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பபொருளடக்கம்
வணிகவியல்

 
அலகு அத்தியொயம் பொடத்்தறலப்பு பக்க 

எண் மொ்தம்

அலகு - 1
ப்தொழிலின் 
அடிப்பறடக் 

கூறுகள்

1

இந்தியத் துறைக் கண்டத்தின் வொணிக வரலொற்றுப் 
பின்்னணி
1.01 அறிமுகம் 
1.02 பண்டமாற்று முறை
1.03 வணிகத் தற்டகள்
1.04 ததாழில் தற்டகளும் அவற்றை நீக்கும் வழிகளும்

01 ஜூன்

2

ப்தொழிலின் ந�ொக்கஙகள்
2.01 மனிதச் தெயல்பாடுகள்
2.02 தபாருளாதார ந்டவடிக்றககளின் வறககள்
2.03 ததாழிலின் தன்றமகள்
2.04 ததாழிலின் நநாக்கஙகள்

09 ஜூன்

3
ப்தொழில் �டவடிக்றககளின் வறககள்
3.01 உற்பத்தித் ததாழில்
3.02 வணிகம்
3.03 வியாபாரம்

17 ஜூன்

அலகு - 2 
ப்தொழில் 

அறமப்புகளின் 
வடிவஙகள்

4

்தனியொள் வணிகம்
4.01 ததாழில் அறமப்பு
4.02 தனியாள் வணிகம்
4.03 சிைப்பியல்புகள்
4.04  தனியாள் வணிகத்தின் நன்றமகளும் 

குறைபாடுகளும்

23 ஜூன்

5

இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டொண்றம
5.01 இந்து கூட்டுக் குடும்பம் - அறிமுகம்
5.02 கூட்்டாணறம
5.03 கூட்்டாணறம ஒப்பாவணம் மற்றும் உள்ள்டக்கம்
5.04  கூட்்டாளிகளின் உரிறமகள், க்டறமகள் மற்றும் 

தபாறுப்புகள்
5.05 கூட்்டாளிகளின் வறககள்
5.06 கூட்்டாணறமறயப் பதிவு தெய்யும் முறை
5.07  கூட்்டாணறமறய பதிவு தெய்யாவிடில் ஏற்படும் 

விறளவுகள்
5.08 கூட்்டாணறமக் கறைப்பு

31 ஜூன்

6

கூட்டுப் பஙகு நிறுமம்
6.01 நிறுமம் - தபாருள் மற்றும் இைக்கணம்
6.02 நிறுமத்தின் வறககள்
6.03 அறமப்பு முறைநயடு
6.04 தெயல்முறை விதிகள்
6.05 தகவைறிக்றக

48 ஜூறல
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7

கூட்டுைவு அறமப்பு
7.01 தபாருள் மற்றும் இைக்கணம்
7.02 கூட்டுைவின் தகாள்றககள்
7.03 கூட்டுைவின் சிைப்பியல்புகள்
7.04  கூட்டுைவு ெஙகஙகளின் நன்றமகளும் 

குறைபாடுகளும்
7.05 கூட்டுைவு ெஙகஙகளின் வறககள்

60 ஜூறல

8

பன்்னொட்டு நிறுமஙகள்
8.01  பன்்ாட்டு நிறுமஙகள் – தபாருள் மற்றும் 

இைக்கணம்
8.02  பன்்ாட்டு நிறுமஙகளின் நன்றமகளும் 

குறைபாடுகளும்
8.03 பன்்ாட்டு நிறுமஙகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்

70 ஜூறல

9

அரசு அறமப்புகள்
9.01 துறைவாரி நிறுவ்ஙகள்
9.02 நிறைகளும் குறைகளும்
9.03 தபாதுக் கழகஙகள்
9.04 நிறைகளும் குறைகளும்
9.05 அரசு நிறுமஙகள்
9.06 நிறைகளும் குறைகளும்

76 ஜூறல

அலகு - 3 
நேறவத் 

ப்தொழில்கள் I

10

இந்திய ரிேர்வ் வஙகி
10.01 நெறவத் ததாழிலின் நதறவ
10.02 வஙகிச் நெறவ
10.03 இந்திய வஙகிகள் - ஒர் வரைாற்றுப் பின்்ணி
10.04 வஙகி - இைக்கணம்
10.05 றமய வஙகி -  இைக்கணம்
10.06 இந்திய ரிெர்வ் வஙகியின் நதாற்ைம்
10.07 இந்திய ரிெர்வ் வஙகியின் கட்்டறமப்பு
10.08 இந்திய ரிெர்வ் வஙகியின் பணிகள்

85 ஜூறல

11
வஙகிகளின் வறககள்
11.01 அறிமுகம்
11.02வஙகிகளின் வறககள்

95 ஆகஸ்ட்

12

வணிக வஙகிகளின் பணிகள்
12.01 முதன்றமப் பணிகள்
12.02 இரண்டாம் நிறை பணிகள்
12.03 பரவைாக்கப்பட்்ட வஙகி நெ றவகள்
12.04 மின்்ணு வஙகியியல் பணிகள்
12.05  அற்த்து வணிக வஙகிகளின் தமாத்தப் பணிகள்

103 ஆகஸ்ட்

13

பண்டகக் கொப்பு
13.01 பண்டகக் காப்பகம் 
13.02  பண்டகக் காப்பகம் மற்றும் பண்டகக் காப்பு 

இற்டநய உள்ள நவறுபாடுகள்
13.03 பண்டகக் காப்பகஙகளின் வறககள்
13.04 பண்டகக் காப்பகஙகளின் பணிகள்
13.05 பண்டகக் காப்பின் நன்றமகளும் குறைபாடுகளும்
13.06 பண்டகக் காப்பு ஆவணஙகள்  
13.07இந்தியாவில் பண்டகக் காப்பு

115 ஆகஸ்ட்
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14

நபொக்குவரத்து
14.01 நபாக்குவரத்து - தபாருள்
14.02 நபாக்குவரத்தின் வறககள்
14.03 ததாழிலுக்கா் நபாக்குவரத்தின் நெறவகள்
14.04 நபாக்குவரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 
ஆவணஙகள்
14.05  தபாதுச் ெரக்நகற்றிகள்

124 ஆகஸ்ட்

15

கொப்பீடு
15.01  காப்பீட்டின் தபாருள்
15.02  காப்பீட்டின் நகாட்பாடுகள்
15.03  காப்பீட்டின் வறககள்
15.04 ததாழில் இ்டர்கள்
15.05  இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுஙகறமப்பு ஆறணயம்

136 ஆகஸ்ட்

அலகு - 4
நேறவச் 

ப்தொழில்கள் II
16

இந்தியொவில் வளர்ந்து வரும் நேறவத் ப்தொழில்கள்
16.01 தனி உரிறமயியல்
16.02 ஏட்டுக்க்டன் முகறம
16.03 தபயர்ச்சியியல்
16.04 புைத் திைனீட்்டல்
16.05 மின்்ணு வணிகம்

148 பேப்டம்பர்

அலகு - 5

நேறவச் 
ப்தொழில்கள் III

17

ப்தொழிலின் ேமூக பபொறுப்புைர்வுகள் 
17.01  ெமூகப் தபாறுப்புணர்வின் கருத்து
17.02 ெமூகப் தபாறுப்புணர்வுக்கா் நதறவ
17.03 ெமூகப் தபாறுப்புணர்வு ொர்ந்த வாதஙகள்
17.04 ெமூகப் தபாறுப்புணர்வின் வறககள்
17.05  பல்நவறு ஆர்வக் குழுக்களுக்கா் 

தபாறுப்புணர்வுகள்

167 பேப்டம்பர்

18

ப்தொழில் �ன்ப�றிகள் மற்றும் நிறுவ்ன ஆளுறக 
18.01 ததாழில் நன்தநறிகள் - கருத்து
18.02 ததாழில் தநறிமுறையின் அடிப்பற்டக் கூறுகள்
18.03 ததாழில் தநறிமுறையின் விதிகள்
18.04 தபருநிறுவ் ஆளுறக
18.05 இந்தியாவில் பன்்ாட்டு நிறுமஙகள்

178 பேப்டம்பர்

அலகு - 6
ப்தொழில் 

நிதியியல்

19

ப்தொழில் நிதிமூலஙகள்
19.01 ததாழில் நிதி - தபாருள்
19.02 ததாழில் நிதி ஆதாரஙகளின் வறககள்
19.03  ததாழில் நிதிமூைஙகறளத் நதர்ந்ததடுப்பறத 

வறரயறுக்கும் காரணிகள்
19.04 நெமிப்பு – நெமிப்பின் முக்கியத்துவம்
19.05 தனிநபர் முதலீட்டு வழிகள்

185 பேப்டம்பர்

20

பன்்னொட்டு நிதி
20.01 பன்்ாட்டு நிதி
20.02 அந்நிய நநரடி முதலீடு
20.03 பன்்ாட்டு நிதிச் ெந்றத
20.04 உைகளாவிய றவப்பு இரசீதுகள்
20.05 அதமரிக்க றவப்பு இரசீதுகள்
20.06 அந்நியச் தெைாவணி மாற்றுப் பத்திரஙகள்

200 பேப்டம்பர்
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21

குறு, சிறு மற்றும் �டுத்்தரத் ப்தொழில் நிறுவ்னஙகள் 
மற்றும் சுய உ்தவிக் குழுக்கள்
21.01   குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 

நிறுவ்ஙகள்
21.02  குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 

நிறுவ்ஙகளின் பஙகு மற்றும் முக்கியத்துவம்
21.03 இந்தியப் தபாருளாதார வளர்ச்சியில் குறு, சிறு 

மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவ்ஙகளின் 
பஙகு

21.04  தமிழ் நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் 
ததாழில் நிறுவ்ஙகள்

21.05 சுய உதவிக் குழுக்கள்

207 அக்நடொபர்

அலகு - 7
வியொபொரம்

22

வியொபொரத்தின் வறககள்
22.01 வியாபாரம் – தபாருள்
22.02 உள்நாட்டு வியாபாரம்
22.03 பன்்ாட்டு வியாபாரம்

215 அக்நடொபர்

23

வழஙகல் வழிகள்
23.01 வழஙகல் வழி – தபாருள்
23.02 வழஙகல் வழிகளின் வறககள்
23.03 வழஙகல் வழிறயத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்
23.04 இற்டநிறையர்கள்
23.05 வணிக முகவர்கள்
23.06 தமாத்த வியாபாரம்
23.07 தமாத்த வியாபாரியின் சிைப்பியல்புகள்
23.08 சில்ைறை வியாபாரம்
23.09 சில்ைறை வியாபாரியின் சிைப்பியல்புகள்
23.10  தமாத்த வியாபாரிக்கும் சில்ைறை 

வியாபாரிக்கும் இற்டநய உள்ள நவறுபாடுகள்

221 அக்நடொபர்

24

சில்லறை வியொபொரம் பேய்தல்
24.01 தபாருள்
24.02 சில்ைறை வியாபார அறமப்புகளின் வறககள்

235 அக்நடொபர்

அலகு - 8
பன்்னொட்டு 
வணிகம்

25

பன்்னொட்டு வணிகம்
25.01 பன்்ாட்டு வணிகத்தின் தன்றம
25.02  பன்்ாட்டு வணிகத்தின் கருத்து,தபாருள், 

மற்றும் வறரவிைக்கணம்
25.03  பன்்ாட்டு வணிகத்தில் ஈடுபடுவதற்கா் 

வழிமுறைகள்
25.04 பன்்ாட்டு வணிகத்தின் சிைப்புக்கூறுகள்
25.05 பன்்ாட்டு வணிகத்தின் முக்கியத்துவம்
25.06  உள்நாட்டு வணிகத்திற்கும் பன்்ாட்டு 

வணிகத்திற்கும்இற்டநய உள்ள நவறுபாடுகள்
25.07 பன்்ாட்டு வணிகத்தின் வறககள்
25.08  பன்்ாட்டு வணிகத்தின் நன்றமகளும் 

குறைபாடுகளும்

245 அக்நடொபர்

26
ஏற்றுமதி மற்றும் இைக்குமதி �றடமுறைகள்
26.01  ஏற்றுமதி  நற்டமுறை
26.02 இைக்குமதி நற்டமுறை

255 �வம்பர்
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VII

மின்னூல் மதிப்பீடு

27

பன்்னொட்டு வணிகத்தின் ஒருஙகிறைப்பொளர்கள்
27.01 உைக வர்த்தக அறமப்பு
27.02 உைக வஙகி
27.03 பன்்ாட்டு  நாணய நிதியம்
27.04  ததற்காசிய நாடுகளின் வட்்டார 

ஒத்துறழப்புக்கா் கூட்்டறமப்பு

275 �வம்பர்

28
பேலுத்்தல் ேமநிறல மற்றும் வொணிபச் ேமநிறல
28.01 தெலுத்தல் ெமநிறை
28.02 வாணிபச் ெமநிறை

286 �வம்பர்

அலகு - 9
இந்திய ஒப்பந்்தச் 

ேட்டம்

29

ஒப்பந்்தத்தின் கூறுகள்
29.01 அறிமுகம்
29.02  ெட்்டப்படி தெல்ைக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் 

இன்றியறமயாத கூறுகள்
29.03 ஒப்பந்தஙகளின் வறககள்

291 �வம்பர்

30
ஒப்பந்்த நிறைநவற்ைம்
30.01  ஒப்பந்தஙகளின் நிறைநவற்ைம்
30.02  ஒப்பந்தத்றத யார் நிறைநவற்ைைாம்?
30.03  இருதரப்பு வாக்குறுதிகள்

298 �வம்பர்

31
ஒப்பந்்த விடுவிப்பு மற்றும் ஒப்பந்்த மீறுறக 
31.01  ஒப்பந்த விடுவிப்பு
31.02 ஒப்பந்த மீறுறகயும் அதற்கா் தீர்வுகளும்

304 டிேம்பர்

அலகு - 10
ந�ர்முக மற்றும் 

மறைமுக வரிகள்

32
ந�ர்முக வரிகள்
32.01 வரி என்பதன் தபாருள்
32.02 வரிகளின் வறககள்
32.03 வருமா்வரி

308 டிேம்பர்

33
மறைமுக வரிகள்
33.01 மறைமுக வரி என்பதன் தபாருள்
33.02  ெரக்கு மற்றும் நெறவ வரி-தபாருள்
33.03 ெரக்கு மற்றும் நெறவ வரிகள் குழுமம்

314 டிேம்பர்
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புத்்தகத்ற்தப்  
பயன்படுத்துவது 

 எப்படி?

அன்பொர்ந்்த மொைவர்கநள !
எதிர்காைத்தில் உஙகறள திைறமயா்நதார் மற்றும் நுணணறிவு தகாண்ட நபராக மாற்ை வல்ைறம தரும் 
புறதயலுக்கு நிகரா் அருறமயா் புத்தகம் ஒன்று உஙகள் றககளில் தவழ்ந்து தகாணடு இருக்கிைது. அறத 
நீஙகள் முதலில் நம்ப நவணடும் மற்றும் அதன் மூைம் வணிகவியலில் முழுறமயா் அறிறவப் தபற்று பன்முகத் 
திைறமொலியாக உஙகறள நமம்படுத்திக் தகாள்ள இயலும்.

இந்தப் புத்தகத்தில் புறதந்துள்ள பல்நவறு மதிப்புமிக்க மற்றும் பயனுள்ள கருத்தாழமிக்க பகுதிகறள நன்கு 
புரிந்து தகாள்ள எப்படி இந்தப் புத்தகத்றத பயன்படுத்த நவணடும் என்பறத நீஙகள் ததரிந்து  தகாள்ள 
நவணடும். இப்புத்தகத்தின் அைகுகள், அத்தியாயஙகள் மற்றும் அவற்றில் அ்டஙகியுள்ள கருத்துகள் யாவும் 
கற்ைலின் தபாழுது திைன் நமம்படும் அளவிற்கா் ஆநைாெற்கள் தரப்பட்டுள்ள்.

இப்புத்தகம் பத்து அைகுகளாகவும் முப்பத்து மூன்று அத்தியாயஙகளாகவும் பை பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு 
இருந்தாலும் இது மாணவர் நநாக்கில் மட்டுநம எழுதப்பட்டுள்ளது. மிகச் சிைந்த கற்ைல் அனுபவத்றதப் 
தபறுவதற்கா் உஙகள் முயற்சிக்கு “புத்தகத்றதப் பயன்படுத்துவது எப்படி?” என்று கீழ்க்கண்டவாறு 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தகத்தின் பல்நவறு அத்தியாயஙகறளத் தனித்தனிநய 
சிை முக்கிய தறைப்புகளின் கீழ் பா்டப்பகுதிகளாக 
இவ்வைகுகள் தகாணடு இருப்பதால் வணிகவியல் 
கல்வியின் குறிப்பிட்்ட அறிவு ொர்ந்த பகுதிகறள நீஙகள் 
புரிந்து தகாள்ள இயலும். இதுதான் கற்ைலின் வழக்கமா் 
வழி ஆகும். உதாரணமாக அைகு ஒன்றில், மூன்று 
அத்தியாயஙகள் உள்ள்; அறவ வணிகவியல் கல்வியின் 
அடிப்பற்ட மற்றும் துவக்கப் பகுதிகளாக உள்ள். 
அதுநபாைநவ பிை அைகுகள் உஙகளுக்கு பதித்ான்ைாம் 
வகுப்பிற்குத் நதறவயா் குறிப்பிட்்ட அறிவு ொர்ந்த 
பகுதிகறள தவவ்நவறு அைகுகளில் பை தறைப்புகளின் கீழ் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ள். அதில் எதற் தவிர்த்தாலும், 
நீஙகள் அறிவின் ததா்டர்ச்சிறய இழக்க நநரிடும்.

அலகுகள்

இன்றைய வணிகவியல் கல்வியின் உறரநற்ட மற்றும் 
தெயல்முறை விளக்கத்திற் ஓர் உணறமயா் புறதயைாக 
தபற்றுக் தகாள்ள விரும்பும் எவரும் இப்புத்தகத்தின் 
அற்த்து அத்தியாயஙகறளயும் (முப்பத்து மூன்று) 
முழுறமயாகப் படிக்க நவணடும். வணிகவியலின் 
அடிப்பற்டகறளயும், மூைக்கூறுகறளயும் கற்றுக்தகாள்ள 
விரும்பும் எந்த ஒரு மாணவரும் இப்பா்டஙகறளத் தஙகள் 
தகுதி நமம்பாடு அற்டயச் தெய்யும் மாத்திறரகளாக  
எணணி விழுஙக நவணடும். பா்டஙகளால் விறளயும் 
நன்றமகறளயும் உணறமயா் அறிவிற்யும் இழக்காமல் 
இருக்க எந்தப் பா்டத்றதயும் ஒதுக்கக் கூ்டாது எ் 
அறிவுறுத்தப்படுகின்ைது.

அத்தியொயஙகள்

இத்தறைப்புகள் உஙகளின் கற்ைல் முறை சீராக 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படுவதற்கும் ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக 
அடுக்கப்பட்்ட பாணியில் தகவல்களின் ததளிவு மற்றும் 
உணறமத் தன்றமறய பிரிதிபலிக்கும் வணணமாக 
பல்நவறு அத்தியாயஙகளில் நிற்வில் நிறுத்தக்கூடிய 
பகுதிகளாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகநவ ஒரு 
அத்தியாயத்தின் பா்டப்பகுதிறய நீஙகள் கற்பதற்கு அநத 
அத்தியாயத்தின் “சிறு தறைப்புகள்” அடிப்பற்டயாக 
விளஙகுகின்ை் என்ைால் அது மிறகயாகாது. இதுநவ 
கற்ைலின் மிக எளிய முறையாகும்.

சிறு ்தறலப்புகள்

VIII
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IX

பல்நவறு அத்தியாயஙகளில் உள்ள பா்டப்பகுதிகளில் உள்ள 
உட்கூறுகறளப் பற்றிய தெயல்பாட்டு அறிறவச் 
நொதிப்பதற்காக இப்பகுதி சிந்தித்து விற்ட அளிக்கும் நநாக்கில் 
ஆய்வின் அடிப்பற்டயில் சூழ்நிறைக்கு ஏற்ைவாறு 
ததா்டர்புற்டய விற்டகறளத் தரும் வணணம் உஙகறளத் 
தயார் தெய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூைம் 
நீஙகள் தெய்முறை அறிறவயும் பயன்பாட்டு அறிறவயும் 
ஒருஙநக தபை இயலும்.

சூழ்நிறல ஆயவு

வாழ்வில் ொதாரண நிறையிலிருந்து எடுநகாளாக 
தொல்ைக்கூடிய நிறைக்கு உயர்ந்த நிறுவ்ஙகள் அல்ைது 
நிஜமனிதர்கள் வளர்ந்த வரைாற்றுச் சுருக்கத்றத இப்பகுதி 
குறிப்பிடுகின்ைது. நீஙகள் இத்தறகய உதாரணஙகறளப் 
பின்பற்றி உஙகள் எதிர்காை இைட்சியஙகறள அற்டவதற்காக 
இவ்வுணறமக் கறதகறளப் புரிந்து தகாணடு வாழ்க்றகயில் 
தவற்றி அற்டய நவணடும்.

பவற்றிக் கற்த

இப்பகுதியா்து தபாதுவாகப் பல்நவறு அத்தியாயஙகளில் 
சிறு துளிகளாகத் தரப்பட்டுள்ள வணிகவியல் ததா்டர்புற்டய 
நிகழ்காை மற்றும் இைந்த காை நிகழ்வுத் துளிகளாகும். இறவ 
அத்தியாயம் ததா்டர்புற்டயதாக இருப்பதால் அநநகமாக 
எல்ைா அத்தியாயஙகளிலும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள்.

உஙகள் நமைா் புரிதலுக்கு துறண தெய்வதற்காக இப்பகுதி 
அற்த்து அத்தியாயஙகளிலும் ஒரு பயனுள்ள பகுதியாகத் 
தரப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் மூைம் சிை முக்கிய கறைச் 
தொற்களின் தபாருறள நிற்வு கூறுவதற்நகா அல்ைது 
அவற்றின் பயன்பாட்டிற் மறுமுறை நிற்வு கூறுவதற்நகா 
“சுய சிந்தற்க்கு”  பகுதி நதறவப்படுகின்ைது. இது உஙகள் 
பா்டப்பகுதியிற்ப் புரிந்து தகாள்வதற்கு மட்டுமல்ைாமல் 
சுயததாழில் துவஙகுவதற்கா் வாய்ப்பிற்த் தருகின்ைது.

சுய சிந்்தற்னக்கு

ஒவ்தவாரு அத்தியாயத்திலும் ததரிந்ததடுக்கப்பட்்ட 
பகுதிகளில் வீட்டுப் பா்டமாகநவா அல்ைது வகுப்புப் 
பா்டமாகநவா உஙகளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் பகுதிநய திட்்டச் 
தெயல் என்பதாகும். உைகளாவிய நிறையில் பல்வறகத் 
ததாழிைறமப்புகள் பற்றிய தெயல்முறை விளக்கமா்து 
வணிகவியல் கல்வியில் தரப்ப்ட நவணடியுள்ளது. ஒரு 
குறிப்பிட்்ட ததாழில் நிறுவ்ம் ததா்டர்புற்டய பிரச்சிற்க்குத் 
தீர்வு காணும் வறகயில் இந்த திட்்டச் தெயல் தரப்படுவதால் 
அறவ உஙகள் எதிர்காை முன்ந்ற்ைத்திற்கும் 
பயன்படுவ்வாக அறமயும்.

திட்டச் பேயல்

இப்பகுதி தரப்பட்டுள்ளதன் நநாக்கமாவது மாணவர்கள் தபை 
நவணடிய வணிகவியல் ததா்டர்புற்டய நகாட்பாடுகள் 
கருத்துக்கள் பற்றி வீட்டுப்பா்டமாக அல்ைது நமற்படிப்பில் 
கவ்ம் தகாள்ளும் வறகயில் இறணயதளம் அல்ைது குறிப்பு 
நுல்கள் வாயிைாக அறிந்து தகாள்ளும் பகுதிநய “நமலும் 
அறிவதற்கு” ஆகும்.

நமலும் அறிவ்தற்கு
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உஙகள் அறிவு வளர்ச்சிக்குத் நதறவயா் முக்கியப் 
பகுதியாகவும் புத்தகத்தில் உள்ள மிக முக்கிய 
கருப்தபாருட்களின் ததாகுப்பாகவும் இப்பகுதி 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நமலும், உஙகளின் நிற்வாற்ைறை 
நமம்படுத்தவும் நிற்வு கூைலுக்கு ஏதுவாகவும் பல்நவறு 
முக்கிய கறைச் தொற்களின் ததாகுப்பாகப் புத்தகதமஙகும் 
காணப்படும் முக்கியக் கருத்துக்கறள வரிறெப்படுத்தி தமிழ்-
ஆஙகிைமாக வழஙகப்பட்டுள்ள பகுதி இதுவாகும்.

பேொற்களஞ்சியம்

இறைய்தளக்  
குறியீடு

ஆகநவ, ்ன்ைநாணநாக்கரகநே!
முழுறமயா் தவற்றிக்கு கடும் உறழப்பு ஒன்நை வழிநகாலும் என்பறத நாஙகள் நிற்வுப்படுத்தும் நவறளயில் 
உஙகளின் தவற்றிக்காகவும் தபாருள் அறிந்த கற்ைலுக்காகவும் எஙகள் நல்வாழ்த்துக்கறளத் ததரிவித்துக் 
தகாள்கிநைாம்.

 ஆசிரியர குழுைம்.

இது ஒரு கவ்த்றத ஈர்க்கும் பகுதியாகும். இதன் மூைம் 
உறரநற்டக் கல்விதற் இறணய தளத்தின் மூைம் ஒரு 
றகநபசியின் வாயிைாக நற்டமுறை வணிகம் பற்றி 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறு தொற்தபாழிவுகள் மற்றும் 
தெயல்விளக்கம் மூைமாக அறிவுொர் நிபுணர்கறளக் தகாணடு 
தரப்படுவதாகும். ஆ்ால், இது தபரும்பாலும் வீட்டுப்பா்டமாக 
அல்ைது ஓய்வு நநர கற்ைல் மூைமாக அல்ைது ஆசிரியர்களின் 
கவ் ஈர்ப்புச் தெயைாக  இதற் நமற்தகாள்ள நவணடும்.

குறு விற்ட, சிறு விற்ட மற்றும் தபரு விற்ட வி்ாக்கள் 
பகுதியா்து உஙகள் திைறமறய அளவிடும் 
கருவிகளுக்கா்து என்பது உஙகளுக்குத் ததரியுமா? சிை 
குறிப்பிட்்ட மதிப்பீட்டு முறைகளாக  தகாடுக்கப்பட்்டறவ 
ெரியா் விற்டறயத் நதர்ந்ததடு, நகாடிட்்ட இ்டஙகறள நிரப்பு, 
பை நதர்வு வி்ாக்கள் ஆகியறவ ஆகும். அதிக மதிப்தபணகள் 
தபறுவது உஙகள் உயரிய அறிவு நிறைறயக் காட்டுவதாகும்.
நமற்படிப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பதால் நமற்கூறிய 
அற்த்றதயும் நதர்வுக்கு முன்்தாகநவ நீஙகள் தயார் 
தெய்து தகாள்ள வழி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வருமுன் கொப்பது 
�ல்லது என்பதற்கு இணஙக நீஙகள் உஙகள் ஆசிரியர் 
கூறுவதற்கு முன்்தாகநவ உஙகள் விற்டகறளக் 
கணடுபிடிக்க முயற்சி தெய்யைாம்.

பயிற்சி

ஒரு குறிப்பிட்்ட அத்தியாயத்தில் ததரிந்ததடுக்கப்பட்்ட முக்கிய 
கருத்துக்கள் பற்றி மாணவர்கள் முழுறமயாக அறிந்து 
தகாள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்்ட பகுதிநய கறைச் தொற்கள் 
ஆகும். கற்ைலின் தபாழுது தரப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் பற்றி 
ததளிவாகவும் அவசியமா்தாகவும் கருதப்படும் விவரஙகறள 
மாணவர்கள் எளிதில் நிற்வு கூைத்தக்க வறகயில் உள்ள 
பகுதிநய இதுவாகும்.

கறலச் பேொற்கள்
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"வணிகவியல்" என்்ற ெடிப்பு அறிவுெநார உைசகங்கும் ெயன்ெ்க்கூடிய ஒரு ெடிப்பு. 
இப்ெடிப்மெ ெயின்்றவரகடகு இந்தியநாவில் ைடடுைல்ைநாைல் உைசகங்கும் ஏரநாேைநான நவமை 

வநாய்ப்புகள் கநாத்துக்கி்க்கின்்றது. நைல்நிமைப் ெள்ளியில் வணிகவியல் ெடிப்மெ முடித்த 
ைநாணவரகளுக்கு எப்ெடிப்ெட் வநாய்ப்புகள் எல்ைநாம் அரங்நக்ற உள்ேது என்ெமதக் கீழக் 

குறிப்பி்ப்ெட் ெ்ம் விேக்குகி்றது.

க ல் வி   வொ ய ப் பு க ள்
கல்லூரிகளில் ந�ரொக நேர்ந்ந்தொ 
அல்லது அஞ்ேல் வழியிநலொ கீழ்க் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இளஙகறல 
பட்டப் படிப்புகறளப் படிக்கலொம். 

ப்தொழில் படிப்புகள் கல்லூரி மற்றும் 
பல்கறலக்கழகஙகளில் ந�ரடியொக 
நேர்ந்ந்தொ அல்லது அஞ்ேல் 
வழியிநலொ பகுதி ந�ரப் படிப்பொகநவொ 
கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நமல்பட்ட 
படிப்புகறள மொைவர்கள் 
படிக்கலொம்.

பட்டப்படிப்புக்குப் பிைகு 
சிைப்புத் ப்தொழில் 
படிப்புகள்

முதுகறலபட்டப் படிப்பு முடித்்த 
பின் கீழ்க் குறிப்பிட்ட 
படிப்புகறள 
நமற்பகொள்ளலொம்.

•  இளஙகறை வணிகவியல் 
(B.Com.)

•  இளஙகறை வணிகவியல் 
(B.Com.,Hons)

•  இளஙகறை வணிகவியல் 
(கணக்கியல் மற்றும் நிதியியல்)

•  இளஙகறை வணிகவியல் 
(கணினி பயன்பாடு)

•  இளஙகறை வணிகவியல் 
(வஙகி நமைாணறம)

•  இளஙகறை நிர்வாகவியல்
•  இளஙகறை வஙகி நிர்வாகம்
•  முதுகறை வணிகவியல்  

(5 ஆணடு ஒருஙகிறணந்த 
படிப்பு)

•  இதர பட்்டயப் படிப்புகள் 
(Diploma)

• ொெ்க் கணக்கர் 
பட்்டயப் படிப்பு (CA)
•  ொெ் நமைாண 

கணக்கர் (CMA)
•  நிறுமச் தெயைர் 

பட்்டயப் படிப்பு (ACS)
•  இளஙகறை ெட்்ட 

படிப்பு (5 ஆணடுகாை 
ஒருஙகிறணந்த  
படிப்பு) (B.L)

•  இளஙகறை 
வணிகவியல் (ெட்்டம்)
(LLB) (5 ஆணடுகாை 
ஒருஙகிறணந்த 
படிப்பு) 

•  நமைாணறம கணக்கர் 
பட்்டய படிப்பு 
(இஙகிைாந்து)

•  ொன்ைளிக்கப்பட்்ட 
பட்்டய கணக்கர் படிப்பு 
(இஙகிைாந்து)

•  ொன்றிதழ் தபற்ை 
தபாது கணக்கர் 
(அதமரிக்கா)

•  முதுகறை வணிகவியல் 
(M.Com.,)

•  முதுகறை வணிகவியல் 
(கணக்கியல் மற்றும் 
நிதியியல்)

•  முதுகறை வணிகவியல் 
(பன்்ாட்டு வணிகம் மற்றும்  
வஙகியியல்)

•  முதுகறை வணிகவியல் 
(கணினி பயன்பாடு)

•  முதுகறை வணிகவியல் 
(கூட்டுைவு நமைாணறம)

•  முதுகறை ததாழில் நிர்வாகம் 
(M.B.A)

•  முதுகறை ததாழில் நிர்வாகம் 
(நிதியியல்) 

•  முதுகறை ததாழில் நிர்வாகம் 
( ெந்றதயி்டல்) 

•  முதுகறை ததாழில் நிர்வாகம் 
( மனிதவள நமைாணறம) 

•  முதுகறை ததாழில் நிர்வாகம் 
( விளம்பரம் மற்றும்  
விற்பான்றம) 

•  முதுகறை ததாழில் நிர்வாகம் 
( மருத்துவமற் 
நமைாணறம) 

•  முதுகறை மனிதவள 
நமைாணறம (MHRM)

•  முதுகறை ததாழிைாளர் 
நமைாணறம (MLM)

•  ொெ்க் கணக்கர் 
(CA)

•  ொெ் நமைாண 
கணக்கர் (ICMA)

•  நிறுமச் தெயைர் 
படிப்பு (ACS)

•  இளஙகறை ெட்்டம் 
(LLB)

•  மத்திய பணியாளர் 
நதர்வாறணயம் 
(UPSC)

•  இந்திய ஆட்சிப் பணி 
(IAS)

•  இந்திய காவல் பணி 
(IPS)

•  இந்திய அயல்நாட்டுப் 
பணி (IFS)

•  இந்திய வருவாய் 
பணி (IRS)

•  இந்திய கணக்கியல் 
மற்றும் 
தணிக்றகயியல் பணி 
(IA & AS)

•  வணிகவியல் முதுகறை 
ஆய்வியல் நிறைஞர் 
படிப்பு (M.Phil.)

•  முற்வர் பட்்டப் படிப்பு 
(Ph.D.,)

•  ஆய்வியல் அறிஞர் (D.Litt)
•  பல்கறை மான்யக் குழு 

ந்டத்தும் கல்லூரி 
ஆசிரியர் தகுதித் நதர்வு 
(NET)

•  மாநிை அரசு ந்டத்தும் 
ஆசிரியர் தகுதித் நதர்வு 
(SET)

•  இளஙகறை கல்வியியல் 
பட்்டப் படிப்பு (B.Ed.,)

•  முதுகறை கல்வியியல் 
பட்்டப் படிப்பு (M.Ed.,)

•  பிை முதுகறை பட்்டயப் 
படிப்புகள் (PG Diploma)

அ.  தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்்டத் தறைநகரஙகளிலுள்ள மாவட்்டத் ததாழில் றமயஙகள் மூைம் எணணற்ை 
சுயநவறைவாய்ப்புப் பயிற்சிகள் தரப்படுகின்ை். இதற் 12ஆம் வகுப்பு நதர்ச்சித் தகுதிநயாடு தபறுவது நல்ைது.

ஆ.  முறையா் பட்்டப்படிப்றப தபற்ை பின்பு வணிகவியல் பட்்டதாரிகள் ததாழில் முற்ய விறழயின் வஙகிகறளநயா அல்ைது 
நிதி நிறுவ்ஙகறளநயா நாடி நிதி தபற்று தொந்தமாக ததாழில் ததா்டஙகைாம்.

இ.  நமல்நிறை வணிகவியல் படித்த பின்பு, இளஙகறை வணிகவியல் பட்்டம் தபற்ை பின்பு, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 
நதர்வாறணயம் ந்டத்தும் பணியாளர் ததாகுதி I, II, III மற்றும் IV என்ை பதவிகளுக்கா் நதர்வு எழுதி அரசுப்பணிகளுக்குச் 
தெல்லும் வாய்ப்புகளும் உள்ளது.

ஈ.  வணிகவியல் பட்்டதாரிகள் வரி ஆநைாெகர்களாகநவா அல்ைது ெரக்கு மற்றும் நெறவ வரி ஆநைாெகர்களாகநவா தாமாக 
ததாழில் தெய்ய முடியும்.

நவறல வொயப்புகள் 

"வணிகவியல்" கல்வியின் பேயல் எல்றல

Introduction.indd   11 21-12-2021   9.06.41 PM



XII

• ெந்றதயியல்
• நமைாணறமயியல்
• நிதியியல்
• மனிதவள நமைாணறம
• ததாழில் முற்வு 
• சில்ைறை வர்த்தகம்
• ததா்டர் அளிப்பு 

நமைாணறம
• இ்டற்தபயற் நமைாணறம
• நிதிொர் நெறவகள்
• நிதிச் ெந்றதயியல்
• நெறவ நிறுவ்ஙகள்
• பன்்ாட்டுத் ததாழில்
• அறமப்புொர் ந்டத்றத
• மின்்ணு ெந்றதயியல்
• வரியியல் 

வணிகவியல் ைநாணவரகளுக்கு உைகேவில் கீழக் கண் சி்றப்ெநான வநாய்ப்புகள் உள்ேன. 
1. முன்நனறிய ்நாடுகேநான அசைரிக்கநா, இங்கிைநாந்து, ஆஸ்திநரலியநா, கன்நா நெநான்்ற ்நாடுகளில் சதநாழில் நிரவநாகப் ெடிப்பிமனத் 

சதநா்ரைநாம்.
2. கணினி ெடிப்பில் ' Tally ' என்்ற சைன் ெடிப்மெ ெயின்்ற வணிகவியல் ெட்தநாரிகள் சதநாழில் நிறுைங்களில் கணக்கர ெணிக்குப்  

ெணி அைரத்தப்ெ்ைநாம்.
3. முதுகமைப் ெட்ம் செற்ற வணிகவியல் ெட்தநாரிகள் முமனவர ெட்ப் ெடிப்மெ இந்தியநாவில் உள்ே ெல்கமைக் கழகங்களிநைநா 

அல்ைது சவளி்நாடடில் உள்ே ெல்கமைக் கழகங்களிநைநா கல்வி உதவித் சதநாமகயு்ன் சதநா்ரைநாம்.
4. முதுகமை வணிகவியல் ெட்ம் செற்ற ெட்தநாரிகள் கல்வியியல் இேங்கமை ைறறும் முதுகமைப் ெட்ம் செறறு நைல்நிமைப் 

ெள்ளிகளில் முதுநிமைப் ெட்தநாரி ஆசிரியரநாகப் ெணி செ்றைநாம்.
5. ்ல்ை செயல் திட்ங்கமேத் தீடடி அதமனக் சகநாணடு வணிகவியல் ெட்ப் ெடிப்பு ெடித்தவரகள் ஏறறுைதி வணிகத்தில் 

ஈடுெ்ைநாம்.
6. ெை ்நாடுகளில் உள்ே நதசிய அரசின் உரிய ெநான்றிதழ செறறு வணிகவியல் ெட்ம் செற்றவரகள் அங்கீகரிக்கப்ெட் அந்நிய 

செைநாவணி வணிகரகேநாக செயல்ெ்ைநாம்.
7. நதமவயநான தகுதிகமேப் செற்ற வணிகவியல் ெட்தநாரிகள் வங்கித் நதரவநாமணயம் ்்த்தும் ெல்நவறு வங்கி ஊழியர நதரவு 

எழுதி வங்கிப் ெணிகளில் நெரைநாம்.
8. வணிகவியல் ெட்தநாரிகள் நைைநாணமை ஆநைநாெகரநாகநவநா, ஏறறுைதி, இ்றக்குைதி ஆநைநாெகரநாகநவநா, ெரக்கு அகறறீடடு 

முகவரநாகநவநா, ெங்கு வணிகரநாகநவநா, ஊக வணிகரநாகநவநா, முதலீடடு ஆநைநாெகரநாகநவநா, கநாப்பீடடு ஆநைநாெகரநாகநவநா, 
விேம்ெர முகமை ்்த்துெவரநாகநவநா, வியநாெநார நிறுைங்களில் செயைரகேநாகநவநா, நிதி ஆநைநாெகரநாகநவநா, வரி  
ஆநைநாெகரநாகநவநா, கருவூை நைைநாேரநாகநவநா, ைறறும் ெல்நவறு குழுக்களில் ஆநைநாெகரநாகநவநா செயல்ெ்ைநாம்.

பவளி�ொட்டு  வொயப்பு

ஆரொயச்சி வொயப்புள்ள 
பொடஙகள் 

Institute of Chartered  
Accountants Of India
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1.01  அறிமுகம்
வாணிபம் நினைவுக்கு எட்ாத காலந்தாடடு 

நன்முனையில் உள்ளது. அரசனைா அல்லது 
சாதாரணக் குடிமகனைா யாராக இருநதாலும் மனித 
வாழக்னகயின் ஓர் அஙகமாகத் திகழகிைது. 
்பரும்பாலும் வாணிகம் ஒரு ்பாரு்ளாதார 
ந்வடிக்னகயாக உருவாகி, ்பாருடகளுக்குப் 
்பாருடகள பரிமாறைம் ்சயயப்பட்து. இதனைனய 
பண்மாறறு முனை என்கினைாம். அணன்க் 
கிராமஙகள, நகரஙகள, மாநிலஙகள மறறும் 
நாடுகளுக்கின்யில் பணம் என்ை ஒன்று இல்லாத 
னபாது பண்மாறறு முனைனய நன்முனையில் 
இருநதது. பண்ஙகள பரிமாறைத்தினை எளிதாக்கப் 
பணம் உருவாக்கப்பட் பிைகு னதனவக்னகறைவாறு 
பண்ஙகள பண மதிப்பிறகு ஏறைவாறு உரினம 
மாறைம் (விறபனை) ்சயயப்பட்ை. பின்பு, பணப் 

அலகு - 1  த�ொழிலின் அடிப்படைக் கூறுகள்

இந்தியத் துடைக் கணைத்தின் வொணிக 
வரலொற்றுப பின்்னணி1

அத்தியொயம்

“வாணிகம் செயவார்க்கு வாணிகம் பேணிப்

பிறவும் தமபோற் செயின்”.  - குறள் 120

பரிமாறைனம பண்ஙகள மறறும் பணி வியாபாரம் 
்சயவதறகு எை மாறிய ்பாழுது பண்மாறறுப் 
்பாரு்ளாதாரம் பணப் ்பாரு்ளாதாரம் எை மாறைம் 
்பறைது.

நாகரிக வ்ளர்ச்சி பல வம்சாவளிகளின் எழுச்சி 
மறறும் வீழச்சிகன்ளக் கண் னபாதும் வர்த்தக 
ந்வடிக்னககள நம் நாடடிறகுள மடடுமில்லாமல் 
உலக நாடுகளின்னய னமன்னமலும் சிைப்பாக 
நன்்பறைை. தமிழநாடு ்தா்ர்நது வியாபாரம் 
மறறும் வாணிகத்தில் முதன்னம ் பறறு வநதனதனய 
சஙக இலக்கியஙகள சாடசியாக வி்ளஙகுகின்ைை.

வணிக ந்வடிக்னககள பணன்ய காலத்துப் 
பண்மாறறு முனையிலிருநது நாணயமுனை,  
அஞசல் வழி வணிகம், வா்னகக் ்காளமுதல் 
முனை, தவனண விறபனை முனை னபான்ை பன்முகத் 
தன்னமயில் உருமாறி வ்ளர்நதுள்ளை என்பது 
்தள்ளத் ்தளிவாகிைது. இன்னைய ்தாழில் நுடப 
சமுதாயத்தில் வணிகச் ்சயல்பாடுகள யாவும் 
மின்ைணு வர்த்தகமாக ்ராக்கமில்லா முனைக்கு 
மாறி இனணய த்ள வியாபாரம், அனலனபசி வஙகி 
மறறும் மின்ைணு வர்த்தகம் எை விரிவாக்கம் 
்பறறுள்ளை.

இநநினலயில், ்பாதுவாக இநதிய துனணக்கண் 
அ்ளவிலும், குறிப்பாகத் தமிழ நாடடிலும் வணிக 
வ்ளர்ச்சியின் வரலாறறினைத் ்தரிநது ்காளவது 
அவசியமாகிைது. வணிகத்தின் பரிணாம 
வ்ளர்ச்சினயத் ் தரிநது ் காள்ள மடடுனம இப்பா்ம் 
உருவாக்கப்படடுள்ளது.

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. இநதியத் து்ணக் கண்டத்தின் வாணிக 

வரலாற்றுப் பின்்னணி்யப் ேற்றித் சதரிநது 
சகாள்ள இயலும்.

2. ேண்ட மாற்று வணிக மு்ற்ய அறிநது 
சகாள்ள முடியும்.

3. வணிகம் மற்றும் சதாழிலின் ேல்பவறு 
த்்டக்ளப் புரிநது சகாள்ள முடியும்.
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முதன் முதலில் சிநது சம்வளியில் வாழநத 
மக்கள வியாபாரம் என்ை ்சால்னல 
பயன்படுத்தியதாக அறிகினைாம். வாணியம் அல்லது 
வாணிபம் என்ை ்சால் ்தன்னிநதியாவில் 
வழக்கத்தில் இருநததாக அறிகினைாம். பணன்ய 
காலத்தில் நிலத்தில் வின்ளநத ்பாருளகளில் 
னதனவக்கு அதிகமாக உள்ளனதப் பண் மாறறு 
முனையில் வியாபாரம் ்சயது வநதைர். புைநானூறு 
மறறும் திருக்குைள ஆகிய நூல்களில் ‘வாணிகம்’ 
என்ை ்சால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படடுள்ளது. 
தஙகம், எண்ணய, கலப்னப, துணி ஆகியனவ 
வியாபாரம் ்சயயப்பட்தாக அழகர்மனல, புகளூர், 
மாஙகு்ளம் மறறும் இலஙனக ஆகிய இ்ஙகளில் 
காணப்படும் தமிழ – பிராமி கல்்வடடுகள 
வி்ளக்குகின்ைை.

சஙக காலத்தில் பண்மாறறு முனையில் 
உளநாடடு மறறும் அயல் நாடடு வியாபாரம் 
சிைப்பாக நன்்பறறுள்ளது. இன்க்காலத்தில் 
வியாபாரம் பல்னவறு பகுதிகன்ள இனணக்க வழி 
வனக ்சயதது. சஙக கால ஏடுகள ்பரு 
வியாபாரிகள, அவர்களுன்ய பாதுகாப்புப்பன், 
சநனதகள, கன்கள மறறும் வணிகக் குழுக்கள 
பறறிக் கூறுகிைது. மனலவாழ மக்கள னதன்,  
பழஙகள மறறும் கிழஙகுகன்ளயும் தனர - நிலம் 
வாழ மக்கள, கால் நன்கள, பால் மறறும் பால் 
்பாருடகன்ளயும் பண் மாறைம் ்சயதைர். 
கால்நன்கள சில னநரஙகளில் பண்மாறறுப் 
்பாரு்ளாக பணியாறறிை. பண்மாறறு முனையில் 
்பரும்பாலாை உளநாடடு வியாபாரத்தில் உப்பு 
மாறறுப்்பாரு்ளாகப் பயன்படுத்தப்படடுள்ளது.  
சில காலம் ்நல் பண் மாறறுப் ்பாரு்ளாக 
வி்ளஙகியுள்ளது. ஆக, வியாபாரத்தில் ஒன்னை 
்யான்று சார்நது இருநதது. பிறகாலத்தில் 
்வளிநாடடு வர்த்தகத்தில் நாணயஙகள 
பயன்படுத்தப்படடு வநதுள்ளை.

்பொணடியர் ஆட்சிக் கொலத்தில் வர்த்�கம் 
மற்றும் வர்த்�கர்கள்

வியாபாரம் மறறும் வணிகம் பாணடிய 
அரசாடசிக்கு மிகவும் ்பாதுவாைது, ்வளிநாடடுப் 
பயணிகள, கப்பல் பயணிகள மறறும் பணன்ய 
கால வரலாறைறிஞர்கள நாடகுறிப்பிலிருநது 
னசகரிக்கப்பட் தகவல்கள பாணடிய நாடடில் 
வர்த்தகத்தின் ்சழுனமகன்ள உயர்த்திக் 
காடடுகின்ைை. ஈப்ரு மறறும் இலத்தீன் இலக்கியம், 
ஏ்தன்ஸ், அ்லக்சாணடிரியா, ஜாவா, சுமத்திரா 
மறறும் சீைா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள 
்தால்்பாருள கணடுபிடிப்புகள பாணடிய நாடடில் 
வியாபாரத் த்ளஙகள இருநதனதத் ் தரிவிக்கின்ைை. 

இக்காலத்தில் தாமிரம், துணி, உப்பு, பூக்கள, சநதைம், 
மீன், ்நல், தானியஙகள, முத்துக்கள முதலியை 
வியாபாரம் ்சயயப்பட்தாக அறிகினைாம். 
்பாருளகள விறகுமி்ம் அஙகாடி எை 
அனழக்கப்படடுள்ளது. பகலில் ந்ப்பனத 
நா்ளஙகாடி எைவும் இரவில் ந்ப்பனத அல்லஙகாடி 
எைவும் அனழக்கப்பட்தாக இ்ளஙனகாவடிகள 
சிலப்பதிகாரத்தில் மதுனரக்காண்ப் பகுதியில் 
குறிப்பிடுகிைார். அவர் னமலும் மதுனர ஒரு 
இரு்பரு நியாமத் எைப்படும் தூஙகா நகரம் எைக் 
குறிப்பிடுகிைார். அதாவது இன்்வளியின்றி 24 
மணி னநரமும் வியாபாரம் ந்நததாகக் கூறுகிைார்.

்பணடைய �மிழ�ொட்டில் கைற்கடரநயொர 
வர்த்�கம்

பூம்புகார் னபான்ை ்பரிய நகரஙகள 
மருவூர்ப்பாக்கம் (உளநாடடு நகரம்) மறறும் 
படடிைப்பாக்கம் (க்னலார நகரம்) ஆகியனவ 
உணவுப்்பாருடகள மறறும் இதர ்பாருடகள 
வியாபாரம் ்சயயக்கூடிய இ்ஙகளில், 
அஙகாடிகன்ளயும் ்பரு வியாபாரிகன்ளயும் 
்காணடிருநதை. ்தாணடி, ்காறனக, பூம்புகார் 
மறறும் முசிறி ஆகிய துனைமுகஙகள ஏறறுமதி 
மறறும் இைக்குமதி ்சயயப்படும் இ்ஙக்ளாக  
்வளிநாடடு வர்த்தகம் சிைப்பி்ம் ்பறறிருநதை. 

1453இல் கான்்ஸ்டான்டி ப�ாபிள் ஓடப்டாமான் 
பேரரசு மற்றும் ்ேொன்்்டன் பேரரசு 
வீழ்ச்சியால் ேடடு மற்றும் வாெ்்னத் திரவியஙகள் 
வியாோர வழித் த்டஙகள் த்்ட செயயப்ேட்டதால் 
அடலாணடிக் சேருஙக்டல் ஓரமா்ன ஆப்பிரிக்கா 
முழுவதும் க்டல்வழி பத்ட வழி வகுத்தது. 
தமிழரின் க்டல் வழிவாணிேத் த்டத்தி்்ன 
இப்ே்டத்தில் காணலாம்.

்பொணடியர் கொலத்தில் வியொ்பொரமும் வணிகமும்
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முத்துக்கள, பவ்ளஙகள மீன் பிடிப்பதிலும், உப்பு 
உறபத்தியிலும் கப்பல் கடடுதலிலும் பாணடியர் 
ஈடுபடடிருநதைர். குறிப்பாக சிறியதாை ப்கு, 
திமிலா, னதாணி, அம்பு, ஓ்ம்புனை, கடடுமரம் 
முதலியை உள நாடடு வியாபாரத்திறகும், னபர்ளவு 
கலம், மரக்கலம், வஙகம், நாவாய முதலியை 
்வளிநாடடு வியாபாரத்திறகும் பயன்படுத்திைர்.

்பணடைய �மிழக வர்த்�கத்தில் அரசின் ்பஙகு
வியாபாரத்தில் ஈடுபடடிருநத ்வளிநாட்வர்கள 

யவைர்கள எை அனழக்கப்பட்ைர். தமிழர்களு்ன் 
வர்த்தகம் ்சயத அனரபியர்கள ஜாைகர் என்று 
அனழக்கப்பட்ைர். காவிரிப்பூம்படடிைம் என்ை 
நகரம் அரசின் உதவினயாடு பல்னவறு ்மாழிகள 
னபசும் நவநாகரிகமுள்ள ்வளிநாட்வர்கள ஒன்று 
கூடும் இ்மாகத் திகழநததாகப் படடிைப்பானலயில் 
குறிப்பி்ப்படடுள்ளது.

வரிகன்ளப் ்பறறுக் ்காளளுதல் மறறும் 
வியாபாரத்திறகாை வசதிகன்ள வழஙகுதல் எை இரு 
வனககளில் அரசு பஙகு வகித்துள்ளது. சஙக 
காலத்தினலனய னமறகுத் ்தா்ர்ச்சி 
மனலகளுக்கின்னய அ்ர்நத காடடுப் பகுதியில் 
சானல அனமத்துத் தரப்படடிருநதது. ்பருவழி 
எைப்படும் தனர வழி ்நடுஞசானலகள 
அனமக்கப்படடிருநதை. அதன் ்தா்ர்ச்சியாகத் 
துனைமுகஙகள, கலஙகனர வி்ளக்கம், 
பண்கக்காப்பகஙகள எை அயல்நாடடு வர்த்தக 
ஊக்குவிப்பு ந்வடிக்னககள அரசாஙகத்தால் 

உருவாக்கித் தரப்படடிருநதது. னசாழர் காலத்தில் 
காவிரிப் பூம்படடிைம் ஒரு முக்கிய துனைமுகமாகவும் 
கிழக்குக் க்றகனர ஓரத்தில் நாகப்படடிைம், 
மரக்காணம், அரிக்க னமடு ஆகிய இ்ஙகளில்  
சிறிய துனைமுகஙகளும் இருநதை. பாணடியர்  
காலத்தில் ்காறனக, சாலியூர், காயல்படடிைம், 
மருஙகாவூர்படடிைம் மறறும் குமரி ஆகிய இ்ஙகள 
சிைப்பி்ம் ்பறுகின்ைை. ்நடுஞசானலகளிலும் 
துனைமுகஙகளிலும் னசாதனைச் சாவடிகன்ள நிறுவி 
சுஙக வரிகள வசூலிக்கப்பட்ை.

வியொ்பொரம் ்பற்றிய சொைக்கியரின் கருத்து
சாணக்கியரின் அர்த்தசாஸ்திரம் வ் இநதிய 

்மௌரியர் காலப் ்பாரு்ளாதார நினலனய 
விவரிக்கிைது. இதன் வழியாக 2000 ஆணடுகளுக்கு 
முநனதய சநனதயின் வரலாறனைத் ்தரிநது 

ஆலம்்பட்ற

இ்டம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 
மதுராநதகம் சதற்பக 20 கி.மீ சதா்லவில் 
அ்மநதுள்ளது.

முக்கியத்துவம்: இது வர்த்தகத்திற்குரிய ஒரு 
வளமா்ன இ்டமாக இருநதது.

�மிழ�ொட்டின் முக்கியமொ்ன ்பணடைய 
கொல வர்த்�க டமயஙகள்
1. அழகன் குளம் (ராம�ாதபுரம்)
2. மயிலாற்ோன் (மயிலாப்பூர், சென்்்ன)
3. சகபிரி்ஸ (காபவரிப் பூம்ேடடி்னம்)
4. சோடுக்கி (அ) சோடுசி (அரிக்கபமடு, 

ோணடிச்பெரி)
5. பொப்்டா்னா (மரக்காணம்)
6. நிகம் (�ாகப்ேடடி்னம்)
7. சேரியப்ேடடிணம்
8. காயல்ேடடிணம்
9. சகாள்சி (சகாற்்க)
10. பகாமாரி (கன்னியாகுமரி)

�மிழ�ொட்டின் கைநலொரப ்பகுதிகளில் 
முக்கியமொ்ன ்பணடைய வர்த்�க 
நிடலயஙகள்
1. ஆலம்ே்ற
2. அழகன்குளம்
3. பூம்புகார்
4. மரக்காணம்
5. வாெவெமுத்திரம்
6. மயிலாப்பூர்
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்காள்ளலாம். சாணக்கியர் இன்க்காலத்தில் 
வியாபாரம் ஓரி்த்தில் னமயப்படுத்தியிருநததாகக் 
கூறுகிைார். உறபத்தி ்சயயப்பட் ்பாருடகள யாவும் 
அரசு குறிப்பிடும் ஓரி்த்தில் விறபனைக்குக் ்காணடு 
வரப்படுகிைது. நகரத்தில் வரி ்சலுத்திய பின் 
விறகப்படும். சில வணிகர்கள மடடுனம கடடுப்பாடடு 
அலுவலரால் நிர்ணயிக்கப்பட் வினலயில் விறபனை 
்சயதைர். உளளூர் ்பாருடகளுக்கு 5 சதவீதமும் 
்வளிநாடடுப் ்பாருடகளுக்கு 10 சதவீதமும் இலாப 
வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்து. இைக்குமதி ்சயயப்பட் 
்வளிநாடடுப் ்பாருடகள மக்களின் வாழக்னகத் 
தரத்னத னமம்படுத்த ஊக்குவிக்கப்பட்து. கருவூலம், 
வரிவிதிப்பு, ்தாழிறசானலகள, வணிகம்,  
விவசாயம், மறறும் இயறனக வ்ளஙகள 

ஆகியவறறுக்கு அரசு முக்கியத்துவம் ்காடுத்தது. 
வணிக ந்வடிக்னககளின் வாயிலாக அரசு 
னமலாணனம மறறும் மக்கள நலன் இரணடும் 
சமநினலயில் பராமரிக்க னவணடும் எை 
அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

வை இந்தியொவில் வணிகம்
அரசியல் மாறைஙகள இருநத னபாதும் 12ஆம் 

நூறைாணடு முதல் 16ஆம் நூறைாணடு வனர 
இநதியா ்சழிப்பு்ன் வி்ளஙகியது. பால்பன் முதன் 
முதலாக சுல்தாைாக இருநதார். அ்ர்நத 
வைப்பகுதிகளில் பானத உருவாக்கி வியாபாரம் 
்சயய வழி வகுத்தார். அலாவுதின் கில்ஜி 
்பாருடகளின் வினலகன்ளக் குனைத்து வியாபார 
வ்ளர்ச்சினயப் ்பருக்க வழி வகுத்தார். அவர் 
்பர்சியாவிலிருநது ்வளிநாடடுப் ்பாருடகன்ள 
இைக்குமதி ்சயய மானியம் வழஙகி 
ஊக்கப்படுத்திைார். அனரபியர்கள ்வளிநாடடு 
வர்த்தகத்தில் ஆதிக்கம் ்சலுத்திைர். தமிழர்கள, 
குஜராத்தியர்கள னபான்ை இநதிய வர்த்தகர்கன்ள 
அவர்கள ஒரு னபாதும் நசுக்க நினைத்ததில்னல. 
க்னலார வர்த்தகம் மார்வாடிகள மறறும் 
குஜராத்தியர்கள னககளில் இருநதை. மத்திய 
மறறும் னமறகு ஆசிய நிலப்பகுதி வர்த்தகம் 
இநதுக்களில் முல்கானியர்களி்மும் ஆப்கானியர், 
மறறும் ஈரானியர்களில் குர்சானியர்களி்மும் 
இருநதது. ்வளளி மறறும் தாமிரம் அடிப்பன்யில் 
நாணயமுனை நிறுவப்படடு, சுல்தான் 
காலகட்த்துக்குள வர்த்தகம் ்சழித்னதாஙகியது.

மூரிஷ் பயணி கஙனகச் சம்வளி, மால்வார், 
குஜராத் மறறும் ்தன் இநதியாவில் உள்ள  
்பரிய நகரஙகளில் நன்்பறை சநனதயினை 
விவரித்துள்ளார். ்்ல்லி, பம்பாய, அகமதாபாத், 
னசாைார், னசாைார்கூன், ஜான்புர், லாகூர் ஆகிய 
இ்ஙகள முக்கிய வர்த்தக னமயஙக்ளாக வி்ளஙகிை. 
காபூல், அனரபியா, ஐனராப்பா, னமறகு ஆசியா மறறும் 
சீைாவில் இருநது குதினரகள, உலர் பழஙகள, 
வினலயுயர்நத கறகள, கணணாடிப் ்பாருடகள, 
உயர்தர ஜவுளி, கச்சாப்படடு, பவ்ளப்பானைகள, 
வாசனை எண்ணய, ்வல்்வட னபான்ைனவகன்ள 
இநதியா இைக்குமதி ்சயதது. இநதிய தயாரிப்புகள 
கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா, மலாயா, சீைா, ஆப்கானிஸ்தான், 
மத்திய ஆசியா மறறும் ் பர்சியா ஆகிய நாடுகளுக்கு 
ஏறறுமதி ்சயயப்பட்ை. னகபர் கணவாய, ஈராக், 
புகாரா ஆகிய இ்ஙகளிலிருநது வநதவர்கள 
மலபார், குஜராத், காலிகட, காம்பாட மறறும் 
மஙகளுர் ஆகிய இ்ஙகளில் குடினயறி ஒரு ்பரிய 
வணிக உலகத்னத தஙகள கடடுப்பாடடிறகுள 
்காணடிருநதைர்.

இ்டம்: வஙகாள விரிகு்டா ேகுதியில் 
அ்மநதுள்ள ராம�ாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 
ஒரு கிராமம்.
முக்கியத்துவம்: மத்திய த்ரக்டல் ொர் �ாடுகளின் 
மடோண்டஙகள் சேரும் எணணிக்்கயில் 
கணடுபிடிக்கப்ேட்டது. பவலன்்்டன் – II 
ராஜ்ஜியத்தின் பராமாபுரி �ாணயஙகள், ஆர்பகட 
மற்றும் திபயா்ட்ஸ – II மடோண்டஙகள் மற்றும் 
பராமானிய கப்ேல் ோகஙகள் 
கணடுபிடிக்கப்ேட்டது. எகிப்திலிருநது கி்்டத்த 
இரணடு சோன் சி்லகள், தமிழ் பிராமி மற்றும் 
இலங்க பிராமி எழுத்துக்கள் 
கணடுபிடிக்கப்ேட்ட்ன. சதால்லியல் து்ற எடடு 
மு்ற அகழ்வாராயச்சிக்ள பமற்சகாணடு 
இநதிய – பராமானிய வியாோரத் சதா்டர்்ே 
சவளியுலகிற்கு சகாணடு வநதது.

அழகன் குளம்
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நரொம், சீ்னொ மற்றும் ஐநரொப்பொவுைன் 
வர்த்�கம்

னராமாபுரி மறறும் கினரக்க வர்த்தகர்கள 
பழஙகாலத் தமிழநாடடுக்கு வநது பணன்ய னசாழ, 
னசர, பாணடிய மன்ைர்கன்ளச் சநதித்து வணிகத் 
்தா்ர்புகன்ள ஏறபடுத்திைர். சீை னசாங 
வம்சத்திைர் னசாழர்களு்ன் வலுவாை வர்த்தக 
உைவு ்காணடிருநதைர். இநனதானைசியா மறறும் 
மனலசியானவ ஆணடு ்காணடிருநத

ஸ்ரீ விஜய நகர சாம்ராஜ்ஜியத்னத னசாழர்கள 
னகப்பறறி, சீைாவு்ன் க்னலார வணிகத்னதத் 
்தா்ர்நதைர். இநதியாவின் பல்னவறு பகுதிகன்ளச் 
சீைத்தின் யுவான்சுவாங என்பவர் கண்றிநது தைது 
னதசத்திறகு எடுத்துனரத்துள்ளார்.

16 மறறும் 18 ஆம் நூறைாணடுகளில் ஐனராப்பிய 
நிறுவைஙகளு்ன் வர்த்தகம் ்சயததன் காரணமாக 
இநதியாவின் ்வளிநாடடு வர்த்தகம் பரவலாக 
விரிவன்நதது. வாஸ்னகா்காமா ஐனராப்பாவிலிருநது 
நன்ைம்பிக்னக முனை வழியாக கி.பி.1496இல் 
இநதியாவுக்கு வரும் னபாது அனைத்துப் புதிய  
க்ல் வழிகன்ளயும் கணடு பிடித்ததால் நாகரிக 
உலகத்தில் ்பரும் தாக்கம் ஏறபட்து. னமலும் 
னபார்த்துகீசியர்களின் இநதிய வருனக பிை 
ஐனராப்பிய சமூகஙகளின் வருனகக்கு வழி வகுத்தது. 
இவவாைாக இநதியாவின் க்னலார வர்த்தகம் 
ஐனராப்பியர்கள மீது ஏகனபாக உரினம ்காண்தாக 
மாறியது.

ஒரு கட்த்தில், 17ஆம் நூறைாணடு வனர, 
இநதியாவின் உலக்ளாவிய வர்த்தகப்பஙகு 55 
விழுக்கா்ாக இருநதது. 21ஆம் நூறைாணடில் அது 2 
விழுக்கா்ாகத் தறனபாது குனைநது விட்து. 
இநதியாவுக்கு வநத ஐனராப்பிய வணிகர்கள 
படிப்படியாக பிரித்தாளும் சூழச்சியின் மூலம் பல 
அரசர்கன்ள பல்னவறு பகுதிகளில் வீழத்திைர். 
இநதியாவின் க்ல்வழி வர்த்தகத்தின் மூலம் 
அவர்கள வலுவாை க்றபன் அதிகாரத்னதப் 
்பறைைர். காலப் னபாக்கில் வர்த்தக னநாக்கத்னதாடு 
வநத இஙகிலாநதின் கிழக்கிநதியக் கம்்பனி, 
பிரிடடிஷ் னபரரசு எை மாை வழிவகுத்தது. னமலும் 
அவர்கள ஒடடு்மாத்த பாரதத்னதயும் தன் ஆடசி 
அதிகாரத்தின் கீழ ்காணடு வநதைர்.

ஐனராப்பிய வர்த்தகத்தின் வின்ளவாக 17  
மறறும் 18ஆம் நூறைாணடுகளில் துணி  
மறறும் கப்பல் கடடுதல் பாரதத்தில் ்பரும்புகழ  
்பறைது. ஆஙகினலயர்கள படிப்படியாக இநதியப் 
பிராநதியஙகளில் இ்ளவரசர்களின் கட்ன்ளகன்ள 
அகறறிைர். இதைால் பிரிடடிஷ் ஆடசியில் இநதியப் 
்பாருடகளின் னதனவ குனைநதது. குறிப்பாக இநதிய 
ஜவுளிப் ்பாருடகள, னகவினைப் ்பாருடகள 
னபான்ை பாரம்பரியப் ்பாருடகளின் ஏறறுமதிக்குத் 
தன்கன்ள விதித்தார்கள.

1600 ்தா்க்கம் முதல் 19ஆம் நூறைாணடின் 
முறபகுதிக்கின்யில் பிரிடடிஷ் கிழக்கிநதியக் 
கம்்பனி ஆசியா முழுவதும் தஙகளின் வர்த்தகத்னத 
விரிவாக்கம் ்சயதது. கிழக்கிநதியக் கம்்பனி 
்தா்க்கக் காலத்தில் இலாபம் ஈடடுவனத 
னநாக்கமாகக் ்காண்தால் நிர்வகிக்க ஒரு 
வர்த்தகனர நியமித்து கவைம் ்சலுத்திைர். 

பூம்புகொர்
சதன் பொழமண்டல க்டற்க்ர �கரமா்ன 
பூம்புகார் தமிழ்�ாடடின் எல்்லக்குள் 
அ்மநதுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்்ேக் சகாண்டது. 
இநத �கரம் ஐபராப்பிய குடிபயற்றஙக்ள 
மடடுமல்லாமல், க்டபலாரப் ேகுதிகளிலிருநதும் 
ேல இ்டஙகளுக்கு ெர்வபதெ வர்த்தக 
்மயஙக்ளக் சகாணடிருநதது. சோ.ஆ.மு. 
இரண்டாம் நூற்றாணடு வ்ரயா்ன 
காலப்ேகுதியில் பூம்புகார் என்ற்ழக்கப்ேடும் ஓர் 
இ்டமாக இது அ்மநதிருநதது. பொழப் பேரரசின் 
இரண்டாவது த்ல�கரமாக விளஙகிய 
க்டற்க்ர �கரம் மற்றும் கிழக்கு மற்றும் 
பமற்கத்திய மக்களி்்டபய ெர்வபதெ 
வர்த்தகத்தின் முக்கிய ்மயமாக விளஙகியது. 
இஙகிருநது இறக்குமதி செயயப்ேட்ட முக்கிய 
சோருளாகப் ேடடு இருநதது. புராத்ன து்றமுகம் 
அழிக்கப்ேடடு இப்போது சதால்சோருள் 
ஆராயச்சியாளர்கள் 5 கி.மீ. வ்ர க்டலில் 
மூழ்கியுள்ளதாக சதரிவிக்கின்ற்னர். இதற்கு 
காரணம் நிலம் அரிப்பு அல்லது சு்னாமி 
போன்ற்வயாக இருக்கலாம் எ்ன கருதலாம்.
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அவர்கள ஏகனபாக உரினம ்காணடு பிரிடடிஷ் 
காலனி ஏகாதிபத்தியத்தின் முழுனநர முகவர்க்ளாக 
மாறிைர்.

1.02  ்பணைமொற்று முட்ற
ஒரு ்பாருள மற்ைாரு ்பாருளுக்கு மாறைாகப் 

பரிமாறைம் ்சயயப்படும் முனைனயப் பண்மாறறு 
முனை எைலாம்.

்பணைமொற்று முட்றக்கொ்ன 
நி்பந்�ட்னகளொவ்ன

ஒவ்வாருவரும் னதனவக்கு அதிகமாகப் 
்பாருடகன்ள இருப்பில் னவத்திருக்க னவணடும்.

1. இருவருக்கும் அப்்பாருடகள உரினமமாறறுத் 
னதனவயாக இருக்க னவணடும்.

2. பரிமாறைத்தின் னபாது இருவருக்கும் னநரடித் 
்தா்ர்பு முக்கியமாகக் கருதப்படும்.

்பணைமொற்று வணிகத்தின் �டைகள்
பணப் பரிமாறைம் இ்ம் ்பைாமல் ஒரு 

்பாருன்ளக் ்காடுத்து னவறு ்பாருன்ளப் ்பறும் 
வணிக முனைனய பண்மாறறு வணிக முனையாகும். 
இம்முனையில் பல குனைபாடுகள உள்ளை. 
அனவயாவை.

1.   இருவருடைய ந�டவகள் 
உைன்்பொடில்லொமல் இருத்�ல்
இருவரில் முதலாமவருன்ய உபரிப் 

்பாருடகள இரண்ாமவருக்குத் னதனவயாகவும் 
இரண்ாமவருன்ய உபரிப்்பாருடகள 
முதலாமவருக்குத் னதனவயாகவும் ஒத்துக் னபாக 
னவணடும். இல்னல்யனில் பண்மாறைம் 
நிகழாது. எடுத்துக்காட்ாக, அகல்யா என்பவரி்ம் 
உபரியாக ்நல் உள்ளது. பாலமுரளி என்பவரி்ம் 
உபரியாக துணி உள்ளது. இவறறில் அகல்யாவுக்கு 
பாலமுரளியின் துணி னதனவப்ப் னவணடும். 
அதுனபாலனவ பாலமுரளிக்கு அகல்யாவின் ்நல் 
னதனவப்ப் னவணடும்.

2.  த்பொதுவொ்ன மதிபபீட்டு அளவு இல்லொடம
ஒவ்வாரு ்பாருளுக்கும் தனித்தனி மதிப்பு 

உணடு. மதிப்பீடடில் யா்தாரு ்பாதுமதிப்பும் 
பின்பறைப்படுவதில்னல. வினல மதிப்பீடடின்னமக் 
காரணமாகப் ்பாருடகள மதிப்பீடடு ஒப்புனமயில் 
தன்கள உள்ளை.

3.   உற்்பத்தியொளருக்கும் 
நுகர்நவொருக்குமிடையில் ந�ரடித் 
த�ொைர்பின்டம

 விறனபாரும் வாஙகுனவாரும் எப்்பாழுதும் 
னநரடித் ்தா்ர்பு ்காள்ள வாயப்பு ஏறபடுவதில்னல. 
ஆைால் இம்முனையில் னநருக்கு னநராகச் சநதிக்க 
னவணடியது அவசியம்.

4.  உ்பரி இருபபு டவக்க இயலொ� நிடல
இம்முனையில் ்பாருடகள னதனவக்கு 

அதிகமாகக் னகயிருப்பு இல்னல்யனில், வணிகம் 
நன்்பை வழி ஏறப்ாது.

்பைம் கணடுபிடிபபு (அ) உருவொக்கம்
னமனல குறிப்பிட் அனைத்துத் தன்கன்ளயும் 

அகறைப் பணம் என்ை ஒன்னை உருவாக்கி 
பரிமாறைத்திறகாை அ்ளவுனகாலாகப் பணம் 
நன்முனைக்கு வநதது. உறபத்தி ்சயயப்பட் 
இ்த்திலிருநது பயன்படுத்தப்படும் இ்த்துக்குப் 
்பாருடகள பரிமாறைம் ்சயயும் ்பாழுது ஏறபடும் 
இ்ம், காலம், இ்ர்ப்பாடு, அறிவுசார் நிதி உளளிட் 
அனைத்துத் தன்கன்ளயும் அகறைப்ப் உதவியாக 
இருநதது.

1.03   வணிகத் �டைகள்
மனிதத் னதனவகன்ள நினைனவறை பண்ஙகளும் 

பணிகளும் உறபத்தி ்சயய னவணடும். உறபத்தி 
்சயயப்பட் பண்ஙகளும் பணிகளும் மக்களுக்குச் 
்சன்று னசர னவணடும். உறபத்தியா்ளருக்கும் 
நுகர்னவாருக்குமின்யில் வணிகம் முக்கியப் 
பஙகாறறுகிைது.

்பாரு்ளாதார நன்முனைப் பணிகன்ளாடு 
்தா்ர்புன்ய உறபத்தி, பரிமாறைம், பகிர்வு, 
்பாருடகள மறறும் னசனவகளின் நுகர்வு 
்தா்ர்பாை பணிகன்ள னமற்காளளும் துனைனய 
வணிகம் எைப்படும்.

பண்ஙகள மறறும் பணிகள பரிமாறைம் 
்சயயும் ஓர் ஒழுஙகு முனை அனமப்பு வணிகம் 
என்ைனழக்கப்படுகிைது. இவறறில் அனைத்து  
வனக வியாபாரச் ்சயல்பாடுகள அதாவது  
்மாத்த வியாபாரம், சில்லனை வியாபாரம், 
ஏறறுமதி, இைக்குமதி, ்தாழில் முனைனவார் 
பணிகள மறறும் அவறறின் துனணச் 
்சயல்பாடுக்ளாை வஙகியியல், னபாக்கு வரத்து, 
பண்கக் காப்பகஙகள, காப்பீடு மறறும் வி்ளம்பரம் 
உளளிட்னவ அ்ஙகும்.
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1.04   த�ொழில் �டைகளும் அவற்ட்ற நீக்கும் 
வழிகளும்

பண்ஙகள மறறும் பணிகள பரிமாறைத்தினூன் 
ஏறபடும் தன்களும் இன்யூறுகளும் அவறனை 
நீக்கும் வழி வனககளும் பின் வருமாறு :-

1.  ஆள்சொர் �டை
்பாருளகள னதனவப்படும் நபர்கன்ளயும் 

நியாயமாை வினலயில் வாஙக விரும்புபவர் 
கன்ளயும் ்தா்ர்பு ்காள்ள முடியாத நினல 
உள்ளது. உறபத்தியா்ளரும் நுகர்னவாரும் 
ஒருவருக்்காருவர் அறிமுகம் ்சயது ்காளளும் 
சநதர்ப்பம் ஏறப் வாயப்னப கின்யாது. 
இக்குனைபான் ஆளசார் தன் எைப்படும். 
உறபத்தியின் அ்ளவு அதிகரிக்க நுகர்னவானர 
நாடிச் ்சல்ல னவணடியுள்ளது. வணிகத்தின் 
முக்கிய அஙகமாகத் திகழும் வியாபாரம் 
இக்குனைபாடன் நீக்க உதவுகிைது.

2.  இைத் �டை
்பாருடகள ஒரு இ்த்தில் உறபத்தி ்சயயப்படடு 

நாடு முழுவதும் மறறும் உலகம் முழுவதும் உள்ள 
நுகர்னவார்களுக்கு விறபனை ்சயயப்படுகிைது. 
ரயில், விமாைம், க்ல் மறறும் நில னபாக்குவரத்து 
னபான்ைனவ நுகர்னவார்களுக்குப் ்பாருடகன்ள 
்காணடு ்சல்ல முக்கியப் னபாக்குவரத்தாக 
இருக்கிைது.

3.  கொலத் �டை
 நுகர்வு னதனவப்படும் ்பாழுதும் வாஙக 

விரும்பும் ்பாழுதும் ்பாருடகள கின்க்க 
னவணடும். னதனவனயக் கணக்கில் ்காணடு 
்பாருடகன்ளப் னபர்ளவு உறபத்திச் ்சயது, 
நுகர்னவாரி்ம் விறகத் தயார் நினலயில் 
னவத்திருக்க னவணடும். ஒரு குறிப்பிட் காலத்தில் 
மடடும் உறபத்திச் ்சயயப்படும் ்பாருடகள 
ஆணடு முழுவதும் னதனவ ஏறபடும். எைனவ 
்பாருடகன்ளப் பண்கக் காப்பகஙகளில் னசகரித்து 
னவத்துக் ்காளவதன் மூலம் நுகர் ்பாருள 
்தா்ர்நது கின்க்க வழி ஏறபடும்.

4.   �ட்ை இைர்ப்பொட்டுத் �டை
னபாக்குவரத்துக் கடடுமம் உளளிட்னவகள 

மூலம் சரக்குகள ்காணடு ்சன்ைாலும், 
ஆடக்ளாலும், இயறனகயாலும் ஏறப்க்கூடிய 
நட்ஙகன்ளத் தவிர்க்க முடிவதில்னல, இந  

நட்த்னத ஈடுகட்க் காப்பீடு ்சயயப்படுகிைது. 
தீக்காப்பீடு, க்ல்சார் காப்பீடு மறறும் ்பாதுக் 
காப்பீடு ஆகியவறறின் வழியாக நட்த்னதச் சரிகட் 
முடியும்.

5.   அறிவுசொர் �டை
சநனத நிலவரஙகன்ளப் பறறித் ்தரிநது ்காள்ள 

முடியாததால் நுகர்னவார் தரமாை ்பாருடகன்ள 
நியாயமாை வினலயில் வாஙக இயலாமல் 
னபாயவி்க்கூடும். இத்தன்க்கு அறிவுசார் தன் 
என்கினைாம். நல்ல வி்ளம்பரம் மறறும் 
விறபனையா்ளர் னசனவகள மூலம் அத்தன்னய 
நீக்கலாம்.

6.  நிதி �டை
உறபத்தியா்ளர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் 

அவசியமாை னநரத்தில் னதனவயாை நிதி 
கின்ப்பதில்னல. வஙகிகள மறறும் பிை நிதி 
நிறுவைஙகள நிதினய வணிக ரீதியாக 
்சயல்படுத்துவதறகும் பரிமாறிக்்காளவதறகும் 
நிதி உதவுகிைது.

கடலசதசொற்கள்
வணிகம் நா்ளஙகாடி

அல்லஙகாடி வியாபாரத் தன்கள

பண்மாறறு முனை

 ்பயிற்சி

I.  சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 ப�ொருட்கள்	 விற�னை	 பெய்யும்	 இடத்திறகு	

________	என்று	ப�யர்.

 அ. அஙகாடி

 ஆ. சநனத

 இ. நா்ளஙகாடி

 ஈ. அல்லஙகாடி

2.	 இடத்	தனட	இதன்	மூலம்	நீக்கப�டுகிறது.
 அ. னபாக்குவரத்து

 ஆ. பண்கசானல

 இ. விறபனையா்ளர்

 ஈ. காப்பீடு
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3.	 அர்த்தெொத்திரம்	 என்ற	 புத்த்கம்	 யொரொல்	
எழுதப�டடது?

 அ. ்கௌடில்யர்

 ஆ. வால்மிகி

 இ. திருவளளுவர்

 ஈ. இ்ளஙனகாவடிகள

4.	 வியொ�ொரம்	 மறறும்	 வணி்கம்	 ____	 ே�ரரசில்	
ப�ொதுவொைனவயொ்க	இருநதது.

 அ. பல்லவர்  ஆ. னசாழர்

 இ. பாணடியர் ஈ. னசரர்

5.	 ________	 முதன்முதலில்	 சுல்தொைொ்க	
இருநதொர்.	 அடர்நத	 வைப�குதி்களில்	 �ொனத	
உருவொககி	வியொ�ொரம்	பெய்ய	வழி	வகுத்தொர்.

 அ. பால்பன்  ஆ. வாஸ்னகா்காமா

 இ. அக்பர்  ஈ. அலாவுதின் கில்ஜி

விடைகள்
1. அ 2. அ 3. அ 4. இ 5. அ

II.  குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. பண்மாறறுமுனை என்ைால் என்ை?

2. நா்ளஙகாடி என்ைால் என்ை?

3. அல்லஙகாடி என்ைால் என்ை?

III.  சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. வணிகம் ்பாருள தருக.

2. மருவூர்ப்பாக்கம் மறறும் படடிைப்பாக்கம் 
வி்ளக்குக.

3. பாணடியர் ஆடசிக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட் 
துனைமுகஙகள யானவ?

IV.  த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. வணிகத்தின் பல்னவறு தன்கன்ளக் கூறுக. 

(ஏனதனும் 5)

2. பண்மாறறு முனைக்காை நிபநதனைக்ளாகக் 
கூைப்படடுள்ளை யானவ?

3. பணன்யத் தமிழநாடடில் க்றகனரனயார 
வர்த்தகம் பறறி வி்ளக்குக.
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அலகு - 1  த�ொழிலின் அடிப்படைக் கூறுகள்

த�ொழிலின் ந�ொக்கஙகள்2
அத்தியொயம்

2.01  மனி�ச தசயல்்பொடுகள்
மனிதன் தைது தனிப்பட் விருப்பஙகன்ளயும், 

னதனவகன்ளயும் பூர்த்தி ்சயது ்காளவதறகாக 
னமற்காளளும் ந்வடிக்னககன்ள மனிதச் 
்சயல்பாடுகள என்று கூைலாம். மனிதச் 
்சயல்பாடுகன்ளப் ்பாரு்ளாதாரச் ்சயல் 
பாடுகள மறறும் ்பாரு்ளாதாரச் சார்பறை 
்சயல்பாடுகள எை இரணடு வனகக்ளாகப் 
பிரிக்கலாம். மனிதச் ் சயல்பாடுகன்ளப் பின்வரும் 
வனரப்த்தின் மூலம் எளிதாக அறியலாம்.

I.   த்பொருளொ�ொரச தசயல்்பொடுகள்
எநத்வாரு ்பாரு்ளாதாரச் ்சயல்பாடு அல்லது 

ந்வடிக்னகயின் னநாக்கம் இலாபம் ஈடடுவனத 
ஆகும். இலாபம் ஈடடுவதறகாக னமற்காள்ளப்படும் 

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. மனிதச் செயல்ோடுகளின் சோருள் மற்றும் 

வ்கக்ளத் சதரிநது சகாள்ள முடியும்.
2. சோருளாதாரச் செயல்ோடுகள் மற்றும் 

சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற செயல்ோடுகள் ேற்றி 
அறிநது சகாள்ள முடியும்.

3. சோருளாதார �்டவடிக்்ககளா்ன 
பவ்லவாயப்பு, சிறப்புத் சதாழில் மற்றும் 
சதாழில் ஆகியவற்்றப் ேற்றித் சதரிநது 
சகாள்ள முடியும்.

4. சதாழில் �்டவடிக்்ககளின் இயல்புக்ள 
அறிநது சகாள்ள முடியும்.

5. சதாழில், சிறப்புத் சதாழில், பவ்லவாயப்பு 
ஆகிய்வக்ள ஒப்பிடடுப் ோர்த்து சதரிநது 
சகாள்ள முடியும்.

அனைத்து ந்வடிக்னககளும் ்பாரு்ளாதார 
ந்வடிக்னககள ஆகும்.

எடுத்துக்கொட்டுகள்
1. தயாரிப்பா்ளர்க்ளால் ்பாருடகள உறபத்தி 

்சயயப்படுவது

2. ்மாத்த வியாபாரிக்ளால் ்பாருடகள 
விநினயாகம் ்சயயப்படுவது

3. சில்லனை வியாபாரிக்ளால் ்பாருடகள 
விறபனை ்சயயப்படுவது

4. மருத்துவர்க்ளால் வழஙகப்படும் மருத்துவ 
ஆனலாசனைகள

5. பட்யக் கணக்கா்ளர்க்ளால் வழஙகப்படும் 
கணக்கியல் னசனவகள

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்
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த்பொருளொ�ொரச தசயல்்பொடுகள் மற்றும் த்பொருளொ�ொரச சொர்்பற்்ற தசயல்்பொடுகள் 
இடைநய உள்ள நவறு்பொடுகள்

சோருளாதாரச் செயல்ோடுகள் சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற செயல்ோடுகள்
1. வடரவிலக்கைம்: வாழ்வாதாரத்திற்காக 
பத்வயா்ன ேணம், நிதி ொர்நத ஆதாயஙக்ள 
ஈடடுவதற்காக பமற்சகாள்ளப்ேடும் �்டவடிக்்ககள் 
சோருளாதாரச் செயல்ோடுகள் எ்னப்ேடும்.
எடுத்துக்கொட்டு: ேழவியாோரி ேழஙக்ள விற்ேது.

மகிழ்ச்சி, அன்பு, இரக்கம், உணர்வுகளின் 
அடிப்ே்்டயில் பமற்சகாள்ளப்ேடும் �்டவடிக்்ககள் 
சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற செயல்ோடுகள் ஆகும்.
எடுத்துக்கொட்டு: தாய தன் குடும்ேத்திற்காக உணவு 
ெ்மப்ேது.

2. ந�ொக்கம்: இலாேம் ஈடடுவது அல்லது நிதி ொர்நத 
ஆதாயம் அ்்டவது ஒன்பற ப�ாக்கம் ஆகும்.
எடுத்துக்கொட்டு: ஒரு வழக்கறிஞர் தன் ேணி்யச் 
செயவது.

ெமூக, உளவியல், உணர்வுரீதியா்ன பத்வக்ளப் 
பூர்த்தி செயய பமற்சகாள்ளப்ேடும் �்டவடிக்்ககள் 
ஆகும்.
எடுத்துக்கொட்டு: பகாவிலுக்குச் செல்வது.

3. ்பைத்தின் அடிப்படையில் அளவிைல்: அ்்னத்து 
சோருளாதாரச் செயல்ோடுக்ளயும் ேண மதிப்பின் 
அடிப்ே்்டயில் அளவி்டலாம்.
எடுத்துக்கொட்டு: ஒரு மருத்துவர் ஆபலாெ்்னக் 
கட்டணம் `500 வசூலித்தல்.

சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற செயல்ோடுக்ள 
ேணமதிப்பின் அடிப்ே்்டயில் அளவி்ட முடியாது. 
இ்வகள் எணணம், உணர்வுகள் ஆகியவற்றின் 
சவளிப்ோடு ஆகும்.
எடுத்துக்கொட்டு: ஒரு அரசு ொரா அ்மப்பு. 
ஏ்ழக்குழந்தகளுக்கு இலவெமாக உ்்டகள் 
வழஙகுவ்தக் கூறலாம்.

4. உ்றவு: சோருளாதார �்டவடிக்்ககள் செல்வத்்த 
உருவாக்குவது்டன் சதா்டர்பு்்டய்வ.
எடுத்துக்கொட்டு: ராம் என்ேவர் சொநதமாக வீடு 
வாஙகுவதற்காக த்னது ஊதியத்தின் ஒரு 
ேகுதி்யச் பெமித்து வருவது.

சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற �்டவடிக்்ககள் செல்வத்்த 
உருவாக்குவதில்்ல.
எடுத்துக்கொட்டு: �ன்சகா்்டயாகப் சேற்ற ேணத்்த 
அறக்சகா்்ட ேணிகளுக்குச் செலவிடுவது.

5. விடளவு: அ்்னத்துப் சோருளாதார 
�்டவடிக்்ககளின் வி்ளவு ேண்டஙகள் மற்றும் 
ேணிகளின் உற்ேத்தி, சகாள்முதல், விநிபயாகம், நுகர்வு 
ஆகும்.
எடுத்துக்கொட்டு: ப�ாக்கியா நிறுவ்னம் ்கபேசிக்ள 
உற்ேத்தி செயது, விநிபயாகித்து இநதியா முழுவதும் 
விற்ே்்ன செயகிறது.

சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற �்டவடிக்்ககளின் இறுதி 
வி்ளவு �்டவடிக்்ககள் பமற்சகாள்ேவரின் ம்னம், 
உணர்வு, உளவியல் ொர்நத ம்னநி்றவு ஆகும்.
எடுத்துக்கொட்டு: பொ்னா என்ேவர் ஆதரவற்பறார் 
இல்லத்தில் உள்ள குழந்தகளுக்கு கல்வி புகடடுதல்.

6. கொல அளவு: சோருளாதார �்டவடிக்்ககள் 
திரும்ேத்திரும்ே நிகழும் தன்்ம சகாண்டது.
எடுத்துக்கொட்டு: குல்பி ஐ்ஸகிரீம் விற்ேவர் 
�ாள்பதாறும் மா்ல பவ்ளகளில் விற்ோர்.

இ்வ சதா்டர்நது நிகழாது. பமலும் ப�ரம் 
கி்்டக்கும்சோழுது நிகழும்.
எடுத்துக்கொட்டு: ஆதரவற்பறார் இல்லம் சென்று 
ோர்த்தல்.

7. உருவொக கொரைம்: சோருளாதார �்டவடிக்்ககள் 
மனித விருப்ேஙக்ளயும் பத்வக்ளயும் 
நி்றபவற்றுவதற்காக உருவாக்கப்ேடுகிறது.

சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற �்டவடிக்்ககள் 
உணர்வுப் பூர்வமாக மகிழ்ச்சியி்்ன அனுேவிக்கச் 
செயயப்ேடுகிறது.
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II.   த்பொருளொ�ொரச சொர்்பற்்ற தசயல்்பொடுகள்
சமூக மறறும் உ்ளவியல் னதனவகன்ளப் பூர்த்தி 

்சயய னமற்காள்ளப்படும் ந்வடிக்னககன்ள 
்பாரு்ளாதாரச் சார்பறை ்சயல்பாடுகள எைலாம். 
இதன் னநாக்கம் இலாபம் ஈடடுவதாக இருக்காது.

எடுத்துக்கொட்டுகள்

1. குடும்பத்திறகு உணவு சனமப்பது

2. விழாக்கள ்காண்ாடுவது

3. தினர அரஙகஙகளில் தினரப்ப்ம் பார்ப்பது

4. தியாைம் ்சயவது

்பாரு்ளாதாரச் ்சயல்பாடுகள மறறும் 
்பாரு்ளாதாரச் சார்பறை ்சயல்பாடுகள இன்னய 
உள்ள னவறுபாடுகள

2.02    த்பொருளொ�ொர �ைவடிக்டககளின் 
வடககள்

்பாருள ஈடடுவதறகாகனவ ்பாரு்ளாதார 
ந்வடிக்னககள னமற்காள்ளப்படுகின்ைை. 
்பாதுவாக மக்கள வழக்கமாக ்சயது வரும் 
்சயல்பாடுகன்ள பணிகள (occupations) என்று 
அனழக்கலாம். அத்தனகய பணிகன்ள பின்வருமாறு 
மூன்று வனகக்ளாகப் பிரிக்கலாம்.

அ. னவனல (Employment)

ஆ. சிைப்புத்்தாழில் (Profession)

இ. ்தாழில் (Business)

அ. நவடல
னவனல என்பது கூலி அல்லது ஊதியத்திறகாக 

மறைவர்களுக்குப் பணி ஆறறுவது ஆகும். 
மறைவர்கன்ள பணியமர்த்துபவர் பணியமர்த்துநர் 
என்றும், அவரால் பணியமர்த்தப்பட்வர்கள 
பணியா்ளர்கள என்றும் அனழக்கப்படுகின்ைைர்.

னமலா்ளர்கள, எழுத்தர்கள, வஙகி அலுவலர்கள, 
்தாழிறசானல னவனலயாடகள ஆகினயார் 
பணியா்ளர்களுக்கு உதாரணம் ஆகும்.

இயல்புகள்
பணியமர்த்துபவருக்கும் பணியா்ளருக்கும் 

இன்யில் ஒப்பநதம் ஏறபடடிருக்கும்.  
பணியா்ளர் அவ்வாப்பநதத்தின் அடிப்பன்யில் 

தைக்களிக்கப்பட் பணியினை நினைனவறறுகிைார். 
பணியா்ளர் வழஙகும் பணியின் மதிப்ப்ளவிறகு 
அவருக்கு ஊதியம் வழஙகப்படுகிைது. ஒரு 
பணியா்ளர் தன்னை பணியமர்த்திய அனமப்பின் 
சட் திட்ஙகளுக்கு உடபடடு பணியாறை னவணடும்.

ஆ. சி்றபபுத் த�ொழில்
சிைப்புத் ்தாழில் என்பது அநதநத துனையால் 

அதற்கை நிர்ணயம் ்சயயப்பட் உயர்கல்வித் 
தகுதி மறறும் நிபுணத்துவம் ்பறைவர்க்ளால் 
வழஙகப்படும் சிைப்பாை பணிகள ஆகும். 
வழக்கறிஞர்கள, பட்யக் கணக்கா்ளர்கள, 
மருத்துவர்கள, ்பாறியா்ளர்கள வழஙகும் 
பணியினை சிைப்புத்்தாழில் எைலாம். னவனல 
என்பனதவி் சிைப்புத் ்தாழில் னமம்பட்து 
ஆகும்.

இயல்புகள்
சிைப்புத் ்தாழில் புரினவார் அத்துனையில் 

சிைப்பறிவு ்பறைவராக இருப்பார்கள. அவர்கள 
அத்துனையில் முனையாை கல்வியறிவு ்பறறிருப்பர். 
இச்சிைப்புத் ்தாழில் புரினவார் அவர்கன்ள 
்நறிப்படுத்தும் அனமப்பின் ந்த்னத விதிகளுக்கு 
உடபடடுச் னசனவ புரிவார்கள. சிைப்புத் ்தாழில் 
புரினவார் வழஙகும் பணிகளில் னசனவ னநாக்கம் 
னமனலாஙகி இருக்கும்.

இ. த�ொழில்
்தாழில் என்பது இலாபம் ஈடடும் னநாக்கு்ன் 

்பாருடகன்ளயும், பணிகன்ளயும், உறபத்தி, 
விநினயாகம், ்காளமுதல் மறறும் விறபனை 
ந்வடிக்னககன்ள வழக்கமாக னமற்காளளும் 
்சயல்முனையாகும்.

்தாழில் என்பது “இலாபம் ்பறும்  
னநாக்கு்ன் வழக்கமாகப் ்பாருடகன்ளயும் 
பணிகன்ளயும் விறபனை ்சயயும், பரிமாறைம் 
்சயயும் ந்வடிக்னகயாகும்” எை வனரயறுக்கப் 
படடிருக்கிைது.

நேம்ஸ்  ஸ்டீ்பன்சன் என்பவரது வனர 
விலக்கணப்படி “்தாழில் என்பது இலாபம் 
ஈடடுவதறகாக னமற்காள்ளப்படும் ்பாரு்ளாதார 
ந்வடிக்னக ஆகும்”.

நேநை என்பவரது வனரவிலக்கணப்படி 
“்தாழில் என்பது ்பாருடகன்ள வாஙகி விறபதன் 
மூலம் ்சல்வம் னசர்க்கும் மனித ந்வடிக்னக ஆகும்”.

்தாழில் ந்வடிக்னககள ்பாருடகன்ள உறபத்தி 
்சயவது அல்லது தயாரிப்பு நினலகள வழினய 
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்சலுத்துவது்ன் ்தா்ர்புன்யது ஆகும்.உறபத்தித் 
்தாழில் மூலம் நுகர்வுப் ்பாருடகளுக்கு 
மூலப்்பாருடகன்ள வாஙகுவது மூலம் பயன்பாடு 
(்பாருடகளுக்கு ்பாருடகன்ளப் பயன்படுத்துதல்) 
உருவாகிைது. இறுதியாக நுகர்னவானரச் 
்சன்ைன்கிைது.

த�ொழில் �ைவடிக்டககளின் வடககள்
்தாழில் ்சயல்பாடுகன்ள அ்ளவு, உரினம 

மறறும் பணிகள அடிப்பன்யில் வனகப்படுத்தலாம்.

1.  த�ொழில் அளவு அடிப்படையில்
அ்ளவின் அடிப்பன்யில் ்தாழில் ்சயல்பாடுகள 

இரு்பரும் பிரிவாக வனகப்படுத்தப்படடுள்ளது. 
அனவ

அ. சிறை்ளவு ்தாழில்கள
ஆ. னபர்ளவு ்தாழில்கள

அ.	 சிறறளவு	பதொழில்்கள் (Small Scale Business)

சிறை்ளவு ்தாழில்களுக்கு குனைநத மூலதைம் 
னதனவப்படும். இவறறிறகு குனைநத அ்ளவு 
பணியா்ளர்கள மடடுனம னபாதும். குனைவாை 
அ்ளவிறகுப் ் பாருடகள உறபத்திச் ் சயயப்படுகின்ைை.

எடுத்துக்காடடு : னகத்தறி ்நசவு

ஆ.	 ே�ரளவு	பதொழில்்கள் (Large Scale Business)

னபர்ளவு ்தாழில்களுக்கு அதிக மூலதைம் 
னதனவ மறறும் அதிகப் பணியா்ளர்கள பயன்படுத்தி 
னபர்ளவு ்பாருடகள உறபத்திச் ்சயயப்படுகின்ைை.

எடுத்துக்காடடுகள:

ஜவுளி ்தாழிறசானல (னரமணட, ராமராஜ் 
காட்ன்)

உணவு எண்ணய பிரித்்தடுக்கும் 
்தாழிறசானல (சன்பி்ளவர், சனபாலா)

2.  உரிடம அடிப்படையில்
்தாழில்கள உரினம அடிப்பன்யில் மூன்று 

வனகயாக வனகப்படுத்தப்படுகிைது.
அ. தனியார் நிறுவைஙகள
ஆ. ்பாது நிறுவைஙகள
இ. இனண நிறுவைஙகள

அ.  �னியொர் நிறுவ்னஙகள்
தனி நபரால்/தனி நபர்க்ளால் உருவாக்கப்படடு, 

நிர்வாகம், கடடுப்படுத்துதல் உளளிட் யாவும் 

னமற்காளளும் ்தாழில் அனமப்புகள தனியார் 
நிறுவைஙகள எைலாம். இது அரசால் 
உருவாக்கப்பட்து அல்ல.

எடுத்துக்காடடுகள :
தனியாள வணிகம் / (சுநதர் எழுது்பாருள அஙகாடி)
கூட்ாளி நிறுவைம் (ரனமஷ் பிரதர்ஸ்)

ஆ  த்பொதுத்துட்ற நிறுவ்னஙகள்
அரசாஙகத்தின் மூலமாக அல்லது அரசின் 

அதிகாரம் ்பறை முகனம மூலமாக உருவாக்கப்படடு 
சட்த்தால் ந்த்தப்படும் ்தாழிலனமப்புகள 
்பாதுத்துனை நிறுவைஙகள ஆகும்.

்பாதுத்துனை ்தாழிலனமப்பின் 
வடிவஙக்ளாவை.

1. துனைவாரி அனமப்பு (்பாதுப் பணித்துனை)

2.  ் பாதுக் கழகம் (இயறனக மறறும் எரிவாயு 
கழகம்)

3. அரசு நிறுமம் (மாநில வாணிகக் கழகம்)

இ. இடை நிறுவ்னஙகள்
அரசும், தனிநபரும் ஒருஙகினணநது  

உருவாக்கி ஒரு ்தாழிலனமப்னப கடடுப்படுத்தும் 
்தாழிலனமப்புகள இனண நிறுவைஙகள ஆகும்.

3. ்பணிகள் அடிப்படையில்
பணிகள அடிப்பன்யில் ்தாழிற ்சயல்பாடுகள 

இரணடு வனகயாகப் பிரிக்கப்படுகிைது.

அ. உற்்பத்தித் த�ொழில்
நுகர்வு சார்நத அனைத்துப் ்பாருடகன்ளயும் 

உறபத்தி ்சயதல், ஒன்று னசர்த்தல் மறறும் 
அனைத்துத் தயாரிப்பு நினலகன்ளயும் உள்ள்க்கிய 
்சயல்பாடுகன்ளயும் உறபத்தித் ்தாழில் 
என்கினைாம்.

எடுத்துக்காடடுகள:

்ராடடி, ்வண்ணய, காலணிகள மறறும் 
மூலதைப் ்பாருடகள (இயநதிரஙகள) தயாரிக்கும் 
நிறுவைஙகள

ஆ. வணிகம்
உறபத்தியா்ளரி்மிருநது நுகர்னவார்களுக்குப் 

்பாருடகள எவவித தஙகு தன்யுமின்றி எளிதாகச் 
்சன்று உதவும் அனைத்து ந்வடிக்னககன்ளயும் 
உள்ள்க்கியது வணிகம் ஆகும்.
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த�ொழில், சி்றபபுத் த�ொழில் மற்றும் நவடலவொய்பபு - ஓர் ஒபபீடு

சதாழில் சிறப்புத் சதாழில் பவ்லவாயப்பு

1.  ்பணியின் �ன்டம 
ெரக்கு மற்றும் பெ்வ்யப் 
சோது மக்களுக்கு அளித்தல்.

சிறப்புத் பதர்ச்சி சேற்ற 
பெ்வ்ய வழஙகுதல்.

ேணியாளர்களுக்கு வழஙகிய 
செய்லச் செயதல்.

2.  �குதி 
கு்றநத ேடெத் தகுதி என்று 
ஏதுமில்்ல.

குறிப்பிட்ட பிரிவில் சிறப்பு 
தகுதியும் / ேயிற்சியும் 
சேறுதல்.

கு்றநத ேடெத் தகுதி 
பத்வயில்்ல.

3.  மூல�்னம் 
நிறுவ்னத்தின் அள்வப் 
சோறுத்து மூலத்ன அளவு 
மாறும்.

இ்த உருவாக்க 
வ்ரயறுக்கப்ேட்ட நிதி 
பத்வப்ேடும்.

மூலத்னம் ஏதும் 
பத்வயில்்ல.

4.  தவகுமதி 
இலாேம்

சதாழில்மு்றக் கட்டணம் கூலி / ெம்ேளம்

5.  இைர் 
இலாேம் நிச்ெயமா்ன மற்றும் 
நிச்ெயமற்றதாகும்.

கட்டணம் நிச்ெயமா்னது 
மற்றும் நி்லயா்னது.

நி்லயா்ன கூலி / ெம்ேளம் 
இ்டர் ஏதுமில்்ல.

6.  உரிடம மொற்்றம் 
சில �்்டமு்றக்ளப் 
பின்ேற்றி உரி்ம மாற்றம் 
செயயப்ேடும்.

உரி்ம மாற்றம் செயய 
இயலாது.

உரி்ம மாற்றம் செயய 
முடியாது.
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2.03   த�ொழிலின் �ன்டமகள்
்தாழிலின் தன்னமகள பின்வருமாறு

அ.  த்பொருட்கடள உற்்பத்தி தசய்�ல் / 
திரட்டு�ல்
மனிதத் னதனவனயப் பூர்த்தி ்சயயப் ்பாருடகன்ள 

உறபத்தி ்சயதல் அல்லது ஒன்று திரட்ல் 
னவணடும்.

ஆ. விற்்பட்ன (அ) ்பரிமொற்்றம்
்தாழிலின் மிக முக்கிய தன்னம என்பது 

்பாருடகள மறறும் னசனவகன்ள விறபனை 
்சயதல் அல்லது பரிமாறைம் ்சயதல் ஆகும். 
தனிநபர் தன்னுன்ய சுய னதனவக்காகக் துணினய 
்நயதல் அது ்தாழில் ்சயல்பாடு ஆகாது.

இ.  த்பொருட்கள் மற்றும் நசடவகள் 
த�ொைர்புடையது

்பாருடகள உறபத்தி ்சயதல் / திரடடுதல் 
என்பது நுகர்வு ்பாருடக்ளாை துணி, னபைா, பிரஷ், 
னபகள ஆகியவறனையும் உறபத்திப் ்பாருடக்ளாை 
இயநதிரமும் சார்நததாகும்.

னசனவகள என்பது மின்சாரம், எரிவாயு,  
குடிநீர் வழஙகுதல் னபாக்குவரத்து, வஙகி, காப்பீடு 
்தா்ர்புன்யதாகும்.

ஈ. வணிக ஒழுஙகு
தனிப்பட் முனையில் வாஙகி விறபது என்பது 

்தாழிலாகாது. ்தாழில் ந்வடிக்னககள 
்தா்ர்ச்சியாக நன்்பை னவணடும். உதாரணமாக 
ஒருவர் தன்னுன்ய ்சாநதப் பயன்பாடடிறகு 
இருசக்கர னமாட்ார் வாகைத்னத வாஙகி 
குறிப்பிட் காலம் கழித்து அனத இலாபத்திறகு 
விறறு விட்ால் அது ்தாழிலாகாது. ்பாருடகன்ள 
வாஙகி விறகும் ்சயல்பாடுகள ்தா்ர்ச்சியாக 
நன்்பறறுக் ்காணடிருநதால் மடடுனம அனத 
்தாழிலாகக் கருத முடியும்.

உ. இலொ்ப ந�ொக்கம்
்தாழிலின் மிக முக்கியத் தன்னம இலாபம் 

ஈடடுவது ஆகும். மனித இைம் தன்னுன்ய 
னதனவகன்ளப் பூர்த்தி ்சயது ்காணடு 
தன்னுன்யப் ்பாரு்ளாதார ந்வடிக்னககன்ள 
னமம்படுத்திைால் ்தாழில் எைலாம். சிலர் 

இலாபம் ஈடடும் னநாக்கு்ன் அதிக நபர்கன்ளத் 
்தாழிலில் ஈடுப் னவக்கிைது.

ஊ. இைர்ப்பொட்டிற்கொ்ன கூறு
்தாழிலில் இலாபம் ஈடடுதல் என்பது 

நிச்சயமறைதாகும். ஒரு வனகயில் தன்னுன்ய 
்தாழினலத் திைம்ப் நிர்வாகம் ்சயதாலும் 
இலாபம் என்பது மறை காரணிகன்ள சார்நது 
உள்ளது. அனவயாவை, நுகர்னவார் விருப்பு 
்வறுப்பு, மூலப்்பாருள பறைாக்குனை, 
னபாக்குவரத்து சிக்கல், மின்சாரப் பறைாக்குனை 
ஆகியை ஆகும். இதன் மூலம் இலாபம் ஈடடுதல் 
என்பது நிச்சயமறைது ஆகும். எைனவ தான் 
இலாபம் ஈடடுதல் என்பது இ்ர்ப்பாடன் எதிர் 
்காளவதறகாை ்வகுமதியாகக் கருதப்படுகிைது. 
ஆகனவ ்தாழில் ்சயல்பாடுகள யாவும் 
இ்ர்ப்பாடுகன்ள உள்ள்க்கியதாகும்.

2.04   த�ொழிலின் ந�ொக்கஙகள்
ஒவ்வாரு ்தாழில் நிறுவைமும் தைக்்கை 

குறிக்னகாளகன்ள வகுத்துக் ்காணடு ்தாழில் 
வ்ளர்ச்சி மறறும் நினலத்தன்னம ஆகிய 
னநாக்கஙகன்ள அடிப்பன்யாகக் ்காளவதாகும்.

்தாழிலின் பல்னவறு விதமாை னநாக்கஙகள 
ஐநது வனகயாகப் பிரிக்கப்படடுள்ளது.

அ. த்பொருளொ�ொர ந�ொக்கஙகள்
்தாழில்கள ்பாரு்ளாதார னநாக்கம் என்பது 

இலாபம் ஈடடுவனத ஆகும். னமலும் இலாபம் 
ஈடடுவதறகு நுகர்னவானர உருவாக்குவதல், புதிய 
நுடபஙகன்ளக் கணடுபிடித்தல், வ்ளஙகன்ள 
முழுனமயாகப் பயன்படுத்துதல் னபான்ை 
னநாக்கஙகன்ள மிக முக்கியமாைதாகும்.

ஆ. சமூக ந�ொக்கஙகள்
சமூக நலனைப் னபணுவது என்பது சில 

்தாழிலனமப்புகன்ள சமுதாயத்திறகு நன்னம 
அளிக்கக் கூடிய வனகயில் பயன்படுத்தப்ப் 
னவணடும். எநத ்தாழில் ந்வடிக்னககளும் 
சமுதாயத்திறகு சிக்கல் ஏறபடுத்தும் வனகயில் 
அனமயக் கூ்ாது.

இ. நிறுவ்ன ந�ொக்கஙகள்
்தாழிலனமப்பின் மிக முக்கிய னநாக்கம் 

்தா்ர்நது ்சயல்பாடுகள மூலம் 
்பாரு்ளாதாரத்திறகு உதவும் வனகயில் 
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அனமயப்்பை னவணடும். அனவ நிறுவை 
விரிவாக்கம் மறறும் நவீை மயமாக்கம், 
நுகர்னவாருக்கு தரமாை ்பாருளகன்ள வழஙகுதல், 
நுகர்னவாருக்குத் திருப்திப்படுத்துதல் ஆகியை 
மூலமாக அனமயலாம்.

ஈ. மனி� ந�ொக்கஙகள்
்தாழிலனமப்பு தன்னுன்ய பணியா்ளர் நலன் 

மறறும் எதிர்காலத் னதனவனய நினைனவறைக் 
கூடிய வனகயில் ்சயல்ப் னவணடும். னமலும் 
இயலாதவர்கள, ஏழனம நினலயில் உள்ளவர்கள 
நலம் காக்க உதவ னவணடும்.

பணியா்ளர்களின், ்பாரு்ளாதார, சமூக, 
உ்ளவியல் சார்நத னதனவகன்ளப் பூர்த்தி ்சயயக் 
கூடியனவயாக அனமய னவணடும்.

உ. ந�சிய ந�ொக்கஙகள்
ஒரு நாடடின் னநாக்கம் என்பது, மக்களுக்கு 

னவனலவாயப்னப அளித்தல், அரசிறகு வருவாய 
ஈடடுதல், சரக்கு மறறும் னசனவ உறபத்தியில் 
தன்னினைவு அன்தல், சமூக நீதினய 
நினலநாடடுதல் ஆகியனவ மிக முக்கியமாைதாகும். 
எைனவ ஒரு ்தாழில் அனமப்பு தன்னுன்ய 
குறிக்னகான்ள நிர்ணயம் ்சயயும் னபாது 
னமறகூறிய னநாக்கஙகன்ளக் கருத்தில் ்காள்ள 
னவணடும்.

கடலசதசொற்கள்
மனிதச் செயல்ோடுகள்
சோருளாதாரச் செயல்ோடுகள்
சோருளாதாரச் ொர்ேற்ற 
செயல்ோடுகள்
சதாழில்
பவ்லவாயப்பு

 �மது சிந்�ட்னக்கு
பவ்லவாயப்பில் சவள்்ள கழுத்துப்ேட்்ட, 
நீலம் கழுத்துப்ேட்்ட, ஊதா கழுத்துப்ேட்்ட 
ேற்றி சதரியுமா? அ்தப் ேற்றிய தகவல்க்ளத் 
திரட்டவும்.

 ்பயிற்சி

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 பதொழிலின்	 முதன்னமக	 குறிகே்கொள்	

__________

 அ. இலாபம் ஈடடுதல்

 ஆ. இலாபம் ஈட்ாமல் இருத்தல்

 இ. சிைப்புத் னதர்ச்சி

 ஈ. னமறகூறிய எதுவுமில்னல

2.	 மருத்துவர்	பதொழில்	என்�து	_________

 அ. னவனலவாயப்பு

 ஆ. ்தாழில்

 இ. சிைப்புத் ்தாழில்

 ஈ. தனியார் வணிகம்

3.	 பின்வருவைறறுள்	 எது	 வியொ�ொர	
நடவடிகன்கயின்	சிறபபியல்பு்கள்	இல்னல?

 அ.  ் பாருடகள மறறும் னசனவனய 
உருவாக்குதல்

 ஆ. இ்ர் ஏறைல்

 இ.  ் பாருள மறறும் னசனவ பரிமாறைம் (அ) 
விறபனை

 ஈ.  சம்ப்ளம் / கூலி

4.	 அன்பு	 மறறும்	 �ொெம்	 அல்லது	 ெமூ்க	 ேெனவ	
உள்ேநொக்கம்	 ஆகியவறறொல்	
ேமறப்கொள்ளப�டும்	நடவடிகன்க்கள்

 அ. ்பாரு்ளாதாரச் ்சயல்பாடுகள

 ஆ. பண ந்வடிக்னககள

 இ. ்பாரு்ளாதாரச் சார்பறை ்சயல்பாடுகள

 ஈ. நிதி ந்வடிக்னககள

விடைகள்
1. அ 2. இ 3. ஈ 4. இ
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II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. ்பாரு்ளாதார ந்வடிக்னககள என்ைால் என்ை?

2. ்தாழில் என்ைால் என்ை?

3. னவனல என்ைால் என்ை?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. மனிதச் ்சயல்பாடுகள என்ைால் என்ை? 

வி்ளக்குக.

2. சிறு குறிப்பு வனரக.

 அ) ்தாழில்  ஆ) சிைப்புத் ்தாழில்

3. ்தாழிலின் கருத்துக்கன்ள விவரி.

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. ்தாழிலின் சிைப்பியல்புகள யானவ? (ஏனதனும் 5)

2. ்தாழில், சிைப்புத் ்தாழில் மறறும் 
னவனலவாயப்பு - ஓர் ஒப்பீடு ்சயக. (ஏனதனும் 5)

3. ்தாழிலின் னநாக்கஙகன்ள விவரி.

குறிபபு நூல்கள்.

1.  Gupta C.B, Business Organization and Management, Sultan 
Chand & Sons, Education Publishers, New Delhi.

2.  Balaji C.D, and Prasad G., Principles of Commerce, 
Margham Publications, Chennai
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அறிமுகம்
்பாருன்ள உறபத்தி ்சயபவர்கள ஒரு குறிப்பிட் 

இ்த்தில் ்பாருன்ள உறபத்தி ்சயகின்ைைர். 
ஆைால் உறபத்தி ்சயப்பட் ்பாருடகன்ள 
இன்நினலயர்க்ளாை ்மாத்த வணிகர், சில்லனர 
வணிகர்கள, முகர்வர்கள, ்பாருள பகிர்வா்ளர்கள 
மூலம் இறுதி நுகர்னவார்கடகு முடிவுறை ்பாருன்ள 
்காணடு னசர்க்கின்ைைர். இவவாறு ்பாருடகளின் 

உறபத்திக் கூ்த்திலிருநது நுகரும் னமயஙகள வனர 
நன்்பறும் அனைத்துச் ்சயல்பாடுகன்ளயும் 
்தாழில் ந்வடிக்னககள எைலாம்.

எல்லாத் ்தாழில் ந்வடிக்னககளும் இரணடு 
வனகயாகப் பிரிக்கப்படும் .

அ. உறபத்தித் ்தாழில்  

ஆ. வணிகம்

3.01  உற்்பத்தித் த�ொழில்
வ்ளஙகன்ள இயநதிரம் மறறும் ்தாழில்நுடபத் 

திைனமயு்ன் உபனயாகிக்கவல்ல ்பாரு்ளாக 
மாறைக்கூடியனத உறபத்தித் ்தாழில் என்கினைாம். 
ஒரு குறிப்பிட் ்பாருள அல்லது னசனவனயத் 
தயாரித்து அளிக்கும் முனைனய உறபத்தித்  
்தாழில் என்கினைாம். உதாரணமாக சி்மணட 
உறபத்தித் ்தாழில், ஜவுளி உறபத்தித் ்தாழில். 
உறபத்தித் ்தாழிலின் கீழ இருக்கின்ை ஒவ்வாரு 
நிறுமத்னதயும் ஓர் அலகு என்கினைாம். உதாரணம். 
கஙகா – கானவரி உறபத்தித் ்தாழிறசானல.

உற்்பத்தித் த�ொழில்களின் வடககள்
உறபத்தித் ் தாழில்கன்ளச் ் சயல்பாடுகள மறறும் 

அ்ளவுகள அடிப்பன்யில் இரணடு வனகயாகப் 
பிரிக்கலாம்.

“சோருள்கருவி காலம் வி்்னயி்டச்னாடு ஐநதும்

இருள்தீர எணணிச் செயல்”.  - குறள் 675

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்

1. சதாழில் �்டவடிக்்ககளின் வ்ககள்.

2. உற்ேத்தி சதாழில்.

3. முதன்்ம உற்ேத்தித் சதாழில், இரண்டாம் 
நி்ல உற்ேத்தித் சதாழில் மற்றும் பெ்வத் 
சதாழில்.

4. உற்ேத்தித் சதாழில், வணிகம் மற்றும் 
வியாோரம் ஆகியவற்றிற்கும் உள்ள 
பவறுோடுகள்.

5. வியாோரத்திற்கு உறுது்ணபுரிே்வ 
ஆகியவற்்ற புரிநதுக் சகாள்ள முடியும்.

அலகு - 1  த�ொழிலின் அடிப்படைக் கூறுகள்

த�ொழில் �ைவடிக்டககளின் 
வடககள்3

அத்தியொயம்

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   17 09-12-2021   5.51.59 PM



18

I. தசயல்்பொடுகள் அடிப்படையில்
அ. முதன்னம உறபத்தித் ்தாழில்கள

ஆ. இரண்ாம் நினல உறபத்தித் ்தாழில்கள

இ. னசனவத் ்தாழில்கள

அ.  மு�ன்டம உற்்பத்தித் த�ொழில்கள்
முதன்னம உறபத்தித் ்தாழில்கள 

இயறனகனயாடு ்தா்ர்புன்யனவ. இது இரணடு 
வனகப்படும்.

1.	 பிரித்பதடுககும்	 உற�த்தித்	 பதொழில்்கள்:
(Extractive Industries)

பூமியிலிருநது னதாணடி எடுக்கும் இயறனக 

வ்ளஙகன்ளக் ்காண்து எடுத்துக்காடடு: 
நிலக்கரி மறறும் கச்சா எணனண எடுத்தல் 
முதலியனவ.

2.	 மரபுெொர்	 உற�த்தித்	 பதொழில்்கள் (Genetic 
Industries)

தாவரஙகளும், மிருகஙகளும் நுகர்னவாரின் 
உபனயாகத்திறகாக வ்ளர்க்கப்படுவை 
மரபுசார்  உறபத்தித்்தாழில்கள எைப் 
படுகின்ைை. எடுத்துக்காடடு: கால்நன்கள 
வ்ளர்ப்பு, னகாழி வ்ளர்ப்பு, மீன் வ்ளர்ப்பு, 
ரப்பர் மரம் வ்ளர்ப்பு, காடு வ்ளர்ப்பு .

ஆ.  இரணைொம் நிடல உற்்பத்தித் 
த�ொழில்கள்

இது இரணடு பிரிவுகன்ள உள்ள்க்கியது.

 1.  தயாரிப்புத் ்தாழில்கள 
(Manufacturing Industries)

 2.  கடடுமாைத் ்தாழில்கள 
(Construction Industries)

1.  �யொரிபபுத் த�ொழில்கள்
கச்சாப் ்பாருடகள அல்லது பகுதியாக முடிவு 

்பறைப் ்பாருடகன்ளப் பயன்படுத்தக்கூடிய 
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அ்ளவில் முடிவுறை முழுப்்பாரு்ளாக மாறறும் 
்தாழில்கன்ளனய தயாரிப்புத் ்தாழில்கள 
என்கினைாம். இனவ கீழக்கண் நான்கு 
வனகக்ளாகப் பிரிக்கப்படுகின்ைை.

i. பகுப்பாயவு உறபத்தித் ்தாழில்

ii. ்சயறனக ்பாருள உறபத்தித் ்தாழில்

iii. ்தா்ர்முனை உறபத்தித் ்தாழில்

iv. ஒன்று திரடடும் உறபத்தித் ்தாழில்கள

i. ்பகுப்பொய்வு உற்்பத்தித் த�ொழில்:
இத்்தாழிறசானல ஒரு மூலப்்பாருளிலிருநது 

பல்னவறு வனகயாைப் ்பாருடகன்ளப் பகுத்து 
ஆராயநது பிரிப்பனத னமற்காளளும் 
எடுத்துக்காட்ாக: எணனண சுத்திகரிக்கும் 
்தாழிறசானலயில் கச்சா எணனணயிலிருநது 
எரிவாயு, ்படனரால், டீசல், மண்ணண்ணய 
ஆகியவறனைப் பிரித்தல்.

ii.  தசயற்டகப த்பொருள் உற்்பத்தித் 
த�ொழில்கள்:
பல்னவறு வனகயாை கூடடுப்்பாருடகன்ள 

ஒன்ைாகச் னசர்த்துப் புதிதாக ஒரு ்பாருன்ள 
உருவாக்கும் ்தாழிறசானலகன்ளனய ்சயறனகப் 
்பாருள உறபத்தித் ்தாழில்கள எைப்படுகிைது. 
எடுத்துக்காடடு: பாலியஸ்்ர், னநலான், ்்ஃலான்.

iii. த�ொைர் முட்ற உற்்பத்தித் த�ொழில்கள்:
கச்சாப் ்பாருள பல்னவறு படிநினலகன்ளக் 

க்நது இறுதியில் ஒரு முடிவுறை ்பாரு்ளாக 
மாறறுவது ்தா்ர் முனை உறபத்தித் ்தாழில் 
எைப்படுகிைது. எடுத்துக்காடடு: குளிர்பாைம் 
தயாரித்தல், மருநதுகள தயாரித்தல், வணணம் 
தயாரித்தல் னபான்ைனவ.

iv. ஒன்று திரட்டும் உற்்பத்தித் த�ொழில்கள் :
இத்்தாழிறசானலயில் பல்னவறு முடிவுறை 

்பாருடகள ஒன்ைாகச் னசர்க்கப்படடு, ஒரு 
முறறுப்்பறை ்பாரு்ளாக மாறைப்படுகிைது. 
எடுத்துக்காடடு: ்தானலக்காடசி, மகிழுநது, 
கணினி.

2.  கட்டுமொ்னத் த�ொழில்கள்
கடடி்ஙகள, பாலஙகள, சானலகள மறறும் 

அனணகள னபான்ைவறனைக் கட்த் னதனவயாை 
்பாருடகள தயாரிக்கும் ்தாழிறசானலனய, 
கடடுமாைத் ்தாழிறசானல இதில் ஒவ்வாரு 
்பாருளுக்கும் தனித்தனி திட்மி்ல் உணடு.

இ. நசடவத் த�ொழில்கள்
இத்்தாழில்கள இயல் ்பாருடகன்ள உறபத்தி 
்சயவது இல்னல. மாைாக னசனவப் 
்பாருடகன்ள இலாபத்திறகு விறகின்ைை. 
இவவனக னசனவ வியாபாரம் பலவனகயாை 
்தாழிலுக்கு உதவி புரிகின்ைை. எடுத்துக்காடடு: 
மருத்துவ கருவிகள தயாரிப்புத் ்தாழிறசானல, 
கல்விச் னசனவ, தகவல் ்தா்ர்புத் ்தாழில், 
சுறறுலாத் ்தாழில் வியாபாரம் மறறும் அதன் 
்தா்ர்புன்ய ்தாழில்க்ளாை வஙகியியல், 
காப்பீடு, பண்கக் காப்பு ஆகியனவ  
இநதச் னசனவத் ்தாழிலில் உள்ள்ஙகும்.  
இவவனக ்தாழில்கள கீழவருமாறு வனகப் 
படுத்தபடுகிைது.

i. தனிச்	ேெனவ: தனி மனிதன் மறறும் தனியார் 
பயிலகமும் அவர்களின் னசனவனய 
மறைவர்களுக்கு விறபது தனிச் னசனவயாகும் 
எடுத்துக்காடடு: குழாயகள மறறும் 
்தாடடிகன்ளச் சீர் ்சயபவர், உணவகம், 
தனியார் பளளிகள, வீடடு னவனலயாடகள.

ii. ப�ொதுச்	 ேெனவ: அரசு மருத்துவமனை, 
பளளிகள, காவல் நினலயம் மறறும்  
அரசு அலுவலகஙகளில் பணிபுரிபவர்கள 
அரசுக்காக எநத ஓர் இலாப னநாக்கமும் 
இல்லாமல் னசனவ புரிவனத ்பாதுச்னசனவ.

iii. விநிேயொ்கச்	 ேெனவ: னபாக்குவரத்து,  
விறபனை, பண்கக் காப்பு, ்பாருடகள 
ஏறறிச்்சல்லுதல், விறபனையா்ளர்கள 
முதலியை விநினயாகச் னசனவயில் அ்ஙகும்.
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iv. நிதிச்	ேெனவ: வஙகியியல், கணக்கீடு மறறும் 
காப்பீடு ஆகியனவ இதில் அ்ஙகும்.

v. தனித்துவச்	 ேெனவ்கள்: சிைப்புத் ்தாழில், 
திைனம மறறும் உயர் ்தாழில் நுடபச் னசனவ 
ஆகியை இச்னசனவயின் கீழ 
அளிக்கப்படுகிைது. எடுத்துக்காடடு: ்மன் 
்பாருள வ்ளர்ச்சித் தணிக்னகயியல், 
ஆராயச்சி மறறும் வ்ளர்ச்சி, மருத்துவ 
ஆனலாசனை, பரஸ்பர நிதி னமலாணனமச் 
னசனவ, ்வளியாடகளி்ம் பணி ்காடுத்துச் 
்சயதல் (BPO).

vi. தனித்திறன்	 ேெனவ: புதுப்புது எணணத்னத 
உருவாக்குதல், புது ்தாழில் நுடபத்னத 
மதிப்பீடு ்சயதல் மறறும் 
புதுக்்காளனககன்ளக் குறிப்பிட் 
வல்லனமயுன்ய தனி நபரி்ம் ஒப்பன்த்தல் 
ஆகியனவ இவறறில் அ்ஙகும்.

II. அளவுகள் அடிப்படையில்
்தாழில் முதலீடுகளின் அடிப்பன்யில் 

உறபத்தித் ்தாழில்கள பின்வருமாறு 
வனகப்படுத்தப்படுகின்ைை.

i. குறுந ்தாழில்கள

ii. சிறு ்தாழில்கள

iii. நடுத்தரத் ்தாழில்கள

iv. ்பருந ்தாழில்கள

3.02 வணிகம்
்பாருடகள உறபத்தி ்சயயப்பட் இ்த்திலிருநது 

நுகரும் இ்த்திறகுக் ்காணடு னசர்ப்பதறகாை 
அனைத்துச் ்சயல்பாடுகன்ளயும் உள்ள்க்கியனத 
வணிகம் எைப்படுகிைது. எவலின் தாமஸ் 
அவர்களின் கூறறுப்படி, “வணிக ந்வடிக்னககள 
்பாருடகள வாஙகுதலும் விறைலும் முடிவுறை 
்பாருடகள பரிமாறைமும் ்காண்னத ஆகும்”. 
வணிகம் என்பது வியாபாரம் மடடுமல்லாமல் இதர 
னசனவக்ளாை னபாக்குவரத்து, பண்கக் காப்பு, 
கடடுமப் பணி, காப்பீடு, வஙகிச் னசனவ, விறபனை 
அதிகரிப்பு உளளிட்னவகள அ்ஙகியதாகும். 
னமலும் இது ்தா்ர்பாக அறிவதறகு அத்தியாயம் 
இரணடினைப் பார்க்கவும். வணிகம் கீழக்காணும் 
்சயல்பாடுகன்ள உள்ள்க்கியது.

3.03 வியொ்பொரம்

i. வியொ்பொரம்
உறபத்தியா்ளருக்கும் நுகர்னவாருக்கும் இன்னய 

்சயல்படும் நபர் வணிகர் நினல நுகர்னவாருக்குக் 
்காணடு னசர்க்கும் ்சயனலயும் உள்ள்க்குகிைது. 
உறபத்தியா்ளருக்கும் நுகர்னவாருக்கும் இன்னய 
்சயல்படும் நபர் வணிகர் ஆவார். வணிகத்னத 
உளநாடடு வணிகம் எைவும் ்வளிநாடடு வணிகம் 
எைவும் வனகப்படுத்தலாம். உளநாடடு வணிகத்னத 
்மாத்த வணிகம் என்றும் சில்லனை வணிகம் என்றும் 
னமலும் வனகப்படுத்தலாம்.

ii. ந்பொக்குவரத்து
உறபத்தி ்சயத ்பாருடகன்ள உறபத்தி ்சயத 

பகுதியினலனய அனைத்னதயும் விறபது அரிது.  
அவறனை நாடடின் அல்லது உலகின் பல்னவறு 
பகுதிகளில் வசிக்கும் நுகர்னவார்களுக்குச் ்சன்று 
னசர்க்க னவணடிய பணினயப் னபாக்குவரத்துச் 
்சயகிைது. அதாவது உறபத்தியா்ளரி்மிருநது 
நுகர்னவார்கடகு ்பாருன்ள நகர்த்தும் ஒரு  
ஊ்கமாக (Medium) னபாக்குவரத்து வி்ளஙகுகிைது.

iii. வஙகியியல்
வஙகிகள ்தாழில் அனமப்புகளி்ம் உள்ள 

பணத்னத னவப்புக்ளாக ்பறுவது்ன் ்தாழில் 
அனமப்புகடகு னதனவப்படும் நிதினய பல்னவறு 
க்ன் திட்ஙகள மூலம் கின்க்க வழிவனக 
்சயகிைது. வஙகி நிதியின் மூலம் ்தாழில் 
அனமப்புகள நினல ்சாத்து வாஙகுதல், சரக்குக் 
்காளமுதல், கச்சாப்்பாருடகள வாஙகுதல், 
இயநதிரஙகள வாஙகுதல், கடடுமாை பணிகன்ள 
னமற்காளளும் நன்முனைச் ்சலவுகன்ள ்சயதல் 
னபான்ை பல்னவறு னநாக்கஙகளுக்கு 
பயன்படுத்துகின்ைை. 

iv. கொபபீடு
எல்லாத் ்தாழில் நிறுமஙகளும் தீ, க்ளவு, 

சூைாவளி, நிலநடுக்கம், க்ல் நடுக்கம், ்வடிவிபத்து, 
இயநதிரக் னகா்ளாறு னபான்ை பலதரப்பட் 
இ்ர்ப்பாட்ால் அச்சுறுத்தப்படடு வருகின்ைை. 

இவவித இ்ர்ப்பாட்ால் ்பாருள நட்னமா 
அல்லது பண நட்னமா ஏறபட்ால், காப்பீடடு 
நிறுமஙகளிலிருநது இழப்பீடன் (Indemnity) ்பறறு 
தஙகன்ள பாதுகாத்து ்காளளும் உன்ைதமாை 
உதவினய காப்பீடு நல்குகிைது.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   20 09-12-2021   5.51.59 PM



21

உற்்பத்தித் த�ொழில், வணிகம் மற்றும் வியொ்பொரம் – ஓர் ஒபபீடு

உற்ேத்தித் சதாழில் வணிகம் வியாோரம்

1. சோருள்

உற்ேத்தித் சதாழில் என்ற சொல் பிரித்து 
எடுத்தல், மறு உற்ேத்தி, மாற்றுதல் 
ேயனுள்ள சோருடக்ளத் தயாரித்தல் 
போன்ற செயல்க்ளக் குறிக்கின்றது.

வணிகம் என்ற சொல் 
சோருடகள் மற்றும் 
பெ்வகள் வழஙகுத்லக் 
குறிக்கின்றது.

வியாோரம் என்ற சொல் 
சோருடகள் மற்றும் பெ்வகள் 
சகாள்முதல் மற்றும் 
விற்ே்்ன்யக் குறிக்கின்றது.

2. உள்ள்டக்கம்

கச்ொப் சோருடகள், ேகுதியாக முடிவு சேற்ற 
சோருடக்ள முழு இறுதிப் சோருளாக 
மாற்றும் அ்்னத்து �்டவடிக்்க்யயும் 
உள்ள்டக்கியது.

வியாோரம் மற்றும் அதன் 
சதா்டர்பு்்டயவற்்ற 
உள்ள்டக்கியது.

சோருடகள் மற்றும் பெ்வ 
ேரிமாற்றம் உள்ள்டக்கியது.

3. முதல்

சோதுவாக உற்ேத்தித் சதாழிலுக்கு 
அதிக அளவு முதலீடு என்ேது 
பத்வப்ேடுகிறது.

வணிகத்திற்கு முதல் 
கு்றநத அளபவ 
பத்வப்ேடுகிறது.

போதுமா்ன ெரக்கிருப்்ே 
்வத்திருக்கவும், க்டன் 
அளிக்கவும் போதுமா்ன முதல் 
பத்வப்ேடும்.

4. இ்டர்ப்ோடு

அதிக இ்டர்ப்ோட்்டக் சகாண்டது. கு்றவா்ன 
இ்டர்ப்ோட்்டக் சகாண்டது.

கு்றவா்ன இ்டர்ப்ோட்்டக் 
சகாண்டது.

5. ேரிமாணம்

சோருடகள் மற்றும் பெ்வயின் வழஙகல் 
அளிப்பு ேக்கத்்தப் பிரதிேலிக்கிறது.

சோருடகள் மற்றும் 
பெ்வயில் பத்வ 
ேக்கத்்தப் பிரதிேலிக்கிறது.

இது அளிப்பு மற்றும் பத்வ 
ேக்கத்்தப் பிரதிேலிக்கிறது.

6. ேயன்ோடடு உருவாக்கம்

உருவப் ேயன்ோட்்ட 
உருவாக்குகிறது.

சோருடக்ளத் 
தயாரிப்ோளரி்டமிருநது 
நுகர்பவாருக்குக் சகாணடு 
செல்வதன் மூலம் 
இ்டப்ேயன்ோட்்ட 
உருவாக்குகிறது.

ேரிவர்த்த்்ன மூலம் 
உ்்ட்மப் ேயன்ோட்்ட 
உருவாக்குகிறது.
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v. ்பணைகக் கொபபு
பண்கக் காப்பகஙகள ்தாழில் நிறுவைஙகளின் 

்பாருடகன்ளச் னசமித்து னவக்க னபருதவி 
புரிகின்ைை. ்பாருடகள ்தா்ர்நது கின்க்கச் 
்சயவதால் வினல சீராக இருக்க வனக 
்சயயப்படுகிைது.

vi. �கவல் த�ொைர்பு
ஒருவரி்மிருநது மற்ைாருவருக்கு ்சயயப்படும் 

தகவல் பரிமாறைனம தகவல் ்தா்ர்பு எைப்படுகிைது 
இது வாய மூலமாகனவா அல்லது எழுத்து 
மூலமாகனவா இருக்கலாம். ்பாருளின் வினல, 
அளித்த தளளுபடி க்ன் வசதி காலம் னபான்ை 
விறபனை சார்நத ந்வடிக்னககன்ள வாஙகுனவார் 
விறனபார் இன்னய னமற்காளவதறகு 
தகவல்்தா்ர்பு னதனவப்படுகிைது 
உறபத்தியா்ளர்கள, வியாபாரிகள, மறறும் 
நுகர்னவார்கள இன்னய தகவல் பரிமாறைம் 
தறனபாது இனணயம், அனலனபசி, ்தானலனபசி, 
னபான்ை தகவல் ்தா்ர்பு சாதைஙகள வாயிலாக 
நன்்பறுகிைது. 

vii. விளம்்பரமும் விற்்பொணடமயும் 
சநனதயில் கின்க்கும் பல்னவறு வனகயாை 

்பாருடகன்ள பறறிய தகவல்கன்ள நுகர்னவாருக்கு 
வி்ளம்பரம் அளிக்கிைது. வா்ைாலி, ்தானலக்காடசி 
, நாளிதழ, இதழகள, இனணயம், மறறும் பதானககள 
னபான்ை ஊ்கஙகள வாயிலாக ்பாருடகள பறறிய 
வி்ளம்பரம் ்சயயப்படுகிைது. விறபாணனம என்பது 
வணிகப் ்பாருளகன்ள விறபதில் ்காணடுள்ள 
திைன்மிகு கனலயாகும். இது தனிமனித 
விறபனைனய ஏறபடுத்துகிைது. நுகர்னவார்கள 
மறறும் உறபத்தியா்ளர்களி்ம் இருநது னநரடியாக 
்பாருடகளுக்காை முனைனவ ்பறறு ்பாருடகன்ள 
வழஙகி விறபனைனய அதிகரிக்க உதவுகிைது. னசனவ 
மறறும் உறபத்திப் ்பாருடகன்ள விறபதில் இதன் 
பஙகு அதிகமாக இருக்கிைது.

 ்பயிற்சி

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 இரும்பிலிருநது	 தொதுக்கனளப	 பிரித்பதடுககும்	

பதொழிறெொனல	என்�து

 அ. கடடுமாைத் ்தாழில்கள

 ஆ. தயாரிப்புத் ்தாழில்கள

 இ.  பிரித்்தடுக்கும் உறபத்தித் ்தாழில்கள

 ஈ. மரபுசார் உறபத்தித் ்தாழில்கள

2.	 ஒரு	 முழுப	 ப�ொருள்	 தயொரிக்கப	 �ல	 
நினல்கனளக	்கடககும்	உற�த்தி	முனற	என்�து

 அ. பகுப்பாயவுஉறபத்தித் ்தாழில்

 ஆ. ்சயறனக ்பாருளஉறபத்தித் ்தாழில்

 இ. ்தா்ர்முனைஉறபத்தித் ்தாழில்

 ஈ. ஒன்று திரடடும் உறபத்தித் ்தாழில்

3.	 அதி்க	அளவு	அ�ொயத்னதக	ப்கொணடது

 அ. உறபத்தித் ்தாழில்

 ஆ. வணிகம்

 இ. வியாபாரம்

 ஈ. இனவ அனைத்தும்

விடைகள்
1. இ 2. இ 3. அ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. வணிகத்னத வனரயறு.

2. உறபத்தித் ்தாழில் என்ைால் என்ை?

3. வியாபாரம் என்ைால் என்ை?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. னசனவத் ்தாழில்கள என்ைால் என்ை?

2. னபாக்குவரத்து - சிறுகுறிப்பு வனரக.

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. உறபத்தித் ் தாழில், வணிகம் மறறும் வியாபாரம் 

- ஓர் ஒப்பீடு ்சயக. (ஏனதனும் 5)

2. சிறு குறிப்பு வனரக.

 அ) பகுப்பாயவு உறபத்தித் ்தாழில்

 ஆ) மரபுசார் உறபத்தித் ்தாழில்கள

 இ) கடடுமாைத் ்தாழில்கள
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“எணணித் துணிக கருமந துணிநதபின்

எணணுவ சமன்ே திழுக்கு”.  - குறள் 467

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. சதாழில் அ்மப்புகளின் வடிவஙகள் ேற்றி 

அறிநது சகாள்ள இயலும்.
2. தனியாள் வணிகம் - சோருள், ேணபுகள், 

�ன்்மகள் மற்றும் கு்றோடுகள் 
ஆகியவற்்ற அறிநது சகாள்ள இயலும்.

4.01  த�ொழில் அடமபபு

அறிமுகம்
்தாழில் அனமப்பு என்பது உறபத்தித் ்தாழில் 

அல்லது வணிக ந்வடிக்னககன்ள னமற்காளளும் 
அனமப்பாகும். எநத ஒரு வணிகச் ்சயனலயும் 
னமற்காளளும் நிறுவை ஏறபாடுகன்ளத் 
்தாழிலனமப்புகள பிரதிபலிக்கின்ைை. 
சட்த்தின்படி பதிவு ்சயயப்பட் அல்லது பதிவு 
்சயயப்ப்ாத உ்ன்படிக்னகயிைால் கூட்ாகத் 
்தாழினல ந்த்துவதறகாகத் தனியாகனவா அல்லது 
அனைவருனமா அத்்தாழினல ந்த்தவும் மறறும் 
கடடுப்படுத்தவும் கூடியனத இவவனமப்புக்ளாகும்.

ஒவ்வாரு வியாபார நிறுவைமும் தனியாை 
மறறும் மாறுபட் வியாபாரப் பிரிவுகன்ளக் 
்காண்தாகும். அத்்தாழிலனமப்பு தனித்துவமாை 
அன்யா்ளமும் மறறும் தனிப்பட் உரினமயும் 
உன்யதாகும். உரினம, னமலாணனம மறறும் 
கடடுப்பாடன் அடிப்பன்யாகக் ்காணடு இனவ 
சிைநத நிறுவைஙக்ளாக மாைமுடியும். வீலர் என்பவர் 

இதறகு பின்வருமாறு வனரவிலக்கணம் 
வழஙகுகிைார். “ ்தாழில் அனமப்பு என்பது தனியாை 
்காளனகத் ்தாகுப்பு்ன் ்தா்ர்புன்ய நிறுவைம், 
நிறுமம் அல்லது வணிக அனமப்பின் மூலம் வாஙக 
மறறும் விறகத் தனிநபராக அல்லது கூட்ாக 
உரினமயும் னமலாணனமயும் ்காண்தாகும்”.

இவவாறு ்தாழில் நிறுவைம் என்பது 
சுதநதிரமாை இ்ர் ஏறபு்ன் கூடிய தனிப்பட் உரினம 
னமலாணனம மறறும் கடடுப்பாடடு்ன் கூடிய 
்தாழில் ந்வடிக்னகனய னமற்காளளும் அனமப்பு 
எை னமறகண் வனரவிலக்கணம் வி்ளக்குகிைது. 

4.02  �னியொள் வணிகம்
தனியாள வணிகம் என்பது வியாபார அனமப்பு 

வடிவஙகளில் ஒன்ைாகும். தனிநபர் தன்  
மூலதைத்னதக் ்காணடு தைது ்சாநதத் திைனம 
மறறும் அறினவப் பயன்படுத்தி வியாபார 
ந்வடிக்னககன்ளத் தைது ்சாநதப் ்பாறுப்பில் 
னமலாணனம ்சயது பயன்்பறும் அனமப்பாகும். 
தனிநபர் ஒருவர் தனியாகனவா அல்லது 
பணியா்ளர்கன்ளக் ்காணன்ா ்தாழினல 
ந்த்தலாம். இத்்தாழிலனமப்னப பழனமயாைதும் 
மறறும் வியாபார அனமப்புத் னதாறறுவித்தலில் 
முதன்னமயாைதும் ஆகும்.

தனியாள வணிகர் ்பரும்பாலும் பகுதியாகனவா 
அல்லது முழுதாகனவா க்னைத் தைது நணபர்கள 
அல்லது உைவிைர்கள அல்லது நிதி 
நிறுவைத்தி்மிருநது ்பறுவார். தைது ்தாழில் 
அனமப்னபத் தைது ்சாநத வீடடின் ஒரு பகுதினய 
அல்லது வா்னகக் கட்்த்திலிருநது ்தா்ஙகுவார். 
ஒரு சில குறிப்பிட் ்தாழினல ந்த்த எநத வித 

அலகு - 2  த�ொழில் அடமபபுகளின் வடிவஙகள்

�னியொள் வணிகம்4
அத்தியொயம்

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   23 09-12-2021   5.52.00 PM



24

சட்பூர்வமாை நன்முனைகன்ளயும் பின்பறை 
மாட்ார். உதாரணமாக ஒருவர் உணவகம் ்தா்ஙக 
னவணடு்மன்ைால் நகராடசியின் சுகாதாரத் 
துனையி்மிருநது அனுமதி ்பைனவணடும். ஆைால் 
இவவனக நிறுவைஙகன்ளத் ்தா்ஙக சட்பூர்வ 
முனைனமகன்ளப் பின்பறறுவதில்னல.
இலக்கைம்

“தனியாள வணிகம் என்பது வியாபார 
அலகின் ஒரு வனகயாகும். அதில் ஒரு நபர் தைது 
்சாநத ்பாறுப்பில் மூலதைத்னத ஏறபடுத்தி 
நிறுவைத்தின் இ்ர்ப்பாடுகன்ளயும் 
ஏறறுக்்காணடு வியாபாரத்னத னமலாணனம 
்சயவதாகும்”

- J.J. நேன்சன்

“தனியாள வணிகம் என்பது வியாபார 
அனமப்பின் ஒரு வடிவமாகும். அது  
தனி ஒரு மனிதனுக்குச் ்சாநதமாைதும் 
கடடுப்பாடடுக்குடபட்துமாை வியாபார 
அனமப்பாகும். அவர் தன் ்சாத்னத வணிக 
்வறறி அல்லது னதால்வி என்ை துணிகரச் 
்சயலில் ஈடுபடுத்தி இலாபத்னதப் ்பறுகிைார்”.

- வீலர்.

4.03  சி்றபபியல்புகள்
தனியாள வணிகத்தின் சிைப்பியல்புகள 

பின்வருமாறு.

i. �னி�்பர் உரிடம
இது தனி நபரால் ந்த்தக்கூடிய அனமப்பாகும். 

தனியாள வணிகர் ஒருவனர னதனவயாை 
மூலதைத்னதச் ்சலுத்துகிைார். வியாபாரத்தில் 
அவர் ஒருவனர உரினமயா்ளராக இருப்பதால் அதன் 
அனமப்பு முழுனமயும் அவனர கடடுப்படுத்துகிைார். 
வணிக நிறுவைத்தின் உரினமயிலும் அதனை 
நிர்வகிப்பதிலும் னமயமாகச் ்சயல்படுகிைார். 
வியாபார அனமப்பின் உரினமயும் கடடுப்பாடும் 
னமலாணனமயும் ஒருவரி்னம இருக்கிைது.

i i .  �டலயீடு அற்்ற தசயல்்பொடு மற்றும் 
விடரவொ்ன முடிவு
தனியாள வணிகர் தைது வியாபாரத்தில் 

தனலயீடின்றிச் ்சயல்படுகிைார். தனியாள 
வணிகர் தைது அறிவுத்திைன் மறறும் பட்றிவின் 
மூலம் குறுக்கீடின்றிச் ்சயல்படுகிைார். தனி 
உரினமயா்ளர் உ்ைடியாகவும் வினரவாகவும் 
முடி்வடுக்கிைார்.
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i i i .  வடரய்றொப த்பொறுபபு
தனியாள வணிகரின் ்பாறுப்பு 

வனரயறுக்கப்ப்ாதது. அதன் வின்ளவாக அவரது 
வியாபாரக் க்ன்கன்ளச் ்சலுத்தத் ்தாழிலின் 
்சாத்துக்கள னபாதுமாைதாக இல்னல்யன்ைால் 
தன் ்சாநதச் ்சாத்துகளிலிருநதும் 
க்னீநனதாருக்குச் ்சலுத்த னவணடும். எைனவ 
அவரின் ்பாறுப்பு முதலீடடுத் ்தானகயு்ன் 
நின்று வி்ாமல், தன் ்சாநதச் ்சாத்திறகும் 
ஈ்ாகிைது. இதனைனய வனரயைாப் ்பாறுப்பு 
என்கினைாம்.

iv.  முழு இலொ்பத்ட�யும் அனு்பவிக்கும் 
உரிடம
அநநிறுவைத்தின் முழு இலாபத்னதயும் 

அனுபவிப்பதால் அவனர னமலும் அதிக இலாபம் 
ஈட் ஊக்கப்படுத்துகிைது. தைது கடிை உனழப்பின் 
மூலம் ஈடடிய இலாபத்தின் உநதுதலால் அவர் 
தைது வணிகத்னத னமலும் விரிவாக்கம் 
்சயகிைார்.

v.  அரசு விதிமுட்றகள் பின்்பற்்றொடம
தனியாள வணிகர் அரசின் விதிமுனைகளின் 

குறுக்கீடு இன்றிச் ்சயல்படுகிைார். இவவனமப்னப 
உருவாக்குவதினலா னமலாணனம ்சயவதினலா 
அல்லது கனலப்பதினலா அரசின் விதிமுனைகள 
பின்பறைப்ப் னவணடிய கட்ாயம் இல்னல.

vi.  குட்றந்� மூல�்னம் மற்றும் 
வடரயட்றக்குட்்பட்ை நமலொணடமத் 
தி்றடம
தனியாள வணிகர் தனி ஒருவனர மூலதைம் 

வழஙகுவதால் அது சிறிய அ்ளவினலனய இருக்கும். 
அதைால் நிதித் தன் ஏறபடுவதறகு வாயப்பு 
அதிகம், தனி உரினமயின் னமலாணனமத் திைனமக் 
குனைவாக இருக்கும் சூழநினலயில், நிறுவை 
விரிவாக்கம் ்பரிதும் பாதிக்கப்ப்லாம்.

vii.  �னி நிறுவ்னஙகளின் நீடித்� வொழவு
தனியாள வணிகத்திறகு நீடித்த வாழவு என்பது 

தனியாள வணிக உரினமயா்ளரின் இைப்பு அல்லது 
வியாபாரம் ்சயயும் திைனை இழத்தல் 
னபான்ைனவகன்ளப் ்பாறுத்ததாகும். இனவனய 
அவருன்ய வணிகத்னத ஒரு முடிவுக்குக் ்காணடு 
வரலாம்.

முருகப்பொ குழுமத்தின் தவற்றிக்கட�
முருகப்ோ குழுமம் இநதிய 
வணிக நிறுவ்னமாகும், இ்த 
நிறுவியதும், நிர்வகிப்ேதும் 
சேரும்ோலும் முருகப்ோ 
குடும்ேத்தி்னர். இநதக் குழுவில் 
28 வணிக நிறுவ்னஙகள் 

உள்ள்ன. இதில் இநதியாவின் பதசியப் ேஙகு 
ேரிவர்த்த்்ன மற்றும் ேம்ோய ேஙகுச் ெந்தயில் 
வர்த்தகம் செயயப்ேடடுள்ள 11 ேடடியலி்டப்ேட்ட 
நிறுவ்னஙகள் அ்டஙகும். சென்்்ன்ய 
த்ல்மயி்டமாகக் சகாணடு கார்போரன்்டம் 
யுனிவர்ெல் லிமிச்டட, பொழமண்டலம் முதலீடடு 
மற்றும் நிதி நிறுவ்னம் லிமிச்டட, பொழமண்டலம் 
எம்எ்ஸ செ்னரல் இன்சூரன்்ஸ கம்சேனி 
லிமிச்டட, பகாரமண்டல் இன்்டர்ப�ஷ்னல் 
லிமிச்டட, பகாரமாண்டல் இன்ஜினியரிங 
கம்சேனி லிமிச்டட, ஈஐடி ோரி (இநதியா) 
லிமிச்டட, பியாரி அக்பரா இன்்ட்ஸடரீ்ஸ லிமிச்டட, 
டியூப் இன்சவ்ஸடசமணட்ஸ ஆப் இநதியா 
லிமிச்டட, மற்றும் சவன்டிட (இநதியா) லிமிச்டட, 
மற்றும் ொநதி கியர்்ஸ லிமிச்டட (பகாயம்புத்தூர்) 
போன்ற்வ இயஙகுகின்ற்ன.
குரூப் சிமிக்கு துனிசியா, ஃபோ்ஸபகார், கார்கில், 
மிடசுய சுமிப்டாபமா, பமார்கன் போன்ற 
முன்்னணி ெர்வபதெ நிறுவ்னஙகளு்டன் 
வலுவா்ன கூட்டணிக்ள இக்குழு 
சகாணடுள்ளது. அக்ராசிவ்்ஸ, கார் உதிரி 
ோகஙகள், மிதிவணடி, ெர்க்க்ர, ேண்ண 
உள்ளீடுகள், உரஙகள், பதாட்டஙகள், உயிரி 
சோருடகள் மற்றும் ஊட்டச்ெத்து மருநதுகள் 
உள்ளிட்ட ேல்பவறு பிரிவுகளில் அ்வ உள்ள்ன. 
க்ரூசிேல் மற்றும் பொசி்டட குவிமிகா யூ மிச்னரா டி 
சிலி (SQM). இநதியாவில் 13 மாநிலஙகள் மற்றும் 
உலகம் முழுவதும் சுமார் ஐநது கண்டஙகளில் 
ேரவலாக சதாழிலில் ஈடுேடடுள்ளது.
பி.எ்ஸ.ஏ, செர்குலூ்ஸ, ோல்மா்ஸ்டர், அொக்்ஸ, 
ோரிசின், பொலா, கிராபமார் மற்றும் ேரம்போ்ஸ 
போன்ற பிராணடுகள் முருகப்ோவின் 
குழுமத்திலிருநது வநத்ன. இநத அ்மப்பு 32,000 
ஊழியர்க்ளக் சகாணடுள்ளது.
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4.04    �னியொள் வணிகத்தின் �ன்டமகளும் 
குட்ற்பொடுகளும்

�ன்டமகள்
தனியாள வணிகத்தின் நன்னமகள பின்வருமாறு:

i . எளி�ொ்ன அடமபபு
தனியாள வணிகம் மடடுனம வியாபார 

அனமப்பு வடிவஙகளில் சட் ச்ஙகுமுனை 
ஏதுமின்றித் துவக்கலாம். ஒப்பநதம், பதிவு 
னபான்ைனவ இவவனமப்பிறகு 
அவசியமில்னலயாதலால் ்தாழில் முனைய 
விருப்பமுன்யவர் எவரும் இத்்தாழினலத் 
்தா்ஙகலாம். சட் பூர்வ அன்ைா்த் தன்கள 
ஏதுமில்னல, எைனவ வியாபாரத்னத நிறுவகிப்பது 
எளிது.

i i .  கடி்ன உடழபபிற்கு ந�ரடி ஊக்குவிபபு
முயறசிக்கும் ்வகுமதிக்கும் னநரடியாக 

்தா்ர்பிருப்பதால் தனியாள வணிகர் இலாபம் 
முழுவதறகும் அவனர உரினமயா்ளர் ஆகிைார். 
இது அவருன்ய வியாபாரத்னத ஊக்குவித்து 
அயராது உனழக்கச் ்சயகிைது.

i i i . குட்றந்� மூல�்னம்
தனியாள வணிகத்தின் சிைப்பாை நன்னமனய 

குனைநத மூலதைமாகும். அவர் குனைநத 
மூலதைத்து்ன் ்தாழில் ்தா்ஙக இயலும். 
கூடுதல் மூலதைம் னதனவப்பட்ால் க்ன்்பறறு 
வியாபாரத்தில் னமலும் முதலீடு ்சயய இயலும்.

iv. கைன் �குதி
தன் வியாபாரக் க்ன்கன்ளத் தைது ்சாநதச் 

்சாத்துக்களிலிருநதும் தீர்ப்பதால் க்னீநனதார் 
எளிதாக க்ன் தர முன் வருவர். அதைால் 
அவருக்குத் னதனவயாை க்ன் வசதி எளிதாகக் 
கின்க்க வாயப்புணடு.

v.  வொடிக்டகயொளர்களுைன் ந�ரடித் 
த�ொைர்பு
வாடிக்னகயா்ளர்களின் விருப்பஙகன்ளத் 

்தரிநதிருப்பதால் அவர்களின் னதனவகன்ள 
எளிதாக நினைனவறறுகிைார். அவரின் 
மரியானதயாை வரனவறபு மறறும் இணக்கமாை 
ந்வடிக்னககள வாடிக்னகயா்ளர்கன்ளத் 
்தா்ர்நது ஆதரவு ்தரிவிக்கச் ்சயகிைது.

viii.  இரகசியம் கொத்�ல்
தனியாள வணிகத்தில் அவர் ஒருவனர 

உரினமயா்ளராதலால் தைது ்தாழில் பறறிய 
இரகசியத்னத எளிதாகக் காப்பாறைலாம்.

டிவிஎஸ் நிறுவ்னத்தின் தவற்றிக்கட�

டி.வி.எ்ஸ பமாட்டார் நிறுவ்னம் இநதியாவில் 
மூன்றாவது சேரிய இரு ெக்கர வாக்ன உற்ேத்தி 
நிறுவ்னமாக உள்ளது. 2016-17 ஆம் ஆணடில் 
13,000 பகாடி வருவாய ஈடடியுள்ளது. இது 
` 40,000 பகாடி (2014 ஆம் ஆணடில் $ 6 
பில்லியன், டிவிஎ்ஸ குழுமம்). இதன் இ்ண 
நிறுவ்னத்தின் வரு்டாநதிர விற்ே்்ன 3 
மில்லியன் யூனிடடுகள் மற்றும் 4 
மில்லியனுக்கும் அதிகமா்ன வாக்னஙகள் 
சகாண்டது. டி.வி.எ்ஸ. ்டபிள்யூ குழுமத்தின் 
உறுப்பி்னரா்ன டி.வி.எ்ஸ. பமாட்டார் நிறுவ்ன 
லிமிச்டட, 3 பகாடி (30 மில்லியன்) 
வாடிக்்கயாளர்க்ளக் சகாணடுள்ளது. 
இநநிறுவ்னம் திரு. TV சுநதரம் அவர்களால் 
நிறுவப்ேட்டது. அவர் 1911 ஆம் ஆணடில் தில்லி 
முதல் ே்ஸ பெ்வயு்டன் சதா்டஙகி்னார் மற்றும் 
சதற்கு பராடுபவ்ஸ லிமிடச்டடடின் சேயரில் 
டி.வி. சுநதரம் மற்றும் ென்்ஸ லிமிச்டட, 
போக்குவரத்து வணிகத்தில் ஒரு சேரிய 
நிறுவ்னமாகவும், பேருநது நி்லயஙகளு்டனும் 
இ்ணக்கப்ேட்டார். 1955 ஆம் ஆணடில் அவர் 
இறநதபின், அவரது மகன்கள் நிதி, காப்பீடு, இரு 
ெக்கர வாக்னஙகள் / மூன்று ெக்கர வாக்னம், 
்டயர்்ஸ மற்றும் உதிரி ோகஙகள், வீடுகள், 
விமா்னப் போக்குவரத்து, தளவா்டஙகள் 
ஆகியவற்்றயும் உள்ள்டக்கிய வாக்னஙக்ள 
முன்ச்னடுத்து வருகின்ற்னர். ஏறக்கு்றய 6 
பில்லியன் அசமரிக்க ்டாலர் ஒருஙகி்ணநத 
வருவாய ஈட்டக்கூடிய நிறுவ்னமாக 
வளர்நதுள்ளது.
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vi. த�கிழவுத்�ன்டம
தனியாள வணிகர் சநனத நிலவரத்திறனகறப 

வாடிக்னகயா்ளரின் விருப்பத்திறகிணஙக தன் 
வியாபார நினலனமகன்ள மாறறிக் ்காள்ளலாம்.

vii. விடரவொ்ன முடிவு
தனியாள வணிகர் ஒருவர் தானை 

உரினமயா்ளராக இருப்பதால் கால தாமதமின்றி 
வினரவாக முடிவு எடுத்து உ்னை ் சயல்படுத்தவும் 
மறறும் மாறும் சூழநினலக்கு ஏறைவாறும் 
வினரவாக முடி்வடுக்கவும் அவரால் முடியும்.

குட்ற்பொடுகள்
தனியாள வணிகத்தின் குனைபாடுகள 

பின்வருமாறு

i . அளவொ்ன மூல�்னம்
தனியாள வணிகரின் மூலதைம் 

வனரயறுக்கப்பட்து. ஆகனவ அவரின் வியாபார 
ந்வடிக்னககள ஓர் எல்னலனயத் தாணடிச் 
்சல்ல வாயப்புக் குனைவு. அவரின் க்ன் ்பறும் 
திைனும் குனைவாகனவ இருப்பதாலும் மறறும் 
அதிகமாை மூலதைம் னதனவப்படும் ்தாழினலத் 
துவக்க முடியானமயும் குனைபாடுக்ளாக 
இருக்கின்ைை.

i i .  வடரயறுக்கப்பட்ை நமலொணடமத்தி்றன்
வியாபார ந்வடிக்னககள அனைத்தும் தனி 

ஒரு மனிதரால் கடடுப்படுத்தப்படுகிைது. அவரின் 
அறிவும் திைனமயும் குறிப்பிட் அ்ளவிறகு னமல் 
வியாபார ந்வடிக்னகயில் ்சலுத்த னவணடி 
இருப்பதால் அதிகப்படியாை மைஅழுத்தம் 
ஏறபடுவது்ன் தவைாை முடி்வடுக்க 
ஏதுவாகிைது. வனரயறுக்கப்பட் னமலாணனமத் 
திைனமனய அவரின் வியாபாரத்னத விரிவாக்கம் 
்சயவனதத் தன் ்சயகிைது.

i i i . வடரய்றொபத்பொறுபபு
வியாபாரத்தின் உரினமயா்ளரின் ்பாறுப்பு 

என்பது வனரயறுக்கப்ப்ாதது. க்னீநனதார்கள 
தமது க்ன்கன்ளத் தனியாள வணிகரின் ்சாநதச் 
்சாத்துக்களிலிருநதும் சரிக்கடடிக் ்காள்ள 
வாயப்பு இருப்பதால், தனிநபரின் ்பாறுப்பு 
வனரயைாப் ்பாறுப்பாக உள்ளது.

iv.  சி்றபபுத் ந�ர்சசியின்டம
தனியாள வணிக அனமப்பு சிறிய அ்ளவில், 

இருப்பதால் அதன் நிதி ஆதாரம் 
வனரயறுக்கப்பட்து. பல்னவறு துனைகளில் 
னதர்ச்சி ்பறைவர்கன்ளயும் பணியமர்த்தப் னபாதிய 
்பாரு்ளாதார வ்ளம் இல்லாத காரணத்திைால் 
அதிக நன்னமகன்ளப் ்பை இயலாது. அவர் 
ஒருவனர உறபத்தி, சநனதயிடுதல், கணக்குப் 
பதிவியல், கடிதத்்தா்ர்பு னபான்ை பணிகன்ள 
ஒருவனர னகயா்ள முடியாது. அதன் வின்ளவாகத் 
திைனமக் குனைவு ஏறபடும்.

v. அவசர முடிவு
அவசர முடிவுகள நிறுவைத்திறகு நன்னம 

பயப்பதாக இருநதாலும் சில னநரஙகளில் 
வியாபாரத்னத அழிவுப் பானதக்குச் ்சல்ல 
வழிவகுத்துவிடும். அவசரக்காரனுக்குப் புத்தி 
மடடு என்ை பழ்மாழிக்கு இணஙக இச்்சயலும் 
இருக்கும்.

கடலசதசொற்கள்
வியாபார அனமப்பின் வடிவஙகள

தனியாள வணிகம்

வனரயைாப் ்பாறுப்பு

னமலாணனமத்திைன்

சட்பூர்வமாை நிறுவைம்

க்ன் மதிப்பீடு

  �மது சிந்�ட்னக்கு

 எவவாறு ்நாறுக்குத்தீனி தயாரிப்பு 
நிறுவைத்னத வீடடில் ்தா்ஙகுவது?

கருவாடு – வியாபாரம் வி்ளக்குக?

 தனிநபர் - புதிய பட்தாரிகள தனியாை 
்மன்்பாருள நிறுவைஙகன்ள ந்த்துதல்.

 ் தானலக்காடசி ்தா்ர் நா்கஙகள தயாரிப்பு 
நிறுவைஙகள.
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 ்பயிற்சி

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.

1.	 கீழக்கணடவறறில்	 எது	 �ழனமயொை	 வியொ�ொர	
அனமபபு	வடிவம்?

 அ. தனியாள வணிகம்

 ஆ. கூட்ாணனம

 இ. கூடடுைவுச் சஙகம்

 ஈ. நிறுமம்

2.	 எநத	 அனமபபு	 ஒேர	 ஒருவரொ்க	 உரினமயொளர்,	
நிறுவைர்	 மறறும்	 ேமலொளர்	 என்ற	 வன்கயில்	
இருககும்?

 அ. கூடடு நிறுவைம்

 ஆ. அரசு நிறுவைம்

 இ. கூடடுைவுச் ஙகம்

 ஈ. தனியாள வணிகம்

3.	 தனியொள்	வணி்கத்தின்	மி்கபப�ரிய	குனற�ொடு

 அ. வனரயறு ்பாறுப்பு

 ஆ. வனரயைாப் ்பாறுப்பு

 இ. அனமப்்பளினம

 ஈ. வினரவாை முடிவு

4.	 பின்வருவைவறறுள்	 எநத	 ஒன்று	 பதொழில்	
அனமபபு	இல்லொதது?

 அ. கூடடுப் பஙகு நிறுமம்

 ஆ. தனியாள வணிகம்

 இ. அரசு நிறுமம்

 ஈ. கூடடுைவு

விடைகள்

1. அ 2. ஈ 3. ஆ 4. ஆ

  வழக்கு ஆய்வு

திரு. இராபெநதிரன் என்ேவர் B.Com 
இளஙக்ல வணிகவியல் ேட்டத்்த நி்றவு 
செயதார். தற்போது அவர் ஒரு �ல்ல வியாோரியாக 
விரும்புகிறார். அவரது தந்த திரு.பகெவன் 
அவர்கள் பெலத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய ேனியன் 
உற்ேத்தி செயயும் ஆ்ல்யத் சதா்டஙகி �்டத்தி 
வருகிறார். ஆ்னால் இராபெநதிரன் தனியாக 
நிறுவ்னத்்தத் சதா்டஙகி �்டத்தபவ விரும்புகிறார். 
இது சதா்டர்ோக அவர்களி்்டபய விவாதம் 
�்டக்கிறது. திரு. இராபெநதிரன் தந்தயின் 
வழக்கறிஞரும் �ணேருமா்ன திரு. அருள் 
அவர்களி்்டபய சில கருத்துக்க்ள முன் 
்வக்கிறார். இராபெநதிரன், பகெவன் மற்றும் 
அருள் ஆகிபயாரின் நி்ல்மக்ளப் ோதுகாக்கும் 
கருத்துக்க்ள எடுத்து ்வக்கவும்.

  நமலும் அறிவ�ற்கு

1. மனகசன் என்பவர் வாரிசுரினமத் 
்தானகயாக அவருன்ய குடும்பத்தாரி் 
மிருநது `1,00,000த்னதக் குடும்ப 
னசமிப்பிலிருநது ்பறைார். னமலும் 
அவருன்ய தநனதயாருக்கு அவர் ஒருவனர 
மகைாவார். பி்ளாஸ்டிக் ்பாம்னம 
தயாரிக்கும் நிறுவைத்னத சிறிய அ்ளவில் 
்தா்ஙக எணணிைார். எநதவிதமாை 
வியாபார அனமப்னப ்சாநதமாக ்தா்ஙக 
நீ அவருக்கு அறிவுனர வழஙகுவாய?

2. அமர் என்பவர் ்சாநதமாகத் ்தாழில் 
்தா்ஙகிைார். அவருன்ய தநனதயார் 
கணக்குகன்ள பராமரிக்கவும் மானலயில் 
அவருன்ய சனகாதரர் வாடிக்னக 
யா்ளர்கன்ளப் பார்த்துக்்காள்ள உதவிைார். 
அமர் தைது தநனதக்கும் சனகாதரருக்கும்  
மாதச் சம்ப்ளம் வழஙகிைார். இது 
எநதவிதமாை வியாபார அனமப்பு என்பனத 
அன்யா்ளம் காண.
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II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. தனியாள வணிகர் என்று அனழக்கப்படுபவர் 

யார்?

2. கூடடுரு சாரா னபர்ளவு நிறுவைஙகன்ளப் பறறிச் 
சுருஙகக் கூறுக.

3. கூடடுரு நிறுவைஙகன்ளப் பறறிச் சுருக்கமாக 
கூறுக.

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. வனரயைாப் ்பாறுப்பு என்ைால் என்ை?

2. தனியாள வணிகத்திறகு சில உதாரணஙகன்ள 
கூறுக.

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. தனியாள வணிகத்தின் சிைப்பியல்புகள யானவ. 

(ஏனதனும் 5)

2. தனியாள வணிகத்தின் நன்னமகன்ள விவரி. 
(ஏனதனும் 5)

3. தனியாள வணிகத்தின் குனைபாடுகன்ள விவரி.

குறிபபு நூல்கள்.
1. Kathiresan and Radha – “Business Organisation”,  

Tenth Edition, Prasanna Publishers, Chennai.
2. Subhanjali Chopra - Business Organisation and  

Management
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சமன்சோருள்  ேயன்ேடுத்தி 
ம்னவ்ரே்டம் வ்ரபவாமா! 

  ்படிகள் :
    •    கீழ்க்காணும் உரலி / வி்ரவுக்குறியீட்்டப் ேயன்ேடுத்தி  EDRAW Mind Master என்னும் ேக்கத்திற்குச் 

செல்லவும். 
   ∙   EDRAW Mind Master - என்ே்தத் தரவிறக்கி நிறுவிக்சகாள்க.  
  ∙  நிறுவிய பின், சதரியும் மாதிரித் தகடுகளில்(templates) ஒன்்றத் பதர்வு செயது, “Create” என்ே்தச் 

சொடுக்கவும். உஙகளுக்குத் பத்வயா்ன ம்னவ்ரே்டப் ேக்கம் பதான்றும்.   
   ∙    “Main Idea”  என்னும் சேடடி பதான்றும். அதில் முதன்்மத் த்லப்்ே தட்டச்சு செயயவும். சுடடிக்குறி்ய 

(cursor) அப்சேடடியின் பமல் �கர்த்த “+” பதான்றும். அ்தச் சொடுக்கி்னால் அதன் கி்ளப்சேடடி  
பதான்றும். இ்தப் போன்பற பத்வப்ேடும் இ்டஙகளில் பமலும் சேடடிக்ள உருவாக்க முடியும். 
இப்போது சேடடிகளில் அது சதா்டர்ோ்ன மற்ற த்லப்புக்ளத் தட்டச்சு செயயவும். இப்போது உஙகள் 
ம்னவ்ரே்டம் உருவாகி விட்டது. சேடடிக்ளக் கு்றக்க “ – “ என்ே்தச் சொடுக்கவும்.   

       (1) “colour palette” என்ே்தப் ேயன்ேடுத்தி நிறத்்த மாற்றிக்சகாள்ளலாம், (2)  “Background” என்ே்தப் 
ேயன்ேடுத்திப் பின்்னணி நிறத்்த மாற்றிக் சகாள்ளலாம், (3) எழுத்து வடிவத்்த மாற்றிக் சகாள்ளலாம், 
(4) பெமிக்கவும் சதாகுக்கவும் முடியும், (5) HTML வடிவில் பெமிக்கவும், அதன் அம்ெஙக்ள ம்றத்தும் 
காட்டவும் முடியும், (6) பவறு ஆவணஙகளில் ே்டஙகளாகச் பெமித்தும் ்வக்கலாம். 

தசயல்்பொட்டிற்கொ்ன உரலி :
EDRAW-Mind Master:    https://www.edrawsoft.com/download-mindmaster.php 
(or) scan the QR Code

Alternative: Android Play store app-

இடையச தசயல்்பொடு

்படி 3்படி 2்படி 1

நசடவ வியொ்பொரம் 

*ே்டஙகள் அ்்டயாளத்திற்கு மடடும்
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“இத்்ன இத்னால் இவன்முடிக்கும் என்றாயநது

அத்்ன அவன்கண வி்டல்”.  - குறள் 517

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. இநது கூடடுக் குடும்ே வணிகம், சோருள், 

ேணபுக்ளப் ேற்றி புரிநதுக் சகாள்ள முடியும்.
2. கூட்டாண்ம – சோருள், ேணபுகள், 

�ன்்மகள் மற்றும் தீ்மகள் ேற்றித் 
சதரிநதுக் சகாள்ள முடியும்.

3. கூட்டாண்ம ஒப்ோவணம் மற்றும் அதன் 
உள்ள்டக்கம் ேற்றி அறிநதுக் சகாள்ள முடியும்.

4. கூட்டாளிகளின் உரி்மகள், க்ட்மகள் 
மற்றும் சோறுப்புகள் ேற்றிப் புரிநதுக் சகாள்ள 
முடியும்.

5. கூட்டாண்ம வ்ககள், கூட்டாளிகள் 
வ்ககள் ேற்றித் சதரிநது சகாள்ள முடியும்.

6. ேதிவுச் செயவதற்கா்ன �்்டமு்றகள், ேதிவு 
செயயா்மயின் ோதிப்புகள், கூட்டாண்மக் 
க்லப்பு ேற்றிப் புரிநதுக் சகாள்ள முடியும்.

இந்து கூட்டுக் குடும்்பம்

5.01  இந்து கூட்டுக் குடும்்பம்

அறிமுகம்
இநதியாவில் இநது கூடடுக் குடும்பம் என்பது 

தனி இயல்பு ்காண் னவறுபட் வியாபார 
அனமப்பாகும். இநது கூடடுக் குடும்பத்தின் 
வியாபாரச் ்சயல்பாடுகள சட்த்தால் 
ஏறபடுத்தப்படுகின்ைை. இவவனமப்பு தனிப்பட் 
ஒன்ைாக இருப்பதில்னல மறறும் னவறுபட்  
சட்பூர்வ நிறுவைமாக அதன் உறுப்பிைர்களின்னய 
இருக்கிைது. இநது கூடடுக் குடும்ப வியாபாரம் 
கூட்ாணனமச் சட்த்திறகுப் பதில் இநது 
சட்த்தின்படி ்சயல்படுகிைது. இவவனகயாை 
வியாபார அனமப்பின் உறுப்பிைராக 
னவணடு்மன்ைால் அநத குடும்பத்தில் ஒருவராகப் 
பிைநதிருக்க னவணடும் அல்லது அநத குடும்ப 
உறுப்பிைர்களில் ஒருவனரத் திருமணம் ்சயதிருக்க 
னவணடும்.

த்பொருள்

குடும்பஙகள ஒன்று னசர்நது ஒன்ைாகனவ 
வாழநது அக்குடும்பத்தின் ்சாத்துக்கன்ள ஒன்ைாக 
முதலீடு ்சயது ்தாழினல னமற்காணடு, 
அதிலிருநது கின்க்கின்ை இலாப நட்த்னதப் 
பகிர்நது ்காணடு வாழும் இநதக் குடும்பனம இநது 
கூடடுக் குடும்பம் என்ைனழக்கப்படுகின்ைது.

இநதச் சட்ம் இரணடு பிரிவாக உள்ளது. 
தயாபாகா (DAYABHAGA) சட்ம் னமறகு வஙகம் 
மறறும் அஸ்்ாம் மாநிலஙகளில் நீக்கமை 
நினைநதுள்ளது. மிட்ாக்சரா (MITAKSARA) 

அலகு - 2  த�ொழில் அடமபபுகளின் வடிவஙகள்

இந்து கூட்டுக்குடும்்பம் மற்றும் 
கூட்ைொணடம5

அத்தியொயம்

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   31 09-12-2021   5.52.03 PM



32

சட்த்தின்படி இநது கூடடுக் குடும்பத்தில் 
பிைநதால் மடடுனம மகைாக உரினம ்காண்ா் 
முடியும். இதன் ்பாருள ஒரு குடும்பத்தில் மகைாகப் 
பிைக்கும் ் பாழுது மடடுனம அவர் அக்குடும்பத்தின் 
்சாத்தில் கூடடுரினம ்பை முடியும்.

இநது கூடடுக் குடும்பத்தின் வியாபாரத்னதத் 
கடடுப்படுத்துவது மறறும் னமலாணனம ்சயவது 
ஒரு நபர் மடடுனம. அவர் “கர்த்தா” அல்லது 
“னமலா்ளர்” என்று அனழக்கப்படுகிைார். கர்த்தா 
மறறும் னமலா்ளர் தன் குடும்ப உறுப்பிைர்களின் 
ஆனலாசனையின்படியும் இறுதியாக தன் 
முடிவுபடியும் ்சயல்படுவார். கர்த்தாவின் 
்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்ப்ாததாக 
இருக்கும்்பாழுது இதர குடும்ப உறுப்பிைர்களின் 
்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்பட்தாக இருக்கும்.

இயல்புகள்
இநது கூடடுக்குடும்ப வியாபாரத்தின் பணபுகள 

பின்வருமாறு:

i .  இந்துச சட்ைத்தின்்படி கட்டுப்படுத்து�ல்
இநது கூடடுக் குடும்ப வியாபாரம் இநது 

சட்த்தின்படி கடடுப்படுத்தப்படடு னமலாணனம 
்சயயப்படுகிைது.

இநதுச் சட்த்தின் இரணடு  
பிரிவுகள:

 (i)   தயாபாகா மறறும்

 (ii)  மிட்ாக்சரா

i i . நமலொணடம
இநது கூடடுக் குடும்ப வியாபாரத்னத 

கடடுப்படுத்துவது மறறும் னமலாணனம ்சயவது 
“கர்த்தா” அல்லது “னமலா்ளர்” என்று 
அனழக்கப்படுகிைார். அக்குடும்பத்தில் கர்த்தானவ 
மூத்த ஆண நபராவார். அக்குடும்பத்தில் உள்ள 
அனைவரும் கர்த்தாவின் னமல் முழு நம்பிக்னக 
உள்ளவர்கள. கர்த்தானவ ்வளியாடகளு்ன் 
உ்ன்படிக்னகச் ்சயய உரினம ்பறைவர். ஆைால் 
கர்த்தாவின் அனுமதி ்பறனை குடும்ப 
உறுப்பிைர்கள ்வளியாடகளு்ன் உ்ன்படிக்னக 
்சயயலாம்.

i i i .  பி்றப்பொல் உறுபபி்னர்
இக்குடும்பத்தில் உறுப்பிைராக னவணடும் 

என்ைால் அக்குடும்பத்தில் ஒருவராக பிைக்க 
னவணடும். அக்குடும்பத்தில் பிைக்கும் ஆண 

குழநனதனய குடும்ப உறுப்பிைராக முடியும். 
உறுப்பிைராக எவவித சம்மதனமா அல்லது 
உ்ன்படிக்னகனயா னதனவயில்னல.

iv. த்பொறுபபு
கர்த்தானவத் தவிர மறை குடும்ப  

உறுப்பிைர்களின் ்பாறுப்பு என்பது வியாபாரத்தில் 
அவருக்குள்ள பஙகின் அ்ளவுக்கு வனரயறுக்கப் 
பட்து. கர்த்தா மடடுனம அவவியாபாரத்தில் 
்பாறுப்பா்ளராக ஆக்க இயலாது. எனினும் 
க்னீநனதாருக்கு கர்த்தாவின் தனிச்்சாத்னதக் 
னகப்பறை உரினமயுணடு.

v. நீடித்� வொழவு
குடும்ப உறுப்பிைரின் மரணம், ்நாடிப்பு நினல, 

மைச் சமநினல, இழப்பு ஆகியனவ வியாபாரத்னதப் 
பாதிக்காது. அவவியாபாரம் ்தா்ர்நது மறை 
குடும்ப உறுப்பிைர்க்ளால் நன்்பறும்.

vi.  கர்த்�ொவின் உட்கிடை அதிகொரம்
வியாபாரத்தின் நலனிறகாக ஒப்பநதத்தில் 

ஈடுப்ல் மறறும் வியாபாரக் காரணஙகளுக்காக 
வியாபார ்சாத்துக்கன்ள அ்மாைம் னவத்தல் 
னபான்ைவறனைச் ்சயயும் உடகின்யாை 
அதிகாரம் கர்த்தாவிறகு மடடுனம உணடு.

vii. இளவர் உறுபபி்னர்
கூட்ாணனமயில் கூட்ாணனமயின் 

நலனிறகாகவும், இ்ளவரின் நலனிறகாகவும் 
மடடுனம கூட்ாளியாக முடியும். ஆைால் இநது 
கூடடுக் குடும்பத்தில் பிைநத குழநனதயும் ஒரு 
கூடடு உறுப்பிைர் ஆகலாம்.

viii. கடலபபு
இநது கூடடுக் குடும்பத்தில் உறுப்பிைர்கள 

அனைவரின் விருப்பத்தின் னபரில் வியாபாரத்னத 
கனலக்கலாம்.

5.02  கூட்ைொணடம

த்பொருள்
பல நபர்கள ஒன்று னசர்நதுக் கூட்ாணனமனய 

ஏறபடுத்திைால் அவர்கள கூட்ாளிகள என்றும், 
கூட்ாக நிறுவைம் என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. 
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“தனிபட் இலாபஙகளுக்காக ஒரு 
வியாபாரத்னத ந்த்த ஒப்புக் ்காண் 
நபர்களுக்கின்னய நிலவும் உைனவ 
கூட்ாணனமயாகும்.”

- ந்பரொசிரியர் நேந்ன (Prof.Haney)
 “கூட்ாணனமயில் இரணடு அல்லது 

இரணடுக்கு னமறபட் நபர்கள  
அனைவரும் கூட்ாணனம ்பாறுப்புகளுக்கு 
க்னமப்பட்வர்கள. ஒவ்வாரு கூட்ாளியின் 
ந்வடிக்னகயும் மறை கூட்ாளிகன்ளக் 
கடடுப்படுத்தும். னமலும் கூட்ாணனமயின் 
க்ன்கன்ளத் தீர்க்க கூட்ாளிகளின் ் சாத்துக்கள 
எடுத்துக் ்காள்ளப்படும்”.

- ஸ்பிரிகில் (Spriegal)
1932-ஆம் ஆணடு இநதிய கூட்ாணனமச் 

சட்ம் பிரிவு 4 பின்வருமாறு கூட்ாணனமக்கு 
வனரவிலக்கணம் வழஙகுகிைது. “கூட்ாணனம 
என்பது எல்னலாரும் னசர்நனதா அல்லது 
எல்னலாருக்குமாக ஒருவனரா, ந்த்தும் ்தாழிலின் 
இலாபத்னதப் பகிர்நது ்காள்ள ஒப்புக் 
்காண்வர்களின்னய நிலவும் உைவு” என்று 
கூறுகிைது.

- இந்திய கூட்ைொணடமச சட்ைம்

கூட்ைொணடம – இலக்கைம்

கூட்ைொணடமயின் இயல்புகள்
i. உைன்்பொட்டு உ்றவு

கூட்ாணனம என்பது உ்ன்படிக்னகயால் 
ஏறபடும் உைவாகும். தகுதி உன்யவர்கள மடடுனம 
சட்ப்படி கூட்ாளியாக இருக்க முடியும். 
மறைவர்க்ளால் (உதாரணமாக இ்ளவர்) அனமக்க 
முடியாது.

ii. ்பல �்பர்கள்
உ்ன்படிக்னகயின் மூலம் ஏறபட் உைனவ 

கூட்ாணனம. இனத ஏறபடுத்த குனைநதபடசம் 2 
நபர்களஅதிகபடசம் 50 நபர்கள.

iii. வணிகத்�ன்டம
சட்பூர்வமாக ந்த்தக்கூடிய வணிகம் அல்லது 

்தாழினல உ்ன்படிக்னகயின் மூலம் ஏறபடுத்தும் 
அனமப்னப கூட்ாணனம ஆகும்.

iv. இலொ்பப ்பகிர்வு
கூட்ாணனம வணிகத்தின் மூலம் சம்பாதித்த 

இலாபத்னத அனைத்துக் கூட்ாளிகளும் பஙகிடடுக் 
்காளகிைார்கள. 

v. ்பரஸ்்பர முகடம
கூட்ாணனமயில் முகனம உைனவ முக்கிய 

காரணியாக இருக்கின்ைது. ஏ்ைனில் அனைத்துக் 
கூட்ாளிகளும் இனணநனதா அல்லது அனைத்துக் 
கூட்ாளிகளுக்கும் பதிலாக யாராவது ஒருவனரா, 
முதல்வராகவும் மறறும் முகவராகவும் 
்சயல்ப்லாம். ்வளியாடகளுக்கு முதல்வராகவும் 
பிை கூட்ாளிகளுக்கு முகவராகவும் 
்சயல்படுகிைார்கள. அப்படிச் ்சயல்படும் னபாது 
ஒருவர் ் சயலால் பிை கூட்ாளிகளும், கூட்ாகனவா 
அல்லது தனியாகனவா ்பாறுப்னபச் சுமக்கும் நினல 
ஏறபடுகிைது.

�ன்டமகள்
கூட்ாணனமயின் முக்கிய நன்னமகள 

பின்வருமாறு:

i. அடமத்�ல் எளிது
எவவித சட்பூர்வ நன்முனைகளும் இல்லாமல் 

கூட்ாணனம வியாபாரத்னத அனமப்பது எளிது. 
வாயவழியாகனவா அல்லது எழுத்துப் பூர்வமாகனவா 
உ்ன்படிக்னக அவசியம். கூட்ாணனமனயப் பதிவு 
்சயதல் விருப்பதிறகுடபட்து. கூட்ாணனமனயப் 
பதிவு ்சயயும் நன்முனை மிகவும் எளினமயாைது. 
கூட்ாணனம நிறுவைத்னதப் பதிவு ்சயவனத  
சாலச் சிைநதது. பதிவின் மூலம் பல நன்னமகள 
கிடடுகின்ைை.
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ii. அதிக நிதி ஆ�ொரஙகள்
அனைத்துக் கூட்ாளிகளின் நிதி ஆதாரம், க்ன் 

்பறும் திைன் அனைத்தும் ஒன்று னசர்வதால் 
னதனவயாை அ்ளவிறகு நிதி திரட் முடியும். புதிய 
கூட்ாளிகளும் கூட்ாணனமயில் னசரும் வாயப்பு 
இருப்பதால் வியாபாரத்னத விரிவாக்கம் ்சயவது 
எளிதாக அனமகிைது.

iii. சி்றந்� த�ொழில் முடிவுகள்
ஒரு தனலனமனய வி் இரணடு தனலனமகள 

சிைநதது.  நன்கு  விவாதித்த பிைகு எடுக்கும் முடிவு 
சிைநத முடிவாகனவ இருக்கும். இதைால் அவசர 
முடிவு என்பனத  இஙகு இல்னல.

iv.  நவடலப ்பகிர்வு மற்றும் உயரிய 
நமலொணடமத் தி்றன்
கூட்ாணனமயின் மகத்தாை பணிகன்ள 

சட்பூர்வமாகவும், கூட்ாளிகளின் அனுபவம், அறிவு 
மறறும் அவர்களின் திைனை அடிப்பன்யாகக் 
்காணடு பகிர்நதளிக்கப்படுகிைது. உதாரணமாக, ஒரு 
கூட்ாளி ்காளமுதல் துனைனயக் கவனித்தால், 
மறைவர் விறபனைத் துனைனயயும் , அடுத்தவர் 
கணக்குப்பதிவியல் துனைனயயும் கவனித்துக் 
்காளகின்ைைர். ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் தைக்கு 
ஒதுக்கப்பட் பணிகன்ளச் ்சயவது மறறும் 
னமலாணனம ்சயவது னபான்ை னவனலப் பகிர்வு 
முனை பரவலாக்கப்படடு ்தாழினலத் திைம்ப் ந்த்த 
உதவுகிைது.

v. இைர்ப்பொட்டில் ்பஙநகற்பு
கூட்ாணனமயின் நட்ஙகன்ள அனைத்துக் 

கூட்ாளிகளும் பகிர்நது ்காளவதால் 
அநநிறுவைம் ்தா்ர்நது இயஙகுகிைது.

vi. வடரய்றொபத்பொறுபபு மற்றும் கைன் �குதி

கூட்ாளிகளின் ்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்ப்ாதது. 
க்னீநனதாரின் க்ன்கன்ளத் தீர்க்க வியாபாரச் 
்சாத்துக்கள அல்லாமல் தனிப்பட் 
்சாத்துக்கன்ளயும் ஈ்ாகத் தரனவணடியுள்ளது. 
எைனவ கூட்ாளி தன் ்சாநத ்சாத்துக்கன்ளயும் 
ஈ்ாகக் ்காடுத்து க்ன் ்பை இயலுகிைது. ஆகனவ 
வஙகியி்மிருநதும் க்னீநனதாரி்மிருநதும் க்ன் 
்பறுவது எளிதாை ஒன்ைாகும்.

vii. அட்னவரின் �லன் ்பொதுகொத்�ல்
முக்கிய முடிவுகன்ள அனைத்துக் 

கூட்ாளிகளின் ஒருமித்த கருத்து்ன் 
எடுக்கின்ைைர். ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் 
முக்கியமாைவனர ஆகும். மறைவர்கன்ளப் 
னபாலனவ சிறுபான்னமயிைரின் நலத்னதயும் னபண 
னவணடும். ஒருமித்த கருத்து அடிப்பன்யினலனய 
மிகமுக்கிய முடிவுகள எடுக்கப்படுகிைது. 

viii. எளி�ொ்ன கடலபபு
கூட்ாணனம கனலப்பு என்பது மிக எளினமயாை 

ஒன்று. விருப்பக் கூட்ாணனமக் கனலப்பு என்பது 
கூட்ாளிகளின் விருப்பத்திறனகறப 14 நாடகள 
முன்ைதாக அறிவிப்பு ்காடுத்தால் னபாதுமாைது. 
ஆகனவ கூட்ாணனமனயக் கனலப்பது என்பதில் 
எவவித சட்ப்பூர்வ சிக்கலும் இல்னல.

குட்ற்பொடுகள்
கூட்ாணனம வியாபாரத்தின் குனைபாடுகள 

பின்வருமாறு:

i. இைக்கமின்டம
கூட்ாளிகளுக்கின்னய மைக் கசப்பு 

னமாதல்கள, மறறும் முரணபாடுகள, ஏறப் வாயப்பு 
இருப்பதால் அவர்களின் உைவில் விரிசல் ஏறபடடு 
இணக்கமில்லா சூழல் ஏறப்லாம்.

ii. சட்ைபூர்வ நிடலயின்டம
கூட்ாணனம அனமப்பிறகு தனிப்பட் சட் 

அஙகீகாரம் இல்லாததால். கூட்ாளிகளின்னய 
பலமாை உைவு இருக்க னவணடும். கூட்ாளிகளின் 
இைப்பு அல்லது ்நாடிப்பு நினல கூட்ாணனமனய 
முடிவு ்பைச் ்சயதுவிடும்.

iii. குட்றவொ்ன நிதி வளஙகள்
கூட்ாணனமனயத் ்தா்ஙக குனைநதபடசம் 2 

நபர்களஅதிகபடசம் 50 நபர்கள னதனவ. ஆைால் 
நன்முனையில் ஒறறுனமயாக பணியாறைக்கூடிய 
நபர்கள இதறகும் குனைவாகனவ இருக்கும். 
அதைால் நிதி ஆதாரமும் குனைவாகனவ இருக்கும். 
னபர்ளவு நிறுவைஙகன்ளப் னபான்று அதிக 
மூலதைத்னதத் திரடடி ்தாழில் ்தா்ஙக 
இயலாது.
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iv. வடரயறுக்கப்பட்ை இைர் ஏற்பு
வனரறுக்கப்ப்ாத ்பாறுப்பின் அபாயத்திைால் 

கூட்ாளிகள அதீத எச்சரிக்னகயு்ன் ்சயலாறை 
முனைகின்ைைர். ஆகனவ இ்ர் ஏறபடுத்தும் 
்தாழில்கன்ள துவஙக விரும்புவதில்னல.

v. உட்கிடை ஆடையுரிடமயின் அ்பொயம்
ஒரு கூட்ாளி தன் ந்வடிக்னகயின் மூலமாக பிை 

கூட்ாளிகன்ள சட்பூர்வமாக கடடுப்படுத்த 
இயலும். னநர்னமயில்லாத அல்லது திைனமயறை 
ஒரு கூட்ாளி தைது ்சயலின் மூலம் பிைர்க்கு 
உடகின் ஆனணயுரினமயால் தீஙகு இனழக்க 
முடியும். இதைால் ஒரு னநர்னமயாை கூட்ாளி கூ் 
பிை கூட்ாளிகளின் தவறுக்காக தன் ்சாநத 
்சாத்துக்கன்ள இழக்கும் நினல ஏறப்லாம்.

vi. த்பொதுமக்களிடைநய �ம்பிக்டக குட்றவு
கூட்ாணனமயின் கணக்குகள தணிக்னக 

்சயயப்ப்னவா மறறும் ்பாதுமக்களுக்கு 
்வளியி்ப்படுவனதா இல்லாத காரணத்திைால் 
நம்பிக்னகயின்னமனய ்பாதுமக்களின்னய இது 
ஏறபடுத்துகிைது.

5.03   கூட்ைொணடம ஒப்பொவைம் மற்றும் 
உள்ளைக்கம்

கூட்ாணனம உ்ன்பாடு எழுத்து வடிவில் 
இருக்க னவணடு்மன்ை அவசியமில்னல. 
இருநதாலும் கூட்ாணனம உ்ன்பாடு எழுத்து 
வடிவில் இருநதால் பிறகாலத்தில் தவைாை 
கருத்துக்களிைால் ஏறபடும் தகராறுகன்ள மறறும் 
மைக்கசப்புகன்ள தவிர்க்கலாம். கூட்ாணனம 
வியாபாரம் சிைப்பாக நன்்பை சரியாை முனையில் 
தயாரிக்கப்பட் ஒப்பாவணம் மை னவறறுனமகன்ள 
கன்ளநது, கூட்ாளிகன்ளச் சிைப்பாக இயஙகச் 
்சயகிைது. இநத ஒப்பாவணம் முனையாக 
தயாரிக்கப்படடுப் பதிவு ்சயயப்ப் னவணடும்.

கூட்ைொணடம ஒப்பொவைத்தின் உள்ளைக்கம்

i. த்பயர்
கூட்ாணனமயின் ்பயர்.

ii.   நிறுவ்னம் நமற்தகொணடிருக்கும் 
த�ொழிலின் �ன்டம
அனைத்து கூட்ாளிகளிைாலும் ஏறறுக் 

்காள்ளப்படடு ந்த்த வினழயும் தன்னம.

iii. கூட்ைொணடமயின் கொல வடரயட்ற
கூட்ாணனமயின் கால அ்ளவு குறிப்பிட் காலம் 

முடியும் வனரயினலா அல்லது குறிப்பிட் ்தாழில் 
நினைவன்யும் வனர ்தா்ருமா என்பது 
்தரிவிக்கப்ப் னவணடும்.

iv. கூட்ைொளிகள் வழஙகும் மூல�்னத் த�ொடக
கூட்ாளிகளிைால் மூலதைம் வழஙகப்படுகிைது. 

கூட்ாளியாக னவணடு்மனில் மூலதைம் 
வழஙகனவணடு்மன்ை அவசியமில்னல. தைது 
அனமப்புத்திைன், கூர்னமயாை வணிக அறிவு, 
னமலாணனமத் திைன் னபான்ைனவயும் 
மூலதைத்திறகு பதிலாக வழஙகலாம்.

v. கூட்ைொணடமயிலிருந்து எடுக்கும் த�ொடக
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் கூட்ாணனம 

யிலிருநது ்சாநத ்சலவிறகு ்தானக எடுக்கும் 
உரினம உணடு. அது எவவ்ளவு விழுக்காடு 
எடுக்கலாம் என்பனதக் குறிப்பி் னவணடும்

vi. இலொ்ப – �ட்ைம் ்பகிர்வு விகி�ம்
இலாப நட்ப் பகிர்வு குறித்து ்தளிவாகக் குறிப்பி் 

னவணடும். அவவாறு குறிப்பிடடிருக்கவில்னல 
்யன்ைால் இலாப – நட்த்னதக் கூட்ாளிகள 
சமமாகப் பகிர்நது ்காள்ள னவணடும்.

vii. மூல�்னத்தின் மீது வட்டி
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் மூலதைத்தின் மீது 

வடடி ்பறும் உரினம உணடு. வடடி எவவ்ளவு 
விழுக்காடு ் பை உரினம உணடு என்பனதக் குறிப்பி் 
னவணடும்.

viii. எடுபபுத் த�ொடக மீ�ொ்ன வட்டி வீ�ம்
எடுப்புத் ்தானக மீதாை வடடி வீதம் குறித்து 

குறிப்பி்ப்ப் னவணடும்.

ix. கூட்ைொளிகள் �ரும் கைன்
கூட்ாளிகள கூட்ாணனமக்குத் தருகின்ை 

க்ன்கள மறறும் அவறறிறகாை வடடி வீதம் 
முதலாைனவ இ்ம் ்பை னவணடும்.

x. கைக்கு டவபபு
கணக்னகடுகன்ளப் பராமரித்தல் மறறும் 

தணிக்னக ்சயயும் முனையினைக் ்தளிவாக 
விவரிக்க னவணடும்.
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xi. கூட்ைொளிகளின் சம்்பளம் மற்றும் கழிவு
கூட்ாணனமக்குச் ்சயகின்ை னசனவகளுக்காகக் 

கூட்ாளிகள ்பறுகின்ை சம்ப்ளம் மறறும் கழிவு 
(சம்ப்ளம் மறறும் கழிவு குறித்து உ்ன்படிக்னகயில் 
குறிப்பி்வில்னல்யன்ைால் எக்கூட்ாளியும் அனதப் 
்பை இயலாது) ஆகியவறனைக் குறிப்பி் னவணடும்.

xii. கூட்ைொளி விலகல்
கூட்ாளிகளின் விலகல் பறறி ஒப்பாவணத்தில் 

குறிப்பி் னவணடும். கூட்ாளி விலக அல்லது 
கூட்ாளி இைநதுவிட்ால் அவர்களுக்குக் 
கணக்னகத் தீர்க்கும் முனை பறறிக் குறிப்பி் 
னவணடும்.

xiii. �ற்த்பயர் மதிபபிடு�ல்
கூட்ாளிகள னசர்க்னக அல்லது இைப்பின் 

்பாழுது நற்பயர் மதிப்பிடும் முனைகன்ள 
ஒப்பாவணத்தில் குறிப்பிடடிருக்க னவணடும்.

xiv. த்பொறுபபு ்பகிர்வு
னமலாணனமப் ்பாறுப்புகன்ளப் பகிர்நது 

்காளளுதல் பறறியும் குறிப்பி் னவணடும். 
கூட்ாணனம ஒப்பாவணத்தில் ஒவ்வாரு 
கூட்ாளியின் ்பாறுப்பு குறித்து ்தளிவாகக் குறிப்பி் 
னவணடும்.

xv. கூட்ைொணடம கடலபபு �டைமுட்றகள்
கூட்ாணனம கனலப்பு பறறியும் மறறும் 

கணக்குகள தீர்ப்பது பறறியும் குறிப்பி் னவணடும்.

xvi.  கூட்ைொளிகளிடைநய ஏற்்படும் 
�கரொறுகடளத் தீர்க்கும் முட்றகடளயும் 
மற்றும் �டுவர் தீர்பபிற்கு விடும் 
�டைமுட்றகடளயும் குறிபபிைல் நவணடும்

கூட்ாளிகளின்னய பிரச்சினைகள ஏறபடுவது 
சாதாரணமாை ஒன்று. இவவாவணத்தில்  
கணக்கு தீர்க்கும் முனைகன்ளயும், கருத்து 
னவறறுனமகன்ளயும் தீர்க்கும் முனைகன்ளயும் 
குறிப்பி் னவணடும். இப்பிரிவு வழக்காடுவதால் 
ஏறபடும் ்சலனவக் குனைக்கும் பிரிவாகும்.

5.04   கூட்ைொளிகளின் உரிடமகள், 
கைடமகள் மற்றும் த்பொறுபபுகள்

கூட்ாணனம ஒப்பாவணத்தில் பரஸ்பரம் 
உரினமகளும், க்னமகளும் குறிக்கப்படடிருக்கும். 
கூட்ாணனம ஒப்பாவணத்தில் ஏதும் 

குறிக்கப்ப்ாமலிருநதால் கூட்ாணனமச் சட்த்தில் 
குறிப்பி்ப்படடிருக்கும் பிரிவுகள ்பாருநதும்.

1. கூட்ைொளியின் உரிடமகள்

i. வியொ்பொரத்தில் ்பஙகுத்பறும் உரிடம
வியாபாரத்தின் னமலாணனமயில் பஙகு்பறும் 

உரினம ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் உணடு.

ii. ஆநலொசட்ன கூறும் உரிடம
நிறுவைத்தின் ந்வடிக்னககன்ளாடு ்தா்ர்புள்ள 

அனைத்துத் தகவல்களிலும் ஆனலாசனை கூை 
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் உரினம உணடு. 
கூட்ாணனமயின் அனைத்து தகவல்க்ளால் 
்பரும்பான்னமனயாரின் முடினவ இறுதியாக 
இருக்கும். ஆைால் கூட்ாளி னசர்ப்பு னபான்ை 
அடிப்பன் முக்கியத்துவம் வாயநத நிகழவுகளில் 
ஒருமைதாக முடி்வடுப்பது கட்ாயமாகும்.

iii.  கைக்குப புத்�கஙகள், ஆவைஙகள் 
மற்றும் ்பத்திரஙகடளப ்பொர்டவயிடும் 
உரிடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் ஆவணஙகள, 

கணக்குப் புத்தகஙகள ஆகியவறனைப் 
பார்னவயி்வும் மறறும் நகல் எடுத்துக் ் காள்ளவும் 
உரினம உணடு.
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iv. இலொ்பத்தில் ்பஙநகற்கும் உரிடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் ஒப்புக் ்காண் 

விகிதத்தில் இலாபத்தில் பஙனகறக உரினம உணடு. 
உ்ன்படிக்னகயில் இலாப விகிதம் குறிப்பி்வில்னல 
என்ைால் அனைத்துக் கூட்ாளிகளும் சமமாக 
பகிர்நது ்காள்ள னவணடும்.

v. வட்டி த்பறும் உரிடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் தான் ்பறும் க்ன் 

மறறும் முன் பணத்திறகு ஒப்புக் ்காண் 
விகிதத்தில் வடடி ்சலுத்த னவணடும் அல்லது 
ஆணடிறகு 6% வடடி எை முன்கூடடினய நிர்ணயம் 
்சயயப்படடு ்சலுத்தப்படுவது நன்முனை 
பழக்கமாக உள்ளது.

vi. த�ொைரும் உரிடம
வியாபாரத்தின் அனைத்து ்சயல்களிலும் 

தனலயி் ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் உரினம 
உணடு. அவர் அக்கூட்ாணனமக்காக ஏதாவது 
்சலவு ்சயதிருநதாலும் அல்லது 
நட்மன்நதிருநதானலா அனதத் திரும்ப மீடடுக் 
்காளளும் ஈடடுறுதி (Reimbursement) உரினம 
உணடு. கூட்ாளி எப்்பாழுதும் கூட்ாணனம 
சம்பநதப்பட் ்சயல்களில் அறிவுபூர்வமாக 
்சயல்ப் னவணடும்.

vii.  கூட்ைொணடமச தசொத்துக்கடள வியொ்பொர 
�லனுக்கொக ்பயன்்படுத்தும் உரிடம

கூட்ாணனமயின் நலனுக்காக மறறும் 
னநாக்கத்திறகாக மடடுனம கூட்ாணனமச் 
்சாத்துக்கன்ளப் பயன்படுத்த உரினம உணடு.

viii. விலகும் உரிடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் மறை கூட்ாளிகளின் 

இனசவு்னைா அல்லது கூட்ாணனமப் பத்திரத்தில் 
குறிப்பிட் விதிமுனைகளுக்கு உடபடடு 
கூட்ாணனமயிலிருநது விலகும் உரினமயுணடு. 
கூட்ாளி ஒருவர் தன்விருப்பப்படி கூட்ாணனமயில் 
இருநது விலக விரும்பிைால் உரிய முனையில் மறை 
கூட்ாளிகளுக்கு அறிவிக்னக அளித்து விடடு 
எப்்பாழுது னவணடு்மன்ைாலும் கூட்ாணனம 
யிலிருநது விலகலாம்.

ix. கூட்ைொணடமயில் த�ொைரும் உரிடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் கூட்ாணனமயில் 

்தா்ரும் உரினம உணடு. கூட்ாணனம 

ஒப்பாவணத்தில் ்தரிவிக்கப்படடிருநதால் தவிர 
அவனர ்வளினயறறும் உரினம யாருக்கும்  
கின்யாது.

2. கூட்ைொளிகளின் கைடமகள்

i.  அட்னத்துக் கூட்ைொளிகளுக்கொக த�ொழில் 
�ைத்து�ல்

அனைத்துக் கூட்ாளிகளின் நலனிறகாகவும் 
ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் வியாபாரத்னத ந்த்தும் 
க்னம உள்ளது.

ii. உணடமயொக இருக்கும் கைடம 
ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் மறைவர்களு்ன் 

உணனமயாகவும் னநர்னமயாகவும் இருக்க னவணடும். 
வியாபார ந்வடிக்னககளிலும் னநர்னமயாகவும் 
மறறும் உணனமயாகவும் இருக்க னவணடும்.

iii.  கைக்குகள் ஒப்படைப்பதில் உணடமத் 
�ன்டம
ஒரு கூட்ாளி தன் கூட்ாணனமயின் கணக்குகன்ள 

உணனமயாகவும் முழுனமயாகவும் சமர்ப்பிக்க 
னவணடும். அவர் ஒவ்வாரு ்சலவிைத்திறகும் உரிய 
ரசீதுகன்ள அளிக்க னவணடும்.

iv. நிறுவ்னத்திற்கு ஈடுதசய்யும் கைடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் தைது தவைாை 

ந்வடிக்னகக்ளால் ஏறபடும் நட்த்னதயும், 
வியாபாரத்தில் தன்ைால் ஏறபடுகின்ை  
இழப்புகன்ளயும் ஈடு்சயயும் க்னம உணடு.

v. �ட்ைத்தில் ்பஙநகற்கும் கைடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் கூட்ாணனமயின் 

நட்த்னத ஒப்புக்்காண் விகிதத்தில் பகிர்நது 
்காள்ள னவணடும். ஒப்பாவணத்தில் இலாபநட் 
விகிதம் குறிப்பி்வில்னல்யன்ைால் சமமாகப்  
பகிர்நது ்காள்ள னவணடும்.

vi. சம்்பளம் த்பறும் கைடம
உ்ன்படிக்னகயில் கூறியிருநதால் மடடுனம ஒரு 

கூட்ாளி கூட்ாணனமயில் தைது பணிக்காக 
சம்ப்ளம் ்பைலாம்.

vii.  வியொ்பொரத்தின் தசொத்துக்கடள தசொந்� 
�லத்திற்கு ்பயன்்படுத்�ொமல் இருக்கும் 
கைடம

கூட்ாணனமயின் ்சாத்துக்கள அனைத்துக் 
கூட்ாளிகளுக்கும் உரினமயாைனவ. அதைால் 
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கூட்ாளிகள ்சாநத நலனுக்கு கூட்ாணனமயின் 
்சாத்துக்கன்ளப் பயன்படுத்தக்கூ்ாது.

viii.  ந்பொட்டித்த�ொழில் தசய்யொதிருக்கும் 
கைடம

எநத ஒரு கூட்ாளியும் கூட்ாணனமக்கு 
எதிராகப் னபாடடித் ்தாழில் ்சயயக்கூ்ாது. 
அப்படி ஏதாவது ்தாழில் ்சயது இலாபம் 
ஈடடியிருநதால் அனவ அனைத்னதயும் ஒப்பன்க்க 
னவணடும். எநத கூட்ாளியும் இரகசிய இலாபம் 
ஈட்க்கூ்ாது.

ix. அதிகொர வரம்புக்குள் தசயல்்படும் கைடம
ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் தைது அதிகார 

வரம்புக்குள மடடுனம ்சயல்படும் க்னம 
இருக்கிைது.

x.  மற்்ற கூட்ைொளிகளின் சம்ம�த்துைன் 
ஒதுக்கீடு தசய்�ல் அல்லது கூட்ைொளிகளின் 
விருப்பத்துைன் கூட்ைொணடமப 
்பணிகடள ஒதுக்கீடு தசய்�ல்
கூட்ாணனமயில் மறை கூட்ாளிகளின் 

சம்மதமில்லாமல் நிறுவைத்தின் பணிகன்ள 
மறைவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு ்சயயாதிருக்கும் க்னம 
உணடு.

3. கூட்ைொளிகளின் த்பொறுபபுகள்

i. கூட்டு மற்றும் �னித்�னியொ்ன த்பொறுபபுகள்
நிறுவைத்தின் அனைத்து ந்வடிக்னககளிலும் 

ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் கூட்ாகவும் 
தனித்தனியாகவும் ்பாறுப்புகள உணடு. 
நிறுவைத்தின் க்ன்கன்ளத்  தீர்க்க கூட்ாணனமயின் 
்சாத்துக்கள மடடுமின்றி கூட்ாளிகளின் ்சாநத 
்சாத்துக்களும் ஈ்ாகத் தர னவணடும். க்னீநனதார் 
கூட்ாளிகளி்மிருநது அனைத்துக் க்ன்களுக்கும் 
்தானக ்பறும் உரினமயுணடு.

ii.  மூன்்றொவது �்பருக்கு ஏற்்பட்ை �ட்ைத்திற்கு 
த்பொறுபபு
கூட்ாளிகளின் தவைாை ்சயலால் ஏறபட் 

நட்த்திறகு கூட்ாணனம நிறுவைனம 
்பாறுப்பாகும். அதன் ்பாருள என்ை்வனில் 
ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் அதறகுப் ்பாறுப்பாவார்.

iii.  மூன்்றொவது �்பரி்னொல் ஏற்்படுத்திய 
�ட்ைத்திற்கு த்பொறுபபு
கூட்ாணனமக்குச் னசரனவணடிய பணத்னதனயா 

அல்லது ்சாத்துக்கன்ளனயா மூன்ைாவது 
நபரி்மிருநது ்பறறு ஒரு கூட்ாளி ்சாநத 
உபனயாகத்திறகுப் பயன்படுத்திைால் அதைால் 
ஏறபடும் நட்த்திறகு அக்கூட்ாளினய 
்பாறுப்பாவார்.

கூட்ைொணடமயின் வடககள்

i. விருப்பமுறிக் கூட்ைொணடம
குறிப்பிட் காலம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு 

வியாபாரத்னதக் கூட்ாளிக்ளால் ்தா்ஙகி 
ந்த்தும் அனமப்னப விருப்பமுறிக் 
கூட்ாணனமயாகும். ஒரு சில வார்த்னதகளில் கூை 
னவணடு்மன்ைால் கால வனரயனை எதுவும் 
குறிப்பி்ப்ப்ாமல் ்தா்ஙகும் அனமப்பாகும். 

விருப்பமுறி 
கூட்ைொணடம

வடரயறுத்� 
கூட்ைொணடம

கூட்ைொணடமயின் 
வடககள்

குறித்� கொல 
கூட்ைொணடம

குறிபபிட்ை 
கூட்ைொணடம

எப்்பாழுது ஒரு கூட்ாளி கூட்ாணனம 
நிறுவைத்னதக் கனலக்க னவணடும் என்று விரும்பி 
அறிவிப்பு ்காடுக்கிைானரா அப்்பாழுது 
கூட்ாணனமக் கனலப்பு ்தா்ஙகும். 
இவவனகயாை கூட்ாணனம கூட்ாளிகளின் 
பரஸ்பர ஒத்துனழப்பு மறறும் நம்பிக்னகயு்ன் 
கூட்ாணனம பல்லாணடு ்தா்ரும். ஆகனவ 
விருப்பமுறிக் கூட்ாணனம என்பது கூட்ாளிகள 
விரும்பும் வனர அதாவது கனலப்பு குறித்த அறிவிப்பு 
்காடுக்கும் வனர ்தா்ரும். இனத னபால், 
குறிப்பிட் கால கூட்ாணனமனய ஏறபடுத்தி 
அக்குறிப்பிட் காலம் முடிநதாலும் 
அக்கூட்ாணனமனயத் ்தா்ரலாம்.  
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குறிப்பிட் காலம் முடிநத பிைகு அது விருப்பமுறிக் 
கூட்ாணனம எைப்படும். கூட்ாளி வழஙகும் 
அறிவிப்பானண ஒரு கூட்ாணனமனய 
இறுதிநினலக்குக் ்காணடுவரும்.

ii. குறித்� கொல கூட்ைொணடம
குறிப்பிட் காலத்திற்கை அல்லது குறிப்பிட் 

வணிகச் ்சயனல ்சயது முடிக்க ்தா்ஙகப்பட் 
கூட்ாணனமயாகும். உ்ன்படிக்னகயால் 
்தா்ஙகுவனத கூட்ாணனம இல்னல்யனில் 
குறிப்பிட் காலத்திற்கைவும் ஒரு கூட்ாணனம 
்தா்ஙகலாம். குறிப்பிட் காலத்திற்கை 
்தா்ஙகப்படும் கூட்ாணனம அக்குறிப்பிட் 
காலம் முடிவுறைவு்ன் கூட்ாணனம 
நினைவு்பறும். இதுனவ அக்காலம் முடிநதும் 
கூட்ாணனம ்தா்ர்நதால் அது விருப்பமுறிக் 
கூட்ாணனம எைப்படும். அவவிதமாை 
கூட்ாணனம ஒரு அறிவிப்பானணனய கூட்ாளி 
வழஙகியவு்ன் கனலக்கப்படும்.

iii. குறிபபிட்ை கூட்ைொணடம
ஒரு குறிப்பிட் ்தாழில் அல்லது ்சயனல 

்சயவதறகாக தறகாலிகமாக ்தா்ஙகப்பட் 
அனமப்னப குறிப்பிட் கூட்ாணனம எைப்படும். 
சில னநரஙகளில் அத்்தாழில் நினைவு ்பைாமல் 
கூ் கூட்ாணனம கனலக்கப்படும். சில 
வார்த்னதகளில் கூைனவணடு்மனில் குறிப்பிட் 
னவனல முடிநதவு்ன் கூட்ாணனம முடிவுறும். 

iv. வடரயறுத்� கூட்ைொணடம
வனரயறுக்கப்பட் கூட்ாணனம சிறை்ளவு 

நிறுவைஙகளில் பிரபலமாைதாகும். பிரபலமாை 
்தாழில் ்சயபவர்க்ளால் அ்க்கவினல 
கணக்கா்ளர், நிறுமச்்சயலர், பட்யக் கணக்கா்ளர், 
வழக்குனரஞர், கடடுமாை வல்லுநர்கள, 
மருத்துவர்கள னபான்னைானர உள்ள்க்கியதாகும். 
அ்மரிக்கா, சிஙகப்பூர், தாயலாநது மறறும் 
இஙகிலாநது னபான்ை நாடுகளில் இவவனமப்பு 
பிரபலமாகும்.

5.05 கூட்ைொளிகளின் வடககள்

i. உடழக்கும் கூட்ைொளி
உனழக்கும் கூட்ாளி என்பவர் முதலீடு ்சயது 

்தாழினல நிர்வகிக்கும் ்பாறுப்னபறறுள்ள 
கூட்ாளிக்கு உனழக்கும் கூட்ாளி என்று ்பயர். 

ஒவ்வாரு கூட்ாளிக்கும் ்தாழினல னமலாணனம 
்சயயும் உரினம உணடு.

ii.  உ்றஙகும் கூட்ைொளி அல்லது உடழயொ 
கூட்ைொளி
இத்தனகய கூட்ாளி மூலதைத்னத 

வழஙகுவனதாடு நிறுவைத்தின் இலாபநட்த்தில் 
மடடுனம பஙனகறறு வியாபாரத்தின் னமலாணனமயில் 
பஙனகறகாமல் இருப்பர். ்வளியாடகளுக்கு அவர் 
கூட்ாளி னபான்று னதான்ைாமலும் கூட்ாளிகளின் 
வனரயைாப் ்பாறுப்பிறகு அவரும் ஒரு 
பஙனகறபா்ளராகும்.

iii. த்பயரளவு கூட்ைொளி
எவவித மூலதைமும் வழஙகாமலும் 

னமலாணனமயில் பஙனகறகாமலும் உள்ளவனர 
்பயர்ளவு கூட்ாளி எை அனழக்கப்படுகிைார். 
நிறுவை நற்பயருக்காகவும், மரியானதக்காகவும் 
தைது ்பயனர மடடுனம க்ைாக வழஙகுகிைார். 

வடரயறுக்கப்பட்ை த்பொறுபபுச சட்ைம், 
2008 (Limited liability Partnership (LLP) 
Act, 2008)
2009 ஆம் ஆணடு ெ்னவரி 9 ஆம்  
�ாள் இநதியாவில் வ்ரயறுக்கப்ேட்ட 
சோறுப்புச்ெட்டம், 2008 அரசு இதழில் 
சவளியி்டப்ேடடு 2009 ஆம் ஆணடு மார்ச் 31 
ஆம் �ாள் அறிவிப்ோ்ண சவளியி்டப்ேட்டது. 
முதல் வ்ரயறுக்கப்ேட்ட சோறுப்புச்ெட்டம் 
2-4-2009 ஆம் ஆணடில் அமல்ேடுத்தப்ேட்டது. 
தற்சோழுது 10,000 வ்ரயறுக்கப்ேட்ட 
நிறுவ்னஙகள் இச்ெட்டத்தின் கீழ் ேதிவு 
செயயப்ேடடுள்ள்ன. 1932 ஆம் ஆணடின் 
இநதிய கூட்டாண்மச் ெட்டத்தின் 
பிரிவுகளிலிருநது தனியாக எடுக்கப்ேட்டது. 
கூட்டாளிகளுக்கி்்டபய ஏற்ேடும் உ்டன் 
ேடிக்்க்ய மு்றயாக்குவதற்காக இச் 
ெட்டம் ஒழுஙகுேடுத்தப்ேட்டது. ஒவ்சவாரு 
வ்ரயறுக்கப்ேட்ட சோறுப்பு நிறுவ்னமும் 
“வ்ரயறுக்கப்ேட்ட சோறுப்பு கூட்டாண்ம” 
என்ற அதன் சேயரில் க்்டசியில் குறிப்பி்டப்ே்ட 
பவணடும்.
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இக்கூட்ாளி அநநிறுவைத்தின் உணனமயாை 
கூட்ாளியாக இல்லாவிட்ாலும், இலாபத்னத 
அனுபவிக்காவிட்ாலும் அநநிறுவைக் க்னிறகாக 
அவர் ்பாறுப்னபறகிைார்.

iv.  இலொ்பத்தில் மட்டுநம ்பஙநகற்கும் 
கூட்ைொளி
இவர் இலாபத்தில் மடடுனம பஙனகறபார். 

நட்த்தில் பஙனகறக மாட்ார். இவனரனய 
இலாபத்தில் மடடும் பஙனகறகும் கூட்ாளி 
எைப்படுவர். ஆைால் வனரயைாப்்பாறுப்பு 
மூன்ைாவது நபரின் க்னிறகு உணடு.

v. முரண�டைக் கூட்ைொளி
ஒரு ்தாழிலில் ஒருவர் உணனமயினலனய 

கூட்ாளியாக இல்லாமலிருநது, தன் ந்த்னதயின் 
மூலம் தானும் அத்்தாழிலில் ஒரு கூட்ாளி 
என்று ்வளிநபர்கன்ள நம்பச்்சயதபின் தான் 
கூட்ாளி அல்ல என்று பின்ைர் அவர் மறுத்துக்கூை 
இயலாது. அவவாறு நம்பி நிறுவைத்திறகு 
முன்பணம் அளிப்பவருக்னகா அல்லது 
நிறுவைத்னதாடு ஈடுபடுபவருக்னகா அவர் 
்பாறுப்பாகிைார். அத்தனகய நபனர முரணதன்க் 
கூட்ாளி என்று அனழக்கப்படுகிைார்.

vi. உரிடமபந்பொலிக் கூட்ைொளி
கூட்ாணனமயில் கூட்ாளி அல்லாத ஒருவர் 

கூட்ாளி்யை விவரிக்கப்படும்னபாது தான் 
அவவாறு கூட்ாளி அல்ல எை அவர் 
மறுத்துனரக்க னவணடும். அவர் ஏதும் ்சால்லாது 
அனமதி காத்தார் எனில் அவனரக் கூட்ாளி  
எைக் கருதி அக்கூட்ாணனமயு்ன் வணிகம் 
்சயயும் நபர்களுக்கு அவர் ்பாறுப்பாகிைார். 
அத்தனகய நபனர உரினமப்னபாலிக் கூட்ாளி 
எைப்படுகிைார்.

vii. இரகசியக் கூட்ைொளி
இரகசியக் கூட்ாளி என்பவர் 

்பாதுமக்களுக்குத் ்தரியாமல் அநநிறுவை 
உறுப்பிைராக இருப்பவர் மறை கூட்ாளிகளுக்கு 
உள்ளனதப் னபான்னை இவரும் க்னிறகு 
்பாறுப்பாளியாவார்.

viii. இளவர் கூட்ைொளி
இநதிய ்பரும்பான்னமச் சட்ம், 18 வயனத 

பூர்த்தி அன்யாத ஒரு நபனர இ்ளவர் என்று 
அனழக்கப்படுகிைார். 18 வயது பூர்த்தி அன்நதாலும் 
21 வயது பூர்த்தியாகும் வனர பாதுகாவலனர  
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துனண ்காள்ள னவணடும். இருநதாலும் 
கூட்ாணனமயின் பயன்களுக்கு (Benefits) மடடும் 
இ்ளவர் கூட்ாளியாக னசர்த்துக்்காள்ளப்படுவர். 
ஆைால் இ்ளவருக்கு உ்ன்படிக்னக ஏறபடுத்தும் 
உரினம இல்னல. அனைத்துக் கூட்ாளிகளின் 
சம்மதத்து்ன் மடடுனம இ்ளவனரக் கூட்ாளியாகச் 
னசர்க்க இயலும்.

கூட்ைொணடமப ்பதிவு
இநதியக் கூட்ாணனமச் சட்ம் 

கூட்ாணனமனய பதிவு ்சயவனத 
கட்ாயமாக்கவில்னல. அது விருப்பத்திறகுட 
பட்து. ஆைால் பதிவு ்சயயானமயிைால்  
ஏறபடும் குனைபாடுகன்ள நீக்க பதிவு ்சயதல் 
கட்ாயமாகிைது.

5.06   கூட்ைொணடமடயப ்பதிவு தசய்யும் 
முட்ற

பின்வரும் விவரஙகன்ள கூட்ாணனமனயப் 
பதிவு ்சயயும் அம்சஙக்ளாகும்.

i. நிறுவைத்தின் ்பயர்
ii. வணிகத்தின் தனலனமயி்ம்
iii.  பிை இ்ஙகளில் அனமநதிருக்கும் ்தாழிலின் 

கின்ள நிறுவைஙகளின் முழு விவரம்
iv.  அனைத்துக் கூட்ாளிகளின் ்பயர் மறறும் 

முகவரி
v.  ஒவ்வாரு கூட்ாளியும் கூட்ாணனமயில் 

னசர்நத நாள
vi. கூட்ாணனமயின் காலம்

னமறகாணும் அறிக்னகனயத் தயார் ்சயது 
அனைத்துக் கூட்ாளிகளும் னக்யாப்பமிடடு 
பதிவா்ளரி்ம் பதிவுக்கட்ணம் ரூ.3 ்சலுத்தி 
சமர்ப்பிக்க னவணடும். னமறகாணும் அறிக்னகயில் 
மாறைம் ்சயய விரும்பிைால் பதிவா்ளரி்ம் 14 
நாடகளுக்குள ்தரிவிக்க னவணடும்.

5.07   கூட்ைொணடமடயப ்பதிவு 
தசய்யொவிடில் ஏற்்படும் விடளவுகள்

i. மற்்றவர்கள் மீது வழக்குத் த�ொைர இயலொது
பதிவு ்சயயப்ப்ாத நிறுமம் அதனுன்ய வசூல் 

்சயய னவணடிய ்தானகக்காை மூன்ைாவது நபர் 
மீது வழக்குத் ்தா்ர இயலாது. உதாரணமாக 
மூன்ைாவது நபர்கள மீது அவர்கள திருப்பித்தர 
னவணடிய க்ன் ்தானகக்காக நீதிமன்ைம் மூலம் 
வழக்குத் ்தா்ர இயலாது. எவவனகயினலனும் 
க்னீநனதார் மீது வழக்குப்பதிய இயலாது.

ii.  உரிடமத் �டுபபிற்கொக வழக்குப ்பதியும் 
உரிடம இழபபு
உ்ன்படிக்னகயின்படி உரினம மீைலுக்காை 

வழக்குப் பதியும் உரினமனய இழக்கிைது. 
உதாரணமாக பதிப்புரினம மறறும் காப்புரினமனய 
பயன்படுத்துவனத தடுக்கும் உரினமனய இழக்கிைது.

iii.  நிறுவ்னத்திற்கு எதிரொக வழக்குப்பதியும் 
உரிடமயில் மூன்்றொம் �்பர்
கூட்ாணனமக்கு எதிராகனவா அல்லது 

கூட்ாளிகளுக்கு எதிராகனவா மூன்ைாம் நபர் 
வழக்குப் பதிய உரினமயில்னல.

கூட்ாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி கூட்ாளிகள 
ந்நது ்காள்ளவில்னல்யன்று பதிவுைா 
நிறுவைத்தின் கூட்ாளி ஒருவர் கூட்ாணனமயின் 
மீது வழக்குப் பதிய இயலாது.

பதிவுைா நிறுவைத்னதத் கனலக்கும்்பாழுது 
அதன் ்சாத்துக்கன்ள பஙகீடு ்சயதலின் னபரில் 
கூட்ாளி மறை கூட்ாளிகள மீது வழக்குப்பதிய 
இயலாது.

சுருக்கமாக இதன் வின்ளவுகள பின்வருமாறு:

i.  மூன்ைாம் நபருக்கு எதிராக ்தானக ரூ.100 க்கு 
னமல் திரும்பப் ்பை, அதனுன்ய உரினமனய 
்சயல்படுத்த இயலாது.

ii.  இநநிறுவைனமா அல்லது கூட்ாளிகன்ளா 
இநதியாவில் எஙகும் ் தாழில் ் சயய இயலாது.

iii.  ஒப்புன்வுதாரனரா அல்லது ்பறுபவனரா 
திவாலாைவருக்காக பணியாறை இயலாது.

iv.  முன்னப கூறியபடி உ்ன்படிக்னகயில் 
இல்லாதவறறின் மீது வழக்குத் ்தா்ர 
இயலாது.

v.  கூட்ாணனமனயக் கனலக்க னவணடினயா 
்சாத்னதப் பஙகி்னவா அதறகு எதிராக 
வழக்குப்பதியனவா இயலாது.

vi. நிறுவைத்னதக் கனலக்கச் ்சால்லி 
கூட்ாளிகன்ள வழக்கு ்தாடுத்தல் அல்லது 
நிறுவைத்தின் கணக்குகன்ளத் தீர்க்கச் ்சால்லி 
வழக்குத் ்தாடுத்தல் அல்லது நிறுவைத்தின் 
்சாத்துக்களுக்கு உரினம ்காணடு வழக்குத் 
்தாடுத்தல் ஆகியை.

பதிவு ்சயவனத சரியாை தீர்வாகும். அனைத்துப் 
பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கூட்ாணனமனயப் பதிவு 
்சயவதாகும்.
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5.08  கூட்ைொணடமக் கடலபபு
கூட்ாணனமக் கனலப்பு என்பது நிறுவைக் 

கனலப்பிலிருநது மாறுபட்தாகும். நிறுவைக் 
கனலப்பு என்பது கூட்ாளிகளுக்கின்னய நிலவும் 
உைவு பிரிநது விடுவதாகும். நிறுவைக்கனலப்பின் 
கூட்ாணனமத் ்தாழில் முடிவுக்கு வநது விடும். 
இதன் பிைகு ்தாழில் ்தா்ர்நது நன்்பைாது. 
கூட்ாளியின் ்நாடிப்பு நினல விலகல், 
கூட்ாணனமயின் கால முடிவு முதலியவறைால் 
கூட்ாணனமக் கனலப்பு னநரிடும். ்தாழில் 
கூட்ாணனமக் கனலப்பிறகுப் பிைகும் ்தா்ர்நது 
நன்்பைலாம்.

அடிப்பன்யாை னவறுபாடு என்ை்வன்ைால் 
கூட்ாணனமக் கனலப்பிைால் நிறுவைக் கனலப்பு 
ஏறபடுவதில்னல. ஆைால் நிறுவைக் கனலப்பிைால் 
கட்ாயமாக கூட்ாணனமக் கனலப்பு ஏறபடும்.

அ. நிறுவ்னக் கடலபபு
நிறுவைக் கனலப்பு என்பது 

கூட்ாளிகளுக்கின்னய நிலவும் உைவு முறிநது 
விடுதலாகும். நிறுவைக் கனலப்பிைால் 
கூட்ாணனமத் ்தாழில் முடிவுக்கு வநதுவிடும். 
அதன் ்சாத்துக்கள விறகப்படடு க்னீநனதார் 
கணக்குகள முடிக்கப்படும். இதன் பிைகு ்தாழில் 
்தா்ர்நது நன்்பைாது.

எடுத்துக்காட்ாக, அ, ஆ, இ மூவரும் ஒரு 
்தாழிலில் கூட்ாளிகள. மூவரும் னமற்காணடு 
்தாழில் ந்த்த விருப்பமின்றி கனலநதுனபாகத் 
தீர்மானித்தால், அது நிறுவைக் கனலப்பாகிைது.

ஆ. கூட்ைொணடமக் கடலபபு
கூட்ாணனமக் கனலப்பு என்பது கூட்ாளிகளின் 

உ்ன்பாடு முடிவுக்கு வருவதாகும். கூட்ாளியின் 
்நாடிப்பு நினல, விலகல், கூட்ாணனமக் காலம் 
முடிவு முதலியவறைால் கூட்ாணனமக் கனலப்பு 
னநரிடும். ஆைால் ்தாழில், கூட்ாணனமக் 
கனலப்பிறகுப் பிைகும் ்தா்ர்நது நன்்பைலாம்.

எடுத்துக்காட்ாக, அ, ஆ மறறும் இ என்ை 
மூவரும் கூட்ாளிகள. இதில் ‘அ’ என்பவர்  
விலகிக் ்காண்ாலும், ‘ஆ’ மறறும் ‘இ’ ஆகிய 
இருவரும் கூட்ாணனமனயத் ்தா்ர்நது 
ந்த்துவதாக ஒப்புக்்காண்ால், அது கூட்ாணனமக் 
கனலப்பாகிைது.

கூட்ாணனம நிறுவைக் கனலப்பிறகாை 
பல்னவறுச் சூழநினலகளின் ்தாகுப்னப, Dissolution 
என்ை ஆஙகிலச் ்சால்லின் எழுத்துகள மூலம் 
தரப்படடுள்ளது.

D  (Death of a Partner) - கூட்ாளி மரணம்

I  (Incapacity of Partner) - கூட்ாளி திைமின்னம

S  (Stipulated Period of 
Partnership Completed 
in the case of Particular 
Partnership)

-

குறிப்பிட் காலத்திறகாை 
கூட்ாணனமயில் 
அக்காலம் 
முடிவன்நததும்

S  (Serious Misconduct of a 
Partner) - கூட்ாளி்யாருவரின் 

னமாசமாை ஒழுக்கக்னகடு

O (Object is Completed) - னநாக்கம் நினைவு 
்பறைவு்ன்

L (Lunacy of a Partner) - கூட்ாளியின் பித்துநினல

U  Unavoidable Continuous 
Loss) - தவிர்க்க முடியாத ்தா்ர் 

நட்ம்

T  (Transfer of Interest in 
the Firm) - நிறுவைத்தில் உரினம 

மாறைம்

I (Insolvency of a Partner) - கூட்ாளியின் ்நாடிப்பு 
நினல

O  (Objectionable Unlawful 
Objectives) - சட்த்திறகு முரணாை 

்தாழில் ்சயதல்

N  (Notice of Dissolution 
by a Partner) - கூட்ாளி ஒருவரின் 

அறிவிக்னகயால் கனலப்பு

கூட்ாணனமக் கனலப்பு ஏறபடும்்பாழுது 
பின்வருவைவறனை நினைவில் ்காள.

i. இலாபப்பகிர்வு விகிதத்தில் மாறைம்
ii. கூட்ாளி னசர்க்னக

iii. கூட்ாளியின் விலகல் மறறும் இைப்பு

iv. கூட்ாளி ்நாடிப்பு நினல அன்தல்

v. கூட்ாணனமயின் காலம் முடிவுக்கு வருதல்

vi. கூட்ாணனமத் ்தாழில் முடிவுக்கு வருதல்

vii. உ்ன்படிக்னகயால் கனலப்பு
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i.  நிறுவ்னக்  கடலபபு  இரணடுவி�மொக 
�டைத்பறுகி்றது.

 அ.  நீதிமன்ை ஆனணயில்லாமல் கனலப்பு
 ஆ.  நீதிமன்ைத்தால் கனலப்பு

அ. நீதிமன்்ற ஆடையில்லொமல் கடலபபு
i. கூட்ைொளிகளின் உைன்்பொட்ைொல்

ஒரு கூட்ாணனம நிறுவைம் கூட்ாளிகளின் 
உ்ன்பாட்ால் உருவாக்கப்படுகிைது. அனைத்துக் 

கூட்ாளிகளும் ஒன்று னசர்நது அல்லது 
கூட்ாளிகளுக்கின்னய ஏறபடும் உ்ன்பாட்ால் 
கூட்ாணனம நிறுவைம் கனலக்கப்ப்லாம்.

ii.  ஒருவர் �விர அட்னத்துக் கூட்ைொளிகளும் 
த�ொடிபபு நிடல.
ஏதாவது ஒருவர் ்நாடிப்புநினல அன்நதானலா 

அல்லது அனைத்துக் கூட்ாளிகளும் ்நாடிப்பு 
நினல அன்நதானலா நிறுவைக் கனலப்பு ஏறபடும்.

உைனுட்ற 
உைன்்பொடு

சட்ை விநரொ� 
த�ொழிலொ்ன�ொல்

ஒருவடரத் �விர 
மற்ந்றொரின் 

திவொல் நிடலகட்ைொயக் 
கடலபபு

எதிர்்பொரொ 
நிகழவுகளொல்

ம்னநிடல 
்பொதிப்பொல்

நிரந்�ர 
தசயலிழபபு

�வ்றொ்ன 
�ைத்ட�யொல்

ஒப்பந்� 
முறிவி்னொல்

அக்கட்ற 
மொறு்படுவ�ொல்

மற்்ற ஏற்புடைய 
கொரைஙகளொல்

அதீ� �ட்ைம்

அறிவிபபின்்படி

நிறுவ்னக் 
கடலபபு

நீதிமன்்ற 
ஆடையுைன்

நீதிமன்்ற 
ஆடையின்றி
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iii. சட்ைத்திற்கு பு்றம்்பொ்ன தசயலொல்
கூட்ாணனம நிறுவைத்தில் சட்த்திறகு 

புைம்பாக ்தாழிலில் ஈடுபடடிருநதால் தாைாகனவ 
நிறுவைம் கனலக்கப்ப்லாம்.

iv.  விருபபுமுறிக் கூட்ைொணடம 
அறிவிக்டகயொல் கடலபபு
விருப்பமுறிக் கூட்ாணனமயில் ஏதாவது ஒரு 

கூட்ாளி கடிதம் மூலம் அனைத்துக் 
கூட்ாளிகளுக்கும் தைது விருப்பமாை கனலப்னப 
்தரிவித்தால் நிறுவைக் கனலப்பு ஏறபடும்.

v. சில நிகழசசிகள் நிகழவுறுவ�ொல் கடலபபு
 கூட்ாணனமக் கனலப்பு நிறுவைக் கனலப்பு்ன் 
்தா்ர்புன்யது. மறை கூட்ாளிகள ்தா்ர்நது 
ந்த்திைானல்யாழிய நிறுவைக் கனலப்பு 
ஏறப்ாமல் இருக்கலாம்.

i. குறிப்பிட் காலத்திறகாை கூட்ாணனமயின் 
அக்காலம் முடிவன்நதவு்ன்

ii. குறிப்பிட் ்தாழில்கன்ளச் ்சயய மடடுனம 
்தா்ஙகப்படடிருப்பின் ்தாழில்கள நினைவு 
்பறைவு்ன் அதாவது குறிப்பிட் 
கூட்ாணனமயாக இருநதால்

iii. கூட்ாளி இைநது விட்ால்

iv. கூட்ாளி விலகும் ்பாழுது

v. கூட்ாளி ்நாடிப்பு நினல அன்யும் னபாது

vi. னமறகாணும் அனைத்து சூழநினலகளிலும் 
அனைத்து கூட்ாளிக்ளாலும் ்தா்ர்நது 
கூட்ாணனமனய ந்த்த இயலாமல் 
தாைாகனவ நிறுவைக் கனலப்பு ஏறபடும்.

ஆ. நீதிமன்்றத்�ொல் கடலபபு
நீதிமன்ைத்தில் கூட்ாளி ஒருவர் கீழக்காணும் 

காரணஙகளுக்காக வழக்கு ்தா்ர்நது 
நிறுவைத்னதக் கனலக்கலாம்.

(i)  கூட்ாளி னபத்திய நினலயாைால் (When a partner 
becomes of unsound mind)

(ii) நினலயாை திைனமயின்னம (Permanent incapacity)

(iii) கூட்ாளி ஒருவரின் ஒழுக்கக்னகடு (Misconduct of 
partner)

(iv) உ்ன்பாடன் ்தா்ர்நது மீறுனக (Breach of  
agreement)

ஃந்பொர்ரட்ஸ் இந்தியொ 
(�னிவடரயறுக்கப்பட்ைது) அடமபபின் 

தவற்றிக் கட� 
(கூட்ைொணடம நிறுவ்னமொக வளர்ந்�து)
�ல்ல உ்டல்�லம் என்ேது தனி�ேருக்கும், 
ெமுதாயத்திற்கும் அல்லது பதெம் முழுவதற்கும் 
�ல்லது. ெமுதாயத்திற்கு �ல்ல தரமா்ன 
சுகாதாரமா்ன சோருடக்ள ெமுதாயத்திற்கு 
வழஙக பவணடும் என்ற ப�ாக்கில் 1977 ஆம் 
ஆணடு ஃபோர்ரட்ஸ நிறுவ்னம் சதா்டஙகப்ேட்டது. 
உ்டல் �லம் ொர்நத ம்னதில் உணர்பவாடு 
ஆழ்நது ேதிகிற சோருடக்ள இநநிறுவ்னம் 
க்டநத 35 ஆணடுகளாக சிறப்ோக தயாரித்து 
வருகிறது. ஃபோர்ரட்ஸ நீதி ப�ர்்மயு்டன், 
சதளிவா்ன, உறுதியா்ன துடிப்ோக இயஙகுகிற 
அ்மப்ோகும். ப�ாயவாயப்ேட்டவர்களுக்கு புதிய 
மதிப்பு கூட்டப்ேட்ட சோருடக்ள அர்ப்ேணிப்பு 
உணர்வு்டன் தயாரிக்கிறார்கள். ஃபோர்ரட்ஸ 
நிறுவ்னத்தின் சோருடகள் மருத்துவர்களால் 
இநதியா மற்றும் சவளி�ாடுகளில் 
ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். தற்சோழுது ஃபோர்ரட்ஸ 
நிறுவ்னத்தின் சோருடக்ள இநதியா 
முழு்மக்கும் மற்றும் 40க்கும் பமற்ேட்ட 
சவளி�ாடுகளில் விற்ே்்ன ஆகின்ற்ன. 
தற்சோழுது ஃபோர்ரட்ஸ நிறுவ்னம் 1500 
அர்ப்ேணிப்பு உணர்வு சகாண்ட சதாழில் நுடே 
வல்லு�ர்க்ள ஒவ்சவாரு மருநதுத் து்றயிலும் 
ேயிற்சி சேற்றவர்களாகக் சகாணடு 
செயல்ேடுகிறது.
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(v) உரினம மாறைம் (Transfer of interest)

(vi) ்தா்ர் நட்ம் (Continued loss)

(vii) நீதி னநர்னம அடிப்பன்யில் (Just and Equitable 
ground)

நிறுவைத்னதக் கனலத்தி்ப் னபாதிய அடிப்பன் 
காரணமுள்ளது என்று நீதிமன்ைம் கருதிைால் 
கூட்ாணனம கனலக்கப்ப்லாம்.

கடலசதசொற்கள்
கர்த்தா தயாோகா ெட்டம்

மிட்டாக்ெரா ெட்டம் கூடடுக் குடும்ே உறுப்பி்னர்

தனிச்ெட்ட உரு க்லப்பு

  நமலும் அறிவ�ற்கு

அ. திரு. இராமன் தைது குடும்ப உறுப்பிைர்களு்ன் 
னகத்்தாழில் ்சயது வநதனத இநது கூடடுக் 
குடும்ப ்தாழிலாக அனமத்தார். இராமன் 
அக்குடும்பத்தின் தனலவராக இருப்பதால் 
அவனர  கர்த்தாவாக ்சயல்படடு வியாபாரத்னத 
கடடுப்படுத்துகிைார். வியாபாரத்தின் அனைத்து 
முடிவுகன்ளயும் அவனர னமற்காளகிைார். சில 
சமயஙகளில் குடும்ப உறுப்பிைர்களுக்கு 
அறிவிக்காமல் சரக்குகன்ள ்ராக்கத்திறகாக 
விறபனை ்சயகிைார். அதைால் இலாபம் 
குனைகிைது. னமலும் சில குடும்ப ் சாத்துக்கன்ள 
விறறு தைது மகளுக்கு திருமணப்பரிசாக பணம் 
வழஙகுகிைார். னமறகாணும் வழக்கில் என்ை 
பாதிப்னப கர்த்தா புைநதளளியுள்ளார்?

ஆ. திரு. பழனி ஒரு ்மன்்பாருள ்பாறியா்ளர். 
அவரின் ன்ப்-்ரக்கார்்ர் உறபத்திக்காக 
அவரு்ன் ஒரு கூட்ணியில் னசர விரும்பும் 
இரணடு வணிகர்கன்ளச் சநதிக்கிைார்கள. 
அவர்கள முதலீடு ்சயயத் தயாராக 
உள்ளைர். னமலும் அவர்கள லாபத்தில் 
நான்கில் ஒரு பஙகினை பழனிக்கு வழஙக 
முன்வருகிைார்கள. இநதச் சூழநினலயில்  
நீஙகள பழனிக்கு எநத விதமாை அறிவுனரனய 
வழஙகுவீர்கள?

 �மது சிந்�ட்னக்கு
i.  இநது கூடடுக் குடும்ே மு்றயில் இயஙகி வரும் 

உஙகள் வீடடிற்கு அருகில் உள்ள ஏபதனும் 
இரணடு மருத்துவம்்னயின் சேய்ர குறிப்பிடுக.

ii.  இநது கூடடுக் குடும்ே மு்றயில் நீஙகள் ஏற்றுமதி 
நிறுவ்னத்்த எவ்வாறு �்டத்துவீா்?

iii.  பேருநது போக்குவரத்து சதாழி்ல இநது கூடடுக் 
குடும்ேம் மு்றயில் �்டத்த இயலுமா?

iv.  ெட்டத்திற்கு உடேடடு உஙகள் �ணேர் 
களு்டன் இ்ணநது ஒரு கூட்டாண்ம 
நிறுவ்னத்்த எவ்வாறு �்டத்துவாய?

v.  உஙகள் வீடடிற்கு அருகில் உள்ள  
ஏபதனும் இரணடு கூட்டாண்ம நிறுவ்னத்்த 
குறிப்பிடுக.

  வழக்கு ஆய்வு

அ.  ஒரு தந்த சொநதமாக விவொய நிலம் 
்வத்துள்ளார். அவர் தன்னு்்டய நிலத்்த 
த்னது மூன்று மகன்களின் சேயருக்கும் 
மாற்றித்தர முடிவு செயதார். வருவாய து்றயின் 
ஆவணஙகளில் 3 மகன்களின் சேயருக்கும் 
ேங்க ெமமாகப் ேதிவு செயதார். ெமீேத்தில் 
தந்த இறநது விட்டார். அவர்கள் ேர்ஸேரம் 
ஒப்புக்சகாண்டேடி இல்லாமல் �்டநது 
சகாண்டார்கள். தந்தயின் மரணத்திற்குப் 
பிறகு மூத்த மகப்ன நிலம் அ்்னத்்தயும் 
நிர்வாகம் செயயத் சதா்டஙகி்னான்.  
பகள்வி என்்னசவன்றால் பமற்ேடி நிலம் 
மூதா்தயர்களின் சொத்தா? இநது கூடடுக் 
குடும்ேப்ேடி மூன்று ெபகாதரர்களும் அச்சொத்்த 
பகார முடியுமா? ஆம் எனில், அவர்கள் இநது 
கூடடுக் குடும்ே வழக்கப்ேடி தந்த 
மரணம்்டநதால் அல்லது சேயர் மாற்றம் 
செயததிலிருநதா என்று கூறவும்.

ஆ.  நீஙகள் இநது கூடடுக் குடும்ே மு்றயில் ஒரு 
வணிக நிறுவ்னத்்த �்டத்தி வருகிறீர்கள். 
அத்்ன அடிப்ே்்டயாக ்வத்து ஒரு குடும்ே 
வ்ரே்டம் வ்ரக.
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 ்பயிற்சி

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 இநது	 கூடடுக	 குடும்�ம்	 யொரொல்	

நிர்வகிக்கப�டுகிறது?

 அ. முதலாளி

 ஆ. கர்த்தா

 இ. னமலா்ளர்

 ஈ. கூட்ாளி

2.	 இநது	 கூடடுக	 குடும்�	 வியொ�ொரத்தில்	 ஒருவர்	
எவவொறு	உறுபபிைரொகிறொர்?

 அ. உ்ன்படிக்னகயால்

 ஆ. பிைப்பால்

 இ. முதலீடடின் அடிப்பன்யில்

 ஈ. நிர்வாகத்தின் அடிப்பன்யில்

3.	 இநது	 கூடடுக	 குடும்�த்	 பதொழிலில்	
உறுபபிைர்்கனள	எவவொறு	அனழப�ொய்?

 அ. கர்த்தா

 ஆ. கூடடு வாரிசுதாரர்

 இ. தனலமுனை

 ஈ. கூட்ாளிகள

4.	 _________	 ெடடத்தின்	 �டி	 ஆண	 வொரிசு்கள்	
மடடுேம	 வம்ெொவழி	 பெொத்தில்	
உரினமயுள்ளவர்்கள்.

 அ. இநதுச் சட்ம்

 ஆ. மி்ாக்சரா சட்ம்

 இ. தயாபாகா சட்ம்

 ஈ. னமறகண் யாவும்

5.	 கூடடொணனம	உணடொக்கப�டுவது

 அ. ஒப்பநதத்தால்

 ஆ. கூட்ாளிகளின்னய உைவு

 இ. அரசின் வழிகாட்ல்

 ஈ. நடபின் அடிப்பன்யில்

விடைகள்
1. ஆ 2. ஆ 3. ஆ 4. ஆ 5. அ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.

1. கர்த்தா என்பவர் யார்?

2. இநதுச் சட்த்தின் இரணடு பிரிவுகள யானவ?

3. கூட்ாளி என்பவர் யார்?

4. உைஙகும் கூட்ாளி என்பவர் யார்?

5. கூட்ாணனமக் கனலப்பு எத்தனை வனகப்படும்?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.

1. இநது கூடடுக் குடும்பத் ்தாழிலின் 
சிைப்பியல்புகள ஏனதனும் மூன்னை விவரி.

2. கூட்ாணனம நிறுவைத்தில் குனைநதபடச, 
அதிகபடச உறுப்பிைர்களின் எணணிக்னக 
யாது?

3. கூட்ாணனம ஒப்பாவணம் என்ைால் என்ை?
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IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.

1. கூட்ாணனம ஒப்பாவணத்தில் உள்ள 
உள்ள்க்கம் யாது? (ஏனதனும் 5)

2. கூட்ாணனம கனலப்பின் வனககன்ள விவரி. 
(ஏனதனும் 5)

3. கூட்ாணனம நிறுவைத்னதப் பதிவு ்சயய 
பின்பறைப்படும் நன்முனைகன்ள விவரி.  
(ஏனதனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்.
1. BHUSHAN,Y.K, 2013, Business Organisation and  

Management

2. SHERLEKAR,S.A., SHERLEKAR,V.S, Business  
Organisation and Management

3. RAO,V.S.P,2012, Business Organisation
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6.01  நிறுமம் – த்பொருள் மற்றும் இலக்கைம்
கூடடுப் பஙகு நிறுமம் வியாபார அனமப்பின் 

முநனதய வடிவஙக்ளாை தனியாள வணிகம் மறறும் 
கூட்ாணனமயின் குனைபாடுகன்ள கன்ளவதறகாக 
ஏறபடுத்தப்பட்தாகும். அறிவியல் மறறும் ்தாழில் 
நுடப வ்ளர்ச்சி, ் தாழில் புரடசியின் தாக்கம், னபர்ளவு 
மூலதைம் மறறும் உயர் னமலாணனமத் திைனு்ன் 
னபர்ளவு முதலீடடு ்தாழில் நிறுவைஙகன்ள 
னதாறறுவித்து ்சயல்படுத்த னவணடியதன் 
அவசியத்னத உணர்த்தியது. னபர்ளவுத் ்தாழிலுக்குக் 
னகாடிக்கணக்கில் ்பருமுதல் னதனவப்படுகிைது. 
்பரிய நிறுவைஙகன்ள நிர்வகிக்க னமலாணனமயில் 
சிைப்பாறைல் உன்ய வல்லுநர்கள 
னதனவப்படுகின்ைைர். கூட்ாணனம நிறுவை 
அனமப்பில் காணப்படும் குனைபாடுக்ளாை னபர்ளவு 
முதல் திரட் இயலானம, வனரயறுக்கப்பட் 
னமலாணனமத் திைன், வனரயைா்பாறுப்பு ஆகியனவ 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. கூடடுப் ேஙகு நிறுவ்னத்தின் சோருள்,
2. நிறுமத்தின் ேணபுகள், �ன்்மகள் மற்றும் 

கு்றோடுகள்
3. நிறுமத்தின் வ்ககள்
4. அ்மப்பு மு்றபயடு அதன் உள்ள்டக்கம் 

மற்றும்
5. ெஙக �்்டமு்ற விதிகள் அதன் 

உள்ள்டக்கம்
6. தகவல் அறிக்்க அதன் உள்ள்டக்கம் 

ஆகியவற்்றப் புரிநது சகாள்ள முடியும்.

அணனமக்காலத்தில் மிகப்்பரும்ளவு முதல் திரடடி 
னபர்ளவு ்தாழில் நிறுவைஙகன்ளத் னதாறறுவிக்க 
இயலாத நினலனய உருவாக்கியது. எைனவ 
இத்தனகய குனைபாடுகன்ளப் னபாக்கி் கூடடுப்பஙகு 
நிறும அனமப்பு முனை நன்முனைப் படுத்தப்பட்து.

2013ஆம் ஆணடு இநதிய நிறுமச்சட்ம் இநதிய 
நா்ாளுமன்ைத்தில் இயறைப்படடுள்ளது. 
அச்சட்த்தில் நிறுமம் நிறுமத்தின் ்பாறுப்பு 
இயக்குைர்கள நிறுமக்கனலப்புப் பறறி 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படடுள்ளது. 2013ஆம் ஆணடு 
்சப்்ம்பர் 12 ஆம் நாள, மத்திய அரசு (நிறும 
விவாகாரஙகள துனை அனமச்சகம்) 28 பிரிவுகளு்ன் 
கூடிய நிறுமச் சட்ம் 2013க்கு ஆை அறிவிப்பினை 
்வளியிட்து. இச்சட்ம் 2013 ்சப்்ம்பர்15ஆம் 
நாள அமலுக்கு வநதது. இச்சட்ம் 1956ஆம் ஆணடு 
இநதிய நிறுமச்சட்த்தின் 658 பிரிவுகன்ள 

நிறுமம் - இலக்கைம்
“நிறுமம் என்ேது ேல �ேர்கள் ஒன்று பெர்நது 
ஓர் அ்மப்்ே ஏற்ேடுத்தி அதற்கு மூலத்னத்்த 
வழஙகி அல்லது மூலத்னத்தின் மதிப்பிலா்ன 
சோருடக்ள வழஙகி, சில வணிகம் அல்லது 
வியாோரத்்தத் சதா்டஙகி அதிலிருநது 
கி்்டத்த இலாே�ட்டத்்த (உள்ளவாறு) 
அவர்கள் ேகிர்நது சகாள்வதாகும்”.

 - லார்டு லிணடபல

“நிறுமம் என்ேது நீடித்த வாழ்வு்டனும், 
நி்லபேற்றுத் சதா்டர்ச்சியு்டனும், சோது 
முத்தி்ரயு்டன் கூடிய ெட்டத்தால் 
உருவாக்கப்ேட்ட பு்்னவு �ேர்”.

 - இநதிய நிறுமச் ெட்டம் பிரிவு 2 (20) 2013

அலகு -2  த�ொழில் அடமபபுகளின் வடிவஙகள்

கூட்டுப ்பஙகு நிறுமம்6
அத்தியொயம்
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அடிப்பன்யாகக் ்காணடு 470 பிரிவுகன்ள 
உள்ள்க்கியதாக இயறைப்பட்து. இச்சட்ம் 29 
அத்தியாயஙகன்ளக் ்காண்தாக உள்ளது. 1956ஆம் 
ஆணடு நிறுமச்சட்த்திறகுப் பதிலாக (பகுதிமடடும்) 
இநதிய ஜைாதிபதியின் ஒப்புதல் ்பறறு 29.8.2013 
அன்று நினைனவறைப்பட்து. 2013ஆம் ஆணடு 
்சப்்ம்பர் 12ஆம் நாள சில மாறைஙகளு்ன் 
மாறறியனமக்கப்பட்து. உதாரணமாக தனியார் 
நிறுவைஙகள அதிகபடச உறுப்பிைர்கள 
எணணிக்னக 50லிருநது 200 ஆக அதிகரிக்கப்பட்து. 
புதிய வனக நிறுமமாக “ஒரு நபர் நிறுமம்’’ 
இச்சட்த்தில் னசர்க்கப்படடுத் தனியார் நிறுவைமாக 
மாறைப்படடுள்ளது.

இயல்புகள்
நிறுமத்தின் இன்றியனமயாத பணபுகள 

பின்வருமாறு.

i.  �னியொ்ன சட்ை �்பர் �ன்டமயுடையது
நிறுமம் என்பது உறுப்பிைர்களி்மிருநது 

னவறுபடடுத் தன்னிச்னசயாகச் ்சயல்படும் 
தனிநபர்த் தன்னமனய நிறுமம் ்பறறுள்ளது. 
அதற்கைத் தனிப்்பயரு்ன் ்பாது 
முத்தினரனயயும் ்காணடுள்ளது. அதன் 
உறுப்பிைர்களு்ன் னவறுபடடுச் ்சாத்துக்கன்ளயும் 
்பாறுப்புகன்ளயும் தன்னி்த்னத ்காணடுள்ளது. 
க்ன்கன்ளத் தன் ்பயரில் வாஙகவும், பணியாடகன்ள 
நியமிக்கவும், வஙகியில் கணக்குத் ்தா்ஙகவும் 
ஒப்பநதத்தில் ஈடுப்வும் வழக்குத் ்தாடுக்கவும், 
எதிர் வழக்கா்வும் முடியும். சுருஙகக் கூறின் இது 
சட்த்தின் கணகளில் ஒரு ்சயறனக நபராக தனிநபர் 
தன்னமயு்ன் வி்ளஙகுகிைது.

ii.  வடரயறு த்பொறுபபு
பஙகுதாரர்களின் ்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்பட்து. 

ஒவ்வாரு பஙகுதாரர்களின் ்பாறுப்பும் அவர் 
னவத்துள்ள பஙகுகளின் ்சலுத்தப்ப்ாத ்தானகக்கு 
மடடுனம வனரயனை ்சயயப்ப்டுள்ளது. 
நிறுவைத்தின் க்னுக்கு அதன் ்சாத்துகள 
னபாதுமாைதாக இல்னல்யன்ைால், அதன் 
க்னீநனதார் நிறும உறுப்பிைர்களின் ்சாநதச் 
்சாத்துக்கன்ளக் னகப்பறை முடியாது. நிறுமப்பஙகு 
முதலில் அனழப்பு விடுக்கப்ப்ாத ்தானகக்கு 
மடடுனம ்பாறுப்பாவார்.

iii.  நீடித்� வொழவு
ஒரு நிறுமம் சட்த்தால் உருவாக்கப்பட்தால் 

அதன் ஆயுன்ளச் சட்த்திைால் மடடுனம முடிவுக்குக் 
்காணடு வர இயலும். அல்லது எநத 
னநாக்கத்திறகாகத் ்தா்ஙகப்பட்னதா அநத 

2013 ஆம் ஆணடு நிறுமசசட்ைம் 
சி்றப்பம்சஙகள் :
1. 1956ஆம் ஆணடு்்டய 658 பிரிவுகளு்டன் 

உள்ள நிறுமச்ெட்டத்திற்குப் ேதிலாக 470 
பிரிவுகளு்டன் உள்ள 2013 ஆம் ஆணடு 
நிறுமச்ெட்டம் உள்ளது.

2. சமாத்தம் ெட்டம் 29 பிரிவுக்ளக் சகாண்டது.
3. ேல புதிய அத்தியாயஙகள் அறிமுகப்ேடுத்தப் 

ேடடுள்ளது உதாரணமாக, ேதிவு செயயப்ேட்ட 
மதிப்பீட்டாளர்கள் (1956ஆம் ஆணடு்்டய 
658 பிரிவுகளு்டன் உள்ள நிறுமச்ெட்டத்திற்குப் 
ேதிலாக 470 பிரிவுகளு்டன் உள்ள 2013 ஆம் 
ஆணடு நிறுமச்ெட்டம் உள்ளது.

4.  சமாத்தம் ெட்டமும் 29 பிரிவுக்ளக் சகாண்டது.
ேல புதிய அத்தியாயஙகள் அறிமுகப்ேடுத்தப் 
ேடடுள்ளது உதாரணமாக ேதிவு செயயப்ேட்ட 
மதிப்பீட்டாளர்கள் (அத்தியாயம் 17) அரசு 
நிறுமஙகள் (அத்தியாயம் 23) நிறுமஙகள் 
வழஙகும் தகவல்கள் மற்றும் புள்ளி விவரஙகள் 
(அத்தியாயம் 25) நிதிகள் (அத்தியாயம் 26) 
பதசிய நிறுமச் ெட்ட �டுவர் மன்றஙகள் மற்றும் 
பமல்மு்றயீடடு �டுவர் மன்றஙகள் (அத்தியாயம் 
27) சிறப்புநீதிமன்றஙகள் (அத்தியாயம் 28).

5. இச்ெட்டத்தின் ோர்்வயால் மத்திய 
அரசின் விதிக்ளப் ேலப்ேடுத்தவும் மற்றும்  
ெட்டப் ேரிோல்னஙக்ளப் ேகிரிநதளிக்கவும் 
செயகிறது.

6. 2013ஆம் ஆணடின் நிறுமச்ெட்டம் ஒரு 
விரிவா்ன ஆபலாெ்்ன வழஙகவும் கற்றுக் 
சகாள்ளத்தக்கதுமா்ன �்்டமு்றக்ளயும் 
மத்திய அரசுக்கு வழஙகுகிறது.
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னநாக்கம் நினைனவறியவு்ன் அநநிறுவைம் 
கனலக்கப்படும். பஙகுதாரர்களின் வாழவு 
முடிவுறைாலும் நிறுமத்தின் ஆயுள நீடடிக்கும். 
பஙகுதாரர்களின் ்நாடிப்புநினல, ்சயல்திைன் 
இழப்பு, மைச் சமநினல இழப்பு னபான்ை நிகழவுகள 
நிறுமத்தின் ஆயுன்ளப் பாதிக்காது.

iv.  �னிப்பட்ை தசொத்து
நிறுமம் என்பது சட்பூர்வத் தனிநபர் 

தன்னமனயப் ்பறறுள்ளது. நிறுமம் தைது ்பயரில் 
்சாத்துக்கள வாஙகலாம், விறகலாம். உறுப்பிைர்கள 
நிறுமச் ்சாத்தின் மீது யா்தாரு உரினமயும் 
்காண்ா் முடியாது.

v.  ்பஙகுகளின் மொற்றியல்பு
்பாது நிறுமஙகளின் பஙகுகன்ள மாறறுவது 

எளிதாைது, னதனவப்படும் ்பாழுது பஙகுகன்ள 
விறகலாம். பஙகுதாரர் ஒருவர் தைது பஙகுகன்ள 
மற்ைாருவருக்கு மாறைம் ் சயயும் ் பாழுது மாறைம் 
்பறுபவர் பஙகுகள ்தா்ர்பாை அனைத்து 
உரினமகன்ளயும் ்பறுகிைார்.

vi. த்பொது முத்திடர
நிறுமம் என்பது ஓர் ்சயறனகயாை நபர்.

சட்த்தால் உருவாக்கப்பட் நபர். ஆைால் கணணால் 
காண இயலாது. எைனவ பத்திரஙகளில், 
ஒப்பநதஙகளில் நிறுமம் னக்யாப்பமி் முடியாது. 
இயக்குநரனவ மூலமாகனவ நிறுமத்தின் அனைத்துச் 
்சயல்களும் நன்்பறுகிைது. ்பாதுமுத்தினரனய 
நிறுமத்தின் அஙகீகரிக்கப்பட் அலுவலகக் 
னக்யழுத்தாகும். நிறுமத்தின் ்பயனரனய ்பாது 
முத்தினரயாக ்சதுக்கப்படடுள்ளது. எநத ஒர் 
ஆவணமும் நிறுமத்தின் ்பாது முத்தினர 
இ்ப்படடிருநதால் மடடுனம ஏறகப்படும். அவவாறு 

இல்னல்யனில் அதறகுச் சட்ப் பூர்வ அஙகீகாரம் 
இல்னல. அதாவது அநத ஆவணம் நிறுமத்திைால் 
்வளியி்ப்பட்தன்று எைப் ்பாருள.

vii.  வழக்கொடும் தி்றனும் மற்றும் வழக்கில் 
்பதில் தசொல்லும் உரிடமயும்

ஒரு நிறுமம் தன் உறுப்பிைர்களி்ம் னவறுபடடு 
தைது ்பயரில் வழக்கு ்தாடுக்கவும், எதிர் 
வழக்கா்வும் நிறுமத்திறகு சட்பூர்வ 
உரினமயுள்ளது.

viii.  �னிப்பட்ை நமலொணடம
இயக்குநரனவனய ஒரு கூடடுப் பஙகு நிறுமத்னத 

னமலாணனம ்சயகிைது. பஙகுதாரர்கள நிறுமத்னத 
னமலாணனம ்சயய முடியாது. பஙகுதாரர்க்ளால் 
னதர்ந்தடுக்கப்பட் இயக்குநர் அனவ நிறுமத்னத 
னமலாணனம ்சயகிைது.

ix.  ஒரு ்பஙகு – ஒரு வொக்கு
ஒரு பஙகு ஒரு வாக்கு என்பது நிறுமத்தின் 

வாக்்கடுப்பு தத்துவமாகும். அதாவது ஒரு நபர் 10 
பஙகுகள னவத்திருநதால் அவருக்கு 10 வாக்குகள 
உணடு. கூடடுைவு அனமப்பின் “ஒரு நபர் - ஒரு 
வாக்கு” என்ை விதிக்கு மாைாைது ஆகும். ஒரு 
நிறுமத்தின் ஒரு பஙகுநர் எத்தனை பஙகுகள 
னவத்துள்ளைனரா அதறகுச் சமமாை ஓடடுரினம 
உணடு.

�ன்டமகள்
கூடடுப் பஙகு நிறுமம் பல நன்னமகன்ள 

உன்யது அனவ பின்வருமாறு.

i. ந்பரளவு மூல�்னம்
தனியாள வணிகம் மறறும் கூட்ாணனமனயக் 

காடடிலும் நிறுமத்திறகுப் னபர்ளவு மூலதைத்னதத் 
திரட் இயலும். னபர்ளவு மூலதைம் என்பது ்பரிய 
அ்ளவு மூலதைத்னதத் திரடடி அவறனைப் ்பரிய 
்தாழில் நிறுவைஙகளில் முதலீடு ்சயவதாகும். 
உதாரணமாக ரினலயன்ஸ் ்தானலனபசி நிறுவைம் 
ரூ. 25,000 னகாடிக்கும் அதிகமாக மூலதைம் 
்சயதுள்ளது. தனியாள வணிகனமா அல்லது 
கூட்ாணனமனயா இனதனபால் னபர்ளவு 
மூலதைத்னதத் திரட் இயலாது.

ii.  வடரயறுக்கப்பட்ை த்பொறுபபு
பஙகுதாரரின் ்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்பட்தாகும் 

பஙகுதாரரின் இ்ர் என்பது பஙகுகளின் முகமதிப்பில் 
்சலுத்தப்ப்ாத ்தானக மடடுனம ்பாறுப்பாகும். 
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்பாறுப்புறுதி நிறுமமாக இருநதால் எவவ்ளவு 
்தானகக்கு உத்தரவாதம் அளித்துள்ளானரா 
அத்்தானகனயக் கனலப்பின் ்பாழுது அவர் 
்சலுத்த னவணடும்.

iii. ்பஙகுகள் மொற்்றம்
இரணடு தனிப்பட் நபர்களுக்கின்னய பஙகுகள 

மாறைம் என்பது எளிது, ஆகனவ முதலீடு என்பது 
எளினமயாை ஒன்ைாகும். ஒரு பஙகுதாரர் பஙகுகன்ள 
எளிதாக வாஙகவும், விறறு பணமாக்கவும் முடியும்.

்காளகின்ைைர். எைனவ நிறுமம் தன் 
பஙகுநர்களுக்கு இ்ர் ஏறகும் திைனை 
உருவாக்குகிைது.

vii.  ந்பரளவு உற்்பத்தியின் த்பரு �ன்டமகள்
கூடடுப்பஙகு நிறுமம் னபர்ளவு வியாபாரத்தில் 

ஈடுபடுகிைது. னபர்ளவு உறபத்தியின் அனைத்து 
நன்னமகன்ளயும் பயன்படுத்திக்்காளகிைது. 
உதாரணமாக, னபர்ளவில் ்தாழில் ்சயயும் ்பாழுது 
பல வித சிக்கைஙகன்ளக் கூடடுப்பஙகு நிறுமஙகள 
்பை முடிகிைது. அ்க்கச் ்சலனவச் சுருக்க 
முடிகிைது. பல்னவறு சரக்களிப்பளிப்பவரி்ம் னபரம் 
னபசிப் பல சலுனககன்ளப் ்பை முடிகிைது. 
எடுத்துக்காட்ாக ஹீனரா னமாட்ார் கார்ப்பனரசன் 
நிறுவைம் 2015-ம் ஆணடில் உலகினலனய அதிக 
எணணிக்னகயில் இருசக்கர வாகைஙகன்ள  
உறபத்திச் ்சயது சிக்கைமாை வினலயில் விறறுப் 
னபர்ளவு உறபத்தியின் நன்னமகன்ளத் தைது 
வாடிக்னகயா்ளர்கள நுகரச் ்சயதது.

viii.  த்பொருளொ�ொர முன்ந்னற்்றம்
நாடடின் வினரவாை ்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சிக்குப் 

னபர்ளவு நிறுவைஙகள துனண புரிகின்ைது. 
கூடடுப்பஙகு நிறுமஙகள னபர்ளவு நிதி  
ஆதாரத்து்ன் ்சயல்படுவதால் னபர்ளவு உறபத்தி 
்சயய முடிகிைது. ்பரும்ளவு னவனலவாயப்னப 
உருவாக்குதல், ்பரும்ளவு நுகர்னவாரின் 
னதனவகன்ளப் பூர்த்தி ் சயதல் மறறும் ் பாரு்ளாதார 
ஏறைதாழனவச் சீர்்சயவனதாடு அரசுக்கு வரி 
வருவானயயும் ்பருக்கித் தருகிைது.

குட்ற்பொடுகள்
பின்வரும் வியாபார அனமப்பாை நிறுமத்தின் 

குனைபாடுகள பின்வருமாறு

i.  அதிகச தசலவும் கடுடமயொ்ன 
விதிமுட்றகளும்

நிறுமத் னதாறறுவிப்பா்ளர்க்ளால் கடுனமயாை 
ச்ஙகு முனைகன்ளப் பின்பறறிக் கூடடுப்  
பஙகு நிறுமஙகள ்தா்ஙக னவணடியுள்ளது. 
னதாறறுவிப்பா்ளர்கள நிறுமத்னதத் ்தா்ஙக அதிக 
னநரமும் அதிகத் ்தானகயும் முதலீடு ்சயய 
னவணடியுள்ளது.

ii.  ந�ர்டமயற்்ற நமலொணடம
நிறும னமலாணனம நிறுமத்தின் இயக்குநர்கள 

அலுவலர்களின் துனணக்்காணடு ந்த்தப்படுகிைது. 
சில இயக்குநர்கள மைசாடசியறை முனையில் 
தனிப்பட் இலாபத்திறகாகச் ்சலவு ்சயகிைார்கள. 

எடுத்துக்கொட்டு
சியாம் என்ேவர் ஒரு நிறுமத்தின் ` 10 
முகமதிப்பு்்டய 500 ேஙகுக்ள வாஙகி 
ஒவ்சவாரு ேஙகின் மீதும் ` 7 
செலுத்தியிருநதார். அநநிறுமம் த்னது 
க்டன்க்ளத் தீர்க்க இயலாத நி்லயில், 
அவர் செலுத்த பவணடிய சோறுப்பு ` 1500 
ஆகும். (500 ேஙகுகள் மீது செலுத்த 
பவணடிய சதா்க  ` 3 ஆகும்.)

iv. நீடித்� வொழவு
ஒரு நிறுமத்தின் வாழவு நீடித்த நினலத்த 

தன்னமயுன்யது ஆகும். யார் னவணடுமாைாலும் 
பஙகுகன்ள வாஙகி பஙகுதாரர் ஆகலாம். எப்்பாழுது 
னவணடுமாைாலும் யாருக்கும் பஙகுகன்ள விறறு 
வி்லாம். ஆைால் நிறுமம் என்றும் நீடித்து 
நினலத்திருக்கும். இது நிறுமத்தின் ்தா்ர் 
தன்னமனய நிறுமத்தின் நீண் கால மூலதைத்திறகு 
ஏறைதாகும்.

v.  நசமிபபுப ்பழக்கம் மற்றும் மூல�்னம் 
தசய்யும் ்பழக்கம்
கூடடுப் பஙகு நிறுவைம் ்பாதுமக்கன்ளச் 

னசமிக்க ஊக்குவிக்கிைது. சிறிய ்தானகயாக 
இருநதாலும் அத்்தானகக்கு பஙகுகன்ள வாஙக 
இயலும். ஒரு நபர், ஒரு நிறுமத்தின் ஒரு பஙனகக்கூ் 
வாஙகலாம்.

vi.  இைர் ஏற்கும் தி்றன்
கூடடுப்பஙகு நிறுமத்தில் உறுப்பிைர்கள 

எணணிக்னக பல ம்ஙகாக இருப்பதால் நிறுமத்தின் 
நட்த்னத எளிதாகப் பஙகிடடுக் ்காள்ள 
இயலுகிைது. இதைால் நிறுமத்தின் நட்த்தில் மிகச் 
சிறிய அ்ளனவனய ஒவனவார் உறுப்பிைரும் பகிர்நது 
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அவர்கள தைது நினலனயயும் அதிகாரத்னதயும் 
தவைாகப் பயன்படுத்துகின்ைைர்.

iii.  ஒருசிலர் டகயில் நிர்வொகம்
சில பணவசதி பன்த்த நபர்கள நிறுமத்தின் 

கடடுப்பாடன்த் தன்னி்ம் னவத்துக் ்காணடு 
தவைாை ந்வடிக்னககளில் ஈடுபடுகின்ைைர். நிறும 
னமலாணனம ஒருசிலர் னகயில் சிக்குணடு 
கி்க்கின்ைது.

iv. ஊகவணிகம்
நிறுமத்தின் பஙகுகன்ளச் சிலர் தவைாக அதிக 

இலாபம் சம்பாதிக்க னவணடும் என்று பஙகுகன்ள 
ஊகவணிகத்தில் ஈடுபடுகின்ைைர்

v. விருப்பமின்டம
நிறுமத்தின் அலுவலர்கள கடிை உனழப்னபச் 

்சயய விரும்புவதில்னல. அவர்கள இ்ர் ஏறகவும் 
விருப்பமில்னல. அவர்கள நிறும வ்ளர்ச்சியில் 
உணனமயாை அக்கனை காடடுவதில்னல.

vi.  ்பணியொளர்களுைன் சமூக உ்றவின்டம
கூடடுப் பஙகு நிர்வாகத்தில் பஙகுநர்கடகும் 

பணியா்ளர்களுக்கும் இன்னய னநரடித் ்தா்ர்பு 
இல்னல. ஒடடு்மாத்த நிர்வாகமும் இயக்குநர் 
அனவயால் ந்த்தப்படுகிைது. இச்சூழநினலயில் 
பணியா்ளர்கடகும் நிர்வாகத்திறகும் இன்னய 
முரணபாடு ஏறப் வாயப்பு உள்ளது.

vii. அதிக வரி விதிபபு
மறை அனமப்புகன்ளப் பார்க்கும் ்பாழுது 

கூடடுப்பஙகு நிறுமத்திறகு வரிவிதிப்பு அதிகமாக 
இருக்கிைது.

6.02   நிறுமத்தின் வடககள்
1. கூட்டுருவொக்கத்தின் அடிப்படையில்
அ. ்பட்ைய நிறுமஙகள்

ஒரு நாடடின் அரசானலா, அரசி்னமா 
வழஙகப்பட் சாசைத்தின் வின்ளவாக 
உருவாக்கப்படும் நிறுமஙகள பட்ய அல்லது  
சாசை நிறுமஙகள என்று அனழக்கப் 
படுகின்ைை. வழஙகப்பட் சாசைத்தில் கூறியுள்ள 
விதிமுனைகளின்படி இனவ ்சயல்படும். உதாரணம் 
கிழக்கிநதிய நிறுமம் ஸ்ன்ண்ார்டு சார்டடு வஙகி, 
இஙகிலாநது வஙகி மறறும் னைடசன்ஸ் னப நிறுமம் 
னபான்ைனவ நிறுமச் சட்ம் இநத நிறுமத்திறகு 
்பாருநதாது. இவவனக வஙகிகன்ள இநதியாவில் 
னதாறறுவிக்க இயலாது.

ஆ.  சட்ைமுட்ற நிறுமஙகள்
நா்ாளுமன்ைத்தின் அல்லது மாநிலச்சட் 

மன்ைஙகளில் இயறைப்படும் சட்ஙகளின் 
அடிப்பன்யில் உருவாக்கப்படும் நிறுமஙகள 
சட்முனை நிறுமஙகள எைக் கூைப்படுகின்ைை. 
அனமப்பு முனைனயடடில் அரசியல் சட்த்தில் 
கூறியுள்ளவாறு அனமப்பு முனையீடடில் 
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அவர்கள தைது நினலனயயும் அதிகாரத்னதயும் 
தவைாகப் பயன்படுத்துகின்ைைர்.

iii.  ஒருசிலர் டகயில் நிர்வொகம்
சில பணவசதி பன்த்த நபர்கள நிறுமத்தின் 

கடடுப்பாடன்த் தன்னி்ம் னவத்துக் ்காணடு 
தவைாை ந்வடிக்னககளில் ஈடுபடுகின்ைைர். நிறும 
னமலாணனம ஒருசிலர் னகயில் சிக்குணடு 
கி்க்கின்ைது.

iv. ஊகவணிகம்
நிறுமத்தின் பஙகுகன்ளச் சிலர் தவைாக அதிக 

இலாபம் சம்பாதிக்க னவணடும் என்று பஙகுகன்ள 
ஊகவணிகத்தில் ஈடுபடுகின்ைைர்

v. விருப்பமின்டம
நிறுமத்தின் அலுவலர்கள கடிை உனழப்னபச் 

்சயய விரும்புவதில்னல. அவர்கள இ்ர் ஏறகவும் 
விருப்பமில்னல. அவர்கள நிறும வ்ளர்ச்சியில் 
உணனமயாை அக்கனை காடடுவதில்னல.

vi.  ்பணியொளர்களுைன் சமூக உ்றவின்டம
கூடடுப் பஙகு நிர்வாகத்தில் பஙகுநர்கடகும் 

பணியா்ளர்களுக்கும் இன்னய னநரடித் ்தா்ர்பு 
இல்னல. ஒடடு்மாத்த நிர்வாகமும் இயக்குநர் 
அனவயால் ந்த்தப்படுகிைது. இச்சூழநினலயில் 
பணியா்ளர்கடகும் நிர்வாகத்திறகும் இன்னய 
முரணபாடு ஏறப் வாயப்பு உள்ளது.

vii. அதிக வரி விதிபபு
மறை அனமப்புகன்ளப் பார்க்கும் ்பாழுது 

கூடடுப்பஙகு நிறுமத்திறகு வரிவிதிப்பு அதிகமாக 
இருக்கிைது.

6.02   நிறுமத்தின் வடககள்
1. கூட்டுருவொக்கத்தின் அடிப்படையில்
அ. ்பட்ைய நிறுமஙகள்

ஒரு நாடடின் அரசானலா, அரசி்னமா 
வழஙகப்பட் சாசைத்தின் வின்ளவாக 
உருவாக்கப்படும் நிறுமஙகள பட்ய அல்லது  
சாசை நிறுமஙகள என்று அனழக்கப் 
படுகின்ைை. வழஙகப்பட் சாசைத்தில் கூறியுள்ள 
விதிமுனைகளின்படி இனவ ்சயல்படும். உதாரணம் 
கிழக்கிநதிய நிறுமம் ஸ்ன்ண்ார்டு சார்டடு வஙகி, 
இஙகிலாநது வஙகி மறறும் னைடசன்ஸ் னப நிறுமம் 
னபான்ைனவ நிறுமச் சட்ம் இநத நிறுமத்திறகு 
்பாருநதாது. இவவனக வஙகிகன்ள இநதியாவில் 
னதாறறுவிக்க இயலாது.

ஆ.  சட்ைமுட்ற நிறுமஙகள்
நா்ாளுமன்ைத்தின் அல்லது மாநிலச்சட் 

மன்ைஙகளில் இயறைப்படும் சட்ஙகளின் 
அடிப்பன்யில் உருவாக்கப்படும் நிறுமஙகள 
சட்முனை நிறுமஙகள எைக் கூைப்படுகின்ைை. 
அனமப்பு முனைனயடடில் அரசியல் சட்த்தில் 
கூறியுள்ளவாறு அனமப்பு முனையீடடில் 
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குறிப்பி்ப்படடிருக்கும் அன்ைா்ம் நன்்பறும் 
னமலாணனம ந்வடிக்னககன்ளச் சஙக 
நன்முனைவிதிகளில் உள்ளவாறு குறிப்பிட்படி 
நன்்பறும். சட்பூர்வ நிறுமத்தின் தணிக்னகனய 
இநதியப் ்பாதுக் கணக்குத் தணிக்னக 
யா்ளர் அவர்கள னமற்காளவர். அவர்களின்  
அறிக்னக நா்ாளுமன்ைம் / சட்மன்ைஙகளில் 
தாக்கல் ்சயயப்படும். உதாரணமாக இநதிய 
உணவுக் கழகம், ஆயுள காப்பீடடுக் கழகம், 
்பாதுக்காப்பீடடு நிறுவைம், இநதிய ரிசர்வ வஙகி, 
பாரத ஸ்ன்ட வஙகி, ரயில்னவத்துனை, மின்சாரக் 
கழகம், சட்பூர்வ நிறுவைஙகள னபான்ை 
தன்ைாடசி நிறுவைஙகள இநநிறுவைஙகள 
வனரயறுக்கப்பட்து. என்ை வார்த்னதனய தைது 
்பயருக்குப் பின்ைால் னசர்க்க னவணடிய 
னதனவயில்னல

இ.  இலொ்ப ந�ொக்கமில்லொச சஙகம்
பிரிவு 8 ன்படி மத்திய அரசு இவவனகச் 

சஙகத்திறகு அனுமதி வழஙகுகிைது. இவவனக 
நிறுமஙகள வனரயறு ்பாறுப்பு்ன் வனரயறுக்கப் 
பட்து அல்லது தனி வனரயறுக்கப்பட்து என்று 
வார்த்னத ்பயரு்ன் இறுதியில் னசர்க்காமல் பதிவு 
்சயயப்படுகிைது. “இலாபமில்லா அனமப்பு என்ை 
தகுதிநினலயால் அனுமதி வழஙகப்படுகிைது. 
பின்வரும் நிபநதனைக்கு உடபடடு மத்திய அரசு 
அனுமதி வழஙகும்.

(i) சஙகம் வனரயறு ்பாறுப்பு என்ை னநாக்கத்து்ன் 
மடடுனம வணிகத்னத னமம்படுத்தவும்/கனல, 
அறிவியல், மதம், கருனண அல்லது 
பயன்ப்த்தக்க னநாக்கத்து்ன் அனமக்கப்ப் 
னவணடும்.

(ii) இலாப மீட்னல னநாக்கமாகக் ்காணடு 
்சயல்பாடடிருநதால் அதன் இலாபத்னத அநத 
நிறுவைத்தின் வ்ளர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்த 
மடடுனம னவணடும்.

(iii) அதன் உறுப்பிைர்களுக்குப் பஙகாதாயம் 
வழஙகக் கூ்ாது.

இத்தனகய நிறுவைஙகள ்பாது நிறுமமாகனவா 
அல்லது தனி நிறுமமாகனவா இருக்கலாம் அல்லது 
பஙகு மூலதைம் இல்லாமலும் இருக்கலாம்

2.  உறுபபி்னர்களின் அடிப்படையில்

அ) �னி நிறுமம்
தனிநிறுமம் என்பது நிறுமஙகளில் ஒருவனக 

இநநிறுமம் குனைநத படசம் 2 பஙகுதாரர்கள 

மறறும் 2 இயக்குநர்கன்ளக் ்காணடு 
்சயல்ப்லாம். குனைநதபடசத் னதனவயாை 
அஙகீகரிக்கப்பட் அல்லது ்சலுத்தப்பட் 
மூலதைம் ` 1,00,000/- என்பது நிறுமச்சட்ம் 
(திருத்தம்) 2015இல் விதிக்கப்படடுள்ளது. 
இச்சட்ம் 29.05.2015 அன்று அமல்படுத்தப்பட்து. 
தனி நிறுமஙகளில் பஙகுகள மாறைம் ்சயவனதச் 
சஙக நன்முனை தன்்சயகிைது. 
பத்திரஙகளுக்காக அனழப்பு விடுப்பனதயும் 
தன்்சயகிைது. தற்பாழுது நிறுமத்தின் 
பஙகுதாரர்க்ளாக அதிகபடசமாக 200 நபர்கள 
வனர அனுமதிக்க நிறுமச்சட்ம் அனுமதி 
அளிக்கிைது. ஒரு தனிநிறுமம் மூன்று முனைகள 
அனமக்கலாம் அனவயாவை

a) தனிநிறுமம் b) சிறிய தனி வனரயறுக்கப்பட் 
நிறுமம் c) ஒரு நபர் தனிநிறுமம்.

ஆ) த்பொது நிறுமம்
்பாது நிறுமம் என்பது தனி நிறுமம் அல்லாதது. 

்பாது நிறுமம் என்பது பின்வரும் சிைப்பு 
இயல்புகன்ள உள்ள்க்கியது.

• குனைநதபடச 7 உறுப்பிைர்கன்ளக் ்காண்து.

• குனைநதபடச ்சலுத்தப்பட் மூலதைம் 
ரூ.5,00,000/- ஆகும். அல்லது அதிகபடச 
்சலுத்தப்பட் மூலதைம் குறிப்பி்வில்னல

• துனண நிறுமம் என்பது தனி நிறுமமாக 
இருக்காது.

• பஙகுகன்ள மாறைம் ்சயவனதத் தன் 
்சயவதில்னல.

• நிறுமத்தின் பஙகுகளுக்னகா அல்லது 
க்னீடடுப் பத்திரத்திறனகா ்வளியி்த் 
தன்்சயவதில்னல.

• ்பாதுனவப்புநிதினயப் ்பைப் 
்பாதுமக்களுக்கு அனழப்பு விடுப்பனதத் 
தன் ்சயவதில்னல.

3.  த்பொறுபபின் அடிப்படையில்

அ.  ்பஙகுகளொல் வடரயறுக்கப்பட்ை 
நிறுமஙகள்
பஙகுக்ளால் வனரயறுக்கப்பட் நிறுமஙகள 

என்பது அதன் அனமப்பு முனைனயடடில் 
கூைப்படடுள்ளபடி அதன் பஙகு முதலில் 
்சலுத்தப்ப்ாத ்தானக மடடுனம ்பாறுப்பாகும். 
்பாது நிறுமம் அல்லது தனி நிறுமம் ஆகியனவ 
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பஙகுக்ளால் வனரயறுக்கப்பட்தாக இருக்கலாம். 
பஙகுகளின் முகமதிப்னப முழுவதுமாக 
்சலுத்திவிட்ால் ்பாறுப்பு ஏதும் இல்னல.

பஙகுக்ளால் வனரயறுக்கப்பட் நிறுமம் என்பது 
இரணடு முக்கியத் தன்னமகன்ளக் ்காண்து. 
அனவ பின்வருமாறு:

• உறுப்பிைர்களின் ்பாறுப்பு என்பது 
பஙகுகளின் மீதாை ்சலுத்தப்ப்ாத ்தானக 
அ்ளவிறகு மடடுனம ்பாறுப்பாவார்.

• ்பாறுப்பு என்பது நிறுமத்தின் வாழநாளில் 
அல்லது நிறுமம் கனலக்கப்படும்்பாழுது 
்சலுத்தப்ப்னவணடும்.

ஆ.  த்பொறுபபுறுதியொல் வடரயட்ற 
தசய்யப்பட்ை நிறுமஙகள்

்பாறுப்புறுதி நிறுமக் கனலப்பிறகுள்ளாகும் 
்பாழுது, அதன் க்ன்கன்ளத் தீர்க்கப் னபாதுமாை 
்சாத்துகள இல்லா நினலயில் தானை முன் வநது 
தருவதாக அனமப்பு முனைனயடடில் உறுதி 
அளித்திருநத ்தானக அ்ளவிறகு மடடுனம 
பஙகுநர்களி்மிருநது பறைாக்குனைனயத் திரட் 
முடியும். இவவனக நிறுமஙகள கனல, வணிகம், 
அறிவியல், மதம், அைக்்கான் அல்லது 
ஏதாவ்தாரு நன்னம பயக்கும் னநாக்கத்னதக் 
்காணடு வ்ளர்நத இவவனக நிறுமஙக்ளாகும். 
இவவனக நிறுமஙகள தனி நிறுமஙக்ளாகனவா 
அல்லது ்பாது நிறுமஙக்ளாகனவா இருக்கலாம்.

இ.  வடரய்றொப த்பொறுபபுடைய நிறுமஙகள்
வனரயைாப் ்பாறுப்புன்ய நிறுமஙகள என்பது 

அதன் அனமப்பு முனைனயடடில் உறுப்பிைர்களில் 
்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்ப்ாதது என்று 
குறிப்பி்ப்படடிருக்கும். அதாவது அதன் 
உறுப்பிைர்களின் ்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்ப்ாதது. 
உறுப்பிைர்களின் ்சாநதச் ்சாத்துகன்ளக் 
்காணடு நிறுமத்தின் ்பாறுப்புகன்ளத் 
தீர்ப்பதாகும். நிறுமஙகள தனித்த சட்உருத் 
தன்னம ்பறறிருப்பதால், னநரடியாகக் க்னீநனதார் 
அதன் உறுப்பிைர்கள மீது வழக்குத் ்தாடுக்க 
இயலாது. க்னீநனதார் நிறுமத்னதக் கனலக்கக் 
னகாரி நீதிமன்ைத்தில் வழக்குத் ்தா்ர்நதால், 
நீதிமன்ைம் கனலப்பா்ளர் ஒருவனர நியமித்து 
அவர் மூலம் உறுப்பிைர்களின் தனிச் 
்சாத்துக்களிலிருநது எடுத்து க்ன்கன்ளத் 
தீர்க்கலாம்.

4.  கட்டுப்பொட்டின் அடிப்படையில் 
அ.  அரசு நிறுமஙகள்

்பாதுத்துனை நிறுவைஙகன்ள 1956ஆம் ஆணடு 
இநதிய நிறுமச் சட்த்தின் கீழப் பதிவு ்சயதால் 
அது அரசு நிறுமம் எைப்படும். இவவனக நிறுமஙகள 
மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுகளுக்குச் 
்சாநதமாைது.

1956 ஆம் ஆணடு இநதிய நிறுமச்சட்ம் பிரிவு 
617, அரசு நிறுமஙகள என்பது 51%க்கு னமலாக 
(்சலுத்தப்பட் மூலதைம்)

1. மத்திய அரசு
2. மாநில அரசு அல்லது மாநில அரசுகள
3. பகுதி மத்திய அரசு மறறும் பகுதி ஒன்று 

அல்லது ஒன்றுக்கு னமறபட் மாநில 
அரசுகள னவத்திருநதால் அவறனைனய அரசு 
நிறுமஙகள என்று அனழக்கப்படும்

அரசு நிறுமத்தின் துனண நிறுமமும் அரசு 
நிறுமம் என்று அனழக்கப்படும். இவவனக 
நிறுமஙகள தனி நிறுமஙக்ளாக பதிவு 
்சயயப்பட்ாலும் அதன் னமலாணனமயும் 
கடடுப்பாடும் அரசி்னம இருக்கும். இவவனக 
நிறுமஙகளின் பஙகுதாரர்க்ளாகத் தனியாரும் 
அரசும் இருப்பர். சில னநரஙகளில் கலப்பு உரினம 
நிறுமம் என்று அனழக்கப்ப்லாம். SAIL, IOC, 
ONGC, BHEL னபான்ை நிறுவைஙகள இதறகு 
உதாரணஙக்ளாகும்.

ஆ. பிடிபபு நிறுமஙகள்
பிரிவு 2 (87)பிடிப்பு நிறுமம் என்பது மற்ைாரு 

நிறுமத்தின்
1. ்பரும்பாணனம இயக்குநர்கன்ள நியமிக்கவும் 

அல்லது நீக்கும் அதிகாரம் ்பறறிருக்கும் 
நிறுமம்,

2. நிறுமத்தின் ்மாத்தப் பஙகு முதலில் 50 
விழுக்காடடிறகும் அதிகமாை பஙகுகன்ள 
னவத்திருக்கும் நிறுமம்.

அநநிறுமம் பிடிப்பு நிறுமம் எைப்படும். அது 
கடடுப்படுத்தும் நிறுமம், துனண நிறுமம் எைப்படும். 
ஒரு பிடிப்பு நிறுமம் எத்தனை துனண நிறுமஙகன்ள 
னவணடுமாைாலும் நிர்வகிக்கலாம்.

இ.  துடை நிறுமஙகள்
 துனண நிறுமம் என்பது

(i) அநநிறுமத்தின் ்மாத்த பஙகு முதலில் 50 
விழுக்காடடிறகும் அதிகமாை பஙகுகன்ள 
மற்ைாரு நிறுமம் னவத்திருநதாலும்,
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(ii) ்பரும்பான்னம இயக்குைர்கன்ள நியமிக்கவும் 
நீக்கவும் அதிகாரம் ்பறறிருநதாலும், அவவாறு 
கடடுப்படுத்தப்படும் நிறுமம் துனண நிறுமம் 
ஆகும்.

எடுத்துக்காட்ாக H என்ை நிறுமம் S என்ை 
நிறுமத்தின் ்மாத்த பஙகு முதலில் 50 
விழுக்காடடிறகும் அதிகமாை பஙகுகன்ள 
்பறறிருநதால் H என்ை நிறுமம் பிடிப்பு நிறுமம் 
ஆகும். S என்ை நிறுமம் H என்ை நிறுமத்தின் துனண 
நிறுமம் ஆகும்.

5.  ந�சிய இ்னத்தின் அடிப்படையில்

அ.  உள்�ொட்டு நிறுமஙகள்
ஒரு நிறுமம் அயல்நாடடு நிறுமமாக அல்லாமல் 

உளநாடடு நிறுமச்சட்ஙகளின் கீழப் பதிவு 
்சயயப்பட் நிறுமம் உளநாடடு நிறுமம் எைப்படும்.

ஆ.  அயல்�ொட்டு நிறுமஙகள்
அயல்நாடடு நிறுமம் என்பது ஒரு நிறுமம் 

இநதியாவிறகு ்வளியில் னவறுநாடுகளில் பதிவு 
்சயயப்பட் நிறுமத்னதக் குறிக்கும். அனவ 
அயல்நாடடு நிறுமம் எைப்படும். இநதியாவில் 
நிறுமத்னத அனமப்பதறகுப் பின்வரும் 
ஆவணஙகன்ளக் கணடிப்பாக 
நிறுமப்பதிவா்ளர்களி்ம் 30 நாடகளுக்குள 
தாக்கல் ்சயய னவணடும். அனவயாவை

i. சாசைத்தின் சான்றிதழ நகல் அல்லது 
கூடடுருவாக்கத்தின் சான்றிதழ அல்லது 
அனமப்பு முனைனயடு மறறும் சஙக நன்முனை 
வழிகள ஆஙகிலத்தில் ்மாழிமாறைம் 
்சயயப்படடிருக்க னவணடும்.

ii. நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகம் உள்ள இ்ம்.

iii. இயக்குநர் மறறும் ்சயலரின் படடியல்.

iv. இநதியாவின் தனலனம வியாபார 
அலுவலகத்தின் முகவரி.

v. நிறுமத்தின் ்சயல்பாடுகளுக்கு ஒப்புதல் 
வழஙகிய இநதிய குடிமகனின் ்பயர் மறறும் 
முகவரி.

இ. ்பன்்னொட்டு நிறுமஙகள்
பன்ைாடடு நிறுமஙகள என்பது (MNC) மிகப் 

்பரிய ்தாழிலனமப்பாகும். அவவனமப்பு 
பின்வருமாறு ்சயல்படும்.

i. இதன் ்சயல்பாடுகள ஒன்றுக்கு னமறபட் 
நாடுகளில் ்சயல்ப் னவணடும்.

ii. பல நாடுகளில் இதன் உறபத்தி, சநனதயியல் 
மறறும் ஆராயச்சி ந்வடிக்னககள எை 
உலக்ளவில் நன்்பறுகிைது

iii. தைது இலாபத்னத உலகத்தின் பல்னவறு 
நாடுகளிலிருநது ஈடடுகின்ைது

உதாரணம் – னமக்னரா சாப்ட நிறுவைம், 
னநாக்கியா நிறுவைம், ்நஸ்டனல, னகானகா னகாலா, 
IBM, ்பப்சிக்னகா, னசானி கார்ப்பனரஷன்.

6.03   அடமபபு முட்றநயடு
அனமப்பு முனைனயடு என்பது ஒரு கூடடு பஙகு 

நிறுமம் முனையாக அனமக்கப்பட்னதச் சான்று 
பகரும் ஓர் ஆவணமாகும். இநத ஆவணத்தில் 
்பயர், இ்ம், னநாக்கஙகள, ்பாறுப்பு மறறும் 
முதலீடு ்தா்ர்பாை உடபிரிவுகள இருக்கும். 
ந்வடிக்னககன்ள ்வளிப்படுத்தும் ஆவணமாகும். 
இநத ஆவணத்தில் குறிப்பி்ப்ப்ாத எச்்சயலிலும் 
நிறுமம் ஈடுபட்ால் அச்்சயல் வரம்பு மீறியச் 
்சயல் (Ultra Vires) எை அனழக்கப்படுகிைது. 
எைனவ, அத்தனகய எல்னல மீறிய ்சயல் 
நிறுமத்னதக் கடடுப்படுத்தாது. இநத ஆவணம் 
நிறுமத்திறகும், ்வளியாருக்கும் உள்ள 
்தா்ர்பினை விவரிக்கிைது. இது ஒரு ்பாது 
ஆவணமாகும். ் வளிநபர் யானரனும் நிறுமத்து்ன் 

continued...
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வியாபார உைவு ்காள்ள விரும்பிைால் அனமப்பு 
முனைனயடடினை முழுனமயாகப் படித்து அதன் 
உடபிரிவுகன்ளத் ்தரிநது னவத்துக் ்காளவது 
சாலச் சிைநதது.

அடமபபு முட்றநயட்டின் உள்ளைக்கம்

1. த்பயர் குறித்� உட்பிரிவு
்பயர் குறித்த உடபிரிவில் ஒரு நிறுவைத்திறகுச் 

சட்ப்பூர்வமாக அஙகீகரித்த ்பயர் 
குறிப்பி்ப்படடிருக்கும். ஏற்கைனவ நன்முனையில் 
உள்ள நிறுமத்தின் ்பயனர ஒத்திருத்தல் கூ்ாது. 
அனமப்பு முனைனயடடில் உறுப்பிைர்களுக்கு 
்பாறுப்பு வனரயறுக்கப்படடுள்ளதால் நிறுமத்தின் 
்பயரு்ன் “வனரயறுக்கப்பட்து” என்ை 
வார்த்னதனயச் னசர்க்க னவணடும்.

2.  இைம் குறித்� உட்பிரிவு
இப்பிரிவு நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகம் எஙகு 

அனமநதுள்ளது என்பது பறறித் ்தரிவிக்கிைது. 
தகவல் ்தா்ர்பிறகாக நிறுமத்தின் பதிவு 
அலுவலகம் அனமநதுள்ள இ்த்னதயும் மறறும் 
பதினவடுகள எஙகு னவக்கப்படடுள்ளது என்பது 
குறித்தும் ்தரிவிக்கிைது, ்தாழில் ்தா்ஙகுவதறகு 
முன்னப நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகத்னதத் 
்தரிவிக்க னவணடும்.

3.  ந�ொக்கம் குறித்� உட்பிரிவு
இப்பிரிவு நிறுமத்தால் ்சயல்படுத்தக் கூடிய 

னநாக்கஙகள அனைத்னதயும் இதில் 
குறிப்பி்ப்படடிருக்கும். பஙகுதாரர்களின் 
னதனவகன்ளயும் மறறும் நிதி ஆதாரத்னதயும் 
பயன்படுத்துவது குறித்தும் இதில் விவரஙகள 
இருக்கும். நிறுமத்தின் துனண னநாக்கஙகள மூலம் 
நிறுமத்தின் முக்கிய னநாக்கஙகன்ள அன்யத் 
னதனவயாை வழிமுனைகளும் வி்ளக்கப்படடிருக்கும். 
னநாக்கஙகள நிறுமஙகள சட்த்னத மீறினயா 
அல்லது ்பாது நலத்திறகு எதிராகவும் இருக்கக் 
கூ்ாது.

4.  த்பொறுபபுக் குறித்� உட்பிரிவு
்பாறுப்புக் குறித்த உடபிரிவு என்பது 

்பாறுப்புறுதி நிறுமமாயின் அது கனலப்பிறகுள்ளாக 
னநரிடும் னபாது, அதன் நிறுமச் ்சாத்துக்கள அநத 
நிறுமத்தின் நிதிசார் ்பாறுப்புகன்ளத் தீர்க்க 
இயலாத நினலயில் ஒவனவார் உறுப்பிைரும் 
வழஙகுவதாக உத்திரவாதம் அளித்த ்தானக 

இஙகுக் குறிப்பி்ப்படும் இனத ்பாறுப்புறுதி 
நிறுமத்தின் பஙகுதாரர்களின் ்பாறுப்பு என்பது 
பஙகுகன்ள னவத்துள்ள அ்ளவும் கனலப்பின் 
்பாழுது தருகின்ை ்தானக மறறும் கனலப்புச் 
்சலவும் அ்ஙகும்.

5. மு�ல் குறித்� உட்பிரிவு
முதல் பிரிவு என்பது நிறுமத்தின் 

அஙகீகரிக்கப்பட் பஙகு முதல், பஙகுகளின் 
வனககள மறறும் ்பயர்ளவு முதல் (ஒரு பஙகின் 
குனைநதப்படச மதிப்பு) ஆகியனவ பறறி விவரிக்கிைது. 
நிறுமத்தின் ்சாத்துகள பறறியும் இப்பிரிவு 
குறிப்பிடுகிைது.

6. அடமபபு குறித்� உட்பிரிவு
பஙகுதாரர்கள தாஙகள ஒன்றினணநது 

நிறுமமாக ்சயல்ப் விரும்பும் தஙகளின் 
விருப்பத்னத இப்பிரிவு ்வளிப்படுத்துகிைது. 
்பாதுநிறுமம் எனில் ஏழு நபர்களும், தனி நிறுமம் 
எனில் இரணடு நபர்களும், அனமப்பு முனைனயடடில் 
சாடசிகள முன்னினலயில் னக்யழுத்து இ் 
னவணடும்.

6.04   தசயல்முட்ற விதிகள்
்சயல்முனை விதிகள என்பது நிறுமத்தின் 

முக்கிய ஆவணமாகும் இதில் உறுப்பிைர்களின் 
க்னமகள மறறும் ்பாறுப்புகள ்தளிவாகக் 
குறிப்பி்ப்படடிருக்கும். இநத முக்கிய ஆவணம் 
நிறுமத்னதப் பதிவு ்சயயும் ்பாழுது நிறுமம் 
பதிவா்ளரி்ம் சமர்ப்பிக்க னவணடும். 
நிறுமச்சட்த்தின் குறிப்பிடடுள்ளவாறு இநத 
ஆவணம் நிறுமம் எவவாறு ்சயல்ப்னவணடும் 
என்பதறகாை நிறுமத்தின் துனண விதிக்ளாகக் 
கருதப்படும். அட்வனண ‘அ‘ (Table A) நிறுமத்தின் 
உடகட்னமப்பு விதிகன்ள ்வளிப்படுத்தும் 
ஆவணமாகும். அட்வனண அனவ பின்பறறும் 
நிறுமஙகள தைக்்கை தனியாக நிறுமச் 
்சயல்முனை விதிகன்ளத் தயாரித்துப் பதிவா்ளரி்ம் 
தாக்கல் ்சயயத் னதனவயில்னல.

தசயல்முட்ற விதிகளின் உள்ளைக்கம்
்சயல்முனை ஏடு என்பது கூடடுப் பஙகு 

நிறுமத்னத எப்படி அன்ைா்ம் ந்த்திச் ்சல்வது 
என்ை விவரத்னதத் தாஙகிய ஏடு. இதில் கீழக் 
குறிப்பி்ப்படடுள்ள விவரஙகள இருக்கும்.

i.   பஙகுகள, பஙகு மூலதைம், பஙகுகளின் மதிப்பு 
மறறும் பஙகுகளின் வனககள.

ii.   ஒவ்வாரு வனக பஙகுநர்களின் உரினமகள 
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அதாவது ஓடடுரினம, பஙகாதாயம், பஙகு 
முதனல திரும்பப் ்பறுதல் னபான்ைனவ.

iii.   பஙகுகள மறறும் க்னீடடுப்பத்திரஙகள 
்வளியீடு ்தா்ர்பாை விதிகள.

iv.   பஙகுகள மீதாை அனழப்புப் பணத்னத ்சலுத்த 
அனழப்பு விடுத்தல் ்தா்ர்பாை விதிமுனைகள.

v.  பஙகுமாறைம் குறித்த விதிகள.

vi.   பஙகாதாயம் அறிவித்தல் .

vii.   நிறுமத்தின் க்ன் வாஙகும் அதிகாரம் .

viii.  இயக்குநர்களின் நியமைம், ஊதியம் மறறும் 
நீக்கம்.

ix.   கூட்ஙகன்ள ந்த்துதல், பகராள, குனை்வண 
னபான்ைனவ ்தா்ர்பாை நன்முனைகள

x.   நிறுமத்தின் கணக்கு னவப்பு மறறும் தணிக்னக 
்தா்ர்பாை நன்முனைகள

xi.   நிறுமத்தின் ்பாது முத்தினர.

xii.  நிறுமக் கனலப்புத் ்தா்ர்பாை நன்முனைகள.

6.05  �கவலறிக்டக

த்பொருள்
நிறுமச் சட்ம் பிரிவு 2(26) தவலறிக்னகக்கு 

பின்வருமாறு வனரவிலக்கணம் வழஙகுகிைது. ஒரு 
்பாது வனரயனை நிறுமம் தான் ்வளியிடும் 
பஙகுகன்ளயும் க்னீடடு பத்திரஙகன்ளயும் 
வாஙகுமாறு ்பாது மக்களுக்கு அனழப்பு விடுக்கும் 
ஒரு ஆவணம் தகவலறிக்னக எைப்படும். ்பாது 
மக்களி்மிருநது னவப்புகன்ளப் ்பறுவதறகாக 
்வளியி்ப்படும் வி்ளம்பரம் தகவலறிக்னகயாகனவ 
கருதப்படும். 

உள்ளைக்கம்
தகவலறிக்னக என்பது நிறுமத் ்தாழில் 

ஆதாயமிக்கதாக இருக்குமா என்பனத முதலீட்ா்ளர் 
னநாக்கும் சா்ளரமாக (Window Display) அனமகிைது. 
அடவனண II ன் படி ஒரு தகவலறிக்னக பின்வரும் 
தகவல்கன்ளயாவது கட்ாயம் உள்ள்க்கியிருக்க 
னவணடும்.

i.   தகவலறிக்னக நிறுமத்தின் னநாக்கத்னத 
உள்ள்க்கியிருக்க னவணடும். அதில் 
நிறுமத்தின் அனமப்பு முனைனயடடில் 
னக்யழுத்திட்வர்களின் ்பயர், முகவரி 
மறறும் அவர்கள னவத்துள்ள பஙகுகளின் 
எணணிக்னக

ii.   இயக்குநர்கள, னமலாணனம இயக்குநர்கள 
ஆகினயாரின் ்பயர், முகவரி மறறும் ்தாழில் 
ஆகிய விவரஙகள

iii.   ் வளியி்ப்படும் பஙகுகள மறறும் க்னீடடு 
பத்திரஙகளின் வனககள மறறும் எணணிக்னக

iv.   இயக்குநர்களின் தகுதிப்பஙகுகள குறித்த 
விவரஙகள

v.   க்நத இரண்ாணடுகளில் ்ராக்கத்திறகன்றி 
னவறு மறுபயனுக்காக ்வளியி்ப்பட் 
பஙகுகள அல்லது க்னீடடுப் பத்திரஙகள 
குறித்த விவரஙகள

vi.   ் சாத்துக்கன்ள நிறுமத்திறகு விறபனை 
்சயதவர்களின் ்பயர் மறறும் முகவரி அதறகு 
வழஙகப்பட் ்தானக அல்லது ்சலுத்தப்ப்ாத 
்தானக, விவரஙகள

vii.   இயக்குநர்கள, ்சயலர்கள மறறும் 
னமலாணனம இயக்குநர்களின் விவரஙகள 
மறறும் ஊதியம்

viii. குறுமப் பங்காப்பத் ்தானக

ix.   ் சயல்படடு வரும் நிறுமமாயின்   
வியாபாரத்தின் கால அ்ளவு, ்தாழில் 
அனமப்பின் விவரஙகள

x.   ் தா்க்கச் ் சலவுகளுக்காக எதிர்பார்க்கப்படும் 
்தானக

xi.   நிறும தணிக்னகயர்கள, வஙகியர்கள மறறும் 
வழக்குனைஞர்கள ஆகினயாரின் ்பயர் மறறும் 
முகவரி

xii.   தணிக்னக ்சயயப்பட் இலாப நட்க் கணக்கு, 
இருப்பு நினலக் குறிப்பு மறறும் 
தணிக்னகயா்ளரின் அறிக்னக ஆகியவறனைப் 
பார்னவயி் அனுமதிக்கும் னநரம், இ்ம் 
மறறும் அதன் நகல்கள.

xiii.  க்நத ஐநதாணடுகளின் நிறுமத்தின் இலாப 
நட்ம் குறித்த தணிக்னகயரின் அறிக்னக.

xiv.  நிறுமத்தின் முநனதய இலாபம் அல்லது 
காப்புநிதினய மூலதைமாக்கி இருநதால் 
அதனுன்ய விவரஙகள தகவலறிக்னகயில் 
கட்ாயம் குறிப்பி்ப்படடிருக்க னவணடும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   57 09-12-2021   5.52.08 PM



58

கடலசதசொற்கள்
உத்திரவாதம் அ்மப்பு மு்றபயடு

தகவலறிக்்க சோது முத்தி்ர

நீடித்த வாழ்வு செயற்்க �ேர்

  நமலும் அறிவ�ற்கு

ஏபதனும் மூன்று சவவ்பவறு நிறுமஙகளின் 
தகவலறிக்்க்ய பெகரி. பமலும் கீபழ 
சகாடுக்கப்ேடடுள்ள கட்டத்்த நிரப்புக.

 �மது சிந்�ட்னக்கு
1.  ஏபதனும் இரணடு அரசு சோது நிறுமத்்த 

குறிப்பிடுக.

2.  ஏபதனும் இரணடு கூடடு ேஙகு நிறுமம் 
குறிப்பிடுக (தனியார் து்ற)

3.  ஏபதனும் இரணடு சவளி�ாடடு நிறுமத்்த 
குறிப்பிடுக (தனியார் து்ற)

விேரம்
நிறுமம் 

1
நிறுமம் 

2
நிறுமம் 

3
சேயர்
ப�ாக்கம்
சவளியி்டப்ேடும் 
ேஙகுகளின் 
சேயர்
சவளியி்டப்ே்டக் 
கூடிய  
ேஙகுகளின் 
எணணிக்்க
சவளியிட்ட 
ஒவ்சவாரு 
ேஙகுகளின் 
வி்ல

  சூழநிடல ஆய்வு

அ.  அபொக் என்ேவர் ஒரு சதாழில்து்ற 
வடிவ்மப்ோளர் ஆவார். அவர்  
ேயிற்சிக்கு செர்மனியில் இருநதபோது  
ஃ்ேேர் கணணாடி உற்ேத்திக்கா்ன 
சதாழில்நுடேத்்த கற்றுக் சகாள்ளும் 
வாயப்பு அவருக்கு கி்்டத்தது. இநதியாவில் 
ஃ்ேேர் கணணாடி தயாரிப்ேதற்கா்ன ஒரு 
ஆ்ல ஒன்்ற நிதியளிப்ோளர்க்ளயும், 
சதாழில்நுடே வல்லு�ர்க்ளயும் சகாணடு 
அ்மக்க அவர் திட்டமிடுகிறார். ஆ்லக்கா்ன 
ஆரம்ேக்கட்ட முதலீடு `50 லடெம் ஆகும். 
அபொக் மற்றும் மற்றவர்கள் இநத 
ப�ாக்கத்திற்காக ஒரு நிறுவ்னத்்த 
அ்மக்க முடிவு செயகிறார்கள்.

அவர்கள் ப�ாக்கத்்த நி்றபவற்ற ஒரு 
சோது நிறுவ்னத்்த அ்மக்க பவணடுமா? 
அப்ேடியா்னால், அவர்கள் அ்த எப்ேடி 
அ்மப்ோர்கள்? இல்்லசயன்றால், நீஙகள் 
என்்ன மாற்று வழி்யப் ேரிநது்ரப்பீர்கள்? 
அபொக் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 
உஙகளி்டம் கருத்துக் பகட்டால்  
என்்ன விதமா்ன ஆபலாெ்்னக்ள 
வழஙகுவீர்கள்?

ஆ.  �ாம் அன்றா்டம் ேயன்ேடுத்தும் ஏதாவது  
10 சோருடக்ள பெகரிக்கவும் (ோக்சகட 
செயயப்ேட்டது) பிறகு அநத சோருடகளின் 
நிறுவ்னஙகளின் சேயர்க்ள ேடடியலி்டவும்.  
பமலும் அநத  நிறுவ்னஙகளில் எது 
எது தனியார் நிறுவ்னஙகள் மற்றும்  
சோதுத் து்ற நிறுவ்னஙகள்  
என்று ேடடியலி்டவும். பமலும் அநத  
நிறுவ்னஙகளில் ேன்்னாடடு நிறுவ்னங 
க்ள வ்கப்ேடுத்தவும்.
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 ்பயிற்சி

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 நிறுவைத்திறகும்	பவளிந�ருககும்	உள்ள	உறவு	

முனறனயப	�றறிக	குறிபபிடுவது	எது?

 அ. தகவலறிக்னக

 ஆ. சஙக நன்முனை விதிகள

 இ. அனமப்பு முனைனயடு

 ஈ. கூடடுருவாக்கச் சான்றிதழ

2.	 நிறுமச்	 ெடடத்தின்	அடடவனை	 –	 அ	 (Table-A)	
என்�து

 அ. நிகழச்சிக் குறிப்னபடடின் மாதிரி

 ஆ. இருப்பு நினலக் குறிப்பின் மாதிரிப் படிவம்

 இ. நிறுமச் ்சயல் முனை விதிகளின் மாதிரி

 ஈ. நிறும அனமப்பு முனைனயடடின் மாதிரி

3.	 கீழக்கணடவறறுள்	எது	நொடொளுமன்ற	அல்லது	
மொநிலச்	ெடட	மன்றங்கள்	இயறறிய	ெடடத்தின்	
மூலம்	உருவொக்கப�டுகிறது?

 அ. பட்ய (சாசை) நிறுமம்

 ஆ. அயல் நாடடு நிறுமம்

 இ. அரசு நிறுமம்

 ஈ. சட்முனை நிறுமம்

4.	 நிறுமத்தின்	இயககுநனர	கீழ்கணடவறறுள்	யொர்	
ேதர்நபதடுககிறொர்்கள்?

 அ. க்னீநனதார்

 ஆ. க்ைா்ளர்

 இ. க்னீடடு பத்திரதாரர்

 ஈ. பஙகுதாரர்கள

5.	 ஒரு	 நொடடின்	 அரெரொேலொ,	 அரசியொேலொ	
வழங்கப�டட	 ெொெைத்தின்	 வினளவொ்க	
உருவொக்கப�டும்	 நிறுமங்கள்	 _______	
எைப�டும்.

 அ. பட்ய (அ) சாசை நிறுமஙகள

 ஆ. சட்முனை நிறுமஙகள

 இ. பதிவு ்சயயப்பட் நிறுமஙகள

 ஈ. அயல்நாடடு நிறுமஙகள

விடைகள்
1. இ 2. இ 3. ஈ 4. ஈ 5. அ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. நிறுமத்தின் பல்னவறு வனககன்ள விவரி.

2. நிறுமம் வனரவிலக்கணம் தருக.

3. வனரயறு ்பாறுப்பு என்ைால் என்ை?

4. நிறுமத்தின் ஏனதனும் இரணடு 
சிைப்பியல்புகன்ளக் குறிப்பிடுக.

5. பட்ய (அ) சாசை நிறுமம் என்ைால் என்ை?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. நிறுமத்தின் ஏனதனும் மூன்று நன்னமகன்ள 

விவரி.

2. அரசு நிறுமம் என்ைால் என்ை?

3. அயல்நாடடு நிறுமம் என்ைால் என்ை?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. அனமப்பு முனைனயடடில் அ்ஙகியுள்ள 

்பாரு்ள்க்கஙகள யானவ? (ஏனதனும் 5)

2. ்சயல்முனை விதிகளில் அ்ஙகியுள்ள 
்பாரு்ள்க்கஙகள யானவ? (ஏனதனும் 5)

3. பன்ைாடடு நிறுவைம் என்ைால் என்ை?

குறிபபு நுல்கள்.
1. www.company-formation.co.in
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அலகு -2  த�ொழில் அடமபபுகளின் வடிவஙகள்

கூட்டு்றவு அடமபபு7
அத்தியொயம்

7.01  த்பொருள் மற்றும் இலக்கைம்
கூடடுைவு என்பது ஒரு வணிக நிறுவைமாகும். 

அது அதன் தயாரிப்புகள, ்பாருடகள அல்லது 
னசனவகன்ளப் பயன்படுத்தும் உறுப்பிைர்களுக்குச் 
்சாநதமாை மறறும் உறுப்பிைர்க்ளால் 
கடடுப்படுத்தப்படும் அனமப்பாகும். கூடடுைவு 
உறுப்பிைர்களின் வனககள மறறும் 
உறுப்பிைர்களின் அ்ளவு ஆகியவறறில் னவறுபாடு 
இருநதாலும், உறுப்பிைர்கள குறிப்பிட் 
குறிக்னகாளகன்ளச் சநதிக்க அனைத்து 
ஏறபாடுகளும் ்சயயப்பட் மறறும் 
அஙகத்திைர்களின் மாறிவரும் னதனவகளுக்கு ஏறப 
ஒவ்வாரு கூடடுைவு நிறுவைமும் 
கட்னமக்கப்படுகின்ைை.

உறுப்பிைர்க்ளால், உறுப்பிைர்களுக்காக 
தாஙக்ளாகனவ இனணநது ந்த்தப்படும் வணிக 
அனமப்னப கூடடுைவாகும். இதில் லாபத்னத வி் 
னசனவகளுக்னக அதிக முக்கியத்துவம் 
வழஙகப்படும். கூடடுைவுகளில் தஙகள வர்த்தக 
ந்வடிக்னககளில் ்சஙகுத்து ஒருஙகினணப்னப 
அன்ய ஒருஙகினணநத (கின்மட் 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. கூடடுறவு சோருள்
2. கூடடுறவுகளின் சிறப்பியல்புகள், �ன்்மகள் 

மற்றும் கு்றோடுகள்
3. கூடடுறவுகளின் சகாள்்ககள்
4. கூடடுறவுகளின் வ்ககள்

ஆகியவற்்றப் ேற்றி அறிநது சகாள்ள 
இயலும்

ஒருஙகினணப்பு) தனிநபர்க்ளால் கூடடுைவு 
நிறுவைஙகள உருவாகின்ைை. சமுதாயத்தின் 
குனைநத சக்தி வாயநத உறுப்பிைர்களின்  
நலன்கன்ள ஊக்குவிப்பதறகாக கூடடுைவு 
நிறுவைஙகள பயன்பட்ை. விவசாயிகள, 
தயாரிப்பா்ளர்கள, ்தாழிலா்ளர்கள மறறும் 
நுகர்னவார் ஆகினயார் தனித்தனியாகச் சம்பாதிக்கும் 
அ்ளவிறகு அதிகமாைவறனைச் சாதிக்க முடியும் 
என்று கண்ைர்.

மனித வரலாறு முழுவதும் பரஸ்பர நன்னமக்காக 
மக்கள ஒன்று னசர்நது னவனல ்சயதிருநதாலும், 

முதல் கூடடுறவுச் ெஙகம் 
1844 ஆம் ஆணடு ராேர்ட 
ஓவன் என்ேவரால் 
ஆ ர ம் பி க் க ப் ே ட ்ட து . 
இ ங கி ல ா ந தி ல் 
28 ச�ெவாளர் 
உ று ப் பி ்ன ர் க ் ள க் 
சகாண்ட நுகர்பவார் 
கூடடுறவுச் ெமுதாயத்்த 
உருவாக்கி “ராக்ப்டல் 

ெமமா்ன முன்ப்னாடிகளின் ெஙகம்” என்று அவர் 
அ்ழத்தார்.
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்தாழில்துனை புரடசியின் னபாது கூடடுைவு அனமப்பு 
வணிக அனமப்னபத் ்தா்ஙகியது. முதலில் 
கூடடுைவு இயக்கம் 1844 ஆம் ஆணடு ராபர்ட ஓவன் 
என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்து. இஙகிலாநதில் 28 
்நசவா்ளர் உறுப்பிைர்கன்ளக் ்காண் நுகர்னவார் 
கூடடுைவுச் சமுதாயத்னத உருவாக்கி “ரொக்நைல் 
சமமொ்ன  முன்ந்னொடிகளின்  தசொடசட்டி” என்று அவர் 
அனழத்தார். இது படிப்படியாக க்ன், விவசாயம், 
சநனதப்படுத்துதல், ்சயலாக்கம், வீடடுவசதி, 
னபாக்குவரத்து, காப்பீடு, மீன் வ்ளர்ப்பு, 
னகாழிப்பணனண, பால், பாசைம் முதலியவறறில் 
உலக்ளவில் படிப்படியாக வ்ளர்நதது. கூடடுைவு 
இயக்கத்தின் முக்கிய னநாக்கம் ஒத்துனழப்பு்ன் 
வர்த்தக ்பாது நலன்கன்ளப் பின்பறறுவதன் மூலம் 
னதனவப்படும் நபர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாகும். 
இலாபமாைது ஒரு முக்கிய னநாக்கமல்ல. னசனவனய 
இதன் பிரதாை னநாக்கமாகும்.

7.02  கூட்டு்றவின் தகொள்டககள்

i.  �ன்்னொர்வ மற்றும் உறுபபி்னரொவ�ற்குத் 
�டையில்லொ வொய்பபு

கூடடுைவு என்பது தன்ைார்வ அனமப்புக்ளாகும். 
அதன் னசனவகன்ளப் பாலிைம், சமூக, இை,  
அரசியல் அல்லது மத பாகுபாடு இல்லாமல் 
அனைவரும் ்பறறுப் பயன் அன்யலாம்.

ii.  மக்களொட்சி முட்றயில் உறுபபி்னர் 
கட்டு்பொடு
கூடடுைவு மக்க்ளாடசி முனையில் அதன் 

உறுப்பிைர்க்ளால் கடடுப்படுத்தப்படுகிைது. 
உறுப்பிைர்கள கூடடுைவின் னசனவகன்ளப்  
பயன்படுத்துபவர்க்ளாகனவா, ்காளனககன்ள 
அனமப்பதிலும், முடிவுகன்ள எடுப்பதிலும் 
தீவிரமாக தஙகன்ள ஈடுபடுத்திக் ்காளகிைார்கள.

iii.  உறுபபி்னர்களின் த்பொருளொ�ொர 
்பஙகளிபபு
உறுப்பிைர்கள கூடடுைவு மூலதைத்னத சமமாக, 

ஜைநாயக முனையில் பஙகளித்து 
கடடுப்படுத்துகின்ைைர். இநத நன்னமகள 
உறுப்பிைர்கள மூலதைத்தில் முதலீடு ்சயவனத 
வி் ஒத்துனழப்பு்ன் ந்த்தும் வியாபார விகிதத்தில் 
இருக்கும்.

iv.  �ன்்னொட்சி மற்றும் சு�ந்திரம்
கூடடுைவு நிறுவைஙகள தஙகள 

உறுப்பிைர்க்ளால் கடடுப்படுத்தப்படும் தன்ைாடசி, 
சுய உதவி அனமப்புகள ஆகும். கூடடுைவு 
நிறுவைஙகள மறை அனமப்புகளு்ன் 
ஒப்பநதஙகளில் நுனழநதால் அல்லது மூல 
ஆதாரஙகளிலிருநது மூலதைத்னத உயர்த்திைால், 
உறுப்பிைர்கள ஜைநாயகக் கடடுப்பாடன் 
உறுதி்சயவனதாடு, கூடடுைவுச் சுயாடசினயத் 
தக்கனவத்துக்்காளவதன் அடிப்பன்யில் இது 
்சயயப்படுகிைது.

v.  கல்வி, ்பயிற்சி, மற்றும் �கவல்
உறுப்பிைர்கள, னதர்ந்தடுக்கப்பட் 

பிரதிநிதிகள, னமலா்ளர்கள மறறும் 
பணியா்ளர்களுக்காை கல்வி மறறும் 
பயிறசியளிப்னப கூடடுைவில் வழஙகுகிைார்கள. 
அதைால் அவர்கள கூடடுைவு அபிவிருத்திக்கு 
திைம்ப் பஙகளிக்க முடியும். னமலும் அவர்கள 
கூடடுைவுகளின் இயல்பு மறறும் நன்னமகன்ளப் 
பறறி ்பாது மக்களுக்குத் ்தரிவிக்கின்ைைர்.

கூட்டு்றவு வடரவிலக்கைம்
“கூடடுறவுச் ெஙகம் என்ேது, உறுப்பி்னர்களின் 
சோருளாதார �ல்்னப் சேருக்கிக் 
சகாள்வதற்காக, மனிதர்கள் என்ற மு்றயில் 
ெமத்துவ அடிப்ே்்டயில் மக்கள் அவர்களாகபவ 
ஒன்றுேடும் அ்மப்பே கூடடுறவு”

 - H.கால்பவர்ட

“கூடடுறவு என்ேது, சிறநத விவொயம், சிறநத 
வணிகம் மற்றும் சிறநத வாழ்க்்க 
மு்றயாகும்”.

 - ெர் சொபர்ஸ ப்ளஙசகட

கூட்டு்றவுச சஙகத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள்
• இநதியன் காபி ைவுஸ் (்ரஸ்்ா்ரணட)

• மதர் ்்யரி (ஆவின்)

• ஸ்ரீ மகிலா கிரியா உத்னயாக் விஜஜத் பாபட

• இநதிய விவசாயிகள உரஙகள கூடடுைவு 
லிமி்்ட (IFFCO)

• இநதிய விமாை நிறுவைம் (சரக்கு) 
(C.G.H.S.Ltd)

• னகா ஆப்்்க்ஸ்
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vi.  கூட்டு்றவுகளுக்கிடைநய கூட்டு்றவு
கூடடுைவு உறுப்பிைர்கள தஙகள 

உறுப்பிைர்கன்ள மிகவும் திைனமயாகவும், உளளூர், 
னதசிய, பிராநதிய மறறும் சர்வனதச கட்னமப்புகள 
மூலம் ஒன்ைாக இனணநது கூடடுைவு இயக்கத்னத 
பலப்படுத்தவும் ்சயகின்ைைர்.

vii.  சமூகத்திற்கொ்ன கவடல
கூடடுைவில் உறுப்பிைர் னதனவகன்ளப் பூர்த்தி 

்சயயும் னபாது, உறுப்பிைர்கள ஏறறுக் ்காளளும் 
்காளனககள மறறும் திட்ஙகளின் மூலம் 
சமூகஙகளின் நினலயாை அபிவிருத்திக்காக 
கூடடுைவுச் சஙகஙகள ்சயல்படுகின்ைை.

7.03  கூட்டு்றவின் சி்றபபியல்புகள்

iii.  மக்களொட்சி
கூடடுைவுகளில் மக்க்ளாடசி முனையில் 

முடிவுகள எடுக்கப்படுகிைது. முடிவுகளில் 
்பரும்பான்னம இருநதால் இறுதி முடிவாக 
ஏறறுக்்காள்ளப்படுகிைது.

iv.  ந�ர்டம
னநர்னம என்பது கூடடுைவின் அடிப்பன்க் 

்காளனக. கூடடுைவில் உறுப்பிைர்கள  
னநர்னமயாக இருக்க னவணடும். சுயநலமிகளுக்கு 
(Selfish) சஙகத்தில் இ்மில்னல.

v.  ்பரஸ்்பர �ம்பிக்டக
கூடடுைவுச் சஙகத்தின் அடித்த்ளம் பரஸ்பர 

நம்பிக்னக. கூடடுைவுகளில் ஒவ்வாரு உறுப்பிைரும் 
தஙகளுக்குள நம்பிக்னக ்காணடிருக்க னவணடும். 
அவர்கள அனைவரும் ஒரு குழுவாக அணிவகுக்க 
னவணடும். அதுனவ அவர்களின் முன்னைறைத்திறகு 
உதவும்.

vi.  �ல்வொழவு எனும் முக்கிய குறிக்நகொள்
உறுப்பிைர்கடகுச் சீரிய முனையில் சிைநத னசனவ 

புரிய னவணடும் என்பனத பிரதாை னநாக்கமாக 
இருக்க னவணடும் எை கூடடுைவுகள 
்சயல்படுகின்ைை.

vii.  ்பைம் தசலுத்து�ல்
இச்சஙகஙகளில் க்ன் ந்வடிக்னககள 

தன்்சயயப்படடுள்ளது. எல்லா வியாபாரமும் 
்ராக்கத்தன்னம அடிப்பன்யில் ந்த்தப்படுகிைது.

viii.  சிக்க்னம்
கூடடுைவுச் சஙகத்தின் உறுப்பிைர்கள சிக்கை 

்காளனக ்காணடிருக்க னவணடும். அவர்கள 
கூடடுைவுகளின் மூலதைத்னதத் தவைாகப் 
பயன்படுத்தக்கூ்ாது மறறும் எப்னபாதும் 
கூடடுைவின் நலன்கன்ளக் கருத்தில் ்காள்ள 
னவணடும்.

ix.  இலொ்ப ்பகிர்வு
கூடடுைவுச் சட்த்தில் கூைப்படடுள்ளபடி 

சஙகஙகளின் இலாபம் பகிரப்ப் னவணடும். 
இலாபத்தின் ஒரு பஙனக காப்பில் (Reserve) ல் னவக்க 
னவணடும். இலாபத்தில் 10 விழுக்காடடினை 
உறுப்பிைர்களின் னசனவக்குப் பயன்படுத்த 
னவணடும்.

i. �ன்்னொர்வ உறுபபி்னர் நசர்க்டக
கூடடுைவு அனமப்புகளில் உறுப்பிைராகச் 

னசர்வது கட்ாயம் அல்ல. சஙகஙகளில் எவரும் 
தாைாக முன்வநது உறுப்பிைர் ஆகலாம். எப்னபாது 
னவணடுமாைாலும் உறுப்பிைர் தகுதியில் இருநது 
விலகிக் ்காள்ளலாம்.

ii.  சம உரிடமகள்
கூடடுைவில் ஒவ்வாரு உறுப்பிைருக்கும் ஒரு 

வாக்கு மடடுனம உணடு. அவர் எத்தனை பஙகுகள 
வாஙகிைாலும் ஒரு வாக்கு மடடுனம ்சலுத்த 
முடியும். எைனவ அனைவரும் நிர்வாகத்தில் 
சமபஙகு எடுக்க சஙகஙகள வாயப்பு அளிக்கின்ைை.

சர்வனதசக் கூடடுைவு இயக்கத்தின் ஏழு 
வணண வாைவில் ்காடி ஒரு ்பாதுவாை 
அன்யா்ளமாகும். 1922 இல் ்ஜர்மனியில் 
உள்ள எஸ்சனில் என்ை நகரில், பன்ைாடடு 
கூடடுைவு கூடடு மன்ைத்தின் மூலம் (ICA) என்ை 
அனமப்பு ஜீனல 1923 ல் நன்்பறை முதல் 
கூடடுைவு திைத்தில் சர்வனதசக் கூடடுைவுச் 
சின்ைம் மறறும் ஒரு ் காடினய வடிவனமத்தது.
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x.  சுய நசடவ
சஙகஙகளின் ்சயல்கன்ள உறுப்பிைர்கன்ள 

கவனிக்கின்ைைர். எல்லா உறுப்பிைர்களும் 
உரினமயா்ளர்கள மறறும் நுகர்னவார்கள. எைனவ 
அவர்கள அனைவரும் ஒருவருக்காக, ஒவ்வாரு 
வரும் அனைவருக்காக என்ை மகத்தாை கூடடுைவு 
்காளனகயின் அடிப்பன்யில் ்சயல்படுகின்ைை.

7.04   கூட்டு்றவுச சஙகஙகளின் �ன்டமகளும் 
குட்ற்பொடுகளும்

�ன்டமகள்

i.  �ன்்னொர்வு நிறுமம்
கூடடுைவுச் சஙகஙகளில் யார் னவணடுமாைாலும் 

உறுப்பிைர் ஆகலாம். ்பாதுவாை னநாக்கமுள்ள 
எவரும் இதன் உறுப்பிைராகலாம். உறுப்பிைர் 
்தானகயும் மிகவும் குனைவாக இருப்பதைால், 
்பாரு்ளாதார ரீதியாக பின்தஙகியவர் முதல் 
முன்னைறியவர் வனர யாரும் உறுப்பிைராக ஆக 
முடியும். எவரும் சஙகத்னத விடடு எப்னபாதும் 
்வளினயை தன் இல்னல. உறுப்பிைர்கள 
தன்ைார்வத்து்ன் முன் வநது சஙகத்தினை 
அனமத்தி் னவணடும்.

ii.  எளிடமயொ்ன ந�ொற்றுவிபபு
குனைநதபடசம் இ்ளவர் அல்லாத 25 

உறுப்பிைர்கள ஒன்று னசர்நது கூடடுைவுச் 
சஙகத்தினை ஆரம்பிக்கலாம். சஙகத்னத ஆரம்பிக்க 
சட் ச்ஙகுகள அதிகம் இல்னல.

iii.  மக்களொட்சி
கூடடுைவுச் சஙகஙகள “ஒருநபர் ஒருவாக்கு” 

என்ை னகாடபாடடில் இயஙகி வரும் நிறுமமாகும். 
உறுப்பிைர் எவவ்ளவு பஙகு னவத்திருநதாலும் 
ஒருவாக்கு மடடுனம ்சலுத்த முடியும். எைனவ 
்பாரு்ளாதார அடிப்பன்யில் கூடடுைவு நிர்வாகத்னத 
ந்த்துவதில் அனைவரும் ்பாதுவாைவர்கன்ள.

iv.  சமத்துவ அடிப்படையில் இலொ்பத்ட� 
்பகிர்�ல்
கூடடுைவுச் சஙகஙகள ஈடடும் உபரி  

சமத்துவமாக அனைவர்க்கும் பஙகிடடு 
தரப்படுகிைது. இதன் மூலம் கூடடுைவுச் சஙகஙகளின் 
அனைத்து உறுப்பிைர்களும் பயன்்பறுவர்.  
ஈடடும் உபரியில் 10 விழுக்காடன் சஙகம் 
்சயல்படடு வரும் பகுதி மக்களின் நலனுக்கு 
்சலவி் னவணடும்.

v.  வடரயறுக்கப்பட்ை த்பொறுபபு
கூடடுைவுச் சஙகத்தில் உறுப்பிைர்க்ளாக னசர்நத 

நபர்களின் ்பாறுப்புகள அவர்கள வாஙகிய பஙகு 
முதலு்ன் அ்ஙகி விடுகிைது. கூடடுைவுச் 
சஙகஙகன்ள கனலக்கும் னபாது அநநிறுவைத்தின் 
நிதி ்பாறுப்புகன்ளத் தீர்க்க உறுப்பிைர்களின் 
்சாநத ்சாத்துக்கன்ள ஈடுபடுத்த முடியாது.  
எைனவ உறுப்பிைர்களின் ்பாறுப்பு அ்ளவுன்யது.

vi.  சட்ை உரு
கூடடுைவுச் சஙகஙகள சட்த்திைால் வழஙகப்பட் 

தனித்தன்னம ்காண்து. எைனவ உறுப்பிைர்களின் 
இைப்பு, துைப்பு, ்நாடிப்பு, மைநினல சமனின்னம, 
திைனிழப்பு னபான்ை நிகழவுகள சஙகஙகளின்  
ஆயுன்ள பாதிப்பதில்னல.

vii.  த்பொது �லன்
கூடடுைவுச் சஙகஙகள சுய உதவி மறறும் 

ஒருவருக்்காருவர் உதவி புரிதல் என்ை 
னகாடபாடடில் ஆரம்பிக்கப்படுவதால், சஙக 
உறுப்பிைர்கள ்பாது நலனை எட் அனைவரும் 
பஙகளிக்கின்ைைர்.

viii.  சி்றப்பொ்ன நிர்வொகம்
கூடடுைவுச் சஙகஙகள ஒரு குறிப்பிட் பகுதியில் 

இயஙகுவதாலும் அஙகு வசிக்கும் மனிதர்க்ளால் 
ஆரம்பிக்கப்படுவதாலும், உறுப்பிைர்கள அனைவரும் 
ஒன்றுக்குள ஒன்ைாக பழகி, நிறுமத்னத  
அனைவரும் ஒன்று னசர்நது கூடடுனழப்பில் ந்த்தி  
வருகின்ைைர். எைனவ அதன் நிர்வாகம் சிைப்பாக 
்சயல்படுகிைது.

ix.  அரசின் ஆ�ரவு
அரசும் கூடடுைவு நிறுமஙகன்ள வ்ளர்த்து வி் 

பல்னவறு ஆதரவுகன்ள நல்கி வருகின்ைை. சலுனக 
வடடியில் க்ன், மானியம் மறறும் 
அரசுநிறுமஙகளின் னதனவனய கூடடுைவுச் 
சஙகஙகளி்ம் வாஙகுதல் னபான்ை ்சயனககளின் 
மூலம் நல்லாதரனவ வழஙகி வருகின்ைை.

x.  இடைநிடலயடரத் �விர்த்�ல்
கூடடுைவுச் சஙகஙகள னநரடியாக தயாரிப்பா்ளர் 

அல்லது உறபத்தியா்ளரி்ம் னதனவப்படும் 
்பாருடகன்ள ்காளமுதல் ்சயவதால், 
நுகர்னவார்கடகு ்பாருடகன்ள குனைவாை 
வினலயில் விறபனை ்சயகின்ைை. இதைால் 
இன்நினலயர் குறுக்கீடு என்ை னபச்சுக்னக கூடடுைவு 
தத்துவத்தில் இ்மில்னல. இன்நினலயனர அகறறி 
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்பைப்படும் இலாபத்னத பஙகிடடு தருவதுதான் 
கூடடுைவின் தத்துவமாகும்.

xi.  வரிசசலுடக
அரசும் கூடடுைவுச் சஙகஙகன்ள ஊக்குவிக்க 

பலவனக வரிச்சலுனககன்ள வழஙகி வருகின்ைது.

xii.  ஊரகக் கைன்
சிறறூர்களில் வசித்து வரும் மக்களில் 

்பரும்பாலானைார் உளளூர் கநதுவடடிக்காரர் 
மறறும் நாடடு வஙகியர்களின் பிடியில் சிக்கி 
தவிப்பனத கூடடுைவுச் சஙகஙகள மீடடு வருகின்ைை. 
சலுனகவடடியில் சஙகஙகள க்ன் நல்கி  
அவர்கன்ள வடடிக் ்காடுனமயிலிருநது மீடடு 
வருகின்ைை. இயறனகயின் சீறைத்திைால் வாடும் 
னவ்ளாணனமயிைனரயும் க்ன் தளளுபடியின் 
மூலமும், வடடி தளளுபடி மூலமும் க்ன் 
தவனணகன்ள நீடடித்து தருவதன் மூலமும் காத்து 
வருகின்ைை.

குட்ற்பொடுகள்

i.  அளவொ்ன நிதி ஆ�ொரஙகள்
கூடடுைவுச் சஙக நிறுமஙகளின் நிதி ஆதாரம் பிை 

அனமப்புகன்ளக் காடடிலும் குனைவு. உறுப்பிைர் 
கட்ணம் குனைவு. னமலும் உறுப்பிைர்களின் பஙகு 
முதல் குனைவாக இருப்பதால், கூடடுைவுச் 
சஙகஙகளிைால் ்பரும் முதல் திரடடி னபர்ளவு 
வியாபாரத்தில் ஈடுப் முடிவதில்னல. னமலும் 
கூடடுைவுச் சஙகஙகள தஙகளின் ்சயல்பாடன் 
குறிப்பிட் அ்ளவிறகு னமல் விரிவாக்க முடியாமல் 
தவித்து வருகின்ைை.

ii.  அரசின் நிதி ஆ�ொரஙகடள த்பரிதும் 
�ம்பியிருத்�ல்
கூடடுைவுச் சஙகஙகள ஒரு குறிப்பிட் அ்ளவிறகு 

னமல் தஙகளின் நிதி ஆதாரஙகன்ளப் ்பருக்கிக் 
்காள்ள முடியாமல் அரசின் நிதி ஆதரனவ நம்பி 
இருக்க னவணடிய சூழநினலயில் அனவகள 
்சயல்படடு வருகின்ைை. எைனவ கூடடுைவு 
நிறுமஙகள தஙகளின் ்சயல்பாடுகன்ள விரிவாக்க 
முடிவதில்னல.

iii.  அரசொல் துவஙகப்பட்ை சஙகஙகள்
னமறகத்திய நாடுகளில் கூடடுைவு அனமப்புகள 

ஏனழ எளியவர்க்ளால் தாைாக முன் வநது 
துவக்கப்பட் நிறுமஙகள. ஆைால் இநதியாவில் 
்பரும்பாலாை சஙகஙகள அரசின் வறபுறுத்தலால் 
துவக்கப்பட் சஙகஙகள எை கூைப்படுகின்ைை. 

எைனவ இஙகுள்ள சஙக உறுப்பிைர்களின் 
பங்கடுப்பு தாைாக முன் வநதது இல்னல என்றும் 
கூைப்படுகிைது. இப்படி திணிக்கப்பட் சஙகஙகள 
மக்கள ஆதரவின்றி ்நாடித்துப் னபாக னவணடிய 
சூழநினலயும் ஏறப் வாயப்புள்ளது.

iv.  ஊரக ்பகுதி தசல்வந்� உறுபபி்னர்களின் 
்பலனுக்கொக தசயல்்படு�ல்
கூடடுைவுச் சஙகஙகளில் யார் னவணடுமாைாலும் 

உறுப்பிைராக ஆகலாம் என்ை வாயப்பு இருப்பதால் 
உளளூரில் உள்ள ்சல்வநதர்கள மறறும் சில 
இன்நினலயர்கள உறுப்பிைர்கள என்ை 
னவ்மணிநது நிர்வாகக் குழுவின் முக்கிய 
பதவிகன்ளப் ்பறறு, னவணடு்மன்று நய 
வஞசகமாக கூடடுைவுச் சஙகஙகளின் நிர்வாகத்னத 
சீர் குனலத்து சஙகஙகன்ள மூடிவிடும் நினலக்குத் 
தளளிவிடுகின்ைைர் எைக் கூைப்படுகிைது. ்பரும் 
்சல்வநதர்க்ளாக உள்ள னவ்ளாண குடியிைரின் 
சஙகஙகன்ள நன்ைாக தஙகளின் சுயநலத்திறகுப் 
பயன்படுத்தித் தஙகன்ளப் ்பாரு்ளாதார ரீதியாக 
வ்ளப்படுத்திக் ்காளகின்ைைர். சிறு மறறும் குறு 
னவ்ளாணனமயா்ளர்க்ளால் உபரியாக ்பாருன்ள 
உறபத்தி ்சயது சஙகத்திறகு அளிக்க 
முடியாதவர்கடகு கூடடுைவுச் சஙகஙகளிைால் 
யா்தாரு பயனும் வின்ளவதில்னல என்ைால் 
மினகயாகாது.

v.  உள்ளூர் கை்னொளர்களின் பிடியில் 
இருந்து மக்கடள மீட்க முடியொடம
கூடடுைவுச் சஙகஙகள உறுப்பிைர்கடகு உறபத்தி 

ந்வடிக்னககடகு மடடுனம க்ன் வழஙகுகின்ைை.
அவர்களின் ்சாநத அல்லது குடும்ப ்சலவிறகு 
க்ன் தருவதில்னல. இநநினலயில் அவர்கள 
உளளூர் க்ைா்ளர்களி்ம் ்தா்ர்நது க்ன் 
அடினமக்ளாக ்தா்ரும் அவல நினல ஏறபடுகிைது. 
எைனவ கூடடுைவுச் சஙகஙகள சாதாரண ஏனழ 
எளிவர்கன்ளக் க்ைா்ளர்களி்மிருநது மீடடு 
விட்தாக கூறிக் ்காள்ள முடியாது.

vi.  நிர்வொக வல்லு�ர்கடள ்பணி அமர்த்� 
முடியொடம
கூடடுைவுச் சஙகஙகள நிர்வாக குழுவிைால் 

னமலாணனம ்சயயப்படுகிைது. இநத நிர்வாக குழு 
உறுப்பிைர்கள னதனவயாை கல்வித் தகுதினய 
அனுபவனமா அல்லது ஆறைனலா இல்லாது 
இருக்கும் நினலயில், சஙக நிர்வாகம் சிைப்பாக ந்த்த 
முடிவதில்னல. னமலும் கூடடுைவுச் சஙகஙக்ளால் 
்தாழில் படிப்பு படித்த அல்லது பட்யம் ்பறை 
நிர்வாகிகன்ள அமர்த்தி நிர்வாகத்னத ்தாழில் 
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ரீதியாக சிைப்பாக ந்த்த னபாதிய நிதி ஆதாரஙகள 
இல்னல. எைனவ கூடடுைவு அனமப்புகள தஙகளின் 
தனலயாய னநாக்கஙகன்ள சிைப்பாக அன்ய 
முடிவதில்னல.

vii.  �ன்னிசடசயொக தசயல்்பை முடியொடம
கூடடுைவுச் சஙகஙகள அரசின் பிடியில் அல்லது 

னமறபார்னவயில் இயஙகி வருவதைால், அரசின் 
கடடுப்பாடடு விதி முனைகள குறுக்கீடுகள 
சஙகஙகன்ள தன்னிச்னசயாக ்சயல்ப் 
அனுமதிப்பதில்னல. அவறறின் தன்ைாடசி உரினம 
மு்க்கப்படுகிைது.

viii.  �ொையமற்்ற நிர்வொக உறுபபி்னர்கள்
நிர்வாக குழுவில் இருப்பவர்கள நாணயத் 

தன்னம குன்றியவர்க்ளாக இருக்க னநர்நதால் 
சஙகஙகளின் நிதினய னகயா்ல் ் சயது சஙகஙகன்ள 
பாதா்ளக் குழியில் தளளிப் புனதக்கும் வாயப்பு 
உள்ளது.

ix.  ந�ர்சசி த்பற்்ற வல்லு�ர்கடள அமர்த்� 
முடியொடம மற்றும் புதிய நுட்்பஙகடள 
புகுத்� முடியொடம
கூடடுைவு அனமப்புகளின் நிதி ஆதாரஙகள 

குனைவாக இருப்பதால், அவர்க்ளால் நன்ைாகப் 
படித்து பட்ம் அல்லது பட்யம் ்பறை மனித 
சக்தினய சஙகஙகளின் பதவிகளில் அமர்த்த 
முடிவதில்னல. சஙகஙகளிைால் புதிய ்தாழில் 
நுணுக்கஙகன்ளப் புகுத்த முடிவதில்னல. எைனவ 
பல சஙகஙகள இன்னும் பனழய பாரம்பரிய 
முனையில் ்சயல்படடு வருகின்ைை. இநநினலயில் 
அவர்க்ளால் புதியதாக முன்ளத்த நிறுவைஙகன்ளாடு 
சமமாகப் னபாடடியி் முடிவதில்னல. இதைாலும் 
பல சஙகஙகள நட்த்தில் இயஙகி வருகின்ைை.

x.  இரகசியம் கொக்க முடியொடம
கூடடுைவுச் சஙகஙக்ளால் இரகசியத் தன்னமனயக் 

காக்க முடிவதில்னல. சஙகஙகளின் ்சயல்பாடுகள 
இலாபம், ்சாத்து ்பாறுப்பு நினலனமகள, 

வாராக்க்ன் முதலீடுகள னபான்ை அனைத்னதயும் 
பகிரஙகமாக அறிக்னக மூலம் உறுப்பிைர்களுக்குத் 
்தரிவித்து விவாதிக்க னவணடிய க்னம உள்ளது. 
னமலும் சஙகஙகளின் அறிக்னககள கணக்குகன்ள 
கூடடுைவுச் சஙகப் பதிவா்ளரி்ம் கால வாரியாக 
தாக்கல் ்சயய னவணடும். எைனவ மநதைமாக 
(Secrecy) ்சயதிகன்ள னவத்திருத்தல் என்ை 
னபச்சுக்னக இ்மில்னல. ஆைால் தனியார் 
நிறுமஙகள பல இரகசிய ்சயல் மூலம் தில்லு 
முல்லு ்சயது அதிக இலாபம் ஈடடி வருகின்ைை. 
இப்படிப்பட் இரகசிய ்சயல்பாடுகள 
தில்லுமுல்லுகள கூடடுைவு அனமப்புகளில் 
்சயவது இயலாத காரியம்.

xi.  உறுபபி்னர்களின் உட்ந்பொரி்னொல் 
சஙகஙகளின் தசயல்தி்றன் மஙகு�ல்
உறுப்பிைர்களின்னய ஏறபடும் மைக்கசப்புகள 

னவறுபாடுகள, கருத்து னமாதல், காழப்புணர்ச்சி, 
னபாடடி, ் பாைானமகள சஙகஙகளின் ் சயல்பாடன் 
மு்க்கும் தன்னம ்காண்னவ.

xii.  ந்பரளவு வியொ்பொரத்தில் ஈடு்பை 
முடியொடம

அனைத்துத் துனைகளிலும் கூடடுைவுச் 
சஙகஙகன்ள ஈடுபடுத்த முடியாது. அவர்க்ளது 
னநாக்கம் சில துனைகளில் மடடுனம இருக்கும். 
கூடடுைவுச் சஙகஙகளின் குனைவாை நிதி 
ஆதாரஙகளிைால் னபர்ளவு ்தாழில்கன்ள துவஙக 
முடிவதில்னல.

7.05  கூட்டு்றவுச சஙகஙகளின் வடககள்

அ. நுகர்நவொர் கூட்டு்றவுச சஙகஙகள்
நுகர்னவார் கூடடுைனவ நுகர்னவார்கள 

ஆரம்பிக்கின்ைைர் இநத சஙகஙகள மறை சில்லனை 
வணிகர்கன்ளப் னபால இலாபம் ஈடடுவனத மடடுனம 
குறிக்னகா்ளாகக் ் காணடு இயஙகாமல், மக்களுக்குத் 
தரமாைப் ்பாருடகன்ள, சிைநத வினலயில் 
வழஙகுவனத பிரதாை னநாக்கமாகக் ்காணடு 

கூட்டு்றவுகளின் 
வடககள்

நுகர்நவொர் 
கூட்டு்றவு

உற்்பத்தியொளர்கள் 
கூட்டு்றவு

சந்ட�ப்படுத்�ல் 
கூட்டு்றவு

கைன் 
கூட்டு்றவு

வீட்டு வசதி 
கூட்டு்றவு

உழவர் 
கூட்டு்றவு
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இயஙகி வரும் சஙகஙக்ளாகும். கூடடுைவுச் 
சிைப்பஙகாடினய மாணவர்கள கூடடுைவுச் 
சஙகஙகள, கூடடுைவு மளினக சஙகஙகள னபான்ை 
சஙகஙகள நுகர்னவார் கூடடுைவின் ஒரு வடிவம். 
க்ன் ஒன்றியஙகள வஙகிகளின் னசனவனயயும் 
்சயது வருகின்ைை. க்ன் ஒன்றியத்தில் 90 
மில்லியன் உறுப்பிைர்கள உள்ளைர்கள. அவறறின் 
்சாத்து பல ம்ஙகில் ்பருகி ஒரு வலுவாை 
அனமப்பாக இநதியாவில் னவரூன்றி உள்ளது 
என்ைால் மினகயாகாது. ்பாது விநினயாகத் 
திட்த்னதயும் இனவ ்சயல்படுத்தி வருகின்ைை.

ஆ. உற்்பத்தியொளர் கூட்டு்றவுச சஙகஙகள்
உறபத்தியா்ளர் கூடடுைவுச் சஙகஙகள 

உறபத்தியா்ளர்க்ளால் ஆரம்பிக்கப்படடு ந்த்தப் 
படுகிைது. உறபத்தியா்ளர்கள அனைவரும் ஒரு 
னமய இ்த்திறகு வநது உறபத்தி ந்வடிக்னககளில் 
ஈடுப்லாம் அல்லது அவரவர் இருப்பி்த்தில் 
உறபத்தி ்சயது முடிவுறை ்பாருன்ள சஙகத்தி்ம் 
ஒப்பன்க்கலாம். இவவனக உறபத்தி சஙகஙகள 
்சலனவ குனைத்து உறபத்தி ்சயயப்பட் ்பாருன்ள 
னமயமாகத் திரடடி ஒடடு ்மாத்தமாக சநனத 
இடுகின்ைை. கூடடுைவு ்நசவா்ளர்கள சஙகம், 
கூடடுைவு தீப்்படடி தயாரிப்பா்ளர் சஙகம், தச்சு 
்தாழிலா்ளர் கூடடுைவுச் சஙகம் னபான்ை சஙகஙகள 
கூடடுைவு உறபத்தியா்ளர் சஙகத்திறகு உதாரணமாக 
வி்ளஙகுகின்ைை.

இ.  கூட்டு்றவுச சந்ட�யிடு சஙகஙகள்
கூடடுைவுச் சநனதயிடு சஙகம் உறபத்தி 

்சயயப்பட் ்பாருடகன்ள ்மாத்தமாகத் திரடடி 
அனவகன்ளச் சநனதயிடும் னநாக்கத்திறகாக 
ஏறபடுத்தப்பட் சஙகம். இச்சஙகஙகள முடிவுறை 
்பாருடகன்ளத் தரம் பிரிப்பது, பண்கத்தில் 
னவத்துக் காப்பது, வி்ளம்பரம் ்சயவது, கடடுவது, 
ஏறறுவது, அனுப்பி னவப்பது னபான்ை சநனதயி்ல் 
பணிகளில் தம்னம ஈடுபடுத்திக் ்காளளும் 
சஙகமாகும். ்பாருள னதனவப்படும் இ்ம் மிக 
தூரத்தில் இருப்பினும் அஙகு ்பாருன்ள அனுப்பி 
அஙகு ்பாருளுக்கு சநனதனய சிைநத வினலயில் 
வழஙகுகின்ைை. உறுப்பிைர்கடகு அளித்த 
்பாருளின் னபரில் முன் பணஙகள வழஙகுகின்ைை. 
இநத சஙகம் இல்லாத நினலயில் பல்னவறு 
னவ்ளாணனமயிைால் சிறு உறபத்தியா்ளர்கள 
னகவினைஞர்கள னபான்னைார்கள இன் 
நினலயர்களி்ம் அடிமாடடு வினலயில் ்பாருன்ள 
விறறு நலிநது னபாயிருப்பார்கள. அவர்கன்ள 
எல்லாம் னகதூக்கி விடும் சஙகஙகன்ள சநனதயிடு 
சஙகம் என்ைால் மினகயாகாது.

ஈ.  கூட்டு்றவு கைன் சஙகஙகள்
உறுப்பிைர்கடகு குறுகியகால க்ன் வழஙகுதல் 

னதர்ச்சி ்பறை சஙகம் க்ன் சஙகம் ஆகும். 
னவ்ளாணனமயிைர், னகவினைஞர்கள, ்தாழில் 
புரிபவர்கள, ஊதியம் ஈடடுகிைவர்கள 
னபான்னைார்க்கு க்ைளிக்கும் உன்ைத பணினய 
க்ன் சஙகஙகள நல்கி வருகின்ைை. வஙகிகளி்ம் 
இருநது க்ன் ்பைமுடியாமல் உளநாடடு 
நபர்களி்மிருநது அதிக வடடியில் க்ன் வாஙகி 
சீரழியும் பலனர குனைவாை வடடியில் க்ன் ஈநது 
அவர்கன்ள இன்நினலயர் பிடியிலிருநது 
மீடடுவரும் உன்ைதமாை சஙகம் க்ன் சஙகஙகள. 
சுரண்னல ஒழிப்பது, சிக்கைத்னத வ்ளர்ப்பது 
என்பனத க்ன் சஙகஙகளின் தாரக மநதிரம். க்ன் 
சஙகஙகள னவ்ளாண க்ன் சஙகமாகனமா அல்லது 
னவ்ளாண சாரா சஙகமாகனவா இருக்கலாம்.
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உ.  வீட்டு வசதி கூட்டு்றவுச சஙகஙகள்
உறுப்பிைர்கடகு ்சாநதமாகனவா அல்லது 

வா்னகக்னகா வீடுகன்ள ்பறறுத் தரும் சஙகஙகன்ள 
வீடடு வசதி கூடடுைவுச் சஙகஙகள எைப்படுகின்ைை. 
்சாநதமாக வீடு கட் வினழயும் அன்பர்கள 
அனைவரும் ஒன்று திரணடு வீடுகட் கூடடுைவுச் 
சஙகஙகன்ள நிறுவுகின்ைைர். இச்சஙகஙகள 
உறுப்பிைர்கடகு சுமார் 10 முதல் 20 ஆணடு கால 
தவனணயில் வீடடு க்ன் ஈநது அவர்கன்ள ்சாநத 
வீடு கடடிக் ்காள்ள உதவுகின்ைை. சில வீடடு 
சஙகஙகள ்மாத்தமாக காலிநிலஙகன்ள வாஙகி, 
வீடுகடடி உறுப்பிைர்கடகு வா்னகக்கு வீடுகன்ள 
வி்வும் ்சயகின்ைை. வா்னகக்கு குடி இருக்கும் 
நபர் அநத வீடடில் முழு மதிப்னபயும் ்சலுத்தி 
உரினமயா்ளராக ஆகவும் முடியும்.

ஒன்று திரடடி சஙகமாக ்சயல்பட்ாலும் 
அவர்களின் நில உரினம பாதிக்கப்ப்ாது. அவர்கள 
அனைவரும் சஙகம் அனமத்து அவர்கன்ள நிர்வாகக் 
குழுனவ னதர்ந்தடுத்து உழவு சஙகத்னத நிர்வகிக்க 
னவணடும். கூட்ாகப் பயிரி் னவணடும். நிர்வாகக் 
குழு சநனதயின் னதனவக்கு ஏறப தடப ்வப்ப 
நினலனய ஒடடி எநத பயிர் ்சயவது எநத அ்ளவில் 
்சயவது எை முடிவு ்சயயும். நிலத்னத பஙகாக 
்காடுத்த விவசாயிகடகு வா்னகயும் அவர்கள 
கூட்ாக திரடடிய நிலத்தில் உனழத்ததறகு கூலியும் 
்பறுவார்கள. இம்முனையில் னபர்ளவில் பயிர் 
்சயது விவசாயிகள பலன் ்பைலாம். இம்முனை 
இரஷ்யாவில் மிகவும் ்வறறி கண்து.

ஊ.  உழவர் கூட்டு்றவுச சஙகஙகள்
உளளூரில் இருக்கும் னவ்ளாண குடிகள 

தஙகளின் நிலஙகன்ள தனித்தனினய பயிரிடுவதறகு 
பதிலாக அவர்கள அனைவரும் ஒன்ைாக இனணநது 
தஙகளின் நிலஙகன்ள ஒன்ைாகத் திரடடி னபர்ளவில் 
விவசாயம் ்சயய உதவும் சஙகனம கூடடுைவு உழவு 
சஙகம் எைப்படும். அனைத்து விவசாயிகள நிலத்னத 

  நமலும் அறிவ�ற்கு

 (i) இயநதிர மறறும் வாகை ்பாறியா்ளர்கள ஒரு 
குழுவாக இருசக்கர வாகைஙகன்ள ஒன்று 
னசர்த்தல் (assembly) ்சயயும் பணியினை 
கூடடுைவின் அடிப்பன்யில் ்சயது 
வருகிைார்கள. அவர்கள கூடடுைவின் 
அடிப்பன்யில் அதனை எவவாறு நிர்வாகம் 
்சயய இயலும்? அதறகு னதனவயாை நிதி 
ஆதாரஙகன்ள அதிகரிக்க அவர்கள என்ை 
்சயய னவணடும்? அவர்கள ்தாழிலினை 
வியாபாரபடுத்த என்ை யுக்தினய னகயா்ள 
னவணடும்?

(ii) இன்னைய காலகட்த்தில் நாம் உயர்நத 
அடுக்கு மாடிகுடியிருப்புகளில் வாழகினைாம். 
இனவ ஒன்று அடுக்குமாடி 
கட்்அனமப்பா்ளர் அல்லது ஒரு 
சமுதாயமாக மக்கள குழுவால் 
கட்ப்பட்னவயாக இருக்கலாம். உஙகள 
இருப்பி்ஙகளில் உள்ள இரணடு கூடடுைவு 
வீடடு வசதி சஙகஙகள பறறிய தகவல்கன்ளயும் 
னசகரிக்கவும்.

பின்வரும் �கவடல நசகரிக்கவும்:
கூடடுைவின் சஙகத்தின் ்பயர்; பதிவு சான்றிதழ; 
கூடடுைவுச் சஙகத்னத பதிவு ்சயயும் நன்முனை; 
நிர்வாகக் குழுனவ னதர்ந்தடுக்கும் நன்முனை; 
அவர்கள என்ை ்சயவார்கள? கூடடுைவுச் 
சஙகத்னத ஆரம்பிப்பதறகு என்ை வனகயாை 
சட்ஙகன்ள கன்பிடிக்க னவணடும்?
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  சூழநிடல ஆய்வு

ெநதுரு, ஒரு சதாழிற்ெஙக ஆர்வலர், 
சென்்்னயில் உள்ள ஒரு சதாழிலாளர்கள் 
காலனியில் வசிக்கிறார். சதாழிலாளர்கள் 
�லனுக்காக தன்்்னபய அர்ப்ேணிக்கும் ஒரு 
த்லவர். க்டநத ேல மாதஙகளாக மக்கள் 
அன்றா்டம் ேயன்ேடுத்தும் சோருடக்ள 
உள்ளூர் விற்ே்்னயாளர்கள் மக்களி்டம் அதிக 
சதா்கயி்்ன வசூலித்துப் சேருமளவில் 
இலாேம் ெம்ோதித்து வருகின்ற்னர் என்ே்த 
அறிகிறார். அவரால் இத்்னச் ெகித்துக்சகாள்ள 
முடியவில்்ல. எ்னபவ தான் வசிக்கும் 
காலனியிபலபய நுகர்பவார் கூடடுறவு 
க்்ட்யத் திறக்கும் பயாெ்்ன அவருக்குத் 
பதான்றுகிறது. அத்னால் தன் ேகுதியில் 
வசிக்கும் சில சதாழிலாளர்கள் மற்றும் 
உள்ளூர்வாசிக்ள அ்ழத்து இத்்ன 
எவ்வாறு செயல்ேடுத்தலாம் என்று 
விவாதிக்கிறார். இநத திட்டத்்த அவர்களில் 
சிலர் வரபவற்கிறார்கள். மற்றவர்கள் இத்்ன 
எவ்வாறு நியாயமா்ன மு்றயில் சவற்றிகரமாக 
செயல்ேடுத்துவது என்ே்தப் ேற்றி 
விவாதிக்கின்ற்னர். இப்சோழுது நீஙகள் இநத 
சதாழிற்ெஙக ஆர்வலர் மற்றும் சதாழிலாளர்கள் 
ோத்திரஙக்ள எடுத்துக் சகாணடு, அவர்களால் 
ொத்தியமா்ன வாதஙக்ளப் ேடடியலி்டலாம்.

 �மது சிந்�ட்னக்கு
1.  ஏபதனும் இரணடு கூடடுறவு 

நிறுவ்னஙக்ளயும் ேடடியலிடுஙகள்.

2.  ஏபதனும் இரணடு மாவட்ட அளவில் உள்ள 
கூடடுறவு அ்மப்புக்ள சேயரிடுக.

3.  உஙகள் ஊரில் உள்ள ஏபதனும்  
இரணடு கிராம மட்டத்திலா்ன முதன்்மக் 
கூடடுறவுக்ள குறிப்பிடுஙகள்.

கடலசதசொற்கள்
தன்்னார்வ ெஙகம்  வாக்கு உரி்மகள்
பெ்வ ்மயம்  கு்றவா்ன மூலத்னம்
நுகர்பவார் கூடடுறவு  கூடடுறவுச் ெந்தயிடு்க
வீடடு வெதி கூடடுறவு க்டன் கூடடுறவு

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 கூடடுறவு	அனமபபில்	உறுபபிைர்்கள்

 அ) யார் னவணடுமாைாலும் உறுப்பிைர் ஆக 
முடியாது

 ஆ) னதர்ந்தடுக்கப்ப் னவணடும்

 இ) யார் னவணடுமாைாலும் இருக்கலாம்

 ஈ) னமறகண்வறறில் எதுவுமில்னல

2.	 கூடடுறவு	ேதொல்வியனடவதற்கொை	்கொரைம்

 அ) வரம்பறை உறுப்பிைர்

 ஆ) ்ராக்க வியாபாரம்

 இ) தவைாை நிர்வாகம்

 ஈ) இழப்பு ஏறபடுவதால்

3.	 அனைத்து	கூடடுறவு்களும்	நிறுவப�டுவதறகு

 அ) ்தாணடு நிறுவை னநாக்கம்

 ஆ) னசனவ னநாக்கம்

 இ) இலாப னநாக்கம்

 ஈ) சீர்திருத்த னநாக்கம்

4.	 நு்கர்ேவொர்	கூடடுறவு	______	முதன்	முதலொ்க	
பவறறிப�றறது

 அ) இஙகிலாநது

 ஆ) அ்மரிக்கா

 இ) சுவிஸ்

 ஈ) இநதியா

 ்பயிற்சி
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5.	 ரொகேடல்	பெொனெயிடடி	ேதொறறுவித்தவர்	____

 அ) ராபர்ட ஓ்வன்

 ஆ) H.C. கால்்வர்ட

 இ) ்ால்மாக்கி

 ஈ) லம்னபர்ட

விடைகள்
1. இ 2. இ 3. ஆ 4. அ 5. அ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. கூடடுைவு அனமப்பு என்ைால் என்ை?

2. கூடடுைவு வனரயறு.

3. க்ன் கூடடுைவு வி்ளக்குக.

4. இராக்ன்ல் முன்னைாடிகள என்பவர் யார்?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. கூடடுைவுகளின் குனைபாடுகன்ள விவரி? 

(எனவனயனும் 3)

2. வீடடு வசதி கூடடுைவு பறறிச் சிறு குறிப்பு வனரக.

3. தயாரிப்பா்ளர்கள கூடடுைவுச் சஙகம் என்ைால் 
என்ை?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. கூடடுைவின் ்காளனககள என்ை?  (ஏனதனும் 5)
2. கூடடுைவுச் சஙகத்தின் நன்னமகள யானவ? 

(ஏனதனும் 5)
3. கூடடுைவுச் சஙகத்தின் வனககன்ளக் கூறுக. 

(ஏனதனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்.
1. Haney, L.H, Business Organisation
2. Krishnamoorthy,O.R, Fundamental of Cooperation
3. https://accountlearning.com
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அலகு - 2  த�ொழில் அடமபபுகளின் வடிவஙகள்

்பன்்னொட்டு நிறுமஙகள்8
அத்தியொயம்

8.01   ்பன்்னொட்டு நிறுமஙகள் – த்பொருள் மற்றும் 
இலக்கைம்

கூடடுைவுச் சஙகத்னதத் ்தா்ர்நது பன்ைாடடு 
நிறுவைஙகன்ளப் பறறிக் கறக இருக்கினைாம்.

பன்ைாடடு நிறுவைஙகள என்பது ஒரு நாடடில் 
(தாயநாடு) ்தா்ஙகப்படடு, அதன் ்சயல்பாடுகள 
தாயநாடன்க் க்நது கூடுதலாகப் பல நாடுகளில் 
கூடடுருவாக்கப்படுவதாகும். இநநிறுவைஙகளின் 
தனலனமயகம் எப்்பாழுதும் தாயநாடடினலனய 
இருக்கும். இநநிறுவைஙகள பல்னவறு ்பயர்களில் 
அனழக்கப்படுகின்ைை. அதாவது உலக நிறுவைம், 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்கள்
1. ேன்்னாடடு நிறுவ்னஙகளின் சோருள்.
2. ேன்்னாடடு நிறுவ்னஙகளின் �ன்்மகள் 

மற்றும் கு்றோடுகள்
3. ேன்்னாடடு நிறுவ்னஙகளின் உதாரணஙகள் 

ேற்றி சதரிநது சகாள்கிறார்கள்.

பன்ைாடடு நிறுவைம், எல்னலத்தாணடி ் சயல்படும் 
(Trans National Corporation) நிறுவைம் னபான்ைனவ.

8.02   ்பன்்னொட்டு நிறுமஙகளின் �ன்டமகளும் 
குட்ற்பொடுகளும்

�ன்டமகள்

i. குட்றந்�்பட்சக் கூலி
பன்ைாடடு நிறுவைஙகள குனைநதபடசக் கூலி 
வழஙகும் நாடுகளில் தைது நிறுவைஙகன்ள 
அனமப்பதால் குனைநத ்சலவில் ்பாருடகன்ளயும் 
னசனவகன்ளயும் வழஙக முடிகிைது. அ்க்க 

்பன்்னொட்டு நிறுமம் - இலக்கைம்
“பன்ைாடடு நிறுமம் என்பது இரணடு அல்லது 
அதறகு னமறபட் நாடுகளில் வியாபாரத்னத 
ந்த்துவதாகும்.”

னநல்.	H.	ேேே்கொபி

“ஒரு பன்ைாடடு நிறுமம் என்பது ஒரு 
வியாபாரத்னதத் ்தா்ஙகி இரணடு அல்லது 
அதறகு னமறபட் நாடுகளில் னமலாணனம 
்சயது வருவதாகும்” .

சில்நலொர் முற்றுரிடம
சநனத நிலவரத்னதப் ்பாறுத்து ்பாருடகன்ள 
விறக சில வியாபாரிகள மடடுனம இருப்பது 
சில்னலார் முறறுரினம ஆகும்.

உலக வியாபார நிறுவைம் என்பது ஒரு 
நாடடிறகு னமல் வியாபார ந்வடிக்னககன்ளக் 
்காணடிருப்பதாகும். ஆகனவ ஒரு நாடடின் 
எல்னலனயக் க்நது வணிக ந்வடிக்னககன்ளத் 
்தா்ரும் நிறுவைத்திறகுப் பன்ைாடடு 
நிறுவைம் என்று ்பயர்.
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வினலயில் நன்னமகன்ளப் ்பறுவதால் தரமாை 
்பாருடகன்ளயும் னசனவகன்ளயும் குனைநத 
்சலவில் கின்க்க வனக ்சயயப்படுகிைது. சிறிய 
நிறுவைஙகள குறிப்பிட் வட்ார அ்ளவில் மடடுனம 
்சயல்படடு வருவதால் அவர்க்ளால் சிக்கைமாகப் 
்பாருடகன்ள வழஙக முடிவதில்னல.

ii. �ரமொ்ன த்பொருட்கள்
பன்ைாடடு நிறுவைஙகளின் வ்ளஙகள, வசதிகள, 
அனுபவம், சிைப்பறிவு ஆகியவறறு்ன் 
இநநிறுவைஙகள ஆராயச்சி மறறும் வ்ளர்ச்சித் 
திட்ஙகளுக்காக தாரா்ளமாகச் ்சலவிடடுத் 
தரமாை ் பாருடகன்ளயும் னசனவகன்ளயும் குனைநத 
்சலவில் உறபத்தி ்சயய முடிகிைது.

iii.  ்பயன்்படுத்�ப்பைொ� வளஙகடள 
முட்றயொகப ்பயன்்படுத்து�ல்

தைது சிைப்புத் ்தாழில்நுடப அறினவப் 
பயன்படுத்திப் பன்ைாடடு நிறுவைஙகள 
பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் மனித வ்ளஙகன்ளயும் 
மறறும் பயைறை ்சாத்துகன்ளயும் முழுனமயாகப் 
பயன்படுத்துவதைால் நாடடின் னதசிய வருமாைம் 
்பரும்ளவு உயர்கிைது.

iv.  �ொட்டின் தசலொவணிச தசலுத்துநிடல 
வளர்சசி

பன்ைாடடு நிறுவைஙகள ஏறறுமதினய 
அதிகப்படுத்தி வ்ளர்ச்சிக்கு வித்திடுகின்ைை. 
இதைால் நாடடின் ்சலுத்துநினலனய 
பலப்படுத்துகின்ைது.

v. த�ொழில் நுட்்ப வளர்சசி
பன்ைாடடு நிறுவைஙகள மூலம் ்தாழில்நுடப 
வ்ளர்ச்சினய ஒரு நாடடிலிருநது னவறு ஒரு நாடடிறகு 
மாறறுவதன் மூலம் வ்ளரும் நாடுகளில் ்தாழில் 
நுடப வ்ளர்ச்சியின் பலனை உணர னவக்கின்ைைர்.

vi. நமலொணடம வளர்சசி
நிறுவைஙகள னமலாணனமத் திைனமனயப் 
பயன்படுத்துகின்ைை. னமலாணனமத் திைனமனயக் 
கருத்தாகவும் ்சயலாகவும் ஆக்குகின்ைை. 
இநநிறுவைஙகள நாடடின் னமலாணனம 
முன்னைறைத்னத ஏறபடுத்துகின்ைை.

vii. சர்வொதீ்னத்ட�க் கட்டுப்படுத்துகின்்ற்ன
பன்ைாடடு நிறுவைஙகள நாடடில் னபாடடினயத் 
தூணடுகின்ைை. உளளூர் சர்வாதீைத்னதக் 
கடடுப்படுத்திப் ்பாருடகன்ளச் சிைப்பாக 

வடிவனமத்து வினல குனைப்பிறகும், குனைவாை 
வினலயில் ் பாருன்ள வழஙகவும் வழி வகுக்கின்ைை. 
இதைால் உளளூர் நிறுவைஙகள தைது 
்பாருடகன்ளத் திைனமயாகவும், தரமாகவும் 
தயாரிக்க உநதப்படுகிைார்கள. அனைக இநதிய 
நிறுவைஙகள ISO – 9000 தரச்சான்றிதனழப் 
்பறைதைால் பன்ைாடடு நிறுவைஙகளுக்கு ஈ்ாகப் 
னபாடடியிடடு வருகின்ைை.

viii. வொழக்டகத் �ரம் உயர்கின்்றது
பன்ைாடடு நிறுமஙகள தரமாை ்பாருடகன்ளத் 
தயாரித்து வழஙகுவதால் மக்களின் வாழக்னகத் 
தரம் உயர்கிைது.

ix.  சர்வந�ச சநகொ�ரத்துவத்ட�யும் 
கலொசசொரத்ட�யும் கொக்கி்றது

உலகப் ்பாரு்ளாதாரத்னத ஒருஙகினணத்து  
்சயல்ப் இநநிறுவைஙகள உதவுகிைது. பன்ைாடடு 
நல்லுைனவயும் கலாச்சாரத்னதயும் னபணிக்காப்பதால் 
உல்கஙகும் அனமதியும் சனகாதரத்துவமும் 
்சழுனமயும் நிலவ வழிவகுக்கிைது.

குட்ற்பொடுகள்:

i. உள்ளூர்த் த�ொழில்களுக்கு அ்பொயம்
பன்ைாடடு நிறுவைஙகளின் மிகப்்பரிய 

்பாரு்ளாதாரச் சக்தி, உளநாடடுத் ்தாழில்களின் 
முன்னைறைத்திறகுத் தன்னய ஏறபடுத்துகிைது. பல 
உளநாடடு நிறுவைஙகள. பன்ைாடடு 
நிறுவைஙக்ளால் அழிக்கப்படுகின்ைை. பன்ைாடடு 
நிறுவைஙகள நாடடிறகுப் ்பாரு்ளாதார 
வ்ளர்ச்சினயத் தருவது னபான்று 
னதாறைமளிக்கின்ைை. ஆைால் அநநிறுமஙகள 
உளளுர் ்தாழில்கன்ள அழிக்கும் பசுத்னதால் 
னபார்த்திய புலி என்று எதிர்ப்பா்ளர்கள குரல் 
எழுப்புகிைார்கள.

ii.  வழக்தகொழிந்� த�ொழில்நுட்்பத்ட� 
மொற்று�ல்
வழக்்காழிநத ்தாழில்நுடபத்னத வ்ளரும் 

நாடுகளுக்கு மாறறுவதன் மூலம் இநத நாடுகளின் 
்தாழில் முன்னைறைம் ஏறபடும் என்ை வாதம் 
தவைாைனவ எை வாதி்ப்படுகிைது.

iii. ஏடழ மக்களுக்கு �ன்டமயில்டல
பணக்காரர்க்ளால் மடடுனம பன்ைாடடு 

நிறுவைஙகளின் ்பாருடகன்ள வாஙகமுடிகிைது. 
பன்ைாடடு நிறுவைஙகள அனமநதுள்ள நாடுகளின் 
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ஏனழ மக்களுக்கு இநநிறுவைஙக்ளால்  
எப்பயனும் இல்னல  எை எதிர்ப்பா்ளர்கள 
குரல்எழுப்புகின்ைைர்.

iv. �னி மனி� சு�ந்திரத்திற்கு அ்பொயம்
பன்ைாடடு நிறுவைஙகள ்தா்க்கத்தில் 

உளநாடடு அரசாஙகத்திறகுப் பல வழிகளிலும் 
உறுதுனணயாக இருப்பனதப் னபான்ை ஒரு 
னதாறைத்னத ஏறபடுத்தும். பின்ைர் படிப்படியாக 
உளநாடடு அரசியலில் பாதிப்னப ஏறபடுத்தும் 
இதன் வின்ளவாக நீண் காலத்தின் ஒரு தனிமனித 
சுதநதிரத்தின் பாதிப்னப ஏறபடுத்தும்படி ந்நது 
்காளளும்.

v.  உள்�ொட்டு மக்களுக்கு நவடலவொய்பபு 
இழபபு
உளநாடடு மக்களுக்காகக் கணிசமாை அ்ளவில் 

னவனல வாயப்னபயும் பன்ைாடடு நிறுவைஙகள 
உருவாக்குவதில்னல என்றும் குறைம் 
சாட்ப்படுகிைது.

vi.  வலுவொ்ன �குநிடலடய �வ்றொக 
்பயன்்படுத்து�ல்
பன்ைாடடு நிறுவைஙகள னபர்ளவு ்பாரு்ளதார 

நிறுவைஙகள ஆகும். இநநிறுவைஙகள 
சர்வாதீைமாகச் ்சயல்படடு உளநாடடு 
னபாடடிகன்ள முழுனமயாக அழித்து 
அ்ளவுக்கதிமாகப் னபர்ளவு இலாபம் ஈடடி அவறனை 
தஙகள நாடுகளுக்கு அனுப்பி னவக்கின்ைைர். 
உளநாடடுத் ்தாழில்கன்ள முறறிலும் அழிக்கும் 
தவைாை ்காளனககன்ளப் பின்பறறி பலநாடுகளில் 
னபாடடினய இல்லாத சூழனல அனவகள உருவாக்கி 
வருகின்ைை.

vii.  இயற்டக வளஙகடளச சுய�லத்திற்குப 
்பயன்்படுத்து�ல்

பன்ைாடடு நிறுவைஙகள உளநாடடு இயறனக 
வ்ளஙகன்ளத் தன் சுயநலத்திறகாகத் தவைாகப் 
பயன்படுத்துகின்ைை. உளநாடடில் எப்்பாழுதும் 
கின்க்காத சில அரிய இயறனக வ்ளஙகன்ள மிக 
னவகமாகப் பயன்படுத்தி அனதத் தீர்த்து 
வருகின்ைைர். இயறனக வ்ளஙகன்ள இழநத நாடு 
்பாரு்ளாதார ரீதியாக ்நாடிநது னபாகும் நினலயும் 
ஏறப்லாம்.

viii.  அயல் �ொட்டின் சுய�ல வளர்சசிப ந்பொக்கு
பன்ைாடடு நிறுமஙகளின் கலாச்சாரத்தால் 

உளளூர் மக்கள தஙகளின் பாரம்பரிய 

காலாச்சாரத்னத இழக்கும் அபாயம் உள்ளது. 
இநதியாவில் ்சயறனக உணவு பாடடில் 
குளிர்பாைஙகள ஆகியவறனை உணகிைார்கள. 
இதைால் மக்களின் உ்ல்நலத்திறகு னகடு 
உண்ாகிைது.

ix.  உள்�ொட்டுத் த�ொழில் மற்றும் 
த்பொருளொ�ொர முன்ந்னற்்றம் பு்றக்கணிபபு
உளநாடடு முதலீடடிைால் பன்ைாடடு 

நிறுவைஙகள அதிக இலாபம் ஈடடிைாலும் 
உளநாடடுத் ்தாழில் மறறும் ்பாரு்ளதார 
முன்னைறைம் ஏறபடுவனத புைக்கணிக்கின்ைை.

8.03    ்பன்்னொட்டு நிறுமஙகளுக்கு 
எடுத்துக்கொட்டுகள்

்பன்்னொட்டு நிறுவ்னஙகளின் இந்தியத் 
துடை நிறுவ்னஙகள் ்பட்டியல்

�ன்ைொடடு	
நிறுமங்கள்

இநதிய	துனை	
நிறுமங்கள்

நிறுமங்கள் 
சின்ைம்

பாட்ா பாட்ா இநதியா

னகால்னகட 
பா்மாலிவ

னகால்னகட 
இநதியா

னசானி 
கார்ப்பனரசை் னசானி இநதியா  

சுசூகி மாருதி சுசூகி

ன்்மக்ஸ் ன்்மக்ஸ் 
வாடச்

 �மது சிந்�ட்னக்கு
1.  அயல்�ாடடிலுள்ள ஏபதனும் இரணடு இநதிய 

ேன்்னாடடு நிறுவ்னஙக்ள குறிப்பிடுக.

2.  இநதியாவிலுள்ள ஏபதனும் இரணடு 
அயல்�ாடடு ேன்்னாடடு நிறுவ்னஙக்ள 
குறிப்பிடுக.
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இந்தியப ்பன்்னொட்டு நிறுமஙகளின் சின்்னம்

நிறுமங்கள் தனலனமய்கம் நிறுமங்கள் 
சின்ைம்

னமக்னரானமக்ஸ் 
இன்பர்னமடடிக்ஸ் குர்கான்

ஹீனரா னமாட்ார் 
கார்ப்பனரசன் புதுதில்லி

பஜாஜ் பூனை

பிரிட்ானியா ்பஙகளூரு

டிவிஎஸ் ்சன்னை

்ாட்ா மும்னப

இன்ஃனபாசிஸ் ்பஙகளூரு

  நமலும் அறிவ�ற்கு

பன்ைாடடு நிறுமஙகள வ்ளரும் நாடுகளில் 
நுகர்னவார் ்பாருடகள அல்லது ஆ்ம்பர 
்பாருடகள விறபனை ்சயவதன் மூலம் 
்பரும் லாபத்னத அனுபவித்து வருகின்ைை. 
அவர்கள உளளூர் சில்லனை விறபனை 
யா்ளர்கன்ளக் காடடிலும் மலிவாை வினலயில் 
்பாருடகளின் பல்னவறு வனககன்ள 
வழஙகுகின்ைைர். ஆைால் நிறுவப்பட்வு்ன் 
அவறறின் வினல அதிகரிக்கும்.

அ. மாநிலஙகள, வ்ளரும் நாடுகளின் 
அரசாஙகம், தஙகள நாடடில் பன்ைாடடு 
நிறுவைஙகன்ள நிறுவுவதறகு 
அனுமதியளிக்க மறுக்கிைது.

ஆ. அவவாறு அனுமதி அளிக்க மறுப்பதறகாை 
காரணஙகன்ள விவரி.

  சூழநிடல ஆய்வு

சோதுத்து்ற நிறுவ்னஙகள் �ாடடின் 
சோருளாதார மற்றும் ெமூக வளர்ச்சியின் 
இலக்்க அ்்டவதற்காக நிறுவப்ேடுகின்ற்ன. 
அ்வ அநதநத மத்திய மற்றும் மாநில 
அரசுகளின் அ்மச்ெர்கள் மற்றும் அரசு 
அதிகாரிகளால் நிர்வகிக்கப்ேடடு வருகிறது. 
அரசின் தவறா்ன சகாள்்க முடிவுகளால் ேல 
மு்ற சோதுத்து்ற நிறுவ்னஙகள் �ட்டத்்த 
ெநதிக்கின்ற்ன. சேரிய வணிக அ்மப்புகள் 
கூ்ட தஙகள் செல்வாக்்கப் ேயன்ேடுத்தி 
அரசின் சகாள்்கக்ளத் தஙகளுக்குச் 
ொதகமாக மாற்றிக் சகாள்கின்ற்ன. 
பமற்கூறியவற்றில் மத்திய, மாநில அரசுகள் 
மற்றும் அ்மச்ெர்கள் சோதுத்து்ற 
நிறுவ்னஙகள் சவற்றிகரமாகச் செயல்ே்ட 
எம்மாதிரியா்ன திட்டஙக்ள வகுக்க 
பவணடும்.

கடலசதசொற்கள்
முறறுரினம  உலக நிறுவைஙகள

சுரண்ல் அணன் நாடு

உளநாடடு நிறுவைஙகள
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5.	 ே்கொே்கொ	 ே்கொலொ	 நிறுவைத்னத	 எதறகு	
உதொரைமொய்	கூறலொம்?

 அ. பன்ைாடடு நிறுமம்

 ஆ. அரசு நிறுமம்

 இ. இனண நிறுமம்

 ஈ. ்பாதுத்துனை நிறுமம்

விடைகள்
1. இ 2. இ 3. ஆ 4. ஆ 5. அ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. பன்ைாடடு நிறுமம் - இலக்கணம் வனரக.

2. பன்ைாடடு நிறுமத்தின் ஏனதனும் இரணடு 
நன்னமகன்ள விவரி.

3. பன்ைாடடு நிறுமத்திறகு ஏனதனும் இரணடு 
உதாரணஙகள தருக.

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. ஒரு நாடடில் பதிவு ்சயயப்படடு ஒன்றுக்கு 

னமறபட் நாடடில் ்தாழில் 
ந்த்திக்்காணடிருக்கும் சில பன்ைாடடு 
நிறுமஙகளின் ்பயனரக் குறிப்பி்வும்.

2. இநதியப் பன்ைாடடு நிறுவைஙகள ஏனதனும் 
மூன்னை குறிப்பிடுக.

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. பன்ைாடடு நிறுமத்தின் நன்னமகன்ள விவரி.  

(ஏனதனும் 5)

2. பன்ைாடடு நிறுமத்தின் தீனமகன்ள விவரி.  
(ஏனதனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்.
1. Mathur,B.S, Business Organisation

2. Shukula, M.C. Business Organisation.

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 �ன்ைொடடு	நிறுமம்	என்�து

 அ.  எநத ஒரு அரசாஙகத்தின் கடடுப்பாடடிறகு 
அப்பாறபட்து

 ஆ.  உலகின் முதல் 200 நிறுவைஙகளின் 
ஒன்ைாகும்

 இ.  ஒன்றுக்கும் னமறபட் நாடடில் 
நிறுவைஙகன்ள ்காணடுள்ளது

 ஈ. இனவ அனைத்தும்

2.	 �ன்ைொடடு	 நிறுமங்கள்	 பின்வருவைவறறில்	
யொரொல்	்கடடுப�டுத்தப�டுகின்றை

 அ. கின்ளகள
 ஆ. அதன் துனண நிறுவைஙகள
 இ. தனலனமயகம்
 ஈ. நா்ாளுமன்ைம்
3.	 �ல	 நொடு்களில்	 இயஙகும்	 நிறுவைங்கள்	 ஒரு	

நொடடில்	 இருநது	 நிர்வகிக்கப�டுகின்றை.	
இதனை	_________	நிறுவைங்கள்	எைலொம்.

 அ. அரசு நிறுவைஙகள

 ஆ. பன்ைாடடு நிறுவைஙகள

 இ. தனியார் நிறுவைஙகள

 ஈ. இனண நிறுவைஙகள

4.	 தனலனம	அலுவல்கத்தின்	 கினள்கள்	 /	 துனை	
நிறுவைங்கள்	 /	 துனை	 நிறுவைங்களுககு	
முடிபவடுககும்	அதி்கொரத்னத	வழஙகுவது

 அ. னமயப்படுத்துதல்

 ஆ. பரவலாக்கம்

 இ. அதிகாரம்

 ஈ. ஒருஙகினணப்பு

 ்பயிற்சி
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சின்்னஙக்ள 
அ்்டயாளம் காணபோமா ! 

 ்படிகள் :
• கீழ்க்காணும் உரலி்ய, உலாவியில் தட்டச்சு செயயவும் (அல்லது வி்ரவுக் குறியீட்்டப் 

ேயன்ேடுத்தவும்.
• வணிகவியலுக்கா்ன GeoGebra ேணிபுத்தகம் தி்ரயில் பதான்றும். வணிகவியலுக்கா்ன 

ேல்பவறு ேணித்தாள்களில் “Check the logos of given organizations” –ஐ எடுத்துக் 
சகாள்ளவும்.

• நிறுவ்னப் சேயர்களுக்கு அருகில் இருக்கும் சேடடிக்ளச் சொடுக்கவும்.
• அநதநத நிறுவ்னஙகளின் சின்்னஙகள் பதான்றும்.Logos of respective organisations will 

appear as above.

தசயல்்பொட்டிற்கொ்ன உரலி :
https://ggbm.at/b9jZFxRE

இடையச தசயல்்பொடு

்படி 3்படி 2்படி 1

 சகாடுக்கப்ேட்ட நிறுவ்னஙகளின் சின்்னஙக்ளச் ெரிோர்த்தல்

*ே்டஙகள் அ்்டயாளத்திற்கு மடடும்
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அலகு - 2  த�ொழில் அடமபபுகளின் வடிவஙகள்

அரசு அடமபபுகள்9
அத்தியொயம்

அறிமுகம்
்பாது நிறுவைஙகள வியாபார அனமப்பில் ஒரு 

வடிவமாகவும் தறகாலத்தில் உலக அ்ளவில் நாடடின் 
்பாரு்ளாதார முன்னைறைத்னத ஊக்குவிக்கும் 
அனமப்பாகவும் உள்ளது. 20 ஆம் நூறைாணடில் 
பல்னவறு அரசுகள ்தாழில் மறறும் வணிக 
ந்வடிக்னககளில் ஈடுபட்ை. இதறகு முன்பு 
அரசாஙகம் சட்ம் இயறறுவனதயும் அனத 
பாதுகாத்தனலயும் மடடுனம ்சயதை. ்தாழிற 
புரடசி ்தாழினல அனைத்து வழிகளிலும் 
முன்னைறைப்பானதக்கு ்காணடு ்சன்ைது.  
தனியார் ்தாழில் முனைனவார்கள இலாபத்னத 
மடடுனம னநாக்கமாகக் ்காணடுள்ளதால் 
நுகர்னவார் சுரண்ப்படுகின்ைைர். தனியார்  
்தாழில் முனைனவானர ஒதுக்கிவிடடு ்தாழில் 
வ்ளர்ச்சியன்யும் சூழநினல னதனவப்படுகிைது. 
அ்மரிக்கா மறறும் இஙகிலாநது னபான்ை வ்ளர்ச்சி 
அன்நத நாடுகளில் கூ் ்தாழில்துனைனய 
்பாதுமக்களி்மிருநது காக்க அரசாஙகம் தனலயி் 
னநரிடுகிைது.

அரசாஙகம் ்தாழினலச் ்சாநதமாகவும் தைது 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. து்றொர் நிறுவ்னஙகள் சோருள், 

இயல்புகள், நி்றகள், கு்றகள்
2. சோதுக்கழகஙகளின் சோருள், இயல்புகள், 

நி்றகள், கு்றகள்
3. அரசு நிறுமஙகளின் சோருள், இயல்புகள், 

நி்றகள், கு்றகள்
 ஆகியவற்்றப் புரிநதுக் சகாள்ள இயலும்.

கடடுப்பாடடிலும் னவத்துக் ்காள்ள இரணடு 
வழிகள உள்ளை.

(i) புதிய ்தாழில்கன்ளத் ்தா்ஙகுவது

(ii) தனியாரி்மிருநது வணிகப் பிரினவனயா 
அல்லது ஏறகைனவ உள்ள ்தாழினலனயா ்பாது 
மக்கள நலனுக்காக எடுத்துக் ்காளகிைது 
(நாடடு்னமயாக்கம்).

9.01  துட்றவொரி நிறுவ்னஙகள்

த்பொருள்
அரசுத் ்தாழில்களின் வடிவனமப்புகளில் இது 

மிகவும் ்தான்னமயாைதாகும் – ்பாது 
நிறுவைஙகளுக்கும் அரசுக்கும் இன்னைய 
சூழநினலயில் அதன் பணிகளில் னவறுபாடு 
இருப்பதில்னல. ்தா்க்க காலத்தில் நிறுவப்பட் 
்பரும்பாலாை அரசுரினம நிறுவைஙகள 
அனைத்தும் துனைவாரி அனமப்புக்குச் 
சான்றுக்ளாகும். இத்துனைவாரி அனமப்புகள 
அத்துனையின் உடபிரிவாகவும் அத்துனையின் முழு 
கடடுப்பாடடிலும் இயஙகக் கூடியதாகும்.

உதாரணமாக இநதிய இரயில்னவ துனை 
இரயில்னவ அனமச்சகத்தின் கீழும், தபால் தநதி 
துனை, தகவல் ்தா்ர்பு அனமச்சகத்தின் கீழும் 
இயஙகுகின்ைை. அகில இநதிய வா்ைாலி, 
தூர்தர்ஷன் னபான்ை அனமப்புகள துனைவாரி 
நிறுவைஙகளுக்கு னமலும் சில உதாரணஙக்ளாகும்.

இயல்புகள்
துட்றவொரி நிறுவ்னஙகளின் இயல்புகள் 
பின்வருமொறு.
i. இறுதியொ்ன த்பொறுபபுகள்

துனைவாரி நிறுவைஙகளின் ்பாறுப்பு என்பது 
அத்துனையின் அனமச்சகத்து்ன் ்தா்ர்புன்யது. 
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பாராளுமன்ைத்துக்னகா அல்லது மாநில அரசின் சட் 
மன்ைத்திறனகா பதில் ்சால்லும் ்பாறுப்புன்யது 
ஆகும். துனைவாரி நிறுவைஙகளுக்கு அத்துனையின் 
அனமச்சரி்மிருநது அதிகாரம் கீழனநாக்கியவாறு 
அதிகாரிகளுக்குச் ்சல்கின்ைது.

ii. அரசின் நிதியு�வி
பாராளுமன்ைம் அல்லது சட்சனபயின் ஆணடு 
வரவு்சலவுத் திட் ஓதுக்கீடடின்படி நிதியுதவி 
கின்க்கிைது. அரசின் கருவூலத்தி்மிருநது 
நிறுவைஙகளுக்கு வருவாய ்சல்கிைது.

iii. கைக்கியலும் �ணிக்டகயும்
துனைவாரி நிறுவைஙகளின் சாதாரண வரவு 
்சலவுத் திட்மி்ல் கணக்கியல் மறறும் தணிக்னக 
நன்முனைகள அரசின் அனைத்துத் துனைகளுக்கும் 
்பாருநதும்.

iv. நமலொணடம
துனைவாரி நிறுவைஙகன்ள அரசு அலுவலர்கன்ள 
னமலாணனம ் சயகின்ைைர். அரசு அலுவலர்களுக்கு 
பணிச்சூழல் எவவாறு உள்ளனதா அனத ஒத்த 
பணிச்சூழல் இஙகும் நிலவுகிைது.

v. சட்ைவிலக்களிபபு
அரசின் ஒப்புதலின்றி இநநிறுவைஙகளுக்்கதிராக 
வழக்குத் ்தாடுக்க இயலாது.

9.02   நிட்றகளும் குட்றகளும்

நிட்றகள்
i. எளிடமயொ்ன அடமபபு
துனைவாரி நிறுவைஙகன்ள அனமப்பது எளிது. 
இவவனமப்புகன்ள நிர்வாக முடி்வடுத்து அரசு 
அனமப்பது எளிய முனையாகும்.

ii.  ்பொரொளுமன்்றம் அல்லது சட்ைமன்்றத்தின் 
ந�ரடிக் கட்டுப்பொடு

துனைவாரி நிறுவைஙகள பாராளுமன்ைம் அல்லது 
சட்மன்ைத்தின் மூலம் மடடுனம னநரடியாக 
கடடுப்படுத்தப்படும். அதறகு அத்துனை அனமச்சனர 
்பாறுப்பாவார்.

iii. இரகசியம் கொத்�ல்
பாதுகாப்பு மறறும் அணுசக்தி துனைகள 
னபான்ைனவ அரசுத்துனைகளின் கடடுப்பாடடில் 
தான் இருக்க னவணடும். அப்னபாதுதான் 

அத்துனைகளில் பணியா்ளர்கள தஙக்ளது பணிகள 
்காளனககள மறறும் ்சயல்பாடடினைப் பறறிய 
இரகசியஙகன்ளப் பாதுகாத்து னவக்க இயலும்.

iv. த்பொதுமக்களுக்கு வரிசசுடம குட்றவு
இத்்தாழில் நிறுவைஙகள தஙக்ளது வருமாைத்னத 
அரசுக் கருவூலஙகளில் ்சலுத்தப்படுவதால் 
்பாதுமக்களுக்கு குனைநத வரினய விதிக்கப்படும்

v.  சமூக மொற்்றத்திற்கொ்ன கருவி
அரசாஙகம் ்பாரு்ளாதார மறறும் சமூகநீதினய 
அரசுத்துனை நிறுவைஙகள மூலனம சிைப்பாக 
்சயல்படுத்த முடியும். ஆகனவ அரசாஙகம் சமூக 
மாறைத்னத ஏறபடுத்த ்பாது துனை நிறுவைஙகன்ள 
கருவியாகப் பயன்படுத்துகின்ைை.

vi.  த்பொது மக்களின் நிதிடய �வ்றொக 
்பயன்்படுத்து�லி்னொல் ஏற்்படும் இைர் 
குட்றவு

துனைவாரி நிறுவைஙகளின் வரவு ்சலவு திட்ம் 
கணக்கு மறறும் தணிக்னக ் சயல்முனைகள அரசின் 
கடடுப்பாடடில் இருக்கும். இதைால் ் பாது மக்களின் 
நிதினயத் தவைாகப் பயன்படுத்துவதிைால் ஏறபடும் 
இ்ர்பாடு குனைகிைது

vii.  அடமசசகத்தின் விதிகள் மற்றும் 
தசயல்்பொடுகள் முட்றயொக பின்்பற்்றப்படும்

அனமச்சகத்தின் னநரடிக் கடடுப்பாடு மறறும் 
னமறபார்னவயின் மூலனம துனைவாரி நிறுவைஙகள 
இயஙகுகிைது. ்பாதுமக்களின் நலனுக்குப் பாதிப்பு 
இல்லாமல் அத்துனை அனமச்சகம் விதிகன்ளயும் 
்சயல்முனைகன்ளயும் வகுக்கிைது.

குட்றகள்
துனைவாரி நிறுவைஙகளின் முக்கியக் குனைபாடுகள 
பின்வருமாறு

i. �ொம�மும், சிகபபு �ொைொ ந்பொக்கும்
அரசின் ்நகிழவறை நன்முனைகன்ளயும் 
மரபுகன்ளயும் வழுவாது பின்பறறுவதும் 
காலதாமதமும் மிகப்்பரிய குனைபா்ாகும். வணிக 
நிறுவைஙகள காலதாமத முடி்வடுப்பது 
ஏறகத்தக்கது அல்ல.

ii. கூடு�ல் வரிசசுடம
துனைவாரி நிறுவைஙகளில் ஏறபடும் நட்த்னத 
ஈடுகட் அரசின் கருவூலத்திலிருநது ்தானகனய 
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வழஙக னவணடியுள்ளது. இதைால் ்பாதுமக்கள மீது 
னமலும் வரினயச் சுமத்தி வரிச்சுனம கூடடுகிைது.

iii. ந்பொட்டியின்டம
வணிக அனுபவனமா அல்து வியாபார 
்வளிப்பார்னவனயா இல்லாத அரசு அலுவலர்கள 
துனைவாரி நிறுவைஙகன்ள நிர்வாகம் ் சயவதிைால் 
அவர்க்ளால் துனைவாரி நிறுமஙகன்ள முனையாகக் 
கடடுப்படுத்த முடியவில்னல. ஆகனவ நுகர்னவாரின் 
விருப்பத்னதனயா அல்லது னதனவனயனயா அறிநது 
்காள்ளாமல் தஙக்ளது குறுகிய அனுபவத்தின் 
மூலம் வழிந்த்துகின்ைைர். இதைால் 
இநநிறுமஙகள ்சயல்திைன் குனைகிைது.

iv. ்பணியில் சரொசரி அணுகுமுட்ற
அரசு அலுவலர்கள தஙக்ளது பணியில் சராசரி 
அணுகுமுனை னபான்னை இநநிறுவை பணியிலும் 
ஈடுபடுகிைார்கள. அதைால் நிறுவைத்னதக் 
கடடுப்படுத்துகிை திைனம இல்லாமல் னபாகிைது.

v. அரசின் �டலயீடு
துனைவாரி நிறுவைஙகளின் மீது அ்ளவுக்கதிகமாை 
கடடுப்பாடு, விதிகள ஆகியவறனை அரசு 
சுமத்துகிைது, இதுதுனைவாரி நிறுவைஙகள 
தன்ைாடசியு்ன் பணியாறை விடுவதில்னல. னமயக் 
கடடுப்பாடு நிறுவைத்தின் ்சயலில் பாதிப்பு 
ஏறபடுத்துகிைது. மநதப்னபாக்கு ஏறபடடு 
்சயல்திைன் பாதிக்கப்படுகிைது.

vi.  நமலொணடமத் தி்றடமக் குட்றவு என்்ற 
குற்்றசசொட்டிற்கு ஆளொகும் அசசம்

துனைவாரி நிறுவைஙகளின் னமலா்ளர்கள அரசு 
அலுவலர்க்ளாக இருப்பதால் அவர்களின் 
்மத்தைப்னபாக்கு அவர்கன்ளச் சிைப்பாகச் ் சயல்ப் 
அனுமதிப்பதில்னல. னமலாணனமத் திைனம 
இல்லாமல் இருப்பவர்கள பாராளுமன்ைம் அல்லது 
அனமச்சரின் விமர்சைம் ஆகியனவ அவர்கன்ள 
திைம்ப் ்சயல்ப் விடுவதில்னல.

vii. நிதிசசொர்பு
துனைவாரி நிறுவைஙகள ்பாரு்ளாதார ரீதியாகவும் 
மறறும் அரசின் வரவு்சலவுத் திட் நிதி 
ஒதுக்கீடன்ச் சார்நதும் இருக்க னவணடியுள்ளது. 
எைனவ ்பாரு்ளாதார ரீதியாக இநநிறுவைஙகள 
தன்னிச்னசயாக ்சயல்ப் முடிவதில்னல.

இந்திய துட்றவொரி நிறுவ்னஙகள் மற்றும் 
அ�ன் சின்்னம்

நிறுவைஙகள தனலனமயகம் சின்ைம்

இநதியன் 
இரயில்னவ

புது்்ல்லி

உணவு மறறும் 
்பாது 

விநினயாகத் 
துனை

புது்்ல்லி

தமிழநாடு 
காவல் துனை

்சன்னை

9.03   த்பொதுக் கழகஙகள் 
்பாதுக் கழகம் என்பது பாராளுமன்ைனமா 
சட்மன்ைனமா இயறறும் தனிச்சட்த்தின் மூலம் 
உருவாக்கப்படடு தன்ைாடசியுரினம ்பறை 
நிறுவைமாகும். ்பாதுக்கழகம் ஒரு குறிப்பிட் 
னநாக்கத்திறகாகத் தனித்தியஙகும் தன்னமயு்ன் 
சட்த்தால் உருவாக்கப்படுவதாகும்.

 ்பாதுக் கழகத்திற்கை னநாக்கஙகள, 
அதிகாரஙகள மறறும் பணிகள சட்த்தால் 
வனரயறுக்கப்படடுள்ளை. இநதிய ஆயுள 
காப்பீடடுக் கழகம், இநதியன் ஏர்னலன்ஸ், ஏர் 
இநதியா, எண்ணய மறறும் இயறனக எரிவாயு 
அனமப்பு (ONGC) ஆகியனவ ்பாதுக் கழகத்திறகாை 
உதாரணஙக்ளாகும்.

த்பொதுக்கழகத்தின் இயல்புகள்
i. �னித்தியஙகும் சட்ைத் �ன்டம
்பாதுக்கழகம் என்பது மத்திய அல்லது மாநில 
அரசால் இயறைப்படும் தனிச்சட்த்தின் கீழ 
னதாறறுவிக்கப்படுகிைது. அச்சட்த்தின் மூலம் 
அதறகாை அதிகாரஙகள, னநாக்கஙகள, பணிகள 
மறறும் பாராளுமன்ைம் அல்லது சட்சனபயின் 
மூலம் உருவாக்கப்பட் அனமச்சகத்து்ன் 
்தா்ர்புள்ளது.

ii. நீடித்� நிடலத்�ன்டம
்பாது முத்தினரயு்ன் நீடித்த நினலத்த  
தன்னமயு்ன் சட்பூர்வமாகச் ்சயல்படும். அரசு்ன் 

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   78 09-12-2021   5.52.12 PM



79

்தா்ர்புன்யது மடடுமல்லாமல் தனித்து இயஙகக் 
கூடியது, இதன் ்சாத்துக்கள அனைத்தும் தைக்குச் 
்சாநதமாைதும் தன் ்பயரினலனய உ்ன்படிக்னக 
்சயயவும் வழக்குப் பதியவும் இயலும்.

iii. அரசின் மு�லீடு
்பாதுக்கழகம் அதறகுத் னதனவயாை முதல் 
முழுவனதயும் அரசி்மிருநது ்பறுகிைது. எனினும் 
்பாதுக்கழகம் முதலீடடுச் சநனதயிலிருநதும் 
மூலதைத்னதத் திரடடுகின்ைை.

iv. நிதி �ன்்னொட்சியுரிடம
்பாதுக்கழகஙகள நிதி தன்ைாடசி ்பறைனவ 
தைக்காை வரவு ்சலவுத்திட்த்னதத் தானை 
தயாரித்துக் ்காள்ளவும், அதறகாை அதிகாரம் 
்பறறுக் ்காள்ளவும் மறறும் வியாபாரத்தில் அநத 
நிதினயப் பயன்படுத்தவும் அதிகாரம் 
்பறைனவயாகும்.

v. இயக்கு்னரடவயொல் நிர்வொகம்
அரசால் பரிநதுனரக்கப்படடு நியமைம் ்சயயப்பட் 
இயக்குைரனவக்கு னமலாணனம ் சயயும் அதிகாரம் 
உணடு. ஆைால் கழகத்தின் அன்ைா் 
ந்வடிக்னககளில் அரசின் தனலயீடு இல்னல.

vi. ்பணியொளர்கள் நியம்னம்
்பாதுக்கழகஙகள தைக்குத் னதனவயாை 
பணியா்ளர்கன்ளத் தானை நியமைம் ்சயது 
்காள்ளவும், ஊதியம், பணித்தன்னம ஆகியவறனை 
கழகஙகன்ள முடிவு ்சயது ்காள்ளலாம்.

vii. நசடவ ந�ொக்கம்
்பாதுக்கழகஙகள னசனவனய னநாக்கமாகக் 
்காண்னவ ஆகும். இருநதாலும் சுயசார்பு 
்காணடு நியாயமாை இலாபத்னத ஈடடும் 
குறிக்னகாள ்காண்னவயாகும்.

viii. ்பதில் தசொல்லும் கைடம
்பாதுக்கழகஙகள தைது பணி குறித்த ஆணடு 
அறிக்னகனயச் சமர்ப்பிக்க னவணடும். இதன் 
கணக்குகன்ள இநதிய ்பாதுக்கணக்கு மறறும் 
தணிக்னகயா்ளரால் தணிக்னக ்சயயப்படும். 
தணிக்னக ்சயயப்பட் கணக்கு அறிக்னககன்ள 
பாராளுமன்ைம் அல்லது சம்பநதப்பட் சட் 
சனபயில் விவாதத்திறகாக சமர்ப்பிக்கப்ப் 
னவணடும்.

9.04  நிட்றகளும் குட்றகளும்
நிட்றகள்

i. �ன்்னொட்சியுரிடம
்பாதுக்கழகம் தன்ைாடசியாக இயஙகுகிைது. அரசின் 
கடடுப்பாடு இதில் இருப்பதில்னல. வியாபார 
முனையினலனய சிைப்பாக இயஙக முடிகிைது. வியாபார 
சூழநினலகளுக்னகறப அதன் நன்னமக்களுக்காக 
திைநத மைது்ன் முடி்வடுக்க முடிகிைது.

ii. சட்ை அடமபபுகளின் கட்டுப்பொடு
பாராளுமன்ைம் அல்லது சட்சனப அனமப்புகளின் 
குழுக் கடடுப்பாடு மூலம் கடடுப்படுத்துகிைது. 
்பாதுக்கழகம் ்சயல்பாடுகன்ள பத்திரிக்னகத் 
துனை கணகாணித்துக் ்காணடிருக்கிைது. 
்பாதுக்கழகத்தின் ்சயல்பாடுகள அதன் 
நன்னமக்கு எதிராக இருநதால் அனதச் 
சுடடிக்காட்வும் ்சயகிைது.

iii. �குதி மற்றும் நிட்றவொ்ன அலுவலர்கள்
்பாதுக்கழகம் அதன் அலுவலர்களுக்கு பணியில் 
நினைவாை தன்னம உள்ளது. அதன் அலுவலர்கள 
தகுதி ்பறைவர்க்ளாக உள்ளைர். ஏ்ைனில் 
தகுதியும் மைநினைவும் உள்ள பணியா்ளர்க்ளால் 
தான் நிறுவைம் வ்ளர்ச்சியன்யும் அலுவலர்கள 
ஊக்கத்து்ன் பணியாறறுவதால் ்பாதுக்கழகம் 
வினரவாக வ்ளர்ச்சியன்யும்.

iv. �யொர் நிடல
்பாதுக்கழகஙகள சிைப்புச்சட்த்தின் மூலம் 
உருவாக்கப்படுவதால் அதன் னதனவகன்ள 
நினைனவறறிக் ்காளகின்ைை. ்பாதுக்கழகம் அதன் 
சிைப்பாை ்சயல்பாடுகள மூலம் னநாக்கஙகன்ள 
நினைனவறறுகின்ைை.

v. அரசின் �டலயீடின்டம
அரசியல் தனலயீடுக்ளால் ்பாதுக்கழகம் எவவித 
பாதிப்பும் ஏறபடுவதில்னல. அதன் ்காளனககளும் 
்சயல்பாடுகளும் ்தா்ர்நது நன்்பறும்.

vi.  குட்றந்� அளவிலொ்ன சுரணைலுக்நக 
வொய்பபு

்பாதுக் கழகத்தின் இயக்குநரனவயில் 
சமுதாயத்தின் பலதரப்பட் பணியா்ளர்கள, 
நுகர்னவார்கள சமுதாய நல விரும்பிகள ஆகினயானர 
அரசு னதர்ந்தடுத்திருப்பதால் சுரண்ல் மறறும் 
ஊழல் ஆகியனவ இருப்பதில்னல.
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vii. நியொயமொ்ன விடலக் தகொள்டக
அ்க்கவினல – இலாபம் என்ை அடிப்பன்யில் 
்பாதுக்கழகம் வினலக் ்காளனகனய 
உருவாக்குகிைது. ஆகனவ ்பாதுவாக சரக்கு மறறும் 
னசனவகள பணிகன்ள ்பாதுக்கழகம் மக்கள 
திருப்தியன்யும் வனகயில் ்சயலாறறுகிைது.

குட்றகள்

i. �ன்்னொட்சி மற்றும் த�கிழவுத் �ன்டம
தன்ைாடசி மறறும் ்நகிழவுத் தன்னம என்பது 
ஏட்்ளவில் மடடுனம உள்ளது. ்பாதுக் கழகஙகள 
துனை அனமச்சர்கள, அரசு அலுவலர்கள மறறும் 
அரசியல்வாதிகள மூலம் அதிக்ளவில் இன்யூறு 
ஏறபடுகிைது.

ii.  சர்வொதீ்ன அதிகொரத்ட� �வ்றொக 
்பயன்்படுத்து�ல்

்பாதுக்கழகஙகள அதன் ்சயல்பாடுகளில் 
சர்வாதீை அதிகாரம் ்பறைனவ. ஒருவனகயில் 
நுகர்னவாரின் னதனவகள மறறும் பிரச்சினைகன்ள 
தீர்க்க எவவித முயறசியும் எடுப்பதில்னல. மற்ைாரு 
புைம் நுகர்னவாரி்மிருநது சுரண் எவவித 
தயக்கமும் காடடுவதில்னல.

iii. த�கிழவு �ன்டமயற்்ற அரசியலடமபபு
்பாதுக்கழகத்தினை உருவாக்கும் அரசியல் 
சட்ப்பிரிவுகள ்நகிழவுத்தன்னமயறைனவ.
எவவிதத்திலும் மாறைக்கூடியது அல்ல. அனத 
உருவாக்க னதனவயாை சட் விதிகள அவசியம். 
அகனவ ்பாதுக்கழகத்தின் ்சயல்பாடுகள 
்நகிழநத தன்னமயறைனவ.

iv. குட்றவொ்ன நமலொணடமத் தி்றடம
்பாதுக் கழகத்தின் அலுவலர்கள ்பரிய அ்ளவில் 
னமலாணனம அறிவு ்பறைவர்கன்ளா 
திைனமசாலிக்ளாகனவா அதன் னமலாணனம 
இயக்குநர்கள இருப்பதில்னல. தனியார் 
நிறுவைஙகளின் பணியா்ளர்களின் னமலாணனமத் 
திைனமக்கு ்பாதுக்கழகத்தின் அலுவலர்கள 
ஈ்ாைவர்கள அல்ல

v. சி்றபபுச சட்ைம் இயற்றுவதில் சிக்கல்
்பாதுக்கழகஙகன்ளச் சிைப்புச்சட்ஙகள மூலம் 
மடடுனம உருவாக்க முடியும் – சிைப்புச்சட்ம் 
இயறறுவது எளிதாைது அல்ல. அதனை  
உருவாக்கும் சட் நன்முனைகள சிக்கலாைனவ. 

ஆகனவ ்பாதுக்கழகம் உருவாக்கப்படுவது 
எப்்பாழுனதா நிகழும் ஒன்ைாகும்.

vi. முரண்பொடுகள்
்பாதுக்கழகத்தின் இயக்குைரனவ உறுப்பிைர்களின் 
பல்னவறு குழுக்களின்னய பல்னவறு முரணபாடுகள 
உருவாகின்ைை. இதைால் ்பாதுக்கழகஙகளின் 
்சயல்திைன் ்பரிதும் பாதிக்கப்படுகிைது.

இந்தியப த்பொதுத்துட்ற நிறுவ்னஙகள் மற்றும் 
அ�ன் சின்்னஙகள்
நிறுவைஙகள தனலனமயகம் சின்ைம்

இநதிய 
உணவுக் 

கழகம் (FCI)
நியூ்்ல்லி

எண்ணய 
மறறும் 

இயறனக 
எரிவாயு 
கழகம் 
(ONGC)

நியூ்்ல்லி

இநதியா 
சுறறுலா 
கழகம்

நியூ்்ல்லி

9.05  அரசு நிறுமஙகள்
த்பொருள்
2013ஆம் ஆணடு நிறுமச்சட்ம் பிரிவு 2(45) ன் கீழ 
அரசு நிறுமம் என்பது, னமய அரசு, மாநில அரசுகள 
தனித்தனியாகனவா கூட்ாகனவா ஒரு நிறுமத்தின் 
பஙகு முதலில் குனைநத படசம் 51 விழுக்காடடுக்கு 
னமல் னமய அரனசா, ஏனதனும் ஒன்று அல்லது 
ஒன்றுக்கும் னமறபட் மாநில அரசுகன்ளா அல்லது 
னமய அரசும் ஒன்று அல்லது னமறபட் மாநில 
அரசுகளும் னசர்நது உருவாக்கும் நிறுவைம் ஆகும். 
ஒரு அரசு நிறுமத்தின் துனண நிறுமமும் அரசு 
நிறுமமாகனவ கருதப்படும்.

அரசு நிறுமத்தின் இயல்புகள்
i. நிறுமசசட்ைத்தின் கீழ ்பதிவு தசய்�ல்
1956 ஆம் ஆணடு நிறுமச் சட்த்தின் கீழ பதிவு 
்சயயப்படடு அல்லது முநனதய நிறுமச் 
சட்ஙகளின் கீழ பதிவு ்சயதிருக்க னவணடும். 
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னமய அரசு னநரடியாகனவா நிறுமச்சட்த்தின் 
விதிகளின் கீழ அரசு நிறுமஙகள அறிவிப்பானணனய 
்வளியிடுகின்ைை.

ii. அரசின் நிர்வொக முடிவு
பாராளுமன்ைனமா அல்லது சட்சனபயின் 
அஙகீகாரம் இல்லாமனலா அரசு நிறுமத்னத 
அரசாஙகம் நிர்வாக முடிவின் கீழ அனமக்கலாம்.

iii. நீடித்� நிடலத்� �ன்டம
அரசாஙகத்தி்மிருநது அரசு நிறுமம் தனித்த சட்ப் 
பூர்வ தன்னமயுன்ய அனமப்பாகும். தைது ்சாநத 
்பயரால் ்சாத்துக்கன்ள வாஙகவும் உ்ன்படிக்னக 
ஏறபடுத்தவும் முடியும்.

iv.  முழுவதும் அல்லது த்பரும்்பொன்டமயொ்ன 
மூல�்னத்ட� அரசு வழஙகுகி்றது

அரசு நிறுமத்திறகு னதனவயாை மூலதைத்னத 
குனைநதபடசம் 51%  முழுவதுனமா அல்லது 
்பரும்பான்னமனயா அரனச வழஙகுகிைது. ஆைால் 
அதன் வருமாைத்னத  அரசு கருவூலத்தில் 
்சலுத்துவதில்னல.

v. த்பரும்்பொன்டமயொ்ன அரசு இயக்கு�ர்கள்
அரசு நிறுமத்தில் அரசாஙகனம ் பரும்பான்னமயாை 
மூலதைத்னத வழஙகுவதால் இயக்குைர்கன்ள 
நியமிக்கும் அதிகாரம் அரசுக்கு உள்ளது.

vi. தசொந்� அலுவலர்கள்
அரசு நிறுமஙகள ்சாநதமாக அலுவலர்கன்ள 
நியமிக்கிைது. னமலும் அரசு அலுவலர்கன்ள 
பணிமாறுதலில் ்சல்வனத தவிர்க்கிைது. அதன் 
பணியா்ளர்களுக்கு அரசு ஊழியர்களின் விதிகள 
்பாருநதாது.

vii. �டைமுட்ற கட்டுப்பொடு இல்டல
அரசு நிறுமஙகள வரவு ்சலவுத்திட்ம், கணக்கியல் 
மறறும் தணிக்னகக் கடடுப்பாடு 
னபான்ைவறறிலிருநது விடுபடடு குறுக்கீடு இன்றி 
்சயல்ப் முடிகிைது.

viii.  ்பொரொளுமன்்றம் / சட்ை மன்்றத்திற்கு த்பொறுபபு
பாராளுமன்ைம் அல்லது சட்மன்ைத்தில் அரசு 
நிறுமத்தின் ஆண்றிக்னக சமர்பிக்கப்படுகிைது.

9.06   நிட்றகளும் குட்றகளும்
நிட்றகள்

i. எளிடமயொ்ன அடமபபு
நிறுமச்சட்த்தின்படி அரசு முடி்வடுத்து அரசு 
நிறுமஙகன்ள எளிதாக அனமக்கலாம்.

ii. அகத் �ன்்னொட்சி
அரசு நிறுமஙகள தைது ந்வடிக்னககன்ள 
சுதநதிரமாக னமற்காள்ளலாம். அதன் அன்ைா் 
ந்வடிக்னககளில் அனமச்சரனவ கடடுப்பான்ா 
அரசியல் தனலயீன்ா இருப்பதில்னல.

iii. �னியொர் ்பஙகளிபபு
தனியார் நிறுமஙகளிலிருநது னமலாணனம, அறிவு, 
்தாழில் நுடப அறிவு மறறும் சிைப்பு நிபுணத்துவம் 
னபான்ைவறனை அரசு நிறுமஙகள ்பைலாம். 
உதாரணமாக ஹிநதுஸ்தான் இரும்பு ்தாழிறசானல 
நிறுவைம் ்தாழில்நுடப மறறும் நிதியுதவினயயும் 
பிலாய, ரூர்னகலா மறறும் துர்காபூர் ஆகிய 
இ்ஙகளில் ்தாழிறசானல நிறுவவும் ரஷ்யா, 
்ஜர்மனி மறறும் இஙகிலாநது னபான்ை 
நாடுகளிலிருநது ்பறறுள்ளை.

iv. த�கிழவுத் �ன்டம
அரசு நிறுமஙகள னநாக்கஙகள, அதிகாரஙகள 
னபான்ைவறனை பாராளுமன்ைத்தின் ஒப்புதனலப் 
்பைாமனலனய அதன் அனமப்பு முனைனயடடில் 
மாறைம் ்சயவதன் மூலம் மாறைம் ்சயயலாம்.

v. ஒழுஙகு
அரசு நிறுமஙகள நிறுமச்சட்த்தின் விதிகளின் 
படினமலாணனம ்சயயவும் பணி விறுவிறுப்னபயும் 
ஒழுக்கத்னதயும் பின்பறறுகின்ைை.

vi. த�ொழில் நிபுைத்துவம்
அரசு நிறுமஙகளில் ்தாழில் நுடப ரீதியாகவும் 
தகுதி ்பறை னமலா்ளர்கன்ளயும் நியமிப்பதால் அரசு 
நிறுமஙகளின் ்காளனககன்ள தவைாமல் பின்பறை 
இயலுகிைது

vii. ்பதிலளிக்க இயலுகி்றது
பாராளுமன்ைம்/சட்மன்ைத்தில் அரசு நிறுமத்தின் 
ஆணடுத் தணிக்னக அறிக்னக சமர்ப்பிக்கப்படுகிைது. 
அதன் அறிக்னககள அஙகு விவாதிக்கப்படுகின்ைது.
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குட்றகள்
i. மொ்றொத்�ன்டமயுடைய இயக்கு்னரடவ
அரசு நிறுமஙகளில் அரசால் நியமிக்கப்படும் 
இயக்குைர்கள (அரசு ்பரும்பான்னமயுள்ள 
பஙகுதாரர்) ்பயர்ளவுக்காக அரசுக்கு “ஆம்” 
்சால்லிப் பழகியவர்கள ஆதலால் அவர்க்ளால் 
வணிக னநாக்கில் ்சயல்ப் இயலாது.

ii. த்பயரில் மட்டும் சர்வொதிகொரம்
அரசு நிறுமத்தின் தனித்தன்னம என்பது ்பயரில் 
மடடுனம உள்ளது.   உணனமயில் அரசியல்வாதிகள, 
அனமச்சர்கள, அரசு அலுவலர்கள ஆகினயாரின் 
அதிகபடச தனலயீடு இநநிறுமஙகளின் அன்ைா் 
்சயல்பாடடில் அதிகரித்துள்ளது.

iii.  நிறுமசசட்ைம் மற்றும் அரசியல் சட்ைத்தில் 
நமொசடி

அரசு நிறுமம் நிறுமச்சட்ம் மறறும் அரசியல் 
சட்த்னத விமர்சிக்கிைது. நிறுமச்சட்த்தின் 
விதிகன்ளப் பயன்படுத்துவதினின்றும் விதிவிலக்கு 
்பறுகிைது. அரசு நிறுமத்னத உருவாக்கும் ் பாழுது 
பாராளுமன்ைத்தில் நம்பிக்னக தீர்மாைத்னத 
நினைனவறை னவணடியுள்ளது.

iv. ்பயத்தின் தவளிப்பொடு
அரசு நிறுமஙகளின் ஆணடுத் தணிக்னக  
அறிக்னக பாராளுமன்ைம் / சட்மன்ைத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்படுகிைது. இதன் ்சயல்பாடுகள 
பத்திரிக்னகக்ளால் விமர்சைம் ்சயயப்படுகிைது. 
இதைால் அரசு நிறுமத்தின் னமலாணனம 
நிர்வாகம் னசார்வுறறு காணப்படுகிைது. எநத வித 
துவக்க முயறசியும் இல்லாமல் புதுனமயும் 
இல்லாமல் இருக்கின்ைை.

v. நிபுைத்துவர் தி்றடம குட்றவு
அரசுத் துனைகளிலிருநது அரசு நிறுமஙகளுக்கு 
பணிமாறுதலில் வருகிைார்கள. அவவாறு 
வருபவர்கள திைனமயில்லாமலும், குனைநத 
்சயல்திைனம   ் பறைவர்க்ளாகவும் இருக்கிைார்கள.

vi. சுய�லப ந்பொக்கு
அரசு நிறுமஙகள அரசாஙகத்திறகாகவும் 
்பாதுமக்களுக்காகவும் ்பரிய அ்ளவில் 
பணியாறை னவணடியுள்ளது. ஆைால் 
சுயவிருப்பத்திறகாகவும் பணியா்ளர்கள 

நிறுமத்தின் ்காளனககன்ள அடிப்பறறியும் 
பணியாறை னவணடியுள்ளது.

இந்திய அரசு நிறுவ்னஙகள் மற்றும் அ�ன் 
சின்்னஙகள்
நிறுவைஙகள தனலனமயகம் சின்ைம்

இநதிய 
நிலக்கரி 
லிமி்்ட

்கால்கத்தா

இநதிய எஃகு 
ஆனணயம் புது்்ல்லி

தமிழநாடு 
னபாக்குவரத்து 

கழகம் 
லிமி்்ட

்சன்னை

இநதிய 
எரிவாயு 

ஆனணயம் 
லிமி்்ட

புது்்ல்லி

 �மது சிந்�ட்னக்கு
1.  து்றவாரி நிறுவ்னஙகளுக்கு ஏபதனும் 

இரணடு உதாரணஙக்ள குறிப்பிடுக.

2.  சோதுக் கழகத்திற்கு ஏபதனும் இரணடு 
உதாரணஙக்ள குறிப்பிடுக.

3.  அரசு நிறுமத்திற்கு ஏபதனும் இரணடு 
உதாரணஙக்ள குறிப்பிடுக.

கடலசதசொற்கள்
துனைவாரி நிறுவைஙகள  ்பாதுக்கழகம்

அரசு நிறுமஙகள  னதசிய மயமாக்கம்
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  நமலும் அறிவ�ற்கு

அ. இநதியாவில் “சோதுத்து்ற நிறுவ்னஙகள் 
தஙகள் குறிக்பகா்ள அ்்டய 
தவறிவிட்ட்ன" என்ற த்லப்பில் உஙகள் 
வகுப்பு மாணவர்களி்்டபய ஒரு விவாதம் 
ஏற்ோடு செயயுஙகள். அதற்காக வகுப்பில் 
உள்ள சில �ல்ல பேச்ொளர்க்ள 
பதர்நசதடுக்கவும். இயக்கம் மற்றும் அதற்கு 
எதிரா்ன வாதத்்த குறிப்பிடுஙகள்.

ஆ. ெமீேத்தில் "சோதுத்து்ற நிறுவ்னஙகளின் 
ப�ாக்கஙகள்” என்ற த்லப்பில்  
சென்்்ன வட்டார தனியார் கலாச்ொர  
அ்மப்ோ்ன �ணேர்கள் வட்டம் என்ற  
அ்மப்பு �்டத்தியது. ேஙபகற்ோளர்களில் 
ஒருவரா்ன, திரு.ரபமஷ் ஒரு ெமூக 
ஆர்வலர். "சோதுத்து்ற நிறுவ்னஙகளின் 
குறிக்பகாள் ெமூகத்திற்கு பெ்வ 
செயவபத, லாேம் ெம்ோதிப்ேதில்்ல" 
என்று அவர் குறிப்பிட்டார். திரு.தீபே்ஸ, 
என்ேவர் ஒரு வழக்கறிஞர். அவர் திரு. 
ரபமஷ் அவர்களின் கருத்்த மறுத்து 
த்னது கருத்்த முன் ்வக்கிறார். 
இவ்வாறு அவர்களுக்கி்்டபய கலநது்ர 
யா்டல் �்டக்கிறது. அநத கலநது்ரயா்டலில் 
நீஙகள் ேஙபகற்றிருநதீர்கள் என்றால், 
உஙகள் நி்லப்ோடு என்்னவாக  
இருக்கும், ஏன்?

  சூழநிடல ஆய்வு

அ. நீஙகள் ஒரு தமிழ்�ாடு சுற்றுலாப் பேருநது 
போக்குவரத்து நிறுவ்னத்தின் பமலாண்ம 
இயக்கு�ராக நியமிக்கப்ேடுகிறீர்கள். உஙகள் 
�கரத்தின் போக்குவரத்து பமலாண்ம 
அதன் பேருநதுகள் ேல சுற்றுலாப் 

ேயணிக்ள ஈர்க்க இயலாது என்ே்தக் 
கண்டறிகிறது. சில வழித்த்டஙகளில் 
இயஙகும் தனியார் சிற்றுநது மக்கள் 
விரும்புவதாக கண்டறியப்ேடுகிறது. இதன் 
வி்ளவாக, நிறுவ்னத்திற்கு இழப்பு 
ஏற்ேடுகிறது. எ்னபவ, நிர்வாகமா்னது அதன் 
வி்லக் சகாள்்கக்ள மறுசீர்மக்க 
விரும்புகிறது. ஒரு த்ல்ம நிர்வாக 
அதிகாரி அல்லது பமலாண்ம இயக்கு�ர் 
என்ற மு்றயில் நீஙகள் என்்ன விதமா்ன 
ஆபலாெ்்னக்ள வழஙகலாம்? விளக்குக.

ஆ. சுதன் என்ேவர் முதலாம் ஆணடு பி.காம் 
ேடித்து வருகிறார். அவரது தந்த, திரு. 
பொமு சென்்்னயில் ஒரு முன்்னணி 
சதாழிலதிேர் ஆவார். ஆ்னால், சுதனுக்கு 
சோதுப் ேயன்ோடுகள் ேற்றி எதுவும் 
சதரியாது. ஆ்னால் அவர் இநத த்லப்பில் 
த்னது வகுப்பில் அவர் ஒரு ோ்டம் தயார் 
செயது விவாதிக்க பவணடும். அவர் த்னது 
தந்தயின் உதவி்ய �ாடுகிறார். அவரது 
தந்த சுதனி்டம், சோதுப் ேயன்ோடுகள் 
தனியார் நிறுவ்னஙகளுக்குப் ேதிலாக 
அரொஙகத்தால் கடடுப்ேடுத்தப்ேடுவ்தத் 
தவிர பவறு ஒன்றுமில்்ல எ்னக் கூறுகிறார். 
இதற்கி்்டயில் திரு. ெநதிரபெகரன் திரு. 
பொமுவின் �ணேர் அஙகு வருகிறார். திரு. 
ெநதிரபெகரன் சென்்்ன மின்ொரம் 
வழஙகல் பிரிவில் ஊழியராக ேணிபுரிகிறார். 
திரு. ெநதிரபெகரன் திரு.பொமுவுக்கும் 
அவரது மகனுக்கும் இ்்டயில் �்டக்கும் 
உ்ரயா்டலில் த்லயிடடு திரு. 
ெநதிரபெகரன் திரு.பொமுவின் கருத்து 
ெரியா்னதல்ல என்றும், சோதுப்ேயன்ோடடில் 
சில உத்திகள் மற்றும் சிறப்பு அம்ெஙகள் 
உள்ள்ன என்றும் கூறுகிறார். நீஙகள் சுதன், 
திரு. பொமு மற்றும் திரு. ெநதிரபெகரன் 
ஆகிபயாரின் கதாோத்திரஙக்ளயும், 
வடிவ்மத்து உஙகள் நி்லப்ோடுகள் 
என்்ன என்ே்தப் ேற்றியும் சதரிவிக்கவும்.
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I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 அரசு	நிறுமத்தின்	�ஙகு	முதலீடு	________	

ககுக	குனறயொமல்	அரசு	ப�றறிருக்க	ேவணடும்.

 அ. 75%

 ஆ. 60%

 இ. 95%

 ஈ. 51%

2.	 ப�ொதுத்	துனற	நிறுவைத்தின்	மி்கப�ழனமயொை	
அனமபபு

 அ. ்பாதுத்துனை நிறுவைம்

 ஆ. துனைவாரி அனமப்பு

 இ. பன்ைாடடு நிறுவைம்

 ஈ. சட்முனை நிறுவைம்

3.	 ஒரு	அரெொங்க	நிறுவைம்	எவர்	ப�யரில்	
�ஙகு்கனள	வொஙகுகிறது?

 அ. பிரதமர்

 ஆ. குடியரசுத் தனலவர்

 இ. இநதியத் தனலனம நீதிபதி

 ஈ. மாநில முதலனமச்சர்

4.	 அரசு	நிறுவைங்களின்	முதன்னமயொை	
ேநொக்கம்	என்�து

 அ. லாபம் ஈடடுதல்

 ஆ. னவனல வாயப்னப உருவாக்குதல்

 இ. மக்களுக்கு னசனவ ்சயதல்

 ஈ. னமறகூறிய அனைத்தும்

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. ்பாது கழகஙகளுக்கு இரணடு உதாரணஙகன்ள 

குறிப்பிடுக.

2. துனைவாரி அனமப்புகளுக்கு இரணடு 
உதாரணஙகன்ள குறிப்பிடுக.

3. தாமதமும், சிகப்பு நா்ா னபாக்கும் என்ைால் என்ை?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. துனைவாரி நிறுவைம் என்ைால் என்ை?

2. அரசு நிறுமம் என்ைால் என்ை?

3. ்பாது கழகஙகள என்ைால் என்ை?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. துனைவாரி நிறுவைஙகளின் நன்னமகன்ள 

விவரி.  (ஏனதனும் 5)

2. ்பாது கழகத்தின் இயல்புகள யானவ? 
(ஏனதனும் 5)

3. அரசு நிறுமஙகளின் சிைப்பியல்புகள யானவ? 
(ஏனதனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்.
1. Bhushan, Y.K, Business Organisation and Management

விடைகள்
1. ஈ 2. ஆ 3. ஆ 4. இ

 ்பயிற்சி
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கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்
இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. ்மய வஙகியின் சோரு்ளப் புரிநது 

சகாள்ள முடியும்
2. இநதிய ரிெர்வ் வஙகியின் பதாற்றம் ேற்றி 

அறிய முடியும்
3. இநதிய ரிெர்வ் வஙகியின் செயல்ோடுக்ள 

விவரித்துக் கூற முடியும்.

10.01  நசடவத் த�ொழிலின் ந�டவ
கல்வி, மருத்துவம், சுகாதாரம் னபான்ை னசனவத் 

்தாழில்கள பல நூறைாணடுக்ளாக இருநது 
வருகின்ைை. உலக வர்த்தகத்தில் னசனவத் 
்தாழில்கள 1970 ஆம் ஆணடிறகுப் பின்ைர் அதிக 
முக்கியத்துவம் ்பறறு வருகிைது. 2015-16 ஆம் 
ஆணடு இநதிய வரவு ்சலவு திட் மதிப்பீடு 
கூறுவதாவது.

"உலகப் ்பாரு்ளாதாரத்தின் மிகவும் ஆறைல் 
வாயநத துனையாகச் னசனவத் துனை 
உருவாகியுள்ளது. னசனவத் ்தாழில்கள உலகின் 
ஒடடு ்மாத்தக் கூடடு உறபத்தி மதிப்பின் 
பஙகளிப்பில் கிட்த்தட் மூன்றில் ஒரு பஙகு, உலக 
னவனலவாயப்பில் சம பஙகு, உலக வர்த்தகத்தில் 
ஐநதில் ஒரு பஙகு, உலகின் ்வளிநாடடு அன்னிய 
னநரடி முதலீடுகளில் பாதிக்கும் னமலாை பஙகு 
வகிக்கிைது. இது இநதியாவின் ்பாரு்ளாதார 
வ்ளர்ச்சியின் முக்கிய கருவியாக உள்ளது. இது 
இநதியாவின் ஒடடு ்மாத்தக் கூடடு உறபத்தி 
மதிப்பில் 2015-16 இல் கிட்த்தட் 66.1 சதவிகிதம் 
பஙகளிப்பு ்சயது ்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சினய 
அதிகரித்துள்ளது".

10.02  வஙகிச நசடவ
ஒரு நாடடின் வர்த்தகம், வாணிகம் மறறும் 

்தாழில்களின் நரம்பு மண்லமாக வஙகி 

கருதப்படுகிைது. இது நாடடின் வழக்கமாை 
்சயல்பாடுகள மறறும் னமம்பாடடுக்காை பணத் 
னதனவகன்ளச் சநதிப்பதில் முக்கியப் பஙகு வகிக்கிைது. 
்பாதுவாக வஙகி என்ைால் அது வணிக வஙகினய 
குறிக்கும். ஆைால் பல்னவறு வனகயாை னசனவகன்ள 
வழஙகும் பலவிதமாை வஙகிகள இருக்கின்ைை. னமய 
வஙகி அவறறில் முக்கியமாை ஒன்ைாகும்.

ஒவ்வாரு நாடடுக்கும் ஒரு னமய வஙகி 
உள்ளது. இது நாடடின் அரசாஙகத்திறகுச் 
்சாநதமாைது. ஒரு நாடடின் அனைத்து வஙகிகளின் 
்சயல்பாடுகன்ள கடடுப்படுத்தும் அதிகாரம் இநத 
உச்ச வஙகியி்ம் ஒப்பன்க்கப்படடுள்ளது. னமய 
வஙகிகள ்வவனவறு நாடுகளில் ்வவனவறு 
்பயர்க்ளால் அனழக்கப்படுகின்ைை. அனவக்ளது 
்சயல்பாடுகள நாடடிறகு நாடு மாறுபடும். ஒரு 
னமய வஙகி முழு தன்ைாடசி அல்லது பாதி 
தன்ைாடசியு்ன் அனமக்கப்படுகிைது. ஒரு நாடடு 
்பாரு்ளாதாரத்தின் நினலத்தன்னம மறறும் 
னமம்பாடு ஆகியனவகன்ள னமய வஙகியின் 
முக்கியக் குறிக்னகாளகள ஆகும். இநதியாவில் 
இநதிய ரிசர்வ வஙகி (Reserve Bank of Inda - RBI) னமய 
வஙகியாகச் ்சயல்படுகிைது.

10.03    இந்திய  வஙகிகள்  -  ஒர்  வரலொற்றுப  
பின்்னணி

I.   இநதுஸ்தான் வஙகியாைது 1770 ஆம் ஆணடில் 
நிறுவப்பட் இநதியாவின் முதல் வஙகியாகும். 
இது 1932 இல் மூ்ப்பட்து.

II.   1786 இல் இநதியப் ்பாதுவுன்னம வஙகி 
நிறுவப்பட்து. இது 1791 ஆம் ஆணடில்  
கனலக்கப்பட்து.

III.   1806 ஆம் ஆணடில் நிறுவப்பட் ்கால்கத்தா 
வஙகி முதல் கூடடுப் பஙகு வஙகியாகும். இது 
1809 ஆம் ஆணடில் ்பஙகால் வஙகி எைப் 
்பயர் மாறைம் ்சயயப்பட்து.

IV.   1840 ஆம் ஆணடில் மும்னப வஙகி மறறும் 1843 
ஆம் ஆணடில் ்சன்னை வஙகி ஆகியனவ  
நிறுவப்பட்ை.

அலகு - 3  நசடவத் த�ொழில்கள் - I

இந்திய ரிசர்வ் வஙகி10
அத்தியொயம்
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்பணடைய இந்தியொவில் வஙகி
இநதியாவில் 3500 ஆணடுகளுக்கு முன்பிருநனத 
(1500 ்பா.ஆ.மு.) வஙகி ந்வடிக்னககள 
்தா்ர்நது னமற்காள்ளப்படடு வநதுள்ளை. 
வடடி சம்பாதித்தல் மறறும் அநியாய வடடி 
(நியாயமறை வடடி) ஆகியனவ பரவலாக னவத 
காலத்தில் இருநதுள்ளது. 1200 ஆணடுகளுக்கு 
முன்ைர் (800 ்பா.ஆ). தமிழநாடடில் கீழ வரும் 
பதஙகள பயன்பாடடில் இருநதுள்ளை: பறறு, 
வரவு, ்சலவு, இலாபம், நஷ்்ம், இனவ 
அனைத்தும் 'ஐந்தானக' (Trial Balance) எை 
அனழக்கப்பட்து. னபனரடு (Ledger) என்பது 
னபனரடன்க் குறிக்கின்ைது.

இராஜ இராஜ னசாழன் காலத்தில் 
பயன்படுத்தப்பட் ்வணகல நாணயஙகள 
(985-1014 ்பா.ஆ)

இநத மூன்று வஙகிகளும் 1921 ஆம் ஆணடு 
ஜைவரி 27 ஆம் னததி ஒருஙகினணக்கப்படடு 
இம்பீரியல் பாஙக் ஆப் இநதியா என்ை வஙகி 
உருவாக்கப்பட்து. அநத நாடகளில் இநத வஙகி 
நகர்ப்புைப் பகுதிகளுக்கு மடடும் னசனவ ்சயது, 
கிராமப்புைப் பகுதிகள முழுவனதயும் புைக்கணித்தது 
எைனவ, சுதநதிரத்திறகுப் பிைகு, இம்பீரியல் 
பாஙக் ஆப் இநதியானவ அரசு்னமயாக்கப் 
பாராளுமன்ைத்தில் ஒரு சட்ம் இயறைப்படடு 
ஜூனல 1, 1955 அன்று ஸ்ன்ட பாஙக் ஆப் இநதியா 
உருவாக்கப்பட்து.

இம்பீரியல் ்பொஙக் ஆப இந்தியொ வஙகியின் 
முத்திடர

10.04  வஙகி - இலக்கைம்
1949 ஆம் ஆணடின் வஙகி ஒழுஙகுமுனைச் 
சட்த்தின் படி, "முதலீடு ்சயவதறனகா, க்ன் 
வழஙகுவதறனகா, னகட் உ்ன் அல்லது கானசானல, 
வனரனவானல அல்லது பணவின் மறறுமுள்ள 
முனைகளில் திரும்பக் ்காடுப்பதறனகா 
்பாதுமக்களி்மிருநது னவப்பு ்தானககன்ளப் 
்பறறுக் ் காளளும் ் சயல் வஙகியியல்" எைப்படும். 
அப்பணிகன்ள னமற்காளளும் நிறுவைம் வஙகி 
ஆகும் எை வனரவிலக்கணம் கூறுகிைது.

10.05  டமய வஙகி -  இலக்கைம்

10.06  இந்திய ரிசர்வ் வஙகியின் ந�ொற்்றம்
இம்பீரியல் பாங ஆப் இநதியா பண ்வளியீடு 
மறறும் னமய வஙகிக்காை பிை க்னமகன்ள ஆறறி 
வநதது. 1926 ஆம் ஆணடில் ஹில்்ன்-யங 
ஆனணயம் அல்லது இநதிய நாணய மறறும் 
நிதியியல் ்தா்ர்பாை இராயல் ஆனணயம் (னஜ.
எம். கீன்ஸ் மறறும் சர் எர்்ைஸ்ட னகபிள இதன் 
உறுப்பிைர்கள) ஒரு னமய வஙகினய உருவாக்கப் 
பரிநதுனரத்தது. அதன் வின்ளவாக, இநதிய ரிசர்வ 
வஙகி சட்ம் 1934 இல் உருவாக்கப்படடு இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி ஏப்ரல் 1, 1935 முதல் ்சயல்பாடடிறகு 
வநதது. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் `5 னகாடி 
மூலதைம் `100 மதிப்புள்ள முழுவதும் 

1. "ஒரு நாடடின் பண மறறும் வஙகிக் கட்னமப்பின் 
உச்சநினலயமாகவும், னதசியப் ்பாரு்ளாதார 
நலனுக்காகவும், சிைநத முனையில் ்சயல்படும் 
வஙகி, அநத நாடடின் னமய வஙகி எைப்படும்." 
எை டிகா அவர்கள வனரவிலக்கணம் 
வகுத்துள்ளார்.  னமய வஙகியின் ஏழு 
பணிகன்ள அவர் படடியலிடடுள்ளார். 
இப்படடியல் ்பாரு்ளாதார நிபுணர்க்ளால் 
அஙகீகரிக்கப்படடுள்ளது.

2. “்பாது நலன் கருதி ்மாத்தப் பணப்  
புழக்கத்னத எநத ஒரு நிறுவைம்  
விரிவாக்குதல் கடடுப்படுத்துதல் மறறும் 
்நறிமுனைப்படுத்துதல் ்பாறுப்புகன்ளப் 
்பறறுள்ளனதா, அதுனவ னமய வஙகி.” எை  
்கன்ட அவர்கள இலக்கணம் வகுத்துள்ளார்.

3. "எநத்வாரு நாடடிலும் அநநாடடின் 
பணப்புழக்கம் மறறும் க்ன் அ்ளனவ 
கடடுப்படுத்தும் க்னம எநத வஙகியி்ம் 
ஒப்பன்க்கப்படடுள்ளனதா அதுனவ னமய வஙகி 
ஆகும்." எை பன்ைாடடு தீர்வு வஙகி (BIS) 
கூறுகிைது.
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்சலுத்தப்பட் பஙகுக்ளால் உருவாக்கப்பட்து. 
பஙகு முதல் ்தானக முழுவதும் தனியார் 
பஙகுதாரர்கள வசம் இருநதது. அதன் தனலனம 
அலுவலகம் ்கால்கத்தாவில் இருநதது, பின்ைர் 
1937 இல் மும்னபக்கு மாறைப்பட்து.

சுதநதிரம் அன்நத பிைகு, இநதிய அரசாஙகம் ரிசர்வ 
வஙகி (்பாது உரினமக்கு மாறறுதல்) சட்ம்  
1948 ஐ நினைனவறறியது னமலும் தனியார் 
பஙகுதாரர்களுக்குச் சரியாை இழப்பீடடுத் 
்தானகனய வழஙகி ரிசர்வ வஙகினய அரசு்னம 
ஆக்கியது. ஜைவரி 1, 1949 முதல் இநதிய ரிசர்வ 
வஙகி அரசுக்குச் ்சாநதமாை னமய வஙகியாக 
 ்சயல்படடு வருகிைது. அப்்பாழுது இதில் மூன்று 
துனைகள மடடுனம இருநதை. இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
1947 வனர பர்மா நாடடிறகும் ஜூன் 1948 வனர 
பாகிஸ்தான் நாடடிறகும் னமய வஙகியாகச் 
்சயல்பட்து.

இந்திய ரிசர்வ் வஙகியின் சின்்னம்

10.07   இந்திய ரிசர்வ் வஙகியின் கட்ைடமபபு
இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் மத்தியத் 

தனலனமயகம் மும்னபயில் அனமநதுள்ளது. 
2017 ஆம் ஆணடு முதல் இநத மத்தியத் தனலனம 
அலுவலகம் 33 துனைகன்ளக் ்காணடுள்ளது. 
மும்னப, தில்லி, ்கால்கத்தா மறறும் ்சன்னை 
ஆகிய நான்கு மண்ல அலுவலகஙகள துனண 
நினல ஆளுநர்களின் தனலனமயில் ்சயல்படும் 
வட்ார வாரியஙகளின் கீழ இயஙகி வருகின்ைை. 
19 பிராநதிய அலுவலகஙகளும் 11 துனண 
அலுவலகஙகளும் ரிசர்வ வஙகியின் கீழ 
்சயல்படுகின்ைை (2017). இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
மத்திய இயக்குநர்கள வாரியத்தால் 
நிர்வகிக்கப்படுகிைது. இநத வாரியத்தின் 21 
உறுப்பிைர்களும் இநதிய அரசால் 
நியமிக்கப்படுவார்கள.

அதில் உள்ளவர்கள பின்வருமாறு,

அ.   ஒரு ஆளுநர் மறறும் நான்கு துனண நினல  
ஆளுநர்கள நான்கு ஆணடுகளுக்குப் பதவி  
வகிக்கும் வனகயில் நியமிக்கப்படுவார்கள,

ஆ.  பல்னவறு துனைகளில் இருநது பத்து  
 இயக்குநர்கள

இ.  இரணடு அரசு அதிகாரிகள

ஈ.   நான்கு இயக்குநர்கள (வட்ார 
வாரியஙகளில்  இருநது ஒவ்வாருவர்).

10.08  இந்திய ரிசர்வ் வஙகியின் ்பணிகள்
இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் பணிகன்ள மூன்று 

தனலப்புகளில் ்தாகுக்கலாம்.

1.  தனலனம மறறும் னமறபார்னவப் பணிகள 

2.  பாரம்பரியப் பணிகள மறறும்

3.  னமம்பாடடுப் பணிகள

1.  இநதியாவில் 1969 ஆம் ஆணடு 14 வஙகிகள 
நாடடுன்னமயாக்கப்பட்ை.

2.  அதன் பிைகு 1980 ஆம் ஆணடு னமலும் 6 
வஙகிகள நாடடுன்னமயாக்கப்பட்ை.

3. NABARD-ன் விரிவாக்கம்  .........................
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I. �டலடம மற்றும் நமற்்பொர்டவ ்பணிகள்
உலகப் ்பாரு்ளாதாரத்தில் னவகமாக வ்ளர்நது 

வரும் நா்ாக இநதியா திகழகிைது. உலகின் பல 
நிகழவுகளில் இநதியா முக்கியப் பஙகாறறி் 
னவணடு்மன்று பல நாடுகள எதிர்பார்க்கின்ைை. 
இநதியாவின் தனலனம வஙகியாகவும் உலக 
நிறுவைஙகளின் ஒரு பகுதியாகவும் இநதிய ரிசர்வ 
வஙகி உள்ளது. இது வ்ளர்நத நாடுகளில் உள்ள 
வஙகிகளின் தரத்திறகு ஏறப இநதிய வஙகிகளின் 
தரம் மறறும் அ்ளனவ உயர்த்தும் பணிகன்ளச் 
்சயகிைது. அத்தனகய ்சயல்பாடுகள தறனபானதய 
சூழநினலயில் முக்கியத்துவம் ்பறுகின்ைை.

1.  உலக நிதி நிறுவ்னஙகளில் இந்தியொவின் 
பிரதிநிதி
சர்வனதச வஙகியியல் தரநினலகளுக்கிணஙக 

நல்லிணக்கம் மறறும் நினலத்தன்னமனயப் 
பராமரிப்பதறகாக இநதிய ரிசர்வ வஙகியாைது 
வஙகியியல் தீர்வு னப்ல் (BCBS, சுவிடசர்லாநது) 
குழுவு்ன் 1997 ஆம் ஆணடு முதல் இனணநது 
்சயல்படடு வருகிைது. பன்ைாடடு மறுசீரனமப்பு 
மறறும் னமம்பாடடு வஙகி (IBRD - உலக வஙகி) 
மறறும் பன்ைாடடு நாணய நிதியத்தில் (IMF) 
டிசம்பர் 27, 1945 முதல் இநதிய அரசின் பிரதிநிதியாக 
இநதிய ரிசர்வ வஙகி இருநது வருகிைது.

2.  இந்திய வஙகிகளின் கட்ைடமபபிட்ன 
ஒழுஙகு்படுத்து�ல் மற்றும் 
நமற்்பொர்டவயிடு�ல்
நாடடில் உள்ள அனைத்து வஙகிகன்ளயும் 

ஒழுஙகுபடுத்த விரிவாை வழிகாடடுதல்கன்ள 
இநதிய ரிசர்வ வஙகி வகுத்து வழஙகி வருகிைது. 
இநதிய ரிசர்வ வஙகி சட்ம், 1934 மறறும் வணிக 
வஙகிகளின் ஒழுஙகுமுனைச் சட்ம், 1949 
ஆகியவறறின் கீழ வணிக வஙகிகளுக்கு உரிமம் 
வழஙகுதல், கடடுப்படுத்துதல் மறறும் 
னமறபார்னவயிடுதல் னபான்ை அதிகாரஙகன்ள 
ரிசர்வ வஙகி ்காணடுள்ளது. எநத வணிக 
வஙகினயயும் ஆயவு ்சயயவும், வஙகிகளி்மிருநது 
னதனவயாை தகவல்கன்ளக் னகடடுப் ்பைவும் 
அதிகாரம் ்காணடிருக்கிைது.

3. ்பைவியல் உசச நிடல அதிகொரி
வினலவாசி நினலத்தன்னமனயயும், பணவீக்கப் 

னபாக்குகன்ளயும் ஒழுஙகுபடுத்துதல் மறறும் 
்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சினய னமம்படுத்தும் வனகயில் 
நாடடின் பணவியல் ்காளனகனய இநதிய ரிசர்வ 
வஙகி நிர்மாணிக்கிைது. இது விவசாயத்திறகாை 

நிதிகன்ள வழஙகுதல், திட்ஙகன்ள 
அமல்படுத்துவதறகாை ஆதாரஙகன்ளத் திரடடுதல், 
வஙகி, க்ன் மறறும் சர்வனதச நிதி சம்பநதமாை 
சட்ஙகன்ள இயறறுதல் பறறிய ஆனலாசனைகன்ள 
அரசுக்கு வழஙகுகிைது.

4.  த்பொருளொ�ொர அளவுருக்கடள கூர்ந்து 
கணகொணித்�ல்
்பாரு்ளாதாரத்தின் பரநத அ்ளவுருக்க்ளாை 

னவனலவாயப்பு நினல, வினலவாசி அ்ளவுகள 
மறறும் உறபத்தி அ்ளவு, வர்த்தகச் சுழறசிகள, 
அயல்நாடுகளின் முதலீடடு உளளீடுகள மறறும் 
்சலுத்தல் சமநினல னபான்ைனவகன்ள இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி கூர்நது கணகாணித்துப் ்பாரு்ளாதார 
உறுதித்தன்னம மறறும் வ்ளர்ச்சினய அன்வதறகு 
உதவுகிைது. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் நிதி 
னமறபார்னவ வல்லுநர்குழு (மத்திய வாரிய 
இயக்குநர்களின் ஒரு குழு) குனைநதபடசம் 
மாதத்திறகு ஒரு முனையாவது (சில சமயம் 
ஒவ்வாரு நாளிலும்) கூடி நாடு முழுவதும் ந்ப்பு 
நிகழவுகள அனைத்னதயும் கவைமாகக் 
கணகாணித்து முடி்வடுக்கிைது.

5.  புதிய சவொல்களுக்கு உை்னடியொகப 
்பதிலளிப்பது
இநதிய வஙகி அனமப்புக்கு எதிராக 

எப்்பாழு்தல்லாம் புதிய சவால்கள எழுநதாலும், 
இநதிய ரிசர்வ வஙகி உ்ைடியாக ஒரு குழுவினை 
ஏறபடுத்தி ஆயவு ்சயதல் மறறும் தனலனம 
சுறைறிக்னககன்ள ்வளியிடுதல் னபான்ை பணிகன்ள 
னமற்காணடு இநதிய வஙகிகன்ள 
வலுப்படுத்துகிைது.  ரிசர்வ வஙகியின் 
சுறைறிக்னககள மறறும் வல்லுநர் குழு 
அறிக்னககளில் வ்ளம் னசர்க்கும் பல தகவல்கன்ளக் 
காணலாம்.

எடுத்துக்காடடு : னகாபால் கிருஷ்ணன் குழு 
"தகவல் பாதுகாப்பு, மின்ைணு வஙகி .. ", ஏப்ரல், 2010

II. ்பொரம்்பரியப ்பணிகள்
1.  அரசின் வஙகியர் மற்றும் நிதி 
ஆநலொசகரொகச தசயல்்படு�ல்
இநதிய ரிசர்வ வஙகி மத்திய மறறும் மாநில 

அரசுகளின் கணக்கில் பணத்னத 
ஏறறுக்்காளவனதாடு, அவர்கள சார்பாகப் பணம் 
்சலுத்தும் பணிகன்ளயும் ்சயகிைது. அரசாஙகக் 
க்னை நிர்வகித்தல் புதிய க்ன்கன்ள வழஙகுதல் 
ஆகிய ்பாறுப்பு இதனி்ம் ஒப்பன்க்கப்படடுள்ளது. 
அரசின் புதிய க்ன்களின் அ்ளவு, காலம் மறறும் 
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விதிமுனைகள பறறிய ஆனலாசனைகன்ள 
வழஙகுகிைது. அரசின் தறகாலிக நிதி னதனவகன்ளப் 
பூர்த்தி ்சயய 'வழிகன்ளயும், உபகரணஙகன்ளயும்' 
அரசாஙகத்திறகு இது வழஙகுகிைது. அரசாஙகத்தின் 
உபரி நிதினய எடுத்து முதலிடும் பணியினைச் 
்சயகிைது. அரசுகளுக்குள மறறும் அரசு 
துனைகளுக்குள உள்ள கணக்கு சரிகடடுதல்கன்ள 
ரிசர்வ வஙகி எடுத்துச் ்சயகிைது.

2.  ரூ்பொய் ந�ொட்டுகடள அசசிட்டு 
தவளியிடுவதில் முற்றுரிடம
ஒரு ரூபாய னநாடடு தவிர அனைத்து ரூபாய 

னநாடடுகன்ள அச்சிடுவதறகும் மறறும் 
்வளியிடுவதறகும் இநதியாவில் முழு அதிகாரமும் 
இநதிய ரிசர்வ வஙகியி்ம் உள்ளது. நல்ல தரமாை 
ரூபாய னநாடடுகன்ள அச்சிடடு ்பாதுமக்களுக்குத் 
தார்ளமாக கின்ப்பனத உறுதி ்சயவது. இநதிய 
ரிசர்வ வஙகியின் க்னம. இது பயன்படுத்த இயலாத 
ரூபாய னநாடடுகள மறறும் நாணயஙகன்ளப் ் பறறுக் 
்காணடு மாறறி தருகிைது. ஒரு ரூபாய னநாடடு 
மறறும் அனைத்து நாணயஙகன்ளயும் நிதி 
அனமச்சகம் தயாரித்து ்வளியிடுகிைது. ரூபாய 
னநாடடுகள நாசிக், னதவாஸ், சால்னபானி, னமசூர் 
மறறும் னைாஷஙகாபா ஆகிய ஐநது இ்ஙகளில் 
அச்சி்ப்படுகின்ைை. (இநதியாவிறகு ்வளியில் 
ரூபாய னநாடடுகள அச்சி்ப்படுவதில்னல).

3. வஙகியர்களின் வஙகியர்
இநதிய ரிசர்வ வஙகிக்கும் பிை வஙகிகளுக்கும் 

இன்னயயாை உைவு, ஒரு வர்த்தக வஙகி அதன் 
வாடிக்னகயா்ளர்களு்ன் னவத்துள்ள உைனவப் 
னபாலனவ உள்ளது. நாடடின் அனைத்து வணிக 
வஙகிகளின் ந்ப்புக் கணக்குகன்ள ரிசர்வ வஙகி 
நிர்வகிக்கிைது. அனைத்து அட்வனணயி்ப்பட் 
வஙகிகளும் இநதிய ரிசர்வ வஙகியில் ஒரு 
குறிப்பிட் சதவிகிதம் ்ராக்க இருப்பு னவத்திருக்க 
னவணடும். அனைத்து வஙகிகளும் 
மாறறுச்சீடடுகன்ள மறுவட்ம் ்சயதும் மறறும் 
அஙகீகரிக்கப்பட் பத்திரஙகன்ள ஈ்ாக னவத்தும் 
இநதிய ரிசர்வ வஙகியி்ம் க்ன் ்பை முடியும்.

4.   கைன் மற்றும் ்பைபபுழக்கத்தின் 
கட்டுப்பொட்ைொளர்

நாடடில் க்ன் பணம் மறறும் ரூபாய 
பணப்புழக்கத்தின் அ்ளனவக் கடடுப்படுத்துவது 
மறறும் வடடி விகிதத்தினை நிர்வாகம் ்சயவது 
இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் முக்கியச் ் சயல்பாடுகளில் 
ஒன்று. இநதச் ்சயல்பாடடிறகாக, இநதிய ரிசர்வ 
வஙகி, க்ன் பண அ்ளவினைக் கடடுப்படுத்தும் 

மறறும் க்ன் தரத்தினைக் கடடுப்படுத்தும் 
வழிமுனைகன்ளப் பயன்படுத்துகிைது. நாடடில் 
வாணிபப் பரிவர்த்தனைகள மறறும் முதலீடடு 
னநாக்கஙகளுக்குப் னபாதுமாை ்ராக்கம் மறறும் 
க்ன் பணம் (நீர்னமத்தன்னமயு்ன்) கின்ப்பனத 
உறுதிப்படுத்துவது இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் 
்பாறுப்பாகும்.

அ.   கைன் அளடவ கட்டுப்படுத்தும் 
வழிமுட்றகள்

இநதியப் ்பாரு்ளாதாரத்தில் ்மாத்தக் க்ன் 
்தானக அ்ளவில் பாதிப்னப ஏறபடுத்தும் காரணிகள 
க்ன் அ்ளனவ கடடுப்படுத்தும் வழிமுனைகள 
எைப்படும். இவறறில் முதல் மூன்று 
ந்வடிக்னககளின் அதிகரிப்பு நாடடில் ்மாத்தப் 
பணச் சுழறசி அ்ளனவ குனைக்கும்.

i. வஙகி வீ�க் தகொள்டக
வஙகி விகிதம் என்பது இநதிய ரிசர்வ வஙகி 

அட்வனணயி்ப்பட் வஙகிகளுக்கு 
மாறறுச்சீடடுகன்ள மறு வட்ம் ்சயது க்ன் 
வழஙகும் கழிவு விகிதத்னதக் குறிக்கும்.

மறு வாஙகல் விகிதம் (Repo Rate) என்பது ரிசர்வ 
வஙகி அரசின் பினணயஙகன்ள (பிை 
பினணயஙகளும் கூ்) வணிக வஙகிகளி்மிருநது 
்பறறுக் ்காணடு க்ன் வழஙகும் வடடி 
விகிதத்னதக் குறிக்கும். (பின்னிடடு மறு வாஙகல் 
விகிதம் (Reverse Repo Rate) என்பது ரிசர்வ வஙகி 
அரசு பினணயஙகன்ளக் ்காடுத்து வணிக 
வஙகிகளி்ம் க்ன் ்பறும் வடடி விகிதத்னதக் 
குறிக்கும்.)

ii.  தரொக்க இருபபு விகி�ம்
இது அட்வனணயி்ப்பட் வஙகிகள 

தம்மி்முள்ள ்மாத்தக் கால மறறும் னகடபு 
னவப்புகளின், விகிதாச்சாரமாக, ்ராக்கப் பணமாக 
இநதிய ரிசர்வ வஙகியில் னவத்துள்ள பண இருப்பு 
விகிதத்னதக் குறிக்கும்.

iii.  சட்ைரீதியொ்ன நீர்டமத்�ன்டம விகி�ம்
இது அட்வனணயி்ப்பட் வஙகிகள 

தம்மி்முள்ள ்மாத்தக் கால மறறும் னகடபு 
னவப்புகளின் விகிதாச்சாரமாகத் தம்மி்னம 
னவத்துக்்காள்ள னவணடிய பணம் மறறும் 
பணத்திறகுச் சமமாை உபகரணஙகள 
ஆகியனவகளின் அ்ளனவ குறிக்கும்.
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iv.  தி்றந்� சந்ட� தசயல்்பொடுகள்
நாடடில் பணப்புழக்கத்னத அதிகரிக்கனவா 

அல்லது குனைக்கனவா இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
னநரடியாகப் பணச் சநனதயில் பத்திரஙகள மறறும் 
மாறறுச்சீடடுகன்ள வாஙகனவா அல்லது விறகனவா 
்சயகிைது.

ஆ.   கைன் �ரத்ட�க் கட்டுப்படுத்தும் 
வழிமுட்றகள்

னதர்ந்தடுக்கப்பட் அல்லது குறிப்பிட் 
துனைகளின் ்மாத்தப் பண அ்ளவில் இநத 
முனையாைது தாக்கத்னத ஏறபடுத்துகிைது.

i.   க்ன் பஙகீடு: குறிப்பிட் னநாக்கஙகளுக்கு 
அல்லது சில துனைகளுக்குக் க்ன் 
வழஙகுவதறகாை அதிகபடச வரம்பு 
நிர்ணயிக்கப்படுகிைது.

ii. விளிம்பு னதனவகள: பினணயமாகச் 
சமர்ப்பிக்கப்படும் ்சாத்துகளின் மதிப்பில் எநத 
அ்ளவு கழித்து, மீதி ்தானகனயக் க்ைாக 
வழஙகலாம் என்ை விதினயக் குறிக்கிைது.

iii. னநரடி ந்வடிக்னக: இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் 
வழிகாடடுதல்கன்ளப் பின்பறைாத வஙகி அல்லது 
வஙகிகள மீது ்பாருத்தமாை ஒழுஙகு 
ந்வடிக்னககன்ள இநதிய ரிசர்வ வஙகி எடுக்கும். 
இது னநரடி ந்வடிக்னக என்று 
அனழக்கப்படுகிைது.

iv.  ஒழுக்க ந்வடிக்னக: இநதிய ரிசர்வ வஙகி சில 
குறிப்பிட் காலக் க்ன்கன்ளத் தாரா்ளமாகனவா 
அல்லது கடடுப்படுத்தினயா வழஙக வஙகிகளுக்கு 
அழுத்தம் ்காடுக்கிைது.

5.  இறுதி நிடல கைன் ஈநவொர்
அவசரகால னநரஙகளில் இநதியாவில் 

எநத்வாரு வஙகியும் நிதி உதவினயப் ்பை இநதிய 
ரிசர்வ வஙகியினை அணுகும் னபாது ரிசர்வ வஙகி 
க்ன்கன்ள வழஙகுகிைது. க்ன் ்பறும் பிை 
ஆதாரஙகள தீர்நதுவிட் நினலயில், அனைத்து 
வஙகிகளும் இநதிய ரிசர்வ வஙகியி்மிருநது க்ன் 
்பை முடியும். எைனவ இது வஙகிகளுக்கு இறுதி 
நினலக் க்ன் ஈனவாராக வி்ளஙகுகிைது.

6. தீர்வக அடமபபு நசடவகள்
இநதிய ரிசர்வ வஙகி ஒரு தீர்வக அனமப்னப 

இயக்குகிைது. இநதியாவின் அனைத்து வணிக 
வஙகிகளுக்கும் ஒரு தீர்வக முனைனயப் 
பராமரிக்கிைது. ஒரு வஙகி மறை வஙகிகளின் மீது 
அளித்த கானசானலகளின் ்மாத்த அ்ளவு மறை 

வஙகிகளின் மீது அநத வஙகியின் 
உரினமனகாரனலப் பிரதிபலிக்கிைது. இனதனபான்ை 
உரினம னகாரல்கள அனைத்து வஙகிகளும் மறை 
வஙகிகள மீது தீர்வுக்காக ரிசர்வ வஙகியி்ம் முன் 
னவக்கின்ைை. ஒரு நிகர தீர்வாைது தீர்வக 
அனமப்பின் மூலம் கணிக்கப்படுகிைது, 
அதறகிணஙக பறறு அல்லது க்ன் பதிவு அநதநத 
வஙகியின் ந்ப்புக் கணக்குகளில் ரிசர்வ வஙகியால் 
பதிவு ்சயயப்படுகிைது. ரிசர்வ வஙகியு்ன் 
வஙகிகள னவத்திருக்கும் ்ராக்க இருப்புக்கள 
இநத னநாக்கத்திறகாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 
தீர்வக முனையாைது னநரத்னதச் னசமிக்கிைது 
மறறும் தாளகளின் மூலம் நன்்பறும் 
னவனலப்பளுனவக் குனைக்கிைது மறறும் 
வஙகிகளுக்கு இன்னயயாை தீர்வக சம்பநதமாை 
மறைக் கடிைமாை பணிகன்ளத் தவிர்க்கிைது. 
நாடடின் அனைத்துத் தீர்வக முனைகன்ளப் 
பராமரிக்கின்ை இநதிய ரிசர்வ வஙகி (்மாத்தம் 
860) 14 தீர்வக னமயஙகன்ள மடடுனம தன்ைகத்னத 
்காணடுள்ளது. பாரத ஸ்ன்ட வஙகி மூலம் 840 
தீர்வகஙகன்ளயும் னதசியமயமாக்கப்பட் 
வஙகிகள மூலம் 6 தீர்வகஙகன்ளயும் ந்த்துகிைது.

7.  அந்நியச தசலொவணி இருபபுகளின் 
்பொதுகொப்பொளர்
தஙகம் மறறும் ்வளிநாடடு நாணயஙகளின் 

இருப்புக்கன்ள இநதிய ரிசர்வ வஙகி பராமரிக்கிைது. 
அநநியச் ்சலாவணி இருப்புக்கள னபாதுமாைதாக 
இல்லாத னபாது நாடடின் ்சலுத்தல் சமநினலனயப் 
பராமரிக்கப் பன்ைாடடு நாணய நிதியத்தி்ம் (IMF) 
இருநது க்ன் ்பறுகிைது. னமலும் அநநியச் 
்சலாவணி னமலாணனம சட்ம், 1999 இன் 
விதிகன்ள அமுல்படுத்துதல் மறறும் அநநியச் 
்சலாவணி பரிமாறைத்னதக் கடடுப்படுத்துதல் 
னபான்ை பணிகன்ளச் ்சயகிைது இநதியாவில் 
அநநியச் ்சலாவணி சநனதனயச் 
்சழுனமப்படுத்துவதும் பராமரிப்பதும் இநதிய 
ரிசர்வ வஙகியின் மற்ைாரு க்னமயாகும்.

8.  அந்நியச தசலொவணி விகி�த்தின் 
்பரொமரிபபு
இநதியாவின் ்வளிநாடடு வர்த்தகம் மறறும் 

பணம் ்சலுத்தும் வசதிக்காக, இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
ரூபாயின் அநநியச் ்சலாவணி மதிப்னபப் 
பராமரிக்கிைது. இது வர்த்தகத்தில் குறுகிய கால 
ஏறை இைக்கஙகள அநநியச் ்சலாவணி 
விகிதத்தினைப் பாதிக்காத வனகயில் உறுதி 
்சயகிைது.
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9.  �ம்்பகத் �ன்டமயுள்ள �கவல்கள் நசகரிபபு 
மற்றும் தவளியீடு
னமலும் இது வஙகியியல் மறறும் 

்பாரு்ளாதாரத்தின் பிை பிரிவுகளு்ன் ் தா்ர்புன்ய 
புளளிவிவரஙகள தகவல்கன்ளச் னசகரித்தல் மறறும் 
்தாகுத்தல் ஆகிய பணிகன்ளச் ்சயகிைது. இநதிய 
ரிசர்வ வஙகியின் மாதாநதிர அறிக்னக, வரு்ாநதிர 
அறிக்னக மறறும் பல்னவறு குழு அறிக்னககள 
னபான்ை நம்பகத்தன்னமயுள்ள விபரஙகன்ளத் 
தன்ைகத்னத ்காணடுள்ளை.

III. நமம்்பொட்டுப ்பணிகள்
இநதிய ரிசர்வ வஙகியாைது னதசிய 

னநாக்கஙகன்ள நினைனவறறுவதறகு ஆதரவாக 
னமம்பாடடு ்சயல்பாடுகன்ளச் ்சயது வருகிைது.

1.  த்பொதுமக்களிடைநய வஙகி ்பழக்கஙகடள 
வளர்ப்பது

வஙகி முனையின் மீது ்பாது மக்களின் 
நம்பிக்னகனயப் னபணிக்காப்பது இநதிய ரிசர்வ 
வஙகியின் ்பாறுப்பாகும். குனைநத ்சலவில் வஙகி 
னசனவனயப் ்பறுதல் வஙகி வாடிக்னகயா்ளர்களின் 
னவப்புகன்ளப் பாதுகாத்தல் னபான்ை ந்வடிக்னககள 
மூலம் னமலும் னமலும் அதிக நபர்கன்ள வஙகி 
னசனவனயப் பயன்படுத்தத் துணடுகிைது. வஙகி 
னசனவகன்ள வஙகிகள இல்லாத பகுதிகளுக்கும் 
பிராநதியஙகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவதறகாை 
ந்வடிக்னககன்ள அது னமற்காளகிைது.

2.  குட்ற தீர்வு �ைவடிக்டககள்
இநதிய ரிசர்வ வஙகி 20 வஙகிக் குனைதீர்ப்பு 

ஆனணயா்ளர்கன்ள 20 மாநிலத் தனலநகரஙகளில் 
(2017 வனர) நியமித்துள்ளது. இநதியாவில் வஙகிக் 
குனைதீர்ப்பா்ளர் திட்ம் (1995 முதல்) சில 
னசனவகளுக்கு வாடிக்னகயா்ளர் புகார்கன்ளத் 
தீர்ப்பதறகாக வழஙகப்படுகிை வினரவாை மறறும் 
குனைநத ்சலவு னசனவயாகும்.

3. நவளொணடம வளர்சசி
னவ்ளாணனமத் ்தாழில் இநதிய ரிசர்வ 

வஙகியி்ம் முன்னுரினம ்பறை பிரிவாகக் 
கருதப்படுகிைது. அனைத்து அட்வனணயி்ப்பட் 
வஙகிகளும் முன்னுரினமத் துனையாை 
னவ்ளாணனமத் துனைக்குத் தாஙகள வழஙகும் 
க்ன்களில் ஒரு குறிப்பிட் சதவீதத்னத ஒதுக்கி 
இருக்க னவணடும். இது இநதியாவில் விவசாயத்னத 
னமம்படுத்துவதறகாக னவ்ளாணனம மறறும் கிராம 
னமம்பாடடுக்காை னதசிய வஙகியு்ன் (NABARD) 
்நருக்கமாக இனணநது ்சயல்படுகிைது.

4.  சிறிய அளவிலொ்ன த�ொழிற்சொடலகடள 
ஊக்குவித்�ல்
குறு, சிறு மறறும் நடுத்தரத் ்தாழில் 

நிறுவைஙகள முன்னுரினம துனையில் 
னசர்க்கப்படடுள்ளது. அனைத்து அட்வனணயி்ப் 
பட் வஙகிளும் தனித்தனினய சிைப்பு கின்ளகன்ளத் 
்தா்ஙகிச் சிறு ்தாழில் நிறுவைஙகளின் 
வ்ளர்ச்சிக்கு நிதியுதவி ்சயய னவணடும், எை இது 
வழியுறுத்துகிைது

5.  தவளி�ொட்டு வர்த்�கத்ட� நமம்்படுத்து�ல்
ஏறறுமதியா்ளர்களுக்காை க்ன்களுக்காை 

விதிகன்ள இநதிய ரிசர்வ வஙகி எளிதாக்கியது, 
இதன்மூலம் இப்னபாது ஏறறுமதியா்ளர்கள நீண் 
காலக் க்ன் உதவிகன்ள வஙகிகளில் இருநது முன் 
கூடடினய ்பைலாம்.

6.  கூட்டு்றவு துட்றயிட்ன ஆ�ரித்�ல்
இநதிய ரிசர்வ வஙகி கூடடுைவு வஙகிகளுக்குச் 

சட்ஙகளில் விதிவிலக்களித்தும், மனைமுக 
நிதியளிப்பு வழஙகியும் உதவுகிைது.

இநதிய அரசு ஜூனல 15, 2010 அன்று ரூபாய 
சின்ைம் (Rs.) ரூ. என்பதிலிருநது “`” ஆக மாறைம் 
்சயதது. இது இநனதானைசியா, ்மாரிஷியஸ், 
னநபா்ளம், பாகிஸ்தான் மறறும் சீ்ஷல்ஸ் ஆகிய 
நாடுகளின் பணமும் ரூபாய என்று 
அனழக்கப்பட்தால் இநத ` சின்ைம் மாறைம் 
னதனவப்பட்து. உலக ரூபாய னநாடடுகளில் இநதிய 
ரூபாயின் குறியீ்ாைது (INR) (இநதிய ரூபாய) எைச் 
சர்வனதசத் தர நிர்ணய அனமப்பு வழஙகியுள்ளது.

கடலசதசொற்கள்
கனலத்தல்

இறுதிக் க்ன் வழஙகுதல்

தீர்வக னமயம்

வஙகி குனைதீர்ப்பானணயம்.

  �மது சிந்�ட்னக்கு
பண மதிப்பிழப்பு மறறும் பண மதிப்பிழப்பு 
ஈடு்சயதல் பறறிய ஒரு விவாதம் வகுப்பனையில் 
ந்த்தலாம்.
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இந்திய ரிசர்வ் வஙகியின் சொ�ட்னகள்
1.  உலகின் சிைநத மத்திய வஙகிகளில் இநதிய 

ரிசர்வ வஙகியும் ஒன்று. 2008-2009 இல் 
ஏறபட் உலகப் ்பாரு்ளாதார மநத நினல 
காலத்தில் இநதிய ரிசர்வ வஙகி தகுநத 
முன்்ைச்சரிக்னக ந்வடிக்னககன்ள 
னமற்காணடு இநதியப் ்பாரு்ளாதாரத்னதக் 
காப்பாறறியது.

2.  னவ்ளாணனம மறறும் கிராமப்புை 
னமம்பாடடுக்காை னதசிய வஙகி (நபார்டு) ஒரு 
காலத்தில் இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் துனண 
நிறுவைமாக இருநதது. இவவஙகி உலகின் 
முதல் வனகயாைதாகத் திகழகிைது.

3.  2016-17 இல் னமற்காள்ளப்பட் பண 
மதிப்பிழப்பு ந்வடிக்னக ஒரு மிகப் ்பரிய 
்வறறியாக அனமநதது. ஏ்ைனில் இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி தனலனமயின் ்சயல்பான் 
காரணம்.

்பை  மதிபபிழபபு  மற்றும்  ்பை  மதிபபு 
ஈடுதசய்�ல்
இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் பரிநதுனரயின் னபரில், 
நவம்பர் 8, 2016 ஆம் ஆணடு இநதிய அரசு அ) 
கறுப்பு பணத்திறகு எதிராகவும், ஆ) சுழறசியில் 
உள்ள கள்ள ரூபாய னநாடடுகன்ள 
்வளினயறைவும், இ) பணம் சார்நத வியாபார 
முனைனய ஒழுஙகுபடுத்தவும், மறறும் ஈ) 
பயஙகரவாதம் மறறும் தீவிரவாதத்தின் நிதி 
வலினமனய அகறைவும் பண மதிப்பிழப்பு 
ந்வடிக்னகயினை னமற்காண்து. `500 
மறறும் `1000 ரூபாய னநாடடுகள `17.118 
பில்லியன் மதிப்பு ரூபாய னநாடடுகள பண 
மதிப்பிழப்பிறகு முன்பாக நாடடில் புழக்கத்தில் 
இருநதை. அனவகள 2,203 னகாடி ரூபாய னநாடடு 
காகிதஙக்ளாக இருநதை. இதில் 98.96% 
வஙகிகளுக்குத் திரும்ப அனுப்பப்பட்து. பண 
மதிப்பிழப்பிறகு பதிலாகப் பண மதிப்புருவாக்க 
ந்வடிக்னகயாக `2000 மறறும் `500 ரூபாய 
புதிய னநாடடுகள ்வளியிடடு நினலனம 
சமப்படுத்தப்பட்து.

 நமலும் அறிவ�ற்கு

1.  பிை நாடுகளின் மத்திய வஙகிகளின் 
்பயர்கன்ளத் ்தரிநது ்காளளுஙகள

  ரஷ்யா நாடடு மத்திய வஙகியின் ்பயர் ரஷ்யா 
வஙகி

  இலஙனக நாடடு மத்திய வஙகியின் ்பயர் 
இலஙனக மத்திய வஙகி

  அ்மரிக்க ஐக்கிய நாடடு மத்திய வஙகியின் 
்பயர் __________________________

  பாகிஸ்தான் நாடடு மத்திய வஙகியின் ்பயர் 
__________________________

2.  பிை மூன்று நாடுகளின் மத்திய வஙகிகளின் 
்பயர்கன்ளக் குறிப்பிடுஙகள

 i …………………

 ii …………………

 iii …………………
3.  நிதி ஆனணயம், வஙகி முனைகள, நிதி முனைகள 

ஆகியவறறின் ்காளனககன்ளப் புரிநது 
்காளளுதல்.

4.  இநதிய ரிசர்வ வஙகி ஆளுநர்களின் 
்பயர்கன்ளச் னசகரித்தல்.

5.  இநதிய நாணயஙகள மறறும் ரூபாய 
னநாடடுகளின் பிரதிகள னசகரித்தல்.

 சூழநிடல ஆய்வு

1.  சமீபத்திய பத்திரினகச் ்சயதியில் இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி NPA ஐ குனைப்பதறகு எடுத்துக் 
்காண் ந்வடிக்னககள பறறிய கருத்துகள 
மறறும் பிை கருத்துகள பறறிய ஆயவு.

2.  வஙகி குனைதீர்ப்பானணயம் மூலமாக வஙகி 
வாடிக்னகயா்ளர்களின் குனை தீர்ப்பு 
ந்வடிக்னககள மறறும் தீர்க்கப்பட் குனைகள 
பறறிய குழு ஆயவு.

3.  இநதிய ரிசர்வ வஙகி இனணயத்ளத்தினை www.
rbi.org.in ஐ பார்னவயிடடு ஏதாவது ஒரு 
வரு்ாநதிர அறிக்னகயினைப் பறறி மறறும் பிை 
அறிக்னக பறறிய ஆயவு.
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I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.			 ரூ�ொய்	ேநொடடு்கனள	பவளியிடுவதறகு	எநத	

வஙகிககு	அதி்கொரம்	உள்ளது

 (அ)   னமய வஙகி 
 (ஆ) வணிக வஙகி
 (இ) கூடடுைவு வஙகிகள
 (ஈ) ்வளிநாடடு வஙகிகள
2.		 இநதிய	னமய	வஙகி	என்�து

 (அ) பி.என்.பி  (ஆ) எஸ்.பி.ஐ

 (இ) ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ  (ஈ) ஆர்.பி.ஐ.

3.		 இநதிய	ரிெர்வ	வஙகி	ஏபரல்	1,	_____	ஆணடு	
முதல்	தன்	�ணி்கனளத்	பதொடஙகியது.

 (அ)   1936 (ஆ) 1935

 (இ) 1934 (ஈ) 1933

4.		 வஙகியர்்கள்	�ைத்னத	ன்கயொள்�வர்்கள்	
மடடுமல்ல,	___________	ககு 
வழிகாடடுபவர்க்ளாகவும் இருக்கிைார்கள

 (அ)  ்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சி 
 (ஆ)  வர்த்தக வ்ளர்ச்சி
 (இ)  ்தாழில் வ்ளர்ச்சி 
 (ஈ)  னசனவ வ்ளர்ச்சி

5.		 கீழக்கணடவறறில்	எது	னமய	வஙகியின்	 
�ணி	அல்ல?

 (அ)   ஒரு நாடடின் வஙகி அனமப்புகளுக்கு 
வழிகாடடுதல் மறறும் வஙகி அனமப்பு 
முனைகன்ள ஒழுஙகுபடுத்துதல்

 (ஆ)   ்பாது மக்களு்ன் ்தா்ர்பு ்காளளுதல்

 (இ)  அரசாஙக வஙகியா்ளராக ந்த்தல்

 (ஈ)   மறை வஙகிகளின் னவப்பு கணக்குகன்ளப் 
பராமரித்தல்

விடைகள்
1. (அ) 2. (ஈ) 3. (ஆ) 4. (அ) 5. (ஆ)

 ்பயிற்சி II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. னசனவ ் தாழில்களில் உள்ள னசனவகள யானவ?

2. வஙகியின் ்பாருன்ள எழுதுக.

3. னமய வஙகி பறறிச் சுருக்கமாக வி்ளக்குக.

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் பணிகள யானவ? 

(ஏனதனும் 3)

2. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் னதாறைம் பறறிக் கூறுக.

3. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் நிர்வாகத்தில் 
ஈடுபடடுள்ள நபர்கள யார்?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் பல்னவறு பணிகன்ள 

விரிவாக வனகப்படுத்துக. (ஏனதனும் 5)

2. இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் நிறுவைக் கட்னமப்பு 
பறறி விரிவாக வி்ளக்குக.

குறிபபு நூல்கள்.

1. னஜார்்ான் ஈ மறறும் ந்ராஜன். னக, 2013, 
"னபஙகிங தியரி, லா அணட ப்ராக்டீஸ்", 23 வது 
பதிப்பு, ஹிமாலய பப்ளிஷிங ைவுஸ் பினரனவட 
லிமி்்ட, மும்னப -4

2. கநதசாமி னக. பி. மறறும் பலர், 2016, "வஙகி 
சட்ம் மறறும் பயிறசி", எஸ். சநத் & கம்்பனி 
பினரனவட. லிமி்்ட, புதுத் தில்லி -55

3. மச்சிராசு. எச். ஆர், 2013, "இநதிய நிதி அனமப்பு", 
4 வது பதிப்பு, விகாஸ் பப்ளிஷிங ைவுஸ் 
பினரனவட. லிமி்்ட, புது ்்ல்லி -14

4. இநதிய வஙகியியல் மறறும் நிதியியல் 
இன்ஸ்டிடியூட, 2015, "வஙகி விதிமுனைகளும் 
நன்முனைகளும்" 3வது பதிப்பு. னமக்மில்லன் 
பப்ளிஷர்ஸ் இநதியா பினரனவட லிமி்்ட, 
்சன்னை -2

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   94 09-12-2021   5.52.14 PM



95

அலகு - 3  நசடவத் த�ொழில்கள் - I

வஙகிகளின் வடககள்
அத்தியொயம்

11

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. ேல்பவறு வ்கயா்ன வஙகிக்ளப் ேற்றி 

புரிநது சகாள்ள முடியும்
2. ேல்பவறு வ்கயா்ன வஙகிகளின் 

�்டவடிக்்கக்ள விவரித்துக் கூற முடியும்
3. ஒரு வஙகியி்்ன மற்சறாரு வஙகியு்டன் 

ஒப்பிடடுக் கூற முடியும்

11.01  அறிமுகம்
பல்னவறு வனகயாை வஙகிகள, பல்னவறு 

வனகயாை ்தாகுப்பு ்சயல்பாடுகன்ள வழஙகி 
வருகின்ைை. அனைத்து வனகயாை வஙகிகளும் 
பணம் சம்பநதப்பட் ந்வடிக்னகயில் ஈடுபட்ாலும் 
ஒவ்வாரு வனக வஙகிகளும் ்வவனவறு 
துனைகளின் னதனவகன்ளப் பூர்த்தி ்சயகின்ைை. 
எைனவ அனைத்து வனகயாை வஙகிகன்ளப் பறறி 
அறிவது முக்கியத்துவம் ்பறுகிைது. 88 ஆம்  
பக்கத்தில் வழஙகப்பட் அட்வனணயின் மூலம் 
பல்னவறு வனகயாை வஙகிகள பறறி புரிநது 
்காள்ளலாம்.

11.02  வஙகிகளின் வடககள்
வஙகிகன்ள பின்வருமாறு வனகப்படுத்தலாம்.

I. ்சயல்பாடுகளின் அடிப்பன்யில்

II. இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் வழஙகப்பட் தகுதி 
அடிப்பன்யில்

III. உரினமயா்ளர் முனை அடிப்பன்யில்

I.   தசயல்்பொடுகளின் அடிப்படையில் வஙகிகடள 
வடகப்படுத்து�ல்

1. டமய வஙகி - ்பொைம் 10 ஐப ்பொர்க்கவும்

2. வணிக வஙகிகள்
இவவனக வஙகிகள ்பாதுமக்களி்மிருநது 

னவப்புகன்ளப் ்பறறு, இலாபம் சம்பாதிப்பதறகாக 
வர்த்தகர்கள, தனிநபர்கள ஆகினயாருக்கும் 
விவசாயம், ்தாழிறசானலகள, னபாக்குவரத்து 
னபான்ை துனைகளுக்கும் க்ன்கன்ள வழஙகுகின்ைை. 
பிை சில வஙகிகன்ள ஒப்பிடும் னபாது இவவனக 
வஙகிகள சிறிய ்தானகயிலும், ்பரும்பாலும் 
குறுகிய மறறும் நடுத்தரக் க்ன்கன்ளயும் 
வழஙகுகின்ைை. பணத்னத அனுப்புதல், வினல 
மதிப்புள்ள ்பாருடகளுக்குப் ்பட்க வசதி 
அளித்தல், கானசானலகளுக்குப் பணம் வழஙகுதல், 
க்ன் கடிதஙகன்ள ்வளியிடுதல் (Letter of Credit) 
னபான்ை இதர னசனவகன்ளயும் அனவகள 
வழஙகுகின்ைை. ஒரு தனலனம அலுவலகத்னத 
னமயமாகக் ்காணடு, நாடு முழுவதும் கின்ள 
அலுவலகஙகன்ள நிறுவிச் ்சயல்படுகின்ைைர். 
னமலும் அவர்கள வணிகர்களுக்கு 
உத்தரவாதஙகன்ள வழஙகுகிைார்கள. ஒரு 
்தாழிலதிபர் அல்லது ்தாழிறசானல நிறுவைர் 
ஒரு இயநதிரத்னதக் க்னுக்கு வாஙகும்னபாது 
அல்லது ஒரு ்பரிய ஒப்பநதத்திறகு 
விணணப்பிக்கும் னபாது வஙகியாைது 
வாடிக்னகயா்ளர் பணம் ்சலுத்த இயலாத 
நினலவநதால் வஙகியாைது அப்பணத்னதச் 
்சலுத்திவிடுவதாக உத்தரவாதம் அளிக்கிைது.

எடுத்துக்காடடுகள: I. ஸ்ன்ட பாஙக் ஆப் இநதியா 
II. கரூர் னவஸ்யா வஙகி iii. ஸ்்ாண்ர்டு சார்ட்ர்டு 
வஙகி.
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3. வளர்சசி வஙகிகள்
்தாழில்களுக்காை நிதிகன்ளப் ்பரிய அ்ளவில் 

வழஙகுவது, அனவகளின் விரிவாக்கம், 
நவீைமயமாக்கல் ஆகியவறறிறகு நிதி அளிப்பது 
னபான்ை னசனவகன்ளச் ்சயவது வ்ளர்ச்சி வஙகிகள 
எனும் தனி வனக வஙகிகள ஆகும். னமலும்  
அனவ ்தாழில்துனை வஙகிகள எைவும் 
அனழக்கப்படுகின்ைை. இலாபம் ஈடடுதல் வ்ளர்ச்சி 
வஙகிகளின் னநாக்கம் அல்ல. அதனுன்ய 
குறிக்னகாள நாடன் முன்னைறறுவதும், னவனல 
வாயப்புக்கன்ள உருவாக்குவதும் ஆகும். நடுத்தர 
மறறும் நீண் கால நிதி உதவிகன்ள ஐநது முதல் 
இருபது ஆணடுகள வனர வழஙகுகிைது. வ்ளர்ச்சி 
வஙகிகள ்பாதுமக்களி்மிருநது னவப்புகன்ளப் 
்பறுவதில்னல. அனவகள ்தாழிறசானலகளின் 
பஙகு பத்திரஙகள மறறும் க்ன் பத்திரஙகளில் 
முதலீடு ்சயகின்ைை. ்தாழில் நிறுவைஙகளுக்குத் 
்தாழில்நுடப மறறும் நிர்வாக ஆனலாசனை 
னசனவகன்ள இனவகள வழஙகுகின்ைை. இநதியத் 
்தாழில் வ்ளர்ச்சி (IDBI) வஙகியாைது I964 இல் 
தனலனம வ்ளர்ச்சி வஙகியாக நிறுவப்பட்து. 2004 
இல் ்பாதுத்துனை வணிக வஙகியாக மாறைம் 
்சயயப்பட்து. தறனபாது இது ்தாழில் வ்ளர்ச்சி 
வஙகி பணிகள மறறும் வணிக வஙகி பணிகள 
ஆகிய இரணடு ்சயல்பாடுகன்ளயும் ்சயகிைது. 
2008 ஆம் ஆணடில் இநதியத் ்தாழில் வ்ளர்ச்சி 
வஙகி லிமி்்ட (IDBI Limited) எைப் ்பயர் மாறைம் 
்சயயப்பட்து. னவ்ளாணனம ்தாழிறதுனை 
வ்ளர்ச்சிக்காக ஒரு வ்ளர்ச்சி வஙகி நிறுவப்பட்ால் 
அது விவசாய வ்ளர்ச்சி வஙகி எை அனழக்கப்படும். 
னவ்ளாணனம மறறும் கிராம வ்ளர்ச்சிக்காை னதசிய 
வஙகி (NABARD) அவவனகயாை ஒரு வஙகி.

எடுத்துக்காடடுகள:

I.  இநதியத் ்தாழில் நிதிக் கழகம் - IFCI

II.  இநதியச் சிறு ்தாழில்கள 
வ்ளர்ச்சி வஙகி – SIDBI

III.  முத்ரா வஙகி (குறுந்தாழில் வ்ளர்ச்சிக்காக)

4. கூட்டு்றவு வஙகிகள்
இநதியாவில் உள்ள அனைத்துக் கூடடுைவு 

வஙகிகளும் அதன் வாடிக்னகயா்ளர்கள அல்லது 
அதன் உறுப்பிைர்க்ளாக உள்ள விவசாயிகள, சிறிய 
வர்த்தகர்கள னபான்ைவர்களுக்குச் ்சாநதமாைது. 
இநதியக் கூடடுைவு வஙகிகள நகர்ப்புைஙகன்ள 
அல்லது கிராமப்புைஙகன்ள அடிப்பன்யாகக் 
்காண்னவ. இநதியாவில் கிராமப்புைக் கூடடுைவு 
வஙகி அனமப்பாைது குறுகிய காலக் க்னுக்காை 
மூன்று அடுக்கு கட்னமப்னபயும் மறறும்  

நீண் காலக் க்ன்களுக்காை இரணடு  
அடுக்கு கட்னமப்னபயும் ்காணடுள்ளது 
(அட்வனணயினைப் பார்க்கவும்). னவ்ளாணனம 
மறறும் கிராமப்புை வ்ளர்ச்சிக்காை னதசிய வஙகி 
(NABARD) இநத இரணடு க்ன் கட்னமப்புக்கும் 
தனலனம அனமப்பாகச் ்சயல்படுகிைது. 
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் கூடடுைவு 
வஙகிகளும் தமிழநாடு கூடடுைவுச் சஙகஙகளின் 
சட்ம் 1983 கீழ பதிவு ்சயயப்படுகின்ைை.  
அனவ இநதிய ரிசர்வ வஙகி மறறும் மாநில அரசு 
ஆகியவறறின் கடடுப்பாடடில் ்சயலாறறுகின்ைை. 
உறுப்பிைர்களுக்காை னசனவனயக் கிராமப்புை 
மறறும் விவசாய வ்ளர்ச்சிக்காக வழஙகுவது 
கூடடுைவுச் சஙகஙகளின் முக்கிய னநாக்கமாகும். 
இலாபம் ஈடடுவது அல்ல. ்பரிய நகரஙகன்ளத் 
தவிர்த்துக் கிராமஙகளிலும் சிறிய நகரஙகஙகளிலும் 
கூடடுைவு வஙகிகள அனமக்கப்படுகின்ைை. வணிக 
வஙகிகளு்ன் ஒப்பிடுனகயில், கூடடுைவு வஙகிகள 
தமது சட்திட்த்திறனகறப குனைநத படச 
னசனவகன்ள வழஙகுகின்ைை. வணிக வஙகிகளின் 
அனைத்து ந்வடிக்னககன்ளயும் கூடடுைவு 
வஙகிகள வழஙகச் சட்ம் அனுமதிப்பதில்னல. 1963 
ஆம் ஆணடில் நிறுவப்பட் னதசியக் கூடடுைவு 
வ்ளர்ச்சிக் கழகம் (NCDC) கூடடுைவுச் சஙகஙகளுக்கு 
நிதியளிப்பதறகாக மாநில அரசாஙகஙகளுக்கு 
நிதிகள மறறும் மானியஙகன்ள வழஙகுகிைது. 
நீர்ப்பாசைச் னசமிப்பு, நீர்ப்பாசை முனை, 
னவ்ளாணனமக் காப்பீடு, கிராமப்புைத் துப்புரவு  
னபான்ை திட்ஙகளில் NCDC கவைம் ்சலுத்துகிைது.

எடுத்துக்காடடுகள

I.  னதசிய னவ்ளாண கூடடுைவுச் சநனதப்படுத்தல் 
கூட்னமப்பு இநதியா லிமி்்ட. (NAFED) 1958 
ஆம் ஆணடு நிறுவப்பட்து. இது பல மாநிலக் 
கூடடுைவுச் சஙகஙகள சட்த்தின் கீழப் பதிவு 
்சயயப்பட்து.

II.  தமிழநாடு மாநிலத் தனலனமக் கூடடுைவு 
வஙகி - தனலனம அலுவலகம், ்சன்னை.

III.  மதுனர மாவட் மத்தியக் கூடடுைவு வஙகி 
லிமி்்ட.

IV.  வத்தலகுணடு கூடடுைவு நகர வஙகி லிமி்்ட, 
திணடுக்கல் மாவட்ம்.

5. தவளி�ொட்டு வஙகிகள்
்வளிநாடடில் பதிவு ்சயயப்பட் 

அலுவலகத்னதயும், இநதியாவில் கின்ள 
அலுவலகத்னதயும் ் காண் வஙகிகள, ் வளிநாடடு 
வஙகிகள என்று அனழக்கப்படுகின்ைை. இநத 
வஙகிகள ்பரிய நகரஙகளில் மறறும் துனைமுக 
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நகரஙகளில் தஙகள அலுவலகஙகன்ள 
அனமக்கின்ைை. ்பரும்பாலும் அனவ பன்ைாடடு 
நிறுவைஙகள, ஊழியர்கள மறறும் பிை வணிக 
நிறுவைஙகளின் நலன்களுக்குச் னசனவ 
்சயகின்ைை. இநதிய வஙகிகன்ள வி் அவர்களின் 
இலாப விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. 2017 ஆம் 
ஆணடு நிலவரப்படி இநதியாவில் 42 ்வளிநாடடு 
வஙகிகள இருக்கின்ைை. இனவயனைத்தும் 
அட்வனணயி்ப்பட் வஙகிகள ஆகும். 
்வளிநாடடு வஙகிகள தஙகள ்சாநத நாடடு 
வஙகியின் விதிமுனைகன்ளயும், இநதிய ரிசர்வ 
வஙகியின் விதிமுனைகன்ளயும் பின்பறறி ந்க்க 
னவணடும்.

எடுத்துக்காடடுகள:

I. பாஙக் ஆஃப் அ்மரிக்கா - அ்மரிக்கா

ii. பார்க்னலஸ் பாஙக் - இஙகிலாநது

III. டியுட்ச பாஙக் - னமறகு ்ஜர்மனி

6. வட்ைொரக் கிரொமிய வஙகிகள்
வட்ாரக் கிராமிய வஙகிச் சட்ம் 1976 இன் படி 

மத்திய அரசு, மாநில அரசு மறறும் ஒரு பஙகளிப்பு 
வஙகி ஆகினயார் கூட்ாக இனணநது இது 
அனமக்கப்படுகிைது. 50:15:35 என்ை விகிதத்தில் 
இவர்கள பஙகு மூலதைம் வழஙகுகின்ைைர். 
இவவஙகி கிராமப்புைஙகளில் குனைநத ்சலவிலாை 
நிறுவைஙக்ளாக நிறுவப்படுகின்ைது. இவவஙகியின் 
னநாக்கம் கூடடுைவுச் சஙகஙகன்ளாடு னசர்நது 
கிராமப்புைப் ்பாரு்ளாதாரத்னத னமம்படுத்தச் 
்சயவதாகும். அனவகள கிராமப் 
்பாதுமக்களி்மிருநது னவப்புகன்ளத் திரடடி, 
கிராமப்புைக் னகவினைஞர்களுக்கும், சிறிய ்தாழில் 
முனைனவாருக்கும், விவசாயிகளுக்கும் க்னுதவி 
அளிக்கிைது. கிராமியக் க்ன் வழஙகுபவர்கன்ளச் 
சார்நது ்பாதுமக்கள வாழும் நினலனயத் தடுக்க 
இது முயறசி ்சயகிைது. 31.03.2016 அன்று, 
இநதியாவில் 56 வட்ாரக் கிராமிய வஙகிகளும் 
14,494 கின்ளகளும் இருநதை. இவவஙகிகள 
னவ்ளாணனம மறறும் கிராம னமம்பாடடுக்காை 
னதசிய வஙகியால் (NABARD) ஒழுஙகுபடுத்தப்படடுக் 
கணகாணிக்கப்படுகின்ைை.

எடுத்துக்காடடுகள:

i.  பாணடியன் கிராம வஙகி, திருமஙகலம்,  
மதுனர, தமிழநாடு

ii.  பல்லவன் கிராம வஙகி, னசலம், தமிழநாடு

7. சி்றபபு வஙகிகள்
அரசாஙகத்தால் சிைப்பு னநாக்கஙகளுக்காகச் சில 

நில அைமொ்ன வஙகிகள் மற்றும் கூட்டு்றவு 
கைன் சஙகஙகள் ்பற்றி
1.  1920 ல், முதல் நில அ்மாை வஙகி (LDB) 

இநதியாவில் நிறுவப்பட்து. நில அ்மாைச் 
சட்ம் 1930 இல் நினைனவறைப்பட்து. 
இனவகள நீண்காலக் க்ன்கன்ள 
விவசாயிகளுக்கு வழஙகிை. 1960 ஆம் 
ஆணடுக்குப் பிைகு நில அ்மாை வஙகிகள 
கிணறு னதாணடுதல், பம்பு ்சட நிறுவுதல் 
னபான்ை உறபத்தித் திட்ஙகளுக்கு 
நிதியளித்தை. அதன் பின்ைர் அனவகள நில 
னமம்பாடடு வஙகிகள எை அனழக்கப்பட்ை. 
நில வ்ளர்ச்சி வஙகிகளின் பரநத 
்சயல்பாடுகளின் அடிப்பன்யில் அனவகள 
இப்னபாது SCARDBகள என்று 
அனழக்கப்படுகின்ைை. இன்னைய திைம் 
இநதியாவில், இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் 
கடடுப்பாடடின் கீழ நில வ்ளர்ச்சி வஙகிகள 
இல்னல.

2.  1961 ஆம் ஆணடு தமிழக அரசால் முதல் 
கூடடுைவுச் சஙகஙகள சட்ம் இயறைப்பட்து. 
1983 இல், அது ரத்து ்சயயப்படடு, ஒரு  
புதிய கூடடுைவுச் சஙகஙகள சட்ம் 
நினைனவறைப்பட்து. தமிழகத்தில் உள்ள 
அனைத்துக் கூடடுைவு வஙகிகளும் இநதச் 
சட்த்தால் கடடுப்படுத்தப்படுகின்ைை.

3.  வஙகியின் ்சயல்பாடு இரணடு அல்லது 
அதறகு னமறபட் மாநிலஙகளுக்கு 
நீடடிக்கப்பட்ால், அனவகள பல மாநிலக் 
கூடடுைவு வஙகி சஙகஙகள சட்ம், 2002 இன் 
கீழ பதிவு ்சயயப்படுகின்ைை.

4.  இநதியாவில் ்தா்க்க னவ்ளாணனம க்ன் 
சஙகஙகள (92.789 – 88ஆம் பக்கத்திலுள்ள 
அட்வனணனயப் பார்க்கவும்) வஙகிகள எை 
அனழக்கப்ப் முடியாது. அனவகள,  
வஙகிகள என்று இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் 
அஙகீகரிக்கப்ப்வில்னல. இநத சஙகஙகள 
்பாதுமக்களி்மிருநது னவப்புகன்ளப் 
்பறைால் இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் னவப்பு 
காப்பீடு மறறும் க்ன் உத்தரவாதக் கழகத்தின் 
மூலம் னவப்புக் காப்பீடு கின்க்காது.
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வஙகிகள உருவாக்கப்படுகின்ைை. இநதிய 
ஏறறுமதி-இைக்குமதி வஙகிச் சட்ம் 1981  
இன் படி இநதிய ஏறறுமதி-இைக்குமதி வஙகி 
உருவாக்கப்பட்து. அதன் முக்கிய னநாக்கம்  
இநதிய வணிகர்களின் சர்வனதச வர்த்தகத்னத 
னமம்படுத்துவதாகும். ஏறறுமதி-இைக்குமதி வஙகி 
்தாழில்நுடப இைக்குமதி, னமம்படுத்தப்பட் 
்பாருளகள ஏறறுமதி, முன் ஏறறுமதி க்ன் மறறும் 
பிநனதய ஏறறுமதி க்ன் மறறும் ்வளிநாடடு 
முதலீடு ஆகியனவகளுக்கு நிதி உதவிகன்ள 
வழஙகுகிைது. னதசிய வீடடுவசதி வஙகிச் சட்ம் 1987 
இன்படி னதசிய வீடடு வசதி வஙகி 
னதாறறுவிக்கப்பட்து. இது இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் 
ஒரு முழுனமயாை துனண நிறுவைமாகும். 
இநதியாவில் உளளூர் மறறும் மண்ல அ்ளவிலாை 
வீடடு வசதி நிதி நிறுவைஙகன்ள னமம்படுத்துவனத 
னதசிய வீடடுவசதி வஙகியின் னநாக்கம் ஆகும்.

எடுத்துக்காடடு:

i.  இநதிய ஏறறுமதி - இைக்குமதி வஙகி 
(EXIM வஙகி)

ii. னதசிய வீடடு வசதி வஙகி (NHB)

8. உள்ளூர் ்பகுதி வஙகிகள்
உளளூர் பகுதி வஙகி (LAB) திட்ம் ஆகஸ்ட 1996 

இல் இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்து. கிராமப்புை மறறும் சிறு 
நகர்ப்புைப் பகுதிகளில் சிறிய தனியார் வஙகிக்ளாக 
உளளூர் பகுதி வஙகிகள அனமக்கப்படுகின்ைை. 
ஒவ்வாரு வஙகியும் அருகில் உள்ள இரணடு 
அல்லது மூன்று மாவட்ஙகன்ள இனணத்துச் 
னசனவ ்சயகின்ைது. கிராமப்புைச் னசமிப்புகன்ளத் 
திரடடுவதும் (னவப்புகன்ள ஏறறு ்காளவதும்) 
அனத பகுதியில் முதலீடு ்சயவதும்  
அவறறின் முக்கிய னநாக்கஙகள ஆகும்.  
முன்னுரினம பிரிவுகளுக்காை க்ன் இலக்கு, 
நலிவன்நனதாருக்காை க்ன் இலக்கு 
ஆகியனவகன்ள உளளூர் பகுதி வஙகிகள பூர்த்தி 
்சயய னவணடும். உளளூர் பகுதி வஙகிகள 
அனமப்பதறகாக 227 விணணப்பஙகன்ள இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி ்பறைது. 10 விணணப்பஙகள 
ஒப்புதலுக்காகப் பரிசீலிக்கப்படடு 6க்கு வஙகி 
விதிமுனை சட்ம், 1949 பிரிவு 22 கீழ உரிமம் 
வழஙகப்பட்து. இப்னபாது மூன்று உளளூர் பகுதி 
வஙகிகள மடடுனம ்சயல்படுகின்ைை.

அனவகள

i.  கனரனயார உளளூர் பகுதி வஙகி, விஜயவா்ா, 
ஆநதிரப் பிரனதசம்.

ii.  கிருஷ்ணா பீமா ஸ்ம்ருதி உளளூர் பகுதி வஙகி, 

மைபூப்நகர், ஆநதிரப் பிரனதசம் மறறும்

iii.  சுபத்ரா உளளூர் வஙகி லிமி்்ட, னகால்பூர், 
மகாராஷ்டிரா.

அடிப்பன்யில் உளளூர் பகுதி வஙகி அனமப்பில் 
மாதிரியில் குனைபாடுகள காணப்படுகின்ைை. இநத 
வஙகிகளின் ்சயல்பாடுகளில் நன்முனை 
சிக்கல்கள உள்ளை. 20 ஆணடுகள கழிநதும் (1996-
2017) உளளூர் பகுதி வஙகிகள கிராமப்புை 
வ்ளர்ச்சியில் எவவிதத் தாக்கத்னதயும் ஏறபடுத்த 
முடியவில்னல. எைனவ உளளூர் பகுதி வஙகிகள 
்தா்ஙகி் உரிமம் வழஙகுவது நிறுத்தப்படடுள்ளது.

9. சிறிய நிதி வஙகிகள்
சிறிய நிதி வஙகிகள (SFBs) வஙகிகள இல்லாத 

பகுதிகளிலும் வஙகி னசனவ குனைவாக உள்ள 
பகுதிகளிலும் நிதி உதவி வழஙக ஏறபடுத்தப்பட் 
தனியார் வஙகிகள ஆகும். அனவகளின் 
னநாக்கஙகள,

அ.    கிராமப்புைச் னசமிப்புக்கன்ளத் திரடடுதல் 
(னவப்புகன்ள ஏறறுக்்காளளுதல்) மறறும்

ஆ.  i.  சிறு மறறும் குறு விவசாயிகளுக்கு

   ii.  மிகச் சிறிய மறறும் சிறிய 
்தாழிறசானலகளுக்கு மறறும்

   iii.  மறை அனமப்பு சாரா பிரிவு 
நிறுவைஙகளுக்குக் க்ன் வழஙகுதல்.

்சப்்ம்பர் 2015 இல், இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
ஏறகைனவ குறுநிதி ்சயல்பாடடில் இயஙகி வநத 
வஙகி அல்லாத எடடு நிதி நிறுவைஙகன்ள (NBFCs) 
சிறிய நிதி வஙகிக்ளாக மாறைம் ்சயதும் னமலும் 
இரணடிறகு மடடும் தறகாலிக உரிமஙகன்ள 
வழஙகியது. சிறிய நிதி வஙகிகள மிகக் குனைநத 
்சலவிைாலாை கட்னமப்னபக் ்காண்து. 1949 
ஆம் ஆணடின் வஙகி ஒழுஙகுமுனைச் சட்த்தின் 
பிரிவு 22 ன் கீழ அனவ உரிமம் ்பறுகின்ைை.

எடுத்துக்காடடுகள:

 i.  ESAF SFB, திருவைநதபுரம், னகர்ளா.

 ii.  Ujjivan SFB Limited, ்பஙகளூரு, கர்நா்கா, 
(10,000 ஊழியர்கள)

 iii.  Fincare SFB அகமதாபாத், குஜராத், (25 
கின்ளகன்ளப் பல மாநிலஙகளில் 
்காணடுள்ளது).

10. தசலுத்�ல் வஙகி
சிறு ்தாழில்கள, குனைநத வருமாைம் ்காண் 

குடும்பஙகள, மறறும் புலம்்பயர்நத 
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்தாழிலா்ளர்கள ஆகினயாருக்குப் பணம் ்சலுத்தல் 
மறறும் நிதி னசனவகள பரவலாக்கப்படுவனத 
விரிவுபடுத்துவதறகாகச் ்சலுத்தல் வஙகிகள 
அனமக்கப்பட்ை. ்தா்க்கத்தில் இருநனத இநத 
வஙகிகள முழுனமயாக ஒன்னைா்்ான்று 
பினணக்கப்படடிருநதை. அனவகள வீடடில் 
இருநதபடினய ஒரு குறிப்பிட் ்தானகனயச் 
்சலுத்துவதறகு, சிறிய கட்ண அடிப்பன்யில் 
வஙகி னசனவகன்ள வழஙகுகின்ைை. அனவகள 
தானியஙகி இயநதிர அடன் / பறறு அடன்கள, 
இனணய வஙகி மறறும் மூன்ைாம் நபர் நிதி 
பரிமாறைஙகன்ள வழஙகுகிைார்கள. அனவகள க்ன் 
்காடுக்கவும், க்ன் அடன்கன்ள வழஙகவும் 

முடியாது. ஆகஸ்ட 2015 ல், இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
பணம் ்சலுத்தும் வஙகிகளுக்கு 'னகாடபாடடு்ன் 
கூடிய உரிமஙகன்ள' வழஙகியது.

எடுத்துக்காடடுகள:

I.  ஏர்்்ல் ்சலுத்தல் வஙகி லிமி்்ட

II.  னப டிஎம் ்சலுத்தல் வஙகி லிமி்்ட மறறும் 
– னப டிஎம் ்சயலி னகனபசி மூலம் பண 
பரிவர்த்தனை ்சயய உதவுகிைது.

III.  இநதிய அஞசல் ்சலுத்தல் வஙகி லிமி்்ட - 
IPPBs (்பாதுத்துனை வஙகி).

�ொட்டுபபு்ற வஙகியொளர்கள், ்பைம் கைன் வழஙகு்பவர்கள், சீட்டு நிதிகள் மற்றும் நிதி நிறுவ்னஙகள்
1.  மனுஸ்மிருடடி, பணன்ய சட் நூல் இரண்ாம் நூறைாணடில் (BCE) பல்னவறு வடடிவிகிதம் இருநததாக 

்வளிப்படுத்துகிைது. சில சமூக அடிப்பன்யிலாை வணிகர்கள இநதியாவின் பல்னவறு பகுதிகளில் 
வடடிக்குக் க்ன் ்காடுத்து வநதைர். இன்று எநத்வாரு தனிநபரும், நிறுவைமும் கிராமப்புை மறறும் 
நகர்ப்புைப் பகுதிகளில் க்ன் ்காடுக்கின்ைைர். அவர்கள அனைவரும் நாடடுப்புை வஙகியா்ளர் எைவும், 
பணம் க்ன் வழஙகுபவர் எைவும் அனழக்கப்படுகிைார்கள. அவர்கள உணனமயில் வஙகியா்ளர்கள அல்ல. 
2002 ஆம் ஆணடில் இநதிய ரிசர்வ வஙகி ்வளியிட் ஆயவுக் குழுவின் அறிக்னக கூறுவதாவது, வீடடுத் 
னதனவகளுக்காக விவசாயிகள ்பறும் க்ன்களில் அகில இநதிய அ்ளவில் 25.7 சதவீதமும், தமிழநாடடில் 
53.4 சதவீதமும் சுனதச வஙகியா்ளர்கள மறறும் நாடடுப்புைக் க்ன் வழஙகுனவாரி்மிருநது ்பைப்படுகிைது. 
இநத வடடி ஈடடுனவார் நீக்கமை நினைநதிருப்பதறகாை காரணஙகள: அ. பினணயத்தின் னபரிலும் பினணயம் 
இல்லாத நினலயிலும் எநத னநரத்திலும் வீடடு வாசலுக்கு வநது க்ன் வழஙகுகிைார்கள. ஆ. அவர்கள 
னதனவயாை அ்ளவு பணத்னதத் னதனவயாை னநரத்தில் வழஙகுகிைார்கள. இ. மிகவும் குனைவாை 
ஆவணஙகள மறறும் நன்முனைகன்ளக் ்காணடுள்ளார்கள. ஈ. குனைநத வருமாைம் ்காண் 
விவசாயிகளுக்கு அல்லது ்தாழிலாளிகளுக்கு க்ன்கன்ள வழஙக வஙகிகளுக்கு விருப்பம் இல்னல.

  கிராமப்புை க்ன் வழஙகுநர்கள நாள ஒன்றுக்கு அதிகபடச அ்ளவாக 20 சதவிகிதம் வடடினய விதிக்கிைார்கள. 
(ஆணடு ஒன்றுக்கு 1216 சதவீதம்). இது கிராமிய ்மாழியில் 'கநது வடடி' அல்லது 'விமாை வடடி' என்று 
அனழக்கப்படுகிைது. இநதியாவின் மறை மாநிலஙகளிலும் மறறும் பிை நாடுகளிலும் இத்தனகய வடடி 
ஈடடுனவார்கள உள்ளைர். இநதிய அரசின் 1918 ஆம் ஆணடின் நியாயமறை க்ன்களின் சட்ம் மறறும் 
தமிழக அரசின் 2003 ஆம் ஆணடின் அதிகபடச வடடினயத் தன்்சயயும் சட்ம் ஆகியனவ இத்தனகய 
வடடி விகிதஙகன்ளத் தன் ்சயகின்ைை.

2.  தமிழநாடு பணம் க்ன் வழஙகுபவர்கள சட்ம் 1975, க்ன் வழஙகும் ்தாழில் ்சயய வட்ாடசியர் உரிமம் 
வழஙகி் அனுமதி அளித்துள்ளது. பான்புனராக்கர் உரிமம் ்பைத் தமிழநாடு பான்புனராக்கர் சட்ம் 1943 
அனுமதி அளித்துள்ளது.

3.  சீடடு நிதிகள சட்ம் 1982, இநதியா முழுனமக்கும் சீடடு நிதிகளுக்கு (ஒரு வனக னசமிப்பு திட்ம்) 
்பாருநதும். சீடடு நிதி அனமப்புகள மாநில அரசுக்ளால் ஒழுஙகுபடுத்தப்படுகிது, இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் 
அல்ல.

4.  நிதி நிறுவைஙகள உறுப்பிைர்களின்னய சிக்கை மறறும் னசமிப்பு பழக்கத்னத ஊக்குவிக்கின்ைை. அனவ 
நிறும சட்ம் 2013 இன் கீழ பதிவு ் சயயப்படுகின்ைை. சில விதிமுனைகன்ள நினைனவறறும் நிதி நிறுவைஙகள 
மடடுனம இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் பதிவு ்சயயப்படடு ஒழுஙகுபடுத்தப்படுகின்ைை. மறை நிதி 
நிறுவைஙகள ரிசர்வ வஙகியின் கடடுப்பாடடில் இல்னல.

  னமனல குறிப்பி்ப்படடுள்ளனவ இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் வஙகிக்ளாக அஙகீகரிக்கப்ப்வில்னல. அனவ 
இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் கடுனமயாை கடடுப்பாடடின் கீழும் வரவில்னல.
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11.  ்பன்முகத்�ன்டம தகொணை நமம்்பொட்டு 
வஙகிகள்
பன்முகத்தன்னம ்காண் னமம்பாடடு வஙகி பல 

நாடுகன்ளச் னசர்நத அரசாஙகஙக்ளால் 
உருவாக்கப்படடுள்ளது. இதன் உறுப்பிைர் 
நாடுக்ளாக வ்ளர்நத நன்்கான் நாடுகள மறறும் 
க்ன் ்பறும் நாடுகள உள்ளை. மறுகட்னமப்பு 
மறறும் னமம்பாடடிறகாை சர்வனதச வஙகி (IBRD 
உலக வஙகி), ஆசிய வ்ளர்ச்சி வஙகி, ஆப்பிரிக்க 
வ்ளர்ச்சி வஙகி மறறும் ஐனராப்பிய முதலீடடு வஙகி 
ஆகியனவ பல்வனக வ்ளர்ச்சி வஙகிகளில் சில.

II.  இந்திய ரிசர்வ் வஙகியொல் வழஙகப்பட்ை 
�குதி அடிப்படையில் வஙகிகடள 
வடகப்படுத்து�ல்

அட்ைவடையிைப்பட்ை வஙகிகள் மற்றும் 
அட்ைவடையிைப்பைொ� வஙகிகள்

இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் சட்ம், 1934 இரண்ாம் 
அட்வனணயில் னசர்க்கப்பட் விதிமுனைகன்ள 
முழுனமயாகப் பூர்த்தி ்சயத அனைத்து வஙகிகளும் 
அட்வனணயி்ப்பட் வஙகிகள என்று 
அனழக்கப்படுகின்ைை. இநதிய ரிசர்வ வஙகி 
விதிகளின்படி, இத்தனகய வஙகிகள சலுனகயில் 
க்ன் வசதி மறறும் குனைநத ்சலவில் பணம் 
அனுப்புதல் னபான்ை வசதிகன்ளப் ்பறுகின்ைை.

இநதியாவில் அட்வனணப் படுத்தப்ப்ாத 
வணிக வஙகி (தனியார் துனை, ்பாதுத்துனை மறறும் 
்வளிநாடடு வஙகிகள) இல்னல. ஐநது நகரக் 
கூடடுைவு வஙகிகள மறறும் மூன்று உளளூர் பகுதி 
வஙகிகள, ஆகியனவ அட்வனணயி்ப்ப்ாத 
வஙகிக்ளாகச் ்சயல்படுகின்ைை. 1949 ஆம் ஆணடு 
வஙகிக் கடடுப்பாடடு சட்ம், 22 ஆம் பிரிவின் கீழ 
சிறிய நிதி வஙகிகள மறறும் ்சலுத்தல் வஙகிகள 
உரிமம் தரப்ப்வில்னல.

III.   உரிடமயொளர் முட்ற அடிப்படையில் 
வஙகிகடள வடகப்படுத்து�ல்
எநத ஒரு வஙகியின் பஙகுகளில் 51 

சதவிகிதத்திறகும் குனைவில்லாத பஙகுகன்ள அரசு 
்பறறிருநதால் அது அரசு வஙகிகள அல்லது 
்பாதுத்துனை வணிக வஙகிகள (்மாத்தம் 21) என்று 
அனழக்கப்படுகின்ைை. அனைத்துத் 
னதசியமயமாக்கப்பட் வஙகிகள (19 வஙகிகள, 2017 
ல்), பாரத ஸ்ன்ட வஙகி (SBI) மறறும் இநதியத் 
்தாழில் னமம்பாடடு வஙகி (IDBI) ஆகியை 
்பாதுத்துனை வணிக வஙகிகள ஆகும். அனவ 
அனைத்தும் கூடடு பஙகு நிறும வனக வஙகிகள 

ஆகும். ் பாதுக் கூடடுரு வனக வஙகிகளும் உள்ளை. 
ஒவ்வாரு ்பாதுக் கூடடுரு வஙகியும் 
பாராளுமன்ைத்தின் தனிச் சட்த்தால் 
உருவாக்கப்படடு இநதிய அரசுக்கு முழு 
்சாநதமாைதாக உள்ளை.

எடுத்துக்காடடுகள: IFCI, SIDBI, EXIM வஙகி, 
முதலியை.

தனி நபர்களுக்குச் ்சாநதமாை அனைத்து வஙகி 
நிறுவைஙகளும் தனியார் துனை வணிக வஙகிகள 
என்று அனழக்கப்படுகின்ைை. அனைத்துக் கூடடுைவு 
வஙகிகளும் அதன் உறுப்பிைர்க்ளாை 
்பாதுமக்களுக்குச் ்சாநதமாைனவ.

1969 இல், 14 தனியார் வஙகிகள ்பரிய 
நகரஙகளிலும், சிறிய நகரஙகளிலும் குவிநதிருநதை. 
அனவகளுன்ய குறிக்னகாள அதிக இலாபம் 
சம்பாதிக்க னவணடும் என்பனத. இநத வஙகிகளின் 
நிதிகன்ள வழிமுனைப்படுத்தி்வும் னதசிய 
முன்னுரினமத் ்தாழிலாை னவ்ளாணனம மறறும் 
கிராமப்புை னமம்பாடடிறகாகவும் அனவகன்ள அரசு 
னதசியமயமாக்கியது. தனியார் உரினமயா்ளர்களின் 
பஙகு மூலதைத்னத அரசு வழஙகியது்ன், 

இந்தியொவில் த்பரிய அளவிலொ்ன வஙகிகளின் 
ந�டவ

சீைாவின் ்தாழிறதுனை மறறும் வர்த்தக 
வஙகியாைது, உலகின் முதல் முதலி்த்தில் 
உள்ள ்பரிய வஙகியாகும், இது 3,893.23 
பில்லியன் அ்மரிக்க ்ாலர் ்சாத்து மதிப்னபக் 
்காணடுள்ளது. னதசிய மயமாக்கப்பட் 
வஙகியில் இநதியாவின் மிகப் ்பரிய வஙகியாை 
பஞசாப் னநஷைல் வஙகி 100 பில்லியன் அ்மரிக்க 
்ாலர் ்சாத்து மதிப்பு்ன் உலக்ளவில் 717 ஆம் 
வரினசயில் உள்ளது. பாரத ஸ்ன்ட வஙகி தைது 
ஐநது துனண வஙகிகன்ள இனணத்த மறறும் 
பாரதீய மஹிலா வஙகியு்ன் 2017 ஏப்ரல் 1 முதல் 
இனணக்கப்பட் பின்பு, இதன் ்சாத்து மதிப்பு 573 
பில்லியன் ்ாலர் (`37 டிரில்லியன்) ஆக 
உயர்நதது. இதைால் முதல் 50 வரினசக்குள 
இவவஙகி வர வாயப்புள்ளது. (பாரத ஸ்ன்ட வஙகி 
இதறகு முன் 272 வது தர வரினசயிலிருநதது). 
ஆஸ்தினரலியாவின் னதசிய வஙகி 578.46 
பில்லியன் அ்மரிக்க ்ாலர் ்சாத்து மதிப்பு்ன் 
தரவரினச 49 இல் உள்ளது. உலகில் ்பரிய 
அ்ளவிலாை வஙகிகளு்ன் னபாடடியி் 
இநதியாவில் ்பரிய அ்ளவிலாை வஙகிகள 
னதனவ. எைனவ பல னதசியமயமாக்கப்பட் 
வஙகிகளின் இனணப்பு பரிசீலனையில் உள்ளது.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   100 09-12-2021   5.52.15 PM



101

அனவகன்ள அரசு வஙகிக்ளாக மாறறி எடுத்துக் 
்காண்து. இது வஙகிகளின் னதசியமயமாக்கம் 
எைப்படுகிைது. 1980 ஆம் ஆணடில் 6 வஙகிகள 
னதசியமயமாக்கப்பட்ை. நியூ பாங ஆப் இநதியா 
என்னும் னதசிய வஙகி 1980 இல் பஞசா னநஷைல் 
வஙகியு்ன் இனணக்கப்பட்து, இன்று 19 
னதசியமயமாக்கப்பட் வஙகிகள மடடுனம (2017) 
உள்ளை.

எடுத்துக்காடடுகள:

அ.  னதசியமயமாக்கப்பட் வஙகிகள: இநதியன் 
வஙகி (IB), இநதியன் ஓவர்சீஸ் வஙகி (IOB), 
ஓரியண்ல் பாங ஆஃ காமர்ஸ் (OBC).

ஆ.  ் பாதுத்துனை வஙகிகள: பாரத ஸ்ன்ட வஙகி 
(SBI), இநதியத் ்தாழில் னமம்பாடடு வஙகி 
லிமி்்ட (IDBI) மறறும் அனைத்துத் 
னதசியமயமாக்கப்பட் வஙகிகளும்.

இ.  தனியார் துனை வஙகிகள: லடசுமி விலாஸ் 
வஙகி, கரூர் னவஸ்யா வஙகி, னகா்க்  
மஹிநதிரா வஙகி.

குறிபபு: பாரதீய மஹிலா வஙகி 2013 ஆம் ஆணடு 
நவம்பர் மாதம் 19 ஆம் னததி தனியாகப் 
மகளிருக்்கை வஙகி னசனவ ்சயயத் 
்தா்ஙகப்படடு 2017 ஆம் ஆணடு மார்ச் 31 ஆம் 
னததி பாரத ஸ்ன்ட வஙகியு்ன் இனணக்கப்பட்து.

வணிக வஙகி த�ொைர்்பொளர்கள்
வஙகி கின்ள / தானியஙகி இயநதிரம் தவிர 

னவறு இ்ஙகளில் குனைநதபடசச் ்சலவில் 
வஙகியியல் னசனவகன்ள வழஙகி், வஙகிகள 
சில்லனை முகவர்கன்ளப் பணியமர்த்துகிைார்கள. 
அவர்கள இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் தனி 
வஙகிக்ளாக அஙகீகரிக்கப்படுவது இல்னல. 
வஙகி ்தா்ர்பா்ளர்கள மாதிரி முனையாைது, 
2006 இல் வஙகி மூலம் னசனவகன்ள  
ஒவ்வாரு இல்லநனதாறும் வழஙகுவதறகாக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்து. அரசு சார்பறை 
நிறுவைஙகள அல்லது தனிநபர்கள, முன்ைாள 
இராணுவத்திைர் னபான்னைார் வஙகி 
்தா்ர்பா்ளார்க்ளாக விணணப்பிக்க முடியும். 
வஙகி ்தா்ர்பா்ளார்கன்ள ஈடுபடுத்தும் 
வஙகிகள அவர்களின் ்சயல்பாடடிறகுத் 
தாஙகன்ள ்பாறுப்னபறக னவணடும். ஒரு 
நாடடிலுள்ள ஒரு வஙகி, ்வளிநாடடில் உள்ள 
மற்ைாரு வஙகினய வஙகித் ்தா்ர்பா்ளராக 
(நியமை வஙகியாக) ்சயல்படுத்த முடியும்.

வஙகி அடமபபுகள்
1.  பல வனகயாை வஙகி அனமப்பு முனைகள 

னமனல உள்ள வஙகிகளில் ஏனதனும் ஒன்றில் 
இனணயக்கூடிய வனகயில் உள்ளை. 
அனவகள: அலகு வஙகி, கின்ள வஙகி, சில்லனை 
வஙகி, வணிக வஙகி, உலக்ளாவிய வஙகி, 
உைவுமுனை வஙகி, ்மாத்தவிறபனை வஙகி, 
தூயனம வஙகி, கலப்பு வஙகி, ்தா்ர் வஙகி, 
குழு வஙகி, பசுனம வஙகி மறறும் பல. இநத 
வஙகி அனமப்பு முனைகள அனைத்தும்  
இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் தனியாக 
அஙகீகரிக்கப்ப்வில்னல.

  அனமப்பின் அடிப்பன்யில் வஙகியாைது 
அலகு வஙகி அல்லது கின்ள வஙகியாக 
இருக்கலாம். க்ன் நன்முனைகளின் 
அடிப்பன்யில், அது தூய வஙகி அல்லது கலப்பு 
வஙகியாக இருக்கலாம். தஙகள தயாரிப்புகளின் 
அடிப்பன்யில் அது சில்லனை வஙகி அல்லது 
்மாத்த வஙகியாக இருக்கலாம். 
ந்வடிக்னககன்ள அடிப்பன்யாகக் ்காணடு 
அது குறுகிய வஙகி அல்லது உலக்ளாவிய 
வஙகியாக இருக்கலாம். உரினமயா்ளர்கள 
பார்னவயின் அடிப்பன்யில் ்தா்ர் வஙகி 
அல்லது குழு வஙகியாக இருக்கலாம். சில 
வினசசமாை ்சயல்களின் அடிப்பன்யில் 
முதலீடடு வஙகி, இஸ்லாமிய வஙகி னபான்ை 
வனககளும் உள்ளை. நவீை காலத்தில் 
்மயநிகர் வஙகி அல்லது இனணய வஙகி 
மறறும் ்மானபல் வஙகி ஆகியனவ மிகவும் 
பிரபலமாக உள்ளை.

2.  இஸ்லாமிய வஙகியியல் என்பது இஸ்லாமியக் 
னகாடபாடுகள அல்லது சரியத் னகாடபாடுகன்ள 
அடிப்பன்யாகக் ்காண்னவ அனவகளுக்கு 
இரணடு னநாக்கஙகள உணடு.

1.  வடடி வழஙகுவதும் இல்னல. ்பறுவதும் 
இல்னல.

2.  க்ன் ்பறும் வியாபார நிறுவைஙகள 
இலாபத்தில் ஒரு பகுதினய வஙகிக்கு 
அளிக்கின்ைை. வஙகி தைது இலாபத்தில் ஒரு 
பகுதினய முதலீட்ா்ளர்களுக்கும், 
னவப்புகணக்கு னவத்திருப்பவர்களுக்கும் 
வழஙகுகிைது. பாகிஸ்தான், கத்தார், ஐக்கிய 
அரபு எமினரட, குனவத் னபான்ை நாடுகளில் 
இநத வஙகியியல் நன்முனை உள்ளது.
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I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்வு தசய்க.
1.	கீழக்கணடவறறில்	எது	பதொழிறதுனற	வஙகி	அல்ல?
 (அ)   ICICI  (ஆ) HSBC
 (இ) SIDBI (ஈ) IDBI
2.	உள்ளூர்	�குதி	வஙகி்கள்	ஊககுவித்து	வருவது
 (அ)   கிராம னசமிப்பு
 (ஆ) வணிகச் னசமிப்பு
 (இ) ்தாழிறதுனை வ்ளர்ச்சி
 (ஈ) விவசாய வ்ளர்ச்சி
3.	பவளிநொடடு	வஙகி்கள்	தங்கள்	பெயல்�ொடு்கனள	

இநதியொவில்	ஆரம்பித்த	ஆணடு
 (அ)   1978  (ஆ) 1979
 (இ) 1980 (ஈ) 1981

விடைகள்
1 (ஆ) 2 (அ) 3 (இ)

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. வணிக வஙகிகளின் ்பாருள தருக.
2. ் தாழிறதுனை வஙகிகள பறறி நீவீர் அறிவது யாது?
3. ்வளிநாடடு வஙகிகள என்ைால் என்ை?
III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. உளளூர் பகுதி வஙகிகள பறறிச் சிறு குறிப்பு 

வனரக. இரணடு உதாரணஙகன்ளத் தருக.
2. வட்ாரக் கிராமிய வஙகிகளின் னநாக்கஙகள 

யானவ?
IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. பல்னவறு வனகயாை வஙகிகன்ளச் 

்சயல்பாடுகளின் அடிப்பன்யில் வனகப்படுத்தி 
உதாரணம் தருக.  (ஏனதனும் 5)

2. உரினமயா்ளர்கள முனை அடிப்பன்யில் 
வஙகிகன்ள வனகப்படுத்துக.

குறிபபு நூல்கள்.
1.   ந்ராஜன். எஸ் மறறும் பரனமஸ்வரன். ஆர்., 

2004, "இநதிய வஙகி", எஸ். சநத் & கம்்பனி 
லிமி்்ட பப்ளினகஷன்ஸ், புதுத் தில்லி.

2.  தர்மராஜ். ஈ. 2005, "னபஙகிங தியரி, லா அணட 
ப்ராக்டீஸ்", ஸ்னக பப்ளினகஷன்ஸ், ்சன்னை.

3.  அகர்வால் ஓ. பி, 2012, "நவீை வஙகி 
இநதியாவில்", 2 வது பதிப்பு, ஹிமாலய 
பப்ளிஷிங ைவுஸ், மும்னப.

4.  முரளிதரன் டி, 2013, "நவீை வஙகி", 3 வது பதிப்பு, 
பி.ஐ.ஐ கறைல் தனியார் லிமி்்ட, தில்லி -92.

கடலசதசொற்கள்
னதசியமயமாக்கல்

வஙகி ்தா்ர்பா்ளர்கள

நாடடுப்புை வஙகியர்

பன்முகத்தன்னம

  சுய சிந்�ட்னக்கு
1.  பல்னவறு வஙகிகளின் நன்னமகன்ளப் பறறிய 

விவாதம் ்சயதல்

2.  வஙகினயப்   பார்னவயி்ல் - நீஙகள பார்னவயிட் 
வஙகினயப் பறறிய ஒரு கடடுனர எழுதுதல்

3.  க்ன் னதனவயின் னபாது நீஙகள வஙகியிலிருநது 
எவவாறு க்ன் ்பறுவீர்கள?

 நமலும் அறிவ�ற்கு

1.  உஙகள பகுதியில் உள்ள வணிக வஙகிகள, 
்தாழில்துனை வஙகிகள, கூடடுைவு வஙகிகள 
மறறும் ்வளிநாடடு வஙகிகளின் 
்பயர்கன்ளக் குறிப்பிடுக .................................

2.  பல்னவறு வனகயாை வஙகிகன்ளப் பறறிய 
ப்ஙகள னசகரித்தல்

  சூழநிடல ஆய்வு

1.  நீஙகள னவ்ளாணனம வஙகியின் னமலா்ளர், 
ஒரு விவசாயி உஙகள வஙகியிலிருநது ஒரு 
டிராக்்ர் மறறும் பிை விவசாய உபகரணஙகள 
வாஙகுவதறகாகக் க்ன் வாஙக  
அணுகுகிைார். க்ன் ்பறை பின் இயறனகப் 
னபரழிவுகள காரணமாக, விவசாயி க்னைத் 
திருப்பிச் ்சலுத்த முடியவில்னல. க்னைத் 
திருப்பிச் ்சலுத்துவதறகாை னவறு வழி 
இல்னல. விவசாயிக்குக் ்காடுத்த க்னை 
எவவாறு நீஙகள திரும்பப் ்பறுவீர்கள?

 ்பயிற்சி
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அலகு - 3  நசடவத் த�ொழில்கள் - I

வணிக வஙகிகளின் 
்பணிகள்

அத்தியொயம்

12

வணிக வஙகிகளின் ்பணிகள்
வணிக வஙகிகள பல மதிப்புமிக்க னசனவகன்ள 

வழஙகுகிைது. வணிக வஙகிகளின் முக்கியச் 
்சயல்பாடுகள கீழக்கண் அட்வனணயின் 
உதவியு்ன் வி்ளக்கப்படடுள்ளது.

12.01   மு�ன்டமப ்பணிகள்
ஒரு வஙகியின் முதன்னமப் பணிகன்ள மூன்று 

வனகக்ளாகப் பிரிக்கலாம். அனவ:

i. னவப்புகன்ள ஏறைல்

ii. க்ன்கள மறறும் முன்பணம் வழஙகுதல்.

iii. க்னை உருவாக்குதல்

I. டவபபுகடள ஏற்்றல்
வணிக வஙகிகள வழஙகும் அடிப்பன் னவப்பு 

கணக்குகள கீனழ படடியலி்ப்படடுள்ளை. 
இன்னைய திைம் வஙகிகள ஒருவருக்்காருவர் 
னபாடடி னபாடடுக் ்காணடு வாடிக்னகயா்ளர்கன்ளக் 
கவர்நது ஈர்ப்பதறகாகக் கூடுதல் வசதிகன்ள 
னவப்புக் கணக்குகளுக்கு வழஙகுகின்ைை. ்பரிய 
அ்ளவிலாை னவப்பு கணக்குகன்ள அ. னகடபு 
னவப்புகள மறறும் ஆ. கால னவப்புக்ளாக 
வனகப்படுத்தலாம்.

அ. நகட்பு டவபபுகள்
இநத னவப்புகள எநத நாளிலும் னகடகும் னபாது 

திருப்பி அளிக்கப்ப் னவணடும். இது 1. னசமிப்பு 
னவப்புகள மறறும் 2. ந்ப்பு னவப்புகள 
உள்ள்க்கியது.

1. நசமிபபு டவபபுகள்
்பாதுமக்கள இநதக் கணக்கில் தஙகள 

னசமிப்புகன்ள னவப்புகள ்சயயலாம். ஒரு 
தனிநபரின் ் பயரினலா, அல்லது ஒன்றுக்கு னமறபட் 
நபர்களின் ்பயரில் இநதக் கணக்கினைத் 
்தா்ஙகலாம். பிரிவு 25-ன்படி நிறுமஙகளின் 
்பயர்களிலும் னசமிப்பு கணக்குகன்ளத் 
்தா்ஙகலாம். வணிக நிறுவைஙகள னசமிப்பு 
கணக்குகன்ளத் ்தா்ஙக அனுமதி கின்யாது.  
இநத னவப்புக்குரிய வடடி விகிதம் நினலயாை 
னவப்புக்குரிய வடடி விகிதத்னதவி் குனைவாகனவ 
இருக்கும். வஙகியில் உள்ள ்தானகனயயும்  
வஙகி கணக்கில் வரவு னவக்கப்படடுள்ள  
நாடகளின் எணணிக்னகனயயும் கணக்கீடடு அதன் 
அடிப்பன்யில் வடடி வழஙகப்படுகிைது. 
வஙகியாைது கானசானல புத்தகம், ATM (தானியஙகி 
பணம் வழஙகும்) அடன் னபான்ை வசதிகன்ள 
வழஙகுகிைது. ஒரு வஙகியின் தானியஙகி பணம் 
வழஙகும் அடன்யினை னவத்து மறை வஙகியின் 
ATM களில் இருநது குறிப்பிட் எணணிக்னகயில் 
மடடுனம பணம் எடுக்க முடியும். இநத னவப்பு 
கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட் குனைநதபடச இருப்புத் 
்தானக பராமரிக்கப்ப் னவணடும். இல்னல்யனில் 
தண்னை வடடி விதிக்கப்படும். குறிப்பிட் 
எணணிக்னகக்கு னமல் (20 அல்லது 60 தாளகள 
்காண்) கானசானலப் புத்தகஙகள குறிப்பிட் 
கட்ணத்து்ன் கின்க்கும். பதிலாள நியமைம் 
பதிவு ்சயய முடியும். சம்ப்ளக் கணக்கும் ஒரு வனக 
யாை னசமிப்புக் கணக்காகும், மாதாநதிர ஊதியம்  
்பறும் சம்ப்ளதாரர்களுக்கு பல வஙகிகளில் 
குனைநதபடச இருப்புத் ்தானக ஏதும் இல்னல எை 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. வணிக வஙகிகளின் முதன்்ம மற்றும் 

இரண்டாம்நி்ல செயல்ோடுக்ளப் புரிநது 
சகாள்ள முடியும்

2. ேல்பவறுேட்ட வஙகிச் பெ்வக்ள 
விவரித்துக் கூற முடியும்

3. ேற்று, க்டன் மற்றும் வி்ரவூக்க 
அட்்டகளின் ேயன்ோடுக்ளக் கூற 
முடியும்.
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அனுமதிக்கப்படடுள்ளது. சில வஙகிகள னமல்வனர 
பறறுக்காை வசதிகன்ள வழஙகுகிைது. நீண் 
காலத்திறகுச் ்சயலில் இல்லாத னசமிப்புக் கணக்கு 
்சயல் இழநத கணக்காக மாறைப்படும்.

2. �ைபபு டவபபுகள்
ந்ப்பு னவப்பு கணக்கு வணிக நிறுவைஙகளுக்கு 

ஏறைது. தனிநபர்கள கூ் இநதக் கணக்னகத் 
்தா்ஙக முடியும். இநதக் கணக்கில் குறிப்பிட் 
்தானக குனைநதபடச இருப்பாகக் கட்ாயம் 
னவத்திருக்க னவணடும். இல்னல்யனில் தண்னை 
வடடி விதிக்கப்படும். ந்ப்பு கணக்கில் னவத்திருக்கும் 
இருப்புத் ்தானகக்கு வடடி வழஙகப்படுவது 
கின்யாது. சில வஙகிகள இநதக் கணக்கில் உள்ள 
இருப்புத் ்தானகக்கு வடடி வழஙகி் முன் 
வநதுள்ளை. வஙகிகள இநதக் கணக்கிறகு வஙகி 
கட்ணம் வசூலிக்கலாம். வஙகி னமல்வனர பறறு 
(குறுகிய காலப் பினணயமறை க்ன்) வசதியினை 
ந்ப்பு கணக்கு னவத்திருக்கும் 
வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு வழஙகுகிைது. இநதக் 
கணக்கிறகுக் கானசானல மூலம் னவப்பு ்சயவது 
அல்லது திரும்பப் ்பறுவது ்தா்ர்பாை 
ந்வடிக்னகயில் உச்ச வரம்பு, எணணிக்னக வரம்பு 
எதுவும் இல்னல. ந்ப்பு கணக்கு னவத்திருக்கும் 
வாடிக்னகயா்ளர்களின் க்ன் தகுதியினை, வஙகிகள 
தஙகளுக்குள பகிர்நது ்காளகின்ைை.

ஆ. கொல டவபபுகள்
ஒரு குறிப்பிட் காலத்திறகுப் பின் திருப்பிச் 

்சலுத்துகின்ை வனகயில் உள்ள 1.நினலயாை 

னவப்புகள 2.்தா்ர் னவப்புகள இதில் அ்ஙகும்.

1. நிடல டவபபுகள்
ஒரு ்தானகனய ஒரு குறிப்பிட் காலத்திறகு ஒரு 

குறிப்பிட் வடடிக்கு னவப்பு ்சயவனதக் குறிக்கும். 
நினலயாை னவப்புச் சான்றிதழ (Fixed Deposit Receipts 
- FDR) னவப்பா்ளருக்கு வழஙகப்படுகிைது. னசமிப்பு 
கணக்னக வி் வடடி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். 
முதிர்வன்யும் நாளில் நினலயாை னவப்பு ்சயத 
முதல் ்தானகயு்ன் குறிப்பிட் காலத்திறகுரிய 
வடடியும் னசர்த்து வழஙகப்படும். ஒரு 
வாடிக்னகயா்ளர் நினலயாை னவப்புச் சான்றிதனழ 
னவப்பு ்சயவதன் மூலம் க்ன் ்பை முடியும். 
முதிர்வன்வதறகு முன்னப குறிப்பிட் அபராதக் 
கட்ணத்து்ன் பணத்னதத் திரும்பப் ்பறுவதறகு 
அனுமதிக்கப்படுகிைது, ஆைால் இதறகு வடடி 
வழஙகப்படுவது இல்னல. னமலும் பகுதி இறுதித் 
்தானக ்பறுவதறகு அனுமதிக்கப்படுகிைது. 
நினலயாை னவப்பு காலம் 1 மாதம் முதல் 10 
வரு்ஙகள வனர இருக்கலாம். நினலயாை னவப்பு 
என்பது கால னவப்பு என்றும் அனழக்கப்படுகிைது

2. த�ொைர் டவபபு
ஒவ்வாரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட் ்தானகனய 

ஒரு வரு்த்திறனகா அல்லது ஐநது வரு்ஙகளுக்னகா 
அல்லது ஒப்பு ்காள்ளப்பட் காலத்திறனகா னவப்பு 
்சயது வருவனதக் குறிக்கும். வடடி விகிதம் னசமிப்பு 
னவப்பினை வி் அதிகமாகவும் மறறும் நினலயாை 
னவப்புகளுக்குரிய வடடி விகிதத்திறகுச் சமமாை 
நினலயிலும் இருக்கும். குறிப்பிட் காலம் 

உஙகள் வொடிக்டகயொளர் (KYC) விதிமுட்றகடளப ்பற்றி அறியவும்
KYC (Know Your Customer) என்பது “உஙகள வாடிக்னகயா்ளனர அறிக” என்று ்பாருளபடும். 

வாடிக்னகயா்ளரின் அன்யா்ளம் மறறும் முகவரி னபான்ை தகவல்கன்ள வஙகிகள ்பறறு னவத்திருக்க 
னவணடும் என்பது ஒரு ்பாதுவாை விதிமுனையாகப் பின்பறைப்படடு வருகிைது. இநத விதி வஙகி னசனவகன்ள 
யாரும் தவைாகப் பயன்படுத்தக் கூ்ாது எை உறுதியளிக்க உதவுகிைது. வஙகி கணக்குகள ்தா்ஙகும் னபாது 
இநத KYC நன்முனைகள கன்பிடிக்கப்படுகின்ைை.  இநத விவரஙகள அவவப்னபாது புதுப்பிக்கப்ப் னவணடும். 
ஒரு வஙகிக் கணக்னகத் ்தா்ஙக விரும்பும் ஒரு நபர், சமீபத்திய புனகப்ப்ம் ஒன்று்ன் ‘ஆள 
அன்யா்ளத்திறகாை சான்று ஒன்றும் முகவரிக்காை சான்று ஒன்றும்’ சமர்ப்பிக்க னவணடும்.

ஆறு ஆவணஙகள இநதிய அரசாஙகத்தால் (Officially Valid Documents-OVDs) ‘அதிகாரப்பூர்வமாகச் 
்சல்லுபடியாகும் ஆவணஙகள’ எை அறிவிக்கப்படடுள்ளை. அனவகள 1.க்வுச் சீடடு, 2.ஓடடுைர் உரிமம், 
3.வாக்கா்ளர் அன்யா்ள அடன், 4.நிரநதர கணக்கு எண (வருமாை வரி) அடன், 5.UIDAI ஆல் வழஙகப்பட் 
ஆதார் அடன் மறறும் 6.னதசிய ஊரக னவனல வாயப்பு திட் (NREGA) அடன். ஆகியவறறில் ஏனதனும் ஒரு 
அடன்னயக் கட்ாயம் சமர்ப்பிக்க னவணடும். ஆள அன்யா்ளத்திறகுச் சமர்ப்பிக்கும் அடன்யில் முகவரிச் 
சான்றுக்காை ஆதாரம் இருநதால் அனதனய முகவரிச் சான்றுக்காை ஆதாரமாக எடுத்துக் ்காள்ளலாம். 
அவவாறு இல்னல்யனில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் ்சல்லுபடியாகும் ஆவணஙகளில் னவறு ஒரு ஆவணத்னத 
முகவரிச் சான்றுக்கு ஆதாரமாை விவரஙகளு்ன் சமர்ப்பிக்க னவணடும்.
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முடிநதவு்ன் னவப்புத் ்தானகயு்ன் வடடித் 
்தானகயும் னசர்த்து வாடிக்னகயா்ளருக்குத் 
திரும்பக் கின்க்கும். ஒருவிதக் கட்ணம் அல்லது 
்தானக குனைப்பு ்சயது முதிர்வன்யும் முன்னப 
கணக்கினை முடித்துக் ்காள்ள 
அனுமதிக்கப்படுகிைது. இதில் முனையாை 
வருமாைமுன்ய நபர்கள னசமிப்பு ்சயது ஒரு 
்பரும் ்தானகனயப் ்பைலாம். எநத நிறுவைமும் 
்தா்ர் னவப்பு கணக்னகத் ்தா்ஙக முடியும். 
இ்ளவர்கள அல்லது மாணவர்கள கூ் இநதத் 
்தா்ர் னவப்பு கணக்னகத் ்தா்ஙக முடியும். சில 
வஙகிகள இநத னவப்புக்கு எதிராகக் க்ன் 
வழஙகுகின்ைை.

II. கைன்கள் மற்றும் முன்்பைம் வழஙகு�ல்
வணிக வஙகிகளின் இரண்ாவது முக்கியச் 

்சயல்பாடு வடடி ்பறுவதறகாகக் க்ன் 
்காடுப்பதாகும். வஙகிகள குறிப்பிட் அ்ளவு 
பணத்னத வடடியு்ன் திரும்பச் ்சலுத்தும் க்ைாக 
வழஙகுகின்ைை. னகடபுக் க்ன்கள எப்னபாது 
னவணடுமாைாலும் திரும்பச் ்சலுத்த னவணடும். 
பருவக் காலக் க்ன்களின் காலம் ஒப்பநதக் 
காலத்திறகுப் பிைகும் நீடடிக்கப்ப்க்கூடும். க்ைாகக் 
குறுகிய காலத்திறகு (ஒரு வரு்த்திறகுள) வணிகச் 
சமூகத்திறகு வழஙகப்படும் க்ன் முன்பணம் 
எைப்படும். ஆைால் இரு ் சாறகளும் ஒன்றுக்்கான்று 
மாறைாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.

அ. முன்்பைம்
1. வஙகி நமல்வடரப ்பற்று

இநதக் க்ன் வசதி ்பரும்பாலும் ந்ப்புக் கணக்கு 
னவத்திருக்கும் வணிக வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு 
வழஙகப்படுகிைது. இது வஙகி மறறும் க்ன் ்பைத் 
தகுதிவாயநத வாடிக்னகயா்ளர் இருவருக்கும் 
இன்யில் ஏறபடும் உ்ன்பாடு ஆகும். இத்தனகய 
வாடிக்னகயா்ளருக்கு (வஙகி கணக்கில் இருப்புத் 
்தானக இல்லாத ்பாழுதும்) வழக்கமாக மூன்று 
மாதக் காலத்திறகுள ்சலுத்தக்கூடிய வனகயில் 
னமல்வனரப்பறனை, வஙகி அனுமதிக்கிைது. இநதக் 
க்னை னமலும் சில காலத்திறகு புதுப்பித்துக் 
்காள்ளலாம். ்மாத்த க்ன் ்தானகயில் க்ன் 
்பறை ்தானகக்கு மடடுனம வடடி விதிக்கப்படும், 
அனுமதிக்கப்பட் முழு க்ன் ்தானகக்கும் வடடி 
விதிக்கப்ப் மாட்ாது, இது ஒரு வனக பினணயமறை 
க்ன். நிதி உபகரணஙகன்ளப் பினணயமாகப் 
்பறறுக் ்காணடு சில வஙகிகள னமல்வனர பறறு 
வழஙகுகின்ைைர். இது னகடகும் னபாது திருப்பிச் 
்சலுத்தப்ப் னவணடும்.

2. தரொக்கக் கைன்
இது ்தாழில் நிறுவைஙகள 

னவத்திருப்பவர்களுக்கு வழஙகப்படும் ஒரு 
வனகயாை பினணயக் க்ன் ஆகும். சரக்கிருப்பு, 
மூலப்்பாருடகள, இதர அனசயா ்சாத்துகள 
னபான்ைவறனை பினணயமாகப் ்பறறுக் க்ன் 
வழஙகப்படுகிைது. ஒரு குறிப்பிட் ்தானகனயக் 
குறுகிய காலக் க்ைாக வழஙக அனுமதிக்கப் 
படுகிைது. அனுமதிக்கப்பட் க்ன் ்தானக 
முழுனமக்கும் வடடி ்சலுத்தப்படுவதில்னல, 
உணனமயாகப் ்பறை க்ன் ்தானக அ்ளவிறகு 
மடடுனம வடடி ்சலுத்தப்படும். இது னகடகும் னபாது 
திருப்பிச் ்சலுத்தப்ப் னவணடும்.

3. மொற்றுசசீட்டுகடள �ள்ளு்படி தசய்�ல்
வியாபார வாடிக்னகயா்ளர்கள வஙகிகளி்ம் 

்தா்ர்பு ்காணடு வாணிக மாறறுச் சீடடுகன்ளத் 
தளளுபடி ்சயது பணம் வழஙகி் நாடுகிைார்கள. 
இது ஒரு குறுகிய காலக் க்னுக்காை ஆவணம். 
மாறறுச் சீடடில் குறிப்பிடடுள்ள காலத்திறகுரிய 
தளளுபடி (வடடி) கழித்து மீதமுள்ள பணத்னத 
வர்த்தகர்களுக்குக் க்ைாக வஙகி விடுவிக்கிைது. 
இநத மாறறுச் சீடடு அவமதிக்கப்பட்ால் வஙகி 
அநத வாடிக்னகயா்ளரி்ம் இருநது பணத்னதத் 
திரும்பப் ்பை முடியும். இது ஒரு பினணயமறை க்ன் 
வனகனயச் னசர்நதது.

ஆ. கைன்கள்
குறுகிய கால மறறும் நடுத்தரக் காலக் க்ன்கன்ள 

வணிக வஙகிகள தகுதிவாயநத பினணயஙகன்ளப் 
்பறறுக் ்காணடு ்தாழில் நிறுவைஙகளுக்கு 
வழஙகுகின்ைது. ஒரு குறிப்பிட் ்மாத்தத் 
்தானகயினை ஒரு குறிப்பிட் கால அ்ளவுக்குக் 
க்ன் வழஙகுவனத இது குறிக்கிைது. இநதக் க்ன் 
்தானகயினை ்மாத்தமாக ஒனர த்னவயில் 
அல்லது தவனண முனையில் திரும்பச் ்சலுத்தலாம். 
முழு க்ன் ்தானகக்கும் வடடி ்சலுத்தப்ப் 
னவணடும். ஒவ்வாரு வஙகியும் இன்னைய திைம் 
முன்க்ன்கன்ள வழஙகி வருவானயப் ்பருக்கப் பல 
புதிய வழிகன்ளக் கண்றிநதுள்ளை. ்பாதுவாக 
வணிக வஙகிகள பின்வரும் க்ன்கன்ள 
வழஙகுகின்ைை.

1. வீட்டுக் கைன்
க்ன் ்பறுபவரின் மாத வருமாைத்னத 

அடிப்பன்யாகக் ்காணடு முன்கூடடினய நடுத்தர 
மறறும் நீண்கால வீடடுக் க்ன்கன்ள வழஙகி 
ஒப்பநதத்தின் ்தா்க்கத்தினலனய வீடடினைப் 
பினணயமாக வஙகிகள எடுத்துக் ்காளகின்ைை. 
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வாடிக்னகயா்ளர் சமமாை மாதத் தவனணயில் 
க்னைத் திருப்பிச் ்சலுத்த னவணடும் (EMI அசல் 
மறறும் வடடினயக் ்காண்து). ஒரு வீடடின் 
்மாத்தத் தவனணயில் ்சலுத்தி வாஙகி் இயலாத 
நடுத்தர வகுப்பு வருமாைமுள்ள பணியா்ளர்களுக்கு 
இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும்.

2. நுகர்நவொர் கைன்
நுகர்னவார் சாதைஙக்ளாை குளிர்சாதைப் ்படடி, 

குளிரூடடும் சாதைம், மடிக்கணினி, துணி துனவக்கும் 
இயநதிரம், ்தானலக்காடசி னபான்ை சாதைஙகன்ள 
வாடிக்னகயா்ளர்கள வஙகிகளிலிருநது நுகர்னவார் 
க்ன்கள மூலம் வாஙக முடியும். வாஙகப்படும் 
்பாருளகள நுகர்னவார் க்ன் ்தானகக்கு ஏறப 
(பினணயத்திறகாை க்ன் ஏறபாடடினை அனசயா 
்சாத்துகன்ள னவத்திருக்கும் க்ன் ்பறைவர் ்சயய 
னவணடும்) அ்மாைப் ்பாரு்ளாகக் கருதப்படும்.  
க்ன் ்தானகயினை வாடிக்னகயா்ளர் ஒரு குறிப்பிட் 
காலத்திறகுச் சமமாை மாதத் தவனணகளில் ்சலுத்த 
னவணடும்.

3. வொக்னக் கைன்
இரு சக்கர வாகைஙகள, சீருநதுகள, னபருநதுகள 

மறறும் இதர வாகைஙகள தனிநபர்க்ளாலும், 
நிறுவைஙக்ளாலும் வஙகிகளில் இருநது வாகைக் க்ன் 
மூலம் வாஙக முடியும். வஙகியி்மிருநது ்பறை  
க்னை முழுனமயாகத் திருப்பிச் ்சலுத்தும் வனர 
வாகைம் வஙகியின் அ்மாைத்தில் இருக்கும். வாகைப் 
பதிவுப் புத்தகம் வஙகியு்ன் னவப்பு ்சயயப்படடு,  
க்ன் ்தானக முழுவதுமாகச் ்சலுத்தப்பட  ் பின்பு 
வாடிக்னகயா்ளருக்கு ஒப்பன்க்கப்படும்.

4. கல்விக் கைன்
இ்ளஙகனல, முதுகனல அல்லது ்தாழில்முனை 

படிப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்குக் கல்விக் க்ன் 
வழஙகப்படுகிைது. கல்விக் கட்ணம் ஒவ்வாரு 
வரு்மும் தவனணகளில் கல்வி நிறுவைஙகளுக்குச் 
்சலுத்தப்படுகிைது. படிப்பினை முடித்த பிைகு ஒரு 
ஆணடுக்கு, னவனல வாயப்பு ்பை மாணவர்கள 
அனுமதிக்கப்படுகிைார்கள. அதன்பிைகு, முழு 
காலத்திறகும் க்னு்ன் வடடினயச் னசர்த்து 
மாணவர்கள திரும்பச் ்சலுத்த னவணடும். 
வடடியாைது க்ன் ்தானகயின் முதல் தவனண 
வழஙகிய னததியில் இருநது கணக்கி்ப்படும்.

5. �டகக் கைன்
வாடிக்னகயா்ளர்கள தஙகள தஙக நனககன்ள 

அ்மாைமாக னவத்து வஙகிகளில் இருநது க்ன் 
்பைலாம். உச்ச அ்ளவு (அதாவது, ஒரு கிராம் 
சதவிகிதத்தின் மதிப்பில் சதவிகிதத்தில் க்ன் ்பை 

முடியும்) இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் நிர்ணயம் 
்சயயப்படடிருக்கும். வடடி ஒவ்வாரு மாதமும் 
்சலுத்தப்ப் னவணடும். இல்னல்யனில் வடடிக்கு 
வடடி விதிக்கப்படும். 12 மாதஙகளுக்குள 
வாடிக்னகயா்ளர் மீட்்டுக்க முடியும் அல்லது மீடடு 
திரும்ப அ்மாைம் னவக்க முடியும். மீடக 
நினைவூட்ல் தபால்கள அனுப்பியும் மீடகப்ப்ாத 
நனககன்ள ஏலமிடடு வஙகிகள தஙகள க்ன் 
பாக்கிகன்ளத் திரும்ப எடுத்துக் ்காளளும்.

III. கைட்ன உருவொக்கு�ல்
இநதிய ரிசர்வ வஙகியாைது ரூபாய னநாடடுகன்ள 

்வளியிடுவனதாடு, ்ராக்கக் க்ன் சுழறசிகன்ள 
வணிக வஙகிகளின் மூலம் உருவாக்கி, ்பரிய 
அ்ளவில் நாடடின் ் பாரு்ளாதார ந்வடிக்னககளுக்கு 
உதவுகிைது. வணிக வஙகிகள வழஙகும் க்ன் பணம் 
்மாத்த ரூபாய பண மதிப்னபவி் ்பரும்ளவில் 
உள்ளது. க்ன்களின் ்மாத்த அ்ளவு, பயன்கள 
மறறும் துனைகள இனவயனைத்தும் இநதிய ரிசர்வ 
வஙகியின் வழிகாடடுதல்களின்படி வணிக 
வஙகிகளின் மூலம் நன்முனைப்படுத்தப்படுகிைது.

2011 புளளிவிபரப்படி, அனைத்து இநதிய 
வணிக வஙகிக்ளால் உருவாக்கப்பட் க்னின் 
அ்ளவு ்மாத்த உளநாடடு உறபத்தியில் 75.1% 
ஆகும். இவவாைாை க்ன் பணம் 
அ்மரிக்காவில் 233.3%, சீைாவில் 145.5%, 
ஜப்பானில் 340.9% ஆக இருக்கிைது.

12.02   இரணைொம் நிடல ்பணிகள்
முதன்னமப் பணிகன்ளத் தவிர வணிக வஙகிகள 

பல்னவறு வனகயாை பிை னசனவகன்ளயும் 
வழஙகுகின்ைை, அனவ இரண்ாம் நினல பணிகள 
எைப்படுகின்ைை.

இநதச் னசனவகன்ளப் ்பாதுவாக I. முகனமப் 
பணிகள மறறும் II. ்பாதுப் பயன்பாடடுப் பணிகள 
எை வனகப்படுத்தலாம்.

I. முகடமப ்பணிகள்
வஙகிகள வாடிக்னகயா்ளர்களின் முகவர்க்ளாகச் 

்சயல்படடுச் சில னசனவகன்ள வழஙகுகின்ைை. 
அனவ முகனம ்சயல்பாடுகள என்று 
அனழக்கப்படுகின்ைை. அனவ பின்வருமாறு,

1. நிதி ்பரிமொற்்றம்
வஙகிகள னகடபு வனரனவானலகள, 

கானசானலகள, பயணிகள கானசானலகள 
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னபான்ைனவகன்ள ்வளியிடுவது்ன் ஒரு 
இ்த்திலிருநது இன்்ைாரு இ்த்திறகு நிதிகன்ள 
மாறை உதவுகிைது. வாடிக்னகயா்ளர்கள பணத்னத 
எடுத்துச் ்சல்லத் னதனவயில்னல. அவர்கள வஙகி 
்வளியிடும் வனரனவானலகன்ளப் ்பறும் 
நிறுவைஙகளுக்குக் ்காடுத்தால் னபாதுமாைது. 
இநதச் னசனவக்காக வஙகிகள ஒரு சிறிய தரகுத் 
்தானகனயப் ்பறறுக் ்காளகிைது.

2.  கொலமுட்றயில் தசலுத்தும் முட்னமம், 
வொைடக, மு�லிய்ன
வாடிக்னகயா்ளர்களி்மிருநது வரும் 

அறிவுறுத்தலின்படி, காப்பீடடு முனைமம், வா்னக, 
்தானலனபசி கட்ணம் னபான்ைனவகன்ள 
வாடிக்னகயா்ளர் கணக்கிலிருநது மாதநனதாறும் 
்சலுத்தும் பணினய வஙகிகள எடுத்துக் 
்காளகின்ைை. இன்னைய காலத்தில் இநதச் 
்சலுத்தல்கன்ள மின்ைணு தீர்வக முனை மூலம் 
வஙகிகள எளினமயாக்கி வழஙகுகின்ைை.

3.  கொநசொடலகள் த்பறு�ல் மற்றும் 
தசலுத்�ல்
வாடிக்னகயா்ளர்களின் சார்பாக வஙகிகள மறை 

வஙகிகளின் கானசானலகன்ள வசூலித்து 
வாடிக்னகயா்ளர்களின் கணக்கில் வரவு னவக்கிைது. 
இனதனபால் வாடிக்னகயா்ளரால் வழஙகப்பட் 
கானசானல சரிபார்க்கப்பட்வு்ன் வாடிக்னகயா்ளர் 
அறிவுறுத்தல்படி பணம் வழஙகப்படுகிைது.

4.    நிட்றநவற்்றொளர், அ்றஙகொவலர் மற்றும் 
சட்ைவொதியொக தசயல்்படு�ல்

வாடிக்னகயா்ளர்களின் விருப்பத்திறகு ஏறப 

வஙகியாைது நினைனவறைா்ளராக ்சயல்படடு 
அவர்க்ளது மரணத்திறகுப் பிைகு அவர்க்ளது 
விருப்பத்னத நினைனவறறுகின்ைது. வஙகி ஒரு 
அைஙகாவலராக இருநது வாடிக்னகயா்ளர்களின் 
நிதினயக் கவனித்துக்்காளகிைது. சட்வாதிகள 
னபால் இருநது வாடிக்னகயா்ளர்க்ளது ்சாத்துக்கள 
பரிமாறை ஒப்பநதத்தில் வஙகி னக்யாப்பமிடுகிைது.

5.  ்பஙகு சந்ட� ்பரிவர்த்�ட்னகடள 
�ைத்து�ல்
ஒரு டீனமட மின்ைணு கணக்கு  

னவப்பா்ளரால் ்தா்ஙகப்ப்னவணடும். இக்கணக்கு 
வாடிக்னகயா்ளரின் னசமிப்பு கணக்கு இருக்கும் 
வஙகியு்ன் வாடிக்னகயா்ளரால் இனணக்கப்படுதல் 
னவணடும். அதன் பின்பு வாடிக்னகயா்ளர் னகடடுக் 
்காளவதறகிணஙக அவர் சார்பில் வஙகி இனணயம் 
மூலம் பஙகுப் பத்திரஙகன்ள வாஙகுதல் மறறும் 
விறகும் பணினயச் ்சயகிைது.

6.  வருமொ்ன வரிக் கைக்டகத் �யொரித்�ல்
வாடிக்னகயா்ளர்களின் சார்பில் வஙகிகள 

வருமாை வரிக் கணக்கினை ஆணடுனதாறும் 
தயாரிக்கின்ைை. அவர்களுக்கு வரி சம்பநதமாை 
ஆனலாசனைகன்ள வழஙகுகின்ைை.

7.  அந்நியச தசலொவணி வர்த்�கத்தில் 
ஈடு்படு�ல்
வாடிக்னகயா்ளர்களின் சார்பில் வஙகிகள 

்வளிநாடடு நாணய மதிப்னப வாஙகுதல் மறறும் 
விறைல் பணினயச் ்சயகிைது.

8.  த�ொைர்்பொளரொகச தசயல்்படு�ல்
வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு ்தா்ர்பா்ளராகச் 

்சயல்படடு, பயணச் சீடடு, க்வுச் சீடடு 
னபான்ைனவகன்ளப் ்பறுகிைது.

II.  த்பொதுப ்பயன்்பொட்டுப ்பணிகள்
முதன்னம நினல, இரண்ாம் நினல மறறும் 

முகனம ்சயல்பாடுகன்ளத் தவிர, வணிக வஙகிகள 
வாடிக்னகயா்ளர்களின் ்பாது நலனுக்காகச் சில 
னசனவகன்ள வழஙகுகின்ைை. அனவ ்பாதுப் 
பயன்பாடடு னசனவகள எை அனழக்கப்படுகின்ைை. 
அனவ பின்வருமாறு.

1.  நகட்பு வடரநவொடல மற்றும் 
வஙகியொளர்களின் கொநசொடலகடள 
தவளியிைல்
னகடபு வனரனவானலகள மறறும் வஙகியர் 

கானசானலகள ்பாது மக்கள மறறும் 

கொநசொடல  வடரவிலக்கைம்:  மாறறுமுனை 
ஆவணச் சட்ம் 1881 இன் படி, “கானசானல 
என்பது ஒரு குறிப்பிட் வஙகியர் மீது 
வனரயப்பட், னகடகும் னபாது தரப்ப் 
னவணடிய ஒரு மாறறுமுனை உணடியல் ஆகும்”.

கீ்றலிட்ை  கொநசொடல: கானசானலயின் இ்துபக்க 
னமல் மூனலயில் இரணடு இனண குறுக்கு 
னகாடுகள வனரதனலக் குறிக்கும். இநத 
கானசானலக்கு வஙகியின் பணம் வழஙகும் 
னமனசயில் பணம் வழஙகப்ப்மாட்ாது, 
ஆைால் வாடிக்னகயா்ளரின் வஙகிக் கணக்கு 
மூலம் பணம் வழஙகப்படும் என்பனதக் 
குறிக்கும்.
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வாடிக்னகயா்ளர்களின் நலனுக்காக வழஙகப் 
படுகின்ைை. பணத்னத அனுப்புவதறகுப் 
பதிலாகவும், கல்வி கட்ணம் னபான்ைவறனைச் 
்சலுத்துவதறகும், இநத வனரனவானலகன்ள 
இனணத்து அனுப்பலாம்.

2.  வொடிக்டகயொளர்களின் சொர்்பொக 
மொற்றுசசீட்டுகளின் ்பரிவர்த்�ட்னகடள 
ஏற்றுக்தகொள்ளு�ல்
வாடிக்னகயா்ளர்களின் சார்பாக மாறறுச் 

சீடடுகன்ள ஏறறு ்காணடு, வஙகிகள அயல்நாடடு 
ஏறறுமதியா்ளர்களுக்குப் பணம் ்சலுத்துகின்ைை. 
பின்ைர், வஙகிகள வாடிக்னகயா்ளர்களி்மிருநது 
பணத்னதப் ்பறுகின்ைை.

3. ்பொதுகொபபு த்பட்ைகஙகள்
மதிப்புமிக்க ஆவணஙகள, நனககள, முதலியை 

குறிப்பிட் வா்னகக்கு வஙகி பாதுகாப்பு 
்பட்கத்தின் ஒரு ்படடியில் பாதுகாப்பாக னவக்கும் 
வசதி உள்ளது. இநதப் பாதுகாப்பு ்பட்க அனை 
‘வலுவாை அனை’ என்று அனழக்கப்படுகின்ைது.

4.  கைன் உறுதி கடி�ஙகள்
க்ன் உறுதி கடிதம் என்பது இைக்குமதி ்சயயும் 

வாடிக்னகயா்ளர் சார்பில் வஙகிகள 
ஏறறுமதியா்ளருக்கு இைக்குமதி ்சயயும் 
்பாருளுக்குப் பணம் ்சலுத்த உத்தரவாதம் 
அளிக்கும் ஒரு ஆவணம் ஆகும். இது பன்ைாடடு 
வணிகத்தில் மிக முக்கியமாை ஆவணமாகும்.

5.  ்பயணிகள் கொநசொடலகள்
வாடிக்னகயா்ளர்கள இநதியாவில் அல்லது 

்வளிநாடடில் பயணம் ்சயயும் னபாது பணத்னத 
எடுத்துச் ்சல்லத் னதனவயில்னல. பயணிகள 
கானசானலயில் பணமதிப்பு விவரமும் ்சாறகளும் 
அச்சி்ப்படடிருக்கும். இனதப் பணமாகக் கருதி 
அனைத்துக் கன்கள, விடுதிகள, பயண முகனம 
நிறுவைஙகள, முதலியை ஏறறுக்்காளகின்ைை.

6. ்பரிசு கொநசொடலகள்
பண மதிப்பு விபரஙகள அச்சி்ப்பட் இநத வனக 

கானசானலகள கவர்ச்சிகரமாை வடிவனமப்பில் 
கின்க்கின்ைை. எைனவ, இதனைத் திருமண 
விழாக்கள, பிைநத நாள விழாக்கள னபான்ை 
நிகழவுகளுக்கு பரிசாக வழஙகலாம்.

7. நமற்நகொள் நசடவ
வணிக நிறுவைஙகள தஙகள வஙகியின் 

்பயனரப் புதிய வணிக நிறுவைத்திறகு னமறனகாள 
காடடுவதன் மூலம் அவர்கள எநத ஒரு 
நிறுவைத்து்னும் வர்த்தக ரீதியாை புதிய உைவினை 
ஏறபடுத்த முடியும். வஙகிகள விருப்பத்து்ன் 
நடுவராக இருநது தஙகள வாடிக்னகயா்ளர்களின் 
நிதி நினலனம பறறிய தகவல்கன்ள வழஙகுகின்ைை.

12.03   ்பரவலொக்கப்பட்ை வஙகி நச டவகள்
வஙகியியல் துனையில் இருக்கும் னபாடடி 

அவர்களின் இலாபத்னதக் குனைத்துள்ளது. ஆனகயால், 
வணிக வஙகிகள புதிய மறறும் பலதரப்பட  ்நிதியியல் 
னசனவகன்ளக் கண்றிநது வழஙகி்த் ்தா்ஙகிை. 
அனவகள வஙகியியல் னசனவகளுக்கு முறறிலும் 
மாைாைது. அத்தனகய பிை நிதியியல் னசனவகன்ளயும் 
வஙகிகள வழஙகுகின்ைை. இது உலக்ளாவிய 
வஙகியியல் என்று அனழக்கப்படுகிைது. அத்தனகய 
னசனவகள பின்வருமாறு:

1. வஙகி கொபபீட்டுறுதி
இது காப்பீடடு ்காளனககன்ள அல்லது 

்பாருடகன்ள ஒரு வஙகியாைது மற்ைாரு காப்பீடடு 
நிறுவைத்து்ன் இனணநது வழஙகுவனதக் 
குறிக்கிைது. வஙகிகள இநதியக் காப்பீடடு 
ஒழுஙகுமுனை மறறும் னமம்பாடடு ஆனணயத்தின் 
(IRDA) விதிகளு்ன் இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் 
விதிகன்ளயும் கட்ாயம் பின்பறை னவணடும். 
கார்ப்பனரஷன் வஙகி, ஓரியண்ல் பாங ஆப் காமர்ஸ் 
மறறும் விஜயா வஙகி ஆகியனவ இநதிய ஆயுள 
காப்பீடடு நிறுவைத்து்ன் இனணநது 
்சயல்படுகின்ைை. பாரத ஸ்ன்ட வஙகியும் BNP 
பாரிபாஸ் கார்டிவ என்னும் ஒரு பி்ரஞசு 
நிறுவைத்து்ன் இனணநது காப்பீடடு னசனவகன்ள 
வழஙகுகிைது.

2.  த்பரு வணிகர் வஙகியியல்
்பரு வணிகர் வஙகிகள னவப்பு ்பறுதல், க்ன் 

வழஙகுதல் னபான்ை வழக்கமாை வஙகிகளின் 
னசனவகன்ள வழஙகுவதில்னல. ஒரு வணிக வஙகி 
அல்லது அதன் துனண வஙகியாைது திட் 
ஆனலாசனை வழஙகுதல், காப்புறுதியளித்தல், 
னபான்ை ஒரு நிறுவைம் ்தா்ஙகுவதறகுத் 
னதனவயாை னசனவகன்ள வழஙகுகிைது. இது ்பரு 
வணிகர் வஙகி என்று அனழக்கப்படுகிைது. 
அனவகள ்பரும்பாலும் பஙகுச் சநனத 
னசனவகளு்ன் ்தா்ர்புன்யனவ. இநதியப் பத்திர 
மாறைகஙகளின் வாரியமும் (SEBI) ்பரு வணிக 
வஙகிகன்ளக் கடடுப்படுத்துகிைது.
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3.  சில்லட்ற வஙகியியல் (�னி�்பர் வஙகி) 
தனி நபர் வஙகியியல் என்பது வஙகி 

னசனவயாைது அதிகமாை இறுதி நினல தனி நபர் 
வாடிக்னகயா்ளர்கன்ள அன்வனத குறிக்கிைது. 
னவப்புகன்ள ஏறறுக்்காளவது தவிர, தனிநபர் 
க்ன்கள, வாகைக் க்ன்கள, நுகர்வு ்பாருள 
க்ன்கள, பஙகுகள மீதாை எதிராை க்ன்கள, பறறு 
அடன்கள மறறும் க்ன் அடன்கள, அ்மாைஙகள 
ஆகியை இநதச் னசனவகளுக்குள அ்ஙகும்.

4. வீட்டு வசதி கைன்
வீடடு வசதிக் க்ன் அனசயா ் சாத்துக்ளாை நிலம் 

மறறும் கடடி்ஙகன்ள பினணயமாகப் ்பறறுக் 
்காணடு வழஙகப்படுகிைது. பாரத ஸ்ன்ட வஙகி, 
னபஙக் ஆஃப் இநதியா னபான்ை பல வஙகிகள வீடடு 
வசதிக் க்னுக்காக துனண நிறுவைஙகன்ள 
அனமத்துள்ளது.

5. ்பரஸ்்பர நிதி
முதலீட்ா்ளர்களின் னசமிப்பினை மூலதைச் 

சநனத மறறும் பணச் சநனதகளில் 
பன்முகப்படுத்தப்பட் பத்திரஙகளில் முதலீடு 
்சயயும் ஒரு நிதி இன்த்தரகராக இது இருநது 
வருகிைது. பாரத ஸ்ன்ட வஙகி, இநதியன் வஙகி, 
னபான்ை பல வஙகிகள பரஸ்பர நிதிக்காகத் துனண 
நிறுவைஙகன்ள அனமத்துள்ளை.

6.  துணிகர மு�லீட்டு நிதி
துணிகர முதலீடடு நிதியகம் அறிமுகமில்லாத, 

அபாயகரமாை, இ்ளம் மறறும் சிறிய தனியார் 
்தாழில்களின் புதிய ்தாழில் முயறசிகள 
்தா்ஙகக் குறிப்பாகத் ்தாழில்நுடபம் சார்நத 
மறறும் அறிவு சார்நத ்தாழில்களுக்காை 
மூலதைத்னத வழஙகுகின்ைை. பாரத ஸ்ன்ட பாஙக், 
கைரா வஙகி னபான்ை பல வணிக வஙகிகள துணிகர 
முதலீடடு நிதிக்காகத் துனண நிறுவைஙகன்ள 
அனமத்துள்ளை.

7. கைன் வசூல் முகடம
க்ன் வசூல் முகனம என்பது ஒரு நிதி 

இன்த்தரகர் (க்ன் வசூல் முகனமயர்) மறறும் ஒரு 
வியாபார நிறுவைம் (னகாருபவர்) ஆகினயாருக்கு 
இன்னய உள்ள ்தா்ர்ச்சியாை நிதியியல் 
உ்ன்பாடன்க் குறிக்கிைது. க்ன் வசூல் முகனமயர் 
வாடிக்னகயா்ளர்களின் கணக்குகன்ள 
விறபனையா்ளர்களி்மிருநது பணம் ்காடுத்து 
வாஙகுகின்ைார் . பாரத ஸ்ன்ட பாஙக், கைரா வஙகி 
னபான்ை பல வணிக வஙகிகள க்ன் வசூல் 
னசனவக்காகத் துனண நிறுவைஙகன்ள 
அனமத்துள்ளை.

12.04   மின்்னணு வஙகியியல் ்பணிகள்
தறனபாது அனைத்து வஙகிகளும், வஙகி 

பரிவர்த்தனைக்காை னநரம் மறறும் ்சலனவ 
குனைத்து வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு வசதியாை 
வஙகிச் னசனவகன்ள இனணயம் மூலம் 
வழஙகுகின்ைை. வனரனவானலகள, கானசானலகள 
மறறும் காகித அடிப்பன்யிலாை நிதிப் 
பரிமாறைஙகளுக்கு இநதச் னசனவ ஒரு மாறறு 
ஆகும்.

1.  NEFT - ந�சிய மின்்னணு நிதி ்பரிமொற்்றம்
இது 2005 இல் இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் 

்தா்ஙகப்பட்து. இநத மின்ைணு நிதி 
பரிமாறைத்தின் கீழ ்மாத்த நிதி பரிமாறை 
ந்வடிக்னககள ்தாகுப்புக்ளாக்கப்படடு, குறிப்பிட் 
னநரஙகளில் இநதியா முழுவதும் தீர்க்கப்படுகின்ைை. 
NEFT ்சயல்படுத்தப்பட் கின்ள வஙகிகளில் 
கணக்குகன்ளப் பராமரிக்கும் தனிநபர்கள மறறும் 
நிறுவைஙகள NEFT முனைனயப் பயன்படுத்தத் 
தகுதியுன்யனவயாகும். பரிவர்த்தனைகள 
உணனமயாை னநர அடிப்பன்யில் நன்்பறுவது 
இல்னல. ஒவ்வாரு அனர மணி னநரத்திறகும், 
கானல 8.00 மணியிலிருநது இரவு 7.30 மணி முடிய 23 
தீர்வுகள மடடுனம ஒரு நாளில் 
அனுமதிக்கப்படுகின்ைை. NEFT பரிமாறைஙகள 
ஞாயிறறுக்கிழனமகளில் மறறும் வஙகி விடுமுனை 
நாடகளில் அனுமதிக்கப்படுவதில்னல. வஙகி 
கின்ளகன்ள அன்யா்ளம் காண NEFT மறறும் RTGS 
ஆகிய இரணடும் IFSC (இநதிய நிதி அனமப்பு 
குறியீடு) - 11 இலக்க எழுத்து எண குறியீடன்ப் 
பயன்படுத்துகின்ைை. IFSC குறியீடடினை 
னைதராபாத்தில் உள்ள (IDRBT) வஙகி 
்தாழில்நுடபத்திறகாை னமம்பாடு மறறும் 
ஆராயச்சி நிறுவைம் வழஙகுகிைது.

2.  RTGS – உணடம ந�ர தமொத்�த் தீர்வக 
அடமபபுகள்
இது 2013 இல் இநதிய ரிசர்வ வஙகியால் 

்தா்ஙகப்பட்து. பரிவர்த்தனைகள 
உணனமயாை னநரத்தின் அடிப்பன்யில் 
தீர்க்கப்படுகின்ைை. மறை எநத 
ந்வடிக்னககன்ளயும் ்தாகுக்காமல் ஒரு 
வஙகிக்கும் மற்ைாரு வஙகிக்கும் இன்னய, 
ஒவ்வாரு பரிவர்த்தனைக்கும் தீர்வு 
காணப்படுகிைது. RTGS வசதி வார நாடகளில் 
கானல 9.00 மணி முதல் மானல 4.30 மணி வனரயும், 
சனிக்கிழனமகளில் 2.00 மணி வனரயும் 
கின்க்கின்ைை. சுமார் 2,700 பில்லியன் ரூபாய 
மதிப்புள்ள 60,000 பரிவர்த்தனைகள, 10,000 
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நகரஙகள, 52,000 வஙகி கின்ளகள உள்ள்க்கிய 
னசனவகன்ள RTGS பானதயில் ஒரு  
நாளில் ்சயகிைது. RTGS பரிமாறைஙகள  
ஞாயிறறுக்கிழனம மறறும் வஙகி விடுமுனை 
நாடகளில் அனுமதிக்கப்படுவதில்னல. RTGS 
பரிவர்த்தனைக்காை குனைநதபடச வரம்பு  
`2 லடசம் ஆகும்.

3.  மின்்னணு தீர்வக நசடவகள்
1995 இல் ரிசர்வ வஙகியால் மின்ைணு தீர்வக 

னசனவகள ்தா்ஙகப்பட்து. இது ஒரு வஙகியில் 
இருநது மற்ைாரு வஙகிக்கு நிதி பரிமாறைம் 
்சயயப்பயன்படும் ஒரு வனக மின்ைணு 
முனையாகும். “ECS - வரவு” முனையாைது சம்ப்ளம், 
பஙகாதாயம், வடடி, ஓயவூதியம் னபான்ைவறனை 
அனுப்புவதறகுப் பயன்படுகின்ைது. னமலும் “ECS - 
பறறு” முனையாைது மாதாநதிர ்தானலனபசி 
கட்ணஙகள, மின்சாரக் கட்ணஙகள, சமமாை 
மாதாநதிர தவனணத் ்தானககன்ள (EMI) 
்சலுத்திப் பறறு ்சயவதறகுப் பயன்படுகிைது. 
வஙகி கணக்கு னவத்திருக்கும் தனிநபர்கள 
மறறும் நிறுவைஙகள சில படிவஙகன்ளப் பூர்த்தி 
்சயது வஙகிகளில் சமர்ப்பித்த பின்ைர் ECS 
னசனவனயப் பயன்படுத்தலாம். வஙகிகளுக்கு 
இன்னய உள்ள ECS பரிவர்த்தனைகள தீர்வக 
னமயஙகளில் உள்ள வஙகிகளின் ந்ப்புக் 
கணக்குகன்ளக் ்காணடு தீர்த்துக் 
்காள்ளப்படுகின்ைை.

4.  கூட்டிடைபபு வஙகியியல் தீர்வுகள்
‘CORE’ என்பது ‘னமயப்படுத்தப்பட் உணனம 

னநர இனணயப் பரிமாறைம்’ ஆகும். 
னமயப்படுத்தப்பட் இனணயப் பரிமாறைம் உள்ள 
வஙகிகள அனைத்துக் கணக்குகளின் 
விபரஙகன்ளயும் அனைத்து வஙகிகளின் கின்ள 
விபரஙகன்ளயும் ்காணடுள்ளது. ஒரு 
வாடிக்னகயா்ளர் கானசானல மூலம் உல்கஙகிலும் 
உள்ள வஙகியின் எநதக் கின்ள அலுவலகத்திலும் 
பணத்னத எடுக்க முடியும். இனதனபால் யார் 
னவணடுமாைாலும் இநதக் கணக்கில் எநத 
கின்ளயிலும் பணத்னத னவப்பு ்சயய முடியும். 
பரிவர்த்தனை ந்வடிக்னககள, உணனமயாை 
னநரத்தில் னமயப்படுத்தப்பட் இனணயப் 
பரிமாறைத்தில் பதிவு ்சயயப்படுகிைது. இதனை 
வஙகியின் எல்லாக் கின்ளகளிலும் காண முடியும். 
இநத வசதியினைக் கூடடினணப்பு வஙகியியல் 
தீர்வுகள என்று அனழக்கின்ைைர்.

5.  இடைய வஙகியியல் அல்லது 
தமய்நிகர் வஙகியியல்
இனணய வஙகியியல் என்பது இனணயம் 

மூலம் கணிணிகள மறறும் னகனபசினயப் 
பயன்படுத்தி நன்்பறும் வஙகிப் பரிமாறைச் 
்சயல்பாடுகன்ளக் குறிக்கிைது. ஒரு 
வாடிக்னகயா்ளரால் வீடடிலிருநதும் 
அலுவலகத்திலிருநதும் அல்லது உலகின் எநதப் 
பகுதியிலிருநதும் வாரத்தின் 7 நாடகளிலும் 24 
மணினநரமும் இதன் மூலம் பரிவத்தனை ்சயய 
முடியும்.

6. டகந்பசி வஙகியியல்
்பரும்பாலாை வணிக வஙகிகள சுடடினக 

னகனபசிகளில் பதிவிைக்கம் ்சயயக்கூடிய கணினி 
நிரல்கன்ள அதாவது ்சயலிகள (App) என்று 
அனழக்கப்படும் நிரல்கன்ள வடிவனமத்துள்ளை. 
சுடடினக னகனபசிகளில் இருக்கும் இநதப் 
பயன்பாடன்க் ்காணடு ஒரு வாடிக்னகயா்ளர் 
தைது கணக்னக எஙகிருநதும் இயக்க முடியும். 
இநதச் னசனவயினைக் னகனபசி வஙகியியல் என்று 
அனழக்கினைாம்.

7.  �ொனியஙகி ்பைம் வழஙகும் இயந்திரம் 
(ATM) மற்றும் ்பைம் தசலுத்தும் (CDM) 
வசதிகளுைன்
ஒரு வாடிக்னகயா்ளர் தானியஙகி பணம் 

வழஙகும் இயநதிரத்திலிருநது வஙகியால் 
அவர்களுக்கு வழஙகப்பட் தானியஙகி பணம் 
வழஙகும் அடன்னயப் பயன்படுத்தி இநதியாவில் 
எஙகிருநதும் எநத்வாரு னநரத்திலும் பணத்னத 
எடுக்க முடியும். இயநதிரம் வாடிக்னகயா்ளர்களின் 
கணக்கில் இருக்கும் மீதி இருப்பு ்தானகனயயும் 
காடடுகின்ைை. க்நத சில பரிவர்த்தனைகளின் 
அறிக்னகனய அச்சிடடு சிறுதாளில் 
வழஙகுகின்ைை. பிை வஙகிகளின் ATM 
இயநதிரத்தில் அடன்னய னவத்துப் பணம் 
எடுப்பது எணணிக்னக குனைக்கப்படடுள்ளது. 
குறிப்பிட் எணணிக்னகயிலாை பயன்பாடுகளுக்கு 
பிைகு கட்ணம் விதிக்கப்படுகிைது. பண னவப்பு 
இயநதிர வசதி, ்பாதுமக்கள மறறும் 
வாடிக்னகயா்ளர்கள எப்னபாது னவணடு 
மாைாலும் கணக்கில் பணத்னத னவப்பு 
்சயவதறகுப் பயனுள்ளதாக இருக்கின்ைை. 
இனதனபால் கானசானல னவப்பு இயநதிரஙகள 
எநத னநரத்திலும் கானசானலகன்ளப் 
்பறறுக்்காளகின்ைை.
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8. IMPS - உை்னடி தசலுத்�ல் நசடவ
இநதியத் னதசியச் ்சலுத்தல் கழகம் மூலம் 

நவம்பர் 2010 இல் IMPS அறிமுகப்படுத்தப்பட்து. 
னகனபசிகள, இனணய வஙகியியல் மூலம் 
வஙகியின் வாடிக்னகயா்ளர்கள மறறும் 
அஙகீகரிக்கப்பட் வஙகி சாரா கூட்ாளிகள நிதி 
பரிமாறைஙகள ்சயதி் IMPS அனுமதி 
அளிக்கின்ைது. அதன் பரிவர்த்தனைகள 
உணனமயாை னநர அடிப்பன்யில் உள்ளை. 
தறனபானதய அதிகபடச உச்சவரம்பு ` 2 லடசம் 
ஆகும். உணனமயாை னநரத்தில் பணம் ்சலுத்தும் 
சில்லனை வர்த்தகத்தில் உலக நாடுகளில் இநதியா 
முன்ைணி நா்ாகத் திகழ இச்னசனவ வழி 
்சயதுள்ளது.

9.  குறுந்�கவல்கள் மூலம் நிதி ்பரிமொற்்றம்
*99# என்பது எநதச் சாதாரண அல்லது 

வினரவூடடு னகனபசியிலிருநது நிதி பரிமாறைம் 
்சயவதறகாை எணணாகும். இது 2014 இல் 
்தா்ஙகப்பட்து. இநதியாவில் உள்ள 
்பாதுமக்களில் எவரும் எநத மூனலயிலிருநதும் 
வஙகி பரிவர்த்தனைகன்ளச் ்சயய முடியும்.

10. ்பற்று அட்டைகள்

Card) பறறு அடன் (Debit Card) என்றும் 
அனழக்கப்படுகிைது. இநதியாவின் எநதப் 
பகுதியிலும் ்பாருளகன்ள வாஙகனவா அல்லது 
னசனவகன்ளப் ்பைனவா அதிக அ்ளவில் இநத 
அடன் பயன்படுகிைது. விசா அடன் மறறும் 
மாஸ்்ர் அடன் னசனவகள அ்மரிக்க ஐக்கிய 
நாடுகளின் விசா கழகம் மறறும் மாஸ்்ர் அடன் 
ஆகிய இரணடின் மூலம் வழஙகப்படுகின்ைை. 
இநதியத் னதசியச் ்சலுத்தல் கழகம் வழஙகும் 
(RuPay) ரூனப அடன் னசனவகள மார்ச் 2012 இல் 
இநதியாவில் ்தா்ஙகப்பட்ை.

NACH, BBPS, BHIM
ந�சியத்  �ொனியஙகி  தீர்வக  இல்லம்  (NACH) 

2008 இல் நிறுவப்பட்து, வனலத்ள 
அடிப்பன்யில் அதிக அ்ளவு மின்ைணு 
வஙகிகளுக்கு இன்யிலாை அடிக்கடி 
நன்்பறும் அல்லது குறிப்பிட்  
கால இன்்வளியில் நன்்பறும் 
ந்வடிக்னககளுக்குத் தீர்வாக உள்ளது. 
வஙகிகள, நிதி நிறுவைஙகள, ்பாதுக் 
கழகஙகள மறறும் அரசாஙகஙகளுக்கு இது 
உதவியாக இருக்கும். நாடு முழுவதும் உள்ள 
பலதரப்பட் ECS முனைகன்ள னமயப்படுத்தல் 
மறறும் உளளூர் தன்கன்ள நீக்குதல் இதன் 
னநாக்கமாகும்.

்பொரத்  கட்ைைச  தசலுத்�ல்  அடமபபு (BBPS) 
ஆகஸ்ட 2016 இல் இநதியத் ரிசர்வ வஙகி 
வழிகாடடுதலின்படி இநதிய னதசியச் 
்சலுத்தல் கழகத்தால் இயக்கப்படும் ஒரு 
அனமப்பு ஆகும். இது ஒரு இ்த்தில் அனைத்துக் 
கட்ணஙகன்ளயும் எநத னநரத்திலும் எநத 
இ்த்திலிருநதும் இநதியா முழுனமக்கும் 
கட்ணச் ்சலுத்தல் னசனவகன்ள 
வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு நம்பகத்தன்னமயு்ன், 
உணனமத்தன்னமயு்ன் மறறும் பாதுகாப்பாை 
ந்வடிக்னககளு்ன் வழஙகுகிைது.

்பொரத் ்பை இடையொளர் (BHIM) இநத ்சயலி 
(App). வஙகி தைது வாடிக்னகயா்ளருக்கு 
எளினமயாக உருவாக்கி, இலகுவாை மறறும் 
வினரவாை ்சலுத்தல் பரிமாறைஙகன்ள 
ஒருஙகினணநத ்சலுத்தல் இன்யா்ளர் (UPI) 
வழியாகப் பயன்படுத்தச் ்சயகிைது. ஒரு 
வஙகியின் வாடிக்னகயா்ளர், வஙகி 
்சலுத்தல்களுக்காகவும், ்சலுத்தல் மறறும் 
பணம் ்பறுதலுக்காகவும் னகனபசி எணனண 
அல்லது ்மயநிகர் ்சலுத்தல் முகவரினய 
(VPS) பயன்படுத்தி உ்ைடி ்சலுத்தல் ந்த்த 
முடியும். இது டிசம்பர் 2016 இல் 
்தா்ஙகப்பட்து.

தானியஙகி பணம் வழஙகும் அடன்னய (ATM 

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   111 09-12-2021   5.52.16 PM



112

11. கைன் அட்டைகள்

வாடிக்னகயா்ளர்கள மறறும் பிை தகுதியுள்ள 
நபர்களுக்குக் க்ன் அடன்கன்ள வஙகிகள, 
வழஙகுகின்ைை. இநத அடன் மூலம், இநதியாவில் 
எநதக் கன்யிலும் ்பாருளகள மறறும் னசனவகன்ள 
முன்பணம் ்சலுத்தாமல் க்ைாக வாஙக முடியும். 
்காடுக்கப்பட் காலத்திறகுள க்ன் நிலுனவத் 
்தானகனயச் ்சலுத்திவிட்ால் வடடி 
விதிக்கப்படுவதில்னல. வஙகிக்ளால் வழஙகப்படும் 
க்ன் அடன், னவத்திருக்கும் நபரின் வருமாைத்னத 
அடிப்பன்யாகக் ்காணடு க்ன் உச்ச வரம்பு 
நிர்ணயிக்கப்படுகிைது.

12.05  அட்னத்து வணிக வஙகிகளின் 
தமொத்�ப ்பணிகள்

நாடடின் ்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சிக்கு அனைத்து 
வணிக வஙகிகளும் ஒன்ைாக இனணநது உதவுகின்ைை.

1.  அதிக உற்்பத்தி மற்றும் த்பொருளொ�ொர வளர்சசி
வணிக வஙகிகள நாடடின் ்பாரு்ளாதார 

வ்ளர்ச்சிக்கு உறபத்தித்துனை உளளிட் அனைத்துத் 
துனைகளுக்கும் நிதினய வழஙகுகின்ைை. இதன் 
வின்ளவாக அனைத்துத் துனைகளும் அதிக அ்ளவில் 
உறபத்தி ்சயகின்ைை.

2. மூல�்ன உருவொக்கம்
வஙகிகள மக்களின்னய னசமிப்பு பழக்கத்னத 

ஊக்குவிக்கின்ைை. அவர்க்ளது சிறிய னசமிப்புக்கன்ளப் 
பாதுகாப்பாகக் குவித்து னவக்கின்ைை. இநத நிதினயப் 
்பாரு்ளாதாரத்தின் உறபத்தி னநாக்கத்திறகாகப் 
பயன்மிக்க வழியில் பயன்படுத்த முடியும்.

3. ஒருஙகிடைந்� நிதி
னபர்ளவு முதலீடடு்ன் உருவாக்கக் கூடிய ஒரு 

மிகப் ்பரிய ்தாழிறசானலனய நிறுவ ஒனர 
மூலத்திலிருநது நிதி கின்க்க வாயப்பில்னல. 
இத்தனகய சநதர்ப்பஙகளில் வணிக வஙகிகள பல 
ஒன்ைாகச் னசர்நது ஒருஙகினணநத நிதினய 
வழஙகுகின்ைை.

4.  வஙகி அல்லொ� ்பகுதிகளுக்குச 
நசடவகளின் விரிவொக்கம்
வஙகிகள, தமது கின்ளகன்ளக் கிராமஙகளில் 

மறறும் கிராம சுறறுப் பகுதிகளில் திைக்கின்ைை. 
எைனவ, வஙகி ்சயல்பாடு இல்லாத பகுதிகளும் 
வஙகிச் னசனவகள ்சன்ைன்கின்ைை.

5. சமநிடல வட்ைொர நமம்்பொடு
வஙகிகள, நிதி உபரியாக உள்ள பகுதியிலிருநது 

நிதி பறைாக்குனை உள்ள மாவட்ஙகள அல்லது 
பகுதிகளில் வணிக நிறுவைஙகன்ளத் 
்தா்ஙகுவதறகும் மறறும் ் சயல்பாடடிறகும் நிதினய 
பாிமாறைம் ்சயகின்ைை. இநதச் ்சயல்பாடு மூலம் 
பல்னவறு வட்ாரஙகள சமநினல வ்ளர்ச்சி 
சாதனைனயப் ்பை முடியும்.

6.  வர்த்�கம் மற்றும் வணிக தசயல்்பொடுகடள 
எளிடமயொக்கல்
ஒரு நாடடின் அனைத்து வர்த்தகர்கள மறறும் 

வணிக நிறுவைஙகளின் திைனமயாை 
்சயல்பாடடிறகு, எப்்பாழுது எஙகு அதிக அ்ளவு 
நிதி னதனவப்படுகிைனதா, அதறகாை நிதிகன்ளப் 
பாதுகாப்பாக னவத்திருத்தல், பரிமாறைஙகள 
்சயதல், பணம் ் சலுத்துதல் மறறும் நிதி னசகரித்தல் 
ஆகிய இத்தனகய ்சயல்பாடுகன்ள வஙகிகள 
்சயகின்ைை.

7.  த�ொழிற் சொடலகள், நவளொணடம, குறு சிறு 
�டுத்�ர நிறுவ்னஙகள் (MSMEs) மற்றும் சுய 
உ�விக் குழுக்கள் (SHGs) ஆகியவற்றின் 
நமம்்பொடு
ஒவ்வாரு பிரிவிறகும் வஙகிகள நிதியளிப் 

பதறகாக ்வவ்வறு முனைகன்ளயும் 
ஆவணஙகன்ளயும் வடிவனமக்கின்ைை. சிறிய 
விவசாயிகளுக்கு, நடுத்தர வர்த்தகர்களுக்கு மறறும் 
்தாழில் புரிபவர்களுக்கு நிதிகன்ள வழஙகுகின்ைை. 
எடுத்துக்காட்ாக வஙகிகள சுய உதவிக் 
குழுக்களுக்குக் குறுகிய க்ன் அளித்தல், 
வர்த்தகர்களுக்கு வஙகி னமல்வனர பறறு க்ன் 
அளித்தல் மறறும் ்தாழிறசானலகள நிதியளிப்பிறகு 
னவப்பு சான்றிதழகன்ள வழஙகுதல் பணிகன்ளச் 
்சயகின்ைை.

8.  ்பைவியல் தகொள்டகடய 
�டைமுட்றப்படுத்து�ல்
பல்னவறு கின்ளகள திைப்பதன் மூலம் அனைத்துப் 

்பாது மறறும் வணிக நிறுவைஙகளு்ன் வஙகிகள 
உைவுகன்ள ஏறபடுத்தியுள்ளை. ஒரு நாடு முழுவதிலும் 
பணவியல் துனைக்காை பரநத வழிகாடடு 
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்நறிமுனைகன்ள இத்தனகய வஙகிகள இல்லாமல் 
்சயல்படுத்தப்ப் முடியாது.

9.  ஏற்றுமதி மற்றும் ்பன்்னொட்டு வணிகத்ட� 
ஊக்குவித்�ல்
வஙகிகள ்வளிநாடடு கின்ளகன்ளத் ்தா்ஙகி 

அல்லது ்வளிநாடடிலுள்ள வஙகிகளு்ன் 
்தா்ர்பினை ஏறபடுத்திக் ்காணடு ்வளிநாடடு 
ஏறறுமதியா்ளர்களுக்கு உதவி ்சயகிைது. க்ன் கடித 
ஆவணஙகள மறறும் உலக்ளாவிய க்ன் வசூல் 
னசனவகளுக்கு ஈடடுறுதி அளித்து ஏறறுமதியா்ளர்கள 
மறறும் இைக்குமதியா்ளர்களுக்கு உதவுகிைது.

10.  புதிய த�ொழில்முட்னநவொர் மற்றும் 
நவடலவொய்பபுக்கொ்ன வொய்பபுகள்
திட்க் க்ன் மறறும் புதிய வியாபாரஙகன்ளத் 

்தா்ஙகி்க் க்ன் ஆகியவறனை ்தாழில் 
முனைனவார் ்பைலாம். அதிகமாை ்பாரு்ளாதார 
வ்ளர்ச்சி மறறும் புதிய னவனல வாயப்புக்காை 
வாயப்புகன்ள உருவாக்கி்த் னதனவயாை க்ன்கன்ள 
வஙகிகள வழஙகுகின்ைை.

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்வு தசய்க.
1.	 மின்ைணு	 வஙகியினை	 _____________	

மூலம்	பெயல்�டுத்தலொம்.

 (அ) கணினிகள

 (ஆ) னகனபசிகள

 (இ) ATM அடன்

 (ஈ) னமனல உள்ள அனைத்தும்

2.	 RTGS	 மூலம்	 குனறநத�டெம்	 எவவளவு	 �ைம்	
�ரிமொறறம்	பெய்ய	முடியும்?

 (அ)  எவவ்ளவு ்தானக னவணடுமாைாலும்

 (ஆ) 50,000

 (இ) 2 லடசம்

 (ஈ) 5 லடசம்

கடலசதசொற்கள்
னவப்புகள  க்ன்கள  
பறறு அடன் க்ன் அடன்
சுடடி அடன் கூடடினணப்பு வஙகியியல்

 சுய சிந்�ட்னக்கு
அனைத்துத் தானியஙகி பணம் வழஙகும் 
இயநதிர னமயஙகளிலும் ஒன்று அல்லது 
இரணடு, சில இ்ஙகளில் நான்கு அல்லது 
ஐநது இயநதிரஙகள உள்ளை. அனைத்து 
இயநதிரஙகளின் உடபகுதியிலும் ரூபாய 
னநாடடுகள உள்ளை. ஒவ்வாரு நாளும் 
அதிகபடசமாை ரூபாய னநாடடுகள 
இயநதிரத்தில் பாதுகாப்பாக னவத்துப் 
பூட்ப்படுகின்ைை. இவவாறு அதிக அ்ளவில் 
பணத்னதப் பூடடுவனதத் தவிர்ப்பதறகுப் 
பதிலாக மாறறு வழி ஏனதனும் உள்ளதா எை 
னயாசிக்கவும்.

மின்ைணு வஙகி முனையின் னசனவகளில் 
உள்ள பாதுகாப்பு சிக்கல் பறறி விவாதிக்கவும்.

 நமலும் அறிவ�ற்கு

க்ளப்பயணம் – அருகில் உள்ள வஙகிக்கு - 
னவப்பு, நினலயாை னவப்பு, ந்ப்பு னவப்பு 
மறறும் ்தா்ர் னவப்பு ஆகியவறறிறகு வஙகி 
வழஙகும் வடடி விகிதத்னதப் பறறிய 
தகவல்கன்ளச் னசகரிக்கவும்.

நமது அன்ைா் வாழக்னகயில் பயன்படுத்தப் 
படும் பல்னவறு அடன்களின் புனகப்ப் 
நகல்கன்ளச் னசகரிக்கவும்.

இன்னைய திைம் பறறு அடன், க்ன் அடன், 
சுடடி அடன் மறறும் பிை அடன்கள  
அன்ைா் பயன்பாடடுக்காகப் பயன்படுத்தப் 
படுகின்ைை. எதிர்காலத்தில், எத்தனை 
வனகயாை அடன்கன்ள நாம் பயன்படுத்த 
னவணடியிருக்கும்.

 ஆய்வுகள்

ஒரு நபர் பறறு அடன்யின் க்வுச்்சால்னல 
மைநதுவிட்ார், க்வுச்்சால்னல எவவாறு 
்பறுவது? அவருக்கு உரிய வழிகாடடுதல்கள 
வழஙகுஙகள.

 ்பயிற்சி
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3.	 இநதியொவின்	மி்கப	ப�ரிய	வணி்க	வஙகி

 (அ) ஐசிஐசிஐ (ஆ) எஸ்.பி.ஐ

 (இ) பிஎன்பி  (ஈ) ஆர்.பி.ஐ

4.	 எநத	வன்கயொை	்கைககு,	குறிபபிடட	ேநரத்தில்	
குறிபபிடட	 சில	 பதொன்கனயச்	 பெலுத்த	
ேவணடியது	்கடடொயம்?

 (அ) னசமிப்பு னவப்பு

 (ஆ) நினலயாை னவப்பு

 (இ) ந்ப்பு னவப்புத்்தானக

 (ஈ) ்தா்ர் னவப்பு

5.	 எநத	 ஒரு	 வன்கயொை	 ேெனவ்கள்	 வணி்க	
வஙகியொல்	வழங்கப�டுவதில்னல.

 (அ)  வணிகத் தகவனலச் னசகரித்தல் மறறும் 
அளித்தல்

 (ஆ) வஙகி னமல்வனரப்பறறு

 (இ) ்ராக்கக் க்ன்

 (ஈ) உணடியல்கன்ளத் தளளுபடி ்சயதல்

விடைகள்
1. ஈ 2.இ 3. ஆ 4. ஈ 5. அ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. னகப்னபசி வஙகியியல் பறறிக் கூறுக.

2. பறறு அடன் (Debit Card) -  சிறு குறிப்பு வனரக.

3. க்ன் அடன் (Credit Card) -  சிறு குறிப்பு வனரக.

4. தானியஙகி பணம் வழஙகும் அடன் (ATM) பறறி 
நீவீர் அறிவது யாது?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. மின்ைணு வஙகியியல் என்ைால் என்ை?

2. உணனம னநர ்மாத்தத் தீர்வக அனமப்பு (RTGS) 
பறறி ஒரு குறிப்பு வனரக.

3. னதசிய மின்ைணு நிதிப் பரிமாறைம் (NEFT) 
வி்ளக்குக.

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. வணிக வஙகிக்ளால் நிகழத்தப்படும் பல்னவறு 

வனகயாை முதன்னம ்சயல்பாடுகன்ளப் பறறி 
விவரி. (ஏனதனும் 5)

2. வணிக வஙகிகளின் பல்னவறு வனகயாை 
இரண்ாம் நினல ்சயல்பாடுகன்ள வி்ளக்குக. 
(ஏனதனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்.
1. பாலாஜி. சி.டி. மறறும் பிரசாத். சி. 2016, 

வணிகவியல் னகாடபாடு, மார்கம் 
பப்ளினகஷன்ஸ், ்சன்னை

2. ந்ராஜன். எஸ் மறறும் பரனமஸ்வரன். 2014, “3. 
இநதிய வஙகி “, எஸ். சநத் & கம்பனி லிமி்்ட. 
தில்லி

3. தர்மராஜா. E, 2005, “வஙகி தியரி - லாஸ் அணட 
ப்ராக்டிஸ்”, ஸ்னகச் பப்ளினகஷன்ஸ்

4. ்சல்வராஜ். எம். 2014, “நவீை வஙகி” – பவானி 
பதிப்பகம்.
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அலகு - 3  நசடவத் த�ொழில்கள் - I

்பணைகக் கொபபு13
அத்தியொயம்

அறிமுகம்
‘Warehouse’ என்ை ்சால்லில் "ware" என்பது 

்பாருள அல்லது பண்த்னதக் குறிக்கும். "பண்கக் 
காப்பு" என்பது ்பாதுவாக ்தாழிறசானலகளுக்கு 
அருகில் மூலப்்பாருடகள மறறும் உறபத்தி 
்சயயப்பட் ்பாருடகன்ளப் பாதுகாக்கும் ்சயனலக் 
குறிக்கும். பண்கக் காப்பகம் என்பது  
்பாருடகன்ளப் பாதுகாத்து னவக்குமி்மாகும். 
னமலும் பண்கக் காப்பகம் என்பது தரம் பிரித்தல், 
தரப்படுத்தல், ஒன்று னசர்த்தல், சிப்பமிடுதல் னபான்ை 
பிை சநனதயிடுனக பணிகன்ள னமற்காளவதறகாக 
விறபனை சநனதக்கு அருனக அனமக்கப்படடிருக்கும். 
அறிவியல் மறறும் ்தாழில்நுடப வ்ளர்ச்சியின் 
காரணமாகப் பண்கக் காப்பு துனை நவீை முனையில் 
னமம்படுத்தப்படடு்ள்ளது. இது காலத்தன்னய 
நீக்குகிைது.

13.01    ்பணைகக் கொப்பகம்
இது எதிர்காலப் பயன்பாடடிறகாகப் 

்பாருடகன்ளச் னசமித்து னவக்கும் இ்மாகவும் 
மறறும் வழஙகல் னமயஙக்ளாகவும் ் சயல்படுகிைது. 
பண்கக் காப்பகஙகளில் னசமிக்கப்படும் 

்பாருடகளின் தன்னமனயப் ்பாறுத்து 
வடிவனமக்கப்படுகின்ைை. எடுத்துக்காட்ாக, 
பழஙகள மறறும் காயகறிகள னபான்ை வினரவில் 
அழுகக்கூடிய தன்னமயுன்ய ்பாருடகன்ள 
னவத்துப் பாதுகாக்க, குளிர்பதை வசதி ்காண் 
னசமிப்பு கி்ஙகுகள னதனவப்படுகின்ைை. சில 
மருநதுகள சரியாை ்வப்பநினலயில் னவத்து 
பாதுகாக்கப்ப் னவணடும். ்படனரால், எண்ணய 
கழிவுகள னபான்ை திரவஙகள ்காளகலன்களில் 
னசமித்து னவக்கப்ப் னவணடும், பார்லி, பருப்பு 
வனககள னபான்ை தானியஙகள, காறனைாட்முள்ள 
அனைகளில் பாதுகாக்கப்ப் னவணடும். னஜ. 
ஸ்டீபன்சனின் கூறறுப்படி, "ஒரு பண்கக் காப்பகம் 
என்பது பண்ஙகன்ளப் பாதுகாப்பதறகாக அல்லது 
னசமித்து னவப்பதறகாக நிறுவப்பட் ஒரு இ்ம் 
ஆகும்."

்பணைகக் கொபபீடு�ல்
 பண்கக் காப்பீடு என்பது உ்ைடியாகத் 

னதனவப்ப்ாத ்பாருடகன்ளச் னசதமன்தல் மறறும் 
அழிவு ஆகியவறறிலிருநது பாதுகாத்து எதிர்காலத் 
னதனவக்காகச் னசமித்து னவக்கும் ஒரு ஏறபாடு 
ஆகும்.

"பண்கக்  காப்பகஙகள என்பது ்பாருடகளின் 
னசமிப்பிறகாக உருவாக்கப்பட் ஒரு வணிகக் கடடி-
்மாகும். னசமிக்கப்படும் ்பாருடகள என்பது மூல-
ப்்பாருடகள, கடடுமம் ்சயயப்பட் ்பாருடகள, 
உதிரி பாகஙகள, முடிவுறை ்பாருடக்ளாை 
னவ்ளாணனம ்பாருடகள, உறபத்தி ்பாருளகள 
னபான்ைவறனை உள்ள்க்கியது."

13.02    ்பணைகக்  கொப்பகம்  மற்றும்  ்பணைகக்  
கொபபீடு�ல் இடைநய உள்ள நவறு்பொடுகள்

பண்கக் காப்பகம் என்பது ்பாருடகன்ள 
எதிர்காலத் னதனவக்காகச் னசமித்து னவக்கும் 
இ்மாகும், அனதசமயம் பண்கக் காப்பு என்பது 
்பாருடகன்ளச் னசமித்துப் பாதுகாக்கும் ஒரு ஏறபாடு 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால்
1. ேண்டகக் காப்ேகம் மற்றும் ேண்டகக் 

காப்பிடுதலின் சோரு்ள அறிநது சகாள்ளல்.
2. ேண்டகக் காப்ேகஙகளின் ேல்பவறு 

வ்கக்ள விளக்கிக் கூற இயலும்.
3. ேண்டகக் காப்ேகஙகளின் ேணிக்ள 

அறிநது சகாள்ள இயலும்.
4. ேல்பவறு ேண்டகக்காப்பு ஆவணஙக்ளப் 

ேற்றி சதரிநது சகாள்ள இயலும்.
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ஆகும். பண்கக் காப்பகத்தின் னநாக்கம் என்பது 
்பாருடகன்ளச் னசமித்து னவப்பது மடடுனம. 
பண்கக் காப்பின் னநாக்கம் என்பது ்பாருடகளின் 
தரம் மறறும் அ்ளவு குனையாமல் பாதுகாப்பது 
ஆகும்.

்பணைகக் கொபபின் ந�டவகள்
(அ) ந்பரளவு உற்்பத்தி

னதனவயின் அ்ளனவ கருத்தில் ் காணடு உறபத்தி 
னமற்காள்ளப்ப் னவணடும். ்பரிய 
்தாழிறசானலகளில் நவீை உறபத்தி முனைகன்ளப் 
பயன்படுத்திப் னபர்ளவில் ்பாருடகள உறபத்தி 
்சயயப்படுகின்ைை. அத்தனகய ்பாருடகளுக்காை 
னதனவ நாடு முழுவதும் பரவி உள்ளது. எைனவ, 
இநதப் ்பாருடகன்ளத் னதனவயாை ்பாழுது 
பயன்படுத்த பல்னவறு இ்ஙகளில் பண்கக் 
காப்பகஙகள அனமக்கப்ப் னவணடும்.

(ஆ) த்பொருட்களின் �ன்டம
சில ்பாருடகள வினரவில் ்கடடுப்னபாகும் 

தன்னம ்காண்னவ, எைனவ அனவகள குறிப்பிட் 
னநரத்திறகுள பயன்படுத்தப்ப் னவணடும். 
குளிர்பதை பண்கக் காப்பகஙகளில் அவறனைச் 
னசமித்து னவத்தால் அப்்பாருடகளின் வாழநான்ள 
நீடடிக்க இயலும்.

(இ)  ்பருவகொல உற்்பத்தி ஆ்னொல் த�ொைர் 
நுகர்வு

னகாதுனம, சர்க்கனர மறறும் பருப்பு வனககள 
னபான்ை விவசாய வினல ்பாருடகள பருவஙகளில் 
மடடுனம உறபத்தி ்சயயப்படுகின்ைை. ஆைால் 
இநதப் ்பாருடகளின் நுகர்வு ஆணடு முழுவதும் 
நீடிக்கிைது. இனவ சரியாகச் னசமித்து 
னவக்கப்ப்வில்னல என்ைால், இநதப் ்பாருடகள 
்கடடுப்னபாகும் வாயப்புள்ளது. அனவ நுகர்வுக்குப் 
பயன்ப்ாத நினல ஏறபடும்.

(ஈ)  த�ொைர் உற்்பத்தி ஆ்னொல் ்பருவகொல 
நுகர்வு

சில ்பாருடகள ்தா்ர்நது ஆணடு  
முழுவதும் உறபத்தி ்சயயப்படுகின்ைை.  
அனவ பருவகாலஙகளில் மடடுனம பயன்படுத்தப் 
படுகின்ைை. எடுத்துக்காட்ாக, மனழக்கால 
அஙகிகள, கம்பளி னபார்னவகள, குன், 
முதலியவறனை ஆணடு முழுதும் உறபத்தி 
்சயவதால் அவறனை பாதுகாக்க னவணடியுள்ளது. 
மனழ மறறும் குளிர்காலஙகளில் இவறறின் னபர்ளவு 
னதனவனயப் பூர்த்தி ்சயய வழிவகுக்கிைது.

(உ)  உற்்பத்தி டமயஙகளுக்கு அருகொடம
பண்கக் காப்பக னமயஙகளில் உள்ள 

்பாருடகன்ள நாடு முழுவதும் உள்ள 
நுகர்னவார்களுக்குத் தன் இல்லாமல் வழஙக 
னவணடியுள்ளது. இநத னநாக்கத்திறகாக விறபனை 
இ்ஙகளுக்கு அருகானமயில் உள்ள பல்னவறு 
பண்கக் காப்பகஙகளுக்குத் ்தா்ர்நது ்பாருள 
வழஙகப்படடு வருகிைது.

13.03  ்பணைகக் கொப்பகஙகளின் வடககள்
பண்கக் காப்பகஙகன்ளக் கீழக்கண்வாறு 

வனகப்படுத்தலாம்:

I. உரிடமயின் அடிப்படையில்
(அ) தனியார் பண்கக் காப்பகஙகள

(ஆ) அரசு பண்கக் காப்பகஙகள

(இ) ்பாதுப் பண்கக் காப்பகஙகள

(ஈ) கூடடுைவு பண்கக் காப்பகஙகள

(உ) பினணயகாப்பு பண்கக் காப்பகஙகள

(ஊ) நிறுவைமுனைப் பண்கக் காப்பகஙகள

(எ ) விநினயாக னமயப் பண்கக் காப்பகஙகள

II.  ்பணைஙகளின் �ன்டமகளின் 
அடிப்படையில்
(அ) ்பாதுப் பண்கக் காப்பகஙகள

(ஆ) சிைப்பு ்பாருள பண்கக் காப்பகஙகள

(இ)  குளிர்பதை பண்கக் காப்பகஙகள அல்லது 
குளிரூட்ப்பட் கி்ஙகுகள

(ஈ)  தடப்வப்ப நினல கடடுப்பாடடு பண்கக் 
காப்பகஙகள

I. உரிடமயின் அடிப்படையில்
(அ). �னியொர் ்பணைகக் கொப்பகஙகள்

 இவவனக பண்கக் காப்பகஙகள தனியார் 
்தாழில் மறறும் வணிக நிறுவைஙகள, அனவ 
உறபத்தி ்சயயும் ்பாருடகன்ளச் னசமிப்பதறகாக 
உருவாக்கப்படுபனவ. அனவ அவறறின் ்சாநத 
பயன்பாடடிறகாைது. பிை உறபத்தியா்ளர்கள 
அல்லது வியாபார நிறுவைஙகளுக்காக 
உருவாக்கப்பட்னவ அல்ல.

(ஆ). அரசு ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
அரசின் திட்ஙகன்ள அமுல்படுத்துவதறகாக 

அரசு இநத பண்கக் காப்பகஙகன்ள உருவாக்கி 
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ந்த்தி வருகிைது. இதன் னசனவகள ்பரும்பாலும் 
அரசு துனைகளுக்கு மடடுனம கின்க்கின்ைை. 
அனைத்து அரசு பண்கக் காப்பகஙகள பறறிய 
விரிவாை வி்ளக்கம் இநத அத்தியாயத்தின் முடிவில் 
்காடுக்கப்படடுள்ளது.

(இ) த்பொதுப ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
இது ்பரிய அ்ளவில் ்பாதுமக்களுக்காக 

ஏறபடுத்தப்பட்து. சிறிய மறறும் நடுத்தர வணிக 
நிறுவைஙகள, ்பரிய அ்ளவிலாை பண்கக் 
காப்பகஙகன்ளச் ்சாநதமாக அனமக்க முடியாது. 
அவர்கள இம்மாதிரியாை பண்கசானலனய 
பயன்படுத்திக் ்காள்ளலாம். தனிநபர் அல்லது 
நிறுவைஙக்ளால் அனமக்கப்படுபனவ. இநத பண்கக் 
காப்பகஙகள அரசாஙக சட் திட்ஙகளுக்கு உடபடடு 
ந்த்தப்படுகின்ைை.

(ஈ) கூட்டு்றவு ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
இநத பண்க காப்பகத்னத ஏறபடுத்தி, 

நிர்வகிக்கும் ்பாறுப்னப கூடடுைவுச் சஙகஙகள 
அல்லது விவசாயக் கூடடுைவுச் சஙகஙகள 
னமற்காளகின்ைை. இவவனக பண்கக் 
காப்பகஙகள தஙகள உறுபிைர்கள வசதிக்காக 
அனமக்கப்படுகிைது. எடுத்துக்காடடு னதசிய 
கூடடுைவு வ்ளர்ச்சிக் கழகம் (NCDC)

(உ) பிடையக் கொபபு ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
இவவனக பண்கக் காப்பகஙகள அரசி்ம் 

உரிமம் ்பறறு இைக்குமதி ்சயயப்பட் சரக்குகன்ள  
சுஙகவரி ்சலுத்தும் வனர பண்க காப்பகத்தில் 
னவத்திருக்க பயன்படுகின்ைை. வாணிபக் 
குறியிடுதல் னபான்ை பணிகளும் இஙகு 
அனுமதிக்கப்படுகின்ைை. இவவனக பண்க 
காப்பகஙகள அளிக்கும் பினணயக் காப்பு ரசீது 
மூலம் வஙகிகளில் க்ன் ்பை முடியும். சுஙக 

அதிகாரிகளின் னநரடி கடடுப்படடின் கீழ 
இப்பண்கக் காப்பகஙகள ்சயல்படுகின்ைை.

(ஊ) நிறுவ்னமுட்ற ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
ஒவ்வாரு நிறுவைமும் ்சயயும் னவனலயின் 

தன்னமனயப் ்பாறுத்து அநநிறுவைஙகள  
பண்கக் காப்பகஙகன்ள னவத்திருக்கின்ைை. 
எடுத்துக்காட்ாக வஙகிகள, இரயில்னவ துனை 
னபான்ைவர்கள தஙகள னதனவக்காக பண்கக் 
காப்பகஙகன்ள நிறுவிக்்காளகின்ைைர். பல்னவறு 
னபாக்குவரத்து முகனமகள பண்கக் காப்பகஙகன்ள 
நிறுவி அஙகிருநது சரக்குகன்ள அனுப்புதல், 
்பறுதல் னபான்ைவறனை ்சயகின்ைைர்.

(எ) விநிநயொக டமயப ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
விநினயாக னமயப் பண்கக் காப்பகஙகள ஒன்று 

அல்லது இரணடு நாடகள அதாவது தறகாலிகமாக 
சரக்குகன்ள னவப்பதறகும் அஙகிருநது சரக்குகன்ள 
பகிர்நதளிக்கவும் பயன்படுகின்ைை. இவவனக 
பண்கக் காப்பகஙகன்ள  உரினமயா்ளர்கள அல்லது 
்மாத்த வியாபாரிகள னவத்திருப்பர்.

தானியஙகள மூடிய னசமிப்பகம், குழி னசமிப்பகம் 
னபான்ைனவ, உணவு தானியஙகளின் ்பரிய 
அ்ளவிலாை னசமிப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.

II.  ்பணைஙகளின் �ன்டமகளின் 
அடிப்படையில்

(அ).  த்பொதுவொ்ன ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
இது உலர்நத தானியஙகள, உரஙகள, 

முதலியவறனை னபர்ளவில் னசமித்து னவப்பதறகாை 
ஒரு பயனுள்ள ்பாது பண்கக் காப்பகஙகள  
ஆகும். இஙகு எலி, பூச்சிகள, ஆகியவறறிறகு  
எதிராை பாதுகாப்பு ந்வடிக்னககள 
னமற்காள்ளப்படுகின்ைை.

கிரொமத் �ொனிய கிைஙகுகள் அல்லது ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
கிராமஙகளில் விவொயிகள் அறுவ்்ட செயத உணவு தானியஙக்ளப் ோதுகாத்து பெமிக்க பூமிக்கடியில் 
அ்மக்கப்ேட்ட பெமிப்புக்களஙக்ளப் ேயன்ேடுத்தி்னர்.  இதன் மூலம் சோருடக்ள காற்று, ம்ழ மற்றும் 
திருடடு உள்ளிட்ட சவளிப்புறத் தாக்குதலிருநது ோதுகாப்ோக பெமிக்க முடிநதது.  பமலும் மணணால் 
சுற்றுச்சுவர் மற்றும் மூடி சகாண்ட கட்ட்மப்்ே த்ரயிபல உருவாக்கி சோருடக்ள பெமித்தார்கள்.  
முலாம் பூசிய இரும்புப் சேட்டகம் (PAU bin) மற்றும் கான்கிரீட சதாடடி (Pusa bin), இரப்ேர் சதாடடி (Hapur 
Tekka) ஆகிய்வ சிற்றளவு தானியக் காப்ேகஙகளாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட்ன.  ேரநது மூ்டப்ேடும் காப்ேகம் 
(Cap Storage), பவதி மாற்றம்்டயாப் சேட்டகஙகள் (Silos) ஆகிய்வ பேரளவு உணவு தானியக் 
கி்டஙகுகளாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட்ன.
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(ஆ)  சி்றபபு த்பொருட்கள் ்பணைகக் 
கொப்பகஙகள்

புனகயினல, பருத்தி, கம்பளி னபான்ை குறிப்பிட் 
வனக ்பாருடகன்ள பாதுகாப்பதறக்காக இனவ 
சிைப்பாக வடிவனமக்கப்படடுள்ளை. இநத பண்கக் 
காப்பகஙகளில் தரம் குனையாமலும் மறறும் அ்ளவு 
பாதுகாக்கப்படுகின்ைை. ்படனரால் மறறும் 
எண்ணய னசமிப்பகம் ஆகியவறறிறகு சிைப்பு 
வனகயிலாை ்சஙகுத்து, உருன்ள னசமிப்பு 
்தாடடிகள னதனவப்படுகின்ைை.

(இ)  குளிர்்ப�்ன ்பணைகக் கொப்பகஙகள் அல்லது 
குளிரூட்ைப்பட்ை ்பணைகக் கொப்பகஙகள்

்பாருடகள குளிரூட்ப்பட் ்காளகலன்களில் 
்காணடு ்சல்லப்படுகின்ைை மறறும் 
குளிரூட்ப்பட் பண்கக் காப்பகஙகளில் 
னசமிக்கப்படுகின்ைை. பழஙகள, காயகறிகள, 
முடன், ்வண்ணய, மீன் மறறும் இனைச்சி, 
னபான்ை வினரவில் அழுகக்கூடிய ்பாருடகன்ள 
னசமித்து னவப்பதறகாக இநத பண்கக் காப்பகஙகள 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. சரியாை தரத்தில் 
குளிரூட்ப்படடு னசமிக்கப்படும் ் பாருடகள ஆணடு 
முழுவதும் கின்க்க வழிவனக ்சயயப்படுகிைது.

(ஈ)  �ட்்பதவப்பநிடல கட்டுப்பொட்டு ்பணைகக் 
கொப்பகஙகள்

தடப்வப்பநினல கடடுப்பாடடில் உள்ள பண்கக் 
காப்பகஙகள பழஙகள மறறும் காயகறிகளின் 
வ்ளர்சினத மாறைத்னத குனைக்க பயன்படுகின்ைை. 
இநத பண்கக் காப்பகஙகளில் ஈரப்பதம் 
கடடுப்படுத்தப்பட் சூழல் உருவாக்கப்படடு 
மலர்கள னபான்ை மிருதுவாக ்பாருடகள மாசறை 
சூழலில் பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்ை.

(உ) �ொனியஙகி ்பணைகக் கொப்பகஙகள்
ஒரு னநரத்தில் பல நூறு கினலா என்யுள்ள 

சரக்குகன்ள னகயா்ளக்கூடிய திைன் ்காண் 

வசதிகள இஙகு உணடு. இநத பண்கக் காப்பக 
வ்ளாகத்திறகுள உடபுை விநினயாகிப்பிறகாை 
்சயல்கள, தயாரிப்பு கடடுமம் ்சயதல்  
(அதாவது ்பரிய அ்ளவிலாை தயாரிப்புகன்ள  
னவத்திருக்கும் த்ளஙகளில்) ஆகிய ்சயல்கள 
தானியஙகிப்படன்களில் எடுத்துச் ்சல்லப்படுகிைது. 
இதறகு ்பரிய முதலீடு, நவீை ்தாழில்நுடபம்  
மறறும் ்பரிய அ்ளவு சுழறசி உள்ள ்பாருடகள, 
நிறுவைத்தில் இருக்க னவணடும்.

13.04  ்பணைகக் கொப்பகஙகளின் ்பணிகள்
பண்கக் காப்பகஙகள கீழக்கண் 

்சயல்பாடுகன்ளச் ்சயல்படுத்துவதன் மூலம் 
சமூகத்திறகு மதிப்புமிக்க னசனவகன்ள 
அளிக்கின்ைை:

(அ) த்பொருட்கடள ்பொதுகொத்�ல்
உறபத்தி காலம், நுகர்வு, னதனவ, மறறும்  

விநினயாகத்திறகு இன்னய இன்்வளி அதிகமாக 
உள்ளது. உபரி ்பாருடகள சரியாை இ்ம் மறறும் 
சரியாை னநரத்தில் வழஙகும் னநாக்கத்திறகாக  
பாதுகாப்பாை முனையில் இஙகு  
னசமிக்கப்படுகின்ைை.

(ஆ) விடலகடள நிடலப்படுத்�ல்
சரக்குகள னதனவப்படும் னபாது ்தா்ர்நது  

வழஙகுவதன் மூலம் பண்கக் காப்பகஙகள 
வினலகன்ள நினலப்படுத்துவதறகு உதவுகிைது. வினல 
ஏறை இைக்கஙகன்ள சமாளித்து ஆணடு முழுவதும் 
ஏைக்குனைய ஒனர சீராை வினலகளில் ்பாருடகள 
கின்க்க பண்கக் காப்பகஙகள ஒரு கருவியாக 
்சயல்படுகிைது.

(இ)  ந�டவ மற்றும் வழஙகடலயும் 
சமன்்படுத்து�ல்

சநனதயில் ்பாருடகளின் னதனவனயயும், 
பகிர்னவயும் பண்கக் காப்பகஙகள சமன் ் சயகிைது. 
அதாவது ்பாருடகள னதனவ இல்லாத னபாது 
பண்கக் காப்பகஙகள பாதுகாத்து பின்ைர் 
்பாருடகள னதனவப்படும் ்பாழுது 
விநினயாகிக்கப்படுகின்ைது. 

்பணைகக் கொப்பகஙகள் அபிவிருத்தி மற்றும் ஒழுஙகுமுட்ற ஆடையம் (WRDA)
இநதியாவில் ேண்டக அபிவிருத்தி மற்றும் ஒழுஙக்மத்தல் ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ணயம் ேண்டகக் காப்ேகம் 
(அபிவிருத்தி மற்றும் ஒழுஙகுமு்ற) ெட்டத்தின் கீழ் 2007 ஆம் ஆணடு நிறுவப்ேட்டது. �ாடடில் பெமிப்புத் 
திற்்ன பமம்ேடுத்துவதும், உற்ேத்தியாளர்கள், விவொயிகள் மற்றும் நுகர்பவார் இநதியாவில் ேண்டகக் 
காப்பின் அள்வ பமம்ேடுத்துதல் மற்றும் சோருடகளின் வி்ல, முதல் மற்றும் இ்்டத்தரகர்களின் கழி்வ 
கு்றப்ேதன் மூலமாக, உற்ேத்தியாளர்கள், விவொயிகள் மற்றும் வாடிக்்கயாளர்களுக்கு சிறநத 
வி்லயில் கி்்டக்கச் செயதல் போன்றவற்்ற ப�ாக்கமாகக் சகாணடுள்ளது.
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குறிப்பிட் பருவ காலஙகளில் வின்ளயும் ் பாருடகள 
பிை பருவ காலஙகளில் வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு 
கின்க்க உதவுகின்ைது.

(ஈ) வியொ்பொர நிதி த்ப்ற உ�வு�ல்
பண்கக் காப்பகஙகளில் னவக்கப்பட் 

்பாருடகளுக்கு ஆதாரமாக வழஙகப்பட் பண்கக் 
காப்பக இரசீனத அடிப்பன்யாக னவத்து 
அப்்பாருடகளின் உரினமயா்ளர் வஙகிகள மறறும் 
பிை நிதி நிறுவைஙகளி்மிருநது க்ன் ்பை முடியும்.

(உ) இைர்கடள ஏற்்றல்
பண்கக் காப்பகஙகளில் உள்ள ்பாருடகளுக்கு 

னசதம் ஏறபட்ால் பண்கக் காப்பக உரினமயா்ளர் 
்பாருடகளின் உரினமயா்ளருக்கு ஏறபடும் இழப்னப 
ஈடு்சயகிைார். இதைால், பண்கக் காப்பகஙகளில் 
்பாருடகளுக்கு ஏறபடும் இழப்பால் ஏறபடும் நட்ம் 
தவிர்க்கப்படுகின்ைது.

(ஊ) விற்்பட்னக்கு முன்ந்னற்்பொடு
்பாருடகன்ள சநனதயிடுவதறகு ஏறப நவீை கால 

பண்கக் காப்பகஙகளில் ்பாருடகன்ள 
வனகப்படுத்துதல், கடடுமம் ்சயதல், குறியீடு 
்சயதல் ஆகிய பணிகன்ள ்சயகின்ைை. எைனவ 
்பாருடகன்ள விறபனைக்கு தகுதியாக்கம்  
்சயயும் பணிகள பண்கக் காப்பகஙகளினலனய 
னமற்காள்ளப்படுகின்ைை.

(ஊ) சந்ட� எல்டலடய விரிவு்படுத்து�ல்
உறபத்தியா்ளர் ்பாருடகன்ள ்வவனவறு  

இ்ஙகளில் விறபதறகாக பண்கக் காப்பகஙகன்ள  
நிறுவியும் அல்லது னதனவயாை இ்ஙகளில் 
பண்கக் காப்பகஙகளின் னசனவனய வா்னக 
அடிப்பன்யில் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் 
்பாருடகளுக்காை சநனத விரிவன்கிைது.

(எ) மதிபபு கூட்ைப்பட்ை நசடவகள்
்பாருடகன்ள கலக்குதல், வனகப்படுத்துதல், 

கடடுமம் ்சயதல் மறறும் குறியீடு ்சயதல்  
னபான்ைவறனை ்சயய பண்கக் காப்பகஙகள உதவி 
்சயகின்ைை. இது ்பாருடகன்ள விறபனை ்சயயும் 
நினலக்கு ்காணடு ்சல்ல உதவுகிைது.

13.05    ்பணைகக் கொபபின் �ன்டமகளும் 
குட்ற்பொடுகளும்

்பணைகக் கொபபின் �ன்டமகள்
1. சரக்குகன்ள னசமித்து னவக்க இ் வசதி 

இல்லாத வியாபாரிகளின் சரக்குகன்ள 
பாதுகாக்க பயன்படுகின்ைது.

2. சரக்குகள ்மாத்தமாக னசமித்து னவப்பதன் 
மூலம் வியாபாரிகளின் விநினயாக ்சலவுகன்ளக் 
குனைக்கிைது மறறும் வியாபாரிகள தஙகளுக்கு 
னதனவப்படும் ்பாருடகன்ள சிறிய அ்ளவில் 
எடுத்துக்்காள்ள உதவுகிைது.

3. இது வழஙகல் வழினய தீர்மானிக்க உதவுகிைது. 
உறபத்தியா்ளர் இதன் மூலம் ்மாத்த வியாபாரி 
அல்லது சில்லனை வியாபாரி எை யானர 
நியமிக்கலாம் எை முடிவு ்சயய உதவுகின்ைது.

4. இது ஆணடு முழுவதும் விறபனைக்கு 
உதவுகிைது மறறும் “்பாருள இல்னல” என்ை 
நினல ஏறப்ாமல் தவிர்க்கிைது.

5. திைனமயாை மறறும் திைனமயறை 
்தாழிலா்ளர்கள இருவருக்கும் னவனல 
வாயப்புகன்ள உருவாக்கி, அவர்களின் 
வாழக்னகத் தரத்னத னமம்படுத்துகின்ைது.

்பணைகக் கொபபின் குட்ற்பொடுகள்
பின்வரும் காரணஙக்ளால் பண்கக் காப்பகம் 

சிைப்பாக ்சயல்ப் முடியவில்னல:

1. உறபத்தி இ்த்திறகும் மறறும் பண்கக் 
காப்பகத்திறகும் இன்னய னபாதுமாை 
னபாக்குவரத்து வசதியின்னம.

2. அழுகக்கூடிய மறறும் அழுகாத ்பாருடகள 
னபான்ை பல்னவறு ்பாருடகளுக்கு ஏறை 
மாதிரியாை னசமிக்கும் வசதியின்னம.

3. பண்கக்  காப்பகத்தின் சிக்கலாை 
நன்முனைகள கல்வியறிவு ்பைாதவர்கள 
மறறும் விவசாயிகளின் அறியானம காரணமாக 
இநத நன்முனைகன்ள பின்பறை முடியவில்னல.

4. படடியல் குறியீடு (Barcode) ்தாழில்நுடபத்தின் 
சிக்கலாை நன்முனைக்ளால், சில 
உறபத்தியா்ளர்கள தஙகளின் ்பாருடகன்ள 
னசமிக்க ஆர்வம் ்சலுத்துவதில்னல.

5. பண்கக் காப்பகத்தின் மூலம் நிதியுதவி 
்பறுவதில் தாமதம் ஏறபடுவதால் ்பாருடகளின் 
உரினமயா்ளருக்கு இழப்பு ஏறபடுகின்ைது.

்பயைவழி ்பரிமொற்்ற நசடவ
பல்னவறு இ்ஙகளில் இருநது ்பைப்பட் 
்பாருடகன்ள பண்கக் காப்பகத்தில் னவத்து 
கலநது மறுகடடுமம் ்சயதல் பயணவழி 
பரிமாறை னசனவ எைப்படும்.
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13.06 ்பணைகக் கொபபு ஆவைஙகள்
கீழக்கண் ஆவணஙகள பண்கக் காப்பில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.

அ)  ்பணைக சொன்்றொடை
இவவனக ஆவணஙகள பண்கக் காப்பக 

காப்பா்ளரால் ்பாருடகளின் உரினமயா்ளர்களுக்கு 
வழஙகப்படுகிைது. இது ்பாருளின் உரினமனய 
உறுதிப்படுத்தும் ஆவணம். இவவனக ஆவணத்னத 
னம்லழுதுவதன் மூலம் எளினமயாக மறைவருக்கு 
உரினம மாறைம் ்சயயலாம். எல்லா 
்பாருடகன்ளயும் உரினம மாறைம் ்சயவதறகு 
பண்க சான்ைானண னபாதுமாைது. ஆைால், ஒரு 
பகுதி ்பாருடகன்ள மடடும் உரினம மாறைம் ்சயய 
வழஙகல் ஆனண (Delivery Order) னதனவப்படுகின்ைது.  
வழஙகல் ஆனணயு்ன் பண்க சான்ைானண 
இனணக்கப்படுதல் னவணடும்.

ஆ)  ்பணைகக் கொப்பொளர் இரசீது
பண்கக் காப்பா்ளரால் ்பாருடகன்ள ்பறறுக் 

்காண்தறகு ஆதாரமாக வழஙகப்படும் ஆவணனம 
பண்கக் காப்பா்ளர் இரசீது ஆகும். இவவனக 
இரசீது பண்கக் காப்பகத்தில் ்பாருடகன்ள 
நிபநதனை அடிப்பன்யில் பாதுகாப்பாக 
னவத்திருப்பதறகாக ்பாருளின் உரினமயா்ளருக்கும் 
பண்கக் காப்பா்ளருக்கும் இன்னய ஏறபடும் 
உ்ன்பாடன்க் குறிக்கிைது. இது உரினம மாறைத்னத 
நிகழத்தும் ஆவணம் அல்ல. னமலும் இவவாவணம் 
மாறைத்தக்கதல்ல.

இ)  துட்றமுகச சொன்்றொடை
கப்பலில் சரக்குகன்ள ஏறறுவதறகு 

துனைமுகத்தில் ஒதுக்கப்பட் இ்த்துக்கு ்பயனர 
‘துனைமுகத்த்ளம்’ (Dock) ஆகும். துனைமுகச் 
சான்ைானண துனைமுக அதிகாரிக்ளால் 

்பாருடகன்ள துனைமுகத் த்ளத்தில் ்பறறுக் 
்காண்தறகு ஆதாரமாக வழஙகப்டுகிைது. 
துனைமுக அதிகாரிக்ளால் தஙகளி்த்தில் 
ஒப்பன்க்கப்பட் ்பாருளகளுக்கு ்காடுக்கப்படும் 
அத்தாடசினய இவவாவணமாகும். சரக்னக ்பரும் 
உரினமனய மூன்ைாவது நபருக்கு மாறறிக் 
்காடுக்கலாம்.

ஈ) துட்றமுக இரசீது
துனைமுக அதிகாரிகள சரக்குகன்ள ்பறறுக் 

்காண்தறகாை அத்தாடசியாக இவவாவணம் 
சரக்கின் உரினமயா்ளர்களுக்கு வழஙகப்படுகிைது. 
இது உரினம மாறைத்னத ஏறபடுத்தும் ஆவணமல்ல. 
ஆகனவ, ்பாருடகன்ள ்பறும் உரினமனய 
மறைவருக்கு மாறைம் ்சயய இயலாது.

உ) வழஙகல் ஆடை
பண்ஙகளில் உரினமயா்ளர் வழஙகல் 

ஆனணயில் குறிப்பிடடுள்ள நபருக்னகா அல்லது 
வழஙகல் ஆனணனய ்காணர்பவருக்னகா குறிப்பிட் 
சரக்குகன்ள வழஙகுமாறு பண்கக் காப்பகஙகள 
காப்பா்ளருக்கு பிைப்பிக்கப்படும் ஆனணனய வழஙகல் 
ஆனணயாகும். பண்கக் காப்பா்ளர் வழஙகல் 
ஆனணயில் குறிப்பிட் சரக்குகன்ள வழஙகுகிைார். 
இநத ஆவணத்தின் மூலமாக உரினம மாறைம்  
நிகழகிைது.

13.07  இந்தியொவில் ்பணைகக் கொபபு
இநதியா ஒரு விவசாய நாடு என்ைாலும், 1950 

ஆணடு வனர பண்கக் காப்பகத்தின் 
முக்கியத்துவத்னத உணரவில்னல. விவசாயம் 
்மாத்த உளநாடடு உறபத்தியில் 16 சதவிகிதமும் 
மறறும் இநதிய மக்களில் சுமார் 52 சதவிகிதம் 
னபருக்கு னவனல வாயப்னபயும் வழஙகுகிைது. 
சரியாை பண்கக் காப்பகம் இல்லாததால் 

்பணைக சொன்்றொடை மற்றும் ்பணைகக் கொப்பொளர் இரசீதிற்கும் இடைநய உள்ள நவறு்பொடுகள்
்பணைக சொன்்றொடை ்பணைகக் கொப்பொளர் இரசீது

1. உரினம மாறைத்னத ஏறபடுத்தும் ஆவணம். உரினம மாறைத்னத ஏறபடுத்தும் ஆவணமல்ல.

2. சரக்னகப் ்பறறுக் ்காண்தறகாை ஒரு அத்தாடசி 
மடடுமல்லாது சரக்னகப் ்பறுவதறகாை 
அதிகாரத்னதத் தரும் ஒரு ஆவணமாகும்.

சரக்னகப் ்பறறுக் ்காண்தறகாை ஒரு  
அத்தாடசி ஆகும்.

3  மறைவருக்கு இனத மாறை இயலும். இனத மாறறித்தர இயலாது.

4. இனதப் பினணயமாக னவக்க முடியும். இனதப் பினணயமாக னவக்க முடியாது.

5. பண்கச் சான்ைானணனய னம்லழுதிக் 
்காடுப்பதன் மூலம் ்பாருடகன்ளப் பண்கக் 
காப்பகத்திலிருநது ்பறறுக்்காள்ளலாம்.

இநத இரசீனதயும் ்பாருடகளின் உாினமயா்ளார் 
கடிதத்னதயும் இனணத்தால் மடடுனம ்பாருடகன்ளப் 
்பறறுக் ்காள்ள முடியும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   120 09-12-2021   5.52.17 PM



121

விவசாய உறபத்தியில் 40 சதவீதத்திறகும் னமலாக 
்பாருடகள வீணாகிைது என்று 
மதிப்பி்ப்படடுள்ளது.

அகில இநதிய கிராமப்புை க்ன் கணக்கீடடுக் 
குழுவின் பரிநதுனரயின் அடிப்பன்யில், விவசாய 
பண்க (வ்ளர்ச்சி மறறும் பண்கக்காப்பு) 
கழகச்சட்ம் 1956, னதசிய கூடடுைவு வ்ளர்ச்சி 
மறறும் பண்கசானல வாரியம் அனமக்க அரசுக்கு 
அதிகாரம் வழஙகியது.

த்பொதுத்துட்றயில் ந்பரளவு ்பணைகக் கொப்பக 
வசதிகடள �ைத்திவரும் மூன்று த்பரிய  
முகடமகளொவ்ன.

(அ) இந்திய உைவுக் கழகம்
இது உணவு தானியஙகன்ளப் பாதுகாக்கும் 

வசதிகன்ள வழஙகுகிைது. இநநிறுவைம் 
்பாருடகன்ளப் பாதுகாக்கும் வசதினய மாநில, 
மத்திய பண்கக் காப்பகஙகள, மாநில அரசுகள 
மறறும் தனியார்களி்மிருநது வா் னகக்கு எடுத்துக் 
்காளகிைது. இநதிய உணவுக் கழகம் 74.6 மில்லியன் 
்ன்கள சரக்குகன்ள னசமிக்கும் திைன் ் பறறுள்ளது. 

(ஆகஸ்ட 28, 2013 அரசு மாநிலஙகள அனவயில் 
கூறியது). உணவுக் ்காளனகயின் பின்வரும் 
னநாக்கஙகன்ள நினைனவறை 1964 ஆம் ஆணடின் 
உணவுச் சட்த்தின் கீழ இநதிய உணவுக் கழகம் 
அனமக்கப்பட்து:

்பாது விநினயாக திட்த்தின் கீழ நாடு முழுவதும் 
உணவு தானியஙகள விநினயாகம்.

விவசாயிகளின் நலன்கன்ளப் பாதுகாக்கும் 
வனகயில் குனைநத வா்னகயில் ்பாருடகன்ளப் 
பாதுகாத்தல்

னதசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்த்னத 
்சயல்படுத்தும் அ்ளவில் ்பாருடகன்ளப் 
பராமரித்தல் மறறும் பண்கக் காப்பகஙகளில் 
உள்ள உணவு தானியஙகளின் னசமிப்பு அ்ளவினை 
முனைப்படுத்துதல்.

(ஆ) மத்திய ்பணைக கொப்பக கழகம்
இது 1957 ஆம் ஆணடு நிறுவப்பட்து. மத்திய 

பண்கக் காப்பக கழகத்தின் ்மாத்த னசமிப்பு திைன் 
11.17 மில்லியன் ்ன்கள ஆகும். இது நாடடில் 
்மாத்தம் 464 பண்கக் காப்பகம் மூலம் 
்சயல்படுகிைது. (்சப்்ம்பர் 30, 2017 வனர).

மத்திய ்பணைகக் கொப்பகத்தின் ்பணிகள்
1. னவ்ளாண ்பாருடகள, வினதகள, உரஙகள, 

விவசாய கருவிகள மறறும் பிை ்பாருடகளின் 
னசமிப்பிறகாை முகனமகள ஏறபடுத்துவது.

2. ்பாருடகளின் உரினமயா்ளர்களி்ம் க்ன் 
வாஙகுவதறகாை மாறைத்தக்க பண்க  
இரசீதுகள வழஙகுதல்.

3. தன்னி்ம் ஒப்பன்க்கப்பட்ப் ்பாருடகன்ளக் 
கவைமாகப் பாதுகாத்து எலிகள, பூச்சிகள  
மறறும் ஈரத்தன்னம, மனழ இவறறிலிருநது  
பாதுகாப்பது.

4. ்காளமுதல் மறறும் விறபனை, னசமித்து 
னவத்தல் விநினயாகித்தல் மறறும் ்பாருடகளின்  
னபாக்குவரத்து ஆகியவறறிறகும் அரசாஙகத்திறகு  
ஒரு முகவராக ்சயல்படும்.

5. முனையாக ்பாருடகன்ளத் தரவரினசப் 
படுத்துவதன் மூலம் னசமித்தல், சநனதயிடுதல் 
்சலவிைஙகன்ளக் குனைக்க உதவுகிைது.
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ஆ)  மொநில ்பணைகக் கொப்பக கழகஙகள்
மத்திய பண்கக் காப்பக கழகத்தின் ஒப்புதல் 

்பறை பிைகு ஒவ்வாரு மாநில அரசும் அதன் ் சாநத 
பண்க காப்பக கழகத்னத நிறுவ முடியும். இனத 
நிறுவுவதறகாை நிதினய 50 விழுக்காடு மத்திய 
பண்க காப்பக கழகமும் 50 விழுக்காடு மாநில 
அரசும் தருகிைது.

இ)  �மிழ�ொடு ்பணைக கொப்பக கழகஙகள்
இது 1959 ஆம் ஆணடு நிறுவப்பட்து. தறனபாது 

தமிழநாடு பண்க காப்பக கழகத்தின் னசமிப்பு 
திைன் 6.83 லடசம் ்மடரிக் ்ன் ஆகும், இதில் 7  
பிராநதிய அலுவலகஙகள மறறும் 256  
னகாட்ஙகள உள்ளை. இது மாநிலம் முழுவதும் 
அனமக்கப்படடுள்ளது.

கடலசதசொற்கள்
பண்ககாப்பகம், பண்கசான்ைானண,  
வழஙகல் ஆனண, கப்பல் துனைமுகச் 
சான்ைானண, துனைமுக இரசீது,  
இநதிய உணவுக் கழகம், மத்திய பண்கக் 
காப்பக கழகம்.

 நமலும் அறிவ�ற்கு

எதிர்கால பண்கக் காப்பகம்: எப்படி திைன் 
தாக்கத்னத ஏறபடுத்தும்?

2019ஆம் ஆணடிலிருநது, புதிய ்தாழில் 
நுடபமாைது பண்க காப்பு னமலாணனம 
அனமப்பு (WMS) மூலம் பண்கக் காப்பகஙகன்ள 
திைனமயாகவும் னமம்படுத்த உதவும்.  
்சயறனக நுணணறிவு, 3D அச்சிடுதல்  
மறறும் ஓடடுநரில்லா வாகைம் உளளிட் 
்தாழில்நுடபஙகள நீஙகள நினைப்பனத வி் 
எல்லா இ்ஙகளிலும் பரவலாக கி்ஙகுகளில் 
பயன்படுத்தப்ப்லாம். 2030 ஆம் ஆணடுக்குள, 
பண்க காப்பகஙகள பஙகு எதிர்காலத்தில் 
பூஜ்ஜியம் மின்சார பயன்பாடடினை அன்ய 
முயறசிக்கும். பண்கக் காப்பக கடடி்ஙகள  
24 x 7 x 365 ்சயல்படும். உத்திகன்ள 
உருவாக்குவதன் மூலம், பண்க காப்பகச் 
்சலவுகள னசமிக்க மறறும் தீஙகு வின்ளவிக்கும் 
காரணஙகன்ள தடுக்கமுடியும். சூரிய ஒளித்தகடு 
ஆறைல் பண்க காப்பகஙகளில் முக்கிய 
ஆதாரமாக மாறும்.

 ்பயிற்சி

I சரியொ்ன விடைடயத் த�ரிவு தசய்க.
1. �ணட்கக ்கொப�்கம் ________ தனடனய 

நீககுகிறது

 அ) ஆளசார்   ஆ) காலத் தன்

 இ) இ்ர்ப்பாடடு தன் ஈ) அறிவுத் தன்

2. �ணட்கக ்கொப�்கம் __________ னமயமொ்க 
ப�ொருட்கனள னவத்திருககிறது.

 அ) சநனதயிடுதல்  ஆ) வரினசப்படுத்துதல் 

 இ) வழஙகல்  ஈ) விறபனை ்சயதல்

3. _____________ வஙகியில் இருநது நிதியுதவி 
ப�றுவதற்கொ்க இனைப�ொ்க வழங்கப�டடது.

 அ) துனைமுகச் சான்ைானண  

 ஆ) பண்கக் காப்பா்ளர் இரசீது

 இ) துனைமுக இரசீது

  ஈ) பண்க சான்ைானண

4.	 பினைய	 அடிப�னடயில்	 ப�ொருட்கள்	
�ொது்கொப�தற்கொ்க	அரெொல்	உரிமம்	வழங்கப�டட	
�ணட்கக	்கொப�்கங்கள்	_________	ஆகும்.

 அ) பினணய பண்கக் காப்பகஙகள 

  ஆ) குளிர் பதை

 இ) ்பாது 

  ஈ) னமறகூறிய அனைத்தும்

5. �ழங்கள்,	 ்கொய்்கறி்கள் ே�ொன்ற அழு்கககூடிய	
ப�ொருட்களின் ேெமிபபிற்கொ்க _________ 
�ணட்கக	்கொப�்கங்கள்	�யன்�டுத்தப�டுகின்றை.

 அ) ஆவணம்  ஆ) தனியார் 

 இ) குளிர் பதை  ஈ) கூடடுைவு

விடைகள்
1. ஆ 2. இ 3. ஈ 4. அ 5. இ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. பண்கக் காப்பகஙகள என்ைால் என்ை?

2. பண்கக் காப்பகஙகளின் பல்னவறு வனககள 
யானவ?
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3. பண்கக் காப்பகஙகளின் இரணடு பணிகள 
குறிப்பிடுக.

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. பண்கக் காப்பா்ளர் இரசீது - பண்க 

சான்ைானண னவறுபடுத்துக. (ஏனதனும் 3)

2. குளிர்சாதை பண்கக் காப்பு என்ைால் என்ை?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. பல்னவறு வனகயாை பண்கக் காப்பகஙகள 

யானவ? (ஏனதனும் 5)

2. பண்கக் காப்பின் நன்னமகன்ள விவரி. 
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அலகு - 3  நசடவத் த�ொழில்கள் - I

ந்பொக்குவரத்து14
அத்தியொயம்

அறிமுகம்
னபாக்குவரத்துச் னசனவயாைது உறபத்தியா்ளர் 

களி்ம் இருநது ் பாருளகன்ள நுகர்னவார் இருக்கும் 
இ்த்திறகு ்காணடு ்சல்லும் பணினய 
எளிதாக்குகிைது. னபாக்குவரத்து ஒரு இ்த்திலிருநது 
மற்ைாரு இ்த்திறகு ்பாதுமக்கள பயணிக்க 
உதவுகிைது. னபாக்குவரத்தின் பல்னவறு வனககள 
பறறிக் கீனழ காணனபாம்.

14.01  ந்பொக்குவரத்து - த்பொருள்
னபாக்குவரத்து என்பது, சானல, ்தா்ர்வணடி, 

கால்வாய, க்ல் மறறும் விமாை னபாக்குவரத்து 
ஆகியவறறின் ்சயல்பாடுகள ்சம்னமயாக 
இயஙகுவதறகு உறுதுனணயாக அனமநதுள்ள 
எழுத்தர், மை மறறும் உ்ல் உனழப்பு சார்நத 
அனைத்து பணிகன்ளயும் ஒரு னசரத் தழுவியுள்ள 
்சால்னலக் குறிக்கும். ் பாருடகள பயைறைனவயாக 

இல்லாமல் இருக்க னவணடுமாைால் மக்கள 
விரும்புகின்ை ்பாருடகள எஙகும், எப்்பாழுதும் 
எளிதாக கின்க்கிை வனகயில் இருக்க னவணடும். 
வணிகவியலின் ஒரு ஒருஙகினணநத உடபிரிவு 
னபாக்குவரத்து ஆகும். இது ்பாருடகள மறறும் 
மனிதர்கன்ளச் சுமநது ் காணடு ஒரு இ்த்திலிருநது 
மற்ைாரு இ்த்திறகுக் ்காணடு ்சல்வனதயும், 
னமலும் இ்ம் மறறும் காலப் பயன்பாடன் 
உருவாக்கியும் தருகிைது. இது இ்த்தன்னய 
நீக்குகிைது.

வடரவிலக்கைம்
னக.னக.்சக்னசைா அவர்கள, “ஒரு இருட்னையில் 

்மழுகுவர்த்தியின் ஒளி பரவுவது னபால, 
னபாக்குவரத்து அநதநத பகுதிகளில் தைது பணினயச் 
்சயகிைது" என்று வனரவிலக்கணம் தநதுள்ளார்.

14.02  ந்பொக்குவரத்தின் வடககள்
னபாக்குவரத்து அனமப்பினை, அனவ சார்நதுள்ள 

னபாக்குவரத்து வனககள, னபாக்குவரத்துக்காை 
னதனவகள னமலும் னபாக்குவரத்து பயன்பாடடில் 
உள்ள உநது சக்தி ஆகியவறனைப் ்பாறுத்து 
பல்னவறு வழிகளில் வனகப்படுத்தலாம்.

அ. நிலப ந்பொக்குவரத்து
நில வாகைப் னபாக்குவரத்து மூலம் மக்கள 

மறறும் ்பாருடகள ்காணடு ்சல்லப்படுவனத 
நிலப்னபாக்குவரத்து என்ைனழக்கினைாம். இது 
‘னமறபரப்பு னபாக்குவரத்து’ என்றும் 
அனழக்கப்படுகிைது.

1. த்பொதி விலஙகுகள்
மனல, காடு மறறும் பானலவைம் னபான்ை 

பின்தஙகிய பகுதிகளிலும் சிறு சிறு சுனமகன்ள 
ஏறறிச் ்சல்லப் பயன்படுத்தப்படும் குதினர, 
னகானவறு கழுனத, கழுனத, ஒட்கம் மறறும் யானை 
னபான்ை விலஙகுகன்ள ்பாதி விலஙகுகள 

கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்களால் 
1. போக்குவரத்தின் ேல்பவறு வ்கக்ளப் 

புரிநது சகாள்ள இயலும்.
2. வணிகத்திற்கு போக்குவரத்து ஆற்றும் 

பெ்வக்ள விவரித்துக் கூற இயலும்.
3. போக்குவரத்தில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

ஆவணஙக்ள அறிய இயலும்.
4. சோது ெரக்பகற்றி ேற்றி அறிநது சகாள்ள 

இயலும்.
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என்ைனழக்கின்னைாம். நவீை னபாக்குவரத்து 
சாதைஙக்ளால் எளிதில் அணுகமுடியாத 
பகுதிகளில் ்பாதி விலஙகுகள 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. சானல னபாக்குவரத்து 
மறறும் இரயில் னபாக்குவரத்து இல்லாத பகுதிகளில் 
்பாதி விலஙகுகள னபாக்குவரத்து முக்கியப் பஙனக 
வகித்துள்ளது என்ைால் மினகயாகாது.

2. மொட்டு வணடிகள்
இநதியாவில் ்பாருடகள மறறும் மக்கன்ள 

ஏறறிச் ்சல்வதறகுக் கிராமப் பகுதிகளில் 
்பருவாரியாகப் பயன்படுத்தப்படும் சானலப் 
னபாக்குவரத்து மாடடு வணடிகன்ள ஆகும். இது 
அருகிலுள்ள சநனதகள மறறும் ரயில் 
நினலயஙகளு்ன் கிராமஙகன்ள இனணக்கிைது. 
இது விறபனைக்காக உறபத்தி ்சயயப்பட் 
்பாருளகன்ளச் சநனதக்கும் மறறும் நுகர்னவார் 
்பாருடகன்ள கிராமஙகளுக்கும் ்காணடு 
்சல்கிைது.

�டை ்பொட�கள் ந்பொக்குவரத்து
இது மனலப்பாஙகாை பகுதிகள, காடடுப் 
பகுதிகள மறறும் மிகவும் பின்தஙகிய 
பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் 
பழனமயாை முனை. இநத னபாக்குவரத்துக்காக 
மனிதர்கள பயன்படுத்தப்படுகின்ைைர்.

3. சொடலப ந்பொக்குவரத்து
சானலப் னபாக்குவரத்து என்பது குறுகிய மறறும் 

நடுத்தர தூரத்திறகு மிகவும் ஏறைதாகவும், 
சக்திவாயநததாகவும் உள்ளது. பல்னவறு இ்ஙகளில் 
சானலகன்ள இனணப்பதன் மூலம் நாடடிலுள்ள 
பிரதாை னதசிய வழியில் இனணயாமல் 
்தானலதூரத்தில் உள்ள கிராமப்புைஙகளில் வாழும் 
்பரும்பாலாை மக்கன்ள இனணத்து அடிப்பன் 
உளகட்னமப்புகன்ள இது வழஙகுகிைது. இது 
்நகிழவுத்தன்னம, நம்பகத்தன்னம, னவகம் மறறும் 
வீடடிறகு அருகானமயினலனய வழஙகப்படும் னசனவ 
னபான்ை எணணில்ஙகா நன்னமகள பலவறனை 
வழஙகுகின்ைை. னமலும் மறை னபாக்குவரத்து 
வனககளின் திைனை அதிகரிக்கவும், அதறகு 
துனணபுரியவும் உதவுகிைது.

4.  இயந்திர சரக்நகற்றிகள் மற்றும் 
ந்பருந்துகள்
நாகரிகத்தின் ்தா்க்கத்தில் இருநனத, மக்கள 

சானலகள அனமத்தும் சக்கரம் பூடடிய  
வணடிகன்ளப் பயன்படுத்தியும் ்பாருடகள மறறும் 

மக்கன்ள ஏறறிச் ்சன்று னபாக்குவரத்தினை 
எளினமப்படுத்தியுள்ளைர். பல்னவறு வனகயாை 
னவகமூடடும் கருவிகள மறறும் அதிகமாை 
சுனமகன்ளச் சுமநது ்சன்று இயஙகும் 
முனைகன்ளயும் உள்ள்க்கிய இயநதிர 
சரக்னகறறிகள மறறும் னபருநதுகள சானலப் 
னபாக்குவரத்தின் பரிணாம வ்ளர்ச்சியின் வரவாக 
கின்த்துள்ளை. ்படனரால் இயநதிரம், பின்ைர் 
டீசல் இயநதிரத்தின் அறிமுகம் இதறகும் ்தா்ர் 
வணடிக்கும் நல்ல னபாடடினய வழஙகி வருகிைது.

5. டிரொம் வணடிகள்
19 ஆம் நூறைாணடில் ்பரிய நகரஙகளுக்கு 

்பாருத்தமாை ஒரு னபாக்குவரத்து முனையாக இது 
னதான்றியது. டிராம் வணடிகள முதலில் 
குதினரக்ளாலும் பின்ைர் நீராவி சக்தியாலும் 
இப்னபாது மின்சாரத்திைாலும் இயக்கப்படுகிைது. 
அதன் சுனம திைன் மிகப் ்பரிய அ்ளவு ்காண்து. 
இது ்பரிய நகரஙகளில் அதிகபடசமாக சமாளிக்க 
முடியாத னபாக்குவரத்தின் னபாது பயன்பட்து. 
தறனபானதய இயநதிர னபருநதுகளின் மிகப்்பரிய 
அறிமுகத்தின் காரணமாக டிராம் வணடிகள 
்வகுவாக குனைநதுள்ளை. ்சன்னை நகரில் டிராம் 
வணடிகள னபாக்குவரத்து 1933 ஆம் ஆணடு வனர 
்சயல்பாடடில் இருநதது.

6. த�ொைர்வணடிப ந்பொக்குவரத்து
னஜம்ஸ் வாட அவர்களின் கணடுபிடிப்பாை 

நீராவி இயநதிரம், உல்கஙகிலும் உள்ள 

த்பொதி விலஙகுகள் 

மொட்டு வணடிகள்
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னபாக்குவரத்து முனையில் மா்பரும் புரடசியினை 
ஏறபடுத்தியது. ்தா்ர் வணடிகள னபாக்குவரத்து, 
உல்கஙகிலும் மிகவும் முனையாக 
ஒழுஙகனமக்கப்பட் னபாக்குவரத்தாக உள்ளது. 
நீண் தூரத்திறகு னமல் கைரக சரக்குகன்ளச் சுமநது 
்சல்வதறகு, ்தா்ர் வணடிகள மலிவாை மறறும் 
வினரவாை னபாக்குவரத்தாக இருக்கின்ைை.

்தா்ர் வணடிகள ஒரு அத்தியாவசிய ்பாது 
னசனவனய வழஙகுகிைது. ஒரு ்பரிய அ்ளவிலாை 
மூலதை ்சலவிைத் ்தானக தண்வா்ளஙகள 
அனமத்தல், பாலஙகள கடடுதல் மறறும் 
இயநதிரஙகள ்காளமுதல் ்சயதல் 
முதலியவறறிறகு னதனவப்படுகிைது. ஒரு நாடடின் 
மிகப்்பரிய ்பாது பயன்பாடடிறகாக ்தா்ர் 
வணடிகள உள்ளை. பயனிகன்ளயும், 
சரக்குகன்ளயும், தண்வா்ளத்தில் இயஙகும் 
்தா்ர் ்படடிகள மூலம் ஏறறிச் ்சல்லும் ஒரு 
வழிமுனையாகும். ்தாழில்துனைப் புரடசியில் 
்தா்ர் வணடிகள னபாக்குவரத்து முக்கியமாைதாகக் 
குறிப்பி்ப்படடுள்ளது.

்சயல்பாடடில் இருக்கும் மூன்று வனகயாை 
த்ஙகள உள்ளை. அவர்கள (i) மீட்ர் னகஜ் பானத 
(ii) அகல பானத மறறும் (iii) குறுகிய பானத

த�ொைர்வணடிப ந்பொக்குவரத்தின் �ன்டமகள்
1. நீண் தூரத்திறகுள கைரக மறறும் பருமைாை 

்பாருடகன்ள சுமநது ்சல்லுவதறகு மிகவும் 
்பாருத்தமாைது.

2. தன்யறை னசனவக்ளால் நீண் ்தானலவு 
பயணத்னத பகல் மறறும் இரவு முழுவதும் 
வழஙக முடியும்.

3. னமாட்ார் வாகைப் னபாக்குவரத்தினை வி் 
்பாருடகளுக்குச் சிைநத உறபத்தி மறறும் 
பாதுகாப்னப வழஙக முடியும். சரக்குகள 
்பாதுவாக மூ்ப்பட் ்படடிகளில் சுமநது 
்சல்லப்படுவதால் ்வயில் மறறும் மனழ 
னபான்ைனவக்ளால் பாதிக்கப்படுவது கின்யாது.

4. ஆரம்ப முதலீடு ்பரியதாக இருநதாலும், 
்தா்ர்வணடி ஓட் ்சலவிைஙகள ்தா்ர் 
வணடியில் மிகக் குனைவாக இருக்கும், னமலும் 
அது மலிவாை னபாக்குவரத்து முனைனய 
நிரூபிக்கும். அதிக னவகத்து்ன் நீண் தூரத்தில் 
சரக்குகன்ளச் சுமநது ்சல்வதறகு னமாட்ார் 
வாகை னபாக்குவரத்னத வி் குனைவாை னநரனம 
னதனவப்படுகிைது.

5. இது ஒரு வழக்கமாை கால அட்வனணயு்ன் 
ஆணடு முழுவதும் கின்க்கிைது.

6. இது மனழ அல்லது ்வயிலாை வானினல 
நினலனமக்ளால் பாதிக்கப்ப்ாத னசனவகன்ள 
வழஙகுகிைது.

த�ொைர்வணடிப ந்பொக்குவரத்தின் 
குட்ற்பொடுகள்
1. குறுகிய தூரத்திலிருக்கும் என் குனைநத 

்பாருளகன்ளக் ்காணடு ்சல்ல இயநதிர 
னபாக்குவரத்னத வி் ்தா்ர்வணடி 
னபாக்குவரத்து ்சலவிை விகிதஙகள அதிகம்.

2. இது ்நகிழவாைது, இது ஒரு குறிப்பிட் 
பானதயில் இனணக்கப்படடுள்ளதால், அது 

த�ொைர்வணடிகள்

டிரொம்நவஸ்

இநதிய ்தா்ர்வணடி உலகினலனய மிகப் 
்பரிய ்தா்ர்வணடி நிறுவைமாகும். இநதிய 
னதசிய வனலப்பின்ைல் இனணப்பாைது, 
உலகின் நான்காவது மிக நீண் அ்ளவிலாை, 
அரசுக்கு ்சாநதமாக இயக்கக்கூடிய இநதிய 
்தா்ர்வணடியின் இயக்க பானத 65,000 கிமீ 
னமல் அ்ஙகும். இநத வனலப்பின்ைல் 
இனணப்பாைது, 2013 இல் 8 பில்லியன் 
பயணிகள (உலகினலனய அதிகபடசம்) 
பயன்பாடன்க் ்காணடுள்ளது.
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திட்மி்ப்பட் வழிகளில் இருநது விலகிச் 
்சல்ல முடியாது.

3. அது இயஙகாத கிராமப்புைஙகளில் இயக்க அதிக 
்சலவுகள காரணமாக னபாதுமாை 
னபாக்குவரத்னத வழஙக முடியாது.

4. தண்வா்ளஙகள அனமத்தல் மறறும் 
பராமரித்தலுக்கு அதிக முதலீடு னதனவப்படுவதால் 
இனத பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கட்ணம் 
அதிகரிக்கிைது.

5. ்தா்ர்வணடிகள முழுனமயாக பயன்படுத்தப் 
ப்ாத நினலயில் மறறும் சரக்குப் ்படடிகள 
மறறும் பயணியர் ்படடிகள முழுனமயாக 
நிரம்பாத நினலயில் இயக்கப்படும்னபாது 
அதைால் ஏறபடும் நிதிச்சுனமனய ஏறகக்கூடிய 
சூழநினல ஏறபடுகிைது.

சமீ்பத்திய ந்பொக்குவரத்து வளர்சசி

a) தமட்நரொ இரயில்
்மடனரா ரயில் என்பது ஒரு அதிவினரவு 

னபாக்குவரத்து அனமப்பு (MRTS) ஆகும். இது 
வசதியாை, னவகமாை, திைனமயாை, நம்பகமாை 
மறறும் பாதுகாப்பாை நகர்ப்புை னபாக்குவரத்து 
ஆகும். அதிவினரவு னபாக்குவரத்து என்பது அதிக 
இழுனவத்திைன் ்காண் இரயில், ்மடனரா இரயில், 
சுரஙகப்பானத வழி, குழாய வழி மறறும் நிலத்தடி 
வழி னபான்ை அதிக திைன் ்காண் ்பாது 
னபாக்குவரத்துக்கன்ள உள்ள்க்கியது ஆகும்.

b) நமொந்னொ இரயில்
னமானைா இரயில் சாதாரண இரயில் னபால 

இருக்கும், ஆைால் அது ்தா்ர் வணடியில் இருக்கும் 
இரணடு இனண சக்கரஙகள உள்ளது னபால் 
இல்லாமல், நினல நிறுத்த கீனழ உள்ள பகுதியில் 
தண்வா்ளஙகன்ளப் பயன்படுத்திக் ்காணடு 
இயஙகும். ்பரிய நகரஙகன்ளச் சுறறியுள்ள மக்கள 
பயணத்திறகு ்பரும்பாலும் னமானைா இரயில்கன்ளப் 
பயன்படுத்துகின்ைைர். சில னமானைா இரயில்கள, 
தண்வா்ளத்தில் ்சல்ல காநதஙகன்ளப் பயன் 
படுத்துகிைது,  தண்வா்ளஙகள மறறும் னமானைா 
இரயில் இரணடிறகும் உள்ள உராயனவயும் 
காநதஙகள குனைக்கிைது. முதல் மாதிரி னமானைா 
இரயில் 19 ஆம் நூறைாணடில் கணடுபிடிக்கப்பட்து.

c) புல்லட் இரயில்
உயர் னவக இரயில் என்பது இரயில் 

னபாக்குவரத்தின் ஒரு வனக ஆகும், இது பாரம்பரிய 
இரயில் னபாக்குவரத்னதவி் னவகமாக இயஙகுகிைது, 

இது ஒரு ஒருஙகினணநத உருட்ல் அனமப்பு  
மறறும் சிைப்பு வழித்த்ஙகள ஆகியவறனைப் 
பயன்படுத்துகிைது. முதன்முதலாக 1964 ஆம் ஆணடு 
ஜப்பானில் ்சயல்பட் இநத அனமப்பு புல்லட 
்ரயில் என்று பரவலாக அறியப்பட்து. உயர் னவக 
இரயில்கள ்பாதுவாக ்தா்ர்ச்சியாக 
அனமக்கப்பட் நினலயாை இரயில் பானதகளில் 
இயஙகுகின்ைை.

d) குழொய் ந்பொக்குவரத்து
இது ்பாருளகள மறறும் மூலப் ்பாருளகன்ள 

குழாய மூலம் ்காணடு ்சல்லும் ஒரு வனக 
னபாக்குவரத்து ஆகும். திரவஙகள மறறும் வாயுக்கள 
குழாயகள மூலம் ்காணடு ்சல்லப்படுகின்ைை. 
கச்சாப் ்பாருளகள மறறும் சுத்திகரிக்கப்பட் 
்படனராலியம், எண்ணய, இயறனக எரிவாயு 
மறறும் உயிரி எரி்பாருள னபான்ை எரி்பாருளகள, 
கழிவுநீர், குழம்பு மறறும் நீர் உடப் பிை திரவஙகள 
ஆகியவறனைக் ்காணடு ்சல்வதறகு குழாய பானத 
பயன்படுகிைது. இனத நிறுவ மிக அதிக முதலீடு 
னதனவப்படுகிைது.

e)  கன்நவயர் ந்பொக்குவரத்து
இது பரவலாக அறியப்பட் ஒரு வனக 

னபாக்குவரத்து, இது னபாக்குவரத்திறகாை 

தமட்நரொ இரயில் 

நமொந்னொஇரயில்
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பானதயினை கன்னவயர் ்பல்ட யுக்தினயப் 
பயன்படுத்தி உள்ள்க்கியுள்ளது. கன்னவயர் ்பல்ட 
னபாக்குவரத்து, இரணடு அல்லது அதறகும் னமறபட் 
சக்கரஙகள, ்தா்ர்ச்சியாை சுழறசினயக் ்காணடு 
நகருபனவ. எஸ்கனலட்ர், மிகப்்பாிய கடடி்ஙகள 
மறறும் இரயில் நினலயஙகளில் மக்கள 
இ்ம்்பயர்வதறகு பயன்படுத்தப்படும் கடடி் 
உயர்த்திகள (Elevators) மறறும் நகரும் படிக்கடடுகள 
(Escalators) ஆகியனவ இவவனக னபாக்குவரத்தில் 
மிகச்சிைநத உதாரணமாகும்.

f)  கயிறு வழிப ந்பொக்குவரத்து
இரும்புக் கயிறு மூலமாக ஓரி்த்திலிருநது 

மற்ைாரு இ்த்திறகு ்பாருன்ளனயா அல்லது 
மக்கன்ளனயா சுமநது ்சல்லும் னபாக்குவரத்து 
ஆகும். இத்தனகய னபாக்குவரத்து சானல அனமக்க 
முடியாத இ்ஙகளிலும் மறறும் சானல அனமக்க 
அதிகமாை ்சலவு ஆகக்கூடிய இ்ஙகளிலும் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது மின்சாரத்தின் 
உதவியு்ன் ்சயல்படுகிைது. மனலப்பாஙகாை 
மிகவும் பின்தஙகிய பகுதிகளுக்கு கயிறு வழி 
னபாக்குவரத்து மிகவும் ்பாருத்தமாைதாக இருக்கும்.

g)  உயர் சுழற்சி வடளயப ந்பொக்குவரத்து
ஒரு ்வறறி்க் குழாயக்குள உநதப்பட் சக்தி 

்காணடு அதிக னவகத்தில் பயணியர் 
்காளகலஙகன்ள நகர்த்திச் ் சல்லும் னபாக்குவரத்து 
முனையாகும். இனவ காநத சக்தி அல்லது காறறு 
மிதனவகளின் அடிப்பன்யில் இயஙகுபனவ. இதில் 
்பரும்ளவு உராயவு தவிர்க்கப்படுவதால் மணிக்கு 
760 னமல் னவகத்தில் ்சல்லும் திைன் ்காண்து. 
இது எதிர்காலத்தில் சிைநத னபாக்குவரத்து 
சாதைமாக வி்ளஙகும். பழனமயாை சானல மறறும் 
இரயில் னபாக்குவரத்னதவி் எதிர்காலத்தில் சிைநத 
னபாக்குவரத்து சாதைமாக வி்ளஙகும் என்ைால் 
மினகயாகாது. எனலான்மஸ்க் என்ை ்தாழில் 
முனைனவாாின் கூறறுப்படி இது “ஐநதாம் வனக 
னபாக்குவரத்து” (Fifth mode of Transport) 
என்ைனழக்கப்படுகிைது.

ஆ. நீர்ப ந்பொக்குவரத்து
“நீர் இயறனக ்காடுத்த ்வகுமதி ஆகும்." மனித 

நாகரிகம், அறிவியல் மறறும் ்தாழில்நுடபத்தின் 
படிப்படியாை பயன்பாடு மூலம் ்பாரு்ளாதார, 
அரசியல் மறறும் இராணுவ ந்வடிக்னககளுக்கு 
தணணீர் வ்ளஙகன்ளப் பயன்படுத்துகிைது. கடடுமாை, 
வடிவஙகள உநதுசக்தி,  மறறும் கப்பல்கள மறறும் 
ப்குகள ஆகியவறறில் கணிசமாை முன்னைறைம் 
காரணமாக நீர்ப் னபாக்குவரத்துகளில் குறிப்பி்த்தக்க 
முன்னைறைஙகள நன்்பறறு வருகின்ைை.

 புல்லட் இரயில்

குழொய் ந்பொக்குவரத்து

இரும்புக்கயிறு ந்பொக்குவரத்து

உயர் சுழற்சி வடளயம்
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நீர்ப் னபாக்குவரத்து என்பது மக்கன்ள 
நகர்த்துவதறகாக க்ல், ்பருஙக்ல், ஏரி, கால்வாய, 
நதி, முதலியைவறறில் ப்கு, கப்பல் அல்லது 
ப்னகாட்ம் மூலம் நன்முனைப்படுத்தப்படும் 
்சயல்முனை ஆகும். இநத வனக கடடுனரயில் நீர்ப் 
னபாக்குவரத்னத பயன்படுத்திக் ்காளவது பறறி 
உள்ள்க்கிய கடடுனரகள இல்னல.

நீர்ப் னபாக்குவரத்தில் இரணடு வனககள 
உள்ளை.
(i). உளநாடடு நீர்வழி
(ii). ்பருஙக்ல் நீர்வழி

(i) உள்�ொட்டு நீர்வழிப ந்பொக்குவரத்து
உளநாடடு நீர்வழிகளில் நதிகள, கால்வாயகள 

மறறும் ஏரிகள ஆகியனவ அ்ஙகும். இது  
உள நீர்ப் னபாக்குவரத்து என்றும் அனழக்கப் 
படுகிைது. இயறனகயாக இயஙகக்கூடிய ஆறுகள  
இயறனக நீர்வழிகள என்று அனழக்கப்படுகின்ைை. 
கால்வாயகள மறறும் கால்வாய ஆறுகள ‘்சயறனக 
நீர்வழி’ வனகக்கு ்சாநதமாைனவ. ்பாதுவாக 
சிறிய ப்குகளும் வினசப் ப்குகளும் நதிக்கனரயில் 
இருக்கும் மக்கள மறறும் சரக்குகன்ளச் சுமநது 
்சல்லும். ஆறுகள னபாதுமாை ஆழமாக இருநதால் 
்பரிய கப்பல்களும் அவறறில் எளிதாகச் ்சல்ல 
முடியும். மனித முயறசியால் கால்வாயகள, 
க்றபயணம் மறறும் நீர்ப்பாசைம் என்ை இரடன் 
னநாக்கஙகளுக்காக உருவாக்கப்பட்து.

உள்�ொட்டு நீர்வழி �ன்டமகள்
a) இது பிை முனைகள னபாக்குவரத்னத வி் 

மலிவாை பயணமாக கருதப்படுகிைது.

b) இது பயணத்தின் னபாது நடுக்கம் மறறும் 
குதித்தல் இல்லாத காரணத்தால் அது  
சுலபமாக ்பாருடகன்ளக் ்காணடு ்சல்கிைது. 
இது னசதமாகாமல் இருக்க னவணடிய, 
கணணாடியால் ்சயயப்பட் ்பாருடகள, 
மணணால் ்சயயப்பட் ்பாருளகள னபான்ை 
பலவீைமாை ்பாருடகன்ளக் ்காணடுச் ்சல்ல 
மிகவும் ்பாருத்தமாைது.

c) இது கைரக சுனமகளுக்கு மிகவும் 
்பாருத்தமாைது.

d) நீர் னபாக்குவரத்துகளில் குனைநத்ளனவ மாசு 
உள்ளது.

e) ஆறறின் னசனவகள மறறும் முதலீடடின் ஆரம்ப 
முதலீடு மறறும் சானல பராமரிப்பு மறறும் 
இரயில் னபாக்குவரத்து ஆகியவறனைாடு ஒப்பிடும் 
னபாது ்சலவுகள குனைவாகனவ உள்ளது.

உள்�ொட்டு நீர்வழிகளின் குட்ற்பொடுகள்
a) இது ்மதுவாை னபாக்குவரத்திறகு 

வழிவகுக்கிைது. இனத ஒப்பிடுனகயில், 
இரயில்னவ வினரவாை, பாதுகாப்பாை மறறும் 
மலிவாை னபாக்குவரத்தாக உள்ளது.

b) மனழக்காலத்தில் ஏறபடும் ்வள்ளப் 
்பருக்குகள, னகான்காலத்தில் ஏறபடும் நீர் 
பறைாக்குனைகள ஆகியை ப்குகள மறறும் 
வினசப் ப்குகள னபாக்குவரத்தினைப் 
பாதிக்கின்ைை.

c) சில னநரஙகளில் ஆறுகள தஙகள வழினய 
மாறறிக் ்காளகின்ைை. இது னபாக்குவரத்து 
வழிவனகயின் பயன்பாடடினை நிறுத்தி, 
நிச்சயமறை நினலனய உருவாக்குகிைது.

(ii) த்பருஙகைல் அல்லது கைல் ந்பொக்குவரத்து
உலகின் நாடுகளில் ்பாரு்ளாதார, சமூக மறறும் 

கலாச்சார உைவுகளின் வ்ளர்ச்சியில் ்பருஙக்ல் 
னபாக்குவரத்து முக்கிய பஙகு வகிக்கிைது. சர்வனதச 
வர்த்தகமாைது க்ல் னபாக்குவரத்துக்கு அதன் 
வ்ளர்ச்சிக்கு க்ன்படடுள்ளது. ்பருஙக்ல் 
னபாக்குவரத்து சர்வனதச வர்த்தகத்திறகு உதவுவதில் 
ஒரு ்பருனமனயயும் ்காணடுள்ளது. மலிவாை 
னபாக்குவரத்து என்பது அதன் சிைநத நற்பயர் 
ஆகும். குனைநத நினலக்குச் ்சன்று, அதிகமாை 
்பாருளகன்ள ்பருஙக்னலார நாடுகளுக்கின்னய 
்காணடு ்சல்வதில் இநத னபாக்குவரத்து முனை 
பாராட்த்தக்கனவ.

்பைகு இல்லம்

உலொப ்பைகு
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த்பருஙகைல் ந்பொக்குவரத்து வடககள்
்பருஙக்ல் னபாக்குவரத்தினை இரு ்பரும் 

பிரிவுக்ளாக பிரிக்கலாம்.

a) கைற்கடர கப்பல்
க்றகனரனயாரக் கப்பல் ஒரு நீண் 

க்றகனரயினைக் ்காணடிருக்கக்கூடிய அனைத்து 
நாடுகளிலும் உள்ள ஒரு முக்கிய னபாக்குவரத்து 
வழிவனகயாகும். நிலக்கரி, இரும்பு தாது னபான்ை 
அதிகமாை சரக்குகளின் இயக்கத்திறகு இது ஒரு 
மலிவாை உளநாடடு னபாக்குவரத்து னசனவ 
வழிமுனையாகும். ் பாதுவாக ஒரு நாடடின் க்னலார 
கப்பல் னபாக்குவரத்து அநநாடடின் னதசிய கப்பல் 

னபாக்குவரத்திறகு ஒதுக்கப்படடுள்ளது. 
இநதியாவில், க்றகனரனயாரக் கப்பல் வர்த்தகம் 
இநதிய கப்பல்களுக்கு ஒதுக்கப்படடிருக்கிைது.

b) தவளி�ொட்டு கப்பல்
பயணிகள மறறும் ்பாருடகள ்பருஙக்ல் 

வழியாக பயணம் ்சயவனதக் குறிக்கிைது. 
உதாரணமாக இநதியா அ்மரிக்காவிறகு ஏறறுமதி 
்சயயும் ்பாருடகள.

்பருஙக்லில் ்சல்லும் கப்பல்கள இரணடு, 
அதாவது முனைவழிக் கப்பல் மறறும் டராம்ப்க்ளாக 
பிரிக்கப்படுகின்ைை:

(i) முட்றவழிக் கப்பல்
ஒரு க்ல் முனைவழிக் கப்பல் என்பது பயணிகள 

கப்பல் ஆகும், இது ்பருஙக்ல் அல்லது க்ல்களில் 
பயணம் ்சயயும் னபாக்குவரத்திறகு முதன்னமயாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. னமலும் சரக்குகள அல்லது 
அஞசல்கன்ள முனைவழிக் கப்பலில் ்காணடு 
்சல்லலாம், பிை னநாக்கஙகளுக்காகவும் 
பயன்படுத்தலாம் (எ.கா., மகிழச்சிக்குரிய பயணக் 
கப்பலாக அல்லது மருத்துவமனை னசனவக் 
கப்பலாக). திட்மி்ப்பட் அட்வனணப்படி கப்பல் 
முழுனமயாக நிரப்பப்படடுள்ளதா அல்லது 
இல்னலயா என்பனத கப்பலில் பயணம் 
்சயபவர்களுக்குத் ்தரிவிக்க னவணடும். அனவகள 
வனரயறுக்கப்பட் வழிகன்ளப் பின்பறறி,  
நினலயாை இ்ஙகளுக்கு அனழப்பு னநரத்திறகுச் 
்சல்கிைது. னசனவயின் ஒழுஙகனமவு, நல்ல னவகம் 
மறறும் ஆ்ம்பரமாை வசதிகள னபான்ை 
பயணிகளுக்குரிய வசதிகன்ள முனைவழிக் 
கப்பல்கள ்சயது தருவது சிைப்புக்குரியது.

இரணடு வனகயாை முனைவழிக் கப்பல்கள 
உள்ளை, அதாவது பயணிகள முனைவழிக் கப்பல்கள 
மறறும் சரக்கு முனைவழிக் கப்பல்கள உள்ளை.

(ii) முட்றவழியற்்ற கப்பல் (Tramps)
முனைவழியறை கப்பல் ்பரும்பாலும் சரக்குக் 

கப்பல்கள. அனவகளுக்கு எநத குறிப்பிட் பானதயும் 
இல்னல, எநத கால அட்வனணயினையும் 
பின்பறைத் னதனவயில்னல. அனவகள னபாதுமாை 

சர்வந�சக் கப்பல் Vs தவளி�ொட்டுக் கப்பல்
ெர்வபதெக் கப்ேல் நிலம் இ்ணக்கப்ேடடுள்ள �ாடுகளுக்கு இ்்டபய இருக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, 
இநதியாவிற்கும் வஙகாளபதெத்திற்கும் இ்்டபயயா்ன சவளி�ாடடு வர்த்தகம். சவளி�ாடடுக் கப்ேல் 
என்ேது சேருஙக்டல் க்டநது செல்ல பவணடும் என்ேதாகும். உதாரணத்திற்கு, இநதியாவிற்கும் 
சதன்்னாப்பிரிக்காவிற்கும் இ்்டயிலா்ன ெர்வபதெ வர்த்தகம்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd   130 09-12-2021   5.52.29 PM



131

சுனமகள கின்க்கும் னபாது மடடுனம பயணம் 
்சயகின்ைை. எநத னநரத்திலும் சரக்குகன்ள 
ஏைக்குனைய எநத துனைமுகஙகளுக்கும் எடுத்துச் 
்சல்லலாம்.

வர்த்�க கப்பல்களின் முக்கிய வடககள் 
பின்வருமொறு

1.்பாது சரக்குக் கப்பல் 2. ்மாத்த சரக்குக் 
கப்பல்கள 3. ்காளகலன் கப்பல்கள 4. தானியஙகி 
சரக்னகறறிகள 5. ்தாடடிக் கப்பல்கள 6. மீன்பிடிக் 
கப்பல்கள 7. எண்ணயக் கப்பல்கள 8. பயணிகள 
கப்பல்கள 9. பயணப் ப்குகள 10. ்தாடடி மறறும் 
்தாடடி ப்குகள 11. சிைப்புக் கப்பல்கள.

இ. விமொ்னப ந்பொக்குவரத்து
விமாைப் னபாக்குவரத்து னவகமாை மறறும் 

வினலயுயர்நத னபாக்குவரத்து முனை ஆகும். வர்த்தக 

விமாைப் னபாக்குவரத்து இப்னபாது ்வளிநாடடு 
னபாக்குவரத்துக்காை மிக முக்கியமாை முனையாக 
உள்ளது. நவீை விமாை னபாக்குவரத்தின் 
வ்ளர்ச்சியாைது னரட சனகாதரர்களின் விமாை 
கணடுபிடிப்னபச் சார்நதது.

விமாைப் னபாக்குவரத்து என்பது காறைாடி 
விமாைஙகள, ் வப்பக் காறறு கூணடுகள, பின்ளம்ப்ஸ், 
க்ன்ள்ர்ஸ், னைங கின்ளடிங, பாராசூடடிங,  
விமாைம், ்ஜட விமாைஙகள அல்லது  
விமாைத்னதத் தக்கனவத்துக்்காளளும் னவறு 
எநத்வாரு பயணத்திலும் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு 
பயணமாகும்.

உள்�ொட்டு மற்றும் சர்வந�ச விமொ்னஙகள்
விமாைப் பயணத்னத இரணடு ்பாது 

வகுப்புக்ளாக பிரிக்கலாம். அனவ னதசிய / 
உளநாடடு மறறும் சர்வனதச விமாைஙகள ஆகும். 
ஒரு விமாைம் ஒனர நாடடின் ஒரு இ்த்திலிருநது 
மற்ைாரு இ்த்திறகு பயணித்தால் அது  
உளநாடடு விமாைஙகள என்று அனழக்கப் 
படுகிைது. ஒரு விமாைம் ஒரு நாடடின் ஒரு  
இ்த்திலிருநது ்வவனவறு நாடடிறகுச் ்சல்லும் 
விமாைஙகள சர்வனதச விமாைஙகள என்று 
அனழக்கப்படுகின்ைை. பயணிகள உளநாடடு 
அல்லது சர்வனதச விமாைஙகள, தனியார் அல்லது 
்பாது விமாைத்தில் பயணம் ்சயயமுடியும்.

விமொ்னப ந்பொக்குவரத்தின் �ன்டமகள்
a) இது ஒரு வழக்கமாை, வசதியாை, திைனமயாை 

மறறும் வினரவாை னசனவனய வழஙகுகிைது.
b) பழஙகள, காயகறிகள, முடன், இனைச்சி 

னபான்ை அழிநது னபாகும் ்பாருடகன்ள 
வினரவாக எடுத்துச் ்சல்ல முடியும்.

c) இரயில்னவ னபான்ை துனைகன்ளப் னபால், 
கடடுமாைம் மறறும் பராமரிப்பிறகு அதிக 
முதலீடு இதறகு னதனவயில்னல.

d) அனவகள பயணிகளுக்கு வசதியாை 
னசனவகன்ளயும் மறறும் ்பாருடகளுக்காை 
பாதுகாப்னபயும் வழஙகுகின்ைை.

e) மறை னபாக்குவரத்து மூலம் அனுப்பி னவக்க 
முடியாத பகுதிகளுக்கு ்பாருடகன்ள 

1999 ஆம் ஆணடில் "விமா்ன மீடேர்கள்", என்னும் பெ ் வ உயர்தர சிகிச்்ெ சேறும் ப�ாயாளிகள் தரமா்ன 
ேராமரிப்பு மற்றும் நிர்வாக பெ்வ சேறுவதற்காக இநதிய விமா்ன அவெர ஊர்தி போக்குவரத்தால் 
உருவாக்கப்ேட்டது. தில்லி, மும்்ே, சகால்கத்தா, ்ெதராோத் மற்றும் சென்்்ன ஆகிய இ்டஙகளில் 
அவெர விமா்ன பெ்வகள் உள்ள்ன.

ஆகொய விமொ்னம்

கொற்்றொடி விமொ்னம்
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அனுப்புவதறகு இதனைப் பயன்படுத்தி அனுப்ப 
முடியும்.

f). ்வள்ளம் அல்லது நிலச்சரிவு மறறும் னபார் 
னபான்ை ஆபத்துகளில் இருநது மனித  
உயிர்கன்ள காப்பாறை ்பரிதும் உதவுகிைது.

விமொ்னப ந்பொக்குவரத்தின் குட்ற்பொடுகள்
a) இது மிகவும் வினலயுயர்நத னபாக்குவரத்து 

முனையாகும். சாதாரண ்பாது மக்களுக்கு 
எட்ாத அ்ளவிறகு அப்பால் வினலகளும் 
மறறும் ்சலுத்தப்படும் கட்ணஙகளும் 
நிர்ணயம் ்சயயப்படடிருக்கும்.

b) ்பரிய சுனமகன்ளயும் என்னயயும் சுமப்பதறகு 
விமாைப் னபாக்குவரத்து மிகவும் உகநதது அல்ல.

c) சாதகமறை வானினல காரணமாக திடீ்ரன்று 
விமாை னசனவ ்தாநதரவு இருக்கலாம், இது 
நம்பகமாை னபாக்குவரத்து அல்ல.

d) விமாைம் கடடும் த்ளஙகளின் கடடுமாைம் 
மறறும் பராமரிப்பு ஒரு ்பரிய மூலதைச் 
்சலவிைம் ஆகும்.

e) ஒவ்வாரு நாடும் அதன் பிராநதியத்திறகு 
னமனல உள்ள விமாை இ்த்னத 
கடடுப்படுத்துகிைது. ஆனகயால், ஒரு நாடடின் 
விமாைம் மற்ைாரு நாடடில் பைக்க 
னவணடுமாைால் சம்பநதப்பட் நாடடின் 
அதிகார னமயத்தி்ம் முன் அனுமதி ்பைாமல் 
மற்ைாரு நாடடின் னமல் பைக்க முடியாது.

14.03    த�ொழிலுக்கொ்ன ந்பொக்குவரத்தின் 
நசடவகள்

க்நத இரு நூறு ஆணடுகளுக்கு னமலாக 
னபாக்குவரத்து வ்ளர்ச்சினயயும் னமம்பாடன்யும் 
்பாரு்ளாதார வின்ளவுகன்ளயும் கணிசமாக 
ஏறபடுத்தியுள்ளதால் னபாக்குவரத்தின் னசனவகள 
எவவ்ளவு முக்கியத்துவம் வாயநதது என்பதும் 
்தரியவநதுள்ளது. அது இ்ப் பயன்பாடன்யும் 
காலப் பயன்பாடன்யும் உருவாக்குகிைது.

அ) உற்்பத்தித் தி்றட்ன அதிகரிக்கி்றது
்பாருளின் உறபத்தி னநாக்கம் நுகர்வு ஆகும். 

பயனுள்ள னபாக்குவரத்து முனை காலம் மறறும் இ் 
வசதிகன்ள உருவாக்குவதன் மூலம், ்பாருடகளின் 
னதனவ மறறும் ்பாருடகளின் மதிப்பு ஆகியவறறில் 
குறிப்பிட் வின்ளவுகன்ள ஏறபடுத்துகிைது. எைனவ, 
னபாக்குவரத்து திைனமயாை உறபத்தி மறறும் 
பயன்பாடன் உருவாக்குகிைது.

ஆ)  அதிகமொ்ன த்பொருட்களுக்கொ்ன ந�டவ 
மற்றும் ்பல்நவறு நுகர்வுப த்பொருள்களின் 
ந�டவடயத் தூணடுகி்றது.

்பாருநதாத இயறனக நினலனமகள உள்ள 
அல்லது ஒரு பிராநதியத்தில் உறபத்தி ்சயய 
முடியாத நுகர்வுப் ்பாருளகன்ளப் ்பை இது 
உதவுகிைது. னபாதுமாை மறறும் பயனுள்ள 
னபாக்குவரத்து இல்லாமல், ்பாருடகளின் 
எணணிக்னகய்ளவு அல்லது பல்னவறு வனகய்ளவு 
னதனவயாை ்பாருளகன்ள இநத கலப்பு 
்பாரு்ளாதாரத்தில் ்பை முடியாது.

இ)  சந்ட� நமம்்படுத்துகி்றது மற்றும் 
வளர்ந்து விரிவடையச தசய்கி்றது

னபாக்குவரத்தின் முதன்னமயாை 
்சயல்பா்ாைது உலக்ளாவிய ்பாருடகளின் 
உடபுை விநினயாகத்னத ்சயல்படுத்துவதாகும். 
்பாருடகளின் விநினயாகம் எளிதாக,  
்பாரு்ளாதார ரீதியாகவும், வினரவாகவும் 
நன்்பை னவணடும். னதசிய நில சர்வனதச 
சநனதகன்ள விரிவுபடுத்தும் வாயப்னப இது 
வழஙகுகிைது.

ஈ)  விடல உறுதிப்பொட்டிற்கு உ�வுகி்றது
நாடு முழுவதும் ்பாருடகன்ள  

விநினயாகிப்பதன் மூலம் னபாக்குவரத்து வினல 
உறுதிப்பாடடிறகு உதவுகிைது.

உ)  இது த்பொருளொ�ொர வளர்சசிக்கு 
உ�வுகி்றது

மூலப்்பாருடகள, எரி்பாருள, உனழப்பு 
மறறும் முடிநத தயாரிப்புகள மறறும் மூலதை 
பயன்பாடு மறறும் ்தாழில் நுடபத்னத எப்படி 
பயன்படுத்துவது ஆகியை அனைத்து ்தாழில் 
துனையின் வ்ளர்ச்சியில் னவ்ளாணனமயிலிருநது 
உறபத்திக்காை ஒரு குறிப்பி்த்தக்க பஙகினை 
னபாக்குவரத்து வகிக்கிைது.

எ)   இது விநசசப்படுத்தி அதிக அளவு 
உற்்பத்திக்கு உ�வுகி்றது

வினசஷபடுத்துதல் என்பது, சிக்கலாை  
உறபத்தி ்சயல்முனையினைப் பகுத்து தனித்தனி 
எணணிக்னகயிலாை ்சயல்முனைகளின் 
பிரிவாகப் பிரித்து, ஒவ்வாரு ்சயல்முனையிலும் 
ஒவ்வாரு தனி நபரும் அல்லது குழுவிைரும் 
நிபுணத்துவம் ்பறுகின்ைைர். இது பன்ைாடடு 
அ்ளவில் விரிவாக்கம் ்சயயப்படடுள்ளது.
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ஏ)  உற்்பத்தித் �யொரிபபு மற்றும் வடிவடமபபில் 
புதுடமகடள ஊக்குவிக்கி்றது
உறபத்தியா்ளர்களுக்கு புதுனமயாை மறறும் 

ஆக்கபூர்வமாை வழிகளில் தஙகள தயாரிப்புகன்ள 
உறபத்தி ்சயவதறகும், பரநத சநனதனயப்  
பிடிக்கவும் மறறும் அதிக லாபம் ஈடடுவதறகும் 
ஏரா்ளமாை வாயப்னப வழஙகுகிைது.

14.04  ந்பொக்குவரத்தில் ்பயன்்படுத்�ப்படும் 
ஆவைஙகள்

a) வழிச சீட்டு
வழிச்சீடடு என்பது சரக்குகன்ள சரக்னகறறிகள 

மூலம் எடுத்து ்சல்வதறகாக வழஙகப்படும் ஒரு 
ஒப்புதலாகும். சரக்னகறறி ்சல்பவர் இநத 
வழிச்சீடடினை அனுப்பீடு ்சயநர் (அ) அனுப்பீடு 
்பறுநரின் ்பயரில் வழஙகுவார். வழிச் சீடடுகன்ள 
சரக்கு அனுப்புபவர் அல்லது சரக்கு ்பறுபவர் 
்பயரில் ்வளியிடுகிைார். இது னபாக்குவரத்து 
ஒப்பநதத்தின் ஒரு ஆதாரமாக உள்ளது. னமலும் இது 
ஒரு மாறறுமுனை ஆவணம் ஆகும். ்பாருடகளின் 
உரினமயா்ளர் வழிச் சீடடு மூலமும் னம்லழுதுதல் 
மறறும் ஒப்பன்த்தல் மூலமும் ் பாருளகன்ள மாறை 
முடியும். வழிச் சீடடு ்தானலநது விட்ால் சரக்கு 
்பறுபவர் உறுதிப்பத்திரம் வழஙகி சரக்னகறறி 
்சல்பவரி்மிருநது இருநது ்பாருளகன்ளப் 
்பறறுக் ்காள்ள அனுமதிக்கப்படுகிைார்.

b) இரயில்நவ இரசீது
இரயில்னவ இரசீது, என்பது இரயில்னவ 

னபாக்குவரத்திறகாக சரக்குகன்ளப் ்பறறுக் 
்காளவதறகாை ஓர் ஒப்புதல் ஆகும். இது ஒரு 
மாறறுமுனை ஆவணமாக னசனவ புரிகிைது. அதாவது, 
அது ்பாருளகள னவத்திருப்பவனரத் தனலப்பாகக் 
காடடுகிைது. சரக்கு அனுப்புபவரின் அல்லது சரக்கு 
்பறுபவரின் ்பயரில் இது ்வளியி்ப்ப்லாம். 
இரயில்னவயில் இரயில்னவ இரசீது வழஙகப்பட்ால் 
மடடுனம ்பாருடகன்ள ஒப்பன்ப்பார்கள. இரயில் 
இரசீது ்தானலநதுவிட்ால், சரக்கு ்பறுபவர் ஒரு 
க்னீடடு பத்திரத்னத வழஙகுவதன் மூலம் 
இரயில்னவயில் இருநது ்பாருடகன்ளப் ்பறறுக் 
்காள்ள முடியும். ்பாருடகளின் உரினமயினை 
னம்லழுதுதல் மறறும் ஒப்பன்ப்பு இரசீது 
வழஙகுவதன் மூலம் மாறைம் ் சயயலாம்.

c) கப்பல் வொைடக ஒப்பொவைம்
சரக்குகள ்பரிய அ்ளவிலாை ்பாருடகள 

ஒதுக்கப்படும் னபாது கப்பல் முழுவனதயும் அல்லது 
கணிசமாை பகுதினய வா்னகக்கு எடுத்துக்்காளவது 
நல்லது. எநத வனகயாை ஆவணத்தின் மூலம் 

ஒப்பநதம் உருவாக்கப்படுகிைனதா அது ‘கப்பல் வா்னக 
ஒப்பாவணம்’ என்று அனழக்கப்படும். னமலும் இது 
‘பயண ஒப்பநதம்’ அல்லது ‘கால ஒப்பநதம்’ என்றும் 
அனழக்கப்படும். எநத நபர் கப்பனல வா்னகக்கு 
எடுக்கிைானரா அவர் ‘ஒப்பநததாரர்’ என்று 
அனழக்கப்படுகிைார். இது கப்பல் ஒப்பநததாரர் 
கடடுப்பாடடின் கீழ கப்பல் மறறும் குழுனவக் 
்காணடு வருகிைது. ஒப்பநததாரர் மூன்ைாம் நபருக்கு 
்பாறுப்பாக அநத கப்பலின் மாலுமி மறறும் 
குழுவிைரின் ்சயல்பாடடிறகாக கப்பல் ஒப்பநதத்தின் 
சார்பாக ்பாறுப்னபறக னவணடும்.

d) கப்பல் இரசீது
கப்பல் இரசீது என்பது, ஒப்பநதத்தின் 

விதிமுனைகள மறறும் நிபநதனைகன்ள 
உள்ள்க்கிய ஒரு ஆவணமாகும். இது கப்பல் 
நிறுவைத்தால் வழஙகப்படுவது மறறும் கப்பலின் 
மாலுமியால் னக்யழுத்தி்ப்படடிருக்கும். கப்பலில் 
னவத்துள்ள ்பாருடகன்ள திரும்ப ்பறறுக் 
்காளவதறகாக விவரிக்கப்பட் ஒப்புக் ்காளளும் 
இரசீனத இது குறிக்கிைது. இது ்பாருடகளின் 
உத்தினயாகபூர்வ ரசீதுக்ளாகவும் ்சயல்படுகிைது. 
இது ஒரு மாறறுமுனை ஆவணம் ஆகும். முக்கிய 
உள்ள்க்கஙகள: ஏறறுமதி ்சயபவர் ்பயர், கப்பல் 
்பயர், ்பாருடகன்ள ஏறறும் இ்ம், கப்பலில் 
ஏறைப்பட் ்பாருடகளின் விவரஙகள, இைக்க 
னவணடிய துனைமுகத்தின் ்பயர், சரக்குகள 
வழஙகப்படும் அல்லது ்சலுத்தப்ப் னவணடிய 
்பாருடகள, யாருக்காக ்பாருடகள ஏறைப்பட்னதா, 
னததி வாரியாக ஒப்பன்த்தல் னபான்ைனவ அதில் 
இ்ம்்பறறிருக்கும்.

்பாருளகளின் கடடுமாைம் நல்ல முனையில் 
இருநதால், ஒரு ்தளிவாை கப்பல் இரசீது 
வழஙகப்படும். ஏனதனும் சில கடடுமாைஙகள 
னசதமன்நதிருநதால் அபராதம் அல்லது குறிப்பிட் 
கப்பல் இரசீது வழஙகப்படும்.

e)  வொன்வழி அனுபபீட்டு இரசீது அல்லது 
வொன் வழிக் குறிபபு
விமாைம் மூலம் ்பாருடகன்ள அனுப்பும் 

்பாழுது, எநத நபரி்ம் ்பாருடகள 
ஒப்பன்க்கப்படுவதறகாக ஏறறிவி்ப்படுகிைனதா, 
அப்்பாழுது இநத ஆவணம் சரக்கு அனுப்புபவரால் 
தயாரிக்கப்படடு வழஙகப்படுகிைது, வான்வழி 
அனுப்பீடடு இரசீது மூன்று அசல் பாகஙகளில் 
தயாரிக்கப்படுகிைது. ஒரு அசல் இரசீதில் சரக்கு 
அனுப்புபவர் னக்யாப்பமிடடு ஏறறுபவருக்காக 
அன்யா்ளமிடடு குறிப்பிடுவார். இரண்ாவது அசல் 
இரசீதில் சரக்கு அனுப்புபவர் மறறும் ்பாருளகன்ள 
ஏறறுபவர் இருவரும் னக்யாப்பமிடடு,  
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சரக்கு ்பறுபவருக்காக அன்யா்ளமிடடு 
குறிப்பிடுவார்கள (்பாருளகன்ளப் ்பறறுக் 
்காளளும் னநாக்கத்திறகாக) மறறும் மூன்ைாவது 
அசல் இரசீதில் ஏறறிவிடுபவர் னக்யாப்பமிடடு 
்பாருடகன்ள ்பறறுக் ்காண்தறகு ஒப்புதல் 
அளித்து சரக்கு அனுப்புபவருக்கு வழஙகுவார்.

14.05  த்பொதுச சரக்நகற்றிகள்
்பாதுச் சரக்னகறறி (Common Carrier) என்பது எநத ஒரு 

நபர் ்பாருடகன்ள வா  ்னகக்காக பாரபடசமின்றி 
அனைத்து நபர்களுக்காகவும் ஏறறிச் ்சல்லும் 
வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவனர குறிக்கும். வழக்கமாை 
கால அட்வனணனயப் ்பாறுத்து, நியமிக்கப்பட் 
வழிகளில் சரக்குகன்ளச் ்சலுத்தும் நிறுவைஙகள, 
பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் வா்னகக்கு 
எடுத்துச் ்சன்று ்பாருடகன்ள வழஙகுகின்ைை. 
இரயில்னவ மறறும் க்ல் னபாக்குவரத்து ஆகியனவ 
்பாதுச் சரக்னகறறியின் கீழ வராது. ஏ்ைன்ைால் 
அனவகள தனிச் சட்த்தின் கீழ வருகிைது. ்பாதுச் 

சரக்னகறறிகளின் ்பாறுப்பு 1865 ஆம் ஆணடு 
சரக்னகறறுச் சட்ம் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிைது.

உதாரணமாக, நகர பஸ்கள ஒரு ்பாதுவாை 
சரக்னகறறி ஆகும். ்பாதுவாை சட் விதிகளின் கீழ, 
ஒரு ்பாதுச் சரக்னகறறி வியாபாரத்தின் னபாது 
தன்னி்ம் ஒப்பன்க்கப்படடுள்ள ்சாத்துகளின் 
அனைத்து விதமாை இழப்புகளுக்கும் ்பாதுவாக 
முழுப் ்பாறுப்பாவார்.

்தாழில் நுடப முன்னைறைமாைது னபாக்குவரத்து 
மிகவும் அதிநவீை வசதிகன்ள மிக ்பரிய 
னவகத்து்ன் எதிர்காலத்தில் உருவாக்கும். வணிக 
சமூகம் மறறும் ்பாதுமக்கள ்பரும் வனகயில் 
உதவுவதன் மூலம் ஒரு நாடடின் ்பாரு்ளாதார 
வ்ளர்ச்சியில் னபாக்குவரத்து மிகவும் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கிைது.

வொன் வழி அனுபபீட்டு இரசீது

கப்பல் இரசீது

கடலசதசொற்கள்
சரக்குக் குறிப்பு 
சரக்குப் ்பட்கம் 
முனைவழிக் கப்பல் 
நான்ாடி
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I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 ே�ொககுவரத்து	 ____________	 தனடனய	

நீககுகிறது

 (அ) னநரம் 

 (ஆ) இ்ம் 

 (இ) ஆளசார் 

 (ஈ) அறிவு

2.	 வொன்வழி	 அனுபபீடடு	 ரசீது	 ___________	
அெல்	�ொ்கங்களில்	தயொரிக்கப�டுகிறது

 (அ) ஒன்று 

 (ஆ) இரணடு

 (இ) மூன்று 

 (ஈ) நான்கு

3.	 ___________	 ஒரு	 ெரகே்கறறி	 மூலம்	
ப�ொருட்கனளப	 ப�றறுகப்கொள்வனத	 ஏறறுக 
ப்கொள்வதற்கொை	ஆவைம்

 (அ) வழிச் சீடடு

 (ஆ) சரக்குக் குறிப்பு 

 (இ) கப்பல் வா்னக ஒப்பாவணம் 

 (ஈ) ஒப்பநத இரசீது

4.	 மி்க	ேவ்கமொை	ே�ொககுவரத்திற்கொை	வழி	என்ை?

 (அ) ்தா்ர்வணடி 

 (ஆ) சானல

 (இ) க்ல் 

 (ஈ) விமாைம்

விடைகள்
1. ஆ 2. இ 3. அ 4. ஈ 

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. னபாக்குவரத்து - வனரயறு.

2. னபாக்குவரத்து மூலம் வழஙகப்படும் ஏனதனும் 
இரணடு னசனவகன்ளப் பறறிக் கூறுக.

3. நீர் னபாக்குவரத்தின் ஏனதனும் இரணடு 
நன்னமகள எழுதுக.

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. கப்பல் வா்னக ஒப்பாவைம் என்ைால் என்ை?

2. கப்பல் இரசீது என்ைால் என்ை?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. னபாக்குவரத்தின் பல்னவறு வனககன்ள விவரி. 

(ஏனதனும் 5)

2. ்தா்ர்வணடி னபாக்குவரத்தின் நன்னமகன்ள 
வி்ளக்குக. (ஏனதனும் 5)

குறிபபு நூல்கள். 
1. மித்ரா. னஜ. னக. ப்ரின்சிபில்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ், 

ஏபிஎஸ் பப்ளிஷிங ைவுஸ்.

2. குல்ஷான்ஸ். S. & M.P. குப்தா, வணிகவியலின் 
கூறுகள.

3. பூஷன். Y. K. வணிக அனமப்பு மறறும் 
னமலாணனம தத்துவத்தின் அடிப்பன்க் 
கூறுகள.

  சுய சிந்�ட்னக்கு
a) தயாரிப்பா்ளர் மறறும் நுகர்னவாருக்கு 
இன்யில் புவியியல் பிரிப்பு - கருத்து.

b) ்வளி நாடடிலிருநது ்படனராலியம் 
இைக்குமதி ்சயவது - ்ாஙகர்கள அல்லது 
குழாயகளின் வழியாக னபாக்குவரத்து - 
காரணத்து்ன் ஆனலாசிக்கவும்.

 ்பயிற்சி
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கற்்றல் ந�ொக்கஙகள்

இநத அத்தியாயத்்தக் கற்றபின், மாணவர்கள்

1. காப்பீடடின் சோருள்,
2. பகாடோடுகள் மற்றும் வ்ககள்,
3. வியாோர இ்டர்கள்,
4.  இநதியக் காப்பீடடு ஒழுஙகு மு்ற 

ஆ்ணயத்தின் மூலமா்ன ெட்டப் ோதுகாப்பு 
ஆகியவற்்றத் சதரிநது சகாள்வீர்கள்.

அறிமுகம்
“மனித வாழக்னக நினலயறைது”

ஒவ்வாரு ்தாழிலிலும் தீ, திருடடு மறறும் 
விபத்து னபான்ை பல்னவறு இ்ர்கள உள்ளை.  
அவறறில் சில இ்ர்கன்ளக் காப்பீடடு நிறுமஙகள 
னபான்ை அதற்கைத் னதாறறுவிக்கப்பட் 
நிறுவைஙகளுக்கு மாறைம் ்சயய இயலும். காப்பீடு 
நிதி இழப்பீடுகன்ள வழஙகுவதன் மூலம் உறுதியறை 
தன்னமனய மாறறுகிைது.  இ்ர்கன்ளச் சமூக 
மயமாக்குதனல காப்பீடு ஆகும்.  காப்பீடடு 
நிறுவைஙகள காப்பீடு ்பறுநரின் இழப்பினைக் 
குனைக்கின்ைது.

15.01  கொபபீட்டின் த்பொருள்
காப்பீடு என்பது காப்பீடு தருநருக்கும் காப்பீடு 

்பறுநருக்கும் இன்னயயாை ஒப்பநதம் ஆகும்.  
காப்பீடு ்பறுநருக்கு, காப்பீடு தருநர் குறிப்பிட் 
இ்ர்ப்பாட்ால் ஏறபடும் இழப்பினை ஈடு்சயவதாக 
ஒப்புதல் அளிக்கும் ஒர் ஒப்பநதனம காப்பீடு ஆகும்.  
அதறகு மறுபயைாக காப்பீடு ்பறுநர் கால 
முனைப்படி முனைமம் ்சலுத்த ஒப்புக்்காளகிைார்.  
எவர் ஒருவருன்ய இ்ர்ப்பாடுகள காப்பீடு 
்சயயப்படுகிைனதா அவர் காப்பீடு ்பறுநர் அல்லது 
காப்பீடடுறுதி ்பறுநர் ஆவார்.  அதுனபால எவர் 
ஒருவர் இ்ர் ஏறபட்ால் அதைால் எழும் இழப்னப 
ஈடு ்சயவதாக ஒப்புக் ்காளகிைானரா அவர் காப்பீடு 
தருநர் அல்லது காப்பீடுறுதி தருநர் அல்லது ஒப்புறுதி 
அளிப்பவர் எை அனழக்கப்படுகிைார்.

கொபபீட்டின் வடரவிலக்கைம்
ஜான் ்மர்ஜ் என்பவரது வனரவிலக்கணப்படி 

"தனி ஒருவருக்கு ஏறபடும் இ்னர பலர் 
ஒன்றினணநது தஙக்ளது னதாளகளில் பகிர்நது 
்காளளும் திட்னம காப்பீடு” ஆகும்.

15.02  கொபபீட்டின் நகொட்்பொடுகள்
இ்னர பலரால் பகிர்நது ்காள்ளப்படுவதறகாக  

காப்பீடு ஏறபடுத்தப்பட்து.  ஒவ்வாரு  
காப்பீடு ஒப்பநதமும்  கூடடுைவுத் தத்துவத்தின்  
அடிப்பன்யில் உருவாகிைது.  பின் வருவை 
காப்பீடடின் னகாடபாடுகள ஆகும்.

1.  மிக்க �ம்பிக்டக
இக்னகாடபாடடின்படி, காப்பீடு தருநர் மறறும் 

காப்பீடு என்பது இயறனகயாை அல்லது 
மனிதைால் உருவாக்கப்பட் காரணிக்ளால் 
ஏறபடும் இழப்னப ஈடு ்சயவதாகும்.

அலகு - 3  நசடவத் த�ொழில்கள் - I

கொபபீடு15
அத்தியொயம்
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காப்பீடு ்பறுநர் மிக்க நம்பிக்னக அடிப்பன்யில் 
ஒப்பநதத்தில் ஈடுபடுகின்ைைர். காப்பீடு ்பறுநர் 
கருப்்பாருள பறறிய அனைத்து உணனமகன்ளயும் 
காப்பீடு தருநருக்கு  ்தரியப்படுத்தி் னவணடும்.  
காப்பீடு தருநர் காப்பீடடு ஒப்பநதம் குறித்த  
அனைத்து தகவல்கன்ளயும் காப்பீடு ்பறுநருக்கு 
்தரிவித்துவி் னவணடும்.  காப்பீடு தருநர் மறறும் 
காப்பீடு ்பறுநர் இருவருக்குமின்னய காப்பீடடு 
ஒப்பநதம் ்தா்ர்பாக நல்ல நம்பிக்னகனய 
்வளிப்படுத்த னவணடும்.

எடுத்துக்காடடு:

திரு. சணமுகம் என்பவர் ஒரு இதய னநாயாளி.  
ஆைால் அவர் எல்.ஐ.சி. நிறுவைத்தில் தைக்கு 
ஆயுள காப்பீடடுறுதி திட்ாவணம் எடுக்கும்னபாது 
இநத உணனமனய மனைத்து விட்ார்.  அவர் 
மாரன்ப்பால் மரணமன்நத னபாது, எல்.ஐ.சி. 
நிறுவைம் இைநதவரின் சட்ப் பூர்வ வாரிசுக்கு 
இழப்பீடு வழஙக மறுத்து விட்து.  ஏ்ைனில் திரு. 
சணமுகம் கருப்்பாருள குறித்த உணனமனய 
தைக்கு இதயனநாய இருக்கிைது என்ை உணனமனய 
்தரிவிக்காதனத காரணம்.

2.  கொபபீடு த்பறு�லன்
காப்பீடு ்பறுநருக்கு காப்பீடு ்சயயப்படும் 

கருப்்பாருள மீது காப்பீடு ்பறுநலன் இருக்க 
னவணடும்.  காப்பீடு ்பறுநலன் என்பது காப்பீடு 
்சயயப்படும் கருப்்பாருள மீது நிதி சார்நத 
அக்கனை இருத்தனலக் குறிக்கிைது.  காப்பீடு 
்சயயப்படும் ்சாத்து இருப்பதால் காப்பீடு 
்பறுநருக்கு பயனும், அச்்சாத்து இல்லாமல் 
னபாவதால் இழப்பும் அன்வராயின் அவருக்கு 
அச்்சாத்தின் மீது காப்பீடு ்பறுநலன் இருப்பதாக 
்பாருளபடும்.

எடுத்துக்காடடு:

ஒரு வியாபாரி தான் விறபனைக்கு னவத்திருக்கும் 
சரக்கிருப்பின் மீது காப்பீடு ்பறுநலன் 
உன்யவராவார்.

3.  ஈட்டுறுதி 
ஒருவருக்கு ஏறபட் உணனமயாை நட்த்னத 

ஈடு ் சயவனத ஈடடுறுதியாகும்.  காப்பீடு ் பறுநருக்கு 
உணனமயில் எவவ்ளவு இழப்பு ஏறபட்னதா அநத 
இழப்புக்கு ஈ்ாை ்தானக மடடுனம இழப்பீ்ாக 
அளிக்க னவணடும்.  இழப்னப வி் கூடுதலாை 
்தானக வழஙகப்ப்ாது.  காப்பீடடின்  மூலம் காப்பீடு 
்பறுநர் ஆதாயம் எதுவும் அன்நதுவி்க் கூ்ாது 
என்பனத இத்தத்துவம் ஆகும்.  இக்னகாடபாடு 
்சாத்து காப்பீடடிறகு மடடுனம ்பாருநதும்.

எடுத்துக் காடடு:

ஒருவர் தைது சரக்கினை ` 5,00,000 த்திறகு 
காப்பீடு ்சயதிருக்கிைார்.  தீ விபத்து ஏறபடடு சரக்கு 
அழிநது னபாைால், உணனமயில் எவவ்ளவு இழப்பு 
ஏறபட்னதா அத்்தானகனய மடடுனம இழப்பீ்ாகத் 
தருவார்.

காப்பீடு ்சயத ்தானக, உணனமயாை இழப்பு 
இதில் எது குனைனவ அத்்தானக மடடுனம 
இழப்பீ்ாகப் ்பை முடியும்.

“ஈடடுறுதிக் னகாடபாடு ஆயுள காப்பீடடிறகுப் 
்பாருநதாது.  ஏ்ைனில் ஒருவரின் மரணத்தின் 
மூலம் ஏறபட் உணனமயாை இழப்னப மதிப்பி் 
முடியாது”.

4.  அணடமக் கொரைம்
ஒரு இழப்பு ஏறப் இரணடு அல்லது அதறகு 

னமறபட் காரணஙகள இருப்பின் அதறகுரிய 
அணனமக் காரணம் எது்வை காண னவணடியனத 
பறறி குறிப்பிடுவது இக்னகாடபாடு ஆகும்.  இ்ர் 
ஏறபடுவறகு எது மிக முக்கிய காரணம் என்று 
கண்றிநது அக்காரணம் காப்பீடு ஒப்பநதத்தில் 
்வளிப்படுத்தப்படடுள்ளதா என்று பார்க்க 
னவணடும். காப்பீடடு ஒப்பநதத்தின்னபாது இ்ர் 
ஏறபடுவதறகாை காரணஙகள என்று காப்பீடு 
்பறுநர் கூறிய காரணஙகளில் அணனமக் காரணம் 
இ்ம் ்பறறிருநதால் மடடுனம காப்பீடு தருநர் 
இழப்பீடு வழஙகுவார்.  இல்னல்யனில் இழப்பீடு 

கருபத்பொருள் உணடம
கருப்்பாருள உணனம என்பது காப்பீடடு ஒப்பநதத்தின் னவர் ஆகும்.   காப்பீடு தருநர் காப்பீடடு ஒப்பநதத்னத 
ஏறறுக் ்காளவது அல்லது  மறுப்பது, காப்பீடடின் நிபநதனைகன்ள நிர்ணயம் ்சயவது, ்சலுத்த னவணடிய 
முனைமத் ்தானகனய நிர்ணயம் ்சயவது னபான்ைனவகன்ளத் தீர்மானிக்கும் எநத உணனமயும்  
கருப்்பாருள உணனம ஆகும்.
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வழஙக மாட்ார்.  பிை காரணஙக்ளால் ஏறபட் 
இழப்பிறகு காப்பீடு தருநர் ்பாறுப்னபறக மாட்ார்.

முன்ைர் குறிப்பிட் எடுத்துக்காடடில் காப்பீடடு 
ஒப்பநதத்தில் அணனமக் காரணம் எைக் 
குறிப்பிடடிருநது மிகுநத ்வப்பம் காரணமாக 
்பாருடகள அழிநது னபாய இழப்பு ஏறபட்ால் 
காப்பீடடு நிறுவைம் இழப்புக்கு ்பாறுப்னபறகாது.

5.  ்பகிர்ந்�ளித்�ல்
ஒனர கருப்்பாருள ஒன்றுக்கு னமறபட் காப்பீடடு 

நிறுவைஙகளி்ம் காப்பீடு ்சயயப்படடிருப்பின் 
அதறகு “இரடன் காப்பீடு என்று ்பயர்.   காப்பீடு 
்பறுநருக்கு ஏறபடும் இழப்பினை சம்பநதப்பட் 
காப்பீடடு நிறுவைஙகள அவரவர் ்சயதிருக்கின்ை 
காப்பீடடு ஒப்பநத ்தானகக்கு ஏறப விகிதாச்சார 
அடிப்பன்யில் அவரவர்களுக்குள்ள பஙகினை 
பகிர்நது அளித்தல் னவணடும்.  ஏ்ைனில் அச்்சயல் 
ஈடடுறுதி னகாடபாடன் மீறியதாகும்.  காப்பீடு 
்பறுநர் தைக்கு ஏறபட் உணனமயாை இழப்னபக் 
காடடிலும் கூடுதலாை இழப்பீடு ்பை முடியாது 
என்ை னகாடபாடடின்  அடிப்பன்யில் இழப்பு  
பகிர்நது ஈடு ்சயயப்படுகிைது.

எடுத்துக்காடடு:

ஒரு வியாபாரி தைது ்தாழிறசானலக்கு A எனும் 
காப்பீடடு நிறுவைத்தி்ம் ` 10,00,000/-  க்கும் B 
எனும் காப்பீடு நிறுவைத்தி்ம் ` 5,00,000/- க்கும்  
தீக் காப்பீடடு திட்ாவணம் எடுத்திருக்கிைார்.  
அவரது ்தாழிறசானலயில் தீ விபத்து ஏறபடடு 
`1,50,000/- இழப்பு ஏறபடுகிைது.  இநத இழப்பீடன் A 
மறறும் B  ஆகிய காப்பீடடு நிறுவைஙகள 2:1 எனும் 
விகிதத்தின் அடிப்பன்யில் A  ` 1,00,000/- மும் B  
` 50,000/- மும் இழப்பீ்ாக வழஙகும்.

6.  ்பகர உரிடம
பகர உரினம என்பது ஒருவருக்கு ஏறபட் 

இழப்னப காப்பீடு தருநர் ஈடு ்சயத பின் காப்பீடு 
்பறுநர் தைக்குள்ள உரினமகன்ள காப்பீடு 
தருநருக்கு மாறறிக் ்காடுப்பது ஆகும்.  காப்பீடு 
்பறுநர் தைக்கு ஏறபட் உணனமயாை இழப்னபக் 
காடடிலும் கூடுதலாக ஆதாயம் அன்நது வி்க் 
கூ்ாது.  அப்படி இலாபம் அன்நதால் அது 
ஈடடுறுதிக் னகாடபாடடுக்கு எதிராக அனமநது 
விடும்.  அதாவது ஒரு ்சாத்துக்கு இழப்பு ஏறபடடு 
அதறகு இழப்பீடு ்பறை பிைகு காப்பீடு ்பறுநர் அநத 
்சாத்னத விறறு ஆதாயம் அன்ய முடியாது.  
அதாவது அநத ்சாத்னத காப்பீடடு தருநருக்கு 
அளித்து வி்னவணடும்.

எடுத்துக் கொட்டு:
திரு. பாலன் என்பவர் தன் னமாட்ார் காருக்கு 

காப்பீடு ்சயதிருக்கிைார்.  ஒரு சானல விபத்தில் 
அவரது காரில் உள்ள பாகஙகள னசதமன்நது 
விடுகிைது.  அவர் காப்பீடு தருநரி்ம் இழப்பீடு னகாரி 
்பறறு னசதமன்நத பாகஙகன்ள மாறறி புதிய 
பாகஙகன்ள ்பாருத்துகிைார்.  அதன்பின் 
அச்னசதமன்நத பாகஙகன்ள அவர் காப்பீடு 
தருநருக்கு அளித்து வி் னவணடுனம அன்றி தானை 
அதனை விறறு கூடுதல் ஆதாயம் அன்யக் கூ்ாது. 

7.  இழபட்ப மட்டுப்படுத்�ல்
காப்பீடு ் பறுநர் காப்பீடு ் சயத கருப்்பாருளுக்கு 

விபத்து ஏறப்படும் னபாது காப்பீடு தருநருக்கு 
ஏறபடும் இழப்னபக் குனைக்கும் அல்லது 
மடடுப்படுத்தும் வணணம் தன்ைாலாை அனைத்து 
முயறசிகன்ளயும் னமற்காள்ள னவணடும். காப்பீடு 
்பறுநர் கருப்்பாருளுக்கு காப்பீடுதிட்ாவணம் 
எடுத்தபின் அதன் பாதுகாப்பில் கவைக்குனைவாக 
இருக்கக் கூ்ாது என்பனத இநதக் னகாடபா்ாகும். 
கருப்்பாருள பாதுகாப்புக்கு னதனவயாை 
முன்்ைச்சரிக்னக ந்வடிக்னககள எடுக்காதனபாது 
விபத்திைால் ஏறபட் இழப்பிறகு காப்பீடு தருநரி்ம் 
இழப்பீடு ்பை இயலாது.

15.03  கொபபீட்டின் வடககள்
 காப்பீடடில் பலவனககள உள்ளை. 

அனவயாவை.

1. ஆயுள காப்பீடு அல்லது ஆயுள காப்பீடுறுதி 

2.  ஆயுள சாராக் காப்பீடு அல்லது ்பாதுக்காப்பீடு  
பல வனகக்ளாகப் பிரிக்கப்படுகிைது :

 அனவயாவை 
(i) தீக் காப்பீடு

 (ii) க்ல்சார் காப்பீடு

3. உ்ல்நலக் காப்பீடு மறறும் 

4.  இதரக் காப்பீடுகள. 

1.  ஆயுள் கொபபீடு
ஆயுள காப்பீடு என்பது காப்பீடு நிறுவைம் 

காப்பீடு தருநர் காப்பீடு ்பறுநர் ்சலுத்தும் 
மாதாநதிர, காலாணடு, அனரயாணடு அல்லது 
ஆணடு முனைமம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட் 
்தானகனய முனைமமாகப் ்பறறுக்்காணடு 
அவரது ஆயுன்ள காப்பீடு ்சயயும் ஒரு ஒப்பநதம் 
ஆகும். காப்பீடு ்பறுநரின் ஆயுள முடியும் னபானதா 
அலலது ஒரு குறிப்பிட் கால முடிவினலா ஒரு 
குறிப்பிட் அ்ளவுத் ்தானகனய அளிப்பதாக 
அவருக்கு உறுதி அளிக்கிைது.
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ஆயுள் கொபபீட்டின் முக்கியத்துவம்
அ)  காப்பீடு ்பறுநரின் இழப்பால் 

அக்குடும்பத்திறகு ஏறபடும் இழப்னப 
ஈடு்சயது பாதுகாப்பு வழஙகுதல்

ஆ)  காப்பீடு ்பறுநர் முதுனம எயதி அவரது 
வருவாய ஈடடும் திைன் குனையும் னபாது 
னபாதுமாை ்தானக வழஙகுதல்.

இ)  ஆயுள காப்பீடு என்பது ஒரு பாதுகாப்பு 
மடடுமல்ல இது ஒரு முதலீடும் ஆகும். 
காப்பீடு ்பறுநருக்கு மரணத்திறகு பிைனகா 
அல்லது குறிப்பிட் கால முடிவினலா ஒரு 
குறுப்பிட் ்தானகனய திருப்பி வழஙகுகிைது.

ஆயுள் கொபபீடுத் திட்ைொவை வடககள் 
ஆயுள காப்பீடடுத் திட்ாவணத்தில் பல வனககள 

உள்ளை அவறறில் சில கீனழ ் காடுக்கப்படடுள்ளை.

i)   முழு ஆயுள் திட்ைொவைம்
இவவனகத் திட்ாவணத்தில் முதிர்வுத்்தானக 

காப்பீடு ்பறுநர் மரணமன்நத பிைகு அவரின் 
பயைாளிக்னகா அல்லது அவரின் சட் வாரிசுக்னகா 
அளிக்கப்படும். காப்பீடு ்பறுநர் ஒரு குறிப்பிட் 
காலத்திறகு (20 அல்லது 30 ஆணடுகளுக்கு)
முனைமத் ்தானக ்சலுத்தனவணடும். 
ஒரு குறிப்பிட் காலத்திறகு மடடுனம முனைமத் 
்தானக ்சலுத்த னவணடியிருப்பினும் திட்ாவணம் 
காப்பீடு ்பறுநரின் மரணம் வனர நீடித்திருக்கும்.

ii)   குறித்� வயதுத்திட்ைொவைம்
இத்திட்ாவணத்தில் காப்பீடு ்பறுநர் ஒரு 

குறிப்பிட் காலம் முடியும் வனர அல்லது அவரது 
மரணம் வனர இதில் எது முதலில் வருகிைனதா 
அதுவனர முனைமத்்தானக ்சலுத்த னவணடும் 
அக்குறிப்பிட் காலம் முடிவதறகுள காப்பீடு 
்பறுநர் மரணமன்நது விட்ால் காப்பீடு ்சயத 
்தானக அவரது சட் பூர்வ வாரிசுகளுக்கு 
வழஙகப்படும். காப்பீடு ்பறுநர் அக்குறிப்பிட் 

காலம் வனர உயினராடு இருப்பின் குறிப்பிட் கால 
முடிவில் முதிர்வுத்்தானக அவருக்னக  
வழஙகப்படும். ஆக குறித்த வயதுத் திட்ாவணம் 
குறிப்பிட் காலத்திறகு பிைகு முதிர்வன்யும்.

i i i)  கூட்டு ஆயுள் கொபபீடுத் திட்ைொவைம்
இரணடு அல்லது அதறகு னமறபட் நபர்களின் 

ஆயுளுக்கு கூட்ாக  ஆயுள காப்பீடு ்சயவது 
கூடடு ஆயுள காப்பீடுத்திட்ாவணம் எைப்படும். 
அவர்கள எவனரனும் மரணமன்நது விட்ால் 
மறை காப்பீடு ்பறுநர்களுக்கு  காப்பீடுத் 
திட்ாவணத் ்தானக வழஙகப்படும். அவர்கள 
அனைவரும் இனணநனதா அல்லது அவர்களில் 
எவனரனும் ஒருவனரா முனைமத் ்தானகனய 
தவனண முனையினலா அல்லது ்மாத்தமாகனவா   
்சலுத்தலாம்.

வழக்கமாக இத்திட்ாவணமாைது கணவன் 
மனைவி இருவரும் இனணநனதா அல்லது 
கூட்ாணனம நிறுவைத்தில் உள்ள இரு 
கூட்ாளிகள இனணநனதா எடுத்துக்்காள்ளலாம். 
இவர்களில் எவனரனும் மரணமன்நது விட்ால் 
உயிரு்ன் இருப்பவருக்கு காப்பீடுத் திட்ாவணத் 
்தானக வழஙகப்படும்.

iv)   ஆணடுத்த�ொடக திட்ைொவைம்

இத்திட்ாவணத்தின் அடிப்பன்யில் காப்பீடு 
்பறுநர் முனைமத் ்தானகனய ஒனர 
தவனணயாகனவா அல்லது பல தவனணகள 
மூலனமா ஒரு குறிப்பிட் காலத்திறகு 
்சலுத்துகிைார். குறிப்பிட் காலம் முடிநதபின் 
முதிர்வுத் ்தானக மாதநனதாறும் குறிப்பிட் 
்தானக அல்லது வரு்ந னதாறும் குறிப்பிட்  
்தானக என்ை முனையில் காப்பீடு ்பறுநருக்கு 
வழஙகப்படும். ஒரு குறிப்பிட் வயதிறகு 
மாதநனதாறும் நினலயாை வருமாைம் னவணடும் 
என்று நினைப்பவர்களுக்கு இத்திட்ாவணம் 
மிகவும் ஏறைது.

ஆயுள காப்பீடு என்பனத வி் ஆயுள காப்பீடுறுதி என்பனத ்பாருத்தமாக இருக்கும். ஏ்ைனில் மனித 
உயிருக்கு இ்ர் ஏறபடுவது நிச்சயம் ஆைால் அது எப்்பாழுது ஏறபடும் என்பனத நிச்சய மறைது.
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v)  குழந்ட�களுக்கொ்ன குறித்� வயது 
திட்ைொவைம்.
குழநனதகளின் கல்வி, திருமணம் னபான்ை 

்சலவுகன்ள ஈடுகடடுவதறகாக இத்திட்ாவணம் 
எடுக்கப்படுகிைது உதாரணம். ஜீவன் அனுராக் 
காப்பீடடு திட்ம். இத்திட்ாவணத்தின் படி 
காப்பீடு ்பறுநராை குழநனதகளின் ்பறனைார் 
அல்லது பாதுகாவலரால் குழநனத குறிப்பிட் 
வயனத அன்யும் வனர முனைமத்்தானக 
்சலுத்தப்படுகிைது. காப்பீடடு நிறுவைத்து்ன் 
ஒப்பநதத்தில் ஈடுபடும் நபனர முனைமத் 
்தானகனய ்சலுத்துகிைார். முனைமம் 
்சலுத்துபவர் குறிப்பிட் காலத்திறகு முன்ைனர 
இைநதுவிட்ால் முனைமம் ்சலுத்தத் 
னதனவயில்னல.

2.  ஆயுள் சொரொக் கொபபீடுகள்
மனித ஆயுள சாராத, ்சாத்துக்கள சார்நத 

காப்பீடு இதுவாகும்

 அ) தீக்கொபபீடு
காப்பீடு தருநர் காப்பீடு ்பறுநரி்ம் முனைமம் 

்பறறுக் ்காணடு, அவரின் ்சாத்துக்களுக்கு ஒரு 
குறிப்பிட் காலத்திறகு தீயிைால் ஏறபடும் 
இழப்பினை ஈடுகடடுவதறகாகச் ்சயது ்காளளும் 
ஒப்பநதம் தீக்காப்பீடு ஆகும். இதன் முக்கிய னநாக்கம் 

காப்பீடு ்பறுநருக்கு தீயிைால் ஏறபடும் இழப்னப 
ஈடு ்சயவதாகும்.

தீயிைால் ஏறபட் நட்த்னத ஈடு ் சயயக் னகாரும் 
னகாருனமயினை பின் வரும் நிபநதனைகன்ளப் 
பூர்த்தி ்சயய னவணடும். 

(i)  உணனமயாகனவ இழப்பு ஏறபடடிருக்க 
னவணடும்

(ii)  தீ விபத்து னவணடு்மன்னை 
உளனநாக்கத்து்ன் ஏறபடுத்தப்பட்தாக 
இருக்கக் கூ்ாது. தற்சயலாக ஏறபட்தாக 
இருக்க னவணடும்.

தீக்காப்பீடடின் அடிப்பன்க்கூறுகள

1.   தீக் காப்பீடடு ஒப்பநதத்தில் ஈடுபடும் னபாதும் 
இ்ர் ஏறபட் னபாதும் காப்பீடு  ்பறுநலன் 
இருக்க னவணடும்.

2.   தீக்காப்பீடடு ஒப்பநதம் மிக்க நம்பிக்னக 
னகாடபாடு அடிப்பன்யில் இருக்க னவணடும்

3.   இவ்வாப்பநதம் ஈடடுறுதி னகாடபாடடின் 
அடிப்பன்யில் கணடிப்பாக அனமய 
னவணடும்.

4.   இழப்பு அல்லது நட்ம், தீயினைால் மடடுனம 
ஏறபடடிருக்க னவணடும்.

ஆ. கைல் சொர் கொபபீடு
க்ல் சார் காப்பீடடின் படி காப்பீடு தருநர் காப்பீடு  

்பறுநருக்கு க்ல் பயணஙகளின் னபாது ஏறபடும் 
இழப்புகளுக்கு ஈடு அளிப்பதாக ்சயது ்காளளும்  
ஒப்பநதம் ஆகும். காப்பீடு தருநர் காப்பீடு   
்பறுநருக்கு க்ல் ஆபத்துகள மூலம்  ஏறபடும் 
நட்த்னத ஈடு ்சயவதாக உறுதி அளிக்கிைார். 
க்லில் உள்ள பானைகளின் மீது கப்பல் னமாதுவது 
கப்பலில் தீ விபத்து ஏறபடுவது, எதிரிக்ளால் கப்பல் 
உருக்குனலநது னபாவது, கப்பலில் ஏறைபட் 
சரக்குகள பாதிப்பன்வது, அல்லது கப்பல் வா்னக 
்பை முடியாமல் னபாவது ஆகியனவ க்ல் 
இ்ர்க்ளாகும். ஆகனவ காப்பீடடு தருநர்   
கப்பலுக்னகா அல்லது கப்பலில் ஏறைப்பட் 
்பாருளுக்னகா ஏறபட் னசதத்னத முழுனமயாகனவா 
அல்லது பகுதியாகனவா ஈடு்சயகிைார்.

கைல் கொபபீட்டின் அடிப்படைக் நகொட்்பொடுகள்
1.   ஈடடுறுதி னகாடபாடன் அடிப்பன்யாக 

்காண்து.

2.   மிக்க நம்பிக்னக அடிப்பன்யில் உருவாகிைது

3.   இழப்பு ஏறபட் னநரத்தில் காப்பீடு ்பறுநலன் 
இருக்க னவணடும். 
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4.   அணனமக் காரணக் னகாடபாடு க்லில் 
ஏறபடும் இழப்புகளுக்கு மடடுனம ்பாருநதும்.

கைல்சொர் கொபபீட்டுத் திட்ைொவைவடககள்
மூன்று வனகயாை க்ல்சார் காப்பீடடு 

திட்ாவண வனககள பின்வருமாறு

i.  கப்பல்சொர் கொபபீடு
கப்பலுக்கு இழப்பு ஏறபட்ால் இழப்பீடு 

்பறுவதறகாக எடுக்கப்படும் காப்பீடு க்ல்சார் 
காப்பீடு ஆகும்.  கப்பலுக்கு ஏறபடும் இழப்புகன்ள 
மடடும் காப்பீடு தருநர், காப்பீடு ்பருநருக்கு 
வழஙகுவார்.

ii.  த்பொருள்சொர் கொபபீடு
இவவனக காப்பீடு கப்பலில் ஏறறி அனுப்பப்படும் 

சரக்குகளுக்கு தீ, க்ளவு, சூைாவளிப்புயல், 
்வடிப்்பாருடகளிைால் ஏறபடும் விபத்து, 
பிைவறனைாடு னமாதல் னபான்ை காரணஙக்ளால் 
ஏறபடும் இழப்பிறகு ஈடடுறுதி ்பை ்பாருளின் 
உரினமயா்ளரால் எடுத்துக் ்காள்ளப்படும் காப்பீடு 
ஆகும்.

iii.  கப்பல் சத்�க் கொபபீடு
கப்பலில் சரக்குகன்ள ஏறறிச் ்சல்ல கப்பல் 

நிறுவைத்திறகு வா்னக தரப்படும்.  இவவா்னக 
பணம் ்பறுவதில் ஏறபடும்  இ்ருக்கு எதிராை 
காப்பீடு கப்பல் சத்தக் காப்பீடு ஆகும். 
கப்பலில்்பாருடகன்ள ஏறறிய உ்ன் 
முன்பணமாகனவா அல்லது ்காணடு னசர்த்த  
பிை னகா வா்னக வசூலிக்கப்படும்.  கப்பலில் 
சரக்குகன்ள ஏறறிச் ்சல்லும் னபாது சரக்கிறகு 
ஏதும் இழப்பு ஏறபட்ால் வா்னக வசூலிக்க 
இயலாமல் னபாகலாம். அது னபான்ை சூழநினலயில் 
வா்னகயில் ஏறபடும் இழப்பினை ஈடுகட் கப்பல் 
சத்தக் காப்பீடு எடுக்கப்படுகிைது. ஒரு க்ல் சார் 
காப்பீடடு ஒப்பநதம் கப்பல், சரக்குகள, மறறும் கப்பல் 
வ்னகக் காப்பீடுகள ஆகியவறனை உள்ள்க்கியது.

3.  உைல்�ல கொபபீடு
1980களின் காலகட்ம்  வனர இநதியாவில் 

்பரும்பாலாை மருத்துவமனைகள அரசின்  
வசனம இருநததால் இலவசமாக சிகிச்னச 
வழஙகப்பட்து. தனியார் மருத்துவமனைகளின் 
வருனகயும், மருத்துவக் காப்பீடடின் னதனவயும் 
அதிகரித்ததால் காப்பீடடு நிறுவைஙகள  
பல்னவறு மருத்துவக்காப்பீடடுத் திட்ஙகன்ள 
அறிமுகப்படுத்திை.  தறனபாது “மருத்துவ னகாருனம 

திட்ாவணம்” (Medical Insurance Policy) முதன்னமயாை 
இ்த்னத பிடித்துள்ளது.

மருத்துவக் காப்பீடு  என்பது காப்பீடடு 
நிறுவைஙகளுக்கும் தனிநபர்கள அல்லது மனிதக் 
குழுக்களுக்கும் இன்னய ஏறபடும் ஒப்பநதம் ஆகும்.  
இநத ஒப்பநதப்படி காப்பீடு தருநர் குறிப்பிட் அ்ளவு 
முனைமம் ்பறறுக் ்காணடு குறித்தகாலத்திறகு 
உ்ல் நலக் காப்பீடன் வழஙக ஒப்புக்்காளகிைார்.  
னநாய அல்லது விபத்து  குடும்பத்தின் வருவானய 
மடடும் பாதிப்பதில்னல மாைாக ்பரும்ளவு 
மருத்துவச் ்சலவுகன்ள ஏறபடுத்தி விடுகிைது.   
மருத்துவச் ்சலவுகளில் இருநது மருத்துவக்காப்பீடு 
பாதுகாப்பு அளிக்கிைது.  இது எதிர்பாராமல் ஏறப்க் 
கூடிய மருத்துவச் ்சலவுகளிைால் ஏறபடும் நிதி 
்நருக்கடியிலிருநது விடுப் இழப்பீடு வழஙகுகிைது

மருத்துவக் கொபபீட்டின் வடககள்
மருத்துவக் காப்பீடடினை மூன்று வனகயாக  

வனகப்படுத்தலாம்.

1.  �னி�்பர் மருத்துவக் கொபபீடு
தனிநபர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட் ்தானக வனர 

மருத்துவமனை ்சலவுகன்ள ஈடு்சயகிைது.

2.  குடும்்ப �ல திட்ைொவைம்
இது ஒரு குடும்பத்திறகு குறிப்பிட் ்தானக 

வனரயிலாை மருத்துவமனைச் ்சலவுகன்ள ஏறறுக் 
்காளகிைது.

3.   மு�லீடு இடைந்� கொபபீட்டுத் திட்ைஙகள்
இத்திட்ம் மருத்துவக் காப்பீடு மறறும் 

முதலீடடு்ன் ஒருஙகினணநத திட்ம் ஆகும்.  
காப்பீடடு விதிகளுக்கு உடபடடு திட்ாவண  
முடிவில் ஒருகுறிப்பிட் ்தானகனய காப்பீடடு 
நிறுவைம் வழஙகுகிைது.

மருத்துவக் காப்பீடு பின்வரும் இழப்பீடுக்ள 
வழஙகுகிறது.

மருத்துவசதசலவுகள்  –  மருத்துவமனைச் 
்சலவுகள/ வீடடுன் மருத்துவச் ் சலவுகள மறறும் 
மருத்துவர்களின் னசனவக்காை கட்ணஙகன்ள 
வழஙகுகிைது. 

வருவாய இழப்பு – காப்பீடு ்பறுநர் னவனலக்குச் 
்சல்ல இயலானமயால் ஏறபட் வருவாய இழப்னப 
ஈடுகடடுகிைது.
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நகொருரிடமகளின் தீர்வுகள்
மருத்துவக் காப்பீடடு திட்த்தில் னகாரப்படும் 

இழப்பீடடு னகாருரினமகளுக்கு இருவனகயாை 
தீர்வுகள வழஙகப்படும்.

i. தரொக்கம்இல்லொமல்
இழப்பீடு னகாருகின்ை ்தானகக்கு மூன்ைாம் நபர் 

நிர்வகிப்பா்ளர் (Third Pary Adminisrtaor ) அனுமதி 
னவணடும்.   மருத்துவமனைக்கு  மூன்ைாம் நபர் 
நிர்வகிப்பா்ளர் ்தானகனய ்சலுத்துகிைார்.

(மூன்ைாம் நபர் நிர்வகிப்பா்ளர் என்பவர் காப்பீடு 
தருநருக்கும், காப்பீடு ்பருநருக்கும் இன்யிலாை 
்பாதுவாை நபர் ஆவார்)

ii. திரும்்பப த்பறு�ல்
காப்பீடு ்பறுநர் மருத்துவமனை 

்சலவுகளுக்குரிய பணத்னதச் ்சலுத்தி உரிய 
ரசீதுகன்ளப் ்பறறுக்்காள்ள னவணடும்.  பிைகு 
அநத ரசீதுகன்ள இழப்பீடடுக் னகாருரினம ்பை 
மூன்ைாம் நபர் நிர்வகிப்பா்ளரி்ம் அளித்து உரிய 
்தானகனயப் ்பறறுக்்காள்ளலாம்.

4. இ�ரக் கொபபீடுகள்

I. நமொட்ைொர் வொக்னக் கொபபீடு 
இது தானியஙகி வாகை காப்பீடு என்றும்  
அனழக்கப்படுகிைது.  இது ்பாதுக் காப்பீடடின் கீழ 
வருகின்ைது.  இத்திட்ம் தறனபாது மிகவும் 
பிரபலமன்நது முக்கியத்துவம் ்பறறு வருகிைது.  
இக்காப்பீடடில் காப்பீடு ்சயயப்பட் னமாட்ார் 
வாகைம் னமாதி உயிரிழநதவருக்கு அல்லது 
பாதிக்கப்பட்வருக்கு உரினமயா்ளர் அளிக்க 
னவணடிய இழப்பீடன்க் காப்பீடடு நிறுவைஙகள 
வழஙகுகின்ைை.  இக்காப்பீடடிறகாை முனைமம் 
உரிய முனையில் நிர்ணயிக்கப்படடுள்ளது.

II. தகொள்டள சொர் கொபபீடு
்காளன்ள சார் காப்பீடு ்சாத்துக் காப்பீடடில் 

வருகிைது.   இத்திட்த்தின் கீழ ் சாத்து னசதமன்தல், 
திருடடு, ்காளன்ள, வீடடின் பூடன் உன்த்துத் 
திருடுதல், இயறனகயால் ஏறபடும் இழப்புகள 
ஆகியவறறிறகு இழப்பீடு வழஙகுகிைது.  
உணனமயாக ஏறபட் இழப்னப ஈடுகடடுகிைது.

1.  திட்ாவணம் எடுக்கும் னநரத்தில் ்பறுநலன் 
இல்லாவிட்ாலும், இழப்பு ஏறபடும் னநரத்தில் 
இருக்க னவணடும்

2. அணனமக் காரணக் னகாடபாடு இதறகுப் 
்பாருநதும் காப்பீடு ்சயயும் னபாது 
்தரிவிக்கப்பட் காரணம் அணனமக் 
காரணமாக இருத்தல் னவணடும்.

III. கொல்�டைக் கொபபீடு
எருதுகள, எருனமகள, பசுக்கள, னபான்ை 

கால்நன் விலஙகுகளுக்கு இைப்பு நிகழவதால் 
ஏறபடும் இழப்பிறகு, இழப்பீடு (நிதியுதவி) வழஙகும் 
காப்பீடு கால்நன்க் காப்பீடு ஆகும்.   இைப்பிறகாை 
காரணம் விபத்து, னநாய, கர்ப்பிணித் தன்னம 
ஆகியனவயாக இருக்கலாம். 

கொஸ்நகொ கொபபீடு
காஸ்னகா காப்பீடு ஒரு தன்ைார்வ காப்பீடு ஆகும்.  இக்காப்பீடு தீ விபத்து, இயறனக னபரழிவு, னமாட்ார் 
வாகைத் திருடடு, அதில் ்பாருத்தப்படடுள்ள பாகஙகள, பழுதன்தல் சானலயில் மறை வாகைத்து்ன் 
னமாதுதல் னபான்ைவறைால் ஏறபடும்  இழப்புகளுக்கு ஈடடுறுதி வழஙகுகிைது.
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IV. ்பயிர் கொபபீடு
வைடசி, ்வள்ளம் னபான்ை காரணஙக்ளால் 

விவசாயிகளுக்கு இழப்பு ஏறபடும் னபாது இழப்பீடு 
வழஙகுவதறகாக ்சயயப்படும் காப்பீடு 
னவ்ளாணனமக் காப்பீடு ஆகும்.  ்நல், னகாதுனம, 
கம்பு, எண்ணய வித்துக்கள மறறும் பருப்பு 
வனககள னபான்ை பயிர்களுக்கு ஏறபடும் இழப்பு 
மறறும் னசதஙகளுக்கு ஈடடுறுதி அளிக்கிைது.

V. விடளயொட்டுக் கொபபீடு
இக்காப்பீடடுத் திட்ம் ்தாழில் முனை அல்லாத 

வின்ளயாடடு வீரர்கள மறறும் அவர்க்ளது 
வின்ளயாடடு உபகரணஙகளுக்கு ஏறபடும் னசதம், 
தனிப்பட் வின்ளவுகள, சட்ப்பூர்வ ்பாறுப்பு, 
மறறும் தனிநபர் விபத்து னபான்ை இ்ர்களுக்கு 
இழப்பீடு வழஙகும் விரிவாை காப்பீடடுத் திட்ம் 
ஆகும்.  காப்பீடு ்பறுநர்  விரும்பிைால் காப்பீடு 
்பறுநரின் குடும்பத்திறகும் விரிவாக்கம் ்சயது 
்காள்ளலாம்.  ஆைால் இக்காப்பீடு ்தாழில் 
முனை வின்ளயாடடு வீரர்களுக்கு கின்க்காது.   
னபடமின்்ன், கிரிக்்கட, னகால்ப், புல்தனர ் ்ன்னிஸ், 
ஸ்குவாஷ், துப்பாக்கிகன்ளப் பயன்படுத்துதல் 
உளளிட் வின்ளயாடடு சம்பநதப்பட் இ்ர்கன்ள 
இக்காப்பீடு உள்ள்க்கி உள்ளது.

VI.  அமர்த்தியொ தசன் கல்வி திட்ைம்
்பாதுக் காப்பீடடு நிறுவைஙகள குழநனதகளின் 

கல்வினய உறுதி ்சயய இவவனகக் 

காப்பீட்ாவணஙகன்ள வழஙகுகின்ைை. 
இத்திட்ாவணம் படித்துக் ்காணடிருக்கும் 
குழநனதகளுக்கு வழஙகப்படுகிைது. அதன்படி 
திட்ாவணம் எடுக்கும் நாளிலிருநது குறிப்பிட் 
காலம் வனர,  குழநனதகளின் ்பறனைார் அல்லது 
சட்படியாை பாதுகாவலர் விபத்து கலவரம் 
னபான்ைவறைால் முழுனமயாகனவா, பகுதியாகனவா 
பாதிக்கப்படடு மரணமன்நது விட்ானலா அல்லது 
நினலயாை ஊைமன்நதுவிட்ானலா காப்பீடடு 
நிறுவைம் அக்குழநனதயின் ்பறனைாருக்கு அல்லது 
பாதுகாவலருக்கு இழப்பு ஏறபட் காலத்திலிருநது 
ஒப்பநதம் முடியும் காலம் அல்லது காப்பீடு  
அளிக்கப்பட் ஆணடுகாலம் இதில் எது முன்ைதாக 
வருகிைனதா அதுவனர ஈடடுறுதி வழஙக னவணடும். 
திட் ஆவணம் குறிப்பி்ப்பட் ்தானகக்கு மிகாமல் 
ஈடடுறுதி அளிக்கப்படும்.

VIII.  ரொநேஸ்வரி மகிளொ கல்யொை பீமொ 
நயொே்னொ.

இக்காப்பீடடுத் திட்ாவணம் மகளிர்க்கு 
வழஙகப்படுகிைது. விபத்தின் காரணமாக மகளிர்க்கு 
ஏறபடும் இைப்பு, அல்லது ் சயலிழப்பிைால் ஏறபடும் 
இழப்புக்காக அவர்களின் குடும்ப உறுப்பிைர்களுக்கு 
ஈடடுறுதி வழஙகப்படும்.

கொபபீட்டில் ்பயன்்படுத்�ப்படும் தசொற்கள்
நியம்னம்

காப்பீடு ்பறுநர் திட்ாவணம் முடிவுறும் 
முன்ைனர இ்ர் ஏறபடடு உயிர் இழக்கும் தருவாயில், 
திட்ாவணத் ்தானகனய னவறு யாரி்ம் ்காடுப்பது 
என்ை சூழநினலப்பறறி காப்பீடு சட்ம் 1938 பிரிவு 39 
சில விதிமுனைகன்ள ்தரிவிக்கிைது.  காப்பீடு 
்பறுநர் உயிரு்ன் இருக்கும் னபானத, அவரி்ம் 
உஙகன்ளத் தவிர  இத்்தானகனய னவறு யாரி்ம் 
்காடுக்க னவணடும் என்ை உத்தரனவப் ்பறறுக் 
்காளவர்.  இதன்படி காப்பீடு ்பறுநர் குறிப்பிடும் 
நபர் நியமைம் ்பறைவர்/நியமிக்கப்பட்வர்  
(Nominiee) எை அனழக்கப்படுவார், இவனர காப்பீடு 
்தானகயினைப் ்பை தகுதியுன்யவர் ஆகிைார்.  
காப்பீடு திட்ாவணம் முதிர்வன்யும்னபாது,  
காப்பீடு ்தானகயினை காப்பீடு ்பறுநனர ்பறறுக் 
்காளவார்

விடுமதிபபு
விடுமதிப்பு என்பது காப்பீடு ்பறுநர் 

திட்ாவணத்னத ்தா்ரும் நினலயில் 
இல்லாதனபாது அவர் அத்திட்ாவணத்னத  
முடிவுக்கு ்காணடுவரலாம், அப்்பாழுது அவர் 
குறிப்பிட் ்தானகனய காப்பீடடு தருநரி்ம் இருநது 
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்பறுவார் இத்்தானக விடுமதிப்பு எைப்படும்.  
விடுமதிப்பு ஒவ்வாரு திட்ாவணத்திறகும் அதன் 
காலம் மறறும் தன்னமக்கு ஏறைாறனபால விகிதாசார 
அடிப்பன்யில் னவறுபடும்.  விடுமதிப்பாைது 
திட்ாவணம் துவஙகிய காலம் முதல் முடிவுக்கு 
்காணடுவரும் காலம் வனரயில் ்சலுத்திய 
முனைமம் ்தானகயினைக் ்காணடு 
கணக்கி்ப்படடு அளிக்கப்படும்.

மறுகொபபீடு
காப்பீடடு ஒப்பநதத்தின்படி, காப்பீடடு நிறுவைம் 

மற்ைாரு காப்பீடடு நிறுவைத்து்ன் இனணநது 
இ்ரின் ்மாத்த சுனமனய பகிர்நது (பரவலாக்க) 
்காள்ள ஒப்பநதத்தில் ஈடுபடுவது மறுகாப்பீடு 
எைப்படும். இதன் மூலம் இ்ரால் ஏறபட் இழப்னப 
ஈடு ்சயயும் ்தானகயினை மற்ைாரு காப்பீடடு 
நிறுவைத்து்ன் பகிர்நது  ்காள்ளலாம், இ்ர் 
பகிரப்படுகின்ைது.

இரட்டைக் கொபபீடு
ஒரு கருப்்பாருளுக்கு ஒன்றுக்கு னமறபட் 

காப்பீடடு திட்ாவணஙகள எடுக்கப்படடிருநதால் 
அதனை இரடன் காப்பீடு என்று அனழக்கினைாம்.

15.04   த�ொழில் இைர்கள்
காப்பீடு வியாபாரிகன்ளயும் மறைவர்கன்ளயும் 

பல்னவறு இ்ர்களிலிருநது பாதுகாக்கிைது.  எைனவ 
இ்னரப்பறறி படிப்பது அவசியமாகிைது.  இ்ர் 
என்பது நிச்சயமறை அல்லது எதிர்பாராத 
நிகழவுக்ளால் னபாதிய அ்ளவு இலாபம் 
ஈட்ாமலிருத்தல், அதிகமாை நட்ம் ஏறபடுவது 
ஆகியவறனை குறிக்கும்.  இ்ர் என்பது நிச்சயமறை 
தன்னமயிலிருநது மாறுபட்து.

த�ொழில் இைர்களின் �ன்டமகள்
்தாழில் இ்ர்கன்ள அதன் தனித்தன்னமகள 

மூலம் அறிநது ்காள்ளலாம்.

i)   உறுதியற்்ற �ன்டமயி்னொல் விடளயும் 
த�ொழில் இைர்கள்
எதிர்காலத்தில் என்ை நிகழும் என்பனத 

உறுதியாகக் கூை முடியாத நினலனய உறுதியறை 
தன்னம என்று கூைலாம்.  இயறனக னபரி்ர்கள, 
னதனவ மறறும் வினலயில் ஏறபடும் மாறைம், 
அரசின் ்காளனககளில் ஏறபடும் மாறைம், 
்தாழில்  நுடபத்தில் ஏறபடும் முன்னைறைம் 
ஆகியனவ இவவனக இ்ர்களுக்கு எடுத்துக்காடடு 
ஆகும்.  இது னபான்ை இ்ர்க்ளால் எதிர்காலத்தில்  

என்ை நிகழும் என்பனத உறுதியாக கூை  
இயலாது.

ii)  ஒவ்தவொரு த�ொழிலிலும் இைர் என்்பது 
முக்கியமொ்ன ்பகுதியொகும் 
ஒவ்வாரு ்தாழிலிலும் பல வனகயாை  

இ்ர்கள உள்ளது. எநத வியாபாரமும் இ்ர்கன்ள 
தவிர்க்க இயலாது. ஆைால் இ்ரின் அ்ளவு ்தாழில் 
சார்நது னவறுப்லாம் இ்னர குனைக்க முடியும், 
ஆைால் தவிர்க்க முடியாது. 

iii)  த�ொழிலின். �ன்டம மற்றும் 
அளவுக்நகற்்ப இைரின் வீசசு மொறு்படும்
்தாழிலின் தன்னம (உறபத்தி மறறும் விறபனை 

்சயயப்படும் ்பாருளின் வனக),  ்தாழிலின் அ்ளவு 
தயாரிக்கப்படும் அ்ளவு (உறபத்தி மறறும் விறபனை 
்சயயப்படும் ்பாருளின் எணணிக்னக) ஆகியனவ 
்தாழில் இ்ரின் அ்ளனவ தீர்மானிக்கும் காரணிகள 
ஆகும்.  எடுத்துக்காட்ாக நவீை ஆ்ம்பரப் 
்பாருடகன்ள உறபத்தி ்சயயும் ்தாழிலில் இ்ர் 
ஏறபடுவதறகாை சாத்தியக் கூறுகள அதிகம். அது 
னபாலனவ னபர்ளவு ்தாழிலுக்கு இ்ர் ஏறபடும் 
சாத்தியக் கூறுகள சிறை்ளவு ்தாழினல வி் 
அதிகமாக இருக்கும்.

iv)  இைடர எதிர்தகொள்வ�ற்கொ்ன தவகுமதி 
இலொ்பம்
“இ்ர் இல்னலனயல் ஆதாயம் இல்னல” என்பது 

பழஙகால தத்துவம் ஆகும்.  இத்தத்துவம் அனைத்து 
வனக ்தாழிலுக்கும் ்பாருநதும் ்பரும்ளவு இ்ர் 
ஏறபடும் சாத்தியக் கூறுகள ் காண் வியாபாரத்தில் 
இலாபத்திறகாை சாத்தியக் கூறுகள அதிகமாக 
இருக்கும்.ஒரு வியாபாரி அதிக இலாபம் கின்க்கும் 
என்ை எதிர்ப்பார்ப்பில் தான் ்பரும்ளவு இ்னர 
எதிர்்காளகிைார்.  இ்னர எதிர்்காளவதறகாை 
்வகுமதி இலாபம்  ஆகும்.

த�ொழில் இைர்களின் வடககள்
்தாழில் இ்ர்களின் வனககள பின்வருமாறு 

1. ஊக இைர்கள்
இலாபம் ஏறப்வும் அனதனபான்று நட்ம் 

ஏறப்வும் அதிக வாயப்புகள ்காண் இ்ர்கள 
ஊக இ்ர்கள என்று அனழக்கப்படும். சநனத 
நிலவரத்னதப் ்பாறுத்னத இத்தனகய இ்ர்ப்பாடுகள 
ஏறபடுகின்ைை. சாதகமாை சநனத நிலவரஙகள 
நட்த்னதயும் தருகின்ைை.  எடுத்துக்காடடு நவீை 
நல்ல ்தாழில்நுடப யுக்திகன்ளப் பயன்படுத்தி நல்ல 
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தரமாை ்பாருடகன்ள குனைநத வினலயில் உறபத்தி 
்சயதல் மூலம் னதனவ அதிகரித்து அதிக இலாபம் 
ஈட் முடிகிைது.

2. �ட்ை இைர்கள்
இவவனக இ்ர்கள ்தாழிலில் ஏறபட்ால் 

நட்ம் என்பது உறுதியாை ஒன்ைாகும்.  இவவனக 
இ்ர்கள ஏறப்வில்னல எனில் நட்த்திறகாை 
சாத்தியக்கூறு அைனவ இல்னல எைலாம். 

எடுத்துக்காடடு: தீ, க்ளவு அல்லது னவனல 
நிறுத்தம் காரணமாக ஏறபடும் நட்ம்.

3. கொபபீட்டு இைர்கள்
இ்ர் ஏறபடும் னதாராய நட்த்னத மதிப்பிடடு 

காப்பீடு ்சயது அதறகாை முனைமம் காப்பீடடு 
நிறுமத்திறகு ்சலுத்தும் வனகயாை இ்ர்கள, 
காப்பீடடு இ்ர்கள எைப்படுகிைது. நட்ம் ஏறபடும் 
்பாழுது காப்பீடடு நிறுமம்  ஒப்புக்்காண் 
நிபநதனைகளின் படி நட்த்னத ஈடுகடடும். இயறனக 
அல்லது பிைரால் ஏறபடும் இ்ர்க்ளால் உண்ாகும் 
நட்த்னத மதிப்பிடடு காப்பீடடு நிறுமம்  
அதறகுாிய இழப்பீடன் ஈடு்சயயும். எடுத்துக்காடடு  
சரக்கிருப்பினை தீ அல்லது க்ளவு மூலம் நட்ம் 
ஏறபடின் இழப்னப மதிப்பிடடு வழஙகும்.

4.  கொபபீடு தசய்ய முடியொ இைர்கள்
எதிர்பாராத இயறனக னபரி்ர்கள, அரசியல் 

மாறைஙகள மறறும் ்பாரு்ளாதார சுழறசி 
ஆகியவறைால் ஏறபடும் நட்ம் காப்பீடு ் சயய முடியா 
இ்ர்கள ஆகும்.  பூகம்பம், ்பரு ்வள்ளம், புயல் 
ஆகியவறைால் ஏறபடும் நட்ம் மதிப்பி் 
முடியாததாகிைது.  இவவாறு பாதிக்கப்பட்வர்களுக்கு 
னநரடியாக அரசு உதவி ்சயயும் அரசுக் 
்காளனகமுடிவாலும் ்பாரு்ளாதார வீழச்சியாலும் 
ஏறபடும் நட்ஙகன்ள காப்பீடு ்சயய முடியது.  
இனவயாவும் நிச்சயமறை தன்னம உன்யனவ.

த�ொழில் இைர்களுக்கொ்ன கொரைஙகள் 
்தாழில் இ்ர்கள ஏறபடுவதறகு பல்னவறு 

காரணஙகள உள்ளை அனவயாவை:

1. இயற்டக கொரணிகள்
இயறனக னபரி்ர்க்ளாை ்பரு ்வள்ளம், 

பூகம்பம், மின்ைல், ்பருமனழ, பஞசம், புயல் 
னபான்ைனவ மனிதைால் குனைநத அ்ளனவ கடடுப் 
படுத்தக் கூடியனவ. இனவ காரணமாக அதிக மனித 
உயிரிழப்புகள, ்சாத்துகள னசதமன்தல் மறறும் 
வியாபாரத்தில் அதிக நட்ம் ஆகியனவ ஏறபடுகிைது.

2. மனி� கொரணிகள்
பணியா்ளர்களின் னநர்னமயறை தன்னம, 

கவைக்குனைவு, அறியானம, மின்தன் காரணமாக 
பணி தன்படுதல், னவனல நிறுத்தம், கலகம் மறறும் 
திைனமயறை னமலாணனம ஆகியனவ மனித 
காரணிக்ளாகும்.

3.  த்பொருளொ�ொர கொரணிகள்
்பாருடகளின் னதனவ, வினல, னபாடடி, 

வாடிக்னகயா்ளர்களி்ம் க்னை வசூல் ்சயதல், 
்தாழில் நுடப மாறைம், உறபத்தி முனையில் மாறைம் 
னபான்ைவறறில் ஏறபடும் நிச்சயமறை தன்னமகள 
இதில் அ்ஙகும்.  னமலும் வடடி வீதம் அதிகரிப்பு, 
அதிக வரிவிதிப்பு ஆகிய நிதி பிரச்னைகளும் இதில் 
அ்ஙகும்.

4. பி்ற கொரைஙகள்
எதிர்பாராத அரசியல் பிரச்சனைகள, 

இயநதிரக்னகா்ளாறு (்காதிகலன் ்வடித்தல்), 
பரிமாறறு வீதஙகளில் ஏறபடும் மாறைம் உளளிட் 
காரணஙக்ளால் நட்ம் ஏறப் வாயப்புள்ளது.

15.05   இந்தியக் கொபபீட்டு ஒழுஙகடமபபு 
ஆடையம் 

இநதியாவிலுள்ள காப்பீடடு நிறுவைஙகள 
யாவும் னமறபார்னவ ்சயது ஒழுஙகுபடுத்த ஓர் 
உயரிய தனலனம அனமப்பாக தனித்துச் ் சயல்படும் 
சட்ப்படியாை ஆனணயம் இநதியக் காப்பீடடு 
வ்ளர்ச்சி ஒழுஙகனமப்பு ஆனணயம் ஆகும். 
இநதியப் பாராளுமன்ைத்தில் நினைனவறைப்பட் 
இநதியக் காப்பீடடு வ்ளர்ச்சி ஒழுஙகனமப்பு 
ஆனணயம் (IRDAI ACT 1999) சட்த்தின்படி 2000-ம் 
ஆணடில் உருவாக்கப்பட்து. இதன் தனலனம 
அலுவலகம் ்தலுஙகாைா மாநிலத்தில் உள்ள 
னைதராபாத் நகரில் உள்ளது.

இநதியக் காப்பீடு ஒழுஙகனமப்பு ஆனணயத்தின் 
அனமப்பு முனையில் பத்துனபர் ்காண் குழுவில்

(i)  நடுவண அரசால் நியமிக்கப்பட் ஒரு 
தனலவர் (ஐநது ஆணடுகளுக்கு, 
உயர்நதபடச வயது 60)

(ii)  ஐநது முழுனநர உறுப்பிைர்கள 
(உயர்நதபடச வயது 62)

(iii)  நான்கு பகுதினநர உறுப்பிைர்கள (5 
ஆணடுகளுக்கு மிகாமல்) என்ை 
அடிப்பன்யில் உருவாக்கப்படடுள்ளது.
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ந�ொக்கஙகள்:
1.  காப்பீடு ்பறுநர்களின் நலன்கன்ளயும் 

உரினமகன்ளயும் பாதுகாத்தல்

2.  காப்பீடடுத் ்தாழில் வ்ளர்ச்சி உத்தரவாதம் 
அளித்தல் 

3.  நட்த்னதக் னகாருபவர்களுக்கு வினரவாக 
தீர்த்தல் மறறும் தவறுகன்ளயும் 
முனைனகடுகன்ளயும் தடுத்தல் 

4.  காப்பீடு ்தா்ர்பாை நிதிச் சநனதயில் னநர்னம 
மறறும் ்வளிப்பன்த்தன்னமனயக் ்காணடு 
வருதல் ஆகியை.

கைடமகளும் தசயல்்பொடுகளும்
இநதியக் காப்பீடடு ஒழுஙகனமப்பு ஆனணயம் 

1999 சட்ம் பிரிவு 14–ல் க்னமகளும் ்சயல் 
பாடுகளும் தரப்படடுள்ளது.

1.  காப்பீடடு நிறுமஙகளுக்கு பதிவுச் சான்றிதழ 
வழஙகி ஒழுஙகுபடுத்துதல்.

2.  காப்பீடடு முகவர்க்ளாகவும் இன் 
நினலயர்க்ளாகவும் ்சயல்ப்த் தகுதி 
்பறைவர்களுக்கு உரிமம் வழஙகுதல்.

3.  காப்பீடடுத்துனையில் காப்பீடடுத் ்தாழில் 
புரியும் நிறுவைஙகன்ள ஒழுஙகுபடுத்தி 
ஊக்குவித்தல்.

4.  முனைமத்்தானக, திட்ாவணத் ்தானக 
னபான்ைவறனை னமறபார்னவ ்சயது 
சரிப்படுத்துதல்.

5.  காப்பீடடு நிறுமஙகளும் முகவர்களும் 
நிதிநினல அறிக்னக தயாரிக்க ஏதுவாை 
்நறிமுனைகன்ளக் குறிப்பிடுதல்.

6.  திட்ாவணதாரர்களின் நிதியினைக் காப்பீடடு 
நிறுமஙகள முதலீடு ்சயய ஆனலாசனை 
வழஙகுதல்.

7.   காப்பீடு நிறுமஙகள திட்ாவணத் ்தானகனய 
்சலுத்தும் வனகயில், நிதி நினலனமனய 
பராமரித்தனல உறுதி ்சயதல்.

க டலசதசொற்கள்
மிக்க நம்பிக்னக
அணனமக்காரணம்
மடடுப்படுத்தல் 
ஈடடுறுதி
பகர உரினம
விடுமதிப்பு

மொைவர் தசயல்்பொடுகள்
1.  சஞசைா தன்னுன்ய ்தாழிறசானலனய ` 5 

இலடசத்துக்கு தீக் காப்பீடு ்சயதிருநதார்.  
தீயிைால் ` 2 இலடசம் நட்ம் ஏறபட்து. 
காப்பீடடு நிறுமத்தி்மிருநது எவவ்ளவு 
்தானகனயப் ்பறுவார்?  ஏன்?

2.  ் தாழிலதிபர் ஒருவர் தன் ்தாழிறசானலயில் 
உள்ள சரக்கிருப்னப காப்பீடு ்சயதார். 
்தாழிறசானலக்குளன்ள மின் கம்பிகன்ள 
மாறைச் ்சால்லி மின் வாரியம் அறிவிப்பு 
்காடுத்துள்ளனத மனைத்துவிட்ார். மின் 
கம்பியில் ஏறபட் மின் கசிவால் தீப்பிடித்து 
்தாழிறசானலனய எரிநது நாசமாைது நட் ஈடு 
னகார முடியுமா?

  �மது சிந்�ட்னக்கு
ன்விட ்பக்காம் என்ை உலகப் புகழ ்பறை கால் 
பநது வின்ளயாடடு வீரர் தன் கால்கன்ள மடடும் 
100 மில்லியன் பவுணடுகளுக்கும் முழு 
உ்லுக்கு 195 மில்லியன் பவுணடுகளுக்கும்,  
காயம், சுகமின்னம மறறும் உருவ மாறைம் 
ஆகிய இ்ர்களுக்காக காப்பீடு ்சயதார்.  இது 
12,337.65 மில்லியன் ்ாலருக்கு சமம்.

 ்பயிற்சி

I. சரியொ்ன விடைடயத் ந�ர்ந்த�டு.
1.	 ்கொபபீடடின்	 அடிப�னடக	 ே்கொட�ொடு	

______________ஆகும்

 அ) மிக்க நம்பிக்னக 

 ஆ) கூடடுைவு

 இ) பகர உரினம

 ஈ) அணனமக் காரணம்

2.	 ____________________	 ஒரு	
ப�ொதுக்கொபபீடடு	வன்கயினைச்	ெொர்நதது	அல்ல

 அ) க்ல் சார் காப்பீடு

 ஆ) ஆயுள காப்பீடு

 இ) மருத்துவக் காப்பீடு

 ஈ) தீ காப்பீடு
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3.	 பின்வருவைவறறில்	 எது	 ்கொபபீடடின்	 �ணி	
அல்ல	

 அ) க்ன் நிதி அளிப்பு

 ஆ) இ்ர் பகிர்வு

 இ) மூலதை திரடடுதல் உதவி

 ஈ) மடடுப்படுத்துதல்

4.	 கீழக்கணடவறறுள்	 ்கொபபீடு	 ஒப�நதத்திறகு	
ப�ொருநதொதது	எது?

 அ) தன்னிச்னச ஒப்பநதம்

 ஆ) நிபநதனை ஒப்பநதம்

 இ) ஈடடுறுதி ஒப்பநதம்

 ஈ ) பகிர்நதளித்தல்

5.	 பின்வருவைவறறுள்	 எது	 ்கடல்	 ெொர்்கொபபீடு	
வன்கயினைச்	ெொர்நதது?

 அ) பணம் திருப்பத் திட்ாவணம்

 ஆ) ்பாருள சார் காப்பீடு

 இ) கப்பல் சார் காப்பீடு

 ஈ) ஆ மறறும் இ

விடைகள்
1. ஆ 2. ஆ 3. இ 4. அ 5. இ

II. குறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. ஆயுள காப்பீடுத் திட்ாவண வனககன்ளக் 

குறிப்பிடுக.

2. மருத்துவக் காப்பீடு என்ைால் என்ை?

III. சிறுவிடை வி்னொக்கள்.
1. காப்பீடடின் வனரவிலக்கணம் தருக.

2. பயிர் காப்பீடடின் ்பாருள தருக.

3. இநதியக் காப்பீடடு ஒழுஙகனமப்பு ஆனணயம் 
(IRDAI) என்ைால் என்ை?

IV. த்பருவிடை வி்னொக்கள்.
1. காப்பீடடின் னகாடபாடுகன்ள விவரி.  

(ஏனதனும் 5)

2. காப்பீடடின் வனககன்ள விவரி.  (ஏனதனும் 5)
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அலகு - 4 சேவைத் த�ொழில்கள் - II

இந்தியொவில ைளர்ந்து ைரும் 
சேவைத் த�ொழில்கள்16

அத்தியொயம்

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. ்தனி உரி்மயியல் த்தாழில் பறறிய அறி்வப் 

தப்ற முடியும்.
2. ஏட்டுக் கடன் முக்ம மறறும் அ்தன் 

முக்கியத்துவம் பறறி கறறுக் தகாள்்ள முடியும்.
3. தபயரச்சியலின் அடிப்ப்டக் கூறுக்்ளப் 

பறறி அறிநது தகாள்்ள முடியும்.
4. பு்றத் தி்றனீட்டல் பறறி அறிநது தகாள்்ள 

முடியும்.

16.01  �னி உரிவையியல (Franchising)
அ) த�ொருள் ைறறும் இலக்கணம்

ஒரு வாணிபத்தின் வவற்றியானது அதன் 
உள்ளூர், ததசிய மற்றும் உலகளாவிய 
வாடிக்கயாளர்கள் வபறும் மனநி்ைவு அலலது 
திை்னச் சார்ந்துள்ளது என்ைால அது மி்கயாகாது.  
இன்்ைய வாணிபச் சூழலில உள்்ாட்டுச் 
சந்்த்ய விரிவுபடுத்தும் வபாருட்டும் சர்வததசச் 
சந்்தயில நு்ழவதற்காகவும்  அ்னத்து வியாபார 
நிறுவனஙகளும் தஙக்ள முழு்மயாக 
ஈடுபடுத்திக வகாள்கின்ைனர். இதற்காக 
பயன்படுத்தபபடும் ஒரு வ்கயான உரி்ம 
வழஙகல நிகழ்வு “தனி உரி்மயியல” என 
அ்ழககபபடுகிைது.  தமலும் இத்ன தனி உரி்ம 
வழஙகல மு்ை எனவும் பகரலாம்.

இம்மு்ை்ய பயன்படுத்துவதால பலதவறு 
வ்கயான வபாருட்கள் மற்றும் தச்வகள் 
உலகளாவிய அளவில வாடிக்கயாளருககு 
தற்தபாது கி்ைககின்ைன.  எனதவ சுருஙகக கூறின் 
வியாபார நிறுவனஙகள் தஙகளு்ைய தயாரிபபுப 
வபாருட்க்ள விநிதயாகிககவும், பகிர்ந்தளிககவும் 
பயன்படுத்தும் ஒரு நிகழ்்வத் தனி உரி்மயியல 
எனபபடுகிைது.

இந்த தனி உரி்மயியல வசய்யும் நிறுவனஙகள் 
அ்னத்தும் தஙகளுககுள் ஒரு கூட்ை்மப்பக 
வகாண்டுள்ளனர்.  அத்த்கய  தனி உரி்மயாளர்கள் 
கூட்ை்மப்பக கீழ்ககண்ைவாறு விவரிககிைது.

“ஒரு வியாபார நிறுவனத்தில அதன் வாணிப 
்ைவடிக்கக்ள தமற்வகாள்ளும் அ்னத்து 
உரி்மயும், வதாைர் உைவு மு்ையின் அடிபப்ையில 
ஒருவருககு வழஙகபபடுமாயின் அந்த ்ப்ர தனி 
உரி்மயாளன் அலலது தனி உரி்ம வபற்ைவன் 
எனக கூைபபடுகிைது.”

தமலும் அந்த வியாபார ்ைவடிக்க்ய 
இைர்பபாடின்றி தமற்வகாள்வதற்குத் தத்வயான 
வர்த்தக உதவிகளான பயிற்சி அளித்தல மற்றும் 
வபாருள்கள் அலலது தச்வகள் பற்றிக கூடுதல 
வசய்திக்ள உைனுககுைன் வழஙகுதல, தமலும் 
அவற்்ை தமலாண்்ம வசய்தல ஆகிய்வ இதில 
அைஙகும்.  இதற்கு ்கமாைாக ஒரு குறிபபிட்ை 
அளவிலான மறுபய்னப வபை இவர் தகுதியுள்ளவர் 
ஆவார்.

விககிபீடியாவில விளககபபட்டுள்ளபடி தனி 
உரி்மயியல என்பது ஒரு குறிபபிட்ை வர்த்தக 
நிறுவனத்தின் வியாபார மாதிரிகள் மற்றும் 
அ்ையாளஙக்ளக குறிபபிட்ை காலத்திற்கு 
பயன்படுத்துவதற்கு வழஙகும் உரி்மககு தனி 
உரி்ம என்று வபயர்.

தனி உரிமம் அளிபபவருககாக முதலீடு 
இலலாமலும் அதிக வபாறுபபுகள் இலலாமலும் 
வதாைர்ந்து அவரின் வபாருள் அலலது தச்வ்ய 
அளிகக தத்வயான வதாைர் வியாபார 
அ்மபபுக்ள ஏற்படுத்தி வகாள்ளும் ஒரு மாற்று 
மு்ைச் வசயதல தனி உரிமம் ஆகும்.  இம்மு்ையில 
இருவர் பஙதகற்கின்ைனர்.

i. தனி உரிமம் வழஙகுபவர் 
 (Franchisor)

ii. தனி உரிமம் வபற்ைவர் 
 (Franchisee)
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(i)  �னி உரிைம் ைழஙகு�ைர்
ஒரு வணிகத்தின் உரி்மயாளராகவும் அந்த 

நிறுவனத்தின் வசயலபாடுக்ளயும், சட்ைபபடி தனி 
உரி்ம வழஙக தகுதி வாய்ந்த ஒரு ்பதர தனி 
உரி்ம வழஙகுபவர் ஆவார்.  இவதர தான் 
வபற்றுள்ள காபபுரி்ம மற்றும் வியாபார 
குறியீடுக்ள உரி்மயியல ஒபபந்தத்தின் மூலம் 
தனி உரி்ம வபறுபவருககு வழஙகுகிைார்.

தனி உரிமம் அளிபபவர் தத்வயான து்ை 
தச்வக்ள ஒபபந்தத்தில குறிபபிட்ை அளவு வழஙக 
கை்மபபட்ைவர் ஆவார்.  து்ை தச்வகள் என்பது 
கீழ்ககண்ைவற்்ை உள்ளைககியது.

அ)   வபாருள் அலலது தச்வ சார்பு்ைய பயிற்சி 
வழஙகுதல

ஆ)   சந்்தயிடு்கககுத் தத்வயான உதவிக்ள 
வழஙகுதல

இ)   விளம்பரம் வதாைர்பான வசயலகளுககு 
உதவுதல.

இதற்காக அவர் தனி உரிமம் வபற்ைவரிைமிருந்து 
உரி்மத் வதா்க வபறுவதற்கு தகுதி உ்ையவராக 
ஆகிைார்.

(ii)  �னி உரிைம் த�ற்றைர்
ஒரு வியாபார நிறுவனத்தின் வணிகக குறியீட்்ை 

சட்ைபபடி பயன்படுத்தும் உரிமம் வபற்ை ஒரு தனி 
்ப்ர தனி உரிமம் வபற்ைவர் என அ்ழககிதைாம்.

ஆ) �னி உரிவையியலின் சி்றப்பியலபு்கள்:
(i) தனி உரி்மயியல வதாைர்பு்ைய விதிமு்ைகள் 

மற்றும் நிபந்த்னகள் உைன்படிக்க 
அடிபப்ையில ஏற்படுத்தபபடுகிைது.

(ii) தனி உரி்மயியல கால அளவு 5 ஆண்டுகள் 
அலலது அதற்கு தமலாக இருககலாம்.  தமலும் 
வதாைர்பு்ைய இருவரின் ஒபபுதலுைன் இந்த 
தனி உரி்ம ஒபபந்தத்்தப புதுபபிககலாம்.

(iii) இத்த்கய தனி உரி்ம காலத்தில எந்த ஒரு 
தபாட்டி வாணிபத்்தயும் த்ரடியாகதவா 
அலலது ம்ைமுகமாகதவா ்ைத்த தனி உரிமம் 
வபற்ைவருககு உரி்ம இல்ல.  தமலும் இந்த 
உைன்படிக்க காலத்திற்கு முன் தனி  
உரி்ம்ய ரத்து வசய்ய முடியாது என்ை 
உத்தரவாதத்்த, தனி உரி்ம வழஙகியவரால 
அளிககபபடுகிைது.  ஆனால ரத்து வசய்ய 
தவண்டிய நியாயமான சூழலகள் ஏற்படுமாயின் 
அந்த ஒபபந்தத்்த குறிபபிட்ை காலத்திற்கு 
முன்னதர முறிபபதற்கு அலலது முைககுவதற்கு 
தனி உரி்ம வழஙகியவருககு உரி்ம உள்ளது.

(iv) தனி உரி்ம ஒபபந்தபபடி தனி உரிமம் வபற்ைவர் 
குறிபபிட்ை வதா்க்ய உரி்மத் வதா்கயாக 
தனி உரிமம் அளித்தவருககு வசலுத்த ஒபபுக 
வகாள்கிைார்.

(v) தனி உரி்ம தகாட்பாட்டின்படி தனி உரிமம் 
அளித்தவர் தன்னு்ைய வபாருள் அலலது 
தச்வ்ய எந்த மு்ையில வழஙகுகிைாதரா 
அலலது எம்மாதிரியான படிநி்லக்ள 
பின்பற்றுகிைாதரா அதில சற்றும் வழுவாமல 
அவருககாக வாணிபத்்த ஏற்பாடு வசய்து 
்ைத்த உைன்படுகிைார்.

(vi) தனி உரிமம் வபற்ைவர் த்ல்ம நிறுவனத்தின் 
வகாள்்ககளுககு இைஙக தன்னு்ைய 
வாணிபத்்த தனி உரி்ம ஒபபந்த 
சரத்துககள்படி மு்ையாக வசயலபடுத்த 
தவண்டும்.

(vii) தனி உரிமம் அளித்தவர் தபாதுமான 
பயிற்சிக்ளயும் எவவாறு வசயலபை தவண்டும் 
என்ை மு்ைக்ளயும் தனி உரிமம் வபற்ை 
நிறுவனத்திற்கு அளித்தல தவண்டும்.

இ) �னி உரிவையியலின் ைவ்க்கள்
தனி உரி்மயியல இரு பிரிவுகளாக 

பிரிககபபடுகிைது.   அ்வ 

i)     தயாரிபபு வபாருள் அலலது வர்த்தக வபயர்  
 தனி உரி்மயாககல

ii)    வணிக வடிவ்மபபு தனி உரி்ம.

i)   �யொரிப்பு த�ொருள் ைறறும் ைர்த்�்கப் த�யர் 
�னி உரிவையொக்கல:
இம்மு்ையில உற்பத்தி சார்ந்த வபாருட்கள் 

வதாைர்பு்ையதாக உள்ளது.  அபவபாருட்க்ள 
விற்கும் த்ாககுைன் தனி உரிமம் அளித்தவர் 
வசயலபடுகிைார்.  உதாரைமாக பதஞசலி 
வபாருட்கள், பாரத் வபட்தரால ்மயம், கிட்ஜீ, 
பிவரஞச் தலாப அவுட்வலட்ஸ் முதலியனவும் தமலும் 
மாருதி சுஸூககியும் ABT  மாருதிககும் இ்ைதய 
உள்ள உைவு மற்றும் ஹீதரா த�ாண்ைா இருசககர 
வாகன முக்ம தபான்ைவற்்ை தனி உரி்ம கீழ் 
வகாண்டு வரலாம்.

ii) ைணி்க ைடிைவைப்பு �னி உரிவை
ஒரு வாணிபத்தின் அ்னத்து வர்த்தக 

அம்சஙக்ளயும் உள்ளைககிய வசயலபாடுக்ள தனி 
உரி்ம ஒபபந்த அடிபப்ையில வழஙகபபடுமாயின் 
அது வணிக வடிவ்மபபு தனி உரி்ம என 
அ்ழககபபடுகிைது.  இந்த வதாகுபபில பயிற்சி 
வழஙகுதல, நிறுவனத்தின் வபய்ர முழு்மயாகப 
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பயன்படுத்துதல மற்றும் அதற்கு உறுது்ையாக 
இருத்தல தபான்ை்வ இதில அைஙகும்.

அவவாறு அ்னத்து அம்சஙக்ளயும் 
உள்ளைககிய தனி உரி்மயானது வியாபாரத்தின் 
அ்னத்து பகுதிகளிலும் ஒருமித்த தன்்ம ஒதர 
மாதிரியான தச்வ, விரும்பத்தகக ஒதர மாதிரியான 

இந்தியொவில 2017-ஆம் ஆண்டின் �வலசி்றந்� 10 �னி உரிவை த�ற்ற நிறுைனங்கள்

நி்ல
தனி உரி்மயின் 

வபயர்
ததாற்றுவாய் 

்ாடுகளின் வபயர்

இந்தியாவில 
தனியுரி்ம வபற்ை 

ஆண்டுகளின் 
எண்ணிக்க

வதாழில

1 சுரஙகபா்த அவமரிககா 16 உைவு மற்றும் பானம்

2 அதலாகா இந்தியா மதலசியா 15 கலவி மற்றும் பயிற்சி

3 பாஸ்கின் ராபின்ஸ் அவமரிககா 24 உைவு மற்றும் பானம்

4 கிட்ஸீ இந்தியா 14 குழந்்தகள்

5  அவமரிகக ைாலர் 
ஸ்தைார்

இந்தியா 13 சிலல்ை

6 வமகவைானாலடின் அவமரிககா 21 உைவு மற்றும் பானம்

7 காகிதம் இந்தியா 22 சிலல்ை

8
பிளாஸ்டிக ஸ்மார்ட் 

ச்மயல்ை
இந்தியா 14 சிலல்ை

9 வைாமிதனாஸ் பீஸா அவமரிககா 21 உைவு மற்றும் பானம்

10
பச்பன் (ஒரு 

வி்ளயாட்டு பள்ளி)
இந்தியா 13 குழந்்தகள்

சுற்றுப புைச்சூழல மற்றும் அதிக தர நி்ல வகாண்ை 
நிறுமச் தச்வகள் வழஙக ஏதுவாக உள்ளது.

உதாரைமாக வமகதைானால நிறுவனம், 
பிஸ்சா�ட், தக.எப.சி, �ாட்புரூஸ், ்ைட்ைான், கலர் 
பளஸ், தசாடியாக, லகதம அழகு பார்லர்.

இந்தியொவைச் ேொர்ந்� �னிஉரிவை நிறுைனத்திறகு உ�ொரணங்கள்

http://www.kidzee.com/partner-with-us/

       கிட்ஸீ பள்ளியின் தனி உரி்ம

       ஒருஙகி்ைந்த தரக கலவி

       கு்ைந்தபட்ச இை அளவு 2000 – 3000 சதுர அடி

       கு்ைந்தபட்ச முதலீடு ` 12,00,000
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ஓரியண்்டல ்கசின்ஸ் �னி ைவரயறு நிறுைத்து்டன் �னிஉரிவை முவ்றயில இவணக்கப்�ட்டது.

”ஹொலதிரொம்” �னிஉரிவை முவ்றயில 150 ைணி்க நிறுைனங்கவள எடுத்துக த்கொள்கி்றது.

விவரஙகள் பிவரஞசு தலாஃப வாஙஸ் கிச்சன்

தத்வபபடும் 
இைவசதி

சிைந்த முகபபு பகுதியுைன் கூடிய த்ரத்தளம்

பயன்பாட்டு பரபபு 350-500 சதுர அடி பரபபு்ைய 
சாய்தளபபரபபு

800-1000 சதுர அடி பரபபு்ைய 
சாய்தளபபரபபு

முதலீடு ததாராயமாக ` 20-25
இலட்சஙகள்

ததாராயமாக ` 50-65
இலட்சஙகள்

இை அ்மபபு
வசன்்ன, தமிழகத்தின் பிை பகுதிகள், வபஙகளுர், மஙகளுர், ்மசூர்,  

்�தராபாத் மற்றும் வகாலகத்தா

ஈ) �னி உரிவையியலின் �ன்வை்கள்
(i) இ்டர்்கவளக குவ்றத்�ல

தனி உரிமம் வபற்ைவர் ஏற்வகனதவ சட்ைபபடி 
்்ைவபறுகின்ை வியாபாரத்தின் வாணிப உரி்ம்ய 
வபறுவதால, புதியதாக ஒரு வாணிபத்்தத் 
துவஙகுவதில உள்ள இைர்களில இருந்து 
விடுபடுகிைார்.

(ii) ைணி்க விரிைொக்கம்
பிராந்திய, ததசிய மற்றும் உலகளாவிய கூடுதல 

வசலவினஙகள் இலலாமல தஙகளு்ைய 
வர்த்தகத்்த விரிவுபபடுத்த ஒரு வாய்பபு 
கி்ைககிைது.

(iii) விளம்�ரச் தேலவு
வர்த்தகம் சார்பு்ைய விளம்பரஙகள் அ்னத்தும் 

வபாதுவானதாக இருபபதால கு்ைந்த வசலவில 
வபரும்பாலான விளம்பரச் வசலவுக்ள தனி 
உரி்மயாளர் மூலம் ஏற்றுக வகாள்ளபபடுகிைது.

(iv)  தேயல�ொடடிறகு உறுதுவணயொ்க 
இருத்�ல

தனி உரிமம் நிதி ஆதாரத்்த ஏற்படுத்துவது 
மட்டுமலலாமல எந்த இைத்தில வியாபாரத்்த 
அ்மபபது, அ்த வடிவ்மககும் மு்ை, 
பணியாளர்களுககு பயிற்சி வழஙகுதல மற்றும் 
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அன்ைாை ்ைவடிக்கக்ள ்கயாளும் மு்ை 
ஆகியவற்்ை முடிவவடுத்து அ்வக்ள 
வசவவதன வசய்யும் வழிமு்ை்ய வகுககிைது.

உ) �னி உரிவையியலின் குவ்ற�ொடு்கள்

(i) �னி உரிைம் ்கட்டணம்
மிக அதிகமான வதாைககககால தனி உரி்ம 

கட்ைைம் வசூலித்தல.  தமலும் வியாபாரம் வளரும் 
காலஙகளில தனி உரி்ம வழஙகியவர் தன்னு்ைய 
கட்டுபபாட்்ை அதிகபபடுத்தும் த்ாககுைன் 
அலலது தன் உரி்ம்ய நி்ல்ாட்ை அந்த 
காலஙகளில அதிகபட்சமான புதுபபித்தல கட்ைைம் 
வசூலித்தல ்ைககிைது.

(ii)  நிவலயொன உரிவைத்த�ொவ்க 
தேலுத்து�ல
ஒபபந்தபபடி வியாபாரத்தின் அ்னத்து 

காலஙகளிலும் நி்லயான உரி்மத்வதா்க 
வசலுத்துவதால தனி உரி்ம வபற்ைவரின் 
வருமானம் வபருமளவு கு்ைகிைது.

(iii)  �னி உரிைம் அளித்�ைரின் ைதிப்புககு 
்களங்கம் ஏற�டுத்து�ல
தனி உரிமம் வபற்ைவர் தரம் கு்ைந்த 

வபாருட்க்ளதயா அலலது தச்வதயா வழஙகும் 
தபாது அது தனி உரி்ம அளித்தவரின் ்ற்வபயர், 
புகழ் மற்றும் ்லவலண்ைம் தபான்ைவற்றிற்கு 
பாதிபபு ஏற்படுத்தும் வ்கயில உள்ளது.

(iv)  சு�ந்திரமின்வை
தனி உரிமம் வபற்ைவர் தன்னிச்்சயாக 

வியாபாரம் ்ைத்த முடியாது.  அவர் அ்னத்து 
வசயலபாடுகளிலும் தனி உரி்ம வழஙகிய 
நிறுவனத்தின் வகாள்்கக்ள மற்றும் 
தமலாண்்ம முடிவுகள் ஆகியவற்்ை பின்பற்ை 
தவண்டிய கட்ைாயம் உள்ளது.  இதனால அவரின் 
வியாபார சுதந்திரம் பாதிககிைது.

(v)  குவ்றந்� அளவு �யொரிப்பு 
த�ொருட்கவளசய வ்கயொள முடியும்
தனி உரிமம் வழஙகியவரால அனுமதிககபபட்ை 

தயாரிபபுக்ள மட்டுதம ்கயாள முடியும்.  புதிதாக 
ஒரு வர்த்தக உத்தி்ய தன்னிச்்சயாகக ்கயாள 
முடியாது.  தமலும் உரி்ம வழஙகிய நிறுவனம் 
அனுமதித்தால அவவாறு வசய்யலாம்.  இதனால 
தத்வயின் அடிபப்ையில வியாபார  

அ்மவிைஙகள் அ்மத்துக வகாள்ளும் உரி்ம 
தனி உரி்ம வபற்ைவருககு இல்ல.

ஊ) முடிவுவர
தனி உரி்மயியல மூலமாக ஒரு ்பர் 

தன்னு்ைய வாணிபத்்த ்ாடு முழுவதுதமா 
அலலது வவளி ்ாடுகளிதலா அலலது உலகின் 
எந்த ஒரு பிராந்தியத்திதலா விரிவுபடுத்திக 
வகாள்ளலாம்.  புதிதாக வாணிபம் 
துவஙகுபவர்களுககு வதாைகக காலத்தில உள்ள 
இைர்பாடுகள் க்ளயபபடுகிைது.  இதனால தனி 
உரிமம் வபற்ைவர் ஏற்கவனதவ சிைந்த மு்ையில 
வசயலபடும் ஒரு நிறுவனத்தின் மாதிரி்ய 
பின்பற்றி ்ைககவும் தத்வயான வசயலபாட்டு 
உதவிக்ளப வபற்றிைவும் ஏதுவாக அ்மகிைது.  
இன்்ைய உலகளாவிய வியாபாரச் சூழலில மற்ை 
்ாடுகளில ஒரு ்ாட்டின் உற்பத்தி வபாருட்க்ள 
சந்்தயிை தனி உரி்மயியல ஒரு சிைந்த மு்ையாக 
உள்ளது.

16.02  ஏடடுக்க்டன் மு்கவை (Factoring)

அ) அறிமு்கம்
ஒரு நிறுவனம் தனது வபாருட்க்ள வராககம் 

மற்றும் கைன் அடிபப்ையில விற்ப்ன வசய்கிைது.  
கைன் விற்ப்னயினால சிறு மற்றும் ்டுத்தர 
வணிகர்களின் ்ைபபு மூலதனமானது கணிசமான 
அளவு வபறுதற்குரிய மாற்றுச் சீட்டுகளாக 
மாறிவிடுவதால நிறுவனத்தின் நீர்்மதன்்ம 
பாதிககிைது.  இதனால அதன் சீரான வசயலபாடுகள் 
பாதிககபபட்டு வாணிக இைர்பாடுகள்  
ஏற்படுகின்ைன.  தமற்கண்ை இைர்க்ள சமாளிககும் 
வபாருட்டு ஒரு தரகு நிதிச் தச்வ வசயலபடுகிைது.  
அதற்கு வபறுதலகள் மீதான தரகு நிதிச்தச்வ 
எனவும் அ்ழககபபடுகிைது.  இது ஏட்டுககைன் 
வசூல முக்ம என்றும் அ்ழககபபடும்.

ஆ) த�ொருள் ைறறும் இலக்கணம்
நிதி அளிககும் நிறுவனத்திற்கும் அலலது 

உரி்மப தபராளுககும் (factor) வணிக 
வாடிக்கயாளருககும் (Trade customers) தஙகளின் 
வபாரு்ள விற்கும் அலலது தச்வக்ள வசய்யும் 
ஓர் வணிக நிறுவனத்திற்கும் இ்ைதய ஓர் 
வதாைர்ச்சியான உைவுமு்ை ஏற்படுத்தபபடுகிைது.  
தமது வாடிக்கயாளர்களின் வபறுவதற்குரிய 
மாற்றுச்சீட்டுக்ள நிதி நிறுவனம் அதாவது 
உரி்ம தபராள் வகாள்முதல வசய்ததல 
ஏட்டுககைன் தரகு வணிகச் தச்வயின் 

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   152 21-12-2021   9.04.57 PM



153

்மயபபணியாகும்.  இபபணி்ய தமற்வகாள்ளும் 
வபாழுதத, உரி்ம தபராள் பிை வதாைர்புப 
பணிகளான வாடிக்கயாளரின் விற்ப்னப 
தபதரடுக்ள நிர்வகித்தல, வகாள்முதல 
வசய்யபபட்ை கைன்களுககு எதிராகக குறுகிய 
காலககைன் அளித்தல, வகாள்முதல வசய்யபபட்ை 
கைன்க்ள வசூல வசய்தல, சூழ்ந்துள்ள கைன் 
இைர்க்ள ஏற்ைல தபான்ைவற்்ையும் 
தமற்வகாள்கின்ைது. உரி்மப தபராள் கைன் 
மற்றும் நிதி சார்ந்த ்ைவடிக்ககளில தமககுள்ள 
முன் அனுபவத்்தக வகாண்டு குறிபபிட்ை சில 
அறிவு்ரக்ளயும் தருகிைார். தமற்கூைபபட்ை 
அ்னத்துப பணிக்ளயும் தனித்தனிதய அளிகக 
பலதரபபட்ை அ்மபபுகள் உள்ளன.  ஆயினும், 
இ்வ அ்னத்்தயும் ஒரு தசர அளித்ததல  
உரி்மப தபராளின் சிைபபம்சமாகும்.

இந்திய ரிசர்வ வஙகி 1988-ல கலயாை சுந்தரம் 
குழு என்ை ஒரு ஆய்வுக குழு்வ நியமித்தது 
இககுழு இந்தியாவில உரி்ம தபராள் தச்வக்ள 
அறிமுகபபடுத்துவதற்கான ்்ைமு்ைக்ளக 
கண்ைறிந்தது.  இககுழு அறிக்கயின் 
அடிபப்ையில இந்திய ரிசர்வ வஙகி 6 வணிக 
வஙகிகளுககு உரி்மப தபராள் தச்வக்ள 
வழஙக அனுமதி அளித்தது.  பாரத ஸ்தைட் வஙகி, 
கனரா வஙகி தபான்ை வஙகிகள் உரி்ம தபராள் 
தச்வக்ள தமற்வகாண்டு உள்ளன.  இ்வ பாரத் 
ஸ்தைட் வஙகி வணிக தச்வ என 
வ்ரயறுககபபட்ைது. (SBI Commercial Service Limited), 
கனரா வஙகி உரி்ம தபராள் வ்ரயறுககபபட்ைது. 
(Canara Bank Factor Limited) தபான்ை வஙகி 
அ்மபபுக்ள அ்மத்து உரி்மப தபராள் 
தச்வக்ள தமற்வகாண்டுள்ளன.

கைன் விற்ப்னயின் தபாது வாஙகுதவார் 
மீதான மாற்றுச் சீட்டு விற்பவரால எழுதபபடுகிைது.  
சிறு மற்றும் ்டுத்தர வாணிபத்தில இந்த கைன் 
்ைவடிக்க காரைமாக ஒரு ்்ைமு்ை 
மூலதனத்தின் குறிபபிைத்தகக வதா்க்யப 
வபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டில முைஙகிவிடுகிைது.  
இதன் காரைமாக அந்த நிறுவனத்தில நீர்்மத் 
தன்்ம பாதிககபபடுவதுைன் சீரான வியாபார 
வசயலபாட்டில பாதிபபு அ்ைகிைது.  இந்த 
பாதிபபில இருந்து மீள்வதற்காகதவ ஒரு புது 
விதமான நிதிச் தச்வ வளர்ந்த ்ாடுகளான 
அவமரிககா மற்றும் இஙகிலாந்தில ்்ைமு்ையில 
உள்ளது.  அதத வழியில இந்தியாவிலும் 
இச்தச்வ பின்பற்ைபபடுகிைது.  குறிபபாக 
இச்தச்வயானது 1991 முதல ்மது ்ாட்டில 
வழககில இருந்து வருகிைது.

இ) ஏடடுக்க்டன் மு்கவையின் �டிநிவல்கள்
இந்த நிதிச் தச்வயாளுககான ஆஙகிலச் வசால 

இலத்தீன் வமாழியில இருந்து (Facre) வபைபபட்ைது.  
இதன்வபாருள் வசால அலலது உருவாககு 
என்பதாகும்.

இந்த ஏட்டுக கைன் வசூல முக்ம தச்வயின் 
உைன்படிக்கயில மூன்று ்பர்கள் வதாைர்பு 
உ்ையவர்களாக இருபபார்கள்.  வியாபாரத்தில 
உள்ள வபறுதலகள் மீதான ஏட்டுக கைன் முழுவதும் 
நிதி நிறுவனத்திைம் விற்கபபடுகிைது.

இதன் காரைமாக

1. உரி்மப தபராள் தமது வாடிக்கயாளர் 
கை்ன திருபபிச் வசலுத்தும் தகுதி்ய  
மதிபபீடு வசய்கின்ைார். பின் ஒவவவாரு 
வாடிக்கயாளர்களுககும் அவர்களின் வபறுதற் 
குரிய மாற்றுச்சீட்டுகளில எந்தத் வதா்க 
அளவிற்கு மற்றும் கால அளவிற்கு தாம் 
வகாள்முதல வசய்ய தயாராக உள்ளாதரா அ்த 
வ்ரய்ை வசய்கின்ைார்.

2. எபவபாழுதும் தபால வாடிக்கயாளர் 
வபாருட்க்ள விற்று அதற்குரிய சரககுப 
பட்டியலில, இச்சரககுப பட்டியலின் மீதான 
நிலு்வயாக உள்ள வதா்கயின் உ்ை்ம 
உரி்மச் சட்ைபபடி மாற்றி வழஙகபபடுகிைது.

3. வாடிக்கயாளர், சட்ைபபடி உை்ம உரி்ம 
மாற்ைபபட்ை சரககுப பட்டியலின் ்கலக்ள 
உரி்மப தபராள்களுககு அனுபபுகிைார்.

4. உைனடியாக உரி்மப தபராள் அவவாறு 
அனுபபபபட்ை சட்ைபபடி உ்ை்ம உரி்ம 
மாற்ைபபட்ை சரககுப பட்டியலின் மதிபபில 80 
விழுககாடு வ்ரயிலான குறுகிய கால கை்ன 
தமது வாடிக்கயாளருககு அளிககின்ைார்.

5. வபாருட்க்ள வாஙகியவர் சரககுப 
பட்டியலுககுரிய வதா்க்ய அளித்த உைன் 
சரககுப பட்டியல மதிபபில மீதமுள்ள 20 
விழுககாடு வதா்க்ய உரி்மப தபராளானவர் 
வாடிக்கயாளருககு அளிபபார்.

6. உரி்மப தபராளால வகாள்முதல வசய்யபபட்ை 
கைன்களிலிருந்து 20 விழுககாடு தகக்வத்தல 
வதா்க்ய கழித்த பின் வரும் வதா்கயின் மீது 
வாடிக்கயாளருககு உள்ள பைம் எடுத்தல 
தகுதியின் (Drawing Eligibility) அடிபப்ையில 
வாடிக்கயாளர் தமது கைககிலிருந்து 
பைத்்த எடுகக அனுமதிககபபடுகின்ைார்.
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ஏடடுக்க்டன் மு்கவை ைணி்கம் தேயல�டும் 
முவ்றவய விளககும் �்டம்

இந்த நிதிச்தச்வயில மூன்று ் பர்கள் உள்ளனர், 
அவர்கள் 1. வபாரு்ளக கைன் விற்ப்ன வசய்யும் 
வியாபாரி (தபராளினின் வாடிக்கயாளர்)  
2. கைனாளி (அ) வியாபாரியின் வாடிக்கயாளர்  
3. தபராளன் (நிதிச் தச்வ்ய வழஙகு்ர்)

இம் மூவருககும் இ்ைதய ்்ைவபறும்  
ஏட்டுக கைன் முக்ம வணிகம் வதாைர்பான 
்ைவடிக்கக்ள ஆறு வ்கயாக விளககப 
படுகின்ைது.  அ்வ:

1. கைனுககுப வபாருட்க்ள விற்ைல

2. இைாபபு வதா்கககான மாற்றுச் சீட்்ை 
ஏற்றுகவகாள்ளுதல

3. இைாபபின் ்க்ல சமர்பபித்தல

4. இைாபபு வதா்கயில 80 விழுககாடு தபராளன் 
வசலுத்துதல

5. வாடிக்கயாளர் (அ) கைனாளி தான் 
வசலுத்ததவண்டிய வதா்க்ய வசலுத்துதல

6. தபராளன் தன்னு்ைய கட்ைைத்்த கழித்தபின் 
உள்ள மீதித் வதா்க்யச் வசலுத்துதல

ஈ) ஏடடுக்க்டன் மு்கவையின் இயலபு்கள்

1. ்க்டன் ஏடு்கவளப் �ரொைரித்�ல
தனது வாடிக்கயாளரான வணிகரின் 

ஏட்டுககைன்க்ள பராமரிககும் முழுப 
வபாறுபபி்ன தனி உரி்மப தபராளான் 
ஏற்றுகவகாள்கிைார்.

2. ்க்டன் எலவல்கவள நிர்ைகித்�ல
வாராககைன் வதாைர்பான நிதிச் சு்ம்யத் தனி 

உரி்மப தபராளன் ஏற்றுகவகாள்கிைார்.  இதனால 
வணிக தன்்மயு்ைய முதன்்ம வணிகத்தின் மீது 
முழுக கவனம் வசலுத்துகிைார்.

3. தரொக்க முன்�ணம்
கைன் விற்ப்னயில ஏைககு்ைய 80 விழுககாடு 

முன்கூட்டிதய வணிகர் வபற்று விடுகிைார்.  
இதனால தன்னு்ைய வியாபார நீர்்மத் தன்்ம 
பாதிககபபடுவதில்ல.

4. ைசூல சேவை
வாடிக்கயாளர்களுககு நி்னவுகூைச் வசய்தல, 

பகுதியளவு கை்ன வசூலித்தல, காதசா்ல 
வசூலித்தல, ஏ்னய தச்வகளும் இந்த நிதிச் 
தச்வயில அைஙகும்.

5.  �னது ைொடிகவ்கயொளர் மூலம் ைணி்கருககு 
ஆசலொேவன கூறு�ல
தனி உரி்ம தபராளர் கைந்த காலஙகளில 

வாடிக்கயாளர்களிைம் ஏற்பட்ை அனுபவத்தின் 
அடிபப்ையில வாடிக்கயாளர்களுககு வழஙகபபை 
தவண்டிய கைன் தகுதி மற்றும் வாராககைன் 
வதாைர்பான வியாபார வசய்திக்ள உைனுககுைன் 
வழஙகுதல.

உ) ஏடடுக்க்டன் மு்கவையின் முககிய ைவ்க்கள்

1.  துவண �ொ்டொ� ஏடடுக்க்டன் மு்கவை
இம் மு்ையில உரி்மப தபராளன் வணிகக 

கைன் வபறுதலகள் வதாைர்பு்ைய இைரான 
வாராககைன் தவிர பிை பணிக்ள தமற்வகாள்ள 
சம்மதிககிைார்.  எனதவ வாராககைன் ்ட்ைத்தால 
உரி்மப தபராளன் பாதிககபபைமாட்ைார், மாைாக 
இந்த ்ட்ைம் வாடிக்கயாளரான வணிக்ரதய 
சாரும்.  இதன் காரைமாக உரி்ம தபராளன் தான் 
ஈைாக வழஙகிய அ்னத்துத் வதா்க்யயும் 
திரும்பப வபை இயலும்.

2.  துவண�ொடும் ஏடடுக்க்டன் மு்கவை
இம் மு்ையின்படி வாராககைன் இை்ர உாி்மப 

தபராளான் ஏற்றுக வகாள்கிைார், எனதவ 
வாடிக்கயாளரான வணிகருககு வாராககைனால 
ஏற்படும் நிதி்ட்ைம் தவிர்ககபபடுகிைது.

3.  முதிர்வு ஏடடுக்க்டன் மு்கவை அலலது ைசூல 
ஏடடுக்க்டன் மு்கவை
இம் மு்ையில உரி்மப தபராளன் வகாள்முதல 

்ாளன்தைா அலலது முதிர்வு ்ாளன்தைா 
வசலுத்துவதாக ஒபபுகவகாள்ளலாம்.
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4.  எலவல �ொண்டிய (அ) �ன்னொடடு ஏடடுக்க்டன் 
மு்கவை
எல்ல தாண்டிய ஏட்டுககைன் 

முக்மயின் ்ைவடிக்ககளில 
்ான்கு ்பர்கள் அைஙகுகின்ைனர்.  
அவர்கள்: 1. ஏற்றுமதியாளர், 2. 
ஏற்றுமதி உரி்மப தபராளன், 3. 
இைககுமதியாளர், 4. இைககுமதி 
உாி்மப தபராளன் ஆவர்.  இ்த அந்நிய (அ) 
எல்ல தாண்டிய (அ) சர்வததச ஏட்டுககைன் தரகு 
வணிகம் (Forfaiting) எனவும் அ்ழககபபடுகிைது.

அயல�ொடடு (அ) �ன்னொடடு ஏடடுக்க்டன் மு்கவை
ஏற்றுமதி வாணிபத்தில வபைபபைதவண்டிய 

அ்னத்து வதா்ககளுககும் வாராககைன் உள்ளிட்ை 
அ்னத்து இைர்பாடுக்ளயும் ஏற்றுகவகாண்டு 
அயல்ாட்டு வபறுதலக்ள வகாள்முதல 
வசய்துவகாள்ளும் மு்ைககு அயல்ாட்டு (அ) 
பன்னாட்டு ஏட்டுககைன் முக்ம எனபபடும்.

எ) முடிவுவர 
வணிக நிறுவனஙகள் தஙகளின் குறுகிய கால 

நிதியில வதாய்வு ஏற்பைாமல, சீரான வாணிக 

்ைவடிக்கக்ள தமற்வகாள்ளுவதற்கு வபறுதற் 
குரிய மாற்றுச் சீட்டின் அடிபப்ையில நிதி்ய வபை 
இந்த ஏட்டுககைன் முக்ம உதவுகிைது. அதததபால 
அயல்ாட்டு வாணிப ்ைவடிக்ககளுககு உதவிடும் 
அயல்ாட்டு (அ) பன்னாட்டு ஏட்டுககைன் முக்ம  
நிதிச் தச்வ பயன்படுகிைது.

வ.எண் அடிபப்ை பண்புகள் ஏட்டுககைன் முக்ம
அயல்ாட்டு (அ) பன்னாட்டு 

ஏட்டுககைன் முக்ம

1. நிதிககான அடிபப்ை
ஏற்றுமதியின் கைன் தரத்தின் 
அடிபப்ையில நிதிச் தச்வ 

வழஙகபபடுகிைது

வஙகியின் நிதித் தரத்்தப 
பயன்படுத்தும் அளவின் 

அடிபப்ையில நிதிச் தச்வ 
வழஙகபபடுகிைது.

2. கட்ைைம் (அ) வசலவு
சரக்க விற்பவர் நிதிச்  
ச்தச்வக கட்ைைத்்த  

ஏற்றுகவகாள்கிைார்

அயல்ாட்டுக கைனாளி நிதிச் 
தச்வக கட்ைைத்்த  
ஏற்றுக வகாள்கிைார்

3. வபாருந்தும் காலம்
குறுகிய கால முதிர்வுக வகாண்ை 

்ைவடிக்ககளுககு  
மட்டுதம வபாருந்தும்

மத்திய கால முதிர்வு வகாண்ை 
்ைவடிக்ககளுககு  
மட்டுதம வபாருந்தும்

4. நிதியின் அளவு

வபறுதலகளின் மதிபபில ஒரு 
குறிபபிட்ை (அதிக அளவாக 80 
விழுககாடு) சதவீதம் மட்டுதம 

தபராளனாள் நிதி 
வ்கபபடுகிைது.

வபறுதலகளின் மதிபபு முழுவதும் 
(100 விழுககாடு) தபராளன் நிதி 

வழஙகபபடுகிைது.

5. இைர் ஏற்ைல
நிதிச் தச்வயில ஏற்படும் 

இைர்க்ள விற்ப்னயாளருககு 
மாற்றிவிை இயலும்.

அ்னத்து இைர்க்ளயும் 
அயல்ாட்டு நிதி தரகு வசய்யும் 
தபராளதன ஏற்றுகவகாள்கிைார்.

ஊ) ஏடடுக்க்டன் மு்கவைககும் �ன்னொடடு ஏடடுக்க்டன்  மு்கவைககும் இவ்டயிலொன சைறு�ொடு்கள்

இந்தியொவில உள்ள ஏடடுக்க்டன் மு்கவை 
நிறுைங்களுககு எடுத்துக்கொடடு்கள்
1. Canbank Factors Limited: 

http://www.canbankfactors.com

2. SBI Global: http://www.sbiglobal.in

3. IFCI Factors Limited: http://www.
ifcifactors.com

4. Export Credit Guarantee Corporation 
of India Ltd: https://www.ecgc.in/Portal/
productnservices/maturity/mfactoring.asp

5. Small Industries Development Bank 
of India (SIDBI):http://www.sidbi.
com/?q=receivable-finance-scheme
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16.03  த�யர்ச்சியியல
அ) த�ொருள்

சந்்தயுைன் வதாைர்பு்ைய தபாககுவரத்து பணி 
வபயர்ச்சியியலில மிக முககியப பங்க வகிககிைது.  
தமலும் மிக த்ர்த்தியான ஒன்றுகவகான்று 
வதாைர்பு்ைய தபாககுவரத்தின் விரிவாககதம 
வபயர்ச்சியியல எனபபடுகிைது.

ஆ) த�யர்ச்சியியல சைலொண்வை
விககிபீடியாவின் கூற்றுபபடி: வபயர்ச்சியியல 

தமலாண்்ம என்பது நுகர்தவாரின் தத்வ்ய 
பூர்த்தி வசய்யும் வபாருட்டு வபாருள் பற்றிய தகவல 
மற்றும் மககள் ஆற்ைல உள்ளிட்ை பிை வளஙக்ள 
ஒரு வபாருளின் துவககப புள்ளியிலிருந்து அது 
நுகர்தவா்ர வசன்ை்ையும் வ்ரயிலானது.  இது 
நுகர்தவாரின் தத்வ்யப பூர்த்தி வசய்யும் 
வபாருட்டு உற்பத்திப வபாருள்க்ள சிைந்த மு்ையில 
பகிர்ந்து அளிககும் த்ாககுைன் வசயலபடுகின்ைது.

இது பலதவறு ்ைவடிக்ககள் மற்றும் 
வசயலபாடுகளின் ஒருஙகி்ைந்த பணியாக 
காைபபடுகிைது.

வபயர்ச்சியியல தமலாண்்ம்ய வசயலபடுத்த 
உற்பத்திசார்ந்த பல வசயலபாடுகளின் முடிவுக்ள 
ஒருஙகி்ைத்தல அவசியமாகிைது. இதில 
உள்ளைஙகிய வசயலகள் அ்னத்தும் மதிபபுச் 
சஙகிலியின் வபாதுவான ஓர் அஙகமாக 
கருதபபடுகிைது.

இ) தீர்ைொனித்�ல
வபயர்ச்சியியல வதாைர்பு்ைய பல உற்பத்தி 

சார்பு்ைய வசயலகளின் முடிவுக்ள ஆய்வு வசய்து, 
தீர்மானித்து, தத்வகதகற்ப தளர்த்தி, 
ஒருஙகி்ைந்த அ்மபபு மு்ையாக உற்பத்தி 
வபாருட்க்ள பகிர்ந்தளித்தலில ஈடுபடுகிைது. 
அ்வகளாவன.

வபாருளின் தயாரிபபு வடிவ்மபபு, தளவாை 
அ்மவிைம், சந்்த/மூலஙக்ள வதரிவு வசய்தல, 
உற்பத்திக கட்ை்மபபு, விநிதயாகஸ்தர் (அ) வணிகர் 
வ்லய்மபபு வடிவ்மபபு, பண்ைகசா்ல 
அ்மவிைம், தளவாை வ்ரபைம் மற்றும் வபயர்ச்சி, 
பஙகீட்டு வடிவ்மபபு, உற்பத்தித் திட்ைம், சரககிருபபு 
தமலாண்்ம, - சரககிருபபின் நி்லகள், 
தபாககுவரத்து – வ்க்யத் ததர்வு வசய்தல, சரக்க 
கபபலில ஏற்றுதலின் அளவு, வழித்தைத்்த முடிவு 
வசய்தல, தமலும் தபாககுவரத்து ஒபபந்தவியல, 
வதாகுபபு, மூலபவபாருள்க்ளக ்கயாளுதல     
மற்றும் பண்ைகசா்ல வசயலபாடு தபான்ை்வயாகும்.

ஈ) �ஙகுத�ரும் முககிய ��ர்்கள்
ஏற்றுமதி வசய்பவர் (வபயர்ச்சியி்ய 

பயன்படுத்துபவர்), வபயர்ச்சியியல தச்வ்ய 
வழஙகுபவர் (அளிபபவர்), ஊர்தியின் வ்க – 
பு்கவண்டி, சா்ல வழி, ஆகாய வழி, நீர் வழி, 
குழாய் (அ) காலவாய் வழி, கயிறு வழி, பண்ைகசா்ல 
வழஙகுபவர், கூலியாட்கள் வழஙகு்ர் அ்மபபுகள், 
க்ைநி்ல தச்வகள் (து்ைமுக மற்றும் கபபல 
சு்மதூககிகள் தபான்தைார்), அரசாஙகம் (வபயர்ச்சி 
ஒழுஙகுபடுத்துதல).

வபயர்ச்சியியலில பஙகுவபரும் முககிய ் பர்க்ள 
சிைபபான மற்றும் மு்ையான வழியில 
ஒருஙகி்ைந்து வசயலாற்றும் தமலாண்்மயினால 
மட்டுதம கு்ைவான அைகக வசலவில த்ர்த்தியான 
மற்றும் மு்ையான வபயர்ச்சியியல தச்வ்ய 
வாடிக்கயாளர்களுககு வழஙக இயலும்.

உ) அரேொங்கத்தின் �ஙகு
இந்திய அரசாஙகம் வபயர்ச்சியியலில ஒரு 

முககியப பங்க வகிககிைது என்ைால அது 
மி்கயாகாது.  அரசாஙகம் வபயர்ச்சியிய்ல 
ஒழுஙகுபடுத்தும் த்ாககுைன் இச்வசயலுககாக 

LOGISTICS
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சரககு மற்றும் தச்வ வரி்ய விதித்து தனது 
கட்டுபபாட்டில ் வத்துள்ளது.  தமலும் இந்தியாவில 
்்ைமு்ையில உள்ள இதர சட்ைஙகளான வாகன 
ஒழுஙகுமு்ைச் சட்ைம் மற்றும் வபாருட்க்ள 
பகிர்ந்தளிககும் வகாள்்ககள் தபான்ைவற்்ைப 
வபயர்ச்சியியலில ஈடுபடும் நிறுவனம் பின்பற்ை 
தவண்டும்.

ஊ) �யன்�ொடடு முவ்றயில ைவ்கப்�டுத்து�ல
பலதவறு அணுகுமு்ை பரிமாைஙகளின்  

(அ) தகாைஙகளின் அடிபப்ையில, மாற்று 
மு்ைக்ள ஆய்வு வசய்தல மற்றும் மதிபபீடு  
வசய்து பயன்படுத்துவது குறித்து கருத்தில  
வகாண்டு வபயர்ச்சியிய்லக கீழ்ககண்ைவாறு 
வ்கபபடுத்தலாம்.  அ்வ:

1. முடிவவடுத்தலகளின் அடிபப்ையில

2. பஙவகடுககும் ்பர்களின் அடிபப்ையில

3. வபயர்ச்சியியலில இ்ைந்துள்ள வசயலகளின் 
அடிபப்ையில

4. வபயர்ச்சியியலில தசராத வசயலகளின் 
அடிபப்ையில

எ) அ்டக்கவிவலயின் மூலககூறு்கள்
கீழ்ககண்ை வசலவினஙகள் வபயர்ச்சியியல 

அைககவி்லயின் முககிய மூலககூறுகளாக 
கருதபபடுகிைது.

1. உற்பத்திப வபாருளின் சரககிருபபு

2. குழாய்வழி (அ) காலவாய் வழி சரககிருபபு

3. பண்ைகக காபபகத்தில மற்றும் வணிகரிைம் 
உள்ள உற்பத்திப வபாருளின் சரககிருபபு

4. முழு்மவபைா தபாககுவரத்து ்ட்ைஙகள் 
மற்றும் காபபீடு

5. தசமிபபுகிைஙகில ஏற்படும் ்ட்ைம் மற்றும் 
காபபீடு

6. ்கயாளு்க மற்றும் பண்ைகக காபபகச் 
வசயலபாட்டு வசலவுகள்

7. வபாருள்கட்டுமம் ஆகும் வசலவுகள் மற்றும்

8. தபாககுவரத்துச் வசலவுகள்

ஏ) த�யர்ச்சியியல சைலொண்வையின் ைொதிரி்கள்
வசயலபாட்டு ஆய்வு மற்றும் புள்ளியியலகளின் 

மாதிரிகளின் அடிபப்ையில வபயர்ச்சியியல 
வதாைர்பு்ைய பகுதிக்ள முடிவு வசய்தலக்ள 
கருத்தில வகாண்டு வபயர்ச்சியியல  
தமலாண்்மயின் மாதிரிக்ள வகுககலாம்.

1. முன்னாய்வு மாதிரிகள்

2. கணித தகாட்பாட்டு திட்ை மாதிரிகள்  
(இருபபிை மாதிரிகள், பகுபபு மாதிரிகள், பகிர்வு 
வ்லய்மபபு மாதிரிகள்)

3. சரககிருபபு மாதிரிகள்

4. வழிகாட்டு மாதிரிகள்

5. அட்ைவ்ையிட்ை வசயலபாட்டு மாதிரிகள்

6. மாற்று ஏற்பாடுகள் உள்ளைககிய பகுபபாய்வு 
மாதிரிகள்

ஐ) த�யர்ச்சியும் உட்கட்டவைப்பும்
ஒரு நிறுவனம் சிைந்த வபயர்ச்சியியல 

தமலாண்்ம்ய வபை ்லல ஒழுஙகுமு்ை 
படுத்தபபட்ை தபாககுவரத்து, பண்ைகக காபபு,  
உற்பத்திப வபாருட்க்ளக ்கயாளுதல, சிைந்த 
தகவலுைன் கூடிய உட்கட்ை்மபபு 
தபான்ை்வகளின் உதவி தத்வபபடுகிைது.  
தமலும் இந்தியா்வப வபாருத்தமட்டில 
வபரும்பான்்மயான தபாககுவரத்து மு்ைகள் 
சா்ல மற்றும் இரயில வழியாக மட்டுதம 

��ேயாக�த� / 
��லைர ��பைனயாள�

உ�ப
	யாள�

��பைனயக�

��வன�

ெபய����ய�
சர�க��ேபா�

வா��ைகயாள�
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்்ைவபறுகிைது.  எனதவ கைல (நீர்) மற்றும் 
காலவாய் (அ) குழாய் தபாககுவரத்து மு்ை்ய 
முழு்மயாகப பயன்படுத்தபபைதவண்டும்.  அதிக 
ரூபாய் மதிபபுவகாண்ை வபாருட்கள் மட்டுதம 
ஆகாய மார்ககமாகக வகாண்டு வசலலபபடுகிைது.  
கீதழ வகாடுககபபட்டுள்ள தபாககுவரத்துத் 
வதாைர்பான உட்கட்ை்மப்பப பயன்படுத்து 

வதன் மூலம் இதில உள்ள 
சிககலக்ள அ்ையாளம் 
காைலாம்.  உதாரைமாக சரியான 
வழி்யக கண்ைறிதலில உள்ள 
சிககலக்ள அ்ையாளம் 
காைலாம். உதாரைமாக சரியான 
வழி்ய கண்ைறிதலில உள்ள 

வபயர்ச்சியியல தமலாண்்ம வழஙகல வழி சஙகிலி தமலாண்்ம

தத்வககும் அளிபபுககும் இ்ைதய உள்ள 
நி்லயான இ்ைவவளி சரி வசய்தல (அ) 

நிர்வகித்தலுைன் வதாைர்பு்ையது

மாறும் இயலபு வகாண்ை மதிப்ப தமம்படுத்தும் 
வசயலகளான வபாறுபதபற்ைல, தரம் மற்றும் 
வடிவ்மபபு தபான்ை வசயலக்ள கண்ைறிய 

வதாைர்ந்து முயற்சிககிைது.  எனதவ தான் இ்த 
சிைந்த நீண்ைகால தமலாண்்ம்ய குறித்து 

இயஙகுகிைது என்கின்ைனர்.

அைககவி்ல்யக கு்ைபபதில  
கவனம் வசலுத்துகிைது

அைககவி்ல்யக கு்ைபபதில கவனம் 
வசலுத்துவ்தக காட்டிலும் இலாபத்்த 

மி்கபபடுத்துத்ல த்ாககி (அ)  
்மயபபடுத்தி இயஙகுகிைது.

அளிபபு வசயலபாட்்ை அடிபப்ையாகக வகாண்ைது தத்வ வசயலபாட்்ைஅடிபப்ையாகக வகாண்ைது.

த�யர்ச்சியியல சைலொண்வையும் ைழங்கல ைழி ேஙகிலி சைலொண்வையும்

சிககலகள், எந்தவிதமான வாகனஙகள் 
பயன்படுத்துவது, எத்த்கய உந்து சகதி்யப 
பயன்படுத்துவது, இறுதிநி்லயில இைககுமதி 
இைம்தபான்ை சிககலக்ளச் வசயலபடுத்தும் 
விதம் (அ) மு்ைகள் இதில அைஙகும்.

16.04  பு்றத் தி்றனீட்டல (Outsourcing)
அ) த�ொருள்

தச்வ சார்பு்ைய து்ைகளில தற்தபாது  
புைத் திைனீட்ைல மு்ை வபருகிவருகிைது.  அதாவது 
வவளியாட்களிைம் பணி்ய ஒபப்ைபபுச் வசய்து 
அ்த தன் நிறுவனத்தின் மூலம் எபதபாதும் தபால 
சந்்தயிடுத்ல புைத் திைனீட்ைல அலலது புை 
ஒபப்ைபபு என அ்ழககபபடுகிைது. இந்த 
மு்ையில ஒரு நிறுவனம் தன்னு்ைய ஒரு 
தச்வ்ய பல பகுதிகளாகப பகுத்து, அதில ஒரு 
பகுதிதயா அலலது சில பகுதிக்ளதயா  
சிைபபாக கு்ைந்த வசலவில வசய்கிை, தவறு 
ஒருவருககு அலலது நிறுவனத்திற்கு ஒபபந்த 
மு்ையில வழஙகுதலாகும்.  சாதாரைமாக ்ாம் 

வழககமான தவ்லக்ள வவளியாட்க்ள 
்வத்து வசய்துவகாள்வ்தத்தான் இது குறிககிைது.  
முதலில இம்மு்ை அவமாிககாவில சில 
நிறுவனஙகளினால பின்பற்ைபபட்ைது.  இவவாறு 
புை ஒபப்ைபபு வசய்வதனால அந்நிறுவனம் 
தன்னு்ைய வழககமான பணிக்ள, கால 
த்ரத்்த வீண் வசய்யாமல முககிய சிககலகள் 
நி்ைந்த வசயலகளில தன் கவனத்்தச் வசலுத்த 
இயலும்.  தற்தபாது, இம்மு்ையானது, 
பிை்ாடுகளில பிரபலமாகியுள்ளது.  இவவாறு புை 
ஒபப்ைபபுச் வசய்யும் தச்வகளில மிக 
முககியமானது.  விளம்பரஙக்ள வடிவ்மத்தல, 
விற்ப்னககு பிந்திய தச்வ, கைகதகடுக்ள 
பராமாிபபுச் வசய்தல தபான்ைனவாகும்.

இத்த்கய புை ஒபப்ைபபுச் வசயலால 
நிறுவனஙகள் தஙகளின் திை்மக்ள வவளிக 
வகாண்டு வருவதற்கும், அத்ன அ்ையாளம் 
காட்ைவும் சிறிய மு்ையில வசயலாற்றுகிைது.
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ஆ) இயலபு்கள்

1.  இவண ைறறும் கூடு�ல தேயல்கவள  
தைளியொட்களுககு ைொறறிவிடு�ல

 வபாதுவாக நிறுவனஙகள் தஙகளின் 
முககியமலலாத, அன்ைாை ்ைவடிக்கக்ள புை 
ஒபப்ைபபுச் வசய்கின்ைன.  எடுத்துககாட்ைாக, 
பராமாிபபுச் வசயலகள், ததாட்ைகக்ல, பணியாளர் 
தபாககுவரத்து, துபபுரவுப பணிகள் தபான்ை்வ 
இதனுள் அைஙகும்.  நிறுவனத்தின் தன்்ம்ய 
அடிபப்ையாகக வகாண்டுதான் அந்த ்ைவடிக்க 
முதன்்மயானதா அலலது இ்ையானதா எனவும், 
தமலும் அத்ன புை ஒபப்ைபபு வசய்ய உகந்ததா 
எனவும் முடிவு வசய்ய முடியும்.

2.  ஒப்�ந்�த்தின் மூலசை பு்ற ஒப்�வ்டப்புச் தேயய 
முடியும்
நிறுவனஙகள் தஙகளின் முககிய ்ைவடிக்கயில 

கவனம் வசலுத்துவதற்காகவும் அ்த 
தமம்படுத்துவதற்காகவும் தான், புை ஒபப்ைபபு 
மு்ையி்ன ஏற்க முன்வருகின்ைனர். எனதவதான் 
இந்த புை ஒபப்ைபபானது வவளியாட்களுைன் ஒபபந்த 
அடிபப்ையிலான உை்வ ஏற்படுத்திக வகாள்கின்ைது.  
இதன் மூலம் புை ஒபப்ைபபுச் வசய்த தவ்ல்ய 
வதாைர்ந்து தமற்வகாள்ள ஒபபந்தம் து்ை நிற்கிைது.

3.  பு்ற ஒப்�வ்டப்பினொல நிறுைனத்தின்  
தேயல�ொடடுத்தி்றன் சைம்�டுகி்றது
இதர ்ைவடிக்கக்ளப புை ஒபப்ைபபுச் 

வசய்துவிட்ை்மயால நிறுவனஙகள் தஙகளின் 
வாணிப த்ாககத்்த அ்ைய, திைன்பை வசயலாற்ை 
தத்வயான காலம் கி்ைககிைது.  இதனால தஙகள் 
தயாரிபபுகளின் தரத்்த தமம்படுத்தி, சிைந்த 
தச்வ்ய வழஙகுகின்ைன.

4.  ைொடிகவ்கயொளர்்களின் திருப்தி  
சைம்�டுத்�ப்�டுகி்றது
குறித்தகாலத்தில வாடிக்கயாளர்களுககு 

தத்வயான தச்வ்ய, உயர்ந்த தரத்துைன் 
வழஙகுவதால, வாடிக்கயாளர்களின் எண்ணிக்க 
உயர்கிைது.  இதன் காரைமாக ஒதர நிறுவன 
தயாரிபபுப வபாருட்கள் வாடிக்கயாளர்களால 
மீண்டும் மீண்டும் வாஙகபபடுகின்ைன.

5. தேலவு குவ்றகி்றது
இன்்ைய தபாட்டிகள் நி்ைந்த வாணிபச்சூழலில, 

வாணிபத்தில நி்லத்து நிற்கவும், கூடுதல இலாபம் 
ஈட்ைவும், தபாட்டியான ்லல வி்ல்ய நிர்ையம் 
வசய்யவும் முடியும்.  தவ்ல பகுபபாய்வு மற்றும் ் லல 
தரத்துைன் கூடிய சிைபபான தச்வயின் காரைமாக 
கு்ைவான வசலவு என்ை சூழல ஏற்படுகிைது.  
எடுத்துககாட்ைாக, ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாடு, 
தமலும் உற்பத்தி மற்றும் தமம்பாடு தபான்ைவற்்ை 
புை ஒபப்ைபபு வசய்த்லக கூைலாம்.

இ) மு�ன்வை ைறறும் இவணச் தேயல�ொடு்கள்
நிறுவனஙகள் தஙகளின் இ்ைச் 

வசயலபாடுகளில கவனம் வசலுத்துவ்தக காட்டிலும் 
முதன்்மச் வசயலபாடுகள் நி்ைவ்ைவதில கவனம் 
வசலுத்தினால மட்டுதம நீண்ை காலத்தில 
்ன்்மக்ளயும் மற்றும் ஆதாயஙக்ளயும் அ்ைய 
முடியும்.  முதன்்ம   வசயலபாடுகள் என்பது 
அனுபவம், நிபுைத்துவம், வசயலதிைன் மற்றும் 
நிபுைத்துவ து்ையில முதலீடு ஆகியவற்்ை 
உள்ளைககியது.  எனதவ இ்ைச் வசயலபாடுகள் 
வபாருத்தமட்டில வவளி்பர்களில யார் சிைபபாக 
வசய்கிைார்கள் என்று ஆராய்ந்து அறிந்து அவர்களிைம் 
அச்வசயலக்ள புை ஒபப்ைபபுச் வசய்வதன் மூலம் 
வர்த்தக ரீதியான வவற்றி்ய தற்தபா்தய வணிக 
சூழலில தகக ்வத்துக வகாள்ளலாம்.

ஈ) �ன்வை்கள்
1.   மு�ன்வை �்டைடிகவ்க்களில ்கைனம் 

தேலுத்துகி்றது
இதர இ்ை ்ைவடிக்கக்ள வவளி 

நிறுவனஙகளிைம் புை ஒபப்ைபபுச் வசய்வதன் 
காரைமாக, நிறுவனஙகள் தஙகளிைம் உள்ள சில 
தனித்துவமான திை்ன வசவவதன பயன்படுத்தி 
முதன்்ம ்ைவடிக்ககளில கவனம் வசலுத்துவதன் 
மூலம் த்ாககஙக்ள அ்ைய இது உதவுகிைது.

2. த�ொருளொ�ொர சைம்�ொடவ்ட ஊககுவிககி்றது
புை ஒபப்ைபபுச் வசய்வதனால, வதாழில 

மு்னதவார்கள் ஊககுவிககபபடுகிைார்கள்.  
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தவ்லவாய்பபுக்ள உருவாககி ஊககம் 
அளிககிைது.  ஏற்றுமதி்ய விரிவாககம் வசய்கிைது.  
வபாருளாதாரத்தின் மிகபவபரிய வளர்ச்சிககு 
உதவுகிைது.

3. சைவலைொயப்பு்கவள ஊககுவிககி்றது
நிறுவனஙகள் தஙகளின் இ்ை ்ைவடிக்கக்ள 

வவளி்பர்களுககுப புை ஒபப்ைபபு மூலம் வதாைர் 
வாய்பபு அளிபபதனால, சிறு வாணிப நிறுவனஙகள் 
இந்த வாய்ப்ப பயன்படுத்திகவகாள்கின்ைன.  இது 
புதிய தவ்லவாய்ப்ப ஏற்படுத்துவதற்கான வழியாக 
அ்மவதுைன் அதிக அளவிலான தவ்லவாய்பபுகள் 
கி்ைபபதற்கு வழிவகுககிைது.

4. குவ்றைொன மு�லீடு
வவளி்பர்களின் திை்மக்ளப புை ஒபப்ைபபின் 

மூலம் பயன்படுத்துவதனால நிறுவனஙகள் தஙகளின் 
இ்ை ்ைவடிக்ககளுககாகச் வசய்யதவண்டிய 
முதலீட்டுத் வதா்க கு்ைகிைது.  இதன் காரைமாக 
அத்வதா்க்ய தவறு வசயலுககுப பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் உற்பத்தி்யப வபருககி இலாபத்்த உயர்த்த 
இயலுகிைது.

5. சி்றந்� தேயலொக்கம்
புை ஒபப்ைபபின் மூலம் நிறுவனஙகள் இரண்டு 

பயன்க்ள அ்ைகின்ைது.  ஒன்று, புை ஒபப்ைபபுச் 
வசய்த நிறுவனஙகள் தமற்வகாள்ளும் முதன்்மச் 
வசயலக்ள திைம்பைச் வசய்து தஙக்ள 
உயர்த்திகவகாள்வது, இரண்ைாவது, புை ஒபப்ைபபு 
வபற்ை நிறுவனஙகள் தஙகளின் திைன்க்ள 
விரிவாககுவதன் மூலம் புை ஒபப்ைபபுககான 
வாய்பபுகள் தமலும் வபறும் அளவிற்கு உயர்கின்ைன.

த�ொழில தேயலமுவ்ற பு்றத் தி்றனீட்டல 
(Business Process Outsourcing)
த�ொருள்

வவளி நிறுவனஙகளிைமிருந்து ஒபபந்த 
அடிபப்ையில சிைபபு தவ்லக்ள (அ) 
வசயலக்ளப வபறுவதற்கு வதாழில வசயலமு்ை 
புைத் திைனீட்ைல என்று வபயர்.  வாடிக்கயாளர்கள் 
தச்வ ்மயம் மற்றும் புள்ளிவிவரஙக்ளக 
கணினிமயமாககுதல தபான்ை வசயலக்ள 
எடுத்துககாட்ைாகக வகாள்ளலாம்.  இந்த 
மு்ையானது இந்தியா, சீனா தபான்ை வளரும் 
்ாடுகளில கு்ைந்த அளவு கூலி வசலவில வவளி 
நிறுவனஙகள் தஙகளின் தவ்லக்ளச் சிைபபாக 
வசய்து வகாள்கின்ைன.  இதனால நிறுவனஙகளின் 
வசலவு கு்ைகிைது.

உ) த�ொழில தேயலமுவ்ற பு்றத் தி்றனீட்டல ச�வை
1.  முதன்்மச் வசயலபாடுகளில கவனம் வசலுத்தல
2.    திை்ன உயர்த்திகவகாள்ளுதல தமலும் 

நிபுைத்துவம் வபறுதல
3. வசலவுக்ளக கு்ைத்தல
4.   வபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தமம்பாடு 

அ்ைதல
5.  அதிக இலாபம் ஈட்ைல
6.  வளர்ந்து வரும் தத்வகதகற்ப தச்வக்ளப 

பரிமாற்ைம் வசய்துவகாள்ளுதல.

தமற்கூறிய ஆறு வசயலகளும் வணிக 
வசயலமு்ை புை ஒபப்ைபபின் தத்வகளாகும்.

அறிவுேொர் தேயலமுவ்ற பு்றத் தி்றனீட்டல 
(Knowledge Process Outsourcing)
த�ொருள்

அறிவு அடிபப்ையிலான வசயலக்ள 
வவளி்பர்க்ளப பயன்படுத்தித் தஙகளின் 
த்ாககஙக்ளப பூர்த்திவசய்து வகாள்வ்த 
அறிவுசார் வசயலமு்ை புைத் திைனீட்ைல என்கிதைாம்.  
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இம்மு்ையினால வாணிபத்்த வவற்றிகரமாகக 
கு்ைந்த வசலவில ்ைத்திச் வசலலலாம்.

அறிவுசார்ந்த, தகவல வதாைர்பு சார்ந்த மற்றும் 
சிைந்த மதி நுட்பம் வகாண்ை தவ்லகளில வவளி 
்பர்க்ள ஈடுபடுத்தி அவர்களின் திை்மக்ளக 
வகாண்டு மதிபபு மிகக வசயலக்ளச் 
வசய்துவகாள்ளும் வசய்ல அறிவுசார் 
வசயலமு்ை புைத் திைனீட்ைல என்கிதைாம்.

அறிவுேொர் தேயல்கவள பு்ற ஒப்�வ்டப்பு  
தேய�லின் ச�வை

1. சிைந்த திை்மக்ளப பயன்படுத்தல

2. அறி்வ மட்டுதம பயன்படுத்தும் த்ாககம்

3. சிககலான பிரச்சி்னகளுககுத் 
தீர்்வக கண்ைறிதல

4. வசலவுக்ளக கு்ைத்தல

5. முககியச் வசயலபாடுகளில 
சிைபபுக கவனம் வசலுத்தல

6. இைர்பாடுக்ளக கு்ைத்தல

 ஆகிய்வ அறிவுசார் வசயலக்ளப புை 
ஒபப்ைபபு வசய்தலின் தத்வயாகும்.

16.05  மின்னணு ைணி்கம் (E-Commerce)
அ) த�ொருள்

மின்னணு வ்லதளத்தின் மூலம் வபாருட்க்ள 
வாஙகுதல மற்றும் விற்ைலுககு மின்னணு 
வர்த்தகம் எனபபடுகிைது.  மின்னணு வதாழில 
என்பது ஒரு விரிவான வசால.  இந்த வசாலலில 
இ்ையதளம் மூலம் நிறுமத்திற்கு உள் மற்றும் 
வவளியில ்்ைவபறும் அ்னத்து வியாபார 
்ைவடிக்ககளும் மின்னணு வர்த்தகம் என்ை 
வசாலலில உள் அைஙகுகின்ைது.  நிறுமத்திற்கு 
உள் ்்ைவபறும் ்ைவடிக்கக்ள உற்பத்தி, 
நிதிசார் ்ைவடிக்ககள், தரக கட்டுபபாடு, 
வபாருட்கள் வழஙகல, வாஙகிய வபாருட்க்ள 
இருபபு ்வபபது தபான்ை்வக்ள மின்னணு 
வர்த்தகம் என்ை வசால குறிககும்.  இதுமட்டுமின்றி 
நிறுமத்திற்கு வவளியில ்்ைவபறும் சந்்தயியல, 
விற்ப்ன, வாடிக்கயாளர்தச்வ தபான்ை 
்ைவடிக்ககள் மின்னணு வர்த்தகம் என்ை 
வசாலலில உள் அைஙகும்.  ஆனால, மின்னணு 
வர்த்தகம் என்ை வசால வபரும்பாலும் நிறுமத்திற்கு 
வவளிதய ்்ைவபறும் வணிக ்ைவடிக்கக்ள 
முககியமாக குறிககிைது. வைலலாய்ட்டி சஙகத்தின் 
2015 ஆம் ஆண்டின் அறிக்கயின்படி இ்ைய 
தளத்தின் மூலம் ்்ைவபறும் சிலல்ை வணிகம் 
இந்தியாவின் வமாத்த வருவாயில 20 
விழுககாட்டிற்கு பஙகளிககிைது. குறிபபாக மககள் 
்லவாழ்வு, கலவி, நிதிசார் தச்வ, நிலம் வாஙகல, 
விற்ைல து்ை, விளம்பரம் தபான்ை து்ைகள் 
மின்னணு வர்த்தகத்தில முககிய து்ையாக 
விளஙகுகின்ைன.

ஆ)  மின்னணு ைணி்கத்தின் த�ொதுைொன 
�ொக்கங்கள்

i. மின்னணு வணிகப பிரிவு சுமார் 4 தகாடி ் பர்கட்கு 
தவ்லவாய்ப்ப ்லகி வருகிைது என்று 
கூைபபடுகிைது.

ii. இ்ையதள சிலல்ை வணிகம், இ்ையதள 
தச்வ வர்த்தகம் தபான்ை து்ைகளில 
வதாைஙகபபடும் வதாழிலகளில ஏராளமான 
தவ்லவாய்ப்ப வபருககி வருகிைது.

iii. மின்னணு வணிக நிறுமஙகள் பண்ைகஙகள், 
வபாருள் வழஙகீட்டு மு்னயஙக்ள அ்மத்தல, 
அளிபபு சஙகிலித் வதாைர்க்ள ஏற்படுத்தல 
தபான்ை கட்ை்மப்ப உருவாககி மின்னணு 
வர்த்தகத்்த பலமானதாக  மாற்ை அதிக 
முதலீடுக்ள வசய்து வருகின்ைன.
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iv. மின்னணு வணிக ்ைவடிக்ககளின் அபரிவித 
வளர்ச்சியினால, நிதிசார் சந்்த, இயல சந்்த 
மற்றும் வசய்தி விவரஙக்ள காபபாற்றுதல 
தபான்ை பலதவறு து்ைகளில ஏராளமான 
வபாருட்கள் புதியதாக வடிவ்மககபபட்டு 
வருகின்ைன.

v. மின்னணு வணிக நிறுமஙகளின் வதாழில 
மு்ை்யதய மாற்றி வருகின்ைன.  சமூக 
வ்லதளம் மற்றும் சமூக ஊைகஙகள் மூலம் 
அண்்மக காலஙகளில வணிக நிறுமஙகள் 
அதிகமான வாடிக்கயாளர்க்ள கவர்ந்து 
வருகின்ைன.

vi. அகன்ை அ்லதபசியின் பிரமிககத்தகக 
வளர்ச்சியின் மூலமாக பல வியாபார நிறுமஙகள் 
இயல வணிக மு்ையிலிருந்து மின்னணு வணிக 
மு்ைககு மாறி வருகின்ைன.

vii. ்வீன வாடிக்கயாளர்கள் பிலிப கார்ட் மற்றும் 
அதமசான் இ்ைநி்லயர்கள் மூலமாக 
மின்னணு வணிகத்தில அதிகமாக பஙகு வபற்று 
வருகின்ைார்கள்.

இ)  மின்னணு ைணி்கத்தினொல  
விற�வனயொளர்்களுககு ஏற�டும் �ன்வை்கள்

i. விற்ப்னயாளர்கள் உலகவமஙகும் உள்ள 
வாடிக்கயாளர்க்ள அணுக முடிகிைது.

ii. இது ்்ைமு்ைச் வசலவினஙக்ளக கு்ைத்து, 
இ்ைநி்லயர்க்ள அகற்றி விற்ப்னயாளர்கள் 
த்ரடியாக இறுதி நுகர்தவார்கட்கு வபாருட்க்ள 
வழஙக முடிகிைது.

iii. விற்ப்னயாளர்கள் பலதவறு வ்கயான 
வாஙகுபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களுைன் 
கலந்து்ரயாை வ்க வசய்கிைது.

iv. வணிக நிறுவனஙகள் தஙகளின் அ்னத்து 
சந்்தயியல முயற்சிக்ளயும் குறிபபிட்ை 
வாடிக்கயாளர்க்ள த்ாககித் திருபப வ்க 
வசய்கிைது.

ஈ)  மின்னணு ைணி்கத்தினொல 
ைொஙகு�ைர்்களுககு ஏற�டும் �ன்வை்கள்

i. உலகத்தின் மூ்ல முடுககுகளில கி்ைககும் 
வபாருள்க்ளப பற்றி வாஙகுபவர்கள் மின்னணு 
வணிகத்தில அறிய முடிகிைது.

ii. வபாரு்ள எபதபாது தவண்டுமானாலும் 
வாஙகும் வாய்ப்ப மின்னணு வணிகம் 
வழஙகுகிைது.  மின்னணு வணிகத்திற்கு த்ரம் 
காலம் ஏதும் வபாருந்துவதில்ல.

iii. வபாருள்க்ள இயலபாக க்ைகளில வசன்று 
வாஙகுவ்தக காட்டிலும் மின்னணு வர்த்தக 
மு்ையில வாஙகும் வபாருளின் வி்ல கு்ைவாக 
கி்ைபபதாக கூைபபடுகிைது.  காரைம் மின்னணு 
வணிகர்கள் மின்னணு மூலமாக வாஙகும் 
வபாருள்களுககு ஏராளமான வி்ல சலு்கக்ள 
வழஙகுகின்ைனர்.  இ்ைநி்லயர்கள் இலலாமல 
த்ரடியாக வபாருள்க்ள விற்ப்ன வசய்ய 
முடிவதால வபாருளின் வி்ல்யயும் கு்ைகக 
இம்மு்ை சாத்தியமாகிைது.

iv. மின்னணு மூலமாக புத்தகம் வாஙகுதல, வமன் 
வபாருட்கள் வாஙகுதல என்பது கண் இ்மககும் 
த்ரத்தில சாத்தியம்.  அதாவது உைனடியாக 
புத்தகம், வமன் வபாருள் மற்றும் பயன்பாட்டு 
வமன் வபாருள் இ்வக்ள பதிவிைககம் (Down-
load) வசய்ய முடியும்.

v. வாடிக்கயாளர்கள் மின்னணு மூலம் 
்ைத்தபபடும் ஏலத்தில எளிதாக பஙகு வபை 
முடிகிைது.  மின்னணு ஏலத்தில வவளிபப்ைத் 
தன்்ம அதிகம்.

vi. தனி ்பர்கள் தாஙகள் உபதயாகித்த 
வபாருட்க்ளக கூை மின்னணு மு்ையில தவறு 
ஒருவருககு எளிதாக விற்ப்ன வசய்ய மின்னணு 
வணிகமு்ை தளம் அ்மத்து தருகிைது.

vii. வபாரு்ள மின்னணு வர்த்தகத்தில 
வாஙகுபவர்கள் தஙகளுககுச் சாதகமான 
மு்ையில தபரம் வசய்து ்லல வி்லயில 
வபாரு்ளப வபற்றிை மின்னணு வர்த்தகம் 
உதவுகிைது.

உ) மின்னணு ைணி்க முவ்ற்கள்
1.   த�ொழில நிறுைனத்திறகும் 

ைொடிகவ்கயொளருககும் இவ்டசயயொன 
ைணி்கம் (B2C)

இம்மு்ையில வதாழில நிறுவனம் 
சம்பந்தபபட்ை வாடிக்கயளருககு த்ரடியாகப 
வபாரு்ள விற்கின்ைது.
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2.   த�ொழில நிறுைனங்களுககு  
இவ்டசயயொன ைணி்கம் (B2B)
 வியாபார நிறுமஙகள் தஙகளுககி்ைதயயான 

வபாருள் வாஙகல விற்ைலக்ள மின்னணு 
வர்த்தகத்தின் மூலம் வசய்து வகாள்ளுவது 
இம்மு்ையில அைஙகும்.  உதாரைமாக 
ஸ்னாபடீல, பளிபகார்ட், அலிபாபா, இன்ைாமார்ட், 
டிதரட்இந்தியா காம், தபான்ை்வ.

3.   நு்கர்சைொர்்களுககு இவ்டசயயொன 
ைணி்கம் (C2C)
இம்மு்ையில ்கதபசி மூலமாகதவா, 

இ்ையதள விளம்பரத்்தப பார்த்ததா, மின்னணு 
ஏல மு்ையிதலா அலலது ஒரு இைத்தில இருககும் 
வாடிக்கயாளருகதகா வபாருள்க்ள விற்க முடியும்.  
உதாரைமாக இந்தியன் வவன்ட்சர்ஸ் என்னும் 
கிராபட்லி அபபிளிதகசன் (வபாரு்ள விற்பது 
வாஙகுவது) மூலம் ்கயால தயாரிககபபட்ை 
வபாருள்க்ளப பரந்த அளவில பரிமாை 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  ஒன்ஸ் அவகயின் ஸ்தைார் 
ைாட் காம் என்பது வபண்களுககான ்வீன, 
பயன்படுத்தபபட்ை வபாருள்கள் வாஙகுவதற்கான 
இ்ையதளம், மற்ைவர்கள் குயிககர், ஒ எல எகஸ், ஈ 
தப மூலம் பயன் வபைலாம்.

4.   ைொடிகவ்கயொளருககும் த�ொழில  
நிறுைனத்திறகும் இவ்டசயயொன ைணி்கம் 
(C2B)
தானியஙகிகள், மின்னணு வபாருட்கள், 

அ்ைகலன் மற்றும் இதர வபாருட்கள் இ்ையதளம் 
மூலமாக வாடிக்கயாளரால, தத்வபபடும் 
வதாழிலகளுககு விற்கபபடுவது இம்மு்ையில 
அைஙகும்.  உதாரைமாக ்ாகரி ைாட் காம் மற்றும் 
மான்ஸ்ைர் ைாட் காம் தபான்ை்வ இந்திய 
நிறுமஙகளால ்ைத்தபபடும் மாதிரிகளாகும்.

5.   த�ொழில நிறுைனத்திறகும் அரசுககும் 
இவ்டசயயொன ைணி்கம் (B2G)
  வபாருள் மற்றும் தச்வகள் அரசுத் து்ைககு 

வதாழில நிறுவனஙகள் மூலம் விற்ப்ன 
வசய்கின்ைனர்.  உதாரைமாக டி சி எஸ் நிறுமம் கைவுச் 
சீட்டு உாிம விண்ைபப ்்ைமு்ையி்ன 
வவளி்ாட்டு உரிமம் வழஙகிை இந்திய அரசுககாக 
தன்னு்ைய வமன்வபாருள் மூலம் பணி்ய முடித்து 
வழஙகுகிைது.

 �ைது சிந்�வனககு
இராணிபதபட்்ை அருகில வதாழில 
வளாகத்தில வாகனஙகளுககான பற்ை்வபபு 
சுருள்கள் (ignition voils) சிறிய அளவிலான 
தயாரிபபவனாக உன்்ன கருதிகவகாண்டு, 
எவவாறு ஏட்டுக கைன் தரகு முக்ம நிதி்யக 
கீழ்கண்ை நிறுவனஙகளிைமிருந்து வபறுவாய் 
என விவரி.

அ. தபார்டு இந்தியா, வசன்்ன.

ஆ. மாருதி சுசுககி, குர்கான்.

இ. குன் �ூண்ைாய், சிதயால.

்கவலச்தேொற்கள்
தனி உரிமம் வழஙகுபவர்

தனி உரிமம் வபற்ைவர்

தரபபடுத்துதல

நீர்்மத்தன்்ம

உரி்மப தபராள்

வாடிக்கயாளர்கள்

தபாககுவரத்து

வடிவ்மபபு

இயககம்

வசயலபாடு

பயன்பாடு

கட்ை்மபபு

சிைபபுத்தன்்ம

ஆற்ைல

்மய வசயற்பாடு

அ்ழபபு ்மயம் (அ) வாடிக்கயாளர் தச்வ 
்மயம்

வதாழில வசயலமு்ை புைத் திைனீட்ைல

அறிவுசாற் வசயலமு்ை புைத் திைனீட்ைல

மின்னணு வர்த்தகம்

வபயர்ச்சியல தனி உரி்மயியல

புை ஒபப்ைபபு
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1. ஒரு நிறுவனத்தின் முதன்்ம மற்றும் இ்ை 
்ைவடிக்கக்ள பகுபபாய்வு வசய்யும் 
மு்ைக்ளப பரிந்து்ரகக.

2. வதாழில வசயலமு்ை புைத்திைனீட்ைல மற்றும் 
அறிவுசார் வசயலமு்ை புைத் திைனீட்ைல 
ஆகியவற்றில உள்ள கு்ைபாடுக்ள 
தபாககும் வழிக்ளயும், வாய்பபுக்ளயும் 
பாிந்து்ரகக.

3. எதிர்கால வபாருளாதார தமம்பாட்டிற்கு புைத் 
திைனீட்ைலின் பஙகு பற்றி திட்ைம் வ்ரக.

 �யிறசி

I.   ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 எந்த	 ஒரு	 த்தொடர்ச்சியொன	 உறவு	 

வணிகத்திறகொன	 உரிமத்்்த	 வழங்குகிறது,	
பயிறசி	அளிக்கிறது,	கி்ை	விறப்ன	தெயவ்்த	
கருத்தில்	 தகொளவது	 ___________	 	 என	
அ்ழக்கபபடுகிறது.

 அ) தனி உரி்மயியல

 ஆ) ஏட்டுககைன் முக ் ம

 இ) அளிபபுத் வதாைர் தமலாண்்ம

 ஈ) பரிமாற்ைம்

2.	 மினனணு	 வ்ைபபினனல்கள	 மூைம்	
தபொருடக்ை	 வொங்கு்தல்	 மறறும்	 விறப்ன	
தெய்தல்	 ______________	 என	
அ்ழக்கபபடுகிறது.

 அ)  மின்னணு வணிகம் 

 ஆ)  இ்ையதளம்

 இ)  வ்லதளம்

 ஈ)  வர்த்தகம்

வபாருட்களின் இயககம் சார்பு்ைய 
்ைவடிக்கக்ள அ்ையாளம் காண்க.

வபயர்ச்சியின் ்ன்்மகள் ஆய்வு வசய்க.

வபயர்ச்சியில அதிக கவனம் வசலுத்த தவண்டிய 
பகுதிக்ள மதிபபீடு வசய்க.

வபயர்ச்சியியலின் தாககத்தின் மீதான 
இலாபகரதன்்ம்ய ஆய்வு வசய்தல மற்றும் 
சிைபபாக புரிந்து வகாள்ளல.

ஏதாவது ஓர் வாணிபத்தின் ்மய 
்ைவடிக்கக்ளக கண்ைறிக.

இ்ை ்ைவடிக்கக்ள புை ஒபப்ைபபுச் 
வசய்வதனால வி்ளயும் ் ன்்மக்ள ஆராய்க.

அறிவுசார் வசயலக்ள புை ஒபப்ைபபுச் 
வசய்தலுககுத் தத்வபபடும் பகுதிக்ள 
அ்ழபபு (அ) வாடிக்கயாளர் ் மயஙகளினால 
ஏற்பட்டுள்ள தாககத்்த எவவாறு பகுபபாய்வு 
வசய்து புரிந்து வகாள்வாய்?.

 சைலும் அறிை�றகு

1. உற்பத்திப வபாரு்ள ஓர் இைத்திலிருந்து 
மற்தைார் இைத்திற்கு எடுத்து வசலலும் 
மு்ை்யக கண்ைறிதல.

2. வபயர்ச்சியியலில உள்ள தீ்மக்ளயும் 
வபாருட்டு தத்வயான வழிகள் மற்றும் 
வாய்பபுக்ள உருவாகக முயற்சித்தல.

3. இந்தியாவில எதிர்கால வபயர்ச்சியியல 
தமலாண்்ம பற்றி ஓர் திட்ை அறிக்க தயார் 
வசய்தல.
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3.	 உறபத்தியொைரிடமிருநது	 தபொருடக்ை	
நுகர்்வொருக்கு	 எடுத்துச்	 தெல்லும்	 தெயலுக்கு	
___________	என	தபயர்.

 அ)  தபாககுவரத்து

 ஆ)  வபயர்ச்சியியல

 இ)  வழஙகல மு்ை

 ஈ)  சந்்தயியல

4.	 தபயர்ச்சியியலின	முக்கிய	நன்ம

 அ)  உற்பத்திதமம்பாடு

 ஆ)  வசலவுக்ள கு்ைத்தல

 இ)  இலாபம் ஈட்டுதல

 ஈ)  பண்ைகககாபபு

5.	 புற	 ஒபப்டபபின	 முக்கிய	 நன்ம	
___________

 அ) உற்பத்திதிைன் ஆ)   வசலவு கு்ைபபு

 இ) திைன் ஈ)    அலகுகள்

விவ்ட்கள்
1. (அ)  2. (அ)  3. (அ)  4. (ஆ)  5. (ஆ)

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. தனி உரிமம் வபற்ைவர் என்பவர் யார்?

2. தனி உரி்மயியல இரண்டு தீ்மக்ளக கூறுக.

3. வதாழில வசயலமு்ை புைத்திைனீட்ைல (BPO) 
என்ைால என்ன?

4. வபயர்ச்சியியல என்ைால என்ன?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. தனி உரி்மயியலின் வ்ககள் யா்வ?

2. ஏட்டுககைன் முக்மயில உள்ள படிநி்லகள் 
யா்வ? (ஏததனும் 3)

3. வாஙகுபவர்கள் மீது மின்னணு வணிகவியல 
ஏற்படுத்தும் தாககம் என்ைால என்ன?

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. தனி உரி்மயியலின் ்ன்்மக்ளக கூறுக. 

(ஏததனும் 5)

2. ஏட்டுககைன் முக்மயின் சிைபபியலபுக்ள 
விவரி. 

குறிப்பு நூல்கள்.
1. வபயர்ச்சியியல மற்றும் அளிபபுத் வதாைர் 

தமலாண்்ம ்ைவடிக்ககள் மற்றும் 
வகாள்்ககள் ஜி. ரகுராம் மற்றும்  
என். ரஙகராஜ், தமக மிலலன் இந்தியா  
லிமிவைட்,

2. www.bing.com

3. Solutionsdots.com

4. www.Zigya.com

5. https://m.meritnation.com

6. www.tisparkle.com

7. www.Flatworldsolutions.com

8. Cdn.mos.cms.futurecdn.net

9. www.orbitinformatics.com

10. www.franchiseindia.com
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மின்வணிகம்  
அறிவவாமா !

 �டி்கள் :
• உலாவியில், தகாடுக்கப்பட்ட உரலி்யத் ்தட்டச்சு தெயயவும்.வி்ரவுக் குறியீட்்டப் 

பயன்படுத்்தவும். Statistical – The portal for statistics” என்னும் பக்கம் தி்ரயில் வ்தான்றும்.
•  “E- Commerce world wide – Statistics & Facts” என்னும் பக்கம் தி்ரயில் வ்தான்றும். 

“E- Commerce world wide – important statistics   என்னும் ்த்லப்பில் 5 தமனுக்கள் 
இருக்கும். 

• 1. Overview, 2. Digital shoppers. 3. Shopping behaviors, 4. Mobile retail 5. Digital payment
• ‘Overview’ –ன் கீழ் “Retail e-commerce sales growth worldwide 2014-20121” என்ப்்தத் 

வ்தரவு தெயயவும். ‘Overview’ தெயவ்தறகு நு்ைவுரி்ம இலவெம்.
• “Annual retail e-commerce sales growth worldwide 2014-2021” ன் வ்ரபட வி்ளக்கம் 

தி்ரயில் வ்தான்றும். வி்ளக்கப்பட்்டகளின் மீது  சுட்டிக்காட்டி்ய நகரத்தினால், 
அ்தறகுரிய குறிப்பிட்ட ்தரவுகள் வ்தான்றும். அந்த ்தரவுக்்ளப் பகுப்பாயவு தெயயவும் “Over 
view” –ல் மற்ற ்தரவுக்்ளயும் இதுவபான்வ்ற பகுப்பாயவு தெயயவும்.

• வ்ரபடத்்்தயும், ்தர்வயும் வகாப்பாக பதிவி்றக்க விரும்பினால் வலவமறபு்றமுள்்ள 
தமனு்வச் தொடுக்கவும். இலவெமாக உள்நு்ைவு தெயய நீஙகள் பதிவு தெயது 
தகாள்்ளலாம்.on the right top. Register when you are asked to register for certain free 
access.

தேயல�ொடடிற்கொன உரலி :
https://www.statista.com/

இவணயச் தேயல�ொடு

வெ்வ வியாபாரம் – மின் வணிகம் – புள்ளிவிவரஙகள்  

*படஙகள் அ்டயா்ளத்திறகு மட்டும்

�டி 3�டி 2�டி 1
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த�ொழிலின் 
ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வு்கள்17

அத்தியொயம்

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
 ¾ ெமூகப் தபாறுப்புணரவுக் கருத்துக்கள் பறறி 
நன்கு புரிநது தகாள்்ள முடியும்.

 ¾ ெமூகப் தபாறுப்புணரவு பறறி படிப்ப்தன் 
அவசியத்்்த அ்டயா்ளம் காண உ்தவும்.

 ¾ ெமூகப் தபாறுப்புணரவின் ொ்தக மறறும் 
பா்தக நி்ல்ய அறிய இயலும்.

 ¾ ெமூகப் தபாறுப்புணரவின் பல்வவறு 
வ்கக்்ளக் குறிப்பிட வழிவ்க தெயயும்.

அறிமு்கம்
வதாழில அ்மபபுகள் இலாபம் ஈட்டுவதற்கு 

வபாருளாதார ்ைவடிக்கக்ள வதாைர்ந்து 
தமற்வகாள்கின்ைது.  அத்த்கய அ்மபபுகள் 
பலதவறு சமுதாய தமம்பாட்டு ்ைவடிக்ககளுககாக 
வசலவி்ன தமற்வகாள்கின்ைன.  (எ.கா) வதாழில 
நிறுவனம் ்கரம், மா்கர விதிகள், சா்லகள் 
மற்றும் சதுககஙகள் தபான்ை இைஙகளில 
பூஙகாககள் அ்மத்து பராமாித்தல, சில வதாழில 
உரி்மயாளர்கள் தஙகளின் வதாழில சார்ந்த 
வபாருட்களின் தரத்்த தமம்படுத்துவதற்காக த்தொழிலில்	ெமூகப	தபொறுபபுணர்வின	

கருவிகள

ஆராய்ச்சி தமற்வகாள்ளுதல தபான்ை்வ.  தமலும் 
பல வதாழில உரி்மயாளர்கள் தஙகள்  
அ்மபபுப பணியாளர்களுககு சுகாதார வசதி 
தமற்வகாள்கின்ைனர்.  சில பகுதிகளில உள்ள 
வதாழில உரி்மயாளர்கள் ஏ்ழ த்ாயாளிகளுககு 
இலவச மருத்துவ முகாம் ்ைத்துகின்ைனர்.  சில 
சமயஙகளில சிறிய மற்றும் பன்னாட்ைளவில 
்்ைவபறும் வி்ளயாட்டுப தபாட்டிகளுககு நிதி 
உதவி அளிககின்ைனர்.

அலகு - 5 சேவைத் த�ொழில்கள் - III
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17.01  ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வின் ்கருத்து
சமூகப வபாறுபபுைர்வு குறித்து பலதவறு 

கருத்துககள் நிலவுகின்ைன. ஒவவவாரு வதாழில 
உரி்மயாளர்களும் தஙகள் வதாழில மூலம்  
வபறும் இலாபத்தில ஒரு பகுதி்யச்  
சமுதாய தமம்பாட்டிற்காகச் வசலவழிககின்ைனர்.  
இத்த்கயப பயன்பாட்டிற்கு வதாழில ஒழுஙகுைர்வு 
வபாறுபபாகும். இத்த்கய பயன்பாட்டிற்கு 
சமுதாயத்தில ஆதரவு அளிபபததாடு, இத்னதய 
வதாழில சமூகப வபாறுபபுைர்வு என்றும் 
அ்ழககபபடுகின்ைது.

த�ொழிலில ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வின் 
்கருவி்கள்

ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வு இலக்கணம்

“ெமு்தாயப் தபாது நலன் வமம்பாடு கருதி 
(தெயல்படத் ்தக்க) உரிய நபர, ெமு்தாய 
நம்பிக்்கக்குரிய அடிப்ப்ட வமன்்ம, 
ெமு்தாய ஒறறு்ம, உறுதித்்தன்்ம மறறும் 
நி்லத்்தன்்ம வபான்்றவறறில் பஙகளிப்்ப 
ஏறபடுத்துவது ஆகும்”.

 -பீட்டர எஃப் டிரக்கர

17.02 ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வுக்கொன ச�வை
கீழ்ககண்ை காரைஙகள் அடிபப்ையில 

சமூகத்திற்கு வதாழில வபாறுபபுைர்வு 
எதிர்பார்ககபபடுகின்ைன.

1. சுய ஆர்ைம்
வதாழில அ்மபபுகள் சந்்தயில நி்லத்து 

வசயலபடுவதற்கு சமுதாய எதிர்பார்பபுக்ள 
நி்ைதவற்ை மு்னகின்ைன.  வபாதுவாக சமூகத்தின் 
தத்வ மற்றும் எதிர்பார்பபுக்ள நி்ைவு  
வசய்வதன் மூலம் வதாழில உரி்மயாளர்கள் 
அஙகீகரிககபபடுகின்ைனர்.  மககளின் உயர்தர 
வாழ்க்க மற்றும் ஆதராககியமான வளர்ச்சிககு 
ஏற்ை சூழ்ல உருவாககுதல, தவ்லவாய்பபுக்ள 
உருவாககுதல, ஏழ்்ம மற்றும் அறியா்ம 
உள்ளவர்களுககும் மற்றும் சமுதாயத்தால 
புைககணிககபபட்ைவர்களுககும் முககியத்துவம் 
அளித்தல.  உதாரைமாக, அதிக ஊதியம் வழஙகுதல, 
சாதகமான பணிச்சூழ்ல ஏற்படுத்துதல, 

வதாழிலாளர்க்ள ஊககுவித்து உற்பத்தி்ய 
அதிகாித்தல, பணியாளர் சுழற்சி மற்றும் வரு்கப 
பதிவு இன்்ம்ய கு்ைத்தல தபான்ை வசயலகளில 
ஈடுபடுகின்ைனர்.

2. ேமு�ொய உருைொக்கம்
்ாட்டின் வளஙக்ள முழு்மயாகப 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் வதாழில நிறுமஙகள் ஒரு 
்லல சமுதாயத்்த உருவாககுகின்ைன.  எனதவ 
வதாழில நிறுமஙகள் மககளின் எதிர்பார்பபுக்ள 
நி்ைவு வசய்ய தவண்டும்.  வதாழில வசய்பவர்கள் 
சமுதாயத் தத்வக்ளப பூர்த்தி வசய்வததாடு 
மட்டுமலலாமல மககளின் ்லன்கருதி  
்ாட்டின் வளஙக்ளப பயன்படுத்த தவண்டும்.  
வவற்றிகரமான வதாழில நிறுமஙகளால சமுதாய 
மகிழ்ச்சிககான அடித்தளத்்த ஏற்படுத்த முடியும்.

3. ேமூ்க அதி்கொரம்
வதாழில வசய்பவர்களிைம் கணிசமான அளவு 

சமுதாய அதிகாரம் உள்ளது.  அவர்கள் 
தமற்வகாள்ளும் வசயல ்ைவடிக்ககள் மககளின் 
எதிர்கால வாழ்க்க்யத் தீர்மானிபபதாக 
அ்மகிைது.  ் ாட்டின் தமம்பாடு கருதி தவ்லவாய்பபு, 
வபாருளாதார முன்தனற்ை அளவு மற்றும் அ்னத்துத் 
தரபபினருககும் வருமானத்்தப பகிர்ந்தளித்தல 
தபான்ைவற்்ை தீர்மானிககும் உயர் வபாறுபபு வதாழில 
நிறுமஙகளுககு உண்டு.  வதாழில வசய்பவர்கள் 
தஙகளின் சமூக அதிகாரத்தினால வி்ளயும் சமூகப 
வபாறுபபுக்ளயும் உைர தவண்டியுள்ளது.  சமுதாயப 
வபாறுபபுைர்தவாடு வசயலபைாத நிறுமஙகளில அரசு 
த்லயிட்டு ஒழுஙகுபடுத்திக கட்டுபபடுத்த தவண்டும்.  
எனினும் வதாழில நிறுவனஙகள் ஒழுஙகுைர்வு 
மற்றும் ்லல சிந்த்னயின் அடிபப்ையில சமூக 
எதிர்பபார்பபுக்ள மனதில வகாண்டு வசயலபை 
தவண்டும்.

4. ேமு�ொயத்தின் உருை்கம்
சமூக எதிர்பார்பபுக்ள வதாழில நிறுமஙகளால 

நி்ைதவற்ை முடியும் என்ை எண்ைத்்த மககள் 
மனதில ஏற்படுத்த தவண்டும்.  ஒரு வவற்றிகரமான 
வதாழில மூலம் வதாழிலாளர் மத்தியில ்லல 
உைவுமு்ை ஏற்படுத்துதல, நுகர்தவார் மற்றும் 
வபாருள் பகர்வாளர்களுககும் உதவிபுரிய இயலும்.  
ஒரு வதாழில நிறுவனத்தின் சமூகக கை்மகள் 
மககள் மனதில ்ம்பிக்க ஏற்படுத்தும் என்ைால 
மி்கயாகாது.

5. த�ொதுைக்கள் ைத்தியில விழிப்புணர்வு
தற்தபாது வதாழிலாளர்கள் மற்றும் 

நுகர்தவார்கள் தஙகளின் உரி்மகள் பற்றி ்ன்கு 
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அறிந்துள்ளனர். நுகர்தவார்கள் தரமான 
வபாருட்களுககு சரியான வி்ல்யக வகாடுககவும் 
மற்றும் வதாழிலாளர்கள் உ்ழபபிற்தகற்ை ஊதியம் 
வபைவும் விரும்புகின்ைனர். வதாழிலாளர்கள் 
வதாழிற்சஙகஙகள் மூலம் முதலாளிகளுககுப 
பலதவறு நி்லயில தகாரிக்ககள் ்வத்து 
வருகின்ைனர். எளி்மயான எதிர்பார்பபுகள் 
நி்ைதவைாத சூழ்நி்லயில வதாழிலாளர்கள் 
வதாழிற்கூைஙகளில அ்மதியற்ை சூழ்ல 
உருவாககுகின்ைனர். அவவாதை நுகர்தவார்களும் 
தரமற்ை வபாரு்ளப வபறும்தபாது நீதிமன்ைஙகள் 
மூலம் வதாழிலகஙகளில அ்மதியற்ை சூழ்ல 
உருவாககுகின்ைனர்.

6. �வ்டயற்ற நிறுைனம்
வதாழில நிறுவனஙகள் சமூக உரி்மக்ள 

மறுத்து அதிகப பயன் அ்ைந்து வருகின்ைனர்.  
உதாரைமாக, அரசு நுகர்தவார் பாதுகாபபு 
சட்ைத்தின் மூலம் கலபபைம், கள்ளச்சந்்த மற்றும் 
சமூகத்திற்கு எதிரான ் ்ைமு்ைகள் தபான்ைவற்்ைக 
கட்டுபபடுத்துகின்ைது.  இருந்ததபாதிலும் (அரசு 
தமற்வகாள்ளும் ்ைவடிக்ககளுககு எதிராக 
வதாழில வசய்வது சமூகப வபாறுபபுைர்வு 
இன்்ம்யக குறிககின்ைது) அரசு தமற்வகாள்ளும் 
்ைவடிக்கக்ள பின்பற்றுவது சமூகப 
வபாறுபபுைர்வின் அவசியமான ஒன்ைாகும்.  
அத்த்கயச் வசயலபாடு வதாழிலில த்ையற்று 
முடிவவடுககும் உரி்ம்யப பாதிககிைது.

7. ேட்டம் ைறறும் ஒழுஙகு
்ாட்டின் சட்ை ஒழுஙகு மு்ைகளுககு உட்பட்டு 

வசயலபடுவதன்மூலம் வதாழில அ்மபபுகள் 
வதாைர்ந்து வவற்றிகரமாக வசயலபை இயலும்.  
வதாழில அ்மபபுகள் நீண்ைகாலமாக ்ாட்டின் பின் 
தஙகிய மகக்ளச் சுரண்டிவருகின்ைன.  தமலும் சில 
த்ரஙகளில சட்ை ஒழுஙகி்னத் தஙகள் ்ககளில 
எடுத்துகவகாள்கின்ைனர்.  அதுதபான்ை வசயலகள் 
வதாழில வளர்ச்சி்யப பாதிககின்ைன. எனதவ 
அவர்கள் சட்ை திட்ைஙகளுககு உட்பட்டு தஙகளின் 
வசயலபாடுக்ள உள்ளைககிக வகாள்ள தவண்டும்.

8. �ொர்மீ்க த�ொறுப்புணர்வு
வபரும்பாலான வபரிய ்ாடுகளில குறிபபாக 

இந்தியாவில, அ்னத்துப பிரச்சி்னகளுககும் 
அரசால மட்டுதம தீர்வு காை இயலாது.  நிதி 
மற்றும் மனிதவளம் தபான்ைவற்றின் மூலம் 
பிரச்சி்னகளுககுத் தீர்வு காை இயலும்.  
உதாரைமாக, ்ாட்டில காைபபடுகின்ை வட்ைார 

ஏற்ைத் தாழ்வுகள், தவ்லவாய்பபு இன்்ம, 
கலவியறிவின்்ம, அன்னியச்வசலாவணி 
தட்டுபபாடு மற்றும் இதர பிரச்சி்னக்ளத் 
தீர்பபதில வதாழில அ்மபபுகள் முககிய பஙகு 
வகிககின்ைன.  தமலும் வதாழில அ்மபபுகள் தவறு 
சில சமூகச் சிககலக்ள ஏற்படுத்துகின்ைன.  
அதாவது சுற்றுபபுைச் சூழ்நி்ல்ய மாசு 
படுத்துதல, சுகாதாரமின்்ம தபான்ை பிரச்சி்ன 
க்ளப தபாககும் வ்கயில வதாழில அ்மபபுகள் 
வசயலபைதவண்டும்.

9. ேமூ்க – ்கலொச்ேொர த�றிமுவ்ற்கள்
இந்தியாவில கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு 

வசழித்து வருகின்ைன.  வதாழில வசய்பவர்கள் 
இத்த்கய கலாச்சார பண்பாட்டின் மூலம் இயற்்க 
வளஙக்ள முழு்மயாகப பயன்படுத்தி 
சமுதாயத்திற்கும் மற்றும் அரசுககும் உதவிகரமாக 
இருத்தல தவண்டும்.  தமலும் வாய்பபுக்ள 
சமமாக பகிர்ந்தளித்தல, பணியாளர்கள் மற்றும் 
நுகர்தவார்களி்ைதய ்லல உைவு மு்ை்யப 
தபணிக காகக வதாழில அ்மபபுகள் முன்வர 
தவண்டும்.

10. த�ொழில முவ்றவை
வதாழில நிறுவனஙக்ள தமலாண்்ம 

வசய்வது என்பது ஒரு நிபுைத்துவம் சார்ந்தது.  
நிறுவனம் சார்ந்துள்ள தமலாண் உரி்மயாளர்கள் 
இலாபத்தின் மீது அதிக அகக்ை வகாள்வதால 
இலாபம் அ்னத்தும் அவர்க்ளதய தசருகின்ைது.  
எனதவ ஊதியம் வபறும் தமலாளர்கள் இலாபத்தின் 
மூலம் வபறும் பயன்பாட்்ை அ்ைய இயலாமல 
வவற்று ்்ைமு்ைக்ள தமற்வகாள்கின்ைனர்.

11.  த�ொறுப்�ொண்வை �த்துைத�றி
மகாத்மா காந்தி அவர்கள் குறிபபிடும் தபாது, 

யார் ஒருவர் பைம் மற்றும் வசாத்்த ஈட்டுகின்ைாதரா 
அவர்கள் அ்த சமுதாய ் லன்களுககு பயன்படுத்த 
தவண்டும் என்கிைார்.  அதுதபாலதவ “வியாபார 
நிறுவனஙகள் தஙகள் சுயலாபத்திற்காக அலல, 
மாைாக சமுகத்தின் ்லனுககாக பயன்படுத்த 
தவண்டும்” என்றும் கூறுகின்ைார். அதாவது 
வசலவந்தர்கள் மற்றும் வதாழில அதிபர்களிைமும் 
உள்ள வசாத்து இ்ைவனால அவர்கள் வசம்  
சமூக ்லனுககாக பயன்படுத்த ஒபப்ைககப 
பட்ைதால இவர்கள் கைவுளின் ்ம்பிக்க்ய 
வபற்ைவர்களாகக கருதபபடுகிைார்கள்.  எனதவ, 
அவர்கள் தஙக்ளப வபாறுபபாண்்மயர்களாகக 
கருதிச் சமூக ்லனிற்காக அவற்்ைப பயன்படுத்த 
தவண்டும்.
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17.03   ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வு ேொர்ந்� 
ைொ�ங்கள்

ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வுககு ேொ�்கைொன 
ைொ�ங்கள்

அனுமானத்தின் அடிபப்ையில சமூகப 
வபாறுபபுைர்வுககு சாதகமான வாதஙக்ளக 
கீழ்ககண்ைவாறு காைலாம்.

1. �ஙகு�ர்்களின் �லன் �ொது்கொத்�ல
ஒரு வதாழில நிறுவனம் அதன் கூட்ைாளிகளின் 

அலலது பஙகுதாரர்களின் ்ல்னப பாதுகாககும் 
வ்கயில வசயலபடுகின்ைது.  உதாரைமாக 
பஙகுதாரர்கள், கூட்ைாளிகள், வாடிக்கயாளர்கள், 
பணியாளர்கள் மற்றும் விநிதயாகிபபாளர்கள் 
தபான்ைவர்கள்.  தமலும் வதாழில நிறுவனஙகளின் 
பஙகுதாரர்கள் மற்றும் உரி்மயாளர்கள் 
மட்டுமன்றி அ்னத்து தரபபினருககும் 
பயன்தரத்தகக வ்கயில வசயலபடுதல தவண்டும்.  
தமற்கூறிய பலதரபபட்ை பஙகு்ர்களுககு 
கை்மயாற்ை சமூகப வபாறுபபுக்ளத் வதாழில 
நிறுமஙகள் ஏற்க தவண்டியுள்ளது.

2. ேமு�ொய சைம்�ொடு
வதாழில, சமுதாயத்தின் ஒரு அஙகமாக 

வசயலபடுகிைது.  இது சமுதாயத்தின் ஆதரவு 
உள்ளீைாக விளஙகுகிைது.  சமூகப வபாறுபபுைர்வின் 
்ைத்்தயானது வதாழில மற்றும் சமூகத்திற்கு 
இ்ைதயயான ்லலுை்வ வலுபபடுத்துவதற்கு 
அவசியமானதாக கருதபபடுகிைது.

3. ேமு�ொய �ொக்கத்வ� அளவிடு�ல
ஒரு வதாழில நிறுவனம் தனது வசயலபாட்டிற்கு 

உட்பட்ை காலத்தில பல முடிவுகள் மற்றும் 
்ைவடிக்கக்ள தமற்வகாள்கின்ைன.  இத்த்கய 
வசயல ்ைவடிக்ககள் சமுதாயத்தின் ்லன்கள் 
மற்றும் மதிபபுகள் மீது நி்லயான தாககத்்த 
ஏற்படுத்துகின்ைன.  வதாழில நிறுவனம் 
சமுதாயத்தின் ்லன் கருதி சட்ைபபடி அவர்களின் 
எதிர்பபார்பபுக்ள கட்ைாயமாக நி்ைதவற்ை 
தவண்டும்.

4. முவ்றயொன ேமூ்க அதி்கொரம்
வபரும்பாலான நிறுவனஙகள் சமூக 

அதிகாரத்தின் மூலம் பலதரபபட்ை வசயலபாடுக்ள 
தபாற்ைத்தகக வ்கயில தமற்வகாள்கின்ைன.  
சமுதாய வபாறுபபுைர்வு இன்்மயின் மூலம் சமூக 
அதிகாரம் தவைாக பயன்படுத்தபபடுகின்ைது.  

இத்த்கய சூழலில சமுதாய வபாறுபபுைர்வு 
மற்றும் சமுதாய அதிகாரம் இ்ைதய சமநி்ல 
இருத்தல தவண்டும்.

5. ேட்டப்பூர்ை �ன்வை
இது நிறுமஙகளின் சமூகப வபாறுபபுைர்்வப 

தபாற்ைத்தகக ஒரு பண்பாக விளஙகுகிைது.  சமூகப 
வபாறுபபுைர்வு வதாழிலின் வபாருளாதார 
த்ாககஙக்ள அ்ைய வபாிதும் உதவுகிைது.  
தமலும் சமூக வாழ்க்க்ய உயர்த்துவதன் மூலம், 
வதாழிலின் சிைந்த வாடிக்கயாளர்கள், ஊழியர்கள் 
மற்றும் ்லல ்ண்பர்க்ள வபைமுடிகின்ைது.  
சமுதாய வபாறுபபுைர்வு வதாழில நிறுமஙக்ள 
ஒரு ் லல கூட்டுரு குடிமகனாக ஆககுகிைது என்ைால 
மி்கயாகாது.

6. ஆற்றல (அ) தி்றன்
வதாழில அ்மபபுகள் மற்றும் அதன் நிர்வாகிகள் 

வபாருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சி்னகளுககுத் தீர்வு 
காண்பதில திை்மமிககவர்களாக திகழ்கின்ைனர்.  
அதுதபான்று சமுதாயத்தில ஏற்படுகின்ை 
பிரச்சி்னகளுககுத் தீர்வுகாண்பதற்கு திைன்வகாண்ை 
த்லவர்களின் பஙகளிப்ப சமுதாயம் 
எதிர்த்ாககுகின்ைது.

7. த�ொழில முவ்ற �்டத்வ�்கள்
வதாழிலில பண்பட்ை தமலாளர்கள் ஒரு சிைந்த 

சமூக உைர்்வக வகாண்ைவராக இருத்தல 
விரும்பத்தககது.  சமூகப வபாறுபபுைர்வு வகாண்ை 
ஒரு தமலாளர் வதாழிலில பண்பட்ைவராக 
கருதபபடுகிைார்.  அபபடிபபட்ை ்பர் தானாகதவ 
்ன்வனறிக வகாள்்க்யப பின்பற்றுகிைார்.

8. த�ொதுக ்கருத்து
சமூகப வபாறுப்ப ஒரு த்ாககமாக 

ஏற்றுகவகாள்வதன் மூலம் வபாதுமககளின் 
கருத்துகக்ள தமம்படுத்த உதவும்.  அதன் மூலம் 
வதாழிலுககான ஒரு ்லல மதிப்ப ஏற்படுத்த 
முடியும்.  உதாரைமாக, பூஙகாகக்ள அ்மத்தல, 
மற்றும் விழிபபுைர்வு முகாம் ஏற்படுத்துதல தபான்ை 
வசயலக்ள தமற்வகாள்ளுதல.

ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வுககு எதிரொன 
ைொ�ங்கள்

1. ்கருத்து த�ளிவின்வை
சமூகப வபாறுபபுைர்வு என்பதன் வபாருள் 

வதளிவாக வ்ரயறுககபபைாமல உள்ளது.  
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இத்த்கய சூழ்நி்லயில சமூகப வபாறுபபுைர்வு 
தகாட்பாட்்ை வசயலபடுத்துவதில சிககல 
ஏற்படுகிைது.

2. த�ொருளொ�ொர இலககு்கவள �ளர்த்�ல
சமூகப வபாறுபபுைர்்வ ஏற்றுவகாள்வதன் 

மூலம், வணிகப வபாருளாதார இலககுக்ளயும் 
சமரசம் வசய்கின்ைன.  வதாழில என்பது ஒரு 
வபாருளாதாரம் சார்ந்த நிறுவனமாகும்.  தமலும் 
அதன் உரி்மயாளர்களுககு அதிகபட்ச இலாபம் 
ஈட்டுவ்த முககிய த்ாககமாகக வகாண்டு 
வசயலபடுகின்ைன.  இந்நி்லயில சமூகப 
வபாறுபபுைர்வுக வகாள்்க்ய நி்ைதவற்றுவது 
அதன் பிரதான த்ாககமாகிய அதிகபட்ச இலாபத்்த 
ஈட்ைல என்ை வபாருளாதாரக வகாள்்கக்ள 
பின்ன்ையச் வசய்கின்ைது.

3. ேமூ்கத்தி்றன் இன்வை
வதாழில அ்மபபுகள் மற்றும் அதன் தமலாளர்கள் 

சமூகம் சார்ந்த கை்மக்ளப பற்றி ்ன்கு 
அறிவதில்ல.  இதனால அரசு மற்றும் அரசு சாரா 
நிறுவனம் (Government and Non Government Agencies) 
தபான்ை சிைபபு சமூக தச்வ நிறுவனஙகள் சமூகப 
பிரச்சி்னக்ள அலலது சவாலக்ளச் சந்திகக 
தவண்டியுள்ளது.

4. நு்கர்சைொர் மீ�ொன சுவை
வதாழில அ்மபபுகள் சமூகம் சார்ந்த 

பிரச்சி்னகளில ஈடுபடுகின்ைதபாது, அதற்கான 
வசலவு அதிகாிககின்ைது.  அத்த்கய 
வசலவினஙக்ள ஈடுகட்ை வதாழில நிறுவனஙகள் 
வபாருளின் வி்ல்ய உயர்த்தி அந்தச் சு்ம்ய 
நுகர்தவார்களுககு மாற்றிவிடுகின்ைன.  சுருஙகக 
கூறின் சமூகப வபாறுபபுைர்வு தத்துவத்்த 
நி்ைதவற்றும் வசலவு இறுதியாக நுகர்தவா்ரத் 
தாககுகிைது என்ைால மி்கயாகாது.

5. அதி்கொரைற்ற த�ொறுப்பு
வதாழில அ்மபபுகள் வபாருளாதாரம் சார்ந்த 

அதிகாரஙக்ள மட்டுதம வகாண்டுள்ளது.  
ஆனால, அது சமூகம் சார்ந்த அதிகாரஙகள் 
வகாண்ை்வ அலல. சமூக அதிகாரத்்த சமூகப 
வபாறுபபுைர்வுைன் திணிபபது ஓர் 
நியாயமற்ைதாகும்.  சமூக வசயலபாடுகளில 
த்லயிடுவதற்கு வதாழி்ல அனுமதித்தால அதன் 
வசயலபாடுகள் சமுதாய மதிபபிற்கு நி்லயான 
தீஙகி்ன வி்ளவிககும்.

6. த�ொறுப்பு்கவள �ை்றொ்க �யன்�டுத்து�ல
சமூகப வபாறுபபுகக்ள ஏற்பதன் மூலம், 

நிறுமத்தின் திட்ைஙக்ள நி்ைதவற்றும் த்ரம் 
மற்றும் வளஙகள் கு்ைகின்ைன.  இதனால 
வதாழில அ்மபபுகள் தமலும் ்லிவ்ைய வாய்பபு 
உள்ளது.

7. அளவுச்கொல இன்வை
வணிகத்தில எந்த ஒரு முடி்வயும் எடுபபதற்கு 

இலாபம் ஒரு வபாதுவான அளவுதகாலாக 
விளஙகுகிைது.  வியாபார அ்மபபுகளின் மீது 
சமுதாய வபாறுப்ப திணிபபதன் மூலம்  
வியாபார முடிவு எடுககும் துலலியமாக  
இலாபம் என்ை வபாது அளவுதகாலால சாியாக 
அளகக முடிவதில்ல. வசயலமு்ை எபவபாழுதும் 
சிககலானதாகவும் ்்ைமு்ைககு மாைானதாகவும் 
அ்மகிைது.

8. முவ்றயற்ற �ஙகு
வளஙகள் மற்றும் ஆற்ைலக்ள மு்ையாக 

பயன்படுத்துவது ஒரு வதாழிலின் முககிய 
பஙகாகும்.  தமலும் சட்ைம் மற்றும் வதாழில 
்ன்வனறிகட்கு உட்பட்டு முதலீடு வசய்து  
அதன் மூலம் ஈட்டும் வருவா்யப வபறுதல  
தவண்டும்.  வதாழில நிறுவனம் தத்வயற்ை 
்ைவடிக்ககளுககு வசலவு வசய்வ்த தவிர்த்து 

த்தொழிலின	ெமூக	
தபொறுபபுணர்வின	 

வ்ககள

தபொருைொ்தொரப	
தபொறுபபுணர்வு	 

ெடடப 
தபொறுபபுணர்வு	 

நனதநறிப	
தபொறுபபுணர்வு	 

்தனவிருபபப	
தபொறுபபுணர்வு	 
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வதாழில அ்மபபின் வபாருளாதார வசயலதிை்ன 
தமம்படுத்தும் ்ைவடிக்ககளில ்ாட்ைம் 
வசலுத்துதல ்லலது.

9. அதி்க சுவை உவ்டய த�ொறுப்பு
வதாழில நிறுவனஙகள் ஏற்கனதவ பலதவறு 

சமூக தச்வக்ள வசய்து வருகின்ைது.  அதாவது 
வபாருட்கள் மற்றும் பணிகள் வழஙகுதல, தவ்ல 
வாய்பபுக்ள உருவாககி தருதல, வதாழில 
நுட்பஙக்ள தமம்படுத்தல மற்றும் வாி வசலுத்துதல 
மூலம் வபாதுக கட்டுபபாட்டிற்கு வபருமளவில 
பஙகளிககின்ைன.  இந்நி்லயில கூடுதலாக சமூகப 
வபாறுபபுக்ள வதாழில அ்மபபுகளின் மீது 
திணிபபது எவவிதத்தில நியாயம் என எதிர்பபு 
குரலும் ஒலிககின்ைது.

17.04 ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வின் ைவ்க்கள்
சமூகப வபாறுபபுைர்வி்ன ்ான்கு வபரும் 

பிாிவுகளாக பிாிககலாம் அ்வகள் பின்வருமாறு.

1. த�ொருளொ�ொர த�ொறுப்புணர்வு
அடிபப்ையில வதாழில அ்மபபுகள் 

அ்னத்தும் தஙகளின் வபாருளாதார ்ல்ன 
தமம்படுத்திக வகாள்ள இயஙகி வரும் 
அ்மபபுகளாகும்.  அபபடி வபாருளாதார ்ல்ன 
அ்ைய மு்னயும் வபாழுது சமூகப வபாறுபபுகளும் 
நி்ைதவற்ைபபடுகின்ைன என்பதில ஐயமில்ல.  
உதாரைமாக மககளுககு தத்வபபடும் 
வபாருள்க்ள தரமாக வழஙகுதல, நியாயமான 
இலாபம் ஈட்ைல, நுகர்தவாாின் புகார்க்ள தீர்த்தல, 
மககளின் வாழ்க்கத் தரத்்த உயர்த்துதல தபான்ை 
பல சமூகப வபாறுபபுகளும் நி்ைதவற்ைபபடுகின்ைன.

2. ேட்டப் த�ொறுப்புணர்வு
ஒவவவாரு வதாழில அ்மபபுகளும் அதற்கான 

சட்ை திட்ைஙகளுககு உட்பட்டு 
வசயலபடுத்துவதற்கான வடிவ்மப்ப ஏற்படுத்த 
தவண்டும்.  அத்த்கய சட்ை திட்ைஙகள் சமுதாய 
்ல்ன கருத்தில வகாண்டு உருவாககபபட்ைது.  
எனதவ, எந்த ஒரு வியாபார அ்மபபும் ஒரு சமூக 
வபாறுபபுைர்்வ உள்ளுைர்வாகக வகாண்டு 
வசயலபடும் அ்மபபாக இருககுமாறு 
எதிர்பார்ககபபடுகிைது.

3. த�ொழில �ன்தனறிமுவ்ற த�ொறுப்புணர்வு
இது சமுதாயத்தால எதிர்பார்ககபபடும் ஒரு 

வ்க வபாறுபபாகும்.  ஆனால இபபடிபபட்ை 
வபாறுபபுகள் சட்ைத்தில குறிபபிைபபைாத்வயாகும்.  

உதாரைமாக ஒரு நிறுவனம் தனது வபாருட்கள் 
குறித்து விளம்பரம் தமற்வகாள்ளும்தபாது 
அத்த்கய விளம்பரம் மத உைர்வுகள் மற்றும் 
மககளின் கண்ணியம் மதிககத்தகக வ்கயில 
இருத்தல தவண்டும்.  இத்த்கய வபாறுபபுக்ள 
வதாழில அ்மபபுகள் தாதன விருபபபபட்டு 
க்ைபிடிகக தவண்டும்.

4. �ன் விருப்� த�ொறுப்புணர்வு
இத்த்கய வபாறுபபு ஒரு நிறுவனம் 

தமற்வகாள்ளும் தன்னார்வ ்ைவடிக்கக்ள 
குறிககின்ைது.  உதாரைமாக, கலவி 
நிறுவனஙகளுககு ்ன்வகா்ை அளித்தல அலலது 
வவள்ளம் மற்றும் நில்டுககத்தினால பாதிககபபட்ை 
பகுதிகளில உள்ள மககளுககு உதவி வசய்தல.  
தமலும் வதாழில அ்மபபுகள் தஙகளின் 
மூலதனத்்த ஊக வாணிபத்தில முதலீடு வசய்வ்த 
தவிர்த்து, ஒரு ்லல பலன் தரத்தகக நிறுவனத்தில 
முதலீடு வசய்வது முதலீட்ைாளர்களின் 
வருமானத்்த உயர்த்துதல தபான்ை வபாறுபபுகள் 
தன் விருபப வபாறுபபுகளாகும்.

17.05  �லசைறு ஆர்ைக குழுக்களுக்கொன 
த�ொறுப்புணர்வு்கள்

வதாழிலின் சமூகப வபாறுபபுைர்வின் 
அடிபப்ைக தகாட்பாடுகள் மற்றும் அதன் 
முககியத்துவத்்த அறிந்து வகாண்ைபின் வதாழிலில 
அகக்ை வகாண்ை பலதவறு குழுககளுககு ஆற்ை 
தவண்டிய வபாறுபபுகள் கீழ்ககண்ைவாறு 
விவாதிககபபடுகின்ைது.

ஒரு வதாழில அ்மபபு வபாதுவாக 
உரி்மயாளர்கள், முதலீட்ைாளர்கள், பணியாளர்கள், 
வபாருள் பகிர்வாளர்கள், வாடிக்கயாளர்கள், 
தபாட்டியாளர்கள் அரசாஙகம் மற்றும் 
சமுதாயத்துைன் வ்ருஙகிய வதாைர்பு வகாண்டுள்ளது.  
அத்த்கய அகக்ை வகாண்ைவர்க்ள வதாழில 
்ைவடிக்ககளில ஆர்வம் வகாண்ைவர்கள் அலலது 
பலவ்க பஙகு்ர்கள் என அ்ழககபபடுகிைார்கள்.  
வதாழில அ்மபபுகளின் வசயலபாடுகள் இவர்க்ள 
த்ர்முகமாகதவா அலலது ம்ைமுகமாகதவா 
தாககுகிைது என்ைால மி்கயாகாது.

1. வதாழில

2. முதலீட்ைாளர்கள்

3. பணியாளர்கள்

4. அரசாஙகம்

5. தபாட்டியாளர்கள்

6. சமுதாயம்
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7. வாடிக்கயாளர்கள் மற்றும் நுகர்தவார்கள்

8. விநிதயாகிபபாளர்கள்

�லசைறு ஆர்ை குழுக்களின் த�ொழில ேொர்ந்� 
த�ொறுப்புணர்வு்கள்

1. உரிவையொளர்்கள் மீ�ொன த�ொறுப்புணர்வு
எவர் ஒருவர் வசாந்த மூலதனம் வகாண்டு  

ஒரு வதாழி்லத் வதாைஙகி அதில ஏற்படும்  
இைர்க்ள ஏற்கின்ைாதரா அவதர வதாழிலின் 
உரி்மயாளராவார்.  அத்த்கய உரி்மயாளர் 
ஏற்கும் வதாழில வதாைர்பான வபாறுபபுைர்வுகள் 
கீழ்வருமாறு.

a. வதாழி்லச் சிைபபாக இயககுதல.

b.  மூலதனம் மற்றும் வளஙக்ளச் சரியான 
மு்ையில பயன்படுத்துதல.

c.  மூலதனத்தின் மீதான வளர்ச்சி்ய வரதவற்கும் 
வ்கயில இருத்தல.

d.  நியாயமான வருமானம் வதாைர்ந்து அளிககத்தகக 
வ்கயில மூலதனத்்த மு்ையாக முதலீடு 
வசய்தல தபான்ை்வகளாகும்.

2. மு�லீட்டொளர்்கள் மீ�ொன த�ொறுப்புணர்வு
வதாழிலுககுத் தத்வயான நிதியி்ன 

மூலதனமாக கீழ்ககண்ை வழிகளில எவர் ஒருவர் 

அளிககின்ைாதரா அவதர முதலீட்ைாளர்கள் என 
அ்ழககபபடுகின்ைார். அதாவது, பஙகுகள், 
பத்திரஙகள், ்வபபுகள் மற்றும் பிை.  தமலும் 
வஙகிகள், நிதி நிறுவனஙகள் மற்றும் முதலீட்டு 
நிறுவனஙகளும் இத்த்கய பிாிவில 
உள்ளைஙகுவார்கள்.

மு்தலீட்டா்ளரகளின் தபாறுப்புகள் 
பின்வருமாறு
a. மூலதனத்தின் பாதுகாப்ப உறுதி வசய்தல.
b. முதலீட்டின் மீதான வட்டி்யத் வதாைர்ந்து 

வசலுத்துதல.
c. குறித்த காலத்திற்குள் மூலதனத்வதா்க்ய 

திருபபிச் வசலுத்துதல தபான்ை்வகளாகும்.

3. �ணியொளர்்கள் மீ�ொன த�ொறுப்பு்கள்
எந்த ஒரு வதாழில அ்மபபிற்கும் பணியாளர்கள் 

அலலது வதாழிலாளர்கள் மிகவும் அவசியமாகும்.  
இத்த்கய பணியாளர்கள் நிறுவனத்தின் ்லன் கருதி 
தஙகளு்ைய திை்ன முழு்மயாக வசலவிடுகின்ைனர்.  
இந்நி்லயில வதாழில அ்மபபுகள் அவர்களின் 
்லனில அகக்ை வகாள்வது மிக முககிய வபாறுபபுகளில 
ஒன்ைாகும்.  பணியாளர்கள் மனநி்ைவு வபறுவதன் 
மூலம் நிறுவனத்தின் அ்னத்துச் வசயலபாடுகளும் 
வவற்றி வபறுகின்ைன.  வதாழில அ்மபபில 
பணியாளர்கள் வதாைர்பான வபாறுபபுைர்வுக்ளக 
கீழ்ககண்ைவாறு வ்கபபடுத்தலாம்.

ேமு�ொயம் ேொர்ந்� த�ொழில ேமூ்கப் த�ொறுப்புணர்வு
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a.  பணியாளர்களின் கூலி மற்றும் ஊதியத்்த 
குறித்த காலத்தில வதாைர்ந்து வழஙகுதல.

b.  பணியாற்றுவதற்கு ஏற்ை இைககமான 
சூழ்நி்ல்ய உருவாககுதல மற்றும் இதர வசதி 
வாய்பபுக்ள ்லகுதல.

c.  ் லல வதாழில வாய்பபுகக்ள ஏற்படுத்தித் தருதல.

d.  பணிப பாதுகாபபு மற்றும் சமூகப பாதுகாபபி்ை 
உருவாககுதல.  அதாவது, வருஙகால ்வபபு 
நிதி, குழுக காபபீடு, ஓய்வூதியம் மற்றும் பணி 
ஓய்வு பயன்பாடு தபான்ை வசதிகள்.

e.  அவர்கள் வாழ்க்கத் தரத்்த தமம்படுத்துதல 
அதாவது வீட்டுவசதி, தபாககுவரத்து வசதி, 
சிற்றுண்டி, சா்ல வசதி, குழந்்த காபபகஙகள் 
மற்றும் பிை வசதிகள்.

f.  குறித்த காலத்தில பயிற்சி அளித்து அவர்களின் 
வசயலதிை்ன தரம் உயர்த்துதல.

4. த�ொருள் அளிப்�ொளர்்கள் த�ொ்டர்�ொன 
த�ொறுப்புணர்வு்கள்

உற்பத்தியாளர் மற்றும் வியாபாாிகளுககு 
தத்வயான கச்சாபவபாருட்க்ள யார் 
வழஙகுகின்ைாதரா அவதர வபாருள் வழஙகு்ர் 
எனபபடுவார்.  நுகர்தவார்களுககு தத்வயான 
முடிவுற்ை வபாருட்க்ள வழஙகும் சில்ர 
பகிர்வாளர்கள் என அ்ழககபபடுகிைார்கள்.  
வழஙகு்ரின் வபாறுபபுகள் பின்வருமாறு.

a.  வபாருட்கள் வகாள்முதல வசய்வதற்கான வதாைர் 
ஆ்ை்ய வழஙகுதல.

b.  நியாயமான விதிமு்ைகள் மற்றும் 
வபாறுபபுறுதிக்ள வழஙகுதல.

c.  கைனுககான காலகவகடுவி்ன நியாயமான 
மு்ையில அளித்தல.

d.  கைன் வதா்க்ய தவ்ைக காலத்திற்குள் 
திருபபிச் வசலுத்துதல.

5.  ைொடிகவ்கயொளர் த�ொ்டர்�ொன 
த�ொறுப்பு்கள்
வாடிக்கயாளரின் ஆதரவு இலலாமல எந்த 

வதாழிலும் வசயலபடுவதில்ல.  வதாழிலின் 
சமூகப வபாறுபபுைர்வில வாடிக்கயாளர்கள் 
ஒரு முககிய அஙகமாக உள்ளனர்.  வதாழில 
கீழ்ககண்ை வசதி வாய்பபுக்ள கட்ைாயமாக 
வழஙகதவண்டும்.  அ்வகள் பின்வருமாறு.

a.  வபாருட்கள் மற்றும் தச்வகள் 
வாடிக்கயாளரின் தத்வ்ய நி்ைதவற்றும் 
வ்கயில இருகக வ்க வசய்ய தவண்டும்.

b.  வபாருட்கள் மற்றும் தச்வகள் தரத்தில 
தமம்பட்டு இருத்தல தவண்டும்.

c.  வபாருட்கள் மற்றும் தச்வகள் த்ையின்றி 
வதாைர்ந்து அளிககபபை தவண்டும்.

வதாழிலின் சமூகப வபாறுபபுைர்வு மற்றும் 
அது வதாைர்பு்ைய த்லபபுகள் பற்றி இந்த 
அத்தியாயத்தின் மூலம் கற்ை பிைகு சமூகப 
வபாறுபபுைர்வின் முககியத்துவத்்த ் ன்கு புரிந்து 
வகாள்ள முடிகிைது.  தமலும் வணிகச் சூழல 
மற்றும் பாதுகாபபு குறித்து ஒரு வதாழில அ்மபபு 
தமற்வகாள்ளும் அக மற்றும் புைச் சூழல சார்ந்த 
படிநி்லகள், நி்லயான வளர்ச்சி மற்றும் 
தமம்பாடு குறித்து பின்வரும் பாைத்தில படிககலாம்.

தைறறிக ்கவ�்கள்
இந்தியாவில வபரு நிறுவனத்தின் சமூகப 

வபாறுபபுைர்வு சார்ந்த வசயலுககான 
எடுத்துககாட்டுகள் (Corporate Social Responsibility 
Examples in India)

்டொட்டொ குழுைம்
இநதியாவில் டாட்டா 
குழுமம் பல்வவறு 
தபருநிறுவன ெமூகப் 
தபாறுப்புணரவு (CSR) 

திட்டஙக்்ள வமறதகாள்கின்்றன.  அவறறுள் 
தபரும்பாலான்வ  ெமு்தாய வமம்பாடு மறறும் 
வறு்ம ஒழிப்பு திட்டஙகள் ஆகும்.  அ்தாவது 
மகளிர சுய உ்தவி குழுக்க ் ்ள உருவாக்கி 
அ்தன் மூலம் அதிகாரம் அளித்்தல் மறறும் 
வருவாய தபருக்க நடவடிக்்க 
வமறதகாள்ளு்தல், ஊரக ெமு்தாய வமம்பாடு, 
மறறும் ெமு்தாய நலன் ொரந்த திட்டஙகள் 
வபான்்றவற்்ற வமறதகாண்டுள்்ளது.  
குறிப்பாக எண்ணற்ற கல்வி 
நிறுவனஙகளுக்கு நன்தகா்ட மறறும் 
உ்தவித்த்தா்க வபான்்றவற்்ற டாட்டா 
குழுமம் வைஙகிவருகின்்றன.
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ைஹிந்திரொ & ைஹிந்திரொ

இநதிய வமாட்டார 
உறபத்தியா்ளர மஹிநதிரா 
(Mahindra) மஹிநதிரா  

1954- ஆம் ஆண்டு வக.சி. (K.C) என்்ற கல்வி 
அ்றக்கட்ட்்ள்ய நிறுவியது.   அ்த்னத் த்தாடரநது 
1969 ஆம் ஆண்டு மஹிநதிரா அ்றக்கட்ட்்ள 
துவக்கப்பட்டது.  அ்தன் முக்கிய வநாக்கம் கல்வி்ய 
வமம்படுத்துவ்தாகும்.  இந்த நிறுவனம் தபாரு்ளா்தாரம் 
மறறும் ெமூக ரீதியாக பின் ்தஙகியுள்்ளவரகளின் 
கல்வி வமம்பாட்டு திட்டஙகளில் மு்தன்்ம கவனம் 
தெலுத்தி வருகி்றது சி.எஸ்.ஆர (CSR) திட்டஙகள் 
மூலமாக கல்வி உ்தவித் த்தா்க, நிதி மானியஙகள், 
வாழ்வா்தாரப் பயிறசி, பின் ்தஙகிய பகுதி மக்களுக்கு 
சுகா்தாரம், குடிநீர, பாதுகாப்பு மறறும் வபரழிவு 
நிவாரணத் திட்டஙகள் வபான்்றவற்்றச் தெயது 
வருகின்்றன.  வமலும் எம் & எம் நான்கிகாளி மூலம் 
(Nanhikali) தபண் கல்விக்கான திட்டத்்்தச் 
தெயல்படுத்தி வருகின்்றது.  மஹிநதிரா தபரு்ம 
பள்ளி மூலம் அளித்துவரும் த்தாழில் பயிறசி 
பின்்தஙகிய பகுதிவாழ் மக்களுக்கு உயிரநாடியாக 
உள்்ளது.  வமலும் சுகா்தார பாதுகாப்பு வெதிக்்ள 
வமறதகாள்கின்்றன.

வபாருளாதார ்ைவடிக்க

இலாபம்

வதாழில

பஙகுதாரர்கள்

ஒளிமயமான

வாழ்க்கத் தரம்

வளர்ச்சி

சமுதாயம்

வளஙகள் 

தர்மம்

 சுய சிந்�வனககு

1.  வதாழில நிறுவனஙகளின் வ்றிமு்ை சார்ந்த 
மற்றும் வ்றிமு்ை சாராத வசயலபாடுக்ள 
அ்ையாளம் காண்க.

2.  வதாழில அ்மபபுகள் எந்த அளவிற்கு  
சமூகப வபாறுபபுகக்ளத் தட்டிககழிககின்ைன 
என்ப்த அறிந்து வகாள்ளுதல.

3.  சமுதாயத்தில சிறு, குறு மற்றும் வபாிய வதாழில 
நிறுவனஙகளின் சமூகப வபாறுபபுைர்வின் 
தாககம் பற்றி ஆய்க.

4.  வதாழில அ்மபபுகள் சமுதாயப வபாறுபபுைர்வு 
வபறுவதன் மூலம் பலதவறு பஙகுதாரர்களின் 
பயன்பாடுகள் குறித்து தவறுபடுத்திக காட்டுக.

 சைலும் அறிை�றகு

1. வதாழில அ்மபபுகளின் இலாபத்தின் மீது 
சமூகப வபாறுபபுைர்வின் தாககத்்த 
மதிபபீடு வசய்க.

2. சமூகப வபாறுபபுகக்ள வவளிபபடுத்தும் 
வழிமு்ைக்ளக கணிகக.

3. சமூகப வபாறுபபுைர்வு ்ைவடிக்ககள் 
குறித்து ஒரு நிறுவனத்தின் பஙகுதாரர்கள் 
தமற்வகாள்ளும் நி்ல்யப பைத்தின் மூலம் 
வவளிபபடுத்துக.

அ. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 எந்த	வ்கயொன	தபொறுபபுணர்வு	ெமு்தொயத்திறகு	

நன்ம	்தரத்்தக்க்தொக	உளைது.

 அ) சட்ைம்

 ஆ) வ்றிமு்ை

 இ) ஒழுஙகுைர்வு

 ஈ) வபாருளாதாரம்

 �யிறசி

்கவலச்தேொற்கள்
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2.	 ெமூகப	 தபொறுபபுணர்வு	 த்தொழில்	
நிறுவனங்களின	 பங்கு்தொரர்க்ை	 ்தவிர	
__________	க்கும்	உண்டு.

 அ) பஙகுதாரர்கள்

 ஆ) பணியாளர்கள்

 இ) அரசு

 ஈ) நிறுவனம்

3.	 த்தொழிலின	 ெமூகப	 தபொறுபபுணர்வு	 எனபது	
நிறுவனத்திறகு	எவவொறு	உ்தவுகிறது?

 அ) இலாபத்்த அதிகாித்தல

 ஆ) இலாபம்

 இ) நி்லத்தன்்ம

 ஈ) சமநி்ல

4.		 ெமூகப	 தபொறுபபுணர்வு	 வணிகத்தில்	
பண்டங்க்ை	வழங்குகிறது.

 அ) அதிக வி்ல

 ஆ) கு்ைந்த வி்ல

 இ) நியாயமான வி்ல

 ஈ) மிதமான வி்ல

5.	 பினவருவனவறறில்	 எது	 ஊழியர்களின	 ெமூக	
தபொறுபபுணர்வு	ஆகொது.

 அ) நியாயமான ஊதியம்

 ஆ) சாியான வசதிகள்

 இ) சமூகப பாதுகாபபு

 ஈ) சுரண்ைல

விவ்ட்கள்
1. இ 2. ஈ 3. இ 4. இ 5. ஈ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. சமூக அதிகாரம் என்பதன் வபாருள் தருக.

2. த்ையற்ை நிறுவனம் என்ைால என்ன?

3. வதாழில மு்ை ்ன்வனறி வபாறுபபுைர்வு 
என்ைால என்ன?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. சமூகப வபாறுபபுைர்வு என்பதன் வபாருளுககான 

இலககைம் தருக.

2. சமூகப வபாறுபபுைர்வின் வ்கக்ள 
வரி்சபபடுத்துக. (ஏததனும் 3)

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. சமூகப வபாறுபபுைர்வின் தத்வக்ள 

விளககுக. (ஏததனும் 5)

2. சமூகப வபாறுபபுைர்்வ நீஙகள் எவவாறு 
வ்கபபடுத்துவீர்கள்?

குறிப்பு நூல்கள்.
1. சி.பி. குபதா – வணிகச் சுற்றுச் சூழல

2. தபராசிாியர் எம்.பி. சுகலா, ைாகஸ்மான்ஸ் 
வவளியீடு, வணிகச் சுற்றுச்சூழல

3. தக. அஸ்வத்தாபபா, ஹிமாலய பபளிஷிங 
�வுஸ், 12 வது பதிபபு 2014, வர்த்தகத்தின் 
அத்தியாவசியம்

4. சுற்றுச் சூழல – ஏ.சி. ஃவபர்னாதைா, வரஃபதைட் 
ஜனவாி 2011, வவளியீட்ைாளர் – பியர்சன் 
இந்தியா, வதாழில

5. சுற்றுச் சூழல ைாகைர் வி. ராதா, பிரசன்னா 
பதிபபகம், வசன்்ன, வணிகச் சுற்றுச் சூழல
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ைணி்க 
நிறுைனங்களின் ேமூ்க 

�லத் திட்டங்கவள (CSR) 
அறிசைொைொ!

தெயல்பாட்டிறகான உரலி:
https://csrbox.org/  

இவணயச்தேயல�ொடு
இந்தியொவில CSR  திட்டங்கள் 

*படஙகள் அ்டயா்ளத்திறகு மட்டும்.

படிகள்:
	 உலாவியில், தகாடுக்கப்பட்ட உரலி்ய ்தட்டச்சு தெயயுவும் ( அல்லது) வி்ரவுக் 

குறியீட்்டப் பயன்படுத்்தவும். “CSRBOX” என்்ற ்த்ளம் தி்ரயில் வ்தான்றும். அ்தன் 
முகப்புப் பக்கத்தில் “NEWS & STORIES” –ஐச் தொடுக்கி, கீவை வ்தான்றும் பட்டியலில் 
“Impact stories” –ஐத் வ்தரவு தெயயவும்.

	 தி்ரயில் வ்தான்றும் “Impact stories” –ஐ சுட்டியின் உ்தவியால் கீவை நகரத்தி, கல்வி 
த்தாடரபான CSR தெயல்பாட்டி்னத் வ்தரநத்தடுக்கவும்.  உனக்குப் பிடித்்தமான, 
மன்்தத் த்தாட்ட, தவறறிக் க்்தக்்ளக் குறிப்தபடுத்து, நண்பரக்ளாடும், 
ஆசிரியரகவ்ளாடும் பகிரநது தகாள்்ளவும். வமலும் ்தமிழ்நாட்டின் CSR திட்டஙக்்ளப் 
பறறியும் ஆயந்தறியவும்.

�டி 2�டி 1
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அறிமு்கம்
இந்த அத்தியாயத்தில நிறுவன ஆளு்க மற்றும் 

பன்னாட்டு தரஅளவீடுகள், இந்தியாவில பன்னாட்டு 
நிறுவனம் பற்றி அறிதல மற்றும் வதாழில  
தர்மம் பற்றிய கருத்துககள் சுருககமாக 
விவாதிககபபட்டுள்ளது. வதாழில அ்மபபுகளின் 
குறுகிய மற்றும் நீண்ை கால வசயலபாைடிற்கு 
வதாழில தர்மம் ஒரு முககிய பஙகு வகிககிைது. அது 
தபாலதவ ஆளு்க ்ைத்்தக குறியீடு வதளிவாக 
வ்ரயறுககபபட்டுள்ளது. தமலும் வபாருளாதார 
வளர்ச்சியில பன்னாட்டு நிறுவனஙகளின் பஙகு, 
அதன் சிைபபியலபுகள் மற்றும் பன்னாட்டு 
தரஅளவீட்டுதகாலகளின் தத்வகள் பற்றியும் 
விளககபபட்டுள்ளது.

“எப்தபாருள் யாரயார வாயக் வகட்பினும் அப்தபாருள்

தமயப் தபாருள் காண்ப ்தறிவு.”.  - கு்றள் 423

ைாைா குழுமத் த்லவர் திரு. ரத்தன் ைாைா 
குறிபபிடும் தபாது “வதாழில அ்மபபுகள் தஙகளின் 
தனிபபட்ை ்லனுககு அபபாற்பட்டு சமுதாய ்ல்ன 
உள்ளைககிச் வசயலபை தவண்டும்”.  தமலும் “பைம் 
சம்பாதிபப்த மட்டுதம குறிகதகாளாக 
வகாண்டுள்ள ஒரு வதாழி்ல ஓர் ஏழ்்ம வ்க 
வதாழில எனலாம்” என்று வ�ன்றிஃதபார்டு, 
(நிறுவனர் - ஃதபார்டு தமாட்ைார் கழகம்) 
குறிபபிடுகிைார்.

வியாபார ்ன்வ்றி என்ை வசால (Ethics) கிதரகக 
(Greek) என்ை வமாழியிலிருந்து ததான்றியது, இது 
தனி ்பரின் அடிபப்ை வாழ்க்கககு ஏற்பு்ையது. 
சரியான அலலது தவைான, ்ன்்ம மற்றும்  
தீ்ம்ய தீர்மானிகக உதவும் ஒழுஙகுைர்வின் 
மூலமாக வபைபபட்ை ்ைத்்த்ய இது நிர்வகிககிைது. 
இதுதவ  ்ன்வ்றி எனபபடும். காலபதபாககில இது 
கலாச்சாரத்திற்கு கலாச்சாரம் மாறுபடுகிைது. 
உதாரைமாக, அரசியலில லஞசம் வாஙகுவது 
அலலது பைம் சம்பாதிபபது ஒரு காலத்தில 
ஏற்பு்ையதாக இருககலாம், ஆனால தவவைான்றில 
இருககாது என்ப்த அறிதவாம். தற்தபாது, 
வதாழிலில  ்ன்வ்றி தவிர்கக இயலாத ஒன்ைாகும் 
என்ப்த ்ாம் உைர தவண்டும்.

18.01  த�ொழில �ன்த�றி்கள் - ்கருத்து
வதாழிலின் உரி்மயாளர்கள், நிர்வாகிகள் 

மற்றும் வதாழில வசய்பவர்கள் தபான்ைவர்களுககு 
வதாழில  ்ன்வ்றிமு்ைகள், ஒழுஙகுைர்வு 

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1.  த்தாழில் நன்தநறிகள் குறித்்த கருத்்்த 

நன்கு புரிநது தகாள்்ள முடியும்
2.  த்தாழில் நன்தநறிகளின் முக்கிய கூறுக்்ள 

அ்டயா்ளம் காண முடியும்
3.  த்தாழில் நன்தனறிக்்ள அறிய முடியும்
4.   நிறுவன ஆளு்க மறறும் பன்னாட்டுத் 

்தரம் மறறும் இநதியாவில் உள்்ள பன்னாட்டு 
நிறுமஙகள் பறறி புரிநது தகாள்்ள முடியும்

த�ொழில �ன்த�றி்கள் ைறறும் 
 நிறுைன ஆளுவ்க18

அத்தியொயம்

அலகு - 5 சேவைத் த�ொழில்கள் - III

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   178 21-12-2021   9.05.02 PM



179

தரத்திற்கு ஓர் இலககைமாகும். இத்த்கய 
தரநி்லகள் வதாழில வசய்பவர்களின் 
்ன்னைத்்த்ய தீர்மானிககின்ைன. தமலும் 
வதாழில வ்றிமு்ைகள் வணிக ்ைத்்த்ய 
வவளிபபடுத்துகிைது.

சமுதாய பார்்வயில வதாழில அ்மபபுகள் 
வபாதுமககளுககு தத்வயான வபாருள்கள் மற்றும் 
பணிக்ள வழஙகும் அ்மபபாக கருதபபடுகிைது. 
அதத சமயம் தனிபபட்ை பார்்வயில லாபம் 
ஈட்டுவ்த முதன்்ம த்ாககமாக வகாண்டுள்ளது. 
ஆனால தனி  ஒரு மனிதனின் பார்்வயில இலாபம் 
ஈட்டும் சுய்லம் மிகுந்த அ்மபதப வணிக 
நிறுவனம் எனவும் கருதபபடுகிைது. இதில யாரு்ைய 
பார்்வ தவறு என்று விவாதிகக முடியாது. ஒட்டு 
வமாத்தமாக எந்த ஒரு வதாழில அ்மபபின் 
தனிபபட்ை த்ாககத்்தயும் மற்றும் சமூக 
த்ாககத்்தயும் இ்ைககும் பாலமாக வியாபார  
்ன்வ்றி விதிகள் வசயலபடுகின்ைன.

த�ொழில        �ன்த�றி்கள்

 ்ன்வ்றி வசயலகள் எபதபாதும் சட்ை 
திட்ைஙகளுககு உட்பட்டு வசயலபடும் தன்்ம 
வகாண்ைது. உதாரைமாக, வாடிக்க 
யாளரிைமிருந்து நியாயமான வி்ல்ய 
வசூலிபபததாடு, வபாருட்க்ள சரியான எ்ையில 
அளித்தல, வதாழிலாளர்க்ள சரியான மு்ையில 
வழி ்ைத்துவது மற்றும் நியாயமான மு்ையில 
இலாபம் ஈட்டுவது தபான்ை்வகள். தர்மம் மற்றும் 
மு்ையான இலாபஙகள் இரண்டும் நீண்ைகாலமாக 
ஒன்ைாக இ்ைந்து வசயலபை வழி வகுககிைது. இது 
வாழ்க்க தரம் மற்றும் வதாழிலின் தரத்்தயும் 
தமம்படுத்துகிைது.

18.02   த�ொழில த�றிமுவ்றயின் அடிப்�வ்டக 
கூறு்கள்

வதாழில அ்மபபுகள் சிைபபாக வசயலபடுவதற்கு 
சில அடிபப்ை வதாழில வ்றிமு்ைகள் 
அவசியமாகிைது. அ்வகள் பின்வருமாறு.

1. உயர்நிவல சைலொண்வையின் ஆ�ரவு
்ன்வனறி விதிக்ள ஏற்படுத்துவது ஒவவவாரு 

வதாழில்மபபின் அடிபப்ைக கை்மயாகும். 
அபபடி ்ன்வனறி விதிமு்ைக்ள உருவாககுவதில 
உயர்மட்ை தமலாண்்மயின் தார்மீக  
ஆதரவு இன்றிய்மயாதது. தார்மீக ்ன்வ்றி 
விதிமு்ைக்ள உருவாகக ஒவவவாரு 
வதாழில்மபபும் ஒரு குழு்வ அமர்த்தி அதில 
அ்னத்து ஊழியர்களின் பிரதிநிதிகளும் இைம் 
வபைச் வசய்ய தவண்டும். இவவாறு அ்னத்து 
பணியாளர்க்ளயும் உள்ளைககிய குழு ஏற்படுத்தும் 
்ன்வ்றி விதிமு்ைகள் அ்னவரின் தபராதரவுைன் 
சீராக வசயலபடும் என்பதில ஐயமில்ல. 
தமற்கூறிய ்ன்வனறி குழுவிற்கு உயர்மட்ை 
தமலாண்்மயின் ஆதரவு எபதபாதும் இருந்திைல 
தவண்டும்.

2.  �ன்த�றி �்டத்வ� விதி்கவள 
உருைொககு�ல ைறறும் �ரப்பு�ல

வதாழில அ்மபபுகள் ்ன்வனறி விதிக்ள 
உருவாககி அ்த எழுத்து வடிவில பணிபுரியும் 
அ்னவருககும் புரியும்படி வதரிவிகக தவண்டும். 
இந்த ்ன்வ்றி விதிகள் வதாழில அ்மபபில 
இயஙகும் ஒவவவாரு பிரிவிற்கும் தனித்தனிதய 
உருவாககிை தவண்டும். உதாரைமாக உற்பத்தி, 
விற்ப்ன, ஆள் தசர்த்தல, தரககட்டுபபாடு, நிதி 
திரட்ைல, நிதி்ய முதலீடு வசய்தல, பணியாளர் 
்லன், திைன் மதிபபீடு, வளஙக்ள தசமித்தல, 
வபாருள் வடிவ்மபபு, ்லவாழ்வு திட்ைஙகள் 
வசயலாககம் தபான்ை ஒவவவாரு பகுதிககும் 
வபாருந்தககூடிய ்ன்வ்றி விதிக்ள உருவாககி 
அ்னத்து து்ைகளுககும் அத்ன பரபப தவண்டும். 
அ்னத்து து்ைகளும் ்ன்வ்றி விதி குறித்து 
வதளிவான ஒரு கருத்்தப வபற்றிைதவண்டும்.

3.  �ன்த�றி விதிமுவ்ற்கவள 
்கவ்டபிடிப்�வ�க ்கண்்கொணித்�ல

 தமற்கூறிய ்ன்வ்றி விதிமு்ைக்ள 
ஒவவவாரு பிரிவும் அலலது து்ையும் மு்ையாக 
க்ைபிடிககின்ைனவா என ஆய்வு வசய்ய 
கண்காணிபபு அவசியம். இத்ன ்ன்வனறி 
கண்காணிபபு (Ethics Monitoring) என்று அ்ழபபர். 
அதாவது வதாழில அ்மபபின் ஒவவவாரு து்ையும் 
எந்த அளவிற்கு ்ன்வ்றி்ய ்்ைமு்ையில 
க்ைபிடிககின்ைன என கண்காணிகக ஒரு வித 
கட்டுபபாடு அ்மப்ப உருவாகக தவண்டும். 
இபபடிபபட்ை கட்டுபபாட்டு அ்மபபு இலலாத 
நி்லயில ்ன்வ்றி விதிகள் ஒரு ஏட்ைளவில 
இருபபதால ்்ைமு்ைககு ஒவவாத ஒன்ைாகும்.
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4. அவனத்து ஊழியர்்கவளயும் ஈடு�டுத்து�ல

்ன்வ்றி விதிகளுககு பணியாளர்களின் முழு 
ஆதர்வத் திரட்ை ்ன்வ்றி விதிக்ள 
உருவாககுவதற்கு முன்பாக அ்தப பற்றி 
சம்பந்தபபட்ை பணியாளர்களிைம் பலதவறு 
மட்ைஙகளில விவாதம் ்ைத்தி அவர்களின் 
எண்ைபதபாக்க அறிந்து அதற்கு ஏற்ைபபடி 
பணியாளர்கள் அ்னவ்ரயும் உள்ளைககிய ஒரு 
்ன்வ்றி குழு (Ethical Committee)  உருவாககபபை 
தவண்டும்.

5. �ன்த�றி �லவன அளத்�ல

்ன்வ்றி விதிகளினால வி்ளந்திட்ை பல்ன 
ஆய்வு வசய்ய ்ன்வ்றி தணிக்க (Ethical Audit) 
அவசியம். ஆனால சில வ்க வசயலக்ள எண் 
ரீதியாக வவளிபபடுத்துவது கடினம். உதாரைமாக 
ஊழியரின் ஆற்ைல, ஒழுககம், வபாருளின் தரம், 
கவனம் தபான்ை்வகள். இருபபினும் 
அ்வகளுககும் எண் வடிவம் அளித்து 
வதாழில்மபபின் ஒவவவாரு வசய்லயும் 
்ன்வ்றி விதிகள் என்ை தர அளவுதகாலக்ளக 
வகாண்டு அளத்தல அவசியம். இதனால வதாழில 
அ்மபபு முழுவதும் ்ன்வ்றி வபற்ை ஒரு 
மதிககத்தகக நிறுமமாக மாறும் என்பதில 
ஐயமில்ல.

18.03. த�ொழில த�றிமுவ்றயின் விதி்கள்

்ன்வ்றி வ்றிமு்ை ஆவைம் ்ன்வ்றி 
்ைத்்தகள், வகாள்்ககள் மதிபபுகள் மற்றும் 
அதன் த்ாககஙக்ள வ்ரயறுககிைது. ஊழியர்கள் 
பின்பற்ை தவண்டிய தரம் பற்றி வதளிவான கருத்்த 
இது வதரிவிககிைது. அவர்கள் முடிவவடுபபதற்கு 
இது வழிகாட்டியாகவும் விளஙகுகிைது.

கீழக்கண்்டவை த�ொழில த�றிமுவ்றயில 
உள்ள்டஙகும். அவையொைன:
1. நியாயமான வி்லயில வபாருள்க்ள வழஙகுதல

2. ்லல தரமான வபாருள்க்ள வழஙகுதல, 
தபாலியான மற்றும் தரககு்ைவான வபாருள்கள் 
வழஙகுவ்த அைதவ தவிர்த்தல

3. நுகர்தவார்க கு்ைக்ள தகட்ைறிந்து அவற்றுககு 
உரிய காலத்திற்குள் தீர்வு காணுதல

4. வபாருள்கள் வி்ல்ய நியாயமற்ை மு்ையில 
அதிகரிபப்த தவிர்த்தல

5. சந்்தயிடு்கயில பதுககல மற்றும் 
பற்ைாககு்ை்யச் வசயற்்கயாக ஏற்படுத்துதல 
கூைாது

6. தபாட்டி்ய ஒழிககும் ஒற்்ை த்ாககத்தின் 
அடிபப்ையில வி்ல கு்ைபபு வசய்து தபாட்டிதய 
இலலாமல வசய்யககூைாது

7. தவைான தகவல அலலது மி்கபபடுத்தபபட்ை 
கூற்றுகக்ள விளம்பரத்தில உள் தசர்பப்தத் 
தவிர்த்தல

8. பணியாளர்களுககு நியாயமான ஊதியம் 
வழஙகுதல மற்றும் அவர்க்ளத் தவைாக 
பயன்படுத்துதல / சுரண்ை்ல தவிர்த்தல

9. பணியாற்றுவதற்கு உகந்த சூழ்நி்ல்ய 
ஏற்படுத்தி தருதல

10. சுற்றுபபுைச் சூழல மாசு கட்டுபாட்்ைக கு்ைத்து 
உற்பத்தி ்ைவடிக்கககு ஏற்ை சூழ்ல 
உருவாககுதல

11. கைககு மற்றும் பதிதவட்டு ஆவைப 
புத்தகஙக்ள மு்ையாக பராமரித்தல மற்றும் 
்கயாளுதல

12. வதாைர்ந்து வரி வசலுத்துதல

13. பலதவறு வதாழில ்ட்ைம் / இழபபுகள் பற்றி 
புகார் அளித்தல மற்றும் அரசின் விதிமு்ைக்ள 
ஒருதபாதும் அவமதித்தல கூைாது.

ெதா�� 
ெந��ைற�� 
��க�

த�றிமுவ்ற்கள் ேட்டம்
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18.04  த�ருநிறுைன ஆளுவ்க
“நிறுமஙகளில மு்ையான ஆளு்க மூலம் 

அந்்ாடுகளின் உலகப வபாருளாதாரம் 
தீர்மானிககபபடுகிைது எனக கூறுகிைார்” - திரு.
தஜம்ஸ் உலசன், முன்னாள் உலக வஙகி த்லவர், 
1999.

த�ருநிறுைன ஆளுவ்கயின் த�ொருள்
வபரு நிறுவன ஆளு்க என்பது ஓர் வணிக 

நிர்வாக மு்ையாகும். தமலும் அ்னத்துப 
பஙகுதாரர்களின் ்லன் கருதி வதாழிலக்ள 
மு்ையாக இயககி கட்டுபபடுத்தபபடும் ஒரு பழகக 
மு்ையாகும். வபருநிறுவன ஆளு்கயானது 
வதாழில வ்றிமு்ை, நியாயமான வதாழில 
்்ைமு்ைகள், வவளிபப்ைத்தன்்ம, வவளிபபாடு 
என்ை கூறுக்ள உள்ளைககியது. இது அ்னத்துப 
பஙகுதாரர்களின் ்லன் பயககும் தத்துவமாகும்.

வபருநிறுவன ஆளு்க தகாட்பாடு அதன் த்ல்ம 
நிர்வாகிகள், இயககுனர்வ குழு, பலதவறு  
து்ையின் தமலாளர்கள் மற்றும் பஙகுதாரர்களின் 
உரி்ம மற்றும் வபாறுபபுக்ள பற்றி விரிவாக 
விளககுகிைது. நிறுமத்தின் த்ாககஙக்ள 
வடிவ்மத்து அதன் வசயலபாடுக்ள உன்னிபபாக 
கண்காணிகக உதவுகிைது.

வபருநிறுவன ஆளு்கயின் மூலம் தனிபபட்ை 
்பரின் இலககுகள், சமுதாயத்தின் இலககுகள் மற்றும் 
வபாருளாதார இலககுகள் ஆகியவற்றிற்கி்ைதய 
சமநி்ல்ய வபற்றிை இகதகாட்பாடு வழிதகாலுகிைது. 
உதாரைமாக இன்தபாசிஸ், விபதரா, ரி்லயன்ஸ் 
மற்றும் இந்துஸ்தான் யூனிவர் லீவர் லிமிவைட் தபான்ை 
நிறுவனஙகள் வபருநிறுவன ஆளு்கயின் வசயல 
வ்றிமு்ை மற்றும் வழிகாட்டுதல மு்ைகள் மூலம் 
தஙகளின் வசயலபாட்டி்ன கணிசமாக உயர்த்துகிைது.

இலக்கணம்
வபருநிறுவன ஆளு்கககான இலககைம் 

பலதவறு அறிஞர்களால பலவாறு 
வ்ரயறுககபபட்டுள்ளது. அவற்றுள் சிலவற்்ை 
கீழ்காைலாம்.

“வபருநிறுவன ஆளு்க என்பது சம்பந்தபபட்ை 
வதாழில அ்மபபில த்ர்்ம, வவளிபப்ைத்தன்்ம 
மற்றும் வபாறுபபுத் தன்்ம தபான்ைவற்்ை 
தமபபடுத்தும் ஒரு வசயல” - உலக வஙகி.

“வபருநிறுவன ஆளு்க என்பது எந்த ஒரு 
நிறுமத்்தயும் திைம்பை வசம்்மயாக இயககி, 
வழி்ைத்தி , கட்டுபபடுத்த உதவும் ஒரு அ்மபபு 
மு்ை”.

“வபருநிறுவன ஆளு்க என்பது எந்த ஒரு 
நிறுமத்்தயும் வசம்்மயாக இயககி, திைம்பை 
வழி்ைத்தி, கட்டுபபடுத்த உதவும் ஒரு அ்மபபு 
மு்ை”. - தகட்பரி குழுமம்.

த�ருநிறுைன ஆளுவ்கயின் �யன்்கள்
 வபருநிறுவன ஆளு்க தத்துவத்தின் ஒரு 

முககியக கூைான வவளிபப்ைத்தன்்மயான 
தமலாண்்மயின் மூலம் எந்த ஒரு ்ாட்டிலும் சமச் 
சீரான வபாருளாதார தமம்பாட்்ை ஏற்படுத்த 
வாய்பபுள்ளது. வபருநிறுவன ஆளு்க 
தகாட்பாட்டின் முலம் அ்னத்து பஙகுதாரர்களின் 
்லம் மற்றும் பாதுகாபபு வபருமளவு 
தபணிககாககபபடுகிைது.

த�ருநிறுைன ஆளுவ்கயின் �யன்�ொடு்கள் 
சிலைறவ்ற கீழ ்கொணலொம்
1. ்லல வபருநிறுவன ஆளு்க மூலம் 

நிறுவனத்தின் வவற்றி்ய உறுதி வசய்ய மற்றும் 
வபாருளாதார தமம்பாட்்ை ஏற்படுத்த இயலும்.

2. வதாழில அ்மபபுகளின் நி்லயான 
வளர்ச்சி்ய உறுதிபபடுத்துகிைது.

3. பலதவறுபட்ை பஙகுதாரர்களின் ்லன்க்ளச் 
சீர்மத்தல

4. முதலீட்ைாளர்களின் மத்தியில ்ம்பிக்க்ய 
ஏற்படுத்துதல மற்றும் அதன் மூலம் முதலீட்்ை 
அதிகரிகக வசய்தல

5. நிறுமஙகளுககான மூலதனச் வசலவி்னக 
கு்ைககின்ைன.

6. பஙகு வி்லயின் மீது த்ர்ம்ை தாககத்்தக 
வகாண்டுள்ளது.

7. வபருநிறுவன ஆளு்கக குழு நிறுமஙகள் 
தஙகளின் குறிகதகாள்க்ள அ்ைய 
தமலாளர்களுககு ஊககமளிபபது

8. தத்வயற்ை கழிவு / விரயம், ஊழலகள், 
இைர்பாடுகள் மற்றும் தவைான தமலாண்்ம 
தபான்ைவற்்ை தவிர்த்தல

9. நிறுமம் மீதான மககளின் கருத்துருவத்்தக 
(Image) கூட்டுகிைது.

10. அ்மபபுகள் பஙகுதாரர்களின் பயன்பாட்்ைச் 
சரியான மு்ையில ்கயாளுகிைது.

11. வள ஆதாரஙகள் சிைந்த மு்ையில ஒதுககீடு 
வசய்வதற்கு வழி வகுககிைது.

12. வதாழில வ்றிமு்ைக்ள வலுபபடுத்துகிைது.
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18.05  இந்தியொவில �ன்னொடடு நிறுைங்கள்

த�ொருள்
இந்திய வபாருளாதாரம் பலதவறு 

தகாைஙகளில மிக தவகமாக வளர்ந்து 
வருவததாடு பன்னாட்டு நிறுமஙகளுைன் 
தபாட்டியிடும் அளவிற்கும் (முதலீடு மற்றும் 
பணியாளர்கள் அடிபப்ையில) வளர்ந்துள்ளது. 
தமலும் பல ஆண்டுகளாக பலதவறு ்ாடுகளில 
உலகளாவிய அளவில வர்த்தகம் வகாண்டுள்ளதால 
அதிக அளவில லாபம் ஈட்டும் வ்கயில பன்னாட்டு 
நிறுமஙகள் வசயலபட்டு வருகின்ைன. தமற்கூறிய 
இந்த சூழ்நி்லயில பன்னாட்டு நிறும தகாட்பாடு 
முககியத்துவம் வபறுகிைது.

இலக்கணம்
பன்னாட்டு நிறுமம் (MNC) பல ்ாடுகளில 

வசயலபடும் ஆனால அதன் த்ல்ம நிர்வாகம் ஒரு 
்ாட்டிலிருந்து மட்டுதம நிர்வகிககபபடுகிைது என 
வ்ரயறுககபபடுகிைது. ஒன்றுககு தமற்பட்ை 
்ாடுகளில வதாழில வசய்யும் ஒர் அ்மபதப 
பன்னாட்டு நிறுமம் ஆகும்.  இது பலதவறு 
்ைவடிக்கக்ள தமற்வகாள்கிைது அதாவது 
ஏற்றுமதி மற்றும் பலதவறு ்ாடுகளில உற்பத்தி 
தமற்வகாள்ளல. பன்னாட்டு நிறுமஙகள் என்பது 
ஒரு ்ாட்்ை த்ல்மயிைமாக வகாண்டு 
வசயலபடும் நிறுவனமாகும். அது சமயம்  
அதன் இதர வசதிகள் பிை பகுதிகளில 
அ்மந்துள்ளன.

எந்த ஒரு நிறுமம் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் 
அலலது கழகம் (MNC) குறிபபிைபபடுகிை ததா, 
அந்த நிறுவனம் அதன் வசயலபாடு அலலது 
உற்பத்தி அலலது தச்வ வழஙகுத்ல ஒன்றுககு 
தமற்பட்ை ்ாடுகளில நிர்வகிககிைது. இது 
த்ல்ம இைத்்த ஒரு ்ாட்டிலும் அதன் 
கி்ளக்ள பல ்ாடுகளிலும் வகாண்டுள்ளது. 
பன்னாட்டு நிறுமஙகள் எந்த ஒரு ்ாட்்ை 
த்ல்ம இைமாக வகாண்டு வசயலபடுகிைததா 
அந்த ்ாட்்ை வசாந்த ்ாடு (Home Country) 
எனவும், அதத சமயம் எந்வதந்த ்ாடுகளில 
கி்ளகள் அ்மத்து வசயலபடுகிைததா அந்த 
்ாட்்ை வரதவற்கும் ்ாடு (Host Country) என்றும் 
அ்ழககபபடுகிைது. உலகமயமாககம் மூலம் 
பன்னாட்டு உைவுகளில எந்த அளவிற்கு முககிய 
பஙகு வகித்தாலும், பன்னாட்டு நிறுவனம் ஒரு 
்ாட்டின் வபாருளாதாரம் மட்டுமின்றி உலக 
வபாருளாதாரத்திலும், தாககத்்த ஏற்படுத்துகிைது

�ன்னொடடு நிறுைங்களின் இயலபு்கள்
பன்னாட்டு நிறுமஙகளின் முககிய இயலபுகள் 

அலலது கூறுக்ள கீழ்ககண்ைவாறு குறிபபிைலாம்.

1. உலகளாவிய வாய்பபுகள் இருபபதாக 
கருதினாலும் சில ்ாடுகளில மட்டுதம 
இந்நிறுவனஙகள் வதாழி்ல ்ைத்துகிைது.

2. பன்னாட்டு அளவில தஙகள் வசாத்துககளில 
ஒரு கணிசமான பகுதி்ய முதலீடு வசய்கிைது.

3. இவவ்க நிறுவனஙகள், மிகபவபரிய 
நிறுவனஙகள்/ வதாழில அ்மபபுகக்ள 
வகாண்டு இயஙகி வருகின்ைது.

4. இந்நிறுவனஙகள் பன்னாட்டு அளவில 
உற்பத்தி்ய தமற்வகாள்கிைது மற்றும் பல 
்ாடுகளில வதாழிற் கூைஙக்ளயும் இயககி 
வருகிைது.

5. உலகளாவிய கண்தைாட்ைத்தில நிர்வாக 
முடிவுக்ள தமற்வகாள்ள பன்னாட்டு 
நிறுமஙகள் வ்க வசய்கின்ைது.

6. பன்னாட்டு நிறுமஙகள் ஒரு சில ்ாடுகளில 
மட்டும் உற்பத்தி வசய்து பலதவறு ்ாடுகளில 
விற்ப்ன்ய தமற்வகாள்கிைது.

7. பன்னாட்டு நிறுமஙகளின் வசயலபாடுகள் 
அ்னத்தும் ஒட்டுவமாத்தமாக வபரு 
நிறுவனஙகளின் வதாழிலில ஒருஙகி்ைககப 
படுகின்ைன.

�ன்னொடடு நிறுைங்கள் இந்தியொவிறகு 
ச�வையொ?

இந்தியாவில பன்னாட்டு நிறுமஙகளின் 
தத்வககான காரைஙகள் பல உள்ளன. அவற்்ை 
கீழ்ககாைலாம்.

1. இந்தியாவில மிகப வபரிய சந்்த வாய்பபு 
இருபபது

2. உலக அளவில வபாருளாதாரத்தில மிக தவகமாக 
வளர்ந்து வரும் ்ாடுகளில இந்தியா முககிய 
இைத்்தப வபறுகிைது

3. அரசின் சாதகமான வகாள்்ககள் மூலம் 
அன்னிய த்ரடி முதலீடு வபருமளவு 
இந்தியாவிற்குள் வருவது

4. 1991- ஆம் ஆண்டிற்கு பிைகு இந்தியா பின்பற்றி 
வரும் தாராளமயமாககல வகாள்்க

5. அரசு வகாள்்கக்ள தளர்த்தி அதன் மூலம் 
பன்னாட்டு முதலீட்்ை ஈர்கக வதாைர் 
முயற்சிக்ள தமற்வகாண்டு வருவது.
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முககியச் தேயதி்கள்
1. உலக அளவில இந்தியா வதாழிற்சா்ல 

உற்பத்தியில 10-வது இைத்தில உள்ளது.

2. வமாத்த உள்்ாட்டு உற்பத்தியில (GDP) 27.6% 
உற்பத்தி து்ையில உள்ளது.

3. குறிபபிட்ை சில வபாதுத் து்ை நிறுவனஙகள் 
தனியார் மயமாககபபட்டுள்ளது.

4. தாராளமயமாககம் மூலம் பன்னாட்டு 
நிறுமஙகள் (MNCs) ஈர்த்து அதன் மூலம் 
உள்்ாட்டு வதாழில மு்னதவார்க்ள 
ஊககுவிககிைது.

5. தச்வகள் வவளியீட்டில இந்தியா 15வது 
இைத்தில உள்ளது.

வவளி்ாட்டு நுகர்தவார் மத்தியில இந்திய 
வபாருள்கள் மற்றும் பணிகளின் தத்வக்ள 
அதிகரித்து உள்ளது.

கைலுககு அடியில ்ார் இ்ழ தபான்ை கம்பிகள் 
(Fibre Optical Cable) மூலம் பரந்த அளவில 
பின்னலவ்ல தபான்று உலகளவில இந்தியா 
வதாைர்பு வகாண்டுள்ளது.

இந்தியப வபாருளாதாரம் வபரிய அளவில 
தவ்லவாய்ப்ப உருவாககி வருகிைது. குறிபபாக 
இளம் பட்ைதாரிகள் மனதில ஒரு ்லல எண்ைத்்த 
உருவாககி, இந்திய வபாருளாதார வளர்ச்சி குறித்து 
வபரு்மபபடும்படி வசய்துள்ளது.

இந்தியொவில மு�ன்வையொன �ன்னொடடு 
நிறுைங்கள்

புகழ் வபற்ை பன்னாட்டு நிறுமஙகளின் 
வபயர்க்ள கீழ்காைலாம்.

• ஐ.பி.எம் (IBM)

• ்மகதராசாபட் நிறுவனம்  
(Micro Soft Company)

• வபபசிதகா (Pepsico)

• தசானி (Sony)

• தவாைதபான் (Vodofone)

• ரீதபாக (Reebok)

• த்ாககியா (Nokia)

இந்தியாவில பன்னாட்டு நிறுமஙகளின் 
ஊடுருவல அதன் வபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் 
தமம்பாட்டிற்கு மிகவும் பயன் உள்ளதாகவும், 
குறிபபாக இ்ளய த்லமு்ையினருககு தவ்ல 
வாய்பபுக்ளயும் அளித்து வருகிைது.

்கவலச்தேொற்கள்
நன்நடத்்்த 
ஒழுஙகுணரவு 
இயநதிர நுட்பம் 
சூழ்நி்ல 
நியாயவி்ல 

சுரண்டல் 
ெமு்தாயம் 
அ்மப்பு 
கண்காணித்்தல்  
 நியாயமற்ற மு்்ற.

 �ைது சிந்�வனககு 
 ¾  நன்தநறி ந்டமு்்றக்்ளப் பின்பறறும் 
தபயர தபற்ற அ்மப்புகள் பறறி 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவரி.

 ¾ ்தறவபாது ந்டமு்்றயில் உள்்ள புகழ் 
தபற்ற அ்மப்பு பின்பறறும் தநறிமு்்ற 
தெயல்க்்ள அ்தன் உண்்ம ந்டமு்்ற 
வாழ்க்்கவயாடு ஒப்பிட்டு ஆயவுகள் 
உருவாக்கவும்.

 ¾ எந்த ஒரு அ்மப்பு தநறிமு்்ற குறியீட்்ட 
அடிப்ப்டயாகக் தகாண்டு தெயல்படுகி்றது 
எனக் கண்டுபிடி, நீண்டகால ஓட்டம் 
மறறும் குறுகிய கால ஓட்டத்தில், எத்்த்கய 
தநறிமு்்ற குறியீட்்டப் பின்பறறுவது என 
நியாயப்படுத்துகி்றது.

 சைலும் அறிை�றகு

1. பைம் சம்பாதிபபது வதாழிலில மட்டுதம 
வாழ்க்கயில ஒரு முககிய த்ாககம் அலல.

2. சுற்றுச்சூழல மற்றும் சட்ைம் 
தபான்ைவற்றின் வ்றிமு்ைக்ள 
மாைவர்கள் கருத்தில வகாள்வதன் மூலம் 
தனி ்பர் வருவாய் அலலது வதாழிலின் 
வருவா்ய அதிகரிகக இயலும்.

3. த்ல்மயால ்ைவடிக்கக்ள 
தமற்வகாள்வது ்ைவடிக்கக்ள தமலும் 
திைம்பைச் வசயலாற்ை வவளிபபுை ் பர்களின் 
பகிர்வு.

4. மதிபபீட்டு மு்ை்ய அ்னத்து 
அ்மபபுகளும் ஏற்ைல.
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 �யிறசி

I. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 பினவருவனவறறில்	 எது	 ெமு்தொயத்திறகு	

தபொருடகளின	விறப்ன்ய	அதிகரிக்கச்	தெயய	
உ்தவுகிறது?

 (அ) வணிகத்தின் வவற்றி

 (ஆ) விதிகள் மற்றும் ஒழுஙகுமு்ைகள்

 (இ)  ஒழுககவியல 

 (ஈ) வதாழிலமு்ை நிர்வாகம்

2.	 தநறிமு்றகளுக்கொன	
்்த்வகள…………………….

 (அ) உயர்மட்ை தமலாண்்ம

 (ஆ) ்டுத்தர அளவிலான தமலாளர்கள்

 (இ)  தமலாண்்மயில இலலாத 
வதாழிலாளார்கள்

 (ஈ) தமற்கண்ை அ்னத்தும்

3.	 பினவருவனவறறில்	 எது	 ஒரு	 த்தொழில்	
நிறுவனத்தில்	 பயனுளை	 நனதனறி	
ந்டமு்றக்ை	உறுதி	தெயயவில்்ை?

 (அ) ஒரு வவளியீட்டின் குறியீடு

 (ஆ) பணியாளர்களின் ஈடுபாடு

 (இ) இைகக வழிமு்ைக்ள நிறுவுதல

 (ஈ) இவற்றில எதுவும் இல்ல

4.	 ்த்ை்ம	 நிர்வொகத்தின	 பங்கு	 எனபது,	 அ்தன	
முழு	 அ்மபபு	 எ்்த	 ்நொக்கி	 வழி	 நடத்்த	
்வண்டும்.

 (அ) வபாது ்ைத்்த 

 (ஆ) அ்மபபு ்ைத்்த

 (இ) த்ர்்மயான ்ன்வ்றி ்ைத்்த

 (ஈ) தனி்பர் ்ைத்்த

5.	 நி்ையொன	 ந்டமு்றகளுக்கு	 வழிவகுக்கும்	
பணியொைர்களின	 தநறிமு்ற	 நடத்்்த	
எனபது…………………

 (அ) ்ன் ்ைத்்த 

 (ஆ) வ்றிமு்ை ்ைத்்த

 (இ) தமாசமான ்ைத்்த 

 (ஈ) சரியாக முடிவவடுத்தல
விவ்ட்கள்
1. இ 2. ஈ 3. அ 4. இ 5. ஈ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. ்ன்வ்றி என்ைால என்ன?

2. வதாழில வ்றிமு்ையின் அடிபப்ைக கூறுகள் 
ஏததனும் இரண்்ை குறிபபிடுக.

3. வபருநிறுவன ஆளு்க இலககைம் தருக.

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. வதாழில வ்றிமு்ைகளின் கருத்து என்ன?

2. பன்னாட்டு நிறுமஙகள் இந்தியாவிற்கு 
தத்வயா? (ஏததனும் 3)

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. வதாழில வ்றிமு்ைகளின் அடிபப்ைக 

கூறுக்ள விளககவும்.

2. வபருநிறுவன ஆளு்கயின் ்ன்்மக்ள 
குறிபபிடுக. (ஏததனும் 5)

குறிப்பு நூல்கள்.
1. வதாழில சூழல – சி.பி. குபதா (Business Environment 

– C.P. Guptha)

2. வதாழில படிபபுகள் – தான்பாட் ராய் (Business 
Studies – Dhanpat Rai)

3. வதாழில தர்மம் மற்றும் மதிபபுகள் – மு்னவர் 
த்ரு வஸ்தா மற்றும் மு்னவர் ்மிதா ராஜ்பட் 
(Business Ethics and Values – Dr. Neeru Vaasishth and Dr. 
Namita Rajput)
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அறிமு்கம்
வசன்ை பாைத்தில காபபீட்டின் வபாருள் மற்றும் 

முககியத்துவம் குறித்துக கற்ைறிந்த பின், இந்தப 
பாைத்தில வதாழில நிதியியல குறித்து விளககமாக 
அறிந்து வகாள்ளலாம். இதில வதாழில நிதியின் 
தத்வ, வதாழில நிதி திரட்டும் வழி மூலஙகள், 
தசமிபபின் முககியத்துவம் மற்றும் தனி ்பர் 
முதலீட்டு வழிகள் ஆகிய்வ குறித்து விரிவாக 
அறிந்து வகாள்தவாம்.

உைலின் ரத்த ஓட்ைத்்தப தபான்று 
நிறுவனஙகளுககு நிதி என்பது 
இன்றிய்மயாததாகக கருதபபடுகிைது. எந்த 
வதாழில நிறுவனமும் நிதி இலலாமல வசயலபை 
இயலாது. வதாழில நிறுவனஙகளுககு இரண்டு 
வ்கயான நிதி தத்வபபடுகிைது. அ்வ 

குன்வ்றறி யா்னப்வபார கண்டற்றால் ்தன்்கத்த்தான்று

உண்டாகச் தெயவான் வி்ன.  - கு்றள் 758

நி்லமுதல மற்றும் ்்ை மு்ை முதல ஆகிய்வ 
ஆகும்.

நி்லமுதல என்பது வபாறிகலன், இயந்திரம், 
அ்ைகலன், கட்டுமானப வபாருத்துகள், வாகனஙகள் 
தபான்ைவற்்ை வாஙகத் தத்வபபடும் முதல ஆகும். 
்்ைமு்ை முதல என்பது வதாழிலின் அன்ைாை 
வசலவுகளான கச்சாப வபாருட்கள் வாஙகுதல, 
பணியாளர்களுககு ஊதியம் மற்றும் கூலி 
வழஙகுதல, வதா்லதபசி கட்ைைம், உள்தூககு 
கூலி மற்றும் வவளிதூககு கூலி, மின்சாரக 
கட்ைைம், காபபீட்டு மு்னமம், எழுதுவபாருள் 
வசலவுகள் ஆகியவற்்ை வசய்ய தத்வபபடும் 
முதல ஆகும்.

வதாழில நிறுவனத்தின் உரி்மயாளர் அலலது 
ததாற்றுவிபபாளர் நிறுவனத்திற்கான நிதி 
தத்வ்ய அறிந்து, அதற்தகற்ைவாறு அந்நிதி்ய 
திரட்டும் வழி மூலஙக்ளக கண்ைறிதல 
தவண்டும். நிதியின் மூலஙகள் என்ை வசால ஒரு 

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்
இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. த்தாழில் நிதியியலின் தபாருள், ்தன்்ம 

மறறும் முக்கியத்துவத்்்த வி்ளக்க முடியும்.
2. த்தாழில் நிதியின் வ்த்வ பறறி வி்ளக்க 

முடியும்.
3. த்தாழில் நிதி திரட்டும் வழி மூலஙக்்ள 

வ்கப்படுத்்த முடியும்.
4. வெமிப்பு மறறும் மு்தலீட்டின் அவசியத்்்தப் 

புரிநது தகாள்்ள முடியும்.

அலகு - 6 த�ொழில நிதியியல

த�ொழில நிதிமூலங்கள்19
அத்தியொயம்
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நிறுவனத்தின் வதாழில ்ைவடிக்கக்ள 
தமற்வகாள்ளத் தத்வயான நிதி்யத் திரட்டும் 
பலதவறு வழிக்ளக குறிககிைது. இந்த பாைத்தில 
வதாழில நிதி திரட்டும் ஒவவவாரு வழி மூலத்்த 
பற்றியும் விரிவாக அறிந்து வகாள்ளலாம்.

19.01  த�ொழில நிதி - த�ொருள்
வதாழில நிதி என்பது வதாழில நிறுவனஙகளில 

முதலீடு வசய்யபபட்டுள்ள வபாருளாதார 
வளஙக்ளக குறிககிைது. இதில உரி்மயாளர் 
முதலீடு வசய்யும் வதா்கயும் மற்றும்  
வதாழிலிற்காக வாஙகிய கைனும் அைஙகும். 
முககியமாகத் வதாழில நிதி என்பது ஒரு  
நிறுவனத்தின் அன்ைாை ்ைவடிக்கக்ளச் 
சுமூகமாக ்ைத்திச் வசலலத் தத்வயான நிதி்ய, 
முதல மற்றும் கைன் மூலம் ஏற்பாடு வசய்வதாகும்.

 த�ொழில நிதி - இயலபு்கள் ைறறும் 
முககியத்துைம்

த�ொழில நிதியியலின் இயலபு்கள்
தமதல உள்ள வ்ரய்ையிலிருந்து வதாழில 

நிதியின் பின்வரும் பண்புக்ள அறியலாம்.

1.  வதாழில நிதி என்பது வதாழிலில 
பயன்படுத்தபபடும் குறுகிய, ்டுத்தர மற்றும் 
நீண்ை கால நிதிக்ள உள்ளைககியதாகும்.

2.  சிறிய, ்டுத்தர மற்றும் தபரளவு நிறுவனஙகள் 
தபான்ை அ்னத்து வ்க நிறுவனஙகளுககும் 
நிதி தத்வபபடுகிைது.

3.  வதாழில நிதியின் அளவு வியாபார 
நிறுவனஙகளின் தன்்ம மற்றும் 
வசயலபாட்டின் அள்வ வபாறுத்து மாறுபடும். 
அதாவது, சிறிய மற்றும் ்டுத்தர 
நிறுவனஙகளுககு கு்ைந்த அளவு நிதி 
ஆதாரம் தபாதுமானது. ஆனால தபரளவு 
நிறுவனஙகட்கு அதிக நிதி தத்வபபடுகிைது.

4.  வதாழில நிதியின் தத்வ காலத்திற்கு ஏற்ப 
மாறுபடும். இ்த தவறு வ்கயில 
கூறுவதனால, வதாழில சுறுசுறுபபாக 
இயஙகும் உச்சகட்ைக காலத்தில வதாழில நிதி 
தத்வ அதிக அளவிலும், மந்தமான 
காலஙகளில நிதித் தத்வ கு்ைவாகவும் 
இருககும்.

5.  ஒரு நிறுவனத்தின் வதாழில ்ைவடிக்ககளின் 
அளவு மற்றும் அதன் வசயலபாட்டு எல்ல்ய 
அந்நிறுவனத்தின் வதாழில நிதியின் அளதவ 
தீர்மானிககிைது.

த�ொழில நிதியின் முககியத்துைம்
தபாதுமான நிதி இருந்தாலதான் வதாழில 

நிறுவனத்தால ஆககபூர்வமாகத் திை்மயுைன் 
வசயலபை முடியும். தபாதுமான நிதி இலலாத 
நி்லயில, ஒரு நிறுவனம் அதன் வசயல எல்ல்ய 
விரிவாகக இயலாது. எந்த ஒரு நிறுவனத்தின் 
வவற்றியும், அது தனககு தத்வயான நிதி்யச் 
சிைபபான மு்ையில திரட்டுவதிலும் 
பயன்படுத்துவதிலும் மற்றும் பலதவறு து்ைகளுககு 
அத்னப பகிர்ந்து அளிபபதிலும்தான் 
அைஙகியிருககிைது.

த�ொழில நிதியின் முககியத்துைத்வ�ப் 
பின்ைரும் கூறறு்கள் எடுத்துக்கொடடுகின்்றன.

1.  தபாதுமான நிதி்யப வபற்றுள்ள நிறுவனம் 
எளிதில எந்த ஒரு புதிய வதாழில 
முயற்சி்யயும் தமற்வகாள்ள முடியும்.

2.  நிறுவனத்தின் வபாருட்க்ள உற்பத்தி வசய்யத் 
தத்வயான மூலபவபாருட்க்ள 
விநிதயாகிபபாளரிைமிருந்து எளிய 
வசாற்பகர்வுகளில வாஙகுவதற்கு, வதாழில நிதி 
உதவுகிைது.

இலக்கணம்
த்தாழில் நிதியியலுக்கு ஆர.சி. ஆஸ்வபாரன் 
கீழ்கண்டவாறு வ்ரவிலக்கணம் ்தருகி்றார.
“நிதியியல் தெயல்பாடு என்பது, ஒரு வணிக 
நிறுவனம் நிதியி்னத் திரட்டி, அ்்த 
மு்்றயாகப் பயன்படுத்துவ்தறகான 
தெயலி்னக் குறிப்ப்தாகும்.”
பி.ஓ. வீலர அவரகளின் கூறறுப்படி “த்தாழில் 
நிதியியல் என்பது மு்தலீட்டுக்கான நிதி்யப் 
தபறுவதும், அ்்த மு்்றயாகப் பயன்படுத்துவ்தன் 
மூலம் த்தாழில் நிறுவனஙகளின் ஒட்டு தமாத்்த 
வநாக்கஙக்்ள நி்்றவவறறுவது த்தாடரபான 
வணிகச் தெயல்பாடுகள் ஆகும்.”
வமறகூறிய வ்ரவிலக்கணஙகள், த்தாழில் 
நிதியியல் என்பது நிதி்யத் திரட்டுவது 
மட்டுமல்லாது, திரட்டிய நிதி்யப் பயனுள்்ள 
வ்கயில் தி்ற்மயாகவும் சி்றப்பாகவும் 
பயன்படுத்து்த்லக் குறிக்கும் என்ப்்தத் 
த்தளிவாக எடுத்துக்காட்டுகி்றது.

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   186 21-12-2021   9.05.03 PM



187

3.  ் லல நிதி நி்லயில உள்ள நிறுவனஙகள், 
சம்பளம், கூலி, வட்டி, பயன்பாட்டு 
கட்ைைஙகள், வசலவுகள் ஆகிய நிதி சார் 
வபாறுபபுக்ள உரிய த்ரத்தில தீர்கக முடியும்.

4.  வலுவான நிதி நி்லயுைன் வசயலபடும் 
நிறுவனஙகள் வதாழில சூழலில இருந்து 
எழும் எதிர்பாராத இைர்களான வபாருளாதார 
மந்தநி்ல, வணிகச் சுழற்சி, கடு்மயான 
தபாட்டி, நுகர்தவார் விருபபத்தில ஏற்படும் 
மாற்ைஙகள் தபான்ைவற்்ைத் திை்மயாக 
்கயாள முடியும்.

5  வலுவான நிதி நி்லயுைன் உள்ள 
நிறுவனஙகள், திை்மயான மனித 
வளஙக்ளத் தன் வசம் கவர்ந்திழுகக 
முடிகிைது. ்வீன வதாழிலநுட்பத்்த எந்த 
இன்னலுமின்றி அறிமுகபபடுத்த முடிகிைது.

19.02  த�ொழில நிதி ஆ�ொரங்களின் ைவ்க்கள்
வதாழில நிதிகளின் பலதவறு ஆதாரஙக்ள 

பின்வரும் மூன்று வ்ககளாகப பிரிககலாம்.

அ) கால அளவின் அடிபப்ையில

ஆ) உரி்ம அடிபப்ையில

இ) உருவாகக அடிபப்ையில

அ) ்கொல அளவின் அடிப்�வ்டயில
வதாழில நிதித் தத்வக்ள தத்வபபடும் கால 

அளவின் அடிபப்ையில மூன்று பிரிவுகளாக 
வ்கபபடுத்தலாம். அ்வ:

i) குறுகிய கால நிதி

ii) ்டுத்தர கால நிதி

iii) நீண்ைகால நிதி

அதாவது நீண்ைகால நிதி என்பது (5 
ஆண்டுகளுககு தமல), ்டுத்தர கால நிதி என்பது (1 
ஆண்டுககு தமல ஆனால 5 ஆண்டுகளுககு 
மிகாமல) மற்றும் குறுகிய கால நிதி என்பது (ஒரு 
வருைத்திற்குள்) தத்வபபடும் நிதி ஆகிய்வ 
ஆகும். எந்தவவாரு த்ையும் இலலாமல வதாழில 
்ைவடிக்கக்ள தமற்வகாள்வதற்கு இ்வ 
பயன்படுகின்ைன. இவற்றில நீண்ை கால நிதியானது 
பஙகுகள்(Shares), கைனீட்டு பத்திரஙகள்(Debentures), 
வணிக வஙகிகள் மற்றும் நிதிநிறுவனங 
களிலிருந்து வபைபபடும் கைன்கள், மற்றும் இருத்தி  
்வககபபட்ை இலாபஙகள் (Retained Earnings) 
தபான்ைவற்றின் மூலம் திரட்ைபபடுவதாகும். 
்டுத்தர கால நிதியானது குத்த்க (Leasing), 
வஙகிகள் மற்றும் நிதிநிறுவனஙகளிலிருந்து 

வபைபபடும் ்டுத்தரக காலக கைன்கள் 
தபான்ைவற்றின் மூலம் திரட்ைபபடுகிைது. குறுகிய 
கால நிதியானது, வபாது ்வபபு, வதாழில கைன், 
வாடிக்கயாளர் தரும் முன்பைம், பந்தகக கைன், 
வராககககைன், வஙகி தமலவ்ரபபற்று, 
அைகுககைன், அைமானம் தபான்ைவற்றின் மூலம் 
திரட்ைபபடுகிைது. இம்மூன்று நிதி ஆதாரஙக்ளப 
பற்றி விரிவாக காண்தபாம்.

குறுகிய ்கொல நிதி ஆ�ொரங்கள்
குறுகிய கால நிதியானது ஒரு வருை காலத்திற்குள் 

வதாழில நிறுமஙகட்குத் தத்வபபடும் நிதியி்னக 
குறிககும். பலதவறு வ்கயான குறுகிய கால 
நிதிகள் பின்வருமாறு.

1.  ்க்டன்்களும் முன்�ணங்களும்
கைன் என்பது கைன் தகாருபவரின் கைன் 

கைககில ஒட்டு வமாத்தக கைன் வதா்க்யயும் 
ஒதர வீச்சில வரவு ்வககபபட்ை வதா்க்யக 
குறிககும். கைன் வபறு்ர் அவவாறு வரவு 
்வககபபட்ை வதா்க, அ்னத்்தயும் ஒட்டு 
வமாத்தமாக வபற்று பயன்படுத்துகிைார். கைன் வபற்ை 
வதா்க்ய ஒன்று அலலது ஒன்றுககு தமற்பட்ை 
தவ்ைகளில திருபபிச் வசலுத்துவார். ஆனால 
இந்தக கைனுககான வட்டி, கைன் அனுமதிககபபட்ை 
்ாளில இருந்து திருபபி அ்ைககும் ்ாள் 
வ்ரயிலான காலத்திற்கு வமாத்தக கைன் 
வதா்கயின் மீது கைககிைபபடும். இவவ்க 
கைன்கள் பி்ையத்்த ்வத்துக வகாண்தைா 
அலலது பி்ையம் இலலாமலும் வழஙகபபைலாம். 
கைன் மற்றும் முன்பைஙகள் வழககமாக 
நி்ல்வபபு ரசீது, சரககுரி்ம ஆவைஙகள், 
பஙகுகள், மற்றும் கைன்பத்திரஙகள் தபான்ை ஒரு 
சில பி்ையஙக்ள ஈைாக வபற்றுகவகாண்டு 
வழஙகபபடுகிைது.

2. ைஙகி சைலைவரப்�றறு
வஙகி தமலவ்ரபபற்று என்பது வஙகியில ஒரு 

குறிபபிட்ை வரம்பிற்கு உட்பட்டு ஒரு 
வாடிக்கயாளரின் வஙகி ்ைபபு கைககில வரவில 
இருககும் வதா்க்ய விை அதிகமான வதா்க்ய 
எடுத்துப பயன்படுத்திகவகாள்ளும் ஒரு ஏற்பாடு 
ஆகும். எவவளவு  வதா்க கைனாகப வபைப 
படுகிைததா அதற்கு மட்டுதம வட்டி 
வசூலிககபபடுகிைது. ஒவவவாரு வாடிக்க 
யாளருககான உரிய தமலவ்ரபபற்றின் உச்ச வரம்பு 
அவரின் ்ைபபு கைககில சராசரியாக 
புழககத்திலுள்ள வரவிருபபின் அடிபப்ையில 
கைககிைபபடுகிைது.
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3.  ைொறறுச்சீடவ்ட �ள்ளு�டி தேய�ல
சரககுக்ளக கைன் அடிபப்ையில 

விற்கும்தபாது, விற்பவர் வாஙகுபவரின் தபரில 
மாற்றுச்சீட்்ை எழுதுகிைார். மாற்றுச்சீட்டு 
சராசரியாக 15 ்ாள் முதல அதிகபட்சம் 180 ்ாட்கள் 
வ்ரயிலான காலத்திற்கு வ்ரயறுககபபடுகிைது. 
இந்நி்லயில சரக்கக கைனுககு விற்ை 
விற்ப்னயாளர் மாற்றுச்சீட்டில குறிபபிைபபட்டுள்ள 
காலத்திற்கு முன்பாக பைத்்தப வபை முடியாத 
நி்லயில உள்ளார். எனதவ அந்த நி்லயில, 
மாற்றுச்சீட்்ை தான் கைககு ் வத்துள்ள வஙகியில 
தள்ளுபடி வசய்து, பைத்்தப வபற்றுக வகாள்கிைார். 
மாற்றுச்சீட்்ை தள்ளுபடி வசய்தல என்பது, அதன் 
முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பாக வஙகிகளிைம் 
தள்ளுபடியில விற்றுப பைம் வபறும் ஒரு 
்ைவடிக்க்யக குறிககிைது.

4. வியொ�ொரக்க்டன்
வியாபாரககைன் என்பது ஒரு வணிகர் 

பிறிவதாருவருககு சரககு மற்றும் தச்வ்யப 
வபறுவதற்காகத் தருகின்ை கை்னக குறிககும். 
அதாவது தரபபடும் கைன் வாஙகிய வபாருளுககான 
வதா்க்யப வபாரு்ள வாஙகுபவர் உைதன 
வசலுத்தாமல, ஒரு குறிபபிட்ை தவ்ை 
காலத்திற்குப பிைகு வசலுத்த அனுமதிககபபடுகிைார் 
எனலாம். உைனடியாக வாஙகிய வபாருட்களும்/
சரககுகட்கு பைம் வசலுத்தாமல, அத்ன ஒரு சில 
தவ்ைகளில வசலுத்த வ்க வசய்யும் ஏற்பாதை 
வதாழில கைன் ஆகும். இவவ்க வதாழில கைன்கள் 
ஒரு சில த்ர்்மயான மற்றும் ்ற்வபயர் ஈட்டிய 
வாடிக்கயாளர்களுககு மட்டுதம வகாடுககபபடும் 
சலு்கயாகும். இ்வ இருபபுநி்ல குறிபபில 
வபாறுபபுகள் பககத்தில பற்பல கைனீந்ததார் 
அலலது வசலுத்துதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு என 
குறிபபிைபபடும்.

இம்மு்ையில கைனில சரககுக்ளக 
வகாள்முதல வசய்ய எந்த ஒரு ்்ைமு்ைக்ளப 
பின்பற்ை தவண்டியதில்ல. தமலும் எந்தச் 
வசாத்்தயும் ஈைாகத் தரதவண்டிய அவசியம் 
இல்ல. எனதவ இககைன் வஙகிக கை்னவிை 
சால சிைந்ததாக கருதபபடுகிைது. சுருஙகக 
கூறினால கைனில வகாள்முதல வசய்த சரககின் 
மதிப்ப தவ்ை மு்ையில வசலுத்த வ்க 
வசய்யும் ஏற்பாதை வியாபாரககைன் எனலாம்.

5. அ்டகு ்க்டன்
கைன் வபறு்ர் அவசர நிதித் தத்வ்யப பூர்த்தி 

வசய்து வகாள்ளத் தனககு வசாந்தமான வபாரு்ளக 
கைன் வழஙகு்ரிைம் அைகு ்வத்துக கைன் 

வபறுகிைார். கை்னத் திருபபிச் வசலுத்தும் வ்ர 
அைகு ்வககபபட்ை வபாருள் கைனாளரிைதம 
இருககும். கைனாளி கை்னத் திருபபி அ்ைககத் 
தவறினால, கைனாளர் தகுந்த முன்னறிவிப்ப 
கைனாளிககு வகாடுத்துவிட்டு, அைகு ்வத்த 
வபாரு்ள ஏலம் விடுவார். ஏலம் விடுவதன் மூலம் 
வபைபபட்ை வதா்க்யக கைனுககும் மற்றும் 
அதற்குண்ைான வட்டிககும் எடுத்துகவகாண்டு மீதி 
வதா்க ஏதும் இருபபின் அ்தக கைனாளிககு 
வழஙகுவார்.

6.  �ந்�்கக ்க்டன் (அவேயும் தேொத்து்கள் 
மீ�ொன ்க்டன்)
பந்தகக கைன் என்பது அ்சயும் வசாத்துககளின் 

மூல ஆவைஙக்ள கைனாளரிைம் அைகு ்வத்து 
வபைபபடும் கைனாகும். அைகு கைனில வசாத்தின் 
உை்ம்ய ்வத்து கைன் வபைபபடுகிைது. மாைாக 
பந்தகக கைனில அ்சயும் வசாத்தின் மூல 
ஆவைஙக்ள ஈைாக வகாடுத்து கைன் 
வபைபபடுகிைது. இவவ்க கைனில அ்சயும் 
வசாத்தின் உை்ம கைனாளியிைம் இருபபதால 
இ்தப பயன்படுத்தி கைனாளி கை்ன அ்ைகக 
த்ை ஏதும் இல்ல. வபாருளின் உரி்ம 
கைனாளரிைம் இருபபினும் வபாரு்ளப 
பயன்படுத்தக கைனாளிககு அனுமதி உண்டு. 
கைனாளி கை்னத் திருபபி அ்ைககத் தவறினால, 
கைனாளர் தகுந்த முன்னறிவிப்ப அவருககுக 
வகாடுத்துவிட்டு அைகு ்வத்த வபாரு்ள ஏலம் 
விட்டு அதன் மூலம் கைன் மற்றும் வட்டித் 
வதா்க்ய வசூலித்துக வகாள்வார். வழககமாக 
வாகனஙகள், சரககுகள் மற்றும் இயந்திரஙகள் 
தபான்ை அ்சயும் வசாத்துக்ள ஈைாக ்வத்துப 
பந்தகக கைன் தரபபடுகிைது.

7. அ்டைொனம்
அ்சயா வசாத்தி்ன ஈைாக ்வத்து நிதி 

திரட்டும் மு்ைககு அைமானம் என்று வபயர். 
கைனாளி நிலம், கட்டிைம் தபான்ை அ்சயாச் 
வசாத்தின் உரி்ம ஆவைஙக்ளக கைனாளரிைம் 
பி்ையாக ஈந்து கை்னப வபறுவார். கைன் வதா்க 
முழுவதும் திருபபி அ்ைத்த பிைகு ஈைாக வகாடுத்த 
பி்ையஙக்ளக கைனாளி திரும்பப வபைலாம்.

8. பிவணயக ்க்டன்
நி்ல ்வபபு இரசீது, ஏட்டுககைன், காபபீட்டு 

திட்ை ஆவைஙகள், அளிபபு இரசீது, பஙகுகள், 
கைன்பத்திரஙகள், நிறும முறிகள் (Bonds), 
சரககுரி்ம ஆவைஙகள், ரயில இரசீது,  
கபபல த்லவர் இரசீது, வபாறுபபாண்்மயர் 
இரசீது, பண்ைக இரசீது தபான்ை  
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சரககுரி்ம ஆவைஙக்ளக கைனாளியிைமிருந்து 
பி்ையமாகப வபற்றுகவகாண்டு வழஙகப 
படுகின்ை கைனுககு பி்ையககைன் என்று வபயர்.

9.  தூய ்க்டன் / பிவணயைற்ற ்க்டன்
தூய / பி்ையமற்ை கைன் என்பது எவவிதமான 

பி்ையஙக்ளயும் ஈைாகப வபைாமல கைன் 
வபறு்ரின் குை்லன்கள், திருபபிச் வசலுத்தும் 
திைன் மற்றும் அவரின் வசயல திை்ம ஆகியவற்றின் 
அடிபப்ையில தரபபடுவதாகும்.

10. ைணி்கத்�ொள்
வாககுறுதித் தாளின் வடிவத்தில எவவிதப 

பி்ையமும் இலலாமல நிறுமஙகளால 
பைச்சந்்தயில வவளியிைபபடும் ஓர் ஆவைத்திற்கு 
வணிகத்தாள் என்று வபயர். கூட்டுப பஙகு நிறுமஙகள், 
இந்திய ரிசர்வ வஙகியின் பதிவு வபற்ை முதன்்ம 
முகவர்கள் (Primary Dealers) மற்றும் அ்னத்திந்திய 
நிதி நிறுவனஙகள் ஆகிய்வ வணிகத்தா்ள 
வவளியிை தகுதி வபற்ை நிறுவனஙகளாகும். இவவ்க 
வணிகத்தாள் முதன்முதலில 1990 ஆம் ஆண்டு 
வவளியிைபபட்ைது. இவவ்கத் தாள்கள் இந்திய 
ரிசர்வ வஙகி சட்ைம் பிரிவு 45  ன் கீழ் வவளியிைப 
படுகிைது. இது ஒரு குறுகிய கால நிதி திரட்டும் 
ஆவைமாகச் வசயலபடுகிைது. கு்ைந்தபட்சம் 7 
்ாட்கள் முதல அதிகபட்சமாக 365 ்ாட்கள் 
தவ்ையில முதிர்வ்ையுமாறு இவவ்க 
பத்திரஙகள் வவளியிைபபடுகிைது.

11. ைொ்டவ்க த்கொள்மு�ல நிதி
சிறு வதாழிலகஙகள் தஙகளுககு தவண்டிய 

இயந்திரஙகள், வபாறிகள், அலுவலக உபகரைஙகள் 
மற்றும் வாகனஙக்ள வாஙகும் வபாழுது அதனு்ைய 
முழு மதிப்பயும் வசலுத்தாமல, அதன் ஒரு பகுதி்ய 
முன்பைமாகச் வசலுத்திவிட்டு, அபவபாரு்ள 
வாஙகும் மு்ைககு வாை்க வகாள்முதல மு்ை 
என்று வபயர். வாை்க வகாள்முதல மு்ையில 
வபைபபட்ை வசாத்தி்ன ்வத்துக கைன் வபற்ைவர் 
உற்பத்தி மற்றும் விற்ப்ன ்ைவடிக்கக்ள 
தமற்வகாள்ளலாம். இதிலிருந்து கி்ைககும் 
வருவா்ய ்வத்துக வகாண்டு வாை்க 
வகாள்முதலில வாஙகிய வபாருளின் மதிப்பத் 
தவ்ைகளில திருபபி அ்ைகக தவண்டும். க்ைசி 
தவ்ை்யச் வசலுத்திய பிைகு அபவபாருளின் மீதான 
உரி்ம, கைன் வபற்ை பயனாளிககு மாற்றி தரபபடும். 
அண்்மககாலஙகளில ததசிய சிறுவதாழில கழகம் 
தபான்ை பல நிறுவனஙகள் இயந்திரஙகள் மற்றும் 
கருவிக்ள வாை்க வகாள்முதல மு்ையில 
வாஙகுவதற்கு உதவி வசய்து வருகின்ைன.

12. ்க்டன் ைசூல மு்கவை
கைன் வசூல முக்ம என்பது ஏட்டுககை்ன 

விற்று அலலது அத்ன அைகு ்வத்து நிதி திரட்டும் 
ஒரு மு்ையாகும். இம்மு்ையில கைன் விற்ப்ன 
வசய்த நிறுவனம், அந்தக கை்ன வசூலிககும் 
வபாறுபபி்ன முகவருககு விற்று விடுகிைது. 
சம்பந்தபபட்ை முக்ம கைனாளியிைமிருந்து 
த்ரடியாகக கை்ன வசூலித்துகவகாள்ளும். கைன் 
வசூல முக்ம ஏட்டுக கைனாளிக்ள தள்ளுபடியில 
வாஙகுகிைது. ஆனால வழஙகிய ஏட்டுகைனில 
முழுமதிப்பயும் கைனாளியிைமிருந்து 
வசூலிககிைது.

உதாரைமாக வசூல முக்ம ரூ 1 தகாடிககு 
கைன்க்ள வகாள்முதல வசய்தாக ்வத்துக 
வகாண்ைால, அதற்கு ரூ. 90 லட்சம் மட்டுதம விற்ப்ன 
வசய்த நிறுமத்திற்கு தரும். இந்த இ்ைவவளி 
(ஏட்டுகைனின் வமாத்த மதிபபு – வட்ைம்) வசூல 
முக்மயின் இலாபமாக விளஙகுகிைது. 
கைனாளிக்ள விற்ப்ன வசய்த நிறுமத்திற்கு 
உைனடியாக பைம் கி்ைககிைது. தமலும் கை்ன 
வசூல வசய்யும் முக்மககு இலாபம் கி்ைககிைது.

�டுத்�ர ்கொல நிதி ஆ�ொரங்கள்

1. ைஙகிக்க்டன்
ஓராண்டுககு தமல ஐந்து ஆண்டுகளுககு 

மிகாமல வஙகிகளால வழஙகபபடும் அ்னத்துக 
கைன்களும் ்டுத்தர காலக கைன் எனபபடுகிைது. 
வஙகிகள் வழஙகும் வவவதவறு வ்கயான 
கைன்கள் குறித்து நீண்ை கால நிதி ஆதாரம் என்ை 
த்லபபில விரிவாக விவாதிகக உள்தளாம். எனதவ 
அதற்கான விளககத்தி்ன அபபகுதியில அறியலாம்.

2. நிதி நிறுைனக்க்டன்
நிதி நிறுவனஙகள் ஓராண்டுககு தமல ஐந்து 

ஆண்டுகளுககு இ்ையிலான காலத்திற்குக கைன் 
வசதி தருகின்ைன. இ்வக்ள ்டுத்தர கால நிதி 
நிறுவனககைன் என்று கூறுகிதைாம். பலவ்கயான 
நிதி நிறுவனககைன்க்ள நீண்ை கால நிதி ஆதாரம் 
என்ை த்லபபில விரிவாகத் வதரிந்து 
வகாள்ளவிருககிதைாம்.

3. குத்�வ்க நிதி
குத்த்க நிதி என்பது தத்வபபடும் 

வசாத்துக்ளக குத்த்கககு எடுத்து உற்பத்தி 
்ைவடிக்ககளுககுப பயன்படுத்தும் வசய்லக 
குறிககும். வதாைகக நி்லயில உள்ள சிறு மற்றும் 
்டுத்தர நிறுவனஙக்ளப வபாறுத்தவ்ரயில 
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தளவாைஙகள், கருவிகள் மற்றும் இதர வசாத்துக்ள 
ஒட்டு வமாத்தமாக பைம் வசலுத்தி வாஙகுவது 
என்பது கடினமான ஒன்ைாகும். இபபடிபபட்ை 
சூழ்நி்லயில குத்த்க நிதி மு்ை 
இந்நிறுவனஙகளுககு மிகபவபரிய வரமாக 
விளஙகுகிைது. இம்மு்ையில தனி ்பர் அலலது 
நிறுமம் வசாத்துக்ளத் தன்னு்ைய வசாந்த 
முதலீட்டில வாஙகி அச்வசாத்துக்ளத் 
தத்வபபடும் வதாழில நிறுவனஙகளுககு வாை்க 
அலலது குத்த்க அடிபப்ையில வழஙகி, அவற்்ைப 
பயன்படுத்த அனுமதிககிைது.

வசாத்துகளின் மீது உரி்ம வகாண்ை 
நிறுவனஙளுககு 'குத்த்கககு விடுபவர்' என்று 
வபயர். வசாத்துக்ளக குத்த்கககு எடுத்துப 
பயன்படுத்தும் வதாழில நிறுவனஙகளுககு 'குத்த்க 
எடுத்தவர்' என்று வபயர். இஙகு ஒபபந்தமானது 
'குத்த்க ஒபபந்தம்' என்று அ்ழககபபடுகிைது. 
இந்த ஒபபந்தத்தில குத்த்க வதாைர்பான அ்னத்துச் 
வசாற்பகர்வுகள் (terms and conditions) வதளிவாகக 
குறிபபிைபபடுகின்ைன. எடுத்துககாட்ைாக இந்த 
ஒபபந்தத்தில குத்த்க காலம், குத்த்க வதா்க, 
அ்த வசலுத்தும் மு்ை, பராமரிபபு வசலவுககு 
ஒதுககீடு வசய்தல தபான்ை நிபந்த்னகள் 
குறிபபிைபபடுகின்ைன. குத்த்க காலம் முடிந்த பின்பு 
குத்த்கககு எடுத்துப பயன்படுத்திய வசாத்்த 
குத்த்கககு விட்ைவரிைம் திருபபிக வகாடுத்து விை 
தவண்டும். அலலது மாைாக குத்த்கககு விட்ைவர் 
குத்த்கககு எடுத்த வபாருளின் மீதான முழு 
மதிப்ப வபற்றுகவகாண்டு, குத்த்கககு 
எடுத்தவருககு உரி்ம்ய மாற்றிக வகாடுககலாம்

நீண்்ட ்கொல நிதி ஆ�ொரங்கள்
ஐந்து ஆண்டுகளுககு மி்கயான காலத்திற்கு 

வழஙகபபடும் நிதிகளுககு நீண்ை கால நிதிகள் என்று 
வபயர். நீண்ைகால வதாழில நிதிகளின் பலதவறு 
ஆதாரஙகள் கீதழ சுருககமாக விளககபபட்டுள்ளன.

1. �ஙகு்கள்
நிறுமஙகள் தஙகளுககுத் தத்வபபடும் 

வபருமளவு முதல நிதி்யப பஙகுகள் மூலமாகத் 
திரட்டுகிைது. பஙகு மூலதனம் என்பது நிறுமத்தின் 
நிதி தத்வ்யக கைககிட்டு, அ்வக்ளச் சிறு 
சிறு அலகுகளாகப பிரித்துப பஙகுகள் வடிவில 
வபாதுமககளுககு வவளியிட்டு அதன் மூலம் 
நிதி்யப வபறுவது ஆகும். ஒவவவாரு பஙகிற்கும் 
ஒரு வபயரளவு மதிபபு உண்டு. இந்திய நிறுமச்சட்ைம் 
2013-ன் படி 'பஙகு மூலதனத்தின் ஒரு சிறு அலகு 
பஙகு என அ்ழககபபடுகிைது'. பஙகுக்ள வாஙகிய 
்பர் பஙகுதாரர் என்று அ்ழககபபடுகிைார்.

அவருககு நிறுமத்தின் வசாத்துககளிலும் நிறுமம் 
ஈட்டும் லாபத்திலும் உரி்ம உண்டு. வபாதுவாகப 
பஙகுக்ள இரு வபரும் பிரிவுகளாகப பிரிககலாம். 
அ்வகளாவன 1. த்ர்்ம பஙகுகள் 2. முன்னுரி்ம 
பஙகுகள்.

i. ச�ர்வைப் �ஙகு்கள்
த்ர்்மப பஙகுகள் மூலமாக நிறுமஙகள் 

திரட்டும் முதலுககு த்ர்்ம பஙகு முதல என்று 
வபயர். த்ர்்ம பஙகுகள் மூலமாக நிறுமஙகள் 
தஙகளுககுத் தத்வபபடும் நீண்ை கால நிதியி்னத் 
திரட்டுகின்ைன. இந்தப பஙகுகளுககு ஆண்டு 
பஙகாதாயம் வபறுவதற்தகா அலலது நிறுமத்்த 
க்லககும்தபாது முத்லத் திரும்பப வபறுவதற்தகா 
எந்த முன்னுரி்மயும் கி்ையாது என்பது 
குறிபபிைத்தககது. ஒவவவாரு த்ர்்ம 
பஙகுதாரருககும் அவர் வாஙகியுள்ள பஙகின் 
எண்ணிக்க்யப வபாறுத்து அவருககு வாககுரி்ம 
வழஙகபபடுகிைது. இதன்படி அதிகப பஙகுக்ள 
வாஙகிய த்ர்்ம பஙகுதாரதர நிறுமத்தின் 
தமலாண்்மயில ஆதிககம் வசலுத்துவார் என்பது 
உள்ளங்க வ்லலிககனி தபால வதளிவாகிைது.

ii. முன்னுரிவைப் �ஙகு்கள்
முன்னுரி்மப பஙகுகள் மூலமாக நிறுமஙகள் 

திரட்டும் முதலுககு முன்னுரி்ம பஙகு முதல என்று 
வபயர். முன்னுரி்ம பஙகு்ர்கள், இலாபம் வரும் 
ஆண்டுகளில த்ர்்ம பஙகு்ர்களுககு பஙகாதாயம் 
வழஙகுவதற்கு முன்பாக, பஙகாதாயம் வபறுவதில 
முன்னுரி்ம வபற்ைவர்கள். தமலும் நிறுமக 
க்லபபின் தபாது, த்ர்்ம பஙகுதாரர்களுககு 
முன்பாகப பஙகு முத்லத் திரும்பப வபறுவதில 
முன்னுரி்ம வபற்ைவர்கள். சுருஙகககூறின் 
முன்னுரி்ம பஙகுதாரர்கள் ஆண்டு பஙகாதாயம் 
வபறுவதிலும், நிறுமக க்லபபின்தபாது பஙகு 
முத்லத் திரும்பப வபறுவதிலும் முன்னுரி்ம 
வபற்ைவர்கள் என்பது குறிபபிைத்தககது. 
முன்னுரி்ம பஙகு்ர்களுககு வாககுரி்ம 
கி்ையாது.

2. ்க்டன் �த்திரங்கள்
கைன் பத்திரம் என்பது நிறுமத்தின் மூலம் 

திரட்ைபபட்ை கைன்கள் குறித்த வவளிபப்ையான 
அத்தாட்சியாகும். கைன் பத்திரஙகள் நிறுமத்திற்கு 
தத்வயான நீண்ை கால முத்லத் திரட்டுவதில 
வபரும் பஙகு வகிககின்ைன. கைன் பத்திரஙக்ள 
்வத்திருபபவர்கள் கைன் பத்திரதாரர் என்று 
அ்ழககபபடுகிைார். நிறுமம் இலாபம் ஈட்டினாலும் 
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அலலது ்ட்ைம் ஏற்பட்ைாலும் கைன் 
பத்திரதாரர்களுககுக கண்டிபபாக வட்டி வழஙகபபை 
தவண்டும். வட்டி்யச் வசலுத்தத் தவறினால 
நிறுமம் க்லபபுககுள்ளாக த்ரிடும். ஏவனனில 
நிறுமம் வட்டி்யத் தர மறுககும் பட்சத்தில கைன் 
பத்திரதாரர்கள் நீதி மன்ைத்்த ்ாடி நிறுமத்்த 
க்லககக தகாரி மனுதாககல வசய்ய உரி்ம 
வபற்ைவர்கள். தமலும் கைன் பத்திரதாரர்களுககு 
வாககுரி்ம கி்ையாது.

3.  இருத்திவைக்கப்�ட்ட ஆ�ொயம்
எந்த ஒரு நிறுமமும் தான் ஈட்டிய ஒட்டு வமாத்த 

லாபத்்தயும் பஙகுதாரர்களுககுப பகிர்ந்து 
அளிபபதில்ல. மாைாக ஈட்டிய வருவாயின் ஒரு 
பகுதி்யப பஙகு்ர்களுககு பிரித்துக வகாடுத்துவிட்டு, 
மீதமுள்ள லாபத்்தச் தசமித்து நிறும வளர்ச்சியில 
மறுமுதலீடு வசய்கின்ைன. இதற்கு 
இருத்தி்வககபபட்ை ஆதாயம் (அலலது) இலாபத்்த 
மறு உழவு வசய்தல (ploughing Back of Profits) என்று 
வபயர். அதாவது தனிமனிதன் தான் ஈட்டிய வருவாய் 
அ்னத்்தயும் வசலவு வசய்யாமல எதிர்பாராமல 
ஏற்பைக கூடிய வசலவுக்ளச் சமாளிகக, அதில ஒரு 
பகுதி்யச் தசமித்து ் வபபது தபான்று, நிறுமஙகளும் 
அவற்றின் வளர்ச்சி, வதாழில விரிவாககம், வதாழில 
பன்மு்னயாககம் (diversification), புதிய வபாருள் 
அறிமுகம் தபான்ை பல ்ைவடிக்ககளுககாக 
இருத்தி்வககபபட்ை ஆதாய நிதி்யப பயன்படுத்தி 
வருகின்ைது. தமலும் ்ட்ைம் வரும் காலஙகளில 
பஙகாதாயம் வழஙகவும் இந்த நிதி வபரிதும் 
உதவுகிைது. இவவ்க நிதி்யப பயன்படுத்துவதில 
எந்தவிதச் சட்ைச் சைஙகுகளும் பின்பற்ை தவண்டிய 
அவசியம் இல்ல. எனதவ இவவ்க நிதி மிகவும் 
எளிதாக திரட்ைக கூடியதாகவும் மற்றும் 
சிககனமானதாகவும் கருதபபடுகிைது.

4. த�ொது வைப்பு
வபாதுமககள் வஙகி மற்றும் நிதி 

நிறுவனஙகளிைம், தஙகள் தசமிப்ப ்வபபுத் 
வதா்கயாக முதலீடு வசய்வது ்ாம் அறிந்ததத. 
அதுதபால வபாதுமககள் நிறுமஙகளின் ் வபபுகளில 
முதலீடு வசய்யலாம். நிறுமஙகள் தஙகளின் ்வபபு 
திட்ைஙக்ளக குறித்து விரிவான விளம்பரம் 
வசய்கின்ைன. நிறுமத்தின் நி்ல்வபபில முதலீடு 
வசய்ய விரும்பும் முதலீட்ைாளர்கள் எந்தவிதச் 
சைஙகுக்ளயும் பின்பற்ைாமல, இதற்வகன 
வழஙகபபடுகின்ை படிவஙகளில தகட்கபபடும் சிறு 
விவரஙக்ளப பூர்த்தி வசய்து அளிபபதன் மூலமாக 
எளிய மு்ையில முதலீடு வசய்ய முடியும்.

நிறும ்வபபுககுத் தரபபடும் வட்டியானது 
வஙகிகளின் வட்டி விகிதத்்த விைக கூடுதலாக 
இருபபதால, முதலீட்ைாளர்களின் கவனத்்த 
அதிகம் ஈர்ககின்ைது. இவவ்கயில நிதி திரட்டும் 
தபாது, நிறுமம் எந்தச் வசாத்்தயும் ஈைாகத் தர 
தவண்டிய அவசியம் இல்ல. தமலும் இவவ்க 
முதலீடுகள் நிறுமஙகளு்ைய நிர்வாகக 
கட்டுபபாட்்ை எந்த விதத்திலும் பாதிபபதில்ல. 
எனதவ வபாது்வபபு நிறுமஙகட்கு ஒரு 
வரபபிரசதமாக விளஙகுகிைது என்பதில ஐயமில்ல.

5)  ைணி்க ைஙகி்களில இருந்து நீண்்ட 
்கொலக ்க்டன் த�று�ல
பலதவறு த்ாககஙகளுககாக, வவவதவறு 

காலகட்ைஙகளில நிதி வபை, வணிக வஙகிகள் 
முககிய ஆதாரஙகளாக விளஙகுகின்ைன. தற்தபாது 
வஙகிகள் 5 ஆண்டுகளுககு தமற்பட்ை நீண்ை காலக 
கைன்க்ளயும் வழஙகுகின்ைன. வஙகிகளிலிருந்து 
வபைபபடும் நீண்ை காலக கை்ன வமாத்தமாகதவா 
அலலது பல தவ்ைகளிதலா திருபபிச் 
வசலுத்தலாம். வதாழில நிறுவனஙகளின் 
வசாத்துகக்ளப பி்ையாகப வபற்று வஙகிகள் 
நீண்ை காலக கைன்க்ள வழஙகுகின்ைன. தற்தபாது 
நீண்ைகாலக கைன்க்ளப வபறுவதற்கான 
வழிமு்ைகள் இந்திய ரிசர்வ வஙகியால 
எளி்மயாககபபட்டுள்ளது.

6) நிதி நிறுைனக ்க்டன்்கள்
வதாழில நிறுவனஙகளுககு நீண்ை கால நிதி 

வழஙகுவதற்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் 
இந்தியாவில பலதவறு நிதி நிறுவனஙக்ள 
நிறுவியுள்ளன. இந்த நிறுவனஙகள் ஒரு ்ாட்டின் 
வதாழிலது்ை வளர்ச்சி்ய ஊககுவிககின்ைன. 
கைன் உதவி மட்டுமலலாமல, அவர்களுககாகச் 
சந்்த ஆய்வுகள் தமற்வகாள்ளுதல, வதாழிலநுட்ப 
உதவி அளித்தல, தமலாண்்மயில உதவி வசய்தல 
ஆகிய தச்வக்ளயும் கைன் வபறும் 
நிறுவனஙகளுககு வழஙகுகின்ைன.

வபாதுவாக அந்நிறுவனஙகள் நீண்ை கால நிதி்ய, 
வதாழில விரிவாககம், நிறுவனத்்த மறுசீர்மத்தல, 
்வீனமயமாககல ஆகிய வசயலகளுககு 
வழஙகுகின்ைன. கைன் வபற்ை நிறுவனஙகள் கைன் 
வதா்க்யத் திருபபிச் வசலுத்த நீண்ை கால அவகாசம் 
தரபபடுகிைது. எனதவ கைன் வபற்ை நிறுவனஙகள் 
கை்னத் திருபபிச் வசலுத்துவ்தச் சு்மயாக 
உைர்வதில்ல. நிதி நிறுவனஙகள், குறிபபாக தர 
மதிபபீட்டு நிறுவனஙகளால, கைன் தர மதிபபீடு 
வழஙகபபட்ை நிறுவனஙகளுககு தாரளமாக நீண்ை 
காலக கைன்க்ள அளிககின்ைன.
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ஆ. உரிவை அடிப்�வ்டயில நிதி ஆ�ொரங்கள் 
உரி்மயின் அடிபப்ையில வதாழில நிதி்ய 

இரண்டு பிரிவுகளாகப பிரிககலாம்

1. உரிவையொளர் நிதி
நிறுவனஙகளின் உரி்மயாளரால 

வழஙகபபடும் நிதி உரி்மயாளர் நிதி எனபபடும். 

உரி்மயாளர் என்பவர் ஒரு தனி மனிதராகதவா, 
நிறுவனத்தின் கூட்ைாளிகளாகதவா அலலது 
நிறும பஙகுதாரர்களாகதவா இருககலாம். இது 
தனி ்பர் முதல, கூட்ைாளிகள் முதல, அலலது 
பஙகுகள் மூலம் திரட்ைபபட்ை நிதி்யக குறிககிைது. 
இருத்தி்வககபபட்ை இலாபத்்த வதாழிலில 
மறுமுதலீடு வசய்தல (லாப மறு உழவு) 
உரி்மயாளர் நிதியின் கீழ் 
வ்கபபடுத்தபபட்டுள்ளது. வதாழில 
நிறுவனஙகளின் வாழ்்ாளில இந்த நிதி திருபபித் 
தரபபை தவண்டியதில்ல. நிறுவனத்தின் 
நிர்வாகத்்தக கட்டுபபடுத்தும் உரி்ம்ய 
உரி்மயாளர் நிதி வழஙகுகிைது.

2. ்க்டனொ்கப் த�்றப்�ட்ட நிதி்கள்
கைனாகப வபைபபட்ை நிதிகள் என்பது கைன் 

அலலது புை மூலஙகளினால வபைபபட்ை நிதிக்ளக 
குறிககிைது. எடுத்துககாட்ைாக, கைன் பத்திரஙகள், 
வஙகி மற்றும் நிதி நிறுவனஙகளிைம் வபற்ை கைன், 
வபாது ் வபபு, வதாழில கைன், குத்த்க நிதி, வணிகத் 
தாள், கைன் வசூல முக்ம, முதலியவற்்ைக 
கூைலாம்.

1.  இந்தக கைன்கள் குறிபபிட்ை காலத்தில திருபபிச் 
வசலுத்தபபை தவண்டும்.

2.  கைனாளி குறிபபிட்ை கால இ்ைவவளிகளில 
ஒபபுகவகாண்ை வட்டி்யச் வசலுத்துவதற்குச் 
சட்ைபபடி கை்மபபட்ைவர் ஆவார்.

3.  பத்திரஙகள், நிலம், கட்டிைம், சரககிருபபு, 
வாகனஙகள், இயந்திரம், நி்லச்வசாத்து 
ஆவைஙகள் தபான்ைவற்்ைப பி்ையமாக 
்வத்து நிதி வபைபபடுகிைது.

இ.  உருைொககு�ல அடிப்�வ்டயில 
நிதி ஆ�ொரங்கள்
உருவாககுதல அடிபப்ையில நிதி ஆதாரஙக்ள 

இரண்டு பிரிவுகளாகப பிரிககபபைலாம்.

1. அ்க நிதி ஆ�ொரங்கள்
இது வியாபார நிறுவனஙகள்  

தாஙகதள உருவாககிகவகாள்ளும் அ்னத்து  
நிதி ஆதாரஙக்ளயும் உள்ளைககியது. 
எடுத்துககாட்ைாக, இருத்தி்வககபபட்ை ஆதாயம், 
வபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுகள், கைனாளிகளிைம் 
வபை தவண்டிய வதா்க, ப்ழய வசாத்துக்ள 
விற்பதன் மூலம் கி்ைககும் ஆதாயம் தபான்ை்வ. 
இந்த நிதி ஆதாரஙகள் வதாழில நிறுவனஙகளின் 
குறிபபிட்ை தத்வக்ள மட்டும் பூர்த்தி வசய்ய 
உதவுகிைது.

ஆதாரம் www.rbi.org.in
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2. பு்ற நிதி ஆ�ொரங்கள்
வதாழில நிறுவனத்திற்கு வவளியில இருந்து 

உருவாககபபடும் அ்னத்து நிதி ஆதாரஙக்ளயும் 
வவளிபபுை நிதி ஆதாரஙகள் எனலாம். 
எடுத்துககாட்ைாகப பஙகுகள் மற்றும் கைன் 
பத்திரஙகள், வஙகிகள் மற்றும் நிதி 
நிறுவனஙகளிைம் வபைபபடும் கைன், வபாது 
்வபபுகள், கைன் வசூல முக்ம, குத்த்க, 
வாை்க வகாள்முதல நிதி தபான்ைவற்்ைக 
குறிபபிைலாம்.

19.03   த�ொழில நிதிமூலங்கவளத் ச�ர்ந்த�டுப்�வ� 
ைவரயறுககும் ்கொரணி்கள்

வதாழில நிதி மூலத்்தத் ததர்ந்வதடுபபதில 
பலதவறு காரணிகள் பஙகு வபறுகின்ைன. இந்தக 
காரணிகள் குறித்துச் சுருககமாக 
அறிந்துவகாள்தவாம்.

1. நிதி திரடடும் தேலவு
வதாழில நிறுவனஙகள் நிதி திரட்டுவதற்கு 

முன்பாக அத்னத் திரட்ை ஆகும் வசலவுக்ள 
ஆய்வு வசய்ய தவண்டும். எடுத்துககாட்ைாக வட்டி 

முவ்றேொரொ ்க்டன் ைழஙகு�ைர்்கள்
்தமிழ்நாட்டின் நகரப்பு்ற மறறும் கிராமப்பு்றப் பகுதிகளில், மறறும் இநதியா முழுவதும் பரவலாகச் 
தெயல்படும் கடன் வைஙகும் ஒரு சில குழுக்கள் அல்லது ்தனிநபரகள் “உள்ளூர மு்்றொரா கடன் 
வைஙகுபவரகள்” என்று அ்ைக்கப்படுகின்்றனர. கடன் வைஙகுவதிலும் அ்்த வசூலிப்பதிலும் 
மு்்றயற்ற ந்டமு்்றக்்ளப் பின்பறறுகின்்றனர. அ்வ
 i)  அதிக வட்டி வசூலிக்கின்்றனர.
 ii)  பணம் மறறும் ஆள் பலத்தின் மூலம் கடன்க்்ள வசூல் தெய்தல்.
 iii)  முக்கியமாகக் கடன் வாஙகியவரக்்ள இழிவுபடுத்துகின்்றனர, சில வநரஙகளில் இது 

்தறதகா்லயில் முடிகி்றது.
 iv)  நிதி அளிப்பதில், திட்டத்்்த விட அதில் உள்்ள கடனா்ளரகளுக்வக அதிக முக்கியத்தும் ்தரு்தல்.

இவற்்றத் ்தடுக்க இநதிய ் மய வஙகி மறறும் பல்வவறு மாநில அரொஙகஙகள் பல ெட்டக் கட்டுப்பாடுக்்ள 
விதித்திருக்கின்்றன, ஆனால் அ்வ அத்்த்கய நடவடிக்்ககளுக்கு உட்படாமல் உள்்ளன.

்தகவல் த்தாழில்நுட்பத்தில் வி்ரவான வ்ளரச்சியினால் ்தனிப்பட்வடாரின் நிதித்வ்த்வயில் தபரும்ளவில் 
மாற்றம் ஏறபட்டுள்்ளது. நண்பரகளுக்குள் கடன் வைஙகு்தல் நகரப்பு்றச் ெம்ப்ள்தாரரகள் மத்தியில் மிகவும் 
பிரபலமாக உள்்ளது.

https://www.faircent.com/ வபான்்ற வ்ல்த்ளஙகள் ஊதிய்தாரரகளுக்கு அவெரகாலக் காலஙகளில் 
வ்த்வப்படும் கட்ன நியாயமான வட்டியில் தப்ற உ்தவுகி்றது.

சிறிய த்தாழில் நிறுவனஙகள் நிதி்யப் தபறுவ்தறகு வநர்மயற்ற 'மு்்றொரா' ஆ்தாரஙக்்ள 
நாடுவ்்தக் ்கவிட்டு, ெட்ட தநறிமு்்றக்்ளப் பின்பறறிக் கடன் தபறு்தல் ஊக்குவிக்கப்பட வவண்டும். 
த்தாழில் மு்னவவார MSME, STAND UP INDIA, முத்ரா ஆகிய கடன்க்்ளப் தப்ற https://udyamimitra.in 
வபான்்ற இ்ணய்த்ளஙக்்ள அணுகலாம்.

https://www.vidyalakshmi.co.in/ வபான்்ற இ்ணய்த்ளஙகள், பல்வவறு வஙகிகளிலும் மறறும் இ்தர நிதி 
நிறுவனஙகளிலும் வமறபடிப்புக்காக நியாயமான வட்டி விகி்தத்தில் கல்வி கடன் தப்ற மாணவரகளுக்கு 
உ்தவுகின்்றன. வமலும் இந்த இ்ணய்த்ளம் வ்தசியக் கல்வி உ்தவித் த்தா்க தபறுவ்தறகு வழிகாட்டும் 
இ்ணய்த்ளஙக்்ள அணுகத் வ்த்வயான இ்ணப்புக்்ள (linkage) அளித்து உ்தவுகி்றது.

உங்களுககுத் த�ரியுைொ
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விகிதம் கு்ைவாக இருககும் தபாது, வபாது ்வபபு, 
கைன் பத்திரஙகள், மற்றும் குறித்த காலக கைன்கள் 
ஆகிய்வ விரும்பத்தகக வழிமு்ைகளாக 
விளஙகுகின்ைன பஙகுகள் வவளியிை வசய்ய 
தவண்டிய வசலவி்ன விை தமற்கூறிய 
வழிமு்ைகளில பைம் திரட்டும் வசலவு மிகவும் 
கு்ைவானதாகதவ உள்ளது.

2. நிறுைனத்தின் நிதித் தி்றன்
நிதிநி்லயில வலுவாக உள்ள நிறுவனஙகள், 

உைனடியாக வட்டி வசலுத்தவும் மற்றும் குறிபபிட்ை 
காலத்திற்குள் மூலதனத்்தத் திரும்பப வபறும் 
திை்னயும் வகாண்டுள்ளன. அத்த்கய 
நிறுவனஙகள் கைன் வபைப புை மூலஙக்ள ் ாைலாம். 
மறுபுைம், நி்லயற்ை நிதிநி்ல்யக வகாண்டுள்ள 
நிறுவனஙகள், வசாந்த நிதி ஆதாரஙக்ளப 
பயன்படுத்துவதத ்லலது.

3. த�ொழில அவைப்பு்கள்
நிதி ஆதாரத்தி்ன ததர்வு வசய்வது என்பது, 

வதாழிலின் அ்மபபு மு்ைதயாடு வ்ருஙகிய 
வதாைர்பு்ையது எனலாம். தனிவணிகம் மற்றும் 
கூட்ைாண்்ம நிறுவனஙகள் பஙகுகள் மற்றும் கைன் 
பத்திரஙக்ள வவளியிை முடியாது. எனதவ 
அவவ்க நிறுவனஙகள் வஙகிக கைன், குத்த்க, 
வாை்க வகாள்முதல நிதி, கைன் வசூல முக்ம 
தபான்ை பல குறுகிய கால ஆதாரஙக்ள சார்ந்து 
இருகக தவண்டிய சூழ்நி்ல ஏற்படுகிைது. மாைாக 
கூட்டுபபஙகு நிறுமஙகள், அரசு மற்றும் கூட்டுைவு 
நிறுவனஙகள் பஙகுகள், கைனீட்டு பத்திரஙகள், 
வபாது ்வபபு தபான்ை நீண்ை கால 
ஆதாரஙகளிலிருந்து நிதி திரட்டும் வாய்ப்ப 
வபற்றுள்ளன.

4. ்கொல அளவு
வதாழில நிதி, அது தத்வபபடும் கால 

அள்வப வபாறுத்து மாைககூடியது. 
எடுத்துககாட்ைாக, கு்ைந்த காலத்திற்கு மட்டுதம 
நிதி தத்வபபடும் தபாது,   வஙகி நிதி 
ஆதாரஙகளான, வஙகி தமலவ்ரபபற்று , வராககக 
கைன், மாற்றுச்சீட்்ை வட்ைம் வசய்தல, அைமானம், 
அைகு கைன், குத்த்க, வாை்க வகாள்முதல நிதி, 
கைன் வசூல முக்ம தபான்ை ஆதாரஙகள் சரியான 
வழிமு்ைகளாகும். நீண்ை காலத்திற்கு நிதி 
தத்வபபடின், பஙகுகள், கைனீட்டுப பத்திரஙகள், 
குறித்த கால கைன்கள் தபான்ை்வ சிைந்த 
ஆதாரஙகளாக விளஙகுகின்ைன.

5. ைணி்க இ்டர்
வசாந்த நிதி ஆதாரஙக்ளப பயன்படுத்துவதில 

எந்த இைர்களுககும் வாய்பபில்ல. ஆனால கைன் 
நிதி்யப பயன்படுத்துவது ஆபத்தில முடியலாம். 
கைன் நிதி வதாழி்ல ஆபத்தில தள்ளிவிடும் தன்்ம 
வகாண்ைது. வட்டி மற்றும் முத்லத் திருபபிச் 
வசலுத்தத் தவறும் நிறுவனஙகள் க்லபபுககு 
உள்ளாக த்ரிைலாம். இதனால வதாழில உலகில 
அபபடிபபட்ை நிறுவனஙகளின் ்ற்வபயருககு 
களஙகம் ஏற்பைலாம்.

6. நிர்ைொ்கக ்கடடுப்�ொடு
பஙகுதாரர்கள்தான் நிறுமஙகளின் உண்்மயான 

உரி்மயாளர்கள். அவர்கள் நிறுவனத்தின் 
நிர்வாகத்தின் மீது முழு்மயான கட்டுபபாட்்ை 
வசலுத்த உரி்ம வபற்ைவர்கள். தற்தபாதுள்ள 
பஙகுதாரர்கள் நிர்வாகக கட்டுபபாட்்ைத் தஙகளிைதம 
தகக ் வத்துகவகாள்ள விரும்பினால , அவர்கள் நிதித் 
தத்வ்யப பூர்த்தி வசய்ய அதிகப பஙகுக்ள 
வவளியிைககூைாது. அவர்கள் கைன் ஆதாரஙக்ள 
்ாை தவண்டும். கைன் ஆதாரஙகள் நிறுவனத்தின் 
கட்டுபபாட்்ைப எவவிதத்திலும் பாதிபபதில்ல. 
எனதவ நிர்வாகக கட்டுபபாட்்ை இழகக விரும்பாத 
நிறுமஙகட்கு கைன் நிதி ஆதாரஙகதள சாலச்சிைந்தது.

7. ைளர்ச்சி நிவல
வளர்ந்த ஒரு நிறுவனத்்தக காட்டிலும், புதியதாக 

வதாழில துவஙகிய நிறுமம் நிதி திரட்டுவதில 
இன்ன்லச் சந்திககலாம். எனதவ இவவ்க 
நிறுமஙகள் ஆரம்பக காலகட்ைத்தில தன் வசாந்த நிதி 
ஆதாரஙக்ளதய மிகவும் சார்ந்திருகக 
தவண்டியுள்ளது. ஆனால வியாபார உலகில தன்்ன 
நி்லநிறுத்திக வகாண்ை பின், தன் வசாத்துகக்ளப 
பி்ையமாக ்வத்துக கைன் வபைலாம். அந்த 
சமயஙகளில புை மற்றும் அக நிதி திரட்டும் 
மு்ைக்ள ்ாைலாம்.

8. நிறுைனத்தின் ்க்டன்�ர ைதிப்பீடு
கைன் பத்திரஙகள், மற்றும் சரககளிபதபாரிைம் 

கைன் வபறுதல தபான்ை சில நிதி ஆதாரஙகள் நிறுமச் 
வசாத்துகக்ள அைமானம் வசய்ய வழிதகாலுகிைது. 
இதன் வி்ளவாக நிதிச் சந்்தயில கைன் வபற்ை 
நிறுவனத்தின் கைன் தர மதிபபீடு வவகுவாக 
பாதிககபபைலாம். மாைாக பஙகு முதல, 
இருத்தி்வககபபட்ை ஆதாயம், பி்ையற்ை 
கைன்கள் மூலம் நிதி திரட்டும்தபாது எவவித 
வசாத்துகக்ளயும் அைமானம் வசய்ய 
தவண்டியதில்ல. இது நிதிச் சந்்தயில 
நிறுவனஙகளின் ்ற்வபய்ரக கூட்ை உதவுகிைது.

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   194 21-12-2021   9.05.04 PM



195

19.04  சேமிப்பு – சேமிப்பின் முககியத்துைம் வசய்யபபடும் தசமிபபுகள், ஒரு ்ாட்டின் 
உள்கட்ை்மபபு வசதிக்ள ஏற்படுத்தவும், 
மற்றும் அவற்்ை வலுபபடுத்தவும் வபரும் 
அளவில பயன்படுகின்ைன.

4.  அதிக அளவு தசமிபபு என்பது, ஒரு ்ாட்டின் 
பலத்்தக குறிககிைது. இது வபாருளாதார மந்த 
காலத்தில ஏற்பைககூடிய இன்னலக்ள 
எதிர்வகாள்ள உதவுகிைது.

5.  தசமிப்ப அதிகரிபபதால, பைவீககத்தால 
ஏற்படும் தமாசமான வி்ளவுக்ள மிக 
எளிதாக எதிர்வகாள்ள முடியும். அதன் 
வி்ளவாக அதிகரிககும் வி்லவாசியி்னக 
கட்டுககுள் ்வத்திருகக இயலும்.

19.05  �னி��ர் மு�லீடடு ைழி்கள்
நிதி பாதுகாபபு (financial security) கருதிதய மககள் 

தஙகள் தசமிபபுக்ள முதலீடு வசய்கின்ைனர். 
அவர்கள் தஙகள் தசமிபபுக்ளப பலதரபபட்ை 
வசயலகளுககாகப பலதரபபட்ை வழிகளில முதலீடு 
வசய்கிைார்கள். அவர்கள் பலதவறு 
கைன்பத்திரஙகளில முதலீடு வசய்து, தஙகள் 
முதலீட்டின் மீதான லாபத்்தப வபை ஒரு குறிபபிட்ை 
காலம் வ்ர காத்திருகக தவண்டியுள்ளது.

பைத்்த முதலீடு வசய்யும் தபாது மூன்று 
முககிய கருத்துகக்ள கவனத்தில வகாள்ள 
தவண்டும் அ்வ 1. தத்வபபடும் தபாது 
பைமாககும் தன்்ம (liquidity) 2. இலாபமீட்டும் 
திைன் (profitability) மற்றும் 3. பாதுகாபபு (Safety). சில 
முதலீடுகள் சந்்தயில உைனடியாகவும், 
எளிதாகவும் எந்தவித ்ட்ைமும் இன்றி பைமாக 
மாற்றிக வகாள்ளும் தன்்ம வகாண்ை்வ. அந்த 
முதலீடுக்ள எளிதில பைமாககக கூடிய 
முதலீடுகள் (liquid investment) என்று அ்ழககலாம். 
வஙகி ்வபபுத்வதா்க, அரசாஙகக 
கைன்பத்திரஙகள், பரஸ்பர நிதிகள், வபான், 
வவள்ளி, பிளாட்டினம் தபான்ை வி்லயுயர்ந்த 
உதலாகஙகளில முதலீடு வசய்தல ஆகியவற்்ை 
எடுத்துககாட்ைாகக கூைலாம், அதத சமயத்தில 
தவறு குறிபபிட்ை முதலீடுகள் உைனடியாகப 
பைமாககுதல தன்்ம அற்ை்வகளாக 
இருககலாம். ஆனால அ்வ முதிர்வு காலத்தில 
அதிக வருமானம் தருப்வகளாக இருககும். 
பஙகுகள், அ்சயாச் வசாத்துகள், கைன் 
பத்திரஙகள், வபாது ்வபபு, நி்ல ்வபபு, பைம் 
திரும்பபவபறும் காபபீட்டு திட்ைாவைஙகள், இந்த 
வ்க்யச் தசர்ந்த்வயாகும்.

இன்னும் சில முதலீடுகள் அதிக வருவாய் 
ஈட்டும் தன்்ம வகாண்ை்வ, உதராைமாக 

எலசலொவரயும் ்கொப்�ொற்ற �ணம் சேமிக்கவும்

எந்த ஒரு ்ாட்டின் வபாருளாதார 
முன்தனற்ைத்திலும் தசமிபபு முககிய அஙகம் 
வகிககிைது. வருமானத்திற்கும், நுகர்வுககும் 
இ்ைதய உள்ள தவறுபாதை தசமிபபு என 
அ்ழககபபடுகிைது. தவறு வார்த்்தகளில 
குறிபபிட்ைால, ஒரு விதமான தியாகத்்ததய இது 
குறிககிைது. பைத்்தச் சம்பாதிபபது என்பது 
சுலபமாக இருககலாம், ஆனால அ்தச் சரியான 
வழியில முதலீடு வசய்வது என்பது கடினமானது. 
்ாம் அ்மதியான வாழ்வு வாழ்வதற்குச் தசமிபபு 
முககியமானதாகும். தசமிபபு மகிழ்ச்சியான 
எதிர்காலத்திற்கு வழி வகுககிைது. தசமிபபின் 
முககியத்துவத்்த உைர்த்துவதற்காக ‘உலகச் 
தசமிபபு ் ாள்’ வகாண்ைாைபபட்டு வருகின்ைது. அகில 
உலகச் தசமிபபு வஙகி கூட்ை்மபபு (The International 
Savings Bank Congress) அகதைாபர் 31ஆம் ்ா்ள 
‘உலகச் தசமிபபு ்ாள்’ என்று அறிவித்துள்ளது.

கீதழ வகாடுககபபட்டுள்ள கருத்துகள் தசமிபபின் 
முககியத்துவத்்தத் வதளிவாககுகின்ைன.

்வபபுக கைககு, சிறு தசமிபபு திட்ைஙகள், பரஸ்பர 
நிதிகள், ஆயுள் காபபீட்டுத் திட்ை ஆவைஙகள், அரசு 
நிறுமஙகளின் பத்திரஙகள், பஙகுகள் தபான்ைவற்றில 
முதலீடு வசய்யபபடும் பைம் ஒரு ்ாட்டின் 
ஒட்டுவமாத்தப வபாருளாதார வளர்ச்சிககு 
வழிவகுககும்.

1.  வஙகி ் வபபுகளில முதலீடு வசய்யபபடும் பைம் 
வபாருளாதாரத்தின் பலதவறு பிரிவுகளில 
தவ்லவாய்பபி்னத் ததாற்றுவிககவும், 
வறு்ம்யப தபாககவும் உதவியாக இருககிைது.

2.  வஙகி ்வபபுகளில முதலீடு வசய்யபபடும் 
தசமிபபுகள், ஒரு ்ாட்டின் வதாழில மற்றும் 
தவளாண் முன்தனற்ைத்திற்குப வபரிதும் 
உதவுகிைது.

3.  அரசு கைன் பத்திரஙகள் (Government Bonds) 
மற்றும் பலதரபபட்ை நிறுவனஙகளில முதலீடு 

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   195 21-12-2021   9.05.04 PM



196

சூதாட்ைம், குதி்ரபபந்தயம், லாட்ைரி சீட்டு, 
தபான்ை்வ. ஆனால அதில வசய்யபபடும் 
முதலீட்டுககு அைதவ பாதுகாபபு என்பது இல்ல. 
எனதவ தனிபபட்ை முதலீட்ைாளர்கள் தஙகள் உபரி 
நிதி்ய, முதலீடு வசய்வதற்கு முன்பாக, அவற்றின் 
பைமாககும் தன்்ம, இலாபமீட்டும் திைன், 
முதலீட்டு பாதுகாபபு இவற்்ைக கருத்தில வகாண்டு 
சட்ைபூர்வமான மு்ையில, ்ன்வனறிபபடி 
புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு வசய்தல தவண்டும்.

தனிபபட்ை முதலீட்ைாளருககான முதலீட்டு 
வழிகளில சில பின்வருமாறு.

1.  த�ொது ைருங்கொல வைப்பு நிதி
இந்தியாவில உள்ள மிகச்சிைந்த முதலீட்டு 

வாய்பபுகளில, இது மிகபபாதுகாபபான நீண்ைகால 
முதலீட்டு வாய்பபாகும். இதற்கு முழு்மயான 
வருமானவரி விலககு உண்டு. இந்த வருஙகால 
்வபபு நிதி கைக்க வஙகி அலலது அஞசலகத்தில 
ஆரம்பிககலாம். இதில வசலுத்தபபடும் வதா்க 15 
ஆண்டுகளுககு முன்பாகத் திரும்பபவபை முடியாது. 
இதன் மூலம் முதலீட்ைாளர் தாஙகள் முதலீடு வசய்த 
பைத்தின் கூட்டு வட்டி்யப வபை முடியும். முதிர்வு 
காலத்திற்குப பிைகும் முதிர்வு வதா்க்யத் திரும்பப 
வபை தவண்டிய தத்வ ஏற்பைவில்லவயன்ைால, 
தமலும் 5 ஆண்டுகளுககு இதன் காலத்்த 
நீட்டித்துகவகாள்ளலாம். இருபபினும் முதிர்வு 
தததிககு முன்பாக முதலீட்ைாளருககு நிதி வ்ருககடி 
அலலது நிதித்தத்வ ஏற்பட்ைால, இந்தக 
கைககிலிருந்து கைன் வபற்று நிதிக வ்ருககடி்ய 
சமாளித்துக வகாள்ள வாய்பபு உள்ளது.

2. �ரஸ்�ர நிதி
பரஸ்பர நிதி என்பது நிதிநிறுமஙகள் 

வபாதுமககளிைமிருந்து பலதவறு பரஸ்பர 
நிதித்திட்ைஙகள் மூலமாக திரட்டிய பைத்்த, பஙகுச் 
சந்்தயில முதலீடு வசய்து, அ்வ ஈட்டும் இலாபத்்த 
முதலீட்ைாளர்களுககு பகிர்ந்தளிககும் ஏற்பாடு ஆகும். 
இதன் மூலம் சாதாரை மககள் ம்ைமுகமாக பஙகுச் 
சந்்தயில பஙகு வபறும் வாய்ப்ப வபறுகின்ைனர். 
பரஸ்பர நிதி நிறுவனஙகள் சிறு முதலீட்ைாளர்கள் 
தத்வககு ஏற்ப, பலதரபபட்ை திட்ைஙக்ள 
்வத்துள்ளன. இலாப த்ாகக்ைய திட்ைம், 
உைனடியாக பைமாககும் திட்ைம், பாதுகாபபான 
திட்ைம், மற்றும் இந்த மூன்்ையும் உள்ளைககிய 
சமச்சீர் திட்ைம் தபான்ை பல திட்ைஙகள் ் ்ைமு்ையில 
உள்ளன. முதலீட்ைாளர்கள் அவர்களின் 
தத்வகளுககு ஏற்ப, சரியான முதலீட்டு திட்ைத்தி்ன 
ததர்ந்வதடுத்து வகாள்ளலாம்.

3.  ச�ரடி ேை உரிவை �ஙகு்கள் (அலலது) 
�ஙகு த்கொள்மு�ல
தனி்பர், பஙகுகளில முதலீடு வசய்யும் 

வாய்ப்பப பயன்படுத்திக வகாள்ளலாம். ஆனால 
அவவாறு வசய்யும் முன்பாகப பஙகு மாற்ைகஙகள் 
வாயிலாக விற்கபபடும் பஙகுக்ளக குறித்துச் சில 
வசய்திக்ள ஆராய்ந்து அறிதல மிக அவசியம். 
அ்வ, விற்கபபடும் பலதவறு பஙகுகளின் சந்்த 
வி்ல, பஙகு வவளியிடும் நிறுவனத்தின் மதிபபு, 
லாபப பஙகீட்டுத்வதா்க வழஙகுவதில உள்ள 
வதாைர்நி்ல, அந்த நிறுவனம் ஈடுபட்டிருககும் 
திட்ைஙகளின் தன்்ம, அந்த நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ள 
வதாழில து்ையின் எதிர்காலம், தபான்ை தகவலகள் 
முதலீடு வசய்வதற்கு முன்பு கருத்தில வகாள்ளபபை 
தவண்டும். நீண்ை காலத்தில வசய்யபபடும் பஙகு 
முதலீடு, ்லல வருவா்யத் திரும்ப 
அளிககககூடியதாக இருககலாம். இருபபினும் பஙகு 
முதலீட்டில உத்திரவாதமளிககபபட்ை வருவாய் 
இலலாததனால, அதில அதிக அளவில அபாயமும் 
உள்ளது எனலாம்.

4. அவேயொச் தேொத்தில மு�லீடு தேய�ல
அ்சயாச் வசாத்தில முதலீடு வசய்தல என்பது 

இந்தியாவில தவகமாக வளர்ச்சி வபற்று வரும் 
முதலீட்டு து்ையாகும். ஒரு வீட்டு ம்ன (Plot) 
அலலது அடுககுமாடி குடியிருபபு (flat) வாஙகுவது 
என்பது, மிகச் சிைந்த தனி மனித முதலீட்டு 
மு்ைகளில ஒன்ைாக விளஙகுகிைது. ஒரு நிலபபிரிவு 
அ்மந்துள்ள இைம் மற்றும் அஙகுள்ள பிை 
அடிபப்ை வசதிக்ளப வபாறுத்து அ்சயாச் 
வசாத்தின் மதிபபு பல மைஙகு உயர்வதற்கான 
வாய்பபு உள்ளது. இருபபினும் அ்சயாச் 
வசாத்துககளில முதலீடு வசய்ய விரும்புதவார், 
அந்தச் வசாத்துகளின் உரி்மபபத்திரஙகளின் 
உண்்மத்தன்்ம்ய மிகுந்த கவனத்ததாடு ஆய்வு 
வசய்த பிைதக, அதில முதலீடு வசய்யும் முடி்வ 
தமற்வகாள்ள தவண்டும். ஆனால வி்லயுயர்ந்த 
உதலாகஙகளின் முதலீட்டில உள்ளது தபால, 
உைனடியாக பைமாககும் தன்்ம இதில இல்ல 
என்ப்த மனதில வகாள்ள தவண்டும்.

5.  விவலயுயர்ந்� உசலொ்கங்களில மு�லீடு 
தேய�ல
தஙகம், வவள்ளி, பிளாட்டினம் தபான்ை 

உதலாகஙகளில முதலீடு வசய்வது என்பது, 
மிகபபழ்மயான மற்றும் எககாலத்திற்கும் ஏற்ை 
முதலீட்டு வழிகளில ஒன்ைாகும். சந்்த 
நி்லகதகற்ைார்தபால, உதலாகஙகளின் மதிபபு 
வமதுவாக ஆனால உறுதியாக அதிகரித்துகவகாண்டு 
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இருககிைது. இவவ்க முதலீட்டில, 
முதலீட்ைாளர்கள் எந்தவித ்ட்ைமும் இலலாமல 
அவற்்ை உைனடியாக பைமாக மாற்றிக வகாள்ள 
இயலும். தமலும் முதலீட்ைாளர் தற்தபாது 
்்ைமு்ையில உள்ள தஙகம் ்வபபுத் திட்ைம் 
(Gold Deposit Scheme) தஙகம் பரிமாற்ை வதாழில நிதி 
(Gold ETF-Gold Exchange Traded Fund) தஙகக கட்டிகள் 
(Gold Bar) தஙகம் பரஸ்பர நிதி (Gold Mutual Fund) 
ஆகிய குறுகிய காலப பயன் அளிககும் திட்ைஙகளில 
முதலீடு வசய்யலாம்.

6. அஞேல்கச் சேமிப்பு திட்டங்கள்
அஞசலகத்தில வவவதவறு விதமான 

சிறுதசமிபபு திட்ைஙகள் உள்ளன. அ்வ 1. 
அஞசலக தசமிபபு கைககு (Postal Savings Account) 2. 
அஞசலக வதாைர் ்வபபுக கைககு (Postal RD) 3. 
அஞசலக நி்ல ்வபபு கைககு (Fixed Deposit/Time 
Deposit) 4. அஞசலக மாதாந்திர வருவாய் கைககு 
திட்ைம் (MIS) 5. மூத்த குடிமககள் தசமிபபு திட்ைம் 
(SCSS), 6. வபாது வருஙகால ்வபபு நிதி கைககு 
(PPF) 7. ததசியச் தசமிபபு பத்திரஙகள் (NSC) 8. 
கிசான் விகாஸ் பத்திரஙகள் (KVP), 9. சுகன்யா 
சம்ரித்தி கைககு (SSA), ஆகிய்வ ஆகும். அஞசல 
து்ையில உள்ள தமற்கண்ை திட்ைஙகளில தஙகள் 
தத்வகளுகதகற்ப முதலீட்ைார்கள் முதலீடு வசய்து 
பயன் வபைலாம்.

7. த�ொது வைப்பு்கள்
்லல வருவாய் தரும் த்ாககில ஆராய்ந்தால 

வஙகிகளில நி்ல ்வபபு நிதியில பைம் 
வசலுத்துவ்தவிை, வபாது ்வபபுகள் அதிக 
இலாபகரமான்வ. இதில முதலீட்ைாளர் முதலீட்டு 
கால அள்வ மிகக கவனமாகத் ததர்ந்வதடுகக 
தவண்டும். முதலீட்ைாளர் அந்த முதலீட்டு 
வதா்க்ய முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பாக திரும்ப 
எடுகக முடியாது. வபாது ்வபபு வசூலிககும் 
நிறுவனஙகள் அந்த ் வபபுத் வதா்கககு எந்தவிதக 
காபபீட்டு வசதி்யயும் அளிபபதில்ல. இது 
இந்திய ரிசர்வ வஙகியின் கட்டுபபாட்டில வருவதும் 
அலல. நீண்ை காலத்திற்கு முதலீடு வசய்ய விரும்பும் 
முதலீட்ைாளர்கள் வபாது ்வபபி்னத் 
ததர்ந்வதடுககலாம்.

8.  நிறுை முறி்கள் அலலது ்க்டன் �த்திரங்கள்)
தாஙகள் சிரமபபட்டுச் சம்பாதித்த பைத்்தப 

பாதுகாபபாக முதலீடு வசய்ய விரும்பும் 
முதலீட்ைாளர்களுககு நிறும முறிகள்(பத்திரஙகள்) 
சீரிய முதலீட்டு வாய்பபுகளில ஒன்ைாகும். 
அரசாஙகத்தின் து்ைகள், வபாது மற்றும் தனியார் 
நிறுவனஙகளும் நிதி நிறுவனஙகளும் 
பத்திரஙக்ள வவளியிடுகின்ைன. இந்தியாவில 

்ான்கு வ்கயான கைன் பத்திரஙகள் 
வவளியிைபபடுகின்ைன. அ்வ

1. அரசாஙகக கைன் பத்திரஙகள்

2. பதிவு வசய்யபபட்ை நிறுவனக கைன் பத்திரஙகள்

3.  வஙகி மற்றும் நிதி நிறுவனஙகளின் கைன் 
பத்திரஙகள்

4.  வரி தசமிபபு கைன் பத்திரஙகள் ஆகும்.

வபாதுமககளிைமிருந்து கைன் வபற்று 
அரசாஙகத்தினால அளிககபபடும் ஒபபுதல 
சான்றிதழ் பத்திரஙகள் (BOND) எனபபடும். மாைாக 
பதிவு வசய்யபபட்ை நிறுமஙகள் தஙகள் 
மூலதனத்திற்காகப வபாது மககளிைமிருந்து கைன் 
வபற்று அளிககும் ஒபபுதல சான்றிதழ் 
கைன்பத்திரஙகள் (DEBENTURE) எனபபடும். 
நிறுமஙகளால வபைபபடும் கைன்கள் நிறும 
வசாத்துகக்ள பி்ையமாகக வகாண்ை்வ.

9.  ்கொப்பீடடு திட்டங்களு்டன் இவணந்� 
�ரஸ்�ர நிதி
ULIP என்பது ஆயுள் காபபீடு இ்ைந்த ஒரு 

பரஸ்பர நிதி முதலீடு ஆகும். இது காபபீடு 
வசய்பவருககு இழப்ப ஈடுவசய்வததாடு பஙகுகள் 
மற்றும் கைன் பத்திரஙகளில, பரஸ்பர நிதி இ்ைந்த 
திட்ைம் மூலமாக முதலீடு வசய்யும் வாய்ப்ப 
அளிககிைது.

10. ைஙகி வைப்பு்கள்
நிவலவைப்பு

நி்ல்வபபு ஒரு குறிபபிட்ை காலத்திற்கு 
முதலீட்ைாளர் தஙகள் பைத்்த முதலீடு வசய்ய 
உதவுகிைது. கு்ைந்த அளவு ஏழு ்ாட்கள் முதல 
அதிகளவு பத்து ஆண்டுகள் வ்ரயிலான 
காலத்திற்கு இந்தக கைககி்னத் துவககலாம். 
நி்ல்வபபு கைககு ்வத்திருபதபார். அந்த நி்ல 
்வபபு ரசீதின் தபரில கைன் வபைலாம். அந்தக 
கைககு ் வத்திருபதபார் முதிர்வு தததிககு முன்பாக 
்வபபுத்வதா்க்யப திரும்பப வபை முடியாது.

த�ொ்டர் வைப்பு
நிரந்தர, சீரான வருவா்ய விரும்புபவர்கள் 

வதாைர் ்வபபு கைககில முதலீடு வசய்யலாம். 
இந்த ்வபபுககைககின் காலம் கு்ைந்த அளவு 1 
வருைம், அதிக அளவு 10 வருைஙகள் ஆகும். வதாைர் 
்வபபு கைககு ்வத்திருபதபார் முதிர்வு தததிககு 
முன்பாக அதில உள்ள வதா்க்ய எடுகக 
முடியாது, இருபபினும் வசலுத்திய தவ்ைத் 
வதா்ககளின் தமல கைன் வபைலாம்.
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I. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 நிறுவனங்களுக்குத்	 ்்த்வபபடும்	 ்நரத்தில்	

பணத்்்த	 ஒதுக்கீடு	 தெய்தல்	 கீழக்கண்டவொறு	
வ்ரயறுக்கபபடுகிறது.

 அ. நிதி தமலாண்்ம
 ஆ. வஙகி
 இ. பை தமலாண்்ம
 ஈ. இவற்றில ஏதுமில்ல
2.	 உடபுற	நிதி	மூைத்திறகு	எடுத்துக்கொடடு	____

 அ. கைனாளிகளிைமிருந்து வபைபபடும் வதா்க
 ஆ. வணிக வஙகி கைன்
 இ. பஙகு வவளியீட்டின் மூலம் வபைபபடும் 

வதா்க
 ஈ. வதாழில நிறுவனத்திற்குள் திரட்ைபபடும் நிதி
3.	 கடனபத்திர்தொரர்கள	 ஒரு	 நி்ையொன	

_________	விகி்தம்	தபறத்	்தகுதியு்டயவர்கள

 அ. பஙகாதாயம்  ஆ . இலாபம்
 இ. வட்டி  ஈ. இ்வ எதுவும் இல்ல
4.	 தபொது	்வபபு	______	இடமிருநது	் நரடியொகத்	

திரடடபபடட	்வபபுத்த்தொ்கயொகும்.

 அ . வபாதுமககள்  ஆ. இயககு்ர்கள்
 இ. தணிக்கயாளர்கள்
 ஈ. உரி்மயாளர்கள்
5.	 ்நர்்ம	 பங்கு்தொரர்கள	 ஒரு	 நிறுமத்தின	

__________

 அ. கைனீந்ததார்
 ஆ. உரி்மயாளர்கள்
 இ. கைனாளிகள்

 ஈ. இ்வ எதுவும் இல்ல

 சூழநிவல ஆயவு

வகாகுல் ஸ்டீல் லிமிதடட் இநதியச் ெந்்தயில் 
கடன் ்தர மதிப்பீடு தபற்ற வபர்ளவில் எஃகு உறபத்தி 
தெயயும் நிறுவனம் ஆகும். இப்வபாது ஆசியச் 
ெந்்தயில் ்தன்னு்டய விறப்ன்ய விரிவாக்கம் 
தெயவ்தறகாக நவீனத் த்தாழில்நுட்பம் தகாண்ட 
இயநதிரஙகளில் மு்தலீடு தெயய முடிவு தெயகி்றது. 
மு்தலீடு தபரிய அ்ளவில் இருப்ப்தால் நீண்ட கால நிதி 
வ்த்வப்படுகி்றது. இது வநர்ம பஙகுக்்ள 
தவளியிடுவ்தன் மூலம் நிதி திரட்டத் தீரமானிக்கி்றது. 
பஙகு தவளியீடு என்பது அதிக ந்டமு்்ற தெல்வ 
உள்்ளடக்கியது. இவவ்க தெலவுக்்ள ஈடுதெயய, 
நிறுவனம் நிதிச்ெந்்த்ய நாட முடிவு தெயதுள்்ளது.

1. வமறகண்ட தெயலுக்கு அந்த நிறுமம் எந்த 
நிதிச்ெந்்த ஆவணத்்்தப் பயன்படுத்்தலாம் 
என்ப்்த வி்ளக்குக.

2. அந்த ஆவணத்தின் மூலம் எவவ்ளவு 
காலத்திறகுள் நிதி்யத் திரட்டமுடியும்?

3. இந்த ஆவணத்தின் வவறுபயன்கள் 
இருப்பின் அ்த்னக் குறிப்பிடுக.

 �ைது சிந்�வனககு
1) நிதி நிறுவனஙகளின் வசயலபாடுகள்

2)  வகாத்தடி்மகளாக பணியாற்றும் 
பணியாளர்களுககான நிதித்தத்வ பூர்த்தி 
வசய்தல

 சைலும் அறிை�றகு

1. சிறிய வதாழில மு்னதவார்களுககு 
ஏற்றுமதி நிதி

2. இளம் பட்ைதாரிகளால ்ைத்தபபடும் 
வமன்வபாருள் நிறுவனஙகளுககான நிதி

 �யிறசி

்கவலச்தேொற்கள்
வதாழில நிதி

வதாழில கைன்

குத்த்க

தனிபபட்ை தசமிபபு

பஙகுதாரர்கள்

அைமானம்
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விவ்ட்கள்
1. அ  2. ஈ  3. இ  4. அ  5. ஆ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. கைன் பத்திரஙகள் பற்றிக குறிபபு வ்ரக.
2. கைனாகப வபைபபட்ை நிதியின் கீழ் வரும் 

ஏததனும் இரண்டு நிதி ஆதாரஙக்ளக 
குறிபபிடுக.

3. அஞசலக தசமிபபு திட்ைஙகள் ஏததனும் 
இரண்்ை குறிபபிடுக.

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. வதாழில நிதியியல - வ்ரவிலககைம் தருக.
2. அைகுக கைன் என்ைால என்ன?
3. கால அளவின் அடிபப்ையில வதாழில நிதியின் 

வ்கக்ள குறிபபிடுக.

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. பலதவறு வ்கயான குறுகிய கால நிதி 

ஆதாரஙக்ள விளககுக. (ஏததனும் 5)
2. ஏததனும் ஐந்து தனி்பர் முதலீட்டு வழிக்ள 

விளககுக.

திட்டச்தேயல.
1. உஙகள் பகுதியில உள்ள ஏததனும் ஒரு 

வஙகி்ய அணுகி, சிறு வதாழில 
நிறுவனஙகளுககு எந்வதந்த வழிகளில கைன் 
வழஙகபபடுகிைது என்ப்தக தகட்ைறிந்து 
குறிபபுக்ளச் தசகரிககவும்.

2. ்வீன் என்பவர் ததால ்பக்ள (leather bags) 
தயாரிககும் நிறுவனத்்த ` 10,00,000 / - 
மூலதனத்துைன் ஒரு தனிவணிகராக 
வதாைஙகினார், ஐந்து ஆண்டுகளுககுப பிைகு, 
அவர் தனது வணிகத்்த ஒரு கூட்டுபபஙகு 
நிறுமமாக விரிவாகக முடிவு வசய்துள்ளார். 
நீஙகள் ஒரு வணிகவியல பிரிவு மாைவர் என்ை 
மு்ையில, அவரது நிறுமத்திற்கு நீண்ைகால நிதி 
திரட்ை எந்த வ்கயான ஆதலாச்னக்ள 
அவருககு வழஙகுவீர்கள் என்ப்த பதிவு 
வசய்யவும்.

குறிப்பு நூல்கள்.
1. வதாழில நிதியியல, R.M. ஸ்ரீவத்சவா மற்றும் 

மற்ைவர்கள் 1996 ஹிமாலயா பபளிஷிங �வுஸ், 
மும்்ப.

2.  நிதி தமலாண்்ம, ஏ.மூர்த்தி 2016 மார்கம் 
வவளியீடுகள் வசன்்ன 17.
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முந்்தய பாைத்தில வதாழில நிதியியல மற்றும் 
தசமிபபின் முககியத்துவத்்தப பற்றி அறிந்தக 
வகாண்ை பின்பு, இந்த பாைத்தில பன்னாட்டு நிதி 
பற்றியும், நிறுவனஙகள் பன்னாட்டு நிதிக்ளத் 
திரட்டும் பலதவறு வழிக்ளப பற்றியும் அறிந்து 
வகாள்ளலாம்.

20.01  �ன்னொடடு நிதி
பன்னாட்டு நிதியியல என்பது நிதிப 

வபாருளாதாரயியலின் ஒரு பகுதியாகும். இரண்டு 
அலலது அதற்கு தமற்பட்ை ்ாடுகளுககு இ்ைதய 
ஏற்படும் நிதி பரிமாற்ைஙக்ளப பற்றியது ஆகும். 
அந்நிய த்ரடி முதலீடு மற்றும் ்ாைய மாற்று 
விகிதம் ஆகியவற்றுைன் வ்ருஙகிய வதாைர்பு்ையது. 
பன்னாட்டு நிறுவனஙகளின் நிதி தமலாண்்மயில 
ஏற்பைககூடிய சிககலகளுககுத் தீர்வு காண்பதில 
பன்னாட்டு நிதியியல முககிய பஙகாற்றுகிைது.

�ன்னொடடு நிதியின் முககியத்துைம்
பன்னாட்டு வர்த்தகத்தில பஙகு வபறும் 

வபாருட்கள் மற்றும் தச்வப பரிமாற்ைத்தில 
பன்னாட்டு நிதி ஒரு முககியப பங்க வகிககிைது.

பன்னாட்டு நிதியின் முக்கியத்துவஙக்்ளப் 
பின்வருமாறு எடுத்து்ரக்கலாம்.

1.  பன்னாட்டு நிதியியல பலதவறு ்ாடுகளின் 
்ாைய ஒபபீட்டு மதிபபுகக்ளயும் மற்றும் 
அதன் மாற்று விகிதஙக்ளயும் நிர்ையிபபதில 
உதவி புரிகிைது.

2.  இது பலதவறு ் ாடுகளின் பைவீகக வீதஙக்ள 
ஒபபிட்டு, எந்த ்ாட்டுப பத்திரஙகளில முதலீடு 
வசய்வது என்ை முடிவுக்ள முதலீட்ைாளர்கள் 
எடுகக உதவுகிைது.

3 . இது பலதவறு ்ாடுகளின் வபாருளாதார 
நி்ல்மக்ள அறிந்து வகாள்வதற்கும் 
மற்றும், சந்்த நிலவரஙக்ள வதரிந்து 
வகாள்வதற்கும் உதவுகிைது.

4.  பன்னாட்டு நிதி அறிக்க அ்மபபின் (IFRS) 
மூலம் பலதவறு ் ாடுகளின் நிதி அறிக்கக்ள 
ஒபபாய்வு வசய்ய உதவுகிைது.

5.  இது பன்னாட்டு நிதி அ்மபபுககளின் 
அடிபப்ை கட்ை்மபபுக்ள அறிந்து 
வகாள்ளவும் மற்றும் அவற்றி்ைதய 
சீர்நி்ல்யப பராமரிபபதற்கும் உதவுகிைது.

6.  பன்னாட்டுப பைவியல நிதியம், உலக வஙகி 
தபான்ை நிதி அ்மபபுகள், பலதவறு 
்ாடுகளி்ைதய எழும் நிதி சார்ந்த 
பிரச்ச்னகளில த்லயிட்டு அவற்்ை 
சுமூகமாக தீர்கக உதவுகின்ைன.

20.02 அந்நிய ச�ரடி மு�லீடு
ஒரு ்ாட்டில (தாய்்ாடு) இருககும் முதலீட்ைாளர் 

தவவைாரு ்ாட்டில (வரதவற்கும் ்ாடு) இருககும் 
வசாத்துகக்ளதயா அலலது நிறுமஙக்ளதயா, 
தமலாண்்ம வசய்யும் த்ாகதகாடு வாஙகும் வசயல, 
அந்நிய த்ரடி முதலீடு எனபபடும். முதலீடு வசய்யும் 
நிறுமம், பஙகுக்ள வாஙகிய நிறுமத்தில, தாஙகள் 
வாஙகிய பஙகுகளின் அளவுககு ஏற்பக 
கட்டுபபடுத்தும் அதிகாரத்்தயும், மற்றும் 
முடிவுக்ள எடுககும் உரி்ம்யயும் வபறுகிைது.

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. பன்னாட்டு நிதியின் முக்கியத்துவத்்்த 

எடுத்துக் கூ்ற முடியும்.
2. அநநிய வநரடி மு்தலீடு குறித்து வி்ளக்கிக் 

கூ்ற முடியும்.
3. அநநிய வநரடி மு்தலீட்டின் நன்்மகள் 

மறறும் தீ்மகள் பறறி அறிய முடியும்
4. உலக்ளாவிய ்வப்பு இரசீது மறறும் 

அதமரிக்க ்வப்பு இரசீது ஆகியவறறின் 
தபாருள் குறித்து அறிய முடியும்.

அலகு - 6 த�ொழில நிதியியல

�ன்னொடடு நிதி20
அத்தியொயம்
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அந்நிய ச�ரடி மு�லீடடின் ைடிைங்கள்
பின்வரும் வடிவஙகளில அந்நிய த்ரடி முதலீடு 

வசய்யபபடுகிைது

1.  அந்நிய ்ாட்டில புதிய கி்ள அலலது புதிய 
நிறுவனஙக்ள ஏற்படுத்துவது.

2. இபதபாது இருககிை நிறுவனஙகளுககு 
விரிவாககமாக, புதிய கி்ள அலலது து்ை 
நிறுவனத்்த அந்நிய ்ாட்டில ஏற்படுத்துவது.

3. அந்நிய ்ாட்டில இருககிை நிறுவனஙக்ள 
வாஙகுவது.

1999ககு முன்பு இந்தியாவிற்குள் அந்நிய த்ரடி 
முதலீடு குறிபபிட்ை து்ைகளில சாதாரைமாக 40 
சதவீதப பஙகுக்ள வாஙகி முதலீடு வசய்ய 
அ னு ம தி க க ப ப ட் ை து .  இ ரு ப பி னு ம் 
உயர்வதாழிலநுட்பம் வாய்ந்த ஏற்றுமதி இைககுமதி 
வதாைர்பு்ைய து்ைகளில இந்த முதலீட்டு சதவீதம் 
உயர்வாகதவ அனுமதிககபபட்டிருந்தது. 
வபாருளாதாரத் தாராளமயமாககளுககுப பிைகு, 
இந்த உச்சவரம்பு நீககபபட்டு, சில குறிபபிட்ை 
து்ைகளில மட்டும், 100 சதவீதம் வ்ர அந்நியப 
பஙகு முதலீட்டுககு அனுமதி அளிககபபட்டுள்ளது

இலக்கணம்
ஒரு ்ாட்டில உள்ள தனி்பதரா அலலது ஒரு 

நிறுமதமா, அயல்ாட்டில உள்ள நிறுவனத்தின் 
வணிகச் வசாத்துககளில உரி்மவபறும் த்ாககுைன் 
அலலது நிறுவனத்்த கட்டுபபடுத்தும் த்ாககுைன் 
முதலீடு வசய்வது அலலது புதிய வணிக முயற்சி்ய 
ஏற்படுத்துவது அந்நிய த்ரடி முதலீடு எனபபடும்.

அந்நிய ச�ரடி மு�லீடடின் �ன்வை்கள்

1. ச�சிய ைருைொனத்வ� உயர்த்து�ல
வளர்ந்து வரும் ்ாடுகள் தஙகளின் ததசியப 

வபாருளாதார வளர்ச்சி வீதத்்த 
அதிகரித்துகவகாள்ள இந்த அந்நிய த்ரடி 
முதலீடுகள் வபரிதும் உதவுகின்ைன.

2 .�ொ�்கைொன தேலுத்து நிவலவயத் தீர்த்�ல
அந்நிய த்ரடி முதலீடு ஒரு ்ாட்டிற்கு, 

அயல்ாட்டு வசலவாணிக்ளப வபற்றுத்தருகிைது. 
இது அந்த ்ாட்டின் பாதகமான அயல்ாட்டு 
வசலுத்து நி்ல்யத் தீர்கக உதவுகிைது.

3.  த�ொருளொ�ொர முன்சனற்றத்வ�த் 
துரி�ப்�டுத்து�ல
அந்நிய த்ரடி முதலீடு வதாழிலநுட்பம், புதிய 

தமலாண்்மத்திைன், சந்்தயிடு்க திைன்கள் 
ஆகியவற்்ை முதலீடு வசய்யும் ்ாட்டிற்கு வகாண்டு 
வருகிைது. இ்வ வளர்ந்து வரும் ்ாடுகளின் 
வபாருளாதார வளர்ச்சி்யத் துரிதபபடுத்த 
உதவுகின்ைன.

4. சைவலைொயப்பு்கவள உருைொககு�ல
வளர்ந்து வரும் ்ாடுகளில அந்நிய த்ரடி 

முதலீடு, உயர்திைன் தத்வபபடும் பணிகளில, 
ஏராளமான தவ்லவாய்பபுக்ள உருவாககுகிைது.

5.  ைரசைறகும் �ொடடில ச�ொடடிவய 
ஊககுவித்�ல
அந்நிய த்ரடி முதலீட்டின் மூலம், வரதவற்கும் 

்ாட்டில ஆதராககியமான தபாட்டி சூழல உருவாகும் 
வாய்பபுள்ளது. இதனால வளரும் ்ாடுகளில உள்ள 
நிறுவனஙகள் மிகுந்த வசயலதிைதனாடும் 
ஆற்ைதலாடும் வசயலபை வாய்பபு ஏற்படுகிைது. 
இதனால நுகர்தவார்களுககுப பலதரபபட்ை 
வபாருட்கள் உயர் தரத்துைன் நியாயமான வி்லயில 
கி்ைகக வாய்பபுள்ளது.

அந்நிய ச�ரடி மு�லீடடின் குவ்ற�ொடு்கள்

1. உள்�ொடடு ைளங்கவளத் தீர்த்�ல
அந்நிய த்ரடி முதலீட்ைாளர்கள் வரதவற்கும் 

்ாடுகளில உள்ள நீர், காடுகள், தாதுபவபாருட்கள் 
ஆகிய இயற்்க வளஙக்ள வி்ரவில தீர்த்து 
விடும் அபாயம் உள்ளது. இதனால உள்்ாட்டில 
உள்ள சாதாரை குடிமகனுககு தத்வபபடும் 
இயற்்க வளஙகள் கி்ைககாமல தபாகலாம்.

2. அதி்கப்�டியொன மு�ல தைளிசயறு�ல
அயல்ாட்டு நிறுமஙகள் பஙகாதாயம், குத்த்கக 

கட்ைைம் தபான்ை்வ மூலம் வபருமளவு உள்்ாட்டு 
பைத்்த வவளிதய வகாண்டு வசலகின்ைன. 
இதனால உள்்ாட்டில பைபபுழககம் கு்ைந்து 
விடும் வாய்பபுள்ளது.

3. த�ொழில நுட�த்வ� ைொற்றொவை
சில அயல்ாட்டு நிறுவனஙகள் வளரும் 

்ாடுகளுககுத் தாஙகள் கண்டுபிடித்து ்வத்துள்ள 
வதாழில நுட்பத்்த அபபடிதய தருவதில்ல. அ்வ 
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வபரும்பாலும் இரண்ைாம் தர வதாழிலநுட்பத்்ததய, 
முதலீடு வசய்யும் ்ாட்டிற்கு வகாண்டு வருகின்ைன. 
உயர் வதாழிலநுட்பத்தி்ன தஙகளின் வசாந்த 
்ாட்டிதலதய ்வத்துகவகாள்கின்ைன. இத்த்கய 
நி்லயில அன்னிய முதலீட்்ைப வபறும் ் ாட்டிற்குப 
புதிய வதாழிலநுட்பம் கி்ைககாமல தபாகிைது. 
இதனால உள்்ாட்டுப வபாருளாதாரம் உயராமல 
தபாகும் சூழல ஏற்பை வாய்பபு உள்ளது.

4. உவழப்பு சுரண்்டல
அயல்ாட்டு நிறுமஙகள் வளரும் ்ாடுகளில 

உள்ள வதாழிலாளர்களின் உ்ழப்ப, 
மிகககு்ைவான கூலி மற்றும் ஊதியம் வகாடுத்து 
சுரண்டி வருகின்ைன. அவர்கள் உள்ளூரில உள்ள 
மகக்ள, தமலாண்்மயில உயர்பதவியில 
அமர்த்துவதில்ல. தம் வசாந்த ்ாட்டு 
வதாழிலாளர்களுககு வழஙகும் எந்தச் 
சலு்கக்ளயும் முதலீடு வசய்யும் ்ாடுகளில 
உள்ள வதாழிளாளர்களுககு அந்நிறுவனஙகள் 
வழஙகுவதில்ல. இபபடியாக அ்வ வளரும் 
்ாடுகளில உள்ள வதாழிளாளர்களின் உ்ழப்ப 
சுரண்டி வருகின்ைன.

5. ஏ்கொதி�த்தியச் சூழவல உருைொககு�ல
அந்நிய த்ரடி முதலீட்டின் மூலம் ஒரு ்ாட்டில 

நு்ழயும் பன்னாட்டு நிறுமஙகள், அந்த ்ாடுகளின் 
சந்்தக்ளக ்கபபற்றி ஏகாதிபத்திய நி்ல்ய 
ஏற்படுத்துகின்ைன. அ்வகள் அந்நிய முதலீட்்ை 
வபறும் ஒரு ்ாட்டில ஆதராககியமான 
தபாட்டிச்சூழ்ல உருவாககுவதில்ல மாைாகப 
தபாட்டி்ய அைதவ ஒழித்து தம் தமலாதிககத்்தச் 
வசலுத்துகின்ைன.

அந்நிய நிறுைன மு�லீட்டொளர்்கள்
ஒரு தனிபபட்ை முதலீட்டு நிறுவனம், முதலீட்டு 

நிதி, ஒய்வு கால நிதி ஆகிய்வ, தவறு ்ாட்டின் 
நிதிச்சந்்தயில முதலீடு வசய்வதத, அயல்ாட்டு 
நிறுவன முதலீடு ஆகும். இது குறுகிய காலத்தில 
திரும்பப வபறும் வாய்பபு உள்ள முதலீடு ஆகும்.

அந்நிய நிறுவன முதலீட்ைாளர்கள் இந்தியப 
வபாருளாதாரத்தில மிக முககியபபஙகு வகிககின்ைனர். 
1992முதல அந்நிய நிறுவன முதலீட்ைாளர்கள், 
நிறுமஙகளால முதன்்ம மற்றும் இரண்ைாம் 
நி்லச்சந்்தகளில வவளியிைபபடும் பஙகுகள், 
கைனீட்டுபபத்திரஙகள், ஆ்ைபபத்திரஙகள் தபான்ை 
அ்னத்துப பி்ையஙகளிலும் முதலீடு வசய்ய 
அனுமதிககபபடுகிைார்கள். இதுவ்ர சுமார் 
1450ககும் தமற்பட்ை அந்நிய நிறுவன 
முதலீட்ைாளர்கள் இந்தியப பஙகு மாற்ைக வாரியத்தில 

(SEBI) தஙக்ளப பதிவு வசய்து இருககிைார்கள்.

20.03  �ன்னொடடு நிதிச் ேந்வ�

த�ொழில நிதிக்கொன �ன்னொடடு நிதி 
மூலங்கள்

உலகளவில நிதி்யத் திரட்ை ஏராளமான 
அ்மபபுகள் உள்ளன. 1990ம் ஆண்டிற்கு பின், 
சீர்மககபபட்ை இந்தியப வபாருளாதார அ்மபபு, 
இந்திய நிறுமஙகள் இந்தியாவுககு வவளிதய 
தஙகளின் வியாபாரச் வசயலபாடுக்ள 
வளர்த்துகவகாள்ள வசதிக்ள ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
பல இந்திய நிறுமஙகள் தற்தபாது தஙகளுககுத் 
தத்வயான நிதி்ய, அயல்ாட்டு 
நிதிச்சந்்தயிலிருந்து திரட்ைமுடிகிைது.

அத்த்கய நிதி்யப வபறும் வழிமு்ைகள் 
பின்வருவனவாகும் .

1. ைணி்கைஙகி்கள்
பலதவறு வணிக வஙகிகள் வியாபார 

முன்தனற்ைத்திற்காக, அயல்ாட்டு பைககை்ன 
அளிககின்ைன. இந்தககைனும் தச்வகளும் 
பலதவறு வஙகிகளால, பலதவறு ்ாடுகளில 
பலதவறு வ்ககளில வழஙகபபடுகிைது.

2.  �ன்னொடடு மு்கவை்களும் ைளர்ச்சி 
ைஙகி்களும்
பன்னாட்டு வியாபார வளர்ச்சியில பன்னாட்டு 

முக்மகளும் வளர்ச்சி வஙகிகளும் முககியப 
பஙகாற்றுகின்ைன. உலகில உள்ள வபாருளாதாரத்தில 
பின்தஙகிய ்ாடுகளுககு தவ்ைககைன்க்ளயும், 
மானியஙக்ளயும் அவர்களின் முன்தனற்ைத்திற்காக 
வழஙகுகின்ைன. பன்னாட்டு நிதிககழகம், ஏற்றுமதி 
இைககுமதி வஙகி மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வஙகி 
ஆகிய்வ, உலகளாவிய முக்மகளாக வசயலபட்டு 
பன்னாட்டு நிதித்தத்வ்ய பூர்த்தி வசய்கின்ைன.

3. �ன்னொடடு மூல�னச் ேந்வ�
இந்தியப பன்னாட்டு நிறுமஙகள் பன்னாட்டு 

மூலதனச் சந்்தகளிலிருந்து பைககை்னயும் 
மற்றும் அயல்ாட்டு வசலாவணிக்ளயும் 
திரட்டுகின்ைன. இதற்கு முககிய நிதி கருவியாக 
்வபபு இரசீதுகள் பயன்படுகின்ைன.

4. வைப்பு இரசீது்கள்
ஒரு ்வபபுத்வதா்க ரசீது என்பது, வவளி்ாட்டு 

நிறுவனத்தின் த்ர்்ம பஙகுகள் வாஙகியதற்கு 
சான்ைாக, வஙகியால வழஙகபபடும், ஒரு 
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மாற்றுமு்ை ஆவைமாகும். அயல்ாட்டிலிருந்து 
வபருமளவு முதலீட்்ைத் திரட்டுவதற்காக அ்வகள் 
வவளியிைபபடுகின்ைன. எந்த ஒரு அயல்ாட்டு 
முதலீட்ைாளரும் வசலாவணி தவறுபாடு, கைககியல 
்்ை மு்ைகளில தவறுபாடு, வமாழித்த்ை 
இ்வக்ள வபாருட்படுத்தாமல அந்நிய்ாட்டு 
பஙகுகளில முதலீடு வசய்திை ்வபபு ரசீதுகள் 
வபரிதும் உதவுகின்ைன.

20.04   உல்களொவிய வைப்பு இரசீது்கள்
அந்நிய ்ாட்டு முதலீட்ைாளரிைமிருந்து நிதி 

திரட்டும் த்ாககுைன், அந்நிய வசலாவணியில, 
வவளி்ாட்டில வவளியிைபபடும் ஒரு மாற்று மு்ை 
ஆவைதம உலகளாவிய ்வபபு ரசீது எனபபடும். 
இது அவமரிககா தவிர்த்து பிை ்ாடுகளில உள்ள 
வவளி்ாட்டு பஙகுச் சந்்தகளில பட்டியலிைபபட்டு 
வர்த்தகம் வசய்யபபடுகிைது.

உல்களொவிய வைப்பு இரசீவ� தைளியிடும் 
ைழிமுவ்ற்கள்

�டிநிவல்கள்
1. உலகளாவிய ்வபபு இரசீ்த வவளியிடும் 

நிறுமம், தன் பஙகுக்ள உள்்ாட்டு காபபக 
வஙகிககு மாற்றித்தரும்.

2. பிைகு உள்்ாட்டு காபபக வஙகி அயல்ாட்டில 
உள்ள ்வபபு வஙகிககு உலகளாவிய ்வபபு 
இரசீ்த வவளியிை தவண்டுதகாள் ்வககும்.

3. அயல்ாட்டு ்வபபு வஙகி உள்்ாட்டு 
வசலாவணியில குறிபபிைபபட்டிருககும் 
பஙகுக்ள அந்்ாட்டு வசலாவணியின் மதிபபில 
அலலது வபாதுவாக ஏற்கபபடும் வசலாவணியில 
மாற்றும்.

4. இறுதியாக, அயல்ாட்டு ்வபபு வஙகி இந்தப 
பஙகுக்ள விரும்பும் முதலீட்ைாளர்களுககு 
விற்கும்.

உல்களொவிய வைப்பு இரசீதின் 
சி்றப்�ம்ேங்கள்
1. இது மற்ை மாற்றுமு்ை சாதனஙக்ளப 

தபாலதவ த்ையின்றி வியாபாரம் வசய்யபபடும் 
மாற்றுமு்ை பி்ையமாகும்.

2. கைந்த மூன்ைாண்டுகளாக வலுவான 
நிதிநி்லயில வசயலபட்டுவரும் 
நிறுமஙகளுககு பன்னாட்டு உலகளாவிய 
்வபபு இரசீதுகள் மூலம் நிதிச்சந்்தயில 
நு்ழய அனுமதி தரபபடுகிைது. இருபபினும் 
இவற்்ைபவபை நிறுமஙகள், அந்நிய முதலீட்டு 
முன்தனற்ை வாரியத்திைமும் மற்றும் 
அ்மச்சகத்திைமும் த்ையிலலா சான்றிதழ் 
வபை தவண்டும்.

3. உலகளாவிய ்வபபு இரசீதுகள் அ்னத்து 
்ாட்டு முதலீட்ைாளர்களுககும், அவர்கள் 
்ாட்டுச் வசலாவணியில அலலது  
வபாதுவாக ஏற்கபபடும் வசலாவணியில 
வவளியிைபபடுகிைது.

4 உலகளாவிய ்வபபு இரசீதுகள் அந்தந்த 
்ாட்டுப பைமதிபபில குறிபபிைபபட்ைாலும் 
அவற்றின் பஙகு மதிபபு உள்்ாட்டு பைமதிபபு 
அடிபப்ையிதலதய அ்மந்திருககும்.

5. உலகளாவிய ்வபபு இரசீ்த ்வத்திருபபவர் 
அதில குறிபபிைபபட்டுள்ள பஙகிற்கு உரிய 
பஙகாதாயம் மற்றும் பஙகு தமலூதியம் வபை 
உரி்ம வபற்ைவராவார்.

6. முதலீட்ைாளர் உலகளாவிய ்வபபு இரசீ்த 
த்ர்்மபபஙகுகளாக மாற்றி, உள்்ாட்டு 
பாதுகாவலர் மூலம் விற்றுகவகாள்ளலாம். 
வவளியீடு நிகழ்ந்த பிைகு 45 ்ாட்கள் கழித்து 
இவவாறு வசய்ய முடியும்.

7. உலகளாவிய ்வபபு இரசீதி்ன வழஙகும் 
நிறுமம், ஒதர தனிபபட்ை அ்மபபின் மூலம் 
தனது அ்னத்து ்ைவடிக்கக்ளயும் 
நி்ைதவற்றுகிைது.

20.05   அதைரிக்க வைப்பு இரசீது்கள்
அவமரிகக ்வபபு இரசீது என்பது, 

அவமரிககா்வச்சாராத ஒரு நிறுமம், அவமரிகக 
நிதிச்சந்்தயில கலந்து வகாள்ளும் 
வபாருட்டும், அவமரிககக குடிமககள் அந்நியப 
பி்ையஙகளில முதலீடு வசய்யும் வ்கயிலும், 
ைாலரில மதிபபிைபபட்டிருககும் மாற்ைத்தகக  
பி்ையமாகும்.
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அதைரிக்க வைப்பு இரசீவ� தைளியிடும் 
முவ்ற்கள்

�டிநிவல்கள்
1.  முதலாவதாக, நிறுமஙகள் தஙகளு்ைய 

பஙகுகளின் உரி்ம்ய உள்்ாட்டு ்வபபக 
வஙகிகளுககு மாற்றித்தர தவண்டும்.

2.  பிைகு உள்்ாட்டு ்வபபக வஙகிகள் அவமரிகக 
்வபபு வஙகிகளுககு தவண்டுதகாள் விடுககும்.

3.  ரூபாயின் மதிபபில இருககும் பஙகுக்ள ைாலர் 
மதிபபில ் வபபு ரசீதுகளாக அவமரிகக ் வபபு 
வஙகிகள் மாற்றித்தரும்.

4.  இறுதியாக, தத்வபபடும் முதலீட்ைாளருககு 
இவற்்ை அவமரிகக ்வபபக வஙகிகள் 
வவளியிடும்.

அதைரிக்க வைப்பு இரசீது்களின் சி்றப்�ம்ேங்கள்
1.  அவமரிகக ்வபபு இரசீதுகள் அவமரிகக 

ைாலரில மட்டுதம குறிபபிைபடும்.

2.  அவமரிககக குடிமககளாக இருககிை 
முதலீட்ைாளருககு மட்டுதம வவளியிைபபடும்.

3.  வவளியிடும் ்வபபக வஙகி அவமரிககாவில 
இருககதவண்டும்.

உல்களொவிய இரசீதிறகும் அதைரிக்க வைப்பு இரசீதிறகும் இவச்டய உள்ள சைறு�ொடு்கள்
சைறு�ொடடின் 
அடிப்�வ்ட்கள்

உல்களொவிய வைப்பு இரசீது 
GDR அதைரிக்க வைப்பு இரசீது ADR

மதிப்பிடு்தல்
இது எந்த நாட்டுப் பணத்தின் மதிப்பிலும் 
குறிப்பிடப்படும்

இது அதமரிக்க டாலரில் மட்டுவம 
குறிப்பிடப்படும்.

யாருக்கு இது 
தவளியிடப்படும்

ஒன்று அல்லது அ்தறகுவமல் உள்்ள 
ெந்்தயில் உள்்ள மு்தலீட்டா்ளருக்கு 
தவளியிடப்படும்.

அதமரிக்கக் குடிமகனாக உள்்ள 
மு்தலீட்டா்ளருக்கு மட்டுவம 
தவளியிடப்படும்.

எஙகுப் பட்டியலிடப்படும்

அதமரிக்கா ்தவிரத்்த இ்தர பஙகு 
மாற்றகஙகள்

எ.கா. இலண்டன் பஙகு மாற்றக 
வாரியம், லக்ெம்பர பஙகு மாற்றக 
வாரியம் வபான்்ற்வ.

அதமரிக்கப் பஙகு மாற்றகஙகளில் 
மட்டும் பட்டியலிடப்படும்

ஒப்பு்தல்
உலக்ளாவிய இரசீ்்த தவளியிட 
அநநியச் தெலாவணி கட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்தின் ஒப்பு்தல் வ்த்வயில்்ல

அதமரிக்க ்வப்பு இரசீ்்த 
தவளியிட அதமரிக்கப் 
பி்ணயஙகள் மறறும் மாற்றக 
இயக்ககத்தின் ஒப்பு்தல் வ்த்வ.

தவளியீட்டு வழிமு்்ற

உலக்ளாவிய இரசீதுகள் 
பட்டியலிடப்பட்ட முழு்மயான 
எண்ணிக்்க உ்டய 
வநர்மப்பஙகுக்ளாக தவளியிடப்படும்.

பல அதமரிக்க ்வப்பு இரசீதுகள் 
த்தாடரபு்டய சிறு அலகுக்ளாக 
பிரிக்கப்பட்ட வநர்மபஙகுக்ளாக 
தவளியிடப்படும்.

மாறறு்கத்்தன்்ம உலகம் முழுவதும் மாற்றக் கூடியது
அதமரிக்காவில் மட்டும் 
மாற்றத்்தக்கது
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4.  அவமரிகக ்வபபு இரசீ்த வவளியிை 
அவமரிககப பி்ையஙகள் மற்றும் மாற்ைக 
இயகககத்தின் (Securities and Exchange Commission) 
சம்மதத்்தபவபைதவண்டும்.

5.  இ்வ அவமரிககப பி்ையஙகள் மற்றும் 
மாற்ைக இயகககத்தின் படிநி்லபபடி பல 
பிரிவுகளாக வ்கபபடுத்தபபட்டு 
வவளியிைபபடும்.

20.06     அந்நியச் தேலொைணி ைொறறுப் 
�த்திரங்கள்

அந்நியச் வசலாவணி மாற்று பத்திரம் என்பது 
உள்்ாட்டு பைத்்தத் தவிர, பிை ்ாட்டு ்ாைய 
மதிபபில வவளியிைபபடும் சிைபபுமிகக ஒரு வ்க 
பத்திரம் ஆகும். தவறுவ்கயில வசாலவதானால 
நிறுமஙகள் அயல்ாட்டு வசலாவணி்யப 
வபறுவதற்காக வவளியிைபபடுவதத அந்நியச் 
வசலாவணி மாற்றுபபத்திரம் ஆகும்.

அந்நியச் தேலொைணி ைொறறுப் �த்திரத்தின் 
சி்றப்�ம்ேங்கள்:

1.  அந்நியச் வசலாவணி மாற்றுப பத்திரம் என்பது 
இந்திய நிறுமஙகள் அயல்ாட்டு 
வசலாவணியில வவளியிடும் ஒரு வ்க 
பத்திரம் ஆகும்.

2.  இ்வ கைனீட்டுபபத்திரஙக்ளபதபால 
பட்டியலிைபபட்டு அயல்ாட்டு பஙகு 
மாற்ைகஙகளில வியாபாரம் 
வசய்யபபடுகின்ைன.

3.  இது மாற்ைத்தகக கைன் ஆவைமாகும். 
இதனுைன் வட்டிககான அனுமதி உரி்ம 
ஆ்ை இ்ைந்திருககும்.

4.  இத்ன ்வத்திருபபவர்களுககு முன்குறித்த 
வி்லயில குறிபபிட்ை எண்ணிக்கயில 
பஙகுகளாக மாற்றிகவகாள்ளவும் உரி்ம 
தரபபடுகிைது.

5.  குறிபபிட்ை காலத்திற்குபபின் இ்வக்ள 
த்ர்்ம பஙகுகளாகதவா அலலது ்வபபு 
இரசீதாகதவா மாற்றிகவகாள்ளமுடியும்.

6.  இந்தப பத்திரம் மூலம் வபைபபடும் நிதி்ய, 
வவளிபபுை வணிகக கைன் (External Commercial 
Borrowing) வதாைர்பாக இயற்ைபபட்டுள்ள 
வழிகாட்டுதல வ்றிமு்ைபபடிதய 
பயன்படுத்தபபைதவண்டும்.

அ. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 அயல்நொடடு	 பத்திர	 தவளியீடடு	 உரி்ம	 ்தரும்	

ஆவணம்

 அ உரி்ம சான்றிதழ்

 ஆ ்வபபு இரசீது

 இ உரி்ம இரசீது

 ஈ மாற்றுப பத்திரம்

2.	 ்வபபு	 இரசீது	 தவளியீடு	 இ்தன	 ்்த்வ	
அதிகரிப்ப	அடிபப்டயொகக்	தகொண்டது

 அ. பன்னாட்டு சந்்த

 ஆ. உள்ளுர் சந்்த

 இ. தற்தபா்தய பஙகுதாரர்கள்

 ஏ. தமற்கண்ை அ்னத்தும்

3.	 அதமரிக்க	்வபபு	இரசீது	தவளியிடபபடுவது

 அ. கனைா

 ஆ. சீனா

 இ. இந்தியா

 ஈ. அவமரிகக ஐககிய ்ாடுகள்

4.	 அதமரிக்க	 ெந்்த	 ்தவிர்த்து,	 உைகச்	 ெந்்தயில்	
தவளியிடபபடும்	்வபபு	இரசீது

 அ. உலகளாவிய ்வபபு இரசீது

 ஆ. பன்னாட்டு ்வபபு இரசீது

 இ.வவளிச்சந்்த ்வபபு இரசீது

 ஈ. மாற்றுப பத்திரம்

5.	 __________	எனபது	நிறுமங்கள	அயல்நொடடு	
தெைொவணி்யப	 தபறுவ்தறகொக்வ	
தவளியிடபபடும்	ஒரு	சிறபபு	வ்க	பத்திரமொகும்.

 அ. அரசு பத்திரஙகள்

 ஆ. அந்நியச் வசலாவணி மாற்று பத்திரம்

 இ. வபருநிறுவன பத்திரஙகள்

 ஈ. உலகளாவிய ்வபபு இரசீது

 �யிறசி

விவ்ட்கள்
1. ஆ 2. அ 3. ஈ 4. அ 5. ஆ
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II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. அந்நிய நிறுவன முதலீட்ைாளர்கள் என்பது 

குறித்து நீ அறிவது யாது?
2. ்வபபு இரசீது என்ைால என்ன?
3. உலகளாவிய ்வபபு இரசீது என்ைால என்ன?
4. அவமரிகக ்வபபு இரசீது என்ைால என்ன?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. பன்னாட்டு நிதியின் முககியத்துவம் யாது? 

(ஏததனும் 3)
2. அந்நியச் வசலாவணி மாற்றுப பத்திரம் என்ைால 

என்ன?
3. அந்நிய த்ரடி முதலீட்டின் ஏததனும் மூன்று 

தீ்மக்ள விளககுக.

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. உலகளாவிய ்வபபு இரசீதிற்கும் அவமரிகக 

்வபபு இரசீதிற்கும் உள்ள தவறுபாடுகள் 
யா்வ? (ஏததனும் 5)

2. அந்நியச் வசலாவணி மாற்றுப பத்திரத்தின் 
ஏததனும் ஐந்து சிைபபியலபுக்ள விவரி.

குறிப்பு நூல்கள்.
1. International Finance by Neeraj, Neeraj Publications

2. International Trade Finance Taxmann publishers pvt ltd 
2017

3. www.ibef.org
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21.01   குறு, சிறு ைறறும் �டுத்�ரத் த�ொழில 
நிறுைனங்கள்

அறிமு்கம்
பன்னாட்டு நிதியியலின் முககியத்துவம், 

பன்னாட்டு அளவில நிதி திரட்டுவதற்கான 
பலதவறு ஆதாரஙகள், அந்நிய த்ரடி முதலீடு 
மற்றும் அதன் ்ன்்மகள் மற்றும் கு்ைபாடுகள் 
ஆகியவற்்ைப பற்றி முந்்தய பாைத்தில விரிவாகப 
படித்த பின்பு, இந்த பாைத்தில, வபாருளாதார 
வளர்ச்சிககுக குறு, சிறு மற்றும் ்டுத்தரத் வதாழில 
நிறுவனஙகளின் பஙகளிபபு குறித்து முககியக 
கருத்துக்ள மாைவர்களுககு விளககுகிைது. 
தமலும் சுய உதவி குழுககள் - வபாருள் - 
குறிகதகாள்கள் - சிைபபம்சஙகள் - வசயலபாடுகள் 
பற்றி தற்தபாது விரிவாகப படிககலாம் .

வதாழிலமு்னவு என்பது ஒரு ்ாட்டின் 
வபாருளாதார வளர்ச்சிககான திைவுதகாலாக 
விளஙகுகிைது. வதாழிலமு்னதவார்க்ள 
தமம்படுத்துவதன் மூலம் குறு, சிறு மற்றும் 
்டுத்தரத் வதாழில நிறுவனத் து்ை, இந்தியாவில 
உள்ள வபரும்பாலான மககளுககு தவ்ல 
வாய்ப்ப வழஙகுகிைது. இது கிராமபபுைம் மற்றும் 
வபாருளாதாரத்தில பின்தஙகிய பகுதிகளில 
வதாழிலமயமாககலுககு உதவுகிைது. 
வதாழிலமு்னவு, வட்ைார ஏற்ைத்தாழ்வுக்ளக 
கு்ைககிைது. இது ்ாட்டின் ததசிய வருமானம் 
மற்றும் வளஙக்ள அ்னத்துப பகுதிகளுககும் 
சீராக பகிர்ந்தளிககிைது.

அலகு - 6 த�ொழில நிதியியல

குறு, சிறு ைறறும் �டுத்�ரத் த�ொழில 
நிறுைனங்கள் ைறறும்  சுய உ�விக குழுக்கள்21

அத்தியொயம்

தபாருள்கருவி காலம் வி்னயிடதனாடு ஐநதும்

இருள்தீர எண்ணிச் தெயல். - கு்றள் 675

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. குறு, சிறு மறறும் நடுத்்தரத் த்தாழில் 

நிறுவனஙகளின் தபாருள், பஙகு மறறும் 
முக்கியத்துவம் பறறி வி்ளக்கிக் கூ்ற முடியும்

2. இநதியப் தபாரு்ளா்தார வ்ளரச்சிக்கு 
இவரகளின் பஙகளிப்்பப் புரிநது தகாள்்ள 
முடியும்

3. சுய உ்தவிக் குழுக்களின் தபாரு்்ள 
விவரிக்க முடியும்.

4. சுய உ்தவிக் குழுக்களின் குறிக்வகாள் 
க்்ளயும் சி்றப்பியல்புக்்ளயும் புரிநது 
தகாள்்ள முடியும்.
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மண்பாண்ைஙகள் வசய்தல, பழஙகள் மற்றும் 
காய்கறி விற்ப்னயாளர்கள், தபாககுவரத்து (மூன்று 
சககர வைம்தபாககள் மற்றும் ஆட்தைாககள்), பழுது 
பார்ககும் க்ைகள் (repair shops), குடி்சத் 
வதாழிலகள், சிறிய ்கத்வதாழிலகள், ்கத்தறி, 
்கவி்ன வதாழிலகள் ஆகியவற்்ை குறு 
நிறுவனஙகளுககு உதாரைமாக கூைலாம்.

குறு, சிறு ைறறும் �டுத்�ரத் த�ொழில 
நிறுைனங்கள் – ைவரவிலக்கணம்

‘குறு, சிறு மற்றும் ்டுத்தரத் வதாழில 
நிறுவனஙகள் தமம்பாட்டு சட்ைம் 2006’-ன் படி 
இ்வ இரு பிரிவுகளாக வ்கபபடுத்தபபட்டுள்ளது.

A. உற�த்தித் த�ொழில நிறுைனங்கள்
வதாழிலது்ையின் நிறுவனஙகள் (அபிவிருத்தி 

மற்றும் ஒழுஙகுமு்ை) சட்ைம், 1951 ன் படி முதல 
அட்ைவ்ையில குறிபபிட்டுள்ள வதாழிற்து்ை 
வதாைர்பான உற்பத்தி அலலது உற்பத்திப 
வபாருட்களில ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனஙக்ளக 
குறிககின்ைன. இ்வ இயந்திரம் மற்றும் 
தளவாைஙகளில வசய்யபபடும் முதலீடுகளின் 
உச்ச வரம்பின் அடிபப்ையில வ்ரயறுககப 
பட்டிருககிைது.

B.  சேவை த�ொழில நிறுைனங்கள்
தச்வக்ள வழஙகும் நிறுவனஙகள் 

பணிச்தச்வ சார்ந்த நிறுவனஙகளாகும்.

21.02    குறு, சிறு ைறறும் �டுத்�ரத் த�ொழில 
நிறுைனங்களின் �ஙகு ைறறும் 
முககியத்துைம்

1. அதி்க சைவல ைொயப்பு்கள்
வபரிய வர்த்தக நிறுவனஙக்ள காட்டிலும், 

நிறுவனஙகள் அதிக தவ்ல வாய்பபுக்ள 
உருவாககுகின்ைன. இத்த்கய நிறுவனஙகள், 
வபரும்பாலும் உள்ளூரில கி்ைககும் 
உ்ழபபாற்ை்ல ்ம்பி இருபபதால ்ாட்டில உள்ள 
ஏராளமான மககளுககு தவ்லவாய்ப்ப 
உருவாககித் தருகிைது.

2. குவ்றந்� உற�த்தி தேலவு
இம்மாதிரியான நிறுவனஙகள் ்ைத்தப பயிற்சி 

வபற்ை அலலது அதிக ஆற்ைல ப்ைத்த 
வதாழிலாளர்கதளா அலலது வதாழில கலவி பயின்ை 
உ்ழபபாளர்கதளா தத்வபபடுவதில்ல. 
நிறுவனஙகள் கு்ைந்த ஊதியத்தில 
பணியாளர்க்ள நியமிபபதால, உற்பத்தி வசலவுகள் 
வவகுவாக கு்ைகிைது. இதன் வி்ளவாக வபரிய 
அளவிலான நிறுவனஙக்ள விை, இவற்ைால 
கு்ைந்த வசலவில உற்பத்தி்ய தமற்வகாள்ள 
முடிகிைது.

3. குவ்றந்� மு�லீடு
இவற்்ைத் வதாைஙகுவதற்குப தபரளவு முதல 

தத்வபபடுவதில்ல. இ்வகளின் 
உரி்மயாளர்கள் உள்ளூரில இருபபதால தனககு 
அருகா்மயில உள்ள உள்ளூர் வளஙக்ளப 
பயன்படுத்திக வகாள்கின்ைனர். ்கவி்ன 
வபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரியக குடும்பத் 
வதாழிலக்ள ஊககுவிபபதில, இந்த நிறுவனஙகள் 
வபருமளவு உதவுகின்ைன. இந்த நிறுவனஙகள் 
சிற்றூர் மற்றும் தபரூரில உள்ள உள்ளூர் 
வதாழிலமு்னதவார் மற்றும் சுயவதாழில 
வசய்பவர்களின் வளர்ச்சிககு வபரிதும் உதவுகின்ைன.

உறபத்தி த்தாழில் நிறுவனஙகள்/ இயநதிரம் 
மறறும் உறபத்தி த்தாழில் ஆ்லகளின் 
மு்தலீடுகளின் உச்ெவரம்பு, வெ்வ  
த்தாழில் நிறுவனஙகள் / உபகரணஙகளின் 
மு்தலீடுகளின் உச்ெவரம்பு கீவை உள்்ள 
அட்டவ்ணயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

நிறுைன ைவ்க உற�த்தி த�ொழில நிறுைனங்கள் சேவை த�ொழில நிறுைனங்கள்

(இயந்திரம் மற்றும் உற்பத்தி ஆ்லகளின் 
முதலீடுகளின் உச்சவரம்பு )

(உபகரைஙகளின் முதலீடுகளின் 
உச்சவரம்பு)

குறு நிறுவனம் `25 இலட்சத்திற்குள் `10 இலட்சத்திற்குள்

சிறு நிறுவனம் `25 இலட்சத்துககு தமல `5 தகாடிககு 
மிகாமல

`10 இலட்சத்துககு தமல 
`2 தகாடிககு மிகாமல

்டுத்தர நிறுவனம் `5 தகாடிககு தமல `10 தகாடிககு 
மிகாமல

`2 தகாடிககு தமல 
`5 தகாடிககு மிகாமல
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4. விவரந்து முடிதைடுத்�ல
இவற்றின் அன்ைாை ்ைவடிக்ககக்ள 

தமற்வகாள்ளத் வதாழில படிபபு பயின்ை 
தமலாளர்க்ளப பணியமர்த்த தவண்டிய அவசியம் 
இல்ல. வபரும்பாலும் இந்த நிறுவனஙக்ள 
அவற்றின் உரி்மயாளர்கதள நிர்வாகம் 
வசய்கின்ைனர். எனதவ சிைந்த முடிவுக்ள வி்ரந்து 
எடுபபது சாத்தியமாகிைது.

5. �ங்களிப்பு உ�வி
வபரிய உற்பத்தி வதாழில நிறுவனஙகளுககுத் 

தத்வபபடும் உதிரி பாகஙகள் மற்றும் பிை 
வபாருட்க்ளத் தயாரித்து வகாடுத்து தபரளவு 
உற்பத்திககு து்ை புரிவதில இ்வ முககியப 
பஙகாற்றுகின்ைன.

6.  ேமு�ொயத்தில த�ொருளொ�ொர ேைநிவலவய 
உருைொககு�ல
வருமானம் மற்றும் வளஙகள் ஒரு சிலரிைம் 

குவிவ்தத் தடுத்து அவற்்ைப பரவலாககுவதன் 
மூலம் சமுதாயத்தில வபாருளாதாரச் 
ஏற்ைத்தாழ்வுக்ளக க்ளவதில இ்வ முககியப 
பஙகு வகிககின்ைன. சமுதாயத்தில பின்தஙகிய 
நி்லயில இருபதபா்ரயும், இலாபம் மிகுந்த 
வதாழில து்ையில பஙகு வபைச் வசய்வதன் மூலம் 
சீரான வபாருளாதாரப பகிர்வுககு வழி வ்க 
வசய்கிைது.

7.  அவனத்துப் �குதி்களிலும் ேைைொன 
ைளர்ச்சி
இந்நிறுவனஙகளின் வளர்ச்சி்ய ஊககுவிபபதன் 

மூலம், இந்தியாவில வதாழில ரீதியாக 
பின்தஙகியுள்ள பகுதிக்ள வளர்ச்சி அ்ையச் 
வசய்யலாம். இதன் மூலம் ்ாடு முழுவதும், சீரான 
வதாழில வளர்ச்சி்ய வபை இயலும். இ்வ 
உள்ளூர்களிதலதய தவ்லவாய்ப்ப ஏற்படுத்தி 
தருவதால, சிற்றூர் மற்றும் தபரூர்களில வசிககும் 
மககள், ்கர்பபுைம் த்ாககி தவ்லககாக இைம் 
வபயர்வது தடுககபபடுகிைது.

8.  சுய சைவலைொயப்பு உருைொககி, 
சுயேொர்வ� சைம்�டுத்து�ல
இத்து்ையானது வதாழில மு்னதவார்க்ள 

உருவாககுவதில வபரும் பஙகாற்றுகின்ைன. இது 
சமுதாயத்தில சுய தவ்லவாய்பபு அளிபபதன் 
மூலம் சுயசார்்ப ஊககுவிககிைது. இதன் மூலம் 
தனி்பர் வருமானம் வவகுவாக உயர்ந்து ்ாட்டின் 
வபாருளாதார வளர்ச்சி அதிகரிககிைது.

9.  உற�த்தி ைறறும் ஏறறுைதிககு அதி்கப் 
�ங்களிப்பு
்ாட்டின் வமாத்த உற்பத்தி திைனில 45 சதவீதமும் 

மற்றும் ஏற்றுமதியில 40 சதவீதமும், இந்த 
நிறுவனஙகளின் பஙகாக உள்ளது. இவவ்க 
நிறுவனஙகள் உலகின் பலதவறு ்ாடுகளின் 
அந்நியச் வசலாவணி்ய ஈட்ை மிகவும் உதவுகின்ைன.

21.03   இந்தியப் த�ொருளொ�ொர ைளர்ச்சியில 
குறு, சிறு ைறறும் �டுத்�ரத் த�ொழில 
நிறுைனங்களின் �ஙகு

வமாத்த உள்்ாட்டு உற்பத்தியில 8 சதவீதமும், 
்ாட்டின் வமாத்த உற்பத்தி திைனில 45 சதவீதமும் 
மற்றும் ஏற்றுமதியில 40 சதவீதமும் இந்த 
நிறுவனஙகளின் பஙகாக உள்ளது. 6000 ககு 
தமற்பட்ை வபாருட்க்ள இ்வ உற்பத்தி 
வசய்கின்ைன. 3.6 தகாடி நிறுவனஙகள் வாயிலாக, 8 
தகாடி ்பர்களுககு இ்வ தவ்லவாய்பபு 
அளிககின்ைன.

21.04   �மிழ �ொடடில குறு, சிறு ைறறும் 
�டுத்�ரத் த�ொழில நிறுைனங்கள்

தமிழ் ்ாட்டில குறு, சிறு மற்றும் ்டுத்தரத் 
வதாழில நிறுவனஙகள், ஏைத்தாழ அ்னத்துப 
பிரிவுகளிலும், பலதவறு விதமான வபாருட்க்ளத் 
தயாரிககின்ைன. இவற்றில முன்னிற்ப்வ ஜவுளி, 
மின்னணு வபாருட்கள், வபாறியியல வபாருட்கள், 
தானியஙகி உதவிப வபாருட்கள், ததால வபாருட்கள், 
இரசாயனம், வ்கிழி (பிளாஸ்டிக) வபாருட்கள், 
ஆயத்த ஆ்ைகள் மற்றும் ஆபரைஙகள் 
முதலான்வ. தமிழ் ்ாட்டில இத்து்ையில 12.94 
இலட்சம் குறு, சிறு மற்றும் ்டுத்தரத் வதாழில 
நிறுவனஙகள் பதிவு வசய்யபபட்டு, சுமார் 81 
இலட்சம் ்பர்களுககு தவ்லவாய்பபி்ன 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. (source cms.tn.gov.in - 12.12.2017)
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புதிய த�ொழில முவனசைொர் ைறறும் த�ொழில 
நிறுைன சைம்�ொடடு திட்டம் (NEEDS)

கலவி கற்ை இ்ளஞர்கள் மற்றும் முதல 
த்லமு்ை வதாழிலமு்னதவார்க்ள 
ஊககுவிபபதற்காக, “புதிய வதாழில மு்னதவார் 
மற்றும் வதாழில நிறுவன தமம்பாட்டு திட்ைம் 2013’ 
என்ை திட்ைத்்த தமிழக அரசால துவககி 
்வககபபட்டுச் சிைபபாகச் வசயலபடுத்தபபட்டு 
வருகிைது. இத்திட்ைத்தின் கீழ், படித்த 
இ்ளஞர்களுககுத் வதாழில மு்னதவார் பயிற்சி 
அளித்தல, வதாழில வதாைஙகத் திட்ைஙகள் 
தயாரித்தல, புதிய வதாழில முயற்சிகள் தமற்வகாள்ள 
நிதி நிறுவனஙகளின் நிதியுதவி வபை உதவுதல 
மற்றும் வபருந்வதாழில நிறுவனஙகளுைன் வணிகத் 
வதாைர்பு அ்மத்துத் தருதல ஆகிய உதவிக்ள 
அளித்து வருகிைது.

c . கூடடு்றவு ைஙகி்கள் 
(எ.கா.) தமிழ்்ாடு மாநிலக கூட்டுைவு வஙகி 

(TNSC bank) , மாவட்ை மத்தியக கூட்டுைவு வஙகிகள்

d. குறுை நிதி நிறுைனங்கள் 
(எ.கா.) முத்ரா வஙகி

e. ைஙகி அலலொ� நிதி நிறுைனங்கள்
(எ.கா) ததசியச் சிறுவதாழில கழகம் லிமிவைட் 

(NSIC) இந்தியச் சிறு வதாழில தமம்பாட்டு வஙகி 
(SIDBI)

குறுந்த�ொழில பிரிவு்கள் ைளர்ச்சி ைறறும் 
ைறுநிதி அளிப்பு மு்கவை (MUDRA)

குறு, சிறு மற்றும் ்டுத்தரத் வதாழில 
நிறுவனஙகளின் நிதித்தத்வக்ள பூர்த்தி 
வசய்யவும், புதிய வதாழில வதாைஙகுபவர்கள் 
சந்திககும் நிதி பிரச்ச்னகளுககுத் தீர்வு காைவும், 
` 20 ஆயிரம் தகாடி முதலீட்டுைனும், ` 3 ஆயிரம் 
தகாடி கைன் உத்திரவாத நிதியுைனும் மத்திய 
அரசால ‘குறுந்வதாழில பிரிவுகள் வளர்ச்சி மற்றும் 
மறுநிதி அளிபபு முக்ம’ (முத்ரா வஙகி) 
வதாைஙகபபட்ைது.

குறுந்வதாழில மு்னதவார் தஙகளின் புதிய 
வதாழி்லத் வதாைஙகவும், வதாழி்ல தமம்படுத்தும் 
நி்லயில நிதி ்ாடுதவார், வதாழி்ல 
தமம்படுத்தவும், வதாழி்ல அடுத்த வளர்ச்சி 
நி்லககுக வகாண்டு வசலதவார், தஙகளின் 
வதாழி்ல விரிவு படுத்திக வகாள்ளவும் முத்ரா 
வஙகி கைன்க்ள வழஙகுகிைது.

21.05   சுய உ�விக குழுக்கள்
கிராமபபுை வளர்ச்சி இந்தியாவின் 

முன்தனற்ைத்தின் பிரதானத் தூண்களில ஒன்ைாகும். 
இந்தியா சுதந்திரம்ைந்து 70 ஆண்டுகளுககுப 
பின்னரும், பல கிராமஙகள் கிராமபபுை வளர்ச்சித் 
திட்ைஙகளில பின் தஙகியுள்ளது. 2011 மககள் வதா்க 
கைகவகடுபபில , இந்தியாவில கிராமபபுைத்தில 33.8 
சதவீத மககளும் ்கர்பபுைத்தில 20.09 சதவீத  
மககளும் வறு்மக தகாட்டிற்குக கீதழ இருபபதாகக 
குறிபபிைபபட்டுள்ளது. இந்நி்லயில வறு்ம்ய 
எதிர்த்துப தபாராடும் ஒரு இயககமாக சுய  
உதவிககுழு உருவாகி உள்ளது. இது  
ஒற்று்மயின் முககியத்துவத்்த வலியுறுத்துவதாக 
அ்மந்துள்ளது. சுய உதவி குழு்வ சில வபாது 
இலககுக்ள அ்ைய உருவாககபபட்ை கூட்ை்மபபு 
எனலாம்.

சுய உதவிக குழு என்பது ஒரு சிறிய மு்ைசாரா 
தன்னார்வச் சஙகம் ஆகும். உறுபபினர்கள் 

குறு,  சிறு ைறறும் �டுத்�ர நிறுைனங்களுககு 
நிதி உ�வி ைழஙகும் நிறுைனங்கள்

குறு சிறு மற்றும் ் டுத்தர நிறுவனஙகளுககுப பல 
வஙகிகளும் மற்றும் நிதி நிறுவனஙகளும் நிதி உதவி 
வழஙகி வருகின்ைன. அ்வயாவன

a. ைணி்க ைஙகி்கள்
i. வபாதுத்து்ை வஙகிகள் (எ.கா.) பாரத ஸ்தைட் 

வஙகி, இந்தியன் வஙகி, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் 
வஙகி, கனரா வஙகி

ii. தனியார் து்ை வஙகிகள் (எ.கா.) ஐசிஐசிஐ, 
ஆகசிஸ் வஙகி, சிட்டி யூனியன் பாஙக, 
எச்டிஎபசி, கரூர் ்வஸ்யா பாஙக, தமிழ்்ாடு 
வமர்கண்்ைல வஙகி.

b. ைட்டொர ஊர்க ைஙகி்கள்
(எ.கா.) பாண்டியன் கிராம வஙகி, பலலவன் கிராம 

வஙகி, வள்ளலார் கிராம வஙகி
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ஒருவருகவகாருவர் வபாருளாதார உதவி வசய்து 
வகாள்ளவும், ஒரு்மபபாடு மற்றும் கூட்டுப 
வபாறுபபு ஆகிய பண்புக்ளப வபைவும் இககுழுககள் 
உதவுகின்ைன. தசமிப்பத் திரட்டி, அதன் மூலம் 
கைன் வசதிக்ள ்லகுவதும் இககுழுககளின் 
முககிய த்ாககமாகும்.

ததசிய தவளாண் மற்றும் ஊரக தமம்பாட்டு 
வஙகி (NABARD) யின் கூற்றுபபடி “சுய உதவிககுழு 
என்பது, ஒதர வ்கயான சமூகப வபாருளாதார 
நி்லயில உள்ள கிராமபபுை ஏ்ழகளின் 
ஒருஙகி்ைந்த குழு ஆகும். வபாது நிதி்ய 
உருவாகக, அவர்கள் கூட்ைாக இ்ைந்து, தஙகளால 
இயன்ை சிறுவதா்கயி்னத் வதாைர்ந்து மு்ையாகச் 
தசமித்து, அந்நிதி்ய உற்பத்தி வசய்யும் 
த்ாககத்திற்காக அலலது அவசர கைன் தத்வககாக 
உறுபபினர்களுககு வழஙக ஒபபு வகாண்டு இயஙகும் 
ஒரு அ்மபபாகும்.

 சுய உ�விக குழுவின் ச�ொக்கங்கள்
1.  வபண்களுககு அதிகாரம் அளிபப்த 

ஊககுவிபபது.
2.  மு்ைசாரா கைன் வகாடுபதபாரின் பிடியிலிருந்து 

மகக்ள மீட்ைல.
3.  வபண்களின் திை்ம்ய உருவாககி 

ஆககபூர்வமான வசயலபாடுகளில அவர்க்ள 
ஈடுபைச் வசய்வது

4.  வபாருளாதாரத்தில பின்தஙகியுள்ள மககளின் 
மனஙகளில தசமிபபு பழககத்்த உருவாககுதல

5.  வபண்களிைம் வதாழில மு்னதவாருககான 
திை்மக்ள வளர்த்தல மற்றும் ஊககுவித்தல.

6.  கைன் வட்ைம் அலலது சுழல நிதி மற்றும் சுழற்சி 
கைன் ஆகிய்வ குறித்து விழிபபுைர்்வ 
ஏற்படுத்துதல.

7.  உறுபபினர்களின் குடும்பப வபாருளாதார 
நி்ல்ய உயர்த்துதல.

8.  எதிர்காலப வபாருளாதார அதிகார 
தமலாண்்மககான திை்ம்ய வளர்த்தல 
மற்றும் கைன் வதாைர்புகளுககான வசதிக்ள 
ஏற்படுத்துதல.

9.  உறுபபினர்கள் தஙகளின் வபாருளாதாரச் 
சிககலகளுககு, அவர்களாகதவ தீர்வு 
காண்பதற்கான விழிபபுைர்வுப பயிற்சியி்ன 
அளித்தல.

10.  குழு உறுபபினர்களின் வபாதுவான 
விருபபஙக்ள அறிந்து, குழு ்ைவடிக்கக்ள 
முடிவு வசய்தல. திை்மயான மற்றும் 
சிககனமான மு்ையில ்ைவடிக்கக்ள 
முன்வனடுத்துச்வசலலுதல.

ேொ�வனயொளர் தைறறிக ்கவ�
பட்டரபி்்ள காநதிமதி அப்்்ளயன்ெஸ் 
லிமிதடட் என்்ற நிறுமம் மு்தன்மு்தலில் திரு.
முருவகென் மறறும் அவரது 5 மகன்கள் மூலம் 
ரூபாய 700 மூல்தனத்துடன் துவஙகப்பட்டது. 
1971 ஆம் ஆண்டு மு்தல் இயஙகி வரும், 
இநநிறுவனத் ்தயாரிப்புகள் சி்றந்த ்தரம் வாயந்த 
வரத்்தகக் குறியீடாக அஙகீகரிக்கப்படும் 
நி்லக்கு வ்ளரநதுள்்ளன. எப்வபாதும் 
வி்ல்ய விட, ்தரத்திறகாகப் தபாருட்கள் 
விறப்னயாகும் என்பதில் அவரகள் 
உறுதியாக இருந்தனர.
அவரகள் தவறறி அ்டயக் கடின உ்ைப்பு 
ஒன்்்றவய குறிக்வகா்ளாகக் 
தகாண்டிருந்தனர. அவரக்ளது பல ்தயாரிப்புகள் 
புது்மயானது மட்டுமல்லாமல், நவீன 
அம்ெஙக்்ளக் தகாண்ட்வயாகும்.
எரிதபாருள் வெமிப்பு இன்றிய்மயா்த 
வ்த்வயாகக் கரு்தப்படும் இந்தக் 
காலகட்டத்தில், மற்ற நிறுவனத் 
்தயாரிப்புகளுடன் ஒப்பிடு்கயில், இவரகள் 
்தயாரிக்கும் ெ்மயல் எரிவாயு அடுப்புக்ளானது 
சிக்கனமான எரிதபாருள் தெயல்தி்றன் 
தகாண்ட்வ. இநதியத் ்தரநிரணய 
ஆ்ணயம் இவரகளு்டய ெ்மயல் எரிவாயு 
அடுப்புகளுக்கு “GREEN LABEL” என்று புதிய 
அஙகீகாரக் குறியீட்்ட வைஙகியுள்்ளது 
குறிப்பிடத்்தக்கது. இந்த நிறுவனம் அ்தன் 
்தயாரிப்புக்்ள ஜப்பான், கனடா, இஙகிலாநது 
மறறும் ஆஸ்திவரலியா வபான்்ற நாடுகளுக்கு 
ஏறறுமதி தெயதுள்்ளது. இவ்த காலகட்டத்தில் 
ஏறறுமதி ரூ 89 லட்ெத்திலிருநது ரூ 5.76 
வகாடியாக அதிகரித்துள்்ளது.
அவரக்ளது முயறசிகள் மறறும் சி்றந்த 
தெயல்தி்ற்ன அஙகீகரிக்கும் வி்தமாக, மத்திய 
அரசின் குறு, சிறு மறறும் நடுத்்தர 
நிறுவனஙகளுக்கான அ்மச்ெகம், ்தரமான 
்தயாரிப்புக்கான வ்தசிய விருது 2010 மு்தல் 
பரிசு (ெ்மயல் எரிவாயு அடுப்பு மறறும் பி்ற 
உபகரணஙகள் ்தயாரிப்புக்காக) வைஙகி 
அவரக்்ளக் தகௌரவப்படுத்தியது.
Source : Press Information Bureau, Government 
of India, Ministry of Micro, Small & Medium 
Enterprises
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11.  உறுபபினர்கள் எதிர்வகாள்ளும் அ்னத்துச் 
சமூகப வபாருளாதாரத் த்ைக்ளயும் 
வவற்றியுைன் எதிர்வகாள்ள அவர்க்ளத் 
தயார்படுத்துதல.

12.  வாழ்க்க சுழற்சியில எலலா நி்லகளிலும், 
வபண்களுககான மனித உரி்மக்ள உறுதி 
வசய்தல.

சுய உ�விககுழுவின் சி்றப்�ம்ேங்கள்
1.  “முதலில தசமிபபு. பிைகு கைன்” என்பது 

ஒவவவாரு குழு உறுபபினரின் குறிகதகாளாக 
இருகக தவண்டும்.

2.  சுய உதவிககுழு ஒதர மாதிரியான வபாருளாதார 
நி்லயில உள்ளவர்க்ள உறுபபினர்களாகக 
வகாண்டு அ்மககபபடுகிைது.

3.  சுய உதவிககுழு என்பது 10 முதல 20 
உறுபபினர்களாகக வகாண்டு 
அ்மககபபடுகிைது.

4.  குழுகக்ளப பதிவு வசய்ய தவண்டிய அவசியம் 
இல்ல.

5.  அரசியல சார்பு இலலாத, தாமாகதவ தசர்ந்து 
உருவாககிய ஜன்ாயகக கலாச்சாரத்்தக 
வகாண்ைது இந்தக குழுககள்.

6.  ஒவவவாரு குழுவிலும் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து 
ஒரு ்பர் மட்டுதம உறுபபினராக இருகக 
முடியும்.

7.  ஆண்கள் மட்டுதமா, அலலது வபண்கள் 
மட்டுதமா உறுபபினர்களாக இருககும் வ்கயில 
குழு அ்மககபபை தவண்டும்.

8.  சுய உதவிககுழு கூட்ைமானது, ஒய்வு த்ரஙகளில 
மட்டும் வாரம் ஒரு மு்ை கூட்ைபபை தவண்டும். 
அதிகப பஙகளிபபிற்கு அ்னவரும் வரு்க 
தருதல தவண்டும் என்பது கட்ைாயமாகும்.

9.  குழுககள் தஙகளுககுள் வவளிபப்ைத் 
தன்்மயுைன் வசயலபை தவண்டும். நிதி 
பரிமாற்ை ்ைவடிக்ககளில அ்வ 
கூட்டுபவபாறுபபு ஏற்க தவண்டும்.

10.  ஒவவவாரு குழுவும், தன் உறுபபினர்கள் 
தஙகளின் கருத்துக்ளப பரிமாறிகவகாள்ள ஒரு 
வாய்ப்ப ஏற்படுத்திக வகாடுககிைது.

சுய உ�விககுழுவின் தேயல�ொடு்கள்
1.  உறுபபினர்களின் முடிவு எடுககும் திை்ன 

தமம்படுத்துகிைது.

2.  உறுபபினர்களுககு எழுத்தறிவு குறித்த வபாது 
விழிபபுைர்்வ அதிகரிககிைது.

3.  வசதியற்தைாருககு நிதிப பரிமாற்ைஙகளில திைன் 
வபை வாய்பபு அளிககிைது.

4.  சரியான கைககுக்ள உறுதிபபடுத்தப பல 
ஏடுகளும், பதிதவடுகளும் பராமரிககபபடுதல.

5.  ததர்ந்வதடுககபபட்ை து்ைகளில தத்வயான 
பயிற்சி அளித்தல.

6.  ஆண்டுததாறும் தகுதிவபற்ை தணிக்க 
யாளரிைம் ஆண்டுத் தணிக்கககாகக 
கைககுக்ளச் சமர்பபித்தல.

7.  குழு உறுபபினர்களுககு அனுமதிககககூடிய 
கைன் வதா்க்யத் தீர்மானித்தல.

ைஙகி ்க்டன் இவணப்பு முவ்ற (்க்டன் 
ைழஙகும் ைழிமுவ்ற்கள்)

சுய உதவிக குழுககளுககுக கைன் அளிகக 
மூன்று வவவதவறு மு்ைகள் உள்ளன. முதலாவது 
மு்ையில வஙகிகள் சுய உதவிககுழுககளுககு, 
த்ரடியாக கைன் வழஙகுகின்ைன. இரண்ைாவது 
மு்ையில வஙகிகள் அரசு சாரா அ்மபபுகள் (NGO) 
மூலம், சுய உதவிககுழுககளில உள்ள சிறு 
வதாழிலமு்னதவாருககுக கைன் வழஙகுகின்ைன. 
மூன்ைாவது மு்ையில அரசு சாரா அ்மபபுக்ளச் 
வசயலாககு்ராகக வகாண்டு வஙகிகள் சுய 
உதவிககுழுககளுககு கைன் அளிககின்ைன. இந்த 
மூன்று மு்ைகளில அரசு சாரா நிறுவனஙக்ளச் 
வசயலாககு்ராகக வகாண்டு த்ரடியாகக கைன் 
அளிககும் மு்ைதய பரவலாகப பின்பற்ைபபடுகிைது.

இந்தியொவில சுய உ�விக குழுக்கள்
டிசம்பர் 2017 ன் படி இந்தியாவில 45,67,090 சுய 

உதவிக குழுககள் உள்ளன. இந்தச் சுய உதவிக 
குழுககளில உறுபபினர்கள் எண்ணிக்க 5,02,65,933 
ஆகும். அடிபப்ை அலலது வதாைகக நி்லயில 
தமம்பாட்டு திட்ைஙக்ளச் வசயலபடுத்துவதில, சுய 
உதவிககுழுககளின் முககியத்துவத்்த அறிந்து, 
இந்திய அரசின் ஐந்தாண்டுத் திட்ைஙகள் 
இவற்றுககான மு்ையான அஙகீகாரம் 
அளித்துள்ளன.
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�மிழ�ொடடில சுய உ�விககுழுவின் 
த�ொ்டக்கம், ைளர்ச்சி

வபண்களின் சமுதாய, வபாருளாதார 
தமம்பாட்டிற்காகவும், ஊரகப வபண்களின் திை்ன 
தமம்படுத்தும் த்ாககுைன், தமிழ்்ாட்டில 1983ல 
தமிழ்்ாடு வபண்கள் தமம்பாட்டுககழகம் 
(வ்ரயறுககபபட்ைது) என்ை நிறுவனம் 
ததாற்றுவிககபபட்ைது. தமிழ்்ாடு அரசு 1989 
வசபைம்பரில விவசாய முன்தனற்ைத்திற்கான 
உலக நிதியத்தின் (International Fund for Agricultural 
Development) உதவிதயாடு தர்மபுரி மாவட்ைத்தில 
சுய உதவிககுழுகக்ள துவஙகி ்வத்தது. 
இத்திட்ைத்தின் வவற்றியினால “மகளிர் திட்ைம்” 
என்ை திட்ைம், 1997-98ல மாநில அரசின் நிதி 
உதவிதயாடு, பிை மாவட்ைஙகளுககும் 
விரிவுபடுத்தபபட்ைது. இந்தச் சுய உதவிககுழு 
மிகச் சகதி வாய்ந்த இயககமாக வசயலபட்டு, 
இன்று மாநிலத்தில பல வசதியற்ை மகளிரின் 
வாழ்க்கககு ஒளியூட்டும் திட்ைமாக வசயலபட்டு 
வருகிைது.

தமிழ்்ாடு

சுய உதவிக குழுககளின் எண்ணிக்க 3,11,663

சுய உதவிககுழுககளில உள்ள வமாத்த உறுபபினர்கள் 
எண்ணிக்க

35,76,693

சுய உதவிக குழுககளின் வமாத்தச் தசமிபபு ` 186814.79 லட்சம்

சுய உதவிக குழுககளால ்ைத்தபபடும் குறு நிறுவனஙகளின் 
எண்ணிக்க

9754

சுய உதவிக குழுககளால ்ைத்தபபடும் குறு நிறுவனஙகளுககு 
வழஙகபபட்டுள்ள கைன் வதா்க

` 40182 லட்சம்

ஆ�ொரம்: http://www.nrlm.gov.in Dec 19th 2017

 சைலும் அறிை�றகு

1. சிறிய & ் டுத்தர நிறுவனஙகளின் அகில உலகக 
கூட்ை்மபபு (WASME)

2. அந்நிய த்ரடி முதலீட்டில குறு, சிறு மற்றும் 
்டுத்தரத் வதாழில நிறுவனஙகளின் பஙகு

்கவலச்தேொற்கள்
உற்பத்தி நிறுவனஙகள் 

பணி நிறுவனஙகள் 

குறு நிறுவனஙகள்

சிறு நிறுவனஙகள் 

்டுத்தர நிறுவனஙகள் 

சுய உதவிக குழு

திட்டச்தேயல
1. உஙகள் ஊரில வசயலபடும் சுய உதவிக 

குழுவின் வசயலபாடுகள் குறித்து ஒரு 
அறிக்க்யத் தயார் வசய்யவும்.

2. ஒரு ் கவி்னத் வதாழில தமற்வகாள்ளபபடும் 
வதாழில நிறுவனத்்தப பார்்வயிட்டு அந்த 
வணிகத்தின் தன்்ம மற்றும் த்ாககத்்த 
அறிந்து வகாள்ளவும். இத்வதாழி்ல 
விரிவாககம் மற்றும் ்வீனமயமாககம் வசய்ய 
எந்த வ்க நிதி ஆதாரஙக்ள ்ாைலாம் 
என்ப்தப பதிவு வசய்யவும்.

 �ைது சிந்�வனககு
1. புதிய வதாழில மு்னதவாராகப 

வபண்களின் பஙகு

2. புதிய வதாழில மு்னதவாருககான 
வருமான வரி விலககு
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 �யிறசி

I. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 குறு,	 சிறு	 மறறும்	 நடுத்்தரத்	 த்தொழில்	

நிறுவனங்களின	 ்மம்பொடடு	 ெடடம்	
இயறறபபடட	ஆண்டு

 (அ) 2004 

 (ஆ) 2007 

 (இ) 2006 

 (ஈ) 2008

2.	 நொடடின	 தபொருைொ்தொரத்தில்	 குறு,	 சிறு	 மறறும்	
நடுத்்தரத்	த்தொழில்	நிறுவனங்களின	_______	
பங்களிபபு	இனறிய்மயொ்த்வ.

 (அ) வதாழிலது்ை உற்பத்தி 

 (ஆ) ஏற்றுமதி

 (இ) தவ்லவாய்பபு 

 (ஈ) தமற்கூறிய அ்னத்தும்

3.	 சுய	 உ்தவிக்	 குழுக்கள	 ்தங்கள	 ்ெமிபபுத்	
த்தொ்க்ய	 வசூலித்து	 ______ஏறபடுத்்த	
்வண்டும்.

 (அ) வபாது நிதி 

 (ஆ) குழு வதாகுபபு நிதி

 (இ) குழு நிதி 

 (ஈ) தமதல குறிபபிைபபட்ை எதுவும் இல்ல

4.	 சுய	 உ்தவிக்	 குழுக்களுக்குக்	 கடன	 அளிக்க	
______	்வறுபடட	மு்றகள	உளைன.

 (அ) 1  (ஆ) 2

 (இ) 3   (ஈ) 4

5.	 உறபத்தி	து்றயின	கீழ	ஒரு	குறு	நிறுவனத்தின	
மு்தலீடடு	 உச்ெ	 வரம்பு_______	 ைடெத்திறகு	
மிகக்கூடொது.

 (அ) 10   (ஆ) 20 

 (இ) 25   (ஈ) 50

விவ்ட்கள்
1. இ 2. ஈ 3. ஆ 4. இ 5. இ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. குறு நிறுவனஙகளுககுச் சில எடுத்துககாட்டுகள் 

தருக.

2. புதிய வதாழில மு்னதவார் மற்றும் வதாழில 
நிறுவன தமம்பாட்டுத் திட்ைத்தின் த்ாககம் 
என்ன?

3. சுய உதவிக குழு என்ைால என்ன?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. தமிழ்்ாட்டில குறு, சிறு மற்றும் ்டுத்தரத் 

வதாழில நிறுவனஙகளின் தயாரிபபுக்ளப 
பட்டியலிடுக.

2. இந்தியப வபாருளாதாரத்தில குறு, சிறு மற்றும் 
்டுத்தரத் வதாழில நிறுவனஙகளின் பஙகு மற்றும் 
முககியத்துவத்்த விளககுக. (ஏததனும் 3)

3. சுய உதவிக குழுககளின் ஏததனும் மூன்று 
சிைபபியலபுக்ள விவரி.

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. முத்ரா வஙகி - விளககுக.

2. சுய உதவிக குழுககளின் த்ாககஙக்ள விவரி. 
(ஏததனும் 5)

குறிப்பு நூல்கள்.
1. வணிக அ்மபபு - விஜய் நிகதகாதல 

இம்பரிண்ட்ஸ் லிட்

2. www.slideshare.net

3. planningcommission.nic.in/

4. cms.tn.gov.in
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குன்றுஏறி  யா்னப்வபார கண்டற்றால்  ்தன்்கத்துஒன்று

உண்டாகச்  தெயவான்  வி்ன. - கு்றள்

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. வியாபாரத்தின் தபாருள்
2. வியாபாரத்தின் இயல்புகள் மறறும்
3. வியாபாரத்தின் வ்ககள் 

 ஆகியவற்்ற அறிநது தகாள்்ள முடியும்

அறிமு்கம்
இதற்கு முந்்தய பாைம் வதாழில நிதி குறித்து 

விளககியது.  இந்த பாைம் வியாபாரத்தின் வ்ககள் 
குறித்து விளககுகிைது.  முற்காலத்தில ‘பண்ைமாற்று 
மு்ையில’ வபாருட்கள் பரிமாற்ைம் வசய்து 
வகாள்ளபபட்ைது.  பைம் என்ை ஒன்று கண்டு 

பிடிககபபட்ைபின் அ்னத்துப வபாருள்களும் பை 
மதிபபின் அடிபப்ையில பரிமாற்ைம் 
வசய்யபபடுகின்ைன. பைபபரிமாற்ைத்தினால 
விற்ப்ன ்ைவடிக்கள் எளிதாகிைது.  
உற்பத்தியாளர்கள் வபாருட்க்ள வபருமளவில 
உற்பத்தி  வசய்தபின் அவர்கதள ்ாவைஙகிலும் 
பரவிககிைககும் நுகர்தவார்களுககு த்ரடியாக 
அவற்்ை விற்ப்ன வசய்வது மிகவும் கடினம்.  
வியாபாரிகள்  மற்றும் இ்ைநி்லயர்கள் 
உற்பத்தியாளர்க்ளயும் நுகர்தவார்க்ளயும் 
இ்ைபபதால வபாருட்க்ள எஙகு 
தவண்டுமானாலும் விற்கதவா, வாஙகதவா 
முடிகிைது.

22.01   வியொ�ொரம் – த�ொருள்
இலாபம் ஈட்டும்  த்ாககில வபாருட்க்ளயும் 

தச்வக்ளயும் வாஙகி விற்பது மற்றும் பரிமாற்ைம் 
வசய்வது வியாபாரம் ஆகும்.  வபாருட்க்ளயும் 
தச்வக்ளயும் தத்வயு்ையவர்கள்  மற்றும் 
அதற்கான வதா்க்ய வசலுத்த தயாராக 
உள்ளவர்களுககு வியாபாரம் வபாருட்க்ளயும் 
தச்வக்ளயும் வகாண்டு வசன்று தசர்ககிைது. 
வபாருட்களின் உற்பத்தியாளர் மற்றும் 
நுகர்தவார்களுககி்ையில வியாபாரம் 
இ்ையீட்ைாளராகச் வசயலபடுகிைது.

வியொ�ொரத்தின் ைவ்க்கள்
வபாருட்க்ள வாஙகுபவர் மற்றும் விற்பவர் 

வாழும் புவியியல  நிலபபரபபு அடிபப்ையில 
வியாபாரத்்த இரு வபரும் பிரிவுகளாகப  
பிரிககலாம். அ்வயாவன.

அலகு - 7 வியொ�ொரம்

வியொ�ொரத்தின் ைவ்க்கள்22
அத்தியொயம்
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1. உள்்ாட்டு வியாபாரம் 

2. பன்னாட்டு வியாபாரம்

பின் வரும் பிரிவுகளில நீஙகள் அவற்்ை  
வதரிந்து வகாள்ளலாம்.

22.02  உள்�ொடடு வியொ�ொரம்

த�ொருள்
சந்்த ்ைவடிக்ககளான வபாருட்க்ளயும் 

தச்வக்ளயும் வாஙகுவதும் விற்பதும் ஒரு 
்ாட்டின் எல்லககுள் ்்ைவபற்ைால அது 
உள்்ாட்டு வியாபாரம் எனபபடும். ஒதர ் ாட்டிற்குள், 
ஒதர இைத்தில, கிராமத்தில, மாநிலத்தில, அலலது 
பலதவறு மாநிலஙகளுககி்ைதய ்்ைவபறும் 
வியாபாரம் இது ஆகும்.   உள்்ாட்டு வியாபாரத்்த 
உள்ளூர் வியாபாரம் எனவும் அ்ழககலாம்.

உள்�ொடடு வியொ�ொரத்தின்  இயலபு்கள்
பின் வருவன உள்்ாட்டு வியாபாரத்தின்  

இயலபுகள் ஆகும்

1. ஒரு ்ாட்டின் எல்லககுட்பட்தை வாஙகுதல, 
விற்ைல ்ைவடிக்ககள் இைம் வபறும்

2. உள் ்ாட்டு பைமதிபபு அடிபப்ையில 
பைபபரிமாற்ைம் ்்ைவபறும்

3. உள்்ாட்டு உற்பத்தியாளர், நுகர்தவார் மற்றும் 
இ்ைநி்லயர்களுககு இ்ைதயயான 
்ைவடிக்கக்ள உள்ளைககியது.

4. உள்்ாட்டு வியாபாரம் இ்ைநி்லயர் மற்றும் 
முக்ம அ்மபபுகளின் வபாருட்கள் மற்றும் 
தச்வகள் விநிதயாகத்்த உள்ளைககியது.

5. இதில தபாககுவரத்து இைர்பபாடு பன்னாட்டு 
வணிகத்்த விை கு்ைவாகதவ உள்ளது

6. இதில உள்்ாட்டில  ்்ைமு்ையில உள்ள 
சட்ைஙகள் மட்டுதம பின்பற்ைபபடும்

7. இதன் த்ாககம் அத்தியாவசியப வபாருட்க்ள 
சிககனமாக வழஙகுவது ஆகும்

8. உள்்ாட்டில உற்பத்தி வசய்யபபட்ை வபாருள்கள் 
மட்டுதம இைம் வபறும்

9. ஒதர ்ாட்டுககுள் ததாற்றுவிககபபட்ை வியாபார 
அ்மபபுகள் மற்றும் தனி்பர்களிைமிருந்து 
வபாருட்கள் வாஙகபபடுகிைது.

10. உள்்ாட்டுப தபாககுவரத்துச் சாதனஙகள் மூலம் 
வபாருட்கள் விநிதயாகம் வசய்யபபடுகிைது.

11. இதில சுஙகவரி, இைககுமதி வரி தபான்ை்வ 
இைம் வபறுவதில்ல எனினும் வபாருட்க்ள 
வாஙகுபவர் மாநில அரசுககு மாநில சரககு 

மற்றும் தச்வ  (SGST) வரியும், மத்திய அரசிற்கு  
மத்திய சரககு மற்றும்  தச்வ வரியும் (CGST) 
வசலுத்த தவண்டும்.

உ�ொரணம்: காஷ்மீரில வி்ளயும் ஆபபிள்  
தமிழ்்ாட்டில விற்கபபடுதல

உள்�ொடடு வியொ�ொரத்தின் ைவ்க்கள்
உள்்ாட்டு வியாபாரம் இரு பிரிவுக்ள 

உள்ளைககியது.

1. வமாத்த வியாபாரம் 2.  சிலல்ை வியாபாரம்

தைொத்� வியொ�ொரம்
வமாத்த வியாபாரம் என்பது வபாருட்க்ள 

உற்பத்தி வசய்பவரிைம் வமாத்தமாக வாஙகிச் 
சிலல்ை வியாபாரிகளுககு கு்ைந்த அளவில 
விற்கும் ்்ைமு்ை வணிகச் வசயலாகும்.

சிலலவ்ற வியொ�ொரம்
சிலல்ை வியாபாரம் என்பது வமாத்த 

வியாபாரியிைம் வபாருட்க  ்ள வாஙகி நுகர்தவாருககு  
சிறிய அளவில வபாருட்க்ள வழஙகும் ்்ைமு்ை 
வணிகச் வசயலாகும்

22.03  �ன்னொடடு வியொ�ொரம்
த�ொருள்

வவவதவறு ்ாடுக்ளச் சார்ந்த வாஙகுபவர் 
மற்றும் விற்பவர்களி்ைதய ்்ைவபறும் 
வியாபாரம் பன்னாட்டு வியாபாரம் ஆகும். ஒரு 
்ாட்டில இருந்து மற்வைாரு ்ாட்டிற்கு 
வபாருட்க்ளயும் தச்வக்ளயும் பரிமாற்ைம் 
வசய்வதாகும்.  வவளி்ாட்டு வியாபாரம் என்பது 
ஒரு ்ாட்டின் எல்ல்யக கைந்து ்்ைவபறும் 
வியாபாரம் ஆகும். வபரும்பாலும் கபபலகள் 
மற்றும் ஆகாய விமானஙகள் மூலம் சரககுகள் 
மற்றும் தச்வகள் ஒரு ்ாட்டிலிருந்து மற்வைாரு 
்ாட்டிற்குப பரிமாற்ைம் வசய்யபபடுகிைது.  இரண்டு 
வ்க பைமதிபபுகள் இஙகு  ்கயாளபபடுகிைது

உ�ொரணம்: எரிவபாருள் மற்றும் விமானம்
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�ன்னொடடு வியொ�ொரத்தின் ைவ்க்கள்
அ) இ்றககுைதி

உள்்ாட்டுத் தத்வககாக வவளி்ாட்டில இருந்து 
வபாருட்க்ள வாஙகுவதத இைககுமதி வியாபாரம் 
ஆகும்.  உதாரைமாக இந்தியா வ்ளகுைா 
்ாடுகளில இருந்து வபட்தராலியப வபாருட்க்ள 
இைககுமதி வசய்த்லக கூைலாம். இந்தியா  
இயந்திர சாதனஙக்ளயும் வவளி்ாடுகளில 
இருந்து இைககுமதி வசய்கிைது. வி்ரவான 
இயந்திரமயமாககலுககாகவும், நுகர்தவாரின் 
தத்வக்ளப பூர்த்தி வசய்யவும், மககளின் 
வாழ்க்கத் தரத்்த தமம்படுத்தவும், ்ாட்டின் 
பாதுகாப்ப உறுதி வசய்யவும் இைககுமதி மிகவும் 
தவிர்கக இயலாதது ஆகிைது.

ஆ) ஏறறுைதி
உள்்ாட்டு உற்பத்திப வபாருட்க்ள 

வவளி்ாடுகளுககு விற்பது ஏற்றுமதி வியாபாரம் 
ஆகும்.

உ�ொரணம்

1. இந்தியா இரும்பு, எஃகு தபான்ைவற்்ை 
ஜபபானுககு ஏற்றுமதி வசய்கிைது.

2. இந்தியா, இஙகிலாந்து ்ாட்டிற்கு ததயி்ல்ய 
ஏற்றுமதி வசய்கிைது.

3. மது்ரயில இருந்து சிஙகபபூருககு 
மலலி்கபபூககள் ஏற்றுமதி வசய்யபபடுகிைது.

உள்்ாட்டில தத்வககு மிகுதியாயுள்ள 
வபாருட்க்ள விற்பதற்கும், உள்்ாட்டு இயற்்க 
வளஙக்ள முழு்மயாகப பயன்படுத்துவதற்கும், 
அந்நியச் வசலாவணி ஈட்டுவதற்கும், ததசிய 
வருமானத்்த உயர்த்துவதற்கும், 
நி்ைதவ்லவாய்பபி்ன உருவாககிைவும், அரசு 
வருவா்ய அதிகரிககவும் வவளி்ாட்டு வியாபாரம் 
மிகவும் அவசியம் ஆகும்.

இந்தியொவின் முககிய ஏறறுைதி, இ்றககுைதிப் 
த�ொருட்கள்

ஏறறுைதிப்  
த�ொருட்கள்

இ்றககுைதிப்  
த�ொருட்கள்

வபட்தராலியப  
வபாருட்கள்

எண்வைய் முதலான 
சுரஙக எரிவபாருள்

்்ககள் ்வரம் மற்றும் 
வி்லயுயர்ந்த 
உதலாகஙகள்

ஆட்தைாவமா்பலஸ் மின்சார இயந்திர 
சாதனஙகள்

பதயாவகமிககல கணினி உள்ளிட்ை 
இயந்திரஙகள்

மருந்துப வபாருட்கள் ஆர்கானிக வகமிககல

இ) ைறு ஏறறுைதி
ஒரு ்ாட்டில இருந்து வபாருட்க்ள இைககுமதி 

வசய்து அவற்்ை தவறு்ாடுகளுககு ஏற்றுமதி 
மூலம் விற்பது மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம் ஆகும்.

உ�ொரணம்: இந்தியாவில சூரத், ்கரின் ்வர 
வியாபாரிகள் வதற்கு ஆபரிககாவில இருந்து 
துண்டிககபபைாத ்வரஙக்ள இைககுமதி வசய்து 
அவற்்ை துண்ைாககி பட்்ை தீட்டி மீண்டும் 
ஆம்ஸ்ைர்ைம் ்கரில உள்ள பன்னாட்டு ்வரச் 
சந்்தககு மறு ஏற்றுமதி வசய்கிைார்கள்

சிங்கப்பூர், து�ொய, ஹொங்கொங ஆகிய 
�ொடு்கள் உலகின் மி்கப்த�ரிய ைறு ஏறறுைதி 
வையங்கள் ஆகும்

உள்்ாட்டு உற்பத்தி மிகுதி. உள்்ாட்டு 
வளஙக்ள முழுவதும் பயன்படுத்துதல, அந்நிய 
வசலாவணி ஈட்டுதல, ்ாட்டின் வருமானத்்த 
அதிகபபடுத்துதல தவ்லவாய்பபி்னப வபருககுதல 
மற்றும் அரசு வருவா்ய அதிகரித்தல ஆகிய 
த்ாககஙகளுககாக ஏற்றுமதி வியாபாரஙகள் 
்்ைவபறுகிைது.இ்றககுைதி / ஏறறுைதி
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ேொ�வனக ்கவ�:
இந்திரொ நூயி
இநதிரா நூயி என்்ற முகம் 
இநதியப் தபண் த்தாழில் 
மு்னவவாரகள் மத்தியில் 
மிகவும் பிரவலமானது. இவர 
முன்னால் தபப்சி நிறுவனத்தின் 
்த்லவர.  தென்்னயில் 

பி்றந்தவர. தென்்ன கிறிஸ்துவக் கல்லூயில் 1976 
ல் இ்ளம் அறிவியல் பட்டம் தபற்றார.  வயல் 
பல்க்லக்கைகத்தில் தபாது நிரவாகத்து்்றயில் 
முதுநி்லப்பட்டமும் தகால்கத்்தா ஐ.ஐ.எம் கல்வி 
நி்லயத்தில் நிதி மறறும் ெந்்தயில் து்்றயில் 
முதுநி்லப்பட்டம் தபற்றார.  வமாட்டா வராலா, 
ஏசியா, ப்ரவுன் வபாவரி ஆகிய நிறுவனஙகளில் 
உயர ப்தவிக்்ள வகித்்தவர.  ்தனது வாழ்வின் 
ஆரம்பக்கட்டஙகளில்  ஜான்ென் அன் ஜான்ென் 
மறறும் வமட்டூர வபரட் தெல் பின்னலா்ட 
நிறுவனஙகளில் உறபத்திப் பிரிவு வமலா்ளராகப் 
பணியாறறியுள்்ளார. பின் தபப்சி வகா நிறுவனத்தில் 
1994ல் பணியில் வெரநது 2006ல் ்த்ல்மச் 
தெயல் அதிகாரி (CEO) மறறும் ்த்லவர என்்ற மிக 
உயரந்த நி்லக்கு வந்தார. 2018ல் பன்னாட்டு 
கிரிக்தகட் வாரியத்தின் (ICC) சு்தநதிர தபண் 
இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்்ளார. த்தாழில் 
து்்றயில் அவர புரிந்த ொ்த்னகளுக்காகவும், 
இநதியாவின் கூட்டுப்பஙகு நிறும (Corporate) 
்த்ல்மகளுக்கு முன்மாதிரியாக பணியாறறிய 
்தறகாகவும் மத்திய அரசு அவருக்கு ‘பத்ம பூென்’ 
விருது வைஙகி தகௌரவித்்தது. அவரது தி்றம்பட்ட 
்த்ல்ம மூலம் அவர அநநிறுவனத்்்தச் தெயல் 
ஊக்கப்படுத்தி அ்தன் மூலம் கடந்த இரண்டு 
ஆண்டுகளில் 30 பில்லியன் டாலர மதிப்புள்்ள 
ஒப்பந்தஙகளில் ஈடுபடும் நி்லக்கு உநதித் ்தள்ளிச் 
ொ்த்னப் ப்டத்திருக்கி்றார.

்கவலச்தேொற்கள்
உளநொடடு	வியொபொரம்

வமாத்த வியாபாரம்

சிலல்ை வியாபாரம்

தவளிநொடடு	வியொபொரம் 

ஏற்றுமதி
இைககுமதி 
மறுஏற்றுமதி 
வியாபாரம்

 �ைது சிந்�வனககு

1. மாைவர்கள் அருகில உள்ள உள்்ாட்டு 
வியாபார நி்லயம் ஒன்றிற்குச் வசன்று 
அஙகு தமற்வகாள்ளபபடும் வணிக 
்ைவடிக்கக்ளக கூர்ந்து த்ாககவும்.

2. மாைவர் அருகா்மயில உள்ள 
சிலல்ை விற்ப்ன நி்லயம் ஒன்றிற்கு 
வசன்று அஙகு ்ைந்ததறும் வணிக 
்ைவடிக்கக்ளக கூர்ந்து த்ாககவும்.

 சைலும் அறிை�றகு

1. எதிர் வரும் காலஙகளில தற்தபா்தய க்ைகள் 
மற்றும் வணிக நி்லயஙகளின் வசயலபாட்டில 
மாவபரும் மாற்ைம் ஏற்பைலாம்.  வபாருட்க்ள 
வாஙகுபவர் க்ைகளுககுச் வசன்று வபாருட்க்ள 
வாஙகாமல, தமது வீட்டில இருந்தத  
்கபதபசி மற்றும் மின அஞசல மூலமாக 
வபாருட்க்ள வாஙக ஆ்ை அனுபபியவுைன்  
வணிக நிறுவனஙகள் நுகர்தவாரின் 
இருபபிைஙகளிதலதய வகாண்டு வசன்று 
வழஙகும் நி்ல ஏற்பைலாம்.

2. எதிர் வரும் காலஙகளில வபாருட்களின் 
விற்ப்னக காட்சியகம், காட்சிபபடுத்துதல, 
சாளரக காட்சி தபான்ை விற்ப்னககான 
ஏற்பாடுகள் எதுவும் இருகக வாய்பபுகள் 
இலலாமல தபாகலாம். மாைாக வபாருட்களின்  
உற்பத்தியாளர் வபாருட்களுககு அ்ையாளக 
குறியீட்டு எண்க்ள வழஙகி.  வபாருள் 
தத்வபபடுதவார் ்கபதபசி மற்றும் மின் 
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வடிவ்மத்தல, இந்திய வணிக மற்றும்  
வதாழில கூட்ை்மபபின் வகாள்்கக்ளயும் 
திட்ைஙக்ளயும் ்்ைமு்ைபபடுத்தல, மற்றும் 
அதன் வசயல வி்ள்வ அறிதல

2. உள்்ாட்டு வியாபார வளர்ச்சிககுத் தத்வயான 
நிலத்தி்னப வபைக வகாள்்ககள் மற்றும் 
திட்ைஙக்ள வடிவ்மத்து அ்மச்சர்வ, 
உள்ளாட்சி அ்மபபுகள், ஆகியவற்்ை 
ஒருஙகி்ைத்து நிலத்திற்கான வி்ல நிர்ையம் 
குறித்த அடிபப்ை அம்சஙக்ள அ்ையாளம் 
காைல, மற்றும் அவற்்ை உள்்ாட்டு வியாபார 
முதலீட்ைாளர்களுககு வழஙகல

3. உள்்ாட்டு வியாபார அஙகாடி தமலாண்்ம்ய 
தமம்படுத்துவது வதாைர்பான  வகாள்்ககள் 
மற்றும் திட்ைஙக்ள வகுத்து, இந்திய வணிக 
மற்றும் வதாழில கூட்ை்மபபு மற்றும் அவற்றின் 
வபாதுச் சஙகஙக்ள ஒருஙகி்ைபபதன் மூலம் 
அவற்்ை ்்ைமு்ைபபடுத்தல

4. வமாத்த மற்றும் சிலல்ை வியாபாரப 
பிரிவுகளின் தபாட்டித் திைன், வசயலதிை்ன 
மதிபபீடு வசய்தல மற்றும் அத்ன தமம்படுத்தும் 
வகாள்்ககள், மற்றும் திட்ைஙக்ள வகுத்தல

5. வியாபாரக க்ைகள் மற்றும் அதன் 
அ்மவிைஙக்ள நிர்வகித்தல வதாைர்பான  
சட்ைஙக்ள  உருவாககுதல, அவர்களின் 
ஊழியர்க்ள தமலாண்்ம வசய்ய உரிமம் 
வழஙகுதல.

6. வியாபார ்ைவடிக்கக்ளப பதிவு வசய்வதில 
உள்ள சட்ைத் திட்ைஙக்ள எளி்மபபடுத்துதல.

7. வணிகக குறிகள், வணிகத் தரவுகள், மககளாட்சி 
குறிகாட்டிகள், வடிவ்மபபுகள், வதாழில 
மாதிரிகள், மற்றும் வணிகப வபயர்கள் 
ஆகிய்வ வதாைர்பான உரி்மக்ளப 
பாதுகாககத் தத்வயான முயற்சிகள் மற்றும் 
திட்ைஙகளுககு உதவுவது

8. வியாபாரம், சரககுகள், சந்்த, உள்்ாட்டு 
உற்பத்தித் திைன் ஆகிய்வ வதாைர்பான 
தகவலக்ளப வபற்று, நிர்வகித்துச் தசம்பர் ஆப 
காமர்ஸ் மற்றும் வபாதுத் வதாழிற் சஙகம் 
ஆகியவற்றின் ஒருஙகி்ைபபுைன் பின் ஆளு்ம 
மூலம் அத்தகவலக்ளத் தத்வயானவர்கள் 
வபற்றுக வகாள்ள வ்க வசய்தல.

9. உள்்ாட்டு வியாபாரம் மற்றும் வர்த்தகப 
பதிவுகள் குறித்த சட்ைதிட்ைஙகள் மற்றும் 
தீர்மானஙக்ள ஆராய்தல மற்றும் முன் 
வமாழிதல.

அஞசல மூலம் வபாருள்க்ள  ஆ்ை வசய்து 
வபற்றுகவகாள்ளும் நி்ல ஏற்பைலாம்.   
அபதபாது சிலல்ை விற்ப்ன நி்லயஙகள். 
க்ைகள் தபான்ை விற்ப்ன ஏற்பாடுகள் 
இலலாமதல தபாகலாம்.  எனதவ மாறும் 
சூழ்நி்லக்ள எதிர்வகாண்டு வணிக 
வாய்பபுக்ள வசபபடுத்த மாைவர்கள் 
தஙக்ளத் தயார்படுத்திக வகாள்ள 
தவண்டும்.

 சூழநிவல ஆயவு

திரு. ரவமஷ் ்தனது வணிகவியல் முதுநி்லப் 
பட்ட வமறபடிப்்ப முடித்்தவுடன் வி்ெத்்தறி 
இயநதிரஙக்்ள வாஙகி விறப்ன தெயயும் 
வியாபார நி்லயம் ஒன்்்றத் த்தாடஙக 
நி்னக்கி்றார.  பல்வவறு அம்ெஙக்்ளத் தி்றம்பட 
ஆயவு தெய்தபின் வி்ெத்்தறிக்்ள  உள்நாட்டு  
்தயாரிப்பா்ளரகளிடமிருநது வாஙகுவ்்த விட 
தவளிநாட்டுத் ்தயாரிப்பா்ளரகளிடமிருநது இ்றக்குமதி 
தெய்தால் அதிக இலாபம் ஈட்டலாம் என்ப்்தக் 
கண்டறிகி்றார.  உள்நாட்டு உறபத்தியா்ளரகளிடம் 
வாஙகி உள்நாட்டு வ்ளரச்சிக்கு உ்தவுவது சி்றந்த்தா? 
அல்லது தவளிநாட்டு உறபத்தியா்ளரகளிடம் வாஙகி 
்தான் தகாள்்்ள இலாபம் ஈட்டி ்தனது 
தபாரு்ளா்தாரத்்்தப் தபருக்கிக் தகாள்வது ஏற்ற்தா? 
எனது அவருக்கு உஙகளின் ஆவலாெ்ன்ய 
வைஙகுக.

உள்�ொடடு வியொ�ொர சைம்�ொடடு 
நிறுைனம் (ITDO)

உள்்ாட்டு வியாபார 
தமம்பாட்டு நிறுவனம் (ITDO) 
இந்தியாவில உள்்ாட்டு 
வியாபாரத்்த வளர்பபதற் 
காகவும், வமாத்த வியாபாரம், 

சிலல்ை வியாபாரம் ஆகிய து்ைகளில  
முதலீடுக்ள ஊககுவிபபதற்காகவும் இந்திய அரசால 
உரிய சட்ைத்தின்படி பதிவு வசய்யபபட்டுத் 
ததாற்றுவிககபபட்டிருககிைது. இவவ்மபபு பின்வரும்  
வழிகளில அதன் த்ாககத்்த நி்ைதவற்றும் 
வண்ைம் வசயலபடுகிைது.

1. உள்்ாட்டு வியாபாரம் மற்றும் அது வதாைர்பான 
தச்வக்ள தமம்படுத்துவது வதாைர்பான 
வபாதுக வகாள்்ககள் மற்றும் திட்ைஙக்ள 
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I. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1. வவளி்ாட்டில இருந்து சரககுகள் 

வாஙகபபடுவது _________என 
அ்ழககபபடும் 

 அ. இைககுமதி ஆ. ஏற்றுமதி

 இ. மறு ஏற்றுமதி ஈ. மீண்டும் ஏற்றுமதி

2. மீண்டும் ஏற்றுமதி வசய்யும் த்ாககுைன் 
இைககுமதி வசய்வது _________

 அ.  வவளி்ாட்டு வியாபாரம்

 ஆ. உள்்ாட்டு வியாபாரம்

 இ. மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்

 ஈ. வியாபாரம்

3. உற்பத்தியாளருககும், நுகர்தவாருககும் இ்ைதய 
இ்ைபபுச் சஙகிலியாக இருபபது

 அ. வியாபாரம் ஆ. வதாழிற்சா்ல

 இ. வணிகம்  ஈ. வர்த்தகம்

4. உள்்ாட்டு வியாபாரத்தின் த்ாககம்  
_________

 அ. வாழ்க்கத் தரத்்த உயர்த்துவது

 ஆ.  அத்தியாவசியப  வபாருட்க்ளயும் தச்வ-
க்ளயும் சிககன வி்லயில வழஙகுவது

 இ.  ததசிய வருமானத்்த உயர்த்துவது

 ஈ.     அ்னத்துப வபாருட்க்ளயும் கி்ைககச்   
 வசய்தல

5.  உள்்ாட்டு வியாபாரத்்த_________ 
வ்ககளாகப பிரிககலாம் 

 அ. மூன்று 

 ஆ. ்ான்கு

 இ.  இரண்டு

 ஈ. ஐந்து

விவ்ட்கள்
1. அ 2 இ 3 அ 4ஆ 5இ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. வியாபாரத்தின் வபாருள் தருக.

2. உள்்ாட்டு வியாபாரம் என்ைால என்ன?

3. இைககுமதி என்ைால என்ன?

4. மறுஏற்றுமதி என்பதன் வபாருள் யாது?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. உள்்ாட்டு வியாபாரத்தின் வ்ககள் யா்வ? 

விளககுக.

2. இந்தியாவின் முககிய ஏற்றுமதி, இைககுமதி 
மூன்றி்ன குறிபபிடுக.

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. உள்்ாட்டு வியாபாரத்தின் இயலபுகள் யா்வ? 

(ஏததனும் 5)

2. வவளி்ாட்டு வியாபாரத்தின் பலதவறு 
வ்கக்ள விவரி.

 �யிறசி
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அலகு - 7 வியொ�ொரம்

ைழங்கல ைழி்கள்23
அத்தியொயம்

ஒன்தபாருள் காழ்ப்ப இயறறியாரக்கு எண் தபாருள்

ஏ்ன இரண்டும் ஒழுஙகு - கு்றள் 760

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின் மாணவரகள்
1. வைஙகல் வழிகள் – தபாருள் மறறும் 

வ்ககள்
2. பல்வவறு வ்க வணிக இ்டநி்லயரகள்
3. தமாத்்த வியாபாரிகளின் பண்புநலன்கள் 

மறறும் வெ்வகள்
4. சில்ல்்ற வியாபாரிகள் பண்பு நலன்கள் 

மறறும் வெ்வகள்
5. தமாத்்த வியாபாரி மறறும் சில்ல்்ற 

வியாபாரிகளுக்கி்டவய உள்்ள 
வவறுபாடுகள்

     ஆகியவற்்ற அறிநது தகாள்்ள இயலும்.

சிைந்த வழியி்னதயா, அலலது பலதவறு வழஙகல 
வழிக்ள ஒன்றி்ைத்து சிைந்த வழஙகல 
வழியி்னத் ததர்வு வசய்கிைார்.

23.01  ைழங்கல ைழி – த�ொருள்
வழஙகல வழி என்பது உற்பத்தி வசய்யபபட்ை 

வபாருள் உற்பத்தியாளரிைமிருந்து நுகர்தவா்ரச் 
வசன்ை்ைய உதவும் பா்த ஆகும். 
இ்ைநி்லயர்கள் இன்றி வபாருட்க்ள 
த்ரடியாக விநிதயாகித்தால அது த்ரடி வழஙகல 
வழியாகும். வழஙகல வழியில ஒன்று அலலது 
அதற்கு தமற்பட்ை இ்ைநி்லயர்கள் விநிதயாகப 
பணிக்ளச் வசய்தால ம்ைமுக வழஙகல 
வழியாகும். தகாடிககைககான நுகர்தவா்ரப 
வபாருட்கள் வசன்ை்ைய இ்ைநி்லயர்கள் 
உதவுகின்ைனர். வழஙகல வழி மூலமாக 
உள்்ாடு மற்றும் வவளி்ாடுகளில வாழும் 
நுகர்தவார்களிைம் வபாருட்கள் வசன்ை்ைகிைது. 
வதாழிற்சா்லப வபாருட்கள், நுகர்வுபவபாருட்கள், 
அழுகும் தன்்மயு்ைய வபாருள்கள் மற்றும் 
நீண்ை காலம் பயன்படுத்தும் வபாருட்கள் என 
அ்னத்து வ்கயான வபாருட்க்ளயும் 
தத்வபபடும் அளவுகளில தத்வபபடும் 
த்ரத்தில நுகர்தவாரிைம் வகாண்டு தசர்ககிைது. 
வபாருட்க்ளப தபாலதவ தச்வக்ளயும் 
விநிதயாகிககிைது.

ைழங்கல ைழி – ைவரவிலக்கணம்
E.W. கண்டிஃ மற்றும் ஸ்டில ஆகிதயாரது 

கூற்றுபபடி “உற்பத்தியாளரிைமிருந்து நுகர்தவாரின் 
பயன்பாட்டிற்வகனப வபாருட்க்ள த்ரடியாகதவா, 

அறிமு்கம்
வபாருட்க்ளப வபருமளவில உற்பத்தி வசய்யும் 

உற்பத்தியாளர்கள் அபவபாருள்கள் நுகர்தவா்ரச் 
வசவவதன வசன்ை்ைய உரிய வழிக்ளத் ததர்வு 
வசய்கின்ைனர். உற்பத்தி வசய்த வபாருள் இறுதிநி்ல 
நுகர்தவாரால வாஙகிப பயன்படுத்தும் தபாது தான் 
உற்பத்திபவசய்யபபட்ை வபாருள் பைமாக மாறுகிைது. 
சிககனமான வசலவில வபாருள்க்ள அளித்திைவும், 
வபருமளவிலான வாடிக்கயருககு வபாருட்க்ள 
வழஙகிைவும், வாடிக்கயர்க்ள தகக ்வத்துக 
வகாள்வதற்கும் வபாருட்க்ள வழஙகுவதற்கான 
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ம்ைமுகமாகதவா அனுபபுவதில ஈடுபட்டுள்ள 
அ்னத்துதம வழஙகல வழி ஆகும்

அவமரிககச் சந்்தயியல ஆய்வுக கழகக கூற்றின் 
படி “ஒருஙகி்ைந்த வணிக அ்மபபு மற்றும் பிை 
வணிக முகவர்கள் வணிகப வபாருட்க்ளதயா, 
உற்பத்திபவபாருட்க்ளதயா, தச்வக்ளதயா 
வமாத்தமாகவும், சிலல்ையாகவும் சந்்தயிடும் 
த்ாகதகாடு தமற்வகாள்ளும் எலலாக 
கூட்ை்மபபுகளும் வழஙகல வழி எனபவபயர் 
வபறும்

23.02  ைழங்கல ைழி்களின் ைவ்க்கள்
1. இ்ைநி்லயர் அடிபப்ையாகக வகாண்ை 

வழஙகல வழிகள்

2. வபாருட்கள் மற்றும் தச்வகளின் வ்ககள் 
அடிபப்ையிலான வழஙகல வழிகள்

3. உள்்ாட்டு மற்றும் பன்னாட்டுச் சந்்த 
அடிபப்ையிலான வழஙகல வழிகள்

I.   இவ்டநிவலயர் அடிப்�வ்டயிலொன 
ைழங்கல ைழி்கள்

அ. ச�ரடி ைழங்கல ைழி்கள்

1. இவ்டநிவலயர்்கள் இன்றி
ஒரு உற்பத்தியாளர் தனது நிறுவனத்தின் 

மூலமாகதவா, தனது கி்ளகள் மூலமாகதவா, 
அலலது தனது விற்ப்னக குழு மூலமாகதவா தனது 
உற்பத்திப வபாருட்க்ள விநிதயாகிககும் முயற்சி்ய 
தமற்வகாள்ளுதல ஆகும். உற்பத்தி வசய்த 
வபாருள்க்ள விநிதயாகிபபது முதல பின்னூட்ை 
முடிவுக்ள தசகரிபபது வ்ர அ்னத்்தயும் 
உற்பத்தியாளர்கள் தஙகள் கட்டுபபாட்டில 
்வத்திருபபார்கள். சில உற்பத்தியாளர்கள் தஙகளின் 
உற்பத்திப வபாருள்க்ள த்ரடியாக நுகர்தவாரின் 
வீட்டிற்தக வசன்று விற்கின்ைனர்.

2.  அஞேல ைழி ைணி்கம் அலலது 
த�ொவலச�சி ைழி ைணி்கம்
அஞசல வழி மூலமாகதவா,  ்கதபசி 

வாயிலாகதவா  வாடிக்கயரிைமிருந்து ஆ்ைக்ளப 
வபற்று அவர்களுககுப வபாருட்க்ள அனுபபி 
்வககின்ைனர். தத்வபபடும் வாடிக்க 
யாளர்களுககு வி்லபபட்டியல அனுபபி, 
ஆ்ைக்ளப வபற்று, வபாருட்க்ள அனுபபி 
்வககின்ைனர்.

3. மின்னணு ைணி்கம்
சில உற்பத்தியாளர்கள் தஙகளின் உற்பத்திப 

வபாருட்களுககு இ்ையம் மூலமாக 
வ்லதளஙக்ள உருவாககி அதன் மூலம் 
ஆ்ைக்ளப வபற்றுத் தஙகளின் பண்ைகச் 
சா்லகளில இருந்து இ்ைநி்லயர் உதவியின்றி 
த்ரடியாக அனுபபி ்வககின்ைனர்.

4.  ச�ரடி விற�வன அலலது �லமுவன 
ைணி்கம்
சில தயாரிபபாளர்கள் ்ாவைஙகும் தனது 

கி்ளக்ள நிறுவி அதன் மூலம் 
வாடிக்கயாளர்க்ள உருவாககுகின்ைனர். பலதவறு 
கழிவுக்ள வழஙகி அவர்கள் மூலமாகப புதிய 
வாடிக்கயர்க்ள ஈர்த்து அவர்களுககுத் தஙகள் 
கி்ளகள் மூலம் த்ரடியாகப வபாருட்க்ள 
விற்கின்ைனர்

ஆ. ைவ்றமு்க ைழங்கல ைழி்கள்
1.  ஒப்�ந்� விநிசயொகிப்�ொளர் அலலது ஒப்�ந்� 

�ளைொ்டங்கள்
 தபரளவு உற்பத்தியாளர்கள் தஙகளது முழு 

கவனத்்தயும் உற்பத்தியில வசலுத்தும் வபாருட்டு 
பண்ைகககாபபிைல, தபாககுவரத்து வசய்தல, 
பகிர்ந்தளித்தல தபான்ைவற்்ை வவளிபபணி மாற்ை 
மு்ையில ஒபபந்த அடிபப்ையில ஒபப்ைத்து 
விடுகின்ைனர். ஒபபந்ததாரர்கள் ஆ்ைக்ளப 
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வபறுவது வபாருட்க்ள அனுபபி ்வபபது, பைம் 
வபறுவது ஆகியவற்்ைக கழிவு அடிபப்ையில 
வசய்து வகாடுத்து விடுகிைார்கள்

2.  உற�த்தியொளர் – ைதிப்பு கூட்டப்�ட்ட மீள் 
விற�வனயொளர்
இவவ்க மீள் விற்ப்னயாளர்கள் உற்பத்தி 

வசய்யபபட்ை வபாருட்க்ள உற்பத்தியாளர்களிைம் 
வபற்று நுகர்தவாருககு முழுதிருபதி அளிககும் 
வண்ைம் பலதவறு மதிபபு கூட்ைபபடும் பணிக்ளச் 
வசய்து அவற்்ை வாடிக்கயாளர்களுககு 
விற்கின்ைனர். ்மக தரா சாபட் நிறுவனம் தனது 
மீள் விற்ப்னயாளராக அவவண்ட் அண்ட் 
வரடிஙைன் நிறுவனத்்த அமர்த்தியுள்ளது. 
இவவ்க மீள் விற்ப்னயாளர்கள் அபவபாருளுககு 
மிக உயர்ந்த வதாழில நுட்ப ஆதரவி்ன 
வழஙகுகின்ைனர். ஒரு சூரிய ஒளி மின்சாரச் சாதனம் 
உற்பத்தியாளர் தனது மீள் விற்ப்னயாளராகக 
கட்டுமான நிறுவனஙக்ள அமர்த்திகவகாண்ைால 
அந்நிறுவனஙகள் அடுககுமாடி குடியிருப்ப 
வாஙகுபவர்களுககு இச்சாதனஙக்ள விற்றுவிைலாம்.

3.  உற�த்தியொளர் – ைழங்கல ைழிக 
கூட்டொளி – நு்கர்சைொர்
உற்பத்தியாளருககும் வழஙகல வழிக 

கூட்ைாளிககும் இ்ையில ஓர் ஒபபந்தம் 
வசய்யபபட்டு, அதனடிபப்ையில உற்பத்தியாளர் 
வழஙகல வழிக கூட்ைாளியின் வதாழில நுட்பப 
பணியாளர்களுககுப பயிற்சி அளித்து வழஙகல 
வழிக கூட்ைாளி விநிதயாகிககும் தனது வபாருள் 
மற்றும் தச்வகளுககு சான்ைளிககிைார். இவர்கள் 
இருவரும் ஒருஙகி்ைந்து குறிகதகா்ள எட்ை 
முயற்சிககின்ைனர். அவமரிககக கணினித் வதாழில 
நுட்ப நிறுவனமான வைல இந்தியாவில இன்கிதரம் 
ஐரிஷ், வரடிஙைன், நிதயார்ட்ரிக, எச்.சி.எல ஆகிய 
நிறுவனஙகள் வழஙகல வழிக கூட்ைாளிகளாக 
ஒபபந்தம் வசய்து வசயலபட்டு வருகிைது. S1s, VARs, 

Consultatnts, MSPS, 1svs ஆகிதயாரும் வழஙகல வழிக 
கூட்ைாளி என அ்ழககபபடுகிைார்கள்.

4.  உற�த்தியொளர் – �னி உரிவை மு்கவை 
நு்கர்சைொர்
உற்பத்தியாளர் இவவழஙகல வழியின் மூலம் 

வபாருட்க்ள உள்்ாட்டிலும், வவளி்ாடுகளிலும் 
விநிதயாகிககிைார். (இது குறித்துத் தனி உரி்ம 
முக்ம அத்தியாயத்தில விரிவாகக காைலாம்)

5.  உற�த்தியொளர் – சிலலவ்ற வியொ�ொரி – 
நு்கர்சைொர்
வபாருட்க்ளப பண்ைகககாபபு வசய்தல, இருபபு 

்வத்தல, தபாககுவரத்து வசய்தல, விநிதயாகம் 
வசய்தல ஆகிய பணிக்ளத் தாதன வசய்து 
வபாருட்க்ள நுகர்தவாருககு விற்பதற்காகச் சிலல்ை 
வணிகர்கள் அைஙகிய வ்லய்மபபி்ன 
உருவாககுகின்ைனர். தனித்துவ அ்ையாளக குறியீடு 
உள்ள வபாருட்கள் மற்றும் சந்்தயில ஏற்கனதவ 
அறிமுகபபடுத்தபபட்டுப பிரபலமான வபாருட்கள் 
ஆகிய்வ இம்மு்ை மூலம் விநிதயாகிககபபடுகிைது

6.  உற�த்தியொளர் – தைொத்� வியொ�ொரி்கள் – 
சிலலவ்ற வியொ�ொரி்கள் – நு்கர்சைொர்
உற்பத்தியாளர்கள் வபாருட்க்ள உற்பத்தி 

வசய்ததும் உைதன வமாத்த வியாபாரிகளுககு விற்று 
விடுகின்ைனர். வமாத்த வியாபாரிகள் வபாருட்க்ள 
இருபபு ்வத்தல. பண்ைகக காபபு வசய்தல, 
தபாககுவரத்து வசய்தல, விநிதயாகம் வசய்தல ஆகிய 
பணிக்ள தமற்வகாள்கின்ைனர். வமாத்த 
வியாபாரிகள் பலதவறு உற்பத்தியாளர்களின் 
உற்பத்திப வபாருட்க்ள ஒன்று திரட்டிச் சிறிய 
அளவுகளில, தத்வகதகற்ப சிலல்ை 
வியாபாரிகளுககு விற்கின்ைனர். சிலல்ை 
வியாபாரிகள் இறுதிநி்லயில உள்ள 
நுகர்தவாருககு விற்கின்ைனர்

7.  உற�த்தியொளர்்கள் – மு்கைர்்கள் –  
தைொத்�வியொ�ொரி்கள் – சிலலவ்ற  
வியொ�ொரி்கள் – நு்கர்சைொர்்கள்
தமற்கூறிய வழஙகல வழியில கூடுதலாக 

உற்பத்தியாளருககும் வமாத்த வியாபாரிகளுககும் 
இ்ையில முகவர்கள் அமர்த்தபபடுகிைார்கள். 
முகவர்கள் விவசாய உற்பத்தியளர்கள் மற்றும் 
மீன்பிடி பைகு உரி்மயாளர்களிைம் இருந்து 
விவசாய வபாருட்கள் மற்றும் மீன்கள் தபான்ைவற்்ை 
வாஙகி அவற்்ை ஒன்று திரட்டி, வமாத்த 
வியாபாரியிைம் இருந்து ஆ்ைக்ளப வபற்று 
அவற்்ை அனுபபி ்வககின்ைனர். முகவர்கள் 
தாஙகள் வசய்யும் வியாபாரத்தின் அளவுககு ஏற்பக 
கழிவுத்வதா்க வபறுகின்ைனர்.

8.  உற�த்தியொளர் – அஙகி்கரிக்கப்�ட்ட 
வியொ�ொரி்கள் – நு்கர்சைொர்
நுகர்தவாரிைம் உள்ள வதாைர்பி்னச் சிைந்த 

மு்ையில பராமரிககும் வபாருட்டு உற்பத்தியாளர் 
அஙகீகரிககபபட்ை வியாபாரிக்ள(Authorised Dealer) 
அமர்த்தித் தஙகளின் உற்பத்திப வபாருள்க்ள 
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முழுவ்தயும் இவர்கள் மூலதம விநிதயாகம் 
வசய்கின்ைனர். இவவ்க டீலர்கள் தஙக்ள 
அமர்த்திய உற்பத்தியாளரின் உற்பத்திப வபாரு்ள 
மட்டுதம, உற்பத்தியாளரின் வணிகக குறிக்ளப 
பயன்படுத்திச் சிறு சிறு அளவுகளில சிலல்ை 
வியாபாரிகளுககு விற்கின்ைனர். இயந்திரஙக்ள 
விற்ப்ன வசய்வதுைன் அத்ன நிறுவுதல தபான்ை 
தச்வக்ளச் வசய்து தருகின்ைனர். பந்தயக கார்கள் 
தபான்ை்வ இவவிதம் விற்ப்ன வசய்யபபடுகிைது.

II.  த�ொருட்கள் ைறறும் சேவை்கள் 
அடிப்�வ்டயிலொன ைழங்கல ைழி்கள்

அ.  நு்கர்சைொர் த�ொருட்களுக்கொன ைழங்கல 
ைழி்கள்
மளி்கப வபாருட்கள், ஆ்ை வ்ககள் தபான்ை 

நுகர்தவார் வபாருட்க்ள வாஙகுவது அடிககடி 
்்ைவபறுகிைது.இ்வகள் வதாைர்ச்சியாக 
பயன்படுத்தககூடிய்வ. ஆனால குளிர் 
சாதனபவபட்டி, வதா்லககாட்சி, எல.இ.டி. விளககுகள், 
மின் விசிறி, மடிககணினி தபான்ை்வ நீடித்து்ழககும் 

வபாருட்கள் ஆகும். ஒரு மு்ை வாஙகிய பின் நீடித்து 
உ்ழபபதால மீண்டும் அ்வ பல ஆண்டுகளுககுப 
பிைதக வாஙகபபடும். அவற்றிற்கு நிறுவுதல, 
தச்வகள், உதிரிபபாகஙகள், ஆகிய்வ 
தத்வபபடும். ஒரு ்கரத்தில வி்ரந்து தீர்ந்து விடும். 
நுகர்தவார் வபாருட்களுககான சிலல்ை விற்ப்ன 
நி்லயஙகள், நீடித்து உ்ழககும் வபாருட்க்ள 

விற்கும் சிலல்ை விற்ப்ன நி்லயஙக்ளவிை 
எண்ணிக்கயில அதிகமாக இருகக தவண்டும். 
ஆனால இ்வ இரண்டுககுமான வழஙகல வழிகள் 
ஒதர அளவில உள்ளன.

ஆ.  த�ொழிறேொவலப் த�ொருள்்களுக்கொன 
ைழங்கல ைழி்கள்

வதாழிலது்ை இயந்திரஙகள் மற்றும் 
சாதனஙகள் ஆகியவற்்ை விநிதயாகம் வசய்யக 
கு்ைந்த எண்ணிக்கயான வழஙகல வழிகதள 
தபாதுமானது. ஏவனனில இவவ்கப வபாருட்க்ள 
வாஙகிப பயன்படுத்துபவர் கு்ைந்த 
எண்ணிக்கயினதர. உற்பத்தியாளர் அலலது 
விநிதயாகிபபாளரிைம் இயககுதல, பராமரித்தல 
தபான்ைவற்றில வதாழில நுட்ப உதவிகள் 
தத்வபபடுகிைது. உற்பத்தியாளர் தனது 
விற்ப்னயாளர் மூலதமா அலலது தனது 
அஙகீகரிககபபட்ை வியாபாரி மூலதமா இயந்திரச் 
சாதனஙக்ள விற்ப்ன வசய்கிைார். துலலிய 
நுண்தைாககி இயந்திரஙகள் இவவ்கயிதலதய 
விற்கபபடுகின்ைன

இ. சேவை்களுக்கொன ைழங்கல ைழி்கள்
தச்வக்ள இருபபு ்வகக இயலாது. உரு 

வஙகி ்ைவடிக்க அலலது வசலலிைபதபசி 
இ்ைபபு ஆகிய்வ குறிபபிட்ை நுகர்தவாருககுக 
குறித்த த்ரத்தில உருவாககபபட்டு வழஙகபபடுகிைது. 
வபரும்பாலும் த்ரடி வழஙகல வழி மூலம் 
உற்பத்தியாளர் தனது கி்ளகள் மூலம் தச்வகள் 
்லகுகிைார். தகவல வதாழில நுட்ப நிறுவனஙகள் 
தஙகளின் வாடிக்கயாளர்களுககு அவர்கள் 
தத்வகதகற்ை வமன் வபாரு்ள உருவாககி 
வழஙகுகின்ைன. காபபீட்டு நிறுவனஙகள் தனது 
கி்ளகள் மூலம் முகவர்க்ள அமர்த்தி 
வாடிக்கயருககு காபபீட்டுத் திட்ைஙக்ள 
வழஙகுகின்ைன. தச்வகள் சந்்தபபடுத்துதலில 
உற்பத்தியாளரின் வ்லதளம் வாடிக்கயாளருைன் 
வதாைர்பி்ன ஏற்படுத்த உதவுகிைது.

iii.  உள்�ொடடு ைறறும் �ன்னொடடுச் ேந்வ� 
அடிப்�வ்டயிலொன ைழங்கல ைழி
உள்்ாட்டு அலலது பன்னாட்டு அளவில 

வசயலபடும் இ்ைநி்லயர்கள் குறித்து பின்வரும் 
பத்திகளில விளககமாகக காைலாம். வபாருட்கள் 
மற்றும் தச்வகளுககான பன்னாட்டு விநிதயாகம் 
இரு அ்மபபுக்ள உள்ளைககியது. அ்வ 
உள்்ாட்டு விநிதயாக அ்மபபு, வவளி்ாட்டு 
விநிதயாக அ்மபபு ஆகும். வவளி்ாட்டு 
வர்த்தகஙகள், ஏற்றுமதி வணிகர்கள், ஏற்றுமதி 

 B 2 B ைறறும் B 2 C
தமாத்்த வியாபாரிகளுக்கும் உறபத்தியா்ளர 
களுக்கும் இ்டவயயான, தமாத்்த வியாபாரி 
களுக்கும் சில்ல்்ற வியாபாரிகளுக்கும் 
இ்டவயயான வாஙகு்தல் மறறும் விற்றல் 
வியாபாரஙகள் B 2 B நடவடிக்்ககள் எனப்படும். 
ஒரு பு்றம் உறபத்தியா்ளரகள் தமாத்்த 
வியாபாரிகள் மறறும் சில்ல்்ற வியாபாரிகள், 
மறுபு்றம் நுகரவவார இவரகளுக்கு 
இ்டயிலான வணிக நடவடிக்்ககள் B 2 C 
எனப்படும்.
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வணிக நிறுவனஙகள் (Export Trading Houses), ஏற்றுமதி 
முகவர்கள், மாநில வணிக அ்மபபுகள் (State Trading 
Organisations), இ்ை வி்னகள், உரிமஙகள், 
பரான்்சசிங ஆகிதயார் இ்ைநி்லயர் பணிக்ளச் 
வசய்கின்ைனர்.

23.03   ைழங்கல ைழிவயத் தீர்ைொனிககும் 
்கொரணி்கள்

வபாருட்களின் விநிதயாகிகக ஏற்ை வழஙகல 
வழிக்ளத் தீர்மானிககும் காரணிகள் பின் வருமாறு

1. த�ொருட்களின் �ன்வை்கள்
பருவகால உற்பத்திப வபாருட்க்ளக குறுகிய 

வழஙகல வழி மூலதம விநிதயாகிகக முடியும். 
நுகர்தவாரின் தத்வகதகற்ப தயாரிககபபடும் 
மலிவான வபாருட்கள் த்ரடியாக நுகர்தவாருககு 
அளிககபபடுகிைது. தரமான வபாருட்கள் 
இ்ைநி்லயர் மூலமாகதவ விநிதயாகிககபபை 
தவண்டும். வாகனஙக்ளப (டிரக (Truck)) 
பயன்படுத்திக குறுகிய வழஙகல வழி மூலம் 
வழஙகபபடுகிைது. பூககள், பால முதலிய வி்ரவில 
அழியும் தன்்மயு்ைய வபாருள்களின் ஆயுள் 
மிகவும் கு்ைவு, ஆதலால அ்வ வி்ரவாக 
நுகர்தவா்ரச் வசன்ை்ைய தவண்டும். குளிர்சாதனப 
வபட்டி, துணி து்வககும் இயந்திரம் தபான்ை வதாழில 
நுட்பப வபாருட்களுககு விற்ப்னககு முன்னும், 
பின்னும் வதாழில நுட்ப ஆதலாச்னகள் 
தத்வபபடுவதால அ்வ உற்பத்தியாளரால 
த்ரடியாகதவா அலலது கு்ைந்த பட்ச இ்ைநி்லயர் 
வாயிலாகதவா விநிதயாகிககபபை தவண்டும்.

2. ேந்வ�யின் �ன்வை்கள்
வபாருட்களுககான சந்்தயின் அளவு வழஙகல 

வழி்யத் தீர்மானிககிைது. வபாருட்கள் அதிகமான 
புவியியல பரபபில விநிதயாகிககபபட்ைால அதிக 
எண்ணிக்கயிலான இ்ைநி்லயர் தவண்டும். 
கு்ைந்த பரபபளவில மட்டுதம 
வினிதயாகிககபபட்ைால இ்ைநி்லயரின்றி 
த்ரடியாகதவ விநிதயாகிககலாம்.

3. நு்கர்சைொர் எண்ணிகவ்க
சில வாடிக்கயாளர்களால மட்டும்  

வபருமளவு வபாருட்கள் வாஙகபபடுமானால 
்மயபபடுத்தபபட்ை விநிதயாக அ்மபதப 
தபாதுமானது. வபருமளவு நுகர்தவாரால கு்ைந்த 
அளவுப வபாருட்கள் மட்டுதம வாஙகபபடுமானால 
அதிக எண்ணிக்கயிலான இ்ைநி்லயர் 
தத்வபபடுவர்.

4. இவ்டநிவலயர் ்கொரணி
அனுபவமுள்ள மற்றும் அதிக அளவில 

வபாருட்க்ள விற்கும் திை்மயு்ைய இ்ைநி்லயர் 
மட்டுதம உற்பத்தியாளரால விரும்பபபடுவர். 
இ்ைநி்லயர் எண்ணிக்க அதிகரிககும் தபாது 
வபாருள்களின் அைகக வி்லயும் அதிகரித்து விடும். 
எனதவ கு்ைந்த எண்ணிக்கயிலான 
இ்ைநி்லயர்கள் மட்டுதம வபாருள்க்ள 
விநிதயாகிககப பயன்படுத்த தவண்டும். விநிதயாகச் 
வசல்வக கு்ைபபதன் மூலம் விற்ப்ன வி்ல்யக 
கு்ைககின்ை தபாட்டியாளதர அதிக 
எண்ணிக்கயிலான வபாருட்க்ள விற்க இயலும். 
இ்ை நி்லயர் எண்ணிக்க அதிகரிககும் தபாது 
உற்பத்தியாளருககு அதிகப பிரச்ச்னக்ள 
உருவாககி விடும். கு்ைந்த எண்ணிக்கயிலான 
இ்ைநி்லயராதலதய தரமான நுகர்தவார் 
தச்வ்ய வழஙக முடியும். சில பகுதிகளில 
இ்ைநி்லயர்களின் பற்ைாககு்ை நிலவுகிைது. 
மற்ைச் சில இைஙகளில உற்பத்தியாளரின் 
வகாள்்ககள் இ்ைநி்லயரால ஏற்றுக 
வகாள்ளபபடுவதில்ல.

5. �யொரிப்�ொளரின் தி்றன்
நிதிவளம் நி்ைந்த உற்பத்தியாளர் உயர் 

வதாழில நுட்ப வழஙகல வழியி்ன உருவாககிப 
வபாருட்களின் அைகக வி்லயி்னக கு்ைககிைார். 
வபரு ்கரஙகள், மற்றும் ்கரஙகளில கி்ளக்ள 
நிறுவி அதன் மூலம் அதிக எண்ணிக்கயிலான 
வபாருட்க்ள விற்ப்ன வசய்கின்ைனர். நுகர்தவார் 
எதிர் பார்ககும் அ்னத்துத் தரமான தச்வக்ளயும் 
்லகுகின்ைனர். சிறு மற்றும் ்டுத்தர 
உற்பத்தியாளர்கள் தனது உற்பத்திபவபாருட்க்ள 
விநிதயாகிகக இ்ைநி்லயரின் உதவியி்ன 
்ாடுகின்ைனர். ஒதர உற்பத்தியாளரின் பலதவறு 
உற்பத்திப வபாருட்க்ள விநிதயாகிகக 
தவண்டியிருபபின் நீண்ை விநிதயாக அ்மபபு மு்ை 
தத்வபபடுகிைது. விநிதயாகச் வசல்வப பலதவறு 
வபாருட்களுககுப பகிர்ந்து வகாள்கின்ைனர்.

6. ைழங்கல ைழியின் தேலவும், ச�ரமும்
இ்ைநி்லயர் வழஙகும் தரமான தச்வயுைன் 

வழஙகல வழியின் வசலவினம் வதாைர்பு்ையது. 
சாதாரைமான வபாருட்கள் சிககனமான வி்லயில 
உரிய த்ரத்தில நுகர்தவா்ரச் வசன்ை்ைய 
தவண்டும்.

7. த�ொருளுக்கொன சேவை்களின் ச�வை
நிறுவுதல, இயககிக காண்பித்தல முதலான 

தச்வகள் தத்வபபடும் இயந்திரச் சாதனஙகள் 
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தபான்ைவற்்ை விநிதயாகிககக கு்ைந்த 
அளவிலான வழஙகல வழி தான் உகந்தது. 
உற்பத்தியாளரால அலலது அவரால பயிற்று 
விககபபட்ை வதாழிலநுட்பவியலாளர்கள் 
தத்வயான வதாழில வழிதய இவவ்க 
வபாருட்களுககுப தபாதுமானது.

8. த�ொருளின் ைொழகவ்க சுழறசி
ஏற்கனதவ சந்்தயில ்ன்கு 

அறிமுகபபடுத்தபபட்ை வபாருட்களுககுச் சாதாராை 
வழஙகல வழிதய தபாதுமானது, ஆனால சந்்தயில 
புதிதாக அறிமுகமாகும் வபாருட்களுககு 
அனுபவமுள்ள இ்ைநி்லயர் மூலம் சந்்த இைல 
தவண்டும்.

23.04  இவ்டநிவலயர்்கள்
வதாைகக நி்ல உற்பத்தியாளரிைமிருந்து இறுதி 

நி்ல நுகர்தவாரிைம் வசன்ை்ையும் வ்ரயில 
வபாருட்கள் மற்றும் தச்வகளின் பரிமாற்ைத்தில 
ஈடுபட்டுள்ள அ்னவருதம இ்ைநி்லயர்கள் 
ஆவர்.

இத்தகு பரிமாற்ைபபணியில ஈடுபட்டுள்ள இ்ை 
நி்லயர்க்ள இரு வபரும் பிரிவுகளாகப 
பிரிககலாம்.

1. வணிக முகவர்கள் 

2.  வியாபார இ்ைநி்லயர்கள்

23.05 ைணி்க மு்கைர்்கள்
வணிக முகவர்கள் பணி வழி இ்ைநி்லயர்கள் 

என்று அ்ழககபபடுகின்ைனர். ஒரு வியாபாரி தம் 
சார்பாகப வபாருட்க்ள வாஙகவும், விற்கவும் 
இவ்ர நியமிககிைார். இவருககுப வபாருட்க்ள 
அைமானம் வசய்து கைன் வபைவும் உரி்மயுண்டு. 
வபாருட்களுககு உரி்மயாளர் ஆக உரி்மயில்ல. 
இவர் வசய்யும் வியாபாரத்தின் அடிபப்ையில இவர் 
‘கழிவு’ வபறுகிைார்.

ைணி்க மு்கைர்்களின் ைவ்க்கள்
1. தரகர்கள்

2. தன் வபாறுபபு முகவர்கள்

3. கழிவு முகவர்கள்

4. பி்ை முகவர்கள்

5. ஏலமிடு்ர்

6. பண்ைகக காபபாளர்கள்

1. �ர்கர்்கள்
மற்ைவர்களுககாக முன்னின்று தபரம் தபசி 

வியாபாரத்்த இலாபகரமாக நி்ைதவற்றி 
அதற்வகனக கழிவு வபறும் ்ப்ரதய தரகர் என்பர். 
அவரது தச்வககு வழஙகபபடும் ஊதியம் ‘தரகு’ 
ஆகும். அவர் வாஙகுபவ்ரயும், விற்பவ்ரயும் 
ஒன்றி்ைந்து தபரத்்த முடித்து ஒபபந்தத்்த 
உறுதி வசய்கிைார். வபாருளின் உரி்மயாளர் 
தரகருககுப வபாருளின் உ்ை்ம்யதயா, 
உரி்ம்யதயா அளிபபதில்ல. ஒபபந்த 
முடிவுகளுககும், வபாறுபபுகளுககும் இவர் ஒரு 
தபாதும் தனிபபட்ை மு்ையில வபாறுபதபற்பதில்ல.

ஆ்ைகள், அ்ைகலன், உைவு , மரபவபாருட்கள், 
இரும்பு எஃகு வபாருட்கள் ஆகிய்வ தரகர் மூலம் 
விற்ப்ன வசய்யபபடுகிைது. வபாருளின் 
உரி்மயாளர் வவவதவறு பகுதிகளுககு 
அபபகுதியில உள்ள தரக்ர நியமிககின்ைனர். 
எனதவ அவர்களுககுப வபாருள் குறித்த வதாழில 
வதாைர்புகள் நி்ைய உள்ளன. வபரும்பாலும் ரியல 
எஸ்தைட் எனபபடும் வீட்டு ம்ன, நிலம் விற்ப்ன 
வசய்யும் வதாழிலில வாடிக்கயாளர்கள் 
தரகர்க்ள அமர்த்துகின்ைனர். இத்தரகர் 
வாஙகுபவருககும், விற்பவருககும் இ்ையில 
வசயலபடுகிைார்.

2. �ன் த�ொறுப்பு மு்கைர்்கள்
உற்பத்தியாளர் தம் வபாரு்ள விற்ப்ன வசய்யப 

வபாருட்க்ள ஒபப்ைத்து நியமனம் வசய்யபபடும் 
வணிக முகவர் தன் வபாறுபபு முகவர் ஆவார். 
வபாருட்களின் உரி்ம்யப வபைாமல 
வபாருட்க்ளப வபற்று இருபபு ்வத்துக வகாண்டு 
வசயலபடுகிைார். இவர் வபாருளின் உரி்மயாளர் 
வபய்ர வவளியிைாமல தன் வபாறுபபில 
வபாருள்க்ளத் தனது வபயரிலிதலதய விற்ப்ன 
வசய்கிைார். இவர் தாம் விற்கும் வபாருளுககுரிய 
பைத்்தத் தாதம வபற்று இரசீது வழஙகும் உரி்ம 
உ்ையவர். இவரது ்ைவடிக்ககளுககு இவதர 
வபாறுபபாவார். இவரது ்ைவடிக்ககளுககாக 
இவர் மற்ைவர் மீதும், மற்ைவர்கள் இவர் மீதும் 
வழககுத் வதாடுகக முடியும். தனககுச் தசரதவண்டிய 
கழிவு முதலான வதா்கககாகத் தன் வசம் 
ஒபப்ைககபபட்டிருககும் வபாருள் மீது பற்றுரி்ம 
உள்ளவர்.

3. ்கழிவு மு்கைர் அலலது அனுப்பீடு த�று�ர்
தனககு கி்ைககும் கழிவிற்காகப வபாருட்க்ள 

வாஙகி விற்பவதர கழிவு முகவர் ஆவார். இவரது 
்ைவடிக்க வதாைர்பான அ்னத்து இைர்க்ளயும் 
வபாருளின் உரி்மயாளர் ஏற்கிைார். இவர் எவவித 
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இை்ரயும் ஏற்பதில்ல. எனினும் இவர் 
தரகரிைமிருந்து தமம்பட்ைவராக உள்ளார். விற்ப்ன 
வி்ல மற்றும் விற்ப்ன வதாைர்பு்ைய முடிவுக்ள 
எடுகக உரி்மவபற்ைவர். கழிவு முகவர் வபாருள் 
பற்றிய சிைபபறிவும் சந்்தநிலவரஙகள் குறித்து 
நிபுைத்துவமும் உ்ையவர். இவர் வபாருளின் 
உரி்ம்யப வபறுவதில்ல எனினும் வபாரு்ளப 
வபற்றுத் தனது வபாறுபபில ்வத்துகவகாண்டு தன் 
வபயரிதலதய விற்ப்ன வசய்கிைார்.

4. பிவண மு்கைர்
எந்த ஒரு முகவர் கைனுககு விற்ப்ன 

வசய்யபபட்ை வபாருளுககு உரிய வி்ல்ய 
வசூலித்துத் தருவதாகத் தன்னு்ைய முதலவருககு 
உத்தரவாதம் அளிககிைாதரா அவதர பி்ை முகவர் 
ஆவார். கைனுககுப வபாருட்க்ள வாஙகியவர் உரிய 
வி்ல்யச் வசலுத்தத் தவறும் தபாது அந்த 
்ட்ைத்்தப பி்ை முகவதர ஏற்கிைார். இதற்காக 
அவருககு வழககமாக வழஙகபபடும் கழிவுைன் 
கூடுதலாக ‘பி்ை கழிவு’ வழஙகபபடுகிைது. பி்ை 
முகவர் கைன் விற்ப்ன வசய்யும் தபாது 
வாஙகுபவரின் ்ாையத்தன்்ம, ்ம்பகத்தன்்ம, 
திருபபிச் வசலுத்தும் திைன் ஆகியவற்்ை ்ன்கு 
ஆராய்ந்து பின் விற்ப்ன வசய்கிைார்.

5. ஏல�ொரர்
வபாருட்களின் உரி்மயாளர் சார்பாகப 

வபாருட்க்ள ஏலத்தின் மூலம் விற்றுத்தரும் 
பணி்ய தமற்வகாள்பவதர ஏலதாரர் ஆவார். ஏல 
விற்ப்ன வதாைர்பான விபரஙகள் வதளிவாக முன் 
கூட்டிதய விளம்பரம் வசய்யபபைதவண்டும். 
ஏலபவபாருட்கள், ஏலம் ்்ைவபறும் இைம், தததி, 
த்ரம், ஏலம் எடுககும் விதிமு்ைகள் 
முதலா்ன்வ முன்னதாகதவ வசய்தித்தாள்கள், 
சுவவராட்டிகள், துண்ைறிக்ககள் ஒலி பரபபு சாதன 
அறிவிபபுகள் மூலம் வபாது மககளுககுத் வதரிவித்து 
விை தவண்டும். இந்த 
ஏல வியாபாரம் இரு வ்கபபடும். அ்வ ஒதுககீட்டு 
ஏல மு்ை ஒதுககீைற்ை ஏல மு்ை என 
அ்ழககபபடும்.

ஒதுககீட்டு ஏல மு்ை என்பது வபாருளின் 
உரி்மயாளர் நிர்ையம் வசய்த கு்ைந்தபட்ச 
வி்லககுக கீதழ ஏலம் தகட்கபபடுமானால 
அபவபாருள் விற்கபபைமாட்ைாது. ஒதுககீைற்ை ஏல 
மு்ை என்பது அதிகபட்ச வி்லககு ஏலம் 
தகட்பவருககுப வபாரு்ள விற்க ஏலமிடுபவர் 
கை்மபபட்ைவர். ஏலதாரர் உரி்மயாளர் விரும்பிய 
வதா்கககு ஏலம் தகட்கபபடும் தபாது ஏலதாரர் 
தம்சயின் மீது மரச் சுத்தியலால ஒரு தட்டுத் தட்டி 

ஒலிபபணி்ய முடித்து்வபபார். இதற்கு ஏல முடிவு 
வி்ல (Knocked down price) என்று வபயர் அதிகபபட்ச 
வி்ல ஏற்கபபட்ைவுைன் ஏலதாரர் வபாரு்ள 
வாஙகுபவருககும், விற்பவருககும் இ்ையில 
முகவராக இருந்து விற்ப்னப பணி்ய முடித்து 
்வபபார். அவரின் இபபணிககுப வபாருளின் 
உரி்மயாளரிைமிருந்து தமககுரிய கழிவுத் 
வதா்க்யப வபற்றுக வகாள்வார். ஏலத்திற்கு 
முன்தப விற்ப்னயாளருககும் ஏலதாருககும் 
இ்ைதய கழிவுத் வதா்க குறித்த ஒபபந்தம் இறுதி 
வசய்யபபட்டிருககும். அதனடிபப்ையில ஏலதாரர் 
வசய்து வகாடுத்த விற்ப்னககுக கழிவு வபறுகிைார்.

6. �ண்்ட்கக ்கொப்�ொளர்
பண்ைகக காபபக உரி்மயாளர் தமது  

பண்ைகச் சா்லயில வியாபாரியின் வபாரு்ள 
்வத்துக காபபிடுவதற்காகப வபாருட்க்ளப  
வபற்றுக வகாள்கிைார். மிகுந்த கவனத்துைனும், 
வபாறுபபுைர்வுைனும் அபவபாரு்ளத் தமது 
பண்ைகச்சா்லயில பாதுகாககிைார். அவரின் 
இபபணிககாக ஒரு வதா்க ஊதியமாக வழஙகபபடும். 
தமககுரிய வதா்க கி்ைககாத தபாது அபவபாரு்ளத் 
தம்மிைதம ்வத்துகவகாள்ள அபவபாருள் 
மீது இவருககு ‘பற்றுரி்ம’ உண்டு.  
வபாருளின் உரி்மயாளரிைமிருந்து பாதுகாபபாக 
்வபபதற்காகவும் வபற்றுக வகாள்ளும் 
வபாருள்களுககு ‘பண்ைகக காபபாளர் இரசீது (அ) 
சான்றிதழ் எனும் இரசீது வழஙகுகிைார். பண்ைகம் 
்வத்திருபபவர் வபாரு்ளச் தசமககாபபு 
வசய்வதற்காகப வபற்றுக வகாண்ை்மககான ஒபபு்க 
ஆவைதம பண்ைகக காபபாளர் இரசீது ஆகும். 
எனினும் இது சரககுரி்ம ஆவைம் ஆகாது. 
“பண்ைகக காபபாளர்” பண்ைகச் சான்ைா்ை” 
வழஙகினால அது சரககுரி்ம ஆவைமாகக 
கருதபபடும்.

  

வியொ�ொர இவ்டநிவலயர்்கள்
வியாபார இ்ைநி்லயர் என்பவர் இலாபம் 

வபறும் த்ாககுைன் தமது வபயரிதலதய வபாரு்ள 
வாஙகி விற்கும் இ்ையீட்ைாளர் ஆவார். 
வபாருட்களின் உரி்ம்யயும் உ்ை்ம்யயும் 
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வபற்றுக வகாண்டு வபாருட்க்ள விற்ப்ன 
வசய்கின்ைனர். அவர்கள் தமது வபயரிதலதய 
வசயலபட்டு வியாபாரத்தில ஏற்படும் இைர்க்ள 
ஏற்கின்ைனர். வியாபார இ்ைநி்லயர்க்ள இரு 
வ்ககளாகப பிரிககலாம்.

1.  வமாத்த வியாபாரி 

2. சிலல்ை வியாபாரி

வியொ�ொர தைொத்� விற�வனயொளர்
இவர்கள் வபாருட்களின் உரி்ம்யப 

வபற்றுகவகாள்ளும் வமாத்த வியாபாரிகள் ஆவர். 
சில த்ரஙகளில விநிதயாகிபபாளர், விற்ப்னயாளர் 
ஆகவும் வசயலபடுகின்ைனர். இவர்க்ள முழு 
தச்வ வமாத்த வியாபாரி, வ்ரயறுககபபட்ை 
தச்வ வமாத்த வியாபாரி என இரு வபரும் பிரிவாகப 
பிரிககலாம்.

1.  முழு சேவை தைொத்� வியொ�ொரி
முழு தச்வ வமாத்த வியாபாரி என்பவர் 

வாடிக்கயாளருககுப பலதவறு பரந்த பணிக்ளச் 
வசய்பவர் ஆவார். வபாருட்க்ள ்வபபிடுதல, 
பண்ைகசா்லக்ள ஏற்படுத்துதல, 
வாஙகுபவருககுக கைனுதவி அளித்தல, 
நுகர்தவாருககு உதவி விற்ப்ன பணியாளர்க்ளப 
பணியமர்த்தல, மற்றும் வாடிக்கயாளர்களுககுச் 
சரககுக்ள வழஙகுதல தபான்ை பணிக்ளச் 
வசய்கின்ைனர்.

2.    ைவரயறுக்கப்�ட்ட சேவை தைொத்� 
வியொ�ொரி

வ்ரயறுககபபட்ை தச்வ வமாத்த வியாபாரி 
என்பவர் வாடிக்கயருககுச் சில குறிபபிட்ை 
தச்வக்ள மட்டுதம வசய்து வபாருள்க்ளக 
கு்ைந்த வி்லயில விற்ப்ன வசய்பவர் ஆவார். 
வாடிக்கயாளருககுப வபாருள்க்ள அவரு்ைய 
இலலஙகளுகதக வசன்று வழஙகுதல, கைன் உதவி 
வசய்தல, விற்ப்னப பணியாள்ரப 
பணியமர்த்துவது முதலான தச்வக்ள இவர் 
வசய்வதில்ல. வபாருட்க்ளப வபருமளவில 
வமாத்தமாகக வகாள்முதல வசய்வதால வபருமளவில 
தள்ளுபடி வபற்றுக கு்ைவான வி்லயில 
வபாருள்க்ள வாஙகுகிைார். எனதவ இவரால மற்ை 
சிலல்ை வியாபாரியின் விற்ப்ன வி்ல்யக 
காட்டிலும் கு்ைவான வி்லககுப வபாருட்க்ள 
விற்க முடிகிைது.

3.   உவ்டவை ஏற்கொைல உரிவை ைொறறும் 
வியொ�ொரி்கள்

இவர்கள் மற்வைாரு வ்க வ்ரயறுககபபட்ை 
தச்வ வமாத்த வியாபாரிகள் ஆவார்கள். வபாருளின் 
உரி்ம்யப வபற்றுக வகாள்ளும் இவர்கள் 
உை்ம்யப வபற்றுக வகாள்வதில்ல. 
வபாருட்க்ளக ்கயாள்வதுமில்ல. 
விற்ப்னயாளரிைமிருந்து வபருமளவில 
ஆ்ைக்ளப வபற்று அவற்்ை த்ரடியாக 
உற்பத்தியாளருககு அனுபபிப வபாருள் 
விற்ப்னயாள்ரச் வசன்ை்ைய ஏற்பாடு வசய்து 
அதற்குரிய கழிவு வபறுகின்ைனர்.

4.  அஞேல ைழி தைொத்� வியொ�ொரி
அஞசல வழி வமாத்த வியாபாரி என்பவர் 

வி்லபபட்டியல தயாரித்து வாஙகத் தகுதியுள்ள 
்பர்களுககு அனுபபி்வத்து அதன் மூலம் 
ஆ்ைக்ளப வபற்றுப வபாருட்க்ள த்ரடியாக 
வாடிக்கயாளருககு அஞசல மூலம் அனுபபி 
்வககின்ைனர்.

5.   ைொ்கனத் �னி ைணி்கர்்கள் (அ) ைொ்கன 
தைொத்� வியொ�ொரி்கள்

இவர்கள் அழுகிக வகடும் தன்்மயுள்ள 
(உதாரைம் மீன்) வபாருட்க்ள வாகனஙகளில 
ஏற்றிகவகாண்டு மககள் வசிககும் பகுதிகளுககுச் 
வசன்று வாகனஙகளில ்வத்தத த்ரடியாக 
வாடிக்கயாளர்களுககு விற்று விடுகின்ைனர்.

6.  �னி ைணி்கர்்கள்
புத்தகஙகள் பருவ இதழ்கள், உள்ளா்ைகள், 

தபான்ை சிைபபு தயாரிபபு வபாருட்க்ளத் தமது 
வசாந்தக காட்சிப வபட்டிகளில ்வத்து மற்ை 
விற்ப்னயகஙகளில ்வத்து விடுகின்ைனர். 
வபாருளின் உரி்ம இவரது வசதம உள்ளது. 
விற்ப்னயகஙகளின் உரி்மயாளர் இவற்்ை 
விற்றுப பைத்்தப வபற்றுக வகாள்கிைார்கள். 
குறிபபிட்ை ்ாட்களுககு ஒரு மு்ை வசன்று எத்த்ன 
எண்ணிக்கயிலான வபாருட்கள் விற்ப்ன 
வசய்யபபடுள்ளததா அதற்குரிய வதா்க்யப 
வபற்றுகவகாண்டு இரசீது வழஙகுகின்ைனர்.

23.06 தைொத்� வியொ�ொரம்

த�ொருள்
வபாருட்க்ள மிகபவபரிய அளவிலும், 

வமாத்தமாகவும் வாஙகி, விற்கும் வியாபாரம் வமாத்த 
வியாபாரம் என ஆகும். வமாத்த வியபாரத்தில 
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ஈடுபட்டுள்தளா்ர வமாத்த வியாபாரிகள்  
எனலாம். வமாத்த வியபாரிகள் வபாருட்க்ள 
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து த்ரடியாக வமாத்தமாக 
வாஙகி அவற்்ைச் சிறிய அளவில சிலல்ை 
வியாபாரிகளுகதகா அலலது வதாழிற்சா்ல 
உபதயாகிபபாளருகதகா விற்கிைார். வமாத்த 
வியாபாரி என்பவர் முதல இ்ையீட்ைாளர்  
ஆவார். இவர் உற்பத்தியாள்ரயும் சிலல்ை 
வியாபாரி்யயும் இ்ைககிைார். வமாத்த  
வியாபாரி வபரிய அளவில ஆ்ைக்ள  
அளித்து உற்பத்தியாளரிைமிருந்து வமாத்தமாக 
வபாருட்க்ளப வபற்று அவற்்ைச் சிறிய அளவில 
சிலல்ை வியாபாரிகளுககு விற்கின்ைனர். 
இவவ்கயில அவர் உற்பத்தியாளர்களுககும், 
சிலல்ை வியாபாரிகளுககும் தச்வ புரிகிைார்.

ைவரவிலக்கணம்
கண்டிஃப மற்றும் ஸ்டில ஆகிதயாரது கூற்றின் 

படி “வமாத்த வியாபாரிகள் வணிகப வபாருட்க்ள 
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து வமாத்தமாக வாஙகி. 
சிலல்ை வியாபாரிகளுகதகா அலலது பிை 
வியாபாரிகளுகதகா விற்ப்ன வசய்வார்கதள தவிர 
நுகர்தவாருககு த்ரி்ையாக விற்ப்ன வசய்ய 
மாட்ைார்”.

“ஈவலின் தாமஸ் என்பவரது கூற்றின் படி ஒரு 
உண்்மயான வமாத்த வியாபாரி 
உற்பத்தியாளராகதவா சிலல்ை வியாபாரியாகதவா 
இலலாமல இந்த இருவருககும் இ்ைதய வதாைர்்ப 
ஏற்படுத்தும் பணி்ய தமற்வகாள்பவராவார்”.

23.07 தைொத்� வியொ�ொரியின் சி்றப்பியலபு்கள்
பின்வருப்வ வமாத்த வியாபாரியின் சிைபபியலபுகள் 
ஆகும்.

1.  வமாத்த வியாபாரிகள் உற்பத்தியாளர் அலலது 
தயாரிபபாளரிைமிருந்து த்ரடியாகப 
வபாருட்க்ள வாஙகுகின்ைனர்

2.  வமாத்த வியாபாரிகள் வபாருட்க்ள வமாத்தமாக 
வாஙகிச் சிறிய அளவில விற்ப்ன வசய்கின்ைனர்.

3.  வமாத்த வியாபாரிகள் ஒரு குறிபபட்ை வபாருளின் 
பலதவறு வ்கக்ள விற்ப்ன வசய்கினைனர்.

4.  வபாருட்க்ள விநிதயாகம் வசய்ய 
முகவர்க்ளயும் பணியாளர்க்ளயும் 
அமர்த்தியுள்ளனர்.

5.  இவவ்க வியாபாரத்திற்குப வபருமளவு முதலீடு 
தத்வபபடுகிைது.

6.  வமாத்த வியாபாரிகள் சிலல்ை 
வியாபாரிகளுககு கைனுதவி அளிககின்ைனர்.

7.  வமாத்த வியாபாரிகள் உற்பத்தியாளர்களுககு 
நிதியுதவி வசய்து தருகின்ைனர்.

8.  ் கரஙகள் வபரு்கரஙகளில உள்ள சந்்தகளின் 
ஒரு பகுதியில இவர்கள் வசயலபடுவ்தக 
காைலாம்.

தைொத்� வியொ�ொரியின் ைவ்க்கள்

1. �யொரிப்�ொளர் தைொத்� வியொ�ொரி
இவவ்க வமாத்த வியாபாரி வபாருள்க்ளத் 

தயாரிபபதுைன் கூடுதலாக வமாத்த வியாபாரப 
பணிகளிலும் ஈடுபடுவார். அவர் தான் தயாரிககும் 
வபாருட்க்ள வமாத்த வியாபாரம் வசய்வததாடு 
மற்ை தயாரிபபாளர்கள் தயாரிககும் வபாருட்க்ளயும் 
வமாத்த வியாபாரம் வசய்வார்.

2. சிலலவ்ற தைொத்� வியொ�ொரி
இவவ்க வமாத்த வியாபாரிகள் வமாத்த  

வியாபாரம் மற்றும் சிலல்ை வியாபாரம் ஆகிய 
இரண்்ையும் தமற்வகாள்வர். 
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து வபருமளவில வகாள்முதல 
வசய்து இருபபு ்வத்து அவற்்ைத் தனது சிலல்ை 
விற்ப்னயகஙகள் மூலம் த்ரடியாக நுகர்தவாருககு 
விற்பார்கள். எடுத்துககாட்டு சூபபர் பஜார்.

3. ைணி்க தைொத்� வியொ�ொரி
இவவ்க வமாத்த வியாபாரி வபாருட்க்ள 

உற்பத்தி வசய்வததா, அவற்்ை த்ரடியாக 
நுகர்தவாருககு விற்பததா இல்ல. இவர். மு்ையான 
வமாத்த வியாபாரி அலலது தரமான வமாத்த 
வியாபாரி ஆவார். இவர் உற்பத்தியாளரிைமிருந்து 
வபாருட்க்ள வமாத்தமாக வாஙகி அவற்்ைச் சிறிய 
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அளவில சிலல்ை வியாபாரிககு விற்ப்ன 
வசய்வார். சிைபபீடுபாட்டின் அடிபப்ையில வமாத்த 
வியாபாரிக்ள மூன்று பிரிவுகளாகப பிரிககலாம்.

அ. த�ொது ைர்த்�்க தைொத்� வியொ�ொரி்கள்
இவவ்க வமாத்த வியாபாரிகள் மளி்க, மின் 

சாதனப வபாருட்கள், மருந்துகள், ஆ்ை வ்ககள் 
எனப பலதவறு வ்கயான வபாருட்களின் 
வணிகத்தில ஈடுபட்டிருபபவர்கள் ஆவார்கள். 
இவர்களது வணிகத்தில இவர்களுககுள்ள 
சிைபபீடுபாடு காரைமாக இவர்களின் 
முககியத்துவம் அதிகரிககிைது.

ஆ. ஒசர ைவ்கப் த�ொருட்களின் தைொத்� 
வியொ�ொரி்கள்

இவவ்க வமாத்த வியாபாரிகள் ஒதர வ்கப 
வபாருளின் பலதவறு தயாரிபபாளர்களின் 
தயாரிபபுக்ள வாஙகி விற்கும் ்்ைமு்ை 
பணி்யச் வசய்பவர்கள். எடுத்துககாட்ைாக 
குளிர்சாதனபவபட்டி விற்ப்ன வசய்யும் வமாத்த 
வியாபாரி பலதவறு தயாரிபபாளர்களின் 
தயாரிபபுக்ளயும் ்வத்திருபபார்.

இ. சி்றப்புப்த�ொருள் தைொத்� வியொ�ொரி
இவவ்க வமாத்த வியாபாரிகள் ஒதர ஒரு 

குறிபபிட்ை வபாரு்ள மட்டும் விற்ப்ன வசய்யும் 
சிைபபுப வபாருள் விற்ப்னயாளர் ஆவார். 
எடுத்துககாட்ைாக ஒரு வமாத்த வியாபாரி ைாைா டீ 
மட்டும் விற்ப்ன வசய்தால அவர் சிைபபுப வபாருள் 
வமாத்த வியாபாரி ஆவார்

23.08  சிலலவ்ற வியொ�ொரம்
த�ொருள்

நுகர்தவார்களுககுச் சிறிய அளவில 
வபாருள்க்ள விநிதயாகம் வசய்வதில ஈடுபட்ைள்ள 
வணிகம் சிலல்ை வணிகம் எனபபடும். 
வபாருள்க்ள உற்பத்தி வசய்த 
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து இறுதிநி்லயில உள்ள 
நுகர்தவார் அலலது வபாரு்ள 
வாஙகிபபயன்படுத்துதவாருககு வபாருள்க்ளப 
பரிமாற்ைம் வசய்யும் பணியில இறுதிநி்லயில 
இருந்து வபாருட்க்ள விநிதயாகம் வசய்யும் 
பணி்ய தமற்வகாள்வது சிலல்ை வியாபாரம் 
ஆகும். த்ரடியாக நுகர்தவாருககுப வபாருட்க்ள 
விற்ப்ன வசய்வதத சிலல்ை வணிகம் ஆகும். 
வபாருட்கள் மற்றும் தச்வக்ளப பரிமாற்ைம் 
வசய்வதில சிலல்ை வியாபாரம் பலதவறு 
பணிக்ளச் வசய்கிைது. வபாருட்களின் பலதவறு 
வ்கக்ளக வகாள்முதல வசய்து, அவற்்ை 
ஒன்றுதிரட்டி, மு்ையாக இருபபு ்வத்துச் சிறு 
அளவில விற்ப்ன வசய்வது சிலல்ை வணிகம் 
ஆகும்.

சிலலவ்ற வியொ�ொரம்

ைவரவிலக்கணம்
ஈவலின் தாமஸ் என்பவரது கூற்றின்படி 

“நுகர்தவாரின் தத்வக்ளச்வசவவதன பூர்த்தி 
வசய்யும் வபாருளாதாரச் சஙகிலியில இறுதியாக 
இருபபவர் சிலல்ை வியாபாரி ஆவார்”.

கண்டிஃ மற்றும் ஸ்டில ஆகிதயாரது கூற்றுபபடி 
ஒரு சிலல்ை வியாபாரி என்பவர் வியாபாரியாகவும் 
சில த்ரஙகளில முகவராகவும் வசயலபட்டுச் சிறு 
நுகர்தவாருககு விற்ப்ன வசய்வ்ததய தனது 
முககியப பணியாகக வகாண்டுள்ளார்

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   230 21-12-2021   9.05.11 PM



231

23.09   சிலலவ்ற வியொ�ொரியின்  
�ண்பு �லன்்கள்

பின்வருப்வ சிலல்ை வியாபாரியின் பண்பு 
்லன்கள் ஆகும்.

1. சிலல்ை வியாபாரிகள் பலதவறு வபாருட்களின் 
வணிகத்தில ஈடுபட்டிருபபார்.

2. சிலல்ை வியாபாரிகள் வமாத்த 
வியாபாரிகளிைம் வமாத்தமாகப வபாருட்க்ள 
வாஙகி அவற்்ைச் சிறு அளவில நுகர்தவாருககு 
விற்ப்ன வசய்கின்ைனர்.

3. முககியச் சந்்தப பகுதிககு உள்தளதயா 
அலலது அருகிதலதயா சிலல்ை விற்ப்ன 
நி்லயஙகள் இைம் வபறும்.

4. வபாதுவாக வமாத்த வியாபாரியிைம் கைன் 
அடிபப்ையில சரககுக்ள வாஙகி, 
நுகர்தவாருககு வராககத்திற்கு விற்கின்ைனர்.

5. சிலல்ை வியாபாரிகள் நுகர்தவாரிைம் 
த்ரடித்வதாைர்பிலும், உற்பத்தியாளரிைம் 
இருந்து விலகியும் (வமாத்த வியாபாரி மூலம் 
வதாைர்பு வகாண்டு) இருபபார்.

23.10   தைொத்� வியொ�ொரிககும் சிலலவ்ற 
வியொ�ொரிககும் இவ்டசய உள்ள 
சைறு�ொடு்கள்

1. இவணப்புச் ேஙகிலி
வமாத்த வியாபாரி உற்பத்தியாள்ரயும் சிலல்ை 

வியாபாரி்யயும் இ்ைககிைார். ஆனால சிலல்ை 
வியாபாரி வமாத்த வியாபாரி்யயும் நுகர்தவா்ரயும் 
இ்ைககிைார். வழஙகல வழியில வமாத்த வியாபாரி 

முதல இ்ைபபுச் சஙகிலி ஆவார். சிலல்ை 
வியாபாரி இறுதி இ்ைபபுச் சஙகிலி ஆவார்.

2. தேயல�ொடடு அளவு
வமாத்த வியாபாரம் வபருமளவில ்ைபபதால 

வதாழிலுககு மிகப வபரும் அளவு முதல 
தத்வபபடுகிைது. ஆனால சிலல்ை வியாபாரம் 
சிறு அளவில மட்டுதம ்ைபபதால சிறிய அளவு 
முதல வதா்கதய தபாதுமானது.

3. கிவ்டககும் த�ொருள்்கள்
வமாத்த வியாபாரி ஒதர வ்கயான வபாருட்க்ள 

மட்டுதம வாஙகி விற்கிைார். ஆனால சிலல்ை வியாபாரி 
பலதரபபட்ை நுகர்தவாரின் தத்வக்ளப பூர்த்தி வசய்யும் 
வண்ைம் பலவிதமான வபாருட்க்ள வாஙகி விற்பார்.

4. தேயல�ொடு
வமாத்த வியாபாரி சிலல்ை வியாபாரிகளுககுக 

கைன் விற்ப்ன வசய்கிைார். ஆனால சிலல்ை 
வியாபாரிகள் நுகர்தவாருககு வராககத்திற்கு 
மட்டுதம விற்ப்ன வசய்கிைார்.

5. விற�வனயின் ச�ொக்கம்
வமாத்த வியாபாரி மறுவிற்ப்னககாகப வபாருட்க்ள 

விற்ப்ன வசய்கிைார். ஆனால சிலல்ை வியாபாரி 
நுகர்வுககாகப வபாருட்க்ள விற்ப்ன வசய்கிைார்.

6. அளிப்பின் மூலம்
வமாத்த வியாபாரிகள் வபாருட்க்ள முகவர் 

அலலது வமாத்த வியாபாரியிைம் அதிக 
எண்ணிக்கயில வபாருள்க்ள வாஙகுகின்ைனர். 
ஆனால சிலல்ை வியாபாரிகள் வமாத்த 
வியாபாரிகள் அலலது அவரது முகவரிைம் சிறு 
எண்ணிக்கயில வபாருட்க்ள வாஙகுகின்ைனர்.

7. இ்டைவைப்பு
ஒரு வமாத்த வியாபாரி தனது வியாபாரத்்தப 

வபரிய வணிக ்கரஙகளில நிறுவி அ்தச் 
சுற்றியுள்ள மற்ைப பகுதிகளுககும் பரவச் 
வசய்கிைார். ஆனால ஒரு சிலல்ை வியாபாரி சிறு 
கிராமம் முதல வபரு ்கரஙகள் வ்ர தனது வணிக 
நி்லயத்்த நிறுவி அககுறிபபிட்ை பகுதியில 
வணிக ்ைவடிக்கக்ள தமற்வகாள்கிைார்.

வபாருள்க்ளயும் தச்வக்ளயும் 
விநிதயாகிபப்த வழஙகல வழிகள் 
எளிதாககுகிைது.வபாருள்களும் தச்வகளும் 
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து நுகர்தவாருககுத் 
தைஙகளின்றி வசன்ை்ைய வழஙகல வழிகள் மிக 
முககியப பஙகாற்றுகிைது.
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்கவலச்தேொற்கள்
வழஙகல வழிகள்
ஏலமிடு்ர்
வணிக முகவர்
வியாபார இ்ைநி்லயர்

வமாத்த வியாபாரிகள் 
சிலல்ை வியாபாரிகள்
சிலல்ை வியாபாரம்,

 �ைது சிந்�வனககு
1. மாைவர்கள் அருகில உள்ள வமாத்த 

வியாபார நி்லயத்துககுச் வசன்று அஙகு 
்்ைவபறும் ்ைவடிக்கக்ள கூர்ந்து 
கவனித்தல

2. மாைவர்கள் அருகில இரு சககர வாகன 
விற்ப்ன நி்லயத்திற்குச் வசன்று அஙகு 
என்ன வ்கயான வழஙகல வழி 
பின்பற்ைபபடுகிைது எனத் வதரிந்து வகாள்ளல

ேொ�வனயொளர்  தைறறிக ்கவ� 
முவனைர் ஆசரொககியேொமி சைலுைணி

“நிலமிலலா விவசாயியின் மகனாக வாழ்க்க்யத் வதாைஙகி ` 2158 தகாடிககு 
அதிபதியான சககரவர்த்தி”.

திரு. தவலுமணி பள்ளி மற்றும் கலலூரியில படிககும் காலத்தில அரசின் சலு்ககள் கி்ைத்தால 
மட்டுதம படிகக முடியும் என்கிை அளவிற்கு ஏழ்்மயில இருந்தார். இன்று இந்தியா, வஙகாளம், த்பாளம் 
உள்ளிட்ை மத்தியக கிழககு ்ாடுகளில 1,122 கி்ளகளுைன் வசயலபடும் உலகின் மிகப வபரிய ்தராய்டு 
பரிதசாத்ன நிறுவனத்தின் அதிபராக உயர்ந்திருககிைார்.

1979ல தகாயம்புத்தூரில உள்ள வஜமினி காபசூலஸ், நிறுவனத்தில மாதம் ` 150 ஊதியம் வபறும் 
தவதியியலராக தனது வாழ்க்க்யத் வதாைஙகினார். மூன்று ஆண்டுகளில அந்நிறுமம் வியாபார ரீதியாக 
வீழ்ச்சி அ்ைந்த தபாது தன்னு்ைய பணி்ய இழந்தார்.

BARC யில 14 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பின் அவர் அபபதவி்யத் துைந்தார். தனககுக கி்ைத்த 
சிைபபறி்வப பயன்படுத்தித் ்தராய்டு த்ா்யக கண்டுபிடிககும் பரிதசாத்னக கூைத்்த நிறுவ  
முடிவவடுத்தார். அவர் தனது 37 வயதில தனககுக கி்ைத்த ஓய்வூதியப பணிகவகா்ை ` 1,00,000 த்்த 
முதலீடு வசய்து வதற்கு மும்்ப ்பகுலலாவில தனது ்ததரா தகர் பரிதசாத்னக கூைத்்த நிறுவினார்.

தம.2006 – நிலவரபபடி ்ததரா தகர் நிறுவனத்தின் மதிபபு ` 3377 தகாடி ஆகும். ்ததரா தகர்  
நிறுவனத்தின் வமாத்தப பஙகுகளில 64% பஙகுகள் தவலுமணிககு வசாந்தமானது. அவரது பஙகின் பை மதிபபு  
` 2158 தகாடி ஆகும்.

ஆனால தவலுமணி மற்றும் அவரது குழுவினருககு இச்சாத்ன முடிவன்று. ்ததராதகர் நிறுவனம் 
தகன்சர் த்ா்யக கண்ைறியும் நிறுவனம் ஒன்்ைத் தனது து்ை நிறுவனம் ஆகத் ததாற்றுவித்துள்ளது.

 சைலும் அறிை�றகு

1. மாைவர்கள் எதிர்காலத்தில வளர்ச்சிய்ைய 

உள்ள SoHo (Small office – Home Office) மு்ை்யப 

பற்றியும். எதிர் காலத்தில அதன் முககியத்துவம் 

பற்றியும் வதரிந்து வகாள்ள தவண்டும்

2. மாைவர்கள் எதிர் காலத்தில  

வளர்ச்சிய்ையககூடிய இ்ைய வழி 

விற்ப்ன (Online trading) மு்ையின் 

முககியத்துவம் பற்றியும் எதிர்காலத்தில அதன் 

வளர்ச்சி பற்றியும்  வதரிந்துகவகாள்ளல

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   232 21-12-2021   9.05.12 PM



233

 சூழநிவல ஆயவு

ரமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எனும் நிறுவனம் நாகரீகக் 
காலணிக்்ளத் ்தயாரிப்ப்தறகாகக் கூட்டுருவாக்கம் 
தெயயப்பட்டது. இந்த நிறுவனம் காலணி 
்தயாரிப்புக்க்ளான ெந்்தயில் புதிய நிறுவனம் 
ஆகும். அநநிறுவனம் மாவட்டநவ்தாரும் தமாத்்த 
வியாபாரிக்்ள நியமித்து அவரகவ்ள மாவட்டத்தின் 
பிரத்திவயக விறப்னயா்ளராகச் தெயல்படுவாரகள் 
என வாயதமாழி உறுதியும் வைஙகப்பட்டது. மூன்று 
ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு அநநிறுவனம் தமாத்்த 
வியாபாரி மூலம் இல்லாமல் வநரடியாகச் சில்ல்்ற 
வியாபாரிகள் மூலம் விறப்ன தெய்தால் 
வபாட்டியா்ளரகளின் வி்ல்ய எதிரதகாள்்ள 
முடியும் விறப்ன அ்ளவும் அதிகரிக்கும், இலாபமும் 
அதிகரிக்கும். அவர வநரடியாக தமாத்்த வியாபாரிகள் 
நீக்கத்்்த ஆ்தரித்்தார.
அ.  நிறுவனம் விறப்ன வமலா்ளரின் 

ஆவலாெ்ன்ய ஏறகலாமா? வநரடியாகச் 
சில்ல்்ற வியாபாரிகள் மூலம் விறப்ன 
தெயயலாமா?

ஆ.  அதிக லாபம் ஈட்டுவ்தறகாக தமாத்்த 
வியாபாரிக்்ள நீக்கினால் அநநிறுவனம் என்ன 
மதிப்புக்்ளப் பு்றந்தள்ளிய்தாகும்?

�தில்கள்
அ.  இல்்ல அநநிறுவனம் விறப்ன வமலா்ளரின் 

ஆவலாெ்ன்யப் பின்பற்ற வவண்டும். 
சில்ல்்ற விறப்னயா்ளரகள் மூலம் 
வநரடியாகப் தபாருட்க்்ள விறக வவண்டும் 
என்று நான் நி்னக்கவில்்ல. ஏதனனில் புதிய 
தபாரு்்ள அறிமுகப்படுத்திச் ெந்்த்ய 
உருவாக்குவதில் தமாத்்த வியாபாரிகள் ்தான் 
தபரு முயறசி எடுத்துள்்ளனர. ஏறகனவவ 
அநநிறுவனம், தமாத்்த வியாபாரிகளுக்கு 
அம்மாவட்டத்தில் ்தாஙகள் பிரத்திவயக 
விறப்னயா்ளராகச் தெயல்படலாம் என 
வாயதமாழி உறுதிதமாழி அளித்திருப்ப்தால் 
அ்்தத் ்தறவபாது மீறிச் சில்ல்்ற வியாபாரிக்்ள 
நியமித்்தால் அது நிறுவனத்்்தப் பறறிய 
வமாெமான மதிப்பீடுக்்ள உருவாக்கி விடும். 
வமலும் அந்த தமாத்்த வியாபாரிகள் வபாட்டிப் 
தபாருட்க்்ளத் தீவிரமாக விறப்ன தெயய 
வநரிட்டால் அநநிறுவனத்தின் விறப்ன 
பாதிக்கப்பட்டு விடும்

ஆ.  பரஸ்பர நம்பிக்்க, ஒறறு்ம, உ்றவு 
களுக்கான முக்கியத்துவம் ஆகிய மதிப்பீடுகள் 
பு்றந்தள்்ளப்படும்.

 �யிறசி

I. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1. தமொத்்த	 வியொபொரி்யயும்	 நுகர்்வொ்ரயும்	

இ்ணக்கும்	 இ்ணபபுச்	 ெங்கிலியொகச்	
தெயல்படும்	 வணிக	 இ்டநி்ையர்	
_________	ஆவொர்.

 அ. உற்பத்தியாளர்  ஆ. தரகர்

 இ. சிலல்ை வியாபாரி ஈ . வாடிக்கயாளர்

2.	 வழங்கல்	வழியில்	உளை	மு்தல்	இ்டநி்ையர்	
யொர்?

 அ. வமாத்த வியாபாரி

 ஆ. உற்பத்தியாளர்

 இ. சிலல்ை வியாபாரி

 ஈ . வாடிக்கயாளர்கள்

3.	 உறபத்தியொைரிடம்	 தபொருடக்ை	 வொங்கிச்	
சில்ை்ற	வியொபொரிகளுக்கு	விறப்ன	தெயபவர்	
_________

 அ. உற்பத்தியாளர் ஆ. வமாத்த வியாபாரி

 இ. சிலல்ை வியாபாரி ஈ . நுகர்தவார்கள்

4.	 வொங்குபவ்ரயும்	 விறபவ்ரயும்	
ஒருங்கி்ணக்கும்	 பணியி்ன	 ்மறதகொளவர்	
____________

 அ. தரகர் ஆ. கழிவு முகவர்

 இ. விற்ப்ன முகவர் ஈ .   இருபபு 
்வத்திருபபவர்

5.	 வியொபொர	 இ்டநி்ையர்க்ை	 _________	
வ்ககைொகப	பிரிக்கைொம்.	

 அ. மூன்று ஆ. இரண்டு

 இ. ஐந்து ஈ . ்ான்கு

விவ்ட்கள்
1. இ 2 அ 3 ஆ 4 அ 5 ஆ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. இ்ைநி்லயர் என்பவர் யார்?

2. சிலல்ை வியாபாரி வ்ரவிலககைம் தருக.
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3. தரகர் என்பவர் யார்?

4. வியாபார இ்ைநி்லயரின் வ்ககள் தருக.

5. வணிக முகவர்கள் என்பவர் யார்?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. வணிக முகவர்களின் வ்ககள் யா்வ?

2. வமாத்த வியாபாரிகளின் பண்பு்லன்கள் 
ஏததனும் மூன்றி்ன எழுதுக.

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. சிலல்ை வியாபாரிகளின் பண்பு்லன்கள் 

யா்வ?

2. வமாத்த வியாபாரிகளின் பணிகள் யா்வ? 
(ஏததனும் 5)

3. சிலல்ை வியாபாரிகளின் பணிகள் யா்வ? 
(ஏததனும் 5)
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அலகு - 7 வியொ�ொரம்

சிலலவ்ற வியொ�ொரம் தேய�ல24
அத்தியொயம்

24.01  த�ொருள்
நுகர்தவாருககு த்ரடியாக வபாருள்க்ளயும் 

தச்வக்ளயும் சிறிய அளவில விற்ப்ன வசய்யும் 
்்ைமு்ை சிலல்ை வியாபாரம் வசய்தல (Retailing) 
ஆகும்.

24.02   சிலலவ்ற வியொ�ொர அவைப்பு்களின் 
ைவ்க்கள்

வசய்யும் வதாழிலின் அளவு, விற்கும் 
வபாருள்களின் தன்்ம, வி்ல மற்றும் தச்வ 
மற்றும் வதாழில அ்மபபின் உரி்ம ஆகியவற்றின் 
அடிபப்ையில, கீழ்ககண்ைவாறு வ்கபபடுத்தலாம்.

அ்றன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் தி்றனறிநது

தீதின்றி வந்த தபாருள் - கு்றள் 754

்கற்றல ச�ொக்கங்கள் 

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள் 
1. சில்ல்்ற வியாபாரம் தெய்தலின் தபாருள் 

புரிநதுதகாள்்ள முடியும்
2. சில்ல்்ற வியாபார அ்மப்புக்்ளப் பறறித் 

த்தரிநது தகாள்்ள முடியும்
3. த்தாழில் வரத்்தகச் ெஙகஙகளின் பஙகி்ன 

அறிய முடியும் 

 

  
  
  
 

 
 

1.  சு்ம தூககி மற்றும் 
வாகனத்தில விற்கும் 
வியாபாரிகள்

2.  ் ்ைபா்த வியாபாரிகள்

3. சந்்த வியாபாரிகள்

4. இைம் வபயர் வியாபாரிகள்

சுற்றொடும் / �்கரும் 
வியொ�ொரி்கள்

1. து்ைவாரிப பண்ைகச் சா்லகள்
2. மைஙகு க்ைகள்
3. சிைபபஙகாடிகள்
4.  நுகர்தவார் கூட்டுைவு பண்ைக சா்லகள்
5.  வாை்கக வகாள்முதல மு்ை விற்ப்ன
6. அஞசல வழி வியாபாரம்
7. தானியஙகி விற்ப்ன எந்திரஙகள்
8. வணிக வளாகஙகள்
9. வதா்லத் வதாைர்பு வழி சந்்த
10. இ்ையதள சந்்த

நிவலயி்ட ச�ரளவு சிலலவ்ற 
வியொ�ொர அவைப்பு்கள்

1. வதருகக்ை வியாபாரிகள்
2.  வபாதுப பண்ைக சா்லகள்
3.  ஒதர வ்க பண்ைக 

சா்லகள்
4. சிைபபு பண்ைக சா்லகள்
5.  பயன்படுத்திய  

வபாருட்கள் விற்தபார்

நிவலயி்ட சிற்றளவு 
சிலலவ்ற வியொ�ொரி்கள்

சிலலவ்ற வியொ�ொரி்கள்
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 அ. சுற்ைாடும் அலலது ்கரும் வியாபாரிகள்

 ஆ. நி்லயிை சிற்ைளவு சிலல்ை வியாபாரிகள்

 இ. நி்லயிை தபரளவு சிலல்ை வியாபாரிகள்

I. சுற்றொடும் வியொ�ொரி்கள்

வியாபாரம் வசய்வதற்வகன்று நி்லயான 
இைமிலலாமல வாடிக்கயாளர் இருககுமிைங 
களுகதக வசன்று விற்ப்ன வசய்பவர்கள் சுற்ைாடும் 
வியாபாரிகள் எனபபடுவர். இவர்க்ள ்கரும் 
வியாபாரிகள் (Mobile Traders) என்றும்  
அ்ழபபர். கு்ைந்த வி்லயு்ைய அன்ைாைம் 
பயன்படுத்தககூடிய காய்கறி, பழஙகள், மீன், 
துணிவ்ககள், புத்தகஙகள் முதலானவற்்ை 
இவவ்கயினர் விற்ப்ன வசய்வர். 
இவவியாபாரத்திற்கு கு்ைந்த முதலீடு தபாதுமானது.

3. ேந்வ� வியொ�ொரி்கள்
ஒரு குறிபபிட்ை ்ாளிதலா அலலது தததியிதலா 

(ஞாயிற்றுககிழ்மகளில, வவள்ளிககிழ்மகளில, 
பத்தாம் தததியில) என ்்ைவபறும் சந்்தகளுககுச் 
வசன்று விற்பவர்கள் ெந்்த	 வியொபொரிகள 
எனபபடுவர். கு்ைந்த வி்லயு்ைய ஒரு குறிபபிட்ை 
வ்கயான அன்ைாைம் பயன்படுத்தும் வபாருட்கள் 
மட்டும் இவர்கள் வியாபாரம் வசய்வர். 
எடுத்துககாட்டு: வபாள்ளாச்சி, இராணிபதபட்்ை 
மற்றும் மைபபா்ை ஆகிய இைஙகளில ்்ைவபறும் 
வாரச் சந்்தகள்.

1.  சுவை தூககி ைறறும் ைொ்கனத்தில விறகும்  
வியொ�ொரி்கள்
வபாருள்க்ள தம் த்லயிதலா அலலது முதுகிதலா 

தூககிகவகாண்டு வீடு வீைாக ்ைந்து வசன்று 
வியாபாரம் வசய்பவர்கள் சு்ம தூககி வியாபாரிகள் 
(Peddlers) என அ்ழககபபடுவர். ஏததனும் ஒரு 
வசதியான வண்டியில வபாருட்க்ள ்வத்துப 
தபருந்து நி்லயம், வதாைர்வண்டி நி்லயம், 
குடியிருபபுகள் மற்றும் வபாது இைஙகளுககுச் வசன்று 
கூவிககூவி விற்ப்ன வசய்பவர்கள் வாகனத்தில 
விற்கும் வியாபாரிகள் (Hawkers) என்பர்.

2.  �வ்ட�ொவ� வியொ�ொரி்கள்
வீதிகள் குறுககிடும் இைஙகளின் ஓரஙகளிலும், 

்்ைபா்தகளிலும் தற்காலிகமாக பூ, பழம், காய்கறி, 
புத்தகஙகள் தபான்ைவற்்ைக வகாண்டுவந்து 
விற்ப்ன வசய்பவர்கள் ்்ைபா்த வியாபாரிகள் 
எனபபடுவர்.

4. இ்டம்த�யர் வியொ�ொரி்கள்
மககள் வ்ருககம் மிகுந்த வியாபாரம் 

்ைககுமிைஙகளில தற்காலிகமாக க்ை ்வத்து சில 
்ாட்கள் மட்டும் தஙகி இருந்து விற்ப்ன 
வசய்பவர்கள் இடம்தபயர்	 வியொபொரிகள 
எனபபடுவர். தமலும் இவர்கள் இைம் விட்டு இைம் 
வசன்று வீட்டு உபதயாகபவபாருட்களான துணிகள், 
பாத்திரஙகள், பிளாஸ்டிக வபாருட்கள், காலணிகள் 
ஆகியவற்்ை விற்பது மற்றும் பழுதுபார்பபுகள் 
வசய்தல, முதலான்வகளில ஈடுபடுபவர்.
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II. நிவலயி்ட சிலலவ்ற வியொ�ொரி்கள்
நி்லயான இைத்தில க்ை அ்மத்து 

வபாருட்க்ள ் வத்து வியாபாரம் வசய்யும் சிலல்ை 
வியாபாரிகதள நி்ையிட	 சில்ை்ற	 வியொபொரிகள 
எனபபடுவர். நுகர்தவார்க்ள த்ாககி இைம் விட்டு 
இைம் வபயராது அதத இைத்தில பல ஆண்டுகள் 
வதாைர்ந்து விற்ப்ன தமற்வகாள்வர்.

இவர்கள் விற்ப்ன வசய்யுமிைம், வபாருட்களின் 
அளவு மற்றும் தன்்ம்யப வபாறுத்து இரண்டு 
வ்ககளாகப பிரிககலாம்.

அ. நி்லயிை சிற்ைளவு சிலல்ை வியாபாரிகள்

ஆ. நி்லயிை தபரளவு சிலல்ை வியாபார 
நிறுவனஙகள்

நிவலயி்ட சிற்றளவு சிலலவ்ற வியொ�ொரி்கள்
கு்ைந்த மூலதனத்்தக வகாண்டு அளவான 

வபாருட்க்ள இருபபாகக வகாண்டு குறிபபிட்ை ஓர் 
இைத்தில நி்லயாக வியாபாரம் வசய்பவர்கள் 
நி்ையிட	 சிறறைவு	 சில்ை்ற	 வியொபொரிகள	
எனபபடுவர்.

1. த�ருக்கவ்ட வியொ�ொரி்கள்
மககள் ்ைமாட்ைம் அதிகமுள்ள வதருககளின் 

மு்னகளிதலா, திரும்பும் இைஙகளிதலா க்ை 
அ்மத்து ஆ்ைவ்ககள், வபாம்்மகள், 
தின்பண்ைஙகள், குளிர்பானஙகள் தபான்ை்வ 
விற்பவர்கள் த்தருக்க்ட	 வியொபொரிகள	 என்பர். 
வமாத்த வியாபாரிகள் மற்றும் உள்ளூர் 
முகவர்களிைம் வபாருட்க்ள வகாள்முதல வசய்து 
விற்பர்.

2. த�ொதுப் �ண்்ட்கேொவல

நுகர்தவார் தஙகள் வீட்டின் அருகிதலதய 
தஙகளுககுத் தத்வயான வபாருட்க்ள வாஙகுவதற்கு 
ஏற்ைவாறு அ்னத்து வ்கபவபாருட்க்ளயும் 
கு்ைந்த அளவில வாஙகி ்வத்து வியாபாரம்  
வசய்யும் இைம் தபொதுப	 பண்டகெொ்ை எனபபடும். 
நுகர்தவார்களுககு வசதியாக வபரும்பாலான 
த்ரஙகளில க்ை திைந்திருககும். வதரிந்த 
வாடிக்கயாளர்களுககு கைன் வசதியும் உண்டு. பல 
சரககு, மளி்க, அழகு சாதனஙகள், தின்பண்ைஙகள், 
எழுதுவபாருட்கள், குளிர்பானஙகள் உள்ளிட்ை்வ 
வபாருட்கள் விற்ப்ன வசய்வர்.

3.  ஒசர ைவ்க �ண்்ட்கேொவல
ஒரு குறிபபிட்ை வ்க வபாருட்க்ள மட்டுதம 

விற்ப்ன வசய்யும் சிலல்ை வியாபாரம் ஒதர வ்க 
பண்ைகசா்ல எனபபடும். ஆயத்த ஆ்ைகள் மட்டும் 
விற்கும் க்ைகள்,காலனிகள் மட்டும் விற்கும் 
க்ைகள் எழுதுவபாருட்கள் மட்டும் விற்கும் 
க்ைகள், அ்ைகலன் மட்டும் விற்கும் க்ைகள் 
தபான்ை்வ இதில அைஙகும்.

4. சி்றப்பு �ண்்ட்கேொவல்கள்
ஒரு வ்கப வபாருட்களில ஒரு குறிபபிட்ை வழி 

வபாருட்க்ள மட்டும் விற்ப்ன வசய்யும் சிலல்ைக 
க்ைகள் சிறபபு	 பண்டகெொ்ைகள எனபபடும். 
இனிபபு வ்கயில அலவா மட்டும் விற்தபார், 
துணிகக்ையில குழந்்த ஆ்ைகள் மட்டும் 
விற்தபார் முதலியன அைஙகும்.

5. �யன்�டுத்திய த�ொருட்கள் விறச�ொர்
பயன்படுத்திய வபாருட்கள் மற்றும் தயாரிபபு 

நிறுவனஙகள் முதல தரமலல என்று ஒதுககிய 
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வபாருட்கள் ஆகியவற்்ை விற்ப்ன வசய்தவார் 
பயனபடுத்திய	 தபொருடகள	 விற்பொர்	 என்படுவர். 
அ்ைகலன், புத்தகஙகள், பாத்திரஙகள், ஆ்ைகள், 
வாகனஙகள் உள்ளிட்ை்வ இவவாறு 
விற்கபபடுகின்ைன.

III.  நிவலயி்ட ச�ரளவு சிலலவ்ற வியொ�ொர 
நிறுைனங்கள்
அதிக மூலதனத்துைன் தபரளவு வபாருட்க்ள 

இருபபாகக வகாண்டு குறிபபிட்ை ஒரு இைத்தில 
தபரளவில சிலல்ை வியாபாரம் வசய்யும் 
நிறுவனஙகள் நி்ையிட	 ்பரைவு	 சில்ை்ற	
வியொபொர	நிறுவனங்கள	எனபபடும்.

தபரளவு நி்லயிைச் சிலல்ை வியாபார 
நிறுவனஙகள் பின்வருமாறு.

1. து்ைவாரிப பண்ைக சா்லகள்

2. மைஙகுக க்ைகள்

3. சிைபபஙகாடிகள்

4. நுகர்தவார் கூட்டுைவுச் சஙகஙகள்

5. வாை்கக வகாள்முதல மற்றும் தவ்ைமு்ை 
விற்ப்ன நி்லயஙகள்

6. அஞசல வழி விற்ப்னயகஙகள்

7. தானியஙகி விற்ப்ன எந்திரஙகள்

8. வணிக வளாகஙகள்

9. வதா்லத் வதாைர்புச் சந்்த

10. மின்னணு வழி வர்த்தகம்

1.  துவ்றைொரிப் �ண்்ட்க ேொவல்கள்
ஒவவவாரு து்ையும் ஒவவவாரு வ்கப 

வபாருட்க்ள விற்ப்ன வசய்யும் வ்கயில பல 
து்ைக்ளக ஒதர கூ்ரயின் கீழ் வகாண்டு 
இயஙகி வரும் மிகபவபரிய சிலல்ை வியாபார 
அ்மபதப து்றவொரிப	 பண்டக	 ெொ்ைகள	
எனபபடும். நிர்வாகச் வசயலபாடுகள் யாவும் வபாது 
தமலாளர் அலலது தமலாண்்ம இயககு்ர் 
ஒருவரால தமலாண்்ம வசய்யபபடும். அவர் 
அ்னத்துத் து்ைகளுககும் து்ை தமலாளர்க்ள 
நியமிபபார் வகாள்முதல, விற்ப்ன மற்றும் 
கைககு பராமரிபபுகள் தனித்தனியாகவும் ஒட்டு 
வமாத்தமாகவும் வசய்யபபடும். எடுத்துககாட்டு: 
ஸ்வபன்சர்ஸ், வசன்்ன.

சி்றப்பியலபு்கள்:

1. ச�ரளவு அவைப்பு;
அதிக முதலீடு வசய்து உருவாககபபட்ை 

கூட்டுபபஙகு நிறுமத்தின் இயககு்ர்கள் குழுவால 
நிர்வகிககபபடும் வபரிய சிலல்ை வியாபார 
நிறுவனம் து்ைவாரிப பண்ைசா்ல ஆகும்.

2. �லத�ொருள் விற�வன
மனிதனுககுத் தத்வயான அ்னத்து வ்கப 

வபாருட்களும் ஒதர இைத்தில ‘குண்டூசி முதல 
வாகனம் வ்ர’ விற்ப்ன வசய்யபபடுவதால 
நுகர்தவார் தவண்டிய்த வாஙகிப பயன் 
வபைமுடியும். தமலும் ஒதர வபாருளின் பல 
வ்ககளும் இஙகு கி்ைககும்.

3. துவ்ற்களின் ஒருஙகிவணப்பு
பலதவறு து்ைகளாகப பிரிககபபட்டு ஒவவவாரு 

து்ையும் ஒவவவாரு வ்கயான வபாருட்க்ள 
தனித்தனியாக விற்ப்ன வசய்யபபடுகின்ைன.

4. ைொஙகும் ைேதி்கள்
வாடிக்கயாளர்களுககு ஓய்வ்ைகள், 

சிற்றுண்டிச் சா்ல, வாகனம் நிறுத்துமிைம், 
வபாழுதுதபாககு வசதிகள் தபான்ை வசதிகள் 
வழஙகபபடுவதால குடும்பமாக வந்து வபாருட்க்ள 
வாஙக முடிகிைது.

5. வையக த்கொள்மு�ல
அ்னத்து வ்கப வபாருள்களும் ஒரு ் மயத்தின் 

மூலம் த்ரடியாகத் தயாரிபபாளிைமிருந்து தபரளவு 
வகாள்முதல வசய்யபபடுகிைது.
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�ன்வை்கள்
1. ைொஙகும் ைேதி்கள்

தத்வயான வபாருட்க்ள வாஙக வவவதவறு 
இைஙகளுககுச் வசலலாமல ஒதர இைத்தில  
ஒதர கூ்ரயின் கீழ் அ்னத்்தயும்  
வாஙகிக வகாள்ளலாம். த்ரமும், உ்ழபபும் 
மிச்சபபடுத்தபபடுகின்ைன.

2. ைகிழவு்டன் ைொஙகு�ல
ஓய்வ்ைகள், உைவகஙகள், குழந்்தகள் 

வி்ளயாட்டு வசதிகள் முதலிய்வ இஙகு 
இருபபதால மகிழ்வுைனும் மன நி்ைவுைனும் 
வாடிக்கயாளர்கள் வபாருட்கள் வாஙக முடிகிைது.

3. வைய இ்டஅவைவு
வபாதுவாக து்ைவாரிப பண்ைகச் சா்ல ்கரின் 

்மயபபகுதியிலதான் அ்மந்திருககும். ஆகதவ, 
்கரின் அ்னத்துப பகுதிகளிலிருந்தும், பிை 
ஊர்களிலிருந்தும் நுகர்தவார் எளிதாக வந்து 
வசலலும் வசதி்யத் தருகிைது.

4. இவ்டநிவலயர்்கள் நீக்கம்
தயாரிபபாளிைமிருந்து வபாருட்க்ள த்ரடியாக, 

வகாள்முதல வசய்து வசாந்த பண்ைக காபபகஙகளில 
தசர்த்து ் வத்து விற்ப்ன வசய்வதால முகவர்கள் மற்றும் 
வமாத்த வியாபாரிகள் உள்ளிட்ை இ்ைநி்லயர்கள் 
தவிர்ககபபடுகின்ைனர். அதனால வி்ல கு்ைவாக 
தரமான வபாருட்க்ள வாஙக முடிகிைது.

5. ச�ரளைொல உண்்டொகும் சிக்கனங்கள்
ததர்ந்த வலல்ர்க்ளக வகாண்டு தபரளவு 

வகாள்முதல, விற்ப்ன, கைககு பராமரித்தல, 
நிர்வாகம் வசய்யபபடுவதால எலலா ்ன்்மகளும் 
கி்ைககின்ைன.

குவ்ற�ொடு்கள்
1. கூடு�ல �வ்டமுவ்றச் தேலவு

்கரின் ்மய இைத்தில அ்மவதாலும், 
விளம்பரம், வாடிக்கயாளருககான வசதிகள், 
ஊதியம், பராமரிபபு, உள்ளிட்ை்வ கூடுதல 
வசலவுக்ள உண்ைாககுகிைது.

2. அதி்க விவல
்்ைமு்ைச் வசலவுகள் கூடுவதால 

பண்ைஙகளின் வி்ல கூடுதலாகதவ இருககிைது. 
வசலவந்தர்கள் மட்டுதம வாஙகக கூடிய வ்கயில 
அ்மகிைது.

3. த�ொவலவு
இது மககள் வசிககும் வீடுகளிலிருந்து 

வதா்லவில இருபபதால உைனுககுைன் வாஙக 
தவண்டிய சில வபாருள்களுககாக ்கரின் 
்மயபபகுதிககுச் வசலல மககள் தயஙகுவர்.

4. ச�ரடித் த�ொ்டர்பின்வை
உரி்மயாளருககு ஒவவவாரு வாடிக்க 

யாளருைன் த்ரடித் வதாைர்பு இலலாததால, 
தனிபபட்ை கவனம் வசலுத்த முடிவதில்ல.  
எனதவ நுகர்தவார் சிறிய சிலல்ர க்ைகளுகதக 
வசலல விரும்புகின்ைனர்.

5. அதி்க மு�லீடு
து்ைவாரிப பண்ைக சா்ல வதாைஙகவும் 

வதாைர்ந்து ்ைத்தவும் அதிக முதல மற்றும் 
தமலாண்்ம வசய்ய திை்மயான தமலாளர்கள் 
மற்றும் ஊழியர்கள் தத்வபபடுவர்.

6. அதி்க இ்டர்�ொடு
்கரின் ் மய இைத்தில உள்ளதாலும் அதிக அளவு 

்்ைமு்ைச் வசலவுகளாலும் ்ட்ைம் ஏற்பை 
வாய்பபுகள் அதிகம். தமலும் வி்ல ஏற்ைத்தாழ்வு 
களாலும் நுகர்தவாரின் விருபபமாற்ைத்தினாலும் 
அதிக ்ட்ைம் ஏற்பை வாய்பபுகள் உண்டு.

2. ை்டஙகு ்கவ்ட்கள்
தயாரிபபாளர்கள் (அ) இ்ைநி்லயர்கள் தஙகள் 

நிர்வாகத்தின் கீழ் பலதவறு இைஙகளில க்ைக்ள 
அ்மத்துத் ஒதர மாதிரியான தரமான வபாருட்க்ள 
விற்ப்ன வசய்யும்  சிலல்ை  க்ைகள் மடங்கு	
க்டகள என்கிதைாம். வதாைர் பண்ைகச் சா்லகள் 
(chain stores) எனவும் அ்ழககபபடுகிைது. இ்வ 
ஐதராபபாவில மைஙகுக க்ைகள் என்றும், 
அவமரிககாவில வதாைர்பண்ைகச் சா்லகள் என்றும் 
அ்ழபபர். வபரும்பாலும் ஒதர வ்கப வபாருட்கள் 
விற்ப்ன வசய்யபபடும். எடுத்துககாட்டு: பாட்ைா.

இயலபு்கள்
1. அவைவி்டம்

தபாதுமான அளவுககு வாடிக்கயாளர்கள் 
அணுகுவதற்கு ஏற்ைவாறு மககள் வ்ருககம் மிகுந்த 
வாழ்விைஙகள் மற்றும் பணிபுரியும் இைஙகளில 
இவவ்கக க்ைகள் அ்மந்திருககும்.

2. த�ொருளின் �ன்வை
அன்ைாை வாழ்வில தத்வபபடுகின்ை நீண்ை 

காலம் பயன்படும் ஒரு சில வ்கயான வபாருட்கள் 
மட்டும் விற்ப்ன வசய்யபபடும் எடுத்துககாட்ைாக 
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பாட்ைா ஷூ கம்வபனி காலணிகள், பாலிஷ், சாகஸ் 
வ்ககள் அைஙகிய்வ மட்டும் விற்கபபடுவது.

3. வைய சைலொண்வை
இகக்ைகளில விற்கபபடும் வபாருள்கள் யாவும் 

ஓரிைத்தில தயாரிககபபடுவதாகதவா அலலது 
்மயக வகாள்முதல வசய்யபபடுவதாகதவா 
இருககும். த்ல்ம அலுவலகத்திலிருந்து 
கி்ளகளுககுப வபாருட்கள் தத்வகதகற்ைவாறு 
அனுபபபபடுகின்ைன. கி்ள தமலாளர்கள் கி்ள 
தமலாண்்ம வசய்து வபாறுபதபற்கின்ைனர். 
த்ல்ம அலுவலகம் அ்னத்துக கி்ளகளின் 
விற்ப்ன, சரககிருபபு, கைககுகள் தபான்ைவற்்ைக 
கண்காணிககிைது.

4. ஒசர விவல, தரொக்க விற�வன
அ்னத்துக க்ைகளிலும் வபாருட்களின் ஒதர 

வி்ல்ய நிர்ையித்து வராககத்திற்கு மட்டும் 
வபாருட்கள் விற்கபபடுகின்ைன.

5. விற�வனயொளரின் �ணி
வாடிக்கயாளர்களின் விருபபத்திற்தகற்ைவாறு 

வபாருள்க்ளத் ததர்ந்வதடுத்து வாஙகுவதற்கு முழு 
ஒத்து்ழப்பயும் இஙகுள்ள விற்ப்னயாளர்கள் 
்லகுவர்.

6. த�கிழவுத் �ன்வை
விற்ப்னயின் அள்வப வபாறுத்தும், 

வாடிக்கயாளரின் வசதிகதகற்ைவாறும் ்கரின் 
ஒரிைத்திலிருந்து தவறு இைத்திற்கு மாற்றிக 
வகாள்ளலாம் அலலது புதிய கி்ளக்ளத் 
திைககலாம்.

�ன்வை்கள்
1. ச�ரளவின் சிக்கனம்

மைஙகுக க்ைகள் யா்வயும் தயாரிபபாளர் 
அலலது வமாத்த வியாபாரி வசாந்தக க்ைகளாக 

்ைத்துகின்ைனர். தபரளவுக வகாள்முதல, ஒதர 
விளம்பரம், ்மய தமலாண்்ம தபான்ை்வ மூலம் 
சிககனம் ஏற்படுவதால வி்ல கு்ைககபபடுகிைது.

2. இவ்டநிவலயர்்கள் நீக்கம்
இக க்ைகளில த்ரடியாக நுகர்தவார்களுககு 

விற்கபபடுவதால, இ்ைநி்லயர்க்ள இது 
நீககுகிைது.

3. ைொரொக்க்டன் இலவல
வபாருள்கள் யாவும் வராககத்திற்கு மட்டுதம 

விற்கபபடுவதால, வாராக கைன் ஏற்படுவதில்ல. 
தமலும் ் ்ைமு்ை முதல கு்ையவும் வாய்பபில்ல.

4. ைொஙகுமி்ட ைேதி
்கரின் முககிய இைஙகளில க்ைகள் 

அ்மவதால நீண்ை தூரம் பயைம் வசய்ய 
தவண்டியதில்ல. க்ையின் ததாற்ைம் ஒதர 
மாதிரியாக இருபபதால, எளிதாக, கண்டுபிடிககலாம். 
வபாருட்க்ளத் ததர்ந்வதடுத்து வாஙக 
விற்ப்னயாளர் உதவி வசய்வர்.

6. �ம்�்கத்�ன்வை
வபாருட்களின் வி்ல மற்றும் தரம், 

விற்ப்னயாளரின் உதவி, முதலியன மைஙகு 
க்ைகளின் மீது ்ன்மதிப்பப வபறுகின்ைது.

குவ்ற�ொடு்கள்

1. ஒரு சில த�ொருட்கள் ைடடும் விற�வன
மைஙகுக க்ையில குறிபபிட்ை சில வ்கப 

வபாருட்க்ள மட்டும் விற்ப்ன வசய்வதால, 
வாடிக்கயாளர்கள் அவற்்ை மட்டுதம வாஙக 
முடியும்.

2.  ைேதி்கள் இலலொவை
இகக்ைகளில வாடிக்கயாளர் எதிர்பார்ககும் 

கைன் விற்ப்ன, வீட்டு விநிதயாகம், ஓய்வ்ை, 
வி்ளயாடுமிைஙகள் தபான்ை வசதிகள் 
கி்ைபபதில்ல.

3. ச�ரடித் த�ொ்டர்பின்வை
உரி்மயாளர் வாடிக்கயாளர்களிைம் த்ரடித் 

வதாைர்பு வகாள்ள வாய்பபில்ல. ஊழியர்கள் 
ஒவவவாரு வாடிக்கயாளரிைமும் ஊககத்துைன் 
பணியாற்ை வாய்பபில்ல.
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3. சி்றப்�ங்கொடி்கள்
தத்வயான வபாருள்கள் அ்னத்தும் பலதவறு 

தரம், ரகம், வ்க, வி்ல வாரியாகப பிரித்து ்வத்து 
நுகர்தவார்கள் தாதன எடுககும் வ்கயில அடுககி 
்வத்து விற்ப்ன வசய்யும் ஒரு தபரளவு சிலல்ை 
பண்ைக சா்ல சிைபபஙகாடி எனபபடும். இஙகு 
வபரும்பாலும் மளி்கப வபாருள்கள், வீட்டு 
உபதயாகப வபாருட்கள், பாத்திரஙகள், ஆ்ை 
வ்ககள், மின்சார, மின்னணு சாதனஙகள், 
மருந்துகள் முதலிய்வ விற்கபபடுகின்ைன.

4.  நு்கர்சைொர் கூடடு்றவுப் �ண்்ட்கச் 
ேொவல்கள் ( Consumer Co-operative 
Stores)
நுகர்தவார் கூட்டுைவு பண்ைகசா்ல ஒரு 

சிலல்ை விற்ப்ன நி்லயமாகும். நுகர்தவார்கள் 
அ்னவரும் தசர்ந்து இவற்்ைத் தஙகளுககாகதவ 
வதாைஙகி தாமாகதவ ்ைத்தி தஙகளின் 
உறுபபினர்களுகதக வபாருட்க்ளயும் 
தச்வக்ளயும் கு்ைந்த வி்லயில விற்ப்ன 
வசய்து பயன்ைகிைார்கள். இது கு்ைந்த மற்றும் 
்டுத்தர வருவாய் பிரிவினர் ஒன்று தசர்ந்து கு்ைந்த 
பட்சம் 25 ் பர்க்ளக வகாண்டு கூட்டுைவு சட்ைத்தின் 
கீழ் பதிவு வசய்து உருவாககபபடுகிைது.

கூட்டுைவு பண்ைகசா்லயின் வதாைகக முதல, 
உறுபபினர்களிைமிருந்து வபைபபடும் பஙகுகளின் 
மூலம் கி்ைககிைது. உறுபபினர்களால ஒரு 
உறுபபினருககு ஒரு வாககு என்ை விதிபபடி 
மககளாட்சி மு்ைபபடி ததர்ந்வதடுககபபட்ை குழு 
மூலம் தமலாண்்ம வசய்யபபடுகிைது. தமிழ்்ாட்டில 
இவவ்க கூட்டுைவு பண்ைகசா்லகள் மிகவும் 
புகழ்வபற்றுவிளஙகுகின்ற்ன. எடுத்துககாட்ைாக, 
வசன்்ன காமததனு மற்றும் சிந்தாமணி கூட்டுைவு 
சிைபபஙகாடிகள், தவலூர் கற்பகம் கூட்டுைவு 
சிைபபஙகாடி முதலியன.

சி்றப்பியலபு்கள்
1. சிைபபஙகாடிகள் வபரும்பாலும் ்கரின் 

்மயமாக அஙகாடிப பகுதிகளில 
அ்மந்திருககும்.

2. வபாருட்கள் யாவும் வி்ல, தரம் மற்றும் ரகம் 
வாரியாக அ்ைகலன் அடுககி 
்வககபபட்டிருககும்.

3. வாடிக்கயாளர்கள் தத்வயான வபாருட்க்ள 
தாதன எடுத்து வந்து காசாளரிைம் உரிய 
வதா்கயி்ன வசலுத்திவிட்டு வீட்டுககு 
எடுத்துச் வசலவர்.

4. இஙகு வராகக விற்ப்ன மட்டுதம உண்டு. கைன் 
விற்ப்ன கி்ையாது.

5. து்ைவாரிப பண்ைகசா்ல தபான்று 
அ்மந்திருபபதால ஒதர கூ்ரயின் கீழ் 
அ்னத்து வ்கப வபாருட்க்ளயும் 
வாடிக்கயாளர்கள் வாஙக முடிகிைது.

6. இ்த அ்மகக அதிக முதலீடு 
தத்வபபடுகிைது.

5.  ைொ்டவ்கக த்கொள்மு�ல முவ்ற ைறறும் 
�ைவண முவ்ற விற�வன

ைொ்டவ்கக த்கொள்மு�ல முவ்ற
வாை்கக வகாள்முதல மு்ை என்பது வபாருள் 

வாஙகுதவார் அதன் வி்ல்யப பல மாதஙகள் 
அலலது ஆண்டுகள் நீடிககும் தவ்ைகளில 
வசலுத்த ஒபபுக வகாள்ளும் மு்ை ஆகும். இது ஒரு 
வ்கக கைன் விற்ப்ன மு்ை. ஒபபந்தத்தில 
்கவயழுத்திட்ைவுைன் வபாருள்க்ள எடுத்துச் 
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வசன்று பயன்படுத்துகிை வபாழுதும் அதன் உரி்ம 
அவர் இறுதித் தவ்ை வசலுத்தும் வ்ர 
விற்பவரிைதம இருககும். வாஙகுபவர் வபாருளின் 
வி்லயில ஒரு பகுதி்ய முன்பைமாகச் (down 
payment) வசலுத்தி, மீதத் வதா்க்ய தவ்ைகளில 
வசலுத்துகிைார். தவ்ைத் வதா்க்யச் வசலுத்த 
தவறினால வபாரு்ள மீண்டும் வபற்றிடும் உரி்ம 
விற்பவருககு உண்டு. வ்டு்ாள் பயன்தரும் வி்ல 
உயர்ந்த வபாருள்களான குளிர்சாதனப வபட்டி, 
துணிது்வககும் எந்திரம், வதா்லககாட்சி 
மடிககணிணி முதலிய்வ இவவ்கயில 
விற்கபபடுகிைது.

�ைவண முவ்ற விற�வன
இம்மு்ையில வபாருளின் வி்லயுைன் வட்டியும் 

தசர்த்து வமாத்த வதா்கயில முதல தவ்ை மட்டும் 
வபாரு்ள எடுத்துச் வசன்று பயன்படுத்தலாம். 
இத்ன நீட்டிய வசலுத்து்க மு்ை (Deferred Payment 
System) என்கிதைாம். முதல தவ்ை்ய வசலுத்திய 
உைதன வாஙகுபவர் அபவபாருளின் 
உரி்மயாளராகிைார். வாஙகுபவர் தவ்ைத் 
வதா்க்ய வசலுத்தத் தவறினால விற்பவர் 
அத்வதா்க்யப வபறுவதற்கு சட்ை ்ைவடிக்க 
எடுககலாம். எடுத்துககாட்டு: இரு சககர தமாட்ைார் 
வாகனம் தவ்ைமு்ை விற்ப்ன.

 உரி்ம மாற்ைம், முன் பைம் வசலுத்துதல, 
ஆகிய்வ இவவிரு மு்ைகளுககும் உள்ள 
தவறுபாடுகளாகும்.

6.  அஞேல ைழி வியொ�ொரம்
வாடிக்கயாளரிைமிருந்து ஆ்ைக்ளப 

வபற்று வபாருட்க்ள அஞசல வழியாக அவர்களின் 
வீட்டிற்தக அனுபபி வியாபாரம் வசய்வ்த அஞெல்	
வழி	 வியொபொரம் என்கிதைாம். இவவ்கயில 
வாஙகுபவர்களுககும் விற்பவர்களுககும் த்ரடித் 
வதாைர்பில்ல.

தேயலமுவ்ற
1. விளம்�ரம் தேய�ல

விற்கபபடும் வபாருட்க்ளப பற்றிய விவரம் 
வசய்தித்தாள்கள், வதா்லககாட்சி, ்கதபசி 
தபான்ை்வகள் மூலம் விளம்பரம் வசய்யபபடுகிைது.

2. ஆவண த�றறு ேரகவ்க அனுப்பு�ல
சரககனுபபக தகாரும் ஆ்ைக்ளப 

வபற்ைவுைன், மு்ையாகக கட்டுமம் வசய்யபபட்டு, 
பதிவுப பார்சல அஞசல வழியில வாடிக்கயாளரின் 
அஞசல நி்லயத்திற்தகா, வஙகிகதகா (மதிபபு, 

வசலுத்தத்தகக அஞசல Value Payable Post) 
அனுபபபபடுகிைது.

3. உரிய த�ொவ்கவயப் த�று�ல
வாடிக்கயாளர் வபாருள்களின் வி்ல்ய 

முன்கூட்டிதய முழுவதுமாகதவா அலலது சரக்கப 
வபற்ை உைதனதயா வசலுத்தலாம். இவவ்கயில 
வாரக கைன் ஏற்படுவதில்ல.

அழுகும் வபாருள்கள் யாவும் அஞசல வழி 
வணிகத்துககு உகந்ததலல. புத்தகஙகள், 
்கககடிகாரஙகள் தபான்ை எ்ை கு்ைவான, சிறிய 
வபாருட்கள் மட்டுதம ஏற்ை்வ.

7.  �ொனியஙகி விற�வன எந்திரங்கள்
தானியஙகி விற்ப்ன எந்திரம் என்பது எந்திரம் 

வழியாக வபாருட்க்ள த்ரடியாக 
வாடிக்கயாளருககு வபாருட்கள் விற்கும் எந்திரம் 
ஆகும். இது ்ாையஙகள், அட்்ைகள் அலலது 
வில்லகள் வகாண்டு இயககககூடியது. வாஙகுபவர் 
்ாையம் அலலது அட்்ை்ய எந்திரத்தினுள் 
வசலுத்தினால குறிபபிட்ை அளவுள்ள வபாருள் 
வவளியில வரும். அ்தப வபற்றுக வகாள்வர். இ்வ 
வஙகிகளில தானியஙகி வராககம் எடுககும் எந்திரம் 
(ATM) தபான்று வசயலபடுகிைது. வதாைர்வண்டி 
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நி்லயஙகள், விமான நி்லயஙகள், வபட்தரால 
நி்லயஙகள், தபருந்து நி்லயஙகள் உள்ளிட்ை 
இைஙகளில இத்த்கய எந்திரஙகள் 
அ்மககபபட்டுள்ளன. எடுத்துககாட்டு: தானியஙகி 
ஆவின் பாலகம், ததநீர், குளிர்பானஙகள்.

இவவ்க சிலல்ை விற்ப்ன தமற்கத்திய 
்ாடுகளில பிரபலம்ைந்துள்ளது. தற்தபாது 
இந்தியாவிலும் பிரபலமாகிக வகாண்டு வருகிைது.

8. ைணி்க ைளொ்கங்கள்
்வீன காலத்திற்தகற்ைவாறு வளர்ச்சி வபற்ை 

து்ைவாரிப பண்ைகசா்லகதள வணிக வளாகஙகள் 
எனபபடுகிைது. சிைபபஙகாடிக்ள விைபவபரிய பல 
அடுககு மாடி வகாண்ை கட்ைைத்தில சிறிய க்ைகள் 
முதல வபரிய க்ைகள் வ்ர தனித்தனி 
உரி்மயாளர்கள் வகாண்டு ஆைம்பரப வபாருட்கள் 
உட்பை அ்னத்துவ்க வபாருட்களும் இஙகு 
விற்கபபடுகின்ைன.

வபாழுதுதபாககு வசதிகள், உைவகஙகள், 
கம்பியிலலா வதா்லத் வதாைர்பு (Wi Fi), குழந்்தகள் 
வி்ளயாட்டுகள், தி்ரபபைம், வாகன நிறுத்துமிைம் 
உள்ளிட்ை அ்னத்து ்வீன வசதிகளும் இஙகு 
உள்ளன. குடும்பத்துைன் ்ாள் முழுகக பார்கக 
வபாருள்வாஙக வசதியாக வபாருட்காட்சி தபான்று 
அ்மககபபட்டுள்ளது எடுத்துககாட்டு: தபாரம் – 
வசன்்ன.

9.  த�ொவலத் த�ொ்டர்புச் ேந்வ�
வதா்லத் வதாைர்புச் சந்்தயிடுத்ல இரு 

பிரிவாகப பிரிககலாம்.

1. வதா்ல தபசிச் சந்்தயிடு்க
2. வதா்லககாட்சி சந்்தயிடு்க

1.  த�ொவல ச�சிச் ேந்வ�யிடுவ்க
விற்பவர்கள் அபவபாருள்க்ள வாஙகும் திைன் 

மிககவர்க்ள வதா்லதபசியிதலா அலலது ்க 
தபசியிதலா வதாைர்பு வகாண்டு வபாருட்கள் அலலது 
தச்வக்ளப பற்றி விரிவாக எடுத்து்ரபபர். 
விருபபமுள்ள வாடிக்கயாளர் பின் த்ரடியாக 
விற்ப்னயகத்திற்குச் வசன்று வாஙகுவ்ததய 
வதா்லப தபசி சந்்தயிடுதல என்கிதைாம்.

காபபீடு, நிதி வழஙகுதல, கைன் வழஙகுதல, கைன் 
அட்்ை உள்ளிட்ை்வ இவற்றில அைஙகும். இதில 
இ்ைநி்லயர்கள் இலலாததால வீண் அ்லச்சல 
கு்ைகிைது.

2.  த�ொவலக்கொடசி ேந்வ�யிடுவ்க
விற்பவர் விற்கும் வபாருள் அலலது தச்வ்யப 

பற்றி விரிவாகத் வதா்லககாட்சியில ஒளிபரபபு 
வசய்கிைர்கள். தமலும் வசயலபடும் விதத்்தயும் 
காட்சிப படுத்தும் வபாழுது அத்னக காணும் 
வாடிக்கயாளர்கள் கவரபபட்டு வாஙக 
தூண்ைபபடுவர். வதா்லதபசி எண்ணும் 
இ்ையதள முகவரியும் காட்சிப படுத்துவதால 
வாஙக வி்ழயும் ் பர்கள் ஆ்ை்ய அனுபபுவார். 
ஆ்ை்யப வபற்ைவுைன் வாடிக்கயாளரின் 
வீட்டுககுச் வசன்று வபாருட்கள் வழஙகபபடும். 
எடுத்துககாட்டு: இயஙகும் தம்ச (Tablemate) 
மற்றும் வீட்டுச் சாதனஙகள்.

வபாருளின் வி்ல்ய, முன் கூட்டிதய பற்று 
அட்்ை அலலது கைன் அட்்ை மூலம் வசலுத்தலாம் 
அலலது வீட்டிற்குப வபாருள் வந்து தசர்ந்தவுைன் 
வராககமாக அலலது தகாடிட்ை காதசா்லயாகச் 
வசலுத்தலாம்.

10.  இவணய �ள ேந்வ�
தயாரிபபாளர்கள் அலலது வமாத்த 

வியாபாரிகள் தஙகள் வபாருட்க்ள இ்ைய 
தளத்தில மின்னஞசல (e-mail) பிம்பஙகள் (Images), 
குறும்பைஙகள் (Videos) ஆகிய்வ ்வத்து 
விளம்பரம் வசய்கிைார். வாடிக்கயாளர்கள் 
வபாருளின், தரம், வி்ல, சிைபபியலபுகள் 
ஆகியவற்்ைப பார்த்து ததர்ந்வதடுத்து 
இ்ையத்தின் வாயிலாக ஆ்ையிட்டு வராககம் 
வசலுத்தி தஙகளின் வீட்டின் அருகிலிதய வபற்றுக 
வகாள்கிைார்கள். பிலிபகார்ட், அதமசான், 
ஸ்னாபடீல தபான்ை இ்ைய தள வசயலி (Apps) 
மூலம் வ்டு்ாள் நீடிககும் தன்்மயு்ைய 
வபாருட்க்ள விற்கின்ைனர்.
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்கவலச்தேொற்கள்
சு்மதூககி இைம் வபயர் வியாபாரி

வதாைர் பண்ைக சா்ல கூவி விற்பவர்

சிைபபுப பண்ைகச்சா்ல வர்த்தகச் சஙகம்

 �ன் சிந்�வனககு
1. மககள் வாழ்விைஙகளுககு அருகில பல 

வபாருட்கள் கி்ைககின்ைன. 
தயாரிபபாளர்களிைமிருந்து அ்வ 
எவவாறு க்ைகளுககு, எபபடி வந்து 
தசர்ந்தன என்று அறிவாயா?

2. உஙகள் ஊரில உள்ள நி்லயிை 
சிலல்ை வியாபாரிக்ள நீஙகள் 
வ்கபபடுத்துக.

3. உஙகள் பகுதியில இரண்ைாம் தர 
வபாருட்கள் விற்ப்னயாளர் 
இருககிைார்களா? அவர் விற்கும் 
வபாருள்கள் எ்வ? பட்டியலிட்டு 
எழுதுக.

4. ஒதர வ்கப வபாருள்கள் விற்ப்ன 
வசய்யும் இரண்டு சிலல்ைப  
பண்ைக சா்லகளின் சிைபபியலபுக்ள 
தவறுபடுத்திக காட்டுக.

 �யிறசி

I. ேரியொன விவ்டவயத் ச�ர்ந்த�டு.
1.	 சில்ை்ற	 வியொபொரிகள	 ______________	

அைவில்	தபொருடக்ை	்வத்திருபபர்.

 (அ) சிறிய    (ஆ) வபரிய 

 (இ) ்டுத்தர    (ஈ) அளவான

2.	 சிறறைவு	 நி்ையிட	 சில்ை்ற	 வியொபொரி	
எனப்தனுள	____________	அடங்குவர்.

 (அ) இைம் வபயர் வியாபாரிகள்

 (ஆ) சு்ம தூககும் வியாபாரிகள்

 (இ) வபாதுப பண்ைகச் சா்லகள்

 (ஈ) வாகனத்தில விற்தபார்

3.	 ஒரு	 குறிபபிடட	 வ்கப	 தபொருளக்ை	 மடடும்	
விறகும்	சில்ை்றக்	க்டகள	____________	
என	அ்ழக்கபபடுகிறது.

 (அ) சந்்த வியாபாரிகள்

 (ஆ) ஒதர வ்க பண்ைகச்சா்லகள்

 (இ) வபாதுப பண்ைகச் சா்லகள்

 (ஈ) வதருக க்ை வியாபாரிகள்

4.	 நிரந்தர	 இடமினறி	 தவவ்வறு	 இடங்களுக்கு	
தெனறு	 கு்றந்த	 வி்ையுளை	 தபொருடக்ை	
வியொபொரம்	தெய்வொ்ர	_______________	
எனபர்.

 (அ) மைஙகு க்ைகள்

 (ஆ) முகவர்கள்

 (இ) வதருகக்ை வியாபாரிகள்

 (ஈ) சுற்ைாடும் வியாபாரிகள்

விவ்ட்கள்
1 அ 2 இ 3 ஆ 4 ஈ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. மைஙகுக க்ையின் வபாருள் யாது?

2. தானியஙகி விற்ப்ன எந்திரஙகள் என்ைால 
என்ன?

3. சிைபபுப பண்ைகச்சா்லகள் என்ைால என்ன?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. சிைபபஙகாடிகளின் சிைபபியலபுக்ள விளககுக. 

(ஏததனும் 3)

2. மைஙகு க்ைகளின் கு்ைபாடுகள் யா்வ? 
விளககுக. (ஏததனும் 3)

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. து்ைவாரிப பண்ைகசா்லயின் 

சிைபபியலபுக்ளக விவரி.

2. சிலல்ை வியாபாரிகளின் வ்கக்ள விவரி. 
(ஏததனும் 5)

குறிப்பு நூல்கள்.
1. Jagdish Bhagwathi 20 B, Free Trade Today, Fifth Edition, 

Sultan Chand & Sons, New Delhi.

2. Bhatia.S.C. 2018, Retail Management, Atlantic Publishers 
and Distributors.
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அலகு - 8 �ன்னொடடு ைணி்கம்

 �ன்னொடடு ைணி்கம்25
அத்தியொயம்

குன்வ்றறி யா்னப்வபார கண்டற்றால் ்தன்்கத்த்தான்று 

உண்டாகச் தெயவான் வி்ன. -கு்றள் 758

்கற்றல ச�ொக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. பன்னாட்டு வணிகத்தின் தபாரு்்ள வி்ளக்க 

முடியும்
2. பன்னாட்டு வணிகம் உள்நாட்டு 

வணிகத்வ்தாடு எவவாறு வவறுபடுகி்றது 
என்ப்்த அறிய முடியும்

3. பன்னாட்டு வணிகத்தின் நன்்மகள் 
மறறும் கு்்றபாடுக்்ள விவரிக்க முடியும்

4. பன்னாட்டு வணிகத்தின் வ்கக்்ள 
விவாதிக்க முடியும்

25.01  �ன்னொடடு ைணி்கத்தின் �ன்வை
உலகில உள்ள அ்னத்து ்ாடுகளும் 

வவவதவறு வ்கயான இயற்்க வளஙக்ளத் 
தன்னகத்தத வகாண்டுள்ளன. ஆனால எந்த ஒரு 
்ாடும் தனககு தத்வயான அ்னத்து இயற்்க 
வளஙக்ளயும் ஒருஙதக வபற்றிருககவில்ல. 
நிலவியல அ்மபபின் காரைமாக சில ்ாடுகளில 
குறிபபிட்ை சில இயற்்க வளஙகள் வபருமளவில 
கி்ைககின்ைன. அந்த வளஙகள் பல ்ாடுகளில 
தத்வயான அளவிற்குக கி்ைககவில்ல. இந்த 
காரணி அயல ்ாட்டு வியாபாரத்திற்கு 
அடிபப்ையாகிைது. தவறு வ்கயில கூறுதவாம் 
எனில உபரியான வளஙக்ளக வகாண்டுள்ள 

்ாடுகள் அந்த வளஙக்ளப பற்ைாககு்ையான 
்ாடுகதளாடு பரிமாறிகவகாள்ளுதல அயல ்ாட்டு 
வியாபாரம் ஆகும்.

உதாரைமாக. வ்ளகுைா ்ாடுகள் வபட்தராலிய 
வளத்்த அதிகம் வபற்றுள்ளன. ஆனால மனித 
வாழ்க்கககு இன்றிய்மயாத இயற்்க 
வளஙக்ளப வபற்றிருககவில்ல. எனதவ அ்வ 
தன்னிைம் அதிகமாக உள்ள வபட்தராலிய வளத்்த 
மற்ை ்ாடுகளுககுக வகாடுத்து அஙகிருந்து தனககுத் 

18 ஆம் நூற்றொண்டுககு முன் 
�ன்னொடடு ைணி்கத்தில சில 
ைணி்க ைழித் த�ொ்டர்பு்கள் (Routes) .

1.  உபபு வழி வணிக வதாைர்பு- 
இந்தியாவிலிருந்து எகிபது.  

2. பட்டு வழி வணிகத் வதாைர்பு- சீனாவிலிருந்து 
இந்தியா.  

3. வாச்ன திரவியஙகள் வழி வணிகத் 
வதாைர்பு – இந்தியாவிலிருந்து ஐதராபபா.
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தத்வயான தானியஙகள், பழஙகள் மற்றும் 
காய்கறிகள் தபான்ைவற்்ைப வபறுவது 
அவசியமாகிைது.

அதத தபான்று சில வளர்ந்த ்ாடுகள் 
தமம்படுத்தபபட்ை வதாழில நுட்பத்தின் காரைமாக 
வபாருட்கள் மற்றும் தச்வக்ளக கு்ைவான 
வி்லககு உற்பத்தி வசய்கின்ைன. வளரும் மற்றும் 
பின்தஙகிய ் ாடுகள் வதாழில நுட்ப வளர்ச்சியின்்ம 
காரைமாக அவவாறு உற்பத்தி வசய்ய இயலவில்ல. 
இது தபான்ை சூழ்நி்லயிலதான் இந்த ்ாடுகள் 
தமககுத் தத்வயானப வபாருட்க்ள மற்ை 
்ாடுகளிருந்து வாஙகுவதற்கு அயல ்ாட்டு 
வியாபாரம் வழி வகுககிைது. இதன் காரைமாக 
அயல ்ாட்டு வியாபாரம் அவசியமாகிைது .

சுருஙகக கூறின், ்ாடுகளுககி்ைதய இயற்்க 
வளஙகள் சமமாக அ்மயபவபைாததும், சில 
்ாடுகள் குறிபபிட்ைப வபாருட்க்ள உற்பத்தி 
வசய்வதில சிைபபுத் ததர்ச்சி வபற்றிருபபதும், 
வபாருட்கள் மற்றும் தச்வக்ளப 
பரிமாறிகவகாள்ளுதல அவசியமாகிைது. இந்த 
பரிமாற்ைதம அயல ்ாட்டு வியாபாரம் ஆகும்.

்ாம் வசிககும் இன்்ைய உலகில வபாருட்கள் 
மற்றும் தச்வக்ளப பரிமாறிகவகாள்ளுதலில 
உள்ள த்ைகள் அதிக அளவில கு்ைந்துள்ளன. 
வதாழில நுட்ப வளர்ச்சியின் காரைமாக 
்ாடுகளுககி்ைதய வியாபாரம் என்பது 
எல்லயற்ைதாகவும் உலகப வபாருளாதாரத்ததாடு 
ஒருஙகி்ையும் வ்கயிலும் மாற்ைம் 
அ்ைந்துள்ளது. தற்கால உலகமானது உலகளாவிய 
கிராமம் என்று அ்ழககபபடுகிைது. ததசிய 
வபாருளாதாரம் என்பது எல்லகள் 
இலலாததாகவும் உலகபவபாருளாதாரத்ததாடு 
அதிகமாக ஒருஙகி்ைககபபட்ைதாகும். தகவல 
வதாழில நுட்பத்தில(ICT) மற்றும் தபாககுவரத்தில 
ஏற்பட்ை அசுர வளர்ச்சியின் காரைமாக அயல 
்ாட்டு வியாபாரத்தில அதிக நிறுவனஙகள் ஈடுபட்டு 
அதிக இலாபத்்தயும் வி்ரவான வபாருளாதார 
வளர்ச்சி்யயும் அ்ைய முயலகின்ைன.

இந்தியா நீண்ை காலமாக மற்ை ்ாடுகதளாடு 
வியாபாரம் வசய்து வருகிைது. பண்்ைய காலத்தில 
இருந்தத அயல ்ாட்டு வியாபாரத்தில மிக முககியப 
பங்க ஆற்றி வருகிைது. தற்தபாது உலகப 
வபாருளாதாரத்ததாடு மிக தவகமாக இ்ைந்து 
வவளி்ாட்டு வணிகத்்தயும் முதலீடுக்ளயும் 
அதிகரித்துள்ளது.

25.02   �ன்னொடடு ைணி்கத்தின் 
்கருத்து,த�ொருள், ைறறும் 
ைவரவிலக்கணம்

�ன்னொடடு ைணி்கத்தின் ்கருத்து
இன்று வணிகம் உலக அளவில வளர்ந்து 

வருகிைது. தமலும் இலாபம் ஈட்ை தவண்டும் என்ை 
தூண்டுதல பல நிறுவனஙக்ள உலக 
வியாபாரத்தில ஈடுபை ்வககிைது. வணிக 
சந்்தயில உள்ளுர் நிறுவனஙக்ளக காட்டிலும் 
உலகளாவிய நிறுவனஙகள் அதிக வரதவற்்பப 
வபற்றுள்ளன. இ்வ பன்னாட்டு நிறுமஙகள் 
(MNC) அலலது ்ாடு கைந்த நிறுமஙகள் (TNC) 
என்று அ்ழககபபடுகிைது. இவவ்க 
நிறுவனஙகள் உலகம் வசயலபாட்டுத்தளம் என்ை 
தத்துவத்தின் அடிபப்ையில வசயலபடுகின்ைன. 
உதாரைம். வஷல, யுனி லீவர், மற்றும் வ்ஸ்ட்தல. 
இ்வக்ள பிரான்சு அலலது வஜர்மன் அலலது 
ைச்சு நிறுவனஙகள் என்று கருத முடியாது. 
இ்வகளுககு தனிதய உள்ளூர் சந்்த இல்ல. 
இவவ்க நிறுவனஙக்ள பலதவறு ்ாடுக்ளச் 
சார்ந்த மககதள நிர்வகிககிைார்கள். இவவ்க 
நிறுவனஙகள் தஙகளது வபாருட்கள் மற்றும் 
தச்வக்ள உலவகஙகிலும் உள்ள தனது து்ை 
நிறுவனஙகள் மூலம் விற்ப்ன வசய்கின்ைன.

சேொழர்்களும் �ன்னொடடு ைணி்கமும்
வொைரகள் பன்னாட்டு வணிகத்திலும் 
கடல்ொர தெயல்பாடுகளிலும் சி்றநது 
வி்ளஙகினர.  கடல் கடநது சீனா மறறும் 
த்தன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கும் வணிகம் 
பரவியது.  9 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 
த்தன்னிநதியாவில் தபரும்ளவில் கடல் ொர 
வணிக நடவடிக்்ககள் இடம் தபறறுள்்ளன.  
உள்நாட்டுக்குள்வ்ளயும் கடல் கடநதும் 
வியாபாரம் த்தன்னிநதியாவில் கூட்ட்மப்பு 
மூலம் தபருகி இருந்தது.  மணிகிராமம் மறறும் 
அயயாவவா கூட்ட்மப்புகள் இரண்டும் தபயர 
தபற்ற்வ.  வொைர நிரவாகம் ்தமிழ்நாடு 
வணிகரகள் ெஙகம் த்தன்கிைக்கு ஆசியா 
மறறும் சீனாவிலுள்்ள அயயாவவாவல மறறும் 
மணிகிராமம் கூட்ட்மப்பாக வமம்படுத்்த 
ஊக்கப்படுத்தியது.  இவவியாபாரப் பணிகள் 
யாவும் இநதிய தீபகறபத்தின் கிைக்கு 
மறறும் வமறகுக் கடறக்ரயில் உள்்ள 
து்்றமுகஙகளில் வொைர காலத்தில் சி்றப்பாக 
ந்டதபற்றது.
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பன்னாட்டு வணிகம் ்ாடுகளின் எல்லக்ளக 
கைந்து வசயலபடுகிைது. இது சரககு, தச்வகள், 
வதாழில நுட்பம் நிர்வாக அறிவு மற்றும் மூலதனம் 
மற்ை ்ாடுகளுககு மாற்றுவ்த உள்ளைககியது. 
பன்னாட்டு வணிகம் பல ஆண்டுகளாக 
்்ைவபற்றுவந்த தபாதிலும் பன்னாட்டு 
நிறுமஙகளின் வரு்கககுப பிைதக அதிக 
முககியத்துவம் வபற்றுள்ளது.

த�ொருள்
பன்னாட்டு வணிகம் என்பது ்ாடுகளின் 

புவியியல எல்லக்ளக கைந்து ்்ைவபறும் 
அ்னத்து வணிக ்ைவடிக்கக்ளயும் குறிககும். 
இது சரககு மற்றும் தச்வகளின் பரிமாற்ைம் 
மட்டுமலலாமல மூலதனம், பணியாளர்கள், வதாழில 
நுட்பம், காபபுரி்ம, வணிகககுறி, அறிவுசார் உரி்ம, 
மற்றும் பதிபபுரி்மக்ள உள்ளைககியது.

ைவரவிலக்கணம்
தராஜர் வபன்னட் கூற்றுபபடி, “்ாட்டின் 

எல்லக்ளக கைந்து ் ்ைவபறும் அ்னத்து வணிக 
்ைவடிக்ககளும் பன்னாட்டு வணிகம் ஆகும்”.

ஜான் டி தைனியல மற்றும் லீ எச் தரவைப 
அவர்களின் கூற்றுபபடி, “பன்னாட்டு வணிகம் என்பது 
இரண்டு அலலது அதற்கு தமற்பட்ை ்ாடுகளில 
்்ைவபறும் வணிக ்ைவடிக்ககள் ஆகும்”.

25.03    �ன்னொடடு ைணி்கத்தில 
ஈடு�டுை�ற்கொன ைழிமுவ்ற்கள்

பன்னாட்டு வணிகத்தில ஈடுபடுவதற்கான சில 
வழிமு்ைகள் இஙதக குறிபபிைபபட்டுள்ளன.

1. ஏற்றுமதி மற்றும் இைககுமதி (Exporting and  
Importing)

2. ஒபபந்த உற்பத்தி (Contract Manufacturing) or  
(Outsourcing)

3. உரிமம் மற்றும் உரி்மயாளர் (Licensing or  
Franchising)

4. இ்ைவி்ன (Joint Venture)
5. அயல ்ாட்டு த்ரடி முதலீடு (Foreign Direct  

Investment)

1.  ஏறறுைதி ைறறும் இ்றககுைதி
ஏற்றுமதி என்பது உள் ்ாட்டிலிருந்து வவளி 

்ாட்டிற்கு சரககு மற்றும் தச்வக்ள விற்ப்ன 
வசய்வதாகும். அதத தபான்று இைககுமதி என்பது 
வவளி ்ாட்டிலிருந்து சரககு மற்றும் தச்வக்ளக 
வகாள்முதல வசய்வதாகும்.

2.  ஒப்�ந்� உற�த்தி
ஒரு வவளி ்ாட்டு நிறுவனம் தான் உற்பத்தி 

வசய்யும் வபாருட்களின் சில உதிரி பாகஙக்ள 
தன்னு்ைய தத்வககு ஏற்ப உற்பத்தி வசய்வதற்கு 
ஒன்று அலலது அதற்கு தமற்பட்ை உள்ளுர் 
உற்பத்தியாளர்களுைன் ஒபபந்தம் வசய்து 
வகாள்வதாகும். இதற்கு வவளியாட்களிைம் பணி்ய 
ஒபப்ைபபது (புைத்திைனீட்ைல)(Outsourcing) என்று 
வபயர்.

உல்கையைொக்கலில இந்தியொவின் 
�ஙகு
பன்னாட்டு வணிகம் சீரதிருத்்தத்தின் புது 
யுகத்தில் நு்ைகி்றது.  வ்ளரச்சிப்பா்்தயில் 
இநதியாவும் விலக முடியாது.  இநதியா 
தபருஙகடன் த்தால்்ல மறறும் தெலுத்்தல் 
ெமநி்லப் பிரச்சி்னகளில் உள்்ளது.  
1991 ல் பன்னாட்டு நாணய நிதியம் மூலம் 
தெலுத்்தல் ெமநி்லயின் பற்றாக்கு்்ற்யப் 
வபாக்க நிதி உ்தவி நாடியது.  அப்வபாது 
பணம் வைஙகுவ்தறகு முன் இநதியாவில் 
கூட்ட்மப்பு மாற்றம் தெயயப்பட 
வவண்டும் என்்ற நிபந்த்னக்்ள 
ஏறறுக் தகாண்டு தபற்ற நிதி்ய திரும்பச் 
தெலுத்்த வ்க தெய்தது.  இநதியா  
வவறு வழி இல்லாமல் ஏறறுக் 
தகாண்டது.  பன்னாட்டு நாணய நிதியம்  
இநதியப் தபாரு்ளா்தாரக் தகாள்்க 
க்்ளத் ்த்ளரத்்தச் தெய்தது. சீரத்திருத்்த 
மு்்றகளில் வவகம் கு்்றநது தென்்றாலும்  
உலகப் தபாரு்ளா்தாரத்வ்தாடு இ்ணநது 
தெல்வதிலும் உலகமயமாக்கலிலும் 
இநதியா முழு்மயாக ஈடுபட்டுள்்ளது.  
அது ஒரு பு்றமிருக்க, பன்னாட்டு 
நிறுமஙகள் இநதியச் ெந்்தயில் 
தபாருட்க்்ளயும் வெ்வக்்ளயும் 
விறபதிலும், இநதிய நிறுமஙகள் தவளி 
நாடுகளுக்குப் தபாருட்களும் வெ்வகளும் 
ெந்்தப்படுத்துவதிலும் சி்றப்பாக ஈடுபட்டு 
வருகின்்றன.

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd   247 21-12-2021   9.05.16 PM



248

3.  உரிைம் ைழஙகு�ல
ஒரு நிறுவனம் வவளி ்ாட்டு நிறுவனத்ததாடு 

வசய்து வகான்ை ஒபபந்தபபடி தன்னு்ைய இயந்திரம், 
வியாபார இரகசியம், மற்றும் வதாழில நுட்பத்்த 
பயன்படுத்த கட்ைை (Royalty) அடிபப்ையில 
அனுமதி அளிககிைது. உதாரைம். வமகைனாலட்,(M-
cDonald,) பிஸ்ஸா �ட் (Pizza Hut). அவவாறு அனுமதி 
வழஙகும் நிறுவனம் உரிமம் வழஙகுபவர் (Licensor) 
என்றும் அனுமதி வழஙகபபடும் நிறுவனம் உரிமம் 
வபறுபவர் (Licensee) என்றும் அ்ழககபபடுகிைது.

4. இவணவிவன
இ்ைவி்ன என்பது ஒன்றுககு தமற்பட்ை 

நிறுவனஙகள் இ்ைந்து பஙகுகள் மூலம் புதிய 
நிறுவனத்்த உருவாகக ஒபபுவகாள்ளும் உைன்பாடு 
ஆகும். தமலும் இ்வ வருவாய், வசலவுகள் மற்றும் 
வசாத்துகக்ளப பஙகிட்டுகவகாள்கின்ைன. இது 
மூன்று வழிகளில உருவாககபபைலாம்,

1. அயல ்ாட்டு முதலீட்ைாளர் உள் ்ாட்டு 
நிறுமத்தில பஙகு வபறுதல.

2. உள் ்ாட்டு நிறுமம் எற்கனதவ வசயலபடும் 
அயல ்ாட்டு நிறுமத்தில பஙதகற்ைல.

3. அயல ்ாட்டு நிறுமம் மற்றும் உள் ்ாட்டு 
நிறுமம் இ்ைந்து புதிய நிறுவனத்்த 
உருவாககுதல.

25.04    �ன்னொடடு ைணி்கத்தின் 
சி்றப்புககூறு்கள்

�ன்னொடடு ைணி்கத்தின் சி்றப்புககூறு்கள் 
பின்ைருைொறு

1. �ொடு்களின் �ஙச்கறபு
பலதவறு ்ாடுகளுககி்ைதய ்்ைவபறும் 

வணிக ்ைவடிக்ககளின் வதாகுபதப பன்னாட்டு 
வணிகம் ஆகும்.

2. அன்னிய தேலொைணி �யன்�டுத்து�ல
ஒவவவாரு ்ாடும் மற்ை ்ாட்தைாடு வபாருட்கள் 

மற்றும் தச்வக்ள அயல ்ாட்டு ்ாைய மதிபபில 
பரிமாறிகவகாள்ள தவண்டும்.

3. ேட்டப்பூர்ை ்க்டவை்கள்
அயல ்ாட்டு வணிகம் அந்தந்த ்ாடுகளின் 

ஏற்றுமதி மற்றும் இைககுமதி வகாள்்ககள் 
அடிபப்ையிதலதய ் ்ைவபறுகிைது. சில வ்கயான 
வபாருட்க்ள ஏற்றுமதி அலலது இைககுமதி வசய்ய 

அரசின் அனுமதி வபைதவண்டும். பன்னாட்டு 
வணிகத்தில அரசாஙகம் த்ரடியாக த்லயிடுகிைது 
என்ைால மி்கயாகாது.

4. அதி்கப்�டியொன ஆைணங்கள் �யொரித்�ல
பன்னாட்டு வணிகத்தில அதிக வணிக 

்்ைமு்ைக்ளப பின்பற்ை தவண்டும். பன்னாட்டு 
வணிகத்தில வதாைர்பு்ைய ்பர்கள் அதிகமான 
ஆவைஙக்ளத் தயாரிகக தவண்டியுள்ளது.

5. சைறு�டும் த�ொருளொ�ொர சூழல
பன்னாட்டு வணிகத்தில ஈடுபடும் ஒவவவாரு 

்ாட்டின் வபாருளாதார சூழல, சட்ை ரீதியான 
கட்ை்மபபு, நிறுவன அ்மபபு, நிதி மற்றும் வணிக 
வகாள்்க, வளஙகளின் கி்ைபபுத்தன்்ம, உற்பத்தி 
நுட்பஙகள் தபான்ை காரணிகளால வபாருளாதார 
சூழலகள் தவறுபடுகின்ைன.

25.05    �ன்னொடடு ைணி்கத்தின் 
முககியத்துைம்

1. ைளங்களின் ேைைற்ற �கிர்வு
உலக ்ாடுகள் அ்னத்தும் எலலா இயற்்க 

வளஙக்ளயும் சமமாகதவா அலலது சமனற்ை 
மு்ையிதலா வபற்றிருககின்ைன. அ்னத்து 
்ாடுகளிலும் இயற்்க வளஙகள் சமமான அளவில 
அலலது சீராக அ்மயபவபைவில்ல. இதன் 
காரைமாக இயற்்க வளஙக்ள உபரியாக 
வகாண்டுள்ள ்ாடுகள் தஙகள் ்ாட்டில கி்ைககாத 
பற்ைாககு்ையான வளஙக்ள தவறு ்ாடுகதளாடு 
பரிமாற்ைம் வசய்துவகாள்ள தவண்டியதாகிைது. 
இயற்்க வளஙகளின் சமச்சீரற்ை பகிர்வால உலக 
்ாடுகள் பன்னாட்டு வணிகத்தின் மூலம் 
வபாருட்க்ளப பரிமாறிக வகாள்ள தவண்டியது 
அவசியமாகிைது.

உதாரைமாக, வபட்தராலிய வளஙகள் வ்ளகுைா 
்ாடுகளில அதிக அளவில கி்ைககின்ைன. ஆனால 
மற்ை வளஙக்ளக வகாண்டிருககவில்ல. எனதவ 
அ்வ வபட்தராலிய வளஙக்ள மற்ை ்ாடுகதளாடு 
பரிமாற்ைம் வசய்துவகாண்டு அஙகிருந்து தனககு 
தத்வயான உைவுபவபாருட்கள், மருந்துகள், 
காய்கறிகள் மற்றும் பிை வபாருட்க்ளப 
வபற்றுகவகாள்கின்ைன.

2.  உற�த்திக ்கொரணி்களின் சீரற்ற 
கிவ்டப்புத்�ன்வை
 ்ாடுகளுககி்ைதய உற்பத்திக காரணிகளின் 

(நிலம், உ்ழபபு, முதல மற்றும் வதாழில நுட்பம்) 
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கி்ைபபுத்தன்்ம சீரற்ை மு்ையில அ்மந்துள்ளது. 
பன்னாட்டு வணிகம் ஒரு ்ாட்டில கூடுதலாக உள்ள 
உற்பத்திக காரணி்யத் தத்வயுள்ள மற்ை 
்ாட்டிற்கு மாற்றுவதற்கு பன்னாட்டு வணிகம் 
வழிவகுககிைது.

3. சி்றப்புத் ச�ர்ச்சி
சில ்ாடுகள் அலலது குறிபபிட்ை ்ாட்டின் சில 

பகுதிகள், திை்மயான உ்ழபபாளிகள், சாதகமான 
பருவ நி்ல,இயற்்க வளஙகளின் கி்ைபபுத்தன்்ம, 
மற்றும் வதாழில நுட்ப அறிவு தபான்ை காரணிகளால 
சில வபாருட்க்ள அதிக அளவில உற்பத்தி 
வசய்கின்ைன.

உதாரைமாக, தகாயமுத்தூர் பருத்தி 
ஆ்ைகளுககும், திருபபூர் பின்னலா்ை வபாருட் 
களுககும், தசலம் மாம்பழத்திற்கும், தவலூர் ததால 
வபாருள் உற்பத்திககும் சிைபபுத் ததர்ச்சி வபற்று 
விளஙகுகிைது. இந்த சிைபபுத் ததர்ச்சி அதிக அளவில 

இவவ்கப வபாருட்க்ள உற்பத்திச் வசய்யத் 
தூண்டுகிைது. பன்னாட்டு வணிகம் அபரிமிதமாக 
உற்பத்தி வசய்யபபடும் வபாருட்க்ளத் தத்வயான 
்ாடுகளுககு பரிமாற்ைம் வசய்வதற்கு உதவி புரிகிைது.

4. அ்டக்க விவல குவ்றவு
உலக ்ாடுகளுககி்ைதய வபாருட்களுககான 

உற்பத்தி வசலவு, சமூக வபாருளாதார, புவியியல, 
மககள்வதா்க, வதாழில நுட்ப மற்றும் நிலவும் 
அரசியல சூழல காரைமாக தவறுபடுகிைது. இதன் 
காரைமாக சில ்ாடுகள் மற்ை ்ாடுக்ள விை மிக 
வி்ல கு்ைவாகவும் தரமானதாகவும் வபாருட்க்ள 
உற்பத்தி வசய்கின்ைன. இதன் மூலம் பன்னாட்டு 
வணிகத்தில ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனஙகள் கு்ைவான 
வி்லயில வபாருட்க்ள இைககுமதி வசய்து மற்ை 
்ாடுகளுககு இலாபகரமான வி்லயில ஏற்றுமதி 
வசய்கின்ைன.

25.06   உள்�ொடடு ைணி்கத்திறகும் �ன்னொடடு ைணி்கத்திறகும்இவ்டசய உள்ள சைறு�ொடு்கள்

அடிப்�வ்ட உள்�ொடடு ைணி்கம் �ன்னொடடு ைணி்கம்
1. த�ொருள் உள் �ொடடு ைணி்கம் ஒரு �ொடடின் 

எலவலககுள்சள �வ்டத�றும் வியொ�ொர 
�்டைடிகவ்கயொகும்.

�ன்னொடடு ைணி்கம் �ொடு்களின் 
எலவல்கவளத்�ொண்டி �வ்டத�றும் 
வியொ�ொர �்டைடிகவ்கயொகும்.

2. வியொ�ொரத்தில �ஙகு 
த�றுசைொர்

ஒரு �ொடடில உள்ள ைக்களும் 
நிறுைனங்களும் வியொ�ொர 
�்டைடிகவ்க்களில �ஙச்கறகின்்றனர்.

ஒரு �ொடடின் எலவலவயத்�ொண்டி 
உள்ள ைக்களும் நிறுைனங்களும் 
வியொ�ொர �்டைடிகவ்க்களில 
�ஙச்கறகின்்றனர்.

3. உற�த்திக ்கொரணி்களின் 
இயக்கம்

உற�த்திக ்கொரணி்கள், உவழப்பு, மு�ல, 
த�ொழில நுட�ம் ஆகியவை 
�வ்டயிலலொைல �ொடடின் எலவலககுள் 
இ்டம்த�யர முடியும்.

உற�த்திக ்கொரணி்கள், உவழப்பு, மு�ல, 
த�ொழில நுட�ம் ஆகியவை 
�வ்டயிலலொைல �ொடடின் 
எலவலத்�ொண்டி இ்டம்த�யர முடியும்.

4. நு்கர்சைொரின் �ன்வை உள் �ொடடு ைணி்கத்தில நு்கர்சைொர் 
ஒரு �ொடடின் ்கலொச்ேொரம், �்டத்வ�, 
விருப்�ம், ேட்ட �வ்டமுவ்ற, �ழக்க 
ைழக்கங்கள் ஆகியைற்றொல 
இவணக்கப்�டடுள்ளொர்்கள்.

�ன்னொடடு ைணி்கத்தில உல்க 
�ொடு்களின் ்கலொச்ேொரம், �்டத்வ�, 
விருப்�ம், ேட்ட �வ்டமுவ்ற, �ழக்க 
ைழக்கங்கள் ஆகியைற்றொல 
இவணக்கப்�டடுள்ளொர்்கள்.

5. வியொ�ொர முவ்ற உள் �ொடடு ைணி்கம் ஒசர 
�ொடடினுவ்டய விதி்கள், ேட்டங்கள், 
த்கொள்வ்க்கள் ஆகியைற்றொல 
நிர்ைகிக்கப்�டுகி்றது.

�ன்னொடடு ைணி்கம் �ல �ொடு்களுவ்டய 
விதி்கள், ேட்டங்கள், த்கொள்வ்க்கள் 
ஆகியைற்றொல நிர்ைகிக்கப்�டுகி்றது.

6. �யன்�டுத்தும் �ொணய 
ைதிப்பு

உள் �ொடடு ைணி்கத்தில உள்ளூர் 
�ொணய ைதிப்பில வியொ�ொர 
�்டைடிகவ்க்கள் தீர்க்கப்�டுகின்்றன.

�ன்னொடடு ைணி்கத்தில அயல �ொடடு 
�ொணய ைதிப்பில வியொ�ொர 
�்டைடிகவ்க்கள் தீர்க்கப்�டுகின்்றன.
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25.07  �ன்னொடடு ைணி்கத்தின் ைவ்க்கள்
பன்னாட்டு வணிகத்்த மூன்று வ்ககளாக 

2. இ்றககுைதி வியொ�ொரம்
ஒரு ்ாட்டினு்ைய வியாபார நிறுவனம் சரககு 

மற்றும் தச்வக்ள மற்ை ்ாட்டில உள்ள வியாபார 
நிறுவனத்திலிருந்து வகாள்முதல வசய்தால அதுதவ 
இைககுமதி வியாபாரம் எனபபடும். இைககுமதி 
வியாபாரம் என்பது அயல ்ாட்டிலிருந்து 
வபாருட்க்ள வாஙகி உள் ்ாட்டிற்கு வகாண்டு 
வருவது ஆகும். எடுத்துகாட்ைாக, இந்திய வியாபார 
நிறுவனம் வபட்தராலிய வபாருட்கள், மின்னணு 
வபாருட்கள், இயந்திரம், மற்றும் மருத்துவ 
உபகரைஙக்ள மற்ை ் ாடுகளிலிருந்து வகாள்முதல 
வசய்வது ஆகும்.

3. ைறு ஏறறுைதி வியொ�ொரம்
ஒரு நிறுவனம் ஏற்றுமதி வசய்யும் த்ாககத்துைன் 

வபாருட்க்ள மற்ை ்ாட்டிலிருந்து இைககுமதி 
வசய்தால மறு ஏற்றுமதி வணிகம் எனபபடும். 
எடுத்துகாட்ைாக, இந்திய வியாபார நிறுவனம் ஈரான் 
்ாட்டிலிருந்து கச்சா எண்வை்ய இைககுமதி 
வசய்து அ்த சுத்திகரித்து த்பாள ்ாட்டிற்கு 
ஏற்றுமதி வசய்வது மறுஏற்றுமதி வணிகம் 
எனபபடும்.

இபதபாது ஈரானுககும் த்பாளத்திற்கும் 
இ்ைதய ஏன் இந்தியா வந்துள்ளது என்ப்த 
நீஙகள் சிந்திககதவண்டும். ஏன் த்பாளம் 
த்ரடியாக ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்வை்ய 
இைககுமதி வசய்யவில்ல? இதற்கான 
காரைஙக்ள ஆராய்தவாம்.

7. ச�ொககுைரத்து உள் �ொடடு ைணி்கத்தில ேொவல ைறறும் 
இரயில ச�ொககுைரத்து ைடடுசை 
�யன்�டுத்�ப்�டுகி்றது.

�ன்னொடடு ைணி்கத்தில ்கப்�ல ைறறும் 
விைொனப் ச�ொககுைரத்து 
�யன்�டுத்�ப்�டுகி்றது.

8. இ்டர் உள் �ொடடு ைணி்கத்தில ஏற�டும் 
இ்டரின் அளவு குவ்றவு.

�ன்னொடடு ைணி்கத்தில ஏற�டும் இ்டர், 
த�ொவல தூரம், ேமூ்க த�ொருளொ�ொர 
அரசியல நிவல்கள் ைறறும் அயல �ொடடு 
�ொணய ைதிப்பில ஏற�டும் ைொற்றம் 
ச�ொன்்ற ்கொரணங்களொல அதி்கைொகி்றது.

9. ேந்வ�யின் அளவு ேந்வ�யின் அளவு �ொடடின் 
எலவலககுட�ட்டது

ேந்வ�யின் அளவு �ரந்� அளவில 
உள்ளது ைறறும் ஒரு �ொடடின் 
எலவல்கவளக ்க்டந்து தேலகி்றது.

10. சுங்கத்தீர்வை தேலுத்து�ல சுங்கத்தீர்வை தேலுத்� 
பின்�ற்றசைண்டிய �வ்டமுவ்ற்கள் 
குவ்றவு. சுங்கத்தீர்வையும் மி்கக 
குவ்றவு.

சுங்கத்தீர்வை தேலுத்� 
பின்�ற்றசைண்டிய �வ்டமுவ்ற்கள் 
சிக்கலொனவை. சுங்கத்தீர்வையும் 
அதி்கம்.

1.

பிரிககலாம். அ்வயாவன 1. இைககுமதி வியாபாரம் 
2. ஏற்றுமதி வியாபாரம் 3. மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்

1. ஏறறுைதி வியொ�ொரம்
ஒரு ்ாட்டினு்ைய வியாபார நிறுவனம் சரககு 

மற்றும் தச்வக்ள மற்ை ்ாட்டில உள்ள வியாபார 
நிறுவனத்திற்கு விற்ப்ன வசய்தால அதுதவ 
ஏற்றுமதி வியாபாரம் எனபபடும். ஏற்றுமதி 
வியாபாரம் என்பது உள் ்ாட்டிலிருந்து சரககு 
மற்றும் தச்வக்ள அயல ்ாட்டிற்கு விற்ப்ன 
வசய்வது ஆகும். எடுத்துகாட்ைாக, இந்திய வியாபார 
நிறுவனம் ்கவி்னபவபாருட்கள், ததால 
வபாருட்கள், மின்னணு வபாருட்கள், மூலி்க 
வபாருட்கள் ஆகியவற்்ை மற்ை ்ாடுகளுககு 
விற்ப்ன வசய்கிைது.
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ைறு ஏறறுைதி ைணி்கத்திற்கொன 
்கொரணங்கள்

பின்வரும் காரைஙகளால ஒரு ்ாடு  
பிை ்ாட்டிலிருந்து த்ரடியாகப வபாருட்க்ளக 
வகாள்முதல வசய்ய முடியாது.

I. ஒரு ்ாடு வபாருட்க்ள இைககுமதி வசய்யும் 
்ாட்தைாடு எந்த வணிக வழித்தைமும் 
இலலாமல இருந்தால

II. வபாருட்க்ள இைககுமதி வசய்த பிைகு அவற்்ை 
தமலும் மாற்ைம் வசய்வதற்தகா அலலது 
முடிவுற்ை வபாருளாக மாற்ைதவா தபாதிய 
வசதிகள் ஏற்றுமதி இைககுமதி வசய்யும் 
்ாடுகளில இலலாமல இருந்தால

III. இரண்டு ்ாடுகளுககி்ைதய வணிக ஒபபந்தம் 
இலலாமல இருந்தால.

IV. ஏற்றுமதியாளருககும் இைககுமதியாளருககும் 
இ்ைதய சரியான வபாருளாதார உைவு 
இலலாமல இருந்தால.

ைறு ஏறறுைதி ைணி்கத்தின் சி்றப்புக கூறு்கள்

கீழக்கண்்டவை ைறு ஏறறுைதி ைணி்கத்தின் 
சி்றப்புக கூறு்கள் ஆகும்
1. இைககுமதி தீர்்வ விதிககபபடுவதில்ல

2. இவவ்க வபாருட்கள் மறுசீர்மககபபட்டு 
மற்றும் மறு கட்டுமம் வசய்யபபட்டு ஏற்றுமதி 
வசய்யபபடுகிைது

3. இைககுமதி வசய்யபபட்ை வபாருட்கள் மறு 
ஏற்றுமதி வசய்யபபடும் வ்ர பி்ைய மீந்த 
பண்ைக சா்லயில ்வககபபடுகிைது.

25.08   �ன்னொடடு ைணி்கத்தின் 
�ன்வை்களும் குவ்ற�ொடு்களும்

�ன்வை்கள்
1. புவியியல நிபுணத்துைம்

உலக ்ாடுகள் அ்னத்தும் தாஙகள் 
வகாண்டுள்ள இயற்்க வளஙகள், மனித ஆற்ைல 
வதாழிலநுட்பம், மூலதனம், ஆகிய்வ 
அடிபப்ையில தவறுபடுகின்ைன.சில ் ாடுகள் கனிம 
வளஙக்ள அதிகம் வகாண்ை்வயாகவும் தவறு 
சில ்ாடுகள் உற்பத்தி வதாழில நுட்பம் மூலதன 
கருவிகள், திை்மயான மனித உ்ழபபு ஆகியவற்்ை 
அதிக அளவில வகாண்டுள்ள்வயாகவும் 
இருககின்ைன. ஆகதவ உலக ் ாடுகள் ஒவவவான்றும் 
மககளின் வாழ்க்க தத்வககாக தன்னிைம் 

உபரியாக உள்ள வளஙக்ள வகாடுத்து 
பற்ைாககு்ையான வளஙக்ள மற்ை ் ாடுகளிலிருந்து 
வபற்றுகவகாள்வதற்கு பன்னாட்டு வணிகம் 
தத்வயாகிைது. பன்னாட்டு வணிகம் 
இல்லவயனில அ்னத்து ்ாடுகளும் எலலா 
வபாருட்க்ளயும் தாஙகதள உற்பத்தி வசய்ய 
தவண்டிய நி்லககு உந்தபபடுகின்ைன. ஒவவவாரு 
்ாடும் தனககு தத்வயான வபாருட்க்ள தாதன 
உற்பத்தி வசய்து தன்னி்ைவு அ்ைவவதன்பது 
சாத்தியமற்ைது. ஆனால பன்னாட்டு வணிகம் 
ஒவவவாரு ் ாடும் தன்னால உற்பத்தி வசய்யக கூடிய 
வபாருட்க்ள உற்பத்தி வசய்வதற்கும் 
பற்ைாககு்ையான வபாருட்க்ள மற்ை 
்ாடுகளிலிருந்து வாஙகுவதற்கும் வழிவகுககிைது. 
பன்னாட்டு வணிகம் பன்னாட்டுச் சிைபபுத் 
ததர்ச்சிககு உதவுகிைது

2.  இயறவ்க ைளங்கவள முழுவையொ்க 
�யன்�டுத்து�ல
பன்னாட்டு வணிகம் ஒவவவாரு ்ாடும் இயற்்க 

வளஙக்ள முழு்மயாகப பயன்படுத்துவதற்கு 
உதவி வசய்கிைது. ஒவவவாரு ்ாடும் தன்னிைம் 
இயற்்கயாகதவ அ்மந்துள்ள வளஙக்ளப 
பயன்படுத்தி அதிகப வபாருட்க்ள உற்பத்தி வசய்ய 
முயலகிைது. இந்த அதிகபபடியான வபாருட்க்ள 
உற்பத்தி வசய்ய முடியாத ்ாடுகதளாடு 
பரிமாறிகவகாள்ள பன்னாட்டு வணிகம் உதவி 
வசய்கிைது.

3. த�ொருளொ�ொர ைளர்ச்சி
 வளரும் ்ாடுகள் இயந்திரம், வதாழில நுட்பம், 

மற்றும் கருவிகள் தபான்ைவற்்ை இைககுமதி 
வசய்வதன் வாயிலாக வி்ரவான வபாருளாதார 
வளர்ச்சி்ய அ்ைவதற்கு பன்னாட்டு வணிகம் 
உதவுகிைது. எடுத்துககாட்ைாக. சீனா, இந்தியா, 
பிதரசில, மற்றும் வதன்வகாரியா தபான்ை ்ாடுகள் 
கு்ைவான வபாருளாதார வளர்ச்சியிலிருந்து அதிக 
வபாருளாதார வளர்ச்சி்ய அ்ைவதற்கு பன்னாட்டு 
வணிகம் காரைமாக உள்ளது. வளர்ச்சிய்ைந்த 
்ாடுகளாகிய அவமரிககா, இஙகிலாந்து, ஜபபான் 
தபான்ை ்ாடுகள் கூை பன்னாட்டு வணிகத்தின் 
மூலமாக மூலபவபாருட்க்ள இைககுமதி வசய்து 
முடிவுற்ை வபாருட்களாக ஏற்றுமதி வசய்து 
வி்ரவான வபாருளாதர வளர்ச்சி்ய 
அ்ைந்திருககின்ைன.

4. சைவலைொயப்வ� உருைொககு�ல
பன்னாட்டு வணிகம் தவளாண்்ம மற்றும் 

வதாழில து்ை்ய வளர்ச்சி மற்றும் விரிவ்ைய 
வசய்வதன் காரைமாக தவ்லவாய்ப்ப 
உருவாககுகிைது. தமலும் ஏற்றுமதி மற்றும் 
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இைககுமதி நிறுவனஙகள் மூலம் த்ரடி 
தவ்லவாய்ப்பயும், அனுபபு்க மற்றும் 
அகற்றீட்டு முகவர், சரககா்ை இலலம், தபான்ை 
இ்ை நி்லயர் மூலம் ம்ைமுக 
தவ்லவாய்ப்பயும் உருவாககுகிைது.

5. ைொழகவ்கத்�ரம் சைம்�டு�ல
 பன்னாட்டு வணிகத்தின் வாயிலாக உள் ்ாைடில 

உற்பத்தி வசய்ய முடியாத பலதவறு விதமான 
வபாருட்க்ள வவளி ்ாட்டிலிருந்து வாஙகிப 
பயன்படுத்தமுடிகிைது. ் ாடுகளுககு இ்ைதய சரககு 
மற்றும் தச்வ பரிமாற்ைம் என்பது மககளின் 
வாழ்க்கத் தரத்்த தமம்படுத்துகிைது.

6. விவல ேைனிவலப்�டுத்து�ல
உலகச்சந்்தயில தினந்ததாறும் வி்ல மாற்ைம் 

அ்ையககூடிய பலதவறு வபாருட்களின் வி்ல்ய 
பன்னாட்டு வணிகம் சமபபடுத்துகிைது. 
எபவபாழுவதலலாம் குறிபபிட்ை வபாருட்களின் வி்ல 
உள் ்ாட்டில உயருகிைததா அபவபாழுது மற்ை 
்ாட்டிலிருந்து அபவபாருட்க்ள இைககுமதி வசய்து 
வி்ல்ய சமன் வசய்கிைது. அதத தபான்று குறிபபிட்ை 
வபாருட்களின் வி்ல கு்ையும்தபாவதலலாம் அந்த 
வபாருட்க்ள அதிக அளவில மற்ை ்ாடுகளுககு 
ஏற்ைமதி வசய்வதன் மூலம் வி்ல்ய 
நி்லபபடுத்துகிைது. உலக ்ாடுகளில வபாருட்களின் 
வி்ல அதிக ஏற்ைத்தாழ்வாக இலலாமல இருபபதற்கு 
பன்னாட்டு வணிகம் உதவி வசய்கிைது.

7. அதி்க இலொ�த்திற்கொன ைொயப்பு
பன்னாட்டு வணிகம் வியாபார நிறுவனஙக்ள 

அதிகமான வபாருட்க்ள உற்பத்தி வசய்து அதிக 
வி்லககு விற்பதன் வாயிலாக அதிக இலாபத்்த 
ஈட்ை உதவுகிைது.

8. முழுத்தி்றவனயும் �யன்�டுத்து�ல
பன்னாட்டு வணிகம் உலக ்ாடுகளில உள்ள 

அ்னத்து நிறுவனஙக்ளயும் அதிக அளவில சரககு 
மற்றும் வபாருட்க்ள உலகச் சந்்தயில விற்பதற்கு 
உதவி வசய்கிைது. இதன் மூலம் அந்நிறுவனஙகள் 
தன்னு்ைய இயந்திரம் மற்றும் வதாழில நுட்பத்்த 
முழு்மயான அளவில பயன்படுத்துகிைது. தமலும் 
தபரளவு உற்பத்தியின் ்ன்்மகளான, கு்ைந்த 
வி்லயில மூலவபாருட்கள் வாஙகுதல, ஏற்றிச்வசல 
கட்ைைத்தில சலு்க, கு்ைவான உற்பத்தி வசலவு, 
எளிதான கைன், அதிக இலாபம், தபான்ைவற்்ை 
அ்ைய பன்னாட்டு வணிகம் உதவுகிைது. உள் ்ாட்டு 
வியாபாரத்்த விை பன்னாட்டு வணிகத்தின் மூலம் 
உள் ்ாட்டு வதாழிற்சா்ல ஆண்டு முழுவதும் 

வதாைர்ச்சியாக வசயலபை வழிவகுககிைது.

9. �ன்னொடடு அவைதி
உலக ்ாடுகள் தனித்தனிதய இயஙகினாலும் 

பன்னாட்டு வணிகம் மற்ை ்ாடுக்ளச் சார்ந்திருகக 
தவண்டிய சூழ்நி்ல்ய உருவாககுகிைது. தமலும் 
கலாச்சாரம், பண்பாடு, பரஸ்பர புரிந்துைர்வு 
தபான்ைவற்்ை பரிமாறிகவகாள்ள உதவுகிைது. 
பன்னாட்டு வணிகம் உலக மககளி்ைதய கலாச்சார 
சமூக உைவுக்ள வளர்கக உதவுகிைது. ஒட்டு 
வமாத்தமாக உலக அ்மதிககு வழிவகுககிைது.

குவ்ற�ொடு்கள்
1. த�ொருளொ�ொர ேொர்பு

பன்னாட்டு வணிகம் ஒரு ்ாடு இைககுமதிககாக 
மற்ை ்ாடுக்ள அதிகம் சார்ந்திருகக தவண்டிய 
சூழ் நி்ல்ய உருவாககுகிைது. இைககுமதி வசய்யும் 
்ாடு தாதன சுயமாக அபவபாருட்க்ள உற்பத்தி 
வசய்வதற்கும் தன்னி்ைவு அ்ைவதற்கும் எந்த 
முயற்சியும் தமற்வகாள்வதில்ல. இதனால 
இைககுமதி வசய்யும் ்ாடு தானாகதவ ஏற்றுமதி 
வசய்யும் ்ாட்டிற்கு அடி்மயாகும் சூழல 
ஏற்படுகிைது.

2.  உள்�ொடடுத்த�ொழில்களின் ைளர்ச்சி 
�ொதிப்பு
பன்னாட்டு வணிகம் உள் ் ாட்டுத் வதாழிலகளின் 

வளர்ச்சி்யத் தடுககிைது. தமலும் கட்டுபபாைற்ை 
இைககுமதியும், அயல ்ாட்டு நிறுவனஙகளின் 
கடு்மயான தபாட்டியும் உள் ் ாட்டுத்வதாழிலக்ள 
முற்றிலும் அழிககக கூடும். அயல ்ாட்டு 
நிறுவனஙகள் உள் ் ாட்டில சந்்த்யக ் கபபற்றும் 
்யவஞசக த்ாககுைதன தஙகள் வபாருட்க்ள 
உற்பத்தி வி்லககும் கு்ைவாக விற்கின்ைன. இந்த 
நி்லககு வகாட்டுதல (குவித்தல ) (DUMPING) என்று 
வபயர். மககள் கு்ைவான வி்லயால 
கவர்ந்திழுககபபட்டு அயல ்ாட்டுப வபாருட்க்ள 
வாஙக முயலும்தபாது அதத வபாருட்க்ள உற்பத்தி 
வசய்யும் உள் ்ாட்டு நிறுவனஙகள் தபாட்டி்ய 
சமாளிகக முடியாமால வியாபாரத்்த விட்டு 
வசலலககூடிய நி்ல ஏற்படும் சூழல எற்பைலாம். 
இது உள் ்ாட்டு நிறுவனஙக்ள முற்றிலும் 
அழித்துவிடும் நி்லககுத் தள்ளபபடும் சாத்தியக 
கூற்்ை ஏற்படுத்துகிைது. உள் ்ாட்டு வியாபாரத்்த 
விட்டு வவளிதயறியவுைன் அயல்ாட்டு 
நிறுவனஙகள் வி்ல்ய உயர்த்தி மகக்ள 
சுரண்டும் சூழ்நி்ல ஏற்பைலாம்.
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3.  ஆ�த்து விவளவிககும் த�ொருட்கவள 
இ்றககுைதி தேய�ல
பன்னாட்டு வணிகம் ஆைம்பரபவபாருட்கள், தீஙகு 

வி்ளவிககும் வபாருட்கள் ஆகியவற்்ை அதிகம் 
வகாள்முதல வசய்ய வழிவகுககிைது. இது மககள் 
்ல்னப பாதிககிைது. தமலும் அன்னிய 
வசலாவணி்ய அதிகம் ஈட்டுவதற்காக 
அத்தியாவசியப வபாருட்க்ள அதிகம் ஏற்றுமதி 
வசய்வதன் மூலம் உள் ்ாட்டில பற்ைாககு்ை 
ஏற்படுகிைது. இதனால மககள் அபவபாருட்க்ள 
அதிக வி்ல வகாடுத்து வாஙக தவண்டிய சூழல 
உருவாகிைது.

4.  இயறவ்க ைளங்கவள �ை்றொ்கப் 
�யன்�டுத்து�ல
அரிய இயற் க் வளஙக் ள அதிகமாக ஏற்றுமதி 

வசய்வதன் மூலம் அ்வ வவகு வி ர்வாக 
வவறு்மயாகிவிடுகின்ைன. இதனால ஏற்றுமதி 
வசய்யபபடும் ் ாட்டில சுற்றுச்சூழல தபரழி்வ ஏற்படுகிைது.

5. அரசியல சுரண்்டல
பன்னாட்டு வணிகம் உலக ்ாடுகளி்ைதய 

வபாருளாதாரச் சார்பு நி்ல்ய உருவாககுகிைது. இது 
்ாட்டின் அரசியல சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக 
அ்மகிைது. பன்னாட்டு நிறுமஙகள் உலக ்ாடுகளின் 
அரசுக வகாள்்க முடிவுக்ள தஙகளுககுச் சாதகமாக 
மாற்றுகின்ைன. காலபதபாககில பன்னாட்டு நிறுமஙகள் 
பைபலத்தின் மூலம் ்ாட்டின் ஆட்சியாளர்க்ள 
தஙகள் ்கபபா்வயாக மாற்றிவிடுகின்ைன. 
எடுத்துகாட்ைாக, வவள்்ளயர்கள் வியாபார 
நிமித்தமாக பல ் ாடுகளுககுச் வசன்று அடி்மபபடுத்தி 
நூற்ைாண்டுகளுககும் தமலாக ஆட்சி வசய்துள்ளார்கள்.

6. �ொடு்களுககிவ்டசய ச�ொடடி
ஏற்றுமதி வசய்வதில ஏற்படும் தபாட்டி 

்ாடுகளுககுகி்ைதய தபாட்டியாக உருவவடுககிைது. 
இது ்ாடுகளுககி்ைதய சச்சரவுக்ள உருவாககிப 
தபார் ஏற்பைககூடிய சூழ்ல உருவாககுகிைது.

7. ்கலொச்ேொர சீரழிவு
பன்னாட்டு வணிகம் ்ாட்டின் கலாச்சார 

சீரழிவிற்குக காரைமாக அ்மகிைது. இ்ளய 
த்லமு்ையினர் அன்னிய ்ாட்டு தமாகத்தில 
தஙகள் வாஙகும் சகதி்யயும் மீறி வபாருட்க்ள 
வாஙகி தஙக்ள சமுதாயத்தில தமம்பட்ைவர்களாக 
காட்ை முற்படுகின்ைனர். இது பழ்மயான 
வாழ்வியல மு்ை்ய அழிககிைது.

்கவலச்தேொற்கள்

 �யிறசி

I. ேரியொன விவ்டவயத் த�ரிவு தேய்க.
1.	 நொடுகளுக்கி்ட்ய	 ெரக்கு.	 ்ெ்வ,	 அறிவுெொர்	

உரி்மகள,	 த்தொழில்	 நுடபம்,	 மறறும்	 மனி்த	
உ்ழபபு	ஆகிய்வ	இடம்தபயருவது

 அ) பன்னாட்டு வியபாரம்

 ஆ) பன்னாட்டு வணிகம்

 இ) மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்

 ஈ) உள்்ாட்டு வியாபாரம்

2.	 ெரக்கு	 இறக்குமதி	 தெயயபபடடு	 மீண்டும்	
ஏறறுமதி	தெயயபபடடொல்	அது	___________	
எனபபடும்

 அ) இைககுமதி

 ஆ) ஏற்றுமதி

 இ) மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்

 ஈ) பன்னாட்டு வியாபாரம்

 �ைது சிந்�வனககு
1.  ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதி வணிகத்தில் 

ஆரவம் தெலுத்து்தல்

2.  ஏறறுமதியா்ளராக முயறசி தெய்தல்

 சைலும் அறிை�றகு

1.  பன்னாட்டு வணிகத்தின் எதிரகால வ்ளரச்சி

2.  பன்னாட்டு வணிகத்தின் பரந்த அ்ளவிலான 
வ்ளரச்சி

 1. பன்னாட்டு வணிகம்
 2. ஏற்றுமதி 

வியாபாரம்
 3.  இைககுமதி 

வியாபாரம் 

4.  மறு ஏற்றுமதி 
வியாபாரம்

5. சிைபபுத்ததர்ச்சி
6. இயற்்க வளஙகள்
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3. �ொடு்களுககிவ்டசய ேரககு்கள் ைறறும் சேவை்கள் 
ைடடும் �ரிைொறிகத்கொள்ளப்�ட்டொல அது____ 
எனப்�டும்

 அ) பன்னாட்டு வியாபாரம்

 ஆ) பன்னாட்டு வணிகம்

 இ) மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்

 ஈ) உள்்ாட்டு வியாபாரம்

4.	 உளநொடடிலிருநது	தபொருடகள	தவளி	நொடடிறகு	
ஏறறுமதி	தெயயபபடடொல்	அது	____	எனபபடும்

 அ) உள்்ாட்டு வியாபாரம்

 ஆ) ஏற்றுமதி

 இ) அயல ்ாட்டு வியாபாரம்

 ஈ) இ்ைவி்ன

விவ்ட்கள்
1. ஆ 2. இ 3. அ 4. ஆ

II. குறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. பன்னாட்டு வணிகம் என்பதன் வபாருள் யாது?

2. ஏற்றுமதி வியாபாரம் என்ைால என்ன?

3. இைககுமதி வியாபாரம் என்ைால என்ன?

4. மறுஏற்றுமதி வியாபாரம் என்ைால என்ன?

III. சிறுவிவ்ட வினொக்கள்.
1. பன்னாட்டு வணிகத்தின் சிைபபுக கூறுகள் 

ஏததனும் மூன்்ை விளககுக.

2. மறுஏற்றுமதியின் சிைபபுக கூறுக்ள விவரி.

IV. த�ருவிவ்ட வினொக்கள்.
1. பன்னாட்டு வணிகத்தின் ்ன்்மகள் யா்வ? 

(ஏததனும் 5)

2. உள்்ாட்டு வணிகத்திற்கும் பன்னாட்டு 
வணிகத்திற்கும் உள்ள தவறுபாடுகள் யா்வ? 
(ஏததனும் 5)
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26.01  ஏற்றுமதி நடைமுடை
இன்றைய நவீன உலகில் ஏற்றுமதி வணிகம் 

மிகுந்த முக்கியத்துவத்்்த அ்ைநதிருக்கிறைது. ஒரு 
நாட்டின சமூக, ப�ாருளா்தார அரசியல் வளர்ச்சியின 
மிக முக்கிய குறியீைாக ஏற்றுமதி வணிகம்  
உருவாகியுளளது. எந்த ஒரு நாடும் ்தனக்கு  
த்த்வயான  அ்னத்துப் ப�ாருட்க்ளயும் ்தாதன  
உற்�த்தி பசய்து பகாளள முடியாது. ஒவபவாரு 
நாடும் ப�ாருட்க்ள வாங்கு்தல் விற்றைல் 
என�து ்தவிர்க்க முடியா்த்தாகிவிட்ைது. எனதவ  
அ்னத்து நாடுகளும் �னனாட்டு வணிகத்தில் 
ஈடு�ைதவண்டியுளளது. ஏற்றுமதி மற்றும் 
இறைக்குமதி என�்வ �னனாட்டு வணிகம் எனும் 
நாணயத்தின இரண்டு  �க்கங்களாக உளளன. 

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. ஏறறுமதி வணிகத்தின்  த்த்வ மறறும் 

முக்கியத்துவத்்்த விளக்க முடியும்
2. ஏறறுமதி வணிக ந்ைமு்்றக்ள 

விவாதிக்க முடியும்
3. ஏறறுமதி வணிகத்தில்  இ்ைநி்ையரகளின் 

பங்கு குறித்து எடுத்து்ைக்க முடியும்
4. இ்றக்குமதி வணிக ந்ைமு்்றகள் மறறும் 

இ்ைநி்ையரகள் குறித்தும் விவரிக்க 
முடியும்.

சுருங்கக் கூறின, ஒவபவாரு நாடும் ்தனனிைம் 
உ�ரியாக உளள ப�ாருட்க்ள ஏற்றுமதி பசய்வதும் 
�ற்றைாக்கு்றையாக உளள ப�ாருட்க்ள இறைக்குமதி 
பசய்வதும்   ந்ைமு்றையில் உளளது. ஏற்றுமதியில் 
ஈட்ைப்�டும் அனனியபசலாவணி்ய �யன�டுத்தி 
்தனனால் உற்�த்தி பசய்ய முடியா்த ப�ாருட்க்ள 
இறைக்குமதி பசய்து பகாளள  முடிகிறைது. 

இநதியா, �ங்களாத்தஷ், ப்தனபகாரியா த�ானறை  
வளரும் நாடுகள ்தங்களுக்கு த்த்வயான 
இயநதிரம், கருவிகள, மூலப்ப�ாருட்கள,  
ப�ட்தராலியப்ப�ாருட்கள, கனிம வளங்கள, 
ப்தாழில்நுட்�ம் த�ானறைவற்்றை இறைக்குமதி 
பசய்வ்தற்கு அனனிய பசலாவணி அதிகம் 
த்த்வப்�டுகிறைது. இநதிய அரசு ஏற்றுமதி்ய 
ஊக்குவிப்�்தற்கு �ல்தவறு வி்தமான 
நைவடிக்்கக்ள எடுத்துளளது. ஏற்றுமதி்ய 
அதிகரிக்க அரசாங்கம்  பராக்கச்சலு்க,  
வரிச்சலு்க, நிறுவனங்களின உ்தவி, சலு்க 
அடிப்�்ையிலான வட்டி வீ்தம்,  கட்ை்மப்பு வசதி, 
கைன உ்தவி, வரிவிலக்கு, த�ானறை வசதிக்ள 
வழங்குகிறைது. இநதிய அரசு ஏற்றுமதி்ய அதிகரிக்க  
�ல்தவறு வ்கயான நிறுவனங்க்ள உருவாக்கி 
உளளது.

இந்தியாவில் பன்ாட்டு வணிகதடதை 
மமமபடுததுவதைற்கா் நிறுவ்ஙகள்
ஏற்றுமதி இைக்குமதி வஙகி

இறைக்குமதி வங்கி்ய நிறுவியது.  இ்தனு்ைய 
முக்கிய தநாக்கம்  ஏற்றுமதிக்கு து்ணபுரியும் 

கற்ைல் மநாக்கஙகள்

அலகு - 8 பன்ாட்டு வணிகம

ஏற்றுமதி மற்றும இைக்குமதி நடைமுடைகள்26
அததியாயம

“செய்வி்ை செய்வான் செயன்மு்்ற அவ்வி்ை

உள்ளறிவான் உள்ளம் சகாளல். ”.  - கு்றள் 677
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நிறுவனங்கள மற்றும் வங்கிகளின பசயல்�ாடுக்ள 
ஒருங்கி்ணப்�து ஆகும்.

முக்கிய பணிகள்
1. ஆ்ல, இயநதிரங்கள மற்றும்  ப்தாைர்பு்ைய 

தச்வக்ளப் ப�றை ஏற்றுமதி பசய்யும் 

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு தநரடியாக 
வழங்குகிறைது.

2. இது ஏற்றுமதியில் ஈடு�ட்டுளள நிறுவனங்களின 
�ங்குகள, கைன �த்திரங்கள மற்றும் �த்திரங்கள 
ஆகியவற்றிற்கு ஒப்புறுதி அளிக்கிறைது.

இந்திய அரசாஙகம அயல் நாட்டு வணிகதடதை  ஊக்குவிபபதைற்காகவும நிதி உதைவி 
சசயவதைற்காகவும 1982 ஆம ஆண்டு  (முற்றிலும அரசுக்குச் சசாந்தைமா்) ஏற்றுமதி 

பன்ைாட்டு வணிகத்்்த  தமம்படுத்தும் 
நிறுவைங்கள்

தநாக்கம்

1. இநதிய வணிகத்து்்ற பி்ற நாடுகளுைன் ெரவத்தெ வரத்்தக மறறும் வணிக 
உ்றவுக்ள தமம்படுத்துவ்தறகாை சகாள்்கக்ள 
உருவாக்கு்தல் ஏறறுமதி தமம்பாட்டு நைவடிக்்கக-
்ளத் ச்தாைங்கு்தல்  ஏறறுமதி ொரந்த அைகுக்ள 
உருவாக்கு்தல் மறறும் ஒழுங்கு செய்்தல்.

2. ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்குழு குறிப்பிட்ை ஏறறுமதி  ொர சபாருட்களின் ஊக்குவிப்பு 
மறறும் தமம்பாடு செய்்தல்.

3. ஏற்றுமதி ஆயவுக் குழு ்தைமாை கட்டுப்பாட்டு மறறும் ஏறறுமதிக்கு முந்்தய 
ஆய்வு மூைம் ஏறறுமதி வரத்்தகத்்்த தமப்பாடு 
செய்்தல்.

4.அயல் நாட்டு வணிகததிற்கா் இந்திய நிறுவ்ம பன்ைாட்டு வரத்்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களுக்கு 
பயிறசி அளித்து, பன்ைாட்டு வணிகத்தின் 
பிரிவுகளில் ஆய்வுக்ள நைத்துகி்றது.

5. பண்ைக கட்டுமததிற்கா் இந்திய அரசு நிறுவ்ம ெைக்குக்ள கட்டுமம் செய்வ்தறகாை பயிறசி்ய 
வழங்கு்தல்

6. சரக்குகள் வாரியம பாைம்பரியமிக்க சபாருட்கள் உறபத்தி செய்வ்்த 
ஊக்குவித்்தல்

7. இநதிய வணிக தமம்பாட்டு நிறுவைம்  வரத்்தக கணகாட்சிக்ள நைத்து்தல் மறறும் புதிய 
சபாருட்க்ள ஏறறுமதி செய்ய ஊக்குவித்்தல் மறறும் 
தமம்படுத்்தப்பட்ை வணிக மறறும் வியாபாைத்  
்தகவல்க்ள வழங்கு்தல்

8.மாநிை வாணிகக் கழகம் உைகின் பல்தவறு வணிகக் கூட்ைாளி  
நாடுகளி்ைதய வரத்்தகத்்்த தமம்படுத்து்தல்

9. உதைாகங்கள் மறறும் கனிம வரத்்தக கழகம் நிைக்கரி, இரும்புத்்தாது, உறபத்தி தவளாண மறறும் 
ச்தாழில்து்்ற உறபத்தி விவொய உைங்கள் தபான்்ற 
மு்தன்்மப் சபாருட்களின் ஏறறுமதிக்ள  
்கயாளு்தல்

10 ஏறறுமதி மறறும் கைன் சபாறுப்புறுதி கழகம் இநதிய ஏறறுமதியாளரகளுக்கு ஏறறுமதி கைன் 
காப்பீடு வழங்கு்தல்
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3. வணிக வங்கியால் ்தளளு�டி பசய்யப்�ட்ை 
குறுகிய கால  ஏற்றுமதி உண்டியல்க்ள 90 
நாட்களுக்கு மிகாமல் மறு-்தளளு�டி  பசய்து 
கைன வழங்குகிறைது.

4. அயல்நாட்டு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கைனு்தவி 
பசய்து  இநதிய மூல்தனப் ப�ாருட்க்ள வாங்க 
பசய்கிறைது.

5. ஏற்றுமதி சார்ந்த ப்தாழில்களுக்கு நிதிஉ்தவி 
அளிக்கிறைது.

6. இது சர்வத்தச வணிகத்தில் ஈடு�ட்டுளளவர் 
களுக்கு பவளிநாட்டு வணிகம் �ற்றிய சந்்த 
மற்றும் கைன ்தகவ்லச் தசகரித்து வழங்குகிறைது.

பன்ாட்டு வணிகததில் வணிக 
வஙகிகளின பஙகு

வணிக வங்கிகள  இரண்டு வழிகளில் கைனு்தவி 
பசய்கிறைது. 

1. ஏற்றுமதிக்கு முந்்தய நிதி உ்தவி

2. ஏற்றுமதிக்குப் பிந்்தய நிதி உ்தவி

1. ஏற்றுமதிக்கு முந்டதைய நிதி உதைவி
இவவ்க நிதி உ்தவி ஏற்றுமதியாளர்கள 

மூலப்ப�ாரு்ள வாங்கி முடிவுற்றை   ப�ாருட்களாக 
உருவாக்கி ஏற்றுமதி பசய்வ்தற்கு 
வழங்கப்�டுகிறைது. இவவ்க கைன ஏற்றுமதி 
ஆனணகள மற்றும் கைன கடி்த அடிப்�்ையில் 
அளிக்கப்�டுகிறைது.

2. ஏற்றுமதிக்குப பிந்டதைய நிதி உதைவி
இவவ்க நிதி உ்தவி  மாற்றுச்சீட்டுகள, கப்�ல் 

ஆவணங்கள அடிப்�்ையில் வழங்கப்�ட்ை கைன 
கடி்தம் ஆகியவற்றின அடிப்�்ையில் சரக்கு       
ஏற்றிய நாள மு்தல் ஏற்றுமதி ப்தா்க ப�றும் வ்ர, 
மூல்தன த்த்வக்கும் காப்பீட்டு கட்ைணம், முகவர் 
கழிவு,  ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி, ஆகிய பசலவுகளுக்காக 
வழங்கப்�டுகிறைது

ஏற்றுமதி வணிகததின  மநாக்கஙகள் 
1. ப�ாருட்கள த்த்வப்�டும் நாடுகளுக்கு 

ஏற்றுமதி பசய்வ்தற்கு உ்தவி பசய்்தல்.

2. த�ரளவில் உற்�த்தி பசய்யப்�டும் 
ப�ாருட்களுக்கான சந்்த்ய விரிவாக்கு்தல்.

3. ஏற்றுமதியின மூலம் அனனிய பசலாவணி்ய 
ஈட்டு்தல்

4. நாட்டின த்தசிய வருமானத்்்த அதிகரித்்தல்.

5. ஏற்றுமதி சார்ந்த மற்றும் ஏற்றுமதி 
ப்தாைர்பு்ைய நிறுவனங்களின மூலம் 
தவ்லவாய்ப்்� உருவாக்கு்தல்.

6. சுங்க வரி மற்றும் தீர்்வகளின மூலம் அரசுக்கு 
வருவாய் ஈட்டு்தல்

7. நாடுகளுக்கி்ைதய �ரஸ�ர புரி்தல் மற்றும் 
கூட்டுறை்வ தமம்�டுத்து்தல்.

8. த�ரளவு உற்�த்தியின மூலமாக வளங்க்ள 
உத்்தம அளவிற்கு �யன�டுத்தும் நி்ல்ய 
அ்ை்தல்.

ஏற்றுமதி வணிக நடைமுடைகள்

1. வியாபார தைகவல் வி்வல்
ஏற்றுமதியாளர் இறைக்குமதியாளரிைமிருநத்தா 

அல்லது அவரின முகவரிைமிருநத்தா ப�ாருட்க்ள  
இறைக்குமதி பசய்வ்தற்கான எழுத்து மூலமான 
விசார்ண்ய ப�றுகிறைார். இ்தன மு்தற்கட்ைமாக 
கீழகண்ை ்தகவல்க்ள ்தருமாறு ஏற்றுமதியாளரிைம் 
தகாருகிறைார்

 அ) ப�ாருட்களின அளவு,வடிவம், ்தரம், வணிகக்குறி 
ப�யர்  குறித்்த விவரம்

ஆ) ்தயாராக உளள ப�ாருட்களின அளவு

இ) ப�ாருளின வி்ல

ஈ) கப்�லில் ப�ாருட்க்ள அனுப்புவ்தற்கான 
நி�ந்த்னகள

உ) �ணம் பசலுத்துவ்தற்கான நி�ந்த்னகள

ஊ) ப�ாருட்கள விநிதயாகிக்கப்�டும் கால அளவு

எ) இறைக்குமதி விசார்ண பசல்லு�டியாகும் கால 
அளவு

2.  சரக்காடை சபறுதைல் மற்றும  ஏற்றுமதி 
ஆடைடய உறுதிபபடுததுதைல்
இறைக்குமதியாளர் வியா�ார 

விசார்ணக்குப்பிறைகு சரக்்க வாங்குவ்தற்கான 
சரக்கா்ண்யத்  ்தாதனா அல்லது ்தன முகவர் 
மூலதமா ஏற்றுமதியாளருக்கு அனுப்பி 
்வக்கிறைார். சரக்கா்ண என�து சரக்்க 
ஏற்றுமதி பசய்வ்தற்கான ஒரு ஆ்தாரம் ஆகும். 
சரக்கா்ண இரண்டு நகல்களில் ்தயாரிக்கப்�ட்டு 
ஒரு நக்ல ஏற்றுமதியாளருக்கு அனுப்பி விட்டு 
மற்பறைான்றை இறைக்குமதியாளர் ்தனனிைம் 
்வத்துக்பகாளவார்.
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சரக்காடை மூனறு  வடகபபடும
i. சவளிபபடை சரக்காடை

இவவ்கச் சரக்கா்ணயில் சரக்கின வ்க, 
அளவு, ்தரம், வி்ல, கட்டும மு்றை, ஆகிய்வ 
ஏற்றுமதியாளரின விருப்�த்திற்கு விைப்�ட்டிருக்கும்.

ii. வடரயறுக்கபபட்ை சரக்காடை
இவவ்கச் சரக்கா்ணயில் இறைக்குமதியாளதர 

சரக்கின வ்க, அளவு, ்தரம், வி்ல, கட்டும  
மு்றை, ஆகியவற்்றைக் குறிபிட்டிருப்�ார். அ்்த 
ஏற்றுமதியாளர் முழு்மயாகக் க்ைபிடிக்க 
தவண்டும்.

iii. உறுதி செய்யும் ெரக்காணை
இவவ்க சரக்கா்ண்ய இறைக்குமதியாளதரா 

அவரது முகவதரா  உறுதி பசய்வர். இறுதி 
சரக்கா்ண பினனர் அனுப்�ப்�டும்.

3. நாைய உறுதி கடிதைம ஏற்பாடு சசயதைல்
இத்்தருணத்தில் இறைக்குமதியாளரின �ணம் 

பசலுத்தும் திறை்ன ஏற்றுமதியாளர் அறிய 
தவண்டும். எனதவ அவர் இறைக்குமதியாள்ர 
நாணய உறுதி கடி்தம் எற்�ாடு பசய்து ்தருமாறு 
தகாருகிறைார்.   இறைக்குமதியாளர் மீது ஏற்றுமதியாளர் 
வ்ரயும் மாற்றுமு்றை உண்டியல் ்தனனிைம் 
வரும்த�ாது அ்தற்கு �ணம் ்தருவ்தாக 
இறைக்குமதியாளரின வங்கி அளிக்கும் உறுதி பமாழி 
அைங்கிய கடி்ததம   நாணய  உறுதி கடி்தம் ஆகும். 
நாணய உறுதி கடி்தம் நனகு  அறிந்த 
இறைக்குமதியாளருக்கு மட்டுதம வழங்கப்�டும். 

பினனர் ஏற்றுமதியாளர் இறைக்குமதியாளரின �ணம் 
பசலுத்தும் திறை்ன �ற்றி ஐயப்�ைத்த்வயில்்ல.

4.   ஏற்றுமதியாளர் இைக்குமதியாளர் 
குறியீட்டு எண் சபறுதைல்

ஏற்றுமதியாளர் குறியீட்டு  எண் ப�றை அயல் 
நாட்டு வணிகப் ப�ாது இயக்குனரின மண்ைல  
அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும். 
ஏற்றுமதியாளர் ்தான அனுப்பும் அ்னத்து  
கப்�லிடு ஆவணங்களிலும் இந்த குறியீட்டு 
எண்்ணக் குறிப்பிை தவண்டும்.  ஆனால்  
பசாந்த  �யன�ாட்டுக்தகா அல்லது தவளாண்்ம 
�யன�ாட்டுக்தகா ப�ாருட்கள ஏற்றுமதி 
பசய்யப்�ட்ைால் இந்த எண்்ணக் 
குறிப்பிைதவண்டியதில்்ல

5. உறுபபி்ர் சானறு சபறுதைல்
ஏற்றுமதியாளர் அரசு வழங்கும் ஏற்றுமதி 

ப்தாைர்�ான சலு்கக்ள ப�றை தவண்டுபமனில் 
ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக் குழுவிைம் உறுப்பினர் சானறு 
ப�றைதவண்டும்

6.  சபாருட்கடள உற்பததி சசயதைல்/ 
சகாள்முதைல் சசயதைல் / கட்டுமம சசயதைல்
ஏற்றுமதியாளர் இறைக்குமதியாளர் குறிப்பிட்ை 

ப�ாருட்க்ள  உற்�த்தி பசய்த்தா,  பகாளமு்தல் 
பசய்த்தா ்வத்திருக்க தவண்டும். ஏற்றுமதி 
பசய்ய தவண்டிய ப�ாருட்க்ள உற்�த்தி  
பசய்ய த்த்வப்�டும்  மூலப்ப�ாருட்களுக்கு 
சுங்கத்தீர்்வ பசலுத்்த தவண்டி இருப்பின  
அதிலிருநது விலக்குப் ப�றை உரிய �டிவத்தில் 

சரக்காடை உள்ளைக்கம
1. அனுபபபபட்ை சபாருட்களின அளவு
2. சபாருட்களின வடிவடமபபு
3. விடல
4. கபபல் ஏற்றுமதிக்கா் தைனடம
5. ஏற்றும முடை 
6. விநிமயாக காலம

7. கட்ைைம சசலுததும முடை
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ஏற்றுமதி ஆனணயாளருக்கு விண்ணப்பிக்க 
தவண்டும்.  ஏற்றுமதி ஆ்ணயாளர் சரி�ார்த்து 
சானறு ஒன்றை வழங்குவார். எனினும் 
ஏற்றுமதியாளர் ஏற்கனதவ சுங்கத்தீர்்வ 
பசலுத்தியிருப்பின அ்்த   திரும்�ப் ப�றும் 
சுங்கவரி திருப்பி பசலுத்தும்  இயக்குனர் (Director 
of Drawback)  அவர்களுக்கு விண்ணப்பித்து 
திரும்�ப் ப�ற்றுக்பகாளளலாம்.

ஏற்றுமதியாளர் இறைக்குமதியாளர் குறிப்பிட்ை 
ப�ாருட்க்ள ப்தாழிற்சா்லயிலிருநத்தா அல்லது 
சந்்தயிலிருநத்தா ்தருவித்துபகாளள தவண்டும். 
இறைக்குமதியாளர் குறிப்பிட்ை  நி�ந்த்னகளின 
அடிப்�்ையில் ப�ாருட்கள கட்டுமம் 
பசய்யப்�ைதவண்டும். அவவாறு நி�ந்த்னகள  
எதும் குறிப்பிைப்�ைவில்்லபயனில், ஏற்றுமதியாளர் 
ப�ாருட்களின �ாதுகாப்்� உறுதி பசய்யும் 
வ்கயில் கட்டுமம் பசய்ய தவண்டும். தமலும் 
கட்டுமக்குறியீடு என�து  இறைக்குமதியாள்ர 
எளிதில் அ்ையாளம் காணும் வ்கயில் 
பசய்யப்�ைதவண்டும். கட்டுமக்குறியீட்டில் 
இறைக்குமதியாளரின ப�யர், தசரதவண்டிய 
து்றைமுகம், சரக்கின எ்ை, ஆகிய்வ 
குறிப்பிைப்�ைதவண்டும்.

7.ஏற்றுமதி ஆயவு சானறு
ப�ாருட்கள கட்டுமம் பசய்யப்�ட்ை பிறைகு 

ஏற்றுமதியாளர்  ஏற்றுமதி ஆய்வு முக்மக்கு 
விண்ணப்பித்துச் சானறு ப�றை தவண்டும். ஏற்றுமதி 
ஆய்வாளர் கட்டுமமு்றையில் திருப்தி அ்ைந்தால் 
சானறு ஒன்றை வழங்குவார். இச்சானறு 
ப�ாருட்க்ளக் காப்பீடு பசய்வ்தற்குப் �யன�டும்.

8.சபாருட்கடள  காபபீடு சசயதைல்
ஏற்றுமதியாளர் சரக்்க அனுப்புவ்தற்கு முன 

உரிய நிறுவனத்தில் காப்பீடு பசய்்தல் தவண்டும். 
காப்பீடு என�து கப்�ல் தச்தம்ை்தல்,  ஒனதறைாடு 
ஒனறு தமாது்தல்,  கப்�ல் மூழகு்தல், தீ, கைல் நீர்  
கப்�லில் புகு்தல்  த�ானறை இைர்களுக்காகச் 
பசய்யப்�ை தவண்டும். 

9.மதைாற்றுவாய  சானறிதைழ்
இறைக்குமதி ஏற்றுமதி வணிக ந்ைமு்றையில் 

த்தாற்றுவாய்ச்சானறு மிக முக்கிய 
ஆவணமாகும். இச்சானறு ஏற்றுமதி 
பசய்யப்�டும் ப�ாருள குறிப்பிட்ை நாட்டில்்தான 
உற்�த்தி பசய்யப்�ட்ைது எனறை உறுதிபமாழி்ய 
விளம்புகிறைது. இநதியாவில்  வணிக வங்கிகள, 
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இநதிய வணிக மற்றும் ப்தாழில் கூட்ை்மப்பு,  
ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்குழு த�ானறை்வ 
இச்சான்றை வழங்க அதிகாரம் ப�ற்றை 
நிறுவனங்களாகும். இச்சானறு இருமு்ன 
வணிக ஒப்�ந்தம் உளள நாடுகளில் 
இறைக்குமதியாளர், இறைக்குமதி தீர்்வயிலிருநது 
சலு்க ப�றை உ்தவுகிறைது.

10.வாணிகத தூதுவர் இைாபபு
�ல நாடுகளில் இறைக்குமதி வரியானது  

சரக்கின மதிப்பின அடிப்�்ையில் 
விதிக்கப்�டுகிறைது. இைாப்பில் கண்டுளள  ப்தா்க 
சரியானது்தானா  எனறு இறைக்குமதியாளர் 
நாட்டிலுளள சுங்க அதிகாரிகள மு்தலில் உறுதி 
பசய்துபகாளள விரும்புவர். இ்தன�டி 
இறைக்குமதியாகும் சரக்கின மதிப்பு  சரியானது்தான 
எனறு சானறு �கரக்கூடிய ஆவணதம  வாணிகத் 
தூதுவர் இைாப்பு ஆகும். 

இ்தற்கான �டிவத்தில்  ஏற்றுமதியாளர் 
விவரங்க்ளப் பூர்த்தி பசய்து, அவர் நாட்டில் 
�ணிபுரியும்  (இறைக்குமதியாளர் நாட்டு) வாணிகத் 
தூதுவரிைம் ்கபயாப்�ம் ப�ற்று இறைக்குமதி 
யாளருக்கு அனுப்பி ்வப்�ார். இறைக்குமதி நாட்டு 

சுங்க அதிகாரிகள சரக்கு கட்டுமத்்்த திறைநது 
�ார்க்காமதல இைாப்பில் குறிப்பிைப்�ட்ை மதிப்பின 
அடிப்�்ையில் சுங்கத்தீர்்வ விதிப்�ர்.

11. அனுபபுடக முகவடர அமர்ததுதைல்
ஏற்றுமதியாளர் ஏற்றுமதி ஆய்வுச் சானறு ப�ற்றை 

பிறைகு சரக்்க அனுப்� சுங்க அதிகாரிகளிைம் 
அனுமதி ப�றைதவண்டும். ப�ாதுவாக  இந்த அனுமதி  
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ப�றும் �ணிக்காக ்தன சார்�ாக அனுப்பு்க 
முகவ்ர நியமிக்கிறைார். அனுப்பு்க முகவர் ்தான 
பசய்யும் இந்தப் �ணிக்காகக் கழி்வப் 
ப�ற்றுக்பகாளகிறைார்.

12.   துடைமுகததிற்கு  சரக்டக அனுபபுதைல்  
மற்றும முகவருக்குத தைகவல் தைருதைல்

ஏற்றுமதியாளர்  சரக்்கத் து்றைமுகத்திற்கு  
இரயில் அல்லது லாரி  மூலம் அனுப்பிவிட்டு     
அ்தற்குரிய இரயில் ரசீது அல்லது லாரி இரசீ்்த 
அனுப்பு்க முகவருக்கு அனுப்பி ்வப்�ார்.

13.   அனுபபுடக முகவர் பினபற்ை மவண்டிய 
சுஙக நடைமுடைகள்

i.   துடைமுக நகரததிலிருந்து சரக்டக 
சபற்றுக்சகாள்ளுதைல்
து்றைமுக நகரத்திற்கு சரக்கு வந்த்ைந்தவுைன 

ரயில் இரசீது அல்லது லாரி இரசீ்்த பகாடுத்து  
சரக்்கப் ப�ற்று பகாளகிறைார். சரக்்க  அனுப்பும் 
வ்ர �ண்ைகத்தில் ்வத்துப் �ாதுகாக்கிறைார்.

ii. கபபலிடு ஆடை சபறுதைல்
அனுப்பு்க முகவர் கப்�ல் நிறுவனத்்்த அணுகி  

சரக்்க அனுப்புவ்தற்கான  இைத்்்த முன�திவு 
பசய்து பகாளளதவண்டும். முன�திவு பசய்்த பிறைகு 
கப்�ல் நிறுவனம் கப்�ல் ஆ்ண்ய வழங்கும்.  
இதில் கப்�ல் ்த்லவருக்கு சரக்்க ஏற்றிச்பசல்ல 
அனுமதி வழங்கப்�ட்டிருக்கும்.  தமலும் இதில் 
கப்�லின ப�யர், அனுப்��டும் சரக்கின ்தன்ம, 
சரக்கு அனுப்��டும் நாள, சரக்கின எ்ை, தசர 
தவண்டிய து்றைமுகம்,  மற்றும்  பசலுத்்தப்�ட்ை  
சத்்தம் த�ானறை  விவரங்கள அைங்கி இருக்கும்.

iii. கபபல் வாைடக முறி 
கப்�ல் வாை்க முறி என�து கப்�ல் 

உரி்மயாளருக்கும்  ஏற்றுமதியாளருக்கும் அல்லது 
அவரது முகவருக்கும் இ்ைதய முழு கப்�்லதயா 
அல்லது கப்�லின ஒரு �குதி்யதயா குறிப்பிட்ை 
கப்�ல் �யணத்திற்தகா அல்லது குறிப்பிட்ை 
காலத்திற்தகா சரக்்க ஏற்றிச்பசல்ல பசய்து 
பகாளளும் உைன�ாடு ஆகும். குறிப்பிட்ை கப்�ல் 
�யணத்திற்கு உைன�ாடு  பசய்து பகாண்ைால் அது  
கப்�ல் �யண வாை்க முறி (Voyage Charter) எனப்�டும். 
குறிப்பிட்ை காலத்திற்கு உைன�ாடு பசய்து 
பகாண்ைால் அது கால வாை்க முறி (Time Charter) 
எனப்�டும்.

இதில் கப்�லின ப�யர், சரக்தகற்றுமிைம், 
தசரதவண்டிய து்றைமுகம், ஏற்றுமதியாளரின 
ப�யர், மற்றும் சத்்தம் (Freight) த�ானறை விவரங்கள 
அைங்கியிருக்கும்

14 .   சரக்டக அகற்றுதைல் சதைாைர்பா் சுஙக 
நடைமுடைகள்

ஏற்றுமதியாளதரா அல்லது அவரது முகவதரா 
கப்�ல் சீட்டுக்ள மூனறு �டிகளில் ்தயாரிக்கிறைார். 
கப்�ல் சீட்டில் கீழகண்ை விவரங்கள அைங்கி 
இருக்கும். 
அ) ஏற்றுமதியாளரின ப�யர் மற்றும்  முகவரி
அ) சரக்கு �ற்றிய விவரம்
இ) சரக்கின அளவும் மதிப்பும்
ஈ) அ்ையாளக்குறிகளும் கட்டுமங்களின 

எண்ணிக்்கயும்
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உ) தசர தவண்டிய து்றைமுகம்

ஊ) சரக்தகற்றுமிைம்

சரக்கின ்தன்மக்தகற்�  மூனறு  வ்கயான 
கப்�ல் சீட்டுக்கள ்தயாரிக்கப்�டும். அ்வ 
சுங்கத்தீர்்வ பகாண்ை ப�ாருட்கள, சுங்கத்தீர்்வ 
இல்லா ப�ாருட்கள மற்றும் சுங்கத்தீர்்வ திரும்� 
ப�றை தவண்டிய ப�ாருட்கள ஆகியனவாகும். 
அனுப்பு்க முகவர் சுங்கத்தீர்்வ பகாண்ை 
ப�ாருட்களுக்கு சுங்க அதிகாரிகளால் 
தீர்மானிக்கப்�டும் ஏற்றுமதி சுங்கத்தீர்்வ்ய 
பசலுத்்ததவண்டும்.

i. துடைமுக கட்ைைம சசலுததுதைல் 
அனுப்பு்க முகவர் ஏற்றுமதி கட்ைணம் 

பசலுத்திய பிறைகு சரக்்க து்றைமுகத்திற்கு பகாண்டு 
பசல்ல  ஏற்�ாடு பசய்ய தவண்டும். அவர் து்றைமுக 
பசலுத்து சீட்்ை இரண்டு   நகல்களில் பூர்த்திபசய்து 
கப்�ல் சீட்டின ஒரு நக்ல இ்ணத்து து்றைமுக 
அதிகாரிகளிைம் சமர்ப்பிக்க தவண்டும். தமலும் 
அவர் து்றைமுக கட்ைணத்்்தயும் பசலுத்்த 
தவண்டும். து்றைமுக அதிகாரிகள பசலுத்து சீட்டின 
ஒரு நக்ல ்வத்துக்பகாண்டு மற்பறைான்றை 
முகவருக்கு வழங்குவர். இந்த ்கபயாப்�மிட்ை 
நகதல து்றைமுக இரசீது  (Dock Receipt or Port Trust Re-
ceipt) எனப்�டும்.

ii. சரக்டக அனுபப அனுமதி சபறுதைல்
அனுப்பு்க முகவர் சரக்்க து்றைமுகத்திற்குக் 

பகாண்டு பசல்கிறைார். து்றைமுகத்திலுளள சுங்க 
்தடுப்பு அதிகாரிகள கப்�ல் இரசீதில் 
குறிப்பிட்டுளள�டி சரக்குகள உளளனவா   என 
ஆய்வு பசய்கினறைனர். இவர் சரக்்கக் கப்�லில் ஏற்றை  
சுங்க ஏற்றுமதி அனுமதிச் சீட்டு  ( Customs Export Pass) 
ஒன்றை வழங்குவர். அல்லது கப்�லில் ஏற்றைலாம்  
என தமபலாப்�மிட்டு வழங்குவார். 

iii. கபபல் தைடலவர் இரசீது
கப்�ல் ்த்லவர் அல்லது அவரது உ்தவியாளர் 

கப்�லில் சரக்்க ப�ற்றுக்பகாண்ை்தற்கு ஆ்தாரமாக 
வழங்கப்�டும் இரசீது ஆகும்.  இதில் சரக்கின அளவு, 
கட்டுமங்களின எண்ணிக்்க, கட்டும   நி�ந்த்னகள 
�ற்றி குறிப்பிைப்�ட்டிருக்கும். கப்�ல் ்த்லவர் 
அல்லது அவரது உ்தவியாளர் சரக்கின கட்டுமத்தில் 
திருப்தி அ்ைந்தால்  தூய இரசீது (Clean Receipt) 
வழங்குவார். கட்டுமத்தில்  கு்றை�ாடு இருப்பின 
கு்றை�ாடு்ைய இரசீது (Foul Receipt) வழங்குவார். 
அனுப்பு்க முகவர் தூய  இரசீது ப�றை தவண்டும். 
இல்்லபயனில்  காப்பீட்டு நிறுவனம் இைர் 
ஏற்�ட்ைால் எந்த ப�ாறுப்்�யும் ஏற்காது.

iv. கபபல் இரசீது
கப்�ல் இரசீது என�து கப்�ல் உரி்மயாளதரா 

அல்லது அவர் முகவதரா குறிப்பிட்ை சரக்்க 
ப�ற்றுக்பகாண்டு குறிப்பிட்ை து்றைமுகத்தில் நல்ல 
மு்றையில் பகாண்டு தசர்க்கப்�டும் என�்தற்கான 
சானறு ஆகும். இதில் கீழகண்ை விவரங்கள இைம் 
ப�ற்றிருக்கும்.

1 . கப்�லின ப�யர்

2 . சரக்கு அனுப்�ப்�டும் நாள

3 . சரக்தகற்றுமிைம்

4 .தசரும் து்றைமுகம்

5 . ஏற்றுமதியாளர் ப�யர் மற்றும் முகவரி

6 .இறைக்குமதியாளர் ப�யர் மற்றும் முகவரி

7 . கட்டுமங்களின எண்ணிக்்க

8 . சரக்கின ்தன்ம

9 . அ்ையாளக் குறியீடுகள

10 . பசலுத்்த தவண்டிய சத்்தம்

15.   வாணிக இைாபடப தையாரிததைல் மற்றும 
வஙகியில் ஆவைஙகடள தைாக்கல் 
சசயதைல்.

இறைக்குமதியாளருைன பசய்துபகாண்ை   
நி�ந்த்னகள அடிப்�்ையில் ஏற்றுமதியாளர் 
ஏற்றுமதி பசய்யப்�ட்ை சரக்கு ப்தாைர்�ாக வாணிக 
இைாப்்� மூனறு  நகல்களில் ்தயாரிக்கிறைார். அ்தன 
பிறைகு ஏற்றுமதியாளர்  ஏற்றுமதி  ப்தாைர்பு்ைய 
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அ்னத்து ஆவணங்க்ளயும் (வாணிக இைாப்பு, 
காப்பிட்டு திட்ைாவணம்,  த்தாற்றுவாய்ச் சானறு, 
வாணிகத்தூதுவர் இைாப்பு த�ானறை்வ) ்தனனு்ைய 
வங்கிக்கு  அனுப்பி ்வக்கிறைார். தமலும் அந்த 
ஆவணங்க்ள இறைக்குமதியாளரின வங்கிக்கு 
அனுப்பி ்வக்குமாறும், இறைக்குமதியாளர்  மாற்று 
ச்சீட்டிற்கு �ணம் பசலுத்்த ஒப்புபகாண்ை பிறைகு, 
அவற்்றை அவரிைம் ஒப்�்ைக்குமாறு  நி�ந்த்ன 
விதிக்கிறைார்.

16. பைம சசலுததைசபைல்

1. மாற்றுச்சீட்டு மூலம பைம சசலுததைபசபைல்
மாற்றுச்சீட்டு இரண்டு வ்கப்�டும்

i)   சசலுததுடகக்கு பிைகு ஆவைஙகள் 
ஒபபடைததைல்
இம்மு்றையில் இறைக்குமதியாளரின வங்கிப் 

�ணம் பசலுத்திய பிறைதக, இறைக்குமதியாளரிைம் 
ஆவணங்கள ஒப்�்ைக்கப்�டும்

ii) ஏற்புக்கு பிைகு ஆவைஙகள் ஒபபடைததைல்
இம்மு்றையில் இறைக்குமதியாளர், ஏற்றுமதியாளர் 

வ்ரந்த மாற்றுச்சீட்டிற்கு ஒப்பு்தல் ப்தரிவித்்த பிறைதக 
ஆவணங்கள ஒப்�்ைக்கப்�டும். 
இறைக்குமதியாளரின வங்கி ஏற்றுமதியாளரின 
வங்கியின மூலம் மாற்றுச்சீட்டின முதிர்வு நாளிதலா 
அல்லது அ்தற்கு முன�்தாகதவா �ணத்்்த 
பசலுத்தும்.

கபபல் இரசீது உள்ளைக்கம
1. ்ப்பல் ச்பயர்
2. ஏற்றுமதி தேதி
3. ஏற்றிய இடம் 
4. இலககு துணைமு்ம்
5. ஏற்றுமதியகாளர் மு்வரி மற்றும் ச்பயர்
6. இைககுமதியகாளர் மு்வரி மற்றும் ச்பயர்
7. ச்பகாருட்ளின் விளக்ம்
8. ச்பகாதி்ளின் எண்ணிகண்
9. ச்பகாருட்ளில் ேனித்துவமகான குறி
10. வகாடண்த் சேகாண்

கபபல் இரசீதின மாதிரி
பசன்ன ்தமிழன எனைர்பி்ரசஸ நிறுவனத்தின மூலம் அனுப்�ப்�ட்ை 1000 எண்ணிக்்க பகாண்ை 

சரக்கு (கட்டும குறியீடு SE-01) தர�ல் தரஞ்ஸ கப்�லில் (கப்�ல் ்த்லவர் உ்தயகுமார்)  நல்ல நி்லயில் 
ஏற்றைப்�ட்டு சிகாதகா து்றைமுகத்தில் �ல்லவன & தகா விைதமா அல்லது அவரது முகவரிைதமா 
நி�ந்த்னகளுக்கு உட்�ட்டு சரக்கு கட்ைணம் பசலுத்திய பிறைகு ஒப்�்ைக்கப்�டும்.

முத்தி்ர

மூதவந்தன கப்�ல் நிறுவனம்

்கபயாப்�ம்

நாள. 20-பிப்ரவரி-2018

2.  வஙகிச் சானறு மூலம பைம 
சசலுததைபசபைல்
ஏற்றுமதியாளர்  ்தனனு்ைய  வங்கியிலிருநது  

ஏற்றுமதி சார்ந்த அ்னத்து ஆவணங்களும் 
இறைக்குமதியாளருக்கு அனுப்�ப்�ட்டுவிட்ைது 
எனவும், அனனிய பசலாவணி கட்டுப்�ாட்டின�டி 
�ணம் பசலுத்்தப்�டும் எனறை  சானறு ஒன்றை 
ப�றைதவண்டும்.

ஏற்றுமதி வணிக ஆவைஙகள்

சரக்கு சதைாைர்பா் ஆவைஙகள்
1. சரக்கா்ண

2. த்தாற்றுவாய் சானறி்தழ

3. ஏற்றுமதி ஆய்வு சானறு
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கபபல் இரசீதிற்கும  கபபல் வாைடக முறிக்கும உள்ள மவறுபாடுகள்
அடிப்ப்ை கப்பல் இைசீது கப்பல் வாை்க முறி

1. சபாருள் இது குறிப்பிட்ை அளவு ெைக்்க 
சபறறுக்சகாணடு குறிப்பிட்ை 
து்்றமுகத்தில்  தெரப்ப்்த 
குறிக்க கூடிய ஆவணமாகும்.

இது ெைக்்க அனுப்ப சமாத்்த  
கப்ப்ைதயா அல்ைது சபரும் கப்பலின் 
ஒரு பகுதி்யதயா வாை்கக்கு  
அமரத்துவ்தறகாை  உைன்பாடு ஆகும்

2. மாற்றும தைனடம இ்்த எளிதில் தமசைழுது்தல் 
வாயிைாக மூன்்றாம் 
நபருக்கு  மாறறித்்தை முடியும்

இ்்த மூன்்றாம் நபருக்கு மாறறித்  ்தை 
முடியாது.

3. கைன சபறுதைல் இ்்தப் பி்ணயமாக ்வத்துக் 
கைன் சப்றைாம்

இ்்தப் பி்ணயமாக ்வத்துக் கைன் 
சப்ற முடியாது

4. குததைடக இது  கப்ப்ை குத்்த்க  
எடுத்்த்தறகாை ஆ்தாைம் அல்ை.

இது  கப்ப்ை குத்்த்க எடுத்்த்தறகாை 
ஆ்தாைம் ஆகும்.

சரக்கு அனுபபுடக சதைாைர்பா் 
ஆவைஙகள்
1. கப்�ல் து்ணத்்த்லவர் இரசீது
2. கப்�ல் சீட்டு
3. கப்�ல் ஆ்ண
4. கப்�ல் இரசீது
5. கைல்சார் காப்பீட்டு திட்ைாவணம்
6. வணிக தூதுவர் இைாப்பு
7. இரயில் ரசீது / லாரி  ரசீது

பைம சசலுததுடக சதைாைர்பா் 
ஆவைஙகள்
1. நாணய உறுதி கடி்தம்

2. வாணிக இைாப்பு

3. மாற்றுச்சீட்டு

4. வங்கிச் சானறு பசலுத்து்க

ஏற்றுமதி ஆவைஙகள்

 
 

 
  
  
  
  

 
  
  

 

 

   
 

  
  

  
 

 
 

1. சரக்கா்ண

2. த்தாற்றுவாய் 
சானறி்தழ

3. ஏற்றுமதி ஆய்வு 
சானறு

1. சரக்கு சதைாைர்பா் 
ஆவைஙகள்

2. சரக்கு அனுபபுடக 
சதைாைர்பா் ஆவைஙகள்
1. கப்�ல் து்ணத்்த்லவர் இரசீது

2. கப்�ல் சீட்டு

3. கப்�ல் ஆ்ண

4. கப்�ல் இரசீது

5. கைல்சார் காப்பீட்டு திட்ைாவணம்

6. வணிக தூதுவர் இைாப்பு

7. இரயில் ரசீது / லாரி  ரசீது

3.பைம சசலுததுடக 
சதைாைர்பா் ஆவைஙகள்
1. நாணய உறுதி கடி்தம்

2. வாணிக இைாப்பு

3. மாற்றுச்சீட்டு

4. வங்கிச் சானறு பசலுத்து்க
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ஏற்றுமதி வணிகததின  முக்கிய இடை 
நிடலயர்கள்

கீழக்கண்ை இ்ைநி்லயர்கள ஏற்றுமதி  
வணிகத்தில் ஈடு�டுகிறைார்கள.

1. அனுப்பு்க முகவர் (Forwarding Agent )

2. கழிவு முகவர் (Commission Agent )

3. ஏற்றுமதி வணிக இல்லம் (Export Trading House)

1.  அனுபபுடக முகவர்
ஏற்றுமதியாளர் சரக்்க அனுப்புவது 

ப்தாைர்�ான சுங்க ந்ைமு்றைக்ளப் பின�ற்றை 
அனுப்பு்க முகவ்ர நியமிக்கிறைார். அனுப்பு்க 
முகவர் ஏற்றுமதியாளருக்கு கீழக்கண்ை வழிகளில் 
உ்தவுகிறைார்.

1. ஏற்றுமதியாளருக்கு ஏற்றுமதி ப்தாைர்�ான 
அ்னத்து சட்ை  ந்ைமு்றைக்ளயும்  
ப்தரிவிக்கிறைார்

2. ஏற்றுமதியாளருக்கு  த�ாக்குவரத்து மற்றும் 
சரக்கு ்கயாளு்தல் ப்தாைர்�ான பசலவுகள  
�ற்றிய ்தகவல் ்தருகிறைார்.

3. சரக்்கக் கட்டுமம் பசய்்தல், குறியீடு பசய்்தல் 
த�ானறை �ணிகளில்  ஏற்றுமதியாளருக்கு 
உ்தவுகிறைார்.

4. ஏற்றுமதியாளர் சரக்்க அனுப்� 
த�ாக்குவரத்து வசதி பசய்து உ்தவுகிறைார்.

5. சுங்க ந்ைமு்றைக்ளப் பின�ற்றுவதில் 
உ்தவுகிறைார்.

6. ஆவணங்க்ளத் ்தயாரித்்தல் மற்றும் ப�று்தல் 
ஆகியவற்றில் உ்தவுகிறைார்.

7. த�ாக்குவரத்தில் ஏற்�ட்டுளள  நவீன வளர்ச்சி 
குறித்்த ்தகவ்ல  ஏற்றுமதியாளருக்கு 
்தருகிறைார்.

2. கழிவு முகவர்
கழிவு முகவர் கழிவு அடிப்�்ையில் பசயல்�டும் 

�னனாட்டு முகவர் ஆவார்.  இவர் ்தன  பசாந்த 
ப�யரில் பசயல்�டுகிறைார். இவரின சிறைப்பு, வி்ல 
நிலவரம் �ற்றிய  த்தர்ந்த அறிவு  ப�ற்றிருப்�து 
ஆகும். இவர் ்தனனு்ைய இறைக்குமதி 
வாடிக்்கயாளருக்கு சரக்்க குறிப்பிட்ை வி்லயில்  
குறிப்பிட்ை காலத்திற்குள ஏற்றுமதியாளர் குறிப்பிட்ை  
நி�ந்த்னகளுக்கு உட்�ட்டு அனுப்பி ்வக்கிறைார். 
சரக்்க அனுப்பியதும் அவருக்கும் 
ஏற்றுமதியாளருக்கும் உளள உறைவு முடிநது 

விடுகிறைது. இது ்தற்காலிக உறைவு மு்றை ஆகும்.  இந்த 
வியா�ார நைவடிக்்க நி்றைவு ப�ற்றைதும் ்தனக்குரிய 
கழி்வப் ப�ற்றுபகாளகிறைார்.

3. ஏற்றுமதி ஆடை நிடலயம 
இநதியாவில் ஏற்றுமதி்ய அதிகரிக்கவும், உலக 

சந்்த்ய வலுவூட்ைவும் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி்ய 
அதிகரிக்க �ல்தவறு உ்தவிக்ள பசய்யவும், 
ஏற்றுமதி ஆ்ண நி்லயம் உருவாக்கப்�ட்டுளளது. 
இதில்  வர்த்்தகர்கள,  ஏற்றுமதியாளர்கள,  வணிக 
நிறுவனங்கள,  ஏற்றுமதி சார்ந்த நிறுவனங்கள  
ஏற்றுமதி ப்தாழில்  மண்ைலம் (Export Processing Zone), 
மினனணு ப்தாழில் பூங்கா ஆகிய்வ அைங்கும். 

பணிகள்.  
1. உற்�த்தி பசய்யப்�ட்ை ப�ாருளுக்கான 

சந்்த்யக் கண்ைறி்தல்

2.  இறைக்குமதியாளர் அல்லது அவரது முகவ்ரக் 
கண்ைறிநது ஏற்றுமதி பசய்வ்தற்கான �தி்லப் 
ப�று்தல்

3.  சரக்கின வடிவத்்்த சந்்த த்த்வ, ்தரம், 
சரக்்க அளிப்�வரின திறைனுக்கு  ஏற்றைவாறு 
நிறுவு்தல்

4.   சரக்்க அனுப்� த�ாக்குவரத்்்த ப்தரிவு 
பசய்வ்தற்கு முன  அ்தன  வி்ல  தச்வயின 
்தரம், �ாதுகாப்்� கருத்தில் பகாளளு்தல்.

5.  சரக்்க குறிப்பிட்ை இைத்திற்கு அனுப்� ்தயார் 
பசய்்தல்.

6. சரக்்க வாங்கு�வரின  கைன 
பசலுத்துத்திறை்ன அறி்தல்

7.  நைவடிக்்கக்ளப் த�சி முடித்்தல்

8.  சரக்்க காப்பீடு பசய்்தல்

9. வணிக நைவடிக்்ககளுக்கு நிதியளித்்தல் 
மற்றும் சரக்கு மற்றும் தச்வக்கான ப்தா்க 
பசலுத்து்தல்.

3.

2.

1.
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இந்தியாவின ஏற்றுமதி மற்றும இைக்குமதி (2011-12 முதைல் 2016-17 வடர) (` மதிபபு மகாடியில்)

வருைம் ஏறறுமதி இ்றக்குமதி வணிக இருப்பு
2011-2012 1,465,959 2,345,463 -879,504
2012-2013 1,634,318 2,669,162 -1,034,844
2013-2014 1,905,011 2,715,434 -810,423
2014-2015 1,896,348 2,737,087 -840,738
2015-2016(P) 1,716,378 2,490,298 -773,920
2015-2016 April to October 998,212 1,501,291 -503,079
2016-2017 April to October(P) 1,039,797 1,396,352 -356,554

ஆ்தாைம்: இநதிய அைசின் வரத்்தத் து்்றயின் ஆணைறிக்்க 2016-2017 புதுதில்லி (P)-நிகழ்நிடல விவரம

இந்தியாவின முக்கிய ஏற்றுமதி வணிகக் கூட்ைாளிகள் (` மதிபபு மகாடியில்)

வரி்ெ நாடுகள் 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 சீைா 73,030.43 58,932.74 68,246.12 34,523.14

2 ஐ அ எமிதைட் 259,427.52 263,859.28 283,008.01 151,756.00

3 அசமரிக்க 201,852.69 198,140.14 208,939.49 98,227.09

4 ெவுதி அதைபியா 68,029.68 41,796.44 34,253.90 50,685.41

5 சுவிட்ெரைாநது 6,538.75 6,421.29 94,114.93 16,302.67

6 சிங்கப்பூர 46,061.97 46,456.71 48,153.70 13,680.91

7 செரமனி 83,118.57 79,306.61 6,543.02 26,624.71

8 ஹாங்காங்க் 24,674.35 23,038.41 23,400.69 2,901.97

9 இநத்தாதைஷியா 28,084.74 18,446.42 28,436.72 11,304.92

10 ஈைாக் 35,614.11 50,531.32 64,115.09 33,830.51

சமாத்்தம் 826,432.81 786,929.37 859,211.67 439,837.32

ெ்தவீ்தம் 43.58 45.85 46.46 46.91

மற்ற நாடுகள் 1,069,915.60 929,448.66 990,217.07 497,863.92

ெ்தவீ்தம் 56.42 54.15 53.54 497,863.92

சமாத்்தம் 1,896,348.41 1,716,378.03 1,849,428.74 53.09

ஆ்தாைம்: இநதிய அைசின் வரத்்தகத் து்்றயின் ஆணைறிக்்க 2016-2017 புதுதில்லி
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10. �னனாட்டு வணிகம் ப்தாைர்பு்ைய 
ஆவணங்க்ளத் ்தயாரித்்தல்.

11. தகாருரி்மக்ள தீர்வு பசய்்தல்

26.02  இைக்குமதி நடைமுடை

சபாருள்
அயல் நாட்டிலிருநது சரக்கு மற்றும் 

தச்வக்ள பகாளமு்தல் பசய்வது இறைக்குமதி 
வணிகம் ஆகும். உ்தாரணமாக,  பிரானஸ 
நாட்டிலிருநது  தவதிப்ப�ாருட்க்ள இநதிய 
நிறுவனம் பகாளமு்தல் பசய்வது ஆகும். சரக்்க  
பகாளமு்தல்  பசய்�வ்ர      இறைக்குமதியாளர்   
அயல்நாட்டு விற்�்னயாள்ர  ஏற்றுமதியாளர் 
எனவும் அ்ழக்கினறைனர்

இைக்குமதி வணிகததின மநாக்கஙகள்

1. விடரவா் சதைாழில்மயமாக்கம
வளரும்நாடுகள வி்ரவாக ப்தாழில்மயமாக  

தவண்டுபமனில் ்தங்களுக்கு த்த்வயான 
ப்தாழில்நுட்�ம், �ற்றைாக்கு்றையான 
மூலப�ாருட்கள. மூல்தன ப�ாருட்கள, (இயநதிரம், 
கருவிகள) த�ானறைவற்்றை பிறை நாடுகளில் இருநது 
இறைக்குமதியின மூலமாக பகாளமு்தல் பசய்ய 
தவண்டும்.

2.  நுகர்மவாரின மதைடவகடள 
நிடைமவற்ைல்
உள நாட்டில் நுகர்தவாரின  த்த்வ்யப் 

பூர்த்தி பசய்ய த�ாதுமான அளவில் ப�ாருட்கள 
கி்ைப்�தில்்ல அல்லது  உற்�த்தி பசய்ய 
முடிவதில்்ல, எனதவ அவவ்க ப�ாருட்க்ள 
பிறை நாடுகளிலிருநது இறைக்குமதி பசய்து 
�ற்றைாக்கு்றை்ய  பூர்த்தி பசய்ய தவண்டியுளளது.

3.  மக்களின வாழ்க்டகத தைரதடதை 
உயர்ததுதைல் 
உளநாட்டு நுகர்தவார்கள ்தங்களுக்குத் 

த்த்வயான ்கத�சி, மகிழவுநது, மடிக்கணினி,  
ப்தா்லக்காட்சிப்ப�ட்டி, ஒலி சா்தனம்,  
துணி து்வக்கும் இயநதிரம் மற்றும்   
நறுமணப்ப�ாருட்கள த�ானறைவற்்றை இறைக்குமதி 
வணிகத்தின மூலம் வாங்கிப் �யன�டுத்தி 
்தங்களின வாழக்்கத் ்தரத்்்த உயர்த்திக் 
பகாளகினறைனர்.

4. சபாருள்  பற்ைாக்குடைடய சமாளிததைல்
புயல், நில நடுக்கம், வறைட்சி, ஆழிப்த�ர்ல,  

கடு்மயான வி்லதயற்றைம், த�ானறை 
சூழநி்லகள காரணமாக உணவுப்ப�ாருட்கள, 
காய்கறிகள, மற்றும் பிறை முக்கிய ப�ாருட்க்ள 
அயல் நாட்டிலிருநது இறைக்குமதி பசய்து 
ப�ாருட்களின �ற்றைாக்கு்றை்ய சமாளிக்கலாம்.

5. நாட்டின பாதுகாபடப பலபபடுததுதைல் 
�ல நாடுகள  ்தங்களின �ாதுகாப்்� அதிகரிக்க 

இராணுவம் சார்ந்த கருவிக்ள பிறை 
நாடுகளிலிருநது வாங்கி, ்தங்களு்ைய நாட்டின 
�ாதுகாப்்� உறுதி பசய்கினறைன.

இைக்குமதி வணிக நடை முடைகள் 
�னனாட்டு வணிக பகாள்கயின காரணமாக  

இறைக்குமதி ந்ை மு்றைகள         ஒவபவாரு 
நாட்டிற்கும் இ்ைதய தவறு�டுகிறைது. இநதிய 
அரசும் இறைக்குமதி ந்ைமு்றைக்ள  
வகுத்துளளது. அவற்்றை கீதழ காண்த�ாம்.

1. இைக்குமதி உரிமம சபறுதைல்
இறைக்குமதியாளர்  இறைக்குமதி உரிமத்்்த 

அயல்நாட்டு வணிகப் ப�ாது 
இயக்குனரிைமிருநத்தா (Director General of Foreign 
Trade) அல்லது அனுமதி ப�ற்றை மண்ைல 
அதிகாரியிைமிருநத்தா (Regional  
Authority) ப�றை தவண்டும்.  இறைக்குமதி பசய்யப்�டும் 
ப�ாருட்கள  கட்டுப்�டுத்்தப்�ட்ை ப�ாருள  
(Restricted Goods) ்த்ைபசய்யப்�ட்ை ப�ாருட்கள 
(Prohibited goods) மற்றும் அனுமதிக்கப்�ட்ை 
ப�ாருட்கள  (Canalised Goods) என  
மூனறைாக  வ்கப்�டுத்்தப்�ட்டுளளது. தமற் 
குறிப்பிட்ை வ்க்யச் சாரா்த ப�ாருட்க்ள 
இறைக்குமதி பசய்ய எவவி்த ்த்ையும் இல்்ல. 
இ்தற்கு இறைக்குமதி உரிமம் த்த்வ இல்்ல. 
இறைக்குமதி உரிமம் மூல்தனப் ப�ாருட்களுக்கு 24 
மா்தமும்  மற்றை ப�ாருட்களுக்கு 18 மா்தமும் 
பசல்லு�டியாகும். இறைக்குமதி உரிமத்்்த சரக்்க 
அகற்றீடு பசய்வ்தற்கும் அனனிய பசலாவணி 
ப�றுவ்தற்கும் �யன�டுத்்ததவண்டும்.

இறைக்குமதியாளர்  இ்ணய்தளத்தின மூலம் 
�டிவம் ANF-1A மற்றும் பிறை ஆவணங்க்ளயும் 
�திவு பசய்து  மினனணு குறியீட்டு எண்  
(e-IE CODE) ப�ற்றுக்பகாளளலாம்
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2. வியாபார தைகவல் வி்வல் 
 இறைக்குமதி உரிமத்்்தப் ப�ற்றை பிறைகு  

ஏற்றுமதியாளரிைதமா அல்லது அவரின 
முகவரிைதமா வியா�ார விசார்ண 
தமற்பகாளளதவண்டும்.  இறைக்குமதியாளர் அஞ்சல் 
அல்லது  மினனஞ்சல் மூலம் கீழகண்ை 
்தகவல்க்ளத் ்தருமாறு  தகாருகிறைார்.
1. சரக்கின அளவு, வடிவம், மற்றும் ்தரம்
2. சரக்கின எண்ணிக்்க
3. சரக்கின வி்ல
4. சரக்்க  அனுப்புவ்தற்கான நி�ந்த்னகள
5. �ணம் பசலுத்துவ்தற்கான  நி�ந்த்னகள
6. சரக்கு அனுப்�ப்�டும் கால அளவு
7. வியா�ார விசார்ணயின கால அளவு

இறைக்குமதியாளர் வியா�ார விசார்ண 
தமற்பகாண்ை பிறைகு  வி்லப்�ட்டிய்ல அனுப்பி 
்வக்க தவண்டும்.

3 . அனனிய சசலாவணி சபறுதைல்
இறைக்குமதியாளர் ்தான இறைக்குமதி பசய்்த 

சரக்கிற்குரிய ப்தா்க்ய, அயல்  நாட்டு �ண 
மதிப்பில் பசலுத்்த அனனிய பசலாவணி்ய ப�றை 
தவண்டும். அனனிய பசலாவணி ப�றுவ்தற்கு 
அனுமதி ப�ற்றை ந�ரால் வழங்கப்�ட்ை �டிவத்தில் 
இறைக்குமதி எண்்ண குறிப்பிட்டு அ்தனுைன 
த்த்வயான ஆவணங்க்ள இ்ணத்து  இநதிய 
ரிசர்வ வங்கியின  அனனிய பசலாவணி து்றைக்கு 

விண்ணப்பிக்க தவண்டும். இநதிய ரிசர்வ வங்கி 
விண்ணப்�த்்்த ஆய்வு பசய்து அனனிய 
பசலாவணி்ய வழங்கும்.

4 . சரக்காடை அனுபபுதைல்
 இறைக்குமதியாளர் சரக்கா்ண்ய தநரடியாகதவா 

அல்லது சரக்கா்ணயகத்தின மூலமாகதவா 
ஏற்றுமதியாளருக்கு அனுப்பி ்வக்க  தவண்டும். 
சரக்கா்ணயில்  சரக்கின வ்க, வடிவம், வி்ல, 
அளவு, ்தரம், கட்டுமம் பசய்வ்தற்கான நி�ந்த்னகள, 
காப்பீடு, சரக்கு வினிதயாகம் பசய்யப்�டும் 
த�ாக்குவரத்து மு்றை, சரக்கு வினிதயாகம் 
பசய்யப்�டும் மு்றை, வினிதயாகம் பசய்யப்�டும் 
கால அளவு  த�ானறை விவரங்கள இைம் ப�ற்றிருக்கும்.

5 . நாைய உறுதி கடிதைம ஏற்பாடு சசயதைல்
அயல் நாட்டு ஏற்றுமதியாளர் இநதிய 

இறைக்குமதியாள்ரப் �ற்றியும்  அவரின  �ணம் 
திருப்பி பசலுத்தும்  திறை்னப் �ற்றியும் அறிநதிருக்க 
வாய்ப்பில்்ல. எனதவ அயல் நாட்டு ஏற்றுமதியாளர், 
இறைக்குமதியாள்ரத் ்தன ப�யரில் நாணய உறுதிக் 
கடி்தம் ஏற்�ாடு பசய்து ்தருமாறு தகாருகிறைார். 
நாணய உறுதி கடி்தம் என�து  இறைக்குமதியாளர் 
சார்�ாக அவரின வங்கி  ஏற்றுமதியாளருக்கு 
பசலுத்்த தவண்டிய �ணம் பசலுத்்தப்�டும்   அல்லது 
ஏற்றுமதியாளரின வங்கி  அ்னத்து 
ஆவணங்க்ளயும் இ்ணத்து வ்ரயும் மாற்று 
சீட்டிற்கு �ணம் பசலுத்்தப்�டும் எனறை உறுதி பமாழி 
அைங்கிய ஆவணமாகும். நாணய உறுதிக் கடி்தம் 
நல்ல நிதி நி்ல்ம உளள இறைக்குமதியாளாருக்கு 
மட்டுதம  வழங்கப்�டும். சரக்கு இறைக்குமதி பசய்்த 
பிறைகு ஏற்றுமதியாளரின வங்கி அ்னத்து 
ஆவணங்க்ளயும்  இறைக்குமதியாளரின வங்கிக்கு 
அனுப்பி �ணத்்்த பசலுத்துமாறு தகாரும்.

6 . கபபலிடு ஆவைஙகடளப சபறுதைல்
இறைக்குமதியாளர் அ்னத்து கப்�லிடு 

ஆவணங்க்ளயும் அறிவு்ர குறிப்புைன  (Advice 
Note) தசர்த்து ஏற்றுமதியாளரிைமிருநது ப�றை 

இறைக்குமதியாளர் இ்ணய்தளத்தின மூலம் 
�டிவம் ANF-1A மற்றும் பிறை ஆவணங்க்ளயும் 
�திவு பசய்து  மினனணு குறியீட்டு எண் (e-IE 
CODE) ப�ற்றுக்பகாளளலாம்
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தவண்டும்.  அறிவு்ர குறிப்பு  என�து  
இறைக்குமதியாளர் குறிப்பிட்ை சரக்கு  
அனுப்�ப்�ட்டுவிட்ைது எனவும், அ்்த உரிய 
து்றைமுகத்திற்கு வந்த பிறைகு அ்்த ப�ற்றுக்பகாளள 
உைன�ாடு பசய்துபகாளளுமாறு ஏற்றுமதியாளரின 
குறிப்பு்ர அைங்கியது ஆகும். கப்�ல் ்த்லவர்  
இறைக்குமதி து்றைமுக அதிகாரிக்கு  குறிப்பிட்ை சரக்கு  
து்றைமுகத்திற்கு வநது தசர்நதுவிட்ைது எனறை 
்தகவ்ல இறைக்குமதி ப�ாது அறிக்்க (Import General 
Manifesto) மூலம் ்தகவல் ப்தரிவிக்கிறைார்.  து்றைமுக 
அதிகாரி உரிய இறைக்குமதியாளருக்கு ்தகவல்  
ப்தரிவிக்கிறைார்.

7 . அகற்றீட்டு முகவடர நியமிததைல்
இறைக்குமதி து்றைமுகத்திலிருநது சரக்்க 

அகற்றீடு பசய்வ்தற்கு �ல்தவறு   சுங்க 
ந்ைமு்றைக்ளப் பின�ற்றை தவண்டியுளளது. 
ப�ாதுவாக இறைக்குமதியாளர் இந்த சுங்க  
ந்ைமு்றைக்ள ்தனனால் பின�ற்றை முடியா்த 
நி்லயில்  சரக்்க து்றைமுகத்திலிருநது  பவளிதய 
பகாணர்வ்தற்கு அகற்றிவிட்டு முகவ்ர நியமித்து 
அவருக்கு அதிகாரத்்்த வழங்குகிறைார்.   
இறைக்குமதியாளர் இறைக்குமதி பசய்யப்�ட்ை சரக்கு 
ப்தாைர்�ான அ்னத்து ஆவணங்க்ளயும்,  சரக்்க  
து்றைமுகத்திலிருநது பவளிதய  பகாணர்வ்தற்கு 
ஏதுவாக அகற்றீட்டு முகவருக்கு அனுப்பி 
்வக்கிறைார். அகற்றீட்டு முகவர் கழிவு அடிப்�்ையில் 
இப்�ணி்ய பசய்கிறைார். 

8 . சுஙக நடைமுடைகடளப பூர்ததி சசயதைல்
அகற்றீட்டு  முகவர் இறைக்குமதியாளர் சார்�ாக 

இறைக்குமதி பசய்யப்�ட்ை சரக்்க பவளிதய  
பகாணர்வ்தற்கு பினவரும் சுங்க ந்ைமு்றைக்ளப் 
பின�ற்றை தவண்டும்.

(i)   சரக்டக சவளிமய  சகாைர்வதைற்கு 
ஒபபுடக சபறுதைல்
அகற்றீட்டு முகவர் கப்�ல் ்த்லவர்  இரசீதில் 

இறைக்குமதியாளரின தமபலாப்�ம் ப�ற்று சரக்்க 
பவளிக்பகாணர்வ்தற்கு கப்�ல் நிறுவனத்்்த 
அணுகுகிறைார். சரக்கு கட்ைணம் பசலுத்்தப்�ைவில்்ல 
எனில் அ்்த பசலுத்துகிறைார். கப்�ல் நிறுவனம் 
சரக்கு கட்ைணம்    பசலுத்்தப்�ட்ைவுைன சரக்்க  
கப்�லிலிருநது பவளிதய பகாணர்வ்தற்கு ்தனியாக 
ஒரு ஆ்ண அல்லது கப்�ல் இரசீதில் தமபலாப்�ம் 
இட்டு வழங்கும். இதுதவ சரக்்க அகற்றீடு 
பசய்வ்தற்கான ஆ்தாரமாகும்.

(ii) துடைமுகக் கட்ைைம  சசலுததுதைல்
அகற்றீட்டு முகவர் து்றைமுகக் கட்ைணம் 

பசலுத்துவ்தற்கு உரிய விண்ணப்�த்்்த இரண்டு 
நகல்களில் Landing and Shipping Dues அலுவலகத்திற்கு 
விண்ணப்பிக்க தவண்டும். இவவலுவலகம் 
இறைக்குமதி பசய்யப்�ட்ை சரக்கின மீது து்றைமுகக் 
கட்ைணத்்்த விதிக்கும். அக்கட்ைணத்்்த அகற்றீட்டு 
முகவர்  து்றைமுக பசலுத்து சீட்டின (Dock Challan ) 
மூலமாக பசலுத்்ததவண்டும். து்றைமுக கட்ைணம் 
பசலுத்்தப்�ட்ை பிறைகு இறைக்கும் மற்றும் கப்�ல் 
கட்ைண (Landing and Shipping Dues) அலுவலகம்  அந்த 
விண்ணப்�ப் �டிவத்தில் து்றைமுகக் கட்ைணம் 
பசலுத்்தப்�ட்ைது எனறு முத்தி்ரயிட்டு அல்லது 
்தனியாக  இரசீது ஒன்றை வழங்கும்.    இ்தற்கு  
து்றைமுகக் கட்ைண இரசீது (Port Trust Dues Receipt ) 
எனறு ப�யர்.

(iii) நுடைவு சீட்டு தையாரிததைல்
சுங்கத்தீர்்வ பசலுத்துவ்தற்கு  நு்ழவுச்சீட்டு 

மூனறு �டிகளில் ்தயாரிக்கப்�ைதவண்டும்.  
நு்ழவுச்சீட்டில்   இறைக்குமதியாளரின ப�யர் 
மற்றும் முகவரி, கப்�லின ப�யர், சரக்கு �ற்றிய 
முழு விவரம்,  கட்டுமங்களின எண்ணிக்்க,   
இறைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீட்டு எண் (IEC), ஏற்றுமதி 
நாட்டின ப�யர், மற்றும் பசலுத்்தப்�ைதவண்டிய 
சுங்கத்தீர்்வ த�ானறை விவரங்கள அைங்கியிருக்கும்.  
நு்ழவு சீட்டு மூனறு வண்ணங்களில் 
வழங்கப்�டும். இலவச ப�ாருட்களுக்கு  கருப்பு 
வண்ணத்திலும், உளநாட்டில் �யன�டுத்்தகூடிய 
ப�ாருட்களுக்கு நீல வண்ண �டிவமும் மறு 
ஏற்றுமதி பசய்யப்�டும் ப�ாருட்களுக்கு  ஊ்தா 
வண்ண �டிவமும் வழங்கப்�டும். சுங்க அதிகாரிகள 
நு்ழவுச்சீட்டின அடிப்�்ையிதலதய இறைக்குமதி 
தீர்்வ்ய கணக்கிடுகிறைார்கள.

இறைக்குமதியாளருக்தகா அல்லது அகற்றீட்டு 
முகவருக்தகா இறைக்குமதி பசய்யப்�டும் சரக்கு 
�ற்றிய முழு விவரம் ப்தரியவில்்ல எனில்  
�ார்்வச் சீட்டு (Bill of Sight) ஒன்றைத் ்தயாரிக்க 
தவண்டும். அதில் இறைக்குமதி ப�ாருள �ற்றி 
்தங்களுக்கு ப்தரிந்த ்தகவல் அ்னத்்்தயும்  
ப்தரிவிக்கதவண்டும்.தமலும்   ்தங்களால் சரக்கு 
�ற்றிய முழு விவரத்்்தயும் அளிக்க 
முடியவில்்ல எனறை குறிப்்�யும் ப்தரிவிக்க 
தவண்டும்.  இது த�ானறை சூழநி்லகளில்   சுங்க 
அதிகாரிகள சரக்கு து்றைமுகத்துக்கு   வநது 
தசர்ந்த பிறைதக  இறைக்குமதி தீர்்வ கணக்கிை 
இயலும்.
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(iv) இைக்குமதி தீர்டவ சசலுததுதைல்
அகற்றீட்டு முகவர்    நு்ழவுச்சீட்டுைன மற்றை  

ஆவணங்க்ளயும் இ்ணத்து சுங்க     அதிகாரிகளிைம் 
சமர்ப்பிக்க தவண்டும்.  அவர் தீர்்வக்குட்�ட்ை 
சரக்கிற்கு  அ்தற்குரிய இறைக்குமதி தீர்்வ பசலுத்்த 
தவண்டும்.

(v) துடைமுக விடுவிபபு ஆடை சபறுதைல் 
சுங்கத் தீர்்வ  பசலுத்திய பிறைகு      து்றைமுக 

தமற்�ார்்வயாளர்   சரக்்க சரி�ார்க்குமாறு  
நு்ழவுசீட்டில் குறிப்பிட்டு ஆய்வு அதிகாரிக்கு  
அறிவுறுத்துகிறைார். ஆய்வு அதிகாரி ்தனது 
அறிக்்க்ய நு்ழவு சீட்டில் குறித்து     து்றைமுக 
தமற்�ார்்வயாளருக்கு அனுப்புகிறைார்; அவர் 
விடுவிப்பு ஆ்ண  வழங்குகிறைார்.  

(vi)   துடைமுகததிலிருந்து   சரக்டக 
சவளிக்சகாைர்தைல்

அகற்றீட்டு முகவர் து்றைமுக அதிகாரிகளிைம்  
து்றைமுக கட்ைண பசலுத்துச்சீட்டு, கப்�ல் இரசீது, 
நு்ழவுச்சீட்டு ஆகிய ஆவணங்க்ள சமர்ப்பித்து 
இறைக்குமதி பசய்யப்�ட்ை சரக்்க 
து்றைமுகத்திலிருநது பவளிதய பகாண்டு வருகிறைார். 
இறைக்குமதி பசய்யப்�ட்ை சரக்கு மீண்டும் 
மறுஏற்றுமதி பசய்ய�ை தவண்டுபமனில் அவற்்றை 
பி்ணயமீந்த �ண்ைக சா்லயில் ்வப்பிட்டு 
து்றைமுக சானறைா்ண (Dock Waarrant ) ப�றை 
தவண்டும்.

(vii)   இைக்குமதியாளருக்கு சரக்டக 
அனுபபுதைல்

அகற்றீட்டு முகவர் சரக்்க இரயில் அல்ல்து 
லாரி மூலம் உரிய இரயில் இரசீது/லாரி இரசீது 
ப�ற்றுக்பகாண்டு இறைக்குமதியாளருக்கு அனுப்பி 
்வக்கிறைார்.

(viii) இைக்குமதியாளருக்கு குறிபபு அனுபபுதைல்  
அகற்றீட்டு முகவர் சரக்்க இறைக்குமதியாளருக்கு 

அனுப்பிய  பிறைகு இரயில் ரசிது/ லாரி இரசீது உைன 
அவர் பசய்்த பசலவுகள �ற்றிய அறிக்்கயுைன 
அவருக்கு பசலுத்்த தவண்டிய கழிவுத் 
ப்தா்க்யயும் குறிப்பிட்டு அனுப்பி ்வக்கிறைார்.

9. சரக்டக சபற்றுக்சகாள்ளுதைல்
இறைக்குமதியாளர்  உரிய இரயில் நி்லயத்திதலா 

அல்லது லாரி நிறுவனத்திதலா இரயில் இரசீ்்த 
அல்லது லாரி இரசீ்்த பகாடுத்து சரக்்கப் 
ப�ற்றுக்பகாளள  தவண்டும்.

10.   இைக்குமதிக்கா் சதைாடகடயச் 
சசலுததி கைக்டகத தீர்ததைல்

இறைக்குமதியாளர் கீழகண்ை வழிகளில் 
இறைக்குமதிக்கான ப்தா்க்யச் பசலுத்்தலாம்.

1. இறைக்குமதியாளர் ப்தா்க்யச் பசலுத்திய 
பிறைகு ஆவணங்க்ளப் ப�ற்றுக்பகாளளலாம்

2. இறைக்குமதியாளர்  மாற்றுச்சீட்டிற்கு 
ப்தா்க்யச் பசலுத்திய பிறைகு ஆவணங்க்ளப் 
ப�ற்றுக்பகாளளலாம்

 

  
 

 

   
  

           

Bill of Entry
 Vessel Master or Agent Port of Port of Destination Importer's Name and Address 
   Shipment

 Packages Quantity Duty

Number Marks Unit Amount Amount

Total Value `___________

Total Duty `____________

AmountAmount Tariff 
Rate

Add 
Value

Rate Rate

Description 
of each class 

of Goods
Real Value as per 
Sea Customs Act

Value on which duty is 
assessed

சுஙக அதிகாரிப பட்டியலின மாதிரி
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3. இறைக்குமதியாளர் மாற்றுச்சீட்டி்ன ஏற்றைபிறைகு  
ஆவணங்க்ளப் ப�ற்றுக்பகாளளலாம்

இைக்குமதி வணிகததில் பயனபடுததைபடும 
ஆவைஙகள்
(i) இறைக்குமதி உரிமம் (Import license)
(ii) சரக்கா்ண (Indent)
(iii) நாணய உறுதி கடி்தம் (Letter of Credit)
(iv) நு்ழவுச்சீட்டு (Bill of Entry)
(v) �ார்்வச் சீட்டு (Bill of Sight)
(vi) து்றைமுகக் கட்ைண இரசீது 

(Port Trust Dues Receipt)
(vii) கப்�ல்  இரசீது (Bill of Lading)
(viii) மாற்றுச்சீட்டு (Bill of Exchange)

(ix) குறிப்பு்ர (Advice Note)

இைக்குமதி வணிக இடை  நிடலயர்கள் 
1. சரக்காடையகஙகள் இைக்குமதி முகவர் 

 இவவ்க இ்ைநி்லயர்கள  குறிப்பிட்ை 
வணிகத்்்த �ற்றிய �ட்ைறிவும் சிறைப்பு  த்தர்ச்சியும் 
ப�ற்றைவர்கள. இறைக்குமதியாளர் இவர்களின 
தச்வக்ளப் �யன�டுத்திபகாளள உைன�ாடு 
பசய்து பகாளகிறைார். இவர்கள அயல்   
நாட்டு ஏற்றுமதியாளருக்கும் உளநாட்டு 
இறைக்குமதியாளருக்கும் இ்ைதய பசயல்�ட்டு 
சரக்கா்ண நி்றைவு ப�றுவ்தற்கு காரணமாக 
இருக்கிறைார்.  இ்தற்காக ்தனக்குரிய  கழி்வ 
ப�ற்றுக்பகாளகிறைார்.

இந்தியாவின முக்கிய இைக்குமதி வணிகக் கூட்ைாளிகள் நாடுகள் (மதிபபு  ` மகாடி)
வரி்ெ நாடுகள் 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1 சீைா 309,234.96 369,565.36 404,043.38 411,093.52 241,603.57

2 ஐ அ எமிதைட் 135,613.46 133,420.60 142,678.20 149,655.40 75,526.59

3 அசமரிக்கா 174,126.66 159,624.88 126,981.39 144,237.12 73,060.39

4 ெவுதி அதைபிய 220,515.49 171,220.87 132,579.98 133,945.75 36,403.90

5 சுவிட்ெரைாநது 78,209.64 135,367.33 126,074.29 54,906.18 63,805.46

6 சிங்கப்பூர 112,338.18 78,181.10 79,098.18 77,704.41 56,757.88

7 செரமனி 44,107.06 34,088.62 39,635.91 115,619.29 41,194.34

8 ஹாங்காங் 89,035.42 91,845.35 85,363.11 90,081.93 62,408.53

9 இநத்தானிசியா 111,637.70 82,720.09 85,799.57 84,404.33 50,896.11

10 ஈைாக் 41,063.47 67,918.84 47,734.89 47,541.69 22,212.35

சமாத்்தம் 1,315,882.04 1,323,953.03 1,269,988.91 1,309,189.62 723,869.12

ெ்தவீ்தம் 48.46 48.38 51 50.79 50.99

மற்ற நாடுகள் 1,399,538.74 1,412,723.96 1,220,307.40 1,268,471.75 695,623.91

ெ்தவீ்தம் 51.54 51.62 49.00 49.21 49.01

சமாத்்தம் 2,715,420.78 2,736,676.99 2,490,296.31 2,577,661.37 1,419,493.03
ஆ்தாைம்: இநதிய அைசின் வரத்்தகத் து்்றயின் ஆணைறிக்்க 2016-2017 புதுதில்லி
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இவரின பணிகள்
1. அயல்  நாட்டு ஏற்றுமதியாளருக்கு 

சரக்கா்ணகள அனுப்புவ்தற்கு உ்தவி 
பசய்கிறைார்

2. இறைக்குமதி பசய்ய தவண்டிய சரக்குகள 
கி்ைக்குமிைம், மற்றும் கைன வசதிகள   
த�ானறை்வ குறித்து ்தகவல்கள ்தருகிறைார்.

3. ஏற்றுமதியாளர்களிைம்  பநருங்கிய ப்தாைர்்� 
்வத்துக்பகாண்டு அவர்களிைம் 
மாதிரிப்ப�ாருட்க்ளப் ப�ற்று 
இறைக்குமதியாளரிைம் காண்பித்து சரக்கா்ண 
ப�றுவ்தற்கு உ்தவுகிறைார்.

2 . அகற்றீட்டு முகவர்
அகற்றீட்டு முகவர் து்றைமுகத்திலிருநது சரக்்க 

பவளிக்பகாணர்வதிலும் இறைக்குமதியாளருக்கு 
அனுப்பி ்வப்�திலும் சிறைப்புத் த்தர்ச்சி ப�ற்றைவர். 
இவர் இறைக்குமதியாளர்  சார்�ாக அ்னத்துச்  
சுங்க ந்ைமு்றைக்ளயும் பின�ற்றி சரக்்கத் 
து்றைமுகத்திலிருநது பவளிதய பகாண்டு வருகிறைார்.  
இப்�ணிக்காக உரிய கழி்வப் ப�ற்றுக்பகாளகிறைார்.

கடலச்சசாற்கள்
1. ஏறறுமதி வணிகம்
2. இ்றக்குமதி வணிகம்
3. ஏறறுமதி வளரச்சிக்குழு
4. நாணய உறுதி கடி்தம்
5. வாணிக தூதுவர இைாப்பு
6.  த்தாறறுவாய்ச் ொன்றி்தழ்
7. அனுப்பு்க முகவர
8. அகறறீட்டு முகவர
9. ெைக்கா்ணயகங்கள்
10. கப்பல் வாை்க முறி
11. கப்பல் ஆ்ண
12.கப்பல் இைசீது
13. கப்பல் ்த்ைவர இைசீது
14. வாணிக இைாப்பு

 நமது சிந்தைட்க்கு
i. �எதிரகாைத்தில் இ்றக்குமதி வணிக ந்ைமு்்ற-

க்ளக் கு்்றத்்தல்
ii.  பன்ைாட்டு வணிகத்தில் ஆரவம் செலுத்து்தல்

 மமலும அறிவதைற்கு

1. இறைக்குமதி வணிக ந்ைமு்றைகள

2. இறைக்குமதி வணிகத்தில் ஈடு�டும் 
அ்மப்புக்ளப் �ற்றி கற்றைல்.

 பயிற்சி

I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1. EPC யின் விரிவகாக்ம்

 அ)  ஏற்றுமதி பசயல்மு்றை குழு

 ஆ)  ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்குழு

 இ)  ஏற்றுமதி சரக்தகற்றி குழு

 ஈ) ஏற்றுமதி  வளர்ச்சி காங்கிரஸ

2.  STC யின் விரிவகாக்ம்

 அ)  மாநில �யிற்சி ்மயம்

 ஆ)  மாநில �யிற்சி ச்�

 இ)  மாநில  வணிக ்மயம்

 ஈ)  மாநில  வணிக கழகம்

3.  இைககுமதியகாளரகால் ேயகாரிக்ப்படடு ெரகண் 
வகாங்குவேற்கு ஏற்றுமதியகாளருககு அனுப்ப்படும் 
ஆவைம்________________ ஆகும்

 அ)  இைாப்பு

 ஆ)  சரக்கா்ண

 இ)  விசார்ன

 ஈ)  கப்�ல்  வாை்க முறி

4.   ் ப்பல் ேணலவரகால் ெரககு ச்பற்றுகச்காண்டேற்கு 
ஆேகாரமகா் வழங்்ப்படும் இரசீது

 அ)  அனுப்பு்க இரசீது

 ஆ)  கப்�ல் இரசீது

 இ)  கப்�ல் து்ணத்்த்லவர் இரசீது

 ஈ)  வாணிகத்தூதுவர் இைாப்பு                                                             
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5.  ஏற்றுமதியகாளரகால் சுங்் நணடமுணை்ணளப 
பின்்பற்ை நியமிக்ப்படும்  மு்வர்

 அ)  அகற்றீட்டு முகவர்
 ஆ)  அனுப்பு்க முகவர்
 இ)  கழிவு முகவர்
 ஈ)  ்தன ப�ாறுப்பு முகவர்

விடைகள்
1. ஆ 2. ஈ 3. ஆ 4. ஆ 5. அ

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. சரக்கா்ண எனறைால் எனன?
2. சரக்கா்ணயின வ்கக்ளக் குறிப்பிடுக.
3. நாணய உறுதிக் கடி்தம் எனறைால் எனன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. சரக்கா்ணயின உளளைக்கங்கள யா்வ? 

(ஏத்தனும் 3)

2. கப்�ல் ்த்லவர் இரசீது எனறைால் எனன?

3. இறைக்குமதி வணிகத்தில் �யன�டுத்்தப்�டும் 
�ல்தவறு ஆவணங்கள யா்வ? (ஏத்தனும் 3)

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.

1. இறைக்குமதி வணிகத்தின தநாக்கங்கள யா்வ?
2. கப்�ல் இரசீதிற்கும் கப்�ல் வாை்க முறிக்கும் 

உளள தவறு�ாடுகள யா்வ?
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 “TRADE ANALYTICS” வழி ஏற்றுமதி, 
இைக்குமதி அறிமவாமா!

செயல்பாட்டிறகாை உைலி:
 http://commerce.gov.in/analytics/

இடையச்சசயல்பாடு

படிகள்:
	 கீழ்க்காணும் உைலி்ய  உைாவியில்  ்தட்ைச்சு செய்யவும் (அல்ைது) வி்ைவுக் குறியீட்்ைப் 

பயன்படுத்்தவும்.
	 ்தறதபாது தி்ையில் த்தான்றும் வரத்்தகம் மறறும் ச்தாழில்து்்ற அ்மச்ெகத்தின் (Ministry of 

commerce and Industry) பக்கமாைது, ஏறறுமதி, இ்றக்குமதி பறறிய ்தைவுக்ளக் காணபிக்கும். 
மு்தல் பக்கத்தில் இ்றக்குமதி குறித்்த ்தைவுக்ளக் (Import data) காணைாம்.  தமலும், இ்றக்குமதி 
மதிப்பு (Import Value), முக்கிய இ்றக்குமதிச் ெைக்குகள் (Top Commodities) முக்கியத் து்்றமுகங்கள் 
(Top ports), நிைவியல் வாரியாை இ்றக்குமதி (Geography wise imports), து்்றமுகங்களுக்கு 
சகாணடு வைப்படும் ெைக்குகள்  (Commodities across ports) தபான்்ற்வ  விளக்கப்பைங்களாக 
சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

	 சுட்டிக்காட்டி்ய விளக்கப்பைத்தின் மீது நகரத்திைால், அந்தந்த ்தைவுகள் முன்னி்ைப்படுத்்தப்படும். 
Commodities Across  Port” ல் த்த்வயாை ெைக்குகளின் சபாருள்களின் மீது இரு மு்்ற 
சொடுக்கிை, அவற்்றப் பறறிய விவைங்க்ளப் சப்றைாம்.

	 இத்த தபாை “Export” -ஐச் சொடுக்கி, ஏறறுமதி ்தைவுக்ளப் பறறி அறியவும்.

(வணிகப பகுபபாயவு) வர்ததைகப பகுபபாயவு

*பைங்கள் அ்ையாளத்திறகு மட்டும்.

படி-1 படி-1 படி-1
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அலகு - 8 பன்ாட்டு வணிகம

பன்ாட்டு வணிகததின 
ஒருஙகிடைபபாளர்கள்27

அததியாயம

கற்ைல் மநாக்கஙகள்
இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. உைக வரத்்தக அ்மப்பின் சபாருள், 

தநாக்கம், பணிகள் ஆகியவற்்ற 
விளக்கமுடியும்.

2. உைக வங்கியின் முக்கியத்துவம் 
பணிக்ள  விவாதிக்கமுடியும்.

3. பன்ைாட்டு நிதியத்தின் முக்கியத்துவம் 
பணிக்ள புரிநதுக் சகாள்ளமுடியும்.

4. ச்தறகாசிய ஆசிய நாடுகளின் பிைாநதிய 
கூட்ை்மப்பு பறறி விவரிக்க முடியும்.

27.1  உலக வர்ததைக அடமபபு
1950 களில் �ல்தவறு நாடுகளுக்கி்ையான 

�னனாட்டு வணிகம் கடினமான ந்ைமு்றைக்ள  
உளளைக்கிய்தாக இருந்தது.  உலக அரங்கில்  
ந்ைப�றும் வணிகத்்்த ஒழுங்கு�டுத்்தவும் 
கட்டுப்�டுத்்தவும் ஒரு ்தனிப்�ட்ை அ்மப்்� 
உருவாக்க தவண்டிய த்த்வ  ஏற்�ட்ைது.  
இ்தனவி்ளவாக 1947 ஆம் ஆண்டு அக்தைா�ர் 30 
அனறு 23 நாடுகள ஒனறு தசர்நது சுங்க வரிகள 
மற்றும் வாணி�ம் மீ்தான ப�ாது ஒப்�ந்தம் (General 
Agreement on Tariff and Trade  GATT ) உருவாக்கப்�ட்ைது. 
இது 1948 ஆம் ஆண்டு சனவரி 1 அனறு   
ந்ைமு்றைக்கு வந்தது. இது ஒரு �னனாட்டு 
உைன�டிக்்க ஆகும். இது �னனாட்டு வணிகத்்்த 
நைத்துவ்தற்குரிய விதிகள மற்றும் 
ஒழுங்குமு்றைக்ள உருவாக்கி உளளது. காட் �ல 
சா்த்னக்ளப் புரிநதுளளது. ஆனால் காட் - ற்கு 
மாற்றைாக ஒரு புதிய அ்மப்்� உருவாக்க 
தவண்டியதின அவசியம் ஏற்�ட்ைது எனதவ காட் - 
ற்கு  �திலாக 1995 ஆம் ஆண்டு சனவரி 1 அனறு 
உலக வர்த்்தக அ்மப்பு (WTO) உருவாக்கப்�ட்ைது.

சபாருள்
உலக வர்த்்தக அ்மப்பு 1995 சனவரி 1 அனறு  

நிறுவப்�ட்ைது. காட் சில மாற்றைங்களுைன  உலக 
வர்த்்தக  அ்மப்�ாக மாற்றைப்�ட்ைது.  2016 சூ்ல 29   
வ்ர 164 நாடுகள இதில் உறுப்பினராக உளளன. 
உலக வர்த்்தக அ்மப்்� உருவாக்கிய மூனறு 
நாடுகளில் இநதியாவும் ஒனறு என�து 
குறிப்பிைத்்தக்கது.

“தகைறியாக் சகட்ை இைத்தும் வளங்குன்்றா

நாசைன்ப நாட்டின் ்த்ை.”  - கு்றள் 736
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 அ்னத்து உறுப்பு நாடுகளின பிரதிநிதிக்ள 
உளளைக்கிய அ்மச்சர்வ  உலக வர்த்்தக 
அ்மப்பின மிக உயர்ந்த முடிபவடுக்கும் அதிகாரம் 
�்ைத்்த அ்மப்�ாகும். இது ஒவபவாரு மூனறு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு மு்றை கூடுகிறைது  �னமுக 
வர்த்்தக உைன�டிக்்ககள குறித்்த முக்கிய  
முடிவுகள எடுக்க அதிகாரம்  இ்தற்கு 
அளிக்கப்�டுகிறைது. உலக வர்த்்தக அ்மப்பின  
அனறைாை �ணிகள ப�ாதுகுழுவிைம் 
ஒப்�்ைக்கப்�ட்டுளளது. உலக வர்த்்தக அ்மப்பு 
சுவிட்சர்லாநது  நாட்டில் உளள பெனீவாவில் 
அ்மநதுளளது 

உலக வர்ததைக அடமபபின மநாக்கஙகள்

உலக வர்ததைக அடமபபின மநாக்கஙகள்  
பினவருமாறு.
1. உறுப்பு நாடுகளில் உளள மக்களின வாழக்்க 

்தரத்்்த தமம்�டுத்து்தல்.

2. உறுப்பு நாடுகளின நி்லயான வளர்ச்சிக்கு 
உலகின �ல்தவறு வளங்க்ள ்தகுந்த மு்றையில் 
�யன�டுத்து்தல்.

3. �னனாட்டு வணிகத்தில்  ஒரு ஒருங்கி்ணந்த, 
தமலும்   நி்றைதவற்றைத்்தக்க மற்றும் நீடித்்த 
வர்த்்தக மு்றை்ய  ஊக்குவிக்கிறைது.

4. �னனாட்டு அளவில் சரக்குகள மற்றும் 
தச்வகளின  வர்த்்தகத்்்த  விரிவாக்கம் 
பசய்்தல்.

5. முழு தவ்லவாய்ப்பு மற்றும் நீடித்்த நி்லயான 
வருமானம் ஆகியவற்்றை உறுதி பசய்்தல்/

6. சுற்றுச்சூழ்ல �ாதுகாத்்தல்.

உலக வர்ததைக அடமபபுப பணிகள்
1.  இது உறுப்பினர் நாடுகளில் வர்த்்தக 

உைன�டிக்்க த�ச்சுவார்த்்்த மூலம் 
நி்றைதவற்றை உ்தவுகிறைது.

2.  உறுப்பினர் நாடுகளில் எழும்  வர்த்்தகம் சார்ந்த 
பிரச்சி்னகள தீர்க்க உ்தவுகிறைது.

3.  வர்த்்தக ்த்ைக்ள கு்றைப்�்தற்காக இது 
ப�ாதுவாக ஏற்றுக்பகாளளக்கூடிய 
குறியீடுக்ள அ்மக்கிறைது.

4.  �னனாட்டு நாணய நிதியம் மற்றும் உலக 
வங்கியுைன (IBRD)  இ்ணநது உலகளாவிய 
ப�ாருளா்தார பகாள்ககள வகுப்�தில் உ்தவி 
புரிகிறைது.

5.  உலக வர்த்்தக மற்றும் வர்த்்தக ப்தாைர்பு்ைய 
அறிவுசார் பசாத்து உரி்மகள (TRIPS) �ற்றிய 

ப�ாது ஒப்�ந்தம் ப்தாைர்�ான உைன�டிக்்க்ய 
இது தமற்�ார்்வ பசய்கிறைது.

6. உறுப்பு நாடுகளுக்கு இ்ையிலான வர்த்்தகத்்்த 
இது ஒழுங்கு�டுத்துகிறைது. 

உலக வர்ததைக  அடமபபின நனடமகள் 
1. சர்வத்தச சமா்தானத்்்த ஊக்குவிப்�த்தாடு, 

�னனாட்டு  வர்த்்தகம் நைத்துவ்தற்கு ஒரு உகந்த 
சூழ்ல உருவாக்குகிறைது.

2. இது உறுப்பு நாடுகளி்ைதய ஏற்�டும் வர்த்்தக 
ரீதியான பிரச்ச்னக்ள தீர்த்து ்வக்கிறைது. 

3. இது ்த்ையற்றை வர்த்்தகத்தின மூலம்  
வருமானத்்்த அதிகரித்து  மக்களின 
வாழக்்கத் ்தரத்்்த தமம்�டுத்துகிறைது.

4. உலக வணிக அ்மப்பு உறுப்பு 
நாடுகளுக்கி்ைதய கட்டுப்�ாடுகள மற்றும் 
கட்ைண ்த்ைக்ள நீக்கியுளளது. இது உறுப்பு 
நாடுகளுக்கி்ைதய சு்தநதிரமான வர்த்்தகம்    
ந்ை ப�றுவ்தற்கு உ்தவுகிறைது. உறுப்பு 
நாடுகளின பசலுத்்தல் சம  நி்லயில் ஏற்�டும் 
நி்ல்ய சரி பசய்ய இறைக்குமதியில் சில 
கட்டுப்�ாடுக்ள விதிக்கிறைது.

5. இது வளரும் நாடுகளின ப�ாருளா்தார 
வளர்ச்சிக்கு மிகவும் த்த்வயான மூல்தனத்்்த 
வழங்குவ்தன மூலம், வர்த்்தக ப்தாைர்பு்ைய 
விையங்களில் அவர்களுக்கு அதிக முனனுரி்ம 
அளிக்கிறைது.

6. உலக வணிக அ்மப்பு மண்ைல மற்றும் 
சர்வத்தச மாநாட்்ை ஒழுங்கு�டுத்துகிறைது. 
இவவாறு வளரும் நாடுகளில் உலக 
வர்த்்தகத்்்த கட்டுப்�டுத்தும் 
ப்தாழில்நுட்�ங்கள, விதிகள, ஒழுங்குமு்றைகள, 
உலகளாவிய ரீதியில் கி்ைக்கக்கூடிய 
ப்தாழில்நுட்� உ்தவி ஆகியவற்்றை உறுப்பு 
நாடுகள அறிநது பகாளள வாய்ப்்� 
ஏற்�டுத்துகிறைது.

7. உறுப்பினர்   நாடுகளி்ைதய கட்டுப்�ாைற்றை 
வர்த்்தகத்்்த தமம்�டுத்துவ்தனமூலம் உலக  
மக்கள �ல்தவறு வி்தமான ப�ாருட்கள வாங்கி 
�யன�டுத்்த வ்க பசய்கிறைது.

8. உலக வர்த்்தக அ்மப்பு வர்த்்தகத் ்த்ைக்ள 
கு்றைத்துளளது  இ்தன மூலம் உலகம் 
முழுவதும் வர்த்்தகம் ப�ருகி  த்தசிய வருமானம் 
மற்றும் மக்களின வருமானம் ஆகிய்வ 
அதிகரிக்க உ்தவுகிறைது
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9. உறுப்பினர் நாடுகளில் ஒருவதராடு ஒருவர் 
வர்த்்தக உைன�டிக்்க ஒன்றை 
உருவாக்குவ்தற்கான ஒரு ்தளத்்்த உலக வணிக 
அ்மப்பு வழங்குகிறைது. உலக வா்த்்தக 
அ்மப்பின உறுப்பு நாடுகள இல்லா்த நி்லயில் 
உலபகங்கிலும் உளள �ல நாடுகதளாடு �ல 
�ல்தரப்�ட்ை உைன�டிக்்கக்ளச் பசய்ய 
தவண்டியிருக்கும்.  இது ஒரு கூ்ர கீழ 
அ்னத்து நாடுகளுக்கும்  வருவ்தற்கு வாய்ப்�ாக 
அ்மகிறைது.

10. உலக வர்த்்தக அ்மப்பு கட்டுப்�ாைற்றை 
வர்த்்தகத்்்த �ாதுகாக்க உறுதி பூண்டுளளது. 
இது மானியங்கள மற்றும் குவிப்பு �ற்றிய 
விதிக்ள உருவாக்கியுளளது.

உலக வர்ததைக அடமபபின  
உைனபடிக்டககள்

1. GATT  ஒபபந்தைம
GATT என்பது உைக வணிக அ்மப்பு 
உைன்படிக்்ககளில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். 
இது கட்ைணமில்ைா ்த்ைக்ளச் ெமாளிக்க 
சி்றப்பு உைன்பாடு அைங்கியுள்ளது

2. ஜவுளி மற்றும ஆடை ஒபபந்தைம 
(Agreement of Textiles and Clothing)
இந்த ஒப்பந்தம் வளரநது வரும் நாடுகளால் ெவுளி 
மறறும் ஆ்ைக்ள ஏறறுமதி செய்வ்தன் மூைம்  
ஒதுக்கீட்டு கட்டுப்பாடுகள் அகற்றப்படுவ்தறகு 
உருவாைது. இது முக்கியமாக வளரும் நாடுகள் 
்தங்கள் ெவுளி மறறும் ஆ்ை ஏறறுமதிக்ள 
விரிவாக்க உ்தவுகி்றது.

3. மவளாண் ஒபபந்தைம (Agreement of 
Agriculture)
விவொயத்தில் இைவெ மறறும் நியாயமாை 
வரத்்தகத்்்த உறுதி செய்வ்தறகாக இந்த 

ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ைது. இந்த உைன்படிக்்க 
வளரச்சிய்ைந்த நாடுகளில் விவொய 
சபாருட்கள் ஏறறுமதி செய்வதில் ்தங்கள் 
இ்றக்குமதி மறறும் மானியங்கள் மீ்தாை சுங்க 
கைன்க்ளக் கு்்றக்கும். ஆைால் வளரும் 
நாடுகளில் விவொயம் மீது இந்த நாடுகளில் 
அதிக ொரபு இருப்ப்்த கருத்தில் சகாணடு 
பைஸபை ெலு்க்ய வழங்குவதில் இருநது 
விைக்கு அளிக்கப்பட்ைது.

4. மசடவ வணிகம மீதைா் சபாது 
ஒபபந்தைம (General Agreement on Trade 
in Services )
இந்த உைன்படிக்்கயின் கீழ், அ்ைத்து உறுப்பு 
நாடுகளும் தெ்வ வரத்்தகத்தில் உள்ள 
கட்டுப்பாடுக்ள அகற்ற தவணடும். இது 
தெ்வகளில் உள்ள வரத்்தகமாைது மிகவும் 
விருப்பமாை நாடு (Most Favoured Nation) என்்ற 
சகாள்்கயால் நிரவகிக்கப்படுகி்றது. அ்தாவது 
தெ்வ வழங்குநரகளின் ்தகுதி மறறும் தெ்வ 
வழங்குநரின் த்தசிய நி்ை்ய அடிப்ப்ையாகக் 
சகாணடு நாடுகளுக்கு வணிக ஒப்பந்தத்்்த 
வழங்க தவணடும். இது சவளிநாட்டு தெ்வ 
வழங்குநர மறறும் உள்ளூர தெ்வ 
வழங்குநருக்கு இ்ையில் பாகுபாடு காட்டுவ்்தத் 
்தடுக்கி்றது. இந்த உைன்படிக்்க  படி அ்ைத்து 
உறுப்பிைர நாடுகளும் தெ்வ வரத்்தகம் 
ச்தாைரபாை அ்ைத்து ெட்ைங்க்ளயும் 
சவளியிை தவணடும்.

5. அறிவுசார் சசாதது உரிடமகள்  
வாணிகதசதைாைர்புடைய அமசஙகள் 
மீதைா் உைனபடிக்டக (TRIPS) 
(Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights)
பதிப்புரி்ம, வரத்்தக முத்தி்ை, புவியியல் 
குறிப்பீடு, ச்தாழில்து்்ற வடிவ்மப்பு, 
காப்புரி்ம, ஒருங்கி்ணந்த சுறறுகள் மறறும் 
சவளிப்படுத்்தப்பைா்த  ்தகவல்களின் 
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உலக வர்ததைக அடமபபின சசயல்பாடுகள் 
மீதைா் எதிர்மடை கருததுக்கள்

உலக வர்த்்தக அ்மப்பின பசயல்�ாடுகள மீது 
கீழகண்ை விமர்சனங்கள ்வக்கப்�டுகிறைது.

1.  தைஙகு தைடையற்ை வணிகம வளரும 
நாடுகடள விை வளர்ச்சியடைந்தை 
நாடுகளுக்கு மட்டும அதிக நலன 
தைருவதைாக குற்ைம சாட்ைபபடுகிைது
வளரும் நாடுகள ்தங்கள நாட்டில் உளள புதிய 

ப்தாழிற்சா்லக்ள காப்�ாற்றை ஒரு வி்த வணிக 
�ாதுகாப்பு மு்றைக்ள ்கயாளகினறைன. �ல 
வளர்ச்சிய்ைந்த நாடுகள குறிப்பிட்ை நி்ல வ்ர 
இந்த வணிக �ாதுகாப்பு மு்றை்ய �யன�டுத்தி 
்தங்கள நாட்டில் உளள ப்தாைக்க நி்ல 
ப்தாழில்க்ள காப்�ாற்றி பகாளகினறைன. ஆனால் 
வளரும் நாடுகளுக்கு இந்த வணிக �ாதுகாப்பு 
மு்றைகள �யன�டுத்்த ்தங்கள நாட்டில் உளள 
ப்தாைக்க நி்ல ப்தாழில்களுக்கு ்த்ை 
விதிக்கப்�ட்டுளளது.  இதில் �னனாட்டு 
நிறுவனங்களின ்த்லயீடு இருக்ககூடும் என ஐயம் 
எழுகிறைது.

2. மிகவும சநருக்கமா் நாடு மகாட்பாடு
இது உலக வணிக அ்மப்பு விதிகளின மிக 

முக்கிய தகாட்�ாடு ஆகும். இந்த விதியின கீழ  
உறுப்பினர் நாடுகள ்தங்கள நாட்டில் உளள உள  
நாட்டு நிறுவனங்களுக்கும்  மற்றும்  பவளிநாட்டு 
நிறுவனங்களுக்கும்  �ார�ட்சம் காட்ை தவண்ைாம் 
எனறு அறிவுறுத்்தப்�டுகிறைது. . அ்தாவது, உலக 
வர்த்்தக அ்மப்பு  வளரும் நாடுக்ள ப்தாழில்  
நிறுவனங்களுக்கு ஆ்தரவளிப்�்்த ்தடுக்கிறைது. இந்த 
நைவடிக்்க �னனாட்டு நிறுவனங்களுக்கு 
நியாயமற்றை நன்மக்ள வழங்குகிறைது. இவவாறைாக 
உலக வர்த்்தக அ்மப்பு �ார�ட்சமாக 
பசயல்�டுவ்தாக குற்றைம் சாட்ைப்�டுகிறைது.

3.   மவளாண்டம மீதைா் கட்ைைதடதை 
குடைபபதில் மதைால்வி அடைந்துள்ளது

அபமரிக்கா மற்றும் ஐதராப்பிய கூட்ை்மப்பு 
நாடுகள ்தங்கள நாட்டில் இறைக்குமதி பசய்யப்�டும் 
அயல்நாட்டு  தவளாண் ப�ாருட்களுக்கு அதிக வரி 
விதித்து ்தங்கள நாட்டு விவசாயிக்ள 
�ாதுக்காக்கினறைன. இ்்த உலக வர்த்்தக 
அ்மப்பினால் கட்டுப்�டுத்்த முடியவில்்ல. 
இ்தனால் வளரும் நாடுகளில் தவளாண் வளர்ச்சி 
ப�ரிதும் �ாதிக்கப்�டுகிறைது.

4.  வளர்ந்து வரும நாடுகளில் 
உள்ள விவசாயிகளின நலட்ப 
புைக்கணிக்கிைது
வளர்நது வரும் நாடுகள ்தங்களின 

மு்தன்மத்ப்தாழிலான விவசாயப்ப�ாருட்க்ள 
உற்�த்தி பசய்வதில் சிறைநது விளங்குகினறைன.  அ்வ  
்தங்களு்ைய ப�ாருளா்தார வளர்ச்சிக்கு குறுகிய 
காலத்தில்  மற்றை ப்தாழில்க்ளயும் வளர்ச்சிய்ைய 
பசய்வ்தற்கு சில வரி விதிப்பு �ாதுகாப்பு மு்றைகள 
த்த்வப்�டுகினறைன. ஆனால் வளா்ந்த  நாடுகள 
இந்த வரி விதிப்பு �ாதுகாப்பு மு்றைக்ள ்தங்களுக்கு 
மட்டும் �யன�டுத்திபகாளகினறைன.  இ்தனால் உலக 
வர்த்்தக அ்மப்பு வளர்நது வரும் நாடுகளில் உளள 
விவசாயிகளின நல்ன முற்றிலுமாக 
புறைக்கணிக்கிறைது.

5.  சுற்றுச்சூைல் பாதுகாபடப 
புைக்கணிக்கிைது
சில நாடுகள சுற்றுச்சூழல்  �ாதுகாப்்� எல்லாம் 

கருத்தில் பகாளளாமல் த�ரளவில் ப�ாருட்க்ள 
உற்�த்தி பசய்கினறைன.  உலக வர்த்்தக அ்மப்பு 
அப்ப�ாருட்க்ள அதிக அளவில் இறைக்குமதி பசய்ய 
தூண்டுகிறைது.  தமலும் பமாத்்த  உள  நாட்டு 
உற்�த்தி்ய அதிகரிக்கும்   தநாக்கத்துைன மட்டுதம 
பசயல்�டுகிறைத்தபயாழிய  சுற்றுச்சூழல் �ாதிப்்�ப் 
�ற்றி அக்க்றை பகாளவதில்்ல. இன்றைய சூழலில் 
புவி பவப்�மயமா்தல், மற்றும் அதிகரித்து வரும் 
சுற்றுச்சூழல் த�ரழிவு த�ானறைவற்றிற்கு 
முக்கியத்துவம் ்தராமல் பமாத்்த உளநாட்டு 
உற்�த்தி்ய அதிகரிக்க மட்டுதம  முக்கியத்துவம் 
்தருகிறைது

6.  சமூகப பண்பாட்டு காரணிகடள 
புைக்கணிக்கிைது
உலக வர்த்்தக அ்மப்�ானது �னனாட்டு 

நிறுவனங்க்ள ஊக்குவித்து உள   நாட்டு 
நிறுவனங்க்ள வணிக உல்க விட்டு விரட்ைச் 

வடிவ்மப்பு  ஆகிய்வ ஏழு அறிவாரந்த 
பணபுக்ளப் சபாறுத்து நாடுகளால் 
ஏறறுக்சகாள்ளப்பை தவணடிய ஏழு 
கு்்றந்தபட்ெ பாதுகாப்புக் சகாள்்க்ய இந்த 
ஒப்பந்தம் வலியுறுத்துகி்றது.
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பசய்கிறைது. �னனாட்டு நிறுவனங்களின  
வளர்ச்சியானது �ல வளரும் நாடுகளின 
கலாச்சாரத்்்தயும் �ண்�ாட்டுக் கூறுகளயும்  
அழிக்கும் என அஞ்சப்�டுகிறைது.

7.  வளர்ந்து வரும நாடுகளில் உள்ள மக்கள் 
உயிர் காக்கும மருந்துப சபாருட்கடள 
வாஙக இயலாடம
உலக வர்த்்தக அ்மப்பு வணிகம் ப்தாைர்�ான 

அறிவுசார் பசாத்து உரி்மகளின மூலம் காப்புரி்ம 
மற்றும் �திப்புரி்ம ஆகியவற்்றைப் �ாதுகாக்க 
முயலுகிறைது.  இச்பசயல்  உயிர் காக்கும் மருநதுகளின 
வி்லதயற்றைத்திற்கு முக்கிய  காரணமாக உளளது. 
இ்தனால் வரும் நாடுகளில் வாழும் மக்கள 
்தங்களால் அம்மருநதுக்ள நியாயமான வி்லயில் 
வாங்க முடியா்த நி்ல ஏற்�டுகிறைது.

27.02  உலக வஙகி 
மறுகட்ை்மப்பு மற்றும் தமம்�ாட்டிற்கான 

�னனாட்டு வங்கி ( International Bank for Reconstruction 
and Development )

மறுகட்ை்மப்பு மற்றும் தமம்�ாட்டிற்கான 
�னனாட்டு வங்கி உலக வங்கி எனறு 
அ்ழக்கப்�டுகிறைது. இது புனர்மப்பு �ணிக்ள 
தமற்பகாளளவும் மற்றும்  வளர்நது வரும் 
நாடுகளுக்கு உ்தவி பசய்திைவும் 1944 ஆம் ஆண்டு 
உருவாக்கப்�ட்ைது.  இ்தன ்த்ல்மயகம் 
வாஷிங்ைன நகரத்தில் அ்மநதுளளது. உலக 
நாடுகள அ்னத்திலும் இ்தன அலுவலகம் 
அ்மநதுளளது.

உலக வஙகியின மநாக்கஙகள்
1. மு்தல் உலகப்த�ாரால் �ாதிக்கப்�ட்ை நாடுக்ள 

புனர்மத்்தல், வளர்ச்சிய்ையச் பசய்்தல் 
மற்றும் உறுப்பு நாடுக்ள முனதனற்றுவ்தற்கு 
நீண்ை கால மூல்தனத்்்த வழங்கு்தல்

2. உறுப்பினர் நாடுகளில் மூல்தன மு்தலீட்்ை 
ஊக்குவித்்தல்.

3. உறுப்பினர் நாடுகளில் உளள சிறிய மற்றும் 
ப�ரிய அலகுகள மற்றும் அநநாடுகளில்  
துவங்கப்�ட்ை ப்தாழில்  திட்ைங்களுக்கு 
வழங்கப்�ட்ை கைனகளுக்கான 
உத்்தரவா்தங்க்ள வழங்கு்தல்.

4. த�ாரால் �ாதிக்கப்�ட்ை   நாடுக்ள 
வளர்ச்சிய்ைந்த  நாடுகளாக மாற்றும் 
வ்கயில் வளர்ச்சி திட்ைங்க்ள 
அமல்�டுத்துவ்்த உறுதி பசய்்தல்

5. நீண்ை கால மூல்தனத்்்த வழங்குவதின மூலம் 
வாணிக பசலுத்து  நி்லயிலும் �னனாட்டு 
வணிகத்திலும் சமமான வளர்ச்சி்ய உறுதி 
பசய்்தல்.

உைக வங்கியின் பணிகள்
1. த�ாரில் �ாதிக்கப்�ட்ை நாடுகளின 

புனர்மப்புக்கு உ்தவு்தல்.

2. ப�ாருளா்தார வளர்ச்சி மற்றும் �னனாட்டு 
வணிகத்தின சீரான வளர்ச்சி்ய ஊக்குவித்்தல்.

3. உறுப்பினர் நாடுகளில் திறைதனற்றைம் (Capacity 
building) மற்றும் த�ாக்குவரத்து, சா்ல 
தமம்�ாடு, உளளிட்ை உட்கட்ை்மப்பு வசதிக்ள 
ஊக்குவித்்தல் மற்றும் வளர்த்்தல்.

4. த�ாதுமான வளங்க்ள வழங்குவ்தன மூலம் 
வளரும் நாடுகளில் விவசாய மற்றும் 
ப்தாழில்து்றை வளர்ச்சி ஊக்குவித்்தல்.

5. உறுப்பினர்கள நாடுகளில் சுகா்தாரம், கல்வி,  
மற்றும் சிறிய அளவிலான நிறுவனங்க்ள 
ஊக்குவிப்�்தற்கு த்த்வயான  வளங்க்ள 
வழங்கு்தல்.

6. வறு்ம அகற்று்தல், உற்�த்தித்திறை்ன 
உயர்த்து்தல், ப்தாழில்நுட்� ஆ்தரவு அளித்்தல் 
மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகியவற்்றை வழங்குவ்தன மூலம் உறுப்பினர் 
நாடுகளின மக்களின வாழக்்க ்தரத்்்த 
தமம்�டுத்து்தல். 

உலக வஙகியின கூட்டு நிறுவ்ஙகள்

1. பன்ாட்டு வளர்ச்சி சஙகம
இது 1960 இல் அ்மக்கப்�ட்ைது. இது 

ப�ாருளா்தார வளர்ச்சிக்கு சலு்ககள மற்றும் 
நி�ந்த்னகளுக்கு உட்�ட்டு உறுப்பினர் நாடுகளுக்கு  
கைனக்ள வழங்குகிறைது. இது உறுப்பினர் 
நாடுகளின கைனுக்கான ஆ்தாரங்க்ள 
உருவாக்குகிறைது. இது பின்தங்கிய நாடுகளின  
வறு்ம ஒழிப்புத் திட்ைத்திற்கு உ்தவுகிறைது. இது  
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தமலும் பின்தங்கிய நாடுகளின சுகா்தாரம், கல்வி, 
உளகட்ை்மப்பு விவசாயம், மனி்த வள தமம்�ாடு 
ஆகியவற்றின  வளர்ச்சிக்கு ஆ்தரவு அளிக்கிறைது.

2. சர்வமதைச நிதி நிறுவ்ம
 இது வளர்நது வரும் நாடுகளில் ்தனியார் 

து்றை்ய கட்ை்மப்�்தற்கான ஆதலாச்ன மற்றும்  
தச்வக்ள வழங்குகிறைது. இ்தன ்த்ல்மயகம் 
வாஷிங்ைன நகரத்தில் அ்மநதுளளது இது 1956 
ஆம் ஆண்டு நிறுவப்�ட்ைது. இதில் 184 நாடுகள 
உறுப்பினராக  உளளன. இது வளரும் மற்றும் 
பின்தங்கிய  நாடுகளில் வசிக்கும்  மக்களின 
வாழக்்க ்தரத்்்த உயர்த்துவ்தற்கு    வறு்ம்ய 
அகற்று்தல் , கல்வி மற்றும் சுகா்தார நலனக்ள 
தமம்�டுத்து்தல், உளகட்ை்மப்பு தமம்�ாடு மற்றும் 
மு்தலீட்டு விவசாய வாய்ப்புகள ஆகியவற்றில் 
மு்தலீடு பசய்வ்்த தநாக்கமாக பகாண்டுளளது.

3.  பன்ாட்டு முதைலீட்டு உததைரவாதை 
நிறுவ்ம
இது அரசியல் இைர் காப்பீடு மற்றும் கைன 

தமம்�ாட்டு உத்்தரவா்தங்க்ள வழங்கும் �னனாட்டு  
நிதி நிறுவனங்களில் ஒனறைாகும். இந்த நிறுவனம் 
வழங்கிய உத்்தரவா்தம், வளரும் நாடுகளில் உளள 
அரசியல் மற்றும் வணிக ரீதியான இனனல்களுக்கு 
எதிராக பவளிநாட்டு தநரடி மு்தலீடுக்ள 
�ாதுகாக்கிறைது. இ்தன ்த்ல்ம அலுவலகம் 
வாஷிங்ைனில்  இருக்கிறைது. இது வளர்நது வரும் 
நாடுகளில் பவளிநாட்டு தநரடி மு்தலீடுக்ள 
ஊக்குவிக்கிறைது.

4. தைகராறு தீர்வுக்கா் பன்ாட்டு  டமயம
 ்தகராறு தீர்வுக்கான �னனாட்டு ்மயம் ஒரு 

்தனனாட்சி நிறுவன அ்மப்�ாகும், இது �னனாட்டு 
அளவில் ஏற்�டும் ்தகராறுக்ளச் சுமுகமான 
மு்றையில் சமரசம் பசய்து ்வக்கும்  மனறைமாக 
பசயல்�டுகிறைது  இது 1966 இல் அ்மக்கப்�ட்ைது. 
இநநிறுவனம் வாஷிங்ைனில் அ்மநதுளளது.

27.03 பன்ாட்டு  நாைய நிதியம  
இது  ஒரு �னனாட்டு அ்மப்பு ஆகும்.இ்தன 

்த்ல்மயகம் வாஷிங்ைன   நகரில் அ்மநதுளளது. 
இது 1945 டிசம்�ர்  27  அனறு  ப்பரட்ைன வுட் (Bretton 
Wood Conference) மாநாட்டின அடிப்�்ையில் 
உருவாக்கப்�ட்ைது   இதில் 189 நாடுகள 
உறுப்பினர்களாக உளளன. இது  உறுப்பினர் 
நாடுகள ்தங்களு்ைய வாணி� பசலுத்து நி்லயில் 
ஏற்�டும் சமமற்றை நி்ல்யச் சரி பசய்யக்  குறுகிய 
கால கை்ன வழங்குகிறைது.

பன்ாட்டு  நாைய நிதியததின மநாக்கஙகள்
(I) �னனாட்டு நாணய ஒத்து்ழப்்� ஊக்குவித்்தல்

(ii) சமச்சீரான �னனாட்டு வணிகத்்்த 
உறுதிப்�டுத்து்தல்

(iii) �ரிமாற்றை விகி்தத்தின   நி்லத்்தன்ம்ய 
உறுதிப்�டுத்து்தல்

(iv) �ல் மு்ன பசலுத்து்த்ல ஊக்குவிப்�்தன 
மூலம் �ரிமாற்றை கட்டுப்�ாடுக்ள   நீக்கு்தல் 
அல்லது கு்றைத்்தல்.

(v) நாடுகளின வாணி�  சமநி்லயில் சமநி்ல்ய 
சரிபசய்வ்தற்கு உறுப்பு நாடுகளுக்கு 
ப�ாருளா்தார உ்தவி வழங்கு்தல்

(vi) பசலுத்து சம   நி்லயில்   ஏற்�டும்  சமமற்றை   
நி்ல்ய கு்றைத்்தல் 

பன்ாட்டு நாைய நிதியததின  பணிகள்
1.  இது �னனாட்டு அளவில் குறுகிய கால கைன 

நிறுவனமாக பசயல்�டுகிறைது.

2. இது �ரிமாற்றை விகி்தங்களின சா்தாரண 
சரிகட்டு்தல்க்ள பசய்வ்தற்கு உ்தவுகிறைது

3. இது உறுப்பு நாடுகளின நாணயங்க்ள 
்தனனகத்த்த ்வத்துளளது. அதிலிருநது கைன 
வாங்கக்கூடிய உறுப்பினர் நாடுகள  நாணய 
மதிப்்� ப�ற்றுக்பகாளளலாம்.

4. நல்ல வலுவான  ப�ாருளா்தார மற்றும் 
நிதிக்பகாள்க்ய பின�ற்றும்  நாடுகளுக்கு 
ப�ாருளா்தார நி்லத்்தன்ம மற்றும் 
உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கு வழி வகுக்கிறைது.
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5. உறுப்பு நாடுகளின �யனுளள பகாள்கக்ள 
வலுப்�டுத்்தவும் பசயல்�டுத்்தவும் ப்தாழில்நுட்� 
உ்தவி மற்றும் �யிற்சி அளிக்கிறைது. வங்கியியல், 
நிதி, நாணய மற்றும் �ரிமாற்றைக் பகாள்கக்ள 
வடிவ்மப்�தில் ப்தாழில்நுட்� உ்தவி 
வழங்கப்�டுகிறைது.

6. உறுப்பினர் நாடுகளின  வாணிக சமநி்லயில் 
ஏற்�டும் சமமற்றை ்தன்ம்யச் சரி பசய்ய 
உ்தவுகிறைது.

சிைபபு எடுபபு உரிடமகள் 
1969 ஆம் ஆண்டில் �னனாட்டு நாணய நிதியம் 

சிறைப்பு எடுப்பு உரி்ம்ய து்ண �னனாட்டு நாணய 
ஒதுக்கீட்டுச் பசாத்்தாக உருவாக்கப்�ட்ைது. இது காகி்த 
்தங்கம் என விவரிக்கப்�டுகிறைது. ப்தாைக்கத்தில் சிறைப்பு 
மதிப்பு 1973 ஆம் ஆண்டுவ்ர ஒரு அபமரிக்க 
ைாலருக்கு நிகரான 0.888671 கிராம் ்தங்கம் நிகரமாக 
நிர்ணயிக்கப்�ட்ைது. 1973 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்ைன வூட் 
சிஸைம் சரிந்த பிறைகு SDR நாணயங்களின கூ்ை என 
மறுகட்ை்மக்கப்�ட்ைது. 2016அக்தைா�ர் மு்தல் சிறைப்பு 

உலக வஙகிக் குழுவுைன இடைந்தை அடமபபுகள்

(Affiliates of World Bank Group)

பன்ாட்டு மமமபாட்டுச் சஙகம (IDA): 
இது 1960 ஆம் ஆணடு உருவாக்கப்பட்ைது.  உறுப்பிைர நாடுகளின்  சபாருளா்தாை தமம்பாட்டிறகாை கைன், 
ெலு்கயுைன் கூடிய நிபந்த்ைக்ளக்  சகாணடு வழங்குகி்றது.  வளரும் நாடுகளுக்கு வறு்ம ஒழிப்புத் 
திட்ைங்களுக்கு உ்தவி புரிகி்றது.  தமலும் பின் ்தங்கிய மறறும் வளரும் நாடுகளுக்கு மருத்துவம், கல்வி, 
தவளாண்ம, மனி்த வள தமம்பாடு ஆகிய து்்றகளின் வளரச்சிக்கு உறுது்ணயாக உள்ளது.

பன்ாட்டு நிதிக் கைகம (IFC):
வளரும் நாடுகளின் ்தனியார து்்ற வளரச்சிக்கு ஆதைாெ்ை வழங்கும் பன்ைாட்டு நிறுவைம் பன்ைாட்டு 
நிதிக் கழகம் ஆகும். இது 1956 ல் ச்தாைங்கப்பட்டு வாஷிங்ைன் நகரில் ்த்ை்மயிைமாகக் சகாணடு 184 
உறுப்பு நாடுகளுைன் இயங்குகி்றது.  வளைா்த மறறும் வளரும் நாடுகளின் தமம்பாட்டுக்குத் த்த்வயாை 
மறறும் அம்மக்களின் வாழ்க்்கத் ்தை தமம்பாட்டிறகு அடிப்ப்ையாை வறு்ம ஒழிப்பு, கல்வி மறறும்  
சுகா்தாைம் வளரச்சி, தவளாண வளரச்சி இ்தை தெ்வத் ச்தாழில்கள் தமம்பாடு ஆகிய திட்ைங்கள்  
செயல்படுத்்த நிதி உ்தவி வழங்கி வருகின்்றது.

பன்ாட்டு முதைலீட்டு சபாறுபபுறுதி முகடம (MIGA)
அைசியல் இைரப்பாட்டுக் காப்பீடு மறறும் கைன் விரிவாக்கப் சபாறுப்புறுதி ஆகியவற்்ற வழங்கும் ஒரு 
பன்ைாட்டு நிதி நிறுவைம் ஆகும்.  இ்தன் மூைம் அநநிய தநைடி மு்தலீடு சபறுவ்தறகாை பாதுபாப்்ப வளரும் 
நாடுகளுக்கு வழங்குகி்றது.  வாஷிங்ைன் நகைத்்்த ்த்ை்மயிைமாகக் சகாணடு இயங்குகி்றது.  இது 
அநநிய தநைடி மு்தலீட்்ை ஊக்குவிக்கி்றது.

பன்ாட்டு முதைலீட்டுப பிரச்சிட்கள் தீர்வு டமயம (ICSID)
நாடுகளி்ைதய ஏறபடும் மு்தலீட்டுப் பிைச்சி்ைக்ளப் தபசித் தீரத்து ்வக்கும் ்தன்னிச்்ெயாை நிறு-
வைம் ஆகும்.  1966 ஆம் ஆணடு வாஷிங்ைன் ்த்ை்மயிைமாகக் சகாணடு உருவாக்கப்பட்ைது.
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எடுப்பு உரி்மயில்  அபமரிக்க ைாலர்,  யூதரா, சீன 
பரனமினபி, ெப்�ானிய பயன மற்றும் பிரிட்டிஷ் 
�வுண்ட் ஸபைர்லிங் ஆகிய நாணயங்கள 
உளளைங்கியுளளன சிறைப்பு எடுப்பு உரி்மயின  
மதிப்பு ப்தாைர்நது �னனாட்டு நாணய நிதியக  
இ்ணய்தளத்தில் தினசரி இடு்கயிைப்�டுகிறைது.

லண்ைன �ங்கு மாற்றைக விகி்தங்களின 
அடிப்�்ையில் அபமரிக்க ைாலரில் ஒவபவாரு 
கூ்ை நாணய மதிப்பின குறிப்பிட்ை அளவு ப்தா்க 
கணக்கிைப்�டுகிறைது. �னனாட்டு நாணய நிதியம் 
உறுப்பினர்  நாடுகளுக்கு ்தங்களின �ங்களவு (Quota ) 
அடிப்�்ையில் சிறைப்பு எடுப்பு உரி்ம்ய  ஒதுக்கீடு 
பசய்கிறைது.�னனாட்டு நாணய நிதியத்தின 
உறுப்பினர் சு்தநதிரமாக ப�ாருந்தக்கூடிய 
நாணயங்க்ள சிறைப்பு எடுப்பு உரிம்ய ்தனனார்வ 
�ரிமாற்றைத்்தால் அல்லது �னனாட்டு  நாணய 
நிதியத்தின வழிமு்றைகளின �டி மாற்றை முடியும். 
உறுப்பு  நாடுகளுக்கு  �னனாட்டு  நாணய நிதியம்   
கு்றைந்த வட்டி விகி்தத்தில் கைன வாங்குவது 
மட்டுமல்லாமல், வணிக பசலுத்து நி்லயில் 
ஏற்�டும்  சமமற்றை நி்ல்யயும் சரிபசய்ய முடியும்.

பன்ாட்டு  நாைய நிதியமும இந்தியாவும
1. இந்திய ரூ்பகாயின் எளிணமயகான  மகாற்றீடு

�னனாட்டு நாணய நிதியம் உருவாக்கப்�ட்ை 
பினனர் இநதிய ரூ�ாயின மதிப்பு ்தனித்துவம் ப�ற்று 
விளங்குகிறைது. முனன்தாக இது �வுண்டு ஸபைர்லிங் 
உைன இ்ணக்கப்�ட்ைடு அனனிய பசலாவணியின 
மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்�ட்ைது. அ்தன மதிப்�ானது 
இப்த�ாது ்தங்கத்தின அடிப்�்ையில் நிர்ணயிக்கப்�ட்டு 
எளி்தாக மாற்றைக்கூடிய பசலாவணியாக மாறியுளளது.

2. வளர்ச்சி நடவடிகண்்ளுக்கான ்டன்

�னனாட்டு  நாணய நிதியத்திைம் �ல வளர்ச்சி 
திட்ைங்களுக்காக �ல வ்கயான கைன வசதிக்ள 
இநதியா ப�ற்றுளளது.

3. சவளிநகாடடு நகாையத்ணே வகாங்குவேற்்கான 
திைன்

வளர்நதுவரும் த்த்வ்ய  பூர்த்தி பசய்ய இநதிய 
அரசாங்கம் பவளிநாட்டு நாணயங்க்ள 
அவவப்த�ாது வாங்குகிறைது.

4. நிபுைர் ஆதலகாெணன

ப�ாருளா்தார பிரச்சி்னக்ளத் தீர்ப்�்தற்காக 
�னனாட்டு நாணய நிதியத்தின ஆதலாச்ன்ய 
இநதியா ப�ற்று வருகிறைது.    ஐந்தாண்டு  திட்ைத்திற்கு  
நிதி ஒதுக்கீடு பசய்வதில் இநதியாவுக்கு மிக 
முக்கியஆதலாச்னக்ள  வழங்கி வருகிறைது.

5. ெரியகான உேவி

வாணிக பசலுத்து நி்லயில் ஏற்�டும் 
�ற்றைாக்கு்றை்ய ்தற்காலிகமாக அகற்றுவ்தற்கு 
�னனாட்டு நாணய நிதியத்திைமிருநது சரியான 
தநரத்தில் உ்தவி ப�ற்றுளளது. 1966 ல் 
�ாகிஸ்தானுைனான த�ாருக்குப் பினனர் 
இநதியாவிற்கு �னனாட்டு நாணய நிதியம் 
உ்தவியளித்்தது. இது  கச்சா எண்பணய் 
�ற்றைாக்கு்றை்ய சமாளிக்க �னனாட்டு  நாணய 
நிதியத்தின உ்தவி ப�ற்றைது. 1980 க்கும் 1983 க்கும் 
இ்ையில் இநதியாவில் ஏற்�ட்ை உலகளாவிய 
ப�ாருளா்தார மந்த நி்ல்ய சரிகட்ை �னனாட்டு  
நாணய நிதியத்திலிருநது உ்தவி்யப் ப�ற்றுளளது

சிைபபு எடுபபு உரிடமகள் (SDR)
பன்ைாட்டு நாணய நிதியத்்தால் பன்ைாட்டு காப்புச் சொத்்தாக 1969 ஆம் ஆணடு உருவாக்கப்பட்ைத்த சி்றப்பு 
எடுப்பு உரி்மகள் எைப்படுகி்றது.  இது காகி்த ்தங்கம் (Paper Gold) எை அ்ழக்கப்படுகி்றது. ச்தாைக்கத்தில் 
இ்தன் மதிப்பு 0.888671 கிைாம் சுத்்தத் ்தங்கம் ஒரு அசமரிக்க ைாைருக்கு ெமமாைது எை 1973 ஆம் ஆணடில் 
பிரிட்ைன் உட் மு்்ற நசிவுக்குப்பின் இ்த்ை அநநியச் செைாவணிகளின் கூ்ை (Basket of Currencies) எை 
சொல்ைப்பட்ைது. 2016 அக்தைாபர 1 ஆம் நாள் மு்தல் சி்றப்பு எடுப்பு உரி்ம கூ்ைக்குள் அசமரிக்கா ைாைர, 
ஈதைா, சீை சைன்மின்பி, ெப்பானிய சயன் மறறும் பிரிட்டிஷ் பவுணட் ஸசைரலிங் உள்ளைங்கியுள்ளது. அ்தன் 
மதிப்பு திைநத்தாறும் பன்ைாட்டு நாணய நிதிய இ்ணய ்தளத்தில் சவளியிைப்படுகி்றது,

இைணைன் பூஜய தநைக் கணக்கின்படி அசமரிக்கா ைாைர மதிப்பின்படி ஒவ்சவாரு கூ்ைச் செைாவணி 
மதிப்பிைப்படுகி்றது. பன்ைாட்டு நாணய நிதியம் உறுப்பு நாடுகளுக்கு உரிய விகி்தப்படி சி்றப்பு எடுப்பு  
உரி்மகள் ஒதுக்கப்படுகின்்றது. தமலும் செலுத்்தல் ெமநி்ைக்தகற்றவாறு த்த்வப்படும் நிதி்ய  
உறுப்புநாடுகள் பன்ைாட்டு நாணய நிதியத்தில் கு்்றந்த வட்டியில் சபறறுக் சகாள்கி்றது.
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6. இயற்ண்ப த்பரழிவின் த்பகாது நிதி உேவி

�னனாட்டு  நாணய நிதியத்திைம் இருநது  
இநதியா   அதிக நிதி உ்தவி்யப்ப�ற்று பவளளம், 
�ஞ்சம், பூகம்�ம், சீனா மற்றும் �ாகிஸ்தானின 
ஆக்கிரமிப்பு த�ானறைவற்றைால் ஏற்�ட்ை ப�ாருளா்தார  
பநருக்கடிக்ளச் சமாளித்துளளது.

7. உல் வங்கியில் உறுபபினர்

�னனாட்டு நாணய நிதியத்தில் இநதியா 
உறுப்பினராக உளளதின  அடிப்�்ையில் உலக 
வங்கியில் உறுப்பினராக முடியும்.

8. 1991 ச்பகாருளகாேகார சநருக்டியில் உேவி

1990 ம் ஆண்டு இநதியா கடு்மயான 
ப�ாருளா்தார பநருக்கடி்ய எதிர்பகாண்ைது. 
பநாடிப்பு நி்ல்ய அ்ையும் ்தருவாயில்   ்தங்கத்்்த 
�னனாட்டு நாணய நிதியத்தில் அைகு ்வத்து  
வாணிக பசலுத்து நி்லயில் ஏற்�ட்ை பநருக்கடி்ய 
சமாளித்்தது.

27.04  சதைற்காசிய நாடுகளின வட்ைார 
ஒததுடைபபுக்கா் கூட்ைடமபபு

ப்தற்காசிய   நாடுகளின பிராநதிய 
ஒத்து்ழப்புக்கான கூட்ை்மப்பு ப்தற்கு ஆசியாவில் 
உளள நாடுகளுக்கி்ைதயயான அ்மப்�ாகும் 
தமலும் இது அந்த நாடுகளின புவியியல் சார்ந்த 
அரசியலுக்கான சங்கம் ஆகும்

இதில் ஆப்கானிஸ்தான, �ங்களாத்தஷ், பூட்ைான, 
இநதியா, தந�ாளம், ஸ்ரீலங்கா, �ாக்கிஸ்தான மற்றும் 
மாலத்தீவுகள ஆகிய நாடுகள உறுப்பினாராக 
உளளன. இது டிசம்�ர் 8, 1985 இல் நிறுவப்�ட்ைது. 
இ்தன அலுவலகம்  வங்காளத்தசத்தில் உளள 
ைாக்காவில் அ்மநதுளளது.

சார்க் அடமபபின மநாக்கஙகள்.
1. ஆசிய மக்களின நல்ன தமம்�டுத்து்தல்

2. உறுப்பு நாடுகளில் ப�ாருளா்தார வளர்ச்சிக்கான 
சமூக தவ்லத்திட்ைம் மற்றும் கலாச்சார 
அபிவிருத்தி்ய அ்ை்தல்.

3. உறுப்பு நாடுகளுக்கி்ைதய சுய நம்பிக்்க்ய 
வலுப்�டுத்்தல்

4. உறுப்பினர் நாடுகளுக்கி்ைதய கூட்டுறை்வ 
வலுப்�டுத்து்தல் மற்றும் பிறை வளரும் நாடுகள 
மற்றும் சர்வத்தச மற்றும் வட்ைார 
அ்மப்புகளுக்கி்ைதய  கூட்டுறை்வ 

வலுப்�டுத்து்தல்

5. வட்ைாரத்தில்  உளள உறுப்பினர் 
நாடுகளுக்கி்ைதய சமரசப் த�ாக்்க   நி்ல 
நாட்டு்தல்

சடப (Council)
சார்க் (SAARC) இல் உறுப்பினர் நாடுகளின 

்த்லவர்கள அைங்கிய ச்�தய அதிக அதிகாரம் 
பகாண்ை  அ்மப்�ாகும்.  இது இரண்டு  
ஆண்டுகளில் ஒரு மு்றை கூடுகிறைது. இது 
தந�ாளத்தில் அ்மநதுளளது. சார்க் பசயலகம் 
உறுப்பினர்களால் நியமிக்கப்�டும் பசயலாளர் 
்த்ல்மயில் பசயல்�டுகிறைது

சார்க் அடமபபின பணிகள்
1. வளர்ச்சித் திட்ைத்்்த கண்காணித்்தல் மற்றும் 

ஒருங்கி்ணத்்தல்

2. நாடுகளுக்கி்ைதயயான பிராநதிய 
முனனுரி்ம்ய தீர்மானித்்தல்

3. பிராநதியத்திற்குள மற்றும் பவளிதய 
ஒத்து்ழப்பு திரட்டு்தல்

4. உறுப்பு நாடுகளுக்கு நிதிஉ்தவி பசய்யும் 
ந்ைமு்றைக்ள ்கயாளு்தல்

Liberalised Exchange Rate Management 
System (LERMS)
்தாைாள மயமாக்கப்பட்ை பரிவரத்்த்ை விகி்தம் 
தமைாண்ம மு்்ற (LERMS) 1992-93 
ஆணடுகளில் அறிமுகப்படுத்்தப்பட்ைது. LERMS 
இன் கீழ், ெைக்குகள் மறறும் தெ்வக்ள 
ஏறறுமதி செய்பவரகளும் மறறும் சவளிநாட்டில் 
இருநது அனுப்பப்படும் சபறுநரகள் ஆகிதயார 
்தங்கள் அநநிய செைாவணி ைசீதுகளின் 
சபரும்பகுதி்ய ெந்்த வி்ையில் விறகைாம். 
இத்ததபால், ெைக்குகள் மறறும் தெ்வக்ள 
இ்றக்குமதி செய்ய தவணடியவரகள் அல்ைது 
சவளிநாடுகளுக்கு பயணத்்்த தமறசகாள்ள 
தவணடியவரகள், இத்்த்கய த்த்வக்ள 
பூரத்தி செய்வ்தறகு, 
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I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1. சுங்் வரி்ள் மற்றும் வகாணி்பம் மீேகான ச்பகாது 

ஒப்பந்ேம் ண்சயழுத்ேகான நகாள்

 அ) 30 அக்தைா�ர் 1947

 ஆ) 29 அக்தைா�ர் 1947

 இ) 28 அக்தைா�ர் 1947

 ஈ) 26 அக்தைா�ர் 1947

2. உல்  வர்த்ே் அணமபபு உருவகாக்ப்படட நகாள்

 அ) 1-1-1996

 ஆ) 1-1-1997

 இ) 1-1-1995

 ஈ) 1-1-1994

3. உல்  வர்த்ே் அணமபபின் ேணலணமய்ம் 
அணமந்துள்ள இடம்

 அ)  நியூயார்க்

 ஆ) இலண்ைன

 இ) பெனிவா

 ஈ) பிதரசில்

4. உல் வர்த்ே் அணமபபின் தினெரி அலுவல் 
---------டம்     ஒப்பணடக்ப்படடிருககிைது

 அ) தமலாண்்மக்குழு

 ஆ) ப�ாதுக்குழு

 இ) நிர்வாகக்குழு

 ஈ) ப�ாதுச்ச்�

5. உல் வங்கி அணமந்திருப்பது

 அ) வாஷிங்ைன DC

 ஆ) நியுயார்க்

 இ) தைாக்கிதயா

 ஈ) ஹாங்காங்க்

விடைகள்
1. அ 2. இ 3. இ 4. ஆ 5. அ

 பயிற்சி

கடலச்சசாற்கள்
1. உலக வர்த்்தக அ்மப்பு

2. உலக வங்கி

3. �னனாட்டு நாணய நிதியம்

4.  ப்தற்காசிய நாடுகளின பிராநதிய 
ஒத்து்ழப்பிற்கான கூட்ை்மப்பு

 சுய சிந்தைட்க்கு
i.  உலக வர்த்்தக அ்மப்பின மிக முக்கியப் �ங்கு

ii.  உலகம் ஒரு உலகளாவிய கிராமம் மாறுவ்தற்கு 
IMF, IBRD, SAARC  த�ானறைவற்றின �ங்கு

 மமலும அறிவதைற்கு

1. உலக வர்த்்தக அ்மப்பு-புதிய 
உைன�டிக்்ககள

2. �னனாட்டு வணிகத்தில் IMF, IBRD, SAARC  
ஆகியவற்றின �ங்கு

்தங்கள் பரிவரத்்த்ைகள் 
்தாைாளமயமாக்கப்பட்ை பரிமாற்ற கட்டுப்பாட்டு 
அ்மப்பின் கீழ் ்தகுதியு்ைய்தாக இருப்பின் 
அ ங் கீ க ரி க் க ப் ப ட் ை 
விறப்ையாளரகளிைமிருநது அநநியச் 
செைாவணி்ய வாங்கைாம், ெந்்த 
நிரணயிக்கப்பட்ை வி்ையில். 
எவ்வா்றாயினும், குறிப்பிட்ை முன்னுரி்ம 
சபற்ற இ்றக்குமதி மறறும் 
பரிவரத்்த்ைகளுக்கு, இநதிய ரிெரவ் 
வங்கியின் அதிகாைப்பூரவ விகி்தத்தில் 
கி்ைக்கக்கூடிய அநநியச் செைாவணி்யப் 
சபறறுக்சகாள்ளைாம்.
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II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. உலக வர்த்்தக அ்மப்பு எனறைால் எனன?

2. உலக வங்கி என�்தன ப�ாருள யாது?

3. சிறைப்பு எடுப்பு உரி்மகள எனறைால் எனன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. �னனாட்டு நாணய நிதியத்தின ஏத்தனும் 

மூனறு தநாக்கங்க்ள குறிப்பிடுக.

2. சார்க் அ்மப்பின �ணிகள யா்வ?
3. உலக வர்த்்தக அ்மப்பின நன்மகள ஏத்தனும் 

மூன்றை குறிப்பிடுக.

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. உலக வர்த்்தக அ்மப்பின தநாக்கங்கள யா்வ? 

(ஏத்தனம் 5)
2. �னனாட்டு நாணய நிதியத்தின �ணிக்ள 

குறிப்பிடுக. (ஏத்தனும் 5)
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வாணி�ச் சமநி்ல மற்றும் பசலுத்்தல் சமநி்ல 
ஆகிய்வ �னனாட்டு வணிகத்தில் முக்கிய 
கூறுகளாக  உளளன. 

28.01   சசலுததைல் சமநிடல
 
சபாருள்

குறிப்பிட்ை ஒரு காலப்�குதியில் ஒரு நாட்டின 
குடியிருப்த�ார்களுக்கும், மற்றை நாடுகளின 
குடியிருப்த�ார்களுக்கும் இ்ையில் ஏற்�டும் 
அ்னத்துப் ப�ாருளா்தார நைவடிக்்ககளின 
மு்றையான �திவுகளின ஒரு அறிக்்க்ய 
பசலுத்்தல் சமநி்ல ஆகும். (உ்தாரணமாக ஒரு 
வருைம்).

இவற்றில், ஏற்றுமதியில் ஏற்�டும் 
பசலுத்து்தல்கள மற்றும் ப�று்தல்கள , ஒரு நாட்டின 
குடியிருப்த�ாரால் ப�றைப்�டும் ப�ாருட்கள மற்றும் 

சபா்்றசயாருங்கு தமல்வருங்கால் ்தாங்கி இ்்றவறகு

இ்்றசயாருங்கு தநரவது நாடு. - கு்றள் 733

தச்வகளுள அைங்கும். இறைக்குமதியின த�ாது 
அவர்களால் பசலுத்்தப்�ட்ை ப்தா்க, வழங்கப்�ட்ை 
தச்வகள நம் நாட்டிலிருநது பவளிநாட்டினருக்கு 
மாற்றைப்�ட்ை மூல்தனம் உளளிட்ை்வயும் அைங்கும்.

சசலுததைல் சமநிடலயின மநாக்கம
�னனாட்டு வணிகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை 

காலத்திற்கு, ஒரு நிறுவனத்தின ப�று்தல்கள மற்றும் 
பசலுத்து்தல்கள த�ானறை �ணப் �ரிமாற்றைங்களின 
நிகர வி்ள்வ ஆய்வு பசய்யும் ஒரு கருவியாகும்.

பசலுத்்தல் சமநி்ல, ஒரு நாட்டு அரசின �ணம் 
சார்ந்த, ப�ாதுநிதி சம்�ந்தமான, மற்றும் வாணி�க் 
பகாள்கக்ள வடிவ்மக்க உ்தவுகிறைது. அரசு ்தன 
பகாள்க முடிவுக்ள எடுப்�்தற்காக, முக்கிய 
வியா�ார நிறுவனங்களின பசலுத்்தல் நி்ல்ய 
உனனிப்�ாகக் கவனித்து வருகினறைன. ஒரு நாடு 
்தனனு்ைய வளர்ச்சிக்கான நிதி்யப் ப�றை, 
த�ாதுமான ப�ாருளா்தார வி்ளவுக்ளப் 
ப�ற்றுளள்தா என�்்த எடுத்துக்காட்டுகிறைது. இது 
ஒவபவாரு காலாண்டிற்தகா அல்லது ஒரு 
வருைத்திற்தகா இ்தற்கான அறிக்்க ்தாக்கல் 
பசய்யப்�ைதவண்டும்.

சசலுததைல் சமநிடலயின நிகர முடிவு
பசலுத்்தல் சமநி்ல, ஒரு நாட்டின ஏற்றுமதி 

அ்தன இறைக்குமதி்ய விை அதிகமாக இருந்தால் 
மி்கயாக இருக்கும். இந்த நி்ல அரசாங்கம் 
மற்றும் குடியிருப்த�ார்கள �ாதுகாப்�ாக 
இருப்�்்தக் குறிக்கிறைது. அ்வ உளநாட்டு 

கற்ைல் மநாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1 .  செலுத்்தல் ெமநி்ையின் சபாருள் 

வ்ைவிைக்கணம் மறறும் கட்ை்மப்பு 
ஆகியவற்்ற விளக்க முடியும்

2. வாணிப ெமநி்ையின் சபாருள்,  
வ்ைவிைக்கணம் மறறும் கட்ை்மப்பு  
ஆகியவற்்ற விளக்க முடியும்

அலகு - 8 பன்ாட்டு வணிகம

சசலுததைல் சமநிடல மற்றும  
வாணிபச் சமநிடல28

அததியாயம
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உற்�த்திக்குத் த்த்வயான மூல்தனத்்்த வழங்கும் 
நி்லயில் இருக்கும். இந்தச் சா்தகமான நி்லயில் 
மற்றை நாடுகளுக்குக் கைன பகாடுக்கவும், அநநாட்டுப் 
ப�ாருட்க்ள வாங்கவும் முடியும். இ்தன 
வி்ளவாகக் குறுகிய காலத்தில் அ்தன ப�ாருளா்தார 
வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். அதிக ஏற்றுமதி காரணமாக 
நாட்டின ப�ாருளா்தார வளர்ச்சி காலப்த�ாக்கில் 
அதிகரிக்க முடியும். இது வலுவான உளநாட்டு 
சந்்த்ய உருவாக்குகிறைது. இது நாணய மாற்று 
விகி்த ஏற்றைத்்தாழவுகளிலிருநது ப�ாருளா்தாரத்்்தப் 
�ாதுகாக்கிறைது.

ஒரு நாட்டின இறைக்குமதியானது, ஏற்றுமதி்ய 
விை அதிகமாக இருந்தால், �ற்றைாக்கு்றை நி்ல்யச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறைது. இந்தச் சூழநி்லயானது, 
இறைக்குமதி பசய்வ்தற்குத் த்த்வயான ப்தா்க்ய, 
பிறை நாடுகளிைம் கைனாகப் ப�றை தவண்டிய நி்லக்கு 
இட்டுச் பசல்கிறைது. இது ்தற்காலிகமாகக் குறுகிய 
காலப் ப�ாருளா்தார வளர்ச்சி்ய உருவாக்குகிறைது. 
இது எதிர்காலத்தில் ்தங்கள சம்�ளத்்்தக் கைனாகக் 
பகாடுக்க ஒப்புக்பகாண்டு,்தற்த�ா்்தய �டிப்பு 
பசலவுக்கு மாணவர்கள வங்கியிலிருநது கல்விக் 
கை்னப் ப�றுவ்்தப் த�ானறைது

வடரவிலக்கைம
�னனாட்டு நாணய நிதியத்தின கூற்றுப்�டி, 

“அறிக்்கயளிக்கும் நாடுகளின 
குடியிருப்த�ார்களுக்கு இ்ையிலான குறிப்பிட்ை ஒரு 
காலத்திலான அ்னத்துப் ப�ாருளா்தார 
நைவடிக்்ககளின மு்றைப்�டியான ஒரு 
அறிக்்கதய குறிப்பிட்ை ஒரு காலத்திற்கான 
பசலுத்்தல் நி்ல ஆகும்.”

மைாமினி சல்வமைாரின கூற்றுபபடி
“குறிப்பிட்ை ஒரு காலகட்ைத்தில் வழக்கமாக ஒரு 

காலண்ைர் ஆண்டில், மற்றை அ்னத்து நாடுகளின 
குடியிருப்�வர்களுைன ஒரு நாட்டின 
குடியிருப்�வர்களின அ்னத்து நைவடிக்்ககளும் 
பகாள்கப்�டி �தியப்�டும் ஒரு ப்தாகுப்பு 
அறிக்்கதய பசலுத்்தல் நி்ல ஆகும்.”

சசலுததைல் சமநிடலயின சிைபபமசஙகள்
பசலுத்்தல் சமநி்ல முக்கிய அம்சங்கள 

பினவருமாறு

1. இது ஒரு நாடு மற்றும் உலகின பிறை நாடுகளுக்கு 
இ்ைதயயான அ்னத்துப் ப�ாருளா்தாரப் 
�ரிமாற்றைங்களுக்கான மு்றையான �திவு ஆகும்.

2. இது மூனறு மா்தங்களுக்கு ஒரு மு்றைதயா 

அல்லது 12 மா்தக் காலத்திற்தகா 
்தயாரிக்கப்�டுகிறைது. அ்தாவது ப�ாதுவாக 12 
மா்தங்கள.

3. இது கண்ணுக்குப் புலனாகக்கூடிய மற்றும் 
கண்ணுக்குப் புலனாகா்த ப�று்தல்கள மற்றும் 
பசலுத்து்தல்க்ள உளளைக்கியது.

4. இது நைப்புக் கணக்கு மற்றும் மூல்தனக் கணக்கில் 
�திவு பசய்யப்�டும் அ்னத்துப் ப�ாருளா்தார 
நைவடிக்்கக்ளயும் உளளைக்கியது.

5. ப�ாருளா்தார நைவடிக்்ககள இரட்்ைப்  
�திவு மு்றை தகாட்�ாட்டின�டி �திவு 
பசய்யப்�டுகினறைன. அ்தன�டி, ப�று்தல்கள 
வரவு �க்கத்திலும், பசலுத்து்தல்கள �ற்று 
�க்கத்திலும் �திவு பசய்யப்�டுகினறைன.

6. இது அயல்நாட்டு வணிகத்தில் ஒரு நாட்டின 
நி்ல்ய எடுத்துக்கூறுகிறைது.

7. பிறை நாட்டுக்குச் பசலுத்்த தவண்டிய ப்தா்க்ய 
விை, ப�று்தல்கள அதிகமாக இருக்கும் த�ாது 
பசலுத்்தல் நி்ல சா்தகமான அல்லது உ�ரி 
நி்ல்யக் காட்டுகிறைது. பிறை நாட்டுக்குச் 
பசலுத்்த தவண்டிய ப்தா்க்ய விை, 
ப�று்தல்கள கு்றைவாக இருக்கும்த�ாது அது 
�ா்தகமான அல்லது �ற்றைாக்கு்றை நி்ல்யக் 
காட்டுகிறைது.

8. பவப்�நி்லமானி மனி்த உைல் பவப்� 
நி்ல்யக் காட்டுவது த�ால, பசலுத்்தல் நி்ல 
நாட்டின ஆதராக்கியமான ப�ாருளா்தார 
நி்ல்ய அறியப் �யன�டுகிறைது. சா்தகமான 
பசலுத்்தல் சமநி்ல ஒரு நாட்டின ப�ாருளா்தார 
முனதனற்றைத்்்தயும், �ா்தகமான பசலுத்்தல் 
சமநி்ல ஒரு நாட்டின ப�ாருளா்தாரப் 
பினன்ை்வயும் குறிக்கிறைது.

28.02  வாணிபச் சமநிடல
சபாருள்

வாணி�ச் சமநி்ல என�து ஒரு வருைத்தில், ஒரு 
நாட்டின ஏற்றுமதி மற்றும் இறைக்குமதி மதிப்புகளுக்கு 
இ்ையிலான நிகர வி்ள்வக் குறிக்கிறைது. ஒரு 
நாட்டின ஏற்றுமதி்ய விை அ்தன இறைக்குமதி அளவு 
கு்றைவாக இருந்தால், அது சா்தகமான வாணி�ச் 
சமநி்ல்யக் காட்டுகிறைது. ஒரு நாட்டின 
ஏற்றுமதி்ய விை அ்தன இறைக்குமதி அளவு 
அதிகமாக இருந்தால், அது �ா்தகமான வாணி�ச் 
சமநி்ல்யக் காட்டுகிறைது.

பசலுத்்தல் சமநி்ல மற்றும் வாணி�ச் சமநி்ல
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பசலுத்்தல் சமநி்ல மற்றும் வாணி�ச் சமநி்ல 
ஆகியவற்றுக்கு இ்ைதயயான தவறு�ாடுகள கீதழ 
பகாடுக்கப்�ட்டுளளன.

சசலுததைல் சமநிடல உள்ளடமபபு
பசலுத்்தல் சமநி்லயில் நானகு இனங்கள 

உளளன. அ்வ நைப்புக்கணக்கு, மூல்தனக் கணக்கு, 
ஒரு �க்கமான பசலுத்்தல்கள கணக்கு, அலுவல் 
சார்ந்த தீர்வு கணக்கு

இவற்றில் நைப்புக்கணக்கு மற்றும் மூல்தனக் 
கணக்கு ஆகியவற்்றைப் �ற்றி அறிநது பகாளளலாம்

நைபபுக்கைக்கு
பசலுத்்தல் நி்லயின நைப்புக் கணக்கில் இரு 

இனங்கள உளளன

1. கண்ணுக்குப் புலனாகக்கூடிய வாணி�ம் - 
ப�ாருட்களின இறைக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி

2. கண்ணுக்குப் புலனாகா வாணி�ம் - 
வங்கியியல், கப்�ல் து்றை, காப்பீடு, �யணம் மற்றும் 
த�ாக்குவரத்து த�ானறை தச்வகளுக்கான 
ப�று்தல்கள மற்றும் பசலுத்து்தல்கள.

மூலதை்க் கைக்கு
மூல்தனக் கணக்கில் மூனறு இனங்கள உளளன
1. ்தனியார் மூல்தனம் (Private capital)
2. வங்கி மூல்தனம் (Banking capital)
3. அலுவல்சார்ந்த மூல்தனம் (Official capital)

1. தைனியார் மூலதை்ம
்தனியார் மூல்தனம் அயல்நாட்டு மு்தலீடுகள, 

நீண்ை காலக் கைனகள மற்றும் அயல்நாட்டு நாணய 
்வப்பு ஆகியவற்்றை உளளைக்கியது.

மவறுபாட்டின 
அடிபபடைகள் சசலுததைல் சமநிடல வாணிபச் சமநிடல

1. ப�ாருள குறிப்பிட்ை ஒரு காலப்�குதியில் ஒரு 
நாட்டின குடியிருப்த�ார்களுக்கும், 
மற்றை நாடுகளின 
குடியிருப்த�ார்களுக்கும் இ்ையில் 
ஏற்�டும் அ்னத்துப் ப�ாருளா்தார 
நைவடிக்்ககளின மு்றைப்�டியான 
�திவுகளின ஒரு அறிக்்கதய ஆகும்.

ஒரு நாட்டின ஏற்றுமதி மற்றும் 
இறைக்குமதி மதிப்புகளுக்கு 
இ்ையிலான நிகர வி்ள்வக் 
குறிக்கிறைது.

2. நைவடிக்்ககளின 
்தன்ம

இது சரக்குகள மற்றும் 
தச்வகளுைன ப்தாைர்பு்ைய 
நைவடிக்்ககள இரண்்ையும் 
�திவுபசய்கிறைது

இதில் சரக்குகள ப்தாைர்�ான 
நைவடிக்்ககள மட்டும் �திவு 
பசய்யப்�டும்.

3. மூல்தன 
நைவடிக்்ககளின 
�திவு

இது மூல்தன நைவடிக்்கக்ளப் 
�திவு பசய்கிறைது

இது மூல்தன நைவடிக்்கக்ளப் 
�திவு பசய்வதில்்ல

4. நைவடிக்்க 
உளள்மப்பு

இதில் வாணி�ச் சமநி்ல, தச்வகள 
சமநி்ல, ஒரு �க்கமான பசலுத்்தல் 
�ரிமாற்றைம் மற்றும் மூல்தன 
நைவடிக்்ககள அைங்கும்

பசலுத்்தல் சமநி்லயின நைப்பு 
கணக்கின ஒரு �குதி ஆகும்

5. நிகர வி்ளவு எப்ப�ாழுதும் ப�று்தல் மற்றும் 
பசலுத்து்தல் சமநி்லயில் இருக்கும்.

இது சா்தகமாதவா அல்லது 
�ா்தகமாகதவா அல்லது 
சமநி்லயிதலா இருக்கும்

6. ப�ாருளா்தார 
நி்ல்யக் காட்டு்தல்

நாட்டின ப�ாருளா்தார வளர்ச்சி்ய 
அறிநது பகாளள உ்தவுகிறைது.

நாட்டின ப�ாருளா்தார வளர்ச்சி்ய 
எடுத்துக்காட்டுவதில்்ல

7. �ா்தகமான நி்ல்யச் 
சரிபசய்்தல்

�ா்தகமான பசலுத்்தல் சமநி்ல 
�ற்றைாக்கு்றைக்கு வழிவகுக்கிறைது.

�ா்தகமான வாணி� நி்ல்ய, 
சா்தகமான பசலுத்்தல் சமநி்லயாக 
மாற்றைலாம்.

சசலுததைல் சமநிடல,  வாணிபச் சமநிடல - மவறுபாடுகள் 
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2. வஙகி மூலதை்ம
அநநியச் பசலாவணி்யக் ்கயாள அதிகாரம் 

பகாண்ை வணிக மற்றும் கூட்டுறைவு வங்கிகளின 
பவளிப்புறை நிதி சார்ந்த பசாத்துகள மற்றும் 
ப�ாறுப்புக்களின அளவு, வங்கி மூல்தனத்தில் 
அைங்குகிறைது.

3. அலுவல்சார்ந்தை மூலதை்ம
அலுவல்சார்ந்த மூல்தனத்தில், அயல்நாட்டு 

நாணயம், அரசிைம் உளள சிறைப்பு எடுப்பு உரி்மகள 
த�ானறை வ்ககளில் உளள ரிசர்வ வங்கியின 
பசாத்துக்கள த�ானறை்வ அைங்குகினறைது.

 நைபபுக் கைக்கு

வரவி்ஙகள் பற்றி்ஙகள்

1. ப�ாருட்களின ஏற்றுமதிகள 
(கண்ணுக்குப் புலனாவது)

1. ப�ாருட்களின இறைக்குமதிகள (கண்ணுக்குப் புலனாவது)

2. கண்ணுக்குப் புலனாகா்த ஏற்றுமதிகள 2. கண்ணுக்குப் புலனாகா்த இறைக்குமதிகள

1. அயல்நாட்டில் பசய்யப்�ட்ை 
த�ாக்குவரத்து தச்வகள

2. அயல்நாட்டில் பசய்யப்�ட்ை வங்கியியல் 
தச்வகள

3. அயல்நாட்டில் பசய்யப்�ட்ை காப்பீட்டு 
தச்வகள

4. பவளிநாடுகளில் பசய்யப்�ட்ை 
மு்தலீடுகள மற்றும் கைனகளின மீது 
ப�றைப்�ட்ை வருமானங்கள

5. அயல்நாட்டு சுற்றுலாப் �யணிகளால் 
உளநாட்டில் பசய்யப்�ட்ை பசலவுகள

1. அயல்நாட்டிலிருநது ப�றைப்�ட்ை த�ாக்குவரத்து 
தச்வகள

2. அயல்நாட்டிலிருநது ப�றைப்�ட்ை வங்கியியல் தச்வகள

3. அயல்நாட்டிலிருநது ப�றைப்�ட்ை காப்பீட்டு தச்வகள

4. அயல்நாட்டில் சுற்றுலாப் �யணிகள தச்வகள

5. அயல்நாட்டிலிருநது ப�றைப்�ட்ை ஏ்னய தச்வகள

6. உளநாட்டில் பசய்யப்�ட்ை மு்தலீடுகள மற்றும் 
கைனுக்கு அளிக்கப்�ட்ை வருமானம்

 நமது சிந்தைட்க்கு

1.  நாட்டின் சபாருளா்தாை வளரச்சிக்கு செலுத்்தல் 
ெமநி்ை ஒரு கருவி

2.  செலுத்்தல் ெமநி்ை மறறும் வாணிப 
ெமநி்ையின் முக்கியத்துவம்.

 எதிர்கால கற்ைல்

1.  செலுத்்தல் ெமநி்ை மறறும் வாணிப  
ெமநி்ையின் ்தாக்கம்

2.  உைகளாவிய கிைாமத்தின் த்த்வ குறித்து

கடலச்சசாற்கள்
1. பசலுத்்தல் சமநி்ல

2. வாணி� சமநி்ல

3. நைப்புக் கணக்கு

4. மூல்தனக் கணக்கு
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I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1.� ஒரு நாட்டில் குடியிருப்த�ாருக்கும் மற்பறைாரு 

நாட்டில் குடியிருப்த�ாருக்கும் இ்ைதய 
ந்ைப�றும் நைவடிக்்ககள �திவு பசய்யப்�ட்ை 
அறிக்்க

 அ) பசலுத்்தல் சம நி்ல

 ஆ)  வாணி� சம நி்ல

 இ)  ப�று்தல் பசலுத்்தல் அறிக்்க

 ஈ)  கணக்கியல் அறிக்்க

2. பசலுத்்தல் சம நி்ல உளளைக்கியது

 அ)  நைப்பு கணக்கு

 ஆ)  மு்தல் கணக்கு

 இ)  ப�று்தல் பசலுத்்தல் கணக்கு

 ஈ)  நைப்பு கணக்கு மற்றும் மு்தல் கணக்கு

3. அயல் நாட்டு நீண்ை கால கைன மற்றும் அயல் 
நாட்டு நாணய காப்பு �தியப்�டுவது

 அ)  அலுவல் சார்ந்த மூல்தனம்

 ஆ)  ்தனியார் மூல்தனம்

 இ)  வங்கி மூல்தனம்

 ஈ)  அலுவல் சார்ந்த மூல்தனம் மற்றும் 
  ்தனியார் மூல்தனம்

4. அலுவல் சார்ந்த மூல்தனம் என�து

 அ)    இநதிய ரிசர்வ வங்கியின அயல் நாட்டு 
நாணய மதிப்பு

 பயிற்சி
 ஆ)  அரசின சிறைப்பு எடுப்பு உரி்ம

 இ)  அ மற்றும் ஆ இரண்டும்

 ஈ)  அயல் நாட்டு மூல்தனம்

5. பசலுத்து சம நி்லயின உ�ரி பவளிக்காட்டுவது

 அ)    ஏற்றுமதி இறைக்குமதி்ய விை அதிகமாக 
இருத்்தல்

 ஆ)    இறைக்குமதி ஏற்றுமதி இரண்டும் சமமாக 
இருத்்தல்

 இ)    இறைக்குமதி ஏற்றுமதி இரண்டும் சம 
நி்லக்கு அதிகமாக இருத்்தல்.

 ஈ)  இ்வய்னத்தும் 

விடைகள்
1. அ 2. ஈ 3. ஈ 4. இ 5. அ

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. பசலுத்்தல் சமநி்ல எனறைால் எனன?

2. வாணி� சமநி்ல எனறைால் எனன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. நைப்புக் கணக்கின வரவுப் �க்கத்தில் த்தானறும் 

இனங்கள யா்வ? (ஏத்தனும் 3)

2. மூல்தனக் கணக்கின உளளைக்கங்கள யா்வ?

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. பசலுத்்தல் சமநி்லயின சிறைப்�ம்சங்கள 

ஏத்தனும் ஐநதி்ன விவரி.

2. பசலுத்்தல் சமநி்லக்கும் வாணி�ச் 
சமநி்லக்கும் உளள தவறு�ாடுகள யா்வ? 
(ஏத்தனும் 5)
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செய்வா்ை நாடி வி்ைநாடிக் காைத்த்தாடு 
எய்்த உணரநது செயல். - கு்றள் 516

கற்ைல் மநாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. ஒப்பந்த ெட்ைத்தின் சபாருள் மறறும்  

 இைக்கணம் புரிநது சகாள்ள இயலும்.
2. ஒப்பந்தத்தின் இன்றிய்மயா்த கூறுக்ளப் 

பறறி அறிநது சகாள்ள இயலும்.
3. பல்தவறு வ்கயாை ஒப்பந்தங்க்ளப் பறறி 

ச்தரிநது சகாள்ள இயலும்.

அலகு - 9 இந்திய ஒபபந்தைச் சட்ைம

ஒபபந்தைததின கூறுகள்29
அததியாயம

29.01  அறிமுகம

வாழக்்கயில் சரியான நைத்்்தக்கும், 
சமு்தாயத்தின மு்றையான ஒழுங்குமு்றைக்கும் 
ஏற்�டுத்்தப்�ட்ை ஒரு விதிதய சட்ைமாகும். 
சமு்தாயத்தில் அ்மதி, ஒற்று்ம, நீதி, சமூகப் 
�ாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்கு ஆகியவற்்றைச் 
சட்ைத்தின உ்தவியால் ஏற்�டுத்்த முடியும். ஒவபவாரு 
நாட்டிலும் அரசியல்மப்புச் சட்ைம், உரி்மயியல் 

சட்ைம், குற்றைவியல் சட்ைம், வரி சட்ைம், ப்தாழிலாளர் 
சட்ைம் மற்றும் வணிகச் சட்ைம் த�ானறை சட்ைங்கள  
உளளன. ஒவபவாரு சட்ைத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ை 
து்றை பசயல்�டுகிறைது.

இந்திய ஒபபந்தைச் சட்ைம, 1872
வணிகச் சட்ைத்தில் ஒரு கி்ளதய இநதிய 

ஒப்�ந்தச் சட்ைமாகும். வியா�ாரம் அல்லது வர்த்்தக 
நைவடிக்்ககளில் ஈடு�ை ஒப்�ந்தச் சட்ைம் 
உ்தவியாக இருக்கினறைது. இது வணிகர்க்ள 
மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுபமாத்்த சமு்தாயத்்்தயும் 
�ாதிக்கிறைது. ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்கள 
்தங்களின உரி்மக்ளயும், கை்மக்ளயும் 
உருவாக்கிக் பகாளள முடியும். தமலும் அந்தக் 
கை்மக்ள பசய்யத் ்தவறிவிட்ைால் �ாதிக்கப்�ட்ை 
ந�ருக்கு உரிய தீர்வுக்ளக் காண உ்தவுகினறைது.

இநதிய ஒப்�ந்தச் சட்ைம் நம் அ்னவ்ரயும் 
ஏத்தா ஓர் வி்தத்தில் �ாதிக்கிறைது.

எடுத்துக்காட்ைாக புத்்தகம் வாங்கு்தல், 
தி்ரப்�ைம் �ார்த்்தல், வங்கியிைம் கைன ப�று்தல், 
த�ருநதில் �யணம் பசய்்தல் த�ானறை தினசரி 
வாழவின �ல நைவடிக்்ககள ஒப்�ந்த 
நைவடிக்்ககள ஆகும்.

இநதிய ஒப்�ந்தச் சட்ைம் ப�ரும்�ாலும் ஆங்கில 
ப�ாது சட்ைத்தின அடிப்்ையிதலதய 
இயற்றைப்�ட்டுளளது. இநதிய ஒப்�ந்தச் சட்ைம் 1872 
ஆம் ஆண்டு பசப்ைம்�ர் 1 ஆம் த்ததி ெம்மு மற்றும் 
காஷ்மீர் மாநிலம் ்தவிர இநதியா முழுவதிலும் 
ந்ைமு்றைக்கு பகாண்டுவரப்�ட்ைது. இது 

ெட்ைத்்்தப் பறறி அ்ைவரும் அறிநது இருக்க 
தவணடும் ஏசைன்்றால் ெட்ைத்்்தப் பறறி 
ஒருவர அறிநதிருக்கவில்்ை, என்ப்தால்  
அவருக்கு ெட்ைத்திலிருநது விைக்கு அளிக்க 
முடியாது.
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இநதியாவில் வணிக நைவடிக்்கக்ள  
ஒழுங்கு�டுத்தும் அ்னத்து விதிக்ளயும் 
ப்தளிவாக வ்ரயறுத்துளளது.

இந்திய ஒபபந்தைச் சட்ைம இரண்டு 
பகுதிகளாகப  பிரிக்கபபட்டுள்ள். அடவ
அ. ப�ாது ஒப்�ந்தங்கள
ஆ. சிறைப்பு ஒப்�ந்தங்கள

ஒபபந்தைததின சபாருள்
இரண்டு அல்லது அ்தற்கு தமற்�ட்ை 

ந�ர்களுக்கி்ைதய ஏற்�டுத்்தப்�ட்டு சட்ைத்்தால் 
ந்ைமு்றைப்�டுத்்தப்�டும் ஓர் உைன�டிக்்கயாகும். 
சட்ைத்்தால் ந்ைமு்றைப்�டுத்்த முடியா்த 
உைன�டிக்்க ஒப்�ந்தங்கள அல்ல. ஒரு 
“உைன�டிக்்க” என�து ‘ஒரு ந�ர் மற்பறைாரு ந�ருக்கு 
பசய்ய தவண்டிய மறு�யன உருவாக்கும் ஒவபவாரு 
உறுதிபமாழியும் அல்லது உறுதிபமாழிகளின 
ஒவபவாரு ப்தாகுதியும் ஆகும். ஒரு முனபமாழிவு 
ஏற்றுக் பகாளளப்�ட்ைால் ஒரு உறுதிபமாழி 
உருவாகிறைது. ஏற்றுக்பகாளளப்�ட்ை 
முனபமாழி்ததல உைன�டிக்்க என 
அ்ழக்கப்�டுகினறைது. அடிப்�்ையில், ஓர் 
ஒப்�ந்தமானது ஒரு ந�ர் பசய்்த மு்ன்வ மற்பறைாரு 
ந�ர் ஏற்கும் ப�ாழுது உருவாகிறைது.

உைன�டிக்்க = மு்னவு + ஏற்பு

ஒப்�ந்தம் = உைன�டிக்்க + சட்ைம் மூலம் 
ந்ைமு்றைப்�டுத்துவது

வடரவிலக்கைம
முட்வு (முனசமாழிவு)(Offer) [பிரிவு 2 (a)

“ஒருவர ஏத்தனும் ஒன்்்றச் செய்வ்தறகாகதவா 
அல்ைது செய்யாமலிருப்ப்தறகாகதவா  
்தன்னு்ைய விருப்பத்்்த மறச்றாருவருக்கு 
உணரத்தி, அ்தன் மூைம் அச்செய்ை  
செய்வ்தறதகா அல்ைது செய்யாமல்  
இருப்ப்தறதகா அவரு்ைய இ்ெ்வப்  
சப்றமுயன்்றால், மு்தைாமவர முன்  
சமாழிந்த்தாகக் கூ்றைாம்”.

ஏற்பு 2 (b) (Acceptance)
முன்சமாழி்தல் யாருக்கு செய்யப்பட்ைத்தா 
அவதை அ்்த ஏறறுக்சகாள்வ்தாகக்  
கூறியவுைன் அவ்வாறு செய்யப்பட்ை 
முன்சமாழி்தல் ஏறறுக்சகாள்ளப்பட்ை்தாகக்  
கூ்றப்படுகின்்றது.

உைனபடிக்டக 2 (e) (Agreement)
”ஒரு நபர மறச்றாரு நபருக்கு செய்ய தவணடிய 
மறுபயன் உருவாக்கும் ஒவ்சவாரு  
உறுதிசமாழியும், உறுதிசமாழிகளின்  
ச்தாகுதியும்‘’ உைன்படிக்்கயாகும்.
சுருக்கமாக, ஒப்பந்தம் = மு்ைவு + ஏறபு.

மறுபயன (Consideration)
தபாைக்கின் இைக்கணம் (Definition of 
Pollock)
“ஒருவரின் வாக்குறுதி்யப் சப்ற மற்றவைால் 
அளிக்கப்படும் வி்ைதய மறுபயைாகும். 
அவ்வாறு மதிப்்பப் சபறும் சபாருட்டு  
செய்யப்பட்ை வாக்குறுதி செயல்படுத்்த  
கூடிய்தாகும்.

இந்திய ஒபபந்தைச் சட்ைம பிரிவு 2 (d) ன படி
“வாக்குறுதி அளிப்பவரின் விருப்பத்தின் படி, 
வாக்குறுதி சபறுபவதைா அல்ைது மற்றவதைா 
எ்்ததயனும் செய்திருந்தாலும் அல்ைது  
செய்யாமல் ்தவிரத்்தாலும் அல்ைது  
செய்வ்தாகதவா அல்ைது செய்யாமல்  
இருப்ப்தாகதவா வாக்குறுதி அளித்திருந்தைர 
என்்ற சபாழுதில், அச்செயல் ்தவிரத்்தல்  
அல்ைது வாக்குறுதிக்காை மறுபயன் எை 
அ்ழக்கப்படும்”.

ஒபபந்தைம 2 (h) (Contract)
“ெட்ைத்்தால் ந்ைமு்்றப்படுத்்தப்படும் ஓர 
உைன்படிக்்கதய ஒப்பந்தமாகும்”.

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd   292 09-12-2021   5.37.55 PM



293

29.02   சட்ைபபடி சசல்லக்கூடிய 
ஒபபந்தைததின இனறியடமயாதை 
கூறுகள்

பிரிவு 10 �டி அ்னத்து உைன�டிக்்ககளும் 
ஒப்�ந்தங்களாகும். எப்ப�ாழுது எனில் 
உைன�டிக்்க ந�ர்களின ்தனனிச்்சயான 
இ்சவு, ்தகுதி வாய்ந்த ந�ர்கள, சட்ைப்பூர்வமான 
தநாக்கம், சட்ைபூர்வமான மறு�யன மற்றும் 
பசல்லா்த ஒப்�ந்தம் என அறிவிக்கப்�ைா்த 
ஒப்�ந்தம் ஆகிய்வ இனறிய்மயா்த கூறுகள 
ஆகும்.

1.  முட்வும ஏற்பும
ஒரு ஒப்�ந்தத்திற்கு இரண்டு ந�ர்கள த்த்வ 

அவர்களில் ஒரு ந�ர் மு்னவும் மற்பறைாருவர் 
ஏற்பும் பசய்கினறைனர்.

2.  சட்ை உைவு முடை
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்களின உள தநாக்கம் 

்தமக்கி்ைதய ஓர் சட்ை உறைவுமு்றை்ய 
உருவாக்குவ்தற்காக இருக்க தவண்டும். சமூக 
்தன்மயு்ைய உைன�டிக்்ககளில் சட்ை 
உறைவுமு்றை இல்்ல என�்தால், அ்வ 
ஒப்�ந்தங்களாக முடியாது.

3.  சட்ைபபூர்வமா் மறு பயன (பிரிவு 2(d))
மறு�யன என�து எ்்ததயனும் திரும்�ப் 

ப�று்தல் ஆகும். மறு�யன இல்லா்த உைன�டிக்்க 
பசல்லா்த உைன�டிக்்கயாகும். மறு�யன 
பராக்கமாகதவா அல்லது ப�ாருளாகதவா, 
தச்வயாகதவா, உ்ழப்�ாகதவா, ஆதலாச்ன 
யாகதவா, அறிவாகதவா இருக்கலாம். மறு�யன 
என�து சட்ைத்துக்கு புறைம்�ான்தாகதவா அல்லது 
ஒழுக்க தகைான்தாகதவா அல்லது ப�ாது 
பகாள்கக்கு எதிரான்தாகதவா இருக்கக் கூைாது.

4.  சட்ைபபூர்வமா் மநாக்கம (பிரிவு 23)
உைன�ாட்டின தநாக்கம் சட்ைத்திற்குட்�ட்டு 

இருக்க தவண்டும். இ்தன தநாக்கம்  
சட்ைத்துக்கு புறைம்�ான்தாகதவா அல்லது ஒழுக்கக் 
தகைான்தாகதவா அல்லது ப�ாது நலனுக்கு 
எதிரான்தாதவா இருக்கக் கூைாது. சட்ைத்திற்குப் 
புறைம்�ாக ஒப்�ந்தம் தமற்பகாளள இயலாது.

5.  தைனனிச்டசயா் இடசவு (பிரிவு 13 
மற்றும 14)
உைன�டிக்்க ந�ர்களின ்தனனிச்்சயான 

இ்சவால் ஏற்�ட்டிருத்்தல் தவண்டும். ஒப்�ந்தத்தில் 
ஈடு�டும் ந�ர்களிைம் மனபமாத்்த இ்சவு ்தர 
தவண்டும். அவர்கள ஒரு விஷயத்்்த ஒதர 
தநரத்தில், ஒதர தநாக்குைன உைன �ை தவண்டும். 
அ்தாவது, ஒருமித்்த கருத்து இருக்க தவண்டும். பின 
வரும் காரணங்களால் ஏற்�ைா்த இ்சவு 
்தனனிச்்சயான இ்சவு எனலாம். அ்வ 
வலுக்கட்ைாயம், ்தகா்த பசல்வாக்கு, தமாசடி, 
திரித்துக் கூறு்தல் அல்லது ்தவறு ஆகியவற்்றைக் 
கூறைலாம்.

6.  ஒபபந்தை தைகுதி (பிரிவு 11)
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ைத் த்த்வயான ்தகுதி்ய 

உ்ைய ந�ர்களால் தமற்பகாளளப்�ட்ை 
உைன�டிக்்க மட்டுதம ஒப்�ந்தமாகினறைது. பின 
வரும் ந�ர்கள ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ைத்  
்தகுதியு்ையவர் என சட்ைம் கூறுகினறைது.

(அ) சட்ைப்�டி உரி்ம வயது அ்ைந்தவர்,

(ஆ) மனச் சமநி்ல உ்ையவர்,

(இ)  சட்ைத்தினால் ்தகுதியற்றைவர் என 
அறிவிக்கப்�ைா்த ந�ர்கள.

7.  சதைளிவுடைடம (பிரிவு 29)
ஒரு ஒப்�ந்தம் பசல்லத் ்தகுந்த்தாக இருக்க 

தவண்டும் எனில் அ்தன நி�ந்த்னகள ப்தளிவாக 
இருக்க தவண்டும். எடுத்துக்காட்ைாக X என�வர் 
“நான எனனு்ைய சீருந்்த விற்க 
ஒப்புக்பகாளகிதறைன” என Y யிைம் கூறுகிறைார். X 
என�வரிைம் நானகு சீருநதுகள உளளன. இங்தக X 
எந்த சீருந்்த விற்கப் த�ாகிறைார் என 
குறிப்பிைப்�ைவில்்ல. இந்த ஒப்�ந்தத்தில் 
நி�ந்த்னகள ப்தளிவாக இல்்ல.

8.  நிடைமவற்றும தைனடம (பிரிவு 56)
பசய்து பகாளளும் உைன�ாடு நி்றைதவற்றைப்�ைக் 

கூடிய்தாக இருத்்தல் தவண்டும். பசயல்�டுத்்த 
முடியா்த ஒன்றை பசய்வ்தாக தமற்பகாளளும் 
உைன�ாடு பசல்லா்த ஒனறைாகும். எடுத்துக்காட்ைாக 
‘ஒரு புதிய கிரகத்்்தக் கண்ைறிவ்தாக A என�வர்  
B க்கு வாக்களிக்கிறைார். இந்த உைன�டிக்்க ஆரம்� 
நி்லயிதல பசயல்�டுத்்த முடியாது எனதவ இந்த 
ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றை இயலாது.
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9.  சட்ைததைால் சசயல்படுததும திைன
சட்ைத்்தால் பசயல்�டுத்்தப்�டும் திறைன  

பகாண்ை்தாக ஒப்�ந்தம் இருந்தல் தவண்டும்.  
சட்ைத்்தால் சில உைன�டிக்்ககள 
சட்ைவிதரா்தமானது அல்லது பசல்லா்தது என  
பவளிப்�்ையாக அறிவிக்கப்�ட்டுளளது.

10.  மதைடவயா் சட்ைச் சைஙகுகள்
ஒரு ஒப்�ந்தம் வாய்பமாழி அல்லது எழுத்தில் 

இருக்கலாம். எழுத்துப்பூர்வமாக �திவு பசய்யப்�ை 
தவண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ை ஒப்�ந்தம் எழுதி, �திவு 
பசய்து மற்றும் சானறி்தழ ப�றைதவண்டும். 
சட்ைப்பூர்வ ந்ைமு்றைகள தமற்பகாளளாவிட்ைால், 
ஒப்�ந்தத்்்த சட்ைத்்தால் பசயல்�டுத்்த முடியாது. 
எடுத்துக்காட்ைாக ஒரு காலம் கைந்த கை்ன 
வழங்குவ்தற்கான வாக்குறுதி அளித்்த ஒருவர் அ்்த 
எழுத்தில் அளித்்தல் தவண்டும்.

‘எல்லகா ஒப்பந்ேங்்ளும் உடன்்பகாடு்தள, ஆனகால் 
எல்லகா உடன்்பகாடு்ளும் ஒப்பந்ேங்்ள் அல்ல‘

உைன�ாடுகள இரண்டு வ்ககளாகப் 
பிரிக்கப்�டுகினறைது.

(அ)சட்ைத்்தால் ந்ைமு்றைப்�டுத்்த முடியா்த 
ஒப்�ந்தம் – பசல்லக்கூடிய ஒப்�ந்தத்தின 
அடிப்�்ைக் கூறுகள எதுவுமில்்ல.

(ஆ) சட்ைத்்தால் ந்ைமு்றைப்�டுத்்தக்கூடிய 
ஒப்�ந்தம் – சட்ைப்�டி பசல்லக்கூடிய ஒப்�ந்தம் 
ஒனறிற்கு த்த்வயான இனறிய்மயா்த கூறுகள 
உளளன.

ஒபபந்தைததிற்கும உைனபடிக்டகக்கும இடைமய உள்ள மவறுபாடுகள்
வ.எண் அடிபபடை ஒபபந்தைம உைனபடிக்டக

1 வ்ைவிைக்கணம் ெட்ைத்்தால் 
ந்ைமு்்றப்படுத்்தப்படும் 
உைன்படிக்்கயாகும்

உைன்பாடு என்பது மறுபயன் 
உருவாக்கும் ஒவ்சவாரு 
உறுதிசமாழியும் உறுதிசமாழிகளின் 
ஒவ்சவாரு ச்தாகுதியும்

2 செயைாக்கத் 
்தன்்ம

அ்ைத்து ஒப்பந்தங்களும் செயல் 
படுத்்த முடியும்.

அ்ைத்து உறுதிசமாழிகளும் 
செயல்படுத்்த முடியாது

3 பைஸபை உ்றவு ஒப்பந்தம் என்பது உைன்படிக்்க 
உள்ளைக்கியது

உைன்படிக்்கயில் எல்ைா ஒப்பந்தமும் 
உள்ளைங்கவில்்ை.

4 செல்ைக்கூடியது ெட்ைத்திறகு உட்பட்ை 
உைன்படிக்்க மட்டுதம 
ஒப்பந்தமாகும்

ெட்ைத்திறகு உட்பட்ை அல்ைது 
உட்பைா்த்வயும் உைன்படிக்்க 
ஆகும்

5 ெட்ைபூரவமாை 
கை்ம

அ்ைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கும்  
ெட்ைப்பூரவமாை கை்ம உள்ளை

ெட்ைபூரவமாை கை்மயாைது 
அ்ைத்து உைன்படிக்்கயிலும் 
இருக்க தவணடிய அவசியம் இல்்ை
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29.03  ஒபபந்தைஙகளின வடககள்

I     சட்ைபபடி சசல்லக்கூடிய தைனடம 
அடிபபடையில்

1. சசல்தைகு ஒபபந்தைம 
சட்ைத்்தால் ந்ைமு்றைப்�டுத்்தப்�ைக்கூடிய 

ஓர் உைன�டிக்்கதய சட்ைப்�டி பசல்்தகு 
ஒப்�ந்தம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு S என�வர் 
்தனனு்ைய மகிழவுந்்த `5,00,000-க்கு T 
என�வருக்கு விற்�்ன பசய்ய ஒப்புக்பகாளகிறைார். 
அத்தத�ால T என�வரும் மகிழவுந்்த வாங்க 
ஒப்புக்பகாளகிறைார். இது ஒரு பசல்்தகு 
ஒப்�ந்தமாகும்.

2. சசல்லாதை ஒபபந்தைம 2(j) 
சட்ைத்்தால் ந்ைமு்றைப்�டுத்்த முடியா்த 

ஒப்�ந்தம் பசல்லா்த ஒப்�ந்தம் ஆகும். பசல்லக்கூடிய 
ஒப்�ந்தத்தின இனறிய்மயா்த கூறுகள இதில் 
இல்்ல. எடுத்துக்காட்டு கைத்்தல் ப�ாருட்கள 
வாங்க அல்லது விற்க தமற்பகாளளும் ஒப்�ந்தம் 
பசல்லா்த ஒப்�ந்தமாகும்.

3.  தைவிர்தைகு ஒபபந்தைம 2(i) 
உைன�ாட்டில் ஈடு�ட்டுளள ஒனறு அல்லது 

அ்தற்கு தமற்�ட்ை ந�ர்களின விருப்�ப்�டி, ஆனால் 
மறு்தரப்பினரின விருப்�மினறி ந்ைமு்றைப் 
�டுத்்தப்�டும் ஓர் உைன�டிக்்கதய ்தவிர்்தகு 
ஒப்�ந்தமாகும். இந்த ஒப்�ந்தம் வலுக்கட்ைாயம், 
்தகா்த பசல்வாக்கு, தமாசடி, திரித்துக் கூறு்தல் 
அல்லது ்தவறு ஆகியவற்றைால் ஏற்�டுத்்தப்�ட்ை 
உைன�டிக்்ககள ்தவிர்்தகு ஒப்�ந்தங்களாகினறைன.

4.  சட்ைததுக்கு முரைா் ஒபபந்தைம
இது சட்ைத்்தால் ்த்ை பசய்யப்�ட்ை 

ஒப்�ந்தமாகும். சட்ைத்்்த மீறுகிறை ்தன்மயு்ைய 
அல்லது ஒழுக்கக்தகைான அல்லது அடிப்�்ை 
ப�ாதுக் பகாள்க விதி்ய மீறுகினறை ஒப்�ந்தம், 
சட்ைத்துக்கு முரணான ஒப்�ந்தமாகும்.

சட்ைத்துக்கு முரணான ஒப்�ந்தம் எல்லாம் 
பசல்லா்த ஒப்�ந்தம் ஆகும். ஆனால் பசல்லா்த 
ஒப்�ந்தம் எல்லாம் சட்ைத்துக்கு முரணான ஒப்�ந்தம் 
அல்ல.

(அ) சட்ைத்துக்கு முரணான ஒப்�ந்தம் த�ானறு 
பசல்லா்த ஒப்�ந்தத்திற்கு அந்த மாதிரியான 
்தண்ை்னகள இல்்ல

(ஆ) சட்ைத்திற்கு முரணான ஒப்�ந்தம் 

ப்தாைக்கத்திலிருநத்த பசல்லா்த ஒப்�ந்தங்கள 
ஆகும். சில சமயங்களில் பசல்்தகு ஒப்�ந்தங்கள 
பினனர் பசல்லா்த ஒப்�ந்தங்களாக மாறைலாம்.

5.  நடைமுடைபபடுததை முடியாதை 
ஒபபந்தைஙகள் 
இது சட்ைத்்தால் பசயல்�டுத்்த முடியா்த 

கு்றை�ாடு்ைய ஒப்�ந்தங்கள ஆகும். 
எடுத்துக்காட்ைாக எழுத்து வடிவின்ம, மு்றையான 
முத்தி்ரகள இன்ம த�ானறை்வ. 
ந்ைமு்றைப்�டுத்்த முடியா்த ஒப்�ந்தங்கள 
அதிலுளள ந�ர்களால் பசல்லக்கூடிய ஒப்�ந்தம் 
ஆகலாம். ஆனால் இ்்த நீதிமனறைமானது 
கட்ைாயப்�டுத்்த முடியாது.

II  உருவாக்க அடிபபடையில்
1. சவளிபபடை ஒபபந்தைம

ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டு�வர்கள, அ்தன 
நி�ந்த்னக்ளயும், கூறுக்ளயும் ஏற்றுக் 
பகாளவ்தாக பவளிப்�்ையாக உைன�ட்ைால், 
அது பவளிப்�்ையான ஒப்�ந்தம் எனப்�டுகிறைது. 
ஒப்�ந்தத்்்த எழுத்து வடிவிதலா அல்லது 
வாய்பமாழியாகதவா பவளிப்�டுத்்தலாம். 
பவளிப்�்ையான வாக்குறுதி பவளிப்�்ையான 
ஒப்�ந்தத்்்த ஏற்�டுத்துகிறைது. எடுத்துக்காட்ைாக 
P என�வர் எனனு்ைய மிதிவண்டி்ய ` 1,000-
க்கு வாங்கி பகாளகிறைாயா? என Q என�வரிைம் 
தகட்க. Q என�வர் ஆம் என கூறுகிறைார்.

2.  உட்கிடை ஒபபந்தைம
எழுத்து மூலமாக இல்லாமல் 

ஈடு�டு�வர்களின நைத்்்த மூலதம ஏற்�டும் 
ஒப்�ந்தம் உட்கி்ை ஒப்�ந்தம் ஆகும். எழுத்து 
மூலம் மு்னதவா அல்லது ஏற்த�ா இனறி 
பசய்யப்�டும் ஒப்�ந்தம் உட்கி்ையான 
ஒப்�ந்தமாகும். எடுத்துக்காட்டு A என�வர் ஒரு 
த�ருநதில் ஏறினார் எனில் அவர் அந்த த�ருநது 
�யணத்திற்கு உண்ைான �ணத்்்த அளிக்க 
உளளார் இது உட்கி்ை ஒப்�ந்தம் ஆகும்.

3.  மபால்வு ஒபபந்தைம
இது சட்ைத்்தால் உருவாக்கப்�டும் ஒப்�ந்தமாகும். 

ப�ாதுவாக இது ஒப்�ந்ததம அல்ல. ஒரு ந�ர் 
ஒருவரின இழப்�ால் மற்தறைாருவர் ்தன்ன 
வளப்�டுத்தி பகாளளக் கூைாது எனறை பகாள்கயின 
அடிப்�்ையிலானது தவறு வ்கயில் கூறினால் ஒரு 
்தரப்பினர் தவண்டுதகாளுக்கு இணங்க மற்பறைாரு 
்தரப்பினர் இ்ைதய ஏற்�டும் ்தனனிச்்சயான 
ஒப்�ந்தமாகும்.
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4.  மடைமுக ஒபபந்தைம
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்களின 

நைத்்்த்யயும் மற்றும் ஊகத்தின அடிப்�்ையில் 
ஏற்�டும் ஒப்�ந்தம் ம்றைமுக ஒப்�ந்தமாகும். 
எடுத்துக்காட்டு ்தானியங்கி �ணம் வழங்கும் 
இயநதிரத்தின மூலம் �ணத்்்தப் ப�று்தல்.

III  நிடைமவற்ை அடிபபடையில்
1.  நிடைமவறிய ஒபபந்தைம

ஒப்�ந்தத்தின மூலம் ஈடு�டும் இரு ந�ர்கள 
ஒப்�ந்தப்�டி அவரவர்களின கை்ம்ய 
முடிக்கும்த�ாது அவபவாப்�ந்தம் நி்றைதவறிய 
ஒப்�ந்தமாகும். உ்தாரணமாக, வியா�ாரி ஒருவர் 
பராக்கத்திற்கு ப்தா்லக்காட்சி ஒன்றை 
விற்கிறைார். இதில் விற்�வர், வாங்கு�வர் ஆகிய 
இருவரும் ்தங்கள கை்ம்ய நி்றைதவற்றி 
உளளார்கள.

2.  நிடைமவற்ைபபை மவண்டிய ஒபபந்தைம
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்டுளள இரு 

ந�ர்களி்ைதய கை்மகள நி்றைதவற்றைப்�ைாமல் 
இருந்தால் அவபவாப்�ந்தம் நி்றைதவற்றை 
தவண்டிய ஒப்�ந்தமாகும். எடுத்துக்காட்டு A 
என�வர் B என�வருக்கு `20,000க்கு கட்டில் 
ஒனறு பசய்து ்தர ஒப்புக்பகாளகிறைார். எனினும் 
A இனனும் கட்டி்லத் ்தயார் பசய்யவில்்ல 
எனறும் B என�வர் அ்தற்கான ப்தா்க்யச் 
பசலுத்்தவில்்ல எனறு 
்வத்துக்பகாளளுதவாம், அது நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டிய ஒப்�ந்தம் ஆகும்.

3.  ஒரு தைடல ஒபபந்தைம
இதில் ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்களில் ஒருவர் 

மட்டுதம ்தனது வாக்குறுதி அல்லது கை்ம்ய 
நி்றைதவற்றிய பிறைகு மற்பறைாரு ந�ர் ்தனது 
கை்ம்ய நி்றைதவற்றுவார். எடுத்துக்காட்ைாக X 
என�வர் ப�ாருட்க்ள வாங்கி வருவ்தாக `10,000 Y 
என�வருக்கு ்தருவ்தாக கூறுகினறைார். Y என�வர் 
ப�ாருட்க்ள பகாண்டு வந்த பிறைதக X என�வர் 
�ணத்்்த ்தருகினறைார்.இதில் Y ப�ாருட்க்ளக் 
க்பகாண்டு வரும் ப�ாழுத்த ஒப்�ந்தம் 
உருவாகினறைது.

4. இருதைடல ஒபபந்தைம
ஒப்�ந்தம் ஒனறு உருவாகும் ப�ாழுது இரு 

்தரப்பினரும் ்தங்கள கை்மக்ள ஆற்றை 
தவண்டியிருப்பின, அத்்த்கய ஒப்�ந்தம் இரு ்த்ல 
ஒப்�ந்தம் எனப்�டுகிறைது. எடுத்துக்காட்ைாக R 
என�வர் `10,00,000 மதிப்புளள மகிழவுந்்த 
விற்�்ன பசய்ய S-க்கு வாக்குறுதி அளிக்கினறைார். S 
என�வர் �திலுக்கு �ணம் ்தருவ்தாக வாக்குறுதி 
அளிக்கிறைார்.

கடலச்சசாற்கள்
ஒப்�ந்தம்

மறு�யன

முனபமாழி்தல்

ஏற்றுக்பகாளளல்

மு்னவு

வாக்குறுதி

சட்ைம்

ஒப்பு்தல்

வற்புறுத்்தல்

பசல்லா்த

பசல்லு�டியாகும்

ஏலம்

 பசயல்�டுத்்தக்கூடிய

 நமது சிந்தைட்க்கு
1.  A என்பவர ஒரு ைாரியிலிருநது 10 மூட்்ை 

ெரக்க்ை்ய 5 நிமிைங்களில் இ்றக்குவ்தறகு 
B என்பவருக்கு `.20.000 ்தருவ்தறகாக  
ஒப்புக்சகாள்கி்றது. இது செல்ைக்கூடிய  
ஒப்பந்தமா?

2.  X என்பவர”ஒரு மருத்துவைாை நீங்கள் என் 
ம்ைவி்ய கட்ைணம் சப்றாமல் சிகிச்்ெ 
அளித்்தால், `.10,000 ்தருவ்தாக வாக்குறுதி 
அளிக்கித்றன்” எை Y என்பவருக்கு கடி்தம் 
எழுதுகி்றார. ஆைால் X வாக்குறுதி  
அளித்்தப்படி பணம் செலுத்்தவில்்ை. Y 
என்பவருக்கு உன்னு்ைய அறிவு்ை யாது?

3.  P என்பவர காைம் கைந்த செலுத்்தா்த ̀  10,000 
கை்ைத் ்தருவ்தாக ஒப்புக்சகாணடு  
உறுதிசமாழிப் பத்திைத்தில் எழுதிக் Q  
சகாடுக்கி்றார. இது செல்ைக்கூடிய  
ஒப்பந்தமா? ெரியாை காைணத்்்தத் ்தருக.
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I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1. ெடடத்ேகால் நணடமுணைப்படுத்ேப்படும் ஓர் 

உடன்்படிகண்

 (அ) நி்றைதவற்றைக்கூடிய ஏற்பு
 (ஆ) ஏற்றுக்பகாளளப்�ட்ை மு்னவு
 (இ) ஒப்புக்பகாண்ை வாக்குறுதி
 (ஈ) ஒப்�ந்தம்

2. ஒரு ந்பர் மற்சைகாரு ந்பருககு செய்ய தவண்டிய 
மறு்பயன் உருவகாககும் ஒவசவகாரு 
உறுதிசமகாழியும், உறுதிசமகாழி்ளின் 
சேகாகுதியும்‘’

  (அ) உைன�ாடு (ஆ) ஒப்�ந்தம்
 (இ) மு்னவு (ஈ) ஏற்பு.

3. செல்லகாே ஒப்பந்ேம் குறிப்பது

 (அ)  சட்ைத்துக்கு முரணான ஒப்�ந்தத்தின 
இயல்பு

 (ஆ)  சட்ைத்்தால் ந்ைமு்றைப்�டுத்்த முடியா்த 
உைன�ாடு

 (இ) சட்ை ந்ைமு்றைக்ள மீறுவ்தான ஒப்�ந்தம்

 (ஈ)  ப�ாதுக் பகாள்கக்கு எதிரான உைன�ாடு.

4. செல்லு்படியகா்க கூடிய ஏற்பு

 (அ) அறுதியிட்டுக் கூறு்தல்

 (ஆ) ்தகுதியற்றைது

 (இ) அறுதியிட்டுக் கூறு்தல் மற்றும் ்தகுதியற்றைது

 (ஈ) நி�ந்த்னயு்ையது.

5. இளவருடன் செய்யும் ஒப்பந்ேம்

 (அ) பசல்்தகு ஒப்�ந்தம்

 (ஆ) பசல்லா்த ஒப்�ந்தம்

 (இ) ்தவிர்்தகு ஒப்�ந்தம்

 (ஈ)  மற்தறைாரு ்தரப்பினரின விருப்�த்தின த�ரில்

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. சட்ைம் எனறைால் எனன?

2. ஒப்�ந்தம் எனறைால் எனன?

3. இநதிய ஒப்�ந்தச் சட்ைம் எத்்த்ன �குதிகளாக 
பிரிக்கப்�ட்டுளளன. அ்வ யா்வ?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. மு்னவு எனறைால் எனன?

2. உைன�டிக்்க எனறைால் எனன?

3. பசல்லா்த ஒப்�ந்தம் எனறைால் எனன?

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. சட்ைப்�டி பசல்லக்கூடிய ஒப்�ந்தத்தின 

இனறிய்மயா்த கூறுகள யா்வ? (ஏத்தனும் 5)

2. ஒப்�ந்தம் மற்றும் உைன�டிக்்கக்கும் உளள 
தவறு�ாடுகள யா்வ?

3. நி்றைதவற்று்தல் அடிப்�்ையில் ஒப்�ந்தத்தின 
வ்ககள யா்வ?

 பயிற்சி

 மமலும அறிவதைற்கு

1.  இந்த பாைத்்்த படித்்த பி்றகு, ெட்ைப்படி  
செல்ைக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் இன்றி்மயா்த 
கூறுக்ள அ்ையாளம் காண முடியும்.

2.  இந்த பாைத்்்த படித்்த பி்றகு, மு்ைவு மறறும் 
ஏறபின் சபாருள் எளி்தாகிவிடும்

3.  மறுபயன், திரும்ப செலுத்துவ்தறகாை 
த்த்வயும் புரிநது சகாள்ள முடியும்.

4.  ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபைத் த்த்வயாை ்தகுதிகள் 
மறறும் ்தகுதியின்்மக்ள ச்தளிவாக  
வ்ையறுக்கைாம்.

5.  தபால்வு ஒப்பந்தங்கள் சபாரு்ள அறிநது 
பின்ைர அ்்த மற்ற ஒப்பந்தங்களில் இருநது 
தவறுபடுத்்தைாம்.

விடைகள்
1. (ஈ) 2. (அ) 3 (ஆ) 4 (இ) 5 (ஆ)
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அலகு - 9 இந்திய ஒபபந்தைச் சட்ைம

ஒபபந்தை நிடைமவற்ைம30
அததியாயம

கற்ைல் மநாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. ஒப்பந்த நி்்றதவற்றத்தின் சபாருள் மறறும் 

அ்தன் இன்றிய்மயா்த கூறுக்ளப் பறறி 
அறிநது சகாள்ள இயலும்.

2. நி்்றதவற்றத்தின் தநைமும் மறறும் இைமும் 
பறறிய விதிக்ளத் ச்தரிநது சகாள்ள 
இயலும்.

3. கூட்டு உரி்மகள் மறறும் கூட்டுப்  
சபாறுப்புகளின் ஒப்ப்ைப்பு பறறி புரிநது 
சகாள்ள இயலும்.

30.01  ஒபபந்தைஙகளின நிடைமவற்ைம 

ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்கள ்தமது 
கை்மக்ள நி்றைதவற்றிவிட்ைால் ஒப்�ந்தம் 
நி்றைதவற்றைப்�ட்ை்தாக கரு்தப்�டும். பிரிவு 37 �டி 
நி்றைதவற்றைம் ஒப்�ந்த சட்ைம் அல்லது தவறு 
ஏத்தனும் சட்ைத்தின கீழ பசயல்�டுத்்த 
முடியவில்்ல எனில், ஒப்�ந்தத்தின ஒவபவாரு 
ந�ரும் ்தாம் நி்றைதவற்றை தவண்டிய கை்மக்ள 
நி்றைதவற்றைக் கை்மப்�ட்ைவர்களாக உளளனர். 
இருவருதம ்தங்களின கை்மக்ள 
நி்றைதவற்றுவ்தன மூலதமா அல்லது 
நி்றைதவற்றுவ்தற்காக மு்னவு பசய்வ்தன மூலதமா 
நி்றைதவற்றைலாம்.

 ஒரு ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ை இரண்டு வழிகள 
உளளன.அ்வ

1. உண்்மயான நி்றைதவற்றைம்

2. நி்றைதவற்றுவ்தற்கான மு்னவு

1.  உண்டமயா் நிடைமவற்ைம 
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்டுளள ந�ர்கள ்தங்கள 

கை்மக்ளச் பசய்்தால் அது உண்்மயான 
நி்றைதவற்றைம் ஆகும். இதில் ஒப்�ந்தப்�டி ந�ர்கள 
அவர்கள அளித்்த வாக்குறுதி நி்றைதவற்றைப்�ட்ை்தாக 
கரு்தப்�டும்.

2.  நிடைமவற்றுவதைற்கா் முட்வு 
வாக்குறுதி அளித்்தவர் ஒப்�ந்தத்தின கீழ ்தான 

ஆற்றை தவண்டிய கை்ம்ய நி்றைதவற்றை 
முனவநதும் அ்்த வாக்குறுதி ப�ற்றைவர் ஏற்க 
மறுக்கிறைார். இது நி்றைதவற்றுவ்தற்கான மு்னவு 
அல்லது முயற்சி பசய்்த நி்றைதவற்றைம் எனகிதறைாம். 
எனதவ இது உண்்மயான நி்றைதவற்றைம் 
கி்ையாது. ஆனால் நி்றைதவற்றைத்திற்கு சமமாகக் 
கரு்தப்�டும்.

 சட்ைபபடி சசல்லக்கூடிய ஓர் ஒபபந்தைப 
புள்ளியின இனறியடமயாதை கூறுகள்.  
(பிரிவு 38)

ஒரு ஒப்�ந்தப் புளளியில் கீழக்கண்ை 
இனறிய்மயா்த கூறுகள இருக்க தவண்டும்

i) அது நி�ந்த்னயற்றை்தாக இருக்க தவண்டும்

ii) ஒப்�ந்தத்தின முழுக்கை்மயும் நி்றைதவற்றும் 
வ்கயில் இருக்க தவண்டும், ஒப்�ந்தத்தின ஒரு 
�குதி்ய மட்டும் நி்றைதவற்றுவ்தாக  
இருக்கக்கூைாது.

iii) ஒரு ந�ர் ஒப்�ந்தத்்்த நி்றைதவற்றை விருப்�ம் 
உ்ையவராகவும், நி்றைதவற்றைக்கூடிய நி்ல-
யிலும் இருக்க தவண்டும்.

iv) இது சரியான தநரத்திலும் இைத்திலும் 
பசய்யப்�டு்தல் தவண்டும்.

v) இது சரியான வடிவத்தில் இருக்க தவண்டும்.
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vi) இது ஒரு சரியான ந�ரால் நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும் அ்தாவது வாக்குறுதி ப�று�வருக்கு 
அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்�ட்ை முகவரால் 
பசய்யப்�டு்தல் தவண்டும்.

vii) ஒப்�ந்தப் புளளியின �டி ப�ாருட்க்ளப் 
�ரிதசாதிக்க வாக்குறுதி ப�று�வருக்கு ஒரு 
நியாயமான வாய்ப்்� வழங்க தவண்டும்.

viii) அது கூட்ைாக வாக்குறுதி ப�றுவர்களுள 
யாதரனும் ஒருவருக்குச் பசய்யப்�ைலாம்.

யார் நிடைமவற்ை மகாரிக்டகடய 
விடுக்கலாம?
1. வாக்குறுதி ப�று�வர் (Promisee)
 வாக்குறுதி ப�று�வர் மட்டுதம ஒப்�ந்த     

நி்றைதவற்றைத்்்தக் தகார உரி்மயுளள ந�ர்.
2 சட்ைரீதியான பிரதிநிதி (Legal Representative) - சில 

சூழநி்லகளில் சட்ைரீதியான பிரதிநிதி 
நி்றைதவற்றைத்்்தக் தகாரலாம்.

3. மூனறைாவது ந�ர் (Third Person) – விதிவிலக்காக 
சில சூழநி்லகளில் அயலார் கூை 
நி்றைதவற்றைத்்்தக் தகாரும் உரி்ம ப�றுகிறைார்.

30.02  ஒபபந்தைதடதை யார் நிடைமவற்ைலாம?
i)  வாக்குறுதி அளிததைவரால் (பிரிவு 40)

ஒப்�ந்தம் வாக்குறுதி அளித்்தவராதலா அல்லது 
அவரு்ைய சட்ைரீதியான பிரதிநிதியாதலா அல்லது 
அவரால் �ணியமர்த்்தப்�ட்ை ்தகுதியு்ைய ஏத்தனும் 
தவறு ந�ராதலா நி்றைதவற்றைப்�ை தவண்டும். 
்தனிப்�ட்ை ஆற்றைல் சார்ந்த ஒப்�ந்தங்களில் அ்வ 
வாக்குறுதி அளித்்தவராதலதய நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும்.

எடுததுக்காட்டு: - X என்பவர ஓவியம் ஒன்்்ற 
வ்ைநது ்தருவ்தாக Y என்பவருக்கு  
வாக்குறுதி அளிக்கி்றார. X இவ்வாக்குறுதி்ய 
்தாதை நி்்றதவற்ற தவணடும். ஏசைனில், 
இதில் X என்பவரின் ்தனிப்பட்ை ஆற்றல்  
அைங்கியுள்ளது.

ii) முகவர் (பிரிவு 40)
வாக்குறுதி அளித்்தவரின ்தனிப்�ட்ை ஆற்றை்ல 

நம்பி ஒப்�ந்தம் உருவாக்க�ைவில்்லபயனில் 
அத்்த்கய ஒப்�ந்தத்தில் வாக்குறுதி அளித்்தவரின 
முகவரும் நி்றைதவற்றைலாம்.

iii) சட்ைரீதியா் பிரதிநிதி (பிரிவு 37)
்தனிப்�ட்ை ஆற்றைல் சார்ந்த ஒப்�ந்தங்களில் வா-

க்குறுதி அளித்்தவர் ஒப்�ந்தத்்்தத் ்தனிப்�ட்ை 
மு்றையில் நி்றைதவற்றை தவண்டும். அநநி்லயில் 
வாக்குறுதி அளித்்தவர் இறைநதுவிட்ைால் அந்த 
ஒப்�ந்தம் முடிவ்ைகிறைது. ஆயினும் ்தனிப்�ட்ை 
ஆற்றை்ல நம்பியில்லா்த ஒப்�ந்தங்க்ளப் 
ப�ாறுத்்தவ்ர, வாக்குறுதி அளித்்தவரின 
சட்ைரீதியான வாரிசு்தாரர் அவரது ம்றைவிற்கு பிறைகு 
நி்றைதவற்றைலாம்.

உ்தாரணம்: M என�வர் ்தனது மகிழவுந்்த ஒரு 
வாரம் கழித்து `1,00,000க்கு N என�வருக்கு விற்க 
உறுதியளிக்கிறைார். ஆனால், ஒப்�ந்தத்தின 5 
நாட்களுக்கு பிறைகு M இறைநது விடுகிறைார் எனினும் M 
என�வரின சட்ைரீதியான பிரதிநிதிக்கு இ்தற்கான 
ப�ாறுப்்� எடுத்துக்பகாளகிறைார், M-ன பிரதிநிதிக்கு 
` 1,00,000 பசலுத்தி N என�வர் மகிழவுந்்த ப�ற்றுக் 
பகாளளலாம்.

iv) மூனைாவது நபர் (பிரிவு 41)
வாக்குறுதி ப�று�வர் மூனறைாம் ்தரப்பினர் 

ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றுவ்்த ஒப்புக்பகாண்ைால், 
வாக்குறுதி அளித்்தவதர அ்த்ன நி்றைதவற்றை 
தவண்டும் என வற்புறுத்்த இயலாது.

v) கூட்டு வாக்குறுதிகள்

(அ)  கூட்டு சபாறுபபுகளின ஒபபடைபபு 
(பிரிவு 42)

இரண்டு அல்லது அ்தற்கு தமற்�ட்ை ந�ர்கள 
கூட்ைாக வாக்குறுதிக்ள அளிநதிருந்தால், 
அ்னவருதம இ்ணநது நி்றைதவற்றை தவண்டும். 
ஏத்தனும் ஒரு கூட்டு வாக்குறுதி அளித்்தவர் 
இறைநதுவிட்ைால் அவரது வாரிசு்தாரும் பிறை 
உயிருளள கூட்டு வாக்குறுதி அளித்்தவரும் தசர்நது 
ஒப்�ந்தத்்்த நி்றைதவற்றை தவண்டும்.

எல்லா வாக்குறுதி அளித்்தவர்களும் 
இறைநதுவிட்ைால், ஒவபவாருவரு்ைய வாரிசு்தாரும் 
தசர்நது வாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றை தவண்டும்.

(ஆ)  கூட்டு உரிடமகளின ஒபபடைபபு 
(பிரிவு 45)

�ல ந�ர்கள கூட்ைாக ஒரு ந�ரிைமிருநது 
வாக்குறுதி ஒன்றைப் ப�றும் ப�ாழுது, அ்னவருதம 
இ்ணநது அவவாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றை 
தவண்டும் எனறு தகாரும் உரி்ம உண்டு. ஏத்தனும் 
ஒரு கூட்டு வாக்குறுதி ப�ற்றைவர் இறைநதுவிட்ைால் 
அவரது வாரிசு்தாரும் பிறை உயிருளள கூட்டு 
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வாக்குறுதி ப�ற்றைவரும் தசர்நது ஒப்�ந்தத்்்த 
நி்றைதவற்றை தவண்டும் எனக் தகாரலாம்.

கூட்ைாக வாக்குறுதி ப�ற்றை அ்னவரும் 
இறைநதுவிட்ைால், ஒவபவாருவரு்ைய வாரிசு்தாரும் 
தசர்நது வாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றை தவண்டும் 
எனக் தகாரலாம்.

vi)  வாக்குறுதி நிடைமவற்ைததின 
மநரமும மற்றும இைமும  
(பிரிவு 46 முதைல் 50 வடர)
ஒப்�ந்தத்்தாரர்களுக்கு இ்ைதயயான உைன 

�டிக்்க்யப் ப�ாறுத்து ஒப்�ந்தத்தினு்ைய 
நி்றைதவற்றைத்தின தநரமும் இைமும் அ்மகினறைன.

எடுததுக்காட்டு: A என்பவர C என்பவருக்கு ` 
10,000 ்தருவ்தாக B என்பவரிைம் வாக்குறுதி 
அளிக்கி்றார. ஆைால் A என்பவர C க்கு 
அத்ச்தா்க்ய அளிக்க ்தவறி விட்ைார.  
இங்கு அத்ச்தா்க்ய அளிக்குமாறு தகாை 
தவணடியவர B தய அன்றி C அல்ை.

சா்தாரணமாக மூனறைாம் ந�ர் ஒருவரின 
�யனுக்காக ஒப்�ந்தம் பசய்யப்�ட்டு இருப்பினும், 
அம்மூனறைாம் ந�ர் ஒப்�ந்தத்்்த நி்றைதவற்றுமாறு 
தகாரமுடியாது. ஆனால், சில சூழநி்லகளில் 
ஒப்�ந்தத்திற்கு அயலார் கூை அ்த்ன நி்றைதவற்றைக் 
தகாரும் உரி்ம்யப் ப�றுகிறைார். வாக்குறுதி 
வழங்கு�வர் இறைநது விட்ைால் ஒப்�ந்தத்்்த 
நி்றைதவற்றை அவரால் நியமிக்கப்�ட்ை பிரதிநிதியிைம் 
வாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றைக் தகாரலாம்.

ஒரு ஒபபந்தைததின நிடைமவற்ைததின மநரம, 
இைம மற்றும விதைம பற்றிய சட்ை விதிகள்

ஒப்�ந்தத்தின நி்றைதவற்றைத்தின தநரம், இைம் 
மற்றும் வி்தம் ஆகிய்வ ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் 
ந�ர்கள முடிவு பசய்து பகாளள தவண்டும். இது 
ப்தாைர்�ாக ஒப்�ந்த சட்ைத்தில் 46 மு்தல் 50 வ்ர 
�ல்தவறு சட்ை விதிகள குறிப்பிைப்�ட்டுளளன. இது 
ப்தாைர்�ான சட்ை விதிகள கீதழ 
பகாடுக்கப்�ட்டுளளன.

1. மநரம நிர்ையிக்கபபைாடம (பிரிவு 46)
நி்றைதவற்றுவ்தற்குரிய தநரம் 

நிர்ணயிக்கப்�ைவில்்ல எனில், ஒரு வாக்குறுதி 
அளித்்தவர் ஒரு நியாயமான காலத்திற்குள 
ஒப்�ந்தத்்்த நி்றைதவற்றை தவண்டும். நியாயமான 
காலம் எது என�து ஒப்�ந்தத்்்தயும் அல்லது 

ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்களின எண்ணம் 
ஆகியவற்்றைப் ப�ாறுத்து அ்மயும்.

2.  நிடைமவறுதைற்குரிய காலமும இைமும 
குறிபபிட்ைபபட்டிருந்தைால் (பிரிவு 47)
சில சமயங்களில், நி்றைதவற்று்தற்குரிய காலமும் 

இைமும் குறிப்பிட்ைப்�ட்டிருநதும், வாக்குறுதி 
ப�ற்றைவர் அ்்த நி்றைதவற்றுமாறு தகட்காமல் 
இருக்கினறைார், இவவி்த சமயங்களில் வாக்குறுதி 
அளிப்�வர் ்தனது வாக்குறுதி்ய குறிப்பிட்ை நாளில், 
வணிக தநரத்தில், குறிப்பிட்ை இைத்தில் 
நி்றைதவற்றைப்�ை தவண்டும்.

3.  ஒரு குறிபபிட்ை நாளில் நிடைமவற்ைம 
(பிரிவு 48)
ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றுவ்தற்கான நாள 

குறிப்பிைப்�ட்டு இருந்தாலும் வாக்குறுதி ப�றுவர் 
தகட்கும் த�ாழுது ்தான வாக்குறுதி அளிப்�வர் 
்தனது வாக்குறுதி்ய பசய்து முடிக்க தவண்டும்.

4.  இைம குறிபபிைாமல், விண்ைபபிக்காமல் 
இருக்கும மபாதும (பிரிவு 49)
 சில சமயங்களில், ஒப்�ந்தத்தில் வாக்குறுதி 

நி்றைதவற்றைப்�ை தவண்டிய இைம் 
குறிப்பிைப்�ட்டிருக்காது. தமலும் வாக்குறுதியும், 
வாக்குறுதி ப�ற்றைவரின விண்ணப்�ம் இனறி 
நி்றைதவற்றைப்�ைக்கூடிய்தாக இருக்கும். இவவி்த 
சமயங்களில், வாக்குறுதி்ய அளித்்தவர் வாக்குறுதி 
ப�ற்றைவரிைம், நி்றைதவற்றைம் எங்கு பசய்யப்�ை 
தவண்டும் எனறு தகட்டு, அவர் நியமித்்த இைத்தில் 
அ்்த நி்றைதவற்றை தவண்டும்.

எடுததுக்காட்டு: A என்பவர B என்பவருக்கு 
ஒரு நா்ளக்கு குறிப்பிட்ை நாளில் 1,000  
கிதைா அரிசி்ய வழங்குவ்தாக வாக்குறுதி 
அளிக்கி்றார. B என்பவர அ்்த சபறுவ்தறகாக 
ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்்்த நிரணயிக்க 
தவணடும். பி்றகு A என்பவர அத்்த்கய 
நிரணயித்்த இைத்தில் அரிசி்ய வழங்க 
தவணடும்.

5.  நிடைமவற்றும விதைம மற்றும காலம 
(பிரிவு 50)
வாக்குறுதி ப�ற்றைவர், வாக்குறுதி நி்றைதவற்றும் 

வி்தமும் மற்றும் காலமும் நிர்ணயித்து பிறைகு அ்தன 
�டி ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ை தவண்டும். 
எடுத்துக்காட்டு: A என�வரும் B என�வரும் 
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�ரஸ�ரம் ஒருவர் மற்பறைாருவருக்கு கைன 
�ட்டுளளனர். அ்தாவது A என�வர் ,Bயிைம் ` 1,000 
கைன வாங்கியுளளார். அதுத�ால B என�வர் , A 
யிைம் ̀ 1,500 கைன வாங்கியுளளார். B ்தாம் அதிகமாக 
ப�ற்றை ` 500 ஐ Aக்கு அளித்துவிட்ைார். இத்தாடு Aக்கு 
Bக்கும் இ்ைதய உளள கணக்கு தீர்நது விடுகினறைது.

30.03  இருதைரபபு வாக்குறுதிகள் (பிரிவு 2 (f)
ஒரு ந�ர் ்தனது வாக்குறுதி்ய மற்றைவரின 

வாக்குறுதிக்கு மறு�யனாக அளிக்கும் ப�ாழுது, 
அவவிரு வாக்குறுதிகளும் இரு்தரப்பு வாக்குறுதிகள 
என அ்ழக்கப்�டுகினறைன.

எடுததுக்காட்டு: X என்பவர ்தைது வீட்்ை  
` 5,00,000 க்கு Y என்பவருக்கு விறப்ை 
செய்வ்தாக வாக்களிக்கி்றார. 

இதில் வாக்குறுதிகள் இரு்தைப்புமாக உள்ளை.  
X வீட்்ை ` 5,00,000க்கு Y என்பவருக்கு 
வழங்குவ்தாக வாக்குறுதி்ய அளிக்கி்றார. 
அத்த தபால் Y என்பவர ` 5,00,000 பணத்்்த 
சகாடுத்து வீட்்ைப் சபறறுக்சகாள்வ்தறகாை  
உறுதிசமாழி அளிக்கி்றார.

இருதைரபபு வாக்குறுதிகளின வடககள்

1.  இருதைரபபு மற்றும தைனனிச்டசயா் 
வாக்குறுதி
ஒவபவாருவரும் மற்றைவர் அவரு்ைய 

வாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றுகிறைாரா என காத்திராமல் 
அவரவர் ்தனது வாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றை 
தவண்டும், இந்த வாக்குறுதி இரு்தரப்பு மற்றும் 
்தனனிச்்சயான வாக்குறுதி எனப்�டுகினறைது. 
எடுத்துக்காட்ைாக, X என�வர் ெூன 10 அனறு அரிசி 
வழங்குவ்தற்கு உண்ைான �ணத்்்த வழங்குவ்தற்கு Y 
ஒப்புக்பகாளகிறைார். அத்த த�ால Y என�வர் ெூன 18 ம் 
த்ததி அரிசி வழங்க சம்மதித்்தார்.

2.  இருதைரபபு மற்றும சார்ந்திருக்கினை 
வாக்குறுதிகள்
இவவி்த வாக்குறுதிகளில் ஒரு ந�ரின 

நி்றைதவற்றைம், மற்றைவர் ்தம்மு்ைய வாக்குறுதி்ய 
முன கூட்டிதய நி்றைதவற்றுவ்்த ப�ாறுத்து 
அ்மகினறைது. இது �ரஸ�ரமான மற்றும் 
சார்நதிருக்கினறை வாக்குறுதிகள எனப்�டும்,

உ்தாரணமாக A என�வர் கட்டிைம் கட்ை B 
என�வரிைம் ஒப்புக்பகாளகிறைார். அத்த த�ால B 
என�வர் கட்டுமானத்திற்கு த்த்வயான சிபமண்ட் 
வழங்க A யிைம் ஒப்புக்பகாளகிறைார். எனதவ, A 
வாக்குறுதி B வாக்குறுதி்ய நி்றைதவற்றுவ்்தப் 
ப�ாறுத்்தது.

3.  இருதைரபபு மற்றும ஒமர சமயததில் 
நிடைமவற்ைபபை மவண்டிய வாக்குறுதிகள்
இரண்டு வாக்குறுதிகளும் ஒதர சமயத்தில் 

நி்றைதவற்றைப்�டும் ப�ாழுது, அ்வ �ரஸ�ர மற்றும் 
ஒதர சமயத்தில் நி்றைதவற்றைப்�ை தவண்டிய 
வாக்குறுதிகள எனப்�டும்.

 சசலுததைல்கடள ஒதுக்கி டவததைல்  
 [பிரிவு 59 - 61]

கைனாளி ஒருவர் மற்றைவரிைமிருநது �ல்தவறு 
கைனக்ளப் ப�ற்றிருநது, அக்கைனகள முழுவ்்தயும் 
தீர்க்கப் த�ாதுமான அள்வ விைக் கு்றைந்த ஓர் 
ப்தா்க்யச் பசலுத்தும் ப�ாழுது, அத்ப்தா்க்ய 
அவரு்ைய எந்தக் கை்னத் தீர்க்கப் �யன�டுத்்த 
தவண்டும் என ஓர் பிரச்ச்ன ஏற்�டுகினறைது.

கைனாளி ஒருவர் ஒரு கைனீநத்தாரிைம் �ல ்தனித் 
்தனிக் கைனக்ளச் பசலுத்்த தவண்டிய நி்லயில், 
அனுப்பிய ப்தா்க அ்னத்துக் கைனக்ளயும் 
தீர்ப்�்தற்கு த�ாதுமான்தாக இல்்லபயனில் 
குறிப்பிட்ை ஒரு கைனுக்கு அத்ப்தா்க்யப் 
�யன�டுத்்தல் பசலுத்்தப் �கிர்வு எனறு ப�யர்.

பசலுத்்தல்க்ள ஒதுக்கி ்வத்்தல் ப்தாைர்�ான 
விதிகள 59 மு்தல் 61 வ்ரயிலான சட்ைப் பிரிவுகளில் 
குறிப்பிைப்�ட்டுளளன. அ்வயாவன :

1.  தீர்க்கபபை மவண்டிய கைன சுட்டிக் 
காட்ைபபட்டிருக்கும சபாழுது
குறிப்பிட்ை கை்னத் தீர்க்க, ்தான அனுப்பும் 

ப்தா்க்யப் �யன�டுத்துமாறு கைனாளி 
தவண்டுதகாள விடுக்க முடியும். அத்ப்தா்க கைன 

  
(i) தநைம், இைம் மறறும் வி்தம் ஆகிய்வ ஒப்பந்தம் 
நி்்றதவற்றப்பை முக்கியமாை்வ ஆகும். 
(ii) செல்ைத் ்தக்க நி்்றதவற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளி 
எப்சபாழுதும் ஒப்பந்தம் நி்்றதவ்ற 
அவசியமாை்தாகும். 
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அளித்்தவர் ஏற்றுக்பகாண்ைால் அவர் அவவாதறை 
அக்கை்னத் தீர்க்க �யன�டுத்்த தவண்டும்.

உ்தாரணமாக X என�வர் `20,000, `30,000 மற்றும் 
`50,000 என Y என�வரிைம் மூனறு வி்தமான 
கைனக்ளக் ப�ற்றுளளார். X என�வர் ̀ 50,000 Y க்கு 
அனுப்புகிறைார். X மூனறைாம் கைனுக்கு எதிராக �ணம் 
பசலுத்்தப்�ை தவண்டும் எனறு அறிவுறுத்துகினறைது. 
Y மூனறைாவது கைனுக்கு எதிராக மட்டுதம கை்ன 
ஏற்றுக்பகாளளப்�ை தவண்டும்.

2.  தீர்க்கபபை மவண்டிய கைன சுட்டிக் 
காட்ைாதை சபாழுது [60]
கைனாளி அளித்்த ப்தா்க எந்தக் கை்ன 

அ்ைக்க �யன�டுத்்தப்�ை தவண்டும் என�்்த 
சுட்டிக்காட்ைா்த ப�ாழுது கைன அளித்்தவரின 
விருப்�த்திற்கு ஏற்� அத்ப்தா்க்யப் �யன�டுத்திக் 
பகாளளலாம்

உ்தாரணம் P என�வர் Q என�வரிைம் �ல 
கைனக்ளப் ப�ற்றுளளார் இருப்பினும்

P ப�ற்றை கைனகளில் ஒனறைான `10,000 
அ்ைக்குமாறு Q என�வர் தகட்கும் ப�ாழுதும், P 
என�வர் தகாரிய �ணத்்்த பசலுத்துகிறைார்.

3.  கை்ாளி சுட்டிக் காட்ைவும கை்ளிததைவர் 
ஒதுக்கீடு சசயயவும தைவறும சபாழுது [61]
ஒப்�ந்த ந�ர்கள எக்கைனுக்கு என ஒதுக்கீடு 

பசய்யவில்்ல எனில், கால வரி்சப்�டி 
மு்தனமு்தலில் ப�றைப்�ட்ை கை்னத் தீர்ப்�்தற்குப் 
�யன�டுத்்தப்�டும். ஒரு தவ்ள, கைன அ்னத்தும் 
ஒதர நி்லயில் இருப்பின, விகி்தாச்சார 
அடிப்�்ையில் அ்வ தீர்க்கப்�டும்.

I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1. செல்லத்ேக் நிணைதவற்ைம் ஒப்பந்ே ந்பர்்ள் 

ேங்்ளுணடய ்டணமணய செய்வது, அந்ே  
ஒப்பந்ேம்

 (அ) ஒப்�ந்த நி்றைதவற்றைம்

 (ஆ) ந்ைமு்றைப்�டுத்்தப்�டும்

 (இ) பசல்லா்தது

 (ஈ) இ்வ எதுவும் இல்்ல

2. பின்வரும் ந்பர்்ளில் யகாரகால் ஒப்பந்ேம் 
நிணைதவற்ை முடியும்?

 (அ)  வாக்குறுதி வழங்கு�வர் மட்டும்

 (ஆ)  வாக்குறுதி வழங்கு�வரின சட்ை 
பிரதிநிதிகள

 (இ)  வாக்குறுதி வழங்கு�வரின முகவர்

 (ஈ) இ்வ அ்னத்தும்

கடலச்சசாற்கள்
வாக்குறுதி

வாக்குறுதி ப�று�வர்

வாக்குறுதி வழங்கு�வர்

ஊக்குவிப்பு

�குதி நி்றைதவற்றைம்

்தவ்ண

நி�ந்த்னயற்றை

சட்ை பிரதிநிதி

ஒப்�ந்தப்புளளி

 நமது சிந்தைட்க்கு
நி்்றதவற்றத்்்த அ்ையாளம் காணவும் 
உண்மயாை நி்்றதவற்றம் அல்ைது 
நி்்றதவற்றத்திறகாை முயறசி தவறுபடுத்தி 
அறியைாம்.

நி்்றதவற்றத்தின் தநைம் மறறும் இைம் பறறிய 
ெட்ை விதிக்ளப் புரிநது சகாள்ளைாம்.

 மமலும அறிவதைற்கு

ஒரு ஒப்பந்தங்களின் நி்்றதவற்ற வழிக்ளப் 
பட்டியலிைைாம்.

ஒப்பந்தத்தின் நி்்றதவற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 
நபர்ள அ்ையாளம் காணைாம்

 பயிற்சி
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3. A, B, C கூடடு ஒப்பந்ேத்தின்்படி `50,000 D 
என்்பவருககு செலுத்ே தவண்டும் என ஒப்பந்ேம் 
செய்யப்படடது. அணே நிணைதவற்றுவத்ற்கு முன், 
C இைந்து விடுகிைகார் . இங்த், ஒப்பந்ேம்

 (அ) C யின மரணத்தினால் ஒப்�ந்தம் பசல்லாது

 (ஆ)  C, சட்ை பிரதிநிதிகளுைன தசர்நது A மற்றும் 
B ஆகிதயாரால் ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும்.

 (இ)  A மற்றும் B மட்டும் ்தனியாக நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும்.

 (ஈ)  A, B மற்றும் D க்கு இ்ைதய ஒப்�ந்தம் 
புதுப்பிக்கப்�ை தவண்டும்.

4. இவர்்ளில் யகார் வகாககுறுதியின் 
நிணைதவற்ைத்ணேக த்கார முடியகாது?

 (அ)  வாக்குறுதி ப�று�வர்

 (ஆ) கூட்டு வாக்குறுதி அளித்்தவர்கள.

 (இ)  ஒரு வாக்குறுதி ப�று�வர் மரணத்தின 
த�ாது,   அவரது சட்ை பிரதிநிதி.

 (ஈ) ஒப்�ந்தத்திற்கு மூனறைாம் ந�ர்

5. மூன்ைகாம் ந்பர் என்று யகாணர கூறுகின்தைகாம்?

 (அ) வாக்குறுதி அளிப்�வர்

 (ஆ) வாக்குறுதி ப�று�வர்

 (இ) முகவர்

 (ஈ) சட்ைரீதியான பிரதிநிதி

விடைகள்
1 (அ) 2 (ஈ) 3 (ஆ) 4 (ஈ) 5 (இ)

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. ஒரு ஒப்�ந்தத்்்த நி்றைதவற்றை வழிகள யா்வ?

2. சட்ைரீதியான பிரதிநிதி என�வர் யார்?

3. முகவர் என�வர் யார்?

4. இரு்தரப்பு வாக்குறுதிகள எனறைால் எனன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. ஒப்�ந்த நி்றைதவற்றை தகாரிக்்க்ய யார்  

விடுக்கலாம்?

2. ஒப்�ந்தத்்்த யார் நி்றைதவற்றைலாம்?

3. இரு்தரப்பு வாக்குறுதிகளின வ்ககள யா்வ?

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. சட்ைப்�டி பசல்லக்கூடிய ஓர் ஒப்�ந்தப் புளளி-

யின இனறிய்மயா்த கூறுகள யா்வ? 
(ஏத்தனும் 5)

2. பசலுத்்தல்க்ள ஒதுக்கி ்வத்்தல் எவவாறு 
ந்ைப�றுகிறைது என�்்தக் கூறுக.
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அலகு - 9 இந்திய ஒபபந்தைச் சட்ைம

ஒபபந்தை விடுவிபபு மற்றும ஒபபந்தை மீறுடக31
அததியாயம

கற்ைல் மநாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. ஒப்பந்தம் விடுவிப்பு சபாருள் மறறும் அ்தன் 

வழிக்ளயும் புரிநது சகாள்ள இயலும்.
2. இயைாது தபா்தைால் ஏறபடும் ஒப்பந்த  

விடுவிப்பு பறறிய பகுப்பாய்வு செய்ய இயலும்
3. ஒப்பந்த மீறு்க என்பது ஒப்பந்த விடுவிப்பு 

வழிகளில் ஒன்று எை அறிநது சகாள்ள இயலும்.
4. ஒப்பந்த மீறு்கயிைால் பாதிக்கப்பட்ை  

நபருக்கு கி்ைக்கக்கூடிய தீரவுக்ளத் 
ச்தரிநது சகாள்ள இயலும்.

31.01   ஒபபந்தை விடுவிபபு
ஒப்�ந்த விடுவிப்பு என�து ஒப்�ந்த ந�ர்களின 

உறைவு முடிவுக்கு பகாண்டுவருவ்்த குறிக்கும்.  
ஒப்�ந்தம் ஒனறின மூலம் உருவாக்கப்�ட்ை  
உரி்மகள, கை்மகள பசய்்தல் முடியும் த�ாது, 
ஒப்�ந்தம் விடுவிக்கப்�டுகினறைது. சில தநரங்களில் 
மற்றை உரி்மகளும் மற்றும் ப�ாறுப்புகள ஒப்�ந்த 
விடுவிப்பு வி்ளவாக த்தானறைலாம்.

ஒபபந்தைம விடுவிக்கபபடும வழிகள்
1.  நிடைமவற்ைததின மூலம விடுவிபபு 

ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்டுளள ந�ர்கள ்தமது  
கை்ம்ளச் பசய்்தால், ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப் 
�ட்ை்தாகக் கரு்தப்�டும். நி்றைதவற்றைம் என�து 
உைன�ாட்டின �டி இருக்க தவண்டும்.  
வாக்குறுதி அளித்்தப்�டி குறிப்பிட்ை காலத்தில்,  
குறிப்பிட்ை மு்றையில் ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும்.

நிடைமவற்ைம இரண்டு வடகபபடும
அ. உண்்மயான நி்றைதவற்றைம்
ஆ. நி்றைதவற்றுவ்தாக மு்னவு பசய்்தல்.

2.  இருதைரபபு உைனபடிக்டகயின மூலம 
விடுவிபபு
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ந�ர்களின உைன�டிக்்க 

இரு்தரப்பு ஒத்துக்பகாளவ்தன மூலம் உைன�ாட்்ை 
முடிக்கலாம். உைன�ாட்டின வி்ளவாக ஒப்�ந்தம் 
ஏற்�டுவது த�ால, அதில் ஈடு�ட்டுளள ந�ர்கள 
ஒனறி்ணநது உைன�ாட்்ை ஒரு முடிவுக்கு 
பகாண்டு வரலாம். இரு்தரப்பு உைன�டிக்்கயின 
மூலம் விடுவிப்பு பினவரும் ஏத்தனும் வழிகளில் 
இருக்கலாம். அ்வ

ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்டுளள ந�ர்கள, பவளிப்�த்-
்ையாகதவா அல்லது உட்கி்ையாகதவா  
ஒப்�ந்தத்்்த முடிவுக்கு பகாண்டு வரலாம்.

இரு்தரப்பு விடுவிப்பு பினவரும் ஏத்தனும் ஒரு 
வழியில் பசய்யப்�ைலாம். அ்வ

�ரிமாற்றைம் , திருத்்தம், ்தளளு�டி, ரத்து பசய்்தல், 
்தளர்த்து்தல் ,இ்ணப்பு

3.  இயலாது மபாதைலால் விடுவிபபு 
சில நிகழச்சிகளால், ஒரு ஒப்�ந்தத்்்த 

நி்றைதவற்றை முடியாமல் த�ானால், அது இயலாது 
த�ா்தலால் விடுவிப்பு எனப்�டும். அ்தனால் ஒப்�ந்த 
ந�ர்கள ்தமது கை்மகளில் இருநது 
விடுவிக்கப்�டுகினறைனர்.

நி்றைதவற்றைம் இயலாது த�ா்தல் இரண்டு  
வ்கப்�டும்(பிரிவு 56). அ்வ

1, உைன�டிக்்க ஏற்�டும் ப�ாழுத்த நி்றைதவற்றை 
இயலா்ம

2. ஒப்�ந்தம் உருவாகிய பினனர் ஏற்�டும் 
இயலா்ம

உைன�டிக்்க ஏற்�டும் ப�ாழுத்த அது  
நி்றைதவற்றைப்�ை முடியாது என�து
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(1) ஒப்�ந்த ந�ர்களுக்கு ப்தரிநது இருக்கலாம் (2) 
ஒப்�ந்த ந�ர்களுக்கு ப்தரியாமல் இருக்கலாம்

அத்த த�ால ஒரு ஒப்�ந்த்்த உருவாகிய பினனர் 
ஏற்�டும் இயலா்ம அல்லது இ்ையில் இயலாமல் 
த�ா்தலால் விடுவிப்பு த�ானறை்வ

(1) ஒப்�ந்த ந�ர்களின கட்டுப்�ாட்டிற்கு அப்�ாற்�ட்ை 
சில நிகழவுகள அல்லது

(2) வாக்குறுதி அளித்்தவர் அல்லது வாக்குறுதி 
ப�று�வரின சில பசயல்களால் ஏற்�ைலாம்.

4.  காலம கைந்து மபாவதைால் விடுவிபபு 
வ்ரய்றை சட்ைம் 1963 �டி ஒப்�ந்தம் ஒனறு 

குறிப்பிட்ை காலத்திற்குள நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும். ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ைாமல் 
இருந்தால் அ்தனால் �ாதிக்கப்�ட்ை ந�ர் குறிப்பிட்ை 
காலத்திற்குள சட்ை நைவடிக்்க எடுக்காவிட்ைால், 
ஒப்�ந்தத்்்த நி்றைதவற்றை தகாரும் உரி்ம்ய 
இழநது விடுகிறைார்

5.  சட்ைததி்ால் விடுவிபபு
சட்ைத்தினால் விடுவிப்பு என�து சட்ைத்தின 

்த்லயீட்டினால் ஒப்�ந்தம் ஒனறு 
விடுவிக்கப்�டுவ்்த இது குறிக்கும். இது பின வரும் 
ஏத்தனும் வழிகளில் பசய்யப்�ைலாம்.

(1) இைபபு
்தனிப்�ட்ை ஆற்றை்ல நம்பியுளள ஒப்�ந்தங்களில், 

வாக்குறுதி அளித்்தவர் இறைந்தவுைன அவபவாப்�ந்தம் 
முடிவுக்கு வநதுவிடும்.

(2) இடைபபு
ஒரு ந�ரின கு்றைந்த அளவு உரி்மயானது 

அவருக்கு வநதுதசரும் உயர்ந்த அளவு உரி்மயுைன 
இ்ணப்�்்தக் குறிக்கும். இதில் கு்றைந்த அளவு 
உரி்மயுளள ஒப்�ந்தம் விடுவிக்கப்�டும்.

(3) சநாடிபபு நிடல
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்டுளள ஒருவர் பநாடிப்பு 

நி்ல அ்ைநது விட்ைால் அவரு்ைய அ்னத்து 
ப�ாறுப்புகளிலிருநதும் விடுவிக்கப்�டுகினறைார்.

(4) அஙகீகாரமற்ை திருததைம
ஒரு ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ஒரு ந�ர் அடுத்்தவரின 

அனுமதியினறி ஒப்�ந்தத்தில் நி�ந்த்னகளில் 
திருத்்தம் பசய்வாதரபயனில், ஒப்�ந்தத்்்த முடிவுக்கு 
பகாண்டு வரலாம்

31.02   ஒபபந்தை மீறுடகயும அதைற்கா்  
தீர்வுகளும

ஒபபந்தை மீறுடக
ஒப்�ந்த ஈடு�ட்டுளள ந�ர்கள அ்னவரும் ்தமது 

கை்மக்ள நி்றைதவற்றை தவண்டும். ஒப்�ந்தத்தில் 
ஈடு�ட்டுளள ஒருவர் ்தமது கை்மக்ளச் பசய்ய 
்தவறு்தல் ஒப்�ந்த மீறு்க எனப்�டும்.

ஒப்�ந்தத்்்த மீறு்கயினால் �ாதிக்கப்�ட்ை  
ந�ருக்கு பினவரும் தீர்வுகள கி்ைக்க  
வாய்ப்புளளது.

1. ஒப்�ந்தத்்்த ரத்து பசய்்தல்.

2. திட்ைவட்ைமான நி்றைதவற்றைத்திற்கான வழக்கு

3. ்த்ையுத்்தரவிற்கான வழக்கு

4. �ணிக்கு ஏற்றை ப்தா்கக்கான வழக்கு

5. ஏற்�ட்ை நட்ைத்திற்கான இழப்பீடு

1.   ஒபபந்தைதடதை ரதது சசயதைல். 
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ஒருவர் ஒப்�ந்தத்்்த 

மீறும் ப�ாழுது, மற்றைவர் அவபவாப்�ந்தம் ரத்து  
பசய்யப்�ட்ை்தாகக் கருதிக் பகாளளலாம். தமலும் 
�ாதிக்கப்�ட்ை ந�ர் ஒப்�ந்தத்தில் ்தமக்குளள 
அ்னத்து கை்மகளிலிருநது அவர் 
விடுவிக்கப்�டுகினறைார்.

எடுத்துக்காட்டு M என்பவர N என்பவருக்கு  
குறிப்பிட்ை நாள் அன்று தமாட்ைார வணடி  
வழங்குவ்தாக வாக்குறுதி அளிக்கி்றார. அத்த 
தபால் குறிப்பிட்ை நாள் அன்று தமாட்ைார 
வணடிக்குறிய பணத்்்த N அளிப்ப்தாக  
வாக்குறுதி அளிக்கி்றார. ஆைால் N அந்த 
நாளில் பணத்்்த அளிக்க மறுக்கி்றார.

2.   திட்ைவட்ைமா் நிடைமவற்ைததிற்கா் 
வைக்கு

சில சமயங்களில் இழப்பீடுகள, ஒப்�ந்த  
முறிவிற்கான த�ாதுமான ஒர் தீர்வாக  
இருக்காது. இச்சமயங்களில் நீதிமனறைம்  
ஒப்�ந்தத்தின கூற்றுப்�டி அவரது வாக்குறுதி்ய 
நி்றைதவற்றுமாறு ஆ்ணயிைலாம். ஒப்�ந்த  
விதிமு்றைகள மற்றும் நி�ந்த்னகள  
அடிப்�்ையில் வாக்குறுதி நி்றைதவற்றைப்�ை 
தவண்டும்.
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திட்ைவட்ைமான நி்றைதவற்றைத்திற்கு நீதிமனறைம் 
ஆ்ணயிைக் கூடிய சில சூழநி்லகள பினவருமாறு.

(1) ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ைா்த்தால் ஏற்�ட்ை 
இழப்்�ப் �ணத்்்தக் பகாடுத்து ஈடு கட்ை 
முடியா்த ப�ாழுது

(2) ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றைப்�ைா்த்தால் ஏற்�டும் 
இழப்்�ப் ப�றை முடியா்த ப�ாழுது

(3) ஒப்�ந்தம் நி்றைதவற்றை�ைா்த்தால் ஏற்�ட்ை 
உண்்மயான நட்ைத்்்த நிர்ணயிக்கத் ்தர 
அளவுகள ஏதும் இல்லா்த ப�ாழுது

ஆயினும் திட்ைவட்ைமான நி்றைதவற்றைம் 
பினவரும் சூழநி்லகளில் நீதிமனறைத்்தால் 
ஆ்ணயிைப்�ைமாட்ைாது

(1) இழப்பீடு த�ாதுமான தீர்வாக அ்மயும் 
ப�ாழுது

(2) ஒப்�ந்தம் நி�ந்த்னகள ப்தளிவாக இல்லா்த 
ப�ாழுது

(3) ஒப்�ந்தம் இரு ்தரப்பினர்க்கும் ப�ாருந்தா்த 
ப�ாழுது

(4) ஒப்�ந்தம் திரும்�ப் ப�றும் ்தன்ம உ்ைய 
ப�ாழுது

(5) ப�ாறுப்�ான்ம்ய மீறும் வ்கயில் 
ப�ாறுப்�ான்மயர் ஈடு�டும் ஒப்�ந்தங்கள

(6) ஒப்�ந்தம் ்தனிந�ர் ஆற்றை்ல 
உட்பகாண்டிருக்கும் ப�ாழுது

(7) ப�ாது நிறுமங்கள அ்மப்பு மு்றைதயடு மீறிய 
ஒப்�ந்தங்களில் ஈடு�டும் ப�ாழுது

(8) ஒப்�ந்த நி்றைதவற்றைத்்்த நீதிமனறைத்்தால் 
தமற்�ார்்வயிை முடியா்த ப�ாழுது

3.  தைடையுததைரவிற்கா் வைக்கு
ஒரு குறிப்பிட்ை பசய்ல ஒரு ந�ர் 

பசய்யாதிருக்குமாறு ்த்ைப்�டுத்தும் வ்கயில் 
அ்மயும் நீதிமனறைத்தின ஆ்ண ்த்ையுத்்தரவு 
ஆகும். ஒரு ந�ர் ஒரு பசய்லச் பசய்யமாட்தைன 
என வாக்குறுதி அளித்்த நி்லயில், அச் 
பசய்லச் பசய்யாதிருக்க நீதிமனறைம் ்த்ையுத்்தரவு 
பிறைப்பிக்கலாம்.

பினவரும் வழக்குகளில் நீதிமனறைம்  
்த்ையுத்்தரவு பிறைப்பிக்கலாம்

i) ்தவிர்க்கக்கூடிய ஒப்�ந்தம் இருந்தால்.

ii) பசல்லா்த ஒப்�ந்தமாக இருந்தால் அல்லது

iii) பசல்லா்த ஒப்�ந்தம் எனக் கண்டுபிடித்்தால்

4.  பணிக்கு ஏற்ை சதைாடகக்கா் வைக்கு
ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�டும் ஒரு ந�ர் வாக்குறுதி்ய 

நி்றைதவற்றிய பினனர் மற்பறைாரு ந�ர் ஒப்�ந்தத்்்த 
மீறுவ்தால் �ணிக்கு ஏற்றை ப்தா்க எனறை கூற்று 
எழுகிறைது. “எவவளவு ஈட்ைப்�ட்ைத்தா அவவளவு“ 
எனறை பசால்லின ப�ாருள ‘�ணிக்கு ஏற்றை ப்தா்க’ 
எனப்�டுகிறைது. ஒப்�ந்தத்தின ஒரு �குதி 
நி்றைதவற்றைப்�ட்டு, மறு�குதி நி்றைதவற்றைப்�ை 
முடியாமல் ்த்ை ஏற்�ட்ைால், ஒப்�ந்தத்தின ஒரு 
�குதி்ய முடித்்த ந�ருக்கு இழப்பீடு கி்ைக்க வ்க 
பசய்கிறைது.

�ணிக்கு ஏற்றை ப்தா்க்யப் ப�றை தகாரிக்்கவிைக் 
கூடிய சூழநி்லகள
அ) ஒரு ஒப்�ந்தம் பசல்லா்தது என 

கண்டுப்பிடிக்கப்�டும் ப�ாழுது
ஆ) ்கம்மாறு கரு்தாமல் பசய்ய தவண்டும் எனறை 

தநாக்கமில்லாமல் ஏத்தனும் பசய்யப்�டும் 
ப�ாழுது

இ) ஒரு ந�ர் முழு ஒப்�ந்தத்்்தயும் நி்றைதவற்றை 
்தவறு்தல் அல்லது நி்றைதவற்றைாமல் விட்டு 
விடும் ப�ாழுது

ஈ) ஒரு ஒப்�ந்தம் பிரித்்தளிக்கக் கூடிய்தாக 
இருந்தால்

உ) ஒரு ஒப்�ந்தம் தமாசமாக நி்றைதவற்றைப்�ட்ைால்.

5.  ஏற்பட்ை நட்ைததிற்கா் இைபபீடு
இழப்பீடு என�து ஒப்�ந்தம் மீறு்கயால் 

�ாதிக்கப்�ட்ை ந�ர் அ்ைந்த நட்ைத்்்த ஈடுகட்டும் 
வ்கயில் ்தவறி்ழத்்த ந�ரால் அளிக்கப்�டும் 
�ணம் சார்ந்த ஈடு ஆகும்.ஆகதவ �ாதிக்கப்�ட்ை ந�ர், 
ஒப்�ந்தம் மீறு்கக்கு காரணமான ந�ர் மீது இழப்பீடு 
ப�றும் வ்கயில் சட்ை நைவடிக்்க எடுக்கலாம். 
இநதிய ஒப்�ந்தச் சட்ைம், 1872 ன பிரிவு 73, 
ஒப்�ந்தத்்்த மீறும் ந�ர் அ்தனால் �ாதிக்கப்�ட்ை 
ந�ருக்கு இழப்பீடு அளிக்கும் ப�ாறுப்புளளது. 
இழப்பீடு நானகு வ்ககளாக உளளன, அ்வ
i) சா்தாரண இழப்பீடுகள
ii) சிறைப்பு இழப்பீடுகள
iii) �ழிவாங்கும் ்தன்மயுளள அல்லது முனமாதிரி 

இழப்பீடுகள மற்றும்
iv) ப�யரளவு இழப்பீடுகள.

கடலச்சசாற்கள்
ஒப்�ந்த விடுவிப்பு

ஒப்�ந்த மீறு்க

்த்ையுத்்தரவு

�ரிமாற்றைம் 

பவளிதயற்றைம்

ரத்து பசய்்தல்
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I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1. ஒரு செல்லத்ேகு ஒப்பந்ே நிணைதவற்ைத்தில் 

ஒப்பந்ே ந்பரின் ்டணம

 (அ) ஒப்�ந்தம் விடுவிப்பு பசய்யப்�ட்ைது 

 (ஆ) ந்ைமு்றைப்�டுத்்தப்�டும்

 (இ) பசல்லா்தது 

 (ஈ) இ்வ எதுவும் இல்்ல

2. செயல்்படகாே ஒரு ஒப்பந்ேம் ெடட பிரிவு 56 இன் கீழ்

 (அ) ்தவிர்க்கக்கூடிய 

 (ஆ) பசல்லா்த 

 (இ) பசல்லக்கூடியது 

 (ஈ) நி்றைதவற்றை முடியா்தது

3. ்பல்தவறு சூழ்நிணல்ளில் ஒப்பந்ேம் நிணைதவற்ை 
இயலகாது அந்ே ஒப்பந்ேம்

 (அ) ்தவிர்க்கக்கூடிய 

 (ஆ) பசல்லா்த 

 (இ) பசல்லக்கூடியது 

 (ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்்ல

4. இருேரபபு ஒப்பந்ேம் மூலம் விடுவிக்ப்படுவது

 (அ) �ரிமாற்றைம் 

 (ஆ)ரத்து பசய்ய்தல் 

 (இ) திருத்்தம் 

 (ஈ) தமதல கூறைப்�ட்ை்வ அ்னத்தும்

5. ஒப்பந்ே மீைலுககுக ச்காடுக்ப்படட இழபபீடு

 (அ) தச்தம்   (ஆ) ஊதியம் 

 (இ) �ணம்   (ஈ) காதசா்ல

விடைகள்
1 (அ) 2 (அ) 3 (ஆ) 4 (ஈ) 5 (அ)

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. இரு்தரப்பு உைன�டிக்்க மூலம் விடுவிப்பின 

வ்ககள யா்வ?

2. நி்றைதவற்றைம் இயலாது த�ா்தலின வ்ககள 
யா்வ?

3. இழப்பீடு எத்்த்ன வ்ககளாக  
பிரிக்கப்�ட்டுளளன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. ஒப்�ந்தத்்்த மீறு்கயினால் �ாதிக்கப்�ட்ை ந�-

ருக்கு எநப்தந்த வ்கயில் தீர்வுகள கி்ைக்க 
வாய்ப்புளளது?(ஏத்தனும் 3)

2. எநப்தந்த வழக்குகளில் நீதிமனறைம் ்த்ை உத்்த-
ரவு பிறைப்பிக்கலாம்?

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. ஒப்�ந்த விடுவிப்பு வழிக்ள விளக்குக.

2. இழப்பீடு எனறைால் எனன? �ல்தவறு வ்கயான 
இழப்பீடு யா்வ?

 நமது சிந்தைட்க்கு
1.  ஒப்பந்த விடுவிப்பு பறறிய ெட்ை வழிக்ள  

விளக்குக.

2.  ஒப்பந்த விடுவிக்கப்படும் வழிகள் யா்வ?

 மமலும அறிவதைற்கு

1.  ஒப்பந்த நி்்றதவற்றத்்த்்த மீறுவ்தால்  
ஏறபடும் வி்ளவுக்ள அறியைாம்.

2.  ஒப்பந்த விடுவிப்பு வழிகள் மறறும்  
ஒப்பந்த விடுவிப்பு செய்யப்பட்ை்தால் ஏறபடும்  
வி்ளவுக்ள அறியைாம்.

3.  ஒப்பந்தம் மீறு்கக்காை தீரவுகளின் ெரியாை 
ெட்ைரீதியாை தீரவுக்ளக் கூறுக.

 பயிற்சி
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அலகு - 10 மநர்முக மற்றும மடைமுக வரிகள்

மநர்முக வரிகள்32
அததியாயம

கற்ைல் மநாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. தநைடி வரிகளின் சபாருள் மறறும் 

வ்கக்ள அறிநது சகாள்ள இயலும்.
2. வருமாை வரிகளின் சி்றப்புக் கூறுக்ள 

புரிநது சகாள்ள இயலும்.
3. வருமாை வரிகளின் அடிப்ப்ை 

கருத்துக்க்ள விளக்க இயலும்.
4. சமாத்்த வருமாைம், முழு சமாத்்த வருமாைம் 

பறறி புரிநது சகாள்ள இயலும்.

32.01  வரி எனபதைன சபாருள்
எந்த வி்தமான �ய்னயும் தநரடியாகத் திரும்�ப் 

ப�றும் எதிர்ப்�ார்ப்�ற்றை, அரசால் சுமத்்தப்�டும் ஓர் 
கட்ைாயக் கட்ைணதம வரியாகும்.  அ்தாவது, 
மக்களால் அரசுக்கு அளிக்கப்�டும் ஓர் கட்ைாயக் 
கட்ைணம் அல்லது �ங்களிப்த� வரியாகும்.  ஒரு ந�ர் 
வரி கட்ை தவண்டிய நி்லயில் இருப்�ார் எனில், 
அவவரி்யக் கட்ை தவண்டியது அவரது சட்ைக் 
கை்மயாகும். அரசினு்ைய மிக முக்கிய வருவாய் 
வரியின மூலமாகதவ ஈட்ைப்�டுகிறைது. இவவரி 
வருவாயானது குடிமக்களின நலத் திட்ைங்களுக்கும் 
நாட்டின �ாதுகாப்பிற்கும், கட்ை்மப்பு வசதிக்ள 
உருவாக்கவும் �யன�டுத்்தப்�டுகிறைது.

32.02 வரிகளின வடககள்
இநதியாவில் வரிகள பினவரும் இரண்டு 

பிரிவுகளாக வ்கப்�டுத்்தப்�ட்டுளளது.

1. மநர்முக வரிகள்
்தனி ந�ரின வருமானம் அல்லது அவரின 

பசல்வத்தின மீது விதிக்கப்�ட்டு அவரால் 
பசலுத்்தப்�டும் வரி தநர்முக வரிகளஆகும். 
இநதியாவில் அ்னத்து தநரடி வரிகளும் மத்திய 
அரசின கட்டுப்�ாட்டில் உளளது.

உதைாரைஙகள்
	 •	 வருமான வரி

	 •	 மூல்தன ஆ்தாய வரி

	 •	 பசாத்து வரி

	 •	 �த்திர �ரிவர்த்்த்ன வரி

	 •	 	வங்கியில் தமற்பகாளளும் �ண 
�ரிவர்த்்த்ன மீ்தான வரி (ரூ 50000 தமல்)

	 •	 �யனகள வரி

2. மடைமுக வரிகள்
சரக்கு மற்றும் தச்வக்ள வழங்கும் 

விற்�்னயாளர் மீது வரி விதிக்கப்�ட்டு அவற்்றை 
வாங்கு�வரால் பசலுத்்தப்�டும் வரிதய  ம்றைமுக 
வரியாகும். உ்தாரணம் சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி.
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32.03  வருமா்வரி
ஒரு ந�ரின வருமானத்தின மீது சுமத்்தப்�டும் 

வரி வருமான வரி எனப்�டும்.  இது ஒரு தநர்முக வரி 
ஆகும்.  இவவரியில் வரி சு்மயி்ன மற்பறைாருவர் 
மீது மாற்றை இயலாது ந�ர் என�வர் ்தனி ந�ராகதவா 
அல்லது பசயற்்க ந�ராக இருக்கலாம்.

வருமா் வரியின அடிபபடை கருததுக்கள்

1. மதிபபீட்டிற்குரியவர் : பிரிவு 2(7)
“சட்ைத்தின கீழ யாரால் வருமான வரி அல்லது 

ஏத்தனும் பிறை �ணத்ப்தா்க பசலுத்்தப்�ைத்்தக்க்தாக 
உளளத்தா அநந�ர் மதிப்பீட்டிற்குரியவராவார்”  
தமலும் ்தனனு்ைய வருமானம் அல்லது நட்ைம் 
அல்லது ்தனக்கு வரதவண்டிய �ாக்கித் ப்தா்க 
ஆகியவற்றிற்காக வருமான வரிச்சட்ைத்தின கீழ 
வருமான வரி மதிப்பீட்டு நைவடிக்்கக்கு உட்�ட்ை 
ஒவபவாரு ந�ரும் மதிப்பீட்டிற்குரியவர் எனறை 
பசால்லில் அைங்குவர்.

வருமான வரிச் சட்ைம் மூனறு வ்கயான 
மதிப்பீட்டிற்குரியவர்க்ளக் கண்டுணர்நதுளளது.

இந்திய வரி விதிபபு முடை
இநதிய வரி விதிப்பு மு்றை உலகிதலதய மிக 
�ழ்மயான வரிவிதிப்பு மு்றையாகும். இநதிய 
அரசியல்மப்பு சட்ைம்  நனகு கட்ை்மக்கப்�ட்ை 
வரி விதிப்பு மு்றை்ய வழங்கியுளளது. வரி 
நிர்வாகம் மக்களாட்சி அடிப்�்ையில் 
மத்தியஅரசு,  மாநில அரசு மற்றும் உளளாட்சி  
அ்மப்புகளி்ைதய �கிர்ந்தளிக்கப்�ட்டுளளது. 
அரசியல்மப்பு சட்ைம் பிரிவு 246(ஏழாவது 
அட்ைவ்ண)-ல் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கான  
சட்ைமு்றை வரி அதிகாரம் குறித்து ப்தளிவாக 
வ்ரயறுக்கப்�ட்டுளளது.

2. நபர்   ( பிரிவு 2(31)
“ந�ர்” எனறை பசால்லில் பினவரு�வர்கள 

அைங்குவர்.

1. ்தனிந�ர்
2. இநது கூட்டுக் குடும்�ம்
3. கூட்டுப் �ங்கு நிறுமம்
4. கூட்ைாண்்ம நிறுவனம்

5. �ல ந�ர்களின சங்கம் அல்லது ்தனிந�ர்களின 
குழுமம்.(கூட்டுறைவு)

6. உளளாட்சி நிர்வாகம்
7. சட்ை ரீதியான பசயற்்க ந�ர்கள 

3. மதிபபீட்டு ஆண்டு (பிரிவு 2(9) )
ஒரு வருைத்தில் ஈட்ைப்�ட்ை வருமானம் அடுத்்த 

ஆண்டில் வரி விதிப்பிற்குட்�டும். இதுதவ மதிப்பீட்டு 
ஆண்டு எனப்�டுகிறைது. ஏப்ரல் 1ம் த்ததி ப்தாைங்கி 
அடுத்்த ஆண்டு மார்ச் 31ம் த்ததி முடியும் 
காலகட்ைதம மதிப்பீட்டு ஆண்டு எனறு 
அ்ழக்கப்�டும்.

4. முந்டதைய ஆண்டு (பிரிவு 3)
வருமானம் ஈட்ைப்�ட்ை ஆண்டு முந்்தய ஆண்டு 

எனப்�டுகிறைது. முந்்தய ஆண்டு என�து 
எப்ப�ாழுதும் ஏப்ரல் 1-ல் ப்தாைங்கி மார்ச் 31-ல் 
முடியக்கூடிய வ்கயில் 12 மா்தங்கள பகாண்ை்தாக 
இருக்கும். தமலும் இது நிதியாண்டு எனறும் 
அ்ழக்கப்�டும்.

5. வருமா்ம (பிரிவு 2(24))
வருமானம் வரிச்சட்ைத்தின பிரிவு 2(24) 

வருமானம் எனறை பசால்லுக்கு இலக்கணம் 
வழங்கியுளளது. அ்தன�டி, வருமானம் எனறை 
பசால்லில் பினவருவன அைங்கியுளளன.

1. வியா�ாரம் அல்லது ப்தாழிலில் ஏற்�ட்ை 
இலா�ம் மற்றும் ஆ்தாயம்

2. �ங்கா்தாயம்
3. ப்தாண்டு நிறுவனங்கள அல்லது 

அறைக்கட்ை்ளகள, மருத்துவம்னகள மற்றும் 
ஏ்னய கல்வி நிறுவனங்கள ப�றும் 
நனபகா்ைகள. 

4. ஊதியத்திற்கு மாற்றைாக ப�றும் இ்தர 
வருமானங்கள.

5. ஏற்றுமதிக்காக வழங்கப்�டும் 
�ல்தவறுவி்தமான ஊக்கத்ப்தா்ககள.

6. கூட்ைாளி ஒருவர் கூட்ைாண்்ம 
நிறுவனத்திலிருநது ப�றும் வட்டி, ஊதியம், 
ஊக்கத்ப்தா்க, கழிவு அல்லது தமல் வருமானம்.

7. மூல்தன ஆ்தாயங்கள.
8. ்தமது உறுப்பினர்களுைன கூட்டுறைவுச் சங்கமாக 

வங்கியில் வணிகத்்்த தமற்பகாண்டு ப�ற்றை 
இலா�ங்களும் ஆ்தாயங்களும்.

9. குதி்ரப் �ந்தயம் சீட்டு வி்ளயாட்டுகள 
மற்றும் அத்த வ்கயான ஏ்னய 
வி்ளயாட்டுகள உளளிட்ை �ந்தயங்கள, 
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குறுக்பகழுத்துப்த�ாட்டிகள, �ரிசுச்சீட்டுகள 
ஆகியவற்றில் கி்ைத்்த �ரிசுத்  ப்தா்ககள.

10. கரு்தப்�ட்ை வருமானங்கள.

11. தசமநல நிதி அல்லது ஓய்வுகால நிதி 
த�ானறை்வகள மூலமாகப் ப�றைப்�ட்ை ப்தா்க.

12.  பிர்தான காப்புறுதி காப்பீட்டுத்திட்ைத்தின கீழ 
ப�றைப்�ட்ை கூடு்தல் சிறைப்புத் ப்தா்க (Bonus).

13. வியா�ாரத்த்தாடு ப்தாைர்பில்லாமல் ஏத்தனும் 
பசயலில் ஈடு�ட்டு இருப்பின அல்லது ப்தாழில் 
நுட்� அறிவு  காப்புரி்ம மற்றும் �திப்புரி்ம 
இ்வக்ளப் �கிர்நது பகாளளாமல் ஏத்தனும் 
ப்தா்க எந்த ஒப்�ந்தத்தின கீழ 
ப�றைப்�ட்டிருந்தாலும்.

14. இயக்குநர் அல்லது நிறுமத்தில் கணிசமான 
அக்க்றை பகாண்ை ஒரு ந�ர் அல்லது அவரது 
உறைவினர் அல்லது இயக்குநர் ஒருவரின 
உறைவினர் ஆகிதயாரால் நிறுமத்திலிருநது 
ப�றைப்�ட்ை ஏத்தனும் �யன அல்லது தமல் 
வருமானம்.

15. பிரிவு 56(2) (vi)-ன �டி ப�றைப்�ட்ை நனபகா்ை

16. மற்றை்வ.

6. மவளாண் வருமா்ம:  பிரிவு 2(IA)
பிரிவு 2(IA)ன �டி, விவசாயம் சார்ந்த 

வருமானத்தில் அைங்குவன: பினவருமாறு

1. இநதியாவில் அ்மநதுளள மற்றும் விவசாயம் 
சார்ந்த தநாக்கங்களுக்குப் �யன�டுத்்தப்�ட்ை 
நிலத்திலிருநது ப�றைப்�ட்ை ஏத்தனும் வாை்க 
அல்லது வருவாய்

2. விவசாய வி்ள ப�ாருட்க்ளச் சந்்தக்தகா 
அல்லது விற்�்னக்தகா ்தகுந்த்தாக 
மாற்றுவ்தற்பகன ப�றைப்�ட்ை ஏத்தனும் 
கட்ைணம், விவசாயம் வி்ளப�ாருட்க்ளப் 
�்தனம் பசய்்தல் உளளிட்ை விவசாயம் சார்ந்த 
நைவடிக்்ககளின மூலம் அவவி்த 
நிலத்திலிருநது ப�றைப்�ட்ை ஏத்தனும் வருமானம்

3. குறிப்பிட்ை நி�ந்த்னகளுக்குட்�ட்டு ஒரு 
�ண்்ணக் கட்ைைத்திலிருநது ப�றைப்�ட்ை 
வருமானம் 

4. நாற்றுப்�ண்்ணயில் வளர்க்கப்�ட்ை நாற்று 
அல்லது இளஞ்பசடி மூலம் ப�றைப்�ட்ை 
வருமானம்

இந்த தவளாண் வருமானம் முழுவதும் வருமான 
வரியிலிருநது விலக்கு அளிக்கப்�ட்டுளளது. இது 
பமாத்்த வருமானத்தில் தசர்க்கப்�ைாது.

வருமா்ஙகளின தைடலபபுகள் (பிரிவு 14)
வருமான வரிச்சட்ைம் 1961, 14ல் ஒரு 

மதிப்பீட்டிற்குரியவரின பமாத்்த வருமானத்்்த 
கணக்கிடுவ்தற்கான வழிமு்றைகள 
வ்ரயறுக்கப்�ட்டுளளன.  இப்பிரிவின கீழ ஒரு 
மதிப்பீட்டிற்குரியவரின வருமானங்கள ஐநது 
்த்லப்புகளின கீழ வ்கப்�டுத்்தப்�ட்டுளளன.  
ஒவபவாரு ்த்லப்புக்கான வருமானங்கள 
்தனித்்தனியாக கணக்கீடு பசய்யப்�டுகினறைன.

ஐநது ்த்லப்புகளின கீழ வருமானங்கள 
பினவருமாறு:

1. சம்�ளங்களிலிருநது வருமானம் (பிரிவு 15-17)

2. வீட்டுச் பசாத்திலிருநது வருமானம்  
(பிரிவு 22-27)

3. வாணிகம் மற்றும் அலுவல் சார்ந்த ப்தாழிலின 
இலா�ங்கள மற்றும் ஆ்தாயங்கள (பிரிவு 28-44)

4. மூல்தன ஆ்தாயங்கள (பிரிவு 45-55)

5. ஏ்னய ஆ்தாரங்களிலிருநது வருமானம்   
(பிரிவு 56-59)

முழு சமாததை வருமா்ம: பிரிவு (80b(5))
தமதல குறிப்பிைப்�ட்ை ஐநது ்த்லப்புகளின 

வருமானங்கள வருமான வரிச் சட்ைத்தின �டி 
்தனித்்தனியாக கணக்கிைப்�டும். இத்்த்லப்புகளின 
கீழ ப�றைப்�டும் வருமானத்தின கூட்டுத் 
ப்தா்கயிலிருநது நட்ைங்கள ஏத்தனும் இருப்பின 
அ்வ கழிக்கப்�ட்டு கி்ைக்கும் ப்தா்கதய முழு 
பமாத்்த வருமானம் என அ்ழக்கப்�டுகிறைது.

வருமகானம் `

1. சம்�ள வருமானம் xxxx

2. வீட்டு பசாத்திலிருநது 
வருமானம்

xxxx

3. வாணிகம் மற்றும் அலுவல் 
சார்ந்த ப்தாழிலின வருமானம்

xxxx

4. மூல்தன ஆ்தாயங்கள xxxx

5. ஏ்னய ஆ்தாரங்களிலிருநது 
வருமானம்

xxxx

முழு சமகாத்ே வருமகானம் xxxx
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சமாததை வருமா்ம (பிரிவு 2(45))
முழு பமாத்்த வருமானத்திலிருநது 80 c மு்தல் 80 

U வ்ரயிலான பிரிவுகளின கீழ கழிவுக்ளக் கழித்்த 
பின கி்ைக்கும் ப்தா்கதய பமாத்்த வருமானமாகும்

முழு பமாத்்த வருமானம் xxxx

கழிக்க : கழிவுகள (பிரிவு 80 c மு்தல் 80 U) xxxx
சமகாத்ே வருமகானம் xxxx

்ழிவு்ள் (80 c) 

தசம நல காப்பு நிதியில் ப்தாழிலாளரின 
�ங்களிப்பு, ஆயுள காப்பீட்டு மு்னமம் பசலுத்தியது.  
குழந்்தகளின கல்விக் கட்ைணம், த்தசிய தசமிப்பு 
�த்திரத்தில் மு்தலீடு, வீட்டுக் கைன திருப்பி 
பசலுத்தியது மு்தலியன.

தைனிநபர் வருமா்ததிற்கா் வருமா் வரி 
கைக்கிடுதைல்

கைக்கீட்டு ஆண்டு  2021-2022

சமகாத்ே வருமகானம் வருமகான வரி வீேம்

` 5,00,000 வ்ர இல்்ல

` 5,00,001 மு்தல்  
   7,50,000 வ்ர

10%

` 7,50,001  மு்தல் 
   10,00,000 வ்ர

15%

` 10,00,001  மு்தல் 
   12,50,000 வ்ர

20%

` 12,50,001  மு்தல் 
   15,00,000 வ்ர

25%

15,00,000 த்திற்கு தமல் 30%

கடலச்சசாற்கள்
தநரடி வரி ம்றைமுக வரி

முந்்தய ஆண்டு கணக்கீட்டு ஆண்டு

விவசாய வருமானம் மதிப்பீடு பசய்யப்�டும் ந�ர்

 மமலும அறிவதைற்கு

1. தநரமுக வரிவிதிப்பு மு்்றயின் புதிய யுக்திகள்

 நமது சிந்தைட்க்கு
1. வரி விதிப்பு மு்்ற்ய எளி்தாக்கு்தல்

 பயிற்சி

I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1. வருமகான வரி என்்பது

 அ) வியா�ார வரி 

 ஆ) தநரடி வரி

 இ) ம்றைமுக வரி

 ஈ) தச்வ வரி

2. ்ைககீடடு ஆண்டு என்்பது

 அ) ஏப்ரல் 1 மு்தல் மார்ச்சு 31 வ்ர

 ஆ) மார்ச்சு 1 மு்தல்  பிப்ரவரி 28 வ்ர

 இ) சூ்ல 1 மு்தல் சூன 30 வ்ர 

 ஈ) சனவரி 1 மு்தல்  டிசம்�ர் 31 வ்ர

3. வருமகானம் ஈடடப்படட ஆண்டு என்்பது

 அ) கணக்கீட்டு ஆண்டு

 ஆ) முந்்தய ஆண்டு

 இ) ஒளி ஆண்டு

 ஈ) நாட்காட்டி ஆண்டு

4. ஐந்து ேணலபபு்ளின் கீழ் வரும் வருமகானத்தின் 
கூடுேல் என்்பது

 அ) முழு பமாத்்த வருமானம்

 ஆ) பமாத்்த வருமானம்

 இ) ஊதிய வருமானம்

 ஈ) வியா�ார வருமானம்
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5. இந்தியகாவில் தவளகாண்ணம வருமகானம் என்்பது

 அ) முழுவதும் வரி விதிப்பிற்குட்�ட்ைது

 ஆ) முழுவதும் வரி விலக்கிற்குட்�ட்ைது

 இ) வருமானமாக கரு்தப் �டுவதில்்ல

 ஈ) ம்றைமுக வரி

விடைகள்
1 (ஆ) 2 (அ) 3 (ஆ) 4 (ஆ) 5 (ஆ)

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. வருமான வரி எனறைால் எனன?

2. முந்்தய ஆண்டு எனறைால் எனன?

3. கணக்கீட்டு ஆண்டு எனறைால் எனன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. ஐவ்க வருமானத் ்த்லப்புக்ள 

வரி்சப்�டுத்துக.

2. குறிப்பு வ்ரக.

 அ) தநரடி வரி      ஆ) ம்றைமுக வரி

3. ந�ர் எனறை பசால்லில் யாபரல்லாம் அைங்குவர்?

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. வருமான வரியின ஐநது சிறைப்புக்கூறுக்ள 

விளக்கி எழுதுக.

2. தநரடி மற்றும் ம்றைமுக வரி்ய உ்தாரணத்துைன 
விளக்குக.
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GST அறிதவாமா!

செயல்பாட்டிறகாை உைலி:
https://ggbm.at/b9jZFxRE

படி-1

மநர்முக மற்றும மடைமுக வரிகள்:  GST கணிபபான

*பைங்கள் அ்ையாளத்திறகு மட்டும்.

இடையச்சசயல்பாடு

படிகள்:
	 கீழ்க்காணும் உைலி்ய உைாவியில்,  ்தட்ைச்சு செய்யவும் (அல்ைது) வி்ைவுக் குறியீட்்ைப் 

பயன்படுத்்தவும்.
	 தி்ையில் “Commerce” என்்ற GeoGebra செயறபுத்்தகம் த்தான்றும். அங்கிருக்கும் பை 

பணித்்தாள்களில் “GST Calculator” என்்ற பணித்்தா்ை எடுத்துக் சகாள்ளவும்.
	 GST வீ்தத்்்தயும், ச்தா்க்யயும் அ்தறகுரிய இைங்களில் உள்ளீடு செய்து ‘enter’ -ஐ 
	 அழுத்்தவும் ்தறதபாது மூன்று வி்தமாை கணக்கீடு முடிவுகள் கி்ைக்கும்
1. GST ச்தா்க
2. வி்ை்ய மட்டும் உள்ளீடு செய்திருப்பின்.  GST –தயாடு தெரத்்த சமாத்்த ச்தா்க.
3. GST தயாடு தெரத்து சமாத்்த ச்தா்க்ய உள்ளீடு செய்திருப்பின், வி்ையும், GST   

வரியும் ்தனித்்தனிதய கி்ைக்கும்.

படி-2 படி-3
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அலகு - 10 மநர்முக மற்றும மடைமுக வரிகள்

மடைமுக வரிகள்33
அததியாயம

கற்ைல் மநாக்கஙகள்
இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், மாணவரகள்
1. ம்்றமுக வரியின் சபாரு்ளப் புரிநது 

சகாள்ள இயலும்.
2. தநைடி வரி மறறும் ம்்றமுக வரிக்கு இ்ைதய  

உள்ள  தவறுபாடுக்ள    அறிநது சகாள்ள 
இயலும்.

3. ெைக்கு மறறும் தெ்வ வரியின் சபாருள் வ்ககள், 
தநாக்கங்க்ள அறிநது சகாள்ள இயலும்.

4. ெைக்கு மறறும் தெ்வ வரி குழுமம் மறறும் 
அ்தனு்ைய பணிக்ளப் பறறி கறறுணை 
இயலும்.

33.01 மடைமுக வரி எனபதைன சபாருள்
சரக்குகள அல்லது தச்வகளின மீது வரி 

விதிக்கப்�ட்டு விற்�்னயாளரால் வாங்கு�வர் 
களிைமிருநது வசூலிக்கப்�ட்டு பினனர் அரசுக்கு 
பசலுத்்தப்�டும் வரிதய ம்றைமுக வரி என 
அ்ழக்கப்�டுகிறைது.

சுங்கவரி,  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி மற்றும் 
மதிப்புக் கூட்டு வரி த�ானறை்வ ம்றைமுக வரிகள 
ஆகும்.

பினவரும் வ்ர�ைம் தநர்முக மற்றும் ம்றைமுக 
வரிக்ள விளக்குகிறைது.

தநர்முகவரி : உ்தாரணம் – வருமான வரி

ம்றைமுக வரி : உ்தாரணம் – சரக்கு மற்றும்        
தச்வ வரி    

33.02   சரக்கு மற்றும மசடவ வரி-சபாருள்
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி என�து சரக்கு மற்றும் 

தச்வகள நகரும் த�ாது விதிக்கப்�டும் வரி ஆகும்.  
இது ஒரு தசருமிைம் சார்நது நுகர்வு வரி மற்றும் 
அளிப்பு சங்கிலியின ஒவபவாரு �டி நி்லயிலும் 
காட்ைப்�ட்ை மதிப்பின மீது வசூலிக்கப்�டுகிறைது.  
இநதியாவில் உற்�த்தியாளர் எங்கு உற்�த்தி 
பசய்்தாலும் சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி பசலுத்்தத் 
த்த்வயில்்ல.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி, எரி 
சாராயம் மற்றும் குறிப்பிட்ை எரி ப�ாருட்கள ்தவிர 
மற்றை எல்லாப் ப�ாருட்களுக்கும் மற்றும் 
தச்வகளுக்கும் ப�ாருநதும்.  சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரி சட்ைம் நானகு வி்தமான வரி வீ்தங்க்ள முன 
பமாழிநதுளளது. அ்தாவது 5%, 12%,18% மற்றும் 28%

GST
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ஒரு மாநில எல்்லகள ̀  இரு�து இலட்சத்திற்கும் 
கு்றைவாக விற்�்ன பசய்கினறை வணிகர்கள சரக்கு 
மற்றும் தச்வ வரியில் இருநது வரி விலக்கு 
ப�றுகினறைனர். இச்சிறு வணிகர்கள சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரியின கீழ �திவு பசய்யத் த்த்வயில்்ல.
ஆனால், மாநிலங்களுக்கு இ்ைதய வியா�ாரம் 
பசய்ய வணிகர்கள, விற்�்ன ` இரு�து 
இலட்சத்திற்கு கீழ இருந்தாலும் சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரியின கீழ �திவு பசய்து வரி பசலுத்்த 
தவண்டும்.   வைகிழக்கு மாநிலங்கள (8), இமாச்சல 
பிரத்தசம், உத்்தரகாண்ட், ெம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 
த�ானறை மாநிலங்களுக்கு சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி 
சட்ைத்தில் சிறைப்பு ஒதுக்கீடுகள வழங்கப்�ட்டுளளன.

சரக்கு மற்றும மசடவ வரி
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி சட்ைம் 2017, ஏப்ரல் 

12ல் இயற்றைப்�ட்ைது. 2017 ஜீ்ல 1ல் ந்ைமு்றைக்கு 
வந்தது.  சு்தநதிரத்திற்குப் பினபு இதுதவ ஒரு 
மிகப்ப�ரிய ஒற்்றை வரி சீர்மப்பு ஆகும்.  ரஷ்யா, 
கனைா, ஆஸதிதரலியா, சிங்கப்பூர், சீனா த�ானறை 
�ல்தவறு நாடுகள ஏற்கனதவ சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரி விதிப்பு மு்றை்ய அறிமுகம் பசய்துளளன.

இநதிய அரசியல்மப்பிலிருநது வரி 
விதிக்கும் உரி்ம ப�றைப்�ட்டுளளது. சரக்கு 
மற்றும் தச்வகளின மீது வரிக்ளச் சுமத்்த 
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு அனுமதி 
வழங்க அரசியல்மப்பில் ்தனி சட்ைத்திருத்்தம் 
த்த்வப்�டுகிறைது.  2016, பசப்ைம்�ர் 3ல் குடியரசு 
்த்லவரால் ஒப்பு்தல் வழங்கப்�ட்ைது, 
அரசியல்மப்பு திருத்்தச் சட்ைம் 2016, 101ன �டி 
இச்சட்ைம் இயற்றைப்�ட்ைது.  இச்சட்ைத்தின �டி, 
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி குழுமம் எனறை 
அரசியல்மப்பு குழுமம் சரக்கு மற்றும்  
தச்வ வரி்ய ந்ைமு்றைப்�டுத்்த 
த்தாற்றுவிக்கப்�ட்ைது.

சரக்கு மற்றும மசடவ வரிகளின வடககள்
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியானது மத்திய சரக்கு 

மற்றும் தச்வ வரி, மாநில சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரி, மற்றும் ஒருங்கி்ணந்த சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரி என மூனறு வ்கப்�டும்.

1.  மததிய சரக்கு மற்றும மசடவ வரி 
(CGST) 

    சரக்கு மற்றும் தச்வ வாி சட்ைம் 2017ன கீழ 
ஒரு மாநிலத்திற்குளதள அளிக்கப்�டும் 
சரக்குகள மீது மத்திய அரசால் சுமத்்தப்�ட்டு 
வசூலிக்கப்�டும் வரி ஆகும்.

அடிபபடை மநர்முக வரி மடைமுக வரி

1. ப�ாருள

ஒரு ந�ரின வருமானம் மற்றும் 
பசாத்துக்கள மீது வரி விதிக்கப்�ட்டு 
அந்த ந�தர அரசிைம் தநரடியாக 
பசலுத்்தப்�டுவது

சரக்குகள மற்றும் தச்வக்ள 
நுகரும் ந�ர்கள மீது வரி 
விதிக்கப்�ட்டு, அவவரி பிறைரால் 
(விற்�்னயாளர்) அரசிைம் 
ம்றைமுகமாக பசலுத்்தப்�டுவது

2.  வரி நி்லப்�ாடு மற்றும் 
வரித்்தாக்கம்

மதிப்பீட்டிற்குரியவர் மீது 
சுமத்்தப்�ட்டு வசூலிக்கப்�டுகிறைது

நுகர்தவார் மீது சுமத்்தப்�ட்டு மற்றும் 
வசூலிக்கப்�ட்டு ஆனால் 
மதிப்பீட்டிற்குரியவரால் 
பசலுத்்தப்�டுகிறைது

3. ஏய்ப்பு வரி ஏய்ப்புக்கான வாய்ப்புகள உண்டு வரி ஏய்ப்புக்கான வாய்ப்பு கு்றைவு

4. �ணவீக்கம் தநர்முக வரி �ணவீக்கத்்்தக் 
கு்றைக்க உ்தவுகிறைது

ம்றைமுக வரி �ணவீக்கத்்்த 
ஊக்குவிக்கிறைது

5. மாற்று்தல் மாற்றை முடியாது மாற்றை முடியும்

6. உ்தாரணங்கள  பசாத்து வரி, வருமானவரி
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி, உற்�த்தி 
வரி

மநர்முக மற்றும மடைமுக வரிகளுக்கிடைமயயா் மவறுபாடுகள்
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2.  மாநில சரக்கு மற்றும மசடவ வரி 
(SGST)

   ்தமிழநாடு சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி சட்ைம் 
2017ன கீழ மாநில அரசால் சுமத்்தப்�ட்டு 
வசூலிக்கப்�டும் வரி ஆகும்.

3.  யூனியன பிரமதைச சரக்கு மற்றும 
மசடவ வரி (UGST) 

   UGST சட்ைம் 2017ன கீழ இநதியாவில் உளள 
யூனியன பிரத்தசங்களால் சுமத்்தப்�ட்டு 
வசூலிக்கப்�டும் வரி ஆகும்

4.  ஒருஙகிடைந்தை சரக்கு மற்றும மசடவ 
வரி (IGST) 

   IGST சட்ைம் 2017ன கீழ மத்திய அரசால் 
சுமத்்தப்�ட்டு மற்றும் வசூலிக்கப்�ட்டு, 
மாநில அரசுகளுக்கு இ்ைதய வருவாய் 
�கிர்நது பகாளளப்�டுகிறைது.

5.  ஏற்றுமதி மீதைா் ஒருஙகிடைந்தை சரக்கு 
மற்றும மசடவ வரி (IGST 0n Export)

சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியின கீழ அ்னத்து 
ஏற்றுமதிகளும் மாநிலங்களுக்கி்ைதயயான 
அளிப்�ாக கரு்தப்�டுகிறைது.  ஏற்றுமதிகள பூஜ்ஜியம் 
வீ்த வரி என�்தால், இநதியாவில் இருநது ஏற்றுமதி 
பசய்யப்�டும் அ்னத்து சரக்கு மற்றும் தச்வகளின 
மீது சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி சுமத்்தப்�டுவதில்்ல.  
ஏற்றுமதி மீது பசலுத்்தப்�டும் அ்னத்து உளளீட்டு 
வரிகளும் திருப்பிக் பகாடுக்கப்�டுகிறைது.

33.03   சரக்கு மற்றும மசடவ வரிகள் குழுமம
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரிகள குழுமம் சரக்கு  

மற்றும் தச்வ வரி்ய ந்ைமு்றைப்�டுத்துவ்்த 
தமற்�ார்்வ பசய்யும்.  ஆனால் மத்திய சரக்கு 
மற்றும் தச்வ வரி  மற்றும் மாநில சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரி ஆகிய சட்ைங்க்ள நிர்வகிக்கும் 
ப�ாறுப்பு மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க வரி 
வாரியத்திைம் உளளது. இக்குழுமமானது சரக்கு 
மற்றும் தச்வ வரி வீ்தங்களில் மாற்றைம், சரக்கு 
மற்றும் தச்வ வரி மாநிலங்களுக்குப் 
�கிர்ந்தளித்்தல், வரி விலக்கு த�ானறைவற்றிற்கும் 
�ரிநது்ர பசய்கிறைது.

மத்திய நிதி அ்மச்சர் சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரிகள குழுமத்தின ்த்லவராக இருப்�ார். மத்திய 
நிதி அ்மச்சகத்தின இ்ண அ்மச்சர் மற்றும் 
அ்னத்து மாநிலங்களின நிதி அ்மச்சர்கள இ்தன 

உறுப்பினர்களாக உளளனர்.  மத்திய அரசு 1/3  �ங்கு 
வாக்களிக்கும் உரி்ம்யயும் மாநில அரசுகள 2/3 
�ங்கு வாக்களிக்கும் உரி்ம்யயும் ப�ற்றுளளன.  
குழுமத்தின அ்னத்து முடிவுகளும் பமாத்்த 
வாக்குகளில் ¾ �ங்குகள இருந்தால் மட்டுதம 
இயற்றைப்�டுகிறைது. ஒவபவாரு மாநிலமும் ஒரு 
வாக்கு ப�ற்றுளளன.

ெரககு மற்றும் தெணவ வரி்ள் குழுமம் ேவிர,  
மத்திய ெரககு மற்றும் தெணவ வரி்ள் செயல்ம் 
பின்வரும் அலுவலர்்ளகால் தேகாற்றுவிக்ப்படும்.

i.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரிகள குழுமத்தின 
�்தவி வழி பசயலராக வருவாய் து்றை  
பசயலர் நியமிக்கப்�டுவர்.

ii.  மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க வரி 
வாரியத்தின ்த்லவர் நிரந்தர 
அ்ழப்�ாளராக இருப்�ார்.

iii.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரிகளின கூடு்தல் 
பசயலர்.

iv.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரிகள குழுமத்தின 
பசயலகத்தில் நானகு ஆ்ணயர்களுக்கான 
�ணியிைம் த்தாற்றுவிக்கப்�டும்.

சரக்கு மற்றும மசடவ வரியின மநாக்கஙகள்
1.  இநதியாவின சமமான வரி வீ்தத்தி்ன 

த்தாற்றுவிப்�த்த சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரியின மு்தன்ம தநாக்கமாகும். (ஓர் நாடு 
(த்தசம்), ஓர் வரி, ஓர் சந்்த)

2.  வரியின விழுத்ப்தாைராக வி்ளவி்னத் 
்தவிர்க்க, சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி முன 
பசலுத்திய வரியி்ன சரிகட்டிக் பகாளள 
அனுமதிக்கிறைது. (உளளீடு வரியின மூலம்)

3.  ஏற்றுமதியி்ன ஊக்குவிக்க, வசூலிக்கப் 
�ட்ை உளளீட்டு வரி திருப்பி வழங்கப் 
�டுகிறைது. எனதவ ஏற்றுமதியின மீது வரி 
இல்்ல.

4.  வரி அடிப்�்ை்ய அதிகரித்த்த வரி 
பசலுத்து�வர்களின எண்ணிக்்க மற்றும் 
வரி வருவாய் அதிகரிக்கப்�டுகிறைது.

5.  வரி அறிக்்க வழிமு்றைக்ள எளி்ம 
யாக்க ப�ாதுவான �டிவங்கள  வழங்கப் 
�ட்டுளளன.  வணிக வரி அலுவலகங்களுக்கு 
பசல்லும் நி்ல ்தவிர்க்கப்�ட்டுளளது.

6.  இ்ணய்தள வரி பசலுத்்தல்கள மற்றும் 
�டிவங்க்ளச் சமர்ப்பிக்க  சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரி விதிப்பு வ்லய்மப்பு (GSTN) 
எனறை அ்மப்பு த்தாற்றுவிக்கப்�ட்டுளளது.

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd   316 09-12-2021   5.37.58 PM



317

சரக்கு மற்றும மசடவ வரியின பயனகள்
I.  சமூகம மற்றும நாட்டிற்கு

1.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி சீரான த்தசிய 
சந்்த அநநிய மு்தலீட்டி்ன ஈர்க்கினறை 
அ்னத்து மாநிலங்கள மற்றும்  யூனியன 
பிரத்தசங்களின ப�ாருளா்தாரத்தி்ன 
ஒனறி்ணக்கிறைது.

2.  இறைக்குமதி சரக்குகள மற்றும் இநதியாவில் 
உற்�த்தி பசய்்த சரக்குகள இ்ைதயயான 
வரிவிதிப்பில் சமநி்ல்யக் பகாண்டு 
வருகிறைது.

3.  உற்�த்தி, ஏற்றுமதியி்ன ஊக்குவிக்கிறைது.

4.  அதிக தவ்லவாய்ப்பி்ன ஏற்�டுத்துவ்தன 
மூலம் வறு்ம்ய ஒழிக்கிறைது.

5.  வரி இணக்கத்தி்ன அதிகரிக்கிறைது.  
அரசாங்கத்திற்கு வருவா்யயும் 
அதிகரிக்கிறைது.

6.  இது பவளிப்�்ையானது மற்றும் 
உலகளவில் வியா�ார எளி்மயில் 
இநதியாவின ்தரத்்்த தமம்�டுத்துகிறைது.

7.  சீரான வரி வீ்தங்கள வரி ஏய்ப்பு மற்றும் 
மாநிலங்களுக்கு இ்ைதயயான வரி வீ்த 
தவற்று்ம்யக் கு்றைக்கிறைது.

II.  வியாபார சமூகததிற்கு
1.  �திதனழு வரிகள நீக்கப்�ட்டு அ்வ 

அ்னத்தும் ஒதர வி்தமான வரி அ்மப்�ாக 
த்தாற்றுவிக்கப்�ட்டுளளது.  இது சில வரி 
விலக்குக்ளக் பகாண்ை எளி்மயான வரி 
மு்றை ஆகும்.

2.  உளளீட்டு வரி, வரியின விழுப்தாைராக்க 
வி்ளவி்ன கு்றைக்கிறைது சராசரி வரிச் 
சு்ம கு்றைவ்தன மூலம் உற்�த்தி 
யாளர்க்ள ஊக்குவிக்கிறைது. அ்தன மூலம் 
இநதியாவில் உற்�த்தி எனறை திட்ைத்திற்கு 
உ்தவுகிறைது.

3.  ப�ாதுவான வழிமு்றைகள, சரக்கு மற்றும் 
தச்வகளின ப�ாதுவான வ்கப்�ாடு, வரி 
விதிப்பு மு்றைக்கு நி்லத் ்தன்ம்ய 
வழங்குகிறைது.

4.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி விதிப்பு 
வ்லய்மப்பு (GSTN) �ல்தவறு 
�திதவடுகள �ராமரிப்்�க் கு்றைக்கிறைது.  
மனி்த சக்தி மற்றும் வளங்களில் மு்தலீடு 
கு்றைவ்தன மூலம் திறைன தமம்�ாடு 
அ்ைகிறைது.

5.  அ்னத்து நைவடிக்்ககளும் சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரி விதிப்பு வ்லய்மப்பு GSTN 
மூலம் ந்ைப�றுவ்தால், ஊழலற்றை 
நிர்வாகத்திற்கு உறுதி பசய்கிறைது.

6.  நாடு முழுவதும் ஒதர சீரான வி்ல்யத் 
்தருகிறைது. அ்னத்து மாநிலங்களிலும் 
வியா�ார விரிவாக்கத்தி்ன 
எளி்தாக்குகிறைது.

III. நுகர்மவாருக்கு
1.  உளளீட்டு வரி நுகர்தவாருக்கான 

வி்ல்யக் கு்றைக்கிறைது.

2.  அ்னத்து சிறு சில்ல்றை வணிகர்கள 
வரிவிலக்கு ப�றுகினறைனர்.  அ்தன மூலம் 
நுகர்தவார்களின பசலவு கு்றைகிறைது.

சரக்கு மற்றும மசடவ வரியின குடைகள்
தமற்குறிப்பிட்ை �ல்தவறு நி்றைகள இருந்த 

த�ாதும், சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியின கு்றைகள 
கீதழ குறிப்பிைப்�ட்டுளளது.

1.  �ல்தவறு ப�ாருளா்தார நிபுணர்கள சரக்கு 
மற்றும் தச்வ வரிகள இநதியாவில் 
நி்லச் பசாத்து சந்்தயில் எதிர்ம்றை 
்தாக்கத்தி்ன ஏற்�டுத்தியுளளது எனச் 
பசால்கினறைனர்.

2.  மற்பறைாரு திறைனாய்வு மத்திய சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரிகள,  மாநில சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரிகள என�து மத்திய கலால் வரி, 
தச்வ வரி, மதிப்புக் கூட்ைப்�ட்ைது (VAT)  
மற்றும் மத்திய விற்�்ன வரிகளின 
மற்பறைாரு ப�யர் எனக் கூறுகிறைது.

3.  சில்ல்றைப் ப�ாருளகள மீது ்தற்ப�ாழுது 4% 
வரி மட்டும் சுமத்்தப்�டுகிறைது.  இ்தனால், 
இவவரிக்குப் பினபு ெவுளிப் ப�ாருட்கள 
வி்ல அதிகரித்துளளது.

4.  வான �யணத்து்றை ப�ருமளவில் 
�ாதிக்கப்�ட்டுளளது.  வான. �யணக் 
கட்ைணங்கள மீ்தான தச்வ வரி 6 மு்தல் 9% 
ச்தவீ்தமாக உயர்நதுளளது.  ்தற்ப�ாழுது 
சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி விதிப்பின 
காரணத்்தால் இக்கட்ைணம் இரண்டு 
மைங்காக உளளது.

5.  சரக்கு மற்றும் தச்வ வரிகள 
ஏற்றுக்பகாளளு்தல் மற்றும் இைம் ப�யர்்தல் 
இைர்ப்�ாடுக்ளக் பகாண்டுளளது.
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கடலச்சசாற்கள்
ம்றைமுக வரி

மதிப்புக் கூட்டு வரி

சுங்க வரி

இறைக்குமதி வரி 

சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி 

சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி குழுமம்

இநதிய அரசியல்மப்பு சட்ைம் 

 மமலும அறிவதைற்கு

சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியின விளக்கமான 
ந்ைமு்றைகள

 நமது சிந்தைட்க்கு

வரி ஏய்ப்்�த் ்தடுப்�்தற்கான ந்ைமு்றைகள

 பயிற்சி

I. சரியா் விடைடயத மதைர்ந்சதைடு.
1.  ெரககு மற்றும் தெணவ வரி குழுமத்தின் ேணலவர் 

யகார்?

 அ) இநதிய ரிசர்வ வங்கியின ்த்லவர்

 ஆ) நிதி அ்மச்சர்

 இ) பிர்தம மநதிரி

 ஈ) இநதிய குடியரசுத் ்த்லவர்

2. GST யின் விரிவகாக்ம்

 அ) சரக்கு மற்றும் அளிப்பு வரி

 ஆ) அரசு விற்�்ன வரி

 இ) சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி

 ஈ) ப�ாது விற்�்ன வரி 

3. ெரககு மற்றும் தெணவ வரி என்்பது
 அ)  தநரடி வரி

 ஆ)  ம்றைமுக வரி

 இ)  சரக்கு மற்றும் தச்வகளின வ்க்ய 
ப�ாருத்்தது

 ஈ)  வியா�ார நைவடிக்்கக்ளச் சார்ந்தது

4 . IGST என்்பது
 அ) ஒருங்கி்ணந்த சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி

 ஆ) இநதிய சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி

 இ) ஆரம்� சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி

 ஈ) தமற்கூறிய அ்னத்தும்

5 .  ெரககு மற்றும் தெணவ வரி விதிபபு முணை   
நணடமுணைப்படுத்ேப்படட நகாள்

 அ) ஏப்ரல் 1, 2017 ஆ) சனவரி 1, 2017

 இ) சூ்ல 1, 2017 ஈ) மார்ச்சு 1, 2017

விடைகள்
1. ஆ  2. இ   3. ஆ  4  அ   5.  இ

II. குறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. ம்றைமுக வரியின ப�ாருள ்தருக.

2. இநதியாவில் விதிக்கப்�டும் ம்றைமுக வரிக்கு 
ஏத்தனும் இரண்டு உ்தாரணங்கள ்தருக.

3. சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி எனறைால் எனன?

4. மத்திய சரக்கு மற்றும் தச்வ வரி எனறைால் 
எனன?

III. சிறுவிடை வி்ாக்கள்.
1. சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியின தநாக்கங்கள 

யா்வ? (ஏத்தனும் 3)

2. சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியின கு்றை�ாடுகள 
மூனறி்ன எழுதுக.

IV. சபருவிடை வி்ாக்கள்.
1. தநரடி வரி்யயும் ம்றைமுக வரி்யயும் 

தவறு�டுத்துக. (ஏத்தனும் 5)

2. சரக்கு மற்றும் தச்வ வரியின வ்கக்ள 
விளக்குக.
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க்லப்பு Dissolution

உளநாட்டு உற்�த்தித் 
ப்தாழில்

Domestic industry

வளர்ச்சி வங்கி Development Bank

�ற்று அட்்ை Debit Card

து்றைமுக சானறைா்ண Dock Warrant

ஒப்�ந்த விடுவிப்பு Discharge of contract

தநர்முக வரி Direct Tax

ப�ாருளா்தார 
நைவடிக்்ககள

Economic Activities

தவ்லவாய்ப்பு Employment

சுரண்ைப்�டு்தல் Exploitation

மினனணு ப்தாழில் E.Business

மினனணு வணிகம் E.Commerce

மறு ஏற்றுமதி Entrepot Trade

ஏற்றுமதி Export Trade

ஏற்றுமதி இறைக்குமதி 
வங்கி

Export and Import Bank

நி்ல ்வப்புகள Fixed Deposits

இநதிய உணவுக் கழகம்
Food Corporation of 
India

விற்�்ன உரி்ம 
ப�ற்றைவர்

Franchiser

விற்�்ன உரி்ம 
வழங்குநர்

Franchisee

்தன ப�ாறுப்பு முகவர் Factor

நியாய வி்ல Fair Prices

அநநிய தநரடி மு்தலீடு Foreign Direct Investment

அநநியச் பசலாவணி 
மாற்றுப்�த்திரம்

Foreign Currency 
Convertible Bond

அயல்நாட்டு வியா�ாரம் Foreign Trade

ப�ாறுப்புறுதி Guarantee

உலகளாவிய 
நிறுவனங்கள

Global Enterprises

அரசு நிறுமம் Government Company

உலகளாவிய ்வப்பு 
இரசீது

Global Depository 
Receipt

பமாத்்த உளநாட்டு 
உற்�த்தி

Gross Domestic Product 
(GDP)

ஏற்பு Acceptance

விளம்�ரம் Advertisement

உைன�டிக்்க Agreement

ஒனறி்ணப்பு Amalgamation

பசயற்்க ந�ர் Artificial Person

மதிப்பீட்டு ஆண்டு Assessement Year

மதிப்பீட்டுக்குாியவர் Assessee

தவளாண் வருமானம் Agricultural Income

�ண்ைமாற்று மு்றை Barter System

ப்தாழில் Business

ப்தாழில் அ்மப்பு Business Organisation

பி்ணய 
�ண்ைகக்காப்�கம்

Bonded Warehouse

ப்தாழில் மு்றை 
புறைத்திறைனீட்ைல்

Business Process Out-
sourcing (BPO)

ப்தாழில் பநறிமு்றைகள Business Ethics

்தரகர் Broker

பசலுத்்தல் சமநி்ல Balance of Payments

வாணி�ச் சமநி்ல Balance of Trade

ஒப்�ந்த முறிவு Breach of Contract

வணிகம் Commerce

கைன ்தகுதி Credit Standing

கூட்டு வாரிசு்தாரர் Coparceners

ப�ாது முத்தி்ர Common Seal

வணிக வங்கிகள Commercial Banks

பராக்கக் கைன Cash credit

கைன அட்்ை Credit Card

ப�ாதுச் சரக்தகற்றி Common Carrier

அண்்மக் காரணம்
Causa Proxima (Proxi-
mate cause)

வழங்கல் வழிகள Channels of Distribution

மறு�யன Consideration

்தகவல் ப்தாைர்பு communication

ஒப்�ந்தம் Contract

மத்திய சரக்கு மற்றும் 
தச்வ வரி

CGST

்தயா�ாகா சட்ைம் Dayabhaga Law

செகாற்்ளஞ்சியம் 
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சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரி

Goods and Services Tax 
(GST)

சரக்கு மற்றும் தச்வ 
வரி குழுமம்

GST Council

்த்ைகள Hindrances

மனி்த பசயல்�ாடுகள Human Activities

வீட்டு வசதிக் 
கூட்டுறைவுச் சங்கங்கள

Housing Cooperatives

பசயல் வரதவற்கும் 
நாடு

Host Country

வா௧னத்தில் ்வத்து 
விற்�வர்கள

Hawkers

வாை்க பகாளமு்தல் 
மு்றை

Hire Purchase System

உற்�த்தித் ப்தாழில் Industry

ஈட்டுறுதி Indemnity

உளநாட்டு வியா�ாரம் Internal Trade

�னனாட்டுத் ப்தாழில் International Business

இறைக்குமதி Import

�னனாட்டு 
மறுசீர்மப்பு மற்றும் 
வளர்ச்சி வங்கி

 International Bank for 
Reconstruction  and 
Development (IBRD) - 
World Bank

�னனாட்டு நாணய 
நிதியம்

Internation Monetory 
Fund (IMF)

ம்றைமுக வரி Indirect Tax

கு்றைந்த அளவு மு்தல் Limited Capital

இறுதி கைன ஈதவார் Lender of last resort

கைன கடி்தம் Letter of Credit

மட்டுப்�டுத்து்தல் Mitigation

அைமானம் Mortgage

முத்ரா வங்கி MUDRA Bank 

இ்ைத் ்தரகர்கள Middlemen

வணிக முகவர்கள Mercantile Agents

மைங்கு க்ைகள Multiple Shops

நாட்டு்ை்ம Nationalisation

முக்கியத்துவம் 
கு்றைந்த 
பசயல்�ாடுகள

Non Core Activities

சில்தலார் முற்றுரி்ம Oligopoly

மு்னவு /முனபமாழிவு Offer

சு்மதூக்கி 
விற்�வர்கள

Peddlers

வாக்குறுதி Promise

வாக்குறுதி ்தரு�வர் Promiser

வாக்குறுதி ப�று�வர் Promisee

முந்்தய ஆண்டு Previous Year

ந�ர் Person

ப்தாைர் ்வப்புகள Recurring Deposits

சில்ல்ர வியா�ாரி Retailer

விற்�ாண்்மயர் Salesmanship

்தனியாள வணிகம் Sole Proprietorship

தச்வ ்தத்துவம் Service Motto

்தனித்்தன்ம/
சிறைப்பீடு�ாடு

Specialisation

சிறைப்பு எடுப்பு 
உரி்மகள

Special Drawing Rights 
(SDR)

ப்தற்காசிய நாடுகளின 
வட்ைார 
ஒத்து்ழப்பிற்கான 
கூட்ை்மப்பு

South Asian Association 
for
Regional Cooperation 
(SAARC)

மாநில �ண்ைகக் காப்�க 
கழகம்

State Warehousing 
Corporation

�கர உரி்ம Subrogation

விடுமதிப்பு Surrender Value

சமூக அதிகாரம் Social Power

சம்�ந்தப்�ட்ைவர்கள Stakeholder

சமூகப் ப�ாறுப்பு Social Responsibility

�ங்கு்தாரர் Share Holder

சுய உ்தவிக்குழு Self Help Group

வியா�ாரம்/வர்த்்தகம் Trade

ஒப்�ந்தப் புளளி Tender

மு்றை வழியற்றை 
கப்�ல்கள

Tramps

வர்த்்தகக் கைன Trade Credit

வ்ரயறைாப் ப�ாறுப்பு Unlimited liability 

்தனனிச்்சயான 
அ்மப்பு

Voluntary Association

வாக்குரி்ம Voting Rights

பசல்லத்்தக்க ஒப்�ந்தம் Valid Contract

பசல்லத்்தகா ஒப்�ந்தம் Void Contract

�ண்ைகக் காப்�கம் Warehouse 

�ண்ைகக் காப்பு Warehousing

வழிச் சீட்டு Way Bill

உலக வர்த்்தக அ்மப்பு World Trade Organisation
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பாைநூல் ஆசிரியர குழு
மு்ைவர  டி. திருபபதி 
வணிகவியல் து்்றத் ்த்ைவர,  
அைசு க்ைக் கல்லூரி(்தன்ைாட்சி), தெைம்-7.

மு்ைவர மக. பதமநாபன 
தபைாசிரியர, வணிகவியல் து்்ற, 
அணணாம்ை பல்க்ைக்கழகம், சி்தம்பைம்.

மு்ைவர மக. முருகதைாஸ் 
இ்ண தபைாசிரியர, வணிகவியல் து்்ற ்த்ைவர, 
சபரியார அைசு க்ைக் கல்லூரி, கைலூர-1.

ச. சச. குமரன
்த்ை்ம ஆசிரியர (ஓய்வு), KENC அைசு தம.நி.பள்ளி,  
மணவாளநகர, திருவள்ளூர.

ஆர்.ரமமஷ்
து்ண மு்தல்வர மறறும் முதுக்ை ஆசிரியர,  
டிரினிடி அகாைமி சம.தம.நி.பள்ளி, தமாகனூர தைாடு, நாமக்கல்

ஜி. பாஸ்கர்
முதுக்ை ஆசிரியர, இநது மாதிரி  தம.நி.பள்ளி, 
மதுைாந்தகம், காஞ்சிபுைம் மாவட்ைம்.

எஸ். உதையகுமார்
முதுக்ை ஆசிரியர, கருங்குழி  தம.நி.பள்ளி, காஞ்சிபுைம்.

மு்ைவர மஜ. ஆ்ந்த
முதுக்ை ஆசிரியர, மகரிஷி வித்யா மநதிர, 
தெத்துப்பட்டு, சென்்ை-31.

எஸ். ராமஜந்திரன
முதுக்ை ஆசிரியர, அைசு கள்ளர  தம.நி.பள்ளி, 
வி. கல்ைப்பட்டி, மது்ை மாவட்ைம்.

ஆர். சண்முகசுந்தைரம
முதுக்ை ஆசிரியர, அைசு தம.நி.பள்ளி,  
பாணைமங்கைம், நாமக்கல் மாவட்ைம். 

மக. மகாபி
முதுக்ை ஆசிரியர, அைசு மகளிர  தம.நி.பள்ளி, 
தவணுதகாபாைபுைம், கைலூர-1.

தமைாய்வாளரகள் 
மு்ைவர மக. சுந்தைர்
இ்ணப் தபைாசிரியர, வணிகவியல் து்்ற, 
அணணாம்ைப் பல்க்ைக்கழகம் ,  
சி்தம்பைம், கைலூர மாவட்ைம். 608 002

மு்ைவர சஜயந்தி இலட்சுமைசுவாமி 
இ்ணப் தபைாசிரியர, அைசு க்ைக் கல்லூரி,  (்தன்ைாட்சி) 
நந்தைம், சென்்ை - 35

இ்ணய செயல்பாடு ஒருங்கி்ணப்பாளரகள்
வாசுராஜ். தைா
பட்ை்தாரி ஆசிரியர (கணி்தம்),  சகாெபுர,  புழல் பிளாக், 
திருவள்ளூர.

சசந்தில் சசல்வன.மஜ 
பட்ை்தாரி ஆசிரியர (கணி்தம்), GHSS, மாங்குடி, 
சிவகங்்க.

ஒருங்கி்ணப்பாளரகள்
பி. நந்தைா
மூத்்த விரிவு்ையாளர, SCERT, சென்்ை.

பி. இரவி
முதுக்ை வணிகவியல் மாகாண மகளிர  தம.நி.பள்ளி, எழும்பூர, சென்்ை.

புை வல்லுநர  
மு்ைவர தீ. இளஙமகாவன, 
தபைாசிரியர மறறும் து்்றத் ்த்ைவர, வணிகவியல் து்்ற,  
அணணாம்ைப் பல்க்ைக்கழகம், 
அணணாம்ை நகர, சி்தம்பைம், கைலூர மாவட்ைம். 608 002

வணிகவியல் மமல்நிடல முதைலாம ஆண்டு
நூைாசிரியரகள் மறறும் தமைாய்வாளரகள் 

இநநூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலிகணட் தமப்லித்த்தா ்தாளில் அச்சிைப்பட்டுள்ளது. 
ஆப்செட் மு்்றயில் அச்சிட்தைார:

க்ை மறறும் வடிவ்மப்புக் குழு
பக்க வடிவ்மப்பாளர

ைாதெஷ் ்தங்கப்பன் 
ை. ம்தன் ைாஜ
காமாட்சிபாைன் ஆறுமுகம்
சி. பிைொநத்
ம தைாகர இைா்தாகிருஷ்ணன்
சி. அ்ைக்கை ஸடீபன்
M.A. மாணிக்க ைாஜ பிைபாகர
ஸ்ரீ்தர தவலு

In-House - QC
அருண் காமராஜ் பைனிசாமி
சஜரால்டு வில்சன

அட்்ை வடிவ்மப்பு
கதிர் ஆறுமுகம

ஒருங்கி்ணப்பாளர
ரமமஷ் முனிசாமி
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