர  ப ோ து க ோ ப் பி ன் 
்தலவ

�க�ேவா� பா�கா��

நு்கர்வவாவர  வணி்கத்தின  மனைரா்கக 
்கருதைப்படடாலும்  அவர்்கள்  ந்லன்கள்  ஏறத்தைாழ 
புறக்கணிக்கப்படுகினறை.  ப்பாருட்களின  ்பறறாககுனற 
கினடத்தைனதை  மடடுவம  ப்பறறுகப்காள்ள  வவண்டிய 
நின்லககு  நு்கர்வவானர  தைள்ளி  விடுகினறது. 
ப்பாருட்களின  தைரம்  விடடுக  ப்காடுக்கப்படுகினறது. 
உத்தைரவாதைம்  அர்த்தைமறறதைாகினறது.  நு்கர்வவாருககு 
ஏற்படும்  உடலந்லப  ்பாதிபபு்கள்  ஒரு  வ்பாதும் 
்கண்டுப்காள்ளப்படுவதிலன்ல.  வணி்க 
நிறுவைங்்களுககு  ப்காள்னள  ்லா்பமீடடுதைல  எனும் 
ஒறனற  வநாக்கம்  மடடுவம  மி்க  முககியமாைதைா்க  மாறி 
இருககினறது.  எைவவ இத்தைன்கய சூழலில நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபு மி்கவும் அவசியமாை ஒனறாகும்.

வணி்க  நடவடிகன்க்களில  அரசு,  வணி்கம்  மறறும் 
நு்கர்வவார்  எை மூனறுதைரபபிைர் இடம்  ப்பறறுள்ளைர். 
நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபிறகு  அவர்்கள்  எனை  ்பங்்காறற 
வவண்டும் என்பனதை இங்வ்க ்காண்லாம்.

வ�க���
ப�� அர�� ப��

�க�ேவா� ப��
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நுகர்வோர போதுகோப்பில் வணிகத்தின் பஙகு
நு்கர்வவார்  ந்லனைப  ்பாது்காக்க  வணி்க 

நிறுவைங்்கள் கீழ ்கண்டவறனற பெயய வவண்டும்.
1. விலை உயரலவத் தவிரத்தல்

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  தைங்்கள்  வணி்கத்தில 
ப்பாருட்களில  ்கடுனமயாை  ்பறறாக  குனற  ஏற்படும்  
சூழலில  கூட  ப்பாருளுக்காை  வின்ல்கனள 
உயர்த்துவனதை தைவிர்க்க வவண்டும்.
2. பதுக்கலை தவிரத்தல்

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  தைங்்கள்  வணி்கத்தில 
இயல்பாை  வ்பாககினை  அனுமதிக்க  வவண்டும். 
நு்கர்வவார்  ்பாதிக்கப்படும்  வன்கயில  ்பதுக்கல  மறறும் 
்கள்ளச்ெந்னதை  நடவடிகன்க்கள்  மூ்லம்  அதி்க  இ்லா்பம் 
ஈடடும் நடவடிகன்க்கள் தைவிர்க்கப்படல வவண்டும்.
3. உயர தரத்திறகு உத்தரவோதம் அளித்தல்

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  தைங்்கள்  உற்பத்திப 
ப்பாருட்களுககு  ப்பாயயாை  உத்தைரவாதைங்்கனள 
அளிக்கககூடாது.  அனவ்கள்  தைங்்களது  ப்பாருட்களின 
உயர் தைரத்தினை உறுதிப்படுத்தை வவண்டும்.
4. பபோருடகள் குறித்த தகவல்கள் அளித்தல்

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  தைங்்களின  உற்பத்திப 
ப்பாருட்களின தைரம்,  அளவு மூ்லபப்பாருட்கள்  ்பயன்பாடு, 
பின  வினளவு்கள்,  முனபைச்ெரிகன்க  நடவடிகன்க்கள், 
எனட,  மாறறிக  ப்காள்ளும் வெதி,  ்பயன்படுத்தும் முனற 
ஆகியனவ  குறித்தை  மி்கச்ெரியாை  மறறும்  வ்பாதுமாை 
தை்கவல்கனள நு்கர்வவாருககு ்கடடாயம் தைரவவண்டும்.
5. விளம்பரஙகளில் உணலம (்நரலம)

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  தைங்்களின  உற்பத்திப 
ப்பாருட்களுககு  விளம்்பரம்  பெயயும்  வ்பாது 
அவவிளம்்பரங்்களில  ப்பாயயாை,  உண்னமககுப 
புறம்்பாை,  வமாெடியாை  தை்கவல்கனள  அளித்து 
நு்கர்வவாருககு தைவறாை வழி்காடடக கூடாது.
6. தீஙகுகளிலிருந்து போதுகோத்தல்

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  ஆ்பத்தைாை  மறறும்  தீங்கு 
வினளவிக்கககூடிய  ப்பாருட்கனள 
ெந்னதைப்படுத்தைககூடாது.  ெந்னதைப்படுத்தும்  முன  தைைது 
உற்பத்தி  மறறும்  விற்பனைப  ப்பாருட்கனள 
முனறயா்கவும்,  முழுனமயா்கவும்  ்பரிவொதித்துப  ்பார்க்க 
வவண்டும்.  உணவுப  ப்பாருட்கனளப  ப்பாருத்தைவனர 
ப்கடடுபவ்பாை  மறறும்  சு்காதைாரமறற  உணவுப 
ப்பாருட்கனள திரும்்பப ப்பறறுக ப்காள்ளவவண்டும்.
7. பைத்லத திருப்பிக் பகோடுக்கும் உத்தரவோதம்

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  தைங்்களின  உற்பத்திப 
ப்பாருட்களில  குனற்பாடு்கள்  ்காணப்படின 
அககுனற்பாடுனடய  ப்பாருட்கனள  திரும்்பப  ப்பறறுக 

ப்காண்டு புதிய ப்பாருட்கனள வழங்்க வவண்டும் அல்லது 
அவறறிறகுரிய  ்பணத்னதை  திருபபித்தைரவவண்டும். 
தைங்்களின உற்பத்திப ப்பாருட்கனளப ்பயன்படுத்தியதைால 
நு்கர்வவாருககு வினளந்தை ்காயம் மறறும் தீங்கு்களுககு 
உரிய  பெ்லவு்கனளயும்,  இழபபீடு்கனளயும்  வழங்்க 
வவண்டும்.
8. நுகர்வோர குல்றபோடுகலளத் தீரத்தல்

நு்கர்வவாரின குனற்களுககு வணி்க நிறுவைங்்கள் 
தைங்்களது  நு்கர்வவார்  குனறதீர்ககும்  பிரிவு  மூ்லம் 
உடைடியா்கவவா  அல்லது  குறிபபிடட  ்கா்ல 
வரம்பிறகுள்வளா தீர்வு ்காணப்படவவண்டும்.
நுகர்வோர போதுகோப்பில் அரசின் பஙகு

நு்கர்வவார்்களில  ப்பரும்்பானனமவயார்  ்கலவியறிவு 
ப்பறறவர்்களா்க  இருந்தைாலும்  அவர்்கள்  தைங்்களின 
உரினம்கள்  குறித்து  அறியாதைவர்்களா்கவும், 
அறிந்திருபபினும்  பெய்லறறவர்்களா்கவுவம  உள்ளைர். 
அரசு  நு்கர்வவானரப  ்பாது்காப்பதில  தைைது  ்பங்ன்க 
உறுதிபெயய  வவண்டும்.  மத்திய  மாநி்ல  அரசு்கள் 
நு்கர்வவானரப  ்பாது்காக்க  நாடு  முழுவதும்  ்பலவவறு 
ெடடங்்கனள  இயறறி  உள்ளை.  இது  குறித்தை  கூடுதைல 
தை்கவல்கள்  இப்பாடத்தின  இறுதியில  அனமந்துள்ள 
”நீங்்கள்  அறிவீர்்களா”    ்பகுதியில  ப்காடுக்கப்படடுள்ளது. 
நு்கர்வவானரப  ்பாது்காக்க  ்பலவவறு  ெடடங்்கள் 
இயறறப்படடு,  அனவ  நனடமுனறப்படுத்தைப்படடவ்பாதும் 
நு்கர்வவார் இனனும் அது குறித்து அறியாதைவர்்களா்கவும், 
பெய்லறறவர்்களா்கவும்  உள்ளைர்.  பவறும்  ெடடங்்கள் 
மாத்திரவம அனைத்துப பிரச்ெனை்களுககும் தீர்வு்கனள 
தைந்துவிடாது.  ெடடத்னதை  நனடமுனறப்படுத்துவவார் 
ெடடத்னதை  மீறுவவானர  தைண்டிப்பனதை  ஏடடளவில 
னவத்துகப்காண்டிருக்காமல  அச்ெடடங்்கனளப 
்பயன்படுத்தி  ்கடுனமயாை  தைண்டனை்கள்  வழங்்க 
வவண்டும்.
நுகர்வோலரப் போதுகோப்பதில் நுகர்வோரின் பஙகு

நு்கர்வவாரால  மடடுவம  தைங்்களுககு  எதிராை 
வநர்னமயறற  வணி்க  நனடமுனற்களுககு  இறுதியா்க 
முறறுப  புள்ளினவக்க  முடியும்.  வணி்க  நிறுவைங்்கள் 
விதி்கனள  மீறும்  வ்பாது  அரொங்்கம்  ெடடங்்கனள 
ஏடடளவில  னவத்துக  ப்காண்டு  வவடிகன்க 
்பார்த்துகப்காண்டு  இருக்காமல  அவறனறச்  
பெயல்படுத்துவதில  சிறிதைளவவனும்  ்கவைம்  பெலுத்தி 
நு்கர்வவார் ந்லனைப ்பாது்காக்க வவண்டும். இத்தைன்கய 
சூழலில  நு்கர்வவார்  விழிபபுணர்வுடனும்,  நு்கர்வவானர 
ஒனறினணத்து  நு்கர்வவார்  இயக்கமா்கச்  பெயல்படடு 
தைங்்களின  ந்லனைப  ்பாது்காத்துக  ப்காள்ள  வவண்டும். 
வமலும்  அப்பாவி  நு்கர்வவார்்களிடம்  நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபுச்  ெடடங்்கள்  ்பறறி  எடுத்துககூறி 
அவர்்களினடவய விழிபபுணர்னவ ஏற்படுத்தை வவண்டும்.
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நுகர்வோர ந்டவடிக்லக குழுக்கலள பசயல்படுத்துதல்
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1.   கிராம அளவில நு்கர்வவார் நடவடிகன்க குழுக்கனள 
உருவாககி  நு்கர்வவாரின  உரினம்கள்  குறித்து 
்கலவி பு்கடட வவண்டும்.

2.   நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  மு்கனம்கள்  மூ்லம் 
நு்கர்வவாரின  குனற்கள்  மறறும்  பு்கார்்கள்  மீது 
உரிய  விொரனண  பெயது  அவறறிறகு  உரிய 
தீர்வு்காண ஒரு அனமபன்ப உருவாக்க வவண்டும்.

3.   பதைாழிலதுனற  விதி்களின்படி  வணி்க 
நிறுவைங்்கனள ஒழுங்கு்படுத்தை வவண்டும்.

4.   தைனைார்வ  நு்கர்வவார்  குழுக்கள்  ஊட்கங்்கள் 
வாயி்லா்க  நு்கர்வவார்  ெடடங்்கள்  குறித்தை 
தை்கவல்கனள  வழங்கி  நு்கர்வவாருககு  ஏற்படும் 
்பாதிபபு்களுககு  எதிராை  ்கலவியறிவு  பு்கடடப்பட 
வவண்டும்.

5.   வணி்கர்்களின  தைவறாை  வணி்க 
நடவடிகன்க்களுககு  எதிரா்க  நு்கர்வவார் 
இயக்கங்்கனள ஏற்படுத்துதைல.

6.  நு்கர்வவார் கூடடுறவு்கனளப ்ப்லப்படுத்துதைல.
7.   நு்கர்வவார்  குழுக்கள்  ்பாராளுமனற  மறறும் 

ெடடமனற உறுபபிைர்்கனள அணுகி நு்கர்வவாரின 
குனற்கனள,  பிரச்ெனை்கனள  ்பாராளுமனறம் 
மறறும் ெடடமனறங்்களில வ்பசி அரசின ்கவைத்னதை 
ஈர்க்கச் பெயதைல.

8.   ப்பாருட்களின  தைரத்னதைப  ்பரிவொதிக்க 
மாவடடந்வதைாறும்  ்பரிவொதைனைக  கூடங்்கனள 
உருவாககுதைல.

9.   தைனைார்வ  நு்கர்வவார்  அனமபபு்கள்  ஊட்கங்்கள் 
மூ்லம்  உற்பத்தியாளர்  மறறும்  வணி்கர்்களின 
தைவறு்கனள சுடடிக்காடடச் பெயதைல

10.   நு்கர்வவார் ெடடத்னதை மீறிச் பெயல்படுவவார் குறித்தை 

பு்கார்்கனள  ெம்்பந்தைப்படட  ெடட  அம்லாக்க 
அதி்காரி்களிடம் பதைரிவித்து உரிய நடவடிகன்க்கனள 
எடுக்கச் பெயதைல.

நுகர்வோர நைன் போதுகோப்பில் ஐக்கிய நோடுகள் சலபயின் 
வழிகோடடி பநறிமுல்றகள்

ஐககிய  நாடு்கள்  அனவயின  ப்பாதுச்ென்ப  ஏபரல  9, 
1985  அனறு அதைன உறுபபு  நாடு்கள் நு்கர்வவார்  ந்லன 
்பாது்காபபில  பின்பறறப்பட  வவண்டிய  ப்காள்ன்க்கள் 
மறறும்  ெடடங்்கள் குறித்து வழி்காடடி  பநறிமுனற்கனள 
உள்ளடககிய  தீர்மாைம்  ஒனனற  நினறவவறறியது. 
அரசு்கள்  வலுவாை  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுக 
ப்காள்ன்க்கனள  உருவாககி,  ்பராமரிக்க  வவண்டும் 
என்பதைற்காை  வழி்காடடி  பநறிமுனற்கனள 
வகுத்தைளித்தைது. 
நுகர்வோர நைன் போதுகோப்பில் ஐக்கிய நோடுகள் சலபயின் 
்நோக்கஙகள்
1.   நு்கர்வவாருககுப  வ்பாதிய  ்பாது்காபபினை 

வழங்குவதில உறுபபு நாடு்களுககு உதைவுவது.
2.   நு்கர்வவாரின  வதைனவ்கள்  மறறும் 

விருப்பங்்களுகவ்கற்ப உற்பத்தி மறறும் விநிவயா்க 
முனற்கனள எளிதைாககுவது.

3.   நு்கர்வவார்  ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ்கனள 
உற்பத்தி  பெய்பவர்்கள்  மறறும் 
விநிவயாகிப்பவர்்களுககு  உயர்ந்தை  நனபைறி 
ொர்ந்தை நடத்னதை்கனள ஊககுவிப்பது.

4.   நு்கர்வவார்  ந்லனை  வமாெமா்கப  ்பாதிககும் 
வன்கயில  பெயல்படும்  தைவறாை  வர்த்தை்க 
நனடமுனற்கனள  பெயல்படுத்தும்  வணி்க 
நிறுவைங்்கனள  எதிர்ப்பதில  உள்நாடடளவிலும் 
மறறும்  ்பனைாடடளவிலும்  உறுபபு  நாடு்களுககு 
உதைவி புரிதைல.

5.   சுதைந்திரமாை  நு்கர்வவார்  குழுக்கனள  வமம்்படுத்தை 
உதைவுதைல.

6.   நு்கர்வவார் ்பாது்காபபில ெர்வவதைெக கூடடுறவினை 
பெயல்படுத்துதைல.

7.   நு்கர்வவார்்களுககு  குனறந்தை  வின்லயில 
ப்பாருட்கனள  ப்பரிய  அளவில  வதைர்ந்பதைடுத்து 
வாங்கும் வன்கயில ெந்னதை்கனள ஊககுவித்தைல.

16.08. நுகர்வோர சட்டஙகள்
1.   இந்திய  ஒப்பந்தைச்  ெடடம்  1982.  இச்ெடடம்  மக்கள் 

ஒப்பந்தைங்்களுககு  ்கடடுப்படடு  நடப்பனதை  உறுதி 
பெயகினறது.

2.   ப்பாருட்கள்  விற்பனைச்  ெடடம்  1982.  இச்ெடடம் 
விற்பனை ஒப்பந்தைத்தில பவளிப்பனடயாை மறறும் 
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உடகினடயாை  உத்தைரவாதைங்்கனள 
விற்பனையாளர்்கள் பெயல்படுத்தை மறுப்பதிலிருந்து 
நு்கர்வவார்்கனளப ்பாது்காககினறது.

3.   அத்தியாவசியப ப்பாருட்கனள விற்பனையாளர்்கள் 
பெயறன்கயா்க வின்லவயறறம் பெயயும் வநாககுடன 
்பதுககினவத்தைல,  பெயறன்கப  ்பறறாக  குனறனய 
உருவாககுதைல, ்கள்ளச் ெந்னதையில அதி்க வின்லககு 
விற்பனை  பெயதைல  வ்பானறவறனற  தைனட  பெயய 
அத்தியாவசியப  ப்பாருட்கள்  ெடடம்  1955ல 
உருவாக்கப்படடது.

4.   வவளாண்ப்பாருட்கள்  தைரப்படுத்துதைல  மறறும் 
விற்பனைச் ெடடம்  1937. இச்ெடடம்   வவளாண்னம 
உற்பத்திப  ப்பாருட்கனள  நல்ல  தைரத்துடன 
வழங்குவனதை உறுதி பெயகினறது.

5.   உணவுப ப்பாருட்கள் ்க்லப்படத் தைனடச்ெடடம் 1954. 
இச்ெடடம்  உணவுப  ப்பாருட்களில  ்க்லப்படம் 
பெயவனதை  ்பரிவொதித்து  தைரமாை  உணவுப 
ப்பாருட்கனள  வழங்குவதைன  மூ்லம்  நு்கர்வவார் 
உடல ந்லத்னதை ்பாது்காககினறது.

6.   எனட  மறறும்  அளவு்கள்  ெடடம்  1958.  இச்ெடடம் 
எனட  குனறவு  மறறும்  அளவுக  குனற்பாடு்கனளப 
வ்பாககி  நு்கர்வவானரப  ்பாது்காககிறது.  இச்ெடடம் 
அளவியல ெடடம் 2009 ஆ்க திருத்தியனமக்கப்படடது.

7.   வணி்கக  குறி்கள்  ெடடம்  1999.  இச்ெடடம் 
ப்பாருட்களில  வமாெடியாை 
வணி்கககுறி்களிடுவனதை தைனட பெயகினறது. 

8.   வ்பாடடி  ெடடம்  2002.  இச்ெடடம்  ஆவராககியமறற 
வணி்கப  வ்பாடடி்களில  இருந்து  நு்கர்வவானரப 
்பாது்காககினறது.

9.   இந்தியத்  தைர  நிறுவைச்  ெடடம்  (ொனறுக  குறி்கள்) 
1952  (இந்தியத்  தைர  நிறுவைம்  தைறவ்பாது இந்தியத் 
தைரககுழு  எனறனழக்கப்படுகினறது).  இச்ெடடம் 
உற்பத்திப  ப்பாருட்கள்  ப்பறறிருக்க  வவண்டிய 
குனறந்தை  ்படெ  தைரநின்ல்கனள  பூர்த்தி  பெயவனதை 
உறுதி  பெயகினறது.  நு்கர்வவார்ககு  தைரமாை 
ப்பாருட்கள் கினடப்பனதை உறுதி பெயகினறது.

10.   மருத்துவப  ப்பாருட்கள்  மறறும்  மாயச்  சிகிச்னெ்கள் 
(விளம்்பரங்்கள்)  ெடடம்,1954.  இச்ெடடம் 
மாயச்சிகிச்னெ்கள்  குறித்து  விளம்்பரப்படுத்துவனதை 
தைனட  பெயகினறது  மறறும்  அதைைால  வினளந்தை 
தீங்கு்களுககு தீர்வு்கனளக ்காண வன்க பெயகிறது.

11.   மருந்து  மறறும்  அழகு  ொதைைப  ப்பாருட்கள்  ெடடம், 
1940.  இச்ெடடம்  இந்தியாவில  தைரமாை  மறறும் 
்பாது்காப்பாை  மருந்துபப்பாருட்கள்  மறறும்  அழகு 
ொதைைப  ப்பாருட்கள் விற்பனை  பெயவனதை உறுதி 
பெயகினறது.

12.   உணவுப  ்பாது்காபபு  தைரச்ெடடம்  2006.  இச்ெடடம் 
உணவுப  ப்பாருட்கனள  ்பாது்காப்பா்க  மறறும் 
முழுனமயாை  நின்லயில  உற்பத்தி  பெயவது 
்பாது்காப்பது  மறறும்  விநிவயா்கம்  பெயவனதை 
ஒழுங்கு ்படுத்துகினறது.

13.   ்காறறு  மாசு்படுதைல  தைனடச்ெடடம்,  1981  இச்ெடடம் 
இந்தியாவில  ்காறறு  மாெனடவனதை  தைடுத்து  சுறறுச் 
சூழன்லப ்பாது்காககினறது.

14.   ப்பாது  ப்பாறுபபுக  ்காபபீடடுச்  ெடடம்,  1991. 
ஊறுவினளவிககும்  ப்பாருட்கனள  ன்கயாளும் 
வ்பாது  ஏற்படும்  வி்பத்துக்களுககு  உடைடி 
நிவாரணம்  ப்பறுவனதை  இச்ெடடம்  உறுதி 
பெயகினறது.

15.   வ்பானதைப ப்பாருட்கள் மறறும் மைவியல ப்பாருட்கள் 
ெடடம்,  1985.  இச்ெடடம்  வ்பானதைப  ப்பாருட்கனள 
தையாரிப்பனதை தைனட பெயகினறது.

16.09  நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம் 
1986 COPRA - Consumer 
Protection Act

இனனறய  ்கா்ல்கடடத்தில  நு்கர்வவார்்களின 
குனற்களும்,  அதிருபதி்களும்  ப்பருமளவு 
அதி்கரித்திருககினறது. நு்கர்வவார்  தைங்்களுககு ஏற்படட 
இடர்்பாடு்களுககு  வினரவா்க  தீர்வு  ப்பறறிட  எந்தை  ஒரு 
திறம்்படட  நுட்பமும்,  அனமபபு  ரீதியாை  ஏற்பாடு்களும் 
இதுவனர  வகுக்கப்படவிலன்ல.  சிறப்பாை  நு்கர்வவார் 
இயக்கங்்கள்  இல்லானமயால  நு்கர்வவார்்கள் 
தைனினமப்படுத்தைப்படடு  அவர்்களின  நின்ல  வமலும் 
வமாெமா்க  உள்ளை.  ்பலவவறு  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுக 
குழுக்கள்  மறறும்  நு்கர்வவாரின  பதைாடர்  அழுத்தைத்தின 
்காரணமா்க னமய அரசு  “நு்கர்வவார் ்பாது்காபபுச் ெடடம் 
1986” எனும் விரிவாை ெடடத்னதை இயறறியது. இச்ெடடம் 
15.04.1987 அனறு அமுலுககு வந்தைது. இச்ெடடம்  1993ல 
திருத்தியனமக்கப்படடது.  இச்ெடடம்  சுருக்கமா்க 
“வ்காபரா” (COPRA)  எனறனழக்கப்படுகிறது.

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்ெடடம்  1986  நு்கர்வவார் 
ந்லன்கனளப ்பாது்காத்து வமம்்படுத்துகினறது. இச்ெடடம் 
ஏமாறறு  வநாககுனடய  குனற்பாடுனடய  ப்பாருட்கள், 
குனற்பாடுனடய  வெனவ்கள்,  வநர்னமயறற  வணி்க 
நனடமுனற்கள்  மறறும்  ்பலவவறு  வன்கயாை 
சுரண்டல்களிலிருந்து  நு்கர்வவானரப  ்பாது்காககினறது. 
நு்கர்வவார்  ெச்ெரவு்களுககு  இச்ெடடம்  நு்கர்வவார் 
நீதிமனறங்்கனள  ஏற்படுத்தி  அதைனமூ்லம்  தீர்வு்கண்டு 
நு்கர்வவார்  ந்லனைப  ்பாது்காப்பனதை  முககிய 
வநாக்கமா்கக ப்காண்டது. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபுச் ெடடம் 
மி்க முககியத்துவம் வாயந்தைது ஆகும். இது மி்க ெமீ்பமா்க 
ஏற்படுத்தைப்படடது  ஆகும்.  இச்ெடடம்  ப்பாதுத்துனற,  நிதி 
மறறும்  கூடடுறவு  நிறுவைங்்களுககுப  ப்பாருந்தும். 
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ெமீ்பத்தில மருத்துவ வெனவ்களும் இதைன வரம்பு்களுககுள் 
ப்காண்டு  வரப்படடுள்ளது.  இச்ெடடம்  அனைத்து 
ப்பாருட்களுககும் வெனவ்களுககும் ப்பாருந்தும்.

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடம்,  1986 
நு்கர்வவார்்களுககு  எந்தைவிதை  உரினம்கனளயும் 
ப்பாறுபபுக்கனளயும்  உருவாக்கவிலன்ல  மாறா்க 
ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ்கள்  விற்பனை  பெயதைல 
பதைாடர்்பாை  அனைத்து  ெச்ெரவு்கனளயும்  தீர்த்து 
னவககும்  குழுக்கனள  ஏற்படுத்தியது.  நு்கர்வவார் 
வ்காரும் இழபபீடாைது குனற்பாடுனடய ப்பாருட்கனளயும், 
குனற்பாடுனடய  வெனவ்கனளயும்  ஏறறதைால  வினளந்தை 
இழபபிற்காை  இழபபீடா்க  இருக்கவவண்டும்.  இச்ெடடம் 
வதைசிய  குழுமம்,  மாநி்லக  குழுமம்  மறறும்  மாவடடக 
குழுமம்  எனும்  மூவடுககு  நு்கர்வவார்  ெச்ெரவு  தீர்வுக 
குழுமத்னதை  ஏற்படுத்தியது.  வமலும்  இச்ெடடம்  மாவடட 
மறறும் மாநி்ல அளவில, உயர்மடட அளவில நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபுக குழுக்கனள ஏற்படுத்தியது.
இந்திய நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம், 1986ன் 
சி்றப்பியல்புகள்

இந்திய  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்ெடடம்,  1986ன 
சிறபபியலபு்கள் பின வருமாறு.
i.   நு்கர்வவார்்களின  ந்லனுககு  தீங்கு  வினளவிககும் 

ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ்களுககு  எதிரா்க 
நு்கர்வவானரப ்பாது்காத்தைல.

ii.   உற்பத்தியாளர்்கள் / விற்பனையாளர்்களின ஒப்பந்தை 
மீறுன்கயில இருந்து நு்கர்வவானரப ்பாது்காத்தைல.

iii.   சிறந்தை  தைரத்தில  நு்கர்வவாருககு  ப்பாருட்கள் 
கினடத்தைன்ல உறுதி  பெயதைல.

iv.   ப்பாயயாை  மறறும்  தைவறாை  வழி்காடடும் 
பெயதி்கனள  பவளியிடும்  விளம்்பரங்்களிலிருந்து 
நு்கர்வவானர வ்பணிக்காத்தைல.

v.   நு்கர்வவார்  வாங்கும்  ப்பாருட்களுககு  ெரியாை 
வின்ல நிர்ணயம் பெயவனதை உறுதிபெயதைல.

vi.   தைங்கு  தைனடயறற  ப்பாருட்கள்  விநிவயா்கத்னதை 
உறுதிபெயதைல.

vii.   ப்பாருட்கள்  ெரியாை  தைரத்தில,  ெரியாை  
அளனவ்களில கினடப்பனதை உறுதி பெயதைல.

viii.  வநர்னமயறற  வணி்கர்்களின  நியாயமறற 
வணி்க  நனடமுனற்களிலிருந்து  நு்கர்வவானரப 
்பாது்காத்தைல.

ix.   ்பலவவறு  வன்கயாை  மாசு்படல்களில  இருந்து 
நு்கர்வவானரப ்பாது்காத்தைல.

x.   வணி்கப  வ்பாடடி்களிைால  வினளயும்  தீய 
வினளவு்களில இருந்து நு்கர்வவானரப ்பாது்காத்தைல.

நுகர்வோர போதுகோப்பின் முக்கியத்துவம்

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடம்  விரிவாை  நி்கழச்சி 
நிரன்ல  உள்ளடககியது.  நு்கர்வவாருககு  அவர்்களது 
உரினம்கனளயும்  ப்பாறுபபு்கனளயும்  ்கறபிப்பனதை 
மடடுவம  வநாக்கமா்கக  ப்காள்ளாமல  நு்கர்வவாரின 
இடர்்பாடு்களுககு  தீர்வு  ்காண்்பனதை  வநாக்கமா்கக 
ப்காண்டது.  இச்ெடடம்,  நு்கர்வவார்  ந்லனைப்பாது்காக்க 
நீதித்துனற  அனமபன்ப  உருவாககியது.  இதைன  மூ்லம் 
நு்கர்வவார்்கனள  ஒருங்கினணத்து  நு்கர்வவார் 
அனமபபு்கனள  உருவாககி  அதைனமூ்லம்  நு்கர்வவார் 
ந்லனை  வமம்்படுத்தியது.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபவ்ப 
வணி்கத்தின மி்க முககியத்துவம் வாயந்தை வநாக்கமாகும்.
நுகர்வோர போதுகோப்புச்சட்டம், 1986 ன் ்நோக்கஙகள்

பினவரு்பனவ  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடத்தின 
வநாக்கங்்கள் ஆகும்.
i.   நு்கர்வவாரின  உயிருககும்  உடனமககும்  ஊறு 

வினளவிககும் ப்பாருட்கனள ெந்னதைப்படுத்துவதைறகு 
எதிரா்க நு்கர்வவானரப ்பாது்காத்தைல.

ii.   நு்கர்வவார்  வாங்கும்  ப்பாருட்களின  தைரம்  அளவு, 
சுத்தைத்தைனனம,  வின்ல  மறறும்  தைரநின்ல  குறித்தை 
உண்னமயாை மறறும் முழுனமயாை தை்கவல்கனள 
நு்கர்வவாருககு அளித்தைல.

iii.   வணி்கர்்களின  நியாயமறற  வணி்க 
நனடமுனற்களிலிருந்து  நு்கர்வவானரப 
்பாது்காத்தைல. 

iv.   சுரண்டல நனடமுனற்களுககு எதிரா்க  தீர்வு்கனள 
வதைட நு்கர்வவாருககு அதி்காரமளித்தைல.

v.   நு்கர்வவார்்களின உரினம்கள் மறறும் ்கடனம்கனள 
அறிந்து ப்காள்ளச் பெயதைல.

vi.   நல்ல தைரமாை ப்பாருட்கனள ெரியாை வின்ல்களில 
கினடக்கச்  பெயவதைன  மூ்லம்  அவர்்களின  சிறந்தை 
வாழகன்கத் தைரத்னதை உறுதி்படுத்துதைல.

vii.   நு்கர்வவார் தைங்்களது உரினமன்கனள நின்லநாடட 
நு்கர்வவார்  குழுக்கள்  மறறும்  பிற  அதி்கார 
அனமபபு்கனள ஏற்படுத்துதைல.

16.10.  வோஙகு்வோர ேோக்கிரலத அல்ைது 
விழித்திரு வோஙகு்வோரவிழித்திரு 
்கோடபோடு Caveat Emptor

வாங்குவவார்  ஜாககிரனதை  எனும்  பொல  வ்கவியட 
எம்படர்  எனும்  இ்லத்தீன  பமாழிச்பொலலிலிருந்து 
பிறந்தைது  ஆகும்.  ”உள்ளது  உள்ள்படிவய”  எனற 
பொறபறாடனரபவ்பானறு  நு்கர்வவார்  வாங்கிய 
ப்பாருட்கள்  அவர்்களின  எதிர்்பார்பபு்கனள 
நினறவவறறவிலன்ல  அல்லது  குனற்பாடுனடயனவ 
எனில  அத்தைகு  இடர்்பாடு்களுககு  வாங்கு்பவவர 
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ப்பாறுபவ்பற்க  வவண்டும்.  வவறு  வன்கயில 
கூறுவதைாைால,  ப்பாருட்கனள வாங்கியவர்  அபப்பாருள் 
தைைது  எதிர்்பார்பபு்கனள  ஈடுபெயயவிலன்ல  எனில 
அதைறகு  ப்பாருட்கனள  விறறவர்  எந்தைவன்கயிலும் 
ப்பாறுப்பா்க மாடடார். ப்பாருட்கனள வாங்கியவர் அதைறகு 
நிவாரணம் வதைட இய்லாது எை நு்கர்வவானர எச்ெரிகன்க 
பெயயும்  தைத்துவவம  “வாங்குவவார்  ஜாககிரனதை  அல்லது 
விழித்திரு” எனும் வ்காட்பாடாகும்.

“வாங்குவவார்  ஜாககிரனதை  அல்லது  விழித்திரு” 
எனும்  வ்காட்பாடடின  உண்னமயாை  ப்பாருள் 
மறபறாருவரிடமிருந்து  ஒரு  ப்பாருனள  வாங்கும்வ்பாது 
வாங்குகினற  ப்பாருளின  தைனனமனயப  ்பறறி  அவர் 
அறியாதைவரா்க  இருக்கக  கூடாது.  வாங்கு்பவர்  ஒரு 
ப்பாருளினை  வாங்குமுன  அபப்பாருளினை 
முழுனமயா்க  ்பரிவொதித்து  அபப்பாருள்  ப்பறறிருக்க 
வவண்டிய தைனனம்கனள முழுனமயா்க ப்பறறிருககிறது 
என்பனதை உறுதி  பெயது  ப்காள்ள  வவண்டும்  என்பனதை 
இகவ்காட்பாடு  உறுதிப்படுத்துகினறது.  எனினும் 
இகவ்காட்பாடு எச்சூழநின்லயிலும் ப்பாருனள விற்பவரின 
வமாெடி நடவடிகன்க்கனள அனுமதிப்பதைா்காது.
நல்டமுல்றயில் “வோஙகு்வோர ேோக்கிரலத அல்ைது 
விழித்திரு ்கோடபோடு”

இகவ்காட்பாடடின்படி  நு்கர்வவார்  ஒருவர்  ்காபி 
குவனள  ஒனறு  வாங்குகிறார்  எனில,    வாங்கியபின 
அககுவனளயில  ்காபி  ்கசிகிறது  எனறு 
னவத்துகப்காண்டால வாங்கிய நு்கர்வவாருககு அதைனை 
திருபபித்தைர  உரினமயிலன்ல  அதைனை  தைனனிடவம 
னவத்துக  ப்காள்வனதைத்  தைவிர  வவறு  வழியிலன்ல 
ஏபைனில இகவ்காட்பாடடின ்படி ப்பாருனள வாங்கு்பவர் 
அபப்பாருனள  வாங்கும்  முன  அதைனை  முழுனமயா்க 
முனபைச்ெரிகன்கயுடன குனற்கள் ஏவதைனும் இருககிறதைா 
எை ்பரிவொதித்தை பினைவர அதைனை வாங்்க வவண்டும்.

இரண்டு  ந்பர்்கள்  தைங்்களுககினடவய  ஒரு 
்பயன்படுத்தைப்படட  ்கார்  வாங்குவது  குறித்தை  ஒப்பந்தைம் 
பெயயும்  வ்பாது  ்கானர  வாங்கு்பவர்  ஒரு  அனு்பவமிக்க 
சிறந்தை ்கார் பதைாழிலநுட்ப ்பணியாளரிடம் ்கானர எடுத்துச் 
பெனறு  அதைனை  முழுனமயா்க  ஆயவு  பெயது 
திருபதியனடந்தை  பின  தைான  விற்பனை  ஒப்பந்தைத்னதை 
நினறவு  பெயய  வவண்டும்.  விற்பவர்  ்கானர  விறறபின 
வாங்கியவர்  அக்காரில  குனற்கள்  மறறும் 
இடர்்பாடு்கனளக ்கண்டறிந்தைால அதைறகு ்கானர விறறவர் 
எவவன்கயிலும்  ப்பாறுப்பா்கமாடடார்.  ஏபைனில  ்கானர 

முழுனமயா்கப  ்பரிவொதித்து  வாங்்க  வவண்டியது  ்கார் 
வாங்கியவரின  ்கடனமயாகும்.  அனறி  விறறவர்  எந்தை 
விதைத்திலும்  ப்பாறுபவ்பற்க  வவண்டியதிலன்ல.  ஆைால 
புதிய  ்கார்  ஒனனற  ்கார்  விற்பனைய்கம்  அல்லது 
்காடசிய்கத்தில  இருந்து  வாங்கும்வ்பாது,  அதைனை 
வாங்கிய பின ஏவதைனும் குனற்பாடு்கனளக ்கண்டறிந்தைால 
“வாங்குவவார்  ஜாககிரனதை”  எனும்  வ்காட்பாடடின 
அடிப்பனடயில ்கானர விறற நிறுவைம் தைபபிக்க இய்லாது. 
ஏபைனில  குறிபபிடட  ஆண்டு்கள்  உத்தைரவாதைமளித்து 
புதிய  ்கார்்கள்  விற்பனை  பெயயப்படுகினறை.  எைவவ 
அககுறிபபிடட உத்தைரவாதை ்கா்லம் வனர விற்பனை பெயதை 
நிறுவைம் தைைது ப்பாறுபபில இருந்து தைபபிக்க இய்லாது. 

16.11.  “விறபலனயோளர ேோக்கிரலத 
அல்ைது விழித்திரு தத்துவம்” Caveat 
Venditor

“வாங்குவவார்  ஜாககிரனதை  அல்லது  விழித்திரு” 
எனும் வ்காட்பாடு பதைாழிறபுரடசிககு முன நனடமுனறயில 
இருந்தைது.  ப்பரும்்பா்லாை  ப்பாருட்களின  விற்பனை 
மறறும்  நி்ல  விற்பனை  இம்முனறயில  பெயயப்படடு 
வந்தைது.  ஆைால  இனனறய  திைத்தில 
விற்பனையாளர்்களுககு  தைாங்்கள்  விற்பனை  பெயயும் 
ப்பாருட்கள்  மீது  மி்க  அதி்கப  ப்பாறுபபு  உண்டு.  இனறு 
அபமரிக்க  ஐககிய  நாடு்களில  ப்பரும்்பானனமயாை 
ப்பாருட்கள்  “விற்பனையாளர்  எச்ெரிகன்கயுடன இருக்க 
வவண்டும்” (Let the Buyer Beware) எனற வ்காட்பாடடின 
அடிப்பனடயில ப்பாருட்கள் விற்பனை பெயயப்படுகினறை. 
விற்பனையாளர்்கள் தைங்்களது ப்பாறுபபிலிருந்து தைபபிக்க 
இய்லாது.  விளம்்பரங்்களில  “ப்பாருட்கள்  உள்ளது 
உள்ள்படி”  எனற  அடிப்பனடயில  விற்பனை 
பெயயப்படடாப்லாழிய,  ப்பாருட்கனள  வாங்கு்பவருககு, 
அபப்பாருனள  வாங்குவதைற்காை  வநாக்கத்னதை 
அபப்பாருள்  நினறவவறறும்  எனற  உத்தைரவாதைத்தின 
அடிப்பனடயிவ்லவய  விற்பனையாளர்  அபப்பாருனள 
விற்பனை பெயய வவண்டும்.
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ப ள் ளி க ளி ல்  நு க ர ் வ ோ ர 
மன்்றஙகளின் பசயல்போடுகள் யோலவ?

்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.

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.
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நுகர்வோரியல் குறித்து கோந்தியடிகள் கூறறு
“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.

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.

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.

சூழநிலை ஆய்வு
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 
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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?

இதிலிருந்து நோம் பதரிந்து பகோள்ள ்வணடியது
i.   நு்கர்வவார்்கனள  ்கவருவதைற்கா்க  50%  தைள்ளு்படி 

எை ப்பாயயாை விளம்்பரம் பெயவது.
ii.   ப்பாருளின  வின்ல  அடனடயில  குறிபபிடடுள்ள 

வின்லனய  இரடடிப்பாககி  புதிய  வின்ல  அடனட 
ஒடடியது ெடடத்திறகு புறம்்பாைது.

iii.   தைள்ளு்படி  ்கழித்தை  விற்பனை  வின்லகவ்க  வின்ல 
அடனட ஒடடப்படடிருககிறது எனற ஏமாறறு வாதைத்னதை 
தைவிர்க்க வவண்டும். 

முக்கிய வோரத்லதகள் (Key words)
நு்கர்வவார்,  நு்கர்வவாரியல, நு்கர்வவார் இயக்கம், 

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு,  நு்கர்வவார்  சுரண்டல, 
நு்கர்வவார் விழித்துக ப்காள்்க, விற்பனையாளர் எச்ெரி
கன்கயுடன இருக்க, வாங்குவவார்  எச்ெரிகன்கயுடன 
இருக்க

 பயிறசி

I. வில்டலயத் ்தரந்பதடு:
1.“நு்கர்வவாரியல” எனும் பொல வதைானறிய ஆண்டு

அ. 1960   ஆ. 1957
இ.1954  ஈ. 1958

2. நு்கர்வவார் இயக்கத்தின தைந்னதை யார்?
அ. ம்காத்மா ்காந்தி  ஆ. ஜான எப. ப்கனைடி
இ. ராலப வநடர்  ஈ. ஜவஹர்்லால வநரு

3. ப்பாருட்கள் விற்பனைச் ெடடம் இயறறப்படட ஆண்டு
அ. 1962  ஆ.1972  இ.1982  ஈ.1985

4.  அனைத்து  வணி்க  நிறுவைங்்களின  மி்க  முககிய 
முதைனனம வநாக்கம்
அ.வெனவ பெயவது
ஆ. நல்ல வாழகன்கத்தைரத்னதை அளிப்பது
இ.ெமுதைாயத்திறகு வதைனவயாைவறனற அளிப்பது
ஈ.இ்லா்பம் ஈடடுவது

5.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்ெடடம்  நனடமுனறககு  வந்தை 
நாள்
அ .01.01.1986  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.
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
அ.வாடிகன்கயாளர்  ஆ. நு்கர்வவார்
இ.வாங்கு்பவர்  ஈ.உ்பவயாகிப்பவர்

8.  ஐககிய நாடு்கள் அனவயின ப்பாதுச்ென்ப நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபு  வழி்காடடும்  பநறிமுனற்கள்  குறித்து 
தீர்மாைம் இயறறிய ஆண்டு.
அ.1985  ஆ. 1958
இ.1986  ஈ.1988

வில்டகள் :
1 அ 2 இ 3 இ 4 ஈ 5 இ
6 இ 7 ஆ 8 அ

II. குறு வினோக்கள்:
1.  நு்கர்வவார் என்பவர் யார்?
2. நு்கர்வவாரியல என்பனதை வனரயறு.
3. ்க்லப்படத்திறகு இரண்டு எடுத்துக்காடடு்கள் தைரு்க.
4. “வாங்குவவார் ஜாககிரனதை” எனறால எனை?
5. “விற்பனையாளர் ஜாககிரனதை” எனறால எனை?
6. சிறு குறிபபு வனர்க. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு ெடடம் 1986. 

III. சிறு வினோக்கள்:
1. வணி்கத்தின மூனறு முககியக கூறு்கள் யானவ?
2.  நு்கர்வவாரியல  குறித்து  இயறறப்படட 

முககியச்ெடடங்்கள் யானவ?
3. பெயறன்கப ்பறறாககுனற எனறால எனை?
4. நு்கர்வவாரியலின முககியத்துவம் ்பறறி எழுது்க.
5. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபில அரசின ்பங்கு யாது?
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IV. பபரு வினோக்கள்:
1. நு்கர்வவார் எவவாறு சுரண்டப்படுகிறார்்கள்?
2.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபில  வணி்கத்தின  ்பங்கினை 

விளககு்க?
3. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபின வதைனவ்கள் யானவ? 
4.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபில  நு்கர்வவாரின  ்பங்கினை 

விளககு்க.
5.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்ெடடம்,  1986ன  வநாக்கங்்கள் 

யானவ?
6.  ஏவதைனும்  ஐந்து  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடங்்கனள 

எழுது்க.
7.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்ெடடம்  1986ன  சிறபபியலபு்கள் 

யானவ?
8.  ஐ.நா.அனவயின  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுககுறித்தை 

வநாக்கங்்கள் யானவ?

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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அத்தியோயம் சுருக்கம்
17.01 நுகர்வோரின் க்டலமகள்
17.02 நுகர்வோரின் பபோறுப்புகள்
17.03 நுகர்வோரின் உரிலமகள்

கற்றல் ்நோக்கஙகள்
இந்த அத்தியோயத்லத கற்றபின் மோைவரகளோல்
 ■ நுகர்வோரின் உரிலமகலள புரிந்து 

பகோள்ள இயலும்
 ■ நுகர்வோரின் க்டலமகலள புரிந்து 

பகோள்ள இயலும்
 ■ நுகர்வோரின் பபோறுப்புகலள புரிந்து 

பகோள்ள இயலும்

வஞெனையாை  வழியால  ப்பாருனளச்  வெர்த்துக  ்காப்பாறறுதைல 
்பச்னெ  மண்்க்லத்தில  நீனர விடடு  அனதைக  ்காப்பாறறி னவத்தைாற  
வ்பானறது.

ெ்லத்தைாற ப்பாருள்பெயவதை மார்த்தைல ்பசுமண்
்க்லந்துணீர் ப்பயதிரீஇ யறறு.
  -குறள் 660

பபோருள் :

17.01  நுகர்வோரின் க்டலமகள் Duties of 
Consumer

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.
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 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

சந்லத மறறும் சந்லதயிடுலகயோளர17
அத்தியோயம்

சந்லதயிடுலகயின் அடிப்பல்ட 
கூறுகள்

அைகு
6

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.
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வவண்டியது  நு்கர்வவாரின  முககிய  ப்பாறுப்பாகும். 
நு்கர்வவார் ஒரு ப்பாருளின வின்ல ்பறறி ்கனட்களிலும் 
முடிந்தைால அரசு விற்பனைய்கங்்களிலும் விொரித்து ஒரு 
முடிவுககு  வரவவண்டும்.  நு்கர்வவார்  ஒரு  ப்பாருனளப 
்பறறிய அறினவ தைைது பொந்தை அனு்பவத்திவ்லா அல்லது 
அந்தை  ப்பாருனள  ்பயன்படுத்திய  மறறவர்்களிடவமா 
அல்லது  இனணயதைளம்  மூ்லமா்கவவா  ப்பறறிருக்க 
வவண்டும்.  எைவவ  ஒரு  ப்பாருனள  வாங்கும்ப்பாழுது 
நனகு  விொரித்து  வாங்குவனதை  ்கடனமயா்கக  ப்காள்ள 
வவண்டும்.
ii.  ப்பாருட்கனள  வாங்குவதைறகு  முன  அதைன 
எனடனயயும்  மறறும்  அளனவயும் 
உறுதிப்படுத்துதைல  Ensure  the  weights  and 
measurement before making purchases
வியா்பாரி்கள்  ப்பரும்்பாலும்  நியாயமறற  எனட்கள் 

மறறும்  வமாெடி  நடவடிகன்க்கள்  மூ்லம்  நு்கர்வவானர 
ஏமாறறுகிறார்்கள். நு்கர்வவார் என்பவர் ெரியாை எனட 
மறறும் ெரியாை அளவி்லாை ப்பாருட்கனள ப்பறுகிவறாம் 
என்பனதை  உறுதி  பெயது  ப்காள்ள  வவண்டும்.  
நு்கர்வவார்  ஒரு  ப்பாருனள  வாங்கும்ப்பாழுது  அதைன 
உனறயுடன  கூடியதைாை  நி்கர  எனடயா்க  வாங்்கக 
கூடாது.  ஆன்கயால,  நு்கர்வவார்  எபப்பாழுதும்  முன 
எச்ெரிகன்கயா்க  ப்பாருட்கனள வாங்கும்ப்பாழுது  அதைன 
எனட மறறும் அளனவ ்கண்்காணிக்க வவண்டும். 

iii.  விவர அடல்டலய கவனமோக படித்தல் Reading 
the Label carefully
ப்பாருளின  மீது  ஒடடப்படடுள்ள  விவர  அடனடனய 

முழுனமயா்க  ்படிக்க  வவண்டியது  நு்கர்வவாரின 
்கடனமயாகும். ப்பாருளின விவரங்்கள் முழுனமயா்கவும் 
ெரியா்கவும்  மறறும்  உண்னமயா்கவும்  இருக்க 
வவண்டும்.

• ெபா��க�� க��ம� �� �க�ேவா� ����யைடயா ��டா� �க�ேவா�
   பா�கா�� ���ட� அத� �வர�கைள அ��� அத� �ைறபா�கைள
   கைளய அ�கலா�.

• ெபா��க�� க��ம� �தான ெமா�த எைட� ப�� ெத��� ெகா�ள��,
   அத�கான அ��ட�ப�ட ர�� ெப��� ெகா�ள�� �க�ேவா���
   உ�ைம உ��.

�க�ேவா� தன� உ�ைமக� ��
எ�ச��ைக�ட� இ��த�

�க�ேவா�

iv.  தவ்றோன மறறும் கவரச்சிகரமோன விளம்பரஙகள் 
குறித்து எச்சரிக்லகயு்டன் இருத்தல் Beware of 
false and attractive advertisements
விற்பனையாளர்்கள்  ப்பரும்்பாலும்  ப்பாருட்கள் 

மீதைாை ்கவர்ச்சி்கரமாை விளம்்பரங்்கனள பெயகிறார்்கள்.  
எைவவ, இத்தைன்கய வமாெடி விளம்்பரங்்களால தைவறா்க 

புரிந்து  ப்காண்டு  ஏமாறாமல  இருப்பவதை  நு்கர்வவாரின 
தைன்லயாய ்கடனமயாகும்.
v)  தவ்றோன திட்டஙகள் Misleading schemes

ப்பரும்்பாலும்  விளம்்பரங்்கள்  ்கவர்ச்சி்கரமா்கவும் 
உணர்ச்சி்கரமா்கவும்  ்பயன்படுத்தைப்படுகினறை.  
அனவ்கள்,  ஏமாறறும்  வன்கயிலும்  தைவறா்கவும் 
இருந்து  நு்கர்வவார்்கனள  வழி  நடத்தை்லாம்.  நு்கர்வவார் 
எபப்பாழுதும்  ்கவர்ச்சி்கரமாை  விளம்்பரங்்கள்  மீது 
எச்ெரிகன்கயா்கவும்,  தைவறாை  விளம்்பரங்்கனள 
தைவிர்க்கவும்  வவண்டும்.  திைந்வதைாறும்  ப்பாருட்களுககு 
ெந்னதையில விற்பனைனய அதி்கரிக்க ்பரிசுப ப்பாருட்கள், 
தைள்ளு்படி  அல்லது  இ்லவெப  ப்பாருட்கள்  வழங்குவதைன 
மூ்லம்  நு்கர்வவானர  தூண்டிப  ப்பாருட்கனள 
வாங்்க  னவககிறார்்கள்.  உதைாரணமா்க  வொபபுடன 
இ்லவெ  சீபபு,  வொபபின  வின்ல  மீதைாை  தைள்ளு்படி 
ஒரு  ப்பாருள்  வாங்கிைால  மறபறானறு  இ்லவெம் 
வ்பானற  விளம்்பரங்்கள்.  ப்பரும்்பாலும்  நு்கர்வவார் 
ெலுன்க்களாலும்  தைள்ளு்படி  வ்பானறவறறாலும் 
மூர்க்கமா்க இழுக்கப்படுகிறார்்கள்.

இச்சூழநின்லயில நு்கர்வவார்்கள் ஒரு உண்னமனய 
மறந்து  விடக  கூடாது.  அதைாவது,  நு்கர்வவாரிடமிருந்து 
விற்பனையாளர்  ஏற்கைவவ  வின்லனய  உயர்த்தி 
ப்பாருட்கனள  விற்பனை  பெயதுவிடடதிைால,  இ்லவெ 
ப்பாருட்கள் வழங்கிைாலும் இத்திடடத்தில அபப்பாருளின 
வின்லனய  திரும்்ப  ப்பறறுவிடடார்.  அதைைால 
நு்கர்வவார்  எபப்பாழுதும்  எச்ெரிகன்க  உணர்வுடன 
இருக்க  வவண்டும்,  இலன்லபயனறால  இ்லவெ 
ப்பாருட்கள்  மீதைாை  வ்பரானெயிைால  வதைனவயில்லாதை 
ப்பாருட்கனளயும் வாங்கிவிட வாயபபுள்ளது.
vi.  பரோக்க ரசீலத உறுதி பசய்தல் Ensuring the receipt 

of cash bill
ப்பாருட்களுக்காை  இடாபபுடன  பராக்க  ரசீது 

உத்தைரவாதை  அடனட  வ்பானறவறனற  ப்பறுவது 
நு்கர்வவாரின ெடடப்படியாை ்கடனமயாகும்.  ப்பாருட்களில 
ஏற்படும்  குனற்பாடு்கனள  ்கனளய  குனறதீர்வ்கத்தில 
முனறயிட  உத்தைரவாதை  அடனட  உதைவிடுகிறது.  
வநர்னமயறற  விற்பனையாளர்்கள்  இறுதியா்க  வின்ல 
குனறபபு மூ்லமா்க இடாபபு ரசீது இல்லாமல, ப்பாருட்கனள 
விற்பனை  பெயகிறார்்கள்.  ப்பரும்்பாலும்  நு்கர்வவார்்கள் 
இந்தை  வழி்களில  இழுக்கப்படுகிறார்்கள்.  இச்சூழலில 
ரசீது  இல்லாமல  வாங்்கப்படட  ப்பாருட்களில  ஏவதைனும் 
குனற்கள்  ஏற்படடால  நு்கர்வவார்்கள்  அககுனற்கனள 
்கனளய  நு்கர்வவார்  நீதிமனறத்னதை  அணு்க  முடியாது.  
ஆன்கயால  ப்பாருட்கனள  வாங்கியதைற்காை  பராக்க 
ரசீனதையும் உத்தைரவாதை அடனடனயயும் வ்கடடுப ப்பறுவவதை 
நு்கர்வவாரின முககிய ்கடனமயாகும்.
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இ��யா�� �க�ேவா�� உ�ைமக

1986 ஆ� ஆ�� �ச�ப� 24 ஆ� நா �க�ேவா�
பா�கா�� ச�டைத இ��ய அர� �ைறேவ��ய�.

01. �க�ேவா�� உ�ைமகைள உ���ப��த�

02. பா��க�ப�ட �க�ேவா��� �வாரண�
      வழ��த�

03. தவறான வ�க நடவ��ைககைள
      ப�ேசா�த� ம��� க���ப��த�

உல�ேலேய �க�ேவா��கான த��ப�ட ச�ட�
இ�ேவயா��.

vii.  புகழமிக்க கல்டகளிலிருந்து பபோருடகலள 
வோஙகுதல் Buying from Reputed Shops
நு்கர்வவாருககுச்  சிறப்பாைது  எதுபவனில  பு்கழமிக்க 

்கனட்களில  அல்லது  அரசு  ்கனட்களில  ப்பாருட்கனள 
வாங்குவது  சிறந்தைது  எை  அறிவுறுத்தைப்படுகிறது. 
உதைாரணமா்க,  கூடடுறவு  ்கனட்கள்,  சிறப்பங்்காடி்கள் 
மறறும்  பிற.  உற்பத்தியாளர்்கள்,  ்கனடக்காரர்்கள்  மறறும் 
விற்பனையாளர்்கள்  ஆகிவயாரின  வமாெடி்களிலிருந்து 
தைபபிக்க  வமற்காணும்  சிறபபுக  ்கனட்களில  ப்பாருட்கனள 
வாங்குவவதை சிறந்தைது.

viii.  கள்ளச் சந்லதகளில் ஒரு்போதும் பபோருடகலள 
பகோள்முதல் பசய்யோலம Never Purchase from Black 
Market
நு்கர்வவார்  ப்பாறுப்பாை  குடிம்கைா்க  அவரது 

்கடனம்கனள  நினறவவறற  வவண்டும்.    தைைது 
அதி்கப்படியாை  வதைனவ்களுக்கா்க  ்கள்ளச்  ெந்னதையில 
ப்பாருட்கனள  வாங்குவனதை  எபப்பாழுதும்  தைவிர்க்க 
வவண்டும்.  ்பறறாககுனற வநரத்தில நு்கர்வவார் பீதியுடன 
ப்பாருட்கனள  வாங்குவது  கூடாது.    அதுமடடுமல்லாமல 
ப்பாருட்கனள அதி்கம் வாங்கி வெமித்து னவக்கக கூடாது.  
இந்தைச்  பெய்லால  மறறவர்்களுககும்  வதைனவப்படுகினற 
அளவிறகு அத்தியாவசிய ப்பாருட்கனள ்பாது்காக்க முடியும்.

ix.  தரமோன பபோருடகலள வோஙகுதல் Buy i ng 
standardized products
ப்பரும்்பாலும்  நு்கர்வவார்  குனறந்தை  வின்லயி்லாை 

ப்பாருட்கனள  அதி்கம்  வாங்குகிறார்்கள்.  ஆைால 
அனவ்கள்  நீடித்தை  மறறும்  ்பாது்காப்பாைனவ்களா்க 
இருப்பதிலன்ல.  ஆன்கயால  நு்கர்வவாரின  ்கடனம 
எனைபவனறால தைரமாை ப்பாருட்கனளவய வாங்குதைல 
மறறும்  உள்ளனதைவய  ஆராயந்து  தைரககுறியீடடுடன 
வாங்குதைல ்பாது்காப்பாைதைாகும்.
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x.  உ ற ப த் தி ய ோ ள ர க ளி ன்  அ றி வு று த் த ல் க ல ள 
பின்பறறுதல் Follow the Instructions of the 
Manufacturer
நிறுவைம்  வழங்கியுள்ள  அறிவுறுத்தைல்களின்படி 

நு்கர்வவார்்கள்  ப்பாருட்கனள  ்பயன்படுத்தை  வவண்டும்.  
உதைாரணமா்க  மருந்துப  ப்பாருட்கனள  குளிர்ொதைைப 
ப்படடியில  னவத்து  ்பயன்படுத்தை  வவண்டும்  எனறு 
குறிபபிடப்படடிருந்தைால  அதைன்படி  பின்பறற  வவண்டும். 
இவவாறு  முன  எச்ெரிகன்கயா்க  ்பாது்காப்பதைன  மூ்லம் 
மருந்து  ப்பாருட்களுககு  எந்தைபவாரு  வெதைவமா  மறறும் 
தீங்வ்கா  ஏற்படுவதிலிருந்து  நு்கர்வவார்்கள்  தைங்்கனள 
்பாது்காத்துக ப்காள்ள்லாம்.
xi.  நுகர்வோரின் உரிலமகள் பறறிய அறிவு  

Knowledge of Consumer Rights
இனனறய  ்கா்ல்கடடத்தில  வினரவா்க  இ்லா்பம்  ஈடட 

வவண்டும் எனற வநாககில முடிந்தைவனர கினடக்கககூடிய 
்ப்ல  வழி்களில  விற்பனையாளர்்கள்  நு்கர்வவார்்கனள 
ஏமாறறுவனதை  ்பார்க்க  முடிகிறது.  நு்கர்வவார்  தைைது 
உரினம்கனள  ்பறறி  எச்ெரிகன்கயுடன  இருப்பவதை 
தைன்லயாய  ்கடனமயாகும்.  ஒரு  வியா்பாரியிைால 
நு்கர்வவார்  ஏமாறறப்படும்ப்பாழுது  அனமதியாை 
்பார்னவயாளரா்க  இல்லாமல  அவர்  உடைடியா்க  ஒரு 
பு்கானர  வியா்பாரியின  மீது  நு்கர்வவார்  நீதிமனறத்தில 
ஆதைாரத்துடன ெமர்பபிக்க வவண்டும்.

17.02  நு க ர ் வ ோ ரி ன்  ப ப ோ று ப் பு க ள் 
Consumer Responsibilities

நு்கர்வவார்  தைைது  உரினம்கனள  திறனமயா்க 
்பாது்காக்கவிலன்லபயனறால  தைைது  வநாக்கத்னதை 
அனடய  முடியாது.  தைைது  ப்பாறுபபு்கனள  முழுனமயா்க 
புரிந்து  ப்காள்ளவிலன்லபயனறால  நு்கர்வவார்  தைைது 
வநாக்கத்னதை  உரிய  முனறயில  அனடய  இய்லாது. 
நு்கர்வவார்  தைைது  ப்பாறுபபு  எனைபவன்பனதை 
ப்பாருட்கனள வாங்கும்ப்பாழுதும்  ்பயன்படுத்தும்ப்பாழுதும் 
மறறும்  ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ்கனள 
நு்கரும்ப்பாழுதும்  எபப்பாழுதும்  நினைவில  ப்காள்ள 
வவண்டும். நு்கர்வவாரின உரினம்களும் ப்பாறுபபு்களும் 
ஒரு நாணயத்தின இரு ்பக்கங்்களாகும். நு்கர்வவார் தைைது 
உரினம்கனள  அனு்பவிப்பது  குறிபபிடட  ப்பாறுப்பா்கக 
ப்காள்ள வவண்டும். நு்கர்வவாரின ப்பாறுபபு்கள் பினவரும் 
வன்கயில ்படடியலிடப்படுகினறை.

1.  விற்பனை  ஒப்பந்தை  ெடடத்தின  விதி்கள்  மறறும் 
நி்பந்தைனை்கள்்படி  ப்பாருளுக்காை  வின்லனய 
நு்கர்வவார்்கள் பெலுத்தை வவண்டும்.
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2.  ப்பாருட்கனள  நு்கர்வவாரின  இருபபிடத்தில 
வழங்குமாறு  விற்பனையாளனர  வ்கடடுக 
ப்காள்வது  அவரின  ப்பாறுப்பாகும்.  நு்கர்வவார் 
அபப்பாருட்கனள  குறித்தை  வநரத்தில  ப்பறறுக 
ப்காள்வது அவரின ்கடனமயாகும்.

3.  ஒப்பந்தைச்  ெடடத்தின்படி  குறித்தை  வநரத்தில 
ப்பாருட்கனள  நு்கர்வவார்  ப்பறறுக 
ப்காள்ளவிலன்லபயனறால  அதைைால  ஏற்படும் 
நடடத்திறகு அவவர ப்பாறுப்பாவார்.

4.  நு்கர்வவார்  ப்பாருட்கனள  ப்பறறுக  ப்காண்டு 
தைாமதைமா்க  விற்பனையாளருககு  ்பணம் 
பெலுத்திைாவ்லா  அல்லது  ப்பாருட்களுககு  வெதைம் 
ஏற்படுத்திவிடடாவ்லா  அதைற்காை  நஷடஈடு  தைர 
வவண்டியது நு்கர்வவாரின ்கடனமயாகும்.

5.  நு்கர்வவார்  தைங்்களிடமிருககும்  ப்பாருட்கனள  அதைன 
விதிமுனற்களின்படி மறறும் முனபைச்ெரிகன்கயுடன 
அபப்பாருட்கனள ்பயன்படுத்தை வவண்டும்.

6.  நு்கர்வவார் ப்பாருட்கள் மீதைாை தைைது வதைனவனய 
பதைளிவா்க  விற்பனையாளரிடம்  பவளிப்படுத்தை 
வவண்டும்.

7.  நு்கர்வவார் ப்பாருட்கனள வாங்குவதைறகு முன்பா்க 
்கடடாயம்  ப்பாருட்கள்  மீதைாை வின்ல,  தைரம்  மறறம் 
அளவு  ஆகிய  தை்கவல்கனள  முழுனமயா்க  ்பார்க்க 
வவண்டும்.

8.  நு்கர்வவார்  ப்பாருட்கனள  வாங்கும்ப்பாழுது 
விற்பனையாளரிடமிருந்து  ப்பாருட்களுக்காை 
பராக்க  ரசீனதை  ப்பறறுக  ப்காள்ள  வவண்டும்.  
ப்பாருட்களுக்காை  உத்தைரவாதை  ்கா்லத்னதை 
அதைன  உத்தைரவாதை  அடனடனய  ்பார்த்து  பதைரிந்து 
ப்காள்வதுடன  அதைனை  வ்கடடு  ப்பறறுக 
ப்காள்ள  வவண்டும்.  உத்தைரவாதை  அடனடயில 
விற்பனையாளரின ்கனட முத்தினரனயயும் மறறும் 
ன்கபயழுத்னதையும் ப்பறறுக ப்காள்ள வவண்டும்.

9.  நு்கர்வவார்  ப்பாருட்களில  ஏவதைனும்  குனற 
ஏற்படடாவ்லா அல்லது வெனவககுனறவு ஏற்படடாவ்லா 
நு்கர்வவார்  குனறதீர்வ்கத்தில  பு்கானர  ெமர்பபிக்க 
வவண்டும்.

All India Consumer Council
Govt.Regd. Organisa�on engaged in implementa�on of

Ministry of Consumer Affairs, Food & Distribu�on's Consumer Rights Protec�on Programme
Mission: PROTECT Consumer - make BETTER INDIA

10.  ப்பாருட்களின  தைரத்தில  நு்கர்வவார்  எவவிதை 
ெமரெமும் பெயது ப்காள்ளககூடாது.  நு்கர்வவார் ISI, 
அகமார்க, FPO வ்பானற தைரககுறியீடு ொனறு்கனள 
மறறும்  அனடயாளக  குறியீடு்கனள  இருககிறதைா 
எனறு ்பார்த்துக ப்காள்ள வவண்டும.

11.  விளம்்பரங்்கள் மூ்லம் ப்பாருட்களின தைரம் மின்கப்படுத்தி 
்காண்பிக்கப்படடால  அனதை  நு்கர்வவார்  ஏறறுக 
ப்காள்ளககூடாது. விளம்்பரங்்கள் மூ்லம் ்காண்பிக்கப்படும் 
அம்ெங்்களும்  உண்னமயாை  அம்ெங்்களும்  வவறா்க 
இருந்தைால  அது்பறறி  விற்பனையாளரிடவமா  அல்லது 
விளம்்பரப்படுத்துவவாரிடவமா  அத்தை்கவன்ல  பதைரிவிக்க 
வவண்டும்.

12.  நு்கர்வவார்  தைைது  உரினம்களா்க,  ்பாது்காபபு, 
ப்பாருட்கள்  ்பறறிய  தை்கவல,  வதைர்ந்பதைடுத்தைல, 
கு ன ற தீ ர் வ ்க த் தி ல   ப தை ரி ய ப ்ப டு த் து தை ல , 
ப்பாருட்கனளப  ்பறறிய  தை்கவல்கனள  வ்கடடுப 
ப்பறுதைல வ்பானறனவ உள்ளது என்பனதை ்கடடாயம் 
புரிந்து ப்காள்ள வவண்டும். வமற்காணும் உரினம்கள் 
மறுக்கப்படடால  1986ஆம்  ஆண்டு  நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபு ெடடத்தின்படி குனறதீர்வ்கத்தில உடவை 
முனறயிட வவண்டும்.

17.03  நுகர்வோர உரிலமகள் 
Consumer Rights

வியா்பார  சுழறசியில  நு்கர்வவார்தைான  முககிய 
புள்ளியா்க  ்கருதைப்படுகிறார்  எனறு  நவீை  ெந்னதையியல 
்கருத்து அங்கீ்காரம் வழங்குகிறது.  நு்கர்வவாரின வதைனவ 
மறறும் விருப்பங்்கள்  குறித்தைாை திருபதி வியா்பாரத்தின 
முதைனனமயாை மறறும் தைன்லயாய வநாக்கமாகும். ஆைால, 
உண்னமயில  நு்கர்வவார்  உணர்வது  எனைபவனில 
வியா்பாரி்கள் தைரமறற ப்பாருட்கனள அடக்கவின்லனயவிட 
அதி்க வின்லககு விற்பனை பெயவதைா்க எண்ணுகிறார்்கள். 
நு்கர்வவாரின  விருப்பங்்கள்  மறறும்  வதைனவ்கனள 
்பாது்காக்க வவண்டுபமனில அனவ்கனள அவர்்களுக்காை 
உரினம்கனள உணரனவப்பது மடடுவம ஆகும்.

நு்கர்வவார் உரினம என்பதைறகு விளக்கமா்க தைரத்தின 
மீதைாை  ப்பாருட்கனளப  ்பறறிய  தை்கவல,  இயலபு,  அளவு, 
தூயனம,  வின்ல,  ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ  மீதைாை 
தைரஅளவு ஆகியனவ ஆகும். வியா்பாரத்தில  வமாெடியாை 
பெயல்களிலிருந்து நு்கர்வவார் ்பாது்காக்கப்பட வவண்டும். 
நு்கர்வவார் தைைது உரினம்கள் ்பறறி உணர்ந்து ப்காள்ள 
வவண்டும். இந்தியாவில நு்கர்வவாரின உரினம்கள் ்பறறி 
பதைளிவா்க  ெடடத்தில  வனரயறுக்கப்படடுள்ளது.  முககிய 
ெடடமா்க  1986ஆம்  ஆண்டு  இயறறப்படட  நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபு  ெடடமாகும்.  தைனிந்பர்,  நிறுவைம்,  இந்து 
கூடடுக  குடும்்ப  நிறுவைம்  மறறும்  கூடடுப்பங்கு  நிறுமம் 
ஆகியவறனற  உள்ளடககியவதை  இச்ெடடத்தின  முககிய 
அம்ெமாகும். முனைாள் அபமரிக்க ஜைாதி்பதி திரு.ஜான F 
ப்கனைடி அவர்்கள், “அடிப்பனடயாை நு்கர்வவார் உரினம 
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என்பது,  ்பாது்காபபில  உரினம,  தை்கவல  ப்பறும்  உரினம, 
வதைர்ந்பதைடுககும் உரினம மறறும் வ்கடகும் உரினம” எனறு 
கூறுகிறார்.

நவீை  ெந்னதையின  மனைர்்களா்க  நு்கர்வவார்்கள் 
்கருதைப்படுகிறார்்கள். ஆைால, உண்னமயில அவவாறிலன்ல. 
நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  ெடடத்தில  நு்கர்வவாரின 
்பலவவறு  உரினம்களா்க  உறுதியா்க  கூறப்படடுள்ளது. 
அவவுரினம்கனளப ்பறறி பினவருமாறு விவாதிக்க்லாம்.

i.  உ்டல்நை போதுகோப்பு உரிலம மறறும் போதுகோப்பிறகோன 
உரிலம Right to Protection of Health and Rights of Safety
சி்ல தையாரிபபுப ப்பாருட்கள் நு்கர்வவாரின உடல ந்லம், 

பொத்துக்கள்  மறறும்  வாழவு  முனறயில  அ்பாயத்னதை 
ஏற்படுத்தைக  கூடியதைா்க  இருக்க்லாம்.  அத்தையாரிபபு்கள் 
நு்கர்வவாரின  ந்லனுககு  தீங்கு  வினளவிக்க  கூடியதைா்க 
இருக்க்லாம். சிறந்தை உதைாரணமா்க உணவு வெர்கன்க்கள், 
நிறமி்கள், உணவுப்பாது்காபபு இரொயைங்்கள் ஆகியனவ 
ஆகும்.  உடலந்லக  வ்காளாறு்கள்  மறறும்  ஆராககிய 
அ்பாயங்்கள்  எழும்  வாயபபு்கள்  முறறிலும்  அழிக்கப்பட 
வவண்டும்  அல்லது  முறறிலும்  குனறக்கப்பட  வவண்டும்.  
உணவு்கள்  மறறும்  மருந்து்கள்  நு்கர்வவாரின 
உயினரக  ்காப்பாறறுவதைா்கவும்  உயிருககு  ்பாது்காபபு 
அளிப்பதைா்கவும்  இருக்க  வவண்டும்.  இனனறய  சூழலில 
தைறவ்பானதைய  ெடடங்்கள்  ்பாது்காபபில்லாதை  ப்பாருட்கனள 
தையாரிப்பவதைா  அல்லது  விற்பனை  பெயவவதைா  கூடாது 
எனற ்கடனம விற்பனையாளர்்களுககும் மறறும் உற்பத்தி 
பெய்பவர்்களுககும் உள்ளது.

ii. தகவல் பபறும் உரிலம Right to be Informed
ப்பாருட்கனள  வாங்கும்ப்பாழுது  நு்கர்வவார் 

அபப்பாருட்கனளப  ்பறறிய  அனைத்து  விதைமாை 
தை்கவல்கனளயும்  வ்கடடுப  ப்பற  வவண்டும்.  விளம்்பரம் 
மறறும்  ப்பயரிடல  பெயலமூ்லம்  ப்பாருட்கனளப  ்பறறிய 
விவரம் அதைன ்கடடுமம் மீது பதைளிவா்க பவளிப்படுத்தைப்பட 
வவண்டும்.  இதைன  உடப்பாருள்  எனைபவனறால 
ப்பாருட்கனள  உற்பத்தி  பெய்பவரும்  விநிவயாகிப்பவரும் 
அபப்பாருட்கனளப  ்பறறிய  தை்கவல்கனள  முழுனமயா்க 
பவளிப்படுத்தை  வவண்டும்  எனறு  நு்கர்வவார் 
எதிர்்பார்ககினறைர்.  ப்பாருட்களின  ப்பயர்,  அதைன 
்க்லனவ,  ்பயன்படுத்தும்  அளவு,  உற்பத்தி  பெயதை  நாள், 
்கா்லாவதியாகும் நாள்,  தையாரிபபு பிரிவு எண், எச்ெரிகன்க 
வ்பானற  விவரங்்கள்  ்கண்டிப்பா்க  அதைன  ்கடடுமம்  மீது 
்காணப்பட  வவண்டும்.  வமலும்,  ப்பாருட்களின  வின்ல, 
அதைன தையாரிப்பாளர் ப்பயர், வரியுடன அல்லது வரியில்லாதை 
வின்ல ஆகியனவயும் பதைளிவா்க குறிபபிடப்பட வவண்டும்.

iii. ்தரந்பதடுக்கும் உரிலம Right to Choose
நவீை  ெந்னதையியலின  தைத்துவம்  மறறும் 

தைன்லயாய  வநாக்கம்  என்பது  நு்கர்வவானர  திருபதி 

பெயவது  என்பதைாகும்.  நு்கர்வவானர  உச்ெ்படெ 
அளவில  திருபதி்படுத்துவதைன  மூ்லம்  ஒரு  அறிவார்ந்தை 
வியா்பாரி  அல்லது  உற்பத்தியாளர்  தைைது  இ்லா்பத்னதை 
அதி்கப்படுத்திகப்காள்கிறார்.  நு்கர்வவானர  மைநினறவு 
ப்காள்ள  ்பரவ்லாை  ப்பாருட்களின  வதைர்வினை 
தைருகிறார்்கள்.    “வதைர்வு”  என்பது  ்பரந்தை  வழி்களில  தைரம், 
வியா்பாரக குறியீடு, நியாயமாை வின்ல வ்பானறவறறின 
அடிப்பனடயில  ப்பாருட்கனள  வதைர்ந்பதைடுப்பதைாகும்.  
சுருங்்கககூறின  நு்கர்வவார்  ப்பாருட்கனள  அதைன 
நிறம்,  தைரம், வடிவனமபபு மறறும் அளவு ஆகியவறனறக 
ப்காண்டு விரும்பிய வழி்களில வதைர்ந்பதைடுப்பதைாகும்.

iv. பசவிமடுக்கும் உரிலம Right to be Heard
நு்கர்வவார்  தைைது  அதிருபதி  மறறும்  ்கருத்து 

வவறு்பாடு்கனள  முழுமைதுடன  பவளிப்படுத்துவதுடன 
மறறும்  ்பதிவு  பெயய  வவண்டும்.  வணி்க  நிறுவைங்்கள் 
நு்கர்வவாரின  பு்கார்்கள்  மறறும்  குனற்கனள  திறந்தை 
மைதுடனும்  ்கருனண  மைப்பானனமயுடனும்  பெவி 
மடுக்க  வவண்டும்.  அனைத்து  வணி்க  நிறுவைங்்களும் 
நு்கர்வவாரின  குனற்கனள  ்கண்டறிய  தைனியாை  துனற 
அல்லது ்பகுதி அல்லது பிரினவ ஏற்படுத்தை வவண்டும்.

v.  நிவோரைம் கோணும் உரிலம Right to seek 
Redressal
இந்தைச்  பெயல  முந்னதைய    நடவடிகன்கககு 

வமவ்ல  உள்ளது.  பு்கார்்களும்  அதைற்காை  ்பாது்காபபு 
நடவடிகன்க்களும்  வ்கட்கப்பட  வவண்டியனவ  அல்ல. 
ஆைால  ்பாதிக்கப்படடவர்்களுககு உரிய  ்கா்லத்திறகுள் 
இழபபீடு வழங்்கப்பட வவண்டும். நு்கர்வவாரின பு்கார்்கள் 
மறறும்  ்பாதிக்கப்படடவர்்களின  வ்காரிகன்க்கனள 
உடைடியா்க  ெரிபெயய  வவண்டும்  குனறதீர்பபு 
பெயலிைால  நு்கர்வவார்  நம்பிகன்க  அதி்கரிககும் 
மறறும்  வாங்கு்பவர்்களுககும்  நியாயம்  கினடககும். 
ஒரு  குறிபபிடட  ்கா்ல  இனடபவளியில  உண்னமயாை 
கூறறு்களுககு    நியாயமாை  மறறும் உறுதியாை  தீர்வு 
கினடககும் எனற நம்பிகன்கனய ஏற்படுத்தை வவண்டும்.

vi.  நுகர்வோர கல்வி உரிலம Right to Consumer 
Education
நு்கர்வவார்  வாழநாள்  முழுவதும்  தைனனுனடய 

உரினமனயப ்பறறி அறிந்தைவரா்க இருககிறார். நு்கர்வவார் 
தைனனுனடய  ப்பாருட்கள்  மீதைாை  எதிர்்பார்பபில 
குனற்பாடு்கள்  இருந்தைால  தைைக்காை  உரினமனயப 
்பயன்படுத்தி  அதைற்காை  நிவாரணத்னதைப  ப்பறுவதில 
முனைப்பா்க  இருக்க  வவண்டும்.  ்ப்ல  நு்கர்வவார் 
அனமபபு்கள்  மறறும்  சி்ல  சிறபபு  ப்பறற  பதைாழில்கள் 
இந்தை வன்கயில நு்கர்வவார் ்கலவி வழங்குதைல  ொர்்பா்க 
்பங்ப்கடுககினறை.
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vii.  வோழக்லகத் தர உரிலம Right to Quality of Life
வாழவின  தைரம்  என்பது  ெமுதைாயத்தில  மக்கள் 

ந்லமா்க  இருப்பனதைக  குறிககும்  மறறும்  மக்கள்  வாழும் 
சூழலின  தைனிப்படட  மறறும்  நலவாழனவக  குறிககிறது. 
நு்கர்வவாரியல  என்பது  வாழகன்கயின  வமம்்படட 
தைரத்னதைக  குறிககும்.  இதைன  ப்பாருள்  யாபதைனில 
நு்கர்வவாரின  வாழகன்கத்  தைரத்னதை  ்பாதிககினற 
சுறறுச்சூழல  பிரச்சினை்கள்  மறறும்  மக்கள்  வாழும் 
சூழலில  ஏற்படட  மாறறங்்கனளயும்  குறிககும்.  மாறா்க 
கூறிைால ்காறறு மாசு்பாடு, நீர் மாசு்பாடு உணவு மாசு்பாடு, 
ஒலி மாசு்பாடு மறறும் பதைாழில மயமாக்க்லால அதி்கமாை 
மக்கள் வவன்லவாயபபிற்கா்க இடம்ப்பயர்தைல ஆகியனவ 
ஆகும்.  இந்தை  ொமானிய  மக்களின  ெமூ்கச்  பெ்லவு்கள் 
அவர்்களின ெமூ்க ந்லன்கனளவிட அதி்கமாகும். மாறறா்க 
கூறவவண்டுபமனில ஒவபவாரு வன்கயாை மாசு்பாடும் 
ெமூ்கத்தின  ந்லன்கனள  ்பாதிககினற  வன்கயில 
அனமகிறது. 

வணி்க  நிறுவைங்்கள்  மனிதைவர்க்கத்திற்காை 
ெமூ்கப  ப்பாறுபபுடன  உற்பத்தி  மறறும்  பவளியீடு 
பெயயப்பட  வவண்டும்.  உற்பத்தியாளர்்கள்  தைவிர்க்க 
முடியாதை  ்கழிவு்கள்  மறறும்  ெழிவுநீனர  பவளிவயறறும் 
ப்பாழுது  சுறறுபபுறச்  சூழல  மறறும்  மனிதைர்்கனள 
்பாதிக்காதை வண்ணம் இருக்க வவண்டும்.

viii.  நுகர்வோர போதுகோப்பு உரிலம Right to Consumer 
Protection
நு்கர்வவார்  தைைது  உரினம்கள்  மறறும் 

்பரிவர்த்தைனை்களுககு  அவரிடம்  விழிபபுணர்னவ 
ஏற்படுத்தி,  அவரின  குனற்களுககு  தீர்வு  ்காண 
ஊட்கத்தின  மூ்லம்  விளம்்பரப்படுத்தை  வவண்டும்.  
நு்கர்வவார் தைைது வாழகன்க மறறும் ஆவராககியத்திறகு 
அ்பாய்கரமாை  ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ்களுககு 
எதிரா்க  ்பாது்காத்துகப்காள்ள  உரினம  உண்டு. 
தைரககுனறவாை  கூறு்களுடன  உற்பத்தி  பெயயப்படும் 
அல்லது  ்பாது்காபபு  விதிமுனற்களுககு  இணங்்காதை 
நுண்ணன்லக ்கருவி்கனளப ்பயன்படுத்துவதைால அனதைப 
்பயன்படுத்தும் ்பயைாளி்கள் ்கடுனமயாை உடல ரீதியாை 
தீங்கினை  அவர்்களுககு  ஏற்படுத்தை்லாம்.  நு்கர்வவார் 
தைைது  ்படடறிவுடன  ஐ.எஸ்.ஐ  குறியீடு  உள்ள  மினொர 
உ்ப்கரணங்்கனள  ்பயன்படுத்தை  வவண்டும்.  இதைைால 
உற்பத்தியாளர்்கள்  தைரமாை  ப்பாருட்கனள  மடடுவம 
தையாரிக்க  வவண்டும்  எனற  எண்ணத்னதை  ஏற்படுத்தை 
வவண்டும்.

ix.  அடிப்பல்ட ்தலவகளுக்கோன உரிலம Right to 
Basic Needs
ஒவபவாரு  நு்கர்வவாருககும்  அடிப்பனடத் 

வதைனவ்களாை  உணவு,  உனட  மறறும்  சுத்தைமாை  நீர் 
மறறும்  ஆவராககியமாை  சூழலுக்காை  அடிப்பனட்கனள 
ப்பறுவதைறகு உரினம உண்டு. இது புதிதைா்க வெர்க்கப்படட 
நு்கர்வவார் உரினமயாகும். இனவ மனிதை வாழகன்கயின 
தைரத்னதை வமம்்படுத்துகிறது.

நுகர்வோர பபயர: திரு. சசிபூஷன், புதுப்டல்லி
வஙகிக்கு எதிரோன புகோர: பஞசோப் ்நஷனல் வஙகி
புதுபடலலி, K.G. மார்க, ECE ஹவுஸ்ல உள்ள ்பஞொப வநஷைல வங்கியில ெம்்பளத்திற்கா்க ்கணககு 

னவத்துள்ளார். 2012, ஆ்கஸ்ட 25ஆம் நாள் ்பஞொப வநஷைல வங்கி தைானியங்கி ்பணம் வழங்கும் எந்திரம் (ATM) 
ஒனறில  ்பணம்  எடுககும்  முயறசி  குறித்து  பு்கார்  எழுப்பப்படடது.  இர்கசிய  குறியீடடு  எண்ணா்க  இரண்டு  இ்லக்க 
எண்னண ்பதிவு பெயதைார். சி்ல நிமிடங்்கள் வனர அவர் ATM பெயலமுனற்களுக்கா்க ்காத்திருந்தைார். மீண்டும் அதைன 
பெயலமுனற்களில  ்பணம்  எடுக்க  முயறசித்தைார்.  ஆைால  அதைன  பெயல்பாடு்கள்  நினறுவிடடை.  பினைர்  அவரின 
்கணககிலிருந்து ரூ.15,000 எடுக்கப்படடதைா்க ரசீது பவளிவந்தைது.  அவர் உடவை வாடிகன்கயாளர் வெனவ னமயத்னதை 
அனழத்து பு்கார் ்பதிவு பெயதைார். பு்கார் எண்னணயும் ப்பறறுக ப்காண்டார். 2012, ஆ்கஸ்ட 31ஆம் நாள் வங்கி அவரின 
பு்கானர நிரா்கரித்தைதைா்க குறுஞபெயதி  (SMS) அனுபபியது. அவரின நடவடிகன்க பவறறி்கரமா்க பெயல்படடு ்பணம் 
ப்பறறதைா்க குறுஞபெயதியில தை்கவல கூறப்படடிருந்தைது.

்பஞொப வநஷைல வங்கியின ATM பெயல்படவிலன்ல. வாடிகன்கயாளர் முழுனமயா்க இர்கசிய எண்னண குறியீடு 
்பதிவு பெயயவிலன்ல. அதைைால வங்கி மர்மமா்க வாடிகன்கயாளரின ்கணககில ்பணம் ப்பறறுக ப்காண்டதைா்க ்பறறு 
னவத்தைது. இரண்டாவதைா்க வங்கி ்பரிவர்த்தைனை்களின ்காடசி்கனள ்காடட ஒபபுகப்காண்டு பினைர் பினவாங்கியது. 
இது  ரிெர்வ  வங்கியின  விதிமுனற்கனள  அப்படடமா்க  மீறிய  பெய்லாகும்.  வங்கியின  ATM  ல  வதைாலவியுறற 
்பரிவர்த்தைனைககு 7 நாட்களுககுள் அதி்க்படெமா்க  ்பறறு னவப்பது மடடுமல்லாமல குறிபபிடட ்கா்லத்திறகு பிறகும் 
்பாதிக்கப்படட வாடிகன்கயாளருககு வங்கியால நிவாரணம் வழங்்காதை ்காரணத்திைால வங்கி பெலுத்தை வவண்டிய 
பதைான்கககும்  மறறும்  அத்பதைான்க  பெலுத்தைாதை  ஒவபவாரு  நாளுககும் ரூ.100  அ்பராதைம்  பெலுத்துமாறு  நு்கர்வவார் 
மனறத்தைால ஆனண வழங்்கப்படடது.
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NCH  ்கருத்துனர  (வதைசிய  நு்கர்வவார் 
குழுமத்தின ்கருத்துனர / ஆவ்லாெனை)
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.

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?
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 நமது சிந்தலனக்கு 
மாணவர்்கள்  தைங்்கள்  ்பள்ளியின  நு்கர்வவார் 

்கவுனசிலின  நடவடிகன்க்கனள  ்பார்னவயிட 
வவண்டும்.

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 
பதைரிந்துப்காள்ள  பினவரும்  இனணயதைள 
மு்கவரி்கனள ்பார்னவயிட வவண்டும்.

கிழககு  படலலியில  உள்ள  உணவு 
விடுதியின  உரினமயாளர்  ஒரு 
தைண்ணீர்  ்பாடடில  அதி்க்படெவின்ல 
ரூ.12ககு  மாறறா்க  ரூ.34  தைருமாறு 

வ்கடடதைறகு,  நு்கர்வவார்  அனமபபிடம்  ்பாதிக்கப்படட 
நு்கர்வவார் முனறயிடடார். 
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.
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கலைபசோறகள்
நு்கர்வவார்  உரினம்கள்,  நு்கர்வவார்  ்கடனம்கள்,

நு்கர்வவார்  ப்பாறுபபு்கள்,  பராக்க  ரசீது,
்பணக குறிப்பானை

பயிறசி 

I. சரியோன வில்டலயத் ்தரந்பதடு:
1.  நவீை  ெந்னதையியலின  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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5.   நு்கர்வவாரின  ப்பாறுபபு  என்பது  அவர்  ப்பறறுள்ள 
______________  ஆவணவம  ப்பாருட்கனள 
வாங்கியதைற்காை அனடயாளமாகும்.
அ) பராக்க ரசீது  ஆ) உத்தைரவாதை அடனட
இ) இடாபபு  ஈ) வமற்காணும் அனைத்தும்

வில்டகள்
1 இ 2 அ 3 இ 4 இ 5 ஈ

II. குறு வினோக்கள்:
1.  பதைரிவிககும் உரினம  (Right  to  be  informed) ்பறறி சிறு 
குறிபபு வனர்க.

2  ்பாது்காபபு  உரினம  ்பறறி  நீவிர்  புரிந்து  ப்காண்டது 
எனை?

3.  ஜான  F  ப்கனைடி  கூறிய  நு்கர்வவார்  உரினம்கள் 
யானவ?

4. வணி்கத்தின தைன்லயாய வநாக்கங்்கள் யானவ?
5.  தைரமுனடய  ப்பாருட்கள்  வாங்கும்வ்பாது  நு்கர்வவார் 

மைதில  னவத்துக  ப்காள்ள  வவண்டிய  முககிய 
அம்ெங்்கள் யானவ?

III. சிறு வினோக்கள்::
1.  நிவாரணத்திற்காை உரினம்கள் ்பறறி நீவிர் அறிந்தைது 
எனை?

2. நு்கர்வவார் உரினம்கள் – வனரயறு.
3.  ஆவராககியம் மறறும் ்பாது்காபபு பதைாடர்்பாை ்பாது்காபபு 

உரினம்கள் ்பறறி நீவிர் அறிவது எனை?

IV. பபரு வினோக்கள்:
1. நு்கர்வவாரின உரினம்கள் யானவ?
2. நு்கர்வவாரின ்கடனம்கனள விளககு்க?
3. நு்கர்வவாரின ப்பாறுபபு்கள் யானவ?

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
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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

கற்றல் ்நோக்கஙகள்
இந்த அத்தியோயத்லத கற்றபின் மோைவரகளோல்
 ■ குல்ற தீரப்பு பசயல்முல்றலய 

பதரிந்துபகோள்ளுதல்
 ■ மூன்று அடுக்கு நுகர்வோர நீதிமன்்றஙகள் 
 ■ நுகர்வோர விழிப்புைரவு தன்னோரவ 

நிறுவனஙகள் ஆகியவறல்ற புரிந்துக் 
பகோள்ள இயலும்.

ப்பாருள் வரும் வழி்கனளப ப்பருக்க பெயது, அவறறால வளத்னதை 
ஏற்படுத்தி,  வமறப்காண்டு  இனடயூறு்கனள  ஆராயந்து  நீக்க 
வல்லவவை பெயன்லச் பெயவைா்க.

வாரி ப்பருககி வளம்்படுத் துறறனவ
ஆராயவான பெய்க வினை.

-குறள் 512
பபோருள் :

18.01  குல்ற தீரப்பு பசயல் முல்ற மறறும் 
்தலவ Grievance and Need 
Redressal Mechanism

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.

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"

குல்ற தீரப்பு பசயல்முல்ற18
அத்தியோயம்

நுகர்வோர போதுகோப்புஅைகு
6
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நவீை  ெந்னதையலின  தைத்துவத்தின  கீழ,  நு்கர்வவார் 
ராஜாவா்க  (அரெரா்க)  இருக்க  வவண்டும்  மறறும் 
விய்பாரத்தில  நு்கர்வவாருககு;  அதி்க்படெ  திருபதி 
வழங்்க  எதிர்்பார்க்கப்படுகிறது.  ஆைால  உண்னமயில, 
நு்கர்வவார்  பதைாடர்ந்து  சுரண்டப்படுகிறார்்கள். 
இந்தியானவ  எடுத்துகப்காண்டால  ்ப்ல  ப்பாருட்களின 
்பறறாககுனற  உள்ளது.  சி்ல  நிறுவைங்்கள்  ெந்னதை 
இடத்தில ஏ்கவ்பா்க அதி்காரங்்கனள அனு்பவிககினறைர். 
நு்கர்வவார்  ப்பரும்்பானனமயாைவர்்கள்  தைங்்கள் 
உரினம்கனள  அறிவதில அறியானமயறறவர்்களா்கவும் 
்கலவி  யறிவறறவர்்களா்கவும்  உள்ளைர்.  அவர்்கள் 
ஏனழ்களா்க    உள்ளைர்,  அவர்்களினடவய  ஒறறுனம 
இலன்ல.  இந்தை  ்காரணங்்களிைால,  நு்கர்வவார் 
ப்பரும்்பாலும்  தைங்்கள்  உரினமனய  இழககினறைர். 
தைவறாை விளம்்பரங்்கள், தைரம் குனறந்தை ப்பாருட்கள், சிறு  
(பினைம்)  எனட்கள்  மறறும்  அளவீடு,  அதி்கப்படியாை 
பெ்லவு்கள் ஆகியவறறின மூ்லம் ப்பரும்்பாலும் அவர்்கள் 
சுரண்டப்படுகினறைர்.

18.02  நுகர்வோர மன்்றம் Consumer 
Councils

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடம்,  நு்கர்வவார் 
விழிபபுணர்னவப ்பரபபுவதைற்கா்க மத்திய, மாநி்ல மறறும் 
மாவடட அளவி்லாை நு்கர்வவார்ப ்பாது்காபபு மனறத்னதை 
நிறுவ  வன்க  பெயதுள்ளது.  மனறத்தின  தைன்லயாய 
வநாக்கம் நு்கர்வவார் உரினம்கனள வமம்்படுத்து மறறும் 
்பாது்காப்பது ஆகும். 

18.03  மூன்று அடுக்கு நீதிமன்்றஙகள் 
Three Tier Courts or Quasi Judiciary

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடம்:1986  நு்கர்வவாருககு 
தீர்வு வழங்கி மூனறு அடுககு தீர்வு மனறத்னதை ஏற்படுத்தை 
வன்க பெயதுள்ளது. இதைன ப்பாருடடு கீழ குறிபபிடடுள்ள 
அனமபபு்கள் ஏற்படுத்தைப்படடுள்ளது. 

அ.  மாவடட  நு்கர்வவார்  குனற  தீர்பபு  ஆனணயம் 
அல்லது மாவடட மனறம்.

ஆ.  மாநி்ல  நு்கர்வவார்  குனற  தீர்பபு  ஆனணயம் 
அல்லது மாநி்ல ஆனணயம்

இ.  வதைசிய  நு்கர்வவார்  குனற  தீர்பபு  ஆனணயம் 
(NCDRC) அல்லது வதைசிய ஆனணயம்.

குனற தீர்பபு பெயல முனற ்கடடனமத்தைல (Structure of 
Redressal Mechanism)

குல்ற தீரப்பு பசயல் முல்ற கட்டலமத்தல் Structure 
of Redressal Mechanism

ேத�ய ஆணய� 
`. 1 ேகா��� ேம�

மால ஆணய�
`. 20 ல	�ச� �த� -

`. 1 ேகா� வைர

மாவ	ட ம�ற� 
`. 20 ல	�ச�

18. 04 மோவட்ட மன்்றம் District Forum
1986  ஆம்  ஆண்டின  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடம் 

மறறும்  அதைன  பிரிவு  9  ஆகியவறறின்படி,  ஒவபவாரு 
மாவடடத்திலும்  ஒரு  மாவடட  மனறத்னதை  மூ்லம் 
மாவடடத்தில  ்பாதிக்கப்படட  நு்கர்வவார்  ந்லனைப 
்பாது்காக்க  எனறு  ஒவபவாரு  மாவடடமும்  அவசியம். 
மாநி்ல  அரசு  அனதை  பெயய  தைகுதியுனடயதைா்க  இருந்தைால 
ஒரு  மாவடட  மனறமும்  ஒனறுககு  வமற்படட  மாவடட 
மனறங்்கனள  உருவாக்க முடியும்.

ஒரு  நு்கர்வவார்    தைைது  குனறவினை  நு்கர்வவார் 
மனறத்தில  தைாக்கல  பெயய்லாம்.  மனறத்தில  பு்கார் 
பெயய்லாம்.  மத்திய  அல்லது  மாநி்ல  அரசு  அல்லது 
நு்கர்வவார்  குழுவிறகு  பு்கார்  பெயய்லாம்.  எைவவ, 
்பாதிக்கப்படட ந்பரால மடடுவம பு்கார் அளிக்கப்பட வவண்டும் 
எனறு  அவசியமிலன்ல.  அவர்  ொர்்பா்க  மறறவர்்களுககு 
பு்கார் ப்காடுக்க உரினம உண்டு. மறறவர்்கள் 
உறுப்பினரகள் Members

1. ஒரு ந்பர் அல்லது யார் ஒரு மாவடட நீதி்பதியாவதைறகு 
தைகுதியுனடயவர் அதைன தைன்லவரா்க நியமிக்க்லாம்.

2.  ்கணககியல,  பதைாழிறதுனற,  ப்பாது  விவ்காரங்்கள் 
அல்லது நிர்வா்கம் பதைாடர்்பாை பிரச்சினை்கள் பதைாடர்்பா்க 
வ்பாதுமாை  அறிவு  அல்லது  அனு்பவம்  உள்ளவர்்கள் 
அல்லது  அவர்்களது  திறனை  பவளிப்படுத்தைககூடிய 
இரண்டு  உறுபபிைர்்கள்,  அந்தை  இது  வ்பானற  இரண்டு 
உறுபபிைர்்களில  ஒருவர்  ஒரு  ப்பண்ணா்க  இருக்க 
வவண்டும் எனறு ெடடம் வலியுறுத்துகிறது.
அதிகோர எல்லை Jurisdiction

மாவடட நீதி்பதி அல்லது அதைறகு இனையா்க ந்பர் அதைன 
தைன்லவரா்க நியமிக்கப்படுகிறார்.
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மாவடட  மனறம்  தைனனுனடய  அதி்கார  எலன்லககு 
உட்படடு  வ்காரிகன்க்கனள  மடடும்  தீர்வுககு  ஏறறுக 
ப்காள்ள்லாம்.  ெரககு்கள்  அல்லது  வெனவ்களின  மதிபபு 
மறறும்  இழபபீடடுத்  பதைான்க  `  20  ்லடெத்திறகும் 
மின்கயா்க  நடட  ஈடுவ்காரும்  வ்காரிகன்க்கனள  மடடும் 
மாவடட மனறம் ன்கயாள வவண்டும்.
அதிகோரம் Powers

மாவடட மனறத்திறகு முன ஒவபவாரு வழககு்களும் 
இந்திய தைண்டனைச் ெடடத்தின பிரிவு 193 மறறும் 228 
ஆகியவறறின  உடபிரிவு்களுககு  உட்படட  நீதிமனற 
நடவடிகன்க்களா்க ்கருதைப்படும், அந்தை மாவடட மனறங்்கள் 
உரினமயியல நீதி மனறங்்களா்க ்கருதைப்படும்.

பு்காரின  மதிபபு  :  ` 20  ்லடெம்  ரூ்பாயககுவமல  
இருந்தைால, மாநி்ல ஆனணயத்திலதைான பு்கார் அளிக்கப்பட 
வவண்டும்.  வமலும்  மாவடட  மனறம்  நியாயமாை 
வர்த்தை்க நனடமுனற்களில குனற்பாடுள்ள ப்பாருட்களின 
விற்பனை்கள்  அல்லது  ப்பாருட்களின  வினிவயா்கம் 
அல்லது  வெனவ்களின  குனற்பாடடின  மதிபபு  ரூ.20 
்லடெத்திறகு வம்லா்கக இருத்தைல கூடாது.

தைறவ்பாது 620 ககும் வமற்படட மாவடட 
மனறங்்கள்  மறறும்  30  ககும்  வமற்படட 
மாநி்ல ஆனணயம் பெயல்படடு வருகிறது. 

வதைசிய  நு்கர்வவார்  குனற  தீர்ககும்  ஆனணயம் 
(NCDRC)  எனற  அனமபபு  நு்கர்வவார்  குனற  தீர்பபின 
தைன்லனமயிடமா்க  பெயல்படுகிறது.  உச்ெக்கடடத்தில 
புதுபடலலியில அனமந்துள்ளது. 
நு்கர்வவார் மனறத்திள் நனைடத்னதை, அதி்கார எலன்ல
1.  மாவடட  நு்கர்வவார்  மனறம்  `  20  இ்லடெம்  வனர 
வழங்்கப்படும்,

2.  மாநி்ல  ஆனணககுழுககு  ` 20  ்லடெத்திறகும் 
வம்லாை மதிபபு மறறும் ஒரு வ்காடி ரூ்பாய மதிபபு,

3.  வதைசிய ஆனணயம், ஒரு வ்காடி ரூ்பாய மதிபபி்லாை 
மதிப்பாகும்.
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்மல்முல்றயீடடு மன்்றம் Appellate Forum
மாவடடக  ்கருத்துக்களம்  மாநி்ல  ஆனணயத்திறகு 

அனுபபிய உத்தைரவுககு எதிரா்க முனறயீடு பெயய முடியும்.

18:05  மோநிை நுகர்வோர குல்ற தீரப்பு 
ஆலையம் அல்ைது மோநிை 
ஆலையம்

இந்தை  ஆனணயம்  மாநி்ல  அளவில 
பெயல்படடுவருகிறது.  இந்தை  அனமபன்ப  நு்கர்வவார் 
குனறப்பாடடு  தீர்்பானணயம்  எை  அனழக்கப்படுகிறது. 
ெரககு  மறறும்  வெனவ்கள்  பதைாடர்்பா்க  எழும்  பு்கார்்கள் 

இந்தை  தீர்்பானணயத்தின  பெயல  எலன்லககுள் 
அடங்கும்.  விறக்கப்படட  ெரககில  ஏற்படும்  ்பழுது்கள் 
மறறும் தைரககுனற்கள் மறறும் நியாயமறற மறறும் தைனட 
பெயயும் வணி்க நனடமுனற்களுககு  (Unfair  Restrictive 
Trade  Practices).  வநாக்கத்திற்கா்க  வணி்க  நு்கர்வவார் 
்பாது்காபபு  அனமபபு  ஆனணயம்  எனற  ப்பயரில 
துவங்்கப்படடு பவறறி்கரமா்க பெயல்படடுவருகிறது.
உறுப்பினரகள் Members

1.  உயர்நீதிமனறத்தின  நீதி்பதியா்க  ெம்மந்தைப்படட 
மாநி்ல  அரொல  ்பதைவி  அமர்த்தைப்படட  ந்பர்  அந்தை 
ஆனணயத்தின தைன்லவரா்க நியமிக்கப்பட்லாம்.

2.  நீதி, வநர்னம, நாணயம் ப்காண்ட மறறும் வ்பாதிய 
அறிவு  மறறும்  அணு்பவம்  ப்காண்ட  நார்்கனளவயா 
அல்லது ப்பாருளாதைாரம் ெடடம், வணி்கம் மறறும் பதைாழில 
நிர்வா்கம் வ்பானற துனற்களின ஏற்படடும் சிக்கல்கனளக 
ன்கயாளும் திறனை ப்காண்டவர்்கனளயு நியமிக்க்லாம்.
அதிகோர எல்லை Jurisdiction

1.  `  20  ்லடெத்திறகு  மின்கயா்க  ஆைால  ரூ்பாய  1 
வ்காடிககுள்ளா்க  விற்கப்படட  ெரககு்கள்  மறறும்  வெனவ 
பதைாடர்்பா்க எழும் குனற மனுக்கனள விொரிககும் அதி்காரம் 
மாநி்ல ஆனணயத்திறகு வழங்்கப்படடுள்ளது.

2.  மாநி்ல  மனறத்தின  தீர்பபு்களுககு  எதிரா்க 
வமலமுனறயீடு  பெயயப்படட  மனுக்கனள  விொரித்து 
தீர்பபு  வழங்கும்  அதி்காரம்  மாநி்ல  ஆனணயத்திறகு 
வழங்்கப்படடுள்ளது.
அதிகோரம் Powers

1.  மாநி்ல  மனறம்  விொரித்தை  பு்கார்்கள்  அல்லது 
தைனவெம்  விொரனணயில  உள்ள  பு்கார்்கள்  பதைாடர்்பாை 
ஆவணங்்கனள வ்கடடு ப்பறறு ஆழந்தை விொரனண பெயது 
தீர்பபு வழங்கும் அதி்காரம் ப்பறறுள்ளது.

2.  ்கணககுஏடுக்கள்  ஆவணங்்கள்  மறறும் 
ப்பாருட்கனள  மாநி்ல  நு்கர்வவார்    தீர்்பானணயம் 
தைனவெம் னவத்துகப்காள்ளவும் அல்லது வமறகூறிய இந்தை 
ஆவணங்்கனள  குனறதீர்பபு  மு்கமத்தில  ்பணிபுரியும் 
அலுவ்லர்்கள் ்பார்னவகவ்கா அல்லது ஆயவுகவ்கா வழங்்க 
அதி்காரம் ப்பறறுள்ளது.

3.  வமறகூறிய  மு்கனமயின  அதி்காரி்களுககு 
ெடடத்தின  வநாக்கத்திற்கா்க  வதைனவப்படும்  தை்கவல்கனள 
வழங்கும் அதி்காரம்.
்மல்முல்றயீடடு மன்்றம் Applicate Forum

1.  மாநி்ல நு்கர்வவார் தீர்்பாயம் மாவடட மனறத்தின 
தீர்பபு்கனள  மாறறியனமக்கவவா  அல்லது  ப்காடுத்தை 
தீர்பன்ப உறுதி பெயவதைா ஆனணய பிறபபிக்க அதி்காரம் 
ப்பறறுள்ளது.

2.  மாநி்ல  நு்கர்வவார்  தீர்்பானணயில  அறிவித்தை 
தீர்பன்ப  ஏறறுப்காள்ளாதை  ந்பர்  வதைசிய  தீர்்பானணயத்தில 
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4.  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபுச்  ெடடத்தின 
வநாக்கங்்கள்  சிறப்பா்க  பெயல்படுத்தைப்பட  தைைது 
அதி்காரங்்கனள  ்பயன்படுத்துதைல  ஆனணயம்  மறறும் 
மாவடட  மனறங்்களின  பெயல்பாடனட  அவர்்களின 
தைனனிச்னெயா்க  பெயல்பட  அனவ்களின  அதி்காரத்தில 
தைன்லயிடாது இருத்தைல.
்மல்முல்றயீடடு மன்்றம் Appellate Forum

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  ெடடம்  1986  பிரிவு  23ன  கீழ 
வதைசிய  தீர்்பானணயம்  ப்காடுத்தை  தீபபினண  எதிர்த்து 
்பாதிக்கப்படட  ந்பர்  தீர்பன்ப  ப்பறற  30  நாட்களுககுள் 
நீதிமனறத்தில முனறயீடு பெயய்லாம்.

18:07  நுகர்வோர விழிப்புைரலவ 
ஏறபடுத்தும் தன்னோரவ நிறுவனஙகள் 
Voluntary Organizations for Consumer 
Awareness

ப்பாருட்கனள வாங்கி ்பயன்படுத்தும் ஒரு தைனிந்பவரா 
அல்லது  ஒரு  குடும்்பவமா  நு்கர்வவாரா்க  இருக்க்லாம். 
தைனைார்வ  நு்கர்வவார்  அனமபபு  என்பது  நு்கர்வவாரின 
உரினம  மறறும்  ந்லனை  ்பாது்காத்திட  ஏற்படுத்தைப்படட 
அனமபன்ப குறிககும்.
்நோக்கஙகள் Objectives

1.  நு்கர்வவார்  விவ்காரத்  துனற  எனற  அனமபன்ப 
நு்கர்வவார்  ந்லநிதினய ஏற்படுத்தி அதைனை நிர்வகித்து 
வருகிறது.

2. இந்தை  துனறயுனுனடய  தைன்லயாய  வநாக்கம் 
இந்தியாவில  உள்ள  நு்கர்வவானர  ்பாது்காக்க  இந்தை 
துனற  நு்கர்வவார்  குறித்தை விழிபபுணர்னவ  அகி்லந்திய 
அளவில ்பலவவறு அனமபபு்களின உதைவியுடன ப்பருககி 
வருகிறது.

3. நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  மறறும்  ந்லனை 
வலுப்படுத்துதைல  மறறும்  நு்கர்வவாருககு  வழி்காடடுவது 
மறறும்  ஆவ்லாெனை  வழங்குவது  மறறும்  குனற்கனள 
தைன்லயீடு பெயது தீர்ப்பது.

4.  தைனைார்வ  நு்கர்வவார்  அனமபபு  நு்கர்வவார் 
ந்ல  நிதியிலிருந்து  ப்பாருட்கள்  மறறும்  வெனவ்களின 
தைரத்னதை  ஆயவு  பெயயும்  பெயல  திடடங்்களுககு  நிதி 
உதைவி  பெயகிறது  மறறும்  ப்பாருட்களின  தைர  வொதைனை 
குறித்து நடத்தைப்படட ஆயவின ்கண்டுபிடிபபு்களின ப்பாது 
மக்களுககு  பவளியீடடு,  நு்கர்வவாருககு  ்ப்லதைரப்படட 
ப்பாருட்கள் குறித்து விழிபபுணர்னவ ஏற்படுத்துகிறது.

5.  தைனைார்வ நு்கர்வவார் அனமபபு்களின தைங்்களின 
பெயல்பாடு்கனள  பவளி்படுத்தை  நடவடிகன்க்கனள 
வமறப்காள்ளுதைல.  அரசு  குடிமக்களிடம்  ப்காண்டுள்ள 
பதைாடர்பினை இனணயதைளம் மூ்லமா்க பவளிப்பனடயா்க 
அறிவித்தைல.

தீர்பபு  அளிக்கப்படட  நாளிலிருந்து  30  நாட்களுககு 
வமலமுனறயீடு பெயய்லாம்.

18:06  ் தசிய நுகர்வோர குல்றதீரப்பு 
ஆலையம் அல்ைது ்தசிய 
ஆலையம் National Consumer 
Disputes Reressel Commission

இவ  அனமபபு  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  ெடடம்  1986 
ன  கீழ  ஒரு  ்பகுதி  நீதிமனறமா்க  1988  ஆம்  ஆண்டு 
ஏற்படுத்தைப்படடது.  இதைன  தைன்லனமயலுவ்ல்கம் 
புதுபடலலியில இயங்கி வருகிறது. இவ தீர்ப்பானணயம் 
உச்ெநீதிமனறத்திலிருந்து  ஓயவு  ப்பறற  நீதி்பதினய 
தைன்லவரா்க ப்காண்டு இயங்கி வருகிறது. இவ அனமபபு 
வதைசிய தீர்்பானணயம் எனறும் அனழக்கப்படடு வருகிறது.
உறுப்பினர Members

வதைசிய குனற தீர்பபு ஆனணயம் அறிவிபபின மூ்லம் 
நிறுவப்படட இவவனமபபின.

1.  5 உறுபபிைர்்கள் இடம் ப்பறறுள்ளைர்்கள்.
2.  அவர்்களில ஒருவர் நீதி துனறனய ொர்ந்தைவரா்க 

இருக்க வவண்டும்.
3.  ஏனைய ந்பர்்கள் பிறதுனற்களில, அறிவு, ஆறறல, 

அனு்பவம் ப்பறறவரா்க இருக்க வவண்டும்.
4.  இவவனமபபில  ப்பண்  உறுபபிைர்  இருக்க 

வவண்டும்.
அதிகோர எல்லை Jurisdiction

நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  ெடடம்  1986  பிரிவு  21 ன  கீழ 
குறிபபிட்படடுள்ள அதி்காரம் ப்பறறுள்ளது.

1.  ரூ்பாய  1  வ்காடிககு  எஞசிய  பு்கார்  மனுக்கனள 
விொரித்தைல.

2.  வமல  முனறயீடடின  மனுவினை  விொரித்தைல 
மறறும் மாநி்ல தீர்ப்பானணயம் அறிவித்தை தீர்ப்பானைனய 
மாறறுதைல.

3.  மாவடட  மனறம்  மறறும்  மாநி்ல 
தீர்ப்பானணயத்திடமிருந்து  வதைனவயாை 
ஆவணங்்கனள வ்கடடு ப்பறறு, அதைைடிப்பனடயில உரிய 
ஆனண்கள் பிறபித்தைல.
அதிகோரஙகள் Powers

1.  வதைசிய  தீர்ப்பானணயம்  பு்கார்  மனுக்கனள 
விொரிககும்  முனற்களில  ஒருமித்தை  பெயலமுனற்கனள 
பின்பறற தைைது அதி்காரத்னதை பெலுத்துதைல.

2.  எதிர் ்கடசி்களுககு ஒரு ்கடசியால தையாரிக்கப்படட 
ஆவணங்்களின ்படி்கனள வழங்குவதில முனனுரினம.

3.  வதைசிய  ஆனணயத்தைால  வினரவா்க  ஆவணப 
்படி்கனள வழங்்கப்பட ஆனண பிறபபித்தைல.
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நுகர்வோர விழிப்புைரலவ ஏறபடுத்தலும் 
்மம்படுத்தலும்

நு்கர்வவார்  தைங்்கள்  உரினமனய  அறிந்து  ப்காள்ள 
அவர்்களுககு  விழிபபுணர்னவ  ஏற்படுத்தைல  நு்கர்வவார் 
அனமபபு்களின  தைன்லயாய  வநாக்கமாகும்.  இந்தை 
வநாக்கத்னதை ஏயதுவதைறகு கீழகுறிபபிட்படடுள்ள முயறசி்கள் 
வமறப்காள்ளப்படடுள்ளை.

1.  நு்கர்வவார்  குறித்தை  இதைழ்கள்,  ஆராயச்சி  நூல்கள், 
பிரசுரங்்கள்,  ன்கவயடு்கள்,  துண்டுசீடடு்கள்,  ஆயவு 
்கடடுனர்கள் இனவ்கனள அச்சிடடு பவளியீடுதைல.

2. நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வுகுறித்து ்கருத்தைரங்்கங்்கள் 
மாநாடு்கள் மறறும் ்படடனர்கள் (Worksshog) நடத்துதைல.

3. நு்கர்வவாருககு  அவuJ  உரினமகுறித்து  அறினவ 
பு்கடடுதைல.

4. ப்பண்்களுககு  நு்கரீயம்  (Consumerism)  ்கலவினய 
வழங்குதைல.

கீழ  குறிபபிடப்படடுள்ள  நடவடிகன்க  மூ்லம் 
நு்கர்வவாரின  குனறத்தீர்பபு  பெயலதிறனை 
வமம்்படுத்தைப்படுகிறது.

1.  ்பலவவறு ப்பாருட்கள் தைரத்னதை அறிய வதைனவப்படும் 
பெயதி்கனள  அறிவது.  (Collecting  Data  on  Different 
Products and Testing them) ்பலவவறு நிறுவைங்்கள் பெயதை 
ப்பாருட்கனள  மாதிரிககு  எடுத்துச்பெனறு  அனவ்கனள 
தைரச்வொதைனைககு  உட்படுத்தி  தைரநின்லப்பாடு்கனள 
ப்பாடுமக்களுககு  அறிவிப்பது.  (Filling  suit  on  behelf  on 
consumers)

2.  இதைன மூ்லம் ப்பாருட்கனள வாங்கும் நு்கர்வவார்்கள் 
தைாங்்கள் வாங்்க வினழயும் ப்பாருட்களில உண்னமயாை 
தைரத்னதை அறிந்து தைரமாை ப்பாருட்கனள வாங்்கமுடிகிறது.

3.  நு்கர்வவார்்கள்  தைங்்களின  பு்கார்்கள்  குறித்து 
எதிர்பபு  ஏதும்  பதைரிவிக்காதை  நின்லயில  தைனைார்வ 
நு்கர்வவார்  நிறுவைங்்கள்  அவர்்களின  பு்கார்்கனள 
நு்கர்வவார் நிதீமனறத்தில தைாங்்கள் பெயது  ்பாதிக்கப்படட 
நு்கர்வவாருககு  ்பாது்காபபு  வழங்குகிறது.  இதைன  மூ்லம் 
்பாதிக்கப்படட நு்கர்வவார்  தைைது உரினம வ்பாராடடத்தில 
தைனினமயிலவ்பாராடவிலன்ல  எனற  எண்ணத்னதை 
ஏற்படுத்துகிறது  அதைாவது  ்பலவவறு  நு்கர்வவார்  ந்லன 
்காககும்  அனமபபு்கள்  தைங்்கள்  பினைனியில  இருப்பது 
மூ்லம் வலுவா்க பெயல்படமுடிகிறது.

4.  நு்கர்  ்க்லப்படத்திறகு  எதிராை  எதிர்பபு்கனள 
பதைரிவிககும் வ்பாராடடங்்கனள ஏற்பாடு பெயது நடத்துககு 
மறறும்  நு்கர்வவார்  நிறுவைங்்கள்  நு்கர்வவார்்களுககு 
இனழக்கப்படும்  அநீதியாை  ்பதுக்கல  ்க்லப்படம் 
்கள்ளச்ெந்னதை  மறறும்  குனறவாை  எனடயில  ப்பாருனள 
தைருதைல வ்பானறனவ்களுககு எதிரா்க நு்கர்வவானர ஒனறு 
திரடடி வ்பாராடடம் நடத்துவது.

5.  நு்கர்வவார் ந்லஅனமபபு்கள் அண்னம்கா்லங்்களில 
ப்பருகிவருகிறது  ்பலவவறு  நு்கர்வவார்  அனமபபு்கள் 
நாடுதைழுவிய  அளவில  நு்கர்வவாருககு  வெனவ  ஆறறி 
வருகினறது  இந்தை  அனமபபு்கனள  ஒனறினைத்து 
தைனைார்வ நிறுவைங்்கள் நு்கர்வவார்்கடகு நற்பணி ஆறறி 
வருகினறை. 

6.  அரசுககு  ஆதைரவு  நலகுதைல.  (Extending  Support 
to  Government)  நு்கர்வவார்  அனமபபு்கள்  ்க்லப்படம், 
ப்பாருள்  தைடடுப்பாடனட  உருவாககும்  தைரம்  குனறந்தை 
ப்பாருடனள  விற்பனை  பெயது  ்கள்ளச்ெந்னதை,  ்பதுக்கல, 
வ்பாலிப  ப்பாருட்கனள  விற்க  வ்பானற  நு்கர்வவார்ககு 
எதிரா்க  நடத்தைப்படும்  வநடு்கனள  அரசின  ்கவைத்திறகு 
ப்காண்டுவருதைல.

புகோர மனு அளிப்பதறகோன பசயல்முல்றகள். 
Procedures for Filling Complaint

ப்பாருட்களின  உள்ள  குனறப்பாடு்கள்  பதைளிவா்க 
குறிபபிடடு  ்பாதிக்கப்படட  நு்கர்வவார்  தைைது  பு்கார் 
மனுனவ தையாரிப்பாளர் அல்லது விற்பனையாளர் அல்லது 
ப்பாருனள விறற வணி்கர்்கள் இடம் தைாக்கல பெயய்லாம். 
்பாதிக்கப்படட  நு்கர்வவார்  வணி்கர்்களின  நியாயத்திறகு 
புறம்்பாை  விற்பனை  நடவடிகன்க்களுககு  எதிரா்கவவா 
அல்லது  அவர்்கள்  ஈடு்படட  தைனடபெயயப்படட  வணி்க 
நடவடிகன்க்களுககு  எதிரா்கவவா  பு்கார்  அளிக்க்லாம். 
நு்கர்வவார் நீதி மனறத்தில பு்கார் மனுனவ தைாக்கல பெயயும் 
முன்பா்க  ப்பாருள்  தையாரித்தை  நிறுவைத்திறகு  அல்லது 
ப்பாருள்  விறற  நிறுவைத்திறககு  ெடடப்படி  அறிவிபன்ப 
்பாதிக்கப்படட நு்கர்வவார் அனுப்ப்படவவண்டும்.

1.  நு்கர்வவார் தைைது ப்பயர், மு்கவரி, ப்பாருள்வாங்கிய 
நாள்  வாங்கிய  ப்பாருள்  விவரம்  குறித்து  ெடடப்படி 
ப்காடுக்கப்பட  வவண்டும்  அறிபபில  பதைளிவா்க 
குறிபபிட்படவவண்டும்.

2.  வாங்கிய  ப்பாருளில  உள்ள  தைரககுனறப்பாடு்கள் 
அல்லது  அதிலிருந்து  எழுந்தை  சிக்கல்கனள  பதைளிவா்க 
குறிபபிட வவண்டும்.

3.  (பு்காரின  வ்பரில  ெமந்தைப்படட  உற்பத்தி  அல்லது 
விற்பனை  நிறுவைம்  இந்நாள்வனர  எடுத்தை  தீர்வு 
நடவடிகன்க்கனள விவரிக்க வவண்டும்.

4.  ெமந்தைப்படட  நிறுவைத்திலிருந்து  எதிர்்பார்கப்படும் 
தீர்வு நடவடிகன்க.

5.  ெமந்தைப்படட நிறுவைங்்களுககு குனற்கனள தீர்க்க 
அளிக்கப்படட ்கா்ல அவ்காெம்.

6.  ெடட்படி  அளிக்கப்படட  அறிவிபபுககு  ெம்மந்தைப்படட 
உற்பத்தி அல்லது விற்பனை பெயநது நிறுவை முனற்படி 
்பதி்லளிக்கப்படாமல இருககும் நின்லயில, வருங்்கா்லத்தில 
எடுக்கப்பட  இருக்கம்  ெடடநடவடிகன்க்கள்  குறித்தை 
பதைளிவாை நின்லப்பாடு, பு்கார் மனுவில இடம் ப்பறறிருக்க 
வவண்டும். 
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யோர புகோர பதரிவிக்கைோம்? Who can make 
Complaints

1.   1986  நு்கர்வவார்  ்பாது்காபபு  ெடடத்தின  ்படி 
இ்லக்கணம் வகுக்கப்படட நு்கர்வவார் யாவரனும்.

2.  ்பதிவு பெயயப்படட தைனைார்வ நு்கர்வவார் ெங்்கம்.
3.  மத்திய அரசு
4.  மாநி்ல அரசு அல்லது யூனியபிரவதைெம்.
5.   ்ப்ல  நு்கர்வவார்  ொர்்பா்க  ஒனறு  அல்லது  அதைறகு 

வமற்படட நு்கர்வவார்.

எப்்போது புகோர பதோடுக்கைோம் When the complaint 
can be made

பு்கார்  மனுக்கனள  எழுத்துபபூர்வமா்க  கீழ 
குறிபபிட்படடுள்ள சூழநின்லயில தைரப்படவவண்டும்.

1.  வியா்பார  பநறிமுனறககு  புறம்்பாை 
நடவடிகன்க்களால  நு்கர்வவாருககு  ஏற்படட  இழபபு 
அல்லது வெதைம் ஏற்படும்வ்பாது.

2.  வாங்கிய ப்பாருள் ்பழுது்படட நின்ல.
3.  வழங்்கப்படட  வெனவயின  தைரத்தில  உள்ள 

குனற்பாடு்கள்.
4.  ப்பாருளின மீது குறியிடப்படடுள்ள வின்லனய விட 

மின்கயாை ஒரு வின்லனய நு்கர்வவார் பெலுத்தியிருந்தைால 
அல்லது  ெடடப்படி  நிர்ணயிக்கப்படட  வின்லனய  விட 
கூடுதை்லாை வின்லனய நு்கர்வவார் பெலுத்திருந்தைால.

5.  ெடடத்திறகு  புறம்்பாை  அல்லது  ப்பாதுமக்களின 
ந்லனுககு  அல்லது  உயிருககு  ்பாதிபபு  வினளவிககும் 
ப்பாருட்கனள விற்பனை பெயயும் நின்லயில

புகோலர எவவோறு பதிவு பசய்வது How to Register 
the Complaints

கீழ ்கண்ட முனறயில பு்கானர ்பதிலு பெயய்லாம்.
1.  குனறதீர்பபு முடிவனடயும் வதைதிககுத் வதைனவயாை 

நடவடிகன்க எடுககும் வதைதி 2 வருடத்திறகுள் பு்கார் ்பதிவு 
பெயய்லாம்.

2.  முத்தினரதைாளில (Shamp paper) பு்கார் மனு அளிக்க 
வவண்டிய அவசியமிலன்ல.

3.  பு்கார் அளிக்க விரும்பும் ந்பர் தைனிப்படடமுனறயிவ்லா 
அல்லது மு்கவரி மூ்லமா்கவவா அல்லது அஞெல வழியா்கவவா 
குனறதீர்பபு அனமபபுககு பு்கானர அளிக்க்லாம்.

4.  பு்கார்  அளிக்க  வழக்கறிஞர்்கனள  ஈடு்படுத்தை 
வவண்டிய அவசியமிலன்ல.

புகோர மனுவில் தரப்ப்ட்வணடிய விவரஙகள்:
பு்கார் அளிப்பவரின ப்பயர் மு்கவரி
1.  பு்கார் அளிககும் எதிர்தைரபபிைரின ப்பயர் மு்கவரி
2.   வாங்கிய  ப்பாருள்  அல்லது  ்பயன்படுத்திய 

வெனவயின நாள்
3.  வாங்கிய ப்பாருள் அல்லது வெனவயின மதிபபு
4.  வாஙகிய ப்பாருள் அல்லது வெனவயின முழுவிவரம்
5.   பு்கார்  ்பறறிய  விவரம்  அதைாவது  வணி்க 

்பழக்கங்்களுககு  புறம்்பாை  பெயல்பாடு்களால 
அல்லது ப்பாருள் அல்லது வெனவயில உள்ள ்பழுதைா 
அல்லது  மின்கயா்க  பெலுத்தைப்படட வின்லயா  எை 
பதைளிவா்க குறிபபிடப்படடிருக்கவவண்டும்.

6.   வாங்கிய  ப்பாருள்  அல்லது  வெனவ  பதைாடர்்பா்க 
வழங்்கப்படட பராக்கம் அல்லது ்கடன இரசீது.

நுகர்வோருக்கு தரும் நிவோரைம் Relief to the 
Consumers

மாவடட மனறம் அல்லது மாநி்ல குனற தீர்்பானணயம் 
கீழ குறிபபிடப்படடுள்ள வடிவங்்களில தீர்வு்கள் வழங்்க்லாம்.

1.  வாங்கிய ப்பாருளில உள்ள ்பழுனதை நீக்க ்பணித்தைல.
2.   ்பழுதுப்பாருளுககு  மாறறா்க  புதிய  ப்பாருனள 

தைர்கடடனளயிடுதைல.
3.   பு்கார்  அளித்தைவருககு  வாங்கிய  ப்பாருள்  அல்லது 

்பயன்படுத்திய  வெனவ  பதைாடர்்பா்க  பெலுத்தைப்படட 
வின்லனய திருபபி தைர வ்காருதைல.

4.   நு்கர்வவாருககு  ஏற்படட  ்பாதிபபு்கள்  அல்லது  ்பண 
நடடத்னதை ஈடுபெயய ஆனணயிடுதைல.

5.   வெனவயில  ஏற்படும்  குனற்பாடு்கனள  தீர்த்து 
னவத்தைல

6.   வணி்க  பநறிமுனற்களுககு  புறம்்பாை  முனறயில 
பெயதை நடவடிகன்க்கனள ன்கவிட அறிவுறுத்தைல.

7.   உடல  ந்லத்திறகு  ஊறுவினளவிககும்  அல்லமு 
வ்கடு  வினளவககும்  ப்பாருட்கனள  விற்பனை 
பெயவதிலிருந்து வி்லககி ப்காள்ள ்கடடனளயிடுதைல.

8.  பு்கார்தைாரர் பெயதை பெ்லவு்கனள ஈடுபெயய கூறுதைல.
்மல்முல்றயீடடு பசய்யும் முல்ற What is the appeal 
provison

1.   மாவடட  று்கர்வவார்  குனற  தீர்பபுமனறம் 
வழங்கிய  தீர்ப்பானணனய  எதிர்த்து  தீர்பபு  வந்தை 
நாளிலிருந்து 30 நாட்களுககுள் மாநி்ல நு்காவவார் 
குனறதீர்ப்பாணயத்தில வமலமுனறயீடு பெயய்லாம்.

2.  இவவாறு  மாநி்ல  நு்கர்வவார் 
குனறதீர்ப்பாணயத்தின  தீர்பினை  எதிர்த்து  தீர்பபுவந்தை 
நாளிலிருந்து  30  நாட்களுககு  வதைசிய  நு்கர்வவார் 
குனறதீர்ப்பானணயத்தில முனறயீடு பெயய்லாம்.
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3.  வதைசிய  நு்கர்வவார்  குனற  தீர்ப்பானணயம் 
வழங்கிய  தீர்பன்ப  எதிர்த்து  30  நாட்களுககுள்  உச்ெ 
நீதிமனறத்தில வமலமுனறயீடு பெயய்லாம்.

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.

நு்கர்வவார்  ெங்்கங்்களின  ெர்வவதைெ 
அனமபபு  (IOCU)  முதைனமுதைலில  1960 
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.

எதிர்்கா்ல  ்கறறல  மாணவர்  நு்கர்வவார்  ெங்்கம் 
மாணவா்கள்  “மாணவர்்கள்  நு்கர்வவார்  ெங்்கம்” 
உருவாக்க்லாம்  அதைனமு்லம்  தையாரிபபு்கள்  மறறும் 
வெனவ்கள்  ்பறறிய  விழிபபுணர்வு  ஏற்படுத்தை்லாம் 
பினவரும்  நு்கர்வவார்  விழிபபுணர்வு  ்பறறி 
ப்பறவறார்்களுககு விழிபபுணர்னவ ஊக்கப்படுத்தை்லாம்.

1. ப்பாருளின அதி்க்படெ விற்பனைவின்ல 
2. ப்பாருளின ்கா்லவதியிை வதைதி 
3. தையாரிபபு்களின தைரம்  (ஐ.எஸ்.ஐ, ஐஎஸ்ஓ மறறும் 

ஆகமார்க, முதைலியை) ்பறறிய விழிபபுணர்வு
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எதிரகோை கற்றல் 

மாணவர்்கள்  ‘‘மாணவர்்கள்  நு்கர்வவார்  ெங்்கம்’’ 
உருவாக்க்லாம்  அதைனமூ்லம்  தையாரிபபு்கள்  மறறும் 
வெனவ்கள் ்பறறிய விழிபபுணர்வு ஏற்பட்லாம். பினவரும் 
நு்கர்வவார்  விழிபபுணர்வு  ்பறறி  ப்பறவறார்்களுககு 
விழிபபுணர்வு்கனள  ஊக்கப்படுத்தை்லாம்.

1. ப்பாருளின அதி்க்படெ விற்பனைவின்ல
2. ப்பாருளின ்கா்லாவதியின வதைதி
3. தையாரிபபு்களின தைரம் (ஐ.எஸ்.ஐ, ஐஎஸ்ஓ மறறும் 

ஆகமார்க, முதைலியை) ்பறறிய விழிபபுணர்வு

கலைபசோறகள்
குனறதீர்பன்பக குனறத்தைல ப்பாறிநுட்பம்,
மாவடட மனறம்,  
நு்கர்வவார் தைனைார்வ அனமபபு நு்கர்வவார் ந்ல நிதி, 
மூனறு அடுககு நீதிமனற நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வு.

 பயிறசி 

I. சரியோன வில்டலயத் ்தரந்பதடு:
1.  வதைசிய  நு்கர்வவார்  மறுவாழவுக  குழுவின  தைன்லவர் 
யார்?
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?
அ) உயர் நீதிமனறத்தின நீதி்பதி
ஆ) முதை்லனமச்ெர்
இ) நிதி மந்திரி
ஈ) வமவ்ல குறிபபிடப்படடனவ அல்ல

3. மாவடட மனறத்தின தைன்லவர் யார்?
அ) மாவடட நீதி்பதி
ஆ) உயர் நீதிமனற நீதி்பதி
இ) உச்ெ நீதிமனற நீதி்பதி
ஈ) வமவ்ல குறிபபிடப்படட எதுவும் இலன்ல

4.  ப்பாருட்களின அல்லது  வெனவ்களின  மதிபபு  மறறும் 
இழபபீடடுத்  பதைான்க  ஆகியவறறிறகு  அதி்கமா்க 
இருந்தைால மாநி்ல ஆனணயம் பு்கார் பதைரிவிககலாம்

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

5.  வதைசிய  நு்கர்வவார்  பிரச்சினை்கள்  குனற்பாடு 
ஆனணயம்,  ப்பாருட்களின  /  வெனவ்களின  மதிபபு 
குனறக்கப்படுதைல மறறும் இழபபீடு, ஏதைாவது இருந்தைால
அ) ரூ. 1 வ்காடி அதி்கரிககிறது  ஆ) 10 ்லடெம் ரூ்பாய
இ) ரூ. 5 ்லடெம் அதி்கரிபபு  ஈ) 12 ்லடெம் ரூ்பாய
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6.  மாவடட  மனறம்  ப்பாருட்கள்  அல்லது  வெனவ்களின 
மதிபபு  மறறும்  இழபபீடடுத்  பதைான்க  ஆகியவறனறக 
குனறவா்கக கூறிைால பு்கார் பதைரிவிக்க்லாம்
அ) ` 1000000  ஆ) ககு கீவழ ` 2000000
இ) ` 4000000 ககு கீவழ  ஈ) ` 50 ்லடெம்.

7.  நு்கர்வவார்  ெங்்கங்்களின  ெர்வவதைெ  அனமபபு  (IOCU) 
முதைனமுதைலில நிறுவப்படடது
அ)  1960   ஆ) 1965  இ) 1967  ஈ) 1987

8.  நு்கர்வவார்  விழிபபுணர்வு  பினவருமாறு 
உள்ளடககியது:
அ)  அதி்க்படெ  சில்லனற  வின்ல  (MRP)  ்பறறிய 

நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வு
ஆ)  நியாயமாை  வின்ல  ்கனட  ்பறறி  நு்கர்வவார் 

விழிபபுணர்வு
இ)  வ்கடச் வின்ல தைரம் மறறும் ்கா்லாவதி வதைதி ்பறறிய 

நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வு
ஈ) வமவ்ல உள்ள அனைத்து

9. பு்கார்்கள் கூட தைாக்கல பெயயப்பட்லாம்
அ) மத்திய அரசு  ஆ) மாநி்ல அரசு
இ) நு்கர்வவார் குழு  ஈ) வமவ்ல உள்ள அனைத்து

10. நு்கர்வவார் ்பாது்காக்கப்பட வவண்டும்
 அ) தையாரிபபு்களின குனற்பாடு்கள்
ஆ) தையாரிபபு்களின குனற்பாடு்கள்
இ  ஒழுங்்கறற  மறறும்  ்கடடுப்படுத்தைப்படட  வணி்க 

நனடமுனற்கள்
ஈ) வமவ்ல உள்ள அனைத்தும்.

வில்டகள் :

1 அ 2 அ 3 அ 4 ஆ 5 அ
6 ஆ 7 அ 8 ஈ 9 ஈ 10 ஈ

II. குறு வினோக்கள்:
1. குனற தீர்பபு குறிபபு வனர்க.
2.  வதைசிய ஆனணயத்தினைப ்பறறி உைககுj பதைரிந்தைனதை 

எழுது்க?
3. மாநி்ல ஆனணயம் எனற ்பதைத்னதை விவரிக்கவும்.
4. மாவடட மனறம் ்பறறி விளககு்க?
5. பு்கார்்கனள எவவாறு ்பதிவு பெயவது?

III. சிறு வினோக்கள்:
1. நு்கர்வவார் ்பாது்காபபு அவசியமா?
2. வதைசிய ஆனணயத்தின உறுபபிைர்்கள் ்பறறி விவரி?
3.  மாநி்ல  ஆனணயத்தின  உச்ெநீதி  அதி்கார  வரம்பு 

எனை?
4.  மாவடட  மனறம்  ரூ.  20  ்லடெம்  வரம்பு  மீறுகிறது 

நின்லனமனய விளககுங்்கள்.
5. தைனைார்வ நு்கர்வவார் அனமபபு ்பறறி விவரிக்கவும்.

IV. பபரு வினோக்கள்:
1. வதைசிய ஆனணயத்தின ்பணி்கனள விளககு்க?
2.  மாநி்ல  ஆனணயத்தின  ஒடடுபமாத்தை  பெயலதிறனை 

விளககு்க.
3. மாவடட மனறம் எனற ்பதைத்னதை விளக்கவும்.
4.  தைனைார்வ  நு்கர்வவார்  அனமபபு்கள்  மறறும் 

பெயல்பாடு்கனள விளககுவது.
5.  ப்பாதுமக்கள் ்பறறி நு்கர்வவார் விழிபபுணர்வு எவவாறு 

உருவாக்கப்படுகிறது?

குறிப்பு நூல்கள்
1.  Consumer    Protection  Law  and  Practice    by  Dr 

V.K.Agarwal, Universal Book Traders, Delhi.
2.  Consumer  Behaviour  Dr  L.  Natarajan,  Margham 

Publications, Chennai
3.  Marketing  Management  Dr.  R.L.Varshney  and  Dr 

S.L.Gupta, Sultan Chand&Sons, NewDelhi.
4.  Marketing Management Text & Cases Dr.C.B.Gupta & 

Dr N. Rajan Nair Sultan Chand & Sons, New Delhi
5.  Marketing  Management  R.S.N.  Pillai  &  Bagavathi 

S.Chand & Company Pvt Limited, New Delhi
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அத்தியொயம் சுருககம்

19.01.  வணிகச்சூழலின் ப�ொருள் மற்றும் 
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

19.03. வணிகத்தின் எதிர்கொலச் சூழல
19.04. ப�ருநிறுவன ஆளுரக
19.05. சைககுகள் மற்றும் வசரவகள் வரி.

கற்றல வநொககஙகள்

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.

ஒரு செயல பற்றி ேன்றாகத ச்தரிந்தவர்களு்டன் ேன்கு ஆமலாசிதது, 
்தானும் சிநதிததுச் செயலபடுபவர்ககுச் செய்ய முடியா்த அரிய செயல 
எ்ன ஒன்றும் இலலல.

ச்தரிந்த இ்னதம்தாடு ம்தர்நச்தண்ணிச் செய்வார்ககு
அரும்சபாருள் யாச்தன்றும் இல.

-குறள் 462
ப�ொருள் :

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 

இயலா்த, இவசவளிப்புறக காரணிகலள வணிக 
நிறுவ்னஙகளால கட்டுப்படுத்த இயலாது. ஆயினும் 
வணிககசகாள்லககள், ்தநதிரஙகள் மபான்றவற்லற 
வடிவலமககும் மபாது இவவி்த எதிர்மலறக 
காரணிகளுககு ்தகுந்த முககியததுவம் சகாடுத்தல 
மவண்டும்.

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, 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

சுற்றுச் சூழல கொைணிகள்19
அத்தியொயம்

வொணி�ச் சூழலஅலகு
7
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வாய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தலகள் (SWOT analysis) 
ஆகியவற்றின் மூலம் சுற்றுசூழலல பகுப்பாய்வு செய்்த 
பின்்னர் மட்டுமம எந்த வியூக முடிவும் எடுகக முடியும்.

கட்டுப்படுத்தக கூடிய உட்புறச் சூழல, நிறுவ்னததின் 
வளர்ச்சி அ்தன் பலம் மற்றும் பலவீ்னஙகலள ொர்நதுள்ளது. 
அம்த மேரததில கட்டுப்படுத்த முடியா்த சவளிப்புற சூழல 
வாய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தலகள் ஆகிய இரண்டு 
காரணிகலளச் ொர்நதுள்ளது. எ்னமவ முககிய முடிவுகலள 
எடுப்ப்தற்கும் சவற்றிலய உறுதி செய்வ்தற்கும் சூழலலப் 
புரிநதுசகாள்வது அவசியமாகிறது.

19.01  வணிக சூழலின் ப�ொருள் மற்றும் 
வரைவிலககணம் 
Meaning and Definition of 
Business Environment 

பியொர்ட் ஓ வீலரின் (Bayard O Wheeler) என்�வரின் 
கருத்துப�டி ”நிறுவனஙகள் மற்றும் ப�ொழிலகளுககு 
பவளிபபுறம் உள்்ள அரனத்து கொைணிகளும், அவர்களின் 
அரமபபு மற்றும் நடவடிகரககர்ள �ொதிககும்”.

ஆர்�ர்.எம். வவயமர் (Arthur. M. Weimer)” என்�வர் 
கொலநிரல அலலது சூழ்நிரலகள், சமு�ொய, ப�ொரு்ளொ�ொை, 
அைசியல மற்றும் நிறுவனம் சொர்்ந� நிரலரமகளின் 
ப�ொகுபவ� வணிகத்தின் சுற்றுசூழல ஆகிறது,” என்று 
வரைவிலககணம் வழஙகுகிறொர்.

எந்த ஒரு வணிக நிறுவ்னமும் வியூக முடிவுகள், 
சகாள்லககள், திட்்டஙகள் ஆகியவற்றில்ன உருவாககி 
சவற்றி சபற வர்த்தகதல்த பாதிககும் சுற்று சூழல 
காரணிகலளயும் அவற்றில ஏற்படும் மாற்றஙகலளயும் 
ேன்கு புரிநது சகாள்ள மவண்டும். எ்னமவ அச்சுறுத்தலகள் 
மற்றும் வாய்ப்புகலள அல்டயாளம் காண வணிக சூழலல 
ஆய்வு செய்வது எந்தசவாரு வணிகததிற்கும் அவசியமாகும்.
வணிகச் சுற்றுச் சூழலின் முககியத்துவம் பின்வருமொறு
•  யுகதிகர்ள வகுகக மற்றும் எதிர்கொல திட்டமிடு�லுககு 

உ�வுகிறது: 
மெகரிககப்பட்்ட ்தகவலகளின் அடிப்பல்டயில 

சுற்றுச்சூழலல கண்காணிப்ப்தன் மூலம் முககியமா்ன 
வணிக யுகதிகள் மற்றும் எதிர்காலததிற்கா்ன திட்்டதல்த 
வடிவலமப்ப்தற்கா்ன அடிப்பல்டயாக அலமகிறது.
• புதிய வொயபபுகர்ள கணடறிய உ�வுகிறது

வணிகசுற்றுசூழலல ஆய்வு செய்வ்தன் மூலம் புதிய 
வணிக வாய்ப்புகலள கண்்டறிய முடிகிறது. 
எடுததுககாட்்டாக 1980களில ்டாக்டர் சரட்டி (Dr. Reddy) 
சுகா்தார மெலவயில ்தரமா்ன மெலவயின் ம்தலவகலள 
அல்டயாளம் கண்டு, அப்மபாமலா மருததுவ மல்னகலள 
(Apollo Hospitals) ஆரம்பித்தார். அவர் சபருநிறுவ்ன 
மருததுவமல்னயில (Corporate Hospital) முன்ம்னாடியாக 
இருநது இநதியாவில உலக ்தரம்வாய்ந்த மருததுவ 

வெதிகலள ்தருவதில மு்தன்லமயா்னவராகத திகழந்தார்.
• நுட்�மொன வணிகச்சூழல வசொ�ரன

வணிகததில பாதிப்லப ஏற்படுத்தககூடிய 
அச்சுறுத்தலகலள அல்டயாளம் கண்டு அவற்றிலிருநது 
வணிக நிறுவ்னஙகள் ்தஙகலள காததுகசகாள்ள 
சுற்றுச்சூழல ஆய்வு உ்தவுகிறது.

 உ்தாரணமாக 50 ஆண்டுகள் திலரப்ப்ட மகமரா 
்தயாரிப்பில முன்ம்னாடியாக திகழந்த ஜப்பானிய 
திலரப்ப்ட மகமரா ்தயாரிப்பு நிறுவ்னா்ன ஃப்யூஜி 
பிலிம்ஸ் (Fuji Films) டிஜிட்்டல மகமராககளின் 
வருலகயால சபரிதும் பாதிககப்பட்்டது. ஆ்னால 
அவர்கள் அந்த அச்சுறுத்தலல உணர்நது ்தஙகளின் 
உற்பததியில புதிய மாற்றஙகலள சகாண்டுவநது 
்தஙகள் இ்டததில்ன மீண்டும் சபற்ற்னர்.

• மொற்றஙகர்ள உருவொகக உ�வுகிறது.
சுற்று சூழலல முலறயாக கண்காணிப்பு செய்வ்தன் 

மூலம் நிறுவ்னதல்தச் செயலூககம் மிகக்தாக மாற்றவும் 
விலரவாக முன்ம்னற்றதல்த உறுதி செய்யவும் 
உ்தவுகிறது.
• ப�ொது மககளிடம் நற்ப�யர்

சுற்றுச் சூழல பகுப்பாய்வு அ்தன் வியாபாரதல்த 
மமம்படுத்த உ்தவுகிறது. மாறும் சுற்றுச்சூழலுககும் 
மககளுல்டய ம்தலவகளுககும் உ்ட்னடியாகவும், 
விலரவாகவும் பதிலளிப்ப்தன் மூலம் சபாதுமககளி்டம் 
ேற்சபயரில்ன அதிகரிககச் செய்கிறது. உ்தாரணமாக  
சபரிய அளவிலா்ன சிலலலற விற்பல்ன கல்டகளில 
ஆதிதயா பிர்லாவின் மமார் (More) மபான்றலவ இப்மபாது 
வீட்டிற்மக சென்று விநிமயாகம் செய்கின்ற்ன.

19.02  வணிகச் சூழலின் வரககள்: 
(Types of Business Environment)

வணிக சூழலல பின்வருமாறு வலகப்படுத்தலாம்.
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i. உட்புறச் சுற்று சூழல
ii. பவளிபபுற சுற்று சூழல

i. உட்புறச் சூழல
உட்புறச் சூழல என்பது நிறுவ்னததின் உட்புறதம்தாடு

ச்தா்டர்புல்டய காரணிகளாகும். எ்னமவ இவற்லறக 
கட்டுப்படுதது்தல, மாற்றி அலமத்தல மபான்றவற்லற 
நிறுவ்னஙகள் எளிதில மமற்சகாள்ள முடியும். 
எடுததுககாட்்டாக சகாள்லககள் மற்றும் திட்்டஙகள், 
நிறுவ்ன கட்்டலமப்பு, ஊழியர்கள், நிதி மற்றும் வளஙகள் 
மபான்றலவ ஆகும்.
ii) பவளிபபுறச் சூழல

சவளிப்புறச் சூழல என்பது வணிகததுககு
சவளிமயயுள்ள காரணிகலள குறிககிறது. இவற்றில 
எந்தவி்த மாறு்தலலயும், கட்டுபாட்டில்னயும் ஒரு வணிக 
நிறுவ்னத்தால ஏற்படுத்த முடியாது எடுததுககாட்்டாக. 
சபாருளா்தாரம், அரசியல மற்றும் ெமூக-கலாச்ொர 
காரணிகள் மபான்றலவயாகும்.

19.02.01.  உள்்ளொர்்ந� (or) உட்புறச் 
சூழல

Internal Enviroment 
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வணிக முடிவுகலள பாதிககும் முககிய உட்புறக 
காரணிகள்

வணிக முடிவுகலள பாதிககும் முககிய உட்புறப் 
காரணிகள் பின்வருமாறு.

i) �ொர்ரவ மற்றும் குறிகவகொள்கள் Vision and Objectives 
வணிகததின் பார்லவ மற்றும் குறிகமகாள்கள் அ்தன்

செயற்பாடுகள் மற்றும் யுகதி முடிவுகலள மமற்சகாள்ள 
வழிகாட்டுகின்ற்ன. உ்தாரணமாக ”இநதியாவின் சுலவ 
அமுல” குஜராத கூட்டுறவு பால விற்பல்ன கூட்்டலமப்பு 

(Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation – GCMMF) 
ேமது விவொயிகளுககு சபாருளா்தார ஒடுககு 
முலறயிலிருநது விடுவது அவற்லற செழிப்பு்டன் 
வழிே்டததுவம்த எதிர்கால பார்லவயாகும்.

ii) மதிபபு அரமபபு Value System
வணிகததின் நிறுவ்னர் / உரிலமயாளர்கள்

மதிப்புகளில ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் சவளி ேபர்களின் 
மதிப்லப சபாறுதம்த நிறுவ்னததின் சவற்றி ொர்நதுள்ளது. 
சபாருள் அளிப்பவர்கள் மற்றும் விநிமயாகஸ்்தர்கள் 
மபான்றவர்களின் அபிப்பிராயஙகலள சபாறுதம்த ச்தாழில

மதிப்பீடு உள்ளது. அசமரிகக ம்டடிஸ் எஸ்பிஸ்பியர் 
இன்ஸ்டிடியூட்  உலகின் மிகவும் சிறந்த சேறிமுலற 
நிறுவ்னஙகளாக ்டா்டா ஸ்டீல மற்றும் விப்மரா ஆகிய 
இரு இநதிய நிறுவ்னஙகலள சபயரி்டப்பட்டுள்ளது. 
இன்மபாசிஸ், முருகப்பா குழுமம், டி.வி.எஸ். குழுமம் 
சேறிமுலற ்தரநிலலகள் மற்றும் மதிப்புகளின் 
வலுவா்ன கலாச்ொரம் சகாண்டு நிறுவ்னஙகளுககா்ன 
உ்தாரணமாக திகழகின்ற்ன.

iii) வமலொணரம அரமபபு மற்றும் அ�ன் இயலபு
மமலாண்லம/ குழு கட்்டலமப்பு மற்றும் செயலபாட்டு

ேல்டமுலற, நிர்வாகததின் ச்தாழிலமுலற நிலல, 
குழுவின் அலமப்பு மபான்ற பலமவறு காரணிகள் 
முடிசவடுப்பதில பாதிப்லப ஏற்படுததுவ்தாக காரணிகளாக 
உள்ளது. முடிசவடுப்பதின் அதிகாரம். அலமப்பிற்மக 
உண்டு, அது அலமப்பு, ச்தாழிலமுலற மற்றும் செயலதிறன் 
ேல்டமுலற அளவு மபான்றலவ நிறுவ்னததின் வளர்ச்சி 
மற்றும் மமம்பாட்டில முககிய பஙகு வகிககிறது.

iv) நிறுவனத்தின் மதிபபு
நிறுவ்னததின் மதிப்பு, புதிய ்தயாரிப்புகலள 

அறிமுகப்படுதது்தல, விநிமயாகிப்ப்தற்கா்ன முகவர்கள் 
மற்றும் விற்பல்னயாளர்கலள ம்தர்நச்தடுப்பது, சபாருள் 
அளிப்பவர்களு்டன் கூட்டு ஒப்பந்தஙகலள உருவாககு்தல, 
உள்ோட்டு மற்றும் ெர்வம்தெ ோணய மாற்று்தல 
மபான்றவற்லற ொர்நதுள்ளது.

v) மனி�வ்ளம்
ஒரு நிறுவ்னததின் சவற்றி அ்தன் மனி்தவளததின் மீது

மட்டுமம ொர்நதுள்ளது. எ்னமவ, ஒரு நிறுவ்னததின் 
சவற்றிககு ்தரமா்ன, திறன் பல்டத்த, திறலமயா்ன ெரியா்ன 
அணுகுமுலற மற்றும் மனி்த வளஙகளின் உறுதிப்பாடு 
அவசியம் ஆகும்.

vi) உட்புற அதிகொை உறவுகள்
இது ஒரு நிறுவ்னததில இருககும் அதிகார உறவுகலள 

குறிககிறது. பலவலக உறுப்பி்னர்கள், குழு உறுப்பி்னர்கள் 
மற்றும் ்தலலலம நிர்வாக அதிகாரிகளுககு இல்டமயயா்ன 
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உறவுகள் மற்றும் அ்தன் உரிலமயாளர்கள். அ்தாவது 
பணியாளர்கள் மற்றும் பஙகு்தாரர்கள் ஆகிமயார் ஒரு 
நிறுவ்னம் எடுககும் முடிவிலும் அ்தல்ன செயலபடுததுவதில 
பாதிப்லப ஏற்படுததும் முககிய காரணிகளாக உள்ள்ன.

v) பிற கொைணிகள்:
ஒரு நிறுவ்னததின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி, அ்தன்

நிதி நிலல மற்றும் மூல்த்ன கட்்டலமப்பின் வலிலம, 
ெநல்தப்படுதது்தல மற்றும் வழஙகல வழிகலள, 
நிர்வகித்தல மற்றும் இயற்லக வளஙகள் ஆலல மற்றும் 
கட்டி்ட ச்தாழிலநுட்பம் மபான்றலவ அநநிறுவ்னததின் 
சவற்றிலய பாதிககும் முககிய காரணிகள் ஆகும்.

19.02.02 பவளிபபுற சூழல
வியாபாரததிற்கு சவளியில உள்ள அல்னதது 

காரணிகளும் சவளிப்புற சூழல ஆகும். புறககாரணிகளாக 
உள்ள சூழலல மமலும் நுண்ணிய சூழல அலலது 
பணிச்சூழல மற்றும் பரந்த சூழல அலலது சபாதுச்சூழல 
என்று இருவலகயாக பிரிககலாம்.

19.02.03  நுணணிய சூழல Micro 
environment 

நுணணிய சூழல கொைணிகள்
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வா��ைகயாள�க�

ேபா��யாள�க�

���ய
�ழ�

ச�ைத��ைக
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வியாபாரததின் செயல திறல்ன உ்ட்னடியாக 
பாதிககும் சுற்று சூழலாக இருககும் காரணிகலள இது 
குறிககிறது. இதில பின்வருவ்ன அ்டஙகும்.

i) நிதி அளிப�வர்கள்
க்டனீட்டுப் பததிர ்தாரர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவ்னஙகள்

வணிகம் சிறந்த முலறயில இயஙக முககிய பஙகில்ன
வகிககிறார்கள். அவர்களின் நிதி திறன், சகாள்லக

உததிகள் இ்டர் பற்றிய அணுகுமுலற மற்றும் நிதி ொரா 
அலமப்புகளின் பஙகு முககியமாக உள்ளது.

ii) சைககு விற்�ரனயொ்ளர்கள்
எந்தசவாரு அலமப்பிலும் மூலப்சபாருட்கள் மற்றும்

இ்தர உள்ளீடுகளின் வழஙகுேர்கள் மிகவும் முககிய 
பஙகுவகிககிறார்கள். விநிமயாகிப்பாளரி்டமிருநது 
சபறப்படும் சபாருட்கள் உற்பததிகளில ச்தா்டர்ச்சியா்ன 
செயலபாட்ல்ட செயலபடுததுகிறது. அது ெரககிருப்பு/
லகயிருப்பு ெரகலக பராமரிப்ப்தற்கா்ன செலலவ 
குலறககிறது. நிறுவ்னஙகள் ்தஙகள் உற்பததிககு 
ம்தலவயா்ன சபாருட்கலள சபறுவ்தற்கா்ன ஒமர 
மூலமாக சபறாமல ஒரு குழுவி்டமிருநது சபறுவம்த 
ொலச்சிறந்தது.

ெரககு விற்பல்னயாளரின் முககியததுவதல்த 
நிறுவ்னஙகள் உணர்நதுள்ள்தால அவர்களு்டன் ேலல 
உறலவ வளர்கக மற்றும் பராமரிககவும் மவண்டும் 
என்று உணர்நதுள்ள்னர். 

iii) ச்நர�யிடுரக இரடநிரலயர்கள்:
உற்பததி சபாருலள விற்பல்ன செய்யவும் 

நுகர்மவாரி்டம் சகாண்டு மெர்ப்ப்தற்கும் 
விநிமயாகிப்பாளர்களின் உ்தவி ம்தலவப்படுகிறது. 
இவர்கள் நிறுவ்னதல்தயும். நுகர்மவாலரயும் 
இலணககும் பாலமாக திகழகின்ற்னர். சமாத்த 
விற்பல்னயாளர்கள் சிலலலற விற்பல்னயாளர்கள் 
மற்றும் முகவர்கள் சபாருள்கலள நுகர்மவாரி்டம் 
மெர்ப்பல்த உறுதி செய்கின்ற்னர். மபாககுவரதது மற்றும் 
மெமிப்பு கி்டஙகுகள் ெரககுகலள பாதுகாப்பு இருப்பு 
லவகக உ்தவுகின்ற்ன. ெநல்த ஆராய்ச்சி நிறுவ்னஙகள் 
நுகர்மவாரின் ம்தலவலய கண்்டறிநது விற்பல்னலய 
சபருககவும், விளம்பர நிறுவ்னஙகள் சபாருள் மற்றும் 
மெலவயின் விற்பல்னலய மமம்படுத்தவும், காப்பீட்டு 
நிறுவ்னஙகள் ெநல்தயி்டர்கலள ஏற்கவும் மிகவும் 
உ்தவுகின்ற்னர்.

iv) ப�ொதுமககள்
இது ஊ்டகககுழு, குடிமககள் குழு மற்றும் உள்ளுர்

சபாது மககள் மபான்ற குழுககள் வியாபாரததில 
்தாககதல்த ஏற்படுததியுள்ளது. சபாது மககளி்டம் ஒரு 
வியாபாரதல்த உருவாககுவ்தற்கும் அலலது 
அழிப்ப்தற்குமா்ன திறலம உள்ளது. 

எடுததுகாட்்டாக 2018ஆம் ஆண்டு தூததுககுடியில 
உள்ள ஸ்ச்டர்லலட் காப்பர் ச்தாழிற்ொலல 
சுற்றுச்சூழல பாதுகாப்புககுழுவி்னால ஆர்பாட்்டஙகள் 
ே்டததி மூ்டப்பட்டுள்ளது.

v) வொடிகரகயொ்ளர்கள்:
ஒவசவாரு வியாபாரததின் மோககமும் அ்தன்

வாடிகலகயாளர்களின் ம்தலவகலள 
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நிலறமவற்றுவ்தாகும். வாடிகலகயாளமர வணிகததின் 
மன்்னராக கரு்தப்படுகிறார் மற்றும் அவர்கலள சுற்றிமய 
வணிகம் உள்ளது. பலமவறுபட்்ட நுகர்மவாரின் 
ம்தலவலய புரிநதுசகாள்ளுவது வணிகததிற்கு மிகவும் 
அவசியமாகிறது. அ்தாவது ்தனிேபர்கள், சிலலலற 
விற்பல்னயாளர்கள், சமாத்த விற்பல்னயாளர்கள், 
ச்தாழிற்ொலலகள் மற்றும் அரசுததுலற மபான்ற பலமவறு 
வாடிகலகயாளர்களின் ம்தலவகலளப் புரிநதுசகாள்வது 
வணிகததிற்கு அததியாவசியமாகிறது. வாடிகலகயாளர் 
உறவு மமலாண்லமயால வாடிகலகயாளர்களு்டன் சுமூக 
உறலவப்மபண முடிகிறது.

vi) வ�ொட்டியொ்ளர்கள்
அல்னதது நிறுவ்னஙகளும் எலலா நிலலகளிலும் 

மபாட்டிலய எதிர்சகாள்ள மவண்டியுள்ளது. உள்ளுர், 
ம்தசிய மற்றும் உலகளாவிய அளவில ஒமர மாதிரியா்ன 
சபாருள் உற்பததி அலலது ்தயாரிப்புகள் இருப்ப்தால 
நிறுவ்னஙகள் பலமவறு நிலலகளில மபாட்டியி்ட கூடிய 
நிலல ஏற்படுகிறது. எ்னமவ வணிக நிறுவ்னஙகள் 
மபாட்டியாளலரப் புரிநதுசகாண்டு மபாட்டியிடும் மபாககில 
அவர்களின் ச்தாழில யுகதிகலள மாற்றமவண்டியது 
அவசியமாகிறது.

19.02.04  �ை்ந�ச் சூழல Macro 
Environment

�ை்ந�ச் சூழல கொைணிகள்
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வணிகததின் சவற்றி, பரந்த சூழலுககு சபாருந்தகசூடிய 
்தன்லமலய ொர்நது இருககிறது. ஏச்னன்றால இலவ 
கட்டுப்படுத்தமுடியா்த காரணிகள் ஆகும். அலவ 
வியாபாரததிற்கா்ன மகத்தா்ன வாய்ப்புகலள 
வழஙகுகின்ற்ன. மமலும் வியாபாரததிற்கு தீவிர 
அச்சுறுத்தலகலள ஏற்படுததுகின்ற்ன. சபாது அலலது 
பலழலமயா்ன சூழலகள் பின்வருமாறு:

i) ப�ொரு்ளொ�ொைச் சூழல
ஒரு ோட்டில வணிகம் என்பது சபாருளா்தார அலமப்பு 

முலறயின் அடிப்பல்டயில ஒருஙகிலணந்த பகுதியாகும். 
வணிக சுழற்சிகள் ்தவிர்கக முடியா்தலவ. பரந்த 
சுற்றுசூழலின் பல காரணிகளில்டமய ச்தா்டர்புல்டயலவ. 
அலவ பின்வருமாறு.

1)  வ்ளர்ச்சிககட்டத்ர� அடிப�ரடயொகக பகொணட 
ப�ொரு்ளொ�ொைத்தின் இயலபு 

வளர்ந்த ோடுகள், வளரும் ோடுகள் மற்றும் வளர்ச்சியில 
பின் ்தஙகிய ோடுகள் எ்ன ோட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் 
்தனிேபர் வருமா்னம் ஆகியவற்றின் அடிப்பல்டயில 
உலசகஙகிலும் உள்ள ோடுகலள வலகப்படுத்தலாம். 
அசமரிககா, ஜப்பான், சஜர்மனி, க்ன்டா மற்றும் 
ஆஸ்திமரலியா மபான்ற வளர்ச்சியல்டந்த ோடுகள் 
சபாருளா்தாரததில வலுவாகவும், ச்தாழிலநுட்ப 
முன்ம்னற்றம், ச்தாழில அலமப்பில முன்ம்னற்றம் மற்றும் 
உயர்்தர வாழகலகத ்தரம் மற்றும் அதிக வருமா்னம் 
உல்டய உயர் சபாருளியல அலமப்லபக சகாண்டுள்ள்ன.

வளர்ந்த ோடுகளில பல கணினி ொர்நது 
ச்தாழிலநுட்பஙகலள சவற்றிகரமாக 
ஒருஙகிலணததுள்ள்ன. இநதியா, சீ்னா, பிமரசில 
மற்றும் சமகஸிமகா மபான்ற வளரும் ோடுகள் ேடுத்தர 
வருவாய் சபாருளா்தாரஙகலள சகாண்டுள்ள்ன. 
மி்தமா்ன ச்தாழிற்துலற வளர்ச்சி, வருமா்ன பகிர்வின் 
ஏற்றத்தாழவு, அதிக மககள் ச்தாலக, மிகககுலறந்த 
வாழகலகத ்தரம் மற்றும் ச்தாழிலநுட்பதல்த சமதுவாக 
ஏற்றுகசகாள்ளு்தல மபான்றலவ இநோடுகளின் 
சபாதுவா்ன ்தன்லமகளாக உள்ள்ன. சபாருளா்தாரததில 
பின்்தஙகிய ோடுகள் மிகவும் குலறந்த அளவிலா்ன 
ச்தாழிலநுட்ப ்ததச்தடுப்பு மற்றும் மிகக குலறவா்ன 
வாழகலகத ்தரதல்த சகாண்்டலவயாக இருககின்ற்ன.

2. ப�ொரு்ளொ�ொை அரமபபு முரறயின் இயலபுகள்
சபாருளா்தார அலமப்புகலள மு்தலாளிததுவ, ெம்தர்ம 

அலலது மொெலிெ மற்றும் கலப்பு சபாருளா்தார அலமப்புகள் 
என்று மூன்று பிரிவுகளாக வலகப்படுத்தலாம். 
மு்தலாளிததுவ சபாருளா்தார அலமப்பில ஒரு ோட்டின் 
உற்பததிககா்ன அல்னதது காரணிகலளயும் 
்தனிேபர்களும், ்தனியார் நிறுவ்னஙகளும் 
சொந்தமாககிசகாள்ளவும், நிர்வகிககவும் பயன்படுத்தவும் 
அரசு அனுமதி வழஙகுகிறது. ெம்தர்ம அலலது மொெலிெ 
சபாருளா்தார அலமப்பில ்தனியார் துலற மீது கட்டுப்பாடுகள் 
நிலறய உள்ளது. கலப்பு சபாருளா்தாரததில அரசு மற்றும் 
்தனியார்துலற ஆகிய இரண்டின் பஙகளிப்பும் 
இலணந்த்தாக இருககும்.

3 ஒரு வ�சத்தின் ப�ொரு்ளொ�ொை பகொள்ரககள்
ோணயக சகாள்லக, நிதிகசகாள்லக, ஏற்றுமதி 

இறககுமதி சகாள்லக, ச்தாழிலதுலறக சகாள்லக, 
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iii) அைசியல மற்றும் சட்ட சூழல
ஒரு வணிகதல்த ே்டததுவ்தற்கு ம்தலவயா்ன 

கட்்டலமப்பில்ன அரசியல மற்றும் ெட்்டச் சூழலால 
வழஙகப்படுகிறது. ஒரு வணிகததின் சவற்றி என்பது 
அரசியல மற்றும் ெட்்ட மாற்றஙகளுககு ஏற்ப மாற்றித 
்தககலவததுக சகாள்வ்தற்கா்ன அ்தன் திறனில உள்ளது. 
ெட்்டம், நிர்வாகம் மற்றும் நீதிததுலற ஆகிய மூன்று 
காரணிகளும் வணிகததின் மீது ஆதிககம் 
செலுததுவம்தாடு வணிகதல்த பாதிககவும் செய்கின்ற்ன. 
ெட்்டம் மற்றும் அரசியல சுற்றுச் சூழலின் முககிய கூறுகள் 
பின்வருமாறு.
1.  அரசியல ஸ்திரத்தன்லம என்பது, ம்தர்்தல அலமப்பு, 

ெட்்டம் மற்றும் ஒழுஙகுநிலல, இராணுவம் மற்றும் காவல 
பல்ட, ஜ்னாதிபதி ஆட்சிலய அமுலபடுதது்தல, உள்ோட்டு 
யுத்தம் மற்றும் பல அளவு மகாலலக சகாண்டுள்ளது.

2.  அரசியல அலமப்பு என்பது, அரசியல கட்சிகள், அரொஙகம், 
அதிகாரததுவததின் அதிகாரம் மற்றும் பற்றாககுலற, 
குடிமககள் மததியில அரசியல ேகர்வின் நிலல, நிதி 
நிறுவ்னஙகள் மற்றும் அவர்களால வழஙகப்படும் 
செலவாககு அலலது ஆதிககம் ஆகியவற்றின் நிதியியல 
மபான்றவற்லற குறிககிறது.

3.  ெர்வம்தெ அரஙகில ்தலலவர்கள் மற்றும் ோட்டின் மதிப்பு 
மபான்றலவ.

4.  ெட்்ட, வியாபார கட்்டலமப்பு மற்றும் சேகிழவுத்தன்லமயின் 
அளவு மபான்றலவ.

5. ோட்டின் அரசியலலமப்பு
6.  சுஙகவரி மற்றும் இலவெ வர்த்தகம் குறித்த ோட்டின் 

சவறியுறவுக சகாள்லக மபான்றலவ.

iv) புவியியல சொர்்ந�ச் சூழல
இயற்லக வளஙகள் மற்றும் கனிம வளஙகள் 

மபான்றலவ. வணிகதல்த ்தாஙகி நிற்கின்ற்ன. அலவ 
பின்வருமாறு 
1.  இயற்லக வளஙகள் அ்தாவது கனிமம் மற்றும் எண்சணய் 

அலமப்ப்தற்கா்ன மூலப்சபாருட்களாகும்.
2.  வானிலல மற்றும் காலநிலல, நிலலலமகளின் மாற்ம், 

நீர் மற்றும் பிற இயற்லக வளஙகள் கில்டப்பது 
விவொயததுலறககு அவசியமாகும்.

3.  இ்டவலமப்பிற்கு ஏற்ப இ்டததிற்கு இ்டம் ம்தலவ மற்றும் 
நுகர்வு முலற மவறுப்டலாம் இலவ நிலப்பரப்லப 
்தாககும் காரணிகளாகவும் இருககின்ற்ன. 
எடுததுககாட்்டாக. மலலப்பாஙகா்ன பகுதிககு செலல 
நிலப்பரப்பில பயன்படுத்தப்படும் மபாககுவரதல்த 
மாற்றியலமககப்ப்ட மவண்டும். 

4.  சுற்றுச்சூழல காரணிகள் ்தற்மபாது அ்தன் ்தாககதல்த 
அதிகரிதது வருகின்ற்ன. ஏச்னனில உலகம் 

வர்த்தகசகாள்லக, அநநியச் செலாவணிக சகாள்லக 
ஆகியலவ சபாருளா்தார சூழலின் பகுதியாக 
விளஙகுகின்ற்ன.

4. ப�ொரு்ளொ�ொை குறியீடுகள்
சமாத்த உள்ோட்டு உற்பததி (GDP), சமாத்த ம்தசிய 

உற்பததி (GNP), ம்தசிய வருமா்னம் (National Income), 
்தனிேபர் வருமா்னம் (Per-capita Income), செலுததுலக 
ெமநிலல (Balance of Payments), மெமிப்பு விகி்தம் மற்றும் 
மு்தலீடுகள் மபான்றலவ ஒரு ம்தெததின் சபாருளா்தார 
குறியீடுகள் இலவ சபாருளா்தார சூழலின் ஒரு முககியமா்ன 
பகுதிலய உருவாககிறது.
5. நிதிச் ச்நர� அபிவிருத்தி

நிதிச் ெநல்த அபிவிருததி என்பது ச்தாழிலதுலற 
வளர்ச்சி, பணச்ெநல்த, மூல்த்னச் ெநல்த, பஙகுச் ெநல்த, 
பததிரச்ெநல்த மற்றும் சிறந்த வஙகியியல அலமப்பு முலற 
மபான்றவற்றின் சிறப்பா்ன அபிவிருததி சவளிப்பா்டாகும்..
6. ப�ொரு்ளொ�ொை கட்டரமபபு

சபாருளா்தார கட்்டலமப்பு என்பது, மூல்த்ன 
உருவாககம், மு்தலீட்டு முலற, வர்த்தக ெமநிலல, 
ச்தாழிலாளர் உலழப்பின் அளிப்பு மற்றும் ம்தசிய 
உற்பததியின் கட்்டலமப்பு ஆகியவற்லற உள்ள்டககியது.

ii) சமூக – கலொச்சொைச் சூழல
வணிகம் ெமூகததின் ஒரு அஙகமாகும் ெமூக 

சூழலா்னது வணிகம் அலமநதுள்ள ெமூகததின் சமாத்தக 
காரணிகலளக குறிககிறது. ெமு்தாயததின் ெமூக மற்றும் 
கலாச்ொர சூழல வணிகததிலண பாதிககிறது. இது 
்தனிேபர்களின் ே்டதல்த, குடும்பததின் பஙகு மற்றும் 
முககியததுவம், பழகக வழககஙகள், ெமூக மதிப்புகள், ம்தம் 
மற்றும் சமாழிகள், சேறிமுலற மதிப்புகள், கலவி 
அறிவுநிலல மற்றும் மககளின் ெமூக ம்னப்பான்லம 
ெமூக-கலாச்ொரச் சுற்றுசூழல மபான்றவற்லற 
உள்ள்டககியுள்ள்ன. மமலும் பல ெமூக – கலாச்ொர சூழலின் 
காரணிகள் பின்வருமாறு.

1. ெமூக நிறுவ்னஙகள் மற்றும் குழுககள் 
2. ெமு்தாயததில பரவலா்ன குடும்ப கட்்டலமப்பு
3. வணிகததில திருமணததின் பஙகு
4. ெமூகததின் ொதி அலமப்பு முலற
5.  மககளின் பழகக வழககஙகள், ேம்பிகலககள் மற்றும் 

ெமூக மரியால்தகள்.
6.  மககள் ச்தாலகயின் அளவு, அலமப்பு, கலவியறிவு 

நிலல, விநிமயாகம் மற்றும் மககள் ச்தாலக அ்டர்ததி 
ஆகியவற்லற சகாண்்ட மககள் ச்தாலகக 
காரணிகள்.

7. மககளின் வாழகலக முலற மற்றும் அவர்களின் 
சுலவ, விருப்பஙகள் மற்றும் முன்னுரிலமகள் 
மபான்றலவகள் ஆகும்.
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முழுவதிலும் உள்ள அரொஙகஙகள் சுற்றுச்சூழல 
பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுப்பாட்ல்ட ்தடுகக மிக கடுலமயா்ன 
சகாள்லககலள உருவாககுகின்ற்ன. ஊட்டி 
மாேகராட்சியால சகாண்டு வரப்பட்்ட சேகிழி லபகள் 
பயன்படுத்த ்தல்ட என்பல்த உ்தாரணமாக சகாள்ளலாம்.

5.  சில ச்தாழிலகள் புவியியல அடிப்பல்ட சூழலகளால 
ஆதிககம் செலுத்தப்படுகிறது. உ்தாரணமாக ்தமிழோட்டில 
மகாயம்புததூரில உள்ள பருததிசேெவுத ச்தாழில 
துலறயின் செறிவு உகந்த வானிலலயின் காரணமாக 
ஏற்பட்டுள்ளது.

6.  சபாருட்களின் மபாககுவரததிற்கு இயற்லகயா்ன 
துலறமுகஙகளும், துலறமுக வெதிகளும் 
கில்டககின்ற்ன.

iii) ப�ொழிலநுட்�ம் சொர்்ந�ச் சூழல
க்டந்த காலஙகளில ச்தாழில நுட்பததின் விலரவா்ன 

வளர்ச்சி அல்னதது வியாபாரததிலும் சபரும் ்தாககதல்த 
ஏற்படுததியுள்ளது. ்தகவல ச்தாழிலநுட்பம் மற்றும் 
ச்தாலலதச்தா்டர்பின் வளர்ச்சி உலகளாவிய ெநல்தலய 
உருவாககியுள்ளது. எ்னமவ மபாட்டிலயத 
்தககலவததுகசகாள்ள ச்தாழிலநுட்பதல்த பயன்படுததி 
நுகர்மவாரின் சிறப்புதம்தலவகலள ெநல்த ஆராய்ச்சியின் 
மூலம் கண்்டறியமுடிகிறது.

வாடிகலகயாளர்களின் ம்னநிலறவு வியாபாரததிற்கு 
முககியமா்னது என்ப்தால, புதுலமகலள பல்டதது 
வாடிகலகயாளர்கலள கவர்்தல மூலம் வணிகததின் 
வாழவா்தாரதல்த நிலலோட்்டகசகாள்ள முடியும். டிஜிட்்டல 
மற்றும் ெமூக ஊ்டகஙகலள விளம்பரததிற்கா்ன ஒரு 
்தளமாகவும், ்தயாரிப்புகலள விளம்பரப்படுத்தவும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ற்ன. வாடிகலகயாளலர ேன்கு 
அறிநதுசகாள்ள ்தகவல ஆய்நச்தடுத்தல (Data mining) 
மற்றும் ்தகவல பகுப்பாய்வு (Data analytics) 
பயன்படுத்தப்படுகின்ற்ன. சபாருட்கலள நிர்வகிப்ப்தற்கு, 
உற்பததி செய்்த சபாருட்கலள கி்டஙகுகளில மெமிதது 
விநிமயாகிப்ப்தற்கும், பணம் சபறுவ்தற்கும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மாறும் சுற்றுச்சூழல 
பின்வருவ்னவற்லற உள்ள்டககியது.
1. ோடுகளில கில்டககும் ச்தாழிலநுட்பததின் நிலல.
2 ச்தாழிலநுட்ப மாற்ற விகி்தம்
3.  மபாட்டியாளர்களால ஏற்றுகசகாள்ளப்பட்்ட ச்தாழில 

நுட்பம்.
4. காலாவதியா்ன ச்தாழிலநுட்ப முலறகள்.

vi) உலக்ளொவிய சூழல
ச்தாழிலநுட்பததின் விலரவா்ன வளர்ச்சியு்டன் வர்த்தக 

எலலலகள் மவகமாக மலறநது. புதிய உலகளாவிய 
ெநல்த வளர்ந்தவருகிறது, ஒரு வர்த்தகதல்த பாதிககும் 
ெர்வம்தெ சுற்றுச்சூழலின் காரணிகள் பின்வருமாறு 
சவளிப்படுகின்ற்ன.

1. சமாழி மற்றும் கலாச்ொரததில உள்ள மவறுபாடுகள்.
2. ோணயஙகளில உள்ள மவறுபாடுகள்.
3.  சேறிமுலறகள் மற்றும் ேல்டமுலறகளில உள்ள 

மவறுபாடுகள்.
4.  மககளுல்டய விருப்பம் மற்றும் முன்னுரிலமயில உள்ள 

மவறுபாடுகள்.
5. இறககுமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ச்தா்டர்பா்ன வரி அலமப்பு.
6.  ச்தாழிலநுட்பதல்த ம்தர்நச்தடுககும் அளவில உள்ள 

மவறுபாடுகள் மபான்றலவயாகும்.

19.03.  வணிகத்தின் எதிர்கொலச்சூழல 
ஏற்ற இறககம், நிச்சயமற்றத் 
�ன்ரம, சிககலொனத் �ன்ரம 
மற்றம் ப�றிவற்றத் �ன்ரம 
Volatility, uncertainty, complexity, 
and Ambiguity – VUCA

விலரவா்ன ச்தாழிலநுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக 
வணிகததின் எதிர்கால சூழலல சுருககமாக ஏற்ற 
இறககம், நிச்ெயமற்றத்தன்லம, சிககலா்னத ்தன்லம 
மற்றும் ச்தளிவற்றத ்தன்லம சகாண்்டலவ என்று 
கூறலாம். 1980களின் பிற்பகுதியில அசமரிகக 
இராணுவததில உருவா்னது. ஒவசவாரு வியாபாரமும் 
யுகதி முடிவுகலள எடுககமவண்டும். மாறிவரும் சூழல 
நிலல, கணிகக முடியா்த பலமவறு காரணிகள் 
வணிகதல்த பாதிககும் ெகதிகளாக உருசவடுககிறது. 
மமலும் எநச்தந்த காரணிகள் எதிர்காலததில வணிகதல்த 
பாதிககும் என்ற ச்தளிவற்ற நிலலயும் வணிகதல்த 
பாதிப்பல்டயச் செய்கின்ற்ன. சுற்றுச்சூழல முன் லவத்த 
ெவாலகலள எதிர்சகாள்ள மவண்டியது ஒவசவாரு 
வணிகததிற்கும் முககியமா்ன அம்ெமாகும். நிச்ெயமற்ற 
்தன்லமலய திட்்டமிடு்தல மூலம் எதிர்சகாள்ள ்தயாராக 
இருகக மவண்டும். வியாபாரதல்த பாதிககும் சிககலா்ன 
காரணிகலள புரிநது சகாள்ளமவண்டும். அதது்டன் 
அச்சிககலகலள தீர்கக மாற்று ே்டவடிகலககலள 
மமற்சகாள்ள மவண்டும் ஏற்ற இறககம், நிச்ெயமற்ற 
்தன்லம, சிககலா்ன ்தன்லம மற்றும் ச்தளிவற்ற ்தன்லம 
மபான்ற சூழலில ஒரு நிறுவ்னம் இந்த மாற்றதல்த 
எதிர்பார்தது காததிருகக மவண்டும், எந்த வியாபாரததின் 
சவற்றிககும் ்தல்டயற்ற, நிச்ெயமற்ற சூழல 
மபான்றவற்று்டன் ஒததுமபாகு்தல அவசியமாகிறது.

19.04  ப�ருநிறுவன ஆளுரக 
Corporate Governance

சபருநிறுவ்ன ஆளுலக என்பது ஒரு நிறுவ்னதல்த 
நிர்வகிககும் விதிகள் மற்றும் சகாள்லககள் ஆகும். ஒரு 
நிறுவ்னதல்த நிர்வகிதது அ்தன் குறிகமகாலள 
அல்டவ்தற்கா்ன ஒரு வடிவலமப்லப இது வழஙகுகிறது. 
இது உள்கட்டுப்பாட்டு செயலதிறன் அளவீடு மற்றும் 
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அடிப்பல்டயில நிறுவ்னஙகளின் சவளிப்பல்டத ்தன்லம 
அதிகரிதது ெர்வம்தெ ்தரஙகளுககு ஏற்ப இநதிய 
நிறுவ்னஙகள் ்தஙகளின் ்தரததில்ன உயர்ததியுள்ள்ன. 

19.05.  சைககுகள் மற்றும் வசரவகள் வரி 
Goods and Services Tax (GST)

ோடு முழுவதும் ெரககுகள் மற்றும் மெலவகளில 
மலறமுக வரியாக ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி 
விதிககப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு விரிவா்ன, பல கட்்ட இலககு 
அடிப்பல்டயிலா்ன மதிப்பு கூட்டுவரியாகும்.

இந்த முலறயின் கீழ சபாருநதும் மூன்று வரிகள் 
உள்ள்ன அலவயாவ்ன
i.  மததிய ெரககு மற்றும் மெலவ வரி (சி.ஜி.எஸ்.டி CGST) 

மததிய அரொல உள்ோட்டில விற்கப்படும் விற்பல்னயின் 
மீது வசூலிககப்படும் வரியாகும் ((எ.கா) ்தமிழோட்டில 
ே்டககும் பரிவர்த்தல்ன))

ii.  மாநில ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி எஸ்.ஜி.எஸ்.டி 
(SGST) மாநில அரொல உள்ோட்டில விற்கப்படும் 
விற்பல்னயின் மீது வசூலிககப்படும் வரியாகும், (எ.கா. 
்தமிழோட்டிற்குள் ே்டககும் பரிவர்த்தல்ன).

iii.  ஒருஙகிலணந்த ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி ஐ.ஜி.
எஸ்.டி (IGST): மாநில அரசு விற்பல்னககு மததிய அரொல 
வசூலிககப்படும் வரியாகும் (எ.கா. பஞொபிலிருநது 
்தமிழோட்டிற்கு).

ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரிக (Goods and Servic-
es Tax council) என்பது, ெரககுகள் மற்றும் மெலவ வரி 
ச்தா்டர்பா்ன பிரச்சில்னகள் தீர்ப்பது ச்தா்டர்பாக மததிய 
மற்றும் மாநில அரசுகளுககு பரிநதுலரகலள வழஙகும் 
ஒரு அரசியலலமப்பு ஆகும். ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் 
வரிககுழுவின் ்தலலவராக நிதி மநதிரி. இ்தர 
உறுப்பி்னர்களாக மாநிலஙகள் வருவாய் அலலது நிதி 
அலமச்ெர்கள், அலலது நிதி அலமச்ெர் சபாறுப்பு 
வகிப்பவர்கள் மற்றும் அல்னதது வரிகள் துலற 
அலமச்ெர்கள் இருப்பார்கள்.

ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி குழு மததிய மற்றும் 
மாநில அரசுகளுககு பரிநதுலரகலள வழஙகும். அலவ 
பின்வருமாறு, 
அ)  ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரிகளில 

உட்படுத்தப்ப்டககூடிய மததிய, மாநிலஙகள் மற்றும் 
உள்ளுர் அலமப்புகளால விதிககப்படும் வரி, செஸ் 
(CESSES) மற்றும் கூடு்தல கட்்டணம்.

ஆ)  ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி விலககு, மமலவரி 
விலககு அளிககப்பட்்ட சபாருட்கள் மற்றும் மெலவகள்.

இ)  மாதிரி சபாருட்கள் மற்றும் மெலவகள் வரிச்ெட்்டஙகள் 
மெலவகள் வரியில உள்ோட்டிற்கு சகாடுககப்ப்ட 
மவண்டிய, மூல்த்னததீர்லவ, மாநிலஙகளுககு 

சபருநிறுவ்னதல்த சவளிப்படுத்தல ஆகியவற்றிற்கா்ன 
வழிகாட்டு்தலகலள வழஙகுகிறது. நிறுவ்னததின் 
பஙகு்தாரர்கள், இயககுேர்கள் மற்றும் மமலாண்லம 
ஆகியவற்றின் விதிகள் மற்றும் சபாறுப்புகலள 
உருவாககுகிறது. சபருநிறுவ்ன நிர்வாகததில நிர்வாக 
இயகக்னர்களின் பஙகு மிக முககியமா்னது. இது 
நிறுவ்னம் மற்றும் பணியாளர்கள், வாடிகலகயாளர்கள், 
சபாருட்கலள அளிப்பவர்கள் மற்றும் நிதியியல 
வலலுேர்கள் உள்ளிட்்ட மற்றவர்களுககும் 
வழிகாட்டு்தலகலள வழஙகுகிறது. சபருநிறுவ்ன ஆளுலக 
என்பது பயமின்லம, சவளிப்பல்டத்தன்லம, சபாறுப்பு 
மற்றும் சபாறுப்பு ஏற்பு (Accountability) மபான்ற ோன்கு 
தூண்கலள அடிப்பல்டயாக சகாண்்டது. 

இநதியாவில குமரமஙகலம் பிர்லா குழு 2000, 
ோராணயமூர்ததி குழு 2003, ஆதி மகாதமரஜ் குழு 
2008, ்தற்மபாது உ்தய் மகாட்்டக குழு ஆகியலவ 
சபருநிறுவ்ன ஆளுலமககா்ன விரிவா்ன 
கட்்டலமப்லப வழஙகியுள்ள்ன. கம்சபனிச் ெட்்டம் 2013, 
செபி (SEBI) பட்டியல விதிமுலறகள் மற்றும் ஒப்பந்த 
ெட்்டம் பிரிவு 49 மபான்றலவகளின் அடிப்பல்டயில, 
கலந்தாய்வின் மூலம் சவளிகசகாணரப்பட்்ட்தாகும். 
இநதிய சபருநிறுவு்ன ஆளுலம கட்்டலமப்பில 
பட்டியலி்டப்பட்்ட நிறுவ்னஙகளுககு பின் வருவ்ன 
ம்தலவப்படுகிறது.

�ன்னிச்ரசயொன இயககுனர்கள் அரவயில (Independent 
directors)

i)  குலறந்தபட்ெம் மூன்றில ஒரு பஙகு ்தன்னிச்லெயா்ன 
இயககுேர்கள் இருகக மவண்டும்.

ii)  குலறந்தது ஒரு ்தன்னிச்லெயா்ன சபண் இயககு்னர் 
(Independen women director) இருகக மவண்டும்.

iii)  அல்னதது ஒப்பந்தஙகளும், பணம் செலுத்தலகளும் 
ெம்பந்தப்பட் ேபர்களுககு சவளிப்பல்டயாக இருத்தல 
மவண்டும்.

iv)  சபாருளா்தார ேட்்டஈடு ெம்பந்தமாக விவரஙகள் 
சவளிப்பல்டயா்ன்தாக இருககமவண்டும்.

v)  ்தலலலமச் செயல(CEO) மற்றும் ்தலலலம நிதி 
அதிகாரி (CFO) நிதிநிலல அறிகலககளில 
ெட்்டபூர்வமா்ன விதிமுலறகலள முலறயாக 
கல்டப்பிடிககின்ற்னவா எ்ன ெரிபார்தது 
லகசயழுததி்ட மவண்டும்.

ஒரு நிறுவ்னம் ்த்னது செயலூககமா்ன ஆட்சி 
விதிமுலறகலள பின்பற்றுவ்தால அநநிறுவ்னததின் 
மதிப்லப அதிகரிககிறது, மு்தலீட்்டாளர்களின் 
ேம்பிகலகலய அதிகரிககிறது, பஙகு்தாரர்கள் மற்றும் 
ெமு்தாயததின் ேலன்கலளப் பாதுகாககிறது. புதிய 
விதிமுலறகலள கம்சபனிச்ெட்்டம் 2013 உருவாககியதின் 
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இல்டமயயா்ன விற்பல்ன மீது விதிககப்படும் வரி 
பஙகீடு அலலது வணிக வரிெட்்ட பிரிவு 269Aன் படி 
வழஙகப்ப்டமவண்டிய மூல்த்னத தீர்லவ ஆகியலவ 
ஆகும்.

ஈ)  ெரககுகள் மற்றும மெலவகள் வரியிலிருநது விலககு 
அளிககப்பட்்ட சபாருட்கள் மற்றும் மெலவகள் விற்று 
மு்தல நுலழவுத திறனின் எலலல வரம்பு சபாருட்கள் 
மற்றும் மெலவகள் வரிகளின் ்தரவரிலெகளின் 
்தரவிகி்தஙகள் உட்ப்ட.

உ.  சபாருட்கள் மெலவ வரிகளின் ்தரவரிலெகளின் ்தர 
விகி்தஙகள் உட்ப்ட.

ஊ.  ஒரு குறிப்பிட்்ட காலததிற்கா்ன எந்த சிறப்பு வரி விகி்தம் 
அலலது ஒரு குறிப்பிட்்ட காலததில உள்ள வரி 
விகி்தஙகள், இயற்லக மபரழிவு அலலது மபரழிவின் 
மபாது கூடு்தல வளஙகலள உயர்த்த

எ.  அருணாச்ெல பிரம்தெம், அொம், ஜம்மு, காஷ்மீர், மணிப்பூர், 
மமகாலயா, மிமொரம், ோகாலாநது, சிககிம், திரிபுரா, 
ஹிமாெல பிரம்தெம் மற்றும் உத்தரகண்ட் மபான்ற 
மாநிலஙகளுககு சிறப்பு ஒதுககீடு மற்றும்

ஏ.  ெரககுகள் மற்றும் மெலவ வரி ச்தா்டர்பா்ன மவறு எந்த 
விஷயஙகலள, ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி குழு 
தீர்மானிககும்.

கரலபசொற்கள்
வாணிபச்சூழல, நுண்ணிய மற்றும் பரந்தச்சூழல,  

மதிப்பு முலற, மு்தலாளிததுவ சபாருளா்தாரம்,  
ெம்தர்ம சபாருளா்தாரம், கலப்பு சபாருளா்தாரம்,  
நிதிகசகாள்லக,  பணகசகாள்லக, மககள் ச்தாலக,  
ஏற்ற இறககம்,  நிச்ெயமற்றத்தன்லம, சிககலா்னத 
்தன்லம மற்றும் ச்தளிவற்றத்தன்லம, ெரககுகள் 
மற்றும் மெலவகள் வரி.

எதிர்கொல கற்றல (For Future Learning)

1.  இநதியாவின் மு்தல ஐநது நிறுவ்னஙகளின் 
ச்தாலலமோககு பார்லவ, குறிகமகாள் மற்றும் 
அவற்றின் உள் மதிப்பு.

2.  ஒரு லகமபசியில எவவி்தம் அ்தன் பலழய 
ச்தாழில நுட்பததில உள்ள வாச்னாலி, 
புலகப்ப்டககருவி மற்றும் இலெ அலமப்பு 
ஆகியவற்லற அகற்றுவது பற்றிய ஆய்வு 
செய்வாய்.

 சூழல ஆயவு

டொகடர் வர்கீஸ் குரியன் – இ்நதியொவில பவள்ர்ளப 
புைட்சியின் முன்வனொடி.

அமுல �லவவறு மககளுககு பவவவவறு�ட்ட 
விஷயஙகர்ள �்நதுள்்ளது.

பால உற்பததியாளருககு  அனுபவம் நிலறந்த ஒரு 
வாழகலக.

நுகர்மவாருககு  ஆமராககியமா்ன பால 
ச க ா ண் டி ரு ப் ப ்த ற் க ா ்ன 
உத்தரவா்தம்.

ஒரு ்தாய்ககு  குழநல்தயின் ஊட்்டச்ெததிற்கு 
ேம்பகமா்ன ஆ்தாரம்.

ஒரு ோட்டிற்கு  கிராம மமம்பாடு மற்றும் சுய 
்தன்்னம்பிகலக.

வநொககம் Purpose
்டாட்்டா குழுவில ோஙகள் மெலவ செய்யும் 

ெமூகஙகளின் வாழகலக ்தரதல்த மமம்படுததுவ்தற்கு 
ோஙகள் க்டலமப்பட்டுள்மளாம். ோஙகள் செயலபடுகின்ற 
வணிகத துலறகளில ்தலலலம மற்றும் உலகளாவிய 
மபாட்டிததிறல்னத தூண்டுவ்தன் மூலம் இல்தச் 
செய்மவாம். ோஙகள் ெம்பாதிப்பது என்்னசவன்றால 
வாடிகலகயாளர்கள், ஊழியர்கள், பஙகு்தாரர்கள் மற்றும் 
ெமூகம் ஆகியவற்றில ேம்பிகலகலய ஏற்படுததுவது. 
ோஙகள் எஙகள் வணிகதல்த ே்டததும் முலறயில்தான் 
்தலலலமததுவததின் பாரம்பரியதல்த பாதுகாப்பதில 
உறுதியாக இருககிமறாம்.

�ன மதிபபு Core values
்டா்டா நிறுவ்னம் எப்சபாழுதும் மதிப்புகளின் 

இயககப்படுகிறது. இந்த மதிப்புகள் ்டா்டா நிறுவ்னஙகளின் 
வளர்ச்சி மற்றும் வர்த்தகதல்த ச்தா்டர்நது 
இயககுகின்ற்ன. ோஙகள் செய்யும் வியாபாரதல்த 
ஆ்தரிககும் ஐநது முககிய மதிப்புகள் பின்வருமாறு. 

மேர்லமயா்ன, சவளிப்பல்டயா்ன, மற்றும் 
ஒழுககமா்ன்தாக இருகக மவண்டும், ோம் செய்யும் 
அல்னதல்தயும் சபாதுமககள் கண்காணிப்பின் 
மொ்தல்னககு நிற்க மவண்டும். உயர்வு உயர்ந்த ்தரதல்த 
அல்டவல்தப் பற்றி ோம் உணர்ச்சிவெப்ப்ட மவண்டும். 
எப்மபாதும் ்தகுதிவாய்ந்த்தாக வளர மவண்டும். 
ஒற்றுரம: 

எஙகள் மு்தலீடு மற்றும் கூட்்டாளிகள், ச்தா்டர்ச்சியா்ன 
கற்றல, மற்றும் ேம்பிகலக மற்றும் பரஸ்பர மரியால்த 
அடிப்பல்டயில அககலற மற்றும் கூட்டு உறவுகலள 
உருவாககு்தல. 
ப�ொறுபபு: 

ோம் ேமது ச்தாழிலகளில சுற்றுச்சூழல மற்றும் ெமூக 
சகாள்லககலள ஒருஙகிலணப்மபாம். மககள் திரும்பி 
வருவல்த உறுதி செய்மவாம்.
முன்வனொடியொகு�ல: 

ல்தரியமா்ன மற்றும் சுறுசுறுப்பா்ன, ல்தரியமாக 
ெவாலகலள எடுதது, புதுலமயா்ன தீர்வுகலள உருவாகக 
ஆழமா்ன வாடிகலகயாளர் நுண்ணறிலவப் 
பயன்படுததுமவாம்.
ப�ொரலவநொககு �ொர்ரவ:

ேம்பிகலகயு்டன் ்தலலலமததுவததின் அடிப்பல்டயில 
நீண்்டகால பஙகு்தாரர் மதிப்பு உருவாவ்தன் மூலம ோம் 
உலகளாவிய மெலவலய வழஙகுகின்ற ெமூகஙகளின் 
வாழகலக ்தரதல்த மமம்படுததுமவாம்.
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 சூழல ஆயவு

அப�லவலொ மருத்துவமரன
எஙகள் ப�ொரலவநொககு �ொர்ரவ

அடுத்த கட்்ட வளர்ச்சிககு அப்பலமலாவின் ச்தாலல 
மோககு பார்லவ என்்னசவன்றால ”நூறுமகாடி 
மககளின் வாழகலகலய காப்பாற்றவது” எஙகள் 
குறிகமகாள்.

எஙகள் குறிகமகாள் ஒவசவாரு ேபரின் உ்டல 
ேலததில ்தரமா்ன ஆமராககியதல்த சகாண்டு வர 
மவண்டும். மனி்தகுலததின் ேன்லமககாக கலவி, 
ஆராய்ச்சி மற்றும் உ்டல ேலப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில 
சிறநது விளஙகுவ்தற்கு ோம் க்டலமப்பட்டுள்மளாம்.

டி.வி.எஸ் குழுமம் அ்தன் ம்தாற்றதல்த ஒரு கிராமப்புற 
மபாககுவரதது மெலவககு அல்டயாளப்படுததுகிறது, 
இது நிறுவப்பட்்டது 1911 ஆம் அண்டு இநதியாவில 
்தமிழோட்டில ச்தா்டஙகி இன்று புகழசபற்ற வணிக 
நிறுவ்னமாக திகழகிறது. ேம்பிகலக, மதிப்புகள், மெலவ 
மற்றும் சேறிமுலறகள் அ்தன் முககிய சகாள்லககளுககு 
மேர்லமயாகவும் மற்றும் விெவாெமாகவும் இருககிறது.

 

 �யிற்சி

I. சரியொன விரடரயத் வ�ர்்நப�டு:
1. VUCA______, _______, ______, ______.

அ) மதிப்பு நிச்ெயமின்லம சிககலா்னது ச்தளிவிலலா்தது
ஆ) மதிப்பு ்தவிர்கக இயலா்தது நிறும மற்றும் அதிகாரம்
இ) மாற்றம் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்்டது நிறுமம் ஏலம்
ஈ) மமற்கூறிய அல்னததும்

2. ஜி.எஸ்.டி. என்பது_______, ______, ______.
அ) ெரககு மற்றும் சவற்றிவரி
ஆ) ெரககு மற்றும் மெலவ வரி
இ) ெரககு மற்றும் விற்பல்ன வரி
ஈ) ெரககு மற்றும் ஊதியவரி

3.  ஒரு நிறுவ்னததிற்குள் உள்ள காரணிகள் ______
சூழல ஆகும்.
அ) அக சிந்தல்னயாளர்  ஆ) புற மோககியான் 
இ) ெக மனி்தர்கள்  ஈ) மமற்கூறிய அல்னததும்

4. வணிகததின் பரந்த சூழல ஒரு _______ காரணியாகும்
அ) கட்டுப்படுத்த முடியாது 
ஆ) கட்டுப்பட்டிருககுஉட்பட்்டது  

இ) ெமாளிகக கூடியது 
ஈ) ெமாளிகக முடியா்தது 

5.  இரண்டு முககிய வாணிபச் சூழலகள்____மற்றும்____
ஆகும்.
அ) அகம் மற்றும் புறம் 
ஆ) உட்புறம் மற்றும் சவளிப்புறம் 
இ) ேலலது மற்றும் சகட்்டது 
ஈ) அனுமதிககத்தககது மற்றும் அனுமதிககமுடியா்தது  

6.  _______ சூழலில வானிலல மற்றும காலநிலல 
நிலலலமகள் உள்ள்ன.
அ) நுண்்தன்லம சகாண்்டது 
ஆ) மபரியல ்தன்லம சகாண்்டது
இ) குலறந்தபட்ெமா்னது 
ஈ) அதிகபட்ெமா்னது 

விரடகள் :

1 அ 2 ஆ 3 அ 4 அ 5 ஆ 6 ஆ

II. குறு வினொககள்:
1. வணிக சூழல வலரவிலககணம் ்தருக.
2. உட்புறச் சூழல என்றால என்்ன?
3. சபருநிறுவ்ன நிர்வாகததின் சபாருள் என்்ன?
4. ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி என்றால என்்ன?
5. VUCA-ஐ விவரி.
6. கலப்பு சபாருளா்தாரம் என்றால என்்ன?
III. சிறு வினொககள்:
1. வியாபாரததின் இயற்லக சூழலல விளககுக.
2. அரசியல சூழநிலல காரணிகள் யாலவ?
3.  வியாபாரததின் மூன்று சுற்றுச்சூழல காரணிகலள 

விளககு.
4.  இநதியாவில சபருநிறுவ்ன நிர்வாகததின் கட்்டலமப்பு 

பற்றி எடுததுலரகக.
5.  ெரககுகள் மற்றும் மெலவகள் வரி குழுவின் 

செயலபாடுகள் யாலவ?
6. எதிர்கால வாணிபச்சுழலலப்பற்றி குறிப்பு வலரக.
7. ச்தாழிலநுட்ப சூழலல விளககுக.
IV. ப�ரு வினொககள்:
1.  வியாபாரததின் பரந்தச் சூழலின் பஙகு பற்றி 

விவாதிககவும்.
2.  வணிகததின் சபாருளா்தார மற்றும் ெமூக கலாச்ொர 

சூழலல விளககுக.
3.  வியாபாரததிழன் நுண்ணிய சூழல காரணிகலள 

விளககு.
4.  வியாபார சூழலலயும், வியாபாரதல்த பாதிககும் உட்புறக 

காரணிகலளயும் புரிநது சகாள்வ்தன் முககியத்தவதல்த 
விளககுக.
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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

உலகத்தார் ேன்சற்னக சகாண்்டவற்லற விரும்பிச் செய்யும் 
அறிவாளியின் செலவம், ஊரில வாழவார் நீருண்ணும் குளமா்னது 
நீர் நிலறந்தாற் மபான்று பலருககும் பயன்படும்.

ஊருணி நீர்நிலறந ்தற்மற உலகவாம்
மபரறி வாளன் திரு,

-குறள் 215
ப�ொருள் :

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

�ொைொ்ளமயமொககல, �னியொர்மயமொககல, 
உலகமயமொககல20

அத்தியொயம்

வொணி�ச் சூழலஅலகு
7

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 .

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.

அத்தியொயம் சுருககம்

20.01  புதிய ப�ொரு்ளொ�ொை பகொள்ரகயின் 
வகொணஙகள்

20.02  �ொைொ்ளமயமொககு�லின் ப�ொருள் மற்றும் 
வடிவஙகள்

20.03  �ொைொ்ளமயமொககு�லின் நன்ரமகள் மற்றும் 
குரற�ொடுகள்

20.04 �ொைொ்ளமயமொககு�லின் �ொககம்
20.05  �னியொர்மயமொககு�லின் ப�ொருள் மற்றும் 

�டிவஙகள்
20.06  �னியொர்மயமொககு�லின் நன்ரமகள் 

மற்றும் குரற�ொடுகள்

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
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20.01  புதிய ப�ொரு்ளொ�ொை பகொள்ரகயின் 
வகொணஙகள் Dimensions of New 
Economic Policy

புதிய சபாருளா்தாரக சகாள்லகயின் மூன்று 
மகாணஙகள் பின்வருமாறு

��ய
ெபா�ளாதார�

ெகா�ைக

தாராளமயமா�க� த�யா�மயமா�க� உலகமயமா�க�

வணிகம் மற்றம் வரிவிதிப்புத ச்தா்டர்பா்ன சபாது 
உ்டன்பாடுகள் குறிதது ்டஙகன் சகாடுத்த வலரவுத 
திட்்டததின் அடிப்பல்டயில உலகில உள்ள பலமவறு 
ோடுகளின் செயலபடுத்தப்பட்்ட புதிய சபாருளா்தார 
சகாள்லகககு அடித்தளமாக விளஙகியது. ஆர்்தர் 
்டஙகன் (1932-2005) 22,000 பககஙகள் சகாண்்ட 
ஒரு வலரவு ஆவ்னதல்த உலக வர்த்தக அலமப்பிற்கு 
ெமர்ப்பித்தார். அ்தன் அடிப்பல்டயில உலகததிலுள்ள 
பலமவறு ோடுகள் ்தஙகளுககுறிய புதிய சபாருளா்தாரக 
சகாள்லகலய மாற்றியலமததுகசகாண்்ட்னர். 1991 
ஆம் ஆண்டு இ்நதியாவில செயலபடுத்தப்பட்்ட புதிய 
சபாருளா்தாரக சகாள்லகயின் ்டஙகளின் வலரவுத 
திட்்டதல்த ஒட்டிமய அலமந்தது.

20.02.  �ொைொ்ளமயமொககு�லின் ப�ொருள் 
மற்றும் �டிவஙகள் Meaning and 
Forms of Liberalisation

Economic Reforms
that changed

INDIA

்தாராளமயமாககல என்பது வணிக ேல்டமுலறயில 
உள்ள ெட்்ட திட்்டஙகலள அலலது விதிகலள 
சபாருளா்தாரததில, ெநல்த ேலல நிலலலய அல்டய 
அரொஙகம் கட்டுப்பாடுகலள ்தளர்ததுவது ஆகும். 
அரொஙகததின் சகாள்லகயா்ன வரிவிதிப்பு, ஏற்றுமதி 
இறககுமதி தீர்லவகள், மானியஙகள் மற்றும் 
பிறககட்டுப்பாடுகள், ோடுகளுககில்டமய உள்ள 
ெட்்டததிட்்டஙகலள ்தளர்ததும் ே்டவடிகலக ஆகும். 

்தாராளமயமாககு்தலின் மூலமா்ன புதிய 
ச்தாழிற்சகாள்லக உரிமம் முலற அலலது ‘‘உரிமம் 
ராட்சியம்’’ மபான்றவற்லற அகற்றியது 
்தாராளமயமாககு்தலின் படிவஙகள் (அலலது) அலமப்புகள் 
(Forms of Liberalization) ்தாராளமயமாககல ச்தா்டர்பாக அரசு 
பல ே்டவடிகலககலள மமற்சகாண்டுள்ளது. இந்த 
ே்டவடிகலககளில கீழ சகாடுககப்பட்டுள்ள 

(அ) �ொைொ்ள மயமொககளுககொன ப�ொழில உரிமம் 
(Liberalization for Industrial Licensing) இநதியாவில 
ச்தாழிலதுலற அலமகக உரிமம் சபற மவண்டியது 
கட்்டாயமாகும். ்தாராளமயமாககல பின்்னர் ஆறு 
ச்தாழிலொலலகலள ்தவிர்தது அல்னதது 
ச்தாழிலதுலறகளும் உரிமதல்த சபறுவதிலிருநது 
விடுவிககப்பட்டுள்ளது. 

்தாராளமயமாககல ொரா்த ஆறு துலறகள் 
பின்வருமாறு மருநது மற்றும் மருந்தாககியல துலற 
அபயகரமா்ன மவதிப்சபாருள்கள், சவடிமருநது 
சபாருள்கள், புலகயிலல சபாருள்கள், மதுபா்ன 
உற்பததி, பின்்னணுததுலற, வான் வழி 
மபாககுவரததுலற, பாதுகாப்புததுலற ்தவிர ்தற்மபாது 
மருந்தாககியல துலறலய ்தவிர ஏல்னய ஐநது 
துலறகளும் கட்்டாயமாக உரிமம் சபரும் வெதி 
ேல்டமுலறயில உள்ள்ன. 

(ஆ) விரிவொககம் மற்றும் உற்�த்தி 
ப�ொழிலதுரறககொன சு�்நதிைம் (Freedom for Expansion 
and Production to Industries) ்தாராளமாககலுககு முன்பு அரசு 
முழுகக முழுகக பல சபாருட்களுககு உச்ெ வரம்பு உற்பததி 
அளலவ நிர்ணயித்த ச்தாழில நிறுமஙகளின் உற்பததி 
சு்தநதிரததிள் ்தலலயிட்்டது. ஆ்னால ்தாரளமயமாககல 
்தததுவதல்த செலபடுததிய பின்பு ச்தாழிலாளர்கள் ்தஙகள் 
விரும்பிய சபாருட்கலள விரும்பிய அளவு ்தயாரிககமவா 
அலலது ெநல்தயின் ம்தலவலய ஒட்டி சபாருலள உற்பததி 
செய்ய சு்தநதிரம் அளிககப்பட்டுள்ளது. 

(இ) சிறு ப�ொழிகளின் மு�லீட்டின் உச்சவைம்ர� 
அதிகரித்�ல (Increase in the investment limit of the small 
industries) சிறு ச்தாழிகள் மு்தலீட்டின் அதிகப்பட்்ட மு்தலீ்டாக 
ரூபாய் ஒரு மகாடியாக உயர்ததியது. இ்தன் மூலமாக 
சிறிய அளவிலா்ன ச்தாழில நிறுவ்னஙகள் ்தஙகள் 
இயநதிரஙகலள மமம்படுத்தவும் மற்றும் உற்பததிதிறல்ன 
அதிகரிககவும் வாய்ப்பு சபற்றுள்ளது.

(ஈ) அ்நநிய பசலொவனி மறு சீைரமபபு (Foreign 
Exchange Reforms) 1991-ல பணம் செலுதது்தல 
சேருககடியின் ெமநிலலலய தீர்கக உ்ட்னடி 
ே்டவடிகலககாக அநநிய ோணயஙகளுககு எதிரா்ன 
ரூபாயின் மதிப்பு குலறககப்பட்்டது. இ்த்னால 
அநநியசெலாவணி ெநல்தயில இநதிய சபாருளா்தாரதல்த 
அதிகரிப்ப்தற்கு வழிவலக செய்யப்பட்்டது.
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(உ) ஏற்றுமதி மற்றும் இறககுமதி நடவடிகரகயில 
�ொைொ்ளமயமொககம் (Liberalization of Export and Import 
Transactions) சபாருட்கள், மெலவகள் மூல்த்னம், மனி்த 
வளஙகள் மற்றும் ச்தாழிலநுட்பம் மபான்றவற்றில ஏற்றுமதி 
மற்றும் இறககுமதி ே்டவடிகலகயில எளி்தாககப்பட்டு 
உலக அளவில வர்த்தகதல்த அதிகப்படுததியது.

20.03  �ொைொ்ளமயமொககளின் நன்ரமகள் 
மற்றும் குரற�ொடுகள் Advantages 
of Libralisation

நன்ரமகள்
(அ) பவளி நொட்டு மு�லீடுகள் அதிகரிபபு: (Increase 

in Foreign Investment)
ஒரு ோடு வணிகதல்த ்தாராளமயமாககு்தலின் 

மூலமாக அதிக அளவில சவளிோடுகளிலிருநது 
கவர்ச்சிகரமா்ன மு்தலீடுகலள சபறுமுடிகின்றது, 
அம்மு்தலீடுகள் மூலமாக உள்ோட்டில மூல்த்னதல்த 
சபருககுவம்தாடு அ்தன் சபாருளா்தாரதல்த பன்ம்டஙகு 
சபருககுவ்தற்கு உ்தவுகிறது. உயிர் ச்தாழில நுட்பம், 
மமலாண்லமததிறன் மற்றும் பன்்னாட்டு ச்தாழில 
நிறுவ்னததிலும் மபான்றலவலய சபற ்தாராளமயமாகக 
உ்தவி வருகின்றது.

(ஆ) அ்நநியபசலொவணி இருபபு அதிகரிபபு Increase 
the Foreign Exchange Reserve

சவளி ோட்டு மு்தலீட்டிற்கு அநநிய 
செலவாணிககுமா்ன கட்டுப்பாடுகலள ்தளர்ததி 
மூல்த்னதல்த எளிதில சபறுவ்தற்கு வழிவலக 
செய்துள்ளது.

(இ) நுகர்வு அதிகரிபபு : Increase in Consumption
்தாராளமயமாககளி்னால ஒரு ோட்டில 

பயன்பாட்டிற்கு அதிக அளவிலா்ன சபாருட்கலள 
கில்டககவும் அதிக உற்பததிககும் வழிவலக செய்கிறது.

(ஈ) விரலகட்டுப�ொடு : Control Over Price
ஏற்றுமதி இறககுமதி தீர்லவகலள நீககுவ்தால 

நுகர்மவாருககுகுலறந்த விலலககு  சபாருட்கள் கில்டகக 
வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இநநிலலயில 
்தாராளமயமாககலி்னால இறககுமதி ோடுகளுககு ேன்லம 
விலளவிககிறது. 

(உ) பவளி நொட்டில ப�றும் கடன்கர்ள குரறககிறது 
Reduction in external borrowings 

்தாராளமயமாககளின் மூலம் சவளி ோட்டுக 
க்டன்கலள ஈர்ப்ப்தன் மூலம் சவளிோட்டு வர்த்தகக 
க்டன்கலள வாஙகும் வாய்ப்பு குலறககிறது.

�ொைொ்ளமயமொககலின் குரறப�ொடுகள் : (Disadvantages 
of Liberalisation) 

(அ) வவரலயின்ரமரய அதிகரித்�ல (Increase in 
Unemployment)

வர்த்தக ்தாராளமயமாககல சபரும்பாலும் 
சபாருளா்தாரததின் ெமநிலலககு வழிவகுப்ப்தால சிறு 
ச்தாழிகளில சில வளர்நதும் சில சிறு ச்தாழிலகளில ெரிவும் 
ஏற்படுகிறது இ்த்னால சில ச்தாழிற்ச்ொலலகள் மூடுகின்ற 
நிலலயால மவலலயிலலா நிலல உருவாகிறது.

(ஆ) உள்நொட்டு ப�ொழில அலகுகளின் இழபபு (Loss 
to Domestic Units)

்தராளமயமாககல மகாட்பாட்டில குலறந்த நுலழவுக 
கட்டுப்பாடுகளு்டன் -------- சவளிோட்டு ச்தாழிலகள் 
பல ோடுகளில ஊடுருவ ொததியம் அதிகம் உள்ளது. இது 
உள்ோட்டு ச்தாழிலகளுககு அச்சுறுததுவது்டன் மற்றும் 
மபாட்டிலய ம்தாற்று விதது உள்ோட்டு ச்தாழில அடிமயாடு 
ஒழிககும் ெதியாகவும் கரு்தப்படுகிறது. 

(இ) அயல நொடுகர்ள சொர்்ந�திருத்�ரல ப�ருககும்: 
Increased Dependence of Foreign Nation

வர்த்தக ்தாராளமயமாககல என்பது பலம் 
சபாருநதிய பன்்னாட்டு நிறுவ்னஙகளிலிருநது அதிக 
மபாட்டிகலள எதிர்சகாள்ளும் அது ெநல்தலய ்தன் 
கட்டுபாட்டிற்கு கீழ சகாண்டுவரும் நிலலலய உருவாகக 
மேரி்டலாம். 

(ஈ) சமநிரலயற்ற வ்ளர்ச்சி: Unbalanced Development
வர்த்தக ்தாராளமயமாககல பல வளரும் ோடுகளின் 

சபாருளா்தாரததுககு மெ்தம் விலளவிப்ப்தாக குற்றம் 
ொட்்டப்படுகிறது. இது சு்தநதிர வர்த்தகததிற்கு எதிராக 
மபாட்டிலய உருவாகக வழி மகாலுகிறது. 
்தாராளமயமாககல வளர்ச்சியல்டந்த ோடுகளுககு மட்டும் 
அதிக பலல்ன விலளவிதது வருகிறது. குற்றம் 
ொட்்டப்படுகிறது. இ்த்னால அயல ோடுகலள ொர்நதிருககும் 
சூழநிலலலய அதிகப்படுததுகிறது. 

தாராளமயமா�க��
ேபா� ����த�ப�ட

�ைறக�

���ெகா�ைக

ெதா���ைற

வ�தக�ைற

வ��ைற
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20.04  �ொைொ்ளமயமொககலின் �ொககம்: 
Impact of Liberalisation

(அ) ்தாராளமயமாககலுககுப் பிறகு இநதியா சமாத்த 
உள்ோட்டு உற்பததியில இநதியாவின் பஙகளிப்பு (GDP) 1.3 
மிலலியன்களாக வளார்ச்சி அல்டநதுள்ளது. அ்த்னால 
இநதியா உலக சபாருளா்தாரததில ஏழாவது இ்டததில 
்தககலவததுள்ளது.  

(ஆ) ்தாராளமயமாககல அதிக அளவு பன்்னாட்டு 
வணிகதல்த சபருககியது்டன் சவளிோட்டு மு்தலீடுகலள 
அதிக அளவில ஈர்ததி்ட உ்தவியது. 

(இ) பலமவறு சபாருள்களுககா்ன புதிய ெநல்த 
வாய்ப்புகளின் உருவாககியம்தாடு ேகர்புற மற்றும் கிராமபுற 
முன்ம்னற்றததிற்கு உ்தவியது. 

(ஈ) ச்தாழில விரிவாககததிற்கு மிக எளிய 
சொற்ப்தர்வுகளில வஙகிகளில க்டன் சபற வழிவலக 
செய்ய உ்தவியது.

(உ) அயலோட்டு வணிக ஒததுலழப்பு Foreign 
Collaboration என்ற புதிய சகாள்லக உவருவா்னது. 

(ஊ) ஏராளமா்ன பன்்னாட்டு நிறுவ்னஙகள் உலகம் 
முழுவதும் சபருகியது அதுமபால இநதியாவிலும் அலலகள் 
சபருகி வர வழிவகுத்தது.

20.05.  �னியொர்மயமொககலின் ப�ொருள் 
மற்றும் வடிவம் Meaning and 
forms of Privatization

்தனியார்மயமாககல என்றால சபாதுதுலற 
நிறுவ்னஙகளின் உரிலமகலள ்தனியார் 
நிறுவ்னஙகளுககு மாற்றி ்தரும் நிகழவு அலலது 
சகாள்லகலய குறிப்பிடுவ்தாகும். சுருஙககூறின் 
்தனியார்மயமாககல என்பது சபாதுதுலறககு ஓதுககப்பட்்ட 
ச்தாழிலகலள ்தனியார் துலறககு மாற்ற அனுமதி 

அளிப்ப்தாகும். இகசகாள்லகயின் கீழ பல சபாதுத துலற 
அலகுகள் (PSUS) ்தனியார் துலறககு விற்ககப்பட்்ட்ன 
அரசியல குறுககீடு காரணமாக நிர்வாக சீர்மகடு ஏற்பட்்டது. 
சபாதுததுலற மமலாளரின் ்தன்னிலெயாக முடிசவடுகக 
முடியாமல மு்டஙகி மபா்னதும் சபாதுததுலறயின் உற்பததி 
திறன் ேலிவல்டநதும், சபாதுததுலறயில ேட்்டம் பல 
ம்டஙகு சபரியதும் ்தனியார்மயமாககலுககு முககிய 
காரணஙகளாகும்.

i) பாரத அலுமினியம்  மகா. லிமிச்டட் (BALCO)
ii) இநதுஸ்்தானி் ஜிங லிமிச்டட் (HZL)
iii) இநதியன் ஆயில கார்ப்பமரஷன் லிமிச்டட் (IPCL)
iv) மாருதி உ்டயாக லிமிச்டட் (MUL)
v) மார்்டன் புட் இன்்டஸ்ரியல லிமிச்டட் (MFIL)
இநதியன் ஸ்கூட்்டர் லிமிச்டட் என்பது்தான் 

இநதியாவின் மு்தல ்தனியார் நிறுவ்னமாகும். 

�னியொர் மயமொககலின் �டிவஙகள் Forms of 
Privatization

அ. சபாதுததுலறலய ஒடுககு்தல அலலது அ்தன் 
ஆதிககதல்த குலறத்தல Contraction of Public Sectors 

சபாதுததுலறககு ஒதுககப்பட்்ட ச்தாழிலின் 
எண்ணிகலக 17 (1956 சகாள்லகபடி) லிருநது 8 ஆக 
குலறந்த ச்தாழிற்ொலலகளில பின்வரும் ச்தாழிலகள் 
உள்ள்டஙகும் ஆயு்தஙகள் மற்றும் சவடி மருநதுகள்  
அணுெகதி, நிலககரி, மற்றும் லிகச்னட் கணிம 
எண்சணய்கள், சுரஙகஙகள், ்தாதுககள், ்தாமிரம், முன்்னனி 
துத்தோகம் மு்தலிய்ன அணுெகதி மற்றும் இரயிலமவககா்ன 
கனிமப்சபாட்கள். 

்தற்மபாது அணுெகதிததுலற, பாதுகாப்புததுலற, 
தீர்ப்பு பால்தததுலற மட்டுமம அரசின் 
முன்னுரிலமததுலறகளாக செயலபட்டு வருகின்ற்ன. 
அ்தாவது சபாதுததுலறயில இயஙகிவருகின்ற்ன. 

(ஆ) சபாதுததுலறயின் பஙகுகலள 
்தனியார்துலறககு விற்றல: Sales of Shares of Public 
Sectors to the Private Sector இநதிய அரசு சபாதுததுலற 
மற்றும் நிதி நிறுவ்னஙகளின்; பஙகுகலள 
்தனியார்துலறககு விற்பல்ன செய்ய ச்தா்டஙகியது. 
இப்மபாது ்தனியார்துலறயின் இந்த (PSUs) உரிலமலய 
சபறும் பஙகுகள் 2011 ஆண்டிற்கு பிறகு 45% லிருநது 55% 
ஆக அதிகரிததுள்ளது.

(இ) புரிநதுணர்வு ஒப்பந்தம் (Memorandum of 
understanding)  சபாதுததுலற நிறுவ்னஙகளின் 
உற்பததிததிறன் மற்றும் செயல திறல்ன உயா;ததுவ்தற்கு 
1991-ல புரிநதுணர்வு ஒப்பந்த முலற அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது. 
இவஒப்பந்தம் சபாதுததுலற நிறுவ்னஙகளுககும் 
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நிர்வாகததுலறககும் இல்டமய உள்ள உறலவ பலப்படுத்த 
சபரிதும் உ்தவியது. இவற்றின் ்தலலயா்ன மோககம் 
சபாதுததுலற நிறுவ்னஙகளுககு ஆமலாெல்ன 
வழஙகுவம்தாடு அவற்றின் செயலதிறல்ன திறம்ப்ட 
அளவிட்டு மமம்படுததியது.

(ஈ) சபாதுததுலற நிறுவ்னஙகளின் மு்தலீடுகலள 
விலககிகசகாள்ளு்தல (Disinvestment in PSUs) ச்தா்டர்நது 
ேட்்டததில இயஙகிக சகாண்டிருககும் சபாதுததுலறகளின் 
மு்தலீடுகலள விலககி சகாள்ளும் செயலல முடிககிவிட்டு 
இருககிறார். இ்த்னால சபாது ச்தாழிற்துலற 
நிறுவ்னஙகளில ்தனியார் துலற ஊடுறுவ வழி 
ஏற்பட்டுள்ளது. 

20.06  �னியொர்மயமொககலின் நன்ரமகள் 
Advantages of Privatization

(அ) செயலதிறல்ன அதிகரித்தல: (Increase in 
Efficiency) ்தனியார்துலற அதிக அளவில திறல்ன 
மமம்படுததி இலாபததில்ன அதிகரிகக ்தனியார் 
மயமாககல ்தததுவம் வழி செய்துவருகிறது. ்தனியார் 
நிறுவ்னஙகள் செலவி்னஙகலள குலறதது இலாபததில்ன 
மமம்படுததி ்தஙகள் செயலபாட்டுதிறல்ன பன்ம்டஙகு 
சபருககிகசகாள்ள இகமகாட்பாடு வழிவலக செய்துள்ளது. 

(ஆ) ச்தாழிலொர் மமலாண்லம: (Professional 
Management) ்தனியார் நிறுவ்னஙகளு்டன் ஒப்பிட்டு 
பார்ககும் மபாது அரசு நிர்வகிககும் நிறவ்னஙகள் நிர்வாக 
ரீதியாக சீரழிநது காணப்படுகிறது. ெர்வம்தெ அளவில 
்தனியார் நிறுவ்னஙகள் துணிகர மமலாண்லம முடிவுகள் 
எடுப்பதில வலுவா்ன அஸ்திவாரமாக அலமநதுள்ளது.

(இ) மபாட்டிலய சபருககு்தல (Increase in Competition) 
அரசுககு சொந்தமா்ன நிறுவ்னஙகலள 
்தனியார்மயமாககுவ்தால. பல நிறுவ்னஙகள் ்தஙகளின் 
செயலதிறலம மமம்படுததி ்தஙகளின் மபாட்டியிடும் 
ெகதியில்ன சபருககிக சகாள்ளமுடிகிறது. 

(ஈ) அரசின் சபாருளா்தார சுலமகலய குலறத்தல: 
(Reduction in Economic Burden of Government) பல 
சபாதுததுலற நிறுவ்னஙகளின் உரிலம, கட்டுப்பாடு 
மற்றும் மமலாண்லம ்தனியார்மயமாககபடுவ்தால 
அரொஙகததின் நிர்வாக சுலம மற்றும் சபாறுப்புகளின் 
அளவு  சவகுவாக குலறகிறது. 

�னியொர்மயமொககலின் குரற�ொடுகள்: Disadvantages 
of Privatization 

(அ) சபாதுேலனில கவ்னமின்லம: (Lack of Welfare) 
்தனியார் நிறுவ்னஙகள் சபரும்பான்லமயா்னலவ 
இலாபம் ஈட்டுவல்தமய ்தலலயா்ன மோககமாகக 
சகாண்டு செயலபடுவ்தால ஏலழகளுககு இலவெகலவி, 
இலவெமருததுவ சிகிச்லெ மபான்ற சபாது ேலனின் 
ஈடுபடுவதிலலல.

(ஆ) அரசியல நிர்பந்தம்: (Political Pressure) ்தனியார் 
நிறுவ்னஙகள் வழஙகுவதில ம்தாலவி அல்டந்தால அதில 
சபாதுததுலற நுலழய எந்த அதிகாரமும் இலலல மற்றும் 
அரொஙகம் ்தனியார்நிறுவ்னஙகளுககு எப்மபாதும் 
வாககுறுதிகலள வழஙகும் மேரதல்தயும் 
நிபுணததுவதல்தயும் ்தருவல்த சகாண்டிருககவிலலல.

(இ) பலவீ்னமா்ன (அ) சபாருளா்தார ேலிவல்டந்த 
பிரிவுகலள புறகணிககிறது: (Ignores the Weaker Sections)
்தனியார்மயமாககல என்பது செலவந்தர்கலள மமலும் 
மமலும் அவர்கலள செலவந்தர்களாக ஆககி அவர்களுககு 
ேலல ்தரமா்ன மெலவகலள வழஙக வழிவலக செய்வ்தாக 
உள்ளது. இ்த்னால ேலிவற்ற பிரிவு மககள் ்தரமா்ன சபாது 
மெலவகலள சபறமுடியாமல மமலும் ேலிவு சபற்று 
சீரழியும் நிலலயில உள்ள்தாக கூறப்படுகிறது. 

20.07  �னியொர்மயமொககலின் �ொககம்: 
Impact of Privatization

(அ) ோட்டின் நிதிப்பற்றாககுலற மற்றும் க்டன் 
சுலமகலள குலறப்ப்தன் மூலம் ோட்டின் நிதி வளர்ச்சிககு 
சபரிய அளவில பஙகளிப்பு செய்து

(ஆ) சபாதுததுலற நிறுவ்னஙகளின் செயலதிறல்ன 
பன் ்டமஙகு அதிகரித்தல.

(இ) நுகர்மவார்களுககு சிறந்த சபாருட்கள் மற்றும் 
மெலவகலள வழஙகு்தல.

(ஈ) சவளிோட்டு மேரடி மு்தலீட்ல்ட உருவாககு்தல. (FDI)

20.08  உலகமயமொககலின் ப�ொருள் 
மற்றும் �டிவஙகள் Meaning and 
Forms of Globalization
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உலகமயமாககல என்பது சவளிோட்டு மு்தலீடு 
வர்த்தகம் உற்பததி மற்றும் நிதி உலகின் பிற பகுதிகளு்டன் 
உள்ோட்டு சபாருளா்தாரததின் ஆகியவற்றின் ெர்வம்தெ 
ெநல்தகலள ஒருஙகிலணப்பு செய்வல்தமய 
உலகமயமாககல என்கிமறாம். உலக சபாருளா்தாரதது்டன் 
ஒரு ோட்டின் சபாருளா்தாரம் ஒருஙகிலணவம்த ஆகும். 
உலகமயமாககல ம்தசிய சபாருளா்தாரஙகளுககு 
இல்டயில உள்ள ்தல்டகலள அகற்றுவது. ோடுகள் 
மததியில இலவெ மற்றும் ஒதுககீடுகலளயும் குலறப்பது 
அலலது அகற்றுவது்தான் உலகமயமாககல.

உலகமயமொககல வடிவஙகள் Forms of Globalization
(அ) சவளிோட்டு வர்த்தக சகாள்லக:  (Foreign Trade 

Policy) உலகலாவிய இநதிய வர்த்தகதல்த விரிவாகக 
இநதியா பல ஒப்பந்தஙகளில லகசயழததிட்டுள்ளது. 
அவற்றில சில TRIPS (வர்த்தக ச்தா்டர்புல்டய அறிவுொர் 
சொதது உரிலமகள்) GATS (General Agreement of Tariffs 
and Trade) மெலவயில வர்த்தகம் மீ்தா்ன சபாது ஒப்பந்தம் 
ஆகியலவ அ்டஙகும்.

(ஆ) ஏற்றுமதி ஊககுவிப்பு: (Export Promotion) 
உலகமயமாககல ்தத்தம் பன்்னாட்டு வணிகததின் மீது 
விதிககப்பட்டிருந்த ்தல்டகலள அகற்றி உலகளாவிய 
அளவில வணிகம் செய்யும் ேல்டமுலறகலள 
எளி்தாககுவது. இ்த்னால ஏற்றுமதி வியாபாரஙகள் 
சகருமளவில ஊககுவிககபடுகின்றது.

(இ) ோட்டிற்கு வருமா்னததில்ன எடுதது வருவ்தற்கு 
(Freedom to Repatriate) சவளிோடுகளிலிருநது 
சொந்தோட்டுககு பணதல்த அனுப்பமவா அலலது 
சகாண்டுவரமவா உலகமயமாககல  உ்தவியது. 
உலகமயமாககல மூலம் பல ோடுகலள ஒருஙகிலணப்பு 
செய்வது மிகவும் சுலபமாகிறது.

(ஈ) கட்்டண குலறப்பு: (Reduction in Tariffs)  
இறககுமதி ஏற்றுமதி வர்த்தகததின் மீது சுமத்தப்படும் 
தீர்லவகள் சுஙக கட்்டணமும் குலறப்ப்தன் மூலம் 
பன்்னாட்டு மு்தலீட்்டார்கலள இநதிய ோட்டிற்கு 
கவர்நதிழுகக முடிகிறது. அ்தாவது இநதியாவில 

சவளிோட்்டவர் மு்தலீடு செய்ய ொ்தகமா்ன சூழநிலலலய 
உருவாகக முடியும்.

(உ) சிறந்த மபாட்டிகலள ஊககுவிககின்றது: 
(Encouraging open competition) உலக மயமாககல ்தததுவம் 
உள்ோட்டு மற்றும் பன்்னாட்டு நிறுவ்னஙகளில்டமய ஒரு 
ஆமராககியமா்ன மபாட்டிலய உருவாககுகிறது.  உள்ோட்டு 
நிறுவ்னஙகள் பன்்னாட்டில ச்தாழில துவஙக இகமகாட்பாடு 
வழிவலக செய்கிறது. அ்தன் மூலம் சிறந்த மபாட்டிலய 
ஏற்படுததி உள்ோட்டு மற்றும் சவளிோட்டு நிறுவ்னஙகள் 
வளர உ்தவி செய்கிறது. 

20.09  உலகமயமொககலின் நன்ரமகள் 
மற்றும் குரற�ொடுகள் Advantages 
of Globalization

நன்ரமகள்
(அ) சவளிோட்டு ஒததுலழப்லப கூட்டு்தல : (Increase 

in Foreign Collaboration) உலகமயமாககல உரிம 
உ்டன்படிகலக மூலமாக இலண-வில்ன செயலபாடுகள் 
இலணப்பு பதிப்புஉரிலம (Franchise) சபற்ற சபாருட்கலள 
மாற்றியலமத்தல மபான்ற  முககிய திட்்டஙகள் பலமவறு 
முலறகளால உலகலாவிய வர்த்தகதல்த அதிகரிகக 
செய்கிறது.

(ஆ) ெநல்த விரிவாககம்: (Expansion of Market) 
வா;த்தகததின் அளவு மற்றும் செயலபாடு உள்ளுரில 
இருநது ம்தசிய அளவிலும், ம்தசிய அளவிலிருநது உலக 
அளவிலும் சபரிகி்ட உலக மயமாககல மகாட்பாடு 
வழிவகுககிறது. 

(இ) ச்தாழில நுட்பவளர்ச்சி: (Technological 
Development) உலகமயமாககல மகாட்பாடு ஒரு நிறுவ்னம் 
சவளிோட்டு ெநல்தயில நுலழய வழி வலக செய்கிறது 
ச்தாழிலநுட்பதல்த உலகமயமாககல ்தததுவததின் கீழ பல 
ோடுகளுககு  உரிலமதச்தாலகயில்ன சபற ்தருவிப்ப்தன் 
மூலம் சபற உ்தவுகிறது. உலகமயமாககலின் மூலமாக 
ச்தாழிலநுட்பதல்த செயலபடுததி்னால சபருமளவு 
உரிலமத ச்தாலக (Royalty) சபற வாய்ப்பு 
உருவாககப்படுகிறது. இவவாறு ச்தாழிநுட்பதல்த 
விற்ப்தற்கு அலலது ச்தாழிலநுட்ப பரவலாகக 
உலகமயமாககல ்தததுவம் உ்தவுகிறது. 

(ஈ) மூலள வடிவகால குலறப்பு: (Reduction in Train 
Drain) ஒரு ோட்டில உள்ள படித்த மற்றும் திறலமயா்ன 
ச்தாழிலாளர்கலள இ்டம் சபயற இத்தததுவம் வழிவலக 
செய்கிறது. உலகமயமாககல உள் ோட்டிலும் மவலல 
வாய்ப்லப உருவாககி மனி்தெகதிலய திறலமயாக 
அநோட்டிற்குள்மள பயன்படுத்த வழிவலக செய்கிறது

குரற�ொடுகள்
 (அ) உள் ோட்டு ச்தாழிலகள் இழப்பு: (Loss of 

Domestic Industries) உள் ோட்டு சபாருட்களின் உற்பததி 
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ம்தலவ சவகுவாக குலறநது அ்த்னால ச்தாழிலகள் 
அடிவாஙகும் சூழநிலல உருவாகலாம்.

(ஆ) ெமநிலலயற்ற ்தன்லம அதிகரித்தல: (Increase 
in Inequalities) உலகமயமாககல பணககாரர்களுககும் 
ஏலழகளுககும் உள்ள இல்டசவளிலய அதிகரிதது 
கலவரஙகள்  மற்றும் மபராட்்டஙகள் ஏற்ப்டலாம்.

(இ) சவளிோட்டு நிறுவ்னஙகளின் மமலாதிககம்: 
(Dominance of Foreign Institution) ஒரு ோட்டின் சபாருளா்தார 
ஆதிககம் உலகமயமாககல மகாட்பாட்ல்ட 
அமலபடுததுவ்தால பிறோடுகளுககு மாறுவ்தற்கு 
வாய்ப்புள்ளது. இது உள்ோட்டு இலறயான்லமககு 
அச்சுருத்தலாக அலமய மேரி்டலாம்.
20.10  உலகமயமொககலின் �ொககம்: 

Impact of Globalization
(அ) குலறந்த இயககம் செலவுகளின் அ்டககம் 

மற்றும் புதிய மூல சபாருட்கள் மற்றும் கூடு்தல ெநல்த 
அனுகல மூலம் சபரிய நிறுவ்னஙகள் மபாட்டி திறல்ன 
சபறுகின்ற்ன.

(ஆ) பன்்னாட்டு நிறுவ்னஙகள் (MNC’s) 
சபாருட்கலள ்தயாரிகக வாஙக மற்றும் சபாருட்கலள 
விற்பல்ன செய்ய முடிகின்றது.

(இ) உலகமயமாககல நுகர்மவார் சபாருட்களின் 
ெநல்தலய சவகுவாக (ஏற்றதது்டன்) சபருககி்ட உ்தவும் 
வாய்ப்லப உருவாககலாம்.

(ஈ) சவளிோட்டு நிறுவ்னஙகளின் வருலக 
உள்ராபடி சபாருளா்தார வளர்ச்சிலயயும் மற்றும் 
மவலலவாய்ப்லபயும் உருவாககி வழி மகாலலாம். 

(உ) உலகமயமாககல என்பது ச்தாழிலநுட்ப 
முன்ம்னற்றம், உயர் உற்பததி நுட்பஙகள் மற்றும் 
்தல்டயற்ற ச்தாழில விரிவாககம் மபான்ற பல ேன்லமகலள 
ேலகி்ட வழிவகுத்தது. 

20.11.  LPG யின் சிறபபு அம்சஙகள் 
Highlights of the LPG Policy

்தாராளமயமாககு்தல, ்தனியார்மயமாககு்தல மற்றும் 
உலகமயமாககு்தல என்பது பின்வரும் சிறப்பு கூறுகலள 
உள்ள்டககியது. 

(அ) புதிய சவளிோட்டு வர்த்தக ஒப்பஙகள் அறிமுகம் 
செய்வது.

(ஆ) சவளிோட்டு மு்தலீடுகள் (FDI&FII) கவர்நது இழதது 
ோட்டின் சபாருளா்தார வளர்ச்சிககாக உ்தவியது. 

(இ) முன்னுரிலம மற்றும் வணிகத்தல்ட நுட்பம் 
(MRTD) 1969 ெட்்டம் (திருததியலமககப்பட்்டது).

(ஈ) கட்டுப்பாடுகள் அகற்று்தல (Deregulation).
(உ) பன்்னாட்டு வணிகதல்த மமம்படுத்த உ்தவிவருது.
(ஊ) பணவீககதல்த கட்டுப்படுததுவ்தற்கா்ன 

வழிமுலறகலள லகயா்ன உ்தவிவருவது.

(எ) வரிகலள மறுசீரலமப்பு செய்்தல.
(ஏ) உரிமம் வழஙகும் முலறலய அகற்றி்ட வழிவகுதது 

ரதது செய்்தல.
உலகமயமாககல மற்றும் ்தாரளமயமாககல என்பது 

ஒரு ோணயததின் இரு பககஙகள் மபான்றது. ஒன்மறாடு 
ஒன்று பின்னி பிலணநதுது இகமகாட்பாடுகள் ்தல்டயற்ற 
வணிகதல்த பன்்னாட்டு அளவில உருவாககியது. 
ோடுகளுககில்டமயயா்ன ேலலுறவுகலள 
வலுப்படுததியது. பல சபாருளா்தாரததில பின்்தஙகி இருந்த 
ோடுகள் சபாருளா்தாரம் கலல, பண்பாடு, ோகரீகம், ெமூக 
வளர்ச்சி மபான்ற பல பரிமா்னஙகளில முன்்னனிககு 
வலர இத்தததுவம் வழிவகுத்தது என்றால மிலகயாகாது. 

்தாராளமயமாககல மற்றும் உலக மயமாககல 95 
மகாட்பாடுகள் பல ோடுகள் ்தஙகளின் சபாருளா்தார மற்றும் 
அரசியல ரீதியா்ன ்தல்டகலள உல்டதது எரிந்தது. 

்தாராளமயமாககல மற்றும் உல மயமாககல 
மகாட்பாடுகள் இநதியாவின் சபாருளா்தாரதல்த பல ம்டஙகு  
சபாருளா்தாரம் பன்்னாட்டு அளவில மதிககத்தகக ஒரு 
சபாருளா்தாரமாக முயற்சி அல்டநதுள்ளது. 

்தாராளமயமாககல சபாதுவாக வா;த்தகததில 
இருந்த ்தல்டகலள ்தகர்ததியது. வழககமாக அரொஙகம் 
அ்தன் ெட்்டதிட்்டஙகலள ெமூக, சபாருளா்தார அலலது 
அரசியல விஷயஙகளில திணிககப்பட்்டதில இருநது 
கட்டுப்பாடுகலள குலறந்தது.

முககிய பசொற்கள்
வர்த்தக ச்தா்டர்புல்டய அறிவுொர் சொததுரிலமகள் 
சவளிோட்டு வர்்தககசகாள்லக மெலவயில 
வர்த்தகம் மீ்தா்ன சபாதுஒப்பந்தம் சுய 
மவலலவாய்ப்புககா்ன கிராம இலளஞர் பயிற்சி

1991-ல இநதியாவின் 
்தாராளமயமாககல சகாள்லகயில்ன 
முன்்னால இநதிய பிர்தமர் ்டாக்டர் 
மன்மமாகன் சிங அவர்கள் இநதிய 

சபாருளா்தார சீர்சிருத்தஙகளின் பிர்தானியாக 
அறிமுகம் செய்து லவத்தார்.
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தாராளமயமா�க��
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ெதா���ைற

வ�தக�ைற

வ��ைற

எதிர்கொல கற்றலுககு

இந்த ோன்கு பறிமா்னஙகள் குறிதது செய்திகலள 
மெகரிப்பாய்

 �யிற்சி

I. சரியொன விரடரயத் வ�ர்்நப�டு:
1. __________ புதிய ச்தாழிற்துலறக சகாள்லகயின்
விலளவாகும், இ்த்னால உரிமம் முலற அகற்றப்பட்்டது.

(அ) உலகமயமாககல 
(ஆ) ்தனியார்மயமாககல
(இ) ்தாராளமயமாககல 
(ஈ) இவற்றில எதுவுமம இலலல

2. ___________ என்பது ்தனியார் துலறககு முன்்னர்
சபாதுததுலறககு ஒதுககப்பட்்ட ச்தாழிலகலள 
அலமப்ப்தற்கு அனுமதிப்ப்தாகும்.

(அ) ்தாராளமயமாககல (ஆ) ்தனியார்மயமாககல
(இ) உலகமயமாககல  (ஈ) சபாது நிறுவ்னம்

3. ____________ உரிலமகள் ெர்வம்தெ மட்்டததில
வலுவா்ன அஸ்திவாரததின் காரணமாக ல்தரியமா்ன
மமலாண்லம முடிவுகலள எடுககின்ற்ன.

(அ)  ்தனியார்  (ஆ) சபாது
(இ) கார்ப்பமரஷன் (ஈ) MNC இன்

4. __________ சபாருட்கள், மெலவகள், மூல்த்னம்
மற்றும் உலழப்பு ஆகியவற்லற ஊககுவிப்ப்தற்காக ம்தசிய
சபாருளா்தாரஙகளுககு இல்டயில ்தல்டகலள
அகற்றுவ்தால ஏற்படும் விலளவுகளாகும்.

(அ)   ்தனியார்மயமாககல (ஆ) ்தாராளமயமாககல
(இ) உலகமயமாககல  (ஈ) சவளிோட்டு வர்த்தகம்

5.  புதிய சபாருளா்தாரக சகாள்லக ஆண்டு 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது _______.

(அ)   1980  (ஆ) 1991
(இ) 2013  (ஈ) 2015

விரடகள் :

1 இ 2 ஆ 3 அ 4 இ 5 ஆ

II. குறு வினொககள்:
1. புதிய சபாருளா்தாரக சகாள்லககளின் கிலளகள் எழுதுக.
2. ்தனியார்மயமாககல என்றால என்்ன?
3.  ்தாராளமயமாககல ஏம்தனும் மூன்று குலறபாடுகலள 

குறிப்பிடுஙகள்.
4.  சபாதுததுலறககு ஒதுககப்பட்்ட ச்தாழிலகளுககு

சபயர்கலள குறிப்பிடுக.
5.  உலகமயமாககலின் ஏம்தனும் மூன்று ேன்லமலய

எழுதுக.

III. சிறு வினொககள்:
1. ்தாராளமயமாககல என்றால என்்ன?
2. ்தனியார் மயமாககலின் முககிய கருததுகலள விளககுக.
3.  மு்தலீடுகலள திரும்பப்சபாரு்தலின் ேன்லமகள்

யாலவ?
4.  உலகமயமாககலின் ஏம்தனும் மூன்று ்தாககஙகலள 

எழுதுக.
5.  புதிய சபாருளா்தார சகாள்லக பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்லப 

எழுதுக.

IV. ப�ரு வினொககள்:
1.  ்தாராளமயமாககல ேன்லமகள் மற்றும் குலறபாடுகள்

தீலமகள் பற்றி விளககுக.
2. எலபிஜி (LPG)யின் ்தாககதல்த விளககுக.
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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

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.

்கற்றல் வநாக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்ன்தக ்கற்றபின், ைாணவர்்க்ளால்
 ■ விற்பனை ஒப்பந்தம்
 ■ விற்பனை மறறும் விற்பனை உடன்பாடடிறகு 

உள்ை ரவறு்பாடு
 ■ சரக்கின வனககள் 
 ■ உரினம மாற்றம் 
 ■ நி்பந்தனைகளும் நம்புறுதிகளும்
 ■ வினலப்ப்றா வணிகரின உரினமகள்

ஒரு பசயனலத் ப்தாடங்கும்முன அ்தைால் ஏற்படும் இைபன்பயும், 
அ்தன ஆ்தாயத்ன்தயும் அ்தன பினபு உண்டாகும் ஊதியத்ன்தயும் 
ஆராய்நது பசய்ய ரவண்டும்.

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகிவழி ்பயக்கும்
ஊதிய முஞசூழ்நது பசயல். 

-கு்றள் 461
ப்பாருள் :

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

UNIT

சரககு விற்பனைச் சட்டம் 193021
அத்தியாயம்

சரககு விற்பனைச் சட்டம் 1930 & 
ைாறறுமுன்ற ஆவணச் சட்டம் 1881அைகு

8
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21.01  விற்பனை ஒப்பந்தம் உருவாக்கம் 
Formation of Contract of Sale

சரககு விற்பனைச் சட்டம் Contract of Sale of Goods
சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தம் என்பது எந்த ஒப்பந்தத்தின 

வாயிலாகப ப்பாருனை விற்பவர் வாங்குநருக்கு வினல 
என்ற மறு்பயன ப்பறறுக் பகாண்டு ப்பாருளின மீ்தாை 
உரினமனய மாறறித் ்தருகி்றாரரா அதுரவ சரக்கு 
விற்பனை ஒப்பந்தமாகும். மாணவர்கள் விற்பனை 
என்றால் விற்பவர் ப்பாருளின மீ்தாை உரினமனய 
மறு்பயனுக்கு மாறறித் ்தருகி்றார் எைவும் பகாள்மு்தல் 
என்றால் ப்பாருளின மீ்தாை உரினமனய மறு்பயன 
ஈநது வாங்குகின்றார் எை மு்தலில் அறியரவண்டும். ஒரு 
ந்பரிடம் இருக்கும் ப்பாருள் அவருக்குச் பசாந்தமாைது 
எனறு உறுதியாகக் கூ்ற முடியாது. உரினம என்ற பசால் 
மிகவும் முக்கியமாை ஒனறு. உண்னமயாை 
உரினமனயப ப்பற்றவர் ்தான உரினம ப்பற்றப 
ப்பாருனை எப்படி ரவண்டுமாைாலும் அனு்பவிக்கலாம். 
இந்த உலகத்தில் அன்த அவர் எப்படி ரவண்டுமாைாலும் 
சடடரீதியாை ரநாக்கத்திறகு ்பயன்படுத்திக் பகாள்ைலாம். 
சுருங்கக் கூறின வாங்கு்தல் என்ற பசால் ப்பாருளின 
ஏகர்பாக உரினமனய ப்பறுவன்தயும் விற்றல் என்ற 
பசால் ப்பாருளின உரினமனய மாறறித்்தரும் பசயனலயும் 
குறிக்கும் எைப புரிநது பகாள்ைரவண்டும்.

விற்பனைச் சட்டத்தின் அடிப்பன்டக கூறு்கள் 
Essential Elements of a Contract of Sale

ஒரு விற்பனை ஒப்பந்தச் சடடத்திறகு பினவரும் 
கூறுகள் இனறியனமயா்த்தாக கருகப்படுகி்றது

(1) இரு்தரபபிைர் Two Parties
சரக்கு விற்பனைச் சடடத்தில் இரு்தரபபிைர்கள் 

ஈடு்படடுள்ைைர். அவர்களில் ஒருவர் வாங்குைர் 
இனபைாருவர் விற்பனையாைர்.  ஒரு ்தனி ந்பர் ்தைக்ரக 
ப்பாருனை எடுத்துக் பகாள்வன்த விற்பனை என்ற பசால் 
குறிக்காது.  குறிப்பாகக் கூடடாண்னம கனலக்கப்படும்ர்பாது, 
உ்பரிச் பசாத்துக்கனைக் கூடடாளிகள் ்தங்களுக்குச் 
ரசரரவண்டிய நிலுனவக்காக எடுத்துக் பகாள்ளும்ர்பாது 
அந்த நடவடிக்னக விற்பனை ஆகாது.  எைரவ அ்தறகு 
விற்பனை வரி கடட ரவண்டியதில்னல. காரணம் 
கூடடாளிகள் அனைவரும் இனண உரினமயாைர்கள். 
எைரவ உரினம ்பனடத்்தவன ்தாரை ்தைக்கு உரினமனய 

மாறறிக் பகாள்ைமுடியாது.  நீதிமன்ற ஆனணனய 
மதித்துச் பசாத்்தாடசி அலுவலர் ஒரு ந்பரின பசாத்துக்கனை 
ஏலம் விடும்ர்பாது ப்பாருளின உரினமயாைர் அவரது 
ப்பாருனை ஏலத்தில் எடுக்கலாம்.

(2)  ப்பாருளின் மீ்தாை உரினை ைாற்றம் 
Transfer of Property
விற்பனை எனறு அனைக்க, விற்பவர் ப்பாருளின 

மீ்தாை உரினமனய வாங்கு்பவருக்கு மறு்பயன ப்பறறுக் 
பகாண்டு மாறறித் ்தரரவண்டும். ப்பாருளின 
உனடனமனய மாறறுவது என்ற பசயல் விற்பனை 
ஆகாது.

(3) சரககு / ப்பாருள் Goods
சரக்கு என்ற பசால் ்பணம், அனசயாச் பசாத்து, மறறும் 

உரினமரகார் (Actionable Claims) சரக்கில் அடங்காது. 
சரக்கு என்ற பசால்லில் ்பணம், அனசயா பசாத்துக்கள் 
மறறும் உரினமக்ரகார் ர்பான்றனவ அடங்காது. ரமலும் 
சரக்கில் அனைத்து அனசயும் பசாத்துகைாை ்பங்குகள், 
்பயிர்கள் மறறும் கண்ணுக்குப புலைாகா்த இைங்கைாை 
நறப்பயர், காபபுரினம, ்பதிபபுரினம, வணிகக்குறிகள், 
வியா்பார சூத்திரம், ர்பான்றனவகளும் உள்அடங்கும்.

(4) வினை Price
ப்பாருளின விற்பனைக்கு மறு்பயரை வினல ஆகும்.  

ப்பாருனைப ப்பாருளுக்கு மாற்றாக ்பரிமாற்றம் பசய்துக் 
பகாள்வது வினலயாகாது. ப்பாருனைப ்பகுதியாக 
ப்பாருளுக்கும் மீ்தப ்பகுதியாக வினலக்குரம மாறறிக் 
பகாள்ளும்ர்பாது, வினலக்கு மாறறிய ்பகுதி மடடும் 
விற்பனை நடவடிக்னக ஆகும். அ்தாவது இந்த முழு 
நடவடிக்னகயும் விற்பனை நடவடிக்னகயாகாது.

(5)  விற்பனை ைறறும் விற்பனை உ்டன்்பாடு  
Includes both ‘Sale’ and ‘Agreement to Sell’
விற்பனை ஒப்பந்தம் என்ற பசால்லில் விற்பனையும் 

மறறும் விற்பனை உடன்பாடும் உள்ைடங்கியது.  
ப்பாருளின உரினமனய உடரை மாறறிவிடக் கூடிய 
நடவடிக்னககள் விற்பனை எனறும், உரினமனய 
எதிர்காலத்தில் மாறறும் நடவடிக்னககளுக்கு விற்பனை 
உடன்பாடடு நடவடிக்னககள் எைவும் ப்பாருள்்படும்.
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21.02  விற்பனை ைறறும் விற்பனை உ்டன்்பாடடிறகுமுள்்ள வவறு்பாடு்கள் 
Difference between Sale and Agreement to Sell

எண் வவறு்பாடடு 
அடிப்பன்ட்கள் விற்பனை விற்பனை உ்டன்்பாடு

1. உரினம மாற்றம் விற்பனையில் ப்பாருளின உரினம 
உடைடியாக மாறி விடுகி்றது. 
விற்பனையாைர் உரினம மாறறிய 
உடன உரினமயாைர் (Owner) என்ற 
்தகுநினலனய இைக்கின்றார்.

விற்பனை உடன்பாடடில் உரினம 
விற்பனையரிடமிருநது வாங்குைருக்கு 
எதிர்காலத்தில் மாறும் ்தனனம பகாண்டது.

2. நடட இடர்்பாடு விறகப்படட ப்பாருள் ரச்தமுற்றால் 
அ்தைால் ஏற்படட நடடம் வாங்குைனர 
சாரும்.
விறகப்படட சரக்கு விற்பனையாைரிடம் 
இருந்தாலும் கூட நடடத்ன்த வாங்கியவர் 
்தான ஏறகரவண்டும்.

விற்பனை உடன்பாடடின கீழ் விறகப்படட 
சரக்கு வாங்கியவர் னகவசம் இருந்தால் 
கூட சரக்கு ரச்தமுற்றாரலா அல்லது 
அழிவுற்றாரலா விற்பனையாைர் ்தான 
அநநடடத்ன்த ஏறகரவண்டும். 

3. ஒப்பந்த
மீறுனகயின 
வினைவுகள்

வினலனயத்  பசலுத்்த வாங்குைர் 
மறுத்்தால் சரக்கு விறகுைரிடரம 
இருந்தர்பாதிலும் கூட வாங்குைர் மீது 
வினல்தரக்ரகாரி வைக்குத் ப்தாடர 
முடியும்.

வாங்குைர் ஒப்பந்தத்ன்த மீறிச் 
பசயல்்படும்ர்பாது, விற்பவர் ப்பாருனை 
வாங்குநரிடமிருநது னகப்பறறிக்பகாள்ை 
முடியும் (Confiscation). ரமலும் வாங்குைர் 
மீது ஒப்பந்த மீறுனகக்கு வைக்கு ப்தாடரவும் 
முடியும்

4. ஒப்பந்தத்தின 
்தனனம

விற்பனை ஒப்பந்தம் நின்றரவறிய 
ஒப்பந்தமாகும்.  (Executed Contract) 
எைரவ சரக்குரினம உடைடியாக 
மாற்றப்படுகி்றது.

விற்பனை உடன்பாடு நின்றரவ்ற
ரவண்டிய ஒப்பந்தமாகும். (Executory 
Contract) உரினமமாற்றம் எதிர்காலத்தில் 
நிகைவுள்ைது. எைரவ இ்தனை 
நின்றரவ்றா்த ஒப்பந்தம் எைவும் 
அனைக்கலாம்.

5. வாங்குநரின 
பநாடிபபு

விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் வாங்குைர் 
வினலனயச் பசலுத்தும் முனைரர 
பநாடிபபு நினலயனடநதுவிடின, 
விற்பனை பசய்்த சரக்கு விற்றவரின 
னகவசம் இருந்தாலும், விற்பவர் 
அச்சரக்கினைக் கனலபபு அதிகாரியின 
வசம் ஒப்பனடக்க ரவண்டும். அந்த 
வினலக்காை விகி்தப்படி ப்தானகனய
மடடுரம ப்ப்ற விற்பனையாைருக்கு 
உரினம உண்டு. 

விற்பனை உடன்பாடடில் அத்்தனகய 
சூழ்நினல இல்னல.  விறகுநர், வாங்குைர் 
னகவசம் உள்ை பசாத்தினை கனலபபு 
அதிகாரிக்கு ஒப்பனடக்க ரவண்டியது 
இல்னல.  காரணம் அச்சரக்கின மீ்தாை 
உரினம இனைமும் வாங்குைர்க்கு 
மாற்றப்படவில்னல.

6. விற்பனையாைரின 
பநாடிபபு

விற்றசரக்னக வாங்குைர் வசம் 
ஒப்பனடக்கும் முனைர் விறகுநர் 
பநாடிபபு நினல அனடநது   விடடால் 
வாங்குைர் கனலபபு அதிகாரியிடமிருநது 
அச்பசாத்தினை ப்பறறுக் பகாள்ை
உரினம உள்ைது.  காரணம் அச்பசாத்தின 
மீ்தாை உரினம வாங்குநருக்கு 
முனைரர மாற்றப்படடுவிடடது. அச்சரக்கு 
விற்றவருக்குச் பசாந்தமில்னல.

விற்பனை உடன்பாடடில் வாங்குைர் அப்படி 
பசய்யமுடியாது.  வாங்கியவர் ்பணரமா 
அல்லது முன்பணரமா பசலுத்தியிருந்தால் 
கூட கனலபபு அதிகாரியிடமிருநது 
விகி்தப்படி ப்தானகனயப ப்பறும் உரினம 
மடடுரம உண்டு.
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21.03  சரககின் வன்க்கள் Types of Goods
சரக்கு என்ற பசால் எல்லா வனக அனசயும் 

பசாத்துக்கள், ்பணம், வைக்கு ப்தாடரத் ்தக்க உரினமகள் 
(Actionable Claim), அனசயாச் பசாத்து, நினலனவபபு ரசீது, 
்பங்கா்தாய நிலுனவ, ஆயுள் காபபீடடுத் திடட ஆவணம், 
நிலுனவ வாடனக, கடன வசூலுக்குத் ப்தாடர்ந்த 

வைக்குரினமயும் ர்பான்றனவ சரக்கு என்ற பசால்லில் 
அடங்காது. ரமலும் ்பங்குகள், ்பங்குத் ப்தாகுபபுகள், 
முதிர்ந்த ்பயிர், புல், நிலத்துடன கூடிய அறுவனட பசய்யத் 
்தக்க ்தாவரங்களும், நறப்பயர், ்பதிபபுரினம (Copyright), 
வணிகக்குறிகள் (Trade Marks), காபபுரினம (Patents), 
வாயுபப்பாருள்கள் (Gas Products), மினசக்தி (Electric 
Power) ர்பான்றனவயும் சரக்கு என்ற பசால்லில் அடங்கும். 

1. இருககின்்ற சரககு Existing Goods
ஒப்பந்தம் பசய்யும் ர்பாது விற்பனையாைரின னகவசம் 
உள்ை சரக்கு இருக்கின்ற சரக்கு. விற்பனை பசய்ய 
முகவரின வசம் ஒப்பனடக்கப்படட சரக்கும் அல்லது 
அடமாைம் ப்பற்றவர் விறகும் அடமாை பசாத்தும் 
இருக்கின்ற சரக்கு என்ற ப்பாருளில் உள்ைடக்கம் 
ப்பறும்.

இருககின்்ற சரககு  
ஒபபிய சரக்கு
உறுதி பசய்யப்படட சரக்கு 
உறுதியிடா சரக்கு
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இருககின்்ற சரககு Existing Goods

(i) ஒபபிய சரககு Specific Goods
விற்பனை ஒப்பந்தம் பசய்யும் ர்பாது இைம் கண்டு 

ஒபபுக் பகாள்ைப்படட சரக்கு ஒபபிய சரக்கு. அ்தாவது ்பல 
சரக்குகளில் இந்த சரக்கு்தான வாங்கத் ர்தர்வு பசய்கிர்றன எை 
அனடயாைம் காடடப்படட சரக்கு ஒபபிய சரக்கு.  உ்தாரணமாக 
்பல ரசனலகனை ்பார்த்து இந்த வண்ணமுள்ை ரசனல்தான 
எைக்கு ரவண்டும் எை அனடயாைம் காடடப்படட சரக்கு 
குறிபபிடட சரக்கு ஆகும். சுருங்கக்கூறின விற்பனை பசய்வ்தறகு 
முனபு ர்தர்நப்தடுக்கப்படட ப்பாருள் குறிபபிடட சரக்கு.

(ii) உறுதி பசயயப்பட்ட சரககு 
Ascertained Goods

ஒபபிய சரக்னகப ர்பான்ற ப்பாருள் உனடயது 
்தான உறுதி பசய்யப்படட சரக்கு. அ்தாவது விற்பனை 
ஒப்பந்தம் பசய்யப்படட பினபு இனைது்தான எனறு 
உணரப்படட சரக்கு உறுதி பசய்யப்படட சரக்கு.

(iii) உறுதியி்டா சரககு Unascertained or Generic Goods
ஒப்பந்தம் பசய்யும் முன்பாக இனவ்தான எை இைம் 

காணப்படா்த சரக்கு அறுதியிடப்படா்த சரக்கு. எடுத்துக்காடடாக 
‘A’ என்பவர் ‘B’ என்ற விற்பனையரிடம் கார் வாங்கச் பசல்கி்றார். 
இநநினலயில் காடசிமாடத்தில் (show  room)  னவக்கப்படடுள்ை 
்பல வடிவங்கனைப ்பறறிய ்தகவல்கள் ்தரப்படுகி்றது. 
இநநினலயில் எந்தக் கார் வாங்கப்பட உள்ைது எைத் ப்தரியா்த 
நினலயில் வாங்க வினையும் ந்பருக்குக் காடடப்படட அனைத்து 
கார்களும் அறுதி பசய்யப்படா்த சரக்கு என்ற ப்பாருளில் 
குறிபபிடப்படுகி்றது.

2 எதிர்்காை சரககு Future Goods
ஒப்பந்தம் பசய்யும்ர்பாது ்தன னகவசம் இல்லா்த ஆைால் எதிர்காலத்தில் உற்பத்தி பசய்ர்தா, அல்லது பி்றரிடமிருநது 

ஒப்பந்தத்திறகு பி்றகு வாங்கிரயா ்தரப்படும் சரக்கு எதிர்கால சரக்கு. எதிர்கால சரக்கு அறுதியிடப்படா்த சரக்கு ஆகும்.  
உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம் 100 மூடனட அரிசிக்கு அடுத்்த மா்தம் நனடப்பறும் திருமண நிகழ்விறகு 
அளிப்ப்தாக உடன்படுகி்றார். இநநினலயில் அரிசி என்ற ப்பாருள் எதிர்கால சரக்னகக் குறிக்கும்.

Placing an order Delivery
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3 வருநி்கழ்வுசார் சரககு Contingent Goods
இது ஒருவனக எதிர்கால சரக்கு ஆகும், இது விற்பவர் னகவசம் வநது ரசர்வது எதிர்காலத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சினயப 

ப்பாறுத்்தது, உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரராடு ஒரு குறிபபிடட ஓவியம் ‘C’ யிடமிருநது கினடத்்தால் விற்பனை 
பசய்கிர்றன எை ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்படடால் அந்த ஓவியப ப்பாருள் வருநிகழ்வுசார் சரக்கு எனறு ப்பாருட்படும்.  அர்தர்பானறு 
ஒரு அரிசி வியா்பாரி 10 மூடனட ்பாசுமதி அரிசி ்பாகிஸ்தானில் கினடத்்தால் விறகிர்றன எை ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்படடால் 
்பாசுமதி அரிசி வருநிகழ்வுசார் சரக்காகும்.  ்பாசுமதி அரிசி கினடக்கலாம் அல்லது கினடக்காமலும் ர்பாகலாம்.

வருநி்கழ்சார் சரககு (்பாசுைதி அரிசி)

21.04  உரினை ைாற்றம் Transfer of Ownership

ஒரு ப்பாருனை ஒரு ந்பர் னவத்திருப்ப்தாரலரய 
அவர் உரினமயாைராக முடியாது. உனடனம ரவறு 
உரினம ரவறு. உனடனம என்பது ப்பாருனை 
னவத்திருக்கும் நினலனயயும் உரினம என்பது 

அபப்பாருனை விரும்பிய்படி னகயாளும் உரினமனயயும் 
குறிக்கும். 

உ்தாரணம் ‘A’ என்பவர் ஒரு னகக்கடிகாரத்ன்த 
னவத்துள்ைார் எை பகாள்ரவாம்.அவர் அ்தனை 
நண்்பரிடமிருநது இரவல் ப்பறறு னவத்திருக்கலாம் 
அல்லது திருடி னவத்திருக்கலாம் அல்லது கீரை கண்டு 
எடுத்து இருக்கலாம். ரமறகூறிய அனைத்து நிகழ்வுகளும் 
‘A’ என்ற ந்பனர உரினமயாைர் என்ற நினலக்கு 
வரவனைக்காது. எைரவ எபர்பாது ஒரு ப்பாருளின 
மீ்தாை உரினம மாறுகின்றர்தா அபர்பாது்தான ஒரு ந்பர் 
உரினமயாைர் என்ற நினலனய எடடுகி்றார்.  
இநநினலயில் ப்பாருளின மீ்தாை உரினம மாறும் 
காலத்ன்தப ்பறறி விவாதிபர்பாம். ப்பாருனை முனபு 
விைக்கிய்படி பிரித்துத் ்தனித்்தனிரய ஆய்ரவாம்.

உரினை ைாற்றம் Passing of Property

��பைன அ�ல�
���ப� எ�ற அ��பைட��

உ
ைம மா�ற�

�����ட சர��

ஒ�ப�த நா��

ஒ�ப�த நா���
அ�பா�

அ ��ட�படாத சர��
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1. குறிபபிட்ட சரககு Specific Goods 
(i) ஒப்பந்த நாளில் At the Time of Contract

ஒப்பந்தம் பசய்யப்படும்ர்பாது விறகப்படட சரக்கு 
ஒப்பனடக்கத்்தக்க ஆயத்்த நினலயில் இருபபின, வினல 
பசலுத்்தப்படட பின அல்லது கடன விற்பனையாயின 
ப்பாருள் வாங்கு்பவரிடம் ஒப்பனடக்கப்படட பின 
உரினமமாற்றம் நிகழ்கி்றது.

‘B’ என்பவர் ஒரு புத்்தகக் கனடயிலிருநது சில 
புத்்தகத்ன்த ர்தர்வுபசய்து அ்தறகாை வினலனயயும் 
நிர்ணயித்து விடடார். ஆைால் அடுத்்த நாள் அந்த 
புத்்தகங்கனைத் ்தனனுனடய ஊழியர் மூலம் ப்பறறுக் 
பகாள்வ்தாக கூறி புத்்தகக் கனடயிரலரய கடடுமத்ன்த 
விடடுச்பசல்கி்றார். அனர்ற புத்்தகக்கனடயில் தீவி்பத்து 
ஏற்படடு புத்்தகம் முழுவதும் சாம்்பலாகிவிடடது. 
இநநினலயில் இந்த நடடத்ன்த ‘B’ ஏறகரவண்டும். 
காரணம் புத்்தகம் ஒப்பனடக்கத் ்தக்க நினலயில் 
்தரப்படடது. வினல பசலுத்்தப்படட அந்த நிமிடரம உரினம 
‘B’ யிடமிருநது ‘A’ க்கு மாறிவிடடது. உனடனம்தான ‘B’ 
வசம் இதில் நடடத்ன்த “A” ்தான ஏறகரவண்டும் என்பது 
சடட விதி.

(ii)  ஒப்பந்த நாளுககு அப்பால் Beyond the Date of 
Contract

(அ)  ஒப்பன்டக்கத்்தக்க நினையில் இல்ைா்த சரகன்க 
ப்பாறுத்்த வனர Goods not in a Deliverable State
ஒப்பனடக்கத்்தக்க நினலயில் இல்லா்த சரக்னகப 

ப்பாறுத்்த மடடில் விற்பவர் அ்தனை ஒப்பனடக்கும் 
நினலக்கு மாறறியபின்தான உரினம மாற்றம் நடக்கும். 
அ்தாவது விற்பவர் அந்த சரக்னக வைங்க ்தக்கநினலக்கு 
பகாண்டுவர சில பசயல்கனை பசய்ய ரவண்டியிருபபின 
அ்தாவது வண்ணமிடு்தல், ்தரக்கடடு்பாடு, நிறுத்்தல் 
ர்பான்ற இனைபி்ற பசயல்கனை பசய்ய 
ரவண்டியிருபபின அத்்தனகய பசயல்கனை பசய்்த பி்றகு 
ப்பாருளின மீ்தாை உரினம மாறும்.
(ஆ)  என்ட வ்பாடு்தல் அல்ைது வசா்தனைககு உட்படுத்்தல் 

மூைம் சரககின் வினை தீர்ைானிக்க வவண்டி இருபபின் 
When the Price of Goods is to be Ascertained by 
Weighing or Testing or Doing Something
வினலனயத் தீர்மானிக்க சரக்கினை எனடர்பாட 

ரவண்டிரயா அல்லது ஏர்தனும் பசய்ய ரவண்டிரயா 
இருபபின அத்்தனகய பசயல் பசய்யப்படடு, வாங்குைருக்கு 
அது குறித்துத் ப்தரிவிக்கப்படும் ர்பாது்தான உரினம மாறும்.

உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம் 
பநறகைத்தில் உள்ை பநல்னல ஒரு கிரலா ரூ 10 என்ற 
வினலயில் விற்பனை பசய்ய ஒப்பந்தம் பசய்கி்றார். 
இநநினலயில் ‘A’ என்பவர் ரகாதுனம கைத்தில் உள்ை 
ரகாதுனமனய நிறுத்து சாக்கில் அனடக்கரவண்டும். 
ரகாதுனமனய எனடர்பாடடு சாக்கில் கடடிய பினர்ப 
சரக்கின மீ்தாை உரினம ‘B’ என்ற ந்பருக்குச் சடடப்படி 
மாறும்.

2. அறுதியி்டப்ப்டா்த சரககு்கள் Unascertained Goods
அறுதியிடப்படா்த சரக்குகள் என்பது விற்பனை ஒப்பந்த 

நாளில் அனடயாைம் காணப்படா்த சரக்கினைக் குறிக்கும்.  
அப்படிப்படட சரக்கின மீ்தாை உரினம வாங்குைருக்கு 
கீழ்குறிபபிடப்படடுள்ை நி்பந்தனைகளின அடிப்பனடயில் 
மாற்றப்படும்.
(அ)  ப்பாருள்்கன்ள அறுதியிடும் வ்பாது When the Goods are 

Ascertained
வாங்குைர் ்தான வாங்க ரவண்டியப ப்பாருடகள் எது 

எை விற்பவரின இ்தரப ப்பாருடகளிடமிருநது அனடயாைம் 
காடடியவுடன அந்தப ப்பாருடகளின மீ்தாை உரினம 
மாறிவிடுகி்றது.
(ஆ)  விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் வாங்க வினையும் சரககினை 

ஒதுககிவிடு்தல் When the Goods are appropriated to the 
Contract
ஒதுக்குவது என்பது வாங்குைர் அனடயாைம் காடடிய 

ப்பாருனை, விற்பவர் ்தைது இ்தர ப்பாருடகளிடமிருநது 
்தனிரய ஒதுக்கி னவக்கும் பசயனலக் குறிக்கி்றது.  
சுருக்கமாக பி்ற ப்பாருளிடமிருநது வாங்குநரால் 
அனடயாைம் காடடப்படட ப்பாருனை ்தனியாகப பிரித்்தல் 
என்ற பசயனலக் குறிக்கி்றது.  அவவாறு பிரித்்த பி்றகு 
ப்பாருளின உரினம விற்பவரிடமிருநது வாங்கு்பவருக்கு 
மாறி விடுகி்றது.

சரக்னகப ப்படடியிரலா அல்லது ரகாணியிரலா 
அல்லது சரக்கு ன்பயிரலா வாங்குநரின இனசவுடன 
னவக்கும் ர்பாது்தான சரக்குகள் அறுதியிடப்படுவ்தாகக் 
கரு்தப்படும். வாங்குநரின இனசவினறி விறகுநர் ்தனியாக 
ஒதுக்கினவத்்தால் அது எந்தப ்பயனையும் ்தராது.  
உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம் 100 புடடிகள் 
பகாண்ட100 கிரலா கடனல எண்பணனய விறக 
உடன்படுகி்றார். ‘B’ ்தரும் புடடிகளில் அது ்தரப்பட ரவண்டும் 
என்பது உடன்பாடு.  இநநினலயில் ‘B’ ன இனசவுடன 100 
புடடிகளில் எண்பணய் நிரபபிய பினர்ப எண்பணய் ‘B’ 
க்குச் பசாந்தமாை்தாக மாறும். மா்றாக 100 கிரலா 
எண்பணய் ்தனியாக எடுத்து னவக்கும் பசயல் 
வாங்கு்பவருக்கு உரினமனய மாறறித்்தராது. ‘B’ ்தரும் 
புடடிகளில் அன்த அனடப்பர்த சரியாை ஒதுக்கிடாகும். 
(இ)  எடுத்துச் பசல்லுநரின் ஒப்பன்டபபு Delivery to the Carrier

வாங்குநருக்கு ரசர்பபிக்கும் ரநாக்குடன 
சரக்ரகறறியிடம் விறகுநர் சரக்னக  ஒப்பனடக்கும்ர்பாது, 
ஒப்பந்தத்திறகாை சரக்கினை ்தனியாக எடுத்து னவத்து 
விடட்தாக கரு்தப்படுகி்றது. அப்படி பசய்யப்படடபின விற்பவர் 
அப்படி ஒதுக்கி னவக்கப்படட சரக்கினைப ்பயன்படுத்தும் 
உரினமனய னவத்திருக்க கூடாது.

விற்பவர் வாங்குநர் ப்பயரில் இரயில் ரசீர்தா அல்லது 
கப்பல் ரசீர்தா எடுத்துவிடட பினபு  சரக்கினை விற்பவர்கள் 
விருப்பப்படி ்பயன்படுத்திக் பகாள்ை முடியாது. 
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21.05  நி்பந்தனை்கள் ைறறும் நம்புறுதி்கள் 
Conditions and Warranties

சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உள்ை கடடு்பாடுகள் 
நி்பந்தனையாகரவா அல்லது நம்புறுதிகைாகரவா 
இருக்கலாம்,

நி்பந்தனை்கள் Conditions ‘A’  என்பவர் ‘B’ என்பவரிடம் 
்தைக்கு ஒரு லிடடர் ப்படரராலுக்கு 50 கிரலா மீடடர் ஓடும் 
சிவபபு நி்ற அபமசான வினச உநது (Bike)  வாங்கித் ்தர 
ரவண்டும் எைக் கூறிைார். அபர்பாது ‘B’ ஒரு லிடடருக்கு 
55 கிரலா மீடடர் னமரலஜ் ்தரும் அபமசான ்பச்னச நி்ற 

சரக்ரகறறியிடம் ஒப்பனடக்கப்படட பின உரினம 
வாங்குநருக்கு மாறிவிடுகி்றது.

3.  விற்பனை அல்ைது திருப்பம் என்்ற அடிப்பன்டயிவைா 
அல்ைது ஏறபிறகு பின் விற்பனை என்்ற 
அடிப்பன்டயில் ப்பாருன்ள அனுபபி னவத்்தல் 
Goods Sent ‘On Approval’ or ‘On Sale or Return’ Basis
ஒபபு்தலுக்குப பின விற்பனை அல்லது திருப்பம் என்ற 

அடிப்பனடயில் வாங்குநருக்கு அனுப்பப்படட சரக்கு அவரின 
விருப்பத்திறரகற்ப னவத்துக்பகாள்ைரவா அல்லது திருபபி 
அனுப்பரவா பசய்யலாம்.  

உரினை ைாற்றத்திற்காை விதி முன்ற்கள் Rules for Time of Transfer of Ownership

Sl.
No.

விதி
Rule

ைாறும் ்காை்கட்டம்
 Point of Transfer 

உ்தாரணம்
Examples

1. வாங்குநர் ்தனனுனடய 
ஒபபு்தனல 

ப்தரிவிக்கும்ர்பாது

ஒபபு்தனல ப்தரிவித்்த 
்தருணத்திரலரய 
உரினம மாறிவிடுகி்றது.

‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு ்தனனுனடய இருச் 
சக்கர வாகைத்ன்த விறக முன பமாழிநது 2 நாடகள் 
ஓடடிப ்பார்த்து விடடு மைநின்றவு அனடந்தால் 
வாங்கிக் பகாள்கிர்றன எனறு கூறுகி்றார். ‘B’ ஓடடிப 
்பார்த்து 2  நாடகள் கழித்து, ஒபபு்தல் ப்தரிவிக்கப்படட 
சூழ்நினலயில் ஒபபு்தல் ்தந்த ரநரத்திலிருநது  உரினம 
‘A’ என்பவருக்கு மாறி விடுகி்றது.

2. வாங்குைர் அச்சரக்னக 
ஏறறுக்பகாள்ளும் 

வி்தத்தில் ்பயன்படுத்தின; 

ஏறகும் பசயனல 
பசய்யும் 
ரநரத்திலிருநது

‘A’ என்பவர்  ‘B’ என்பருக்கு ்தனனுனடய நனககனை 
பகாடுத்து ர்பாடடுப ்பார்த்து பிடித்திருந்தால் வாங்கிக் 
பகாள்ைக் கூறுகி்றார். ‘B’ ஒபபு்தல் என்தயும் ‘A” 
விடம் ப்தரிவிக்காமல் நனகனய அடகு னவத்துப 
்பணம் ப்பறுகி்றார். இநநினலயில் அடகு னவத்்த அந்த 
ரநரத்திலிருநது உரினம மாறுகி்றது.

3. வாங்குைர் குறிபபிடட கால பகடுவிறகுப பினபும் ப்பாருனை திருபபி ்தராமல் ்தாரம சரக்னக னவத்திருக்கும் 
ர்பாது 

(i) காலபகடு 
னவத்திருக்கி்ற 

நினலயில்

கால பகடு முடிந்த 
மறுநிமிடரம. 

‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு விற்பனை அல்லது 
திருப்பம் என்ற அடிப்பனடயில் ப்பாருனை 7 நாள் 
கால பகடுவில் பகாடுக்கி்றார்.  ஒரு வாரம் முடிந்த 
பினபும் ‘Y’ ஏதும் பசால்லவில்னல, 7 வது நாள் சரக்கு 
தீ வி்பத்தில் அழிகி்றது.  இநநினலயில் 7 நாள்  கால 
பகடு முடிந்த உடன ‘Y’ க்கு உரினம மாறிவிடட்தாக 
சடடம் கூறுகி்றது. எைரவ அந்த நடடத்ன்த ‘Y’ ஏறக 
ரவண்டும்.

(ii) காலபகடு இல்லா்த 
நினலயில்

நியாயமாை காலம் 
முடிந்த பினபு

‘S’ என்ற வனரயறுக்கப்படட நிறுமம் நகராடசிக்கு 
ஒரு டிராக்டனர விறக முனபமாழிநது நகராடசியிடம் 
ஒப்பனடத்்தது.  டிராக்டர் குறித்து நகராடசி திருபதி 
அனடந்தால் வாங்கிக் பகாள்வ்தாக கூறியது. சுமார் 2 
மா்தம் கழித்து நகராடசி டிராக்டனர பிடிக்கவில்னல 
எனறு ப்தரிவித்்தது. இநநினலயில் நகராடசி அந்த 
டிராக்டனர திருபபி அனுப்ப முடியாது. பிடித்்தது அல்லது 
பிடிக்கவில்னல என்பன்த 2 நாடகளில் ப்தரிவித்து 
இருக்க ரவண்டும். அதுரவ நியாயமாை காலம் ஆகும்.
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வினச உநது (Bike) வண்டினய வாங்கிக் பகாடுத்்தார். இந்த 
ஒப்பந்தத்தில் னமரலஜ் என்பது நி்பந்தனை.  அது 
நின்றரவற்றப்படடது. எைரவ ‘A’ வினச உநன்த (Bike) 
வாங்காமல் பினவாங்க முடியாது. ஒப்பந்தத்ன்த மீ்ற 
முடியாது.  ஆைால் ்பச்னச நி்ற வினச உநன்த (Bike) சிவபபு 
நி்றமாக மாறறும் பசலனவ ‘B’ ஏறகரவண்டும்.

நம்புறுதி்கள் Warranties ஒப்பந்தத்தில் ஒரு 
ப்பாருளுக்குத் துனணயாக உள்ை கூறறு நம்புறுதிகைாகும்.  
நம்புறுதிகனை மீறு்தல் நடட ஈடு ்தருவ்தறகு வழிரகாலும்.  
ரமறகூறிய உ்தாரணத்தில் வினச உநதின (Bike) நி்றம் 
என்பது நம்புறுதினயக் குறிக்கும்.  ‘B’ வாங்கி ்தந்த வினச 
உநதின (Bike) நி்றம் ்பச்னச. எைரவ ‘A’ வினச உநன்த 

(Bike) வாங்குவதிலிருநது பின வாங்க முடியாது. ஆைால் 
்தான ரகடட சிவபபு நி்றத்துக்கு வினச உநன்த (Bike) 
மாறறுவ்தறகாை பசலனவ ‘B’ ஏறகரவண்டும்.

சுருக்கமாக ஒரு விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் எது 
நி்பந்தனை எது நம்புறுதி எை ்படடியல் ர்பாடடுக் கூ்ற 
முடியாது. இனவ இரண்டும் ஒப்பந்தத்ன்தப ப்பாறுத்து 
மாறு்படும். முக்கியமாக வலியுறுத்்தப்படுவது நி்பந்தனை.  
சி்றப்பாக விரும்புவது நம்புறுதி எைலாம்.

நி்பந்தனைக்கும் நம்புறுதிக்கும் இனடரயயுள்ை 
ரவறு்பாடுகள்

பவளிப்பன்ட ைறறும் உடகின்ட நம்புறுதி்களும் வரினச 
எண்

வவறு்படுத்தும் 
கூறு்கள்

நி்பந்தனை்கள் 
Conditions

நம்புறுதி்கள் 
Warranties

1. ப்பாருள் ஒப்பந்தத்தின கருபப்பாருைாகத் 
திகழ்வது.

நம்புறுதி ஒப்பந்தத்திறகுத் துனணயாக 
இருக்கி்றது.

2. முக்கியத்துவம் ஒப்பந்தத்தில் நி்பந்தனைனய 
மீறுவது ஒப்பந்தத்ன்த மீறுவ்தாகக் 
பகாள்ைப்படுகி்றது. 

நம்புறுதினய மீறுவது ஒப்பந்தத்தினை 
மீறுவ்தறகு ஒப்பாகாது.

3. உரினம 
மாற்றம்

நி்பந்தனை நின்றரவற்றாமல் உரினம 
மாற்றம் நிகைமுடியாது.

நம்புறுதினய நின்றரவற்றாமல் உரினம 
மாற்றம் நிகை முடியும்.

4. ்பரிகாரம்/தீர்வு நி்பந்தனை மீறுவ்தைால் ஒப்பந்தத்தில் 
்பாதிக்கப்படட ந்பர் ஒப்பந்தத்ன்த நீக்கிக் 
பகாள்வதுடன நடட ஈடு ரகாரும் 
உரினமனயப ப்பறுகி்றார்.  

நம்புறுதினய மீறுவ்தைால் ஒப்பந்தத்தில் 
்பாதிக்கப்படடவர் நடட ஈடு ரகடகும் 
உரினமனய மடடுரம ப்பறறுள்ைார்.

ைறறும் நி்பந்தனை்களும் Express and Implied 
Conditions and Warranties

விற்பனை ஒப்பந்தத்தினர்பார்த ஒப்பந்த்தாரர்கைால் 
ஒபபுக் பகாள்ைப்படும் கூறறுகள் பவளிப்பனட 
நி்பந்தனைகைாகரவா அல்லது நம்புறுதிகைாகரவா 
இருக்கலாம்.  ஆைால் ஒப்பந்தத்தில் இருப்ப்தாகச் சடடம் 
கருதும் கூறறுகள் - உடகினட நி்பந்தனை எனறும் 
உடகினட நம்புறுதிகள் எைவும் அனைக்கப்படுகின்றை.

உடகின்ட நி்பந்தனை்கள் Implied Conditions
1 உரினை குறித்்த நி்பந்தனை Conditions as to Title

ப்பாருனை விற்பவர் அந்தக் குறிபபிடடப ப்பாருனை 
விறக உரினம பகாண்டவர்.வாங்கு்பவர் ப்பாருனை 
விற்பவர், அந்த ப்பாருனை விற்ப்தறகு உரினமயுள்ைவர் 
எனறு கருதிக் பகாள்ைலாம். உ்தாரணமாக ‘D’ 
என்பவரிடமிருநது ‘R’ என்பவர் ஒரு மகிழூர்நது (motor car) 
வாங்கிைார்.. இநநினலயில் ‘R’ நானகு மா்தம் மகிழூர்நன்த 
்பயன்படுத்திய பினபு ‘Z’ என்ற உண்னமயாை 
உரினமயாைர் ‘R’ யிடம் அது ்தைக்குச் பசாந்தமாை 
மகிழூர்நது எை பமய்பபிக்கின்றார். இநநினலயில் ‘R’ 
உண்னமயாை உரினமயருக்கு அந்தக் மகிழூர்நன்த 
திருபபிக் பகாடுத்து விடடு, ்தைக்கு ப்பாருனை விற்ற ‘D’ மீது 

வைக்கு ப்தாடுக்கலாம். 

2.  விவரிபபு குறித்்த நி்பந்தனை Conditions as to 
Descriptions
விவரிபபு மூலம் விற்பனை பசய்யப்படட சரக்கு 

விவரித்்தப்படிரய இருக்கரவண்டும். உ்தாரணமாக ‘A’ 
என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு ஒரு இயநதிரத்ன்த ஒரு வருட 
கால ்பனையது எை விவரித்து விறகின்றார். அன்த நம்பி ‘B’ 
வாங்குகி்றார். பினைர் ‘B’ அது மிகவும் ்பனைனமயாை 
இயநதிரம். சுமார் 5 ஆண்டு ்பனைனம பகாண்டது எை 
உணர்கி்றார். இநநினலயில் ‘B’ அந்த இயநதிரத்ன்த 
விவரித்்த்படி இல்னல என்ற நி்பந்தனையின்படி ‘A’ யிடம் 
திருபபி ்தநதுவிடலாம். ஆைால் விவரிக்கப்படட ப்பாருனை/
சரக்கினை ரசாதித்து உண்னம அறியும் வாய்பபில்லா 
நினலனமயில் மடடுரம இந்த விதி ப்பாருநதும். அ்தாவது 
வாங்கு்பவர் வாங்க விரும்பும் ப்பாருளின உண்னம 
நினலனய ரசாதித்து அறியும் வாய்பன்பப ப்பறறிருந்தால் 
அபப்பாழுது இந்த விதி ப்பாருந்தாது.

3. ைாதிரி குறித்்த நி்பந்தனை Sale by Sample
மாதிரி காண்பித்து விறகப்படும் சரக்கு உ்தாரணமாக 

்தானியங்கள், துணிவனககள், மருநதுகள், புத்்தகங்கள், 
இனிபபுகள் ர்பான்றவறன்ற ப்பாறுத்்தவனர கீழ்க்குறிபபிடட 
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நி்பந்தனைகளுக்கு உட்படடு வாங்குைர் ப்பாருனை 
விற்பவருக்கு திருபபிக் பகாடுக்க முடியும்.
1.  ப்பரும்்பானனம சரக்குகள் மாதிரி சரக்கின 

்தனனமனயப ப்பறறிருக்க ரவண்டும்.
2.  சரக்கினை மாதிரியுடன ஒபபிடடுப ்பார்க்கும் 

வாய்பபினை வாங்குைர் ப்பறறிருக்கரவண்டும்.
3.  விற்பனை பசய்யமுடியா்த குன்ற்பாடு எதுவும் அந்தச் 

சரக்குக்கு இருக்கக் கூடாது. 

4.  ்தகுதி அல்ைது ்தன்னை குறித்்த நி்பந்தனை 
Conditions as to Quality or Fitness
சரக்கு ஒரு குறிபபிடட ரநாக்கிறகு ஏற்ற 

்தனனமயுனடய்தாகரவா அல்லது ப்பாருந்தமாை்தாகரவா 
இருக்கரவண்டும் என்ற உடகினட நி்பந்தனை ஏதும் 
இல்னல. ஆைால் கீழ்க்குறிபபிடப்படடுள்ை சூழ்நினலயில் 
அனவகள் வாங்குரவாரின ரநாக்கத்ன்த 
நின்றரவறறுவ்தாகரவா அல்லது அ்தறகுப 
ப்பாருந்தமாை்தாகரவா இருக்கரவண்டும்.

எந்தக் குறிபபிடட ரநாக்கிறகு இச்சரக்கினை 
வாங்குகிர்றன என்ற விவரத்ன்த வாங்குைர் விறகுநரிடம் 
ப்தரிவித்து இருபபின

விற்பவரின தி்றனம மறறும் தீர்பன்ப வாங்குைர் 
நம்புவ்தாக பவளிப்படுத்தி இருபபின

மறறும் சரக்குகள் வைக்கமாக விறகும் வனகனயச் 
சார்ந்த்தாக இருபபின. உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ 
என்பவரிடம் பசயறனக ்பறகனை வாங்கிைார். ஆைால் 
வாங்கிய ்பறகள் ‘A’ என்பவருக்கு ப்பாருந்தவில்னல. 
இநநினலயில் ‘A’ அந்தப ்பறகனை ‘B’ க்கு திருபபித்்தநதுவிட 
உரினம  ப்பற்றவர்.

5.  விறகும் ்தன்கனை குறித்்த நி்பந்தனை Conditions 
as to Merchantability
விவரிபபின அடிப்பனடயில் வாங்கப்படட சரக்னக 

விற்பனையாைர் வைக்கமாக விற்பனை பசய்து வரும் 
நினலயில், விற்ற சரக்கு விற்ப்தறகு உகந்த்தாக 
இருக்கரவண்டும்.  அ்தாவது விறகப்படும் சரக்கு விற்பனை 
பசய்்த ்தகுதி ்பனடத்்தவராக இருக்க ரவண்டும்.  
உ்தாரணமாக ரநரம் காடடா்த கடிகாரம், சரியாக எழு்தா்த 
ர்பைா, கிழிந்த துணி, புனக வரா புனகயினல 
ர்பான்றனவகள் விற்ப்தறகு அருகன்த அற்ற சரக்குகள்.

6.  உ்டல் ஆவராககியம் ப்தா்டர்்பாை நி்பந்தனை  
Condition as to Wholesomeness
உண்ணக்கூடிய ப்பாருடகனைப ப்பாறுத்்தவனரயில் 

அனவகள் விற்ப்தறகு உகந்த்தாக இருப்பதுடன 
வாங்கு்பவரின உடல் நலத்திறகு எவவி்தக் ரகடும் 
வினைவிக்கா்த ப்பாருைாக இருக்கரவண்டும். 
உ்தாரணமாக ‘F’ என்பவர் ‘A’ என்பவரிடமிருநது ்பால் 
வாங்கிைார். ்பானல அருநதிய ‘F’ ன மனைவி 

ரநாய்வாய்ப்படடு இ்றநது விடடார்.  காரணம் ்பாலில் 
னட்பாய்டு கிருமிகள் இருந்தை.  ‘F’ ப்தாடர்ந்த வைக்கில் 
நீதிமன்றம் ‘A’ க்கு நடட ஈடு ்தரப்பணித்்தது.

7.  வணி்க வைக்கங்கன்ள உணர்த்தும் உடகின்ட 
நி்பந்தனை்கள் Condition Implied by Trade Usage
ப்பாருளின ்தரம் மறறும் ்தனனமகள் ப்தாடர்்பாை 

நி்பந்தனைகனை, ஒரு குறிபபிடட வணிக மரபுகனை, 
நின்றரவறறும்்படி நிர்ணயிக்கலாம். உ்தாரணமாக ‘X’ 
என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ஏலம் விடல் மூலம் சில மருநது 
ப்பாருடகனை விறகி்றார். ஏல விற்பனை வைக்கப்படி ஏலம் 
விடும் ப்பாருளின மீ்தாை குன்ற்பாடுகனை ஏலம் விடு்பவர் 
்பகிரங்கமாகக் கூ்ற ரவண்டியது வைக்கம். இநநினலயில் 
‘X’  ்தான ஏலம் விடும் மருநதினைப ்பறறிய குன்றகனைக் 
கூ்றாமல் ஏல விற்பனை மூலம் ‘Y’ க்குப ப்பாருனை 
விற்றார். பினைர் ‘Y’ அந்த மருநதுகள் ்பழு்தாைனவ எனறு 
அறிநது திருபபிக் பகாடுக்கி்றார்.  இநநினலயில் ‘Y’, ்தான 
பகாடுத்்த ்பணத்ன்த திரும்்பபப்ப்ற உரினம உனடயவர்.

உடகின்ட நம்புறுதி்கள் Implied Waranties
(i) இன்டயூ்றற்ற உரினை Quiet Possession

்தான னவத்திருக்கும் சரக்னகப பி்றர் இனடயூறு இனறி 
முழுனமயாக அனு்பவிக்க முடியும் என்ற நம்புறுதி 
உடன்பாடடில் உண்டு. ரவறு யாரரனும் ்தனனை விட 
சி்றந்த உரினம இருப்ப்தாகக் கூறிக்பகாண்டு பினைர் 
சரக்கு உரினமக்கு இனடயூறு வினைவித்்தால், விறகுநரிடம் 
வாங்குைர் நடட ஈடு ப்பறும் உரினம ப்பற்றவர்.

உ்தாரணமாக x என்பவர் y  என்பவருக்கு ஒரு 
வாபைாலி விற்றார். yம் அந்த வாபைாலிக்கு ரூ100 பசலவு 
பசய்து, அ்தனை அனு்பவித்து வரும் ரவனையில் z 
என்பவர் இந்த வாபைாலி அவருனடயது எை உரினம 
பகாண்டாடிைார். அவர் அந்த வாபைாலினய 
்தனனிடமிருநது x திருடிவிடடு பசன்ற்தாகக் கூறிைார். 
இநநினலயில் y அந்த வாபைாலினய z யிடம்  பகாடுத்து 
விடடு x மீது வைக்கு ப்தாடுத்து விற்பனை வினலனயயும் 
்பழுது்பார்பபு பசலவு பசய்்தன்தயும் ப்ப்றலாம். அ்தாவது 
்தனனுனடய இனடயூ்றற்ற உரினம ்பாதிக்கப்படடது என்ற 
அடிப்பனடயில் நடட ஈடு ரகடடுப ப்ப்றமுடியும்.

(ii)  வில்ைங்கம் ்பறறிய நம்புறுதி Free from Any 
Encumbrance
்தான வாங்கிய சரக்கு மூன்றாம் ந்பரின 

பினணயத்திறகு உட்படட்தல்ல என்ற வில்லங்கம் ்பறறிய 
நம்புறுதி விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உண்டு,

உ்தாரணமாக x என்பவர் y என்பவரிடம் ்தனனுனடய 
னகக் கடிகாரத்ன்த அடமாைம் னவத்துக் கடன ப்பற்றார். 
பினைர் x யிடம் ்தைக்கு இந்த னகக்கடிகாரத்ன்த ஒருநாள் 
இரவல் பகாடுக்க ரவண்டிைார்.  Yம் ்பரி்தாப்படடுத் 
்தருகி்றார்.  இநநினலயில் x இந்த னகக்கடிகாரத்ன்த z க்கு 
விறகி்றார். Z ம் நல்ல நம்பிக்னகயில் வாங்குகி்றார். 
இநநினலயில் y ஒருநாள் z என்ற ந்பனர அணுகி 
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நடந்தன்தக் கூறி னகக்கடிகாரத்ன்த திருபபிக் ரகடடால், z 
அ்தனை yக்கு திருபபித் ்தந்தாக ரவண்டும்.  காரணம் 
கடிகாரத்ன்த னவத்துக் கடன ்தந்த yக்கு வில்லங்கமற்ற 
உரினம உண்டு.இநநினலயில் z எனவர், x ன மீது வைக்கு 
ப்தாடுக்கலாம். விற்பனைத் ப்தானகனயயும் மறறும் நடட 
ஈடும் ப்ப்றலாம்.  அ்தாவது வாங்கிய சரக்கில் எந்த 
வில்லங்கமும் இல்னல எை நம்பும் உரினம 
வாங்கியவருக்கு உண்டு.

(iii)  அ்பாயமுள்்ள ப்பாருள் சார்ந்த நம்புறுதி Warranty 
in the case of Dangerous Goods
்தான விறகும் ப்பாருடகள் அ்பாயமாைனவ அல்லது 

வாங்குநருக்கு அ்பாயத்ன்த வினைவிக்கும் எை விற்பவர் 
அறிநதிருந்தால், வாங்குநரிடம் அதுகுறித்து எச்சரிக்னக 

பசய்யரவண்டும். இல்னலபயனில் வாங்குைர்க்கு 
விறகப்படட ப்பாருைால் ஏற்படும் வி்பத்திறகு நடட ஈடு ்தர 
ரவண்டும்.

உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் பூச்சிக்பகால்லி மருநது 
ஒனன்ற ‘C’ க்கு விறகி்றார். அபப்பாருள் மிகவும் 
அ்பாயகரமாை ப்பாருள், அ்தன மூடி சரியில்னல என்ற 
விவரத்ன்த ‘A’ அறிநதிருந்த ர்பாதிலும் அ்தனை yன 
கவைத்திறகுக் பகாண்டுவரவில்னல. ‘C’ அந்தப ப்பாருனை 
தி்றக்க முயறசித்்தர்பாது பூச்சிக்பகால்லி மருநது ரநரடியாக 
‘C’ ன கண்னண ்ப்தம் ்பார்க்க yன கண் குருடாைது. 
இநநினலயில் ‘C’ ப்தாடர்ந்த வைக்கில் ‘A’ ப்பாருனை 
எப்படித் தி்றநதிருக்க ரவண்டும் எை அறிவுறுத்்தத் 
்தவறிய்தாக நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து நடட ஈடு ்தரப்பணித்்தது.

21.06  வினைப்ப்றா வணி்கரின் உரினை்கள் Rights of an Unpaid Seller

வினைபசலுத்்தப ப்ப்றா வணி்கர் – ப்பாருள் Unpaid 
Seller – Meaning

விற்ற ப்பாருளின வினல முழுவதும் 
பசலுத்்தப்படாவிடடாலும் அல்லது விற்ற ப்பாருளுக்காக 
வாங்குைர் பகாடுத்்த காரசானல அல்லது மாறறுச்சீடடு 
அவமதிக்கப்படும்ர்பாது விற்றவர் வினலப்ப்றா்த 
விறகுநராகக் கரு்தப்படுகி்றார். ஆக விற்ற ப்தானகயில் ஒரு 
்பகுதினய மடடும் ப்பற்றவர் கூட வினல பசலுத்்தப்படா 
விறகுநர்்தான. விறகுநர் என்ற பசால்லில் சரக்கின 
உரினமயாைர் மடடுமினறி அவரது முகவனரயும் அல்லது 
காபபீடு ப்பறுநனரயும் குறிக்கும். 

வினை பசலுத்்தப ப்ப்றா விணி்கருக்காை 
உரினை்கள் Rights of an Unpaid Seller

I. (அ)சரககிறது எதிராை உரினை்கள் Against Goods
i.  விற்ற சரககின் உரினைனய வாஙகுநருககு 

ைாற்றப்படடிருககும்வ்பாது Where the property in the 
goods has passed to the buyer

்பறறுரினை Right of Lien வினல முழுவன்தயும் 
ப்பறும்வனர சரக்னகத் ்தன வசம் னவத்துக்பகாள்ளும் 
உரினம வினல பசலுத்்தப்படா வணிகருக்கு உண்டு.  
இவவுரினமனயப ப்ப்ற கீழ்க்குறிபபிடடுள்ை 
நி்பந்தனைகனை நின்றரவற்றரவண்டும்.
(i) சரக்கின உடனமனய விற்றவர் ப்பறறிருக்க ரவண்டும்.
(ii)  கடனர்பரில் சரக்னக விறறிருக்கக் கூடாது அல்லது 

கடனுக்கு விறறிருபபின கடனின ்தவனண காலம் 
முடிவனடநது இருக்கரவண்டும்.

(iii) வாங்குைர் பநாடிபபு நினல அனடநதிருக்க ரவண்டும்.
சரக்குரினம ்பத்திரத்ன்த விற்பவருக்கு மாறறிக் 

பகாடுத்திருந்தால்கூட ்பறறுரினம ்பாதிக்கப்படுவதில்னல. 
உ்தாரணமாக ‘A’ என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு 10 
ப்தானலக்காடசிப ப்படடிகனை விற்றார். ப்பாருடகள் 
ப்பாது சரக்ரகறறியிடம் சரக்னக அனுபபும் வழியில் 
பசனறு பகாண்டு இருக்கி்றது. விற்ற சரக்கிறகாை 
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உரினமப ்பத்திரமும் ்தயாரிக்கப்படடு அனுப்பப்படடும் 
விடடது. இநநினலயில் வாங்குைர் ‘B’ பநாடித்துவிடடால் 
அந்தச் சரக்னக இனடமறித்து னகப்பறறிக் பகாள்ளும் 
உரினம உண்டு.

விற்ற சரக்கின ஒரு ்பகுதி வாங்குநருக்குச் 
பசனறுவிடட நினலயில் விற்பனையாைர் மீ்தமுள்ை 
அனுப்பா்த சரக்கின மீது ்பறறுரினம பசலுத்்தரவண்டும். 
ஆைால் சரக்கின ஒரு ்பகுதினய ஒப்பனடக்கும் ப்பாழுது 
முழுச்சரக்கினையும் ஒப்பனடக்க ரவண்டும் எனறு ்தன 
விருப்பத்ன்த வாங்குைர் உணர்த்தியில்லாவிடடால் 
விற்றவர் இப்பறறுரினமனயச் பசலுத்்த முடியாது. 
்பறறுரினை இைபபு Right of Lien is Lost

கீழ்க்குறிபபிட்படடுள்ை சூழ்நினலயில் 
விற்பனையர் ்பறறுரினமனய இைக்கி்றார்.

(அ) விற்றப ப்பாருளுக்காக வினலனயத் ்தரா்த 
நினலயில் சரக்னகத் ்தான நினைத்்த்படி 
நிறுத்தினவக்கும் உரினமனய ஒப்பந்தம் ர்பாடும்ர்பார்த 
எடுத்துக்பகாள்ை ்தவறும்ர்பாது, ்பறறுரினம 
இைக்கப்படுகி்றது. உ்தாரணமாக ‘x’ என்பவர் ‘y’ என்ற 
வாங்குைர்க்குப ப்பாருனை விறகி்றார் ஆைால் x 
விற்பனையர் ‘y’ என்ற வாங்குநரின ப்பயரில் இரயில் 
ரசீன்த எடுக்கி்றார். அ்தனை ‘y’க்கும் அனுபபிவிடடார்.  
இந்தச் சூழ்நினலயில் x என்ற விறனையாைர் ப்பாருளின 
மீ்தாை ்பறறுரினமனயக் பகாண்டிருக்க விரும்்பவில்னல 
என்பன்தக் காடடுகி்றது.

(ஆ) வாங்குநரரா அல்லது அவரின முகவரரா  
ப்பாருளின உடனமனய ப்பறறுவிடடால்.

(இ) ்பறறுரினம பசய்ய உரினமனய விற்பவர் விடடுக் 
பகாடுத்திருந்தால்

வழி இன்ட நிறுத்்த உரினை Right of Stoppage in Transit
சரக்கு விற்பவர் இடத்திலிருநது வாங்கு்பவரின 

இடத்திறகு வழியில் பசனறு பகாண்டு இருக்கும்ர்பாது, 
அன்த வழிமறித்துத் ்தன னகவசம் னகயகப்படுத்தும் 
உரினம வினல ப்ப்றா்த வணிகருக்கு உண்டு.  அ்தறகாை 
நி்பந்தனைகள்

(அ) சரக்கு விற்பவரிடரமா அல்லது வாங்குைர் வசரமா 
இருக்கக் கூடாது. ஒரு மூன்றாவது ந்பரிடம் 
இருக்கரவண்டும். அ்தாவது ப்பாது சரக்ரகறறியிடம் 
ப்பாருனைச் ரசர்க்கும் ரநாக்குடன ஒப்பனடக்கப்படடு 
வழியில் பசனறு பகாண்டிருக்கரவண்டும்.

(ஆ) வாங்குைர் பநாடிபபு நினல அனடநதிருக்க
ரவண்டும். 
(ஆ)  வழிஇன்ட நிறுத்்தம் உரினை இைபபு Termination 

of Right of Stoppage
சரக்கு வழியில் பசனறு பகாண்டு இருக்கும்ர்பாது 

அ்தனை இனட மறித்துத் ்தடுக்கும் உரினம கீழ்க்கண்ட 
சூழ்நினலயில் முடிவுக்கு வருகி்றது.

(அ) சரக்கின உடனமனய வாங்குநரரா அல்லது 
அவரின முகவருக்ரகா சரக்ரகறறிக் பகாடுத்துவிடும்ர்பாது

(ஆ) ப்பாருள் ரசரரவண்டிய இடத்தில் ரசர்ந்த பினபு 
ப்பாதுசரக்ரகறறி நிறுவைம் வாங்குைர் அல்லது அவரின 
முகவருக்குப ப்பாருள் வநது ரசர்நதுவிடடது எனறும் 
அ்தனை எடுத்துச் பசல்ல ஏற்பாடு பசய்ய ரவண்டும் என்ற 
்தகவல் ப்தரிவித்்த நினலயில்
(இ) ைறுவிற்பனை உரினை Right of Resale

விற்ற சரக்கினை மீண்டும் விறகும் உரினமனயக் 
கீழ்க்கண்ட சூழ்நினலகளில் வினல ப்ப்றா வணிகர் 
ப்பறுகி்றார். 
i. விறகப்படட சரக்கு அழியும் ்தருவாயில் இருபபின
ii.  ்பறறுரினம அல்லது வழிமறித்துக் னகப்பறறிய சரக்னக

மீண்டும் ரவறு ந்பருக்கு விறகும் ்தைது எண்ணத்ன்த
வாங்குைர்க்கு ப்தரிவித்்தப பினபும் வாங்குைர்
அ்தறகாை வினலனய பசலுத்்தா்த ர்பாது

iii.  மறுவிற்பனை பசய்யும் உரினமனயச் சரக்கு விற்பனை
ஒப்பந்தத்தில் கூ்றப்படடிருந்தால் வாங்குநருக்கு
விற்பவர் அறிவிபபு ்தரத் ர்தனவயில்னல.

(ஆ).  ப்பாருளின் மீ்தாை உரினை வாஙகுநருககு 
ைாற்றப்ப்டா்த வ்பாது Where the Property in the Goods 
does not pass to the Buyer

வினலப்ப்றா்த வணிகர் ப்பாருளின உரினமனய 
மாறறித் ்தராமல் ்தன னகவசம் உள்ை ப்பாருனை 
வாங்குநருக்கு அனுப்பாமல் ப்பாருனை இருத்தி 
னவத்துக் பகாள்ைலாம் அல்லது பசனறு பகாண்டு 
இருக்கும் ப்பாருனை இனடமறித்து னகயகப்படுத்்தலாம்.
வாஙகுைர் மீது ்தனிப்பட்ட முன்றயில் வைககு ப்தா்டரு்தல் 
Right of an Unpaid Seller against the Buyer Personally
i.  வினலனயக் ரகாரி வைக்கு ப்தாடுத்்தல் (Suit for Price):

விறகப்படட சரக்கின உரினம வாங்குைர்க்கு மாறறித்
்தந்த பி்றகும் வாங்குைர் ப்பாருளுக்காை வினலனயத்
்தரத் ்தவறும்ர்பாது விற்பவர் அ்தறகாை வினலனயப
ப்ப்ற வைக்கு ப்தாடுக்கலாம்.

ii.  ஏறகானமயால் நடட ஈடு ரகடடு வைக்கு ப்தாடரு்தல்
(Suit for Damages for Non-acceptance): வாங்குைர்
சரக்னகத் ்தவறு்தலாக ஏறகமறுத்்தால் அ்தறகாை நடட
ஈடு ரகடடு வைக்கு ப்தாடரலாம்.

iii.  உரிய காலத்திறகு முன்பாக ஒப்பந்தத்ன்த மறுத்்தறகாக
வைக்கு (Suit for Cancellation of the Contract before the
Due Date): சரக்னக ஒப்பனடக்கும் நாளுக்கு முன்பாக
வாங்குைர் ஒப்பந்தத்ன்த மறுத்துனரக்கும் ர்பாது
விற்பவர் ஒப்பனடவு நாள் வனர காத்திராமல், உடன
நடட ஈடு ரகடடு வைக்குத் ப்தாடுக்கலாம் அல்லது
ஒப்பனடபபு நாள் வனர காத்திருந்த பின வைக்கு
ர்பாடலாம்.
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iv.  வடடி ரகடடு வைக்கு (Suit for Interest): விற்பனை 
வினலனய ்தரா்தர்பாது அ்தறகாை வடடி ரகடகும் 
உரினமனய விற்பனையாைர் விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் 
ப்தளிவாகக் குறிபபிடடு இருந்தால் வினல பசலுத்்த 
ரவண்டிய நாளிலிருநது வடடினயயும் ரசர்த்து வசூலிக்க 
முடியும். அப்படி வடடி வசூலிப்பது ப்தாடர்்பாை சரக்குகள் 
ஏதும் இல்லா்த நினலயில் வாங்குைர் குறிபபிடும் 
நாளிலிருநது மடடுரம வடடி வசூலிக்க முடியும்.

்கனைபசாற்கள்
விற்பனை  உரினம  நி்பந்தனை நம்புறுதி
பநாடிபபு நிகழ்்தகவு ்பறறுரினம

 சூழ்நினை ஆயவு

i.  ‘X’ என்பவர் சுடு ்தண்ணீர் ஊறறி னவக்கும் குடுனவ 
(Flask) ்தைக்கு ர்தனவப்படுகி்றது என்ற விவரத்ன்த 
‘Y’ என்ற வணிகரிடம் ப்தரிவித்்தார். ‘Y’ என்பவர் 
ரவதிப ப்பாருளில் வணிகம் பசய்யும் வணிகர்.  சூடு 
நன்றாகத் ்தாங்கும் எனறு ஒரு குடுனவனய ‘Y’, ‘X’ க்கு 
பகாடுக்கி்றார். ‘X’ ன மனைவி சுடு ்தண்ணீனர ஊற்ற, 
குடுனவ பவடித்்தது. X ன மனைவி காயமுற்றாள். 
இநநினலயில் ‘X’, ‘Y’ ன மீது வைக்கு ப்தாடுத்து நடட 
ஈடு ப்ப்ற முடியுமா? காரணம் கூறுக.

ii.  ‘X’ என்பவர்  ‘Y’ என்ற மகிழூர்நது (car)   வியா்பாரியிடம் 
அடிக்கடி பவளியூர் உலா பசல்ல உகந்த ஒரு நானகு 
சக்கர வாகைத்ன்த ்பரிநதுனரக்கக் கூறிைார்.’Y’ 
ம் ஒரு வாகைத்ன்தப ்பரிநதுனரந்தார்.  அ்தனை 
வாங்கிப ்பயன்படுத்திய ‘X’ அது பவளியூர் 
உலா பசல்ல ஏற்ற வாகைம் இல்னல என்பன்த 
உணருகி்றார். இநநினலயில் ‘X’, ‘Y’ ன மீது 
அடிப்பனட நி்பந்தனைனய மீறிவிடடார் எை வைக்கு 
ப்தாடர முடியுமா?

iii.  ‘X’ என்பவர் y என்ற வியா்பாரியிடம் பநகிழி 
(plastic) கவண் (Catapult) வாங்குகி்றார். ‘X’ 
அ்தனை ்பயன்படுத்தி வினையாடியர்பாது அவரது 
கண் குருடாைது. காரணம் பநகிழியில் (plastic) 
்தயாரிக்கப்படட அந்தக் கவண் மிகவும் ்தரம் ்தாழ்ந்த 
ப்பாருைால் பசய்யப்படடிருந்தது,  இநநினலயில் ‘X’, 
‘Y’ ன மீது வைக்கு ப்தாடுத்து அவனரப ப்பாறுப்பாளி 
ஆக்க முடியுமா?

iv  ‘X’ என்பவர் ‘Y’ ன ரகாதுனம கைத்திறகுச் பசனறு 
அங்கு குவித்து னவக்கப்படடிருந்த ரகாதுனமயில் 
1000 கிரலா வாங்குவ்தாக உடன்படடார். 
ஒப்பந்தப்படி அடுத்்த மா்தம் மு்தல் நாளில் 1000 
கிரலா ஒரு கிரலாரூ.8 வீ்தம் வைங்கப்படரவண்டும். 
இநநினலயில் ஒப்பந்தம் ர்பாடட அடுத்்த நாள் 
ரகாதுனம குவியல் கைத்தில் தீபபிடித்து எரிநது 
விடடது. இநநினலயில் ‘X’ என்பவர் எரிந்த 1000 
கிரலா ரகாதுனமக்குப ்பணம் பசலுத்்த ரவண்டுமா? 
ஏன?

 சூழ்நினை ஆயவு

v.  ‘X’ என்பவர் ‘Y’ ன ரகாதுனம கைத்திறகுச் 
பசனறு 100 கிரலா ரகாதுனம, கிரலா ரூ.8 வீ்தம் 
வாங்க உடன்படடார். ரகாதுனம 100 கிரலாவும் 
நிறுக்கப்படடு ரகாணிப ன்பயில் அனடக்கப்படடு 
அனுபபுவ்தறகுத் ்தயாராக னவக்கப்படடிருக்கும் 
ரவனையில் கைத்தில் தீ பிடித்து எரிய 100 கிரலா 
எனட பகாண்ட ரகாணிபன்ப தீயில் அழிந்தது.  
இநநினலயில் ‘X’ ஒப்பந்தப்படி ்பணம் ்தர ரவண்டுமா. 
ஏன? 

vi.  ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவரின ரகாதுனம கைத்திறகு 
பசனறு 100 கிரலா, கிரலா ஒனறுக்கு ரூ.8 வீ்தம் 
வாங்க உடன்படடார். அந்த 100 கிரலானவ 
எனடர்பாடுவ்தறகு முன்பாகக் ரகாதுனம 
எரிநதுவிடடது. இநநினலயில் ‘X’ 100 கிரலா 
ரகாதுனமக்கு ்பணம் பசலுத்்த ரவண்டுமா? ஏன?
குறிபபு: ரமறகூறிய சூழ்நினல ஆய்னவ ஆராய்நது 

வினடயளிக்க. உரினமமாற்றம் ப்தாடர்்பாை சடடப பிரிவு 
1 மு்தல் 3 வனர உள்ை உள்இனட நி்பந்தனைகளும் 
நம்புறுதிகனையும் நன்றாக ்படித்துக் பகாள்ைவும்.

எதிர்்காை ்கற்றல்
அ)  கீழ்க்குறிபபிடப்படடுள்ை நடவடிக்னககள் 

சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தச் சடடத்தின கீழ் 
உள்ைடங்குமா எைக் கண்டறியவும்.

i.  ‘X’என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு 100 ்பங்குகனை 
ரூ.10000 வீ்தம் விறக உடன்படுகி்றார்.  

ii.  ‘X’என்பவர் ‘Y’என்பவரிடம் 100 கிரலா, ஒரு 
கிரலா ரூ.20 வீ்தம் அரிசினயக் பகாடுத்து 200 
கிரலா ரகாதுனம கிரலா ஒனறிறகு ரூ. 20 
வீ்தம் மாறறிக் பகாள்கி்றார்.

iii.  ‘X’என்பவர் ்தனனுனடய கடடிடத்ன்த 
ரூ.100000 yக்கு விறக உடன்படுகி்றார்.

iv.  ‘X’என்பவர் ்தனனுனடய எதிர்கால மனைவி 
‘Y’என்பவருக்கு அனபு ்பாசம் அடிப்பனடயில் 
100 சவரன நனகனய மாறறுகி்றார்.  

v.  ‘X’ என்பவர் ‘Y’என்ற ஓவியரிடம் ஒரு அைகாை 
ஓவியம் ஒனன்ற வாங்க உடன்படுகி்றார்.

vi.  ‘X’என்பவர் ‘Y’என்ற ன்தயல்காரரின 
துணினயக் பகாடுத்து அவருக்கு ரகாடடு 
ன்தக்க கூறுகி்றார். ன்தயல்காரர் அவரர 
ப்பாத்்தான மறறும் பு்றணி ப்பாருள் (lining 
material) ர்பாடடு ன்தத்துக் பகாடுப்ப்தாக 
உடன்படுகி்றார்.

vii.  ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவரிடம் ரூ.1000000 
மதிபபுள்ை ப்பாருனை அடகு னவக்கி்றார். 
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நைது சிந்தனைககு

ஆ)  கீழ்க்குறிபபிடடுள்ை விற்பனை, விற்பனையா 
அல்லது விற்பனை உடன்பாடா எனறு கூறுக

i.  ்தனனுனடய நிலத்தில் வினைந்த அரிசி    
பமாத்்தத்ன்தயும் விறக ‘X’என்பவர் உடன்பாடு 
பசய்து பகாண்டார்.

ii.  இரயில்ரவ நிர்வாகம் ஒப்பந்த காலத்தில் 
ரசரும் நிலக்கரி சாம்்பல் முழுவன்தயும் விறக 
உடன்பாடு பசய்துபகாண்டது.

iii.  ஒரு குறிபபிடட கப்பலில் வரும் சில சரக்குகள் 
கப்பல் வந்த உடன விறக ‘X’ ஒப்பந்தம் பசய்து  
பகாள்கி்றார். 

iv.  ‘X’என்பவர் ‘Y’என்ற ந்பருக்கு ஒரு ஓவியத்ன்த 
விற்ப்தாக உடன்படிக்னக பசய்து பகாண்ட 
பி்றகு அன்த Z என்ற ரவறு ஒரு ந்பருக்கும் 
விறக உடன்பாடு பசய்து பகாள்கி்றார்.

இ)  கீரை குறிபபிடடுள்ை நடவடிக்னககனை 
ஆராய்நது விற்பனையில் வினலப்ப்றா 
வணிகரா இல்னலயா என்பன்தக் கூறுக.

i.  ‘X’என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுள்ை சரக்கினை விற்றார். ‘Y’ ரூ.9,900 
்தநதுவிடடு ரூ.100 நிலுனவ ்தராமல் விடுகி்றார்.

ii.  ‘X’என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுள்ை சரக்கினை விற்றார். ‘Y’, ‘X’ 
க்கு காரசானலனய எழுதிக் பகாடுத்்தார். 
காரசானலனய வசூலுக்குச் பசலுத்திய ‘X’ 
அந்தக் காரசானல அவமதிக்கப்படட்தாகத் 
ப்தரிவிக்கப்படுகி்றார். 

iii.  ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுள்ை சரக்கினை ஒரு மா்த கால 
்தவனணயில் சரக்னக கடனிறகு விற்றார். 
இனனும் அந்த ்தவனணக் காலம் 
முடியவில்னல.

iv.  ‘X’என்பவர் ‘Y’என்பவருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுனடய சரக்கினை 1 மா்த கால 
்தவனணயில் கடனில் சரக்கு விற்றார். 1 மா்தம் 
முடிநதும் இனனும் சரக்கிறகாை ்பணம் 
்தரப்படாமல் இருக்கி்றது.

v.  ‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ரூ. 10,000 
மதிபபுள்ை சரக்னக ஒரு மா்த கால 
்தவனணயில் விற்றார். கடன காலத்தில்

ஒரு ப்பாருனை ஒரு ந்பர் 
னவத்திருப்ப்தால் அவர் 
உரினமயாைர் ஆகிவிட முடியாது. 
அ்தன ப்பயர் உனடனம. அந்த 
ந்பர் ரவறு ஒருவரிடம் இரவல் 

ப்பறறுப ப்பாருனை னவத்திருக்கலாம்; வழியில் 
சானலயில் கண்டு எடுத்திருக்கலாம்; அடகுப பிடித்து 
னவத்திருக்கலாம்; கைவாடிப ப்பறறிருக்கலாம்; 
பி்றருக்காக ஒப்பனடபபு என்ற ப்பயரால் ஒப்பனடபபு 
ப்பறறிருக்கலாம்; அல்லது வாடனகக்குப 
ப்பாருனை எடுத்திருக்கலாம். ரமறகூறிய இந்த 
நடவடிக்னககள் உனடனம ப்பற்ற ந்பர்கனை 
உரினமயாைர் ஆக்குவதில்னல. ஆைால் ஒரு 
ப்பாருளின உனடனமனய வாங்கு்பவர் மறு்பயன 
பகாடுத்து அ்தன உரினமனய விற்பவரிடமிருநது 
வாங்கியிருபபின அந்த உரினமரய சி்றந்த உரினம. 
எைரவ உரினம விற்பனை என்பது ப்பாருளின 
மீ்தாை உனடனம மறறும் உரினமனய விற்பவர் 
வாங்கு்பவருக்கு மறு்பயன ப்பறறு மாறறித்்தரும் 
நிகழ்ச்சி ஆகும். பகாள்மு்தல் என்பது ப்பாருளின 
மீ்தாை உனடனம மறறும் உரினமனய வாங்கு்பவர் 
மறு்பயன ்தநது விற்பவரிடம் ப்பறும் நிகழ்வாகும். 
எைரவ மாணவர்கள் பகாள்மு்தல் மறறும் விற்பனை 
என்பது ஒரு உரினம மாறறும் நிகழ்வு எனறு 
நினைவு னவத்துக் பகாள்ைரவண்டும்.
யாரரனும் ஒருவர் ப்பாருனை சானலயில் 
கண்டு எடுத்து விடடால் அது அவர்களுக்குச் 
பசாந்தமாை ப்பாருள் இல்னல என்பன்த நனபைறி 
ரீதியாகவும் சடடரீதியாகவும் உணர ரவண்டும். 
மு்தறகண் உண்னமயாை உரினமயாைனரக் 
கண்டுபிடிக்க வழியில் கண்டு எடுத்்தவர் 
முயறசிக்க ரவண்டும். உண்னமயாை உரினமயர் 
கண்டுபிடிக்கப்படடால் அவரிடம் அன்த ஒப்பனடத்து 
அவனர கண்டுபபிடிக்க பசய்்த பசலவுகனைக்ரகடடு 
ப்ப்றக் கண்படடுத்்தவருக்கு உரினம உண்டு. 
ரமலும் ப்பாருனைப ்பாதுகாப்பாக னவக்கச் பசய்்த 
பசலவினையும் ப்பறறுக் பகாள்ை உரினமயுண்டு. 
எப்படியும் அந்தப ப்பாருனை உண்னமயாை 
உரினமயாைனரக் கண்டுபிடிக்கும் வனர 
கண்படடுத்்தவருக்கு அனு்பவிக்க உரினம இல்னல. 
மா்றாகக் கண்படடுத்்தவர் அபப்பாருனைச் பசாந்த 
உ்பரயாகத்திறகுப ்பயன்படுத்திக் பகாண்டால் 
இநதிய ்தண்டனைச் சடடம் (IPC) 403ன கீழ் பி்றர் 
ப்பாருனை ்தவ்றாகப ்பயன்படுத்திய குற்றத்திறகு 
உள்ைாக ரநரிடும். ஒருகால் உண்னமயாை 
உரினமயனரக் கண்டுபிடிக்க முடியரவ 
இல்னலபயன்றால் அல்லது உண்னமயாை 
உரினமயாைர் அபப்பாருள் குறித்துச் பசய்்த 
பசலனவத் ்தர மறுத்்தால், கண்டுபிடிக்க பசய்்த பசலவு 
ப்பாருளின மதிபபில் ப்பரும்்பகுதினய எடடிவிடடால் 
அபப்பாருனைக் கண்படடுத்்தவர் விற்பதில் உ்பரி 
ஏர்தனும் கிடடிைால் கண்படடுத்்தவர் அந்த 
உ்பரினய உரினமயாைரிடம் ஒப்பனடக்கரவண்டும்.
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 ்பயிறசி

I. சரியாை வின்டனயத் வ்தர்நப்தடு:
1. சரக்கு விற்பனைச் சடடம் இயற்றப்படட ஆண்டு 

அ. 1940 ஆ. 1997
இ. 1930 ஈ. 1960

2.  சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்திறகு எது முக்கிய உறுப்பாக 
இருக்கி்றது?
அ. இரு்தரபபிைர் ஆ. பசாத்துரினம மாற்றம்
இ. வினல ஈ. அனைத்தும்

3.  சரக்கு விற்பனைச் சடடத்தில் எது சரக்கு என்ற ப்பாருனை 
உள்ைடங்கியது?
அ. சரக்கிருபபு ஆ. வரரவண்டிய ்பங்கா்தாயம்
இ. ்பயிர் ஈ. ்தண்ணீர்

4. விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் யாருக்கு உரினம உண்டு? 
அ. வாங்குைர் ஆ. விற்பவர்
இ. வாடனகக்கு எடுப்பவர் ஈ. அனுப்பப ப்பற்றவர்

5. ப்பாருளின மீ்தாை உரினம என்பது
அ. ப்பாருளின உனடனம
ஆ. ப்பாருனைப ்பாதுகாத்்தல்
இ.  ப்பாருளின மீ்தாை அனு்பவ ்பாத்தியம் 

னவத்திருப்பவர்
ஈ. இவறறில் ஏதுமில்னல

6.  அறுதியிடப்படா்த ப்பாருனைப ப்பாறுத்்தவனர 
வாங்குநருக்கு எபர்பாது உரினம மாறுகி்றது?
அ. அறுதியிடப்படடபினபு
ஆ.  ஒப்பந்தத்தின ர்பரில் சரக்கினை ஒதுக்கி னவக்கும் 

ர்பாதும்
இ. நின்றயிடடு அைந்த பி்றகு
ஈ. அ மறறும் ஆ

7.  குறிபபிடட சரக்கு என்பது விற்பனையின எந்தக் 
காலகடடத்தில் உள்ை சரக்னகக் குறிக்கி்றது?
அ. உடன்பாடுர்பாகும்ர்பாது
ஆ. ஒப்பந்தம்
இ. ஆனணனயப ப்பறும்ர்பாது 
ஈ. விறக கடனமப்படடர்பாது

8.  கீழ்க்குறிபபிடப்படடுள்ை எந்தவனக சரக்கிறகுப 
ப்பாருளின மீ்தாை உரினம மாறிவிடுகி்றது.
அ. சரக்கினை அறுதியிடடுக் கூறும்ர்பாது
ஆ.  சரக்னக ஒப்பந்தத்தின ர்பரில் 

எடுத்துனவக்கும்ர்பாது
இ. ப்பாதுச் சரக்ரகறறியிடம் ஒப்பனடத்்த பி்றகு
ஈ.  விற்பனை அல்லது திருப்பம் அடிப்பனடயில் 

அனுபபும்ர்பாது
9.  ஒப்பந்தத்திறகு உறுதுனணயாக இருக்கும் நி்பந்தனை.

அ. நம்புறுதி ஆ. நி்பந்தனைகள்
இ.  உரினம ஈ. உடன்பாடு

10.  வினலப்ப்றா்த வணிகர் கீழ்க்குறிபபிடடுள்ை எந்த 
்தகுநினலயில் சரக்கினை னவத்திருக்கும்ர்பாது 
்பறறுரினம பசலுத்்தமுடியும்.
அ. ப்பாருளின உரினமயர்
ஆ. வாங்குநரின முகவர்
இ. வாங்குநரிடம் ஒப்பனடக்கப்படடனவ 
ஈ. ரமறகூறிய அனைத்து ்தகுநினலயிலும்

வின்ட்கள் :
1 இ 2 ஈ 3 ஆ 4 ஆ 5 இ
6 ஆ 7 இ 8 அ 9 அ 10 அ

II. குறு விைாக்கள்:
1. சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தம் என்றால் எனை?

2.  சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தின அடிப்பனடக் கூறுகனைப 
்படடியலிடுக.

3.சரக்கு என்றால் எனை?

4.நிகழ் சரக்கு என்றால் எனை?

5.நம்புறுதி என்றால் எனை?.

III. சிறு விைாக்கள்:
1. விற்பனை உடன்பாடு என்றால் எனை-

2. ்தறர்பான்தய சரக்கு என்பன்த விவாதிக்க.

3.  ப்பாருள் விற்பனை ஒப்பந்தம் உடகினட நி்பந்தனைகள் 
மறறும் நம்புறுதிகனை விவாதிக்க.

4.  எபர்பாது வினலப்ப்றா வணிகர் வாங்குநரின மீது 
்தனிப்படட முன்றயில் வைக்கு ப்தாடுக்கலாம்?
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IV. ப்பரு விைாக்கள்:
1.  விற்பனை ஒப்பந்தத்தின அடிப்பனட கூறுகனைக் கூறி 

விைக்குக.
2. விற்பனை ஒப்பந்தத்ன்த ரவறு்படுத்துக.
3.  சரக்கு விற்பனைச் சடடத்தில் சரக்கினை வனகப்படுத்திக் 

காடடுக.
4. நி்பந்தனை மறறும் நம்புறுதிகனை ரவறு்படுத்துக.
5.  வினலப்ப்றா வணிகரிடமிருநது கினடக்கும் சரக்கின 

மீ்தாை உரினமனய விைக்குக.
குறிபபு நூல்்கள் (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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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 ைறறும் 
உரினைைாற்றம் 

22.03   ைாறறுச்சீடடு, ்காவசானை, ்க்டனுறுதிச்சீடடு – 
ஒபபீடு்கள்

22.04  ்காவசானை கீறிவிடு்தல்
22.05  வைபைழுது்தல்

 எவவைவு சிறிர்த ஆயினும் நல்லவறன்றக் ரகடடறிய ரவண்டும், ரகடட 
அந்த அைவிறகு அனவ நின்றந்த ப்பருனமனயத் ்தரும்.

எனைத்்தானும் நல்லனவ ரகடக அனைத்்தானும்
ஆன்ற ப்பருனம ்தரும்.

-கு்றள் 416
ப்பாருள் :

்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.

ைாறறுமுன்ற ஆவணச்சட்டம் 1881
22

அத்தியாயம்

சரககு விற்பனைச் சட்டம் 1930 & 
ைாறறுமுன்ற ஆவணச் சட்டம் 1881

அைகு
8
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குறிபபிடப்படடுள்ைது. இச்சடடம் வாக்குறுதித் ்தாள், 
மாறறுச்சீடடு மறறும் காரசானல இனவகனை ்பறறி 
இயம்புகி்றது.
22.01  ைாறறுமுன்றயாவணம் – ப்பாருள்,  

சி்றபபு இயல்பு்கள், அனுைாைங்கள் 
Negotiable Instruments – Meaning, 
Characteristics, Assumptions

ரக.சி. வில்ஸ என்பவரின கருத்துப்படி “ஒருவர் 
நனைம்பிக்னகயில் மறறும் மறு்பயன கருதி ்தான 
யாரிடமிருநது ப்பற்றாரரா அவரின உரினமயில் ்பழுது 
இருந்தர்பாதிலும் எந்த முன்றயாவணத்தின மீ்தாை 
உரினமனய ப்பறுகி்றாரரா அந்த ஆவணரம 
மாறறுமுன்ற ஆவணம்” ஆகும்.
ைாறறுமுன்றயாவணத்தின் சி்றபபு இயல்பு்கள் 
Characteristics of a Negotiable Instrument
ைாறறித்்தரும் ்தன்னை Transferability

பகாணர்்பவரின ஆவணம் மாறறுமுன்றயாவணமாக 
இருபபின சா்தாரணமாக பகாடுப்ப்தன மூலமாகரவா 
அல்லது ஆனணக்கு ்தரரவண்டிய ஆவணமாக இருபபின, 
ரமபலழுதி ்தரும் மாத்திரத்தில் ப்பற்றவர் உரினம 
ப்பறுகி்றார்.
உரினையா்ளரின் உரினை ்பழு்தற்றது Title of the 
holder free from all defects

மாறறுமுன்றயாவணத்ன்த நனைம்பிக்னகயில் 
மறு்பயனுக்கு ப்பற்றவர் மாறறுமுன்ற ஆவணத்தின மீது 
மிகச்சி்றந்த உரினமனய ப்பறுகி்றார். அ்தாவது 
மாறறியவரின உரினமயில் குன்ற்பாடு இருபபினும் 
மாற்றபப்பறு்பவர் மிகச்சி்றந்த உரினமனய ப்பறுகி்றார். A 
என்பவர் ‘B’ என்பவருக்கு சரக்னக விறகி்றார். ‘B’ என்பவர் 
வாங்கிய சரக்கிறகு மாறறுச் சீடடு எழுதி ்தருகி்றார். பினபு 
முதிர்வு நாளில் வாங்கிய சரக்கு ்பழு்தாக இருந்தது என்ற 
காரணத்திைால் ‘B’ மாறறுச் சீடடிறகு ்பணம் ்தர மறுக்கி்றார். 
இ்தறகினடயில் ‘A’ மாறறுச் சீடனட ‘C’ க்கு மாறறி விடுகி்றார். 
இநநினலயில் மாறறுச் சீடடினை னவத்துள்ை ‘C’ ன 
உரினம தூய்னமயாைது. அவர் ப்பயர் முன்றப்படி 
உனடனமயர். எைரவ அவர் மாறறுச் சீடடிறகாக 
்பணத்ன்த, ‘B’யிடம் ரகடடு ப்ப்ற உரினம உள்ைவர். ‘A’ ன 
ரமாசடி அல்லது திருத்திக் கூறு்தல் ‘C’யினை ்பாதிக்காது. 
ைாற்றப  ப்பற்றவரின் வைக்காடும் உரினை 
Right of the transferee to sue

மாறறுமுன்றயாவணத்ன்த மாற்றபப்பற்றவர் 
மாறறுமுன்ற ஆவணத்தின ப்பயரில் வசூலிக்க ரவண்டிய 
கடனை வசூலிக்க ்தைது பசாந்த ப்பயரில் வைக்கு ப்தாடுக்க 
உரினம ப்பற்றவர்; மாறறுமுன்ற ஆவணம் மறுக்கப்படட 
்தகவனல கடைாைருக்கு வைங்காமரலரய வைக்கு 
ப்தாடுக்க உரினமப ப்பற்றவர்.

ைாறறுமுன்ற ஆவணம் ைறு்பயன் ்கருதி 
வனரயப்படடிருக்க வவண்டும்.
ைாறறுமுன்ற ஆவணத்தின் எடுவ்காள்்கள் (அ) 
அனுைாைங்கள் Presumptions to Negotiable Instrument

மாறறுமுன்ற ஆவணத்தின எடுரகாள்கள் அல்லது 
அனுமாைங்கள் பினவருமாறு:
i.  ஒவபவாரு மாறறுமுன்ற ஆவணமும் மறு்பயன கருதி 

வனரயப்படடது.
ii.  ஒவபவாரு மாறறுமுன்ற ஆவணத்தின அனுமாைமும் 

ஒபபுக்பகாள்வ்தாகக் கரு்தப்படுகி்றது.
iii. அதில் குறிக்கப்படடிருக்கும் நாளில் அது எழு்தப்படடது.
iv.  அது நியாயமாை காலத்திறகுள் முதிர்வுக்கு முன்பாக 

ஏறகப்படட்தாக கரு்தப்படுகி்றது.
v.  மாறறுமுன்றயாவணம் அ்தன முதிர்வு ர்ததிக்கு முனர்ப 

மாற்றப்படட்தாக பகாள்ைப்படுகி்றது.
vi.  மாறறுமுன்றயாவணம் காணாமல் ர்பாைாலும் 

முன்றப்படி முத்தினர இடப்படுவ்தாக கரு்தப்படுகி்றது.
vii.  மாறறுமுன்ற ஆவணத்ன்த னவத்துக் பகாண்டு 

இருப்பவர் முன்றப்படி உடனம ப்பற்றவராக (Holder in 
Due Course) கரு்தப்படுகி்றார்.

viii.  மாறறுமுன்றயாவணத்தில் காணப்படும் அந்த 
வரினசப்படி மாறறுமுன்ற ஆவணத்தில் 
ரமபலழு்தப்படடது எை பகாக்கியிடப்படரவண்டும்.

22.02  ைாறறுமுன்றத் ்தன்னை ைறறும் 
உரினைைாறறும் ்தன்னை 
Negotiability and Assignability

ைாறறுமுன்றத் ்தன்னை Negtiability
ஒருவர் நனைம்பிக்னகயில் மறறும் மறு்பயன கருதி 

்தான யாரிடமிருநது ப்பற்றாரரா அவரின உரினமயில் 
்பழுது இருந்தர்பாதிலும் எந்த முன்றயாவணத்தின மீ்தாை 
உரினமனய ப்பறுகி்றாரரா அந்த ஆவணரம மாறறுமுன்ற 
ஆவணம் ஆகும்.
உரினைைாறறும் ்தன்னை Assignability

உரினமமாற்றம் என்ற பசால் மாறறுமுன்ற 
ஆவணங்கைாை காரசானல, மாறறுசீடடு, வாக்குறுதித்்தாள் 
ர்பான்ற ்பத்திரங்கள் அல்லா்த அனசயும் மறறும் அனசயா 
பசாத்தின உரினமனய மறறும் உனடனமனய 
உரினமயாைர் வாங்குைர்க்கு மறு்பயன 
ப்பறறுக்பகாண்ரடா அல்லது ்தாைமாகரவா பி்றருக்கு 
மாறறித்்தரும் பசயனலக் குறிக்கும்.
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ைாறறுமுன்றத் ்தன்னைககும் உரினை ைாறறும் ்தன்னைககும் இன்டவய உள்்ள வவறு்பாடு்கள்  
Difference between Negotiability and Assignability

வ.
எ வவறு்பாடு்கள் ைாறறுமுன்றத் ்தன்னை உரினைைாற்றம்

1. சடட முன்ற 
உரினமமாறறும்

ஆனண மாறறுமுன்ற ஆவணத்ன்தப 
ப்பாறுத்்தவனர உரினமனய 
ரமபலழுதித் ்தருவ்தன மூலமாகரவா 
அல்லது பகாணர்்பவர் மாறறுச் சீடனட 
ப்பாறுத்்தவனர அ்தனை ரவறு ஒரு 
வனகயில் ஒப்பனடப்ப்தன மூலமாகரவா 
உரினம மாற்றம் பசய்யமுடியும். 

உரினம மாறறும் சடடத்தின கீழ் 
வனரயறுக்கப்படட சடங்கு முன்றப்படி 
உரினம மாற்ற ரவண்டும். அ்தாவது 
்பதிவுபசய்்தல், முத்தினர ஒடடு்தல், சாடசி 
னகபயாப்பம் இடல், எழுத்து வடிவம் இருத்்தல், 
ர்பான்ற சடட சடங்குகள் நின்றரவறறி 
உரினமமாற்றம் பசய்யரவண்டும்.

2. அறிவிபபு

மாறறுமுன்ற ஆவணத்ன்தக் பகாண்ட 
ந்பர் கடைாளியிடமிருநது ்பணத்ன்த 
பசலுத்தி ரகடக ர்தனவயில்னல.

உரினம மாற்றத்தில் உரினமமாற்றம் 
ப்பற்றவர் கடைாளியிடமிருநது 
்தனனிடம் கடன ப்தானகனய பசலுத்்த 
அறிவிக்கரவண்டும். உ்தாரணமாக ஏடடுக் 
கடனை ஒரு ந்பர் வங்கிக்கு உரினம 
மாற்றம் பசய்து ்தரும்ர்பாது ்தனனிடம்  ஏடடுக் 
கடைாளினய முதிர்வு நாளில் ்பணத்ன்த 
வங்கியில் கடட அறிவுறுத்்த ரவண்டும்.

3. உரினமயின 
்தனனம

உரினமமாற்றத்ன்த மறு்பயன பகாடுத்து 
நன நம்பிக்னகயுடன ஆவணம் ஒனன்ற 
ப்பறு்பவரின உரினம, அ்தனை ்தனனிடம் 
மாறறி பகாடுத்்த ந்பரின உரினமனய 
விட சி்றந்த உரினமயாக கரு்தப்படுகி்றது. 
மாறறியவர் உரினமயில் குன்ற்பாடு 
இருபபினும் முன்றப்படிவு உனடய 
ந்பரின உரினம மிகச் சி்றந்த ்பழு்தற்ற 
உரினமயாகக் கரு்தப்படுகி்றது.

உரினம மாற்றத்ன்த ப்பாறுத்்தவனர 
மாறறு்பவருக்கு எவவைவு உரினம உள்ைர்தா 
அர்த அைவு உரினம மாற்றபப்பறு்பவருக்கும் 
மாறும்.  அ்தாவது மாறறு்பவரின உரினமயில் 
குன்றப்பாடு இருபபின மாற்றபப்பறு்பவரரின 
அர்த அைவு குன்ற்பாடுகனையும் அல்லது 
்பழுதுள்ை உரினமனயயும் ப்பறுகி்றார்.

4. மறு்பயன மாறறுமுன்றத் ்தனனமயில் மறு்பயன 
இருப்ப்தாகக் பகாள்ைப்படுகி்றது.

உரினமமாற்றம் ப்பற்றவர் மறு்பயனை 
பமய்பபிக்க ரவண்டும்.

22.03  ைாறறுச்சீடடு, ்காவசானை, 
வாககுறுதித் ்தாள் – ஒரு ஒபபீடு 
Bills of Exchange, Cheque, 
Promissory Note – Comparison

ைாறறுச்சீடடு வனரவிைக்கணம் Bills of Exchange – 
Definition

மாறறுமுன்ற ஆவணச்சடடம் 1881ல், பிரிவு 5ன கீழ் 
ஆவணத்ன்த பகாணர்்பவருக்ரகா அல்லது அதில் 
குறிபபிடடுள்ை ஒருவருக்ரகா அல்லது அவரது 

ஆனணக்ரகா ஒரு குறிபபிடட ப்தானகனய பசலுத்துமாறு 
குறிபபிடட ஒருவனர ஆனணயிடும் எழுத்்தாலாகிய, 
விடுப்பவரால் னகபயாப்பம் இடப்படட நி்பந்தனையற்ற 
ஆனண ஆவணரம மாறறுச்சீடடு எை 
வனரயறுக்கப்படுகி்றது.
ைாறறுச்சீடடின் சி்றபபியல்பு்கள் Characteristics of a 
Bill of Exchange
i. மாறறுச்சீடடு எழுத்து வடிவில் இருக்கரவண்டும்.
ii.  மாறறுச்சீடடில் “பகாடுக்க” என்ற கடடனை 

இருக்கரவண்டும்.
iii. கடடனை நி்பந்தனையற்ற்தாக இருக்கரவண்டும்.
iv.  மாறறுச்சீடனட விடுநர் அல்லது எழுது்பவர் னகபயாப்பம் 

இடரவண்டும்.
v.  காலச்சீடடாயின (time bill) அ்தனை விடப ப்பறு்பவர் ஏறபு 

பசய்யரவண்டும். 
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அ்தாவது வங்கியில் ்பணம் ப்பறு்பவர் இனபைனை 
நி்பந்தனை நின்றரவறறிைால் மடடுரம வங்கி அந்த 
காரசானலயில் ்பணம் பகாடுக்கரவண்டும் எை 
நி்பந்தனையுடன கூடிய கடடனை இடக்கூடாது அல்லது 
இட முடியாது 
iii)  குறிபபிட்ட வஙகியர் மீது வனரயப்படு்தல் Drawn on a 

Specified Banker Only
காரசானலனய ஒரு குறிபபிடட வங்கியர் மீது மடடுரம 

எழு்தமுடியும். அதுவும் ஒரு வங்கியின எந்தக் கினையில் 
வாடிக்னகயர் ்பணம் னவத்துள்ைாரரா சம்மந்தப்படட 
கினையில் ்பணம் பகாடுக்குமாறு எழு்தரவண்டும். 
மினைணு மறறும் ஒருங்கினணந்த வங்கி முன்ற 
நனடமுன்றயில் இருக்கும் இநநாளிலும் எந்த கினையில் 
ரவண்டுபமன்றாலும் ்பணம் ப்ப்றமுடியும். ஆைால் 
ஆனணயிடுவது ஒரு குறிபபிடட வங்கியின 
கினைனய்தான என்பன்த நினைவில் பகாள்ை 
ரவண்டும். 
iv) நிச்சயைாை ஒரு ப்தான்க A Certain Sum of Money Only

வங்கியனர ஒரு குறிபபிடட ப்தானகனய பகாடுக்கும் 
்படி ஆனண இடரவண்டும்.  குறிபபிடட அைவு பினணயம் 
பவளியிட ஆனண பி்றபபிக்க முடியாது.
v)  ்பணம் ப்பறு்பவனரத்  திட்டவட்டைா்க குறிபபி்ட வவண்டும் 

Payee to be Certain
காரசானலனய ஒரு குறிபபிடட ந்பருக்கு அல்லது 

அவரது ஆனண ப்பற்றவருக்கு ்தரும்்படி எழு்தரவண்டும் 
அல்லது பகாணர்்பவர் காரசானல எனின 
பகாணர்்பவருக்கு ்பணம் ்தருமாறு ஆனணயிடலாம். 
குறிபபிடட ந்பர் என்ற பசால்லில் கைகங்கள், உள்ைாடசி 
அனமபபுகள், சங்கங்கள், நிறுமங்கள், நிறுமத்தின 
பிரதிநிதிகள் ர்பான்றவர்களுக்கு ்தருமாறும்   
ஆனணயிடலாம்.
vi)  வ்கட்டவு்டன் ்தருைாறு எழு்தப்படுவது Payee Always on 

Demand
காரசானலனய ரகடடவுடன ்தருமாறு எழு்தப்பட 

ரவண்டும்.  எபர்பாது ்தர ரவண்டும் என்ற நாள் 
குறிபபிடப்படடிருபபின ரகடடவுடன பகாடுக்க என்ற 
கடடனை ர்தனவயற்றது.
vii) எழுது்பவர் ன்கபயாப்பம் Signed by the Drawer

எழுது்பவர் னகபயாப்பம் இடரவண்டும். வனர்பவரின 
னகபயாப்பம் அவர் ஒவபவாருமுன்ற காரசானல 
விடப்படும் ர்பாதும், வங்கியருக்கு ஐயம் ஏற்படின அவர் 
கணக்கு ஆரம்பித்்தப்பாழுது பகாடுத்திருக்கும் மாதிரி 
னகபயாப்பத்துடன ஒபபிடடு ்பார்க்கப்படும்.

vi.  மாறறுச்சீடடில் விடப்படும் கடடனை, ்பணம் பகாடுக்குமாறு 
்பணிக்கின்ற கடடனையாக இருக்கரவண்டும். அ்தாவது 
்பணம் ்தவிர ரவறு ஏ்தாவது  ப்பாருனையும் 
பகாடுக்கரவண்டும்  என்ற கடடனை அதில் 
இருக்கக்கூடாது.

vii.  ப்தானக இவவைவு ்தருக என்பன்த திடடவடடமாக 
ப்தரிவிக்கரவண்டும்.

viii.  ்பணம் யாருக்குச் பசலுத்்தப்பட ரவண்டும் என்பன்தத் 
ப்தளிவாக குறிபபிடரவண்டும்.

ix.  குறிபபிடப்படடுள்ை ப்தானகக்கு வருவாய் ்தனல 
ஒடடப்படடிருக்க ரவண்டும். 

x.  மாறறுசீடடுகள் மதிபன்ப ரகடடவுடன பகாடுக்குமாறு 
எழு்தமுடியும்.  இ்தனை குறிபபிடட காலத்திறகுபின 
்பணம் பசலுத்துமாறும் வைக்கமாக எழு்தப்ப்படுகி்றது.  
ஆைால் ரகடடவுடன இன்த பகாணர்்பவருக்கு இ்தன 
மதிபன்ப பசலுத்தும்்படி எழு்த முடியாது.

்காவசானை  - வனரவிைக்கணம் Cheque – Definition
மாறறுமுன்ற ஆவணச் சடடம் 1881ன பிரிவு 6ன்படி 

பவளிப்பனடயாக ரகடடாலனறி ரவறு எபர்பாதும் ்பணம் 
்தரக்கூடாது எை வாடிக்னகயைரால் வங்கியின மீது 
எழு்தப்படும் மாறறுச்சீடரட காரசானல எைப்படும்.

MICR Code

IFSC Code

Cheque Number

்காவசானையின் இயல்பு்கள் Features of a Cheque
i)  ்காவசானை எழுத்து வடிவில் இருக்கவவண்டும் 

Instrument in Writings
காரசானல எழுத்து வடிவில் வனரயப்படடு 

இருக்கரவண்டும். ஆைால் சடடரமா அது ப்பனசிலால் 
கூட எழு்த ்தனட விதிக்கவில்னல. என்றாலும் ரமாசடி 
பசய்யும் வாய்பன்பக் கருதி வங்கியாைர்கள் ்தாங்கரை 
காரசானலனய அச்சிடடு ்தருகி்றார்கள். அச்சிடப்படட 
காரசானலனயத் திருத்துவது கடிைம். திருத்திைாலும் 
திருத்து்பவனர எளினமயாக கண்டுபபிடிக்க முடியும்.
ii) நி்பந்தனையற்ற ஆனண (Unconditional Orders)

காரசானலயில் வாடிக்னகயாைர் ்பணம் “பகாடுக்க” 
எை கடடனை பி்றபபிக்க ரவண்டும். ்தயவு பசய்து என்ற 
வார்த்ன்த இருந்தாலும் காரசானல பசல்லும்.  ஆைால் 
கடடனை நி்பந்தனைகள் அற்ற்தாக இருக்கரவண்டும். 
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ைாறறுச் சீடடு ைறறும் ்காவசானை வவறு்பாடு்கள் 
Difference between a Bill of Exchange and a Cheque

வ. 
எண்

வவறு்பாடு ைாறறுச் சீடடு ்காசோைன

1. வனரயப்படுவது மாறறுச் சீடடு வங்கி உட்பட ஒரு 
குறிபபிடட ந்பர் மீது வனரயப்படுவது

ஒரு குறிபபிடட வங்கியர் மீது வனரயப்படுவது.

2. பசலுத்்தப்படுவது ரகடடவுடரைா அல்லது குறிபபிடட 
காலமுதிர்வின ர்பார்தா ்தருமாறு 
எழு்தப்படுவது.

எபர்பாதும் ரகடடவுடரை ்பணம் பகாடுக்குமாறு 
எழு்தப்படுவது.

3. பசல்்தனனம ரகடடவுடன பகாணர்்பவருக்கு ்பணம் 
பகாடு எை எழு்தப்படும். மாறறுச்சீடடு, 
ரிசர்வ வங்கி சடடம் பிரிவு 31ன ்படி 
சடடவிரரா்தமாைது

ஆைால் பகாண்டுவரு்பவருக்கு ரகடடவுடன 
பகாடு எை எழு்தப்படும் காரசானல பசல்லும் 
்தனனம உனடயது.

4. ஏறபு கால மாறறுச்சீடனடப ப்பாறுத்்தவனரயில் 
அன்த எழு்தபப்பற்றவர் ஏறகரவண்டும்.

காரசானலனய ஏறபு பசய்திட ர்தனவயில்னல.

5. சலுனக நாள் மாறறுச்சீடடின முதிர்வு காலம் முடிந்த 
நாளிறகு பின ்பணம் ்தர மூனறு சலுனக 
நாடகள் வைங்கப்படுகி்றது.

காரசானலக்கு ்பணம் ்தர வங்கிக்கு சலுனக 
நாடகள் ்தரப்படுவதில்னல.

6. மறுபபு அறிவிபபு மாறறுச் சீடடு மறுக்கப்படும்ர்பாது 
வனரந்தவர் முன்தரபபிைர்களுக்கு 
மறுபபு அறிவிபபு ்தரரவண்டும்.

காரசானலக்கு ்பணம் மறுக்கப்படால் வனரந்தவர் 
முன்தரபபிைருக்கு மறுபபு அறிவிபபு ்தர 
ரவண்டியதில்னல.

7. ்படிகள் அநநிய மாறறுச் சீடடு மூனறு ்படிகள் 
்தயாரிக்கப்படுகி்றது.

காரசானலக்கு ்பணம் ப்ப்ற ்படிகள் எடுக்க 
ரவண்டிய அவசியமில்னல.

8. வடடம் மாறறுச்சீடனட வடடம் பசய்து அ்தன 
முதிர்வு நாளுக்கு முன ்பணம் ப்ப்ற 
முடியும்

காரசானலனய வடடம் பசய்து வங்கி ்பணம் 
்தருவதில்னல. ரகடட ்பணத்ன்த சம்மந்தப்படட 
னவபபு கணக்கின இருபபிறகு உட்படடு 
வங்கி ்பணம் ்தருகி்றது. ஆைால் வசூலுக்கு 
பசலுத்்தப்படும் காரசானலகனை வடடம் பசய்து 
்பணம் ப்ப்றமுடியும்.

9. வருவாய்்தனல மாறறுச்சீடடில் வருவாய்்தனல அ்தன 
மதிபபிறக்கு ஏற்ப ஒடட ரவண்டும்.

காரசானலயில் வருவாய்்தனல 
ஒடடரவண்டியதில்னல.

10. பசலாவணி மாறறுச்சீடனட எநநாடடு 
பசலாவணியிலும் எழு்தலாம்.

காரசானலனய உள்நாடடு பசலாவணியில் 
மடடுரம எழு்தமுடியும்

11. கீ்றல் மாறறுச்சீடடினை கீ்றலிட முடியாது காரசானலனய கீ்றலிட முடியும்.
12. ்பணம் மறுபபு மாறறுச்சீடடு அவமதிக்கப்படும் ர்பாது 

அ்தனை குறித்்தல் (notice) அ்தாவது 
குறித்்தல் அதிகாரியிடம் (notary notice) 
்பதிவு பசய்யரவண்டும்.

மறுக்கப்படட காரசானலனய ்பதிவு பசய்யத் 
ர்தனவயில்னல.

13. ப்பாறுபபிலிருநது 
விடுவிபபு

மாறறுச்சீடடினை னவத்திருப்பவர் 
முன்றயாக மாறறுச்சீடடினை 
வனர்பவரிடம் முனனினலப 
்படுத்்தா்தர்பாது வனர்பவர் ்தன 
ப்பாறுபபிலிருநது விடு்படுகி்றார். 
அ்தாவது ்பணம் ்தரும் ப்பாறுபபிலிருநது 
விடு்படுகி்றார்.

கால்தாம்தமாக காரசானலனய முன்றப்படி 
உனடயவர் வங்கியில் சமர்பபித்்தாலும் காரசானல 
வனரந்தவர் ்தனனுனடய ப்பாறுபபிலிருந்த 
ர்பாதிலும் விடுவிக்கப்படுவதில்னல. மா்றாக 
எழு்தப்படட வங்கியரின ்தவறு்தலால் உரிய 
நாளில் ்பணம் பகாடுக்காமல் ர்பாைால் மடடுரம 
வனர்பவர் ப்பாறுபபிலிருநது விடுவிக்கப்படுவார்.
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்க்டனுறுதிச் சீடடு Promissory Note
மாறறுமுன்ற ஆவணச்சடடம் 1884 பிரிவு 4 ன கீழ் ்படி 

பகாணர்்பவருக்ரகா அல்லது ஒரு குறிபபிடட ந்பரின 
ஆனணப்படிரயா ஒரு குறிபபிடட ப்தானகனய 
நி்பந்தனையினறி பகாடுக்குமாறு எழு்தப்படட 
உறுதிபமாழினய ்தாங்கிய மறறும் வனர்பவரின 
னகபயாப்பம் இடப்படடு எழு்தப்படட ஆவணத்ன்த 
கடனுறுதிச் சீடடு எை வனரயறுக்கின்றைர்.

0002/16/12/2018 18/05/2018

August 15, 2018

Micheal Lawrence President

8

Allimuthu and Co.

Allimuthu and Co.

Rupees Fifteen Lakh Only__________________________________
Rs.15,00,000/=90

Note No:_______

For value received, I or We, the signers, promise to pay to the order of Charter State Bank
of Chennai, Tamil Nadu, _____ days from date, the principal sum of _____________________
_________________________________________________________________with interest from date
at the rate of _______% per year, due on __________________.

______________________________________
______________________________________

NAME:______________________________________________________________________
DATE:_______________

PROMISSORY NOTE

1. எ� 4. ���� கால� 2. கட�� ���� ேத

3. ெச��த�ப�ட வ��

7. ��� நா�
6. வ��

8. வா��� தா�5. அச�

்க்டனுறுதிச் சீடடின் சி்றபபியல்பு்கள் Characteristics 
of a Promissory Note
1. இது எழு்தப்படடிருக்க ரவண்டும்.
2.  ்பணம் பசலுத்்த நி்பந்தனை அற்ற உறுதி பமாழினய 

உள்ைடக்கி இருக்கரவண்டும். 

3. உறுதிபமாழி நி்பந்தனையற்ற்தாக இருக்க ரவண்டும்.
4. வனர்பவர் னகபயாப்பம் இடடிருக்கரவண்டும்.
5.  வனர்பவனரப ்பறறிய விவரங்கள் ப்தளிவாக 

இருக்கரவண்டும்.
6.  பசலுத்்தப்பட ரவண்டிய ப்தானக 

குறிபபிடடிருக்கரவண்டும்.  ்பணம் ப்பறு்பவர் ்பறறிய 
குறிபபு இருக்கரவண்டும்.

7. வருவாய்்தனல ஒடடப்படடு இருக்கரவண்டும்.
8. இதில் இரண்டு ்தரபபிைர் மடடுரம இருப்பார்கள். 
9. (வனர்பவர்-கடைாளி;       ்பணம் கடைாைர்)
10.  கடனுறுதிச் சீடனட பகாணர்்பவருக்கு எபர்பாது 

ரகடடாலும் ்தருவ்தாக எழு்தக்கூடாது.
11.  வாக்குறுதி ்தருவது ்பணமாக இருக்கரவண்டும். ரவறு 

எந்த ப்பாருனையும்  ்தருவ்தாக எழு்தக்கூடாது.
12.  இநதிய நாடடில் பசலாவணியில் ்தருவ்தாக 

எழு்தரவண்டும்.
13. வங்கி ரநாடடு கடனுறுதிச் சீடடாகாது.

்காவசானை ைறறும் ்க்டனுறுதிச் சீடடு வவறு்பாடு்கள் Distinction between a Cheque and Promissory note
வ 

எண்
ரவறு்பாடுகளின

இயல்புகள் காரசானல கடனுறுதிச் சீடடு

1. ஆனண வாடிக்னகயர் குறிபபிடட  வங்கியின மீது 
விடுக்கும் ஆனண காரசானல.

கடனுறுதிச் சீடடின கடைாளி ்தான குறிபபிடட 
காலத்தில் ்பணம் ்தருவ்தாக உறுதிபமாழி 
ஏறகி்றார்.

2. ்தரபபிைர் காரசானலயில் மூனறு 
்தரபபிைர்கள் உள்ைைர். வனர்பவர், 
வனரயபப்பற்றவர், ்பணம் ப்பறு்பவர்.

வாக்குறுதி ்தாளில்  இரு ்தரபபிைர் மடடுரம 
இருக்கின்றைர். வனர்பவர் மறறும் ்பணம் 
ப்பறு்பவர்.

3. வனர்பவர் கடைாைர் (வாடிக்னகயாைர்) கடைாளி 
வங்கியின மீது எழுதும் மாறறுச்சீடடு.

கடைாளி கடனுறுதிச் சீடனட  வனரகி்றார்.

4. ஆவணத்தில் 
உள்ைவர்களின 

அனடயாைம்

எழுது்பவரும், எழு்தபப்பற்றவரும்  ஒரர 
ந்பராக இருக்கலாம்.

எழுது்பவரும், எழு்தபப்பற்றவரும்  ஒரர 
ந்பராக இருக்கமுடியாது.

5. பசலுத்துனக காரசானல எபர்பாதும் வாடிக்னகயாைர் 
(கடைாைர்) ரகடகும்ர்பாது கடைாளி 
வங்கி திருபபித்்தரத்்தக்கது.

கடைாைர் ரகடகும் ர்பார்தா அல்லது ஒரு 
குறிபபிடட கால முதிர்வினர்பார்தா திருபபி 
பசலுத்்தத்்தக்கது.

6. கீ்றல் காரசானலனய கீ்றலிடலாம். கடனுறுதிச் சீடனட கீ்றலிட முடியாது.
7. வருவாய் ்தனல வருவாய் ்தனல ஒடட ரவண்டியதில்னல. வருவாய் ்தனல ஒடடு்தல் கடடாயம்.
8. வடடஞபசய்்தல் காரசானலனய வடடஞ பசய்ய முடியாது. கடனுறுதிச் சீடனட வடடஞ பசய்யலாம்.
9. சலுனககாலம் காரசானலக்கு ்பணம் ்தர வங்கிக்கு 

சலுனக காலம் கினடயாது.
கடனுறுதிச் சீடடின முதிர்வு நாளுக்கு பின 
மூனறு நாடகளில் கடைாளி ்பணத்ன்த 
பசலுத்்த சலுனக காலம் உண்டு.

10. பகாணர்்பவர் காரசானல பகாணர்்பவருக்கு அல்லது 
அவரின ஆனண ப்பற்றவருக்கு 
பகாடுக்கும்்படி எழு்தலாம்.

கடனுறுதிச் சீடனட பகாணர்்பவர் 
ரகடகும்ர்பாது ்தருமாறு எழு்த முடியாது.
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ைாறறுச்சீடடு ைறறும் ்க்டனுறுதிச் சீடடு உள்்ள வவறு்பாடு்கள் Difference between Bill of exchange and Promissory Note

வ
எண்

வவறு்பாடு்களின்
இயல்பு்கள் ைாறறுச்சீடடு ்க்டனுறுதிச் சீடடு

1. உறுதிபமாழி 
்தனனம

மாறறுச் சீடடு ஒரு நி்பந்தனையற்ற 
முன்றயாவணம்.

கடனுறுதிச் சீடடு ஒரு நி்பந்தனை அற்ற 
்பணம் ்தருவ்தறகாை கடன உறுதிபமாழிப 
்பத்திரம்.

2. ்தரபபிைர் மாறறுச் சீடடில் மூனறு ந்பர்கள் 
இருப்பார்கள். வனர்பவர், 
வனரயபப்பற்றவர், ்பணம் ப்பறு்பவர்.

கடனுறுதிச் சீடடில் இரண்டு ்தரபபிைர் 
மடடுரம இருப்பர். வனர்பவர் மறறும் 
்பணம் ப்பறு்பவர்.

3. வனர்பவர் கடைாைர் மாறறுச் சீடனட வனரகி்றார் கடைாளி கடனுறுதிச் சீடனட வனரகி்றார்.

4. ்தரபபிைர் 
அனடயாைம்

எழுது்பவரும், ்பணம் ப்பறு்பவரும் ஒரர 
ந்பராக இருக்கலாம்.

கடனுறுதிச் சீடனட வனர்பவரர ்பணம் 
ப்பறு்பவராக இருக்க முடியாது.

5. ப்பாறுப்பாக்கப்படும் 
வரினச

மாறறுச் சீடனட எழுதியவரின ப்பாறுபபு 
இரண்டாம் ்படசமாைது. அ்தாவது 
மாறறுச் சீடனட ஏற்றவர் ்பணம் ்தராமல் 
மறுக்கும்ர்பாது மடடுரம வனர்பவரின 
ப்பாறுபபு எழும்.

கடனுறுதிச் சீடனட எழுதியவரின ப்பாறுபபு 
மு்தனனமயாைது.

6. பகாணர்்பவர் 
்பத்திரம்

மாறறுச் சீடனட பகாணர்்பவருக்கு 
பகாடுக்கும்்படி வனரயலாம்.

கடனுறுதிச் சீடனட பகாணர்்பவருக்கு 
்தருவ்தாக வனரயச் சடடம் ்தனட பசய்கி்றது.

7. ஏறபு மாறறுச்சீடனட எழு்தபப்பற்றவரால் 
ஏறகப்பட ரவண்டும்.

கடனுறுதிச் சீடனட கடைாளிரய 
எழுதுவ்தால் அ்தனை ஏறக அவசியமில்னல

8. ்படிகள் அயல்நாடடு மாறறுச் சீடடுகள் மூனறு 
்படிகளில் வனரயப்படுகி்றது.

கடனுறுதிச் சீடடு ஒரு ்படியில்  மடடுரம 
எழு்தப்படுகி்றது.

9. நி்பந்தனைக்கு 
உட்படு்தல்

மாறறுச் சீடடினை நி்பந்தனைக்கு 
உட்படுத்தி எழு்தலாம்.

கடனுறுதிச் சீடனட அப்படி எழு்தமுடியாது.

10. அவமதிபபு அறிவிபபு மாறறுச் சீடடுக்கு ்பணம் பசலுத்்த 
கடைாளி ்தவறும்ர்பாது முன்றப்படி 
உனடயவர் ரமபலழுதியவர்களுக்கு 
அல்லது வனரந்தவருக்கு, மாறறுச் 
சீடடு அவமதிக்கப்படட பசய்தினய 
அறிவிக்கரவண்டும்.

கடனுறுதிச் சீடடு மறுக்கப்படடால் 
அவமதிபபு அறிவிபபு ர்தனவயில்னல.

22.04  ்காவசானை கீ்றலிடு்தல் Crossing 
of Cheques
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ஒரு காரசானலயின இடதுபு்ற உச்சியில் இரண்டு 
சாய்ந்த இனணரகாடுகளிடடு அவறறின நடுரவ அண்டு 
கம்ப்பனி அல்லது மாறறுமுன்றத்்தனனம என்ற 
பசாறகனை எழுதுவது அல்லது எதுவும் எழு்தாமல் 
சாய்ரகாடுகள் மடடும் வனரவது கீ்றலிடல் எனறு ப்பயர்.
கீ்றலிடு்தல் Crossing

ஒரு காரசானலயின முனபு்றம் இரண்டு சாய்ந்த 
இனணரகாடுகளிடடு அவறறின நடுவில் அண்டு 
கம்ப்பனி (and company or & Co)  அல்லது மாறறுமுன்ற 
்தனனம இல்னல (not negotiable) எனறு பசாறகனை 
எழுதுவது அல்லது ஒனறும் எழு்தாமல்  பவறும் சாய்ந்த 
இனணரகாடுகள் இரண்டு இடுவது கீ்றலிடல் 
எைப்படுகி்றது. 
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கீறிலி்டலின் வன்க்கள் Types of Crossing
 ப்பாதுக் கீறிவிடல்  
 சி்றபபு கீறிவிடல்

ப்பாதுக கீ்றலி்டல் General crossing
1881ம் ஆண்டு இநதிய மாறறுமுன்ற ஆவணச்சடடம் 

பிரிவு 123 பினவருமாறு ப்பாதுக்கீ்றலிடனல வனரயன்ற 
பசய்கி்றது. “இரு இனணயாை சாய்ரகாடுகனை மடடுரமா  
அல்லது இரண்டு இனணயாை சாய் ரகாடுகளினினடரய 
அண்டு கம்ப்பனி எனனும் பசாறகனைரயா அல்லது 
அவறறின சுருக்கத்ன்தரயா பகாண்டுள்ை 
மாறறுத்்தனனம அற்றது (Not Negoitable) என்ற 
பசால்லுடரைா அனறித் ்தனித்ர்தா காரசானலயில் 
ரசர்த்்தால் அச்ரசர்க்னக கீ்றல் எனறு பகாள்ைப்படும்.  
அக்காரசானல ப்பாதுக் கீ்றலிடப்படட்தாகக் பகாள்ைப்படும்.
ப்பாதுக கீ்றலி்டலின் சி்றபபியல்பு்கள் Significance of 
General Crossing

ப்பாதுக்கீ்றலிடலில் இரண்டு சாய்ந்த 
இனணக்ரகாடுகள் அவசியம் இருக்கரவண்டும்.  ‘X’ 
ர்பான்ற குறிகள் கீ்றலாகாது.  இனணக்ரகாடுகள் 
காரசானலயின முகபபில் இடப்படடிருக்கரவண்டும். 
இனணக்ரகாடுகள் இனடரய அண்டு கம்ப்பனி அல்லது 
அ்தன சுருக்கம் அல்லது மாறறுத்்தனனம அற்றது அல்லது 
ப்பறு்பவர் கணக்கு ர்பான்ற பசாறகள் இருக்கலாம். 
ஆைால் ரகாடுகள் இருக்கரவண்டிய அவசியம் இல்னல. 
காரசானலயின ப்தானகனயப ப்பறும் வங்கியின ப்பயர் 
ப்தரியா்த நினலயில் இச்பசாறகள் ரசர்க்கப்படுகின்றை. 
ப்பாதுக் கீ்றலிடப்படட காரசானலக்காை ்பணத்ன்த ஒரு 
வங்கியின வாயிலாகரவ ப்ப்றமுடியும்.  பசலுத்தும் 
வங்கியர் மறப்றாரு வங்கியர் மூலமாகத்்தான 
ப்பாதுக்கீ்றலிடட காரசானலக்காை ்பணத்ன்த 
வைங்குவார். ப்பாதுக் கீ்றலிடப்படட காரசானலக்காை 
்பணத்ன்தப ப்பறுரவார் (payee) ரநரடியாகப ப்ப்ற 
முடியாது.  இ்தைால் ரமாசடி ்தவிர்க்கப்படுகின்றது.
சி்றபபுக கீ்றலி்டல் Special Crossing

வனரவிலக்கணம் : ஒரு வங்கியின ப்பயனர 
பசலாவணித் ்தனனமயற்றது எனறு பசால்லுடரைா 
அல்லது ்தனித்ர்தா ஒரு காரசானலயின குறுக்ரக 
ரசர்த்்தால் அது சி்றபபுக்கீ்றல் எைப்படும்.  அக்காரசானல 
அந்த வங்கியரின ப்பயரில் சி்றபபுக் கீ்றலிடப்படட்தாகக் 
பகாள்ைப்படும் எனறு 1881ம் ஆண்டு மாறறுமுன்ற 
ஆவணச்சடடம் பிரிவு 124 வனரவிலக்கணம் வகுக்கி்றது.
சி்றபபுககீ்றலின் இயல்பு்கள் Significance of Special 
Crossing

காரசானலயின முகபபில் எந்த வங்கியருக்குப ்பணம் 
பசலுத்்த ரவண்டும் எனறு அவசியமாகக் குறிபபிட 
ரவண்டும். சி்றபபுக் கீ்றலிறகு இனணக்ரகாடுகள் இருக்க 
ரவண்டிய அவசியம் இல்னல. சி்றபபுக் கீ்றலிடலில் எந்த 
வங்கியரின ப்பயர் காணப்படுகி்றர்தா, அவருக்கு மடடுரம 
அக்காரசானலயில் எழு்தப்படட ப்தானக பசலுத்்தப்படும்.

‘ப்பறு்தறகுரியரின் ்கணககு’ (Account payee) என்ற 
பசாறகளுடன கீ்றலிடப்படும் காரசானலனய வசூலிக்கும் 
வங்கியர், ப்பறுவ்தறகுரியவர் எனறு காரசானலயில் 
குறிபபிடடவருக்ரக வசூலிக்க ரவண்டும்.
சி்றபபுக கீ்றலி்டலின் முககியத்துவம் 

இக்கீ்றலிடல் காரசானலயின ்பாதுகாபன்ப 
உயர்த்துகி்றது. எந்த வங்கியில் ஒருவர் கணக்கு 
னவத்துள்ைாரரா அந்த வங்கியின ப்பயர் கீ்றலிடலில் 
குறிக்கப்படுகி்றது. ஆகரவ ரமாசடியாகப ்பணம் ப்பறுவது 
மிகக்கடிைம்.
ைாறறுத்்தன்னை அற்ற கீ்றலி்டல் அல்ைது 
பசைாவணித் ்தன்னை அற்ற கீ்றலி்டல் Not Negotiable 
Crossing

 சி்றபபுக் கீ்றலின ஒரு வனகரய மாறறுத்்தனனம 
அற்ற கீ்றலாகும். இக்கீ்றலிடலின மூலம் ஒருவரிடமிருநது 
இனபைாருவருக்கு உரினம மாற்றம் (Transferability)  
பசய்யப்படுவது ்தனட்படுவது இல்னல.  ஆைால் 
இக்காரசானலனய னவத்திருப்பவர் ்தான எவரிடமிருநது 
ப்பற்றாரரா அவருக்கு எந்த அைவு உரினம உள்ைர்தா 
அந்தைவு உரினமத்்தான ப்ப்றமுடியும். எைரவ உரினம 
மாற்றம் பசய்்தவர் குன்ற்பாடுள்ை உரினம 
பகாண்டிருந்தாராைால், உரினம மாற்றம் 
பசய்யப்படடவருக்கும் குன்ற்பாடுள்ை உரினம ்தான 
உண்டு.  இ்தைால் அறிய ரவண்டுவது மாறறுத் ்தனனம 
அற்ற கீ்றலுடன புைங்கும் காரசானல ப்பறுரவார், 
அ்தனை மாறறிக் பகாடுப்பவர் சரியாை உரினம 
ப்பற்றவரா எனறு ஆராய ரவண்டும் என்பர்தயாகும்.  
இ்தைால் காரசானல அ்தன சி்றபபியல்்பாை பசலாவணித் 
்தனனமனய இைநதுவிடுகி்றது.
ப்பறு்பவர் ்கணககுக கீ்றல் Account Payee Crossing

“ப்பறுவ்தறகுரியவர்” எனனும் பசாறகனை ஒரு 
ப்பாதுக் கீ்றலிடலிரலா அல்லது சி்றபபுக் கீ்றலிடலிரலா 
ரசர்க்கலாம்.  இச்பசாறகனை ஒரு ப்பாதுக்கீ்றலிடலில் 
ரசர்த்ர்தாரமயாைால் அக்காரசானலயின ப்தானக ஒரு 
வங்கிக்கு மடடும் பசலுத்்தப்படும். ஒரு சி்றபபுக் கீ்றலுடன 
இச்பசாறகள் ரசர்க்கப்படடால், அக்காரசானலயில் 
ப்தானகயாைது கீ்றலிடலில் ப்பயரிடப்படடிருக்கும் 
வங்கிக்கு மடடுரம பசலுத்்தப்படரவண்டும் 
ப்பறுவ்தறகுரியவர் கணக்கில் மடடும் எனறு 
குறிபபிடப்படட காரசானலகனை வசூலிக்கும் வங்கியர் 
ப்பறுவ்தறகுரியவர் கணக்கில் மடடுரம வசூலித்து வரவு 
னவக்கரவண்டும்.    இக்காரசானலகனை ரவறு 
எவருக்கும் மாறறிக் பகாடுக்க உரினம கினடயாது. 
இக்காரசானலக்காை ப்தானகனய ரவறுயார் 
கணக்கிலாவது வசூலிக்கும் எவருக்கும் மாறறிக் 
பகாடுக்க உரினம கினடயாது. இக்காரசானலக்காை 
ப்தானகனய ரவறுயார் கணக்கிலாவது வசூலிக்கும் 
வங்கியர் வரவு னவத்்தால், சடட முன்றயாக 
அவருக்குகிடடும் ்பாதுகாபன்ப அவர் இைநதுவிடுவார்.
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்காவசானையின் கீ்றல் அழிக்கப்பட்ட நினையில் 
்பணம் பசலுத்்தப ப்பறு்பவரின் நினை Payee’s 
Position when Crossing is obliterated

கீ்றலிடல்  காரசானலயின முக்கிய ்பங்கு வகிக்கி்றது.  
ஆைால் ரமாசடி ந்பர் அந்த கீ்றனல மிகத் தி்றனமயுடன 
அன்த கண்டுபிடிக்கா்த வண்ணம் அ்தனை 
காரசானலயில் இருநது அழித்து விடடாலும் ்பணம் 
பசலுத்தும் வங்கிக்கு எந்த  ஐயமும் எைா வண்ணம் 
அ்தறகுரிய ்பணத்ன்த நனநம்பிக்னகயில்  பசலுத்தி 
இருபபின, ்பணம் பசலுத்தும் வங்கி அ்தைால் ஏற்படும் 
இைபபிறது ப்பாறுப்பாக மாடடார்.  ்பணம் பசலுத்்தப்படும் 
ந்பரரா அ்தைால் ஏற்படும் இைபன்ப ஏறக ரவண்டும்.  
இ்தறகு பசலுத்தும் வங்கியர் ்தான முனயப்படி அந்த கீ்றல் 
அழிக்கப்படட காரசானலக்கு ்பணம் அளித்ர்தன எை 
பமய்பபிக்க ரவண்டும்.

22.05 வைபைழுது்தல் Endorsements
மாறறுமுன்ற ஆவணச்சடடம் பிரிவு 15 ரமபலழுத்து 

என்ப்தறகு பினவருமாறு இலக்கணம் ்தருகி்றது.

“மாறறு முன்றயாவணத்ன்த எழுதியவர் அல்லது 
உனடயவர் ஆவண மாறறு பசய்ய ரவண்டி, எழுதியவர் 
என்ற நினலயில் அ்தன முனபு்றரமா அல்லது பினபு்றரமா 
அத்துடன இனணக்கப்படட ஒரு ்தாளிரலா னகபயாப்பம் 
இடு்தனல ரமபலழு்தல் என்பர்.

சுருங்கக்கூறின, ஒரு முன்றயாவணத்ன்த 
எழுதியவரரா அல்லது உனடயவரரா அ்தன முகபபில் 
அல்லது அந்த முன்ற ஆவணத்தின பினபு்றத்தின, அ்தன 
மீதுள்ை உரினம மாற்ற ரநாக்கத்திறகாக னகபயாப்பம் 
இடு்தல்  ரமபலழுத்து எைப்படும்.

மாறறுமுன்றயாவணத்தில்  ரமபலழுத்திட இடம் 
ர்பா்தவில்னல என்றால், ரமலும் ரமபலழுத்துச் பசய்ய 
ஒரு ்தானைப ்பயன்படுத்்தலாம்.  அத்்தாள் ‘ஒடடுத்்தாள்’ 
(Allonge) எைப்படும். ஆவணமாற்றம் பசய்்பவர் 
ரமபலழுது்பவர் எனறும் (endorser), யாருக்காக 
முன்றயாவணம் ரமபலழு்தப்படுகி்றர்தா அவர் 
ரமபலழு்தப ப்பறுநர் (endorsee) எைவும் 
அனைக்கபப்பறுகின்றைர்.

பசல்்தகு வைபைழுத்தின் இயல்பு்கள் Requistes of 
valid endorsement

ஆவணத்தின முகபபில் ரமபலழு்த ரவண்டும். 
னமயில் எழுதுவர்த நல்லது;  

i.  ப்பனசிலால் அன்த அழித்துத் திருத்்த ஏதுவாகும். 
இ்தைால் ரமாசடி ஏதும் நனடப்ப்றலாம்.

ii.  ரமபலழுது்பவர் ்தாம் இயல்்பாக னகபயாப்பம் இடுவது 
ர்பானர்ற ரமபலழு்த ரவண்டும். உ்தாரணமாக ‘திரு.’, 
’அவர்கள்’  ர்பான்ற மரியான்த  ர்பான்ற மரியான்த 
பமாழிகனை ரசர்க்க கூடாது.

iii.  ரமபலழுத்தில் ப்பயர் எழு்தப்படட்படிரய்தான 
னகபயாப்ப்பமும் இருக்கரவண்டும். ப்பயர் ்தவ்றாக 
எழுதியிருபபின, னகபயழுத்தும் அத்்தவ்றாை எழுத்துக் 
பகாண்ட்தாக இருத்்தல்ரவண்டும்.

(உ.ம்) எழு்தப்படடது ராமசாமி சரியாை முன்ற இராமசாமி 
இருபபினும், ராமசாமி எனர்ற னகபயழுத்திட ரவண்டும்.

iv.  ஆவணத்தின முழுமதிபபிறகும் ரமபலழு்தப்படல் 
ரவண்டும்.  மதிபபின ஒரு ்பகுதிக்கு ரமபலழுத்து 
பசய்யப்படடிருபபின அது பசல்லாது.  ஆைால் 
ஆவணத்தின ப்தானகயில் ஒரு ்பகுதி முனர்ப 
பசலுத்்தப்படடு இருபபின, எஞசிய ப்தானகக்கு 
ரமபலழுத்திடலாம்.

v.  எழு்தப்படிக்கத் ப்தரியா்தவர்கள் ்தமது இடக்னக 
ப்பருவிரல் குறி இடடால் ர்பாதுமாைது.  அவர் இடட 
ப்பருவிரல் குறினய ஒருவர் சானறு கூ்றல்ரவண்டும்.  
உறுதி கூறு்பவர் முழுமுகவரினயத் ப்தரிவித்்தல் 
அவசியம்.

vi.  மாறறுமுன்ற ஆவணத்தில் ரமபலழுத்திட ர்பாதிய 
இடம் இல்னலயாைால், ஒரு சிறு ஒடடுத்்தானை 
ஆவணத்துடன ரசர்த்து அதில் ரமபலழுத்து இடலாம்.

vii.  ரமபலழுத்து ஆவணத்தில் உள்ை வரினசப்படி 
ரமபலழு்தப்படட்தாக பகாள்ைப்படுகி்றது.

viii.  ப்பரிய எழுத்தில் னகபயாப்பம் இடுவது முன்றயாை 
ரமபலழுத்து ஆகாது. (Signing in block letters).
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வைபைழுத்தின் வன்க்கள் Kinds of Endorsements

வைபைழுத்தின் 
வன்க்கள் ப்பாருள் ைாதிரி

1.  பவறறு
ரமபலழுத்து
(Blank
Endorsement )

ரமபலழுது்பவர் ரமபலழுத்து யாருக்ககாக பசய்யப்படுகி்றர்தா 
அவர் ப்பயனரக் குறிபபிடாமல் ்தமது னகபயாப்பத்ன்த மடடும் 
இடடு மற்றவரிடம் ்தநது விடு்தல் பவறறு ரமபலழுத்்தாகும். 

 உ்தாரணமாக: ்பல்லவன என்பவருக்கு ஒரு காரசானல 
வனரயப்படுகி்றது எைப பகாள்ரவாம். இக்காரசானலனயப
்பல்லவன, ்பாரி என்பவருக்கு மாறறித்்தர வினைகி்றார் 
என்றால், ்பல்லவன ்பாரியின ப்பயனரக் குறிபபிடாமல், ்தைது 
னகபயாப்பத்ன்த மடடும் காரசானலயின பினபு்றம் இடுவார். 
கீழ்க்குறிபபிடட்படி னகபயாப்பம் இருக்கும்.
இம்முன்றயில் பசய்யப்படும் ரமபலழுத்து ஆனணக் 
காரசானலனய (order cheque) பகாணர்வர் காரசானலயாக 
மாறறிவிடுகி்றது. எைரவ இவவாறு பவறறு ரமபலழுத்திடப்படட 
காரசானலனய ப்பறு்பவர் ்தானும் னகபயாப்பம் இடாமல் 
யாரிடம் ரவண்டுமாைாலும் மாறறித் ்தரலாம் அல்லது வங்கியில் 
பசலுத்திப ்பணம் ப்ப்றலாம்.

(்பல்லவன னகபயாப்பம்)

2.  சி்றபபு
ரமபலழுத்து
(Special
Endorsement)

ரமபலழுது்பவர் ஒரு குறிபபிடட ந்பருக்ரகா அல்லது அவரது 
ஆனண ப்பற்றவருக்ரகா பசலுத்தும்்படி கடடனை எழுதித் ்தமது 
னகபயாப்பத்ன்த இடு்தல் சி்றபபு ரமபலழுத்து என ப்பயர்.  மு்தல் 
வனகயாை உ்தாரணத்தில், ்பல்லவன கீழ்க்குறிபபிடடவாறு 
எழுதித் ்தைது னகபயாப்பத்ன்த இடடால் அது சி்றபபு ரமபலழுத்து 
எைப்படுகி்றது.
ஒரு பவறறு ரமபலழுத்ன்தச் சி்றபபு ரமபலழுத்்தாக மாறறிக் 
பகாள்ைலாம்.  பவறறு ரமபலழுத்திடப்படட ஆவணத்ன்த 
உனடயவர் ்தைது னகபயாப்பத்ன்த இடாமல், ்தைக்கு அல்லது 
ரவறு ந்பருக்குச் பசலுத்்த ரவண்டும் எனறு ரமபலழுது்பவரின 
னகபயாப்பத்திறகு ரமல் எழுதி, ஒரு பவறறு ரமபலழுத்ன்தச் 
சி்றபபு ரமபலழுத்்தாக மாறறிக் பகாள்ைலாம்.

்பாரிக்குச் பசலுத்துக
்பல்லவன (னகபயாப்பம்)

3.  நி்பந்தனைக்குட்படட
ரமபலழுத்து
(Conditional
Endorsement)

ரமபலழுது்பவர் ்பணம் ப்ப்ற ரவண்டிய ரமபலழு்தப்படடவரின 
உரினமனய  ஒரு நி்பந்தனைக்கு உட்படுத்்தவும் இயலும் 
காரசானல என்பது ஒரு நி்பந்தனையற்ற ஆவணமாகும். 
எனினும் ரமபலழுது்பவர், ரமபலழு்தப ப்பறுநர் ்பணம் 
ப்பறும் உரினமனய ஒரு குறிபபிடட நிகழ்ச்சி நடந்தால்்தான 
ப்ப்றமுடியும் எனறு நி்பந்தனை விதித்து ரமபலழுத்திடல் 
‘நி்பந்தனை ரமபலழுத்து’ எைப்படும், எடுத்துக்காடடாக 
இங்கு ்பாரி 3 மா்தத்திறகுள் திரும்பி வரரவண்டும் என்ற 
நி்பந்தனை நின்றரவறிைால்்தான, அந்த ஆவணத்தின மீது 
்பணம் ப்பறும் உரினம பகாண்டவராவார்.

்பாரி படல்லியிலிருநது 3 மா்த 
காலத்திறகுள் திரும்பிவிடடால் 
்பணம் பசலுத்துக”.  
்பல்லவன (னகபயாப்பம்)

4.  வனரயறு
ரமபலழுத்து
(Restrictive
Endorsement)

ரமபலழுத்து ஆவணத்ன்த ரமலும்
ஆவணமாற்றம் பசய்யாமல் ்தவிர்க்க பசய்யப்படும் ரமபலழுத்து 
‘வனரயறு ரமபலழுத்து’ எைப்படும்.

மா்றனுக்கு மடடும் பசலுத்துக எனறு குறிபபிடுவ்தன 
மூலம், ரமலும் ரமபலழுத்து பசய்வது வனரயறுக்கப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காடடு : (i) மா்றனுக்கு 
மடடும் பசலுத்துக. (ii) 
என உ்பரயாகத்திறகாக 
மா்றனுக்கு பகாடுக்கவும்.
அருவி
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5.  ப்பாறுபபு ்தவிர் 
ரமபலழுத்து 
(Sans recourse 
endorsement)

இநதிய மாறறுமுன்ற ஆவணச் சடடம் 52 ஆவது 
பிரிவின்படி “ரமபலழுது்பவர் ஆவணத்தின மீது எழு்தப்படும் 
பவளிப்பனடயாை வார்த்ன்தகைால் ்தைது ப்பாறுபபினைத் 
்தவிர்த்துவிடு்தலுக்கு ‘ப்பாறுபபு்தவிர் ரமபலழுத்து’ எனறு 
ப்பயர். சா்தாரணமாக, ஓர் மாறறுச் சீடடு அவமதிக்கப்படடால், 
ரமபலழுதியவர் அவவாவணத்தில் உள்ை பி்ற ந்பர்கடகுப 
ப்பாறுப்பாவார்.  ஆைால் அவவாவணம்  மறுக்கப்படடால், 
பி்ற ந்பர்கள் ்தனனை நாடி அவவாவணம் ்பணத்ன்தச் 
பசலுத்்தக் கூ்றக் கூடாது எனறு ்தைது ப்பாறுபன்பத் ்தவிர்க்கும் 
ரமபலழுத்ர்த இவவாறு அனைக்கப்படுகி்றது.

“அண்ணாமனலக்கு அல்லது 
அவரது ஆனண ப்பற்றவருக்கு 
என ப்பாறுபபு இல்லாமல் 
பகாடுக்கவும்”.
இைவைகன சுந்தருக்கு 
அவரது பசாந்தப ப்பாறுபபில் 
பகாடுக்கவும்”.

6.  கடனம்தவிர் 
ரமபலழுத்து 
அல்லது 
உரினம்தவிர் 
ரமபலழுத்து 
(Facultative 
Endorsement)

ஒரு ஆவணம் மதிபபு மறுக்கப்படுமாைால், அவ ஆவணத்ன்த 
ரமபலழுதியவனரப ப்பாறுப்பாக்க, அம்முன்றயாவணத்ன்த 
உனடயவர், மதிபபு  மறுபபு அறிவிபபினைத் (Notice of dishonor) 
்தரரவண்டியது அவரது கடனம ஆகும். இப்படிப்படட ஒரு 
அறிவிபன்பப ப்பறுவது ரமபலழு்தப்படடவரின உரினம ஆகும்.  
இவவுரினமனய ரமபலழுதியவர் பவளிப்பனடயாக விடடுக் 
பகாடுத்துவிடலாம். 

ரேமகுமார் அவரது ஆனண 
ப்பற்றவருக்குக் பகாடுக்கவும், 
அவமதிபபு அறிவிபபு 
ர்தனவயில்னல”. பெயா

7.  ்பகுதி 
ரமபலழுத்து 
(Partial 
Endorsement)

மாறறுமுன்ற ஆவணத்தில் உள்ை ரமபலழுத்து அதில் 
குறிபபிடப்படடுள்ை ப்தானகயில் ஒரு ்பகுதினய மடடும் 
மாறறுமாறு ரமபலழு்தப்படடால் அ்தறகு ்பகுதி ரமபலழுத்து 
எைப்படும்.  ்பகுதி ரமபலழுத்து மாறறுமுன்றத் ்தனனம 

இருபபினும் ஒரு மாறறுமுன்ற ஆவணத்தின ப்தானகயில் 
்பகுதினய பசலுத்்தப்படடிருபபின மீ்தமுள்ை ப்தானகக்கு 
ரமபலழுத்திடடு மாறறிக் பகாள்ை முடியும்.

சஞசய் அல்லது அவரது 
ஆனண ப்பற்றவருக்கு 
எழு்தப்படட மாறறுச்சீடடின 
ப்தானகயாை ரூ. 1000 தில் 
ரூ, 300 ்பகுதி பசலுத்்தப்படட 
நினலயில், எஞசியுள்ை ரூ, 700 
க்கு ்பகுதி ரமபலழுத்து பசய்து 
அ்தனை ரவறு யாருக்கும் 
மாறறித்்தரலாம்.  இப்படி ்பகுதி 
பசலுத்்தப்படட விவரத்ன்த 
அந்த மாறறுச்சீடடில்  
கு றி ப பி ட ப ்ப ட டி ரு க் க 
ரவண்டும்.  மா்றாக ரூ. 1000 
முழுவதும் பசலுத்்தப்படா இந்த 
மாறறுமுன்ற ஆவணத்ன்த 
்பகுதியாை ரூ. 700 மடடும் 
்பகுதி ரமபலழுதி பி்றருக்கு 
மாறறித்்தர முடியாது.
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ªîK»ñ£? ைாறறுமுன்ற ஆவணத்தின் வன்க்கள்
ைாறறுமுன்ற 

ஆவணம் ப்பாருள் உ்தாரணம்

i)  பகாணர்்பவர் ஆவணம்

கடனுறுதிச் சீடடு, மாறறுச் சீடடு அல்லது 
காரசானலனய கீழ் குறிபபிடடுள்ை 
நி்பந்தனைக்கு உட்படடு வனர்தனல 
பகாணர்்பவர் ஆவணம் எைப ப்பயரிடலாம்.
i) பவளிப்பனடயாக பகாணர்்பவருக்கு 
    ்தரு்தல் எை எழு்தரவண்டும்.
ii) மு்தலும் அல்லது கனடசியுமாக உள்ை 
ரமபலழுத்து ப்பறறு ரமபலழுத்்தாக 
இருக்கரவண்டும்.
காரசானல மடடுரம  பகாணர்்பவர் 
்பத்திரமாக வனர்பவரும் மாறறுச்சீடடு 
அல்லது கடனுறுதிச் சீடடு இவறன்ற ப்பறறு 
ரமபலழுத்து கீறுவ்தன மூலம் பகாணர்்பவர் 
்பத்திரமாக மாற்றலாம்,

R அல்லது பகாணர்்பவருக்கு ்தருக.

ii)  ஆனண ஆவணம் 

கடனுறுதிச்சீடடு, மாறறுச் சீடடு அல்லது 
காரசானல இனைாரின கடடனை 
ப்பற்றவருக்கு ்தருக எை எழுதுவது 
ஆனணயிடட ஆவணமாகும்.

‘R’க்கு அல்லது அவரது ஆனணக்கு 
பகாடுக்க.

iii) உள்நாடடு ஆவணம்

கீழ் குறிபபிடப்படட நி்பந்தனைக்கு உட்படடு 
ஒரு ஆவணம் உள்நாடடு ஆவணமாகி்றது. 
i) இநதியாவில் வனரயப்படடது,
ii) இநதியாவில் பசலுத்்தப்படடது.
iii) இநதிய குடிமகனின ப்பயரில் 
வனரயப்படடது.

i)  மாறறுச்சீடடு தில்லியில் உள்ை 
ந்பரால் வனரயப்படடு இலண்டனில் 
பசலுத்்தப்படும்.
ii) தில்லியில் உள்ை ந்பரால் 
வனரயப்படட மாறறுச்சீடடு ஆக்ராவில் 
உள்ை ந்பரால் ஏறகப்படடு ஆக்ராவில் 
பசலுத்தும்்படி வனரயரவண்டும்.

iv) பவளிநாடடு ஆவணம்

உள்நாடடு ஆவணமாக இல்லா்த எந்த 
ஆவணமும் பவளிநாடடு ஆவணம் ஆகும்.
i) பவளிநாடடு வனரயப்படட ஆவணம்.
ii) பவளிநாடடில் ்பணம் பகாடுத்்த்தறகாை 
ஆவணம்.
iii) பவளிநாடடு ந்பரின ப்பயரில் 
வனரயப்படடது.

இலண்டனில் உள்ை விய்பாரங்கள் 
மீது பசனனையில் உள்ை ந்பரால் 
வனரயப்படடு இலண்டனில் 
ஏறகப்படடு அங்ரக ்பணம் 
பசலுத்்தப்படுகி்ற இலண்டனில் 
உள்ை வணிகர் பசனனையில் 
உள்ை வணிகர் மீது மாறறுச்சீடடு 
வனரநது பசனனையில் 
ஏறகப்படடு பசனனையில் ்பணம் 
பசலுத்்தப்படுகி்றது.

v) ப்தளிவில்லா ஆவணம்
எழுதிய ஆவணம் கடனுறுதிச் சீடடா அல்லது 
மாறறுச் சீடடா எனறு அறியமுடியா்த ஆவணம் 
ப்தளிவில்லா ஆவணம்

A என்ற மு்தல்வர் மீது அவரது 
மு்தல்வர் ‘B’ ்தைது அதிகாரத்திறகு 
உட்படடு வனரயப்படட ்பத்திரம்
‘A’ என்பவர் ‘B’ என்ற கற்பனை ந்பர் 
மீது மாறறுச்சீடடு வனரநது அ்தனை ‘C’ 
என்பவருக்கு மாறறித்்தருவது
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vi)  முழுனமப்ப்றா்த 
ஆவணம்

ஏர்தா ஒரு வி்தத்தில் ப்தாக்கிநிறகும் ஆவணம் 
முழுனம ப்ப்றா்த ஆவணம்.

‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு ்பணம் 
எவவைவு எை எழு்தாமல் ்தரும் 
காரசானல வருவாய்்தனல ஒடடாமல் 
‘X’ என்பவர் ‘Y’ என்பவருக்கு  
கடனுறுதிச் சீடடு எழுதி்தருவது 
(ப்தானக குறிபபிடலாம்)

vii) ரநர ஆவணம் எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிபபிடட நாளில் ்பணம் 
பசலுத்துமாறு வனரயப்படும் ஆவணம்.

இனறிலிருநது 3 மா்தம் கழித்து 
ரகாவலனுக்கு ்பணம் ்தருவ்தாக 
வாக்குறுதி ்தருகி்றார்.
வர்ஷா எை்்பவரும் ரூ.300/-  
ெைவரி 2019 ்தருகி்றரை்.

viii) ்பணவசதி மாறறுச்சீடடு
மாறறுச்சீடடு பி்றகு ஒருவருக்கு 
உ்தவும் ரநாக்குடன மறு்பயன இனறி 
வனரயப்படுவது.

‘A’ என்பவருக்கு அவசரமாக ்பணம் 
ர்தனவப்படட்தால் ்தனனுனடய 
நண்்பர் கூறிய பநருக்கமாை ஒரு 
ந்பர் ‘B’ எை னவத்துக் பகாள்ைலாம். 
அவர் மீது மாறறுச்சீடடு வனரநது 
்தைது வங்கியில் வடடஞ பசய்து ்பணம் 
ப்பறுவார். மு்தல் நாளில் ‘B’க்கு ்பணம் 
அனுபபி ப்பாறுபன்ப ஏற்பார்.   

ix) ஆவண மாறறுச் சீடடு
சிலவனக ஆவணங்கள் சடடம், ்பணி, மரபு, 
்பைக்க வைக்கம் அடிப்பனடயில் மாறறுச்சீடடாக 
அங்கீகரிக்கப்படுகி்றது.

லாரி ரசீது, இரயில் ரசீது, கப்பல் ரசீது 

x) தூய மாறறுச் சீடடு
சரக்குரினம அ்தாவது இரயில் ரசீது, கப்பல் 
ரசீது ஆவணத்ன்த இனணக்காமல் 
வனரயப்படும் மாறறுச்சீடடு.

ரிசர்வ் வஙகிச் சட்டம் 1934
மாறறுமுன்ற ஆவணச்சடடம்1881,  ரிசர்வ 
வங்கிச் சடடம் 1934ன பிரிவு 31 மறறும் 

32றகு ப்பாருந்தாது. பிரிவு 31 ரிசர்வ வங்கியின 
சடடம் அரசிறகு மடடுரம நாடடின பசலாவணினய  
பவளியிடும் அதிகாரத்ன்த வைங்குகி்றது. அ்தாவது 
அரசின ரிசர்வ வங்கி, ்பதிலாைாக (Representation) 
பசலாவணினயயும் மத்திய அரசு காசுகனையும் 
பவளியிட முடியும்.  
அ்தாவது எவர் ஒருவரும் ரிசர்வ வங்கி ்தவிர 
பகாணர்்பவர் எபர்பாது ரகடடாலும் பகாடுக்கிர்றன 
என்ற வாக்குறுதித் ்தானை எழு்த முடியாது. அப்படி 
எழுதிைால் அது பசலாவணி ஆகிவிடும் எை ரிசர்வ 
வங்கி சடடம் கூறுகி்றது. இருபபினும் கடனுறுதிச் 
சீடரடா அல்லது வாக்குறுதித் ்தானைரயா பவறறு 
ரமபலழுத்து பசய்வ்தன மூலமாக பகாணர்்பவர் 
்பத்திரமாக மாற்ற சடடம் ்தனட பசய்வதில்னல. 
அவவார்ற காரசானலனய பகாணர்வர் 

ஏன் ைாறறுமுன்ற ஆவணச் சட்டத்தின் 
கீழ் விடுமுன்ற அறிவிக்கப்படுகி்றது?
மாறறுமுன்ற ஆவணங்களின முதிர்வு 

நாள் ப்பாது விடுமுன்ற நாளில் முடிவனடந்தால், 
அந்த ஆவணங்களுக்கு அ்தறகு முன நாள் ்பணம் 
பசலுத்்தப்படும். திடீபரை அரசு சில அசா்தாரண 
சூழ்நினலகைால் அ்தாவது ்தனலவர்களின 
மரணம், இயறனகச் சீற்றம், ர்பான்ற நிகழ்வுகனை 
ஒடடி அல்லது ர்தர்்தலில் மக்கள் ஓடடுர்பாட 
ஏதுவாக, வினையாடடு ர்பாடடிகள் துவக்க நானை 
பகாண்டாட மாறறுமுன்ற ஆவணச் சடடத்தின 
கீழ் விடுமுன்ற அறிவிக்கின்றைர். சில சமயம் சிலர் 
நடத்தும் கனடயனடபபு ர்பாராடடங்களிைால்  
வனமுன்ற எைலாம்  எை அரசு கருதும் ரநரத்தில் 
கூட இச்சடடத்தின கீழ் விடுமுன்ற அறிவிக்க வனக 
பசய்யப்படுகி்றது. இ்தைால் அனன்றய திைம் 
முதிர்வனடயும் மாறறுமுன்ற ஆவணங்களுக்காை 
்பணம் அடுத்்த நாளில் பசலுத்்தப்படும்.
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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.  கீழ் குறிபபிடப்படடுள்ை எது கடனுறுதிச் சீடடு 
எனறு கண்டுபிடிக்க? 

(i)  X என்பவர் ப்தானலர்பசியில் ரூ.500 ்தருவ்தாக 
வாக்குறுதி அளிக்கி்றார்.

(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.

 நைது சிந்தனைககு

MICR – ்காந்த னையிைால் 
ப்பாறிக்கப்பட்ட எழுத்து்கன்ள 
்கண்்டறி்தல்
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.
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IFSC – குறியீடு
IFSC என்பது அகர மறறும் எண் 
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

வங்கியின 
அனடயாை 

குறியீடு

0 வங்கி கினையின 
அனடயாை

குறியீடு 
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்கனை பசாற்கள்
மாறறுமுன்றத் ்தனனம ஆவணம் 
கீ்றலிடு்தல்உரினமமாற்றம் மாறறுச்சீடடு 
ரமபலழுது்தல்வாக்குறுதித் ்தாள் மதிபபு மறுபபு 
காரசானல பகாணர்்பவர்

 ்பயிறசி

I. சரியாை வின்டனயத் வ்தர்நப்தடு:
1.  மாறறுமுன்ற ஆவணச் சடடம் எந்த ஆண்டு 

இயற்றப்படடது?
அ. 1981 ஆ. 1881 
இ. 1994  ஈ. 1818

2.  கீழ் குறிபபிடப்படடுள்ை எந்த ஆவணம் சா்தாரணமாக 
னகமாறறிக் பகாள்வ்தன மூலம் மாறறிக் பகாள்ை 
முடியும்

அ. ஆனண ஆவணம்
ஆ. பகாணர்்பவர் ஆவணம்
இ. ரமறகூறிய இரண்டும்
ஈ. ரமறகூறிய இரண்டும் இல்னல

3. மாற்றப ப்பறுநர் யார்?
அ. ஆவணத்ன்த மாறறு்பவர்
ஆ.  யார் ப்பயரில் மாற்றப்படுகி்றர்தா அவர்
இ.  ்பணம் ப்பறு்பவர்
ஈ. ரமறகூறிய எவரும் இல்னல

4.  மாறறுச்சீடடில் ஈடு்படடுள்ை ்தரபபிைர்கள் எத்்தனை 
ர்பர்?

அ. 2 ஆ. 6
இ. 3 ஈ. 4

5.  மாறறுமுன்ற ஆவணச்ச டடம் 1881 பிரிவு 6 என்தப ்பறறி 
இயம்புகி்றது? 

அ. கடனுறுதிச் சீடடு இ. மாறறுச் சீடடு
ஆ. காரசானல ஈ. ரமறகூறிய எதுவுமில்னல

6. எது பகாணர்்பவர் ்பத்திரமாக இருக்க முடியாது?
அ. காரசானல இ. கடனுறுதிச்சீடடு
ஆ. ரமறகூறிய ஏதும் அல்ல ஈ. மாறறுச் சீடடு

மாணவர்கள் யூடியுபில் மாறறுமுன்ற ஆவணச் சடடம் ்பறறிய விவரங்கனை னகர்பசியில் தினரயில் ்பார்த்து அறிக.

 வைலும் அறிய

7. எந்த கீ்றல் மாறறுமுன்றத் ்தனனமனய ்தடுக்கி்றது 
அ. பசலாவணித்்தனனம ்தடுக்கும் கீ்றல்
ஆ. ப்பறு்பவர் கணக்கு மடடும் என்ற கீ்றல்
இ. ப்பாதுக்கீ்றல்
ஈ. சி்றபபு கீ்றல்

8  எந்த வனக ரமபலழுத்து ரமபலழுது்பவனர மாறறுமுன்ற 
ஆவண மறுபபிைால் எழும் ப்பாறுபபிலிருநது 
விடுவிக்கின்றது.

அ. ்தனடப்படுத்து்தல் இ. கடனம்தவிர்
ஆ. ப்பாறுபபு்தவிர் ஈ. நி்பந்தனை

9.  எத்்தனை மா்தங்களுக்கு பின காரசானல 
காலாவாதியாகி்றது?

அ. 3 மா்தங்கள் இ. 5 மா்தங்கள்
ஆ. 4 மா்தங்கள் ஈ. 1 மா்தங்கள்

10  எது சரக்கு உரினம ஆவணம் அல்ல?
அ. லாரி ரசீது  இ. ரயில் ரசீது
ஆ. வான ஊர்தி ரசீது  ஈ. கிடாபபு

வின்ட :

1 ஆ 2 ஆ 3 ஆ 4 இ 5 இ
6 இ 7 அ 8 ஆ 9 அ 10 ஈ

II. குறு விைாக்கள்:
1. மாறறுமுன்ற ஆவணம் என்றால் எனை?
2. மாறறுச்சீடடுவனரயறு.
3.  கடனுறுதிச் சீடடின சி்றபபு இயல்புகளில் மூனறினை 

குறிபபிடுக.
4. காரசானல என்றால் எனை?
5. ரமபலழுது்தல்  வனரயறு

III. சிறு விைாக்கள்:
1. மாறறுமுன்ற ஆவணத்தில் ்தனனமகள் யானவ?
2.  மாறறுமுன்ற மறறும் உரினமமாற்றம் இனவகனை 

ரவறு்படுத்துக.
3. மாறறுச்சீடடின சி்றபபு இயல்புகனை கூறுக.
4. மாறறுச் சீடடு மறறும் கடனுறுதிச்சீடடு ரவறு்படுத்துக.
5. இரண்டு வனக கீ்றல்கனை விவரி.
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IV. ப்பரு விைாக்கள்:
1. மாறறுமுன்ற ஆவணத்தின எடுரகாள்கள் யானவ?
2. காரசானல மறறும் மாறறுச்சீடடினை ரவறு்படுத்துக.
3. காரசானலயின இயல்புகள் கூறி விைக்குக.
4.  பசல்்தகு ரமபலழுத்தின அடிப்பனடக் கூறுகனை 

கூறுக.
5.  ்பல்ரவறு ரமபலழுத்திடும் முன்றயின பிரிவுகனை 

விவரிக்க. 
குறிபபு நூல்்கள் (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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அத்தியொயம் சுருககம்

23.01   த�ொழில் முனைவு: த�ொருள், கருத்து மற்றும் 
இலககணம் 

23.02  த�ொழில் முனை��ரின சி்றபபியல்புகள் 
23.03  த�ொழில் முனைவின முககியத்து�ம் 
23.04   த�ொழில்  முனைவ�ொர்,  அக  தசயல் 

முனைவ�ொர் மற்றும் வமலொளர் – ஒபபீடு
23.05  மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ொர்கள்
23.06  த�ொழில் முனைவ�ொரின �ணிகள்

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

கற்்றல் வெொககஙகள்

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.

பவண்டிய ப�ொருள், ஏற்றக் கருவி, தக்க கொலம், பேறபகொண்ட 
பதொழில், உரிய இடம் ஆகிய ஐநதிழனயும் ேயக்கம் தீர எண்ணிச 
ப்யய பவண்டும்.

ப�ொருள்கருவி கொலம் விழனஇடபனொ[டு] ஐநதும்
இருள்தீர எண்ணிச ப்யல்.

-கு்றள் 675
த�ொருள் :

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

த�ொழில் முனைவுககொை 
அடிப�னடககூறுகள் 23

அத்தியொயம்

த�ொழில் முனைவு வமம்�ொடு
அலகு

9
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23.01   த�ொழில்  முனைவு:  த�ொருள், 
கருத்து  மற்றும்  இலககணம். 
Entrepreneurship  –  Meaning, 
Concept and Definition

ப�ொருளின் உற�த்தி கொரணிகளொன நிலம், 
உழைப்பு, மூலதனம் ப�ொன்்றவறறுடன் பதொழில்-
முழனவும் ஒரு முக்கிய கொரணியொக விளங்குகி்றது. இது 
ப�ொன்று ஒருநொட்டின் ப�ொருளொதொர முன்பனற்றத்திறகு 
அச்ொணியொக விளங்கும் பதொழில்முழனழவ �ல்பவறு 
ந�ரகள் பேறபகொள்ளொேல் ஏபதொ �ணிபதடி ப்ொற� 
வருேொனத்திறகு தன் வொழழவபய ப்லவு ப்யவது 
�லருக்கு வொடிக்ழகயொனது மிகவும் ேனம் வருநதத் 
தக்கதொக உள்ளது. தன்னிசழ்யொக பதொழில் ப்யவது 
நேது உழைப்புக்பகற� ஊதியம் ஈட்டுவது ஒரு தனிேனித 
சுதநதிரத்தின் பவளிப்�ொடொகும். இது தவிரத்து நிரநதர 
வருேொனத்திறகொக தனிேனித சுதநதிரத்ழத அடகு 
ழவப்�து பவதழனக்குரிய ப்யலொக விளங்குகி்றது. 
சிலர பதொழில் முழனவு என்�ழத ஏபதொ பி்றவியிபலபய 
ஒரு ேனிதனுக்கு கடவுள் பகொடுத்து அனுப்பும் ஆற்றல் 
என்றும் எல்பலொருக்கும் அநத ஆற்றல் வருவதில்ழல 
என வொதம் ப்யதும் �ல பதொழில் முதலொளிகளுக்கு 
அடிழே�ட்டு வொழழவ கழித்து ப்த்து ேடிகின்்றனர. 
இநத வொதத்ழத ஏறறு ஒரு நொடு �ல்பவறு பதொழில் 
முழனபவொரகள் பி்றநது பதொழில் ப்யது நொட்டின் 
ப�ொருளொதொரத்ழத முன்பனறறும் வழர கொத்துகிடக்க 
முடியொது. பதொழில் முழனவின் அரும்�யழனப் �றறி 
ேக்கள் ேனதில் ஒரு ்ொதகேொன கருத்ழத விழதக்க 
பவண்டும். பதொழில் முழனவின் சி்றப்ழ� உணரச 
ப்யது �ல ந�ரகழள பதொழில் முழனவிறகு அழைக்க 
பவண்டிய கொலம் கனிநதுள்ளது. பதொழில் முழனபவொன் 
என ப்ொல்லடொ �லருக்கு �ணி பகொடுத்து தழலநிமிரநது 
நில்லடொ என முைங்கி பதொழில்முழனவிறகு ப்ல்பவொம். 
அரசும் �ல்பவறு நிறுவனங்களும் பதொழில் முழனழவ 
நம் நொட்டில் வளரத்திட நொபளொருப�ொழுதும் ப�ொழுபதொரு 
பேனியுேொக முயன்று அரும்�ொடு �ட்டு வருகின்்றன. 
எனபவ பதொழில் முழனவு தத்துவத்ழத �ரப்பி ேக்கழள 
�ணி்ொர அடிழே ேனப்�ொன்ழேயிலிருநது விடுவித்து 
பதொழில்முழனபவொர இயக்கத்ழத உருவொக்கலொம்.

த�ொழில் முனைவு – த�ொருள் Concept of 
Entrepreneur

பதொழில் முழனவு என்்ற ப்ொல் பிரஞ்சு பேொழி ப்ொல். 
அம்பேொழியில் இன்னிழ் கசப்ரிழய அல்லது ேனேகிழ 
பகளிக்ழக நிகழவுகழள நடத்து�வழர ப்யல் 
முழனபவொரகள் என அழைத்தனர. ஆக்்ப�ொரடு 
அகரொதி (1897) இன்னிழ் கசப்ரி நடத்து�வழர 
ப்யல்முழனபவொர என ப�ொருள்�டுத்தின. ஆனொல் 
16ம் நூற்றொண்டில் ப்யல் முழனபவொர என்்ற ப்ொல் 
இரொணுவ தொக்குதலில் முன்னின்று தொக்குதல் நடத்தும் 

ந�ழர குறிக்க �யன்�டுத்தப்�ட்டது. �திபனைொம் 
நூற்றொண்டில் ப�ொறியியல் கட்டிடம் கட்டுதல் அழத 
�லப்�டுத்தும் ப்யலில் இ்றங்கியவழர குறிப்பிட இசப்ொல் 
�யன்�டுத்தப்�ட்டது. �திபனட்டொம் நூற்றொண்டின் 
துவக்கத்தில் பதொழில்முழனதல் என்்ற ப்ொல்ழல 
ப�ொருளொதொர துழ்றயில் �யன்�டுத்த துவக்கினர. 
அழதத் பதொடரநது இசப்ொல் மிகவும் பிர�லேொனது. 
இநநிழலயில் பதொழில்முழனவு என்�து �றறி �ல 
அறிஞரகள் ேறறும் வல்லுநரகள் கருத்து பதரிவிக்க 
இசப்ொல் �ல்பவறு இதர கருத்து பதொன்றுவதறகு வித்தொக 
அழேநதது என்்றொல் மிழகயொகொது. அதனடிப்�ழடயில் 
பதொழில்முழனபவொழர இடர ஏற�ொளர, பதொழில் 
அழேப்�ொளர அல்லது புதினம் புரிபவொர என �ல 
�தங்களில் விவரிக்கின்்றனர. 
(i)  த�ொழில் முனைவ�ொர் இடர் ஏற்�ொளர் என்ற 
கருத்துனை Entrepreneur as a Risk Bearer
ரிச்ரடு ப்ன்டில்யன் என்்ற ஈரொனிய அறிஞர 

பதொழில் முழனபவொர என்�வர தொன் துவங்கிய 
அல்லது முழனநத பதொழிலில் இயறழகயொக பின்னி 
பிழணநதுள்ள இடழர தொங்கும் இடர தொங்கி என 
வருணிக்கின்்றொர. அவரின் கருத்துப்�டி ப�ொருளொதொர 
கொரணிகளொன நிலம், உழைப்பு ேறறும் மூலதனம் 
ப�ொன்்ற கொரணிகழள பதொழில் முழனபவொர 
ஒருங்கிழணநது ப்யலில் இ்றங்குகி்றொர.  அப்ப�ொது 
கிழடக்கும் வருேொனம் உறுதியொனது அல்லது 
திட்டவட்டேொனது. ஆனொல் பதொழில் முழனபவொழரப் 
ப�ொறுத்தவழர, இழவ மூன்ழ்றயும் ஒன்்றொக கலநது 
தயொரிக்கும் ப�ொருழள ்நழதயில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
விழலயில் விறறு தனக்கு இலொ�ம் �ொரப்�து நிச்யேற்ற 
நிகழவொக உள்ளது. உற�த்தி ப்யத ப�ொருழள 
்நழதயில் வொடிக்ழகயொளரகள் அல்லது நுகரபவொரகள் 
முழுழேயொக வொங்கி விடுவொரகள் என அறுதியிட்டு 
கூ்றமுடியொது. எனபவ இடழர முதுகில் சுேநது விழனழய 
துவக்கி நடத்தி வரும், உன்னதேொன ேனிதபன பதொழில் 
முழனபவொன் என ரிச்ரடு ப்ன்டில்யன் கருதுகி்றொர. 
அவர ஏறகும் இடழர எவரொலும் ஈடுப்யய முடியொது 
அல்லது அதறகு ஊதியமிடலொகொது என முைங்குகி்றொர. 
இவரின் கூறறுப்�டி யொரொலும் ஈடுப்யய முடியொத அல்லது 
ஊதியம் வைங்கமுடியொத இடழர தொங்கும் இடரதொங்கி 
பதொழில் முழனபவொர என உழரக்கி்றொர.
(ii)  த�ொழில் முனைவ�ொன ஒரு ஏற்�ொடடொளர் 

(அ) அனமப�ொளர் Entrepreneur as an Organiser
ஜின் ப�ப்ழட் என்்ற அறிஞரின் �ொரழவயில் 

பதொழில் முழன�வர ஒரு அழேப்�ொளரொக 
பதன்�டுகி்றொர. அவர ஒரு நிகழசசிழய ஏற�ொடு ப்யவது 
எவவளவு கடினபேொ அவவளவு கடினேொனது பதொழில் 
முழனவது என்கி்றொர. பதொழில் முழனபவொர நிலம், 
கட்டிடம், பதொழில்நுட்�ம், மூலதனம் �ணியொளரகள் 
ேறறும் �ல்பவறு வ்திகழள ஒன்றிழணத்து பதொழிழல 
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�ழடப்�வன் என கருத்துழரக்கி்றொர. இநத முயறசியில் 
அவர எதிர பகொள்ளும் தழடகள் எதிர�ொரொத ப�ொக்குகள் 
ேனத்துயரம் ப�ொன்்றவறழ்ற  ப்ொல்லிேொளொது 
என்கி்றொர. எனபவ பதொழில் முழன�வர ஓர நல்ல 
அழேப்�ொளர என வழ்றயருக்கி்றொர.

(iii)  த�ொழில் முனை��ர் ஒரு புதுனமபித்�ன 
Entrepreneur as an Innovator
1934ஆம் ஆண்டில் வொழநத ஹீம் பீட்டர பதொழில் 

முழன�வழர புதின �ழடப்�ொளி என அழைத்தொர. 
அவரின் கருத்துப்�டி பதொழில்முழன�வர ஒரு 
�ழடப்�ொளியொக சீரொன முழ்றயில் ஏபதனும் ஒரு 
புதுழேழய புகுத்த பவண்டியது அவசியேொகி்றது 
என்கி்றொர.

• ப�ொருளில் புதிய பதொழில் நுட்�த்ழத புகுத்துவது
•  புதிய இடங்களில் கச்ொ ப�ொருள்கழள வொங்குவது
• இதுவழர இடம்ப�்றொத ்நழதயில் நுழைவது
•  முறறுரிழேழய ஏற�டுத்த அல்லது ஏற�டுத்தப்�ட்ட 

முறறுரிழேழய தகரக்க புதிய அழேப்பு முழ்றழய 
பகொணரவது.

•  புதிய சி்றப்புத்தன்ழேழய ப�ொருளில் புதியதொக 
ப்ரப்�து 

இவரின் கண்பணொட்டத்தில் புதுழே �ழடப்�வபன 
பதொழில் முழன�வன் என்கி்றொர.

பேறகுரிய மூன்று கருத்துகளிலிருநது 
பதொழில்முழன�வழர �ல அறிஞரகள் �ல 
நிழலப்�ொடுகளில் �ொரக்கின்்றனர.  அதொவது இடர தொங்கி, 
அழேப்�ொளன் ேறறும் புதுழேபித்தன் என பேறகூறிய 
அறிஞரகள் கருத்துழரக்கின்்றனர.

�னைவிலககணம் Definition
J.A. ஹீம் பீட்டர பதொழில் முழனபவொழர புதுழே 

�ழடப்�ொளி என்கி்றொர. எவபனொருவன் �லரும் ப்யயொத 
ஒரு ப்யழல பேறபகொள்ள முன்வருகி்றொபனொ அவபன 
புதுழே �ழடப்�ொளி என்கி்றொர. பதொழில் முழனபவொர 
என்�வர ஒரு புதிய ப்ரக்ழகழய கண்டறி�வர அல்லது 
புதிய நிறுவனத்ழத உருவொக்கு�வர என்கி்றொர.

 A.H. பகொல் என்�வர பதொழில் முழனபவொர 
என்�ர தனிப்�ட்ட முழ்றயிபலொ அல்லது �ல ந�ரகள் 
ஒன்று இழணநபதொ ப�ொருழள உற�த்தி ப்யது 
அதழன �கிரநதளிக்கும் பநொக்குடன் ஒரு ப்யழல 
துவக்கி, அதழன முழ்றயொக �ரொேரித்து இலொ�ம் 
ஈட்டுவது பதொழில் முழனவு என்கி்றொர.

பேரி கவுட்லர தனிப்�ட்ட முழ்றயிபலொ அல்லது 
கூட்டொக ஒன்றிழணநபதொ ஏபதொ ஒரு வழகயில் புதுழே 
புகுத்திபயொ அல்லது ப�ொருளில் சி்றப்ழ� கூட்டிபயொ 
ேக்களுக்குத் பதழவயொன ப�ொருழள உற�த்தி 

ப்யது அதன் மூலம் ேதிப்ழ� ப�றறு வளரநது வரும் 
உன்னதேொன முயறசிழய பேறபகொள்�வர பதொழில் 
முழனபவொர என கூறுகி்றொர.

23.02  த�ொழில்  முனை��ரின 
சி்றபபியல்புகள் Characteristics of 
Entrepreneur

1)  த�ொழில் துணிகை உணர்வு Sprit of enterprise
பதொழில் முழன�வர தொன் பேறபகொண்ட பதொழிலில் 

ஏற�டும் வரும் இடரகழள துணிவுடன் எதிரபகொள்ள 
பவண்டும். விழனழய நடத்திவரும்ப�ொது ஏற�டும் 
இயறழகயொன ஏேொற்றங்கள் அல்லது பதொல்விகள் 
அவரின் ஆரவத்ழத சிழதக்கொ வண்ணம் துணிவுடன் 
ப்யல்�டுபவொர ஆவொர.

(2) �னைம்பிகனக Self confidence
தன்னம்பிக்ழக ஒரு ேனிதனுக்கு அைகு 

ஏற�டுத்துகி்றது. எதிரேழ்ற உணரவுகளொன 
அப்ௌகரியங்கள், ஏேொற்றங்கள், பதொல்விகள் ேறறும் 
பதொல்ழலகள் பதொழில் முழன�வரது ேன உறுதிழய 
குழலக்கக் கூடொது. எது நடநதொலும் இநத விழனழய 
ழகவிபடன், பவறறி ஒன்ப்ற இலக்கு என பதொழில் 
முழன�வர பதொழில் விழனயில் �யணிக்கபவண்டும்.

(3) தெகிழ்வு �னனம Flexibility
ேொறும் சூழநிழலகட்கு ஏற� பதொழில் முழன�வன் தன் 

முடிழவ அல்லது நடவடிக்ழககழள ேொறறிக்பகொள்ளும் 
பநகிழவு தன்ழேழய கழடப்பிடிக்கபவண்டும். பநகிழவு 
தன்ழே அற்றவரகள் பதொழில் முழனவில் பவறறி 
கொண்�து இயலொத ஒன்்றொதும்.

(4) புதுனம புகுத்�ல் Innovation
பதொழில் முழன�வர புதுழே �ழடப்�ொளரொக 

இருநதிட பவண்டும். ஏபதனும் ஒரு புதுழேழயப் புகுத்தி 
்நழதயில் நிரநதரேொன இடத்ழத பிடிக்கபவண்டும். 
புதுழே என்�து புத்தம்புதிய ப�ொருளொகபவொ, புதுழே 
�ண்புகழள ப�ொருளில் நுழைப்�பதொ, புதிய ்நழதழய 
உருவொக்குவபதொ, புதிய கச்ொ ப�ொருழள பகொண்டு 
ப�ொருழள உற�த்தி ப்யவபதொ, புதிய உற�த்தி 
முழ்றழய ழகயொள்வபதொ ேறறும் புதிய நுட்�த்ழத 
பேறபகொள்வது. ஆனொல் புதுழே என்்ற தன்ழே இருக்க 
பவண்டும்.

5)  �ளத்ன� திைடடு��ர் Resource Mobilisation
தொன் பேறபகொண்ட ப்யழல ப்யலொக்கிட பதொழில் 

முழன�வர புலனொகக்கூடிய ேறறும் புலனொகொத 
உட்ப�ொருட்கழளயும் ஒன்றிழணப்�வர ஆவொர. 
பதொழிழல துவக்கிட இடு ப�ொருழள வொங்குதல், ேனித 
வளத்ழத திரட்டுதல், நிதிழய புரட்டுதல், பதொழில் 
நுட்�த்ழத நிறுவுதல், ப�ொன்்ற நடவடிக்ழககழள 
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நொட்டின் மூழல முடுக்குகளுக்கு ப்ன்று ப்ரும் 
வழகயில் ப�ொருழள உற�த்தி ப்யது ் நழதயிடுழகக்கு 
பகொண்டு ப்ரக்கும் ப்யழல ப்ய�வர ஆவொர. சுருங்கக் 
கூறின் வளம் திரட்டுநர ஆவொர.

(6) கடிை உனைபபு Hardwork
பதொழில் முழன�வர தொன் பேறபகொண்ட ப்யலியின் 

பநொக்கத்ழத அழடய அரும்�ொடு �டபவண்டும். 
பதொல்ழலகள், இடரகள், அப்ௌகரியங்கள், இன்னல்கள் 
ேறறும் ஏேொற்றங்கள் என அவவப்ப�ொது ஏற�டும் 
இடரகழள தளரொேல் பேறபகொள்ளுதல். தழலவிதியின் 
மீது �ழிப�ொடுவபதொ அல்லது பி்றவறறின் மீது �ழி 
சுேத்தி சுகம் கொண்�வரொகபவொ இருக்கக் கூடொது. 
தன்னம்பிக்ழக ேறறும் முயறசி உழடயவரொக  இருத்தல் 
பவண்டும். என்ன இழடயூறு வநதொலும் அதழன 
ப�ொரொடி பவல்�வரொக இருத்தல் பவண்டும்.

(7) �னலனமயத்து�ம் Leadership
தன்னுடன் விழனயில் ஈடு�ட்டு வரும் ஊழியரகளிடம் 

கனிவு, �ரிவு ேறறும் நட்புடன் �ைகபவண்டும். 
பதொழில்முழனபவொர ஓர முன்ேொதிரியொக 
ப்யல்�டபவண்டும். பி்றர ப்ொரவு கொணும்ப�ொது தனது 
கனிவொன வொரத்ழதகளொல் அவரகளின் ஆரவத்ழத 
மீண்டும் எைச ப்யய பவண்டும். ப்ொல்வழத 
ப்யதல்பவண்டும். ப்யவழத ப்ொல்லபவண்டும் என்்ற 
உணரவிழன உழடயவரொக இருத்தல் பவண்டும். 

(8) த�ொனலவெொககு �ொர்ன� Foresight
பதொழில் முழன�வர ஒரு நல்ல முன் கணிப்�ொளரொக 

இருத்தல் பவண்டும். தறப�ொழதய சூழநிழல எவவளவு 
கொலம் பதொடரும், எதிரகொலத்தில் என்பனன்ன ேொற்றங்கள் 
ஏற�டும் என முன்கூட்டிபய சிநதிக்கபவண்டும். 
நுகரபவொரகளின் ஆதரவு ப�ொருளொதொர சூழநிழலயின் 
ேொற்றம், பதொழில் நுட்� ேொற்றம் ேற்றம் ப�ொட்டி சூழநிழல 
�றறி சிநதிக்க பவண்டும். அதறகு ஏற்றவொறு திட்டங்கள் 
(contingency plan) வகுக்கபவண்டும். 

(9) �குப�ொய்த் தி்றன Analytical ability
பதொழில் முழன�வர �ொர�ட்்மின்றி விருப்பு 

பவறுப்புகழள தவிரத்து ்ேநிழலயில் முழு ேனதுடன் 
பேறபகொள்ள பவண்டும். அவ்ர நிழலயில் எடுக்கும் 
முடிவுகள் இலக்ழக அழடய வழிவகுக்கொது. எனபவ 
எநத ஒரு முடிழவ பேறபகொண்டொலும் ்ம்ேநதப்�ட்ட 
கொரணிகழள சீரதூக்கி �குத்தொயநது ஒரு பதள்ளிய 
முடிழவ பேறபகொள்ள பவண்டும். எனபவ ஓர நல்ல 
�குத்தறி�வரொக பதொழில்முழனபவொர இருத்தல் 
பவண்டும்.

(10) முடிவு எடுககும் தி்றன Decision making
எநத பதொழில் துவங்கலொம்; என்ன உற�த்தி ப்யவது; 

எங்கு பதொழில் துவங்குவது, யொழர �தவியில் அேரத்துவது; 
ழகயொலும் பதொழில் நுட்�ம், எநத அளவு ப�ொருட்கழள 
உற�த்தி ப்யவது, எங்பக விற�ழன ப்யவது, எவவொறு 
தரத்ழத கூட்டுவது, ப�ொட்டிழய எதிரபகொள்வது, விழல 
ழவப்�து, நிரணயம் ப்யதல் ேறறும், விளம்�ரம் 
ப்யவது ப�ொன்்ற �ல தரப்�ட்ட முடிவுகழள நிதொனேொக, 
பேறபகொள்ளுதல் மிகவும் சி்றநதது. விழரவொன முடிழவ 
சில அவ்ர சூழநிழலகளில் எடுக்கபவண்டி இருக்கலொம் 
ஆனொல் விபவகேற்ற முடிவொக அது ஏற�டக்கூடொது. 
முடிவு எடுக்கும்ப�ொது �லதரப்�ட்ட கொரணிகழள 
சீரதூக்கி அலசி ஆரொயநது பேறபகொள்ளல் பவண்டும்.

23.03  த�ொழில்  முனைவின 
முககியத்து�ம்  Importance  of 
Entrepreneurship

பதொழில் முழனவு ஒரு நொட்டின் ப�ொருளொதொர 
வளரசசியில் ப�றும் �ங்கு வகிக்கின்்றது. 
கீழகுறிப்பிடப்�ட்டுள்ள கொரணிகள் பதொழில் முழனவின் 
அவசியத்ழத உணரத்துகின்்றன.

1. புதுனம �னடத்�ல் Innovation
பதொழில் முழனவும் புதுழே புகுத்துதல் ஆகிய 

இரண்டும் மிகவும் பநருக்கேொன ஒன்்றொகும் பதொழில் 
முழனவு இல்ழலபயல் புதுழேக்கு வழி இல்ழல. 
புதுழே புகுத்துவதன் மூலம் பதொழில் முழனபவொரகள் 
நொட்டின் பேம்�ொட்டிறகு ப�ரும் �ங்கு வகுக்கின்்றனர. 
புதுழே எநத வடிவத்திலும் இருக்கலொம் - புதிய 
ப�ொருள்; புதிய நுட்�முழ்ற, புதிய உற�த்தி முழ்ற, 
புதிய கச்ொப் ப�ொருள், புதுழே பேறபகொள்வதன் மூலம் 
நழடமுழ்றயில் இருக்கும் ப�ொருட்களில் ப்ரத்தல், 
புதிய ப�ொருழள அறிமுகம் ப்யதல், புதுழே �ழடத்தல் 
ஒரு நொட்டின் ஒட்டுபேொத்த ப�ொருளொதொர உற�த்திழய 
கூட்டுவதுடன், நொட்டு வருேொனத்ழதயும் பவகுவொக 
உயரத்துகி்றது.
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2.  ெொடடின தமொத்� த�ொருள் உற்�த்திககு 
�ஙகளித்�ல் Contribution to GDP
பதொழில் முழனவு நொட்டின் ஒட்டுபேொத்த ப�ொருள் 

உற�த்திக்கும் ேறறும் நொட்டின் பேொத்த வருேொனத்ழத 
அதிகரிப்�தறகும் அதிக �ங்கு வகிக்கி்றது. வளரநத 
நொடுகளொன அபேரிக்கொ, ஜப்�ொன் ேற்றம் பஜரேனி, 
ப�ொன்்ற நொடுகள் பதொழில் முழனவு பேம்�ொட்டொல் 
அன்நொட்டின் ஒட்டுபேொத்த ப�ொருள் உற�த்தியிலும், 
தனிந�ர வருேொன முன்பனற்றத்திறகும் ேறறும் 
நொட்டின் பதசிய வருவொழய அதிகரிப்�திலும் பவறறி 
கண்டுள்ளன.

3.  சீைொை �டடொை �ளர்ச்சி Balanced Regional 
Development
அரசு �ல்பவறு ்லுழககள், வரிவிலக்குகள் ேறறும் 

ேொனியங்கள் அளிப்�தன் மூலம் நொட்டின் பதொழில் 
ரீதியொக பின்தங்கிய �குதிகளில் பதொழில் வளரசசி 
அழடநது வருகின்்றது. பேறகண்ட ்லுழககளின் மூலம் 
�லர பின்தங்கிய �குதிகளில் பதொழில் முழனவு ப்யழல 
பேறபகொள்கின்்றனர. இதனொல் பதொழில் வளரசசி 
ஏற�ட்டு, புவியியல் ரீதியொன ஏற்ற இ்றக்கங்கள் ்ரி 
ப்யயப்�டுகின்்றன. கிரொேப்பு்ற ேக்கள், நகர�்றங்கழள 
பநொக்கி பவழல பதடி ப்ல்லும் அவல நிழலழய 
தவிரத்திட வழிவழக ப்யகின்்றது.

4. ஏற்றுமதி முனவைற்்றம் Export Promotion
நொட்டின் ஏறறுேதி வளரசசிக்கு பதொழில் முழனவு 

ஒரு கருவியொக விளங்குகி்றது. ஏறறுேதி வொயப்பு 
உள்ள ப�ொருட்கழள தயொரிக்க முன்வரும் பதொழில் 
முழனபவொரக்கு சி்றப்பு வ்திகள், ்லுழககள், 
ேொனியங்கள், வரிவிலக்குகள் ப�ொன்்ற ்லுழககள் 
தருவதன் மூலேொக ஏறறுேதி வொயப்புள்ள ப�ொருட்கழள 
உள்நொட்டில் தயொரிக்க வழிவழக உள்ளன. இதனொல் 
உள்நொட்டின் அநநிய ப்லொவணி இருப்பு அதிகரிக்க 
வழி வகுக்கி்றது. இநத ்ொதகேொன அநநிய ப்லொவணி 
இருப்பின் மூலம் ப்லுத்து நிழல இருப்பில் ஏற�டும் 
ஏற்ற (Balance of payment) இ்றக்கத்ழத ்ரிப்யய 
வழிவகுக்கி்றது. 

5.  உள்ளொர்்ந� �ளப �யன �ொடு Full Utilisation of 
Latent Resources
நொடு முழுவதும் பதொழில் முழனழவ அதிகரிப்�தின் 

மூலம் நொடு முழுவதும் �யன்�டுத்தப்�டொேல் உள்ள 
வளங்கள் �யன்�ொட்டுக்கு உள்ளொகின்்றன. நொடு 
முழுவதும் சிறு, குறு ேறறும் நடுத்தர பதொழில்கழள 
�ரவலொக உருவொக்குவதன் மூலம் �லத்தரப்�ட்ட 
வளங்கள், இயல் ேறறும் ேனித வளங்கழள முழுழேயொக 

உற�த்தியில் ஈடு�டுத்த முடிகி்றது. ஒரு நொட்டில் பதொழில் 
இன்ழேயொல் அநநொட்டு வளங்கள் �யனறறு விடுகி்றது.

6.  த�ொருளொ�ொை சகதி குவி�னல �விர்த்�ல் Reduction 
of Concentration of Economic Power in Few hands
சிறு, குறு ேறறும் நடுத்தர பதொழிழல ஒரு நொட்டில் 

ஏற�டுத்துவதன் மூலம், அநநொட்டு ப்ல்வங்கள் ஒரு 
சிலரிடம் குவிநது இருப்�ழத தவிரக்க முடிகி்றது. 
�ரவலொன பதொழில் வளரசசியின் மூலம் ப�ொருளொதொர 
ஏற்ற தொழவுகள் கழளயப்�டுகின்்றன. இதனொல் 
ேக்களிழடபய வருேொனம் சீரொக �கிரப்�டுகி்றது.

7. �ொழ்கனகத்�ை உயர்ச்சி Better Standard of Living
நொடுமுழுவதும் பதொழில் முழனவு ஏற�டுத்துவதறகு 

உரிய ஆதரவு நடவடிக்ழககள் அதிகரிப்�தன் மூலம் 
ப�ருக்குவதனொல் �ல சிறு, குறு, நடுத்தர பதொழில் 
உரிழேயொளரகள் ப�ருகி வருகின்்றனர. அவரகளிடம் 
�ணிபுரியும் ஏரொளேொன ஊழியரகள் ேறறும் 
�ணியொளரகள் அவரகளின் உழைப்பிறகு ஏற்ற ஊதியம் 
ப�றறு வொழக்ழகத்தரத்திழன பேம்�டுத்திக் பகொள்ள 
முயல்கின்்றனர. இவரகள் வொங்கும் ஆடம்�ர ேறறும் 
அத்தியொவசிய ப�ொருட்களொல் நொட்டின் ஒட்டுபேொத்த 
ப�ொருள் உற�த்தி ப�ருகி நொட்டின் வருேொனம் உயரநது, 
ப்மிப்பு அதிகரித்து நொடுதழுவிய அளவில் வளரசசி 
அழடகி்றது என்்றொல் அது மிழகயொகொது. எனபவ 
பதொழில் முழனவின் மூலம் வொழக்ழக தரத்ழத 
உயரத்தி ஏற்றதொழவு அற்ற ்மூகத்ழத உருவொக்க 
வழிவழக ப்யகி்றது.

23.04  த�ொழில்  முனைவ�ொர்,  அக 
த�ொழில்  அல்லது  தசயல் 
முனைவ�ொர் மற்றும் வமலொளர் – 
ஒபபீடு.

அகச்தசயல் முனைவ�ொர் Intrapreneur
அகத்பதொழில் முழனவர அல்லது ப்யல் முழனபவொர 

என்�வர நிறுேத் பதொழில் முழனபவொழரப் ப�ொன்ப்ற 
ப்யல்�டுவர. அதொவது ஒரு பதொழில் முழனபவொர 
ஆரம்பித்த பதொழிலில் �ணிபுரியும் ஒரு ந�ர தனக்கு 
ஒதுக்கப்�ட்டுள்ள ப்யல் திட்டத்தில் அல்லது தேக்கு 
வைங்கப்�ட்ட �ணியில் தனது ஆற்றழல �யன்�டுத்தி 
தனது புதிய எண்ணங்கழள நிறுவனத்தின் 
வளங்கழளக் பகொண்டு ப்யல்�டுத்து�வர. அதொவது 
நிறுேத்தின் உட்பு்றம் புதிய ப�ொருட்கழளயும் 
கருத்துகழளயும் அறிமுகப்�டுத்துவர. அதொவது 
நிருேத்திறகுள் உள்பு்றம் ப்யல்முழனபவொரொக 
திகழகி்றொர
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த�ொழில் முனை��ருககும் அகத்த�ொழில் முனை��ருககும் அல்லது அகச்தசயல் 
முனை��ருககும் உள்ள வ�று�ொடு:

அடிப�னட த�ொழில் முனை��ர் Entrepreneur அகத்த�ொழில் முனை��ர்
Intrapreneur

சிநதழன
(Thinking)

பதொழில் முழன�வர ஒரு தழடயற்ற 
சிநதழனவொசி 

அகத்பதொழில் முழன�வர தன்னிசழ்யொன 
சிநதழனவொதி, ஆனொல் ஒரு பதொழில் நிறுேத்தின் 
உள் ப்யல்�டு�வர.

்ொரபுநிழல
(Dependency)

தன்னிசழ்யொன ந�ர பதொழில் முழனபவொழர ்ொரநது (Dependency) 
இருப்�வர. 

நிதி திரட்டல்
(Fund Mobilization)

பதொழில் முழனபவொர தன் ப்ொநத 
முயறசியில் பதொழிலுக்கொன நிதிழய 
திரட்டபவண்டும்.

இவருக்கு நிதி திரட்டும் ப�ொறுப்பு இல்ழல. ஆனொல் 
திரட்டிய நிதிழய ழகயொளும் ப�ொறுப்பு உள்ளது.

பவகுேதி
(Reward)

பதொழில் முழனபவொர தங்களின் இடர ஏறபு 
�ணிக்கொக இலொ�ம் என்்ற பவகுேதிழய 
ப�றுகின்்றனர.

அகபதொழில் முழனபவொரக்கு இலொ�த்தில் �ங்கு 
இல்ழல. ஆனொல் ஊதியம், ஊக்க ஊதியம் ேறறும் 
பேம்�டிகள் ப�்ற வொயப்பு உண்டு.

இடரஏற்றல்
(Risk Bearing)

தொன் ஆரம்பித்த பதொழிலின் இடழர ஏறக 
பவண்டிய கட்டொயம் ஏற�டுகி்றது.

இவர பதொழில் பதொடர�ொக எழும் இடர�ொட்டில் �ங்கு 
ப�றுவதில்ழல. தொன் பேறபகொண்ட ப்யல் திட்டம் 
பதொல்வி நிழலக்கு ப�ொறுப்பு ஏற�தில்ழல.

தகுநிழல
(Status)

பதொழில் முழன�வர உரிழேயொளர என்்ற 
தகுநிழல �ழடத்தவர.

அகத்பதொழில் முழனபவொர உரிழேயர அல்ல; 
ஆனொல் ஊழியர தொன் பேறபகொண்ட ப்யலுக்கு 
தன்னுழடய பேல் அதிகொரிக்கு �தில் ப்ொல்ல 
கடழேயுழடயவர.

ப்யல்�ொடு
(Operation)

தொன் பதொடங்கிய பதொழிலின் பு்றத்தின் 
நின்று ப�ரும்�ொலும் ப்யல்�டும் ந�ர.

முழு நிறுேத்திறகு உட்�ட்டு இயங்கும் ந�ர.

த�ொழில் முனை��ருககும் வமலொளருககும் உள்ள வ�று�ொடு:
அடிப�னட

 Basis of difference
த�ொழில் முனை��ர் 

Entrepreneur
வமலொளர் 
Manager

பநொக்கு
(Motive)

ஒரு அழேப்பிழன பதரநபதடுத்து 
தன்னுழடய விழனழய துவக்குவது.

துவக்கிய விழனயில் ப்வவபன 
�ணியொறறுவது இவரின் பநொக்கு.

தகுநிழல
(Status)

பதொழில் முழன�வர தொன் துவங்கிய 
அழேப்பின் உரிழேயொளர.

பேலொளர ஊதியம் ப�றும் உழைப்�ொளி.

இடர ஏற்றல்
(Risk Bearing)

பதொழில் முழன�வர தொன் துவங்கிய 
விழனயினொல் ஏற�டும் இடரகள் ேறறும் 
நிச்யேற்ற தன்ழேழய தொங்கு�வர.

பேலொளரகள் விழனயின் இடரில் �ங்கு 
ப�றுவது இல்ழல. ேொ்றொக இடர ஏற�டும்ப�ொது 
பவறு நிறுேத்திறகு தொவி விடும் �ருவகொல 
நண்�ரகள்.

பவகுேதி
(Rewards)

பதொழில் முழன�வர தன்னுழடய இடர 
ஏறபிறகு பவகுேதியொக இலொ�த்ழத 
ப�றுகின்்றனர. 

பேலொளரகள் இலொ�த்தில் �ங்கு ப�றுவது 
இல்ழல. ஊதியம் பேலூதியம், �டிகள், ஊக்க 
ஊதியம் ப�று�வரகள்.

ஆற்றல்
(Skills)

பதொழில் முழன�வரகள் �ழடப்�ொற்றல், 
உள்ளுணரவு ேறறும் எழதயொவது 
புதியதொக ப்யய பவண்டும் என்்ற உநதுதல் 
ப�ற்றவரகள்.

பேலொளரகள் நல்ல பகொட்�ொட்டு அறிவும், 
ேனித உ்றவு தி்றனும் ப�ற்றவரகளொக 
இருக்கபவண்டும்.
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23.05   மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ொர்கள் 
Women Entrepreneurs

பதொழில் முழனயும் ேகளிரகள் அண்ழேக் கொலேொக 
ேக்கள் ேத்தியில் மிகவும் அறிமுகேொனவரகளொக 
விளங்குகி்றொரகள். ப�ண் பதொழில் முழனபவொர 
தங்களுக்கொன பவழல வொயப்பிழனத் தொங்கபள 
ஏற�டுத்திக் பகொள்வதுடன், பி்றருக்கும் பவழல வொயப்ழ� 
உருவொக்கி வருவது ப�ருழேக்குரிய ப்யதியொகும். 
அபேரிக்க நொட்டு ப�ண் பதொழில் முழனபவொரகள் 
அநநொட்டின் ப�ொருளொதொர எழுசசிக்கு அளப்�ரிய 
�ங்களிப்ழ� நல்கி வருகின்்றனர. அபேரிக்கொவில் 
ப�ண்கள் நடத்திவரும் பதொழிழல ஆயவு ப்யது வரும் 
ழேயம் நடத்திய ஆயவில் பதரியவரும் உண்ழே 
என்னபவன்்றொல் ப�ண் உரிழேயொளரகளொல் 
நடத்தப்�ட்டு வரும் நிறுேங்கள் ேறறும் ப�ரும்�ொன்ழே 
ப�ண் ஊழியரகழள பகொண்ட நிறுேங்கள், 1997ம் 
ஆண்டில் 5.4 மில்லியனில் இருநதது 2013ம் ஆண்டு 
இது 10 மில்லியன்கழள பதொட்டது. இன்று உள்ள புள்ளி 
விவரப்�டி ப�ொதுவொக அபேரிக்கொவில் நடநது வரும் 
பதொழிலில் நொன்கில் ஒரு �ங்கு ேகளிரொல் நடத்தப்�டும் 
அல்லது ேகளிரொல் ப�ருேளவில் இயக்கப்�ட்டு வரும் 
நிறுேம் என்்றொல் மிழகயொகொது. பேலும் அநத ஆயவு 
கூறுவது பேறகூ்றப்�ட்ட நிறுேங்கள் சுேொர 9.2 
மில்லியன் ந�ரகளுக்கு பவழல வொயப்ழ� உருவொக்கித் 
தநதுள்ளது என பதரிவிக்கி்றது. சுேொர 1.15 டிரில்லியன் 
அளவிறகு ்ரக்ழக விற�ழன ப்யதுள்ளது. இவவொப்ற 
வளரநத நொடொன கனடொவிலும் மூன்றில் ஒரு �ங்கு 
நிறுேங்கள் ேகளிருக்கு ப்ொநதேொனதொகும். பிரொன்ஸில் 
ஐநதில் ஒரு �ங்கு ேகளிரொல் நடத்தப்�டும் நிறுவனம். 
சுவீடன் ேறறும் இங்கிலொநதிலும் அதிக அளவில் 
ப�ண்�ொலொர சுயபவழலயில் அேரநதிருப்�தொக 
ஆரொயசசிகள் பதரிவிக்கின்்றன. ப�ண்கள் பேறகூறிய 
வளரநத நொடுகளில் சில்லழ்ற வணிகம், சிறறுண்டி 
்ொழலகள், கல்வி நிறுவனங்கள், கொப்பீட்டு பதொழில் 
ேறறும் உற�த்தி பதொழிலில் கூட ஈடு�ட்டு வருவதொக 
ஆயவுகள் பதரிவிக்கின்்றன.

ஆனொல் இநதியொவில் ப�ண்களொல் உரிழே 
ஏறறு நடத்தப்�டுவதும் ேறறும் ப�ண்கழள அதிகம் 
பகொண்டிருக்கும் நிறுேங்கள் 5.2 விழுக்கொபட எனலொம். 
இவரகள் ப�ரும்�ொலும் பவளொண்துழ்ற, பவளொண் 
்ொரபுத் பதொழில்கள். ழகவிழனப் ப�ொருள் உற�த்தி, 
ழகத்தறி ஆழடகள் ேறறும் குடிழ்த் பதொழில்களில், 
ஈடு�ட்டிருப்�தொக 2011ம் ஆண்டின் ேக்கள் பதொழக 
கணக்பகடுப்பு புள்ளி விவரங்கள் பதரிவிக்கின்்றன. 
ப�ொருளொதொரம் தொரொளேயேொக்கப்�ட்டபின் ேகளிர 
பதொழில் முழனவு சூடு பிடித்துள்ளது. ப�ண்கள் 
ப�ொருளொதொர ரீதியொக விடுதழல அழடய அவரகளின் 
பதொழில் முழனவு ஆற்றழலயும் ேறறும் தி்றழனயும் 
கூட்ட அரசும் ேற்ற ்ொரபு நிறுவனங்களும் சி்றப்�ொன 
பகொள்ழககள் ேறறும் திட்டங்கழள வகுத்து 
அதனடிப்�ழடயில் ப�ண்களுக்கு பதொழில் முழனவு 
ப்யலில் இ்றங்க பதொழில் கல்வியும் ேறறும் �யிறசியும் 
அளித்து வருகின்்றன. இதனொல் தறப�ொது மூன்றில் 

ஒரு �ங்கு ப�ொருளொதொர பதொழில்கள் ேகளிர வ்ம் 
உள்ளபதன இநதியொவில் நடத்தப்�ட்ட ஆரொயசசிகள் 
பதரிவிக்கின்்றன. தறப�ொது உள்ள இநதிய ப�ொருளொதொர 
சூைல் ப�ண் பதொழில் முழனபவொருக்கு ஆதரவொகபவ 
உள்ளன. எனபவ வருங்கொலத்தில் ேற்ற பேழல 
நொடுகழளப் ப�ொலபவ இநதியொவிலும் பதொழில்களில் 
ப�ண் முதலொளிகள் ேறறும் ப�ண்கழள அதிக 
எண்ணிக்ழகயில் பகொண்டு இயங்கும் நிறுேங்கள் �ல 
ேடங்கு ப�ருகும் என எதிரப்�ொரக்கலொம். அதிகேொன 
ேகளிர �டித்து வரும் நிழலயில் ேறறும் ஊடகங்கள் 
ப�ண் �ொலினத்திறகு அளித்து வரும் ேகத்தொன 
ஆதரவு, எப்ப�ொதும் உள்ள அரசினர ேறறும் அரசு ்ொரொத 
நிறுேங்களின் ப�ரொதரவு, ேகளிர பதொழில் முழனப்பிறகு 
மிகவும் ்ொதகேொன சூைழல உருவொக்கி வருகி்றது 
என்�தில் ஐயமில்ழல.

�னைவிலககணம்
ஹீம் பீட்டர, “புதினம் ப�ணும் அல்லது ஏறகனபவ 

கண்டுபிடிக்கப்�ட்ட ப�ொருழள முன்ேொதிரியொக பகொண்டு 
அபத ப�ொருழள உற�த்தி ப்யது வரும் ேகளிபர ேகளிர 
பதொழில் முழன�வர” என வழரயறுக்கி்றொர.

 இநதிய அரசு, வணிக நிறுவனம் ஒன்றில் 
்ொதொரண �ங்கு மூலதனம் ேறறும் �ணியில் 
ேகளிரின் �ங்பகறபு அடிப்�ழடயில் ேகளிர பதொழில் 
முழனபவொரக்கு பின்வருேொறு இலக்கணம் 
வழரநதுள்ளது.

“நிறுவனத்தின் மூலதனத்தில் குழ்றநத �ட்்ம் 51 
விழுக்கொடு நிதி்ொரநத உரிழேயும் உருவொக்கப்�ட்ட 
�ணியில் 51 விழுக்கொட்டிறகு குழ்றயொதவறழ்ற 
ேகளிருக்கு அளிக்கும் ேகளிரொல் உரிழே ஏறறு 
நடத்தப்�டும் ேறறும் கட்டுப்�டுத்தப்�டும் ஒரு பதொழில் 
விழன ேகளிர பதொழில் முழனவு ஆகும்.”
மகளிர்  த�ொழில்  முனைவ�ொருககொை  �ொய்பபுகள் 
Opportunities for Women Entrepreneurs
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மகளிர்  த�ொழில்  முனைவ�ொருககொை  �ொய்பபுகள் 
Opportunities for women entrepreneurs
(i).  த�ொழில் அடிப�னடயில் எழும் �ொய்பபுகள் 

Opportunities Based on Business
ேகளிரகள் அவரகள் ்ொரநதுள்ள இடம் பதரவு ப்யயும் 

பதொழில் முதலிடும் தி்றன் பதொழில் ேறறும் பதொழில் நுட்�ம் 
்ொரொ ஆற்றல் ேறறும் தி்றன் இழவகளின் அடிப்�ழடயில் 
ஏரொளேொக பதொழில் வொயப்ழ� ப�றறுள்ளனர. 
ேகளிர பதொழில் முழனபவொரொக எண்ணி விட்டொல் 
அவருக்கு ஏரொளேொன வொயப்பு கதவுகள் தி்றக்க கொத்துக் 
கிடக்கின்்றன. அவறறில் சிலவறழ்ற �ொரப்ப�ொம்.
i) உற்�த்தி பிரிவில் In the sphere of Manufacutring

உற�த்தி பிரிவில் ப�ண்கள் பேழுகுவரத்தி 
ப்யதல், அப்�ளம் ப்யதல், அகர�த்திகள் ப்யதல், 
பின்னலொழடகள் ப்யதல், ழகவிழனப் ப�ொருட்கள் 
ப்யதல், ஆழட உற�த்தி ப்யதல், பேன்�ொனங்கள் 
ப்யதல், அச்கம் நடத்துதல், இனிப்பு ப�ொருட்கள் 
தயொரித்தல், ஊறுகொய தயொரித்தல், கம்�ள விரிப்புகள் 
தயொரித்தல் ப�ொன்்ற பதொழில்கள், ேகளிருக்கு ஏற்றத் 
பதொழில்களொக நிரூபிக்கப்�ட்டுள்ளன.
ii) வசன� த�ொழில் பிரிவு In the sphere of Service

ப்ழவ பதொழில் பிரிழவப் ப�ொறுத்தவழர, சிறறுண்டி 
்ொழல நடத்துதல், உணவு ்ழேத்து விற�ழன ப்யதல், 
கல்விச்ொழல அழேத்தல், கணிணி ழேயம் துவங்குதல், 
உலர பவளுப்�கம் அழேத்தல், ழதயல் பவழல ப்யதல், 
ஒப்�ழன கழடகள் நடத்துதல், குைநழதகள் கொப்�கம் 
நடத்துதல், ேலர நிழலயங்கள், அைகு ழேயங்கள், 
நிகழவுகள் நடத்தி தரும் நிறுவனங்கள் நடத்துதல் 
ப�ொன்்ற �ல பதொழில்கள் ப்ழவ பதொழில் பிரிவில் 
ேகளிருக்கு அதிக வொயப்ழ� உருவொக்கித் தருகின்்றன.
iii) �ணிகபபிரிவு In the sphere of Commerce

வணிகப்பிரிழவ ப�ொறுத்த ேட்டில் அைகுப் ப�ொருட்கள் 
வணிகம், பநொய அறியும் ழேயம் (Diognostic centre), 
�ொல் விநிபயொகம், இனிப்புக் கழடகள், ேளிழகக் 
கழடகள், ஆழட அகங்கள், கொயகறி வணிகம், �ைச்ொறு 
நிழலயங்கள், குளம்பியகங்கள், பதனீர வணிகம், 
ேருநதுக்களம், துணி விற�ழன, ப�ொன்்ற �ல 
முயறசிகழள வணிகப்பிரிவில் பேறபகொள்ளலொம்.
iv) த�ரிய த�ொழில் In the sphere of Large Business

பேத்த �டித்த அதிக �ட்டறிவு ப�ற்ற பதொழில் 
கல்வி �யின்்ற ேகளிர ப�ரிய பதொழிலொன �ல்பநொக்கு 
ேருத்துவேழன, நட்்த்திர விடுதிகள், பதொழில்கல்வி 
�யிறசி நிழலயங்கள், தயொரிப்பு விழனகள், விளம்�ர 
நிறுவனங்கள், திழரப்�டம் தயொரிக்கும் நிறுவனங்கள், 
அழைப்பு ழேயங்கள், ப�ொன்்ற �ல ப�ரிய பதொழில்களில் 
அவரவர �டிப்பிறகு ஏற்ற வழகயில் பதொழில்விழன 
பேறபகொள்ளலொம்.

(ii)  நிதி திைடடும் �ொய்பபுகள் Financial Opportunities 
ப � ண்  ப த ொ ழி ல் மு ழ ன ப வ ொ ர க ளு க் கு 

இநதியொவிலுள்ள அழனத்து வங்கிகளும் கச்ொ ப�ொருள் 
ேறறும் இயநதிரங்கள் வொங்குவதறகு நுண் சிறு 
கடன்கழள வைங்கி நிதி ஆதரவு நல்கி வருகி்றது. 

(iii). நிதிசொைொ ஆ�ைவு Non-Financial Support
ேகளிர பதொழில் முழனபவொரக்கு கீழ குறிப்பிட்ட 

வழகயில் நிதி்ொரொ ஆதரவு வைங்கப்�டுகி்றது.
(i)  ேகளிர பதொழில்களுக்கு ஏற்ற பகொள்ழககள் ேறறும் 

்ட்ட அழேப்புகழள நிறுவ உதவுகி்றது.
(ii) நிதி்ொர ஆபலொ்ழன வைங்குவது.
(iii) பதொழில் ஆபலொ்ழன ப்ழவ வைங்குவது.
(iv) ்ட்ட தழடகழள கழளய உதவுவது.
(v) வியொ�ொர பதொடரபுகழள ஏற�டுத்த உதவுவது.
(vi) ஆரொயசசி நடவடிக்ழககளுக்கு உதவுவது.
(vii)  இலொ�ம் ஈட்டும் தி்றழன கூட்ட ஆபலொ்ழன தருவது.
(viii)  ப�ொருட்கழள வடிவழேக்க பயொ்ழன வைங்குவது.
(ix) குழ்றநத வட்டியில் கடன் தருவது.
(x) பிழணயேற்ற கடன் தருவது.
(xi)  கடன் பகொரும் விண்ணப்�ங்கழள உடனடியொக 

ழ�்ல் ப்யவது.
(xii)  வொங்கிய கடழன திருப்பி வசூல் ப்யவதில் பநளிவு 

சுளிவுகளுடன் நடநது பகொள்வது.

(iv).  சஙகஙகள் ஏற்�டுத்தி �ரும் �ொய்பபுகள் 
Opportunities Created by Associations

சுய உதவிக் குழுக்கள் இநதிய ேகளிர பதொழில் 
முழனபவொர ்ம்பேளனம் (Federation of Indian women 
Entrepreneurs). சிறுபதொழிலில் வளரசசி அழேப்பு (SIDO) 
இநதிய பவளொண் ேறறும் ஊரக வளரசசி வங்கி (NABARD), 
சுயபதொழில் ஈடு�ட்டுள்ள ேகளிர ்ங்கம், (SEWA), கரநொடக 
ேகளிர பதொழில் முழனபவொர ் ங்கம் (AWARE), �ன்னொட்டு 
பதொழில் முழனவு ேறறும் பதொழில் முன்பனற்ற ழேயம். 
(The international Centre for entrepreneurship and career 
development). ழட ஸ்ரீ ்க்தி Tie sree Shakthi (TSS) தமிழநொடு 
ேகளிர வளரசசி கைகம், ேகளிர பதொழில் நிறுேங்களின் 
்நழத அழேப்பு, (Marketing organisation of women 
entrepreneur) ேகளிர பதொழில் முழனவு ்ங்கம், தமிழநொட்டு 
ேகளிர பதொழில் முழனபவொர ்ங்கம். விபவொ ழ� கூகுள் 
(Weow by google) ப�ொன்்ற �ல அழேப்புகள் ேகளிர பதொழில் 
முழனபவொரகளுக்கு நல்லொதரழவ வைங்கிவருகின்்றன.

ேகளிர நடத்தி வரும் நடுத்தர பதொழில்கழளப் 
ப�ொறுத்த வழரயில் கடன் ப�ொறுப்பு திட்டத்தின் கீழ 
ேகளிரொல் நடத்தப்�டும் குறு ேறறும் சிறுத்பதொழில்களுக்கு 
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வைங்கப்�டும் 80 விழுக்கொடு ப�ொறுப்புறுதி ்லுழக 
பேறகூறிய நடுத்தர பதொழில்களுக்கு வைங்கப்�டுகி்றது. 

(v)  அைசு ஏற்�டுத்தி �ரும் �ொய்பபுகள் Opportunities 
Created by Government
நடுவண் ேறறும் ேொநில அரசுகள் ேகளிர பதொழில் 

முழனழவ ப�ருக்கிட �ல்பவறு திட்டங்கழள தீட்டி 
அவறழ்ற ப்யல்�டுத்தி வருகின்்றன. அழவகளொவன:
(i)  ேகளிர நிறுேங்களுக்கொன “Stand Up” இநதியொ 

திட்டம்.
(ii)  ேகளிருக்கொன வணிகம் பதொடர�ொன பதொழில் 

முழனவு உதவி ேறறும் வளரசசி திட்டம் (Trade related 
entrepreneurs Assistance in development scheme)

(iii) ேகிள கயறு திட்டம் (Mahile coir scheme).
(iv) ேகிள E. hatt
(v) ேகளிர உதவி திட்டம்.
(vi) பிரதே ேநதிரி ஊரகத்திட்டம்
(vii)  ஊரகத்திலுள்ள ேகளிர ேறறும் சி்றொரகள் வளரசசி 

திட்டம்.
(viii) ேகளிருக்கொன முத்ரொ பயொஜனொ திட்டம்.
(ix) யுத்பயொகினி திட்டம்.
(x) ஊரக இழளஞரகளின் சுயபதொழில் �யிறசி திட்டம்.

(vi).  �யிற்சியின மூலமொக ஏற்�டுத்�ப�டும் 
�ொய்பபுகள் Opportunities Created through 
Training Programme

நடுவண் அரசு பதசிய அளவில் இழளஞரகளின் 
ஆற்றழல ப�ருக்கிட பகொள்ழககழள வகுத்தும் (skill 
development policy) ேறறும் அதன் கீழ பதசிய ஆற்றல் 
ப்யல்தி்றன் பேம்�ொடு பநொக்கத்ழத 2007 ம் ஆண்டு 
பிரகடனம் ப்யதது. இத்திட்டத்தினொல் தறகொல 
இழளஞரகளுக்கு பதொழில் ஆற்றழல ப�ருக்கிடவும், 
பதொழில் கல்விகழள புகட்டவும் ேறறும் பதொழில் முழனவு 
உணரழவ ஊட்டவும் சி்றப்பு �யிறசிகள் தரப்�ட்டு 
வருகின்்றன. நடுவண் அரசு �ல �யிறசி திட்டங்கழள கீழ 
குறிப்பிட்டுள்ள முகழேகள் மூலேொக �யிறசி திட்டங்கழள 
ப்யல்�டுத்தி வருகி்றது.
i)  ேகளிருக்கொன �யிறசி ேறறும் சுயபதொழில் ஆதரவு 

திட்டம் (STEP).
ii)  ஊரகத்தில் உள்ள ேகளிர ேறறும் சி்றொரகளுக்கொன 

வளரசசி திட்டம் (DWCRA).
iii) சிறுபதொழில் ப்ழவ நிறுவனம்.
iv) ேொநில நிதி கைகம்.
v) பதசிய சிறு பதொழில் கைகம்.
vi) ேொவட்ட பதொழில் ழேயம்.

(vii).  இ்நதிய மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ொர் 
கூடடனமபபு Consortium of Women 
Enterpreneurs in India

இநதிய ேகளிர பதொழில் முழனபவொர கூட்டழேப்பு 
1996ம் ஆண்டு ஒரு அரசு ்ொரபுழடய ்ங்கேொக (Civil 
Society) �திவு ப்யயப்�ட்டது. இது ஒரு இலொ� பநொக்கேற்ற 
அழேப்�ொக இநதிய அர்ொல் அங்கீகரிக்கப்�ட்ட அழேப்பு. 
இவவழேப்பு இநதிய பதசிய வொரியத்தின் உறுப்பினரொக 
உள்ளது ேறறும் சிறு ேறறும் நடுத்தர பதொழில் (MSME) 
அழேச்கத்தின் உறுப்பினரொகவும் ப்யல்�ட்டுவருகி்றது. 
இவவழேப்பு ஊரக வளரசசி அழேச்கத்துடன் இழணநது 
�ணியொறறி வருகி்றது. கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள �ணிகளில் 
தன்ழன முழுழேயொக அரப்�ணித்துக் பகொண்டுள்ளது.
i.  ேகளிரொல் ஆரம்பிக்கப்�ட்ட நிறுவனங்களுக்கு 

ஊன்றுபகொலொக விளங்குகி்றது.
ii.  ேகளிரின் ப�ொருளொதொர ரீதியொன ்க்திழய ப�றறிட 

உதவுகி்றது.
iii.  இயறழக வளவ்திழய ப�றறிட ேகளிர 

நிறுவனங்களுக்கு உதவுவது.
iv.  ேகளிரொல் நடத்தப்�டும் நிறுேங்கள் தயொரிக்கும் 

ப�ொருட்களின் வடிவழேப்பு ேறறும் புதுப்ப�ொருட்கழள 
உருவொக்கும் முயறசிக்கு ஆபலொ்ழன தருவது.

v.  ேகளிர நிறுேங்களுக்கு ்நழதயிடுழக ஆதரவு, 
தரக்கட்டு�ொட்டு ஆதரவு, பதொழில்நுட்� ஆதரவு 
இழவகழள தருவது.

vi.  �ல்பவறு ேகளிர பதொழில்முழனவு பதொடர�ொன அரசுத் 
திட்டங்கழள குறித்து ேகளிருக்கு விழிப்புணரவு 
ஏற�டுத்துவது.

vii.  சுருங்கக் கூறின் ேகளிர நிறுேங்கட்கு பதழவப்�டும் 
அழனத்து உதவிகழளயும் நல்கும் ஒரு சி்றநத 
அழேப்�ொகச ப்யல்�டுகி்றது. 

மகளிர் த�ொழில் முனைவ�ொர்கள் எதிர்தகொள்ளும் 
ச�ொல்கள் Challenges of Women Entrepreneurs

ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகட்கு பேறகுறிப்பிட்டவொறு 
ஏரொளேொன வொயப்புகள் இருநதப�ொதும், அவரகள் 
எதிரபகொள்ளும் ்வொல்கள் ஏரொளம் என �ல ஆரொயசசிகள் 
பவளிப்�டுத்தியுள்ளன. அழவகளில் சிலவறழ்ற கீபை 
விவொதிப்ப�ொம்.
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1. நிதிபபிைச்சனை Problem of Finance
ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகளுக்கு தங்களின் 

பதொழில் விழனயில் ஏற�டும் நிதிப் �ற்றொக்குழ்றழய 
்ேொளிப்�து மிகப்ப�ரிய ்வொலொக விளங்குகி்றது. 
தங்களின் ப�யரில் ப்ொத்துக்கள் இல்லொத ேகளிர 
உரிழேயொளரகள் பிழணக்கடன் ப�றுவதில் ப�ரும் 
இன்னல்களுக்கு உட்�டுத்தப்�டுகி்றொரகள். பேலும் நிதி 
நிறுவனங்களும் ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகளின் 
பதொழில் முழனவு தி்றழேயில் ப�ொதிய நம்பிக்ழக 
இல்லொேல், ேகளிர உரிழேயரின் கடன் பகொரிக்ழககழள 
கண்டு பகொள்வதில்ழல எனவும் ேகளிர கடன் ப�்றொ 
வண்ணம் �ல நி�நதழனகள் விதித்து அவரகழள 
பதொழில் முழனவிலிருநது ஆரவம் இைக்க ப்யயும்�டி 
நிதி நிறுவனங்களின் ப்யல்�ொடுகள் இருப்�தொகவும் 
குற்றம் ்ொட்டப்�டுகி்றது. எனபவ ேகளிர பதொழில் 
முழனபவொரகள் தங்களின் ப்ொநத ப்மிப்ழ�பயொ 
அல்லது பதரிநத சுறறுவட்டொரங்களிலிருநது நிதி 
முடக்ழகழய தீரத்துக்பகொள்ள பவண்டியுள்ளது. இதன் 
விழளவொக ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகள் தொங்கள் 
பேறபகொண்டுள்ள விழனகழள ப�ொதிய அளவில் 
விரிவொக்கம் ப்யய இயலொேல் தவிப்�தொக கூ்றப்�டுகி்றது.
2. இயககத்�னட Limited Mobility 

ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகள் நேது நொட்டு 
கலொச்ொரப்�டி அவரகள் நடநது பகொள்ள பவண்டிய 
சூைலில் வீட்டு ப�ொறுப்புகழளயும் சுேக்க பவண்டியுள்ளது. 
என்னதொன் பதொழில் உரிழேயொளரொக ேகளிர 
உயரநதொலும் தொயொக, ேழனவியொக, ேகளொக, ேருேகளொக, 
ேொமியொரொக, �ொட்டியொக தன்னுழடய கடழேகழள 
தட்டிக்கழிக்க முடிவதில்ழல. பதொழிழல துவங்கிய பின் 
�ல்பவறு கொரணங்களுக்கொக ேகளிர பவளியில் ப்ல்ல 
முடிவதில்ழல. உதொரணேொக ப�ொருழள பகொள்முதல் 
ப்யவது பதொடர�ொக, வங்கியில் கடன் ப�றுவது 
பதொடர�ொக, விற�ழன ப�ொருட்டும் தரக்கட்டுப்�ொட்ழட 
பேறபகொள்ளவும், ஊழியரகழள பேற�ொரழவ ப்யயவும், 
�லதரப்�ட்ட ஒப்புதல்கழள அரசு ேறறும் பி்ற ஒழுங்கொறறு 
நிறுேங்களிடமிருநது (Regulatory Bodies) ப�றறிடவும் 
�யணிக்க பவண்டியுள்ளது. இப்�டிப்�ட்ட �யணம் 
ஆண்களுக்கு என்னபேொ எளிது. ஆனொல் வீட்டு பவழலயும் 
தன் பதொளில் ஏறறி சுேநது வரும் ேகளிரொல் எப்�டி ்தொ 
பவளியில் ப்ன்று �யணத்தில் இருக்கமுடியும். இதனொல் 
அவரகள் பி்றரிடம் இநத �யண பவழலகழள ஒப்�ழடக்க 
பவண்டியுள்ளது. எனபவ ஆண் பதொழில் முழனபவொரக்கு 
நிகரொக ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகள் �யணத்தில் 
ப�ொட்டியிட விரும்புவதில்ழல.

3. கல்வியறிவு இனனம Lack of Education
ஏட்டறிவு இல்லொ அல்லது குழ்றவொக �டித்துள்ள ேகளிர 

பதொழில் முழனபவொரகள் வியொ�ொரம் அல்லது பதொழில் 
பதொடர�ொன கருத்துக்கழள முழுவதொக புரிநது பகொள்ள 
முடியொதவரொக உள்ளனர. உதொரணேொக கணக்ழக 

�ரொேரித்தல், �ணம் பகொடுக்கல் வொங்கழல கணக்கு 
ழவத்துக் பகொள்ளுதல், ப�ொருழள ் நழதயிட பதொழில்நுட்� 
கருத்துக்கழள உள்வொங்குதல் ப�ொன்்ற �ல தரப்�ட்ட 
ப்யதிகழள பதளிவொக விளங்கிக் பகொள்ள குழ்றவொன 
�டிப்பு அல்லது �டிப்�றிவு இன்ழே மிகப் ப�ரிய இழடயூ்றொக 
இருக்கி்றது.

4. ஆ�ைவு இனனம Lack of Support Network
ேகளிர பதொழில் முழனபவொர ப்ம்ழேயொக தன் 

விழனழய ப்யல்�டுத்த �லதரப்�ட்ட ேக்களின் கனிவு, 
�ரிவு ேறறும் ஆதரவு இழவகள் பதழவப்�டுகின்்றன. 
குறிப்�ொக கணவன், பிள்ழளகள், ப�றப்றொரகள், 
வொழக்ழகப்�ட்ட இடம், நண்�ரகள், அயல் அண்ழடயில் 
வசிப்�வரகள் என �லரின் ஒத்துழைப்பு பதழவப்�டுகி்றது. 
மிகவும் குறிப்�ொக ேகளிர பதொழில் முழன�வர உணரவு 
ரீதியொக பதொழிலில் துவண்டு கிடக்கும்ப�ொது அவரகளுக்கு 
உளவியல் ரீதியொன ஆதரவும் ேறறும் கனிவொன அபத 
்ேயம் நம்பிக்ழக பகொடுக்கின்்ற அறிவுழர பவண்டும். 
�ல ்ேயங்களில் இப்�டிப்�ட்ட பநருக்கடிகள் பதொழிலில் 
வரும்ப�ொது பேறகூறிய ஆதரவு ழேயங்கள் பதொள் 
பகொடுக்க முன் வர பவண்டும். அநத பநரங்களில் ேகளிழர 
பகலி ப்யயும் ப�சசு, ் ொ�ம், ஏளனம் ஆகியழவ அவரகளின் 
நம்பிக்ழகழய தகரக்கின்்றது. குறிப்�ொக ஆண் ஆதிக்க 
ேனப்�ொன்ழே பகொண்ட ந�ரகளின் நடத்ழத ேறறும் 
வொரத்ழத வன்முழ்றகள் ேகளிரின் பதொழில் துணிழவ 
மிகவும் �ொதிக்கி்றது.

5. கடும்வ�ொடடி Stiff CoXmpetition
தொரொளேயேொன ப�ொட்டி உலகில் ேகளிர பதொழில் 

முழனபவொரகள் ப�ரிய நடுத்தர பதொழில்களிடமிருநது 
கடுழேயொன ப�ொட்டிழய எதிர பகொள்கின்்றனர. 
ப�ொட்டிழய வலுவொக எதிரபகொள்ள விளம்�ரம் ேறறும் 
விற�ழன ப�ருக்க யுக்திகழள ழகயொள பவண்டியுள்ள 
சூழநிழலயில் ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகள் 
ஈடுபகொடுக்க முடியொேல் திணறுகின்்றனர. கொரணம் 
ப�ொதிய நிதி ஆதொரம் இல்லொதபத ஆகும்.

6. உணர்ச்சி �யப�டல் Sensitivity
 ேகளிரொக இருப்�வரகள் இயறழகயொகபவ 

உணரசசி வயப்�டக் கூடியவரகள். உணரசசி ப�ொங்கி 
எழும்ப�ொது பகொ�ப் �டக்கூடியவரகள். இப்�டிப்�ட்ட 
ேனநிழல பதொழிலில் சிக்கல் அல்லது ் வொல்கள் எழும்ப�ொது 
அழேதியொக, நிதொனேொக, ப�ொறுழேயொக முடிபவடுக்க 
அவரகழள விடுவதில்ழல. பதொழில் �யணத்தொல் 
அவவப்ப�ொது ஏற�டும் ்ங்கடங்கள், ேனக்க்ப்புகள், 
ஏேொற்றங்கள் சிறு பதொல்விகள் ேகளிர பதொழில் 
முழனபவொழர ஆரவம் இைக்கச ப்யகின்்றன. இத்தழகய 
சூைல்கள் ேகளிர பதொழில் முழனவரின் ப்யல்�ொட்ழட 
ப�ரிதும் �ொதிக்கின்்றன.
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7. வ�ொதிய வி�ைமினனம Lack of Information 
ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகள் தங்களின் குழ்றநத 

�டிப்புத் தகுதி கொரணேொகபவொ அலட்சியம் கொரணேொகபவொ 
அல்லது வீட்டு பவழல சுழேயின் கொரணேொக தங்களொல் 
துவக்கப்�டும் பதொழிழல சுறறி என்ன நடக்கி்றது? 
என்பனன்ன ்லுழககள் அரசு நல்குகி்றது? அரசு்ொரொ 
அழேப்புகளின் ஆதரவு என்ன, தங்கழளப் ப�ொன்று 
பதொழிழல நடத்தி வரும் ் க ேகளிர முழனபவொரகள் எப்�டி 
்வொழல ்ேொளிக்கின்்றனர என்்ற விவரங்கழள அறிய 
விரும்புவது இல்ழல. இப்�டிப்�ட்ட ப�ொக்குகள் அவரகள் 
நடத்தும் பதொழிலின் தி்றழன பவகுவும் �ொதிக்கின்்றன. 
எனபவ �லதரப்�ட்ட வழிகளில் வரும் ப்யதிகழள 
தகவல்கழள ேகளிர பதொழில் முழனபவொரகள் உள்வொங்க 
இயலொதவரொக இருக்கின்்றனர.

8. சொர்்நது �ொழும் கலொச்சொைம் (Dependency Culture)
�ல ்ேயங்களில் ேகளிர �ொலினர தன் வொழநொள் 

முழுவதும் நம் நொட்டில் பி்றழர ்ொரநது வொழநது 
வருகின்்றனர. உதொரணேொக திருேணத்திறகு முன்பு 
ப�றப்றொரகள், திருேணத்திறகு பின்பு கணவன், வயதொன 
கொலத்தில் பிள்ழளகள் என பி்றழர ழேயேொக ழவத்பத 
ேகளிர வொழநது வருகின்்றனர. இநநிழலயில் அவரகளொக 
தன்னிசழ்யொக தழடயின்றி எநத முடிழவயும் அவரகள் 
எடுக்க விரும்புவதில்ழல. எல்லொ முடிவுகளுக்கும் பி்றரின் 
அனுேதி பவண்டி கொத்து கிடக்கின்்றனர. ஆணுக்கு நிகரொக 
ேகளிரொல் �ல முடிவுகழள பேறபகொள்ள முடிவதில்ழல. 
இப்�டிப்�ட்ட கலொச்ொர தழட ேகளிர பதொழில் 
முழனபவொரகழள தன்னுழடய விருப்�ப்�டி பதொழிழல 
துவங்கி அதழன நிரவகிக்க அனுேதிப்�தில்ழல.

23.06 த�ொழில் முனைவ�ொரின �ணிகள் (Entrepreneurial Functions)

I.  த�ொழில் முனைவ�ொரின வ�ொற்றுவிபபு �ணிகள் 
Promotional Function

i) �ொய்பபுகனள கணடறி�ல் Discovery of Idea
எநபதநத பதொழிலில் நுழைநதொல் என்பனன்ன 

வொயப்புகள் கிட்டும் என எப்ப�ொதும் சிநதிக்க பவண்டும். 
பதொழில் துவங்கும் எண்ணம் சுயேொகபவொ அல்லது 
பி்றர மூலேொகபவொ அரும்�லொம். சில்ேயங்களில் 
பதொழில் முழனபவொர தனது அனு�வத்தின் மூலபேொ, 
சூழநிழலழய கூரநது பநொக்குவதன் மூலபேொ �டித்த 
�டிப்பின் வொயிலொகபவொ, ப�ற்ற �யிறசியின் வழியொகபவொ, 

்நழதயில் ஆயவு நடத்திபயொ நல்ல நல்ல பதொழில் 
முழனவு வொயப்புகழள கண்டறிய முடியும். எனபவ எநத 
ப்யல் விழன �லனளிக்கும் என சீரொயநது ஒன்ழ்ற பதரிவு 
ப்யவது முதல் �ணியொகும்.

ii)  த�ொழிலின வெொககத்தினை தீர்மொனித்�ல் 
Determining the Business Objectives

தொன் நுழைநத பதொழிலின் தன்ழே, ேறறும் பதொழிலின் 
வழக அதொவது உற�த்தி ப்யலொ அல்லது வணிகச ப்யலொ 
என்�ழத ேனதில் ழவத்தும், பதொழிலிழன ப்யலொக்க 
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பதரவு ப்யயப்�ட்ட பதொழில் அழேப்பு முழ்றயிழன
ேனதில் பகொண்டும் பதொழில் நிறுேத்தின் பநொக்கத்திழன
தீரேொனிக்க பவண்டும்.
iii) ஆழ்்ந� �குப�ொய்வு Detailed Investigation

பதொழில் முழன�வர உற�த்தி ப்யய அல்லது
விற�ழன ப்யய விரும்பும் ப�ொருளிழன �றறிய விரிவொன 
ஆயவிழன பேறபகொள்ளபவண்டும். உத்பதசித்த 
ப�ொருளின் ் நழத வொயப்பு அதொவது பதழவ எப்�டி உள்ளது, 
அநத ப�ொருழள பவறறிகரேொக உற�த்தி ப்யய முடியுேொ 
என்று தீவரேொக ஆயவில் இ்றங்க பவண்டும். உற�த்தி 
ப்யய உத்பதசித்துள்ள ப�ொருழள தயொரிக்க பதழவப்�டும் 
இடு ப�ொருட்கள் எங்கு கிழடக்கும், அதன் விழலகள் என்ன 
அதழன எநத ப்ொற�கரவுகளொல் ப�றுவது எனவும் ஆயவு 
நடத்திட பவண்டும்.

iv)  த�ொழில் நிறுமத்தின அனமபபு முன்றயினை
வ�ர்வு தசய்�து Choice of Form of Enterprise
பதொழில் முழனபவொர தொன் துவங்க விரும்பும் 

விழனயிழன ப்யல்�டுத்த ப�ொருத்தேொன பதொழில் அழேப்பு 
முழ்றழய தீரேொனிக்கபவண்டும். அதொவது தனியொள் 
வணிகேொ, கூட்டொண்ழே வியொ�ொர நிறுேேொ அல்லது 
கூட்டு்றவு அழேப்�ொ என்�ழத முடிவு ப்யதிடல் பவண்டும். 
பேறகூறிய அழேப்புகளில் எதழன பதரநபதடுப்�து 
என்�ழத �ல கொரணிகள் தீரேொனிக்கின்்றன. அழவகள் 
ஆவன: உற�த்தி உத்பதசித்த ப�ொருளின் தன்ழே, 
முதலீட்டின் அளவு, ப்யலின் தன்ழே. அழேப்பு முழ்றயின் 
அளவு, உரிழேயரின் ஏறகும் ப�ொறுப்பின் தன்ழே, இடரின் 
அளவு, ப்யல் அளவு, நிழலத்தன்ழே ப�ொன்்றழவகளொகும்.
v)  த�ொழில் து�ஙகும் சடஙகுமுன்றகள் Fulfilment of

the Formalities
ப�ொருத்தேொன பதொழிலின் அழேப்பு முழ்றழய

பதரநபதடுத்த பின்பு, அநத அழேப்பு முழ்றழய ஏற�டுத்த 
்டங்கு முழ்றகள் உள்ளன. தனியொள் வியொ�ொரேொக 
இருப்பின், ்டங்கு முழ்ற ஒன்றும் ப�ரியதொக இல்ழல. 
கூட்டொண்ழே பதொழில் அழேய கூட்டொண்ழே �த்திரம் 
தயொரித்து அதழன �திவு ப்யதிட பவண்டும். ஆனொல் 
கூட்டு �ங்கு நிறுேபேொ அல்லது கூட்டு்றவு நிறுேத்ழதபயொ 
ஏற�டுத்த ்ட்ட ்டங்குகள் ஏரொளம் உள்ளன. அழவ 
அழனத்ழதயும் நிழ்றபவறறி பதொறறுவிக்கும் பதொழில் 
முழனபவொர விழனழய பதொடங்க பவண்டும்.
vi)  த�ொழில் திடடம் �யொரித்� தசயல் Preparation of

Business Plan
பதொழில் முழன�வர வியொ�ொர திட்டத்திழன தயொரிக்க

பவண்டும். இநத திட்டத்தின் மூலபே தொன் பேறபகொள்ள 
இருக்கும் விழனயின் பநொக்கங்கழள குறிப்பிட்ட 
கொலத்திறகுள் எயத முடியும். இநத பதொழில் திட்டம் ஒரு ப்யல் 
ஆவணேொகும். இநத ஆவணத்தில் பதொழில் முழனபவொழர
�றறிய விவரங்கள், பதொழிலின் அழேவிடம், நிலம் ேறறும் 
கட்டிட பதழவகள், நிறுவ பவண்டிய இயநதிரங்கள், 

ப�ொறிகள், முடிவுற்ற ப�ொருட்கழள, தயொரிக்க பதழவப்�டும் 
உள்ளீட்டுப் ப�ொருட்கள் விழனழய ப்யலொக்கத் 
பதழவப்�டும் ேனித ்க்தி, ப�ொக்குவரத்து ேறறும் தகவல் 
பதொடரபு வ்தி, நழடமுதலின் அளவு ்ேநிழல புள்ளி, 
ப்யல் திட்டத்திழன ப்யலொக்கும் கொலஅளவு, ப�ொன்்ற 
விவரங்கள் இநத ஆவணத்தில் இடம் ப�்றபவண்டும்.
vii) நிதி திைடடு�து (Mobilization of Funds)

விழனழய ப்யலொக்க பதழவப்�டும் நிழலநிதி ேறறும்
நழடமுதல் நிதிகளின் அளழவ தீரேொனிக்கபவண்டும். 
நிழல நிதியிழன ப�ொறுத்தவழர ப்ொநத 
ப்மிப்பிலிருநபதொ நண்�ரகள் வட்டொரத்தில் இருநபதொ, 
உ்றவுமுழ்றயின் உதவியொபலொ, வங்கிகளிடபேொ அல்லது 
நிதி நிறுேங்களிடமிருநது கடனொகபவொ, விழனமுதல் 
நிறுேங்களிடமிருநது �ங்கு பவளியீட்டின் மூலபேொ, கடன் 
�த்திர பவளியீட்டின் மூலபேொ தவழண கடன் மூலபேொ 
வங்கிகளிடம் ேொறறு சீட்டுகழள வட்டஞ் ப்யபதொ குறுகிய 
கொல கடன் ப�றுவதன் மூலபேொ, �நதக் கடன் ப�றுவது 
வொயிலொக ப்ொத்துக்கள் அடேொனம் ப்யவதன் மூலபேொ, 
�த்திரங்கள் அடகு ழவப்�தன் மூலபேொ நழடமுதழல 
ப�றுவது குறித்துத் தீரக்கேொன முடிவு பேறபகொள்ள 
பவண்டும். ஆக நிழலமுதல் ேறறும் நழடமுதழல ப�றும் 
முல ஆதொரங்கழள அழடயொளம் கொணபவண்டும்.
viii)  கருவிகலனகள் மற்றும் கச்சொ த�ொருடகள்

த�று�ல் Procurement of Machines and Materials
ப�ொருழளத் தயொரிக்க உதவும் கருவி கலன்கள் ேறறும்

பதொழில் நுட்�ம் எங்கு கிழடக்கும் என ஆயபவண்டும். 
அவவொப்ற ப�ொருழளத் தயொரிக்கத் பதழவப்�டும் 
உள்ளீட்டு ப�ொருட்கள் ப�றுவது குறித்துத் திட்டமிட 
பவண்டும். கருவிகள் ப�ொருட்கள் எங்கு கிழடக்கி்றது 
என்ன விழலயில் கிழடக்கி்றது, யொர யொர எல்லொம் 
உற�த்தி ப்யகின்்றனர, �ல்பவறு தயொரிப்�ொளரகளின் 
ப்ொற�கரவுகள் (terms and conditions) என்பனன்ன
என்�ழத அக்கு பவறு ஆணிபவ்றொக அல் பவண்டும்.
II. வமலொணனமப �ணிகள் Managerial Functions
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1. திடடம் தீடடல் Planning 
பேறபகொண்ட பதொழில் விழன தன்னுழடய இறுதி 

இலக்கிழன பநொக்கிச ப்வவபன �யணிக்க பநொக்கங்கள், 
இலக்குகள், பதொழல பநொக்கு ப்யல்முழ்றகள், 
கொலத்திட்டம் எண்குறித் திட்டம் (budget) நிகழவுத்திட்டம் 
(program) ப�ொன்்றவறழ்ற வகுக்கபவண்டும்.

2. அனமபபு �ணி Organising
பதொழில் முழனபவொர பதொழில் திட்டத்திழன 

அரங்பகற்ற பதழவப்�டும் பதொழில் அழேப்பிழனத் பதரவு 
ப்யதல், அதன் அக கட்டழேப்பு முழ்றழய வடிவழேத்தல், 
துழ்றகழள உருவொக்குதல், அதிகொர ஒப்புழடவு ப்யதல், 
அதிகொர ழேயேொக்குதல் அல்லது �ரவலொக்குதல், 
பேற�ொரழவ வீசப்ல்ழலழய முடிவு ப்யதல் பதழவப்�டும் 
�ணியரகழளப் �ணி அேரத்தல் அவரகளிழடபய 
உ்றவுமுழ்றகழள ஏற�டுத்தி ப�ொறுப்�ொக்குதல் ப�ொன்்ற 
அலுவலக நழடமுழ்றகழளச ப்யல்�டுத்தபவண்டும்.

3. கடடனள இடல் Directing
கட்டழள இடல் �ணிழயப் ப�ொறுத்த வழர பதொழில் 

முழனபவொர தன்னிடம் �ணிபுரியும் ஊழியரகழள 
வழிநடத்திச ப்ல்லபவண்டும். விழனயின் பநொக்கிழன 
எயதிட ஊழியரகளுக்குச ப்யல் ஊக்கம் தரபவண்டும். 
கட்டழளகள் ேறறும் இலக்குகழள அழடய முழ்றயொன 
ப்யதி ேறறும் தகவல் ஓட்டத்ழத அழேப்பிறகுள் ஏற�டுத்த 
பவண்டும். அழனத்துப் �ணியொரகளும் தங்களுக்கு 
ஒதுக்கப்�ட்டுள்ள �ணிகழளச ப்வவபன நிழ்றபவற்ற 
அவரகளுக்கு ஏற்ற தழலழேழய நல்கபவண்டும்.

4. கடடுப�ொடு கொத்�ல் Controlling
பதொழில் முழனபவொர தன்னுழடய ஊழியரகளின் 

�ணி ப்யல்�ொட்ழட ேதிப்பிட ேறறும் அழனத்துப் 
�ணிகளும் ப்வவபன அரங்பகறுகி்றதொ என உறுதி 
ப்யய பதழவயொன கட்டுப்�ொட்டு முழ்றயிழனப் புகுத்தல் 
பவண்டும். நிறுே கட்டுப்�ொடு கொத்தழலப் ப�ொறுத்தேட்டில், 
இதன் கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள ்ட்டங்கள் உள் அடங்கும். 
அழவயொவது: 

i. தர இலக்ழக நிரணயித்தல்
ii. உண்ழேயொன ப்யல் அளழவ ேதிப்பிடல்.
iii. ப்யத ப்யழல இலக்குடன் ஒப்பு பநொக்குதல்.
iv.  இலக்பகொடு ப்யல்�ொடு ஒத்து இருநதொல் ேனநிழ்றவு 

அழடதல்.
v. ்ரி ப்ய நடவடிக்ழககழள பேறபகொள்ளல்
vi.  இலக்கும் ப்யதப்யல் அளவும் பவறு�ட்டொல் 

ஏன் இலக்குகள் எட்டப்�டவில்ழல என்்ற கொரண 
கொரியத்ழத அலசுதல்

அதன் மூலம் இலக்ழக அழடய வழக ப்யதல். 
நிறுேத்தின் ப்யல்தி்றழன அளவிட �ல்பவறு கட்டுப்�ொட்டு 
நுட்�ங்கள் �யன்�டுத்தப்�டுகின்்றன, அழவகளொவன 
அகசீரொயவு, அகத்தணிக்ழக, நிரவொக தகவல் பதொடரபு முழ்ற, 
ப்லவுக்கட்டுப்�ொடு, நிதி்ொர கருவிகள், தரக்கட்டு�ொடுமுழ்ற, 
எண்குறித்திட்டமுழ்ற (budget) ப�ொன்்ற இன்ன பி்ற 
நுட்�ங்களும் ழகயொளப்�டுகின்்றன.

5. ஒருஙகினணபபு Coordination
�லதரப்�ட்ட துழ்றகளின் தனிப்�ட்ட ப்யல்�ொடுகழள 

ஒன்று�டுத்தி அவறழ்ற நிறுே இலக்குகழள பநொக்கி 
திருப்பிடும் ப்யலுக்கு ஒருங்கிழணப்பு என்று 
ப�யர. இதழன ேகொ�ொரதத்தில் கிருட்டிணன் ஓட்டிய 
�லகுதிழரகழள இழுக்கும் இரதத்துடன் ஒப்பிடலொம், 
ஒவபவொரு குதிழரயும் ஒரு துழ்ற. கிருட்டிணன் கடவுள் 
தொன் பதொழில் உரிழேயொளர, ்ொழலயில் பநரொக 
�யணிப்�து தொன் இலக்கு என ழவத்துக் பகொள்பவொம், 
அழனத்து குதிழரகழளயும் ஒபர சீரொக ஓட்ட பவண்டும், 
அப்ப�ொபத இரதம் இயங்கும். அதுதொன் ஒருங்கிழணப்பு.
III. �ணிகப�ணிகள் Commercial function
i)  உற்�த்தி அல்லது �யொரிபபு �ணி Production/
Manufacturing Function

உற�த்தி �ணிழய ப�ொறுத்தவழர பதொழில் 
முழனபவொர எநத இடத்தில் பதொழிழல நிறுவுவது; 
பதொழிழல நிறுவிய இடத்தின் உள் அழேப்பு எப்�டி 
இருக்கபவண்டும்; என்னப் ப�ொருழள தயொரிக்க பவண்டும். 
எநத அளவு உற�த்தி ப�ொருட்கள் இருக்கபவண்டும், 
ப�ொருளின் வடிவம் எப்�டி இருக்கபவண்டும், ப�ொன்்ற 
உற�த்தி பதொடர�ொன �ணிகழள முடிவு ப்யது ப்யலில் 
இ்றங்கபவண்டும். இது ேட்டுமின்றி உற�த்தி திட்டமிடல், 
கட்டுப்�ொடு, �ரொேரிப்பு, �ழுதுநீக்குதல், பகொள்முதல் ்ரக்கு 
இருப்பு ழவத்தல், ப�ொருட்கழள உற�த்தி கூடங்களில் 
ழகயொளுதல் ப�ொன்்ற உற�த்தியுடன் பநருங்கிய 
பதொடரபுழடய துழண ேறறும் இழணப் �ணிகழள 
நிழ்றபவற்ற பவண்டும்.
ii) ச்நன�யிடுனக Marketing Function

்நழதயிடுழக என்்ற ப்ொல் ப�ொருள் உற�த்திக்கு 
முன்ப� பதொடங்கி ப�ொருழள உற�த்தி ப்யத பின் 
வொடிக்ழகயொளர வ்ம் பகொண்டு ப்ரக்கும் வழரயிலொன 
ஒட்டு பேொத்த நடவடிக்ழககழளயும் உள்ளடக்கிய ப்ொல். 
விற�ழன என்்ற ப்ொல் ்நழதயிடுழக �ணியின் ஒரு 
முக்கிய அங்கம். விற�ழன ப்யவபத ்நழத இடுழக 
என நிழனத்து விடக்கூடொது. ்நழதயிடுழக �ணியில் 
பதொழில் முழனபவொர ப்யயபவண்டிய �ணிகளொவன: 
ப�ொருட்கழளப்�றறிய வொடிக்ழகயொளரின் சுழவ ேறறும் 
ேன ஓட்டத்ழத அறிதல், ப�ொருழள திட்டமிடல், ப�ொருழள 
உருவொக்குதல், ப�ொருழள உருவொக்கி நிழலப்�டுத்தல் 
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(standardisation) விழலழவத்தல், கட்டுேம் ப்யதல், 
�ண்டகக்கொப்பில் இருப்பு ழவத்தல், ப�ொருழள �கிரதல், 
ப�ொருளின் விற�ழனழய கூட்ட விற�ழனழய 
ப�ருக்க நடவடிக்ழக பேறபகொள்ளல், விளம்�ரம் ப்யதல், 
ப�ொருழள விறக விற�ொண்ழேயழர அேரத்தல் ப�ொன்்ற 
�ல �ணிகழள பதொழில் முழனபவொர ப்யயபவண்டும். 
்நழதக்கு ப�ொருழள எநத இலக்ழக பகொண்டு ப�ொய 
ப்ரக்க பவண்டுபேொ அதறகு தக்க�டி ்நழத கலழவழய 
(marketing mix) பதரநபதடுக்க பவண்டும். ்நழத கலழவ 
என்�தன் ப�ொருள், விழலழவத்தல், விற�ழன ப�ருக்கம், 
ேறறும் �ருப்ப�ொருள் விநிபயொகம் (physical distribution) 
இழவகழள உள்ளடக்கும். ப்ழவப் ப�ொருள் ்நழதழய 
ப�ொறுத்தவழர பேறகூறிய ் நழத கலழவ உறுப்புகளுடன் 
ேக்கள் ப்யல்முழ்ற உணரவு முழ்ற (physical evidence) 
இநத மூன்ழ்றயும் ப்ரத்துக்பகொண்டு ப்ழவ ்நழத 
கலழவழய உருவொக்க பவண்டும்.
iii) கணககியல் �ணி Accounting Function

கணக்கியல் �ணி என்�து கணக்கு வைக்கு �ொரக்கும் 
�ணி. அதொவது ஒரு குறிப்பிட்ட கொல இழடபவளியில் 
பேறபகொண்ட பதொழில் முயறசியில் இலொ�ம் வநதுள்ளதொ 
அல்லது நட்டம் வநதுள்ளதொ எனவும் குறிப்பிட்ட நொளில் 
முழனநத பதொழிலின் நிதி நிழல எப்�டி உள்ளது அதொவது 
ழவப்பு ப்ொத்துக்களின் ேதிப்பு என்ன: ப�ொறுப்புகளின் 
ேதிப்பு எண் மூலதனம் எவவளவு கூடியுள்ளது அல்லது 
குழ்றநதுள்ளது, பி்றருக்கு தரபவண்டிய ப�ொறுப்புகள் 
எவவளவு என அறிய இருப்புநிழல குறிப்பு ேறறும் 
இலொ� நட்டக் கணக்கு தயொரிக்கும் �ணிழயயும் பதொழில் 
முழனபவொர பேறபகொள்ள பவண்டும். இதுேட்டுமின்றி 
பரொக்க நடேொட்டம் ேறறும் நிதி நடேொட்ட அறிக்ழககள் 
தயொரித்து பரொக்க ேறறும் நிதியூட்டத்ழத கண்கொணிக்க 
பவண்டும்.

iv) நிதிசொர் �ணி Financial Function
நிதி்ொர �ணிழய ப�ொறுத்தவழர பதொழில் முழனபவொர 

நிதியூட்டும் முழ்றயிழன முடிவு ப்யயபவண்டும். 
மூலதன கட்டழேப்ழ� முடிவு ப்யயபவண்டும். நிதி 

ப�ொக்குவரத்ழத கண்கொணிக்க பவண்டும். நழடமுழ்ற 
முதழல ்ரியொக நிரவகிக்க பவண்டும். �ங்கொதொயக் 
பகொள்ழக வகுக்க பவண்டும். நிதிழய ்ரியொன வழிகளில் 
முதலீடு ப்யயும் முதலீட்டு திட்டத்ழத உருவொக்க பவண்டும். 
(portfolio) ஏட்டுக் கடழன நிரவகிக்கபவண்டும்.

v)  மனி��ள �ணிகள் Human Resource Function
பதொழில் முழனபவொர தொன் பேறபகொண்டுள்ள 

விழனழய ப்யல்�டுத்த எவவளவு ேனித ்க்தி 
பதழவப்�டும் என திட்டம் தயொரிக்கபவண்டும். 
இரண்டொவதொக எம்ேொதிரியொன ேனிதவளம் அதொவது 
பதொழில் நுட்� ேனிதவளம் ேறறும் ப�ொதுவொன 
ேனிதவளம், எவவளவு பதழவ என நிரணயித்து 
அவரகழள நிறுேத்தின் நிரவொக கட்டழேப்பில் �ல்பவறு 
ேட்டங்களில் �ணியில் அேரத்த பவண்டும். இதறபகன 
பின்வரும் �ணிகளில் ஈடு�டபவண்டும். தகுதியொன 
ந�ரகழள கண்டறிநது அவரகழள விண்ணப்பிக்க 
தூண்டபவண்டும். (Recruitment) தகுதி ப�ற்ற ப�ொருத்தேொன 
ந�ரகழள பதரநபதடுக்கபவண்டும் (Selection). பதரவு ப்யத 
�ணியொளரகளுக்கு �ணிகழள அறிமுகம் ப்யயபவண்டும் 
(Induction). அறிமுகம் ப்யதவரகழள கொலவொரியொக 
�யிறசிக்கு உட்�டுத்த பவண்டும். ்ரியொன ஊதியம் 
வைங்கபவண்டும். எப்ப�ொதும் ப்யல் ஊக்கப்�டுத்த 
பவண்டும். ஊழியரகழள �ொதுகொக்க நடவடிக்ழக 
பேறபகொள்ள பவண்டும். ஊழியரகளின் நல்வொழவு 
திட்டங்கழள பகொண்டு வரபவண்டும். ஊழியரகளின் 
ப்யல்தி்றழேழய ேதிப்பிட்டு அவரகளுக்கு �தவி உயரவு 
வைங்கபவண்டும். தவறு இழைக்கும் ஊழியரகழள 
ஒழுங்கு�டுத்த பவண்டும். தி்றழேயற்ற ேறறும் 
�யனற்ற ஊழியரகழளயும், ஊைல் ப்யதவரகழளயும் 
பவளிபயற்றபவண்டும். 
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ெமது சி்ந�னைககு
தொங்கள் �டிப்ழ� முடித்த பின்பு கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள கொரணிகழள ேனதில் பகொண்டு எம்ேொதிரி ஈடு�டழல 
பதரவு ப்யவீரகள்:

�ரிமொணம் ஊதியத் த�ொழில் சுயத�ொழில்

வருவொய ஆரம்� கட்டங்களில் நம்�த்தகுநத 
ேறறும் அபநகேொக உயரநத வருேொனம், 
ஆனொல் �தவி உயரவு வொயப்புகளொல் 
வழரயறுக்கப்�டுகி்றது

ப�ொருளொதொர நிழலழேகள் ேறறும் 
பதொழிலதி�ரின் முயறசிகழளப் ப�ொறுத்து 
வருேொன ஏற்ற இ்றக்கம்

பவழல பநரங்கள் நிழலயொன பவழல பநரங்கள் பவழல பநரத்ழதத் பதரநபதடுப்�தில் 
முழுழேயொன சுதநதிரம்.

பவழல �ொதுகொப்பு ப�ொதுத்துழ்ற நியேனங்கள் 
பதொடர�ொன �தவி நிழலகள் 
நிழலயொனது தனியொர துழ்ற 
நியேனங்களில் முழுழேயொன 
நிழலயற்ற பவழல.

வணிகம் இயங்கும் வழர நிழலயொன 
பவழல

நிதி ஆ�த்து ஊதியம் ப�றும் பவழலகளில் நிதி 
ஆ�த்து இல்ழல

பதொடரசசியொன இைப்பு கொரணேொக 
முதலீட்ழட இைப்�தறகொன ஆ�த்து அதிகேொக 
உள்ளது.

தனிப்�ட்ட திருப்தி ஒரு �ணியொளர பவழல திருப்தி 
ப�்றலொம். �ணியொளரின் முயறசிகளொல் 
முதலொளிகள் அதிக �யன் அழடநது 
விடுவர

உரிழேயொளர தனிப்�ட்ட திருப்தி உணரவு 
ப�றுகி்றொர.

பவறு வொரத்ழதகளில் கூறுவதொனொல், 
உரிழேயொளரொல் எடுக்கப்�ட்ட முயறசிகள் 
பநரடியொக அவருக்கு பவகுேதி அளிக்கின்்றன.

ப�ொறுப்பு ஒரு ஊழியர நிறுவன ஏணியில் 
நகரும்ப�ொது ப�ொறுப்பின் அளவு 
அதிகரிக்கி்றது.

ப�ொறுப்பின் அளவு �ல்பவறு 
�ங்குதொரரகளுக்கு எப்ப�ொழுதும் அதிகேொக 
உள்ளது.
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 �ைககு ஆய்வு 1

வகொலி �டொ �ொவ் 1
(இ்நதிய வீதி உணவு விற்�னையொளர்)

ச � ொ ல் :  ழ க ய ொ ல் 
ப ் ய ய ப் � ட் ட த ொ ல்  த ர த் தி ல் 
சீரொனதொக இல்ழல; பேலும் 
அழவ குறுகிய கொலத்திறகு 
ே ட் டு ப ே  � ய ன் � ட் ட து . 
ப�ொருட்களின் விழல மிகவும் 
அதிகரித்தொல் இலொ� வரம்ழ�க் 
குழ்றக்க பவண்டியிருநதது. திரு. 
பவங்கபடஷிறகு கடன் வைங்கிய 
வங்கி இநத சிக்கல்களொல் ஏற�ட்ட 
இைப்புகழள நிறுத்தபவொ அல்லது 
வங்கிக் கடன்கழள திருப்பி 
ப்லுத்தபவொ வலியுறுத்தியது.

ஆரம்�ம்:
பவங்கபடஷ் ஐயர ேறறும் சிவ 

பேனன் இழணநது பகொலி வடொ 
�ொவ நிறுவனத்ழத ஆரம்பித்தனர. 
குழ்றநத வருேொனம் ப�றும் 
வொடிக்ழகயொளரகளுக்கு ேலிவொன, 
சுத்தேொன துரித உணவுப் ப�ொருள்கழள 
விற�ழன ப்யவதறகொக மும்ழ�க்கு 
அருகில் உள்ள கல்யொணில் பகொலி வடொ 
�ொவ பதொடங்கப்�ட்டது.

தயொரிப்பு - வடொ�ொவ:
ே்ொலொ கொயகறியுடனொன ஒரு பரொட்டி, 

ஒரு மும்ழ� பதரு உணவு. சுகொதொர 
ரீதியொக தயொரிக்கப்�ட்ட உணவுகழள 
விற�ழன ப்யவபத இலக்கு

யுக்தி :
  வி்டொ �தனிடும் உணவுகள் 

உழ்றநத கொயகறிகள் ேறறும் 
�ொட்க்கழள பகொலி வடொ �ொவிறகொக 
வைங்கின. இது தரேொன ேறறும் குறுகிய 
பெல்ஃ வொழக்ழக நிழலத்தன்ழேழய 
உறுதிப்�டுத்தும் வழகயில் இருநதது. 
தொனியங்கி பிழரயர இயநதிரங்களின் 
நிறுவல்கள் தங்கள் வணிகத்ழத 
பேம்�டுத்தின. பேறகு ேறறும் பதறகு 
நகரங்களில் இரண்டொவது நிழலயில் 
்நழதப்�டுத்த ஊக்குவிக்கும் முடிவு 
எடுக்கப்�ட்டது.

த�ற்றிககன�:
i.  இநதியொவின் 20 ேொநிலங்களிலும் 100 நகரங்களிலும் பகொலி வடொ �ொவ 300 கழடகள் அழேத்து ்ொதழன 

புரிநதுள்ளது.
ii.  பகொலி துரித உணவு ்ங்கிலிப் ப�ொருட்கள் முழுழேயொன தொனியங்கி முழ்றயில் 'HACCP' ்ொன்்றளிக்கப்�ட்ட -18 

டிகிரி ப்ல்சிய் முழ்றயில் தயொரிக்கப்�டுகின்்றன.
iii.  பகொலி வடொ �ொவ 40 நகரங்களில் 150 ப�ட்டிகளுடன் அழேக்கப்�ட்டது, ஒரு நொழளக்கு 75,000-1.00,000 வடொ 

�ொவ விற�ழன ப்யயப்�டுகின்்றன.
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கனலச்தசொற்கள்
பதொழில்முழனவு, புலனொயவு
புதிழேப்�ழடப்�வர
தழலழேபயறறு / அகசப்யல் முழனவர 
பேலொளர, பேொத்த உள்நொட்டு உற�த்தி

 �யிற்சி

I சரியொை வினடனயத் வ�ர்்நத�டு:
1. கீழ குறிப்பிடப்�ட்டழவகளில் எது உற�த்திக் கொரணி?

அ. நிலம் ஆ. உழைப்பு
இ.  பதொழில்முழன ஈ. பேறகூறிய அழனத்தும்

2.  பதொழில் முழனபவொழர கீழ குறிப்பிட்ட�டி எப்�டி 
வழகப்�டுத்த முடியொது?
அ. இடரதொங்கி ஆ. புதிழே�ழடப்�வர
இ. ஊழியர  ஈ.அழேப்�ொளர

3.  கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள எநபதநத �ண்புகள் பதொழில் 
முழனபவொரக்கு உரித்தொனழவ?
அ. துணிகர உணரவு ஆ. பநளிவு சுளிவு
இ. தன்னம்பிக்ழக ஈ. அழனத்தும்

4.  கீழ குறிப்பிடப்�ட்டழவகளில் எது பேலொண்�ணி 
அல்ல?
அ. திட்டமிடல் ஆ. ்நழதயிடல்
இ. அழேப்�ொற்றல் ஈ. கட்டுப்�ொடு கொத்தல்

5.  கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள �ணிகளில் எது வணிகப் 
�ணிழய ்ொரநது இருக்கொது?
அ. கணக்கியல் �ணி ஆ. ஒருங்கிழணப்பு
இ. வொயப்ழ� கண்டறிதல் ஈ. திட்டமிடல்

வினட

1 ஈ 2 ஆ 3 ஈ 4 இ 4 அ

II. குறு விைொககள்:
1.  பதொழில் முழனபவொரின் சி்றப்பியல்புகள் இரண்டிழன 

குறிப்பிடுக.

2.  பதொழில் முழனபவொரின் பேலொண்ழே �ணிகழள 
�ட்டியலிடுக.

3.  பதொழில் முழனபவொரின் பதொறறுவிப்பு �ணிகழள 
குறிப்பிடுக.

4. அகபதொழில் முழனபவொர இலக்கணம் தருக.
5.  ேகளிர பதொழில் முழனபவொர ்நதிக்கும் சிக்கல்கழள 

எழுதுக.

III. சிறு விைொககள்:
1.பதொழில் முழனபவொர வழரவிலக்கணம் தருக.
2. பதொழில் முழனபவொர ேறறும் பேலொளர இவரகழள 

பவறு�டுத்தி கொட்டுக. 
3. பதொழில் முழனபவொர ேறறும் அகபதொழில் 

முழனபவொர இவரகழள பவறு�டுத்துக.
4.  பதொழில்முழனபவொரின் பதொறறுவிக்கும் �ணிகழளக் 

கூறுக.
5. பதொழில் முழனபவொரின் வணிகப் �ணிகழளக் 

குறிப்பிடுக.

IV. த�ருவினட விைொககள்:
1.  பதொழில் முழனபவொழர வழகப்�டுத்துக.
2. பதொழில் முழனபவொரின் சி்றப்பு இயல்புகள் யொழவ?
3. பதொழில் முழனபவொர ேறறும் அகத்பதொழில் 

முழனபவொர இவரகழள பவறு�டுத்துக.
4. ேகளிர பதொழில் முழனபவொர ்நதிக்கும் 

பிரச்ழனகழள விவொதிக்க.
5.  பதொழில் முழனபவொரின் �ணிகழள கூறி விளக்குக.

குறிபபு நூல்கள் 

i.  S.S.Khanka, Entrepreneurial Development, 

S.Chand & company Ltd. Ram Nagar. New 

Delhi, 2006

ii. Gupta, G.P. and Srinivasan, N.P., Entrepreneurial 

Development, Sultan Chand & Co., New Delhi, 

1993.

iii. Sundar K., Elements of Entrepreneurship, Vijay 

Nichole Imprints Pvt. Ltd., Chennai 2018
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அத்தியொயம் சுருககம்
24.01 த�ொழில் முனைவ�ொர்களின �னககள்
24.02 �ணிசொர் �னகப�ொடு
24.03 த�ொழில் சொர் �னகப�ொடு
24.04 த�ொழில்நுட�ம் சொர் �னகப�ொடு
24.05 தசயல் ஊககம் சொர்�னகப�ொடு 
24.06 வமம்�ொடடு நினலனய ஒடடிய �னகப�ொடு
24.07 தசயல்�டும் இடம்சொர் �னகப�ொடு
24.08 உரினம அடிப�னடயொை �னகப�ொடு

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.

கற்்றல் வெொககஙகள்
இ்ந� அத்தியொயத்ன�க கற்்றபின, மொண�ர்களொல்
 ■ த�ொழில் முனைவ�ொர்களின �னககள்
 ■ �ணிசொர் �னகப�ொடு
 ■ த�ொழில் சொர் �னகப�ொடு
 ■ த�ொழில்நுட�ம் சொர் �னகப�ொடு
 ■ தசயல் ஊககம் சொர்�னகப�ொடு 
 ■ வமம்�ொடடு நினலனய ஒடடிய �னகப�ொடு
 ■ தசயல்�டும் இடம்சொர் �னகப�ொடு
 ■ உரினம  அடிப�னடயொை  �னகப�ொடு 

ஆகிய�ற்ன்ற புரி்நதுதகொள்ள முடியும்

தனக்கு ப�ொருநதும் ப்யழலயும் அதறகொக அறிய பவண்டியழதயும்
அறிநது அதனிடம் நிழலத்து முயல்கின்்றவரக்கு முடியொதது ஒன்றும் 
இல்ழல.

ஓல்வ[து] அறிவ[து] அறிந[து] அதன் கண்தங்கிச
ப்ல்வொரக்குச ப்ல்லொத[து] இல்.

-கு்றள் 472
த�ொருள் :

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

த�ொழில் முனைவ�ொர்களின �னககள்24
அத்தியொயம்

த�ொழில் முனைபபு �ளர்ச்சி
Entrepreneurship Developmentஅலகு

9
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த�ொழில் முனைவ�ொர்களின �னககள் Classification According to Function

24.02   �ணிசொர் �னகப�ொடு  Innovating 
Entrepreneur

1. புதுனம �னடககும் த�ொழில் முனைவ�ொர்
ஒரு புதுழே புகுத்திக் பகொண்பட இருப்�வர. 

இவரகள் எப்ப�ொதும் வியொ�ொரச சூைல்கழள 
உன்னிப்�ொகக் கவனித்துக்பகொண்பட இருப்�வரகள். 
அதன் அடிப்�ழடயில் நுகரபவொருக்கு எநபதநத பதழவ 
நிழ்றபவ்றொேல் இருக்கி்றது என்�ழதப் �குத்து 
ஆயநது அதழன தங்களுழடய ப�ொருட்களின் மூலம் 
நிழ்றபவறறுவொரகள். புதுழேழயப் ப�ொறுத்தவழர 
பவளியிட்ட ப�ொருட்கழளத் தரம் உயரத்துவது, 
புதிய புதிய �யன்�ொடுகழளப் (application) ப�ொருளில் 
புகுத்துவது, ப�ொருளின் வடிவங்கழள ேொறறுவது, 
்நழதயில் உள்ள ப�ொருழள பவறுவிதேொக ேொறறுவது, 
முறறிலும் புதிதொக ப�ொருழள வடிவழேப்�து 
ப�ொன்்றழவகழள நிகழத்துவது ஆகும். இவரகள் 
தங்களின் புதுழே �யணத்ழத ப�ொருட்கபளொடு 

நிறுத்திக் பகொள்வதில்ழல. ேொ்றொக புதிய உற�த்தி 
முழ்றழய கண்டறிவது, புதிய இடங்களில் பதொழிழல 
ஆரம்பிப்�து, புதிய �கிரவுமுழ்றழய அறிமுகம் ப்யவது, 
ப�ொருளின் உற�த்தி முழ்றழய சுருக்குவது, புதிய 
பதொழில் நுட்�த்ழதப் புகுத்தி உற�த்திழய ப�ருக்குவது, 
எனப் புதுழே எப்ப�ொதும் எங்கும் இருக்கும்�டி �ொரத்துக் 
பகொள்வொரகள். இவரகழள புதுழேப் பித்தரகள் எனலொம். 

2.  மொதிரினய பின�ற்றும் த�ொழில் முனைவ�ொர் 
Imitative Entrepreneur
ேொதிரிழய பின்�றறும் பதொழில் முழனபவொரகள் 

தறப�ொது ் நழதயில் கிழடக்கும் ப�ொருள்கழள தங்களின் 
அறிவு, ஆற்றல், வல்லழேழய ழவத்துக்பகொண்டு 
பவறுமுழ்றயில் வடிவழேப்�வரகள். இவரகள் 
பேழலநொடுகளில் வடிவழேக்கப்�ட்ட ப�ொருட்கழள 
தங்களின் உள்ளுர பதழவக்கு ஏற்ற�டி உருேொறறி 
பவளியிடு�வரகள். உதொரணேொக பேழலநொடுகளில் 
புத்தம் புதிதொக கண்டுபிடிக்கப்�ட்ட �ல மின்னனு 
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ப�ொருட்கழள வளரும் நொடுகள் பவறுமுழ்றயில் 
தயொரித்து பவளியிட்டு வருகின்்றன. அவவொப்ற வளரநத 
நொடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்�ட்ட ேருநதுப் ப�ொருட்கழள 
வளரும் நொடுகளில் பவவபவறு பவதிப�ொருழள 
�யன்�டுத்தி அபத �யன்�ொட்ழடக் பகொண்ட ேருநதுப் 
ப�ொருட்கழள பவளியிடுகின்்றன. அதொவது ப�ொருட்கழள 
அதன் வடிவழேப்பு, பவறு�ட்ட உற�த்திமுழ்ற, 
பவறு�ட்ட உள்ளீட்டு ப�ொருட்கள் ப�ொன்்றழவ 
வித்தியொ்ப்�டுத்துகின்்றன.

3.  கொலம் கடத்தும் �ைனம�ொ� 
த�ொழில்முனைவ�ொர் Fabian Entrepreneur

�ைழே பதொழில் முழனபவொரகள் எழதயும் புதிதொக 
புகுத்துவதில் தயக்கம் கொட்டு�வரகள். குறிப்�ொக 
புதியது புகுத்தினொல் இடர வநதுவிடும் என அச்ம் 
பகொள்�வரகள். பதொழில் சூழநிழலகள் ேொறிவரும் 
ப�ொதிலும் ேொ்றொத இவரகள் ேொற்றத்ழத பவறு வழி 
இல்லொத நிழலயில் ஏறக தள்ளப்�டு�வரகள். அதொவது 
ேொற்றத்ழத உள்வொங்கவில்ழல எனில் பதொழிழல 
மூட பவண்டிய சூழநிழல ஏற�டும் என்்றொல் ேட்டுபே 
ேொற்றத்ழத பின்�றறுவொரகள். கொலம் கொலேொக 
தங்களின் மூதொழதயரகள் வகுத்த �ைழே முழ்றகழளப் 
பி்கொேல் பின்�றறு�வரகள். உதொரணேொக ப்லத்ழத 
தழலழே இடேொகக் பகொண்டு இயங்கும் நரசு் 
கொபி கொலங்கொலேொக கொபித் தூழள ேட்டும் தயொரித்து 
விற�ழன ப்யது வநதது. ஆனொல் இன்று கொல 
சூழநிழலயொல் அது �ல்பவறு தரத்தில் கொபித்தூழளயும் 
ேறறும் ஆயத்த கொபித் தூழளயும் உற�த்தியில் ப்ரத்துக் 
பகொண்டுள்ளது. 

4.  ம்ந�மொை த�ொழில் முனைவ�ொர் (அ) 
ஆண வ�னி த�ொழில் முனைவ�ொர் Drone 
Entrepreneur
ேநதேொன பதொழில் முழனபவொரகளும் �ைழேவொத 

பதொழில் முழனபவொருக்கு நிகரொக ேொறுதல்கழள ஏறக 
விரும்�ொதவரகள். இவரகள் யொரும் நுழைய விரும்�ொத 

அல்லது ப�ரிய நிறுேங்களொல் பு்றக்கணிக்கப்�ட்ட ஒரு 
சிறிய ்நழதயில் ப்யல்�டு�வரகள். அதொவது சிறிய 
குட்ழடயில் ப�ரிய மீனொக அர்ொள்�வரகள். அநத 
சிறு்நழதயில் எவவிதேொற்றமும் ப்யயொேல் அப்�டிபய 
இயங்கு�வரகள். உதொரணேொக திருபநல்பவலி அல்வொ 
வியொ�ொரம் ப்யயும் இருட்டுக்கழட அல்வொ வியொ�ொர 
நிறுேம் கழடயில் கூட எநத ேொற்றமும் ப்யயொேல் 
மிகப்ப�ரிய அளவில் வியொ�ொரம் ப்யதுவருகின்்றனர.

ேதுழர பவலு பகமிக்கல்் தயொரிக்கும் பகொ�ொல் 
�ல்ப�ொடி கொலங்கொலேொக அப்�டிபய தரம் ேொ்றொேல் 
அப்�டிபய இன்றும் ்நழதயில் உள்ளது. அவவொப்ற 
ேொணவரகளுக்குத் தமிழ ழகபயடு பவளியிடும் 
பகொனொர தமிழஉழர தமிழ �ொடத்திறகு ேட்டும் ஒபர 
�ொணியில் புத்தகத்ழத வடிவழேத்து மிகப்ப�ரிய 
அளவில் சிறு்நழதயில் ப�ொருழள விறறுவருகின்்றது. 
�ைழே பதொழில் முழனபவொரும் ேநத பதொழில் 
முழனபவொரகளும் �ைழேழய பின்�றறுவதில் 
ஒன்று�ட்டொலும், முன்னவர பவறுவழியில்லொத 
இறுதி நிழலயில் ேொற்றத்ழத ஏறறுக் பகொள்�வர. 
ஆனொல் பின்னவர ேொற்றம் என்்ற ப்ொல்ழல அ்றபவ 
விரும்�ொதவர.

24.03   த � ொழில்   ச ொ ர்   �னக ப � ொ டு 
Classification According  to Type 
of Business

1.    உற்�த்தி த�ொழில் தசய்யும் த�ொழில் 
முனைவ�ொர் Business Entrepreneur
இவவழகயொன பதொழில் முழனவர ஒரு ப�ொருள் 

(அ) ப்ழவ ப�ொருழள உருவொக்க எண்ணி பதொழில் 
முழனழவ  பேறபகொள்�வர. இவர ப�ரிய அல்லது 
சிறிய அளவில் பதொழிழல ஏற�டுத்தி தன் எண்ணத்தில் 
உதித்த ப�ொருழள (அ) ப்ழவப்ப�ொருழள தயொரித்து 
்நழத இடு�வர.
2. �ணிகத் த�ொழில் முனைவ�ொர் Trading 
Entrepreneur

வியொ�ொர பதொழில் முழனபவொர ப�ொருழள 
வொங்கி விறகும் ப்யலில் ேட்டும் தன்ழன உட்�டுத்திக் 
பகொள்�வர. இவர உள்நொட்டிபலொ அல்லது 
பவளிநொடுகளிபலொ ப�ொருழள வணிகம் ப்ய�வர. 
இவரகள் ப�ொருழள �கிரவதில் நிபுணத்துவம் 
ப�ற்றவரகளொக விளங்குகின்்றனர. குறிப்�ொக தங்களது 
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பதொழில் முழனவில் கழிவு முழ்றயில் இலொ�ம் 
ஈட்டுகின்்றனர. ப�ொருழள பவறறிகரேொக ் நழத இடுவது 
இவரகளின் �லம்.
3.  த�ொழிற்சொனல த�ொழில் முனைவ�ொர் Industrial 

Entrepreneur
இவரகள் வொடிக்ழகயொளரின் பதழவகழள 

துல்லியேொக கண்டுணரநது அவரகளின் பதழவக்பகற� 
ப�ொருழள உற�த்தி ப்யயும் பதொழிழல முழனகின்்றனர. 
இவரகள் குறுநபதொழில் முழனபவொரொகபவொ, நடுத்தர 
பதொழில்முழனபவொரொகபவொ அல்லது ப�ருநபதொழில் 
முழனபவொரொகபவொ இருக்கலொம். இவரகள் 
ப�ொருட்கழள உற�த்தி ப்யயும் பநொக்கில் �ல்பவறு 
வள ஆதொரங்கழள ஒன்று திரட்டி அவறழ்ற நிறுேம் 
அழேத்து உற�த்தி ப்யது விற�ழன ப்ய�வரகள். 
உற�த்தி ப்யத ப�ொருளுக்கு �லவிதத்தில் ேதிப்பு ஏறறி 
அல்லது கூட்டிப் ப�ொருழள ்நழத இடுகின்்றனர.
4.  கூடடுப�ஙகு த�ொழில்முனைவ�ொர் Corporate 

Entrepreneur
கூட்டுப்�ங்கு பதொழில்முழனபவொர என்�வர 

நிறுேத்ழத கூட்டுப்�ங்கு வடிவில் பதொழிழல துவங்க 
முழன�வர ஆவர. பதொழிழல கூட்டுறு அடிப்�ழடயில் 
துவங்க பதொற்றப் �ணிகழள (promotional function) 
பேறபகொள்கி்றொர. நிறுேச்ட்டம் 2013ம் ஆண்டின் 
�டி கூட்டு�ங்கு நிறுேத்ழத நிறுே ்ட்டம் விதித்துள்ள 
்டங்குகழள முழ்றபய நிழ்றபவறறி நிறுேத்ழத �திவு 
ப்யகி்றொர. இவபர நிறுேத்ழத ஏற�டுத்தி �லதரப்�ட்ட 
வளங்கழள திரட்டி அன்்றொட நிரவொகத்ழத நடத்த 
இயக்குநர அழவழய அழேக்கின்்றொர. கூட்டு�ங்கு நிறுே 
வடிவத்தில் நிரவொகமும் நிறுே உரிழேயும் பவவபவறு 
ந�ரகளிடம் உள்ளது. இயக்குநரகள் அழவழய 
(Board of Directors) �ல்பவறு சி்றப்புத் பதரசசிப் ப�ற்ற 
வல்லுநரகழள �ல �ணிகளுக்கு அேரத்தி அன்்றொட 
நிரவொகத்ழத நடத்திவருகின்்றனர. 
5.  வ�ளொண த�ொழில் முனைவ�ொர் Agricultural 

Entrepreneur
பவளொண் பதொழில் முழனபவொர பவளொண் 

ப�ொருட்கழள விழளவித்து ்நழதயிடும் பதொழிழல 
முழனகின்்றனர. இவரகள் �ல்பவறு இயறழக ்ொரநத 
உள்ளீட்டு ப�ொருட்களொன உரம், விழத, தண்ணீர, 
பூசசிக்பகொல்லி ேருநதுகள், உழைப்பு ப�ொன்்ற இடு 
ப�ொருட்கழள பகொண்டு உணவு ப�ொருட்கழள உற�த்தி 
ப்யகின்்றனர. அவவொறு உற�த்தி ப்யத தொனியங்கழள 
பநரடியொகபவொ அல்லது கூட்டு்றவு அழேப்புகள் 
மூலேொகபவொ ்நழத இடுகின்்றனர. இது ேட்டுேன்றி 
பவளொண் ்ொரநத பதொழில்களொன ேொட்டுப்�ண்ழண, 
ஆட்டுப்�ண்ழண, மீன் �ண்ழண, பகொழி வளரப்பு, 
முயல் வளரப்பு, பதன் எடுத்தல், பூ வளரத்தல், �ட்டுப்பூசசி 
வளரத்தல், நள்நீர இ்றொல் �ண்ழண, பவளொண் 

கருவிகள் உற�த்தி ப்யதல் ப�ொன்்ற ப்யல்களிலும் 
பவளொண் பதொழில் முழனபவொரகள் ஈடு�டுகின்்றனர.
6.   சில்லன்ற த�ொழில் முனைவ�ொர் Retail 

Entrepreneurs
இவவழக பதொழில் முழனபவொர முடிவுற்ற இறுதிப் 

ப�ொருட்கழள நுகரபவொர வ்ம் பகொண்டு ப்ரக்கும் 
ப்யலில் முழனகின்்றனர. இவரகள் சிறு அளவில் 
ப�ொருட்கழள �ல்பவறு பேொத்த வணிகரகளிடமிருநது 
ப�றறு �லதரப்�ட்ட ப�ொருட்கழள இருப்பு ழவத்து ஒரு 
கூழரயின் கீழ இறுதி நுகரபவொருக்கு ப�ொருழளத் 
தருவிக்கும் பதொழிழல நடத்து�வரகள். 

7.   வசன�த்த�ொழில் முனைவ�ொர் Service 
Entrepreneurs
ப்ழவத் பதொழிலொன வங்கியியல், கொப்பீடு, நிதி்ொர 

ப�ொருட்கள், �ழுதுநீக்கம், ஆபலொ்ழன, ப�ொக்குவரத்து 
ப்ழவ, விளம்�ரம், ேனிதவள அளிப்பு ப�ொன்்ற 
பிரிவுகளில் பதொழிலிழன துவக்கி நடத்து�வர ப்ழவத் 
பதொழில் முழனபவொர எனப்�டுகி்றொரகள்.

24.04  த�ொழில்நுட�ம் சொர் �னகப�ொடு 
Classification  based  on 
Technology Adopted

1.  த�ொழில்நுட� த�ொழில் முனைவ�ொர் Technical 
Entreprepreneur

பதொழில்நுட்� முழனபவொரகளொன மின் 
�ணியொளரகள் (Electrician), வழர�டம் வழர�வர 
(Draftsmen), ப�ொருத்து�வர (Fitter), �ற்ற ழவக்கும் 
பதொழில் ப்ய�வர (Welder), இயநதிரம் இயக்கு�வர 
(Machinest), ேண்�ொழன ப்ய�வர (Potter), பந்வொளி 
(Weaver), தச்ர (Carpenter), சிறபி (Sculptor), ஓவியர 
(Painter), �டப்பிடிப்�ொளர (Photographer), துணி 
ழதப்�வர (Tailor), கழட்ல் பவழல ப்ய�வர (turner) 
ப�ொன்்றவரகள் பதொழில்நுட்� பதொழில் முழனபவொர 
என அழைக்கப்�டுகின்்றனர. அவரகள் தொங்கள் ப்யயும் 
ப�ொருளின் தரத்ழத உயரத்துவபத பநொக்கேொக 
பகொண்டவரகள். ப�ொருளின் விற�ழனழய விட 
உற�த்தியில் அதிக கவனம் ப்லுத்து�வரகள். இவரகள் 
�ழடப்�ொளிகள். இவரகள் புதுழே புகுத்துவழத 
இயல்�ொகக் பகொண்டவரகள். இவரகளின் �லபே 
இவரகளின் தி்றழே ஆற்றல் ேறறும் நுண்ணறிவு..

2.  த�ொழில் நுட�ம் சொைொ த�ொழில் முனைவ�ொர் 
Non-Technical Entrepreneur

இவவழகயொன பதொழில் முழனபவொரகள் 
ப�ொருழள உற�த்தி ப்யவதில் மிகப் ப�ரியதொக தி்றழே 
�ழடத்தவரகள் அல்ல என்்றொலும் உற�த்தி ப்யயப்�ட்ட 
ப�ொருழள எப்�டி நுகரபவொருக்கு எடுத்து ப்ல்வது என்்ற 
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�ணியில் நிபுணத்துவம் ப�ற்றவரகள். அதொவது எப்�டி 
ப�ொருழள வைங்கல் வழிகள் மூலம் சி்றப்�ொக இறுதி 
நுகரபவொருக்கு பகொண்டு ப்ரப்�து என்்ற வித்ழதழய 
கற்றவரகள்.
3.   த�ொழில் முனைவு வித்�கர் Professional 
Entrepreneur

ஒரு பதொழிழல பவறறிகரேொக உருவொக்கி அதழன 
நன்்றொக ப்யல்�ட ழவத்து உச்நிழலயில் அழதப் பி்றருக்கு 
விறறுவிட்டு பவப்றொரு பதொழிழல துவங்கி அழதயும் நன்்றொக 
வளரத்து பின் விற�ழன ப்யவழதபய வொடிக்ழகயொகக் 
பகொண்ட இவரகள் பதொழில்முழனவு வித்தகரகள் எனலொம். 
அதொவது எநத பதொழிழலயும் நிரநதரேொக நடத்தேொட்டொரகள். 
புதிய பதொழிழல நடப்பு சூழநிழலக்கு ஏற� சிநதித்து 
உருவொக்கி வளரத்து பின் பவளிபயறுவது இவரகளின் �லம்.

24.05  தசயல் ஊககம் சொர்�னகப�ொடு 
Classification  in  Terms  of 
Motivation

1.   த�ளி�ொை த�ொழில் முனைவ�ொர் Pure 
Entrepreneur
பதளிவொன பதொழில் முழனபவொர உளவியல் 

ேறறும் ப�ொருளொதொர கொரணிகளொல் உநதப்�ட்டு 
பதொழில் துவங்க முழனநதவரகள். இவரகள் பவறு 
எவர ஒருவரிடமும் �ணிபுரிய விரும்�ேொட்டொரகள். ஒரு 
குறிப்பிட்ட விழனயில் ஈடு�ட்டு அழத இலொ�கரேொக 
ப்யல்�டுத்தி அதனொல் ப�யரும் புகழும் ஈட்ட ஆவல் 
பகொண்டவரகள். இவரகள் தன்னுழடய அறிவு, �ட்டறிவு, 
அனு�வம், தி்றழே, ஆற்றல் ப�ொன்்றவறழ்ற உள்ளீடொக 
ப்லுத்தி தொன் பேறபகொண்ட  பதொழில் விழனழய 
பவறறிகரேொக ப்யல்�ட ழவத்து அதன் மூலம் இலொ�ம் 
�ொரப்�வரகள். ்ொன்்றொக திருவொளரகள் திரு�ொய 
அம்�ொனி, ஜொம்ப்ட் டொடொ, T.V. சுநதரம் ஐயங்கொர, 
ப்ெொத்திரி, பிரலொ, நொரொயண மூரத்தி, அஸி் பிபரம்ஜி 
இவரகழளச ப்ொல்லலொம்.

2.   தூணடப�டட த�ொழில் முனைவ�ொர் Induced 
Entrepreneur
அரசு தரும் ஊக்கத்தினொல் உநதப்�ட்டு அதொவது 

அரசு வைங்கும் ்லுழககள், ேொனியங்கள், வரிவிலக்கு 
ப�ொன்்ற பதொழில் முழனவிறகு ்ொதகேொன 
ப்யல்களொல் கவரநதிழுக்கப்�ட்டுத் பதொழில் முழனவில் 
இ்றங்கு�வரகள் தூண்டப்�ட்ட பதொழில் முழன�வரகள் 
எனப்�டுகின்்றனர. அரசு பதொழில் முழனழவ 
ஊக்கப்�டுத்துவதறகொக ேொனியம், ்லுழகக் கடன், 
வரிவிடுமுழ்ற, வரிவிலக்கு, குழ்றநத வரி, குழ்றநத வட்டி 
கடன், �யிறசி, பதொழில்ப�ட்ழடகளில் பதொழில் கூடங்கள் 
ஒதுக்கி தருதல், இலவ் இடம், பவளிநொட்டிலிருநது 

பதொழில் நுட்�த்ழத இ்றக்குேதி ப்யதல், ்நழத இடுழக 
ஆதரவு, ேொனிய விழலயில் இடுப�ொருள் பகொள்முதல் 
ப்யதல், சுங்கவரிச ்லுழக ப�ொன்்ற எண்ணற்ற 
்லுழககள் தரப்�டுகின்்றன. இச்லுழககளொல் 
ஈரக்கப்�ட்ட பதொழில் முழனபவொழர தூண்டப்�ட்ட 
பதொழில் முழனபவொர என அழைக்கலொம்.

3.   ஊககுவிககப�டட த�ொழில் முனைவ�ொர் 
Motivated Entrepreneur
ஊக்குவிக்கப்�ட்ட பதொழில் முழனபவொர எழதயொவது 

்ொதித்து தன்னிழ்றவு அழடயும் பநொக்பகொடு ஒரு 
பதொழிழல அதன் இலொ� வொயப்ழ� தீர ஆரொயநது 
துவக்கு�வர, தொன் ஆரம்பித்த பதொழிழல �யிழர 
வளரப்�து ப�ொல் கண்ணும் கருத்துேொக வளரத்து 
ஒரு மிகப்ப�ரிய நிழலக்கு வரும் �ட்்த்தில் அதழனப் 
பி்றருக்கு விறறுவிடு�வர. சில ந�ரகள் புதியதொக பதொழில் 
துவங்கி அதழன சீரொக வளரப்�திலுள்ள இடழர ஏறக 
விரும்�ொேல் பநரடியொக நன்்றொக வளரநத பதொழிழல 
வொங்குவழத விரும்புவர. அப்�டிப்�ட்ட ந�ரகளுக்கு இநத 
ஊக்குவிக்கப்�ட்ட பதொழில் முழனபவொரகள் பதொழிழல 
நல்ல இலொ�த்தில் விறறுவிடுகின்்றனர.

4.   �னனிச்னச த�ொழில் முனைவ�ொர் 
Spontaneous Entrepreneur
சில ந�ரகளுக்கு பதொழில் முழனவு அவரகளது 

இரத்தத்தில் ஊறியதொகும். இவரகள் மிகவும் 
வீரேொனவரகள். எழதயும் கண்டு ்ழளக்கொதவரகள். 
துணிநது நழடப�ொடு�வரகள். இவரகளின் இநத 
�ண்புகள் புதிய பதொழில்கழளத் துவங்குவதறகு மிகவும் 
இயறழகயொகத் தூண்டப்�டுவதொல் இவரகள் தன்னிசழ் 
பதொழில் முழனபவொர என அழைக்கப்�டுகின்்றனர.
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2.  ஊைகத் த�ொழில் முனைவ�ொர் Rural Entrepreneur
ஊரகத் பதொழில் முழனபவொர கிரொேப்பு்றங்களில்

பதொழிழலத் துவக்கு�வரகள். அரசும் பின்தங்கிய 
�குதிகளில் பதொழில் முழனபவொருக்கு ஏரொளேொன 
்லுழககழள வொரி வைங்குகி்றது. இதனொல் ஊரகப் 
�குதிகளில் பவழலவொயப்பு ப�ருகுவதுடன், ஊரக 
ேக்கள் நகரப்பு்றம் பநொக்கி பவழல பதடி இடம் ப�யரவது 
தவிரக்கப்�டுகி்றது. பேலும் ஊரகப் �குதிகளில் தண்ணீர, 
கச்ொ ப�ொருள், உழைப்�ொளிகள், ்லுழகயில் மின்்ொரம், 

ேொனியத்தில் இடு ப�ொருட்கள், ப�ொன்்ற �லவறழ்ற 
தொரொளேொக ப�்றமுடிகி்றது. குறிப்�ொக பவளொண் பதொழில் 
ேறறும் பவளொண் ்ொரநத பதொழில்கள், சில்லழ்ற 
வணிகம், குறுநபதொழில், ழகவிழனப் ப�ொருட்கள் 
ப்யதல், சிறு அளவு வொகனம் இயக்கு�வரகள், 
ப�ொன்்றவறழ்ற ஊரகத் பதொழில்முழனபவொர எனலொம். 
இநத ஊரகத் பதொழில் முழனவு நொடுமுழுவதும் சீரொன 
பதொழில் வளரசசி ஏற�ட உதவுகி்றது. பேலும் ஊரக 
பதொழில் முழன�வரொல் குழ்றவொன உற�த்தி ப்லவில் 
பதொழிலகங்கழள இயக்க முடிகி்றது. எனபவ ப்யழலச 
சுருக்கி ப�ொருழள குழ்றவொன விழலக்கு விறறு 
நுகரபவொருக்கு ப்ழவ ஆற்ற முடிகி்றது.
24.08   உரினம  அடிப�னடயலொை 

�னகப�ொடு  Classification 
According to Ownership

1.  �னி உரினம த�ொழில் முனைவு Private
Entrepreneur
தனியொகபவொ அல்லது கூட்டொகபவொ ப்ொநத இடரில்

நிதிழய திரட்டி பதொழில் நடத்த முழன�வர தனி 
உரிழே பதொழில் முழனபவொர எனப்�டுகி்றொரகள்.

2. அைசு த�ொழில்முனைவு State Entrepreneurship

அரசு நிறுே வடிவத்திபலொ, கைகங்கள் வடிவிபலொ 
அல்லது துழ்றவடிவிபலொ, வொரிய அழேப்பிபலொ பதொழில் 
துவங்கி நடத்துவபத அரசு பதொழில்முழனவு என்�தொகும்.
2.  இனண த�ொழில்முனைவு Joint

Entrepreneurship
தனியொரும் அரசும் ஒன்்றொகக் ழகபகொரத்து

பதொழில்முழனவழத இழண பதொழில்முழனவு 
என்கிப்றொம்.

24.06  வமம்�ொடடு  நினலனய  ஒடடிய 
�னகப�ொடு  Classification  Based 
on Development Stage

1.  மு�ல் �னலமுன்ற த�ொழில் முனைவ�ொர் first
generataon Entrepreneur

முதல் தழலமுழ்ற என்�வர முதன் முதலொகத் 
தனது குடும்� �ொரம்�ரியத்தில் தன்னுழடய அறிவு, 
அனு�வம் தி்றழே, தி்றன், ஆற்றல் பதொழில்நுட்� 
அறிவு, �ட்டறிவு இழவகழள முதலொக ழவத்துத் 
பதொழிழலத் துவக்கு�வர. இவரகள் எவவித பின்புலம் 
இன்றி தன்னம்பிக்ழக ழவத்து பதொழில் துவங்கி புதிய 
ப�ொருட்கழளப் �ழடப்�வரகள்
2.  ெவீை த�ொழில் முனைவ�ொர் Modern

Entrepreneur
நவீன பதொழில் முழனபவொர சுறறுப்பு்ற சூைழல 

உன்னித்து உணரநது எநபதநத ேனித பதழவகள் 
இன்னமும் நிழ்றபவற்றப்�டொேல் உள்ளது என்�ழதக் 
கழுகு கண் பகொண்டு பநொக்கி அப்�டிப்�ட்ட ப�ொருட்கழளத் 
தயொரித்து ்நழதயில் பிர�லம் அழட�வரகள். ஏறகனபவ 
்நழதயில் உள்ள ப�ொருழள பவறுமுழ்றயில் 
வடிவழேத்து அழரத்த ேொழவ அழரக்கொேல் புதியப் 
ப�ொருட்கழள அறிமுகப்�டுத்தி பவறறி கொண்�வரகள்.
3   �ொைம்�ரிய த�ொழில் முனைவ�ொர் Classical 

Entrepreneur
�ொரம்�ரிய பதொழில் முழன�வரகள் வணிகத்ழத 

வொழக்ழகயின் ஒரு முக்கிய அங்கேொகக் கருது�வரகள். 
நுகரபவொர ேறறும் ்நழதயின் மீது அக்கழ்ற பகொண்டு 
இயல்�ொக புதிய புதிய பதொழிழல ்நழத நிலவரத்திறகு 
ஏற்ற�டி துவக்கி வரு�வரகள். இவரகளுக்கு பதொழில் 
முழனவு என்�து தங்களின் குருதியில் ஊறிய ஒன்று. 
கொலங்கொலேொகத் பதொழிலில் இருப்�தொல் ்நழத �றறிய 
�ழுத்த அறிவு இவரகளுக்கு மிக முக்கிய �லேொக 
உதவுகி்றது. உதொரணேொக ஒரு ேளிழகக்கழட 
உரிழேயொளரின் ேகனும் ஒரு புதிய ேளிழகக்கழட 
துவக்கி நடத்த ஆரம்பித்தொல் அவழரப் �ொரம்�ரிய பதொழில் 
முழனபவொர எனலொம்.

24.07  தசயல்�டும் இடம்சொர் �னகப�ொடு 
Classification according to area

1.  ெகர்பபு்ற த�ொழில்முனைவ�ொர் Urban
Entrepreneur
நகரப்பு்ற பதொழில்முழனபவொர தனது பதொழில் 

விழனகள் நகரப்பு்றேொன ேொநில தழலநகரம், 
ேொவட்ட தழலநகரம், ேொநகரொட்சி ேறறும் ப�ரூரொட்சி 
�குதிகளில் துவக்கு�வர. இவரகள் உற�த்தி 
பதொழில் முழன�வரொகபவொ, சில்லழ்ற பதொழில் 
முழன�வரொகபவொ அல்லது கூட்டுப்�ங்கு நிறுே 
பதொழில்முழன�வரொகபவொ இருக்கலொம்.
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• 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.

• தொங்கள் வசிக்கும் �குதியில் இயங்கிவரும்
ஒரு துணிக்கழட கடநத ஓரொண்டொக பவறறிகரேொக 
இயங்கவில்ழல. வொடிக்ழகயொளரகளின் நல்லொதரழவ 
இைநது தவிக்கும் அநநிறுவனத்திறகு வொடிக்ழகயொளழரக் 
கவரநதிழுத்து வியொ�ொரத்ழத நிழலநிறுத்த எம்ேொதிரியொன 
உத்திகழளப் �ரிநதுழரப்�ொய.

• 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 பதொடர�ொன

ப்யதிகழள எப்�டி திரட்டுவீரகள்?
• பதொழில் நுட்�ம் ேொறிவிடும்ப�ொது தங்களின்

ப�ொருழள எப்�டி புதுப்பிப்பீரகள்?
• உங்கள் ப்யல்�ொட்டுக்கு எப்�டிப்�ட்ட விழல ேறறும்

்நழதயிடும் உத்திழய வகுப்பீரகள்?

எதிர்கொல கற்்றலுககு

• 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.

• 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.

• உங்கள் உள்ளூரில் துவங்கி வரும்
பதொழில்கழள கண்டுவரச ப்ொல்க. இன்னமும் 
என்பனன்ன புதிய பதொழில்முழனவு இப்�குதியில் 
துவங்கலொம் என ஆயவு நடத்தக் கூறுக.
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Sri Krishna Integrated Farm

நிறு�ைர்:

ஆர. பகொவிநதரொஜ்,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ ஒருங்கிழணநத 

ஊரக �ண்ழண,
பநப்�த்தூர கிரொேம்,
சீரகொழி தொலுகொ,
நொகப்�ட்டினம் ேொவட்டம்.

�யொரிபபுகள்:
கொல்நழடப்�ண்ழண, மீன்�ண்ழண, முயல் இனப்ப�ருக்கம், நொட்டுக்பகொழி, 

கரிே பநல், கரிே உரங்கள், கரிே கொயகறிகள், முட்ழட, �ொல், கொல்நழடகளுக்கொன 
உணவு ேறறும் கரிே புல் விழதகள், வொலிம்்ல், பெட்பகலூகம் ேறறும் பகொழி 
ேறறும் மீன்களின் உணவுக்கொன புழுக்கள் வளரப்பு. 

சொ�னைகள்:
i. சுயஉதவி குழுக்களுக்கு �யிறசி அளித்தல்
ii. �ண்ழணப் ப�ொருட்கழள நட்்த்திர விடுதிகளுக்கும் ேறறும் 

இனவிருத்திக்கொக வியொ�ொரிகளுக்கும் வைங்குதல்
iii. ஆநதிரொ, பகரளொ, கரநொடகொ ப�ொன்்ற ேொநிலங்களுக்கும் ப�ொருட்கள் 

அளித்தல்
iv. ரூ. 10 லட்்த்துக்கு பேல் விற�ழன
v. அதிகேொன பவழலவொயப்பு அளித்தல்
vi. பவழலயில்லொத இழளஞரகளுக்குப் �யிறசி

ஸ்ரீ கிருஷணொ ஒருஙகினண்ந� �ணனண - ஒரு �ொர்ன�
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கனல தசொற்கள்
பதொழில் முழனபவொர தன்னிசழ்
புதுழே தூண்டப்�ட்ட
ேொதிரிழய பின்�றறு�வர ஊக்குவிக்கப்�ட்ட
கொலம் கடத்தும்  �ைழேவொதம் ஆண் பதன

 �யிற்சி 
(Exercise)

I சரியொை வினடனயத் வ�ர்்நத�டு:
1.  கீழகுறிப்பிடப்�ட்டுள்ள பதொழில் முழனபவொரில் 

�ணி்ொரொ பதொழில் முழனபவொழரத் பதரநபதடுக்க.
அ. புதினம் புழனயும் பதொழில் முழனபவொர
ஆ. �ொரம்�ரிய பதொழில் முழனபவொர
இ. கொலங்கடநதும் �ைழேவொத பதொழில்முழனபவொர 
ஈ. ஆண்பதனி பதொழில் முழனபவொர

2.  ப்யலூக்கம் ்ொரொ பதொழில் முழனபவொழர 
கண்டுபிடிக்க.
அ. பதளிவொன பதொழில் முழனபவொர
ஆ. கூட்டு�ங்கு நிறுே பதொழில் முழனபவொர  
இ. இயல்�ொன பதொழில் முழனபவொர
ஈ. தூண்டப்�ட்ட பதொழில் முழனபவொர  

3.  கீழ குறிப்பிட்ட எநத ப்யல் வியொ�ொர 
பதொழில்முழனபவொழரச ்ொரொதது.
அ. உற�த்தி ஆ. ்நழதயிடுழக
இ. ப்யல்�ொடு ஈ. ஏதுமில்ழல

4.  வணிக பதொழில் முழனபவொழரச ்ொரொத �ணிழயக் 
கண்டறி.
அ. விற�ழன ஆ. கழிவு
இ. வொங்கல் ஈ. தயொரிப்பு

5.  கூட்டுப்�ங்கு பதொழில் முழனபவொரின் பவறு ப�யர.
அ. அகத்பதொழில் முழனபவொர  ஆ. பதொறறுவிப்�ொளர 
இ. பேலொளர   ஈ. �ங்குநர 

6.  பகொழிப்�ண்ழண. ேலரவணிகம். �ைஉற�த்தி 
ப�ொன்்ற வழக ப்யல்கள் கீழ குறிப்பிடப்�ட்ட துழ்றயில் 
எதழனச ்ொரநத ப்யல்.

அ. கூட்டுப்�ங்கு நிறுேம் ஆ.சில்லழ்ற வணிகம் 
இ. வணிகம்  ஈ.பவளொண்ழே இயல்

7.  ப்ழவ புரியொத பதொழில் முழனபவொழரக் கண்டுபிடி
அ. உணவு விடுதி நடத்து�வர
ஆ. வங்கித் பதொழில் ப்ய�வர
இ. வொன்வழி ப�ொக்குவரத்து ப்யல்�ொட்டொளர
ஈ. கொல்நழட �ரொேரிப்�ொளர

8. பதளிவொன பதொழில்முழனபவொரின் பநொக்கம்
அ. ப்ழவ புரிதல் ஆ. இலொ�ம் ஈட்டல்
இ. தகுநிழல எட்டுதல்   ஈ. ஆ ேறறும் 

9.  கீழ குறிப்பிடப்�ட்டழவயில் எது பதொழில் நுட்�த்ழத 
அடிப்�ழடயொக பகொண்டது
அ. நவீன பதொழில் முழனவு
ஆ. பதொழில் துவக்கும் ேறறும் வளரக்கும் பதொழில் 
முழனவு
இ. கூட்டு்றவு பதொழில் முழனவு  
ஈ. பதொழிற்ொழல பதொழில் முழனவு

10.  கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள எது கொலம் தொழத்தும் �ைழே 
விரும்பி பதொழில் முழனபவொருக்குப் ப�ொருநதும் 
அ. �ைழே ப�ணுவது   ஆ. இடர பவறுப்�து 
இ. ஐயப்�டுவது  ஈ. ேொறறிக்பகொள்வது

வினடகள் :
1 இ 2 இ 3 ஈ 4 ஈ 5 இ
6 ஈ 7 ஈ 8 ஈ 9 இ 10 ஈ 

II. குறு விைொககள்:
1.  வியொ�ொர பதொழில் முழனபவொரின் இதர ப�யரகள் 

என்ன?
2.  கூட்டு �ங்கு பதொழில் முழனபவொரின் ேறப்றொரு ப�யர 

என்ன?
3. பவளொண் பதொழில் முழனபவொர என்�வர யொர?
4.  கீழ குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள விழனகளின் ப�யரகழளக் 

குறிப்பிடுக.
a. இலொ� பநொக்கிறகொக ஆரம்பிக்கப்�ட்ட விழன
b. அர்ொல் துவங்கப்�ட்ட விழன
c.  தனியொரும் அரசும் இழணநது துவங்கும் பதொழில் 

முழனவு
d. குடும்� வியொ�ொரேொகத் துவங்கப்�ட்ட விழன

5.  பதளிவொன பதொழில் முழனபவொருக்கு உதொரணம் 
தருக.
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III.  சிறு விைொககள்:
1. தனித்பதொழில் முழனபவொர என்�வர யொர?
2. அரசியல் சூைல் என்்றொல் என்ன?
3.  தூய பதொழில்முழனபவொருக்கு சில உதொரணங்கள் 

தருக
4.  பதொழில் முழனழவபய பதொழிலொகக் பகொண்ட 

முழனபவொர எப்�டி ப்யல்�டுகி்றொர?
5.  பவளொண் பதொழில் முழனபவொழரப் �றறி சுருக்கேொக 

எழுதுக.
IV. த�ரு விைொககள்:
1.  வியொ�ொர அடிப்�ழடயிலொன பதொழில் முழனவு 

வழகப்�ொட்டிழன விவரித்து எழுதுக.
2.  �ணி்ொர பதொழில்முழனபவொரின் தன்ழேழய விவரி.
3.  ஊரக ேறறும் நகரப்பு்ற பதொழில்முழனபவொழர 

பவறு�டுத்திக் கொட்டுக.
குறிபபு 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

12th Commerce Unit 9.indd   246 28-03-2019   03:27:40



247

த�ொழில்  முனைவில்  புதுனம 
புகுத்து�தில் இ்நதியொவின உ�வி

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. 

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.

அத்தியொயம் சுருககம்

25.01.   த�ொழில்  முனைன�  வமம்�டுத்து�ல் 
மற்றும்  புதுனம  புனை�லுககொை 
இ்நதியொவின முயற்சிகள்.

25.02    பி்ற குறிபபிடட த�ொழில் 
முனைவுத்திடடஙகள்

25.03    த�ொழில்  முனைவ�ொர்  துன்றனய 
வமம்�டுத்து�தில் உள்ள �டி நினலகள்.

25.04   �மிைக  அைசின  முனைவ�ொருககொை 
திடடஙகள்.

விழனத்திட்�ம் என்� பதொருவன் ேனத்திட்�ம்
ேறழ்றய எல்லொம் பி்ற.

-- கு்றள் 66
த�ொருள் :

கற்்றல் வெொககஙகள்

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.

ஒரு ப்யழல இழடவிடொது ப்யது முடிப்�தறகொன ப்யல், உறுதி 
என்�து ஒருவனின் ேன உறுதிபய, ேற்றழவ உறுதி 
எனப்�டேொட்டொர.

த�ொழில் முனைவ�ொருககொை
அைசின திடடஙகள்25

அத்தியொயம்

த�ொழில் முனைவ�ொர் வமம்�ொடு
அலகு

9
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25.01.  த�ொழில் முனைன� வமம்�டுத்து�ல் 
மற்றும் புதுனம புனை�லுககொை 
இ்நதியொவின முயற்சிகள்

1. ஸடொடடப இ்நதியொ Startup India: 
பதொடக்க நிழலயில் உள்ள பதொழில்கட்கு 

ஆபலொ்ழன வைங்குவது, வளரப்�து, ஆதரவு அளிப்�து 
ப�ொன்்ற நடவடிக்ழககள் மூலம் அவறழ்ற வளரக்கும் 
திட்டத்திழன 2016ம் ஆண்டு ்னவரியில் துவங்கியது.  
துவக்கக் கொலம் முதபல �ல பதொழில் முழனபவொரகள் 
�லதரப்�ட்ட பதொழில் விழனகழள துவக்கி பவறறி 
கண்டனர.  நிதிகளின் நிதி (Fund of Fund) என்்ற நிதியின் 
மூலம் பதொடக்க நிழல பதொழில் விழனகளுக்கு நிதி 
வ்தி ப்யது தரப்�ட்டு வருகி்றது.

STARTUP
INDIA

2. இ்நதியொவில் �யொரிபபு திடடம் Make in India
இத்திட்டத்தின் மூலம் இநதியொழவ �ன்னொட்டு உற�த்தி 

ழேயேொக ேொற்ற உதவி ப்யயப்�டுகி்றது. இத்திட்டம் 
2014 ப்ப்டம்�ர திங்களில் நழடமுழ்ற�டுத்தப்�ட்டது.  
இத்திட்டத்தில் �ங்பகறறு இநதியொழவ �ன்னொட்டு 
உற�த்தி ழேயேொக ேொற்ற இநதிய குடிேகன்கள், 
வியொ�ொர தழலவரகள், கூட்டொளிகளொக விழையும் ந�ரகள், 
உலகம் முழுவதும் உள்ள முதலீட்டொளரகளுக்கு அழைப்பு 
விடுக்கப்�ட்டது.  தறப�ொழுது இதன் விழளவொக அன்னிய 
முதலீடு, புதுழே புகுத்தல், தி்றன் வளரசசி, அறிவு்ொர 
ப்ொத்து �ொதுகொப்பு, உற�த்தி, கட்டழேப்பு பேம்�ொடு 
ப�ொன்்ற வளரசசி்ொர நடவடிக்ழககள் முடுக்கிவிடப்�ட்டு 
முழுவீசசில் ப்யல்�ட்டு வருகி்றது.

3.  அடல் புதுனம புகுத்�ல் திடடம்  
Atal Innovation Mission (AIM)
�ன்னொட்டு தரத்திறகு இணக்கேொன முழ்றயில் 

புதுழேயொன ப�ொருட்கழள வடிவழேப்�து ேறறும் 
பதொழில் முழனழவ முழுவீசசில் ஊக்குவித்து அழத 
வளரப்�து என்்ற முதன்ழேயொன பநொக்குடன் அடல் 
திட்டம் ப்யல்�டுத்தப்�ட்டு வருகி்றது. இத்திட்டத்தின் 
கீழ பதொழில்நுட்�ம் அறியப் ப�ற்ற திட்டங்களுக்பக அதிக 
முன்னுரிழே தரப்�டுகி்றது.

4.  த�ணகளுககு �யிற்சி மற்றும் வ�னல�ொய்பபபு 
திடடத்திற்கொை ஆ�ைவு Support to Training and 
Employment Programme for Women (STEP)
ஊரகப் �குதியில் உள்ள ேகளிருக்கு முழ்ற்ொர 

�யிறசிழய நல்கும் பநொக்குடன் ேகளிர ேறறும் 
சி்றொர அழேச்கம் இத்திட்டத்ழத ப்யல்�டுத்தியது.  
பதொழில்முழ்ற ேறறும் ஆற்றல் பேம்�ொட்டு அழேச்கம் 
ேறறும் திட்ட குழுவும் இழணநது இதுவழரயில் 
இதுக்குறித்து நழடமுழ்றயில் இருநத 30 ஆண்டுகொல 
வழிகொட்டல் பநறிமுழ்றகழள தறகொல பதழவக்கு 
ஏற� ேொறறி அழேத்தும் இத்திட்டத்தின் மூலம் 
பவளொண்துழ்ற, �ை பவளொண்ழே, உணவு 
�தப்�டுத்துதல், சுறறுலொ, �ொரம்�ரிய ழகவிழனக் 
கழலகள், விருநபதொம்�ல், கணினி ேறறும் தகவல் 
பதொடரபு துழ்ற ப�ொன்்ற துழ்றகளில் துவங்கப்�டும் 
ேகளிர பதொழில்முழனபவொருக்கு �யிறசி நல்கப்�டுகி்றது.

5.  ஜன�ன – ஆ�ொர் – தமொன�ல் 
Jan-Dhan-Aadhar-Mobile (JAM)
இத்திட்டத்தின் மூலம் �ல அரசுத் திட்டங்களில் 

�யன் ப�றறு வரும் �யனொளிகளுக்கு ப்ரபவண்டிய 
ேொனியத்ழத ்ம்�நதப்�ட்ட துழ்ற பநரொக அவரகளுக்கு 
வைங்கும் பநொக்கத்தில் �யனொளிகழள கட்டொயேொக 
வங்கிகளில் கணக்கு ஆரம்பிக்க கட்டொயப்�டுத்தப்�ட்டு 
அழனவர ப�யரிலும் வங்கிக்கணக்கு ஆரம்பிக்கப்�ட்டு 
வருகி்றது.  இதனொல் �யனொளிகளுக்கு ப்ல்ல பவண்டிய 
ேொனியத்ழத சுரண்டி வநத இழடத்தரகரகள் அ்றபவ 
அகற்றப்�ட்டனர.  இத்திட்டதின் மூலம் �யனொளிகள் 
ேொனியத் பதொழகழயப் �யன்�டுத்தி தங்களின் வொழழவ 
வளப்�டுத்திக் பகொள்ள முடிகி்றது.

6.  இலககுமுன்ற இ்நதியொ (OR) டிஜிடடல் இ்நதியொ 
DIGITAL INDIA
இத்திட்டத்தின் மூலம் அழனத்து அரசின் 

ப்ழவகளும் �யனொளிகளுக்கு மின்னணு முழ்றயில் 
வைங்கப்�ட்டு வருகி்றது. இதனொல் இநதிய ப�ொருளொதொரம் 
மின்னணு ப�ொருளொதொரேொக ேொறி வருகி்றது. 
உலபகங்கும் கிழடக்கும் ப�ொருட்கள் ேறறும் �ணிகழள 
ேக்கள் மின்னணு முழ்றயில் ப�்ற வழக ப்யதிடும் 
அறிவு ப�ொருளொதொரேொக இநதிய ப�ொருளொதொரம் ேொறி 
வருகி்றது என்்றொல் மிழகயொகொது.
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7. ஸடொணட அப இ்நதியொ Stand-up India
இத்திட்டத்தின் மூலம் �ைங்குடியினர ேறறும் 

தொழத்தப்�ட்ட இனத்ழதச ்ொரநத ேகளிருக்கு நிறுேக் 
கடன் வைங்கி, அவரகளும் வளரநது வரும் இநதியப் 
ப�ொருளொதொரத்தின் �லழன ப�றறு அனு�விக்க வழக 
ப்யயும் பநொக்கத்பதொடு இத்திட்டம் வடிவழேக்கப்�ட்டது. 
இத்திட்டத்தின் கீழ துவங்கப்�டும் உற�த்தி, ப்ழவ 
ேறறும் வியொ�ொர விழனகட்கு ரூ�ொய 10 லட்்ம் முதல் 
ரூ�ொய ஒரு பகொடி அளவிறகு ஒவபவொரு ேகளிர பதொழில்  
முழனபவொருக்கு தரப்�டுகி்றது. ேகளிர தொழத்தப்�ட்ட 
ேறறும் �ைங்குடி ்மூகத்ழதச ப்ரநதவரொக இருத்தல் 
பவண்டும்.

8.  �ணிகம் சொர்்ந� த�ொழில்முன்ற உ�வி மற்றும் 
�ளர்ச்சி திடடம்  Trade Related Entrepreneurship 
Assistance and Development (TREAD)
அரசு ்ொரொ அழேப்புகளின் �திவு ப்யது பகொண்ட 

நலிவுற்ற ேகளிருக்கு கடன் தரும் உன்னதேொன திட்டம் 
இத்திட்டம். இத்திட்டத்தின் மூலம், ப�ொருளொதொர ரீதியொக 
நலிவுற்ற ேகளிர கடன் உதவிேட்டுமின்றி, �யிறசி 
ஆபலொ்ழன ப�்றவும் முடியும். குறிப்�ொக, பவளொண் ்ொரொ 
திட்டங்களுக்கு இநத திட்டத்தில் உதவி வைங்கப்�டுகி்றது.

9.  பிை�ொன ம்நதிரி குஷொல் விகொஸ திடடம் Pradhan 
Mandri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
இத்திட்டத்தின் கீழ பதசிய தி்றன் வளரசசி ேறறும் 

பதொழில் துழ்ற அழேச்க பதொழில் ் ொரநத தி்றழே ஆற்றல் 
ேறறும் தி்றழன பேம்�டுத்த �யிறசி அளிக்கின்்றது. �யிறசி 
ப�ற்ற பின்பு �யனொளிகள் சுயேொக பதொழில் துவங்கி 
தங்கழள பேம்�டுத்திக்பகொள்ள இத்திட்டம் உதவுகி்றது.

10.  வ�சிய தி்றன அபிவிரு�தி குறிகவகொள் national 
Skill Development Mission (NSDM)
இத்திட்டம் 2015ஆம் ஆண்டு ஜூழலத் 

திங்களில் ஆரம்பிக்கப்�ட்டது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 
�யனொளிகளுக்கு பதொழில் ்ொரநத ஆற்றல்களில் �யிறசி 
தரப்�டுவதுடன் உடனடியொக ேறறும் தரேொன முடிவுகழள 
எடுக்க �யிறசி தரப்�டுகி்றது. ப�ொருளொதொரத்தில் உள்ள 
அழனத்து துழ்றகளிலும் �யிறசி அளித்து இநதியொழவ 
ஒரு ஆற்றல் வங்கியொக ேொறறுவது இதன் லட்சியேொகும்
11.  விஞ்ொை அடிப�னடயில் அதிகொைமளித்�ல் 
மற்றும் அபிவிருத்தி Science for Equity 
Empowerment and Development (SEED)
களப் �ணியொளரகள் ேறறும் ப்யலூக்கம் 

அளிக்கப்�ட்ட அறிவியல் ஆரொயசசியொளரகளொல் 
கிரொேப்பு்றங்களில் ஆரம்பிக்க ்மூக ப�ொருளொதொர 
பநொக்கம் பகொண்ட ப்யல் திட்டம் ஆகும் இத்திட்டத்தில் 
கீழ நொட்டிலுள்ள நலிவுற்ற பிரிவு ேக்களுக்கு அறிவியல் 
ேறறும் பதொழில்நுட்� வளரசசியின் �லன்கழள 
கிழடக்கச ப்யது ்ேத்துவம் ப�றுவது இத்திட்டத்தின் 
தழலயொய பநொக்கேொகும். ஒரு ேணி பநரம்
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25.02   பி ்ற   கு றி ப பி ட ட   த � ொ ழி ல் 
முனைவுத்திடடஙகள் Other Specific 
Entrepreneurship Schemes

இநதியொவில் �ொரம்�ரிய �ண்�ொட்ழட ஆதரிக்கவும், 
வலுப்�டுத்தவும், கடநத சில ஆண்டுகளில் அரசு �ல்பவறு 
திட்டங்கழள அறிமுகப்�டுத்தியுள்ளது.

அன�கள் பின�ருமொறு

1.  திருத்�ப�டட சி்றபபு ஊககத்த�ொகுபபு திடடம் 
Modified Special Incentive Package Scheme 
(M-SIPS)

இநத திட்டேொனது சி்றப்பு ப�ொருளொதொர 
ேண்டலத்திறகு (SEZ) 20 ்தவீதம் மூலதன ேொனியமும் 
ேறறும் சி்றப்பு ப�ொருளொதொர ேண்டலம் அல்லொத (Non 
SEZ) இடத்திறகு 25 ்தவீதம் ேொனியத்ழதயும் பின்வரும் 
உற�த்தி நிறுவனங்களுக்கு வைங்குகின்்றது. அழவ 
இழணயத்தளங்கள், வொனூரத்தி, வொனூரதி ேறறும் 
�ொதுகொப்பு, வொகன, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இல்லொத, 
இழணய பதொழில்நுட்�ம், நுண் பதொழில்நுட்�ம் (Nano 
Technology) ப�ொன்்றழவ ஆகும்.

2.  புதிய �னலமுன்ற புதுனம புகுத்து�ல் மற்றும் 
த�ொழில் முனைவ�ொர் வமம்�ொடடு New Gen 
Innovation and Entrepreneurship Development 
Centre (New Gen IEDC)
இத்திட்டத்தின் மூலம் ̀  25 இலட்்ம் வழர இர்ொயன, 

பேன்ப�ொருள் பதொழில்நுட்�ம், உடல் நலம் ேறறும் உயிர 
அறிவியல், வொனியல், விண்பவளி ேறறும் �ொதுகொப்பு, 
விவ்ொயம், முதன்ழே ப்யறழக நுண்ணறிவு, கணினி, 
பதொழலபநொக்கு �ொரழவ, கட்டுேொனம் வடிவழேப்பு, 
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அல்லொத, �சுழே பதொழில்நுட்�ம், 
நுண் பதொழில்நுட்�ம், இழணயம் ்ொரநத ப�ொருள் 
உற�த்தி, நுண் பதொழில்நுட்�ம், உணவு ேறறும் 
�ொனங்கள், ப்ல்லப்பிரொணிகள் ேறறும் விலங்குகள், 
ஜவுளி ேறறும் ஆழல ப�ொன்்ற பதொழில்களுக்கு நிதி 
உதவி தரப்�டுகி்றது.

3.  �ொல்�ணனண த�ொழில் முனைவு 
வமம்�ொடடுத்திடடம் Diary Entrepreneurship 
Development Scheme
�ொல் �ண்ழணத் பதொழில் முழனவு பேம்�ொட்டுத் 

திட்டத்தின் பநொக்கம் விவ்ொயம், ப்ல்லப் பிரொணிகள் 
ேறறுே விலங்குகள், சிறிய �ொல் �ண்ழணகழள 
உருவொக்கும் ப்யல் திட்டங்களும் ேறறும் அதறகு 
கருவிகழள வொங்க நிதி வ்தி தரப்�டுகி்றது.

4.  ஒற்ன்ற புள்ளி �திவு திடடம் Single Point 
Registration Scheme (SPRS)
இத்திட்டத்தில் அடிப்�ழட �ணம் ழவப்பிறகு 

ப்லுத்துதலில் (Earnest Money Deposit (EMD). இருநது 
விலக்கு அளிக்கப்�டுகி்றது . இது நுண் ேறறும் சிறிய 
நிறுவனங்களுக்கொன ஒரு ப�ரிய திட்டேொகும். 
இநதத்திட்டத்தின் கீழ ஒப்�நதம் புள்ளி பவளியீடு 
இலவ்ேொக வைங்கப்�டுகி்றது

5.  அடல் இனபுவ�ஷன தசனடர்ஸ Atal 
Incubation centres (AIC)
நொட்டில் புதுழே புகுதல் கலொச்ொரத்ழத �ரப்பிடவும் 

ேறறும் �ரவலொக பதொழில் முழ்றழய வளரக்கும் 
பநொக்குடன் திட்டக் குழுவில் அடல் புதுழே ழேயம் 
என்்ற பிரிழவ 2016ம் ஆண்டு உருவொக்கப்�ட்டு 
இதன் மூலம் நம் நொட்டில் உற�த்தி, ேக்கள் நல்வொழவு, 
ப�ொக்குவரத்து, தண்ணீர, பவளொண்ழே, கட்டுேொனம் 
ப�ொன்்ற துழ்றகளில் துவங்கப்�டும் ப்யல்திட்டங்கழள 
ப�ணிகொத்து வளரக்கும் �ணிழய இநத பிரிவு ப்யது 
வருகி்றது.

25.03  த�ொழில்  முனைவ�ொர் 
துன்றனய  வமம்�டுத்து�தில் 
உள்ள  �டி  நினலகள்  
Steps  in  Promoting  an 
Entrepreneurial Venture
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1.  த�ொருள் வ�ர்வு எ�ர்�ொர்பபு Selection of the product
தி்றன், உள்பநொக்கம் ஆகியவறறின் அடிப்�ழடயில் ஒரு தயொரிப்பு ஒன்ழ்றத் பதரநபதடுக்கலொம். அவர/அவள் ஒரு 

அழடயொளக்குறியீடு, புதிய தயொரிப்பு ஒன்ழ்றத் பதரநபதடுக்கலொம் அல்லது ஏறகனபவ உற�த்தி ப்யதுபகொண்டு இருக்கும் 
ப�ொருட்களின் தன்ழேழய அதொவது கூடுதல் வ்திகள், இட வ்திகள், எளிதொன ப்யல்தி்றன், விழலழய குழ்றக்க 
ப�ொன்்றவறறிறகும் இருக்கும். திட்டத்தின் ப�ொருளொதொர நம்�கத்தன்ழேழய பதொழில்முழனபவொர ஏற�டுத்த பவண்டும்.

2.  உரினமயின �டி�த்ன� வ�ர்வு தசய்�ல் Selection of form of Owership
குடும்�ம், உரிழே, கூட்டொண்ழே, தனியொர வரம்புக்குட்�ட்ட நிறுவனம் ஆகியவறறிறகொன பதொழில்முழ்ற அழேப்பு 

நிறுவனத்ழத பதரவு ப்யய பவண்டும். குடும்�த்தின் உரிழேகள் ேறறும் கூட்டொண்ழே வடிவங்கள் ஆகியழவ நிறுவுன 
நிதியுதவி, நிரவொக ேறறும் பதொழில்நுட்� தி்றன்கள் ேறறும் வணிக அனு�ங்கழள நிழ்றவு ப்யவதறகு முன்னுரிழே 
பகொடுக்கப்�ட பவண்டும், அபத பநரத்தில் நிறுவனத்தின் மீது ஒருங்கிழணநத கட்டுப்�ொட்ழடக் ழகயொளுவதறகு 
ஏற்றதொக இருத்தல் பவண்டும்.

3. இடத் வ�ர்வு Selection of Site

 

  ெமது சி்ந�னைககு (For own thinking)
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பதொழில் முழனபவொர தனது முயறசிழயத் 
தக்கழவப்�தறகு ப�ொருத்தேொன பதொழில் இடத்ழத 
பதரநபதடுக்க பவண்டும். அதன் அவருக்கு இடத்ழத 
பதரவு ப்யய நொன்கு வொயப்புகள் உள்ளன, அழவ
பின்வருேொறு.

அ.  ேொநில பதொழிறதுழ்ற கைகங்களொன சிறு 
பதொழிறதுழ்ற பேம்�ொட்டு சி்ற பதொழிறதுழ்ற 
பேம்�ொட்டு கைகம் (Small Industries Development 
Corporation SIDCO), தமிழநொடு ேொநில 
பதொழிறதுழ்ற பேம்�ொட்டு கைகம் (State Industrial 
Promotion Corporation of Tamilnadu Limited 
(SIPCOT) MMDA, தமிழநொடு வீட்டு வ்தி வொரியம் 
(Tamil nadu Housing Board (TNHB) ேறறும் 
பதொழிறதுழ்ற இயக்குநரகம் ப�ொன்்றழவ பதொழில் 
முழனபவொருக்கு இடத்ழத அளிக்கலொம்.

ஆ.  பதொழிற்ொழல பகொட்டழகழய கட்ட ேொநில 
பதொழிறதுழ்ற பேம்�ொட்டு முகழேத்துவத்தொல் 
பதொழில்முழனபவொருக்கு ப்யயலொம்.

இ.  தனியொர நிலபேம்�ொட்டளரொல் உருவொக்கப்�ட்ட 
நிலத்தில் பதொழில்முழனபவொர பதொடங்க முடியும்.

ஈ.  பதொழில் முழனபவொர தனியொர நிலத்ழத 
வொங்கி அழத பதொழில்துழ்ற �யன்�ொட்டிறகொக 
உருவொக்கலொம்.

இடத்ழதத் பதரநபதடுப்�தில் பின்வரும் 
விெயங்கழளக் கருத்தில் பகொள்ள பவண்டும்.

அ) ப்ொநத ஊருக்கு அருகில்

ஆ) அர்ொங்கத்தொல் வைங்கப்�ட்ட ஊக்கங்கள்

இ) ்நழதக்கு அருகில்

ஈ)  பதொழிலொளர ேறறும் மூலப்ப�ொருட்கள் கிழடக்கும் 
தன்ழே

உ) உள்கட்டழேப்பு வ்திகள்

4.  மூல�ை கடடனமபன� தீர்மொனித்�ல் Deciding
Capital Structure
இநத துணிகர நிதிக்கு நிதியளிப்�தறகொன

ஆதொரத்ழத பதொழில் முழனபவொர தீரேொனிக்க 
பவண்டும். அவர/அவள் ப்ொநத ப்மிப்பு இருப்பு, 
நண்�ரகள் ேறறும் உ்றவினரகளிடமிருநது கடன், 
வங்கிகள் ேறறும் நிதி நிறுவனங்களிடமிருநது 
கொலக்கடன்கழள திரட்ட முடியும்.

5.  உற்�த்தினய னகயகப�டுத்து�ல் என�ன� 
அறி�ல் Acquisition of Manufacturing Know-how
பதொழிறதுழ்ற ஆயவு கூடங்கள், ஆரொயசசி ேறறும்

பதொழிறதுழ்ற பேம்�ொட்டுப் பிரிவுகள் ேறறும் தனிப்�ட்ட 
ஆபலொ்கரகளிடமிருநது உற�த்திழய எவவொறு ப்யய 
முடியும் என்�தழன அறியலொம். சில பநரங்களில், பிரதொன 
அலகுகள் மூலம் அல்லது ஆழல ேறறும் இயநதிரங்கழள 
அளிப்�வரகளிடமிருநதும் இநத வ்திகழள ப�்றமுடியும். 
தவிர பவளிநொட்டு பதொழில்நுட்� ஒத்துழைப்பு மூலமும் 
ப�்றமுடியும்.

6.  திடட அறிகனக �யொரித்�ல் Preparation of
Project Report
கொல கடன் வைங்கும் நிறுவனங்களின், கடன்

விண்ணப்�ப் �டிவில் வடிவழேக்கப்�ட்ட வடிவழேப்பின் 
�டி திட்ட அறிக்ழகழகள் தயொரிக்கப்�ட பவண்டும். 
ஒரு பதொழில் முழனபவொர பதொழில்நுட்� ஆபலொ்ழன
நிறுவனம் அல்லது தணிக்ழகயொளரகள் அல்லது 
ஆபலொ்கரகள் அல்லது பேம்�ொட்டு நிறுவனங்களொல் 
தயொரிக்கப்�ட்ட அறிக்ழகழயப்ப�்ற முடியும். இநத 
அறிக்ழக நிதியியல், பதொழில்நுட்� அறிவு, உழைப்பு 
ேறறும் மூலப்ப�ொருட்களின் ஆதொரங்கள், ்நழத 
தி்றன் ேறறும் இலொ�த்தன்ழே ப�ொன்்ற அம்்ங்கழள 
உள்ளடக்கியது. திட்ட அறிக்ழக பின்வருவனவறழ்ற 
உள்ளடக்கியது.

அ)  த�ொழில்நுட�ம் சொர்்ந� சொத்தியத்�னனம Technical 
Feasibility

�யொரிபபு வி�ைககுறிபபின விளககம்
மூலப் ப�ொருட்கள் கிழடக்கும் தன்ழே
உற�த்தி நழடமுழ்ற
தரகட்டுப்�ொட்டு நடவடிக்ழககள்
நீர, மின்்ொரம், ப�ொக்குவரத்து ேறறும் தகவல்பதொடரபு 

வ்திகள் கிழடக்கும் தன்ழே.
ஆ) த�ொருளொ�ொை ெம்�கத்�னனம Economic viability

இது முக்கியேொக உள்நொட்டு ேறறும் ஏறறுேதி 
்நழத, இயநதிரங்கள் நிறுவப்�ட்ட தி்றன், ்நழத �ங்கு, 
எதிர�ொரக்கப்�ட்ட வருவொய ேறறும் ப�ொருத்தேொன 
விழல கட்டழேப்பு ஆகியவறறின் பதழவகழள 
உள்ளடக்கியது.
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இ) நிதிசொர்்ந� ெம்�கத்�னனம Financial viability
இது பின்வரும் அம்்ங்கழள உள்ளடக்கியது
நிலம் ேறறும் கட்டிடம், ஆழல ேறறும் இயநதிரம் 

ப�ொன்்ற திரும்� திரும்� நிகைொச ப்லவுகள்.
கூலி, ்ம்�ளம், ேறறும் பேல்நிழல ப்லவு ப�ொன்்ற 

திரும்� திரும்� நிகழும் ப்லவுகள்
உற�த்திக்கு ்ொத்தியேொன ப்லவு
எதிர�ொரக்கப்�ட்ட விற�ழனயில் இலொ�ம்.

ஈ) நிர்�ொகத் தி்றனம Managerial Competency
பதொழில் முழனபவொர திட்ட அறிக்ழகயில் 

துணிகரத்ழத நிரவகிப்�தறகொன ப�ொறி முழ்றழயக் 
பகொண்டிருக்க பவண்டும். சிறிய அளவிலொன 
முயறசிகளின் விெயத்தில், உரிழேயொளரகள் அல்லது 
�ங்குதொரரகள் பேலொண்ழேயொன நடவடிக்ழககழள 
கவனித்து பகொள்ளலொம், அபத பநரத்தில் நிறுவன 
நிரவொக அழேப்புகளின் நிரவொகத்தில் �ல்பவறு 
நிரவொக பேலொண்ழேயில் �ல்பவறு நிரவொக 
நிழலகழள நிரவகிப்�தறகொக நிரவொக அதிகொரிகளின் 
குழுழவ பகொண்டு வரபவண்டும். நிறுவனத்ழத 
ப்யல்�டுத்துவதறகு திட்டமிட்டிருநத நிறுவன 
கட்டழேப்பு விவரங்கழள அவர வைங்க பவண்டும்.
7.   �ற்கொலிகமொை  �திவு  சொனறி�ழ்  (Provisional 
Registration Certificate)

பதொழில் முழனபவொர தறகொலிக �திவு ்ொன்றிதழ 
விண்ணப்பிக்க பவண்டும். பதொழில் முழனபவொர சில 
நி�நதழனகழள பூரத்தி ப்யயப்�ட்ட பின்னர ஒரு வருட 
கொலத்திறகு ஆறு ேொதத்திறகு ஒருமுழ்ற புதுபிக்கும் 
அடிப்�ழடயில் தரப்�டும். பதொழில் முழனபவொர
நீட்டிப்புக் கொலத்திறகு பி்றகும் உற�த்திழயத் பதொடங்க 
முடியொவிட்டொல், பேலும் நீட்டிப்பு வைங்கப்�டேொட்டொது.

8.  நிை்ந�ை �திவு சொனறி�ழ் Permanent Registration
Certificate
உற�த்திழய ஆரம்பித்தவுடன் அல்லது 

உற�த்திழயத் பதொடங்கத் தயொரொகிவிட்டொல் நிரநதர 
�திவு ்ொன்றிதழை ப�்ற தகுதியுழடயவரகள் ஆவொர.

9.  சடடபூர்� உரிமம் Statutory Licence
பதொழில்முழனபவொர ்ம்�நதப்�ட்ட

அதிகொரியிடமிருநது நகரொட்சி உரிேம் ப�்ற பவண்டும். 
பி்றகு, பதொழில்முழனபவொர உற�த்தி அலழக ேத்திய 
ேறறும் விற�ழன வரித்துழ்றயுடன் �திவு ப்யய 
பவண்டும். ஒரு அலகு பதொழிற்ொழல ்ட்டத்தின் 
விதிமுழ்றகளுக்குள் வநதொல், அவர / அவள் அழத 
பதொழிற்ொழல கண்கொணிப்�ொளரிடம் �திவு ப்யய 
பவண்டும் அல்லது அநத அலகு. கழடகள் ேறறும் 
்தொ�னச ்ட்டத்தின் கீழ �திவு ப்யய பவண்டும்.

10.  மின இனணபபு Power Connection
பதொழில் முழனபவொர மின் இழணப்பிறகொன 

விண்ணப்�த்ழத �ொதுகொப்பு ழவப்புத்பதொழகழய 
ப்லுத்தி ேறறும் அலுவலக முழ்றழேகழள 
நிழ்றபவறறி ேொநில மின்்ொர வொரியத்தின் உதவி 
பகொட்ட ப�ொறியொளரிடம் விண்ணப்பிக்க பவண்டும்.

11.  நிதி ஏற்�ொடு Arrangement of Finance
பதொழில் முழனபவொருக்கு இரண்டு விதேொன நிதி

பதழவப்�டுகி்றது. அழவ நீண்டகொல நிதி ேறறும் குறுகிய 
கொல நிதியொகும். நிழலயொன ப்ொத்துக்கழள ப�றுவதறகு 
நீண்டகொல நிதி பதழவயும். நழடமுழ்ற மூலதனத்திறகு 
குறுகிய கொல நிதி பதழவயும் பதழவப்�டுகி்றது. பதொழில் 
முழனபவொர நிதி நிறுவனங்களொல் �ரிநதுழரக்கப்�ட்ட 
பதொடக்க மூலதனத்ழத (Seed Capital) பகொண்டு 
வரபவண்டும்.
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25.05. �மிைக அைசின த�ொழில் முனைவ�ொருககொக திடடஙகள்

திடடஙகள் துன்றகள் வெொககஙகள் உ�வின அளவு

பவழலயில்லொ பவழல 
வொயப்பு உருவொக்கும் 
திட்டம்

தமிழ நுண், சிறிய 
ேறறும் நடுத்தர 
நி று வ ன ங் க ளு க் க ொ ன 
தமிைக அரசுதுழ்ற

பவழலயின்ழே அகறறுதல்.
ப்ொநத ஊரிபலபய சுய 
பதொழிலில் ஈடு�ட தூண்டுதல்.
நகரபு்றம் பநொக்கி இடம் 
ப�யரவழத தடுக்க

ரூ�ொய ஒரு இலட்்ம் 
முதல் �த்து இலட்்ம் 
வழர �ல்பவறு ப்ொற 
�கரவுகளுடன் வைங்கப்�டும் 
நிதிஉதவி

பதொழில் முழநபவொர 
பேம்�ொட்டுத் திட்டம்

தமிழநொடு பதொழில் 
முதலீட்டு கைகம் லிமிபடட்

ப�ொருளொதொரம் ேறறும் ்மூக 
நிழலயில் பின் தங்கிய 
ந�ரகழள சுயபதொழில் துவங்கி 
வருேொனம் ஈட்டி கண்ணிய 
ேொக வொை ஆரவமூட்டுதல்

ரூ�ொய 50000 முதல் ரூ�ொய 
5,00,000 வழர �ல்பவறு 
ப ் ொ ற � க ர வு க ளு ட ன் 
வைங்கப்�டும் நிதிஉதவி

புதிய பதொழில் 
முழனபவொர ேறறும் 
பதொழில் துணிவு 
வளரசசி திட்டம்

தேிைக அர்ு தொைில் 
ே்ற்்றுே் வணிக 
இயக்ககே்

இழளஞரகள் ேறறும் �டித்த 
பதொழில் முழனபவொருக்கு 
ேொனியம் ேறறும் நிதிவ்தி 
அளித்து புதிய பதொழிழல 
துவக்க வொயப்பு அளிப்�தறகொக 
ஏற�டுத்தப்�ட்டது.
�ட்டப்�டிப்பு, �ட்டயப் �டிப்பு, 
பதொழிறகல்வி �யின்்ற 
இழளஞரகழள ஈரப்�தறகொன 
திட்டம்

ப்யல்திட்ட ேதிப்பில் 25% 
மிகொேல் அல்லது ரூ.25 
இலட்்ம் வழரயிலொன 
பதொழகக்கு பதழவ திட்டம் 
(NEEDS scheme) கீழ 
ேொனியம் வைங்கப்�டுகி்றது.
ஒரு பகொடி ரூ�ொயக்கு 
பேல் ்ேரப்பிக்கப்�டும் 
ப ் ய ல் தி ட் ட ங் க ளு க் கு 
ரூ�ொய 25 வழர ேொனியம் 
வைங்கப்�டும்.

த மி ை 
பி ற � டு த் த ப் � ட் ப ட ொ ர 
ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர 
பேம்�ொட்டு கைகம்

பி்ற�டுத்தப்�ட்ட ேறறும் 
மிகவும் பிற�டுத்தப்�ட் 
ேறறும் சி்ற�ொன்ழேயர 
நலத்துழ்ற

ப�ொருளொதொர ரீதியொக ேறறும் 
நிதி ரீதியொக

ரூ�ொய 15,000 முதல் 
3,00,000 வழர �ல்பவறு 
ப க ொ ற � க ர வு க ளு ட ன் 
வைங்கப்�டும் நிதி உதவி

தமிழநொடு பதொழில் 
கூட்டு்றவு வங்கி 
லிமிபடட்

நிதி இழடநிழலயரகள் பதொழில் விழன துவங்க 
பின் தங்கிய ேறறும் 
இதர வகுப்பினரகளுக்கு 
TABCEDCO வங்கியுடன் 
இழணநது நிதி உதவி 
அளித்தல்

�ல்பவறு பதொழில் 
விழனகளுக்கு பநறிப்�டி 
நிதி வைங்குதல்

ஆதி திரொவிடர நல 
இயக்ககம்

பவளொண்துழ்ற ப�ண்கள், ஆதி திரொவிடர 
ேறறும் �ைங்குடியினரகள் 
ேொறறுதி்றனொளிகள் ேறறும் 
திருநங்ழக ப�ொன்்ற 
ப த ொ ழி ல் மு ழ ன ப வ ொ ரு க் கு 
கூடுதல் முதல் ேொனியம் 
வைங்குதல்

�ல்பவறு பதொழில் 
விழனகளுக்கு பநறிப்�டி 
நிதி வைங்குதல்
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எதிர்கொல கற்்றல் For Future Learning
How an Entrepreneur will make use of the various schemes of Governments?!

1. ���� ெச�ய�ப� ெபா�வான �ண�ப ப�வ�ைத மாவ�ட ெதா�� ைமய��� சம���த� ேவ��.
2. மாவ�ட ெதா�� ைமய��னா� �ண�ப�வ� ேம� அ��� ைவ�த�.
3. ப�ேவ� �கைமக� �ண�ப��ைன �ைறயாக ப���� ஆவண ெச�யேவ��.
4. உ��� அைம��ட���� ஆ��ேசபைன��லா� சா�� ெப�� மாவ�ட ெதா�� ைமய���� அ����த� ேவ��.
5. மாவ�ட ெதா�� ைமய��னா� ��� சா�� ெதா�� �ைனேவா��� ேம� அ����த� ேவ��.
6. ைபச� ெச�ய�படாத �ண�ப�க� ஒ�ைற சாளர ����� அ��� ைவ�க ேவ��

Local Body
Single Window 

Clearance Commi�ee

Entrepreneur

Common 
Applica�on 

Form

DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

Public Health

Inspector of 
Factories

Town & 
Country Planning

Pollu�on 
Control Board

Fire Service 

ஒ�ைள சாளர ��� �� அைன�� ���க�� ஒேர �ைர�� ��
ஒ� ெதா�� �ைனேவா� எ�வா� அரசா�க�க¡� ப�ேவ� ��ட�கைள பய�ப���வா�க�?

01

02

03

04

05
இவ�க� ெதா�� �ைனேவா��� சாதகமான ெசா�பக�	க�� ��
வழ��பவ�க�. இவ�க� ெதா�� �ைனபவ�� ந���� ம��ப��ப�
கட� த�பவ�க�. அதாவ� ைன�� ���� வா��ைப ப�� க��
ெகா�ளா�க� ந���� ம��ப��ப� கட� த�பவ�க�.

�த��� ேதவைத

யாபார  ேதவைத அ�ல� �த��� ேதவைத

��ெதா�� �ய�� அ�ல� ெதா�� �ைனேவா���
ேதைவ�� அ��பைட�� �த��ைட ந��பவ�

ேதவைத �த��டாள�க� ெதா�� �ைனேவா�� வ�டார��ேலா அ�ல�
ந�ப�க� வ�ட�����ேதா வ�பவ�க�.

இவ�க� ைத �தைலேயா அ�ல� ��ம��� ச�கட
கால�க�� ேதைவ�ப�� ��ைய வழ�� ைனைய ெதாடர
உத ��பவ�க� இ����றன�.
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 �யிற்சி

I. சரியொை வினடனயத் வ�ர்்நத�டு:
1.  அழனத்து இநதிய அர்ொங்கங்களும் மின்னணு 

முழ்றயில் கிழடக்கச ப்யய, இநதிய ப�ொருளொதொரத்ழத 
நவீனேயேொக்க ____________ முன் முயறசி 
பதொடங்கப்�ட்டது.

அ) ்டொண்ட் அப் இநதியொ
ஆ)்டொட்டப் இநதியொ
இ) டிஜிட்டல் இநதியொ
ஈ) இநதியொவில் தயொரிப்ப�ொம் திட்டம்

2.  _____________ இநதியொழவ உலகளொவிய 
வடிவழேப்பு ேறறும் உற�த்தி ழேயேொக 
ேொறறுவதறகொக வடிவழேக்கப்�ட்டுள்ளது. 
அ) டிஜிட்டல் இநதியொ 
ஆ) இநதியொவில் தயொரிப்ப�ொம் திட்டம்
இ) ்டொட்டப் இநதியொ
ஈ) வடிவழேப்பு இநதியொ

3.  புதிது புழனதல் ேறறும் பதொழில் முழனபவொர 
கலொச்ொரத்ழத ஊக்குவிக்க இநதிய அரசு ________ 
முயறசிக்கி்றது.
அ) அடல் புதுழே புகுத்தல் திட்டம்
ஆ)  ப�ண்களுக்கு �யிறசி ேறறும் பவழலவொயப்ப்பு 

திட்டத்திறகொன ஆதரவு
இ)  விஞ்ஞொன அடிப்�ழடயில் அதிகொரேளித்தல் 

ேறறும் அபிவிருத்தி
ஈ) அடல் இன்புபவென் ப்ன்டர்

4.  _____________ நிதி ஆதொரங்கள், பதொழில் 
நுட்� அறிவு, பதொழிலொளர ஆதொரங்கள் ேறறும் 
மூலப்ப�ொருட்கள், ்நழத தி்றன் ேறறும் 
இலொ�கத்தன்ழே ஆகியவறழ்ற ஆதொரங்களொகக் 
பகொண்டிருக்கி்றது.
அ) பதொழில்நுட்� ஆ)்டொட்டப் இநதியொ
இ) திட்ட அறிக்ழக ஈ) வளரசசி அறிக்ழக

5.  ________________ திட்ட அறிக்ழகயில் 
துஷ்பிரபயொகம் ப்யவதறகொன ப�ொறிமுழ்றழய 
உள்ளடக்கியது.
அ) வங்கியர

ஆ) அரசு
இ) கடன் அளிக்கும் நிறுவனங்கள்
ஈ) பதொழில் முழனபவொர

வினடகள் :
1 இ 2 ஆ 3 அ 4 இ 5 ஈ

II. குறு விைொககள்:
1.  ஏபதனும் நொன்கு அரசின் பதொழில் முழனபவொர 

திட்டங்களின் ப�யரகழள எழுதுக.
2. டிஜிட்டல் இநதியொழவப் �றறி குறிப்பு வழரக.
3.  தமிைக அரசின் பதொழில்முழனபவொர திட்டங்களில் 

ஏபதனும் மூன்றிழன எழுதுக.

III. சிறு விைொககள்:
1. எழுநதிரு இநதியொ என்்றொல் என்ன?
2. பின் வருவனவறறிக்கு விரிவொக்கம் தருக்.

i) STEP ii) JAM iii) TREAD  iv) M-SIPS
v) SEED  vi) New Gen IEDC

3. பின் வருவனவறறிக்கு சிறுகுறிப்பு வழரக.
•  �ொல்ப�ொருள் உற�த்தி பதொழில் முழனபவொர 
பேம்�ொட்டு திட்டம்

•  திட்ட அறிக்ழக

IV. த�ரு விைொககள்:
1.  ஏபதனும் ஐநது அரசின் பதொழில் முழனபவொர 

பேம்�ொட்டு திட்டத்திழன விளக்குக.
2.  புதிய பதொழில் முழனபவொர பேம்�ொட்டிறகொக 

�டிநிழலகழள விளக்குக.

குறிபபு நூல்கள்
1.  Khanka S.S, Entrepreneurial Development S.Chand & 

Company ltd, Ram nagar,New Delhi 
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
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்கற்ைல் நநாக்கங்கள்

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.

 சிறபமபை்த தருகினற கபைருஞ கசல்வ்தமதப கபைறுவதொ� இருந்தொலும்,
பிறர்க்கு்த துனபைம் கசயயொதிரு்ததபல மொசற்றவரின க�ொளம�யொம்..

சிறபபீனும் கசல்வம் கபைறினும் பிறர்க்குஇனனொ
கசயயொமம மொசற்றொர் ப�ொள.

-- குறள 311
பபாருள்

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

நிறுமச் சட்டம், 2013 - ஓர் அறிமு்கம்26
அத்தியாயம்

நிறுமச் சட்டம் மற்றும் பசயலர் 
நக்டமுகை்கள்

அலகு
10

26.08.  பஙகு்ககை பவளியீடுதல்
26.09  பஙகுச் சான்றிதழ்
26.10  பஙகு மற்றும் பஙகுத் பதாகுதியும்
26.11  ்க்டன் பத்திரம்
26.12   ்க்டன் பத்திரங்களுககும் பஙகு்களுககும் 

உள்ை நவறுபாடு்கள்
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.

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.

அத்தியாயம் சுருக்கம்

26.01   இந்திய நிறுமச் சட்டத்தின் வரலாறும் 
பரிணாமும்

26.02  நிறுமங்கள் சட்டம் 2013
26.03  நிறுமத்தின் பபாருள் மற்றும் இலக்கணம்
26.04. நிறுமத்கத உருவாககுதல்
26,05  நதாற்றுவிப்பாைர்
26.06  உருவாக்கம் (அ) பதிவு பசயதல்
26.07.  பஙகு மற்றும் பஙகு முதல்
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நிறும வடிவமமபமபைக் க�ொண்ட வொணிபைம் பிற 
வணி� நிறுமங�ளொன தனியொர் வொணிபைம்,கூட்டு 
வொணிபைம் பபைொனறவற்றிலிருந்து மொறுபபைட்டு பைல 
நனமம�மள கபைறுகினறன.

இந்த நிறுமம் எனற வொர்்தமத வமையறுக்�பபைட்்ட 
கபைொறுபபு நிைந்தை வொழ்வுபபைொனற இயல்பு�மள 
உளள்டக்கியது.

26.01இந்திய நிறுமச் சட்்ட்ததின வைலொறும் 
பைரிணொமும்

இஙகிலொந்தில் இயஙகி வந்த “வர்்தத�ர்�ளின 
வழி�ொட்டி” (Merchant Guilds) எனற அமமபபு ஆைம்பை 
�ொலங�ளில் வியொபைொை வழி�ொட்டியொ� தி�ழ்ந்தது.பமலும் 
சில வணி�ர் சங�ங�ள (அ) குழுக்�ள இந்த நிறுமங�மள 
�ட்டுபபைடு்ததி வழி ந்ட்ததின எனறொல் மிம�யொ�ொது.

26.01  இந்திய நிறுமச் சட்டத்தின் 
வரலாறும் பரிணாமும்

இஙகிலொந்தில் இயஙகி வந்த “வர்்தத�ர்�ளின 
வழி�ொட்டி” (Merchant Guilds) எனற அமமபபு ஆைம்பை 
�ொலங�ளில் வியொபைொை வழி�ொட்டியொ� தி�ழ்ந்தது.பமலும் 
சில வணி�ர் சங�ங�ள (அ) குழுக்�ள இந்த நிறுமங�மள 
�ட்டுபபைடு்ததி வழி ந்ட்ததின எனறொல் மிம�யொ�ொது.

i)  1600ம் ஆணடு கிழக்கு இந்திய �ம்கபைனியொனது 
ைொயல் சொர்ட்்டைொல் நிறுவபபைட்்டது.

ii)  1844ல் முதன முமறயொ� இஙகிலொந்து நொட்டில் 
கூட்டு பைஙகு நிறுமங�ளின சட்்டம் 
நிமறபவற்றபபைட்்டது.

iii)  1850ம் ஆணடில் முனனர் வழக்கில் இருந்த 
(1844ம் ஆணடு) இஙகிலொந்து கூட்டு பைஙகு 
நிறுமச் சட்்ட்ததிமன அடிபபைம்டயொ� க�ொணடு 
இந்தியொவில் கூட்டு பைஙகு நிறுமச் சட்்டம் முதல் 
ஏற்பைொடு கசயயபபைட்்டது.

iv)  1852ம் ஆணடு வமையறுக்�பபைட்்ட கபைொறுபபு 
(Limited Liability) எனற �ரு்தமத அறிமு�பபைடு்ததி 
இந்திய கூட்டு பைஙகு நிறுமச் சட்்டம் 
நிமறபவற்றபபைட்்டது.

v)  1913ம் ஆணடில் தனியொர் நிறுமங�மள 
அறிமு�பபைடு்ததி நிறுமங�ளின சட்்டம் 1913ல் 
இயற்றபபைட்்டது.

இந்த நிறுமச் சட்்ட்தமத சுதந்திை்ததிற்கு பிறகு 
மீளொயவுகசயயும் பபைொது 1950ம் ஆணடு H.C.பைொபைொ 
தமலமமயில் இந்திய அைசு ஒரு குழுமவ அமம்ததது.
அந்தக் குழு தனது அறிக்ம�மய 1952ம் ஆணடு 
சமர்பபி்ததது.

குழுவினபைரிந்துமையின அடிபபைம்டயிலும். 
இஙகிலொந்து நிறுமச் சட்்டம் 1948 விதிமுமற�ளின 
அடிபபைம்டயிலும் 1956ம் ஆணடு இந்திய நிறுமங�ள 
சட்்டம் பைொைொளுமனற்ததில் அறிமு�பபைடு்ததபபைட்்டது.

01.04.1956 முதல் இந்திய நிறுமங�ள சட்்டம் 1956 
நம்டமுமறக்கு வந்தது. இச்சட்்ட்ததின முக்கிய 
குறிக்ப�ொள�ள

i)  பைஙகுதொைர்�ளின நம்பை�்த தனமமமயயும், 
நம்பிக்ம�மயயும் �ொ்ததல்.

ii)  பைஙகுதொைர்�ளின உரிமம�மள பைொது�ொபபைொ� 
மவ்ததல்.

iii)  நிறும்ததின அமன்தது ந்டவடிக்ம��ளிலும் 
�டுமமயொன �ட்டுபபைொட்ம்ட க�ொணடிரு்ததல்.

iv)  வரு்டொந்திை சட்்டங�மள ஒழுஙகுபபைடு்ததி 
பையனுளளதொ� ஆக்குதல்.

v)  கபைொதுமக்�ளின முதலீடு�மள சமூ�நல கசயல்பைொட்
டிற்கும்,பமம்பைொட்டிற்கும், அபிவிரு்ததிக்கும் 
பையனபைடு்ததும் வம�யில் அமம்ததல்.

இந்திய நிறுமச் சட்்டம் 1956ம் ஆணடு 2006 மற்றும் 
2009 ஆம் ஆணடு�ளில் �ொல்ததிற்கு தகுந்தொற் பபைொல் 
சில முக்கிய மொற்றங�மள கசயது திரு்ததி 
அமமக்�பபைட்்டது.
அமவ உதொைணமொ�

i)  நிறுமச் சட்்ட வொரியம் அ�ற்றபபைட்டு பதசிய நிறுமச் 
சட்்டம் தீர்பபைொயம் உருவொக்�பபைட்்டது.

ii)  நலிவம்டந்த நிறுமங�மள மீணடும் திறம்பை்ட 
கசயல்பை்ட ஏற்�னகவ கதொழில்துமற மற்றும் நிதி 
மறு சீைமமபபு (BIFR) நிறும்ததின சொர்பில் 
பமற்க�ொளளபபைட்்டமத நீக்கி பதசிய நிறுமச் சட்்ட 
தீர்பபைொய்ததின மூலம் கசயல்பை்ட ஆவண 
கசயயபபைட்்டது.

iii)  நலிவம்டந்த நிறுமங�ளின மறு 
சீைமமபபுகதொழில்துமற மற்றும் நிதி மறு சீைமமபபு 
(BIFR) சொர்பில் நலிவம்டந்த கதொழில் நிறுமங�ளின 
சட்்டம் 1985ன (SICR) மூலம் விதிமுமற�ளுக்கு 
உட்பைட்டு ஒபபைம்டக்�பபைட்டு இருந்தது.

ஆனொல் இமத நலிவம்டந்த கதொழில் நிறுமங�ளில் 
நீக்குதல் சட்்டம் 2013ம் மூலம் மொற்றி அமமக்�பபைட்்டது.
பமலும் இந்த நிறுமங�ளின மறு சீைமமபபு மற்றும் 
புணர்வொழ்வு அளிபபு பைணி�மள பதசிய நிறுமச் சட்்ட 
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தீர்பபைொய்ததி்டம் (NCLT) ஒபபைம்டக்�பபைட்்டது.
புதிய இந்திய நிறுமச் சட்்டம் 2013ம் ஏற்பைடு்ததபபைட்்ட சில முக்கிய அடிபபைம்ட மொற்றங�ள பினவருமொறு:

வ. 
எண்

நிறும கூடடு 
உருவாக்கம் நிறுமங்களின் வக்க்கள் பபாதுத்துகை நிறுமம், தனியார்த்துகை நிறுமம், 

ஒரு நபர் நிறுமம்

1

தனி நிறுமங�ளுக்�ொன 
அதகிபைட்ச உறுபபினர்�ள 

ஒை தனி நிறுமம் அதகிபைட்சமொ� 200 
உறுபபினொக்மள மவ்ததுக் க�ொணடிருக்�லொம் 

ஒரு நபைர் நிறுமம் புதிய �ரு்தது அறிமு�பபைடு்ததபபைட்்டது.

கதொழில் துவங� சொனறிதழ் பைஙகு மூலதனம் க�ொண்ட அமன்தது 
நிறுமங�ளுக்கும் இது கபைொருந்தும்

2 அகமப்புமுகை 
சாசனம் பைொ�க்நிமல பிரிவு

இந்த சொசன்ததில் கூட்டு உருவொக்� கசயயபபை்ட 
உளள நிறும்ததின பைொக்�்தமத உளள்டக்கி இருக்� 
பவணடும் பமலும் பதமவபபைடுகிற அமன்தது 
விவைங�மளயும் க�ொணடிருக்� பவணடும்

3 முககிய 
நிர்வா்க நபர்்கள் பிரிவு 2 (51)

முக்கிய நிர்வொ� நபைர்�ள எனற கசொல் 
கீழ்�ண்டவர்�மள உளள்டக்கியது.
i)  தமலமம நிர்வொ� அதி�ொரி (CEO) அ) பமலொணமம 

இயக்குநர் (MD) ஆ) பமலொளர்
ii) நிறுமச் கசயலர்
iii) முழு பநை நிர்வொ� இயக்குநர் (WTD) 
iv)  தமலமம நிதி அலுவலர் (CFO) மற்றும் பிற 

அ தி � ொ ரி � ம ள யு ம்  ப த ம வ ப பை ட் ்ட ொ ல் 
பைரிந்துமைக்�லொம். 

4

முழு நநர 
முககிய நிர்வா்க 

நபர்்ககை 
பணியமர்த்துதல்

பிரிவு 203

ஒவகவொரு நிறுமமும் தங�ளும்டய முக்கிய 
நிர்வொ� நபைர்�மள (அ) குழுக்�மள க�ொணடிருக்� 
பவணடும். அமத பைற்றிய விவை்தமத உரிய பிரிவின 
கீழ் �ொணபிக்� பவணடும். உதொைணமொ� முழு பநை 
இயக்குநர் இல்லொத நிமலயில் பமலொளொபைொ, 
நிர்வொ� அதி�ொரி, நிறும்ததின கசயலொளர், தமலமம 
நிதி அதி�ொரி

26.02 நிறுமச் சட்டம் 2013
2013ம் ஆணடு ஆ�ஸ்ட் மொதம் 29ந்பததி திரு்ததி அமமக்�பபைட்்ட இந்திய நிறுமங�ள சட்்டம் 2013 குடியைசு்த தமலவரின 

ஒபபுதமலப கபைற்றது.பமலும் இச்சட்்டம் டிசம்பைர் திங�ள 18ம் நொள 2012ம் ஆணடு பலொக் சபைொவில் நிமறபவற்றபபைட்டு ஆ�ஸ்ட் 
திங�ள 2013ம் ஆணடு 8ம் பததி ைொஜயசபைொவில் நிமறபவற்றபபைட்்டது.

2012ம் ஆணடு டிசம்பைர் திங�ள 18ம் பததி பலொக் சபைொவில் நிமறபவற்றபபைட்டு 2013ம் ஆணடு ஆ�ஸ்ட் திங�ள 8ம் பததி 
ைொஜயசபைொவில் நிமறபவற்றபபைட்்ட பினனர் 2013ம் ஆணடு ஆ�ஸ்ட் திங�ள 29ம் நொள குடியைசு தமலவரின ஒபபுதலு்டன இந்திய 
நிறுமச் சட்்டம் 2013 நிமறபவற்றபபைட்டு வருகிறது.இச்சட்்டம் 29 அ்ததியொயங�ள, 470 பிரிவு�ள மற்றும் 7 அட்்டவமண�மள 
க�ொண்டது.(ஆனொல் இதற்கு முன இருந்த நிறுமச் சட்்டம் 1956ல் 13 அ்ததியொயங�ள, 658 பைதிவு�ள மற்றும் 15 அட்்டவமண�மள 
உளள்டக்கி இருந்தது).

இந்திய நிறுமச் சட்்டம் 2013ல் பைதிவுகசயயபபைட்்ட வல்லுநர்�ள, அைசு நிறுமங�ள, த�வல் மற்றும் புளளியல் க�ொடுக்கும் 
நிறுமங�ள, நிதி நிறுமங�ள,பதசிய நிறும சட்்ட தீர்பபைொயம் மற்றும் பமல்முமறயீடு தீர்பபைொயம் மற்றும் சிறபபு நீதிமனறங�ள 
ஆகியவற்றிற்கு தனி்ததனிபய அ்ததியொயங�ள அறிமு�பபைடு்ததபபைட்டு உளளது.
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5
பஙகு முதல் 
பவளியீடு 

பதா்டர்பா்க

பைஙகு�மள தளளுபைடியில் 
கவளியடுதல்

சொதொைண பைஙகு��ள பைணியொளர்�ள தவிை 
ஏமனய பைஙகு�மள தளளுபைடியில் கவளியி்ட 
கூ்டொது.

இருபைது ஆணடு�ளுக்கு 
பிறகு மீட்� கூடிய 

முனனுரிமமப பைஙகு�ள

பைரிந்துமைக்�பபைட்்ட உள�ட்்டமமபபு 
திட்்டங�ளுக்�ொ� கவளியி்டபபைட்்ட முனனுரிமமப 
பைஙகு�மள தவிை ஏமனயவற்மற 20 
ஆணடு�ளுக்குள மீட்�பபை்ட பவணடும். 
பதமவபபைட்்டொல் பைஙகுதொைர்�ளின விருபபை்ததின 
அடிபபைம்டயில் ஒரு குறிபபிட்்ட சதவீத பைஙகு�மள 
ஆணடுபதொறும மீட்க்டடுக்�லொம்.

பைஙகு மூலதன மொற்ற்தமத 
அறிவி்ததல்

மீளதரு/முனனுரிமம பைஙகு�மள மீட்டு 30 
நொட்�ளுக்குள அது கதொ்டர்பைொன கசயதி நிறும 
பைதிவொளருக்கு உரிய பைடிவ்ததில் நிறுமம் அறிவிக்� 
பவணடும்

பைஙகு�மள 
ஒருஙகிமண்ததல் மற்றும் 

பைகிர்வு கசயதல்

பைஙகு�மள ஒருஙகிமணபபு கசயதல் மற்றும் 
பைகிர்வு கசயதல் �ொைணமொ� பைஙகுதொைர்�ளின 
வொக்குமூல்ததில் மொற்றங�மள ஏற்பைடுததுவதொல் 
தீர்பபைொய்ததின ஒபபுதல் கபைற்றிரு்ததல் பவணடும்

எனபைது அந்தந்த நொட்டின சட்்ட விதிமுமற�ளினபைடி 
உருவொக்�பபைட்்ட இயற்ம� (அ) கசயற்ம� நபைர்�ளின 
ஒரு குழுவொ� �ருதபபைடுகிறது.

நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு 2(20) ”�ம்டிபைனி” எனற 
கசொல்மல பினவருமொறு வமையறு்ததுளளனர்

“�ம்டிபைனிச் சட்்டம் அல்லது ஏபதனும் முந்மதய 
�ம்டிபைனிச் சட்்ட்ததின கீழ் உருவொக்�பபைட்்ட ஒரு �ம்கபைனி 
எனறு கபைொருளொகிறது”.

லினட்லி பிைபு வறும�யில் “�ம்கபைனி எனபைது பைஙகு்த 
கதொம�யொ� (Share Capital) பைணம் திைட்டி. அமதப கபைொது 
பநொக்கு (Common purpose ) ஒனறுக்குப பையனபைடு்தத 
பைலபபைர் தம் மனம் ஒபபி ஒனறு பசர்ந்த சங�ம் (Associa-
tion of person) ஆகும். அவர்�ள வர்ஙகும் கதொம�பய 
�ம்கபைனியின முதல் ஆகும். அமத வஙகுபைவர்�ள அதன 
உறுபபினர்�ள (Subscribers or members) ஆவொர்�ள. 
�ம்்டகபைனியின மூலதன்ததில் ஒவகவொருக்ப� உரிய 
பைகுதி அவைவர்�ளது பைஙகு (Share) எனபபைடும்” 
பைஙகு�ளின உரிமம மொற்றும் எனறு எபபபைொதும் சட்்ட 
விதி�ளுக்கு உட்பைட்்டது ஆகும்.

பேம்ஸ் ஸ்பைனசன கூறும�யில் “�ம்கபைனி எனபைது 
எந்த ஒரு நபைைொலும் சங�ம் அமம்தது அதற்கு பைண்ததிமன 
பைங�ளி்தது கசயது (அ) பைண மதிபபுளள சைக்கு 
பைணியொளர்�மள வியொபைொை்ததில் ஈடுபைடு்ததுதல் மற்றும் 
அதில் ஏற்பைடும் இலொபை நட்்டங�மள பைகிர்ந்து க�ொளளுதல் 
ஆகும்.

பமற்வகூறிய வமைவிலக்�ணங�ளில் இருந்து ஒரு 
முடிவுக்கு வைலொம். �ம்கபைனி எனபைது ஒரு பைதிவு 
கசயயபபைட்்ட சங�ம். கசொந்த �ழ�ம் மற்றும் சட்்டபபைடியொன 

26.03 நிறுமத்தின் பபாருள் மற்றும் 
இலக்கணம்

“�ம்கபைனி” எனற வொர்்தமத இல்ததீன 
கமொழியிலிருந்து கபைறபபைட்்டதொகும். இச்கசொல்லுக்கு 
பைலரும் கூடியுளள குழு எனபைது கபைொருளொகும். நிறுமம் 
எனற கசொல் இது ஓர் நிறும அமமபபு 
உறுபபினர்�ளி்டமிருந்து தனி்ததுவமொன மற்றும் 
தனி்ததனமம க�ொண்ட சட்்டபபூர்வமொன தனிநபைர் ஆகும்.

இது ஒரு �ழ�ம் எனக் கூறலொம். ஏகனனில் 
சட்்ட்ததினொல் அஙகீ�ரிக்�பபைட்்ட ஒரு நபைர் அலுவலர் 
“Corporation” �ழ�ம் எனற கசொல் ஆனது, “body” எனற 
இல்ததீன கமொழியிலிருந்து கதொனறியது ஆகும். இதன 
கபைொருள “body’ “குழுமம்” எனபைது ஆகும்

‘�ழ�ம்’ எனபைது ஒரு சட்்ட்ததொல் உருவொக்�பபைட்்ட 
நபைர். சட்்ட நம்டமுமற�மள பினபைற்றும் இயற்ம� நபைர் 
குணம் உணடு. சில சூல்நிமல�ளில் கசயற்ம� 
நபைைொ�வும் �ருதபபைடுவொர். இந்த சட்்டப பைடியொன நபைர் 
இயற்ம� நபைமை �ொட்டிலும் பைல உரிமம�ள மற்றும் 
கபைொறுபபு�மள வமையறுக்கும் தனமம க�ொண்டதொ� 
உளளது.

இந்த உருவொக்�பபைட்்ட நிறுமங�ள ஒரு சிறபபு 
சட்்ட்ததின மூலம் பைொைொளுமனற்ததொபலொ (அ) நிறுமச் 
சட்்ட்ததின அடிபபைம்டயில் பதொனறுகினறன. LIC, RBI, SBI 
ஆகியன பைொைொளுமனற்ததின சிறபபு சட்்ட்ததின மூலம் 
கபைொது �ழ�ங�ளொ� உளளன. இது தவிை ்டொ்டொ இரும்பு 
லிமிடி்டட். ரிமலயனஸ் கதொழில் லிமிடி்டட் ஆகியன 
�ம்கபைனி சட்்டம் 1956 (அ) பைேதிய சட்்டம் 2013னபைடி 
உருவொக்�பபைடுகிறது. சட்்டபபைடி பைொர்்ததொல், ஒரு நிறுமம் 
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நபைர் ஆவொர். சரியொ� கசொனனொல் உறுபபினர்�ளின 
தனனிச்சயொன முடிவு. கபைொது மு்ததிமை, ம�கயொபபைம், 
கபைொது கபைொது. குமறவொன கபைொறுபபு மற்றும் பைஙகு மொற்றம் 
ஆகியவற்மற உளள்டக்கியது.
(இமத 11ம் வகுபபில் விரிவொ� விவொதிக்�பபைட்்டது)

்கழ்கக குழுமம்
�ழ�க் குழுமம் எனபைது ஒரு சட்்டபபிரிவு 

உருவொக்�பபைட்்டது. பிரிவு 2(11)னபைடி �ழ�க் குழுமம்
 (அ)  �ழ�ம் எனபைது தனியொர் நிறுமம். கபைொது நிறுமம், 

ஒரு நபைர் நிறுமம், சிறு நிறுமம், குமறவொன 
கபைொறுபபு உம்டய கூட்டு நிறுமம். அயல்நொட்டு 
நிறுமம் ஆகியன இந்தியொவிற்கு கவளிபய 
உருவொக்�பபைட்்ட ஒரு �ம்கபைனிமய 
உளள்டக்கியதொ� உளளது.ஆனொல் இதில் 
பினவருமொறு அ்டங�ொது. 

அ)  கூட்டுறவு சங�ங�ள கதொ்டர்பைொன ஏபதனும் 
சட்்ட்ததின கீழ் பைதிவு கசயயபபைட்்ட ஒரு கூட்டுறவு 
சங�ம்.

ஆ)  இதற்க�ன அலுவல் சொர்ந்த அறிக்ம�யில் 
அறிவிபபின மூலம் ம்ததிய அைசொல் 
குறிபபி்டபபைட்டுளள ஏபதனும் பிற �ழ�க் குழுமம். 
(இச்சட்்ட்ததின கீழ் �ம்கபைனி என 
வமையறுக்�பபை்டொத)

26.04. நிறுமத்கத உருவாககுதல்
பிரிவு 3(1)னபைடி �ம்கபைனிச் சட்்டம், சட்்டபபைடி 

கீழ்�ண்டவொறு ஏபதனும் ஒனறொ� இருக்� கவணடும் 
என கூறுகிறது. 

அ)  ஏழு (அ) அதற்கு கமற்பைட்்ட நபைர் இருந்தொல் அது கபைொது 
நிறுமம் எனறும்

ஆ)  இைணடு (அ) அதற்கு பமற்பைட்்ட நபைைொ� இருந்தொல் 
அது தனி நிறுமம் எனறும்

இ)  ஒரு நபைைொ� இருந்தொல் அது ஒரு நபைர் நிறுமம் 
எனறும் கூறபபைடுகிறது.

ஒரு தனி நிறுமம் தனது கபையர் (அ) எந்த நபைரின கபையர் 
மவக்� கவணடுபமொ அமத அமமபபு முமற சொசன்ததில் 
எழுதி சட்்டபபைடி பதமவயொன ஆவணங�மள மவ்தது 
பைதிவு கசயய கவணடும்.

ஒரு நிறும்தமத உருவொக்� பைல நம்டமுமற�மள 
பைல்பவறு வம�யில் ம�யொள கவணடும். தனிநபைரின 
�ரு்ததுக்�ள மூலம் ஆைம்பைம் முதல் முடிவு வமை 
பதமவயொன ஆவணங�ள க�ொணடு நிறுமம் 
உருவொக்�பபைடுகிறது. நிறும்தமத உருவொக்குதல் எனபைது 
நொனகு நிமல�மள க�ொண்டது.

i) 2 நிர்வொ�ம் (Promotion) 

ii) பைதிவு கசயதல் (Registration)
iii) முதல் பபைொடுதல் (Capital Subscription)
iv)  வியொபைொை்தமத கதொ்டஙகுதல் (Commencement 

of Business)
பமற்�ண்ட நொனகு நிமல�ளில் முதல் இைணடு 

நிமல�ளொன உருவொக்�ம் மற்றும் பைதிவு கசயதல் எனபைது 
கபைொது நிறுமம் மற்றும் தனியொர் நிறும்ததிற்கு 
அவசியமொனது ஆகும். தனியொர் நிறுமம் தனது வியொபைொை 
கசயல்பைொடு�மள பைதிவு கசயத உ்டன உ்டனடியொ� 
கமற்க�ொளளும். ஆனொல் கபைொது நிறுமம் நொனகு 
நிமல�மள �்டந்த பின தனது கசயல்பைொடு�மள 
கதொ்டஙகும்.

கபைொது நிறுமம் தனனும்டய நிதிமய உயர்்தத 
பைஙகு�ளின மீதொன கபைொது கவளியீட்ம்ட கசயகிறது. 
கபைொது கவளியீடு கதொ்டர்பைொன சட்்ட்த கதமவ�மள 
பூர்்ததிகசயது நிறுமச் சட்்ட்ததின மூலம் தனது வியொபைொை 
ந்டவடிக்ம��மள கமற்க�ொளளும். 

26.05. நதாற்றுவிப்பாைர்
தனிநபைரின சிந்தமனயில் ஒரு நிறும்தமத உருவொக்� 

கவணடும் எனற �ரு்தது உருவொகும் நிமல ஆகும். 
தனிநபைரின �ரு்ததுக்�ள எவருக்கு பதொனறுகிறபதொ 
அவமை பதொற்றுவிபபைொளர் எனறு கூறுகிபறொம். நிறுமச் 
சட்்டம் 2013. பிரிவு 2(69) பதொற்றுவிபபைொளருக்கு 
வமைவிலக்�ணம் கீபழ கூறுகிறது. “பதொற்றுவிபபைொளர்” 
எனபைவர் ஒரு தனிநபைர்

அ)  த�வல் அறிக்ம�யில் தனது கபையமை க�ொண்டவரும் 
(அ) நிறும ஆணடு அறிக்ம� சமர்பபிக்�பபைடும் பபைொது 
தனது அம்டயொள்தமத �ொட்டுபைவர் பிரிவு (92) (அ)

ஆ)  ஒரு நிறும்ததின அமன்தது விதமொன 
�ட்டுபபைொடு�மள தனன�்தபத க�ொண்டவர். 
பநைடியொன (அ) மமறமு�மொன பைஙகுதொைர்�ள 
இயக்குநர் (அ) இதை பிரிவினர் (அ)

இ)  இமசவிற்கு பதமவயொன அறிவுமை கூறுதல், 
இயக்குநர் அமவக்கு பதமவயொன கசயதி�ள (அ) 
வழி�ொட்்டல் அமன்ததும் நிறுமச் சட்்டபபைடி அளி்ததல்.

உட்பிரிவு (இ)ல் க�ொடுக்�பபைட்டுளள நபைர் ஒருவர் 
கதொழில் சொர்ந்த ந்டவடிக்ம�யில் ஈடுபபைட்்டொல் 
கபைொருந்தொது. பமபல கூறிய வமைவிலக்�ண்ததில் 
இருந்து பதொற்றுவிபபைொளர் எனபைவர் இயக்குநர் அமவக்கு 
பதமவயொன கசயதி�ள, வழி�ொட்்டல், அறிவுமை கூறுதல், 
இமசவு ஆகியவற்மற வழஙகுபைவர் ஆவர். இது தவிை 
ஒரு நபைர் கதொழில் சொர்ந்த ந்டவழக்ம�யில் ஈடுபபைட்்டொல் 
அவர் அறிவுமை�மள மட்டும் வழங�லொம் ஆனொல் 
பதொற்றுவிபபைொளைொல் �ருதபபை்ட மொட்்டொர்.

பதொற்றுவிபபைொளர் நிறும்ததில் உளள அமன்தது 
நபைர்�ளுக்கும் உதவி கசயபைவைொ� இருபபைொர். இவர் ஒரு 
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தனிநபைர் மட்டும் அல்லொமல் ஒரு குழுவொ�வும் இருந்து 
கசயல்பை்டலொம்.

நிறுமம் உருவொக்�பபைடும் பபைொது இவர் 
கதொ்டக்�்ததிபலபய இருக்� பவணடிய அவசியம் 
இல்மல. நபைர் ஒருவர் ஏற்�னபவ எந்த ஒரு நிறும்ததில் 
இருந்தொலும் அவர் எந்த சூழ்நிமலயிலும் வந்து பசரும் 
பபைொது இமண பதொற்றுவிபபைொளர் என அமழக்�பபைடுவொர். 
கதொழில் சொர்ந்த ந்டவடிக்ம��ள ஈடுபைடும், எந்தகவொரு 
நபைரும் பதொற்றுவிபபைொளைொ� �ருதபபை்ட மொட்்டொது. ஆனொல் 
மக்�ளுக்கு கதொழில் சொர்ந்த ந்டவடிக்ம� தவிர்்தது மற்ற 
வழி�ளில் உதவுபைவர் பதொற்றுவிபபைொளர் ஆவர்.
முதன்கம நிகல

அ)  வஙகியர்�ள சட்்ட ஆகலொச�ர்�ள, தை�ர்�ள 
ஆகிபயொர் நிறும்ததின மூலம் பைணியமர்்ததபபைடும் 
பபைொது

ஆ)  அமமபபு முமற சொசனம் மற்றும் கசயல்முமற 
விதி�மள தயொர் கசயது அச்சடி்தது மற்றும் பைதிவு 
கசயயும் நி�ழ்விமன நிறுமம் கசயயும் பபைொது

இ)  அமமபபு முமற சொசனம் மற்றும் கசயல்முமற 
விதி�ளில் ம�கயொபபைம் இ்ட தயொைொ� உளள 
நபைர்�மள கதர்ந்்டகதடுக்கும் பபைொது

ஈ)  முதனமமயொன ஒபபைந்தங�ளில் ஈடுபைடுதல், 
ப�ொக்்டக�பைழுதுதல், மூலபகபைொருள அளிபபு, 
இயந்திை மற்றும் தளவொ்ட சொமொன�ள ஆகியமவ 
நி�பைழும் பபைொது

பபைொனற சூழ்நிமல�ளில் ஒருவருக்கு மனபபூர்வமொன 
�ரு்தது பதொனறும் பபைொது அவர் நிறும்தமதயும், 
இயக்குநமையும் உருவொக்குகிறொர்.

26.06. உருவாக்கம் (அ) பதிவு பசயதல்
நிறுமம் ஒன்றின் நதாற்றுவிப்பின் இரண்்டாவது 
்கட்டம் நிறுமம் உருவாககுதல் (அ) பதிவு பசயதல்

நிறுமம் ஒனறின பதொற்றுவிபபின இைண்டொவது 
�ட்்டம் நிறுமம் உருவொக்குதல் (அ) பைதிவு கசயதல் ஆகும். 
நிறுமச் சட்்ட்ததின கீழ் நிறுமம் பைதியபபைடுவதற்கு 
பினவரும் பைணி�மள ஆற்ற கவணடும்.
அ)  உ்தபதசி்ததுளள கபையருக்கு அஙகீ�ொைம் கபைறுதல்
ஆ)   அமமபபு முமறச் சொசனம் மற்றும் கசயல்முமற 

விதி�ளின தயொரிபபு
இ)  அலுவல் சொர்ந்த அதி�ொரி�ளின அறிவிபபு
ஈ)   அமமபபு முமறச் சொசன்ததின பைங�ளிபபைொளைது 

உறுதிகமொழிப பை்ததிைம்.
உ)  பைதிவு அலுவல�்ததில் சரிபைொர்பபு
ஊ)  பைங�ளிபபைொளர்�ளது விவைங�ள
எ)  முதல் இயக்குநர்�ளின விவைங�ள

ஏ)  மொற்றும் அதி�ொைம்
ஐ)   தனிநபைர் நிறுமம் சம்பைந்தபபைட்்ட த�வல்�ள 

அளி்ததல்.

அ) நிறுமச் சட்டம் 
பிரிவு 4(4)னபைடி நிறுமம் பைதிவு கசயயபபைடுவதற்கு 

முனபு நிறும்ததிற்கு மவக்�பபை்ட உளள கபையருக்�ொன 
அஙகீ�ொை்ததிமன பைதிவொளரி்டம் இருந்து கபைறுதல் 
கவணடும். கபைொதுவொ� பதொற்றுவிபபைொளர் அவொது 
முனனுரிமமயின வரிமசயில் ஒரு சில உ�ந்த 
கபையர்�மள பதர்ந்கதடுபபைொர். அதில் 1) நிறும்ததிற்கு 
மவக்�பபை்ட கவணடிய கபையர் (அ) 2) நிறும்ததிற்கு 
மொற்றம் கசயய கவணடிய கபையர்.

உருவாக்கச் சான்றிதழ்
பதொற்றுவிபபைொளர் முமறயொன ஆவணங�மள, 

�ட்்டணங�மள சமர்பபி்தத பிறகு பைதிவொளைொல் 
வழங�பபைடும் சொனறு.

“உருவொக்�ச் சொனறிதழ்” ஆகும்.
நிறுமச் சட்்டம் பிரிவு (35)னபைடி அமன்தது 

ஆவணங�மளயும் முமறயொ� பைரிசீலிமன டிசயது, சட்்ட 
ச்டஙகு�மள நிமறபவற்றி பிறகு பைதிவொளர் திருபதி 
அம்டந்த பிறகு வழங�பபைட்்ட சொனறு “உருவொக்�ச் 
சொனறிதழ்” என கூறபபைடுகிறது.

நிறும உருவொக்�ச் சொனறிதழ் பைதிவொளைொல் 
கவளியி்டபபைடுகிறது. பினனர் நிறுமம் ஏபதனும் குற்ற 
ந்டவடிக்ம�யில் ஈடுபபைட்்டது கதரிய வந்தொல் பைதிவொளைொல் 
அந்த சொனறிதழ் ை்தது கசயயபபைடும்.
உருவாக்கச் சான்றிதழ் மாதிரி படிவம்

XYZ MARKETING (OFC0 PRIVATE LIMITED

XYZ MARKETING (OFC0 PRIVATE LIMITED
PLOT NO.150, ABC NAGAR, MKR ROAD, CHENNAI,
TAMILNADU, INDIA, PIN:600 006.

U74888CH2018OFC062448

AAICBO206M*
CHECBO206M*

ஆ) அகமப்பு
அமமபபு முமறச் சொசனம் நிறுமம் ஒனறின 

சொசனமொகும். இது நிறுமம் கசயலொற்ற பவணடிய 
பைகுதியிமன வமையறுக்கிறது. இதில் கபையர், இ்டம், 
கைொக்�ம், முதல் கபைொறுபபு மற்றும் பைஙகு�ளிபபைொளர்�ள 
கதொ்டர்பைொன விவைங�ள இருக்� கவணடும். இதுபவ ஒரு 
நபைர் நிறுமமொ� இருந்தொல் பைங�ளிபபைொளரின இறபபிற்கு 
பின யொர் கதொ்டை கவணடும் எனக் குறிபபி்ட கவணடும்.
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அடு்தத இைண்டொவது மி� முக்கியமொன ஆவணமொ� 
பைதிவு கசயய பதமவபபைடுவது கசயல்முமற வழி�ள 
ஆகும். இந்த ஆவண்ததில் நிறும்ததின உள 
பமலொணமம, க�ொளம��ள மற்றும் சட்்ட 
ந்டவடிக்ம��ள இ்டம் கபைற்றிருக்� கவணடும். அமமபபு 
முமறச் சொசன்ததில் நிறுமம் அம்டய பவணடிய 
இலட்சியங�ள மற்றும் கைொக்�ங�ள இ்டம் கபைற 
கவணடும். இந்த இைணடு ஆவணங�ளும் நிறும்தமத 
நல்ல முமறயில் வழி ந்ட்ததி கசல்லவும், நிர்வொ�ம் 
மற்றும் பமலொணமமமய திறம்பை்ட கசயலொற்ற உதவும் 
என பிரிவு 5(1) கூறுகிறது.

இ) நிபுணர்்களின் உறுதி பமாழி
அலுவலர் சொர்ந்த அதி�ொைங�ளின அறிவிபபு மற்றும் 

கபையர் ஆகியன கசயல்முமற விதி�ளில் இ்டம் கபைற 
கவணடும். ஏகனனில் நிறுமம் பைதிவு கசயயபபைடும் பபைொது 
பதமவயொன ஆவணங�ள மற்றும் விதிமுமற�ள 
முமறயொ� பினபைற்றபபைட்டு உளளதொ எனறும் முமறபபைடி 
அமன்ததிற்கும் பூர்்ததி கசயயபபைட்டு உளளதொ என 
�வனிக்� கவணடும்.

ஈ) சந்தாதாரர்்களி்டமிருந்து வாககுமூலம் தயாரித்தல்
பிரிவு 7(1) (சி)னபைடி அமமபபு முமற சொசன 

பைங�ளிபபைொளைது உறுதிகமொழி பை்ததிைம் தனிபபைட்்ட 
முமறயில் எந்தவிதமொன ஒளிவுமமறவு இனறி 
கவளிபபைம்டயொ� இருக்� பவணடும். நிறும்தமத 
பதொற்றுவி்ததல், நிறும்தமத உருவொக்குதல் (அ) 
பமலொணமம ஆகிய முமற�ளும் (அ) பமொசடி மற்றும் 
தவறொன அறிக்ம� கவளியிடுதல் பபைொனற கசயல்�ள 
முமறப�்டொ� இருக்கும் பைட்ச்ததில் நிறுமம் உருவொக்�ம் 
முறிவு ஏற்பைடும் என கூறபபைடுகிறது. முந்மதய 
ஐந்தொணடு�ளில் பைமழய நிறுமச் சட்்ட்தமத கபைொறு்தத 
வமையில் நிறுமம் பைதிவு கசயயும் பபைொது அமன்தது 
கசயதி�மளயும் முமறயொ�வும். முழுமமயொ�வும் 
பைதிவொளரி்டம் சமர்பபிக்� கவணடும். இமத பைொர்்தது 
உணமம என ஆைொயந்து பிறகு தொன பைதிவொளர் அனுமதி 
வழஙகுவொர்.

உ)  பதிவு அலுவல்கத்தின் நிறுவுதல் சரிபார்ப்பு
நிறுமம் உருவொக்�பபைட்்டதிலிருந்து 15வது 

நொளிலிருந்து அதற்கு விலொசமிட்டு அனுபபைபபைடும் 
அமன்தது த�வல்�மளயும் கபைறும் வம�யில் அதற்க�ன 
ஒரு பைதிவு அலுவல�்தமத க�ொணடு வொஙகுதல் 
பவணடும். பிரிவு (12) இந்த கசயல் பைதிவொளர் சரிபைொர்்ததல் 
எனபைது 30 நொட்�ளுக்குள முடிவம்டயும்.

ஊ) பஙப்கடுப்பாைர்
அமமபபு முமறச் சொசன்ததில் 

ம�கயொபபைமிடுபைவர்�பள பைஙக�டுபபைொளர்�ள எனறு 
கசொல்லபபைடுகினறனர். அவர்�ளது கபையர், குடும்பைம் கபையர், 
குடியிருபபு மு�வரி. பதடும் மற்றும் அவர்�ளது 
அம்டயொளமொ� க�ொளளக் கூடிய பிற த�வல்�ள 

அம்டயொளச் சொனறு்டன பசர்்தது தொக்�ல் கசயயபபை்ட 
கவணடும். பிரிவு 7(1) (e).

எ)  முதல் இயககுனர்்களின் விவரங்கள் 
இயககுனரா்க பசயல்ப்ட தங்கள் ஒப்புதல்
நிறும்ததின முதல் இயக்குநர்�ளொ� கசயல்முமற 

விதி�ளில் குறிபபி்டபபைட்டுளள நபைர்�ள தங�ளது கபையர் 
(அ) குடும்பைப கபையர். இயக்குநர் அம்டயொள எண. 
குடியிருபபு மு�வரி, பதசம் மற்றும் அவர்�ளது அம்டயொள 
சொனறு உளளிட்்ட இதற்க�ன குறிபபி்டக் கூடிய 
விவைங�மள தொக்�ல் கசயய கவணடும். பிரிவு 7(1) (f).

ஏ) மாற்றும் அதி்காரம்
நிறுமம் ஒனறின உருவொக்�்ததிற்ப� பதமவயொன 

பைல்பவறு சட்்டச் சங�ங�மள நிமறபவற்றும் பநொக்கில் 
பதொற்றுவிபபைொளர்�ள பைதிவொளைது பதமவ�மள 
நிமறபவற்றும் அதி�ொை்தமத அளி்தது ஒரு நபைமை 
இதற்க�ன நியமி்ததுக் க�ொளளலொம். இதற்கு என மொற்ற 
அதி�ொை்தமத இதற்க�ன மொநிலம் குறிபபிட்டுளள 
மதிபபிலொன நீதிமனற ந்டவடிக்ம� சொைொத மு்ததிமை்த 
தொளில் நிமறபவற்றி்த தைகவணடும்.

26.07. பஙகு மற்றும் பஙகு முதல்
“முதல்” எனபைமத பலபமன கூறும�யில் ஒரு நபைர் 

தனனும்டய வியொபைொை்ததில் முதலீடு கசயது அதன மூலம் 
தனனும்டய நிறும்தமத வளர்ச்சி அம்டய கசயவபத 
முதல் ஆகும். இந்த முதல் கதொம�மய நிறுமம் உயர்்தத 
பைஙகு�மள கவளியிடுகினறன. இபபைடி பைஙகு�மள 
கவளியீட்டு கிம்டக்�க் கூடிய பைண்ததிமன க�ொணடு 
நிறுமம் ஆனது சைக்கு, வணி� வளொ�ம் பபைொனற 
கசொ்ததுக்�மள வொஙகி தனது நிமல முதமல 
உயர்்ததுக்கினறனர்.

“�்டன (அ) பிறரி்டமிருந்து வொஙகிய முதல்” 
கதொம�யொனது சில சூல்நிமல�ளில் பைணமொ� கபைறபபைட்டு 
நிறும்ததின பைொது�ொபபிமன �ரு்ததில் க�ொணடு �்டனீட்டு 
பை்ததிைங�மள கவளியீடுகினறன. ஆனொல் இதற்கு முதல் 
எனற வொர்்தமத பையனபைடு்தத முடியொது.

ஒரு லிமிடி்டட்., நிறும்ததின பைஙகு�ள அமன்ததும் 
பைஙகு முதலொ� �ருதபபைடும். இதில் `பைொய எனற மதிபபு 
ஒரு நிமலயொன மதிபபிமன க�ொணடு மதிபபி்டபபைடுகிறது. 
எடு்ததுக்�ொட்்டொ� ஒரு நிறுமம் தனது பைஙகு முதமல 
`.10.00.000/- க்கு `.10.000/- வீதம் பைொர்்தது ஒரு பைஙகு 
`.100/- என கவளியீடுதல் (அ) `.1.00.000/- பைஙகு�ள 
ஒனறுக்கு `.10/- வீதம் கவளியீடுதல் இதில் எது 
நிறும்ததிற்கு சொதொ�மொ� உளளபதொ அமத எடுக்கும்.

பஙகு
“பைஙகு” பைற்றி பலபமன கூறும�யில் ஒரு நிறும்ததின 

கமொ்தத பைஙகு கதொம�யில் ஒரு புளளி (அ) ஒரு பைகுதி ஆ� 
க�ொணடு சமமொ� பிரி்தது எடுபபைது ஆகும். இதில் 
நிறும்ததில் உளள அமன்தது நபைர்�ளுக்கும் பிரிக்கும் 

12th Commerce Tamil  Unit 10.indd   263 28-03-2019   03:03:39



264

பபைொது சரி சமமொன மதிபபில் கமொ்தத பைஙகு கதொம�மய 
பிரிபபைொர்.

நிறுமச் சட்்டம் 2013. பிரிவு 2(84)னபைடி. “பைஙகு எனபைது 
நிறும்ததின பைஙகு மூலதனம் ஆகும்ஃ இதில் பைஙகு்த 
கதொகுதியும் அ்டஙகும் “பைஙகு்த கதொகுதிக்கும் பைஙகிற்கும் 
கவளிபபைம்டயொ�பவொ (அ) மமறமு�மொ�பவொ பவறுபைொடு 
எதுவும் கசொல்லபபை்டொத நிமலயில் மட்டுபம பைஙகு 
எனபைதில் பைஙகு கதொகுதியும் உளள்டஙகும்.

பஙகு்களின் வக்க்கள்
நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு (13) ஆனொது பைஙகு�ளொல் 

கபைொறுபபு வமையறுக்�பபைட்்ட நிறுமங�மள இைணடு 
வம�யொன பைஙகு�மள கவளியி்ட மட்டுபம 
அனுமதிக்கிறது. அமவ பினவருமொறு.
i) சொதொைணப பைஙகு முதல் இது இரு வம�பபைடும்.

அ) வொக்�ொளிக்கும் உரிமம�ளு்டன கூடிய 
சொதொைணப பைஙகு முதல்

ஆ) பைங�ொதொயம், வொக்�ொளி்ததல் கதொ்டர்பைொன 
மொறுபபைட்்ட உரிமம�ளு்டன கூடிய (அ) இதற்க�ன 
குறிபபி்டபபைட்டுளள நிபைந்தமன�ளினபைடி (அ) 
விதி�ளினபைடி டிவளியி்டபபைடும் சொதொைணப பைஙகு முதல்

ii) முனனுரிமமப பைஙகு முதல்

சாதாரணப் பஙகு்களின் பபாருள்
சொதொைணப பைஙகுதொைர்�ள நிறும்ததின 

உணமமயொன உரிமமயொளர்�ள ஆவொர். இவர்�பள 
நிறும்ததின ந்டவடிக்ம��மள �ட்டுபபைடு்ததும் 
அதி�ொைமும். இயக்குநர் அமவமய்த பதர்நகதடுக்கும் 
அதி�ொைமும் உம்டயவர்�ள. ஒரு நிறுமம் முனனுரிமமப 
பைஙகு�மளயும். சொதொைணப பைஙகு�மளயும் 
கவளியிட்டிருந்தொல். முனனுரிமமப பைஙகுதொைர்�ளுக்கு 
பைங�ொதொயம் வொஙகிய பினனபை சொதொைணப 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு பைங�ொதொயம் வழங�பபை்ட பவணடும். 
பைங�ொதொய விகிதம் ஒவகவொரு ஆணடும் அந்த ஆணடின 
இலொபை நட்்டங�ளின அடிபபைம்டயில் இயக்குநர் 
அமவயொல் தீர்மொனிக்�பபைட்டு சிபைொரிசு கசயயபபைடும். 
பைங�ொதொய்தமத அறிவிக்கும் உரிமம பைஙகுதொைர்�ளுக்ப� 
உணடு. வரு்டொந்திைப கபைொதுக் கூட்்ட்ததில் இந்த 
பைங�ொதொய விகிதம் அறிவிக்�பபைடும். இயக்குநர் அமவ 
சிபைொரிசு கசயத விகித்தமத குமறக்�ப பைஙகுதொைர்�ளுக்கு 
அதி�ொைம் உணடு. ஆனொல் இந்த விகித்தமத அதி�ரிக்�ப 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு நிறுமச் சட்்டம் உரிமம 
வழங�வில்மல.

முன்னுரிகமப் பஙகு்கள்
நிறுமச் சட்்டம் 2013. பிரிவு (42)னபைடி முனனுரிமமப 

பைஙகு�ள எனபைது முனனுரிமமப பைஙகுதொைர்�ள �ம்கபைனி 
இயஙகும் பபைொதும், �மலக்�பபைடும் பபைொதும், சொதொைணப 
பைஙகுதொைர்�மள வி்ட முனனுரிமமமய கபைறுவதொல் இது 
இபகபையைொல் அமழக்�பபைடுகினறன. இபபைஙகு�ளுக்கு 

இந்த உரிமம வழங�பபைட்டுளளதொல். பைங�ொதொய 
விகிதமும் ஒரு குறிபபிட்்ட விகிதமொ�பவ உளளது. பமலும் 
சொதொைண பைஙகுதொைர்�ளுக்குச் சட்்ட்ததின மூலம் 
அளிக்�பபைட்டு உளள உரிமம�ள எதுவும் முனனுரிமமப 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு கிம்டயொது.

முன்னுரிகமப் பஙகு்களின் வக்க்கள்
முனனுரிமமப பைஙகு�ள எட்டு வம��ளொ� 

பிரிக்�பபைட்டுளளன. அமவ�ளொன.

i) ஒருஙகிகணந்த மு.ப.
அமன்தது பைங�ொதொய ந்டவடிக்ம��ள ஒரு சிறபபைொன 

முமறயில் கசலு்ததி இறுதி வமையிலும் குறிபபிட்்ட �ொலம் 
முடியும் வமை பையனபைடு்ததபபைடும்.

ii) ஒருஙகிகணக்கப்ப்டாத மு.ப.
ஒருஙகிமணக்�பபைட்்ட மு.பை. எதிைொ� இருபபைது 

ஒருஙகிமணக்�பபை்டொத மு.பை. ஆகும். இதில் பைங�ொதொயம் 
எனபைது ஒவகவொரு ஆணடின இலொபைம் �ணக்கி்டபபைடும் 
பபைொது வழங�பபைட்டு விடும். இதில் இறுதி வமை வருதல் 
எதுவேம் இருக்�ொது.

iii) மீள்தரு மு.்க.
ஒரு நிமலயொன �ொலம் (அ) தவமண நொள முடிந்து 

கபைறக் கூடிய பைஙகு�ள ஆகும்.

iv) மீள்த்கா மு.ப.
நிறும்தமத �மலக்கும் பபைொது (அ) கசொ்ததுக்�மள 

விற்று நீர்மம்த தனமம ஆக்கும் கபைொது கபைறக் கூடிய 
பைஙகு�ள ஆகும்.

v) மாற்ைக கூடிய மு.ப.
ஒரு குறிபபிட்்ட �ொலக்�ட்்ட்ததில் சொதொைண பைஙகு�மள 

மொற்றக் கூடிய தனமம க�ொண்ட பைஙகு�ள ஆகும்.

vi) மாற்ை முடியாத மு.்க.
எந்த சூழ்நிமலயிலும் சொதொைண பைஙகு�ளொ� மொற்ற 

இயலொத தனமம க�ொண்ட பைஙகு�ள ஆகும்.

vii) பஙகு பபறும் மு.ப.
கூடுதல் இலொபைம் கிம்டக்கும் பபைொது சொதொைணப 

பைஙகுதொைர்�ளுக்கு அளிக்�பபைடும் பைஙகு கபைறும் உரிமம ஆகும்.

viii) பஙகு பபைாதா மு.வ.
கூடுதல் இலொபைம் கிம்டக்கும் பபைொது (அ) நிறும 

�மலபபின பபைொது சொதொைணப பைஙகுதொைர்�ளுக்கு 
அளிக்�பபை்டொத பைஙகு உரிமம ஆகும்.

முன்னுரிகமப் பஙகு்களின் வீதம்
கதொ்டர்ந்து 20 ஆணடு�ளொ� ந்ட்ததி வரும் நிறுமம் 

தனது திட்்டங�ளின �ட்்டமமபபு வசதி மூலம் 
முனனுரிமமப பைஙகு�மள கவளியீடுகினறன. அபபைடி 20 
ஆணடு முதல் 30 ஆணடு�ளுக்குள தனது பைஙகு�ளில் 
10% குமற்தது கவளியி்டபபைடும்.
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சாதாரணப் பஙகுககும் முன்னுரிகமப் பஙகுககும் உள்ை நவறுபாடு்கள்
அடிப்பக்ட சாதாரணப் பஙகு்கள் முன்னுரிகமப் பஙகு்கள்

i) கபைொருள
சொதொைணப பைஙகு மூலதனம் மீதொன 
பைங�ொதொயம் ஆனது கிம்டக்கும் இலொபை்ததிற்கு 
ஏற்பை மொறக் கூடியது

முனனுரிமமப பைஙகு�ள ஒருநமல வீத 
பைங�ொதய்ததின தகுதி கபைற்றுளளன.

ii)  பைங�ொதொயம் 
வழஙகுதல்

முனனுரிமம பைஙகு�ளுக்கு பைங�ொதொயம் 
அளி்தத பிறப� சொதொைணப பைஙகு மீது 
பைங�ொதொயம் அளக்�பைபடுகிறது.

முனனுரிமமப பைஙகு�ள மீதொன பைங�ொதொயம் 
சொதொைணப பைஙகு மூலதன்ததிற்கு அளிபபைதற்கு 
முனபைொ�பவ அளிக்�பபைடுகிறது.

iii)  மூலதன்தமத 
திரும்பை கபைறுதல்

நிறும �மலபபின நிமலயில் சொதொைண 
பைஙகுதொைர்�ள, முனனுரிமம 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு மூலதனம் திருபபி 
அளிக்�பபைட்்ட பிறப� தமது மூலதன்தமத 
திரும்பை கபைறுகினறனர்.

நிறும �மலபபின கபைொழுது மூலதன்தமத 
திரும்பை கபைறுவதிலும் சொதொைணப 
பைஙகுதொைர்�மளவி்ட முனனுரிமமப 
பைஙகுதொைர்�ள முனனுரிமம கபைறுகினறனர்.

iv)  பைங�ொதொய 
மதிபபு

மொறுபைடும் சூழலுக்கு ஏற்பை இயக்குநர் 
அமவயொல் நிர்ணயிக்�பபைடும்

பைஙகு�ள கவளியிடும் பபைொபத ஒரு நிமலயொன 
மதிபபு்டன கவளியி்டபபைடும்

v) மதிபபு குமற்ததல் சொதொைண பைஙகு�ளின மதிபமபை குமற்தது 
கவளியி்ட முடியொது.

முனனுரிமமப பைஙகு�ளின மதிபமபை 
சட்்ட்ததின மூலம் குமற்தது கவளியி்டலொம்

vi) வொக்குரிமம நிறும்ததின அமன்தது 
விஷயங�ளுக்�ொ�வும் வொக்கு அளிக்�லொம்

முனனுரிமமப பைஙகுதொைர்�ளில் வொக்குரிமம 
வமையறுக்�பபைட்டு உளளது

vii) மொற்று்த தனமம சொதொைணப பைஙகு�மள மொற்ற முடியொது முனனுரிமம பைஙகு�மள சொதொைணப 
பைஙகு�ளொ� மொற்ற முடியும்

viii)  ஊக்�ப பைஙகு�ள 
மற்றும் உரிமமப 
பைஙகு�ள

ஒரு நிறுமம் ஏற்�னபவ உளள சொதொைணப 
பைஙகுதொைர்�ளின அடிபபைம்டயில் ஊக்�ப 
பைஙகு�மள கவளியிடும்

இது முனனுரிமமப பைஙகு�ளுக்கு 
கபைொருந்தொது

26.08. பஙகு்ககை பவளியீடுதல்
முகனமத்தில் பஙகு்ககை பவளியிடுதல்

நிறுமம் ஒனறு அதன கபையைளவு மதிபபிற்கு 
கூடுதலொன ஒரு விமலக்கு அதன பைஙகு�மள விற்� 
இயலும் நிமலயில் முமனம்ததில் பைஙகு�மள 
கவவளியி்டலொம். பைஙகு�ள மீது கபைறபபைடும் முமனம்த 
கதொம� ஆனது “ஈடு�ள முனமமக் �ணக்கு” எனற ஒரு 
�ணக்கிற்கு அனுபபைபபைடும். பிரிவு (78).

எடு்ததுக்�ொட்்டொ� ஒரு நிறுமம் ̀ .10/- மு� மதிபபிலொன 
பைஙகிமன `.12/- என கவளியீட்டு கபைறபபைடும் முமனம்த 
கதொம� `.2/- ஈடு�ள முமனமக் �ணக்கிற்கு க�ொணடு 
கசல்லபபைடும்.
i) முதனமம கசலவு�மள பபைொக்க�ழுதியது
ii)  கசலவு�மள பபைொக்க�ழுதியது (அ) தைகு கசலு்ததியது 

(அ)தளளுபைடி அனுமதி்ததது. பைஙகு�ளின கவளியீடு 
(அ)�்டன பை்ததிைங�ளின கவளியீடு

iii)  மீளதரு முனனுரிமம பைஙகிக்�ொ� கசயத ஏபதனும் 
முமனம ஒதுக்கீடு கதொம�.
இபபைடி கசயத வருமொன நிதி�மள ஒதுக்கீடு கசயது 

ஈடு�ள முமனம �ணக்கிற்கு க�ொணடு கசனறு 
பைங�ொதொயமொ� வழங�பபைடும். இது கபைொதுவொ� வொஙகும் 

பநொக்�்தது்டன பமற்க�ொளளபபைடும் பிரிவு (77A) இந்த 
முமனமம் எல்லொ பநைங�ளிலும் பைங�ொதொயமொ� 
வழங�பபை்ட மொட்்டொது.

தள்ளுபடியில் பஙகு்ககை பவளியீடுதல்
ஒரு நிறுமம் தனது மு�மதிபபில் உளள பைஙகின 

மதிபபிமன குமற்தது கவளியிடுவது ஆகும்.
எடு்ததுக்�ொட்்டொ� `.10/. மு�மதிபபு உம்டய ஒரு 

பைஙகிமன `.8/. க்கு கவளியிடுவது தளளுபைடியில் 
பைஙகு�மள கவளியிடுவது ஆகும். ஆனொல் நிறுமச் சட்்டம் 
2013, பிரிவு (53)னபைடி தளளுபைடி பைஙகு�மள 
கவளியிடுதல் தம்ட கசயயபபைட்டுளளது.

பணியாைர் சாதாரண பஙகு பவளியிடுதல் Sweat 
Shares

நிறுமச் சட்்டம் 2013, பிரிவு (54)னபைடி பைணியொளர் 
சொதொைண பைஙகு கவளியிடு எனபைது தளளுபைடியில் 
கவளியி்டலொம் எனக் கூறுகிறது. பைணியொளர் சொதொைண 
பைஙகு கவளியிடு எனபைது பைணியொளர்�ள (அ) 
இயக்குநர்�ளுக்�ொ� ஒரு தளளுபைடியில் (அ) கைொக்�மற்ற 
மறுபையனுக்கு அவர்�ள அளி்தத அறிவிபபிற்கு (அ) 
அறிவொற்றல் சொர்ந்த கசொ்ததுரிமமக்கு (அ) அவர்�ள 
கூட்டிய மதிபபிற்கு அளிக்�பபைடுகிறது.
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ஊக்கப் பஙகு்கள்
கசயல்முமற விதி�ளினபைடி ஒரு நிறுமமொனது தனது முதலில் ஏற்பைட்்ட இலொபை்தமத கபைருக்கும் பநொக்கில் முழுவதும் 

கசலு்ததபபைட்்ட பைஙகு�மள ஊக்�பபைங�ொ� கவளியிடுகிறது. இது நிறும்ததின கபைொதுவொன இயல்பு�ளுக்�ொ� 
கவளியி்டபபைடுகிறது. குறிபபைொ� கசொனனொல் நிறும்ததின உபைரி�மளயும் மற்றும் �ொபபு�மளயும் முமறயொ� பையனபைடு்ததுதல் 
ஆகும். முந்மதய பைஙகுதொைர்�ள எந்தவிதமொன மறுபையன எதிர்பைொர்க்�ொமல் இது கவளியி்டபபைடும். அமவ

(i)  முழுவதும் (அ) பகுதியைவு பசலுத்தப்பட்ட பஙகு்கள்
(ii) புதிய பஙகு்ககை பவளியிடுதல்

ஊக்கப் பஙகு்ககை பவளியிடுவதன் நன்கம்கள்
அ)  நிதி ந்டமொட்்டம் எந்தவித சூழ்நிமலயிலும் பைொதிபபு அம்டயொது.
ஆ)  நிறும பைஙகு�ளின சந்மத மதிபபு குமறயும் பபைொது கபையைளவு மதிபபைொ� ஊக்�ப பைஙகு�ள கவளியி்டபபைடும்.
இ)  நிறும்ததின பைஙகுதொைர்�ளின எணணிக்ம�மய உயர்்ததவும், சந்மத மதிபமபை உயர்்ததவும் இது உதவுகிறது.
ஈ)  ஊக்�ப பைஙகு எனபைது ஒரு வருமொனம் அல்ல. எனபவ இது வருமொன வரிக்கு உட்பை்டொது.
உ)  கசலு்ததபபைட்்ட பைஙகு முதலொனது ஊக்�ப பைஙகு�மள அதி�மொ� கவளியி்ட உதவுகிறது.

உரிகமப் பஙகு்கள்
ஒரு நிறுமமொனது தனது உரிமமப பைஙகு�மள கவளியிடும். அதன முக்கிய பநொக்�ம் அந்த நிறும்ததின பைங�ளிபபு 

பைஙகு முதமல உயர்்ததுவது ஆகும். இந்த கவளியிடு�ள கசயல்முமற விதி�ளுக்கு உட்பைட்டு இருக்கும்.
அந்த நிறும்ததில் உளள பைமழய சொதொைண பைஙகுதொைர்�ளுக்கு �டித்ததின மூலம் முதன முதலொ� கவளியி்டபபைடும். 

அபபைடி கசயயும் கவளியிடு விகிதொச்சொை அடிபபைம்டயில் பமற்க�ொளளபபைடும்.
ஒரு நிறுமம் ஊக்�ப பைஙகு கவளியிடு கதொ்டர்பைொன விவை்தமத ஒவகவொரு பைஙகுதொைர்�ளுக்கும் கதரியபபைடு்தத 

பவணடும். அவவொறு இந்த பைஙகு�மள வொஙகும் பபைொது அவர்�ளுக்கு தளளுபைடியு்டன கூடிய சலும��ள வழங� 
பவணடும். எனபவ பைஙகு�ள பவணடும் நபைர்�ள எ்ததமன பைஙகு�ள பவணடும், எவவளவு �ொல்ததில் வொங� பவணடும் 
எனற விவைங�மள நிறும்ததிற்கு கதரியபபைடு்தத பவணடும். எனபவ இந்த உரிமமமய பைஙகுதொைர்�ளொல் முழுவதுமொ� 
(அ) பைகுதியளவொ� ஒறுபபிழபபு கசயய முடியொது. நிறுமமொனது தனது பைஙகு�மள கபைொதுமக்�ள (அ) பதர்ந்கதடுக்�பபைட்்ட 
முதலீட்்டொளர்�ள மூலம் முனனுரிமம அடிபபைம்டயிலும் சிறபபு அதி�ொை்ததின மூலம் வழங�லொம்.

உரிகமப் பஙகிற்கும் ஊக்கப் பஙகிற்கும் உள்ை நவறுபாடு்கள்
அடிப்பக்ட உரிகமப் பஙகு்கள் ஊக்கப் பஙகு்கள்

பபாருள்

ஒரு குறிபபிட்்ட �ொல்ததில் மற்றும் 
நிமலயொன வம�யில் பைமழய 
பைஙகுதொைர்�ள வொங� ஏதுவொ� இருபபைது 
உரிமமப பைஙகு�ள ஆகும்.

நிறும்ததின �ொபபுநிதி மற்றும் பசர்ந்துளள 
இலொபை்தமத க�ொணடு விமலயில்லொமல் 
விகிதொச்சொை அடிபபைம்டயில் பைமழய 
பைஙகுதொைர்�ள வொங� ஏதுவொ� இருபபைது 
ஊக்�ப பைஙகு�ள ஆகும்.

விகல பைஙகு�ள சந்மத விமலமய வி்ட குமற்தது 
கவளியிடுவது ஆகும்.

பைஙகு�ளுக்கு எந்த விமலயும் இல்லொமல் 
கவளியிடுவது ஆகும்.

நநாக்கம் நிறும்ததின புதிய முதமல உயர்்ததுவது 
ஆகும்.

நிறும்ததின சந்மத மதிபமபை உயர்்ததி 
அதன மதிபமபை உயர்்ததுவது ஆகும்.

உரிகம 
விடடுகப்காடுத்தல்

பைஙகுதொைர்�ள எங�ளது உரிமமமய 
முழுவதுமொ�பவொ (அ) பைகுதியொ�பவொ 
விட்டுக் க�ொடுக்�வும்.

அவவொறொன உரிமம இல்மல.

பசலுத்தும் மதிப்பு கசலு்ததுதல் முழுவதுமொ� (அ) பைகுதியளவொ� 
இருக்�லொம்

கசலு்ததுதல் எபபபைொதும் முழுவதுமொ� 
இருக்கும்.

குகைவான பங்களிப்பு சட்்டபபைடி �ணடிபபைொ� இருக்� பவணடும் அவவொறொனது இல்மல.
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26.09 பஙகுச் சான்றிதழ்
பைஙகுதொைரின உம்டமமக்கு உணமமச் சொட்சியொ� 

�ருதபபைடுவது இந்த பைஙகு சொனறிதழ் ஆகும். இந்த 
சொனறிதழ் மூலம் அதில் குறிபபி்டபபைட்டு உளளவருக்கு 
தமது நிறும்ததின பைஙகு�ளின மீதுளள உரிமமமய 
நிறுமம் அறிவிக்கினறது. எனபவ, அந்தச் சொனறிதழில் 
குறிபபி்டபபைட்டுளள எண�ளும்டய பைஙகு�மள அவர் 
யொருக்கு பவணடுமொனொலும் விற்பைமன கசயயபவொ (அ) 
மொற்றி்த தைபவொ உரிமம கபைறுகினறொர் என நிறுமச் 
சட்்டம் 2013, பிரிவு 45 இவவொறு கூறுகிறது.

உரிமம பவறு உரிமமக்கு சொட்சியம் எனபைது பவறு 
பைஙகுச் சொனறிதழ் எனபைது உரிமமக்கு சொட்சியபம தவிை 
உரிமம அல்ல. எனபவ பைஙகு சொனறிதமழ ஒருவர் 
வொஙகி விடுவதினொல் பைஙகு�ள வொஙகியவர் கபையருக்கு 
தொனொ� மொறி வி்டொது.

பைஙகு சொனறிதழ் கீழ்�ண்ட ந்டவடிக்ம��மள 
உளள்டக்கியது. அமவ�ளொவன.

i) நிறும்ததின கபையர்
ii) கவளியீடு பததி
iii) உறுபபினர்�ள கதொ்டர்பைொன விவைம்
iv) பைஙகு�ளின பையனளிபபு
v) கபையைளவு மதிபபு
vi) கசலு்ததும் மதிபபு
vii) வமையறுக்�பபைட்்ட எண
ஒரு நிறுமம் விணணபபைதொைரின பைஙகு�மள 

ஒதுக்கீடு கசயது நிறும்ததின கபைொது மு்ததிமைமய இட்டு 

மூனறு மொதங�ளுக்குள பைஙகுச் சொனறிதழ் கவளியி்டபபை்ட 
பவணடும். கபைொதுவொ� இந்த சொனறிதழ் கபைற்ற பிறகு அவர் 
அந்த நிறும்ததின உறுபபினைொ� �ருதபபைடுவொர்.

பஙகுரிகம ஆகண
பைஙகுரிமம ஆமண எனபைது நிறுமம் வழஙகும் ஓர் 

ஆவணமொகும். பைஙகுரிமம ஆமணயில் 
குறிபபி்டபபைட்டுளள எண�ளுக்குளள பைஙகு�ள மீது 
இதமன மவ்ததிருபபைவருக்கு உரிமம உளளது என 
வொக்குறுதி அளி்தது நிறுமம் தனது கபைொது மு்ததிமையு்டன 
இதமன கவளியிடும். நிறுமம் ஏற்�னபவ ம்ததிய அைசி்டம் 
கபைற்ற அனுமதிமய மவ்ததுக் க�ொணடு கசயல்முமற 
விதி�ளினபைடி பைஙகுரிமம ஆமணமய கவளியிடும்.

பைஙகுதொைர்�ள பைஙகுச் சொனறிதழ் கபைறும் பபைொபத 
அவர்�ளுக்கு பைஙகுரிமம ஆமண பவணடும் எனில் 
பதமவபபைடும் �ட்்டணங�மள முமறயொ� கசலு்தத 
பவணடும். பைஙகுரிமம ஆமணயில் குறிபபி்டபபைட்டுளள 
எண�ளுக்குளள பைஙகு�மள விற்பைவர். இந்த 
ஆமணமய வொஙகுபைவரி்டம் வழஙகுவதன மூலம் 
மட்டுபம மொற்றி வி்டலொம். உறுபபினர் பைதிபவட்டிலும், 
உறுபபினர் கபையர் நீக்�பபைட்டு பைஙகுரிமம ஆமண 
வழங�பபைட்்ட கசயதி குறிபபி்டபபைட்டு விடுவதொல் இவற்மற 
பைதிவு கசயய பவணடிய அவசியம் கிம்டயொது.

கபைொதுவொ� பைஙகுதொைரின பைஙகுரிமம ஆமணயொனது 
நிறும்ததின உறுபபினைொ� �ருத முடியொது. ஆனொல் 
கசயமுமற விதி�ளில் கூறபபைட்டுளள உரிமமயினபைடி 
நிறுமம் இயஙகும்.

பஙகுச் சான்றிதழ்்களுககும் பஙகுரிகம ஆகணககும் உள்ை நவறுபாடு்கள்
அடிப்பக்ட பஙகுச் சான்றிதழ் பஙகுரிகம ஆகண

கபைொருள
பைஙகுச் சொனறிதழ் எனபைது எ்ததமன பைஙகு�மள 
பைஙகுதொைர்�ள மவ்தது இருக்கிறொர்�ள 
எனபைமத அறியும் ஒரு சட்்ட ந்டவடிக்ம� ஆகும்.

பைஙகுரிமம ஆமண எனபைது குறிபபி்டபபைட்டு 
உளள எண�ளுக்குளள பைஙகு�ள மீது இதமன 
மவ்தது இருபபைவருக்கு உரிமம உணடு எனக் 
கூறும் ஒரு ஆவணம் ஆகும்.

�ட்்டொயம் நிறும்ததின பைஙகுச் சொனறிதழ் �ட்்டொயமொனது. நிறும்ததிற்கு பைஙகுரிமம ஆமண �ட்்டொயம் 
இல்மல.

மொற்றுமுமற 
ஆவணம்

இது ஒரு மொற்றுமுமற ஆவணம் அல்ல. இது ஒரு மொற்றுமுமற ஆவணம் ஆகும்.

மொற்றம்
பைஙகுச் சொனறிதமழ பவகறொருவர் கபையருக்கு 
மொற்றி்த தை பவணடுமொயின பைஙகு மொற்றம் 
பை்ததிைம் எழுதிபய மொற்றிக் க�ொளள பவணடும்.

பைஙகுரிமம ஆமணமய வொஙகுபைவரி்டம் 
க�ொடுபபைதன மூலம் மட்டுபம பைஙகு�மள மொற்றி 
தை முடியும்.

கவளியீடு இது ஒரு உணமமயொன கவளியீடு ஆகும். இது ஒரு பபைொலியொன கவளியீடு ஆகும்.

கதொம� 
கசலு்ததுதல்

பைஙகுச் சொனறிதழ் எனபைது முழுவதும் (அ) 
பைகுதியளவு கசலு்ததபபைட்்ட பைஙகு�ள என 
அமன்ததிற்கும் உணடு.

பைஙகுரிமம ஆமண எனபைது முழுவதும் 
கசலு்ததபபைட்்ட பைஙகு�ளுக்கு பைதிலொ�பவ 
வழங�பபைடும்.

ம்ததிய அைசின 
அனுமதி

பைஙகுச் சொனறிதமழ கவளியி்ட ம்ததிய அைசின 
முன அனுமதி பதமவ இல்மல.

பைஙகுரிமம ஆமண�மள கவளியிடுவதற்கு 
முனபு ம்ததிய அைசின முன அனுமதி �ட்்டொயம் 
கபைற பவணடும்.
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26.10 பஙகு மற்றும் பஙகுத் பதாகுதியும்
பைஙகு மற்றும் பைஙகு்த கதொகுதி எனற இைணடு 

கசொற்�ளும் ஒபை கபைொருளில் வழக்�்ததில் 
பையனபைடு்ததபபைடுகினறன. எனினும் இமவ இைணடுக்கும் 
இம்டபய அடிபபைம்டயொன சில பவறுபைொடு�ள உளளன. 
கபைரும்பைொலும் தனி்ததனிப பைஙகு�ளொ� விற்பைமன 
கசயவதில்மல. நிறுமச் சட்்டம் பிரிவு 2(46) லும் ஒதுக்கீடு 
அட்்டவமண Aல் (விதி 36-39) இது பைற்றி 
கூறபபைட்டுளளது. முழுவதும் கசலு்ததபபைட்்ட பைல பைஙகு�ள 
அ்டஙகிய ஒரு கதொகுபமபை பைஙகு்த கதொகுதியொ� மொற்றி 
வி்டலொம். அபத பபைொல் பைஙகு்த கதொகுதி�மள மீணடும் 
முழுவதும் கசலு்ததபபைட்்ட பைஙகு�ளொ� மொற்றலொம்.

பஙகுத் பதாகுதியின் முககியத்துவம்
பைஙகு்த கதொகுதியில் பைணம் சொர்ந்த ந்டவடிக்ம��ள 

முனனிமலபபைடு்ததபபைடுகினறது. எ்ததமன பைஙகு 
அலகு�ள எனபைது பைொர்பபைது இல்மல. இந்த பைஙகு்த 
கதொகுதிமய எளிதில் மொற்றலொம் மற்றும் பிரிக்�லொம். 
பிரிக்�பபை்டொத பைஙகு்த கதொகுதி�ள எண�ள அடிபபைம்டயில் 
வசதிக்கு தகுந்தவொறு பிரிக்�பபைடும். இது மதிபபு மற்றும் 
புளளியில் அடிபபைம்டயில் இருக்�லொம். பைஙகு்த 
கதொகுதியின ஒரு குமறந்த அளவு கதொம�மய 
இயக்குநர் அமவ நிர்ணயி்தது பிறகு பைரிமொற்றம் கசயயும்.
26.11 ்க்டன் பத்திரம்

ஒரு வியொபைொை நிறும்தமத கவற்றி�ைமொ� ந்ட்தத 
முதலும் பதமவயொன நிதியும் பதமவபபைடுகிறது. எனபவ 
நிறுமம் தனது உளபுற ஆதொைங�மள வளபபைடு்ததும் 
பநொக்கில் பைல கசயல்�மள கசயகிறது. பமலும் கவளிபபுற 
ஆதொைங�மள வளபபைடு்ததும் பநொக்கில் �்டனபை்ததிைம், 
கவளிபபுற வணி�க் �்டன�ள, வஙகிக் �்டன, கபைொது 
நிமலமவபபு�ள மூலம் கபைறுகிறது.

தனது நிறும்தமத வளர்ச்சி பைொமதயில் க�ொணடு 
கசல்லும் பநொக்கில் பதமவயொன நிதிமய கபைற பைஙகு 
முதமல அதி�மொ� கவளியி்டொமல் அதி�மொ� �்டன 
பை்ததிைங�ள மூலம் நிதிமய கபைற முயற்சிக்கிறது. கபைொது 
மவபபின மூலம் ஒரு நிமலயொன �ொல்ததில், ஒரு 
நிமலயொன வட்டியில் கபைற சொனறிதழ் வழஙகுகிறது. 
இ்ததம�ய �்டன சொனறிதழ் �்டன பை்ததிைம் ஆகும்.

கபைொது மக்�ளி்டம் இருந்து கபைரும் சொதொைண 
பைஙகு�மள கவளியிடுவதன மூலம் கிம்டக்கும் பைங�ளிபபு 
மூலம் �்டன பை்ததிைம் கவளியி்டபபைடும். இ்ததம�ய �்டன 
பை்ததிைம் நிறும்ததின கபைொது மு்ததிமை பைணம் 
கபைற்றதற்�ொன அ்ததொட்சி கபைற்று வழங�பபைடும். நிறுமச் 
சட்்டம் 2013, பிரிவு 2(30)னபைடி “�்டன பை்ததிைம்” எனபைது 
நிறும்ததின கசொ்ததுக்�ளின மீது பைற்றுப கபைொறுபபு 
ஏற்பைடு்ததிபயொ (அ) ஏற்பைடு்ததொமபலொ நிறுமம் கவளியிடும் 
பிமணயமொகும். �்டன பை்ததிைச் கதொகுதி, பைொணடு 
முதலொன பிமணயங�ளும் �்டன பை்ததிைம் எனபைதில் 
அ்டஙகும்.

�்டன பை்ததிைதொைர்�ள நிறும்ததின உறுபபினர் அல்ல. 
எனபவ நிறுமக் கூட்்டங�ளில் �லந்து க�ொளளவும், 
வொக்�ளிக்�வும் இவர்�ளுக்கு உரிமம இல்மல.இமவ 
கபைரும்பைொலும் நிறும்ததின கசொ்ததுக்�ளின மீது 
இமழ்ததியஙகும் பைற்றுப கபைொறுபபு்டன 
கவளியி்டபபைடுகினறன.

்க்டன் பத்திரங்களின் இயல்பு்கள்
அ)  நிறும்ததின கபைொது மு்ததிமையு்டன வழங�பபைடும் 

சொனறிதழ் ஆகும்.
ஆ) இது ஒரு ந�ரும் கசொ்தது ஆகும்.
இ)  �்டன பை்ததிைதொைர்�ள நிறும்ததின �்டனதொைர்�ள 

ஆவொர்.
ஈ)  �்டன பை்ததிைம் எபபபைொதும் ஒரு நிமலயொன 

விமலயிலும், வட்டியிலும் உளளது.
உ)  �்டன பை்ததிை்ததின நிமலயொன �ொலம் முடிந்த 

பிறகு முடிவுக்கு வரும்.
ஊ)  �்டன பை்ததிைம் எனபைது பிமணயமொ�பவொ (அ) 

பிமணயமற்றதொ�பவொ இருக்�லொம்.
எ)  �்டன பை்ததிைங�ள மீதொன வட்டி கசலு்ததுதல் 

எனபைது வருமொன வரியிலிருந்து இலொபை்ததில் 
�ழி்ததுக் க�ொளளபபைடும்.

ஏ)  �்டன பை்ததிைதொைர்�ளுக்கு வொக்�ளிக்கும் உரிமம 
இல்மல.

ஐ)  �்டன பை்ததிைம் மீதொன வட்டி கசலு்ததுதல் எனபைது 
ஒரு சட்்டமொ� �ருதபபைடும்.

்க்டன் பத்திரங்களின் வக்க்கள்
�்டன பை்ததிைங�ள கவளியிடும் முமற, அவற்றின 

கவளியீட்டு நிபைந்தமன�ள ஆகியவற்றின அடிபபைம்டயில் 
பைலவிதங�ளொ� பிரிக்�லொம்.

1. மொற்றுதல் அடிபபைம்ட
2. பிமணயங�ள (அ) ஈட்டின அடிபபைம்ட
3. மீட்பு அடிபபைம்ட
4. பைதிவு கசயதல் அடிபபைம்ட

1. மாற்று அடிப்பக்ட
மாற்றுதல் அடிப்பக்டயில் ்க்டன் பத்திரங்ககை 

நான்கு வக்க்கைா்கப் பிரிக்கலாம். அகவ.
அ) மாற்ை இயலாத ்க்டன் பத்திரங்கள் (NCD)

மொற்ற இயலொத �்டன பை்ததிைங�ள அவற்றின �்டன 
இயல்மபை தக்� மவ்ததுக் க�ொளகினறன. மற்றும் 
சொதொைணப பைஙகு�ளொ� மொற்றபபை்ட முடியொது.

ஆ) பகுதி மாற்ைத்தக்க ்க்டன் பத்திரங்கள் (PCD)
பைகுதி மொற்ற்ததக்� �்டன பை்ததிைங�ளின நிமலயில் 

அமவ�ளின ஒரு பைகுதி கவளியிடுபைவர் அறிவிக்கும் 
சமயம் எதிர்�ொல்ததில் சொதொைணப பைஙகு�ளொ� 
மொற்றபபைடுகினறன. கவளியீட்்டொளர் மொற்றி வீத்தமத 
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முடிவு கசயகிறொர். இது இயல்பைொ� பைஙக�டுபபின சமயம் 
முடிவு கசயயபபைடுகிறது.

இ) முற்றிலும் மாற்ைத்தக்க ்க்டன் பத்திரங்கள் (FCD)
இமவ கவளியீட்்டொளர் அறிவிக்கும் சமயம் 

முற்றிலுமொ� சொதொைண பைஙகு�ளொ� மொற்றபபைடுகினறன. 
மொற்ற வீதமொனது கவளியீட்்டொளைொல் முடிவு 
கசயயபபைடுகினறது. மொற்றபபைட்்ட பிறகு முதலீட்்டொளர்�ள 
நிறும்ததின சொதொைணப பைஙகுதொைர்�மள பபைொபலபவ 
அபத அந்தஸ்திமன அனுபைவிபபைர்.

ஈ) நதர்வின்படி மாற்ைத்தக்க ்க்டன் பத்திரங்கள் (OCD)
பதர்வினபைடி மொற்ற்ததக்� �்டன பை்ததிைங�ளின 

நிமலயில் இபபைஙகு�மள கவளியீட்்டொளர் முடிவு கசயயும் 
விமலயிபலொ (அ) கவளியீட்டின சமயம் உ்டனபைட்்ட 
விமலயிபலொ மொற்றிப கபைறும் பதர்வு உளளது.

2. பிகணயங்கள் (அ) ஈடடின் அடிப்பக்ட
பிமணயங�ள அடிபபைம்டயில் �்டன பை்ததிைங�மள 

இைணடு வம��ளொ�ப பிரிக்�லொம். அமவ.

அ) பிகணயம் தரப்பட்ட ்க்டன் பத்திரங்கள்
நிறும்ததின கசொ்ததுக்�ள மீது பைற்றுப கபைொறுபபு 

ஏற்பைடு்ததி கவளியி்டபபைடும் பை்ததிைங�ள பிமணயம் 
தைபபைட்்ட �்டன பை்ததிைங�ள எனபபைடும் நிறுமச் சட்்டம் 
2013 பிரிவு 71(3)ன பைடியும், ம்ததிய அைசின சட்்ட்த 
திட்்டங�ளுக்கு உட்பைட்டு ந்டக்� பவணடும்.

ஆ) பிகணயம் தரப்ப்டாத ்க்டன் பத்திரங்கள்
நிறும்ததின கசொ்ததுக்�ள மீது எந்தவிதமொன பைற்றுப 

கபைொறுபபும் ஏற்பைடு்ததபபை்டொமல் கவளியி்டபபைடும் �்டன 
பை்ததிைங�ள இவவம��ள எனலொம். இவவம�க் �்டன 
பை்ததிைதொைர்�ள, ஈடு கபைறொது �்டன வழஙகியவர்�ளொ� 
�ருதபபைடுவர்.

3. மீடபு அடிப்பக்ட
�்டன பை்ததிைங�மள மீட்பு அடிபபைம்டயில் இைணடு 

வம��ளொ�ப பிரிக்�லொம். அமவ.

அ) மீட்கக கூடிய ்க்டன் பத்திரங்கள்
ஒரு குறிபபிட்்ட பததியில் (அ) குறிபபிட்்ட �ொலக் 

க�டுவுக்கு பிறகு மீட்�க் கூடிய �்டன பை்ததிைங�ள 

26.12 ்க்டன் பத்திரங்களுககும் பஙகு்களுககும் உள்ை நவறுபாடு்கள்
வ.எண் ்க்டன் பத்திரங்கள் பஙகு்கள்

1. இது சட்்டபபைடி ஒரு �்டன ஆகும். இது நிறும்ததின முதலில் ஒரு பைஙகு ஆகும்.

2. �்டன பை்ததிைதொைர்�ள நிறும்ததின 
�்டனீந்பதொர்�ள ஆவர்.

பைஙகுதொைர்�ள நிறும்ததின உறுபபினர்�ள/
உரிமமயொளர்�ள ஆவர்.

3.
�்டன பை்ததிைதொைர்�ள நிமலயொன வித்ததில் 
வட்டி கசலு்ததி அதற்�ொன பைங�ொதொயம் 
கபைறுவர்.

பைஙகுதொைர்�ள மொறுபைடும் விமலயில் 
பைங�ொதொயம் கபைறுவர்.

இவவம��ள ஆகும். இக்�ொல்ததில் கவளியி்டபபைடும் 
�்டன பை்ததிைங�ள நிறும்ததின மிம� மூலதன நிமலமம 
பதொனறொமல் தடுபபைதற்கு ஏற்றமவ ஆகும்.

ஆ) மீட்க இயலாத ்க்டன் பத்திரங்கள்
நிறுமம் �மலக்�பபைட்்டொல் தவிை மற்றபபைடி நிறும்ததின 

ஆயுள �ொல்ததில் மீட்� பதமவயில்லொத �்டன பை்ததிைங�ள 
இதில் அ்டஙகும். கபைரும்பைொலும் இவவம�க் �்டன 
பை்ததிைங�மள நிறுமம் கவளியிடுவது இல்மல. 
முதலீட்்டொளர்�ள இவவம�க் �்டன பை்ததிைங�ளில் 
முதலீடு கசயய விரும்புவதில்மல.

4. பதிவு பசயதல் அடிப்பக்ட
பைதிவு கசயதல் அடிபபைம்டயில் �்டன பை்ததிைங�மள 

இைணடு வம��ளொ�ப பிரிக்�லொம். அமவ.

அ) பதிவு பசயயப்பட்ட ்க்டன் பத்திரங்கள்
�்டன பை்ததிைங�ள குறிபபிட்்ட நபைர்�ளின கபையரில் 

நிறுமம் தனது பைதிபவடு�ளில் பைதிவு கசயயபபைட்டு 
இருந்தொல் அவற்மறப பைதிவு கசயயபபைட்்ட �்டன 
பை்ததிைங�ள எனறு கூறுகினபறொம். ஒவகவொரு �்டன 
பை்ததிை்ததிற்கும் ஒவகவொரு எண உணடு. பமலும் பைஙகுச் 
சொனறிதழ் பபைொனறு �்டன பை்ததிைங�ளும் உரிமமக்குச் 
சொட்சியமொ� ஆவணங�பளயொகும். இவற்மற ஒருவர் 
கபையரில் இருந்து பவகறொருவர் கபையருக்கு மொற்ற 
பவணடுமொயின முமறயொ�ப பை்ததிைம் எழுதிப பைதிவு 
கசயய பவணடும். அதன பிறப� உரிமம மொற்றம் ஏற்பைடும் 
என நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு (56) கூறுகிறது.

ஆ) ப்காணர்பவர் பத்திரங்கள்
இவவம�ப பை்ததிைங�மள யொர் 

மவ்ததிருக்கிறொர்�பளொ அவர்�ளுக்கு அபபை்ததிைங�ள 
மீதொன உரிமம உணடு. எனபவ இவற்மறப பைதிவு 
கசயயபபை்டொத பை்ததிைங�ள எனறும் கூறுகினறனர். 
இவற்மறப பைஙகுரிமம ஆமணயு்டன ஒபபி்டலொம். 
இவற்மற மொற்றி தருவதும் எளிது. இவவம�க் �்டன 
பை்ததிைங�மள மவ்ததிருபபைவர் அவற்மற விற்பைமன 
கசயய (அ) மொற்றி்த தை விரும்பினொல் விற்பைமன 
விமலமயப கபைற்றுக் க�ொணடு �்டன பை்ததிைங�மள 
ஒபபைம்ட்தது வருவது மட்டுபம பபைொதும்.
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4. நிறும்ததின கசொ்ததுக்�ளின மீது �்டன
பை்ததிைங�ள விதிக்�பபைடும்.

பைஙகு�ளில் எந்தவிதமொன விதிபபும் 
கிம்டயொது.

5.
�்டன பை்ததிைங�மள தளளுபைடியில் 
கவளியி்ட எந்த கநறிமுமற�ளும், 
தம்ட�ளும் இல்மல.

பைஙகு�ள தளளுபைடியில் ஒரு குறிபபிட்்ட 
நிபைந்தமன�ளுக்கு உட்பைட்டு மட்டுபம 
கவளியி்ட முடியும்.

6.
�்டன பை்ததிைங�ளின வட்டி வீதம் 
நிமலயொனது.

இயக்குநர் அமவயின முடிவின 
அடிபபைம்டயிலும், இலொபை்ததின 
அடிபபைம்டயிலும் பைங�ொதொய வீதம் மொறும்.

7. �்டன பை்ததிைதொைர்�ள வொக்�ளிக்கும் 
உரிமம இல்மல.

பைஙகுதொைர்�ளுக்கு வொக்�ளிக்கும் உரிமம 
உணடு.

8.
�்டன பை்ததிைங�ளின வட்டி எனபைது 
இலொபை்தமத �ரு்ததில் க�ொளளொமல் முதமல 
�ரு்ததில் க�ொண்டது.

பைஙகுதொைர்�ளின பைங�ொதொயம் எனபைது 
நிறும்ததின இலொபை்தமத �ரு்ததில் 
க�ொண்டது.

9.
�்டன பை்ததிைங�ளின மீதொன வட்டி எனபைது 
வியொபைொை கசலவொ� �ருதபபைட்டு இலொபை்ததில் 
�ழி்ததுக் க�ொளளபபைடும்.

ஆனொல் பைங�ொதொயம் எனபைது வியொபைொை 
கசலவு கிம்டயொது. எனபவ இலொபை்ததில் 
�ழிக்� முடியொது.

10.
�்டன பை்ததிைங�ள ஒதுக்கீட்டு முமறமய
பினபைற்ற ஆவணம் இல்மல.

பைஙகு�ளின ஒதுக்கீடு கதொ்டர்பைொன 
விபைைங�மள E-Form No.2 ல் பைதிவு கசயய 
பவணடும்.

முடிவுகர
“நிறுமம்” (அ) “�ழ�ம்” எனபைது வியொபைொை்ததிற்கு புதிது 

அல்ல. இது நொன�ொம் நூற்றொணடில் இபயசு கிறிஸ்து 
பிறபபைதற்கு முனபபை “அர்்ததசொஸ்திைம்” எனற நூலில் 
கூறபபைட்டுளளது. ஒரு வியொபைொை நிறும்தமத உருவொக்கி 
கதொ்டர்ந்து நல்ல முமறயில் இயங�ச் கசயதி்ட பவணடும் 
எனற பநொக்�ம் பதொற்றுவிபபைொளர்�ளுக்கும், 
நபைர்�ளுக்கும் எணணங�ள மொற்றும் �ரு்ததீர்�ள 
உருவொ� பவணடும். நிறுமம் உருவொக்� பைல 
பைடிநிமல�மள உருவொக்கி பைதிவு கசயது �்டன மற்றும் 
முதல் கதொ்டர்பைொன ந்டவடிக்ம��மள �ரு்ததில் க�ொளள 
பவணடும். அமமபபு முமறச் சொசனம் மற்றும் 
கசயல்முமற விதி�ள எனபைன நிறும்ததின மி� 
முக்கியமொன ஆவணமொ� �ருதபபைடுகிறது. கசயல்முமற 
விதி�ளில் கூறபபைட்டுளள விதி�ள மற்றும் க�ொளம��ள 
மூலம் பமலொணமமயின உளளொர்ந்த ந்டவடிக்ம� 
வியொபைொை்தபதொடு கதொ்டர்பு உம்டயவனவொ� இருக்� 
பவணடும். இந்த இைணடு ஆவணங�ளும் பைதிவு கசயது 
பைதிவொளைொல் ம�கயொபபைமி்டபபைடுகிறது. இது பபைொனறு 
த�வல் அறிக்ம�யில் நிறும்ததின மவபபு�ள, பைங�ளிபபு, 
உரிமம�ள, பைொது�ொபபு ந்டவடிக்ம��ள குறிபபைொ� இ்டம் 
கபைற பவணடும். �்டன பை்ததிைங�ள பபைொனற பிற 
பை்ததிைங�ள நிறும வளர்ச்சிக்கு உதவுவதொ� உளளது.

நிறுமச் சட்டம் பிரிவு 8ன் கீழ் உள்ை 
நிறுமங்கள்
அ) வணி�ம், �மல, அறிவியல், 
விமளயொட்டு, �ல்வி, ஆைொயச்சி, 

சமு�பசமவ, மதம், கதொணடு, சுற்றுபபுறச்சூழல், 
பைொது�ொபபு மற்றும் இதுபபைொனற பிற பநொக்�ங�மள 
க�ொணடு துவங�பபைடும் நிறுமங�ள.
ஆ)  ஈட்்டபபைடும் இலொபை்தமத (அ) இதை வருமொனங�மள 

குறிபபிட்்ட பநொக்�்ததிற்�ொ� ஊக்குவிக்� 
பதொற்றுவிக்�பபைட்்ட நிறுமங�ள

இ)  அங�்ததினர்�ளுக்கு பைங�ொதொயம் வழஙகுவமத 
தம்ட கசயய உ்தபதசி்ததுளள நிறுமங�ள

ஈ)  இந்த பிரிவின கீழ் பைதிவு கபைற்ற நிறுமங�ள
வமையறுக்�பபைட்்ட நிறுமங�ளின அமன்தது 
சலும��மளயும் பையனபைடு்தத தகுதி வொயந்தமவ.
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நிறுமத்திற்கு பபயர் கவப்பது 
பதா்டர்பா்க
அ) ஏற்�னபவ இயஙகி வரும் 

நிறும்ததின கபையரில் உளள வொர்்தமத�மள 
பைனமமயில் மொற்றுதல்
எடுத்துக்காடடு

“Eswar Equipment Private Limtied Company” 
எனபைமத “Eswar Equipments Private Limited 
Company” என கபையர் மவக்�க் கூ்டொது.
ஆ)  கீழ்�ண்ட வம�யொன மொற்றங�ள ஏற்�னபவ 

இயஙகி வரும் நிறும கபையரில் கசயய 
அனுமதியில்மல.

i)  எழு்தது பைடிவங�ளில் மொற்றம், கபையர்�ளுக்கு
இம்டபயயொன இம்டகவளி,
நிறு்ததற்குறி�ளுக்�ொன குறிபபு�ள

ii)  ஏற்�னபவ உளள கபையரின முனனர் (அ) பினனர்
வொர்்தமத�மள இமண்ததல் (அ) பிரி்ததல் கூ்டொது.

iii)  ஒரு விமனயின �ொலம் மற்றும் எண�ளில்
மொற்றம்

iv)  உச்சரிக்கும் ஒலி மொற்றம் (அ) எழு்ததுக்�ளில்
மொற்றம்

v)  பவணடுகமனபற தவறொன எழு்ததுப பிமழயு்டன
வடிய வொர்்தமத�ள

vi)  ஆர்வ்ததின அடிபபைம்டயில் பைதிவியின கபையர்�மள
பசர்்ததல்

vii)  கபைொதுவொன கபையர்�மள (அ) தமலபபு�மள
பசர்்ததல்

viii) ஊர் மற்றும் இ்ட்ததின கபையமை பசர்்ததல்
ix)  ஒபை வொர்்தமதமய வி்ததியசமொ� பைல வழி�ளில்

பசர்்ததல் (அ) பையனபைடு்ததுதல்
x) வொர்்தமத�மள கமொழி கபையர்பபு கசயதல்
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“மஹரத்தினா நிறுமங்கள்”
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)
ஊ) இந்திய நிலக்�ரி லிமிக்டட்., (CIL)
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நமது சிந்தகனககு

கீழ்�ண்டவற்மற “சரியொ” (அ) “தவறொ” என 
கசய�
1.  ஒரு நிறும்தமத உருவொக்� பவணடும் எனற

எணணமும் குமறவொன பைங�ளிபபு க�ொண்ட
நபைர் பதொற்றுவிபபைொளர் இல்மல.

2.  ஒரு கசல்தகு ஒபபைந்த ந்டவடிக்ம�யில்
பதொற்றுவிபபைொளர் தனது உரிமம�மளயும்,
பசமவ�மளயும் �ரு்ததில் க�ொளள பவணடும்.

3.  ஒரு நிறும்தமத உருவொக்� பவணடும் எனற
எணணமும் குமறவொன பைங�ளிபபு, க�ொண்ட
நபைர் பதொற்றுவிபபைொளர் இல்மல.

4.  பதொற்றுவிபபைொளர் ஒருவர் தனது 
பசமவக்�ொ�வும், பதொற்றுவிபபு 
கசலவு�ளுக்�ொ�வும் ஒரு கசல்தகு ஒபபைந்த்ததில் 
சட்்டபபைடி உரிமம ப�ொைமொட்்டொர்.

5.  பைஙகு�ள எனபைது பைண்டங�ளொ� �ருதபபைடும்.
6.  ஒரு நிறும்ததின இலொபைம் எனபைது பைஙகு�ள

அதன உரிமமமய பையனபைடு்ததுவதொல்
கிம்டக்கிறது.

7.  ஒரு பைட்டியலி்டபபைட்்ட நிறும்ததின பைஙகு�மள
கவளியி்ட பவணடுமொயின அதன 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு முமறயொன த�வல் 
கதரிவி்தது விட்டு கபைொது கூட்்டங�ள வொயிலொ� 
கவளியி்ட பவணடும்.

8.  ஊக்�ப பைஙகு�மள கசயல்முமற விதி�ளினபைடி
தொன கவளியி்ட பவணடும்.

9.  நிறுமச் சட்்டம் 2013 ஆனது பைணியொளர் நலன
பைஙகு (Sweat) தளளுபைடி விமலயில்
பைணியொளர்�ளுக்கு மட்டும் கவளியி்ட
அனுமதியளிக்கிறது.

10. ஒரு கபைொது லிமிக்டட்., நிறுமம் �்டன முதமல
வசூல் கசயய உரிமமப பைஙம� கவளியிடுகிறது.

1 2 3 4 5
தவறு சரி தவறு சரி சரி

6 7 8 9 10
சரி சரி சரி சரி தவறு
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“நவர்த்னாஸ் நிறுமங்கள்”
1. பைொை்த எலக்ட்ைொனிக்ஸ் லிமிக்டட் 

(BEL)
2.  �னக்டயனர் �ொர்பபைபைசன ஆஃப இந்தியொ (CON-

COR)
3.  கபைொறியொளர்�ள இந்தியொ லிமிக்டட் (EIL)
4.  இந்துஸ்தொன ஏபைொனொட்டிக்ஸ் �ொர்பபைபைசன 

லிமிக்டட் (HAL)
5.  இந்துஸ்தொன கபைட்பைொலியம் �ொர்பபைபைசன 

லிமிக்டட் (HPCL)
6. ம�ொந�ர் கதொமலபபைசி நிேம் லிமிக்டட் (MTNL)
7. பதசிய அலுமினியம் நிறுமம் 
8. பதசிய �ட்டி்ட �ட்டுமொன �ழ�ம் (NBCC)
9. பதசிய �னிம பமம்பைொட்டு �ழ�ம் (NMDC)
10.  கநயபவலி லிக்மனட் �ொர்பபைபைசன லிமிக்டட் 

(NLCIL)
11. ஆயில் இந்தியொ லிமிக்டட் (OIL)
12. பைவர் ஃமபைனொனஸ் �ொர்பபைபைசன
13. பைவர் கிரிட் �ொர்பபைபைசன ஆஃப இந்தியொ லிமிக்டட்
14. ைொஷ்ட்ரிய இஸ்பைொட் நி�ொம் லிமிக்டட்
15. கிைொம மினசொைமயமொக்�ல் �ொர்பபைபைசன
16. �பபைல் �ொர்பபைபைசன ஆஃப இந்தியொ (SCI)
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முககியச் பசாற்்கள்
ஒரு நபைர் நிறுமம், பதொற்றுவிபபைொளர், தவறொன 
அறிக்ம� கவளியீடுதல், �ழ�ம்(அ) பைதிவு கசயதல், 
பைஙகு மற்றும் பைஙகு முதல், பைஙகு முதலின வம��ள
பைணியொளர் நலன சொர்ந்த சொதொைண பைஙகு�ள, 
ஊக்�ப பைஙகு�ள, உரிமமப பைஙகு�ள, பைஙகுச் 
சொனறிதழ், �்டன பை்ததிைங�ள

 பயிற்சி

I. சரியான விக்டகயத் நதர்ந்பதடு:
1.  ஒரு நிறுமம் �ழ�மொ� மொற்ற பவணடி பைதிவு 

அலுவல�்ததின பைதிவொளைொல் அறிக்ம� அனுபபிய 
____________ மொறும்.

அ) 14 நொட்�ள ஆ) 21 நொட்�ள
இ) 30 நொட்�ள ஈ) 60 நொட்�ள

2.  ஒரு நபைரின �ரு்தது மற்றும் எணணங�ளின 
கவளிபபைொட்டின மூலம் நிறும்தமத பதொற்றுவி்ததொல் 
அவர் ____________
அ) இயக்குபைவர் ஆ) நிறும கசயலொளர்
இ) பைதிவொளர் ஈ) பதொற்றுவிபபைொளர்

3.  எந்த ஒரு முதலொனது நிறுமம் பைதிவு கசயயும் பநை்ததில் 
கதொம�மய கசலு்தத பவணடும்?
அ) பைங�ளிபபு முதல்
ஆ) அஙகீ�ரிக்�பபைட்்ட முதல்
இ) கசலு்ததபபைட்்ட முதல்
ஈ) கவளியீட்டு முதல்

4.  கீழ்�ண்ட பைஙகு�ளில் எது முந்மதய பைஙகுதொைர்�ளின 
துமண க�ொணடு தனது நிறும்ததின முதமல 
உயர்்தத கவளியிடும் பைஙகு ____________
அ) சொதொைணப பைஙகு�ள
ஆ) உரிமமப பைஙகு�ள
இ) முனனுரிமமப பைஙகு�ள
ஈ) ஊக்�ப பைஙகு�ள

5.  ஒரு நிறும்தமத கிைொம்ததில் (அ) ந�ை்ததில் மொற்ற 
பவணடும் எனப பைதிவு அலுவல�்ததில் அறிவிக்கும் 
அதி�ொைம் உம்டயது ____________
அ) சொதொைண முடிவு ஆ) சிறபபு முடிவு
இ) வொரிய முடிவு ஈ) அசொதொைண முடிவு

6.  பைஙகு்த கதொகுதிமய ____________ நிறுமம் 
கவளியீடும்.
அ) கபைொது ஆ) தனியொர்
இ) ஒரு நபைர் ஈ) சிறு

7.  மொற்றுமுமற ஆவணச் சட்்ட்ததின கீழ் வருவது 
____________
அ) பைஙகுச் சொனறிதழ் ஆ) பைஙகு
இ) பைஙகுரிமம ஆமண ஈ) பைஙகு்த கதொகுதி

8.  முந்மதய பைஙகுதொைர்�ளுக்கு எந்தவித �ட்்டணமும் 
இல்லொமல் கவளியிடும் பைஙகு�ள ____________
அ) ஊக்�ப பைஙகு�ள
ஆ) சொதொைணப பைஙகு�ள
இ) உரிமமப பைஙகு�ள
ஈ) முனனுரிமமப பைஙகு�ள

9.  முந்மதய பைஙகுதொைர்�ளுக்கு பைஙகு�ளின விமலமய 
குமற்தது அவர்�ளுக்கு சொத�மொ� வழஙகுவது 
____________
அ) ஊக்�ப பைஙகு�ள
ஆ) சொதொைணப பைஙகு�ள
இ) உரிமமப பைஙகு�ள
ஈ) முனனுரிமமப பைஙகு�ள
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10.  தற்பபைொது உளள நிறுமச் சட்்டம் 2013 கீழ்�ண்டவற்றுள 
பைஙகு�மள கவளியிடுவதில் எமத தம்ட கசயதுளளது 
____________
அ) முமனமம்
ஆ) மு�மதிபபு
இ) தளளுபைடி
ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்மல

விக்ட்கள் :
1 இ 2 ஈ 3 ஆ 4 ஆ 5 ஈ
6 அ 7 இ 8 அ 9 இ 10 இ

II. குறு வினாக்கள்:
1. பதொற்றுவிபபைொளர் எனபைவர் யொர்?
2. பைஙகு எனறொல் எனன?
3. சொதொைணப பைஙகின கபைொருள தரு�.
4. முனனுரிமமப பைஙகு�ள பைற்றி சிறுகுறிபபு வமை�.
5.  பைணியொளர் நலன சொதொைணப பைஙகு�ள (Sweat) 

எனறொல் எனன?
6. ஊக்�ப பைஙகு�ள எனறொல் எனன?
7. உரிமமப பைஙகு�ள எனறொல் எனன?
8. பைஙகுச் சொனறிதழ் எனறொல் எனன?
9. பைஙகுரிமம ஆமண எனபைமத வமையறு.
10. �்டன பை்ததிைங�ள எனறொல் எனன?

III. சிறு வினாக்கள்:
1.  பைஙகு�மள முமனம்ததில் கவளியி்டல் எனபைது குறி்தது 

நீவிர் அறிவது யொது?
2.  பைஙகு�மள வட்்ட்ததில் கவளியிடுவது எனறொல் 

எனன? அபபைடி கவளியி்ட நிமறபவற்ற பவணடிய 
நிபைந்தமன�ள யொமவ?

3.  நிறும்தமத பதொற்றுவிக்கும் பபைொது பைஙகு முதமல 
திைட்டும் பபைொது விதிக்�பபைட்டுளள நிபைந்தமன�ள 
குறிபபிடு�.

3.  பைல்பவறு வம�யொன முனனுரிமமப பைஙகு�மள 
சுருக்�மொ� கூறு�.

III. பபரு வினாக்கள்:
1.  பைஙகு�ளுக்கும், பைஙகு்த கதொகுதிக்கும் உளள 

பவறுபைொடு�ள யொமவ?
2.  நிறுமம் உருவொக்�்ததின பைல்பவறு பைடிநிமல�மள 

விவரி?
3.  �்டன பை்ததிைங�ளின வம��ள யொமவ?
4.  பைஙகு முதமலக் க�ொணடுளள நிறுமம் கதொழிமல 

துவஙகி்ட நிமறபவற்ற பவணடிய ச்டஙகுமுமற�ள 
கூறி விளக்கு�.

5.  பைஙகுச் சொனறிதழ்�ளுக்கும் பைஙகு உரிமம 
ஆமணக்கும் உளள பவறுபைொடு�ள யொமவ?
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முமற கசயது குடிமக்�மளக் �ொபபைொற்றும் மனனவன, மக்�ளுக்கு 
தமலவன எனறுக் �ருதி்த தனிபய மதிக்�பபைடுவொன.

முமறகசயது �ொபபைொற்றும் மனனவன மக்�ட்கு
இமறகயனறு மவக்�ப பைடும்.

-- குறள 388
பபாருள்

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

நிறும நமலாண்கம27
அத்தியாயம்

நிறுமச் சட்டம் மற்றும் பசயலர் 
நக்டமுகை்கள்அலகு

10

நபர்்கள் (அ) முதன்கம நமலாண்கமப் 
பணியாைர்்கள்

27.03 இயககுநர்்கள் குழு
27.04  நிறுமங்கள் சட்டம் 2013 இன் படி 

இயககுனர்்கள் வக்க்கள்
27.05 இயககுநர்்களின் எண்ணிகக்க 
27.06 சட்ட நிகல / இயககுனர் நிகல
27.07  இயககுநர்்கள் நியமனம் பதா்டர்பான பபாது 

விதி்கள்
27. 08 இயககுநர் தகுதி்கள்
27. 09 இயககுனர் தகுதியற்ைவர்்கள்
27. 10 இயககுனர் அ்கற்றுதல்
27.11 இயககுனரின் ஊதியம்
27.12  இயககுனர்்களின் அதி்காரங்கள்
27.13 இயககுநர் உரிகம்கள்
27. 14 இயககுனர் ்க்டகம்ககை
27. 15 இயககுனர் பபாறுப்பு்கள் 
27. 16  இயககுனர்்களின் பதிநவடு அல்லது 

இயககுனர்்கள் மற்றும் நிர்வா்கத்தில் முககிய 
நமலாண்கம நபர்்களின் பதிநவடு விதி 17 
ன் படி

27.17 நமலாைர் Vs இயககுனர்
27.18 நிர்வா்க இயககுனர் Vs முழு நநர இயககுனர் 

்கற்ைல் நநாக்கங்கள்

மாணவர்்கள் புரிந்து ப்காள்ை உதவுவதற்கு
 ■ நிறும்ததின பமலொணமம �ரு்தமத புரிந்து 

க�ொளள
 ■ இயக்குநர் யொர், எபபைடி அவர்�ள 

நியமிக்�பபைடுகிறொர்�ள, அவர்�ளுக்கு 
தகுதி�ள பபைொனறமவ அறிய.

 ■ இயக்குனர்�ள குழு, இயக்குனர்�ளின 
சட்்டபூர்வ நிமலபபைொடு பைற்றிய விளக்�்தமத 
விளக்�வும்

 ■ ஒரு நிறும்ததில் இருந்து ஒரு இயக்குனமை 
எவவொறு அ�ற்றுவது எனபைமத மொணவர்�ள 
புரிந்து க�ொளள உதவுதல்

 ■ நிறும்ததின பமலொணமம கதொ்டர்பு. மற்ற 
நிர்வொ� அதி�ொரி�ள பைற்றிய பபைொதுமொன 
அறிவு வழஙகுவதற்கு ஆகியவற்மற புரிந்துக் 
க�ொளள இயலும்.

அத்தியாயம் சுருக்கம்
27.00 அறிமு்கம்
27.01 பபாருள் மற்றும் இயககுனரின் வகரயகை
27.02  ஒரு நிறுமத்தின் முககிய அதி்காரம் உள்ை 
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27.00 அறிமு்கம்
முந்மதய பைொ்டம் நிறும்ததின தனமம; மற்றும் 

க�ொளம��ள ஆகியன விரிவொ� பைொர்க்�பபைட்்டது. பமலும் 
நிறுமம் எனபைது ஒரு முடிவில்லொ வொழ்நொள க�ொன்டது 
மற்றும் நிறும்ததின வொழ்க்ம� உறுபபினர்�ள 
மொற்றங�ள �ொைணமொ� பைொதிக்�பபை்டவில்மல, அதொவது 
எந்த உறுபபினர் வந்து பபைொ�லொம் ஆனொல் நிறுமம் சட்்ட 
விதி�ளஅடிபபைம்டயில் அதன இறுதி வொழ்நொள வமை 
இயஙகுகிறது. இந்த பைொ்டம், எபபைடி இந்த நிறுமம் கசயற்ம� 
நபைர்�ளொல் நிர்வகிக்�பபைடுகிறது எனபைமத 
விவொதிக்�பபைடுகிறது. இது மனிதர்�ளின குழுவினொல் 
நிர்வகிக்�பபைடுகிறது.

நிறும்ததின வியொபைொை்தமத ந்ட்ததுவதற்�ொன 
கபைொறுபமபை நிமறபவற்றும் மனிதர்�ளின குழு 
இயக்குநர்�ள குழு என அறியபபைடுகிறது பமலும் குழு 
உறுபபினர்�ள தனி்ததனியொ� இயக்குனர் என 
அமழக்�பபைடும்.

நிறுமங�ளின விவ�ொைங�மளக் �ட்டுபபைடு்ததுவதும், 
வழி�ொட்டுதலும், இயக்குவதும் மற்றும் நிர்வகிபபைதும் 
பபைொனற, நிறும்ததின விவ�ொைங�ளில் இயக்குநர்�ள 
முக்கிய பைஙகு வகிக்கிறொர்�ள.

எந்த �ம்கபைனியின ஒட்டுகமொ்தத கசயல்திறன 
இயக்குநர்�ளி்டம் உளளது, எனபவ இதற்கு அவர்�ள 
மட்டுபம கபைொறுபபைொகும். �ம்கபைனி சங�்ததின அமமபபு 
முமற ஆவணங�ளில்/ விதிளில் பைரிந்துமைக்�பபைட்்ட 
குறிக்ப�ொள�மள அம்டவதற்கு தனி்ததனியொ� அல்லது 
கூட்்டொ� ஒவகவொரு இயக்குனரும் கபைொறுபபைொவொர்�ள. 
இயக்குனர்�ள நியமனம் மற்றும் அவர்�ளது தகுதி�ள, 
நிறுமங�ள சட்்டம் 2013 அ்ததியொயம் XI இல் 
குறிபபி்டபபைட்டுளளன. 

நிறும்ததின பமலொணமமயில் உளள இயக்குநர்�ள 
குழு அணுக்�ரு நிமலமய கபைறுகிறது பமலும் அவர்�ளது 
பதர்வு, சட்்ட்ததில் விதிக்�பபைட்டுளள நம்டமுமற மற்றும் 
நிறும்ததின கசயல் முமற விதி�ளுக்ப�ற்பை உளளது

எந்த நிறும்ததின கவற்றி அதன இயக்குநர்�ளின 
கசயல்திறன சொர்ந்த கசயல்பைொட்ம்ட சொர்ந்துளளது, 
எனபவ நிறும்ததின பமலொணமமயில் நிர்வொ� 
இயக்குநர்�ள அதன �ண�ள, �ொது�ள, மூமள, ம��ள, 
நைம்பு�ள மற்றும் பிற முக்கிய உறுபபுக்�ள என 
குறிபபி்டலொம். 

இயக்குனர்�ள நிறுமங�ள க�ொளம��மள 
உருவொக்கி அதன அமமபபு முமற ஆவணங�ளில்/ 
விதிளில் உளள குறிக்ப�ொள�மள அம்டவதற்கு 
ஏதுவொன அமமபமபை நிறுவுகினறனர். 
27.01  இயககுநர் பபாருள் மற்றும் 

வகரயகை:
ஒரு நிறும்ததின நலனுக்�ொ� அதன; கசயலில் 

ஆர்வமுளள ஒருவர் பமலும் இயக்குநர்�ளின குழுவில் 

உறுபபினைொ� இருபபைவர் ஒரு நிறும்ததின இயக்குனர் 
என அமழக்�பபைடுகிறொர். ஒரு இயக்குனர் ஒரு 
நிறும்ததின கசயல்பைொட்ம்ட வழிந்ட்ததும் அல்லது 
பமற்பைொர்மவ கசயயும் இயக்குநர்�ள குழும்ததிலிருக்கும் 
ஒரு நபைர் ஆவொர்.

�ம்பைனி�ள சட்்டம் 2013 பிரிவு 2 (34) ஒரு நிறும்தமத 
நிர்வொகிக்கும குழுவிற்�ொ� நியமிக்�பபைட்்டவொ; 
இயக்குனர் எனறு வமையறுக்கிறது.

ஒரு நிறும்ததின இயக்குநர்�ளின குழு உறுபபினைொ� 
நியமிக்�பபைட்்ட அல்லது பதர்ந்கதடுக்�பபைட்்ட ஒரு நபைரும், 
குழுவில் உளள மற்றவர்�ளு்டன பசர்ந்து 
க � ொ ள ம � � ம ள  நி ர் ண யி ப பை த ற் கு ம் , 
கசயல்பைடு்ததுவதற்கும் கபைொறுபபு உளளது. நிறும்ததில் 
ஏபதனும் பைஙகு�மள மவ்ததிரு்ததல் அல்லது 
பைணியொளைொ� இரு்ததல் அவசியமில்மல. இயக்குநர்�ள 
குழு கூட்்ட்ததில் தயொரிக்�பபைட்்ட தீர்மொனங�மள 
அடிபபைம்டயொ�க் க�ொணடும், நிறும்ததின கசயல் முமற 
விதி�ளில் கதரிவிக்�பபைட்டுளள அதி�ொைங�ளின பைடியும. 
இயக்குநர்�ள கசயல்பைடுகினறனர். 

்கம்பனியின் குகைந்தபடச / அதி்கபடச 
எண்ணிகக்கயிலான இயககுநர்்கள் - �ம்பைனி�ள 
சட்்ட்ததின பிரிவு 149 (1) பிரிவு 149 (1), 2013 ஒவகவொரு 
கபைொது நிறும்ததிற்கும் குமறந்தபைட்சம் 3 இயக்குநர்�ள 
இருக்� பவணடும், ஆனொல் ஒரு தனியொர் நிறும்ததிற்கு 
இைணடு இயக்குநர்�ள, ஒரு நபைர் நிறும்ததிற்கு ஒரு 
இயக்குனர் என கூறபைட்டுளளது. ஒரு நிறுமம் 
அதி�பைட்சமொ� பைதிமனந்து (15) இயக்குநர்�மள 
நியமிக்�லொம். ம்ததிய அைசின ஒபபுதல் இல்லொமல் ஒரு 
கபைொது கூட்்ட்ததில் சிறபபு தீர்மொனம் நிமறபவற்றியபின, , 
பைதிமனந்துக்கும் பமற்பைட்்ட இயக்குநர்�மள 
நியமிக்�லொம்.

ஓரு நிருவனம் கதொழில் துவக்�ம் கபைருவர்க்கு ஓர் 
ஆணடு �ொல்ததிற்கு முன பமற்�ண்ட சட்்ட விதி�மள 
கபைொற்றிறுக்� பவொணடும் என நிருவன சட்்டம் 2013 �ொல 
அவ�ொசம் வழஙகியுளளது. 

நிறுமச் சட்்ட்ததில் இயக்குநர்�ளுக்கு என எந்த கபைொது 
�்டமம�ளும் குறிபபி்டபபை்டவில்மலஇ சட்்ட பைடி கசயய 
பவணடிய �ட்்டொயமில்மல ஆனொல் அவர்�ள 
பமற்க�ொளள பவனடிய சில கபைொது �்டமம�ள கீபழ 
குறிபபி்டபபைட்டுளளன 

நல்ல நம்பிக்ம�யில் கசயல்பை்ட பவணடும்: 
இயக்குனர்�ள நல்ல நம்பிக்ம�யில் கசயல்பைடுவொர்�ள 
என எதிர்பைொர்க்�பபைடுகிறொர்�ளஇ அதொவது அவர்�ள 
எபபபைொதும் நிறும்ததின சிறந்த நலனுக்�ொ� கசயல்பை்ட 
பவணடும். இயக்குனர்�ள எந்த ை�சிய லொபைம் ஈட்டும் 
கசயல்�மளச் கசயயக்கூ்டொது.

மிகுந்த அக்�மறயு்டன கசயல்பை்ட பவணடும்: 
இயக்குனர்�ள தங�ள பைணிமய மிகுந்த �வன்தது்டன 
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ம�யொள பவணடும். அவர்�ள விபவ�்தது்டன கசயல்பை்ட 
பவணடும்.

இயக்குனர்�ள தங�ள பைணிமய தொங�பளச் கசயய 
பவணடும். அவர்�ள பவறு எவருக்கும் தங�ள 
பவமலமய ஒபபைம்டக்� கூ்டொது.

இருபபினும் பினவரும் சந்தர்பபைங�ளில் இயக்குநர்�ள 
பைணிக்கு பவறு யொைொவது ஒருவருக்கு ஓபபைம்டபபு 
கசயயலொம்.

இது நிறும சட்்டம் அல்லது கசயல் முமற ஆவணம் 
அனுமதி்ததிருந்தொல். 

சிறபபு நிபுண்ததுவ்தமத ப�ொருகினற சில 
பவமல�மள இயக்குநர்�ள கசயய இயலொவிட்்டொல்இ 
அந்தப பைணிக்�ொன பவமல�ளுக்கு ஒபபைம்டபபு 
வழங�பபை்டலொம்.
27.02  ஒ ரு  நி று ம த் தி ன்  மு க கி ய 

அதி்காரம் உள்ை நபர்்கள் (அ) 
மு த ன் க ம  ந ம ல ா ண் க ம ப் 
பணியாைர்்கள்

நிறுமச் சட்்டம்இ 2013 பைல புதிய �ரு்தது�மள 
அறிமு�பபைடு்ததியுளளது அவற்றில் ஒனறு. ஓரு நிறும்ததில் 
முக்கிய அதி�ொைம் உளள நபைர்�ள: (Key Managerial 
Persons). இது நிர்வொ� இயக்குனர் மற்றும் முழுபநை 
இயக்குனரின வழக்�மொன தமலமமப பைணபு�மள 
உளள்டக்கியது மட்டுமில்லொமல் தமலமம நிதி 
அதி�ொரிஇ தமலமம நிர்வொ� அதி�ொரி மற்றும் 
நிறும்ததின கசயலொளர் பபைொனற சில கசயல்பைொட்டு்த 
நபைர்�மளயும் உளள்டக்கியது.

ஒரு நிறும்ததின முக்கிய அதி�ொைம் உளள நபைர்�ள 
(அ) முதனமம பமலொணமமப பைணியொளர்�ளயொர்? 

2013 ஆம் ஆணடின நிறும சட்்ட்ததின பிரிவு 2 (51) 
இல் முக்கிய பமலொணமமயில்இ நிறும்ததின முக்கிய 
அதி�ொைம் உளள நபைர்�ள: எனபைதற�ொன வமையமற 
உளளது. 

2013 ஆம் ஆணடின நிறும சட்்ட்ததின பிரிவு 2 (51) 
இல் முக்கிய பமலொணமமயில்இ நிறும்ததின முக்கிய 
அதி�ொைம் உளள நபைர்�ள: எனபைதற�ொன வமையமற 

உளளது.
(i) முதனமமஃபிைதொன நிர்வொ� அதி�ொரி
(ii) நிர்வொ� இயக்குனர் அல்லது பமலொளர்;
(iii) நிறும்ததின கசயலொளர்;
(iv) முழு பநை இயக்குநர்; 
(v) முதனமமஃபிைதொன நிதி அலுவலர்; மற்றும்
(vi)  அ்ததம�ய மற்ற அலுவலர்�ள 

பைரிந்துமைக்�பபை்டலொம்

பினவரும் நிறுமங�ள முக்கிய அதி�ொைம் உளள 
நபைர்�மள நியமிக்கும் பவனடும்:
27.03 இயககுநர்்கள் குழு:

�ம்பைனியின ஆளும் குழு, நிறுமங�ளின சட்்ட்ததின 
கீழ் இமணக்�பபைட்்டது. இது ஒரு கபைொது வமையறுக்�பபைட்்ட 
நிறும்ததின பைஙகுதொைர்�ளின �ரு்ததுக்�மள 
பிைதிநிதி்ததுவபபைடு்ததுவதற்கும், க�ொளம��மள 
நிறுவுவதன மூலமும், இலக்ம� அம்டவதற்கு அவற்மற 
நம்டமுமறபபைடு்ததுவதன மூலமும் நிர்வொ�்தமத 
நிர்வகிபபைதற்கும் பதர்ந்கதடுக்�பபைட்்ட தனிநபைர்�ளின 
ஒரு குழு ஆகும். நிறும்தமத சரியொன வழியில் வழிந்ட்தத 
பிைதொன பிைச்சிமன�ள மீது முடிவு எடுக்� அவர்�ள 
அதி�ொைமளி்ததனர். கபைொதுவில் வொரியம் அதி�ொைம் 
அளிக்கிறது

(i) க�ொளம��மள அமமக்�வும்,
(ii) இலக்கு�மள மறுசீைமம்ததல்
(iii)  நிர்வொ� இயக்குனர் மற்றும் மூ்தத நிர்வொகி�ள 

கசயல்திறமன மதிபபீடு கசயதல்.
(iv) ஒட்டுகமொ்தத இயக்�ம்
(v) சட்்டங�ள ஏற்றுக்க�ொளளுதல்
(vi)  பைஙகு ஆதொயம்/ஈவு்தகதொம� நிர்ணயி்ததல் 

மற்றும் கசலு்ததுதல்
(vii) கூடுதல் பைஙகு�மள வழஙகுதல்.
கபைொதுவொ� வொரியம் நிறும்ததின பைைந்த இலக்கு�மள 

நிர்வகிபபைதற்கு உதவுகிறது, நிர்வொ�்தமத ஆதரிக்கிறது, 
நிறும்ததில் கிம்டக்கும் பபைொதுமொன ஆதொைங�மள 
மற்றும் அதன பையனபைொட்ம்ட உறுதிபபைடு்ததுகிறது.
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இயககுனர்்கள் குழுவில்அ்டஙகியுள்ை நபர்்கள்:
அ) பபாதுவா்க ஏற்றுகப்காள்ைப்பட்ட உ்கந்த ்கலகவ: 

இயக்குநர்�ள குழு குமறந்தபைட்சம் 1 கபைண 
இயக்குனரு்டன கூடிய கசயல்பைடும் நிர்வொ� மற்றும் 
கசயல்நிர்வொ�ம் அல்லொத இயக்குநர்�ள மற்றும் நிர்வொ� 
இயக்குநர் குழுவில் ஐம்பைது சதவீத்ததிற்கும் க�ொஞசமும் 
குமறவினறி கசயல்நிர்வொ�ம் அல்லொத இயக்குநர்�ள 
க�ொண்ட ஒருஙகிமணபபைொ� இருக்� பவணடும்

ஆ)  பசயல்நிர்வா்கம் அல்லாத இயககுநர் தகலவரா்க 
இருககும் நபாது :
இதில் குமறந்தபைட்சம் மூனறில் ஒரு பைஙகு 

கசயல்நிர்வொ� இயக்குநர்�ள சுதந்திை இயக்குநர்�ளொ� 
இருக்� பவணடும். �ம்பைனிக்கு வழக்�மொன 
கசயல்நிர்வொ� அல்லொத இயக்குநர் தமலவuhf இல்லொத 
நிமலயில், இயக்குநர் குழு உறுபபினர்�ளில் 
குமறந்தபைட்சம் 50 சதவீதம் சுதந்திை இயக்குநர்�மள 
க�ொணடு இருக்� பவணடும்

கசயல்நிர்வொ� அல்லொத இயக்குநர் 
பதொற்றுவிபைொளொைொ� இருக்கும் பபைொது அல்லது அவர் 
பதொற்றுவிபைொளொரு்டன கதொ்டர்பும்டயவொ� இருக்கும் 
பபைொது அல்லது இயக்குனர் குழுவிற்கு சமமொன மட்்ட்ததில் 
இ்டம்கபைற்றிருக்கும் பபைொது அல்லது இயக்குநர்�ள குழு 
மட்்ட்ததில் ஒரு நிமல கீபழ இ்டம்கபைற்றிருக்கும் பபைொது:

இயக்குநர் குழு உறுபபினர்�ளில் குமறந்தபைட்சம் 50 
சதவீதம் சுதந்திை இயக்குநர்�மள க�ொணடு இருக்� 
பவணடும்

ஒரு இயக்குனர் நிறும்ததின குழுவில் 
நியமிக்�பபைடுகிறொர், அ்ததம�ய இயக்குநர்�ள நிறும்ததின 
குறிக்ப�ொமள அம்டவதற்கு வி்ததியொசமொன அணுகுமுமற 
க�ொணடு இருக்� பவணடும். 

அவர்�ளின வி்ததியொசமொன அணுகுமுமறயின பைடி 
நிறுமங�ள சட்்டம் 2013 அவர்�மள கீழ் �ண்டவொறு 
வம�பபைடு்ததபபைடுகினறது. 

முழுநநர இயககுனர் 
நிறும்ததின இயக்குனைொ� பைணிபுரியும் ஒருவர் தனது 

பவமல பநைம் முழுவமதயும் நிறும்ததின வளர்ச்சிக்�ொ� 
பையனபைடு்ததுவதும் பமலும் இதன மூலமொ� நிறும்ததிற்கு 
வருமொனம் ஏற்பைடும் வம�யில் குறிபபி்ட்ததக்� பநைடி 

ஆர்வ்தமதக் �ொட்டுபைவரும் முழுபநை இயக்குனர் ஆவொர்
நமலாண்கம இயககுனர் 

இயக்குனைொ� நிறும்ததில் பைணி புரியும் ஒருவர் 
அதி�பைட்சமொன அதி�ொைங�மள க�ொண்டவருமொ� 
�ம்கபைனியின நிர்வொ�்ததில் அதி� ஆர்வம் அதி�பைட்சமொன 
சுதந்திைமும் உம்டயவர் �ம்கபைனிமய 
வழிந்ட்ததுவதற்கும் இயக்குனர்�மள �ட்டுபபைடு்ததும் 
உரிமமயும் இவருக்கு உணடு 

பசயலாக்க இயககுனர் 
இவர் நிறும்ததின முதனமம தமலமம அதி�ொரி 

எனற கபைொறுபமபை வகிக்கிறொர் இவர் நிறும்ததின 
பநொக்�நிமலமய அம்டயும் கபைொருட்டு பதமவயொன 
அமன்தது முடிவு�மளயும் எடுக்கும் கபைொறுபமபை 
வகிக்கிறொர் பமலும் நிறும கவற்றிக்கு இவர் பைஙகு 
முக்கியமொகிறது இனமறய உல�ளொவிய வர்்தத�்ததில் 
தமலவர் அல்லது தமலமம கசயல் அலுவலர் அல்லது 
பமலொணமம இயக்குனர் அல்லது CEO எனற 
வொர்்தமத�ள ஒபை கபைொருள தைக்கூடிய இமணச் 
கசொற்�ளொ� பையனபைடு்ததபபைடுகினறன
பசயலாக்கம் இல்லாத இயககுனர்்கள் 

இவர்�ள நிர்வொ� பவளொணமமயில் அனறொ்ட 
பைணி�ளில் தங�மள ஈடுபைடு்ததிக் க�ொளவது இல்மல 
ஆனொல் க�ொளம� முடிவு�ள எடுக்கும் பபைொதும், 
திட்்டமி்டல் கசயல்�ள கசயயும் கபைொழுதும் தங�மள 
ஈடுபைடு்ததிக் க�ொளகினறனர். இது மட்டுமல்லொமல் 
நிர்வொ� இயக்குனர்�மள பமற்பைொர்மவயிடும் கபைொறுபபும் 
பைஙகுதொைர்�ளின நலனுக்�ொ� கசயல்பைடும் கபைொறுபபும் 
இவர்�ளுக்கு உணடு.

கசயலொற்ற இயக்குனருக்கும் - கசயலொற்ற 
இயக்குனருக்கும் இம்டபய உளள பவறுபைொடு�ள 

கசயலொக்� இயக்குனர்�ள முழுபநை இயக்குனர் 
அல்லது பமலொணமம இயக்குனர்�ள எனற கபையரில் 
பைணியொற்றுகினறொர்�ள  ஆனொல்  கசயலொக்�மற்ற 
இயக்குனர்�ள முழுபநை இயக்குனைொ�வும் 
இருபபைதில்மல பமலொணமம இயக்குனர்�ளொ�வும் 
இருபபைதில்மல.
27.04  நிறுமச் சட்டம் 2013-ன்படி 

இயககுனர்்களின் வக்க்கள்: 
1 இந்திய குடியுரிமம இயக்குனர் 
2 சுதந்திை இயக்குனர் 
3 சிறிய பைஙகுதொைர்�ளின இயக்குனர் 
4 கபையைளவுக்குனர் 
5 கபைண இயக்குனர் 
6 கூடுதல் இயக்குனர் 
7 மொற்று இயக்குனர் 
8 நிழல் இயக்குனர்

இந்திய குடியிருப்பு இயககுனர்:
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இந்திய நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு 149 (3) ன பைடி ஒரு 
நிறும்ததின இயக்குனர் �்டந்த நொட்�ொட்டி ஆணடில் ஒ்தத 
�ொல்ததில் குமறந்தது 182 நொட்�ள இந்தியொவில் 
தஙகியிருக்� பவணடும் அவவொறு உளளவமைபய 
இந்திய குடியிருபபு இயக்குனர் எனபபைடுகிறொர்

சுதந்திர இயககுனர்
இந்திய நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு 149 (6) ன பைடி இவர் 

ஒரு மொற்று இயக்குனைொவொர் கீழ்க்�ண்ட நிறுமங�ள 
குமறந்த பைட்சம் இைணடு சுதந்திை இயக்குனர்�மள 
நியமிக்� பவணடும் அல்லது க�ொணடிருக்� பவணடும் 
அமவ 

1 கசலு்ததபபைட்்ட மூலதனம் பை்தது ப�ொடிக்கு அல்லது 
அதற்கு பமல் உளள கபைொது நிறுமங�ள 

2 ஒரு கபைொது நிறும விற்பைமனயின அளவு 100 ப�ொடி 
அல்லது அதற்கு க�ொணடிருந்தொள பமலும் 

3 ஒரு கபைொது நிறும்ததின க�ொடு பை்ட பவணடிய 
கமொ்தத �்டன�ள, �்டன பை்ததிைம், மபைபபு�ளில் மதிபபு 50 
ப�ொடி அல்லது அதற்கு பமல் இருபபின
சிறு பஙகுதாரர்்களின் இயககுனர் 

ஒரு பைட்டியலி்டபபைட்்ட நிறுமம் ஒரு இயக்குனமை 
இவர்�ள சொர்பைொ� நியமிக்�லொம் அவவொறு நியமனம் 
கசயய குமறந்தபைட்சம் 1,000 அல்லது பை்ததில் ஒரு பைஙகு 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு இது கதொ்டர்பைொன எழு்தது மூலமொன 
அறிவிபபு கசயதிமய வழஙகி இருக்� பவணடும்

பபயரைவு இயககுனர் 
தற்பபைொது நம்டமுமறயில் உளள சட்்ட்ததினகீழ்நிதி 

நிறுமங�ள நலன �ருதிஅல்லது ஏதொவது ஒரு 
ஒபபைந்த்ததின பைடிபயொ அல்லது ம்ததிய அைசின 
வழி�ொட்டுதலின பைடியும் நியமிக்�லொம்.

பமற்�ண்டவற்றிலிருந்து அறிய வருவது
1.  அஙகீ�ரிக்�பபைட்்ட நிதி நிறுமங�ள ஒபபைந்த்ததின 

அடிபபைம்டயில் நியமிக்�லொம்
2.  ம்ததிய அைசு அல்லது இமணயொன நபைர்�ளhy; 

நியமிக்�லொம் 
3  அவவொறு நியமிக்�பபைட்்ட நபைர்�ள நிறும்ததின 

நலமன பைொது�ொக்கும் கபைொருட்டு கசயல்பை்ட 
பவணடும்

பபண் இயககுனர்:
பிரிவு 149 (1) (a) பைடி ஒரு இயக்குனர் குழுவில் குமறந்த 

பைட்சம் ஒரு கபைண உறுபபினர் இருக்� பவணடும் 
கீழ்க்�ண்ட நிறுமங�ள குமறந்த பைட்சம் ஒரு கபைண 
ஏற்�னபவ க�ொணடிரு்ததல் பவணடும் அமவ: 

1 அமன்தது பைட்டியலி்டபபைட்்ட கபைொது நிறுமங�ள 
2  எந்த நிறும்ததின கசலு்ததபபைட்்ட மூலதனம் 100 

ப�ொடி அல்லது அதற்கும் பமல் அல்லது
ஆ)  விற்பைமனயின அளவு 300 ப�ொடி அல்லது அதற்கு 

பமல் இருக்கும் கபைொழுது

கூடுதல் இயககுனர்்கள் 
நிறுமம் ஒரு தனிமனிதமன பதமவபைட்்டொல் கூடுதல் 

இயக்குனைொ� நியமி்ததுக் க�ொளளலொம்

மாற்று இயககுனர்்கள்
ஒரு இயக்குனர் இந்தியொவில் குமறந்தது மூனறு 

மொத்ததிற்கு பமல் இல்மலகயனறொல் அவருக்கு பைதிலொ� 
கூடுதல் இயக்குனர்�மள இயக்குனர் குழு நியமிக்�லொம். 
இவவொறு நியமிபபைதற்கு �ம்கபைனியின  கசயல்முமற 
ஏட்டில் அஙகீ�ொைம் அளிக்�பபைட்டிருக்� பவணடும் 
அல்லது கபைொதுக்கூட்்ட்ததில் ஒரு தீர்மொனம் இயற்றி அதன 
வொயிலொ� நியமிக்�லொம் 

இந்த மொற்று இயக்குனர் உணமமயொன 
இயக்குனருக்கு மு�வைொ� அல்லது பைதிலொ� 
�ருதபபை்டமொட்்டொர்

நிழல் இயககுனர்
இயக்குனர் குழுவில் இ்டம் கபைறொத ஒருவர் ஆனொல் 

நிறும்தமத வழி ந்ட்தத அதி�ொைம் உளளவர் நிழல் 
இயக்குனர் எனபபைடுவொர் பிற்�ொல்ததில் அவர்�ள 
விருபபைபபைட்்டொல் இயக்குனைொ� நியமிக்�பபை்டலொம்
27.05 இயககுனர்்களின் எண்ணிகக்க

நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு 149 (1) ஒவகவொரு நிறுமமும் 
குமறந்தபைட்சமொ� மூனறு இயக்குனர்�மளயும் தனிக் 
நிறுமநிமலயில் இைணடு இயக்குனர்�மளயும் மற்றும் 
ஒரு நபைர் நிறும நிமலயில் ஒரு இயக்குனமை 
க�ொணடிருக்� பவணடும் என கூறுகிறது 

இயககுனர்்களின் அதி்கபடச எண்ணிகக்க
ஒரு நிறுமம் அதி�பைட்சமொ� 15 இயக்குனர்�மள 

நியமனம் கசயது க�ொளளலொம். ஒரு நிறுமம் கபைொதுக் 
கூட்்ட்ததில் தீர்மொனம் நிமறபவற்றி 15 இயக்குனர்�ளுக்கு 
பமற்பைட்்ட இயக்குனர்�மள நியமி்ததுக் க�ொளளலொம். 
இதற்கு ம்ததிய அைசின அனுமதி பதமவபபை்டொது. 

�ம்கபைனி சட்்டம் 2013 கதொ்டஙகுவதற்கு முனபைொ� 
உளள �ம்கபைனி�ள இ்தபதமவமய நிமறபவற்ற 
ஓைொணடு �ொலம் அவ�ொசம் அளிக்�பபைட்்டது.
27.06 இயககுனர் நிகல:

நிறுமச் சட்்டம் 2013 பிரிவு 165 இன பைடி ஒரு நபைர் 
அதி�பைட்சமொ� 20 நிறும்ததிள இயக்குனர் நிமல கபைொற்று 
இயங�லொம், ஆயினும் கபைொது �ம்கபைனி ஒனறின துமண 
�ம்கபைனியொ� உளள கபைொது �ம்கபைனி�ள அல்லது தனி 
�ம்கபைனி�ளின இயக்குனர்�மள 10 ஆ� 
வமையறுக்�பபைட்டிருக்கிறது. பமலும் �ம்கபைனி ஒனறின 
உறுபபினர்�ள பமபல தந்துளள எல்மலமய சிறபபு 
தீர்மொனம் ஒனமற நிமறபவற்றி வமையமற கசயது 
க�ொளளலொம். ஆனொல் 20 �ம்கபைனி�ளில் 
இயக்குனர்�மள எந்த எல்மலக்கு கசயலற்ற நிறும 
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இயக்குனர் நிமல பசர்்ததுக் க�ொளளபபை்ட மொட்்டொது. 
இச்சட்்டம் நம்டமுமறக்கு வருவதற்கு முனனர் 

முமறபய 20 அல்லது பை்தது நிறுமங�ளில் இயக்குனைொ� 
உளள எவபைனும் இச்சட்்டம் கதொ்டக்�்ததிலிருந்து 
ஓைொணடு �ொல்ததிற்குள எந்த �ம்கபைனியின கதொ்டர்ந்து 
பைணியொற்ற விருபபைமொ� உளளொர்இ எதிலிருந்து விலகி 
உளளொர் எனபைமத பதர்ந்கதடு்தது அதமன உரிய 
நிறும்ததிற்கும் உரிய பைதிவொளருக்கும் அறிவி்ததுவி்ட 
பவணடும்.  பமற்கூறிய �ரு்ததுக்�மள மீற ஒரு 
நபைர் இயக்குனைொ� நிறும்தமத பைதவி ஏற்கிறொர் ஏனில் 
அவர் குற்றம் கதொ்டரும் ஒவகவொரு நொளுக்கும் `பைொய 
5இ000 -க்கு குமறயொத ஆனொல் 25 ஆயிைம் வமை 
அபைைொத்ததிற்கு உளளொர்.

இயககுனர்்களின் சட்டபூர்வ நிகலகம 
இயக்குநைொ� நியமிக்�பபைட்்ட ஒருவர் சில சமயங�ளில் 

நிறும்ததின மு�வர்�ளொ�வும், சில சந்தர்பபைங�ளில் 
நிறும்ததின பைஙகுதொைர்�ளொ�வும்,  சில சந்தர்பபைங�ளில் 
நிர்வொ� கபைொறுபபைொணமமயர்�ளொ�வும், சில 
சந்தர்பபைங�ளில் அலுவலர்�ளொ�வும், அல்லது 
அதி�ொைங�ளொ�வும் �ருதபவணடியுளளது.

எனபவ இயக்குனர்�ளின நிமலமயப பைற்றி 
பைல்பவறு தமலபபு�ளில் கீழ்க்�ண்டவொறு தனி்ததனியொ� 
கூறபபைட்டுளளது

இயககுனர்்கள் மு்கவர்்கைா்க:
நிறும்ததிற்கு என தனியொ� உருவம் எதுவும் 

கிம்டயொது அது இயக்குனர்�ள மூலபம இயங� இயலும் 
எனபவ �ம்கபைனிக்கும் இயக்குனருக்கும் உளள உறவு 
முதல்வருக்கும் அவருக்கும் உளள உறவு பபைொனறது 
எனறு கூறுவதில் தவறு இல்மல.

உதாரணமா்க 1
ஓலுணு எனற கசனமனமய அடிபபைம்டயொ�க் 

க�ொண்ட ஒரு தனி வமையறுக்�பபைட்்ட நிறுமம் 
பயொகி மற்றும் பலொகு எனற இைணடு 
இயக்குனர்�மள க�ொணடிருக்கிறது. அந்நிறுமம் 
தனது வியொபைொை்தமத �ர்நொ்ட�ொ மொநில்ததில் 
துவங� திட்்டமிட்டு அதற்�ொ� அலுவல� �ட்்ட்டம் 
அமமபபைதற்கு பயொகி எனபைவர் �ர்நொ்ட�ொ கசனறு 
நில்தமத வொஙகினொர் அல்லது வீட்ம்ட 
வொஙகினொர். வீடு வொஙகியது அல்லது நில்தமத 
வொஙகியது பயொகி எனறொலும் அது நிறும்ததிற்கு 
கசொந்தமொனது எனபவ பயொகி எனபைவர் மு�வைொ� 
நிறும்ததிற்�ொ� கசயல்பைட்டுளளொர்.

நிறும்ததின சொர்பில் ஒபபைந்தங�ளில் ஈடுபைடும்கபைொழுது 
இயக்குனர்�ள �ம்கபைனியின மு�வைொ� 
கசயல்பைடுகிறொர்�ள. இவவித ஒபபைந்தங�ளில் 
இயக்குனர்�ளுக்கு தனிபபைட்்ட கபைொறுபபு ஏதும் கிம்டயொது.  
நிறும்ததின அமமபபு சொசனம் அளி்ததுளள அதி�ொை 
வைம்புக்குள கசயல்பைடுகினறனர்.

இயக்குனர்�ள மு�வைொ� �ருதபபைடுகிறொர்�ள தவிை 
ஆனொல் அவர்�ள நிறும்ததின முழுபநை மு�வை�ள 
அல்ல ஏகனனில் இயக்குனர்�ள பைஙகுதொைர்�ளொல் 
பதர்ந்கதடுக்�பபைடுகிறொர்�ள ஆனொல் மு�வர்�ள 
முதல்வைொல் நியமிக்�பபைடுகிறொர்�ள.

உதாரணம் 2
உதொைணம் ஒனறில் கசொல்லபபைட்்ட நிறும்ததில் 

இயக்குனர் தனனும்டய �வனம் குமறபைொட்டின 
�ொைணமொ� அைசுக்கு கசலு்தத பவணடிய 
விற்பைமன வரிமய கசலு்தத தவறிவிட்்டொர். 
இந்நிமலயில் அைசு அவர் மீது வரிமய வசூல் 
கசயய வழக்கு கதொ்டஙகுகிறது, எனறொல் இதற்கு 
அந்த இயக்குனர் தனி கபைொறுபபு ஏற்� பவணடும் 
ஏகனனில், இது அவரின கபைொறுபபைற்ற கசயலொல் 
அல்லது �வனக்குமறவொல் நி�ழ்ந்தது ஆகும்

பமலொளர்�ள பைஙகுதொைர்�ளொ� இயக்குனர்�ள
நிறுமபமலொணமம பைனமு� நிர்வொகி�ளின 

ம��ளில் உளளது. எனபவ, இயக்குநர்�ள 
பைஙகுதொைர்�மள நிர்வகிபபைவர்�ள மற்றும் 
பைஙகுதொைர்�ளொல் பதர்ந்கதடுக்�பபைட்்ட இயக்குநர்�ள 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு கூட்்டளி�ள பபைொனறவர்�ள. 

இருபபினும், இயக்குநர்�ள அல்லது 
கவளியீட்்டொளர்�ளுக்கு �ணிசமொன அதி�ொைங�ள 
ஒபபைம்டக்�பபை்டலொம், அ்ததம�ய நபைர் இயக்குநர்�ளின 
குழும்ததின பமற்பைொர்மவ, �ட்டுபபைொடு மற்றும் வழி யில் 
கசயல்பை்ட பவணடும். எனபவ, ஒரு கூட்்டொணமம 
நிறுமம் பபைொலல்லொமல், ஒரு நிர்வொ� இயக்குனைொ� 
எந்தகவொரு அதி�ொை்தமதயும் வழங� முடியொது.

இயககுனர்்கள் பபாறுப்பாண்கமயர்:
இயக்குனர்�ள நிறும்ததின 

கபைொறுபபைொணமமயர்�ளொ�க், �ருதுவதும் ஒருவம�யில் 
கபைொரு்ததமொனதொகும். நிறும்ததின பைணம் முதலொன 
கசொ்ததுக்�மள அவர்�ள ஒரு கபைொறுபபைொணமமயர் 
நிமலயிலிருந்து ம�யொள பவணடும். அவற்மற நிறும 
நலன�ளுக்�ொ�பவ பையனபைடு்தத பவணடும். பமலும் 
இயக்குனர்�ள �ம்கபைனியின கபைொறுபபைொணமமயர் தவிை 
தனிபபைட்்ட முமறயில் உறுபபினர்�ளின 
கபைொறுபபைொணமமயர்�ளுக்கு விதிக்�பபைட்்ட பைல 
சட்்டவிதி�ள இவர்�மளப கபைொறு்ததவமையில் 
கபைொருந்தொது. 
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உதாரணம் 3: 
ஈஸ்வர் �ம்கபைனியின இைணடு இயக்குநர்�ள 

தீபைொ மற்றும் மணி. இயக்குனர்�ள 1இ000 
பைஙகு�மள கபைொது மக்�ளுக்கு வழஙகுகிறொர்�ளஇ 
பைஙகுதொைர்�ளி்டம் இருந்து ஒரு பைஙகுக்கு `100 
வீதம் பைஙகு விணணபபைஇ பைஙகு ஒதுக்கீடு மற்றும் 
பைஙகு முதல் அமழபபு பைணம் கபைற்றனர். அவர்�ள 
எடு்ததுக் க�ொண்ட ஒவகவொரு பைஙகு�ளுக்கும் 
`100 கசலு்ததவில்மல. இது நம்பை�்ததனமமமய 
மீறுவதொகும்இ எனபவ அவர்�ள பைஙகு�ளுக்கு 
100 `பைொய கசலு்தத பவணடும்.

இயககுனர் பணியாைர்்கைா்க 
இயக்குநர்�ள தங�ள நனமமக்�ொ�வும் 

பைஙகுதொைர்�ளின நலனுக்�ொ�வும் நிறும்தமத 
நிர்வகிக்கும் நிபுணர்�ளொ� உளளனர். இருபபினும், ஒரு 
இயக்குனர் ஒரு தனி ஒபபைந்த்ததில் பைணிபுரியும் அபத 
நிறும்ததில் பைணிபுரிந்தொல், பினனர் இயக்குனரு்டன 
கூடுதலொ�, அவர் நிறும்ததின ஊழியர் அல்லது 
பைணியொளைொ�வும் �ருதபபைடுகிறொர். எளிமமயொன 
முமறயில், நிறும்ததின முழுபநை ஊழியைொ� 
இயக்குநைொ� நியமிக்�பபைட்்ட பிறகு குறிபபிட்்ட 
இயக்குநர்�ள ஊழியர் இயக்குனர் அல்லது முழு பநை 
இயக்குனைொ� �ருதபபைடுவர்.

உதாரணம் 4:
குணொலன ஒரு நிறும்ததின இயக்குநைொ�வும், 

நிறும்ததின பமலொளைொ� கசயல்பைடுவதற்கு 
கூடுதலொன �ட்்டண்தமதயும் எடு்ததுளளொர். 
ஆனொல் பமலொளைொ� பசமவ கசயவதன மூலம் 
அவர் ஒரு ஊதியம் கபைறுவதற்கு உரிமமயுணடு. 
எனபவ அவர் ஒரு இயக்குநைொ�வும், நிறும்ததின 
ஒரு பைணியொளைொ�வும் இருக்கிறொர்.

இயககுனர்்கள் நிறுமத்தின் அதி்காரி்கள்: 
"அதி�ொரி" வொர்்தமத இயக்குநர்�ள, பமலொளர் 

அல்லது முக்கிய அதி�ொைம் உளள நபைர்�ள முதனமம 
பமலொணமமப பைணியொளர்�ள அல்லது யொரும்டய 
வழி�ொட்டுதல் திமச�ளில் அல்லது அறிவுறு்ததல்�ள 
இயக்குநர்�ள குழு அல்லது இயக்குனர்�ளில் ஏபதனும் 
ஒனறு அல்லது அதற்கு பமற்பைட்்டவர்�ள கசயல்பை்ட 
அல்லது பைழக்�பபைடு்ததபபைடுகினறனர் எனபைமத 
கபைொரு்ததது. எனபவ இயக்குனர் ஒரு நிறும்ததின 
அதி�ொரி�ளொ�க் �ருதபபைடுவர். சில பநைங�ளில், 
அவர்�ள சட்்ட்ததின விதிமுமற�மள �ணடிபபைொ� 
�ம்டபபிடிக்�ொதபபைொது, நிறுமங�ள சட்்ட்ததின கீழ், 
தண்டமனயினொல் தணடிக்�பபைடுவொர்�ள.
இயககுனர்்கள் நியமனம் நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 152:

கபைொதுவொ�, ஒரு கபைொது நிறும்ததில் அல்லது ஒரு 

கபைொது நிறும்ததில் ஒரு தனியொர் நிறும துமண 
நிறுமமொ�யிருக்கும் பபைொது கமொ்தத இயக்குநர்�ளின 
மூனறில் இைணடு பைஙகு, பைஙகுதொைர்�ள 
நியமிக்�பபைடுகினறனர், மீதமுளள மூனறில் ஒரு பைஙகு 
நியமனம்,கசயல் முமற விதி�ள பைடி இல்மலகயனில் 
பைஙகுதொைர்�ள மீதமுளள மூனறில் ஒரு பைஙம� நியமிக்� 
பவணடும்.

ஒரு தனியொர் நிறும்ததில், இது ஒரு கபைொது நிறும்ததின 
ஒரு துமண நிறுமமொ� இல்;லொத பபைொது எந்தகவொரு 
அல்லது அமன்தது இயக்குநர்�மளயும் நியமிக்கும் 
வித்தமத கசயல் முமற விதி�ள பைடி நியமிக்� பவணடும். 
கசயல் முமற விதி�ளpy; எந்த வழி�ொட்டுதல்�ளும் 
இல்லொத பபைொது இயக்குநர்�ள பைஙகுதொைர்�ளொல் 
நியமிக்�பபை்ட பவணடும்.

எந்தகவொரு நிறுமம் விகிதொசொை பிைதிநிதி்ததுவ்ததின 
க�ொளம�மய பினபைற்ற விரும்பினொல் நிறுமங�ளின 
சட்்ட்ததின பைடி மூனறில் இைணடு பைஙகு இயக்குநர்�மள 
நியமிக்கும் கபைொருட்டு நிறுமங�ள சட்்டம் அனுமதிக்கிறது.

அ்டக்குமுமற அல்லது தவறொன நிர்வொ�்ததின 
�ொைணமொ� மூனறொம் தைபபினைொல் அல்லது ம்ததிய 
அைசொங�்ததொல் நியமனம் இயக்குனர்�ள 
நியமிக்�பபை்டலொம்.
27.07  இயககுநர்்கள் நியமனம் 

பதா்டர்பான பபாது விதி்கள்:
1.  நிறுமம், சட்்ட்ததில் குறிபபி்டபபைட்டிருந்தொல், 

ஒவகவொரு இயக்குனரும் கபைொது கூட்்ட்ததில் 
நியமிக்�பபைடுவொர்�ள.

2.  நிறும்ததின இயக்குநமை நியமிபபைதற்�ொன 
இயக்குநர் அம்டயொள எண �ட்்டொயமொகும்.

3.  ஒரு இயக்குனைொ� நியமிக்�பபைடுவதற்கு 
முனகமொழிந்த ஒவகவொரு நபைரும் அவைது 
இயக்குநர் அம்டயொள எண மற்றும் ஒரு சட்்ட்ததின 
கீழ் ஒரு இயக்குனைொவதற்கு தகுதியற்றவர் எனறு 
அறிவிக்� பவணடும்.

4.  ஒரு இயக்குனைொ� நியமிக்�பபைட்்ட ஒரு நபைர் 
அனபறொ அல்லது அதற்கு முனனர் பநைடியொ� 
அலுவல�்தமத ந்ட்தத தனது ஒபபுதமல வழங� 
பவணடும். அதொவது அந் நிறும்ததின இயக்குனைொ� 
கசயல்பை்ட ஒபபுதல் வழங� பவணடும்.

5.  இயக்குநர்�ள நியமிக்�பபைட்்ட 30 நொட்�ளுக்குள 
இயக்குநர்�ளொல் ம�கயொபபைமி்டபபைட்்ட ஒபபுதலு்டன 
பதமவயொன �ட்்டண்தமத கசலு்ததி நிர்வொ� 
இயக்குநர்�ள மற்றும் முக்கிய பமலொணமம 
பைணியொளர்�ள பைற்றிய விவைங�மள நிறும்ததின 
பைதிவொளருக்கு உரிய பைடிவ்ததில் பைதிவு கசயய 
பவொணடும்

5.  அமன்தது இயக்குனர்�ளுக்கும் ஓயவு கபைொருதல் 
கதொ்டர்பைொன விவ�ொைங�ள கசயல் முமற விதி�ளில் 
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கூறபைட்பைடி வழங�லொம். இல்மலகயனறொல் 
சட்்டபபைடி அது முடிவு கசயயபபைடும். 

முதல் இயககுனர்
"முதல் இயக்குனர்�ள" நிருவனம் கூட்டுருவொக்�ம் 

கசயயபபைட்்ட பததி முதல் அலுவல�்தமத இயக்குபைவர்�ள. 
முதல் இயக்குநர் கபையர் வழக்�மொ� நிறும கசயல் முமற 
ஏட்டில் குறிபபி்டபைட்டிருக்கும அல்லது இயக்குனர்�ள 
நியமிக்�பபைடுகிறொர்�ள.

ஒரு நபைர் நிறும்ததின வழக்கில்இ ஒரு உறுபபினைொ� 
இருபபைவர்இ 152 வது பிரிவின விதிமுமற�ளுக்கு 
இணங�இ இயக்குநர் (�ள) உறுபபினைொல் நியமிக்�பபை 
டும் வமை அதன முதல் இயக்குனைொ� �ருதபபைடுவொர்.

கூடுதல் இயக்குநரின நியமனம்- பிரிவு 161 (1)
இயக்குநர்�ள குழுஇ நிறும்ததின கசயல் முமற 

விதி�ளில் அதி�ொைம் வழங�பபைட்்டொல்இ கூடுதல் 
இயக்குநர்�மள நியமிக்�லொம். அ்ததம�ய கூடுதல் 
இயக்குநர்�ள 

(i)  அடு்தத வரு்டொந்திை கபைொதுக் கூட்்ட்ததின பததி 
அல்லது 

(ii)  ஆணடு கபைொதுக் கூட்்டம் ந்ட்ததபபை்ட பவணba 
�ம்டசி பததி வமை 

இதில் எது எது முனனொல் வருகிறபதொ அந்த நொள 
வமத பைதவியில் இருக்கிறொர்�ள. ஒரு கபைொது கூட்்ட்ததில் 
ஒரு இயக்குனைொ� நியமிக்�பபை்டொத ஒரு நபைர் கூடுதல் 
இயக்குநைொ� நியமிக்�பபை்ட முடியொது.
பபயர் முன்பமாழிவதன் மூலம் இயககுனர்்களின் 
நியமனம் பிரிவு 161 (3)

இபபுதிய பிரிவு இபகபைொழுது முனகமொழியபபைட்்ட 
இயக்குனர்�ளது நியமன்ததிற்கு வம� கசயதுளளது. 
�ம்கபைனி ஒனறின கசயல்முமற விதி�ளில் 
க�ொடுக்�பபைட்டிருபபின, அமவயொனது ஏபதனும் நிறுமம் 
அபபபைொமதக்கு அமுலில் இருக்�க்கூடிய சட்்ட்ததின 
பிரிவு�ளுக்கு உட்பைட்டு அல்லது ஏபதனும் உ்டனபைடிக்ம� 
அல்லது அைசு �ம்கபைனி ஒனறில் அதற்கு உளள 
பைஙகு்டமமயின வழியில் ம்ததிய அைசு அல்லது மொநில 
அைசு முனகமொழியும் ஒரு நபைமை ஒரு இயக்குனைொ� 
நியமனம் கசயயலொம்
தற்்காலி்கமா்க ஏற்பட்ட ்காலி இ்டத்தில் இயககுனர்்ககை 
நியமித்தல் பிரிவு 161 (4)

கபைொதுக்கூட்்ட்ததில் பைஙகுதொைர்�ளொல் நியமிக்�பபைட்்ட 
ஒரு இயக்குனர் பைதவிமய ைொஜினொமொ கசயதொபலொ 
அல்லது இறந்தொபலொ ஏற்பைட்்ட �ொலியி்ட்தமத அவைது 
பைதவிக்�ொலம் முடிவதற்கு முனபு �ொலி இ்ட்ததில் 
இயக்குனர் ஒருவமை இயக்குனர் அமவ நியமிக்�லொம் 
அவவொறு நியமிக்�பபைடும் நபைர் எந்த இயக்குனைது 
இ்ட்ததில் அவர் நியமிக்�பபைட்்டொபைொ அவைது பைதவி �ொலம் 
முடியும் வமை பைதவி வகிபபைொர்

இயககுனர்்களின் நியமனம் தனியா்க 
வாக்களிக்கநவண்டும் பிரிவு 162 (1)

இைணடு அல்லது அதற்கு பமற்பைட்்ட நபைர்�மள 
இயக்குனர்�ளொ� நியமனம் கசயவதற்கு என தனிகயொரு 
தீர்மொனம் நிமறபவற்றபபை்ட முடியொது. இது கதொ்டர்பைொன 
ஒரு முனகமொழிமவ முதலில் கூட்்ட்ததில் 
க�ொணடுவைபபை்ட பவணடும் அது எந்தவிதமொன எதிைொன 
வொக்க�டுபபும் கபைற்றிருக்�க்கூ்டொது, அதுவமை ஒவகவொரு 
நபைருக்குமொன தீர்மொனம் தனி்ததனிபய நிமறபவற்றபபை்ட 
பவணடும்.

பமபல கூறபபைட்்ட விதிமுமறக்கு முைணொ� 
எடுக்�பபைட்்ட தீர்மொனமொனது முனகமொழி பபைொது எந்த 
ஆட்பசபைமன எடுக்�பபைட்்டதொ இல்மலயொ எனற �ரு்தது 
கசல்லொததொ� அமமயும். ஒரு நபைமை நியமன்ததிற்கு 
அஙகீ�ரிபபைதற்�ொன அல்லது இயக்குனைொ� 
நியமிபபைதற்�ொன பிபைைமண (motion) அவைது 
நியமன்ததிற்கு தீர்மொனமொ� �ருதபபைடும்.
இயககுனர்்களின் நியமனத்திற்கு என விகிதாச்சார முன் 
கவப்பு பிரிவு 163 

 நிறுமம் ஒனறின கசயல்முமற விதி�ள ஆனது 
அந்நிறும்ததின கமொ்தத இயக்குனர்�ளின 
எணணிக்ம�யில் மூனறில் இைணடு பைஙகு 
குமறயொதவர்�ளின நியமனமொனது விகிதொச்சொை 
முனமவபபின மூலம் கசயயபபை்ட வம� கசயயலொம். 
இன நியமனமொனது மொற்ற்ததக்� ஒரு வொக்கு அல்லது 
கூட்டு வொக்கு�ளின ஒரு முமற அல்லது மறுபைடி 
கசயயபபை்டலொம். அ்ததம�ய நியமனங�ள 
மூனறொணடுக்கு ஒருமுமற கசயயபபை்டலொம் மற்றும் 
அவவொறு இயக்குனர்�ளது �ொலியி்டம் பிரிவு 161 (4) இன 
ஷை்தது�ளினபைடி நிைபபைபபை்டலொம்
ஓயவுபபற்ை இயககுநர்்ககைத் தவிர நவறு 
இயககுநர்்களுக்கான உரிகம - பிரிவு 160

ஓயவுகபைற்ற இயக்குனைொல்லொத ஒரு நபைர் ஒரு 
இயக்குனரின அலுவல�்ததிற்கு எந்த கபைொது கூட்்ட்ததிலும் 
நியமிக்�பபை்ட தகுதியும்டயவர், அவர் அல்லது அவமை 
இயக்குனைொ� முனகமொழிவதற்கு விரும்பும் சில 
உறுபபினர்�ள கபைொது கூட்்ட்ததிற்கு பைதிமனந்து 
நொட்�ளுக்கு முனனர் நிறும்ததின பைதிவு கசயயபபைட்்ட 
அலுவல�்ததில், அவரின ம�கயொபபைமிட்்ட அவரும்டய 
பவட்பு மனுமவ ஒரு இயக்குநைொ�பவொ அல்லது ஒரு 
�டித்ததில் ஒரு பவட்பைொளைொ� முனமவக்� உறுபபினரின 
பவணடுப�ொளு்டன ஒரு லட்ச `பைொய அல்லது 
பைரிந்துமைக்�பபை்ட கதொம� மவபபு கசயய பவணடும்.  
தீர்மொன்ததின மீது வொக்க�டுபபு ந்ட்ததபபைடும் பபைொது 
இயக்குனைொ� முனகமொழிவு கசயயபபைட்்டவர் கமொ்தத 
வொக்கு�ளின எணணிக்ம�யிள 25 சதவீத்ததிற்கு 
அதி�மொ� கபைற்றிரு்ததல் பவணடும், அபபபைொதுதொன அவர் 
இயக்குனைொ� பதர்வு கசயயபபைடுவொர். பமலும் மவபபு்த 
கதொம�யொ� கசலு்ததிய கதொம� கசலு்ததியவருக்கு 
திரும்பை கசலு்ததபபைடும்.
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27.08 இயககுனர் தகுதி்கள் 
நிறுமம் �ம்கபைனி கசயல்முமற விதி�ளுக்கு 

கவளி�ளில் கூடிய உளளவொறு பதமவயொன 
தகுதி�மள கபைற்றிரு்ததல் பவணடும். கபைொதுவொ� ஒரு 
இயக்குனர், நிதி, சட்்டம், பமலொணமம, விற்பைமன, 
சந்மதபபைடு்ததல், நிர்வொ�ம், ஆைொயச்சி, கபைருநிறும 
ஆளுமம, கதொழில்நுட்பை கசயல்பைொடு�ள அல்லது 
நிறும்ததின வணி� கதொ்டர்பைொன பிற துமற�ளில் ஒனறு 
அல்லது அதற்கு பமற்பைட்்ட துமற�ளில் கபைொரு்ததமொன 
திறன�ள, அனுபைவம் மற்றும் அறிமவக் க�ொணடிருக்� 
பவணடும்.

ஒரு இயக்குனர் சரியொன மனநிமல உம்டய நபைர் 
இருக்� பவணடும்.

ஒரு இயக்குநர் �ம்கபைனி கசயல் முமற பு்தத�தில் 
குறிபபிட்டுளள தகுதி பைஙகு�ள மவ்ததிருக்�� பவணடும்.

ஒரு இயக்குனர் தனிநபைைொ� இரு்ததல் பவணடும் 
நல்ல நிதிநிமல உம்டயவைொ� இரு்ததல் பவணடும் 
நீதிமனற்ததொல் எந்தவிதமொன குற்ற்ததிற்�ொ�வும் 

குற்றவொளி என அறிவிக்�பபைட்்டொமல்/ தணடிக்�பபை்டொமல் 
இரு்ததல் பவணடும்
27.09 இயககுனரா்க தகுதியற்ைவர்்கள் 

�ம்கபைனி சட்்ட்ததின 164 ஆம் பிரிவினபைடி 
�ம்கபைனியின இயக்குனைொ� தகுதியற்றவர்�ள 
பினவருமொறு 

1.பி்ததநிமல பிடி்ததவர் என தகுதி வொயந்த அதி�ொை 
நீதிமனற �ணடுபிடிபபு மற்றும் அமலில் உளள பபைொது

2.  திவொலொனவர் என நீதிமனற்ததில் 
அறிவிக்�பபைட்்டவர்

3. திவொலொனவர் என அறிவிக்�க் ப�ொரி 
நீதிமனற்ததில் விணணபபி்ததுளள, அவைது 
விணணபபைம் நிலுமவயில் உளளது பபைொது

4 .நீதிமனற்ததில் குற்றவொளி என தீர்பபைளிக்�பபைட்டு 
ஆறு மொத �ொல்ததிற்கு குமறயொமல் சிமறதண்டமன 
கபைற்று இருபபைவர்�ள (எனினும் தண்டமன �ொலம் 
முடிந்து 5 ஆணடு�ள �ழி்தது பிறகு அவமை 
இயக்குனைொ� நியமி்ததமத சட்்டம் ஏற்றுக் 
க�ொளகிறது) 

5.அமழபபு பைணம் கசலு்ததொமல் இருபபைவர்�ள 
6.  நீதிமனறம் அல்லது திருபபைொய்ததொல் 

தகுதியற்றவர்�ள என தீர்மொனிக்�பபைட்டு 
அறிவிக்�பபைட்்டவர்�ள 

7.  �்டந்த ஐந்து ஆணடு�ளில் ஏபதனும் சமயம் பிரிவு 
188 இன கீழ் கதொ்டர்பும்டய நபைரு்டன 
ந்டவடிக்ம��ளில் ஈடுபைடும் பபைொது குற்றம் புரிந்தவர் 
தீர்பபைளிக்�பபைட்்டவர்�ள 

8.  இயக்குனர் அம்டயொள எணமண கபைறொதவர் 

நிதி அறிக்ம��ள அல்லது ஆணடு அறிக்ம��மள 
தொக்�ல் கசயயொததன பினவிமளவு கதொ்டர்பைொ� பிரிவு 164 
(2) ஒரு கூடுதல் தகுதியினமமமய தந்துளளது. 

1. �ம்கபைனி ஒனறின இயக்குனைொ� உளள ஏபதனும் 
ஒரு நபைர் கதொ்டர்ந்து 1999 ஆம் ஆணடின மூனறு நிதி 
ஆணடு�ளுக்கு நிதி அறிக்ம�மயயும், ஆணடு 
அறிக்ம�மயயும் தொக்�ல் கசயய தறுவம் நிமலயில் 
அல்லது 

2. �்டன பை்ததிைம் மவபபு�ள அல்லது அதன மீதொன 
வட்டி பபைொனறவற்மற தவமண நொட்�ளுக்குள கசலு்தத 
தவறினொல் அல்லது �்டன பைண்தமத தவமண பததிக்கு 
முனனர் திரும்பை கசலு்தத தவறும் பைட்ச்ததில் அல்லது 
கதொ்டர்ந்து ஓைொணடு�ளொ� அல்லது அதற்கு பமலொ� 
பைங�யம் கசலு்தத தறுவம் நிமலயில் 

�்டன பை்ததிைம்/ மவபபு/ பைஙகு ஆதொயம் 
பபைொனறவற்மற தை்த தவறும் நிமலயில் கபைொது 
�ம்கபைனியின இயக்குனைொ� நியமனம் கசயய மற்றும் 
அபத �ம்கபைனியில் மறு நியமனம் கசயய அவர் ஐந்து 
ஆணடு �ொல்ததிற்கு தகுதியற்றவைொகிறொர்.
27.10 இயககுனர் அ்கற்றுதல்:

நிறும்ததின இயக்குனர், அவரும்டய பைணி �ொலம் 
முடிவம்டவதற்கு முனனர், அவைது அலுவல�்ததிலிருந்து 
நீக்�பபை்டலொம்

1. பைஙகுதொைர்�ள
2. ம்ததிய அைசு
3. நிறும/ �ம்கபைனி சட்்ட வொரியம்

ஒரு இயககுனர் தனது அலுவல்கத்திலிருந்து 
பின்வரும் மூன்று வழி்களில் ஏநதனும் ஒரு வழியில் 
நீக்கப்ப்டலாம்:
1. பஙகுதாரர்்கைால் நீக்கம் - பிரிவு (169)

ஒரு நிறுமம் (கபைொது அல்லது தனியொர்) ஒரு சிறபபு 
அறிவிபமபை வழஙகுவதன மூலம், ஒரு சொதொைண 
தீர்மொன்தமத நிமறபவற்றுவதன மூலம், ஒரு 
இயக்குனமை பைதவியில் இருந்து �ொலொவதியொகும் 
முனபைொ� நீக்�லொம். தவறொன நிர்வொ�ம், நம்பிக்ம� 
இழபபு, தவறொ�ச் கசயல்பைடுதல் அல்லது இயக்குனரின 
பைகுதியிலுளள மற்ற தவறொன ந்ட்தமத ஆகியவற்றின 
ஆதொைம் இருக்� பவணடிய அவசியமில்மல. இயக்குனர் 
பினபைற்றிய க�ொளம��ள கபைொரு்ததமொனதல்ல எனறு 
பைஙகுதொைர்�ள �ருதினொல், அவர் நீக்�பபை்டலொம். கபைொது 
கூட்்ட்ததில் ஒரு சொதொைண தீர்மொன்தமத 
நிமறபவற்றுவதன மூலம் பைஙகுதொைர்�ள அவவொறு 
கசயய முடியும்.

2) மத்திய அரசால் அ்கற்ைப்படுதல் 
நிறும/�ம்கபைனி சட்்ட வொரியதின பைரிந்துமையின 

பபைரில் நிர்வொ� அதி�ொரி�மள அலுவல�்ததில் இருந்து 
அ�ற்ற ம்ததிய அைசுக்கு அதி�ொைம் அளிக்�பபைட்டுளளது. 
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ம்ததிய அைசு எந்த நிர்வொ� அதி�ொரி�ளுக்கு எதிைொ� 
நிறும/�ம்கபைனி சட்்ட வொரிய்ததிற்கு பைரிந்துமைக்கும் 
அதி�ொைம் உளளது. ம்ததிய அைசின �ரு்ததுபபைடி 
பைரிந்துமைக்கும் சூழ்நிமல�ள:

(i)  ஒரு நிறும்ததின விவ�ொைங�ளுக்�ொன 
ந்ட்தமத மற்றும் பமலொணமமயில் சம்பைந்தபபைட்்ட 
ஒரு நபைர் சட்்ட்ததின கீழ் தனது �்டமம�மளயும் 
கபைொறுபபு�மளயும் நிமறபவற்றுவதில் பமொசடி, 
தவறொ�ச் கசயல்பைடும்தனமம, கதொ்டர்ந்து 
�வனமினமம, நம்பிக்ம� இழபபு சம்பைந்தபபைட்்ட 
குற்றவொளி / குற்றங�ளில் கதொ்டர்பும்டய 
குற்றவொளி. அல்லது

(ii)  ஒரு நிறும்ததின வியொபைொைமொனது, சிறந்த 
வணி�க் க�ொளம� அல்லது விபவ�மொன 
வர்்தத� நம்டமுமற�ளுக்கு ஏற்பை, அ்ததம�ய 
நபைைொல் ந்ட்ததபபை்ட அல்லது 
நிர்வகிக்�பை்டவில்மல; அல்லது

(iii)  ஒரு நபைைொல் ந்ட்ததபபைடுவதொல் அல்லது 
நிர்வகிக்�பபைடுவதொல் நிறும்ததில் ஏற்பை்டடும் 
�டுமமயொன வியொபைொை பைொதிபபு அல்லது 
வர்்தத�ம், கதொழில் அல்லது வியொபைொை்ததின 
க�ொளம� பசதம் ஏற்பைடுதல் சம்பைந்தபபைட்டிரு்ததல் 
அல்லது

(iv)  நிறுமம், அதன வணி�ர்�ள, �்டனொளி�ள, 
உறுபபினர்�ள அல்லது பவறு நபைர்�ள அல்லது 
பமொசடி அல்லது சட்்டவிபைொத பநொக்�்ததிற்�ொ� 
அல்லது கபைொது நலனுக் பசதமளிக்�தக்� 
வித்ததில் பமொசடி கசயய விரும்பும் 
பநொக்�்தது்டன அந்த நிறுமம் நிர்வகிக்�பபைட்்டொல். 

1)  நிறும/்கம்பபனி சட்ட வாரிய த்தால் நீக்கப்படுதல் 
�ம்பைனி சட்்ட விவ�ொை்தமத ஒரு இயக்குனைொல் 

ஒடுக்குதலுக்கும் தவறொன நிர்வொ�்ததிற்கும் எதிைொ� ஒரு 
நிறும்ததின சட்்ட வொரிய்ததிற்கு சமர்பபிக்�பபைட்்டொல், 
நிறும்ததின சட்்ட வொரிய்ததொல் இயக்குனர் நீக்�பபை்டலொம் 
அல்லது நிறும்ததிற்கும் இயக்குநருக்கும் இம்டயில் 
உருவொக்�பபைட்்ட எந்தகவொரு ஒபபைந்த்தமதயும் ஒதுக்கி 
மவக்�பபை்டலொம். அ்ததம�ய இயக்குனர் அவைது 
அலுவல�்ததிலிருந்து அ�ற்றபபை்டலொம். மற்றும் அ்ததம�ய 
இயக்குனர் அல்லது நிர்வொ� இயக்குனர், �ம்பைனி சட்்ட 
ஆமணய்ததின பததி முதல் ஐந்து ஆணடு�ளுக்கு 
நிர்வொ� அலுவல�்தமத ந்ட்தத முடியொது. 
27.11: இயககுனரின் ஊதியம்

நிர்வொ� நபைர்�ள/ அதி�ொரி�ள ஏனற கசொல் நிர்வொ� 
இயக்குனர், முழுபநை இயக்குநர், பைகுதி பநை 
இயக்குநர்�ள மற்றும் பமலொளர்�ள உளளிட்்ட நபைர்�is 
உளள்டக்கியது. இவர்�ள �ம்கபைனி சட்்டம் 2013, பிரிவு 

197 ன விதிமுமற�ளுக்கு இணங�, ஊதியம் 
வழங�பபைடுவொர்�ள.
வகரயகை மற்றும் நிருவா்கத்திற்குரிய நபர்்கள் 
ஊதியம் என்ை வார்த்கதயில் அ்டஙகியுள்ைகவ:

பிரிவு 196 ன கீழ் நியமிக்�பபைட்்ட ஒரு நபைருக்கு 
பமலொணமமப ஊதியம் கசலு்ததபபைடுகினறது. ஊதியம் 
எனற வொர்்தமதயில் பைணபமொ அல்லது அதற்கும் 
சமமொனதொ�பவொ அல்லது அவருக்கு வழங�பபைட்்ட 
பசமவ�ளுக்கு�ன கசலவினங�ளும் அ்டஙகும்.

1.  இலவச வொ்டம� - அல்லது வொ்டம� சலும�யின 
மதிபபு

2.  விமலயில்லொ அல்லது சலும�க் �ட்்டண்ததில் 
வழங�பபைடும் பவறு எந்த கபைொருட்�ளின மதிபபு. 

3.  இலவசமொ� ஊழியருக்கு நிறும்ததொல் அல்லது 
முன பைணி கசயத நிறும்ததொல் ஒதுக்�பபைட்்ட/
வழங�பபைட்்ட/ மொற்றபபைட்்ட, பைணியொளர் அல்லது 
உமழபபு பைஙகு�ளின (sweat equity shares) மதிபபு. 

4.  ஒரு லட்சம் `பைொயக்கு பமலதி�மொ� ஒரு 
அஙகீ�ரிக்�பபைட்்ட பைணியமர்்ததல் நிதிக்கு 
நிறும்ததொல் வழங�பபைட்்ட பைங�ளிபபு.

5.  பைரிந்துமைக்�பபை்ட சில துமணபபையன�ள   அல்லது 
மற்ற நனமம�ளின மதிபபு 

6.  அமன்தது இயக்குனர்�ளின ஊதிய்ததின ஒரு 
பைகுதியொ� பைஙகு விருபபை ்ததின மதிபபு இருக்கும். 
பைஙகு விருபபை்தமத கபைற சுயொதீன இயக்குனர்க்கு 
உரிமம இல்மல.

நிருவா்கத்திற்குரிய நபர்்களின் ஊதியம் மூன்று 
வழியில் ்கணககி்டப்படுகிைது அகவ:

1. நிறுமம் லொபைம் அடிபபைம்டயில்
2. பைஙகுதொைர்�ளின பைரிந்துமை�ளின அடிபபைம்டயில்
3.  பைஙகுதொைர்�ளின மற்றும் ம்ததிய அைசின 

பைரிந்துமை�ளின அடிபபைம்டயில். பமலொணமம 
நபைர்�ளுக்கு�ன அனுமதி�பபை்ட ஊதியம்:

நிறுமத்தில் நபாதுமான இலாபம் இருப்பின்:
ஒரு கபைொது நிறுமம் நிர்வொ� இயக்குநர்�ள மற்றும் 

முழு பநை இயக்குநர்�ள உட்பை்ட அதன இயக்குநர்�ளுக்கு 
வழஙகும் ஊதியம் அதன நி�ை லொபை்ததில் 11% ஐ வி்ட 
அதி�மொ� இருக்�க்கூ்டொது மற்றும் ஒரு நிறும்ததில் ஒபை 
ஒரு நிர்வொ� இயக்குனர் அல்லது முழு - பநை இயக்குநர் 
அல்லது பமலொளர், நி�ை லொபை்ததின 5% ஐ 
தொண்டக்கூ்டொது. வழங�பபைட்்ட ஊதியம் 11 
சதவிகித்ததிற்கும் அதி�மொ� இருந்தொல் 2013 ஆம் 
ஆணடின �ம்பைனி�ள சட்்டம், 198 ன பிரிவின கீழ் 
சட்்ட்ததில் கூறபபைட்டுளள வித்ததில் �ணக்கி்டபபைடுகிறது.
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ஒரு ்கம்பபனி மூலம் அதி்கபடசமா்க நிறுமத்தின் 
நமலாைருககு வழங்கப்ப்ட நவண்டுடிய ஊதியம்:

மூலதன்ததின அளவு 

iv.  எதிர்மமறயொன அல்லது 
`5 ப�ொடிக்கு குமறவு `30 லட்சங�ள

v.  ̀ 5 ப�ொடி மற்றும் அதற்கு 
பமல் ஆனொல் நூறு 
ப�ொடிக்கு குமறவு

`42 லட்சங�ள 

vi.  ̀ 100 ப�ொடி மற்றும் 
அதற்கு பமல் ஆனொல் 
250 ப�ொடிக்கு குமறவு 

`60 லட்சங�ள 

vii.  ̀ 250 ப�ொடி மற்றும் 
அதற்கு பமல் கசலு்ததபபை்ட 
கூடிய ஆணடு 
ஊதிய்ததின உச்சவைம்பு 
`பைொய மதிபபில் 

`60 லட்சங�ள + 
250 ப�ொடிக்கு 

பமற்பைட்்ட 
மூலதன்ததில் 0.01%

லொபைமற்ற அல்லது பபைொதுமொன லொபைமற்ற �ம்கபைனி 
ஒனறில் அளிக்�பபைடும் ஊதிய்ததில் குமறந்த அளவு 
விகிதம் `பைொய மதிபபில் 

ஏபதனும் ஒரு நிதியொணடில் லொபைமற்ற அல்லது 
பபைொதுமொன அளவு மற்ற �ம்கபைனி�ள அமவ�ளின 
பமலொணமம அல்லது முழு பநை இயக்குனர் அல்லது 
பமலொளர் உளளிட்்ட இயக்குனர்�ளுக்கு �ம்கபைனி 
சட்்ட்ததின சை்ததுக்�மள உட்பைட்டு ஊதியம் அளிக்�பபை்ட 
பவணடும்

இைணடு �ம்கபைனி�ளில் பமலொணமம நபைைொ� 
பைணியொற்றுபவொருக்கு வழங�பபை்டபவணடிய 
ஊதிய்ததில் அளவு

இைணடு நிறுமங�ளில் பமலொணமம நபைைொ� 
பைணியொற்றும் ஒரு நபைர் கபைரும் கமொ்தத 
ஊதியம்   சட்்ட்ததில் கூறபபைட்டுளள ஒரு நிறும்ததிற்�ொன 
அதி�பைட்ச உச்சவைம்மபை மி�க் கூ்டொது

அபராத நிகலபாடு
நிறுமச் சட்்டம் பிரிவு 197 புறம்பைொ� அல்லது அதற்கு 

எதிைொ� கசயல்பைடும்  நபைருக்கு தண்டமனயொ�  
குமறந்தது `பைொய ஒரு லட்சம் அல்லது அதி�பைட்சமொ� 5 
லட்சம் அபைைொதமொ� விதிக்�பபைடும் அல்லது கசலு்தத 
பவணடும்

உயர்ந்த கசயல்திறமன அம்டயும் பநொக்�்தது்டன 
க�ொளம��மள உருவொக்கி அமத அம்டவதற்�ொன 
இலக்கு�மள நிர்ணயிக்� பவணடியது இயக்குனர்�மள 
ஆகும் அமமக்� பவணடியது இயக்குனர்�ளின 
�்டமமயொகும் அந்த அதி�ொைமும் அவர்�ளுக்கு உணடு

�ம்கபைனியின பநொக்�ங�மள நிமறபவற்று 
அதி�ொைங�ள இயக்குனர்�ளுக்கு உணடு 
இயக்குனர்�ள க�ொணடிருக்� பவணடும்

27.12  இயககுனர்்களின் அதி்காரங்கள்
இயக்குனர்�ளின அதி�ொைங�ள நொனகு கவவபவறு 

தமலபபு�ளில் வம� கசயயபபைட்டுளளது அமவ ஒனறு 
இயக்குனர்�ளின சட்்டபபைடியொன அல்லது சட்்டபூர்வமொன 
அதி�ொைங�ள

2  நிர்வொ� ரீதியொன இயக்குனர்�ளின அதி�ொைங�ள 
அல்லது பமலொணமம கதொ்டர்பும்டய 
இயக்குனர்�ளின அதி�ொைங�ள

3  தீர்மொன்ததினமீது இயக்குனர்�ளின அதி�ொைங�ள 
தீர்மொனங�ளின மீது இயக்குனர்�ளின 
அதி�ொைங�ள

4 இதை அதி�ொைங�ள
�ம்கபைனியின கபைொதுக்கூட்்ட்ததில் ஒரு தீர்மொனம் 

நிமறபவற்றி அதன மூலம் நம்டமுமறப பைடு்ததபபை்ட 
பவணடிய இயக்குனருக்�ொன அதி�ொைங�ள 
பினவருமொறு

ஒனறு பைஙகுதொைர்�ளி்டம் இருந்து வைபவணடிய 
பைஙகு�ள மீதொன கசலு்ததபபை்டொத அமழபபு�மள 
கபைறுவதற்�ொன அதி�ொைம் 

2  �்டன பை்ததிைங�மள �்டனீட்டு பை்ததிைங�ள 
கவளியிடுவதற்�ொன அதி�ொைம் 

3  �்டனீட்டுப பை்ததிைம் நீங�லொ� இதை வழி�ளில் 
�்டன வொஙகுவதற்�ொன அதி�ொைம் 

4 நிறும்ததின நிதிமய முதலீடு கசயயும் அதி�ொைம் 
5 புதிய பை்டங�மள உருவொக்கும் அதி�ொைம் 
6  நிறும்ததின வியொபைொை்தமத பைல்வம�பபைடும் 

அதி�ொைம் 
7  ஒருஙகிமண்ததல், ஒனறு பசர்்ததல், மற்றும் 

மறுசீைமமபபு கசயதல் பபைொனறவற்மற 
அஙகீ�ரிபபைதற்�ொன அதி�ொைம்

8  நிதிநிமல அறிக்ம� மற்றும் இயக்குனர் குழுவின 
அறிக்ம��மள அஙகீ�ரிபபைதற்�ொன அதி�ொைம்

பமலொணமம அல்லது நிர்வொ� ரீதியொன 
அதி�ொைங�ள

மூனறொம் நபைரு்டன ஒபபைந்தம் பமற்க�ொளளும் 
அதி�ொைம் இைணடு பைஙகுதொைைொன ஒதுக்கீட்டு உறுபபில் 
அரிபபு அல்லது பைஙகு மொற்றம் கசயயும் அதி�ொைம் 

மூனறு �்டன பை்ததிைங�மள கவளியி்ட பவணடிய 
விதிமுமற�மளயும் நிபைந்தமன�மளயும் முடிவு கசயயும் 
அதி�ொைம்

4  புதிய க�ொளம��மள நம்டமுமறபபைடு்ததுவதற்கும் 
வணி�்தமத கசயல்பைடுவதற்�ொன வழிமுமற�மள 
உருவொக்கும் அதி�ொைம்

5  �ம்கபைனியில் நிர்வொ� இயக்குனர் பமலொளர் மற்றும் 
�ம்கபைனி கசயலமை நியமனம் கசயயும் அதி�ொைம்

6  தன கீழ் பைணியொற்றும் ஊழியர்�மள பமற்பைொர்மவ 
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கசயதல் மற்றும் �ட்டுபபைடு்ததும் அதி�ொைம்
1. ஒனறு �ம்கபைனியின எந்த ஒரு கசொ்தமதயும் 

விற்� அல்லது கு்ததம�க்கு விடும் அதி�ொைம்
2. �்டமன திரும்பை கசலு்தத இயக்குனருக்கு 

பதமவயொன �ொல்தமத அனுமதிக்கும் அதி�ொைம்
3. கசலு்ததபபைட்்ட மூலதனம் மற்றும் �ொபபு�ள 

ஆகியவற்றின கூட்டு்த கதொம�க்கு பமல் �்டன 
வொஙகும் அதி�ொைம் 

4. ஆணடு�ளுக்கு பமலொ� ஒரு நபைமை மு�வைொ� 
நியமனம் கசயயும் அதி�ொைம்

5. 5 மிம� ஊதிய பைஙகு�மள கவளியிடுதல் மற்றும் 
பைஙகு மூலதன்தமத மறுசீைமமபபு கசயதல் 
கதொ்டர்பைொன அதி�ொைம் 6 மூனறு ஆணடு�ளில் 
சைொசரி லொபை்ததில் 5% அல்லது `பைொய 50,000 
இமவ இைணடில் எது அதி�பமொ அ்தகதொம�மய 
கதொணடு பநொக்�ங�ளுக்�ொ� பைங�ளிபபு 
கசயவதற்�ொன அதி�ொைம் அல்லது 
பையனபைடு்ததுவதற்�ொன அதி�ொைம்

இதை அதி�ொைங�ள ஒனறு சொதொைண 
�ொலிபபைணியி்டங�மள நிைபபும் அதி�ொைம் நிறும்ததின 
முதல் தணிக்ம�யொளர் நியமிக்கும் அதி�ொைம் மூனறு 
மொற்று இயக்குனர்�ள கூடுதல் இயக்குனர்�ள மற்றும் 
முக்கிய நிர்வொ� அதி�ொரி�மள நியமிக்கும் அதி�ொைம் 4 
முக்கிய நிர்வொ� அல்லது பமலொணமம அதி�ொரி�மள 
நீக்கும் அதி�ொைம் ஐந்து பைஙகு�ளுக்�ொன இம்டக்�ொல 
மற்றும் இறுதி வங�ொள்தமத பைரிந்துமை கசயயும் 
அதி�ொைம் 6 நிறும்ததின �்டன தீர்க்கும் நிமலமமமய 
அறிவிக்கும் அதி�ொைம் 7 அைசியல் அமமபபுக்கு பைங�ளிபபு 
கசயயும் அதி�ொைம்

27.13 இயககுனரின் உரிகம்கள்
இயக்குனரின உரிமம�மள இைணடு பிரிவு�ளொ� 

வம�பபைடு்ததலொம் தனி உரிமம�ள மற்றும் கூட்டு 
உரிமம�ள

தனி உரிகம்கள்
�ணக்கு ஏடு�மள ஆயவு கசயவதற்�ொன உரிமம 

இைணடு இயக்குனர் குழு கூட்்டங�ளின அறிக்ம��மள 
கபைறுவதற்�ொன உரிமம 

3  தீர்மொனங�ள மீது பைஙப�ற்பைதற்கும் ஆதைவொ�பவொ 
அல்லது எதிைொ�பவொ வொக்�ளிக்கும் உரிமம 

4  கூட்்ட்ததில் முனகமொழியபபை்ட இருக்கும் 
தீர்மொன்தமத சுற்றறிக்ம�யொ� கபைறும் உரிமம 

5  கூட்்ட ந்டவடிக்ம� பு்தத�ங�மள ஆயவு 
கசயவதற்�ொன அதி�ொைம்

கூடடு உரிகம்கள்

பைஙகு�மள மொற்றம் கசயவமத மறுக்கும் உரிமம 
தனியொர் மற்றும் கபைொது நிறுமங�ளின இயக்குனர்�ள 

தங�ளி்டம் ஒபபுதல் கபைறொத நபைர்�ளுக்கு �ம்கபைனியின 
பைஙகு�மள மொற்றுவமத மறுபபு கதரிவிக்கும் உரிமம

�ம்கபைனியின தமலவமை பதர்ந்கதடுக்கும் உரிமம
இயக்குனர் குழுவின தமலவமை நியமிக்கும் 

உரிமம இயக்குனர்�ளுக்கு உணடு
பமலொணமம இயக்குனமை நியமிக்கும் உரிமம
இயக்குனர் குழு தன அதி�ொை்ததின பைடி பமலொணமம 

இயக்குனர் அல்லது பமலொளமை நியமிக்கும் உரிமம 
உணடு

பைஙக் ஆதொய்தமத பைரிந்துமை கசயவதற்�ொன உரிமம
ஆணடு பைங�யம் கசொல்லலொமொ பவண்டொமொ என 

தீர்மொனிக்கும் உரிமம இயக்குனர்  குழுவிற்கு உணடு.  
பைங�ொதொயம் கசலு்ததுமொறு  �ட்்டொயபபைடு்ததும் உரிமம 
பைஙகுதொைர்�ளுக்கு

 கிம்டயொது. இருபபினும் பைரிந்துமைக்�பபைட்்ட பைங�ொ� 
விகித்தமத குமறக்� முடியும் பமலும் பைங�ொைம் 
வழஙகுவதற்�ொன தனி சிறபபு இயக்குனர் குழுவிற்கு 
உணடு
27.14 இயககுனர்்களின் ்க்டகம்கள்

இயக்குனர்�ள பைஙகுதொைர்�ளின மு�வர்�ளும் 
கபைொறுபபைொளர்�ளொ�வும் கசயல்பைடுகினறனர் எனபவ 
அவர்�ள நிறும்ததின கசொ்ததுக்�மள பைொது�ொக்� ஒரு 
நம்பை�மொன நம்பை�மொன கபைொறுபபைொளர்�ளொ� �்டமம 
ஆற்ற பவணடியது �ட்்டொயம் இனனும் எளிய முமறயில் 
இயக்குனர்�ளின �்டமம�மள பினவருமொறு 
விவரிக்�பபைடுகிறது

இயககுனர்்களின் ஒருஙகிகணந்த ்க்டகம்கள்
இயக்குனர் குழுவின அங�மொ� உளள 

இயக்குனர்�ள கூட்்டொ� சில �்டமம�மள கசயலொற்ற 
பவணடும் அமவ பினவருமொறு 

ஒனறு ஆணடுக் �ணக்கு�ளின மீது ஒபபுதல் அளி்தது 
அதற்கு அதி�ொைபூர்வமொன சொனறொணமம வழஙகுதல்

2 �ொபபு நிதிக்கு மொற்றம் கசயத கதொம�, உபைரி 
கதொம�மய முதலீடு கசயதல், �்டன வொஙகுதல் 
பபைொனறவற்மற கதளிவுபை்ட பைஙகுதொைர்�ளுக்கு 
அளிக்�பபைடும் இயக்குனர்�ள அறிக்ம�யில்  உயர்்ததி 
�ொட்டுதல் 

�ம்கபைனியின முதல்  தணிக்ம�யொளமற நியமனம் 
கசயதல்

இயக்குனர் கூட்்டம் மற்றும் பைஙகுதொைர்�ள கூட்்டம் 
பைற்றிய அறிவிபபு அளி்ததல் மற்றும் கூட்்ட்தமத ந்ட்ததுதல் 

இயக்குனர் குழு கூட்்ட்ததில் தீர்மொனங�மள 
முனகமொழிதல் அல்லது நிமறபவற்றுதல் 

12th Commerce Tamil  Unit 10.indd   285 28-03-2019   03:03:41



286

இயககுனரின் பபாது ்க்டகம்கள் 
1. �ம்கபைனியின பநொக்�்தமத நிமறபவற்றும் 

கபைொருட்டு அல்லது அம்டயும் கபைொருட்டு புதிய 
க�ொளம��மள வகு்ததல்

2. நிறும்ததின அல்லது �ம்கபைனியின நலன �ருதி 
கசயல்முமற கசயல்முமற விதி�ள 
அனுமதி்ததொள எந்த ஒரு குழுவுக்கும் 
அதி�ொை்தமத ஒபபைம்டபபு  கசயயும் �்டமம

3. �ம்கபைனியின வளர்ச்சிமய சரிபைொர்பபைது புதிய 
க�ொளம��மள நம்டமுமறபபைடு்ததுதல் பமலும் 
கதொழிலொளி�ளுக்கு அவவபபபைொது பதமவயொன 
�ட்்டமள�மள வழி�ொட்்டல்�மள வழஙகுதல்

4. தங�ள பைணியொற்றுவதற்�ொ� பமலொணமம 
இயக்குனர் பமலொளர் கசயலர் மற்றும் இதை 
பைணியொளர்�மள நியமனம் கசயதல்

5. �ம்கபைனியின கசயல்முமற  விதி�ளுக்கு 
உட்பைட்டு கசயலொற்றல்

6. �ம்கபைனியின பநொக்�்தமத அம்டயும் கபைொருட்டு 
நல்ல எணண்தது்டன பைணியொற்றல் அல்லது 
கசயல்பைடு்ததல் 

7. பதமவயொன அக்�மறயு்டனும் 
அர்பபைணிபபு்டனும் தனனும்டய �்டமம�மள 
உரிய பநை்ததில் �ம்கபைனியின பநொக்�்ததிற்கு 
ஏற்பை கசயல்பைடுதல்

இயககுனரின் குறிப்பி்டத்தக்க ்க்டகம்கள்
1. இயக்குனர்�ள தங�ளின கபையர் மு�வரி மற்றும் 

கதொழில் ஆகியவற்மறப பைற்றிய விவைங�மள  
அளிக்� பவணடிய �்டமம 

2. இயக்குனர் நிறும்ததில் தொன மவ்ததிருக்கும் 
பைஙகு�மளப பைற்றிய விவைங�மள கதளிவி்ததல் 
மற்றும் நிறும்ததின ஒபபைந்தங�மள நிமறபவற்ற 
நிமறபவற்றுவதில் ஆர்வ்தமத கவளிபபைடு்ததும் 
�்டமம 

3. �ம்பைனின இயக்குனர் தொன பைதவிபயற்ற இைணடு 
மொத �ொல்ததிற்குள பதமவயொன குமறந்த அளவு 
பைஙகு�மள வொஙகி மவ்ததுக் க�ொளளுங�ள 
பவணடும்

4. த�வல் அறிக்ம�மய கவளியிடுதல் மற்றும் 
குமறந்தபைட்ச சந்தொமவ நிர்ணயம் கசயயும் 
�்டமம

5. கவளியி்டபபைட்்ட த�வல் அறிக்ம�யில் 
எந்தவிதமொன தவறொன த�வல்�ள இல்மல 
எனவும் தவறொ� வழி �ொட்்டக்கூடிய 
அறிவிபபு�மள க�ொணடிருக்�வில்மல எனவும் 
உறுதி கசயயும் �்டமம இயக்குனருக்கு உணடு

6. த�வல் அறிக்ம� சட்்ட்ததில் குறிபபிட்டுளள 
அமன்தது கசயதி�மளயும் க�ொணடுளளதொ என 
உறுதி கசயயும் �்டமம

7. �ம்கபைனி பைதிவொளரி்டம் த�வல் அறிக்ம�மய 
சமர்பபிக்கும் முனனர் அதில் ம�கயொபபைமிட்டு 
இருக்�பவணடும்

8. பைஙகு விணணபபை கதொம�மய சட்்ட்ததில் 
குறிபபிட்டுளள பைடி பையனபைடு்ததுவதற்க�ன 
அட்்டவமண இ்டபபைட்்ட வணடி வஙகியில் மவபபு 
கசயயபபைட்்டது உளளதொ எனபைமத சரிபைொர்க்கும் 
�்டமம.

9. �ம்கபைனியின பைதிவொளருக்கு பைஙகு ஒதுக்கீடு 
கதொ்டர்பும்டய பைட்டியமல சமர்பபிக்கும் �்டமம

10. அறிவிக்�பபைட்்ட பைங�ய்தமத கசலு்ததுவதற்�ொன 
ஏற்பைொடு�மள கசயயும் �்டமம

11. பைஙகு�மள ஒருபபிமழபபு அல்லது பைறிமுதல் 
கசயயும் மற்றும் பைஙகு�மள மொற்றம் கசயயும் 
�்டமம

12. �ம்கபைனியின பைதிவொளருக்கு சட்்ட்ததில் 
குறிபபி்டபபைட்டுளள பைடி அமன்தது 
தீர்மொனங�மளயும் அறிக்ம��மளயும்  
சமர்பபிக்கும் �்டமம

13. சரியொன பநை்ததில் குறிபபிட்்ட கசயல்�மள 
சட்்ட்ததில் குறிபபி்டபபைட்டுளள அமன்தது 
கசயல்�மளயும் குறிபபிட்்ட �ொல்ததில் கசயது 
முடிக்கும் �்டமம

14. பதமவபபைட்்டொல் அசொதொைண கபைொதுக்கூட்்ட்ததிற்கு 
அமழபபு விடும் �்டமம

15. �ம்கபைனியின சட்்டபூர்வமொன மற்றும் ஆணடு 
கபைொதுக் கூட்்ட்தமத கூட்்ட அமழபபு விடும் �்டமம

27.15 இயககுனர்்களின் பபாறுப்பு்கள்
இயக்குனர்�ளின கபைொறுபபு�மள மூனறு 

தமலபபு�ளில் பினவருமொறு விளக்�பபைட்டுளளது

பவளி நபர்்களுக்கான பபாறுப்பு
இயக்குனர்�ள தங�ளுக்கு வழங�பபைட்டுளள 

அதி�ொை்ததுக்கு உட்பைட்டு கசயல்பைடும்பபைொது  தனிபபைட்்ட 
முமறயில் அவர்�ள கவளி நபைர்�ளுக்கு கபைொறுபபபைற்� 
பவணடிய அவசியம் இல்மல.

கபைொது விதி�ளினபைடி எந்த ஒரு மு�வரும் 
கபைொறுபபபைற்� பவணடிய கசயலுக்கு இயக்குனர் 
கபைொறுபபைொளர்�ள ஆனொல் உரிமமயொளர் கபைொறுபபபைற்� 
பவணடிய கசயல்�ளுக்கு நிறுமம் கபைொறுபபைொகிறது 
பினவரும் நி�ழ்வு�ளில் இயக்குனர்�ள மூனறொம் நபைைொ� 
தனிபபைட்்ட முமறயில் கபைொறுபபைொவொர்�ள

1. இயக்குனர்�ள தங�ளின கசொந்த தகுதியின 
அடிபபைம்டயில் மூனறொம் நபைர்�ளு்டன கசயது 
க�ொண்ட ஒபபைந்தங�ள

2. இயக்குனர்�ள மு�வர்�ள எனற அதி�ொை்ததின 
அடிபபைம்டயில் கசயதுக�ொண்ட ஒபபைந்தம் பைற்றி 
விவைம் முதல்வருக்கு கதரிவிக்�பபை்டொமல் 
இரு்ததல்
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3. வருங�ொல நிறும்ததின சொர்பைொ� ஒபபைந்தங�ளில் 
ஈடுபைடு்ததிக் க�ொளளுதல்

4. �ம்கபைனியின அதி�ொை வைம்பு மீறிய 
ஒபபைந்தங�ளில் ஈடுபைடுதல்

பினவரும் சந்தர்பபைங�ளில் இயக்குனர்�ள தங�ளின 
சட்்டபூர்வமொன �்டமம�ளிலிருந்து தவறும்பபைொது 
மூனறொம் நபைர்�ளுக்கு தனிபபைட்்ட முமறயில் 
கபைொறுபபைொளர்�ளொ� ஆகிறொர்�ள 

1. த�வல் அறிக்ம�யில் உளள தவறொன கசயதி�ள 
2. முமறயற்ற பைஙகு ஒதுக்கீடு 
3. குறிபபி்டபபைட்்ட குமறந்தபைட்ச பைங�ளிபபு 

கசயயொதவர்�ள கசலு்ததிய விணணபபை 
பைண்தமத திரும்பை கசலு்ததொத பபைொது

4. பைஙகு மொற்று சந்மதயில் த�வல் அறிக்ம�யில் 
குறிபபிட்டுளளவொறு பைஙகு�ள மற்றும் �்டன 
பை்ததிைங�மள ஒதுக்கீடு   கசயயபபை்டொதவர்�ள  
கசலு்ததிய உதவி்தகதொம�மய திரும்பை 
கசலு்ததொத சூழ்நிமலயில்

நிறுமம் அல்லது ்கம்பபனி பதா்டர்பான பபாறுப்பு 
இயக்குனர்�ள கீழ்க்�ண்ட சூழல்�ளில் நிறும்ததிற்கு 

கபைொறுபபைொளர்�ளொ� மொறுகிறொர்�ள
இயக்குனர்�ள �ம்கபைனியின அதி�ொை வைம்பு மீறிய 

கசயல்�ளில் ஈடுபைட்டிருந்தொல்
இயக்குனர்�ள உணமமயொ�பவ கசயல்பைட்டு 

இருந்தொலும் இது பபைொனற சமயங�ளில் பமொசடிமய 
நி`பிக்� பவணடிய அவசியம் இல்மல உதொைணமொ� 
�ம்கபைனியின அல்லது நிறும்ததின  நிதிமய அமமபபு 
முமற சொசன்ததில் குறிபபி்டபபை்டொத கசயல்�ளில் ஈடு 
பைடு்ததிரு்ததல் அல்லது மூலதன்ததிலிருந்து பைங�ஆதொயம்  
வழஙகி இருக்கும் கபைொழுது அதி�ொை வைம்பு மீறிய 
கசயலொ�க் �ருதபபைடும்

இயககுனர்்கள் ்கவனக குகைவா்கநவா அல்லது 
அலடசியமா்கநவா பசயல்படடிருந்தால்

இயக்குனரின �வனக்குமறவொன கசயல்பைொடு�ள 
அவர்�ளின கபைொறுபமபை அதி�பபைடு்ததும் ஆனொல் 
அவர்�ள பமொசடியில் ஈடுபைட்்டதொ� �ருதபபை்டொது பமலும் 
�ம்கபைனியின நலன �ருதி உணமமயிபலபய 
கசயல்பைட்டிருந்தொல் தவறுக்கு கபைொறுபபைொ� மொட்்டொர்�ள

இயககுனரின் நம்பிகக்க மீறிய பசயல்்கள்
இயக்குனர்�ள �ம்கபைனியின 

நம்பிக்ம�க்குரியவர்�ளொ� இருக்� பவணடும் அவர்�ள 
�ம்கபைனியின நலனுக்�ொ�பவ தங�ளின �்டமம�மள 
நிமறபவற்ற முயற்சிக்� பவணடும் அல்லது 
பைொடுபை்டபவணடும். �ம்கபைனியின நலன �ருதிபய 
அவர்�ளின �்டமம�மள சரிவை கசயபை்ட பவணடும். 
இயக்குனர்�ளின நம்பிக்ம� மீறிய கசயலொல் ஏற்பைடும் 

நட்்ட்ததிற்கு அவர்�பள முழு கபைொறுபபைொ� மொறுகிறொர்�ள.  
உதொைணமொ� இயக்குனர்�ள தங�ள கசொந்த 
நலனுக்�ொ� �ம்கபைனியின கசொ்தது�மள 
பையனபைடு்ததும�யில் அவர்�ள மீதொன நம்பிக்ம� 
இழக்�பபைடுகிறது பமலும் அவர்�ள குற்றம் 
இமழ்ததவர்�ள ஆகும் நம்பிக்ம� மீறிய கசயல்�ளில் 
ஈடுபைட்்டவர்�ள�வும் �ருதபபைடுவர்.

இயககுனர்்கள் தவைா்க பசயல்படுதல்
இயக்குனர்�ள தங�ளின தவறொன கசயல் 

பைொடு�ளுக்கு அவர்�பள கபைொறுபபு ஆகிறொர்�ள. தவறொ� 
கசயல்பைடுதல் எனறு கூறும் கபைொழுது அதில்  
பவணடுகமனபற அலட்சியமொ� கசயல்பைடுவதும் 
அ்டஙகும். இயக்குனர்�ளொல் பபைொதுமொன ந்டவடிக்ம��ள 
எடு்தது பிறகும் �ம்கபைனியின வசூலொ�ொத �்டன �ளுக்கு 
இயக்குனர்�ள தவறொ� கசயல்பைடுதல் எனற 
வமையமறக்குள அ்டங�ொது பமலும் அதற்கு அவர்�ள 
கபைொறுபபைொ� மொட்்டொர்�ள. �ம்கபைனி �மலக்�பபைடும் பபைொது 
நீதிமனறம் �்டனொளி�ள, �ம்கபைனி �மலபபைொளர் மற்றும் 
பைங�ளிபபைொளர்�ளின விணணபபை்ததின அடிபபைம்டயில் 
இயக்குனர்�ளின தவறொ� கசயல்பைடுதல் எனற 
தனமமமய ஆைொயலொம்

3. இயககுனர்்களின் குற்ைவியல் சார்ந்த பபாறுப்பு்கள்
சட்்டபைடி கசயயபவணடிய கசயல்�மள கசயயொத 

பபைொதும் பமொசடிக்கு உ்டந்மதயொ� இருந்திருந்தொல்  
இயக்குனர்�ளுக்கு அபைைொதம் மற்றும் சிமற தண்டமன 
அல்லது இைணடும் விதிக்�பபைடும்.

1. த�வல் அறிக்ம�யில் தவறொன த�வல்�மள 
அளி்ததல்

2. பைஙகு ஒதுக்கீட்டிற்�ொன த�வல்�மள உரிய 
பைடிவ்ததில் �ம்கபைனியின பைதிவொளருக்கு 
சமர்பபிக்� தவறுதல்

3. நிறுமப பைதிவொளர் பைஙகு�மள ஒருஙகிமணந்த 
பைஙகு�ளொ� மொற்றியதற்�ொன அறிவிபமபை 
சமர்பபிக்�  தவறுதல் 

4. பைஙகுச் சொனறிதழ் மற்றும் �்டனீட்டு பை்ததிை 
சொனறிதழ் வழங� தவறுதல்

5. உறுபபினர்�ளுக்�ொன பைதிபவடு�ள மற்றும் 
�்டனீட்டு பை்ததிைதொர்�ளுக்�ொண பைதிபவடு�மள 
பைைொமரிக்�்த தவறுதல்

6. ஆணடு �ம்கபைனி கபைொதுக் கூட்்ட்தமத கூட்்ட 
தவறுதல்

7. நிதிநிமல அறிக்ம� கவளியி்ட அல்லது வழஙகி்ட 
தவறுதல்

8. 15க்கும் பமற்பைட்்ட �ம்கபைனி�ளில் இயக்குனைொ� 
பைணியொற்றுவொர்�மள மவ்ததிரு்ததல்
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27.16  இயககுனர்்களின் பதிநவடு 
அல்லது இயககுனர்்கள் 
மற்றும் நிர்வா்கத்தில் முககிய 
நமலாண்கம நபர்்களின் 
பதிநவடு விதி 17 ன் படி

�ம்கபைனி�ளின சட்்டபபைடி இயக்குனர்�ள பைதிபவடு 
எனபைது பைஙகுதொைர்�ளொல் பதர்வு கசயயபபைட்்ட 
இயக்குனர்�ளின பைட்டியலொகும் கபைொதுவொ� இது 
�ம்கபைனியின கூட்்ட ந்டவடிக்ம� எழுதபபைடும். சட்்டபபைடி 
இதுநொளவமை இயக்குனைொ� பைதவியிலிருந்து 
இறந்தவர்�ள பைதவி விலகியவர்�ள பைதவியில் இருந்து 
நீக்�பபைட்்டவர்�ள பபைொனறவற்றின விவைங�மள 
பைட்டியலிட்டு மவ்ததிருக்� பவணடும் பமலும் 
பைஙகுதொைர்�ளொல் பதர்வு கசயயபபைட்்டவர்�ளின 
பைட்டியலும் இருக்� பவணடும்.

ஒவபவாரு நிறுவனத்திலும் தனது பதிவாைர் 
அலுவல்கத்தில் இயககுனர்்களுக்கான பதிநவடக்ட 
கவத்திருக்க நவண்டும் நமலும் நமலாண்கமயில் 
முககிய நபர்்களின் விவரங்ககையும் அதில் பதிவு 
பசயதிருக்கநவண்டும் கீழ்க்கண்்ட விைக்கங்கள் அந்த 
பதிநவடடில் இ்டம் பபற்றிருக்க நவண்டும்

1. இயக்குனர்�ளின அம்டயொள எண நிர்வொ�்ததில் 
முக்கிய நபைர்�ளின அம்டயொள எண 
விருபபை்ததிற்கிணங� பைதிவு கசயயலொம்

2. தற்பபைொது அவரின கபையர் மற்றும் புமனபகபையர்�ள
3. முனனொள கபையர் மற்றும் புமனபகபையர்
4. தந்மதயின கபையர் தொயின கபையர் மற்றும் 

மமனவியின கபையர் திருமணமொகியிருந்தொல் 
மற்றும் புமனபகபையர்�ள

5. பிறந்த பததி
6. குடியிருபபு மு�வரி தற்பபைொமதய மற்றும் நிைந்தை
7. பதசிய்த தனமம பிற நொட்்டவர் உட்பை்ட
8. கதொழில்
9. குழுவினொல் நியமனம் கசயயபபை்ட தீர்மொன்ததின 

பததி
10. �ம்கபைனியில் நியமனம்
11. விமளயொட்டு அல்லது மறு நியமனம் கசயயபபைட்்ட 

பததி
12. அலுவல�்தமத விட்டு கவளிபயறிய பததி மற்றும் 

அதன கதொ்டர்பைொன �ொைணம்
13. இதை நிறுவனங�ளில் இயக்குனைொ� அல்லது 

நிர்வொ� பமலொணமம நபைைொ� இருந்தமம 
மற்றும் விட்டு விட்டுதற்�ொன விவைம்

14. �ம்கபைனி கசயலொளைொ� இருந்தொள �ம்கபைனி 
கசயலர் நிறுவன்ததில் உறுபபினர் எண

15. நிைந்தை �ணக்கு எண நிர்வொ�்ததில் முக்கிய 
அதி�ொரி�ளுக்கு DIN எண இல்லொதழுது இது 
�ட்்டொயம் குறிபபி்டபபை்ட பவணடும்

(2) இயககுனர்்கள் மற்றும் இவர்்களு்டன்நிர்வா்கத்தில் 
முககிய நமலாண்கம நபர்்களின் நமற்்கண்்ட 
விவரங்ககை இகவ்களு்டன் அவர்்கள் ்கம்பபனியில் 
மற்றும் படிப்பு நிறுமம் துகண நிறுமம் துகண 
நிறுமத்தின் பிடிப்பு நிறுமம் மற்றும் இகணய நிறுமங்கள் 
ஆகியவற்றில் இயககுனர்்கள் கவத்திருககும் 
பஙகு்களின் எண்ணிகக்க நபான்ைவற்கை பதிநவடடில் 
பதியப்படடு இருக்க நவண்டும் நமலும் அது பதா்டர்பான 
கீழ்க்கண்்ட விவரங்ககையும் பதியநவண்டும்

1 பிமணயங�ளின எணணிக்ம� அது கதொ்டர்பைொன 
விபைைங�ள மற்றும் பபைைளவு மதிபபு  பபைொனறன 

2 பிமணய்தமத க�ொளமுதல் கசயத பததி பமலும் 
அதன விமல அல்லது இதை கசலு்ததபபைட்்ட மறு பையன�ள 

3 பிமணயங�மள விற்பைமன கசயத பததி மற்றும் 
விமல மற்றும் அது கதொ்டர்பைொ� கபைறபபைட்்ட இதை மறு 
பையன�ள

4 ஒவகவொரு பைரிவர்்ததமனக்கும் பினனரும் மீதம் 
உளள பிமணயங�ளின எணணிக்ம� மற்றும் 
அவற்றின கூடுதல் இருபபு 

5 பிமணயங�மள க�ொளமுதல் கசயத முமற�ள
6 பிமணயங�ள ம�ய�ப பைடு்ததியுளள வடிவம் - 

தொள வடிவம் அல்லது மினனணு வடிவம்
7 பிமணயங�ள அ்டமொனம் கசயயபபைட்டுளளதொ 

அல்லது அவற்றின மீது ஏதொவது பைற்று  உரிமம 
(வில்லங�ங�ள) ஏற்பைடு்ததபபைட்டு உளளதொ எனபைமதப 
பைற்றி குறிபபி்ட பவணடும்

நமற்கூறியகவ மடடுமல்லாமல் கீழ்க்கண்்ட 
பதிநவடு்கள் ்கண்டிப்பா்க ்கம்பபனியின் பதிவு 
அலுவல்கத்தில் கவத்திருக்க நவண்டும் அகவ 

1. �்டன�ள உ்ததிைவொதம் பிமணயங�ள மற்றும் 
�ம்கபைனியொல் ம�ய�பபைடு்ததபபைட்்ட 
கதொ்டர்பும்டய பைதிபவடு�ள

2. நிறும்ததின கசொந்த கபையரில் முதலீடு கசயயபபை்டொத 
முதலீடு�ளின விவைம் பைற்றிய பைதிவு�ள

3. கதொ்டர்பும்டய நபைர்�ளொல் ஒபபைந்ததொைர்�ள 
மற்றும் அமமபபு�ளு்டன கசயதுக�ொண்ட 
ஒபபைந்தம் மற்றும் அதில் இயக்குனர்�ளின பைஙகு 
பபைொனறவற்மற பைதிவு கசயதுளள ஏடு�ள அல்லது 
பு்தத�ங�ள

4.  இயக்குனர்�ள மற்றும் பமலொணமமயில் 
முக்கிய நபைர்�ளின விபைைம் பைற்றிய பைதிபவடு�ள

5. இயக்குனர்�ள மற்றும் பமலொணமமயில் 
முக்கிய நபைர்�ள மவ்ததிருக்கும் பிமணயங�ள 
பைற்றிய விவைங�ள அ்டஙகிய பைதிபவடு�ள
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6. உறுபபினர்�ள பைற்றிய பைதிபவடு�ள
7. �்டனீட்டுப பை்ததிைம் மவ்ததிருபபபைொர் மற்றும் 

இதை பிமணயங�மள மவ்ததிருபபபைொர் பைற்றிய 
பைதிபவடு�ள

8. அயல்நொட்டு பைதிபவடு�ள மவக்�பபைட்டுளள 
இ்டம் மற்றும் சூழல்�ள பைற்றிய அறிவிபபு அல்லது 
சூழலில் ஏற்பைட்்ட மொற்றம் அல்லது சூழமல 
இம்டநிறு்ததம் கசயயபபைட்்டது பபைொனற விவைம்.

9. பைதிவுகசயயபபைட்்ட உரிமமயொளர்�ள 
மவ்ததிருக்கும் பைஙகு�ள மற்றும் அமத 

27.17 நமலாைர் மற்றும் இயககுனர் இக்டநய உள்ை நவறுபாடு்கள்
அடிப்பக்ட நமலாைர் இயககுனர்

கபைொருள

�ம்கபைனியின குறிபபிட்்ட துமறயில் 
கபைொறுபபைொளைொ�வும் அந்த்த துமறயில் 
கசயல்�ளுக்கு கபைொறுபபு ஆகும் இருபபைவமை 
பமலொளர் என அமழக்�பபைடுகிறொர்

நிறும்ததின இலக்ம� அம்டயும் 
கபைொருட்டு பைஙகுதொைர்�ளொல் 
நியமிக்�பபைட்டு அதன குறிக்ப�ொள�மள 
அம்டவதற்�ொ�  �ம்கபைனிமய வழி 
ந்ட்ததுபைவபை இயக்குனர் என 
அமழக்�பபைடுகிறொர்

பைணியின தனமம

தனது கிழ் பைணியொற்றுகினற பைணியொளர்�ளுக்கு 
அவர்�ளின பைணியின தனமமக்கு ஏற்றவொறு 
பவமல�மள ஒதுக்கீடு கசயபைவர் பமலொளர் 
பமலும் ஒரு குறிபபிட்்ட பைணியிமன யொைொல் 
கசயது முடிக்�பபை்ட பவணடும் பமலும் அதற்கு்த 
பதமவயொன வழி�ொட்டுதமல வழஙகி எனன 
கசயய பவணடும் எபகபைொழுது கசயய பவணடும் 
எபபைடி கசயய பவணடும் என முடிவு கசயபைவர்

இயக்குனைொன ஒருவர் க�ொளம��மள 
நம்டமுமறபபைடு்ததி பமலும் அது 
கதொ்டர்பைொன பைணி�மள 
பமற்க�ொளவதற்கு பதமவயொன 
அடிபபைம்ட வழிமுமற�மள 
பமலொளர்�ளுக்கு வழஙகுபைவர் பமலும் 
அந்த பவமலமய எவவொறு கசயய 
பவணடும் என வழி�ொட்டுபைவர்.

பமலொணமமயின 
நிமல

பமலொளர் எனபைவர் பமலொணமமயில் கசயலொக்� 
நிமலயில் வருகிறொர் அதொவது இம்டநிமல 
பமலொணமமயில்  இ்டம் கபைற்றுளளொர்.

இயக்குனர் எனபைவர் பமல்நிமல 
பமலொணமமயில் வருகிறொர் 
முடிகவடு்ததலில் மி� முக்கிய இ்ட்தமத 
கபைறுகிறொர்

கபைொறுபபு�ள

இயக்குனர் அமவயொல் ஒபபுக்க�ொளளபபைட்்ட 
அல்லது ஏற்றுக்க�ொளளபபைட்்ட திட்்டங�ள மற்றும் 
க�ொளம��மள நம்டமுமறபபைடு்ததும் 
கபைொறுபபிமன பமலொளரி்டம் 
ஒபபைம்டக்�பபைடுகிறது

நிறும்ததின முக்கிய பநொக்ம� அம்டயும் 
கபைொருட்டு �ொல்ததுக்கு தக்�வொறு 
பதமவயொன திட்்டங�மளயும் 
க�ொளம��மளயும் இயக்குனர்�ளி்டம் 
ஒபபைம்டக்�பபைடுகிறது

மவ்ததிருபபபைொருக்கு எந்தவிதமொன பைலனும் 
இல்மல எனபைது பைற்றிய பிை�்டனம்.

10. பைலனகபைறும் உரிமமயொளர்�ள மவ்ததிருக்கும் 
பைஙகு�ள அல்லது அவற்றின மீது அவர்�ள 
அம்டந்துளள நனமம�ள ஆனொல் அவர்�ளின 
கபையர் உறுபபினர் பைதிபவட்டில் பைதிவு 
கசயயபபை்டவில்மல எனபைதற்�ொன பிை�்டனம்.
பமலொளர் மற்றும் இயக்குனர் இம்டபய உளள 
வி்ததியொசம்
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27.18 நமலாண்கம இயககுனர் மற்றும் முழு நநர இயககுனர் இக்டநயயான நவறுபாடு்கள்
அடிப்பக்ட நிர்வா்க இயககுனர் முழுநநர இயககுனர்

1 அதி�ொைம் �ணிசமொன அதி�ொைங�மள 
மவ்ததிருபபைவர் நிர்வொ� இயக்குனர்

பைணி அமர்்ததும் பபைொது அவரும்டய 
பைணி ஆமணயில் அதி�ொைங�ள 
பைற்றி கசொல்லபபைட்டு இருக்கும்

2 தம்ட�ள

பிரிவு 197 இன பைடி பமலொணமம
இயக்குனைொ�வும் பமலும் ஒரு 
பமலொளைொ�வும் ஒபை சமய்ததில் 
பைணியொற்ற தம்ட 
விதிக்�பபைட்டுளளது

சில பநைங�ளில் முழுபநை 
இயக்குனபை �ம்கபைனியின 
பமலொளைொ�வும் பமலும் 
இயக்குனைொ�வும் பைணி 
அமர்்ததபபைடுவது உணடு

3 பைதவி நியமனம்

பமலொணமம இயக்குனமை பைணி 
நியமனம் கசயவதற்�ொன 
தீர்மொன்ததிற்கு பைஙகுதொைர்�ளின 
ஒபபுதல் பதமவ இல்மல

முழுபநை இயக்குனமை நியமனம் 
கசயவதற்கு சிறபபு தீர்மொன்ததின மீது 
பைஙகுதொைர்�ளின ஒபபுதமல 
கபைற்றிரு்ததல் பவணடும்

4 பைதவியின �ொல அளவு 
ஒரு தனிநபைர் எந்த சூழலிலும் ஐந்து 
ஆணடு�ளுக்கு பமல் இபபைணியில் 
அமர்்ததுவது கிம்டயொது

அவவொறொன �ட்டுபபைொடு முழுபநை
இயக்குனமை பைணி நியமனம் 
கசயவதற்கு கிம்டயொது

்ககலபசாற்்கள்
இயக்குனர்�ள குழு இயக்குனர்�ள
பமலொணமம இயக்குனர் இயக்குனர்�ளின பைதிபவடு
பதொற்றுவிபபைொளர்  தகுதி�ள
பைதிவு அலுவல�ம்  வொக்�ளிக்கும் உரிமம�ள

 பயிற்சி

I சரியான விக்டகயத் நதர்ந்பதடு:
1   நிறுமச் சட்்டம் 2013-னபைடி ஒரு நபைர் இயக்குனைொ�

___ நிறுமங�ளுக்கு பமல் பைதவி வகிக்� கூ்டொது
அ) 5 �ம்கபைனி�ள ஆ) 10 �ம்கபைனி�ள
இ) 20 �ம்கபைனி�ள ஈ) 15 �ம்கபைனி�ள

2  நிதி நிறும்த தொல் நியமிக்�பபைடும் இயக்குனர்
அ) கபையைளவு ஆ) கூடுதல்
இ) ம�ளிர் ஈ) நிழல்

3   ஒரு தனியொர் �ம்கபைனி குமறந்தது ___ 
இயக்குனர்�ள இருக்� பவணடும்
அ) ஏழு ஆ) ஐந்து 
இ) மூனறு ஈ) இைணடு

4  ஒரு கபைொது நிறும்ததில் குமறந்தது ___ 

இயக்குனர்�ள இருக்� பவணடும்
அ) 12 ஆ) 7
இ) 3 ஈ) 2

5   ஒரு கபைொது �ம்கபைனியின கசலு்ததபபைட்்ட மூலதனம் 
`பைொய ____ அல்லது அதற்கு பமல் இருக்கும் 
கபைொழுது சிறிய பைஙகுதொைர்�ளொல் இயக்குனர் 
பதர்ந்கதடுக்�பபை்டலொம்.
அ) 1 ப�ொடி `பைொய  ஆ) 3ப�ொடி `பைொய
இ) 5 ப�ொடி `பைொய  ஈ) 7ப�ொடி `பைொய

6  �ம்கபைனி சட்்ட்ததின பைடி கீழ்�ண்ட அதி�ொைங�ளில் 
ஒனறு இயக்குனர்�ளின குழுவொல் கசயல்பைடு்தத 
முடியும்
அ) �ம்கபைனிமய விற்கும் அதி�ொைம் 
ஆ) அமழபபு பைண்ததுக்கு அமழபபு விடும் அதி�ொைம் 
இ)  கசலு்ததபபைட்்ட மூலதன்ததிற்கு பமல் �்டன

வொஙகும் அதி�ொைம் 
ஈ)  தணிக்ம�யொளர்�மள மீணடும் பைதவி நியமனம் 

கசயயும் அதி�ொைம்
7  _____ நியமிக்கும் இயக்குனர்�ள குமறந்த

எணணிக்ம�யிலொன பைஙகு�மள மவ்ததிருக்� 
பவணடும் எனற �ட்்டொயம் கிம்டயொது
அ)ம்ததிய அைசு 
ஆ) �ம்கபைனி சட்்ட வொரியம் 
இ) �ம்கபைனி கபைொதுக்கூட்்டம் 
ஈ) இயக்குனர்�ள குழு
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8   இயக்குனர்�ள �ம்கபைனியின பைண்ததிற்கு ___ 
ஆகிறொர்�ள ஆனொல் நிறும்ததுக்கு வை பவணடிய 
�்டமம அல்ல
அ) வஙகியொளர் ஆ) பைஙகுதொைர்�ள 
இ) மு�வர் ஈ) கபைொறுபபைொணமமயொளர்�ள

9  �ம்கபைனி சட்்டபபைடி இயக்குனர்�ள ____ மூலம் 
நியமிக்�பபை்ட பவணடும்
அ) ம்ததிய அைசு 
ஆ) �ம்கபைனி சட்்ட வொரியம் 
இ) �ம்கபைனியின ஆணடு கபைொதுக்கூட்்டம் 
ஈ) இயக்குனர்�ள குழு

10   இயக்குனர்�ள குழு தனது அதி�ொை்தமத
பையனபைடு்ததி இவவம�யொன இயக்குனர்�மள
நியமனம் கசயயலொம்
அ)கூடுதல் இயக்குனர்�ள
ஆ)  சொதொைணமொ� ஏற்பைடும் �ொலி பைணியி்ட்தமத 

நிைபபுதல் 
இ) மொற்று இயக்குனர்�ள 
ஈ) பமற்கூறிய அமன்ததும்

விக்ட்கள் :
1 இ 2 அ 3 ஈ 4 இ 5 இ
6 ஆ 7 அ 8 ஈ 9 இ 10 ஈ

II. குறு வினாக்கள்:
1 இயக்குனர் எனபைமத வமையறுக்�
2  பமலொணமமயில் முக்கிய நபைர்�மள எவவிதமொன 

�ம்கபைனி�ள நியமனம் கசயதிருக்� பவணடும்
3 முழுபநை இயக்குனர் எனபைவர் யொர்
4  பமலொணமம இயக்குனர் எனறு யொமை 

அமழக்கிபறொம்
5  எந்த இயக்குனர் கசயல் இயக்குனைொ� கசயல்பை்ட 

முடியும்

III. சிறு வினாக்கள்
1  கசயல்பைடும் இயக்குனர் கசயல் பை்ட இயக்குனர் 

வி்ததியொச பைடு்ததவும்
2 எபகபைொழுது மொற்று இயக்குனர்�மள நியமிக்�லொம்
3 நிழல் ஏற்பை்டொது எனறு யொமை அமழக்கிபறொம்
4  சொதொைணமொன �ொலிபபைணியி்டங�ள எனறொல் 

எனன
5  ஒரு தனியொர் �ம்கபைனியில் குமறந்த அளவு 

எ்ததமன இயக்குனர்�ள இருக்�பவணடும் 
எனபைமத குறிபபிடு�

6 முதல் இயக்குனர் எனறொல் எனன
7  எபகபைொழுது இயக்குனர் தனது அலுவல�்ததிலிருந்து 

நீக்�பபைடுகிறொர்

8  யொர் இயக்குனமை நீக்குகிறொர்
9  பமலொணமம இயக்குனர் வமையமற
10  பமலொளர் வமையறுக்�

III. பபரு வினாக்கள்:
1  நிர்வொ�்ததில் முக்கிய நிர்வொ� அதி�ொரி�ள

எனபைவர் யொர்
2  இயக்குனர் அவர்�ளின இ்டம்கபைற்றுளளமவ�மள 

எழுது�
3  இயக்குனரின பைல்பவறு வம��மள சுருக்�மொ�

கூறு
4 இயக்குனரின தகுதி�ள பைற்றி எழுது�
5 இயக்குனர்�ளின தகுதியினமம�மள பைட்டியலிடு
6  ஒரு நிறும்ததின இயக்குனமை அவைது 

அலுவல�்ததில் இருந்து எவவொறு நீக்�லொம் எனபைது 
பைற்றி விளக்கு�

7   பமலொணமமயில் உளள நபைர்�ளின அதி� பைட்ச
ஊதிய வைம்பு எனன

8 இயக்குனரின �்டமம�ள எனன
9 இயக்குனரின அதி�ொைங�மள கூறு�
10  இயக்குனர்�ளின குற்றவியல் சொர்ந்த

கபைொறுபபு�மளப பைற்றி எழுது�

கபைரிய தனியொர் நிறுமங�ளில் 
பைணியொற்றும் இந்திய வம்சொவழி 
தீவு�ளின ஆணடு வருமொனம் 10 
ப�ொடியிலிருந்து 20 ப�ொடி இைணடு 

ஆணடு�ளில் உயர்ந்துளளது இவவொறொன சம்பைள 
உயர்வு அவர்�ளின பைணி நலன�மள 
தூணடுவதொ� பமலும் �ட்்டொயபபைடு்ததுவதொ� 
அமமகிறது

2015 16 நிதியொணடில் உயர்மட்்ட நிர்வொ�்ததில் 
பைணியொற்றும் CEO  மற்றும் பமலதி�ொரி�ளின 
சைொசரி ஊதியம் சுமொர் 19 ப�ொடி ஆகும்

பமற்�ண்ட ஊதியம் அவருக்கு பசை பவணடிய 
சம்பைள �ழிவு பைடி�ள மற்றும் சலும��ள பமலும் 
கதொழிலொளர்�ளுக்�ொன  பைஙகு விருபபை திட்்டம் 
கதொ்டர்பும்டய பையன�ள அமன்ததும் பசர்ந்தது

இந்தியொவில் மி� உயர்ந்த ஊதியம் கபைறும் CEO 
கபையர் மற்றும் விவைங�மள கதரிந்து க�ொளவது 
சுவொைஸ்யமொ?

 àƒèÀ‚°
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பைகசயல் ஆகும். பையிற்சி எனபைது அவர்�ளின ந்ட்தமத 
வழி�ொட்டி விதி�ள மற்றும் விதிமுமற�ள பைற்றிய 
விழிபபுணர்மவ தருகிறது.

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”.

கபையர் ஆணடு 
சம்பைளம்

நிறும்ததின 
கபையர்

எம். நொயக் `. 66,14 எல் அணட் டி
விஷொல் சிக்�ொ `. 48,73 இனபபைொசிஸ்
பதஷ் பைந்து 
குபதொ `. 44.80 லூபின லிமிக்டட்

சந்திைபச�ைன `. 25,60 டிசிஎஸ்
ைொகுல் பைேொஜ `. 22.32 பைேொஜ குழுமம்
பயொப�ஷ் 
சந்தர் 
பதபவஷ்வர்

`. 15.15 ஐடிசி லிமிக்டட்

முப�ஷ் 
அம்பைொனி `. 15.00 ஆர்ஐஎல்

சஞசிவ பம்ததொ `. 13.87
இந்துஸ்தொன 
யூனிலீவர் 
லிமிக்டட்

அபிதொலி 
நீமுச்வொலொ `. 11,96 விபபைொ

ப�ொபைொல் 
கவட்்டல் `. 10.40 பைொர்தி ஏர்க்டல்
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அற்தமத அறிந்தவனொய, அறிவு நிமறந்து அமமந்த கசொல்மல 
உம்டயவனொய, எக்�ொல்ததிலும் கசயல்கசயயும் திறன 
அறிந்தவனொய உளளவன ஆைொயந்து கூறும் துமணயொவொன.

அறனறிந்து ஆனறமமந்த கசொல்லொனஎஞ ஞொனறுந்
திறனறிந்தொன பதர்ச்சி்த துமண.

-- குறள 635
பபாருள்

PRINCIPLES OF MANAGEMENT1
CHAPTER

MANAGEMENT PROCESSUNIT
I

நிறுமச்பசயலர்28
அத்தியாயம்

நிறுமச்சட்டம் மற்றும் பசயலரின் 
நக்டமுகை்கள்அலகு

10

அத்தியாயம் சுருக்கம்
28.01 நிறுமச் பசயலர்
28.02. நிறுமச் பசயலரின் தகுதி்கள்
 28.02.01 சட்ட தகுதி்கள்
 28.02.02. பிை தகுதி்கள்
28.03. நிறும பசயலர் நியமனம்
28.04.  நிறுமச் பசயலரின் பணி்கள் மற்றும் 

்க்டகம்கள்
 28.04.01. சட்டபூர்வமான பணி்கள்
 28.04.02. சட்ட பூர்வமற்ை பிை பணி்கள்
28.05.  நிறுமச் பசயலரின் அதி்காரம் மற்றும் 

உரிகம்கள்
28.06 நிறும பசயலகர நீககுதல்  
28.07. நிறுமக கூட்டங்கள்
28.08 நிறுமக கூட்டங்களின் வக்க்கள்
 28.08.01. பஙகுதாரர்்கள் கூட்டங்கள்
 28.08.02. இயககுநர் அகவக கூட்டங்கள்
 28.08.03. சிைப்புக கூட்டங்கள்
28.09. தீர்மானம்
 28.09.01. தீர்மானத்தின் வக்க்கள்
28.10. வாகப்கடுப்பு
 28.10.01. வாகப்கடுப்பு நக்டமுகை்கள்
 28.10.02. வாக்களிப்பின் வக்க்கள்

்கற்ைல் நநாக்கங்கள்

இந்த அ்ததியொய்தமதக் �ற்றபின, மொணவர்�ளொல்

 ■ நிறுமச் கசயலர் கபைொருள மற்றும்     
வமைவிலக்�ணம்

 ■ நிறுமச் கசயலர் பைணி அமர்்ததுததல் மற்றும் 
பைதவிநீக்�ம்.

 ■ நிறுமச் கசயலரின பைணி�ள 
 ■ நிறுமச் கசயலரின உரிமம�ள மற்றும் 

கபைொறுபபை�ள
 ■ நிறும கூட்்டங�ள – கபைொருள மற்றும் 

வம��ள
 ■ தீர்மொனம் – கபைொருள மற்றும் வம��ள
 ■ வொக்�ளிபபு – கபைொருள மற்றும் 

முமற�ளஆகியவற்மற புரிந்துக் க�ொளள 
இயலும்.
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28.01  நிறுமச் பசயலர் Company Secretary
நிறுமம் எனபைது சட்்ட்ததொல் உருவொக்�பபைடுகினற ஒரு 

புமனவு நபைைொ� இருபபினும் அதற்க�ன தனி மனபசொ 
அல்லது உ்டல் �ட்்டமமபபு்டன கூடிய தனி ஆளுமமபயொ 
கிம்டயொது நிறுமம் தனது அனறொ்ட ந்டவடிக்ம��மள 
தொபன நிர்வொகி்ததுக் க�ொளள முடியொது. நிறும்ததின 
கசயல்பைொடு�மள பமற்க�ொளளவும், அதமன 
பமற்பைொர்மவ கசயயவும், தனி ஒரு நபைபைொ அல்லது ஒரு 
குழுபவொ பதமவ. 

நிறும்ததின இயல்பைொன ந்டவடிக்ம��ள மட்டும் 
இல்லொமல் அதன பைல்பவறுபைட்்ட �ொைணி�மள 
நிறும்ததின இலக்ம� பநொக்கி இயக்�வும், நிறும்ததில் 
ஒட்டு கமொ்தத கசயல்�மள சீரிய முமறயில் கசயல்பைடு்ததும் 
திறமனயும் பமற்பைொர்மவ கசயய கபைொறுபபுளள ஒரு நபைபைொ 
அல்லது ஒரு குழுபவொ பதமவ. இபபைணி�மள 
நிமறபவற்றும் கபைொறுபபபைற்றுளள நபைர்�மள முக்கிய 
நிர்வொகி�ள (Key Manageral Persons) எனகிபறொம்.

இ்ததம�ய சிறபபு நிர்வொகி�மள, இயக்குநர், 
பமலொளர்�ள, கசயலர்�ள என பைல கபையர்�ளில் 
அமழக்�பபைடுகினறனர்.

கசயலர் எனற கசொல் சீக்கைட்ரியஸ் (secretarious) 
எனற ல்ததீன வொர்்தமதயிலிருந்து கபைறபபைட்்டதொகும். 
இதன கபைொருள இை�சியம் (Secret) ஆகும். நிறும்ததின 
நிர்வொ�ம் மற்றும் நிதிசொர்ந்த அமன்தது கசயல்பைொடு�ள 
குறி்தது கவளியி்ட முடியொத சில இை�சிய தனமமயும்டய 
கசயல்பைொடு�மள இை�சியமொ� கசயது முடிக்� பைணி 
அமர்்ததபபைடும் நபைமை நிறுமச் கசயலர் என அமழக்�லொம்.

கபைொதுவொ� நிறும கசயலமை ஒரு சொதொைண 
பைணியொளைொ� �ருத முடியொது. அவர் நிறும்ததில் மி� 
கபைரிய கபைொறுபபுளள அலுவலர்�ளில் ஒருவர் ஆவொர்.

நிறுமக் க�ொளம��ள குறி்தத ை�சியங�மள �ொ்ததல், 
நிதிச்சொர்ந்த முடிவு�ள எடு்ததல் மற்றும் பைணியொளர்�ளின 
பதமவ�மள பூர்்ததி கசயதல் பபைொனற முக்கிய 
கபைொறுபபு�ள நிறும கசயலருக்கு உணடு. நிறும்ததின 
ஒட்டுகமொ்தத நிறும்ததின கசயல்பைொடு�மள இயக்கும் 
நபைபை, நிறுமச் கசயலர் என அமழக்�பபைடுகிறொர்.

நிறும பசயலர் – வகரவிலக்கணம் Company 
Secretary Definition

நிறும சட்டம் 2013, பிரிவு 2(24)ன் படி நிறுமச் பசயலர் 
என்பவர் ”ஒரு நிறுமத்தின் அகமச்சரா்க (அல்லது) 
நிர்வா்க பணி்ககை பசயது முடிக்க நதகவயான 
அகனத்து தகுதி்ககையும் பபற்றுள்ை ஒரு தனிநபகர, 
நிறுமச் பசயலர் எனலாம்.

ஆகஸ்நபார்டு டிக்னரியில் தந்துள்ை இலக்கணம் 
பசயலர் என்பவர் ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் அல்லது 
நிறுமத்தின் சார்பா்க பிை நபரி்டம் பதா்டர்பு ப்காள்ைவும் 
ஆவணங்ககை நச்கரிக்கவும், ந்காப்பி்டவும் மற்ை 
நிர்வா்க பணி்ககை நமற்ப்காள்ைவும் பணியமர்த்தப்படும் 

நபகர நிறும பசயலர் எனலாம்.
ஒரு தனி நபர் மடடுநம நிறுமச் பசயலரா்க பணியாற்ை 

முடியும், ஒரு நிறுமநமா, சங்கநமா, குழுநவா அல்லது 
அகமப்பு்கநைா ஒரு நிறுமத்தின் பசயலாரா்க பணியாற்ை 
முடியாது.
28.02  நிறும பசயலரின் தகுதி்கள் 

Qualifications of Company 
Secretary

 1994ஆம் ஆணடு நிறுமச்சட்்ட்ததில் சில திரு்ததங�ள 
கசயயபபைட்்டது அதனபைடி சில 
சட்்டம் சொர்ந்த முக்கிய 
தகுதி�மள நிறும கசயல் 
கபைற்றிருக்� பவணடும். 
நிறும்ததின பைல வம�யொன 
க ச ய ல் பை ொ டு � ம ள யு ம் 
சூழ்நிமலக்ப�ற்பை சமொளிக்� 
சட்்டபபூர்வமொன தகுதி�மள்த 
தவிை மற்ற பிற தகுதி�மளயும் 
அவர் கபைற்றிருக்� பவணடும். 
நிறும் கசயலர் கபைற்றிருகு்� 
பவணடிய சட்்ட தகுதி�மள 
பினவரும் வம�யில் வம�பபைடு்ததலொம்,

��ம ெசயல��
த��க�

ச�ட�வ த��க� �ற த��க�

`.5 ேகா� அ�ல�
அத�� ேம� ப��
�த� ெப���ள
��ம���
ெசயல�� த��க�

�ற ��ம���
ெசயல��
த��க�

28.02.01  சட்டப்பூர்வ தகுதி்கள் Statutory Qualifications 
இமவ�ள மட்டும் இல்லொமல் நிறுமச்சட்்டம் 2013 

பிரிவு 2(45) யினபைடி ம்ததிய அைசு அவவபகபைொழுது 
வமையறுக்கும் தகுதி�மளயும் ஒரு நிறுமச்கசயலர் 
கபைற்றிருக்� பவணடும் 

`.5 ப�ொடி அல்லது அதற்கு பமல் பைஙகு முதல் 
கபைற்றுளள நிறும்ததின கசயலொளைொ� பைணிபுரிய, இந்திய 
நிறும கசயலொளர்�ள நிறும்ததின உறுபபினைொ�பவொ 
அல்லது லண்டன பைட்்டய கசயலொளர்�ள நிறும்ததின 
உறுபபினைொ�பவொ இருக்� பவணடும்.

`.5 ப�ொடி அல்லது அதற்கு பமல் பைஙகு முதல் க�ொண்ட 
நிறும்ததிற்கு குறிபபைட்டுளள தகுதி�மள கபைற்றிருக்� 
பவணடும்.
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நிறுமச்சட்்டம் 2013 பைடி நிறுமச் கசயலர் கபைற்றிருக்� 
பவணடிய பிற தகுதி�ளொவன

`.5 ேகா� அ�ல� அத�� ேம�
ப�� த� ெப��
ள

��ம��� ெசயல�� த��க


இ��ய ��ம ெசயலாள�க

��வன���

உ�� னராக இ��க ேவ���

ல�ட� ப�டய ெசயலாள�க

��வன��� உ�� னராக

இ��க ேவ���

 ற ��ம��� ெசயல��
த��க


�.5 ேகா� அ�ல� அத�� ேம� ப�� த� ெகா�ட
��ம���� ���ப��
ள த��கைள ெப����க ேவ���

ஏேத�� ஒ� ப�கைல�கழக��� ஒ� ச�ட ப����கான
ப�டய� ெப����க ேவ���

இ��ய ப�ைடய கண�க� ��வன��� உ�� னராக
இ��க ேவ���

இ��ய அட�க�ைல ம��� ப�யாள� கண�க� (கா�� ம���
ெவா��� அ�க���ட�) ��வன��� உ�� னராக இ��க
ேவ���.

வ�க�ய� அ�ல� ேமலா�ைம��ைற�� ஒ� �கைல�
ப�டய ப��� அ�ல� ��ளேமா த��

ஏேத�� ஒ� இ��ய ச�ட ��வன� வழ��ய ��ம�ச�ட��� ஒ�
��ளேமா த��ைய ெப����க ேவ���

நிறுமச் சட்டத்தில் குறிப்பி்டப்படடுள்ை தகுதி்கள்
i.  ஏமனய நிறும்ததில் கீழ்�ொணும் ஒனறு அல்லது 

அதற்கு பமற்பைட்்ட தகுதி�மள ஒரு நிறுமச் கசயலர் 
கபைற்றிருக்� பவணடும்.

ii.  ஏபதனும் ஒரு பைல்�மலக்�ழ�்ததில் ஒரு சட்்ட 
பைடிபபுக்�ொன பைட்்டயம் கபைற்றிருக்� பவணடும்.

iii.  இந்திய பைட்ம்டய �ணக்�ர் நிறும்ததில் 
உறுபபினைொ� இருக்� பவணடும்.

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.

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.
வணி்கச்சட்டம் பற்றிய அறிவு Knowledge of Mercantile Law

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 

வர்்தத� கதொர்பைொன சட்்ட சை்ததுக்�மள கதளிவொ� 
கதறிந்து மவ்ததிருக்� பவணடும்.

��ம�ச�ட� ப��ய அ��

வ�க�ச�ட� ப��ய அ��

ெபா�ளாதா ச�ட அ��

கண��ைவ�� ெதாட�பான அ��

ப�யாள� ச�ட அ��

�ற
 த

�
�

க�

 அ�வலக ��வாக� �� த அ��

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.
்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. 
பணியாைர் சட்ட அறிவு Knowledge of Labor Laws

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.
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அலுவல்க நிர்வா்கம் குறித்த அறிவு Knowledge of 
Office Management

விமைவொ�வும், சிறபபைொ�வும், அலுவல� பைணி�மள 
கசயது முடிக்� ஏதுவொ�வும் சமீபை்ததிய நவீன முமறயில் 
�ணக்கு�மள தொக்�ல் கசயதல், ப�ொபபிடுதல் 
அட்்டவமணபபைடு்ததல் பபைொனறமவ குறி்தது நிறும 
கசயலர் நுணணறிவு கபைற்றிருக்� பவணடும்.
28.03  நிறும பசயலர் நியமனம் 

Appointment of Company 
Secretary

நிறுமச்சட்்டம் 2013 பிரிவு 203, 204 யின பைடி 
ஒவகவொரு பைட்டியலிட்்ட நிறுமமும் ஒரு முழு பநை 
கசயலமை பைணி நியமனம் கசயய பவணடும்.

பைட்டியலி்டொத மற்றும் `.5 ப�ொடி அல்லது அதற்குபமல் 
பைஙகு முதலும்டய தனி நிறுமமும் ஒரு முழுபநை 
கசயலமை பைணி நியமனம் கசயதிருக்� பவணடும். 
இந்திய நிறுமச் கசயலொர்�ள நிறும்ததில் உறுபபினைொ� 
உளள ஒரு தனி நபைமை மட்டுபம நிறும கசயலொை� பைணி 
நியமனம் கசயய முடியும் எனபைமத நிமனவில் 
க�ொளளவும். நிறும கசயலமை பதொற்றுவிபபைொளைொல் 
அல்லது இயக்குநர் அமவயொல் நியமனம் கசயய முடியும்.
(1)  நிறும நதாற்றுவிப்பாைரால் நியமனம் நிறுமம் 

கூட்டுருவொக்�ம், கசயயும் நிமலயில் நிறும 
பதொற்றுவிபபைொளர் நிறும முதல் கசயலமை பைணி 
நியமனம் கசயவொர். இச்கசயலரின கபையர் நிறும சங� 
நம்டமுமறவிதியிலும் மற்ற மூல ஆவணங�ளில் 
பைதியபபைடும். 

(2) முதல் இயககுநரகவயால் பசயலர் நியமனம் நிறுமம் 
கூட்டுறுவொக்�ம் கசயயபபைட்்ட பினனர் நிறும்ததின 
முதல் இயக்குநைமவயின முதல் கூட்்ட்ததில் நிறும 
கசயலர் பைணி நியமனம் கசயயபபைடுவொர். சில 
சூழ்நிமலயில் பதொற்றுவிபபைொளைொல் நியமிக்�பபைட்்ட 
கசயலமைபய கதொ்டர்ந்து கசயலொளைொ� 
நியமிக்�பபை்டலொம் அல்லது புதிய கசயலமை 
பைணியமர்்ததபபை்டலொம்.

28.04  நிறும பசயலரின் பணி்கள் / 
்க்டகம்கள் Functions/ Duties of 
Company Secretary

நிறுமச் பசயலரின் பணி்ககை கீழ்்காணும் 
இரண்டு பபறும் பிரிவு்கைா்க வக்கப்படுத்தலாம். 
அகவ்கைாவன.

சட்்டபூர்வமொன பைணி�ள (அ) �்டமம�ள
சட்்டபூர்வமற்ற பைணி�ள (பிற பைணி�ள) (அ) �்டமம�ள

ச�ட��வமான ப�க� ச�ட��வம�ற ப�க�

��ம ச�ட சா��த ப�க� இய��ன�க� ெதாட�பான
ப�க�

ப��தார�க� ெதாட�பான
ப�க�

��ம அ�வல�க� ம��
ப�யா�க� ெதாட�பான
ப�க�

வ�மான வ�� ச�ட ப�
ப�க�

இ��ய � �ைரவ�� ச�ட
�ற ப�க�

��பைன வ��ச�ட ப�
ப�க�

இதர� ச�ட�க� ப� ப�க�

28.04.01. சட்டபூர்வமான பணி்கள் Statutory 
Functions

உயர்நிமல நிர்வொகி�ளில் ஒருவைொ� இருக்கும் 
கசயலர் நிறுமச்சட்்டம் மற்றும் பிற சட்்டங�ளில் 
(வருமொனச் சட்்டம், அஞசல் மு்ததிமை, விற்பைமனச் சட்்டம்) 
கூறுபபைட்டுளள சட்்ட நம்டமுமற�ளுக்கு உட்பைட்டு 
நிறும்ததின அமன்தது கசயல்பைொடு�மளயும் பமற்க�ொளள 
பவணடியது நிறும கசயலரின சட்்ட பூர்வமொன 
பைணி�ளொகும்.
பின்வருவன நிறுமச் சட்டம் 2013ன் படி பசயலரின் 
சட்டபூர்வமான பணி்கள் ஆகும்.

i.  நிறும்ததின அஙகீ�ொைம் பதமவபபைடும் அமன்தது 
ஆவணங�ளிலும் நிறும்ததின சொர்பைொ� ம�கயொபபைம் 
இடுவது.

ii.  பைஙகு�ள குறி்தத ஆவணங�ள, இயக்குனர்�ள 
மற்றும் ஒபபைந்தங�ள கதொ்டர்பைொன ஆவணங�மள 
பைைொமரி்ததல்.

iii.  பைஙகுமுதல் கதொம�மய அதி�ரிபபைது குறி்தத 
அறிவிபமபை நிறும பைதிவொளரி்டம் க�ொடு்ததல்.

iv.  பைஙகு�மள மொற்றியதிலிருந்து இைணடு 
மொத்ததிற்குள பைஙகு ஒதுக்கீட்டு சொனறிதமழ 
அளி்ததல்.

v.  ஆணடு அறிக்ம�யில் ம�கயொபபைம் இட்டு 
அனுபபுதல்.

vi.  கதொழில் கதொ்டக்� சொனறிதமழப கபைற பதமவயொன 
உறுதி கமொழி�மள அளி்ததல்.

vii.  ஒவகவொரு பைஙகுனர்�ளுக்கும் ஆணடு 
கபைொதுக்கூட்்டம் குறி்தத அறிவிபமபை அனுபபுதல்.

viii. சட்்டமுமற ஏடு�மள தயொரி்ததல்
ix.  ஒவகவொரு பைஙகுனர்�ளின ஆணடுகபைொதுக் கூட்்டம் 
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மற்றும் இயக்குனைமவ கூட்்டங�ளுக்�ொன கூட்்ட 
நி�ழ்ச்சி குறிபமபை 30 நொட்�ளுக்குள தயொரி்ததல்.

x.  கூட்்ட்ததில் நிமறபவற்றபபைட்்ட தீர்மொனங�மள 
ப�ொபபிலிட்டு நிறும பைதிவொளருக்கு அனுபபுதல்.

xi.  நிறும �மலபபின பபைொது நிதி நிமல அறிக்ம��மள 
தயொரிக்� உதவி கசயதல்.

வருமானவரிச் சட்டப்படி பசயலரின் பணி்கள்
பைஙகுனர்�ளுக்கு உரிய பைங�ொதொயம், குறிபபி்ட 

�ொல்ததில் வழங� பவணடியது கசயலரின பைணியில் 
அ்டஙகும். பைணியொட்�ளுக்கு வழங� பவணடிய சம்பைளம், 
மற்றும் கசலு்தத பவணடிய வட்டி ஆகியவற்றிலிருந்து 
வருமொனவரிமய �ழி்ததுக்க�ொணடு மீதிமய 
கசலு்ததுவது கசயலரின பைணியொகும். அவவொறு 
�ழிக்�பபைட் வரி அைசு �ருவூல�்ததில் 
கசலு்ததபபைட்டுவிட்்டதொ என உறுதி கசயதுக�ொளள 
பவணடியதும் கசயலரின பைணியொகும்.

பைஙகுனர்�ள மற்றும் ஊழியர்�ளுக்கு வரி 
�ழிக்�பபைட்்டதர்�ொன சொனறிதழ் அளிக்�பபைட்டுவிட்்டது 
என உறுதி கசயய பவணடியது கசயலரின 
�்டமமயொகும். வருமொனவரி துமற அதி�ொரி�ளுக்கு 
சட்்டபபைடி அளிக்� பவணடிய ப�ொபபு�மள சரிபைொர்்தது 
உரிய �ொலக்க�டுவுக்குள அளிக்� பவணடியதும் 
கசயலரின பைணியொகும்.
இந்திய முத்திகரவரி சட்டப்படி நிறும பசயலரின் 
பணி்கள்

பைஙகு ஒதுக்கீட்டு �டிதம் மற்றும் பைஙகு சொனறிதழ் 
பபைொனற முக்கிய நிறும ஆவணங�ளில் முமறயொன 
அஞசல் தமல�ள ஒட்்டபபைட்டுளளதொ என �வனிக்� 
பவணடியது கசயலரின தமலயொய பைணி�ளில் 
ஒனறொகும்.
விற்பகன வரிச்சட்டபடி நிறும பசயலரின் பணி்கள்

விற்பைமன மீதொன வரிமய உரிய பநை்ததில் உரிய 
முமறயில் கசலு்ததுவதற்கும் பதமவயொன 
ஆவணங�மள சரிபைொர்்தது விற்பைமன வரி துமற 
அதி�ொரி�ளி்டம் அளிக்�பபைட்டுவிட்்டதொ என உறுதி 
கசயதுக்க�ொளள பவணடியது கசயலரின பைணியொகும்.
இதரச் சட்டங்கள் படி, நிறும பசயலரின் பணி்கள்

நிறும கசயல்பைொட்டிற்கு கதொ்டர்பும்டய பிற 
பைலவம�யொன சட்்டங�மள பைற்றியும் நிறும கசயலர் 
அறிந்திருக்� பவணடியது முக்கியமொன ஒனறொகும். 
குறிபபைொ� அந்நிய கசலொவணி ஒழுஙகுமுமறச்சட்்டம், 
கதொழில் (அபிவிரு்ததி மற்றும் ஒழுஙகுமுமற) சட்்டம், 
தயொரிபபு கதொழிமல பமற்க�ொளளும், நிறும கசயலர், 
கதொழிற்சொமல சட்்டங�ள, கூலிச் சட்்டம், கதொழிற்சொமல 
கதொ்டர்பைொன வழக்குச் சட்்டம், கதொழிலொளர் சட்்டம், 
குமறந்தளவு கூலி கசலு்தது சட்்டம் பபைொனற பைல சட்்ட 
விதி�மள கசயலர் அறிந்திருக்� பவணடும்.

28.04.02.  சட்ட பூர்வமற்ை பிை பணி்கள் Non-
Statutory Functions

கசயலர் பைல்பவறு சட்்டங�ள சொர்ந்த பைணி�மள 
பமற்க�ொண்டொலும், நிறும இயக்குனர்�ள, பைஙகுநர்�ள, 
பைணியொட்�ள மற்றும் ஊழியர்�ளுக்கு என பைல்பவறுபைட்்ட 
பைணி�மள ஆற்ற பவணடியுளளது. கசயலரின 
சட்்டபூர்வமற்ற பைணி�மள பினவருமொறு 
வம�பபைடு்ததலொம்.
1. இயக்குநர்�ளுக்கு ஆற்ற பவணடிய மு�மமப 

பைணி�ள 
2. பைஙகுநர்�ளுக்கு ஆற்ற பவணடிய மு�மமப 

பைணி�ள 
3. அலுவல� ஊழியர்�ள மற்றும் பைணியொட்�ளுக்கு 

ஆற்ற பவணடிய பைணி�ள.
(1)   இயககுநர்்களுககு ஆற்ை நவண்டிய மு்ககமப் 

பணி்கள் Functions in Relation to Directors
நிறும கசயலர் இயக்குனைமவயின முழு 

�ட்டுபபைொட்டின கீழ் கசயல்பைடுவதொல் இயக்குநைமவயின 
அமன்தது அறிவுமை�மளயும் நம்டமுமறபபைடு்தத 
பவணடியது கசயலரின பைணியொகும்.

நிறும்ததிற்கு பதமவயொன க�ொளம��மள வகு்தது 
பைல முடிவு�மள எடுபைதற்கு பதமவயொன த�வல்�மளயும், 
அறிவுமை�மளயும் வழங� பவணடியது கசயலரின 
பைணியொகும்.

இயக்குனர்�ளின வரும�ப பைதிபவட்ம்ட 
பைைொமரிபபைது, கூட்்டங�மள கூட்டுவது, கூட்்ட்ததிற்�ொன 
அமழபபு விடுபபைது, கூட்்ட நி�ழ்ச்சி நிைல் மற்றும் கூட்்ட 
குறிபபு தயொரிபபைது கதொ்டர்பைொ� கூட்்ட்த தமலவரு்டன 
�லந்து ஆபலொசி்தது பைல தீர்மொனங�மள தயொரி்ததல், 
இயக்குனைமவ அலுவலுர்�ளு்டன த�வல் கதொ்டர்மபை 
ஏற்பைடு்ததி, ஆவணங�மள ப�ொபபி்டல் மற்றும் 
பைதிபவடு�மள தயொரி்தது அளிபபைது பபைொனற பைல்பவறு 
பைணி�மள இயக்குனர்�ளுக்கு கசயலர் ஆற்ற 
பவணடும்.
(2)  பஙகுனர்்களுககு ஆற்ை நவண்டிய மு்ககமப் 

பணி்கள் Functions in Relation to Shareholders
நிறும பைஙகுநர்�ளின உரிமம பைொதிக்�பபை்டொமல் ஒரு 

பைொது�ொபமபை ஏற்பைடு்ததி அவர்�ளின நலமன 
பபைனிக்�ொக்� பவணடியது நிறும கசயலரின 
�்டமமயொகும். நிறுமச்சட்்டம் 2013பைடி இயக்குநைமவக்கும் 
நிறும பைஙகுநர்�ளுக்கும் இம்டபய கதொ்டர்மபை ஏற்பைடு்தத 
பவணடும். 

நிறும பைஙகுநர்�ளின உரிமம மீறபபை்டவில்மல 
எனபைமத உறுதி கசயய பவணடியது இவைது 
பைணியொகும். பைஙகு ஒதுக்கீட்டு �டிதம், கூட்்ட அமழபபு 
�டிதம், வரு்தத �டிதம், பைஙகு சொனறிதழ், பைங�ொமண�மள, 
அனுபபுவது மற்றும் �்டனீட்டு பை்ததிைதொைர்�ளுக்கு 
�்டனபை்ததிை்தமத அளிபபைதும் கசயலரின பைணியொகும்.
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பைஙகுநர்�ள கூட்்டம் குறி்தத நொள, இ்டம், மற்றும் 
நி�ழ்ச்சி நிைல் பபைொனற விவைங�ள தொஙகிய 
அறிக்ம�மய பைஙகுநர்�ளுக்கு அனுபபுதல், 
இயக்குனைமவயின சொர்பைொ� பைஙகுநர்�ளின 
சந்பத�ங�ளுக்கும் பு�ொர்�ளுக்கும் உரிய முமறயில் 
�லந்து ஆபலொசி்தது, விசொரி்தது உரிய பைதிமல அளிபபைது 
கசயலரின பைணியொகும். 
(3)  அலுவல்க ஊழியர்்கள் மற்றும் பணியாட்களுககு 

ஆற்ை நவண்டிய பணி்கள் Functions in Relation 
to Office and Staff

நிறும அலுவல� ஊழியர்�ளின தமலசிறந்த மூ்தத 
ஊழியைொ� இருபபைவர் கசயலர் ஆவொர்.

அலுவல� கசயல்பைொடு�ள இயல்பைொ� கசயல்பை்ட 
கசயவது கசயலரின பைணியொகும்.

அலுவல� கசயல்பைொடு�ள குறிபபைொ� நிறுமச் சட்்டம் 
மற்றும் நிதி சொர்ந்த அமன்தது கசயல்பைொடு�மளயும் 
தனது பநைடி �ட்டுபபைொட்டில் கசயல்பைடு்தத பவணடியது 
கசயலொளரின பைணியொகும்.
28.05  நிறுமச் பசயலரின் அதி்காரம் 

மற்றும் உரிகம்கள் Powers and 
Rights of Company Secretary

நிறும்ததின உயர்நிமல அதி�ொரியொ� விளஙகும் 
கசயலருக்க�ன சில உரிமம�ளும் அதி�ொைங�ளும் 
உளளது. அமவ நிறும்தது்டன கூடிய ஒபபைந்ததிற்கு 
உட்பைட்்டதொகும். அமவ�ளொவன.

ைகெயா�ப� இ�� உ�ைம

ேம�பா�ைவ ம�� க���பா�� அ
கார�

சா��த� வழ��� உ�ைம

ஊ
ய� ம�� இழ��� ெப� உ�ைம 

����ைம கட� ேதா�

�ட�
� கல � ெகா��� உ�ைம

i.  நமற்பார்கவ மற்றும் ்கடடுப்படுத்தும் 
அதி்காரம்;நிறும்ததின தமலமம ஊழியைொ� 
இருக்கும் கசயலர் தன கீழ் பைணிபுரியும் 
அலுவலர்�ளின கசயல்பைொடு�மள பமற்பைொர்மவ 
கசயயவும், வழிக்�ொட்்டவும், �ட்டுபபைடு்ததவும் 
அதி�ொைம் உணடு.

ii.  க்கபயாப்பம் இடும் உரிகம (அதி்காரம்);நிறும்ததின 
பிைதொன மூ்தத அதி�ொரி�ளின ஒருவைொன கசயலர் 
நிறும்ததின சொர்பைொ� பைல ஒபபைந்தங�ளிலும், நிறும 
கூட்்ட ந்டவடிக்ம� குறி்தத ப�ொபபு�ளில் 
ம�கயொபபைம் இடும் அதி�ொை்தமத கபைற்றுளளொர்.

iii.  அதி்காரத்கத பசலுத்தல்;இயக்குனைமவயொல் 
வழங�பபைட்டுளள அதி�ொைங�மள கசயல்பைடு்ததிக் 

க�ொளளும் உரிமம கசயலருக்கு உணடு.
iv.  சான்றிதழ் வழஙகும் உரிகம;நிறும்ததின சொர்பைொ� 

ஊழியர்�ளுக்கு பைல சொனறு (சொட்சியம்) வழஙகும் 
அதி�ொைம் கசயலருக்கு உணடு. பைஙகு சொனறிதழ், 
ஊதிய சொனறிதழ் பபைொனற சொனறிதழ்�மள 
வழஙகும் அதி�ொைம் கசயலருக்கு உணடு.

v.  ஊதியம் மற்றும் இழப்பீடு ந்காரும் 
உரிகம;நிறும்தது்டன கசயதுக்க�ொண்ட 
ஒபபைந்த்ததினபைடி கசயலர் தம்குறிய ஊதிய்தமதயும், 
இதை பைடி�மளயும் கபைறும் உரிமம உணடு. 
நிறும்ததிற்கு எதிைொ� வழக்கு கதொ்டரும் உரிமமயும் 
கசயலருக்கு உணடு. பைணி நீக்�ம் கசயயபபைடும் 
முனனர் அதற்�ொன விளக்கும் தொஙகிய 
அறிக்ம�மய ப�ட்டுப கபைறும் உரிமமயும் உணடு 
பைணி நீக்�்ததிற்�ொன இழபபீட்ம்ட கபைறும் 
உரிமமயும் கசயலருக்கு உணடு.

vi.  முன்னுரிகம ்க்டனீந்நதார்;நிறும �மலபபின 
பபைொது நிறுமச் கசயலர் தமக்குச் பசைபவணடிய 
சட்்டபூர்வமொன நிலுமவ்தகதொம�மய 
முனனுரிமம �்டனீந்பதொமை பபைொல 
கபைற்றுக்க�ொளளும் உரிமம கசயலருக்கு உணடு.

vii.  கூட்டத்தில் ்கலந்துக ப்காள்ளும் உரிகம;சட்்டபபைடி 
கசயலருக்கும் நிறும்ததிற்கும் இம்டபய முதலொளி – 
கதொழிலொளி எனற உறவு நிலவுகிறது ஒரு சொதொைண 
பைணியொளமை பைணிநீக்�ம் கசயவமத பபைொல 
கசயமையும் பைணி நீக்�ம் கசயய முடியும். எந்த 
பநை்ததிலும் கசயலமை பைணி நீக்�ம் கசயய 
இயக்குநர் அமவக்கு முழு அதி�ொைம் உளளது.

28.06  நிறும பசயலகர நீககுதல் 
Removal / Dismissal of Company 
Secretary

நிறும்ததிற்கும் கசயலுருக்கும் உளள உறவு 
”முதலொளி மற்றும் ஊழியர்” உறபவ ஆகும். எனபவ ஒரு 
சொதொைண ஊழியமை பைதிவு நீக்�ம் கசயவமத பபைொல 
நிறும கசயலமை பைணியிலிருந்து ஏபதனும் 
�ொைண்ததிற்�ொ�பவொ அல்லது எக்�ொைணமும் 
இல்லொமபலொ எந்த பநை்ததிலும் பைணி நீக்�ம் கசயய 
இயக்குனைமவக்கு அதி�ொைம் உணடு்.
1. கபைொதுவொ� கீழ்�ொணும் �ொணை்ததிற்�ொ� கசயலர் 

பைணி நீக்�ம் கசயயபபை்டலொம்.
2. கசயலரின பைணிக்�ொலம் முடிந்தவு்டன நீக்�ம் 

கசயயலொம்;
3. கசயலர் உ்டனபைடிக்ம� விதிமுமற�ள மீறும் பபைொது 

உரிய அறிவிபபு மூலம் பைணி நீக்�ம் கசயயலொம்.
4. கசயலர் இை�சிய இலொபைம் ஈட்டினொல் பைணிநீக்�ம் 

கசயயலொம்.
5. கசயலர் தவறொன கநறியினறி ந்டக்கும் பபைொது
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6. கசயலர் ஒபபைந்த்தமத மீறி ஒழஙகீன ந்டவடிக்ம�யில் 
ஈடுபைடும்பபைொதும், ஒ்ததுமழயொமம, தகுதியினமம, 
பைணி நீக்�ம் கசயயபபை்டலொம் நிைந்தை இயலொமம 
பபைொனற �ொைணங�ளொலும் பைணி நீக்�ம் 
கசயயபபை்டலொம்.

28.07  நிறுமக கூட்டங்கள் Company 
Meetings

ஒரு நிறும்ததின கூட்்டம் எனபைது பைல வம�யொன 
சட்்டவிதி கூறு�ளுக்கு உட்பைட்டு முமறயொன வம�யில் 
ஒருஙகிமணக்�பபைடும் நபைர்�ளின குழுமவ கூட்்டம் 
எனலொம். ஒரு நிறுமம் தனது கசயல்பைொடு�ள குறி்தது பைல 
முடிவு�மள எடுக்�, பைல வம�யொன கூட்்டங�மள 
குறிபபிட்்ட �ொல இம்டகவளிக்கு ஒருமுமற கூட்்ட 
பவணடியது அவசியமொகிறது. நிறும கூட்்டங�ள சட்்ட 
சை்ததிற்கு உட்பைட்டு எவவித ஒழுஙகீன்தமதயும் மீறொமல் 
முமறயொ� நம்டகபைற்றது என உறுதி கசயய பவணடியது 
கசயலரின �்டமம.
28.08.  நிறும கூட்டங்களின் வக்க்கள் 

Kinds of Company Meetings
நிறுமச்சட்்டம் 2013ன பைடி நிறும்ததின கூட்்டபபைடும் 

கூட்்டங�மள கீழ்�ொணும் முமறயில் வம�பபைடு்ததலொம்.

1. பஙகுநர்்கள் கூட்டம்
• சட்்டமுமறக் கூட்்டம்
• ஆணடுப கபைொதுக் கூட்்டம்
• சிறபபு (அ) அசொைண கூட்்டம்

2. இயககுநரகவ கூட்டங்கள்
• அமவக் கூட்்டம்
• குழுக் கூட்்டம்

3. சிைப்பு கூட்டங்கள்
• வகுபபு கூட்்டம்
• �்டனீந்பதொர்�ள (அ) �்டனீட்டுபபை்ததிைதொைர்�ள 

கூட்்டம்

��ம ��ட�க�

ப��தார�
��ட�க�

ச�ட �ைற 
��ட�

ஆ	��
ெபா��
��ட�

அசாதாரண
��ட�

அைவ�
��ட�

�����ட�

வ���� ��ட�க� கட��ேதா�

இய��ன�
��ட�க�

�ற���
��ட�க�

28.08.01.  பஙகுநர்்கள் கூட்டங்கள் Shareholders 
Meetings

நிறும பைஙகுநனர்�ளொல் ந்ட்ததபபைடும் கூட்்டங�ள 
பைஙகுனர்�ள கூட்்டம் என அமழக்�பபைடுகிறது. நிறும 
பைஙகுநர் கூட்்டங�மள மூனறு வம�யொ� பிரிக்�லொம்.

a) சட்டமுகை கூட்டம் (Statutory Meeting)
நிறுமச் சட்்டபபைடி ஒவகவொரு கபைொது நிறுமமும் கதொழில் 

கதொ்டஙகிய பததியிலிருந்து ஒரு மொத்ததிலிருந்து 6 
மொத்ததிற்குள பைஙகுனர்�ள கூட்்ட்தமத கூட்்ட பவணடும் 
இதமன சட்்டமுமற கூட்்டம் என அமழக்�பபைடுகிபறொம். 
ஒரு கபைொது நிறும்ததின வொழ்நொளில் ஒரு முமற மட்டுபம 
கூட்்டபபைடும் கூட்்டம் சட்்டமுமற கூட்்டம் ஆகும். பைஙகு 
முதல் இல்லொத கபைொது மற்றும் தனி நிறுமங�ள இ்ததம�ய 
கூட்்ட்தமத கூட்்ட பதமவயில்மல.

b) ஆண்டுப் பபாதுககூட்டம் Annual General Meeting 
[AGM]

ஒவகவொரு ஆணடும் நிறும்ததில் இயல்பைொன 
ந்டவடிக்ம� குறி்தது ஆபலொசிக்� கூட்்டபபைடும் கூட்்டம் 
ஆணடு கபைொதுக்கூட்்டம் ஆகும். இக்கூட்்டம் நிறுமம் பைதிவு 
கசயயபபைட்்ட பததியிலிருந்து 18 மொத்ததிற்குள முதல் 
ஆணடு கபைொதுக்கூட்்ட்தமத கூட்்ட பவணடும். அடு்தத 
ஒவகவொரு ஆணடும் இக்கூட்்ட்தமத கூட்்ட பவணடும். 
இைணடு ஆணடு கபைொதுக்கூட்்ட்ததிற்கு இம்டபபைட்்ட 
�ொலம் 15 மொத்ததிற்கு மிம�யொ� கூ்டொது. ஆணடு 
கபைொதுக்கூட்்டம் நிறும பைதிவு அலுவல�ம் உளள இ்ட்ததில் 
அல்லது அருகில் உளள இ்டங�ளில் ந்ட்ததபபை்ட 
பவணடும். அைசு விடுமுமற நொட்�ளில் ந்ட்தத கூ்டொது. 
பைஙகு�ள மற்றும் உ்ததிைவொத்ததொல் வமையறுக்�பபைட்்ட 
நிறுமங�ள, பைஙகுமுதல் உம்டய அல்லது இல்லொத 
நிறுமங�ள தனியொர் மற்றும் கபைொது நிறுமங�ள ஆணடு 
கபைொதுக்கூட்்ட்தமத ஆணடு பதொறும் கூட்்ட பவணடும்.

c) சிைப்புக கூட்டம் Extra-Ordinary General Meeting
சட்்டமுமறக் கூட்்டம் மற்றும் ஆணடு கபைொதுக் கூட்்டம் 

ஆகியமவ நிறும்ததின இயல்பைொன சொதொைண கூட்்டங�ள 
ஆகும். சட்்டமுமறக்கூட்்டம் மற்றும் ஆணடு 
கபைொதுக்கூட்்டம் ஆகிய இைணம்டயும் தவிை 
பிறக்கூட்்டங�ள அமன்ததும் சிறபபு கூட்்டங�ள என 

12th Commerce Tamil  Unit 10.indd   299 28-03-2019   03:03:43



300

அமழக்�பபைடுகிறது. சில அவசை வியொபைொை முடிவு�மள 
எடுக்� இரு ஆணடு கபைொதுக்கூட்்டங�ளுக்குயிம்டபய 
கூட்்டபபைடும் இதை கூட்்டங�ள அமன்ததும் சிறபபுக் 
கூட்்ட�ளொகும். 

28.08.02.  இயககுநர் அகவக கூட்டம் Meeting of 
the Board of Directors

நிறும்தமத நிர்வகிக்கும் கபைொறுபபு இயக்குநைமவயி்டம் 
உளளதொல் இயக்குனர்�ள அடிக்�டி கூடி பைல வியொபைொை 
ந்டவடிக்ம��ள குறி்தது ஆபலொசிக்� பவணடும். 
இதற்�ொ� இயக்குனைமவயொல் கூட்்டபபைடும் கூட்்டங�ள 
இயக்குனைமவ கூட்்டங�ள ஆகும். நிறும்ததின 
ந்டவடிக்ம��ள குறி்தது இயல்பைொன முடிவு�மள 
எடு்தபைதற்�ொ� இயக்குனர்�ளொல் கூட்்டபபைடும் கூட்்டம் 
இயக்குநைமவ கூட்்டம் ஆகும். இயக்குைமவ முதல் 
கூட்்டம் நிறும பைதிவு கசயயபபைட்்ட 30 நொட்�ளுக்குள 
கூட்்டபபை்டபவணடியது.

 வாரியக குழுக கூட்டம் Board Meetings
 பைட்டியலி்டபபைட்்ட நிறுமமும், `.10 ப�ொடி அல்லது 

அதற்கு பமல் பைஙகு முதலும்டய ஒவகவொரு கபைொது நிறுமம் 
தணிக்ம� குழு கூட்்ட்தமத கூட்்ட பவணடும். இக்கூட்்டம் 
ஆணடுக்கு குமறந்தது நொனகு முமற கூட்்ட பவணடும். 
`.10 ப�ொடிக்கு குமறவொ� பைஙகு முதலும்டய நிறும்ததில் 
இயக்குனைமவயொல் தணிக்ம� குழுவின கசயல்�மள 
கசயய ஒரு இயக்குனர் பைணி அமர்்ததபபைடுவர்.

28.08.03 சிைப்புக கூட்டங்கள் Special Meeting 
அ)  வகுப்பு கூட்டம் (Class Meeting) Meetings of 

Particular Share or Debenture Holders
ஒரு குறிபபிட்்ட வம�யொன பைஙகு��ள அல்லது 

கூட்்டங�ள குறிபபிட்்ட வம�யொன 
�்டனீட்டுபபை்ததிைங�ளும், கூட்்டபபைடும் கூட்்டம் வகுபபு 
கூட்்டம் ஆகும். சொதொைண பைஙகு�ள (எ) முனனுரிமம 
பைஙகு�ள கூட்்டபபைடும் கூட்்ட்தமத கூறலொம். 
அவவபபைொழுது மொற்றி அமமக்�பபைடும் �்டனீந்பதொர் 
பை்ததிைம், பைொது�ொபபு பை்ததிை விதி�ளுக்கு கூட்்டபபைடும் 
இக்கூட்்டங�ள கூட்்டபபைடுகிறது, நிறும மறுஅமமபபு, 
நிறும ஒருஙகிமணபபு மற்றும் நிறும �மளபபின பபைொது 
�்டனீட்டுபபை்ததிை (அ) பிமணயபபை்ததிை உரிமமயொர்�ளின 
நலன பைொதிக்�பபை்டொமல் பைொது�ொக்� இக்கூட்்டங�ள 
கூட்்டபபைடுகிறது.

ஆ)  ்க்டனீந்நதார் கூட்டம் Meetings of the Creditors
நிறுமக் கூட்்டங�மள பபைொல இது ஒரு நிறும கூட்்டம் 

அல்ல இருபபினும், இது ஒரு புதிய �்டன க�ொளம�மய 
அறிமு�ம் கசயயும் பபைொது அல்லது �்டனீந்பதொர்�ள 
கதொ்டர்பைொன சில வழக்கு�மள பபைசி முடிவு எடுக்�வும், 
�்டனீந்பதொர்�ளு்டன சில ஒபபைந்தங�ள பமற்க�ொளளவும் 
இவவம� கூட்்டங�ள கூட்்டபபைடுகிறது.

28.09 தீர்மானம் Resolution.
நிறுமச்சட்்டம் 2013ன பைடி ஒரு முடிமவ கசயல்பைடு்தத 

பைஙகுநர்�ளின ஒபபுதமல கபைறுவது அவசியமொகிறது. 
இயக்குநைமவயொல் எடுக்�பபைட்்ட ஒரு முடிமவ 
நம்டமுமறபபைடு்தத சட்்டபபைடி குமறந்தளவு 
எணணிக்ம�க் க�ொண்ட பைஙகு�ளின கூட்்ட்ததில் ஓட்டு 
பைதிவு ந்ட்ததிபயொ அல்லது பவறு முமறயின மூலமொ� 
பைஙகுநர்�ளொல் அளிக்�பபைடும் ஒபபுதமல தீர்மொனம் 
எனகிபறொம்.

28.09.01  தீர்மானங்களின் வக்க்கள் 
 Kinds of Resolution 

கபைொதுவொ� தீர்மொனங�ள மூனறு வம��ளொ� 
பிரிக்�லொம் (1) சொதொைண தீர்மொனம், (2) சிறபபு தீர்மொனம், 
(3) சிறபபு அறிவிபபு தீர்மொனம்

அ). சாதாரண தீர்மானம் Ordinary Resolution:
கபைரும்பைொணமமயின மூலம் நிமறபவற்றபபைடும் 

தீர்மொனம் சொதொைண தீர்மொனம் ஆகும். ஒரு முடிவுக்கு 
ஆதைவொ� வொக்�ளருக்கும் உறுபபினர் எணணிக்ம� 
அம்முடிவுக்கு எதிைொ� வொக்�ளிக்கும் உறுபபினர்�ளின 
எணணிக்ம� வி்ட அதி�மொ� இருந்தொல் அது சொதொைண 
தீர்மொனம் ஆகும். சுருக்�மொ� கூறினொல் கூட்்ட்ததிற்கு 
வரும� தந்துளள பைஙகுநர்�ளின பைொதிக்குபமல் (50%) 
ஒரு முடிவுக்கு சொத�மொ� ஆதைவளிபபைது சொதைண 
தீர்மொனமொகும்.

பின்வரும் முடிவு்ககை நக்டமுகைப்படுத்த 
சாதாரண தீர்மானம் நபாதுமானது

i. நிறும கபையமை்த திரு்தத
ii. நிறும பைஙகு முதமல மொற்றியமமக்�
iii. �்டனீட்டு பை்ததிைங�மள மீட்�
iv. பைங�ொதயங�ள அறிவிக்�
v. ஆணடு இருபபுநிமலக்குறிபமபை ஒபபுதல் வழங�
vi. இயக்குநர்�மள பைணியமர்ந்த.
vii.  இயக்குநர்�ளின எணணிக்ம� அதி�ரிக்� அல்லது 

குமறக்�.
viii.  ஒரு இயக்குனமை பைணிநீக்�ம் கசயது விட்டு 

அவவி்ட்ததில் புதிய இயக்குநமை பைணியமர்்தத.
ix.  வைம்புக்குட்பைட்டு நிறும்ததின நிதிமய முதலீடு 

கசயய
x. நிறும �ணக்�ொளமை பைணி நியமனம் கசயய.
xi. தனனொர்வ நிறும �ணக்கு�ளுக்கும் சங� 

நம்டமுமற விதி�ளுக்கும் ஒபபுதல் வழங�.

ஆ). சிைப்பு தீர்மானம் Special Resolution 
ஒரு முடிமவ நிமறபவற்ற கூட்்ட்ததிற்கு வரும� 

புரிந்துளள பைஙகுநர்�ளின எணணிக்ம�யில் 75 
சதவீதம் நபைர்�ள முடிவிற்கு சொத�மொ� வொக்�ளி்ததொல் 
அது சிறபபு தீர்மொனம் ஆகும். அதொவது முடிவிற்கு எதிைொ� 
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வொக்�ளி்ததவர்�ளின எணணிக்ம�மய பபைொல மூனறு 
ம்டஙகு அதி�மொன எணணிக்ம�யில் முடிவு சொத�மொ� 
வொக்�ளி்தது முடிமவ நிமறபவற்றினொல் அது சிறபபு 
தீர்மொனம் ஆகும்.

i. சிறபபு தீர்மொனம் பதமவபபைடும் ந்டவடிக்ம��ள
ii.  நிறும்ததின பைதிவு அலுவல�்தமத ஒரு 

மொநில்ததிலிருந்து பிற மொநில்ததிற்கு மொற்றம் கசயய.
iii. நிறும்ததின பநொக்�்தமத மொற்ற
iv. நிறும்ததின கபையமை மொற்ற
v. சட்்ட நம்டமுமற விதி�மள திரு்ததம் கசயய
vi.  நீதிமனற உ்ததைவுக்கு இனஙகி நிறும பைஙகு முதல் 

கதொம�மய குமறக்�.
vii. புதிய கதொழிமல்த கதொ்டங�
viii. தணிக்ம�யொளமை பைணியமர்்தத.
ix. கமொ்தத விற்பைமன மு�வர்�மள பைணியமர்்தத
x. இயக்குநர்�ள மற்றும் பமலொணமம 

இயக்குநர்�ளின ஊதிய்தமத தீர்மொனிக்�.

இ)  சிைப்பு அறிவிப்பு நதகவப்படும் தீர்மானம் 
Resolution requiring Special Notice
நிறுமச்சட்்டம் 2013 குறிபபிட்டுளள சில ந்டவடிக்ம��ள 

குறி்தது முடிவு�மள எடுக்� சிறபபு கூட்்டம் 
கூட்்டபவணடியுளளது இக்கூட்்ட்தமத கூட்டுவதற்கு 
அறிவிபமபை 14 நொட்�ளுக்குள முன பைஙகுநர்�ளுக்கு எந்த 
�ொைண்ததிற்�ொ� இக்கூட்்டம் கூட்்டபபைடுகிறது எனற 
விவை்தமத அறிவிபபில் கதரிவிக்�பபைட்டிருக்� பவணடும். 
கீழ்�ொணும் விவைங�ளுக்கு சிறபபு அறிவிபபு 
பதமவபபைடும் சிறபபு கூட்்டங�ள கூட்்ட பவணடும்.

i.  பைணி ஓயவு கபைறும் தணிக்ம�யமை தவிை இதை 
தணிக்ம�யமை பைணியமர்்தத

ii.  பைணி ஓயவு கபைற்றும் தணிக்ம�யொளமைபய 
மீணடும் பைணியமர்்தத வில்மல என உறுதி பைடு்தத.

iii.  ஒரு இயக்குநமை அவரின பைணிக்�ொலம் முடியும் 
முனபபை பைணி நீக்�ம் கசயய.

iv.  பைணிநீக்�ம் கசயயபபைட்்ட இயக்குநர்�ளின �ொலி 
இ்ட்ததில் பவறு இயக்குநர்�மள பைணியமர்்தத.

28.10 வாகப்கடுப்பு Voting
 வொக்க�டுபபு எனற 

வொர்்தமத ல்ததீன 
வொர்்தமதயொன ”வொக்�ம்” 
எனற கசொல்லிருந்து 
பதொனறியது. ஒரு 
மு ன க ம ொ ழி வு க் கு 
ஆதைவொ�பவொ, அல்லது 
எதிைொ�பவொ ஒருவர் தனது விருபபை்தமத உரியமுமறயில் 
பைதிவு கசயவமத வொக்க�டுபபு குறிக்கிறது.

வா��

ஒரு நிறும்ததின முனகமொழிமவ இயக்குநர்�ள 
வொக்க�டுபபு ந்ட்ததி முமறயொ� நிமறபவற்றபபை்ட 
பவணடும். நிறுமச்சட்்டம் 2013 பிரிவு 47யின பைடி. 
ஒவகவொரு முனகமொழிவிலும் கபைரும்பைொனமம 
பைஙகுனர்�ளின (உறுபபினர்�ள) ஒபபுதல் பதமவபபைடும். 
முனகமொழிவுக்கு வொக்கு அளிக்கும் உரிமம 
பைஙகுனர்�ளுக்கு உணடு.

28.10.01  வாகப்கடுப்பு நக்டமுகை்கள் Procedures of 
Voting

வாகப்கடுப்பில் இரண்டு நவறுபட்ட நக்டமுகை்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

திறந்த நம்டமுமற
இை�சிய நம்டமுமற

I. திைந்த நக்டமுகை Open Procedure
இம்முமறயில் அமன்தது உறுபபினர்�ளும் 

கூடியிருக்கும் கூட்்ட்ததில் ஒரு உறுபபினர் யொருக்கு 
வொக்�ளிக்கிறொர் என மற்றவருக்கு கதரியும் வம�யில் 
வொக்க�டுபபு ந்ட்ததபபைடும். இம்முமறயில் வொக்க�டுபபில் 
எவவித ஒளிவு மமறவும் இருக்�ொது இம்முமற 
வொக்க�டுபபில் பினவரும் முமற�ள உளள்டஙகும்.

28.10.02 வாக்களிப்பின் வக்க்கள்
(அ)  சத்தத்தின் வாயிலா்க வாகப்கடுப்பு By 

Acclamation
கபைொதுவொ� எந்தகவொரு சர்ச்மசக்குரிய விஷயமொ� 

இல்லொமல்.அமனவருக்கும் பசர்ந்து கவளிபபைம்டயொ� 
தனது �ரு்தமத கதரிவிக்கும் வம�யில் ம��மள 
தட்டிபயொ அல்லது பமமச�மள தட்டிபயொ ஓமசமய 
எழுபபி தங�ளது ஆதைமவ கதரிவிக்கும் வம�யில் 
வொக்க�டுபபு நம்டபகபைறும் கபைரும்பைொலொன உறுபபினர்�ள 
ஓமச எழுபபினொல் ஆதைவொ�வும் குமறவொன உறுபபினர் 
ஓமச எழுபபினொல் எதிைொன வொக்கும் கபைற்றதொ� அர்்ததம். 
இம்முமற வொக்கு எணணபபைடுவது கிம்டயொது.

(ஆ) குரல் வாகப்கடுப்பு By Voice: 
 இம்முமற வொக்க�டுபபு ஒரு பிைபைலமொன முமறயொகும். 

இ்ததம�ய வொக்க�டுபபு முமறமய மி�வும் சிக்�லொன 
அல்லது முைணபைொடும்டய விஷயங�ளுக்கு முடிவு எடுக்� 
பையனபைடு்ததுவதில்மல. தமலவர் ஒரு முடிமவ 
முனகமொழிந்து அதற்கு ஆதைவொ� உளளவர் ”ஆம்” எனறு 
குைமல உயர்்ததி கூறபவணடும். பினனர் அம்முடிவிற்கு 
மறுபபைவர்�ள ”இல்மல” என குைமல உயர்்ததி கூற 
பவணடும். தமலவர் இவவிரு பவறுபைட்்ட ஓமசமயயும் 
நனகு கூர்ந்து �வனி்தது தனது முடிமவ கதரிவிபபைொர். 
இந்த முடிவுக்கு தமலவபை முழுமமயொன கபைொருபபபைற்� 
பவணடும். ஒரு சர்ச்மசக்குரிய விஷயததிற்கு ஓமசமய 
எழுபபுவதன மூலம் தீர்வு �ொண முடியொது. இம்முமற 
ஒரு அறிவியல் சொர்ந்த முமறயல்ல, இஙகு வொக்கு�ள 
எணணபபைடுவதில்மல ஒரு நபைமை ஒரு 
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பைதவிக்கு பதர்ந்கதடுக்� இம்முமறமய 
பைரிந்துமைக்�பபைடுவதில்மல. 

ஆ�
இ�ைல 

(இ)  க்க்ககை உயர்த்துவதன் மூலம் வாகப்கடுப்பு 
By Show of Hands 

 நிறுமச்சட்்டம் பிரிவு 
177ன பைடி மமறமு� 
வொக்க�டுபபு நம்டமுமற 
பினபைற்ற பதமவயில்லொத 
விஷயங�ளுக்கு தமலவர் உறுபபினர்�மள அமழ்தது 
ஒரு முனகமொழிவுக்கு ஆதைவொ� உளளவர்�மள 
ம�மய உயர்்தத கசொல்லி. சில உறுபபினர்�ள 
உதவியு்டன எணணிக்க�ொணடு பினனர் எதிைொ� 
உளளவர்�மள ம�மய உயர்்தத கசொல்லி 
எணணிக்க�ொளள பவணடும் பினனர் முடிமவ 
எணணிக்ம�யின அடிபபைம்டயில் தமலவர் 
கவளியிடுவொர். இம்முமறயில் ஒரு உறுபபினர் இைணடு 
ம��மளயும் உயர்்தத 
வொயபபு உளளது 
பமலும் ஆதைவொ�வும், 
எதிைொ�வும் ஒபை 
உறபபினர் இைணடு 
முமற ம�மய 
உயர்்தத வொயபபு உளளது. இம்முமறயில் உளள 
குமறபைொ்டொகும். மி� அதி� உறுபபினர் க�ொண்ட 
கூட்்ட்ததில் இம்முமற வொக்க�டுபமபை பினபைற்ற முடியொது.

II. இர்கசிய வாககுமுகை Secret Procedure
ஒரு உறுபபினர் அளிக்கும் வொக்கு மற்ற 

உறுபபினர்�ளொல் அறிந்துக�ொளள முடியொத வம�யில் 
இை�சியமொ� வொக்க�டுபபு ந்ட்ததபபைடுவமத இை�சிய 
வொக்கு முமற எனகிபறொம். சில சிக்�ல்�ளுக்கு முடிவு 
எடுக்� இம்முமற பையனபைடு்ததபபைடுகிறது. ஒரு உறுபபினர் 
அளிக்கும் வொக்கு மி�வும் இை�சியமொ� 
பைொது�ொக்�பபைடுவதொல் இை�சிய வொக்க�டுபபு முமற ஒரு 
பிைபைலமொன முமறயொகும்.

அ) வாககு சீடடு முகை By Ballot
 இம்முமறயில் வரிமச எண இ்டபபைட்்ட வொக்கு சீட்டு 

ஒவகவொரு உறுபபினருக்கும் தைபபைடும். அதில் உறுபபினர் 
ஒரு இை�சிய அமறயில் தனது விருபபை்தமத x அல்லது 
குறியிட்டு மவக்�பபைட்டிருக்கும் கபைட்டியில் பபைொ்ட 
பவணடும். ஓட்டு எணணுபைவர்�ள அல்லது பவட்பைொளரின 
மு�வர்�ளின முனனிமலயில் அபகபைட்டிமய திறந்து 
வொக்கு�ள எணணபபைடும். இதில் தவறொன முமறயில் 
அளிக்�பபைட்்ட வொக்கு சீட்டு�மள நிைொ�ரி்தத பிறகு 

வா��

மீதமுளள சீட்டு�மள எணணி முடிவு�மள 
அறிவிக்�பபைடு்ம்.

ஆ) அஞசல் வாககு Postal Ballot: 
மி�பகபைரிய நிருமங�ள அல்லது கபைரிய சங�ங�ளுக்கு 

பைல நொடு�ள தழுவிய அளவில் உறுபபினர்�ள 
இருக்�லொம். வொக்குச் சொவடிக்கு வை இயலொத 
உறுபபினர்�ளும் வொக்�ளிக்கும் வம�யில் வரிமச 
எண இ்டபபைட்்ட வொக்குச் சீட்டு�ள மூலம் வொக்குச் சீட்டு 
அஞசல் மூலம் அனுபபைபபைடும் உறுபபினர்�ள தங�ளது 
வொக்கு�மள பைதிவு கசயது அஞசல் மூலம் மூ்டபபைட்்ட 
அஞசல் உமறயிலிட்டு அனுபபுவொர்�ள. வொக்கு சீட்டு 
கபைட்டி�ள திறக்கும் பபைொது இவவொறு கபைறபபைட்்ட அஞசல் 
உமற�ள திறக்�பபைட்டு எணணிக்ம�யு்டன 
பசர்க்�பபைடும். உ்டல் ஊனமுற்ற அல்லது வொக்குபபைதிவு 
நம்டகபைறும் இ்ட்ததிற்கு கவகு தூை்ததில் வொழ்ந்து 
க�ொணடு இருக்கும் உறுபபினர்�ளும் வொக்�ளிக்� 
இம்முமற பினபைற்றபைடுகிறது. 

நிறும்தமத கபைொறு்தத வமையில் பைஙகு முதல் க�ொணடு 
வமையறுக்�பபைட்்ட நிறும்ததில் பைஙகு விகிதொச்சொை்ததின 
அடிபபைம்டயில் வொக்கு�மள பிரி்ததுக் க�ொளளும் 
முமறமய குறிக்கும்.
இ). எந்திர வாககுப்பதிவு முகை Mechanical 

 இது ஒரு அதிநவீன முமறயொகும். வொக்கு சீட்டு�மள 
பையனபைடு்ததுவதற்கு பைதிலொ� மினனணு இயந்திைங�மள 
பையனபைடு்ததி வொக்கு�ள பைதிவு கசயயபபைடும் இயந்திை்ததில் 
உளள கபைொ்ததொன�மள அழு்ததுவதன மூலம் வொக்கு 
பைதிவு கசயயபபைடுகிறது. பைச்மச நிற விளக்கு எரிந்தொல் 
வொக்கு சொத�மொ� பைதிவு கசயயபபைடுகிறது என கபைொருள 
சி�பபு விளக்கு எறிந்தொல் பைொத�மொ� பைதிவு கசயயபபைடுகிறது 
என கபைொருள.

முககிய வார்த்கத்கள்

கசயலொளர், இயக்குநைமவ, கூட்்டம், குழு, 
தீர்மொனம், முடிவு  எடு்ததல்,  வொக்க�டுபபு

எதிர்்கால ்கற்ைலுககு

நிறும கசயல்பைொடு�ள கதொ்டர்பைொன 
வமளதளங�மள பைொர்மவயிடு�.
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சூழல் ஆயவு 

1.  முைளி விக்கி நிறும்ததின கசயலர் திரு.
ைஜினி பிைசொ்த இயக்குனைமவயின 
தீர்மொன்தமத முனமவ்தது கசயலர் எனற 
முமறயில் அதன வஙகிக்கு ஒரு �டித்ததில் 
ம�கயொபபைமிட்டு அனுபபியிருந்தொர். அதில் 
நிறும அமமபபு முமறபயடு மற்றும் சங� 
நம்டமுமற விதி�ளின பைடி மூனறு 
இயக்குநர்�ளில் ஏபதனும் இைணடு 
இயக்குநர்�ள ம�கயொபபைமிட்டிருந்தொல் 
�ொபசொமலமய மதி்தது பைணம் கசலு்ததலொம் 
என கூறபபைட்டிருந்தது. மொதிரி ம�கயொபபைமும் 
இமணக்�பபைட்டிருந்நது. அக்�டித்ததில் 
கூறபபைட்டிருந்த பைடி வஙகியும் �ொபசொமலக்கு 
பைணம் கசலு்ததி விட்்டது. ஆனொல் இயக்குநர்�ள 
மற்றும் கசயலர்�ள முமறபபைடி பைணிநியமனம் 
கசயயபபை்டவில்மல. இந்த நிமலயில் 
இக்�ொபசொமலக்கு நிறுமம் எவவொறு 
�ட்டுபபைடு்ததபபைட்்டது எனறு விளக்கு�.

2.  மு்ததுமணி நிறும்ததிற்கும் அதன 
இயக்குநர்�ளில் ஒருவைொன திரு.விக்கி 
எனபைவருக்கிம்டபயயொன ஒபபைந்தம் ஒபபுதல் 
கபைற ஆணடு கபைொதுக்கூட்்ட்ததில் 
முனகமொழியபபைட்்டது. திரு.விக்கி அந்நிறும்ததின 
கபைரும்பைொனமமயொன பைஙகு�மள 
மவ்ததிருக்கிறொர். அவர் அ்ததீர்மொன்ததிற்கு 
சொத�மொ�வும் மற்ற இயக்குநர்�ள 
அ்ததீர்மொன்ததிற்கு எதிைொ�வும் வொக்�ளி்ததனர். 
தீர்மொனம் கபைரும்பைொனமம வொக்கு�ளில் 
நிமறபவற்றபபைட்்டது. இந்த ஒபபைந்தம் 
நிறும்தமத எவவொறு �ட்டுபபைடு்ததும் என 
விளக்கு�

 பயிற்சி

I. சரியான விக்டகயத் நதர்ந்பதடு:
1.  ம்ததின கசயலர் அந்த நிறும்ததின ஓர்__________

ஆவொர்.
அ) உறுபபினர்
ஆ) இயக்குனர்
இ) தனனிச்மசயொன ஒபபைந்ததொைர் 
ஈ) ஊழியர்

2. யொர் ஒருவர் நிறும்ததின கசயலொளைொ� முடியும் 
அ) தனிநபைர் ஆ) கூட்்டொணமம நிறுமம்
இ) கூட்டுறவு சங�ம் ஈ) கதொழிற்சங�ம்

3.  ____________கூட்்டம் நிறும்ததின வொழ்நொளில் 
ஒரு முமற மட்டுபம கூட்்டபபைடும்.
அ) சட்்டமுமற ஆ) ஆணடுபகபைொது
இ) சிறபபு ஈ)வகுபபு

4.  இயக்குநர் கூட்்டம் ஆணடுக்கு குமறந்தது 
___________ முமற�ள கூட்்டபபை்டபவணடும்.
அ) 2 ஆ) 3
இ) 4 ஈ) 5

5.  நிறும்ததின ஆணடுப கபைொதுக் கூட்்ட்ததில் _______
க்கு பபைச உரிமம இல்மல.
அ) தணிக்ம�யொளர் ஆ) பைஙகுநர்
இ)பை�ைொள ஈ)இயக்குனர்

6.  சட்்டமுமற கூட்்ட்தமத ______ நிறுமம் கூட்்ட்த 
பதமவயில்மல.
அ) கபைொது
ஆ) தனி வமையறு
இ)கபைொது வமையறு
ஈ) பைஙகுமுதல் மற்றும் உ்ததைவொதமும்டய 

7.  நிறுமம் பைதிவு கசயயபபைட் நொளிலிருந்து _____ 
மொத்ததிற்குள முதல் ஆணடு கபைொதுக்கூட்்ட்தமத கூட்்ட 
பவணடும்.
அ) 12 ஆ) 15 
இ) 18 ஈ) 21
8.  ஒரு சிறபபு தீர்மொன்தமத நிமறபவற்ற -------- 

சதவித பைஙகுனர்�ள வொக்�ளிக்� பவணடும்.
அ) அமன்தது ஆ) 90% குமறயொமல்
இ)75% குமறயொமல் ஈ)50% பமல்

9.  ஒரு சிறபபு தீர்மொன்தமத நிறும பைதிவொளரி்ட்ததில் 
______ நொட்�ளுக்குள பைதிய பவணடும்.
அ) 7 ஆ) 14
இ) 30 ஈ) 60

10.  சிறபபு தீர்மொனம்_________க்கு பதமவபபைடுகிறது.
அ) �்டனீட்டுப பை்ததிை்தமத மீட்�
ஆ) பைங�ொதொயம் அறிவிக்�
இ)இயக்குநமை பைணியமர்்தத
ஈ) தணிக்ம�யொளமை பைணியமர்்தத

விக்ட்கள் :
1 அ 2 அ 3 அ 4 இ 5 இ
6 ஆ 7 ஆ 8 இ 9 இ 10
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II. குறு வினாக்கள்:
1. கசயலர் எனபைவர் யொர்?
2. ”கூட்்டங�ள” வமையறுக்�.
3. தீர்மொனம் எனறொல் எனன?
4. “பை�ைொள” சிறு குறிபபு வமை�.
5. ”வொக்கு” எனறொல் எனன?

III. சிறு வினாக்கள்:
1. சிறபபு தீர்மொனம் எனறொல் எனன?
2. சட்்டமுமறக் கூட்்டம் எனறொல் எனன?
3.  வொக்க�டுபபு குறி்தது நீங�ள அறிந்துக�ொண்டது 

எனன?
4.  சொதொைண தீர்மொனம் பதமவபபைடும் ஏபதனும் 

மூனறு கசயல்பைொடு�மள தரு�.
5. குைல் வொக்க�டுபபு எனறொல் எனன?

IV. பபரு வினாக்கள்:
1. நிறமச் கசயலரின பைணி�மள விளக்கு?
2. நிறுமச் கசயலரின கபைொறுபபு�மள விவரி?
3. பைலவம�யொன நிறும கூட்்டங�மள விளக்கு.
4.  தீர்மொன்ததின வம��மள விளக்கி பதமவபடும் 

கசயல்பைொடு�மள தரு�.
5.  பைலவம�யொன திறந்த மற்றும இை�சிய வம�யில் 

கசயயபபைடும் வொக்க�டுபபு முமற�மள விளக்கு�.

பைஙகுதொைர்�ள, பைணியொளர்�ள, 
வொடிக்ம�யொளர்�ள, சைக்கு�மள 
வழஙகுபைவர்�ள, நிதியொளர்�ள, 
அைசொங�ங�ள மற்றும் சமூ�ங�ள 

ஆகிபயொர் ஒரு நிறுமங�ளில் பைஙகுதொைர்�ளொ� 
உளளனர்.

 àƒèÀ‚°
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சட்டமுகை கூட்ட அறிவிப்பிற்்கான மாதிரி நநாடடிஸ்
நித்திலின் தயாரிப்பு நிறுமம்

பதிவு அலுவல்க மு்கவரி
இதன மூலம் அறிவிபபைது எனனகவனில் நிறும்ததின சட்்டமுமற கூட்்டம் நிறும பைதிவு அலுவல�ம் அமமந்துளள 

________ இ்ட்ததில் 2018 ______ அனறு �ொமல/மொமல _______ மணியளவில், சட்்டமுமற அறிக்ம� 
மற்றும் இனனும் பிற வியொபைொை �ரு்தது�ள குறி்தத ஆபலொசிக்� கூட்்டம் நம்டகபைற உளளது.

சட்்டமுமற அறிக்ம�யின பைடிவம் இமணக்�பபைட்டுளளது.
அமவயின உ்ததைவினபைடி

நி்ததியின தயொரிபபு நிறும்ததிற்�ொ�
பததி :
இ்டம் :
குறிபபு :

கூட்்ட்ததில் �லந்து க�ொணடு வொக்�ளிக்� முடியொத உறுபபினர்�ள அவர்�ளுக்கு பைதிலொ� ஒனறு அல்லது 
அதற்கு பமற்பைட்்ட பை�ைொள�மள நியமிக்�லொம். பை�ைொள உறுபபினைொ� இருக்� பவணடிய அவசியமில்மல. 
பை�ைொள கூட்்டம் கதொ்டஙகுவதற்கு 48 மணி பநை்ததிற்கு முன நிறும பைதிவு அலுவல�்ததில் கதரிவி்தது பைதியபபை்ட 
பவணடும்.

நிறுமச் பசயலர் பணிநியமனம் மாதிரி 
தீர்மானம்

திருமதி.கேயபைொைதி அவர்�ள விதி 2013 ன பைடி 
நிறுமச் கசயலருக்�ொன பதமவயொன தகுதி�மள 
கபைற்றிருபபைதொல் அவமை நிறும கசயலைொ� நியமிக்� 
இதன மூலம் தீர்மொனிக்�பபைட்டு 
நிமறபவற்றபபைடுகிறது. அமன்தது பைடி�ளும் 
நீங�ளொ� `.55000 சம்பைள்ததிலும் பைணிநீக்�ம் 
கசயய மூனறு மொத்ததிற்கு முன இருபுற்ததிலிருந்தும் 
அறிவிக்�பபை்ட பவணடும் எனற நிபைந்தமனயில் 
பைணியமர்்தத பைடுகினறொர்.

குறிப்பு நூல்்கள் (Reference)
Company Law and Secretarial Practice Dr. G.K. Varshney 
-Sahitya Bhawan Publications.
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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பபாதுக கூட்டத்தில் சிைப்பு தீர்மானத்திற்்கான 
மாதிரிப் படிவம்

1) நிறுமப்பபயகர மாற்ைம் பசயதல்
ம்ததிய அைசின ஒபபுதமலப கபைற்று இதுவமை 

விேயொ என அமழக்�பபைட்்ட நிறுமம் இனி 
விேயலட்சுமி நிறுமம் என மொற்றி அமழக்�பபைடும் 
என தீர்மொனம் நிமறபவற்றபபைடுகிறது.
2) பஙகு முதகல குகைத்தல்

`.100 மு�மதிபபும்டய 1000 முழுவதும் 
கசலு்ததபபைட்்ட பைஙகு முதல் `.1,00,000 `.50,000 க்கு 
`.10 மு�மதிபபும்டய 5000 பைஙகு�ளொ� 
குமறக்�பபைடுகிறது என இதன மூலம் தீர்மொனம் 
நிமறபவற்றபபைடுகிறது

vate limited.
Company Law and Secretarial Practice – N.D.Kapoor 

– Sultan chand & Sons Publications.

ப்கராள் மாதிரிப் படிவம்
அபிஷநவி நிறுமம்

பதிவு அலுவல்கம் 45, ்க்டலூர் சாகல, சிதம்பரம்
__________ மொவட்்ட்ததில் உளள ____________ நொன/நொங�ள பமற்�ண்ட நிறும்ததின உறுபபினர்/

உறுபபினர்�ள. ___________ மொவட்்ட்தமத பசர்ந்த _____________ எனபைவமை எனது/எங�ளது பை�ைொளொ� 
நியமி்தது எனக்கு/ எங�ளுக்கு எனது/எங�ளது சொர்பைொ� வருகிற 2018 ஜீமல 12 திங�ட்கிழமம மதியம் 3 மணியளவில் 
நம்டகபைறும் 25வது ஆணடு கபைொதுக்கூட்்ட்ததில் �லந்துக் க�ொணடு எங�ளது முடிமவ நிமறபவற்ற அமர்்ததபபைடுகிறொர்.
பததி :
ம�கயொபபைம் :
மு�வரி :

குறிபபு 
1. பை�ைொள உறுபபினைொ� இருக்� பவணடியதில்மல.
2.  பை�ைொள முமறயொ� மு்ததிமைவில்மல ஒட்டி ம�கயொபபைம் இட்்ட ஒபபுதல் கூட்்டம் கதொ்டங� 48 மணி பநை்ததிற்கு 

முன பைதிவு அலுவல�்ததில் பசர்க்�பபை்ட பவணடும்.
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அருஞ்சொற்கள்

அகத்தொழில் முனைபவர் Intrapreneur 
அணுகுமுனை Attitude 
அதிகொர சங்கிலி Scalar Chain 
அனைப்பு Organisation 
அரசுப் பததிரம் (முறி) Government Bonds 
அவைதிப்பு Dishonour 
அழுகும் தனனையுள்ள Perishable 
அறுதியிடல் Assurance 
ஆவணம் Instrument 
ஆளுனை Personality 
ஆறைல்மிகக பணியொ்ளர்கள Workforce 
இயககுநரக பதிவவடு Directorial Register 
இயககுநர் Director
இயககுநர் குழுைம் Board of Directors 
உணனைககு புைம்பொை அறிவிப்பு Misrepresentation of Facts 
உபரி Surplus 
உரினை ைொறைம் Assignability 
உரினைப் பங்குகள Right shares 
உனரயிடுதல் Wrapping 
உனைப்புககொை சொதொரணப் பங்குகள Sweat Equity shares 
ஊகவணிகர்கள Speculators 
ஊரகச் சநனத Rural marketing 
எதிர்ைனைச் சிநதனையொ்ளர் Pessimistic 
ஏலமிடுனக Auctioning 
ஒததினசவு Harmonise 
ஒரு நபர் நிறுைம் One Person Company 
ஒருங்கினணப்பு Co-ordination 
கடனீட்டுப் பததிரம் Debentures 
கடன சநனத Debt Market 
கட்டனைப்பு Structured 
கட்டுப்படுததுதல் Control 
கருதது சநனத Content Marketing 
கருவூலச் சீட்டு Treasury Bills 
கலப்பு ்பொரு்ளொதொரம் Mixed Economy 
கொவசொனல Cheque 
கொலம் கடததும் பைனைவொதம் Fabian 
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கீைலிடுதல் Crossing 
குழு Committee 
குனைதீர்ப்பு ்சயல்முனை Grievance Redressal Mechanism 
கூட்டுருவொககம் Incorporation
்கொணர்பவர் Bearer 
்கொளமுதல் Procurement 
சைதர்ை ்பொரு்ளொதொரம் Socialistic Economy 
சமூகச் சநனத Social marketing 
சுைறசி Turnover 
சுறறுச்சூைல் Environment 
்சயலர் Secretary 
்சயலூககம் Motivation 
வசனவ சநனதயிடுனக Services marketing 
வசொம்பலொை ்தொழில்முனைவவொர் Drone 
தகுதியொை Potential 
தரகர்கள Brokers 
தனி வணிகர்கள Jobbers 
தனிததனனை Unique 
தனனிச்னசயொை Spontaneous 
திருப்தி Satisfaction 
திைைொய்வு Aptitude 
தீர்ைொைம் Resolution 
தீர்ைொனிததல் Determined 
தீர்வகம் Clearing House 
தூணடப்பட்ட Induced 
வதர்வு Selection 
வதர்வு (வசொதனை) Tests 
வதனவ / அவசியம் Necessity 
்தொழிலொ்ளர்கள இடம் ்பயர்தல் Turnover 
்தொழில் Profession 
்தொழில் முனைவு Entrepreneurship 
்தொழில் முனைவவொர் Entrepreneur 
நம்புறுதி Warranties 
நிகழதகவு Contingent 
நிதிசொர் சநனத Financial Market 
நிர்வொகம் Administration 
நினலப்படுதது Stabilize 
நிறுைத வதொறறுவிப்பொ்ளர் Promoter 
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நீககுதல் Terminate 
நுகர்வு Consumption 
நுகர்வவொரியல் Consumerism 
நுகர்வவொர் Consumer 
நுகர்வவொர் இயககம் Consumer movement 
நுகர்வவொர் உரினைகள Consumer rights 
நுகர்வவொர் கடனைகள Consumer duties 
நுகர்வவொர் குனைபொடுகள Consumer Grievances 
நுகர்வவொர் நலநிதி Consumer welfare fund 
நுகர்வவொர் பொதுகொப்பு Consumer protection 
நுகர்வவொர் ்பொறுப்புகள Consumer responsibilities 
நுகர்வவொர் விழிப்புணர்வு Consumer Awareness 
நுணணிய ைறறும் வபரிை சுறறுச்சூைல் Micro and Macro Environment 
வநர்கொணல் Interview 
வநர்ைனைச் சிநதனையொ்ளர் Optimistic 
்நொடிப்பு Insolvency 
பகிர்வு Distribution 
பகுதி சட்டததுனை Quasi-Legislative 
பகுதி ்சயலொககம் Quasi-Executive 
பகுதி நீதிததுனை Quasi-Judicial 
பங்களிப்பு Contribution 
பங்கொனண Share warrant 
பங்கு சநனத Equity Market 
பங்கு சொனறிதழ Share certificate 
பங்கு ைொறைம் Stock Exchange 
பங்கு மூலதைம் Share capital 
பசுனைச் சநனத Green marketing 
பணக ்கொளனக Monetary policy 
பணச் சநனத Money Market 
பணி முனைவு Job offer 
பணியைர்ததல் Placement 
பணியைர்ததல் Recruitment 
பதிவு அலுவலகம் Registered Office 
பயனபொடு Utility 
பயிறசி Training 
பரிநதுனர சநனத Referral Marketing 
பறறுரினை Lien 
பொதுகொததல் Preservation 

Glossary.indd   308 28-03-2019   02:44:24



309

புதிய ்வளியீட்டுச் சநனத New Issue Market 
புதுனை Innovation 
புலைொய்வு Investigation 
புைதவதொறைைறை பததிரக கணககு Demat-account 
பூர்ததி ்சய்தல் Completion 
்பொருள ைொறறியம் Commodity Exchange 
ைககளியியல் Demography 
ைதிப்பிடல் Appraisal 
ைதிப்பீடு Evaluation 
ைதிப்பு முனை Value system 
ைறுஇடஅனைவு Relocation 
ைனித வ்ளம் Human Resource 
ைொதிரினய பினபறறுபவர் Imitative 
ைொவட்ட குனைதீர்வு ைனைம் District Forum 
ைொறறு Change 
ைொறறு முனைததனனை Negotiability 
ைொறறுச் சீட்டு Bills of Exchange 
ைொறறுப் ்பயரிடப்பட்ட Rechristended 
மினகயுதிய பங்குகள Bonus shares 
மிணணணு சநனதயிடல் Electronic marketing 
மிணணணு வர்ததகம் e-tailing 
மின்பொரு்ளொககம் Dematerialization 
முடி்வடுததல் Decision-Making 
முதலொளிததுவ ்பொரு்ளொதொரம் Capitalistic Economy 
முதலீட்டொ்ளர்கள Investors 
முரணபொடு Conflict 
முனை System 
முன்ைொழிதல் Motion 
மூலதைச் சநனத Capital Market 
மூனைடுககு நீதிைனைம் Three Tier Court 
வைம்பொடு Development 
வைலொணனை Management 
வைலொணனை Management 
வைலொணனை இயககுநர் Managing Director 
வைலொதிககம் Dominant 
வை்லழுதுதல் Endorsement 
்ைொதத உளநொட்டு உறபததி GDP 
்ரொகக குறிப்பு Cash memo 
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்ரொகக ரசீது Cash receipt 
வனகப்படுததுதல் Grading 
வணிகச் சீட்டு Commercial Bills 
வணிகத தொள Commercial Papers 
வரிக ்கொளனக Fiscal policy 
வொககுறுதித தொள Promissory Note 
வொககுறுரினை Voting Rights 
வொங்குவவொவர விழிததிரு தததுவம் Caveat Emptor 
விசுவொசம் Loyalty 
விணணப்பம் Application 
வினத முதல் Seed capital 
விறபனையொ்ளவர விழிததிரு தததுவம் Caveat venditor 
வீச்சு எல்னல Span 
்வறறு Blank 
வவட்னடயொடுதல் Poaching 
வவணடப்படொத Unsolicited 
னவப்பகம் Depository 
னவப்புச் சொனறிதழ Certificate of Deposits 
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பாடவல்லுநர்கள்
முனைவர. தீ. இளங்்காவன்
பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தறைவர், வணிகவியல் துறை,
அண்ாமறைப் ேல்கறைக் கழகம்,
அண்ாமறை நகர், சிதம்ேரம், கடலூர் மாவடடம் - 608 002.

்ேலாயவாளர்கள்
முனைவர.்்க. பதேநாபன்
பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ாமறைப் ேல்கறைக் கழகம்,
அண்ாமறை நகர், சிதம்ேரம், கடலூர் மாவடடம் - 608 002.
முனைவர.்்க. சுந்தர
இற்ப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ாமறைப் ேல்கறைக் கழகம்,
அண்ாமறை நகர், சிதம்ேரம், கடலூர் மாவடடம் - 608 002.
முனைவர.்்க. முரு்க்தாஸ்
இற்ப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறைத் தறைவர்,
பேரியார் அரசு கறைக் கல்லூரி,
கடலூர்-1.
முனைவர.டி. திருபபதி
உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் வணிகவியல் துறைத் தறைவர்,
அரசு கறைக் கல்லூரி (தன்ாடசி),
பேைம்-7.
திரு. ஆர.ர்ேஷ்
முதுகறை ஆசிரியர்,
டிரினிடி அகாடமி பம.பம.நி.ேள்ளி,
பமாகனூர் பராடு,
நாமக்கல் -  637 002.

வணிகவியல் பமல்நிறை இரணடாம் ஆணடு
நூைாசிரியர்கள் மற்றும் பமைாயவாளர்கள்

பாடநூல் ஆசிரியர குழு
முனைவர.எம். திருநாராயணசாமி
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
புததூர, நான்க ோவடடம்.
முனைவர.்ே. பரேசிவம்
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
திருக்காளஞ்சியபபர அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி.
விரு்தாசசலம். ்கடலூர ோவடடம்.
முனைவர.எம். கேயா
இனணப ்பராசிரியர ேற்றும் வணி்கவியல் துனைத ்தனலவர,
ஆசான் கே்ோரியல் அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
கசன்னை.
திரு. எஸ். ரா்ேநதிரன்
முது்கனல ஆசிரியர,
அரசு ்கள்ளர ்ே.நி.பள்ளி,
வி.்கல்லபபடடி, 
ேதுனர – 625 529.
திரு. ஆர. சண்மு்கசுந்தரம்
முது்கனல ஆசிரியர,
அரசு ஆண்்கள் ்ே.நி.பள்ளி,
பாண்டேங்கலம்,
நாேக்்கல் – 637 208.
முனைவர.பி. கசநதில் குோர
க்கௌரவ விரிவுனரயாளர, வணி்கவியல் துனை,
திருவள்ளுவர அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
ராசிபுரம், நாேக்்கல் ோவடடம்.
முனைவர.எம். ராேராேன்
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
அண்ணாேனலப பல்்கனலக் ்கழ்கம்,
அண்ணாேனல ந்கர, சி்தம்பரம், ்கடலூர ோவடடம் - 608 002.
முனைவர.்்க. ்தமிழசகசல்வன்
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
ேணல்்ேடு, நான்க ோவடடம்.
முனைவர. எஸ். நவநீ்தகிருஷ்ணன்
முது்கனல ஆசிரியர,
அரசு ்ே.நி.பள்ளி,
டி.அயயன்்்காடனட
ேதுனர.

்கனல ேற்றும் வடிவனேபபுக் குழு
பக்்கவடிவனேபபாளர
பிரசாநத C
்டனியல் A
்தரக்்கடடுபபாடு
 - அருண் ்காேராஜ் பழனிசாமி
 - ரா்ேஷ் ்தங்கபபன்

ஒருஙகினணபபாளர
ர்ேஷ் முனிசாமி

விறரவுக்குறியீடு பமைாணறமக் குழு
இரா. கே்கநா்தன், இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.ேள்ளி,  
கப்ேபுரம், போளூர், திருவண்ாமறை மாவடடம்.

மு.சரவணன், ே.ஆ, அ.ம.பம.நி.ேள்ளி, புதுப்ோறளயம், 
வாழப்ோடி, பேைம்.

ே. முரு்்கசன், ே.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி. ேள்ளி, 
பேத்தவைஙபகாடடகம், முத்துப்பேடறட, திருவாரூர்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகணட பமப்லித்பதா தாளில் 
அச்சிடப்ேடடுள்ளது ஆப்பேட முறையில் அச்சிடபடார்:

SCERT ஒருஙகினணபபாளர
திரு.பி. ரவி
முது்கனல ஆசிரியர,
பிகரசிகடன்ஸி ே்களிர ்ே.நி.பள்ளி,
கசன்னை.
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