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புத்்தகத்ற்தப்  
பயனபடுத்துவது 

 எப்படி?

அனபபார்ந்த மபாணவரகளே !

எதிர்காலத்தில் உங்ளை திறளையகானத�கார ைற்றும் நுண்ணறிவு க்காண்ட நபரகா் ைகாற்ற வல்லளை �ரும் 
புள�யலுக்கு நி்ரகான அருளையகான புத்�்ம் ஒன்று உங்ள் ள்்ளில் �வழ்ந்து க்காணடு இருக்கிறது. அள� 
நீங்ள் மு�லில் நம்ப தவணடும் ைற்றும் அ�ன் மூலம் வணி்வியலில் முழுளையகான அறிளவப் கபற்று பன்மு்த் 
திறளைசகாலியகா் உங்ளை தைம்படுத்திக் க்காள்ை இயலும்.

இந்�ப் புத்�்த்தில் புள�ந்துள்ை பல்தவறு ைதிப்புமிக்் ைற்றும் பயனுள்ை ்ருத்�காழமிக்் பகுதி்ளை நன்கு 
புரிந்து க்காள்ை எப்படி இந்�ப் புத்�்த்ள� பயன்படுத்� தவணடும் என்பள� நீங்ள் க�ரிந்து  க்காள்ை 
தவணடும். இப்புத்�்த்தின் அலகு்ள், அத்தியகாயங்ள் ைற்றும் அவற்றில் அ்டஙகியுள்ை ்ருத்து்ள் யகாவும் 
்ற்றலின் கபகாழுது திறன் தைம்படும் அைவிற்்கான ஆதலகாசளன்ள் �ரப்பட்டுள்ைன.

இப்புத்�்ம் பத்து அலகு்ைகா்வும் முப்பத்து மூன்று அத்தியகாயங்ைகா்வும் பல பகுதி்ைகா்ப் பிரிக்்ப்பட்டு 
இருந்�காலும் இது ைகா்ணவர தநகாக்கில் ைட்டுதை எழு�ப்பட்டுள்ைது. மி்ச் சிறந்� ்ற்றல் அனுபவத்ள�ப் 
கபறுவ�ற்்கான உங்ள் முயற்சிக்கு “புத்�்த்ள�ப் பயன்படுத்துவது எப்படி?” என்று கீழ்க்்ண்டவகாறு 
விவரிக்்ப்பட்டுள்ைது.

புத்�்த்தின் பல்தவறு அத்தியகாயங்ளைத் �னித்�னிதய சில 
முக்கிய �ளலப்பு்ளின் கீழ் பகா்டப்பகுதி்ைகா் இவவலகு்ள் 
க்காணடு இருப்ப�கால் வணி்வியல் ்ல்வியின் குறிப்பிட்்ட 
அறிவு சகாரந்� பகுதி்ளை நீங்ள் புரிந்து க்காள்ை இயலும். 
இது�கான் ்ற்றலின் வழக்்ைகான வழி ஆகும். உ�கார்ணைகா் 
அலகு ஒன்றில், மூன்று அத்தியகாயங்ள் உள்ைன; அளவ 
வணி்வியல் ்ல்வியின் அடிப்பள்ட ைற்றும் துவக்்ப் 
பகுதி்ைகா் உள்ைன. அதுதபகாலதவ பிற அலகு்ள் 
உங்ளுக்கு பதிகனகான்றகாம் வகுப்பிற்குத் த�ளவயகான 
குறிப்பிட்்ட அறிவு சகாரந்� பகுதி்ளை கவவதவறு அலகு்ளில் 
பல �ளலப்பு்ளின் கீழ் க்காடுக்்ப்பட்டுள்ைன. அதில் 
எ�ளன �விரத்�காலும், நீங்ள் அறிவின் க�கா்டரச்சிளய 
இழக்் தநரிடும்.

அலகுகள்

இன்ளறய வணி்வியல் ்ல்வியின் உளரநள்ட ைற்றும் 
கசயல்முளற விைக்்த்திளன ஓர உணளையகான புள�யலகா் 
கபற்றுக் க்காள்ை விரும்பும் எவரும் இப்புத்�்த்தின் 
அளனத்து அத்தியகாயங்ளையும் (முப்பத்து மூன்று) 
முழுளையகா்ப் படிக்் தவணடும். வணி்வியலின் 
அடிப்பள்ட்ளையும், மூலக்கூறு்ளையும் ்ற்றுக்க்காள்ை 
விரும்பும் எந்� ஒரு ைகா்ணவரும் இப்பகா்டங்ளைத் �ங்ள் 
�குதி தைம்பகாடு அள்டயச் கசய்யும் ைகாத்திளர்ைகா்  
எணணி விழுங் தவணடும். பகா்டங்ைகால் விளையும் 
நன்ளை்ளையும் உணளையகான அறிவிளனயும் இழக்்காைல் 
இருக்் எந்�ப் பகா்டத்ள�யும் ஒதுக்்க் கூ்டகாது என 
அறிவுறுத்�ப்படுகின்றது.

அத்தியபாயஙகள்

இத்�ளலப்பு்ள் உங்ளின் ்ற்றல் முளற சீரகா் 
ஒழுஙகுபடுத்�ப்படுவ�ற்கும் ஒன்றன் பின் ஒன்றகா் 
அடுக்்ப்பட்்ட பகாணியில் �்வல்்ளின் க�ளிவு ைற்றும் 
உணளைத் �ன்ளைளய பிரிதிபலிக்கும் வண்ணைகா் பல்தவறு 
அத்தியகாயங்ளில் நிளனவில் நிறுத்�க்கூடிய பகுதி்ைகா்க் 
க்காடுக்்ப்பட்டுள்ைது. ஆ்தவ ஒரு அத்தியகாயத்தின் 
பகா்டப்பகுதிளய நீங்ள் ் ற்ப�ற்கு அத� அத்தியகாயத்தின் “சிறு 
�ளலப்பு்ள்” அடிப்பள்டயகா் விைஙகுகின்றன என்றகால் அது 
மிள்யகா்காது. இதுதவ ்ற்றலின் மி் எளிய முளறயகாகும்.

சிறு ்தறலப்புகள்
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பல்தவறு அத்தியகாயங்ளில் உள்ை பகா்டப்பகுதி்ளில் உள்ை 
உட்கூறு்ளைப் பற்றிய கசயல்பகாட்டு அறிளவச் தசகாதிப்ப�ற்்கா் 
இப்பகுதி சிந்தித்து விள்ட அளிக்கும் தநகாக்கில் ஆய்வின் 
அடிப்பள்டயில் சூழ்நிளலக்கு ஏற்றவகாறு க�கா்டரபுள்டய 
விள்ட்ளைத் �ரும் வண்ணம் உங்ளைத் �யகார கசய்வ�ற்்கா் 
உருவகாக்்ப்பட்டுள்ைது. இ�ன் மூலம் நீங்ள் கசய்முளற 
அறிளவயும் பயன்பகாட்டு அறிளவயும் ஒருஙத் கபற இயலும்.சூழ்நிறல ஆய்வு

வகாழ்வில் சகா�கார்ண நிளலயிலிருந்து எடுத்காைகா் 
கசகால்லக்கூடிய நிளலக்கு உயரந்� நிறுவனங்ள் அல்லது 
நிஜைனி�ர்ள் வைரந்� வரலகாற்றுச் சுருக்்த்ள� இப்பகுதி 
குறிப்பிடுகின்றது. நீங்ள் இத்�ள்ய உ�கார்ணங்ளைப் 
பின்பற்றி உங்ள் எதிர்கால இலட்சியங்ளை அள்டவ�ற்்கா் 
இவவுணளைக் ்ள�்ளைப் புரிந்து க்காணடு வகாழ்க்ள்யில் 
கவற்றி அள்டய தவணடும்.

வவற்றிக் கற்த

இப்பகுதியகானது கபகாதுவகா்ப் பல்தவறு அத்தியகாயங்ளில் 
சிறு துளி்ைகா்த் �ரப்பட்டுள்ை வணி்வியல் க�கா்டரபுள்டய 
நி்ழ்்கால ைற்றும் இறந்� ்கால நி்ழ்வுத் துளி்ைகாகும். இளவ 
அத்தியகாயம் க�கா்டரபுள்டய�கா் இருப்ப�கால் அதந்ைகா் 
எல்லகா அத்தியகாயங்ளிலும் க்காடுக்்ப்பட்டுள்ைன.

உங்ள் தைலகான புரி�லுக்கு துள்ண கசய்வ�ற்்கா் இப்பகுதி 
அளனத்து அத்தியகாயங்ளிலும் ஒரு பயனுள்ை பகுதியகா்த் 
�ரப்பட்டுள்ைது. இவற்றின் மூலம் சில முக்கிய ்ளலச் 
கசகாற்்ளின் கபகாருளை நிளனவு கூறுவ�ற்த்கா அல்லது 
அவற்றின் பயன்பகாட்டிளன ைறுமுளற நிளனவு கூறுவ�ற்த்கா 
“சுய சிந்�ளனக்கு”  பகுதி த�ளவப்படுகின்றது. இது உங்ள் 
பகா்டப்பகுதியிளனப் புரிந்து க்காள்வ�ற்கு ைட்டுைல்லகாைல் 
சுயக�காழில் துவஙகுவ�ற்்கான வகாய்ப்பிளனத் �ருகின்றது.

சுய சி்ந்தறைக்கு

ஒவகவகாரு அத்தியகாயத்திலும் க�ரிந்க�டுக்்ப்பட்்ட பகுதி்ளில் 
வீட்டுப் பகா்டைகா்தவகா அல்லது வகுப்புப் பகா்டைகா்தவகா 
உங்ளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் பகுதிதய திட்்டச் கசயல் 
என்ப�காகும். உல்ைகாவிய நிளலயில் பல்வள்த் 
க�காழிலளைப்பு்ள் பற்றிய கசயல்முளற விைக்்ைகானது 
வணி்வியல் ்ல்வியில் �ரப்ப்ட தவணடியுள்ைது. ஒரு 
குறிப்பிட்்ட க�காழில் நிறுவனம் க�கா்டரபுள்டய பிரச்சிளனக்குத் 
தீரவு ்காணும் வள்யில் இந்� திட்்டச் கசயல் �ரப்படுவ�கால் 
அளவ உங்ள் எதிர்கால முன்தனற்றத்திற்கும் 
பயன்படுவனவகா் அளையும்.

திட்டச் வெயல்

இப்பகுதி �ரப்பட்டுள்ை�ன் தநகாக்்ைகாவது ைகா்ணவர்ள் கபற 
தவணடிய வணி்வியல் க�கா்டரபுள்டய த்காட்பகாடு்ள் 
்ருத்துக்்ள் பற்றி வீட்டுப்பகா்டைகா் அல்லது தைற்படிப்பில் 
்வனம் க்காள்ளும் வள்யில் இள்ணய�ைம் அல்லது குறிப்பு 
நுல்்ள் வகாயிலகா் அறிந்து க்காள்ளும் பகுதிதய “தைலும் 
அறிவ�ற்கு” ஆகும்.

ளமலும் அறிவ்தற்கு
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உங்ள் அறிவு வைரச்சிக்குத் த�ளவயகான முக்கியப் 
பகுதியகா்வும் புத்�்த்தில் உள்ை மி் முக்கிய 
்ருப்கபகாருட்்ளின் க�காகுப்பகா்வும் இப்பகுதி 
உருவகாக்்ப்பட்டுள்ைது. தைலும், உங்ளின் நிளனவகாற்றளல 
தைம்படுத்�வும் நிளனவு கூறலுக்கு ஏதுவகா்வும் பல்தவறு 
முக்கிய ்ளலச் கசகாற்்ளின் க�காகுப்பகா்ப் புத்�்கைஙகும் 
்கா்ணப்படும் முக்கியக் ்ருத்துக்்ளை வரிளசப்படுத்தி �மிழ்-
ஆஙகிலைகா் வழங்ப்பட்டுள்ை பகுதி இதுவகாகும்.

வெபாற்கேஞ்சியம்

இறணய ்தேக்  
குறியீடு

ஆகநவ, ்ன்ைநாணநாக்கரகநே!
முழுளையகான கவற்றிக்கு ் டும் உளழப்பு ஒன்தற வழித்காலும் என்பள� நகாங்ள் நிளனவுப்படுத்தும் தவளையில் 
உங்ளின் கவற்றிக்்கா்வும் கபகாருள் அறிந்� ்ற்றலுக்்கா்வும் எங்ள் நல்வகாழ்த்துக்்ளைத் க�ரிவித்துக் 
க்காள்கிதறகாம்.

 ஆசிரியர குழுைம்.

இது ஒரு ்வனத்ள� ஈரக்கும் பகுதியகாகும். இ�ன் மூலம் 
உளரநள்டக் ்ல்வி�ளன இள்ணய �ைத்தின் மூலம் ஒரு 
ள்தபசியின் வகாயிலகா் நள்டமுளற வணி்ம் பற்றி 
க்காடுக்்ப்பட்டுள்ை குறு கசகாற்கபகாழிவு்ள் ைற்றும் 
கசயல்விைக்்ம் மூலைகா் அறிவுசகார நிபு்ணர்ளைக் க்காணடு 
�ரப்படுவ�காகும். ஆனகால், இது கபரும்பகாலும் வீட்டுப்பகா்டைகா் 
அல்லது ஓய்வு தநர ்ற்றல் மூலைகா் அல்லது ஆசிரியர்ளின் 
்வன ஈரப்புச் கசயலகா்  இ�ளன தைற்க்காள்ை தவணடும்.

குறு விள்ட, சிறு விள்ட ைற்றும் கபரு விள்ட வினகாக்்ள் 
பகுதியகானது உங்ள் திறளைளய அைவிடும் ் ருவி்ளுக்்கானது 
என்பது உங்ளுக்குத் க�ரியுைகா? சில குறிப்பிட்்ட ைதிப்பீட்டு 
முளற்ைகா்  க்காடுக்்ப்பட்்டளவ சரியகான விள்டளயத் 
த�ரந்க�டு, த்காடிட்்ட இ்டங்ளை நிரப்பு, பல த�ரவு வினகாக்்ள் 
ஆகியளவ ஆகும். அதி் ைதிப்கபண்ள் கபறுவது உங்ள் 
உயரிய அறிவு நிளலளயக் ்காட்டுவ�காகும்.தைற்படிப்புக்கு 
ஏதுவகா் இருப்ப�கால் தைற்கூறிய அளனத்ள�யும் த�ரவுக்கு 
முன்ன�கா்தவ நீங்ள் �யகார கசய்து க்காள்ை வழி 
ஏற்படுத்�ப்பட்டுள்ைது. வருமுன கபாப்பது நல்லது என்ப�ற்கு 
இ்ணங் நீங்ள் உங்ள் ஆசிரியர கூறுவ�ற்கு முன்ன�கா்தவ 
உங்ள் விள்ட்ளைக் ்ணடுபிடிக்் முயற்சி கசய்யலகாம்.

பயிற்சி

ஒரு குறிப்பிட்்ட அத்தியகாயத்தில் க�ரிந்க�டுக்்ப்பட்்ட முக்கிய 
்ருத்துக்்ள் பற்றி ைகா்ணவர்ள் முழுளையகா் அறிந்து 
க்காள்வ�ற்்கா் உருவகாக்்ப்பட்்ட பகுதிதய ்ளலச் கசகாற்்ள் 
ஆகும். ்ற்றலின் கபகாழுது �ரப்பட்டுள்ை ்ருத்துக்்ள் பற்றி 
க�ளிவகா்வும் அவசியைகான�கா்வும் ்ரு�ப்படும் விவரங்ளை 
ைகா்ணவர்ள் எளிதில் நிளனவு கூறத்�க்் வள்யில் உள்ை 
பகுதிதய இதுவகாகும்.

கறலச் வெபாற்கள்
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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   வபா ய் ப் பு க ள்
கல்லூரிகளில் ளநரபாக ளெர்நள்தபா 
அல்லது அஞ்ெல் வழியிளலபா கீழ்க் 
குறிப்பி்டப்படடுள்ே இேஙகறல 
பட்டப் படிப்புகறேப் படிக்கலபாம். 

வ்தபாழில் படிப்புகள் கல்லூரி மற்றும் 
பல்கறலக்கழகஙகளில் ளநரடியபாக 
ளெர்நள்தபா அல்லது அஞ்ெல் 
வழியிளலபா பகுதி ளநரப் படிப்பபாகளவபா 
கீழ்க் குறிப்பி்டப்படடுள்ே ளமல்பட்ட 
படிப்புகறே மபாணவரகள் 
படிக்கலபாம்.

பட்டப்படிப்புக்குப் பிைகு 
சிைப்புத் வ்தபாழில் 
படிப்புகள்

முதுகறலபட்டப் படிப்பு முடித்்த 
பின கீழ்க் குறிப்பிட்ட 
படிப்புகறே 
ளமற்வகபாள்ேலபாம்.

•  இைங்ளல வணி்வியல் 
(B.Com.)

•  இைங்ளல வணி்வியல் 
(B.Com.,Hons)

•  இைங்ளல வணி்வியல் 
(்்ணக்கியல் ைற்றும் நிதியியல்)

•  இைங்ளல வணி்வியல் 
(்ணினி பயன்பகாடு)

•  இைங்ளல வணி்வியல் 
(வஙகி தைலகாணளை)

•  இைங்ளல நிரவகா்வியல்
•  இைங்ளல வஙகி நிரவகா்ம்
•  முது்ளல வணி்வியல்  

(5 ஆணடு ஒருஙகிள்ணந்� 
படிப்பு)

•  இ�ர பட்்டயப் படிப்பு்ள் 
(Diploma)

• சகாசனக் ்்ணக்்ர 
பட்்டயப் படிப்பு (CA)
•  சகாசன தைலகாண 

்்ணக்்ர (CMA)
•  நிறுைச் கசயலர 

பட்்டயப் படிப்பு (ACS)
•  இைங்ளல சட்்ட 

படிப்பு (5 ஆணடு்கால 
ஒருஙகிள்ணந்�  
படிப்பு) (B.L)

•  இைங்ளல 
வணி்வியல் (சட்்டம்)
(LLB) (5 ஆணடு்கால 
ஒருஙகிள்ணந்� 
படிப்பு) 

•  தைலகாணளை ்்ணக்்ர 
பட்்டய படிப்பு 
(இஙகிலகாந்து)

•  சகான்றளிக்்ப்பட்்ட 
பட்்டய ்்ணக்்ர படிப்பு 
(இஙகிலகாந்து)

•  சகான்றி�ழ் கபற்ற 
கபகாது ்்ணக்்ர 
(அகைரிக்்கா)

•  முது்ளல வணி்வியல் 
(M.Com.,)

•  முது்ளல வணி்வியல் 
(்்ணக்கியல் ைற்றும் 
நிதியியல்)

•  முது்ளல வணி்வியல் 
(பன்னகாட்டு வணி்ம் ைற்றும்  
வஙகியியல்)

•  முது்ளல வணி்வியல் 
(்ணினி பயன்பகாடு)

•  முது்ளல வணி்வியல் 
(கூட்டுறவு தைலகாணளை)

•  முது்ளல க�காழில் நிரவகா்ம் 
(M.B.A)

•  முது்ளல க�காழில் நிரவகா்ம் 
(நிதியியல்) 

•  முது்ளல க�காழில் நிரவகா்ம் 
( சந்ள�யி்டல்) 

•  முது்ளல க�காழில் நிரவகா்ம் 
( ைனி�வை தைலகாணளை) 

•  முது்ளல க�காழில் நிரவகா்ம் 
( விைம்பரம் ைற்றும்  
விற்பகான்ளை) 

•  முது்ளல க�காழில் நிரவகா்ம் 
( ைருத்துவைளன 
தைலகாணளை) 

•  முது்ளல ைனி�வை 
தைலகாணளை (MHRM)

•  முது்ளல க�காழிலகாைர 
தைலகாணளை (MLM)

•  சகாசனக் ்்ணக்்ர 
(CA)

•  சகாசன தைலகாண 
்்ணக்்ர (ICMA)

•  நிறுைச் கசயலர 
படிப்பு (ACS)

•  இைங்ளல சட்்டம் 
(LLB)

•  ைத்திய பணியகாைர 
த�ரவகாள்ணயம் 
(UPSC)

•  இந்திய ஆட்சிப் பணி 
(IAS)

•  இந்திய ்காவல் பணி 
(IPS)

•  இந்திய அயல்நகாட்டுப் 
பணி (IFS)

•  இந்திய வருவகாய் 
பணி (IRS)

•  இந்திய ்்ணக்கியல் 
ைற்றும் 
�ணிக்ள்யியல் பணி 
(IA & AS)

•  வணி்வியல் முது்ளல 
ஆய்வியல் நிளறஞர 
படிப்பு (M.Phil.)

•  முளனவர பட்்டப் படிப்பு 
(Ph.D.,)

•  ஆய்வியல் அறிஞர (D.Litt)
•  பல்்ளல ைகான்யக் குழு 

ந்டத்தும் ்ல்லூரி 
ஆசிரியர �குதித் த�ரவு 
(NET)

•  ைகாநில அரசு ந்டத்தும் 
ஆசிரியர �குதித் த�ரவு 
(SET)

•  இைங்ளல ்ல்வியியல் 
பட்்டப் படிப்பு (B.Ed.,)

•  முது்ளல ்ல்வியியல் 
பட்்டப் படிப்பு (M.Ed.,)

•  பிற முது்ளல பட்்டயப் 
படிப்பு்ள் (PG Diploma)

அ.  �மிழ்ம் முழுவதும் உள்ை ைகாவட்்டத் �ளலந்ரங்ளிலுள்ை ைகாவட்்டத் க�காழில் ளையங்ள் மூலம் எண்ணற்ற 
சுயதவளலவகாய்ப்புப் பயிற்சி்ள் �ரப்படுகின்றன. இ�ளன 12ஆம் வகுப்பு த�ரச்சித் �குதிதயகாடு கபறுவது நல்லது.

ஆ.  முளறயகான பட்்டப்படிப்ளப கபற்ற பின்பு வணி்வியல் பட்்ட�காரி்ள் க�காழில் முளனய விளழயின் வஙகி்ளைதயகா அல்லது நிதி 
நிறுவனங்ளைதயகா நகாடி நிதி கபற்று கசகாந்�ைகா் க�காழில் க�கா்டங்லகாம்.

இ.  தைல்நிளல வணி்வியல் படித்� பின்பு, இைங்ளல வணி்வியல் பட்்டம் கபற்ற பின்பு, �மிழ்நகாடு அரசுப் பணியகாைர 
த�ரவகாள்ணயம் ந்டத்தும் பணியகாைர க�காகுதி I, II, III ைற்றும் IV என்ற ப�வி்ளுக்்கான த�ரவு எழுதி அரசுப்பணி்ளுக்குச் 
கசல்லும் வகாய்ப்பு்ளும் உள்ைது.

ஈ.  வணி்வியல் பட்்ட�காரி்ள் வரி ஆதலகாச்ர்ைகா்தவகா அல்லது சரக்கு ைற்றும் தசளவ வரி ஆதலகாச்ர்ைகா்தவகா �காைகா் 
க�காழில் கசய்ய முடியும்.

ளவறல வபாய்ப்புகள் 

"வணிகவியல்" கல்வியின வெயல் எல்றல
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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.

வவளிநபாடடு  வபாய்ப்பு

• சந்ள�யியல்
• தைலகாணளையியல்
• நிதியியல்
• ைனி�வை தைலகாணளை
• க�காழில் முளனவு 
• சில்லளற வரத்�்ம்
• க�கா்டர அளிப்பு 

தைலகாணளை
• இ்டற்கபயற் தைலகாணளை
• நிதிசகார தசளவ்ள்
• நிதிச் சந்ள�யியல்
• தசளவ நிறுவனங்ள்
• பன்னகாட்டுத் க�காழில்
• அளைப்புசகார ந்டத்ள�
• மின்னணு சந்ள�யியல்
• வரியியல் 

ஆரபாய்ச்சி வபாய்ப்புள்ே 
பபா்டஙகள் 

Institute of Chartered  
Accountants Of India

VII
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அலகு பபா்டம் 
எண் பபா்டத்்தறலப்பு ப. 

எண் மபா்தம்

அலகு - I 
மேலாண்ேச் 

செயல்மு்ைகள்

1

ளமலபாண்றமச் வெயல்முறைகள்
1.01 தைலகாணளையின் அடிப்பள்டக் ்ருத்து
1.02 தைலகாணளையின் வளரவிலக்்்ணங்ள்
1.03 தைலகாணளை Vs நிரவகா்ம்
1.04 தைலகாணளைச் கசயல்முளற்ள்
1.05  அறிவியல் பூரவைகான தைலகாணளையின் 

த்காட்பகாடு்ள்
1.06 நவீன தைலகாணளையின் த்காட்பகாடு்ள்
1.07 தைற்பகாரளவ வீச்கசல்ளல

1 ஜூன

2
ளமலபாண்றம வெயல்பபாடுகள்
2.01 முக்கிய கசயல்பகாடு்ள்
2.02 துள்ண கசயல்பகாடு்ள்

11 ஜூன

3

குறியிலக்கு ளமலபாண்றம மற்றும் விதிவிலக்கு 
ளமலபாண்றம
3.01  குறியிலக்கு தைலகாணளை கபகாருள் ைற்றும் 

வளரவிலக்்்ணம்
3.02 குறியிலக்கு தைலகாணளையின் குறிக்த்காள்்ள்
3.03 குறியிலக்கு தைலகாணளையின் இயல்பு்ள்
3.04 குறியிலக்கு தைலகாணளையின் கசயல்முளற
3.05 குறியிலக்கு தைலகாணளையின் நன்ளை்ள்
3.06 குறியிலக்கு தைலகாணளையின் குளறபகாடு்ள்
3.07 விதிவிலக்கு  தைலகாணளையின் கபகாருள்
3.08 விதிவிலக்கு தைலகாணளையின் கசயல்முளற
3.09 விதிவிலக்கு தைலகாணளையின் நன்ளை்ள்
3.10 விதிவிலக்கு தைலகாணளையின் குளறபகாடு்ள்

16 ஜூன

அலகு - II
 நிதிச் ெந்தை -I

4

நிதிச் ெ்நற்த – ஓர அறிமுகம்
4.01 நிதிச் சந்ள�யின் கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
4.02 இந்திய நிதி சந்ள�யின் எல்ளல
4.03 நிதிச் சந்ள�யின் வள்்ள் 
4.04 நிதிச் சந்ள�யின் பஙகு  
4.05 நிதிச் சந்ள�யின் பணி்ள் 
4.06  புதிய கவளியிடு்ள் சந்ள� Vs இரண்டகாம் நிளல சந்ள�

22 ஜூன

5

மூல்தைச் ெ்நற்த
5.01 கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
5.02 மூல�னச் சந்ள�யின் சிறப்பியல்பு்ள்
5.03 மூல�னச் சந்ள�யின் வள்்ள்
5.04 மூல�னச் சந்ள�யின் பணி்ள் ைற்றும் முக்கியத்துவம்
5.05 இந்தியகா மூல�னச் சந்ள� –  த�காற்றம் ைற்றும் வைரச்சி
5.06 புதிய நிதி நிறுவனங்ள்

27 ஜூறல

6

பணச் ெ்நற்த
6.01 கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
6.02 சிறப்பியல்பு்ள்
6.03  ப்ணச் சந்ள� ைற்றும் மூல�னச்சந்ள�க்கிள்டதய உள்ை 

தவறுபகாடு்ள்
6.04 ப்ணச் சந்ள�யின் பஙத்ற்பகாைர்ள்
6.05 ப்ணச் சந்ள� ஆவ்ணங்ள்
  6.05.01 ்ருவூல இரசீது்ள்
  6.05.02 ளவப்புச் சகான்றி�ழ்
  6.05.03 வணி  ் இரசீது்ள்
  6.05.04  அரசு அல்லது �ங  ்முளன பத்திரங்ள் சந்ள�.

34 ஜூறல

VIII
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IX

அலகு - III
நிதிச் ெந்தை -II

7

பஙகு மபாற்ைகம்
7.01   பஙகு ைகாற்ற்த்தின் - த�காற்றம், கபகாருள் ைற்றும் 

வளரவிலக்்்ணம் 
7.02  பஙகுச் ைகாற்ற்த்தின் பணி்ள் 
7.03 பஙகு ைகாற்ற்த்தின் இயல்பு்ள்
7.04   இந்தியகாவில் பஙகுச்சந்ள�யின் பயன்்ள் ைற்றும் 

குளறபகாடு்ள்
7.05  இந்தியகாவில் பஙகுச்சந்ள�
7.06  ஊ் வணி்ர்ளின் வள்்ள்
7.07   பஙகு பரிவரத்�ளன ைற்றும் பண்டங்ள் 

பரிைகாற்றத்திற்்கான  தவறுபகாடு 
7.08  பஙகு சந்ள�யில் �ற்தபகாள�ய வைரச்சி

43 ஜூறல

8

இ்நதியப் பத்திர மற்றும் மபாற்ைகஙகளின வபாரியம் (வெபி)
8.01  கசபி அறிமு்ம்
8.02  கசபியின் தநகாக்்ங்ள்
8.03  கசபியின் பணி்ள்
8.04  கசபியின் அதி்காரங்ள்
8.05  புறத்த�காற்றைற்ற பத்திரங்ள்
8.06 புறத்த�காற்றைற்ற பத்திர வரத்�்த்தின் நன்ளை்ள்

58 ஜூறல

அலகு - IV 
ேனிதை வள 

மேலாண்ே

9

மனி்த வே ளமம்பபாடடின அடிப்பற்டகள்
9.01 ைனி� வைத்தின் கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
9.02 ைனி� வைத்தின் சிறப்பியல்பு்ள்
9.03 ைனி� வைத்தின் முக்கியத்துவம்
9.04  ைனி� வை தைலகாணளையின்  கபகாருள் ைற்றும் 

வளரவிலக்்்ணம்
9.05 ைனி� வை தைலகாணளையின் சிறப்பியல்பு்ள்
9.06 ைனி� வை தைலகாணளையின் முக்கியத்துவம்
9.07 ைனி� வை தைலகாணளையின் பணி்ள்

67 ஆகஸ்ட

10

ஆடளெரப்பு முறைகள்
10.01 ஆட்தசரப்பின் கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
10.02 ஆட்தசரப்பு படிநிளல்ள் / கசயல்முளற்ள்
10.03 ஆட்தசரப்பு மூலங்ள் / ஆட்தசரப்பு வழிமுளற்ள்
10.04 ஆட்தசரப்பில் சமீப்கால தபகாக்கு்ள்

73 ஆகஸ்ட

11

பணியபாேர ள்தர்நவ்தடுத்்தல்
11.01 த�ரந்க�டுத்�லின் கபகாருள் ைற்றும் 
வளரவிலக்்்ணம்
11.02 த�ரந்க�டுத்�ல் நள்டமுளற்ளை தீரைகானிக்கும் 
்காரணி்ள்
11.03 த�ரவின் முக்கியத்துவம்
11.04  த�ரந்க�டுத்�ல் ைற்றும் ஆட்தசரப்பிற்கு 

இள்டதயயகான தவறுபகாடு்ள்
11.05 பணியைரத்�ல்
11.06 பணியைரத்�ல் முக்கியத்துவம்
11.07 பணியைரத்�லின் த்காட்பகாடு்ள்

78 ஆகஸ்ட

12

பணியபாேர பயிற்சி முறை
12.01 பயிற்சியின் ம�ாககம்
12.02 பயிற்சி திட்ட வடிவத்தின் படிகள்
12.03 பயிற்சியின் மு்ைகள்
12.04  பணிவழி பயிற்சி ேற்றும் பணிவழியற்ை பயிற்சி 

இ்்டமயயான மவறுபாடு
12.05  பயிற்சியின் �ன்்ேகள்

88 ஆகஸ்ட
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X

அலகு - V 
ெந்தையிடு்கயின் 
அடிபப்்ட கூறுகள்

13

ெ்நற்த மற்றும் ெ்நற்தயிடுறகயபாேர
13.01  சந்ள� என்ப�ன் கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
13.02 சந்ள�யின் த�ளவ்ள்
13.03 சந்ள�யின் வள்்ள்
13.04  சந்ள�யிடுள்யகாைர கபகாருள் ைற்றும் 

வளரஇலக்்்ணம்
13.05 எந்க�ந்� கபகாருட்்ளைச் சந்ள�யி்டலகாம்
13.06 சந்ள�யிடுள்யகாைரின் பஙகு
13.07 சந்ள�யிடுள்யகாைரின் பணி்ள்

99 வெப்்டம்பர

14

ெ்நற்தயிடுறக மற்றும் ெ்நற்தயிடுறகயின கலறவ
14.01 சந்ள�யிடுள் அறிமு்ம்
14.02 சந்ள�யிடுள்யின் பரி்ணகாை வைரச்சி
14.03 சந்ள�யியல் ்ருத்து
14.04 சந்ள�யிடுள்யின் வளரயிலக்்்ணம்
14.05 சந்ள�யிடுள்யின் தநகாக்்ங்ள்
14.06 சந்ள�யிடுள்யின் முக்கியத்துவம்
14.07  சமு�காயத்தில் �னிநிறுவனத்திற்கு 

சந்ள�யியலின் முக்கியத்துவம்
14.08  சந்ள�யிடுள் ்லளவயின் கபகாருள் ைற்றும் 

வளரவிலக்்்ணம்
14.09 சந்ள�யிடுள் ்லளவயின் கூறு்ள்
14.10  ைரபு வழி ைற்றும் நவீன சந்ள�யிடுள் ்லளவ 

நவீன வழிமுளற

107 வெப்்டம்பர

15

ெ்நற்தயிடு்தல் நவீை ளபபாக்கு
15.01 சந்ள�யிடு�லின் நவீன தபகாக்கு
  15.01 (i) மின்னணு வரத்�்ம்
  15.01 (ii) மின் க�காழில்
  15.01  (iii) மின் வணி்த்திற்கும் மின் 

வியகாபகாரத்திற்கும் உள்ை தவறுபகாடு்ள்
15.02  மின் சந்ள�யிடுள், மின்னணு சந்ள�யிடுள்
  15.02.  (i) மின்னணு சந்ள�யிடுள் / 

வளரவிலக்்்ணம்
  15.02. (ii) மின் சந்ள�படுத்�லின் தநகாக்்ங்ள்
  15.02. (iii) மின் சந்ள�ப்படுத்து�லின் நன்ளை்ள்
  15.02. (iv) மின் சந்ள�ப்படுத்து�லின் தீளை்ள்
  15.02. (v)  மின்சந்ள�படுத்�லுக்கும் பகாரம்பரிய 

சந்ள�படுத்�லுக்கும் உள்ை தவறுபகாடு
15.03  வளலத்�ை சந்ள�யி்டல்
15.04 பசுளை சந்ள�படுத்�ல்
15.05 சமூ் சந்ள�படுத்�ல்
15.06 கிரகாைப்புற சந்ள�படுத்�ல்
15.07 தசளவ சந்ள�யிடு�ல்
15.08 பண்ட்ச்சந்ள� 
15.09 �னியி்டச் சந்ள�யிடு�ல்
15.10 ளவரல் சந்ள�யிடு�ல்
15.11 ைளறமு் சந்ள�யிடு�ல்
15.12 க்காரில்லகா சந்ள�யிடு�ல்
15.13 பல்தநகாக்கு அைவு சந்ள�யிடு�ல்
15.14 பரிந்துளர சந்ள�யிடு�ல்
15.15 உள்ை்டக்் சந்ள�யிடு�ல்

115 வெப்்டம்பர
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XI

அலகு - VI 
நுகரமவார 
பாதுகாபபு

16

நுகரளவபாரியல்
16.01 நு்ரதவகார
16.02 நு்ரதவகார சுரண்டப்ப்டல்
16.03 நு்ரதவகாரியல் ைற்றும் நு்ரதவகாரியலின் த�ளவ
16.04 நு்ரதவகாரியலின் முக்கியத்துவம்.
16.05  நு்ரதவகாரியலின் த�காற்றம், பரி்ணகாைம் ைற்றும் 

வைரச்சி
16.06 நு்ரதவகார பகாது்காப்பு
16.07 நு்ரதவகார பகாது்காப்பின் த�ளவ
16.08 நு்ரதவகார சட்்டங்ள்
16.09 நு்ரதவகார பகாது்காப்புச் சட்்டம், 1986
16.10  வகாஙகுதவகார ஜகாக்கிரள� அல்லது விழித்திரு 

வகாஙகுதவகாரவிழித்திரு த்காட்பகாடு
16.11  விற்பளனயகாைர ஜகாக்கிரள� அல்லது விழித்திரு 

�த்துவம்

124 வெப்்டம்பர

17
நுகரளவபாரின உரிறமகள், க்டறமகள் மற்றும் வபபாறுப்புகள்
17.01 நு்ரதவகாரின் உரிளை்ள்
17.02 நு்ரதவகாரின் ்்டளை்ள்
17.03 நு்ரதவகாரின் கபகாறுப்பு்ள்

137 வெப்்டம்பர

18

குறை தீரப்பு வெயல்முறை
18.01 குளற தீரப்பு கசயல் முளற ைற்றும் த�ளவ 
18.02 நு்ரதவகார ைன்றம் 
18.03 மூன்று அடுக்கு நீதிைன்றங்ள் 
18.04 ைகாவட்்ட ைன்றம் 
18.05  ைகாநில நு்ரதவகார குளற தீரப்பு ஆள்ணயம் அல்லது 

ைகாநில ஆள்ணயம்.
18.06  த�சிய நு்ரதவகார குளற தீரப்பு ஆள்ணயம் அல்லது 

த�சிய ஆள்ணயம்
18.07  நு்ரதவகார விழிப்பு்ணரளவ ஏற்படுத்தும் �ன்னகாரவ 

நிறுவனங்ள் வகாணிபச் சூழல்

144 அக்ள்டபாபர

அலகு - VII 
வாணிபச் சூழல் 19

சுற்றுச் சூழல் கபாரணிகள்
19.01  வணி்ச்சூழலின் கபகாருள் ைற்றும் வளரவிலக்்்ணம்
19.02 வணி்ச்சூழலின் வள்்ள்
  19.02.01 உட்புறச்சூழல்
  19.02.02 கவளிப்புறச் சூழல்
  19.02.03 நுணணியச் சூழல்
  19.02.04 பரந்�ச் சூழல்
19.03 வணி்த்தின் எதிர்காலச் சூழல்
19.04 கபருநிறுவன ஆளுள்
19.05 சரக்கு்ள் ைற்றும் தசளவ்ள் வரி.

152 அக்ள்டபாபர

20

்தபாரபாேமயமபாக்கல், ்தனியபாரமயமபாக்கல், 
உலகமயமபாக்கல்
20.01 புதிய கபகாருைகா�கார க்காள்ள்யின் த்கா்ணங்ள்
20.02  �காரகாைையைகாக்கு�லின் கபகாருள் ைற்றும் வடிவங்ள்
20.03  �காரகாைையைகாக்கு�லின் நன்ளை்ள் ைற்றும் 

குளறபகாடு்ள்
20.04 �காரகாைையைகாக்கு�லின் �காக்்ம்
20.05 �னியகாரையைகாக்கு�லின் கபகாருள் ைற்றும் படிவங்ள்
20.06  �னியகாரையைகாக்கு�லின் நன்ளை்ள் ைற்றும் 

குளறபகாடு்ள்
20.07 �னியகாரையைகாக்கு�லின் �காக்்ம்
20.08 உல்ையைகாக்கு�லின் கபகாருள் ைற்றும் வடிவங்ள்
20.09  உல் ையைகாக்கு�லின் நன்ளை்ள் ைற்றும் 

குளறபகாடு்ள்
20.10 உல் ையைகாக்கு�லின் �காக்்ம்
20.11 எல்பிஜி (LPG) சிறப்பம்சங்ள்

162 அக்ள்டபாபர
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XII

அலகு - VIII 
ெரககு விற்ப்னச் 
ெட்டம் 1930 ேற்றும் 

ோற்றுமு்ை 
ஆவணச் ெட்டம் 

1881

21

ெரக்கு விற்பறைச்ெட்டம் 1930
21.01 விற்பளன ஒப்பந்�ம் உருவகாக்்ம்
21.02  விற்பளன ைற்றும் விற்பளன 

உ்டன்பகாட்டிற்குமுள்ை தவறுபகாடு்ள்
21.03 சரக்கின் வள்்ள்
21.04 உரிளை ைகாற்றம்
21.05 நிபந்�ளன்ள் ைற்றும் நம்புறுதி்ள்
21.06 விளலகபறகா வணி்ரின் உரிளை்ள்

170 அக்ள்டபாபர

22

மபாற்றுமுறை ஆவணச்ெட்டம் 1881
22.01  ைகாற்றுமுளற ஆவ்ணம்  கபகாருள், சிறப்பு 

இயல்பு்ள்,அனுைகானங்ள்
22.02  ைகாற்றுமுளறத்�ன்ளை ைற்றும் உரிளைைகாற்றம் 
22.03   ைகாற்றுச்சீட்டு, ்காதசகாளல, ்்டனுறுதிச்சீட்டு –

ஒப்பீடு்ள்
22.04  ்காதசகாளல கீறிவிடு�ல்
22.05  தைகலழுது�ல்

184 அக்ள்டபாபர

அலகு - IX 
சதைாழில் மு்னவு 

மேம்பாடு

23

வ்தபாழில் முறைவுக்கபாை அடிப்பற்டக்கூறுகள்
23.01  க�காழில் முளனவு: கபகாருள், ்ருத்து ைற்றும் 

இலக்்்ணம் 
23.02 க�காழில் முளனபவரின் சிறப்பியல்பு 
23.03 க�காழில் முளனவின் முக்கியத்துவம் 
23.04  க�காழில் முளனதவகார, அ் கசயல் முளனதவகார 

ைற்றும் தைலகாைர – ஒப்பீடு
23.05 ை்ளிர க�காழில் முளனதவகார்ள்
23.06 க�காழில் முளனதவகாரின் பணி்ள்

198 நவம்பர

24

வ்தபாழில் முறைளவபாரகளின வறககள்
24.01 க�காழில் முளனதவகார்ளின் வள்்ள்
24.02 பணிசகார வள்ப்பகாடு
24.03 க�காழில் சகார வள்ப்பகாடு
24.04 க�காழில்நுட்பம் சகார வள்ப்பகாடு
24.05 கசயல் ஊக்்ம் சகாரவள்ப்பகாடு 
24.06 தைம்பகாட்டு நிளலளய ஒட்டிய வள்ப்பகாடு
24.07 கசயல்படும் இ்டம்சகார வள்ப்பகாடு
24.08 உரிளை அடிப்பள்டயகான வள்ப்பகாடு

214 நவம்பர

25

வ்தபாழில் முறைளவபாருக்கபாை அரசின திட்டஙகள்
25.01  க�காழில் முளனளவ தைம்படுத்து�ல் ைற்றும் 

புதுளை புளன�லுக்்கான இந்தியகாவின் 
முயற்சி்ள்

25.02 பிற குறிப்பிட்்ட க�காழில் முளனவுத்திட்்டங்ள்
25.03  க�காழில் முளனதவகார துளறளய 

தைம்படுத்துவதில் உள்ை படி நிளல்ள்
25.04   �மிழ் அரசின் க�காழில் முளனதவகாருக்்கா் 

திட்்டங்ள்

222 நவம்பர
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XIII

அலகு - X 
நிறுேச் ெட்டம் 

ேற்றும் செயலர 
�்்டமு்ைகள்

26

நிறுமச் ெட்டம், 2013
26.01   இந்திய நிறுைச் சட்்டத்தின் வரலகாறும் 

பரி்ணகாமும்
26.02  நிறுைங்ள் சட்்டம் 2013
26.03  நிறுைத்தின் கபகாருள் ைற்றும் இலக்்்ணம்
26.04 நிறுைத்ள� உருவகாக்கு�ல்
26,05  த�காற்றுவிப்பகாைர
26.06  உருவகாக்்ம் (அ) பதிவு கசய்�ல்
26.07  பஙகு ைற்றும் பஙகு மு�ல்
26.08  பஙகு்ளை கவளியீடு�ல்
26.09  பஙகுச் சகான்றி�ழ்
26.10  பஙகு ைற்றும் பஙகுத் க�காகுதியும்
26.11  ்்டன் பத்திரம்
26.12   ் ்டன் பத்திரங்ளுக்கும் பஙகு்ளுக்கும் உள்ை 

தவறுபகாடு்ள்

231 நவம்பர

27

நிறும ளமலபாண்றம
27.00 அறிமு்ம்
27.01 கபகாருள் ைற்றும் இயக்குனரின் வளரயளற
27.02  ஒரு நிறுைத்தின் முக்கிய அதி்காரம் உள்ை 

நபர்ள் (அ) மு�ன்ளை தைலகாணளைப் 
பணியகாைர்ள்

27.03 இயக்குநர்ள் குழு
27.04  நிறுவனங்ள் சட்்டம் 2013 இன் படி 

இயக்குனர்ள் வள்்ள்
27.05 இயக்குநர்ளின் எணணிக்ள் 
27.06 சட்்ட நிளல / இயக்குனர நிளல
27.07  இயக்குநர்ள் நியைனம் க�கா்டரபகான கபகாது 

விதி்ள்
27.08 இயக்குநர �குதி்ள்
27.09 இயக்குனர �குதியற்றவர்ள்
27. 10 இயக்குனர அ்ற்று�ல்
27.11 இயக்குனரின் ஊதியம்
27.12  இயக்குனர்ளின் அதி்காரங்ள்
27.13 இயக்குநர உரிளை்ள்
27.14 இயக்குனர  ்்டளை்ளை
27.15 இயக்குனர கபகாறுப்பு்ள் 
27.16  இயக்குனர்ளின் பதிதவடு அல்லது 

இயக்குனர்ள் ைற்றும் நிரவகா்த்தில் முக்கிய 
தைலகாணளை நபர்ளின் பதிதவடு விதி 17 ன் படி

27.17 தைலகாைர Vs இயக்குனர
27.18 நிரவகா் இயக்குனர Vs முழு தநர இயக்குனர

243 டிெம்பர
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நிறுமச்வெயலர
28.01 நிறுைச் கசயலர
28.02 நிறுைச் கசயலரின் �குதி்ள்
  28.02.01 சட்்ட �குதி்ள்
  28.02.02 பிற �குதி்ள்
28.03 நிறுை கசயலர நியைனம்
28.04 நிறுைச் கசயலரின் பணி்ள் ைற்றும் ்்டளை்ள்
  28.04.01 சட்்டபூரவைகான பணி்ள்
  28.04.02 சட்்ட பூரவைற்ற பிற பணி்ள்
28.05  நிறுைச் கசயலரின் அதி்காரம் ைற்றும் உரிளை்ள்
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மின்னூல் மதிப்பீடு

XIV

28.06 நிறுை கசயலளர நீக்கு�ல்  
28.07 நிறுைக் கூட்்டங்ள்
28.08 நிறுைக் கூட்்டங்ளின் வள்்ள்
28.08.01 பஙகு�காரர்ள் கூட்்டங்ள்
28.08.02 இயக்குநர அளவக் கூட்்டங்ள்
28.08.03 சிறப்புக் கூட்்டங்ள்
28.09 தீரைகானம்
28.09.01  தீரைகானத்தின் வள்்ள்
28.10 வகாக்க்டுப்பு
28.10.01 வகாக்க்டுப்பு நள்டமுளற்ள்
28.10.02 வகாக்்ளிப்பின் வள்்ள்
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நமது அன்றாட வறாழ்க்கையில் மமலறாண்ம என்பது 
மிகை, மிகை மு்ககியத்துவம் வறாய்ந்த ்பகுதியறாகும். 
ந்டமு்்யில் நமது அ்ைத்து முயற்சிகைளிலும் 
செயல்்பறாடுகைளிலும் மமலறாண்மயின ்பங்கு உள்ளது. 
நறாம் வி்்ளயறாட்டுத் திடலில் இரு்ந்தறாலும், நூலகைத்தில் 
இரு்ந்தறாலும், வகுப்்யில் இரு்ந்தறாலும், விடுதியில் 
இரு்ந்தறாலும் அல்லது எங்கு இரு்ந்தறாலும் நமது ்பல்மவறு 
செயல்கை்்ள திட்டமிட்டு அவற்்் மு்்யறாகை 
ந்டமு்்ப்படுத்தி மநறா்ககைங்கை்்ள நி்்மவற்றி 
விரும்்பத்்த்ககை இல்ககுகை்்ள எட்டுவதில் மமலறாண்மயின 
்பங்கு அ்ளப்பரியது. எைமவ மமலறாண்ம என்பது 
மற்்வரகைளின முயற்சி மற்றும் ஒத்து்ைபபுடன 
மநறா்ககைங்கை்்ள எயதும் ஒரு கை்லயறாகும். ச்தறாழில்மபபின 
இல்ககுகை்்ள சவற்றிகைரமறாகை எயதுவ்தற்கும், 
வியறா்பறாரத்தின எதிரகைறாலத்்்த தீரமறானிப்ப்தற்கும் 
மமலறாண்ம செயல்மு்்கைள உ்தவுகின்து. ஒரு 
நிறுவைத்தின சவற்றி்ய அல்லது ஒரு ்தனி மனி்தனின 
சவற்றி்ய அவரகைளின ்பணிகைளும், கைட்மகைளும், 
ச்பறாறுபபுகைளுமம தீரமறானி்ககி்து. உலகின எப்பகுதியிலும் 
நிறுவை அ்மபபின வறாழவில் மமலறாண்மமய 
அ்ைத்்்தயும் விட மிகை மு்ககியமறாை்தறாகும். இது ஒரு 
உலகை்ளறாவிய கைருத்்தறாகும்.

1.01   மேலாண்ேயின் அடிப்ப்ைக் 
கருத்து

மமலறாண்மயின அடிப்ப்ட்க கைருத்து்ககை்்ள  
அவற்றின ச்தறானறுச்தறாட்ட இயல்புகைள மூலமறாகை அறி்நது 
சகைறாள்ள இயலும்.

கற்றல் ம�ாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், ோணவரகளால்
■■ மமலறாண்மயின அடிப்ப்ட்க கைருத்து
■■ மமலறாண்மயின வ்ரவில்ககைணம்
■■ மமலறாண்ம கை்லயறா? அறிவியலறா?
■■ மமலறாண்ம Vs நிரவறாகைம்
■■ மமலறாண்மச் செயல்மு்்கைள
■■ அறிவியல் பூரவமறாை மமலறாண்மயின 

மகைறாட்்பறாடுகைள
■■ மமற்்பறார்வ வீச்செல்்ல

ஆகியவற்்்ப ்பற்றி புரி்நது சகைறாள்ள இயலும்.

அத்தியாயம் சுருக்கம்

1.01   மேலாண்ேயின் அடிப்ப்ைக் கருத்து
1.02   மேலாண்ேயின் வ்ைவிலக்கணஙகள்
1.03  மேலாண்ே Vs நிரவாகம்
1.04   மேலாண்ேச் செயல்மு்்றகள்
1.05    அறிவியல்  பூரவோன  மேலாண்ேயின் 

மகாட்பாடுகள்
1.06   �வீன மேலாண்ேயின் மகாட்பாடுகள்
1.07  மேற்பார்வ வீச்செல்்ல:

எபச்பறாரு்்ள யறார யறார இடம் மகைட்டறாலும் (மகைட்டவறாம் 
சகைறாள்ளறாமல்) அப ச்பறாருளின சமயயறாைப ச்பறாரு்்ள்க கைறாண்பம்த 
அறிவறாகும்.

எபச்பறாருள யறாரயறாரவறாய்க மகைட்பினும் அபச்பறாருள 
சமயபச்பறாருள கைறாண்ப ்தறிவு.

-கு்ள 423
ச்பாருள் :

மேலாண்ேத் ்தத்துவஙகள்
PRINCIPLES OF MANAGEMENT

1
அத்தியாயம்

மேலாண்ேச் செயல்மு்்றகள்
MANAGEMENT PROCESSஅலகு

1
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1. அறிவின் ச்தாகுபபு (Body of Knowledge)
்தற்ம்பறாது மமலறாண்ம உயர்தனிச்சி்பபு வறாய்ந்த 

ம ம ல றா ண ் ம ்க  ம கை றா ட் ்ப றா டு  ம ற் று ம்  ்த த் து வ த் ் ்த 
உருவறா்ககியுள்ளது. மமலறாண்ம இல்ககியம் அ்ைத்து 
நறாடுகைளிலும் வ்ளரச்சி ச்பற்றிரு்ககின்து. வணிகை உலகைம் 
அல்லது அரசுத்து்் அல்லது ்தனியறார து்் 
ம்பறான்வற்றின மவ்ல வறாயபபு உலகில் சவற்றிகைரமறாகை 
நு்ைவ்தற்கு சி்்ந்த கைடவுச்சீட்டு(Passport) ம்பறான்து 
மமலறாண்ம ஆகும்.
2. மேலாண்ேக் கருவிகள் (Management Tools)

கைண்ககியல், வணிகைச் ெட்டங்கைள, உ்ளவியல், 
புளளியியல், ச்பறாருளியல், ்தரவு செயலறா்ககைம் எை 
மமலறாண்மயின கி்்ளகைள ்பல்கிப ச்பருகி 
விரிவ்ட்நதுள்ளது. இ்ந்த மமலறாண்ம சி்பபுத் ச்தறாழிலின 
கி்்ளகைள மமலறாண்ம அறிவியலின ந்டமு்்ப 
்பயன்பறாட்்ட மமலும் மமம்்படுத்தி இரு்ககி்து.
3. ்தனிப ்பாைபபிரிவு (Separate Discipline)

்பல்மவறு ்பல்கை்ல்க கைைகைங்கைளும், உயரகைல்வி 
நிறுவைங்கைளும் மமலறாண்ம்க கைல்வி்ய 
்தனிப்பறாடபபிரிவறாகை அங்கீகைரித்திரு்ககின்ை. 1951 ல் 
இரு்நது வணிகை மமலறாண்ம மற்றும் நிரவறாகைப 
்பறாடத்தில் முதுகை்லப ்பட்டங்கை்்ள வைங்கும் ்தனிப்பட்ட 
சி்பபு மமலறாண்ம்க கைல்வி நிறுவைங்கைள ம்தறானறி 
வ்ளர்நதிரு்ககின்ை.

ஏற்றுமதி மமலறாண்ம, ஆளெறார மமலறாண்ம, 
உற்்பத்தி மமலறாண்ம, ெ்ந்்த மமலறாண்ம, நிதி 
மமலறாண்ம ம்பறான் மமலறாண்மயின ்பல்மவறு 
்பகுதிகைளில் கைருத்்தரங்கைம், சி்பபுப ்பறாடப பிரிவுகைள, 
்பயிற்சித் திட்டங்கைள ம்பறான்வற்றின மூலம் 
மமலறாண்ம நவீைமயமறாை்தறாகைவும், பிர்பலம்ட்நதும் 
வருகின்து.
4. சி்றபபீடு்பாடு (Specialisation)

வணிகைத்தின ஒவசவறாரு செயல்்பறாட்டுப ்பகுதி்யயும் 
சீரிய மு்்யில் மமலறாண்ம செயது வணிகைத்்்த 
சி்ப்பறாகை நிரவகி்ககை உயர கைல்வித் ்தகுதியும், மு்்யறாை 
்பயிற்சியும் ச்பற்், உரிய முனைனு்பவமுள்ளவரகை்்ள 
ம்தர்நச்தடுத்து ்பணியமரத்்த மவணடும் என் 
மைப்பறாங்கு ்தற்ம்பறாது வ்ளர்நது வருகின்து. 
மமலறாண்ம ெறார்ந்த வல்லுநரகைள மற்றும் மமலறாண்ம 
சி்பபுத் ச்தறாழிலறா்ளரகைளு்ககு ெறா்தகைமறாை, அவரகைளு்ககு 
மு்ககியத்துவம் அளி்ககும் மைப்பறாங்கு ்தற்ம்பறாது 
அதிகைரித்து வருகின்து.
5. �ைத்்்த விதி (Code of Conduct)

நுகைரமவறாரகைள, ஊழியரகைள, ச்பறாதும்ககைள அல்லது 
ெமு்தறாயம் ம்பறான்வற்றிற்கு வணிகை மமலறாண்ம 
ஆற்் மவணடிய ெமூகைப ச்பறாறுபபுணரவுகை்்ள 
அறிவூட்டப்பட்ட வணிகைரகைள அங்கீகைரித்திரு்ககின்ைர. 
ச்பறாது கைைகைங்கைளு்ககு ்தற்ம்பறாது ெமூகை மைெறாட்சியும், 

விழிபபுணரவும் உள்ளது. நுகைரமவறார ெறார்ந்த 
ெ்ந்்தப்படுத்்தல் கைருத்்தறா்ககைம் என்பது ச்பரு நிறுவை 
நடத்்்த விதியி்ை பிரதி்பலிப்ப்தறாகும். நுகைரமவறார 
இய்ககைங்கைளின அழுத்்தம், ச்தறாழிற்ெங்கை வறா்தம், ச்பறாது 
ம்ககைள கைருத்து மற்றும் ெட்டம் ஆகிய்வ அ்ம் ெறார்ந்த 
விதிகை்்ள ம்தறாற்றுவி்ககை மமலறாண்ம்ய 
வலுவறாகைத் தூணடுகின்து. “வறாங்குமவறார 
ஜறா்ககிர்்த” என் மகைறாட்்பறாடு ெ்ந்்தயில் நீணட 
கைறாலம் நீடி்ககைறாது. ்தற்ம்பறாது வறாங்குமவறார ஜறா்ககிர்்த 
என் மகைறாட்்பறாட்டிற்கு ்பதிலறாகை “விற்்பவர ஜறா்ககிர்்த” 
என் மகைறாட்்பறாடு ெ்ந்்த ந்டமு்்கை்்ள 
தீரமறானி்ககின்து.
6. ்பணி ரீதியானச்தாரு அ்ேபபு (Professional Association)

்பல்மவறு நறாடுகைளில் மமலறாண்மப பிரிவுகைளில் 
அறிவுப ்பரவலறா்ககைம் ஏற்்படவும், மமலறாண்ம சி்பபுத் 
ச்தறாழில் குறித்்த ச்பறாதும்ககைள மைதில் ஒரு சி்்ந்த 
ம்தறாற்்த்்்த உருவறா்ககைவும் வணிகை மமலறாண்ம 
ெங்கைங்கைள நடவடி்க்கை மமற்சகைறாணடுள்ள்்த நறாம் 
கைறாண முடிகின்து.

1.02   மேலாண்ேயின் வ்ைவிலக்கணம்
“நிறுவைத்தின ்பணியறா்ளர, வ்ளங்கை்்ளயும் 

சகைறாணடு ்தகு்ந்த திட்டங்கைள மூலமறாகைவும், ஒழுங்கை்மபபு 
மூலமறாகைவும், உரிய ஊ்ககுவிபபு மூலமறாகைவும், ்தகு்ந்த 
கைட்டுப்பறாட்டின ்படியும் அ்நநிறுவைத்தின மநறா்ககைங்கை்்ள 
அறுதியிட்டு அவற்்் அ்டய வி்ையும் ஒரு ்தனிப்பட்ட 
செயல்்பறாங்மகை மமலறாண்மயறாகும்.”

இச்செயல்மு்்கைளில், மறாறி்கசகைறாணமட இரு்ககும் 
வணிகைச் சூைலில் நிறுவைத்துடனும், அ்மபபின 
்பணியறா்ளரகைளுடனும் மவ்ல செயயப்படுகின்து.
1.   “மேலாண்ே  என்்பது  முன்கணிபபு  செய்தல், 

திடைமிைல்,  ஒழுஙக்ேப்பது,  கடை்ளயிடுவது, 
ஒருஙகி்ணப்பது,  கடடுப்படுத்துவது”  –  சென்றி 
ஃம்பாயல்

இவவ்ரவில்ககைணம் மமலறாண்ம என்பது எனை 
எை வி்ள்ககைறாமல், ஒரு மமலறா்ளர எனை செயய மவணடும் 
என்ப்்த வி்ள்ககுகி்து.
2.   “மேலாண்ே  என்்பது  ்பன்மனாக்கு  செயல்,  அது 

வியா்பாைத்்்த  மேலாண்ே  செயகின்்றது. 
மேலாள்ை  மேலாண்ே  செயகி்றது.  மேலும் 
்பணியாள்ையும்,  ்பணியி்னயும்  மேலாண்ே 
செயகி்றது” – பீடைர. எப. டிைக்கர.
பீடைர  டிைக்கர  ்தனது  வ்ைவிலக்கணத்தில் 

மேலாண்ேயின் மூன்று ்பணிக்ள  வலியுறுத்துகி்றார.
அ்வகளாவன:
(i) வணிகைத்்்த மமலறாண்ம செய்தல்
(ii) மமலறா்ள்ர மமலறாண்ம செய்தல்
(iii)  ்பணியறா்ளரகை்்ளயும், ்பணி்யயும் மமலறாண்ம 
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இதில் ஏம்தனும் ஒனறு விடு்பட்டறாலும், எவவி்த 
செய்லயும் மமலறாண்ம செயய இயலறாது, மமலும் 
வணிகை  நிறுவைத்்்தமயறா அல்லது ச்தறாழில் 
ெமூகைத்்்தமயறா நிரவகி்ககை இயலறாது. பீட்டர டிர்ககைர 
என்பவர கூற்றுப்படி ஒரு மமலறா்ளர மமற்கூறிய 
மூன்்யும் தி்்மயறாகை ெமன செயது, ஒருங்கி்ணத்து 
செயல்்பட மவணடும்.

எைமவ ஒவசவறாரு வணிகைத்திலும் அ்தன மமலறா்ளர 
சூழநி்ல்கமகைற்்ப மறாற்றி்க சகைறாளளும் ்தன்ம 
சகைறாணடவரறாகைவும், வியறா்பறாரத்திற்கு உயிர 
சகைறாடுப்பவரறாகைவும் செயல்்படுகி்றாரகைள. தி்ம்்பட்ட, 
செம்்மயறாை மமலறாண்ம இல்லறாமல், மனி்த 
வ்ளங்கை்்ளயும், ச்பறாருட்கை்்ளயும், நிதி வ்ளங்கை்்ளயும், 
தி்்மயறாகை ஒது்ககீடு செயயவும் மற்றும் முழு்மயறாகைப 
்பயன்படுத்்தவும் இயலறாது.

மேலாண்ே க்லயா அல்லது அறிவியலா?
மமலறாண்ம என்பது அ்தன இயல்பின அடிப்ப்டயில் 

ஒரு செய்ல செயவ்தற்கைறாை கை்லயறா அல்லது ஒரு 
செய்லப ச்பறுவ்தற்கைறாை அறிவியலறா என் விவறா்தம் 
நட்நது சகைறாணமட்தறான இரு்ககி்து. பினவருவை 
மமலறாண்மயின இயல்்்ப அறிவ்தற்கு உ்பமயறாகைமறாகை 
இரு்ககைலறாம்.

மமலறாண்ம என்பது ஒரு நுட்்பமறாை 
அறிவியலறாகும். ஏசைனில் அறிவியலில் 
சகைறாள்கைகை்்ள அல்லது ்தத்துவங்கை்்ள ஒரு 
ஆயவகைத்தில் ்பரிமெறாதித்து அவற்்் மிகைச் ெரியறாகைவும், 
நுட்்பமறாகைவும் நிரூபி்ககைலறாம் அல்லது நிரூபி்ககை 
இயலறாமல் ம்பறாகைலறாம். உ்தறாரணமறாகை ஒரு ்தறாவரவியல் 
ஆயவகைத்தில் ்தறாவர இ்லகைளில் விஷச்ெத்து உள்ள்தறா 
அல்லது இல்்லயறா எை நிரூபி்ககை முடியும். அது 
ம்பறாலமவ மனி்த வ்ளம், இய்நதிரம், ்பணம், கைச்ெறாப 
ச்பறாருட்கைள ஆகியவற்்் ஒருங்கி்ணத்து வியறா்பறார 
நிறுவைத்தின இல்ககுகை்்ள அ்டயச் செயவ்தன 
மூலம் மமலறாண்ம்க சகைறாள்கைகை்்ள ்பரிமெறாதி்ககை 
முடியும். மமலறாண்ம்க சகைறாள்கைகைள அடிப்ப்டயில் 
மறாறும் சூழநி்ல்கமகைற்்ப மறாறு்படும் ்தன்ம்ய 
சகைறாணடுள்ள்தறால் அவற்்் மிகைச் ெரியறாகை நிரூபி்ககைமவறா 
அல்லது நிரூபி்ககை இயலறாமமலறா ம்பறாகைலறாம். ஏசைனில் 
சூழநி்ல்கமகைற்்ப மறாறும் சுற்றுச் சூைல், சகைறாள்கைகைள 
மற்றும் ந்டமு்்ச் சி்ககைல்கைள ஆகியவற்்் 
ஒனம்றாடு ஒனறு ஒருங்கி்ண்ககை மவணடியுள்ளது. 
ஆகைமவ மமலறாண்ம்ய துல்லியமில்லறா்த அறிவியல் 
எை விவரி்ககைலறாம்.

நிரவறாகைம் ஒரு கை்ல எனறு அ்ைவரும் 
நம்புகின்ைர, அது முழுவதுமறாகை ஒரு கை்ல அல்ல. 
ஏசைனில் கை்ல என்ப்தன கைருத்்தறா்ககைம் அன்றாட 
வறாழவில் தி்னகை்்ள ச்தரி்நது சகைறாளவது மற்றும் 
அத்தி்னகை்்ள ந்டமு்் வறாழ்க்கையில் 
்பயன்படுத்துவது ஆகும். எ்ந்த ஒரு சூழநி்லயிலும், எவர 

முனனி்லயிலும் ஒரு சகைறாத்்தைறார அல்லது ்தச்ெர 
அல்லது ஒரு ்பழுது நீ்ககு்பவர அல்லது ஒரு இ்ெ 
கை்லஞர ம்பறானம்றார ்தறாம் கைற்் கை்லகை்்ள 
ந்டமு்்யில் நி்்மவற்்ம் செயயும் தி்்ை 
சகைறாணடுள்ள்்த குறி்ககி்து. மமலறா்ளர என்பவர அவர 
எனை ்பணி்ககைறாகை நியமி்ககைப்படுகின்றாமரறா அ்தற்குத் 
ம்த்வயறாை ்தனித்தி்னகை்்ளப ச்பற்்வரறாகை இரு்ககை 
மவணடும். ஆைறால் அ்ந்த தி்ன என்பது ந்பரு்ககு ந்பர, 
நறாட்டு்ககு நறாடு, மறாறு்பட்க கூடியது. திரு.்பணடிட் 
ஜவஹரலறால் மநரு அவரகை்ளது நிரவறாகைத் 
தி்்ம்யயும், மமலறாண்மத் தி்்ையும் அவரது 
மற்ச்றாரு வடிவமறாை அவரது மகை்ளறாை திருமதி.
இ்நதிரகைறா்நதி அவரகைளின அத்தி்னகைம்ளறாடு ஒபபிட்டு 
்பறார்ககை இயலறாது. எைமவ மமலறாண்ம என்பது 
செயல்கை்்ள அவரவர ்பறாணியில் நி்்மவற்றும் ஒரு 
கை்லயறாகும்.

மமலறாண்மயில் மமலறா்ளரின முடிசவடு்ககும் தி்ன 
மமலறாண்ம்க கை்ல்ய பிரதி்பலி்ககின்து. கைணினி 
மயமறா்ககைப்பட்ட ச்பறாரு்ளறா்தறாரத்தில் கூட தீரமறானி்ககும் 
தி்ன மற்றும் கைற்்ப்ைத் தி்ன மிகை அவசியம். 
முடிசவடு்ககும் தி்னில் ஒரு சி்பபுத்தி்ன 
மமலறா்ளரு்ககுப ்பதிலி ஆகைறாது.

”மு்்றப்படுத்்தப்படை,  வ்கப்படுத்்தப்படை 
சி்றப்பறிவு,  சொறகளஞ்சியம்  ேறறும்  மகாட்பாடுகள் 
�்ைமு்்ற  ்தைக்குறியீடுகள்  ேறறும்  �ன்சனறி 
விதிகள்  மூலோக  அஙகீகரிக்கப்படை  அ்ேபபு 
மூலோக  திடைமிைல்  ஒழுஙக்ேத்்தல்,  வழி�ைத்்தல் 
ேறறும்  கடடுப்படுத்்தல்  ம்பான்்றவறறில்  சி்றபபுத்தி்றன் 
சகாணை  ஒரு  ச்தாழில்மு்்ற  மேலாளர  ேற்றவர 
முயறசியின் மூலம் செயல்்படுகின்்றார.”  - லூயிஸ் A.
ஆலன்

நி்்வறாகை மமலறாண்ம என்பது ஒரு கை்லயும் 
அல்ல, அறிவியலும் அல்ல, இரணடின ச்தறாகுப்பறாகும். 
ஆைறால் அறிவியல் பூரவமறாகை மமலறாண்ம்க 
ம கை றா ட் ்ப றா டு கை ் ்ள யு ம் ,  ம ம ல றா ண ் ம த் 
தி்னகை்்ளகை்்ளயும் சவளிப்படுத்தி ம்பறாட்டி 
நி்்்ந்த ச்தறாழில் வணிகை உலகில் நிறுவைத்தின 
இல்ககுகை்்ள இயன்வ்ர நி்்மவற்று்தல் 
ஆகும்.

1.03   மேலாண்ே Vs நிரவாகம்
மமலறாண்ம மற்றும் நிரவறாகைம் குறித்து கைற்கும் 

ம்பறாது, இவவிரணடு்ககுமி்டமயயறாை 
மவறு்பறாடுகை்்ள புரி்நது சகைறாள்ள மவணடும். ஏசைனில் 
வ்ளர்நது வரும் உலகை வரத்்தகைத்தில் இவவிரணடும் 
ஒனறு ம்பறால ்பயன்படுத்்தப்படுகி்து. அ்தறாவது ்பல 
நறாடுகைளில் அரசுகைள அல்லது வணிகை நிறுவைங்கைளின 
ம்தறாற்றுவிப்பறா்ளரகை்ளறால் வணிகை முயற்சிகைளில் 
சகைறாள்கை முடிவுகை்்ள எடுப்ப்்த்க குறி்ககும். 
மமலறாண்ம என்பது திட்டங்கைள மற்றும் 
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செயல்கைம்ளறாடு ச்தறாடரபு்டயது. ஆைறால் நிரவறாகைம் 
என்பது சகைறாள்கைகை்்ள வடிவ்மப்பது மற்றும் 
இல்ககுகை்்ள நிரணயிப்பதுடன ச்தறாடரபு்டயது. ஒரு 
நிறுவைத்தின மமலறாண்மப ்பணி்ய ஏற்்பவர 
மமலறா்ளர. நிரவறாகி என்பவர நிறுவைத்்்த 
நிரவகி்ககைப ச்பறாறுப்பறாகி்றார. மமலறாண்ம 
செய்பவரகை்்ளயும் அவரகை்ளது ்பணிகைளிலும் 
மமலறாண்ம கைவைம் செலுத்துகின்து

இய��ந�
அைவ

��வ
ாக

�
ேமலா�

ை
மேமலா�ைம

இய��ந�

ேமலாள�

ேம�பா�ைவயாள�

நிரவறாகைம் என்பது வணிகை முடிசவடுத்்த்ல்க 
குறி்ககின்து. மமலறாண்ம என்பது அ்நநிறுவைத்தின 
்பணியறா்ளரகை்்ள்க சகைறாணடு அவவணிகை முடிவுகை்்ள 
நி்்மவற்்ம் செயவ்்த்க குறி்ககின்து. மு்தன்மச் 
செயல் அதிகைறாரி / மமலறாண்ம இய்ககுநர, அடங்கிய    
இய்ககுநர்வ்ய நிரவறாகைம் எை அ்ை்ககைப்படலறாம். 
அது ம்பறால உற்்பத்தி, ெ்ந்்தயிடல், நிதி, கைண்ககியல், 
விநிமயறாகைம், ஆரறாயச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி ம்பறான் 
்பல்மவறு பிரிவுகை்்ள மமலறாண்ம எனறு 
அ்ை்ககைப்படலறாம்.

மகைறாட்்பறாட்ட்ளவில் இரணடு ்ப்தங்கைளும் மவறு்பட்ட்வ. 
ந்டமு்்யில் இவவிரணடும் ஒன்றாகை இருப்ப்்த 
நீங்கைள உணரவீரகைள. ஒரு மமலறா்ளர நிரவறாகை மற்றும் 
்பணி ெறார்ந்த செயல்்பறாடுகைள எை இரண்டயும் 
மமற்சகைறாளவ்்த நீங்கைள கைறாணலறாம். உயர மட்டத்தில் 
்பணியறாற்றும் மமலறா்ளரகைள நிரவறாகைத்தின ஒரு ்பகுதியறாகை 
இருபபினும் நடுத்்தர மட்டத்தில் அல்லது கீழமட்டத்தில் 
்பணிபுரியும் மமலறா்ளரகைள மமலறாண்மயின 
பிரதிநிதிகை்ளறாகை செயல்்படுகின்ைர. இ்தன மூலம் 
நிரவறாகைம் மமலறாண்ம்ய விட உயர்ந்தது எை முடிவு 
செயயலறாம்.

1.04  மேலாண்ேச் செயல்மு்்றகள்
மமலறாண்மயின ச்பறாருள என்பது ஒரு செயல் 

மு்்யறாகை அ்டயறா்ளம் கைறாணப்பட மவணடும். ஒரு 
செயல்மு்் என்பது ்தைது உயர அலுவலரறால் 
வைங்கைப்பட்ட ்பணியி்ை ஒரு ந்பர ்தைது ்தனிப்பட்ட 
கைட்மகைள மற்றும் ச்பறாறுபபுகைளின வறாயிலறாகை செயது 
முடிப்ப்தறாகும்.

ஒரு செயல்மு்் என்பது ச்தறாடர்நது ந்டச்பறும் 
்தன்ம மற்றும் மீணடும் மீணடும் ந்டச்பறும் 

்தன்ம்ய உள்ளட்ககியது. நறாம் மமலறாண்மயில் 
திட்டமிடல், செயல்்படுத்்தல், கைட்டுப்படுத்்தல் ஆகியவற்றில் 
சுைற்சி மு்்்ய சகைறாணடிரு்ககிம்றாம். ஒரு 
செயல்மு்் என்பது மமலறாண்மயின மறாறும் 
்தன்மயி்ை குறி்ககின்து.

வணிகை நிறுவைத்தின வறாழவில் மறாற்்ம் என்பது 
நி்லயறாைது. மமலறாண்ம என்பது மறாற்்த்தின 
மமலறாண்ம ஆகும். இறுதியறாகை மமலறாண்ம என்பது 
மனி்த வ்ளத்்்த மமலறாண்ம செயவ்தனமூலம் 
்பணியறா்ளரகைளின குழு உ்ைபபு, ்பணியறா்ளரகைளின 
ஒத்து்ைபபு மற்றும் ்பணியறா்ளரகைளின செயல்்பறாட்்ட 
ஒருங்கி்ணப்பம்தறாடு ச்தறாடரபு்டய ெமூகை செயல் 
மு்்மய மமலறாண்ம எைப்படுகின்து.

மேலாண்ேச் செயல்மு்்றக்கு இைட்ை 
ம�ாக்கஙகள் உள்ளன
(1)  அதிக்படெ உற்பத்தித் தி்றன் அல்லது இலா்பம் ஈடடும் 

்தன்்ே
(2) அதிக்படெ ேனி்த �லவாழ்வு அல்லது ேன நி்்றவு

மமலறாண்மச் செயல்மு்்கைள ஐ்நது ்பகுதிகை்ளறாகை 
உள்ளது. மு்தலறாவ்தறாகை வ்ளங்கை்்ள ஒருங்கி்ணத்்தல், 
இரணடறாவ்தறாகை ஒருங்கி்ணத்்த்ல அ்டவ்தற்கைறாகை 
மமலறாண்மச் செயல்்பறாடுகை்்ள நி்்மவற்று்தல், 
மூன்றாவ்தறாகை மமலறாண்மச் செயல்மு்்யின 
குறி்கமகைறாள அல்லது மநறா்ககைத்்்த உருவறா்ககுவது, 
அ்தறாவது அது மமலறாண்மச் செயல்்பறாடு மநறா்ககைத்்்த்க 
சகைறாணடிரு்ககை மவணடும். நறானகைறாவ்தறாகை மமலறாண்ம 
என்பது ஒரு ெமூகை வழிமு்்யறாகும். ஐ்ந்தறாவது அ்தன 
சுைற்சி ்தன்ம ஆகும்.
1.  மேலாண்ே என்்பது ஒருஙகி்ணத்்தல்  

(Management is Co-Ordination)
ஒரு மமலறா்ளர என்பவர அ்நநிறுவைத்தின 

மனி்தவ்ளம், இய்நதிரங்கைள, ச்பறாருட்கைள மற்றும் ்பணம் 
ஆகிய நறானகு வ்ளங்கை்்ளயும் அ்தன செயல்்பறாடுகை்்ளயும் 
தி்ம்்பட ஒருங்கி்ண்ககை மவணடும்.
2.  மேலாண்ே ஒரு செயல்மு்்ற  

(Management is a Process)
ஒரு மமலறா்ளர திட்டமிடல், ஒழுங்கை்மத்்தல், 

்பணியமரத்்தல், இய்ககுவித்்தல் (அல்லது 
்த்ல்மமயற்்ல் மற்றும் செயலூ்ககைமளித்்தல்) மற்றும் 
கைட்டுப்படுத்து்தல் ஆகியவற்றின மூலம் வ்ளங்கை்்ள 
தி்ம்்பட ஒருங்கி்ணத்்தல் செயகி்றார.
3.  மேலாண்ே என்்பது ஒரு திடைமிடை செயல்மு்்ற 

(Management is a Purposive Process)
மமலறாண்ம என்பது முனகூட்டிமய திட்டமிட்ட 

மநறா்ககைங்கை்்ளயும் குறி்கமகைறாளகை்்ளயும் அ்டவ்தற்கைறாகை 
இய்ககைப்படுகின்து. ஒரு குறி்கமகைறாள இல்லறாமல் நறாம் 
எ்ந்த இடத்்்தயும் அ்டய முடியறாது அல்லது மெர 
மவணடிய இடத்தி்ை அ்டவ்தற்கைறாை வழி்ய 
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பின்பற்் முடியறாது. அ்தறாவது மமலறாண்மயும், 
நிறுவைமும் ஒரு குறிபபிட்ட மநறா்ககைத்்்த சகைறாணடிரு்ககை 
மவணடும்.

 4.  மேலாண்ே என்்பது ஒரு ெமூக செயல்்பாைாகும் 
(Management is a Social Process)
இது மற்்வரகைள மூலம் குறிபபிட்ட ச்பறாரு்்ள 

ச்பறுவ்தற்கைறாை கை்ல ஆகும்.

5.  மேலாண்ே என்்பது ஒரு சுழறசியான செயல்மு்்ற 
(Management is a Cyclical Process)
மமலறாண்ம திட்டமிடல் - செயல்்பறாடு - 

கைட்டுப்படுத்்தல் - மறுதிட்டமிடல் ஆகிய சுைற்சி்ய 
பிரதி்பலி்ககின்து. அ்தறாவது திட்டமிடப்பட்ட இல்க்கை 
அ்டவ்தற்கைறாை ஒரு ்தற்ம்பறா்்தய செயல்மு்் ஆகும்.

1.05   அறிவியல் பூரவ மேலாண்ேக் 
மகாட்பாடுகள்  
(Principles of Scientific Management)

கைட்ந்த நூற்்றாணடில் நிறுவைங்கைள ஏற்கைைமவ 
மமலறாண்ம்ய ்கையறா்ள மவணடியிரு்ந்தது. 1900 
கைளின முற்்பகுதியில் உற்்பத்தி ச்தறாழிற்ெறா்லகைள 
ம்பறான் ச்பரு நிறுவைங்கை்்ள மமலறாண்ம செயய 
மவணடியிரு்ந்தது. அத்்தருணத்தில் ஒரு சில 
மமலறாண்ம்க கைருவிகைள, மறாதிரிகைள மற்றும் மு்்கைள 
மட்டுமம கி்ட்ககைபச்பற்்ை. இச்சூழநி்லயில் 
திரு.பிரசடரி்க வின்மலறா மடலர (F.W.மடலர) 
இங்கிலறா்நது நில்ககைரி சுரங்கைத்தில் ்பணியறாற்றிய 
ஆபபிரி்ககை மற்றும் ச்தனஅசமரி்ககை அடி்மகைள மூலம் 
மெறா்த்ை செயது அறிவியல் பூரவ அணுகுமு்்்ய்க 

ஒபபீடடின் அடிப்ப்ை மேலாண்ே நிரவாகம்

ச்பாருள்
மமலறாண்ம என்பது மற்்வரகைளின 
முயற்சி மற்றும் ஒத்து்ைபபுடன 
மநறா்ககைங்கை்்ள எயதும் ஒரு கை்லயறாகும்.

ஒரு குழுவறால் ஒரு நிறுவைத்்்த 
நிரவகிப்ப்தற்கைறாை செயல்மு்்மய நிரவறாகைம் 
எனறு அ்ை்ககைப்படுகின்து.

அதிகாைம் மத்திய மற்றும் கீழமட்ட அ்ளவில் உயர மட்ட அ்ளவில்

்பஙகு நி்்மவற்்ம் முடிசவடுத்்தல்

ச்தாைரபு ்தன்்ே சகைறாள்கைகை்்ள செயல்்படுத்்தல் சகைறாள்கைகை்்ள உருவறா்ககு்தல்

செயல்்பாடடு ்பைபபு நிரவறாகைத்தின கீழ செயல்்படுகி்து நிறுவைத்தின செயல்்பறாடுகைள மீது முழு்க 
கைட்டுப்பறாடு

ச்பாருத்்தம்
வணிகை நிறுவைங்கைள ம்பறான் இலறா்பம் 
ஈட்டுவ்்த மநறா்ககைமறாகை்க சகைறாணட 
நிறுவைங்கைளு்ககு ஏற்்து. 

அரசு அலுவலகைங்கைள, இரறாணுவம், மன்ங்கைள, 
வணிகை நிறுவைங்கைள மருத்துவம்ைகைள, ெமய 
மற்றும் கைல்வி நிறுவைங்கைளு்ககு ஏற்்து

முடிவுகள் ்பணி்ய யறார செயவது? அ்த்ை எப்படி 
செயவது?

எனை செயய மவணடும் அ்த்ை எபச்பறாழுது 
செயய மவணடும்

செயல் திட்டங்கை்்ளயும், சகைறாள்கைகை்்ளயும் 
செயல்்படுத்்தல்

திட்டங்கைள தீட்டு்தல், சகைறாள்கைகை்்ள்க 
கைட்ட்மத்்தல் மற்றும் இல்ககுகை்்ள 
நிரணயித்்தல்

கவனம் செலுத்து்தல் மமலறாண்மப ்பணி வ்ரயறு்ககைப்பட்ட வ்ளங்கை்்ள முடி்ந்த 
வ்ரயில் ஒது்ககீடு செய்தல்

முக்கிய �்பர மமலறா்ளர நிரவறாகி

பிைதிநிதி ஊதியத்திற்கைறாகைப ்பணிபுரியும் 
்பணியறா்ளரகைள

்தைது மு்தலீட்டின மூலம் ஆ்தறாயம் ச்பறும் 
உரி்மயறா்ளரகைள

்பணி நிரவறாகைம் மற்றும் ஆளு்ம ெட்டம் மற்றும் தீரமறானித்்தல்

மேலாண்ேக்கும் ேறறும் நிரவாகத்திறகும் உள்ள மவறு்பாடு
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ஒரு மவ்ல்ய ஒரு குறிபபிட்ட ்பணியறா்ளரு்ககு ஒது்ககீடு 
செயயும் ம்பறாது அவமவ்ல்ய மிகைச் சி்்ந்த வழியில் 
நி்்மவற்்ம் செயயப்படவும், அவ மவ்ல்ககைறாை 
்தர்ககுறியீடுகை்்ள நிரணயி்ககைவும் ஒவசவறாரு கூறுகைளும், 
அ்தற்கு ம்த்வயறாை கைறாலமும் மிகை நுணு்ககைமறாகை 
கூர்ந்தறாயவு செயயப்பட்டு ்பரிமெறா்த்ை செயயப்படுகின்து.
2. இணக்கம், ெச்ெைவின்்ே (Harmony, Not Discord)

மமலறாண்ம்ககும், ்பணியறா்ளரகைளு்ககும் மிகைச்சி்்ந்த 
ஒற்று்ம இரு்ககை மவணடுசமன்ப்்த மடலர 
வலியுறுத்துகி்றார. மமலறாண்ம்ககும், ்பணியறா்ளரு்ககும் 
இ்டமய முரண்பறாடு ஏற்்படும் ம்பறாது அ்தன மூலம் 
மமலறாண்மமயறா அல்லது ்பணியறா்ளரகைம்ளறா ஆ்தறாயம் 
அ்ட்நதுவிட்க கூடறாது. மமலறாண்மயும், ்பணியறா்ளரகைளும் 
மற்்வரின மு்ககியத்துவத்்்த உணர மவணடும். இ்ந்த 
நி்ல்ய அ்டய மமலறாண்ம்ககும் ்பணியறா்ளரு்ககும் 
முழு்மயறாை மைபபுரட்சி்ய மடலர முன சமறாழிகி்றார.

நிரவறாகைம், ்பணியறா்ளரகைள இவவிருவரு்ககும் மற்்வர 
மீ்தறாை மைப்பறாங்கும், கைணமணறாட்டமும் முழு்மயறாகை மறா் 
மவணடும். ஒவசவறாரு மு்தலறாளியும் ்தைது செழிப்்ப ்தைது 
்பணியறா்ளரகைளின செழிபபு மூலமம அ்டய எய்த முடியும் 
என்ப்்த எபம்பறாதும் மைதில் இருத்்த மவணடும். இது
அ.  இலறா்ப உ்பரி்ய ்பணியறா்ளரகைம்ளறாடு ்பகிர்நது சகைறாள்ளல்
ஆ. ்பணியறா்ளரகைளு்ககு ்பயிற்சி அளித்்தல்
இ. மவ்லப ்பகிரவு
ஈ. ஒற்று்ம உணரவு
உ. மநரம்் மைநி்ல
ஊ. ஒழுங்குணரவு
எ. மநர்ம

ம்பறான்வற்றின மூலமம ெறாத்தியம். நிரவறாகைம் ்தைது 
ச்தறாழில் கி்டத்்த உ்பரியறாை இலறா்பத்்்த ்தைது 
்பணியறா்ளரகைளுடன ்பகிர்நது சகைறாள்ள எபம்பறாதும் ்தயறாரறாகை 
இரு்ககை மவணடும். அதும்பறால ்பணியறா்ளரகைளும் ்தைது 
நிறுவைத்தின இல்ககுகை்்ள சவற்றிகைரமறாகை அ்டய 
்தைது முழு ஒத்து்ைப்்பயும், கைடிை உ்ைப்்பயும் 

சகைறாணடு வ்ந்தறார. அவரது மநறா்ககைம் நிறுவைத்தின 
ஒட்டுசமறாத்்த உற்்பத்தி தி்்ை அ்டவ்தற்கைறாகை 
்பணிபுரியுமிடத்தில் முழு்மயறாை ஒற்று்ம்ய 
ம்தறாற்றுவிப்ப்தறாகை இரு்ந்தது.

திரு.சடயலர அவரகை்ளறால் முன்வ்ககைப்பட்ட 
அறிவியல் பூரவ மமலறாண்மயின மகைறாட்்பறாடுகைள.
1. அறிவியல், கைட்்ட விரல் விதி அல்ல
2. இண்ககைம், ெச்ெரவின்ம
3. மைபபுரட்சி
4. ்தனிமனி்தத் ்தத்துவம் அல்ல , ஒத்து்ைபபு
5.  ஒவசவறாருவரு்ககும் அவரவரது தி்்ம்ககும் 

செழிபபு்ககுமறாை வ்ளரச்சி
இவற்்் பினவருமறாறு விவரி்ககைலறாம்.

1.  அறிவியல், கட்ைவிைல் விதி அல்ல  
(Science, Not Rule of Thumb)

நிறுவைத்தின தி்்ை உயரத்துவ்தற்கைறாகை “கைட்்ட 
விரல் விதி மு்்”்ககு ்பதிலறாகை அறிவியல் பூரவ மவ்லப 
்பகுப்பறாயவு மூலம் வ்ளரச்சிய்ட்ந்த மு்்கைள 
்பயன்படுத்்தப்பட மவணடும்.

கைட்்ட விரல் விதி என்பது மமலறா்ளர ்தைது ்தனிப்பட்ட 
தீரபபுகைள அடிப்ப்டயில் எடு்ககைப்படும் முடிவு ஆகும். 
மடலரின கைருத்துப்படி, இரும்புத் ்தகைடுகை்்ள ்பறா்க் 
கைறாரகைளில் ஏற்றுவது ம்பறான் ெறா்தறாரண சிறிய உற்்பத்தி 
நடவடி்க்கைகை்்ள்க கூட அறிவியல் பூரவமறாகை திட்டமிட 
இயலும். இது மனி்த தி்்ையும், மநரத்்்தயும் மெமி்ககை 
உ்தவும். கைறாரணங்கைள, வி்்ளவுகைள, இவற்றிற்கி்டமய 
உ்வுகை்்ள அறிவியல் அடிப்ப்டயிலறாை விெறார்ண 
மூலம் முடிவுகைள எடு்ககைப்பட மவணடும்.

ஒரு மவ்ல அறிவியல் பூரவ ்பகுப்பறாயவின மூலம் 
ச்தறிவு செயயப்பட்ட சி்்ந்த வழி மூலம் நி்்மவற்்ப்பட 
மவணடும். உளளுணரவு மூலமமறா அல்லது ்பரிமெறாதித்துப 
்பறாரத்து அ்தன மூலம் சவற்றி அ்டவ்தன மூலமமறா அல்ல. 
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நல்கை எபம்பறாதும் ்தயறாரறாகை இரு்ககை மவணடும். ்பர்்பர 
நம்பி்க்கை மற்றும் ெரியறாை புரி்தலுடன கூடிய குழுச் 
செயல்்பறாடு உ்ை்ககை மவணடிய்தன மு்ககியத்துவத்்்த 
ெரியறாகை புரி்நது சகைறாள்ள உ்தவும். நிரவறாகைமும், 
்பணியறா்ளரகைளும் ஒருவரு்கசகைறாருவர ்பர்்பர உ்வுடன 
ஒமர குடும்்பத்தின ்பகுதியறாகை இரு்ககை மவணடும், 
என்ப்்தயும் உணர இ்கமகைறாட்்பறாடு ம்த்வப்படுகின்து. 
நிரவறாகைமும், ்பணியறா்ளரகைளும் ஒருவமரறாடு ஒருவர 
இ்ண்நது செயல்்பட உருவறா்ககை உ்தவுகின்து.

உ்தறாரணமறாகை ச்பரும்்பறாலறாை ஜப்பறானிய நிறுமங்கைளில் 
மரபு வழி மமலறாண்ம மு்் ந்டமு்்யில் இருப்ப்தறால் 
நிரவறாகைத்திற்கும், ்பணியறா்ளரகைளு்ககுமி்டமய 
முழு்மயறாகை சவளிப்ப்டத்்தன்ம கைறாணப்படுகின்து. 
ச்பறாதுவறாகைமவ ்பணியறா்ளரகைள மவ்ல நிறுத்்தம் 
செய்தறாலும் கைருபபுப்பட்்ட அணி்நது ்பணி்ககு செனறு 
்தங்கை்ளது மகைறாரி்க்கைகை்்ள வலியுறுத்துவதுடன ெறா்தறாரண 
மநரங்கைளில் செயயும் ்பணி்ய்க கைறாட்டிலும் கூடு்தலறாை 
மநரம் ்பணிபுரி்நது அ்தன மூலம் நிரவறாகைத்தி்ை 
கைவர்நதிழுத்து அ்தன மூலம் ச்தறாழில் நிறுவைத்தின 
இல்ககுகை்்ள எட்டி அ்தன மூலம் ்தங்கை்ளது 
மகைறாரி்க்கைகை்்ளயும் வலியுறுத்துகின்ைர.

3. ேனபபுைடசி (Mental Revolution)
மைபபுரட்சியின நுட்்பம் என்பது நிரவறாகைம் மற்றும் 

்பணியறா்ளரகைள ஒவசவறாருவரு்ககும் மற்்வ்ரப ்பற்றிய 
மமைறா்பறாவத்தில் மறாற்்த்்்த ஏற்்படுத்துகின்து. 
இவவிருவரும் மற்்வரின மு்ககியத்துவத்்்த உணர்நது 
முழு ஒத்து்ைபபுடன ்பணியறாற்  ் மவணடும். நிரவறாகைம் 
மற்றும் ்பணியறா்ளரகைள இவவிருவரு்ககும் வணிகை 
நிறுவைத்தின இலறா்பத்்்த அதிகைரிப்பம்த மநறா்ககைமறாகை இரு்ககை 
மவணடும். இ்தற்கைறாகை ்பணியறா்ளரகைள ்தங்கைளின முழு 
முயற்சி்ய வைங்கை மவணடும். அம்த மவ்்ளயில் நிரவறாகைம் 
்தறான ஈட்டிய லறா்பத்தின ஒரு ்பகுதி்ய ்பணியறா்ளரகைளு்ககு 
்பகிர்ந்தளி்ககை மவணடும். இதுமவ நிரவறாகைம் மற்றும் 
ச்தறாழிலறா்ளரகைள கைணமணறாட்டத்தில் ஏற்்படும் முழு்மயறாை 
மறாற்்ம் ஆகும். மைபபுரட்சி என்பது இ்த்ைமய குறி்ககி்து. 
ச்தறாழிலறா்ளரகைளு்ககும் நிரவறாகைத்திற்கும் இ்டமய ஒருமித்்த 
உணரவு இரு்ககை மவணடும்.

4.  ்தனி ேனி்தத்துவேல்ல, ஒத்து்ழபபு  
(Cooperation, Not Individualism)
இ்கமகைறாட்்பறாடு, ெச்ெரவு இனறி ஒற்று்ம என் 

மகைறாட்்பறாட்டின விரிவறா்ககைம் ஆகும். இ்கமகைறாட்்பறாடு 
ச்தறாழிலறா்ளர மற்றும் நிரவறாகைத்தின ்பர்்பர ஒத்து்ைபபின 
மீது அழுத்்தத்்்த ஏற்்படுத்துகின்து. ஒத்து்ைபபு, ்பர்்பர 
நம்பி்க்கை, நல்சலணண உணரவு ஆகிய்வ மமலறா்ளர 
மற்றும் ச்தறாழிலறா்ளர ஆகிய இருவரிடமும் மமமலறாங்கி 
இரு்ககை மவணடும். இ்தன உளமநறா்ககைம் என்பது அகைப 
ம்பறாட்டிகை்்ள ஒத்து்ைப்பறாகை மறாற்றுவது ஆகும். நிரவறாகைம் 
மற்றும் ச்தறாழிலறா்ளரகைள இவவிருவரும் ஒவசவறாருவரின 
மு்ககியத்துவத்்்த உணர மவணடும். ச்தறாழிலறா்ளரகைள 
நிரவறாகைத்தின ஒரு ்பகுதியறாகை கைரு்தப்பட மவணடும். 

மமலறாண்மயில் முடிசவடு்ககும் செயல்மு்்யில் 
ச்தறாழிலறா்ளரகை்்ளயும் ்பங்மகைற்கைச் செயய மவணடும். 
நிரவறாகைம் ச்தறாழிலறா்ளரகைளின ஆ்ககைபூரவமறாை 
ஆமலறாெ்ை வரமவற்கை மவணடும். அப்பயனுள்ள 
ஆமலறாெ்ைகைள உற்்பத்திச் செல்வ கு்்ப்பது, அல்லது 
உற்்பத்தியின அ்ள்வ அதிகைரிப்பது ம்பறான் வி்்ளவுகை்்ள 
ஏற்்படுத்துமறாயின அவவறாமலறாெ்ைகைளு்ககு உரிய 
ெனமறாைம் அளி்ககைலறாம். அம்த மநரத்தில் ச்தறாழிலறா்ளரகைள 
மவ்ல நிறுத்்தத்தில் ஈடு்படல் அல்லது ம்த்வயற்் 
மகைறாரி்க்கைகை்்ள வலியுறுத்துவது ம்பறான்வற்றில் 
ஈடு்பட்ககூடறாது. ச்தறாழிலறா்ளரகை்்ள வணிகை நிறுவைத்தின 
ஒருங்கி்ண்ந்த ஒரு ்பகுதியறாகை கைரு்தப்பட்டு நடத்்தப்பட 
மவணடும். மமலும் வணிகை நிறுவைத்தின மிகை மு்ககிய 
முடிவுகை்்ள எடு்ககும் ம்பறாது ்தவ்றாமல் ச்தறாழிலறா்ளரகைளுடன 
கைல்நது ஆமலறாசி்ககை மவணடும். நிரவறாகைம் மற்றும் 
ச்தறாழிலறா்ளரகைள ஆகிய இருவருமம வணிகை நிறுவைத்தின 
இரணடு மு்ககியத் தூணகை்ளறாகை்க கைரு்தப்பட மவணடும். 
இவரகைளில் ஏம்தனும் ஒரு ்தரபபிைர மட்டுமம ்தங்கை்ளது 
முயற்சியின மூலம் வணிகை நிறுவைத்தின ச்பறாதுவறாை 
இல்ககுகை்்ள சவற்றிகைரமறாகை அ்ட்நது விடமுடியும் என் 
மைநி்ல்யத் ்தவிரத்து விட மவணடும். நிரவறாகைம் 
மற்றும் ச்தறாழிலறா்ளரகைளி்டமய மு்்யறாை 
மவ்லப்பகிரவும், ச்பறாறுபபுப ்பகிரவும் இரு்ககை மவணடும் 
என்ப்்தமய சடயலரும் வலியுறுத்துகி்றார. நிரவறாகைம் 
ச்தறாழிலறா்ளரகைளு்ககு எபம்பறாதும் வழிகைறாட்டியறாகை இரு்நது 
ஊ்ககுவி்ககை மவணடும்.

5.  ஒவசவாரு �்பரும் அவைது மிகச்சி்றந்த தி்றனுைனும் 
ேறறும்  செழிபபுைனும்  வளரச்சிய்ை்தல்  
(Development of each and every person to his or 
her greatest efficiency and prosperity)
எ்ந்த ஒரு ச்தறாழில்மபபின தி்னும் அ்தன 

ச்தறாழிலறா்ளரகைளின தி்்மகை்்ளயும் தி்னகை்்ளயுமம 
ச்பரும்ளவு ெறார்நதுள்ளது. விஞஞறாை அணுகுமு்் மூலம் 
உருவறா்ககைப்பட்ட சி்்ந்த உற்்பத்தி மு்்கை்்ள அறி்நது 
சகைறாள்ள ச்தறாழிலறா்ளரகைளு்ககு உரிய ்பயிற்சி அளித்்தல் மிகை 
அவசியத் ம்த்வயறாகும். சி்்ந்த உற்்பத்தி தி்்ை 
எட்டுவ்தற்கு சி்்ந்த ஊழியரகை்்ள ம்தரவு செயவதிலிரு்நது 
நடவடி்க்கைகை்்ள துவ்ககை மவணடும். தி்்மயறாை, 
செயல்தி்மி்ககை வ்கையில் அறிவியல் பூரவ மு்்யில் 
உரிய ்பணியறா்ளரகை்்ள ம்தரவு செயய மவணடும். 
ச்தறாழிலறா்ளரகைளின உடல்்தகுதி, மை மற்றும் அறிவுத்தி்ன 
அடிப்ப்டயில் அவரகைளு்ககு உரிய ்பணியி்ை ஒது்ககை 
மவணடும். ச்தறாழில் நிறுவைம் அதிகை இலறா்பம் ஈட்ட 
தி்்மயறாை ச்தறாழிலறா்ளரகைள தி்ம்்பட உற்்பத்திப 
்பணிகை்்ள மமற்சகைறாளவறாரகைள. இது ச்தறாழில் நிறுவைம் 
மற்றும் ச்தறாழிலறா்ளரகைள ்தத்்தமது தி்்ையும் 
செழிப்்பயும் அ்டவ்தற்கு உ்தவிப புரிகின்து.

திரு.மடலரின அறிவியல் பூரவ மமலறாண்மத் 
்தத்துவங்கைள ்பர்ந்த அ்ளவில் ந்டமு்்ப்படுத்்தப்பட்டு 
அ்தன வி்்ளவறாகை ச்தறாழிலறா்ளரகைள மற்றும் நிரவறாகைம் 

12th Commerce Tamil Unit 1.indd   7 09-12-2021   12.18.19 PM



8

5. ஒரு மு்ன இயக்கம் (Unity of Direction)
அ்ைத்துத் ச்தறாடரபு்டய நடவடி்க்கைகை்்ளயும் ஒமர 

குழுவில் ்வ்ககை மவணடும். அ்ககுழுவிற்கு ஒமர செயல் 
திட்டம் இரு்ககை மவணடும். மற்றும் அவரகைள ஒமர 
மமலறா்ளரின கீழ்பணியறாற்் மவணடும். ஒமர 
மநறா்ககைத்தி்ை்க சகைறாணட ்பல்மவறு நடவடி்க்கைகைளு்ககு 
ஒமர செயல்திட்டம் இல்லறாமல் இரு்ககுமறாயின அ்நமநறா்ககைம் 
நி்்மவ்றாமல் ம்பறாகைலறாம்.
6.  ச்பாது �லனுக்காக ்தனி �லம் பு்றக்கணிக்கப்பைல் 

மவணடும்
நிரவறாகைம் ்தனிப்பட்ட ஆ்தறாயங்கை்்ள ஒது்ககி 

்வத்துவிட்டு நிறுவைத்தின மநறா்ககைங்கை்்ள மட்டுமம 
முன நிறுத்்த மவணடும். எைமவ ்தனிப்பட்ட ந்பரகைளின 
்தனிநல்ை விட ச்தறாழில் நிறுவைத்தின மநறா்ககைமம 
அ்ைத்்்தயும் விட மமம்்பட்டிரு்ககை மவணடும்.
7. ஊதியம் (Remuneration)

ஊதியம் என்பது ்பணியறா்ளரகைளின ்பணி்ககு 
சகைறாடு்ககைப்படும் வி்லயறாகும். ்பணியறா்ளரு்ககு 
சகைறாடு்ககைப்படும் ஊதியமம ச்தறாழிலறா்ளரகை்்ள ஊ்ககுவி்ககும் 
மு்தன்மயறாை ஊ்ககுவிய்பவைறாகை இரு்நது உற்்பத்தி்ய 
அதிகைரிப்ப்தறால் அவரகைளு்ககு ம்பறாதுமறாை ஊதியம் 
வைங்கைப்பட மவணடும். ஊதியத்தின அ்ளவு மற்றும் ஊதிய 
வழிமு்்கைள நியறாயமறாை்தறாகைவும், ெரியறாை்தறாகைவும் 
அவரகைளின முயற்சி்ககு ஏற்்்தறாகைவும் இரு்ககை மவணடும்.
8. ் ேயப்படுத்்தலின் ்தைம் (The Degree of Centralization)

ச்தறாழில் நிறுவைத்தின அ்ள்வப ச்பறாறுத்து ்மய 
நிரவறாகைத்தின அதிகைறாரம் செலுத்தும் நி்ல இரு்ககை 
மவணடும். முடிசவடு்ககும் அதிகைறாரம் நிரவறாகைத்தின 
உயரமட்டத்தில் குவி்நது கிடப்ப்்தமய ்மயப்படுத்்தல் 
சவளிப்படுத்துகின்து.
9.  ஆ்ணயுரி்ே  வரி்ெ  /  ்தைவரி்ெத்  ச்தாைர  

(Line of Authority/Scalar Chain)
ஆ்ணயுரி்மயின வரி்ெ உயரமட்ட 

அலுவலரிடமிரு்நது கீழமட்டத்தில் உள்ள ்பணியறா்ளர 
வ்ர ்படிப்படியறாகை கீழமநறா்ககி வருவ்்த குறி்ககும். 
உயர மட்டத்திலிரு்நது கீழமட்டம் வ்ர அ்ைத்து 
மமலறா்ளரகை்்ளயும் அ்ைத்து மட்டங்கைளிலும் 
இ்ணப்ப்தன மூலம் அதிகைறாரபபூரவமறாை ச்தளிவறாை 
ஒரு ஆ்ணயுரி்ம வரி்ெ இரு்ககை மவணடும் 
என்ப்்த இ்கமகைறாட்்பறாடு வி்ள்ககுகின்து.
10. ஆ்ணகள் (Order)

அங்கீகைரி்ககைப்பட்ட செயல் மு்்கைள வறாயிலறாகை 
நிறுவைத்தின செயல்்பறாடுகை்்ள ெமூகை ஆ்ணகைள 
உறுதிப்படுத்்த மவணடும். ஒரு நிறுவைத்தின 
செயல்்பறாடுகைள ந்டமு்்ப்படுத்்த மவணடும். 
்பணியிடத்தில் ்பறாதுகைறாப்்பயும் உற்்பத்தித் தி்்ையும் 
ச்பறாருள ஆ்ணகைள உறுதிப்படுத்்த மவணடும். ஆ்ணகைள 
என்பது ஏற்று்க சகைறாள்ள்க கூடிய்தறாகும். நிறும 
விதிமு்்கைளு்ககு உட்்பட்ட்தறாகைவும் இரு்ககை மவணடும்.

ஆகிய இரணடு்ககுமி்டமய மிகைபச்பரிய ஒத்து்ைபபு 
ஏற்்பட்டிருப்ப்்த இனறு நறாம் கைறாண முடிகின்து. இனறு 
மைலரியல் மகைறாட்்பறாடுகைள முழு்மயறாகை உரிய மு்்யில் 
ந்டமு்்ப்படுத்்தப்படறா விட்டறாலும் மமலறாண்ம 
ந்டமு்்கைளின முனமைற்்த்திற்கு அறிவியல் பூரவ 
மமலறாண்ம மிகை மு்ககிய ்பங்கைறாற்றி இரு்ககின்து. இது 
திட்டமிட்ட ம்தரவு மற்றும் ்பயிற்சி ந்டமு்்கை்்ள 
அறிமுகைப்படுத்தியுள்ளது. இது ்பணியிடத்தின தி்்ை 
கைற்று்க சகைறாள்ளவும், திட்டமிட்ட நிறுவை வடிவ்மபபு 
மயறாெ்ை்ய ஊ்ககுவி்ககைவும் வழியி்ை 
வைங்குகின்து.

1.06   �வீன மேலாண்ேயின் மகாட்பாடுகள் 
(Principles of Modern Management)

நவீை மமலறாண்மயின ்த்ந்்த எைப ம்பறாற்்ப்படும் 
திரு.சஹனறி ம்பறாயல் ஒவசவறாரு மமலறா்ளரும் 
நிறுவைத்தின சவற்றி்ககைறாகை ந்டமு்்ப்படுத்்த 
மவணடிய 14 பிர்தறாை மகைறாட்்பறாடுகை்்ள 
வ்ர்யறுத்திரு்ககி்றார. அ்வகை்ளறாவை.
1. மவ்லப ்பகிரவு (Division of Work)

இ்கமகைறாட்்பறாட்டின்படி ச்தறாழில்மபபின சமறாத்்தப்பணிச் 
சு்மயும் சிறிய ்பணிகை்ளறாகைப ்பகிரவு செயய மவணடும். 
ச்தறாழிலறா்ளர ஒவசவறாரு ச்தறாழிலறாளியின தி்்ம்கமகைற்்ப 
்பணி ஒது்ககீடு செயயப்பட்டு அப்பணியில் அத்ச்தறாழிலறாளி 
சி்பபீடு்பறாடும் நிபுணத்துவமும் அ்டயும் வணணம் 
ச்தறாழில் மு்் வ்ளரச்சி்யயும் ்பணிச்சூை்லயும் 
உருவறா்ககை மவணடும். இ்தன மூலம் உற்்பத்தி 
அதிகைரிப்பதுடன ச்தறாழிலறாளியின உ்ைபபுச் செயல் தி்ன 
அதிகைரித்து நிபுணத்துவத்திற்கு வழி வகு்ககும்.
2. அதிகாைமும், ச்பாறுபபும் (Authority and Responsibility)

இ்கமகைறாட்்பறாடு ்தங்கை்ளது கைட்ட்்ளயின மூலம் வி்்ள்ந்த 
வி்்ளவுகைளு்ககு ச்பறாறுபம்பற்று்க சகைறாளளு்த்ல்க 
குறி்ககின்து. அதிகைறாரம் என்பது ஒரு அலுவலர ்தன 
கீழ்பணியறா்ளரகைளு்ககு ஆ்ணயிடும் உரி்ம்ய்க 
குறி்ககின்து. ச்பறாறுபபு என்பது அவவறா்ணயி்ை 
நி்்மவற்்ம் கைட்ம்ய்க குறி்ககின்து. 
3. ஒழுஙகுமு்்ற (Discipline)

இது கீழப்படி்தல், மற்்வரகைளிடம் மு்்ப்படி 
நடத்து்தல், அதிகைறாரத்்்த மதித்்தல் ம்பறான்்வ ஆகும். 
இவசவறாழுங்கு நிறுவைம் செம்்மயறாகை ந்டச்ப் 
இனறிய்மயறா்த்தறாகும்.
4. கடை்ளசயாரு்ே (Unity of Command)

ஒவசவறாரு கீழப்பணியறா்ளரும் ஒமர ஒரு 
மமலதிகைறாரியிடமிரு்நது மட்டுமம கைட்ட்்ளகை்்ளப ச்ப் 
மவணடும். அவரு்ககு மட்டுமம கைட்டுப்பட்டவரறாகை இரு்ககை 
மவணடும். அவவறா்னறி ஒரு கீழப்பணியறா்ளர ஒனறு்ககு 
மமற்்பட்ட உயர அதிகைறாரியிடம் உயர ஆ்ணகை்்ளப 
ச்பற்றுச் செயல்்பட மவணடியிரு்ந்தறால் அது குைப்பத்்்தயும் 
முரண்பறாடுகை்்ளயும் உருவறா்ககி விடும்.
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11. ம�ர்ே ச�றி (Equity)
இ்கமகைறாட்்பறாட்டின ்படி ்பணியறா்ளரகைள அனபுடன 

நடத்்தப்பட மவணடும் மற்றும் ்பணியிடத்தில் நீதிமு்் 
உறுதிப்படுத்்தப்பட மவணடும். மமலறா்ளரகைள எல்லறாப 
்பணியறா்ளரகை்்ளயும் எவவி்த மவறு்பறாடுமினறி நியறாயமறாகை 
்பறாகு்பறாடினறி ஒமர நி்லயில் ெமமறாகைப ்பறாவித்து 
நடத்்தப்பட மவணடும். அ்ைத்துப ்பணியறா்ளரகைள மீதும் 
ெமமறாை கைவைம் செலுத்்தப்பட மவணடும்.
12.  ்பணியாளரகளின்  காலவ்ைய்்றயின் 

நி்லத்்தன்்ே (Stability of Tenure of Personnel)
இ்கமகைறாட்்பறாட்டின்படி ஒரு ச்தறாழில் நிறுவைம் 

செம்்மயறாகை இயங்கை மவணடுசமனில் ்பணியறா்ளரகைள 
(குறிப்பறாகை மமலறாண்மப ்பணியறா்ளரகைள) அடி்ககைடி 
நியமைம் ச்பறுவதும் மவ்ல்ய து்்நதுவிட்டுச் 
செல்வதும் நிகைை்க கூடறாது.
13. ்தன் முயறசித் தி்றன் (Initiative)

்பணியறா்ளரகைளின ்தன முயற்சித்தி்்ை 
ஊ்ககுவிப்ப்தன மூலம் ச்தறாழில் நிறுவைத்்்த 
்பலப்படுத்்தவும் புதிய வழிமு்்கை்்ள அறிமுகைப்படுத்்தவும் 
முடியும். ச்தறாழிலறா்ளரகைளு்ககு திட்டம் தீட்டவும் 
அத்திட்டத்்்த செயல்்படுத்்தவும் ்தனனுரி்ம அளிப்ப்தன 
மூலம் நிறுவைத்தின தி்்ை உயரத்்த வழி 
ஏற்்படுகின்து. புதிய மற்றும் சி்்ந்த கைருத்து்ககை்்ள 
ச்தறாழிலறா்ளரிடமிரு்நது ச்ப் முடிகின்து. இ்தன மூலம் 
ச்தறாழிலறா்ளரகை்்ள ச்தறாழில் நிறுவைத்தின ்பணிகைளில் 
மிகு்ந்த ஆரவமுடன ்பங்மகைற்கைச் செயய முடியும்.
14.  குழு பி்ணபபுணரச்சி / குழு ஒறறு்ே 

இ்கமகைறாட்்பறாட்டின்படி மமலறா்ளரகைள ்பணியிடத்தில் 
்தனித்்தனியறாகைவும் ெமூகைமறாகைவும் ்பணியறா்ளரகைளு்ககு 
இ்டயில் ஒற்று்ம்ய வ்ளரப்ப்்த உறுதிப்படுத்்த 
மவணடும். ஒருவ்ர ஒருவர புரி்நது சகைறாளவ்தற்கும், 
ஒருவர மீது ஒருவரு்ககு நம்பி்க்கை ஏற்்படும் சூை்ல 
உருவறா்ககுவ்தற்கும் இது உ்தவும். குழு ஒற்று்ம 
உணரவு குறித்்த ்பணி்ய குறித்்த கைறாலமநரத்திற்குள 
செயது முடி்ககை உ்தவுகி்து.

1.07  மேலாண்ேயின் வீச்செல்்ல:
ஒரு உயர அலுவலரறால் தி்்மயறாகை மமலறாண்ம 

செயயப்படும் கீழப்பணியறா்ளரகைளின எணணி்க்கை்ய 
மமலறாண்மயின வீச்செல்்ல்ய குறி்ககின்து. 
மமலறாண்மயின ்பரப்ப்ளவு என்பது மமலறா்ளரின கீழ 
மநரடியறாகைப ்பணியறாற்றும் கீழ்பணியறா்ளரகைளின அ்ளவு ஆகும். 

மமலறாண்மயின ்பரபபு என்பது இரணடுடன 
ச்தறாடரபு்டயது:
1.  ்தனிப்பட்ட மமலறா்ளரகைளின ்பணியில் உள்ள 

மமைறா்பறாவத்தில் செல்வறா்ககு செலுத்துகின்து.
2.  ச்தறாழில் நிறுவைத்தின கைட்ட்மப்்ப 

தீரமறானி்ககின்து. மமலறாண்மயின ்பரபபு என்பது 
நிரவறாகை்க கைட்ட்மபபின கி்டமட்ட நி்லகைம்ளறாடு 
ச்தறாடரபு்டயது.

மமலறாண்மயின வீச்செல்்லயறாைது ்பர்ந்த 
மற்றும் குறுகிய ்தன்ம உ்டயது. ்பர்ந்த அ்ளவுள்ள 
மமலறாண்மப ்பரபபில் கு்்வறாை அதிகைறாரப 
்படிநி்ல மட்டங்கைள இரு்ககும். ச்தறாழில்மபபின 
அடிப்ப்ட்ககைட்ட்மபபு என்பது ச்பயர்ளவில் 
இரு்ககும். அது ம்பறாலமவ குறுகிய மமலறாண்மப 
்பரபபில் அதிகைறாரப ்படிநி்ல மட்டங்கைள மிகு்நது 
இரு்ககும். அ்மபபின கூட்ட்மபபு உயரமறாகை 
இரு்ககும்.
1.  இரணடு நிறுவை்க கைட்ட்மபபுகைளும் ்தத்்தமது 

நன்மகைள மற்றும் கு்்்பறாடுகை்்ள்க சகைறாணடு 
இரு்ககின்து. எனினும் உயரமறாை நிறுவை்க 
கைட்ட்மபபு என்பது ெவறால்கை்்ள சுமத்துகின்து.

2.  குறுகிய ்பரபபில் கீழப்பணியறா்ளரகைளின 
எணணி்க்கை மிகைவும் கு்்வறாகை உள்ள்தறால், 
அதிகைமறாை மமலறா்ளரகை்்ள நியமைம் செயய மவணடி 
உள்ளது. இ்தைறால் அவரகைளு்ககு அதிகை ஊதியம் 
வைங்கை மவணடிய நி்லயில் இது அதிகைம் செலவு 
பிடி்ககும் நி்லயறாகை்க கைரு்தப்படுகின்து.

3.  அதிகைறாரப ்படிநி்ல மட்டங்கைள மிகு்நது இரு்ந்தறால் 
்தகைவல் ச்தறாடரபு ச்பரும்ளவு ்பறாதி்ககைப்படும். ்தகைவல்கைள 
அது சென்்டய மவணடிய நி்ல்ககுச் செல்ல 
மிகு்ந்த கைறால்தறாம்தம் ஏற்்பட்டு, அ்த்ைச் 
செயல்்படுத்துவதிலும் மிகு்ந்த கைறால ்தறாம்தம் 
ஏற்்படுகின்து.

4.  உயரமட்ட நிரவறாகைத்திலிரு்நது மமற்்பறார்வகைள 
சநடு்நச்தறா்லவு விலகி இருப்ப்தறால் ஒருங்கி்ணத்்தல் 
மற்றும் கைட்டுப்படுத்்தல் இல்லறாமல் ம்பறாயவிடுகின்து

இ்ந்த கைட்ட்மப்்ப ்பயன்படுத்துவ்தன மூலம் 
குறு்ககுத் ச்தறாடரபு வெதிகைள எளி்தறாகின்து. மமற்்பறார்வ 
்பணியறா்ளரகைள உயரமட்ட நிரவறாகைத்்்த ச்தறாடரபு 
சகைறாளவது எளி்தறாகின்து. ்பணி உயரவு வறாயபபுகைள 
அதிகைரித்து ்பல்மவறு மவ்ல நி்லகைள கி்ட்ககும் 
்தன்ம உள்ளது.

ெமமட்டமறாை அ்மபபு்க கைட்ட்மபபில் ்பரப்ப்ளவு 
அதிகைமறாகை உள்ள்தறால் மமலறா்ளரு்ககும் 
கீழப்பணியறா்ளரகைளு்ககும் இ்டயிலறாை மமற்்பறார்வத் 
ச்தறாடரபு சி்ககைலறாகின்து. மமலறா்ளரகைளு்ககு ்தன கீழ 
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்பணியறாற்றும் ச்பரும் எணணி்க்கையிலறாை 
கீழப்பணியறா்ளரகை்்ள நிரவகிப்பது மிகைவும் 
சிரமமறாகின்து. ஒமர மநரத்தில் அ்ைத்து 
கீழப்பணியறா்ளரகைளின ்பணித்தி்்ையும் கைவனி்ககை 
இயலறாது.

எப்படி இருபபினும் ்பர்ந்த மமலறாண்மப 
வீச்செல்்லயில் மமலறா்ளரகைளின எணணி்க்கை 
கு்்்ககைப்பட்டு அதிகைறாரப ்படிநி்ல மட்டங்கைள 
கு்்வதுடன உயர அலுவலரகைளு்ககு வைங்கைப்படும் 
ஊதியமும் மெமி்ககைப்படுகின்து. இ்தன மூலம் 
கைணடிப்பறாை மமற்்பறார்வ ்த்ளர்நது கீழப்பணியறா்ளரகைள 
்தறாங்கைள ்த்ளரத்்தப்பட்ட ்பணிச்சூைலில் ்பணி புரிவ்தறாகை 
உணரகி்றாரகைள. இ்தன மூலம் சு்த்நதிரமறாை சுற்றுச் 
சூைலில் உற்ெறாகைத்துடன ்பணிபுரியும் மைநி்ல்ய 
வ்ளர்ககின்து.

க்லச்சொறகள்
மமலறாண்ம   மமற்்பறார்வ வீச்செல்்ல
நிரவறாகைம்  அதிகைறார ெங்கிலி

சுயசிந்த்னக்கு
1.  நீ உன்ை ஒரு நிறுவைத்தின மமலறா்ளரறாகைப 

்பறாவித்து்க சகைறாணடு அ்நநிறுவைத்தில் நீ 
மமலறா்ளரறாகை இரு்நது நீ ஆற்் மவணடிய 
்பணிகை்்ள ்பட்டியலிடுகை.

2.  ்பணியறா்ளரகைள கைறால்ந்தவ்றா்ம்ய பின்பற்் 
மவணடியது குறித்்த புதிய சகைறாள்கை ஒன்் 
உருவறா்ககுகை.

எதிரகால கற்றல்
1.  ஒரு ்பளளியின மமலறாண்ம மற்றும் 

நிரவறாகைத்தில் ஏற்்படும் மறாற்்ம் ்பளளி்ய 
கைல்லூரியறாகை வ்ளரச்சிய்டயச் செயயும்.

2.  வறாழ்க்கைச் ெமநி்ல்ய உருவறா்ககை 
மமலறாண்மச் செயல்மு்்கை்்ள புகுத்துவது.

 

ோச்பரும்  இநதிய  மேலாண்ேச் 
சிந்த்னயாளரகள்
- நிரமல்யறா குமறார, விரிவு்ரயறா்ளர, 

லணடன பிசிசை் ்கூல்
- விஜய மகைறாவி்ந்தரறாஜன, ம்பரறாசிரியர, ட்க 

்கூல் ஆப பிசிசை் (எ) டறாட் சமௌத் கைல்லூரி, 
நியுஹறாம்பரியம்

- ்பங்கைஜ் கிமறாவட், ம்பரறாசிரியர, IBSE 
மமலறாண்ம்க ்பளளி, ்ச்பயின

- http:://www.indiatoday.in
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I. ெரியான வி்ை்யத் ம்தரநச்தடு:
1. மேலாண்ே என்்பது ___________ ன் செயல் ஆகும்.

அ) மமலறா்ளர ஆ) கீழப்பணியறா்ளர
இ) மமற்்பறார்வயறா்ளர ஈ) உயரதிகைறாரி

2. மேலாண்ே என்்பது ஒரு ___________
அ) கை்ல ஆ) அறிவியல்
இ) கை ல மற்றும் அறிவியல்  ஈ) கை்ல அல்லது அறிவியல்

3.  அறிவியல்  பூரவ  மேலாண்ே  மகாட்பாட்ை 
உருவாக்கி வளரத்்தவர
அ) ஃம்பறாயல் ஆ) மடலர
இ) மமமயறா ஈ) மஜ்ககைப

4.  மவ்ல்ய  ்பல்மவறு  சிறு  ்பணிகளாக  பிரிப்ப்்த 
___________ என்்பர.
அ) ஒழுங்கு ஆ) ்பயன்பறாடு
இ) மவ்லப்பகிரவு ஈ) ெமத்துவம்

5.  ்பைந்த  அளவு  வீச்செல்்லயில்  அதிகாைப்படி  நி்ல 
ேடைஙகளின் அளவு ___________
அ) அதிகைம் ஆ) கு்்வு
இ) ்பனமடங்கு ஈ) கூடு்தல்

வி்ைகள் :
1 அ 2 இ 3 ஆ 4 இ 5 ஆ

II. குறு வினாக்கள்:
1.  மமலறாண்ம என்றால் எனை?
2. மமலறாண்ம்க கைருவிகை்்ளப ்பட்டியலிடுகை.
3. அதிகைறாரம் என்ப்தன ச்பறாருள ்தருகை.
4. மமற்்பறார்வ வீச்செல்்ல என்ப்தன ச்பறாருள யறாது?
III. சிறு வினாக்கள்:
1.  மமலறாண்ம வ்ரவில்ககைணம் ்தருகை.
2.  மமலறாண்ம்ய நிரவறாகைத்திலிரு்நது மவறு்படுத்துகை. 

(ஏம்தனும் 3)
3. சடயலரின மமலறாண்மத் ்தத்துவங்கைள யறா்வ?
4.  மமலறாண்மயின வீச்செல்்ல்ய தீரமறானிப்ப்வ 

எ்வ?
IV. ச்பரு வினாக்கள்:
1.   மமலறாண்மயின அடிப்ப்ட்க கைருத்து்ககை்்ள விவரி. 

(ஏம்தனும் 5)
2.  நவீை மமலறாண்ம்க மகைறாட்்பறாடுகை்்ள விவரி. 

(ஏம்தனும் 5)
குறிபபு நூல்கள்:

Management - Koontz O'Donnel
Principles of management - S S Chatterjee
Management - Rustom S Davor.
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மேலாண்ே ்பணிகள் 
மமலறாண்ம ்பணிகைள மநர திட்டவட்டம், 

நிறுவைத்தின திட்டவட்டம், மற்றும் நறாட்டின திட்டவட்டம் 
ஆகியவற்்் உள்ளட்ககியது. 18 ஆம் நூற்்றாணடின 
மமலறாண்ம ்பணிகைள 19 ஆம் நூற்்றாணடின மற்றும் 
அ்த்ைத் ச்தறாட்ந்த 20 ஆம் நூற்்றாணடின மமலறாண்ம 
்பணிகை்்ள விட மவறு்பட்டது. 20 ஆம் நூற்்றாணடு மற்றும் 
அ்தற்கு பினைர ந்டமு்்யில் உள்ள மமலறாண்ம 
்பணிகை்்ள வி்ள்ககுவ்தற்கைறாை முயற்சியறாகை இ்ந்த 
அத்தியறாயம் இரு்ககும்.

மமலறாண்ம ்பணிகை்்ள மமலறாண்மயின 
செயல்மு்் எனறும் அ்ை்ககைலறாம். இ்ந்த செயல்மு்் 
மநறா்ககைங்கை்்ள அ்டவ்தற்கைறாகை 24 மணிமநரமும் இ்ட 
நில்லறாது செயல்்பட்டு, மிகை உயர்ந்த இடத்்்த அ்டவ்தற்கைறாகை 
மீணடும் மீணடும் செயல்்படும் மு்்யறாகும். மமலறாண்ம 
்பணிகை்்ள இரணடு பிரிவுகை்ளறாகை வ்கைப்படுத்்தலறாம். 

மேலாண்ே செயல்்பாடுகள்
FUNCTIONS OF MANAGEMENT

2
அத்தியாயம்

மேலாண்ேச் செயல்மு்்றகள்
MANAGEMENT PROCESSஅலகு

1

இ்ந்தச் செய்ல இ்ககைருவியறால் இனைவன செயதுமுடிப்பறான 
எனறு ஆரறாய்ந்த பி்மகை அத் ச்தறாழி்ல அவனிடம் ஒப்ப்ட்ககை 
மவணடும்.

இ்த்ை இ்தைறால் இவனமுடி்ககும் என்றாய்நது 
அ்த்ை அவனகைண விடல்.

-கு்ள 517 
ச்பாருள் :

கற்றல் ம�ாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், ோணவரகளால்
■■ ம ம ல றா ண ் ம யி ன  ்ப ல் ம வ று 

செயல்்பறாடுகை்்ளப புரி்நது சகைறாள்ள இயலும்
■■ மமலறாண்ம ்பணிகைளின மு்ககியத்துவம் 

்பற்றி புரி்நது சகைறாள்ள இயலும்.

அத்தியாயம் சுருக்கம்

2.01  மு்தன்்ேப ்பணிகள்
2.02  து்ணப ்பணிகள்
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2. அ்ேத்்தல் (Organising)
்பணியறா்ளரகைளு்ககு ்பணிகை்்ள ஒப்ப்டவு 

செயவதும் அப்பணிகை்்ள நி்்மவற்றுவ்தற்கு ம்பறாதிய 
அதிகைறாரங்கை்்ள வைங்குவதும் மமலும் அ்தைறால் ஏற்்படும் 
வி்்ளவுகைளு்ககு ்பணியறா்ளமர ச்பறாறுபம்பற்கை செயவதும் 
அ்மத்்தல் ்பணி எைப்படுகி்து.
3. ்பணியேரத்்தல் (Staffing)

்பணியமரத்்தல் என்பது ்பணியறா்ளரகை்்ளத் ம்தரவு 
செய்தல் மற்றும் தி்்மயறாை ்பணியறா்ளரகைளு்ககு 
்பணியிடமளித்்தல் செயல்்பறாடுகை்்ள ்பணியமரத்்தல் 
ஆகியவற்்் உள்ளட்ககியுள்ளது. மவறு வறாரத்்்தகைளில் 
கூறுவ்தறாைறால், ச்பறாருத்்தமறாை ந்பரகை்்ள ச்பறாருத்்தமறாை 
மவ்ல்ககு அமரத்தும் செய்ல்க குறிப்ப்தறாகும். ்பணி்ககு 
ச்பறாருத்்தமறாை ந்பரகை்்ள ம்தர்நச்தடுப்பது, ம்த்வயறாை 
ந்பரகைளு்ககு ்பயிற்சி அளிப்பது, சி்்ந்த ந்பரகைளு்ககு ்ப்தவி 
உயரவு அளிப்பது, ்ப்ைய ந்பரகைளு்ககு ஓயவு அளிப்பது, 
அ்ைத்து ந்பரகைளின செயல்தி்னகை்்ள மதிபபீடு 
செயவது மற்றும் ்பணியறா்ளரகைளு்ககு ம்பறாதுமறாை 
ஊதியம் வைங்குவது ஆகியை ்பணி்ககைமரத்து்தலில் 
அடங்கியுள்ளது. எ்ந்தசவறாரு நிறுவைத்தின சவற்றியும் 
்பணி்ககைமரத்து்தல் ்பணியின சவற்றிகைரமறாை 
செயல்தி்னகை்்ளச் ெறார்நம்த இரு்ககும்.
4. இயக்குவித்்தல் (Directing)

்தற்ம்பறா்்தய இல்ககுகை்்ள ெறாதி்ககும் ச்பறாருட்டு 
ச்தறாடரச்சியறாை அடிப்ப்டயில் செயலூ்ககைமளித்்தல், 
முனைணியிலிருத்்தல், வழிகைறாட்டு்தல், மற்றும் கீழநி்லப 
்பணியறா்ளரகைளுடன ச்தறாடரபு்படுத்து்தல் ம்பறான்ை 

அ்வ 1. மு்தன்மப ்பணிகைள மற்றும் 2. து்ணப 
்பணிகைள ஆகும். மமலறாண்மயின அ்ைத்து ்பணிகைளும் 
சுரு்ககைமறாகை கீமை விவறாதி்ககைப்படுகின்ை.

2.01  மு்தன்்ேப ்பணிகள்
திட்டமிடு்தல், அ்மத்்தல், ்பணியமரத்்தல், இய்ககு்தல், 

செயலூ்ககைமளித்்தல், கைட்டுப்படுத்து்தல் மற்றும் 
ஒருங்கி்ணத்்தல் ஆகிய்வ மமலறாண்மயின 
மு்ககிய செயல்்பறாடுகைள ஆகும். 

1. திடைமிடு்தல் (Planning)
'செயல்்படுவ்தற்கு முன நீங்கைள சி்நதியுங்கைள' 

அல்லது 'ஆைம் ச்தரியறாமல் கைறா்ல விடறாதீரகைள' என்பை 
்பறாரம்்பரிய ்பைசமறாழிகைளில் சில. இது திட்டமிடு்தலு்ககு 
ஒரு அடிப்ப்டயி்ை அல்லது ்தர்ககை மு்்யி்ை 
வைங்குகி்து. திட்டமிடு்தல் என்பது மமலறாண்மயின 
செயல்்பறாடுகைளில் மு்தன்மயறாைது ஆகும். திட்டமிடு்தல் 
இல்லறாமல் எ்ந்த ஒரு கைறாரியமும் செயய முடியறாது. 
எடுத்து்ககைறாட்டறாகை ஒரு புத்்தகைத்்்த எழுதுவது என்பது 
திட்டமிடு்தலில் ச்தறாடங்குகி்து. சுரு்ககைமறாகை, திட்டமிடு்தல் 
என்பது முனகூட்டிமய முடிசவடுப்ப்்த்க குறி்ககி்து. 
திட்டமிடு்தல் என்பது வருங்கைறால ம்த்வகை்்ளப 
பூரத்தி செயவ்தற்கைறாை ஒரு ஆ்ககைபூரவமறாை மதிபபீடு 
ஆகும். ்தற்ம்பறா்்தய நடவடி்க்கைகை்்ள நிரணயித்்த 
இல்ககிற்மகைற்்ப ெரிசெயது சகைறாள்ள முடியும். எனை 
செயயப்பட மவணடும்?, எங்மகை?, எப்படி?, யறார அ்்த செயய 
மவணடும்? என்பைவற்்் தீரமறானித்்த பி்கு ்தனிந்பர 
அல்லது குழுவின திட்டமிடு்தல் இரு்ககை மவணடும்.
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இய்ககு்த்ல்க குறி்ககி்து. அ்மபபின இல்ககுகை்்ள 
நி்்மவற்றுவ்தற்கு ்பணியறா்ளரகை்்ள இய்ககும் 
ச்பறாருட்டு சுற்்றி்க்கைகைள, அறிவுறுத்்தல்கைள ் கைமயடுகைள, 
செயதிமடல்கைள, அறிவிபபு ்பல்கைகைள, கூட்டம், ்பங்மகைற்பு 
இய்ககைம் ஆகியவற்றின மூலமறாகை ்பணியறா்ளரகைளு்ககு 
ம்த்வயறாை அ்ைத்து வி்பரங்கைளு்ககும் உரிய ்தகைவல் 
ச்தரிவி்ககைப்படுகி்து.
5. செயலூக்கேளித்்தல் (Motivating)

செயலூ்ககைமளித்்தல் மூலமம நிறுவைத்தின 
மநறா்ககைங்கை்்ள அ்டய முடியும். ஒரு ்பணி்ய 
வி்ரவறாகை செயது முடிப்ப்்தயும், ்பணியறா்ளரகைளின 
்பணியின மீ்தறாை விருப்பத்்்த வ்ளரப்ப்்தயும் 
செயலூ்ககைமளித்்தல் என் செறால் உள்ளட்ககியுள்ளது. 
செயலூ்ககைமளித்்தல் ஒரு வ்ளமி்ககை ்த்ல்மயின கீழ 
செயயப்பட மவணடும். ்பணிபுரிய ெறா்தகைமறாை ்பணிச் 
சூைல், நியறாயமறாை மு்்யில் நடத்்தப்படல், ்பணம் 
ெறார்ந்த மற்றும் ்பணம் ெறாரறா்த ஊ்ககுவிபபுகைள, தி்ம்்பட்ட 
்தகைவல் ச்தறாடரபு மற்றும் ்பண்பறாை அனுகுமு்் 
ஆகியவற்்்மய ்பணியிடத்தில் ்பணியறா்ளரகைள 
எதிர்பறார்ககி்றாரகைள. 
6. கடடுப்படுத்து்தல் (Controlling)

ஊ்ககை ஊதிய உயரவு மற்றும் ்ப்தவி உயரவு 
அளி்ககும் முடிவுகை்்ள எடுப்ப்தற்கும் ்பணியறா்ளரகைளின 
செயல்தி்்ை மதிபபிடுவ்தற்கும் கைட்டுப்படுத்து்தல் 
செயல்்பறாடு ்பயன்படுகி்து. கு்்்ந்த செயல்தி்ன 
உ்டயவரகை்்ள அ்டயறா்ளம் கைறாண்ப்தற்கும் கு்்தீர 
்பயிற்சிகை்்ள அவரகைளு்ககு வைங்குவ்தற்கும் கைட்டுப்பறாட்டு 
செயல்்பறாடு உ்தவுகி்து. முனகூட்டிமய நிரணயி்ககைப்பட்ட 
்தர அலகுகைளுடன உண்மயறாை செயல்தி்்ை எது 
ஒபபீடு செயய உ்தவி புரிகி்ம்தறா?, அது கைட்டுப்படுத்தும் 
செயல்்பறாடு ஆகும். 
7. ஒருஙகி்ணத்்தல் (Co-ordination)

ஒரு நிறுவைம் ்தைது குறி்கமகைறா்்ள அ்டவ்தற்கு 
்பல்மவறு தி்னகைள சகைறாணட ்பணியறா்ளரகை்்ள 
ஒருங்கி்ணப்பது ஒருங்கி்ணத்்தல் எைப்படுகி்து. 
நிறுவைத்தின ஒவசவறாரு மமலறாண்ம ்பணிகைளிலும் 
ஒருங்கி்ணத்்தல் ்பணி உள்ளடங்கியுள்ளது.  
உ்தறாரணமறாகை: (i) திட்டமிடு்தல் மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு, 
(ii)  ஒழுங்கை்மத்்தல் மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு, 
(iii)  ்பணி்ககைமரத்து்தல் மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு, 
(iv) இய்ககு்தல் மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு,  
(v)  செயலூ்ககைமளித்்தல் மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு 
(iv)  கைட்டுப்படுத்து்தல் மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு.

அ்ைத்து செயல்கைளும் ஒழுங்கு்படுத்தும் 
செயல்்பறாடுகைளின கீழ குழு வறாரியறாகைமவறா அல்லது 
பிரிவு வறாரியறாகைமவறா பிரி்ககைப்படுகின்ை. இபம்பறாது,   
இத்்த்கைய குழுவறாை செயல்்பறாடுகைள ஒரு 
நிறுவைத்தின குறி்கமகைறாளகை்்ள நி்்மவற்றுவதில் 

ஒருங்கி்ண்ககைப்படுகின்ை. ஒருங்கி்ணபபு 
இடர்பறாட்டின அ்ளவு நிறுவை அ்மபபின அ்ள்வச் 
ெறார்நதிரு்ககும். நிறுவை அ்மபபின அ்ளவு 
அதிகைரி்ககைப்படும் ம்பறாது ஒருங்கி்ணத்்தல் ்பணியிைது 
இடர்பறாட்டின அ்ளவும் அதிகைரி்ககும்.

"Passing the buck, the buck stops here" - 
“இ்தறகு காைணம் �ானல்ல”
்தைது குற்்ங்கை்்ள அல்லது 

ச்பறாறுபபுகை்்ள (சிலவற்றிற்கைறாகை) மற்ச்றாரு 
ந்பரு்கமகைறா, குழுவிற்மகைறா அல்லது ச்பறாருளு்கமகைறா 
மறாற்று்தல் அல்லது மறு ஒப்ப்டபபு செய்த்ல்க 
குறிப்பது. சகைறாடுத்்த ்பணி்ய முடி்ககைறாமல் இரு்நது 
சகைறாணடு கைறாரணம் கூறுவது.
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2.02 து்ணப ்பணிகள்
புது்மப்படுத்து்தல், பிரதிநிதித்துவம், முடிசவடுத்்தல் 

மற்றும் ்தகைவல் ச்தறாடரபு ஆகிய்வ மமலறாண்மயின 
து்ண செயல்்பறாடுகை்ளறாகும்.

1. புது்ேப்படுத்து்தல் (Innovation)
வியறா்பறார உலகில் செயயப்படும் மறாற்்ங்கை்்ள 

எதிரசகைறாள்ள ஊழியரகை்்ளயும் அ்மப்்பயும் ்தயறார 
நி்லப்படுத்தும் செயல்்பறாடு புது்மப்படுத்து்தல் 
என்ப்்த்க குறி்ககி்து. வியறா்பறாரத்தில் 
ச்தறாடரச்சியறாை மறாற்்ங்கைள செயயப்படுகின்ை. 
நுகைரமவறாரகைள புது்மப்படுத்து்தல் மூலம் திருபதி 
அ்டகின்ைர. புதிய ச்பறாரு்்ள மமம்்படுத்து்தல், 
புதிய உற்்பத்திகைள, உற்்பத்தியில் புதிய 
ச்தறாழில்நுட்்பங்கைள, புதியமு்்யில் கைட்டுமம் செய்தல், 
ஒரு புதிய வடிவ்மபபிலறாை ்தயறாரிபபு மற்றும் 
செலவு கு்்பபு ம்பறான்வற்்் புது்மப்படுத்து்தல் 
உள்ளட்ககியுள்ளது.

2. பிைதிநிதித்துவம் (Representation)
ஒரு மமலறா்ளர ஒரு நிறுவைத்தின பிரதிநிதியறாகை 

செயல்்பட மவணடும். வறாடி்க்கையறா்ளரகைள, ச்பறாருட்கைள 
மற்றும் மெ்வ்ய அளிப்பவரகைள, அரெறாங்கை அதிகைறாரிகைள, 
வங்கிகைள, நிதி நிறுவைங்கைள, ச்தறாழிற்ெங்கைங்கைள மற்றும் 
இ்்தப ம்பறான்வரகைளுடன மமலறா்ளர ச்தறாடரபுடன 
இரு்ககை மவணடும். மற்்வரகைளுடனும் நல்ல உ்வு 
்வத்திரு்ககை மவணடியது ஒவசவறாரு மமலறா்ளரின 
கைட்மயறாகும்.
3. முடிசவடுத்்தல் (Decision-making)

ஒரு அ்மபபின ஒவசவறாரு ்பணியறா்ளரும் ்பல்மவறு 
எணணி்க்கையிலறாை முடிவுகை்்ள ஒவசவறாரு 
நறாளும் எடு்ககின்ைர. ஒரு அ்மபபு இலகுவறாகை 
செயல்்படுவ்தற்கு முடிசவடுத்்தல் உ்தவுகி்து.
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4. ்தகவல் ச்தாைரபு (Communication)
ச்தறாடரபு என்பது மனி்த எணணங்கை்்ள, 

கைணமணறாட்டங்கை்்ள அல்லது கைருத்து்ககை்்ள ஒரு ந்பர 
மற்ச்றாரு ந்பரு்ககு ்பரிமறாற்்ம் செயவ்்த்க குறி்ககி்து. 
எனை மவ்ல செயயப்பட மவணடும்?, அது எங்மகை 
செயயப்பட மவணடும்?, அது எவவறாறு செயயப்பட 
மவணடும்?, அது எபம்பறாது செயயப்பட மவணடும்? என்பது 
்பற்றி ச்தறாழிலறா்ளரகைளு்ககு ச்தரிவி்ககைப்பட மவணடும். 
மவ்ல்ய ஒழுங்கு்படுத்துவ்தற்கும் நடவடி்க்கைகை்்ள 
ஒருங்கி்ணப்ப்தற்கும் ச்தறாடரபு உ்தவுகி்து.

மமலறாண்மத் து்்யில் உள்ள அறிஞரகைள 
்தங்கைள செறா்ந்த கைருத்திற்மகைற்்ப மமலறாண்மயின 
செயல்்பறாடுகை்்ள வ்கைப்படுத்தியுள்ளைர. 
அறிஞரகைளில் சிலர மமலறாண்ம செயல்்பறாடுகைளில் 
சில செயல்்பறாடுகை்்ள்க கூடு்தலறாகைச் மெரத்துள்ளறாரகைள, 
சில செயல்்பறாடுகை்்ள நீ்ககி கு்்த்துள்ளறாரகைள.

க்லச்சொறகள்
செயலூ்ககைமளித்்தல் கைட்டுப்பறாடு கைறாத்்தல்
ஒருங்கி்ணத்்தல் புது்மபபுகுத்்தல்
முடிசவடுத்்தல்  மறாற்்ம்.

�ேது சிந்த்னக்கு

1.  திட்டமிடு்தல் இல்லறா்த நி்லயில் செலவுகை்்ள்க 
கூடு்தலறா்ககும் அடிப்ப்ட்க கைறாரணிகை்்ளச் 
மெறாதி்ககை.

2.  மவ்லயி்ை மவகைப்படுத்்த்க கூடிய 
வ்லபபினைல் ச்தறாடரபு ஒனறு 
உருவறா்ககுகை. 

மேலும் அறிவ்தறகு

1.  அடுத்்த ்த்லமு்்யிைரு்ககுத் ம்த்வப்படும் நிதி 
மற்றும் நிதி ெறார்பற்  ் செயலூ்ககைமளிப்பவரகை்்ள்க 
கைணடறிகை.

2.  எதிரகைறால அ்மபபுகைளின கைழிவுபச்பறாருட்கை்்ள 
கு்்்ந்த்பட்ெ அ்ளவறா்ககை எனை வ்கையறாை 
கைட்டுப்பறாட்டு மு்்கை்்ளத் திட்டமிட்டு்க 
்கையறா்ள முடியும்? 

�ைண ப�க�

��ைம�ப���த�

�ர����வ� 
	ெவ��த�

தகவ� ெதாட��
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அடுத்்த ்த்லமு்்ற 
ச்தாழிலாளரகளுக்கு 

செயலூக்கேளிப்பவரகள்  
(ஆ்தாைம்: www.forbes.com)

• சநகிழச்சித் ்தன்மயுடன கூடிய அட்டவ்ண
• வருடறா்நதிர செயல்தி்ன மீள்பறார்வத் ்தவிரபபு
•  ச்தறாழில்நுட்்ப ்மயம் ெறார்ந்த ்பணியிடத்்்த 

்தழுவியிருப்பது
• ்தனி ந்பரு்ககைறாை மநரடி ச்தறாடரபுத் திட்டம்
•  அதிகை கைட்ட்மபபு மற்றும் இய்ககு்தல் எதிர்பறாரப்்ப 

வைங்குவது
• மு்்யறாை கைல்வி்ய மறு்பரிசீல்ை செயவது
• ச்தறாழில் வ்ளரச்சி்ககைறாகை ஒரு திட்டம் ்வத்திருப்பது
• ச்தளிவறாை எதிர்பறாரபபுகை்்ள அ்மப்பது
•  அடுத்்த ்த்லமு்்யிை்ர மதிபபு்டயவரகை்ளறாகை 

உணரச் செயவது
• சவளிப்ப்டத்்தன்மயுடன இருப்பது

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

 ்பயிறசி

I. ெரியான வி்ை்யத் ம்தரநச்தடு:
1.  மேலாண்ேயின் செயல்்பாடுகளில் மு்தன்்ேயானது 
எது?

(அ) புது்மப்படுத்து்தல் (ஆ) கைட்டுப்படுத்து்தல்
(இ) திட்டமிடு்தல் (ஈ) முடிசவடுத்்தல்

2. பின்வருவனவறறுள் எது முக்கிய ்பணிகள் அல்ல?
(அ) முடிசவடுத்்தல் (ஆ) திட்டமிடு்தல்
(இ) ஒழுங்கை்மத்்தல் (ஈ) ்பணியமரத்து்தல்

3.  ________ல்  நிரவாக  செயல்்பாடுகளும் 
உள்ளைஙகியுள்ளது 
(அ) ஒருங்கி்ணத்்தல் (ஆ) கைட்டுப்படுத்து்தல்
(இ) ்பணியமரத்து்தல் (ஈ) ஒழுங்கை்மத்்தல் 

4. பின்வருவனவறறுள் ெரி்பாரபபு செயல்்பாடு எது?
(அ) திட்டமிடு்தல் (ஆ) ஒழுங்கை்மத்்தல்
(இ) ்பணியமரத்து்தல் (ஈ) கைட்டுப்படுத்து்தல்

5.  ________ன்  உ்தவியுைன்  இலக்குகள் 
அ்ையப்படுகின்்றன. 
(அ) செயலூ்ககைமளித்்தல் (ஆ) கைட்டுப்படுத்து்தல்
(இ) திட்டமிடு்தல் (ஈ)   ்பணியமரத்து்தல் 

வி்ைகள்:

1 இ 2 அ 3 அ 4 ஈ 5 அ

II. குறு வினாக்கள்:
1.  திட்டமிடு்தல் என்றால் எனை?
2. செயலூ்ககைமளித்்தல் என்ப்தன ச்பறாருள ்தருகை.
3.    மமலறாண்மயின து்ணப ்பணிகை்்ள ்பட்டியலிடுகை.
4.  திட்டமிடு்தலு்ககு ்பயன்படுத்்தப்படும் ்பறாரறாம்்பரிய 

்பைசமறாழி எனை?

III. சிறு வினாக்கள்:
1.   மமலறாண்மயின மு்தன்மப ்பணிகை்்ள 

்பட்டியலிடுகை.
2. ்பணியமரத்்தலின மு்ககியத்துவம் ்பற்றி கூறுகை?
3.  நிறுவைத்தில் ்பணிபுரியும் ஊழியரகைளு்ககு மு்ககியத் 

்தகைவல்கைள எவவறாறு ச்தரிவி்ககைப்படும்?

IV. ச்பரு வினாக்கள்
1.  மமலறாண்மயின ்பல்மவறு ்பணிகை்்ள வி்ள்ககுகை. 

(ஏம்தனும் 5)
குறிபபு நூல்கள்:
1.  Gupta. C. B, 2006, “Management Theory and Practice”, 

Reprint. ed., Sultan Chand & Sons Pvt. Ltd., New Delhi-110 
002.

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

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

4.  https:/ /en.wik ipedia.org/wik i /Management_by_
exception
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3.01   குறியிலக்கு  மேலாண்ே 
(Management  By  Objectives  –  MBO) 
ச்பாருள் ேறறும் வ்ைவிலக்கணம்

ஒரு அ்மபபில் உள்ள ஒவசவறாரு உறுபபிைரும் 
தி்ம்்பட மற்றும் சுய ஈடு்பறாட்டுடன ்பங்கு வகி்ககும் 
ஒரு நிரவறாகை மு்்மய குறியில்ககு மமலறாண்ம 
(MBO) ஆகும். இ்ந்த மு்் ்தனிப்பட்ட ந்பரின தி்்ம 
மற்றும் ச்பறாறுபபுணரவிற்கு முழு வடிவம் சகைறாடு்ககி்து. 
குறியில்ககு மமலறாண்மயறாைது, நிறுவைத்தின 
குறி்கமகைறாளகைளுடன ஒரு ்தனிந்பரின குறி்கமகைறாளகை்்ள 
ஒனறி்ணத்துச் செல்கி்து. 

குறியில்ககு மமலறாண்மயறாைது ஜறாரஜ் 
ஒடிமயறாரன என்பவரறால் அசமரி்ககைறாவில் 
பிர்பலப்படுத்்தப்பட்டது. அவரது கூற்றின்படி, “குறியில்ககு 
மமலறாண்ம என்பது ஒரு நிரவறாகை மு்்யறாகும். ஒரு 
நிறுவைத்தின உயரநி்லயில் மற்றும் கீழநி்லயில் 
உள்ள மமலறா்ளரகைள கூட்டறாகை இ்ண்நது, அ்தன 
ச்பறாதுவறாை குறி்கமகைறாளகை்்ள அ்டயறா்ளம் கைணடு, 
எதிர்பறார்ககும் முடிவின அடிப்ப்டயில், ஒவசவறாரு ந்பரின 
மு்ககிய செயல் ்பகுதி்யயும் ச்பறாறுபபுணர்வயும் 
அ்ளவிட்டு, செயல் ்பகுதியின உறுபபிைரகைள 
ஒவசவறாருவரின ்பங்கைளிப்்பயும் மதிபபிடுவது ஆகும்".

ம்பரறாசிரியர. சரட்டின என்பவர குறியில்ககு 
மமலறாண்ம்ய "மமலறாண்மயின நி்லப்பறாடுகைளு்ககு 
ஏற்் ்தரநி்லகை்்ள நிறுவு்தல் மற்றும் அ்ளவிட்ககூடிய 
கைறால்கமகைறாடு இல்ககுகைள சகைறாணட கைறால இ்டசவளி்ய 
செங்குத்்தறாகைவும் கி்டமட்டமறாகைவும், எதிரகைறால 
திட்டமிடலுடன இ்ணத்து்கசகைறாளளும் கைறால 
இ்டசவளி்யகுறி்ககி்து" எை வ்ரயறு்ககி்றார.

நூலறிவறால் செய்லச் செயயும் வ்கைகை்்ளச் அறி்ந்த ம்பறாதிலும் 
உலகைத்தின இயற்்கை்ய அறி்நது அ்தமைறாடு ச்பறாரு்நதுமறாறு 
செயயமவணடும்.

செயற்்கை அறி்ந்த்க கை்டத்தும் உலகைத்து 
இயற்்கை அறி்நது செயல்.

-கு்ள 637
ச்பாருள் :

கற்றல் ம�ாக்கஙகள்

இந்த அத்தியாயத்்்தக் கற்றபின், ோணவரகளால்
■■ குறியில்ககு மமலறாண்ம மற்றும் 

விதிவில்ககு மமலறாண்ம ஆகியவற்றின 
ச்பறாருள மற்றும் வ்ரவில்ககைணத்்்தப 
புரி்நது சகைறாள்ள இயலும்.

■■ குறியில்ககு மமலறாண்மத் ்தத்துவங்கை்்ளப 
புரி்நது சகைறாள்ள இயலும்.

■■ விதிவில்ககு மமலறாண்மத் ்தத்துவங்கைள 
ஆகியவற்்் புரி்நது சகைறாள்ள இயலும். 

அத்தியாயம் சுருக்கம்

3.01   குறியிலக்கு  மேலாண்ே  ச்பாருள்  ேறறும் 
வ்ைவிலக்கணம்

3.02  குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் குறிக்மகாள்கள்
3.03  குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் இயல்புகள்
3.04  குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் செயல்மு்்ற
3.05  குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் �ன்்ேகள்
3.06  குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் கு்்ற்பாடுகள்
3.07  விதிவிலக்கு மேலாண்ேயின் ச்பாருள்
3.08  விதிவிலக்கு மேலாண்ேயின் செயல்மு்்ற
3.09  விதிவிலக்கு மேலாண்ேயின் �ன்்ேகள்
3.10  விதிவிலக்கு மேலாண்ேயின் கு்்ற்பாடுகள்

குறியிலக்கு மேலாண்ே (MBO)
ேறறும் விதிவிலக்கு மேலாண்ே (MBE)3

அத்தியாயம்

மேலாண்ேச் செயல்மு்்றகள்
MANAGEMENT PROCESSஅலகு

1
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3.02   குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் 
குறிக்மகாள்கள் (Objectives of MBO)

குறியில்ககு மமலறாண்மயின மு்தன்மயறாை 
குறி்கமகைறாளகைள
1. அ்ளவிடு்தல் மற்றும் செயல்தி்னகை்்ள மதிபபிடு்தல்.
2.  அ்மபபின குறி்கமகைறாளகைளுடன ்தனிப்பட்ட 

செயல்தி்்ைத் ச்தறாடரபு்படுத்து்தல்.
3.  நி்்மவற்்்ககூடிய மவ்ல மற்றும் எதிர்பறாரபபுகைள 

இரண்டயும் ச்தளிவு்படுத்து்தல். 
4.  கீழநி்லப ்பணியறா்ளரகைளின தி்்ை அதிகைரித்்தல் 

மற்றும் வ்ளரச்சிய்டயச் செய்தல்.
5.  உயரநி்லப ்பணியறா்ளரகைள மற்றும் கீழநி்லப 

்பணியறா்ளரகைளு்ககு இ்டமய ்தகைவல் ச்தறாடரபுகை்்ள 
அதிகைரித்்தல்.

6.  ெம்்ப்ளம் மற்றும் ்ப்தவி உயரவுகைள ்பற்றிய அடிப்ப்ட 
மெ்வகை்்ள நியறாயமறாகை வைங்கு்தல். 

7.  கீழநி்லப ்பணியறா்ளரகைளின ஊ்ககைத்்்த மமலும் 
தூணடிவிடு்தல்.

8.  அ்மபபின கைட்டுப்பறாட்டு மற்றும் ஒருங்கி்ணபபு்ககைறாை 
ஒரு கைருவியறாகை மெ்வ செய்தல்.

3.03   குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் 
இயல்புகள் (Features of MBO)

1.  அ்மபபு மற்றும் ்தனிந்பரகைளின குறி்கமகைறாளகை்்ள 
ஒருங்கி்ண்ககை நிரவறாகைத்்தறால் ஒரு முயற்சி 
மமற்சகைறாள்ளப்படுகி்து. இது தி்்மயறாை 
மமலறாண்ம்ககு வழிவகு்ககி்து.

2.  குறுகிய கைறால இல்ககுகைளுடன நிறுவைத்தின 
நீணடகைறால இல்ககுகை்்ள இ்ண்ககை குறியில்ககு 
மமலறாண்ம முயற்சி செயகி்து.

3.  ெமு்தறாய குறி்கமகைறாளகைளுடன அ்மபபின 
குறி்கமகைறாளகை்்ள ச்தறாடரபு்படுத்்த முயற்சி செயகி்து.

4.  குறியில்ககு மமலறாண்ம இல்ககுகை்்ள மட்டும் 
அ்டயச் செயவ்தல்ல, தி்்மயறாை செயல்தி்்ையும் 
அ்டயச் செயகி்து.

5.  இது இல்ககுகை்்ள சீர்படுத்துவ்தற்கும், மறாற்றுவ்தற்கும் 
மற்றும் மமம்்படுத்துவ்தற்கும் நி்லயறாை 
கைவைத்தி்ை செலுத்துகி்து. இது அனு்பவத்தின 
அடிப்ப்டயில் அணுகுமு்்கை்்ள மறாற்றி இல்க்கை 
அ்டயச் செயகி்து.

6.  இது அ்ைத்து நி்லகைளிலும் இல்ககுகை்்ள 
அ்டவ்தற்கைறாை அ்மபபின தி்்ை அதிகைரி்ககைச் 
செயகி்து.

7.  குறியில்ககு மமலறாண்ம மூலம் ஊழியரகைளு்ககு 
அதிகை்பட்ெ ஊ்ககைம் மற்றும் திருபதி கி்ட்ககைச் 
செயகி்து. 

8.  இல்ககு அ்ம்ககும் செயல்்பறாட்டில் ஊழியரகைளின 
்பங்கைளிப்்ப அங்கீகைரி்ககி்து.

9.  மநறா்ககைத்்்த மறாற்், அதிகைறாரத்துடன இருப்பவரகைளுடன 
ஆமலறாெ்ைகைள செயகி்து.

10.  நம்பி்க்கை, நல்சலணணம், மற்றும் விருப்பத்திற்கு 
ஏற்்ப செயல்்படுவ்தற்குரிய ஒரு சூை்ல 
ஊ்ககுவி்ககி்து.

3.04   குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் 
செயல்மு்்ற (Process of MBO)

அ்மபபு மற்றும் ்தனிந்பரகைளின குறி்கமகைறாளகை்்ள 
ெமநி்லப்படுத்தும் வ்கையில் குறியில்ககு 
மமலறாண்மயின செயல்மு்் வ்கைப்படுத்்தப்படுகி்து. 
குறியில்ககு மமலறாண்மயின செயல்மு்் கீமை 
விவரி்ககைப்பட்டுள்ளது.
1.  அ்ேபபின்  குறிக்மகாள்க்ள  வ்ையறுத்்தல்  
(Defining Organisational Objectives)

ச்தறாட்ககைத்தில், ஒரு அ்மபபின உயரநி்ல 
ஊழியரகை்ளறால் அ்மபபின குறி்கமகைறாளகைள 
கைட்ட்ம்ககைப்படுகின்ை. பினைர, அது கீழமநறா்ககி 
நகைரகி்து. ஏன ச்தறாழில் ச்தறாடங்கைப்பட்டது மற்றும் அ்தன 
சவளிப்பறாடுகைள எனை? என்பது ்பற்றி கூறுவது அ்மபபின 
குறி்கமகைறாளகை்்ள வ்ரயறுத்்தல் ஆகும். மு்தலறாவ்தறாகை, 
நீணட கைறால்க குறி்கமகைறாளகைள கைட்ட்ம்ககைப்படுகி்து. 
பி்கு, குறுகிய கைறால குறி்கமகைறாளகை்்ள்க கைட்ட்மத்து 
நீணடகைறால குறி்கமகைறாளகை்்ள அ்டவ்தற்கைறாை 
ெறாத்திய்ககூறுகை்்ள கைண்ககில் எடுத்து்க சகைறாளகி்து.
2. ஒவசவாரு பிரிவின் இலக்குகள் (Goals of Each Section)

ஒவசவறாரு பிரிவின குறி்கமகைறாளகைளும், து்் அல்லது 
பிரிவு்ககைறாை குறி்கமகைறாளகைளும், அ்மபபின ஒட்டுசமறாத்்த 
குறி்கமகைறாளகைளின அடிப்ப்டயில் கைட்ட்ம்ககைப்படுகி்து. 
மமலும் எ்ந்த வ்கையறாை குறி்கமகைறாளகை்்ளயும் 
அ்டவ்தற்குரிய கைறாலமும் நிரணயம் செயயப்படுகி்து. 
இல்ககுகைள அல்லது குறி்கமகைறாளகைள அரத்்தமுள்ள 
மு்்யில் சவளிப்படுத்்தப்படுகி்து.
3. முக்கிய முடிவு ்பகுதிகள் (Fixing Key Result Areas)

அ்மபபின குறி்கமகைறாளகைளின அடிப்ப்டயில் 
மு்ககிய முடிவுப ்பகுதிகைள நிரணயி்ககைப்படுகின்ை. 
மு்ககிய முடிவுகைள ்பகுதிகைள (Key Result Areas - KRA) 
முனனுரி்ம அடிப்ப்டயில் அ்ம்ககைப்படுகி்து. 
மு்ககிய முடிவுப ்பகுதிகைள ஒரு அ்மபபின 
வலி்ம்ய குறி்ககி்து. இலறா்பம், ெ்ந்்த நிலவரம், 
புதிய கைணடுபிடிபபுகைள ம்பறான்்வ மு்ககிய முடிவுப 
்பகுதிகைளு்ககு உ்தறாரணங்கை்ளறாகும்.
4.  கீழ்நி்ல  ஊழியரகளின்  குறிக்மகாள்க்ள 

அல்லது  இலக்குக்ள  நிரணயித்்தல்  
(Setting Subordinate Objectives or Targets)
ஒவசவறாரு கீழநி்ல ஊழியரகைளின 

குறி்கமகைறாளகைளும் அல்லது ்தனிப்பட்ட குறி்கமகைறாளகைளும் 
நிரணயி்ககைப்படுகி்து. இது விரும்்பத்்த்ககை, கு்்்ந்த 
அ்ளவு எணணி்க்கை அலகுகை்ளறாை குறி்கமகைறாளகை்ளறாகை 
நிரணயி்ககைப்படுகி்து. ஒரு தி்்ந்த மற்றும் 
சவளிப்ப்டயறாை விவறா்தம் உயரநி்ல ஊழியரகைள 
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மற்றும் அவரகைளு்டய கீழநி்ல ஊழியரகைளு்ககி்டமய 
கைட்டறாயம் இரு்ககை மவணடும். கீழநி்ல ஊழியரகைளு்ககு 
ஒரு வறாயப்்ப வைங்குவ்தன மூலம் ்தங்கைளு்ககைறாை 
்தரநி்லகை்்ளத் ்த்ககை்வத்து்க சகைறாள்ள அவரகைள 
தூணடப்படுகி்றாரகைள. கீழநி்ல ஊழியரகைள அவவறாறு 
மமலும் செயய அனுமதி்ககைப்பட்டறால், அவரகைள உயர 
்தரநி்லகை்்ள அ்ம்ககைவும் மமலும் அவரகை்ளது 
ெறா்த்ை்ககைறாை வறாயபபுகைளும் அதிகைமறாகும். இவவறா்றாகை, 
கீழநி்ல ஊழியரகைளின குறி்கமகைறாளகைள அல்லது 
இல்ககுகைள நிரணயி்ககைப்படுகின்ை.
5.  குறிக்மகாள்களுைன் வளஙக்ளப ஒபபும�ாக்கு்தல் 

(Matching Resources with Objectives)
கி்ட்ககை்ககூடிய வ்ளங்கைளின அடிப்ப்டயில் 

குறி்கமகைறாளகைள கைட்ட்ம்ககைப்படுகின்ை. சில வ்ளங்கைள 
(ச்தறாழில்நுட்்ப ஊழியரகைள அல்லது மூலபச்பறாருள 
்பற்்றா்ககு்்) ம்பறாதுமறாை்தறாகை இல்்ல என்றால், 
அ்மபபின குறி்கமகைறாளகைள அ்தற்மகைற்்்படி மறாற்்ங்கைள 
செயயப்படமவணடும். எைமவ, குறி்கமகைறாளகைளு்ககுத் 
ம்த்வயறாை ச்பறாரு்ந்த்ககூடிய வ்ளங்கைள இரு்ககை 
மவணடும். அடுத்து, கி்ட்ககை்ககூடிய வ்ளங்கை்்ள 
ஒழுங்கைறாகை ஒது்ககீடு செயது ்பயன்படுத்்தப்பட மவணடும்.
6.  காலவாரியான  ேறுஆயவுக்  கூடைம்  கூடடு்தல்  

(Periodical Review Meetings)
உயரநி்ல ஊழியரகைள மற்றும் கீழநி்ல 

ஊழியரகைள ெ்நதி்ககும் வ்கையில் கைறாலவறாரியறாை 
கூட்டங்கை்்ள நடத்்த மவணடும், அ்ககூட்டங்கைளில் 
குறி்கமகைறாளகை்்ள நி்்மவற்றுவதில் உள்ள 
முனமைற்்த்்்தப ்பற்றி விவறாதி்ககைப்பட மவணடும். 
நிரணயி்ககைப்பட்ட நி்லயறாை ்தரநி்லகைளின 
முனமைற்்த்திற்மகைற்்ப சிறி்த்ளவு மறாற்்ப்படலறாம். 
ஆைறால் அடிப்ப்ட வடிவ்மபபு மறாற்்ப்பட்க கூடறாது. 

கைறாலவறாரியறாை மறு ஆயவு கூட்டங்கைள குறி்கமகைறாளகை்்ள 
அ்டவ்தற்கைறாை நிரணயி்ககைப்பட்ட கைறாலத்தில் ந்டச்ப் 
மவணடும்.
7.  செயல்்பாடுக்ள ேதிபபீடு செய்தல்  

(Appraisal of Activities)
குறி்கமகைறாளகை்்ள அ்டவ்தற்கு நிரணயி்ககைப்பட்ட 

கைறால முடிவில், உயரநி்ல ஊழியரகைள மற்றும் 
கீழநி்ல ஊழியரகைளு்ககு இ்டமய கைல்நது்ரயறாடல் 
ந்டச்ப் மவணடும். இ்ந்த கைல்நது்ரயறாடல் 
கீழநி்ல ஊழியரகைளின செயல்்பறாடு ெம்்ப்ந்தப்பட்ட, 
குறிபபிட்ட ்தரத்திற்கு எதிரறாை செயல்தி்னுடன 
ச்தறாடரபு்டய்தறாகை இரு்ககை மவணடும். 
உயரநி்ல ஊழியரகைள ெரிசெயவ்தற்கைறாை 
நடவடி்க்கையி்ை எடு்ககை மவணடும். உயரநி்ல 
ஊழியரகைள குறி்கமகைறாளகை்்ள அ்டவதில் உள்ள 
ம்தறால்வி்ககைறாை கைறாரணங்கை்்ள அ்டயறா்ளம் கைறாண 
மவணடும். கீழநி்ல ஊழியரகைள எதிரசகைறாளளும் 
பிரச்சி்ைகை்்ள அ்டயறா்ளம் கைணடு, அத்்த்கைய 
பிரச்சி்ைகை்்ள ெமறாளி்ககை்ககூடிய உரிய 
நடவடி்க்கைகைள மமற்சகைறாள்ள மவணடும்.
8.  குறிக்மகாள்க்ள ேறுஆயவு செய்தல்  

(Reappraisal of Objectives)
அ்மபபு என்பது மறாறும் உலகைத்தின ஒரு 

்பகுதியறாகும். குறுகிய கைறாலத்தில் நி்்ய மறாற்்ங்கைள 
ந்டச்பறுகி்து. நவீை வியறா்பறார அ்மபபின வறாழவு 
மற்றும் வ்ளரச்சியறாைது ச்பரும்்பறாலும் மறாறிவரும் 
நி்ல்மகை்்ள நி்லநிறுத்துவ்்தச் ெறார்நதுள்ளது. 
எைமவ, உயர மமலறாண்ம நிரவறாகி மறாறும் 
சூழநி்ல்ககு ஏற்்ப குறி்கமகைறாளகை்்ள கைட்ட்ம்ககை 
நிறுவைத்தின குறி்கமகைறாளகை்்ள மறுமதிபபீடு செயய 
மவணடும்.
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3.05   குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் 
�ன்்ேகள் (Advantages of MBO)

குறியில்ககு மமலறாண்மயின நன்மகைள 
பினவருமறாறு வி்ள்ககைப்பட்டுள்ளை:
  1.  குறியில்ககு மமலறாண்மயின கீழ, மமலறா்ளரகைள 

மமலறாண்மயின ்பல்மவறு மட்டங்கைளில் உள்ள 
குறி்கமகைறாளகை்்ள அ்மப்பதில் ஈடு்பட்டுள்ளைர, 
இ்ந்த செயல்திட்டம் அவரகை்ளது கைடிை உ்ைப்்ப 
உறுதி செயது ெறா்த்ை ்ப்ட்ககைச் செயகி்து.

  2.  குறியில்ககு மமலறாண்மயின செயல்மு்் 
மமலறா்ளரகைளு்ககு, ஒட்டு சமறாத்்த அ்மபபில் 
்தங்கை்ளது ்பங்்கைப புரி்நது சகைறாள்ள உ்தவுகி்து.

  3.  திட்டமிடலு்ககைறாை ம்த்வ்யயும் மற்றும் 
திட்டமிடலு்ககைறாை ்பறாரறாட்டு்த்லயும் மமலறா்ளர 
அங்கீகைரி்ககைச் செயகி்து.

  4.  குறியில்ககு மமலறாண்ம ்பங்மகைற்பு 
மமலறாண்ம்ககு ஒரு அடித்்த்ளத்்்த வைங்குகி்து. 
மமலும் கீழநி்ல ஊழியரகை்்ளயும் இல்ககி்ை 
அ்டவ்தற்கு ஈடு்படச் செயகி்து.

  5.  ஒரு து்் மற்ச்றாரு து்்யின மவ்லயில் குறு்ககிடும் 
மநறா்ககில் ஈடு்படறாது. மவறு வ்கையில் கூறுவ்தறாைறால், 
ஒவசவறாரு து்்யின குறி்கமகைறாளகைளும் ஒட்டுசமறாத்்த 
அ்மபபின குறி்கமகைறாளகைம்ளறாடு ஒத்துபம்பறாகும் 
வ்கையில் இரு்ககை மவணடும்.

  6.  குறியில்ககு மமலறாண்ம உ்தவியுடன செயல்தி்ன 
மு்்யறாகை மதிபபீடு செயயப்படுகி்து.

  7.  குறியில்ககு மமலறாண்ம செயல்தி்ன 
அ்ளவுமகைறால்கை்்ள வைங்குகி்து. இது ெரியறாை 
நடவடி்க்கை எடு்ககை உ்தவுகி்து.

  8.  குறியில்ககு மமலறாண்ம உ்தவியறால் அதிகைறாரப 
்பகிரவு எளி்தறாகைச் செயயப்படுகி்து.

  9.  குறியில்ககு மமலறாண்ம ச்தறாழிலறா்ளரகைளின 
மவ்ல்யச் செறிவூட்டுவ்தன மூலம் 
ச்தறாழிலறா்ளரகை்்ள உற்ெறாகைப்படுத்துவம்தறாடு, 
மவ்லயி்ை அரத்்தமுள்ள்தறாகைவும் உருவறா்ககுகி்து.

10.  ஒரு ச்தறாழிலறாளியின ச்பறாறுபபு குறியில்ககு 
மமலறாண்ம மூலம் நிரணயி்ககைப்படுகின்து.

11.  மமலறாண்ம நிரவறாகைத்்தறால் மிகை வி்ரவில் முடிவுகைள 
எடு்ககைப்படுகி்து. கைறாரணம், ஒவசவறாரு ச்தறாழிலறாளியும் 
முடிவு எடு்ககை மவணடிய மநறா்ககைத்தி்ை அறி்ந்தவரறாகை 
இருப்பறாரகைள, முடி்வ எதிரப்பவரகை்ளறாகை இருப்பதில்்ல.

3.06   குறியிலக்கு மேலாண்ேயின் 
கு்்ற்பாடுகள் (Disadvantages of MBO)

குறியில்ககு மமலறாண்மயின கு்்்பறாடுகைள குறியில்ககு 
மமலறாண்மயி்ை ்பயன்படுத்தும் மு்்யின 
கைறாரணமறாகை எழுகி்து. அ்வ கீமை விவரி்ககைப்பட்டுள்ளது.

1.  ச்பரும்்பறாலறாை செயல் நிரவறாகிகைள குறியில்ககு 
மமலறாண்ம எவவறாறு செயல்்படுகி்து? என்பது ்பற்றி 
அறி்நதிருப்பதில்்ல. குறியில்ககு மமலறாண்ம என்றால் 
எனை? ஏன குறியில்ககு மமலறாண்ம ம்த்வ? 
்பங்மகைற்்பறா்ளரகைள குறியில்ககு மமலறாண்ம மூலம் 
எப்படி நன்ம அ்டய முடியும்? ம்பறான் கைருத்துகைளில் 
குறியில்ககு மமலறாண்ம ்தைது ்தத்துவத்்்த 
வி்ள்ககுவதில் ம்தறால்வி அ்ட்நது விடுகி்து.

2.  குறியில்ககு மமலறாண்ம என்பது அதிகை மநரத்்்த 
எடுத்து்கசகைறாளளும் ஒரு மு்்யறாகும். மூத்்த 
ஊழியரகைளின மூலம் குறியில்ககு மமலறாண்ம்ய 
கைட்ட்ம்ககை அதிகை மநரம் ம்த்வப்படுகி்து. மமலும் 
அதிகை செலவு மற்றும் அதிகைமறாை கைறாகி்த மவ்ல 
ம்த்வப்படுகி்து.

3.  குறியில்ககு மமலறாண்ம குறுகிய கைறால 
குறி்கமகைறாளகை்்ள மட்டுமம வலியுறுத்துகி்து, நீணடகைறால 
குறி்கமகைறாளகை்்ள கைருத்தில் சகைறாளவதில்்ல.

4.  கீழநி்ல ஊழியரகைளின நி்ல ்தகு்ந்த குறி்கமகைறாள 
அ்மபபிற்கு அவசியமறாகி்து. ஆைறால், குறியில்ககு 
மமலறாண்மயின செயல்மு்்யில் இது ெறாத்தியம் 
இல்்ல.

5.  குறியில்ககு மமலறாண்ம திடமறாை ஒன்றாகும். 
சூழநி்லகைளு்ககு ஏற்்வறாறு மறாற்்ப்பட மவணடிய 
குறி்கமகைறாளகைள மறாற்றிய்ம்ககைப்பட மவணடும். 
அவவறாறு அ்்த செயயவில்்ல என்றால், திட்டமிட்ட 
முடிவுகை்்ளப ச்ப் முடியறாது.

3.07  விதிவிலக்கு மேலாண்ே  
(Management By Exception - MBE) 
விதிவிலக்கு மேலாண்ேயின் 
ச்பாருள்

விதிவில்ககு மமலறாண்ம நிரவறாகை கைட்டுப்பறாட்டின 
ஒரு மு்ககிய்க சகைறாள்கையறாகை ்பறாரம்்பரிய எழுத்்தறா்ளரகை்ளறால் 
்பரி்நது்ர்ககைப்பட்ட மமலறாண்மயறாகும். நம்பி்க்கை்ய 
அடிப்ப்டயறாகை்க சகைறாணடு எல்லறாவற்்்யும் 
கைட்டுப்படுத்துவ்தற்கைறாை ஒரு முயற்சியறாகும், முடிவுகை்்ள 
எதுவும் கைட்டுப்படுத்துவதில்்ல. விதிவில்ககு 
மமலறாண்ம என்பது சநறிமு்்யிலிரு்நது 
விலகிபம்பறாகும் நிகைழவுகை்்ள அ்டயறா்ளம் கைறாண்ப்தற்கும், 
்கையறாளுவ்தற்கும் கைவைம் செலுத்துகின் வணிகை 
நிரவறாகைத்தின ஒரு ்பறாணியறாகும்.

உ்தறாரணமறாகை, உற்்பத்தி மமலறா்ளர ்தர கைட்டுப்பறாட்டு 
்தரங்கை்்ள நிறுவுகி்றார, அதில் 100 அலகுகைளு்ககு 
5-கு்்்பறாடுகைள அனுமதி்ககைப்படுகின்ை. கு்்்பறாடுகைளின 
எணணி்க்கை 5-ஐ விட்க கு்்வறாகை இரு்ககும் வ்ர, 
மமற்்பறார்வயறா்ளரகைள / முனமைறாடிகைள (கீழநி்ல 
ஊழியரகைள) பிரச்சி்ை்ய ்கையறாளவறாரகைள. 
5-அலகுகைளு்ககு அதிகைமறாை கு்்்பறாடுகைள ஏற்்படின, இ்ந்த 
விவகைறாரம் உற்்பத்தி மமலறா்ளரு்ககுத் ச்தரிவி்ககைப்பட மவணடும்.
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விதிவில்ககு மமலறாண்ம (MBE) ச்பறாது வணிகைப 
்பயன்பறாடு மற்றும் வணிகை நுணணறிவுப ்பயன்பறாடு 
இரண்டயும் சகைறாணடது. ச்பறாது வணிகை விதிவில்ககுகைள 
ஒரு வணிகை செயல்்பறாட்டு சநறிமு்் நடத்்்தயிலிரு்நது 
விலகியுள்ள்்த்க குறி்ககும். இ்த்ைப ச்பறாதுவறாகை 
மனி்த ்த்லயீட்டிைறால் ஒரு ்தனித்துவமறாை வி்தத்தில் 
அ்ககை்் சகைறாளவது ம்த்வயறாகி்து. செயல்மு்் 
விலகைல், உளகைட்ட்மபபு அல்லது இ்ணபபு சி்ககைல்கைள, 
சவளிபபு் விலகைல், மமறாெமறாை ்தரம் ெறார்ந்த வணிகை 
விதிகைள, ்தவ்றாை ்தரவு, மு்தலியை விதிவில்ககிற்கைறாை 
கைறாரணங்கை்ளறாகை இதில் அடங்கும்.

3.08   விதிவிலக்கு  மேலாண்ேயின் 
செயல்மு்்ற (Process of MBE)

மு்தன்மயறாகை, எதிர்பறாரபபு அல்லது மதிபபிடப்பட்ட 
முடிவுகைளுடன குறி்கமகைறாளகைள அல்லது சநறிமு்்கை்்ள 
அ்மப்பது அவசியறாமறாகி்து. இ்ந்த நிகைழச்சிகைள மதிபபீடு 
செயயப்பட்டு உண்மயறாை செயல்தி்னுடன ெமமறாகை 
ஒபபிடப்படுகின்ை. அடுத்து, விலகைல் ்பகுப்பறாயவு 
செயயப்படுகி்து. முதுநி்ல மமலறா்ளரகைள ஒரு 
சிறிய அல்லது எ்ந்த விலகைலும் இல்லறா்த ம்பறாது, எ்ந்த 
நடவடி்க்கையும் எடு்ககைத் ம்த்வயில்்ல அவரகைள மற்் 
விெயங்கைளில் கைவைம் செலுத்்தலறாம். உண்மயறாை 
செயல்தி்னகைள கைணிெமறாகை விலகிவிட்டறால், "ஒரு 
விதிவில்ககு ஏற்்பட்டுவிட்டது" என் பிரச்சி்ை்ய 
முதுநி்ல மமலறா்ளரகைளு்ககுத் ச்தரிவி்ககைப்பட மவணடியது 
அவசியமறாகி்து. இ்ந்த "விதிவில்ககு" உடைடியறாகை 
தீர்ககைப்பட மவணடும் என்பம்த இறுதியறாை மநறா்ககைமறாகும்.

3.09   விதிவிலக்கு  மேலாண்ேயின் 
�ன்்ேகள் (Advantages of MBE)

விதிவில்ககு மமலறாண்ம பினவரும் நன்மகை்்ள 
வைங்குகி்து.
1.  இது மமலறா்ளரகைளின மநரத்்்த மெமி்ககி்து ஏசைனில் 

அவரகைள விதிவில்ககைறாை செயல்கை்்ள மட்டுமம 
்கையறாளுவறாரகைள. வை்ககைமறாை பிரச்சி்ைகைள, 
கீழநி்ல ஊழியரகைளின வெம் விடப்படுகின்ை.

2.  இது மு்ககிய பிரச்சி்ைகை்்ள நிரவகிப்பதில் 
கைவைங்கை்்ளச் செலுத்துகி்து. இ்தன முடிவறாகை, 
நிரவறாகை தி்்மகைள மற்றும் ஆற்்ல்கைள சி்ப்பறாகைப 
்பயன்படுத்்தப்படுகி்து.

3.  இது அதிகைறாரப ்பகிரவி்ை எளி்மயறா்ககுகி்து. 
மமல் நிரவறாகைம் ச்பரு்ந திட்ட முடிவுகைளில் கைவைம் 
செலுத்துகி்து மற்றும் செயல்தி்ன முடிவுகைள 
கீழநி்ல நிரவறாகைத்திற்கு விடப்படுகின்ை. 
அங்கு கைட்டுப்பறாட்டு வீச்செல்்ல்ய அதிகைரி்ககைச் 
செயகி்து. இது கீழநி்ல ஊழியரகை்்ள ஊ்ககுவித்து 
வ்ளரச்சிய்டய வழிவகு்ககி்து.

4.  இது மு்ககியமல்லறா்த ்தகைவலில் இரு்நது மு்ககியமறாை 
்தகைவ்லப பிரி்ககும் ஒரு ச்தறாழில் நுட்்பமறாகும். இது 

கைட்ந்தகைறால வரலறாற்்் ஆயவு செயவ்தற்கும், விலகை்ல 
அ்டயறா்ளம் கைறாண்ப்தற்கைறாை ஆயவு ச்தறாடர்பறாை 
வணிகைத் ்தகைவல்கை்்ள மதிபபீடு செயவ்தற்கும் 
மமலறா்ளரகை்்ளத் தூணடுகி்து. ம்பறா்ககுகைளின 
அறிவு, வரலறாறு மற்றும் கி்ட்ககை்ககூடிய வணிகைத் 
்தகைவல்கைள இங்மகை சி்ப்பறாகைப ்பயன்படுத்்தப்படுகி்து. 

5.  மு்ககியமறாை சி்ககைல்கை்்ள்க கைணடறிவ்தன மூலம் 
வறாயபபுகை்்ளயும் அச்சுறுத்்தல்கை்்ளயும் மமலறாண்ம 
எச்ெரி்க்கையறாகை ்வத்திரு்ககை விதிவில்ககு 
மமலறாண்ம உ்தவுகி்து. இ்தைறால் முனகூட்டிமய 
்தகைவல் ச்தரிவி்ககைறா்த மற்றும் அவெரமறாை 
நடவடி்க்கைகை்்ளத் ்தவிர்ககை முடியும்.

6.  விதிவில்ககு மமலறாண்ம முடிவுகை்்ள நிரணயி்ககும் 
சி்்ந்த அ்ளவுமகைறாலறாகை வி்ளங்குகி்து. இது குறி்கமகைறாள 
செயல்தி்ன மதிபபீட்டில் ்பயனுள்ள்தறாகை உள்ளது.

3.10   விதிவிலக்கு  மேலாண்ேயின் 
கு்்ற்பாடுகள் (Disadvantages of MBE)

  i.  விதிவில்ககு மமலறாண்மயின மு்ககிய கு்்்பறாடு 
எனைசவன்றால், உண்மயில் மமலறா்ளரகைள மட்டுமம 
மிகை மு்ககியமறாை முடிவுகை்்ள எடு்ககும் அதிகைறாரத்்்த்க 
சகைறாணடுள்ளைர. இது கீழநி்ல ஊழியரகைளு்ககைறாை 
உற்ெறாகைத்்்த கு்்்ககைச் செயகி்து.

ii.  மமலும், இது பிரச்சி்ைகை்்ள மமலறா்ளரகைளு்ககுத் 
ச்தரிவி்ககை கைறால மநரம் எடுத்து்க சகைறாளகி்து. 
இயல்்பறாை ந்டமு்்கைளில் இரு்நது 
விலகிச் செல்லும் ஊழியரகை்்ள நிரவகிப்பது 
கைடிைமறாகும். ஏசைனில் சி்ககைல்கை்்ள்க கைருத்தில் 
சகைறாணடு நிரவகி்ககைப்படுவம்தறாடு வை்ககைமறாை 
வ்ரயறு்ககைப்பட்ட மவ்ல்க கைட்மகைளுடன 
ம்தறால்வியின புகைறாரு்ககு்க கைறாரணமறாைவரகை்்ள்க 
கைணடறி்நது இறுதியறாகை மவ்ல நீ்ககைம் செயகி்து / 
மவ்ல்ய விட்டு நிறுத்தி்வ்ககி்து.

க்லச்சொறகள்
இண்ககைப்படுத்து்தல்   மதிபபீடு   நிறுத்்தப்படுவது

�ேது சிந்த்னக்கு
1.  மமலறாண்மயின ்பல்மவறு செயல்்பறாடுகைள 

விதிவில்ககு மமலறாண்ம்ககு எவவறாறு 
உ்தவுகி்து என்பது ்பற்றி கைல்நது்ரயறாடு்தல்.

2.  குறியில்ககு மமலறாண்ம மற்றும் விதிவில்ககு 
மமலறாண்மயறாைது மமலறாண்ம்ககுத் ம்த்வ 
என்பது ்பற்றி உங்கைள செறா்ந்த்க கைருத்து்ககை்்ள 
விவரி்ககைவும்.

3.  குறியில்ககு மமலறாண்ம மற்றும் விதிவில்ககு 
மமலறாண்ம ்பற்றி உங்கைள செறா்ந்த செயல் திட்டத்்்த 
சில எடுத்து்ககைறாட்டுகைளுடன உருவறா்ககைவும்.
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 சூழ்நி்ல ஆயவு

1.  நிறுவைம் ஒவசவறாரு ஆணடும் 30 ெ்தவிகி்தம் 
இறுதி இலறா்பம் ஈட்டுகி்து, ஆைறால் கைட்ந்த மூனறு 
ஆணடுகை்ளறாகை ஊழியரகைளின ெம்்ப்ளத்்்த 
அதிகைரி்ககைவில்்ல. ஊழியரகைள நிறுவைத்திற்கு 
எதிரறாகை கைறாலவ்ரயற்் மவ்ல நிறுத்்தத்்்த 
நடத்துகின்ைர. நீங்கைள ்தறான நிறுவைத்தின 
மமலறா்ளர எை ்வத்து்க சகைறாளமவறாம். குறியில்ககு 
மமலறாண்ம அல்லது விதிவில்ககு மமலறாண்ம்ய 
்பயன்படுத்தி எவவறாறு பிரச்சி்ை்ய தீரபபீரகைள?

 ்பயிறசி

I. ெரியான வி்ை்யத் ம்தரநச்தடு.
1.  ___________  மு்்ற  ்தனிப்படை  வலி்ே  ேறறும் 
ச்பாறுபபிறகு முழு வடிவம் சகாடுக்கி்றது.

(அ) குறியில்ககு மமலறாண்ம 
(ஆ) விதிவில்ககு மமலறாண்ம
(இ) முதுகை்ல வணிகை மமலறாண்ம
(ஈ) முதுகை்ல வணிகை நிரவறாகைம்

2.  குறியிலக்கு  மேலாண்ே  செயறமு்்றயின்  மு்தல் 
நி்ல எது?
(அ) மு்ககிய முடிவு ்பகுதி்ய நிரணயிப்பது 
(ஆ) நடவடி்க்கைகை்்ள மதிபபீடு செயவது
(இ) குறி்கமகைறாளகைளுடன வ்ளங்கை்்ளப ச்பறாருத்துவது
(ஈ) அ்மபபின குறி்கமகைறாளகை்்ள வ்ரயறுப்பது

3.  முக்கியோன  சிக்கல்க்ளக்  கணைறிவ்தன்  மூலம், 
வாயபபுக்ளயும் அச்சுறுத்்தல்க்ளயும் மேலாண்ே 
எச்ெரிக்்கயாக  ்வத்திருக்க  ___________ 
உ்தவுகி்றது.
(அ) முதுகை்ல வணிகை நிரவறாகைம் 
(ஆ) விதிவில்ககு மமலறாண்ம
(இ) முதுகை்ல வணிகை மமலறாண்ம 
(ஈ) குறியில்ககு மமலறாண்ம 

4.  __________ உ்தவியால் அதிகாைப ்பகிரவு எளி்தாகச் 
செயயப்படுகி்றது.
(அ) முதுகை்ல வணிகை மமலறாண்ம (MBM)
(ஆ) விதிவில்ககு மமலறாண்ம (MBE)
(இ) குறியில்ககு மமலறாண்ம (MBO)
(ஈ) முதுகை்ல வணிகை நிரவறாகைம் (MBA)

5.  குறியிலக்கு  மேலாண்ேயானது    __________
என்்பவைால் அசேரிக்காவில் பிை்பலப்படுத்்தப்படைது.
(அ) ம்பரறாசிரியர சரட்டின
(ஆ) ஜறாரஜ் ஓடிமயறாரன
(இ) சஹனறி ்பமயறால்
(ஈ) எப.டபிளயூ சடயலர

வி்ைகள்:

1 அ 2 ஈ 3 ஆ 4 இ 5 ஆ

II. குறு வினாக்கள்:
1.  குறியில்ககு மமலறாண்மயின குறி்கமகைறாளகைள எனை?
2.  விதிவில்ககு மமலறாண்மயின ச்பறாரு்்ள 

எடுத்து்ககூறுகை.
3.  குறியில்ககு மமலறாண்மயின ஏம்தனும் இரணடு 

நன்மகை்்ள்க குறிபபிடுகை.
4. மு்ககிய முடிவுப ்பகுதிகைள (KRA) என்பது எனை?

III. சிறு வினாக்கள்:
1. குறியில்ககு மமலறாண்மயின இயல்புகை்்ள எழுதுகை.

2.  விதிவில்ககு மமலறாண்மயில் உள்ள செயல்மு்்கைள 
எனை?

3.  குறியில்ககு மமலறாண்மயின ஏம்தனும் மூனறு 
செயல்மு்்கை்்ளப ்பட்டியலிடுகை.

IV. ச்பரு வினாக்கள்:
1.  குறியில்ககு மமலறாண்மயின மு்ககிய நன்மகைள 

யறா்வ? (ஏம்தனும் 5)
2.  விதிவில்ககு மமலறாண்மயின நன்மகைள எனை? 

(ஏம்தனும் 5)
3.  விதிவில்ககு மமலறாண்மயின கு்்்பறாடுகைள ்பற்றி 

விவரி.

குறிபபு நூல்கள்:
1.  Gupta. C. B, 2006, “Management Theory and Practice”, 

Reprint. ed., Sultan Chand & Sons Pvt. Ltd., New Delhi-110 
002.

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

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

4.  https://en.wikipedia.org/wiki/ Management_by_
exception
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வணிக நிறுவனஙகளுக்கு தாஙகள் விரும்பிய 
திட்டத்த மேற்காள்்ள ்ெரிய்ளவில் நிதி 
மத்வப்டுகிறது. இநத நிதிகளின் குவிப்பு ஒரு 
நியாயோன காலகட்டததில் அவறறின் திற்ன 
மீறி இருக்கலாம். ேக்களுக்கு ்ொருடகள் ேறறும் 
மே்வக்்ள வழஙக அரோஙகஙகளுக்கு நிதி 
மத்வ.நிதிச் ேந்த வணிக நிறுவனஙகளுக்கும் 
அரோஙகஙகளுக்கும் ்வவமவறு கருவிக்்ள 
வழஙகுவதன் மூலமும் விறெ்ன ்ேயவதன் மூலமும் 
மத்வயான நிதி திரட்ட உதவுகிறது. நிதிச் ேந்த 
முதலீட்டா்ளரகளுக்கு உெரி நிதிக்்ள முதலீடு 
்ேயவதறகும் வருோனத்த ஈடடுவதறகும் உதவுகிறது. 
நிதிச் ேந்தயின் உதவியு்டன், அ்னதது வ்கயான 
வணிக, அரசு ேறறும் நிதி நிறுவனஙகள் குறுகிய 
கால நிதி ேறறும் நீண்ட கால நிதி ஆகிய இரணடின் 
அடிப்ெ்்டயில் நிதி உதவி்யப் ்ெறலாம். 

இத்னப் ெறறி விரிவாக அறிநதுக் ்காள்வதறகு 
முன்னர இநதிய நிதி ேந்த்ய ெறறிய 
அறிநதுக் ்காள்மவாம். இநதிய நிதி அ்ேப்்ெ 
அ்ேப்பு நிறுவனஙகள் ேறறும் அ்ேப்புச்ோரா 
நிறுவனஙகள் என வ்கப்ெடுததலாம். அ்ேப்பு 
நிறுவனஙகள் கடடுப்ொட்டா்ளரகள், நிதி 
நிறுவனஙகள், நிதிச் ேந்தகள் ேறறும் நிதிச் 
மே்வக்்ளக் ்காணடுள்்ளது. அ்ேப்புோரா 
நிறுவனஙகளில்க்டன் வழஙகுெவரகள், நாடடுப்புற 
வஙகியர மொன்றவரகள் உள்்ளனர. இநதிய நிதி 
மு்ற நிதி அளிப்ெவரகளி்டமிருநது ெயனரகளுக்கு 
நிதி வர உதவுகிறது. பின்வரும் வ்ரெ்டம் இநதிய 
நிதி மு்ற்ய வி்ளக்குகிறது.

்ொருள் வரும் வழிக்்ளப் ்ெருக்கச் ்ேயது, அவறறால் வ்ளத்த 
உண்டாக்கி, வரும் இ்்டயூறுக்்ளஆராயநது நீக்க வல்லவமன 
்ேயல் ்ேயய மவணடும்.

வாரி ்ெருக்கி வ்ளம்ெடுதது உறற்வ 
ஆராயவான் ்ேயக வி்ன.

-குறள் 512
ப�ொருள் :

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம்
INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS

4
அத்தியொயம்

நிதிச் சந்தை - I
FINANCIAL MARKETS - Iஅலகு  

2

கற்றல் ந�ொககஙகள்

இநதை அத்தியொயத்்தைக கற்றபின், மொணவர்களொல்
■■ நிதிச் சந்தையின் ப�ொருள் மறறும் 

வ்ைவிலககணத்்தை புரிநது பகொள்ள முடியும்
■■ நிதிச் சந்தையின் வ்கக்ள �றறி அறிய 

முடியும்
■■ நிதிச் சந்தையின் சி்றப்பியல்புக்ள அறிநது 

பகொள்ள முடியும்
■■ நிதிச் சந்தையின் �ைப்பு அறிய இயலும்
■■ நிதிச் சந்தையின் முககியத்துவம் மறறும் 

�ணிக்ள உணை முடியும்
■■ புதிய பவளியீடு சந்தை மறறும் இைண்ொம் 

நிலச்சந்தை
ஆகியவற்ற புரிநது ்காள்்ள இயலும்.

அத்தியொயம் சுருககம்

4.01  நிதிச் சந்தையின் ப�ொருள் மறறும் 
வ்ைவிலககணம்

4.02 இநதிய நிதி சந்தையின் எல்்ல 
4.03 நிதிச் சந்தைகளின் வ்ககள் 
4.04 நிதிச் சந்தையின் �ஙகு 
4.05 நிதிச் சந்தையின் �ணிகள் 
4.06  புதிய பவளியிடுகள் சந்தை Vs இைண்ொம் 

நி்ல சந்தை
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வணிக நிறுவனஙகளுக்கு அல்லது நிதி 
நிறுவனஙகளுக்கு நிதிச் ்ோததுக்க்்ள மதாறறுவிததல் 
ேறறும் ெரிோறறம் ்ேயயும் ஒரு ேந்த ஆகும்

4.02  இநதிய நிதி சந்தையின் எல்்ல 
(Scope of Indian Financial Markets)

நிதிச் ேந்த தனிநெரகளுக்கு, விவோய 
து்றகளுக்கு, ்தாழிறது்றகளுக்கு, மே்வ 
து்றகளுக்கு, நிதி நிறுவனஙக்ளான வஙகிகள், 
காப்பீடடு து்றகள், மேே நல காப்பு நிதிகள் ேறறும் 
அரசுக்கு நிதி உதவிக்்ள வழஙகுகிறது. மேறகுறிப்பிட்ட 
அ்ேப்புகள் மத்வயான நிதி்ய நிதிச் ேந்தயின் 
உதவியு்டன் குறிதத மநரததில் ்ெறுகின்றனர. நிதிச் 
ேந்தயின் மூலம் குறுகிய கால ேறறும் நீண்ட கால நிதி 
உதவியி்ன நிறுவனஙகள் ்ெறுகின்றன. இது ஒடடு 
்ோதத ்ொரு்ளாதார மேம்ொடடிறகு வழி வகுக்கிறது.

4.03  நிதிச் சந்தைகளின் வ்ககள் 
(Types of Financial Markets)

நிதிச் ேந்தக்்ள ெல்மவறு வழிகளில் 
பிரிக்கலாம். அ்வகள் பின்வருோறு;-
அ.  நிதி நகொருதைல் வ்கயின் அடிப்�்்யில் 

(On the Basis of Type of Financial Claim)
i.  க்ன் சந்தை (Debt Market) – க்டன் கருவிக்்ள 

வரததகம் ்ேயவதறகான நிதிச் ேந்த க்டன் ேந்த 
ஆகும். அரசு ெததிரஙகள் (அ) பி்ையஙகள், நிறுே 
க்டனீடடு ெததிரஙகள் மொன்றன.

ii.  ந�ர்்ம �ஙகுச் சந்தை (Equity Market) – நிறுேப் 
மநர்ே ெஙகுகளின் வணிகததிறகான நிதிச் ேந்த 
மநர்ே ெஙகுச் ேந்த ஆகும்.

ஆ.  நிதி நகொருதைலின் முதிர்வு அடிப்�்்யில்  
(On the Basis of Maturity of Financial Claim)

i.  �ணச் சந்தை (Money Market) – குறுகிய 
கால,(ஓராணடு அல்லது அதறகு கு்றவாக) நிதி 
மகாருதலுக்கான நிதிச் ேந்த ெைச் ேந்த ஆகும். 
எ.கா. கரூவூலச் சீடடுகள்,வணிகத தாடகள், ்வப்புச் 
ோன்றிதழகள் ஆகியன.

ii.  மூலதைனச் சந்தை (Capital Market) – நீண்ட கால 
(ஓராணடுக்கு மேல்) நிதி மகாருதலுக்கான ேந்த 
மூலதன ேந்த ஆகும். எ.கா. ெஙகுகள், க்டனீடடுப் 
ெததிரஙகள் மொன்ற்வ.

இ.  நிதி நகொருதைலின் பவளியீட்டுக கொல அடிப்�்்யில் 
(On the Basis of Time of Issue of Financial Claim)

i.  முதைல் நி்லச் சந்தை (Primary Market) – 
முதன்முதலில் புதியதாக ெததிரஙக்்ள ்வளியிடும் 
ேந்த முதல் நி்லச் ேந்த எனப்ெடுகிறது. இதில் 
ெைம் முதலீட்டா்ளரகளி்டமிருநது மநரடியாக 
நிறுேஙகளுக்குச் ்ேல்கிறது.

4.01  நிதிச் சந்தையின் ப�ொருள் மறறும் 
வ்ைவிலககணம் (Meaning and 
Definition of Financial Market)

எநத ஒரு ேந்தயில் நிதி மகாருதல்கள், ்ோததுக்கள் 
ேறறும் ெததிரஙகள் மொன்ற நிதிக் கருவிகள் 
வியாொரம் ்ேயயப்ெடுகின்றமதா அதுமவ ‘நிதிச் ேந்த’ 
எனப்ெடுகிறது.

நிதி அளிப்ெவரகளி்டம் உள்்ள உெரி நிதி்ய 
நிதிமத்வ உள்்ளவரின் நிதிப்ெறறாக்கு்ற்ய 
மநாக்கி க்டன் நிதி்ய எடுதது ்ேல்வது நிதிச் ேந்த 
எனவும் கூறலாம்.

ேச��பாள�க�
கட�

வழ��பவ�க�
/கடனாக�

��

க	�க�

��

க	�க�

���சா�
ச�ைத

வ்ைவிலககணம்:
ப்ரிகொம் யூஜின் எஃப் அவர்களின் கருத்துப்�டி, 

“�ணத்்தை க்ன் வொஙக விரும்பும் மககளும் 
அ்மப்புகளும் உ�ரிநிதி உள்ளவர்களு்ன் 
ஒன்றி்ணககப்�டும் இ்ம் நிதிச்சந்தை என்று 
அ்ைககப்�டுகி்றது.”

�யாபார ��வன�க�

���சா� ச�ைத

த�
ப	ட ேச�
பாள�க�

வ��ய�

பின்வரும் வ்ரெ்டததில் உள்்ளது மொல் 
நிதிச்ேந்த என்ெது வீடடு மேமிப்ொ்ளரகளி்டமிருநது 
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ii.  இைண்ொம் நி்லச் சந்தை (Secondary Market) – 
ஏறகனமவ ்வளியீடு ்ேயயப்ெட்ட ெஙகுகளுக்கான 
ேந்த இரண்டாம் நி்லச் ேந்த ஆகும். 
இரண்டாம் நி்லச் ேந்தயில் ெஙகு ோறறகம் ஓரு 

முக்கியோன நிறுவனம் ஆகும்.
ஈ.  நிதி நகொருதைலின் வைஙகலின் கொல அடிப்�்்யில் 

(On the Basis of Timing of Delivery of Financial 
Claim)

i.  பைொககம் (அ) உ்னடிச் சந்தை (Cash/Spot Market) –  
ஆவைஙக்்ள வழஙகலும் ்ராக்கம் ்ெறுதலும் 
உ்டனடியாக ந்்ட்ெறும் ேந்த உ்டனடிச் ேந்த 
ஆகும். அதாவது தீரவு உ்டனடியாக ந்்ட்ெறுகிறது.

ii.  முன்நனொககிய (அ) எதிர்கொல சந்தை (Forward or Futures 
Market) – ்ோதது வழஙகலும் ்ராக்கம் ்ேலுததலும் 
முன்னமர தீரோனிக்கப்ெடடு எதிரகாலததில் ந்்ட்ெறும் 
ேந்த எதிரகால ேந்த ஆகும். பின்்னாரு நாளில் 
்ொருடக்்ள ்கோறறிக் ்காள்வதறகாக இன்மற 
வி்ல்ய முடிவு ்ேயது ்காள்ளும் ேந்த ஆகும். 

உ.  நிதிச் சந்தை அ்மப்பின் அடிப்�்்யில்  
(On the Basis of the Organizational Structure of the 
Financial Market)

i.  �ரிமொற்றக வர்த்தைகச் சந்தை (Exchange Traded Market) –  
ஒமர ோதிரியான ஒழுஙகு ந்்டமு்றக்்ள 
்காண்ட  ெஙகு ோறறகம் ெரிோறறக வரததக ேந்த 
எனப்ெடுகிறது. இது ஒரு ்ேயப்ெடுததப்ெட்ட அ்ேப்பு.

ii.  எதிர்ச்  சந்தை (Over the Counter Market) – வழக்கோன 
ந்்டமு்றக்்ளக் ்காணடு ெஙகு ோறறகததில் 
்வளியில் ந்்ட்ெறும் ேந்த எதிரச் ேந்த 
எனப்ெடுகிறது. இது ஒரு ்ேயப்ெடுததப்ெ்டாத அ்ேப்பு.

மேமல ்ோல்லப்ெட்ட வ்ககள் நி்லயானதல்ல. ஒரு 
ேந்த ஒன்றுக்கு மேறெட்ட வ்ககளில் இ்டம் ்ெறலாம்.

4.04  நிதிச் சந்தையின் �ஙகு (Role of 
Financial Market)

ஒரு ்ொரு்ளாதாரததின் துரித  வ்ளரச்சியின் முக்கிய 
மத்வகளில் ஒன்று சுறுசுறுப்ொன ேறறும் ்ேழிப்ொன  
நிதிச்ேந்த ஆகும். ஒரு நிதிச் ேந்த பின்வரும் 
வழிகளில் ஒரு நாடடின் ்ொரு்ளதாரததிறகு உதவி 
்ேயவதால் ஒரு அது மிகப்்ெரும் ெயனாக திகழகிறது.
அ. நசமிப்்� ப�ருககுதைல் (Savings Mobilization)

மேமிப்ொ்ளரகள் (அ) தனிநெரகள், வணிக 
நிறுவனஙகள், ்ொதுதது்ற நிறுவனஙகள், ேறறும் 
அரசு மொன்றவரகளி்டமிருநது நிதிக்்ள ்ெறுவதில்  
நிதிச் ேந்த ஒரு முக்கிய ெஙகு வகிக்கிறது. 
ஆ. முதைலீடுகள் (Investment)

நிதி முதலீடுக்்ள வசூலிப்ெதிலும் அவற்ற மத்வ 
உள்்ளவரகளுக்கு வழஙகுவதிலும் நிதிச் ேந்த முக்கியப் 
ெஙகு வகிக்கிறது.

இ. நதைசிய வளர்ச்சி (National Growth)
நிதிப் ெறறாக்கு்ற உள்்ள நிறுவனஙகளுக்கு 

த்டஙகலின்றி பிற நிறுவனஙகளில் உள்்ள உெரி நிதிக்்ள 
்ெறறு தருவதன் மூலம்  ஒரு மதேததின் வ்ளரச்சியில் 
நிதிச் ேந்த ஒரு முக்கிய ெஙகு வகுக்கிறது. நிதி ஆக்க 
பூரவோன மநாக்கில் ெயன்ெடுதத வழிவ்க ்ேயகிறது. 
இது ஒடடு்ோதத ் ொரு்ளாதார வ்ளரச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஈ.  பதைொழில்மு்னநவொர் வளர்ச்சி (Enterpreneurship 

Growth)
மத்வயான நிதி வ்ளஙக்்ள ்தாழில் 

மு்னமவாரகளுக்கு கி்்டக்க ் ேயவதன் மூலம் நிறுவனம் 
மேம்ொடடில் நிதிச் ேந்த ஒரு முக்கியப்ெஙகு வகிக்கிறது.
உ. பதைொழிறது்்ற நமம்�ொடு (Industrial Development)

நிதிச் ேந்தயின் ெல்மவறு கூறுகள் ஒரு நாடடின் 
்தாழிறது்றயின் துரித வ்ளரச்சி ேறறும் ்ொரு்ளாதார 
மேம்ொடடிறகு உதவி புரிகிறது. இதன் மூலம் ேமுதாயததின் 
வாழக்்க தரம் ேறறும் நல்வாழ்வ உயரததுகிறது.

4.05  நிதிச் சந்தையின் �ணிகள் 
(Funtions of Financial Markets)

ஒரு நிதிச் ேந்த பின்வரும் ெணிக்்ள வழஙகுகிறது.
I இ்்நி்லயர் �ணிகள் (Intermediary Funtions)
நிதிச் ேந்தயின் இ்்டநி்லயர ெணிகள் பின்வருோறு
அ)  வள ஆதைொைஙகளின் �ரிமொற்றம் (Transfer of Resources) 

– நிதிச் ேந்தகள் ்ொரு்ளதார மூலவ்ளஙக்்ள 
க்டன் தருெவரகளி்டமிருநது க்டன் ்ெறுெவரகளுக்கு 
ோறற உதவி புரிகின்றது.

ஆ)  வருவொ்ய அதிகரித்தைல் (Enhancing Income) – நிதிச் 
ேந்தகள் க்டன் வழஙகுெவரகள் அவரகளின் உெரி 
நிதி்ய முதலீடு ்ேயவதன் மூலம் வடடி/ெஙகாதாயம் 
ஈட்ட அனுேதிகின்றது. இது வருோனம் ேறறும் மதசிய 
வருோனத்த அதிகரிக்க ெஙகளிப்்ெ வழஙகுகிறது. 

இ)  ஆகக பூர்வ �யன்�ொடு (Production Usage) – நிதிச் ேந்த 
்ெறற க்டன் நிதி்ய ஆக்க பூரவோன மு்றயில் 
ெயன்ெடுதத அனுேதிக்கின்றது. இது வருோனம் ேறறும் 
மதசிய ்ோதத உறெததி அதிகரிக்கிறது.

ஈ)  மூலதைன உருவொககம் (Capital Formation) – நிதிச் ேந்தகள் 
புதிய மேமிப்பு ஓட்டம் மூலம் ஒரு நாடடின் மூலதன 
உருவாக்கததிறகு உதவி புரிய வழிவ்க ் ேயகிறது.

உ)  வி்ல     நிர்ணயம் (Price Determination) 
– வொஙகு�வர்கள் மறறும் விற�வர்கள் 
கலநது்ரயாடுதல் மூலம் நிதி ோரநத 
்ோததுக்களின் வி்ல்ய நிரையம் ்ேயய நிதிச் 
ேந்த அனுேதிக்கின்றது. வி்ல கணடுபிடிப்பு 
்ேயல்மு்ற மூலம் மத்வ ேறறும் அளிப்பு 
அடிப்ெ்்டயில் ்ொரு்ளாதாரததில் நிதிக்்ள ெஙகீடு 
்ேயவதறகு நிதிச் ேந்த ்ே்க வழஙகுகிறது.
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ஊ)  விற�்ன வழிமு்்றகள் (Sale Mechanism) – நிதிச் 
ேந்தகள், முதலீட்டா்ளரகள் நிதிச் ்ோததுக்க்்ள 
விறெ்ன ் ேயவதறகு வழிமு்றக்்ள வழஙகுகிறது. 
இதன்மூலம் அச்்ோததுக்கள் ேந்தயிடுதல் ேறறும் 
நீர்ேத தன்்ேகளுக்கு ெலன் வழஙகுகிறது.

எ)  தைகவல்கள் (Information) – நிதிச் ேந்தயில் 
ெஙமகறொ்ளரகளின் ந்டவடிக்்ககள் ேந்தயின் 
ெல்மவறு ெகுதிகளில் தகவல்க்்ள உறெததி ்ேயய 
ேறறும் ெரவலாக்க வழி வகுக்கிறது. அதனால் தான் நிதிச் 
்ோததுக்களின் ெரிவரதத்ன ்ேரிவு கு்றகிறது.

II. நிதிச் சொர்நதை �ணிகள் (Financial Functions)
நிதிச் ேந்தயின் நிதி ோரநத ெணிகள் 

பின்வருவனவற்ற உள்்ள்டக்கியுள்்ளது;-
அ)  க்டன் வாஙகுெவரகளுக்கு நிதி்ய வழஙகுகிறது, 

இதன் மூலம் அவரகள் தஙகளின் முதலீடடு 
திட்டஙக்்ள ்ேயல்ெடுதத முடிகிறது.

ஆ)  க்டன் வழஙகுெவரகள் ் ோததுக்க்்ள ஈட்ட வழிவ்க 
்ேயகிறது. இதன் மூலம் அவரகள் ்ோததுக்க்்ள 
உறெததி ோரநத துணிகர முயறசி  மூலம் 
்ோததுக்க்்ள மேம்ெடுததி ்ேல்வம் ஈட்ட முடிகிறது.

இ)  ேந்தயில் நீர்ேத தன்்ே்ய வழஙகுகிறது. 
இதன் மூலம் நிதி்ய வணிகம் ்ேயய உதவுகிறது.

4.06   புதிய பவளியிடுகள் சந்தை Vs 
இைண்ொம் நி்ல சந்தை 
(New Issue Market (NIM) Vs. 
Secondary Market)

நிதிச் பசொத்துககளின் வ்ககள்
நிதிச் ் ோததுக்கள் ெல்மவறு சூழநி்லகளில் ெல்மவறு 

வ்கக்ளாக வகுக்கப்ெடடுள்்ளது. அவறறில் ஒன்று:
• ேந்தப்ெடுததப்ெடும் ்ோததுக்கள்
• ேந்தப்ெடுததப்ெ்டா ்ோததுக்கள்

சந்தைப்�டுத்தைப்�டும் பசொத்துககள்
அதிகப்ெடியான த்்டகள் இன்றி ஒரு நெரி்டமிருநது 

ேற்றாரு நெருக்கு எளிதாக ோறறப்ெடும் ்ோததுக்கள் 
ேந்த ெடுததப்ெடும் ்ோததுக்கள் எனப்ெடும். 
உதாரைம்: ெடடியலி்டப்ெட்ட நிறுேததின் ெஙகுகள், 
அரசு ெததிரஙகள், ்ொது து்ற நிறுவனஙகளின் 
பி்ையஙகள் முதலின.

சந்தைப் �டுத்தை�்ொ பசொத்துககள்
எளிதில் ோறற முடியாத ்ோததுக்கள், இவவ்கயில் 

வரும். உதாரைம்: வஙகி ்வப்புகள், மேேநலகாப்பு 
நிதிகள், ஓயவூதியம் நிதிகள், மதசிய மேமிப்பு ெததிரஙகள், 
காப்பீடுகள் முதலியன. 

வரி்ச 
எண

ஓப்பீட்டு அடிப்�்் 
(Basis for Comparison)

புதிய பவளியீடுகள் சந்தை 
(New Issue Market)

இைண்ொம் நி்ல சந்தை 
(Secondary Market)

1. ப�ொருள் புதிய ெஙகுகளுக்கான ேந்த முதல் நி்ல 
ேந்த எனப்ெடும்

முன்னர ்வளியிட்ட ஈடுக்்ள 
வணிகம் ்ேயயும் இ்டம் இரண்டாம் 

நி்ல ேந்த எனப்ெடும்.
2. பகொள்முதைலின் வ்ககள் மநரடி ே்றமுகம்

3. நிதி

புதிய நிறுவனஙகள் ேறறும் இயஙகி 
்காணடு இருக்கும் நிறுேஙகளின் 

விரிவாக்கம் ேறறும் ெல்வ்க ெடுததுதல் 
மொன்றவறறிறகு நிதி வழஙகுகிறது.

நிறுேஙகளுக்கு நிதி 
வழஙகுவதில்்ல,

4. ஒரு �த்திை எத்தை்ன மு்்ற 
விறக முடியும்? ஒமர ஒரு மு்ற ெல மு்ற

5. வொஙகுதைல் மறறும் விற்றல் நிறுேஙகள் ேறறும் முதலீட்டா்ளரகளுக்கு 
இ்்டமய முதலீட்டா்ளரகளுக்கு இ்்டமய

6. �ஙகுக்ள விற�தைன் மீதைொன 
ஆதைொயம் ப�றும் ��ர் நிறுேம் முதலீட்டா்ளரகள்

7. இ்்நி்லயர் ஒப்புறுதியா்ளரகள் தரகரகள்

8. வி்ல நி்லயான வி்ல மத்வ ேறறும் அளிப்்ெ 
்ொறுதது ோறும்

9. அ்மப்பு நவறு�ொடு குறிப்பிட்ட புவியியல் இ்டம் இல்்ல இதறகு புற அ்ேப்பு உள்்ளது.
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க்லச்பசொறகள்
நிதிச்ோர ேந்த க்டன் ேந்த
மநர்ேப் ெஙகுகள் ேந்த புதிய ்வளியீடு ேந்த

 �யிறசி 

I.  சரியொன வி்்்யத் நதைர்நபதைடு:
1.  நிதிச் சந்தை வணிக நிறுவனஙகளுககு---------- 

உதைவுகி்றது
அ) நிதிக்்ள திரடடுவதறகு
ஆ) ெணியாடக்்ள மதரவு ்ேயவதறகு
இ) விறெ்ன்ய அதிகரிப்ெதறகு
ஈ) நிதித மத்வ்ய கு்றப்ெதறகு

2.  மூலதைனச் சந்தை என்�து --------- ககொன ஒரு 
சந்தை ஆகும்
அ) குறுகிய கால நிதி ஆ) நடுததர கால நிதி
இ) நீண்ட கால நிதி ஈ) மேறகூறிய அ்னததும்

3.  முதைல் நி்லச் சந்தை --------- எனவும் 
அ்ைககப்�டுகி்றது
அ) இரண்டாம் நி்லச் ேந்த ஆ) ெைச் ேந்த
இ) புதிய ்வளியீடுகளுக்கான ஈ) ே்றமுக ேந்த 

           ேந்த
4.  உ்னடிச் சந்தை என்�து நிதிக கருவிக்ள 

விநிநயொகம் பசயவதும் மறறும் பைொககம் பசலுத்துவதும் 
----------- �்்ப�றும் ஒரு சந்தை ஆகும்
அ) உ்டனடியாக ஆ) எதிரகாலததில்
இ) நி்லயானது ஈ) ஒரு ோதததிறகு பின்னர

5.  ஒரு இைண்ொம் நி்லச் சந்தையில் ஒரு �த்திைம் 
எத்தை்ன மு்்ற விறகப்�்லொம்
அ) ஒமர ஒரு மு்ற ஆ) இரணடு மு்ற
இ) மூன்று மு்ற ஈ) ெல மு்ற

வி்்கள் :

1 அ 2 இ 3 இ 4 அ 5 ஈ

II. குறு வினொககள்:

1.  அ்ேப்பு நிறுவனஙகளின் கூறுகள் யா்வ?
2. உ்டனடிச் ேந்த என்றால் என்ன?
3. க்டன் ேந்த என்றால் என்ன?
4.  இரண்டாம் நி்லச் ேந்தயில் வி்ல எவவாறு 

நிரையிக்கப்ெடுகிறது?

III. சிறு வினொககள்:
1. நிதிச் ேந்தயின் ்ொருள் தருக.
2. இரண்டாம் நி்லச்ேந்த – சிறு குறிப்பு வ்ரக.
3.  இநதியாவில் நிதிச் ேந்தயின் வ்ர எல்்ல்ய 

வி்ளக்குக.

IV. ப�ரு வினொககள்:
1.  முதல் நி்லச் ேந்த ேறறும் இரண்டாம் நி்லச் 

ேந்தக்கும் இ்்டமயயான மவறுொடுக்்ள வி்ளக்குக. 
(ஏமதனும் 5)

2.  ெல்மவறு வ்கயான நிதிச் ேந்தக்்ள விவரிக்க. 
(ஏமதனும் 5)

3. நிதிச் ேந்தயின் ெஙகி்ன விவரிக்கவும்.

நிதிச் பசொத்துககள்
எநத்வாரு நிதி ந்டவடிக்்கயிலும் நிதிச் ்ோததுக்களின் உருவாக்கம் அல்லது ெரிோறறம் இருக்கும். 

இருப்பினும் நிதிமு்றயின் அடிப்ெ்்ட ்ொருள் நிதிச்  ்ோததுக்கள் ஆகும். ஒரு நிதிச் ்ோதது என்ெது உறெததி 
(அ) நுகரவு (அ) மேலும் ்ோததுக்க்்ள உருவாக்குதல் மொன்றவறறிறகாக ெயன்ெடுததுவது ஆகும். உதாரைோக: 
ேேநி்லப் ெஙகுக்்ள வாஙகுவது எதிரகாலததில் வருோனம் ஈடடும் என்ெதால் இப்ெஙகுகள் நிதிச் ் ோததுக்கள் ஆகும். 

இச்சுழலில் நிதிச் ் ோததுக்கள் ேறறும் நிதிச் ோரா ் ோததுக்களுக்கு இ்்டமய உள்்ள மவறறு்ேக்்ள ் தரிநது 
்காள்வது அவசியம், நிதிச் ் ோததுக்க்்ள மொன்று இல்லாேல் புற அ்ேப்பு ் ோததுக்கள்/ நிதிச் ோரா ் ோததுக்கள். 
மேலும் ்ொருடக்்ள உறெததி ்ேயயவும் அல்லது வருோனம் ஈட்டவும் ெயன்ெடுவதில்்ல.

உதாரைததிறகு X நிலம் ேறறும் கடடி்டம் (அ) தஙகம் ேறறும் ்வள்ளி வாஙகுதல் இ்வகள் கூடுதல் 
உறெததிக்கு ெயன்ெடுதத முடியாததால் புற அ்ேப்பு ்ோததுக்கள் எனப்ெடுகின்றன. ெல புற அ்ேப்பு ்ோததுக்கள் 
நுகரவுக்காக ேடடுமே ெயன்ெடுகின்றன.

முதலீடுகளின் மநாக்கம் ்ோததுக்களின் இயல்்ெ முடிவு ்ேயகிறது என்ெது சுவாரஸோனது. உதாரைோக, 
குடியிருப்புக்காக ஒரு கடடி்டம் வாஙகப்ெட்டால், அது புற அ்ேப்பு ்ோததாக ோறுகிறது. அதுமவ வா்ட்கக்கு விடும் 
மநாக்கில் வாஙகப்ெட்டால், அது ஒரு நிதிச் ேந்த ்ோததாக ோறுகிறது.

 àƒèÀ‚°
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நீண்ட கால நிதிக்ளான க்டன் ேறறும் ேேநி்லப் 
ெஙகு முதல் ஆகிய இரணடி்னயும் திரடடுவதறகும் 
முதலீடு ்ேயவதறகும் வழிவ்க ்ேயயும் வேதிகள் 
ேறறும் நிறுவனம் ோரநத ஏறொடுக்்ள குறிக்கும் 
ஒரு ்ோற்றா்டமர மூலதனச் ேந்தயாகும். இது 
ேமுதாயததில் மேமிப்புக்்ள மேகரிதது அவற்ற 
்தாழில், வணிகம், வாணிெம் மொன்றவறறின் 
அபிவிருததிக்்கன உறெததி ோரநத  
முதலீடுகளுக்கு அளிப்ெ்த உள்்ள்டக்கியுள்்ளது. 
இது அச்மேமிப்புக்்ள மிகவும் ஆக்கப் பூரவோன 
வ்கயில் ெயன்ெடுததுவதன் மூலம் ்ொரு்ளாதார 
வ்ளரச்சி ேறறும் மேம்ொடடிறகு வழி வகுக்கிறது. 
மூலதனச் ேந்த  வ்ளரச்சி வஙகிகள், வணிக 
வஙகிகள் ேறறும் ெஙகு ோறறகஙக்்ள 
உள்்ள்டக்கியுள்்ளது. எஙகு நியாயோன ்ேலவில் 
நிதி கி்்டக்கப் ்ெறுகின்றமதா அதுமவ ஒரு சீரிய 
மூலதனச் ேந்தயாகும். ஒரு சிறநத மு்றயில் 
்ேயலாறறும் மூலதன ேந்தயால் ்ொரு்ளாதார 
மேம்ொடு எளிதாக்கப்ெடுகிறது.

5.01  ப�ொருள் மறறும் வ்ைவிலககணம் 
(Meaning and Definition)

மூலதனச் ேந்த என்ெது நிதி ெததிரஙக்ளான 
பி்ையஙகள் ேறறும் ெஙகுகளின் வரததகததில் 
ஈடுெடும் வாஙகுெவரகள் ேறறும் விறெவரகள் கூடும் ஒரு 
ேந்த ஆகும். தனிநெர ேறறும் நிறுவனஙகள் மொன்ற 
ெஙமகறொ்ளரக்ளால் வாஙகுதல் ேறறும் விறறல் 
மேற்காள்்ளப்ெடுகிறது. ஒரு நாடடின் நிதி அ்ேப்பில் 

முதல் இல்லாத வணிகரக்கு அதனால் வரும் ஊதியம் இல்்ல, 
அதுமொல் தம்்ேத தாஙகிக் காப்ொறறும் து்ை இல்லாதவரக்கு 
நி்லமெறு இல்்ல.

முதலிலாரக ஊதிய மில்்ல ேத்லயாஞ் 
ோரபிலாரக் கில்்ல நி்ல.

-குறள் 449
ப�ொருள் :

மூலதைனச் சந்தை
CAPITAL MARKET5

அத்தியொயம்

நிதிச் சந்தை - I
FINANCIAL MARKETS - Iஅலகு

2

கற்றல் ந�ொககஙகள்

இநதை அத்தியொயத்்தைக கற்றபின், மொணவர்களொல்
■■ மூலதைனச் சந்தையின் ப�ொருள் மறறும் 

வ்ைவிலககணஙக்ள புரிநது பகொள்ள
■■ மூலதைனச் சந்தையின் சி்றப்பியல்க்ள 

விவரிகக
■■ மூலதைன சந்தையின் �ணிக்ள கறக
■■ இநதிய மூலதைனச் சந்தையின் நதைொற்றம் 

மறறும் வளர்ச்சி்ய பதைரிநது பகொள்ள
■■ புதிய நிதி நிறுவனஙகளின்

ஆகியவற்ற புரிநதுக் ்காள்்ள இயலும்.

அத்தியொயம் சுருககம்

5.01 ப�ொருள் மறறும் வ்ைவிலககணம்
5.02 மூலதைனச் சந்தையின் சி்றப்பியல்புகள்
5.03 மூலதைனச் சந்தையின் வ்ககள்
5.04  மூலதைனச் சந்தையின் �ணிகள் 

மறறும்முககியத்துவம்
5.05  இநதியொ மூலதைன சந்தை – நதைொற்றம் 

மறறும் வளர்ச்சி
5.06 புதிய நிதி நிறுவனஙகள்
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மூலதனச் ேந்த ஒரு முக்கிய ்ேயோக உள்்ளது. 
மூலதனச் ேந்த என்ெது ”வணிக நிறுவனஙகளுக்கு 
மத்வயான நீண்டகால மூலதனத்தக் க்டனாகப் 
்ெறுதல் ேறறும் அளிததலுக்கான ஒரு ேந்த என 
வ்ரயறுக்கப்ெடுகிறது. மூலதன ேந்த ஒரு சிறநத 
புற நிதி ஆதாரத்த வழஙகுகிறது. இது நடுததர 
ேறறும் நீண்டகால நிதிக்்ள க்டனாக அளிப்ெதறகும் 
்ெறுவதறகும் வழிவ்க ்ேயயும் அ்னதது 
விதோன வேதிக்்ளயும், நிறுவனம் ோரநத 
ஏறொடுக்்ளயும்  குறிக்கிறது. ேறற ேந்த்ய மொல, 
மூலதனச் ேந்த நிதியுள்்ளவரக்்ளயும் (க்டன் 
வழஙகுெவரகள்) நிதிதமத்வ உள்்ளவரக்்ளயும் 
(க்டன்்ெறுெவரகள்) ஒன்றாக இ்ைக்கும் ஓர 
ொலோகச் ்ேயல்ெடுகின்றது.

�ஙகு மொற்றகம்

அருண நக.தைத்தைொ அவர்களின் கூறறுப்�டி 
மூலதைனச் சந்தை என்�து –“�ல்நவறு வ்கயொன 
மூலதைன ஆதைொயஙகளின் நதை்வ மறறும் அளிப்பிறகு 
இ்்நய நதைொறறுவிககப்�ட்் இ்ணப்புகளு்ன் 
நிறுவன முதைலீடுகள் மறறும் பசயல்�ொடுகளின் ஒரு 
கல்வநய” என வ்ையறுககப்�டுகி்றது.

5.02  மூலதைனச் சந்தையின் சி்றப்பியல்புகள் 
(Characteristics of Capital Market)

மூலதனச் ேந்தயின் சிறப்பியல்புகள் பின்வருோறு

(i)  �த்திைஙகளின் சந்தை (Securities Market)
ெஙகுகள், க்டனுறுதிப் ெததிரஙகள் மொன்ற 

ெததிரஙகள் மூலதனச் ேந்தயில் ்கயா்ளப்ெடுவதால் 
இது ெததிரஙகளின் ேந்த என அ்ழக்கப்ெடுகிறது.

(ii)  வி்ல (Price)
ெததிரஙகளின் வி்ல மூலதனச் ேந்தயில் 

ெததிரஙகளின் மத்வ ேறறும் அளிப்்ெ ்ொறுதது 
தீரோனிக்கப்ெடுகிறது.

(iii)  �ஙநகற�ொளர்கள் (Participants)
மூலதனச் ேந்தயின் ஈடுெடுெவரகள் தனிநெரகள், 

நிறுேஙகள், அரசு வஙகிகள், ேறறும் இதர நிதி 
நிறுவனஙகள் மொன்றவரகள் ஆவார.

(iv)  இ் அ்மவு (Location)
மூலதனச் ேந்தக்கான இ்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட 

எல்்லக்குடெட்டதில்்ல என்றாலும் ெஙகு ோறறகம் 
மொன்ற நன்கு ்தரிநத இ்டோக இருததல் மவணடும்.

(v)  நிதிசொர்நதை பசொத்துககளின் சந்தை (Market for 
Financial Assets)
மூலதனச் ேந்த நீண்டகால நிதி ோரநத 

்ோததுக்களுக்கான ஒரு மே்்ட்ய வழஙகுகிறது.

5.03  மூலதைனச சந்தையின் வ்ககள் 
(Kinds of Capital market)

மூலதனச் ேந்த பின்வரும் வ்ரெ்டததின்  
ெடி முதல் நி்லச் ேந்த ேறறும் இரண்டாம்  
நி்லச் ேந்த என இரு பிரிவுக்ளாகப் 
பிரிக்கப்ெடடுள்்ளது.

�லதன� ச�ைத வைகக�

�த� �ைல� ச�ைத இர�டா� �ைல� ச�ைத

அ. முதைல்நி்லச் சந்தை (Primary Market)

முதல்நி்லச் ேந்த என்ெது புதிய 
்வளியீடுகளுக்கான ஒரு ேந்த ஆகும். 
ஆ்கயால் இது புதிய ்வளியீடுகள் ேந்த எனவும் 
அ்ழக்கப்ெடுகிறது. முதல் நி்லச் ேந்த ்ொது 
ேக்களுக்கு முதன்முதலில் ்வளியிடும் ெததிரஙக்்ள  
்கயாளுகிறது. முதல் நி்ல ேந்தயில் க்டனாளிகள் 
நீண்டகால நிதிக்காக புதிய நிதி ெததிரஙக்்ள ோறறம் 
்ேயது ்காள்கின்றனர.

ஒரு முதல் நி்லச் ேந்தயில் ஒரு நிறுேம் 
பின்வரும் மூன்று வழிகளில் முலதனத்த திரடடிப் 
்காள்்ளலாம். அ்வகள்:

(i)  ப�ொது பவளியீடு (Public Issue)
புதிய நிறுேததால் ்ொதுேக்களுக்கு ெததிரஙகள் 

விறெ்ன ்ேயவதன் மூலம் மூலதனம் திரட்டப்ெடுவது 
்ொது ்வளியீடு ஆகும். இது மிகவும் ்ொதுவான 
மு்றயாகும்.
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(ii)  உரி்ம பவளியீடு (Rights Issue)
ஏறகனமவ இயஙகி ்காணடிருக்கும் நிறுேம் 

கூடுதல் முத்ல திரட்ட விரும்பும் மொது முன்னுரி்ே 
அடிப்ெ்்டயில் தனது ெஙகுதாரரகளுக்கு முதலில் 
ெஙகுக்்ள முன்்ோழிகிறது. இதுமவ உரி்ே ் வளியீடு 
எனப்ெடும்.

(iii)  தைனியொர் பவளியீட்டு (Private Placement)
ஒரு சிறு குழு முதலீட்டா்ளரகளுக்கு ெததிரஙக்்ள 

தனிப்ெட்டமு்றயில் விறெ்ன்ேயயும் மு்ற தனியார 
்வளியீடடு மு்ற எனப்ெடும்.

ஆ. இைண்ொம் நி்ல சந்தை (Secondary Market)
ஏறகனமவ ்வளியீடு ்ேயயப்ெட்ட 

ெததிரஙகளுக்கான ேந்த இரண்டாம் நி்லச் ேந்த 
என வ்ரயறுக்கப்ெடுகிறது. ஏறகனமவ முதல் நி்லச் 
ேந்தயில் ்வளியீடு ்ேயயப்ெட்ட ெததிரஙகள் இஙகு 
வணிகம் ்ேயயப்ெடுகின்றன.  முதல் நி்லச் ேந்தயின் 
்வளியீடுக்்ள பின்ெறறும் முதலீட்டா்ளரகளுக்கு 
இ்்டமய வணிகம் மேற்காள்்ளப்ெடுகிறது. இது ெஙகு 
ோறறகம் ேறறும் உ்டனடி ோறறகம் ஆகிய இரண்்டயும் 
உள்்ள்டக்கியுள்்ளது.

5.04  மூலதைனச் சந்தையின் �ணிகள் 
(Functions of Capital Market)

மூலதன உருவாக்கததிறகு மூலதனச் ேந்த 
மிகவும் முக்கியோக கருதப்ெடுகின்றது, ஒரு வி்ரவான 
்ொரு்ளாதார மேம்ொடடிறகு மொதுோன மூலதன 
உருவாக்கம் அவசியோக உள்்ளது. ்ொரு்ளாதார 
மேம்ொடடில் மூலதனச் ேந்தயின் முக்கியததுவம் 
பின்வருோறு வி்ளக்கப்ெடடுள்்ளது:-

(i)  நசமிப்பு மறறும் மூலதைன உருவொககம்  
(Savings and Capital Formation)
மூலதனச் ேந்தயில் ெல்மவறு வ்கயான 

ெததிரஙகள் ெல்மவறு து்ற்யச் ோரநது 
ேக்களி்டமிருநது (தனிநெர, நிறுேஙகள், அரசு முதலியன) 
மேமிப்்ெ திரடடுவதறகு உதவி ்ேயகின்றது, 
ெததிரஙகள் முதலீடு ்ேயயும் ேக்களுக்கு நிச்ேயோன 
ஊக்கத ்தா்கயாக ெஙகு ோறறகததின் இரட்்ட 
சிறப்பியல்புக்ளான நியாயோன வருவாய ேறறும் 
நீர்ேத தன்்ே கி்்டக்கிறது. இது நாடடில் மூலதன 
உருவாக்கத்த அதிகப்ெடுததுகிறது.

(ii) நி்லயொன மூலதைனம் (Permanent Capital)
மூலதனச் ேந்த / ெஙகு ோறறகம் நிறுேஙகள் 

நி்ல மூலதனத்த திரடடுவதறகு உதவிபுரிகிறது. 
முதலீட்டா்ளரகள் நி்லயான காலததிறகு 
தஙகளு்்டய நிதிக்்ள அளிக்க முடியாது. ஆனால் 

நிறுேஙகளுக்கு நி்லயாக நிதி மத்வப்ெடுகிறது. 
ெஙகு ோறறகம் முதலீட்டா்ளரகள் தஙகளு்்டய 
ெததிரஙக்்ள வாஙக அல்லது விறக வாயப்பு 
அளிப்ெதன் மூலோகவும், அமத ேேயம் நிறுேஙகளின் 
நி்லயான மூலதனம் ொதிக்காத வ்கயிலும் இருக்க 
உதவி  ்ேயகிறது.

(iii) பதைொழிறது்்ற வளர்ச்சி (Industrial Growth)
்தாழில் து்றயின் ்ொரு்ளாதார வ்ளரச்சிக்கு 

மூலவ்ளஙக்்ள ோறறுவதன் மூலம் ெஙகுோறறகம் 
ஒரு ்ேய ேந்தயாக உள்்ளது. இது மொன்ற 
நிறுவனஙகள் உறெததி வழிகளில் முதலீடு ்ேயய 
ேக்க்்ள ஊக்குவிக்கின்றது. எனமவ, இது நிறுே 
ெததிரஙகளில் முதலீடடிறகான நிதிக்்ள திரடடுவதன் 
மூலம் ்தாழிறது்ற வ்ளரச்சி ேறறும் ்ொரு்ளாதார 
மேம்ொடடிறகு வழி வகுக்கிறது.

(iv)  உ்னடி மறறும் பதைொ்ர்ச்சியொன சந்தை  
(Ready and Continuous Market)

ெஙகு ோறறகம் வாஙகுெவரகள் ேறறும் விறெவரகள் 
ெததிரஙக்்ள வாஙக ேறறும் விறெதறகு ஒரு வேதியான 
்ேயத்த வழஙகுகிறது. எளிய ேந்தயிடுதல் 
ெததிரஙகளில் முதலீடு ்ேயவது ேறற ்ோததுக்களு்டன் 
ஒப்பிடும் ்ொழுது அதிக நீர்ேத தன்்ே்ய 
உருவாக்குகிறது.

(v)  பசயல் தி்றனுககு �ம்�கமொன வழிகொட்டி  
(Reliable Guide to Performance)
மூலதனச் ேந்த நிறுேஙகளின் ்ேயல்திறன் 

ேறறும் நிதி நி்லக்கு ஒரு நம்ெகோன வழிகாடடியாக 
மே்வபுரிகிறது. 

(vi)  நிதிமுதைலீட்டிறகொன வழிகொட்டுதைல் 
(Proper Channelization of Funds)

ெததிரஙகளின் ந்டப்பு ேந்த வி்ல ேறறும் 
அதன் வருவாய மொன்ற விவரஙகள் அளிப்ெதன் மூலம் 
்ொதுேக்கள் தஙகள் நிதி்ய ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுேததில் 
முதலீடு ்ேயய வழிகாடடும் காரணியாக மூலதனச் 
ேந்த உள்்ளது. இது ்ொது நலனுக்காக நிதி்ய 
திறன்ெ்ட ெயன்ெடுததுவ்த உறுதி ்ேயகிறது. 

(vii)  �ல்நவறு நச்வக்ள வைஙகுதைல் 
(Provision of Variety of Services)

மூலதனச் ேந்தயில் ் ேயல்ெடும் நிதி நிறுவனஙகள் 
்தாழில் மு்னமவாருக்கு நீண்ட கால ேறறும் நடுததர 
கால க்டன்க்்ள வழஙகுதல், ஒப்புறுதி வழஙகுதல், 
நிறுேஙக்்ள மதாறறுவிததலில் உதவி ்ேயதல், 
மநர்ே ெஙகு முதலில் ெஙமகறறல், நிபுைரகளின் 
அறிவு்ரக்்ள வழஙகுதல் மொன்ற ெல்மவறு 
மே்வக்்ள வழஙகுகிறது.
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(viii)  பின்தைஙகிய �குதிக்ள நமம்�டுத்துதைல் 
(Development of Backward Areas)

மூலதனச் ேந்த பின்தஙகிய ெகுதிகளின் 
திட்டஙகளுக்கு நிதி உதவி வழஙகுகிறது. இது பின் 
தஙகிய ெகுதிகளின் ்ொரு்ளாதார மேம்ொடடிறகு உதவி 
்ேயகிறது. பின்தஙகிய ேறறும் கிராேப்புற ெகுதிகளின் 
மேம்ொடடு திட்டஙகளுக்கு நீண்ட கால நிதி்யயும் 
வழஙகுகிறது.

(ix) அயல்�ொட்டு மூலதைனம் (Foreign Capital)
மூலதனச் ேந்த அயல்நாடடு மூலதனத்த திரட்ட 

உதவி புரிகிறது, இநதிய நிறுேஙகளின் ெததிரஙகள் 
ேறறும் இதர ெததிரஙகள் மூலம் அயல்நாடுகளின் 
மூலதன நிதி்ய திரட்ட வழிவ்க ்ேயகிறது. அரசு, 
தாரா்ள ேயோக்கல் மூலம் அநநிய முதலீடுக்்ள 
திரடடுகிறது. இது அநநிய முதலீட்்ட ேடடும் 
்காைராேல் ்ொரு்ளாதார மேம்ொடடிறகு மத்வயான 
அநநிய ்தாழில் நுடெஙக்்ளயும் நம் நாடடிறகு ்காணடு 
வருகிறது.

(x) எளிய நீர்்மத் தைன்்ம (Easy Liquidity)
இரண்டாம் நி்லச் ேந்தயின் து்ைக் ்காணடு 

முதலீட்டா்ளரகள் தஙகளின் ெததிரஙக்்ள விறறு நீர்ே 
்ராக்கோக ோறற வழிவ்க ் ேயகிறது. முதலீட்டா்ளரகள் 
அவரக்ளது மத்வயின் ்ொழுது ்வப்புக்்ள எடுக்க 
வணிக வஙகிகள் அனுேதிக்கின்றன.

5.05  இநதிய மூலதைன சந்தை – 
நதைொற்றம் மறறும் வளர்ச்சி Indian 
(Capital Market – Evolution & Growth)

1947 முதல் 1973 வ்ரயிலான காலத்த மூலதன 
ேந்தயின் கட்ட்ேப்புக்கான வ்ளரச்சிக் காலம் 
என்று கூறலாம். இக்காலகட்டததில் மேம்ொடடு நிதி 
நிறுவனஙக்ளான IFCI, ICICI, IDBI, UTI, SFCs ேறறும்  
SIDCs மொன்ற்வ உருவாக்கப்ெட்டன. இநநிதி 
நிறுவனஙகள் மூலதன ேந்த்ய ெலப்ெடுதத மிகவும் 
உறுது்ையாக இருநதன.

1980 லிருநது 1992 வ்ரயிலான காலததில், 
முதன்்ே ேந்த (Primary Market) க்கு மத்வயான 
வ்ளஙக்்ள மேகரிக்க, க்டனீடடுப் ெததிரம் மிகவும் 
ேக்திவாயநத ஆவைோக ்ேயல்ெட்டது. ்ொதுதது்ற 
ெததிரஙகள் ்வளியி்டப்ெட்டமதாடு, ெல ெஙகுச் 
ேந்தகளும் உருவானது. இரண்டாம் நி்லச்ேந்த 
அெரிமிதோன வ்ளரச்சி அ்்டநதது.

முதன்்ே ேந்த ேறறும் இரண்டாம் 
நி்லச்ேந்தயி்ன ஒழுஙகுெடுததும் அ்ேப்ொக 
SEBI உருவானது, மேலும் சிறு முதலீட்டா்ளரகளுக்கும் 
ொதுகாப்பு வழஙகியது. புது நிதி மே்வயான க்டன் 
ேதிப்பீடு (Credit rating) அறிமுகப்ெடுததப்ெட்டது.

இரண்டாம் நி்லச்ேந்தயின் மவ்லக்்ள ேறு 
சீர்ேப்பு ேறறும் ேதிப்பீடு ் ேயது ஆமலாே்ன வழஙக 
ெல குழுக்கள் உருவாக்கப்ெட்டன. அக்குழுக்கள் 
ெஙகுச்ேந்தக்்ள ஒழுஙகுப்ெடுததும் ேறறும் 
மேலாண்ே ்ேயயும் குழு, முதன்்ே ேந்தயின் 
வ்ளரச்சிக்காக மவ்ல ்ேயயும் குழு,  புது ெஙகுச் 
ேந்த்ய உருவாக்கம் குழு, ேறறும் ்ொதுதது்ற 
ெததிரஙகள் ேறறும் ெரஸெரநிதி ஆகியவற்ற 
வரததகம் ்ேயயும் குழு ஆகும்.

5.06  புதிய நிதி நிறுவனஙகள்  
(New Financial Institutions)

்தாழிறோ்லகளின் மத்வக்்ள பூரததி 
்ேயவதறகாக புதிய நிதி நிறுவனஙகள் உருவாக்கப்ெடடு 
க்டன் அளிக்கப்ெட்டது. அநநிறுவனஙக்்ளப் ெறறி 
சுருக்கோக கீமழ காைலாம்.

i)  துணிகை நிதி நிறுவனம் (Venture Fund Institutions)
துணிகர மூலதன நிதி என்ெது ோதாரை 

நிதியில் ஒரு ெகுதி ஆகும். இது புதிய திட்டம் 
ேறறும் கணடுபிடிப்பிறகு நிதி வழஙகுவதறகாக 
உருவாக்கப்ெட்டதாகும். துணிகர மூலதனம் என்ெது 
்தாழில்நுடெ திட்டஙக்்ள வணிகேயோக்குவதறகு 
மத்வயான நிதியி்ன அளிக்கிறது. ெல நிதி 
நிறுவனஙகள், துணிகர மூலதன நிதி முலமே 
உச்ேநி்ல்ய அ்்டநதுள்்ளது. அ்வ ICICI ன் 
துணிகர மூலதனம் IDBI ன் துணிகர நிதி,      SIDBI ன் 
்தாழில்நுடெ வ்ளரச்சி, இநதிய கட்ட்ேப்பு நிறுவனம்      
( TDICT) ேறறும் ெல.

ii) �ைஸ�ை நிதி (Mutual Fund) 
சிறு முதலீட்டா்ளரகளின் மேமிப்புக்்ள ்ெரிய 

முதலீ்டாக ோறறும் நிதி நிறுவனஙக்்ளமய ெரஸெர 
நிதி நிறுவனஙகள் என்கிமறாம். ெரஸெர நிதி 
நிறுவனம் ெஙகுதாரகளி்டமிருநது ்ெறற நிதியி்ன 
முதலீடு ்ேயவது அநத முதலீடிலிருநது ்ெறற ெல்ன 
ெஙகுதாரரகளுக்கு அளிக்கிறது.

நிதி நிறுவனஙக்ளான LIC, UTI ேறறும் வணிக 
வஙகிகள் SBI ேறறும் கனரா வஙகி மொன்ற்வ 
ெரஸெர நிதி வணிகததில் ஈடுெடுகின்றன. அதிக ெலன், 
்நகிழவு தன்்ே, ொதுகாப்பு ேறற வரியிலிருநது 
ொதுகாப்பு மொன்ற நன்்ேகள் ெரஸெர நிதி முலம் 
முதலீட்டா்ளருக்கு கி்்டக்கிறது.

iii)   ஏட்டுக க்ன் தைைகு முக்ம நிறுவனஙகள்  
(Factoring Institutions)
விறெ்னமூலம் ்ெற மவணடிய ்ெறுதல்களின் 

அடிப்ெ்்டயில் நிதி நிறுவனஙகள் ்ேயயும் 
நிதி ஏறொம்ட ஏடடுக்க்டன் தரகு முக்ே 
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ஆகும். ஏடடுக்க்டன் தரகு முக்ே அதனு்்டய 
வாடிக்்கயா்ளரகளுக்காக ஏடடுக்க்டன்க்்ள 
வசூலிக்கும்.  இநதியாவில் ்ேயல்ெடும் சில 
நிறுவனஙக்ளாவன, SBI, ேறறும் வணிக மே்வகள் 
என்ெது SBI ன் து்ை நிறுவனம் ஆகும் ேறறும் 
கான்மெஙக் ஃமெக்்டரிக் லிமி்்டட என்ெது, கனரா 
வஙகியின் து்ை நிறுவனம் ஆகும்.

iv)  இநதிய எதிர் �ஙகு மொற்றகம் 
(Over the Counter Exchange of India (OTCEI))

ெஙகுக்்ள இநதியா முழுவதும் மின்னணு முலம் 
வியாொரம் ்ேயயும் மநாக்கதமதாடு முதன்்ே 
நிதி நிறுவனஙக்ளால் உருவாக்கப்ெட்டமத 
OTCEI என்ெதாகும். இதன் மூலம் முதலீட்டா்ளர 
ேறறும் நிறுேததிறகு சில பிரச்ே்னகள் இருநத 
மொதும் ்வளிப்ெ்்டத தன்்ே, வி்ரவான 
முடிவு, ்நகிழவு தன்்ே ஆகிய நன்்ேக்்ளயும் 
அளிக்கிறது.

v)   இநதிய நதைசியப் �ஙகு மொற்றகம் லிமிப்ட்  
(National Stock Exchange of India Limited [NSEI])
ெஙகுச் ேந்தயின் ோதிரியாக NSEI 

என்ெது 1992 ம் ஆணடு உருவாக்கப்ெட்டது. 
இச்ேந்தயின் மநாக்கோனது மின்னணு 
ெஙகுக்்ள இநதியா முழுவதும் அ்ேததுக் 
்காடுப்ெதாகும். இநநிறுவனம் திற்ேயான 
ேறறும் ்வளிப்ெ்்டததன்்ே ்காண்ட ெஙகு 
வியாொரத்தமய எதிரொரகிறது.

vi)  நதைசிய தீர்வக மறறும் களஞ்சிய அ்மப்பு
(National Clearance and Depository System)

ெஙகில்லா வணிக மு்றயின் கீழ ெததிரஙகளின் 
தீரவுகள் அ்னததும் ெதிமவடடின் முலமே 
ந்்ட்ெறுகிறது. ெஙகில்லா வணிக மு்றயில் கீழகண்ட 
மூன்று ெகுதிகள் உள்்ள்டஙகியுள்்ளது.

 அ)  மதசிய வணிக ஓப்பீடு ேறறும் அறிக்்க 
மு்றயானது ெததிரச்ேந்தயின் வ்ரய்ற 
ேறறும் கட்ட்்ளக்்ள வி்ளக்குகிறது.

 ஆ)  தீரவு மததியன்று தரகரகளின் நிகர ்ராக்கம் 
ேறறும் ெஙகு ்ொறுப்புக்்ள முடிவு ்ேயவ்தமய 
மதசிய தீரவக அ்ேப்பு குறிக்மகா்ளாக 
்காணடுள்்ளது.

இ)  எநத ஒரு ெததிரமும் ோறறப்ெ்டாேல் மின்னணு 
மூலம் ெதிவுகள் ்ேயயப்ெடடு ெஙகு உரி்ே்ய 
ோறறுவ்தமய மதசிய க்ளஞ்சிய அ்ேப்பு 
்ேயகிறது.

vii)  நதைசிய �த்திைஙகள் களஞ்சியம் லிமிப்ட் 
(National Securities Depositories Limited)
காகிதமில்லா ேறறும் காகிதோறறு ெஙகுக்்ள 

்காணடுவருவதறகாக 1996 ம் ஆணடு NSDLல் 
உருவாக்கப்ெட்டது. இரண்டாம் நி்லச் ேந்தயில், 
வியாொரததிறகு பின் ஏறெடும் சிக்கல்க்்ள தீரக்கவும் 
NSDL ல் உருவாக்கப்ெட்டது.

viii)  இநதிய �ஙகு ்வப்பு கைகம் லிமிப்ட் 
(Stock Holding Corporation of India Limited)
SHCIL ல் மநாக்கோனது ெஙகுச் ேந்த 

ந்டவடிக்்கயில், ேததிய ெததிர ் வப்ொக ் ேயல்ெடுவமத 
ஆகும். இக்கழகம் மதசிய அ்ளவிலான நிரவாக சீரதிருதத 
ெணிக்்ளயும் ்ேயகிறது.

அநநிய பசலொவணி சந்தை

அநநிய ்ேலாவணி ேந்த அநநிய ்ேலாவணி 
வரததகததிறகு உதவி புரிகிறது. இது உலகிமலமய 
மிகப்்ெரிய ேறறும் அதிக நீர்ேத தன்்ே 
்காண்ட ஒரு ேந்த ஆகும். ேராேரியாக ஒரு 
நாளில் 5 டிரில்லியன் ்டாலரகளுக்கு மேல் வரததகம் 
மேற்காள்்ளப்ெடுகிறது. அ்னதது நாடுகளின் 
நாையஙக்்ளயும் உள்்ள்டக்கியுள்்ளது ேறறும் எநத 
ஒரு தனிநெர, நிறுேம் அல்லது நாடு இதில் ெஙமகறக 
முடியும்.

I. �ண்கச் சந்தை
வழஙகப்ெடும் புற ்காள்முதல்க்்ள அதிகப்ெடியாக 

க்டநது ்ேல்லும் நிதி ெரிவரதத்னகள் ்காண்ட 50 
முக்கிய ெண்டக ேந்தகளுக்கு இ்்டமய முதல்நி்ல 
்ொருடக்்ள வரததகம் ்ேயவ்த ெண்டக ேந்த 
மேலாண்ே ்ேயகிறது. ெண்டகச் ேந்த ்ொதுவாக 
இரணடு து்ை பிரிவுக்ளாக வ்கப்ெடுததப்ெடடுள்்ளது.
•  கடின �ண்க சந்தை (Hard Commodities Market)
•  பமன்�ண்க சந்தை (Soft Commodities Market)

கடின �ண்க சந்தை (Hard Commodities Market) 
கடின ்ொருடகள் என்ெ்வ ்ொதுவாக மதாணடி 

எடுக்கப்ெடும் மூலப்்ொருடகள். உதாரைம்: தஙகம், 
எண்ைய, ரப்ெர, இரும்பு ேறறும் தாது.
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பமன்�ண்க சந்தை (Soft Commodities Market)
்ேன் ெண்டகம் என்ெது ்ொதுவாக விவோயம் 

ோரநத முதல் நி்லப் ்ொருடகள் ஆகும். உதாரைம்: 
மகாது்ே, ெருததி, ேரக்க்ர ேறறும் கு்ளம்பி/காபி

தஙகமுலாம் மு்ன ேந்த (Gilt-Edged 
Marked) என்ெது அரசு ெததிரஙகள் 
எனவும் அறியப்ெடுகிறது. இது அரசு 
ேறறும் ெகுதி அரசு ெததிரஙகளுக்கான 

ேந்த ஆகும். இச்ேந்தயில் வரததகம் 
்ேயயப்ெடும் ெததிரஙகளின் ஒரு முக்கியோன 
சிறப்பியல்பு என்ன்வன்றால் அ்வகள் ேதிப்பில் 
நி்லததன்்ே ்காண்டவ்க்ளாகவும் ேறறும் 
வஙகிக்ளால் அதிகம் மத்டப்ெடுெ்வக்ளாகவும் 
உள்்ளன.
• முதலீடுகள் மீது உததரவாத வருோனம்
• ெததிரஙகளில் ஊக வாணிெம் இல்்ல
• நிறுவனம் ோரநத முதலீட்டா்ளரகள் 

அவரகளின் நிதியில் ஒரு ெகுதி்ய இவவ்க 
ெததிரஙகளில் முதலீடு ்ேயய ேட்டததால் 
கட்டாயப்ெடுததெடுகிறாரகள்.

• LIC, GIC, PFs ேறறும் வணிக வஙகிக்ளால் 
ஆதிக்கம் ்ேலுததப்ெடுகிறது.

• அதிக அ்ளவு ெரிவரதத்னகள் ஒவ்வாரு 
ெரிவரதத்னயும் ோறறுவதறகான மத்வ்ய 
உருவாக்குகிறது.

 àƒèÀ‚°
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II. வருவிககப்�ட்் சந்தை (Derivatives market)

நிதி இ்டரொடுக்்ள கடடுப்ெடுதத உதவி ்ேயயும்  
பின்்காடுப்பு ஒப்ெநதம் ேறறும் விருப்ெ மெரம் மொன்ற 
நிதி கருவிக்்ள வரததகம் ்ேயவதில் வருவிக்கப்ெட்ட 
ேந்த உதவி புரிகிறது. ெததிரஙகள், பி்ையஙகள், 
ெண்டகம், நாையஙகள் அல்லது அ்டோனஙகள் மொன்ற 
ெல்மவறு ்ோததுக்களின் ேதிப்பின் அடிப்ெ்்டயில் 
கருவிகளின் ேதிப்பு வருவிக்கப்ெடுகிறது.

 �யிறசி

I. சரியொன வி்்்யத் நதைர்நபதைடு:
1. மூலதைன சந்தை ------- ஐ வைஙகுவதில்்ல

 அ) குறுகிய கால நிதி ஆ) க்டனுறுதி ெததிரஙகள்

இ) ேேநி்ல நிதி ஈ) நீண்ட கால நிதி

2. NSEI நதைொறறுவிககப்�ட்் ஆணடு
அ) 1990 ஆ) 1992
இ) 1998 ஈ) 1997

3.  முதைல் நி்லச் சந்தை என்�து �த்திைஙக்ள/ 
பி்ணயஙக்ள ------- மு்்ற வியொ�ொைம் பசயயும் 
ஒரு சந்தை ஆகும்.
அ) முதன் மு்ற ஆ) இரண்டாம் மு்ற

இ) மூன்றாம் மு்ற ஈ) ெலமு்ற

4.  மூலதைனச் சந்தையின் �ஙநகற�ொளர்--------- ஆவர்.
அ) தனிநெர ஆ) நிறுேஙகள்

 இ) நிதி நிறுவனஙகள் ஈ) மேமல உள்்ள அ்னததும்

5.  �ஙகுக்ள இநதியொ முழுவதும் மின்னணு மூலம் 
வியொ�ொைம் பசயயும் ந�ொககத்நதைொடு முதைன்்ம நிதி 
நிறுவனஙகளொல் உருவொககப்�ட்்நதை --------- 
ஆகும்.

அ) இநதிய உ்டனடி ெஙகு ோறறகம்
ஆ) ஏடடுக்க்டன்
 இ) ெரஸெர நிதி
ஈ) துணிகர முதல்

வி்்கள் :

1 அ 2 ஆ 3 அ 4 ஈ 5 அ
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II. குறு வினொககள்:
1. மூலதனச் ேந்த என்றால் என்ன?
2. OTCEI – சிறு குறிப்பு வ்ரக.
3. மூலதனச் ேந்தயின் ெஙமகறொ்ளரகள் யார?
4. மூலதனச் ேந்தயில் வி்ல எவவாறு நிரையம் 

்ேயயப்ெடுகிறது?

III. சிறு வினொககள்:
1.  மூலதனச் ேந்தயின் ெல்மவறு வ்ககள் என்ன? 

வி்ளக்குக. (ஏமதனும் 3)
2.  மூலதனச் ேந்தயின் ஏமதனும் இரணடு ெணிக்்ள 

வி்ளக்குக.
3. ஏடடுக்க்டன் ேறறும் துணிகர முதல் வழஙகு 

நிறுேஙக்்ள ெறறி வி்ளக்குக.

IV. ப�ருவினொககள்:
1.   மூலதனச் ேந்தயின் சிறப்பியல் புக்்ள விவாதிக்க.
2.  மூலதனச் ேந்தயின் ெல்மவறு ெணிக்்ள 

வி்ளக்குக. (ஏமதனும் 5)
3.   நிதிச் ேந்தயின் ெல்மவறு வ்கயான புதிய 

நிறுவனஙக்்ள வி்ளக்குக. (ஏமதனும் 5)

குறிப்பு நூல்கள்:
1.  Dr.SUNDAR,K 2017, Business Organisation, Vijay 

Nicole Imprints Pvt Ltd., Chennai.

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

3.  Ranganatham.M et.al.,(2006). “Investment Analysis 
and Portfolio Management”, ISBN 978-81-7758-
229-1, Dorling Kindersley(India) Pvt.Ltd., licensees 
of Pearson Education in South Asia.

4.  BhallaV.K, (2013), “Investment Management 
Security Analysis and Portfolio Management”, S. 
Chand & Company Pvt. Ltd., Ram Nagar, New 
Delhi.

5.  www.economictimes.indiatimes.com/ definition/
capital-market

6.  www.shodhganga.inflibnet.ac.in/ 
bitstream/10603/33042/11/ 11_chapter%201.pdf

7.  https://dollarsandsense.sg/10-biggest- stock-
exchanges-world-heres-much- theyve-gained-2017/
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அறம் சிறப்்ெயும் அளிக்கும்: ் ேல்வத்தயும் அளிக்கும்: ஆ்கயால் 
உயிரக்கு அதத்கய அறத்த வி்ட நன்்ேயானது மவறு யாது?

சிறப்புஈனும் ்ேல்வமும் ஈனும் அறததினூஉஙகு 
ஆக்கம் எவமனா உயிரக்கு.

-குறள் 31
ப�ொருள் :

�ணச் சந்தை
MONEY MARKET6

அத்தியொயம்

நிதிச் சந்தை - I
FINANCIAL MARKETS - Iஅலகு

2

கற்றல் ந�ொககஙகள்
இநதை அத்தியொயத்்தைக கற்றபின், மொணவர்களொல்
■■ �ணச் சந்தை �றறி புரிநது பகொள்ள இயலும்.
■■ மூலதைன சந்தை மறறும் �ணம் சந்தை 

இ்்நய உள்ள நவறு�ொடுக்ளப் புரிநது 
பகொள்ள இயலும்.

■■ �ணச் சந்தை ஆவணஙக்ள �றறி புரிநது 
பகொள்ள இயலும்.

அத்தியொயம் சுருககம்
6.01  ப�ொருள் மறறும் வ்ைவிலககணம்
6.02  ந�ொககம் மறறும் சி்றப்பியல்புகள்
6.03   �ணச் சந்தை மறறும் மூலதைனச் 

சந்தைககி்்நய உள்ள நவறு�ொடுகள்
6.04 �ணச் சந்தையின் �ஙநகற�ொளர்கள்
6.05  �ணச் சந்தை ஆவணஙகள்

6.05.01 கருவூல இைசீதுகள்
6.05.02 ்வப்புச் சொன்றிதைழ்
6.05.03 வணிக இைசீதுகள்
6.05.04  அைசு அல்லது தைஙக மு்ன 

�த்திைஙகள் சந்தை.

�ணச் சந்தை
ெைச் ேந்த என்ெது முறறிலும் குறுகிய கால  

நிதிகளுக்கான ஒரு ேந்தயாகும். இச்ேந்தயில் ஒரு 
ஆணடிறகும் மேறெ்டாத காலததில் முதிரச்சிய்்டயும் 
நி தி ச் ் ே ா த து க் க ளு ம்  ே ற று ம்  ெ த தி ர ங க ளு ம் 
்கயா்ளப்ெடுகின்றன.

6.01 ப�ொருள் மறறும் வ்ைவிலககணம்
ெைச் ேந்த என்ெது நிதிச் ேந்தகளின் 

உடபிரிவாகும். இச்ேந்தயில் ஒரு ஆணடுக்குள் 
க ா ல வ ் ர ய ா கு ம்  நி தி ப் ெ த தி ர ங க ள்  ே ா ற ற ம் 
்ேயயப்ெடுகிறது. எ.கா: கருவூலச் சீடடுகள், வணிக 
இரசீதுகள், ்வப்பு ோன்றிதழகள் ேறறும் அரசு 
ெததிரஙகள் மொன்ற்வ.

குமராததரின்கூறறுப்ெடி,  ெைச்ேந்த என்ெது 
“ெல்மவறு அ்ேப்புகள் ேறறும் நிறுவனஙகள் 
ெைததிறகு நிகரான ெல்மவறு ஆவைஙக்்ள 
்கயாளும் ் ோதத அ்ேப்பிறகான கூடடுப் ் ெயராகும்”.

இநதிய ரிேரவ வஙகி, “குறுகிய கால 
நிதி ்ோததுக்களுக்கான ேந்தமய  ெை 
ேந்தயாகும். மேலும் முதன்்ே ேந்தயில் 
புதிய ஆதாரஙகளுக்கான ெைப் ெரிோறறத்த 
எளிதாக்குகிறது. இரண்டாம் நி்ல ேந்தயில் 
ஏறகனமவ வழஙகப்ெட்ட நிதி மகாரிக்்களுக்கும் 
நிதி அளிக்கிறது” என்று வ்ரவிலக்கைம் 
வழஙகுகிறது
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6.02  ந�ொககஙகள் மறறும் சி்றப்பியல்புகள் 
(Objectives and Characteristics)

ஒரு நன்கு வ்ளரநத ெைச் ேந்த கீழக்கண்ட 
மநாக்கஙக்்ளக் ்காணடு மே்வ புரிகிறது.

1.  குறுகிய கால உெரி ேறறும் ெறறாக்கு்ற்யத 
தீரதது ஒரு ேேநி்ல மு்ற்ய வழஙகுதல்.

2.  ேததிய வஙகியின் த்லயீ்டானது நிறுவனததின் 
ெைப்புழக்கத்த ொதிக்கும் ்ேய புள்ளி்ய 
வழஙகுதல்.

3.  குறுகிய கால ெைத்த ெயன்ெடுததும் 
ெயனா்ளரகளுக்கு  அவரகளின் மத்வக்்ள 
நி்றமவறற நியாயோன வி்லயில் உரிய 
ெயன்ொட்்ட வழஙகுதல்

சி்றப்பியல்புகள் (Characteristics)
1. குறுகிய கொல நிதிகள் (Short-term Funds)

முறறிலும் குறுகிய கால நிதிகள் அல்லது ெைததிறகு 
நிகரான நிதி ்ோததுக்களுக்கான ஒரு ேந்த 
இதுவாகும். 

2. முதிர்வு கொலம் (Maturity Pwweriod)
இச்ேந்தயில் ஒரு வரு்டததிறகு கு்றவான 

முதிரவு காலம் ்காண்ட நிதி ்ோததுக்கள் ேடடுமே 
ெயன்ெடுததப்ெடுகிறது.

3. �ணமொக மொறறுவது (Conversion of cash)
உ்டனடியாக ெைோக ோறறிய்ேக்கக்கூடிய நிதிச் 

்ோததுக்கள் ேடடுமே இச்ேந்தயில் இழப்பு இல்லாேல் 
கு்றநதெடே ெரிவரதத்ன ்ேலவில் ெரிோறறம் 
்ேயயப்ெடுகிறது.

4. மு்்றயொன இ்மில்்ல (No Formal place)
்ொதுவாக ெரிவரதத்னகள் ்தா்லமெசி அதாவது 

வாய்ோழி ்தா்டரபு மூலோக ந்்ட்ெறுகின்றன. 
ேம்ெநதப்ெட்ட ஆவைஙகள் ேறறும் எழுதப்ெட்ட 
தகவல்்தா்டரபுக்்ள பின்னர ெரிோறிக்்காள்்ளலாம். 
மூலதனச் ேந்தயில்உள்்ளது மொல் ெஙகுச்ேந்தயில் 
ஒரு மு்றயான இ்டமில்்ல.

5. து்ண சந்தைகள் (Sub-markets)
இது ஒரு ஒற்றத தன்்ேயுள்்ள ேந்த அல்ல. 

இது தனிததனி சிறப்பு்்டய ெல து்ைச்ேந்தகளின் 
்தாகுப்ொகும். எ.கா: அ்ழப்பு ெைச்ேந்த, ஏறபுச்ேந்த 
ேறறும் ோறறுமு்ற ஆவை ேந்தகள்.

6. சந்தையின் �ஙகு (Role of Market)
ேததிய வஙகி, வணிக வஙகிகள், வஙகிகள் அல்லாத 

நிதி நிறுவனஙகள், தள்ளுெடியகம் ேறறும் ஏறெகஙகள், 

ெைச் ேந்தயின் கூறுக்ளாகும். வணிக வஙகிகள் 
்ொதுவாக ெஙகுச் ேந்தயில் மேலாதிக்க இ்டததி்னக் 
்காணடுள்்ளது.

7.  மிகவும் ஒழுஙக்மககப்�ட்் வஙகி மு்்ற 
(Highly  Organized Banking System)
வணிக வஙகிகள் ெைச்ேந்தகளின் முழு 

நரம்பு ்ேயோக இருக்கின்றன. குறுகிய 
கால நிதிக்்ள வழஙகுகின்ற முதன்்ே 
அளிப்ொ்ளராகவும் வணிக வஙகிகள் உள்்ளன. 
ெைச்ேந்தயின் ெல்மவறு பிரிவுகளுக்கும் 
்ேய வஙகிக்கும் உள்்ள இ்ைப்ொக வணிக 
வஙகிகள் ்ேயல்ெடுகின்றன.

8.  இைண்ொம் நி்ல சந்தையின் நதை்வ 
(Existence of Secondary Market)
இச்ேந்தயில் ெயன்ெடுததப்ெடும் நிதிச்்ோதது 

ஆவைஙகளுக்கு ஒரு சிறப்ொன இரண்டாம் நி்ல 
ேந்த மத்வப்ெடுகிறது.

9.  நிதித் நதை்வ மறறும் வைஙகல் 
(Demand and supply of Funds)
குறுகிய கால நிதிக்கான மத்வ ேறறும் 

அளிப்பும் அதிகோக இருக்க மவணடும். 
உள்நாடடு ேறறும் ்வளிநாடடு வரததகததில் 
்ெருே்ளவில் குறுகிய கால நிதி ஆவைஙகள் 
ெயன்ெடுததப்ெடுகின்றன.

10.  பமொத்தை விற�்னச் சந்தை (Wholesale market)
இது ஒரு ்ோதத விறெ்னச் ேந்தயாகும். 

இச்ேந்தயில் அதிக்ளவில் வரததகம் ்ேயயப்ெடும் 
நிதிச்்ோததுக்களின் ேதிப்பு அதிக்ளவில் இருக்கும்.

11. ப�கிழ்வுத் தைன்்ம (Flexibility)
இச்ேந்த குறிதத ஒழுஙகுமு்ற கட்ட்ேப்பில் 

அதிக அ்ளவு ்நகிழவுத தன்்ே இருப்ெதால், நி்லயான 
முயறசி புதிய ஆவைஙக்்ள அறிமுகப்ெடுததுவதில் 
்ேயயப்ெடுகிறது.

12.  ் மய வஙகியின் முன்னி்ல 
(Presence of a Central Bank)
்ேய வஙகி ்ராக்க இருப்பு விகிதம் ்வததுக் 

்காணடு ஆவைஙக்்ள தள்ளுெடி ்ேயவதன் மூலம் 
மத்வயான நிதி வேதிக்்ள ஏறெடுததி தருகின்றன. 
இது ஒரு திறநத ேந்தயாக இருநதமொதிலும் ேநத 
நி்ல ேந்தயில் உள்்ள உெரியான ்ராக்க இருப்்ெ 
்ெறறு விறுவிறுப்ொன ேந்த காலததில் கூடுதலான 
நிதி்ய அளிக்கிறது..
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6.03  �ணச் சந்தை மறறும் மூலதைனச்சந்தைககி்்நய உள்ள நவறு�ொடுகள்
ெைச் ேந்தக்கும் முதலீடடு ேந்தக்கும் இ்்டயிலான மவறுொடுகள் பின்வரும் அட்டவ்ையில் சுருக்கோக 

குறிப்பி்டப்ெடடுள்்ளது.
வரி்ச 
எண தைன்்மகள் �ணச்சந்தை மூலதைனச்சந்தை

1 நிதியின் கொலம்
இச்ேந்த ஒரு வரு்ட காலததிறகும் 
மிகாேல் ந்டக்கும் குறுகியகால 
நிதிகளுக்கான ேந்தயாகும்.

இச்ேந்த ஒரு வரு்ட காலததிறகும் 
மேலான நீண்ட கால 
நிதிகளுக்கான ேந்தயாகும்.

2 நிதி வைஙகல்

்தாழில் வணிகததின் ந்்டமு்ற 
்ேயல்ொடுகளுக்குரிய மூலதனத 
மத்வகளுக்கான ேறறும் அரசின் 
குறுகிய கால  மத்வகளுக்கான 
நிதி்ய  இச்ேந்த அளிக்கிறது.

்தாழில் ேறறும் வணிகததின் 
நி்ல முதல் மத்வகளுக்கான 
ேறறும் அரசின் நீண்ட காலத 
மத்வகளுக்கான நிதி்ய 
இச்ேந்த அளிக்கிறது.

3 வணிக 
ஆவணஙகள்

வணிக இரசீதுகள் மொன்ற 
ஆவைஙகளு்டன் ்தா்டரபு்்டயது. 
(ோறறுமு்ற ஆவைஙகள், கருவூலச்சீடடு, 
வணிகத தாள் மொன்ற்வ)

ெ ங கு க ள் ,  க ்ட னீ ட டு ப் 
ெததிரஙகள்,  அரசு ெததிரஙகள்  
மொன்ற ஆவைஙகளு்டன் 
்தா்டரபு்்டயது.

4 �ண மதிப்பு

ெைச் ேந்தயில் ஒவ்வாரு நிதி 
ஆவைமும் ்ெரிய ேதிப்பிலன்வ. ஒரு 
கருவூல சீடடின் ேதிப்பு கு்றநதெடேம் 
ரூ.25000 ஆகும். ஒரு ்வப்புத ்தா்க 
அல்லது வணிகத தாளின் ேதிப்பு கு்றநத 
ெடேம் 5 இலடேம் ஆகும் 

மூலதனச் ேந்தயில் 
்கயா்ளப்ெடும் ஒவ்வாரு 
ஆவைமும் சிறிய 
ேதிப்பிலான்வ. ஒவ்வாரு 
ெஙகின் ேதிப்பு ரூொய 10 ஆகும். 
ஒவ்வாரு க்டனீடடு ெததிரததின் 
ேதிப்பு ரூொய 100 ஆகும்.

5
ப�ரிய 

நிறுவனஙகளின் 
�ஙகு

்ேய வஙகியும் வணிக வஙகிகளும் 
ெைச் ேந்தயில் ்ெரும் ெஙகாறறும் 
நிறுவனஙக்ளாகும்

மேம்ொடடு வஙகிகளும், காப்பீடடு 
நிறுவனஙகளும் மூலதனச் 
ேந்தயில் முக்கிய 
ெஙகாறறுகின்றன.

6 �ரிவர்த்தை்ன 
�்்ப�றும் இ்ம்

ெரிவரதத்னகள் ்ெரும்ொலும் 
்தா்லமெசி வழியாகமவ  
ந்்ட்ெறுகின்றன. இதறகு 
மு்றயான இ்டம் ஏதுமில்்ல.

ெரிவரதத்னகள் ஒரு 
மு்றயான இ்டததில் இ்டம் 
்ெறுகின்றன. உதாரைம்: 
ெஙகு ெரிோறறகம்.

7 �ஙநகற�ொளர்கள்

வணிக ந்டவடிக்்ககள் இ்்டத 
தரகரகள் இன்றி மேற்காள்்ளப் 
ெடுகின்றன. அதாவது வஙகியா்ளரகள், 
இநதிய ரிேரவ வஙகி ேறறும் அரசு.

வணிக ந்டவடிக்்ககள் 
அஙகீகரிக்கப்ெட்ட முகவரகள் 
மூலமே மேற்காள்்ளப்ெடுகின்றன.  
அதாவது இ்்டததரகரகள்,   
முதலீட்டா்ளரகள், வணிக 
வஙகியரகள், ஒப்புறுதியா்ளரகள் 
ேறறும் வணிக வஙகிகள்.

8
ஒப்�நதைத்தில் 

ஈடு�டும்  
ஆவணஙகளின் 
எணணிக்க

1)  வஙகிகளுக்கி்்டயிலான அ்ழப்பு 
ெைம்

2)  14 நாடகள் வ ர்யிலான அறிவிப்பு ெைம்
3)  மூன்று ோதஙகள் வ்ரயிலான 

குறுகிய கால ்வப்புகள்
4)  91 நாடகள் கருவூலச்சீடடு
5) 182 நாடகள் கருவூலச்சீடடு
6)  வணிகத தாள்கள் மொன்ற 

ஆவைஙகள் ெைச் ேந்தயில் 
வரததகம் ்ேயயப்ெடுகின்றன.

ெஙகுகள் ேறறும் க்டனீடடு 
ெததிரஙகள் மொன்ற சில 
ஆவைஙகள் ேடடும் மூலதனச் 
ேந்தயில் வரததகம் ்ேயயப் 
ெடுகின்றன.
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9 நிதி 
நகொரிக்ககள்

நிதி மகாரிக்்ககள், ்ோததுக்கள் 
ேறறும் ெததிரஙகள் ெைச் ேந்த 
வரததகததில் ஈடுெடுததப்ெடுகின்றன.

க்டன் ெததிரஙகளும் 
ெஙகுகளும் மூலதனச் 
ேந்த வரததகததில் 
ஈடுெடுததப்ெடுகின்றன.

10 இ்ர் அளவு க்டன்  ேறறும் ேந்த ஆெதது 
கு்றநத்ளவு உள்்ளது.

க்டன் ேறறும் ேந்த ஆெதது 
அதிக்ளவு உள்்ளது.

11 நீர்்மத்தைன்்ம அதிக அ்ளவு நீர்ேத தன்்ே 
்காண்டது

மூலதனச் ேந்த கு்றநத்ளவு 
நீர்ேததன்்ே ்காண்டது.

12
வி்ல மதிப்பு 

பதைரிநது 
பகொள்ளுதைல்

ெைச் ேந்தயில் வி்ல ேதிப்பு குறிதத 
்வளிப்ெ்்டத தன்்ே ஏதுமில்்ல.

மூலதனச் ேந்தயில் 
வி்ல ேதிப்பு குறிதத 
்வளிப்ெ்்டததன்்ே உள்்ளது

13 ஒழுஙகு�டுத்தும் 
அ்மப்பு

்ேய வஙகி ெைச்ேந்த்ய 
கடடுப்ெடுததுகிறது

்ேய வஙகி தவிர ் ேபி மொன்ற 
தனிதத ஒழுஙகுெடுததும் 
அ்ேப்புகள் கடடுப்ெடுததுகிறது.

14 ஒப்புறுதியளித்தைல் ஒப்புறுதி அளிததல் முதன்்ேப் ெணி 
அல்ல.

ஒப்புறுதி அளிததல் 
முதன்்ேப்ெணி ஆகும்.

15 ஆதிகக 
நிறுவனஙகள்

வணிக வஙகிகள் ஆதிக்கம் ்ேலுததும் 
நிறுவனஙக்ளாகும்,

வஙகி அல்லாத நிதி 
நிறுவனஙகள்   ேறறும் 
தனிச்சிறப்பு நிதி  நிறுவனஙகள் 
ஆதிக்கம் ்ேலுததும் 
நிறுவனஙக்ளாகும்.

6.04  �ணச் சந்தையில் �ஙநகற�ொளர்கள் : 
(PARTICIPANTS IN MONEY MARKET)

ெைச் ேந்தயின் ந்்டமு்றயில் ெல 
ெஙமகறொ்ளரகள் உள்்ளனர.  ெஙமகறொ்ளரகள் 
இச்ேந்தயின் ஆவைஙக்ளான கருவூல 
இரசீதுகள், வணிக இரசீதுகள், வணிகத தாள்கள் 
மொன்ற  ஆவைஙக்்ளக் ்கயாளுகின்றனர.

1. ெல்மவறு நாடுகளின் அரோஙகஙகள்

2. ெல்மவறு நாடுகளின் ்ேய வஙகிகள்

3. தனியார ேறறும் ்ொதுதது்ற வஙகிகள்

4. ெரஸெர நிதி நிறுவனஙகள்

5. காப்பீடடு நிறுவனஙகள்

6. வஙகி அல்லாத நிதி நிறுவனஙகள்

7. இநதிய ரிேரவ வஙகி ேறறும் ொரத ஸம்டட வஙகி

8. வணிக வஙகிகள்

9. ோநில அரசுகள்  

10. ்ொதுேக்கள்

6.05  �ணச் சந்தை ஆவணஙகள் 
(MONEY MARKET INSTRUMENTS )

ெைச் ேந்தயில் ெல்மவறு விதோன நிதி 
ஆவைஙகள் கி்்டக்கின்றன.  இநதியாவில் 1986  
வ்ர சில ஆவைஙகள் ேடடுமே கி்்டததன. அ்வ 
பின்வருோறு:

i.  கருவூல ேந்தயில் கி்்டக்கும் கருவூல சீடடுகள்.
ii.  அ்ழப்பு க்டன் ேந்தயில் கி்்டக்கும் 

குறுகியகால அறிவிப்பு ேறறும் அ்ழப்பு ெைம்.
iii.  இரசீது ேந்தயில் கி்்டக்கும் வணிக  இரசீதுகள் 

ேறறும்  உறுதி்ோழி ெததிரஙகள்.
தைறப�ொழுது நமறகுறிப்பிட்்்வகளு்ன் 

கூடுதைலொக பின்வரும் ஆவணஙகள் 
கி்்ககப்ப�றுகின்்றன.

i. வணிகத தாள்கள் (Commercial Papers)
ii.  ்வப்பு இரசீதுகள் (Certificate of Deposits)
iii.  வஙகிகளுக்கு இ்்டயிலான ெஙமகறபு 

ோன்றிதழகள் (Inter-Bank Participation Certificates)
iv.  (்ரப்மொ - Repo) மீள் வாஙகல் வீத ஆவைஙகள் 
இநத ஆவைஙகளின் சிறப்புகள் ெறறி இநத 

அததியாயததில் சுருக்கோகப் ொரக்கலாம். 
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6.05.02  ் வப்புச் சொன்றிதைழ் 
(CERTIFICATE OF DEPOSITS)

்வப்புச்சொன்றிதைழ் மொதிரி
்வப்பு ோன்றிதழ வஙகிகள் ேறறும் நிதி 

நிறுவனஙக்ளால் வழஙகப்ெடும் குறுகிய கால 
்வப்பு ஆவைஙக்ளாகும். இவற்ற வஙகிகளும்  
நிதி நிறுவனஙகளும் தஙக்ளது நிதி ஆதாரஙக்்ள 
உயரததிக் ்காள்வதறகாக ்வளியிடுகின்றன. 
்வப்புச் ோன்றிதழ க்டன் உறுதிப் ெததிர வடிவததில் 
ெயன்ொடடில் வழஙகப்ெடுகிறது. இ்வ எளிதில் 
ோறறக் கூடிய இயல்பு்்டயதாகவும் வி்ரவாக 
ேந்தப்ெடுததக் கூடியதாகவும் குறிப்பிட்ட முகேதிப்பு 
ேறறும் முதிரவுத ்தா்க ஆகியவற்றக் 
்காணடிருக்கும். இநத ்வப்புச் ோன்றிதழகள் ஒரு 
நெரி்டம் இருநது ேற்றாரு நெருக்கு ோறறக்கூடிய 
தன்்ேயு்்டயது. ோறறக்கூடிய தன்்ே உ்்டயதால் 
இது ோறறுமு்ற ஆவை ்வப்புச் ோன்றிதழ என்றும் 
அ்ழக்கப்ெடுகிறது
பவளியீட்்ொளர்கள் (ISSUERS)

வணிக வஙகிகள், நிதி நிறுவனஙகள் மொன்ற்வ 
்வப்புச் ோன்றிதழ ்வளியிடும் ்வளியீட்டா்ளரகள் 
ஆவாரகள்.
சநதைொதைொைர்கள் (SUBSCRIBERS)

்வப்புச் ோன்றிதழ ேநதா தனிநெரகள், கழகஙகள், 
அறக்கட்ட்்ளகள், ேஙகஙகள் ேறறும் ்வளிநாடடு வாழ 
இநதியரகள் மூலம் ேநதா கி்்டக்கப் ்ெறுகிறது. இது 
ஒரு கால ்வப்புக்கான உரி்ே ஆவைோகும். இது 
ஒரு ்காைரெவர ோன்றிதழ ேறறும்  ேந்தயில் 
ோறறிக்்காள்ளும் தன்்ே உ்்டய ஆவைோகும்.

்வப்புச் சொன்றிதைழின் இயல்புகள் (FEATURES OF 
CERTIFICATE OF DEPOSIT)
1. கால ்வப்புக்கான உரி்ே ஆவைம் ஆகும்.
2. பி்ையேறற ோறறுமு்ற ஆவைஙகள் ஆகும்.
3.  மேல் எழுதுதல் மூலம்எளிதில் ோறறி வழஙகும் 

தன்்ே உ்்டயது.
4. முகேதிப்பிலிருநது  வட்டததில் ்வளியிடுதல்.
5.  ேலு்க நாடகள் இல்லாேல் குறிப்பிட்ட மததியில் 

திரும்ெச் ்ேலுததக் கூடியது.

கருவூல ைசீது சந்தை (TREASURY BILL MARKET)
கருவூல ரசீதுக்்ள வாஙகும் ேறறும் விறகும் 

ேந்தக்கு கருவூல ரசீது ேந்த என்று ்ெயர.

6.05.01  கருவூல இைசீதுகள் (TREASURY BILLS)

 அரோஙகததால் ்வளியி்டப்ெட்ட கருவூல இரசீதுகள் 
தறமொது மிகவும் பிரெலோக உள்்ளது ேறறும்  அதிக்ளவு 
நீர்ேததன்்ே ்காண்ட ஆவைஙக்ளாகும். கருவூல 
இரசீதுகள் என்ெது குறிப்பிட்ட காலக்்கடுவு்டன் கூடிய 
க்டன உறுதி ெததிரோகும். அரோஙகம் கருவூல இரசீதின் 
்தா்க்ய அதன் தவ்ை காலததிறகுள் திருப்பி 
்ேலுததப்ெடடு விடும் என்ற உறுதி்ோழி்ய அளிக்கிறது. 
அதன் காலம் ஒரு வரு்டததிறகு மேல் இருக்காது. 

ப�ொதுவொன இயல்புகள் (GENERAL FEATURES)
கருவூல இரசீது பின்வரும் ்ொதுவான இயல்புக்்ள 

உ்்டயது.  அ்வ பின்வருோறு

1. ்வளியிடுெவர
2.  நிதி இரசீது
3.  நீர்ேத தன்்ே
4.  முக்கிய ஆதாரம்
5. ெை மேலாண்ே

கருவூல இைசீதுகளின் வ்ககள் 
(TYPES OF TREASURY BILLS)

ேததிய அரசு தனது குறுகியகால நிதித 
மத்வக்்ள நி்றமவறற ்ொது ேக்களுக்கும் 
ேறற பிற நிதி நிறுவனஙகளுக்கும் கருவூல 
இரசீதுக்்ள ்வளியிடுகிறது. இநத இரசீதுகள் எவவித 
நிெநத்னயுமின்றி எநத மநரததிலும்  எளி்ேயாக 
வாஙகவும் விறகவும் கூடிய வ்கயில் 
கி்்டக்கப்்ெறுகின்றன. மேலும் இ்வ இரண்டாம் 
நி்ல  ேந்தயிலும் வரததகம் ்ேயயப்ெடுகின்றன.

கால வ்ரய்ற அடிப்ெ்்டயில்  இநத  இரசீதுகள் மூன்று 
வ்கக்ளாக பிரிக்கப்ெடுகின்றன. அ்வ பின்வருோறு.

1) 91 நாடகள் கருவூல இரசீதுகள்
2)  182 நாடகள் கருவூல இரசீதுகள்
3)  364 நாடகள் கருவூல இரசீதுகள்
91 நாடகள் கருவூல ரசீதுகள் ஒரு நி்லயான 

4 ேதவீத தள்ளுெடி விகிதததில் ஏலததின் மூலம் 
்வளியி்டப்ெடுகின்றன. இநதிய ரிேரவ வஙகி 91 நாடகள் 
ேறறும் 182 நாடகள் கருவூல இரசீதுக்்ள ஒரு வாரம் 
முழுவதும் வடிகடடும் அடிப்ெ்்டயில் ் வளியி்டப்ெடுகிறது. 
364 நாடகள் கருவூல இரசீதுகள் எவவித நி்லயான 
விகிதமும் ் காணடு ் ேயல்ெடுவதில்்ல. இநத தள்ளுெடி 
விகிதம் அதிகார அ்ேப்பின் இ்ேவி்ன ்ெறறு 
ெஙமகறொ்ளரகளுக்கு ஏலததில் ்தரிவிக்கப்ெடுகிறது. 
இதத்கய விகிதத்தமய தள்ளுெடி விகிதம் என்று 
குறிப்பி்டப்ெடுகிறது. 
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6.05.03  வ ணி க  இ ை சீ து க ள் 
(COMMERCIAL BILLS)

வணிக இரசீது என்ெது குறுகியகால 
மத்வகளுக்காக ெைத்த திரட்ட ஒரு வணிக 
அ்ேப்பின் மூலம் ்வளியி்டப்ெடும் ோறறுமு்ற 
ஆவைோகும். இநத இரசீதுகள் 30 நாடகள், 60 
நாடகள் ேறறும் 90 நாடகள் முதிரவு தன்்ே 
்காண்ட்வ. ்ொருடகளின் விறெ்னயா்ளரகள் 
மூலம் ்ொருடக்்ள வாஙகுெவர மீது எழுதி 
தயாரிக்கப்ெடும் ஒரு ஆவைமே வணிக இரசீது ஆகும். 
இநத வணிக   இரசீது சுய  நீர்ே தன்்ே இயல்பு, இரு 
நெரகளுக்கி்்டயிலான  ெரிோறறம், ந்டவடிக்்கயின் 
ேரியான மததி்ய ்தரிநது ்காள்ளும் தன்்ே, 
ந்டவடிக்்க குறிதத ்வளிப்ெ்்டத தன்்ே மொன்ற 
நன்்ேக்்ளக் ்காண்டது

வணிக ைசீதின் இயல்புகள் (FEATURES)
வணிக இரசீதின் முக்கிய இயல்புகள் 

பின்வருோறு:

1. வ்ரவா்ளர   (DRAWER)
2. ஏறறுக்்காள்ெவர  (ACCEPTOR)
3. ்ேலுததப்்ெறுநர  (PAYEE)
4. வட்டம் ்ேயெவர  (DISCOUNTER)
5. மேல் எழுதுெவர (ENDORSER)
6. ேதிப்பீடு  (ASSESSMENT)
7. முதிரவு  (MATURITY)
8. க்டன் தர ேதிப்பீடு   (CREDIT RATING)

வணிக இைசீதின் வ்ககள் (TYPES OF 
COMMERCIAL BILLS)

அ.  �யன்�ொட்டு இைசீதுகள் DEMAND BILLS
மத்வ இரசீது என்ெது ெைம் ்ேலுததுவதறகான 

மததி எதுவும் குறிப்பி்டப்ெ்டாத இரசீது ஆகும். 
எனமவ மத்வ இரசீது என்ெது அநத இரசீ்த 
்வததிருப்ெவர தனக்கு எப்்ொழுது ெைம் 
மத்வப்ெடுகிறமதா அப்மொது அநத இரசீதுக்கு ெைம் 
்ெறறுக் ்காள்்ளலாம். 

ஆ.  தூய்ம இைசீதுகள் மறறும் ஆவண இைசீதுகள் 
CLEAN BILLS AND DOCUMENTARY BILLS
்ொருடகளின் உரி்ே ஆவைம் மூலம் 

இ்ைக்கப்ெட்ட இரசீதுகள் ஆவை இரசீதுகள் என்று 
அ்ழக்கப்ெடுகிறது. எநத ஒரு ஆவைமும் எழுதி 
இ்ைக்கப்ெ்டாத இரசீதுகள் தூய்ே இரசீதுகள் 
ஆகும். எ.கா: ்தா்டரவணடி இரசீது ேறறும் ேரக்குநது 
இரசீது.

இ.  உள்�ொடு மறறும் அயல்�ொட்டு இைசீதுகள் INLAND 
BILLS AND FOREIGN BILLS
இநதியாவில் குடியிருக்கும் ஒரு நெருக்கு 

இநதியாவில் எழுதப்ெட்ட ேறறும் ்ேலுததமவணடிய 
இரசீதுகள் ஆகியவற்ற உள்நாடடு இரசீதுகள் என்று 
அ்ழக்கப்ெடுகின்றன. அயல்நாடடு இரசீதுகள் என்ெது 
இநதியாவிறகு ்வளிமய எழுதப்ெடடு இநதியாவிமலா 
அல்லது அயல்நாடடிமலா ்ேலுததப்ெடும் இரசீதுக்்ள 
அயல்நாடடு இரசீதுகள் என்று அ்ழக்கப்ெடுகின்றன.
ஈ. தைனித்துவமொன இைசீதுகள் INDIGENEOUS BILLS

தனிததுவோன இரசீதுகள் என்ெது வ்ரதல் ேறறும் 
ஏறறுக் ் காள்்ளல் உள்ளூர வழக்கப்ெடி அல்லது வரததகப் 
ெயன்ொடடின் மூலம் நிரவகிக்கப்ெடுவ்தக் குறிக்கிறது.
உ.  இருப்பி் இைசீதுகள் ACCOMMODATION BILLS

உண்ேயான வியாொர ந்டவடிக்்ககள் அல்லாேல் 
உருவாக்கப்ெடும் இரசீதுக்்ள இருப்பி்ட இரசீதுகள் 
என்று அ்ழக்கப்ெடுகின்றன. 

6.05.04  அைசு அல்லது தைஙக மு்ன 
�த்திைஙகள் சந்தை 
(GOVERNMENT OR GILT- 
EDGED SECURITIES MARKET)

அரசு அல்லது தஙகமு்ன ெததிரஙக்்ள வாஙகவும் 
விறகவும் கூடிய ஒரு ேந்தக்கு ‘அரசு ெததிரஙகள் 
ேந்த’ என்று ்ெயர.

அைசு அல்லது தைஙக  மு்ன �த்திைஙகள் 
(GOVERNMENT OR GILT- EDGED SECURITIES)

முதிரவு அ்்டநத ெததிரஙக்்ள மீடெதறகாகவும், 
முதிரவ்்டயாத ெததிரஙக்்ள திருப்பிச் ்ேலுததி 
மீடெதறகாகவும் ேறறும் ்ராக்க நிதிகளுக்காகவும் 
அதாவது புதிய ் ராக்க வ்ளஙக்்ள உயரததுவதறகாகவும் 
அரசுப் ெததிரஙகள் ்வளியி்டப்ெடுகின்றது.

அைசு தைஙக மு்ன �த்திைஙகள்   மொதிரி

அைசு அல்லது தைஙக மு்ன �த்திைஙகளின் 
சி்றப்பியல்புகள் (CHARACTERISTICS OF 
GOVERNMENT OR GILT- EDGED SECURITIES)

இநதிய ெைச் ேந்தயில் அரசு ெததிரஙகள் முக்கிய 
ெஙகாறறுகின்றன. அரசு ெததிரஙகளின் இயல்புக்்ள 
விரிவாக பின்வருோறு ொரக்கலாம். 
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1. முக்மகள் (AGENCIES)
ேததிய அரசு, ோநில அரசுகள், அரோஙக 

அ்ேப்புக்கு இ்ையான அ்ேப்புகள் மொன்ற 
அதாவது உள்ளூர அரசு அ்ேப்புகள் உதாரைோக 
நகராடசிகள், ோநகராடசிகள், து்றமுகஙகள் மொன்ற 
தன்னாடசி அ்ேப்புகள், ேறறும் பிற அ்ேப்புகள் 
மொன்ற முகவரகளின் மூலம் அரசு ெததிரஙகள் 
்வளியி்டப்ெடுகின்றன.

2.  இநதிய ரிசர்வ் வஙகியின் சி்றப்பு �ணி 
(RBI SPECIAL ROLE)

இநதிய ரிேரவ வஙகி அரசு ெததிரஙகள் வாஙகுதல் 
ேறறும் விறெ்ன ்ேயவதில் முக்கிய ெஙகாறறுகிறது. 
குறிப்ொக ெை மேலாண்ேயில் சிறப்ொக 
்ேயல்ெடுகிறது.

3.  �த்திைஙகளின் இயல்பு (NATURE OF SECURITIES)
அரசு ெததிரஙகள் உததரவாதோக வடடி 

வழஙகுவதால் அதில் முதலீடு ்ேயவது 
ொதுகாப்ொனதாகவும் மேலும் அரமே முதன்்ே 
்தா்க்ய திரும்ெ ்ேலுததுவதால் முறறிலும் 
ொதுகாப்பு தன்்ே ்காண்டதாகவும் இருக்கிறது.

4. �ணப் புைகக வி�ைம் (LIQUIDITY PROFILE)
தஙக மு்ன ெததிரஙகள் ெல வ்க நீர்ே தன்்ே 

்காண்ட்வ. அதன்ெடி ேததிய அரோல் வழஙகப்ெட்ட 
ெததிரஙகள் அதிக நீர்ே தன்்ே ்காண்டதால் அதன் 
ெைப்புழக்கமும் அதிகோக இருக்கும்.

5. வரிவிலககு (TAX REBATE)
முதலீட்டா்ளரகளுக்கு ெரநத அ்ளவில் வரிவிலக்கு 

அளிப்ெது இநத அரசு ெததிரஙகளின் முக்கிய 
அம்ேோக வி்ளஙகுகின்றது. இநத ெததிரஙகள் 
இநத நன்்ேக்காகமவ மிகவும் பிரெலோனதாக 
உள்்ளது.

6. சந்தை (MARKET)
அரசு ெததிரஙகளில் ஒவ்வாரு விறெ்ன ேறறும் 

்காள்முதலுக்கு தனிததனியாக மெச்சுவாரத்த 
ந்டததப்ெடுகிறது, தஙக மு்ன ெததிரஙகள் ஒரு 
எதி்ரதிர அல்லது இ்ையான ேந்தயாகும். 
இநதியாவில் முதன்்ே ேறறும் இரண்டாம் நி்ல 
ேந்த ஆகிய இரணடு ேந்தகளிலும் அரசு 
ெததிரஙகள் ேந்தப்ெடுததப்ெடுகிறது.

7. �டிவஙகள் (FORMS)
ெஙகு ோன்றிதழகள், உறுதி்ோழி சீடடுகள் ேறறும் 

்காைரெவர ெததிரஙகள் மொன்ற வடிவஙகளில் ேததிய 

அரசு ேறறும் ோநில அரசுகள் வழஙகும் ெததிரஙகள் 
இருக்கும்.

8. �ஙநகற�ொளர்கள் (PARTICIPANTS)
அரசு ெததிர ேந்தயில் அரசுதது்ற ்வததுள்்ள 

வ்ளஙக்்ளப் ெரிோறறம் ்ேயவதில் ஒருஙகி்ைநத 
ெஙமகறொ்ளரக்ளாக ேததிய அரசு ேறறும் ோநில அரசுகள் 
உள்்ளன.

9. வர்த்தைகம் (TRADING)
அரோஙக ெததிரஙகளுக்கு இரண்டாம் நி்ல 

ேந்த, குறுகிய, சிறிய ேறறும் கு்றவான ்ேயல்திறன் 
்காண்டது என்றாலும் ெஙகுச் ேந்தகளில் அரோஙக 
ெததிரஙக்்ள விறெ்ன ்ேயவதிலும் வாஙகுவதிலும் 
வஙகிகள் ேறறும் ்ெருநிறுவனஙகள் ஈடுெடுகின்றன.

10. பவளியீட்டு இயநதிைம் (ISSUE MECHANISM)
இநதிய ரிேரவ வஙகியின் கீழுள்்ள ்ொது க்டன் 

அலுவலகம் (PUBLIC DEBT OFFICE) அரசு ெததிரஙக்்ள 
்வளியிடுகிறது.

11.  அைசு �த்திை பவளியீடு பதைொ்ககம் 
(ISSUE OPENING)
அரசு ெததிர ்வளியீடு ்தா்டஙகிடும் சில நாடகளுக்கு 

முன்மெ ெததிரஙகளின் தன்்ேகள் ெறறி அறிவிப்பு 
்வளியி்டப்ெடுகிறது.

12. சீர்்ம �டுத்துதைல் (GROOMING GRADUAL)
இநதிய ரிேரவ வஙகியால் ெஙகு ெரிவரதத்னகளின் 

மூ ல ம்  மு தி ர ச் சி  அ ் ்ட ந த  ெ த தி ர ங க ் ்ள 
்கயகப்ெடுததுதல் ேறறும் மீட்ெ எளிதாக்கும் 
வ்கயில் ்ேயயும் ந்டவடிக்்கக்கு ‘சீர்ே ெடுததுதல்’ 
என அ்ழக்கப்ெடுகிறது. 

13. மொற்றம் (SWITCHING)
ஒரு ெததிரத்த வாஙகுவதறகாக ேற்றாரு 

ெததிரத்த விறெ்ன ்ேயய ்காணடு ்ேல்லும் 
ந்டவடிக்்கயின் ஒரு ெகுதியாக இரண்டாம் நி்ல 
ேந்தயில் இநதிய ரிேரவ வஙகி மேற்காண்ட 
அதன் திறநத ேந்த ்ேயல்ொடு ‘ோறுதல்’ என்று 
அ்ழக்கப்ெடுகிறது. 

14.ஏலம் விடுதைல் (AUCTIONING)
வரததகரகள் ஒருவர ஒருவமராடு மொடடியிடும் 

மு்றயில் ெததிரஙக்்ள அதிகெடே வி்லக்கு விறக 
மேற்காள்்ளப்ெடும் ஒரு வரததக மு்றமய ‘ஏலம் 
விடுதல்’ என அ்ழக்கப்ெடுகின்றது.

க்லச்பசொறகள்
கருவூல இரசீதுகள் வணிக இரசீதுகள்
வணிகத தாள்கள் அரசு ெததிரஙகள்
ெைச்ேந்த  முதலீடடுச் ேந்த
்வப்பு ோன்றிதழகள் ஏலம் விடுதல்
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இலண்டன் ெைச்ேந்த உலகின் 
ெழ்ேயான மிகவும் வ்ளரநத ேறறும் 
முன்னணி ெைச்ேந்த ஆகும். 

இலண்டன் ெைச் ேந்தக்கு அடுததெடியாக 
இரண்டாவது நன்கு வ்ளரநத ெைச் ேந்தயாக  
நியூயாரக் ெைச் ேந்த உள்்ளது.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

 எதிர்கொல கற்றல்

ெைச் ேந்த முதலீடடில் ெைம் முதலீடு ்ேயவது 
எப்ெடி? 

ெைச்ேந்த நிதிகள் ெறறிய தகவல்க்்ள 
மேகரிததல்

ெைச் ேந்த ெறறி கறறுக் ்காள்ளுதல் 
ெைச் ேந்த நிதிகளின் இலக்்க புரிநது 

்காள்ளுதல்
ெைச்ேந்த நிதிகளின் கு்றொடுக்்ளப் ெறறி 

அறிநது ்காள்ளுதல்
ெைச் ேந்த நிதிகளில் முதலீடு ்ேயதல்
ெல்மவறு வ்கயான ெைச்ேந்த நிதிக்்ள 

புரிநது்காள்ளுதல்
ெைச்ேந்த நிதிகளின் மநாக்கம் ெறறி புரிநது 

்காள்ளுதல் முந்தயவறறு்டன் ஒப்பிடடுப் ொரததல் 
ெைச்ேந்த நிதிக்்ள வாஙகுதல் ேறறும் 

கணகாணிததல்

�மது சிநதை்னககு

நீஙகள் ெைத்த  ேம்ொதிததால் பின்வரும்  எநத 
முதலீடடுத திட்டத்த விரும்புவீரகள்? ஏன்?  
காரைம் கூறுஙகள்? 
1. ெரஸெர நிதியஙகள் (MUTUAL FUNDS)
2. ெஙகுகள் (SHARES)
3. க்டன் ெததிரஙகள் (DEBENTURES)
4. கருவூல இரசீது (TREASURY BILL)
5. வணிக இரசீது (COMMERCIAL BILL)
6.  ் வப்பு ோன்றிதழகள் (CERTIFICATE OF 

DEPOSITS )

 �யிறசி

I சரியொன வி்்்யத் நதைர்நபதைடு:
1.  அ்ைப்பு �ணச் சந்தையில் முதைலீடு பசயயும் �ணத்திறகு 

__________ உ்ன் அதிக நீர்மத் தைன்்ம்ய 
வைஙகுகி்றது.

அ) கு்றநத இலாெததன்்ே 
ஆ) உயர இலாெததன்்ே 
இ) வ்ரயறுக்கப்ெட்ட இலாெத தன்்ே 
ஈ) நடுததர இலாெத தன்்ே

2.  �ணச் சந்தையில் முககிய �ஙகொறறும் அ்மப்பு 
_________
அ) வணிக வஙகி ஆ) இநதிய ரிேரவ வஙகி
இ) ொரத ஸம்டட வஙகி ஈ) ்ேய வஙகி

3.  குறுகிய கொல நிதி ஆதைொைஙக்ள ஏற�டுத்துவதைறகொக 
�ணச்சந்தையில் நிறும அ்மப்புகள் பவளியிடும் க்ன் 
ஆவணஙகள் _______ என்று அ்ைககப்�டுகி்றது. 
அ) கருவூல இரசீதுகள்
ஆ) வணிகத தாள்
இ) ்வப்புச் ோன்றிதழ
ஈ) அரசுப் ெததிரஙகள்

4.  வணிக மொறறுச்சீட்டுக்ள வொஙகுவதைறகும் 
விற�தைறகுமொன சந்தை்ய ___________ என்று 
அ்ைககலொம்.
அ) வணிகததாள் ேந்த
ஆ) கருவூல இரசீது ேந்த
இ) வணிக இரசீது ேந்த
ஈ) மூலதனச் ேந்த

5.  சந்தைப்�டுத்தைக கூடிய உரி்மயியலொன ஆவணம், 
கொலமு்்ற ்வப்�ொக ஒரு குறிப்பிட்் கொலத்திறகு 
எனக குறிப்பி்ப்�டும் ஆவணத்்தை ___________ 
என்று குறிப்பிடுகிந்றொம்.

அ) கருவூல இரசீது ஆ) ்வப்புச் ோன்றிதழ
இ) வணிக இரசீது இ) அரசுப் ெததிரஙகள்

வி்்கள் :

1 அ 2 அ 3 ஆ 4 இ 5 ஆ
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II. குறு வினொககள்:
1. ்வப்புச் ோன்றிதழ ேந்த என்றால் என்ன?

2. அரசுப் ெததிரஙகள் ேந்த என்றால் என்ன?

3. ஏலமிடுதல் என்ெதன் ்ொருள் யாது?

4. ோறறம் என்ெதன் ்ொருள் யாது?

III. சிறு வினொககள்:
1.  கருவூல இரசீதின் ்ொது இயல்புகள் யா்வ?  

(ஏமதனும் 3)

2.  ெைச்ேந்தயில் ஈடுெடும் ெஙமகறொ்ளரகள் யாவர? 
(ஏமதனும் 3)

3. கருவூல இரசீதின் வ்கக்்ள விவரி. (ஏமதனும் 3)

4. வணிக இரசீதின் வ்கக்்ள விவரி. (ஏமதனும் 3)

IV. ப�ரு வினொககள்:
1.  ெைச்ேந்த ேறறும் மூலதனச்ேந்த இரணடிறகும் 

இ்்டயிலான மவறுொடுக்்ள விவரி. (ஏமதனும் 5)
2.  ெைச்ேந்தயின் சிறப்பியல்புக்்ள விவரி.  

(ஏமதனும் 5)
3.  அரசுப் ெததிரஙகளின் இயல்புக்்ள விவரி.  

(ஏமதனும் 5)

குறிப்பு நூல்கள்:
1. Financial Markets and Services – E.Gordon and 

Natarajan,
2. Investment Management Security Analysis and 

Portfolio Management – Dr. L Natarajan, 
3. Financial Services (Indian Financial System) –  

Prof. B. Santhanam, Financial Marketing – Dr. 
Gurusamy
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பங்கு சந்தைகள் ததைசிய வர்ததைக்ததின் வளரச்சி, 
விரிவாககம் மற்றும் ததைசிய அளவிலான 
பங்களிப்புக்ள வழங்குகின்்றன தமலும் ததைசியப் 
பபாருளாதைாரம் மற்றும் மககள் நலன்களுககான 
நன்்ம மற்றும் நலவாழ்வு ஆகியவற்றிற்கு 
ஒன்றி்ைநதை  மற்றும் மூலதைன ஓட்டங்க்ள 
பகாண்ட ஒரு சி்றநதை  வழியாக பங்குச்சந்தைகள் 
விளங்குகின்்றன. நாடடின் அ்ன்தது 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ பஙகு மோற்றகத்தின் ந்தோற்றம், பபோருள் 

மறறும் வ்ைவிலககணம்
■■ பஙகு மோற்றகத்தின் பெயல்போடுகள் மறறும் 

்தன்்மகள் 
■■ பஙகு மோற்றகத்தின் �ன்்மகள் மறறும் 

கு்்றபோடுகள்
■■ இநதியோவில் பஙகு மோற்றகஙகள்
■■ பஙகு மோற்றகஙகளில் ஈடுபடும் வணிகரகள்
■■ ஊக வணிகரகளின் வ்ககள்
■■ பஙகு பரிவரத்்த்ை மறறும் பண்டஙகள் 

பரிமோற்றத்திறகோை நவறுபோடு 
■■ பஙகு மோற்றகத்தின் ெமீபத்திய வளரச்சி 

ஆகியவற்்்ற புரிநதுக பகாள்ள இயலும்.

அத்தியோயம் சுருககம்

7.01   பஙகு மோற்றகம் – ந்தோற்றம், பபோருள், 
வ்ைவிலககணம் 

7.02  பஙகுச் மோற்றகத்தின் பணிகள் 
7.03 பஙகு மோற்றகத்தின் இயல்புகள்
7.04   இநதியோவில் பஙகுச்ெந்்தயின் பயன்கள் 

மறறும் கு்்றபோடுகள்
7.05  இநதியோவில்  பஙகுச்ெந்்த
7.06  ஊக வணிகரகளின் வ்ககள்
7.07   பஙகு பரிவரத்்த்ை மறறும் பண்டஙகள் 

பரிமோற்றத்திறகோை  நவறுபோடு 
7.08  பஙகு ெந்்தயில் ்தறநபோ்்தய வளரச்சி

பபாருள் என்று பசாலலப்படுகின்்ற நநதைா விளககு, நி்ன்ததை 
இ்ட்ததிற்குச் பசன்று உள்ள இ்்டயூற்்்றக பகடுககும்.

பபாருபளன்னும் பபாயயா விளககம் இருளறுககும் 
எணணிய ததைய்ததுச் பசன்று.

-கு்றள் 753
பபோருள் :

பஙகு மோற்றகம்
STOCK EXCHANGE7

அத்தியோயம்

நிதிச் ெந்்த - II
FINANCIAL MARKETS - IIஅலகு

3
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பபரு நிறுவனங்களு்டனும் தைகவல பதைா்டரபின் மூலம் 
பங்குச் சந்தைகள்  இ்ைகின்்றன. இதைனால 
பங்குச்சந்தைகள் பைப்புழககங்கள் மற்றும் நிதிச் 
பசா்ததுககளின் பரிமாற்்ற்த்தை உறுதிப்படு்ததுகின்்றன. 
பங்கு மாற்்றகங்கள் மற்றும் ஒழுங்க்மககப்பட்ட 
சந்தைகள் முதைலீட்டாளரகளுககு சுதைநதிரமாக பங்குக்ள 
வாங்கவும் மற்றும் விற்கவும் ததை்வயான கள்த்தை 
வழங்குகி்றது. அதிக எணணிக்கயிலான பங்கு 
விற்தபாரும், வாங்குதவாரும் பங்கு வர்ததைக்ததில 
ஈடுபடுவதைால, மு்்றயான ஒரு தபாடடிச் சூழ்ல 
இச்சந்தை ஏற்படு்ததுகி்றது. தமலும், பங்கு 
பரிவர்ததை்னகள் ஏல சந்தை வாயிலாகவும் 
தமற்பகாள்ளப்படுகி்றது. இதில பங்கு மாற்்றக 
உறுப்பினரகள் பங்கு பப்றலாம்.

 பங்கு வி்ல்த பதைா்டரச்சி்ய உறுதிப்படு்ததுகி்றது 
மற்றும் பைப்புழகக்ததின் பதைா்டரச்சி்ய 
உறுதிப்படு்ததுகி்றது. புதிய பரிமாற்்றங்களுககான 
ஒரு காலநி்ல்ய உருவாககும் பபாறுப்்ப பங்குச் 
சந்தை தி்றம்ப்டச் பசயலபடு்ததுகி்றது. 
பங்குச்சந்தையின் தி்ற்மயான பணிகள் மூலம் 
முதைன்்ம சந்தையில புதிய பவளியீடுகளுககான 
வளரச்சி தைன்்ம்ய அதிகரிககி்றது. தமலும் 
இரண்டாம் நி்ல சந்தையில ஏற்கனதவ புழகக்ததில 
உள்ள பங்குகளின் ந்டவடிக்ககளில 
ஆதராககியமான தபாடடி்ய ஏற்படு்ததுவதைால 
முதைலீட்டாளரகளுககு இது ஊககமளிப்பதைாகவும் 
அவரகளின் முதைலீடுகள் பாதுகாப்பானதைாகவும் 
இருககச் பசயகி்றது. முதைலீடடு விசார்ைக்ள 
அதிகரிககச் பசயவதைால இதைன்மூலம் வளங்க்ள 
வளரப்பதைற்கான பணி்ய பதைாழில முயற்சிகள் நவீன 
மு்்றயில எளிதைாககுகின்்றன. பங்குச் சந்தைகளில 
பங்குகளுககான நலல பசயலதி்றன் மற்றும் 
தமற்பார்வ அளிககி்றது.

7.01  பஙகு மோற்றகம் – ந்தோற்றம், 
பபோருள், வ்ைவிலககணம்

ந்தோற்றம்

ஆம்்ஸ்டர்டாம் பங்குச் சந்தை உலகின் மிகப் 
ப்ழய பங்கு பரிவர்ததை்ன நி்லயமாக 
கருதைப்படுகி்றது. இது 1602 ஆம் ஆணடில ்டச்சு ஈ்ஸட 
இநதியா நிறுவனம் Verenigde Oost-Indische 
Compagnie 'VOC' என்று அ்ழககப்பட்டது. பின்னர 
அது "ஆம்்ஸ்டர்டாம் தபார்ஸ" (Amsterdam Bourse)
என்று மறுபடியும் ஏற்றுகபகாள்ளப்பட்டது. 
இநதியாவில முதைல பங்கு பரிவர்ததை்ன "தி தநஷனல 
பங்குகள் மற்றும் பங்கு தைரகரகள் சங்கம்" (The Native 
Shares and Stock Brokers Association) ஆகும். இது 
1957 ஆம் ஆணடு ஆக்ஸட 31 ஆம் ததைதி, இநதிய 
பங்குச் சந்தை ஒப்பநதை்ததின் (ஒழுங்குமு்்ற) சட்டம், 
1956 இன் கீழ் அங்கீகரிககப்பட்டது. இது தி பம்பாய 
பங்குச் சந்தையாக (The Bombay Stock Exchange) 
ஆக மாறியது
பபோருள்

பங்குச் மாற்்றகம் (பங்கு சந்தை அலலது ப்ததிரச் சந்தை 
என்றும் அ்ழககப்படுகி்றது) மூலதைன சந்தையின் முககிய 
கூறுகளில ஒன்்றாகும்.பங்குச் சந்தை என்பது பதைாழிலது்்ற 
மற்றும் நிதியப் பாதுகாப்பின் பகாள்முதைல மற்றும் 
விற்ப்னககான ஒரு ஒழுங்க்மககப்பட்ட சந்தை. சில 
விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமு்்றகளின் படி ப்ததிரங்களில 
வர்ததைகம் திட்டமிட்ட மு்்றயில ந்ட்ததைப்படும் ஒரு 
வசதியான இ்டமாகும். இது பலதவறு பசயலபாடுக்ள 
பசயகி்றது. மற்றும் முதைலீட்டாளரகளுககு க்டன் 
நிறுவனங்கள் வழங்கும் பயனுள்ள தச்வக்ள 
வழங்குகி்றது. இது ஒரு முதைலீடடு இ்்ட்ததைரகர ஆகும். ஒரு 
நாடடின் பபாருளாதைார மற்றும் பதைாழிலது்்ற வளரச்சிககு 
உதைவுகி்றது.

பங்குச் சந்தை என்பது பபருநிறுவன மற்றும் பி்ற 
ப்ததிரங்க்ள வாங்குவதைற்கும் விற்ப்ன பசயவதைற்கும் 
ஒரு ஒழுங்க்மககப்பட்ட சந்தையாகும்.இங்தக, 
ப்ததிரங்கள் சில நன்கு வ்ரயறுககப்பட்ட விதிகள் 
மற்றும் கடடுப்பாடுகள் படி வாங்கப்படடு விற்கப்படுகின்்றன. 
இது பலதவறு ப்ததிரங்களில பரிமாற்்றங்களுககான ஒரு 
வசதியான மற்றும் பாதுகாககப்பட்ட பநறிமு்்ற அலலது 
தைள்த்தை வழங்குகி்றது. அ்ததை்கய பங்கு ப்ததிரங்களில 
பபாது நிறுவனங்களால பவளியி்டப்பட்ட ப்ததிரங்கள் 
மற்றும் பங்குச் சந்தைகளில படடியலி்டப்படடுள்ள 
ப்ததிரங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்கள், பபாது நிறுவனங்கள் 
மற்றும் து்்றமுக நம்பக அ்மப்புகளால வழங்கப்பட்ட 
ப்ததிரங்கள் மற்றும் க்டனீடடுப் ப்ததிரங்கள் ஆகிய்வ 
அ்டங்கும்.

சுதைநதிர சந்தைப் பபாருளாதைார்ததில பபருநிறுவன 
து்்றயின் பமன்்மயான மற்றும் ஒழுங்கற்்ற 
பசயலபாடடிற்கான பங்கு பரிமாற்்றங்கள் அவசியமாகும்.
ஊக வணிக்ததிற்காக அலலது சூதைாட்டங்களுககான ஒரு 
இ்டமாக பங்குச் சந்தை மாற்்றப்ப்டக கூ்டாது. இது 
பாதுகாப்பான மற்றும் இலாபகரமான முதைலீடடிற்கான 
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ஒரு இ்டமாக பசயலப்ட தவணடும், இதைற்காக, பங்குச் 
சந்தைகளில பணியாற்றுவதில தி்ற்மயான கடடுப்பாடு 
ததை்வ. இ்ததை்கய கடடுபாடுகள் அதிகமான ஊக 
வணிகங்கள், தமாசடி மற்றும் பி்ற விரும்ப்ததைகாதை மற்றும் 
சமூக விதராதை ந்டவடிக்ககளுககு இநதை தைள்த்தை 
தைவ்றாக பயன்படு்ததுவ்தை தைவிரககும்.

இலண்டன் பங்குச் சந்தை (London Stock 
Exchange) என்பது உலகின் மிகவும் பிரபலமான 
பங்குச் சந்தை ஆகும். பாம்தப பங்குச் சந்தை (Bombay 
Stock Exchange). இநதியாவின் பழ்மயான பங்குச் 
சந்தை. இததைதபான்்ற பங்கு பரிமாற்்றகங்கள் உலகின் 
பி்ற பகுதிகளில உள்ளன அ்வயாவன, (த்டாககிதயா 
்ஸ்டாக எக்ஸதசஞ்ச் (Tokyo Stock Exchange), 
தபங்ககாதகா பங்குச் சந்தை (Bankgaco Stock 
Exchange), சிங்கப்பூர பங்குச் சந்தை (Singapore Stock 
Exchange), துபாய பங்குச் சந்தை (Dubai Stock 
Exchange), நியூயாரக பங்குச் சந்தை (Newyork Stock 
Exchange)).
வ்ைவிலககணம்

ஹ்ஸபணட மற்றும் த்டாதகரரி ஆகிதயாரின் 
கரு்ததுப்படி, "பங்குச் சந்தை மாற்்றங்கள் தைனிப்பட்ட 
மு்்றயில ஒழுங்க்மககப்பட்ட சந்தைகள் ப்ததிரங்களில 
வர்ததைக்த்தை எளிதைாககும்”.

"ப்ததிரங்கள் ஒப்பநதைச் (ஓழுங்காற்றுச்) சட்டம் 1956-
படி பங்கு மாற்்றகம் என்பது பங்குப் ப்ததிரங்க்ள 
வாங்குதைல அலலது விற்ப்ன பசயதைல, அவற்்்றச் 
சீரபடு்ததுதைல, கடடுப்படு்ததுதைல தபான்்ற 
தநாககங்களுககாக அ்மககப்பட்ட பதிவு பபற்்ற அலலது 
பதிவு பப்றாதை அ்மப்பு சங்கம் அலலது தைனி நபரிகளின் 
அ்மப்பாகும்”.

7.02 பஙகு மோற்றகத்தின் பணிகள்:
ஒரு பஙகுச் ெந்்தயின் பல்நவறு பெயல்போடுக்ள 
கீநே விளககபபட்டுள்ளை.
1.  உ்டைடி மறறும் ப்தோ்டரச்சியோை ெந்்த  

(Ready and Continous Market)
பங்கு பரிவர்ததை்ன சந்தை உண்மயில, 

ஏற்கனதவ இருககும் ப்ததிரங்களுககான ஒரு சந்தை.
ஒரு முதைலீட்டாளர தைனது ப்ததிரங்க்ள விற்க 
விரும்பினால, அவர எளிதில வி்ரவாக பங்குச் 
சந்தைகளில அவற்்்ற விற்ப்னச் பசயயலாம்.தவறு 
வார்த்தைகளில கூறுவதைானால, அவர தைனது 
பங்குக்ள பைமாக மாற்்றலாம், அததைதபால அவர 
தைன் பை்த்தை ப்ததிரங்களில மாற்்றலாம். 
ப்ததிரங்களின் இநதை எளி்மயான விற்ப்ன்ததி்றன் 
அவரகளின் பைப்புழகக்த்தை அதிகரிககி்றது 
(ப்ததிரங்க்ள எளிதைாகவும் வி்ரவாகவும் மாற்றுவது) 
மற்றும் இதைன் வி்ளவாக அவரகளு்்டய மதிப்்ப 
அதிகரிககி்றது.

2.  பத்திைஙகள் ெரியோை மதிபபீடு  
(Correct Evaluation of Securities)
ப்ததிரங்கள் வாங்குதைல மற்றும் விற்ப்ன 

பசயயப்படும் வி்லகள் பதிவு பசயயப்படடு 
பபாதுமககளுககு வழங்கப்படுகின்்றன.இநதை வி்லகள் 
"சந்தை தமற்தகாள்கள்" என்று அ்ழககப்படுகின்்றன.
இநதை தமற்தகாள்களின் அடிப்ப்்டயில ஒருவர 
ப்ததிரங்களின் மதிப்்ப எளிதைாக மதிப்பீடு பசயயலாம்.
க்டனளிப்பவர க்டனாக வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு மதிப்்ப 
எளிதில மதிப்பீடு பசயயலாம்.

3.  மு்தலீட்்டோளரகளுககு போதுகோபபு  
(Protection to Investors)
ஒரு பங்கு பரிவர்ததை்னயில அ்ன்தது 

ஒப்பநதைங்களும் நன்கு வ்ரயறுககப்பட்ட விதிகள் 
மற்றும் ஒழுங்குமு்்றகளுககு ஏற்ப உள்ளன.
உதைாரைமாக, தைங்கள் தச்வகளுககான அதிகமான 
கமிஷன்க்ள புதராககரகள் வசூலிகக முடியாது.எநதை 
தைவ்றான பாதிப்பும் கடு்மயாக தைணடிககப்படும்.இதைனால 
பங்குச் சந்தை பரிவர்ததை்னகளின் பகாள்முதைல மற்றும் 
விற்ப்னயில நியாயமான அளவீடு மற்றும் நியாயமான 
ந்டவடிக்கக்ள வழங்குகி்றது.

4. மூல்தைத்்்த ெரியோை மு்்றயில் 
வழிபபடுத்து்தல் (Proper Chanalisation of Capital)

மககள் நலல லாப்த்தை ஈட்டககூடிய அ்ததை்கய 
நிறுவனங்களின் பங்குகளில முதைலீடு பசயய 
விரும்புகி்றாரகள். தைனிநபரகளின் தசமிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலப்பகுதியில நலல லாப்த்தை அறிவிககும் 
நிறுவனங்களுககு உறுதியளிககி்றது.ஆனால பங்குச் 
சந்தைகளுககு, இநதை தசமிப்புககள் இலாபமற்்ற அலகுகள் 
பங்குகள் மீது வீைடிககப்ப்டககூடும்.

5.  மூல்தை உருவோககத்திறகோை உ்தவி 
(Aid to Capital formation)
பங்குச் சந்தை பரிமாற்்றம் பலதவறு பதைாழிலது்்ற 

ப்ததிரங்கள் மற்றும் அவற்றின் வி்லகள் மற்றும் 
அவரகளின் பகாள்முதைல மற்றும் விற்ப்னககு வழங்கிய 
வசதிகள் ஆகியவற்்்ற மககளுககு பதைரிவி்தது, முதைலீடு 
பசயய தூணடுகி்றது. பங்கு பரிமாற்்றகங்கள், ஒரு 
நி்லயான மூலதைன்த்தை பதைாழிலது்்றயில 
உறுதிப்படு்ததுகின்்றன மற்றும் பதைாழிலது்்ற 
வளரச்சிககு உதைவுகின்்றன.

6.  ஊக வணிகத்திறகோை வெதிகள் 
(Facilities for Speculation)
ஊகவணிகம் என்பது பங்கு பரிவர்ததை்ன 

ந்டவடிக்ககளின் ஒருங்கி்ைநதை பகுதியாகும். ஊக 
வணிக்ததின் வி்ளவாக, ப்ததிரங்களின் ததை்வ 
மற்றும் வழங்கல சமமாகி்றது. இததைதபால, வி்ல 
நகருவுகள் சுமூகமாக அளிககப்படுகின்்றன.
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7.  பருவகோல பத்திைஙகள் (Seasoning of Securities)
புதிய நிறுவனங்கள் பங்குகள் பவளியிடும் பபாழுது, 

ஊக வணிகரகள் மற்றும் பபாறுப்புறுதியாளரகள் 
தைற்காலிக கால வணிக்ததில ஈடுபடுகின்்றனர. புதிய 
பவளியீடுக்ள சந்தை ஈரகக தையாராகும் பபாழுது 
அவரகளுககு அ்வகள் சந்தை்ய தி்றநது விடுகின்்றன.
8.  ப்தோழில் ்தகவலுககோை தீரவகம் (Clearing House 

of Business Information)
படடியலி்டப்பட்ட நிறுவனங்கள், மூலதைன 

தமலாண்ம, பங்காதைாயம் விளம்பல மற்றும் நிதி 
அறிக்ககள், வரு்டாநதிர அறிக்ககள் பதைா்டரபான 
முககிய தைகவலக்ள பங்கு மாற்்றக்ததி்றககு சமரப்பிகக 
தவணடும். ஒவபவாரு ஆணடும் நிறுவனங்களின் நிதி 
நி்லப்பாட்்ட விவரிககும் பு்ததைகங்கள் அவரகளால 
பவளியி்டப்படுகி்றது. தமலும் பபாதுமககள் முதைலீடு 
பதைா்டரபான முககிய முடிவு எடுப்பதைற்கு முககியமான 
தைகவலக்ள வழங்குகி்றது.

7.03  பஙகு மோற்றகத்தின் இயல்புகள்:
பஙகுச் ெந்்தயின் பல்நவறு குணோதிெயஙகள் 
கீநே விளககபபட்டுள்ளை.
1.  பத்திைஙகளுககோை ெந்்த (Market for Securities)

பங்கு பரிவர்ததை்ன என்பது ஒரு சந்தை, இங்கு 
பபருநிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் அரசுககு இ்ையான 
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் ப்ததிரங்கள் வாங்கப்படடு 
விற்ப்ன பசயயப்படுகின்்றன.
2.  மறுவிறப்ை பத்திைஙகளுககோை ெந்்த  

(Deals in Second Hand Securities)
நிறுவனங்களால ஏற்கனதவ பவளியி்டப்பட்ட 

பங்குகள், க்டனீடடு ப்ததிரங்கள் மற்றும் ப்ததிரங்கள் 
விற்ப்னயில இது ஈடுபடுகி்றது. சுருங்கககூறின் இது 
ஏற்கனதவ பவளியி்டப்பட்ட அலலது மறுவிற்ப்ன 
ப்ததிரங்க்ளக ்கயாளுகி்றது. எனதவ இது 
இரண்டாம் நி்ல சந்தை என்று அ்ழககப்படுகி்றது.
3.  பத்திை வரத்்தகத்்்த ஒழுஙகுபடுத்து்தல் 

(Regulates Trade in Securities)
பங்கு மாற்்றகம் அதைன் பசாநதை கைககில எநதைப் 

ப்ததிரங்க்ளயும் வாங்குவததைா விற்பததைா இல்ல. 
ப்ததிர வர்ததைக்ததில ஈடுபடடிருககும் பங்கு மாற்்றக 
உறுப்பினரகள் மற்றும் தைரகரகள் ஆகிதயார 
ப்ததிரங்க்ள வர்ததைகம் பசயவதைற்கு ததை்வயான 
உள்கட்ட்மப்பு மற்றும் வசதிக்ள அது வழங்குகி்றது. 
சுதைநதிரமான மற்றும் பவளிப்ப்்டயான  வர்ததைக்த்தை 
உறுதி பசயவதைற்காக வர்ததைக ந்டவடிக்கக்ள பங்கு 
மாற்்றகம் ஒழுங்குபடு்ததுகி்றது.
4.  பட்டியலி்டபபட்்ட பத்திைஙகளில் மட்டும் வணிக 

�்டவடிக்ககள் நமறபகோள்ள அனுமதியளித்்தல்  
(Allows Dealings only in Listed Securities)
உண்மயில பங்கு மாற்்றகம் அலுவல படடியலில 

இ்டம் பபற்றிருககும் ப்ததிரங்க்ள மடடுதம வாங்கி 

விற்க அனுமதிககி்றது. பங்கு பரிவர்ததை்னகளின் 
படடியலில காைப்ப்டாதை ப்ததிரங்கள் படடியலி்டப்ப்டாதை 
ப்ததிரங்கள் என்று அ்ழககப்படுகின்்றன.அ்ததை்கய 
படடியலி்டப்ப்டாதை ப்ததிரங்கள் பங்குச் சந்தையில 
வர்ததைகம் பசயய முடியாது.
5.  உறுபபிைரகளோல் மட்டும் நமறபகோள்ளபபடும் 

�்டவடிக்ககள் (Transactions Effected only 
through Members)
பங்கு மாற்்றக்ததில தமற்பகாள்ளப்படும் அ்ன்தது 

வ்க ப்ததிர ந்டவடிக்ககளும் அதைன் அங்கீகரிககப்பட்ட 
தைரகரகள் மற்றும் உறுப்பினரகள் மூலமாக மடடுதம 
பசயலபடு்ததைப்படுகின்்றன. பங்குச் சந்தையில 
பவளிநபரகள் அலலது தநரடி முதைலீட்டாளரகள் பங்கு 
வர்ததைக ந்டவடிக்ககளில ஈடுப்ட அனுமதியில்ல. 
பங்குச் சந்தையில முதைலீட்டாளரகள் பங்குக்ள வாங்க 
அலலது விற்க அங்கீகரிககப்பட்ட தைரகரக்ள மடடுதம 
நா்டதவணடும்.
6.  ்தனி�பரகளின் அ்மபபு (Association of Persons)

ஒரு பங்குச் மாற்்றகம் என்பது தைனிநபரகளின் அலலது 
குழுககளின் பதிவு பசயயப்பட்ட அலலது பதிவு 
பசயயப்ப்டாதை அ்மப்பாக இருககலாம்.
7.  மத்திய அைசின் அஙகீகோைம் (Recognition from 

Central Government)
பங்குச் மாற்்றகம் என்பது ஒழுங்குமு்்றப்படு்ததைப்பட்ட 

சந்தையாகும். அரசின் அங்கீகாரம் இதைற்கு 
ததை்வப்படுகி்றது.
8.  விதிகளின்படி பெயல்படு்தல் (Working as per Rules)

பங்குச் சந்தையில பங்குக்ள வாங்குதைல மற்றும் 
விற்ப்ன பசயதைல ஆகிய்வ பங்கு மாற்்றகம் மற்றும் 
SEBI வழிகாடடுதைலின் படி அ்வ பகாணடுள்ள விதிகள் 
மற்றும் ஒழுங்குமு்்றகளால நிரவகிககப்படுகின்்றன. 
எநதை சூழலிலும் விதிகள் மற்றும் வழிகாடடுதைலகளிலிருநது 
எநதைபவாரு விலகலும் அனுமதிககப்ப்டவில்ல.
9.  குறிபபிட்்ட இ்டம் (Specific Location)

அங்கீகரிககப்பட்ட தைரகரகள் பங்குச் சந்தைககு தினசரி 
வரு்க தைநது ஒன்றுகூடி வணிக ந்டவடிக்ககள் 
ஈடுபடும் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தை பகுதிதைான் பங்கு 
மாற்்றகங்கள் எனப்படுகி்றது. இது வர்ததைக வட்டம் 
என்றும் அ்ழககப்படுகி்றது. மின்னணு பல்ககளில 
பவவதவறு வணிக ப்ததிரங்களின் வி்லகள் 
காணபிககப்படுகின்்றன. பங்குச் சந்தைகளின் தவ்ல 
தநரம் முடிநதைவு்டன் சந்தை மூ்டப்படுகி்றது. அ்ன்தது 
பசயலகளும் கணினிகள் மற்றும் மின்னணு 
மு்்ற்மகள் மூலம் ந்ட்ததைப்படுகின்்றன.
10.  நிதி அளவீடுகள் (Financial Barometers)

பங்குச் சந்தைகள் நிதி அளவீடுகளாகவும் மற்றும் 
இநதிய ததைசிய பபாருளாதைார்ததின் அ்்டயாளமாகவும் 
இருககி்றது.
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7.04  இநதியோவில் பஙகுச்ெந்்தயின் 
பயன்கள் மறறும் கு்்றபோடுகள்

பஙகு மோற்றகத்தின் பயன்கள் ெமூகம் ெோரந்த பயன்கள், 
நிறுவைம் ெோரந்த பயன்கள் மறறும் மு்தலீட்்டோளரகள் 
ெோரந்த பயன்கள் எை வ்கபபடுத்்தபபடுகின்்றை.
அ. ெமு்தோயத்திறகோை  பயன்கள்
i. பபோருளோ்தோை வளரச்சி (Economic Development)

உற்ப்ததி்த ததை்வகளுககாக நி்லயான 
தசமிப்புக்ள உறுதிப்படு்ததுவதைன் மூலம் பபாருளாதைார 
வளரச்சி்ய இது துரிதைப்படு்ததுகி்றது.
ii. நிதி திைட்்டல் ்தளம் (Fund Raising Platform )

இது நன்கு நிரவகிககப்பட்ட, லாப்த்தை உருவாககும் 
நிறுவனங்கள் அவவப்தபாது புதிய பங்குகளின் மூலம் 
வரம்பற்்ற நிதி்ய திரட்ட உதைவுகி்றது.
iii. வளஙக்ள மோறறு்தல் (Tools to Divert Resources)

வளங்க்ள சி்றநதை மு்்றயில பயன்படு்ததி, 
நிறுவன்த்தை பசம்்மயாக இயககுவதைற்கு வளங்கள் 
பகிரநதைளிககப்படுகின்்றன.
iv. மூல்தை உருவோககம் (Capital Formation)

இது மூலதைன உருவாகக்த்தை ஊககப்படு்ததுகி்றது.
v.  அைெோஙகத்திறகோை நிதி திைட்்டல் (Fund Raiser for 

Government)
நிதி பங்குச் சந்தை ஆனது ப்ததிரங்களின் மீதைான 

விற்ப்ன மூலம் திட்டங்க்ள தமற்பகாள்வதைற்கு நிதி 
திரட்ட உதைவுகி்றது. இதைனால பங்கு பரிவர்ததை்ன பபாது 
க்டன் உயர்ததுவதைற்கான ஒரு தைளமாக உள்ளது.
ஆ. நிறுவைத்திறகோை  பயன்கள்
i.  நிறுவைத்தின் மீ்தோை �ன்மதிபபு அல்லது புகழ் 

உயரு்தல்  (Enhances Goodwill or Reputation)
பங்கு மாற்்றகங்களில பதிவு பசயயப்பட்ட 

நிறுவனங்கள் அதிகப்படியான நற்பபய்ரயும், க்டன் 
பபறும் தைன்்ம்யயும் பபற்றுள்ளது.
ii. விரிவோை ெந்்த (Wide market)

பங்குகளுககு விரிவான சந்தை தையாராக உள்ளது.
iii. பபரும் நிதி திைட்்டபபடு்தல் (Rises huge funds)

பங்குகள் மற்றும் க்டனீடடுப் ப்ததிரங்களின் மூலம் 
பங்குச் சந்தை எளிதில பபரிய நிதி்யப் பபருகக முடியும்.
iv.  நபைம் நபசும் வலி்ம்ய அதிகரிககி்றது (Increases 

bargaining strength)
கூடுதைல விரிவாககம், இ்ைப்பு அலலது 

ஒருங்கி்ை்ததைல ஆகியவற்றின் காரைமாக அதிக 
தபரம் தபசும் சகதி பபற்று நிறுவனங்களின் பங்குகளின் 
விற்ப்ன எணணிக்க்ய அதிகரிககி்றது.
இ. மு்தலீட்்டோளரகளுககோை  பயன்கள்
i. நீர்மத்்தன்்ம (Liquidity)

பங்கு மாற்்றகம் முதைலீட்டாளரகள் தைங்களது 
பங்குக்ள வி்ரவாக பைமாக மாற்றுவதைற்கு 

உதைவுகி்றது, இதைனால அவரது முதைலீடுகளின் 
பைப்புழககம் அதிகரிககி்றது.
ii. போதுகோபபு இ்ண மதிபபு நெரக்க (Additing collateral 
value of securities)

வங்கிகளில க்டன் பபறும் பபாழுது பங்கு 
ப்ததிரங்களுககு பங்கு பரிமாற்்ற நி்லயங்களில 
வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு மதிப்பு தசரககப்படுகி்றது.
iii. மு்தலீட்்டோளர போதுகோபபு (Investor Protection)

பங்குச் சந்தை பரிவர்ததை்னகள், முதைலீட்டாளரகளின் 
வடடி மற்றும் அதைன் விதிமு்்றகள்ஆகியவற்்்ற 
கடு்மயாக ந்்டமு்்றப்படு்ததுவதைன் மூலம் 
நியாயமான ஒப்பநதை்த்தை உறுதிப்படு்ததுகி்றது.
iv.  பஙகு பத்திைஙகளின் உண்மயோை மதிப்ப 

மதிபபீடு பெய்தல் (Assessing real worth of security)
ஒரு முதைலீட்டாளர தைன்னி்டம் உள்ள  

ப்ததிரங்களின்உண்மயான  மதிப்்ப தினசரி 
ப்ததிரி்ககள் மற்றும் வ்லதைளங்களின் உதைவியு்டன் 
சந்தையில எளிதைாக மதிப்பீடு பசயயலாம்.
v.  பத்திைஙகளின் வியோபோைத்திறகோை கருவி  

(Mechanism to trade security)
பங்கு மாற்்றகம், படடியலி்டப்பட்ட பங்குக்ள  ஒரு 

சில நிமி்டங்களிதலதய விற்ப்ன பசயவதைற்கான 
மு்்றக்ளயும் மற்றும் வாங்குவதைற்கான 
ந்்டமு்்றக்ளயும் பகாணடுள்ளது.
பஙகு மோற்றகஙகளின் கு்்றபோடுகள் : (Limitations of 
Stock Exchange)

பங்கு மாற்்றகங்களின் கு்்றபாடுக்ள பின்வருமாறு 
கூ்றலாம்.
i.  பங்கு பரிவர்ததை்னயின் சீரான மற்றும் கடடுப்பாடு 

இலலாதைது.
ii.  பங்குச் சந்தைகளின் உறுப்பினர மீது கடடுப்பாடு 

இலலாதைது.
iii.  ஆதராககியமற்்ற ஊக்த்தை கடடுப்படு்ததுவதில ததைாலவி.
iv.  ஒரு இ்ட்ததில ஒன்றுககும் தமற்பட்ட கட்டைம் 

வசூலிகக அனுமதிககி்றது.
v.  பங்கு பரிவர்ததை்னயின் விளிம்பு ததை்வகள் அலலது 

உற்ப்ததிச் சந்தைகளின் விஷய்ததில 
வலியுறு்ததுவதில்ல.

vi.  பங்கு மாற்்றகங்களில பங்குக்ள படடியலி்ட சரியான 
ஒழுங்குமு்்றகள் இல்ல.

7.05 இநதியோவில் பஙகுச்ெந்்த
நாடடில 24 பங்கு பரிவர்ததை்ன நி்லயங்கள் 

உள்ளன. அவற்றில 21 பங்குப்பரிவர்ததை்ன நி்லயங்கள் 
இயலபாகதவ பிராநதிய  அ்மப்பில உள்ளன. மூன்று 
பங்குப்பரிவர்ததை்ன நி்லயங்கள் சீரதிரு்ததை 
மு்்றயிலும் அதைாவது, ததைசிய பங்குச் சந்தை(NSE), இநதிய 
உ்டனடிப் பங்கு மாற்்றகம் (OTCEI) என்றும் மற்றும் 
ஒருங்கி்ைநதைஇநதிய பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட 
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iv.  ந்டோககிநயோ பஙகுச் ெந்்த - த்டாககிதயாவில 
அ்மநதுள்ள ஜப்பான்   நகர்ததில உள்ளது. இது  
ஜப்பான் எக்ஸதசஞ்ச் குழு என அ்ழககப்படும், 
 படடியலி்டப்பட்ட  சந்தையில மூலதைன  அ்ழப்பு $ 
4.485 டிரிலலியன் ஆகும்.

v.  ஷோஙகோய பஙகுச் ெந்்த - ஷாங்காய, சீனாவில 
அ்மநதுள்ளது. படடியலி்டப்பட்ட சந்தையிலமுதைலாகக 
மதிப்பு  $ 3.986 டிரிலலியன்  ஆகும்

vi.  யூநைோப�கஸ்ட் - ஐதராப்பா முழுவதும்  அ்மநதுள்ளது 
(பிரான்்ஸ, தபாரச்சுகல, பநதைரலாநது, 
பபலஜியம்);படடியலி்டப்பட்ட சந்தை மூலதைன  மதிப்பு $ 
3.321 டிரிலலியன். ஆகும்.

vii.  ஹோஙகோங பஙகுச் ெந்்த - ஹாங்காங், ஹாங்காங்கில 
அ்மநதுள்ளது.  படடியலி்டப்பட்டசந்தை மூலதைனம் $ 
3.325 டிரிலலியன் ஆகும்.

viii.  பென்பென் பஙகுச் ெந்்த - பஷன்பசன், சீனாவில 
அ்மநதுள்ளது; படடியலி்டப்பட்ட சந்தையில 
முதைலாகக மதிப்பு $ 2.285 டிரிலலியன்  ஆகும்.

(ISE) என்றும் உள்ளது. நாடு முழுவதும் மும்்ப்ய 
தை்ல்மயி்டமாகக பகாணடு ஒருங்கி்ைநதை இநதிய 
பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட மூலம் 15 பிராநதிய 
பங்குப்பரிவர்ததை்ன நி்லயங்க்ள ISE  ஊககுவிககி்றது.
நாடடில உள்ள பங்கு பரிமாற்்றங்கள் உறுப்பினர-தைரகர 
என்்ற தைன்்ம்ய அடிப்ப்்டயாகக பகாண்ட்வ.
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தைற்தபாது உள்ள. என்எ்ஸஇ, ஓ.டி.இ.சி.ஐ., ஐ.எ்ஸ.இ., 
மற்றும் பிராநதிய பங்குச் சந்தைகளில 
பபரும்பகுதியான்வ தைானியங்கு மற்றும் நவீன 
வசதிக்ள வழங்க தி்ர சாரநதை வர்ததைக 
அ்மப்புமு்்ற்ய (SBTS) ஏற்்ற்வயாகும். நாடு 
முழுவதும் முதைலீட்டாளரகளுககு அணுகல மூலம், 
தநர்மயான மற்றும் பவளிப்ப்்டயான மு்்றயில 
வர்ததைகம் பசயய முடிகி்றது
உலகின் மு்தல் 10 பஙகு ெந்்தகள்.
2017 ஆம் ஆணடு ஜனவரி 31 ஆம் ததைதியன்று, உலகின் 
ப்தது மிகப்பபரிய பங்கு சந்தைகளில படடியலி்டப்பட்ட 
ப்ததிரங்களின் மூலதைனச் சந்தை பின்வருமாறு: 
i.  நியூயோரக பஙகுச் ெந்்த - நியூ யாரக நகர்ததில 

அ்மநதுள்ளது; 
பட்டியலி்டபபட்்டெந்்த மூல்தைம். $19.223 டிரில்லியன்
ii.  NASDAQ - "தநஷனல அதசாசிதயசன் ஆப் 

பசகயூரிடடீ்ஸ டீலரகள் ஆடத்டாதமட்டட  பகாடத்டஷன்" 
குறுகிய,இநதை மின்னணு பங்கு சந்தை நியூயாரக 
நகர்ததில அ்மநதுள்ளது; சந்தையில 
படடியலி்டப்பட்டமுதைலாகக மதிப்பு  $ 6.831 டிரிலலியன்.

iii.  லண்டன் பஙகுச் ெந்்த இங்கிலாநதில உள்ள 
லண்டனில இருககி்றது, படடியலி்டப்பட்ட சந்தையில 
முதைலாகக மதிப்பு $ 6.187 டிரிலலியன்  ஆகும்.

இநதியோவிலுள்ள பல்நவறு பஙகுச் 
ெந்்தகளின் பபயரகள் பின்வருமோறு:
i. தி பாம்தப பங்குச்சந்தை
ii.  அகமதைாபா்த பங்குச் சந்தை சங்கம் லிமிப்டட
iii.  பபங்களூரு பங்கு சந்தை லிமிப்டட
iv. புவதனஷவர பங்குச் சந்தை.
v. கலக்ததைா பங்கு பரிவர்ததை்ன சங்கம் லிமிப்டட.
vi. பகாச்சி பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
vii. திலலி பங்குச் சந்தை சங்கம் லிமிப்டட
viii. குவாஹாடடி பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
ix. ்ஹதைராபா்த பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
x. பஜயப்பூர பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
xi. கனரா பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
xii. லூதியானா பங்குச் சந்தை சங்கம் லிமிப்டட
xiii. பசன்்ன பங்கு சந்தை லிமிப்டட
xiv.  ம்ததியப் பிரததைசம் பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
xv. மகா்த பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
xvi. மங்களூர பங்கு சந்தை லிமிப்டட
xvii. புதன பங்குச் சந்தை லிமிப்டட
xviii.  பசௌராஷடிரா கutch பங்கு பரிவர்ததை்ன 

லிமிப்டட
XIX. வததைாதைரா பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
XX. தகாயம்பு்ததூர பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
XXI. மீரட பங்கு பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
xxii.  தி ஓவர தி கணடரர எக்ஸதசஞ்ச் ஆஃப் 

இநதியா (ஓடிசிஐஐ).
XXIII.  இநதியாவின் ததைசிய பங்கு சந்தை (என்எ்ஸஇ) 

லிமிப்டட
XXIV.  இநதியாவின் ஒருங்கி்ைநதை பங்கு 

பரிவர்ததை்ன லிமிப்டட
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ix.  TMX குழு - கனடிய பங்குச் சந்தை, கன்டாவில 
ப்டாராணத்டா நகரில  அ்மநதுள்ளது;  சந்தை 
மூலதைன்ததில  $ 1.939 டிரிலலியன் ஆகும்.

x.  மும்்ப பஙகு ெந்்த - இநதியாவில மும்்பயில 
அ்மநதுள்ளது; சந்தையிலமுதைலாகக மதிப்பு  $ 1.682 
டிரிலலியன் ஆகும்.

ஊகவணிகரகள்(Speculation)
குறிப்பி்ட்ததைகக வருவாயகள் 

எதிரபாரப்பில, அதிக இ்டரபாடு 
பகாண்ட சம்பநதைப்பட்ட நிதி 

கருவிக்ள வர்ததைகம் பசயவது என்பது ஊக 
வணிகம் ஆகும். சந்தையில அதிகப்படச இ்றககங்கள் 
இருநது அ்தை பயன்படு்ததி பகாள்ள தவணடும் 
என்பததை இவரகளின் தநாககம்.

சூ்தோட்்டம் (Gambling)
நிகழ்வுக்ள அடிப்ப்்டயாகக பகாண்டது.இது 

சட்ட்ததிற்கு பு்றம்பான ஒன்்றாகும்.இதைனால 
பபாருளாதைார்ததிற்கு எவவிதை நன்்மயும் 
ஏற்படுவதில்ல.சூதைாட்டககாரரகள் இதில உள்ள 
ஆப்ததினால ஏற்படும் நட்ட்த்தை கணமூடி்ததைனமான 
மற்றும் கவனக கு்்றவான எதிரபாரப்பின் 
அடிப்ப்்டயில ஏற்றுக பகாள்கின்்றனர.
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7.06   ஊகவணிகரகளின் வ்ககள் 
(Types of Speculators)

இநதியாவில பங்கு மாற்்றகங்களில நான்கு 
வ்கயான ஊக வணிகரகள் பசயலபடுகின்்றனர.
அவரகள் கா்ள, கரடி, க்லமான், மு்ட வா்தது என்று 
அ்ழககப்படுகின்்றனர.ஊக வணிகரகள், 
அவரகளு்்டய பசயலக்ளக பகாணடு மிருகங்களின் 
பபயரால அ்ழககப்படுகின்்றனர.அவருககு்த 
பதைரிநபதைடுககப்படடுள்ள பபயர மிருக்ததின் ந்ட்த்தை்ய 
அடிப்ப்்டயாகக பகாணடிருககி்றது.

கோ்ள (Bull)

ப்ததிரங்கள் எதிரகால்ததில வி்லதயற்்றம் பபறும் 
என்று எதிரபாரககின்்ற ஊக வணிகர கா்ள அலலது 
பதைஜிவாலா (Tejiwala)  என்்ற்ழககப்படுகி்றார. இவர 

து்ணத் ்தைகர (Remisers)
இவர பங்கு மாற்்றக்ததின் 

உறுப்பினரின் முகவராகக 
பசயலபடுவார.தைன்்ன அமர்ததிய 

முதைலவருககு (Principal) அதைாவது உறுப்பினருககு 
வியாபார்த்தைப் பபற்று்த தைநது அதைற்காகக கழிவு 
பபறுவார.
அதிகோைமளிககபபட்்ட எழுத்்தர (Authorized Clerks)

இவர பங்கு மாற்்றக்ததின் உறுப்பினராக 
இருப்பரால தைனககுப் பணியாளராக 
அமர்ததைப்பட்டவராவார.இவரகள் தைங்களு்்டய 
பணியாண்மயரின் (employer) சாரபாகப் பங்கு 
மாற்்றக்ததின் தைள்ததில (Floor) பதைாழில பசயவதைற்கு 
உரி்ம அளிககப்படடுள்ளனர.இவரகள் சம்பளமும் 
கழிவும் பபறுவர.
்தைகரகள் (Brokers)

தைரகரகள், கழிவு முகவர ஆவர.ப்ததிரங்க்ள 
வாங்குபவரகளுககும் விற்பவரகளுககுமி்்டதய 
இ்்டநி்லயாளரகளாக்த தைரகரகள் 
பசயலபடுகின்்றனர.இவரகள் தைனககாகப் 
ப்ததிரங்க்ள வாங்கி விற்பதில்ல.தைரகரகள் 
ப்ததிரங்க்ள வாங்குபவரக்ளயும் விற்ப்ன 
பசயகின்்ற தைன்வணிகரக்ளயும் ஒன்்றாக 
இ்ை்தது தபரம் முடிவ்்டய உதைவுகின்்றனர.
இவவுதைவிககாக இருதைரப்பினரி்டமிருநதும் கழிவு 
(Commission) பபறுவர.தைரகரகள் ப்ததிரங்களின் 
வி்லப் தபாககி்ன (trend) மதிப்பிடுவதில 
வலலுநரகளாக இருப்பர.தைங்களு்்டய 
வாடிக்கயாளர ஆதைாயம் பபறுவதைற்கு 
அறிவு்ரயளிப்பர.பபாதுமககளி்டமிருநது முதைலீடு 
பசயவதைற்கான ஆ்ை்யப் பபற்று்த 
தைன்வணிகரகள் முலமாக அவற்்்றச் 
பசயலபடு்ததுவர.அதைற்காக குறிப்பிட்ட கழிவி்னப் 
பபறுவர.
்தன் வணிகரகள் (Jobbers)

இவவணிகரகள், பங்கு்த பதைாகுதிகள், க்டன் 
ப்ததிரங்கள் ஆகியவற்்்ற வாங்கி விற்கும் தைனிப்பட்ட 
வியாபாரிகள் ஆவர.இவரகள் தைமககாகப் பங்கு 
வியாபார்ததில ஈடுபடுவர.வாங்கிய வி்லககும் 
விற்்ற வி்லககும் உள்ள தவறுபாத்ட இவரகடகு 
கி்்டககும் ஆதைாயமாகும்.இவவணிகரகள் 
தநரடியாக உறுப்பினரலலாதைவரகளு்டன் வியாபாரம் 
பசயய முடியாது.இவரகள் எநதைக கழிவும் பப்ற 
இயலாது.இநதியாவில இவரகள் தைாராவணிவாலா 
(Tarawaniwala) என்்ற்ழககப்படுகி்றாரகள்.
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எநதை நிறுமங்களின் பங்கு பவளியீடு பபாதுமககளால 
விரும்பப்படுகி்றது, மு்னம்தது்டன் விற்கப்ப்டககூடிய 
வாயப்பு உள்ளது என்ப்தை அறிநது அநநிறுமங்க்ள 
ததைரவு பசயவார.ஒதுககீடடுப் பைம் (Allotment money) 
கட்ட அ்ழப்பு வருமுன்னதர பங்குக்ள இவவ்க 
ஊக வணிகர விற்றுவிடுவார.இவர ‘மு்னம 
தவட்்டயாளர’ என்று அ்ழககப்படுகி்றார.

மு்டவோத்து (Lame Duck)

தைற்தபா்தைய, தைம் ந்டவடிக்ககளில உள்ள 
இ்டரபாடுக்ள்த தீரப்பதில தபாராடிக பகாணடிருககின்்ற 
ஒரு கரடி ஊக வணிகதர மு்ட வா்தது என்று 
அ்ழககப்படுகி்றார.கரடி ஊக வணிகர பின்னர 
பகாடுப்பதைற்காக்த (Delivery) தைற்தபாது ப்ததிரங்க்ள 
விற்பார. ஆனால குறிப்பிட்ட நாளில பங்குக்ள 
்வ்ததுள்ள எவரும் அ்தை விற்க விரும்பாதைதைால எநதை 
வி்லயிலும் வாங்குவதைற்கு எநதை ஒரு பங்கும் 
கி்்டககாமல மூ்லயில மு்டககப்பட்ட (Cornered) 
நி்லயில இருப்பார. தமலும் பங்குக்ள இவரி்டமிருநது 
வாங்குவதைற்கு ஒப்பநதைம் பசயதைவரும் ஒப்பநதை்ததின் 
தீர்வ்த தைள்ளி ்வகக விரும்பாதைதைால இவவ்க ஊக 
வணிகர தபாரா்ட தவணடியதைாகி்றது.

எதிரகால்ததில அதிக வி்லயில ப்ததிரங்க்ள விற்க 
இயலும் என்்ற எணை்ததில தைற்தபாது ப்ததிரங்க்ள 
வாங்க மு்னகி்றார. ஒரு கா்ள தைன்னு்்டய 
பகாம்புகளால எதிரிக்ள உயதர அலலது தமல 
தநாககி தூககி எறிவது தபான்று, இநதை வ்க 
ஊகவணிகர பி்ையப் ப்ததிரங்களின் வி்ல்ய 
உயரச் பசயயும் தநாகதகாடு பசயலபடுவதைால கா்ள 
எனப் பபய்ர பபற்றுள்ளார. இவர எலலாம் 
நன்்மககாகதவ ந்்டபபறும் (Optimism) என்்ற 
மனப்பாங்கு பகாண்டவர.

கைடி (Bear)

கரடி அலலது மணடிவாலா (Mandiwala) 
என்்ற்ழககப்படும் ஊக வணிகர, எதிரகால்ததில 
குறிப்பிட்ட ப்ததிரங்களின் வி்லகள் வீழ்ச்சி அ்்டயும் 
என்று எணணுபவர.அப்பங்குக்ள்த தைற்தபாது 
விற்று பின்னர அ்வக்ளக கு்்றநதை வி்லயில 
வாங்கும் எணை்ததில பசயலபடுவார.இவவ்க 
ஊக வணிகர, பங்குக்ளப் பின்னர கு்்றநதை 
வி்லயில வாங்க முடியும் என்்ற எணை்ததில தைான் 
பகாணடிராதை பங்குக்ள்த தைற்தபாது அதிக 
வி்லயில விற்ப்ன பசயவார.ஒரு கரடி, 
பபாதுவாக்த தைன்னு்்டய எதிரி்ய்த தை்ரயில 
தைள்ளி அழு்ததுகி்றது.அததைதபால ஒரு கரடி 
ஊகவணிகரும், பங்குச் சந்தையில பங்குகளின் 
வி்ல்யக கீதழ தைள்ளுவதைற்கு தவணடிய 
ந்டவடிக்ககளில ஈடுபடுகி்றார.ஒரு கரடி ஊக 
வணிகர எதிலும் பின்தனாககிய மனப்பாங்கு (Pes-
simism) பகாண்டவர.

க்லமோன் (Stag)
க்ல மான் ஊக வணிகர முன்பனச்சரிக்க 

உ்்டயவர.இவர ஒரு நிறும்ததின் பங்குகள் 
மு்னம்ததில (at premium) விற்கப்படும் என்று 
அறிநதைவு்டன், புதிய விடுப்புகளில பங்கு தகாரி 
விணைப்பம் பசயவார.தைனககு பங்குகள் ஒதுககப்பட்டால 
அவற்்்ற மு்னமம் பபற்றுகபகாணடு விற்று விடுவார.
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7.07  பஙகு பரிவரத்்த்ைககும் பண்டமோறறு பரிவரத்்த்ைககும் உள்ள நவறுபோடுகள். 
(Stock Exchange Vs. Commodity Exchange)

பண்ட மாற்று பரிவர்ததை்ன மற்றும் பங்கு பரிமாற்்ற்ததிற்கான முககிய தவறுபாடு ஒரு பண்டமாற்்ற பரிமாற்்றம் 
என்பது பண்டமாற்்ற சந்தைகளில வர்ததைகம் பசயயப்படும் இ்ட்ததில பபாருடக்ள பரிமாற்்றம் பசயவதைாகும். பங்கு 
பரிமாற்்றம் என்பது பங்கு தைரகரகள் மற்றும் முதைலீட்டாளரகள் பங்குகள் மற்றும் இதைர ப்ததிரங்கள்  வாங்குதைல அலலது 
விற்்றல ந்டவடிக்கக்ள தமற்பகாள்ளும் இ்டமாகும். இரணடு வ்கயான பரிமாற்்றங்களும் பபாருடகள் அலலது 
நிதியியல கருவிகளின் ததை்வ மற்றும் வழங்க்ல தீரமானிககி்றது. வணிக ந்டவடிக்கக்ள தமற்பகாள்ளவும், 
விற்தபாரும் வாங்குதவாரும் சநதி்ததுக பகாள்ளவும் ததை்வயான வியாபார தைளவசதிக்ள பங்கு மாற்்றகங்கள் ஏற்படு்ததி 
தைர தவணடும். வளரநது வரும் வாடிக்கயாளர பிரி்வ கவரும் வ்கயில ததை்வயான வாயப்புக்ள பங்கு மாற்்றம் / 
பபாருடகள் மாற்்றம் அதிகப்படு்ததை சந்தையில தவணடும்.

வ. 
எண சி்றபபியல்புகள் பஙகு பரிவரத்்த்ை பண்டமோறறு பரிவரத்்த்ை

1. பபோருள்

பங்கு மாற்்றகம் (பங்கு சந்தை அலலது 
ப்ததிரச் சந்தை என்றும் 
அ்ழககப்படுகி்றது) மூலதைன சந்தையின் 
ஒரு முககிய அங்கமாக உள்ளது. பங்குச் 
சந்தை என்பது பதைாழிலது்்ற மற்றும் 
நிதியப் பாதுகாப்பின் பகாள்முதைல மற்றும் 
விற்ப்னககான ஒரு 
ஒழுங்க்மககப்பட்ட சந்தை. சில 
விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமு்்றகளின் 
படி ப்ததிரங்களில வர்ததைக்த்தை 
சரியான மு்்றயில ந்ட்ததும் வசதியான 
இ்டம் என்று கூ்றலாம்.

ஒரு பண்டமாற்று பரிமாற்்றம் என்பது 
பண்டங்கள் வர்ததைகம் பசயயப்படும் 
பரிமாற்்றமாகும். பாரம்பரிய பபாருடகள் 
பின்வரும் பிரிவுகளில வருகின்்றன.
காலந்்டகள் (எ.கா. தைங்கம், பவள்ளி, 
தைாமிரம்)
எரிசகதி (எ.கா. கச்சா எணபைய, 
இயற்்க எரிவாயு)
தவளாண்ம (எ.கா. அரிசி, தகாது்ம, 
பகாகதகா)
காலந்்டகள் மற்றும் இ்்றச்சி (எ.கா. 
காலந்்டகள், பதைம் பசயயப்பட்ட 
இ்்றச்சிகள்)

2. பணிகள்
எளிதைான சந்தைப்படு்ததுதை்ல 
வழங்குதைல

ப்ததிரங்களுககு ததை்வ ஏற்படு்ததுதைல 
அலலது ப்ததிரங்களுககு வி்லக 
காப்பீடுதச்வகள் மற்றும் நீர்ம 
தைன்்ம ஏற்படு்ததுதைல.

3. ந�ோககம்
பபாருள் மூலதைன உருவாககம் மற்றும் 
மூலதைன ஆதைாரங்க்ள சி்றநதை 
மு்்றயில பயன்படு்ததுதைல 
ஆகியவற்்்ற எளிதைாககுகி்றது

ஆப்தது கு்்றப்பு மூலம் பபாருடகள் 
விற்ப்ன்ய அதிகரிகக உதைவுகி்றது

4. பஙநகறபோளரகள்
முதைலீட்டாளரகள் மற்றும் ஊக 
வணிகரகள்

தையாரிப்பாளரகள், முகவரகள், 
நிறுவனங்களின் வியாபாரிகள் மற்றும் 
ஊகவணிகரகள்

5. ஒபபந்தஙகளின் 
 கோலம்

பராககம், உ்டனடி வழங்கல மற்றும் 
பதி்னநது நாடகளுககான ஓப்பநதை 
கைககு

எதிரகால சந்தை ஒப்பநதைகளுககான 2 
அலலது 3 மாதைங்கள் கால பசலு்தது்க 
மற்றும் உ்டனடி பை ஒப்பநதைங்கள்

6. ஆவணஙகள் 
வரத்்தகம்

பங்குகள்,ப்ததிரங்கள் மற்றும் அரசாங்க 
ப்ததிரங்கள் தபான்்ற பதைாழிலது்்ற 
ப்ததிரங்கள் பங்கு பரிவர்ததை்ன 
நி்லய்ததில சந்தைபடு்ததைப்படுகி்றது.

அதிக அளவு வர்ததைகம், வி்ல நிச்சயமற்்ற 
மற்றும் கடடுப்பா்டற்்ற வழங்கல பகாண்ட 
நீடி்ததை, தைரம் வாயநதை பபாருடகள் மடடுதம 
பபாருடகள் பரிவர்ததை்ன நி்லய்ததில 
சந்தைப்படு்ததைப்படுகி்றது.

7. ஊக வணிகம்
ஒரு பரநதை, தையாராக, நீர்ம மற்றும் 
பதைா்டரச்சியான ப்ததிரங்கள் 
விற்ப்ன்ய உறுதிப்படு்ததுகின்்றன.

ஊக வணிகம் என்பது வி்ல 
இ்டரபாடடின் ஈரப்பு  உ்தததைச்த்தை 
உறுதி பசயகி்றது.

8. முன் ஒபபந்தம்
ப்ததிரங்கள் முழு்மயாக 
தைரநி்லயாககப்படுவதைால 
முன்தனாககு ஒப்பநதைங்கள் 
எளி்மப்படு்ததைப்படுகின்்றன.

எதிரகால  ஒப்பநதை்த்தை எளிதைாககுவதைற்கு 
தைரநி்ல வகுப்புகளுககு நியமங்கள் 
இருகக தவணடும்.
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9. ஒருமு்ைபபடுத்து்தல்
விற்ப்னயாளர ஏற்றுக பகாள்ளப்பட்ட 
ப்ததிரங்க்ள வழங்க தவணடுபமனில 
ஒருமு்னப்படு்ததுதைல எளிதைாகும்.

விற்ப்னயாளர தைரமான அலலது பி்றர 
வழங்கககூடிய பபாருடகள் வழங்குவதில 
ஒருமு்னப்படு்ததுதைல கடினமான 
ஒன்்றாகும்.

10. வி்ல புள்ளி
முன்தனாககிய ஒப்பநதைங்க்ளப் 
பபாறு்ததைவ்ர ஒருமு்ன புள்ளிகள் 
மடடுதம சா்ததியமாகும். 

எதிரகால ஒப்பநதைங்களுகககான 
பலமு்ன புள்ளிகள் சா்ததியமாகும்.

7.08  பஙகு ெந்்தயில் ்தறநபோ்்தய 
வளரச்சி

அரசாங்க்ததைால பதைா்டங்கப்பட்ட தைாராளமயமாககல 
பசயலமு்்ற காரைமாக இநதியாவில பங்குச் சந்தை 
கட்ட்மப்பின் பரநதை மாற்்ற்ததிற்கு உடபடடுள்ளது.
இநதிய பங்குச்சந்தையின் தைற்தபா்தைய கட்ட்மப்பில 
பல புதிய கட்ட்மப்புகள் தசரககப்படடுள்ளன. இநதிய 
பங்குச் சந்தை அ்மப்பில இநதை கட்ட்மப்புகள் பற்றிய 
ஒரு சுருககமான விளககம் கீதழ பகாடுககப்படடுள்ளது:
ந்தசிய பஙகுச் ெந்்த அ்மபபு (NSMS)  
(National Stock Market Systems)

ததைசிய பங்குச் சந்தை அ்மப்பு "ஸ்ரீ.எம்.தஜ.பபரவானி 
தை்ல்மயில (பிரபலமாக பபரவானி குழு) உயர 
அதிகாரம் பகாண்ட அ்மப்பினால ஏற்படு்ததைப்பட்டது. 
தைற்தபாது இநதியாவில உள்ள ததைசிய பங்குச் சந்தைகள் 
பின்வருமாறு உள்ளன:
1.   இநதியாவின் ததைசிய பங்கு சந்தை (National Stock 

Exchange of India Ltd)
2.   இநதிய பங்கு ்வப்பு குழு லிமிப்டட 

(Stock Holding and Depository System Ltd)
3.   ததைசிய தீர்வமற்றும் ்வப்பு மு்்ற 

(National Clearing and Depository System)
4.   இநதிய பங்கு ப்ததிரங்கள் விற்ப்ன கழகம் 

(Securities Trading Corportion of India)
5.  ததைசிய ப்ததிர ்வப்பகங்கள் வ்ரயறுககப்பட்டது  
 (National Securities Depositary Limited)

1.  இநதியோவின் ந்தசிய பஙகு ெந்்த (National Stock 
Exchange of India Limited (NSE))

ததைசிய பங்குச்சந்தை நவம்பர, 1992 இல 
அ்மககப்பட்டது. ததைசிய அளவில தி்ர சாரநது 
இ்ைய வழியாக ஆ்ை பபறும் வியாபார 
அ்மப்பாகும். இநதை அ்மப்பு பசயற்்க தகாள் 
இ்ைப்பு மூலம் நாடு முழுவதும் பரவியுள்ள 
உறுப்பினரகளி்்டதயவியாபாரம் பசயகி்றது.
இநதியாவில கணினி தைகவல பதைா்டரபின் மூலம் 
பங்குக்ள பரிநது்ரககப்பட்ட வி்லயில பகாள்முதைல 
மற்றும் விற்ப்ன பசயவதைற்கான உறுப்பினரின் 
ஆ்ைகள் ம்ததிய கணினி மூலம் 
ஒருவருகபகாருவர மற்றும் உ்டனடியாக வர்ததைக 
உறுப்பினர பதைா்டர்ப ஏற்படு்ததுகி்றது.

ததைசிய பங்குச்சந்தை இரணடு பிரிவுக்ளக 
பகாணடுள்ளது. அதைாவது,க்டன் பிரிவு மற்றும் மூலதைன 
பிரிவு. அது பவளிப்ப்்டயான, தி்ர சாரநதை 
அடிப்ப்்டயிலான மற்றும் பயனர நடபுககுஉலகளாவிய 
தைரநி்லகளின் வர்ததைகம் பசயய இயலுகி்றது. இது 
இநதியாவில பங்கு வர்ததைக புரடசி்ய ஏற்படு்ததியுள்ளது.

2.  இநதிய பஙகு ்வபபு கேகம் வ்ையறுககபபட்்டது 
(Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL))

இநதிய பங்கு ்வப்பு கழகம் வ்ரயறுககப்பட்டது 
ததைாற்றுவிககப்பட்டதைன் தநாககதம பங்குகள் 
விற்ப்ன்ய வி்ரவுபடு்ததைவும், தீர்வகள் மற்றும் 
அது பதைா்டரபான தச்வக்ள வி்ரவாக பசயது 
முடிப்பதைற்காகவும் ஏற்படு்ததைப்பட்டது. இநதை அ்மப்பு 
1986ல ஏற்படு்ததைப்பட்டது. பசபியு்டன் பதிவு பசயது 
பகாண்ட முதைல ்வப்பு அ்மப்பாகும்.அது மடடும் 
அலலாமல ததைசிய ப்ததிரங்கள் ்வப்பு முகவராகவும் 
பசயலபடுகி்றது.இநதை அ்மப்பு 1988லிருநது தைனது 
பணிக்ள பசயது வருகி்றது.இதைன் தை்ல்மயகம் 
மும்்பயாகும்.பகாலக்ததைா, ப்டலலி மற்றும் பசன்்னயில 
இதைன் கி்ள அ்மப்புகள் பசயலபடுகின்்றன.
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3.  ந்தசிய தீர்வகள் மறறும் ்வபபு அ்மபபு  
(National Clearance and Depository System)
(NCDS)

பங்கு மாற்்றங்கள் அ்மப்பு மற்றும் தீர்வகள் 
முக்ம அ்மப்புகளின் அதிகளவு பணிச்சு்ம 
காரைமாக ஏற்படும் தைவறுக்ள சரிபசயவதைற்காகவும் 
வி்ரவாக பிரச்ச்னக்ள தீரப்பதைற்காகவும் 
ஏற்படு்ததைப்பட்டததை இநதை அ்மப்பாகும். தபாலியான 
உ்ததைரவாதைம், க்டன் இ்டர, தமாசமான வழங்கலகள், 
மிகவும் கால்ததைாமதைமான வழங்கலகள் ஆகிய்வதய 
பிரச்ச்னகள் ஏற்படுவதைற்கான காரைங்களாகும்.

4.  இநதிய பத்திைஙகள் வரத்்தக கேகம்  
(Securities Trading Corporation of India (STCL))

1956 ஆம் ஆணடு இநதிய நிறுமச்சட்ட விதிகளின்படி 
1994 ஆம் ஆணடு தம மாதைம் இநதிய ரிசரவ வங்கியால 
இநதை அ்மப்பு ததைாற்றுவிககப்பட்டது.இநதை அ்மப்்ப 
ததைாற்றுவிப்பதில பபாது்தது்்ற வங்கிகளும் மற்றும் 
அகில இநதிய நிதி நிறுவனங்களும் தைங்க்ள 
ஈடுபடு்ததிக பகாண்டன. பபாது்தது்்ற நிறுவனங்கள் 
இரண்டாம் நி்ல சந்தையில அரசுப் ப்ததிரங்கள் மற்றும் 
நிறுவன ப்ததிரங்க்ள விற்ப்ன பசயலதி்ற்ன 
வி்ரவுபடு்ததுவதைற்காக இநதை அ்மப்பு 
ததைாற்றுவிககப்பட்டது. இநதை அ்மப்பின் அங்கீகரிககப்பட்ட 
மற்றும் பசலு்ததைப்பட்ட மூலதைனமாக ரூ.500 தகாடி 
உள்ளது.அதில 50.18 சதைவீதைம் இநதிய ரிசரவ வங்கியால 
வழங்கப்பட்டது.1997 ஆம் ஆணடு டிசம்பர மாதைம் இநதிய 
ரிசரவ வங்கி தபங்க ஆப் இநதியாவிற்கு ஆதைரவாகவும், 
நிறுவன்ததின் மற்்ற பங்குதைாரரகளுககாகவும் தைனது 
சாதைாரை பங்குக்ள அகற்றிகபகாண்டது.
5.  ந்தசிய பத்திை ் வபபகஙகள் வ்ையறுககபபட்்டது 

(National Securities Depository Ltd (NSDL))
இநதியாவில 1996 ஆம் ஆணடு ஆக்ஸட மாதைம் 

்வப்புச்சட்ட்த்தை இயற்றி இநதை அ்மப்்ப 
ததைாற்றுவி்ததைது.நவீன கால்ததிற்தகற்்றவாறு 
காகிதைமிலலாமல ப்ததிரங்கள் தீர்வ பசயவதைன் மூலம் 
புதிய சகாப்தை்த்தை ததைாற்றுவி்ததுள்ளது.1996 ஆம் 
ஆணடு நவம்பர 8 ஆம் நாள் இநதியாவில ததைசிய ப்ததிர 
்வப்பகங்கள் அ்மப்பு பதைா்டங்கப்பட்டது.1996 ஆம் 
ஆணடு டிசம்பர மாதைம் 26 ஆம் நாள் காகிதைமிலலா 

ப்ததிரங்கள் விற்ப்ன்ய ததைசிய பங்கு பரிமாற்்றகம் 
(NSE) பதைா்டங்கியது.1997 ஆம் ஆணடு டிசம்பர 29 ஆம் 
நாள் முதைல காகிதைமிலலா பங்கு பரிவர்ததை்ன்ய 
பம்பாய பங்குச் சந்தை பதைா்டங்கியது.

நிபடி (NIFTY 50)
இநதை நிப்டி என்்ற வார்த்தை இரணடு 
வார்த்தைகளில இருநது  ததைான்றியது. 
தநஷனல (National) மற்றும் பிப்டி  

(FIFTY) என்்ற வார்த்தைக்ள அடிப்ப்்டயாகக 
பகாண்டது.இநதியாவின் அ்ன்தது பிரிவுகளிலும் 
தி்றம்ப்ட பசயலாற்றும் 50 முககிய நிறுவனங்களின் 
பங்குகளின் வணிக்த்தை குறிப்பதைாகும். ததைசிய பங்கு 
சந்தையின் (NSE) மிக முககிய பங்குகளின் 
வணிக்த்தை பிரதிபலிப்பதைால நாடடின் அ்ன்தது 
து்்றகளின் நிறுவனப் பங்குகளும் வளரச்சி்ய 
குறிப்பிடுவதைாக அ்மகி்றது. 

நாடடின் அ்ன்தது து்்ற பங்குகளும் மும்்ப 
பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் ததைசிய பங்குச் சந்தை 
(NSE) ஆகியவற்றின் வழியாக மடடுதம வணிகம் 
பசயய இயலும்.நாடடின் மற்்ற பங்குச் சந்தைகளும் 
கலக்ததைா பங்குச் சந்தை்ய தபாலதவ உள்ளன.
ஆனால அ்வ பிரபலமலல. நிப்டி அ்மப்பு நாடடின் 
பலதவறு தைரப்பட்ட 24 பிரிவுகளில உள்ள 50 பதைாழில 
நிறுவனங்களின் பங்குக்ள உள்ள்டககியதைாகும்.
மாறுபட்ட பிரிவுகளின் முககிய பங்குகள் 
பசயலபாட்்ட அடிப்ப்்டயாகக பகாணடு நிப்டி 
கைககி்டப்படுகி்றது.சில பர்ஸபர நிதி நிறுவனங்கள் 
நிப்டியின் பசயலதி்றன் எவவாறு உள்ளததைா அதைன் 
அடிப்ப்்டயிதலதய பர்ஸபர நிதியங்களின் 
பசயலபாடும் இருககும்.ததைசிய பங்குச் சந்தையில 
ஃபியுச்சர்ஸ மற்றும் ஆப்சன்்ஸ வசதிகள் இருப்பதைால 
நிப்டி ஒரு குறிப்பி்ட்ததைகக அம்சமாக விளங்குகி்றது.
நிப்டி கைககீடுக்ள பசயய நிறுவனங்களின் 
அள்வபயாடடி சந்தை மூலதைனமயமாககுதைல 
மு்்ற்ய பயன்படு்ததுகின்்றன.பபரிய அளவில 
உள்ள்வ அதிக முககிய்ததுவம் பபறுகின்்றன.
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பென்பெகஸ் (SENSEX)

பசன்பசக்ஸ என்பது BSE (Bombay 
Stock Exchange) அ்மப்பின் பங்குக 
குறியீ்டாகும்.பசன்பசக்ஸ குறியீடடில 

கைககி்ட 30 பங்குக்ள படடியலிடுகின்்றன.
படடியலி்டப்பட்ட பங்குக்ள மும்்ப பங்குச்சந்தை 
பசன்பசகஸில கைககி்ட முடிவுபசயயப்படுகின்்றன.
பசன்பசக்ஸ கைககிடுவதைற்கு படடியலி்டப்பட்ட 
பங்குகளின் அளவுதகாலகள் மற்றும் BSEன் பமா்ததை 
பங்குகளின் அள்வயும் கைககில எடு்ததுக 
பகாள்ளப்படுகி்றது. தமற்கூறிய காரணிக்ள 
அடிப்ப்்டயாகக பகாணடு மும்்ப பங்குச்சந்தை 30 
பங்குகள் பகாண்ட ஒரு கட்ட்மப்்ப பகாணடு 
மு்்றயாக கைககி்டப்படுவ்தைதய பசன்பசக்ஸ 
என்று அ்ழககப்படுகி்றது. பசன்பசக்ஸ என்பது 
முககிய குறியீ்டாகும்.தைற்பபாழுது ஒவபவாரு பங்கும் 
அதைன் முககிய்ததுவ்ததின் அடிப்ப்்டயில ஒதுககீடு 
பசயயப்படுகி்றது.தமலும் இ்ததைன்்ம காலப்தபாககில 
மா்றககூடியதைாகும்.எனதவ இப்தபாது பங்குகள் 
சாதைாரைமாக மும்்ப பங்குச்சந்தையில ஒவபவாரு 
நாளும் வணிகம் பசயயப்படுகின்்றன.பங்குகளின் 
வி்ல தகாரிக்க மற்றும் வழங்கல ஆகியவற்றின் 
அடிப்ப்்டயில நிரையிககப்படுகி்றது.
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எதிரகோல ெந்்த(Future Market)

எதிரகால சந்தை என்பது ஒரு 
குறிப்பிட்ட எதிரகால ததைதியில 
விநிதயாகிப்பதைற்கான பபாருடகள் 

மற்றும் எதிரகால ஒப்பநதைங்க்ள வாங்குவதைற்கும் 
விற்ப்ன பசயவதைற்குமான ஒரு ஏலசந்தையாகும். 
எதிரகால சந்தைககு உதைாரைமாக நியுயாரக 
வர்ததைக பரிமாற்்றகம், கன்சா்ஸ நகர வர்ததைக குழு, 
சிகாதகா வர்ததைக பரிமாற்்றம், சிகாதகா 
விருப்ப்தததைரவு மாற்்றகம் மற்றும் மின்னிபாலி்ஸ 
தைானியங்கள் பரிமாற்்றகம் முதைலியனவாகும். 
இச்சந்தைகளில முந்தைய கால்ததில ்க 
சமிக்ஞைகளால ந்ட்ததைப்பட்டது.21 ஆம் நூற்்றாணடில 
பபரும்பாலான சந்தைகளில எதிரகாலப் 
பரிமாற்்றங்கள் பபரும்பாலும் மின்னணு சந்தையாக 
மாற்்றம் பபற்றுள்ளது.
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இநதிய பஙகுச் ெந்்தகளின் ந�ைம்  
(Stock Trading Timings in India)
இநதியாவில இரணடு பபரிய முககிய 
பங்குச் சந்தைகள் உள்ளன.ஒன்று 

பம்பாய பங்குச் சந்தை (BSE).இரண்டாவதைாக ததைசிய 
பங்குச் சந்தை (NSE).எப்படியாகிலும் பம்பாய பங்குச் 
சந்தையும் மற்றும் ததைசிய பங்குச் சந்தையும் 
ஒன்த்றயாகும்.முதைலாவதைாக நாம் பதைரிநது பகாள்ள 
தவணடியது என்னபவன்்றால இநதியாவில 
பங்குச்சந்தைகள் சனி மற்றும் 
ஞைாயிற்றுககிழ்மகளில மூ்டப்படும்.தமலும் ததைசிய 
விடுமு்்ற நாடகளிலும் பங்குச்சந்தைகள் மூ்டப்படும்.
சாதைாரை பங்குகளுககான வர்ததைக தநரமாக கா்ல 
9.15 மணி முதைல பிற்பகல 3.30 வ்ர இருககும்.

பபாருடகள் சந்தைககான (MCX) வர்ததைக தநரம் 
கா்ல 10 முதைல 11.30 வ்ர மற்றும் திங்கள் முதைல 
பவள்ளிவ்ர ஆகும்.

விவசாய பபாருடகளுககான சந்தை (NCDEX) 
திங்கள் முதைல பவள்ளி வ்ர கா்ல 10 மணி முதைல 
5 மணிவ்ர.தமலும் சந்தையின் வியாபார 
தநர்ததின் தபாது உைவு இ்்டதவ்ளதயா 
அலலது ததைநீர இ்்டதவ்ளதயா இல்ல.இநதிய 
பங்குச் சந்தைகளின் தநரம் மூன்று பிரிவுகளாக 
பிரிககப்படடு உள்ளன.

1.  சாதைாரை அமரவு (பதைா்டர அமரவு என்றும் 
அ்ழககப்படுகி்றது)

2. முன் பதைா்டகக அமரவு
3. பிந்தைய தி்றப்பு அமரவு
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விருபப ெந்்த  (Options Market)

விற்தபார மற்றும் வாங்குதவார இ்்டதய 
மனபமா்தது உருவாகும் விருப்ப 

அடிப்ப்்டயிலான உ்டன்படிக்கயி்ன ‘பதைரிவு’ 
எனலாம். இது கட்டாயமானதைலல. இதைன் மூலதம 
இருவரும் வணிக கருவிகளாக கருதைப்படும் 
பி்ையங்கள், பசலவாணி வர்ததைக நிதி (ETF)கள் 
மற்றும் குறியீடடு நிதிகள் ஆகியவற்்்ற ஒரு 
குறிப்பிட்ட வி்லயில குறிப்பிட்ட கால்ததிற்கு 
விற்கதவா அலலது வாங்கதவா முடியும். இநதை 
சந்தையி்னதய நாம் ‘பதைரிவுச் சந்தை’ என்கித்றாம். 
பதைரிவு இருவ்கப்படும். அ்வயாவன, அ்ழப்பு்த 
பதைரிவு மற்றும் இடு்க்த பதைரிவு என்பனவாகும். 
எதிரவரும் கால்ததில நிதிக கருவிக்ள 
முதைலீட்டாளர வாங்க தமற்பகாள்ளும் 
ந்டவடிக்கக்ள்த தைான் நாம் அ்ழப்பு்த பதைரிவு 
என்கித்றாம். மா்றாக, இடு்க்த பதைரிவு எனப்படுவது 
யாபதைனில, துவகக பதைரிவு ஒப்பநதை்ததில ஒப்புக 
பகாள்ளப்பட்டபடி பங்குக்ள விற்பதைற்கு உ்டன்படும் 
ந்டவடிக்கக்ள இடு்க்த பதைரிவு எனலாம்.
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பலவநைஜ் (Leverage)

பங்கு வி்லகளின் மாற்்றங்களிலிருநது 
பங்குகளின் முழு்மயான வி்ல்ய 
பசலு்ததுவதைன் மூலம் லாபம் கி்்டககலாம்.
பங்குக்ள வாங்குவதைன் மூலம் அதை்ன 
கடடுப்பாடடில ்வ்ததிருப்ப்தைதய பலவதரஜ் 
என்று அ்ழககப்படுகி்றது.

ஏறபடுத்து்தல் (Hedging)

பங்குகளின் வி்லகளில ஏற்படும் 
மாற்்ற்ததிலிருநது முதைலீட்டாளரக்ள 
பாதுகாப்பதைாகும்.பங்குக்ள ஒரு குறிப்பிட்ட 
கால்ததிற்கான முன்தீரமானிககப்பட்ட வி்லயில 
பங்குகள் வாங்கதவா விற்கதவா அனுமதிகக 
பசயயலாம்.

்தலோல் ப்தரு (Dalal street)

தைலால பதைரு என்பது 
இநதியாவில மும்்பயின் 

்மயப்பகுதியில உள்ள பதைருவாகும்.இங்கு 
இநதியாவின் புகழ்பபற்்ற பபரிய பங்குச் 
சந்தையான பம்பாய பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் 
பி்ற மதிப்பு மிகக நிதி நிறுவனங்களும் 
உள்ளன.1874 ஆம் ஆணடு இநதை பதைருவிற்கு 
பம்பாய பங்குச் சந்தை இ்டம்பபயரநதை பி்றதக 
இநதைப்பபயர ஏற்பட்டது.இதுதவ இநதிய அரசால 
அங்கீகரிககப்பட்ட முதைல பங்குச் சந்தையாகும்.
தைலால என்்ற வார்த்தைககு மரா்ததி பமாழியில 
தைரகர அலலது இ்்ட்ததைரகர என்று 
அ்ழககப்படுகி்றார. இன்று அபமரிககாவின் 
வாலபதைரு (Wall street) தபான்று இநதிய 
நிதிப்பிரி்வ வழிந்ட்ததுவது தபான்று 
ஆகியுள்ளது.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

லம்போரடு ப்தரு (Lombard street)

இலண்டன் நகரின் லம்பாரடு பதைரு 
இலண்டன் நகர்ததின் வணிகம், 

வங்கி, காப்பீடடு்த பதைாழில மற்றும் இ்்டககால 
நீடசியாக குறிப்பிட்டளவு பதைா்டரபு ஏற்படு்ததியுள்ளது.
இநதை பதைருவின் பமா்ததை நீளம் 260 மீட்டராகும். 
நியுயாரக நகர்ததின் வால பதைரு (Wall street) 
தபான்று உள்ளது.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

வோல் ப்தரு (Wall street)

வால பதைரு நியுயாரக நகர்ததின் 
தலாயர மன்ஹாட்டனில நியுயாரக 

பங்குச் சந்தையின் உண்மயான இலலமாக 
இருககி்றது.அபமரிகக தைரகு மற்றும் முதைலீடடு 
வங்கிகளின் வரலாற்று சி்றப்புமிகக தை்ல்மயமாக 
உள்ளது. வால பதைரு  என்பது நிதி மற்றும் முதைலீடடுச் 
குழுவின் ஒருங்கி்ைநதை பபயராக உள்ளது.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?
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 சூழ்நி்ல ஆயவு

திரு.ராஜும் அஜய என்பவரும் நலல நணபரகளாவர. 
ராஜ் க்டவுள் நம்பிக்க உள்ளவர. அததைதபால அஜய 
ஆரவமிகக நபராவர. ந்்டமு்்றதயாடு ஒ்ததுப்தபாக 
தவணடும் என்று கூறுபவர. அவரகளுககி்்டயிலான 
உ்ரயா்ட்ல பாரப்தபாம்.

ராஜ் :  ஹாய அஜய! என்ன பசயது 
பகாணடிருககி்றாய?

அஜய : ஹாய! நான் தினசரி நாளிதைழின் நிதிச்சந்தை 
பகுதி்ய படி்ததுக பகாணடிருககித்றன்.
அதில பங்குகள் வி்ல பற்றி உபதயாகமான 
தைகவலகள் ஏராளமாக உள்ளன.

ராஜ்  :பங்குகள் என்பது மிகப்பபரிய சூதைாட்டம்.

அஜய :  இல்ல. அது உண்ம இல்ல. அதை்ன 
நன்கு புரிநதுக பகாள்ள தவணடும்.

ராஜ் :  உண்ம்ய பசாலல தவணடுபமனில 
நான் இநதை மூலதைனச் சந்தை அ்ன்ததும் 
சூதைாட்ட வி்ளயாடடு என்று எணணுகித்றன்.
மற்றும் இதில எநதைப் பயன்பாடும் இல்ல 
என்று நி்னககித்றன்.

அஜய : இல்ல, நீங்கள் தீவிரமாக தைவ்றாக 
நி்னககிறீரகள். நீங்கள் 
மூலதைனச்சந்தையின் முககிய்ததுவ்த்தைப் 
பற்றி அறிய முயலவில்ல.தைனிமனிதைருககும் 
மற்றும் பபாருளாதைார்ததிற்கும் இது எவவாறு 
ததை்வ என்ப்தை நான் உங்களுககு 
விளககமாக கூறுகித்றன்.

நீங்கள் அஜய இ்ட்ததில இருநது தமற்பகாணடு இநதை 
உ்ரயா்ட்ல பதைா்டருங்கள்.

க்லச்பெோறகள்
பங்கு பரிமாற்்றகம் பபாருடகள் பரிமாற்்றகம்

மறுபபயரி்டப்பட்டது தைரகரகள்

தைன் வணிகரகள் தீரவகம்

முதைலீட்டாளரகள் ஊக வணிகரகள்

நம்பிக்கயுள்ளவரகள் நம்பிக்கயற்்றவரகள்

�மது சிந்த்ைககு

1. உனது ஊருககு அருகா்மயில உள்ள 
நிதிச்சந்தை/பங்குச் சந்தையு்டன் பதைா்டரபு்்டய 
முதைலீட்டாளர அலலது பங்கு்த தைரகர ஆகிதயாரில 
இரணடு நபரக்ள அ்்டயாளம் காைவும். 
அவரகளு்டன் கலநது்ரயாடி (i) எவவாறு பங்கு 
ப்ததிரங்கள் விற்ப்ன பசயயப்படுகி்றது மற்றும் 
வாங்கப்படுகி்றது (ii) எநதை பிரபலமான ஆவைங்கள் 
சந்தையில அதிகம் விற்ப்ன பசயயப்படுகி்றது (iii) 
தைற்தபா்தைய பசபி / அரசு வழிகாடடுதைலகள் 
எவவாறு ந்டவடிக்கக்ள பாதிககி்றது என்று 
கலநது்ரயாடி பதைரிநது பகாள்ளவும்.

2. தினசரி நாளிதைழ்களின் வணிகப்பகுதி  
அலலது வணிக தினசரிகளின் பிரதிக்ள தினசரி 
படி்தது வரவும். முககிய பங்குச் சந்தைகளில 
பங்குகள் வி்லப்பற்றி பதைரிநது பகாள்ளவும்.ஐநது 
நிறுவனப் பங்குகளின் வி்ல்ய ததைரவு பசயது 
மூன்று வாரக கால்ததிற்கு அதைன் வி்லக்ள 
பதிவு பசயது வரவும்.அநதை பங்குகளின் வி்ல 
மாற்்றங்க்ள கவனி்தது வரவும்.அநதை வி்ல 
மாற்்ற்ததினால பபாருளாதைார, அரசியல மற்றும் 
சமூக்ததின் சூழலகளின் ஏற்படும் பாதிப்புக்ள 
அறிநது பகாள்ளவும்.தமலும் 
பதைா்லககாடசியிலிருநதும் பங்கு வி்லக்ள 
பற்றிய தைகவலக்ள பதைரிநது பகாள்ளலாம்.

எதிரகோல கற்றலுககு

பம்பாய பங்குச் சந்தையின் இ்ையதைள்த்தை 
பார்தது வரவும்.www.bseindia.com மற்றும் பயனுள்ள 
தைகவலக்ள அதில ததை்டவும்.பங்குச் சந்தையில 
எவவாறு முதைலீடு பசயய தவணடும் என்்ற 
தைகவலக்ள உனது வகுப்பு ததைாழரகளு்டன் 
கலநது்ரயா்டவும்.உனது ஆசிரியரு்டன் 
கலநது்ரயாடி உனது ததை்டலகள் குறி்தது அறிக்க 
தையாரிககவும்.
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 பயிறசி

I. ெரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  _________ இதுநவ உலகின் பே்மயோை பஙகுச் 

ெந்்தயோகும்.
அ) இலண்டன் பங்குச் சந்தை 
ஆ) பம்பாய பங்குச் சந்தை
இ) ததைசிய பங்குச் சந்தை
ஈ) ஆம்்ஸ்டர்டான் பங்குச் சந்தை

2. �ோட்டில் _________ பஙகுச் ெந்்தகள் உள்ளை.
அ) 21 ஆ) 24
இ) 20 ஈ) 25

3. ்தன் வணிகர பஙகுச்ெந்்தயில் ஈடுபடுவது
அ) அவரகளின் வாடிக்கயாளரகளுககாக
ஆ) தைனது பசாநதை ந்டவடிக்ககளுககாக
இ) மற்்ற தைரகரகளுககாக
ஈ) மற்்ற உறுப்பினரகளுககாக

4. �ம்பிக்கயற்ற ஊகவணிகரகள் என்பவர
அ) மான் ஆ) கரடி
இ) கா்ள ஈ) வா்தது

5. �ம்பிக்கயுள்ள வணிகர என்பவர
அ) கா்ள ஆ) கரடி
இ) மான் ஈ) வா்தது

வி்்டகள் :

1 ஈ 2 ஆ 3 ஆ 4 ஆ 5 அ

II. குறு விைோககள்:
1.  பங்குச் சந்தை என்்றால என்ன?
2.  இநதியாவில உள்ள ஏததைனும் 5 பங்குச்சந்தைக்ள 

பற்றி எழுதுக.
3. து்ை்த தைரகர என்்றால என்ன?
4. தைரகர என்று யா்ர அ்ழககப்படுகி்றாரகள்?
5. ஊக வணிகரகளின் வ்ககள் யா்வ?

III. சிறு விைோககள்:
1.  பங்குச் சந்தையின் கு்்றபாடுக்ள விவரி?  

(ஏததைனும் 3)
2. கா்ள மற்றும் கரடி -  விளககுக.
3. மான் மற்றும் மு்டவா்தது – விளககுக.

IV. பபரு விைோககள்:

1. பங்குச் சந்தை பணிக்ள விவரி? (ஏததைனும் 5)
2.  பங்குச் சந்தை தைன்்மக்ள விவரி. (ஏததைனும் 5)
3.  பங்குச் சந்தை – பபாருடகள் பரிமாற்்றகம் தவறுபாடு 

காண. ( ஏததைனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்:

1.  Dr.SUNDAR,K 2017, Business Organisation, Vijay Nicole 
Imprints Pvt Ltd.,Chennai.

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

3.  ht tps : / /do l larsandsense.sg/ 10-biggest-stock-
exchanges-world-heres-much-theyve-gained-2017/
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ பசபியின் (SEBI) பபாருள் மற்றும் 

ததைாற்்றம்தநாககங்கள், அம்சங்கள், 
பணிகள் மற்றும் பசபியின் அதிகாரங்கள்

■■ பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள் உருவாககம்
■■ பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரக கைககு
■■ பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரக கைககின் 

பசயலபாடுகள்
ஆகியவற்்்ற புரிநதுக பகாள்ள இயலும்.

தசரககும் தி்றம் அறிநது தீ்ம ஒன்றும் இலலாமல, தசரககப் படடுவநதை 
பபாருள் ஒருவனுககு அ்ற்த்தையும் பகாடுககும் இன்ப்த்தையும் 
பகாடுககும்.

அ்றன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் தி்றனறிநது 
தீதின்றி வநதை பபாருள்.

  -  கு்றள் 754
பபோருள் :

இநதியப பத்திை மறறும்  
மோற்றகஙகளின் வோரியம் (SEBI)8

அத்தியோயம்

நிதிச் ெந்்த - II
FINANCIAL MARKETS - IIஅலகு

3

8.01  பெபி (SEBI) அறிமுகம்

இநதியப் ப்ததிர மாற்்றக வாரியம் (பசபி)  முதைன் 
முதைலில 1988 ஆம் ஆணடில ப்ததிரங்கள்,  
சந்தைப்ப்ததிரங்க்ள ஒழுங்குபடு்ததும் ஒரு 
சட்டபூரவமற்்ற அ்மப்பாக நிறுவப்பட்டது. 

1992 ஆம் ஆணடு தம மாதைம் 12 ஆம் ததைதி இநதிய 
அரசாங்க்ததைால சுயமாக இயங்கககூடிய ஒரு அ்மப்பு 
உருவாககப்பட்டது, தமலும் 1992 ஆம் ஆணடு இநதிய 
பாராளுமன்்ற்ததைால பசபியின் சட்டம் 1992 உ்டன் 
நி்்றதவற்்றப்பட்ட சட்டரீதியான அதிகாரங்க்ள 
வழங்கியது. 

மும்்பயில உள்ள பாநதிராகுரலா வளாக்ததின் 
வணிக மாவட்ட்ததில பசபியின் தை்ல்மயகம் உள்ளது, 

அத்தியோயம் சுருககம்

8.01  பெபி (SEBI) அறிமுகம்
8.02  பெபியின் ந�ோககஙகள்
8.03  பெபியின் பணிகள்
8.04  பெபியின் அதிகோைஙகள்
8.05  பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திைஙகள்
8.06  பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திை வரத்்தகத்தின் 

�ன்்மகள்
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தமலும் புதுதிலலி, பகாலக்ததைா, பசன்்ன மற்றும் அஹமதைாபா்ததில வ்டககு, கிழககு, பதைற்கு மற்றும் தமற்கு பிராநதிய 
அலுவலகங்கள் உள்ளன.

ஆரம்ப்ததில பசபி ஒரு சட்ட பூரவமான அதிகாரமற்்ற அ்மப்பாக இருநதைது. இருப்பினும், 1992 ஆம்ஆணடில, பசபி, 
இநதியாவின் ப்ததிரங்கள் மற்றும் பரிவர்ததை்ன வாரியம், 1992 திரு்ததை்ததின் மூலம் இநதிய அரசாங்க்ததைால கூடுதைல 
சட்டப்பூரவ அதிகார்த்தை பபற்்றது.

பசபி அதைன் உறுப்பினரகளால நிரவகிககப்படுகி்றது, இதில பின்வருவன அ்டங்கும்:

 

இய��ந�க�

��த� இய��ந�க� /
இைண இய��ந�க�

ெதா���ப இய��ந�/
இைண இய��ந� (அைம��)

�ைண இய��ந�க�
(அைம��)

�ைண இய��ந�க� /
உத� இய��ந�க�

��த� இய��ந�
(��வாக�)

�ைண இய��ந�
(��வாக�)

உத� இய��ந�
(��வாக�)

உத� இய��ந�க�
(அைம��)

ெதா� ��ப உத�யாள�க���  அவல�க�
(��வாக�)

நமது மூலதைன சந்தை்ய ஒழுங்குப்படு்ததைவும் மற்றும் 
கடடுப்படு்ததைவும் இநதியாவில உருவாககப்பட்ட உயர 
அ்மப்பு இநதியப் ப்ததிர மற்றும் மாற்்றங்களின் வாரியம் 
(பசபி) ஆகும். இது இநதிய அரசால 1988 ல 
உருவாககப்பட்டது. ஆனால 1992 ஆம் ஆணடில 
சட்டமு்்ற  அதிகாரம் பபற்்றது.

1. பர்ஸபர நிதியக்ததின் 
ப ச ய ல ப ா ட ் ்ட 
கணகாணி்ததைல 

2.  சட்ட்ததிற்கு பு்றம்பாக 
பசயலபடும் நிறுவனங்க்ள 
தை்்ட பசயதைல

5. தைணிக்க மற்றும் 
ஆயவுக்ள ந்ட்ததுதைல

6.  உள்வழி வணிக்த்தை 
தைடு்ததைல

3.  முதைலீட்டாளரகள் நலன்க்ள 
பாதுகாப்பதில சி்றநதை 
பங்களிப்்ப வழங்குதைல

4.  பங்கு மாற்்றக்ததின் 
பணிக்ள 
ஒழுங்குப்படு்ததுதைல
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8.02  பெபியின் ந�ோககஙகள் 
(Objectives of SEBI)

பஙகுச் ெந்்தககோை பல்நவறு ந�ோககஙகள் கீநே 
விளககபபட்டுள்ளை.
1.  பஙகு பரிவரத்்த்ைகளின் ஒழுஙகுமு்்ற:  

Regulation of Stock Exchange
பசபியின் முதைல தநாககம் பங்குச் சந்தைக்ள 
ஒழுங்குபடு்ததுவதைாகும், எனதவ அங்கு பசயலபடும் 
எலலா தைரப்பினருககும் தி்ற்மயான தச்வகள் 
வழங்கப்ப்டலாம்.
2.  மு்தலீட்்டோளரகளுககு போதுகோபபு: Protection to Investors
முதைலீட்டாளரகள் இலலாதை நி்லயில மூலதைனசந்தை 
அர்ததைமற்்றதைாகும். எனதவ, முதைலீட்டாளரகளின் 
நலன்க்ளப் பாதுகாப்பது முககியம்.
முதைலீட்டாளரகளின் நலன்க்ளப் பாதுகா்ததைல என்பது 
நிறுவனங்கள் தைவ்றான தைகவலக்ள தைகவலறிக்கயில 
வழங்கியிருககும் பபாழுது மற்றும் வழங்கல மற்றும் 
பசலு்ததுதைல அபாய்ததிலிருநது அவரக்ள காப்பதைாகும். 
எனதவ, பசபியின் முதைன்்ம தநாககம் 
முதைலீட்டாளரகளுககு பாதுகாப்பு வழங்குவதைாகும்.
3.  உள்வழிவியோபோைத்்்த ெரிபோரத்்தல்: Checking the 

insider Trading
நிறுவன்ததின் சில ரகசிய தைகவ்ல அணுகும் மற்றும் 
இநதை ரகசிய தைகவ்லப் பயன்படு்ததை விரும்பும் 
நபரகளான இயககுனரகள், ததைாற்றுவிப்பாளரகள் மற்றும் 
பி்றநபரகளால தமற்பகாள்ளப்படும் பங்கு பரிவர்ததை்ன 
ந்டவடிக்ககள் உள்வழிவியாபாரம் எனப்படுகி்றது. இது 
பபாது முதைலீட்டாளரகளின் நலன்க்ள பாதிககி்றது 
மற்றும் இநதை தபாககி்ன தசாதிப்பது மிகவும் அவசியம். 
பசபியின் வாயிலாக உள்வழி வியாபார்த்தை சரி பாரகக 
பல ந்டவடிக்ககள் எடுககப்படடுள்ளன.
4. ்தைகரகள் மீ்தோை கட்டுபபோடு: (Control over brokers)
மூலதைனச்சந்தை்ய கடடுப்படு்ததை, தைரகரகள் மற்றும் பி்ற 
இ்்டநி்லயரகளின் ந்டவடிக்கக்ள 
தமற்பார்வயிடுவது  கணகாணிகக தவணடியது 
அவசியம். அவரகளது ந்டவடிக்கக்ள ஒழுங்குபடு்ததை, 
பசபியி்ன நிறுவுவது அவசியமாகி்றது.

8.03  பெபியின் பணிகள் (Functions of SEBI
இநதியப பஙகுச்ெந்்தயில் மு்தலீட்்டோளரகளின் 
�லன்க்ளப போதுகோககும் வ்கயில் இநதியப 
பத்திை மறறும் மோற்றகஙகளின் வோரியம் (அடிககடி 
சுருககமோக SEBI என்று அ்ேககபபடுகி்றது) 
உள்ளது. பெபி, ெட்்டமன்்ற, நீதிமன்்ற மறறும் நிரவோகி 
நபோல மூன்று முககிய பெயல்போடுக்ள பெயகி்றது.
இது விதிமு்்றக்ள வகுபபது, விெோை்ண மறறும் 
புலைோயவு �்டவடிக்கக்ள �்டத்துவது மறறும் 
ஆ்ணகள் மறறும் தீரவுக்ள இயறறுகி்றது.

i.  தபாதுமான கலவி மற்றும் வழிகாட்டல மூலம் 
முதைலீட்டாளரகளின் நலன்க்ள பாதுகாககி்றது. 
பசபி, விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமு்்றக்ளச் 
ஏற்படு்ததி அதை்ன சந்தை பரிமாற்்றகங்கள், 
ஒப்புறுதியாளரகள் மற்றும் வணிக வங்கியாளரகள், 
தபான்்ற நிதி இ்்ட்ததைரகரக்ள பின்பதைா்டர 
்வககி்றது. இது முதைலீட்டாளரகளி்டமிருநது பபற்்ற 
புகாரக்ள கவனி்ததுக பகாள்கி்றது. கூடுதைலாக, 
சிறிய முதைலீட்டாளரக்ள பாதுகாப்பததைாடு 
நிதிச்சந்தை பதைா்டரபான தைகவலகள், மற்றும் 
அறிவிப்புகள், சிறுபு்ததைகங்க்ள இது பவளியிடுகி்றது.

ii.  பங்கு சந்தைகளில வியாபார்த்தை 
ஒழுங்குபடு்ததுகி்றது மற்றும் கடடுப்படு்ததுகி்றது. 
தைரகரகள் மற்றும் து்ைதைரகரகள் ஆகிதயார 
நிதிச்சந்தையில பதிவு பசயவது 
கட்டாயமாககப்படடுள்ளது, தமலும் அவரகள் 
க்்டபிடிகக தவணடிய விதிமு்்றக்ளயும், 
ஒழுங்குமு்்றக்ளயும் பசபி வகு்ததுள்ளது.

iii.  பங்குபரிவர்ததை்ன விசார்ைகள், இ்்ட்ததைரகரகள் 
மற்றும் தைன்னியகக ஒழுங்குபடு்ததும் அ்மப்புக்ள 
ஆயவு பசயதைல மற்றும் ததை்வயான ந்டவடிக்கக்ள 
பசபி எடுககி்றது. பங்குச்சந்தைகளின் 
ஒழுங்க்மககப்பட்ட இ்்ட்ததைரகரகள் வாயிலாக 
இப்பணிகள் தமற்பகாள்ளப்படுகி்றது.

iv.  ப்ததிரங்களில உள்வழிவர்ததைக்த்தை தை்்ட 
பசயகி்றது.

v.  பங்கு சந்தைகளில பசயலபடும் இ்்ட்ததைரகரகளால 
தமற்பகாள்ளப்படும் நிதி தமாசடி மற்றும் நியாயமற்்ற 
மு்்றக்ள தை்்டபசயகி்றது.

vi.  பங்குதைரகரகள், து்ைதைரகரகள், 
பங்குபரிமாற்்றமுகவரகள், வங்கியாளரகள், 
அ்றங்காவலரகள், பதிவாளரகள், 
வணிகவங்கியாளரகள், கீழ்நி்லப் பணியாளரகள், 
தபாரட ஃதபாலிதயா தமலாளரகள், முதைலீடடு 
ஆதலாசகரகள் மற்றும் எநதைபவாரு விதை்ததிலும் 
ப்ததிரங்கள் சந்தையு்டன் பதைா்டரபு படு்ததைககூடிய 
பலதவறு இ்்ட்ததைரகரகள் ஆகிதயாரின் பதிவு 
மற்றும் பசயலபாடுக்ள கடடுப்படு்ததுகி்றது.

vii.  மூலதைன பவளியீடடில ஈடுபடடிருககும் பதைாழில 
நிறுவனங்களுககு பசபி வழிகாடடுதைலகள் மற்றும் 
வழிமு்்றக்ள பவளியீடுகி்றது. ஆரம்ப பபாது 
பவளியீடு, படடியலி்டப்பட்ட நிறுவனங்களின் 
பிரச்சி்ன தபான்்ற்வகளுககு பசபி 
தைனி்ததைனியான வழிகாடடுதைலக்ள வழங்குகி்றது. 
இது ஆராயச்சி ந்ட்ததுகி்றது மற்றும் அ்ன்தது 
பயனாளிகளுககும் பயனுள்ள தைகவலக்ள 
பவளியிடுகி்றது.

viii.  முதைலீட்டாளரகளின் நலன்க்ள பாதுகாப்பதைற்கான 
ஒருவழியாக நிறுவன ஒருங்கி்ைப்பு மற்றும் 
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்கயகப்படு்ததுதைலக்ள பசபி ஒழுங்குபடு்ததுகி்றது. 
இதைற்காக, பசபி இ்ைப்பு மற்றும் ் கயகப்படு்ததுதைல 
ஆகிய்வகள் சிறிய முதைலீட்டாளரக்ள பாதிகக 
கூ்டாது என்்ற தநாகக்தது்டன் பபாரு்ததைமான 
வழிமு்்றக்ள பவளியிடடுள்ளது.

ix.  பர்ஸபரநிதியங்கள் தபான்்ற கூடடு முதைலீடடு்த 
திட்டங்களின் பசயலபாட்்ட பதிவு பசயதைல மற்றும் 
கடடுப்படு்ததுதைல பணிக்ள தமற்பகாள்ளுகி்றது.  
பர்ஸபரநிதிகள் பின்பற்்ற தவணடிய 
ஒழுங்குமு்்றக்ளயும் வழிகாடடுதைலக்ளயும் பசபி 
உருவாககியுள்ளது. பயனுள்ள தமற்பார்வ 
பகாணடிரு்ததைல நியாயமற்்ற மற்றும் முதைலீட்டாளர 
எதிரப்பு ந்டவடிக்கக்ள தைவிரப்பது இதைன் முககிய 
தநாககமாகும்.

x.  இ்்ட்ததைரகரகளின் சுய ஒழுங்குமு்்ற அ்மப்்ப 
ஊககுவி்ததைலில இது விரிவான சட்ட அதிகாரங்க்ள 
பகாணடுள்ளது. சுயகடடுப்பாடு என்பது பு்ற 
ஒழுங்குமு்்றககு சி்றநதைது என்று கருதைப்படுகி்றது. 
இ்்டநி்லயரகள் பதைாழிற் சங்கங்க்ள 
உருவாககவும் அவரகளது உறுப்பினரகளுககு 
ஏற்படும் தீங்கான பசயலக்ள கடடுப்படு்ததைவும் நிதி 
இ்்ட்ததைரகரக்ள ஊககப்படு்ததுவது பசபியின் 
பசயலபா்டாகும். முதைலீட்டாளரகளின் பாதுகாப்பிற்காக 
ததை்வப்படும் தபாது அதைன் அதிகாரங்க்ளப் 
பயன்படு்ததை வ்க பசயகி்றது.

xi.  மூலதைனச் சந்தை்ய தமம்படு்ததுவதைற்கான 
அணுகுமு்்ற்ய வளர்ததுக பகாள்வதைற்காக 
படிக்ள தமற்பகாள்கி்றது.

xii.  நிதி இ்்ட்ததைரகரகளுககு பபாரு்ததைமான பயிற்சி 
அளி்ததைல. பங்குச் சந்தையில ஆதராககியமான 
சூழலுககு மிகவும் முககியமானது, தமலும் 
முதைலீட்டாளரகளின் பாதுகாப்்பயும் உறுதி பசயகி்றது.

xiii.  சட்ட்ததின் தநாகக்த்தை நி்்றதவற்றுவதைற்கான 
கட்டைம் வசூலி்ததைல அலலது சட்ட்ததின் தநாககம் 
நி்்றதவற்றுவதைற்கான தவறு எநதை வ்க கட்டைம் 
வசூலி்ததைலும் இதில அ்டங்கும்.

xiv.  இநதிய ம்ததிய அரசாங்க்ததைால வழங்கப்படும் 
பசயலபாடுக்ள பசயலபடு்ததுதைல.

8.04  பெபியின் அதிகோைஙகள் (Powers of 
SEBI)

இநதியப பத்திை மறறும் மோற்றஙகள் வோரியத்தின் 
பல்நவறு அதிகோைஙகள் கீநே விளககபபட்டுள்ளை.
1.  பஙகுச்ெந்்தகள் மறறும் இ்்டத்்தைகரகள் ப்தோ்டரபோை 

அதிகோைஙகள் (Powers Relating to Stock Exchanges & 
Intermediaries)

ப்ததிர வணிக்த்தை தமற்பகாள்ளும் பங்கு 
மாற்்றகங்கள் மற்றும்  இ்்ட்ததைரகரகளி்டம் பசபி பரநதை 
அதிகாரங்க்ளக பகாணடுள்ளது. ஆயவு மற்றும் 
கூரநதைாயவு மற்றும் பி்றதநாகக்ததிற்காக வணிக 

பரிவர்ததை்னகளில பங்குச்சந்தை மற்றும் 
இ்்ட்ததைரகரகளி்டமிருநது தைகவ்ல தகடகலாம்.
2.  �ோணய அபைோ்தஙக்ள விதிககும் அதிகோைம் Power 

to Impose Monetory Penalties
மூலதைனசந்தை இ்்ட்ததைரகரகள் மற்றும் பி்ற 

பங்தகற்பாளரகள் மீது வரம்பு மீ்றலகளுககு நாைய 
அபராதைங்க்ள சும்ததுவதைற்கு பசபி அதிகார்ததிற்கு 
உடபடடுள்ளது. இது  ஒரு குறுகிய கால்ததிற்கு 
அவரகளின் பதி்வ தைற்காலிகமாக நிறு்ததி ் வககலாம்.
3.  ப ணி யி ்ட ங க ளி ல்  ப ெ ய ல் ப ோ டு க ் ள 

ப்தோ்டஙகுவ்தறகோை அதிகோைம் ஒதுககபபட்டுள்ளது 
Power to Initiate Actions in Functions Assigned
பசபி ஒதுககப்படடுள்ள பணிகள் குறி்தது 

ந்டவடிக்கக்ள ஆரம்பிகக ஒரு அதிகாரம் உணடு. 
உதைாரைமாக, இது பலதவறு இ்்ட்ததைரகரகளுககு 
வழிகாடடுதைலக்ள வழங்கலாம் அலலது 
முதைலீட்டாளரகளின் நலன்க்ளப் பாதுகாப்பதைற்கான 
குறிப்பிட்ட விதிக்ள அறிமுகப்படு்ததைலாம்.
4.  ப த் தி ை ங க ளி ல்  உ ள் வ ழி  வ ர த் ்த க த் ் ்த 

ஒழுஙகுபடுத்துவ்தறகோை அதிகோைம் Power to Regulate 
Insider Trading
உள்வழி வர்ததைக்த்தை ஒழுங்குபடு்ததும் அதிகாரம் 

அலலது வணிக வங்கியாளரகளின் பணிக்ள 
ஒழுங்குபடு்ததும் அதிகாரங்க்ள பசபி பகாணடுள்ளது.
5.  பத்திைஙகள் ஒபபந்த ெட்்டத்தின் கீழ் உள்ள 

அதிகோைஙகள்Powers Under Securities Contracts Act
பங்குச்சந்தை தி்றம்ப்ட ஒழுங்குபடு்ததை நிதி அ்மச்சகம் 

ப்ததிரங்கள் ஒப்பநதைங்கள் (ஒழுங்குவிதிகள்) சட்ட்ததின் 
கீழ் பலதவறு அதிகாரங்க்ள பசபிககு 13 பசப்்டம்பர, 
1994 அன்று ஒரு அறிவி்ததைல மூலம் வழங்கியுள்ளது. 
ஒவபவாரு பங்குச்சந்தையிலும் ஆளும் குழுவில மூன்று 
உறுப்பினரக்ள நியமிகக நிதி அ்மச்சகம் பசபிககும் 
அதிகாரம் அளிககி்றது.
6.  பஙகுச்ெந்்த வணிகத்்்த ஒழுஙகுபபடுத்தும் 

அதிகோைம்Power to Regulate Business of Stock Exchanges
ப்ததிரச் சந்தை மற்றும் பர்ஸபரநிதியு்டன் 

பதைா்டரபு்்டய இ்்டநி்லயரகள், தமாசடியான மற்றும் 
மு்்றயற்்ற வியாபார பசயலபாடுகள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் ஒருங்கி்ைப்பு தபான்்றவற்்்ற 
ஒழுங்குபடு்ததும் அதிகாரங்க்ள பசபி பகாணடுள்ளது.

8.05  பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திைஙகள் 
(Dematerialization DEMAT)

பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள் உருவாககம் என்பது 
நிறுவன பதிவாளரால காகிதை வடிவிலான பங்குச் 
சான்றிதை்ழ அழி்தது பு்ற்தததைாற்்றமிலலாதை வ்கயில 
ப்ததிரங்களாக மாற்்றல என்பதைாகும். பின்னர அதைற்கு்த 
சமமான எணணிக்கயிலான ப்ததிரங்கள் ் வப்பு்ததைாரால 
முதைலீடடுதைாரரகளின் கைககில வரவு ் வககப்படும்.
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முதைலீட்டாளரகளின் தவணடுதகாளின் தபரில 
பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்களாக உருமாற்்றம் 
பசயயப்படுகி்றது. முதைலீட்டாளரகள் முதைலில ்வப்பக 
பங்தகற்பாளரகளு்டன் (Depository Participant) கைக்க 
பதைா்டங்க தவணடும். பின்னர முதைலீட்டாளரால 
பசயயப்பட்ட பகாள்முதைல அவரது கைககில வரவு 
்வககப்படும் மற்றும் விற்ப்னயானது அவரது 
கைககில பற்று ்வககப்படும். ப்ததிரங்களின் காகிதை 
வடிவ்ததிற்கு மாற்றுப் பபாருளாக இருப்பதைால அ்வ 
ஏற்படுகின்்றன. தவறு வார்த்தைகளில கூறுவதைனால 
அ்வ தவறுபட்ட அம்சங்க்ளக பகாணடிருககவில்ல. 
அ்வ எநதை தைனி்ததுவமான எணக்ளயும் 
பகாணடிருககவில்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட பாதுகாப்புப் 
ப்ததிரங்கள் அ்ன்ததும் ஒதர மாதிரியாகவும் 
ஒன்றுகபகான்று மாற்்றாகவும் இருககும். 1996 ஆம் 
ஆணடில டிசம்பர மாதைம் ததைசிய பங்குச் சந்தை (NSE) 
முதைன்முதைலாக பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள் 
வர்ததைக்த்தை பதைா்டங்கியது. அங்கு ரி்லயன்்ஸ 
நிறுவனம் முதைன்முதைலாக 100 பங்குக்ள 
பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற வடிவ ப்ததிரங்கள் விற்ப்னயில 
ஈடுபட்டது. 1997 டிசம்பர மாதைம் மும்்ப பங்குச் சந்தை 
பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள் வர்ததைக்த்தை பதைா்டங்கியது.

8.06   பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திைத்தின் 
�ன்்மகள் (Benefits of 
Dematerialization)

i.  இழப்பு, திருடடு, தமாசடி மற்றும் தசதைம் தபான்்ற பங்குச் 
சான்றிதைழ்க்ளப் பற்றிய அபாயங்கள் பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற 
ப்ததிரங்களினால முழு்மயாக நீககப்படுகின்்றன.

ii.  காகிதைப் பரிவர்ததை்னக்ள வி்ட பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற 
ப்ததிர வர்ததைகம் வி்ரவான பரிவர்ததை்ைகள் 
மற்றும் வர்ததைக்ததில அதிக பசயலதி்றன் 
ஆகியவற்்்ற வழங்குகி்றது. பங்கு கைககுகள் 
தைானாக நிகழ்நி்லப் படு்ததைப்படுகி்றது.

iii.  தைரகரகளின் வரு்க ததை்வயிலலாமதலதய எநதை 
இ்ட்ததிலும் கணிணியில வர்ததைகம் பசயய முடியும் 
என்பதைால வர்ததைகம் என்பது மிகவும் வசதியாகி 
விட்டது.

iv.  நிறுவனங்களின் ஒருங்கி்ைப்பு மற்றும் பங்குகள் 
இ்ைப்பு மூலம் உருவாககப்படும் பங்குகள் 
பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்களாக முதைலீட்டாளரகளின் 
கைககில வரவு ்வககப்படும்.

v.  எலலா பரிவர்ததை்னகளும் ்வப்பக பங்குதைாரரகள் 
மூலமாக ந்டககும் தபாது ஒரு வர்ததைகர தைனி்ததைனியாக 
ஒவபவாரு நிறுவன்தது்டனும் பதைா்டரபு பகாள்ள 
ததை்வயில்ல.

vi.  ப்ததிரங்க்ள பரிமாற்றுவதைற்காக மு்ததி்ர்ததைாள் 
கட்டை க்ட்ம அவசியமில்ல. இதைனால 
கணிசமான அளவிற்கு பரிவர்ததை்ன பசல்வக 
கு்்றககி்றது.

vii.  ஒரு குறிப்பிட்ட கைககில பங்கு மற்றும் க்டனீடடு 
ப்ததிரங்கள் இரண்்டயும் ்வ்ததிருகக சில 
வங்கிகள் அனுமதிககின்்றன.

viii.  வங்கிகள் அ்ன்தது ந்்டமு்்றகளிலும் 
வாடிக்கயாளரகளுககு உதைவுவதைற்காக 
அரப்பணிப்பு மற்றும் நன்கு பயிற்றுவிககப்பட்ட 
வாடிக்கயாளர தச்வயாளரக்ள 
்வ்ததுள்ளனர.

ix.  பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற கைககு ்வ்ததிருப்பவர 
பங்குக்ள எநதை அளவு வாங்கவும் மற்றும் விற்கவும் 
முடியும். இருப்பினும் காகிதை வடிவிலான ப்ததிரங்கள் 
்வ்ததிருப்பவர தமற்பகாள்ளும் பரிவர்ததை்னகளின் 
எணணிக்கயில வரம்பு உணடு.

x.  பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள் ்வ்ததிருப்பவர அதைன் 
மீது க்டன் பப்ற முடியும்.
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பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திை கணககு என்்றோல் என்ை? 
(What is Demat Account?)

பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர கைககு என்பது ஒருவர 
மின்னணு அலலது பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற வடிவ்ததில 
வாங்கககூடிய அ்ன்தது பங்குக்ளயும் குறிககி்றது. 
அடிப்ப்்டயில பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற பங்குகள் எநதை 
வங்கியின் கைககில பைமாக ்வககப்படடுள்ளது 
என்ப்தைக குறிககி்றது. பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர 
கைககு சாதைாரை வங்கிக கைக்கப் தபாலதவ 
பங்குகள், ப்ததிரங்கள், அரசாங்கப் ப்ததிரங்கள், பர்ஸபர 
நிதிகள் மற்றும் பரிமாற்்ற வர்ததைக நிதிகள் 
தபான்்ற்வக்ள ஒரு பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர 
கைககாக ்வ்ததுள்ளது.
பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திை கணக்க எபபடி ப்தோ்டஙக 
நவணடும்? (How to open a Demat Account?)
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i.  பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர கைக்க பதைா்டங்க 
விணைப்ப மற்றும் அதைனு்டன் ததை்வயான 
ஆவை நகலக்ளயும் இ்ை்தது அ்தது்டன் 
பா்ஸதபாரட அளவு பு்கப்ப்ட்த்தை சமரப்பிகக 
தவணடும். தமலும் நிரநதைர கைககு எண அட்்ட 
்வ்ததிருகக தவணடும். தமலும் சரிபாரப்பதைற்கு 
அசல ஆவைங்கள் எடு்ததுச் பசலல தவணடும்.

ii.  வாடிக்கயாளரகள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு 
விதிகளின் உ்டன்படிக்ககள் மற்றும் அது 
பதைா்டரபானவற்்்ற வழங்க தவணடும்.

iii.  பசயலமு்்றயின் தபாது ்வப்பக பங்தகற்பாளர 
அ்மப்பின் பிரதிநிதி சரிபாரப்பு தமற்பகாள்ளப்படும் 
நப்ர பதைா்டரபு பகாணடு படிவ்ததில வழங்கப்பட்ட 
விவரங்க்ள தகடடு சரிபாரப்பர.

iv.  விணைப்பம் பசயலபடு்ததைப்பட்டவு்டன் ்வப்பக 
பங்தகற்பாளர அ்மப்பு வாடிக்கயாளருககு ஒரு 
கைககு எண அலலது வாடிக்கயாளர இ்ையதைள 
முகவரி்ய வழங்கும். இ்ையதைள்ததில 
பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர கைக்க அணுக இநதை 
விவரங்க்ளப் பயன்படு்ததைலாம்.

v.  ஒரு பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர கைககு ் வ்ததிருப்பவர 
கைக்க பராமரிப்பு மற்றும் பரிவர்ததை்னக 
கட்டை்ததிற்காக விதிககப்படும் வரு்டாநதிர 
பராமரிப்பு கட்டைம் தபான்்ற சில கட்டைங்க்ள 
பசலு்ததை தவணடும். இநதை தச்வக கட்டைம் 
ஒவபவாரு தச்வ வழங்குநரி்டமிருநதும் 
தவறுபடுகி்றது. சில ்வப்பக பங்தகற்பாளரகள் ஒதர 
மாதிரியான கட்டைம் வசூலிககும் தபாது மற்்றவரகள் 
பரிவர்ததை்ன மதிப்பிற்தகற்ப வசூலிககி்றாரகள். 
இநதை பரிவர்ததை்னக கட்டைம் ந்டவடிக்கயின் 
வ்கக்ள அடிப்ப்்டயாகக பகாணடு (வாங்குதைல 
மற்றும் விற்ப்ன பசயதைல) தவறுபடுகி்றது. தமலும் 
்வப்பக பங்தகற்பாளரகள் (DP) பங்குக்ள காகிதை 
வடிவ்ததிலிருநது மின்னணு வடிவ்ததிற்கு 
மாற்றுவதைற்கு கூடுதைல கட்டைம் வசூலிககப்படுகி்றது.

6.  கு்்றநதை படச பங்குகள் : பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர 
கைககு துவங்க கு்்றநதைபடச இருப்பு பராமரிககப்ப்ட 
தவணடியது ததை்வயில்ல. பங்குகள் இலலாமலும் 
ஒரு பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர கைக்க துவங்கலாம்.

பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திை கணககிறகு ந்த்வயோை 
ஆவணஙகள் யோ்வ? (What are the documents 
required for a Demat Account?)

பா்ஸதபாரட அளவு பு்கப்ப்டம் மற்றும் கைககு 
துவகக படிவ்தது்டன் அ்்டயாள மற்றும் முகவரி 
சான்றுக்ள சமரப்பிகக தவணடும். ஆவைங்களின் 
நகல பிரதி்ய மடடுதம சமரப்பிகக தவணடியது 
அவசியம். ஆனால சரிபாரப்புககு மூலச் சான்றிதைழ்கள் 
ததை்வப்படுகின்்றன. 

அ்்டயோள அட்்்டச் ெோன்று (Proof of identity;) 
நிரநதைர கைககு எண (PAN card), வாககாளர அட்்ட 
(Voter’s ID), ஓடடுநர உரிமம் (Driving license), வங்கி பசலதலடு 
(Bank Pass book), வருமான வரி படிவங்கள் (Income Tax 
returns), மிணகட்டை ரசீது (Electricity Bill), பதைா்லதபசி 
கட்டை ரசீது (Telephone Bill), ம்ததிய மற்றும் மாநில அரசு்த 
து்்றகள் வழங்கிய பு்கப்ப்டம் ஒடடிய அ்்டயாளச் 
சான்றிதைழ்கள், சட்டரீதியான அலலது ஒழுங்குமு்்ற 
ஆவைங்கள், பபாது்தது்்ற நிறுவனங்கள் (Public Sector 
undertakings), வணிக வங்கிகள் (Commercial Banks), 
பபாது நிதி நிறுவனங்கள் (Public Financial Institutions), 
பலக்லககழகங்களு்டன் இ்ைவு பபற்்ற கலலூரிகள் 
(College Affiliated to universities), அலலது இநதிய பட்டயக 
கைககாளரகள் சங்கம் (ICAI), இநதிய அ்டககவி்ல 
கைககாளரகள் சங்கம் (ICWAI), நிறுமச் பசயலாளரகள் 
சங்கம் (ICSI), பாரகவுன்சில தபான்்ற பதைாழில அ்மப்புகள் 
வழங்கிய பு்கப்ப்டம் ஒடடிய அ்்டயாளச் சான்றிதைழ்கள் 
ஆகிய்வ ஆகும்.

முகவரிச் ெோன்று ஆ்தோைம் (Proof of Address;) 
குடும்ப அட்்ட (Ration card), க்டவுச் சீடடு (Pass port), 
வாககாளர அ்்டயாள அட்்ட, ஓடடுநர உரிமம், வங்கி 
பசல பு்ததைகம் அலலது வங்கி அறிக்க, மின்கட்டை 
ரசீது, பதைா்லதபசி கட்டை ரசீது, விடுப்பு மற்றும் 
உரிமம் பதைா்டரபான விற்ப்ன ஒப்பநதைம், உயரநீதி 
மன்்றம் மற்றும் உச்சநீதி மன்்ற்ததின் சுய அறிவிப்பு, 
ம்ததிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் து்்றகள் வழங்கிய 
முகவரிச் சான்று, சட்டப்பூரவமான மற்றும் ஒழுங்குமு்்ற 
ஆவைங்கள், பபாது்தது்்ற நிறுவனங்கள், வணிக 
வங்கிகள், பபாது்தது்்ற நிதி நிறுவனங்கள், பலக்லக 
கழகங்களு்டன் இ்ைவு பபற்்ற கலலூரிகள், இநதிய 
பட்டயக கைககாளரகள் சங்கம், இநதிய அ்டககவி்ல 
கைககாளரகள் சங்கம், இநதிய நிறுமச் பசயலாளரகள் 
சங்கம் மற்றும் பாரகவுன்சில ஆகிய பதைாழிலமு்்ற 
அ்மப்புகள் வழங்கிய முகவரிச் சான்று ஆகிய்வ.

நிரநதைர கைககு எண என்பது தநரடி வரிகள் 
வாரியம் அதைாவது வருமான வரி்தது்்றயினால 
வழங்கப்படும் 10 இலகக எணபைழு்தது அ்்டயாள 
பு்கப்ப்ட அட்்டயாகும். இது ஒரு அ்்டயாள 
ஆதைாரமாக பசயலபடுகி்றது.
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 சூேல் ஆயவு 

1. ஐ்ஸவரயாவின் தைந்தை ஒரு பபரிய சிபமணட 
நிறுவன்ததின் பங்குக்ள அவளுககு பரிசாக 
வழங்கினார. அப்ப்ததிரங்கள் காகிதை வடிவில இருநதைன. 
அவர ஏற்கனதவ ஒரு வங்கிககைககு ்வ்ததிருநதைார. 
அவர தவறு எநதைவிதைமான ப்ததிரங்களும் 
்வ்ததிருககவில்ல. பகௌசிகா அப்பங்குக்ள 
விற்ப்ன பசயவதைற்காக ஒரு பதிவு பபற்்ற தைரக்ர 
அணுகினார. அதைற்கான என்பனன்ன விவரங்க்ள 
அவர தைரகரி்டம் வழங்க தவணடும்?

2. தைங்கம் வங்கியின் தை்லவர திரு.குமார ஆவார. 
வங்கி நலல இலாபம் சம்பாதி்ததைது. வங்கி வழககமாக 
பங்காதையம் பசலு்ததுவதைால பங்குதைாரரகள் 
மகிழ்ச்சிய்்டநதைனர. சந்தையில பங்குகளின் வி்ல 
சீராக அதிகரி்தது வருகி்றது. இச்சூழ்நி்லயில டிரினிடி 
வங்கி்ய எடு்ததுக பகாள்வதைாக அறிவி்ததைது. தைங்கம் 
வங்கியின் பங்கு வி்ல அதிகரிககும் என திரு.குமார 
அறிநதிருநதைார. வங்கியின் தை்லவராக இருப்பதைால 
அவர பங்குக்ள வாங்க அனுமதிககவில்ல. தைனது 
பைககார நணபரகளில ஒருவரான திரு.பிரபு 
என்பவ்ர தைனது வங்கியின் பங்குகளில ரூ.5 
தகாடி்ய முதைலீடு பசயயும்படி தகடடுக பகாண்டார. 
எதிரபார்ததைப்படி பங்கு வி்லகள் 40% உயரநதுள்ளன. 
பிரபுவின் பங்குகளில சந்தை வி்லயான ரூ.7 
தகாடி்ய அ்்டநதைது. அவர 2 தகாடி ரூபாய இலாபம் 
சம்பாதி்ததைார. அவர திரு.குமாரககு ரூ.1 தகாடி 
வழங்கினார. வழககமான பரிதசாதை்னயிலும் 
சம்பநதைப்பட்ட தைரகரகள் மூலம் விசாரி்ததைது பசபி அ்மப்பு. 
இதைன் ஒழுங்கற்்ற நி்ல்ய கண்டறிநதைது. திரு.
குமாரககு கடு்மயான தைண்ட்ன்ய விதி்ததைது. 
தமற்கூறிய ப்ததியில இருநது தமற்தகாள் பசயவதைன் 
மூலம் பசபியின் இநதை இரணடு பசயலபாடுக்ள 
அ்்டயாளம் காைவும் மற்றும் குறிப்பி்டவும்.

�மது சிந்த்ைககு

1. முதைலீட்டாளரகளின் நலன்க்ள பாதுகாகக 
பசபி தமற்பகாண்ட பலதவறு ந்டவடிக்ககளின் 
தைகவலக்ள தசகரி்ததைல.
2. உங்களு்்டய நகர்ததில வர்ததைக 
மு்னய்ததில மாைவரகளின் குழு்வ 
ப்ததிரங்கள் பற்றிய தைகவல பப்றவும் மற்றும் ஒரு 
அறிக்க்யயும் தையார பசயயுங்கள்.
3. முதைலீட்டாளர பாதுகாப்புககாக SEBI 
ந்டவடிக்க பற்றிய தைகவலக்ள தசகரி்ததைல.

�மது சிந்த்ைககு

1.  இநதிய பங்குச் சந்தை்ய சீரபடு்ததுவதில SEBI  
பங்கு பற்றிய அறிக்க்ய தையாரிககவும். www.
sebi.gov.in என்்ற இ்ையதைள்ததில இதுபற்றிய 
தைகவலக்ள பப்றலாம். பங்குச் சந்தையில 
முதைலீட்டாளரகளின் எணணி்க்க்ய 
அதிகரிகக தவறு ஏதைாவது பசயய தவணடும் 
என்று நீங்கள் நி்னககிறீரகளா?

2.  மு்தலீட்்டோளரகளின் கு்்றக்ள நிவரத்தி 
பெய்தல்:

(i)   பங்கு பரிவர்ததை்ன பற்றிய பங்கு முதைலீட்டாளர 
புகாரக்ள வி்ரவாக சரிபசயய முதைலீட்டாளர 
கு்்றக்ள நிவர்ததி பசயயும் அ்மப்புக்ள 
பசபி அ்ம்ததுள்ளது.

(ii)   முதைலீட்டாளரகளால பசயயப்படும் புகாரக்ள 
பதிவு பசயவதைற்கான தநாகக்ததிற்காக, தைரகரகள், 
து்ை்த தைரகரகள், ்வப்பகங்கள் மற்றும் 
படடியலி்டப்பட்ட நிறுவனங்களின் மீதும் 
பசயயப்படும் புகாரக்ள பதிவு பசயய சி்றப்பு 
மின்னஞ்சல முகவரி்ய பசபி ஏற்படு்ததியுள்ளது.

(iii)   பங்கு பவளியீடு ந்டவடிக்ககளிலிருநது எழும் 
முதைலீட்டாளர கு்்றக்ள நிவர்ததி பசயவதைற்கு 
பசபி ஒரு வழிமு்்ற்ய அ்ம்ததுள்ளது.

(iv)  பசபி அதைன் மும்்ப, புதுதிலலி பசன்்ன, 
பகாலக்ததைா மற்றும் அஹமதைாபா்த தபான்்ற 
நகரங்களில உள்ள அ்ன்தது 
அலுவலகங்களிலும் அலுவலக நாடகளிலும் அதைன் 
தச்வக்ள வழங்குகி்றது. முதைலீட்டாளரகள் 
அதிகாரிக்ளச் சநதி்தது வழங்குநரகளுககு 
எதிராக இருககும் கு்்றக்ளச் சமாளிகக 
வழிகாடடுதை்லப் பப்றலாம். முதைலீட்டாளரகள் 
குறிப்பிட்ட தவ்லநாடகளில பசபியின் உயர 
அதிகாரிக்ளச் சநதிகக முடியும். முதைலீட்டாளரகள் 
தைங்கள் புகாரக்ள பசபி யு்டன் சமரப்பிககலாம்.

(v)  முதைலீட்டாளரகள் தைங்களது புகாரக்ள பசபி யு்டன் 
investorcomplaints@sebi.gov.in என்்ற மின்னஞ்சல 
முகவரியில புகார பதைரிவிககலாம்.

(vi)  முதைலீட்டாளரகள் ஏததைனும் உதைவி்யப் பப்ற 
பசபியி்ன asksebi@sebi.gov.in என்்ற 
மின்னஞ்சல முகவரியில பசயதி்ய அனுப்பலாம்.

க்லச்பெோறகள்
பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரம்
ப்ததிரங்கள் ்வப்பு்ததைாரர
முதைலீட்டாளரகள்
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 பயிறசி

I. ெரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  இநதியோவில் இநதிய பத்திைஙகள் மறறும் பரிமோற்ற 

வோரியம் (SEBI) ந்தோறறுவிககபபட்்ட ஆணடு 
__________

அ) 1988 ஆ) 1992
இ) 1995 ஈ) 1998

2. பெபியின் ்த்ல்மயகம் ________ ஆகும்.
அ) கலக்ததைா ஆ) மும்்ப
இ) பசன்்ன ஈ) திலலி

3.  கூட்டு மு்தலீட்டு திட்்டஙகளின் பெயல்போட்்்ட பதிவு 
பெய்தல் மறறும் கட்டுபபடுத்து்தல் _________ 
எைபபடுகி்றது.

அ) பர்ஸபர நிதிகள்
ஆ) படடியல
இ) மறுபு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள்
ஈ) பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள்

4.  ஒவபவோரு பஙகுச்ெந்்தயின் ஆட்சிக குழுவில் 
_________ உறுபபிைரக்ள நியமிககும் பபோருட்டு 
நிதி அ்மச்ெகம் பெபியி்டம் அதிகோைம் அளிககி்றது.

அ) 5 ஆ) 3
இ) 6 ஈ) 7

5.  ந்தசிய பஙகுச் ெந்்தயில் பு்றத்ந்தோற்றமற்ற பத்திை 
வரத்்தகம் ப்தோ்டஙகிய ஆணடு ______ ஆகும்.

அ) ஜனவரி 1996 ஆ) ஜீன் 1998
இ) டிசம்பர 1996 ஈ) டிசம்பர 1998

வி்்டகள் :
1 அ 2 ஆ 3 அ 4 ஆ 5 இ

II. குறு விைோககள்:
1. பசபி பற்றிய சிறுகுறிப்பு வ்ரக.
2. பசபியின் இரணடு தநாககங்க்ள எழுதுக.
3. பசபியின் தை்ல்மயகம் பற்றி குறிப்பிடுக.
4. பலதவறு அ்்டயாள ஆதைாரங்கள் யா்வ?

III. சிறு விைோககள்:
1.  பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிரங்கள் என்்றால என்ன?

2.  பு்ற்தததைாற்்றமற்்ற ப்ததிர கைககிற்கு ததை்வப்படும் 
ஆவைங்க்ள கூறுக.

3. பசபி அ்மப்பின் கட்ட்மப்புக்ள வ்ரக.

IV. பபரு விைோககள்:
1. பசபியின் பணிக்ள விவரி. (ஏததைனும் 5)

2. பசபியின் அதிகாரங்க்ள விவரி. (ஏததைனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்:
1.  Dr.Sundar, K 2017, Business Organisation

2.  Dr.S.GURUSAMY 2012, Financial Markets and 
Institutions.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

மோணவரகள் புரிந்து ககோள்்ள உதவுவதறகு
■■ மனித வ்ளத்தின் க�ோருள் மறறும் 

வரைவிலககணம்
■■ மனித வ்ளத்தின் சி்றப்பியல்புகள்
■■ மனித வ்ளத்தின் முககியத்துவம்
■■ மனித வ்ள நமலோணரமயின் க�ோருள் 

மறறும் வரைவிலககணம்
■■ மனித வ்ள நமலோணரமயின் அம்்சஙகள்
■■ மனித வ்ள நமலோணரமயின் முககியத்துவம்
■■ மனிதவ்ளநமலோணரமயின்�ணிகள்

ஆகியவற்றை புரிந்துக் க�ொள்ள இயலும்.

அத்தியோயம் சுருககம்

9.01  மனிதவ்ளத்தின் க�ோருள் மறறும் 
வரைவிலககணம்

9.02  மனிதவ்ளத்தின் சி்றப்பியல்புகள்
9.03 மனிதவ்ளத்தின் முககியத்துவம்
9.04  மனிதவ்ள நமலோணரமயின் க�ோருள் 

மறறும் வரைவிலககணம்
9.05 மனித வ்ள நமலோணரமயின் 

சி்றப்பியல்புகள்
9.06  மனிதவ்ள நமலோணரமயின் 

முககியத்துவம்
9.07  மனிதவ்ளநமலோணரமயின் �ணிகள்

தம் தம் �ட்ையொகிய கதொழில் க�டொைல் �ண்ணொடடம் 
உ்டயவரொ� இருக்� வல்்லவர்க்கு இவ்வு்ல�ம் உரி்ை 
உ்டயது.

�ருைம் சி்தயொைல் �ண்ணொட வல்்லொர்க்கு 
உரி்ை உ்டத்திவ் வு்லகு.

-குறைள 578
க�ோருள் :

மனித வ்ள நமம்�ோட்டின் அடிப்�ரைகள் 
FUNDAMENTALS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT9

அத்தியோயம்

மனித வ்ள நமலோணரம 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENTஅலகு

4

எந்தகவொரு அ்ைப்பிறகும் ைனித வ்ளைொனது மி�வும் 
முக்கியைொனது. நிறுவனங�ளின் கவறறி, வ்ளர்ச்சி 
ைறறும் முன்்னறறைம் ஆகிய்வ, அவர்�ள க�ொணடுள்ள 
பணியின் தரத்்த சொர்ந்துள்ளது. ைனித வ்ளத்தின் மூ்லம் 
ைடடு்ை ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ைறறை அ்னத்து 
வ்ளங�்்ளயும் ஒருஙகி்ணத்து  கசயல்திறைன் மிக்� 
ைறறும் ஆறறைல் வொயந்த ஒரு நிறுவனத்்த ஏறபடுத்தி 
வழிநடத்திச் கசல்்ல முடியும். சமீப �ொ்லைொ� ைனித 
வ்ளத்தின் முக்கியத்துவம்  அதி�ரித்துக் க�ொண்ட 
இருக்கிறைது ஏகனன்றைொல் வ்ளர்ந்து வரும் உ்ல� 
வர்த்த�த்தின்  ்த்வ தனித்திறைன் க�ொணட 
கதொழி்லொ்ளர்�்்ள சொர்ந்து இருக்கிறைது.
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09.01  மனித வ்ளத்தின் க�ோருள் மறறும் 
வரைவிலககணம் (Meaning and 
Definition of Human Resource)

உ்ல�ையைொக்�ல், தொரொ்ளையைொக்�ல் ைறறும் 
தனியொர்ையைொக்�ல் க�ொள்�யின் வரு்�யொல் 
த�வல் கதொடர்பு, த�வல் ைறறும் கதொழில்நுடபத்தில் 
ஏறபடட அபரித வ்ளர்ச்சியின் மூ்லம் ைனித வ்ளம் 
உயர்ைடட புது்ை�ள ைறறும் ப்டப்பொறறைல்�்்ள 
தன்ன�த்்த க�ொணடுள்ளது. தற்பொ்தய 
சூழ்நி்்லயில், நிறுவனங�ளில் ஆட்சர்த்தல் 
்தர்ந்கதடுத்தல் ைறறும் உயர்தரைொன ைனித வ்ளத்்த 
பயன்படுத்தொத வ்ர அவறறின் நி்்லத்தன்்ை என்பது 
ஒரு ்�ளவிக் குறியொ�்வ இருக்கும். தனிப்படட ைறறும் 
நிறுவன குறிக்்�ொள�்்ள அ்டவதறகு குறிப்பிடத்தக்� 
கசொத்து என அ்ைக்�ப்படும் ைனித வ்ளத்்த அதற�ொன 
இடத்தில் ்வத்து ைதிப்பளிக்� ்வணடும். ஒரு 
நிறுவனத்தின் ைனித வ்ளைொ� �ருதப்படும் 
பணியொ்ளர்�்்ள அந்நிறுவனத்தின் கவறறிக்கும் அதன் 
நீடித்த வொழ்விறகும் இன்றி்ையொத �ொரணியொ� 
வி்ளஙகுகின்றைனர்.

பீட்ைர.எப்.ட்ைககர அவரகளின் கூறறின்�டி ”மனிதன் 
அவனுககு கிரைககும் எல்லோ வ்ளஙகர்ளயும்  ககோணடு 
வ்ளரச்சி மறறும் நமம்�ோடு அரைய முடியும்”.

்ைற�ணட வ்ரவி்லக்�ணத்தின்படி அ்னத்து 
ைனிதர்�்்ளயும் ைனித வ்ளங�்ளொ� �ருத முடியொது 
என்பது கதள்ளத் கதளிவொ� கதரிகிறைது. தனிப்படட ைறறும் 
நிறுவன குறிக்்�ொள�்்ள அ்டவதறகு எவர் ஒருவர் 
திறை்ை, தனித்திறைன், அறிவு, தகுதி�ள, ்பொடடித்திறைன் 
ைறறும் கசயல்திறைன் கபறறிருக்கிறைொ்ரொ அவ்ர ைனித 
வ்ளைொ� �ருதப்படுகிறைொர்.
09.02  மனித வ்ளத்தின் சி்றப்பியல்புகள் 

(Characteristics of Human 
Resources)

ைனித வ்ளங�ளின் தனிப்படட, குறிப்பிடத்தக்�  
ைறறும் வித்தியொசைொன அம்சங�ள பின்வருைொறு:
i.  உறபத்தி கசயயும் ஒ்ர �ொரணியொ� ைனித வ்ளம் 

தி�ழ்கிறைது.
ii.  பிறை அ்னத்து வ்ளங�்்ளயும்  ைனித வ்ளம் 

உருவொக்குகிறைது.
iii.  பணியைர்த்தப்படட பணியொ்ளர்�்்ள  க�ொணட்த 

தவிர ைனித வ்ளம் என்பது பணியொ்ளர் அல்்ல.
iv.  ைனித வ்ளைொனது �ணடுபிடிப்பு ைறறும் 

ப்டப்பொறறைல் ஆகியவற்றை கவளிப்படுத்துகிறைது.
v.  ைனித வ்ளங�ள தனியொ� சிந்திக்�வும், கசயல்படவும், 

பகுப்பொயவு கசயயவும், ைறறும் வி்ளக்�வும் முடியும்.
vi. ைனித வ்ளங�ள உணர்ச்சிபூர்வைொன்வ.

vii.  நிதியுடன் அல்்லது நிதியில்்லொைலும் ைனித வ்ளங�ள 
ஊக்குவிக்�ப்பட்லொம்.

viii. ைனித வ்ளங�ளின் நடத்்த�்்ள ஊகிக்�முடியொது.
ix.  ைனித வ்ளங�்ளொல் உணடொகும் ைதிப்பு ைறறும் 

பொரொடடு�ள நீணட �ொ்லத்திறகு கி்டக்கிறைது
x. ைனித வ்ளங�ள ந�ரும் தன்்ை க�ொணடது
xi. ைனித வ்ளைொனது ஒரு குழுவொ� கசயல்படொ்லொம்.

09.03  மனித வ்ளத்தின் முககியத்துவம் 
(Significance of Human 
Resources)

பின்வரும் ஆதொரங�ளின் �ொரணைொ� ைனித வ்ளம் 
முக்கியத்துவம் வொயந்ததொ� இருக்கிறைது:
i.  ைனித வ்ளத்தின் மூ்லைொ� ைடடு்ை ைறறை அ்னத்து  

வ்ளங�ளும் திறைம்பட பயன்படுத்தப்படுகின்றைன.
ii.  ஒரு நிறுவனத்தின் நி்்லயொன வ்ளர்ச்சி முக்கிய 

வ்ளைொன ைனித வ்ளத்்த சொர்ந்துள்ளது.
iii.  கதொழில்து்றை உறைவு�ள ைனித வ்ளத்்த 

சொர்ந்துள்ளது.
iv.  ைனித வ்ளங�ள  மூ்லைொ� ைடடு்ை ைனித உறைவு�ள 

சொத்தியைொகிறைது.
v.  ைனித வ்ளைொனது பிறை அ்னத்து உறபத்தி 

�ொரணி�்்ளயும் நிர்வகிக்கிறைது.
vi.  பயிறசி ைறறும் அபிவிருத்தி திடடங�ளின் மூ்லம் 

ைனித வ்ளங�ளின் திறை்ன ்ைம்படுத்த முடியும்.
vii.  ் ை்லொண்ையின் அ்னத்து ைடடங�ளிலும் ைனித 

வ்ளத்்தப் பயன்படுத்த முடியும்.
viii.  ைனித வ்ளங�ள  சடடப்பூர்வ �டட்ைப்பினொல் நன்கு 

பொது�ொக்�ப்படுகின்றைன.

09.04  மனித வ்ள நமலோணரமயின் 
க�ோருள் மறறும் வரைவிலககணம் 
(Meaning and Definition of Human 
Resource Management)

ைனித வ்ளத்்த நிர்வகிக்கும் ்ை்லொண்ையின் 
கி்்ள்ய ைனித வ்ள ்ை்லொண்ை என 
அ்ைக்�ப்படுகிறைது. தனிப்படட ைறறும் நிறுவன 
குறிக்்�ொள�்்ள அ்டயும்  கபொருடடு ைனித வ்ளங�ள 
கூர்தீடடப்படடு நிர்வகிக்�ப்பட ் வணடும். சுருங�கூறின், 
நிறுவனம் தைது இ்லக்கு�்்ள நி்றை்வறறுவதறகு 
கவவ்்வறு ைடடங�்்ளச் / பிரிவு�்்ளச் சொர்ந்த  
ைனிதர்�்்ளக் ்�யொளவதொகும். இதில் நிறுவனம் 
ைறறும் ஒடடுகைொத்த பணியொ்ளர்�ளின் முன்்னறறைம் 
அடஙகியுள்ளது. 
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ைனிதவ்ள ்ை்லொண்ை என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் 
ஆட�்்ள பணியைர்த்தல், ஊக்குவித்தல் ைறறும் 
நிர்வகித்தல் கதொடர்பொன ்ை்லொண்ை பணி்ய 
கசயவதொகும்.

ஈ.எஃப்.எல். ப்கைச் அவரகளின் வோரத்ரதகளில் 
மனிதவ்ள நமலோணரம என்�து “நிரவோக க்சயல்�ோட்டின் 
ஒரு �குதியோகும். நமலும் அரவ ஒரு நிறுவனத்தின் 
மனிதக கூறுகர்ள முதன்ரமயோக 
கருத்தில்ககோணடுள்்ளது”.

09.05  மனித வ்ள நமலோணரமயின் 
சி்றப்பியல்புகள் (Features of HRM)

மனித வ்ள நமலோணரம �ணபுகள் பின்வருமோறு:
i.  உலக்ளவில் க�ோருத்தமோனது: (Universally relevant) 

ைனித வ்ள ்ை்லொண்ை உ்ல�்ளவில் 
கபொருந்தக்கூடியதொ� உள்ளது. நிறுவனஅ்ைப்பின் 
தன்்ை்யப் கபொறுத்து இதனின் அணுகுமு்றை 
ைறறும் ் தொறறை வடிவம் ைொறுபடுகிறைது. ் ைலும் இ்வ 
அ்னத்து ைடடங�ளிலும் கபொருந்தும் சரியொன 
வ்�யில் உள்ளது.

ii.  இலககு ்சம்�ந்தமோனது: (Goal oriented) ஒரு 
நிறுவனத்தில் உள்ள ைனித வ்ளத்்த சிறைந்த 
மு்றையில் பயன்படுத்துவதன் மூ்லம் அந்நிறுவனத்தின் 
குறிக்்�ொள�்்ள அ்டயவது சொத்தியைொகிறைது.

iii.  திட்ைமிட்ை அணுகுமுர்ற: (A Systematic ap-
proach) ஒரு நிறுவனத்தில் ைனித வ்ளத்தொல் 
நி�ழ்த்தப்படும் பணி�்்ள நிர்வகிப்பதில் ஒரு 
மு்றையொன அணுகுமு்றை்ய ைனித வ்ள 
்ை்லொண்ை வலியுறுத்துகிறைது. ்ை்லொண்ை 
பணி�ள ைறறும் கசயல்பொடடு பணி�ள என 
இரணடு விதைொன பணி�ள 
்ைறக�ொள்ளப்படுகின்றைன.

iv.  அரனத்திலும் �ைவலோனது: (It is all pervasive) 
திறைன்மிக்� ்ை்லொண்ை எஙகு இருக்கிறை்தொ 
அஙக�ல்்லொம் ைனித வ்ளம் இருக்கிறைது. குறிப்பொ� 
கசயல்பொடடு பகுதியில் கி்டக்�கூடிய ைனித வ்ளம் 
முக்கியைொனதொகும்.

v.  கதோைரச்சியோன க்சயல்�ோடு: (It is a continuous pro-
cess) ைனித வ்ளத்தின் மூ்லம் ஒரு நிறுவனம் நீணட 
�ொ்லம் இயஙகி க�ொணடிருந்தொல் அந்நிறுவனத்தில் 
ைனித வ்ளம் நிர்வகிப்பது கதொடர்பொன 
கசயல்பொடு�ளும் கதொடர்ந்து நீடித்த நி்்லயில் 
இருக்கும்.

vi.  மோறும் க்சயல்�ோடு: (It is a dynamic activity) ைனித 
வ்ள ்ை்லொண்ை ைறறை உறபத்தி �ொரணி�்்ளப் 
்பொ்ல அல்்ல, ஏகனனில் அ்வ�ள உணர்வு�ள 
ைறறும் உணர்ச்சி�்்ள க�ொணடுள்ளன.  ்ைலும் 
அவற்றை �வனைொ�வும், விடொமுயறசியுடனும் 
்�யொளுவதின் மூ்லம் அதன் பயன்பொட்ட 
அதி�ரிக்� முடிகிறைது.

vii.  ஒருஙகிரணந்த கருவி: (It is an integrative tool) 
ைனித வ்ளத்்த நிர்வகிப்பதறகு முக்கியைொனதொ� 
�ருதப்படுவது கி்டக்�க்கூடிய பணியொ்ளர்�்்ள  
ஊக்குவித்தல், பங்�ற�ச் கசயதல் ைறறும் 
ஒருஙகி்ணத்த்லொகும்.

viii.  வ்ளரச்சியின் மீதோன கவனம்: (Focuses on development) 
ைனித வ்ள ்ை்லொண்ை, பயிறசி ைறறும் ்ைம்பொடடு 
திடடங�ளின் மூ்லம் ைனிதவ்ள ் ைம்பொடு குறித்து �வனம் 
கசலுத்துகிறைது. கி்டக்�ப்கபறறை ைனித வ்ளங�்்ள 
திறைம்பட பயன்படுத்தி பயிறசி�்்ள அதி�ரிப்பதன் 
வொயி்லொ� ைனித திறைன்�ள பட்ட தீடடப்படுகின்றைன.

ix.  மனித வ்ள நமலோணரம அறிவியல் மறறும் கரல 
ஆகிய இைணடுமோக இருத்தல்: (Human resource 
management is both science as well as art) இது 
்சொத்ன�ள ைறறும் உறறு்நொக்�ல் 
அடிப்ப்டயிலும் அத்துடன் திறைம்பட ைனித வ்ளத்்த 
்�யொளவதின் அடிப்ப்டயிலும் இ்வ அறிவியல் 
ைறறும் �்்ல ஆகிய இரணடுைொ� �ருதப்படுகிறைது.

x.  துர்றகளுககிரையிலோன இரணப்பு: (It is  
interdisciplinary) ைனித வ்ளம் ்ை்லொண்ை 
சமூ�வியல், உ்ளவியல், கபொரு்ளொதொரம் ்பொன்றை 
பல்்வறு து்றை�ளின் �ருத்தொக்�ங�்்ளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூ்லம் து்றை�ளுக்கி்ட்ய 
இ்ணப்பி்ன ஏறபடுத்துகிறைது.

xi.  கணணுககுப் புலப்�ைோதது: (It is intangible) ைனித 
வ்ள ்ை்லொண்ை என்பது ஒரு �ணணுக்கு 
பு்லனொ�ொத கசயல்பொடு. இது முடிவு�்ளொல் ைடடு்ை 
அ்ளவிட முடியும்.

09.06  மனித வ்ள நமலோணரமயின் 
முககியத்துவம் (Significance of 
Human Resource Management)

ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் பஙகு யுக்தி என்பது 
கபறுதல் கசயல்நி்்ல, பயிறசி கசயதல், ைதிப்பீடு கசயதல், 
பணியொ்ளர்�்்ள ஈடுகசயதல் ைறறும் கதொழி்லொ்ளர் 
உறைவு, உடல்ந்லம், பொது�ொப்பு ைறறும் கதொ்்ல்நொக்கு 
சம்பந்தைொன �வனிப்பு ஆகிய்வ�ள  ஆகும்.

ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் முக்கியத்துவ 
த்துவத்தின் பல்்வறு �ொரணி�ள பின்வருைொறு:
i.  மனித ்சகதி நதரவகர்ள அரையோ்ளம் கோணுதல்:  

(To identify manpower needs) ஒரு நிறுவனத்தில் 
ைனிதவ்ள ்த்வ�்்ளத் தீர்ைொனிப்பது என்பது 
மி�வும் முக்கியைொன ஒரு முதலீடடு மு்றையொகும். 
கச்லவு�்்ள ்ைம்படுத்த, நிறுவனத்திறகு 
்த்வப்படும் நபர்�ளின் எணணிக்்�்ய 
துல்லியைொ� அ்டயொ்ளம் �ொணப்பட ்வணடும்.

ii.  மோற்றஙகர்ள இரணத்துகககோள்்ளல்: (To incorporate 
change) ைொறறைம் என்பது எந்த அ்ைப்பிலும் 
நி்்லயொனது ைறறும் இந்த ைொறறைத்்த 
நிறுவனத்தில் திறைன்பட அறிமு�ப்படுத்த ைனித வ்ள 
்ை்லொண்ை ஒரு மு�வரொ� கசயல்பட ்வணடும்.
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iii.  மனித ்சகதியின் ்சரியோன நதரவரய உறுதி 
க்சயதல்: (To ensure the correct requirement of  
manpower) ைனிதவ்ள ்ை்லொண்ையின் மூ்லைொ� 
நிறுவனத்தில் எந்த ்நரத்திலும் பணியொ்ளர்�ள 
பறறைொக்கு்றை அல்்லது உபரி ஏறபடொதவொறு பொர்த்துக் 
க�ொள்ள ்வணடும்.

iv.  ்சரியோன நவரலககு ்சரியோன ��ரை நதரந்கதடுத்தல்: 
(To select right man for right job) சரியொன ்வ்்லக்கு 
சரியொன தகுதியு்டய நபர்�்்ள ைனிதவ்ள 
்ை்லொண்ை உறுதிப்படுத்துவதொல், நிறுவனத்தில் 
கு்றைதகுதி அல்்லது மி்�தகுதி உ்டய 
பணியொ்ளர்�ள இல்்லொத நி்்ல ஏறபடுகிறைது.

v.  தி்றன் மறறும் அறிரவ நமம்�டுத்துதல்: (To update the 
skill and knowledge) பணியொ்ளர் திறைன் ைறறும் அறிவு 
்ைம்பொடு கசயல்பொடு�்்ள நிர்வகிப்பதில் ைனிதவ்ள 
்ை்லொண்ையின் பஙகு முக்கியத்துவம் வொயந்தொ� 
இருப்ப்தொடு ைடடுமில்்லொைல் பயிறசி ைறறும் 
வ்ளர்ச்சித் திடடங�ள மூ்லம் இன்று வ்ர இருக்கும் 
கதொழில் சொர்ந்த அறி்வ பணியொ்ளர்�ளுக்கு 
வைஙகுகிறைது.

vi.  �ணியோ்ளரகளின் க்சயல்தி்றரன மதிப்பிடுதல்:  
(To appraise the performance of employees) ைனித 
வ்ள ்ை்லொண்ை நடவடிக்்��ள மூ்லம் குறிப்படட 

�ொ்ல இ்டகவளி�ளில் பணியொ்ளர்�ளின்  
கசயல்திறைன்�்்ள ைதிப்பீடு கசயவதொல் நன்கு 
பணிபுரி்வொரின் திறை்ன அதி�ரிக்�வும், கைதுவொ� 
பணிபுரி்வொர்�்்ள ஊக்�ைளிக்�வும் முடிகிறைது. 
பணியொ்ளர்�ள தங�ளின் கசயல்திறைன் நி்்ல்ய 
அறிய இது உதவுகிறைது.

vii.  ந�ோட்டி �ன்ரமகர்ள நமம்�டுத்துதல்: (To improve 
competitive advantage) நிறுவனங�ள 
தகுதிவொயந்த ைறறும் ்பொடடிச் சூை்்ல 
எதிர்க�ொளளும் பணியொ்ளர்�்்ள 
க�ொணடிருந்தொல் ைடடு்ை உ்ல�்லொ்ளவிய 
்பொடடிச் சந்்தயின் நன்்ை்ய உண்ையில் 
கபறை முடியும். சிறைந்த கசயல்திறைன் க�ொணட 
பணியொ்ளர்�ள நிறுவனத்தின் துரித ்வ� 
வ்ளர்ச்சி்ய அதி�ப்படுத்துவொர்�ள. 

viii.  சி்றந்த �ணியோ்ளரகளுககு ஊககத் கதோரக மறறும் 
நமலூதியம் வழஙக: (To provide incentives and bonus 
to best performers) சிறைந்த பணியொ்ளர்�்்ள 
அஙகீ�ரிப்பதிலும் ைறறும் அவர்�ளின் பணி்ய 
பொரொடடி சிறைப்பிக்கும் வ்�யில் அவர்�ளுக்கு 
்ைலூதியம் ைறறும் ஊக்�த்கதொ்� வைஙகுவதிலும் 
ைனிதவ்ள ்ை்லொண்ையின் பஙகு இருக்கிறைது. 
இந்த ஊக்�த்கதொ்� நிதிசொர்ந்து அல்்லது 
நிதிசொரொைல் இருக்�்லொம்.

ix.  �ணியோ்ளர அரப்�ணிப்ர� தீரமோனித்தல்:  
(To determine employee commitment) ைனிதவ்ள 
்ை்லொண்ை ்நர்�ொணல் அல்்லது வினொத்கதொகுப்பு 
வொயி்லொ� பணியொ்ளர்�ளுக்கு அவர்�ளின் பணி 
அர்ப்பணிப்பு நி்்ல்ய தீர்ைொனிக்கிறைது. 
பணியொ்ளர்�ளின் அதி�ப்படியொன அர்ப்பணிப்பு 
நி்்ல நிறுவனத்தின் கவறறிக்கு வழிவகுக்கிறைது. 
இதறக�ன ஏறபடுத்தப்படட க�ொள்��ள மூ்லைொ� 
இப்பணி ்ைறக�ொள்ளப்பட்லொம்.

x.  ்சமூகமயமோகக வலியுறுத்தல்: (To emphasise  
socialisation) ைனிதர்�ள சமூ� வி்லஙகு�்ளொ� 
இருக்கிறைொர்�ள, ்ைலும் நிறுவனத்தில் 
அதி�படசைொ� பங�ளிப்பு கசயவதறகு ஒத்த 
வயது்ட்யொர், து்ணநி்்லயில் உள்்ளொர்  
ைறறும் ்ை்லொ்ளர்�ளுடன் நல்்ல உறைவு 
்வத்திருப்பதன் மூ்லம் அவர்�ள ்வ்்ல கசயயும் 
இடத்தில்  வசதியொ� இருப்ப்த உறுதி கசயய 
்வணடும்.

xi.  ்சோதகமோன �ணியோ்ளர மனப்�ோன்ரமரய 
வ்ளரப்�தறகு: (To promote favourable employee  
attitude) ்ை்லொண்ை்ய பறறி பணியொ்ளர்�ளின் 
ைனப்பொன்்ை சொத�ைொ� இருக்கும் வ்�யில் 
நிறுவனங�ள ஒரு நல்்ல பணிச் சூை்்ல 
உருவொக்� விரும்புகிறைது. நிறுவனங�ளில் 
சச்சரவு�ளுக்�ொன தீர்வு ்ையம், ஆ்்லொச்ன 
்ையம் ைறறும் கு்றைதீர்க்கும் ்ையம் 
்பொன்றைவற்றை ஏறபடுத்துவதன் மூ்லைொ� 
இச்சூை்்ல அ்டய்லொம்.

12th Commerce Tamil Unit 4.indd   70 09-12-2021   1.12.09 PM



71

xii.  கூட்டு பிைதிநிதித்துவ வோயப்புகர்ள வழஙக:  
(To provide scope for collective bargaining) 
பணியொ்ளர்�ள தங�்ளது பிரச்ச்ன�ளுக்கு கூடடு 
பிரதிநிதித்துவ அடிப்ப்டயில் தீர்வு �ொண 
கதொழிறசங�ங�்்ள உருவொக்� ைனிதவ்ள 
்ை்லொண்ை பணியொ்ளர்�்்ள ஊக்குவிக்கிறைது.

9.07  மனித வ்ள நமலோணரமயின் 
�ணிகள் (Functions of Human 
Resource Management)

ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் பணி�்்ள 
பின்வருைொறு வ்�ப்படுத்த்லொம்
1.  நமலோணரமப் �ணிகள்: திடடமிடுதல், அ்ைத்தல், 

இயக்குவித்தல், �டடுப்படுத்துதல்.
2.  இயககப் �ணிகள்: திரடடுதல், அபிவிருத்தி, இைப்பீடு, 

தக்� ்வத்தல், ஒருஙகி்ணத்தல், நிர்வகிப்பு.

நமலோணரமப் �ணிகள் (Managerial Functions)
i.  திட்ைமிடுதல்: என்ன கசயய ்வணடும், எப்படி கசயய 

்வணடும்,  யொர் கசயய ்வணடும் என்ப்த 
முன்கூடடி்ய தீர்ைொனிப்பது திடடமிடுதல் 
எனப்படுகிறைது. நொம் எங்� இருக்கி்றைொம், நொம் 
எஙகு கசல்்ல ்வணடும் என்பதறகு இ்டயில் 
உள்ளஇ்டகவளி்ய இ்ணக்கும் பொ்லைொ� 
இருக்கிறைது. இது மு்றையொன வணி� கசயல்பொடடிறகு 
உதவுகிறைது. உறுதியொன ்நொக்�ங�ள, 
க�ொள்��ள, ந்டமு்றை�ள, விதி�ள, உத்தி�ள, 
கசயல் திடடங�ள ைறறும் வரவு கச்லவு திடடம் 
ஆகியவறறில் இது ஈடுபடுகிறைது. சரியொன 
எணணிக்்�யில் கதொழில் நடவடிக்்��்்ள 
்ைறக�ொளளும் பணியொ்ளர்�ளின் நிர்வகிப்பு ைறறும் 
சரியொன ்நரத்தில் பணியொ்ளர் க�ொள்��ள 
வகுக்�ப்படுத்்ல இது உறுதி கசயகிறைது.

ii.  அரமத்தல்: பணியொ்ளர்�ளி்ட்ய ்வ்்லப் 
பகிர்வி்ன ஏறபடுத்துவது அ்ைப்பொகும். இது 
ஒவ்கவொரு பணியொ்ளர்�ளுக்கும் அவர்�ளுக்குரிய 
�ட்ை�ள, ்த்வபடும் அதி�ொர ஒப்ப்டவு ைறறும் 
கபொறுப்பு�்்ள ஏறகும் வ்�யில் 
கபொறுப்பு்ட்ை்ய வைஙகுகிறைது.

iii.  இயககுவித்தல்: பணியொ்ளர்�ள தங�்ளது 
பணியி்ன சிறைப்பொ� கசயது முடிக்� அவர்�ளுக்கு 
ஆ்ண�ளும் குறிப்பு�ளும் வைஙகுவ்தொடு 
வழி�ொடடுதல், ஊக்�மூடடுதல் ைறறும் ்ைறபொர்்வ 
கசயதல் ்பொன்றைவறறில் இது ஈடுபடுகிறைது. இ்வ 
்நர ஆறறைல் ைறறும் பணம் ்பொன்றைவறறில் ஏறபடும் 
வீண வி்ரயங�்்ள கு்றைப்பதன் மூ்லம் 
நிறுவனத்தின் குறிக்்�ொள�்்ள கவகு வி்ரவில் 
அ்டகிறைது.

iv.  கட்டுப்�டுத்துதல்: திடடமிடடப்படி பணி�்்ள 
பணியொ்ளர்�ள கசயகிறைொர்�்ளொ என்ப்த அறிய 
உண்ையொன கசயல்பொட்ட தர வ்ரய்ளவு 

கசயயப்படட கசயல் அ்ளவுடன் ஒப்பிடடு 
்வறுபொடடிற�ொன �ொரணங�்்ள �ணடறிந்து 
�்்ளவது �டடுப்படுத்த்லொகும். �டடுப்பொடடில் 
பின்வருப்வ�ள அடஙகியுள்ளன. அ்வயொவன: 
வ்ரய்ளவு நிர்ணயித்தல், நிறுவனத்தின் 
கசயல்பொடு�்்ளக் �ணக்கிடுதல், உண்ையொன 
கசயல்பொடு�்்ள தர வ்ரய்ளவு கசயயப்படட 
கசய்லபொடு�ளுடன் ஒப்பிடடுப் பொர்த்தல், 
்வறறு்ை�ள இருப்பின் அதற�ொன 
�ொரணங�்்ள �ணடறிந்து அவற்றைக் 
�்்ளவதற�ொன உரிய நடவடிக்்��ள எடுத்தல். 
�ண�ொணிப்பு, ்ைறபொர்்வ, அறிக்்��ள, 
பதிவு�ள ைறறும் தணிக்்� மூ்ல்ை இது 
சொத்தியைொனது.

க்சயல் �ணிகள்: (Operating Functions)
i.  திைட்டுதல்: ்வ்்ல பகுப்பொயவு, ைனித வ்ள 

திடடமிடல், ஆட்சர்ப்பு, ்தர்வு, ்வ்்ல வொயப்பு, 
பணிைொறறைம் ைறறும் பதவி உயர்வு ஆகியவறறின்  
மூ்லம் ைனித வ்ளத்்த ஈர்க்கும் கசய்்ல 
குறிக்கிறைது.

ii.  வ்ளரச்சி: கசயல்திறைன் ைதிப்பிடுதல், பயிறசி, 
கசய்லதி�ொரி வ்ளர்ச்சி, கதொழில் திடடமிடல் ைறறும் 
வ்ளர்ச்சி, நிறுவன வ்ளர்ச்சி ஆகியவற்றை 
உள்ளடக்கியது அபிவிருத்தியொகும்.

iii.  ஊதியம்: இது ்வ்்ல ைதிப்பீடு, ஊதியம் ைறறும் 
சம்ப்ள நிர்வொ�ம், ஊக்�த்கதொ்�, ்ைலூதியம், 
விளிம்பு ந்லன்�ள ைறறும் சமூ� பொது�ொப்புத் 
திடடங�ள ஆகியவற்றைக் க�ொணடுள்ளது

iv.  ஊழியரகர்ள தககரவத்துகககோள்ளுதல்: சு�ொதொர 
ைறறும் பொது�ொப்பு, ந்லன், சமூ� பொது�ொப்பு, ்வ்்ல 
திருப்தி ைறறும் ் வ்்லயினொல் ஏறபடும் வொழ்க்்�த் 
தரத்தின் மூ்லம் இது சொத்தியைொகிறைது.

v.  ஒருஙகிரணத்தல்: தனிப்படட விருப்பிறகும், 
நிறுவன விருப்பிறகும் இ்ட்ய நல்லிணக்�த்்த 
ஏறபடுத்தும் ்நொக்கில் உள்ள கசயல்பொடு�்்ள 
இச்கசொல் குறிக்கிறைது 

vi.  �ைோமரிப்பு: பணியொ்ளர் திருப்தியுடன் பணியொறறை, 
பணியொ்ளர் ்வ்்ல்ய விடடு கசல்வ்த  
கு்றைத்தல், ைனித வ்ளத்்த �ணக்கில் க�ொள்ளல், 
தணிக்்� ைறறும் ஆரொயச்சி ்ைறக�ொளவதன் 
மூ்லம் பணியொ்ளர்�்்ள பரொைரிப்ப்த இச்கசொல் 
குறிக்கிறைது.

கரலச்க்சோறகள்
ைனித வ்ளம் பணித்திறைன் ்ை்லொண்ை
பயிறசி  வ்ளர்ச்சி  பங�ளிப்பு
அ்ைப்பு  சுைறசி  முரணபொடு
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எதிரகோல கற்றலுககு

i.  தரம் உத்தரவொதத்தின் மூ்லம் பணியின் 
தரத்்த உறுதிப்படுத்துதல்.

ii.  ் வ்்ல திருப்தி்ய ்ைம்படுத்த இரணடு 
்ை்லொண்ை நுடபங�்்ள விவரியுங�ள

iii. ைனித வ்ள திடடமிடல் அடடவ்ண தயொரிக்�
iv.  ைனித வ்ள ்த்வ�்்ள 

முன்�ணிப்பிதற�ொன வழி�்்ள ஆரொயுங�ள.
v.  ைனித வ்ள ்ை்லொண்ை ைறறும் அதன் 

வி்்ளவு�ளின் கு்றைபொடு�்்ள ைதிப்பீடு 
கசயதல்.

�மது சிந்தரனககு

i.  ைனித வ்ள ்ை்லொண்ைக்கும் ைனித வ்ள 
்ைம்பொடடிறகும் இ்டயில் உள்ள 
்வறுபடு�ொ�்்ள வ்�ப்படுத்தி �ொடடு�.

ii.  ைொறறு ் ை்லொண்ை பொதிப்புக் குறித்து பகுத்தொயவு 
கசய�.

iii.  ் ைொதல் ் ை்லொண்ையில் உள்ள பிரச்ச்ன�்்ள 
தீர்ப்பதற�ொன வழி�்்ள எழுதுங�ள.

iv.  கதொழிறசங�ங�ளின் கசயல்பொடடின் மீது 
�டடுப்பொட்டக் க�ொணடிருக்கும் திடட வழி�்்ள 
எழுதுங�ள.

v.  ் பொடடி வ்ரபடமிடுதல் கசயல்மு்றை்ய 
கதளிவொ� குறிப்பிடவும்.

 �யிறசி

I ்சரியோன விரைரய நதரந்கதடுத்து எழுதவும்:
1. மனித வ்ளம் என்�து ஒரு  ____________ க்சோத்து.
 (அ) �ணணுக்கு பு்லனொகும்
 (ஆ) �ணணுக்கு பு்லனொ�ொ
 (இ) நி்்லயொன
 (ஈ)நடப்பு.
2.  மனித வ்ள நமலோணரம என்�து ___________ 

மறறும் ___________ஆகும். 
 (அ) அறிவியல் ைறறும் �்்ல
 (ஆ) ்�ொடபொடு ைறறும் ந்டமு்றை
 (இ) வர்லொறு ைறறும் புவியியல்
 (ஈ) ்ை்்ல குறிப்பிடப்படட எதுவும் இல்்்ல.

3.  திட்ைமிைல் என்�து ___________ க்சயல்�ோடு ஆகும்.
 (அ) ்தர்ந்கதடுக்�ப்படட
 (ஆ) பரவ்லொன  / ஊடுருவ்லொன
 (இ) அ ைறறும் ஆ இரணடும்
 (ஈ) ்ை்்ல உள்ள எதுவும் இல்்்ல.

4.  மனித வ்ள நமலோணரம ____________ உ்றவிரன  
நிரணயிககி்றது.

 (அ) அ�, புறை
 (ஆ) முத்லொளி, கதொழி்லொளி
 (இ) உரி்ையொ்ளர், ்வ்்லக்�ொரன்
 (ஈ) முதல்வர், மு�வர்.

5.  �ணியோ்ளர சுழறசி வீதம் என்�து நிறுவனத்தில் 
�ணியோ்ளரகளின் நிரல __________ க�ோழுது 
ஏற�டுகி்றது.

 (அ) நிறுவனத்திறகுள உள்்ள வரும்
 (ஆ) நிறுவனத்்த விடடு கவளி்ய கசல்லும்
 (இ) சம்ப்ளம் பிரச்ச்னயின்
 (ஈ) ்ை்்ல குறிப்பிடப்படட எதுவும் இல்்்ல.

விரைகள்:
1 ஆ 2 அ 3 ஆ 4 ஆ 5 ஆ

II. குறு வினோககள்:
1. ைனித வ்ள ்ை்லொண்ை என்றைொல் என்ன?
2.  ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் இயல்பு�ளில் ஏ்தனும் 

இரணடு கூறு�.
3.  ைனித வ்ளத்தின் சிறைப்பியல்பு�ளில் ஏ்தனும் 

இரண்ட குறிப்பிடு�.
4.  ைனிதவ்ள ் ை்லொண்ையின் ் ை்லொண்ை  பணி�ள 

என்கனன்ன?

III. சிறு வினோககள்:
1.  ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் வ்ரவி்லக்�ணம் 

தரு�.
2.  ைனித வ்ளங�ளின் இயல்பு�ள யொ்வ? (ஏ்தனும் 3)
3. ைனித வ்ளத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? (ஏ்தனும் 3)

IV. க�ரு வினோககள்:
1.  ைனித வ்ளத்தின் சிறைப்பியல்பு�்்ள வி்ளக்கு�. 

(ஏ்தனும் 5)
2.  ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் முக்கியத்துவத்்த 

வி்ளக்கு�.(ஏ்தனும் 5)
3.  ைனித வ்ள ்ை்லொண்ையின் கசயல் பணி�்்ள 

விவரி..

12th Commerce Tamil Unit 4.indd   72 09-12-2021   1.12.09 PM



73

இந்தச் கசய்்ல இக்�ருவியொல் இன்னவன் கசயதுமுடிப்பொன் 
என்று ஆரொயந்த பிறை்� அத் கதொழி்்ல அவனிடம் ஒப்ப்டக்� 
்வணடும்.

இத்ன இதனொல் இவன்முடிக்கும் என்றைொயந்து 
அத்ன அவன்�ண விடல்.

-குறைள 517
க�ோருள் :

10.01  ஆட்ந்சரப்பின் க�ோருள் மறறும் 
வரைவிலககணம்

ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள பல்்வறு பணியிடங�ளுக்கு 
கபொருத்தைொன நபர்�்்ளக் ்தர்ந்கதடுக்கும் பணி 
கசயல்மு்றை  ஆட்சர்ப்பு எனப்படுகிறைது .  இது ஒரு 
நிறுவனத்தில் ்வ்்லக்கு விணணப்பிக்� தகுதியொன 
நபர்�்்ளக் �வர்ந்திழுக்கும் கசயல் ஆகும். இது ்வ்்ல 
வைஙகுபவர் ைறறும் ்வ்்ல ்தடுபவர் இ்ட்ய ஒரு 

இ்ணப்பு பொ்லைொ� கசயல்படுகிறைது. இது ்வ்்ல ்தடும் 
தகுதியொன நபர்�்்ள ்வ்்லக்கு விணணப்பிக்� 
ஊக்குவிக்கிறைது. பின்னர் கபறைப்படட விணணப்பங�்்ள 
நிறுவனம் கூர்ந்தொயவு கசயது அதிலிருந்து கபொருத்தைொன 
நபர்�ள கதரிவு கசயயப்படடு ்தர்ந்கதடுக்�ப்படுகிறைொர்�ள. 
ஆட்சர்ப்புக்�ொன வ்ரவி்லக்�ணங�ள சி்ல பின்வருைொறு.

எட்வின் பி பிலிப்ந�ோ அவரகளின் கூறறுப்�டி 
“நிறுவன கோலியிைஙகளுககு தி்றன் வோயந்த 
நவரலயோட்கர்ள நதடி தூணடுவதும் மறறும் 
அவரகர்ள நிறுவனஙகளில் நவரலககு விணணப்பிகக  
ஊககுவிப்�தும் ஆட்ந்சரப்பு  க்சயல்முர்ற எனப்�டுகி்றது.”
ஆட்ந்சரப்புககோன கோைணஙகள்:

�ொலிப்பணியிடங�ள ஏன் எழுகிறைது என்பதறகு 
பல்்வறு �ொரணங�ள உள்ளன. அ்வயொவன:
i. பணியொ்ளரின் ஓயவு
ii. பணியொ்ளரின் இறைப்பு
iii. பணியொ்ளரின் ்வ்்ல  துறைப்பு
iv. பணியொ்ளரின் தகுதியிைப்பு
v. பணியொ்ளரின் பதவி நீக்�ம்

10.02  ஆட்ந்சரப்பின் �டிநிரலகள் 
(Recruitment Process)

ஆட்சர்ப்பின் படிநி்்ல�ள பின்வருைொறு:
i. ஆட்சர்ப்பு திடடமிடல்
ii. �ொலிப்பணியிடங�்்ள தீர்ைொனித்தல்
iii. வ்ளங�்்ள  �ணடறிதல்
iv. வி்ளம்பரம் குறித்த த�வ்்ல உருவொக்குதல்
v. கபொருத்தைொன வி்ளம்பரம் மு்றை்ய  ் தர்ந்கதடுத்தல்
vi. ்தர்வு கசயல்பொடடிறகு வழிவகுத்தல்
vii. ைதிப்பீடு ைறறும் �டடுப்பொடு

கற்றல் ந�ோககஙகள்

மோணவரகள் புரிந்து ககோள்்ள உதவுவதறகு
■■ ஆட்சர்ப்பின் கபொருள ைறறும் 

வ்ரவி்லக்�ணம்
■■ ஆட்சர்ப்பு கசயல்மு்றை
■■ ஆட்சர்ப்பு மூ்லங�ள / ஆட்சர்ப்பு 

வழிமு்றை�ள
■■ ஆட்சர்ப்பில் சமீப�ொ்ல ்பொக்கு�ள

ஆகியவற்றை புரிந்துக் க�ொள்ள இயலும்.

ஆட்ந்சரப்பு முர்றகள்
RECRUITMENT METHODS10

அத்தியோயம்

மனித வ்ள நமலோணரம 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENTஅலகு

4

அத்தியோயம் சுருககம்

10.01  ஆட்ந்சரப்பின் க�ோருள் மறறும் 
வரைவிலககணம்

10.02 ஆட்ந்சரப்பு �டிநிரலகள் / க்சயல்முர்றகள்
10.03  ஆட்ந்சரப்பு மூலஙகள் / ஆட்ந்சரப்பு 

வழிமுர்றகள்
10.04 ஆட்ந்சரப்பில் ்சமீ�கோல ந�ோககுகள்
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10.03  ஆட்ந்சரப்பு வ்ளஙகள் / ஆட்ந்சரப்பு வழிமுர்றகள்

ஒரு நிறுவனம் தைக்கு ்த்வயொன 
பணியொ்ளொர்�்்ள ்தர்ந்கதடுக்� இரணடு வழி�ள 
உள்ளன. அ்வயொவன (i) அ� வ்ளங�ள ைறறும்  
(ii) புறை வ்ளங�ள. புறை வ்ளங�்்ள ்ைலும் ்நரடி 
ைறறும் ை்றைமு� வ்ளங�ள என இரணடு 
வ்�ப்படுத்த்லொம்.
அக வ்ளஙகள்: இடைொறறைம், ் ைம்படுத்துதல், பதவி உயர்வு, 
பதவி இறைக்�ம், ப்ைய ஊழியர்�ளின் பரிந்து்ர, 
்வ்்ல சுைறசி, ஓயவு கபறறை ஊழியர்�ள, சொர்ந்தவர்�ள, 
முந்்தய விணணப்பதொரர்�ள, ்�ய�ப்படுத்துதல் 
ைறறும் ்சர்க்்�.
பு்ற  வ்ளஙகள் (External Sources): 
i.    ந�ைடி வ்ளஙகள் - வி்ளம்பரங�ள, 

பரிந்து்ரயல்்லொத விணணப்பதொரர்�ள, ் நர்மு�த் 
்தர்வு, வ்ளொ� ்தர்வு, கதொழிறசொ்்ல வொயிலில் 
ஆட்சர்ப்பு, ்பொடடி நிறுவனங�ள  ைறறும் 
இ்ணயவழி ஆட்சர்ப்பு.

ii.  மர்றமுக வ்ளஙகள் - பணியொ்ளர் பரிந்து்ர, அரசு / 
கபொது ்வ்்லவொயப்பு அலுவ்ல�ங�ள, 
்வ்்லவொயப்பு மு�வர்�ள, ்வ்்லவொயப்பு 
ஆ்்லொச்ன ்ையங�ள, கதொழில்மு்றை  
சங�ங�ள, பதி்லொயனுப்புதல், வொய வொர்த்்த, 
பணியொ்ளர் ஒப்பந்ததொரர்�ள, ்வ்்லவொயப்பு 
இ்ணயத்ளங�ள, புறைத்திறைனீடடல், ைறறும் 
புறைம்பொன ்வட்ட.

i. அக வ்ளஙகள் (Internal Sources):
பின்வருப்வ�ள ஆட்சர்ப்பின் அ� வ்ளங�்ளொகும்.

i.  இைமோற்றம் (Transfer): ஒரு து்றையில் இருக்கும் 
உபரி பணியொ்ளர்�்்ள பறறைொக்கு்றை உள்ள ைறறை 
து்றை�ளுக்கு பணி ைொறறைம் கசயவதன் மூ்லம் 
�ொலிபணியிடங�ளுக்கு ்த்வயொன 
பணியொ்ளர்�்்ள எளி்ையொன வழியில் 
நிரப்ப்லொம்.
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ii.  நமம்�டுத்துதல் (Upgrading): பணியொ்ளர்�ள கீழ்ைடட 
நி்்லயிலிருந்து ்ைல்ைடட நி்்ல ்நொக்கி கசல்்ல 
கசயல்திறைன் ைதிப்பீடடு மு்றை உதவுகிறைது.

iii.  �தவி உயரவு (Promotion): பணிமூப்பு ைறறும் 
தகுதியின் அடிப்ப்டயில் பணியொ்ளர்�ள நிறுவன 
அ்ைப்பின் படிநி்்லயில் உள்ள கீழ்ைடட 
நி்்லயிலிருந்து ்ைல்ைடட நி்்லக்கு கசன்று பணி 
புரிய வொயப்பு அளிக்�ப்படுகிறைது.

iv.  �தவி இ்றககம் (Demotion): பணியில் கதொடர்ந்து 
கு்றைவொன கசயல்திறை்ன கவளிப்படுத்தும் 
பணியொ்ளர், கசயல்திறைனின் முக்கியத்துவத்்த 
உணரும் வ்�யில் அவ்ர ்ைல்நி்்ல 
பணியிலிருந்து கீழ்நி்்ல பணிக்கு ைொறறிவிடுவது 
பதவி இறைக்�ம் எனப்படுகிறைது.

v.  �ரழய ஊழியரகளின் �ரிந்துரை (Recommendation 
by existing Employees): ப்ைய பணியொ்ளர்�்்ள 
திருப்திப்படுத்த அவர்�்ளது உறைவினர்�ள அல்்லது 
நணபர்�்்ள ்வ்்லக்கு அைர்த்த்லொம்.

vi.  நவரல சுழறசி (Job rotation): சுைறசி மு்றையில் 
ஒன்றுக்கு ்ைறபடட ்வ்்ல�ளில் ஈடுபடுவது எப்படி 
என்ப்த ஒவ்கவொரு பணியொ்ளரும் அறிந்திருக்� 
்வணடும். இவ்வொறு அறிந்திருந்தொல், இத்ன ஒரு 
அ� வ்ளைொ�க் க�ொணடு பணியொ்ளர்�ள அ்னத்து 
விதைொன பணி�்்ள ்ைறக�ொள்ள இயலும்.

vii.  தககரவத்தல் (Retention): ்ை்லொண்ை விருப்பப்படி, 
வயது முதிர்வு ஓயவு பிறைகும் ஓயவூதியம் கபறும் 
பணியொ்ளர்�்்ள நிறுவன ்த்வக்்�றப 
பயன்படுத்திக் க�ொள்ள்லொம்.

viii.  ஓயவு க�ற்ற ஊழியரகள் (Retired employees): ் பொதிய 
தகுதி ைறறும் அனுபவம் க�ொணட ஓயவு கபறறை 
பணியொ்ளர்�்்ளக�ொணடு நிறுவனத்தில் உள்ள 
�ொலிபணியிடங�்்ள நிரப்பிக் க�ொள்ள்லொம்.

ix.  ்சோரந்தவரகள் (Dependants): இறைந்த பணியொ்ளருக்கு 
பதி்லொ� அவரு்டய சடட வொரிசு அல்்லது அவ்ர 
சொர்ந்த ஒருவருக்கு ்வ்்லயில் வொயப்பு 
வைங�ப்பட்லொம்.

x.  முந்ரதய விணணப்�தோைரகள் (Previous applicants): 
�டந்த �ொ்லத்தில் வி்ளம்பரபடுத்தப்படட பணி�ளுக்கு 
விணணப்பித்த ஆனொல் ்தர்ந்கதடுக்�ப்படொத 
விணணப்பதொரர்�ளின் கபயர்�்்ள தரவு 
த்ளத்திலிருந்து எடுத்து  ்த்வப்படும் ்நரத்தில் 
பயன்படுத்திக் க�ொள்ள்லொம்.

xi.  ரகயகப்�டுத்துதல் மறறும் ஒன்றிரணப்புகள் (Ac-
quisitions and Mergers): ஒரு நிறுவனம் ைறகறைொரு 
நிறுவனத்்த வொஙகும்கபொழுது அல்்லது 
தன்னுடன் இ்ணத்துக் க�ொ்ளளும்கபொழுது 
அஙகுள்ள பணியொ்ளர்�்்ள பயன்படுத்திக் 
க�ொள்ள்லொம்.

ii. பு்ற  வ்ளஙகள்: 
அ. ந�ைடி வ்ளஙகள் :
i.  வி்ளம்�ைஙகள் (Advertisements): விணணப்பதொரர்�ள 

விணணப்பிக்� ஏதுவொ� நிறுவனத்தின் 
உரி்ையொ்ளர் ்வ்்லயின் தன்்ை, �ொலியிடத்தின் 
தன்்ை, ்த்வப்படும் தகுதி ைறறும் அனுபவம், 
வைங�ப்படும் சம்ப்ளம், விணணப்பிக்கும் மு்றை,  
விணணப்பிக்� ்வணடிய �ொ்லக்க�டு 
ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடடு தினசரி பத்திரிக்்��ள, 
இதழ்�ள ைறறும் பிறை ஊட�ங�ள வழியொ� வி்ளம்பரம் 
கசயய்லொம்.

ii.  நகோைப்�ைோத விணணப்�தோைரகள் (Unsolicited  
applicants): நிறுவனங�ள �ொலிபணியிடங�ள 
குறித்து எவ்வித அறிவிப்பும் கசயயொத நி்்லயில் 
்வ்்ல ்தடு்வொர் தன்னிச்்சயொ� ்வ்்ல 
்வணடி விணணப்பித்த விணணப்பங�்்ள 
்த்வப்படும் ்நரத்தில் நிறுவனம் பயன்படுத்திக் 
க�ொள்ள்லொம். இவர்�ள ்வறு நிறுவனங�ளில் பணி 
புரிய்லொம் அல்்லது ்தடு்வொரொ� இருக்�்லொம்.

iii.  ந�ரமுகத் நதரவு (Walkins): ்வ்்ல ்தடி 
நிறுவனத்திறகு ்நரடியொ� வருபவர்�்்ள ்நர்மு� 
்தர்வின் மூ்லைொ�வும் பணியைர்த்த முடியும்

iv.  வ்ளோக நதரவு (Campus Recruitment): �ல்வி 
நிறுவனங�ளுக்கு ்நரடியொ� கசன்று நல்்ல �ல்வித் 
தகுதியு்டய விணணப்பதொரர்�்்ள வ்ளொ�த் 
்தர்வின் மூ்லம் ்தர்ந்கதடுக்�்லொம்.

v.  கதோழிற்சோரல வோயிலில் ஆட்ந்சரப்பு (Recruitment at 
Factory gate): கபொதுவொ� சொதொரண அல்்லது தற�ொலி� 
திறைனறறை ஊழியர்�ள இந்த வழியின் மூ்லம் 
ஆட்சர்ப்பு கசயயப்படுகின்றைனர்.

vi.  ந�ோட்டி நிறுவனஙகள் (Rival firms): உயர் ஊதியம் 
ைறறும் அதி� ப்லன்�ள வைஙகுவதன் மூ்லம் ்பொடடி 
நிறுவனங�ளில் உள்ள திறை்ையொன பணியொ்ளர்�்்ள 
தம்மு்டய நிறுவனத்தில் பணியொறறை ஈர்க்கும் கசயல் 
பணியொ்ளர் ்வட்ட என அ்ைக்�ப்படுகிறைது. 
எடுத்துக்�ொடடு விறப்ன பிரதிநிதி�ள படடய 
�ணக்�ொ்ளர்�ள ் ை்லொ்ளர்�ள ஆகி்யொர்.

vii.  இரணயவழி ஆட்ந்சரப்பு (e-Recruitment): 
கதொழில்நுடபம் ைறறும் த�வல் கதொடர்பில் ஏறபடடுள்ள 
முன்்னறறைத்தின் �ொரணைொ� நிறுவனங�ள 
தொங�ள எதிர்பொர்க்கும் தகுதியு்டய 
பணியொ்ளர்�்்ள உ்ல�்ளவில் இ்ணயத்தின் 
வொயி்லொ� கபறை முடிகிறைது. இது ஆட்சர்ப்புக்�ொன 
தவிர்க்� முடியொத புறை  வ்ள ஆதொரைொகிவிடடது.

ஆ. மர்றமுக வ்ளஙகள்:
i.  �ணியோ்ளர �ரிந்துரை (Employee referral): தற்பொது 

இருக்கும் �ொலியிடங�ளுக்கு கபொருத்தைொன நபர்�்்ள 
நிறுவனத்தில் இருக்கும் ஊழியர்�ள பரிந்து்ரக்�்லொம்.  
அந்நபர்�ள அவர்�ளின் உறைவினர்�்ளொ�்வொ அல்்லது 
கதரிந்த நபர்�்ளொ�்வொ இருக்�்லொம். பணியொ்ளரின் 
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நம்ப�த்தன்்ையின் அடிப்ப்டயில், பரிந்து்ர�ள 
பரிசீலிக்�ப்பட ்வணடும்.

ii.  அைசு / க�ோது நவரலவோயப்பு அலுவலகஙகள்  
(Government/Public Employment Exchanges): 
இ்வ�ள ஆட்சர்ப்பு கசயவதறகு வசதியொ� நொடு 
முழுவதும் அரசொங�த்தொல் ஏறபடுத்தப்படட 
ஆட்சர்ப்பு நிறுவனங�ள ஆகும். தரவுத் த்ளத்தின் 
மூ்லம் ்த்வயொன த�வல்�்்ளத் தந்து   ்வ்்ல 
வைஙகு்வொர்க்கும், ்வ்்ல ்தடு்வொர்க்கும்  
இ்டயில் உள்ள இ்டகவளி்ய இ்ணக்கும் 
ஒரு பொ்லைொ� கசயல்படுகிறைது.

iii.  தனியோர நவரலவோயப்பு முகவரகள் (Private  
Employment Agencies): உரி்ை்யத் தவிர ைறறைப்படி 
அரசு ்வ்்ல வொயப்பு அலுவ்ல�ங�ள ்பொன்்றை 
இதுவும் கசயல்படுகிறைது. உரிய ைறறும் ்த்வயொன 
த�வல்�்்ளத் தந்து ்வ்்ல வைஙகு்வொ்ரயும், 
்வ்்ல ்தடு்வொ்ரயும் இ்ணக்கிறைது.

iv.  நவரலவோயப்பு ஆநலோ்சரன ரமயஙகள் (Employ-
ment Consultancies): இந்த வ்�யொன நிறுவனங�ள 
பண அடிப்ப்டயில் வொடிக்்�யொ்ளர் நிறுவனங�ளின் 
சொர்பொ� ஆட்சர்ப்பு பணியி்ன ்ைறக�ொளகிறைது. 
வைக்�ைொ� இந்த வ்�யொன நிறுவனங�ள, 
நிர்வொகி�ள ைறறும் உயர்ைடட பணியொ்ளர்�ள 
கதொடர்பொன தரவு�்்ள வைஙகி தொங�ள அளிக்கும் 
்ச்வக்கு ஆ்்லொச்னக் �டடணங�ள 
வசூலிக்கின்றைனர். ்ைலும் இது ஒரு புறைத்திறைனீடடல் 
ஆட்சர்ப்பு கசயல்மு்றை என்றும் அ்ைக்�ப்படுகிறைது.

v.  கதோழில்முர்ற ்சஙகஙகள் (Professional Associations): 
அதி� திறை்ை ைறறும்  கதொழில்நுடப அறிவுள்ள 
சரியொன நப்ர ்தடும் நிறுவனங�ள, சிறைப்புத் 
கதொழில் சங�ங�்ளொன படடய �ணக்கு�ள நிறுவனம், 
இந்திய ைருத்துவ சங�ம், பயிறசி ைறறும் ்ைம்பொடடு 
நிறுவனம், கபொறியியல் சங�ம் ைறறும் இந்தியொ 
்ை்லொண்ை சங�ம் ்பொன்றைவற்றை அணு�்லொம்.

vi.  �திலோயனுப்புதல் (Deputation): ஏற�ன்வ ஒரு 
நிறுவனத்தில் பணியில் இருப்பவ்ர குறுகிய �ொ்ல 
தீர்விறகு குறிப்பிடட �ொ்லத்திறகு குறிப்பிடட 
பணி்ய  ்ைறக�ொள்ள பதி்லொய நி்்லயில் 
நியமித்துக் க�ொள்ள்லொம்.

vii.  வோய வோரத்ரத (Word of mouth): ்வ்்ல வொயப்பு 
பறறிய த�வல்�்்ள தங�ளுக்கு கதரிந்த 
நபர்�ளுக்கு பகிரும் நன்ைதிப்புள்ள 
நபர்�ளிடமிருந்து ்வ்்ல ்தடு்வொர் கதொடர்பொன 
த�வல்�்்ள கபறறுக் க�ொள்ள்லொம்.

viii.  �ணியோ்ளர ஒப்�ந்ததோைரகள் (Labour Contractors): 
நிறுவனங�ள ஒப்பந்தக்�ொரர்�ள மூ்லம் திறை்ையறறை 
ைறறும்  ்�த்கதொழி்லொ்ளர்�்்ள நியமிக்கின்றைன.

ix.  நவரலவோயப்பு இரணயத்ளஙகள் (Job Portals): 
நிறுவனங�ள ்வ்்லவொயப்பு 
இ்ணயத்ளங�்்ளப் பயன்படுத்தி தொங�ள 
எதிர்பொர்க்கும் தகுதியு்டய பணியொ்ளர்�்்ள 
்தர்வு கசயது �ொலியிடங�்்ள பூர்த்தி கசயய்லொம்.

10.04  ஆட்ந்சரப்பில் ்சமீ�கோல 
ந�ோககுகள்

நிறுவனங�ள மூ்லம் ஆட்சர்ப்பு கசயவதற�ொன 
சமீபத்திய மு்றை�ள பின்வருைொறு:
1.  பு்றத்தி்றனீட்ைல் (Outsourcing) – ஆட்சர்ப்பு 

பணியி்ன ்ைறக�ொள்ள ்ச்வக் �டடணம் 
வைஙகும் நிறுவனங�ளின் விணணப்பங�்்ள 
கூர்ந்தொயவு கசயது சரியொன பணிக்கு சரியொன 
நப்ர ்தர்கதடுத்து க�ொடுக்கும் பணியி்ன 
புறைத்திறைனீடடல் நிறுவனங�ள கசயகின்றைன.

பு்றத்தி்றனீட்ைல் மூலமோன ஆட்ந்சரப்பு க்சயல்முர்ற 
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2.  பு்றம்�ோன தி்றன் மறறும் ஆற்றல் ககோணை ��ரை 
நவட்ரையோடுவது (Poaching) - நிறுவனங�ள தங�்ளது 
கசொந்த பணியொ்ளர்�ளுக்கு பயிறசி�ள ைறறும் 
்ைம்பொடு�ள வைஙகுவதறகு பதி்லொ� ்பொடடி 
நிறுவனங�ளில் உள்ள பணியொ்ளர்�ளுக்கு நிதி ைறறும் 
நிதிசொரொத சலு்��்்ள கூடுத்லொ� வைஙகி 
அப்பணியொ்ளர்�்்ள �வர்ந்து பணியில் அைர்த்துகிறைது. 
இது �வர்தல் என்றும் அ்ைக்�ப்படுகிறைது. அல்்லது 
திறை்ையொனவர்��்்ள ் வட்டயொடுதல் எனப்படுகிறைது

கரலச்க்சோறகள்
ஆள்தர்வு ்நர்மு�ம் ்தர்வு�ள
திரடடுதல் பயிறசி அபிவிருத்தி
கதொழில் ்�ொரப்படொத திறைன் ்வட்ட
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எதிரகோல கற்றலுககு

i.  வ்்லத்ளங�ளில்  நொன்கு அல்்லது ஐந்து 
்வ்்லவொயப்பு இ்ணயத்ளங�்்ள 
அ்டயொ்ளம் �ொண ைொணவர்�்்ளக் 
்�ட�்லொம்

ii.  தயொரிப்பு ்ை்லொ்ளர் ஆட்சர்ப்பிற�ொன ஒரு 
வி்ளம்பரம் எழுதுதல்.

iii.  எம்ைொதிரியொன ஆட்சர்ப்பு பணியி்ன 
புறைத்திறைனீடடல் வொயி்லொ� ்ைறக�ொள்ள்லொம் 
என்பது பறறி எழுதுதல்

iv.  நடுத்தர ைறறும் உயர்ைடட ஊழியர்�ளுக்�ொன 
பயிறசியின் கபொருத்தைொன வழிமு்றை�்்ள 
பரிந்து்ர கசய�.

v.  ் நரம் ைறறும் பணத்்த ் சமிக்கும் வ்�யில் 
எதிர்�ொ்லஆட்சர்ப்பு மு்றை�்்ள திடடமிடு�.

�மது சிந்தரனககு

i.  இ்ணயத்ளம் மூ்லம் ஆட்சர்ப்பிற�ொன 
புதிய வழி�்்ள வடிவ்ைத்தல்.

ii.  பணி வொழ்க்்� சைநி்்ல்ய ஊக்குவிப்பதில் 
ைனிதவ்ளத் து்றை பங்� ்ைம்படுத்துதல்.

iii.  ் வ்்லவொயப்பு அலுவ்ல�ங� ளில் 
பதிவுகசயவதற�ொன கசயல்மு்றை்ய 
எளிதொக்குதல்.

iv.  புதிய ்வ்்ல�ள ைறறும் புதிய ்வ்்ல 
வொயப்பு�ள இ்ட்யயொன ்தடலின் ்நர 
இ்டகவளி்ய கு்றைத்தல்.

v.  கபொது ைறறும் தனியொர் து்றை இரணடிலும் 
்வ்்ல வொயப்பு�்்ள ்ைம்படுத்துவதற�ொன 
க�ொள்��்்ள உருவொக்குதல்.

 �யிறசி

I. ்சரியோன விரைரயத் நதரந்கதடு
1.  ஆட்ந்சரப்பு என்�து _____________  அரையோ்ளம் 

கோண�தறகோன க்சயல்முர்ற ஆகும்.
(அ) சரியொன ்வ்்லக்கு சரியொன நபர்
(ஆ) நன்கு கசய்லொக்குபவர் 
(இ) சரியொன நபர்
(ஈ) ்ை்்ல குறிப்பிடப்படட எதுவும் இல்்்ல.

2.  ஆட்ந்சரப்பு என்�து __________ மறறும் __________ 
ககு இரைநய �ோலமோக இருககுகி்றது.
(அ) ்வ்்ல ்தடுபவர் ைறறும் ்வ்்ல வைஙகுநர்
(ஆ) ்வ்்ல ்தடுபவர் ைறறும் மு�வர்
(இ) ்வ்்ல வைஙகுநர் ைறறும் உரி்ையொ்ளர்
(ஈ) உரி்ையொ்ளர் ைறறும் ்வ்்லக்�ொரன்.

3.  வி்ளம்�ைம் என்�து ஒரு  __________  ஆட்ந்சரப்பு 
வ்ளமோகும்.
(அ) அ� வ்ளங�ள (ஆ) புறை வ்ளங�ள
(இ) மு�வர்  (ஈ) புறைத்திறைனீடடல்

4.  �ணி மோற்றம் என்�து ஒரு  __________  ஆட்ந்சரப்பு 
வ்ளமோகும்.
(அ) அ� வ்ள
(ஆ) புறை  வ்ள
(இ) புறைத்திறைனீடடல்
(ஈ) ்ை்்ல குறிப்பிடப்படட எதுவும் இல்்்ல.

5.  இரணய வழி ஆட்ந்சரப்பு என்�து __________ 
மூலநம ்சோத்தியம்.
(அ) �ணினி  (ஆ) இ்ணயம்
(இ) அ�ன்றைவரி்ச (ஈ) 4 ஜி

விரைகள்:

1 அ 2 அ 3 ஆ 4 அ 5 ஆ

II. குறு வினோககள்:
1. ஆட்சர்ப்பின் கபொருள தரு�.
2. பதவி உயர்வு என்றைொல் என்ன?
3.  அ� வ்ள ஆட்சர்ப்பின் ஏ்தனும் இரண்ட கூறு�.
4.  ஆட்சர்ப்பு மு்றையில் ்வட்டயொடுதல் என்றைொல் 

என்ன?

III சிறு வினோககள்:
1.  ஆட்சர்ப்பு மு்றையில் ் �ொரப்படொத விணணப்பங�ள 

என்றைொல் என்ன?
2.  ் வ்்லவொயப்பு இ்ணயத்ளங�ள என்றைொல் என்ன?
3.  ஆட்சர்ப்புச் கசயல்பொடடில் உள்ள புறைத்திறைனீடடல்  

படிநி்்ல�்்ள கூறு�.

IV க�ரு வினோககள்:
1. ஆட்சர்ப்பு மு்றையில் உள்ள அ�வ்ளங�்்ள 
வி்ளக்கு�.(ஏ்தனும் 5)
2.  ஆட்சர்ப்பு மு்றையில் உள்ள புறைவ்ளங�்்ள 

வி்ளக்கு�. (ஏ்தனும் 5)
3.  ஆட்சர்ப்பு மு்றையில் உள்ள சமீப�ொ்ல ் பொக்கு�்்ள 

வி்ளக்கு�.
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ஒருவன் ஒரு கதொழி்்லச் கசயவதறகு உரியவனொ� இருப்ப்த 
ஆரொயந்த பிறைகு அவ்னத் அத் கதொழிலுக்கு உரியவனொகும்படிச் 
கசயய ்வணடும்.

வி்னக்குரி்ை நொடிய பின்்றை அவ்ன 
அதறகுரிய னொ�ச் கசயல்.

குறைள 518
க�ோருள் :

�ணியோ்ளர நதரந்கதடுத்தல் 
EMPLOYEE SELECTION PROCESS11

அத்தியோயம்

மனித வ்ள நமலோணரம 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENTஅலகு

4

11.01  நதரந்கதடுத்தலின் க�ோருள் 
மறறும் வரைவிலககணம்

பணியொ்ளர் ்தர்வு என்பது மி� எளியது முதல் மி� 
சிக்�்லொன ந்டமு்றை�்்ள உள்ளடக்கியது. 
அ்னத்து அ்ைப்பு�்ளொலும் ஒரு ைனதொ� ஏறறுக் 
க�ொள்ளப்படட ்தர்வுமு்றை என்பது இதில் இல்்்ல. 
இது பணியின் தன்்ை ைறறும் அ்ைப்பு வ்�்ய 
சொர்ந்துள்ளது. இது ஒவ்கவொரு அ்ைப்பு�ளுக்்�றப 
பின்பறறைப்படுகிறைது.

பணியொ்ளர் ்தர்வு ந்டமு்றை விணணப்பம், 
விணணப்ப பரிசீ்ல்ன, ்தர்வு, ்நர்�ொணல், குறிப்பு 
சரிபொர்த்தல், உடல் பரி்சொத்ன, கபொருத்தைொன 
அதி�ொரியின் ஒப்புதல் ைறறும் கதரிவு கசயயப்படடவரின் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

மோணவரகள் புரிந்து ககோள்்ள உதவுவதறகு
இந்த அத்தியொயத்்தக் �றறைபின் ைொணவர்�்ளொல்

■■■்தர்ந்கதடுத்தலின் கபொருள ைறறும் 
வ்ரவி்லக்�ணம்.

■■■்தர்ந்கதடுத்தலின் கசயல் மு்றைக்�ொன 
நி்்லயொன படிநி்்ல�ள.

■■■்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல் மு்றையி்ன 
பொதிக்கும் �ொரணி�ள

■■் தர்ந்கதடுத்தலின் முக்கியத்துவம்
■■■்தர்ந்கதடுத்தலும் ஆள்சர்ப்புக்கும் 

இ்ட்யயொன ்வறுபொடு�ள
■■பணியைர்த்தலின் கபொருள ைறறும் 
வ்ரவி்லக்�ணம்

■■பணியைர்த்தலின் முக்கியத்துவம்
■■பணியைர்த்தல் ்�ொடபொடு�ள 

ஆகியவற்றைத் கதரிந்து க�ொள்ள இயலும்

அத்தியோயம் சுருககம்
11.01  நதரந்கதடுத்தலின் க�ோருள் மறறும் 

வரைவிலககணம் 
11.02  �ணியோ்ளர நதரவு முர்றயின் நிரலகள்
11.03  நதரந்கதடுத்தல் �ரைமுர்றகர்ள 

தீரமோனிககும் கோைணிகள்

11.04  �ணித்நதரவின்  முககியத்துவம்
11.05  நதரந்கதடுத்தல் மறறும் ஆட்ந்சரப்பிறகு 

இரைநயயோன நவறு�ோடுகள்
11.06 �ணியமரத்தல்
11.07 �ணியமரத்தல் முககியத்துவம்
11.08 �ணியமரத்தலின் நகோட்�ோடுகள்
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அறிமு�ப் பயிறசி ்பொன்றை பல்்வறு நி்்ல�்்ள 
உள்ளடக்கியது. ஆனொல் இவ்வ்னத்து நி்்ல�ளும் 
அ்னத்து பணியொ்ளர் ்தர்விலும் இருக்� ்வணடிய 
அவசியம் இல்்்ல. குறிப்பிடட பணிக்கு சரியொன 
நப்ர ்தர்வு கசயவ்த பணியொ்ளர் ்தர்வின் 
்நொக்�ைொத்லொல் அதறகு ்த்வயொன நி்்ல�்்ள 
ைடடும் பின்பறறினொல் ்பொதுைொனது. அ்னத்து 
நி்்ல�்்ளயும் பின்பறறை ்வணடும் என்றை அவசியம் 
ஏதுமில்்்ல.

்தர்வு என்பது பணிநொடு்வொ்ர ்வறுபடுத்திப் 
பொர்த்து ஆயந்தறிந்து சரியொன நப்ர உரிய பணிக்கு 
அ்டயொ்ளம் �ணடு அப்பணிக்கு அவ்ர 
கவறறி�ரைொ� பணியைர்த்தும் நி்்ல ஆகும். ்தர்வு 
என்பது விணணப்பதொரர்�்்ள வ்�ப்படுத்தி 
பணிக்கு மி�வும் கபொருத்தைொனவ்ர ் தர்ந்கதடுப்ப்த 
ஆகும்.

்டவிட ைறறும் ரொபின்ஸ் ஆகி்யொரின் கூறறுப்படி 
‘்தர்வு என்பது எந்த ஒரு விணணப்பதொரர் 
்தர்ந்கதடுக்�ப்படடொல் கவறறி�ரைொ� பணிபுரிவொர் என 
தீர்ைொனிக்கும் ஒரு நிர்வொ�ரீதியி்லொன முடிகவடுக்கும் 
நி்்ல்ய” என்கிறைொர்.

11.02  �ணியோ்ளர நதரவு முர்றயின் 
நிரலகள்

��ண�ப�
��ண�ப ப��லைன

ேத�� ேசாதைன
01

02

03

04

05

06

ேத�� ைற �ைலக	

ேந�காண�

உட� ப�ேசாதைன
���� ச�பா��த�

ஒ��த�

இ��� ேத��

ப� ஒ�ப�த�

ஒரு விரிவொன ்தர்வு ந்டமு்றை ்ைற�ணட 
படத்தில் குறிப்பிடட பல்்வறு படிநி்்ல�்்ளக்  
க�ொணடது.

01. (அ)  நிைப்�ப்�ைோத விணணப்�ம் (Application 
Blank)

கபரும்பொ்லொன கபொதுத்து்றை நிறுவனங�ள, 
அ்ைச்ச�ங�ள, ் தர்வு வொரியங�ள, ் தர்வு குழுக்�ள 
ைறறும் தனியொர் து்றை நிறுவனங�ள பணி 
விணணப்பங�்்ள அவர்�்்ள அச்சிடடு அளிப்பர் 

அல்்லது அவர்�ளின் வ்்ல த்ளங�ளில் இருந்து 
பதிவிறைக்�ம் கசயது க�ொள்ள்லொம். சி்ல ்நரங�ளில் 
்நர்�ொணல் வ்ளொ�த்தில் பணி அளிப்பவரொல் 
வைங�ப்படட படிவங�்்ள பணி நொடுபவரிடம் 
வைஙகி அவர் குறித்த முழு்ையொன த�வல்�ள 
கபறைப்படும். ்தர்வு கசயபவரொல் வைங�ப்படும் 
நிரப்பப்படொத விணணப்பம் மூ்லம் விணணப்பதொரரின் 
குடும்ப பின்னணி, �ல்வி தகுதி, �ல்வியில் 
தனித்தன்்ை, சம்ைந்தப்படட பணி கதொடர்பு, 
நிபுணத்துவம், இ்ண பொடத்திடட நடவடிக்்��ள 
்பொன்றை த�வல்�்்ள முழு்ையொ�ப் கபறை்லொம்.

02.  (ஆ)  விணணப்� �ரிசீலரன (Scrutinizing the 
Applications)

கபறைப்படட விணணப்பங�ளின் எணணிக்்� 
மிகுதியொ� உள்ள ்பொது விணணப்பித்த 
அ்னவ்ரயும் ்நர்�ொணலுக்கு அ்ைத்து என்பது 
ந்டமு்றையில் �டினைொனது, அச்சூைலில் ்தர்வு குழு 
வயது, பணி அனுபவ �ொ்லம், �ல்வி தகுதி, ைதிப்கபண, 
உயர் �ல்வி தகுதி, சொதி, பணி நிபுணத்துவம், பணி 
கதொடர்பு ்பொன்றை சி்ல �ொரணி�ள அடிப்ப்டயில் 
சிறுபடடியல் தயொரித்து அவர்�்்ள ைடடும் 
்நர்�ொணல் கசயய்லொம். இது ்த்வயறறை 
பணிச்சு்ை ைறறும் ்தர்வு கச்ல்வ கவகுவொ� 
கு்றைக்� உதவும்.

03.  (இ) நதரவு ந்சோதரன (Selection Test)
விணணப்பதொரர் பணிக்கு ்த்வயொன �ல்வித் 

தகுதி ைறறும் அறிவி்ன கபறறைவரொ என 
உறுதிபடுத்திக் க�ொள்ள பல்்வறு ்தர்வு ்சொத்ன 
நடத்தப்படுகிறைது.

 
அ) தி்றன் நதரவு (Ability Test)

இச்்சொத்ன விணணப்பதொரரின் கபொது 
அறிவுத்திறைன், பிரச்ச்ன�்்ள தீர்க்கும் திறைன், குறிப்பிடட 
து்றையில் அவருக்குள்ள அறிவு, பகுத்தறிவும் திறைன், 
நுணணறிவு ்பொன்றை திறைன்�்்ள ்சொதிக்� 
பயன்படுகிறைது. இச்்சொத்ன குறிப்பிடட பணிக்கு ஏறறை 
கபொருத்தைொன நப்ர ்தர்ந்கதடுக்�ப் பயன்படுகிறைது. 
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1. உ்ளவியல் நதரவு (Aptitude test)
ை்னொபொவச் ்சொத்ன என்பது குறிப்பிடட பணிக்கு 

விணணப்பதொரர் எந்த அ்ளவிறகு கபொருத்தைொனவர் 
என்ப்த அ்ளவிட உதவுகிறைது. இச்்சொத்ன பணியொ்ளரின் 
பன்மு�த் திறைன்�்்ள அ்ளவிடவும் பணியொ்ளரின் எதிர்�ொ்ல 
கசயல்திறை்ன முன்�ணிக்�வும் பயன்படுகிறைது. 
இச்்சொத்ன பின்வரும் திறைன்�்்ள அ்ளவிட உதவுகிறைது.

i) எண தி்றன் நதரவு (Numerical Reasoning Test)
இச்்சொத்ன பணியொ்ளரின் எண திறைன் ைறறும் 

�ணித திறை்ன அ்ளவிட உதவுகிறைது. ் ைலும் எணணியல் 
த�வல்�ளிலிருந்து முடிகவடுக்கும் திறை்ன பணியொ்ளர் 
எந்த அ்ளவிறகு கபறறிருக்கிறைொர் என்ப்தச் ்சொதிக்கிறைது.

ii) வோயகமோழி தி்றன் நதரவு (Verbal Reasoning Test)
 இச்்சொத்ன எழுத்துப்பூர்வ ஆவணங�்்ள படித்து 

புரிந்து க�ொளளுதல் ைறறும் அதன் அடிப்ப்டயில் 
தீர்ைொனங�்்ள எடுப்பது ் பொன்றை திறைன்�ள பணியொ்ளரிடம் 
உள்ளதொ என தீர்ைொனிக்� உதவும் ்சொத்னயொகும்.

iii)  கோைணமறிதல் தி்றன் நதரவு (Inductive 
 Reasoning Test)

இச்்சொத்ன சிக்�ல்�ளுக்கு தீர்வு �ொணும் திறைன் 
ைறறும் தர்க்� ரீதியொ� பகுப்பொயவு கசயயும் திறை்ன அ்ளவிடும் 
உ்ளவியல் ரீதியொன ்தர்வொகும். அ்னத்து சூைலிலும், 
பைக்�மில்்லொத பணி ைறறும் பைக்�மில்்லொத ைனிதர்�ள 
ைத்தியிலும் திறைன் பட பணிபுரியும் தூணடல் அல்்லது 
உத்்வ�ம் பணியொ்ளரிடம் உள்ளதொ என ்சொதித்தறியும் 
்சொத்ன்ய தூணடல் �ொரணைறிதல் ் சொத்னயொகும்.

iv)  க�ோறியியல் தி்றன் நதரவு (Mechanical  
Reasoning  Test)

இச்்சொத்ன கபொறியியல் து்றை பணிக்கு 
விணணப்பித்தவரின் கபொறியியல் �ருத்துக்�்்ள 
ந்டமு்றையில் பயன்படுத்தும் திறை்ன அ்ளவிட 
உதவுகிறைது. 

v)  வி்ளகக வரை�ை நதரவு (Diagrammatic 
Reasoning Test)

இச்்சொத்ன விணணப்பித்தவரின் வ்ரபட புரிதல், 
வடிவங�ளின் புரிதல் ைறறும் வ்ரபடங�ளில் இருந்து 
தீர்ைொனங�ள எடுக்கும் திறைன் ்பொன்றை ்சொத்ன 
கதொடர்பொனது ஆகும். 
vi)  உணருதல் தி்றன் நதரவு (Spatial Reasoning 

Test)
இச்்சொத்ன விணணப்பதொரரின் உருவங�ள, 

நிைறபடங�ள ைறறும் அவற்றைத் கதொடர்பு படுத்தும் 
மு்றை�்்ளக் �ணடுபிடித்தல் ்பொன்றைவற்றைக் 
்�யொளுதல் ைறறும் ஞொப�ப்படுத்திப் பொர்த்தல் ்பொன்றை 
திறைன்�்்ள அ்ளவிடுகிறைது.

vii)  சூழ்நிரலகநகற்ற தீரவு கோணும் ஆற்றல் நதரவு 
(Situational Judgment Test)

இக்�டடொன சூழ்நி்்ல�ளில் மி �வும் விரும்பத்தக்� 
முடிவு�்்ள ்ைறக�ொளளும் முடிகவடுக்கும் திறைன் 
விணணப்பதொரரிடம் உள்ளதொ என அறிய இச்்சொத்ன 
கசயயப்படுகிறைது.
viii)  மனககணிதத் தி்றன் ஆயவுத் நதரவு  

(Mental Arithmetic Test)
கூடடல், �ழித்தல், கபருக்�ல், வகுத்தல் ்பொன்றை 

அடிப்ப்டக் �ணக்கியல் திறைன்�்்ளயும் 
விணணப்பதொரரின் �ணக்கீடு கசயயும் ்வ�த்்தயும் 
அ்ளவிட இச்்சொத்ன பயன்படுகிறைது.
ix)  க்சோல் அகைோதி ஆயவுத் நதரவு (Vocabulary Test)

பணியொ்ளரின் கைொழியியல் திறைன், ஆஙகி்லத்தில் 
சர்ளத்தன்்ை எணணங�ளுக்கு இ்ட்யயொன 
ஒறறு்ை�்்ள அஙகீ�ரிக்கும் திறைன், பணிக்கு 
்த்வயொன கைொழி்ய ்�யொளுதில் 
விணணப்பதொரருக்கு எந்த அ்ளவிறகு உள்ளது என்ப்த 
அ்ளவிட  இச்்சொத்ன நடத்தப்படுவதொகும்.
x)  எண கதோைர ஆயவுத் நதரவு (Number Sequence 

Test)
எண கதொடர் ்பொக்்� பகுத்தறிதல் ைறறும் எண 

கதொடரில் இ்ட்ய விடுபடட எண்ண அறிவது்ை இச் 
்சொத்னயொகும்.
2. ்சோதரன ஆயவுத் நதரவு (Achievement Test)

இது குறிப்பிடட து்றையில் விணணப்பதொரரின் 
அ்டவுத் திறை்ன அ்ளவிடும் ்சொத்னயொகும். �ல்வி 
நிறுவனங�ளில் வைக்�ைொ� நடத்தப்படும் ்தர்வு�ள 
இச்்சொத்ன மு்றை்யச் சொர்ந்த்த. இத்ன அறிவுத் 
திறைன் ்சொத்ன எனவும் அ்ைக்�்லொம். �றறைல் 
அனுபவத்திறகு முன்னும், �றறைல் அனுபவத்தின் ் பொதும், 
அ தன் பிறைகும் நடத்தப்படுகிறைது. பணிகுறித்த சிறைப்பறிவில் 
விணணப்பதொரரின் ்தர்ச்சி தன்்ை்ய அறிய 
இச்்சொத்ன நடத்தப்படுகிறைது.
அ)  ஓடடுனர் பணிக்கு விணணப்பித்தவ்ர வொ�னம் 

ஓடடிக்�ொடடச் கசொல்லுதல்.
ஆ)  இ்சப்பளளி ைொணவ்ர இ்சக்�ச் கசொல்லி ் �டடல்.
இ)  ஆசிரியர் பணிக்�ொனவ்ர பொடம் நடத்திக் �ொடடச் 

கசொல்லி ்சொதித்தல்.
3. நுணணறிவுத் தி்றன் நதரவு (Intelligence Test)

நுணணறிவுத் திறைன் ்சொத்ன என்பது ஒருவ்� 
உ்ளவியல் ரீதியி்லொன ்சொத்ன ஆகும். இது மூ்்ளயின் 
சிந்திக்கும் ஆறறைல், ைனத்திறைன், நுணணறிவு (I.Q) 
்பொன்றைவற்றை ்சொதிக்� பயன்படும். நுணணறிவு எண  
என்றை அ்ளவீடடொல் இது அ்ளவிடப்படுகிறைது. அந்நபரின் 
அறிவொர்ந்த திறை்ன ்சொதிப்பது இதன் முதன்்ை 
்நொக்�ைொகும்.
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ைன வயது ைறறும் �ொ்ல வயது க�ொணடு 
நுணணறிவு எண கீழ்க்�ொணும் 
சூத்திரத்தொல் �ணக்கிடப்படுகிறைது.

ைன வயது
�ொ்ல வயது X 100நுணணறிவு எண =

மன வயது: ஒரு குறிப்பிடட வயது உ்டய சரொசரி 
ைனிதனின் திறைனுடன் ஒரு ைனிதனின் சிந்திக்கும் 
திறை்ன ஒப்பீடு கசயவது அவரு்டய ைன வயது 
எனப்படுகிறைது.
உதோைணம்: சரொசரி நுணணறிவு (IQ) = 100

10 வயது்டய ஒருவரின் ைனநி்்ல வயது 13 ஆ� 
இருந்தொல் அவ்ர நுணணறிவுத்திறைன் 130 ஆகும் 
அதொவது அவரின் அறிவு சரொசரிக்கும் ்ைல் 
இருக்கிறைது என்பதொகும்.

 àƒèÀ‚°
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4.  முடிகவடுககும் தி்றன் ஆயவுத் நதரவு  
(Judgment Test)
இச்்சொத்ன விணணப்பதொரரின் சூழ்நி்்லக்்�றப 

முடிகவடுக்கும் திறைன் ைறறும் �ொரணப்படுத்தும் திறைன் 
்பொன்றைவற்றை ்சொதிக்� பயன்படுகிறைது.

ஆ) ஆளுரம ஆயவுத் நதரவு (Personality Test)
இச்்சொத்ன விணணபதொரரின் அறிவுத்திறைன் 

சொரொத பிறை திறைன்�்ளொன ை்னொநி்்ல, ஆர்வம், உணர்வு 
ரீதியொன பிரதிபலிப்பு, உணர்ச்சி�்்ள �டடுப்படுத்தல், 
உறுதித்தன்்ை ்பொன்றை திறைன்�்்ள ்சொதிக்� 
பயன்படுகிறைது. இதில் சரியொன வி்ட, தவறைொன வி்ட 
என்று எதுவுமில்்்ல. இது கீழ்க்�ொணும் ் சொத்ன�்்ள 
உள்ளடக்கியது.

1. ஆரவ ஆயவுத் நதரவு (Interest Test)
இச்்சொத்ன ்தர்ந்கதடுக்�ப்படடவரின் ஆர்வம் 

எத்து்றையில் மிகுதியொ� உள்ளது என்ப்த அறிந்து 
அத்து்றையில் அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வமுள்ள பணி்ய 
அவருக்கு ஒதுக்� பயன்படுத்தப்படுகிறைது.

2.  ஆளுரமத்தி்றன் ஆயவுத் நதரவு  
(Personality Inventory Test)
ைனிதர்�்்ள நிர்வகித்து ஆளும் திறைன், அதி�ொரம் 

கசலுத்தும் திறைன், தன்னம்பிக்்� ்பொன்றை ஆளு்ைத் 
திறைன்�ள ்தர்ந்கதடுக்�ப்படடவரிடம் எந்த அ்ளவுக்கு 
உள்ளது என்ப்த இச்்சொத்ன மூ்லம் 
�ணடறியப்படுகிறைது.

3.  க்சயல் தி்றன் ஆயவுத் நதரவு (Projective Test / 
Thematic Appreciation Test)
கசய்லொறறும் ்வ�த்தி்ன அ்ளவிட இச்்சொத்ன 

பயன்படுகிறைது.

4. உ்ளவியல் ஆயவுத் நதரவு (Attitude Test)
இச்்சொத்ன விணணப்பதொரரது ச� ைனிதர்�ள, 

சூழ்நி்்ல�ள, கசயல்பொடு�ள ைறறும் அ்வ சொர்ந்த 
ைனநி்்ல்ய அ்ளவிடுவதொகும். உதொரணைொ�  
ஒழுஙகுணர்வு �றறைல், ைதிப்புக் �றறைல், சமூ� 
கபொறுப்புணர்வு �றறைல் ஆகிய்வ விணணப்பதொரரது 
ை்னொநி்்ல்ய ்சொதிக்�ப் பயன்படுகிறைது.
02. ந�ரகோணல் (Interview)

்தர்வு நடவடிக்்�யில் அடுத்த நி்்ல ்நர்�ொணல் 
ஆகும். இது ‘வயர்’ எனும் பிகரஞ்ச் வொர்த்்தயிலிருந்து 
வந்ததொகும். இதன் கபொருள ‘ைறறைவ்ரக் �ொணல்’ 
என்பதொகும். ஸ்�ொட என்பவரது கூறறுப்படி ்நர்�ொணல் 
என்பது ‘இரணடு அல்்லது அதறகு ்ைறபடட நபர்�ளுக்கு 
இ்ட்ய நி�ழும் குறிப்பிடட ்நொக்கிற�ொன �ருத்துப் 
பரிைொறறைம், வினொக்�ளுக்கு வி்ட ப�ர்தல் ைறறும் த�வல் 
கதொடர்பொகுை’;. ்தர்ந்கதடுப்பவர் ைறறும் ்தர்ந்கதடுக்�ப் 
படுபவர் இருவரும் மு�த்திறகு மு�ம் பொர்த்து அறிந்து 
உ்ரயொடுவ்ர குறிக்கிறைது. ்நர்�ொணல் ப்ல 
வ்�ப்படும்.

01)  ஆைம்� ந�ரகோணல் (Preliminary Interview)
விணணப்பதொரர்�ளின் குறிப்பிடட பணிக்�ொன 

கபொருத்தப்பொட்ட அறிய ஆரம்ப ்நர்�ொணல் 
நடத்தப்படுகிறைது. இது ஆரம்ப �டடத்தி்்ல்ய 
்த்வயறறை விணணப்பதொர்ர, அதொவது பணிக்�ொன 
அடிப்ப்ட தகுதி�ள அறறை விணணப்பதொர்ர நீக்� 
நடத்தப்படுகிறைது. இது ்நரம், பணிச்சு்ை ைறறும் 
கச்ல்வ �டடுப்படுத்த உதவுகிறைது.

02)  வடிவரமககப்�ட்ை ந�ரகோணல் (Structured-
Interview)

இது முன் கூடடி்ய திடடமிடடு நடத்தப்படுகிறைது. 
்நர்�ொணலில் ்�ட�ப்பட ்வணடிய ்�ளவி�ள முன் 
கூடடி்ய தயொரிக்�ப்படடு அதன் அடிப்ப்டயில் 
நடத்தப்படுவது. ்நர்�ொணலில் விணணப்பதொரர் கபறறை 
ைதிப்கபண�ள அடிப்ப்டயில் தரவரி்சப்படுத்தப் 
படுகிறைொர்�ள.
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03)  வடிவரமகக�ைோத ந�ரகோணல்  
(Unstructured Interview)

இது �டட்ைக்�ப்படட ்நர்�ொணலுக்கு 
்நர்ைொறைொனது. சுதந்திரைொன ைறறும் கவளிப்ப்டயொன 
பரஸ்பர �ருத்துப் பரிைொறறைம் இருக்கும் வ்�யில் 
்நர்�ொணல் சூைல் இருக்� ்வணடும். இஙகு எதுவும் 
முன்கூடடி திடடமிடப்படுவதில்்்ல. ்நர்�ொணலில் 
அப்்பொதிருக்கும் சூைல், ைனநி்்ல ்பொன்றைவறறின் 
அடிப்ப்டயில் ்�ளவி�ள அ்ையும். ்�ளவி�ள 
முன்கூடடி திடடமிடப்படுவதில்்்ல.

04) ஆழ்ந்த ந�ரகோணல் (Indepth Interview)
இதில் ்நர்�ொணல் கசயயப்படுபவரின் து்றை 

கதொடர்பொன ஆைைொன, பரந்த அ்ளவி்லொன அறிவு 
்சொத்ன கசயயப்படுகிறைது. அவர் து்றையில் அவர் எந்த 
அ்ளவு நிபுணத்துவம் ைறறும் ந்டமு்றை அறி்வப் 
கபறறுள்ளொர் என அறிய இத்த்�ய ்நர்�ொணல் 
கசயயப்படுகிறைது. 

05) உயரமட்ை குழு ந�ரகோணல் (Panel Interview)
விணணப்பதொரரிடம் ப்லர் அடஙகிய ஒரு குழு 

்நர்�ொணல் கசயதொல் அது உயர்ைடட குழு ் நர்�ொணல் 
ஆகும். கபொதுவொ� த்்ல்ை கபொறுப்்பறபவர், 
சம்பந்தப்படட து்றையின் நிபுணர்�ள, உ்ளவியல் 
நிபுணர்�ள, சிறுபொன்்ையினரின் பிரதிநிதி�ள 
இக்குழுவில் இடம் கபறறிருப்பர். ஒவ்கவொருவரும் 
்�ளவி�்்ளக் ்�டட பதில் கபறறு அதறகுரிய 
ைதிப்கபண�்்ள வைஙகுவொர்�ள. இறுதியொ� 
அ்னவர் வைஙகிய ைதிப்கபண�ள கைொத்தமிடப்படடு 
அம்கைொத்த ைதிப்கபண அடிப்ப்டயில் 
விணணப்பதொரர்�ள வரி்சப்படுத்தப்படுவொர்�ள. 
இத்த்�ய ்நர்�ொணலில் ஒவ்கவொரு 
விணணப்பதொரரும் தனித்தனி்ய ஒரு உயர்ைடட 
குழுவின் முன் அைர்ந்து அவர்�ள ்�டகும் 
்�ளவி�ளுக்கு வி்டயளிப்பர், உயர் பதவி�ளுக்�ொன 
்நர்�ொணல் இவ்வ்�யில் அ்ைக்�ப்படுகிறைது. 
இம்மு்றை ஒரு சொர்பறறை, நடுநி்்லயொன ்நர்�ொணல் 
்தர்வு மு்றை்ய உறுதிப்படுத்துகிறைது ைறறும் 
பணியொ்ளர் ்தர்வில் நம்ப�த் தன்்ை்ய 
ஏறபடுத்துகிறைது.

06) மன அழுத்த ந�ரகோணல் (Stress Interview)
இவ்வ்�யொன ்நர்�ொணலில் 

விணணப்பதொரரிடம் ்வணடும் என்்றை ைன அழுத்தம் 
தரும் வ்�யி்ன ்�ளவி�ள ்�ட�ப்படும், 
உணர்ச்சி�்்ள �டடுப்படுத்துதல் ைறறும் ைன 
அழுத்தத்்த சைொளிக்கும் திறை்ன ்சொதிக்� 
இத்த்�ய ்நர்�ொணல் நடத்தப்படுகிறைது. ைன அழுத்த 
சூழ்நி்்லயில் விணணப்பதொரர் எவ்வொறு 
எதிர்வி்னயொறறுகிறைொர், பதி்லளிக்கிறைொர் என்ப்த 

உறறு ்நொக்கி அப்பணிக்கு அவரின் கபொருத்தப்பொடு 
்சொதிக்�ப்படுகிறைது. கபரும்பொலும் விறப்னப் 
பிரதிநிதி�ள பொது�ொப்பு ைறறும் சடட அை்லொக்�ம் 
்பொன்றை து்றை�ளில் பணியைர்த்தப்படுபவர்�ளுக்கு 
இவ்வ்�யொன ்நர்�ொணல் நடத்தப்படுகிறைது.
07) கதோரலந�சி ந�ரகோணல் (Telephone Interview)

இம்மு்றையில் விணணப்பதொரர் கதொ்்லவு 
�ொரணைொ� ்நர்�ொணல் நடக்கும் இடத்திறகு ்நரில் வர 
இய்லொத ்பொது இவ்வ்�யொன கதொடக்� நி்்ல 
்நர்�ொணல் நடத்தப்படுகிறைது. இதில் 
விணணப்பித்தவர்�ளின் விவரங�்்ள கதொ்்ல்பசி 
வழியொ�்வ அறியப்படடு ்த்வயறறைவர்�ள ஆரம்ப 
நி்்லயி்்ல்ய நீக்�ப்படுகின்றைனர்.
08)  இரணய வழி ந�ரகோணல் (Online Interview)

த�வல் கதொடர்புத் து்றையில் ஏறபடட பிரமிக்�த்தக்� 
கதொழில்நுடப வ்ளர்ச்சியின் வி்்ளவொ� இன்று 
வ்்லத்ளத்தின் மூ்லம் ்நர்�ொணல் ந்டகபறுகிறைது. 
இது ஒரு வ்�யொன �ொகணொளிக்�ொடசி ்நர்�ொணல், 
விணணப்பதொரர்�ளிடம் ்நரடியொ� �ொகணொளிக்�ொடசி 
உ்ரயொடல்; மூ்லம் ்நர்�ொணல் கசயயப்படுகிறைது. 
இதன் மூ்லம் பணம், ்நரம், உ்ைப்பு 
மிச்சப்படுத்தப்படுகிறைது. 
09) குழு ந�ரகோணல் (Group Interview)

விணணப்பதொரர்�ளின் எணணிக்்� மி� 
அதி�ைொ� உள்ள ்நரத்தில், ஒ்ர சையத்தில் ப்லரிடம் 
ஒ்ர ்�ளவி ்�டடு அதில் சரியொ� பதில் அளிப்பவ்ர 
்தர்ந்கதடுக்கும் நடவடிக்்� சு்லபைொனதொ� இருக்கும். 
ஒ்ர சையத்தில் ப்ல்ர ்நர்�ொணல் கசயவ்த குழு 
்நர்�ொணல் ஆகும். இது ்நரத்்தச் ்சமிக்கிறைது. 5 
நபர்�ளிடம் 5 ைணி ்நரம் கச்லவிடடு ்நர்�ொணல் 
கசயவ்தக் �ொடடிலும் அவர்�்்ள ஒ்ர குழுவொ� 
அைர்த்தி ஒ்ர ைணி ்நரத்தில் ்நர்�ொண்்ல 
முடித்திட இயலும். சி்ல ்நரங�ளில் ஒரு குறிப்பிடட 
த்்லப்பி்ன அளித்து அவர்�்்ள அதன்மீது  குழு 
விவொதம் நடத்தச் கசொல்லி ்�ொர்லொம்.
10)  கோகணோலி கலந்துரையோைல் வழி ந�ரகோணல் 

(Video Conferencing Interview)
இது ஒரு வ்�யொன �ொகணொளிக்�ொடசி 

்நர்�ொணல், விணணப்பதொரர்�ளிடம் ்நரடி 
�ொகணொளிக்�ொடசி உ்ரயொடல் மூ்லம் ்நர்�ொணல் 
கசயயப்படுகிறைது. பல்்வறு புவியியல் நி்லப்பரப்பில் 
கவவ்்வறு இடங�ளில் உள்ளவர்�ள நிறுைத்்த 
�ொகணொளி வொயி்லொ�த் கதொடர்பு க�ொளகின்றைனர். 
இவ்வ்�யொன ்நர்�ொணல் மு்றையில் இரணடு 
அல்்லது அதறகு ்ைறபடட மு்ன�ளில் இருந்து 
�ொகணொளி மூ்லம் ்நர்�ொணல் கசயயப்படுகிறைது. 
்ை்சக் �ணினி, வீடடுக்  �ணினி, கதொடுதி்ர 
அ்்ல்பசி அல்்லது ்�யடக்�க் �ணினி 
்பொன்றைவறறின் மூ்லம் ்நர்�ொணல் நடத்தப்படுகிறைது. 
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ந�ரமுகத் நதரவில் நகட்கப்�டும் 10 
முககியமோன நகள்விகள்

  1. உங�்்ளப் பறறி கசொல்லுங�ள?
  2.  நீங�ள பணியொறறுவதறகு இந்த 

நிறுவனத்்த ்தர்வு கசயதது ஏன்? 
  3.  இந்தப் பதவி்யப் கபறை நீங�ள ஏன் 

ஆர்வைொ� இருக்கிறீர்�ள?
  4.  நொங�ள ஏன் உங�்்ள ்தர்வு கசயய 

்வணடும்?
  5. உங�ளின் மி�ச்சிறைந்த ப்லம் என்ன?
  6.  நீங�ள ்தொல்விய்டந்த �ொ்லங�ள பறறி 

கசொல்லுங�ள?
  7. நீங�ள எதிர்பொர்க்கும் சம்ப்ளம் என்ன?
  8.  உங�ளின் ஐந்தொணடு திடடம் என்னவொ� 

இருக்கிறைது?
  9.  என்ன �ொரணத்திற�ொ� தற்பொது உள்ள 

பணியில் இருந்து வி்லகி இஙகு வருகிறீர்�ள?
10.  நீங�ள என்னிடம் ்�ட� ஏதொவது ்�ளவி 

இருக்கிறைதொ?

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

03. (அ)  உைல் தகுதி ்சோர நதரவு / மருத்துவ 
�ரிந்சோதரன

 

          
Sound Mind 
is in Sound 
Body 

பரி்சொத்ன கசயவது பணியொ்ளர் ்தர்ந்கதடுத்தல் 
ந்டமு்றையில் பயன்படுத்தப்படும் �்டசி நுடபம் ஆகும்.  
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றையில் மி�வும் ைதிப்பிக்� 
நடவடிக்்� இது ஏகனனில் உடல் சு�ொதொரைறறை நபரொல் 
முழுத்திறை்ையுடன் பணி கசயய இய்லொது ைறறும் அவ்ர 
நம்பி  முதலீடு கசயயப்படட முதல் கதொ்� வீணொகும். 
ைருத்துவ ரீதியொ� நல்்ல உடல் தகுதித் திறைனறறைவர்�்ளொல் 
தங�்ளது ் வ்்ல்ய திறைம்படச் கசயய இய்லொது. இத்ன 
்வறு வொர்த்்த�ளில் கூறினொல் ைருத்துவ பரி்சொத்ன 
குறிப்பிடட ்வ்்ல்ய கசயயத் ்த்வயொன 
விணணப்பத்தொரரின் திறை்ன அது தீர்ைொனிக்கும். 
மருத்துவ �ரிந்சோதரனயின் முககிய ந�ோககம் 
1.  சம்பந்தப்படட ்வ்்லக்�ொன உடல் தகுதி உ்டயவரொ 

என அறிய.
2.  புதிதொ�த் ்தர்ந்கதடுக்கும் பணிநொடுநருக்கு இருக்கும் 

கதொறறு ்நொய�ளிலிருந்து வியொபொர நிறுவனத்தில் 
ஏற�ன்வ பணியொறறும் பணியொ்ளர்�ளின் உடல் 
ந்ல்ன பொது�ொக்�.

மனதின் வலிரமநய 

உைலின் வலிரம

3.  பணியொ்ள்ர பணியைர்த்திய பின் ஏறபடும் அபரிமிதைொன 
ைருத்துவ சிகிச்்சக்�ொன கச்லவு�்்ள தடுக்�.

03. (ஆ)  நதரவுக்சயயப்�ட்ைவர குறித்த தகவல் 
வினவில் (reference check)

விணணப்பத்தொரரின் உண்ைத் தன்்ை ைறறும் 
நம்ப�த்தன்்ையும் �ணடறிய குறிப்புச் ்சொத்ன 
்ைறக�ொள்ளப்படுகிறைது.  விணணப்பத்தொரரின் நன்னடத்்த, 
ஒழுஙகுணர்வு, பணபு ந்லன்�்்ள அறிவதறகு அவருடன் 
கதொடர்பு்டய நபர்�ளின் கபயர்�்்ள 
படடியலிடப்படடவறறிலிருந்து விணணப்பத்தொரரின் 
விவரங�ள ்�ட�ப் கபறறு அதன் அடிப்ப்டயில் ்தர்வுக் 
குழுவினர் பணியொ்ளர்�்்ள ்தர்ந்கதடுக்கின்றைனர். 
பணியொ்ள்ர ்தர்வு கசயயும் நிறுவன்ை இதறக�ன தனித்த 
படிவங�்்ள வைங�்லொம் அல்்லது குறிப்பு்ர அளிப்பவ்ர்ய 
விணணப்பதொரரின் நன்னடத்்த, பணபுந்லன்�ள, 
ை்னொநி்்ல, நடத்்த ைறறும் ைதிப்புத் தன்்ை குறித்த 
விவரங�்்ள வி்ளக்�ைொ� எழுத்துப்பூர்வைொ� அளிக்�க் 
்�ொர்லொம். அவர்�ள தரும் குறிப்பு�ள ைறறும் சிபொரிசு�ள 
அடிப்ப்டயில் ் தர்வு கசயபவர்�ள முடிகவடுக்கின்றைனர். 
04.  உயர மட்ைநமலோணரமயின் ஒப்புதல் (Approval by 

Higher Authority)
்தர்வுக்குழு ்தர்ந்கதடுக்�ப்படட விணணப்பத்தொரரின் 

கபயர்�ளுடன் �ொத்திருப்்பொரின் படடிய்்லயும் ்சர்த்து 
்தர்வுக்குழு த்்லவருக்கும், ைனித வ்ள இயக்குநருக்கும் 
ைறறும் முதன்்ை கசயல் அதி�ொரிக்கும் ஒப்புதலுக்�ொ� 
அனுப்பி ் வக்�ப்படும் படடியல் ஏறறுக் க�ொள்ளப்படடவுடன் 
்தர்ந்கதடுக்�ப்படட விணணப்பதொரர்�ள இறுதி 
்நர்�ொணலுக்கு அ்ைக்�ப்படுவொர்.

05. இறுதி நிரல நதரந்கதடுத்தல் (Final Selection)
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றையில் பல்்வறு நி்்ல�்்ள 

கவறறி�ரைொ� �டந்த விணணப்பத்தொரர் இறுதி ் நர்�ொணலுக்கு 
அ்ைக்�ப்படுவர்.  அவர்�ளுக்கு நிறுவனத்தின் விதி�ள 
ைறறும் ஒழுஙகு மு்றை�ள நிறுவனத்தின் �்லொச்சொரம், தனித் 
கதொடர்பு மு்றை, ஆ்ட அணிவதற�ொன விதிமு்றை, பணி 
வைஙகுபவரின் எதிர்பொர்ப்பு�ள, பணிசொர்ந்த ்ைம்பொடடிற�ொன 
வொயப்பு�ள ைறறும் வசதி�்்ள வைஙகுதல் ்பொன்றைவற்றை 
பறறி சுருக்�ைொ�ச் கசொல்்ல ் வணடும். இறுதியொ� இறுதிநி்்ல 
்நர்�ொணலில் பங்�ற்பொருக்கு  தங�ளுக்கு ஏறபடட 
சந்்த�ங�ளுக்கு கதளிவு கபறைவும், தங�்ளது கசொந்த 
்�ொரிக்்��்்ள எடுத்து்ரக்�வும் சுதந்திரம் வைங� 
்வணடும்.

06. �ணி ஒப்�ந்தம்  (Contract of Employment) இறுதியொன 
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை முடிந்தபிறைகு சி்ல 
ஆவணங�ளில் நிறுவனமும் ைறறும் ்தர்ந்கதடுக்�ப்படட 
பணியொ்ளர்�ளும் ்�கயொப்பம் இட ்வணடும் என்று 
எதிர்பொர்க்�ப்படுகிறைது.  ்வ்்லவொயப்பு ஒப்பந்தத்்த 
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தயொரிப்பது அவசியைொகும்.  ஒப்பந்தத்தில் எழுதப்படக்கூடிய 
விவரங�ள ஒவ்கவொரு பணிக்கும் தகுந்தொற்பொல் 
்வறுபடும், அதொவது 1. பணியின் த்்லப்பு, 2. �ட்ை�ள 
ைறறும் கபொறுப்பு�ள, 3. சம்ப்ளம் ைறறும் படி�ள, சம்ப்ள 
உயர்வு, 4. ்வ்்ல ்நரம், 5. பணியில் ்சர்ந்த ்ததி 
ைறறும் பணிக் �ொ்லத்்த �ணக்கிடுவதற�ொன அடிப்ப்ட, 
6. பணி விதி�ள, 7. கு்றைதீர் ந்டமு்றை�ள, 8. 
ஒழுஙகுமு்றை ந்டமு்றை, 9. உரி்ை�ள கதொடர்பொன 
சிறைப்பு விதிமு்றை�ள ைறறும் நிபந்த்ன�ள முதலியன

11.03  �ணியோ்ளர நதரந்கதடுத்தல் 
�ரைமுர்றகர்ள தீரமோனிககும் 
கோைணிகள் 

பணியொ்ளர்�ள ்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை்ய 
தீர்ைொனிக்கும் �ொரணி�ள கீ்ை படடியலிடப்படடுள்ளன.
1. �ணியின் தன்ரம  (Nature of post)

பணியொ்ளர் ்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை ஒவ்கவொரு 
ஆட்சர்ப்பு மு்றைக்கும் ்வறுபடுகிறைது.  உதொரணைொ� 
ஒரு வஙகியின் முதன்்ை அதி�ொரியின் ்தர்ந்கதடுத்தல் 
கசயல்மு்றை, இந்தியக் �ொவல் பணி அதி�ொரி்ய 
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றையிலிருந்து ்வறுபடுகிறைது.
2.  விணணப்�தோைரகளின் எணணிகரக (Number of 

Candidates) 
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை வி்ளம்பரத்தின் 

அடிப்ப்டயில் ்வ்்லக்கு விணணப்பித்்தொரின் 
எணணிக்்�்ய கபொறுத்தது.  உதொரணைொ� எழுத்தர் 
வ்� பணி ைறறும் பிறை உடல்வ்� பணி�ளுக்கு அதி� 
எணணிக்்�யில் விணணப்பிக்�்லொம். என்வ 
சுருக்�ைொன படடியல் தயொர் கசயயப்பட்வணடும். 
அதி�ைொன நபர்�ள விணணப்பித்திருந்தொல் 
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை நீ்ளைொனதொ� இருக்கும். 
கு்றைவொன நபர்�்்ள விணணப்பித்திருப்பின் ்தர்வு 
ந்டமு்றை மி�வும் குறுகியதொனதொ�்வ இருக்கும்.
3. நதர;ந்கதடுத்தல் ககோள்ரக (Selection Policy)

்தர்ந்கதடுத்தல் க�ொள்�யும் ்தர்ந்கதடுத்தல் 
கசயல்மு்றையும் ஒன்்றைொகடொன்று கநருஙகிய கதொடர்பு 
உ்டய்வ.  உதொரணைொ� சி்ல நிறுவனங�ள ்தர்வு 
ந்டமு்றையில் அதி�ைொன படிநி்்ல�்்ளப் புகுத்தி 
மி�ச் சரியொன நபர்�்்ள அ்டயொ்ளம் �ொணுகின்றைனர். 
சி்ல நிறுவனங�ள ்நரடியொ� ்நர்�ொணல் மூ்லம் 
்தர்ந்கதடுத்தல் ந்டமு்றை�்்ளப் பின்பறறி ்தர்வு 
ந்டமு்றை�்்ளச் சுருக்கிவிடுகின்றைனர்.
4. க்சலவு கோைணி திட்ைம்  (Cost Factor)

நீணட ்தர்வு கசயல்மு்றை அதி� கச்லவி்ன 
ஏறபடுத்தும், என்வ அதி� உயர் கச்லவினங�்்ள 
கசயயமுடியொத நிறுவனங�ள ்தர்ந்கதடுத்தல் 
ந்டமு்றையி்ன கு்றைக்� கசயகின்றைன.  அ்த ் நரத்தில் 
நல்்ல நிதிநி்்லயில் உள்ள நிறுவனங�ள நீணட 
்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றையி்ன ்�யொளுகின்றைன.

5.  கல்வித்தகுதி, அனு�வம் மறறும் கவளிப்�ோடு 
நிரல  (Level of Educational Qualification and  
Experience)
்தர்ந்கதடுத்தல், கசயல்மு்றை ்வ்்லக்கு 

்த்வயொன  �ல்வித்தகுதி பணி அனுபவம் ைறறும் 
கவளிப்பொடு நி்்லயி்ன சொர்ந்தது. உதொரணைொ� நிதி 
அதி�ொரி, கபொரு்ளொ்ளர், சடட ஆ்்லொச�ர், வடிவ்ைப்பொ்ளர், 
�டடிட �்்ல நிபுணர், த்்ல்ை நிர்வொ� அதி�ொரி, 
விஞ்ஞொனி, த்்லவர், ்பொன்றை இப்பதவி�ளுக்கு 
விணணப்பிப்பவர்�ள கு்றைந்த அ்ள்வ  இருப்பொர்�ள;.  
இதற�ொன ்தர்ந்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை�ள உயர் 
�ல்வித்தகுதி, பணி முன் அனுபவம் ைறறும் சொன்று�்்ள 
ைடடு்ை �ருத்தில் க�ொள்ளப்படுவதொல் ்தர்;ந்கதடுத்தல் 
கசயல்மு்றை எளிதொ� இருக்கும்.

11.04 �ணித்நதரவின் முககியத்துவம்
1. �ல்ல தி்றரம  (Good Talent)

சிறைந்த ்தர்ந்கதடுத்தல் மு்றை பல்்வறு 
நடவடிக்்��ளில் திறைம் வொயந்த நபர்�்்ள ்தர்வு 
கசயய வ்� கசயகிறைது. இது நிறுவனத்தின் 
உறபத்திதிறைன் ்ைம்படவும் இ்லொபம் அதி�ரிக்�வும் வழி 
கசயகிறைது.

2. சி்றந்த தி்றன் (Better Efficiency)
குறிப்பிடட ்வ்்லக்கு சரியொன நப்ர 

்தர்ந்கதடுத்ததன் �ொரணைொ� அவர்�ள சிறைந்த மு்றையில் 
பணியொறறி நிறுவனத்தின் இ்லக்கு�்்ள எளிதில் 
அ்டய முடிகிறைது. இதனொல் நிறுவனத்தின் ஒடடு கைொத்த 
திறைன் உயருகிறைது.

3.  குர்றககப்�ட்ை �யிறசி மறறும் வ்ளரச்சிககோன க்சலவு  
(Reduced Cost of Training and Development)
தகுதிவொயந்த தனி நபர், தகுதிவொயந்த அதி�ொரத்்த 

கபறறுள்ளதொல் ஊழியரின் சிறைந்த ்தர்வு நிச்சயைொ� 
பயிறசி கச்லவு�்்ள கு்றைக்கும். சரியொன பதவிக்கு மி�ச் 
சரியொன நப்ர ்தர்வு கசயவதன் மூ்லம் அவர்�ள பணி 
நுடபங�்்ள எளிதொ�வும் வி்ரவொ�வும் புரிந்து க�ொள்ள 
முடியும். நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பல்்வறு நபர்�ளுக்கு 
அவரவரின் ்த்வக்்�றப பல்்வறு பயிறசி 
திடடங�்்ள உருவொக்� முடியும். இதனொல் பயிறசி ் நரம் 
ைறறும் கச்லவு கு்றைகிறைது.

4. குர்றககப்�ட்ை �ணிசுழறசி (Reduced Turnover)
விணணப்பதொரர்�ளின் சரியொன ்தர்வு 

கு்றைவொன கதொழி்லொ்ளர் சுைறசி்ய ்நொக்கி 
கசல்கிறைது. நிறுவனம் கு்றைந்த ஆட்சர்ப்பு கச்லவின் 
மூ்லம் பயன்டய்லொம்.
5. நவரலரய தூணடுதல் (Job Motivation)

சரியொன நப்ர சரியொன ்வ்்லக்குத் 
்தர்ந்கதடுப்பதன் மூ்லம் அவர்�ள திறைம்படப் பணியொறறை 

12th Commerce Tamil Unit 4.indd   84 09-12-2021   1.12.13 PM



85

ஊக்குவிக்�ப்படுகிறைொர்�ள. பணியொ்ளர்�ள தங�்ளது 
திறை்ை முழு்ையொ�ப் பயன்படுத்தப்படுகிறைது என 
உணர்கிறைொர்�ள. அதனொல் பணியொ்ளர்�ள தங�்ளது 
பணியில் சிறைப்புக் �வனம் கசலுத்துகிறைொர்�ள. 
6. பி்ற �ன்ரமகள் (Other Benefits)

விணணப்பத்தொரர்�ள மு்றையொன ் தர்வு கசயவதொல் 
பணிக்கு வரொத நி்்ல கு்றைக்�ப்படுகிறைது. அவர்�ள 
தங�ள ்வ்்லயில் அதி� �வனம் கசலுத்துகிறைொர்�ள. 
்ைலும் பொது�ொப்பு முன்கனச்சரிக்்��்்ள 
முழு்ையொ�ப் பின்பறறுவதொல் பணியிடத்தில் நி�ழும் 
விபத்து�ள முழு்ையொ�க் கு்றைக்�ப்படுகின்றைது.

11.05  ந த ர ந் க த டு த் த ல்  ம ற று ம் 
ஆட்ந்சரப்பிறகு இரைநயயோன 
நவறு�ோடுகள்

ைனிதவ்ள ்ை்லொண்ையில் ்தர்ந்கதடுத்தல் ைறறும் 
ஆட்சர்ப்பு இரணடு்ை முக்கிய பஙகு வகிக்கிறைது.  இ்வ 
இரணடும் ஒரு நொணயத்தின் இருபக்�ங�்்ளப் 
்பொன்றை்வ. இ்வ இரணடிறகும் இ்ட்யயொன 
்வறுபொடு�்்ள பின்வரும் அடடவ்ணயின் மூ்லம் 
�ொண்லொம்.

11.06 �ணியமரத்தல்
ஒரு விணணப்பதொரர் ்தர்ந்கதடுக்�ப்படட பின்னர் 

பணியைர்த்தல் என்பது ஒரு முக்கியைொன ைனித வ்ள 
கசயல்பொடு ஆகும். அவர் அல்்லது அவள குறிப்பிடட 
்வ்்லயில் பணியைர்த்தப்பட ்வணடும். உண்ையில், 
சரியொன நப்ர சரியொன மு்றையில் சரியொன ்வ்்லயில் 
அைர்த்துவது ஆகும். பணியைர்த்தல் என்பது புதிய 
பணியொ்ளர்�்்ள பணியில் நியமித்தல், பதவி உயர்வு, 
பணியிட ைொறுதல் அல்்லது ஏற�ன்வ உள்ள பணியொ்ள்ர 
பதவி இறைக்�ம் கசயதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

சரியொன நபருக்கு சரியொயன ்வ்்லவொயப்்ப 
அளிக்கும் கசயல்மு்றை்ய  பணியைர்த்தல் என்று 
அ்ைக்�ப்படுகிறைது. ்வறு வொர்த்்த�ளில் 
கூறுவதொனொல், பணியைர்த்தல் என்பது 
்தர்ந்கதடுக்�ப்படட நபருக்கு ஒரு குறிப்பிடட ் வ்்ல்ய 
வைஙகுவதற�ொன கசயல்மு்றையொகும்.

்டல் ்யொடரின் கூறறுப்படி, பணியைர்த்தல் என்பது 
‘முடிவு கசயயப்படட பணி்ய  ஏறறுக்க�ொண;ட 
விணணப்பதொரருக்கு கசயய ்வணடிய பணியி்ன 
ஒதுக்குவதொகும்”
11.07 �ணியமரத்தல் முககியத்துவம்

பணியைர்த்தல் முக்கியத்துவம் கீ்ை 
க�ொடுக்�ப்படடுள்ளது
i)  இது ஊழியர் ஒழுஙகுணர்்வ ்ைம்படுத்துகிறைது
ii)  பணியொ்ளர் சுைறசி கு்றைப்பதில் இது உதவுகிறைது.

iii)  இது ்ைொதல் விகிதங�ள அல்்லது விரும்பப்படொத 
நி�ழ்வு�்்ள கு்றைக்� உதவுகிறைது

iv)  இது பணியொ்ளர்�ளுக்கும் ்வ்்லக்கும் இ்டயில் 
கபொருத்தைறறை்வ�்்ள தவிர்க்கிறைது.

v)  இது நிறுவனத்தில் முன்ன்ர தீர்ைொனிக்�ப்படட 
்நொக்�ங�ளின்படி ்வ்்ல கசயய 
பணியொ்ளர்�ளுக்கு உதவுகிறைது.

vi)  இது ஒரு குறிப்பிடட தரவரி்ச ைறறும் கபொறுப்பு�்்ள 
ஒரு தனிநபருக்கு ஒதுக்குவதொகும்.

vii)  குறுகிய �ொ்ல ஊழியர்�ள பறறைொக்கு்றை்யத் 
தவிர்க்� உதவுகிறைது.

11.08 �ணியமரத்தலின் நகோட்�ோடுகள்
ஒரு ஊழியர் நியைனம் கசயயும்்பொது பின்வரும் 

க�ொள்��ள பின்பறறைப்படுகின்றைன.
1.  முதலில் நவரல, அடுத்து மனிதர (Job First,  

Man Next)
பணியின் ்த்வக்்�றப பணியொ்ளர்  ்வ்்லயில் 

அைர்த்தப்பட ்வணடும். ்வ்்லக்கு ்த்வப்படும் 
விணணப்பதொரர் ைறறும் அவரது தகுதியில் எவ்விதைொன 
சைரசமும் இருக்�க்கூடொது. ‘முதலில் ்வ்்ல அடுத்து 
ைனிதர்” என்பது ்வ்்லவொயப்பு க�ொள்��்ளொ� 
இருக்� ்வணடும்.
2. நவரல வோயப்பு (Job Offer)

புதிய ஊழியர்க்கு தகுதிக்கு அதி�ைொன அல்்லது 
கு்றைவொன ்வ்்ல வைங�ப்படக்கூடொது. தகுதி்ய 
அடிப்ப்டயொ�க் க�ொணடு ைனிதர்�ளுக்கு ்வ்்ல 
வைங�ப்பட ்வணடும்.
3.  விதிமுர்றகள் மறறும் நி�ந்தரனகள்  

(Terms and conditions)
பணி கதொடர்பொ� பணியிடத்தில் நி்லவும் 

விதிமு்றை�ள ைறறும் �்லொச்சொரம் ஆகியவற்றை 
பணியொ்ளர் பரவ்லொ�த் கதரிந்து க�ொள்ள ்வணடும்.
4.  அ�ைோதஙகள் �றறிய விழிப்புணரவு (Aware about 

the Penalties)
ஊழியர் தவறு கசயதொ்்லொ அல்்லது அவரொல் 

ஏ்தனும் இைப்பு ஏறபடடொ்்லொ அதன் �ொரணைொ� 
அவருக்கு வைங�ப்படும் தணட்ன ைறறும் அபரொதம் 
குறித்த விழிப்புணர்வி்ன அவர் கபறறிருக்� ்வணடும்.
5.  விசுவோ்சம் மறறும் ஒத்துரழப்பு (Loyalty and 

Co-operation)
பணியொ்ளர்�ளுக்கு பணியைர்த்தும் ்பொது 

அவருக்குள விசுவொசம் ைறறும் ஒத்து்ைப்பு உணர்வி்ன 
வ்ளர்க்கும் முயறசியி்ன ் ைறக�ொள்ள ் வணடும். அதன் 
மூ்லம் அவர் ்வ்்ல ைறறும் நிறுவனம் குறித்த அவரது 
கபொறுப்பு�்்ள சிறைப்பொ� உணர்ந்து க�ொள்ள இயலும்.

பணியைர்த்தல் என்பது எளிதொன கசயல்மு்றை அல்்ல. 
குறிப்பிடட பணி ைறறும் பணிச் சூழ்நி்்லயில் புதிதொ�ப் 
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பணியைர்த்தப்படும் பணியொ்ளர் பு�ழ்கபறுவொர் என 
எதிர்பொர்க்� இய்லொது. அது அவருக்கு மி�க் 
�டினைொனதொகும்.  இந்த �ொரணத்திற�ொ�, ஊழியர் 
வைக்�ைொ� ஒரு ஆணடு முதல் இரணடு ஆணடு�ள 
வ்ரயி்லொன ஒரு பரி்சொத்னஃ ்சொத்ன �ொ்லத்தில் 
பணியைர்த்தப்படுகிறைொர். ்சொத்னக் �ொ்லம் முடிந்தபின், 
பணியொ்ளர் ஒரு சிறைந்த கசயல்திறை்னக் �ொணபித்தொல், 
அவரவர் நிறுவனத்தின் ஒரு நி்்லயொன ஊழியரொ� 
பணி உறுதி கசயயப்படுவொர்.

எதிரகோல கற்றலுககு

1.  தமிழ்நொடடில் அரசு ்வ்்ல வொயப்பு 
மு்றை�்்ள கதரிந்து க�ொளளுங�ள

2.  பல்்வறு வ்�யொன ்வ்்ல கதொடர்பொன 
்வ்்ல விணணப்பம் ்ச�ரிப்பு.

3.  திறை்ையொன ைறறும் திறை்ையறறை 
கதொழி்லொ்ளர்�ள பறறி ைொணவர் அறிந்திருக்� 
்வணடும்.

4.  ் வ்்ல விணணப்பத்்த விணணப்பிக்�வும், 
நிரப்பவும் ைொணவர்�ள கதரிந்து க�ொள்ள 
்வணடும்.

வ. 
எண

ஒப்பிடுவதறகோன 
அடிப்�ரை

ஆட்ந்சரப்பு நதரந்கதடுத்தல்

1. கபொருள பணியொ்ளர்�்்ளத் ்தடும் ைறறும் அவர்�்்ள 
்வ்்லக்கு விணணப்பிக்�த் தூணடும் 
நடவடிக்்�்ய ஆட்சர்ப்பு ஆகும்.

கபொருத்தைொன ்வ்்லக்கு 
கபொருத்தைொன விணணப்பத்தொர்ர  
்தர்ந்கதடுத்து பணி வைஙகுதல் 
பணியைர்த்தல் ஆகும்.

2. அணுகுமு்றை ஆட்சர்ப்பு என்பது ்நர்ை்றையொன  ஓர் 
கசயல்மு்றை

்தர்ந்கதடுத்தல் என்பது 
எதிர்ை்றையொன ஓர் அணுகுமு்றை

3. ்நொக்�ம் �ொலியொ� உள்ள பதவிக்கு விணணப்பிப்பதறகு 
அதி� எணணிக்்�யி்லொன 
விணணப்பத்தொர்ர அ்ைப்பது

மி�வும் கபொருத்தைொன 
விணணப்பத்தொர்ர ்தர்ந்கதடுப்பது 
ைறறும் மீதமுள்ளவர்�்்ள நீக்குவது

4. வரி்ச முதல்படி இரணடொம்படி

5. மு்றை சிக்�னைொன மு்றை கச்லவு மிகுதியொன மு்றை

6. ஒப்பந்த உறைவு இது ஒப்பந்த அடிப்ப்டயி்லொன உறை்வ 
உருவொக்குவதில்்்ல �ொலிப்பணியிடம் பறறிய 
த�வல் கதொடர்்ப உள்ளடக்கியது.

இது முத்லொளி ைறறும் 
ஊழியர்�ளுக்கி்ட்ய ஒப்பந்த 
அடிப்ப்டயி்லொன உறை்வ 
உருவொக்குகிறைது

7. கசயல்மு்றை ஆட்சர்ப்பு கசயல்மு்றை�ள மி�வும் 
எளிதொனது

்தர்கதடுத்தல் கசயல்மு்றை மி�வும் 
சிரைம் ைறறும் சிக்�்லொனது

8. �ொ்லம் �ொலிப்பணியிடத்்த அ்டயொ்ளம் �ொடடுவது 
ைறறும் அத்ன வி்ளம்பரப் படுத்துவ்த 
உள்ளடக்கியது. ஆ�்வ கு்றைவொன �ொ்லம் 
்பொதுைொனது.

ஒவ்கவொரு பணியொ்ள்ரயும் 
்தர்ந்கதடுக்� பல்்வறு வ்�யொன 
பரி்சொத்ன ைறறும் ்நர்�ொணல் 
உள்ளடஙகி இருப்பதொல் அதி� �ொ்லம் 
்த்வப்படுகிறைது.

�மது சிந்தரனககு

1.  உங�ள விணணப்பமும் விணணப்பமும் 
எவ்வொறு தயொரிக்�ப்படும்

2. ஏ்தனும் 5 ்தர்வு ்படடி ்�ளவி தரு�.
3.  ைொணவர்�ள மு�த்துக்கு மு�ம் ்நர்�ொணல் 

வினொ தயொரிக்�வும்
4.  ் தர்ந்கதடுத்த கசயல்மு்றையின் அ்டயொ்ளம் 

�ொண�.
5.  ைொணவர் அருகிலுள்ள அ்ைப்்பச் சந்தித்து, 

்தர்வு ்நர்�ொண்்லக் �வனிக்�

கரலச்க்சோறகள்
விணணப்பம் கவறு்ை �டட்ைக்�ப்படட
வருவொய இடஅைர்வு ்வ்்லவொயப்பு 
விசுவொசம் ்தர்ந்த்கதடுத்தல் ைதிப்பீடு 
இடைொறறைம் திறைனறிதல் அணுகுமு்றை
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 �யிறசி

I.்சரியோன விரைரயத் நதரந்கதடு:
1.  ஆட்ந்சரப்பு மறறும் நதரந்கதடுத்தல் க்சயல்முர்றயின் 

இலககு ________.
அ) சரியொன நபர்�ள
ஆ) சரியொன ்நரத்தில் 
இ) சரியொன கசயல்�்்ள கசயவதறகு 
ஈ) ்ை்்ல உள்ள அ்னத்தும்

2.  நதரவு க�ோதுவோக ஒரு ________ க்சயலோக 
கருதப்�டுகி்றது.
அ) ்நர்ை்றை  ஆ) எதிர்ை்றை
இ) இயற்�   ஈ) இ்வ எதுவும் இல்்்ல

3.  �ணியோ்ளரகர்ள நதரந்கதடுப்�தில் பின்வருவனவறறில் 
எரவ �ல்நவறு �ணபுகர்ள அ்ளவிை �யன்�டுகி்றது?
அ) உடல் பரி்சொத்ன
ஆ) உ்ளவியல் ்சொத்ன 
இ) திறைனொயவு ்சொத்ன 
ஈ) நிபுணத்துவம் ்சொத்ன�ள

4.  க�ோருத்தமற்ற விணணப்�தோைரை நீககுவதறகோன 
க்சயல்முர்ற _______  அரழககப்�டுகி்றது.
அ) ்தர்வு  ஆ) ஆட்சர்ப்பு 
இ) ்நர்�ொணல்  ஈ) தூணடுதல்

5.  முதலில் நவரல, அடுத்தது மனிதர என்�து ஒரு     
_______ நகோட்�ோடு 

அ) ்சொத்ன  ஆ) ்நர்�ொணல் 
இ) பயிறசி   ஈ) பணியைர்த்தல்

விரைகள் :
1 ஈ 2. ஆ 3 ஆ 4 அ 5 ஈ

II. குறு வினோககள்:
1. ்தர்ந்கதடுத்தல் என்றைொல் என்ன?
2. ்நர்�ொணல் என்றைொல் என்ன?
3. நுணணறிவு பரி்சொத்ன என்றைொல் என்ன?
4. பணியைர்த்தல் என்றைொல் என்ன?

III. சிறு வினோககள்:

1. ைன அழுத்த ்நர்�ொணல் என்றைொல் என்ன?
2.  �டட்ைக்�ப்படட ்நர்�ொணல் என்றைொல் என்ன?
3. ்தர்வுச் ்சொத்னயின் வ்��ள யொ்வ?
4.  அ்டவுச் ்சொத்ன குறித்து நீவீர் அறிவது யொது

IV. க�ரு வினோககள்:

1. பல்்வறு வ்�யொன ்சொத்ன�ள சுருக்�ைொ� 
வி்ளக்கு�. (ஏ்தனும் 5)

2. பணியொ்ளர்�்்ள ்தர்ந்கதடுப்பதற�ொன 
முக்கியைொன ்நர்�ொணலின் வ்��்்ள 
வி்ளக்கு�? (ஏ்தனும் 5)

3. ஆட்சர்ப்பு மு்றைக்கும் ்தர்ந்்தடுத்தலுக்கும் 
இ்ட்ய உள்ள ்வறுபொடு�்்ள விவரி.  
(ஏ்தனும் 5)

குறிப்பு நூல்கள்
1.   Aswathappa. K. Human Resource 

management. McGraw Hill  
Education(media) private Ltd., New Delhi 
2013.

2.  Balaji C.D Human Resource Management, 
Margham Publications , Chennai, 2018.

3.  Sharma R.K and Shashi K.Gupta Business 
Organisation and management, Kalyani 
Publications New Delhi, 2011.

4.  Varma M.M and Aggarwal Personnel 
Management and Industrial Relations Manu 
Rastogi , New Delhi, 2005.

5.  WebSources.  
www.mgtstudyguide.com, www.mbakno1, 
www.learnbywatch.com

6.  Bhattacharyya D.K. Human Resource 
Development, Himalaya Publishing  
House,Girgaon, Mumbai, 2012.

7.  Sundar K. and Srinivasan J. Elements of 
Organisational Behaviour, Vijai  Nicole 
Imprints Private Limited , Chennai, 2015.
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அன்பு, அறிவு, ஐயமில்்லொைல் கதளியும் ஆறறைல், அவொ இல்்லொ்ை 
ஆகிய இந் நொன்கு பணபு�்்ளயும் நி்்லயொ� உ்டயவ்னத் 
கதளிய்லொம்.

அன்பறிவு ்தறறைம் அவொவின்்ை இந்நொன்கும் 
நன்கு்டயொன் �ட்ட கதளிவு.

-  குறைள 513
க�ோருள் :

�ணியோ்ளர �யிறசி முர்ற 
EMPLOYEE TRAINING METHOD12

அத்தியோயம்

மனித வ்ள நமலோணரம 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENTஅலகு

4

அத்தியோயம் சுருககம்
12.01   �யிறசியின் ந�ோககம் அல்லது �யிறசி 

நதரவ.
12.02 �யிறசி திட்ை வடிவத்தின் �டிகள்
12.03 �யிறசியின் முர்றகள்

12.03 (1) �ணிவழி �யிறசி முர்ற
12.03 (2) �ணிவழியற்ற �யிறசி முர்ற

12.04  �ணிவழி �யிறசி மறறும் 
�ணிவழியற்ற �யிறசி இரைநயயோன 
நவறு�ோடு

12.05 �யிறசியின் �ன்ரமகள்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

மோணவரகள் புரிந்து ககோள்்ள உதவுவதறகு
■■ ப யி ற சி யி ன் க ப ொ ரு ள ை ற று ம் 

வ்ரவி்லக்�ணம்
■■ பயிறசியின் ்நொக்�ம் ைறறும் ்த்வ
■■ பயிறசியின் படிநி்்லயி்ன திடடமிடல்
■■ பயிறசியின் மு்றை�ள
■■ பணிவழி ைறறும் பணிவழியறறை பயிறசி 

இவறறிறகு இ்ட்யயொன ்வறுபொடு�ள
■■ பயிறசியின் நன்்ை�ள ஆகியவற்றைப் 

புரிந்து க�ொள்ள முடியும்.

க�ோருள் மறறும் வரைவிலககணம்
ஒவ்கவொரு அ்ைப்பிறகும் பணி�்்ள சிறைப்பொன 

மு்றையில் கசயதிட பயிறசி அளிக்�ப்படட நபர்�ள 
்த்வயொன ஒன்றைொகும். தகுந்த பணிக்கு 
தகுதியொன நபர்�்்ள விஞ்ஞொன கதொழில் நுணுக்� 
மு்றையில் ்தர்வு கசயயப்படட பிறைகு நிர்வொ�த்தின் 
அடுத்த �டட பணி சரியொன பயிறசிக்கு ஏறபொடு 
கசயதல் ்வணடும். சி்ல பணியொ்ளர்�ள ஏற�ன்வ 
்வ்்ல�்்ளப்பறறிய முந்்தய அறி்வப் 
கபறறிருகின்றைனர், ைறறைவர்�ளுக்கு ்வ்்ல�ள 
முறறிலும் புதியதொ� இருக்�்லொம்.  இருவ்�யொன 
பணியொ்ளர்�ளுக்கும் ்வ்்ல்யப் பறறித் 
கதரிந்துக் க�ொள்ள பல்்வறு வ்�யொன பயிறசி 
்த்வ.
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பயிறசி என்பது புதிய திறை்ை்ய அதி�ரிப்பது, 
சிக்�்்ல தீர்ப்பதற�ொன நுணுக்�த்தி்ன அறிவது 
ைறறும் கதொழில் நுடப அறிவு ஆகியவற்றை ்ைம்படுத்தும் 
கசயல் ஆகும். பயிறசி என்பது அவர்�ளின் நடத்்த 
வழி�ொடடி விதி�ள ைறறும் விதிமு்றை�ள பறறிய 
விழிப்புணர்்வ தருகிறைது.

பயிறசி அளித்தல் என்பது �றபித்தல் ைறறும் �றறைல் 
நடவடிக்்��ள மூ்லம் பணியொ்ளர்�ளுக்கு 
்த்வயொன அறிவுத்திறைன், திறை்ை ைறறும் 
ைனப்பொஙகு ஆகிய்வ�்்ள அளிப்பதன் மூ்லம் 
நிறுவனத்தின் முதன்்ை ்நொக்�த்தி்ன 
அ்டவதொகும்.

எட்வின் பிக பியுப்ந�ோ கூறறுப்�டி, ‘�யிறசிககு ஒரு 
குறிப்பிட்ை நவரலரய க்சயவதறகு ஊழியரின் அறிவு 
மறறும் தி்றன்கர்ள அதிகரிப்�து”

12.01  �யிறசியின் ந�ோககம் அல்லது 
�யிறசி அவசியம் 

பயிறசியின் ்நொக்�ம் பின்வருைொளு 
வி்ளக்�ப்படுகிறைது,

i.  �ணியின் தைத்திரன உயரத்துகி்றது (Improved 
Quality of Work)
பணியில் �வனம் கசலுத்துவதுடன் பயிறசி ஒரு 

குறிப்பிடட பணியொ்ளரின் திறை்ன ்ைம்படுத்துகிறைது.  
இது பணியொ்ளரின் பணி தரத்தி்ன அதி�ரிக்� வ்� 
கசயகிறைது.

ii.  �ணியோ்ளரின் வ்ளரச்சிரய நமம்�டுத்துதல்  
(Enhance Employee Growth)
பயிறசிப் கபறறை ஊழியர்�ள தங�ள ் வ்்லயில் திறைன் 

மிக்�வர்�ள ஊழியர்�ளின் கசயல்திறைன் ்ைம்பொடடில் 
புதிய திறைன்�்்ள ஊக்குவிப்பது பயிறசி ஆகும்.

iii.  வழகககோழிவுரய தடுககி்றது (Prevention of  
Obsolence)
சமீபத்திய கதொழில் நுடபங�ள ைறறும் 

நுடபங�்்ளப் பறறிய கூடுதல் அறி்வக் �றறுக் 
க�ொள்ள பயிறசி உதவுகிறைது.  பணியொ்ளர் தற�ொ்ல  
கதொழில் நுடபம் ைறறும் ்பொக்குடன் 
புதுப்பிக்�ப்படுகிறைொர். பயிறசியின் முக்கிய ்நொக்�ம் 
ப்ையனவற்றை ்பொக்குதல் ஆகும்.

iv.  புதிய �ணியோ்ளரகளுககு விழிப்பூட்ைல்  
(Enlightening New Recruits) 
பயிறசியின் மூ்லம் புதிய பணியொ்ளர்�ள, 

்வ்்லமு்றை்ை, நுடபங�ள, அறிக்்��ள, 
பணியில் பயன்படுத்தப்படும் �ருவி�ள ைறறும் 

உப�ரணங�்்ள பயிறசி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் 
்வ்்ல கசயயும் �்லொச்சொரம் ்பொன்றைவற்றை �றறுக் 
க�ொள்ள்லொம்.

v.  நமம்�டுத்தப்�ட்ை �ோதுகோப்பு �ைவடிகரககள்  
(Improved Safety Measures) 
்வ்்லயில் ஈடுபடும்்பொது பணியினொல் ஏறபடும் 

பொதிப்பு�ள ைறறும் பொது�ொப்பு நடவடிக்்� குறித்த 
விழிப்புணர்வுவி்ன மு்றையொன பயிறசியின் மூ்லம் 
கபறுகின்றைனர். இது ்வ்்ல இடத்தில் பணி 
பொது�ொப்பி்ன ்ைம்படுத்த ைறறும் விபத்துக்�ள 
தவிர்க்� உதவுகிறைது.

vi.  ஊழியரகர்ள ஊககுவித்தல்  
(Motivating Employees)
ஒரு பணியொ்ளர் தன் பதவி திடடமிடுதலுக்கு 

ஏறப கதொடர்ந்து தன் ்ைம்பொடடிற�ொ� தன் பணி 
பொ்தயில் முன்்னறி கசல்்ல அவசியைொகிறைது. 
்ைலும் பயிறசியொனது அவர்�ளுக்கு கசயலூக்�ம் 
அளிப்ப்தொடு ைடடுைல்்லொைல் நிர்வொ�த்தின் 
மீதொன அக்�்றை்யயும் ைறு உணர்்வயும் 
ஊடடுகிறைது.

vii.  அதிக உற�த்தித்தி்றன் மறறும் இலோ�ஙகள் 
(Higher Productivity and Profits)
சிறைந்த பயிறசியளிக்�ப்படட ஊழியர்�ளின்பங�ளிப்பு 

்ைலும் திறைன்�்்ளயும் உத்தி�்்ளயும் அளித்து 
்வ்்லயி்ன �ச்சிதைொ�வும், வி்ரவொ�வும் 
முடிப்பதறகு பயிறசி மு்றை உதவுகிறைது.

viii. க்சலவு குர்றப்பு (Cost Reduction)
பயிறசியளிக்�ப்படட ஊழியர்�ள வ்ளங�்்ள 

திறை்ையொன மு்றையில் பயன்படுத்த்லொம். வ்ள 
ஆதொரங�்்ள வீணடிக்� எந்த வொயப்பு�ளும் 
இல்்்ல.  எல்்லொ வசதி�ளும் உ�ந்த அ்ளவில் 
பயன்படுத்தப் படுகின்றைன.இது கச்லவு கு்றைக்� வழி 
வகுக்கிறைது.

ix. குர்றந்த நமற�ோரரவ (Reduced Supervision)
பயிறசி அளிக்�ப்படட ஊழியர்�ள தங�ள பணி்ய 

கசயவதறகு ்த்வயொன அ்னத்து கதளிவு நி்்லப் 
கபறறியிருப்பதொல் கு்றைவொன ்ைறபொர்்வ 
்பொதுைொனது.

x. சி்றந்த ஒத்திர்சவு (Better Adaptability)
ஊழியர்�ள புதிய கதொழில்நுடபங�ள ைறறும் புதிய 

ைொறறைங�்்ள கதொடர்பயிறசியின் மூ்லம் தங�்்ள 
ைொறறிக் க�ொள்ள முடிகிறைது.
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12.02 �யிறசி திட்ை வடிவத்தின் �டிகள்
அறிவு, திறை்ை, ைறறும் ை்னொபொவத்தில் ைொறறைத்்த ஏறபடுத்தக் கூடிய ஒரு திடடமிடப்படட நடவடிக்்�்ய 

பயிறசியொகும்.ஒவ்கவொரு பயிறசி திடடமிடுதலும் பின்வரும் முக்கிய கசயல்பொடு�்்ள க�ொணடன.

ப��� யா���
அ��க ேவ���

ப��� �ட வ
வ	� ப
க�
ப��� �ட
வ
வ	�

ப
க�

ப��� ெப�பவ�
யா�?

ப���யாள�
யா�?

ப�����
எ�ன �ைற

பய�ப�	த�ப� ற?

ப��� �ைல��
அள� எ�னவாக

இ��க ேவ���?
ப���	 �ட	ைத
நட	வ எ�ேக?

1. �யிறசி யோருககு அளிகக நவணடும்?
பயிறசி அளிக்கும் து்றை முதன்முதலில் யொருக்கு 

பயிறசி அளிக்� ்வணடு்ைொ அப்பணியொ்ளர்�ள ்தர்வு 
கசயது பயிறசி அளிக்�ப்பட ்வணடும் ்வறு விதைொ�க் 
கூறினொல் அது கசயல்பொடடு அ்ளவி்லொன ஊழியர்�ள 
அல்்லது ்ைறபொர்்வ அ்ளவி்லொன ஊழியர்�ள அல்்லது 
நிர்வொகி�ள நி்்லக்கு ்த்வப்படுகிறைதொ என்ப்த 
அ்டயொ்ளம் �ொண ்வணடும்.

2. �யிறசி க�று�வர யோர?
ஒரு ்வ்்லயின் திறை்ன �றறுக்க�ொளளும் நப்ர 

பயிறிசி கபறுபவர் ஆவர். பயிறசி கபறுவர் ைனிதவ்ள 
்ை்லொண்ை அல்்லது ்ைறபொர்்வயொ்ளரின் 
பரிந்து்றையின் அடிப்ப்டயிலும் தன் சுய ஆர்வத்தின் 
அடிப்ப்டயில் பயிறசிக்கு ்தர்வு கசயயபடுகிறைொர்.
3. �யிறசியோ்ளர யோர?

பணியொ்ளருக்குத்திறைன்�்்ள ்பொதித்து பணி்ய 
சிறைப்பொ� கசயய தயொர் கசயயும் ஒரு நபர் பயிறறுவிப்பொ்ளர் 
ஆவொர். பயிறறுவிப்பவர் என்பவர் பயிறசியொ்ளர், ஆசிரியர் 
வழி�ொடடல், ஆ்்லொச�ர், ஆ்்லொச�ர் ்�்யடு, குரு, 
்ை்லொ்ளர், ்�யொளுநர், ஆசிரியர் ைறறும் �ல்வியொ்ளர் 
்பொன்்றைொர்.
4.  �யிறசிககு என்ன முர்ற �யன்�டுத்தப்�டுகி்றது?

பயிறசி மு்றையில் பல்்வறு மு்றை�ள உள்ளன. 
என்வ நிறுவனங�ள தங�ளுக்கு கபொருத்தைொன 
மு்றை்ய முடிவு கசயய ்வணடும். 
5.  �யிறசி நிரலயின் அ்ளவு என்னவோக இருகக 

நவணடும்?
பயிறசியின் அ்ள்வ பயிறசித்தி்ண�்ளம் வைங� 

்வணடும் பணியொ்ளர்�ளுக்கு கபொதுவொ� 
அறிமு�ப்பயிறசி புதிய பணியொ்ளர்�ளுக்கு 

்வ்்லயின் பல்்வறு தன்்ை�்்ளப் பறறிய 
விழிப்புணர்்வ அளிக்கிறைது.இ்ட நி்்ல 
ஊழியொக்ளுக்கு திறைன் ்ைம்பொடடு பயிறசியும் 
்ைல்நி்்ல பணியொ்ளர்�ளுக்கு  கசயல்பொடடு 
கசயல்திறைன் ்ைம்படுத்துவதறகு உயர்ைடட பயிறசி 
அளிக்�ப்படுகிறைது.

6. �யிறசித் திட்ைத்ரத �ைத்துவது எஙநக?
பயிறசிக்�ொன �ொ்லம் ைறறும் பயிறசிக்�ொன வசதி 

ைறறும் �ொரணி�ளின் அடிப்ப்டயில் பயிறசி திடட 
வடிவம் நிர்ணயம் கசயயப்படுகிறைது.

12.03 �யிறசியின் முர்றகள் 
பணியொ்ளர்�ளுக்கு பயிறசி அளிக்� பல்்வறு 

மு்றை�ள பயன்படுத்தப்படுகின்றைன.  பயிறசி மு்றை�ள 
ஒரு அ்ைப்பிறகும், ைறகறைொரு அ்ைப்பிறகும் இ்ட்ய 
ைொறுபடுகின்றைன.  ஒரு பயிறசி மு்றையி்ன 
்தர்ந்கதடுப்பதறகு முன்பு பல்்வறு �ொரணங�்்ள 
�ருத்தில் க�ொள்ள ்வணடும்.  அ்வ�்ளொவன, திறைன் 
்த்வ, திறை்ைக்�ொன ்த்வ, பணியொ்ளர்�ளின் 
�ல்வித்தகுதி கச்லவு ைறறும் கி்டக்�க்கூடிய �ொ்லம் 
்த்வயொன ஆழ்ந்த அறிவு, ்பொன்றை்வ 
ந்டமு்றையில் நிறுவனங�்ள �ருத்தில் க�ொள்ள 
்வணடும்; பின்வரும் படத்தில் குறிப்பிடப்படடுள்ள 
இரணடு வ்�யொன பயிறசி மு்றை�்்ள 
்�யொளுகின்றைன.

எனது கதொழி்லொ்ளர்�ள தொன் என்னு்டய மி� 
முக்கிய கசொத்தொவொர்�ள. ைொ்்லயில் அவர்�ள 
வீடு திரும்பினொல் என் நிறுவனம் முழு்ையொ� 
ைதிப்பிைப்பதொ� அறிகி்றைன்-அகைரிக்� (ருளுயு) 
கைன்கபொருள உறபத்தியின் ்ையத்தின் 
முக்கியைொன ்�ொடீஸ்வரர்�ள ஒருவர்.
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கசயவதறகு ஏறறைது. பின்வருவன பணிவழி பயிறசி 
மு்றை�்ளொகும்.

(i) �யிறசியளிப்பு (Coaching Method)
பயிறசியளிப்பு பயிறசி மு்றையில் ்ை்லதி�ொரி�ள (அ) 

வழி�ொடடி�ள புதிய பணியொ்ளர்�ளுக்கு பணிக்குத் 
்த்வயொன அறிவு ைறறும் திறை்வ வைஙகுகின்றைனர்.  
இம்மு்றையில் ்ை்லதி�ொரி�ள தொன் ஒரு பயிறசியொ்ளர், 
வழி�ொடடி �றபிப்பவர் ்பொ்ல கசயல்படுகிறைொர்.  
இம்மு்றையின் கீழ் ் ை்லதி�ொரி�ள புதிய பணியொ்ளர்�ள 
கசயயும் தவறு�்்ள சுடடி �ொடடி அவற்றை 
�்்ளவதற�ொன அறிவு்ர�்்ளயும் வைங�்வணடும்.  
பணியொ்ளர்�ள தங�ளுக்கு ஏறபடும் சந்்த�ங�்்ள 
பணி இடத்தி்்ல்ய நிவர்த்தி  கசயய இயலும்.

 12.03.1  �ணிவழி �யிறசி முர்றகள் On the 
Job Training

பணிவழி பயிறசி என்பது பணி கசயயும் 
இடத்தி்்ல்ய பணியொ்ளர்�ளுக்கு அஙகுள்ள 
்ைறபொர்்வயொ்ளரொல் (அ) முன் அனுபவம் 
கபறறைவரொல் பணி சொர்ந்த ்பொத்ன 
அளிக்�ப்படுகிறைது.  இத்ன ்வறுவிதைொ�வும் 
கூறை்லொம்.  அதொவது பணியொ்ளர் பணி சொர்ந்த 
விவரங�்்ள  பணிச்சூைல் மூ்லம் �றகிறைொர்.  ‘கசயது 
�றறைல் ைறறும் சம்பொதிக்கும் ்பொது �றறைல் என்றை 
அடிப்ப்ட ்�ொடபொடடி்ன க�ொணடது. பணிவழி 
பயிறசி ஒப்பீடட்ளவில் குறுகிய �ொ்லத்தில் �றறுக் 
க�ொள்ளக்கூடிய  திறைன்�்்ள  இறைக்குைதி 
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ப���
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ஊ����த� அ��

சா��யமான

(ii)  வழிகோட்டுதல் �யிறசிமுர்ற (Mentoring 
method) 
வழி�ொடடுதல் பயிறசி மு்றையில் ஒரு பணியொ்ளர் 

தங�ளின் அறிவு ைறறும் அனுபவத்்த பகிர்ந்து 
க�ொளளும் கசயல்மு்றை ஆகும். இந்த பயிறசியின் 
முக்கியத்துவம் பயிறசியின் ை்னொபொவத்தின் 
வ்ளர்ச்சியில் உள்ளது. இது கபரும்பொலும் நிர்வொ� 
ஊழியர்�ளுக்�ொ� பயன்படுத்தப் படுகிறைது. வழி�ொடடல் 
எப்்பொதும் மூத்த நபர்�்ளொல்; கசயயப்படுகிறைது அது 
ஒன்றுக்கு ஒன்று கதொடர்பு உள்ளது.  

(iii)  �ணி சுழறசி அல்லது நவரல சுழறசி முர்ற  
(Job Rotation Method )
இம்மு்றையில் பயிறசி கபறும் ஒரு பணியொ்ளர் ஒ்ர 

்வ்்ல்ய கசயது க�ொணடிருக்�ொைல் ஒரு குறிப்பிடட 
�ொ்ல இ்டகவளியில் ஒரு ்வ்்லயிலிருந்து ைறகறைொரு 
்வ்்லக்கு ைொறறைப்படுகிறைொர்.  அதொவது ஒரு 
்வ்்லயிலிருந்து ைறகறைொரு ்வ்்லக்்�ொ (அ) ஒரு 
து்றையிலிருந்து ைறகறைொரு து்றைக்்�ொ குறிப்பிடட 
�ொ்லத்திறகு பிறைகு ைொறறைப்படுபவர் இதனொல் 
பணியொ்ளரொல் ப்லதரப்படட பணி அனுபவங�்்ள 
அறிந்து க�ொள்ள முடிகிறைது.

The main aim of job rota�on is to 
expose the employee to various 

inter related jobs.

JOB ROTATION

(iv)  �ணி அறிவுறுத்தல் நுணுககமுர்ற Job Instruction 
(Techniques (JIT) Method)
இந்த மு்றையில், ஒரு பயிறசியொ்ளரொ� பணிபுரிபவர் 

தனது ்வ்்ல்ய ைறறும் அதன் ்நொக்�த்்த எவ்வொறு 
கசயவது என்பது குறித்து ஒரு ஊழியருக்கு சி்ல 
அறிவுறுத்தல்�்்ள அளிக்கிறைொர். 

(v)  கதோழில் �ழகு�ர �யிறசிமுர்ற (Apprenticeship 
Training Method)
பயிறறுவிப்பொ்ளர் அல்்லது பயிறசியொ்ளர் 

பயிறறுவிப்பொ்ளரொ�்வொ உயர்ந்த அல்்லது மூத்த 
கதொழி்லொளியிடமிருந்து ்வ்்ல அறி்வயும், 
திறை்ை்யயும் �றறுக் க�ொளகிறைொர். கபொதுவொ� 
கைக்�ொனிக்ஸ், எக்லக்டரிசிஸ், ்�த்கதொழில்�ள, 
கவல்டர்ஸ், ஃபிடடர் ்பொன்றை கதொழில்நுடப 
பயிறசியொ்ளர்�ளுக்கு பயிறசிக்�ொன பயிறசியளிப்பு 
வைங�ப்படுகிறைது.  இந்த பயிறசி திடடத்தின் இந்த �ொ்லம் 
ஒன்று முதல் ஐந்து ஆணடு�ள  வ்ரயி்லொனது பயிறசியின் 
்பொது பயிறசியொ்ளர் உதவித்கதொ்� கபறுகிறைொர்.

 
(vi)  குழு ஒதுககீடுமுர்ற (Committee Assignment)

ஒரு குறிப்பிடட விவ�ொரத்்த விசொரிப்பதறகு ஊழியர் 
ஒருவ்ர நியமிக்�ப்படும் ்பொது அவர்�ள ைறறை 
உறுப்பினர்�ளுக்கும் குழு உறுப்பினர்�ளுக்கும் 
கநருக்�ைொ� பணியொறறை முடியும் அவர்�ள 
முடிகவடுப்பதில் ஈடுபடுவதன் மூ்லமும் பஙகு கபறுவதன் 
மூ்லமும் அதி� அறி்வப் கபறுகிறைொர்�ள.
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(vii)  ஆயவின் கீழ் �யிறசிமுர்ற (Understudy/ 
Internship Training Method)

்ை்லொ்ளர் அல்்லது இயக்குநர்; ்பொ்ல எணணி ஒரு 
்ை்லதி�ொரி தன் கீழ் பணியொ்ளருக்கு பயிறசி 
அளிக்கிறைொர்.  தினசரி பிரச்ச்ன�்்ளக் 
்�யொளுவதில் பங்�றபதன் மூ்லம் அனுபவமுை, 
உறறு்நொக்குதல் கசயத்்லயும்; கீழ்படிபவர்�ள 
�றறுக் க�ொள்ள்லொம். முழு கபொறுப்பு�்்ளயும் 
�ட்ை�்்ளயும் ஏறறுக் க�ொளவதறகு கீழ்நி்்ல 
பணியொ்ளர்�்்ள தயொர் கசயவது, ஆயவின் கீழ் 
பயிறசிமு்றையொகும். 

நைட�ைற��
அ�பவ�

ேவைலவா���

க�ற� ெவ�


12.03.2  �ணி வழியற்ற �யிறசி முர்றகள் 
(Off the Job Training)

பணிவழியறறை பயிறசி மு்றை என்பது கதொழி்லொ்ளர்�ள 
ஊழியர்�ளிடம் உண்ையொன  பணிநி்்லயத்திலிருந்து 
்வ்்ல பொடம் �றறுக் க�ொளவதற�ொன  பயிறசி 
மு்றையொகும்.  ்வறு வொர்த்்த�ளில் கசொல்வதொனொல், 
உங�ளு்டய சொதொரண ்வ்்லப்பொடு�ளிலிருந்து 
பயிறசி ்ைறக�ொள்ளப்படுகிறைது.

்ைலும் பணிவழியறறை பயிறசி என்பது குறிப்பிடட  
்வ்்ல இடத்திறகு அரு்� இருக்கும் பயிறசி 
்நொக்�த்திற�ொ� குறிப்பொ� ஒதுக்�ப்படட இடம் இதில் 
கதொழி்லொ்ளர்�ள திறைன்�்்ளக் �றறுக் க�ொள்ள 

்வணடும் ைறறும் ்த்வயொன �ருவி�ள ைறறும் 
உத்தி�்்ளக் க�ொணடு கபறை ்வணடும். 
இப்பணிவழியறறை பயிறசியின் பல்்வறு மு்றை�ள 
பின்வரும் பத்தி�ளில் விவரிக்�ப்படடுள்ளது.

(i) விரிவுரை முர்ற (Lecture Method)
இந்த மு்றையின் கீழ் பயிறறுவிப்பொ்ளர்�ள 

�ருத்துக்�ள, ்�ொடபொடு�ள ைறறும் அறிவு்ர�்்ளப் 
பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றைப் பறறி �ல்வி 
�றகின்றைனர். �ல்லூரி�ள, பல்�்்ல�ை�ங�ள, 
ஆ்்லொச்ன ்ையங�ள, நிறுவனங�ள, உறபத்தி 
நிறுவனங�ள, சங�ங�ள முதலியவறறிலிருந்து  
பயிறசியொ்ளர்�ள ்தர்வு கசயயப் படுகிறைொர்�ள.  
பயிறசியொ்ளரின் ்பச்சுத் திறை்ையொலும் ைறறும் 
�ொணல் ்�டடல் உப�ரணங�்ளொலும் பயிறசி 
அளிக்கின்றைனர்.

(ii)  குழு கலந்துரையோைல் முர்ற  
(Group Discussion Method)
ைக்�ள குழு பங்�ற� ைறறும் குறிப்பிடட கபொருள 

அல்்லது ஒரு த்்லப்்ப விவொதிக்� இந்த மு்றையின் 
கீழ் பங்�றபொ்ளர்�ள பல்்வறு குழுக்�்ளொ� 
பிரிக்�ப்படுகிறைொர்�ள.  ஒவ்கவொரு குழுவிறகும் ஒரு 
குறிப்பிடட பிரச்ச்ன்ய விவொதிக்கும்.  ஒவ்கவொரு 
குழுவும் தங�ள குழுவுடன் ஆைைொன விவொதத்திறகு 
பிறைகு தீர்்வ தயொர் கசயய ்வணடும்.

உறுப்பினர்�ள இறுதியொ� குழுத்த்்லவர் 
பொர்்வயொ்ளர்�ளுக்கு தீர்வு வைங� ்வணடும். 
விவொதிக்�ப்படும் ைறறை குழுக்�்ளொல் என்ன 
விவொதிக்�ப்படடன.  ைொறுபடட பொர்்வ புளளி�்்ளக் 
்�டட பிறைகு, நடுவர் இறுதி தீர்வு வைஙகுவொர்.
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(iii)  சூழ்நிரல ஆயவு முர்ற (Case Study Method) 

ஒரு குறிப்பிடட சூழ்நி்்லயில் தீர்வி்ன �ணடுபிடிக்� 
பயிறசி கபறுபவர்�ளின் ஆர்வத்தி்ன தூணடுகிறைது.  
அவர்�்ளொல் தங�ளு்டய �ருத்தியல் அறிவி்னயும், 
கசயமு்றை அறிவி்னயும், பயன்படுத்தி 
பிரச்ச்ன�ளுக்கு தீர்வி்ன அளிக்கின்றைனர்.  
இம்மு்றையில் பிரச்ச்ன�ளுக்கு ஒ்ர தீர்வி்ன ைடடும் 
அளிக்�ொைல் பயிறசி கபறுபவர்�ளின் பல்்வறு 
்�ொணத்தில் ைொறுபடடு அ்ையும்.  சுருக்�ைொ� 
கசொன்னொல் சூழ்நி்்ல ஆயவுமு்றை பங்�றபொ்ளர்�ளின் 
அறி்வ பயன்படுத்தும் மு்றையொகும்.

(iv)  �ஙநகறறு �டித்தல் முர்ற (Role Play Method)
பயிறறுவிப்பொ்ளர்�ள இந்த மு்றையில் பதவியின் 

சூழ்நி்்ல்ய அல்்லது பதவியில் நியமிக்�ப்படட 
பொத்திரத்்த வி்ளக்குவொர். அவர்�ள எந்த ஒத்தி்�யும் 
இல்்லொைல் ஒதுக்�ப்படும் பொத்திரங�ள கசயல்பட 
்வணடும். முன் தயொரிக்�ப்படட உ்ரயொடல்�ள எதுவும் 
இல்்்ல.  என்வ அவர்�ள எந்த வ்�யிலும் 
பங்�ற�ொைல் பஙகு வகிக்� ்வணடும். உதொரணைொ�  
வொடிக்்�யொ்ளர் ைறறும் விறப்னயொ்ளர், ் ை்லொண்ை 
ைறறும் கதொழிறசங� த்்லவர், ்பொர்்ைன் ைறறும் 
கதொழி்லொளி ஆகியவறறின் பஙகு பயிறசி அைர்வு�ளில் 
வி்்ளயொட்லொம். வி்்ளயொடிய பங�ளிப்்ப �வனித்த 
பிறைகு நடுவர் நியமிக்�ப்டடட பொத்திரங�ளுக்கு அவரது 
�ருத்துக்�்்ள அளிக்கிறைொர்.

(v)  கருத்தைஙகு மோ�ோட்டு முர்ற 
(Seminar/Conference Method)
இம்மு்றையில் பயிறசியொ்ளர்�ளுக்கு ஒரு 

குறிப்பிடட த்்லப்பி்ன பயிறறுநர்�ள ஒதுக்கீடு 
கசயவொர். அவ்வொறு ஒதுக்கீடு கபறறை த்்லப்பி்ன 
வி்ரவு்ர மு்றையி்்லொ அல்்லது ஒலிஒளிக் �ொடசி 
உதவி�ள மூ்லைொ�்வொ கதளிவுபடுத்த ்வணடும். 
அவ்வொறு சைர்ப்பிக்கும் த்்லப்பின் �ருத்தில் ஏறபடும் 
சந்்த�ங�்்ள பயிறசி அளிப்பவருக்கு பயிறசி 
கபறுபவர் வி்ளக்� ்வணடும். இறுதியொ� பயிறசி 
அளிப்பவரின் அனுபவ அறிவு ைறறும் பயிறசி 
கபறுபவரின் வி்ளக்�த்்தயும் ்சர்த்து கதளிவொ� 
விவரிப்பொர்.

(vi)  புலம் �யணம் முர்ற (Field Trip Method)
வைக்�ைொ� பணிபுரியும் இடத்்த விடடுவிடடு ்வறு 

ஒரு இடத்திறகு பணியொ்ளர்�ள குழுவொ� ்சர்ந்து 
பயணித்து, கசன்றை இடத்தில் இருக்கும் கதொழில் 
வல்லுநர்�ளிடம் வி்ளக்�ம் ்�டடு தங�்ளது திறை்ன 
வ்ளர்த்துக் க�ொளவ்த பு்லப்பயணம் மு்றை சொர்ந்த 
பயிறசி எனப்படும்.
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அடிப்ப்டயி்லொன பயிறசியொனது எஙகும் எந்த 
்நரத்திலும் இ்ணயத் த்ளத்தில் �டந்து கசல்்ல 
முடியும். 

(ix)  க்சயல்வி்ளகக �யிறசி முர்ற 
(Demonstration Training Method)
இந்த மு்றை ஏதொவது ்வ்்ல்ய எப்படி கசயவது 

என்பது பறறிய ஒரு �ொடசி ஆகும். 
உதொரணங�்்ள்யொ, ்சொத்ன்யொ 
பயன்படுத்துவதன் மூ்லம் கதளிவொன அல்்லது 
கதளிவுப்படுத்துவதன் மூ்ல்ைொ அல்்லது ஆதொரத்தொ்்லொ 
�ொணபித்தல் ஒரு உதொரணைொ� பயிறசியொ்ளர் எப்படி 
பயிறசி கசயய்லொம் அல்்லது எவ்வொறு ்வ்்ல 
கசயவது என்ப்தக் �ொடடுகிறைது.

(x)  திட்ைமிைப்�ட்ை அறிவுறுத்தல் முர்ற (Programmed 
Instruction Method)

இது ஒரு �ணினி சொர்ந்த பயிறசி ஆகும். இதில் 
நி்னவொறறைல் ்சமித்து ்வக்�ப்படுகிறைது. இது 
திறை்ையொன ைறறும் சிறைந்த �றறைல் மு்றை்ய 
பங்�றபொ்ளர்�ளுக்கு வைஙகுகிறைது.  பயிறசியின் 
அடுத்த நி்்லக்கு கசல்்ல பங்�றபொ்ளர்�ள சரியொன 
பதி்்ல க�ொடுக்� ்வணடும்.  இந்த மு்றை 
பயிறசியின் ்வ�ம் ைறறும் திறைன் ஆகியவற்றை 
பயிறறுவிக்கிறைது.  ைறைந்துவிடடொல், பயிறசி 
்தொல்வியுறறைொல், த�வல்  ைறைந்து விடக்கூடொது என 
எதிர்பொர்க்�ப்படுகிறைது. அவர்�ள �றறைறிருந்த 
த�வல்�்்ள அவர்�ள மீணடும் அசல் த�வல்�ளுக்கு 
திரும்பி கசல்்ல்வணடும்.  திடடமிடட 
அறிவுறுத்தல்�ள அச்சிடப்படட படிவைொகும்.  அதொவது 
புத்த�ம், அடடவ்ண, ஊடுருவும் �ொகணொளி, 
ைறறும் பிறை வடிவங�ள ஆகும்.

்ை்்ல கூறைப்படடுள்ள பயிறசி மு்றை�்்ள தவிர 
பல்வ்�யொன ்ைம்படட மு்றை�்்ள உயர்நி்்ல 
படிப்பில் ைொணவர்�ளுக்கு �றபிக்�ப்படும்.

(vii)  �ணியிைத்ரத ஒத்தஇைத்தில் �யிறசி முர்ற  
(Vestibule Training Method)

பயிறசி ்நொக்�த்திற�ொ� கசயற்�யொ� 
உருவொக்�ப்படும் உண்ையொன ்வ்்ல சூை்்லப் 
்பொ்ல ஊழியர்�ளுக்கு பயிறசியளிக்கும் மு்றை 
கதொழிறசொ்்லக்குள பயிறசி மு்றை எனப்படுகிறைது. இந்த 
வ்�யொன பயிறசி அளிப்பதன் மூ்லைொ� 
கதொழிறசொ்்லயில் உள்ள இயந்திரங�ளுக்கு எவ்வித 
்சதொரமும் இைப்பும் ஏறபடொைல் தவிர்க்� முடியும். 
ஓடடுனர்�ள;, விைொனி�ள;, விணகவளி விஞ்ஞொனி�ள 
்பொன்்றைொருக்கு இப்பயிறசி வைங�ப்படுகிறைது. 

(viii)  மின்னணு கற்றல் முர்ற (E-learning Method)
மின்னணு �றறைல் மு்றை என்பது பொரம்பரிய பயிறசி 

வகுப்ப்றையில் அல்்லது அலுவ்ல�த்தில் கதொழில்நுடப 
கசயல்மு்றை்ய பயன்படுத்துவதொகும்.

அலுவ்ல�ம் மின்னணு �றறைல் கூட கபரும்பொலும் 
இ்ணயவழி �றறைல் அல்்லது வ்்ல பக்� 
அடிப்ப்டயி்லொன பயிறசி்ய குறிக்கிறைது.

�ல்வி வ்ளங�ள அபிவிருத்தி விநி்யொ�ம் ைறறும் 
விரிவொக்�த்திற�ொன இ்ணய ைறறும் கதொடர்பு்டய 
கதொழில்நுடபங�ளின் பயன்பொடு வ்்லத்ளம் 

இ-க�ற�
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12.04  �ணிவழி �யிறசி மறறும் �ணிவழியற்ற �யிறசி இரைநயயோன நவறு�ோடு
இரணடு வ்�யொன பயிறசி மு்றை�ளுக்கு இ்ட்யயொன கபரும்பொன்்ையொன ்வறுபொடு�ள பின்வரும் 

அடடவ்ணயில் க�ொடுக்�ப்படடுள்ளது. 

வ. 
எண.

ஒப்பிடுவதறகோன 
அடிப்�ரை

�ணிவழி �யிறசி �ணிவழியற்ற �யிறசி

1. வி்ளக்�ம் பணியொ்ளர் உண்ையொன ்வ்்ல 
சூைலில் ்வ்்ல்ய புரிந்து க�ொளகிறைொர்.

பணியொ்ளர் பணிச் சூைலுக்கு கவளி்ய 
பயிறசி்ய கபறுகிறைொர்.

2. கச்லவு கச்லவு கு்றைவொன மு்றை கச்லவு அதி�ைொன மு்றை அதொவது 
தனிதனிப் பயிறசி அ்றை�ள தனித்திறைன் 
கபறறைவர்�ள,வ்ளங�ள ைறறும் �ொகணொளி 
்பொன்றை வ்ளங�ள ்த்வப்படுகிறைது.

3. இடம் ்வ்்ல இடத்தி்்ல்ய பயிறசி 
அளிக்�ப்படுகிறைது

்வ்்ல இடத்திறகு கவளி்ய பயிறசி 
அளிக்�ப்படுகிறைது

4. கபொருத்தம் உறபத்தி கசயயும் அ்ைப்பு�ளுக்கு 
கபொருத்தைொன மு்றை

உறபத்தி அ்ைப்பு�ளுக்கு கபொருத்தைறறை 
மு்றை, இது ்ை்லொண்ை கசயயுை 
நிறுவனங�ளுக்கு கபொருத்தைொன மு்றை

5. அணுகுமு்றை ந்டமு்றை அணுகுமு்றை ்�ொடபொடு அணுகுமு்றை

6. ்�ொடபொடு நி்றை்வறறைல் மூ்லம் �றறைல் அறி்வப் கபறுவதன் மூ்லம் �றறைல்

7. �றறைல் அறி்வப் கபறுவதன் மூ்லம் �றறைல் அனுபவத்தின் மூ்லம் �றறைல்

8. கதொடர்பு பயிறசி மி�வும், கபொருத்தைொனது ைறறும் 
ந்டமு்றையில் ஒவ்கவொரு நொளுக்கும் 
்த்வயொன ் த்வ�்்ள ் �யொளுதல்

ஒ்ர ்நரத்தில் பணியொ்ளர்�ளின் 
குழுக்�ளுடன் மி� எளிதொ� கதொடர்்ப 
ஏறபடுத்த முடியும்.

9. பணி பொதிப்பு எந்திரங�ளின் சத்தம் மூ்லம் பணிவழி 
பயிறசியில் பணி தி்ச திரும்பக்கூடிய 
வொயப்பு அதி�ம்

பணி இடங�ளுக்கு கவளி்ய பயிறசி 
அளிக்�ப்படுவதொல் பயிறசி தி்ச 
திருப்பலுக்கு வொயப்பில்்்ல.

10. மு்றை�ள பயிறசி அ்ைப்பு, பணிச்சுைறசி, பணி 
அறிவுறுத்தல், கதொழிற பயிறசி குழுச் 
கசயல்�ள பணி அறிவுறுத்தல், நுணுக்�ம், 
ஆயவு�ள கீழ் பயிறசி முதலியன

விரிவு்ரமு்றை, குழு �்லந்து்ரயொடல் 
மு்றை,சூழ்நி்்ல ஆயவுமு்றை, �ருத்தரஙகு 
மு்றை, பஙகு 

12.05  �யிறசியின் �ன்ரமகள் (Benefits 
of Training)

(i) நிறுமத்திறககு கிரைககும் �ன்ரமகள்
i) இது ஊழியர்�ளின் திறை்ை்ய அதி�ரிக்கிறைது 

ைறறும் உறபத்தி திறைன் ைறறும் இ்லொபத்்த 
்ைம்படுத்துகிறைது.

ii) இது மூ்லப்கபொருள ்சதத்தி்னயும் ைறறும் 
கசய்லறறை ்நரத்தி்னயும் கு்றைக்கிறைது.

iii) இது சமீபத்திய ்பொக்கு�ளுக்கு ஊழியர்�்்ள 
ைொறறை உதவுகிறைது.

iv) இது ்ைறபொர்்வக்�ொன ்நரத்்த 
கு்றைக்கிறைது.

v) பயிறசிமு்றை பணியிடத்தில் விபத்துக்�ளின் 
எணணிக்்� ைறறும் அதன் வி்்ளவொன 
இைப்பீடடு கதொ்� ஆகியவற்றை இது 
கு்றைக்கிறைது.

vi) பயிறசி பணியொ்ளர்�ளின் சுைறசி்யக் 
கு்றைக்கிறைது.

vii) சிறைந்த பயிறசியின் மூ்லம் கதொழிறசங� ைறறும் 
்ை்லொண்ை உறை்வ ்ைம்படுத்த முடியும். 
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(ii) ஊழியரகளுககு கிரைககும் �ன்ரமகள் 
i) பணியொ்ளர்�ளின் தனித்திறைன் ைறறும் 

அறிவுத்திறை்ன ்ைம்படுத்துகிறைது.
ii) குறுகிய �ொ்லத்தில் அவர்�ள பணியுயர்வு 

ைறறும் பண ்ைம்பொடடிறகு உதவுகிறைது.
iii) கதொழி்லொ்ளர் உறபத்தித் திறை்ன அதி�ரிக்கிறைது.
iv) ்தொழி்லொ்ளரின் ைனத்திண்ை்ய 

ஒழுஙகுணர்வு த்ன ்ைம்படுத்துகிறைது
v) அதி� ஊதியம் ைறறும் கவகுைதி�ளுக்கு 

வழி்�ொலுகிறைது
vi) பயிறசி பணியொ்ளர்�ளி்ட்ய பணி பறறிய 

நல்்ல ைனப்பொஙகி்னயும், நம்ப�த் 
தன்்ை்யயும் ஏறபடுத்துகிறைது.

vii) ஆபத்தொன பணி�ளில் பணியொ்ளர்�ளுக்கு 
பொது�ொப்பொன ந்டமு்றை�்்ள உறறு்நொக்� 
வ்� கசயகிறைது.

(iii) வோடிகரகயோ்ளருககு கிரைககும் �ன்ரமகள்
i) வொடிக்்�யொ்ளர்�ள சிறைந்த தரைொன கபொருள�ள 

்ச்வயி்ன கபறைமுடிகிறைது
ii) வொடிக்்�யொ்ளர்�ள புது்ையொன அல்்லது 

ைதிப்பு கூடடப்படட அல்்லது சிறைப்பியல்பு்டய 
கபொருள�்்ள கபறுகின்றைனர்.

கரலச்க்சோறகள்
கதொழிறசொ்்லக்குள வழி�ொடடுதல்
பணி அறிவுறுத்தல் பு்லப்பயணம்
கசயல்மு்றை  மின்னணு �றறைல்,
பணிவழி பயிறசி  பணிவழியறறை பயிறசி

 சூழ்நிரல ஆயவு

்லடசுமி என்பவர் அரவிந்த் ஆ்ட தயொரிப்பு 
நிறுவனத்தின் ்ை்லொண்ை இயக்குனரொ� 
இருக்கிறைொர். அவளு்டய நிறுவனம் ஆ்ட தயொரித்தல் 
ைறறும் விறப்னயில் இந்திய சந்்தயிலும், 
அயல்நொடடு சந்்தயிலும் சிறைந்த இடத்்த தக்� 
்வத்திருக்கிறைது. ்லடசுமி அவளு்டய 
நிறுவனத்திறகு புதிய எந்திரத்தி்ன வொஙகுவதறகு 
திடடமிடுகிறைொர், ஆ்�யொல் அவள முத்லொவதொ� 
நிறுவனத்தின் கதொழி்லொ்ளர்�ளுக்கு புதிய எந்திரம் 
பறறிய பயிறசியி்ன அளிக்� விரும்புகிறைொர்.
(i)  எந்த வ்�யொன பயிறசி திடடத்தி்ன 

கதொழி்லொ்ளர்�ளுக்கு அளிக்� ்வணடி இருக்கிறைது. 
ைறறும்

(ii)  பயிறசி திடடத்தினொல் என்ன நன்்ை�ள 
கதொழி்லொ்ளர்�ள கபறை இயலும்

பிரதொன ைந்திரம் க�ௌஷல் வி�ொஸ் 
்யொஜனொ இந்திய அரசொங�த்தொல் ஒரு 
தனிப்படட முன்முயறசியொகும். இது 24 
்லடசம் இந்திய இ்்ளஞர்�ளுக்கு 

அர்த்தமுள்ள கதொழில்நுடபம், திறை்ை 
அடிப்ப்டயி்லொன பயிறசியளிப்்ப வைஙகுகிறைது.  
இத்திடடத்தின் கீழ் பயிறசியும், ைதிப்பீடும் கசயயப்படடு 
கவறறி�ரைொ� பூர்த்தி கசய;பவர்�ளுக்கு நிதியுதவி 
ைறறும் அரசொங� சொன்றிதழ் வைங�ப்படுகிறைது.  இது 
எதிர்�ொ்லத்திற�ொன ஒரு நல்்ல ்வ்்ல வொயப்பிறகு 
உதவும் வ்�யில் இருக்கிறைது. ஐஊயு இன்்பொகடக் 
பி்ர்வட லிமிகடட பின்வரும் பல்்வறு து்றை�ளில் 
திறைன் சொர்ந்த அடிப்ப்டப் பயிறசி�்்ள அளிக்கிறைது.
✓ விவசொயம்
✓ ஆ்ட�ள ைறறும் அ்லங�ொரப் கபொருள�ள
✓ ்தொல் கபொருள�ள
✓ ஊட�ங�ள ைறறும் கபொழுது்பொக்கு
✓ ்�வி்னப் கபொருள�ள
✓ கதொ்்லகதொடர்பு ைறறும் பிறை.
“கவறறிககு 80 ்சதவிகித மநனோ�ோவமும்
20 ்சதவிகித தி்றனும் நதரவ”

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

 

 �யிறசி

I. ்சரியோன விரைரயத் நதரந்கதடு:
1. �ணிவழியற்ற �யிறசி எஙகு அளிககப்�டுகி்றது?

(அ) வகுப்ப்றையில்
(ஆ) ்வ்்லயில்்லொ நொட�ளில்
(இ) கதொழிறசொ்்லக்கு கவளி்ய 
(ஈ) வி்்ளயொடடு ்ைதொனத்தில்

2.  சி்றந்த நவரல க்சயல்தி்றரன  
உறுதிப்�டுத்துவதறகோக �ணியோ்ளரகளின் தி்றன் 
நிரலகர்ள எது நமம்�டுத்துகி்றது?
(அ). பயிறசி (ஆ). ்தர்ந்கதடுப்பு 
(இ). ஆட்சர்ப்பு (ஈ). கசயல்திறைன் ைதிப்பீடு

3.  �யிறசி க�று�வர உயர அதிகோரி அல்லது மூத்த 
கதோழிலோ்ளரகள் மூலம் �யிறசிரய க�றும் 
முர்ற?
(அ) கதொழிறசொ்்லக்குள பயிறசி மு்றை
(ஆ) புதுப்பிக்கும் பயிறசி மு்றை
(இ) பங்�றறு நடித்தல் மு்றை
(ஈ) கதொழிற பயிறசி மு்றை
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4.  ------- ஊழியரகளின் தி்றரம குர்ற�ோடுகர்ளத் 
தடுகக உதவுகி்றது.
(அ) பயிறசி (ஆ) ்வ்்ல பகுப்பொயவு \
(இ) ்தர்வு (ஈ)  ஆட்சர்ப்பு

5.  �யிறசி முர்றகர்ள ------- மறறும் ------- �யிறசி 
என  வரகப்�டுத்தலோம்.
(அ) ்வ்்ல சுைறசி ைறறும் ்வ்்ல கசறிவூடடல் 
(ஆ) பணிவழி ைறறும் பணிவழியறறை பயிறசி 
(இ) ்வ்்ல பகுப்பொயவு ைறறும் ்வ்்ல வடிவ்ைப்பு 
(ஈ) உடல் ைறறும் ைனம்

விரைகள் :

1 இ 2. அ 3 ஈ 4 அ 5 ஆ

II. குறு வினோககள்:
1. பயிறசி மு்றை என்றைொல் என்ன?
2. வழி�ொடடுதல் பயிறசி மு்றை என்றைொல் என்ன?
3. பங்�றறு நடித்தல்  மு்றை என்றைொல் என்ன?
4. மின்னணு �றறைல் மு்றை பறறி கூறு�.
III. சிறு வினோககள்:
1. பணியிடத்்த ஒத்தயிடத்தில் பயிறசி மு்றை என்றைொல் 

என்ன?
2. பணிவழி பயிறசி பறறி நீ அறிவது யொது?
3. பயிறசி திடடத்தில் பல்்வறு படி�்்ள எழுது�
4. பயிறசி அளிப்பவர் ைறறும் பயிறசி கபறுபவர் பறறி 

சிறு குறிப்பு எழுது�

IV. க�ரு வினோககள்:
1. பயிறசியின் பல்்வறு மு்றை�்்ள விவரி?  

(ஏ்தனும் 5)
2. பணிவழி பயிறசிக்கும், பணிவழியறறை பயிறசி 

மு்றைக்கும்  உள்ள ்வறுபொடு�ள யொ்வ? 
(ஏ்தனும் 5)

3. பயிறசியின் நன்்ை�்்ள வி்ளக்கு� ? (த்்லப்புக்கு 
இரணடு வி்ளக்�ம்)

குறிப்பு நூல்கள்

1.  J. R. Hinrichs, “Personal Training". Hand 
Book of Industrial / Organizational 
Psychology,  Rand \McNally, Chicago, 1976, 
P.856.

2.  Randall S. Schwerr, et. 91. effective 
personal Management Third Edition, West 
publishing, New York, 1989 P.389

3.   B.R. Virmani and Premila Seth, Evaluating 
management.  Training and Development,  
Vision Books, New Delhi 1985, P.170

4.  K. Aswathappa ‘HRM’ Text and Cases, 
Mcgraw Hill Education (India) Private 
Limited New  Delhi. 2013 p.278 & 288

5.  Dr. Sundar and Dr. J. Srinivasan, Elements of 
OrganisationalBehaviour 2015, Vijai Nicole 
Imprints Private Limited , Chennai

12th Commerce Tamil Unit 4.indd   98 09-12-2021   1.12.29 PM



99

13.01   சந்தை  என்பதைன  ப்பொருள் 
மற்றும் வ்ைவிலக்கணம் 

சந்தையின ப்பொருள்
சந்தை என்ற சசொல் ”மொர்கட்டஸ்” என்ற லத்தீன 

சசொல்லிருநது செ்றபெட்டது. மமலும் வணி்கம் 
ந்்டசெறும் இ்டத்்தை குறிக்கி்றது. அதைொவது சந்தையின 
செொதுவொன ெயனெொ்டொனது செொருட்க்ை வொங்குதைல் 
மற்றும் விற்ெ்ன சசயவதைற்்கொன ஒரு இ்டமொ்க 
தி்கழ்கி்றது.

சந்தையின வ்ைவிலக்கணம் (Definition)

சந்தையின வ்ையிலக்்கணம் ெற்றி ெல்மவறு 
அறிஞர்கள் ெலவொறு விவரித்துள்ைனர அவற்றுள் சில 
முக்கியமொனவற்்்ற கீழ்்கொணலொம்.

•  ் ெல் எனெவரின கூற்றுபெடி ”சந்தை எனெது 
வொங்குமவொர மற்றும் விற்மெொர 
ஒருவருக்ச்கொருவர இ்ணநது மெொடடியிடும் 
இ்டம் அல்லது ெகுதி்ய குறிபெதைொகும்”.

•  கிைொரக் மற்றும் கிைொரக் ஆகிமயொரின ்கருத்தின 
ெடி ”சந்தை” எனெது ஒரு ்மயபெகுதி ஆகும். 
இதில் ஒரு குறிபபிட்ட செொருளுக்்கொன 
உரி்ம்ய மொற்றி வழங்குவதைற்கு வழிவகுக்கும் 
சக்தியொ்க இயங்குகின்றது.

மமற்்கண்ட வ்ைவிலக்்கணங்்க்ை கீழ் ்கண்டவொறு 
செொருள் ச்கொள்ைலொம் 

்கற்்றல் ந�ொக்கங்கள்
இநதை அத்தியொயத்்தைக ்கற்்றபின, மொணவர்களொல்
■■ சந்தை மற்றும் சந்தையிடு்்கயொைரின 

செொருள் மற்றும் வ்ைஇலக்்கணம்
■■ சந்தையின மதை்வ்க்ை சதைரிநது ச்கொள்ைல்
■■ சந்தையின வ்்க்கள் ெற்றி புரிநது ச்கொள்ை 

இயலும்.
■■ சந்தையிடு்்க சசல்வதைற்கு எதுவொன்வ்கள் 

ெற்றி அறிநதுச்கொள்ை இயலும்.
■■ சந்தையிடு்்கயொைரின ெங்கு்கள் மற்றும் 

ெணி்கள் ெற்றி சதைரிநதுச்கொள்ை இயலும்.

சசய்லச் சசயகின்றவன சசயய மவணடிய மு்்ற, அச் சசயலின 
உண்மயொன இயல்்ெ அறிநதைவனு்்டயக் ்கருத்்தைத் தைொன 
ஏற்றுக் ச்கொள்ைவதைொகும்.

சசயவி்ன சசயவொன சசயனமு்்ற அவ்வி்ன 
உள்ைறிவொன உள்ைம் ச்கொைல்.

-கு்றள் 677
ப்பொருள் :

அத்தியொயம் சுருக்கம்
13.01   சந்தை  என்பதைன  ப்பொருள்  மற்றும் 

வ்ைவிலக்கணம் 
13.02 சந்தையின நதை்வ்கள் 
13.03. சந்தையின வ்்க்கள்
13.04.  சந்தையிடு்்கயொளர  ப்பொருள்  மற்றும்  

வ்ைவிலக்கணம்
13.05.  எநபதைநதை ப்பொருட்க்ளச் சந்தையிடலொம்
13.06   சந்தையிடு்்கயொளரின ்பஙகு
13.07.  சந்தையிடு்்கயொளரின ்பணி்கள்

சந்தை மற்றும் சந்தையிடு்்கயொளர
CONCEPT OF MARKET AND MARKETER13

அத்தியொயம்

சந்தையிடு்்கயின அடிப்ப்ட கூறு்கள்
ELEMENTS OF MARKETINGஅலகு

5
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i.  வொங்குவதைற்கும் மற்றும் விற்ெதைற்கும் ஏற்்ற ஒர 
இ்டம்

ii.  ெரிமொற்்றத்திற்்கொ்க வொங்குமவொர மற்றும் விற்மெொர 
ஒனறி்ணகின்றனர.

iii.  ெண்டங்்களின ெரிமொற்்றம் ந்்டசெறும் ஒரு 
அ்மபபு.

iv.  மனிதை மதை்வ்க்ை பூரத்தி சசயவதைற்கு 
செொருட்கள் வொங்குவது மற்றும் விற்ெ்ன 
மமற்ச்கொள்வதைற்்கொன ஒரு சசயல்.

v.  செொருட்களின வரத்தை்க மதை்வ்களின 
சசயல்ெொடடுக்்கொன ஒரு ெகுதி.

13.02  சந்தையின நதை்வ்கள் (Need for 
Market)

i.  ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை ெரிமொற்்றம் 
சசயய வழிவகுக்கி்றது.

ii.  வி்லக் ச்கொள்்்க மூலம் மதை்வ மற்றும் 
அளிப்ெ சரிசசயகி்றது.

iii.  சமுதைொயத்தின வொழ்க்்்க தைைத்்தை உயரத்தை 
வழிவ்்க சசயகி்றது.

iv.  வொழ்க்்்கயின புதிய மு்்ற்ய அறிமு்கபெடுத்துகி்றது.
v.  செொருள் மமம்ெொடு மூலம் சந்தை ெகுப்ெ 

மமம்ெடுத்துகி்றது.

13.03.  சந்தையின வ்்க்கள் 
(Classification of Market)

ெல்மவறு அணுகுமு்்றயின அடிபெ்்டயில் 
சந்தை்ய ெகுதி்கள், செொருட்களின இயல்பு மற்றும் 
செொருைொதைொை ெொர்வ, ெரிமொற்்றம், ஒழுங்குமு்்ற, ்கொலம், 
அைவு மற்றும் முக்கியத்துவம் மெொன்றவற்றின 
அடிபெ்்டயில் கீழ்்கொணும் வ்ைெ்டத்தில் உள்ைவொறு 
வ்்கபெடுத்தைலொம்.
I.   புவியியல்  அடிப்ப்டயில்  (On  the  Basis  of 

Geographical Area)
(அ).   குடும்்ப சந்தை (Family Market)

ஒரு குடும்ெத்தில் அல்லது குடும்ெத்தின சநருங்கிய 
உறுபபினர்களி்்டமய ெண்டங்்க்ைமயொ அல்லது 
ெணி்க்ைமயொ ெரிமொறிக்ச்கொள்ைபெடும் வ்்கயில் 
உள்ை சந்தை்ய குடும்ெ சந்தை என அ்ழக்்கபெடுகி்றது
(ஆ).   உள்ளுர சந்தை (Local Market)

உள்ளுரிமலமய வொங்குமவொரும், விற்மெொரும் 
ெங்ம்கற்கும் வ்்கயில் ஒரு குறிபபிட்ட செொருட்களுக்்கொ்க 
உள்ை ஒரு சந்தை்ய உள்ளுர சந்தை எனறு 
அ்ழக்்கபெடுகி்றது. இத்தை்்கய சந்தை ஒரு கிைொமமொ்கநவொ 
அல்லது �்கைமொ்கநவொ இருக்கலொம். இத்தை்்கய சந்தையில் 
எளிதில் அழு்கக்கூடிய செொருட்கைொகிய ெொல், ெழங்்கள், மீன, 
்கொய மற்றும் ்கனி்கள் மெொன்ற்வ அ்டங்கும் இத்தை்்கய 
செொருட்களுக்்கொன மதை்வ மி்க குறுகிய ஒன்றொகும்.

ச�ைத�� வைகக�

ப�� /���ய�
அ��பைட��

ெபா��க��
அ��பைட��

���ப�

உ���

ேத�ய�

உலகள�

ப டக�

உ�ப�� ெபா��

உ�வா�க�

�ய உேலாக�
ச�ைத

�லதன�
ச�ைத

பண�
ச�ைத

அ��ய� ெசலவா�
ச�ைத

ப�� ச�ைத

ெபா�ளாதார
அ��பைட��

�ைறயான
ச�ைத

�ைறய�ற
ச�ைத

நடவ��ைக��
அ��பைட��

கள� ச�ைத

எ��கால�
ச�ைத

ஒ�கா��
அ��பைட��

ஒ���ைற�
ச�ைத

ஒ���ைறய�ற
ச�ைத

ெதா�� அள��
அ��பைட��

ெமா�த ��பைன�
ச�ைத

கால���
அ��பைட��

�க� ���ய
ச�ைத

���ய ச�ைத

� ட கால�
ச�ைத

��லைற ��பைன�
ச�ைத

���ய��வ���
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�த�ைம� ச�ைத

இர டா� �ைல�
ச�ைத

இ�� �ைல� ச�ைத
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பூ சந்தை

ஆடடுச் சந்தை

்கொல்ந்்ட சந்தை

குதி்ைச் சந்தை

(இ) நதைசிய சந்தை (National Market)
இத்தை்்கய சந்தையில் ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்கள் 

ஒரு நொடடின ெல்மவறு மூ்ல முடுக்கு்களிலும்  
கி்்டக்்கபசெறும் வ்்கயில் அ்மயப செற்்ற சந்தை்ய 
மதைசிய சந்தை எனலொம். மமலும் இன்்றய ்கொல்கட்டத்தில் 
இத்தை்்கய சந்தை்கள் மெொக்குவைத்து வசதி மற்றும் துரிதை 
தை்கவல் சதைொ்டரபு மூலம் இநதியொவில் மமலும் விரிவுெடுத்தி 
அ்னத்து செொருட்கள் கி்்டக்்கவும் வழிவ்்க சசயகி்றது.
(ஈ).  ்பன்ொடடு  சந்தை  அல்லது  உல்களொவிய  சந்தை 

(International  / World Market)
ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை ெனனொடடு அைவில் 

சந்தையிடு்்க சசயவதை்ன ெனனொடடு சந்தை அல்லது 
உல்கைொவிய சந்தை என அ்ழக்்கபெடுகி்றது. வொங்குமவொர 
மற்றும் விற்மெொர இைணடு அல்லது இைணடுக்கு மமற்ெட்ட 
நொடு்களுக்கி்்டமய சந்தையிடு்்கயில் ஈடுெடுவர.
II.  ்பணட்கங்களின/  ப்பொருட்களின  அடிப்ப்டயில் 

(On the Basis of Commodities / Goods)
(அ). ்பணட்க சந்தை (Commodity Market)

இத்தை்்கய சந்தையில் உற்ெத்தி செொருட்கள் அல்லது 
நு்கரவு செொருட்கள் மெொன்ற்வ வொங்குதைல் மற்றும் 
விற்ெ்ன ந்டவடிக்்்க்கள் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. 
இத்தை்்கய சந்தை கீழ்்கண்டவொறு ெகுக்்கபெடுகி்றது.
(i).  உற்்பத்தி ப்பொருள் மொற்று சந்தை Produce Exchange Market

இத்தை்்கய சந்தையொனது ஒரு குறிபபிட்ட வைரச்சி அ்்டநதை 
சதைொழில் ்மயத்திமலொ அல்லது ந்கைத்திமலொ 
மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. ஒரு குறிபபிட்ட செொருள் மடடுமம இங்கு 
சந்தையிடு்்க சசயயபெடுகி்றது. வொங்குமவொர மற்றும் விற்மெொர 
இ்்டமய ஒரு குறிபபிட்ட ்கடடுபெொடு்கள் 
வகுத்துக்ச்கொள்ைபெடுகி்றது (எ.்கொ) ்கொபூரில் உள்ை ம்கொது்ம 
மொற்று சந்தை மற்றும் மும்்ெயில் உள்ை ெருத்தி மொற்று சந்தை.
(ii).  தையொரிபபு ப்பொருள் மொற்று சந்தை Manufactured goods 

markets
சதைொழிற்சொ்ல சொரநதை உற்ெத்தி செொருட்கள் 

இவ்வ்்க சந்தையில் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. எ.்கொ. 
மதைொல், இயநதிை சொதைன செொருட்கள். ்கொனபூரில் உள்ை 
மதைொல்சொரநதை செொருட்கள் உற்ெத்தி மற்றும் மும்்ெயில் 
உள்ை சிறு அைவிலொன செொருட்கள் மொற்று சந்தை 
இதைற்கு உதைொைணமொ்க கூ்றலொம்.
(iii).  தூய உநலொ்கச் (ப்பொன) சந்தை Buillion Market

இத்தை்்கய சந்தையொனது தைங்்கம் மற்றும் சவள்ளி 
மெொன்ற செொருட்கள் வொங்குதைல் மற்றும விற்ெ்ன 
சசயவ்தை குறிக்கி்றது. மும்்ெ, ச்கொல்ச்கொத்தைொ, ்கொனபூர 
மற்றும் பி்ற இ்டங்்களில் சசயல்ெடும் சந்தை்ய இதைற்கு 
உதைொைணமொ்க சசொல்லபெடுகி்றது.
(ஆ). மூலதை் சந்தை (Capital market)

இன்்றய ்கொல சூழ்நி்லயில் ஒவ்சவொரு 
நி்லயிலும் நிதியின மதை்வ அதி்கரித்து வருகி்றது. 
இத்தை்்கய மதை்வ்ய மூலதைன சந்தை அவ்வபமெொது 
நிவரத்தி சசயகி்றது. இத்தை்்கய மூலதைன சந்தை மூனறு 
வ்்கபெடும் அ்வ பினவருமொறு
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(i). ்பணச் சந்தை Money Market
இத்தை்்கய சந்தையில் குறுகிய ்கொலப ெத்திைங்்கள் 

ெரிமொற்்றபெடுகி்றது. மமலும் இவ்வ்்க சந்தையின மூலம் 
வியொெொை நிறுவொ்க வங்கி்கள், நிதி நிறுவனங்்களுக்கு 
மதை்வயொன குறுகிய ெணத்மதை்வ்கள் பூரத்தி 
சசயயபெடுகி்றது.
(ii).  அநநிய பசலவொணி சந்தை Foreign Exchange Market

இது ஒரு சரவமதைச சந்தையொகும், இநதை வ்்க 
சந்தை்கள் அநநிய நொடடு நொணயங்்க்ை வொங்்கல் மற்றும் 
விற்்றல் ந்டவடிக்்்க்ய மமற்ச்கொள்கி்றது இவ்வ்்க 
சந்தையொனது ஏற்றுமதியொைர மற்றும் இ்றக்குமதியொைர்கள் 
தைங்்கைது நொணயங்்க்ை சவளிநொடடு நொணயங்்கைொ்க 
மொற்றிக் ச்கொள்வதைற்கும் வழிவ்்க சசயகி்றது.
(iii). ்பஙகு சந்தை Stock Market

இநதை வ்்க சந்தையில், ெங்கு்கள் மற்றும் ்க்டன 
ெத்திைங்்கள் மெொன்றவற்்்ற வொங்்கல் மற்றும் விற்்றல் 
ந்டவடிக்்்க்கள் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. மமலும் 
இச்சந்தை்ய ெத்திைச் சந்தை எனவும் 
அ்ழக்்கபெடுகி்றது. இவ்வ்்க சந்தைக்கு உதைொைணம் 
மும்்ெ ெங்கு சந்தை, ச்கொல்்கத்தைொ ெங்கு சந்தை மற்றும் 
சசன்ன ெங்கு சந்தை மெொன்ற்வயொகும்.
III.  ப்பொருளொதைொைத்தின அடிப்ப்டயில் (On the Basis 

of Economics)
(அ) மு்்றயொ் (பசம்்மயொ்) சந்தை

இவ்வ்்க சந்தையில் ஒமை இயல்ெொன 
தைன்மச்கொண்ட ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை ஒமை 
விதைமொன வி்லயின அடிபெ்்டயில் ்்கயொைபெடுகி்றது. 
இநதை சந்தை கீழ்்கொணும் நிெநதை்ன்க்ை ச்கொணடுள்ைது.
i.  அதி்க எணணிக்்்க உள்ை வொங்குமவொர மற்றும் 

விற்மெொ்ை ச்கொணடுள்ைது.
ii.  செொருட்களின வி்ல சந்தை முழுவதும் ஒமை சீைொ்க 

இருத்தைல்.
iii.  வொங்குமவொர மற்றும் விற்மெொர சந்தை்ய ெற்றி 

சதைளிவொ்க அறிநதிருத்தைல்.
iv.  செொருட்கள் தைங்கு தை்்டயினறி ஒரு இ்டத்திலிருநது 

மற்ச்றொரு இ்டத்திற்கு சசல்வதைற்கு வழிவ்்க சசயகி்றது.
(ஆ)  மு்்றயற்்ற  அல்லது  பசம்்மயற்்ற  சந்தை  

(Imperfect Market)
இவ்வ்்க சந்தை ெல்வ்்க செொருட்கள் மற்றும் 

ெல்மவறு வி்ல்க்ை ச்கொணடுள்ைது. ஒமை தைன்ம 
மற்றும் வி்லச்கொண்ட செொருட்கள் இச்சந்தையில் 
மமற்ச்கொள்ைபெ்ட மொட்டொது. கீழ்்கண்ட சசயல்ெொடு்களின 
அடிபெ்்டயில் இத்தை்்கய சந்தை சசயல்ெடுகி்றது. 
அவற்்்ற ்கொணலொம்.
i. செொருட்கள் ஒத்தை தைன்ம இன்ம
ii. வி்லயில் ஏற்்ற தைொழ்வு
iii. தை்கவல் சதைொ்டரபில் கு்்றெொடு
iv.  ஒரு இ்டத்திலிருநது மற்ச்றொரு இ்டத்திற்கு 

செொருட்க்ை ச்கொணடு சசல்வதில் உள்ை தை்்ட்கள்.

IV.  �டவடிக்்க்களின அடிப்ப்டயில் (On the Basis 
of Transaction)

(அ)உட்டிச்சந்தை (Spot Market)
செொருளுக்்கொன விற்ெ்ன ந்டவடிக்்்க முடிவ்்டநதை 

அமதை மநைத்தில் அபசெொருள் விநிமயொ்கம் சசயவது 
மடடுமனறி உ்டன உரி்ம மொற்்றமும் சசயயபெடுகி்றது.
(ஆ) எதிர்கொல சந்தை (Future Market)

இத்தை்்கய சந்தையில் செொருட்கள் விநிமயொ்கம் சசயதை 
பி்றகு அதைற்்கொன சதைொ்்க எதிரவரும் ்கொலங்்களில் 
வழங்குவதைொ்க ஒபெநதைம் மமற்ச்கொணடு அதைன அடிபெ்்டயில் 
ந்்டசெறும் சந்தை்ய எதிர்கொல சந்தை எனலொம்.

V.  ஒழுஙகுமு்்ற  அடிப்ப்டயில்  (On  the  basis  of 
Regulation)

(அ) ஒழுஙகுமு்்ற சந்தை (Regulated Market)
அைசின சட்டம் மற்றும் விதி்களுக்கு உடெடடு சந்தை 

ந்டவடிக்்்க்கள் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. மமலும் இதைன 
சசயல்ெொடு்கள் அ்னத்தும் சட்டமு்்றபெடி 
்கடடுபெடுத்தைபெடுகி்றது. உதைொைணமொ்க மும்்ெ, 
ச்கொல்ச்கொத்தைொ மற்றும் சசன்ன ெங்கு சந்தை்கள்.
(ஆ)  ஒழுஙகுமு்்றயற்்ற சந்தை (Unregulated Market)

இவ்வ்்க சந்தையொனது அைசின சட்ட விதி்கைொல் 
்கடடுபெடுத்துவது அல்ல. சந்தையின சசயல்ெொடு்கள் 
செொருட்களின மதை்வ மற்றும் அளிபபின அடிபெ்்டயில் 
நி்கழ்கி்றது. மமலும் இது ஒரு ்கடடுெொ்டற்்ற சந்தையொகும். 
இத்தை்்கய சந்தையில் வி்லயின அைவு ்கடடுபெொ்டற்்றது. 
மமலும் செொருட்களின மதை்வ மற்றும் அளிபமெ 
வி்ல்ய நிரணயம் சசயகி்றது.

VI.  ்கொலத்தின அடிப்ப்டயில் (On the Basis of Time)
(அ)  மி்க குறுகிய ்கொல சந்தை (Very short period Market)

இவ்வ்்க சந்தையில் மி்க குறுகிய ்கொலத்தில் 
ெயனெடுத்தை தைக்்க செொருட்கள் மடடுமம ் ்கயொைபெடுகி்றது. 
அதைொவது அழு்கக்கூடிய தைன்ம உ்்டய செொருட்கைொன, 
ெொல், முட்்ட, ்கொய மற்றும் ்கனி்கள் மெொன்ற்வ்கள். 
இத்தை்்கய சந்தையொனது கிைொமபுைங்்களில் இன்றைவும் 
ந்்டசெறுகி்றது. மமலும் மதை்வயின அடிபெ்்டயில் 
வி்ல நிரணயம் சசயயபெடுகி்றது.
(ஆ) குறுகிய ்கொல சந்தை (Short Period Market)

இத்தை்்கய சந்தையில் ஒரு சில செொருட்கள் 
இச்சந்தையில் மதை்வ்ய சமொளிபெதைற்கு அளிபபின அைவு 
சரிசசயயபெடுகி்றது. மதை்வ அளிப்ெ வி்ட அதி்கமொனது. 
மமலும் இவ்வ்்க சந்தையொனது வொைத்திற்கு ஒரு 
மு்்றமயொ அல்லது மொதைத்திற்கு ஒரு மு்்றமயொ சசயல்ெடும்.
(இ) நீணட்கொல சந்தை (Long Period Market)

நீடித்து உ்ழக்்க கூடிய செொருட்க்ை 
்்கயொைத்தைக்்க வ்்கயில் உள்ை சந்தை்ய இது 
குறிக்கி்றது. இத்தை்்கய சந்தையில் நீண்ட ்கொலத்திற்கு 
ெயனெடுத்தை ஏதுவொ்க உள்ை நு்கரவு செொருட்கள் மற்றும் 
மச்வ்கள் மடடும் சந்தையிடு்்க சசயயபெடுகி்றது.
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VII.  பதைொழில் அளவின அடிப்ப்டயில் (On the basis 
of  volume of Business)

(அ) பமொத்தை விற்்ப்் சந்தை Whole sale market
இவ்வ்்க சந்தையில் உற்ெத்தியொைரி்டமிருநது 

மநைடியொ்க செொருட்க்ை சமொத்தைமொ்க ச்கொள்முதைல் சசயது 
சில்ல்்ற விற்ெ்னயொைரி்டம் சமொத்தைமொ்க விற்ெ்ன 
சசயவமதை சமொத்தை விற்ெ்ன சந்தை எனபெடும். இத்தை்்கய 
சந்தையில் ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை மநைடியொ்க 
நு்கரமவொருக்கு விற்ெ்ன சசயயபெடுவது அல்ல.
(ஆ) சில்ல்்ற விற்்ப்் சந்தை Retail Market

சமொத்தை விற்ெ்னயொைரி்டமிருநது சமொத்தைமொ்க 
செொருட்க்ை ச்கொள்முதைல் சசயது அவற்்்ற நு்கரமவொர, 
மற்றும் வொடிக்்்கயொைர்களுக்கு மநைடியொ்க சிறு சிறு 
அைவில் மதை்வக்கு ஏற்ெ விற்ெ்ன சசயயபெடுகி்றது.
VIII.  முககியத்துத்தின அடிப்ப்டயில் (On the Basis 

of Importance)
(அ) முதைன்ம சந்தை (Primary Market)

மவைொண வி்ை செொருட்கள் மடடுமம இத்தை்்கய 
சந்தையில் வொங்குவது மற்றும் விற்ெ்ன ந்டவடிக்்்க 
மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. மமலும் மவைொண 
வி்ைசெொருட்கள் சமொத்தை விற்ெ்னயொைர மற்றும் 
நு்கரமவொர்களுக்கு மநைடியொ்க விற்ெ்ன 
சசயயபெடுகி்றது. இநதைவ்்க சந்தை்கள் செரும்ெொலும் 
கிைொமபுைங்்களில் மடடுமம ந்்டசெறுகி்றது.

�ராம� ச�ைத நகர� ச�ைத

��லைற �யாபார� ச�ைத

உ�
	 ச�ைத

ெமா�த �யாபார� ச�ைத

(ஆ) இைணடொம் நி்ல சந்தை (Secondary Market)
இவ்வ்்க சந்தையில் முற்றுபசெ்றொதை தையொரிபபு 

செொருட்கள் மடடுமம சந்தையிடு்்க சசயயபெடுகி்றது. 
முடிவுற்்ற செொருட்கள் வொங்குவது மற்றும் விற்ெ்ன 
சசயவது அல்ல. மமலும் இவ்வ்்க சந்தையில் மற்்ற 
சந்தை்களிலிருநது செொருட்கள் வநது மசருவமதைொடு 
மடடுமனறி செொருட்களின ெரிமொற்்றம் செொதுவொ்க சமொத்தை 
விற்ெ்னயொைர மற்றும் சில்ல்்ற விற்ெ்னயொைர 
மத்தியில் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது.
(இ) மு்்யச் சந்தை (Terminal Market)

இத்தை்்கய சந்தையில் முடிவுற்்ற செொருட்கள் மடடுமம 
சந்தையிடு்்க சசயயபெடுகி்றது. மமலும் நு்கரமவொரின 
இறுதிநி்ல ெயனெொடடின மதை்வக்கு மடடுமம 
மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது.
13.04.   சந்தையிடு்்கயொளர ப்பொருள் 

மற்றும் வ்ைஇலக்கணம்
சந்தையிடு்்கயொளர ப்பொருள் 

1. ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை யொர ஒருவர 
குறிபெொ்க விற்ெ்னக்்கொன ந்டவடிக்்்க்க்ை 
மமற்ச்கொள்கின்றொமைொ அவமை சந்தையிடு்்கயொைர என 
அ்ழக்்கபெடுகி்றொர.

2. யொர ஒருவர தைன்ன சந்தையிடு்்க ெணியில் 
முழு்மயொ்க ஈடுெடுத்திக் ச்கொள்கின்றொமைொ அவமை 
சந்தையிடு்்கயொைர எனவும் அ்ழக்்கபெடுகி்றொர.

12th Commerce Tamil Unit 5.indd   103 13-12-2021   5.20.58 PM



104

செொருட்கொடசி, ்க்லநி்கழ்ச்சி்கள், ஆசிய அைவிலொன 
வி்ையொடடு மெொடடி்கள் மற்றும் உல்க அைவிலொன 
வி்ையொடடு மெொடடி்கள் மெொன்ற்வ இதில் அ்டங்கும்.
v. �்பர்கள் (Persons)

இன்்றய சதைொழிலில் பிைெலங்்கள் மூலம் ெண்டங்்கள் 
மற்றும் ெணி்க்ை சந்தையிடு்்க சசயவது ஒரு 
வொடிக்்்கயொ்க உள்ைது. அதைொவது சினிமொ 
நடசத்திைங்்கள், வி்ையொடடு வீைர்கள், 
இ்சக்்க்லஞர்கள், மற்றும் பு்கழ்செற்்ற நெர்கைொல் ஒரு 
நிறுவனத்தின வொணிெக்குறி்களின ஒபபுதைல் அளித்து 
அதைன மூலம் விற்ெ்ன சசயயபெடுகி்றது.
vi. இடம் (Place)

புதிய குடியிருபபு்கள், நிறுமத்தின தை்ல்மய்கம், 
சதைொழிற்சொ்ல, செொழுதுமெொக்கு அம்சங்்கள், சுற்றுலொ வசதி, 
வணி்க வொயபபு்கள், மற்றும் செொருைொதைொை மமம்ெொடடிற்்கொன 
சி்றபபு அம்சங்்கள் ெற்றி எடுத்து்ைத்து அதைன அடிபெ்்டயில் 
ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்கள் குறித்து வொங்்க தூணடுவது 
இத்தை்்கய சந்தையிடு்்கயில் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது.
vii. உட்ம்கள் (Properties)

்கணணுக்கு புலபெ்டொதை உரி்ம மொற்்றத்்தை இதைன 
அடிபெ்்டயில் மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது. அதைொவது நிலம், 
ம்ன மற்றும் ்கடடி்டம் அல்லது நிதி சொரநதை 
உ்ட்ம்கைொகிய ெங்கு மற்றும் ெத்திைங்்கள் மெொன்ற்வ 
அதைன அடிப்்டயில் வொங்கி, விற்ெ்ன சசயயபெடுகி்றது.
viii. அ்மபபு (Organisation)

ஒரு அ்மபபு செொது மக்்கள் மத்தியில் தைனக்ச்கன 
நிைநதைைமொன ஒரு இ்டத்்தை தைக்்க்வத்துக் 
ச்கொள்வதைற்்கொ்க சில சசயல்ெொடு்க்ை மமற்ச்கொணடு 
அதைன மூலம் தைனது செொருட்க்ை சந்தையிடு்்க 
சசயகி்றது. ெல்்க்லக்்கழ்கம் உருவொக்குவது, 
அருங்்கொடசிய்கம் ஏற்ெடுத்துவது மமலும் லொெ 
மநொக்்கமினறி சந்தையில் மக்்கள் மத்தியில் தைனக்ச்கன 
நற்செய்ை உருவொக்கி ச்கொள்வதைன  மூலம் சந்தையில் 
மெொடடி்ய சமொளிக்்க வழிவ்்க சசயயபெடுகி்றது.

ix. தை்கவல் (Information)
இனறு தை்கவலும் சந்தைபெடுத்தைக்கூடிய மி்க மதிபபு 

வொயநதை ஒரு செொருைொ்க ்கருதைபெடுகின்றது. மமலும் ெள்ளி 
மற்றும் ்கல்லூரி்கள் மெொன்ற்வ தைங்்கள் நிறுவனம் 
குறித்து மொணவர்கள் மற்றும் செற்ம்றொர்களுக்கு 
தை்கவல்்கள் தையொரித்து அவ்வபமெொது சதைரிவிக்கி்றது. 
உதைொைணமொ்க ்க்லக்்கைஞ்சியம், இதைழ்்கள் மற்றும் 
சசயதித்தைொள் மூலம் தை்கவல்்க்ை அளித்து வருகின்றன.

x. ்கருத்துக்கள் (Ideas)
ஒவ்சவொரு சந்தையும் தைனக்ச்கன ஒரு ்கருத்துக்்க்ை 

உள்ை்டக்கியுள்ைது “ “சமுதைொய மநொக்கு்்டய 
சந்தையிடு்்கயொைர்கள் எபமெொதும் ்கருத்துக்்கள் 
மமம்ெடுத்துவதில் மு்னபபு்டன இருநது வருகின்றனர.

3. எவர ஒருவர ெண்டங்்கள் மற்றும ெணி்களுக்்கொ்க 
ெணத்்தை மொற்று மதிபெொ்க உருவொக்குகின்றொமைொ 
அவமை சந்தையிடு்்கயொைர எனவும் அ்ழக்்கபெடுகி்றொர.
சந்தையிடு்்கயொளரின வ்ைஇலக்கணம்

பதைொழில் அ்கைொதியின கூற்றுப்படி  ”யொர ஒருவர ஒரு 
குறிபபிடட  நு்கரநவொருக்கொ்  ்பணடங்கள்  மற்றும் 
்பணி்களின நதை்வ்க்ள அறிநது  பூரத்தி  பசயவநதைொடு 
மடடுமல்லொமல்  நிறுவ்ங்கள்  சொர்பொ்க  ்பணடங்கள் 
மற்றும் ்பணி்க்ள சந்தையிடு்்க பசயகி்றொநைொ அவநை 
சந்தையிடு்்கயொளர ”ஆவொர”.

- Business Dictionary 

13.05.  எநபதைநதை ப்பொருட்க்ளச் 
சந்தையிடலொம் What can be 
Marketed?

நு்கரமவொர மற்றும் சதைொழிலுக்்கொன ெண்டங்்கள் 
மற்றும் ெணி்க்ை உருவொக்கி அவற்்்ற மமம்ெடுத்தி 
ச்கொணடு மசரக்கும் சசயல் ்கடு்மயொன ஒன்றொகும் 
மமலும் சந்தையிடு்்க ெத்து வ்்கயொன தை்லபபு்களில் 
்்கயொைபெடுகி்றது. அதைொவது ெண்டங்்கள், ெணி்கள், 
அனுெவங்்கள், நி்கழ்வு்கள், நெர்கள், இ்டம், ்க்ட்ம்கள் 
அ்மபபும் தை்கவல் சதைொ்டரபு்கள் மற்றும் ்கருத்துக்்கள் 
மெொன்ற்வ்கள் இதில் அ்டங்கும் அவற்்்ற 
கீழ்்கண்டவொறு ்கொணலொம்.
i. ்பணடங்கள்/ப்பொருட்கள் (Goods)

அ்னத்து நொடு்கைொலும் உற்ெத்தி சசயது 
சந்தையிடு்்க சசயய தைக்்க வ்்கயில் ெயனெடுத்தும் 
செொருட்கள் இதில் அ்டங்கும் எ.்கொ. குளிரசொதைனப 
செொருட்கள், சதைொ்ல்கொடசி சொதைனங்்கள் மற்றும் இயநதிை 
சொதைனங்்கள் மெொன்ற்வயொகும்.
ii. ்பணி்கள்/நச்வ்கள் (Services)

இன்்றய செொருைொதைொை முனமனற்்றத்தின 
அடிபெ்்டயில் மச்வ சசயல்்களும் ந்டவடிக்்்க்களும் 
சந்தையிடு்்க சசயயபெடுகி்றது. குறிபெொ்க விமொன ெணி, 
உணவு விடுதி்கள், வொ்ட்்க ்கொர நிறுவனங்்கள், 
முடிதிருத்துெவர்கள், அழகு்க்ல நிபுணர்கள் 
மெொன்ற்வ இதில் அ்டங்கும். மமலும் சதைொழில் 
ெணெட்டவர்கைொன ்கணக்்கர, வங்கியர, வழக்்கறிஞர்கள், 
செொறியொைர்கள், மெைொசிரியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் 
மெொன்றவர்கைொவொர்கள்.
iii. அனுவ்பங்கள் (Experiences)

ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை ெற்றி முன அனுெவம் 
செற்்ற குழு மூலம் ஒரு நிறுமம் தைனக்ச்கன ஒரு தைனி 
இ்டத்்தை உருவொக்கி அதைன அடிபெ்்டயில் சந்தையிடு்்க 
சசயவது. உதைொைணமொ்க வரத்தை்கப செொருட்கொடசி சசனறு 
வருதைல் மற்றும் எவசைஸ்டு ம்ல ஏறுதைல் மெொன்ற்வ்கள் 
இதில் அ்டங்கும்.
iv. நி்கழ்வு்கள் (Events)

்கொலம் மற்றும் மநைத்்தை அடிபெ்்டயொ்கக் ச்கொணடு 
இவ்வ்்க சந்தை மமம்ெடுத்தைபெடுகி்றது. அதைொவது 
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13.06   சந்தையிடு்்கயொளரின ்பஙகு 
(Role of a Marketer)

சந்தையிடு்்கயொளர  பினவரும்  �ொனகு  விதைமொ் 
்பஙகு்க்ள  நமற்ப்கொள்கி்றொர  அ்வ்கள்  பின 
வருமொறு
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i. தூணடு்பவர (Instigator)
சந்தையின மமம்ெொடு ்கருதி அவ்வபமெொது 

சந்தையிடு்்கயின வொயபபு்கள் மற்றும் சந்தையில் 
ஏற்ெடும் மொற்்றங்்க்ை உனனிபெொ்க கூரநது ்கவனித்து 
அதைற்கு ஏற்்றவொறு சந்தையிடு்கல்வயில் மொற்்றத்்தை 
ஏற்ெடுத்தி ஒரு புதிய ம்கொணத்்தை சந்தையிடு்்கயொைர 
ஏற்ெடுத்துகி்றொர.
ii. புது்மபுகுத்து�ர (Innovator)

சந்தையிடு்்கயொைர தைனது ெண்டங்்கள் மற்றும் 
ெணி்க்ை சந்தையில் தைனக்ச்கன ஒரு இ்டத்்தை 
ஏற்ெடுத்துவதைற்கு ந்்டமு்யில் இருநது வரும் 
செொருட்களின இயல்்ெ அதி்கரித்தைல் மதிப்ெ கூடடுதைல். 
வி்லயில் மொற்்றத்்தை ஏற்ெடுத்துதைல், செொருள்ச்கொணடு 
மசரக்கும் மு்்ற, சதைொழில் மு்்றயில் மொற்்றம் மற்றும் 
உற்ெத்தி மு்்றயில் மொற்்றம் மெொன்றவற்்்ற சசயது 
வருகி்றொர.
iii. ஒருஙகி்ணப்பொளர (Integrator)

ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்கள் ெற்றி நு்கரமவொர 
மற்றும் வொழ்க்்்கயொைரின மத்தியல் ்கருத்துக்்க்ை 

செற்றும் அதைன அடிபெ்்டயில் அ்மபபின 
ஒருங்கி்ணபபு ெணியி்ன மமற்ச்கொள்கி்றொர.
(iv) பசயல்்பொடடொளர (Implementer)

அ்மபபின ெல்மவறு ெணி்களின உதைவிமயொடு 
செொருட்க்ை சந்தையிடு்்க சசயவதைற்்கொன 
வொயபபு்க்ை ஏற்ெடுத்தும் மொற்்றங்்க்ை 
உருவொக்குகி்றொர.

13.07.  சந்தையிடு்்கயொளரின ்பணி்கள் 
(Functions of Marketer)

சந்தையிடு்்கயொைர கீழ்்கண்ட ெல்மவறு ெணி்க்ை 
மமற்ச்கொள்கி்றொர அ்வ்கள் பினவருமொறு.

i.  சந்தை ெற்றிய தை்கவல்்க்ை மச்கரித்து அதை்ன 
ஆைொயதைல்

ii. சந்தை திட்டமிடுதைல் 
iii.  செொருட்க்ை வடிவ்மத்தைல் மற்றும் 

மமம்ெடுத்துதைல்.
iv.  செொருட்க்ை வ்்கபெடுத்துதைல் மற்றும் 

தைைபெடுத்தைல்.
v. ்கடடுமொனம் சசயதைல் மற்றும் செயரி்டல்
vi. வரத்தை்க குறியீடு சசயதைல்.
vii.  வொடிக்்்கயொைர மச்வ சதைொ்டரெொன ஆதைைவு 

அளித்தைல்.
viii. செொருளுக்்கொன வி்ல நிரணயம் சசயதைல்.
ix. விற்ெ்ன அைவி்ன மமம்ெடுத்துதைல்
x. வழங்்கல் வழியி்ன ஏற்ெடுத்துதைல் 
xi. மெொக்குவைத்து ந்டவடிக்்்க்க்ை ்்கயொளுதைல்
xii. செொருட்க்ை மசமித்தைல் மற்றும்
ெண்ட்க்கொபபு சசயதைல் மெொன்ற அ்னத்து 

ெணி்க்ையும் சந்தையிடு்்கயொைர சசயது வருகின்றொர.

்க்லச்பசொற்்கள்
சந்தை   சந்தையிடு்்கயொைர
தூணடுெவர  புது்மபுகுத்துநர
ஒருங்கி்ணபெொைர சசயல்ெொட்டொைர

 i.  தைமிழ்நொடடில் ஆத்தூர எனனும் ஊரில் 
உள்ை ஆடடு சந்தை.

ii.  தைமிழ்நொடடில் ஓசூரில் உள்ை அன்றொ்ட 
பூ சந்தை ெற்றி.

 àƒèÀ‚°
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எதிர்கொல ்கற்்றலுககு

i.  செொருட்கள் அடிபெ்்டயில் இயங்கும் ஏமதைனும் 
இைணடு வ்்க சந்தை்க்ை குறிபபிடு.

ii.  ்கொலத்தின அடிபெ்்டயில் சசயல்ெடும் ஏமதைனும் 
இைணடு வ்்க சந்தை்க்ை குறிபபிடு

�மது சிநதை்்ககு

கூடடு்றவு சந்தை, உழவர சந்தை

 ்பயிற்சி

I. சரியொ் வி்ட்யத் நதைரநபதைடு:

1.  ்பணடங்கள்  மற்றும்  ்பணி்க்ள  ்பணத்தின 
அடிப்ப்டயில்  மொற்்றம்  பசய்பவர  எவவொறு 
அ்ைக்கப்படுகி்றொர.

அ) விற்ெ்னயொைர ஆ) சந்தையிடு்்கயொைர

இ) வொடிக்்்கயொைர ஈ) மமலொைர

2.  சந்தையிடு்்கயில்  சந்தையிடு்்கயொளர  முதைலில் 
பதைரிநது ப்கொள்ள விரும்புவது.

அ) வொடிக்்்கயொைரின தைகுதி

ஆ) செொருளின தைைம்

இ) வொடிக்்்கயொைரின பினபுலம்

ஈ) வொடிக்்்கயொைரின மதை்வ்கள்

3.  உட்டிச்  சந்தை  எதைன  அடிப்ப்டயில் 
வ்்கப்படுத்தைப்படுகி்றது.

அ) செொருட்கள் ஆ)ெரிவரத்தை்ன

இ) ஒழுங்குமு்்ற ஈ) ்கொலம்

4.  கீழ்்கணடவற்றுள் எது ்பஙகு்கள் மற்றும் ்பத்திைங்க்ள 
வொஙகி, விற்கும் �டவடிக்்க்ய நமற்ப்கொள்கி்றது.

அ) ெங்கு சந்தை ஆ) தையொரிபபு செொருள் சந்தை

இ) உள்ளுர சந்தை ஈ) குடும்ெ சந்தை

5.  ்பஙகு  ்பரிவரத்தை்்  சந்தை  இவவொறு 
அ்ைக்கப்படுகி்றது.
அ) ்கைச்சந்தை ஆ) உள்ளுர சந்தை
இ) ெத்திைங்்களின சந்தை    ஈ) மதைசிய சந்தை

வி்ட்கள்
1 ஆ 2 ஈ 3 ஆ 4 அ 5 இ

II. குறு வி்ொக்கள்
1.  சந்தை என்றொல் எனன?
2. சந்தையிடு்்கயொைர வ்ைவிலக்்கணம் தைரு்க.
3. ஒழுங்குமு்்ற சந்தை என்றொல் எனன?
4.  ்கைச் சந்தை என்றொல் எனன?
5.  ெண்ட்கச் சந்தை என்றொல் எனன?

III. சிறு வி்ொக்கள்:
1.   சந்தையில் எனசனனன செொருட்க்ை சந்தையி்ட 

முடியும் எனெ்தை சதைரிவிக்்கவும். (ஏமதைனும் 3)
2.  சந்தையிடு்்கயொைரின ெங்்களிபபு எ்வமயனும்  

மூனறி்ன குறிபபிடு்க.
3.  ்கொலத்தின அடிபெ்்டயில் சந்தையி்ன எபெடி 

வ்்கபெடுத்துவொய?

IV. ப்பரு வி்ொக்கள்:
1.  சந்தை எவ்வொறு  வ்்கபெடுத்தைபெடுகி்றது? விவரி. 

(ஏமதைனும் 5)
2.  செொருைொதைொை அடிபெ்்டயில் சந்தை்கள் எவ்வொறு 

வ்்கபெடுத்தைபெடுகி்றது?

குறிபபு நூல்்கள்

1.  Pillai, R.S.N., and Bagavathi, Modern 
Marketing, S. Chand & Company Lt., New 
Delhi,  2010.

2. Pillip Kotler, Principles of Marketing, 
Prentice Hall of Indian (P) Ltd., New Delhi, 
2002.

3. www.youarticlelibrary.com/marketing/
market-definition-and-classification-of-
markets/48772. 

4. K Sundar Elements of Marketing Vijai 
nicole
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மவணடிய செொருள், ஏற்்றக்்கருவி, தைக்்க ்கொலம், மமற்ச்கொண்ட 
சதைொழில், உரிய இ்டம் ஆகிய ஐநதி்னயும் மயக்்கம் தீை எணணிச் 
சசயய மவணடும்.

செொருள்்கருவி ்கொலம் வி்னயி்டசனொடு ஐநதும் 
இருள்தீை எணணிச் சசயல்.

கு்றள் 675 
ப்பொருள் :

்கற்்றல் ந�ொக்கங்கள்

இநதை அத்தியொயத்்தைக ்கற்்றபின, மொணவர்களொல்
■■சந்தையியல் அறிமு்கம்
■■■சந்தையிடு்்கயின  நி்ல  மற்றும்  ்பரிணொம 

வளரச்சி ்பற்றி அறிதைல்
■■■சந்தையிடு்்கயின ப்பொருள் மற்றும் இலக்கணம் 

்பற்றி ஆயதைல்
■■சந்தையிடு்்கயின ந�ொக்கங்க்ள அறிதைல்.
■■■சமுதைொயத்திற்கு சந்தையிடு்்கயின முககியத்துவம் 

்பற்றி அறிதைல்.
■■■சந்தையிடு்்க  ஒரு  தைனிமனிதைருககு  மற்றும் 

நிறுவ்ங்களுககு    எவவொறு  முககியத்துவம் 
வொயநதைதைொ்க உள்ளது என்பது பதைரிநதுப்கொள்ளல்.

■■சந்தையிடு்்கயின ்பணி்கள் ்பற்றி அறிதைல்.
■■■சந்தையிடு்்க  ்கல்வயின  ப்பொருள்  மற்றும் 

இலக்கணம் ்பற்றி அறிநது ப்கொளல்.
■■சந்தையிடு்்க ்கல்வயின கூறு்கள்

ஆகியவற்்்ற புரிநதுக் ச்கொள்ை இயலும்.

அத்தியொயம் சுருக்கம்
14.01   சந்தையிடு்்க அறிமு்கம் 
14.02.   சந்தையிடு்்கயில் ்பரிணொம வளரச்சி
14.03.  சந்தையியல் ்கருத்து 
14.04.   சந்தையிடு்்கயின ந�ொக்கங்கள் 
14.05.   சந்தையிடு்்கயின முககியத்துவம் 
14.06.   சமுதைொயத்தில்  தைனிநிறுவ்த்திற்கு 

சந்தையியலின முககியத்துவம்
14.07   சந்தையிடு்்கயின ்பணி்கள்
14.08.   சந்தையிடு்்க ்கல்வயின ப்பொருள் மற்றும் 

வ்ையிலக்கணம்
14.09.  சந்தையிடு்்க ்கல்வயின கூறு்கள்
14.10.   மைபு  வழி  மற்றும்  �வீ்  சந்தையிடு்்க 

்கல்வ �வீ் வழி மு்்ற

14.01  சந்தையிடு்்க அறிமு்கம் (Marketing)
சந்தையிடு்்க ஒரு சதைொழில் சொரநதை ெணியொகும். மனிதை 

மதை்வ மற்றும் விருபெங்்க்ை பூரத்தி சசயயும் அ்னத்து 
ந்டவடிக்்்க்க்ை உள்ை்டக்கும் ஓர சசயலொகும். 
ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை உற்ெத்தியொைரி்டமிருநது 
இறுதி ெயனெொடடு நு்கரமவொர வ்ை ச்கொணடு மசரக்கும் 
ந்டவடிக்்்க்களுக்கு வசதி்ய ஏற்ெடுத்தும் ஒர 

ந்டவடிக்்்க சந்தையிடு்்கயொகும். விற்ெ்ன எனெது 
செொருட்க்ை வி்லயின அடிபெ்்டயில் வொங்குமவொரி்டம் 
வழங்குவது ஆகும். மமலும் விற்ெ்ன்ய ்கொடடிலும் 
சந்தையிடு்்க மமலொனது.

சந்தையிடு்்க சசயலொனது புைடசி்ய ்கொடடிலும் 
ெரிணொம வைரச்சிக்கு மமலொன ஒன்றொகும். 
சந்தையிடு்்க எனெதைற்கு ஒரு வொரத்்தையில் 
வி்்டயளிக்்க இயலொது. சுருக்்கமொ்க கீழ்்கண்டவொறு 
சதைரிநதுச்கொள்ைலொம். “சந்தையிடு்்க எனெது 
சந்தையிடு்்கயொைர எனன சசயகின்றொமைொ 
அதுமவயொகும்” இதைன செொருள் குறித்து 
அறிநதுச்கொள்வதில் சில கு்்றெொடு்கள் உள்ைன. அவைது 
சந்தையிடு்்க ெரிணொமமொனது இமயம்ல மெொனறு 

சந்தையிடு்்க மற்றும் சந்தையிடு்்கயின ்கல்வ
MARKETING AND MARKETING MIX14

அத்தியொயம்

சந்தையிடு்்கயின அடிப்ப்ட கூறு்கள்
ELEMENTS OF MARKETINGஅலகு

5
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ெழ்மயொன ஒன்றொகும். மமலும் இது ஒரு மி்க 
ெழ்மவொயநதை சதைொழிலொ்கவும் இருநது வருகின்றது.

சந்தையிடு்்க உன்மயிமலமய ஒரு ெண்்டய்கொல 
்க்லயொகும். சந்தை எனெதைற்கு ெல்மவறு அறிஞர்கள் 
ெலவொறு இலக்்கணம் தைநதுள்ைனர. ெொைம்ெரிய 
இலக்்கணபெடி செொருட்கள் எங்கு மதை்வபெடுகி்றமதைொ 
அங்கு அவற்்்ற ஏற்ெடுத்தி தைருவமதையொகும். இநதை ்கருத்து 
பிற்்கொலத்தில் மருவி மனிதைர்களின மதை்வ்ய பூரத்தி 
சசயவதைற்்கொன மொற்று என மொறியுள்ைது. ெல்மவறு 
அறிஞர்கள் அவர்களின எணணபெடி சரியொன 
இலக்்கணத்்தை வகுக்்க முயனறுள்ைனர. அவற்றுள் சில 
மி்க ெைநதை ஒன்றொ்கவும், மற்்றவர்களின இலக்்கணம் மி்க 
குறுகியதைொ்கவும் இருநது வநதுள்ைது. சிலைது ெழ்மயொன 
்கருத்தினெடி செொருட்க்ை முதைலில் உற்ெத்தி சசயது 
பினபு வொடிக்்்கயொைர்க்ை அ்்டயொைம் ்கொணல், 
மமலும் மற்்றவர்களின நவீன ெொர்வயில் முதைலில் 
வொடிக்்்கயொைர்களின மதை்வ மற்றும் மன நி்்றவு 
ஆகியவற்்்ற அ்்டயொைம் ்கணடு அதைன பி்றகு 
ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்கள் உற்ெத்தி சசயவது 
சதைொ்டரெொ்க திட்டமி்டலின அவசியத்்தை வலியுறுத்தியது. 
எநதை ஒரு செொருளுக்கும் அதைற்ச்கன உரிய மதைொற்்றம், 
வைரச்சி, மற்றும் மமம்ெொடு இருநதை மெொதிலும் 
சந்தையிடு்்கயின ெரிணொமம் ெற்றி சுருக்்கமொ்க கீமழ 
்கொணலொம்.

14.02   சந்தையிடு்்கயில் ்பரிணொம 
வளரச்சி - (Evolution of Marketing)

i. ்பணடமொற்று மு்்ற - (Barter Systems)
ெண்டங்்களுக்கு இ்ணயொ்க ெண்டங்்க்ை 

மடடுமம மொற்றிக் ச்கொண்டொர்கள், குறிபெொ்க, ெணம் இதில் 
இ்டம்செ்றவில்்ல.
ii. உற்்பத்தி சொரநதை (Production Orientation)

நு்கரமவொரின விருபெங்்களுக்கு மொ்றொ்க லொெ 
மநொக்்கத்மதைொடு அதி்க அைவில் உற்ெத்திக்கு மடடுமம 
முக்கியத்துவம் அளிக்்கபெட்டது. மமலும் 
வொடிக்்்கயொைர்களுக்கு சிறிய அைவிலொன 
முக்கியத்துவமம இக்்கொலக்்கட்டத்தில் வழங்்கபெட்டது.

iii. விற்்ப்் சொரநதை (Sales Orientation)
இன்்றய செொருைொதைொை நி்ல வொழ்க்்்கயின 

மொற்்றத்திற்கு ஒரு முன உதைொைணமொ்க தி்கழ்கி்றது. 
விற்ெ்னமய ஒரு அதி்க ஆதிக்்கம் சசலுத்தும் 
்கொைணியொ்க ்கருதைபெடுகி்றது. மமலும் நு்கரமவொரின 
மதை்வ்ய திருபதிெடுத்தும் வ்்கயில் எநதை ஒரு 
முயற்சியும் மமற்ச்கொள்ைபெ்டவில்்ல. 
iv. சந்தையிடு்்க சொரநதை (Marketing Orientation)

வ ொ டி க் ் ்க ய ொ ை ர ்க ளி ன  மு க் கி ய த் து வ ம் 
உணைபெட்டது ஆனொல் உற்ெத்தி சசயயபெட்ட 
செொருட்க்ை விற்று தீரபெதில் மடடுமம. அதி்க மெொடடி 
இருநது வநதுள்ைது. மமலும், தைனியொள் விற்ெ்ன மற்றும் 
அதி்க அைவி்ன விற்ெ்ன மமம்ெொடு, மெொன்றவற்்்ற 
விற்ெ்ன ்கருவி்கைொ்க ெயனெடுத்தைபெட்டது.
v. நு்கரநவொர சொரநதை (Consumer Orientation)

இநதை நி்லயில் மடடுமம மமம்ெடுத்தைெட்ட செொருட்கள் 
சந்தைக்கு ச்கொணடு வைபெட்டது மமலும் அ்வ்கள் 
நு்கரமவொருக்கு மனநி்்றவு ஏற்ெடுத்தும் வ்்கயில் 
சு்வ, விருபெங்்கள் மற்றும் எதிரெொரபபு்கள் 
மெொன்ற்வ்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்்கபெட்டது.
vi. நமலொண்ம சொரநதை (Management Orientation)

சந்தையிடு்்க ஒரு மமலொண்ம ெணியி்ன 
மமற்ச்கொள்கி்றது அதைொவது இன்்றய நு்கரமவொரின 
ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்களுக்்கொன மதை்வ்ய பூரத்தி 
சசயயும் வ்்கயில் திட்டமி்டல், செொருள் மமம்ெொடு சசயதைல் 
மற்றும் வினிமயொ்கம் சசயதைல் மெொன்றவற்்்ற 
ஒ ரு ங் கி ் ண க் கு ம்  ந ்ட வ டி க் ் ்க ்க ் ை 
மமற்ச்கொள்கின்றன. 

14.04  சந்தையிடு்்கயின வ்ையிலக்கணம் 
(Definition of Marketing)

”சந்தையிடு்்க என்பது மக்கள் மற்றும் அவர்களின 
�டவடிக்்க்க்ள  உள்ளடககி  ்பணடங்கள்  மற்றும் 
்பணி்க்ள  உற்்பத்தியொளரிடமிருநது  நு்கரநவொருககு 
ப்கொணடு நசரப்ப்தைநய சந்தையிடு்்க ஆகும் எனகி்றொர.

 –அபமரிக்கொ சந்தையிடு்்க ்கை்கம் 

14.03.  சந்தையியல் ்கருத்து (Marketing Concept)

Marketing  
Concepts

சந்தையிடு்்க 
்கருத்து

என் விற்்ப்் பசயய இயலும்?
 எனன விற்ெ்ன சசயய இயலும் எனெ்தை முடிவு சசய, ஆனொல் எ்தை நீ உற்ெத்தி 
சசயதைொமயொ, அ்தை விற்ெ்ன சசயய முயற்சிக்்கொமதை.
முதைலில் ப்பொருட்க்ள உற்்பத்தி பசயயலொமொ?
 இல்்ல, முதைலில் வொடிக்்்கயொை்ை உருவொக்கு, அதைன பி்றகு செொருட்க்ை உருவொக்கு.
எ்து ப்பொருட்கள் மீது அனபு பசலுத்தைலொமொ?
 இல்்ல, உனது வொடிக்்்கயொைர மீது அனபு சசலுத்து ஆனொல் செொருட்களின மீது அல்ல.
சந்தையில் யொர நமம்்படடவர?
நு்கரமவொமை மமம்ெட்டவர அவர்கள் மனனர மெொன்றவர்கள்.
யொர எ்து முடிவி்் வடிவ்மப்பவர?
வொடிக்்்கயொைரின முனனுரி்மமய உனது முடிவி்ன வடிவ்மக்கும்.
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vii.  பினதைங்கிய மற்றும் வைரநதுவரும் நொடடின 
செொருைொதைொைம் சிைத்தைன்ம மற்றும் வி்ைநது 
மமம்ெொடு அ்்டய வழிவ்்க சசயகி்றது.

viii.  சந்தையிடு்்கயொனது உ்ட்ம்கள், அ்மபபு, 
்கொலம் மற்றும் மநைம் மெொன்றவற்்்ற மு்்றயொ்க 
ெயனெடுத்தைவதைற்கு உதைவிபுரிகி்றது.

ix.  சந்தையிடு்்க மதை்வயற்்ற சசலவி்ன 
கு்்றத்து மநைடியொ்க சமுதைொயத்திற்கு ெயனெடும் 
வ்்கயில் சசயல்ெடுகி்றது.

x.  ெண்டங்்களின மதிப்ெ உயரத்துவமதைொடு, 
உரி்ம மொற்்றம் மமற்ச்கொணடு, நு்கரவின ்கொலம் 
மற்றும் மநைத்திலும் மொற்்றம் சசயகி்றது.

(ஆ)  தைனி நிறுமத்திற்கு முககியத்துவம் 
(To the individual firm)

i. அ்மபபின வருமொனத்்தை அதி்கரிக்்க சசயகி்றது.
ii.  அ்மபபின சந்தையிடு்்க பிரிவொனது 

மமலொண்ம உற்ெத்தி சொரநதை அ்னத்து 
வ்்கயொன தீரமொனங்்க்ை மமற்ச்கொள்வதைற்கு 
வை ஆதைொைமொ்க விைங்குகி்றது.

iii.  சந்தையிடு்்க மற்றும் புத்தைொக்்கம் ஆகிய இைணடும் 
அ்னத்து சதைொழிலுக்கும் அடிபெ்்ட ெணியொ்க 
விைங்குவமதைொடு ஒரு சக்திவொயநதைதைொ்கவும் 
சசயல்ெடுகி்றது.

iv.  சதைொழில் மமம்ெொடு அ்்டய வழிவ்்க சசயவமதைொடு 
மக்்களுக்கு மவ்லவொயபபி்ன ஏற்ெடுத்துகி்றது.

14.07   சந்தையிடு்்கயின ்பணி்கள் 
(Functions of Marketing)

சந்தையிடு்்க  ்பணி்கள்  சில  முககியமொ்வற்்்ற 
கீழ்்கணடவொறு, ்கொணலொம்,

உற்ெத்தியொைரி்டமிருநது இறுதி ெயனெொடடு 
நு்கரமவொர வ்ை ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை 
ச்கொணடு மசரக்கும் ெல்மவறு ந்டவடிக்்்க்க்ை 
உள்ை்டக்கியுள்ைது. சந்தையிடு்்கயின ெணி்கள் 
குறித்து ெல்மவறு வல்லுநர்கள் ெலவொறு 
விவரித்துள்ைனர.

G.B. கிலஸ் எனெவர சந்தையிடு்்க ெணியி்ன ஏழு 
பிரிவொ்க விவரித்துள்ைொர அ்வயொவன: 

i. சந்தையிடு்்க ஆைொயச்சி,
ii. சந்தையிடு்்க திட்டமி்டல்
iii. செொருள் மமம்ெொடு
iv. விற்ெ்ன மமம்ெொடு மற்றும் விைம்ெைம்
v. விற்ெ்ன மற்றும் வினிமயொ்கம்
vi. விற்ெ்னக்கு பின மச்வ மற்றும்
vii. செொதுமக்்கள் சதைொ்டரபு மெொன்ற்வ்கைொகும்.

14.05.   சந்தையிடு்்கயின ந�ொக்கங்கள் 
(Objective of Marketing)

ெொ்கர மற்றும் ஆனசசன அவர்களின கூற்றுபெடி, 
”சந்தையிடு்்கயின அ்னத்து இறுதி நி்ல 
சசயல்ெொடு்களும் மனிதை மதை்வயின மனநி்்ற்வ 
சொரநமதை உள்ைது” என கூறுகி்றொர.

கீழ்்கண்ட்வ்கள் சந்தையிடு்்கயின மநொக்்கங்்கைொ்க 
உள்ைன அ்வ்கள்.

i.  நவீன சந்தையிடு்்க ச்கொள்்்கயொனது அறிவு 
தி்றத்்தை ெயனெடுத்தை உதைவுகி்றது.

ii.  சந்தையிடு்்க து்்றயில் மமம்ெொட்்ட 
ஏற்ெடுத்துகி்றது.

iii.  ச்கொள்்்க வழி்கொட்டல் மமம்ெொடு மற்றும் நல்லசதைொரு 
ெயனுள்ை முடிவி்ன சசயல்ெடுத்துகி்றது.

iv.  சந்தையிடு்்க சதைொ்டரபுள்ை பிைச்சி்ன்களுக்கு 
நல்ல தீரவு ்கொண வழிவ்்க சசயகி்றது.

v.  சந்தையிடு்்க சதைொ்டரெொன பிைச்சி்ன குறித்து 
மமலும் தை்கவல்்க்ை ்கணடு உணருகி்றது.

vi.  தைற்மெொது ந்்டமு்்றயில் உள்ை சந்தையிடு்்க 
ெணி்களில் கு்்றெொடு்கள் ஏமதைனும் இருபபின 
அவற்்்ற மறு ஆயவு சசயகி்றது.

vii.  முனமனற்்ற சசயல் குறித்து சரியொன நடிவடிக்்்க 
மமற்ச்கொள்கி்றது.

14.06.   சந்தையிடு்்கயின முககியத்துவம் 
(Importance of Marketing)

(அ) சமுதைொயத்திற்கு (To the society)
i.  சந்தையிடு்்கயொனது உற்ெத்தியொைர மற்றும் 

நு்கரமவொ்ை இ்ணக்கும் ஒரு சதைொ்டர சங்்கலியொ்க 
சசயல்ெடுகி்றது.

ii.  சந்தையிடு்்க மக்்களின வொழ்க்்்க தைைத்்தை 
உயரத்தை உதைவிபுரிகி்றது.

iii.  சந்தையிடு்்க நொடடின வருமொனத்்தை உயரத்தை 
வழிவ்்க சசயகி்றது. 

iv.  சந்தையிடு்்க மவ்ல வொயபபுக்்க்ை அதி்கரிக்்க 
உதைவுகி்றது.

v.  சந்தையிடு்்க நவீன சொகுெடி உற்ெத்திக்கு 
வழிவ்்க சசயகி்றது.

vi.  சந்தையிடு்்கயொனது ெண்டங்்கள் மற்றும் 
ெணி்கள் உெரியொ்க உள்ை ெகுதியிலிருநது 
ெற்்றொக்கு்்ற உள்ை ெகுதி்களுக்கு சி்றநதை 
மெொக்குவைத்தின மூலம் ச்கொணடு சசனறு 
ஏற்்றத்தைொழ்வு நி்ல்ய சரி சசயகி்றது.
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கிைொரக் மற்றும் கிைொரக் மெொன்ற மெைொசிரியர்கள் 
சந்தையிடு்்க ெணியி்ன மூனறு பிரிவு்கைொ்க 
வ்்கபெடுத்தி உள்ைொர்கள் அ்வ்கள்.

1. உரி்ம மொற்று ெணி்கள், 
2. இ்டமொற்றுப ெணி்கள் மற்றும்
3. வசதி சசயயும் ெணி்கள் அல்லது து்்றபெணி்கள்.

ச�ைத��ைக ப�க�

உ�ைமமா��
ப�க�

இடமா��
ப�க�

வச� ெச	��
ப�க�

உரி்ம மொற்றுப ்பணி்கள் (Functions of Exchange)
உரி்ம மொற்று ெணி எனெது ெண்டங்்கள் மற்றும் 

ெணி்களின மதிப்ெ ெணத்தின அடிபெ்்டயில் 
மொற்றுவ்தை குறிக்கி்றது. இத்தை்்கய உரி்மமொற்று 
ெணி்க்ை மமலும் இைணடு வ்்கயொ்க பிரிக்்கலொம்.

(அ) வொங்குதைல் மற்றும் ஒனறு மசரதைல்
(ஆ) விற்ெ்ன.

இடமொற்று ்பணி்கள் (Functions of Physical supply)
இவ்வ்்க ெணி்கள் இைணடு முக்கிய ெணி்க்ை 

மமற்ச்கொணடுள்ைது.
i. மெொக்குவைத்து
ii. சைக்கு மசமிபபு மற்றும் ெண்ட்கச் சொ்லயிடுதைல்

இடமொற்று 
்பணி்கள்

சைககு நசமிபபு 
மற்றும் ்பணட்கச் 
சொ்லயிடுதைல்

ந்பொககுவைத்து

i.  ந்பொககுவைத்து  
(Transport)

சந்தையிடு்்க ந்டவடிக்்்க்களுக்கு மெொக்குவைத்து 
இனறிய்மயொதை ஒரு ெணியொ்க உள்ைது. 
மெொக்குவைத்தின மூலமம செொருட்கள் உற்ெத்தி 
்மயத்திலிருநது நு்கரவி்டங்்களுக்கு ச்கொணடு 
வைபெடுகின்றன. மெொக்குவைத்தில் ஏற்ெடடுள்ை தீவிை 
மமம்ெொடடின ்கொைணமொ்கமவ தைற்செொழுது மெைைவு 
உற்ெத்தி சொத்தியமொகி உள்ைது. மெொக்குவைத்தைொனது 
செொருளுக்கு இ்டப ெயனெொட்்ட அளிக்கின்றது. 
செொருட்க்ை ஓரி்டத்திலிருநது மற்ச்றொரு இ்டத்திற்கு 
எடுத்து சசல்வதைற்கு நிலம், நீர, ்கொற்று மெொன்றன 
முதைன்மப மெொக்குவைத்து வழி்கைொ்க உள்ைன 
எனலொம்.

ii.  சைககு  நசமிபபு  மற்றும்  ்பணட்க  சொ்லயிடுதைல் 
(Storage and Warehousing)

(அ) சைககு நசமிபபு
சைக்கு மசமிபபு எனெது சந்தைபெடுத்தைல் 

சசயல்மு்்றயின மற்ச்றொரு சசயல்ெொ்டொகும், மமலும் 
அ்வ உற்ெத்தி சசயயபெட்ட மநைம் முதைல் அ்வ 
ெயனெடுத்தும் மநைம் வ்ை செொருட்க்ை 
்வத்திருத்தைல் மற்றும் ெொது்கொத்தைல் ஆகிய்வ 
அ்டங்கும். செொதுவொ்க, செொருட்களின உற்ெத்திக்கும் 
நு்கரவுக்கும் இ்்டமய மநை இ்்டசவளி உள்ைது. 
எனமவ, செொருட்க்ை நு்கரமவொருக்குக் 
கி்்டக்கும்ெடி மசமித்து ்வக்்க மவணடிய அவசியம் 
உள்ைது.

(ஆ) ்பணட்கசொ்ல

ெண்ட்கசொ்ல எனெது ஆணடு முழுவதும் 
செொருட்க்ை மசமித்து, மதை்வபெடும் மெொது 
அவற்்்ற விடுவிபெதைன மூலம் மநை ெயனெொட்்ட 
உருவொக்குகின்றன. செொருட்க்ை மசமிக்்க ெல 
வ்்கயொன ெண்ட்கசொ்ல்கள் 
ெயனெடுத்தைபெடுகின்றன.
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வசதிப்பணி்கள்  அல்லது  து்ணப்பணி்கள்  (Facilitating 
Functions)

ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்க்ை 
உற்ெத்தியொைரி்டமிருநது நு்கரமவொருக்கு ச்கொணடு 
சசல்வதைற்கு உதைவி புரியும் ெணி்யமய 
து்ணபெணி்கள் எனறு அ்ழக்்கபெடுகி்றது. மமலும் 
இத்தை்்கய ெணி்கள் மநைடியொ்க ெண்டங்்க்ை மொற்்றம் 
சசயவது அல்ல இ்வ்கள் கீழ்்கண்டவொறு ்கொணலொம்.

i. நிதியிடல் Financing

அ. நீண்ட ்கொல நிதியி்டல்
ஆ. மத்திய ்கொல நிதியி்டல்
இ. குறுகிய ்கொல நிதியி்டல்

ii. இடல் ஏற்்றல் Risk Bearing

இட�
ஏ�ற�

கால இட�

இட� சா��த இட�

ேபா� இட�

இய�ைக இட�

ேதைவ மா�� இட�

அர�ய� இட�

ம�த இட�

அ. ்கொல இ்டரெொடு
ஆ. இ்டம் சொரநதை இ்டரெொடு
இ. மெொடடி இ்டரெொடு
ஈ. மதை்வ மொற்று இ்டரெொடு
உ. இயற்்்க சொரநதை இ்டரெொடு
ஊ. மனிதை சதைொ்டரெொன இ்டரெொடு
எ. அைசியல் சொரநதை இ்டரெொடு

iii. சந்தை தை்கவல் (Market Information) 
கிைொரக் மற்றும் கிைொரக் எனெவரின கூற்றுபெடி 

சந்தை தை்கவல் எனெது செொருட்கள் சந்தையிடுவது 
சதைொ்டரெொ்க உள்ை உண்ம்கள், எதிரெொரபபு்கள், 
எணணங்்கள் மற்றும் அ்னத்து இதைை தை்கவல்்க்ை 
உள்ை்டக்கியது ஆகும்.

iv. தைைப்படுத்துதைல் (Standardization)
 தைைபெடுத்துதைல் எனெது செொருட்க்ை இயல்ெொன 

தைைத்தின அடிபெ்்டயில் பிரித்து அ்மபெது ஆகும். 
செொருட்கள் தைைபெடுத்துவதில் ெல ்கொைணி்கள் 
தீரமொனிக்கின்றன. அதைொவது செொருளின அைவு, 
வணணம், சு்வ மற்றும் அதைன மதைொற்்றம் 
மெொன்ற்வயொகும்.
v. வ்்கப்படுத்துதைல் (Grading)

நிரணயம் சசயயபெட்ட தைை அலகு்களின அடிபெ்்டயில், 
செொருட்க்ை ெல வ்்க்கைொ்கப ெொகுெொடு சசயதை்லமய 
வ்்கபெடுத்துதைல் எனபெடும்.
vi. ப்பயரிடல் (Branding)

மெொடடி செொருட்களிலிருநது மவறுெடுத்தி 
்கொணெதைற்க்கு ஒரு செயமைொ அல்லது வணி்க குறிமயொ 
இ்டபெடுகி்றது இதை்னமய செயரி்டல் எனபெடும்.

 vii. ்கடடுமம் (Packing)
செொருட்கள் விற்ெ்ன சசயவதைற்கு முனனர எளிதில் 

்்கயொளுவதைற்கு ஏற்்றவொறு உ்்றயிடுவ்தைமய 
்கடடுமம் எனபெடுகி்றது. மமலும் செொருட்க்ை 
ெொது்கொக்கும் வ்்கயில் எநதைவிதை ெொதிபபும் இல்லொமல் 
மமற்ச்கொள்ைல் அதைொவது செொருட்கள் உ்்டதைல், 
வீணொகுதைல், ்கசிவு ஏற்ெடுதைல் மற்றும் மசதைம் ஏற்ெடுதைல் 
மெொன்றவற்றிலிருநது ெொது்கொபெதைற்்கொ்க ்கடடுமம் 
சசயயபெடுகி்றது.

viii. வி்லயிடல் (Pricing)
வி்ல நிரணயம் சசயவது சதைொ்டரெொ்க முடிசவடுபெது 

வணி்கர்களின ஒரு முக்கிய ெணியொகும். இத்தை்்கய 
முடிவொனது அ்மபபின சவற்றி அல்லது மதைொல்வி 
நிரணயிபெதில் அதி்க அைவு சொரநது உள்ைது. மமலும், 
அ்னத்து ்கொைணி்க்ையும் ்கருத்தில் ச்கொணடு வி்ல 
நிரணயம் சதைொ்டரெொன முடிவு மமற்ச்கொள்ைபெடுகி்றது.

14.08.  சந்தையிடு்்க ்கல்வயின 
வ்ையிலக்கணம் (Definition of 
Marketing mix)

”சந்தையிடு்்க ்கல்வ நொனகு கூறு்க்ை 
ச்கொணடுள்ைது. அ்வயொவன, செொருள் கூறு்கள், வி்ல 
கூறு்கள், விற்ெ்ன மமம்ெொடடு கூறு்கள் மற்றும் இ்ட 
கூறு்கள் ஆகும்". 

 திரு. பெநைொம் பமக்கொரத்தி
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சுருங்்கக்கூறின, சந்தையிடு்்க ்கல்வ 
மூலம் நிறுவனம் தைனது நு்கரமவொர்க்ை 
குறி்வத்து அதைன மூலம் லொெம் ஈடடுவமதை ஆகும். 
இத்தை்்கய சந்தையிடு்்கயின சசயல்ெொடு்கள் 
நொனகு வ்்க ்கல்வ செொருட்க்ை 
ச்கொணடுள்ைது. அதைொவது செொருட்கல்வ, வி்ல 
்கல்வ, இ்டக் ்கல்வ, மற்றும் மமம்ெொடடு 
்கல்வ மெொன்ற்வயொகும்.

14.09.  சந்தையிடு்்க ்கல்வயின 
கூறு்கள் (Elements of Marketing Mix)

ச�ைத��ைக
கலைவ

இட�

வழ�க�
சர����


	ேயாக�
ேபா��வர��


ைல


ைல ப��ய�
த��ப�


��ைற ம���
�ப�தைனக�

இய��க�
வ�க ��

ேசைவ, ��ைம
பா� ம���

உவ�

ெபா�

ள�பர�
ேம�பா�


�பைன
வ�ைம
க��ம�

ேம�பா�

மமற்்கண்ட நொனகு வ்்க கூறு்க்ை கீழ்்கண்டவொறு 
விரிவொ்க ்கொணலொம்.

i. ப்பொருள் (Product) 
செொருள் சந்தையில் ஒரு முக்கிய கூறு ஆகும். செொருள் 

இல்்லசயனில் எநதை ஒரு சந்தையும் இயங்்க இயலொது. 
எனறு கூறுகின்ற அைவிற்கு செொருள் முக்கிய இ்டம் 
செறுகி்றது.

ii. வி்ல (Price)

பிலிபம்கொடலர அவர்களின ்கருத்துபெடி ”வி்ல 
எனெது ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணியின மொற்று மதிபபு ஆ்க 
செ்றபெடும் ஒன்றொகும்” அல்லது நு்கரமவொர்கள் நலன 
்கருதி ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்களுக்கு இ்ணயொன 
மதிப்ெ மொற்றிக் ச்கொள்ை தைக்்க ஒனறுதைொன வி்ல 
எனகி்றொர”.

iii. இடம் (Place)
ஒரு செொருள் எனனதைொன தைைம் வொயநதை்வயொ்கவும், 

வி்லயில் சொதை்கத்தைன்ம மற்றும் சி்றநதை மமம்ெொடடு 
ந்டவடிக்்்கள் இருநதைமெொதிலும். உற்ெத்தி இ்டத்திலிருநது 
நு்கரவு இ்டம் வ்ை செொருட்க்ை சரியொன மு்்றயில் 
மற்றும் சரியொன மநைத்தில் ச்கொணடு சசல்லவில்்ல 
எனில் அ்னத்தும் ெயன அற்்றதைொகும். எனமவ சரியொன 
மநைத்தில் சரியொன இ்டத்திற்கு ச்கொணடு சசல்வதைற்கு இ்டம் 
ஒரு முக்கியப ெங்கு வகிக்கி்றது.

iv. விற்்ப்் நமம்்பொடு/விளம்்பைம் (Promotion)
சந்தையில் ஒரு செொருள் எனன தைொன தைைமு்்டயதைொ்க 

இருநதைொலும் மமலும் வி்லயில் சொதை்க நி்ல இருநதைொலும் 
நு்கரமவொர மத்தியில் செொருளின சி்றபபு இயல்பு்கள் 
மற்றும் ெயனெொடு குறித்து சதைரியபெடுத்தைொதை நி்லயில் 
அபசெொருள் நிரணயித்தை சவற்றி்ய ஒரு மெொதும் அ்்டய 
இயலொது. எனமவ மமம்ெொடடு ந்டவடிக்்்க்கள் மி்கவும் 
அவசியமொன ஒன்றொகும். மமம்ெொடடு ந்டவடிக்்்கயில் 
விைம்ெைம் அதி்க ெங்கு வகிக்கி்றது அவற்்்ற 
கீழ்்கண்டவொறு ்கொணலொம்.

இைணயதள�

ெதாைல�கா��

வாெனா�

அ�

ெச
	�தா�

�ள�பர பலைக

இத�க�

�ள�பர�க�

விளம்்பை சொதை்ங்கள்

14.10   சந்தையிடு்்க ்கல்வயின 
�வீ் வழி மு்்ற (Tradition 
Marketing mix and Modern 
Marketing mix)

மமற்்கண்டவற்்்ற 4Ps என அ்ழக்்கபெடுகின்றன 
சந்தையிடு்்கயில் இத்தை்்கய நொனகு வ்்க கூறு்க்ை 
அடிபெ்்டயொ்க ச்கொணடு முடிசவடுக்்கபடுகி்றது. மமலும் 
ஒவ்சவொரு சதைொழில் உரி்மயொைரும். நொனகு கூறு்க்ை 
்மயபெடுத்தி சசயல்ெடுவது மி்க அவசியமொன 
ஒன்றொகும்.
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எதிர்கொல ்கற்்றல்

i.  சில ெண்டங்்கள் மற்றும் ெணி்கள் ச்கொணடு 
உனது வகுபபில் ஒரு மொதிரி சந்தையிடு்்க்ய 
சசயல்ெடுத்து்க.

ii.  சந்தையின சவற்றி மற்றும் மதைொல்வி குறித்து 
ஒரு நல்ல சந்தையிடு்்கயொைர மற்றும் 
மெச்சொை்ை. அ்ழத்து ஒரு சசொற்செொழிவுக்கு 
ஏற்ெொடு சசய்க.

 ்பயிற்சி

I. சரியொ் வி்ட்யத் நதைரநபதைடு:
1.  சந்தையிடு்்க  மு்்றயின  ஆைம்்ப  நி்ல 

____________

அ) முற்றுரி்ம மு்்ற  ஆ) ெணத்திற்கு மொற்றுதைல்

இ) ெண்டமொற்று மு்்ற ஈ) தைற்சொரபு உற்ெத்தி

2. சந்தையில் உயர நி்லயில் இருப்பவர யொர?

அ) வொடிக்்்கயொைர

ஆ) விற்ெ்னயொைர

இ) சமொத்தை விற்ெ்னயொைர

ஈ) சில்ல்்ற விற்ெ்னயொைர.

3.  கீழ்ப்கொடுக்கப்படடுள்ள  கூறு்களில்  சந்தையிடு்்க 
்கல்வககு பதைொடரபு இல்லொதை ஒரு கூறு எது?

அ) இ்டக் கூறு ஆ) செொருள் கூறு

இ) திட்டக்கூறு ஈ) வி்ல கூறு

4.  சந்தையிடு்்க  ்கல்வ  என்பது  சந்தையிடு்்க 
திடடமிடல்  மூலம்  நிறுவ்த்தின  குறிகந்கொள் 
_________ நதை்வ மற்றும் ம் நி்்றவு மூலம் லொ்பம் 
ப்பறுகி்றது.

அ) சமொத்தைவிற்ெ்னயொைர

ஆ) சில்ல்்ற விற்ெ்னயொைர

இ) நு்கரமவொர

ஈ) விற்ெ்னயொைர

மர� வ�
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ப
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ந�ன
ச�ைத��ைக

கலைவ

ம�க�
ெசய�ற�


ட� 

ெச
ய

�
�

ை
ற

்க்லச்பசொற்்கள்
உத்திைவொதைம் மமலொதிக்்கம்
வொயபபு  அழுகும் தைன்ம
முடிவுற்்ற உெரி
தீரமொனித்தைல் நு்கரவு  தைனித்தைன்ம
 தைைம்ெடுத்தைல் இனறிய்மயொ்ம

 i.  ்கொ்ைக்குடியில் உள்ை வி்றகுக்்கொன 
வொைசந்தை ெற்றி.

ii .தைமிழ்நொடடில் அநதியூரில் வரு்டத்திற்கு 
ஒரு மு்்ற ந்்டசெறும் குதி்ை சந்தை ெற்றி.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

�மது சிநதை்்ககு

i. சந்தையிடு்்கயில் மனிதைர்கள் மூலம் ஏற்ெடும் 
இைணடு இ்டர்க்ை குறிபபிடு்க.

ii. சந்தையிடு்்கயில் இயற்்்க மெரி்டர மூலம் 
ஏற்ெடும் இைணடு இ்டர்க்ை குறிபபிடு்க.
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5.  கீழ்்கணடவற்றுள்  ்கணணுககு  புலப்படொதை  ப்பொருள் 
எது?
அ) ்கல்வி ஆ) ்்கமெசி
இ) ஆ்்ட்கள் ஈ) வொ்கனங்்கள்

வி்ட்கள் 
1 இ 2 அ 3 இ 4 இ 5 அ

II. குறு வி்ொக்கள்:
1. சந்தையிடுதைல் என்றொல் எனன?
2. சந்தையிடு்்க ்கல்வயின வ்ைவிலக்்கணம் தைருக்
3. தைைபெடுத்துதைல் என்றொல் எனன?
III. சிறு வி்ொக்கள்:
1. சந்தையிடு்்கயின மநொக்்கங்்கள் யொ்வ?
2. சந்தையிடு்்கயின ்கருத்துக்்க்ை விவரிக்்கவும்.
3.  சந்தையிடு்்க ்கல்வ எனெது ெற்றி நீவீர அறிவது 

யொது? ஏமதைனும் இைணடு கூறு்க.

IV. ப்பரு வி்ொக்கள்:
1.  சந்தையிடு்்கயின ெரிணொம வைரச்சி ெற்றி விவரி. 

(ஏமதைனும் 5)

2. சந்தையிடு்்க ்கல்வயின கூறு்க்ை குறிபபிடு்க.

குறிபபு நூல்்கள்

1.  Pillai, R.S.N., and Bagavathi, Modern Marketing, Principles 
and Practices

2. Philip Kotler, Principles of Marketing.

3.  www.yourarticlelibrary.com/marketing/evolution- 
of-marketing-concept-with-diagram/48793
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(சசய்ல முடிபெதைற்கு ஏற்்ற) ்கொலத்்தை அறிநது இ்டத்மதைொடு 
செொருநதுமொறு சசயதைொல், உல்கமம மவணடும் எனக் ்கருதினொலும் 
்்ககூடும்.

ஞொலம் ்கருதினுங் ்்ககூடுங் ்கொலம் 
்கருதி இ்டத்தைொற் சசயின.

கு்றள் 484 
ப்பொருள்:

்கற்்றல் ந�ொக்கங்கள்
15.08  ்பணட்கச்சந்தை
15.09  தைனியிடச்சந்தை
15.10  ்வைல் [்பைவும்] சந்தையிடுதைல் 
15.11   ்பதுஙகியிருநது  [ம்்றமு்க]  [அம்புஷ்] 

சந்தையிடுதைல் 
15.12  ப்கொரில்லொ சந்தையிடுதைல் 
15.13   ்பல்ந�ொககு  அளவு  மடடம்  நலடடி  ்லவல் 

சந்தையிடுதைல்
15.14  ்பரிநது்ை சந்தையிடுதைல்
15.15  உள்ளடக்க சந்தையிடுதைல்

15.01  சந்தையிடுதைலின �வீ் ந்பொககு
15.02   மின  சந்தையிடு்்க,  மின்ணு 

சந்தையிடு்்க 
15.03 வ்லத்தைளம் ்க்ட 
15.04 ்பசு்ம சந்தைப்படுத்தைல் 
15.05  சமூ்க சந்தைப்படுத்தைல் 
15.06 ஊை்க சந்தைப்படுத்துதைல் 
15.07 நச்வ சந்தையிடுதைல் 

அத்தியொயம் சுருக்கம்

இநதை அத்தியொயத்்தைக ்கற்்றபின, மொணவர்களொல்
■■ மினனணு வணி்கம் மநொக்்கம், மற்றும் 

வ்ைவிலக்்கணம்
■■ சந்தையிடு்்க வ்ைவிலக்்கணம் மநொக்்கம், 

நன்ம்கள் மற்றும்  கு்்றெொடு்கள்
■■ ெசு்ம, சமூ்க மற்றும் ெதுங்கியிருநது 

[ம்்றமு்க] சந்தைபெடுத்தைல்
ஆகியவற்்்ற புரிநதுக் ச்கொள்ை இயலும்.

15.01  சந்தையிடுதைலின �வீ் ந்பொககு 
(Recent Trends in Marketing)

தை்கவல் சதைொழில்நுடெ வைரச்சியொலும், நவீன 
மெொக்குவைத்து வசதியொலும், தைொைைமயமொக்்கத்தைொலும், 
மக்்கள் உலச்கங்கிலும் எளிதைொ்க ெயணிபெதைொலும், 
வணி்க வொயபபு்கள் நொடு்களின எல்்ல்க்ை 
தைொணடி ெைவலொக்்கபெடடுள்ைது. மமலும் இன்்றய 
வொடிக்்்கயொைர்கள் உல்கைொவிய சரவமதைச அைவில் 
செொருள்்க்ை வொக்கும் சக்தி்ய செற்றுள்ைனர. 
இன்்றய வொணி்க சூழலில் சந்தையொைர்கள் 

சந்தையிடுதைல் �வீ் ந்பொககு
RECENT TRENDS IN MARKETING15

அத்தியொயம்

சந்தையிடு்்கயின அடிப்ப்ட கூறு்கள்
ELEMENTS OF MARKETINGஅலகு

5
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நு்கரமவொரின மதை்வ்ய பூரத்திசசயய சி்றநதை சைக்்்கயும் 
ெணி்யயும் மி்க வி்ைவொ்க வழங்்க மவணடியுள்ைது. 
இன்்றய சந்தையொைர்கள் ஒரு குறிபபிட்ட 
ெரிவரத்தை்ன சிநதை்னயிலிருநது வொடிக்்்கயொைரி்டம் 
வொழ்நொள் முழுவதும் சதைொ்டரச்கொள்ளும் வ்்கயில் 
ெரிவரத்தை்ன அ்மத்துக்ச்கொள்ளும் சந்தை 
சிநதை்னக்கு மொறியுள்ைனர. இதைனொல் சந்தையொைர்கள் 
வொடிக்்்கயொைர்களுக்கு அதி்க சலு்்க்ை வழங்கி 
கு்்றநதை வி்ல்ய வசூலித்து வொடிக்்்கயொைர்க்ை 
்கவரநது அவர்களி்்டமயொன உ்ற்வ 
வொழ்நொள்வ்ை நீடடிக்ச்கொள்ை முயற்சிக்கின்றனர. 
சந்தையொைர்கள் மமலும் மனநி்்ற்வ செ்ற ெல 
வ்்கயொன உத்தி்க்ை ்்கயொணடு வருகின்றன. 
வ்லத்தைைங்்ை ெயனெடுத்துவர்களின 
எணணிக்்்க அதி்கரித்து ச்கொணம்ட இருக்கின்ற 
இக்்கொலக்்கட்டத்தில் ெலவ்்கயொன உெ்கைணங்்கலொன 
்கணிணி, மடி்கணிணி, வ்ைபெடடி்்க, நவீன 
சதைொழில்நுடெ அ்லமெசி மற்றும் ெல்மவறு சமு்க 
வ்ைத்தைைத்தின உதைவியொல் வொடிக்்்கயொைர்களின 
எல்்ல விரிவொக்்கபெட்ட மடடுமில்லொமல் வியொெொை 
ந்டவடிக்்்க்க்ை மி்க எளிதைொ்க மமற்ச்கொள்ைவும் 
சொத்தியமொகி்றது.

 (i)  மின்ணு வரத்தை்கம் (எ) மின வரத்தை்கம் 
(Electronic Commerce) (E-Commerce)
வணி்கத்தின ஒரு ெகுதி வியொெொைம் எனெது 

நனகு அறிநதை ஒனறு. வணி்கத்தில் சைக்கு மற்றும் 
மச்வ ெரிவரத்தை்னயு்டன சதைொ்டரபு்்டய அ்னத்து 
சசயல்ெொடு்க்ையும் வியொெொைம் என்ற சசொல் குறிக்கும். 
ெண்ட்கம் மற்றும் மச்வ்கள் ெரிவரத்தை்னயில் 
மநைடியொ்கமவொ அல்லது ம்்றமு்கமொ்கமவொ 
சதைொ்டரபு்்டய அ்னத்து ந்டவடிக்்்க்களும் மினனணு 
வ்லத்தைைத்தின வழியொ்க மமற்ச்கொள்ளுவ்தை 
மினனணு வணி்கம் அல்லது  மின வரத்தை்கம் 
என்ற்ழக்்கபெடுகி்றது.  நு்கரமவொரின மதை்வ்க்ை 
திருபதிபெடுத்துவன மூலமொ்க இலொெம் மற்றும் 
சசல்வத்்தை ஈடடும் மநொக்கில் உற்ெத்தி அல்லது 
ச்கொள்முதைல் மற்றும் சசொயதை செொருட்க்ை விற்ெ்ன 
சசயவது வணி்கம் எனபெடுகி்றது.

(ii) மின பதைொழில் (E-Business)
 இலொெம் ஈடடி சசல்வத்்தை செருக்கும் மநொக்்கத்திலும் 

மனிதை மதை்வ்க்ை பூரத்தி சசயயும் மநொக்கிலும் 
சதைொ்டரநது செொருள்்க்ை உற்ெத்தி அல்லது ச்கொள்முதைல் 
சசயது விற்ெ்ன சசயயும் முயற்சிமய வணி்கம் ஆகும். 
வணி்கத்்தை, இ்ணயம் மினவ்லதைைம், மினனணு 
இ்ணயம், வ்ைத்தைைம், அ்க இ்ணயம் அல்லது சில 
இ்ணவு்கள் மூலமொ்க வியொெொைம் சசயவ்தை மின 
வணி்கம் எனகிம்றொம் சுருக்்கமொ்க கூறினொல் அ்னத்து 
வியொெொை ந்டவடிக்்்க்க்ையும் மின வ்லத்தைைத்தின 
வழியொ்க மமற்ச்கொள்வ்தை மின வணி்கம் எனலொம்.

 (iii)  மின வணி்கத்திற்கும் மின 
வியொ்பொைத்திற்கும் உள்ள நவறு்பொடு்கள் 
(E-Commerce VS E-Business)
மின வணி்கம் எனெது மின வ்ைத்தைைத்தின 

வழியொ்க செொருள்்கள் மற்றும் மச்வ்க்ையும் 
செறுவ்தையும் அளிபெ்தையும் குறிக்கும். ஆனொல். மின 
வியொெொைம் எனெது செொருள் / மச்வ்க்ை செறுவது 
அளிபெது மடடுமினறி அதைற்கும் அபெொற்ெட்ட வழங்்கள் வழி 
மமலொண்ம, வொடிக்்்கயொைர உ்றவு மமலொண்ம, 
மின வழி ஆ்ண்கள் செற்று சநறிபெடுத்தைல், 
மெொன்ற ெைநதைைவு வியொெொை வழிமு்்ற்க்ையும் 
உள்ை்டக்கியது ஆகும். மின வியொெொைம் மற்றும் மின 
வணி்கம் செரும்ெொலும், ஒமை மொதிரியொன செொருளின 
்்கயொைபெடுகி்றது.

15.02  மின சந்தையிடு்்க, மின்ணு 
சந்தையிடு்்க (E-Marketing)

செொருள்்க்ையும் மச்வ்க்ையும மி்ன இ்ணயம் 
மற்றும் சதைொ்லத் சதைொ்டரபு மினனணு சொதைனங்்கள் 
மூலம் விற்ெ்ன சசயவ்தை மினனணு சந்தையிடு்்க 
எனலொம். சுருக்்கமொ்க கூறினொல் இலக்கு 
வொடிக்்்கயொைர்க்ை அறிநது அவர்களின 
மதை்வ்க்ை பூரத்திசசயய ெல்மவறு சந்தை 
சதைொழில்நுடெங்்க்ையும் மின இ்ணயம் வழியொ்க 
மமற்ச்கொள்வ்தை மின சந்தையிடு்்க எனலொம். 
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விைம்ெைபெடுத்துதைல், வினிமயொ்கம், சந்தை ஆைொயச்சி, 
வழங்்க வழி மலொண்ம, வொடிக்்்கயொைர்களின 
மதை்வ மற்றும் விருபெத்்தை அறிநதுக்ச்கொள்ளுதைல் 
மெொன்ற ெல்மவறு சந்தையிடு்்க சதைொ்டரெொன 
சசயல்ெொடு்க்ை மினனணு இ்ணயத்தின வழியொ்க 
மமற்ச்கொள்ளும்வ்தை மினசந்தையிடு்்க எனலொம். மின 
இ்ணய சந்தையிடு்்க்ய, வ்லதைை சந்தையிடு்்க, 
இ்ணயவழி சந்தையிடு்்க, சதைொழில்நுடெ 
சந்தையிடு்்க ஒனறுக்கு ஒனறு சதைொ்டரபு்்டய்வ்கைொ்க 
ஒமை செொருளில் ்்கயொைபெடுகுி்றது.

 (i)  மின்ணு சந்தையிடு்்க – 
வ ை்விலக்கணம் (E-Marketing – Definition)
”ஜுடி ஸ்டைொஸின” கூற்றுபெடி சி்றநதை இ்ட ெகிரவு, 

தை்கவல் சதைொழில் நுடெ, செொருள் மவறுபெடுத்தும் மற்றும் 
நி்லபெடுத்தும் உத்தி்க்ை மி்க ெைவலொ்க 
ெயனெடுத்துவதைன வழியொ்க நு்கரமவொரின மதிப்ெ 
அதி்கரிபெது மடடுமல்லொமல், செொருள் மற்றும் 
மச்வ்களின வி்ல்ய தீரமொனிபெது, 
வினிமயொகிபெது, விற்ெ்ன மமம்ெொடு, தைனிநெர, மற்றும் 
நிறுவன நு்கரமவொரின மநொக்்கத்்தை நி்்றமவற்றும் 
வ்்கயில் ெரிமொற்்றத்்தை திட்டமிடடு உருவொக்குதைல் 
மெொன்றவற்றிற்கு மின இ்ணயத்்தை மி்க சீரிய 
மு்்றயில் சி்றபெொ்க சசயல்ெடுத்துவ்தை மினனணு 
சந்தையிடு்்க்ய குறிக்கும்”.

மின இ்ணயம், மினனஞ்சல், வயரசலஸ் ஊ்ட்கம், 
மினவ்லய்மபபு, மற்றும் மினனணு வொடிக்்்கயொைர 
மமலொண்ம மு்்ற மெொன்ற டிஜிட்டல் 
சதைொழில்நுடெங்்க்ை ெயனெடுத்தி சந்தைபெடுத்தைலின 
மநொக்்கங்்க்ை அ்்டவ்தை மின மொரக்ச்கடடிங் (அ) மின 
சந்தைபெடுத்துதை்ல குறிக்கும்.

 (ii)  மின சந்தைப்படுத்தைலின ந�ொக்கங்கள் 
(Objectives of E-Marketing)

 மின சந்தைபெடுத்தைலின முக்கிய மநொக்்கங்்கள் 
பினவருமொறு.
1. சந்தையின ெங்்்க மமலும் விரிவொக்்கம் சசயதைல்
2.  வழங்கீடு மற்றும் விற்ெ்ன மமம்ெொடடு சசலவு்க்ை 

கு்்றத்தைல்

3. செொருள் குறித்தை அதி்க விழிபபுணர்வ எரெடுத்துதைல் 
4. தை்கவல் தைைத்்தை ெலபெடுத்துதைல்.

 (iii)   மினசந்தைப்படுத்துதைலின �ன்ம்கள் 
(Advantages of E-Marketing)

1.  அ்னத்து மநைத்திலும் சந்தை: மின சந்தை 
வொைத்தின 7 நொட்களிலும் 24 மணிமநைத்திலும் 
(24x7) ெயனொளி்களுக்கு சந்தை வசதி்ய 
அளிக்கி்றது. இதைனொல் நு்கரமவொர எநதை 
இ்டத்திலிருநதும் எநதை மநைத்திலும் செொருள்்க்ை/ 
மச்வ்க்ையும் செ்றவும் அளிக்்கவும் முடியும்.

2.  மநைடி சதைொ்டரபு; தையொரிபெொைருக்கும் நு்கரமவொருக்கும் 
இ்்டமய மநைடி ஏற்ெடுவதைொல் சசலவு்கள் 
கு்்றக்்கபெடுகி்றது. இதைனொல் மலிவொன வி்லயில் 
செொருட்க்ை இ்ணய சந்தையிடு்்கயின 
வொயிலொ்க நு்கரமவொர்கள் வொங்்க இயலுகி்றது.

3.  மதை்வ்ய செறுதைல்: நு்கரமவொர தைங்்களுக்கு 
மதை்வபடும் எத்தை்்கய செொருள்்க்ையும் மற்றும் 
மச்வ்க்ையும் மின சந்தையில் ெல்மவறு தைைங்்கள் 
/ வ்ல ெக்்கங்்கள் மூலம் செ்றலொம்.

 (iv)  மின சந்தைப்படுத்துலில் தீ்ம்கள் 
(Disadvantages of E-Marketing)

1.  அதி்க சசலவு: மின சந்தைபெடுத்துதைலில் விைம்ெைம் 
சசயயவும், வணி்க தைைம் அ்மக்்கவும், செரிய 
அைவில் சசலவி்ட மவணடும். வ்லத்தைை 
வடிவ்மபபு, சமனசெொருள், நுணசெொருள், 
வணி்கதைைம் ெைொமெரிபபு, வினிமயொ்க சசலவு 
மெொன்றவற்றிற்கு அதி்க அைவில் முதைலீடு சசயய 
மவணடியுள்ைது.

2.  சிறிய நிறுவனத்திற்கு செொருநதைொது: மி்க சதைொ்லவில் 
உள்ை வொடிக்்்கயொைர்களுக்கு செொருள்/
மச்வ்க்ை வழங்்க சிறிய நிறுவனங்்களுக்கு மின 
சந்தைபெடுத்தைல் செொருநதைொது.

3.  தை்கவல்்க்ை புதுபபித்தைல் : இன்்றய சூழலில் 
வொடிக்்்கயொைர்களின எணணிக்்்க சதைொ்டரநது 
அதி்கரித்துக் ச்கொணடிருக்கி்றது. இதைற்கு ஏற்ெ 
நிறுவனங்்கள் இ்ணய தைைத்தில் மெொதிய 
விவைங்்க்ை புதுபபிக்கின்றன. தை்கவல்்க்ை 
அவ்வபசெொழுது புதுபபிபெது மி்கவும் ்கடினமொன 
ஒன்றொகும்.

4.  ெொது்கொபபு இல்லொ்ம: செரும்ெொலும், நு்கரமவொர 
தைங்்கைது ்க்டன அட்்ட்ய ெயனெடுத்தி மின 
இ்ணயம் மூலம் செொரு்க்ை / மச்வ்ய செ்ற 
தையங்குகின்றனர. தைங்்கைது ்க்டன அட்்டயின 
இை்கசிய குறியீடடு எண்கள் தைவ்றொ்க ெயனெடுத்தி 
ெலவ்்கயொன மமொசடி்க்ை சசயய மின இ்ணய 
சந்தைபெடுத்துதைலின அதி்க வொயபபு இருபெதைொ்க 
நு்கரமவொர அஞ்சுகின்றனர.
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 (v)  மினசந்தைப்படுத்தைலுககும் ்பொைம்்பரிய சந்தைப்படுத்தைலுககு உள்ள நவறு்பொடு  
(E-Market v/s Traditional Market)

மின சந்தைப்படுத்துதைல் E-Marketing ்பொைம்்பரிய சந்தைப்படுத்துதைல் Traditional Marketing
செொருள்்கள் / மச்வ்க்ை மி்க வி்ைவொ்க கு்்றநதை 
சசலவில் மமம்ெடுத்தை முடியும்

இம்மு்்றயில் மி்க தைொமதைமொ்கவும் அதி்க சசலவிலும் மடடும் 
செொருள், மச்வ்ய மமம்ெடுத்தை முடியும்.

உல்க அைவில் மி்க வி்ைவில் மி்க எளிதைொ்க 
செொருள்்க்ை மமம்ெடுத்தி சந்தையி்ட முடியும்

இம்மு்்றயில் அவ்வைவு எளிதைொ்க உல்கைவில் செொருள்்க்ை 
மமம்ெடுத்தை முடியொது ்கொலமும் சசலவும் அதி்கமொகும்.

வணி்க நிறுவனங்்கள் மி்க கு்்றநதைைவு மனிதை 
வைத்து்டன சதைொழி்ல விரிவுபெடுத்தைலொம்.

இம்மு்்றயில் சதைொழி்ல விரிவுபெடுத்தை அதி்க மனிதை வைம் 
மதை்வபெடுகி்றது.

இம்மு்்றயில் ஆணடு முழுவதும் வொை 7 நொட்கள் 24 மணி 
மநைமும் கு்்றநதை மனிதை சக்தியு்டன சந்தையி்ட முடியும்.

இம்மு்்றயில் ஆணடு முழுவதும் 7 நொட்களிலும 24 மணி 
மநைமும் சந்தையிடுவது இயலொதை ்கொரியம்.

15.03   வ்லத்தைள சந்தையிடல் (E-Tailing)
வ்லத்தைை ்க்்ட அல்லது சமயநி்கர ்க்்டயின 

மூலம் இறுதி நு்கரமவொருக்கு மின இ்ணயம் வழியொ்க 
செொருள் அல்லது மச்வ்க்ை ெைொமரித்தைல் சசயவ்தை 
வ்லதைை ்க்்ட எனகிம்றொம். ெொைம்ெரிய ்க்்டயில் 
செொருள்்க்ை ்கவரச்சி்கைொமொ்க ெொர்வக்கு 
்வபெ்தைமெொல் வ்லதைைத்திலும் செொருள்்களின 
அட்்டப ெ்டங்்க்ை வொடிக்்்கயொைர்க்ை 
்கவரநதிருக்கும் வ்்கயில் ்கொடசிபெடுத்தைபெடுகி்றது.

செொருள்்களின தைன்ம்க்ையும் அதைன 
ெயன்க்ையும் விைங்கும் வ்்கயில் ்கொடசிபெடுத்தி 
ெலவ்யொன சலு்்க்க்ை அளித்து 
வொடிக்்்கயொைர்க்ை ்கவரநதிழுத்து வொங்்க தூணடும் 
வ்்கயில் செொருள்்க்ை வ்லத்தைைங்்களின 
்கொடசிபெடுத்தைபெடுகின்றன. வ்ைத்தைலங்்களின 
கூ்றபெடடுள்ை வ்்கயில் வொடிக்்்கயொைர்கள் ்க்டன 
அட்்ட அல்லது பி்ற மு்்ற்களில் ெணம் சசலுத்தி 
செொருள்்க்ை வொங்்கலொம். வொடிக்்்கயொைர்கள் 
ச்கொரியர மச்வயின மூலம் அவர்களின விருபெமொன 
மு்கவரியில் செொருள்்க்ை செற்்றக்ச்கொள்ைலொம்.

வ்லத்தைைக்்க்்ட ஒரு நு்கரமவொருக்கும் வணி்க 
்க்்டக்கும் மநைடி வணி்க மு்்றயொகும் மின வரத்தை்க 
்க்்ட்ய ஆன்லன ்க்்ட எனவும் அ்ழக்்கலொம்.

 

15.04  ்பசு்ம சந்தைப்படுத்தைல் 
(Green Marketing)

 சுற்று சூழலுக்கு எவ்விதை தீங்கு வி்ைவிக்்கொமல் 
சுற்றுபபு்ற சூழ்லக்கு ெொது்கொபெொ்க 
சந்தைபெடுத்துவ்தை ெசு்ம சந்தைபெடுத்துதைல் 
எனலொம். நு்கரமவொர்களின மதை்வ மற்றும் 
விருபெத்்தை நி்்றமவற்றும் வ்்கயில் செொருள்்கள் 
மற்றும் மச்வ்க்ை உருவொக்கி, மமம்ெடுத்தி, 
தைைமொன, சசயல் தி்றனமிக்்க செொருள்்க்ை, மலிவு 
வி்லயில் செொருள்்க்ை சுற்று சூழலுக்கு எவ்விதை 
ெொதிபபும் ஏற்ெடுத்தைொதை வ்்கயில் உற்ெத்தி சசயது 
சந்தைபெடுத்துவ்தை ெசு்ம சந்தைபெடுத்தைல் 
எனலொம். உல்க சவபெமயமொக்்கள், மக்்கொதை 
்கழிவு்களின தீங்கு்கள், ஆெத்தைொன வி்ைவு்க்ை 
உருவொக்கும் மொசுெடுத்துதைல் மெொன்ற்வ ெற்றிய 
விழிபபுணரவு்டன கூடிய சுற்றுபபு்ற ெொதிபபில்லொதை 
சந்தைபெடுத்தை்ல குறிக்கும். ெசு்ம சந்தைபெடுத்தைல், 
சுற்றுச்சூழல் சந்தைபெடுத்தைல், சுழல் நடபு 
சந்தைபெடுத்தைல் என ெல்மவறு மவறுெட்ட 
செயர்களில் அ்ழக்்கபெடுகின்றன. இன்்றய 
்கொலத்தில் சுற்றுபபு்ற சூழ்ல ெொதிக்கும் 
நிறுவனங்்கள் சூழ்ல ெொதுக்்கொக்கும் நிறுவனங்்கள் 
எ்வ என நு்கரமவொர்கள் அ்்டயொைம் ்கொண 
சதைொ்டங்கியுள்ைனர. 
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15.05   சமூ்க சந்தைப்படுத்தைல்  
(Social Marketing)

சந்தைபெடுத்தைலில் ஒரு புதிய அனுமொன 
அறிமு்கம்தைொன சமூ்க சந்தைபெடுத்தைல் ஆகும். சமூ்க 
நல்ன உறுதிபெடுத்தும் வ்்கயில் சமூ்கத்தின 
குறிபபிட்ட ெழக்்கவழங்்கங்்க்ையும் மநொக்்கங்்க்ையும் 
சவளிபெடுத்தும் வ்்கயில் செொருள்்க்ை 
சந்தைபெடுத்தும் மு்்ற்ய சமூ்க சந்தைபெடுத்தைல் 
எனலொம். 

செொது இ்டங்்களில் பு்்கபிடிக்்க கூ்டொது, குறிபபிட்ட 
மவ்க வைம்பிற்குள் ்கொ்ை ஓடடுங்்கள், சீட செல்ட்்ட 
அணியுங்்கள், தை்லக்்கவசம் அணியுங்்கள் மெொன்ற 
ெலவொச்கத்து்டன செொருள்்க்ை சந்தைபெடுத்துதைல் 
மெொன்ற்வ சமூ்க சந்தைபெடுத்துவதைற்கு 
எடுத்துக்்கொட்டொ்க கூ்றலொம். சமூ்க 
சந்தைபெடுத்துதைலின முக்கிய மநொக்்கம் சமூ்க 
நல்ன ெொது்கொபெமதைொ ஆகும், பு்்கயி்ல, 
மதுசெொருள்்க்ை ெயனெடுத்தைல், சுற்றுபபு்றம் 
மொசுபெடுத்துதைல், வைத்தைடச்ண, செண குழந்தை 
ெொது்கொபபு, சொ்ல ெொது்கொபபு மற்றும் சநழிலி 
(பிைொஸ்டிக்) ்ெ்கள் உெமயொ்கம் மெொன்றவற்றிற்கு 
எதிரக்கும் மநொக்்கத்திலும். சமூ்கம் விரும்ெத்தைக்்க 
மற்றும், உ்டல் நல்ன ெொது்கொக்கும் செொருள்்க்ை 
சந்தையிடுவ்தை சமூ்க சந்தைபெடுத்துதை்ல 
குறிக்கும். சமூ்கத்திற்கு தீங்கு வி்ைவிக்கும் அல்லது 
ெொதிக்கும் ்கொைணி்க்ை நீக்கி தைைமொன வொழ்க்்்க 
தைைத்்தை உயரத்தைவும் இச் சந்தைபெடுத்துதைலின 
முக்கிய மநொக்்கமொகும்.

15.06  கிைொமபபு்ற சந்தைப்படுத்துதைல் 
(Rural Marketing)

கிைொமபபு்ற நு்கரமவொர்களின மதை்வ்க்ையும் 
விருபெங்்க்ையும் நி்்றமவற்றி அவர்களின 
மனநி்்ற்வ செறும் வ்்கயில் கிைொமபபு்ற 
நு்கரமவொர்களுக்கு மதை்வபடும் செொருள்்கள் மற்றும் 
மச்வ்க்ை உருவொக்கி, வி்ல்ய நிரணயித்து, 
விற்ெ்ன மமம்ெொடு்க்ை சசயது ெகிரநதைளிக்கும் 
சசயல்மு்்ற்களின சதைொகுபமெ கிைொமபபு்ற 
சந்தையிடுதைல் ஆகும். கிைொமபபு்ற சந்தையிடுதைலின 

முக்கிய மநொக்்கமம அதி்கைவில் ெயனெடுத்தைொமலுள்ை 
கிைொமபபு்ற வைங்்க்ையும், மமம்ெொடு்க்ையும், உள் 
்கட்ட்மபபு்க்ையும் சவளிக்ச்கொணடுவருவமதைொ 
ஆகும். செொருள்்க்ை உற்ெத்தி சசயய அல்லது நு்கரவு 
சசயய மதை்வயொன ெல்மவறு உள்ளீடடு 
செொருள்்களும், ந்கரபு்ற நு்கரமவொருக்கு மதை்வயொன 
செொருள்்க்ை சவளியீடு சசயவதும் கிைமபபு்ற 
சந்தையின ெணியொகும். 

விவசொய உள்ளீடடுப செொருள்்கள் மற்றும் வி்ைவு 
நு்கரவு செொருள்்கைொன மசொபபு, அழகு சொதைனப 
செொருள்்கள், ஆ்்ட்கள், துணிமணி்கள் மற்றும் ெல 
செொருள்்க்ை ந்கரபு்றத்திலிருநது கிைொமப பு்றத்துக்குள் 
வரும் செொருள்்களில் அ்டங்கும். விவசொய 
வி்ைசெொருள்்கைொன அரிசி, ம்கொது்ம, சக்்க்ை, ெருத்தி 
மெொன்ற செொருள்்கள் கிைொமபபு்றத்திலிருநது 
ந்கரபு்றத்திற்குள் வரும் செொருள்்களின அ்டங்கும். 
சிலவ்்கயொன செொருள்்கள் கிைொமபு்ற எல்்லக்குள் 
உற்ெத்தியொகி அங்ம்கமய நு்கைபெடுவதும் உணடு. 
எனமவ கிைொமபு்ற சந்தையிடு்க்்க இருவழி 
சந்தையிடு்்க வ்்க்ய சொரநதைது. 

15.07   நச்வ சந்தையிடுதைல் 
 Service Marketing 

 இது சந்தையிடுதைலின ஓர சி்றபபு பிரிவு ஆகும். 
இது ஒரு மச்வ அல்லது ெய்ன ஒருவர 
மற்்றவருக்கு அளிப்தை குறிக்கும். மச்வ எனெது 
்கணணுக்கு புலபெ்டொதை ஒன்றொகும். மச்வ 
சந்தையிடுதைல் எனெது, தை்கவல்சதைொழில் நுடெம், 
வங்கிக் ்கொபபீடு, சு்கொதைொைம், சுற்றுலொ, சுற்றுச்சூழல் 
ெொது்கொபபு, ெழுதுெொரபபு மெொன்ற 
மச்வபசெொருள்்க்ை ெரிவரத்தை்ன சசயதுக் 
ச்கொள்ளுவ்தை குறிக்கும்.
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15.08 ்பணட்கச்சந்தை
இச்சந்தையிடுதைல் மு்்றயில் சந்தையிடும் 

செொருள்்கள் செரும்ெொலும் ்கொண முடியொதை்வயொகும் 
மச்வ அளிபெவரி்டமிருநது பிரிக்்க 
முடியொதைவன்வயொ்க இருக்கும். மச்வ அளிபெவர 
எவ்விதை இ்்டத்தைை்கரளும் இல்லொமல் மநைடியொ்க 
செறுெவருக்கு அளிக்்கபெடும். மச்வப செொருள்்கள் 
வி்ைவில் அழ்யக்கூடிய நி்லத்தைதைன்மயற்்றதைொ்க 
இருக்கும். மச்வயின தைன்ம மச்வ அளிபெவரின 
மனநி்ல்யப செொறுத்து மொறிக் ம்கொணம்ட 
இருக்கும். இநதை சந்தையில் வினிமயொகிக்கும் மச்வப 
செொருள்்க்ை சந்தையி்ட ெல்மவறு உத்தி்கள் 
்்கயொைபெடுகி்றது.

15.09  தைனியிடச்சந்தை (Niche Marketing)
மெொடடியொைர்கைொல் அ்்டயொைம் ்கொணபெ்டொதை ஒரு 

வ்ையறுக்்கபெட்ட வகுபபு/பிரிவு மக்்க்ை அ்்டயொைம் 
்கணடு அநதை வொடிக்்்கயொைரின மதை்வ்க்ை 
பூரத்தி சசயய மதை்வயொன அ்னத்து சந்தையிடுதைல் 
முயற்சி்க்ை சசயவமதை தைனியி்டச்சந்தை (Niche 
Marketing) குறிக்கும். ஒரு செரிய குைத்தில் ஒரு சிறிய 
மீனொ்க இருபெதைற்கு ெதிலொ்க ஒரு சிறிய குைத்தில் 
ஒரு செரிய மீனொ்க இருபெது மெொல, ஒரு குறிபபிட்ட 
வ்ையறுக்்கபெட்ட வொடிக்்்கயொைரின மதை்வ்க்ை 
பூரத்தி சசயயும் சந்தை்ய இவ்வொறு அ்ழக்கிம்றொம். 
அ்னத்து வசதி்களு்டன உரிய தி்ையைங்கு்கள் (இதைன 
டிக்ச்கட வி்ல மற்்ற தி்ையைங்்்க மெொல் அல்லொமல் 5 
அல்லது 6 ம்டங்கு அதி்கமொ்க இருக்கும்).

ஸ்்டொர மெொரடஸ், ஈஎஸ்பின, ஸ்்டொர கிரிச்கட மெொன்ற 
வி்ையொடடு மசனல்்கள் சவறும் வி்ையொடடு சவறும் 
வி்ையொடடு நி்கழ்வு்களுக்கு மடடும் உருவொன்வ. 
இ்வ வி்ையொடடு ஆரவர்களின மதை்வ்ய மடடும் 
பூரத்தி சசயகின்றன.

15.10   ் வைல் [்பைவும்] சந்தையிடுதைல் 
(Viral Marketing)

சந்தையிடுதைலின மற்ச்றொரு உத்திதைொன ்வைல் [ 
ெைபபு ] சந்தையிடுதைல். இம்மு்யில் ஒரு நெர சந்தை 
(அ) செொருள்ெற்றிய விவைங்்க்ை மற்்றவருக்கு 
அனுபபுவொர. அச்சசயதி சதைொற்றுக்கிருமி 
ெைவுவ்தைபமெொல் ஒருவரி்டமிருநது ெல நெர்களுக்கு 
மி்கவி்ைவொ்க ெைவி ஒரு செொருள் அல்லது 
பிைொணடுக்்கொண விற்ெ்ன அதி்கரிக்கும் வ்்கயில் 
சந்தையிடும் மு்்ற்ய ்வைல் [ெைபபு]  சந்தையிடுதைல் 
எனகிம்றொம். சசயதி அளிபெவர (Messenger) மற்றும் 
சந்தையின சூழல் ஆகிய்வ தைவிரக்்க முடியொதை 
முக்கிய ்கொைணியொ்க இருநது சதைொ்லதூைத்தில் 
ெைவியுள்ை வொடிக்்்கயொைருக்கு சசயதி 
அனுபெபெடுகி்றது. ்மக்மைொசொபட நிறுவனத்திற்கு 
சசொநதைமொன ஹொடசமயில் நிறுவனம் ஆைம்ெத்தில் 
விைம்ெைத்தின மூலம் சசயதி்க்ை ெைபபும் மச்வ்ய 
சதைொ்டங்கியது. சமீெ்கொலத்தில், ந்கரும் தி்ைபெ்டத்்தை, 
ஆச்சரியமொன அல்லது ்கண்கவர வீடிமயொக்்க்ை 
யூடியுபபில் உருவொக்கி, மு்கநூல், டிவிட்டர மற்றும் 
இதைைமு்்ற்கள் மூலம் ெைபபுவ்தை சி்றநதை 
எடுத்துக்்கொட்டொ்க கூ்றலொம்.
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15.11.  ்பதுஙகியிருநது [ம்்றமு்க] 
[அம்புஷ்] சந்தையிடுதைல் (Ambush 
Marketing)

சந்தையிடுதைல் மு்்றயில் புதிய நுடெமொ்க, அம்புஷ் 
(ெதுங்கியிருநது) சந்தையிடுதை்ல கூ்றலொம். 
இம்மு்்றயில் ஒரு நி்கழ்ச்சிக்கு எவ்விதை நிதியுதைவியும் 
சசயயொமல் வொடிக்்்கயொைரின மனதில் ெதியும் 
வ்்கயில் விைம்ெைத்தைொைர்களு்டன இ்ணநது 
தைங்்களு்்டய செொருளுக்கும் இை்கசிய வழியில் 
விைம்ெைபெடுத்திக் ச்கொள்ளும் நுடெத்்தை அம்புஷ் 
(ெதுங்கியிருநது) சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம். சுருக்்க 
கூறின மொற்று வழியில் ஒரு செொருள் அல்லது 
பிைொணடுக்்கொன சி்றப்ெ உருவொக்குவ்தை அம்புஷ் 
சந்தையிடுதைல் எனலொம். எடுத்துக்்கொட்டொ்க எக்ஸ் எனெவர 
ஒரு ்கொல் ெநது மெொடடிக்கு நிதியுதைவி சசயது மெொடடி்ய 
ந்டத்துகி்றொர அபசெொழுது கூட்டதைதில் ஒய நிறுவனத்தின 
அ்்டயொை சினனம் ெதித்தை மமல் சட்்ட்ய அணிநதுக் 
ச்கொணடு ெலர அமரநதிருபெ்தை அடிக்்கடி ம்கமைொமூலம் 
்கொட்டபெடுவதைன வழியொ்க ஒய நிறுவனம் தைனது 
செொரு்ை விைம்ெைப ெடுத்திக்ச்கொள்கி்றது. இநதை 
நி்கழ்ச்சிக்கு ஒய நிறுவனம் எவ்விதை நிதியுதைவியும் 
சசயயவில்்ல. இவ்வொறு ம்்றமு்கமொ்க விைம்ெைெடுத்தி 
செொருள் அல்லது மச்வக்்கொன விற்ெ்ன்ய 
அதி்கரித்துக் ச்கொள்வ்தை அம்புஷ்(ெதுங்கியிருநது) 
சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம். இம்மு்்ற சந்தையிடுதைலின 
மூலம் மி்க செரிய நிறுவனங்்கள் ெல முக்கிய நி்கழ்வு்களில் 
தைங்்கைது விற்ெ்ன்ய செருக்கி ச்கொள்கின்றன.

15.12  ப்கொரில்லொ சந்தையிடுதைல் 
(Guerrilla Marketing)

வைவு, சசலவு திட்டத்தில் சந்தையிடுவதைற்்கொ்க 
அதி்கைவு நிதி்ய ஒதுக்குவ்தைவி்ட மநைம், ஆற்்றல் 
மற்றும் ்கற்ெ்னயின மூலம் வழக்்கத்திற்கு மொ்றொன 
மு்்ற்ய ்்கயொணடு வொடிக்்்கயொைரின ்கவனத்்தை 
ஈரத்து செொருள் அல்லது மச்வபெற்றிய தை்கவல்்க்ை 
அளித்து விற்ெ்ன்ய செருக்கும் மு்்ற்ய ச்கொரில்லொ 

சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம். செொது மக்்கள் அதி்கமொ்க 
கூடும் இ்டங்்கைொன, சந்தை, செரிய விற்ெ்ன கூ்டங்்கள், 
பூங்்கொ மற்றும் ்க்டற்்க்ை மெொன்ற இ்டங்்களில் திடீர என 
குறிபபிட்ட நிறுவனத்தின அ்்டைொம் ச்கொண்ட ஆ்்ட்ய 
அணிநதைக்ச்கொணடு மதைொனறி வொடிக்்்கயொைர்களுக்கு 
ஆச்சரியத்்தை அளித்து பிைமிக்்க சசயது (அ) ஒரு செொருளின 
தைை அ்்டயொைத்்தை அவர்களின மனதில் ெதிய சசயயும் 
மு்்ற்ய ச்கொரில்லொ சந்தையிடுதைல் எனலொம். 
விற்ெ்ன்ய அதி்கரிக்கும், செரிய அைவில் விைம்ெைம் 
தைை இயலொதை சிறியைவு, நிறுவனங்்களுக்கு இம்மு்்ற 
விைம்ெை உத்தி மி்கவும் ஏற்்றது.

15.13  ்பல்ந�ொககு அளவு சந்தையிடுதைல் 
(Multilevel Marketing)
இவ்வ்்க சந்தையிடுதைல் ஒரு மநைடி சந்தையிடுதைல் 

வ்்க்ய சொரநதைது. இம்மு்்றயில் ஒரு சமொத்தை 
வியொெொரி அல்லது விநிமயொ்கஸ்த்தை்ை நிறுவனம் 
முதைலில் நிரணயிக்கும் பினனர விநிமயொ்கஸ்தைர்கள் 
அவர்களின கீழ் ெல விநிமயொ்கஸ்தைர்க்ை நிரணயிபெர 
இவ்வொறு ஒவ்சவொரு விநிமயொ்கஸ்தைர்களும் அவர்களின 
கீழ் ெல விநிமயொ்கஸ்தைர்க்ை அமரத்தி விற்ெ்ன்ய 
செருக்கும் மு்்ற்யமய ெல்மநொக்குைவு [மல்டடி] 
சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம். இவ்வொறு 
அமரத்தைபெடுவொர்கள் கீழ்நி்லயர அல்லது கீழ்நி்ல 
விநிமயொ்கஸ்தைர்கள் என அ்ழக்்கபெடுகின்றனர. 

இம்மு்்றயில் ஒவ்சவொரு விற்ெ்னயொைர்களும் 
தைொங்்கள் சசயதை விற்ெ்னக்கு மடடுமில்லொமல் அவர்களின 
கீழ் ெணியொற்றும் விற்ெ்னயொைர்கள் சசயயும் 
விற்ெ்னக்கும் மசரத்து விற்ெ்ன ்கழி்வ செறுவொர்கள். 
இம்மு்்றயில் விற்ெ்னயொைர்கள் சசொல் வழி அல்லது வொய 
வழி சதைொ்டரபு அல்லது உ்றவு வழி ெரிநது்ையின மூலம் 
செொருட்க்ை சந்தையிடுதை்லக் குறிக்கி்றது. இவ்வழியில் 
விற்ெ்னயொைர அல்லது விநிமயொ்கஸ்தைர்கள் மடடும் 
விற்ெ்ன சசயயொமல் அவர்களு்டன இ்ணத்து 
மற்்றவர்க்ையும் விற்ெ்ன சசயய தூணடுவொர்கள். 
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இம்மு்்ற சந்தையிடுதைலுக்கு சி்றநதை எடுத்துக்்கொட்டொ்க 
்டபெரமவர மற்றும் ஆம்மவ நிறுவனங்்களில் 
விற்ெ்னமு்்ற்ய கூ்றலொம். A எனெவர B க்கு விற்ெ்ன 
சசயகி்றொர B எனெவனொல் Cக்கு விற்ெ்ன சசயகி்றொர. C, 
Dக்கும D,Eக்கும் விற்ெ்ன சசயகி்றொர இவ்வொறு சசயயபெடும் 
அ்னத்து விற்ெ்னயில் Aவுக்கு விற்ெ்ன ்கழிவு உணடு.

15.14  ்பரிநது்ை சந்தையிடுதைல் 
(Referral Marketing)
வழக்்கமொ்க செொருள்்க்ை ெற்றி விைம்ெைம் 

சசயயொமல் ஒரு நிறுவனத்திற்குரிய ஏற்்கனமவொ உள்ை 
வொடிக்்்கயொைர்கள் மூலம் செொருள்்களின தைன்ம 
மற்று சி்றப்ெ ெற்றி மற்்றவர்களுக்கு ெரிநது்ை சசயய 
தூணடி விற்ெ்ன அதி்கரிக்கும் மு்்ற்ய ெரிநது்ை 
சந்தையிடுதைல் எனலொம். ஒரு செொருள் (அ) மச்வ்யப 
ெற்றி ஒருவர மற்்றவருக்கு ெரிநது்ை சசயவ்தை 
ெரிநது்ை சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம்.

15.15  உள்ளடக்க சந்தையிடுதைல் 
(Content Marketing)
இம்மு்்றயில் செொருள்்கள் (அ) மச்வ்க்ை 

விற்ெ்ன சசயயொமல் அதை்னபெற்றிய சசயதி தை்கவல்்க்ை 
நு்கரமவொருக்கு சதைரிவிக்கும் ்க்ல்ய உள்ை்டக்்க 
சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம். இவ்வொறு செொருள்/மச்வ 
ெற்றிய தை்கவல்்க்ை அளிக்கும் நிறுவனத்்தை 
குறுக்கீடுயில்லொ சந்தையிடுதைல் எனவும் அ்ழக்்கபெடுகி்றது. 
செொருள்/மச்வபெற்றிய ஆரவத்்தை தூணடும் வ்்கயிலும் 

செொருள்்கள் மீதைொன விசுவொசத்்தை அதி்கரிக்கும் வ்்கயில் 
இலக்கு வொடிக்்்கயொைரி்டம் செொருள் ெற்றிய தை்கவல்்க்ை 
முனநி்லபெடுத்தும் மு்்ற்ய உள்ை்டக்்க அல்லது 
திருபதிய்்டநதை சந்தையிடுதைல் எனகிம்றொம்.

்க்லச்பசொற்்கள்
மினனணு விற்ெ்ன    வ்லத்தைை ்க்்ட
ெசு்ம சந்தைபெடுத்தைல்    சமூ்க சந்தைபெடுத்தைல்
கிைொமபபு்ற சந்தைபெடுத்துதைல்   மச்வ சந்தையிடுதைல்  
ெைவும் சந்தையிடுதைல்    ெதுங்கியிருநது சந்தை
ச்கொரில்லொ சந்தையிடுதைல்    ெரிநது்ை சந்தையிடுதைல் 

சுய சிநதை்்ககு (்பசு்ம 
பசயல்மு்்ற்கள்) (Green Practices)

1.  குடும்ெ உறுபபினர்கள், நணெர்கள் மற்றும் 
உ்றவினர்க்ை மீணடும் மீணடும் 
ெயனெடுத்தும் ஏதுவொ்க ்கணணொடி மக், 
அலுமினியம் மற்றும் எவரசில்வர மக்கு்க்ை 
ெயனெடுத்தை வலியுறுத்துங்்கள். ஒரு மு்்ற 
ெயனெடுத்தி விடடு விடச்டறியும் செொருட்க்ை 
ெயனெடுத்தைக் கூ்டொது என அறிவுறுத்துங்்கள்.

2.  சுற்றுச் சூழலுக்கு ெொதிபபு சசயயொதை அல்லது 
கு்்றநதைைவு ெொதிக்கும் செொருட்க்ை 
ெயனெடுத்துங்்கள்.

3.  மீணடும் மீணடும் இங்க் ஊற்றி எழுதைக் கூடிய 
மெனொக்்க்ை ெயனெடுத்துங்்கள்.

4.  மெபெர்க்ை இைணடு ெக்்கத்திலும் அச்சிடுவதைன 
மூலம் மெபெர உெமயொகிபெ்தை கு்்றத்தைல்.

5.  வீடு மற்றும் ஆள் இல்லொதை மநைம் மற்றும் 
இ்டத்தில்  மினவிைக்கு, மினவிசிறி்ய நிறுத்தி 
்வத்தைல் மமலும் CFL மற்றும் LED விைக்கு்க்ை 
ெயனெடுத்துதைல் மூலம் மினசொைத்்தை 
கு்்றத்தைல். 
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 ்பயிற்சி

I. சரியொ் வி்ட்யத் நதைரநபதைடு:
1.  இ்ணயம்  மூலம்  ப்பொருட்கள்  (அ)  நச்வ்க்ள 
விற்்ப்் பசயயும் மு்்ற்ய எனகிந்றொம்.

அ) ெசு்ம சந்தையிடுதைல் ஆ) மின சந்தையிடுதைல்
இ) சமூ்க சந்தையிடுதைல்  ஈ) சமட்டொ சந்தையிடுதைல்

2. இ்ணயத்திற்கு நு்ைவு வொயில் என்பது
அ) மெொர்டல் ஆ) சிபியு
இ) மமொ்டம்  ஈ) சவபநைொங்

3.  சமூ்க  சந்தைப்படுத்துதைல்  என்பது  ________  யுடன 
பதைொடரபு்டயது
அ) சமூ்கம் ஆ) சமூ்க வகுபபு
இ) சமூ்கமொற்்றம்  ஈ) சமூ்க தீ்ம

4.  சமூ்க  ஊட்க  சந்தைப்படுத்துதை்ல  சி்றப்பொ்க 
பசயல்்படுத்துவது  ________  மொற்றுவிகிதைத்்தை 
அதி்கரிககும்.
அ) வொடிக்்்கயொைரிலிருநது வொங்குெவைொ்க 
ஆ) சில்ல்்ற வியொெொரிலிருநது வொடிக்்்கயொைைொ்க
இ) வொங்குெவரிலிருநது மற்று ஒரு வொங்குெைொ்க
ஈ) சந்தையொைருக்கு மநைடி சதைொ்டரபு

5.  தூய  சில்ல்ை  விற்்ப்்யொளர  ________  எ் 
அ்ைக்கப்படுவர
அ) சந்தை உருவொக்குநர்கள்
ஆ) ந்டவடிக்்்க தைை்கர்கள்
இ) வியொெொரி்கள்
ஈ) மு்கவர்கள்

வி்ட்கள் :

1 ஆ 2 இ 3 ஆ 4 அ 5 ஆ

II. குறு வி்ொக்கள்:
1. மச்வ சந்தையிடுதைல் என்றொல் எனன?
2. ெசு்ம சந்தையிடுதைல் என்றொல் எனன?
3. ம்்றமு்க சந்தையிடுதைல் என்றொல் எனன?
4. சமூ்க சந்தையிடு்்க என்றொல் எனன?

III. சிறு வி்ொக்கள்:

1. மின சந்தையிடுதைலின நன்ம்க்ை விவரி.
2. மின சந்தையிடுதைலின மநொக்்கங்்கள் யொ்வ? 

(ஏமதைனும் 3)
3. தைனியி்டச்சந்தை ெற்றி விைக்கு்க.
IV. ப்பருவி்ொக்கள்:

1. ெொைம்ெரிய சந்தையிடு்்க எவ்வொறு 
மினசந்தையிலிருநது மவறுெடுகி்றது – விைக்கு்க.

2. நவீன சந்தையிடுதைலில் ஏமதைனும் இைணடு 
மு்்ற்க்ை விைக்கு்க..

குறிபபு நூல்்கள்

1.  Essentials of Marketing –Dr.K.Sundar - Vijay 
Nicole publication

2.  Modern Marketing Principles and Practices- by Pillai 
R.S.N. and Bagavathi – S.Chand publication.

்பள்ளி வளொ்கத்தில் நீர ்பயன்பொடடு அள்வ 
கு்்றககும் மு்்ற்கள்
சசொடடு நீர ெொசனமு்்ற்ய ெயனெடுத்தைல், ்கழிவ்்ற 
மற்றும் ்்க ்கழிவும் இ்டங்்களில் சிறு து்ை்கள் 
மூலம் நீர தூ்றல் சதைளிபெொன்க்ை செொருத்து நீர 
உெமயொ்கத்்தை கு்்றக்்கலொம்
பூமிக்கு எவ்விதை தீங்கும் வி்ைவிக்்கொமல் 
மதைொழ்மயு்டன கூடிய சுத்தைமொன டீசல், ெயனெடுத்தி 
இயக்கும் வொ்கனங்்க்ை ச்டொமயொட்டொ மற்றும் 
மவொக்ஸ்வொன, சமரசிடிஸ் செனஸ் நிறுவனங்்கள் 
விற்ெ்ன சசயது வருகின்றன.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ நுகரநவோர சுரண்டப்ப்டல்
■■ நுகரநவோரியலின் ப்போருள் மறறும் 

வ்ரவிலககணம் .
■■ நுகரநவோர இயககஙகளின் ்பரிணோம 

வளரச்சி
■■ நுகரநவோர ்போதுகோபபுச் சட்டம், 1986 

ஆகியவற்்ற அறிநது பகோள்ள இயலும்.

அத்தியோயம் சுருககம்

16.01. நுகரநவோர
16.02. நுகரநவோர சுரண்டப்ப்டல்
16.03.  நுகரநவோரியல் ப்போருள் மறறும் 

வ்ரவிலககணம்
16.04. நுகரநவோரியலின் முககியத்துவம்.
16.05.  நுகரநவோரியலின்  ந்தோற்றம், ்பரிணோமம் 

மறறும் வளரச்சி
16.06. நுகரநவோர ்போதுகோபபு
16.07. நுகரநவோர ்போதுகோபபின் ந்த்வ
16.08. நுகரநவோர சட்டஙகள்
16.09. நுகரநவோர ்போதுகோபபுச் சட்டம், 1986
16.10.  வோஙகுநவோர ஜோககிர்்த அல்லது 

விழித்திரு வோஙகுநவோரவிழித்திரு 
நகோட்போடு

16.11.  விற்ப்ையோளர ஜோககிர்்த அல்லது 
விழித்திரு ்தத்துவம்

பிறர் வருந்துமாறு செய்து செறற சொருள் எல்ாம் செறறவன் 
வருந்துமாறு செய்து பொய்விடும், நலவழியில வந்்தவவ 
இழக்கபெட்ாலும் பிறகு ெயன் ்தரும்.

அழகச்காண் எல்ாம் அழபபொம் இழபபினும் 
பிறெயககும் நறொ ்வவ.

-குறள் 659
ப்போருள் :

ச்தாழிறபுரடசிககு முந்வ்தய ்கா்ங்களில ெமு்தாய 
மக்களின் வாழ்வியல அவமபபு சவளித் ச்தா்ர்பு 
இன்வமயின் ்காரணமா்க அவர்்களின் ப்தவவ மி்கக 
குவறவா்கபவ இருந்்தது. செரும்ொணவமயான மக்கள் 
கிராமபபுறங்களிப்பய வசித்து வந்்தனர், அவர்்களுககுத் 
ப்தவவயான சொருட்களின் ்கணிெமான ெகுதிவய 
விவொயி்கள் உறெத்தி செய்்தனர். வணி்கம் சிறிய 
அளவிப்பய நவ்செறறுவந்்தது. விவொயத்தில 
உறெத்தி செய்ய முடியா்த சொருட்கவள மடடுபம 
உறெத்தியாளர்்கள் உறெத்தி செய்்தனர். நாடு 
ச ்த ா ழி ல ம ய ம ா க ்க ப ெ ட ் ப ெ ா து ,  ெ மு ்த ா ய ம் 
ென்மு்கபெடுத்்தபெட்பொது பமம்ெடுத்்தபெட் ச்தாழில 
நுடெத்தின் மூ்ம் மூ்பசொருட்கள் ்தங்களது 
இயலபு்கவள மாறறிக ச்காண்ன. புதிய சொருட்கள் 
ப்தாறறம் செறறன. நு்கர்பவாரின் வியாொரச் ொர்புத் 
்தன்வம அதி்கரித்்தது. நு்கர்பவார் ொர்புத்்தன்வம மறறும் 
வணி்கப சொறுபபுணர்வு ஆகியவவ இரணடும் ஒரு 
நாணயத்தின் இருெக்கங்கவளப பொன்றது. 
உறெத்தியாளர், நு்கர்பவார் மறறும் அரொங்கம் ஆகியவவ 
வணி்கத்தின் மூன்று முககியக கூறு்கள் ஆகும். வணி்க 
உ்கில அதி்க சுரண்லுககு உள்ளாவது நு்கர்பவார்்கள் 
ஆவர். இந்்த அத்தியாயம் நு்கர்பவார் சுரண்பெடுவது 
ெறறியும், நு்கர்பவார் ொது்காபபு குறித்தும் விவரிககிறது. 

16.01. நுகரநவோர
உ ற ெ த் தி ய ா ள ரி ் மி ரு ந் து  அ ல ் து 

விறெவனயாளரி்மிருந்து சொருட்கவள வாஙகுபவார் 
அல்து பிறரால உறெத்தி செய்யபெடடு, விற்கபெடும் 
சொருட்கவள ெயன்ெடுத்துெவபர நு்கர்பவார் ஆவார். 
வஙகி்கள் பொககுவரத்து நிறுவனங்கள், ்காபபீடடு 

நுகரநவோரியல்
CONSUMERISM16

அத்தியோயம்

நுகரநவோர ்போதுகோபபு
CONSUMER PROTECTIONஅலகு

6
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நிறுவனங்கள் பொன்றவவ வழஙகும் பெவவ்கவள 
ஏறெவரும் நு்கர்பவார் என்பற அவழக்கபெடுகிறார். பவறு 
வார்த்வ்த்களில கூறுவ்தனால ்காறறு, நீர், நி்ம் 
பொன்றவறறால ப்தாறறுவிக்கபெட் அல்து 
நிறுவனங்களால உறெத்தி செய்யபெட் சொருட்கவள 
வாஙகுபவார் மறறும் அரசு அல்து நிறுவனங்கள், 
மருத்துவ மவன்கள், ்கலவி நிறுவனங்களால வழங்கபெடும் 
பெவவ்கவள ெயன்ெடுத்தும் ்தனிநெபர நு்கர்பவார் ஆவார்.

இநதிய நுகரநவோர ்போதுகோபபுச் சட்டம், 1986ன் ்படி 
நுகரநவோர என்்ப்தன் ப்போருள்.

முழுவமயா்க அல்து ெகுதியா்க செலுத்்தபெடடு, 
மறுெயன் அவ்யும் வவ்கயில சொருட்கவள அல்து 
பெவவ்கவள வாஙகும் நெர் நு்கர்பவார் என 
அவழக்கபெடுகிறார்.

மறுவிறெவன செய்வ்தறப்கா அல்து வணி்க 
பநாக்கத்திற்கா்கபவா சொருட்கவள வாஙகுெவர் 
நு்கர்பவாரா்கக ்கரு்தபெ்மாட்ார். ஆயினும் 
சுயபவவ்வாய்பபின் மூ்ம் ்தனது வாழ்வா்தாரத்திறகு 
சொருள் ஈடடும் பநாககிற்கா்க மடடுபம ஒரு நெர் சொருட்கவள 
வாஙகி இருந்்தால அவர் நு்கர்பவாரா்கக ்கரு்தபெடுவார்.

்கருத்தியல அடிபெவ்யில அவனத்து வணி்க 
நிறுவனங்களும் நு்கர்பவார் திருபதிவயபய ்தங்களின் 
மு்தன்வம பநாக்கமா்கக ச்காணடுள்ளது. நு்கர்பவாபர 
வணி்க உ்கின் மன்னரா்கக ்கரு்தபெடுகிறார். 
நு்கர்பவாருககுச் பெவவ்கவள அளித்து அவர்்கவள 
திருபதிபெடுத்துவவ்தபய வணி்கர்்கள் ்தங்களின் 
மு்தன்வம பநாக்கமா்கக ச்காணடுள்ளனர். சு்தந்திரமான 
சொருளா்தாரத்தில நு்கர்பவார் வமயபபுள்ளியா்கத் 
தி்கழ்ந்்தாலும், அவர்்களின் ்தகுதிவய எபசொழுதும் 
நு்கர்பவார்்கள் செறுவதிலவ். உணவமயில 
நு்கர்பவார் ெ்வழி்களிலும் ஏமாறறபெடடு 
சுரண்பெடுகிறார்்கள். நவ்முவற உ்்க வாழ்வில 
நு்கர்பவார் இந்திய இவறயாணவமயின்ெடி சு்தந்திரமா்க 
இல்ாமல அடிவம என்ற நிவ்யிப்பய உள்ளனர். 

நு்கர்பவார் ்தங்களுககுத் ப்தவவயான சொருட்கள் 
மறறும் பெவவ்கவளப  செறறு அ்தன் மூ்ம் ்தங்களது 
ப்தவவ்கவள நிவறபவறறிக ச்காள்வப்த நு்கர்பவாரின் 
இயலொன, ெட்பபூர்வமான ஆர்வம் மறறும் எதிர்ொர்பொ்க 
உள்ளது. நு்கர்பவார் ந்ன் அல்து நு்கர்பவார் ந்வாழ்வு 
இ்தன்மூ்பம அவமயும். ஒவசவாரு வாடிகவ்கயாளரும் 
்தங்களுககுத் ப்தவவயான சொருட்கள் மறறும் பெவவ்கள் 
அவறறின் ்தரம், அளவு, விவ், உரிய ்கா்த்தில கிவ்ககும் 
்தன்வம பொன்றவவ குறித்்த உணவமயான ெரியான 
்த்கவல்கவள அறிய முடியா்த ்கவவ் அவர்்கள் 
உயிர்பிரிந்து மணபணாடு மணணா்கப பொகும் வவர 
தீர்க்கபெ்ாமப் பொகிறது.

16.02. நுகரநவோர சுரண்டப்படு்தல்
நு்கர்பவார் பின்வரும் ெ் வழி்களில 

சுரண்பெடுகிறார்்கள்.

1. அதிக வி்லககு விற்றல் (Selling at Higher Price)
விறெவனயாளர்்கள் மறறும் பெவவ்கவள அளிபெவர்்கள் 

்தாங்கள் வழஙகும் சொருட்கள் மறறும் பெவவ்களுககு அ்தன் 
்தரத்திறகு ஈ்ான விவ்வயக ்காடடிலும் கூடு்த்ான 
விவ்வய அளிபெ்தறகு ெலபவறு ்தருணங்களில 
நிர்பெந்திக்கபெடுகிறார்்கள். சொருட்கவள விறெவன 
செய்ெவர்்களி்ம் பொதுமான அளவு ெரககிருபபு இருந்்த 
பொதிலும் சொருள்்களின் விவ்வய அதி்கரித்து ச்காள்வள 
்ாெம் ஈடடும் பநாககில செயறவ்கயான ெறறாககுவறவய 
உருவாககி அ்தன் மூ்ம் சொருட்கவள அதி்க விவ்ககு 
விறெவன செய்கின்றனர். இ்தன் விவளவா்க நு்கர்பவார் 
்தங்களுககுத் ப்தவவயான சொருட்கவள ்கள்ள ெந்வ்தயில 
கூடு்த்ான விவ  ் ச்காடுத்து வாங்க பவணடிய 
்கட்ாயத்திறககு ்தள்ளபெடுகிறார்்கள். 
2.கலப்ப்டம் (Adulteration)

்க்பெ்ம் என்ெது உணவுபசொருட்களில விரும்ெத்்த்கா்த 
ெதிலிப சொருட்கவளச் பெர்பெ்தாகும். ்க்பெ்ப சொருட்கவள 
வாஙகிப ெயன்ெடுத்தும் நு்கர்பவாருககு உ்லரீதியா்கவும், 
ெணரீதியா்கவும் ்கடுவமயான இழபபு்கள் ஏறெடுகிறது. ஒரு 
ொ்தாரணமான, நியாயமான, விபவ்கமுள்ள வணி்கர் ்தனது 
வணி்கத்தின் மூ்ம் நியாயமான இ்ாெத்வ்த 
பநர்வமயான முவறயில ஈட் விரும்புவார். ஆனால 
ச்காள்வள ்ாெம் ஈட்பவணடும் என்ற பெராவெ பிடித்்த 
வணி்கர் சொருட்களில ்க்பெ்ம் செய்து அ்தன்மூ்ம் ்தனது 
பநாக்கத்வ்த நிவறபவறறிக ச்காள்கிறார். சொதுவா்க 
உணவுப சொருட்களில ்க்பெ்ம் என்ெது ொ்தாரணமா்க 
எஙகும் ்காணபெடும் நவ்முவறயாகிவிட்து. ்க்பெ்ம் 
நு்கர்பவாரது உ்லந்த்வ்த செரிதும் ொதிபெ்தால அது ஒரு 
மன்னிக்க முடியா்த குறறமாகும்.

FENNEL SEEDS CUMIN SEEDS

PURE ADULTERATED

PURE ADULTERATED

ெப���ரக� �ைதக� �ரக� �ைதக�

ெம�� ��

கல�படமானைவ 
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�தமான

�தமான

கல�படம�ற
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எடுத்துககோடடுகள்
1.  ொலின் அ்ர்்தன்வம மறறும் சவளிர்நிறம் 

அதி்கரிபெ்தற்கா்க பொபபு, சுணணாம்பு, யூரியா, 
்காஸ்டிகபொ்ா மறறும் ெலபவறு பவதிபசொருட்கள் 
பெர்க்கபெடுகின்றன.

2.  உணவு ்தானியங்களில சிறிய ்கற்கள் 
பெர்க்கபெடுகின்றன. 

3.  ப்தங்காய் எணசணயில ொமாயில ்க்க்கபெடுகின்றது.
4.  ப்தனின் அளவவ அதி்கரிபெ்தற்கா்க ்தணணீர் 

மறறும் ெர்க்கவர பெர்க்கபெடுகின்றது.
5.  அரிசிமாவு மறறும் ப்காதுவம மாவு்களில ஸ்்ார்ச் 

பெர்க்கபெடுகின்றது.
6.  ்காபிபசொடியு்ன் புளி விவ்தயின் சொடி (புளியங 

ச்காடவ்)  பெர்க்கபெடுகிறது.
7.  மஞெள்தூள் பொன்ற மெ்ாக்களு்ன் சமத்்தனால 

பெர்க்கபெடுகின்றது.
8. ்கருபபு மிளகு்ன் ெபொளி விவ்த ்க்க்கபெடுகின்றது.
9  மிள்காய்பசொடியு்ன் செங்கல சொடி ்க்க்கபெடுகின்றது. 

∙ ஏமா��த� ம��� �ைச ����� த��ரக�
∙ ேபா�யான ந����க�� ெபா�����க�� வழக�
∙ ெபா��க�� த���பா�ைட
   ெசய�ைகயாக ஏ�ப�� த�
∙ ெபா��கைள கல�பட� ெச�த�
∙ ெபா��கைள ப ��த�
∙ க�ள�ச�ைத�� ெபா��கைள
   ��ற�

�க�ேவா� �ர�ட� ெதாட�பான
கார�க�

 3. ந்போலியோை ப்போருடகள் (Duplicate or Spurious goods)
மக்கள் மத்தியில பிரெ்மவ்ந்்த வணி்கக குறியுவ்ய 

சொருட்களுககு அப்த பொன்ற பொலியான சொருட்கள் 
ெட்விபரா்தமா்கத் ்தயாரிக்கபெடடு பமாெடியா்க விறெவன 
செய்யபெடடுவருகின்றது. ்தானியஙகி (ஆடப்ாசமாவெல) 
வா்கன உதிரிொ்கங்கள், பிபளடு்கள், வ்கக்கடி்காரங்கள், 
பெனாக்கள், வாசனாலிபசெடடி்கள், மருத்துவ மருந்துப 
சொருட்கள், நவ்க்கள், துணி்கள் மறறும் ரூொய்  பநாடடுக்கள் 
கூ  ் ்கள்ளத்்தனமா்க, பொலியா்கத் ்தயாரிக்கபெடடு இமயம் 
மு்தல குமரி வவர எஙகும் நீக்கமற ்தாராளமா்க விறெவன 
செய்யபெடடு வருகின்றது. அெல எது? பொலி எது? என 
இனம்்காண இய்ா்த நிவ்யிப்பய இன்றளவும் 
நு்கர்பவார் இருந்து வருகின்றனர். எனபவ ்தரம் குவறந்்த 
பொலிப சொருட்களுககு கூ  ்அெல சொருட்களின் விவ்வய 
செறறுக ச்காணடு நு்கர்பவாவர சுரணடுகின்றனர்.
4. பசயற்கயோை ்பற்றோககு்்ற (Artificial Scarcity)

சி  ் சூழ்நிவ்்களில வணி்கர்்கள் ்தங்களின் வணி்க 
நிறுவனங்களின் ெரககு்கவள இருபபு வவககும் இ்ங்களில 
பொதுமான அல்து ப்தவவககு அதி்கமான அளவு ெரககு்கவள 
இருபபு வவத்திருந்்தாலும் கூ  ் ்தங்கள் ்கவ்்களின் மு்கபபில 
இருபபு இலவ  ் எனும் செயர்பெ்வ்கவய வவககின்றனர். 
செடபரால விறெவன நிவ்யங்கள் பொன்றவறறில 

இந்நிவ்வய ்காண முடியும். இத்்தவ்கய சூழ்நிவ்்களில 
நு்கர்பவார் ்தங்களின் ்தவிர்க்க இய்ா்த ப்தவவயின் 
அடிபெவ்யில அபசொருட்கவள அதி்க விவ  ் ச்காடுத்து 
வாங்க பவணடிய நிர்பெந்்தத்திறகு ஆளாக்கபெடுகிறார்்கள். 
இ்தன் மூ்ம் வணி்கர்்கள் பநர்வமயறற முவறயில 
செரு்ாெம் ஈடடுகின்றனர். திவரயரஙகு்களில அரங்கம் 
நிவறவு (House Full)எனும் செயரபெ்வ்க மாட்பெட  ்பின்னும் 
்கள்ளச்ெந்வ்தயில அதி்க விவ்ககு ்தாராளமா்க  அனுமதி 
சீடடுக்கள் (Tickets) கிவ்ககின்றன.
5. ்தரககு்்றவு (Sub-standard)

்கடடுமானம் செய்து முத்திவரயி்பெட் 
ச்காள்்க்ன்்கவள திறந்்தால அதில அவ்க்கபெடடுள்ள  
சொருட்கள் ்தரம் குவறந்்த்தா்கவும், ச்கடடுபபொன்தா்கவும், 
நி்கர எவ் ச்கால்க்னில குறிபபி்பெடடுள்ளவ்த வி் 
குவறவா்க இருபெவ்தயும் ்காணமுடிகிறது. நு்கர்பவார் 
்தாம் வாஙகிய குவறொடுவ்ய அல்து பெ்தமவ்ந்்த 
சொருட்கவள ச்காடுத்துவிடடு புதிய சொருட்கவள 
மாறறிகச்காள்ள முயறசிககும் பொது நு்கர்பவார் ்தமது 
்கவனககுவறவாப்பய அத்்தவ்கய நிவ் ஏறெட்்தா்க 
குறறம் ொட்பெடுகின்றனர். நு்கர்பவார் ்தங்களின் 
்தவ்விதி என்று ்கருதும் நிவ்ககு ்தள்ளபெடடு 
விடுகிறார்்கள் சொருட்கவள ்கவ்்களில விறகும் பொது  
விறெவனயாளர் அ்தறகுரிய இரசீது ச்காடுபெது இலவ். 
நு்கர்பவாரும் இரசீது ப்கடடுப செறுவது ்தமது உரிவம 
என்று உணர்வதிலவ். இ்தன் ்காரணமா்கபவ 
நு்கர்பவார் ்தாம் வாஙகிய ்தரககுவறவான  சொருட்கவள 
மாறறிகச்காள்ள இய்ா்த, பு்கார் அளிக்க இய்ா்த 
நிவ்ககுத் ்தள்ளபெடுகிறார்்கள். ெ் விறெவனயாளர்்கள் 
சொருட்கள் விறகும் பொப்த அ்தற்கான இ்ாபபில 
விறெவன செய்்த சொருட்கள் மீணடும் திரும்ெ செறறுக 
ச்காள்ள இய்ாது என்ற வாெ்கம் இ்ம் செறறுள்ளவ்த 
்காணமுடிகிறது. இ்தன் மு்ம் ஏமாறறககூடிய 
நு்கர்பவார்்கள் எளி்தா்க ெட்பெடிபய ஏமாறறபெடுகிறார்்கள்.
6. இ்டர்போடு பகோண்ட ப்போருடகள் (Product Risk)

சொருட்களின் ்தயாரிபொளர்்கள், ்தங்களின் ்தயாரிபபு  
சொருட்கவள நு்கர்பவார் ெயன்ெடுத்தும் பொது அவர்்களின் 
உயிருககும், உவ்வமககும் ஊறு விவளவிக்காமல 
சொருட்கவள முன்சனச்ெரிகவ்கயு்ன் எவவாறு ொது்காபபு்ன் 
ெயன்ெடுத்்த பவணடும் என்ற முன்சனச்ெரிகவ்க 
ந்வடிகவ்க்கவள நு்கர்பவாரி்ம் முன் வவக்க பவணடும். 
இத்்தவ்கய முன்சனச்ெரிகவ்க ந்வடிகவ்க்கள் இல்ாமல 
நு்கர்பவார் அத்்தவ்கய அொய்கரமான சொருட்கவள 
வ்கயாளும் பொது விெத்து ஏறெடுத்தும் வாய்பபு்கள் மி்க அதி்கம்
7.  உத்்தரவோ்தம் மறறும் நச்வகள் (Warranty and 

Services)
நீடித்துவழககும் வெதிப சொருட்களான ச்தாவ்க்காடசிப 

செடடி்கள், ெ்வவ இயந்திரங்கள், குளிர்ொ்தனப செடடி்கள், 
மகிழ்வுந்து்கள், இருெக்கர வா்கனங்கள் மறறும் குளிரூடடி்கள் 
பொன்றவறறிறகு குறிபபிட  ் ்கா்த்திறகு உத்திரவா்தம் 
வழங்கபெடடு அக்கா்ம் வவர இ்வெ பெவவ வழஙகுவ்தா்க 
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உறுதியளிககின்றனர். ஆனால உணவமயில உத்்தரவா்த 
்கா்த்தில கூ  ் இ்வெ பெவவ்கள் மறுக்கபெடுகின்றது. 
்தயாரிபொளர்்கள் ்தாங்கள் வழஙகும் குறுகிய 
உத்்தரவா்தக்கா்த்தில குறிபபிட  ் சி  ் சொருட்கள் அல்து 
ொ்கங்கள் உறுதியா்க பெ்தமவ்யாது என்று ்கருதும் 
சொருட்கள் மறறும் ொ்கங்களுககு மடடுபம இ்வெ 
நு்கர்பவார் பெவவ வழங்கபெடும் என்று உத்்தரவா்தம் 
அளிககிறார்்கள். விற்கபெடும் சொருட்களின் ெ் 
உதிரிொ்கங்களுககு உத்்தரவா்தம் வழஙகுவதிலவ .் 
இ்தன் ்காரணமா்க நு்கர்பவார் மீது ெழுதுொர்பபுச் செ்வு 
என்ற செயரில ்கட்ணங்கள் திணிக்கபெடுகின்றது. சி் 
சூழ்நிவ்்களில உத்்தரவா்தம் அளிக்கபெட  ் ொ்கங்களுககு 
உத்்தரவா்த ்கா்த்திப்பய ெழுது ஏறெடின் அது நு்கர்பவார் 
்கவனக குவறவால விதிமுவற்களின் ெடி 
ெயன்ெடுத்்தபெ்விலவ  ் என்று ்காரணம் கூறி இ்வெ 
பெவவ மறுக்கபெடுகின்றது,
8. ்தகுதியற்ற ப்போருடகள் (Unsuitability of Products)

சொருளின் ்தரம், நீடித்்த உவழபபு, சொருத்்தபொடு 
ஆகியவவ சொருட்களின் ்தகுதி என்ற வவ்கயின் கீழ் 
வர்ாம். ்தயாரிபொளர்்கள் ்தங்களின் ்தயாரிபபு சொருட்கவள 
விளம்ெரம் செய்யும் பொது அதில ச்தரிவிககும் அம்ெங்கவள 
விளம்ெரம் செய்யபெடும் சொருட்கள் ்கட்ாயம் உள்ள்ககி 
இருக்கபவணடும். ஆனால நவ்முவறயில அவவாறு 
இலவ .் மனி்த நு்கர்வுககு சொருத்்தமறற சொருட்கள் 
ெந்வ்தயில விறெவன செய்யபெடுகின்றது. உவ்யாது 
என்று ொன்றளிக்கபெட  ் சொருட்கள் உெபயா்கபெடுத்தும் 
்கா்த்தில உவ்ந்து விடுகின்றது. ்கசியாது என்று 
ொன்றளிக்கபெட  ் பமல அடவ  ் ச்காணடுள்ள பெட்ரி்கள் 
்கசிகின்றன. இது பொன்ற அவனத்து நி்கழ்வு்களிலும் 
நு்கர்பவார் ொதிபெவ்கின்றனர். உறெத்தியாளர்்களும், 
்தயாரிபொளர்்களும் ெட்த்தில ்காணபெடும் ஓடவ்்கள் 
வழிபய எளிதில ்தபபித்து விடுகின்றனர்.
9. ப்போய் விளம்்பரஙகள் (False Advertisements)

விளம்ெரத்தின் முககிய பநாக்கம் நு்கர்பவார் மறறும் 
சொருவள ெயன்ெடுத்துெவர்்களுககு சொருள் அல்து பெவவ 
குறித்்த ்த்கவல்கவள அளிபெப்த ஆகும். ஆனால நவ்முவறயில 
விளம்ெரங்களில சொருள் குறித்்த ்த்கவல்கள் மி்கச்சிறிய 
அளவிப்பய சவளிபெடுத்்தபெடுகின்றது. விளம்ெரங்கள் 
சொருளின் ்தரம், விவ ,் உள்ள்க்கம், ெயன்ொடு, உத்்தரவா்தம், 
செயலதிறன் குறித்்த ்தவறான ்கருத்துக்கவள ெரபெபெடுகின்றன. 
இவவவ்கயான சொய் விளம்ெரங்கவள நம்பி சொருள்்கவள 
வாஙகும் நு்கர்பவார் ஏமாறறபெடுகிறார்்கள்.

 ஆ்கபவ இதுபொன்ற நு்கர்பவார் சுரண்ல்கள், 
நு்கர்பவார் இன்னல்கள் பொன்றவறறின் சவளிபொப் 
நு்கர்பவாரியல ஆகும். நு்கர்பவாரியலின் பநாக்கம் வணி்க 
ெயங்கரவா்தம் மறறும் சுரண்ல நவ்முவற்களில 
இருந்து நு்கர்பவாவரப ொது்காத்து சொருட்களின் 
விறெவனயாளர்்களுககு எதிரான நு்கர்பவாரின் 
உரிவம்கவளயும், அதி்காரங்கவளயும் நிவ்நாடடுவப்த 
நு்கர்பவாரியலின் மு்தன்வம பநாக்கம் ஆகும்.

16.03.  நுகரநவோரியல் மறறும் அ்தன் 
ந்த்வகள்

நுகரநவோரியல் ப்போருள் மறறும் வ்ரவிலககணம்
நு்கர்பவாவரப ொது்காககும் மறறும் நு்கர்பவாருககு 

உ்தவும் வவ்கயில இருககும் ெமூ்க உத்பவ்க 
செயலொடு்கள் நு்கர்பவாரியல ஆகும். பவறு 
வார்த்வ்த்களில கூறினால, நியாயமறற, பநர்வமயறற 
வணி்க நவ்முவற்களில இருந்து நு்கர்பவாவரப 
ொது்காபெ்தற்கான ஒருஙகிவணந்்த முயறசிபய 
நு்கர்பவாரியல ஆகும். வாஙகுெவருககும், விறெவருககும் 
இவ்பயயான ெரிமாறறத்தில ெமநிவ்வய 
ஏறெடுத்துவ்தற்கான ெமு்தாய முயறசிபய நு்கர்பவாரியல 
ஆகும். சொதுவா்க வாஙகுெவர்்கவளக ்காடடிலும் 
சொருட்கவள விறெவர்்கபள ெ்மிக்கவர்்களா்கக 
்காணபெடுகிறார்்கள்.

நு்கர்பவாரியல எனும் சொல 1960 ்களின் ச்தா்க்கத்தில 
பமற்கத்திய வணி்க ெமு்தாயத்தில, குறிபொ்க அசமரிக்காவில 
ப்தாறறம் செறறது. இது வாடிகவ்கயாளர்்களின் ந்வனப 
ொது்காபெ்தற்கான ெமூ்க உத்பவ்கம் ஆகும். நு்கர்பவாவர 
வணி்க உ்கின் சநருககு்தல்களிலிருந்து ொது்காக்க 
நு்கர்பவாவரக ச்காணப் வடிவவமக்கபெட் அவமபபெ 
நு்கர்பவாரியல ஆகும்.

உறெத்தியாளர்்கள், விறெவனயாளர்்கள் மறறும் 
பெவவ அளிபெவர்்கள் நு்கர்பவாருககு முககியத்துவம் 
அளிககின்றனர், ஒருவி்தத்தில நாம் அவனவரும் 
நு்கர்பவார்்கபள. ்தனிநெர்்கள், குடும்ெங்கள் மறறும் 
நிறுவனங்கள் எதுவாயினும் அவனவரும் ஒருவவ்கயில 
நு்கர்பவார்்கபள. அவர்்கள் ஒவசவாரு நாளும் 
ெலபவறுவவ்கயான சொருட்கவளயும் பெவவ்கவளயும் 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர். மாணவர்்கள் ொ்பபுத்்த்கங்கள், 
பநாடடுபபுத்்த்கங்கள், பெனா மறறும் ெலபவறு 
வவ்கயான எழுதுசொருட்கவள வாஙகுகின்றனர். சி் 
பவவ்்களில ்தாங்கள் வாஙகும் ஒரு குயர் 
பநாடடுபபுத்்த்கத்தில 192 ெக்கங்கள் இருபெதிலவ். 
சென்சில்கள் நல் ்தரத்து்ன் இருபெதிலவ். நீங்கள் 
உரிய ெரியான விவ்வய செலுத்தி சொருட்கவள 
செறற பொதும் இத்்தவ்கய ்காரணங்களால நீங்கள் 
ஏமாறறம் அவ்வதிலவ்யா? அதிருபதி 
அவ்வதிலவ்யா? இ்தனால ஒரு நு்கர்பவார் என்ெவர் 
மறறவரால உறெத்தி செய்யபெடடு, விறெவன 
செய்யபெடும் சொருட்கவள வாஙகி ெயன்ெடுத்துெவர் 
ஆவார். ெம்தர்மம், சொதுவு்வம மறறும் மு்த்ாளித்துவம் 
பொன்ற ெ் ்தத்துவங்களின் வரிவெயில 1960்களின் 
மத்தியில இவணந்்த புதிய ்தத்துவம் மறறும் ெமூ்க 
இயக்கபம நு்கர்பவார் இயல ஆகும்.

“நுகரநவோரியல் என்்பது விற்ப்ையோளரகளி்டமிருநது 
வ ோ ங கு ்ப வ ர  ்த ங க ள து  உ ரி ் ம க ் ள யு ம் , 
அதிகோரஙக்ளயும் நமம்்படுத்தும் முயறசியோகும்”

 - எல்.பமஸ்ஸி 
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16.04  நுகரநவோரியலின் 
முககியத்துவம்

1.   நு்கர்பவார்்களி்ம் விழிபபுணர்வு ஏறெடுத்தி 
அவர்்கவள ஒருஙகிவணத்்தல.

2. நியாயமறற வணி்க நவ்முவற்கவள எதிர்த்்தல.
3. சுரண்ல்களிலிருந்து ொது்காத்்தல.
4. அரசின் ்கவனத்வ்த ஈர்த்்தல.
5.  நு்கர்பவார் ொது்காபபு விதி்கவள திறம்ெ் 

நவ்முவறபெடுத்்தல.
6.  முமுவமயான மறறும் ெமீெத்திய ்த்கவல்கவள ்தரு்தல.
7. ெமூ்கவிபரா்த ந்வடிகவ்க்கவள எதிர்த்்தல.

16.05.  நுகரநவோரியலின் ந்தோற்றம், 
்பரிணோமம், வளரச்சி

ந்தோற்றம் (Origin)
இருெ்தாம் நூறறாணடின் ச்தா்க்கத்தில ச்தாழில 

மறறும் சொருளா்தாரம் ஏறற நிவ்யில இருந்்தது. எனபவ 
இக்கா்க்கட்த்தில ெலபவறு துவற்களில மறுசீரவமபபும் 
விரிவாக்கமும் ்காணபெட்து. ச்தாழில வளர்ச்சிககு 
மறுசீரவமபபு மறறும் விரிவாக்கத்தின் செரும்ெகுதிவய 
விளம்ெரமும் நு்கர்பவாரும் தீர்மானிககும் 
முககியக்காரணி்கள் ஆனது. நு்கர்பவார் சீராய்வு 
அவமபபுக்கள் விளம்ெரத்தின் உணவமத் ்தன்வம குறித்து 
குரல ச்காடுத்்தன. சொருட்கவள வாஙகும் நு்கர்பவார் 
சொருட்கவள கூர்ந்து பநாக்க ஆரம்பித்்தனர். உவழககும் 
வர்க்கத்தினர் நல் ெணிச்சூழல பவணடி குரல 
ச்காடுத்்தனர். ச்தாழில மறறும் நு்கர்பவார் திருபதிககு 
இவ்பய அசமரிக்கா ஒரு இவணபவெ ஏறெடுத்தியது. 
சொருள், விவ், நு்கர்பவார் திருபதி ஆகியவறறிறகிவ்பய 
எழுந்்த சிக்கல்களுககு ச்தாழில மறுசீரவமபபு 
விவ்யளிககும் வி்தமா்க அவமந்்தது. ப்தெத்தின் 
சொருளா்தாரம் மறறும் ச்காள்வ்கககு நு்கர்பவாபர 
வமயபபுள்ளி எனும் ப்காடொடவ் அஙகீ்கரிககும் வி்தமா்க 
நு்கர்பவார் அவ் வீெத்ச்தா்ஙகியது. நிறுவனங்கள் மி்க 
அதி்கமான அளவிளான நு்கர்பவார் இ்ககு்கவள பநாககி 
முயறசிக்கத் ச்தா்ஙகின.

இ்தன்ச்தா்ர்ச்சியா்க அசமரிக்க குடிமக்கள் நல  ்்தரமான 
சொருட்கவள செறபவணடி பொரா  ் பவணடிய்தன் 
அவசியத்வ்த உணரத்ச்தா்ஙகினர். ச்தாழில நிறுவனங்கள் 
்தங்களின் ்தாங்கள் உறெத்தி செய்யும் உணவு மறறும் மறற 
சொருள்்களுககு ்தரத்திறகு உத்்தரவா்தம் அளித்து ்தங்களின் 
சொறுபபுணர்வவ சவளிபெடுத்தின. நடுத்்தர வர்க்கத்வ்த 
பெர்ந்்த செண்கள், ப்தசிய நு்கர்பவார் அவமபபு (NCL) பொன்ற 
அவமபபு்கவள ப்தாறறுவித்து ஆெத்வ்தவிவளவிககும் 
உணவு மறறும் இ்தர சொருட்களின் நிவ் 
ஆகியவறறிலிருந்து நு்கர்பவாவரப ொது்காக்கப பொராடினர்.

முன்பனறிய நாடு்களில செரும்ொன்வமயான 
நு்கர்பவார்்கள் ெடிபெறிவு செறறவர்்களா்கவும், 

சொருட்கள் குறித்்த விவரங்கவள அறிந்்தவர்்களா்கவும் 
இருந்்த்தால ்தங்கவளப ொது்காத்துக ச்காள்ளும் 
நிவ்யில இருந்்தனர். பொதுமான உறெத்தி, திறம்ெட் 
ெகிர்வு என்ற நிவ்யில இருந்்த பமற்கத்திய நாடு்களு்ன் 
ஒபபிடும்பொது இந்தியாவின் நிவ் முறறிலும் 
மாறுெடடிருந்்தது. உறெத்தியில புதிய நுடெங்கவளப 
பின்ெறறாவம, ெறறாககுவற உறெத்தி, ்க்பெ்ம், 
்கள்ளச்ெந்வ்த பொன்றவவ இந்தியாவில ்காணபெட்து. 
இந்தியர்்கள் ்தங்களின் ப்தவவ்கவளப பூர்த்தி செய்ய 
குவறந்்த அளவில செ்விடும் நிவ்யிப்பய இருந்்தனர். 
வணி்கத்தில இ்ாெ பநாக்கம் மடடுபம பிர்தானமா்க 
இருந்்த்தால நியாயமான விவ்யில சொருட்கவள 
வழங்கபவணடிய ெமூ்கப சொறுபபுணர்வு, ்தரமான 
சொருட்கவளயும் பெவவ்கவளயும் வழஙகு்தல 
பொன்றவறறில ப்தாலவி ஏறெட்து சுருங்கக கூறின், 
நு்கர்பவார் ந்ன் மறறும் ொது்காபபு பொன்றவறவற 
்கருத்தில ச்காள்ளாமல ச்காள்வள இ்ாெம் 
ஈட்பவணடும் எனும் ச்காடிய பநாகப்காடு மடடுபம 
வணி்கர்்கள் செயலெட்்தால விவளந்்த நு்கர்பவார் 
சுரண்ல மறறும் இன்னல்களின் சவளிபொப் 
நு்கர்பவாரியல ஆகும். எது எபெடி இருபபினும் 
நு்கர்பவாபர ெந்வ்தயின் மன்னர் (A consumer is a King 
of the Market) எனும் ்கருத்து செயரளவில 
ஏறறுகச்காள்ளபெட்ாலும் உணவமயில நு்கர்பவாரின் 
நிவ் அவவாறிலவ் ்க்பெ்ம், செயறவ்கப 
ெறறாககுவற, அநியாயவிவ் ஆகியவவ இந்திய 
நு்கர்பவாரின் மாசெரும் பிரச்ெவன்கள் ஆகும்.

இந்தியா ெலபவறுெட் ம்தவழக்கங்கள், சமாழி்கள் 
ஆகியவறவற உள்ள்ககிய நாடு ஆகும். இந்தியர்்களில 
நான்கில மூன்று ெகுதி மக்கள் உழவுத்ச்தாழில செய்து 
கிராமபபுறங்களில வசித்து வருகின்றனர். அவர்்களின் 
வருமானத்தில செரிய ஏறறத்்தாழ்வு்கள் ்காணபெடுகின்றன. 
செரும்ொன்வமயானவர்்கள் ெடிபெறிவறறவர்்களா்கவும், 
குவறவான வருமானம் ச்காண்வர்்களா்கவும் உள்ளனர். 
இவவாறான மக்கவள நியாயமறற வணி்க 
நவ்முவற்களில இருந்து ்காக்க நு்கர்பவாரியல 
ப்தான்றியது. நு்கர்பவார்்களின் ந்வன ொது்காககும் 
ொது்காபபுச் ெகதியா்க நு்கர்பவாரியல ஏறறுகச்காள்ளபெட்து.
நுகரநவோரியலின் ்பரிணோமம் (Evolution of Consumerism)

விவ் உயர்வு, சொருட்களின் பமாெமான செயல 
திறன், குவறந்்த ்தரமுவ்ய பெவவ்கள், சொருள் 
ெறறாககுவற, ஏமாறறு விளம்ெரங்கள் மறறும் ெணவீக்கம் 
ஆகியவவ இந்தியாவில நு்கர்பவாரியலுக்கான 
்காரணங்களா்க அவ்யாளம் ்காணபெட்ன. 
ெட்பபூர்வமான ந்வடிகவ்க்கள் மூ்ம் நு்கர்பவாரின் 
ப்தவவவய பூர்த்தி செய்வது அரசின் ்க்வமயாகும். 
சொருளா்தார அதிருபதி ெணவீக்கத்வ்த உருவாககுகின்றது. 
்தங்கள் உரிவம்கவள ொது்காக்க செயலதிறன் மிக்க 
அவமபபின் மூ்ம் ்தங்களது குவற்கவள நிவர்த்திசெய்ய 
நு்கர்பவாரியல நு்கர்பவாருககு அவசியமாகிறது.
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(Caveat venditor – Let the Seller Beware) என மாறியுள்ளது. 
இருந்்தபொதிலும் வளர்ந்து வரும் பொடடி நிவறந்்த 
சூழலில ெந்வ்தயில சொருட்கவள உறெத்தி 
செய்ெவர்்களும், பெவவ அளிபெவர்்களும் ்தங்களது 
ெஙகிவனத் ்தக்கவவத்துக ச்காள்ளும் முயறசியில 
குவறொடுவ்ய மறறும் ொது்காபெறற வழங்கல முவற, 
ஏமாறறு்தல மறறும் நியாயமறற வணி்க நவ்முவற்களில 
ஈடுெடு்தல, ்க்பெ்ம், சொய்யான வாககுறுதி்கவள 
உள்ள்ககிய விளம்ெரங்கள், ெதுக்கல, ்கள்ளச்ெந்வ்த 
பொன்ற பநர்வமயறற வணி்க நவ்முவற்கவள 
பமறச்காள்ள்ாம். இ்தன் விவளவா்க நு்கர்பவார் 
ொது்காபெறற சொருட்கவள வாங்க பவணடி 
இருக்க்ாம். ்க்பெ்ம் ்காரணமா்க ெலபவறு உ்லந்ம் 
ொர்ந்்த இன்னல்களால ொதிக்கபெ்்ாம். ெதுக்கல 
்காரணமா்க சொருட்கவள அதி்க விவ்ச்காடுத்து வாங்க 
பவணடி இருக்க்ாம். பமாெடியான வாககுறுதி்கள் 
அ்ஙகிய சொய் விளம்ெரங்கள் மூ்ம் ஏமாறறபெ்்ாம். 
இது பொன்ற நிவ்யில விறெவனயாளர்்களின் 
்தவறான செயல்களால நு்கர்பவார் ொதிக்கபெ்ாமல 
இருக்க நு்கர்பவாருககு பொதுமான ொது்காபபு 
வழங்கபெ் பவணடியுள்ளது.

நு்கர்பவார் ந்வனப ொது்காபெதில ்தன்னார்வ 
ந்வடிகவ்க+++++்கள் மறறும் ெட்ம் ஆகிய இரணடும் 
முககிய ்கருவி்கள் ஆகும். சுயக்கடடுபொடு, நு்கர்பவார் 
அவமபபு்கள், நு்கர்பவாவர விழிபபுணர்வு்ன் இருக்கச் 
செய்்தல மறறும் அரசின் ஆ்தரவு ஆகியவவ நு்கர்பவார் 
ொது்காபபிற்கான வழிமுவற்கள் ஆகும். இன்வறய 
நவீன உ்கில சுறறுச் சூழல ொதிபபு்கள், ச்தாழில நுடெ 
மாறறங்கள், செரு உறெத்தி ச்தாழில நுடெங்கவள 
புகுத்து்தல, செருவளங்கள், மனி்த வளம் மறறும் எரிச்ெல 
ஊடடும் விளம்ெரங்கள் பொன்றவறறின் ்காரணமா்க 
சொருட்களின் உறெத்தியாளர், விநிபயாகிபொளர் மறறும் 
விறெவனயாளர்்களின் ஏமாறறு்தல மறறும் அத்துமீறல 
்காரணமா்க நு்கர்பவார் செருமளவில 
ொதிக்கபெடடுள்ளனர். எனபவ இத்்தவ்கய 
்தருணங்களில நு்கர்பவார் ந்வனப ொது்காத்்தல 
மறறும் பமம்ொடு அவ்யச் செய்்தல என்ெது மி்கவும் 
முககியமான்தா்கக ்கரு்தபெடுகிறது. அவனத்து வணி்க 
நிறுவனங்களின் மி்க முககிய பநாக்கம் நு்கர்பவார் 
திருபதி மறறும் நு்கர்பவார் ந்பம ஆகும். ஆனால 
நவ்முவறயில நு்கர்பவார் ொது்காக்க நு்கர்பவார் 
இயக்கங்களின் ப்தவவ ஏறெடுகின்றது.
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ந்த்வ

நு்கர்பவாபர வணி்கத்தின் மன்னரா்கக 
்கரு்தபெட்ாலும் அவர்்கள் ந்ன்்கள் ஏறத்்தாழ 
புறக்கணிக்கபெடுகின்றன. சொருட்களின் ெறறாககுவற 
கிவ்த்்தவ்த மடடுபம செறறுகச்காள்ள பவணடிய 
நிவ்ககு நு்கர்பவாவர ்தள்ளி விடுகின்றது. 

வளரச்சி (Growth)
நு்கர்பவாரியல அல்து நு்கர்பவார் இயக்கம் என்ெது 

நு்கர்பவாரின் இன்னல்கள் மறறும் ஏமாறறு்தல்களின் 
சவளிபொடு ஆகும். நு்கர்பவார் இயக்கம் வணி்க 
ெயங்கரவா்தம் மறறும் ஏமாறறு நவ்முவற்களில 
இருந்து நு்கர்பவாவர ொது்காககும் ப்க்யமாகும். 
சொருட்கள் மறறும் விறெவனயாளர்்கள் மீது 
்தங்களுககுள்ள உரிவம மறறும் அதி்காரத்வ்த நிவ் 
நிறுத்துவ்தன் மூ்ம் ்தங்களின் ந்வன ொது்காபெவ்த 
பநாக்கமா்கக ச்காண்்தாகும். 

திரு.ராலப நா்ர் அவர்்கள் அசமரிக்க ஐககிய 
நாடு்களின் செருநிறுமங்களின் முறறுரிவம (ெர்வாதீனம்) 
மறறும் நியாயமறற வணி்க நவ்முவற்கவள எதிர்த்து 
ெலபவறு பொராட்ங்கவள முன்சனடுத்்தவர் ஆவார். 
திரு. ராலப நா்ர் அவர்்கள் நு்கர்பவார் இயக்கத்தின் 
்தந்வ்த எனக ்கரு்தபெடுகிறார். அவர் ச்தா்க்கத்தில 
ொது்காபபு மறறும் சுறறுச்சூழல ்கடடுபொடடு 
விதிமுவற்கவள மீறிச் செயலெட் பமாட்ார் வா்கன 
(ஆடப்ாசமாவெல) நிறுவனத்திவன எதிர்த்துப 
பொராடினார். ஆனால  இன்று அவனத்து நாடு்களிலும் 
நு்கர்பவார் இயக்கங்கள் நன்கு வளர்ந்து 
வலுபசெறறுள்ளது. பிரிட்ன், ஸ்வீ்ன், சந்தர்்ாந்து 
ச்ன்மார்க மறறும் ச்கன்யாவில கூ் நு்கர்பவார் 
சுரண்லுககு எதிரான ்கடுவமயான ெட்திட்ங்கள் 
இயறறபெடடு நு்கர்பவார் ந்ன் ொது்காக்கபெடடு 
வருகின்றது. ஐககிய நாடு்கள் அவவ நு்கர்பவார் 
ொது்காபபு குறித்்த சொதுவான விதிமுவற்கவள 
உருவாககியுள்ளது.

16.06 நுகரநவோர ்போதுகோபபு
நு்கர்பவார் ொது்காபபு என்ெது நு்கர்பவாருக்கா்க, 

அவர்்களின் பநாக்கங்கவள அவ்ய வடிவவமக்கபெட் 
ெமூ்க ந்வடிகவ்க்களின் வடிவம் ஆகும். இது நு்கர்பவார் 
ெமு்தாயம் நலவாழ்வு செரும் பநாகப்காடு 
வடிவவமக்கபெட்்தாகும். சு்தந்திர ெந்வ்தப 
சொருளா்தாரத்தில நு்கர்பவாபர மன்னரா்க 
மதிக்கபெடுகின்றார். இ்தறகு முன்னர் வாஙகுபவார் 
ஜாககிரவ்த - வாஙகுெவர் ்கவனம் (Caveat Emptor – Let 
the Buyer Beware) என்றிருந்்த அணுகுமுவற ்தறபொது 
விறெவனயாளர் ஜாககிரவ்த – விறெவனயாளர் ்கவனம் 
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சொருட்களின் ்தரம் விடடுக ச்காடுக்கபெடுகின்றது. 
உத்்தரவா்தம் அர்த்்தமறற்தாகின்றது. நு்கர்பவாருககு 
ஏறெடும் உ்லந்ப ொதிபபு்கள் ஒரு பொதும் 
்கணடுச்காள்ளபெடுவதிலவ். வணி்க 
நிறுவனங்களுககு ச்காள்வள ்ாெமீடடு்தல எனும் 
ஒறவற பநாக்கம் மடடுபம மி்க முககியமான்தா்க மாறி 
இருககின்றது. எனபவ இத்்தவ்கய சூழலில நு்கர்பவார் 
ொது்காபபு மி்கவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.

�க�ேவா� பா�கா��

வணி்க ந்வடிகவ்க்களில அரசு, வணி்கம் மறறும் 
நு்கர்பவார் என மூன்று்தரபபினர் இ்ம் செறறுள்ளனர். 
நு்கர்பவார் ொது்காபபிறகு அவர்்கள் என்ன ெங்காறற 
பவணடும் என்ெவ்த இஙப்க ்காண்ாம்.

வ�க���
ப�� அர�� ப��

�க�ேவா� ப��

நுகரநவோர ்போதுகோபபில் வணிகத்தின் ்பஙகு  
(Role of Business)

நு்கர்பவார் ந்வனப ொது்காக்க வணி்க 
நிறுவனங்கள் கீழ் ்கண்வறவற செய்ய பவணடும்.
1. வி்ல உயர்வத் ்தவிரத்்தல் (Avoidance of Price Hike)

வணி்க நிறுவனங்கள் ்தங்கள் வணி்கத்தில 
சொருட்களில ்கடுவமயான ெறறாக குவற ஏறெடும்  
சூழலில கூ் சொருளுக்கான விவ்்கவள 
உயர்த்துவவ்த ்தவிர்க்க பவணடும்.

2. ்பதுகக்ல ்தவிரத்்தல் (Avoidance of Hoarding)
வணி்க நிறுவனங்கள் ்தங்கள் வணி்கத்தில 

இயலொன பொககிவன அனுமதிக்க பவணடும். 
நு்கர்பவார் ொதிக்கபெடும் வவ்கயில ெதுக்கல மறறும் 
்கள்ளச்ெந்வ்த ந்வடிகவ்க்கள் மூ்ம் அதி்க இ்ாெம் 
ஈடடும் ந்வடிகவ்க்கள் ்தவிர்க்கபெ்ல பவணடும்.
3.  உயர ்தரத்திறகு உத்்தரவோ்தம் அளித்்தல் (Guarantees 

for Good Quality)
வணி்க நிறுவனங்கள் ்தங்கள் உறெத்திப 

சொருட்களுககு சொய்யான உத்்தரவா்தங்கவள 
அளிக்கககூ்ாது. அவவ்கள் ்தங்களது சொருட்களின் 
உயர் ்தரத்திவன உறுதிபெடுத்்த பவணடும்.
4.  ப்போருடகள் குறித்்த ்தகவல்கள் அளித்்தல்  

(Product Information)
வணி்க நிறுவனங்கள் ்தங்களின் உறெத்திப 

சொருட்களின் ்தரம், அளவு மூ்பசொருட்கள் ெயன்ொடு, 
பின் விவளவு்கள், முன்சனச்ெரிகவ்க ந்வடிகவ்க்கள், 
எவ், மாறறிக ச்காள்ளும் வெதி, ெயன்ெடுத்தும் முவற 
ஆகியவவ குறித்்த மி்கச்ெரியான மறறும் பொதுமான 
்த்கவல்கவள நு்கர்பவாருககு ்கட்ாயம் ்தரபவணடும்.
5. விளம்்பரஙகளில் உண்ம (Truth in advertising)

வணி்க நிறுவனங்கள் ்தங்களின் உறெத்திப 
சொருட்களுககு விளம்ெரம் செய்யும் பொது 
அவவிளம்ெரங்களில சொய்யான, உணவமககுப 
புறம்ொன, பமாெடியான ்த்கவல்கவள அளித்து 
நு்கர்பவாருககு ்தவறான வழி்காட்க கூ்ாது.
6.  தீஙகுகளிலிருநது ்போதுகோத்்தல் (Protection from the 

Hazard)
வணி்க நிறுவனங்கள் ஆெத்்தான மறறும் தீஙகு 

விவளவிக்கககூடிய சொருட்கவள 
ெந்வ்தபெடுத்்தககூ்ாது. ெந்வ்தபெடுத்தும் முன் ்தனது 
உறெத்தி மறறும் விறெவனப சொருட்கவள 
முவறயா்கவும், முழுவமயா்கவும் ெரிபொதித்துப 
ொர்க்க பவணடும். உணவுப சொருட்கவளப 
சொருத்்தவவர ச்கடடுபபொன மறறும் சு்கா்தாரமறற 
உணவுப சொருட்கவள திரும்ெப செறறுக 
ச்காள்ளபவணடும்.
7.  ்பணத்்்த திருபபிக பகோடுககும் உத்்தரவோ்தம் (Money 

Refund Guarantee)
வணி்க நிறுவனங்கள் ்தங்களின் உறெத்திப 

சொருட்களில குவறொடு்கள் ்காணபெடின் 
அககுவறொடுவ்ய சொருட்கவள திரும்ெப செறறுக 
ச்காணடு புதிய சொருட்கவள வழங்க பவணடும் அல்து 
அவறறிறகுரிய ெணத்வ்த திருபபித்்தரபவணடும். 
்தங்களின் உறெத்திப சொருட்கவளப ெயன்ெடுத்திய்தால 
நு்கர்பவாருககு விவளந்்த ்காயம் மறறும் தீஙகு்களுககு 
உரிய செ்வு்கவளயும், இழபபீடு்கவளயும் வழங்க 
பவணடும்.
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8.  நுகரநவோர கு்்ற்போடுக்ளத் தீரத்்தல் (Consumer 
Grievances)
நு்கர்பவாரின் குவற்களுககு வணி்க நிறுவனங்கள் 

்தங்களது நு்கர்பவார் குவறதீர்ககும் பிரிவு மூ்ம் 
உ்னடியா்கபவா அல்து குறிபபிட் ்கா் 
வரம்பிறகுள்பளா தீர்வு ்காணபெ்பவணடும்.
நுகரநவோர ்போதுகோபபில் அரசின் ்பஙகு

நு்கர்பவார்்களில செரும்ொன்வமபயார் ்கலவியறிவு 
செறறவர்்களா்க இருந்்தாலும் அவர்்கள் ்தங்களின் 
உரிவம்கள் குறித்து அறியா்தவர்்களா்கவும், 
அறிந்திருபபினும் செய்றறவர்்களா்கவுபம உள்ளனர். 
அரசு நு்கர்பவாவரப ொது்காபெதில ்தனது ெஙவ்க 
உறுதிசெய்ய பவணடும். மத்திய மாநி் அரசு்கள் 
நு்கர்பவாவரப ொது்காக்க நாடு முழுவதும் ெலபவறு 
ெட்ங்கவள இயறறி உள்ளன. இது குறித்்த கூடு்தல 
்த்கவல்கள் இபொ்த்தின் இறுதியில அவமந்துள்ள 
”நீங்கள் அறிவீர்்களா”  ெகுதியில ச்காடுக்கபெடடுள்ளது. 
நு்கர்பவாவரப ொது்காக்க ெலபவறு ெட்ங்கள் 
இயறறபெடடு, அவவ நவ்முவறபெடுத்்தபெட்பொதும் 
நு்கர்பவார் இன்னும் அது குறித்து அறியா்தவர்்களா்கவும், 
செய்றறவர்்களா்கவும் உள்ளனர். சவறும் ெட்ங்கள் 
மாத்திரபம அவனத்துப பிரச்ெவன்களுககும் தீர்வு்கவள 
்தந்துவி்ாது. ெட்த்வ்த நவ்முவறபெடுத்துபவார் 
ெட்த்வ்த மீறுபவாவர ்தணடிபெவ்த ஏட்ளவில 
வவத்துகச்காணடிருக்காமல அச்ெட்ங்கவளப 
ெயன்ெடுத்தி ்கடுவமயான ்தண்வன்கள் வழங்க 
பவணடும்.
நுகரநவோ்ரப ்போதுகோப்பதில் நுகரநவோரின் ்பஙகு

நு்கர்பவாரால மடடுபம ்தங்களுககு எதிரான 
பநர்வமயறற வணி்க நவ்முவற்களுககு இறுதியா்க 
முறறுப புள்ளிவவக்க முடியும். வணி்க நிறுவனங்கள் 
விதி்கவள மீறும் பொது அரொங்கம் ெட்ங்கவள 
ஏட்ளவில வவத்துக ச்காணடு பவடிகவ்க 
ொர்த்துகச்காணடு இருக்காமல அவறவறச்  
செயலெடுத்துவதில சிறி்தளபவனும் ்கவனம் செலுத்தி 
நு்கர்பவார் ந்வனப ொது்காக்க பவணடும். 
இத்்தவ்கய சூழலில நு்கர்பவார் விழிபபுணர்வு்னும், 
நு்கர்பவாவர ஒன்றிவணத்து நு்கர்பவார் இயக்கமா்கச் 
செயலெடடு ்தங்களின் ந்வனப ொது்காத்துக ச்காள்ள 
பவணடும். பமலும் அபொவி நு்கர்பவார்்களி்ம் 
நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ங்கள் ெறறி எடுத்துககூறி 
அவர்்களிவ்பய விழிபபுணர்வவ ஏறெடுத்்த 
பவணடும்.
நுகரநவோர �்டவடிக்க குழுகக்ள பசயல்்படுத்து்தல்
1.  கிராம அளவில நு்கர்பவார் ந்வடிகவ்க குழுக்கவள 

உருவாககி நு்கர்பவாரின் உரிவம்கள் குறித்து 
்கலவி பு்கட் பவணடும்.

2.  நு்கர்பவார் ொது்காபபு மு்கவம்கள் மூ்ம் 
நு்கர்பவாரின் குவற்கள் மறறும் பு்கார்்கள் மீது 

உரிய விொரவண செய்து அவறறிறகு உரிய 
தீர்வு்காண ஒரு அவமபவெ உருவாக்க பவணடும்.

3.  ச்தாழிலதுவற விதி்களின்ெடி வணி்க 
நிறுவனங்கவள ஒழுஙகுெடுத்்த பவணடும்.

4.  ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் குழுக்கள் ஊ்்கங்கள் 
வாயி்ா்க நு்கர்பவார் ெட்ங்கள் குறித்்த ்த்கவல்கவள 
வழஙகி நு்கர்பவாருககு ஏறெடும் ொதிபபு்களுககு 
எதிரான ்கலவியறிவு பு்கட்பெ் பவணடும்.

5.  வணி்கர்்களின் ்தவறான வணி்க 
ந்வடிகவ்க்களுககு எதிரா்க நு்கர்பவார் 
இயக்கங்கவள ஏறெடுத்து்தல.

6. நு்கர்பவார் கூடடுறவு்கவளப ெ்பெடுத்து்தல.
7.  நு்கர்பவார் குழுக்கள் ொராளுமன்ற மறறும் 

ெட்மன்ற உறுபபினர்்கவள அணுகி நு்கர்பவாரின் 
குவற்கவள, பிரச்ெவன்கவள ொராளுமன்றம் 
மறறும் ெட்மன்றங்களில பெசி அரசின் ்கவனத்வ்த 
ஈர்க்கச் செய்்தல.

8.  சொருட்களின் ்தரத்வ்தப ெரிபொதிக்க 
மாவட்ந்ப்தாறும் ெரிபொ்தவனக கூ்ங்கவள 
உருவாககு்தல.

9.  ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் அவமபபு்கள் ஊ்்கங்கள் 
மூ்ம் உறெத்தியாளர் மறறும் வணி்கர்்களின் 
்தவறு்கவள சுடடிக்காட்ச் செய்்தல

10.  நு்கர்பவார் ெட்த்வ்த மீறிச் செயலெடுபவார் குறித்்த 
பு்கார்்கவள ெம்ெந்்தபெட் ெட் அம்ாக்க 
அதி்காரி்களி்ம் ச்தரிவித்து உரிய ந்வடிகவ்க்கவள 
எடுக்கச் செய்்தல.

நுகரநவோர �லன் ்போதுகோபபில் ஐககிய �ோடுகள் ச்்பயின் 
வழிகோடடி ப�றிமு்்றகள்

ஐககிய நாடு்கள் அவவயின் சொதுச்ெவெ ஏபரல 9, 
1985 அன்று அ்தன் உறுபபு நாடு்கள் நு்கர்பவார் ந்ன் 
ொது்காபபில பின்ெறறபெ் பவணடிய ச்காள்வ்க்கள் 
மறறும் ெட்ங்கள் குறித்து வழி்காடடி சநறிமுவற்கவள 
உள்ள்ககிய தீர்மானம் ஒன்வற நிவறபவறறியது. 
அரசு்கள் வலுவான நு்கர்பவார் ொது்காபபுக 
ச்காள்வ்க்கவள உருவாககி, ெராமரிக்க பவணடும் 
என்ெ்தற்கான வழி்காடடி சநறிமுவற்கவள வகுத்்தளித்்தது. 
நுகரநவோர �லன் ்போதுகோபபில் ஐககிய �ோடுகள் ச்்பயின் 
ந�ோககஙகள்
i.  நு்கர்பவாருககுப பொதிய ொது்காபபிவன 

வழஙகுவதில உறுபபு நாடு்களுககு உ்தவுவது.
ii.  நு்கர்பவாரின் ப்தவவ்கள் மறறும் 

விருபெங்களுகப்கறெ உறெத்தி மறறும் விநிபயா்க 
முவற்கவள எளி்தாககுவது.

iii.  நு்கர்பவார் சொருட்கள் மறறும் பெவவ்கவள 
உறெத்தி செய்ெவர்்கள் மறறும் 
விநிபயாகிபெவர்்களுககு உயர்ந்்த நன்சனறி 
ொர்ந்்த ந்த்வ்த்கவள ஊககுவிபெது.

12th Commerce Tamil Unit 6.indd   131 09-12-2021   12.43.09 PM



132

iv.  நு்கர்பவார் ந்வன பமாெமா்கப ொதிககும் 
வவ்கயில செயலெடும் ்தவறான வர்த்்த்க 
நவ்முவற்கவள செயலெடுத்தும் வணி்க 
நிறுவனங்கவள எதிர்பெதில உள்நாட்ளவிலும் 
மறறும் ென்னாட்ளவிலும் உறுபபு நாடு்களுககு 
உ்தவி புரி்தல.

v.  சு்தந்திரமான நு்கர்பவார் குழுக்கவள பமம்ெடுத்்த 
உ்தவு்தல.

vi  நு்கர்பவார் ொது்காபபில ெர்வப்தெக கூடடுறவிவன 
செயலெடுத்து்தல.

vii.  நு்கர்பவார்்களுககு குவறந்்த விவ்யில 
சொருட்கவள செரிய அளவில ப்தர்ந்ச்தடுத்து 
வாஙகும் வவ்கயில ெந்வ்த்கவள ஊககுவித்்தல.

16.08. நுகரநவோர சட்டஙகள்
i.  இநதிய ஒப்பந்தச் சட்டம் 1872. இச்ெட்ம் மக்கள் 

ஒபெந்்தங்களுககு ்கடடுபெடடு ந்பெவ்த உறுதி 
செய்கின்றது.

ii.  ப்போருடகள் விற்ப்ைச் சட்டம் 1930. இச்ெட்ம் 
விறெவன ஒபெந்்தத்தில சவளிபெவ்யான மறறும் 
உடகிவ்யான உத்்தரவா்தங்கவள 
விறெவனயாளர்்கள் செயலெடுத்்த மறுபெதிலிருந்து 
நு்கர்பவார்்கவளப ொது்காககின்றது.

iii.  அத்தியோவசிய ப்போருடகள் சட்டம் 1955.அத்தியாவசியப 
சொருட்கவள விறெவனயாளர்்கள் செயறவ்கயா்க 
விவ்பயறறம் செய்யும் பநாககு்ன் ெதுககிவவத்்தல, 
செயறவ்கப ெறறாக குவறவய உருவாககு்தல, 
்கள்ளச் ெந்வ்தயில அதி்க விவ்ககு விறெவன 
செய்்தல பொன்றவறவற ்தவ் செய்ய அத்தியாவசியப 
சொருட்கள் ெட்ம் 1955ல உருவாக்கபெட்து.

iv.  நவளோணப்போருடகள் ்தரப்படுத்து்தல் மறறும் 
விற்ப்ைச் சட்டம் 1937. இச்ெட்ம்  பவளாணவம 
உறெத்திப சொருட்கவள நல் ்தரத்து்ன் 
வழஙகுவவ்த உறுதி செய்கின்றது.

v.  உணவுப ப்போருடகள் கலப்ப்டத் ்த்்டச்சட்டம் 1954. 
இச்ெட்ம் உணவுப சொருட்களில ்க்பெ்ம் 
செய்வவ்த ெரிபொதித்து ்தரமான உணவுப 
சொருட்கவள வழஙகுவ்தன் மூ்ம் நு்கர்பவார் 
உ்ல ந்த்வ்த ொது்காககின்றது.

vi.  எ்்ட மறறும் அளவுகள் சட்டம் 1976. இச்ெட்ம் எவ் 
குவறவு மறறும் அளவுக குவறொடு்கவளப பொககி 
நு்கர்பவாவரப ொது்காககிறது. இச்ெட்ம் அளவியல 
ெட்ம் 2009 ஆ்க திருத்தியவமக்கபெட்து.

vii.  வணிகக குறிகள் சட்டம் 1999. இச்ெட்ம் 
சொருட்களில பமாெடியான 
வணி்கககுறி்களிடுவவ்த ்தவ் செய்கின்றது. 

viii.  ந்போடடி சட்டம் 2002. இச்ெட்ம் ஆபராககியமறற 
வணி்கப பொடடி்களில இருந்து நு்கர்பவாவரப 
ொது்காககின்றது.

ix.  இநதியத் ்தர நிறுவைச் சட்டம் (சோன்றுக குறிகள்) 
1952 (இந்தியத் ்தர நிறுவனம் ்தறபொது இந்தியத் 
்தரககுழு என்றவழக்கபெடுகின்றது). இச்ெட்ம் 
உறெத்திப சொருட்கள் செறறிருக்க பவணடிய 
குவறந்்த ெடெ ்தரநிவ்்கவள பூர்த்தி செய்வவ்த 
உறுதி செய்கின்றது. நு்கர்பவார்ககு ்தரமான 
சொருட்கள் கிவ்பெவ்த உறுதி செய்கின்றது.

x.  மருத்துவப ப்போருடகள் மறறும் மோயச் சிகிச்்சகள் 
(விளம்்பரஙகள்) சட்டம், 1954. இச்ெட்ம் 
மாயச்சிகிச்வெ்கள் குறித்து விளம்ெரபெடுத்துவவ்த 
்தவ் செய்கின்றது மறறும் அ்தனால விவளந்்த 
தீஙகு்களுககு தீர்வு்கவளக ்காண வவ்க செய்கிறது.

xi.  மருநது மறறும் அழகு சோ்தைப ப்போருடகள் சட்டம், 
1940. இச்ெட்ம் இந்தியாவில ்தரமான மறறும் 
ொது்காபொன மருந்துபசொருட்கள் மறறும் அழகு 
ொ்தனப சொருட்கள் விறெவன செய்வவ்த உறுதி 
செய்கின்றது.

xii.  உணவுப ்போதுகோபபு ்தரச்சட்டம் 2006. இச்ெட்ம் 
உணவுப சொருட்கவள ொது்காபொ்க மறறும் 
முழுவமயான நிவ்யில உறெத்தி செய்வது 
ொது்காபெது மறறும் விநிபயா்கம் செய்வவ்த 
ஒழுஙகு ெடுத்துகின்றது.

xiii.  கோறறு மோசு்படு்தல் ்த்்டச்சட்டம், 1981. இச்ெட்ம் 
இந்தியாவில ்காறறு மாெவ்வவ்த ்தடுத்து சுறறுச் 
சூழவ்ப ொது்காககின்றது.

xiv.  ப்போது ப்போறுபபுக கோபபீடடுச் சட்டம், 1991. 
ஊறுவிவளவிககும் சொருட்கவள வ்கயாளும் 
பொது ஏறெடும் விெத்துக்களுககு உ்னடி 
நிவாரணம் செறுவவ்த இச்ெட்ம் உறுதி 
செய்கின்றது.

xv.  ந்போ்்தப ப்போருடகள் மறறும் மைவியல் ப்போருடகள் 
சட்டம், 1985. இச்ெட்ம் பொவ்தப சொருட்கவள 
்தயாரிபெவ்த ்தவ் செய்கின்றது.

16.09  நுகரநவோர ்போதுகோபபுச் சட்டம் 
1986 (COPRA - Consumer 
Protection Act)

இன்வறய ்கா்்கட்த்தில நு்கர்பவார்்களின் 
குவற்களும், அதிருபதி்களும் செருமளவு 
அதி்கரித்திருககின்றது. நு்கர்பவார் ்தங்களுககு ஏறெட் 
இ்ர்ொடு்களுககு விவரவா்க தீர்வு செறறி் எந்்த ஒரு 
திறம்ெட் நுடெமும், அவமபபு ரீதியான ஏறொடு்களும் 
இதுவவர வகுக்கபெ்விலவ். சிறபொன நு்கர்பவார் 
இயக்கங்கள் இல்ாவமயால நு்கர்பவார்்கள் 
்தனிவமபெடுத்்தபெடடு அவர்்களின் நிவ் பமலும் 
பமாெமா்க உள்ளன. ெலபவறு நு்கர்பவார் ொது்காபபுக 
குழுக்கள் மறறும் நு்கர்பவாரின் ச்தா்ர் அழுத்்தத்தின் 
்காரணமா்க வமய அரசு “நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ம் 
1986” எனும் விரிவான ெட்த்வ்த இயறறியது. இச்ெட்ம் 
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15.04.1987 அன்று அமுலுககு வந்்தது. இச்ெட்ம் 1993ல 
திருத்தியவமக்கபெட்து. இச்ெட்ம் சுருக்கமா்க 
“ப்காபரா” (COPRA)  என்றவழக்கபெடுகிறது.

நு்கர்பவார் ொது்காபபுச்ெட்ம் 1986 நு்கர்பவார் 
ந்ன்்கவளப ொது்காத்து பமம்ெடுத்துகின்றது. இச்ெட்ம் 
ஏமாறறு பநாககுவ்ய குவறொடுவ்ய சொருட்கள், 
குவறொடுவ்ய பெவவ்கள், பநர்வமயறற வணி்க 
நவ்முவற்கள் மறறும் ெலபவறு வவ்கயான 
சுரண்ல்களிலிருந்து நு்கர்பவாவரப ொது்காககின்றது. 
நு்கர்பவார் ெச்ெரவு்களுககு இச்ெட்ம் நு்கர்பவார் 
நீதிமன்றங்கவள ஏறெடுத்தி அ்தன்மூ்ம் தீர்வு்கணடு 
நு்கர்பவார் ந்வனப ொது்காபெவ்த முககிய 
பநாக்கமா்கக ச்காண்து. நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ம் 
மி்க முககியத்துவம் வாய்ந்்தது ஆகும். இது மி்க ெமீெமா்க 
ஏறெடுத்்தபெட்து ஆகும். இச்ெட்ம் சொதுத்துவற, நிதி 
மறறும் கூடடுறவு நிறுவனங்களுககுப சொருந்தும். 
ெமீெத்தில மருத்துவ பெவவ்களும் இ்தன் 
வரம்பு்களுககுள் ச்காணடு வரபெடடுள்ளது. இச்ெட்ம் 
அவனத்து சொருட்களுககும் பெவவ்களுககும் 
சொருந்தும்.

நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ம், 1986 நு்கர்பவார்்களுககு 
எந்்தவி்த உரிவம்கவளயும் சொறுபபுக்கவளயும் 
உருவாக்கவிலவ் மாறா்க சொருட்கள் மறறும் பெவவ்கள் 
விறெவன செய்்தல ச்தா்ர்ொன அவனத்து ெச்ெரவு்கவளயும் 
தீர்த்து வவககும் குழுக்கவள ஏறெடுத்தியது. நு்கர்பவார் 
ப்காரும் இழபபீ்ானது குவறொடுவ்ய சொருட்கவளயும், 
குவறொடுவ்ய பெவவ்கவளயும் ஏறற்தால விவளந்்த 
இழபபிற்கான இழபபீ்ா்க இருக்கபவணடும். இச்ெட்ம் 
ப்தசிய குழுமம், மாநி்க குழுமம் மறறும் மாவட்க குழுமம் 
எனும் மூவடுககு நு்கர்பவார் ெச்ெரவு தீர்வுக குழுமத்வ்த 
ஏறெடுத்தியது. பமலும் இச்ெட்ம் மாவட் மறறும் மாநி் 
அளவில, உயர்மட் அளவில நு்கர்பவார் ொது்காபபுக 
குழுக்கவள ஏறெடுத்தியது.
இநதிய நுகரநவோர ்போதுகோபபுச் சட்டம், 1986ன் 
சி்றபபியல்புகள்

இந்திய நு்கர்பவார் ொது்காபபுச்ெட்ம், 1986ன் 
சிறபபியலபு்கள் பின் வருமாறு.

i.  நு்கர்பவார்்களின் ந்னுககு தீஙகு விவளவிககும் 
சொருட்கள் மறறும் பெவவ்களுககு எதிரா்க 
நு்கர்பவாவரப ொது்காத்்தல.

ii.  உறெத்தியாளர்்கள் / விறெவனயாளர்்களின் ஒபெந்்த 
மீறுவ்கயில இருந்து நு்கர்பவாவரப ொது்காத்்தல.

iii.  சிறந்்த ்தரத்தில நு்கர்பவாருககு சொருட்கள் 
கிவ்த்்தவ் உறுதி  செய்்தல.

iv.  சொய்யான மறறும் ்தவறான வழி்காடடும் 
செய்தி்கவள சவளியிடும் விளம்ெரங்களிலிருந்து 
நு்கர்பவாவர பெணிக்காத்்தல.

v.  நு்கர்பவார் வாஙகும் சொருட்களுககு ெரியான 
விவ் நிர்ணயம் செய்வவ்த உறுதிசெய்்தல.

vi.  ்தஙகு ்தவ்யறற சொருட்கள் விநிபயா்கத்வ்த 
உறுதிசெய்்தல.

vii.  சொருட்கள் ெரியான ்தரத்தில, ெரியான  
அளவவ்களில கிவ்பெவ்த உறுதி செய்்தல.

viii.  பநர்வமயறற வணி்கர்்களின் நியாயமறற 
வணி்க நவ்முவற்களிலிருந்து நு்கர்பவாவரப 
ொது்காத்்தல.

ix.  ெலபவறு வவ்கயான மாசுெ்ல்களில இருந்து 
நு்கர்பவாவரப ொது்காத்்தல.

x.  வணி்கப பொடடி்களினால விவளயும் தீய 
விவளவு்களில இருந்து நு்கர்பவாவரப ொது்காத்்தல.

நுகரநவோர ்போதுகோபபின் முககியத்துவம்
நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ம் விரிவான நி்கழ்ச்சி 

நிரவ் உள்ள்ககியது. நு்கர்பவாருககு அவர்்களது 
உரிவம்கவளயும் சொறுபபு்கவளயும் ்கறபிபெவ்த 
மடடுபம பநாக்கமா்கக ச்காள்ளாமல நு்கர்பவாரின் 
இ்ர்ொடு்களுககு தீர்வு ்காணெவ்த பநாக்கமா்கக 
ச்காண்து. இச்ெட்ம், நு்கர்பவார் ந்வனபொது்காக்க 
நீதித்துவற அவமபவெ உருவாககியது. இ்தன் மூ்ம் 
நு்கர்பவார்்கவள ஒருஙகிவணத்து நு்கர்பவார் 
அவமபபு்கவள உருவாககி அ்தன்மூ்ம் நு்கர்பவார் 
ந்வன பமம்ெடுத்தியது. நு்கர்பவார் ொது்காபபெ 
வணி்கத்தின் மி்க முககியத்துவம் வாய்ந்்த 
பநாக்கமாகும்.
நுகரநவோர ்போதுகோபபுச்சட்டம், 1986 ன் ந�ோககஙகள்

பின்வருெவவ நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்த்தின் 
பநாக்கங்கள் ஆகும்.

i.  நு்கர்பவாரின் உயிருககும் உ்வமககும் ஊறு 
விவளவிககும் சொருட்கவள ெந்வ்தபெடுத்துவ்தறகு 
எதிரா்க நு்கர்பவாவரப ொது்காத்்தல.

ii.  நு்கர்பவார் வாஙகும் சொருட்களின் ்தரம் அளவு, 
சுத்்தத்்தன்வம, விவ் மறறும் ்தரநிவ் குறித்்த 
உணவமயான மறறும் முழுவமயான ்த்கவல்கவள 
நு்கர்பவாருககு அளித்்தல.

iii.  வணி்கர்்களின் நியாயமறற வணி்க 
நவ்முவற்களிலிருந்து நு்கர்பவாவரப ொது்காத்்தல. 

iv.  சுரண்ல நவ்முவற்களுககு எதிரா்க தீர்வு்கவள 
ப்த் நு்கர்பவாருககு அதி்காரமளித்்தல.

v.  நு்கர்பவார்்களின் உரிவம்கள் மறறும் ்க்வம்கவள 
அறிந்து ச்காள்ளச் செய்்தல.

vi.  நல் ்தரமான சொருட்கவள ெரியான விவ்்களில 
கிவ்க்கச் செய்வ்தன் மூ்ம் அவர்்களின் சிறந்்த 
வாழ்கவ்கத் ்தரத்வ்த உறுதிெடுத்து்தல.

vii.  நு்கர்பவார் ்தங்களது உரிவமவ்கவள நிவ்நாட் 
நு்கர்பவார் குழுக்கள் மறறும் பிற அதி்கார 
அவமபபு்கவள ஏறெடுத்து்தல.
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16.10.  வோஙகுநவோர ஜோககிர்்த 
(Caveat Emptor)

வாஙகுபவார் ஜாககிரவ்த எனும் சொல ப்கவியட 
எம்ப்ர் எனும் இ்த்தீன் சமாழிச்சொலலிலிருந்து 
பிறந்்தது ஆகும். ”உள்ளது உள்ளெடிபய” என்ற 
சொறசறா்வரபபொன்று நு்கர்பவார் வாஙகிய 
சொருட்கள் அவர்்களின் எதிர்ொர்பபு்கவள 
நிவறபவறறவிலவ் அல்து குவறொடுவ்யவவ 
எனில அத்்தகு இ்ர்ொடு்களுககு வாஙகுெவபர 
சொறுபபெற்க பவணடும். பவறு வவ்கயில 
கூறுவ்தானால, சொருட்கவள வாஙகியவர் அபசொருள் 
்தனது எதிர்ொர்பபு்கவள ஈடுசெய்யவிலவ் எனில 
அ்தறகு சொருட்கவள விறறவர் எந்்தவவ்கயிலும் 
சொறுபொ்க மாட்ார். சொருட்கவள வாஙகியவர் அ்தறகு 
நிவாரணம் ப்த் இய்ாது என நு்கர்பவாவர எச்ெரிகவ்க 
செய்யும் ்தத்துவபம “வாஙகுபவார் ஜாககிரவ்த அல்து 
விழித்திரு” எனும் ப்காடொ்ாகும்.

“வாஙகுபவார் ஜாககிரவ்த அல்து விழித்திரு” 
எனும் ப்காடொடடின் உணவமயான சொருள் 
மறசறாருவரி்மிருந்து ஒரு சொருவள வாஙகும்பொது 
வாஙகுகின்ற சொருளின் ்தன்வமவயப ெறறி அவர் 
அறியா்தவரா்க இருக்கக கூ்ாது. வாஙகுெவர் ஒரு 
சொருளிவன வாஙகுமுன் அபசொருளிவன 
முழுவமயா்க ெரிபொதித்து அபசொருள் செறறிருக்க 
பவணடிய ்தன்வம்கவள முழுவமயா்க செறறிருககிறது 
என்ெவ்த உறுதி செய்து ச்காள்ள பவணடும் என்ெவ்த 
இகப்காடொடு உறுதிபெடுத்துகின்றது. எனினும் 
இகப்காடொடு எச்சூழ்நிவ்யிலும் சொருவள 
விறெவரின் பமாெடி ந்வடிகவ்க்கவள 
அனுமதிபெ்தா்காது.

16.11.  விறந்போர ஜோககிர்்த  
(Caveat Venditor)

“வாஙகுபவார் ஜாககிரவ்த அல்து விழித்திரு” 
எனும் ப்காடொடு ச்தாழிறபுரடசிககு முன் 
நவ்முவறயில இருந்்தது. செரும்ொ்ான 
சொருட்களின் விறெவன மறறும் நி் விறெவன 
இம்முவறயில செய்யபெடடு வந்்தது. ஆனால இன்வறய 
தினத்தில விறெவனயாளர்்களுககு ்தாங்கள் 
விறெவன செய்யும் சொருட்கள் மீது மி்க அதி்கப 
சொறுபபு உணடு. இன்று அசமரிக்க ஐககிய நாடு்களில 
செரும்ொன்வமயான சொருட்கள் “விறெவனயாளர் 
எச்ெரிகவ்கயு்ன் இருக்க பவணடும்” (Let the Buyer 
Beware) என்ற ப்காடொடடின் அடிபெவ்யில 
சொருட்கள் விறெவன செய்யபெடுகின்றன. 

விறெவனயாளர்்கள் ்தங்களது சொறுபபிலிருந்து 
்தபபிக்க இய்ாது. விளம்ெரங்களில “சொருட்கள் 
உள்ளது உள்ளெடி” என்ற அடிபெவ்யில விறெவன 
செய்யபெட்ாச்ாழிய, சொருட்கவள வாஙகுெவருககு, 
அபசொருவள வாஙகுவ்தற்கான பநாக்கத்வ்த 
அபசொருள் நிவறபவறறும் என்ற உத்்தரவா்தத்தின் 
அடிபெவ்யிப்பய விறெவனயாளர் அபசொருவள 
விறெவன செய்ய பவணடும்.

்ப ள் ளி க ளி ல்  நு க ர ந வ ோ ர 
மன்்றஙகளின் பசயல்்போடுகள் 
யோ்வ?

ெள்ளி்களில நு்கர்பவார் மன்றங்களின் 
செயலொடடிறகு பின்வரும் அடிபெவ்க 
்கட்வமபபு்கள் ெரிந்துவரக்கபெடுகின்றன.
i.  ஒவசவாரு மா்தத்தின் மு்தல வியாழககிழவம 

ெள்ளிபவவ் பநரத்திறகு பிறகு ஒரு மணி 
பநரம் கூட்ங்கள் ந்த்து்தல மறறும் செயல 
விளக்கமளித்்தல ஒவசவாரு மா்தமும் ஒரு 
்தவ்பபு/செயலொடு அளித்து மாதிரி 
நாட்காடடிவயத் அட்வவணபெடுத்்த்ாம்.

ii.  ப்தசிய மறறும் ென்னாடடு அளவில நு்கர்பவார் 
குறித்்த முககித்துவம் வாய்ந்்த தினங்கவள 
ெள்ளி்கள் / ்கலலூரி்களில ச்காண்ாடு்தல/ 
நு்கர்பவார் மன்றங்கள் மூ்ம் சுவசராடடி்கள் 
சொறசொழிவு்கள் பெச்சுபபொடடி்கள் 
ஆகியவறவற ஏறொடு செய்து நு்கர்பவார் 
ச்தா்ர்ொன தினங்களின் முககியத்துவத்வ்த 
மாணவர்்கள் உணரச்செய்்தல.

iii.  வரு்த்திறகு குவறந்்த ெடெம் நான்கு 
நாட்களாவது உள்ளூர் ெந்வ்த்களுககுச் 
சென்று ்கள ஆய்வு செய்்தல, அருகில உள்ள 
நு்கர்பவார் நீதிமன்றங்களுககுச் சென்று 
அஙகு நவ்செறும் நி்கழ்ச்சி்கவளக ்காணல 
மறறும் ெள்ளிபெகுதிககு அரு்காவமயில உள்ள 
வீடு்களுககு பநரில சென்று நு்கர்பவார் 
உரிவம்கள், ்க்வம்கள் மறறும் சொறுபபு்கள் 
குறித்து விழிபபுணர்வு பிரச்ொரம் செய்்தல 
பொன்றவறவற பமறச்காள்ள்ாம். இயன்ற 
வவர உரிய முன்னனுமதி மறறும் 
முன்பனறொடு்களு்ன் ெனிககிழவம்களில 
பமறச்காள்ள்ாம்.

iv.  நு்கர்பவார் மன்ற ஆசிரிய / மாணவ 
ஒருஙகிவணபொளர்்கள் இந்நி்கழ்வு்கவள 
நி்கழ்ச்சிக குறிபொ்க (minute) உரிய முவறயில 
ெதிவு செய்ய பவணடும் அல்து ஆவணபெடுத்்த 
பவணடும்.

 àƒèÀ‚°
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நுகரநவோரியல் குறித்து கோநதியடிகள் கூறறு
“்தான் விறெவன செய்யும் சொருளின் விவ்வய 

எவவளவு உயர்த்தி  விற்க முடியுபமா அவவளவு 
உயர்த்தி விறகும் திரு்ன் ஒரு மனி்தனா?” 
 -ம்காத்மா ்காந்தியடி்கள்

�மது சிந்த்ைககு

மாணவர்்கள் அரு்காவமயில அவமந்துள்ள 
நு்கர்பவார் நீதிமன்றங்களுககு ்களபெயணம் 
சென்று அஙகு நி்கழும் நி்கழ்வு்கவள 
்கவனிக்கவும்.

எதிரகோலச் சிந்த்ைககு

மாணவர்்கள் நு்கர்பவார் ொது்காபபு குறித்து 
கூடு்தல விவரங்கவள திரடடு்தல இ்தற்கா்க 
மாணவர்்கள் ்தங்கள் மாவட் ஆடசித்்தவ்வர் 
மாவட் நு்கர்பவார் ொது்காபபுக குழுத்்தவ்வர் 
மறறும் ்தங்கள் ெகுதியில சிறபொ்கச் செயலெடடு வரும் 
்தன்னார்வ நு்கர்பவார் அவமபபு்கள் ஆகிபயாவரச் 
ெந்தித்து நு்கர்பவார் ந்ன்ொது்காபெதில 
அவர்்கள் பமறச்காள்ளும் அரிய ெணி்கள் குறித்்த 
விவரங்கவள பெ்கரிக்க்ாம்.

 சூழ்நி்ல ஆய்வு

திரு.நரசிம்மச்ொரி அவர்்கள் பு்கழ்செறற நிறுவனம் 
ஒன்றின் ்தயாரிபொன குளிர்ெ்தனப செடடி ஒன்றிவன 
மி்கவும் பிரெ்மான விறெவனய்கத்தில ஏழு 
ஆணடு்கள் உத்்தரவா்தத்து்ன் வாஙகினார். அவர் 
அககுளிர்ெ்தனப செடடியிவன ்தயாரிபொளர்்கள் 
வழஙகிய அறிவுவர்களின்ெடிபய ெயன்ெடுத்தி 
வந்்தார். இரணடு ஆணடு்கள் நிவற செறற நிவ்யில 
அககுளிர்ெ்தனபசெடடி ெழு்தவ்ந்்தது. இ்தனால 
அதிர்ச்சியவ்ந்்த அவர் சொருவள விறெவன செய்்த 
விறெவனய்கத்வ்த அணுகி சொருள் ெழு்தவ்ந்்த 
விவரத்திவன கூறி ெழுதிவன நீககித் ்தரக 
ப்காரினார். ஆனால சொருவள விறெவன செய்்தவர் 
ஏழு ஆணடு்கள் உத்்தரவா்தம் ்தரபெட் பொதிலும், 
உத்்தரவா்த ்கா்த்திறகுள்பளபய ெழு்தவ்ந்்த 
பொதிலும், இ்வெமா்க ெழுது நீககி ெரி செய்து ்தர 
மறுத்து விட்ார். திரு.நரசிம்மச்ொரி அவர்்களுககு 
இபபிரச்ெவன குறித்து ்தாங்கள் கூற விரும்பும் 
ஆப்ாெவன யாது?

க்லச்பசோறகள்
நு்கர்பவார் ொது்காபபு  நு்கர்பவாரியல
நு்கர்பவார்  நு்கர்பவார் இயக்கம்
 வாஙகுபவார் ஜாககிரவ்த  விறபொர் ஜாககிரவ்த
நு்கர்பவார் விழித்துக ச்காள்்க நு்கர்பவார் சுரண்ல  

 ்பயிறசி

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:

1.“நுகரநவோரியல்” எனும் பசோல் ந்தோன்றிய ஆணடு

அ. 1960  ஆ. 1957

இ.1954 ஈ. 1958

2. நுகரநவோர இயககத்தின் ்தந்்த யோர?

அ. ம்காத்மா ்காந்தி ஆ. ஜான் எப. ச்கன்னடி

இ. ராலப பந்ர் ஈ. ஜவஹர்்ால பநரு

3. ப்போருடகள் விற்ப்ைச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆணடு

அ. 1962  ஆ.1972

இ.1930  ஈ.1985

4.  நுகரநவோர ்போதுகோபபுச்சட்டம் �்்டமு்்றககு வந்த 
�ோள்

அ .01.01.1986 ஆ. 01.04.1986

இ.15.04.1987 ஈ.15.04.1990

5.  நுகரநவோர உரி்மகள் மறறும் ப்போறுபபுகள் குறித்து 
விழிபபுணரவு ஏறப்படுத்்த ஒவபவோரு ஆணடும் 
__________ நுகரநவோர ்போதுகோபபு திைமோக 
அறிவிககப்படடுள்ளது.

அ. ஆ்கஸ்டு 15 ஆ. ஏபரல 15 
இ. மார்ச் 15 ஈ. செப்ம்ெர் 15

வி்்டகள் :

1 அ 2 இ 3 இ 4 இ 5 இ
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II. குறு விைோககள்:

1.  நு்கர்பவார் என்ெவர் யார்?

2. ்க்பெ்த்திறகு இரணடு எடுத்துக்காடடு்கள் ்தரு்க.

3. “வாஙகுபவார் ஜாககிரவ்த” என்றால என்ன?

4. “விறெவனயாளர் ஜாககிரவ்த” என்றால என்ன?

5. சிறு குறிபபு வவர்க. நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்ம் 1986. 

III. சிறு விைோககள்:

1.  நு்கர்பவாரியல குறித்து இயறறபெட் முககியச்ெட்ங்கள் 
யாவவ? (ஏப்தனும் 3)

2. செயறவ்கப ெறறாககுவற என்றால என்ன?

3.  நு்கர்பவாரியலின் முககியத்துவம் ெறறி எழுது்க. 
(ஏப்தனும் 3)

IV. ப்பரு விைோககள்:

1.  நு்கர்பவார் எவவாறு சுரண்பெடுகிறார்்கள்?  
(ஏப்தனும் 5)

2.  நு்கர்பவார் ொது்காபபில வணி்கத்தின் ெஙகிவன 
விளககு்க? (ஏப்தனும் 5)

3.  நு்கர்பவார் ொது்காபபுச்ெட்ம், 1986ன் பநாக்கங்கள் 
யாவவ? (ஏப்தனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்
1. Modern Marketing - S.A. Sherlekar
2.  Modern Marketing - R.S. N. Pillai and Bagavathi. 
3.  Marketing Management - Dr. C.B.Gupta and Dr. 

N.Rajan Nair
4. Marketing management - S.A. Sherlaker
5.  Marketing Management - R.S.N.Pillai and Bagavathi
6. Marketing-KSundar
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
இந்த அத்தியோயத்்்த கற்றபின் மோணவரகளோல்
■■ நுகரநவோரின் உரி்மகள்
■■ நுகரநவோரின் க்ட்மகள்
■■ நுகரநவோரின் ப்போறுபபுகள்

ஆகியவறவற புரிந்துக ச்காள்ள இயலும்.

வஞெவனயான வழியால சொருவளச்பெர்த்துக ்காபொறறு்தல, 
ெச்வெ மண்க்த்தில நீவர விடடு அவ்தக ்காபொறறி வவத்்தாற 
பொன்றது.

ெ்த்்தால சொருள்செய்ப்த மார்த்்தல ெசுமண 
்க்த்துள்நீர் செய்திரீஇ யறறு.
 -குறள் 660

ப்போருள் :

�க�ேவா� உ�ைமக�

�க�ேவா� கடைமக�

�க�ேவா� ெபா���க�

17.01  நுகரநவோர உரி்மகள்  
(Consumer Rights)

வியாொர சுழறசியில நு்கர்பவார்்தான் முககிய 
புள்ளியா்க ்கரு்தபெடுகிறார் என்று நவீன ெந்வ்தயியல 
்கருத்து அஙகீ்காரம் வழஙகுகிறது.  நு்கர்பவாரின் 
ப்தவவ மறறும் விருபெங்கள் குறித்்தான திருபதி 
வியாொரத்தின் மு்தன்வமயான மறறும் ்தவ்யாய 
பநாக்கமாகும். ஆனால, உணவமயில நு்கர்பவார் 
உணர்வது என்னசவனில வியாொரி்கள் ்தரமறற 
சொருட்கவள அ்க்கவிவ்வயவி் அதி்க 
விவ்ககு விறெவன செய்வ்தா்க எணணுகிறார்்கள். 
நு்கர்பவாரின் விருபெங்கள் மறறும் ப்தவவ்கவள 
ொது்காக்க பவணடுசமனில அவவ்கவள 
அவர்்களுக்கான உரிவம்கவள உணரவவபெது 
மடடுபம ஆகும்.

நவீன ெந்வ்தயியல ்கருத்து நு்கர்பவாவர 
முககிய புள்ளியா்க ்கருதுகிறது. நு்கர்பவாவரச் 
சுறறிபய வியாொரச் சூழல நி்வுகிறது. நு்கர்பவாவர 
திருபதியவ்யச் செய்வப்த வியாொரத்தின் ்தவ்யாய 
பநாக்கமாகும். நு்கர்பவார் ்தனது சொந்்த ந்ன்்கவளப 
ொ்த்காககும் சொருடடு மு்தலில ்தங்கள் உரிவமவய 
வாஙகுபவார் அறிந்திருக்க பவணடும். நு்கர்பவாரின் 
்க்வம்கள், சொறுபபு்கள் மறறும் நு்கர்பவாரின் 
உரிவம்கவளப ெறறியும் இபொ்த்தில விரிவா்க 
ொர்க்க்ாம்.

நுகரநவோரின் உரி்மகள், க்ட்மகள் மறறும் ப்போறுபபுகள்
RIGHTS, DUTIES & RESPONSIBILITIES OF CONSUMERS17

அத்தியோயம்

நுகரநவோர ்போதுகோபபு
CONSUMER PROTECTIONஅலகு

6

அத்தியோயம் சுருககம்
17.01 நுகரநவோரின் உரி்மகள்
17.02 நுகரநவோரின் க்ட்மகள்
17.03 நுகரநவோரின் ப்போறுபபுகள்
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நு்கர்பவார் உரிவம என்ெ்தறகு விளக்கமா்க 
்தரத்தின் மீ்தான சொருட்கவளப ெறறிய ்த்கவல, 
இயலபு, அளவு, தூய்வம, விவ், சொருட்கள் 
மறறும் பெவவ மீ்தான ்தரஅளவு ஆகியவவ ஆகும். 
வியாொரத்தில பமாெடியான செயல்களிலிருந்து 
நு்கர்பவார் ொது்காக்கபெ் பவணடும். நு்கர்பவார் 
்தனது உரிவம்கள் ெறறி உணர்ந்து ச்காள்ள 
பவணடும். இந்தியாவில நு்கர்பவாரின் உரிவம்கள் 
ெறறி ச்தளிவா்க ெட்த்தில வவரயறுக்கபெடடுள்ளது. 
முககிய ெட்மா்க 1986ஆம் ஆணடு இயறறபெட் 
நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்மாகும். ்தனிநெர், நிறுவனம், 
இந்து கூடடுக குடும்ெ நிறுவனம் மறறும் கூடடுபெஙகு 
நிறுமம் ஆகியவறவற உள்ள்ககியப்த இச்ெட்த்தின் 
முககிய அம்ெமாகும். 

ஜோன் F பகன்ைடி அவரகளின் கூறறுப்படி நுகரநவோரின் 
உரி்மகள்

முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதிெதி திரு.ஜான் F 
ச்கன்னடி அவர்்கள், “அடிபெவ்யான நு்கர்பவார் உரிவம 
என்ெது, ொது்காபபில உரிவம, ்த்கவல செறும் உரிவம, 
ப்தர்ந்ச்தடுககும் உரிவம மறறும் ப்கடகும் உரிவம” என்று 
கூறுகிறார்.

நவீன ெந்வ்தயின் மன்னர்்களா்க நு்கர்பவார்்கள் 
்கரு்தபெடுகிறார்்கள். ஆனால, உணவமயில 
அவவாறிலவ். நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்த்தில 
நு்கர்பவாரின் ெலபவறு உரிவம்களா்க உறுதியா்க 
கூறபெடடுள்ளது. அவவுரிவம்கவளப ெறறி பின்வருமாறு 
விவாதிக்க்ாம்.

i.  உ ்ட ல் � ல  ்ப ோ து க ோ ப பு  உ ரி ் ம  ம ற று ம் 
்போதுகோபபிறகோை உரி்ம (Right to Protection of 
Health and Rights of Safety)

சி் ்தயாரிபபுப சொருட்கள் நு்கர்பவாரின் உ்ல 
ந்ம்,  சொத்துக்கள் மறறும் வாழ்வு முவறயில 
அொயத்வ்த ஏறெடுத்்தக கூடிய்தா்க இருக்க்ாம். 
அத்்தயாரிபபு்கள் நு்கர்பவாரின் ந்னுககு தீஙகு 
விவளவிக்க கூடிய்தா்க இருக்க்ாம்.  சிறந்்த 
உ்தாரணமா்க உணவு பெர்கவ்க்கள், நிறமி்கள், 
உணவுபொது்காபபு இரொயனங்கள் ஆகியவவ 
ஆகும். உ்லந்க ப்காளாறு்கள் மறறும் 
ஆராககிய அொயங்கள் எழும் வாய்பபு்கள் 
முறறிலும் அழிக்கபெ் பவணடும் அல்து 
முறறிலும் குவறக்கபெ் பவணடும்.  உணவு்கள் 
மறறும் மருந்து்கள் நு்கர்பவாரின் உயிவரக 
்காபொறறுவ்தா்கவும் உயிருககு ொது்காபபு 
அளிபெ்தா்கவும் இருக்க பவணடும். இன்வறய 
சூழலில ்தறபொவ்தய ெட்ங்கள் ொது்காபபில்ா்த 
சொருட்கவள ்தயாரிபெப்தா அல்து 
விறெவன செய்வப்தா கூ்ாது என்ற ்க்வம 

விறெவனயாளர்்களுககும் மறறும் உறெத்தி 
செய்ெவர்்களுககும் உள்ளது.
ii. ்தகவல் ப்பறும் உரி்ம (Right to be Informed)

சொருட்கவள வாஙகும்சொழுது நு்கர்பவார் 
அபசொருட்கவளப ெறறிய அவனத்து வி்தமான 
்த்கவல்கவளயும் ப்கடடுப செற பவணடும். விளம்ெரம் 
மறறும் செயரி்ல செயலமூ்ம் சொருட்கவளப 
ெறறிய விவரம் அ்தன் ்கடடுமம் மீது ச்தளிவா்க 
சவளிபெடுத்்தபெ் பவணடும். இ்தன் உடசொருள் 
என்னசவன்றால சொருட்கவள உறெத்தி 
செய்ெவரும் விநிபயாகிபெவரும் அபசொருட்கவளப 
ெறறிய ்த்கவல்கவள முழுவமயா்க சவளிபெடுத்்த 
பவணடும் என்று நு்கர்பவார் எதிர்ொர்ககின்றனர். 
சொருட்களின் செயர், அ்தன் ்க்வவ, ெயன்ெடுத்தும் 
அளவு, உறெத்தி செய்்த நாள், ்கா்ாவதியாகும் 
நாள், ்தயாரிபபு பிரிவு எண, எச்ெரிகவ்க பொன்ற 
விவரங்கள் ்கணடிபொ்க அ்தன் ்கடடுமம் மீது 
்காணபெ் பவணடும். பமலும், சொருட்களின் விவ், 
அ்தன் ்தயாரிபொளர் செயர், வரியு்ன் அல்து 
வரியில்ா்த விவ் ஆகியவவயும் ச்தளிவா்க 
குறிபபி்பெ் பவணடும்.

iii. ந்தரநப்தடுககும் உரி்ம (Right to Choose)
நவீன ெந்வ்தயியலின் ்தத்துவம் மறறும் 

்தவ்யாய பநாக்கம் என்ெது நு்கர்பவாவர 
திருபதி செய்வது என்ெ்தாகும். நு்கர்பவாவர 
உச்ெெடெ அளவில திருபதிெடுத்துவ்தன் மூ்ம் ஒரு 
அறிவார்ந்்த வியாொரி அல்து உறெத்தியாளர் 
்தனது இ்ாெத்வ்த அதி்கபெடுத்திகச்காள்கிறார். 
நு்கர்பவாவர மனநிவறவு ச்காள்ள ெரவ்ான 
சொருட்களின் ப்தர்விவன ்தருகிறார்்கள்.  “ப்தர்வு” 
என்ெது ெரந்்த வழி்களில ்தரம், வியாொரக குறியீடு, 
நியாயமான விவ் பொன்றவறறின் அடிபெவ்யில 
சொருட்கவள ப்தர்ந்ச்தடுபெ்தாகும்.  சுருங்கககூறின் 
நு்கர்பவார் சொருட்கவள அ்தன் நிறம், ்தரம், 
வடிவவமபபு மறறும் அளவு ஆகியவறவறக 
ச்காணடு விரும்பிய வழி்களில ப்தர்ந்ச்தடுபெ்தாகும்.

iv. நகடகும் உரி்ம (Right to be Heard)
நு்கர்பவார் ்தனது அதிருபதி மறறும் 

்கருத்து பவறுொடு்கவள முழுமனது்ன் 
சவளிபெடுத்துவது்ன் மறறும் ெதிவு செய்ய 
பவணடும். வணி்க நிறுவனங்கள் நு்கர்பவாரின் 
பு்கார்்கள் மறறும் குவற்கவள திறந்்த மனது்னும் 
்கருவண மனபொன்வமயு்னும் செவி மடுக்க 
பவணடும். அவனத்து வணி்க நிறுவனங்களும் 
நு்கர்பவாரின் குவற்கவள ்கண்றிய ்தனியான 
துவற அல்து ெகுதி அல்து பிரிவவ ஏறெடுத்்த 
பவணடும்.
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v.  நிவோரணம் கோணும் உரி்ம (Right to seek 
Redressal)
இந்்தச் செயல முந்வ்தய  ந்வடிகவ்கககு 

பமப் உள்ளது. பு்கார்்களும் அ்தற்கான ொது்காபபு 
ந்வடிகவ்க்களும் ப்கட்கபெ் பவணடியவவ அல். 
ஆனால ொதிக்கபெட்வர்்களுககு உரிய ்கா்த்திறகுள் 
இழபபீடு வழங்கபெ் பவணடும். நு்கர்பவாரின் பு்கார்்கள் 
மறறும் ொதிக்கபெட்வர்்களின் ப்காரிகவ்க்கவள 
உ்னடியா்க ெரிசெய்ய பவணடும் குவறதீர்பபு 
செயலினால நு்கர்பவார் நம்பிகவ்க அதி்கரிககும் 
மறறும் வாஙகுெவர்்களுககும் நியாயம் கிவ்ககும். 
ஒரு குறிபபிட் ்கா் இவ்சவளியில உணவமயான 
கூறறு்களுககு  நியாயமான மறறும் உறுதியான தீர்வு 
கிவ்ககும் என்ற நம்பிகவ்கவய ஏறெடுத்்த பவணடும்.
vi.  நுகரநவோர கல்வி உரி்ம (Right to Consumer 

Education)
நு்கர்பவார் வாழ்நாள் முழுவதும் ்தன்னுவ்ய 

உரிவமவயப ெறறி அறிந்்தவரா்க இருககிறார். நு்கர்பவார் 
்தன்னுவ்ய சொருட்கள் மீ்தான எதிர்ொர்பபில 
குவறொடு்கள் இருந்்தால ்தனக்கான உரிவமவயப 
ெயன்ெடுத்தி அ்தற்கான நிவாரணத்வ்தப செறுவதில 
முவனபொ்க இருக்க பவணடும். ெ் நு்கர்பவார் 
அவமபபு்கள் மறறும் சி் சிறபபு செறற ச்தாழில்கள் 
இந்்த வவ்கயில நு்கர்பவார் ்கலவி வழஙகு்தல ொர்ொ்க 
ெஙச்கடுககின்றன.

இ��யா�� �க�ேவா�� உ�ைமக

1986 ஆ� ஆ�� �ச�ப� 24 ஆ� நா �க�ேவா�
பா�கா�� ச�டைத இ��ய அர� �ைறேவ��ய�.

01. �க�ேவா�� உ�ைமகைள உ���ப��த�

02. பா��க�ப�ட �க�ேவா��� �வாரண�
      வழ��த�

03. தவறான வ�க நடவ��ைககைள
      ப�ேசா�த� ம��� க���ப��த�

உல�ேலேய �க�ேவா��கான த��ப�ட ச�ட�
இ�ேவயா��.

vii.  வோழ்க்கத் ்தர உரி்ம (Right to Quality of Life)
வாழ்வின் ்தரம் என்ெது ெமு்தாயத்தில மக்கள் ந்மா்க 

இருபெவ்தக குறிககும் மறறும் மக்கள் வாழும் சூழலின் 
்தனிபெட் மறறும் நலவாழ்வவக குறிககிறது. நு்கர்பவாரியல 
என்ெது வாழ்கவ்கயின் பமம்ெட் ்தரத்வ்தக குறிககும். 
இ்தன் சொருள் யாச்தனில நு்கர்பவாரின் வாழ்கவ்கத் 
்தரத்வ்த ொதிககின்ற சுறறுச்சூழல பிரச்சிவன்கள் மறறும் 

மக்கள் வாழும் சூழலில ஏறெட் மாறறங்கவளயும் குறிககும். 
மாறா்க கூறினால ்காறறு மாசுொடு, நீர் மாசுொடு உணவு 
மாசுொடு, ஒலி மாசுொடு மறறும் ச்தாழில மயமாக்க்ால 
அதி்கமான மக்கள் பவவ்வாய்பபிற்கா்க இ்ம்செயர்்தல 
ஆகியவவ ஆகும். இந்்த ொமானிய மக்களின் ெமூ்கச் 
செ்வு்கள் அவர்்களின் ெமூ்க ந்ன்்கவளவி் அதி்கமாகும். 
மாறறா்க கூறபவணடுசமனில ஒவசவாரு வவ்கயான 
மாசுொடும் ெமூ்கத்தின் ந்ன்்கவள ொதிககின்ற வவ்கயில 
அவமகிறது. 

வணி்க நிறுவனங்கள் மனி்தவர்க்கத்திற்கான 
ெமூ்கப சொறுபபு்ன் உறெத்தி மறறும் சவளியீடு 
செய்யபெ் பவணடும். உறெத்தியாளர்்கள் ்தவிர்க்க 
முடியா்த ்கழிவு்கள் மறறும் ெழிவுநீவர சவளிபயறறும் 
சொழுது சுறறுபபுறச் சூழல மறறும் மனி்தர்்கவள 
ொதிக்கா்த வணணம் இருக்க பவணடும்.
viii.  நுகரநவோர ்போதுகோபபு உரி்ம (Right to 

Consumer Protection)
நு்கர்பவார் ்தனது உரிவம்கள் மறறும் 

ெரிவர்த்்தவன்களுககு அவரி்ம் விழிபபுணர்வவ 
ஏறெடுத்தி, அவரின் குவற்களுககு தீர்வு ்காண 
ஊ்்கத்தின் மூ்ம் விளம்ெரபெடுத்்த பவணடும்.  
நு்கர்பவார் ்தனது வாழ்கவ்க மறறும் ஆபராககியத்திறகு 
அொய்கரமான சொருட்கள் மறறும் பெவவ்களுககு எதிரா்க 
ொது்காத்துகச்காள்ள உரிவம உணடு. ்தரககுவறவான 
கூறு்களு்ன் உறெத்தி செய்யபெடும் அல்து ொது்காபபு 
விதிமுவற்களுககு இணங்கா்த நுணணவ்க 
்கருவி்கவளப ெயன்ெடுத்துவ்தால அவ்தப ெயன்ெடுத்தும் 
ெயனாளி்கள் ்கடுவமயான உ்ல ரீதியான தீஙகிவன 
அவர்்களுககு ஏறெடுத்்த்ாம். நு்கர்பவார் ்தனது ெட்றிவு்ன் 
ஐ.எஸ்.ஐ குறியீடு உள்ள மின்ொர உெ்கரணங்கவள 
ெயன்ெடுத்்த பவணடும். இ்தனால உறெத்தியாளர்்கள் 
்தரமான சொருட்கவள மடடுபம ்தயாரிக்க பவணடும் என்ற 
எணணத்வ்த ஏறெடுத்்த பவணடும்.
ix.  அடிப்ப்்ட ந்த்வகளுககோை உரி்ம (Right to 

Basic Needs)
ஒவசவாரு நு்கர்பவாருககும் அடிபெவ்த் 

ப்தவவ்களான உணவு, உவ் மறறும் சுத்்தமான நீர் 
மறறும் ஆபராககியமான சூழலுக்கான அடிபெவ்்கவள 
செறுவ்தறகு உரிவம உணடு. இது புதி்தா்க பெர்க்கபெட் 
நு்கர்பவார் உரிவமயாகும். இவவ மனி்த வாழ்கவ்கயின் 
்தரத்வ்த பமம்ெடுத்துகிறது.

17.02  நுகரநவோரின் க்ட்மகள் (Duties 
of Consumer)

உரிவம்கள் ்தவிர, நு்கர்பவார் மீது சி் ்க்வம்கள் 
விதிக்கபெடடு உள்ளன. நு்கர்பவார் ்தனது ்க்வம்கவள 
உணர்ந்து ச்காள்ள பவணடும். நு்கர்பவார் வாஙகுவவ்த 
பநர்வமயா்க செய்ய பவணடும் மறறும் அவரது 
உரிவம்கவள ்தவறா்க ெயன்ெடுத்்தககூ்ாது.  பின்வருவன 
நு்கர்பவாரின் ்க்வம்களுககு ஆ்தாரமா்க உள்ளன.
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i)  ்தரமோை ப்போருடக்ள நியோயமோை வி்லயில் 
வோஙகு்தல் (Buying Quality Products at Reasonable 
Price)

சொருட்கவளப ெறறிய முழுவமயான அறிவு்ன் அ்தன் 
விவ், ்தரம் மறறும் அ்தன் அவனத்து விவரங்கவளயும் 
அந்்த சொருவள வாஙகுவ்தறகு முன் ச்தரிந்து ச்காள்ள 
பவணடியது நு்கர்பவாரின் முககிய சொறுபொகும். 
நு்கர்பவார் ஒரு சொருளின் விவ் ெறறி ்கவ்்களிலும் 
முடிந்்தால அரசு விறெவனய்கங்களிலும் விொரித்து ஒரு 
முடிவுககு வரபவணடும். நு்கர்பவார் ஒரு சொருவளப 
ெறறிய அறிவவ ்தனது சொந்்த அனுெவத்திப்ா அல்து 
அந்்த சொருவள ெயன்ெடுத்திய மறறவர்்களி்பமா அல்து 
இவணய்தளம் மூ்மா்கபவா செறறிருக்க பவணடும். 
எனபவ ஒரு சொருவள வாஙகும்சொழுது நன்கு விொரித்து 
வாஙகுவவ்த ்க்வமயா்கக ச்காள்ள பவணடும்.
ii)  சொருட்களின் எவ்வயயும் அவளவவயும் உறுதி 

செய்்தல (Ensure the weights and measurement 
before making purchases)

வியாொரி்கள் செரும்ொலும் நியாயமறற எவ்்கள் 
மறறும் பமாெடி ந்வடிகவ்க்கள் மூ்ம் நு்கர்பவாவர 
ஏமாறறுகிறார்்கள். நு்கர்பவார் என்ெவர் ெரியான எவ் 
மறறும் ெரியான அளவி்ான சொருட்கவள செறுகிபறாம் 
என்ெவ்த உறுதி செய்து ச்காள்ள பவணடும்.  நு்கர்பவார் 
ஒரு சொருவள வாஙகும்சொழுது அ்தன் உவறயு்ன் 
கூடிய்தான நி்கர எவ்யா்க வாங்கக கூ்ாது. ஆவ்கயால, 
நு்கர்பவார் எபசொழுதும் முன் எச்ெரிகவ்கயா்க 
சொருட்கவள வாஙகும்சொழுது அ்தன் எவ் மறறும் 
அளவவ ்கண்காணிக்க பவணடும். 
iii)  விவர அட்்ட்ய கவைமோக ்படித்்தல் (Reading 

the Label carefully)
சொருளின் மீது ஒட்பெடடுள்ள விவர அடவ்வய 

முழுவமயா்க ெடிக்க பவணடியது நு்கர்பவாரின் 
்க்வமயாகும். சொருளின் விவரங்கள் முழுவமயா்கவும் 
ெரியா்கவும் மறறும் உணவமயா்கவும் இருக்க பவணடும்.

iv)  ்தவ்றோை மறறும் கவரச்சிகரமோை விளம்்பரஙகள் 
குறித்து எச்சரிக்கயு்டன் இருத்்தல் (Beware of 
false and attractive advertisements)
விறெவனயாளர்்கள் செரும்ொலும் சொருட்கள் 

மீ்தான ்கவர்ச்சி்கரமான விளம்ெரங்கவள செய்கிறார்்கள்.  
எனபவ, இத்்தவ்கய பமாெடி விளம்ெரங்களால ்தவறா்க 
புரிந்து ச்காணடு ஏமாறாமல இருபெப்த நு்கர்பவாரின் 
்தவ்யாய ்க்வமயாகும்.

v)  ்தவ்றோை திட்டஙகள் (Misleading schemes)
செரும்ொலும் விளம்ெரங்கள் ்கவர்ச்சி்கரமா்கவும் 

உ ண ர் ச் சி ்க ர ம ா ்க வு ம்  ெ ய ன் ெ டு த் ்த ப ெ டு கி ன் ற ன .  
அவவ்கள், ஏமாறறும் வவ்கயிலும் ்தவறா்கவும் 
இருந்து நு்கர்பவார்்கவள வழி ந்த்்த்ாம். நு்கர்பவார் 
எபசொழுதும் ்கவர்ச்சி்கரமான விளம்ெரங்கள் மீது 

எச்ெரிகவ்கயா்கவும், ்தவறான விளம்ெரங்கவள 
்தவிர்க்கவும் பவணடும். தினந்ப்தாறும் சொருட்களுககு 
ெந்வ்தயில விறெவனவய அதி்கரிக்க ெரிசுப சொருட்கள், 
்தள்ளுெடி அல்து இ்வெப சொருட்கள் வழஙகுவ்தன் 
மூ்ம் நு்கர்பவாவர தூணடிப சொருட்கவள 
வாங்க வவககிறார்்கள். உ்தாரணமா்க பொபபு்ன் 
இ்வெ சீபபு, பொபபின் விவ் மீ்தான ்தள்ளுெடி 
ஒரு சொருள் வாஙகினால மறசறான்று இ்வெம் 
பொன்ற விளம்ெரங்கள். செரும்ொலும் நு்கர்பவார் 
ெலுவ்க்களாலும் ்தள்ளுெடி பொன்றவறறாலும் 
மூர்க்கமா்க இழுக்கபெடுகிறார்்கள்.

இச்சூழ்நிவ்யில நு்கர்பவார்்கள் ஒரு உணவமவய 
மறந்து வி்க கூ்ாது. அ்தாவது, நு்கர்பவாரி்மிருந்து 
விறெவனயாளர் ஏற்கனபவ விவ்வய உயர்த்தி 
சொருட்கவள விறெவன செய்துவிட்தினால, இ்வெ 
சொருட்கள் வழஙகினாலும் இத்திட்த்தில அபசொருளின் 
விவ்வய திரும்ெ செறறுவிட்ார். அ்தனால 
நு்கர்பவார் எபசொழுதும் எச்ெரிகவ்க உணர்வு்ன் 
இருக்க பவணடும், இலவ்சயன்றால இ்வெ 
சொருட்கள் மீ்தான பெராவெயினால ப்தவவயில்ா்த 
சொருட்கவளயும் வாஙகிவி் வாய்பபுள்ளது.

vi)  பரோகக ரசீ்்த உறுதி பசய்்தல் (Ensuring the 
receipt of cash bill)
சொருட்களுக்கான இ்ாபபு்ன் சராக்க ரசீது 

உத்்தரவா்த அடவ் பொன்றவறவற செறுவது 
நு்கர்பவாரின் ெட்பெடியான ்க்வமயாகும்.  
சொருட்களில ஏறெடும் குவறொடு்கவள ்கவளய 
குவறதீர்வ்கத்தில முவறயி் உத்்தரவா்த அடவ் 
உ்தவிடுகிறது.  பநர்வமயறற விறெவனயாளர்்கள் 
இறுதியா்க விவ் குவறபபு மூ்மா்க இ்ாபபு ரசீது 
இல்ாமல, சொருட்கவள விறெவன செய்கிறார்்கள். 
செரும்ொலும் நு்கர்பவார்்கள் இந்்த வழி்களில 
இழுக்கபெடுகிறார்்கள். இச்சூழலில ரசீது இல்ாமல 
வாங்கபெட் சொருட்களில ஏப்தனும் குவற்கள் 
ஏறெட்ால நு்கர்பவார்்கள் அககுவற்கவள ்கவளய 
நு்கர்பவார் நீதிமன்றத்வ்த அணு்க முடியாது.  
ஆவ்கயால சொருட்கவள வாஙகிய்தற்கான சராக்க 
ரசீவ்தயும் உத்்தரவா்த அடவ்வயயும் ப்கடடுப 
செறுவப்த நு்கர்பவாரின் முககிய ்க்வமயாகும்.

vii)  புகழ்மிகக க்்டகளிலிருநது ப்போருடக்ள 
வோஙகு்தல் (Buying from Reputed Shops)
நு்கர்பவாருககுச் சிறபொனது எதுசவனில பு்கழ்மிக்க 

்கவ்்களில அல்து அரசு ்கவ்்களில சொருட்கவள 
வாஙகுவது சிறந்்தது என அறிவுறுத்்தபெடுகிறது. 
உ்தாரணமா்க, கூடடுறவு ்கவ்்கள், சிறபெங்காடி்கள் 
மறறும் பிற. உறெத்தியாளர்்கள், ்கவ்க்காரர்்கள் மறறும் 
விறெவனயாளர்்கள் ஆகிபயாரின் பமாெடி்களிலிருந்து 
்தபபிக்க பமற்காணும் சிறபபுக ்கவ்்களில சொருட்கவள 
வாஙகுவப்த சிறந்்தது.
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viii)  கள்ளச் சந்்தகளில் ஒருந்போதும் ப்போருடக்ள 
பகோள்மு்தல் பசய்யோ்ம (Never Purchase from 
Black Market)
நு்கர்பவார் சொறுபொன குடிம்கனா்க அவரது 

்க்வம்கவள நிவறபவறற பவணடும்.  ்தனது 
அதி்கபெடியான ப்தவவ்களுக்கா்க ்கள்ளச் ெந்வ்தயில 
சொருட்கவள வாஙகுவவ்த எபசொழுதும் ்தவிர்க்க 
பவணடும்.  ெறறாககுவற பநரத்தில நு்கர்பவார் 
பீதியு்ன் சொருட்கவள வாஙகுவது கூ்ாது.  
அதுமடடுமல்ாமல சொருட்கவள அதி்கம் வாஙகி 
பெமித்து வவக்கக கூ்ாது.  இந்்தச் செய்ால 
மறறவர்்களுககும் ப்தவவபெடுகின்ற அளவிறகு 
அத்தியாவசிய சொருட்கவள ொது்காக்க முடியும்.

ix)  ்தரமோை ப்போருடக்ள வோஙகு்தல் (Buy ing 
standardized products)
செரும்ொலும் நு்கர்பவார் குவறந்்த விவ்யி்ான 

சொருட்கவள அதி்கம் வாஙகுகிறார்்கள். ஆனால 
அவவ்கள் நீடித்்த மறறும் ொது்காபொனவவ்களா்க 
இருபெதிலவ். ஆவ்கயால நு்கர்பவாரின் ்க்வம 
என்னசவன்றால ்தரமான சொருட்கவளபய வாஙகு்தல 
மறறும் உள்ளவ்தபய ஆராய்ந்து ்தரககுறியீடடு்ன் 
வாஙகு்தல ொது்காபொன்தாகும்.

x)  உ ற ்ப த் தி ய ோ ள ர க ளி ன்  அ றி வு று த் ்த ல் க ் ள 
பின்்பறறு்தல் (Follow the Instructions of the 
Manufacturer)
நிறுவனம் வழஙகியுள்ள அறிவுறுத்்தல்களின்ெடி 

நு்கர்பவார்்கள் சொருட்கவள ெயன்ெடுத்்த 
பவணடும்.  உ்தாரணமா்க மருந்துப சொருட்கவள 
குளிர்ொ்தனப செடடியில வவத்து ெயன்ெடுத்்த 
பவணடும் என்று குறிபபி்பெடடிருந்்தால 
அ்தன்ெடி பின்ெறற பவணடும். இவவாறு முன் 
எச்ெரிகவ்கயா்க ொது்காபெ்தன் மூ்ம் மருந்து 
சொருட்களுககு எந்்தசவாரு பெ்தபமா மறறும் 
தீஙப்கா ஏறெடுவதிலிருந்து நு்கர்பவார்்கள் 
்தங்கவள ொது்காத்துக ச்காள்ள்ாம்.
xi)  நுகரநவோரின் உரி்மகள் ்பறறிய அறிவு  

(Knowledge of Consumer Rights)
இன்வறய ்கா்்கட்த்தில விவரவா்க 

இ்ாெம் ஈட் பவணடும் என்ற பநாககில 
முடிந்்தவவர கிவ்க்கககூடிய ெ் வழி்களில 
விறெவனயாளர்்கள் நு்கர்பவார்்கவள 
ஏமாறறுவவ்த ொர்க்க முடிகிறது. நு்கர்பவார் ்தனது 
உரிவம்கவள ெறறி எச்ெரிகவ்கயு்ன் இருபெப்த 
்தவ்யாய ்க்வமயாகும். ஒரு வியாொரியினால 
நு்கர்பவார் ஏமாறறபெடும்சொழுது அவமதியான 
ொர்வவயாளரா்க இல்ாமல அவர் உ்னடியா்க ஒரு 
பு்காவர வியாொரியின் மீது நு்கர்பவார் நீதிமன்றத்தில 
ஆ்தாரத்து்ன் ெமர்பபிக்க பவணடும்.

17.03  நு க ர ந வ ோ ரி ன்  ப ்ப ோ று ப பு க ள் 
(Consumer Responsibilities)

நு்கர்பவார் ்தனது உரிவம்கவள திறவமயா்க 
ொது்காக்கவிலவ்சயன்றால ்தனது பநாக்கத்வ்த 
அவ்ய முடியாது. ்தனது சொறுபபு்கவள 
முழுவமயா்க புரிந்து ச்காள்ளவிலவ்சயன்றால 
நு்கர்பவார் ்தனது பநாக்கத்வ்த உரிய முவறயில 
அவ்ய இய்ாது. நு்கர்பவார் ்தனது சொறுபபு 
என்னசவன்ெவ்த சொருட்கவள வாஙகும்சொழுதும் 
ெயன்ெடுத்தும்சொழுதும் மறறும் சொருட்கள் மறறும் 
பெவவ்கவள நு்கரும்சொழுதும் எபசொழுதும் நிவனவில 
ச்காள்ள பவணடும். நு்கர்பவாரின் உரிவம்களும் 
சொறுபபு்களும் ஒரு நாணயத்தின் இரு ெக்கங்களாகும். 
நு்கர்பவார் ்தனது உரிவம்கவள அனுெவிபெது 
குறிபபிட் சொறுபொ்கக ச்காள்ள பவணடும். 
நு்கர்பவாரின் சொறுபபு்கள் பின்வரும் வவ்கயில 
ெடடியலி்பெடுகின்றன.
1.  விறெவன ஒபெந்்த ெட்த்தின் விதி்கள் மறறும் 

நிெந்்தவன்கள்ெடி சொருளுக்கான விவ்வய 
நு்கர்பவார்்கள் செலுத்்த பவணடும்.

2.  சொருட்கவள நு்கர்பவாரின் இருபபி்த்தில வழஙகுமாறு 
விறெவனயாளவர ப்கடடுக ச்காள்வது அவரின் 
சொறுபொகும். நு்கர்பவார் அபசொருட்கவள குறித்்த 
பநரத்தில செறறுக ச்காள்வது அவரின் ்க்வமயாகும்.

3.  ஒபெந்்தச் ெட்த்தின்ெடி குறித்்த பநரத்தில சொருட்கவள 
நு்கர்பவார் செறறுக ச்காள்ளவிலவ்சயன்றால 
அ்தனால ஏறெடும் நட்த்திறகு அவபர சொறுபொவார்.

4.  நு்கர்பவார் சொருட்கவள செறறுக ச்காணடு ்தாம்தமா்க 
விறெவனயாளருககு ெணம் செலுத்தினாப்ா அல்து 
சொருட்களுககு பெ்தம் ஏறெடுத்திவிட்ாப்ா அ்தற்கான 
நஷ்ஈடு ்தர பவணடியது நு்கர்பவாரின் ்க்வமயாகும்.

5.  நு்கர்பவார் ்தங்களி்மிருககும் சொருட்கவள அ்தன் 
விதிமுவற்களின்ெடி மறறும் முன்சனச்ெரிகவ்கயு்ன் 
அபசொருட்கவள ெயன்ெடுத்்த பவணடும்.

6.  நு்கர்பவார் சொருட்கள் மீ்தான ்தனது ப்தவவவய 
ச்தளிவா்க விறெவனயாளரி்ம் சவளிபெடுத்்த பவணடும்.

7.  நு்கர்பவார் சொருட்கவள வாஙகுவ்தறகு முன்ொ்க 
்கட்ாயம் சொருட்கள் மீ்தான விவ ,் ்தரம் மறறம் அளவு 
ஆகிய ்த்கவல்கவள முழுவமயா்க ொர்க்க பவணடும்.

8.  நு்கர்பவார் சொருட்கவள வாஙகும்சொழுது 
விறெவனயாளரி்மிருந்து சொருட்களுக்கான 
சராக்க ரசீவ்த செறறுக ச்காள்ள பவணடும்.  
சொருட்களுக்கான உத்்தரவா்த ்கா்த்வ்த 
அ்தன் உத்்தரவா்த அடவ்வய ொர்த்து ச்தரிந்து 
ச்காள்வது்ன் அ்தவன ப்கடடு செறறுக 
ச்காள்ள பவணடும். உத்்தரவா்த அடவ்யில 
விறெவனயாளரின் ்கவ் முத்திவரவயயும் மறறும் 
வ்கசயழுத்வ்தயும் செறறுக ச்காள்ள பவணடும்.
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9.  நு்கர்பவார் சொருட்களில ஏப்தனும் குவற ஏறெட்ாப்ா 
அல்து பெவவககுவறவு ஏறெட்ாப்ா நு்கர்பவார் 
குவறதீர்வ்கத்தில பு்காவர ெமர்பபிக்க பவணடும்.

10.  சொருட்களின் ்தரத்தில நு்கர்பவார் எவவி்த ெமரெமும் 
செய்து ச்காள்ளககூ்ாது.  நு்கர்பவார் ISI, அகமார்க, FPO 
பொன்ற ்தரககுறியீடு ொன்று்கவள மறறும் அவ்யாளக 
குறியீடு்கவள இருககிற்தா என்று ொர்த்துக ச்காள்ள 
பவணடும.

11.  விளம்ெரங்கள் மூ்ம் சொருட்களின் ்தரம் 
மிவ்கபெடுத்தி ்காணபிக்கபெட்ால அவ்த 
நு்கர்பவார் ஏறறுக ச்காள்ளககூ்ாது. விளம்ெரங்கள் 
மூ்ம் ்காணபிக்கபெடும் அம்ெங்களும் 

உணவமயான அம்ெங்களும் பவறா்க இருந்்தால 
அதுெறறி விறெவனயாளரி்பமா அல்து 
விளம்ெரபெடுத்துபவாரி்பமா அத்்த்கவவ் ச்தரிவிக்க 
பவணடும்.
12.  நு்கர்பவார் ்தனது உரிவம்களா்க, ொது்காபபு, 

சொருட்கள் ெறறிய ்த்கவல, ப்தர்ந்ச்தடுத்்தல, 
குவறதீர்வ்கத்தில ச்தரியபெடுத்து்தல, சொருட்கவளப 
ெறறிய ்த்கவல்கவள ப்கடடுப செறு்தல பொன்றவவ 
உள்ளது என்ெவ்த ்கட்ாயம் புரிந்து ச்காள்ள 
பவணடும். பமற்காணும் உரிவம்கள் மறுக்கபெட்ால 
1986ஆம் ஆணடு நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்த்தின்ெடி 
குவறதீர்வ்கத்தில உ்பன முவறயி் பவணடும்.

நுகரநவோர ப்பயர: திரு. சசிபூஷன், புதுப்டல்லி
வஙகிககு எதிரோை புகோர: ்பஞசோப ந�ஷைல் வஙகி
புதுச்லலி, K.G. மார்க, ECE ஹவுஸ்ல உள்ள ெஞொப பநஷனல வஙகியில ெம்ெளத்திற்கா்க 
்கணககு வவத்துள்ளார். 2012, ஆ்கஸ்ட 25ஆம் நாள் ெஞொப பநஷனல வஙகி ்தானியஙகி 

ெணம் வழஙகும் எந்திரம் (ATM) ஒன்றில ெணம் எடுககும் முயறசி குறித்து பு்கார் எழுபெபெட்து. இர்கசிய 
குறியீடடு எணணா்க இரணடு இ்க்க எணவண ெதிவு செய்்தார். சி் நிமி்ங்கள் வவர அவர் ATM 
செயலமுவற்களுக்கா்க ்காத்திருந்்தார். மீணடும் அ்தன் செயலமுவற்களில ெணம் எடுக்க முயறசித்்தார். 
ஆனால அ்தன் செயலொடு்கள் நின்றுவிட்ன. பின்னர் அவரின் ்கணககிலிருந்து ரூ.15,000 எடுக்கபெட்்தா்க 
ரசீது சவளிவந்்தது.  அவர் உ்பன வாடிகவ்கயாளர் பெவவ வமயத்வ்த அவழத்து பு்கார் ெதிவு செய்்தார். 
பு்கார் எணவணயும் செறறுக ச்காண்ார். 2012, ஆ்கஸ்ட 31ஆம் நாள் வஙகி அவரின் பு்காவர நிரா்கரித்்த்தா்க 
குறுஞசெய்தி (SMS) அனுபபியது. அவரின் ந்வடிகவ்க சவறறி்கரமா்க செயலெடடு ெணம் செறற்தா்க 
குறுஞசெய்தியில ்த்கவல கூறபெடடிருந்்தது.

ெஞொப பநஷனல வஙகியின் ATM செயலெ்விலவ். வாடிகவ்கயாளர் முழுவமயா்க இர்கசிய 
எணவண குறியீடு ெதிவு செய்யவிலவ். அ்தனால வஙகி மர்மமா்க வாடிகவ்கயாளரின் ்கணககில ெணம் 
செறறுக ச்காண்்தா்க ெறறு வவத்்தது. இரண்ாவ்தா்க வஙகி ெரிவர்த்்தவன்களின் ்காடசி்கவள ்காட் 
ஒபபுகச்காணடு பின்னர் பின்வாஙகியது. இது ரிெர்வ வஙகியின் விதிமுவற்கவள அபெட்மா்க மீறிய 
செய்ாகும். வஙகியின் ATM ல ப்தாலவியுறற ெரிவர்த்்தவனககு 7 நாட்களுககுள் அதி்கெடெமா்க ெறறு 
வவபெது மடடுமல்ாமல குறிபபிட் ்கா்த்திறகு பிறகும் ொதிக்கபெட் வாடிகவ்கயாளருககு வஙகியால 
நிவாரணம் வழங்கா்த ்காரணத்தினால வஙகி செலுத்்த பவணடிய ச்தாவ்கககும் மறறும் அத்ச்தாவ்க 
செலுத்்தா்த ஒவசவாரு நாளுககும் ரூ.100 அெரா்தம் செலுத்துமாறு நு்கர்பவார் மன்றத்்தால ஆவண 
வழங்கபெட்து.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

 �மது சிந்த்ைககு 
மாணவர்்கள் ்தங்கள் ெள்ளியின் நு்கர்பவார் 

்கவுன்சிலின் ந்வடிகவ்க்கவள ொர்வவயி் 
பவணடும்.

 சூழ்நி்ல ஆய்வு

திரு K.V. ெந்திரன் அவர்்கள் பிரெ்மான TV 
்கண்காடசி ்கவ்யில L.E.D. ச்தாவ்க்காடசிப செடடி 
ஒன்வற 5 வரு் உத்்தரவா்தத்து்ன் வாஙகி வீடடில 
சொருத்தினார். 18 மா்தங்களுககுப பிறகு 
அத்ச்தாவ்க்காடசியின் ஒலிசெருககியில பிரச்சிவன 
ஏறெட்து. திருமதி R. பஹம்்தா ச்தாவ்க்காடசி 
விநிபயா்கஸ்்தரி்ம் இவ்த ெழுதுொர்பபு செய்யுமாறு 
பவணடுப்காள் விடுத்்தார். ஆனால விநிபயா்கஸ்்தர் 
ெழுதுொர்க்க மறுத்்தார். நீங்கள் திருமதி R. 
பஹம்்தாவிறகு வழஙகும் ஆப்ாெவன என்ன?

க்லச்பசோறகள்
நு்கர்பவார் உரிவம்கள் நு்கர்பவார் ்க்வம்கள்
ெணககுறிபொவன சராக்க ரசீது
நு்கர்பவார் சொறுபபு்கள்
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 ்பயிறசி 

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  �வீை சந்்தயியலின் இறுதியோை ந�ோககம் 

______________.
அ) அதி்கமான இ்ாெம் ஆ) குவறவான இ்ாெம்
இ) நு்கர்பவார் திருபதி ஈ) ெமு்தாயத்திறகு பெவவ

2. ______________ என்்பவர �வீை சந்்தயியலின் 
மன்ைர ஆவோர.

அ) நுகரநவோர  ஆ) பமோத்்த வியோ்போரி
இ) உற்பத்தியோளர ஈ) சில்ல்்ற வியோ்போரி

3.  நுகரநவோரின் உரி்மகள் அவரகள் பகோணடுள்ள 
நி்லயில் ___________ ஆகும்.
அ) அளவீடு்கள் ஆ) விறெவன அதி்கபெடுத்து்தல
இ) சொறுபபு்கள் ஈ) ்க்வம்கள்

4.  ஜோன் எப பகன்ைடி அவரகளின் கூறறுப்படி 
பின்வரு்பவறறில் நுகரநவோர உரி்மயல் இ்டம் 
ப்ப்றோ்த்வ எது?
அ) ொது்காபபு உரிவம ஆ) ப்தர்ந்ச்தடுககும் உரிவம
இ) நு்கரும் உரிவம ஈ) ச்தரிவிககும் உரிவம

5.  நுகரநவோரின் ப்போறுபபு என்்பது அவர ப்பறறுள்ள 
______________ ஆவணநம ப்போருடக்ள 
வோஙகிய்தறகோை அ்்டயோளமோகும்.

அ) சராக்க ரசீது ஆ) உத்்தரவா்த அடவ்
இ) இ்ாபபு ஈ) பமற்காணும் அவனத்தும்

வி்்டகள்

1 இ 2 அ 3 இ 4 இ 5 அ

II. குறு விைோககள்:
1.  ்த்கவல செறும் உரிவம (Right to be informed) ெறறி சிறு 

குறிபபு வவர்க.
2.  ஜான் F ச்கன்னடி கூறிய நு்கர்பவார் உரிவம்கள் 

யாவவ?
3. வணி்கத்தின் மு்தன்வம பநாக்கங்கள் யாவவ?

III. சிறு விைோககள்::
1.  நிவாரணத்திற்கான உரிவம்கள் ெறறி நீவிர் அறிந்்தது 

என்ன?
2.  ஆபராககியம் மறறும் ொது்காபபு ச்தா்ர்ொன ொது்காபபு 

உரிவம்கள் ெறறி நீவிர் அறிவது என்ன?

IV. ப்பரு விைோககள்:

1. நு்கர்பவாரின் ்க்வம்கவள விளககு்க? (ஏப்தனும் 5)

2. நு்கர்பவாரின் சொறுபபு்கள் யாவவ? (ஏப்தனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்:
1. Modern Marketing -   S.A. Sherlekar
2.  Modern Marketing   - R.S. N. Pillai and Bagavathi.  
3.  Marketing Management  -  Dr. C.B.Gupta and Dr. 

N.Rajan Nair
4. Marketing management  - S.A. Sherlaker
5.  Marketing  Management  -  R.S.N.Pillai and Bagavathi

12th Commerce Tamil Unit 6.indd   143 09-12-2021   12.43.10 PM



144

கற்றல் ந�ோககஙகள்
இந்த அத்தியோயத்்்த கற்றபின் மோணவரகளோல்
■■ கு்்ற தீரபபு பசயல்மு்்ற்ய 

ப்தரிநதுபகோள்ளு்தல்
■■ மூன்று அடுககு நுகரநவோர நீதிமன்்றஙகள் 
■■ நுகரநவோர விழிபபுணரவு ்தன்ைோரவ 

நிறுவைஙகள்.
ஆகியவறவற புரிந்துக ச்காள்ள இயலும்.

பநாயில்ாதிருத்்தல, செலவம், விவள சொருள், வளம், இன்ெவாழ்வு, 
நல் ்காவல இந்்த ஐந்தும் நாடடிறகு அழகு என்று கூறுவர்.

பிணியின்வம செலவம் விவளவின்ெம் ஏமம் 
அணிசயன்ெ நாடடிவ வவந்து.

-குறள் 738
ப்போருள் :

நு்கர்பவார் வணி்கத்தின் முககிய ெகுதியா்க உள்ளனர். 
அவர்்கள் சவறறிவய அல்து வியாொரத்தின் 
முடிவு்கவளத் தீர்மானிககிறார்்கள். இருபபினும் 
விறெவனயாளர்்களி்மிருந்து ெ் வழி்களில அவர்்கள் 
சுரண்பெடுகிறார்்கள், ஏசனனில; ்தயாரிபபு்கவளயும் 
பெவவ்கவளயும் ெறறிய விழிபபுணர்வு இலவ். 
வாடிகவ்கயாளர்்கவளக ்காபொறறுவ்தறகு அரொங்கம் 
ப்தவவயான ந்வடிகவ்க்கவள எடுககும் இந்்த 
சூழலில திருபதியளித்்தல திருத்்தம் வழிமுவற 
முககியமானது. இந்்த (அத்தியாயம்) குவற தீர்பபு 
செயலமுவற ெறறி இந்தியாவில விளககுவ்தறகு ஒரு 
முயறசியாகும்.

ம்காத்மா ்காந்தி  (Mahatma Gandhi) வாடிகவ்கயாளவரப 
ெறறி, கூறிய்தாவது
"ஒரு வாடிகவ்கயாளர்  நம் வளா்கத்தில மி்க 
முககியமான ொர்வவயாளர் ஆவார். அவர் நம்வம 
ொர்ந்து இருக்கவிலவ .் நாம் அவவரச் ொர்ந்து 
இருககிபறாம். அவர் நம் பவவ்யில குறுககீடு அல் 
அவர் பநாக்கம். அவர் நம்முவ்ய வியாொரத்தின் 
சவளிபொடு அல .் அவர் அதில ஒரு ெகுதியா்க 
இருககிறார். அவவரச் பெவிபெ்தன் மூ்ம் நாம் 
அவருககு ஒரு உ்தவி செய்யவிலவ .் அவவாறு செய்ய 
நமககு வாய்பெளித்்த்தன் மூ்ம் அவர் நமககு ஒரு 
உ்தவி செய்கிறார்"

நவீன ெந்வ்தயலின் ்தத்துவத்தின் கீழ், நு்கர்பவார் 
ராஜாவா்க (அரெரா்க) இருக்க பவணடும் மறறும் 
வியொரத்தில நு்கர்பவாருககு; அதி்கெடெ திருபதி 
வழங்க எதிர்ொர்க்கபெடுகிறது. ஆனால உணவமயில, 
நு்கர்பவார் ச்தா்ர்ந்து சுரண்பெடுகிறார்்கள். 

அத்தியோயம் சுருககம்
18.01  கு்்ற தீரபபு பசயல் மு்்ற மறறும் ந்த்வ
18.02 நுகரநவோர மன்்றம் 
18.03 மூன்று அடுககு நீதிமன்்றஙகள் 
18.04 மோவட்ட மன்்றம் 
18.05  மோநில நுகரநவோர கு்்ற தீரபபு 

ஆ்ணயம் அல்லது மோநில ஆ்ணயம்.
18.06   ந்தசிய நுகரநவோர கு்்ற தீரபபு 

ஆ்ணயம் அல்லது ந்தசிய ஆ்ணயம்
18.07  நுகரநவோர விழிபபுணர்வ ஏற்படுத்தும் 

்தன்ைோரவ நிறுவைஙகள்

18.01  கு்்ற தீரபபு பசயல் மு்்ற மறறும் 
ந்த்வ (Grievance and Need 
Redressal Mechanism)

நு்கர்பவார் ்தங்கள் உரிவம்கள் மறறும் 
ெலுவ்க்கவளப ெறறி அறியாமப்பய சொதுவா்க 
சுரண்பெடுகிறார்்கள். இந்்த நவீன உ்கில, 

கு்்ற தீரபபு பசயல்மு்்ற
GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM18

அத்தியோயம்

நுகரநவோர ்போதுகோபபு
CONSUMER PROTECTIONஅலகு

6
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இந்தியாவவ எடுத்துகச்காண்ால ெ் 
சொருட்களின் ெறறாககுவற உள்ளது. சி் 
நிறுவனங்கள் ெந்வ்த இ்த்தில ஏ்கபொ்க 
அதி்காரங்கவள அனுெவிககின்றனர். நு்கர்பவார் 
செரும்ொன்வமயானவர்்கள் ்தங்கள் உரிவம்கவள  
அறிவதில அறியாவமயறறவர்்களா்கவும் ்கலவி 
யறிவறறவர்்களா்கவும் உள்ளனர். அவர்்கள் 
ஏவழ்களா்க  உள்ளனர், அவர்்களிவ்பய ஒறறுவம 
இலவ். இந்்த ்காரணங்களினால, நு்கர்பவார் 
செரும்ொலும் ்தங்கள் உரிவமவய இழககின்றனர். 
்தவறான விளம்ெரங்கள், ்தரம் குவறந்்த சொருட்கள், சிறு  
(பின்னம்) எவ்்கள் மறறும் அளவீடு, அதி்கபெடியான 
செ்வு்கள் ஆகியவறறின் மூ்ம் செரும்ொலும் 
அவர்்கள் சுரண்பெடுகின்றனர்.

18.02  நுகரநவோர மன்்றம் (Consumer 
Councils)

நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ம், நு்கர்பவார் 
விழிபபுணர்வவப ெரபபுவ்தற்கா்க மத்திய, மாநி் 
மறறும் மாவட் அளவி்ான நு்கர்பவார்ப ொது்காபபு 
மன்றத்வ்த நிறுவ வவ்க செய்துள்ளது. மன்றத்தின் 
்தவ்யாய பநாக்கம் நு்கர்பவார் உரிவம்கவள 
பமம்ெடுத்து மறறும் ொது்காபெது ஆகும். 

18.03  மூன்று அடுககு நீதிமன்்றஙகள் 
(Three Tier Courts or Quasi Judiciary)

ேத�ய ஆணய� 
`. 1 ேகா��� ேம�

மால ஆணய�
`. 20 ல	�ச� �த� -

`. 1 ேகா� வைர

மாவ	ட ம�ற� 
`. 20 ல	�ச�

18. 04 மோவட்ட மன்்றம் (District Forum)
1986 ஆம் ஆணடின் நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்ம் 

மறறும் அ்தன் பிரிவு 9 ஆகியவறறின்ெடி, ஒவசவாரு 
மாவட்த்திலும் ஒரு மாவட் மன்றத்வ்த மூ்ம் 
மாவட்த்தில ொதிக்கபெட் நு்கர்பவார் ந்வனப 
ொது்காக்க என்று ஒவசவாரு மாவட்மும் அவசியம். 

மாநி் அரசு அவ்த செய்ய ்தகுதியுவ்ய்தா்க இருந்்தால 
ஒரு மாவட் மன்றமும் ஒன்றுககு பமறெட் மாவட் 
மன்றங்கவள  உருவாக்க முடியும்.

ஒரு நு்கர்பவார்  ்தனது குவறவிவன நு்கர்பவார் 
மன்றத்தில ்தாக்கல செய்ய்ாம். மன்றத்தில பு்கார் 
செய்ய்ாம். மத்திய அல்து மாநி் அரசு அல்து 
நு்கர்பவார் குழுவிறகு பு்கார் செய்ய்ாம். எனபவ, 
ொதிக்கபெட் நெரால மடடுபம பு்கார் அளிக்கபெ் 
பவணடும் என்று அவசியமிலவ். அவர் ொர்ொ்க 
மறறவர்்களுககு பு்கார் ச்காடுக்க உரிவம உணடு. 
மறறவர்்கள் 

உறுபபிைரகள் (Members)
1.  ஒரு நெர் அல்து யார் ஒரு மாவட் நீதிெதியாவ்தறகு 

்தகுதியுவ்யவர் அ்தன் ்தவ்வரா்க நியமிக்க்ாம்.
2.  ்கணககியல, ச்தாழிறதுவற, சொது விவ்காரங்கள் 

அல்து நிர்வா்கம் ச்தா்ர்ொன பிரச்சிவன்கள் 
ச்தா்ர்ொ்க பொதுமான அறிவு அல்து அனுெவம் 
உள்ளவர்்கள் அல்து அவர்்களது திறவன 
சவளிபெடுத்்தககூடிய இரணடு உறுபபினர்்கள், 
அந்்த இது பொன்ற இரணடு உறுபபினர்்களில 
ஒருவர் ஒரு செணணா்க இருக்க பவணடும் 
என்று ெட்ம் வலியுறுத்துகிறது.

அதிகோர எல்்ல (Jurisdiction)
மாவட் நீதிெதி அல்து அ்தறகு இவனயா்க நெர் அ்தன் 

்தவ்வரா்க நியமிக்கபெடுகிறார்.
மாவட் மன்றம் ்தன்னுவ்ய அதி்கார எலவ்ககு 

உடெடடு ப்காரிகவ்க்கவள மடடும் தீர்வுககு ஏறறுக 
ச்காள்ள்ாம். ெரககு்கள் அல்து பெவவ்களின் மதிபபு 
மறறும் இழபபீடடுத் ச்தாவ்க ` 20 ்டெத்திறகும் 
மிவ்கயா்க நட் ஈடுப்காரும் ப்காரிகவ்க்கவள மடடும் 
மாவட் மன்றம் வ்கயாள பவணடும்.

அதிகோரம் (Powers)
மாவட் மன்றத்திறகு முன் ஒவசவாரு 

வழககு்களும் இந்திய ்தண்வனச் ெட்த்தின் பிரிவு 
193 மறறும் 228 ஆகியவறறின் உடபிரிவு்களுககு 
உடெட் நீதிமன்ற ந்வடிகவ்க்களா்க ்கரு்தபெடும், 
அந்்த மாவட் மன்றங்கள் உரிவமயியல நீதி 
மன்றங்களா்க ்கரு்தபெடும்.

பு்காரின் மதிபபு : ` 20 ்டெம் ரூொய்ககுபமல  
இருந்்தால, மாநி் ஆவணயத்தில்தான் பு்கார் 
அளிக்கபெ் பவணடும். பமலும் மாவட் 
மன்றம் நியாயமான வர்த்்த்க நவ்முவற்களில 
குவறொடுள்ள சொருட்களின் விறெவன்கள் அல்து 
சொருட்களின் வினிபயா்கம் அல்து பெவவ்களின் 
குவறொடடின் மதிபபு ரூ.20 ்டெத்திறகு பம்ா்கக 
இருத்்தல கூ்ாது.
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்தறபொது 620 ககும் பமறெட் மாவட் 
மன்றங்கள் மறறும் 30 ககும் பமறெட் 
மாநி் ஆவணயம் செயலெடடு வருகிறது. 

ப்தசிய நு்கர்பவார் குவற தீர்ககும் ஆவணயம் 
(NCDRC) என்ற அவமபபு நு்கர்பவார் குவற தீர்பபின் 
்தவ்வமயி்மா்க செயலெடுகிறது. உச்ெக்கட்த்தில 
புதுச்லலியில அவமந்துள்ளது. 
நுகரநவோர மன்்றத்திள் �ன்ை்டத்்்த, அதிகோர எல்்ல
1.  மாவட் நு்கர்பவார் மன்றம் ` 20 இ்டெம் வவர 

வழங்கபெடும்,
2.  மாநி் ஆவணககுழுககு ` 20 ்டெத்திறகும் 

பம்ான மதிபபு மறறும் ஒரு ப்காடி ரூொய் மதிபபு,
3.  ப்தசிய ஆவணயம், ஒரு ப்காடி ரூொய் மதிபபி்ான 

மதிபொகும்.

 àƒèÀ‚°
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நமல்மு்்றயீடடு மன்்றம் (Appellate Forum)
மாவட்க ்கருத்துக்களம் மாநி் ஆவணயத்திறகு 

அனுபபிய உத்்தரவுககு எதிரா்க முவறயீடு செய்ய 
முடியும்.

18:05  மோநில நுகரநவோர கு்்ற தீரபபு 
ஆ்ணயம் அல்லது மோநில 
ஆ்ணயம்

இந்்த ஆவணயம் மாநி் அளவில 
செயலெடடுவருகிறது. இந்்த அவமபவெ நு்கர்பவார் 
குவறபொடடு தீர்ொவணயம் என அவழக்கபெடுகிறது. 
ெரககு மறறும் பெவவ்கள் ச்தா்ர்ொ்க எழும் பு்கார்்கள் 
இந்்த தீர்ொவணயத்தின் செயல எலவ்ககுள் 
அ்ஙகும். விறக்கபெட் ெரககில ஏறெடும் ெழுது்கள் 
மறறும் ்தரககுவற்கள் மறறும் நியாயமறற மறறும் 
்தவ் செய்யும் வணி்க நவ்முவற்களுககு (Unfair 
Restrictive Trade Practices). பநாக்கத்திற்கா்க 
வணி்க நு்கர்பவார் ொது்காபபு அவமபபு ஆவணயம் 
என்ற செயரில துவங்கபெடடு சவறறி்கரமா்க 
செயலெடடுவருகிறது.

உறுபபிைரகள் (Members)
1.  உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிெதியா்க 

ெம்மந்்தபெட் மாநி் அரொல ெ்தவி 
அமர்த்்தபெட் நெர் அந்்த ஆவணயத்தின் 
்தவ்வரா்க நியமிக்கபெ்்ாம்.

2.  நீதி, பநர்வம, நாணயம் ச்காண் மறறும் 
பொதிய அறிவு மறறும் அணுெவம் ச்காண் 
நார்்கவளபயா அல்து சொருளா்தாரம் 
ெட்ம், வணி்கம் மறறும் ச்தாழில நிர்வா்கம் 

பொன்ற துவற்களின் ஏறெடடும் சிக்கல்கவளக 
வ்கயாளும் திறவன ச்காண்வர்்கவளயு 
நியமிக்க்ாம்.

அதிகோர எல்்ல (Jurisdiction)
1.  ̀  20 ்டெத்திறகு பம்ா்க ஆனால ரூொய் 1 

ப்காடிககுள்ளா்க விற்கபெட் ெரககு்கள் மறறும் 
பெவவ ச்தா்ர்ொ்க எழும் குவற மனுக்கவள 
விொரிககும் அதி்காரம் மாநி் ஆவணயத்திறகு 
வழங்கபெடடுள்ளது.

2.  மாநி் மன்றத்தின் தீர்பபு்களுககு எதிரா்க 
பமலமுவறயீடு செய்யபெட் மனுக்கவள 
விொரித்து தீர்பபு வழஙகும் அதி்காரம் மாநி் 
ஆவணயத்திறகு வழங்கபெடடுள்ளது.

அதிகோரம் (Powers)
1.  மாநி் மன்றம் விொரித்்த பு்கார்்கள் அல்து 

்தன்வெம் விொரவணயில உள்ள பு்கார்்கள் 
ச்தா்ர்ொன ஆவணங்கவள ப்கடடு செறறு ஆழ்ந்்த 
விொரவண செய்து தீர்பபு வழஙகும் அதி்காரம் 
செறறுள்ளது.

2.  ்கணககுஏடுக்கள் ஆவணங்கள் மறறும் 
சொருட்கவள மாநி் நு்கர்பவார்  தீர்ொவணயம் 
்தன்வெம் வவத்துகச்காள்ளவும் அல்து பமறகூறிய 
இந்்த ஆவணங்கவள குவறதீர்பபு மு்கமத்தில 
ெணிபுரியும் அலுவ்ர்்கள் ொர்வவகப்கா அல்து 
ஆய்வுகப்கா வழங்க அதி்காரம் செறறுள்ளது.

3.  பமறகூறிய மு்கவமயின் அதி்காரி்களுககு 
ெட்த்தின் பநாக்கத்திற்கா்க ப்தவவபெடும் 
்த்கவல்கவள வழஙகும் அதி்காரம்.

நமல்மு்்றயீடடு மன்்றம் (Applicate Forum)
1.  மாநி் நு்கர்பவார் தீர்ொயம் மாவட் மன்றத்தின் 

தீர்பபு்கவள மாறறியவமக்கபவா அல்து ச்காடுத்்த 
தீர்பவெ உறுதி செய்ப்தா ஆவணய பிறபபிக்க 
அதி்காரம் செறறுள்ளது.

2.  மாநி் நு்கர்பவார் தீர்ொவணயில அறிவித்்த 
தீர்பவெ ஏறறுச்காள்ளா்த நெர் ப்தசிய 
தீர்ொவணயத்தில தீர்பபு அளிக்கபெட் 
நாளிலிருந்து 30 நாட்களுககு பமலமுவறயீடு 
செய்ய்ாம்.

18:06  ந்தசிய நுகரநவோர கு்்றதீரபபு 
ஆ்ணயம் அல்லது ந்தசிய 
ஆ்ணயம் (National Consumer 
Disputes Reressel Commission)

இவ அவமபபு நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்ம் 1986 
ன் கீழ் ஒரு ெகுதி நீதிமன்றமா்க 1988 ஆம் ஆணடு 
ஏறெடுத்்தபெட்து. இ்தன் ்தவ்வமயலுவ்்கம் 

12th Commerce Tamil Unit 6.indd   146 09-12-2021   12.43.10 PM



147

நமல்மு்்றயீடடு மன்்றம் (Appellate Forum)
நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்ம் 1986 பிரிவு 23ன் கீழ் 

ப்தசிய தீர்ொவணயம் ச்காடுத்்த தீபபிவண எதிர்த்து 
ொதிக்கபெட் நெர் தீர்பவெ செறற 30 நாட்களுககுள் 
நீதிமன்றத்தில முவறயீடு செய்ய்ாம்.

You can call to register your 
complaint 1800-11-4000 or 
14404

Timing: All Days except National Holidays 
(09:30 AM To 05:30 PM) or SMS on this 
Number 8130009809

18.07  நுகரநவோர விழிபபுணர்வ 
ஏற்படுத்தும் ்தன்ைோரவ நிறுவைஙகள் 
(Voluntary Organizations for Consumer 
Awareness)

சொருட்கவள வாஙகி ெயன்ெடுத்தும் ஒரு ்தனிநெபரா 
அல்து ஒரு குடும்ெபமா நு்கர்பவாரா்க இருக்க்ாம். 
்தன்னார்வ நு்கர்பவார் அவமபபு என்ெது நு்கர்பவாரின் 
உரிவம மறறும் ந்வன ொது்காத்தி் ஏறெடுத்்தபெட் 
அவமபவெ குறிககும்.
ந�ோககஙகள் (Objectives)

1.  நு்கர்பவார் விவ்காரத் துவற என்ற அவமபவெ 
நு்கர்பவார் ந்நிதிவய ஏறெடுத்தி அ்தவன 
நிர்வகித்து வருகிறது.

2.  இந்்த துவறயுனுவ்ய ்தவ்யாய பநாக்கம் 
இந்தியாவில உள்ள நு்கர்பவாவர ொது்காக்க 
இந்்த துவற நு்கர்பவார் குறித்்த விழிபபுணர்வவ 
அகி்ந்திய அளவில ெலபவறு அவமபபு்களின் 
உ்தவியு்ன் செருககி வருகிறது.

3.  நு்கர்பவார் ொது்காபபு மறறும் ந்வன 
வலுபெடுத்து்தல மறறும் நு்கர்பவாருககு 
வழி்காடடுவது மறறும் ஆப்ாெவன வழஙகுவது 
மறறும் குவற்கவள ்தவ்யீடு செய்து தீர்பெது.

4.  ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் அவமபபு நு்கர்பவார் ந் 
நிதியிலிருந்து சொருட்கள் மறறும் பெவவ்களின் 
்தரத்வ்த ஆய்வு செய்யும் செயல திட்ங்களுககு 
நிதி உ்தவி செய்கிறது மறறும் சொருட்களின் 
்தர பொ்தவன குறித்து ந்த்்தபெட் ஆய்வின் 
்கணடுபிடிபபு்களின் சொது மக்களுககு 
சவளியீடடு, நு்கர்பவாருககு ெ்்தரபெட் 
சொருட்கள் குறித்து விழிபபுணர்வவ 
ஏறெடுத்துகிறது.

புதுச்லலியில இயஙகி வருகிறது. இவ தீர்பொவணயம் 
உச்ெநீதிமன்றத்திலிருந்து ஓய்வு செறற நீதிெதிவய 
்தவ்வரா்க ச்காணடு இயஙகி வருகிறது. இவ 
அவமபபு ப்தசிய தீர்ொவணயம் என்றும் அவழக்கபெடடு 
வருகிறது.

உறுபபிைர (Members)
ப்தசிய குவற தீர்பபு ஆவணயம் அறிவிபபின் மூ்ம் 

நிறுவபெட் இவவவமபபின்.
1. 5 உறுபபினர்்கள் இ்ம் செறறுள்ளனர்்கள்.
2.  அவர்்களில ஒருவர் நீதி துவறவய ொர்ந்்தவரா்க 

இருக்க பவணடும்.
3.  ஏவனய நெர்்கள் பிறதுவற்களில, அறிவு, ஆறறல, 

அனுெவம் செறறவரா்க இருக்க பவணடும்.
4.  இவவவமபபில செண உறுபபினர் இருக்க 

பவணடும்.

அதிகோர எல்்ல (Jurisdiction)

நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்ம் 1986 பிரிவு 21 ன் கீழ் 
குறிபபி்ெடடுள்ள அதி்காரம் செறறுள்ளது.

1.  ரூொய் 1 ப்காடிககு பம்ா்க பு்கார் மனுக்கவள 
விொரித்்தல.

2.  பமல முவறயீடடின் மனுவிவன விொரித்்தல 
மறறும் மாநி் தீர்பொவணயம் அறிவித்்த 
தீர்பொவனவய மாறறு்தல.

3.  மாவட் மன்றம் மறறும் மாநி் 
தீர்பொவணயத்தி்மிருந்து ப்தவவயான 
ஆவணங்கவள ப்கடடு செறறு, அ்தனடிபெவ்யில 
உரிய ஆவண்கள் பிறபித்்தல.

அதிகோரஙகள் (Powers)

1.  ப்தசிய தீர்பொவணயம் பு்கார் மனுக்கவள 
விொரிககும் முவற்களில ஒருமித்்த 
செயலமுவற்கவள பின்ெறற ்தனது அதி்காரத்வ்த 
செலுத்து்தல.

2.  எதிர் ்கடசி்களுககு ஒரு ்கடசியால ்தயாரிக்கபெட் 
ஆவணங்களின் ெடி்கவள வழஙகுவதில 
முன்னுரிவம.

3.  ப்தசிய ஆவணயத்்தால விவரவா்க ஆவணப 
ெடி்கவள வழங்கபெ் ஆவண பிறபபித்்தல.

4.  நு்கர்பவார் ொது்காபபுச் ெட்த்தின் பநாக்கங்கள் 
சிறபொ்க செயலெடுத்்தபெ் ்தனது அதி்காரங்கவள 
ெயன்ெடுத்து்தல ஆவணயம் மறறும் மாவட் 
மன்றங்களின் செயலொடவ் அவர்்களின் 
்தன்னிச்வெயா்க செயலெ் அவவ்களின் 
அதி்காரத்தில ்தவ்யி்ாது இருத்்தல.
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5.  ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் அவமபபு்களின் 
்தங்களின் செயலொடு்கவள சவளிெடுத்்த 
ந்வடிகவ்க்கவள பமறச்காள்ளு்தல. அரசு 
குடிமக்களி்ம் ச்காணடுள்ள ச்தா்ர்பிவன 
இவணய்தளம் மூ்மா்க சவளிபெவ்யா்க 
அறிவித்்தல.

நுகரநவோர விழிபபுணர்வ ஏற்படுத்்தலும் 
நமம்்படுத்்தலும்

நு்கர்பவார் ்தங்கள் உரிவமவய அறிந்து 
ச்காள்ள அவர்்களுககு விழிபபுணர்வவ 
ஏறெடுத்்தல நு்கர்பவார் அவமபபு்களின் ்தவ்யாய 
பநாக்கமாகும். இந்்த பநாக்கத்வ்த அவ்வ்தறகு 
ஏய்துவ்தறகு கீழ்குறிபபி்ெடடுள்ள முயறசி்கள் 
பமறச்காள்ளபெடடுள்ளன.

i.  நு்கர்பவார் குறித்்த இ்தழ்்கள், ஆராய்ச்சி நூல்கள், 
பிரசுரங்கள், வ்கபயடு்கள், துணடுசீடடு்கள், ஆய்வு 
்கடடுவர்கள் இவவ்கவள அச்சிடடு சவளியீடு்தல.

ii.  நு்கர்பவார் விழிபபுணர்வுகுறித்து ்கருத்்தரங்கங்கள் 
மாநாடு்கள் மறறும் ெட்வற்கள் (Workshop) 
ந்த்து்தல.

iii.  நு்கர்பவாருககு அவர்்கள் உரிவம குறித்து அறிவவ 
பு்கடடு்தல.

iv.  செண்களுககு நு்கர்பவாரியல குறித்்த 
(Consumerism) ்கலவிவய வழஙகு்தல.

கீழ் குறிபபி்பெடடுள்ள ந்வடிகவ்க மூ்ம் 
நு்கர்பவாரின் குவறத்தீர்பபு செயலதிறவன 
பமம்ெடுத்்தபெடுகிறது.

i.  ்பல்நவறு ப்போருடகள் ்தரத்்்த அறிய ந்த்வப்படும் 
பசய்திக்ள அறிவது. (Collecting Data on Different 
Products and Testing them) 
ெலபவறு நிறுவனங்கள் செய்்த சொருட்கவள 

மாதிரிககு எடுத்துச்சென்று அவவ்கவள ்தரச்பொ்தவனககு 
உடெடுத்தி ்தரநிவ்பொடு்கவள சொடுமக்களுககு 
அறிவிபெது. (Filling suit on behelf on consumers)

ii.  நுகரநவோர சோர்போக வழககு ப்தோடுத்்தல்  
(Filling suit of behalf of consumers) 
இ்தன் மூ்ம் சொருட்கவள வாஙகும் நு்கர்பவார்்கள் 

்தாங்கள் வாங்க விவழயும் சொருட்களில உணவமயான 
்தரத்வ்த அறிந்து ்தரமான சொருட்கவள வாங்கமுடிகிறது.

iii.  கலப்ப்டத்்்த ்தடுத்்தல்  
(Organising protests against Adulteration) 

நு்கர்பவார்்கள் ்தங்களின் பு்கார்்கள் குறித்து எதிர்பபு 
ஏதும் ச்தரிவிக்கா்த நிவ்யில ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் 
நிறுவனங்கள் அவர்்களின் பு்கார்்கவள நு்கர்பவார் 
நிதீமன்றத்தில ்தாங்கள் செய்து ொதிக்கபெட் 

நு்கர்பவாருககு ொது்காபபு வழஙகுகிறது. இ்தன் 
மூ்ம் ொதிக்கபெட் நு்கர்பவார் ்தனது உரிவம 
பொராட்த்தில ்தனிவமயிலபொரா்விலவ் 
என்ற எணணத்வ்த ஏறெடுத்துகிறது அ்தாவது 
ெலபவறு நு்கர்பவார் ந்ன் ்காககும் அவமபபு்கள் 
்தங்கள் பின்னனியில இருபெது மூ்ம் வலுவா்க 
செயலெ்முடிகிறது.
iv.  கல்வி நிறுவைஙகளுககு உ்தவு்தல்  

(Helping educational institutions) 
நு்கர் ்க்பெ்த்திறகு எதிரான எதிர்பபு்கவள 

ச்தரிவிககும் பொராட்ங்கவள ஏறொடு செய்து 
ந்த்துவது மறறும் நு்கர்பவார் நிறுவனங்கள் 
நு்கர்பவார்்களுககு இவழக்கபெடும் அநீதியான 
ெதுக்கல, ்க்பெ்ம் ்கள்ளச்ெந்வ்த மறறும் குவறவான 
எவ்யில சொருவள ்தரு்தல பொன்றவவ்களுககு 
எதிரா்க நு்கர்பவாவர ஒன்று திரடடி பொராட்ம் 
ந்த்துவது.
v.  நுகரநவோர ்போதுகோபபு குழு அ்மத்்தல்  

(Promoting network of consumer association) 
நு்கர்பவார் ந்அவமபபு்கள் அணவம்கா்ங்களில 

செருகிவருகிறது ெலபவறு நு்கர்பவார் அவமபபு்கள் 
நாடு்தழுவிய அளவில நு்கர்பவாருககு பெவவ ஆறறி 
வருகின்றது இந்்த அவமபபு்கவள ஒன்றிவனத்து 
்தன்னார்வ நிறுவனங்கள் நு்கர்பவார்்கடகு நறெணி ஆறறி 
வருகின்றன. 
vi.   அரசுககு ஆ்தரவு �ல்கு்தல்.  

(Extending Support to Government)
நு்கர்பவார் அவமபபு்கள் ்க்பெ்ம், சொருள் 

்தடடுபொடவ் உருவாககும் ்தரம் குவறந்்த சொருடவள 
விறெவன செய்து ்கள்ளச்ெந்வ்த, ெதுக்கல, பொலிப 
சொருட்கவள விற்க பொன்ற நு்கர்பவார்ககு எதிரா்க 
ந்த்்தபெடும் பநடு்கவள அரசின் ்கவனத்திறகு 
ச்காணடுவரு்தல.

புகோர மனு அளிப்ப்தறகோை பசயல்மு்்றகள். 
(Procedures for Filling Complaint)

சொருட்களின் உள்ள குவறபொடு்கள் ச்தளிவா்க 
குறிபபிடடு ொதிக்கபெட் நு்கர்பவார் ்தனது பு்கார் 
மனுவவ ்தயாரிபொளர் அல்து விறெவனயாளர் அல்து 
சொருவள விறற வணி்கர்்கள் இ்ம் ்தாக்கல செய்ய்ாம். 
ொதிக்கபெட் நு்கர்பவார் வணி்கர்்களின் நியாயத்திறகு 
புறம்ொன விறெவன ந்வடிகவ்க்களுககு எதிரா்கபவா 
அல்து அவர்்கள் ஈடுெட் ்தவ்செய்யபெட் வணி்க 
ந்வடிகவ்க்களுககு எதிரா்கபவா பு்கார் அளிக்க்ாம். 
நு்கர்பவார் நீதி மன்றத்தில பு்கார் மனுவவ ்தாக்கல செய்யும் 
முன்ொ்க சொருள் ்தயாரித்்த நிறுவனத்திறகு அல்து 
சொருள் விறற நிறுவனத்திறககு ெட்பெடி அறிவிபவெ 
ொதிக்கபெட் நு்கர்பவார் அனுபெெ்பவணடும்.
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நுகரநவோர நீதிமன்்றத்தில் புகோர அளிப்பதில் உள்ள 
்படிநி்லகள்

1.  நு்கர்பவார் ்தனது செயர், மு்கவரி, சொருள்வாஙகிய 
நாள் வாஙகிய சொருள் விவரம் குறித்து ெட்பெடி 
ச்காடுக்கபெ் பவணடும் அறிபபில ச்தளிவா்க 
குறிபபி்ெ்பவணடும்.

2.  வாஙகிய சொருளில உள்ள ்தரககுவறபொடு்கள் 
அல்து அதிலிருந்து எழுந்்த சிக்கல்கவள 
ச்தளிவா்க குறிபபி் பவணடும்.

3.  பு்காரின் பெரில ெமந்்தபெட் உறெத்தி அல்து 
விறெவன நிறுவனம் இந்நாள்வவர எடுத்்த தீர்வு 
ந்வடிகவ்க்கவள விவரிக்க பவணடும்.

4.  ெம்மந்்தபெட் நிறுவனத்திலிருந்து எதிர்ொர்கபெடும் 
தீர்வு ந்வடிகவ்க.

5.  ெம்மந்்தபெட் நிறுவனங்களுககு குவற்கவள 
தீர்க்க அளிக்கபெட் ்கா் அவ்காெம்.

6.  ெட்ெடி அளிக்கபெட் அறிவிபபுககு ெம்மந்்தபெட் 
உறெத்தி அல்து விறெவன செய்நது நிறுவன 
முவறெடி ெதி்ளிக்கபெ்ாமல இருககும் 
நிவ்யில, வருங்கா்த்தில எடுக்கபெ் இருக்கம் 
ெட்ந்வடிகவ்க்கள் குறித்்த ச்தளிவான 
நிவ்பொடு, பு்கார் மனுவில இ்ம் செறறிருக்க 
பவணடும். 

யோர புகோர ப்தரிவிககலோம்? (Who can make 
Complaints)

1.  1986 நு்கர்பவார் ொது்காபபு ெட்த்தின் ெடி 
இ்க்கணம் வகுக்கபெட் நு்கர்பவார் யாபரனும்.

2. ெதிவு செய்யபெட் ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் ெங்கம்.
3. மத்திய அரசு
4. மாநி் அரசு அல்து யூனியபிரப்தெம்.
5.  ெ் நு்கர்பவார் ொர்ொ்க ஒன்று அல்து அ்தறகு 

பமறெட் நு்கர்பவார்.

எபந்போது புகோர ப்தோடுககலோம் (When the complaint 
can be made)

பு்கார் மனுக்கவள எழுத்துபபூர்வமா்க கீழ் 
குறிபபி்ெடடுள்ள சூழ்நிவ்யில ்தரபெ்பவணடும்.

1.  வியாொர சநறிமுவறககு புறம்ொன 
ந்வடிகவ்க்களால நு்கர்பவாருககு ஏறெட் இழபபு 
அல்து பெ்தம் ஏறெடும்பொது.

2. வாஙகிய சொருள் ெழுதுெட் நிவ்.
3.  வழங்கபெட் பெவவயின் ்தரத்தில உள்ள 

குவறொடு்கள்.

4.  சொருளின் மீது குறியி்பெடடுள்ள விவ்வய 
வி் மிவ்கயான ஒரு விவ்வய நு்கர்பவார் 
செலுத்தியிருந்்தால அல்து ெட்பெடி 
நிர்ணயிக்கபெட் விவ்வய வி் கூடு்த்ான 
விவ்வய நு்கர்பவார் செலுத்திருந்்தால.

5. ெட்த்திறகு புறம்ொன அல்து சொதுமக்களின் 
ந்னுககு அல்து உயிருககு ொதிபபு விவளவிககும் 
சொருட்கவள விறெவன செய்யும் நிவ்யில

புகோ்ர எவவோறு ்பதிவு பசய்வது (How to Register 
the Complaints)

கீழ் ்கண் முவறயில பு்காவர ெதிலு செய்ய்ாம்.
1. குவறதீர்பபு முடிவவ்யும் ப்ததிககுத் ப்தவவயான 

ந்வடிகவ்க எடுககும் ப்ததி 2 வரு்த்திறகுள் பு்கார் ெதிவு 
செய்ய்ாம்.

2. முத்திவர்தாளில (Stamp paper) பு்கார் மனு அளிக்க 
பவணடிய அவசியமிலவ்.

3. பு்கார் அளிக்க விரும்பும் நெர் ்தனிபெட்முவறயிப்ா 
அல்து மு்கவரி மூ்மா்கபவா அல்து அஞெல வழியா்கபவா 
குவறதீர்பபு அவமபபுககு பு்காவர அளிக்க்ாம்.

4. பு்கார் அளிக்க வழக்கறிஞர்்கவள ஈடுெடுத்்த 
பவணடிய அவசியமிலவ்.
புகோர மனுவில் ்தரப்ப்டநவணடிய விவரஙகள்:

பு்கார் அளிபெவரின் செயர் மு்கவரி
1. பு்கார் அளிககும் எதிர்்தரபபினரின் செயர் மு்கவரி
2.  வாஙகிய சொருள் அல்து ெயன்ெடுத்திய 

பெவவயின் நாள்
3. வாஙகிய சொருள் அல்து பெவவயின் மதிபபு
4. வாஙகிய சொருள் அல்து பெவவயின் முழுவிவரம்
5.  பு்கார் ெறறிய விவரம் அ்தாவது வணி்க 

ெழக்கங்களுககு புறம்ொன செயலொடு்களால 
அல்து சொருள் அல்து பெவவயில உள்ள ெழு்தா 
அல்து மிவ்கயா்க செலுத்்தபெட் விவ்யா என 
ச்தளிவா்க குறிபபி்பெடடிருக்கபவணடும்.

6.  வாஙகிய சொருள் அல்து பெவவ ச்தா்ர்ொ்க 
வழங்கபெட் சராக்கம் அல்து ்க்ன் இரசீது.

நுகரநவோருககு ்தரும் நிவோரணம் (Relief to the 
Consumers)

மாவட் மன்றம் அல்து மாநி் குவற தீர்ொவணயம் 
கீழ் குறிபபி்பெடடுள்ள வடிவங்களில தீர்வு்கள் வழங்க்ாம்.

1. வாஙகிய சொருளில உள்ள ெழுவ்த நீக்க ெணித்்தல.
2.  ெழுதுசொருளுககு மாறறா்க புதிய சொருவள 

்தர்கட்வளயிடு்தல.
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3.  பு்கார் அளித்்தவருககு வாஙகிய சொருள் அல்து 
ெயன்ெடுத்திய பெவவ ச்தா்ர்ொ்க செலுத்்தபெட் 
விவ்வய திருபபி ்தர ப்காரு்தல.

4.  நு்கர்பவாருககு ஏறெட் ொதிபபு்கள் அல்து ெண 
நட்த்வ்த ஈடுசெய்ய ஆவணயிடு்தல.

5.  பெவவயில ஏறெடும் குவறொடு்கவள தீர்த்து 
வவத்்தல

6.  வணி்க சநறிமுவற்களுககு புறம்ொன முவறயில 
செய்்த ந்வடிகவ்க்கவள வ்கவி் அறிவுறுத்்தல.

7.  உ்ல ந்த்திறகு ஊறுவிவளவிககும் அல்மு 
ப்கடு விவளவககும் சொருட்கவள விறெவன 
செய்வதிலிருந்து வி்ககி ச்காள்ள ்கட்வளயிடு்தல.

8. பு்கார்்தாரர் செய்்த செ்வு்கவள ஈடுசெய்ய கூறு்தல.
நமல்மு்்றயீடடு பசய்யும் மு்்ற (What is the appeal 
provison)

1.  மாவட் று்கர்பவார் குவற தீர்பபுமன்றம் 
வழஙகிய தீர்பொவணவய எதிர்த்து தீர்பபு வந்்த 
நாளிலிருந்து 30 நாட்களுககுள் மாநி் நு்காபவார் 
குவறதீர்பொணயத்தில பமலமுவறயீடு செய்ய்ாம்.

2.  இவவாறு மாநி  ்நு்கர்பவார் குவறதீர்பொணயத்தின் 
தீர்பிவன எதிர்த்து தீர்பபுவந்்த நாளிலிருந்து 
30 நாட்களுககு ப்தசிய நு்கர்பவார் 
குவறதீர்பொவணயத்தில முவறயீடு செய்ய்ாம்.

3.  ப்தசிய நு்கர்பவார் குவற தீர்பொவணயம் 
வழஙகிய தீர்பவெ எதிர்த்து 30 நாட்களுககுள் 
உச்ெ நீதிமன்றத்தில பமலமுவறயீடு செய்ய்ாம்.

4.  மாநி் ப்தசிய குவறதீர்பபு ஆவணயத்தில 
பமலமுவறயீடு செய்ய ்கட்ணம் செலுத்்த 
ப்தவவயிலவ்.

5.  பமலமுவறயீடடு மனுக்கள் ெமந்்தபெட் கீழ் 
நீதிமன்றங்கள் வழஙகிய தீர்பொவணயத்து்ன் 
இவணத்து பமலமுவறயீடடுககு ெமா;பபிக்கபெ் 
பவணடும் மறறெடி வழகவ்க ெதிவு செய்யும் 
நவ்முவறயானது பமறகூறிய அவனத்து 
நீதிமன்றங்களுககு சொதுவான்தா்க இருககிறது.

நு்கர்பவார் ெங்கங்களின் ெர்வப்தெ 
அவமபபு (IOCU) மு்தன்மு்தலில 1960 
ஆம் ஆணடு நிறுவபெட்து, எலவ் 
்தாணடிய பிரச்ொரங்கவள உருவாககி 

அறிவவப ெகிர்ந்து ச்காள்ள விரும்பியது; இது 
120 நாடு்களில 250 ககும் பமறெட் உறுபபினர் 
அவமபபு்கவளக ச்காணடுள்ளது. ்ண்ன், இ்த்தின் 
அசமரிக்கா, ஆசியா, ெசிபிக, மத்திய கிழககு மறறும் 
ஆபரிக்காவில உள்ள பிராந்திய அதி்காரி்கள், 
உறுபபினர்்களா்க உள்ளனர் ்ண்ன், அ்தன் 
்தவ்வமய்கம்.
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க்லச்பசோறகள்
குவறதீர்பவெக  
 குவறத்்தல சொறிநுடெம்

மாவட் மன்றம்

நு்கர்பவார் ்தன்னார்வ  
 அவமபபு

நு்கர்பவார் ந் நிதி

மூன்று அடுககு நீதிமன்ற நு்கர்பவார் விழிபபுணர்வு

எதிரகோல கற்றல் 

மாணவர்்கள் ‘‘மோணவரகள் நுகரநவோர சஙகம்’’ 
உருவாக்க்ாம் அ்தன்மூ்ம் ்தயாரிபபு்கள் மறறும் 
பெவவ்கள் ெறறிய விழிபபுணர்வு ஏறெ்்ாம். பின்வரும் 
நு்கர்பவார் விழிபபுணர்வு ெறறி செறபறார்்களுககு 
விழிபபுணர்வு்கவள  ஊக்கபெடுத்்த்ாம்.

1. சொருளின் அதி்கெடெ விறெவனவிவ்
2. சொருளின் ்கா்ாவதியின் ப்ததி
3. ்தயாரிபபு்களின் ்தரம் (ஐ.எஸ்.ஐ, ஐஎஸ்ஓ மறறும் 

ஆகமார்க, மு்தலியன) ெறறிய விழிபபுணர்வு

 ்பயிறசி 

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  ந்தசிய நுகரநவோர மறுவோழ்வுக குழுவின் ்த்லவர 

யோர?
அ)  இந்திய உச்ெ நீதிமன்றத்தின் பெவவ அல்து 

ஓய்வு செறற நீதிெதி.
ஆ) பிர்தம மந்திரி
இ) இந்தியத் ்தவ்வர்
ஈ) பமப் குறிபபி்பெட்வவ அல்

2.  மோநில நுகரநவோர ்போதுகோபபு ச்்பயின் ்த்லவர 
யோர?
அ) உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிெதி
ஆ) மு்த்வமச்ெர்
இ) நிதி மந்திரி
ஈ) பமப் குறிபபி்பெட்வவ அல்

3. மோவட்ட மன்்றத்தின் ்த்லவர யோர?
அ) மாவட் நீதிெதி
ஆ) உயர் நீதிமன்ற நீதிெதி
இ) உச்ெ நீதிமன்ற நீதிெதி
ஈ) பமப் குறிபபி்பெட் எதுவும் இலவ்
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4.  ப்போருடகளின் அல்லது நச்வகளின் மதிபபு மறறும் 
இழபபீடுத் ப்தோ்க ஆகியவறறிறகு அதிகமோக 
இருந்தோல் மோநில ஆ்ணயத்தி்டம் புகோர 
ப்தரிவிககலோம்
அ)  ̀  2 இ்டெத்திறகு மிவ்கயா்க ஆனால ரூ.5 

இ்டெத்திறகு மி்காமல
ஆ)  ̀  20 இ்டெத்திறகு மிவ்கயா்க ஆனால ரூ.1 

ப்காடிககு மி்காமல
இ)  ̀  3 இ்டெத்திறகு மிவ்கயா்க ஆனால ரூ.5 

இ்டெத்திறகு மி்காமல
ஈ)  ̀  4 இ்டெத்திறகு மிவ்கயா்க ஆனால ரூ.20 

இ்டெத்திறகு மி்காமல
5.  நுகரநவோர சஙகஙகளின் சரவந்தச அ்மபபு (IOCU) 

மு்தன்மு்தலில் நிறுவப்பட்டது
அ)  1960  ஆ) 1965 இ) 1967 ஈ) 1987

வி்்டகள் :

1 அ 2 அ 3 அ 4 ஆ 5 அ

II. குறு விைோககள்:
1. குவற தீர்பபு குறிபபு வவர்க.
2.  ப்தசிய ஆவணயத்திவனப ெறறி விவரி.
3. மாநி் ஆவணயம் என்ற ெ்தத்வ்த விவரிக்கவும்.
4. மாவட் மன்றம் ெறறி விளககு்க?

III. சிறு விைோககள்:
1. ப்தசிய ஆவணயத்தின் உறுபபினர்்கள் ெறறி விவரி?
2.  மாநி் ஆவணயத்தின் உறுபபினர்்கள் யார்?
3. ்தன்னார்வ நு்கர்பவார் அவமபபு ெறறி விவரிக்கவும்.
IV. ப்பரு விைோககள்:
1.  ப்தசிய ஆவணயத்தின் ஒடடுசமாத்்த ெணி்கவள 

விரிவா்க விளககு்க?
2.  மாநி் ஆவணயத்தின் ஒடடுசமாத்்த செயலதிறவன 

விளககு்க.

குறிபபு நூல்கள்
1. Consumer  Protection Law and Practice  by Dr 

V.K.Agarwal, Universal Book Traders, Delhi.
2. Consumer Behaviour Dr L. Natarajan, Margham 

Publications, Chennai
3. Marketing Management Dr. R.L.Varshney and Dr 

S.L.Gupta, Sultan Chand&Sons, NewDelhi.
4. Marketing Management Text & Cases Dr.C.B.Gupta & 

Dr N. Rajan Nair Sultan Chand & Sons, New Delhi
5. Marketing Management R.S.N. Pillai & Bagavathi 

S.Chand & Company Pvt Limited, New Delhi
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ வாணிபச்சூழலின் பபாருளபற்றிய 
■■ உட்புற மற்றும் பவளிப்புற வாணிபச் சூழலின் 

வவறுபாடுகள.
■■ வாணிபத்தை பாதிக்கும் கட்டுப்படுததை கூடிய 

மற்றும் கட்டுப்படுததை முடியாதை காரணிகள.
■■ பபாருளாதைார, சமூக கலாச்சார, அரசியல் 

மற்றும் சட்்ட, புவி சார்நதை மற்றும் பதைாழில்நுட்ப 
காரணிகள எவவாறு வணிகத்தை 
பாதிக்கிறது.

ஆகியவற்்ற புரி்நதுக் பகாளள இயலும்.

ஆராய்்நது வசர்நதை இனதது்டன் (பசய்லப்பற்றி) நன்றாகத வதைர்நது, 
தைாமும் எண்ணிப்பாரததுச் பசய்கின்றவரக்கு அறிய பபாருள 
ஒன்றும் இல்்ல.

பதைரி்நதை இனதபதைாடு வதைர்நபதைண்ணிச் பசய்வாரக்கு 
அரும்பபாருள யாபதைான்றும் இல்.

-குறள 462
ப�ோருள் :

ஒரு வாணிகம் என்பது ஒட்டு பமாததை சமூக அ்மப்பின் 
ஒருங்கி்ை்நதை பகுதியாகும். வணிகத்தைச் சுற்றியுளள 
அவதை சமயம் வணிகததின் மீது ஆதிக்கம் பசலுததுகின்ற 
உட்புற மற்றும் பவளிப்புற காரணிகளின் பதைாகுப்வப வணிக 
சுற்றுச்சூழல் ஆகும். உண்்மயில் வணிக நிறுவனமானது 
தைனிதது இயங்க முடியாது. அது நாட்டின் சமூகம், அரசியல், 
பபாருளாதைாரம் மற்றும் சட்்டதது்றகளின் ஓர பகுதியாகவும் 
விளங்குகின்றது. இவவி்ச வணிக நிறுவனங்களின் 
அ்னதது ந்டவடிக்்ககளு்டன் வநரடித பதைா்டரபு 
பகாண்்ட்வகளாகும். இக்காரணிகள அ்னததும் 
நிறுவனததின் பவளிப்புறதவதைாடு (External) 
பதைா்டரபு்்ட்வயாகும். எனவவ, வணிக நிறுனங்களால் 
இவற்றில் எவவிதை மாறுதை்லயும் உண்டு பண்ை இயலாதை, 

இவபவளிப்புறக் காரணிக்ள வணிக நிறுவனங்களால் 
கட்டுப்படுததை இயலாது. ஆயினும் வணிகக்பகாள்ககள, 
தை்நதிரங்கள வபான்றவற்்ற வடிவ்மக்கும் வபாது 
இவவிதை எதிரம்றக் காரணிகளுக்கு தைகு்நதை 
முக்கியததுவம் பகாடுததைல் வவண்டும்.

வணிக நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்்ட 
காரணிகள மற்றும் சக்திகள நிறுவன வரததைக சூழலின் 
பசயல்பாடுகள மற்றும் வளரச்சியில் குறிப்பி்டததைக்க 
பசல்வாக்்க பசலுததுகிறது. வணிகததில் மாற்றம் என்பது 
இயற்்கயாகவவ மாறிக்பகாண்வ்ட இருக்கும். எனவவ 
வணிகததிற்கு பதைா்டரபு்்டய பலம், பலவீனங்கள, 
வாய்ப்புகள மற்றும் அச்சுறுததைல்கள (SWOT analysis) 
ஆகியவற்றின் மூலம் சுற்றுசூழ்ல பகுப்பாய்வு பசய்தை 
பின்னர மட்டுவம எ்நதை வியூக முடிவும் எடுக்க முடியும்.

அத்தியோயம் சுருககம்

19.01.  வணிகச்சூழலின் ப�ோருள் மறறும் 
வ்ைவிலககணம்

19.02. வணிகச்சூழலின் வ்ககள்
 19.02.01. உட்பு்றச்சூழல்
 19.02.02. பவளிப்பு்றச் சூழல்
 19.02.03. நுண்ணியச் சூழல்
 19.02.04. �ைந்தச் சூழல்

19.03. வணிகத்தின் எதிரகோலச் சூழல்
19.04. ப�ருநிறுவன ஆளு்க
19.05. சைககுகள் மறறும் நச்வகள் வரி.

சுறறுச்சூழல் கோைணிகள்
ENVIRONMENTAL FACTORS19

அத்தியோயம்

வோணி�ச் சூழல்
BUSINESS ENVIRONMENTஅலகு

7
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கட்டுப்படுததைக் கூடிய உட்புறச் சூழல், நிறுவனததின் 
வளரச்சி அதைன் பலம் மற்றும் பலவீனங்க்ள சார்நதுளளது. 
அவதை வநரததில் கட்டுப்படுததை முடியாதை பவளிப்புற சூழல் 
வாய்ப்புகள மற்றும் அச்சுறுததைல்கள ஆகிய இரண்டு 
காரணிக்ளச் சார்நதுளளது. எனவவ முக்கிய முடிவுக்ள 
எடுப்பதைற்கும் பவற்றி்ய உறுதி பசய்வதைற்கும் சூழ்லப் 
புரி்நதுபகாளவது அவசியமாகிறது.

19.01  வணிக சூழலின் ப�ோருள் மறறும் 
வ்ைவிலககணம் (Meaning 
and Definition of Business 
Environment)

பியோரட் ஓ வீலரின் (Bayard O Wheeler) என்�வரின் 
கருத்துப்�டி ”நிறுவனஙகள் மறறும் ப்தோழில் 
அ்மப்புகளின் �டவடிக்கக்ள �ோதிககும் அ்னத்து 
பி்ற கோைணிகளும் வணிக சூழல் ஆகும்."

எ்நதை ஒரு வணிக நிறுவனமும் வியூக முடிவுகள, 
பகாள்ககள, திட்்டங்கள ஆகியவற்றி்ன உருவாக்கி 
பவற்றி பபற வரததைகத்தை பாதிக்கும் சுற்று சூழல் 
காரணிக்ளயும் அவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்க்ளயும் 
நன்கு புரி்நது பகாளள வவண்டும். எனவவ அச்சுறுததைல்கள 
மற்றும் வாய்ப்புக்ள அ்்டயாளம் காை வணிக சூழ்ல 
ஆய்வு பசய்வது எ்நதைபவாரு வணிகததிற்கும் அவசியமாகும்.

வணிகச் சுற்றுச் சூழலின் முக்கியததுவம் பின்வருமாறு
i.  யுகதிக்ள வகுகக மறறும் எதிரகோல திட்டமிடு்தலுககு 

உ்தவுகி்றது:  வசகரிக்கப்பட்்ட தைகவல்களின் அடிப்ப்்டயில் 
சுற்றுச்சூழ்ல கண்காணிப்பதைன் மூலம் முக்கியமான 
வணிக யுக்திகள மற்றும் எதிரகாலததிற்கான திட்்டத்தை 
வடிவ்மப்பதைற்கான அடிப்ப்்டயாக அ்மகிறது.

ii.  புதிய வோய்ப்புக்ள கண்டறிய உ்தவுகி்றது: 
வணிகசுற்றுசூழ்ல ஆய்வு பசய்வதைன் மூலம் புதிய 
வணிக வாய்ப்புக்ள கண்்டறிய முடிகிறது. 
எடுததுக்காட்்டாக 1980களில் ்டாக்்டர பரட்டி (Dr. Reddy) 
சுகாதைார வச்வயில் தைரமான வச்வயின் வதை்வக்ள 
அ்்டயாளம் கண்டு, அப்வபாவலா மருததுவ ம்னக்ள 
(Apollo Hospitals) ஆரம்பிததைார. அவர பபருநிறுவன 
மருததுவம்னயில் (Corporate Hospital) முன்வனாடியாக 
இரு்நது இ்நதியாவில் உலக தைரம்வாய்்நதை மருததுவ 
வசதிக்ள தைருவதில் முதைன்்மயானவராகத திகழ்நதைார.

iii.  நுட்�மோன வணிகச்சூழல் நசோ்த்ன: வணிகததில் 
பாதிப்்ப ஏற்படுததைக்கூடிய அச்சுறுததைல்க்ள அ்்டயாளம் 
கண்டு அவற்றிலிரு்நது வணிக நிறுவனங்கள தைங்க்ள 
காததுக்பகாளள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு உதைவுகிறது.

iv.  மோற்றஙக்ள உருவோகக உ்தவுகி்றது: சுற்று சூழ்ல 
மு்றயாக கண்காணிப்பு பசய்வதைன் மூலம் 
நிறுவனத்தைச் பசயலூக்கம் மிக்கதைாக மாற்றவும் 
வி்ரவாக முன்வனற்றத்தை உறுதி பசய்யவும் 
உதைவுகிறது.

v.  ப�ோது மககளிடம் �றப�யர: சுற்றுச் சூழல் பகுப்பாய்வு அதைன் 
வியாபாரத்தை வமம்படுததை உதைவுகிறது. மாறும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கும் மக்களு்்டய வதை்வகளுக்கும் 
உ்டனடியாகவும், வி்ரவாகவும் பதிலளிப்பதைன் மூலம் 
பபாதுமக்களி்டம் நற்பபயரி்ன அதிகரிக்கச் பசய்கிறது. 
உதைாரைமாக  பபரிய அளவிலான சில்ல்ற விற்ப்ன 
க்்டகளில் ஆதிதயா பிரலாவின் வமார (More) வபான்ற்வ 
இப்வபாது வீட்டிற்வக பசன்று விநிவயாகம் பசய்கின்றன.

 உதைாரைமாக 50 ஆண்டுகள தி்ரப்ப்ட வகமரா 
தையாரிப்பில் முன்வனாடியாக திகழ்நதை ஜப்பானிய 
தி்ரப்ப்ட வகமரா தையாரிப்பு நிறுவனான ஃப்யூஜி 
பிலிம்ஸ் (Fuji Films) டிஜிட்்டல் வகமராக்களின் 
வரு்கயால் பபரிதும் பாதிக்கப்பட்்டது. ஆனால் 
அவரகள அ்நதை அச்சுறுததை்ல உைர்நது தைங்களின் 
உற்பததியில் புதிய மாற்றங்க்ள பகாண்டுவ்நது 
தைங்கள இ்டததி்ன மீண்டும் பபற்றனர.

19.02  வணிகச் சூழலின் வ்ககள்: 
(Types of Business Environment)

வணிக சூழ்ல பின்வருமாறு வ்கப்படுததைலாம்.
i. உட்பு்றச் சுறறு சூழல்
ii. பவளிப்பு்ற சுறறு சூழல்

உட்பு்றச் சூழல் உட்புறச் சூழல் என்பது நிறுவனததின் 
உட்புறதவதைாடு பதைா்டரபு்்டய காரணிகளாகும். எனவவ 
இவற்்றக் கட்டுப்படுததுதைல், மாற்றி அ்மததைல் 
வபான்றவற்்ற நிறுவனங்கள எளிதில் வமற்பகாளள 
முடியும். எடுததுக்காட்்டாக பகாள்ககள மற்றும் 
திட்்டங்கள, நிறுவன கட்்ட்மப்பு, ஊழியரகள, நிதி 
மற்றும் வளங்கள வபான்ற்வ ஆகும்.

பவளிப்பு்றச் சூழல் பவளிப்புறச் சூழல் என்பது 
வணிகததுக்கு பவளிவயயுளள காரணிக்ள குறிக்கிறது. 
இவற்றில் எ்நதைவிதை மாறுதை்லயும், கட்டுபாட்டி்னயும் ஒரு 
வணிக நிறுவனததைால் ஏற்படுததை முடியாது 
எடுததுக்காட்்டாக. பபாருளாதைாரம், அரசியல் மற்றும் சமூக-
கலாச்சார காரணிகள வபான்ற்வயாகும்.
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19.02.01.  உள்ளோரந்த (or) உட்பு்றச் சூழல்
உட்பு்றச் சூழல் கோைணிகள் 

பா�ைவ ம���
���ேகா�க�

ம��
அைம�

ேமலா
ைம
அைம�

ம��� இய�

உ�ற
அ�கார

உற�க�

��ம���
ம��

ம�த
வள�

உ�ற�
 ழ�

வணிக முடிவுக்ள �ோதிககும் முககிய உட்பு்றப் 
கோைணிகள் பின்வருமோறு.

i.  மதிப்பு அ்மப்பு: வணிகததின் நிறுவனர / 
உரி்மயாளரகள மதிப்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள 
மற்றும் பவளி நபரகளின் மதிப்்ப பபாறுதவதை 
நிறுவனததின் பவற்றி சார்நதுளளது. பபாருள 
அளிப்பவரகள மற்றும் விநிவயாகஸ்தைரகள 
வபான்றவரகளின் அபிப்பிராயங்க்ள பபாறுதவதை 
பதைாழில் மதிப்பீடு உளளது.

ii.  �ோர்வ மறறும் குறிகநகோள்கள்: வணிகததின் 
பார்வ மற்றும் குறிக்வகாளகள அதைன் பசயற்பாடுகள 
மற்றும் யுக்தி முடிவுக்ள வமற்பகாளள 
வழிகாட்டுகின்றன. உதைாரைமாக ”இ்நதியாவின் 
சு்வ அமுல்” குஜராத கூட்டுறவு பால் விற்ப்ன 
கூட்்ட்மப்பு (Gujarat Co-operative Milk Marketing 
Federation – GCMMF) நமது விவசாயிகளுக்கு 
பபாருளாதைார ஒடுக்கு மு்றயிலிரு்நது விடுவது 
அவற்்ற பசழிப்பு்டன் வழிந்டததுவவதை எதிரகால 
பார்வயாகும்.

i i i .   நமலோண்்ம அ்மப்பு மறறும் அ்தன் 
இயல்பு:  வமலாண்்ம/ குழு கட்்ட்மப்பு 
மற்றும் பசயல்பாட்டு ந்்டமு்ற, 
நிரவாகததின் பதைாழில்மு்ற நி்ல, 
குழுவின் அ்மப்பு வபான்ற பல்வவறு 
காரணிகள முடிபவடுப்பதில் பாதிப்்ப 
ஏற்படுததும் காரணிகளாக உளளது. 
முடிபவடுப்பதின் உயர அதிகாரம் 
வமலாண்்ம குழுவி்டம் உளளது. அ்மப்பு , 
பதைாழில்மு்ற மற்றும் பசயல்திறன் 
ந்்டமு்ற அளவு வபான்ற்வ 
நிறுவனததின் வளரச்சி மற்றும் வமம்பாட்டில் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

iv  உட்பு்ற அதிகோை உ்றவுகள்: இது ஒரு 
நிறுவனததில் இருக்கும் அதிகார உறவுக்ள 
குறிக்கிறது. பலவ்க உறுப்பினரகள, குழு 
உறுப்பினரகள மற்றும் தை்ல்ம நிரவாக 
அதிகாரிகளுக்கு இ்்டவயயான உறவுகள மற்றும் 
அதைன் உரி்மயாளரகள. அதைாவது பணியாளரகள 
மற்றும் பங்குதைாரரகள ஆகிவயார ஒரு நிறுவனம் 
எடுக்கும் முடிவிலும் அதை்ன பசயல்படுததுவதில் 
பாதிப்்ப ஏற்படுததும் முக்கிய காரணிகளாக 
உளளன.

v.  மனி்தவளம்: ஒரு நிறுவனததின் பவற்றி அதைன் 
மனிதைவளததின் மீது மட்டுவம சார்நதுளளது. எனவவ, 
ஒரு நிறுவனததின் பவற்றிக்கு தைரமான, திறன் 
ப்்டததை, திற்மயான சரியான அணுகுமு்ற 
மற்றும் மனிதை வளங்களின் உறுதிப்பாடு அவசியம் 
ஆகும். 

vi .   நிறுவனத்தின் மதிப்பு: நிறுவனததின் மதிப்பு, 
புதிய தையாரிப்புக்ள அறிமுகப்படுததுதைல், 
விநிவயாகிப்பதைற்கான முகவரகள மற்றும் 
விற்ப்னயாளரக்ள வதைர்நபதைடுப்பது, 
பபாருள அளிப்பவரகளு்டன் கூட்டு 
ஒப்ப்நதைங்க்ள உருவாக்குதைல், உளநாட்டு 
மற்றும் சரவவதைச ச்ந்தையில் நிதி திரட்டுதைல், 
விரிவாக்கம் பசய்தைல், புதிய ச்ந்தையில் 
நு்ழதைல் மற்றும் பல.

vii.  பி்ற கோைணிகள்: ஒரு நிறுவனததின் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் வளரச்சி, அதைன் நிதி நி்ல மற்றும் 
மூலதைன கட்்ட்மப்பின் வலி்ம, 
ச்ந்தைப்படுததுதைல் மற்றும் வழங்கல் வழிக்ள, 
நிரவகிததைல் மற்றும் மனிதை வளங்கள ஆ்ல 
மற்றும் கட்டி்ட பதைாழில்நுட்பம் வபான்ற்வ 
அ்நநிறுவனததின் பவற்றி்ய பாதிக்கும் முக்கிய 
காரணிகள ஆகும்.

அபமரிக்க வ்டடிஸ் எஸ்பிஸ்பியர இன்ஸ்டிடியூட்  
உலகின் மிகவும் சிற்நதை பநறிமு்ற நிறுவனங்களாக 
்டா்டா ஸ்டீல் மற்றும் விப்வரா ஆகிய இரு இ்நதிய 
நிறுவனங்க்ள பபயரி்டப்பட்டுளளது. இன்வபாசிஸ், 
முருகப்பா குழுமம், டி.வி.எஸ். குழுமம் பநறிமு்ற 
தைரநி்லகள மற்றும் மதிப்புகளின் வலுவான 
கலாச்சாரம் பகாண்டு நிறுவனங்களுக்கான 
உதைாரைமாக திகழகின்றன.
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19.02.02 பவளிப்பு்ற சூழல்
வியாபாரததிற்கு பவளியில் உளள அ்னதது 

காரணிகளும் பவளிப்புற சூழல் ஆகும். புறக்காரணிகளாக 
உளள சூழ்ல வமலும் நுண்ணிய சூழல் அல்லது 
பணிச்சூழல் மற்றும் பர்நதை சூழல் அல்லது பபாதுச்சூழல் 
என்று இருவ்கயாக பிரிக்கலாம்.

19.02.03  நுண்ணிய சூழல் (Micro 
environment) 

நுண்ணிய சூழல் கோைணிகள்  
(Micro Environment Factors)

��
அ��பவ�க�

சர��
��பைனயாள�க�

ெபா	
ம�க�

வா��ைகயாள�க�

ேபா��யாள�க�

���ய
�ழ�

ச�ைத��ைக
இைட�ைலய�க�

வியாபாரததின் பசயல் திற்ன உ்டனடியாக 
பாதிக்கும் சுற்று சூழலாக இருக்கும் காரணிக்ள இது 
குறிக்கிறது. இதில் பின்வருவன அ்டங்கும்.

i)  நிதி அளிப்�வரகள்: க்டனீட்டுப் பததிர தைாரரகள மற்றும் 
நிதி நிறுவனங்கள வணிகம் சிற்நதை மு்றயில் இயங்க 
முக்கிய பங்கி்ன வகிக்கிறாரகள. அவரகளின் நிதி 
திறன், பகாள்க உததிகள இ்டர பற்றிய அணுகுமு்ற 
மற்றும் நிதி சாரா அ்மப்புகளின் பங்கு முக்கியமாக 
உளளது.

ii)  சைககு விற�்னயோளரகள்: எ்நதைபவாரு 
அ்மப்பிலும் மூலப்பபாருட்கள மற்றும் இதைர 
உளளீடுகளின் வழங்குநரகள மிகவும் முக்கிய 
பங்குவகிக்கிறாரகள. விநிவயாகிப்பாளரி்டமிரு்நது 
பபறப்படும் பபாருட்கள உற்பததிகளில் பதைா்டரச்சியான 
பசயல்பாட்்்ட பசயல்படுததுகிறது. அது சரக்கிருப்பு/
்கயிருப்பு சரக்்க பராமரிப்பதைற்கான பசல்வ 
கு்றக்கிறது. நிறுவனங்கள தைங்கள உற்பததிக்கு 
வதை்வயான பபாருட்க்ள பபறுவதைற்கான ஒவர 
மூலமாக பபறாமல் ஒரு குழுவி்டமிரு்நது பபறுவவதை 
சாலச்சிற்நதைது.

 சரக்கு விற்ப்னயாளரின் முக்கியததுவத்தை 
நிறுவனங்கள உைர்நதுளளதைால் அவரகளு்டன் 
நல்ல உற்வ வளரக்க மற்றும் பராமரிக்கவும் 
வவண்டும் என்று உைர்நதுளளனர. 

iii)  சந்்தயிடு்க இ்டநி்லயரகள்: உற்பததி 
பபாரு்ள விற்ப்ன பசய்யவும் நுகரவவாரி்டம் 
பகாண்டு வசரப்பதைற்கும் விநிவயாகிப்பாளரகளின் 
உதைவி வதை்வப்படுகிறது. இவரகள நிறுவனத்தையும். 
நுகரவவா்ரயும் இ்ைக்கும் பாலமாக 
திகழகின்றனர. பமாததை விற்ப்னயாளரகள 
சில்ல்ற விற்ப்னயாளரகள மற்றும் முகவரகள 
பபாருளக்ள நுகரவவாரி்டம் வசரப்ப்தை உறுதி 
பசய்கின்றனர. வபாக்குவரதது மற்றும் வசமிப்பு 
கி்டங்குகள சரக்குக்ள பாதுகாப்பு இருப்பு ்வக்க 
உதைவுகின்றன. ச்ந்தை ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள 
நுகரவவாரின் வதை்வ்ய கண்்டறி்நது 
விற்ப்ன்ய பபருக்கவும், விளம்பர நிறுவனங்கள 
பபாருள மற்றும் வச்வயின் விற்ப்ன்ய 
வமம்படுததைவும், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள 
ச்ந்தையி்டரக்ள ஏற்கவும் மிகவும் உதைவுகின்றனர.

iv)  ப�ோதுமககள்: பதைாழிலில் தைாக்கத்தை ஏற்படுததும் 
பின்வரும் குழுக்கள பபாது மக்கள எனப்படுகிறது. 
அ்வயாவன: ஊ்டகக் குழு, குடிமக்கள பசயல் குழு 
மற்றும் உளளூர மக்கள பசயல் குழு. பபாது மக்களி்டம் 
ஒரு வியாபாரத்தை உருவாக்குவதைற்கும் அல்லது 
அழிப்பதைற்குமான திற்ம உளளது. 

v)  வோடிக்கயோளரகள்: ஒவபவாரு வியாபாரததின் 
வநாக்கமும் அதைன் வாடிக்்கயாளரகளின் வதை்வக்ள 
நி்றவவற்றுவதைாகும். வாடிக்்கயாளவர வணிகததின் 
மன்னராக கருதைப்படுகிறார மற்றும் அவரக்ள சுற்றிவய 
வணிகம் உளளது. பல்வவறுபட்்ட நுகரவவாரின் 
வதை்வ்ய புரி்நதுபகாளளுவது வணிகததிற்கு மிகவும் 
அவசியமாகிறது. அதைாவது தைனிநபரகள, சில்ல்ற 
விற்ப்னயாளரகள, பமாததை விற்ப்னயாளரகள, 
பதைாழிற்சா்லகள மற்றும் அரசுதது்ற வபான்ற 
பல்வவறு வாடிக்்கயாளரகளின் வதை்வக்ளப் 
புரி்நதுபகாளவது வணிகததிற்கு அததியாவசியமாகிறது. 
வாடிக்்கயாளர உறவு வமலாண்்மயால் 
வாடிக்்கயாளரகளு்டன் சுமூக உற்வப்வபை 
முடிகிறது.

vi)  ந�ோட்டியோளரகள்: அ்னதது நிறுவனங்களும் 
எல்லா நி்லகளிலும் வபாட்டி்ய எதிரபகாளள 
வவண்டியுளளது. உளளுர, வதைசிய மற்றும் 
உலகளாவிய அளவில் ஒவர மாதிரியான பபாருள 
உற்பததி அல்லது தையாரிப்புகள இருப்பதைால் 
நிறுவனங்கள பல்வவறு நி்லகளில் வபாட்டியி்ட 
கூடிய நி்ல ஏற்படுகிறது. எனவவ வணிக 
நிறுவனங்கள வபாட்டியாள்ரப் புரி்நதுபகாண்டு 
வபாட்டியிடும் வபாக்கில் அவரகளின் பதைாழில் 
யுக்திக்ள மாற்றவவண்டியது அவசியமாகிறது.
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எடுததுகாட்்டாக 2018ஆம் ஆண்டு தூததுக்குடியில் 
உளள ஸ்ப்டர்லட் காப்பர பதைாழிற்சா்ல 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்குழுவினால் ஆரபாட்்டங்கள 
ந்டததி மூ்டப்பட்டுளளது.

19.02.04  �ைந்தச் சூழல் (Macro 
Environment)

�ைந்தச் சூழல் கோைணிகள் (Macro Environment Factors)

ெபா�ளாதார 
�ழ�

ச�க� ம���
பபா�� �ழ�


	�ய�
�ழ�

ெதா����ப�
�ழ�

உலகளா	ய
�ழ�

பர�த�
�ழ�

அர�ய�
ம���

ச�ட� �ழ�

வணிகததின் பவற்றி, பர்நதை சூழலுக்கு பபாரு்நதைக்சூடிய 
தைன்்ம்ய சார்நது இருக்கிறது. ஏபனன்றால் இ்வ 
கட்டுப்படுததைமுடியாதை காரணிகள ஆகும். அ்வ 
வியாபாரததிற்கான மகததைான வாய்ப்புக்ள 
வழங்குகின்றன. வமலும் வியாபாரததிற்கு தீவிர 
அச்சுறுததைல்க்ள ஏற்படுததுகின்றன. பபாது அல்லது 
ப்ழ்மயான சூழல்கள பின்வருமாறு:

I. ப�ோருளோ்தோைச் சூழல் (Economic environment): 
ஒரு நாட்டில் வணிகம் என்பது பபாருளாதைார அ்மப்பு 
மு்றயின் அடிப்ப்்டயில் ஒருங்கி்ை்நதை பகுதியாகும். 
வணிக சுழற்சிகள தைவிரக்க முடியாதை்வ. பர்நதை 
சுற்றுசூழலின் பல காரணிகளி்்டவய பதைா்டரபு்்டய்வ. 
அ்வ பின்வருமாறு.
1)  வளரச்சிககட்டத்்்த அடிப்�்டயோகக பகோண்ட 

ப�ோருளோ்தோைத்தின் இயல்பு: வளர்நதை நாடுகள, வளரும் 
நாடுகள மற்றும் வளரச்சியில் பின் தைங்கிய நாடுகள என 
நாட்டின் வளரச்சி மற்றும் தைனிநபர வருமானம் 
ஆகியவற்றின் அடிப்ப்்டயில் உலபகங்கிலும் உளள 
நாடுக்ள வ்கப்படுததைலாம். அபமரிக்கா, ஜப்பான், 
பஜரமனி, கன்டா மற்றும் ஆஸ்திவரலியா வபான்ற 
வளரச்சிய்்ட்நதை நாடுகள பபாருளாதைாரததில் 
வலுவாகவும், பதைாழில்நுட்ப முன்வனற்றம், பதைாழில் 
அ்மப்பில் முன்வனற்றம் மற்றும் உயரதைர வாழக்்கத 
தைரம் மற்றும் அதிக வருமானம் உ்்டய உயர 

பபாருளியல் அ்மப்்பக் பகாண்டுளளன. வளர்நது 
வரும் நாடுகள பல தைங்கள நாட்டில் கணினி சார்நது 
இயங்கிவரும் பதைாழில்நுட்பங்க்ள பவற்றிகரமாக 
ஒருங்கி்ைததுளளன. இ்நதியா, சீனா, பிவரசில் மற்றும் 
பமக்ஸிவகா வபான்ற வளரும் நாடுகள நடுததைர வருவாய் 
பபாருளாதைாரங்க்ள பகாண்டுளளன. மிதைமான 
பதைாழிற்து்ற வளரச்சி, வருமான பகிரவின் ஏற்றததைாழவு, 
அதிக மக்கள பதைா்க, மிகக்கு்ற்நதை வாழக்்கத தைரம் 
மற்றும் பதைாழில்நுட்பத்தை பமதுவாக ஏற்றுக்பகாளளுதைல் 
வபான்ற்வ இ்நநாடுகளின் பபாதுவான தைன்்மகளாக 
உளளன. பபாருளாதைாரததில் பின்தைங்கிய நாடுகள 
மிகவும் கு்ற்நதை அளவிலான பதைாழில்நுட்ப 
வதைர்நபதைடுததைல் மற்றும் மிகக் கு்றவான வாழக்்கத 
தைரத்தை பகாண்்ட்வயாக இருக்கின்றன.

2)  ப�ோருளோ்தோை அ்மப்பு மு்்றயின் இயல்புகள்: 
பபாருளாதைார அ்மப்புக்ள முதைலாளிததுவ, சமதைரம 
அல்லது வசாசலிச மற்றும் கலப்பு பபாருளாதைார அ்மப்புகள 
என்று மூன்று பிரிவுகளாக வ்கப்படுததைலாம். 
முதைலாளிததுவ பபாருளாதைார அ்மப்பில் ஒரு நாட்டின் 
உற்பததிக்கான அ்னதது காரணிக்ளயும் 
தைனிநபரகளும், தைனியார நிறுவனங்களும் 
பசா்நதைமாக்கிபகாளளவும், நிரவகிக்கவும் பயன்படுததைவும் 
அரசு அனுமதி வழங்குகிறது. சமதைரம அல்லது வசாசலிச 
பபாருளாதைார அ்மப்பில் தைனியார து்ற மீது கட்டுப்பாடுகள 
நி்றய உளளது. கலப்பு பபாருளாதைாரததில் அரசு மற்றும் 
தைனியாரது்ற ஆகிய இரண்டின் பங்களிப்பும் 
இ்ை்நதைதைாக இருக்கும்.

3)  ஒரு ந்தசத்தின் ப�ோருளோ்தோை பகோள்்ககள்: 
நாையக் பகாள்க, நிதிக்பகாள்க, ஏற்றுமதி 
இறக்குமதி பகாள்க, பதைாழில்து்றக் பகாள்க, 
வரததைக்பகாள்க, அ்நநியச் பசலாவணிக் பகாள்க 
ஆகிய்வ பபாருளாதைார சூழலின் பகுதியாக 
விளங்குகின்றன.

4)  ப�ோருளோ்தோை குறியீடுகள்: பமாததை உளநாட்டு 
உற்பததி (GDP), பமாததை வதைசிய உற்பததி (GNP), வதைசிய 
வருமானம் (National Income), தைனிநபர வருமானம் 
(Per-capita Income), பசலுதது்க சமநி்ல (Balance of 
Payments), வசமிப்பு விகிதைம் மற்றும் முதைலீடுகள 
வபான்ற்வ ஒரு வதைசததின் பபாருளாதைார குறியீடுகள 
இ்வ பபாருளாதைார சூழலின் ஒரு முக்கியமான 
பகுதி்ய உருவாக்கிறது.

5)  நிதிச் சந்்த அபிவிருத்தி: நிதிச் ச்ந்தை அபிவிருததி 
என்பது பதைாழில்து்ற வளரச்சி, பைச்ச்ந்தை, 
மூலதைனச் ச்ந்தை, பங்குச் ச்ந்தை, பததிரச்ச்ந்தை மற்றும் 
சிற்நதை வங்கியியல் அ்மப்பு மு்ற வபான்றவற்றின் 
சிறப்பான அபிவிருததி பவளிப்பா்டாகும்..

6)  ப�ோருளோ்தோை கட்ட்மப்பு: பபாருளாதைார கட்்ட்மப்பு 
என்பது, மூலதைன உருவாக்கம், முதைலீட்டு மு்ற, 
வரததைக சமநி்ல, பதைாழிலாளர உ்ழப்பின் அளிப்பு 
மற்றும் வதைசிய உற்பததியின் கட்்ட்மப்பு ஆகியவற்்ற 
உளள்டக்கியது.
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4)  வியாபாரததின் சட்்ட கட்்ட்மப்பு மற்றும்  அதைன் 
பநகிழவுததைன்்மயின் அளவு வபான்ற்வ.

5) நாட்டின் அரசியல்மப்பு
6)  சுங்கவரி மற்றும் இலவச வரததைகம் குறிததை நாட்டின் 

பவறியுறவுக் பகாள்க வபான்ற்வ.

IV. புவியியல் சோரந்தச் சூழல் (Geo-physical envi-
ronment): இயற்்க வளங்கள மற்றும் கனிம வளங்கள 
வபான்ற்வ. வணிகத்தை தைாங்கி நிற்கின்றன. அ்வ 
பின்வருமாறு 
1)  இயற்்க வளங்கள அதைாவது கனிமம் மற்றும் 

எண்பைய் அ்மப்பதைற்கான மூலப்பபாருட்களாகும்.
2)  வானி்ல மற்றும் காலநி்ல, நி்ல்மகளின் 

மாற்றம், நீர மற்றும் பிற இயற்்க வளங்கள கி்்டப்பது 
விவசாயதது்றக்கு அவசியமாகும்.

3)  இ்டவ்மப்பிற்கு ஏற்ப இ்டததிற்கு இ்டம் வதை்வ மற்றும் 
நுகரவு மு்ற வவறுப்டலாம் இ்வ நிலப்பரப்்ப 
தைாக்கும் காரணிகளாகவும் இருக்கின்றன. 
எடுததுக்காட்்டாக. ம்லப்பாங்கான பகுதிக்கு பசல்ல 
நிலப்பரப்பில் பயன்படுததைப்படும் வபாக்குவரத்தை 
மாற்றிய்மக்கப்ப்ட வவண்டும். 

4)  சுற்றுச்சூழல் காரணிகள தைற்வபாது அதைன் தைாக்கத்தை 
அதிகரிதது வருகின்றன. ஏபனனில் உலகம் 
முழுவதிலும் உளள அரசாங்கங்கள சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுப்பாட்்்ட தைடுக்க மிக கடு்மயான 
பகாள்கக்ள உருவாக்குகின்றன. ஊட்டி 
மாநகராட்சியால் பகாண்டு வரப்பட்்ட பநகிழி ்பகள 
பயன்படுததை தை்்ட என்ப்தை உதைாரைமாக 
பகாளளலாம்.

5)  சில பதைாழில்கள புவியியல் அடிப்ப்்ட சூழல்களால் 
ஆதிக்கம் பசலுததைப்படுகிறது. உதைாரைமாக 
தைமிழநாட்டில் வகாயம்புததூரில் உளள பருததிபநசவுத 
பதைாழில் து்றயின் பசறிவு உக்நதை வானி்லயின் 
காரைமாக ஏற்பட்டுளளது.

6)  பபாருட்களின் வபாக்குவரததிற்கு இயற்்கயான 
து்றமுகங்களும், து்றமுக வசதிகளும் 
கி்்டக்கின்றன.

V. ப்தோழில்நுட்�ம் சோரந்தச் சூழல் (Technological 
environment): க்ட்நதை காலங்களில் பதைாழில் 
நுட்பததின் வி்ரவான வளரச்சி அ்னதது 
வியாபாரததிலும் பபரும் தைாக்கத்தை ஏற்படுததியுளளது. 
தைகவல் பதைாழில்நுட்பம் மற்றும் பதைா்லதபதைா்டரபின் 
வளரச்சி உலகளாவிய ச்ந்தை்ய உருவாக்கியுளளது. 
எனவவ வபாட்டி்யத தைக்க்வததுக்பகாளள 
பதைாழில்நுட்பத்தை பயன்படுததி நுகரவவாரின் 
சிறப்புதவதை்வக்ள ச்ந்தை ஆராய்ச்சியின் மூலம் 
கண்்டறியமுடிகிறது.

II. சமூக – கலோச்சோைச் சூழல் (Socio-Cultural  
environment): வணிகம் சமூகததின் ஒரு அங்கமாகும் 
சமூக சூழலானது வணிகம் அ்ம்நதுளள சமூகததின் 
பமாததைக் காரணிக்ளக் குறிக்கிறது. சமுதைாயததின் சமூக 
மற்றும் கலாச்சார சூழல் வணிகததி்ை பாதிக்கிறது. இது 
தைனிநபரகளின் ந்டத்தை, குடும்பததின் பங்கு மற்றும் 
முக்கியததுவம், பழக்க வழக்கங்கள, சமூக மதிப்புகள, மதைம் 
மற்றும் பமாழிகள, பநறிமு்ற மதிப்புகள, கல்வி 
அறிவுநி்ல மற்றும் மக்களின் சமூக மனப்பான்்ம 
சமூக-கலாச்சாரச் சுற்றுசூழல் வபான்றவற்்ற 
உளள்டக்கியுளளன. வமலும் பல சமூக – கலாச்சார சூழலின் 
காரணிகள பின்வருமாறு.
1) சமூக நிறுவனங்கள மற்றும் குழுக்கள 
2) சமுதைாயததில் பரவலான குடும்ப கட்்ட்மப்பு
3) வணிகததில் திருமைததின் பங்கு
4) சமூகததின் சாதி அ்மப்பு மு்ற
5)  மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள, நம்பிக்்ககள மற்றும் 

சமூக மரியா்தைகள.
6)  மக்கள பதைா்கயின் அளவு, அ்மப்பு, கல்வியறிவு 

நி்ல, விநிவயாகம் மற்றும் மக்கள பதைா்க அ்டரததி 
ஆகியவற்்ற பகாண்்ட மக்கள பதைா்கக் காரணிகள.

7)  மக்களின் வாழக்்க மு்ற மற்றும் அவரகளின் சு்வ, 
விருப்பங்கள மற்றும் முன்னுரி்மகள வபான்ற்வகள 
ஆகும்.

III. அைசியல் மறறும் சட்ட சூழல் (Political and 
Legal environment): ஒரு வணிகத்தை ந்டததுவதைற்கு 
வதை்வயான கட்்ட்மப்பி்ன அரசியல் மற்றும் சட்்டச் 
சூழலால் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு வணிகததின் பவற்றி 
என்பது அரசியல் மற்றும் சட்்ட மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப 
மாற்றித தைக்க்வததுக் பகாளவதைற்கான அதைன் திறனில் 
உளளது. சட்்டம், நிரவாகம் மற்றும் நீதிதது்ற ஆகிய 
மூன்று காரணிகளும் வணிகததின் மீது ஆதிக்கம் 
பசலுததுவவதைாடு வணிகத்தை பாதிக்கவும் பசய்கின்றன. 
சட்்டம் மற்றும் அரசியல் சுற்றுச் சூழலின் முக்கிய கூறுகள 
பின்வருமாறு.
1)  அரசியல் ஸ்திரததைன்்ம என்பது, வதைரதைல் அ்மப்பு, 

சட்்டம் மற்றும் ஒழுங்குநி்ல, இராணுவம் மற்றும் 
காவல் ப்்ட, ஜனாதிபதி ஆட்சி்ய அமுல்படுததுதைல், 
உளநாட்டு வபார வபான்ற  பல்வவறு குறிக்வகாளக்ள 
பகாண்டுளளது.

2)  அரசியல் அ்மப்பு என்பது, அரசியல் கட்சிகள, அரசாங்கம், 
அதிகாரததுவததின் அதிகாரம் மற்றும் பற்றாக்கு்ற, 
குடிமக்கள மததியில் அரசியல் நகரவின் நி்ல, நிதி 
நிறுவனங்கள மற்றும் அவரகளால் வழங்கப்படும் 
பசல்வாக்கு அல்லது ஆதிக்கம் ஆகியவற்றின் நிதியியல் 
வபான்றவற்்ற குறிக்கிறது.

3)  சரவவதைச அரங்கில் தை்லவரகள மற்றும் நாட்டின் மதிப்பு 
வபான்ற்வ.
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வாடிக்்கயாளரகளின் மனநி்றவு வியாபாரததிற்கு 
முக்கியமானது என்பதைால், புது்மக்ள ப்்டதது 
வாடிக்்கயாளரக்ள கவரதைல் மூலம் வணிகததின் 
வாழவாதைாரத்தை நி்லநாட்்டக்பகாளள முடியும். 
டிஜிட்்டல் மற்றும் சமூக ஊ்டகங்க்ள விளம்பரததிற்கான 
ஒரு தைளமாகவும், தையாரிப்புக்ள விளம்பரப்படுததைவும் 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. வாடிக்்கயாள்ர நன்கு 
அறி்நதுபகாளள தைகவல் ஆய்்நபதைடுததைல் (Data mining) 
மற்றும் தைகவல் பகுப்பாய்வு (Data analytics) 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. பபாருட்க்ள நிரவகிப்பதைற்கு, 
உற்பததி பசய்தை பபாருட்க்ள கி்டங்குகளில் வசமிதது 
விநிவயாகிப்பதைற்கும், பைம் பபறுவதைற்கும் 
பயன்படுததைப்படுகிறது. இ்நதை மாறும் சுற்றுச்சூழல் 
பின்வருவனவற்்ற உளள்டக்கியது.
1) நாடுகளில் கி்்டக்கும் பதைாழில்நுட்பததின் நி்ல.
2) பதைாழில்நுட்ப மாற்ற விகிதைம்
3)  வபாட்டியாளரகளால் ஏற்றுக்பகாளளப்பட்்ட பதைாழில் 

நுட்பம்.
4) காலாவதியான பதைாழில்நுட்ப மு்றகள.
VI. உலகளோவிய சூழல் (Global environment): 
பதைாழில்நுட்பததின் வி்ரவான வளரச்சியு்டன் வரததைக 
எல்்லகள வவகமாக ம்ற்நது. புதிய உலகளாவிய 
ச்ந்தை வளர்நதைவருகிறது, ஒரு வரததைகத்தை பாதிக்கும் 
சரவவதைச சுற்றுச்சூழலின் காரணிகள பின்வருமாறு 
பவளிப்படுகின்றன.
1) பமாழி மற்றும் கலாச்சாரததில் உளள வவறுபாடுகள.
2) நாையங்களில் உளள வவறுபாடுகள.
3)  பநறிமு்றகள மற்றும் ந்்டமு்றகளில் உளள 

வவறுபாடுகள.
4)  மக்களு்்டய விருப்பம் மற்றும் முன்னுரி்மயில் 

உளள வவறுபாடுகள.
5)  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பதைா்டரபான வரி அ்மப்பு.
6)  பதைாழில்நுட்பத்தை வதைர்நபதைடுக்கும் அளவில் உளள 

வவறுபாடுகள வபான்ற்வயாகும்.

19.03.  வணிகத்தின் எதிரகோலச்சூழல் 
ஏற்ற இ்றககம், நிச்சயமற்றத் 
்தன்்ம, சிககலோனத் ்தன்்ம 
மற்றம் ப்தறிவற்றத் ்தன்்ம 
(Volatility, uncertainty, complexity, 
and Ambiguity – VUCA)

வி்ரவான பதைாழில்நுட்ப வளரச்சியின் காரைமாக 
வணிகததின் எதிரகால சூழ்ல சுருக்கமாக ஏற்ற 
இறக்கம், நிச்சயமற்றததைன்்ம, சிக்கலானத தைன்்ம 
மற்றும் பதைளிவற்றத தைன்்ம பகாண்்ட்வ என்று 
கூறலாம். 1980களின் பிற்பகுதியில் அபமரிக்க 
இராணுவததில் உருவானது. ஒவபவாரு வியாபாரமும் 

யுக்தி முடிவுக்ள எடுக்கவவண்டும். மாறிவரும் சூழல் 
நி்ல, கணிக்க முடியாதை பல்வவறு காரணிகள 
வணிகத்தை பாதிக்கும் சக்திகளாக உருபவடுக்கிறது. 
வமலும் எ்நபதை்நதை காரணிகள எதிரகாலததில் வணிகத்தை 
பாதிக்கும் என்ற பதைளிவற்ற நி்லயும் வணிகத்தை 
பாதிப்ப்்டயச் பசய்கின்றன. சுற்றுச்சூழல் முன் ்வததை 
சவால்க்ள எதிரபகாளள வவண்டியது ஒவபவாரு 
வணிகததிற்கும் முக்கியமான அம்சமாகும். நிச்சயமற்ற 
தைன்்ம்ய திட்்டமிடுதைல் மூலம் எதிரபகாளள தையாராக 
இருக்க வவண்டும். வியாபாரத்தை பாதிக்கும் சிக்கலான 
காரணிக்ள புரி்நது பகாளளவவண்டும். அதது்டன் 
அச்சிக்கல்க்ள தீரக்க மாற்று ந்டவடிக்்கக்ள 
வமற்பகாளள வவண்டும் ஏற்ற இறக்கம், நிச்சயமற்ற 
தைன்்ம, சிக்கலான தைன்்ம மற்றும் பதைளிவற்ற தைன்்ம 
வபான்ற சூழலில் ஒரு நிறுவனம் இ்நதை மாற்றத்தை 
எதிரபாரதது காததிருக்க வவண்டும், எ்நதை வியாபாரததின் 
பவற்றிக்கும் தை்்டயற்ற, நிச்சயமற்ற சூழல் 
வபான்றவற்று்டன் ஒததுவபாகுதைல் அவசியமாகிறது.

19.04  ப�ருநிறுவன ஆளு்க 
(Corporate Governance)

பபருநிறுவன ஆளு்க என்பது ஒரு நிறுவனத்தை 
நிரவகிக்கும் விதிகள மற்றும் பகாள்ககள ஆகும். ஒரு 
நிறுவனத்தை நிரவகிதது அதைன் குறிக்வகா்ள 
அ்்டவதைற்கான ஒரு வடிவ்மப்்ப இது வழங்குகிறது. 
இது உளகட்டுப்பாட்டு பசயல்திறன் அளவீடு மற்றும் 
பபருநிறுவனத்தை பவளிப்படுததைல் ஆகியவற்றிற்கான 
வழிகாட்டுதைல்க்ள வழங்குகிறது. நிறுவனததின் 
பங்குதைாரரகள, இயக்குனரகள மற்றும் வமலாண்்ம 
ஆகியவற்றின் விதிகள மற்றும் பபாறுப்புக்ள 
உருவாக்குகிறது. பபருநிறுவன நிரவாகததில் நிரவாக 
இயக்கனரகளின் பங்கு மிக முக்கியமானது. இது 
நிறுவனம் மற்றும் பணியாளரகள, வாடிக்்கயாளரகள, 
பபாருட்க்ள அளிப்பவரகள மற்றும் நிதியியல் 
வல்லுநரகள உளளிட்்ட மற்றவரகளுக்கும் 
வழிகாட்டுதைல்க்ள வழங்குகிறது. பபருநிறுவன ஆளு்க 
என்பது பயமின்்ம, பவளிப்ப்்டததைன்்ம, பபாறுப்பு 
மற்றும் பபாறுப்பு ஏற்பு (Accountability) வபான்ற நான்கு 
தூண்க்ள அடிப்ப்்டயாக பகாண்்டது. 

இ்நதியாவில் குமரமங்கலம் பிரலா குழு 2000, 
நாராையமூரததி குழு 2003, ஆதி வகாதவரஜ் குழு 
2008, தைற்வபாது உதைய் வகாட்்டக் குழு ஆகிய்வ 
பபருநிறுவன ஆளு்மக்கான விரிவான 
கட்்ட்மப்்ப வழங்கியுளளன. கம்பபனிச் சட்்டம் 2013, 
பசபி (SEBI) பட்டியல் விதிமு்றகள மற்றும் ஒப்ப்நதை 
சட்்டம் பிரிவு 49 வபான்ற்வகளின் அடிப்ப்்டயில், 
கல்நதைாய்வின் மூலம் பவளிக்பகாைரப்பட்்டதைாகும். 
இ்நதிய பபருநிறுவுன ஆளு்ம கட்்ட்மப்பில் 
பட்டியலி்டப்பட்்ட நிறுவனங்களுக்கு பின் வருவன 
வதை்வப்படுகிறது.
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சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரிக் (Goods and Services  
Tax council) என்பது, சரக்குகள மற்றும் வச்வ வரி 
பதைா்டரபான பிரச்சி்னகள தீரப்பது பதைா்டரபாக மததிய 
மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு பரி்நது்ரக்ள வழங்கும் 
ஒரு அரசியல்மப்பு ஆகும். சரக்குகள மற்றும் வச்வகள 
வரிக்குழுவின் தை்லவராக நிதி ம்நதிரி. இதைர 
உறுப்பினரகளாக மாநிலங்கள வருவாய் அல்லது நிதி 
அ்மச்சரகள, அல்லது நிதி அ்மச்சர பபாறுப்பு 
வகிப்பவரகள மற்றும் அ்னதது வரிகள து்ற 
அ்மச்சரகள இருப்பாரகள.

சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரி குழு மததிய மற்றும் 
மாநில அரசுகளுக்கு பரி்நது்ரக்ள வழங்கும். அ்வ 
பின்வருமாறு, 
அ)  சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரிகளில் 

உட்படுததைப்ப்டக்கூடிய மததிய, மாநிலங்கள மற்றும் 
உளளுர அ்மப்புகளால் விதிக்கப்படும் வரி, பசஸ் 
(CESSES) மற்றும் கூடுதைல் கட்்டைம்.

ஆ)  சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரி விலக்கு, வமல்வரி 
விலக்கு அளிக்கப்பட்்ட பபாருட்கள மற்றும் வச்வகள.

இ)  மாதிரி பபாருட்கள மற்றும் வச்வகள வரிச்சட்்டங்கள 
வச்வகள வரியில் உளநாட்டிற்கு பகாடுக்கப்ப்ட 
வவண்டிய, மூலதைனததீர்வ, மாநிலங்களுக்கு 
இ்்டவயயான விற்ப்ன மீது விதிக்கப்படும் வரி 
பங்கீடு அல்லது வணிக வரிசட்்ட பிரிவு 269Aன் படி 
வழங்கப்ப்டவவண்டிய மூலதைனத தீர்வ ஆகிய்வ 
ஆகும்.

ஈ)  சரக்குகள மற்றும வச்வகள வரியிலிரு்நது விலக்கு 
அளிக்கப்பட்்ட பபாருட்கள மற்றும் வச்வகள விற்று 
முதைல் நு்ழவுத திறனின் எல்்ல வரம்பு பபாருட்கள 
மற்றும் வச்வகள வரிகளின் தைரவரி்சகளின் 
தைரவிகிதைங்கள உட்ப்ட.

உ.  பபாருட்கள வச்வ வரிகளின் தைரவரி்சகளின் தைர 
விகிதைங்கள உட்ப்ட.

ஊ.  ஒரு குறிப்பிட்்ட காலததிற்கான எ்நதை சிறப்பு வரி விகிதைம் 
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்்ட காலததில் உளள வரி 
விகிதைங்கள, இயற்்க வபரழிவு அல்லது வபரழிவின் 
வபாது கூடுதைல் வளங்க்ள உயரததை

எ.  அருைாச்சல பிரவதைசம், அசாம், ஜம்மு, காஷ்மீர, மணிப்பூர, 
வமகாலயா, மிவசாரம், நாகாலா்நது, சிக்கிம், திரிபுரா, 
ஹிமாசல பிரவதைசம் மற்றும் உததைரகண்ட் வபான்ற 
மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீடு மற்றும்

ஏ.  சரக்குகள மற்றும் வச்வ வரி பதைா்டரபான வவறு எ்நதை 
விஷயங்க்ள, சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரி குழு 
தீரமானிக்கும்.

ந�ோககம் (Purpose)
்டாட்்டா குழுவில் நாங்கள வச்வ பசய்யும் 

சமூகங்களின் வாழக்்க தைரத்தை வமம்படுததுவதைற்கு 
நாங்கள க்ட்மப்பட்டுளவளாம். நாங்கள 
பசயல்படுகின்ற வணிகத து்றகளில் தை்ல்ம 

தைன்னிச்்சயான இயக்குனரகள அ்வயில் 
 (Independent directors)

i)  கு்ற்நதைபட்சம் மூன்றில் ஒரு பங்கு தைன்னிச்்சயான 
இயக்குனரகள இருக்க வவண்டும்.

ii)  கு்ற்நதைது ஒரு தைன்னிச்்சயான பபண் இயக்குநர 
(Independen women director) இருக்க வவண்டும்.

iii)  அ்னதது ஒப்ப்நதைங்களும், பைம் பசலுததைல்களும் 
சம்ப்நதைப்பட் நபரகளுக்கு பவளிப்ப்்டயாக இருததைல் 
வவண்டும்.

iv)  பபாருளாதைார நட்்டஈடு சம்ப்நதைமாக விவரங்கள 
பவளிப்ப்்டயானதைாக இருக்கவவண்டும்.

v)  தை்ல்மச் பசயல்(CEO) மற்றும் தை்ல்ம நிதி 
அதிகாரி (CFO) நிதிநி்ல அறிக்்ககளில் 
சட்்டபூரவமான விதிமு்றக்ள மு்றயாக 
க்்டப்பிடிக்கின்றனவா என சரிபாரதது 
்கபயழுததி்ட வவண்டும்.

ஒரு நிறுவனம் தைனது பசயலூக்கமான ஆட்சி 
விதிமு்றக்ள பின்பற்றுவதைால் அ்நநிறுவனததின் 
மதிப்்ப அதிகரிக்கிறது, முதைலீட்்டாளரகளின் 
நம்பிக்்க்ய அதிகரிக்கிறது, பங்குதைாரரகள மற்றும் 
சமுதைாயததின் நலன்க்ளப் பாதுகாக்கிறது. புதிய 
விதிமு்றக்ள கம்பபனிச்சட்்டம் 2013 
உருவாக்கியதின் அடிப்ப்்டயில் நிறுவனங்களின் 
பவளிப்ப்்டத தைன்்ம அதிகரிதது சரவவதைச தைரங்களுக்கு 
ஏற்ப இ்நதிய நிறுவனங்கள தைங்களின் தைரததி்ன 
உயரததியுளளன. 

19.05.  சைககுகள் மறறும் நச்வகள் வரி 
(Goods and Services Tax (GST))

நாடு முழுவதும் சரக்குகள மற்றும் வச்வகளில் 
ம்றமுக வரியாக சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரி 
விதிக்கப்பட்டுளளது. இது ஒரு விரிவான, பல கட்்ட இலக்கு 
அடிப்ப்்டயிலான மதிப்பு கூட்டுவரியாகும்.

இ்நதை மு்றயின் கீழ பபாரு்நதும் மூன்று வரிகள 
உளளன அ்வயாவன

i)  CGST - மத்திய சைககு மறறும் நச்வ வரி (சி.ஜி.எஸ்.டி 
CGST): மததிய அரசால் உளநாட்டில் விற்கப்படும் 
விற்ப்னயின் மீது வசூலிக்கப்படும் வரியாகும் ((எ.கா) 
தைமிழநாட்டில் ந்டக்கும் பரிவரததை்ன))

ii)  SGST - மாநில சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரி  
(எஸ்.ஜி.எஸ்.டி SGST): மாநில அரசால் உளநாட்டில் 
விற்கப்படும் விற்ப்னயின் மீது வசூலிக்கப்படும் 
வரியாகும், (எ.கா. தைமிழநாட்டிற்குள ந்டக்கும் 
பரிவரததை்ன).

iii)  IGST - ஒருஙகி்ணந்த சைககுகள் மறறும் நச்வகள் 
வரி (ஐ.ஜி.எஸ்.டி IGST): மாநில அரசு விற்ப்னக்கு 
மததிய அரசால் வசூலிக்கப்படும் வரியாகும் (எ.கா. 
பஞசாபிலிரு்நது தைமிழநாட்டிற்கு).
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மற்றும் உலகளாவிய வபாட்டிததிற்னத 
தூண்டுவதைன் மூலம் இ்தைச் பசய்வவாம். நாங்கள 
சம்பாதிப்பது என்னபவன்றால் வாடிக்்கயாளரகள, 
ஊழியரகள, பங்குதைாரரகள மற்றும் சமூகம் 
ஆகியவற்றில் நம்பிக்்க்ய ஏற்படுததுவது. நாங்கள 
எங்கள வணிகத்தை ந்டததும் மு்றயில்தைான் 
தை்ல்மததுவததின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதில் 
உறுதியாக இருக்கிவறாம்.

்தன் மதிப்பு (Core values)
்டா்டா நிறுவனம் எப்பபாழுதும் மதிப்புகளின் 

இயக்கப்படுகிறது. இ்நதை மதிப்புகள ்டா்டா 
நிறுவனங்களின் வளரச்சி மற்றும் வரததைகத்தை 
பதைா்டர்நது இயக்குகின்றன. நாங்கள பசய்யும் 
வியாபாரத்தை ஆதைரிக்கும் ஐ்நது முக்கிய மதிப்புகள 
பின்வருமாறு. 
ஒரு்மப்�ோடு (Integrity): வநர்மயான, 
பவளிப்ப்்டயான மற்றும் ஒழுக்கமானதைாக இருக்க 
வவண்டும்.  நாம் பசய்யும் அ்னத்தையும் பபாதுமக்கள 
கண்காணிப்பின் வசாதை்னக்கு உட்படுததைப்ப்ட 
வவண்டும்.
உயரந்த்தைம் (Excellence): உயர்நதைதைரத்தை 
அ்்டவ்தைப் பற்றியும் எப்வபாதும் தைகுதி வாய்்நதைதைாக 
வளர வவண்டும் என்ப்தையும் நாம் உைரச்சிகரமாக 
உைர வவண்டும்.
ஒறறு்ம (Unity): எங்கள முதைலீடு மற்றும் கூட்்டாளிகள, 
பதைா்டரச்சியான கற்றல், மற்றும் நம்பிக்்க மற்றும் பரஸ்பர 
மரியா்தை அடிப்ப்்டயில் அக்க்ற மற்றும் கூட்டு 
உறவுக்ள உருவாக்குதைல். 

ப�ோறுப்பு (Responsibility): நாம் நமது பதைாழில்களில் 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பகாள்கக்ள 
ஒருங்கி்ைப்வபாம். மக்கள திரும்பி வருவ்தை உறுதி 
பசய்வவாம்.
முன்நனோடியோகு்தல் (Pioneering): ்தைரியமான மற்றும் 
சுறுசுறுப்பான, ்தைரியமாக சவால்க்ள எடுதது, 
புது்மயான தீரவுக்ள உருவாக்க ஆழமான 
வாடிக்்கயாளர நுண்ைறி்வப் பயன்படுததுவவாம்.
ப்தோ்லந�ோககு �ோர்வ (Mission): நம்பிக்்கயு்டன் 
தை்ல்மததுவததின் அடிப்ப்்டயில்  பங்வகற்பாளர 
மதிப்பு உருவாவதைன் மூலம நாம் உலகளாவிய வச்வ்ய 
வழங்குகின்ற சமூகங்களின் வாழக்்க தைரத்தை 
வமம்படுததுவவாம்.

 சூழல் ஆய்வு

டோகடர வரகீஸ் குரியன் – இநதியோவில் பவள்்ளப் 
புைட்சியின் முன்நனோடி.

அமுல் �ல்நவறு மககளுககு பவவநவறு�ட்ட 
விஷயஙக்ள ்தநதுள்ளது.

பால் அனுபவம் நி்ற்நதை ஒரு வாழக்்க. 
 உற்பததியாளருக்கு  
நுகரவவாருக்கு  ஆவராக்கியமான பால் 

பகாண்டிருப்பதைற்கான உததைரவாதைம்.
ஒரு தைாய்க்கு  குழ்ந்தையின் ஊட்்டச்சததிற்கு 

நம்பகமான ஆதைாரம்.
ஒரு நாட்டிற்கு  கிராம வமம்பாடு மற்றும் சுய 

தைன்னம்பிக்்க.

க்லச்பசோறகள்
நுண்ணிய சூழல்    பர்நதைச் சூழல்
முதைலாளிததுவ   சமதைரம
 பபாருளாதைாரம்   பபாருளாதைாரம்
கலப்பு பபாருளாதைாரம் தைன்மதிப்பு

 சூழல் ஆய்வு

அப்�ல்நலோ மருத்துவம்ன
எஙகள் ப்தோ்லந�ோககு �ோர்வ

அடுததை கட்்ட வளரச்சிக்கு அப்பல்வலாவின் பதைா்ல 
வநாக்கு பார்வ என்னபவன்றால் ”நூறுவகாடி மக்களின் 
வாழக்்க்ய காப்பாற்றவது” எங்கள குறிக்வகாள.

எங்கள குறிக்வகாள ஒவபவாரு நபரின் உ்டல் 
நலததில் தைரமான ஆவராக்கியத்தை பகாண்டு வர 
வவண்டும். மனிதைகுலததின் நன்்மக்காக கல்வி, 
ஆராய்ச்சி மற்றும் உ்டல் நலப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் 
சிற்நது விளங்குவதைற்கு நாம் க்ட்மப்பட்டுளவளாம்.

டி.வி.எஸ் குழுமம் அதைன் வதைாற்றத்தை ஒரு கிராமப்புற 
வபாக்குவரதது வச்வக்கு அ்்டயாளப்படுததுகிறது, 
இது நிறுவப்பட்்டது 1911 ஆம் அண்டு இ்நதியாவில் 
தைமிழநாட்டில் பதைா்டங்கி இன்று புகழபபற்ற வணிக 
நிறுவனமாக திகழகிறது. நம்பிக்்க, மதிப்புகள, வச்வ 
மற்றும் பநறிமு்றகள அதைன் முக்கிய பகாள்ககளுக்கு 
வநர்மயாகவும் மற்றும் விசவாசமாகவும் இருக்கிறது.

எதிரகோல கற்றல் (For Future Learning)

1.  இ்நதியாவின் முதைல் ஐ்நது நிறுவனங்களின் 
பதைா்லவநாக்கு பார்வ, குறிக்வகாள மற்றும் 
அவற்றின் உள மதிப்பு.

2.  ஒரு ் கவபசியில் எவவிதைம் அதைன் ப்ழய பதைாழில் 
நுட்பததில் உளள வாபனாலி, பு்கப்ப்டக்கருவி 
மற்றும் இ்ச அ்மப்பு ஆகியவற்்ற அகற்றுவது 
பற்றிய ஆய்வு பசய்வாய்.
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 �யிறசி

I. சரியோன வி்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1. VUCA______, _______, ______, ______.

அ) மதிப்பு நிச்சயமின்்ம சிக்கலானது பதைளிவில்லாதைது
ஆ) மதிப்பு தைவிரக்க இயலாதைது நிறும மற்றும் அதிகாரம்
இ) மாற்றம் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்்டது நிறுமம் ஏலம்
ஈ) வமற்கூறிய அ்னததும்

2. ஜி.எஸ்.டி. என்�து_______, ______, ______.
அ) சரக்கு மற்றும் சமூக வரி
ஆ) சரக்கு மற்றும் வச்வ வரி
இ) சரக்கு மற்றும் விற்ப்ன வரி
ஈ) சரக்கு மற்றும் ஊதியவரி

3.  ஒரு நிறுவனத்திறகுள் உள்ள கோைணிகள் ______
சூழல் ஆகும்.
அ) அக சி்நதை்னயாளர  ஆ) புற வநாக்கியான் 
இ) சக மனிதைரகள  ஈ) வமற்கூறிய அ்னததும்

4. வணிகத்தின் �ைந்த சூழல் ஒரு _______ கோைணியோகும்
அ) கட்டுப்படுததை முடியாது 
ஆ) கட்டுப்பட்டிருக்குஉட்பட்்டது  
இ) சமாளிக்க கூடியது 
ஈ) சமாளிக்க முடியாதைது 

5.  இைண்டு முககிய வோணி�ச் சூழல்கள்____மறறும்____
ஆகும்.
அ) வநரம்ற மற்றும் எதிரம்ற 
ஆ) உட்புறச் சூழல் மற்றும் பவளிப்புறச் சூழல்
இ) நல்லது மற்றும் பகட்்டது 
ஈ) அனுமதிக்கததைக்கது மற்றும் அனுமதிக்கமுடியாதைது  

வி்டகள் :

1 அ 2 ஆ 3 அ 4 அ 5 ஆ

II. குறு வினோககள்:
1. உட்புறச் சூழல் என்றால் என்ன?
2. பபருநிறுவன நிரவாகததின் பபாருள என்ன?
3. சரக்குகள மற்றும் வச்வகள வரி GST என்றால் என்ன?
4. VUCA-ஐ விரிவாக்கம் தைருக.

III. சிறு வினோககள்:
1. அரசியல் சூழநி்ல காரணிகள யா்வ? (ஏவதைனும் 3)
2.  வியாபாரததின் ஏவதைனும் மூன்று உட்புறச்சூழல் 

காரணிக்ள விளக்கு.
3. பதைாழில்நுட்ப சூழ்ல விளக்குக.

IV. ப�ரு வினோககள்:
1.  வியாபாரததின் பர்நதைச் சூழலின் பங்கு பற்றி விவரி. 

(ஏவதைனும் 5)
2.  வியாபாரததின் நுண்ணிய சூழல் காரணிக்ள 

விளக்கு. (ஏவதைனும் 5)
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ பபாருள, அளவீடு, நன்்மகள, தீ்மகள 

மற்றும் தைாராளமயமாக்குதைலின் தைாக்கம்
■■ பபாருள, அளவீடு, நன்்மகள, தீ்மகள 

மற்றும் தைனியாரமயமாக்குதைலின் தைாக்கம்.
■■ பபாருள, அளவீடு, நன்்மகள, தீ்மகள 

மற்றும் உலகமயமாக்குதைலின் தைாக்கம்.
■■ எல்பிஜி (LPG) சிறப்பம்சங்கள

ஆகியவற்்ற புரி்நதுக் பகாளள இயலும்.

ஒப்புரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் வபரறிவாளியின் 
பசல்வம், ஊரார நீருண்ணும் குளம் நீரால் நி்ற்நதைாற் வபான்றது.

ஊருணி நீரநி்ற்ந தைற்வற உலகவாம் 
வபரறி வாளன் திரு.

-குறள 215
ப�ோருள் :

இ்நதியா 1991 ஆம் ஆண்டு, பன்னாட்டு பை நிதியம்  
(IMF) என பிரபலமாக அறியப்பட்்ட சரவவதைச மறு 
சீர்மப்பு மற்றும் வமம்பாட்டுக்கான சரவவதைச வங்கி 
(IBRD)ஐ அணுகிறது வமலும் பவளிநாட்டு க்டன்க்ள 
திருப்பி பசலுததை $7 மில்லிய்ன அபமரிக்க 
்டாலளரக்ள க்டனாக பபற்றது. தைனியார து்ற 
மீதைான கட்டுப்பாடுக்ள நீக்குதைல் மற்றும் 
இ்நதியாவிற்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் இ்்டயில் 
வரததைக கட்டுப்பாட்்்ட அகற்றுவதைன் மூலம் 
பபாருளாதைாரத்தை தைாராளமயமாக்கல் என்பது இ்நதை 
நிறுவனங்களின்  எதிரபாரப்பு ஆகும் .

உலக வங்கி மற்றும் சரவ வதைச நாையநிதியததின் 
(IMF) நி்ல்மகளுக்கு இ்நதியா உட்பட்டு மற்றும் 

்தோைோளமயமோககல், ்தனியோரமயமோககல், உலகமயமோககல்
LIBERALIZATION, PRIVATIZATION AND GLOBALIZATION20

அத்தியோயம்

வோணி�ச் சூழல்
BUSINESS ENVIRONMENTஅலகு

7

அத்தியோயம் சுருககம்
20.01  புதிய ப�ோருளோ்தோை பகோள்்கயின் 

நகோணஙகள்
20.02  ்தோைோளமயமோககு்தலின் ப�ோருள் மறறும் 

உருவோககம்
20.03  ்தோைோளமயமோககு்தலின் �ன்்மகள் 

மறறும் கு்்ற�ோடுகள்
20.04 ்தோைோளமயமோககு்தலின் ்தோககம்
20.05  ்தனியோரமயமோககு்தலின் ப�ோருள் மறறும் 

உருவோககம்
20.06  ்தனியோரமயமோககு்தலின் �ன்்மகள் 

மறறும் கு்்ற�ோடுகள்
20.07 ்தனியோரமயமோககு்தலின் ்தோககம்
20.08  உலகமயமோககு்தலின் ப�ோருள் மறறும் 

வடிவஙகள்
20.09  உலக மயமோககு்தலின் �ன்்மகள் 

மறறும் கு்்ற�ோடுகள்
20.10 உலக மயமோககு்தலின் ்தோககம்
20.11 எல்பிஜி (LPG) சி்றப்�ம்சஙகள்

பல்வவறு பபாருளாதைார சீரதிருததைங்கள பகாண்்ட 
புதிய பபாருளாதைாரக் பகாள்க்ய (NEP) அறிவிததைது. 
இ்நதை புதிய பபாருளாதைார சீரதிருததைங்கள பபாதுவாக 
எல்பிஜி (LPG) அல்லது தைாராளமயமாக்கல், 
தைனியாரமயமாக்கல் மற்றும் உலகமயமாக்கல் என்று 
அ்ழக்கப்படுகிறது.
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20.01  புதிய ப�ோருளோ்தோை பகோள்்கயின் 
நகோணஙகள் (Dimensions of New 
Economic Policy)

புதிய பபாருளாதைாரக் பகாள்கயின் மூன்று 
வகாைங்கள பின்வருமாறு

��ய
ெபா�ளாதார�

ெகா�ைக

தாராளமயமா�க� த�யா�மயமா�க� உலகமயமா�க�

வணிகம் மற்றம் வரிவிதிப்புத பதைா்டரபான பபாது 
உ்டன்பாடுகள குறிதது ்டங்கன் பகாடுததை வ்ரவுத 
திட்்டததின் அடிப்ப்்டயில் உலகில் உளள பல்வவறு 
நாடுகளின் பசயல்படுததைப்பட்்ட புதிய பபாருளாதைார 
பகாள்கக்கு அடிததைளமாக விளங்கியது. ஆரதைர 
்டங்கன் (1932-2005) 22,000 பக்கங்கள பகாண்்ட 
ஒரு வ்ரவு ஆவனத்தை உலக வரததைக அ்மப்பிற்கு 
சமரப்பிததைார. அதைன் அடிப்ப்்டயில் உலகததிலுளள 
பல்வவறு நாடுகள தைங்களுக்குறிய புதிய பபாருளாதைாரக் 
பகாள்க்ய மாற்றிய்மததுக்பகாண்்டனர. 1991 
ஆம் ஆண்டு இ்்நதியாவில் பசயல்படுததைப்பட்்ட புதிய 
பபாருளாதைாரக் பகாள்கயின் ்டங்களின் வ்ரவுத 
திட்்டத்தை ஒட்டிவய அ்ம்நதைது.

20.02.  ்தோைோளமயமோககு்தலின் ப�ோருள் 
மறறும் உருவோககம் (Meaning 
and Forms of Liberalisation)

இந்�யாைவ மாற்�ய 
ெபா�ளாதார 
�ர்��த்தங்கள்

தைாராளமயமாக்கல் என்பது வணிக ந்்டமு்றயில் 
உளள சட்்ட திட்்டங்க்ள அல்லது விதிக்ள 
பபாருளாதைாரததில், ச்ந்தை நல்ல நி்ல்ய அ்்டய 
அரசாங்கம் கட்டுப்பாடுக்ள தைளரததுவது ஆகும். 
அரசாங்கததின் பகாள்கயான வரிவிதிப்பு, ஏற்றுமதி 
இறக்குமதி தீர்வகள, மானியங்கள மற்றும் 
பிறக்கட்டுப்பாடுகள, நாடுகளுக்கி்்டவய உளள 
சட்்டததிட்்டங்க்ள தைளரததும் ந்டவடிக்்க ஆகும். 

்தோைோளமயமோககு்தலின் உருவோககம்
தைாராளமயமாக்குதைலின் மூலமான புதிய 

பதைாழிற்பகாள்க உரிமம் மு்ற அல்லது ‘‘உரிமம் ராஜ்’’ 
வபான்றவற்்ற அகற்றியது தைாராளமயமாக்குதைலின் 
படிவங்கள (அல்லது) அ்மப்புகள (Forms of Liberalization) 
தைாராளமயமாக்கல் பதைா்டரபாக அரசு பல ந்டவடிக்்கக்ள 
வமற்பகாண்டுளளது. இ்நதை ந்டவடிக்்ககளில் கீழ 
பகாடுக்கப்பட்டுளள 

(அ) ்தோைோள மயமோககளுககோன ப்தோழில் உரிமம் (Lib-
eralization for Industrial Licensing): இ்நதியாவில் பதைாழில்து்ற 
அ்மக்க உரிமம் பபற வவண்டியது கட்்டாயமாகும். 
தைாராளமயமாக்கல் பின்னர ஆறு பதைாழில்சா்லக்ள 
தைவிரதது அ்னதது பதைாழில்து்றகளும் உரிமத்தை 
பபறுவதிலிரு்நது விடுவிக்கப்பட்டுளளது. 

தைாராளமயமாக்கல் சாராதை ஆறு து்றகள 
பின்வருமாறு மரு்நது மற்றும் மரு்நதைாக்கியல் து்ற 
அபயகரமான வவதிப்பபாருளகள, பவடிமரு்நது 
பபாருளகள, பு்கயி்ல பபாருளகள, மதுபான 
உற்பததி, பின்னணுதது்ற, வான் வழி 
வபாக்குவரதது்ற, பாதுகாப்புதது்ற தைவிர தைற்வபாது 
மரு்நதைாக்கியல் து்ற்ய தைவிர ஏ்னய ஐ்நது 
து்றகளும் கட்்டாயமாக உரிமம் பபரும் வசதி 
ந்்டமு்றயில் உளளன. 

(ஆ) விரிவோககம் மறறும் உற�த்தி 
ப்தோழில்து்்றககோன சு்தநதிைம் (Freedom for Expansion 
and Production to Industries): தைாராளமாக்கலுக்கு முன்பு அரசு 
முழுக்க முழுக்க பல பபாருட்களுக்கு உச்ச வரம்பு உற்பததி 
அள்வ நிரையிததை பதைாழில் நிறுமங்களின் உற்பததி 
சுதை்நதிரததிள தை்லயிட்்டது. ஆனால் தைாரளமயமாக்கல் 
தைததுவத்தை பசல்படுததிய பின்பு பதைாழிலாளரகள தைங்கள 
விரும்பிய பபாருட்க்ள விரும்பிய அளவு தையாரிக்கவவா 
அல்லது ச்ந்தையின் வதை்வ்ய ஒட்டி பபாரு்ள உற்பததி 
பசய்ய சுதை்நதிரம் அளிக்கப்பட்டுளளது. 

(இ) சிறு ப்தோழிகளின் மு்தலீட்டின் உச்சவைம்்� 
அதிகரித்்தல் (Increase in the investment limit of the small 
industries): சிறு பதைாழிகள முதைலீட்டின் அதிகப்பட்்ட முதைலீ்டாக 
ரூபாய் ஒரு வகாடியாக உயரததியது. இதைன் மூலமாக 
சிறிய அளவிலான பதைாழில் நிறுவனங்கள தைங்கள 
இய்நதிரங்க்ள வமம்படுததைவும் மற்றும் உற்பததிதிற்ன 
அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பு பபற்றுளளது.

(ஈ) அநநிய பசலோவனி மறு சீை்மப்பு (Foreign 
Exchange Reforms): 1991-ல் பைம் பசலுததுதைல் 
பநருக்கடியின் சமநி்ல்ய தீரக்க உ்டனடி 
ந்டவடிக்்ககாக அ்நநிய நாையங்களுக்கு எதிரான 
ரூபாயின் மதிப்பு கு்றக்கப்பட்்டது. இதைனால் 
அ்நநியபசலாவணி ச்ந்தையில் இ்நதிய பபாருளாதைாரத்தை 
அதிகரிப்பதைற்கு வழிவ்க பசய்யப்பட்்டது.
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(உ) ஏறறுமதி மறறும் இ்றககுமதி �டவடிக்கயில் 
்தோைோளமயமோககம் (Liberalization of Export and Import 
Transactions): பபாருட்கள, வச்வகள மூலதைனம், மனிதை 
வளங்கள மற்றும் பதைாழில்நுட்பம் வபான்றவற்றில் 
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ந்டவடிக்்கயில் 
எளிதைாக்கப்பட்டு உலக அளவில் வரததைகத்தை 
அதிகப்படுததியது.
20.03  ்தோைோளமயமோககளின் �ன்்மகள் 

மறறும் கு்்ற�ோடுகள் 
(Advantages of Libralisation)

�ன்்மகள்
(அ) பவளி �ோட்டு மு்தலீடுகள் அதிகரிப்பு: (Increase 

in Foreign Investment): ஒரு நாடு வணிகத்தை 
தைாராளமயமாக்குதைலின் மூலமாக அதிக அளவில் 
பவளிநாடுகளிலிரு்நது கவரச்சிகரமான முதைலீடுக்ள 
பபறுமுடிகின்றது, அம்முதைலீடுகள மூலமாக 
உளநாட்டில் மூலதைனத்தை பபருக்குவவதைாடு அதைன் 
பபாருளாதைாரத்தை பன்ம்டங்கு பபருக்குவதைற்கு 
உதைவுகிறது. உயிர பதைாழில் நுட்பம், 
வமலாண்்மததிறன் மற்றும் பன்னாட்டு பதைாழில் 
நிறுவனததிலும் வபான்ற்வ்ய பபற 
தைாராளமயமாக்க உதைவி வருகின்றது.

(ஆ) அநநியபசலோவணி இருப்பு அதிகரிப்பு 
(Increase the Foreign Exchange Reserve): பவளி 
நாட்டு முதைலீட்டிற்கு அ்நநிய பசலவாணிக்குமான 
கட்டுப்பாடுக்ள தைளரததி மூலதைனத்தை எளிதில் 
பபறுவதைற்கு வழிவ்க பசய்துளளது.

(இ) நுகரவு அதிகரிப்பு : (Increase in Consumption): 
தைாராளமயமாக்களினால் ஒரு நாட்டில் பயன்பாட்டிற்கு 
அதிக அளவிலான பபாருட்க்ள கி்்டக்கவும் அதிக 
உற்பததிக்கும் வழிவ்க பசய்கிறது.

(ஈ) வி்லகட்டுப்�ோடு : (Control Over Price): 
ஏற்றுமதி இறக்குமதி தீர்வக்ள நீக்குவதைால் 
நுகரவவாருக்குகு்ற்நதை வி்லக்கு  பபாருட்கள 
கி்்டக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுளளது. இ்நநி்லயில் 
தைாராளமயமாக்கலினால் இறக்குமதி நாடுகளுக்கு 
நன்்ம வி்ளவிக்கிறது. 

(உ) பவளி �ோட்டில் ப�றும் கடன்க்ள 
கு்்றககி்றது (Reduction in external borrowings): 
தைாராளமயமாக்களின் மூலம் பவளி நாட்டுக் 
க்டன்க்ள ஈரப்பதைன் மூலம் பவளிநாட்டு வரததைகக் 
க்டன்க்ள வாங்கும் வாய்ப்பு கு்றக்கிறது.

்தோைோளமயமோககலின் கு்்றப்�ோடுகள் : (Disadvantages 
of Liberalisation) 

(அ) நவ்லயின்்ம்ய அதிகரித்்தல் (Increase in 
Unemployment): வரததைக தைாராளமயமாக்கல் பபரும்பாலும் 

பபாருளாதைாரததின் சமநி்லக்கு வழிவகுப்பதைால் சிறு 
பதைாழிகளில் சில வளர்நதும் சில சிறு பதைாழில்களில் 
சரிவும் ஏற்படுகிறது இதைனால் சில பதைாழிற்ச்சா்லகள 
மூடுகின்ற நி்லயால் வவ்லயில்லா நி்ல 
உருவாகிறது.

(ஆ) உள்�ோட்டு ப்தோழில் அலகுகளின் இழப்பு (Loss 
to Domestic Units): தைராளமயமாக்கல் வகாட்பாட்டில் 
கு்ற்நதை நு்ழவுக் கட்டுப்பாடுகளு்டன் பவளிநாட்டு 
பதைாழில்கள பல நாடுகளில் ஊடுருவ சாததியம் அதிகம் 
உளளது. இது உளநாட்டு பதைாழில்களுக்கு 
அச்சுறுததுவது்டன் மற்றும் வபாட்டி்ய வதைாற்று விதது 
உளநாட்டு பதைாழில் அடிவயாடு ஒழிக்கும் சதியாகவும் 
கருதைப்படுகிறது. 

(இ) அயல் �ோடுக்ள சோரந்ததிருத்்த்ல ப�ருககும்: 
(Increased Dependence of Foreign Nation): வரததைக 
தைாராளமயமாக்கல் என்பது பலம் பபாரு்நதிய பன்னாட்டு 
நிறுவனங்களிலிரு்நது அதிக வபாட்டிக்ள 
எதிரபகாளளும் அது ச்ந்தை்ய தைன் கட்டுபாட்டிற்கு கீழ 
பகாண்டுவரும் நி்ல்ய உருவாக்க வநரி்டலாம். 

(ஈ) சமநி்லயற்ற வளரச்சி: (Unbalanced 
Development): வரததைக தைாராளமயமாக்கல் பல வளரும் 
நாடுகளின் பபாருளாதைாரததுக்கு வசதைம் வி்ளவிப்பதைாக 
குற்றம் சாட்்டப்படுகிறது. இது சுதை்நதிர வரததைகததிற்கு 
எதிராக வபாட்டி்ய உருவாக்க வழி வகாலுகிறது. 
தைாராளமயமாக்கல் வளரச்சிய்்ட்நதை நாடுகளுக்கு மட்டும் 
அதிக பல்ன வி்ளவிதது வருகிறது. குற்றம் 
சாட்்டப்படுகிறது. இதைனால் அயல் நாடுக்ள சார்நதிருக்கும் 
சூழநி்ல்ய அதிகப்படுததுகிறது. 

தாராளமயமா�க��
ேபா� ����த�ப�ட

�ைறக�

���ெகா�ைக

ெதா���ைற

வ�தக�ைற

வ��ைற

20.04  ்தோைோளமயமோககலின் ்தோககம்: 
(Impact of Liberalisation)

(அ) தைாராளமயமாக்கலுக்குப் பிறகு உலக (GDP) 
பமாததை உளநாட்டு உற்பததியில் இ்நதியாவின் பங்களிப்பு 
(GDP) $1.3 டிரிலியனாக வளாரச்சி அ்்ட்நதுளளது. 
அதைனால் இ்நதியா உலக பபாருளாதைாரததில் ஏழாவது 
இ்டததில் தைக்க்வததுளளது.  
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(ஆ) தைாராளமயமாக்கல் அதிக அளவு பன்னாட்டு 
வணிகத்தை பபருக்கியது்டன் பவளிநாட்டு முதைலீடுக்ள 
அதிக அளவில் ஈரததி்ட உதைவியது. 

(இ) பல்வவறு பபாருளகளுக்கான புதிய ச்ந்தை 
வாய்ப்புகளின் உருவாக்கியவதைாடு நகரபுற மற்றும் கிராமபுற 
முன்வனற்றததிற்கு உதைவியது. 

(ஈ) பதைாழில் விரிவாக்கததிற்கு மிக எளியதைாக 
வங்கிகளில் க்டன் பபற வழிவ்க பசய்ய உதைவியது.

(உ) அயல்நாட்டு வணிக ஒதது்ழப்பு Foreign 
Collaboration என்ற புதிய பகாள்க உவருவானது. 

(ஊ) ஏராளமான பன்னாட்டு நிறுவனங்கள உலகம் 
முழுவதும் பபருகியது அதுவபால இ்நதியாவிலும் அ்லகள 
பபருகி வர வழிவகுததைது.

20.05.  ்தனியோரமயமோககலின் ப�ோருள் 
மறறும் உருவோககம்  
(Meaning and forms of Privatization)

தைனியாரமயமாக்கல் என்றால் பபாதுது்ற 
நிறுவனங்களின் உரி்மக்ள தைனியார 
நிறுவனங்களுக்கு மாற்றி தைரும் நிகழவு அல்லது 
பகாள்க்ய குறிப்பிடுவதைாகும். சுருங்ககூறின் 
தைனியாரமயமாக்கல் என்பது பபாதுது்றக்கு 
ஓதுக்கப்பட்்ட பதைாழில்க்ள தைனியார து்றக்கு மாற்ற 
அனுமதி அளிப்பதைாகும். இக்பகாள்கயின் கீழ பல 
பபாதுத து்ற அலகுகள (PSUs) தைனியார து்றக்கு 
விற்க்கப்பட்்டன அரசியல் குறுக்கீடு காரைமாக 
நிரவாக சீரவகடு ஏற்பட்்டது.

பபாதுதது்ற வமலாளரின் தைன்னி்சயாக 
முடிபவடுக்க முடியாமல் மு்டங்கி வபானதும் 
பபாதுதது்றயின் உற்பததி திறன் நலிவ்்ட்நதும், 
பபாதுதது்றயில் நட்்டம் பல ம்டங்கு பபரியதும் 
தைனியாரமயமாக்கலுக்கு முக்கிய 
காரைங்களாகும்.

i) பாரத அலுமினியம்  வகா. லிமிப்டட் (BALCO)

ii)   இ்நதுஸ்தைான் ஜிங் லிமிப்டட் (HZL)

iii)      இ்நதியன் பபட்வரா பகமிக்கல்ஸ் காரப்பவரஷன் 
லிமிப்டட் (IPCL)

iv)  மாருதி உதவயாக் லிமிப்டட் (MUL)

v)    மார்டன் புட் இன்்டஸ்ரியல் லிமிப்டட் (MFIL)

இ்நதியன் ஸ்கூட்்டர லிமிப்டட் என்பது தைான் 
இ்நதியாவின் முதைல் தைனியார நிறுவனமாகும். 

 

்தனியோர மயமோககலின் உருவோககம் (Forms of 
Privatization)

(அ) ப�ோதுத்து்்ற எண்ணிக்க்ய சுருககு்தல்  
(Contraction of Public Sectors): பபாதுதது்றக்கு 
ஒதுக்கப்பட்்ட பதைாழிலின் எண்ணிக்்க 17 (1956 
பகாள்கபடி) லிரு்நது 8 ஆக கு்ற்நதை பதைாழிற்சா்லகளில் 
பின்வரும் பதைாழில்கள உளள்டங்கும் ஆயுதைங்கள மற்றும் 
பவடி மரு்நதுகள  அணுசக்தி, நிலக்கரி, மற்றும் லிக்பனட் 
கணிம எண்பைய்கள, சுரங்கங்கள, தைாதுக்கள, தைாமிரம், 
முன்னனி துததைநாகம் முதைலியன அணுசக்தி மற்றும் 
இரயில்வவக்கான கனிமப்பபாட்கள. 

தைற்வபாது அணுசக்திதது்ற, பாதுகாப்புதது்ற, 
தீரப்பு பா்தைதது்ற மட்டுவம அரசின் 
முன்னுரி்மதது்றகளாக பசயல்பட்டு வருகின்றன. 
அதைாவது பபாதுதது்றயில் இயங்கிவருகின்றன. 

(ஆ) ப�ோதுத்து்்றயின் �ஙகுக்ள ்தனியோரது்்றககு 
விற்றல் (Sales of Shares of Public Sectors to the Private 
Sector):  இ்நதிய அரசு பபாதுதது்ற மற்றும் நிதி 
நிறுவனங்களின்; பங்குக்ள தைனியாரது்றக்கு 
விற்ப்ன பசய்ய பதைா்டங்கியது. இப்வபாது 
தைனியாரது்றயின் இ்நதை (PSUs) உரி்ம்ய பபறும் 
பங்குகள 2011 ஆண்டிற்கு பிறகு 45% லிரு்நது 55% ஆக 
அதிகரிததுளளது.

(இ) புரிநதுணரவு குறிப்�ோ்ண (Memorandum of 
understanding): பபாதுதது்ற நிறுவனங்களின் 
உற்பததிததிறன் மற்றும் பசயல் திற்ன 
உயா;ததுவதைற்கு 1991-ல் புரி்நதுைரவு ஒப்ப்நதை மு்ற 
அறிமுகப்படுததைப்பட்்டது. இவஒப்ப்நதைம் பபாதுதது்ற 
நிறுவனங்களுக்கும் நிரவாகதது்றக்கும் இ்்டவய 
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உளள உற்வ பலப்படுததை பபரிதும் உதைவியது. 
இவற்றின் தை்லயான வநாக்கம் பபாதுதது்ற 
நிறுவனங்களுக்கு ஆவலாச்ன வழங்குவவதைாடு 
அவற்றின் பசயல்திற்ன திறம்ப்ட அளவிட்டு 
வமம்படுததியது.

(ஈ) ப�ோதுத்து்்ற நிறுவனஙகளின் மு்தலீடுக்ள 
விலககிகபகோள்ளு்தல் (Disinvestment in PSUs): 
பதைா்டர்நது நட்்டததில் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் 
பபாதுதது்றகளின் முதைலீடுக்ள தைனியாருக்கு 
விற்கும் பசய்ல அரசு வமற்பகாளவது பபாதுதது்ற 
நிறுவனங்களின் முதைலீடுக்ள விலக்கிக்பகாளளுதைல் 
எனப்படுகிறது. இதைனால் பபாது பதைாழிற்து்ற 
நிறுவனங்களில் தைனியார து்ற ஊடுருவ வழி 
ஏற்பட்டுளளது. 

20.06  ்தனியோரமயமோககலின் �ன்்மகள் 
(Advantages of Privatization)

�ன்்மகள் (Advantages)

(அ) பசயல்தி்ற்ன அதிகரித்்தல்: (Increase in 
Efficiency): தைனியாரது்ற அதிக அளவில் திற்ன 
வமம்படுததி இலாபததி்ன அதிகரிக்க தைனியார 
மயமாக்கல் தைததுவம் வழி பசய்துவருகிறது. தைனியார 
நிறுவனங்கள பசலவினங்க்ள கு்றதது 
இலாபததி்ன வமம்படுததி தைங்கள 
பசயல்பாட்டுதிற்ன பன்ம்டங்கு பபருக்கிக்பகாளள 
இக்வகாட்பாடு வழிவ்க பசய்துளளது. 

(ஆ) ப்தோழில்சோர நமலோண்்ம: (Professional 
Management): தைனியார நிறுவனங்களு்டன் ஒப்பிட்டு 
பாரக்கும் வபாது அரசு நிரவகிக்கும் நிறவனங்கள 
நிரவாக ரீதியாக சீரழி்நது காைப்படுகிறது. சரவவதைச 
அளவில் தைனியார நிறுவனங்கள துணிகர 
வமலாண்்ம முடிவுகள எடுப்பதில் வலுவான 
அஸ்திவாரமாக அ்ம்நதுளளது.

(இ) ந�ோட்டி்ய ப�ருககு்தல் (Increase in 
Competition): அரசுக்கு பசா்நதைமான நிறுவனங்க்ள 
தைனியாரமயமாக்குவதைால். பல நிறுவனங்கள தைங்களின் 
பசயல்திற்ம வமம்படுததி தைங்களின் வபாட்டியிடும் 
சக்தியி்ன பபருக்கிக் பகாளளமுடிகிறது. 

(ஈ) அைசின் ப�ோருளோ்தோை சு்மக்ய கு்்றத்்தல்  
(Reduction in Economic Burden of Government): பல 
பபாதுதது்ற நிறுவனங்களின் உரி்ம, கட்டுப்பாடு 
மற்றும் வமலாண்்ம தைனியாரமயமாக்கபடுவதைால் 
அரசாங்கததின் நிரவாக சு்ம மற்றும் பபாறுப்புகளின் 
அளவு  பவகுவாக கு்றகிறது. 

கு்்ற�ோடுகள் (Disadvantages) 
(அ) ப�ோது�லனில் கவனமின்்ம: (Lack of Welfare):  

தைனியார நிறுவனங்கள பபரும்பான்்மயான்வ 
இலாபம் ஈட்டுவ்தைவய தை்லயான வநாக்கமாகக் 
பகாண்டு பசயல்படுவதைால் ஏ்ழகளுக்கு இலவசகல்வி, 
இலவசமருததுவ சிகிச்்ச வபான்ற பபாது நலனின் 
ஈடுபடுவதில்்ல.

(ஆ) அைசியல் நிர�ந்தம்: (Political Pressure): 
தைனியார நிறுவனங்கள வழங்குவதில் வதைால்வி 
அ்்ட்நதைால் அதில் பபாதுதது்ற நு்ழய எ்நதை 
அதிகாரமும் இல்்ல மற்றும் அரசாங்கம் 
தைனியாரநிறுவனங்களுக்கு எப்வபாதும் வாக்குறுதிக்ள 
வழங்கும் வநரத்தையும் நிபுைததுவத்தையும் தைருவ்தை 
பகாண்டிருக்கவில்்ல.

(இ) �லவீனமோன (அ) ப�ோருளோ்தோை 
�லிவ்டந்த பிரிவுக்ள பு்றகணிககி்றது: (Ignores 
the Weaker Sections): தைனியாரமயமாக்கல் என்பது 
பசல்வ்நதைரக்ள வமலும் வமலும் அவரக்ள 
பசல்வ்நதைரகளாக ஆக்கி அவரகளுக்கு நல்ல தைரமான 
வச்வக்ள வழங்க வழிவ்க பசய்வதைாக 
உளளது. இதைனால் நலிவற்ற பிரிவு மக்கள தைரமான 
பபாது வச்வக்ள பபறமுடியாமல் வமலும் நலிவு 
பபற்று சீரழியும் நி்லயில் உளளதைாக கூறப்படுகிறது. 

20.07  ்தனியோரமயமோககலின் ்தோககம்: 
(Impact of Privatization)

(அ)  நாட்டின் நிதிப்பற்றாக்கு்ற மற்றும் க்டன் 
சு்மக்ள கு்றப்பதைன் மூலம் நாட்டின் நிதி 
வளரச்சிக்கு பபரிய அளவில் பங்களிப்பு பசய்து

(ஆ)  பபாதுதது்ற நிறுவனங்களின் பசயல்திற்ன 
பன் ்டமங்கு அதிகரிததைல்.

(இ)  நுகரவவாரகளுக்கு சிற்நதை பபாருட்கள மற்றும் 
வச்வக்ள வழங்குதைல்.

(ஈ)  பவளிநாட்டு வநரடி முதைலீட்்்ட உருவாக்குதைல். (FDI)

20.08  உலகமயமோககலின் ப�ோருள் 
மறறும் உருவோககம் (Meaning 
and Forms of Globalization)

ஒரு நாட்டின் உளநாட்டு பபாருளாதைாரததிற்குட்பட்்ட 
பவளிநாட்டு முதைலீடு, வரததைகம், உற்பததி மற்றும் நிதி 
ஆகியவற்்ற உலகில் பிற பகுதிகளு்டன் பதைா்டரபு 
ஏற்படுததுதைல், ஒருங்கி்ைப்பு பசய்வ்தைவய 
உலகமயமாக்கல் என்கிவறாம். சரவவதைச அளவில் ஒரு 
நாட்டின் பபாருளாதைாரம் ஒருங்கி்ைவவதை 
உலகமயமாக்குதைல் ஆகும்.
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உலகமயமோககலின்
உலகமயமாக்குதைலினால் உலகின் பல 

பபாருளாதைாரம் ஒருங்கி்ைக்கப்படுகிறது.உலகமயமாக்கல் 
வதைசிய பபாருளாதைாரங்களுக்கு இ்்டயில் உளள தை்்டக்ள 
அகற்றுவது. நாடுகள மததியில் இலவச மற்றும் 
ஒதுக்கீடுக்ளயும் கு்றப்பது அல்லது அகற்றுவதுதைான் 
உலகமயமாக்கல்.
உலகமயமோககலின் உருவோககம்  
(Forms of Globalization)

(அ) பவளி�ோட்டு வரத்்தக பகோள்்க:  (Foreign Trade 
Policy): உலகலாவிய இ்நதிய வரததைகத்தை விரிவாக்க 
இ்நதியா பல ஒப்ப்நதைங்களில் ்கபயழததிட்டுளளது. 
அவற்றில் சில TRIPS (வரததைக பதைா்டரபு்்டய அறிவுசார 
பசாதது உரி்மகள) GATS (General Agreement of Tariffs 
and Trade) வச்வயில் வரததைகம் மீதைான பபாது ஒப்ப்நதைம் 
ஆகிய்வ அ்டங்கும்.

(ஆ) ஏறறுமதி ஊககுவிப்பு: (Export Promotion):  
உலகமயமாக்கல் தைததைம் பன்னாட்டு வணிகததின் மீது 
விதிக்கப்பட்டிரு்நதை தை்்டக்ள அகற்றி உலகளாவிய 
அளவில் வணிகம் பசய்யும் ந்்டமு்றக்ள 
எளிதைாக்குவது. இதைனால் ஏற்றுமதி வியாபாரங்கள 
பகருமளவில் ஊக்குவிக்கபடுகின்றது.

(இ) புலம் ப�யரிநந்தோர வளஙக்ள மீட்டல் (Freedom 
to Repatriate): பவளிநாடுகளிலிரு்நது பசா்நதைநாட்டுக்கு 
பைத்தை அனுப்பவவா அல்லது பகாண்டுவரவவா 
உலகமயமாக்கல்  உதைவியது. உலகமயமாக்கல் மூலம் பல 
நாடுக்ள ஒருங்கி்ைப்பு பசய்வது மிகவும் சுலபமாகிறது.

(ஈ) கட்டண கு்்றப்பு: (Reduction in Tariffs):  இறக்குமதி 
ஏற்றுமதி வரததைகததின் மீது சுமததைப்படும் தீர்வகள சுங்க 
கட்்டைமும் கு்றப்பதைன் மூலம் பன்னாட்டு முதைலீட்்டாரக்ள 
இ்நதிய நாட்டிற்கு கவர்நதிழுக்க முடிகிறது. அதைாவது 
இ்நதியாவில் பவளிநாட்்டவர முதைலீடு பசய்ய சாதைகமான 
சூழநி்ல்ய உருவாக்க முடியும்.

(உ) தி்றந்த ந�ோட்டிக்ள ஊககுவிககின்்றது: 
(Encouraging open competition): உலக மயமாக்கல் தைததுவம் 
உளநாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களி்்டவய ஒரு 
ஆவராக்கியமான வபாட்டி்ய உருவாக்குகிறது.  உளநாட்டு 

நிறுவனங்கள பன்னாட்டில் பதைாழில் துவங்க இக்வகாட்பாடு 
வழிவ்க பசய்கிறது. அதைன் மூலம் சிற்நதை வபாட்டி்ய 
ஏற்படுததி உளநாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டு நிறுவனங்கள 
வளர உதைவி பசய்கிறது. 

20.09  உலகமயமோககலின் �ன்்மகள் 
மறறும் கு்்ற�ோடுகள் (Advantages 
of Globalization)

�ன்்மகள் (Advantages)
(அ) பவளி�ோட்டு ஒத்து்ழப்்� கூட்டு்தல் : (Increase in 

Foreign Collaboration): உலகமயமாக்கல் உரிம உ்டன்படிக்்க 
மூலமாக இ்ை-வி்ன பசயல்பாடுகள இ்ைப்பு 
பதிப்புஉரி்ம (Franchise) பபற்ற பபாருட்க்ள மாற்றிய்மததைல் 
வபான்ற  முக்கிய திட்்டங்கள பல்வவறு மு்றகளால் 
உலகலாவிய வரததைகத்தை அதிகரிக்க பசய்கிறது.

(ஆ) சந்்த விரிவோககம்: (Expansion of Market): 
வா;ததைகததின் அளவு மற்றும் பசயல்பாடு உளளுரில் இரு்நது 
வதைசிய அளவிலும், வதைசிய அளவிலிரு்நது உலக அளவிலும் 
பபரிகி்ட உலக மயமாக்கல் வகாட்பாடு வழிவகுக்கிறது. 

(இ) ப்தோழில் நுட்�வளரச்சி: (Technological Development): 
உலகமயமாக்கல் வகாட்பாடு ஒரு நிறுவனம் பவளிநாட்டு 
ச்ந்தையில் நு்ழய வழி வ்க பசய்கிறது பதைாழில்நுட்பத்தை 
உலகமயமாக்கல் தைததுவததின் கீழ பல நாடுகளுக்கு  
உரி்மதபதைா்கயி்ன பபற தைருவிப்பதைன் மூலம் பபற 
உதைவுகிறது. உலகமயமாக்கலின் மூலமாக பதைாழில்நுட்பத்தை 
பசயல்படுததினால் பபருமளவு உரி்மத பதைா்க (Royalty) 
பபற வாய்ப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. இவவாறு பதைாழிநுட்பத்தை 
விற்பதைற்கு அல்லது பதைாழில்நுட்ப பரவலாக்க உலகமயமாக்கல் 
தைததுவம் உதைவுகிறது. 

(ஈ) கறந்றோரின் புலம்ப�யர்வ கு்்றத்்தல்: 
(Reduction in Brain Drain): ஒரு நாட்டில் உளள படிததை மற்றும் 
திற்மயான பதைாழிலாளரக்ள இ்டம் பபயர இததைததுவம் 
வழிவ்க பசய்கிறது. உலகமயமாக்கல் உள நாட்டிலும் 
வவ்ல வாய்ப்்ப உருவாக்கி மனிதைசக்தி்ய திற்மயாக 
அ்நநாட்டிற்குளவள பயன்படுததை வழிவ்க பசய்கிறது
கு்்ற�ோடுகள் (Disadvantages)

(அ) உள் �ோட்டு ப்தோழில்கள் இழப்பு: (Loss of Domestic 
Industries): உள நாட்டு பபாருட்களின் உற்பததி வதை்வ 
பவகுவாக கு்ற்நது அதைனால் பதைாழில்கள அடிவாங்கும் 
சூழநி்ல உருவாகலாம்.

(ஆ) சமநி்லயற்ற ்தன்்ம அதிகரித்்தல்: (Increase 
in Inequalities): உலகமயமாக்கல் பைக்காரரகளுக்கும் 
ஏ்ழகளுக்கும் உளள இ்்டபவளி்ய அதிகரிதது 
கலவரங்கள  மற்றும் வபராட்்டங்கள ஏற்ப்டலாம்.

(இ) பவளி�ோட்டு நிறுவனஙகளின் நமலோதிககம்: 
(Dominance of Foreign Institution): ஒரு நாட்டின் பபாருளாதைார 
ஆதிக்கம் உலகமயமாக்கல் வகாட்பாட்்்ட 
அமல்படுததுவதைால் பிறநாடுகளுக்கு மாறுவதைற்கு 
வாய்ப்புளளது. இது உளநாட்டு இ்றயான்்மக்கு 
அச்சுருததைலாக அ்மய வநரி்டலாம்.
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20.10  உலகமயமோககலின் ்தோககம்: 
(Impact of Globalization)

(அ) கு்ற்நதை இயக்கம் பசலவுகளின் அ்டக்கம் 
மற்றும் புதிய மூல பபாருட்கள மற்றும் கூடுதைல் ச்ந்தை 
அனுகல் மூலம் பபரிய நிறுவனங்கள வபாட்டி திற்ன 
பபறுகின்றன.

(ஆ) பன்னாட்டு நிறுவனங்கள (MNC’s) 
பபாருட்க்ள தையாரிக்க வாங்க மற்றும் பபாருட்க்ள 
விற்ப்ன பசய்ய முடிகின்றது.

(இ) உலகமயமாக்கல் நுகரவவார பபாருட்களின் 
ச்ந்தை்ய பவகுவாக (ஏற்றதது்டன்) பபருக்கி்ட உதைவும் 
வாய்ப்்ப உருவாக்கலாம்.

(ஈ) பவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் வரு்க 
உளநாட்டு பபாருளாதைார வளரச்சி்யயும் மற்றும் 
வவ்லவாய்ப்புக்ளயும் உருவாக்க வழிவகுக்கிறது.

(உ) உலகமயமாக்கல் என்பது பதைாழில்நுட்ப 
முன்வனற்றம், உயர உற்பததி நுட்பங்கள மற்றும் 
தை்்டயற்ற பதைாழில் விரிவாக்கம் வபான்ற பல நன்்மக்ள 
நல்கி்ட வழிவகுததைது. 

20.11.  LPG யின் சி்றப்பு அம்சஙகள் 
(Highlights of the LPG Policy)

தைாராளமயமாக்குதைல், தைனியாரமயமாக்குதைல் மற்றும் 
உலகமயமாக்குதைல் என்பது பின்வரும் சிறப்பு கூறுக்ள 
உளள்டக்கியது. 

(அ)  புதிய பவளிநாட்டு வரததைக ஒப்பங்கள அறிமுகம் 
பசய்வது.

(ஆ)  பவளிநாட்டு முதைலீடுகள (FDI&FII) கவர்நது இழதது 
நாட்டின் பபாருளாதைார வளரச்சிக்காக உதைவியது. 

(இ)  முன்னுரி்ம மற்றும் வணிகததை்்ட நுட்பம் 
(MRTD) 1969 சட்்டம் (திருததிய்மக்கப்பட்்டது).

(ஈ) கட்டுப்பாடுகள அகற்றுதைல் (Deregulation).
(உ)  பன்னாட்டு வணிகத்தை வமம்படுததை 

உதைவிவருது.
(ஊ)  பைவீக்கத்தை கட்டுப்படுததுவதைற்கான 

வழிமு்றக்ள ்கயான உதைவிவருவது.
(எ) வரிக்ள மறுசீர்மப்பு பசய்தைல்.

(ஏ)  உரிமம் வழங்கும் மு்ற்ய அகற்றி்ட 
வழிவகுதது ரதது பசய்தைல்.

உலகமயமாக்கல் மற்றும் தைாரளமயமாக்கல் 
என்பது ஒரு நாையததின் இரு பக்கங்கள வபான்றது. 
ஒன்வறாடு ஒன்று பின்னி பி்ை்நதுது 

இக்வகாட்பாடுகள தை்்டயற்ற வணிகத்தை பன்னாட்டு 
அளவில் உருவாக்கியது. நாடுகளுக்கி்்டவயயான 
நல்லுறவுக்ள வலுப்படுததியது. பல பபாருளாதைாரததில் 
பின்தைங்கி இரு்நதை நாடுகள பபாருளாதைாரம் க்ல, 
பண்பாடு, நாகரீகம், சமூக வளரச்சி வபான்ற பல 
பரிமானங்களில் முன்னனிக்கு வ்ர இததைததுவம் 
வழிவகுததைது என்றால் மி்கயாகாது. 

தைாராளமயமாக்கல் மற்றும் உலக மயமாக்கல் 95 
வகாட்பாடுகள பல நாடுகள தைங்களின் பபாருளாதைார மற்றும் 
அரசியல் ரீதியான தை்்டக்ள உ்்டதது எரி்நதைது. 

தைாராளமயமாக்கல் மற்றும் உல மயமாக்கல் 
வகாட்பாடுகள இ்நதியாவின் பபாருளாதைாரத்தை பல ம்டங்கு  
பபாருளாதைாரம் பன்னாட்டு அளவில் மதிக்கததைக்க ஒரு 
பபாருளாதைாரமாக முயற்சி அ்்ட்நதுளளது. 

தைாராளமயமாக்கல் பபாதுவாக வா;ததைகததில் 
இரு்நதை தை்்டக்ள தைகரததியது. வழக்கமாக அரசாங்கம் 
அதைன் சட்்டதிட்்டங்க்ள சமூக, பபாருளாதைார அல்லது 
அரசியல் விஷயங்களில் திணிக்கப்பட்்டதில் இரு்நது 
கட்டுப்பாடுக்ள கு்ற்நதைது.

க்லச்பசோறகள்
FDI,   TRIPS,   TRYSEM,   GATS

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

1991-ல் இ்நதியாவின் 
தைாராளமயமாக்கல் பகாள்கயி்ன 
முன்னால் இ்நதிய பிரதைமர ்டாக்்டர 
மன்வமாகன் சிங் அவரகள இ்நதிய 

பபாருளாதைார சீரசிருததைங்களின் பிரதைானியாக 
அறிமுகம் பசய்து ்வததைார.
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 �யிறசி

I. சரியோன வி்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  __________ புதிய ப்தோழிறது்்றக பகோள்்கயின் 

வி்ளவோகும், இ்தனோல் உரிமம் மு்்ற அகற்றப்�ட்டது.
(அ) உலகமயமாக்கல் 
(ஆ) தைனியாரமயமாக்கல்
(இ) தைாராளமயமாக்கல் 
(ஈ) இவற்றில் எதுவுவம இல்்ல

2.  ப�ோதுத்து்்றககு ஒதுககப்�ட்ட ப்தோழில்க்ள ்தனியோர 
து்்றகள் துவஙக அனுமதிப்�து _______ ஆகும்.
(அ) தைாராளமயமாக்கல் (ஆ) தைனியாரமயமாக்கல்
(இ) உலகமயமாக்கல்  (ஈ) பபாது நிறுவனம்

3.  ____________ உரி்மகள் சரவந்தச மட்டத்தில் 
வலுவோன அஸ்திவோைத்தின் கோைணமோக ்்தரியமோன 
நமலோண்்ம முடிவுக்ள எடுககின்்றன.
(அ)  தைனியார  (ஆ) பபாது
(இ) காரப்பவரஷன்  (ஈ) MNC இன்

4.  __________ ப�ோருட்கள், நச்வகள், மூல்தனம் 
மறறும் உ்ழப்பு ஆகியவற்்ற ஊககுவிப்�்தறகோக 
ந்தசிய ப�ோருளோ்தோைஙகளுககு இ்டயில் ்த்டக்ள 
அகறறுவ்தோல் ஏற�டும் வி்ளவுகளோகும்.
(அ)   தைனியாரமயமாக்கல்  (ஆ) தைாராளமயமாக்கல்
(இ) உலகமயமாக்கல்  (ஈ) பவளிநாட்டு வரததைகம்

5.  புதிய ப�ோருளோ்தோைக பகோள்்க _______ ஆண்டு 
அறிமுகப்�டுத்்தப்�ட்டது.

(அ)   1980  (ஆ) 1991
(இ) 2013  (ஈ) 2015

வி்டகள் :

1 இ 2 ஆ 3 அ 4 இ 5 ஆ

II. குறு வினோககள்:
1. புதிய பபாருளாதைாரக் பகாள்ககளின் கி்ளகள எழுதுக. 
2. தைனியாரமயமாக்கல் என்றால் என்ன?
3.  தைாராளமயமாக்கலின் ஏவதைனும் இரண்டு 

கு்றபாடுக்ள குறிப்பிடுக.
4.  உலகமயமாக்கலின் ஏவதைனும் இரண்டு நன்்ம்ய 

எழுதுக. 

III. சிறு வினோககள்:
1. தைாராளமயமாக்கல் என்றால் என்ன?
2.  உலகமயமாக்கலின் ஏவதைனும் மூன்று தைாக்கங்க்ள 

எழுதுக.
3.  புதிய பபாருளாதைார பகாள்க பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு 

தைருக.

IV. ப�ரு வினோககள்:
1.  தைாராளமயமாக்கல் நன்்மகள மற்றும் கு்றபாடுகள 

பற்றி விளக்குக. (ஏவதைனும் 5)
2.  எல்பிஜி (LPG)யின் சிறப்பு அம்சங்கள விளக்குக. (ஏவதைனும் 

5)

குறிப்பு நூல்கள்
www.gktoday.in

www.indiastudychannel.com

www.economicshelp.org

www.managementnote.com
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ விற்பனை ஒப்பந்தம்
■■ விற்பனை மறறும் விற்பனை உடன்பபாட்டிறகு 

உள்ள வேறு்பபாடு
■■ சரக்கின ேனைைள 
■■ உரினம மபாற்றம் 
■■ நி்பந்தனைைளும் நம்புறுதிைளும்
■■ வினைப்ப்றபா ேணிைரின உரினமைள

ஆகியேறன்ற புரிநதுக் பைபாள்ள இயலும்.

(ஒரு பசயனைத் ப்தபாடங்குமுன) அ்தைபால் அழிேன்தயும் அழிந்த 
பின ஆேன்தயும், பினபு உணடபாகும் ஊதியத்ன்தயும் ஆரபாய்நது 
பசய்ய வேணடும்.

அழிேதூஉம் ஆேதூஉம் ஆகி ேழி்பயக்கும் 
ஊதியமும் சூழ்நது பசயல்.

-கு்றள 461
ப�ோருள் :

சரக்கு விற்பனைச் சட்டம் ஒரு ஒப்பந்தச் சட்டத்தில் 
சி்றபபு ஒப்பந்தமபாை வி்ளங்குகி்றது. இச்சட்டம் 1930 ஆம் 
ஆணடு இயற்றப்பட்டது. இ்தறகு முன்பபாை இச்சட்டம் 
இநதிய ஒப்பந்தச்சட்டம் 1872, பிரிவு 7 ன உட்பிரிவுைளில் 
விேபாதிக்ைப்பட்டது. இநதிய ஒப்பந்தச் சட்டத்தின 
பைபாளனைைள அனைத்தும் எல்ைபாேனை சி்றபபு 
ஒப்பந்தத்திறகும் ப்பபாருநதும்.  எைவே சரக்கு விற்பனைச் 
சட்டத்தின அடிப்பனடயும் ஒப்பந்தச் சட்டத்தின அடிப்பனடக் 
பைபாளனைைன்ள ஒட்டிய்தபாைவே வி்ளங்குகி்றது.

21.01  விற�்ை ஒப�ந்தம் உருவோககம் 
(Formation of Contract of Sale)

சரககு விற�்ைச் சட்டம் (Contract of Sale of Goods)
சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தம் என்பது எந்த 

ஒப்பந்தத்தின ேபாயிைபாைப ப்பபாருன்ள விற்பேர் 
ேபாங்குநருக்கு வினை என்ற மறு்பயன ப்பறறுக் 

அத்தியோயம் சுருககம்
21.01 விற�்ை ஒப�ந்தம் உருவோககம்
21.02  விற�்ை மறறும் விற�்ை 

உ்டன்�ோடடிறம் உள்ள நவறு�ோடுகள்
21.03 சரககின் வ்ககள்
21.04 உரி்ம மோற்றம்
21.05 நி�ந்த்ைகள் மறறும் �ம்புறுதிகள்
21.06 வி்ைப�்றோ வணிகரின் உரி்மகள்

சரககு விற�்ைச் சட்டம் 1930
THE SALE OF GOODS ACT 193021

அத்தியோயம்

சரககு விற�்ைச் சட்டம் 1930 மறறும் 
மோறறுமு்்ற ஆவணச் சட்டம் 1881அைகு

8
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பசபாத்்தபாட்சி அலுேைர் ஒரு ந்பரின பசபாத்துக்ைன்ள ஏைம் 
விடும்வ்பபாது ப்பபாருளின உரினமயபா்ளர் அேரது 
ப்பபாருன்ள ஏைத்தில் எடுக்ைைபாம்.

(2)  ப�ோருளின் மீ்தோை உரி்ம மோற்றம் 
(Transfer of Property)
விற்பனை எனறு அனைக்ை, விற்பேர் ப்பபாருளின 

மீ்தபாை உரினமனய ேபாங்கு்பேருக்கு மறு்பயன ப்பறறுக் 
பைபாணடு மபாறறித் ்தரவேணடும். ப்பபாருளின உனடனமனய 
மபாறறுேது என்ற பசயல் விற்பனை ஆைபாது.
(3) சரககு / ப�ோருள் (Goods)

சரக்கு என்ற பசபால் ்பணம், அனசயபாச் பசபாத்து, மறறும் 
உரினமவைபார் (Actionable Claims) சரக்கில் அடங்ைபாது. 
சரக்கு என்ற பசபால்லில் ்பணம், அனசயபா பசபாத்துக்ைள 
மறறும் உரினமக்வைபார் வ்பபான்றனே அடங்ைபாது. வமலும் 
சரக்கில் அனைத்து அனசயும் பசபாத்துை்ளபாை ்பங்குைள, 
்பயிர்ைள மறறும் ைணணுக்குப புைைபாைபா்த இைங்ை்ளபாை 
நறப்பயர், ைபாபபுரினம, ்பதிபபுரினம, ேணிைக்குறிைள, 
வியபா்பபார சூத்திரம், வ்பபான்றனேைளும் உளஅடங்கும்.
(4) வி்ை (Price)

ப்பபாருளின விற்பனைக்கு மறு்பயவை வினை ஆகும்.  
ப்பபாருன்ளப ப்பபாருளுக்கு மபாற்றபாை ்பரிமபாற்றம் பசய்துக் 
பைபாளேது வினையபாைபாது. ப்பபாருன்ளப ்பகுதியபாை 
ப்பபாருளுக்கும் மீ்தப ்பகுதியபாை வினைக்குவம மபாறறிக் 
பைபாளளும்வ்பபாது, வினைக்கு மபாறறிய ்பகுதி மட்டும் 
விற்பனை நடேடிக்னை ஆகும். அ்தபாேது இந்த முழு 
நடேடிக்னையும் விற்பனை நடேடிக்னையபாைபாது.
(5)  விற�்ை மறறும் விற�்ை உ்டன்�ோடு  

(Includes both ‘Sale’ and ‘Agreement to Sell’)
விற்பனை ஒப்பந்தம் என்ற பசபால்லில் விற்பனையும் 

மறறும் விற்பனை உடன்பபாடும் உள்ளடங்கியது.  
ப்பபாருளின உரினமனய உடவை மபாறறிவிடக் கூடிய 
நடேடிக்னைைள விற்பனை எனறும், உரினமனய 
எதிர்ைபாைத்தில் மபாறறும் நடேடிக்னைைளுக்கு விற்பனை 
உடன்பபாட்டு நடேடிக்னைைள எைவும் ப்பபாருள்படும்.

பைபாணடு ப்பபாருளின மீ்தபாை உரினமனய மபாறறித் 
்தருகி்றபாவரபா அதுவே சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தமபாகும். 
மபாணேர்ைள விற்பனை என்றபால் விற்பேர் ப்பபாருளின 
மீ்தபாை உரினமனய மறு்பயனுக்கு மபாறறித் ்தருகி்றபார் 
எைவும் பைபாளமு்தல் என்றபால் ப்பபாருளின மீ்தபாை 
உரினமனய மறு்பயன ஈநது ேபாங்குகின்றபார் எை 
மு்தலில் அறியவேணடும். ஒரு ந்பரிடம் இருக்கும் 
ப்பபாருள அேருக்குச் பசபாந்தமபாைது எனறு உறுதியபாைக் 
கூ்ற முடியபாது. உரினம என்ற பசபால் மிைவும் 
முக்கியமபாை ஒனறு. உணனமயபாை உரினமனயப 
ப்பற்றேர் ்தபான உரினம ப்பற்றப ப்பபாருன்ள எப்படி 
வேணடுமபாைபாலும் அனு்பவிக்ைைபாம். இந்த உைைத்தில் 
அன்த அேர் எப்படி வேணடுமபாைபாலும் சட்டரீதியபாை 
வநபாக்ைத்திறகு ்பயன்படுத்திக் பைபாள்ளைபாம். சுருங்ைக் 
கூறின ேபாங்கு்தல் என்ற பசபால் ப்பபாருளின ஏைவ்பபாை 
உரினமனய ப்பறுேன்தயும் விற்றல் என்ற பசபால் 
ப்பபாருளின உரினமனய மபாறறித்்தரும் பசயனையும் 
குறிக்கும் எைப புரிநது பைபாள்ளவேணடும்.
விற�்ைச் சட்டத்தின் அடிப�்்டக கூறுகள் 
(Essential Elements of a Contract of Sale)

ஒரு விற்பனை ஒப்பந்தச் சட்டத்திறகு பினேரும் 
கூறுைள இனறியனமயபா்த்தபாை ைருைப்படுகி்றது
(1) இரு்தரபபிைர (Two Parties)

சரக்கு விற்பனைச் சட்டத்தில் இரு்தரபபிைர்ைள 
ஈடு்பட்டுள்ளைர். அேர்ைளில் ஒருேர் ேபாங்குைர் 
இனபைபாருேர் விற்பனையபா்ளர்.  ஒரு ்தனி ந்பர் ்தைக்வை 
ப்பபாருன்ள எடுத்துக் பைபாளேன்த விற்பனை என்ற பசபால் 
குறிக்ைபாது.  குறிப்பபாைக் கூட்டபாணனம 
ைனைக்ைப்படும்வ்பபாது, உ்பரிச் பசபாத்துக்ைன்ளக் 
கூட்டபாளிைள ்தங்ைளுக்குச் வசரவேணடிய நிலுனேக்ைபாை 
எடுத்துக் பைபாளளும்வ்பபாது அந்த நடேடிக்னை விற்பனை 
ஆைபாது.  எைவே அ்தறகு விற்பனை ேரி ைட்ட 
வேணடியதில்னை. ைபாரணம் கூட்டபாளிைள அனைேரும் 
இனண உரினமயபா்ளர்ைள. எைவே உரினம 
்பனடத்்தேன ்தபாவை ்தைக்கு உரினமனய மபாறறிக் 
பைபாள்ளமுடியபாது.  நீதிமன்ற ஆனணனய மதித்துச் 

21.02  விற�்ை மறறும் விற�்ை உ்டன்�ோடடிறகும்உள்ள நவறு�ோடுகள் 
(Difference between Sale and Agreement to Sell)

எண் நவறு�ோடடு 
அடிப�்்டகள் விற�்ை விற�்ை உ்டன்�ோடு

1. உரி்ம மோற்றம் விற்பனையில் ப்பபாருளின உரினம 
உடைடியபாை மபாறி விடுகி்றது. 
விற்பனையபா்ளர் உரினம மபாறறிய 
உடன உரினமயபா்ளர் (Owner) என்ற 
்தகுநினைனய இைக்கின்றபார்.

விற்பனை உடன்பபாட்டில் உரினம 
விற்பனையரிடமிருநது ேபாங்குைருக்கு 
எதிர்ைபாைத்தில் மபாறும் ்தனனம பைபாணடது.
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21.03  சரககின் வ்ககள் (Types of Goods)
சரக்கு என்ற பசபால் எல்ைபா ேனை அனசயும் 

பசபாத்துக்ைள, ்பணம், ேைக்கு ப்தபாடரத் ்தக்ை 
உரினமைள (Actionable Claim), அனசயபாச் பசபாத்து, 
நினைனேபபு ரசீது, ்பங்ைபா்தபாய நிலுனே, ஆயுள 

2. �ட்ட இ்டர�ோடு விறைப்பட்ட ப்பபாருள வச்தமுற்றபால் 
அ்தைபால் ஏற்பட்ட நட்டம் 
ேபாங்குைனர சபாரும்.
விறைப்பட்ட சரக்கு 
விற்பனையபா்ளரிடம் இருந்தபாலும் 
கூட நட்டத்ன்த ேபாங்கியேர் ்தபான 
ஏறைவேணடும்.

விற்பனை உடன்பபாட்டின கீழ் விறைப்பட்ட 
சரக்கு ேபாங்கியேர் னைேசம் இருந்தபால் கூட 
சரக்கு வச்தமுற்றபாவைபா அல்ைது அழிவுற்றபாவைபா 
விற்பனையபா்ளர் ்தபான அநநட்டத்ன்த 
ஏறைவேணடும். 

3. ஒப�ந்த
மீறு்கயின் 
வி்ளவுகள்

வினைனயத்  பசலுத்்த ேபாங்குைர் 
மறுத்்தபால் சரக்கு விறகுைரிடவம 
இருந்தவ்பபாதிலும் கூட ேபாங்குைர் 
மீது வினை்தரக்வைபாரி ேைக்குத் 
ப்தபாடர முடியும்.

ேபாங்குைர் ஒப்பந்தத்ன்த மீறிச் 
பசயல்்படும்வ்பபாது, விற்பேர் ப்பபாருன்ள 
ேபாங்குநரிடமிருநது னைப்பறறிக்பைபாள்ள 
முடியும் (Confiscation). வமலும் ேபாங்குைர் 
மீது ஒப்பந்த மீறுனைக்கு ேைக்கு ப்தபாடரவும் 
முடியும்

4. ஒப�ந்தத்தின் 
்தன்்ம

விற்பனை ஒப்பந்தம் நின்றவேறிய 
ஒப்பந்தமபாகும்.  (Executed Contract) 
எைவே சரக்குரினம உடைடியபாை 
மபாற்றப்படுகி்றது.

விற்பனை உடன்பபாடு நின்றவே்ற 
வேணடிய ஒப்பந்தமபாகும். (Executory 
Contract) உரினமமபாற்றம் எதிர்ைபாைத்தில் 
நிைைவுள்ளது.  எைவே இ்தனை நின்றவே்றபா்த 
ஒப்பந்தம் எைவும் அனைக்ைைபாம்.

5. வோஙகு�ரின் 
ப�ோடிபபு

விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் ேபாங்குைர் 
வினைனயச் பசலுத்தும் முனைவர 
பநபாடிபபு நினையனடநதுவிடின, 
விற்பனை பசய்்த சரக்கு விற்றேரின 
னைேசம் இருந்தபாலும், விற்பேர் 
அச்சரக்கினைக் ைனைபபு 
அதிைபாரியின ேசம் ஒப்பனடக்ை 
வேணடும். அந்த வினைக்ைபாை 
விகி்தப்படி ப்தபானைனய மட்டுவம 
ப்ப்ற விற்பனையபா்ளருக்கு உரினம 
உணடு. 

விற்பனை உடன்பபாட்டில் அத்்தனைய 
சூழ்நினை இல்னை.  விறகுநர், ேபாங்குைர் 
னைேசம் உள்ள பசபாத்தினை ைனைபபு 
அதிைபாரிக்கு ஒப்பனடக்ை வேணடியது 
இல்னை.  ைபாரணம் அச்சரக்கின மீ்தபாை 
உரினம இனைமும் ேபாங்குைர்க்கு 
மபாற்றப்படவில்னை.

6. விற�்ையோளரின் 
ப�ோடிபபு

விற்றசரக்னை ேபாங்குைர் ேசம் 
ஒப்பனடக்கும் முனைர் விறகுநர் 
பநபாடிபபு நினை அனடநது   
விட்டபால் ேபாங்குைர் ைனைபபு 
அதிைபாரியிடமிருநது அச்பசபாத்தினை 
ப்பறறுக் பைபாள்ள உரினம உள்ளது.  
ைபாரணம் அச்பசபாத்தின மீ்தபாை 
உரினம ேபாங்குநருக்கு முனைவர 
மபாற்றப்பட்டுவிட்டது. அச்சரக்கு 
விற்றேருக்குச் பசபாந்தமில்னை.

விற்பனை உடன்பபாட்டில் ேபாங்குைர் அப்படி 
பசய்யமுடியபாது.  ேபாங்கியேர் ்பணவமபா 
அல்ைது முன்பணவமபா பசலுத்தியிருந்தபால் 
கூட ைனைபபு அதிைபாரியிடமிருநது விகி்தப்படி 
ப்தபானைனயப ப்பறும் உரினம மட்டுவம 
உணடு.

ைபாபபீட்டுத் திட்ட ஆேணம், நிலுனே ேபாடனை, ைடன 
ேசூலுக்குத் ப்தபாடர்ந்த ேைக்குரினமயும் வ்பபான்றனே 
சரக்கு என்ற பசபால்லில் அடங்ைபாது. வமலும் ்பங்குைள, 
்பங்குத் ப்தபாகுபபுைள, முதிர்ந்த ்பயிர், புல், நிைத்துடன 
கூடிய அறுேனட பசய்யத் ்தக்ை ்தபாேரங்ைளும், 
நறப்பயர், ்பதிபபுரினம (Copyright), ேணிைக்குறிைள 
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(Trade Marks), ைபாபபுரினம (Patents), 
ேபாயுபப்பபாருளைள (Gas Products), மினசக்தி (Elec-
tric Power) வ்பபான்றனேயும் சரக்கு என்ற பசபால்லில் 
அடங்கும். 

1. இருககின்்ற சரககு (Existing Goods)
ஒப்பந்தம் பசய்யும் வ்பபாது விற்பனையபா்ளரின 

னைேசம் உள்ள சரக்கு இருக்கின்ற சரக்கு. 
விற்பனை பசய்ய முைேரின ேசம் ஒப்பனடக்ைப்பட்ட 
சரக்கும் அல்ைது அடமபாைம் ப்பற்றேர் விறகும் 
அடமபாை பசபாத்தும் இருக்கின்ற சரக்கு என்ற 
ப்பபாருளில் உள்ளடக்ைம் ப்பறும்.

இருககின்்ற சரககு என்�து (Existing goods may 
be either)

• ஒபபிய சரக்கு
• உறுதி பசய்யப்பட்ட சரக்கு  
• உறுதி பசய்யப்படபா சரக்கு. ஆை இருக்ைைபாம்.

(i) ஒபபிய சரககு (Specific Goods)
விற்பனை ஒப்பந்தம் பசய்யும் வ்பபாது இைம் ைணடு 

ஒபபுக் பைபாள்ளப்பட்ட சரக்கு ஒபபிய சரக்கு. அ்தபாேது 
்பை சரக்குைளில் இந்த சரக்கு்தபான ேபாங்ைத் வ்தர்வு 
பசய்கிவ்றன எை அனடயபா்ளம் ைபாட்டப்பட்ட சரக்கு 
ஒபபிய சரக்கு.  உ்தபாரணமபாை ்பை வசனைைன்ள ்பபார்த்து 
இந்த ேணணமுள்ள வசனை்தபான எைக்கு வேணடும் 
எை அனடயபா்ளம் ைபாட்டப்பட்ட சரக்கு குறிபபிட்ட சரக்கு 
ஆகும். சுருங்ைக்கூறின விற்பனை பசய்ே்தறகு முனபு 
வ்தர்நப்தடுக்ைப்பட்ட ப்பபாருள குறிபபிட்ட சரக்கு.
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(Ii) உறுதி பசயயப�ட்ட சரககு (Ascertained Goods)
ஒபபிய சரக்னைப வ்பபான்ற ப்பபாருள உனடயது 

்தபான உறுதி பசய்யப்பட்ட சரக்கு. அ்தபாேது 
விற்பனை ஒப்பந்தம் பசய்யப்பட்ட பினபு 
இனைது்தபான எனறு உணரப்பட்ட சரக்கு உறுதி 
பசய்யப்பட்ட சரக்கு.

(iii)  உறுதி பசயயப�்டோ்த சரககு Unascertained or Generic 
Goods

ஒப்பந்தம் பசய்யும் முன்பபாை இனே்தபான எை 
இைம் ைபாணப்படபா்த சரக்கு அறுதியிடப்படபா்த 
சரக்கு. எடுத்துக்ைபாட்டபாை ‘A’ என்பேர் ‘B’ என்ற 
விற்பனையரிடம் ைபார் ேபாங்ைச் பசல்கி்றபார். 
இநநினையில் ைபாட்சிமபாடத்தில் (show  room)  
னேக்ைப்பட்டுள்ள ்பை ேடிேங்ைன்ளப ்பறறிய 
்தைேல்ைள ்தரப்படுகி்றது. இநநினையில் எந்தக் ைபார் 
ேபாங்ைப்பட உள்ளது எைத் ப்தரியபா்த நினையில் 
ேபாங்ை வினையும் ந்பருக்குக் ைபாட்டப்பட்ட அனைத்து 
ைபார்ைளும் அறுதி பசய்யப்படபா்த சரக்கு என்ற 
ப்பபாருளில் குறிபபிடப்படுகி்றது.

2 எதிரகோை சரககு (Future Goods)
ஒப்பந்தம் பசய்யும்வ்பபாது ்தன னைேசம் இல்ைபா்த 

ஆைபால் எதிர்ைபாைத்தில் உற்பத்தி பசய்வ்தபா, அல்ைது 
பி்றரிடமிருநது ஒப்பந்தத்திறகு பி்றகு ேபாங்கிவயபா ்தரப்படும் 
சரக்கு எதிர்ைபாை சரக்கு. எதிர்ைபாை சரக்கு அறுதியிடப்படபா்த 
சரக்கு ஆகும்.  உ்தபாரணமபாை ‘A’ என்பேர் ‘B’ என்பேரிடம் 
100 மூட்னட அரிசிக்கு அடுத்்த மபா்தம் நனடப்பறும் 
திருமண நிைழ்விறகு அளிப்ப்தபாை உடன்படுகி்றபார். 
இநநினையில் அரிசி என்ற ப்பபாருள எதிர்ைபாை சரக்னைக் 
குறிக்கும்.

3 வருநிகழ்வுசோர சரககு (Contingent Goods)
இது ஒருேனை எதிர்ைபாை சரக்கு ஆகும், இது 

விற்பேர் னைேசம் ேநது வசர்ேது எதிர்ைபாைத்தில் 
நடக்கும் நிைழ்ச்சினயப ப்பபாறுத்்தது, உ்தபாரணமபாை ‘A’ 
என்பேர் ‘B’ என்பேவரபாடு ஒரு குறிபபிட்ட ஓவியம் ‘C’ 
யிடமிருநது கினடத்்தபால் விற்பனை பசய்கிவ்றன எை 
ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்பட்டபால் அந்த ஓவியப ப்பபாருள 
ேருநிைழ்வுசபார் சரக்கு எனறு ப்பபாருட்்படும்.  
அவ்தவ்பபானறு ஒரு அரிசி வியபா்பபாரி 10 மூட்னட ்பபாசுமதி 
அரிசி ்பபாகிஸ்தபானில் கினடத்்தபால் விறகிவ்றன எை 
ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்பட்டபால் ்பபாசுமதி அரிசி ேருநிைழ்வுசபார் 
சரக்ைபாகும்.  ்பபாசுமதி அரிசி கினடக்ைைபாம் அல்ைது 
கினடக்ைபாமலும் வ்பபாைைபாம்.

வருநிகழ்சோர சரககு (�ோசுமதி அரிசி)
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21.04  உரி்ம மோற்றம் (Transfer of Ownership)

ஒரு ப்பபாருன்ள ஒரு ந்பர் னேத்திருப்ப்தபாவைவய அேர் 
உரினமயபா்ளரபாை முடியபாது. உனடனம வேறு உரினம 
வேறு. உனடனம என்பது ப்பபாருன்ள னேத்திருக்கும் 
நினைனயயும் உரினம என்பது அபப்பபாருன்ள 
விரும்பிய்படி னையபாளும் உரினமனயயும் குறிக்கும். 

உ்தபாரணம் ‘A’ என்பேர் ஒரு னைக்ைடிைபாரத்ன்த 
னேத்துள்ளபார் எை பைபாளவேபாம்.அேர் அ்தனை 
நண்பரிடமிருநது இரேல் ப்பறறு னேத்திருக்ைைபாம் 
அல்ைது திருடி னேத்திருக்ைைபாம் அல்ைது கீவை ைணடு 
எடுத்து இருக்ைைபாம். வமறகூறிய அனைத்து 
நிைழ்வுைளும் ‘A’ என்ற ந்பனர உரினமயபா்ளர் என்ற 
நினைக்கு ேரேனைக்ைபாது. எைவே எபவ்பபாது ஒரு 
ப்பபாருளின மீ்தபாை உரினம மபாறுகின்றவ்தபா 
அபவ்பபாது்தபான ஒரு ந்பர் உரினமயபா்ளர் என்ற 
நினைனய எட்டுகி்றபார்.  இநநினையில் ப்பபாருளின 
மீ்தபாை உரினம மபாறும் ைபாைத்ன்தப ்பறறி 
விேபாதிபவ்பபாம். ப்பபாருன்ள முனபு வி்ளக்கிய்படி 
பிரித்துத் ்தனித்்தனிவய ஆய்வேபாம்.

உரி்ம மோற்றம் (Passing of Property)

��பைன அ�ல�
���ப� எ�ற அ��பைட��

உ
ைம மா�ற�

�����ட சர��

ஒ�ப�த நா��

ஒ�ப�த நா���
அ�பா�

அ ��ட�படாத சர��

I. குறிபபிட்ட சரககு (Specific Goods)
(i) ஒப�ந்த �ோளில் (At the Time of Contract)

ஒப்பந்தம் பசய்யப்படும்வ்பபாது விறைப்பட்ட சரக்கு 
ஒப்பனடக்ைத்்தக்ை ஆயத்்த நினையில் இருபபின, வினை 
பசலுத்்தப்பட்ட பின அல்ைது ைடன விற்பனையபாயின 
ப்பபாருள ேபாங்கு்பேரிடம் ஒப்பனடக்ைப்பட்ட பின 
உரினமமபாற்றம் நிைழ்கி்றது.

‘B’ என்பேர் ஒரு புத்்தைக் ைனடயிலிருநது சிை 
புத்்தைத்ன்த வ்தர்வுபசய்து அ்தறைபாை வினைனயயும் 
நிர்ணயித்து விட்டபார். ஆைபால் அடுத்்த நபாள அந்த 
புத்்தைங்ைன்ளத் ்தனனுனடய ஊழியர் மூைம் 
ப்பறறுக் பைபாளே்தபாை கூறி புத்்தைக் ைனடயிவைவய 
ைட்டுமத்ன்த விட்டுச்பசல்கி்றபார். அனவ்ற 
புத்்தைக்ைனடயில் தீவி்பத்து ஏற்பட்டு புத்்தைம் 
முழுேதும் சபாம்்பைபாகிவிட்டது. இநநினையில் இந்த 
நட்டத்ன்த ‘B’ ஏறைவேணடும். ைபாரணம் புத்்தைம் 
ஒப்பனடக்ைத் ்தக்ை நினையில் ்தரப்பட்டது. வினை 
பசலுத்்தப்பட்ட அந்த நிமிடவம உரினம ‘B’ யிடமிருநது 
‘A’ க்கு மபாறிவிட்டது. உனடனம்தபான ‘B’ ேசம் இதில் 
நட்டத்ன்த “A” ்தபான ஏறைவேணடும் என்பது சட்ட 
விதி.

(ii)  ஒப�ந்த �ோளுககு அப�ோல் (Beyond the Date of 
Contract)

(அ)  ஒப�்்டககத்்தகக நி்ையில் இல்ைோ்த சரக்க 
ப�ோறுத்்த வ்ர (Goods not in a Deliverable Condition)
ஒப்பனடக்ைத்்தக்ை நினையில் இல்ைபா்த சரக்னைப 

ப்பபாறுத்்த மட்டில் விற்பேர் அ்தனை ஒப்பனடக்கும் 
நினைக்கு மபாறறியபின்தபான உரினம மபாற்றம் 
நடக்கும். அ்தபாேது விற்பேர் அந்த சரக்னை ேைங்ை 
்தக்ைநினைக்கு பைபாணடுேர சிை பசயல்ைன்ள பசய்ய 
வேணடியிருபபின அ்தபாேது ேணணமிடு்தல், 
்தரக்ைட்டு்பபாடு, நிறுத்்தல் வ்பபான்ற இனைபி்ற 
பசயல்ைன்ள பசய்ய வேணடியிருபபின அத்்தனைய 
பசயல்ைன்ள பசய்்த பி்றகு ப்பபாருளின மீ்தபாை உரினம 
மபாறும்.

(ஆ)  எ்்ட ந�ோடு்தல் அல்ைது நசோ்த்ைககு உட�டுத்்தல் 
மூைம் சரககின் வி்ை தீரமோனிகக நவண்டி 
இருபபின் (When the Price of Goods is to be 
Ascertained by Weighing or Testing or Doing 
Something)

வினைனயத் தீர்மபானிக்ை சரக்கினை எனடவ்பபாட 
வேணடிவயபா அல்ைது ஏவ்தனும் பசய்ய வேணடிவயபா 
இருபபின அத்்தனைய பசயல் பசய்யப்பட்டு, 
ேபாங்குைருக்கு அது குறித்துத் ப்தரிவிக்ைப்படும் 
வ்பபாது்தபான உரினம மபாறும்.

உ்தபாரணமபாை ‘A’ என்பேர் ‘B’ என்பேரிடம் 
பநறை்ளத்தில் உள்ள பநல்னை ஒரு கிவைபா ரூ 10 என்ற 
வினையில் விற்பனை பசய்ய ஒப்பந்தம் பசய்கி்றபார். 
இநநினையில் ‘A’ என்பேர் வைபாதுனம ை்ளத்தில் உள்ள 
வைபாதுனமனய நிறுத்து சபாக்கில் அனடக்ைவேணடும். 
வைபாதுனமனய எனடவ்பபாட்டு சபாக்கில் ைட்டிய பினவ்ப 
சரக்கின மீ்தபாை உரினம ‘B’ என்ற ந்பருக்குச் சட்டப்படி 
மபாறும்.
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II. அறுதியி்டப�்டோ்த சரககுகள் (Unascertained Goods)
அறுதியிடப்படபா்த சரக்குைள என்பது விற்பனை 

ஒப்பந்த நபாளில் அனடயபா்ளம் ைபாணப்படபா்த சரக்கினைக் 
குறிக்கும்.  அப்படிப்பட்ட சரக்கின மீ்தபாை உரினம 
ேபாங்குைருக்கு கீழ்குறிபபிடப்பட்டுள்ள நி்பந்தனைைளின 
அடிப்பனடயில் மபாற்றப்படும்.
(அ)  ப�ோருள்க்ள அறுதியிடும் ந�ோது (When the Goods are 

Ascertained)
ேபாங்குைர் ்தபான ேபாங்ை வேணடியப ப்பபாருட்ைள எது 

எை விற்பேரின இ்தரப ப்பபாருட்ைளிடமிருநது 
அனடயபா்ளம் ைபாட்டியவுடன அந்தப ப்பபாருட்ைளின மீ்தபாை 
உரினம மபாறிவிடுகி்றது.
(ஆ)  விற�்ை ஒப�ந்தத்தில் வோஙக வி்ையும் சரககி்ை 

ஒதுககிவிடு்தல் (When the Goods are appropriated to the 
Contract)
ஒதுக்குேது என்பது ேபாங்குைர் அனடயபா்ளம் ைபாட்டிய 

ப்பபாருன்ள, விற்பேர் ்தைது இ்தர ப்பபாருட்ைளிடமிருநது 
்தனிவய ஒதுக்கி னேக்கும் பசயனைக் குறிக்கி்றது.  
சுருக்ைமபாை பி்ற ப்பபாருளிடமிருநது ேபாங்குநரபால் 
அனடயபா்ளம் ைபாட்டப்பட்ட ப்பபாருன்ள ்தனியபாைப பிரித்்தல் 
என்ற பசயனைக் குறிக்கி்றது.  அவேபாறு பிரித்்த பி்றகு 
ப்பபாருளின உரினம விற்பேரிடமிருநது ேபாங்கு்பேருக்கு 
மபாறி விடுகி்றது.

சரக்னைப ப்பட்டியிவைபா அல்ைது வைபாணியிவைபா 
அல்ைது சரக்கு ன்பயிவைபா ேபாங்குநரின இனசவுடன 
னேக்கும் வ்பபாது்தபான சரக்குைள அறுதியிடப்படுே்தபாைக் 

ைரு்தப்படும். ேபாங்குநரின இனசவினறி விறகுநர் 
்தனியபாை ஒதுக்கினேத்்தபால் அது எந்தப ்பயனையும் 
்தரபாது.  உ்தபாரணமபாை ‘A’ என்பேர் ‘B’ என்பேரிடம் 
100 புட்டிைள பைபாணட100 கிவைபா ைடனை 
எணபணனய விறை உடன்படுகி்றபார். ‘B’ ்தரும் 
புட்டிைளில் அது ்தரப்பட வேணடும் என்பது உடன்பபாடு.  
இநநினையில் ‘B’ ன இனசவுடன 100 புட்டிைளில் 
எணபணய் நிரபபிய பினவ்ப எணபணய் ‘B’ க்குச் 
பசபாந்தமபாை்தபாை மபாறும். மபா்றபாை 100 கிவைபா 
எணபணய் ்தனியபாை எடுத்து னேக்கும் பசயல் 
ேபாங்கு்பேருக்கு உரினமனய மபாறறித்்தரபாது. ‘B’ ்தரும் 
புட்டிைளில் அன்த அனடப்பவ்த சரியபாை ஒதுக்கிடபாகும். 

(இ)  எடுத்துச் பசல்லு�ரின் ஒப�்்டபபு (Delivery to the 
Carrier)

ேபாங்குநருக்கு வசர்பபிக்கும் வநபாக்குடன 
சரக்வைறறியிடம் விறகுநர் சரக்னை  ஒப்பனடக்கும்வ்பபாது, 
ஒப்பந்தத்திறைபாை சரக்கினை ்தனியபாை எடுத்து னேத்து 
விட்ட்தபாை ைரு்தப்படுகி்றது. அப்படி பசய்யப்பட்டபின 
விற்பேர் அப்படி ஒதுக்கி னேக்ைப்பட்ட சரக்கினைப 
்பயன்படுத்தும் உரினமனய னேத்திருக்ை கூடபாது.

விற்பேர் ேபாங்குநர் ப்பயரில் இரயில் ரசீவ்தபா அல்ைது 
ைப்பல் ரசீவ்தபா எடுத்துவிட்ட பினபு  சரக்கினை விற்பேர்ைள 
விருப்பப்படி ்பயன்படுத்திக் பைபாள்ள முடியபாது. 
சரக்வைறறியிடம் ஒப்பனடக்ைப்பட்ட பின உரினம 
ேபாங்குநருக்கு மபாறிவிடுகி்றது.

உரி்ம மோற்றத்திறகோை விதி மு்்றகள் (Rules for Time of Transfer of Ownership)

Sl.
No.

விதி
Rule

மோறும் கோைகட்டம்
 Point of Transfer 

உ்தோரணம்
Examples

1. ேபாங்குநர் ்தனனுனடய 
ஒபபு்தனை 

ப்தரிவிக்கும்வ்பபாது

ஒபபு்தனை ப்தரிவித்்த 
்தருணத்திவைவய 
உரினம மபாறிவிடுகி்றது.

‘A’ என்பேர் ‘B’ என்பேருக்கு ்தனனுனடய இருச் 
சக்ைர ேபாைைத்ன்த விறை முன பமபாழிநது 2 நபாட்ைள 
ஓட்டிப ்பபார்த்து விட்டு மைநின்றவு அனடந்தபால் 
ேபாங்கிக் பைபாளகிவ்றன எனறு கூறுகி்றபார். ‘B’ ஓட்டிப 
்பபார்த்து 2  நபாட்ைள ைழித்து, ஒபபு்தல் ப்தரிவிக்ைப்பட்ட 
சூழ்நினையில் ஒபபு்தல் ்தந்த வநரத்திலிருநது  உரினம 
‘A’ என்பேருக்கு மபாறி விடுகி்றது.

2. ேபாங்குைர் அச்சரக்னை 
ஏறறுக்பைபாளளும் 

வி்தத்தில் ்பயன்படுத்தின; 

ஏறகும் பசயனை 
பசய்யும் 
வநரத்திலிருநது

‘A’ என்பேர்  ‘B’ என்பருக்கு ்தனனுனடய நனைைன்ள 
பைபாடுத்து வ்பபாட்டுப ்பபார்த்து பிடித்திருந்தபால் ேபாங்கிக் 
பைபாள்ளக் கூறுகி்றபார். ‘B’ ஒபபு்தல் என்தயும் ‘A” 
விடம் ப்தரிவிக்ைபாமல் நனைனய அடகு னேத்துப 
்பணம் ப்பறுகி்றபார். இநநினையில் அடகு னேத்்த அந்த 
வநரத்திலிருநது உரினம மபாறுகி்றது.

III.  விற�்ை அல்ைது திருப�ம் என்்ற அடிப�்்டயிநைோ அல்ைது ஏறபிறகு பின் விற�்ை என்்ற அடிப�்்டயில் 
ப�ோரு்ள அனுபபி ்வத்்தல் Goods Sent ‘On Approval’ or ‘On Sale or Return’ Basis

ஒபபு்தலுக்குப பின விற்பனை அல்ைது திருப்பம் என்ற அடிப்பனடயில் ேபாங்குநருக்கு அனுப்பப்பட்ட சரக்கு அேரின 
விருப்பத்திறவைற்ப னேத்துக்பைபாள்ளவேபா அல்ைது திருபபி அனுப்பவேபா பசய்யைபாம்.  
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நம்புறுதினயக் குறிக்கும்.  ‘B’ ேபாங்கி ்தந்த 
வினச உநதின (Bike) நி்றம் ்பச்னச. எைவே 
‘A’ வினச உநன்த (Bike) ேபாங்குேதிலிருநது 
பின ேபாங்ை முடியபாது. ஆைபால் ்தபான வைட்ட 
சிேபபு நி்றத்துக்கு வினச உநன்த (Bike) 
மபாறறுே்தறைபாை பசைனே ‘B’ ஏறைவேணடும்.

சுருக்ைமபாை ஒரு விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் எது 
நி்பந்தனை எது நம்புறுதி எை ்பட்டியல் வ்பபாட்டுக் 
கூ்ற முடியபாது. இனே இரணடும் ஒப்பந்தத்ன்தப 
ப்பபாறுத்து மபாறு்படும். முக்கியமபாை 
ேலியுறுத்்தப்படுேது நி்பந்தனை.  சி்றப்பபாை 
விரும்புேது நம்புறுதி எைைபாம்.

நி்பந்தனைக்கும் நம்புறுதிக்கும் இனடவயயுள்ள 
வேறு்பபாடுைள

பவளிப�்்ட மறறும் உடகி்்ட �ம்புறுதிகளும் 
மறறும் நி�ந்த்ைகளும் (Express and Implied 
Conditions and Warranties)

விற்பனை ஒப்பந்தத்தினவ்பபாவ்த 
ஒப்பந்த்தபாரர்ை்ளபால் ஒபபுக் பைபாள்ளப்படும் கூறறுைள 
பேளிப்பனட நி்பந்தனைை்ளபாைவேபா அல்ைது 
நம்புறுதிை்ளபாைவேபா இருக்ைைபாம்.  ஆைபால் 
ஒப்பந்தத்தில் இருப்ப்தபாைச் சட்டம் ைருதும் கூறறுைள - 
உட்கினட நி்பந்தனை எனறும் உட்கினட நம்புறுதிைள 
எைவும் அனைக்ைப்படுகின்றை.

21.05  நி�ந்த்ைகள் மறறும் �ம்புறுதிகள் 
(Conditions and Warranties)

சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ைட்டு்பபாடுைள 
நி்பந்தனையபாைவேபா அல்ைது நம்புறுதிை்ளபாைவேபா 
இருக்ைைபாம்,

( i )  நி�ந்த்ைகள்: ‘A’  என்பேர் ‘B’ என்பேரிடம் 
்தைக்கு ஒரு லிட்டர் ப்பட்வரபாலுக்கு 50 கிவைபா 
மீட்டர் ஓடும் சிேபபு நி்ற அபமசபான வினச 
உநது (Bike)  ேபாங்கித் ்தர வேணடும் எைக் 
கூறிைபார். அபவ்பபாது ‘B’ ஒரு லிட்டருக்கு 55 
கிவைபா மீட்டர் னமவைஜ் ்தரும் அபமசபான 
்பச்னச நி்ற வினச உநது (Bike) ேணடினய 
ேபாங்கிக் பைபாடுத்்தபார். இந்த ஒப்பந்தத்தில் 
னமவைஜ் என்பது நி்பந்தனை.  அது 
நின்றவேற்றப்பட்டது. எைவே ‘A’ வினச 
உநன்த (Bike) ேபாங்ைபாமல் பினேபாங்ை 
முடியபாது. ஒப்பந்தத்ன்த மீ்ற முடியபாது.  
ஆைபால் ்பச்னச நி்ற வினச உநன்த (Bike) 
சிேபபு நி்றமபாை மபாறறும் பசைனே ‘B’ 
ஏறைவேணடும்.

(i i)  �ம்புறுதிகள்: ஒப்பந்தத்தில் ஒரு ப்பபாருளுக்குத் 
துனணயபாை உள்ள கூறறு நம்புறுதிை்ளபாகும்.  
நம்புறுதிைன்ள மீறு்தல் நட்ட ஈடு ்தருே்தறகு 
ேழிவைபாலும்.  வமறகூறிய உ்தபாரணத்தில் 
வினச உநதின (Bike) நி்றம் என்பது 

3. ேபாங்குைர் குறிபபிட்ட ைபாை பைடுவிறகுப பினபும் ப்பபாருன்ள திருபபி ்தரபாமல் ்தபாவம சரக்னை னேத்திருக்கும் 
வ்பபாது 

(i) ைபாைபைடு 
னேத்திருக்கி்ற 

நினையில்

ைபாை பைடு முடிந்த 
மறுநிமிடவம. 

‘X ’  என்பேர் ‘Y ’  என்பேருக்கு விற்பனை 
அல்ைது திருப்பம் என்ற அடிப்பனடயில் 
ப்பபாருன்ள 7 நபாள ைபாை பைடுவில் 
பைபாடுக்கி்றபார் .   ஒரு ேபாரம் முடிந்த பினபும் ‘Y ’ 
ஏதும் பசபால்ைவில்னை, 7 ேது நபாள சரக்கு தீ 
வி்பத்தில் அழிகி்றது.   இநநினையில் 7 நபாள  
ைபாை பைடு முடிந்த உடன ‘Y ’  க்கு உரினம 
மபாறிவிட்ட்தபாை சட்டம் கூறுகி்றது.  எைவே அந்த 
நட்டத்ன்த ‘Y ’  ஏறை வேணடும்.

(ii) ைபாைபைடு இல்ைபா்த 
நினையில்

நியபாயமபாை ைபாைம் 
முடிந்த பினபு

‘S’ என்ற ேனரயறுக்ைப்பட்ட நிறுமம் நைரபாட்சிக்கு 
ஒரு டிரபாக்டனர விறை முனபமபாழிநது நைரபாட்சியிடம் 
ஒப்பனடத்்தது.  டிரபாக்டர் குறித்து நைரபாட்சி திருபதி 
அனடந்தபால் ேபாங்கிக் பைபாளே்தபாை கூறியது. 
சுமபார் 2 மபா்தம் ைழித்து நைரபாட்சி டிரபாக்டனர 
பிடிக்ைவில்னை எனறு ப்தரிவித்்தது. இநநினையில் 
நைரபாட்சி அந்த டிரபாக்டனர திருபபி அனுப்ப முடியபாது. 
பிடித்்தது அல்ைது பிடிக்ைவில்னை என்பன்த 2 
நபாட்ைளில் ப்தரிவித்து இருக்ை வேணடும். அதுவே 
நியபாயமபாை ைபாைம் ஆகும்.
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உடகி்்ட நி�ந்த்ைகள் (Implied Conditions)
1 உரி்ம குறித்்த நி�ந்த்ை (Conditions as to Title)

ப ்ப பா ரு ன ்ள  வி ற ்ப ே ர்  அ ந ்த க்  கு றி ப பி ட் ட ப 
ப ்ப பா ரு ன ்ள  வி ற ை  உ ரி ன ம  ப ை பா ண ட ே ர் .
ே பா ங் கு ்ப ே ர்  ப ்ப பா ரு ன ்ள  வி ற ்ப ே ர் ,  அ ந ்த 
ப ்ப பா ரு ன ்ள  வி ற ்ப ்த ற கு  உ ரி ன ம யு ள ்ள ே ர்  எ ன று 
ை ரு தி க்  ப ை பா ள ்ள ை பா ம் .  உ ்த பா ர ண ம பா ை  ‘ D ’ 
எ ன ்ப ே ரி ட மி ரு ந து  ‘ R ’  எ ன ்ப ே ர்  ஒ ரு  ம கி ழூ ர் ந து 
( m o t o r  c a r )  ே பா ங் கி ை பா ர் . .  இ ந நி ன ை யி ல்  ‘ R ’ 
ந பா ன கு  ம பா ்த ம்  ம கி ழூ ர் ந ன ்த  ்ப ய ன ்ப டு த் தி ய 
பி ன பு  ‘ Z ’  எ ன ்ற  உ ண ன ம ய பா ை  உ ரி ன ம ய பா ்ள ர் 
‘ R ’  யி ட ம்  அ து  ்த ை க் கு ச்  ப ச பா ந ்த ம பா ை  ம கி ழூ ர் ந து 
எ ை  ப ம ய் ப பி க் கி ன ்ற பா ர் .  இ ந நி ன ை யி ல்  ‘ R ’ 
உ ண ன ம ய பா ை  உ ரி ன ம ய ரு க் கு  அ ந ்த க் 
ம கி ழூ ர் ந ன ்த  தி ரு ப பி க்  ப ை பா டு த் து  வி ட் டு , 
்த ை க் கு  ப ்ப பா ரு ன ்ள  வி ற ்ற  ‘ D ’  மீ து  ே ை க் கு 
ப ்த பா டு க் ை ை பா ம் . 

2.  விவரிபபு குறித்்த நி�ந்த்ை (Conditions as to 
Descriptions)

வி ே ரி ப பு  மூ ை ம்  வி ற ்ப ன ை  ப ச ய் ய ப ்ப ட் ட 
ச ர க் கு  வி ே ரி த் ்த ப ்ப டி வ ய  இ ரு க் ை வ ே ண டு ம் . 
உ ்த பா ர ண ம பா ை  ‘ A ’  எ ன ்ப ே ர்  ‘ B ’  எ ன ்ப ே ரு க் கு 
ஒ ரு  இ ய ந தி ர த் ன ்த  ஒ ரு  ே ரு ட  ை பா ை  ்ப ன ை ய து 
எ ை  வி ே ரி த் து  வி ற கி ன ்ற பா ர் .  அ ன ்த  ந ம் பி  ‘ B ’ 
ே பா ங் கு கி ்ற பா ர் .  பி ன ை ர்  ‘ B ’  அ து  மி ை வு ம் 
்ப ன ை ன ம ய பா ை  இ ய ந தி ர ம் .  சு ம பா ர்  5  ஆ ண டு 
்ப ன ை ன ம  ப ை பா ண ட து  எ ை  உ ண ர் கி ்ற பா ர் . 

இ ந நி ன ை யி ல்  ‘ B ’  அ ந ்த  இ ய ந தி ர த் ன ்த 
வி ே ரி த் ்த ்ப டி  இ ல் ன ை  எ ன ்ற  நி ்ப ந ்த ன ை யி ன ்ப டி 
‘ A ’  யி ட ம்  தி ரு ப பி  ்த ந து வி ட ை பா ம் .  ஆ ை பா ல் 
வி ே ரி க் ை ப ்ப ட் ட  ப ்ப பா ரு ன ்ள / ச ர க் கி ன ை 
வ ச பா தி த் து  உ ண ன ம  அ றி யு ம்  ே பா ய் ப பி ல் ை பா 
நி ன ை ன ம யி ல்  ம ட் டு வ ம  இ ந ்த  வி தி  ப ்ப பா ரு ந து ம் . 
அ ்த பா ே து  ே பா ங் கு ்ப ே ர்  ே பா ங் ை  வி ரு ம் பு ம் 
ப ்ப பா ரு ளி ன  உ ண ன ம  நி ன ை ன ய  வ ச பா தி த் து 
அ றி யு ம்  ே பா ய் ப ன ்ப ப  ப ்ப ற றி ரு ந ்த பா ல்  அ ப ப ்ப பா ழு து 
இ ந ்த  வி தி  ப ்ப பா ரு ந ்த பா து .

3. மோதிரி குறித்்த நி�ந்த்ை (Sale by Sample)

மபாதிரி ைபாணபித்து விறைப்படும் சரக்கு 
உ்தபாரணமபாை ்தபானியங்ைள,  துணிேனைைள, 
மருநதுைள,  புத்்தைங்ைள,  இனிபபுைள 
வ்பபான்றேறன்ற ப்பபாறுத்்தேனர கீழ்க்குறிபபிட்ட 
நி்பந்தனைைளுக்கு உட்்பட்டு ேபாங்குைர் 
ப்பபாருன்ள விற்பேருக்கு திருபபிக் பைபாடுக்ை 
முடியும்.

1.  ப்பரும்்பபானனம சரக்குைள மபாதிரி சரக்கின 
்தனனமனயப ப்பறறிருக்ை வேணடும்.

2.  சரக்கினை மபாதிரியுடன ஒபபிட்டுப ்பபார்க்கும் 
ேபாய்பபினை ேபாங்குைர் ப்பறறிருக்ைவேணடும்.

3.  விற்பனை பசய்யமுடியபா்த குன்ற்பபாடு எதுவும் அந்தச் 
சரக்குக்கு இருக்ைக் கூடபாது. 

வரி்ச 
எண்

நவறு�டுத்தும் 
கூறுகள்

நி�ந்த்ைகள் 
Conditions

�ம்புறுதிகள் 
Warranties

1. ப�ோருள் ஒப்பந்தத்தின ைருபப்பபாரு்ளபாைத் 
திைழ்ேது.

நம்புறுதி ஒப்பந்தத்திறகுத் துனணயபாை 
இருக்கி்றது.

2. முககியத்துவம் ஒப்பந்தத்தில் நி்பந்தனைனய 
மீறுேது ஒப்பந்தத்ன்த மீறுே்தபாைக் 
பைபாள்ளப்படுகி்றது. 

நம்புறுதினய மீறுேது ஒப்பந்தத்தினை 
மீறுே்தறகு ஒப்பபாைபாது.

3. உரி்ம 
மோற்றம்

நி்பந்தனை நின்றவேற்றபாமல் உரினம 
மபாற்றம் நிைைமுடியபாது.

நம்புறுதினய நின்றவேற்றபாமல் உரினம 
மபாற்றம் நிைை முடியும்.

4. �ரிகோரம்/தீரவு நி்பந்தனை மீறுே்தைபால் ஒப்பந்தத்தில் 
்பபாதிக்ைப்பட்ட ந்பர் ஒப்பந்தத்ன்த நீக்கிக் 
பைபாளேதுடன நட்ட ஈடு வைபாரும் 
உரினமனயப ப்பறுகி்றபார்.  

நம்புறுதினய மீறுே்தைபால் ஒப்பந்தத்தில் 
்பபாதிக்ைப்பட்டேர் நட்ட ஈடு வைட்கும் 
உரினமனய மட்டுவம ப்பறறுள்ளபார்.
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4.  ்தகுதி அல்ைது ்தன்்ம குறித்்த நி�ந்த்ை 
(Conditions as to Quality or Fitness)
சரக்கு ஒரு குறிபபிட்ட வநபாக்கிறகு ஏற்ற 

்தனனமயுனடய்தபாைவேபா அல்ைது ப்பபாருந்தமபாை்தபாைவேபா 
இருக்ைவேணடும் என்ற உட்கினட நி்பந்தனை ஏதும் 
இல்னை. ஆைபால் கீழ்க்குறிபபிடப்பட்டுள்ள சூழ்நினையில் 
அனேைள ேபாங்குவேபாரின வநபாக்ைத்ன்த 
நின்றவேறறுே்தபாைவேபா அல்ைது அ்தறகுப 
ப்பபாருந்தமபாை்தபாைவேபா இருக்ைவேணடும்.

எந்தக் குறிபபிட்ட வநபாக்கிறகு இச்சரக்கினை 
ேபாங்குகிவ்றன என்ற விேரத்ன்த ேபாங்குைர் விறகுநரிடம் 
ப்தரிவித்து இருபபின

விற்பேரின தி்றனம மறறும் தீர்பன்ப ேபாங்குைர் 
நம்புே்தபாை பேளிப்படுத்தி இருபபின

மறறும் சரக்குைள ேைக்ைமபாை விறகும் ேனைனயச் 
சபார்ந்த்தபாை இருபபின. உ்தபாரணமபாை ‘A’ என்பேர் ‘B’ 
என்பேரிடம் பசயறனை ்பறைன்ள ேபாங்கிைபார். ஆைபால் 
ேபாங்கிய ்பறைள ‘A’ என்பேருக்கு ப்பபாருந்தவில்னை. 
இநநினையில் ‘A’ அந்தப ்பறைன்ள ‘B’ க்கு திருபபித்்தநதுவிட 
உரினம  ப்பற்றேர்.
5.  விறகும் ்த்க்ம குறித்்த நி�ந்த்ை (Conditions 

as to Merchantability)
விேரிபபின அடிப்பனடயில் ேபாங்ைப்பட்ட சரக்னை 

விற்பனையபா்ளர் ேைக்ைமபாை விற்பனை பசய்து ேரும் 
நினையில், விற்ற சரக்கு விற்ப்தறகு உைந்த்தபாை 
இருக்ைவேணடும்.  அ்தபாேது விறைப்படும் சரக்கு விற்பனை 
பசய்்த ்தகுதி ்பனடத்்தேரபாை இருக்ை வேணடும்.  
உ்தபாரணமபாை வநரம் ைபாட்டபா்த ைடிைபாரம், சரியபாை எழு்தபா்த 
வ்பைபா, கிழிந்த துணி, புனை ேரபா புனையினை 
வ்பபான்றனேைள விற்ப்தறகு அருைன்த அற்ற சரக்குைள.
6.  உ்டல் ஆநரோககியம் ப்தோ்டர�ோை நி�ந்த்ை  

(Condition as to Wholesomeness)
உணணக்கூடிய ப்பபாருட்ைன்ளப ப்பபாறுத்்தேனரயில் 

அனேைள விற்ப்தறகு உைந்த்தபாை இருப்பதுடன 
ேபாங்கு்பேரின உடல் நைத்திறகு எவவி்தக் வைடும் 
வின்ளவிக்ைபா்த ப்பபாரு்ளபாை இருக்ைவேணடும். 
உ்தபாரணமபாை ‘F’ என்பேர் ‘A’ என்பேரிடமிருநது ்பபால் 
ேபாங்கிைபார். ்பபானை அருநதிய ‘F’ ன மனைவி 
வநபாய்ேபாய்ப்பட்டு இ்றநது விட்டபார்.  ைபாரணம் ்பபாலில் 
னட்பபாய்டு கிருமிைள இருந்தை.  ‘F’ ப்தபாடர்ந்த ேைக்கில் 
நீதிமன்றம் ‘A’ க்கு நட்ட ஈடு ்தரப்பணித்்தது.
7.  வணிக வைககஙக்ள உணரத்தும் உடகி்்ட 

நி�ந்த்ைகள் (Condition Implied by Trade Usage)
ப்பபாருளின ்தரம் மறறும் ்தனனமைள ப்தபாடர்்பபாை 

நி்பந்தனைைன்ள, ஒரு குறிபபிட்ட ேணிை மரபுைன்ள, 
நின்றவேறறும்்படி நிர்ணயிக்ைைபாம். உ்தபாரணமபாை ‘X’ 
என்பேர் ‘Y’ என்பேருக்கு ஏைம் விடல் மூைம் சிை மருநது 
ப்பபாருட்ைன்ள விறகி்றபார். ஏை விற்பனை ேைக்ைப்படி ஏைம் 
விடும் ப்பபாருளின மீ்தபாை குன்ற்பபாடுைன்ள ஏைம் விடு்பேர் 

்பகிரங்ைமபாைக் கூ்ற வேணடியது ேைக்ைம். இநநினையில் 
‘X’  ்தபான ஏைம் விடும் மருநதினைப ்பறறிய குன்றைன்ளக் 
கூ்றபாமல் ஏை விற்பனை மூைம் ‘Y’ க்குப ப்பபாருன்ள 
விற்றபார். பினைர் ‘Y’ அந்த மருநதுைள ்பழு்தபாைனே எனறு 
அறிநது திருபபிக் பைபாடுக்கி்றபார்.  இநநினையில் ‘Y’, ்தபான 
பைபாடுத்்த ்பணத்ன்த திரும்்பபப்ப்ற உரினம உனடயேர்.

உடகி்்ட �ம்புறுதிகள் (Implied Waranties)
(i) இ்்டயூ்றற்ற உரி்ம (Quiet Possession)

்தபான னேத்திருக்கும் சரக்னைப பி்றர் இனடயூறு இனறி 
முழுனமயபாை அனு்பவிக்ை முடியும் என்ற நம்புறுதி 
உடன்பபாட்டில் உணடு. வேறு யபாவரனும் ்தனனை விட 
சி்றந்த உரினம இருப்ப்தபாைக் கூறிக்பைபாணடு பினைர் 
சரக்கு உரினமக்கு இனடயூறு வின்ளவித்்தபால், விறகுநரிடம் 
ேபாங்குைர் நட்ட ஈடு ப்பறும் உரினம ப்பற்றேர்.

உ்தபாரணமபாை x என்பேர் y  என்பேருக்கு ஒரு 
ேபாபைபாலி விற்றபார். yம் அந்த ேபாபைபாலிக்கு ரூ100 பசைவு 
பசய்து, அ்தனை அனு்பவித்து ேரும் வேன்ளயில் z 
என்பேர் இந்த ேபாபைபாலி அேருனடயது எை உரினம 
பைபாணடபாடிைபார். அேர் அந்த ேபாபைபாலினய 
்தனனிடமிருநது x திருடிவிட்டு பசன்ற்தபாைக் கூறிைபார். 
இநநினையில் y அந்த ேபாபைபாலினய z யிடம்  பைபாடுத்து 
விட்டு x மீது ேைக்கு ப்தபாடுத்து விற்பனை வினைனயயும் 
்பழுது்பபார்பபு பசைவு பசய்்தன்தயும் ப்ப்றைபாம். அ்தபாேது 
்தனனுனடய இனடயூ்றற்ற உரினம ்பபாதிக்ைப்பட்டது என்ற 
அடிப்பனடயில் நட்ட ஈடு வைட்டுப ப்ப்றமுடியும்.
(ii)  வில்ைஙகம் �றறிய �ம்புறுதி (Free from Any 

Encumbrance)
்தபான ேபாங்கிய சரக்கு மூன்றபாம் ந்பரின 

பினணயத்திறகு உட்்பட்ட்தல்ை என்ற வில்ைங்ைம் ்பறறிய 
நம்புறுதி விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உணடு,

உ்தபாரணமபாை x என்பேர் y என்பேரிடம் ்தனனுனடய 
னைக் ைடிைபாரத்ன்த அடமபாைம் னேத்துக் ைடன ப்பற்றபார். 
பினைர் x யிடம் ்தைக்கு இந்த னைக்ைடிைபாரத்ன்த ஒருநபாள 
இரேல் பைபாடுக்ை வேணடிைபார்.  Yம் ்பரி்தபாப்பட்டுத் ்தருகி்றபார்.  
இநநினையில் x இந்த னைக்ைடிைபாரத்ன்த z க்கு விறகி்றபார். Z 
ம் நல்ை நம்பிக்னையில் ேபாங்குகி்றபார். இநநினையில் y 
ஒருநபாள z என்ற ந்பனர அணுகி நடந்தன்தக் கூறி 
னைக்ைடிைபாரத்ன்த திருபபிக் வைட்டபால், z அ்தனை yக்கு 
திருபபித் ்தந்தபாை வேணடும்.  ைபாரணம் ைடிைபாரத்ன்த 
னேத்துக் ைடன ்தந்த yக்கு வில்ைங்ைமற்ற உரினம உணடு.
இநநினையில் z எனேர், x ன மீது ேைக்கு ப்தபாடுக்ைைபாம். 
விற்பனைத் ப்தபானைனயயும் மறறும் நட்ட ஈடும் ப்ப்றைபாம்.  
அ்தபாேது ேபாங்கிய சரக்கில் எந்த வில்ைங்ைமும் இல்னை 
எை நம்பும் உரினம ேபாங்கியேருக்கு உணடு.
(iii)  அ�ோயமுள்ள ப�ோருள் சோரந்த �ம்புறுதி (Warranty 

in the case of Dangerous Goods)
்தபான விறகும் ப்பபாருட்ைள அ்பபாயமபாைனே அல்ைது 

ேபாங்குநருக்கு அ்பபாயத்ன்த வின்ளவிக்கும் எை விற்பேர் 
அறிநதிருந்தபால், ேபாங்குநரிடம் அதுகுறித்து எச்சரிக்னை 
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பசய்யவேணடும். இல்னைபயனில் ேபாங்குைர்க்கு விறைப்பட்ட 
ப்பபாரு்ளபால் ஏற்படும் வி்பத்திறகு நட்ட ஈடு ்தர வேணடும்.

உ்தபாரணமபாை ‘A’ என்பேர் பூச்சிக்பைபால்லி மருநது 
ஒனன்ற ‘C’ க்கு விறகி்றபார். அபப்பபாருள மிைவும் 
அ்பபாயைரமபாை ப்பபாருள, அ்தன மூடி சரியில்னை என்ற 
விேரத்ன்த ‘A’ அறிநதிருந்த வ்பபாதிலும் அ்தனை yன 
ைேைத்திறகுக் பைபாணடுேரவில்னை. ‘C’ அந்தப ப்பபாருன்ள 
தி்றக்ை முயறசித்்தவ்பபாது பூச்சிக்பைபால்லி மருநது வநரடியபாை 
‘C’ ன ைணனண ்ப்தம் ்பபார்க்ை yன ைண குருடபாைது. 
இநநினையில் ‘C’ ப்தபாடர்ந்த ேைக்கில் ‘A’ ப்பபாருன்ள 
எப்படித் தி்றநதிருக்ை வேணடும் எை அறிவுறுத்்தத் 
்தேறிய்தபாை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து நட்ட ஈடு ்தரப்பணித்்தது.
வி்ைபசலுத்்தப ப�்றோ வணிகர – ப�ோருள் (Unpaid 
Seller – Meaning)

விற்ற ப்பபாருளின வினை முழுேதும் 
பசலுத்்தப்படபாவிட்டபாலும் அல்ைது விற்ற ப்பபாருளுக்ைபாை 
ேபாங்குைர் பைபாடுத்்த ைபாவசபானை அல்ைது மபாறறுச்சீட்டு 
அேமதிக்ைப்படும்வ்பபாது விற்றேர் வினைப்ப்றபா்த 
விறகுநரபாைக் ைரு்தப்படுகி்றபார். ஆை விற்ற ப்தபானையில் ஒரு 
்பகுதினய மட்டும் ப்பற்றேர் கூட வினை பசலுத்்தப்படபா 
விறகுநர்்தபான. விறகுநர் என்ற பசபால்லில் சரக்கின 
உரினமயபா்ளர் மட்டுமினறி அேரது முைேனரயும் அல்ைது 
ைபாபபீடு ப்பறுநனரயும் குறிக்கும். 

21.06  வி்ைப�்றோ வணிகரின் உரி்மகள் 
Rights of an Unpaid Seller

�ைலெபறா வ�க��
உ�ைமக�

சர�� �தான உ�ைம வா��ந� �தான
த��ப�ட உ�ைம

வ� இைட ����

ம�� பைன உ�ைம

ப ��ைம
ெபா� வழ�கைல
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வி்ை பசலுத்்தப ப�்றோ வணிகருககோை உரி்மகள் 
(Rights of an Unpaid Seller)
I.   (அ) சரககிறது எதிரோை உரி்மகள் Against Goods
(i)  விற்ற சரககின் உரி்ம்ய வோஙகு�ருககு 

மோற்றப�டடிருககும்ந�ோது Where the property in the 
goods has passed to the buyer
அ. �றறுரி்ம (Right of Lien): வினை முழுேன்தயும் 

ப்பறும்ேனர சரக்னைத் ்தன ேசம் னேத்துக்பைபாளளும் 
உரினம வினை பசலுத்்தப்படபா ேணிைருக்கு உணடு.  
இவவுரினமனயப ப்ப்ற கீழ்க்குறிபபிட்டுள்ள 
நி்பந்தனைைன்ள நின்றவேற்றவேணடும்.
(i) சரக்கின உடனமனய விற்றேர் ப்பறறிருக்ை வேணடும்.

(ii)  ைடனவ்பரில் சரக்னை விறறிருக்ைக் கூடபாது அல்ைது 
ைடனுக்கு விறறிருபபின ைடனின ்தேனண ைபாைம் 
முடிேனடநது இருக்ைவேணடும்.

(iii) ேபாங்குைர் பநபாடிபபு நினை அனடநதிருக்ை வேணடும்.
சரக்குரினம ்பத்திரத்ன்த விற்பேருக்கு மபாறறிக் 

பைபாடுத்திருந்தபால்கூட ்பறறுரினம ்பபாதிக்ைப்படுேதில்னை. 
உ்தபாரணமபாை ‘A’ என்பேர் ‘B’ என்பேருக்கு 10 
ப்தபானைக்ைபாட்சிப ப்பட்டிைன்ள விற்றபார். ப்பபாருட்ைள ப்பபாது 
சரக்வைறறியிடம் சரக்னை அனுபபும் ேழியில் பசனறு பைபாணடு 
இருக்கி்றது. விற்ற சரக்கிறைபாை உரினமப ்பத்திரமும் 
்தயபாரிக்ைப்பட்டு அனுப்பப்பட்டும் விட்டது. இநநினையில் 
ேபாங்குைர் ‘B’ பநபாடித்துவிட்டபால் அந்தச் சரக்னை இனடமறித்து 
னைப்பறறிக் பைபாளளும் உரினம உணடு.

விற்ற சரக்கின ஒரு ்பகுதி ேபாங்குநருக்குச் 
பசனறுவிட்ட நினையில் விற்பனையபா்ளர் மீ்தமுள்ள 
அனுப்பபா்த சரக்கின மீது ்பறறுரினம பசலுத்்தவேணடும். 
ஆைபால் சரக்கின ஒரு ்பகுதினய ஒப்பனடக்கும் ப்பபாழுது 
முழுச்சரக்கினையும் ஒப்பனடக்ை வேணடும் எனறு ்தன 
விருப்பத்ன்த ேபாங்குைர் உணர்த்தியில்ைபாவிட்டபால் 
விற்றேர் இப்பறறுரினமனயச் பசலுத்்த முடியபாது. 
�றறுரி்ம இைபபு (Right of Lien is Lost)

கீழ்க்குறிபபிட்பட்டுள்ள சூழ்நினையில் 
விற்பனையர் ்பறறுரினமனய இைக்கி்றபார்.

(அ) விற்றப ப்பபாருளுக்ைபாை வினைனயத் ்தரபா்த 
நினையில் சரக்னைத் ்தபான நினைத்்த்படி 
நிறுத்தினேக்கும் உரினமனய ஒப்பந்தம் வ்பபாடும்வ்பபாவ்த 
எடுத்துக்பைபாள்ள ்தேறும்வ்பபாது, ்பறறுரினம 
இைக்ைப்படுகி்றது. உ்தபாரணமபாை ‘x’ என்பேர் ‘y’ என்ற 
ேபாங்குைர்க்குப ப்பபாருன்ள விறகி்றபார் ஆைபால் x 
விற்பனையர் ‘y’ என்ற ேபாங்குநரின ப்பயரில் இரயில் 
ரசீன்த எடுக்கி்றபார். அ்தனை ‘y’க்கும் அனுபபிவிட்டபார்.  
இந்தச் சூழ்நினையில் x என்ற விறனையபா்ளர் ப்பபாருளின 
மீ்தபாை ்பறறுரினமனயக் பைபாணடிருக்ை விரும்்பவில்னை 
என்பன்தக் ைபாட்டுகி்றது.

(ஆ) ேபாங்குநவரபா அல்ைது அேரின முைேவரபா  
ப்பபாருளின உடனமனய ப்பறறுவிட்டபால்.

(இ) ்பறறுரினம பசய்ய உரினமனய விற்பேர் விட்டுக் 
பைபாடுத்திருந்தபால்
(ஆ)  ந�ோககுவத்தில் இருககும் சரக்க நிறுத்தும் உரி்ம 

(Right of Stoppage in Transit)
சரக்கு விற்பேர் இடத்திலிருநது ேபாங்கு்பேரின இடத்திறகு 

ேழியில் பசனறு பைபாணடு இருக்கும்வ்பபாது, அன்த ேழிமறித்துத் 
்தன னைேசம் னையைப்படுத்தும் உரினம வினை ப்ப்றபா்த 
ேணிைருக்கு உணடு.  அ்தறைபாை நி்பந்தனைைள. சரக்கு 
விற்பேரிடவமபா அல்ைது ேபாங்குைர் ேசவமபா இருக்ைக் கூடபாது. 
ஒரு மூன்றபாேது ந்பரிடம் இருக்ைவேணடும். அ்தபாேது ப்பபாது 
சரக்வைறறியிடம் ப்பபாருன்ளச் வசர்க்கும் வநபாக்குடன 
ஒப்பனடக்ைப்பட்டு ேழியில் பசனறு பைபாணடிருக்ைவேணடும். 
ேபாங்குைர் பநபாடிபபு நினை அனடநதிருக்ை வேணடும். 
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ந�ோககுவத்தில் இருககும் சரக்க நிறுத்தும் உரி்ம்ய 
ரத்து பசய்தல் Termination of Right of Stoppage

சரக்கு ேழியில் பசனறு பைபாணடு இருக்கும்வ்பபாது 
அ்தனை இனட மறித்துத் ்தடுக்கும் உரினம கீழ்க்ைணட 
சூழ்நினையில் முடிவுக்கு ேருகி்றது.

(அ) சரக்கின உடனமனய ேபாங்குநவரபா அல்ைது 
அேரின முைேருக்வைபா சரக்வைறறிக் பைபாடுத்துவிடும்வ்பபாது

(ஆ) ப்பபாருள வசரவேணடிய இடத்தில் வசர்ந்த பினபு 
ப்பபாதுசரக்வைறறி நிறுேைம் ேபாங்குைர் அல்ைது அேரின 
முைேருக்குப ப்பபாருள ேநது வசர்நதுவிட்டது எனறும் 
அ்தனை எடுத்துச் பசல்ை ஏற்பபாடு பசய்ய வேணடும் என்ற 
்தைேல் ப்தரிவித்்த நினையில்
(இ) மறுவிற�்ை உரி்ம (Right of Resale)

விற்ற சரக்கினை மீணடும் விறகும் உரினமனயக் 
கீழ்க்ைணட சூழ்நினைைளில் வினை ப்ப்றபா ேணிைர் ப்பறுகி்றபார். 
(i)  விறைப்பட்ட சரக்கு அழியும் ்தருேபாயில் இருபபின
(ii)   ்பறறுரினம அல்ைது ேழிமறித்துக் னைப்பறறிய சரக்னை 

மீணடும் வேறு ந்பருக்கு விறகும் ்தைது எணணத்ன்த 
ேபாங்குைர்க்கு ப்தரிவித்்தப பினபும் ேபாங்குைர் 
அ்தறைபாை வினைனய பசலுத்்தபா்த வ்பபாது

(iii)  மறுவிற்பனை பசய்யும் உரினமனயச் சரக்கு 
விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் கூ்றப்பட்டிருந்தபால் 
ேபாங்குநருக்கு விற்பேர் அறிவிபபு ்தரத் 
வ்தனேயில்னை. 

I. (ஆ).  ப�ோருளின் மீ்தோை உரி்ம வோஙகு�ருககு 
மோற்றப�்டோ்த ந�ோது (Where the Property in 
the Goods does not pass to the Buyer)

வினைப்ப்றபா்த ேணிைர் ப்பபாருளின உரினமனய 
மபாறறித் ்தரபாமல் ்தன னைேசம் உள்ள ப்பபாருன்ள 
ேபாங்குநருக்கு அனுப்பபாமல் ப்பபாருன்ள இருத்தி 
னேத்துக் பைபாள்ளைபாம் அல்ைது பசனறு பைபாணடு 
இருக்கும் ப்பபாருன்ள இனடமறித்து னையைப்படுத்்தைபாம்.

வோஙகுைர மீது ்தனிப�ட்ட மு்்றயில் வைககு ப்தோ்டரு்தல்
i.  வி்ை்யக நகோரி வைககு ப்தோடுத்்தல் (Suit for Price): 

விறைப்பட்ட சரக்கின உரினம ேபாங்குைர்க்கு மபாறறித் 
்தந்த பி்றகும் ேபாங்குைர் ப்பபாருளுக்ைபாை வினைனயத் 
்தரத் ்தேறும்வ்பபாது விற்பேர் அ்தறைபாை வினைனயப 
ப்ப்ற ேைக்கு ப்தபாடுக்ைைபாம்.

ii.  ஏறகோ்மயோல் �ட்ட ஈடு நகடடு வைககு ப்தோ்டரு்தல் 
(Suit for Damages for Non-acceptance): ேபாங்குைர் 
சரக்னைத் ்தேறு்தைபாை ஏறைமறுத்்தபால் அ்தறைபாை நட்ட 
ஈடு வைட்டு ேைக்கு ப்தபாடரைபாம்.

iii.  உரிய கோைத்திறகு முன்�ோக ஒப�ந்தத்்்த மறுத்்தறகோக 
வைககு (Suit for Cancellation of the Contract before the Due 
Date): சரக்னை ஒப்பனடக்கும் நபாளுக்கு முன்பபாை 
ேபாங்குைர் ஒப்பந்தத்ன்த மறுத்துனரக்கும் வ்பபாது விற்பேர் 
ஒப்பனடவு நபாள ேனர ைபாத்திரபாமல், உடன நட்ட ஈடு 
வைட்டு ேைக்குத் ப்தபாடுக்ைைபாம் அல்ைது ஒப்பனடபபு நபாள 
ேனர ைபாத்திருந்த பின ேைக்கு வ்பபாடைபாம்.

iv.  வடடி நகடடு வைககு (Suit for Interest): விற்பனை 
வினைனய ்தரபா்தவ்பபாது அ்தறைபாை ேட்டி வைட்கும் 
உரினமனய விற்பனையபா்ளர் விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் 
ப்தளிேபாைக் குறிபபிட்டு இருந்தபால் வினை பசலுத்்த 
வேணடிய நபாளிலிருநது ேட்டினயயும் வசர்த்து ேசூலிக்ை 
முடியும். அப்படி ேட்டி ேசூலிப்பது ப்தபாடர்்பபாை சரக்குைள 
ஏதும் இல்ைபா்த நினையில் ேபாங்குைர் குறிபபிடும் 
நபாளிலிருநது மட்டுவம ேட்டி ேசூலிக்ை முடியும்.

எதிரகோை கற்றல்
அ)  கீழ்ககுறிபபி்டப�டடுள்ள �்டவடிக்ககள் 

சரககு விற�்ை ஒப�ந்தச் சட்டத்தின் கீழ் 
உள்ள்டஙகுமோ எைக கண்்டறியவும்.

i.  ‘X’என்பேர் ‘Y’ என்பேருக்கு 100 ்பங்குைன்ள 
ரூ.10000 வீ்தம் விறை உடன்படுகி்றபார்.  

ii.  ‘X’என்பேர் ‘Y’என்பேரிடம் 100 கிவைபா, ஒரு 
கிவைபா ரூ.20 வீ்தம் அரிசினயக் பைபாடுத்து 200 
கிவைபா வைபாதுனம கிவைபா ஒனறிறகு ரூ. 20 
வீ்தம் மபாறறிக் பைபாளகி்றபார்.

iii.  ‘X’என்பேர் ்தனனுனடய ைட்டிடத்ன்த 
ரூ.100000 yக்கு விறை உடன்படுகி்றபார்.

iv.  ‘X’என்பேர் ்தனனுனடய எதிர்ைபாை மனைவி 
‘Y’என்பேருக்கு அனபு ்பபாசம் அடிப்பனடயில் 
100 சேரன நனைனய மபாறறுகி்றபார்.  

v.  ‘X’ என்பேர் ‘Y’என்ற ஓவியரிடம் ஒரு அைைபாை 
ஓவியம் ஒனன்ற ேபாங்ை உடன்படுகி்றபார்.

vi.  ‘X’என்பேர் ‘Y’என்ற ன்தயல்ைபாரரின 
துணினயக் பைபாடுத்து அேருக்கு வைபாட்டு 
ன்தக்ை கூறுகி்றபார். ன்தயல்ைபாரர் அேவர 
ப்பபாத்்தபான மறறும் பு்றணி ப்பபாருள (lining 
material) வ்பபாட்டு ன்தத்துக் பைபாடுப்ப்தபாை 
உடன்படுகி்றபார்.

vii.  ‘X’ என்பேர் ‘Y’ என்பேரிடம் ரூ.1000000 
மதிபபுள்ள ப்பபாருன்ள அடகு னேக்கி்றபார்.

ஆ)  பின்வருவைவறறுள் விற�்ைககோை 
விற�்ை ஒப�ந்தஙகள் அல்ைது விறக 
ஒப�ந்தம் உள்ள்தோ என்�்்தக கண்்டறியவும்:

i.  ‘X’ என்பேர் ்தைது ்பணனணயில் ்பயிரிடப்பட்ட 
முழு பநல் ்பயினரயும் விற்பனை பசய்ே்தறைபாை 
ஒப்பந்தத்தில் னைபயழுத்திட்டபார்.

ii.  ஒப்பந்தத்தின வ்பபாது குவிக்ைப்பட்ட நிைக்ைரி 
சபாம்்பனை விறை ஒரு ரயில்வே நிர்ேபாைம் 
ஒபபுக்பைபாணடது.

iii.  ‘X’ என்பேர் ஒரு குறிபபிட்ட ைப்பலில் உள்ள 
சிை ப்பபாருட்ைன்ள விற்பனை பசய்ே்தறைபாை 
ஒப்பந்தத்தில் னைபயழுத்திட்டது.

iv.  ஒரு ஓவியத்ன்த விற்பனை பசய்ே்தறைபாை 
ஒப்பந்தத்தில் ‘Z’  ஈடு்படுகி்றபார், அ்தன 
்தறவ்பபான்தய உரினமயபா்ளர் ‘Z’ ஆேபார்.
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�மது சிந்த்ைககு

 இ)  கீநை குறிபபிடடுள்ள �்டவடிக்கக்ள 
ஆரோயநது விற�்ையில் வி்ைப�்றோ 
வணிகரோ இல்்ையோ என்�்்தக கூறுக.

i.  ‘X’என்பேர் ‘Y’ என்பேருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுள்ள சரக்கினை விற்றபார். ‘Y’ ரூ.9,900 
்தநதுவிட்டு ரூ.100 நிலுனே ்தரபாமல் விடுகி்றபார்.

ii.  ‘X’என்பேர் ‘Y’ என்பேருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுள்ள சரக்கினை விற்றபார். ‘Y’, ‘X’ 
க்கு ைபாவசபானைனய எழுதிக் பைபாடுத்்தபார். 
ைபாவசபானைனய ேசூலுக்குச் பசலுத்திய ‘X’ 
அந்தக் ைபாவசபானை அேமதிக்ைப்பட்ட்தபாைத் 
ப்தரிவிக்ைப்படுகி்றபார். 

iii.  ‘X’ என்பேர் ‘Y’ என்பேருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுள்ள சரக்கினை ஒரு மபா்த ைபாை 
்தேனணயில் சரக்னை ைடனிறகு விற்றபார். 
இனனும் அந்த ்தேனணக் ைபாைம் 
முடியவில்னை.

iv.  ‘X’என்பேர் ‘Y’என்பேருக்கு ரூ.10000 
மதிபபுனடய சரக்கினை 1 மபா்த ைபாை 
்தேனணயில் ைடனில் சரக்கு விற்றபார். 1 மபா்தம் 
முடிநதும் இனனும் சரக்கிறைபாை ்பணம் 
்தரப்படபாமல் இருக்கி்றது.

v.  ‘X’ என்பேர் ‘Y’ என்பேருக்கு ரூ. 10,000 
மதிபபுள்ள சரக்னை ஒரு மபா்த ைபாை 
்தேனணயில் விற்றபார். ைடன ைபாைத்தில்

 சூழ்நி்ை ஆயவு

i.  ‘X’ என்பேர் சுடு ்தணணீர் ஊறறி னேக்கும் குடுனே 
(Flask) ்தைக்கு வ்தனேப்படுகி்றது என்ற விேரத்ன்த 
‘Y’ என்ற ேணிைரிடம் ப்தரிவித்்தபார். ‘Y’ என்பேர் 
வேதிப ப்பபாருளில் ேணிைம் பசய்யும் ேணிைர்.  சூடு 
நன்றபாைத் ்தபாங்கும் எனறு ஒரு குடுனேனய ‘Y’, ‘X’ க்கு 
பைபாடுக்கி்றபார். ‘X’ ன மனைவி சுடு ்தணணீனர ஊற்ற, 
குடுனே பேடித்்தது. X ன மனைவி ைபாயமுற்றபாள. 
இநநினையில் ‘X’, ‘Y’ ன மீது ேைக்கு ப்தபாடுத்து நட்ட 
ஈடு ப்ப்ற முடியுமபா? ைபாரணம் கூறுை.

ii.  ‘X’ என்பேர்  ‘Y’ என்ற மகிழூர்நது (car)   
வியபா்பபாரியிடம் அடிக்ைடி பேளியூர் உைபா 
பசல்ை உைந்த ஒரு நபானகு சக்ைர ேபாைைத்ன்த 
்பரிநதுனரக்ைக் கூறிைபார்.’Y’ ம் ஒரு ேபாைைத்ன்தப 
்பரிநதுனரந்தபார்.  அ்தனை ேபாங்கிப ்பயன்படுத்திய ‘X’ 
அது பேளியூர் உைபா பசல்ை ஏற்ற ேபாைைம் இல்னை 
என்பன்த உணருகி்றபார். இநநினையில் ‘X’, ‘Y’ ன 

மீது அடிப்பனட நி்பந்தனைனய மீறிவிட்டபார் எை 
ேைக்கு ப்தபாடர முடியுமபா?

iii.  ‘X’ என்பேர் y என்ற வியபா்பபாரியிடம் பநகிழி 
(plastic) ைேண (Catapult) ேபாங்குகி்றபார். ‘X’ 
அ்தனை ்பயன்படுத்தி வின்ளயபாடியவ்பபாது 
அேரது ைண குருடபாைது. ைபாரணம் பநகிழியில் 
(plastic) ்தயபாரிக்ைப்பட்ட அந்தக் ைேண மிைவும் 
்தரம் ்தபாழ்ந்த ப்பபாரு்ளபால் பசய்யப்பட்டிருந்தது,  
இநநினையில் ‘X’, ‘Y’ ன மீது ேைக்கு ப்தபாடுத்து 
அேனரப ப்பபாறுப்பபாளி ஆக்ை முடியுமபா?

iv  ‘X’ என்பேர் ‘Y’ ன வைபாதுனம ை்ளத்திறகுச் 
பசனறு அங்கு குவித்து னேக்ைப்பட்டிருந்த 
வைபாதுனமயில் 1000 கிவைபா ேபாங்குே்தபாை 
உடன்பட்டபார். ஒப்பந்தப்படி அடுத்்த மபா்தம் மு்தல் 
நபாளில் 1000 கிவைபா ஒரு கிவைபாரூ.8 வீ்தம் 
ேைங்ைப்படவேணடும். இநநினையில் ஒப்பந்தம் 
வ்பபாட்ட அடுத்்த நபாள வைபாதுனம குவியல் ை்ளத்தில் 
தீபபிடித்து எரிநது விட்டது. இநநினையில் ‘X’ 
என்பேர் எரிந்த 1000 கிவைபா வைபாதுனமக்குப 
்பணம் பசலுத்்த வேணடுமபா? ஏன?

v.  ‘X’ என்பேர் ‘Y’ ன வைபாதுனம ை்ளத்திறகுச் 
பசனறு 100 கிவைபா வைபாதுனம, கிவைபா ரூ.8 வீ்தம் 
ேபாங்ை உடன்பட்டபார். வைபாதுனம 100 கிவைபாவும் 
நிறுக்ைப்பட்டு வைபாணிப ன்பயில் அனடக்ைப்பட்டு 
அனுபபுே்தறகுத் ்தயபாரபாை னேக்ைப்பட்டிருக்கும் 
வேன்ளயில் ை்ளத்தில் தீ பிடித்து எரிய 100 
கிவைபா எனட பைபாணட வைபாணிபன்ப தீயில் 
அழிந்தது.  இநநினையில் ‘X’ ஒப்பந்தப்படி ்பணம் 
்தர வேணடுமபா. ஏன? 

vi.  ‘X’ என்பேர் ‘Y’ என்பேரின வைபாதுனம ை்ளத்திறகு 
பசனறு 100 கிவைபா, கிவைபா ஒனறுக்கு ரூ.8 வீ்தம் 
ேபாங்ை உடன்பட்டபார். அந்த 100 கிவைபானே 
எனடவ்பபாடுே்தறகு முன்பபாைக் வைபாதுனம 
எரிநதுவிட்டது. இநநினையில் ‘X’ 100 கிவைபா 
வைபாதுனமக்கு ்பணம் பசலுத்்த வேணடுமபா? ஏன?
குறிபபு: வமறகூறிய சூழ்நினை ஆய்னே ஆரபாய்நது 

வினடயளிக்ை. உரினமமபாற்றம் ப்தபாடர்்பபாை 
சட்டப பிரிவு 1 மு்தல் 3 ேனர உள்ள உளஇனட 
நி்பந்தனைைளும் நம்புறுதிைன்ளயும் நன்றபாை 
்படித்துக் பைபாள்ளவும்.

க்ைச்பசோறகள்
விற்பனை  ப்பபாருளின மீ்தபாை உரினம
பசபாத்து நி்பந்தனைைள
நம்புறுதிைள பநபாடிபபுநினை
ேருநிைழ்வுசபார் உரினம
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 �யிறசி

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1. சரககு விற�்ைச் சட்டம் இயற்றப�ட்ட ஆண்டு 

அ. 1940 ஆ. 1997
இ. 1930 ஈ. 1960

2.  சரககு விற�்ை ஒப�ந்தத்திறகு எது முககிய 
உறுப�ோக இருககி்றது?
அ. இரு்தரபபிைர் ஆ. பசபாத்துரினம மபாற்றம்
இ. வினை ஈ. அனைத்தும்

3.  சரககு விற�்ைச் சட்டத்தில் எது சரககு என்்ற 
ப�ோருளில் உள்ள்டஙகோ்தது?
அ. சரக்கிருபபு ஆ. ேரவேணடிய ்பங்ைபா்தபாயம்
இ. ்பயிர் ஈ. ்தணணீர்

4. விற�்ை ஒப�ந்தத்தில் யோருககு விற�்தறகு உரி்ம 
உண்டு? 

அ. ேபாங்குைர் ஆ. விற்பேர்
இ. ேபாடனைக்கு எடுப்பேர் ஈ. அனுப்பப ப்பற்றேர்

5. ப�ோருளின் மீ்தோை உரி்ம என்�து
அ. ப்பபாருளின உனடனம
ஆ. ப்பபாருன்ளப ்பபாதுைபாத்்தல்
இ.  ப்பபாருளின மீ்தபாை உரினம ்பபாத்தியம் 

னேத்திருப்பேர்
ஈ. இேறறில் ஏதுமில்னை

வி்்டகள் :

1 இ 2 ஈ 3 ஆ 4 ஆ 5 இ

II. குறு விைோககள்:
1. சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தம் என்றபால் எனை?

2.  சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தின அடிப்பனடக் கூறுைன்ளப 
்பட்டியலிடுை.

3.சரக்கு என்றபால் எனை?

4.நிைழ் சரக்கு என்றபால் எனை?

III. சிறு விைோககள்:
1. ்தறவ்பபான்தய / இருக்கின்ற சரக்கு என்றபால் எனை?

2.  ப்பபாருள விற்பனை ஒப்பந்தம் உட்கினட நி்பந்தனைைள 
மறறும் நம்புறுதிைன்ள விேபாதிக்ை.

IV. ப�ரு விைோககள்:
1.  விற்பனை ஒப்பந்தத்தின அடிப்பனட கூறுைன்ளக் கூறி 

வி்ளக்குை. 

2. நி்பந்தனை மறறும் நம்புறுதிைன்ள வேறு்படுத்துை.

குறிபபு நூல்கள்:

(i)  N.D. Kapoor, Elements of Mercantile Law, Sultan 

Chand & Sons Pvt. Ltd., New Delhi, 2014

(ii)  P.C. Tulsian& Bharat Tulsian, Business Law, S. 

Chand publishing, New Delhi 2014

(iii)  Balachandran V & Thothadri S, Business Law, 

Vijay Nicole Imprints Pvt. Ltd., Chennai, 2009
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மபாறறுமுன்றனம என்பது மறு்பயன ப்பறறு 
ஆேணத்ன்த ஒருேர் மறப்றபாருேருக்கு மபாறறுேது. 
ஆேணம் என்ற பசபால் எழுத்து ேடிவிைபாை 
ஆேணத்தின மூைம் ஒரு குறிபபிட்ட ந்பருக்கு 
உரினமனய ஈட்டித் ்தரும் பசயைபாகும். மபாறறுமுன்ற 
ஆேணம் என்பது ஒரு குறிபபிட்ட ந்பருக்கு குறிபபிட்ட 
ப்தபானைனய உரினம ேைங்குேதும் மறறும் 
வமபைழுது்தல் அல்ைது னையில் பைபாடுப்பது மூைம் 
ஒரு ந்பரிடமிருநது மறப்றபாரு ந்பருக்கு அ்தன 
உரினமனய மபாற்ற ஏதுேபாை ஆேணம் ஆகும். 
னைேசம் ஒப்பனடப்பது அல்ைது வமபைழு்தப்படுேது 

அத்தியோயம் சுருககம்

 22.01  மோறறுமு்்ற ஆவணம் – ப�ோருள், சி்றபபு 
இயல்புகள்,அனுமோைஙகள்

 22.02   மோறறுமு்்றத்்தன்்ம மறறும் 
உரி்மமோற்றம் 

 22.03   மோறறுச்சீடடு, கோநசோ்ை, க்டனுறுதிச்சீடடு – 
ஒபபீடுகள்

 22.04  கோநசோ்ை கீறிவிடு்தல்
 22.05  நமபைழுது்தல்

எவே்ளவு சிறிவ்த ஆயினும் நல்ைேறன்றக் வைட்டறிய வேணடும், வைட்ட 
அந்த அ்ளவிறகு அனே நின்றந்த ப்பருனமனயத் ்தரும்.

எனைத்்தபானும் நல்ைனே வைட்ை அனைத்்தபானும் 
ஆன்ற ப்பருனம ்தரும்.

-கு்றள 416
ப�ோருள் :

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ மபாறறுமுன்ற ஆேணம்.
■■ ப்பபாருள, சி்றபபியல்புைள மறறும் 

எடுவைபாளைள 
■■ மபாறறுச்சீட்டு ைபாவசபானை, ைடனுறுதிச் சீட்டு 

ஒபபிடு.
■■ ைபாவசபானை கீறிவிடல் – ேனைைள –

வமபைழுது்தல் ேனைைள
ஆகியேறன்ற புரிநதுக் பைபாள்ள இயலும்.

மோறறுமு்்ற ஆவணச்சட்டம் 1881
THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT 188122

அத்தியோயம்

சரககு விற�்ைச் சட்டம் 1930 & 
மோறறுமு்்ற ஆவணச் சட்டம் 1881அைகு

8
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என்ற பசபாறப்றபாடர் இப்பபாடத்தின பின ்பகுதிைளில் 
ப்தளிேபாை வி்ளக்ைப்படுகி்றது.  மபாறறுமுன்ற 
ஆேணங்ைள ப்தபாடர்்பபாை சட்ட நுணுக்ைங்ைள 
மபாறறுமுன்ற ஆேணச்சட்டம் 1881-ல் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டம் ேபாக்குறுதித் ்தபாள, 
மபாறறுச்சீட்டு மறறும் ைபாவசபானை இனேைன்ள ்பறறி 
இயம்புகி்றது.

22.01  மோறறுமு்்றயோவணம் – 
ப�ோருள்,  சி்றபபு இயல்புகள், 
அனுமோைஙகள் (Negotiable 
Instruments – Meaning, 
Characteristics, Assumptions)

வை.சி. வில்ஸ என்பேரின ைருத்துப்படி “ஒருேர் 
நனைம்பிக்னையில் மறறும் மறு்பயன ைருதி ்தபான 
யபாரிடமிருநது ப்பற்றபாவரபா அேரின உரினமயில் ்பழுது 
இருந்தவ்பபாதிலும் எந்த முன்றயபாேணத்தின மீ்தபாை 
உரினமனய ப்பறுகி்றபாவரபா அந்த ஆேணவம 
மபாறறுமுன்ற ஆேணம்” ஆகும்.

மோறறுமு்்றயோவணத்தின் சி்றபபு இயல்புகள் 
(Characteristics of a Negotiable Instrument)

1. மோறறித்்தரும் ்தன்்ம Transferability
பைபாணர்்பேரின ஆேணம் மபாறறுமுன்றயபாேணமபாை 

இருபபின சபா்தபாரணமபாை பைபாடுப்ப்தன மூைமபாைவேபா 
அல்ைது ஆனணக்கு ்தரவேணடிய ஆேணமபாை 
இருபபின, வமபைழுதி ்தரும் மபாத்திரத்தில் ப்பற்றேர் 
உரினம ப்பறுகி்றபார்.

2.  உரி்மயோளரின் உரி்ம �ழு்தற்றது (Title of the 
holder free from all defects)
மபாறறுமுன்றயபாேணத்ன்த நனைம்பிக்னையில் 

மறு்பயனுக்கு ப்பற்றேர் மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தின 
மீது மிைச்சி்றந்த உரினமனய ப்பறுகி்றபார். அ்தபாேது 
மபாறறியேரின உரினமயில் குன்ற்பபாடு இருபபினும் 
மபாற்றபப்பறு்பேர் மிைச்சி்றந்த உரினமனய 
ப்பறுகி்றபார். A என்பேர் ‘B’ என்பேருக்கு சரக்னை 
விறகி்றபார். ‘B’ என்பேர் ேபாங்கிய சரக்கிறகு மபாறறுச் 
சீட்டு எழுதி ்தருகி்றபார். பினபு முதிர்வு நபாளில் ேபாங்கிய 
சரக்கு ்பழு்தபாை இருந்தது என்ற ைபாரணத்திைபால் ‘B’ 
மபாறறுச் சீட்டிறகு ்பணம் ்தர மறுக்கி்றபார். 
இ்தறகினடயில் ‘A’ மபாறறுச் சீட்னட ‘C’ க்கு மபாறறி 
விடுகி்றபார். இநநினையில் மபாறறுச் சீட்டினை 
னேத்துள்ள ‘C’ ன உரினம தூய்னமயபாைது. அேர் 
ப்பயர் முன்றப்படி உனடனமயர். எைவே அேர் 
மபாறறுச் சீட்டிறைபாை ்பணத்ன்த, ‘B’யிடம் வைட்டு ப்ப்ற 
உரினம உள்ளேர். ‘A’ ன வமபாசடி அல்ைது திருத்திக் 
கூறு்தல் ‘C’யினை ்பபாதிக்ைபாது. 

3.  மோற்றப  ப�ற்றவரின் வைககோடும் உரி்ம 
(Right of the transferee to sue)
மபாறறுமுன்றயபாேணத்ன்த மபாற்றபப்பற்றேர் 

மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தின ப்பயரில் ேசூலிக்ை 
வேணடிய ைடனை ேசூலிக்ை ்தைது பசபாந்த ப்பயரில் 
ேைக்கு ப்தபாடுக்ை உரினம ப்பற்றேர்; மபாறறுமுன்ற 
ஆேணம் மறுக்ைப்பட்ட ்தைேனை ைடைபா்ளருக்கு 
ேைங்ைபாமவைவய ேைக்கு ப்தபாடுக்ை உரினமப 
ப்பற்றேர்.

மோறறுமு்்ற ஆவணத்தின் எடுநகோள்கள் (அ) 
அனுமோைஙகள் (Presumptions to Negotiable Instrument)

மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தின எடுவைபாளைள அல்ைது 
அனுமபாைங்ைள பினேருமபாறு:

I.  ஒவபேபாரு மபாறறுமுன்ற ஆேணமும் மறு்பயன 
ைருதி ேனரயப்பட்டது.

II.  ஒவபேபாரு மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தின 
அனுமபாைமும் ஒபபுக்பைபாளே்தபாைக் ைரு்தப்படுகி்றது.

III.  அதில் குறிக்ைப்பட்டிருக்கும் நபாளில் அது 
எழு்தப்பட்டது.

IV.  அது நியபாயமபாை ைபாைத்திறகுள முதிர்வுக்கு 
முன்பபாை ஏறைப்பட்ட்தபாை ைரு்தப்படுகி்றது.

V.  மபாறறுமுன்றயபாேணம் அ்தன முதிர்வு வ்ததிக்கு 
முனவ்ப மபாற்றப்பட்ட்தபாை பைபாள்ளப்படுகி்றது.

VI.  மபாறறுமுன்றயபாேணம் ைபாணபாமல் வ்பபாைபாலும் 
முன்றப்படி முத்தினர இடப்படுே்தபாை ைரு்தப்படுகி்றது.

VII.  மபாறறுமுன்ற ஆேணத்ன்த னேத்துக் பைபாணடு 
இருப்பேர் முன்றப்படி உடனம ப்பற்றேரபாை (Holder 
in Due Course) ைரு்தப்படுகி்றபார்.

VIII.  மபாறறுமுன்றயபாேணத்தில் ைபாணப்படும் அந்த 
ேரினசப்படி மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தில் 
வமபைழு்தப்பட்டது எை பைபாக்கியிடப்படவேணடும்.

22.02  மோறறுமு்்றத் ்தன்்ம மறறும் 
உரி்மமோறறும் ்தன்்ம 
(Negotiability and Assignability)

மோறறுமு்்றத் ்தன்்ம (Negtiability)
ஒருேர் நனைம்பிக்னையில் மறறும் மறு்பயன ைருதி 

்தபான யபாரிடமிருநது ப்பற்றபாவரபா அேரின உரினமயில் 
்பழுது இருந்தவ்பபாதிலும் எந்த முன்றயபாேணத்தின மீ்தபாை 
உரினமனய ப்பறுகி்றபாவரபா அந்த ஆேணவம மபாறறுமுன்ற 
ஆேணம் ஆகும்.
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உரி்மமோறறும் ்தன்்ம (Assignability)
உரினமமபாற்றம் என்ற பசபால் மபாறறுமுன்ற 

ஆேணங்ை்ளபாை ைபாவசபானை, மபாறறுசீட்டு, 
ேபாக்குறுதித்்தபாள வ்பபான்ற ்பத்திரங்ைள அல்ைபா்த 
அனசயும் மறறும் அனசயபா பசபாத்தின உரினமனய 
மோறறுமு்்றத் ்தன்்மககும் உரி்ம மோறறும் ்தன்்மககும் இ்்டநய உள்ள நவறு�ோடுகள்  
(Difference between Negotiability and Assignability)

வ.
எ நவறு�ோடுகள் மோறறுமு்்றத் ்தன்்ம உரி்ம மோற்றம்

1. சட்ட மு்்ற 
உரி்மமோறறும்

ஆனண மபாறறுமுன்ற ஆேணத்ன்தப 
ப்பபாறுத்்தேனர உரினமனய 
வமபைழுதித் ்தருே்தன மூைமபாைவேபா 
அல்ைது பைபாணர்்பேர் மபாறறுச் சீட்னட 
ப்பபாறுத்்தேனர அ்தனை வேறு ஒரு 
ேனையில் ஒப்பனடப்ப்தன மூைமபாைவேபா 
உரினம மபாற்றம் பசய்யமுடியும். 

உரினம மபாறறும் சட்டத்தின கீழ் 
ேனரயறுக்ைப்பட்ட சடங்கு முன்றப்படி உரினம 
மபாற்ற வேணடும். அ்தபாேது ்பதிவுபசய்்தல், 
முத்தினர ஒட்டு்தல், சபாட்சி னைபயபாப்பம் இடல், 
எழுத்து ேடிேம் இருத்்தல், வ்பபான்ற சட்ட 
சடங்குைள நின்றவேறறி உரினமமபாற்றம் 
பசய்யவேணடும்.

2. அறிவிபபு

மபாறறுமுன்ற ஆேணத்ன்தக் பைபாணட 
ந்பர் ைடைபாளியிடமிருநது ்பணத்ன்த 
பசலுத்தி வைட்ை வ்தனேயில்னை.

உரினம மபாற்றத்தில் உரினமமபாற்றம் ப்பற்றேர் 
ைடைபாளியிடமிருநது ்தனனிடம் ைடன 
ப்தபானைனய பசலுத்்த அறிவிக்ைவேணடும். 
உ்தபாரணமபாை ஏட்டுக் ைடனை ஒரு ந்பர் ேங்கிக்கு 
உரினம மபாற்றம் பசய்து ்தரும்வ்பபாது ்தனனிடம்  
ஏட்டுக் ைடைபாளினய முதிர்வு நபாளில் ்பணத்ன்த 
ேங்கியில் ைட்ட அறிவுறுத்்த வேணடும்.

3. உரி்மயின் 
்தன்்ம

உரினமமபாற்றத்ன்த மறு்பயன பைபாடுத்து 
நன நம்பிக்னையுடன ஆேணம் ஒனன்ற 
ப்பறு்பேரின உரினம, அ்தனை ்தனனிடம் 
மபாறறி பைபாடுத்்த ந்பரின உரினமனய 
விட சி்றந்த உரினமயபாை ைரு்தப்படுகி்றது. 
மபாறறியேர் உரினமயில் குன்ற்பபாடு 
இருபபினும் முன்றப்படி உனடய 
ந்பரின உரினம மிைச் சி்றந்த ்பழு்தற்ற 
உரினமயபாைக் ைரு்தப்படுகி்றது.

உரினம மபாற்றத்ன்த ப்பபாறுத்்தேனர 
மபாறறு்பேருக்கு எவே்ளவு உரினம உள்ளவ்தபா 
அவ்த அ்ளவு உரினம மபாற்றபப்பறு்பேருக்கும் 
மபாறும்.  அ்தபாேது மபாறறு்பேரின உரினமயில் 
குன்றப்பபாடு இருபபின மபாற்றபப்பறு்பேரரின அவ்த 
அ்ளவு குன்ற்பபாடுைன்ளயும் அல்ைது ்பழுதுள்ள 
உரினமனயயும் ப்பறுகி்றபார்.

4. மறு�யன் மபாறறுமுன்றத் ்தனனமயில் மறு்பயன 
இருப்ப்தபாைக் பைபாள்ளப்படுகி்றது.

உரினமமபாற்றம் ப்பற்றேர் மறு்பயனை 
பமய்பபிக்ை வேணடும்.

மறறும் உனடனமனய உரினமயபா்ளர் 
ேபாங்குைர்க்கு மறு்பயன ப்பறறுக்பைபாணவடபா 
அல்ைது ்தபாைமபாைவேபா பி்றருக்கு மபாறறித்்தரும் 
பசயனைக் குறிக்கும்.

22.03  மோறறுச்சீடடு, கோநசோ்ை, வோககுறுதித் ்தோள் – ஒரு ஒபபீடு (Bills of Exchange, 
Cheque, Promissory Note – Comparison)

மோறறுச்சீடடு வ்ரவிைககணம் (Bills of Exchange – Definition)
மபாறறுமுன்ற ஆேணச்சட்டம் 1881ல், பிரிவு 5ன கீழ் ஆேணத்ன்த பைபாணர்்பேருக்வைபா அல்ைது அதில் குறிபபிட்டுள்ள 

ஒருேருக்வைபா அல்ைது அேரது ஆனணக்வைபா ஒரு குறிபபிட்ட ப்தபானைனய பசலுத்துமபாறு குறிபபிட்ட ஒருேனர 
ஆனணயிடும் எழுத்்தபாைபாகிய, விடுப்பேரபால் னைபயபாப்பம் இடப்பட்ட நி்பந்தனையற்ற ஆனண ஆேணவம மபாறறுச்சீட்டு 
எை ேனரயறுக்ைப்படுகி்றது.
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கோநசோ்ையின் இயல்புகள் (Features of a Cheque)
(i)  கோநசோ்ை எழுத்து வடிவில் இருககநவண்டும் 

Instrument in Writings
ைபாவசபானை எழுத்து ேடிவில் ேனரயப்பட்டு 

இருக்ைவேணடும். ஆைபால் சட்டவமபா அது ப்பனசிைபால் 
கூட எழு்த ்தனட விதிக்ைவில்னை. என்றபாலும் வமபாசடி 
பசய்யும் ேபாய்பன்பக் ைருதி ேங்கியபா்ளர்ைள 
்தபாங்ைவ்ள ைபாவசபானைனய அச்சிட்டு ்தருகி்றபார்ைள. 
அச்சிடப்பட்ட ைபாவசபானைனயத் திருத்துேது ைடிைம். 
திருத்திைபாலும் திருத்து்பேனர எளினமயபாை 
ைணடுபபிடிக்ை முடியும்.

(ii) நி�ந்த்ையற்ற ஆ்ண (Unconditional Orders)
ைபாவசபானையில் ேபாடிக்னையபா்ளர் ்பணம் “பைபாடுக்ை” 

எை ைட்டன்ள பி்றபபிக்ை வேணடும். ்தயவு பசய்து என்ற 
ேபார்த்ன்த இருந்தபாலும் ைபாவசபானை பசல்லும்.  ஆைபால் 
ைட்டன்ள நி்பந்தனைைள அற்ற்தபாை இருக்ைவேணடும். 
அ்தபாேது ேங்கியில் ்பணம் ப்பறு்பேர் இனபைனை 
நி்பந்தனை நின்றவேறறிைபால் மட்டுவம ேங்கி அந்த 
ைபாவசபானையில் ்பணம் பைபாடுக்ைவேணடும் எை 
நி்பந்தனையுடன கூடிய ைட்டன்ள இடக்கூடபாது அல்ைது 
இட முடியபாது 

(iii)  குறிபபிட்ட வஙகியர மீது வ்ரயப�டு்தல் Drawn on a 
Specified Banker Only
ைபாவசபானைனய ஒரு குறிபபிட்ட ேங்கியர் மீது மட்டுவம 

எழு்தமுடியும். அதுவும் ஒரு ேங்கியின எந்தக் கின்ளயில் 
ேபாடிக்னையர் ்பணம் னேத்துள்ளபாவரபா சம்மந்தப்பட்ட 
கின்ளயில் ்பணம் பைபாடுக்குமபாறு எழு்தவேணடும். 
மினைணு மறறும் ஒருங்கினணந்த ேங்கி முன்ற 
நனடமுன்றயில் இருக்கும் இநநபாளிலும் எந்த கின்ளயில் 
வேணடுபமன்றபாலும் ்பணம் ப்ப்றமுடியும். ஆைபால் 
ஆனணயிடுேது ஒரு குறிபபிட்ட ேங்கியின கின்ளனய்தபான 
என்பன்த நினைவில் பைபாள்ள வேணடும். 

(iv) நிச்சயமோை ஒரு ப்தோ்க A Certain Sum of Money Only
ேங்கியனர ஒரு குறிபபிட்ட ப்தபானைனய பைபாடுக்கும் 

்படி ஆனண இடவேணடும்.  குறிபபிட்ட அ்ளவு பினணயம் 
பேளியிட ஆனண பி்றபபிக்ை முடியபாது.

(v)  �ணம் ப�று�வ்ரத்  திட்டவட்டமோக குறிபபி்ட நவண்டும் 
Payee to be Certain
ைபாவசபானைனய ஒரு குறிபபிட்ட ந்பருக்கு அல்ைது 

அேரது ஆனண ப்பற்றேருக்கு ்தரும்்படி எழு்தவேணடும் 
அல்ைது பைபாணர்்பேர் ைபாவசபானை எனின 
பைபாணர்்பேருக்கு ்பணம் ்தருமபாறு ஆனணயிடைபாம். 
குறிபபிட்ட ந்பர் என்ற பசபால்லில் ைைைங்ைள, உள்ளபாட்சி 
அனமபபுைள, சங்ைங்ைள, நிறுமங்ைள, நிறுமத்தின 
பிரதிநிதிைள வ்பபான்றேர்ைளுக்கு ்தருமபாறும்   
ஆனணயிடைபாம்.

மோறறுச்சீடடின் சி்றபபியல்புகள் (Characteristics of a 
Bill of Exchange)
i. மபாறறுச்சீட்டு எழுத்து ேடிவில் இருக்ைவேணடும்.
ii.  மபாறறுச்சீட்டில் “பைபாடுக்ை” என்ற ைட்டன்ள 

இருக்ைவேணடும்.
iii. ைட்டன்ள நி்பந்தனையற்ற்தபாை இருக்ைவேணடும்.
iv.  மபாறறுச்சீட்னட விடுநர் அல்ைது எழுது்பேர் 

னைபயபாப்பம் இடவேணடும்.
v.  ைபாைச்சீட்டபாயின (time bill) அ்தனை விடப ப்பறு்பேர் 

ஏறபு பசய்யவேணடும்.
vi.  மபாறறுச்சீட்டில் விடப்படும் ைட்டன்ள, ்பணம் 

பைபாடுக்குமபாறு ்பணிக்கின்ற ைட்டன்ளயபாை 
இருக்ைவேணடும். அ்தபாேது ்பணம் ்தவிர வேறு 
ஏ்தபாேது  ப்பபாருன்ளயும் பைபாடுக்ைவேணடும்  என்ற 
ைட்டன்ள அதில் இருக்ைக்கூடபாது.

vii.  ப்தபானை இவே்ளவு ்தருை என்பன்த திட்டேட்டமபாை 
ப்தரிவிக்ைவேணடும்.

viii.  ்பணம் யபாருக்குச் பசலுத்்தப்பட வேணடும் என்பன்தத் 
ப்தளிேபாை குறிபபிடவேணடும்.

ix.  குறிபபிடப்பட்டுள்ள ப்தபானைக்கு ேருேபாய் ்தனை 
ஒட்டப்பட்டிருக்ை வேணடும். 

x.  மபாறறுசீட்டுைள மதிபன்ப வைட்டவுடன 
பைபாடுக்குமபாறு எழு்தமுடியும்.  இ்தனை குறிபபிட்ட 
ைபாைத்திறகுபின ்பணம் பசலுத்துமபாறும் ேைக்ைமபாை 
எழு்தப்ப்படுகி்றது.  ஆைபால் வைட்டவுடன இன்த 
பைபாணர்்பேருக்கு இ்தன மதிபன்ப பசலுத்தும்்படி 
எழு்த முடியபாது.

கோநசோ்ை  - வ்ரவிைககணம் (Cheque –  
Definition)

மபாறறுமுன்ற ஆேணச் சட்டம் 1881ன பிரிவு 
6ன்படி பேளிப்பனடயபாை வைட்டபாைனறி வேறு 
எபவ்பபாதும் ்பணம் ்தரக்கூடபாது எை 
ேபாடிக்னைய்ளரபால் ேங்கியின மீது எழு்தப்படும் 
மபாறறுச்சீட்வட ைபாவசபானை எைப்படும்.

MICR Code

IFSC Code

Cheque Number
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0002/16/12/2018 18/05/2018

August 15, 2018

Micheal Lawrence President

8

Allimuthu and Co.

Allimuthu and Co.

Rupees Fifteen Lakh Only__________________________________
Rs.15,00,000/=90

Note No:_______

For value received, I or We, the signers, promise to pay to the order of Charter State Bank
of Chennai, Tamil Nadu, _____ days from date, the principal sum of _____________________
_________________________________________________________________with interest from date
at the rate of _______% per year, due on __________________.

______________________________________
______________________________________

NAME:______________________________________________________________________
DATE:_______________

PROMISSORY NOTE

1. எ� 4. ���� கால� 2. கட�� ���� ேத

3. ெச��த�ப�ட வ��

7. ��� நா�
6. வ��

8. வா��� தா�5. அச�

(vi)  நகட்டவு்டன் ்தருமோறு எழு்தப�டுவது Payee Always on 
Demand
ைபாவசபானைனய வைட்டவுடன ்தருமபாறு எழு்தப்பட 

வேணடும். எபவ்பபாது ்தர வேணடும் என்ற நபாள 
குறிபபிடப்பட்டிருபபின வைட்டவுடன பைபாடுக்ை என்ற 
ைட்டன்ள வ்தனேயற்றது.

(vii) எழுது�வர ்கபயோப�ம் Signed by the Drawer

எழுது்பேர் னைபயபாப்பம் இடவேணடும். 
ேனர்பேரின னைபயபாப்பம் அேர் ஒவபேபாருமுன்ற 
ைபாவசபானை விடப்படும் வ்பபாதும், ேங்கியருக்கு ஐயம் 
ஏற்படின அேர் ைணக்கு ஆரம்பித்்தப்பபாழுது 
பைபாடுத்திருக்கும் மபாதிரி னைபயபாப்பத்துடன ஒபபிட்டு 
்பபார்க்ைப்படும்.
(viii)  நகடகும் ந�ோது பசலுத்்தப�்ட நவண்டும் (Payable al-

ways on demand)
ஒரு ைபாவசபானை எபவ்பபாதும் வ்தனேக்வைற்பவே 

பசலுத்்தப்படும். எழு்தப்படுவேபாரின ேங்கினய 
பசலுத்தும்்படி வைட்கும்வ்பபாது, அ்தன ைட்டணம் 
பசலுத்துே்தறைபாை வநரம் குறிபபிடப்படபா்தவ்பபாது, 
வ்தனேயில்ைபா்த பசபாறைள ்பயன்படுத்்தக்கூடபாது. 

க்டனுறுதிச் சீடடு (Promissory Note)
மபாறறுமுன்ற ஆேணச்சட்டம் 1884 பிரிவு 4 ன 

கீழ் ்படி பைபாணர்்பேருக்வைபா அல்ைது ஒரு குறிபபிட்ட 
ந்பரின ஆனணப்படிவயபா ஒரு குறிபபிட்ட 
ப்தபானைனய நி்பந்தனையினறி பைபாடுக்குமபாறு 
எழு்தப்பட்ட உறுதிபமபாழினய ்தபாங்கிய மறறும் 
ேனர்பேரின னைபயபாப்பம் இடப்பட்டு எழு்தப்பட்ட 
ஆேணத்ன்த ைடனுறுதிச் சீட்டு எை 
ேனரயறுக்கின்றைர்.

க்டனுறுதிச் சீடடின் சி்றபபியல்புகள் (Characteristics 
of a Promissory Note)

1. இது எழு்தப்பட்டிருக்ை வேணடும்.

2.  ்பணம் பசலுத்்த நி்பந்தனை அற்ற உறுதி பமபாழினய 
உள்ளடக்கி இருக்ைவேணடும். 

3.  உறுதிபமபாழி நி்பந்தனையற்ற்தபாை இருக்ை 
வேணடும்.

4. ேனர்பேர் னைபயபாப்பம் இட்டிருக்ைவேணடும்.

5.  ேனர்பேனரப ்பறறிய விேரங்ைள ப்தளிேபாை 
இருக்ைவேணடும்.

6.  பசலுத்்தப்பட வேணடிய ப்தபானை 
குறிபபிட்டிருக்ைவேணடும்.  ்பணம் ப்பறு்பேர் ்பறறிய 
குறிபபு இருக்ைவேணடும்.

7. ேருேபாய்்தனை ஒட்டப்பட்டு இருக்ைவேணடும்.

8. இதில் இரணடு ்தரபபிைர் மட்டுவம இருப்பபார்ைள. 

9. (ேனர்பேர்-ைடைபாளி;       ்பணம் ைடைபா்ளர்)

10.  ைடனுறுதிச் சீட்னட பைபாணர்்பேருக்கு எபவ்பபாது 
வைட்டபாலும் ்தருே்தபாை எழு்தக்கூடபாது.

11.  ேபாக்குறுதி ்தருேது ்பணமபாை இருக்ைவேணடும். 
வேறு எந்த ப்பபாருன்ளயும்  ்தருே்தபாை எழு்தக்கூடபாது.

12.  இநதிய நபாட்டில் பசைபாேணியில் ்தருே்தபாை 
எழு்தவேணடும்.

13. ேங்கி வநபாட்டு ைடனுறுதிச் சீட்டபாைபாது.
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வ. 
எண்

நவறு�ோடு மோறறுச் சீடடு கோசோை்

1. ேனரயப்படுேது மபாறறுச் சீட்டு ேங்கி உட்்பட ஒரு 
குறிபபிட்ட ந்பர் மீது ேனரயப்படுேது

ஒரு குறிபபிட்ட ேங்கியர் மீது ேனரயப்படுேது.

2. பசலுத்்தப்படுேது வைட்டவுடவைபா அல்ைது குறிபபிட்ட 
ைபாைமுதிர்வின வ்பபாவ்தபா ்தருமபாறு 
எழு்தப்படுேது.

எபவ்பபாதும் வைட்டவுடவை ்பணம் பைபாடுக்குமபாறு 
எழு்தப்படுேது.

3. பசல்்தனனம வைட்டவுடன பைபாணர்்பேருக்கு ்பணம் 
பைபாடு எை எழு்தப்படும். மபாறறுச்சீட்டு, 
ரிசர்வ ேங்கி சட்டம் பிரிவு 31ன ்படி 
சட்டவிவரபா்தமபாைது

ஆைபால் பைபாணடுேரு்பேருக்கு வைட்டவுடன 
பைபாடு எை எழு்தப்படும் ைபாவசபானை பசல்லும் 
்தனனம உனடயது.

4. ஏறபு ைபாை மபாறறுச்சீட்னடப ப்பபாறுத்்தேனரயில் 
அன்த எழு்தபப்பற்றேர் ஏறைவேணடும்.

ைபாவசபானைனய ஏறபு பசய்திட வ்தனேயில்னை.

5. சலுனை நபாள மபாறறுச்சீட்டின முதிர்வு ைபாைம் முடிந்த 
நபாளிறகு பின ்பணம் ்தர மூனறு சலுனை 
நபாட்ைள ேைங்ைப்படுகி்றது.

ைபாவசபானைக்கு ்பணம் ்தர ேங்கிக்கு சலுனை 
நபாட்ைள ்தரப்படுேதில்னை.

6. மறுபபு அறிவிபபு மபாறறுச் சீட்டு மறுக்ைப்படும்வ்பபாது 
ேனரந்தேர் முன்தரபபிைர்ைளுக்கு 
மறுபபு அறிவிபபு ்தரவேணடும்.

ைபாவசபானைக்கு ்பணம் மறுக்ைப்படபாமல் எை 
ேனரந்தேர் முன்தரபபிைருக்கு மறுபபு அறிவிபபு 
்தர வேணடியதில்னை.

7. ்படிைள அநநிய மபாறறுச் சீட்டு மூனறு ்படிைள 
்தயபாரிக்ைப்படுகி்றது.

ைபாவசபானைக்கு ்பணம் ப்ப்ற ்படிைள எடுக்ை 
வேணடிய அேசியமில்னை.

8. ேட்டம் மபாறறுச்சீட்னட ேட்டம் பசய்து அ்தன 
முதிர்வு நபாளுக்கு முன ்பணம் ப்ப்ற 
முடியும்

ைபாவசபானைனய ேட்டம் பசய்து ேங்கி ்பணம் 
்தருேதில்னை. வைட்ட ்பணத்ன்த சம்மந்தப்பட்ட 
னேபபு ைணக்கின இருபபிறகு உட்்பட்டு 
ேங்கி ்பணம் ்தருகி்றது. ஆைபால் ேசூலுக்கு 
பசலுத்்தப்படும் ைபாவசபானைைன்ள ேட்டம் பசய்து 
்பணம் ப்ப்றமுடியும்.

9. ேருேபாய்்தனை மபாறறுச்சீட்டில் ேருேபாய்்தனை அ்தன 
மதிபபிறக்கு ஏற்ப ஒட்ட வேணடும்.

ைபாவசபானையில் ேருேபாய்்தனை 
ஒட்டவேணடியதில்னை.

10. பசைபாேணி மபாறறுச்சீட்னட எநநபாட்டு 
பசைபாேணியிலும் எழு்தைபாம்.

ைபாவசபானைனய உளநபாட்டு பசைபாேணியில் 
மட்டுவம எழு்தமுடியும்

11. கீ்றல் மபாறறுச்சீட்டினை கீ்றலிட முடியபாது ைபாவசபானைனய கீ்றலிட முடியும்.
12. ்பணம் மறுபபு மபாறறுச்சீட்டு அேமதிக்ைப்படும் வ்பபாது 

அ்தனை குறித்்தல் (notice) அ்தபாேது 
குறித்்தல் அதிைபாரியிடம் (notary notice) 
்பதிவு பசய்யவேணடும்.

மறுக்ைப்பட்ட ைபாவசபானைனய ்பதிவு பசய்யத் 
வ்தனேயில்னை.

13. ப்பபாறுபபிலிருநது 
விடுவிபபு

மபாறறுச்சீட்டினை னேத்திருப்பேர் 
முன்றயபாை மபாறறுச்சீட்டினை 
ேனர்பேரிடம் முனனினைப 
்படுத்்தபா்தவ்பபாது ேனர்பேர் ்தன 
ப்பபாறுபபிலிருநது விடு்படுகி்றபார். 
அ்தபாேது ்பணம் ்தரும் ப்பபாறுபபிலிருநது 
விடு்படுகி்றபார்.

ைபாை்தபாம்தமபாை ைபாவசபானைனய முன்றப்படி 
உனடயேர் ேங்கியில் சமர்பபித்்தபாலும் ைபாவசபானை 
ேனரந்தேர் ்தனனுனடய ப்பபாறுபபிலிருந்த 
வ்பபாதிலும் விடுவிக்ைப்படுேதில்னை. மபா்றபாை 
எழு்தப்பட்ட ேங்கியரின ்தேறு்தைபால் உரிய 
நபாளில் ்பணம் பைபாடுக்ைபாமல் வ்பபாைபால் மட்டுவம 
ேனர்பேர் ப்பபாறுபபிலிருநது விடுவிக்ைப்படுேபார்.

மோறறுச் சீடடு மறறும் கோநசோ்ை நவறு�ோடுகள் (Difference between a Bill of 
Exchange and a Cheque)
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கோநசோ்ை மறறும் க்டனுறுதிச் சீடடு நவறு�ோடுகள் (Distinction between a Cheque and Promissory note)

ே 
எண

வேறு்பபாடுைளின
இயல்புைள ைபாவசபானை ைடனுறுதிச் சீட்டு

1. ஆனண ேபாடிக்னையர் குறிபபிட்ட  ேங்கியின 
மீது விடுக்கும் ஆனண ைபாவசபானை.

ைடனுறுதிச் சீட்டின ைடைபாளி ்தபான 
குறிபபிட்ட ைபாைத்தில் ்பணம் ்தருே்தபாை 
உறுதிபமபாழி ஏறகி்றபார்.

2. ்தரபபிைர் ைபாவசபானையில் மூனறு 
்தரபபிைர்ைள உள்ளைர். ேனர்பேர், 
ேனரயபப்பற்றேர், ்பணம் ப்பறு்பேர்.

ேபாக்குறுதி ்தபாளில்  இரு ்தரபபிைர் மட்டுவம 
இருக்கின்றைர். ேனர்பேர் மறறும் ்பணம் 
ப்பறு்பேர்.

3. ேனர்பேர் ைடைபா்ளர் (ேபாடிக்னையபா்ளர்) ைடைபாளி 
ேங்கியின மீது எழுதும் மபாறறுச்சீட்டு.

ைடைபாளி ைடனுறுதிச் சீட்னட  ேனரகி்றபார்.

4. ஆேணத்தில் 
உள்ளேர்ைளின 

அனடயபா்ளம்

எழுது்பேரும், எழு்தபப்பற்றேரும்  ஒவர 
ந்பரபாை இருக்ைைபாம்.

எழுது்பேரும், எழு்தபப்பற்றேரும்  ஒவர 
ந்பரபாை இருக்ைமுடியபாது.

5. பசலுத்துனை ைபாவசபானை எபவ்பபாதும் ேபாடிக்னையபா்ளர் 
(ைடைபா்ளர்) வைட்கும்வ்பபாது ைடைபாளி 
ேங்கி திருபபித்்தரத்்தக்ைது.

ைடைபா்ளர் வைட்கும் வ்பபாவ்தபா அல்ைது ஒரு 
குறிபபிட்ட ைபாை முதிர்வினவ்பபாவ்தபா திருபபி 
பசலுத்்தத்்தக்ைது.

6. கீ்றல் ைபாவசபானைனய கீ்றலிடைபாம். ைடனுறுதிச் சீட்னட கீ்றலிட முடியபாது.
7. ேருேபாய் ்தனை ேருேபாய் ்தனை ஒட்ட 

வேணடியதில்னை.
ேருேபாய் ்தனை ஒட்டு்தல் ைட்டபாயம்.

8. ேட்டஞபசய்்தல் ைபாவசபானைனய ேட்டஞ பசய்ய 
முடியபாது.

ைடனுறுதிச் சீட்னட ேட்டஞ பசய்யைபாம்.

9. சலுனைைபாைம் ைபாவசபானைக்கு ்பணம் ்தர ேங்கிக்கு 
சலுனை ைபாைம் கினடயபாது.

ைடனுறுதிச் சீட்டின முதிர்வு நபாளுக்கு பின 
மூனறு நபாட்ைளில் ைடைபாளி ்பணத்ன்த 
பசலுத்்த சலுனை ைபாைம் உணடு.

10. பைபாணர்்பேர் ைபாவசபானை பைபாணர்்பேருக்கு அல்ைது 
அேரின ஆனண ப்பற்றேருக்கு 
பைபாடுக்கும்்படி எழு்தைபாம்.

ைடனுறுதிச் சீட்னட பைபாணர்்பேர் 
வைட்கும்வ்பபாது ்தருமபாறு எழு்த முடியபாது.

மோறறுச்சீடடு மறறும் க்டனுறுதிச் சீடடு உள்ள நவறு�ோடுகள் (Difference between Bill of exchange and Promissory Note)

வ
எண்

நவறு�ோடுகளின்
இயல்புகள் மோறறுச்சீடடு க்டனுறுதிச் சீடடு

1. உறுதிபமபாழி ்தனனம மபாறறுச் சீட்டு ஒரு நி்பந்தனையற்ற 
முன்றயபாேணம்.

ைடனுறுதிச் சீட்டு ஒரு நி்பந்தனை 
அற்ற ்பணம் ்தருே்தறைபாை ைடன 
உறுதிபமபாழிப ்பத்திரம்.

2. ்தரபபிைர் மபாறறுச் சீட்டில் மூனறு ந்பர்ைள 
இருப்பபார்ைள. ேனர்பேர், 
ேனரயபப்பற்றேர், ்பணம் ப்பறு்பேர்.

ைடனுறுதிச் சீட்டில் இரணடு ்தரபபிைர் 
மட்டுவம இருப்பர். ேனர்பேர் மறறும் 
்பணம் ப்பறு்பேர்.

3. ேனர்பேர் ைடைபா்ளர் மபாறறுச் சீட்னட ேனரகி்றபார் ைடைபாளி ைடனுறுதிச் சீட்னட 
ேனரகி்றபார்.

4. ்தரபபிைர் அனடயபா்ளம் எழுது்பேரும், ்பணம் ப்பறு்பேரும் ஒவர 
ந்பரபாை இருக்ைைபாம்.

ைடனுறுதிச் சீட்னட ேனர்பேவர ்பணம் 
ப்பறு்பேரபாை இருக்ை முடியபாது.
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5. ப்பபாறுப்பபாக்ைப்படும் 
ேரினச

மபாறறுச் சீட்னட எழுதியேரின ப்பபாறுபபு 
இரணடபாம் ்பட்சமபாைது. அ்தபாேது 
மபாறறுச் சீட்னட ஏற்றேர் ்பணம் ்தரபாமல் 
மறுக்கும்வ்பபாது மட்டுவம ேனர்பேரின 
ப்பபாறுபபு எழும்.

ைடனுறுதிச் சீட்னட எழுதியேரின 
ப்பபாறுபபு மு்தனனமயபாைது.

6. பைபாணர்்பேர் 
்பத்திரம்

மபாறறுச் சீட்னட பைபாணர்்பேருக்கு 
பைபாடுக்கும்்படி ேனரயைபாம்.

ைடனுறுதிச் சீட்னட பைபாணர்்பேருக்கு 
்தருே்தபாை ேனரயச் சட்டம் ்தனட 
பசய்கி்றது.

7. ஏறபு மபாறறுச்சீட்னட எழு்தபப்பற்றேரபால் 
ஏறைப்பட வேணடும்.

ைடனுறுதிச் சீட்னட ைடைபாளிவய 
எழுதுே்தபால் அ்தனை ஏறை 
அேசியமில்னை

8. ்படிைள அயல்நபாட்டு மபாறறுச் சீட்டுைள மூனறு 
்படிைளில் ேனரயப்படுகி்றது.

ைடனுறுதிச் சீட்டு ஒரு ்படியில்  மட்டுவம 
எழு்தப்படுகி்றது.

9. நி்பந்தனைக்கு 
உட்்படு்தல்

மபாறறுச் சீட்டினை நி்பந்தனைக்கு 
உட்்படுத்தி எழு்தைபாம்.

ைடனுறுதிச் சீட்னட அப்படி 
எழு்தமுடியபாது.

10. அேமதிபபு அறிவிபபு மபாறறுச் சீட்டுக்கு ்பணம் பசலுத்்த 
ைடைபாளி ்தேறும்வ்பபாது முன்றப்படி 
உனடயேர் வமபைழுதியேர்ைளுக்கு 
அல்ைது ேனரந்தேருக்கு, மபாறறுச் 
சீட்டு அேமதிக்ைப்பட்ட பசய்தினய 
அறிவிக்ைவேணடும்.

ைடனுறுதிச் சீட்டு மறுக்ைப்பட்டபால் 
அேமதிபபு அறிவிபபு வ்தனேயில்னை.

22.04  கோநசோ்ை கீ்றலிடு்தல்  
(Crossing of Cheques)
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ஒரு ைபாவசபானையின இடதுபு்ற உச்சியில் இரணடு 
சபாய்ந்த இனணவைபாடுைளிட்டு அேறறின நடுவே 
அணடு ைம்ப்பனி அல்ைது மபாறறுமுன்றத்்தனனம 
என்ற பசபாறைன்ள எழுதுேது அல்ைது எதுவும் 
எழு்தபாமல் சபாய்வைபாடுைள மட்டும் ேனரேது கீ்றலிடல் 
எனறு ப்பயர்.

கீ்றலிடு்தல் (Crossing)
ஒரு ைபாவசபானையின முனபு்றம் இரணடு சபாய்ந்த 

இனணவைபாடுைளிட்டு அேறறின நடுவில் அணடு 
ைம்ப்பனி (and company or & Co)  அல்ைது மபாறறுமுன்ற 
்தனனம இல்னை (not negotiable) எனறு பசபாறைன்ள 
எழுதுேது அல்ைது ஒனறும் எழு்தபாமல்  பேறும் சபாய்ந்த 
இனணவைபாடுைள இரணடு இடுேது கீ்றலிடல் 
எைப்படுகி்றது. 
கீறிலி்டலின் வ்ககள் (Types of Crossing)

  1.  ப்பபாதுக் கீறிவிடல் 
2. சி்றபபு கீறிவிடல்

1. ப�ோதுக கீ்றலி்டல் (General crossing)
1881ம் ஆணடு இநதிய மபாறறுமுன்ற 

ஆேணச்சட்டம் பிரிவு 123 பினேருமபாறு 
ப்பபாதுக்கீ்றலிடனை ேனரயன்ற பசய்கி்றது. “இரு 
இனணயபாை சபாய்வைபாடுைன்ள மட்டுவமபா  அல்ைது 
இரணடு இனணயபாை சபாய் வைபாடுைளினினடவய 
அணடு ைம்ப்பனி எனனும் பசபாறைன்ளவயபா அல்ைது 
அேறறின சுருக்ைத்ன்தவயபா பைபாணடுள்ள 
மபாறறுத்்தனனம அற்றது (Not Negoitable) என்ற 
பசபால்லுடவைபா அனறித் ்தனித்வ்தபா ைபாவசபானையில் 
வசர்த்்தபால் அச்வசர்க்னை கீ்றல் எனறு பைபாள்ளப்படும்.  
அக்ைபாவசபானை ப்பபாதுக் கீ்றலிடப்பட்ட்தபாைக் 
பைபாள்ளப்படும்.
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2. சி்றபபுக கீ்றலி்டல் (Special Crossing)
ேனரவிைக்ைணம் : ஒரு ேங்கியின ப்பயனர 

பசைபாேணித் ்தனனமயற்றது எனறு பசபால்லுடவைபா 
அல்ைது ்தனித்வ்தபா ஒரு ைபாவசபானையின குறுக்வை 
வசர்த்்தபால் அது சி்றபபுக்கீ்றல் எைப்படும்.  அக்ைபாவசபானை 
அந்த ேங்கியரின ப்பயரில் சி்றபபுக் கீ்றலிடப்பட்ட்தபாைக் 
பைபாள்ளப்படும் எனறு 1881ம் ஆணடு மபாறறுமுன்ற 
ஆேணச்சட்டம் பிரிவு 124 ேனரவிைக்ைணம் 
ேகுக்கி்றது.

ப�ோதுக கீ்றலி்டலின் சி்றபபியல்புகள் (Significance of 
General Crossing)

ப்பபாதுக்கீ்றலிடலில் இரணடு சபாய்ந்த 
இனணக்வைபாடுைள அேசியம் இருக்ைவேணடும்.  ‘X’ 
வ்பபான்ற குறிைள கீ்றைபாைபாது.  இனணக்வைபாடுைள 
ைபாவசபானையின முைபபில் இடப்பட்டிருக்ைவேணடும். 
இனணக்வைபாடுைள இனடவய அணடு ைம்ப்பனி 
அல்ைது அ்தன சுருக்ைம் அல்ைது மபாறறுத்்தனனம 
அற்றது அல்ைது ப்பறு்பேர் ைணக்கு வ்பபான்ற பசபாறைள 
இருக்ைைபாம். ஆைபால் வைபாடுைள இருக்ைவேணடிய 
அேசியம் இல்னை. ைபாவசபானையின ப்தபானைனயப 
ப்பறும் ேங்கியின ப்பயர் ப்தரியபா்த நினையில் 
இச்பசபாறைள வசர்க்ைப்படுகின்றை. ப்பபாதுக் 
கீ்றலிடப்பட்ட ைபாவசபானைக்ைபாை ்பணத்ன்த ஒரு 
ேங்கியின ேபாயிைபாைவே ப்ப்றமுடியும்.  பசலுத்தும் 
ேங்கியர் மறப்றபாரு ேங்கியர் மூைமபாைத்்தபான 
ப்பபாதுக்கீ்றலிட்ட ைபாவசபானைக்ைபாை ்பணத்ன்த 
ேைங்குேபார். ப்பபாதுக் கீ்றலிடப்பட்ட ைபாவசபானைக்ைபாை 
்பணத்ன்தப ப்பறுவேபார் (payee) வநரடியபாைப ப்ப்ற 
முடியபாது.  இ்தைபால் வமபாசடி ்தவிர்க்ைப்படுகின்றது.

சி்றபபுககீ்றலின் இயல்புகள் (Significance of Special 
Crossing)

ைபாவசபானையின முைபபில் எந்த ேங்கியருக்குப 
்பணம் பசலுத்்த வேணடும் எனறு அேசியமபாைக் குறிபபிட 
வேணடும். சி்றபபுக் கீ்றலிறகு இனணக்வைபாடுைள 
இருக்ை வேணடிய அேசியம் இல்னை. சி்றபபுக் 
கீ்றலிடலில் எந்த ேங்கியரின ப்பயர் ைபாணப்படுகி்றவ்தபா, 
அேருக்கு மட்டுவம அக்ைபாவசபானையில் எழு்தப்பட்ட 
ப்தபானை பசலுத்்தப்படும்.

‘ப�று்தறகுரியரின் கணககு’ (Account payee) என்ற 
பசபாறைளுடன கீ்றலிடப்படும் ைபாவசபானைனய ேசூலிக்கும் 
ேங்கியர், ப்பறுே்தறகுரியேர் எனறு ைபாவசபானையில் 
குறிபபிட்டேருக்வை ேசூலிக்ை வேணடும்.

சி்றபபுக கீ்றலி்டலின் முககியத்துவம் 
இக்கீ்றலிடல் ைபாவசபானையின ்பபாதுைபாபன்ப 

உயர்த்துகி்றது. எந்த ேங்கியில் ஒருேர் ைணக்கு 
னேத்துள்ளபாவரபா அந்த ேங்கியின ப்பயர் கீ்றலிடலில் 
குறிக்ைப்படுகி்றது. ஆைவே வமபாசடியபாைப ்பணம் ப்பறுேது 
மிைக்ைடிைம்.

22.05 நமபைழுது்தல் (Endorsements)
மபாறறுமுன்ற ஆேணச்சட்டம் பிரிவு 15 வமபைழுத்து 

என்ப்தறகு பினேருமபாறு இைக்ைணம் ்தருகி்றது.

“மபாறறு முன்றயபாேணத்ன்த எழுதியேர் அல்ைது 
உனடயேர் ஆேண மபாறறு பசய்ய வேணடி, எழுதியேர் 
என்ற நினையில் அ்தன முனபு்றவமபா அல்ைது பினபு்றவமபா 
அத்துடன இனணக்ைப்பட்ட ஒரு ்தபாளிவைபா னைபயபாப்பம் 
இடு்தனை வமபைழு்தல் என்பர்.

சுருங்ைக்கூறின, ஒரு முன்றயபாேணத்ன்த 
எழுதியேவரபா அல்ைது உனடயேவரபா அ்தன முைபபில் 
அல்ைது அந்த முன்ற ஆேணத்தின பினபு்றத்தின, அ்தன 
மீதுள்ள உரினம மபாற்ற வநபாக்ைத்திறைபாை னைபயபாப்பம் 
இடு்தல்  வமபைழுத்து எைப்படும்.

மபாறறுமுன்றயபாேணத்தில்  வமபைழுத்திட இடம் 
வ்பபா்தவில்னை என்றபால், வமலும் வமபைழுத்துச் பசய்ய 
ஒரு ்தபான்ளப ்பயன்படுத்்தைபாம்.  அத்்தபாள ‘ஒட்டுத்்தபாள’ 
(Allonge) எைப்படும். ஆேணமபாற்றம் பசய்்பேர் 
வமபைழுது்பேர் எனறும் (endorser), யபாருக்ைபாை 
முன்றயபாேணம் வமபைழு்தப்படுகி்றவ்தபா அேர் 
வமபைழு்தப ப்பறுநர் (endorsee) எைவும் 
அனைக்ைபப்பறுகின்றைர்.

பசல்்தகு நமபைழுத்தின் இயல்புகள் (Requistes of 
valid endorsement)

ஆேணத்தின முைபபில் வமபைழு்த வேணடும். 
னமயில் எழுதுேவ்த நல்ைது;  

i.  ப்பனசிைபால் அன்த அழித்துத் திருத்்த ஏதுேபாகும். 
இ்தைபால் வமபாசடி ஏதும் நனடப்ப்றைபாம்.

ii.  வமபைழுது்பேர் ்தபாம் இயல்்பபாை னைபயபாப்பம் இடுேது 
வ்பபானவ்ற வமபைழு்த வேணடும். உ்தபாரணமபாை ‘திரு.’, 
’அேர்ைள’  வ்பபான்ற மரியபான்த  வ்பபான்ற மரியபான்த 
பமபாழிைன்ள வசர்க்ை கூடபாது.

iii.  வமபைழுத்தில் ப்பயர் எழு்தப்பட்ட்படிவய்தபான 
னைபயபாப்ப்பமும் இருக்ைவேணடும். ப்பயர் ்தே்றபாை 
எழுதியிருபபின, னைபயழுத்தும் அத்்தே்றபாை எழுத்துக் 
பைபாணட்தபாை இருத்்தல்வேணடும்.

(உ.ம்) எழு்தப்பட்டது ரபாமசபாமி சரியபாை முன்ற இரபாமசபாமி 
இருபபினும், ரபாமசபாமி எனவ்ற னைபயழுத்திட வேணடும்.

iv.  ஆேணத்தின முழுமதிபபிறகும் வமபைழு்தப்படல் 
வேணடும்.  மதிபபின ஒரு ்பகுதிக்கு வமபைழுத்து 
பசய்யப்பட்டிருபபின அது பசல்ைபாது.  ஆைபால் 
ஆேணத்தின ப்தபானையில் ஒரு ்பகுதி முனவ்ப 
பசலுத்்தப்பட்டு இருபபின, எஞசிய ப்தபானைக்கு 
வமபைழுத்திடைபாம்.
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v.  எழு்தப்படிக்ைத் ப்தரியபா்தேர்ைள ்தமது இடக்னை 
ப்பருவிரல் குறி இட்டபால் வ்பபாதுமபாைது.  அேர் இட்ட 
ப்பருவிரல் குறினய ஒருேர் சபானறு கூ்றல்வேணடும்.  
உறுதி கூறு்பேர் முழுமுைேரினயத் ப்தரிவித்்தல் 
அேசியம்.

vi.  மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தில் வமபைழுத்திட வ்பபாதிய 
இடம் இல்னையபாைபால், ஒரு சிறு ஒட்டுத்்தபான்ள 
ஆேணத்துடன வசர்த்து அதில் வமபைழுத்து இடைபாம்.

vii.  வமபைழுத்து ஆேணத்தில் உள்ள ேரினசப்படி 
வமபைழு்தப்பட்ட்தபாை பைபாள்ளப்படுகி்றது.

viii.  ப்பரிய எழுத்தில் னைபயபாப்பம் இடுேது முன்றயபாை 
வமபைழுத்து ஆைபாது. (Signing in block letters).

ix.  ்பணம் பசலுத்து்பேர்ைள ப்பயர்ைளில் வசர்க்ைப்படும் 
முறவசர்க்னை அல்ைது பிறவசர்க்னை ஒபபு்தலில் 
்தவிர்க்ைப்பட வேணடும்.

x.  வமவைழுது்தல் னமயிைபால் எழு்தப்பட்டிருக்ை 
வேணடும்.

xi.  ்பணம் பசலுத்து்பேர் ஒரு ்படிப்பறிேற்ற ந்பரபாை 
இருந்தபால், அேர் பசலுத்தும் ைபாவசபானையில் அல்ைது 
வமவைழுது்தலில் ்தைது ைட்னடவிரல் வரனையினை 
இனணப்ப்தன மூைம் அேர் அன்த அங்கீைரிக்ை முடியும். 
ஆைபால் யபாவரனும் ஒருேர் ்தைது முழு முைேரினயயும் 
பைபாடுத்து அ்தனை உறுதிப்படுத்்த வேணடும்.

xii.  ஒரு ைபாவசபானை அல்ைது வமவைழுது்தலுக்கு ஒபபு்தல் 
அளிக்ை முன்றயபாை அங்கீைபாரம் ப்பற்ற ஒருேர், 
“சபார்்பபாை” அல்ைது “்பதிைபாை” வ்பபான்ற பசபாறைன்ளப 
்பயன்படுத்தி னைபயழுத்திட வேணடும்.

IFSC – குறியீடு
IFSC என்பது அைர மறறும் எண 
இைக்ைங்ைள பைபாணட குறியீடு, இது 
மினைணு மூைமபாை நிதி மபாற்றம் 

பசய்ய உ்தவுகி்றது. இந்த குறியீட்டின மூைம் 
ஒவபேபாரு ்பணம் பசலுத்்தல் மறறும் ைணக்னை 
தீர்த்துக்பைபாளளும் பசயலில் ்பங்குப்பறும் ேங்கியின 
கின்ளைன்ள அறிய உ்தவுகி்றது. அ்தபாேது நிைழ் வநர 
பமபாத்்த தீர்ேைம் (RTGS) மறறும் வ்தசிய மினைணு 
நிதி மபாறறுமுன்ற (NEFT) ்பங்வைறகும் கின்ளைன்ள 
அறிய உ்தவும் குறியீடபாகும். கீழ் குறிபபிட்டுள்ள 
இைக்ைத்தில் மு்தல் நபானகு இைக்ைம் குறிபபிட்ட 
ேங்கியின அனடயபா்ள குறியீட்னடக் குறிக்கும். 
ஐந்தபாேது இைக்ைம் பூஜ்ஜியம். இது எதிர்ைபாை 
உ்பவயபாைத்திறகு ஒதுக்ைப்பட்ட இைக்ைம். 6 மு்தல் 11 
ேனர ேங்கி கின்ளயின அனடயபா்ளக் குறியீட்னட 
உணர்த்தும்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ேங்கியின 
அனடயபா்ள 

குறியீடு

0 ேங்கி கின்ளயின 
அனடயபா்ள 

குறியீடு 
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ஏன் மோறறுமு்்ற ஆவணச் சட்டத்தின் 
கீழ் விடுமு்்ற அறிவிககப�டுகி்றது?
மபாறறுமுன்ற ஆேணங்ைளின முதிர்வு 

நபாள ப்பபாது விடுமுன்ற நபாளில் முடிேனடந்தபால், 
அந்த ஆேணங்ைளுக்கு அ்தறகு முன நபாள ்பணம் 
பசலுத்்தப்படும். திடீபரை அரசு சிை அசபா்தபாரண 
சூழ்நினைை்ளபால் அ்தபாேது ்தனைேர்ைளின 
மரணம், இயறனைச் சீற்றம், வ்பபான்ற நிைழ்வுைன்ள 
ஒட்டி அல்ைது வ்தர்்தலில் மக்ைள ஓட்டுவ்பபாட 
ஏதுேபாை, வின்ளயபாட்டு வ்பபாட்டிைள துேக்ை நபான்ள 
பைபாணடபாட மபாறறுமுன்ற ஆேணச் சட்டத்தின 
கீழ் விடுமுன்ற அறிவிக்கின்றைர். சிை சமயம் சிைர் 
நடத்தும் ைனடயனடபபு வ்பபாரபாட்டங்ைளிைபால்  
ேனமுன்ற எைைபாம்  எை அரசு ைருதும் வநரத்தில் 
கூட இச்சட்டத்தின கீழ் விடுமுன்ற அறிவிக்ை ேனை 
பசய்யப்படுகி்றது. இ்தைபால் அனன்றய திைம் 
முதிர்ேனடயும் மபாறறுமுன்ற ஆேணங்ைளுக்ைபாை 
்பணம் அடுத்்த நபாளில் பசலுத்்தப்படும்.
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MICR – கோந்த ்மயிைோல் 
ப�ோறிககப�ட்ட எழுத்துக்ள 
கண்்டறி்தல்
MICR என்பது ைபாவசபானையில் உள்ள 

ைபாந்த னமயிைபால் ப்பபாறிக்ைப்பட்டுள்ள எணேரினச 
மூைம் ைபாவசபானை அல்ைது ்பத்திரங்ைன்ள ்பபாகு்படுத்்த 
அல்ைது பிரித்ப்தடுக்ை ஏதுேபாகும் ப்தபாழில் நுட்்பம்.  
ைபாவசபானையின அடியில் இது அச்சடிக்ைப்பட்டு உள்ளது. 
இதில் ேங்கியின குறி, ேங்கிக் ைணக்கு எண, 
ைபாவசபானை எண மறறும் ைட்டுப்பபாடு சுட்டிக்ைபாட்டி 
இனேைள உள்ளடங்கிய இைக்ைபாகும். MICR 
ைபாவசபானை அல்ைது ்பத்திர ்தபாளைளில் திருத்்தம் பசய்து, 
வமபாசடி பசய்ேன்த ைணடறிய ேங்கிக்கு உ்தவுகி்றது. 
MICR இைக்ை ேரினச அச்சடிக்ைப்பட்ட னம ைபாந்த 
்தனனம  பைபாணடது. வ்பபாலியபாை ைபாவசபானை அல்ைது 
வ்பபாலிப்பத்திரம் ்தயபாரிப்பன்த இம்முன்ற அைறறுகி்றது. 
இந்த ைபாந்த னம வ்பபாலிைன்ள ைணடறிய உ்தவுகி்றது.
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நமபைழுத்தின் வ்ககள் (Kinds of Endorsements)

நமபைழுத்தின் 
வ்ககள் ப�ோருள் மோதிரி

1.  பேறறு 
வமபைழுத்து 
(Blank 
Endorsement ) 

வமபைழுது்பேர் வமபைழுத்து யபாருக்ைைபாை பசய்யப்படுகி்றவ்தபா 
அேர் ப்பயனரக் குறிபபிடபாமல் ்தமது னைபயபாப்பத்ன்த மட்டும் 
இட்டு மற்றேரிடம் ்தநது விடு்தல் பேறறு வமபைழுத்்தபாகும். 

 உ்தபாரணமபாை: ்பல்ைேன என்பேருக்கு ஒரு ைபாவசபானை 
ேனரயப்படுகி்றது எைப பைபாளவேபாம். இக்ைபாவசபானைனயப 
்பல்ைேன, ்பபாரி என்பேருக்கு மபாறறித்்தர வினைகி்றபார் 
என்றபால், ்பல்ைேன ்பபாரியின ப்பயனரக் குறிபபிடபாமல், ்தைது 
னைபயபாப்பத்ன்த மட்டும் ைபாவசபானையின பினபு்றம் இடுேபார். 
கீழ்க்குறிபபிட்ட்படி னைபயபாப்பம் இருக்கும்.
இம்முன்றயில் பசய்யப்படும் வமபைழுத்து ஆனணக் 
ைபாவசபானைனய (order cheque) பைபாணர்ேர் ைபாவசபானையபாை 
மபாறறிவிடுகி்றது. எைவே இவேபாறு பேறறு வமபைழுத்திடப்பட்ட 
ைபாவசபானைனய ப்பறு்பேர் ்தபானும் னைபயபாப்பம் இடபாமல் 
யபாரிடம் வேணடுமபாைபாலும் மபாறறித் ்தரைபாம் அல்ைது ேங்கியில் 
பசலுத்திப ்பணம் ப்ப்றைபாம்.

(்பல்ைேன னைபயபாப்பம்)

2.  சி்றபபு 
வமபைழுத்து 
(Special 
Endorsement) 

வமபைழுது்பேர் ஒரு குறிபபிட்ட ந்பருக்வைபா அல்ைது அேரது 
ஆனண ப்பற்றேருக்வைபா பசலுத்தும்்படி ைட்டன்ள எழுதித் ்தமது 
னைபயபாப்பத்ன்த இடு்தல் சி்றபபு வமபைழுத்து என ப்பயர்.  மு்தல் 
ேனையபாை உ்தபாரணத்தில், ்பல்ைேன கீழ்க்குறிபபிட்டேபாறு 
எழுதித் ்தைது னைபயபாப்பத்ன்த இட்டபால் அது சி்றபபு வமபைழுத்து 
எைப்படுகி்றது.
ஒரு பேறறு வமபைழுத்ன்தச் சி்றபபு வமபைழுத்்தபாை மபாறறிக் 
பைபாள்ளைபாம்.  பேறறு வமபைழுத்திடப்பட்ட ஆேணத்ன்த 
உனடயேர் ்தைது னைபயபாப்பத்ன்த இடபாமல், ்தைக்கு அல்ைது 
வேறு ந்பருக்குச் பசலுத்்த வேணடும் எனறு வமபைழுது்பேரின 
னைபயபாப்பத்திறகு வமல் எழுதி, ஒரு பேறறு வமபைழுத்ன்தச் 
சி்றபபு வமபைழுத்்தபாை மபாறறிக் பைபாள்ளைபாம்.

்பபாரிக்குச் பசலுத்துை
்பல்ைேன (னைபயபாப்பம்)

3.  நி்பந்தனைக்குட்்பட்ட 
வமபைழுத்து 
(Conditional 
Endorsement)

வமபைழுது்பேர் ்பணம் ப்ப்ற வேணடிய வமபைழு்தப்பட்டேரின 
உரினமனய  ஒரு நி்பந்தனைக்கு உட்்படுத்்தவும் இயலும் 
ைபாவசபானை என்பது ஒரு நி்பந்தனையற்ற ஆேணமபாகும். 
எனினும் வமபைழுது்பேர், வமபைழு்தப ப்பறுநர் ்பணம் 
ப்பறும் உரினமனய ஒரு குறிபபிட்ட நிைழ்ச்சி நடந்தபால்்தபான 
ப்ப்றமுடியும் எனறு நி்பந்தனை விதித்து வமபைழுத்திடல் 
‘நி்பந்தனை வமபைழுத்து’ எைப்படும், எடுத்துக்ைபாட்டபாை 
இங்கு ்பபாரி 3 மபா்தத்திறகுள திரும்பி ேரவேணடும் என்ற 
நி்பந்தனை நின்றவேறிைபால்்தபான, அந்த ஆேணத்தின மீது 
்பணம் ப்பறும் உரினம பைபாணடேரபாேபார்.

்பபாரி படல்லியிலிருநது 3 மபா்த 
ைபாைத்திறகுள திரும்பிவிட்டபால் 
்பணம் பசலுத்துை”.  
்பல்ைேன (னைபயபாப்பம்)

4.  ேனரயறு 
வமபைழுத்து 
(Restrictive 
Endorsement)

வமபைழுத்து ஆேணத்ன்த வமலும்
ஆேணமபாற்றம் பசய்யபாமல் ்தவிர்க்ை பசய்யப்படும் வமபைழுத்து 
‘ேனரயறு வமபைழுத்து’ எைப்படும்.
 மபா்றனுக்கு மட்டும் பசலுத்துை எனறு குறிபபிடுே்தன 
மூைம், வமலும் வமபைழுத்து பசய்ேது ேனரயறுக்ைப்படுகின்றது.

எடுத்துக்ைபாட்டு : (i) மபா்றனுக்கு 
மட்டும் பசலுத்துை. (ii) 
என உ்பவயபாைத்திறைபாை 
மபா்றனுக்கு பைபாடுக்ைவும்.
அருவி
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5.  ப்பபாறுபபு ்தவிர் 
வமபைழுத்து 
(Sans recourse 
endorsement)

இநதிய மபாறறுமுன்ற ஆேணச் சட்டம் 52 ஆேது 
பிரிவின்படி “வமபைழுது்பேர் ஆேணத்தின மீது எழு்தப்படும் 
பேளிப்பனடயபாை ேபார்த்ன்தை்ளபால் ்தைது ப்பபாறுபபினைத் 
்தவிர்த்துவிடு்தலுக்கு ‘ப்பபாறுபபு்தவிர் வமபைழுத்து’ எனறு 
ப்பயர். சபா்தபாரணமபாை, ஓர் மபாறறுச் சீட்டு அேமதிக்ைப்பட்டபால், 
வமபைழுதியேர் அவேபாேணத்தில் உள்ள பி்ற ந்பர்ைட்குப 
ப்பபாறுப்பபாேபார்.  ஆைபால் அவேபாேணம்  மறுக்ைப்பட்டபால், 
பி்ற ந்பர்ைள ்தனனை நபாடி அவேபாேணம் ்பணத்ன்தச் 
பசலுத்்தக் கூ்றக் கூடபாது எனறு ்தைது ப்பபாறுபன்பத் ்தவிர்க்கும் 
வமபைழுத்வ்த இவேபாறு அனைக்ைப்படுகி்றது.

“அணணபாமனைக்கு அல்ைது 
அேரது ஆனண ப்பற்றேருக்கு 
என ப்பபாறுபபு இல்ைபாமல் 
பைபாடுக்ைவும்”.
இ்ளேைைன சுந்தருக்கு 
அேரது பசபாந்தப ப்பபாறுபபில் 
பைபாடுக்ைவும்”.

6.  ைடனம்தவிர் 
வமபைழுத்து 
அல்ைது 
உரினம்தவிர் 
வமபைழுத்து 
(Facultative 
Endorsement)

ஒரு ஆேணம் மதிபபு மறுக்ைப்படுமபாைபால், அவ ஆேணத்ன்த 
வமபைழுதியேனரப ப்பபாறுப்பபாக்ை, அம்முன்றயபாேணத்ன்த 
உனடயேர், மதிபபு  மறுபபு அறிவிபபினைத் (Notice of dishonor) 
்தரவேணடியது அேரது ைடனம ஆகும். இப்படிப்பட்ட ஒரு 
அறிவிபன்பப ப்பறுேது வமபைழு்தப்பட்டேரின உரினம ஆகும்.  
இவவுரினமனய வமபைழுதியேர் பேளிப்பனடயபாை விட்டுக் 
பைபாடுத்துவிடைபாம். 

வேமகுமபார் அேரது ஆனண 
ப்பற்றேருக்குக் பைபாடுக்ைவும், 
அேமதிபபு அறிவிபபு 
வ்தனேயில்னை”. பெயபா

7.  ்பகுதி 
வமபைழுத்து 
(Partial 
Endorsement)

மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தில் உள்ள வமபைழுத்து அதில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ள ப்தபானையில் ஒரு ்பகுதினய மட்டும் 
மபாறறுமபாறு வமபைழு்தப்பட்டபால் அ்தறகு ்பகுதி வமபைழுத்து 
எைப்படும்.  ்பகுதி வமபைழுத்து மபாறறுமுன்றத் ்தனனம 

இருபபினும் ஒரு மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தின ப்தபானையில் 
்பகுதினய பசலுத்்தப்பட்டிருபபின மீ்தமுள்ள ப்தபானைக்கு 
வமபைழுத்திட்டு மபாறறிக் பைபாள்ள முடியும்.

சஞசய் அல்ைது அேரது 
ஆனண ப்பற்றேருக்கு 
எழு்தப்பட்ட மபாறறுச்சீட்டின 
ப்தபானையபாை ரூ. 1000 தில் 
ரூ, 300 ்பகுதி பசலுத்்தப்பட்ட 
நினையில், எஞசியுள்ள ரூ, 700 
க்கு ்பகுதி வமபைழுத்து பசய்து 
அ்தனை வேறு யபாருக்கும் 
மபாறறித்்தரைபாம்.  இப்படி ்பகுதி 
பசலுத்்தப்பட்ட விேரத்ன்த 
அந்த மபாறறுச்சீட்டில்  
கு றி ப பி ட ப ்ப ட் டி ரு க் ை 
வேணடும்.  மபா்றபாை ரூ. 1000 
முழுேதும் பசலுத்்தப்படபா இந்த 
மபாறறுமுன்ற ஆேணத்ன்த 
்பகுதியபாை ரூ. 700 மட்டும் 
்பகுதி வமபைழுதி பி்றருக்கு 
மபாறறித்்தர முடியபாது.

க்ைச்பசோறகள்
மபாறறுமுன்றத் ்தனனம ஆேணம் கீ்றலிடு்தல் உரினமமபாற்றம் மபாறறுச்சீட்டு
வமபைழுது்தல் ேபாக்குறுதித்்தபாள மதிபபு மறுபபு ைபாவசபானை பைபாணர்்பேர்
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I.  கீழ் குறிபபிட்டுள்ள ஆேணம் எத்்தனையது எை 
ைணடறிநது ைபாரணம் கூறுை,

(a)  X அல்ைது பைபாணர்்பேருக்கு பைபாடுக்கும்்படி 
எழுதிய மபாறறுச் சீட்டு 

(b)  பசனனையில் உள்ள ேணிைர் மீது 
இைணடனில் ேனரயப்பட்டு பசனனையில் 
ஏறைப்பட்டு, பசனனையில் ்பணம் பசலுத்துமபாறு 
ேனரயப்பட்ட மபாறறுச்சீட்டு. 

(c)  இைணடனில் உள்ள ேணிைர் தில்லியில் 
உள்ள ேணிைர் மீது மபாறறுச்சீட்டு எழுதி அங்கு 
ஏறைப்பட்டு இைணடனில் ்பணம் பசலுத்தும்்படி 
ேனரயப்பட்டது.

(d)  ஆக்ரபாவில் உள்ள ேணிைரின மீது ைணடினில் 
ேனரய்பட்டு தில்லியில் வமபைழு்தப்பட்ட 
மபாறறுசீட்டு 

(e)  ்பெபாஜ் ஆட்வடபா முைேர் ்பெபாஜ் ஆட்வடபா 
நிறுமத்தின மீது ேனரயும் மபாறறுச்சீட்டு. 

(f)  A என்பேர் Y என்ற நன்பனண ைற்பனை 
மனி்தரின ப்பயரில் மபாறறுச்சீட்டு எழுதி அன்த B 
என்பேருக்கு வமபைழுத்திடுகி்றபார். 

(g)  X என்பேர் Y என்பேர் பேறறுச் ைபாவசபானைனய 
ேைங்குகி்றபார் அல்ைது வ்ததியிடப்படபா்த 
ைபாவசபானை ்தருகி்றபார்.

(h)  X என்பேர் ேருேபாய் பில்னை ஒட்டப்பட்டு ப்பற்ற 
ைடனுறுதிச்சீட்டு எழுதி அ்தனை ்தனனுனடய 
வமனசயில் னேத்து பூட்டி னேக்கி்றபார்.

II.  கீழ் குறிபபிடப்பட்டுள்ள எது ைடனுறுதிச் சீட்டு 
எனறு ைணடுபிடிக்ை? 

(i)  X என்பேர் ப்தபானைவ்பசியில் ரூ.500 ்தருே்தபாை 
ேபாக்குறுதி அளிக்கி்றபார்.

(ii)  நபான உனனிடம் ரூ. 500 ைடன ்பட்டுளவ்ளன.

(iii)  ரூ.500ம் வமலும் பைபாஞசம் பசைனேயும் 
வசர்த்து ்தருகிவ்றன.

(iv) Z என்பேர் இ்றந்ததும் ரூ. 500 ்தருகிவ்றன.

(v) நபான எைக்கு ரூ. 500 ்தருகிவ்றன.

(vi)  நபான Y க்கு ரூ.500 ்தருகிவ்றன அடுத்்த ேபாரம் 
எனனுனடய ைருபபு குதினரனய அேருக்கு 
பைபாடுக்ைவும்.

ைடனுறுதிச் சீட்டின சி்றபபு இயல்புைன்ள அறிந்த 
பின வமறகூறிய கூறறுைன்ளக் ைடனுறுதிச் 
சீட்டிறகு ப்பபாருத்்தமபா எை கூறுை.

III.  கீழ் குறிபபிட்டுள்ள வமபைழுத்துைன்ள 
ேனைப்படுத்துை. அ்தறைபாை ைபாரணங்ைளும் ்தருை.
(i)  மபாறறுமுன்ற ஆேணத்தில் Bன னைபயபாப்பம் 

மட்டும் இருக்கி்றது. (அ்தபாேது யபாருக்கு பைபாடுக்ை 
வேணடும் என்ற விேரமில்னை).

(ii) C க்கு பைபாடு.

(iii) C அல்ைது அேரின ஆனணக்கு பைபாடுக்ை.

(iv) C க்கு மட்டுவம ்தருை,
(v) C க்கு Bன ைணக்கில் ்தருை.

(vi)  மபாறறுச் சீட்டில் உள்ள நிலுனே ப்தபானைனய 
C அல்ைது அேரது ஆனணக்கு ்தருை

(vii)  C க்கு அல்ைது அேரது ஆனணக்கு சரக்கு 
்பத்திரமபாை ேந்த பி்றகு ்தருை,

(viii) C க்கு ்தருை “என ப்பபாறுபபு இல்ைபாமல்” 

(ix)  C க்கு ்தருை அேமதிபபு அறிவிபபு வ்தனே 
இல்னை.

 �மது சிந்த்ைககு

மபாணேர்ைள யூடியுபில் மபாறறுமுன்ற ஆேணச் சட்டம் ்பறறிய விேரங்ைன்ள னைவ்பசியில் தினரயில் ்பபார்த்து அறிை.

 நமலும் அறிய
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 �யிறசி

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  மோறறுமு்்ற ஆவணச் சட்டம் எந்த ஆண்டு 

இயற்றப�ட்டது?
அ. 1981 ஆ. 1881 
இ. 1994  ஈ. 1818

2.  மோறறுச்சீடடில் ஈடு�டடுள்ள ்தரபபிைரகள் எத்்த்ை 
ந�ர?

அ. 2 ஆ. 6
இ. 3 ஈ. 4

3.  மோறறுமு்்ற ஆவணச்ச ட்டம் 1881 பிரிவு 6 எ்்தப �றறி 
இயம்புகி்றது? 

அ. ைடனுறுதிச் சீட்டு ஆ. மபாறறுச் சீட்டு
இ. ைபாவசபானை ஈ. வமறகூறிய எதுவுமில்னை

4. எது பகோணர�வர �த்திரமோக இருகக முடியோது?
அ. ைபாவசபானை  ஆ. ைடனுறுதிச்சீட்டு
இ. வமறகூறிய ஏதும் அல்ை ஈ. மபாறறுச் சீட்டு

5.  எத்்த்ை மோ்தஙகளுககு பின் கோநசோ்ை 
கோைோவோதியோகி்றது?

அ. 3 மபா்தங்ைள ஆ. 5 மபா்தங்ைள
இ. 4 மபா்தங்ைள ஈ. 1 மபா்தங்ைள

வி்்ட :

1 ஆ 2 இ 3 இ 4 ஆ 5 அ

II. குறு விைோககள்:
1. மபாறறுமுன்ற ஆேணம் என்றபால் எனை?
2.  ைடனுறுதிச் சீட்டின சி்றபபு இயல்புைளில் இரணடினை 

குறிபபிடுை.
3. ைபாவசபானை என்றபால் எனை?

III. சிறு விைோககள்:
1.  மபாறறுமுன்ற மறறும் உரினமமபாற்றம் இனேைன்ள 

வேறு்படுத்துை. (ஏவ்தனும் 3)
2. மபாறறுச்சீட்டின சி்றபபு இயல்புைன்ள கூறுை. (ஏவ்தனும் 3)
3. இரணடு ேனை கீ்றல்ைளின ேனர்படத்ன்த ேனரை.

IV. ப�ரு விைோககள்:
1.  ைபாவசபானை மறறும் மபாறறுச்சீட்டினை வேறு்படுத்துை. 

(ஏவ்தனும் 5)
2.  ைபாவசபானையின இயல்புைள கூறி வி்ளக்குை.  

(ஏவ்தனும் 5)
3.  பசல்்தகு வமபைழுத்தின அடிப்பனடக் கூறுைன்ள 

கூறுை. (ஏவ்தனும் 5)

குறிபபு நூல்கள்:
N.D. Kapoor, Elements of Mercantile Law, Sultan 
Chand & Sons Pvt. Ltd. New Delhi, 2014

P.C. Tulsian& Bharat Tulsian, Business Law, 
S. Chand publishing, New Delhi 2014
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த�ொழில் முனைவு என்ற த�ொல் ஒரு புதிய த�ொழில் 
வினைனய மேறதகொள்வன�க் குறிக்கும். இசத�ொல் 
ஊதியம் நொடி பணித�ய்வன�க் குறிக்கொது. தபற்ற 
கல்வினய ன்வத்து த�ொழில் த�ய்வது த�ொழில் முனைவு 
எனபதிலிருந்து ம்வறுபட்டது. த�ொழில் முனைவு எனபது 
ஒரு அனேபனப ம�ொறறுவிபபதில் முடியும் த�யனை 
குறிக்கி்றது

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ த்தோழில் மு்ைவின் கருத்து த�ோருள் 

மறறும் இலககணம்
■■ த்தோழில் மு்ைநவோரின் சி்றப்பியல்பு
■■ த்தோழில் மு்ைவின் முககியத்துவம்
■■ த்தோழில் மு்ைநவோர, அக தெயல் 

மு்ைநவோர மறறும் நமலோளர – ஒப்பீடு
■■ மகளிர த்தோழில் மு்ைவு வோய்ப்புகளும் 

ெவோல்களும்
■■ த்தோழில் மு்ைநவோரின் �ணிகள்
■■ ந்தோறறுவிப்பு �ணிகள், நமலோண�ணிகள் 

மறறும் வணிகப்�ணிகள்b ஆகியவற்்ற 
புரிநதுக தகோள்ள இயலும்.

ம்வண்டிய தபொருள, ஏற்றக்கருவி, �க்க கொைம், மேறதகொண்்ட 
த�ொழில், உரிய இ்டம் ஆகிய ஐந்தினையும் ேயக்கம் தீர எண்ணிச 
த�யய ம்வண்டும்.

தபொருளகருவி கொைம் வினையி்டதைொடு ஐந்தும் 
இருளதீர எண்ணிச த�யல்.

-கு்றள 675
த�ோருள் :

த்தோழில் மு்ைவுககோை அடிப்�்ைககூறுகள்
ELEMENTS OF ENTREPRENEURSHIP23

அத்தியோயம்

த்தோழில் மு்ைவு நமம்�ோடு
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENTஅலகு

9

அத்தியோயம் சுருககம்

23.01  த்தோழில் மு்ைவு: த�ோருள், கருத்து 
மறறும் இலககணம் 

23.02 த்தோழில் மு்ை�வரின் சி்றப்பியல்புகள் 
23.03 த்தோழில் மு்ைவின் முககியத்துவம் 
23.04  த்தோழில் மு்ைநவோர, அக தெயல் 

மு்ைநவோர மறறும் நமலோளர – ஒப்பீடு
23.05 மகளிர த்தோழில் மு்ைநவோரகள்
23.06 த்தோழில் மு்ைநவோரின் �ணிகள்
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23.01  த்தோழில் மு்ைவு: த�ோருள், 
கருத்து மறறும் இலககணம். 
(Entrepreneurship – Meaning, 
Concept and Definition)

தபொருளின உறபத்தி கொரணிகளொை நிைம், 
உனைபபு, மூை�ைம் மபொன்ற்வறறு்டன த�ொழில்-
முனைவும் ஒரு முக்கிய கொரணியொக விளங்குகி்றது. இது 
மபொனறு ஒருநொடடின தபொருளொ�ொர முனமைற்றத்திறகு 
அச�ொணியொக விளங்கும் த�ொழில்முனைன்வ பல்ம்வறு 
நபரகள மேறதகொளளொேல் ஏம�ொ பணிம�டி த�ொறப 
்வருேொைத்திறகு �ன ்வொழன்வமய த�ைவு த�ய்வது 
பைருக்கு ்வொடிக்னகயொைது மிகவும் ேைம் ்வருந்�த் 
�க்க�ொக உளளது. �னனிசன�யொக த�ொழில் த�ய்வது 
நேது உனைபபுக்மகறப ஊதியம் ஈடடு்வது ஒரு �னிேனி� 
சு�ந்திரத்தின த்வளிபபொ்டொகும். இது �விரத்து நிரந்�ர 
்வருேொைத்திறகொக �னிேனி� சு�ந்திரத்ன� அ்டகு ன்வபபது 
ம்வ�னைக்குரிய த�யைொக விளங்குகி்றது. சிைர த�ொழில் 
முனைவு எனபன� ஏம�ொ பி்றவியிமைமய ஒரு ேனி�னுக்கு 
க்டவுள தகொடுத்து அனுபபும் ஆற்றல் எனறும் எல்மைொருக்கும் 
அந்� ஆற்றல் ்வரு்வதில்னை எை ்வொ�ம் த�யதும் பை 
த�ொழில் மு�ைொளிகளுக்கு அடினேபடடு ்வொழன்வ கழித்து 
த�த்து ேடிகின்றைர. இந்� ்வொ�த்ன� ஏறறு ஒரு நொடு 
பல்ம்வறு த�ொழில் முனைம்வொரகள பி்றந்து த�ொழில் 
த�யது நொடடின தபொருளொ�ொரத்ன� முனமைறறும் ்வனர 
கொத்துகி்டக்க முடியொது. த�ொழில் முனைவின அரும்பயனைப 
பறறி ேக்கள ேைதில் ஒரு �ொ�கேொை கருத்ன� வின�க்க 
ம்வண்டும். த�ொழில் முனைவின சி்றபனப உணரச த�யது 
பை நபரகனள த�ொழில் முனைவிறகு அனைக்க ம்வண்டிய 
கொைம் கனிந்துளளது. த�ொழில் முனைம்வொன எை 
த�ொல்ை்டொ பைருக்கு பணி தகொடுத்து �னைநிமிரந்து நில்ை்டொ 
எை முைங்கி த�ொழில்முனைவிறகு த�ல்ம்வொம். அரசும் 
பல்ம்வறு நிறு்வைங்களும் த�ொழில் முனைன்வ நம் நொடடில் 
்வளரத்தி்ட நொதளொருதபொழுதும் தபொழுத�ொரு மேனியுேொக 
முயனறு அரும்பொடு படடு ்வருகின்றை. எைம்வ த�ொழில் 
முனைவு �த்து்வத்ன� பரபபி ேக்கனள பணி�ொர அடினே 
ேைபபொனனேயிலிருந்து விடுவித்து த�ொழில்முனைம்வொர 
இயக்கத்ன� உரு்வொக்கைொம்.

த்தோழில் மு்ைவு – த�ோருள் (Concept of Entrepreneur)
த�ொழில் முனைவு என்ற த�ொல் பிரஞ்சு தேொழி 

த�ொல். அம்தேொழியில் இனனின� கசம�ரினய அல்ைது 
ேைேகிழ மகளிக்னக நிகழவுகனள ந்டத்துப்வனர த�யல் 
முனைம்வொரகள எை அனைத்�ைர. ஆக்்மபொரடு 
அகரொதி (1897) இனனின� கசம�ரி ந்டத்துப்வனர 
த�யல்முனைம்வொர எை தபொருளபடுத்திை. ஆைொல் 
16ம் நூற்றொண்டில் த�யல் முனைம்வொர என்ற த�ொல் 
இரொணு்வ �ொக்கு�லில் முனனினறு �ொக்கு�ல் ந்டத்தும் 
நபனர குறிக்க பயனபடுத்�பபட்டது. பதிமைைொம் 
நூற்றொண்டில் தபொறியியல் கடடி்டம் கடடு�ல் அன� 

பைபபடுத்தும் த�யலில் இ்றங்கிய்வனர குறிபபி்ட இசத�ொல் 
பயனபடுத்�பபட்டது. பதிதைட்டொம் நூற்றொண்டின 
து்வக்கத்தில் த�ொழில்முனை�ல் என்ற த�ொல்னை 
தபொருளொ�ொர துன்றயில் பயனபடுத்� து்வக்கிைர. அன�த் 
த�ொ்டரந்து இசத�ொல் மிகவும் பிரபைேொைது. இந்நினையில் 
த�ொழில்முனைவு எனபது பறறி பை அறிஞரகள ேறறும் 
்வல்லுநரகள கருத்து த�ரிவிக்க இசத�ொல் பல்ம்வறு இ�ர 
கருத்து ம�ொனறு்வ�றகு வித்�ொக அனேந்�து என்றொல் 
மினகயொகொது. அ�ைடிபபன்டயில் த�ொழில்முனைம்வொனர 
இ்டர ஏறபொளர, த�ொழில் அனேபபொளர அல்ைது புதிைம் 
புரிம்வொர எை பை ப�ங்களில் வி்வரிக்கின்றைர. 
(i)  த்தோழில் மு்ைநவோர இைர ஏற�ோளர என்்ற 

கருத்து்ை (Entrepreneur as a Risk Bearer)
ரிச�ரடு ம�னடில்யன என்ற ஈரொனிய அறிஞர த�ொழில் 

முனைம்வொர எனப்வர �ொன து்வங்கிய அல்ைது முனைந்� 
த�ொழிலில் இயறனகயொக பினனி பினணந்துளள இ்டனர 
�ொங்கும் இ்டர �ொங்கி எை ்வருணிக்கின்றொர. அ்வரின 
கருத்துபபடி தபொருளொ�ொர கொரணிகளொை நிைம், உனைபபு 
ேறறும் மூை�ைம் மபொன்ற கொரணிகனள த�ொழில் 
முனைம்வொர ஒருங்கினணந்து த�யலில் இ்றங்குகி்றொர.  
அபமபொது கின்டக்கும் ்வருேொைம் உறுதியொைது அல்ைது 
திட்ட்வட்டேொைது. ஆைொல் த�ொழில் முனைம்வொனரப 
தபொறுத்�்வனர, இன்வ மூனன்றயும் ஒன்றொக கைந்து 
�யொரிக்கும் தபொருனள �ந்ன�யில் ஒரு குறிபபிட்ட 
வினையில் விறறு �ைக்கு இைொபம் பொரபபது நிச�யேற்ற 
நிகழ்வொக உளளது. உறபத்தி த�ய� தபொருனள �ந்ன�யில் 
்வொடிக்னகயொளரகள அல்ைது நுகரம்வொரகள முழுனேயொக 
்வொங்கி விடு்வொரகள எை அறுதியிடடு கூ்றமுடியொது. 
எைம்வ இ்டனர முதுகில் சுேந்து வினைனய து்வக்கி 
ந்டத்தி ்வரும், உனை�ேொை ேனி�மை த�ொழில் 
முனைம்வொன எை ரிச�ரடு ம�னடில்யன கருதுகி்றொர. 
அ்வர ஏறகும் இ்டனர எ்வரொலும் ஈடுத�யய முடியொது அல்ைது 
அ�றகு ஊதியமி்டைொகொது எை முைங்குகி்றொர. இ்வரின 
கூறறுபபடி யொரொலும் ஈடுத�யய முடியொ� அல்ைது ஊதியம் 
்வைங்கமுடியொ� இ்டனர �ொங்கும் இ்டர�ொங்கி த�ொழில் 
முனைம்வொர எை உனரக்கி்றொர.
(ii)  த்தோழில் மு்ைநவோன் ஒரு ஏற�ோடைோளர 

(அ) அ்மப்�ோளர (Entrepreneur as an Organiser)
ஜின மபபன்ட் என்ற அறிஞரின பொரன்வயில் 

த�ொழில் முனைப்வர ஒரு அனேபபொளரொக 
த�னபடுகி்றொர. அ்வர ஒரு நிகழசசினய ஏறபொடு த�ய்வது 
எவ்வளவு கடிைமேொ அவ்வளவு கடிைேொைது த�ொழில் 
முனை்வது எனகி்றொர. த�ொழில் முனைம்வொர நிைம், 
கடடி்டம், த�ொழில்நுடபம், மூை�ைம் பணியொளரகள 
ேறறும் பல்ம்வறு ்வ�திகனள ஒனறினணத்து த�ொழினை 
பன்டபப்வன எை கருத்துனரக்கி்றொர. இந்� முயறசியில் 
அ்வர எதிர தகொளளும் �ன்டகள எதிரபொரொ� மபொக்குகள 
ேைத்துயரம் மபொன்ற்வறன்ற  த�ொல்லிேொளொது 
எனகி்றொர. எைம்வ த�ொழில் முனைப்வர ஓர நல்ை 
அனேபபொளர எை ்வன்றயருக்கி்றொர.
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(iii)  த்தோழில் மு்ை�வர ஒரு புது்மபித்்தன் 
(Entrepreneur as an Innovator)
1934ஆம் ஆண்டில் ்வொழந்� ஹீம் பீட்டர த�ொழில் 

முனைப்வனர புதிை பன்டபபொளி எை அனைத்�ொர. அ்வரின 
கருத்துபபடி த�ொழில்முனைப்வர ஒரு பன்டபபொளியொக 
சீரொை முன்றயில் ஏம�னும் ஒரு புதுனேனய புகுத்� 
ம்வண்டியது அ்வசியேொகி்றது எனகி்றொர.
i. தபொருளில் புதிய த�ொழில் நுடபத்ன� புகுத்து்வது
ii.  புதிய இ்டங்களில் கச�ொ தபொருளகனள ்வொங்கு்வது
iii. இது்வனர இ்டம்தப்றொ� �ந்ன�யில் நுனை்வது
iv.  முறறுரினேனய ஏறபடுத்� அல்ைது ஏறபடுத்�பபட்ட 

முறறுரினேனய �கரக்க புதிய அனேபபு முன்றனய 
தகொணர்வது.

v.  புதிய சி்றபபுத்�னனேனய தபொருளில் புதிய�ொக ம�ரபபது 
இ்வரின கண்மணொட்டத்தில் புதுனே பன்டபப்வமை 

த�ொழில் முனைப்வன எனகி்றொர.
மேறகுரிய மூனறு கருத்துகளிலிருந்து 

த�ொழில்முனைப்வனர பை அறிஞரகள பை 
நினைபபொடுகளில் பொரக்கின்றைர.  அ�ொ்வது இ்டர �ொங்கி, 
அனேபபொளன ேறறும் புதுனேபித்�ன எை மேறகூறிய 
அறிஞரகள கருத்துனரக்கின்றைர.
வ்ைவிலககணம் (Definition)

J.A. ஹீம் பீட்டர த�ொழில் முனைம்வொனர புதுனே 
பன்டபபொளி எனகி்றொர. எ்வதைொரு்வன பைரும் த�யயொ� 
ஒரு த�யனை மேறதகொளள முன்வருகி்றொமைொ அ்வமை 
புதுனே பன்டபபொளி எனகி்றொர. த�ொழில் முனைம்வொர 
எனப்வர ஒரு புதிய ம�ரக்னகனய கண்்டறிப்வர அல்ைது 
புதிய நிறு்வைத்ன� உரு்வொக்குப்வர எனகி்றொர.

23.02  த்தோழில் மு்ை�வரின் 
சி்றப்பியல்புகள் (Characteristics 
of Entrepreneur)

1.  த்தோழில் துணிகை உணரவு (Sprit of enterprise)
த�ொழில் முனைப்வர �ொன மேறதகொண்்ட த�ொழிலில் 

ஏறபடும் ்வரும் இ்டரகனள துணிவு்டன எதிரதகொளள 
ம்வண்டும். வினைனய ந்டத்தி்வரும்மபொது ஏறபடும் 
இயறனகயொை ஏேொற்றங்கள அல்ைது ம�ொல்விகள 
அ்வரின ஆர்வத்ன� சின�க்கொ ்வண்ணம் துணிவு்டன 
த�யல்படும்வொர ஆ்வொர.

2. ்தன்ைம்பிக்க (Self confidence)
�னைம்பிக்னக ஒரு ேனி�னுக்கு அைகு 

ஏறபடுத்துகி்றது. எதிரேன்ற உணரவுகளொை 
அத�ௌகரியங்கள, ஏேொற்றங்கள, ம�ொல்விகள ேறறும் 
த�ொல்னைகள த�ொழில் முனைப்வரது ேை உறுதினய 
குனைக்கக் கூ்டொது. எது ந்டந்�ொலும் இந்� வினைனய 
னகவிம்டன, த்வறறி ஒனம்ற இைக்கு எை த�ொழில் 
முனைப்வர த�ொழில் வினையில் பயணிக்கம்வண்டும்.

3. த�கிழ்வு ்தன்்ம (Flexibility)
ேொறும் சூழநினைகடகு ஏறப த�ொழில் முனைப்வன 

�ன முடின்வ அல்ைது ந்ட்வடிக்னககனள 
ேொறறிக்தகொளளும் தநகிழவு �னனேனய 
கன்டபபிடிக்கம்வண்டும். தநகிழவு �னனே 
அற்ற்வரகள த�ொழில் முனைவில் த்வறறி கொண்பது 
இயைொ� ஒன்றொதும்.

4. புது்ம புகுத்்தல் (Innovation)
த�ொழில் முனைப்வர புதுனே பன்டபபொளரொக 

இருந்தி்ட ம்வண்டும். ஏம�னும் ஒரு புதுனேனயப புகுத்தி 
�ந்ன�யில் நிரந்�ரேொை இ்டத்ன� பிடிக்கம்வண்டும். 
புதுனே எனபது புத்�ம்புதிய தபொருளொகம்வொ, புதுனே 
பண்புகனள தபொருளில் நுனைபபம�ொ, புதிய �ந்ன�னய 
உரு்வொக்கு்வம�ொ, புதிய கச�ொ தபொருனள தகொண்டு 
தபொருனள உறபத்தி த�ய்வம�ொ, புதிய உறபத்தி 
முன்றனய னகயொள்வம�ொ ேறறும் புதிய நுடபத்ன� 
மேறதகொள்வது. ஆைொல் புதுனே என்ற �னனே இருக்க 
ம்வண்டும்.

5.  வளத்்்த திைடடு�வர (Resource Mobilisation)
�ொன மேறதகொண்்ட த�யனை த�யைொக்கி்ட த�ொழில் 

முனைப்வர புைைொகக்கூடிய ேறறும் புைைொகொ� 
உடதபொருடகனளயும் ஒனறினணபப்வர ஆ்வொர. 
த�ொழினை து்வக்கி்ட இடு தபொருனள ்வொங்கு�ல், ேனி� 
்வளத்ன� திரடடு�ல், நிதினய புரடடு�ல், த�ொழில் 
நுடபத்ன� நிறுவு�ல், மபொன்ற ந்ட்வடிக்னககனள 
நொடடின மூனை முடுக்குகளுக்கு த�னறு ம�ரும் 
்வனகயில் தபொருனள உறபத்தி த�யது �ந்ன�யிடுனகக்கு 
தகொண்டு ம�ரக்கும் த�யனை த�யப்வர ஆ்வொர. சுருங்கக் 
கூறின ்வளம் திரடடுநர ஆ்வொர.

6. கடிை உ்ைப்பு (Hardwork)
த�ொழில் முனைப்வர �ொன மேறதகொண்்ட 

த�யலியின மநொக்கத்ன� அன்டய அரும்பொடு 
ப்டம்வண்டும். த�ொல்னைகள, இ்டரகள, 
அத�ௌகரியங்கள, இனைல்கள ேறறும் ஏேொற்றங்கள 
எை அவ்வபமபொது ஏறபடும் இ்டரகனள �ளரொேல் 
மேறதகொளளு�ல். �னைவிதியின மீது பழிமபொடு்வம�ொ 
அல்ைது பி்ற்வறறின மீது பழி சுேத்தி சுகம் 
கொண்ப்வரொகம்வொ இருக்கக் கூ்டொது. �னைம்பிக்னக 
ேறறும் முயறசி உன்டய்வரொக  இருத்�ல் ம்வண்டும். 
எனை இன்டயூறு ்வந்�ொலும் அ�னை மபொரொடி 
த்வல்ப்வரொக இருத்�ல் ம்வண்டும்.

7. ்த்ல்மயத்துவம் (Leadership)
�னனு்டன வினையில் ஈடுபடடு ்வரும் 

ஊழியரகளி்டம் கனிவு, பரிவு ேறறும் நடபு்டன 
பைகம்வண்டும். த�ொழில்முனைம்வொர ஓர 
முனேொதிரியொக த�யல்ப்டம்வண்டும். பி்றர ம�ொரவு 
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கொணும்மபொது �ைது கனி்வொை ்வொரத்ன�களொல் 
அ்வரகளின ஆர்வத்ன� மீண்டும் எைச த�யய 
ம்வண்டும். த�ொல்்வன� த�ய�ல்ம்வண்டும். த�ய்வன� 
த�ொல்ைம்வண்டும் என்ற உணரவினை உன்டய்வரொக 
இருத்�ல் ம்வண்டும். 

8. த்தோ்லந�ோககு �ோர்வ (Foresight)
த�ொழில் முனைப்வர ஒரு நல்ை முன 

கணிபபொளரொக இருத்�ல் ம்வண்டும். �றமபொன�ய 
சூழநினை எவ்வளவு கொைம் த�ொ்டரும், எதிரகொைத்தில் 
எனதைனை ேொற்றங்கள ஏறபடும் எை முனகூடடிமய 
சிந்திக்கம்வண்டும். நுகரம்வொரகளின ஆ�ரவு 
தபொருளொ�ொர சூழநினையின ேொற்றம், த�ொழில் நுடப 
ேொற்றம் ேற்றம் மபொடடி சூழநினை பறறி சிந்திக்க 
ம்வண்டும். அ�றகு ஏற்ற்வொறு திட்டங்கள (contingency 
plan) ்வகுக்கம்வண்டும். 

9. �குப்�ோய்த் தி்றன் (Analytical ability)
த�ொழில் முனைப்வர பொரபட�மினறி விருபபு 

த்வறுபபுகனள �விரத்து �ேநினையில் முழு ேைது்டன 
மேறதகொளள ம்வண்டும். அ்வ�ர நினையில் எடுக்கும் 
முடிவுகள இைக்னக அன்டய ்வழி்வகுக்கொது. எைம்வ 
எந்� ஒரு முடின்வ மேறதகொண்்டொலும் �ம்ேந்�பபட்ட 
கொரணிகனள சீரதூக்கி பகுத்�ொயந்து ஒரு த�ளளிய 
முடின்வ மேறதகொளள ம்வண்டும். எைம்வ ஓர நல்ை 
பகுத்�றிப்வரொக த�ொழில்முனைம்வொர இருத்�ல் 
ம்வண்டும்.

10. முடிவு எடுககும் தி்றன் (Decision making)
எந்� த�ொழில் து்வங்கைொம்; எனை உறபத்தி த�ய்வது; 

எங்கு த�ொழில் து்வங்கு்வது, யொனர ப�வியில் அேரத்து்வது; 
னகயொலும் த�ொழில் நுடபம், எந்� அளவு தபொருடகனள 
உறபத்தி த�ய்வது, எங்மக விறபனை த�ய்வது, எவ்வொறு 
�ரத்ன� கூடடு்வது, மபொடடினய எதிரதகொள்வது, வினை 
ன்வபபது, நிரணயம் த�ய�ல் ேறறும், விளம்பரம் 
த�ய்வது மபொன்ற பை �ரபபட்ட முடிவுகனள நி�ொைேொக, 
மேறதகொளளு�ல் மிகவும் சி்றந்�து. வினர்வொை முடின்வ 
சிை அ்வ�ர சூழநினைகளில் எடுக்கம்வண்டி இருக்கைொம் 
ஆைொல் விம்வகேற்ற முடி்வொக அது ஏறப்டக்கூ்டொது. 
முடிவு எடுக்கும்மபொது பை�ரபபட்ட கொரணிகனள 
சீரதூக்கி அைசி ஆரொயந்து மேறதகொளளல் ம்வண்டும்.

23.03  த்தோழில் மு்ைவின் 
முககியத்துவம் (Importance of 
Entrepreneurship)

த�ொழில் முனைவு ஒரு நொடடின தபொருளொ�ொர 
்வளரசசியில் தபறும் பங்கு ்வகிக்கின்றது. 
கீழகுறிபபி்டபபடடுளள கொரணிகள த�ொழில் முனைவின 
அ்வசியத்ன� உணரத்துகின்றை.

1. புது்ம �்ைத்்தல் (Innovation)
த�ொழில் முனைவும் புதுனே புகுத்து�ல் ஆகிய 

இரண்டும் மிகவும் தநருக்கேொை ஒன்றொகும் த�ொழில் 
முனைவு இல்னைமயல் புதுனேக்கு ்வழி இல்னை. 
புதுனே புகுத்து்வ�ன மூைம் த�ொழில் முனைம்வொரகள 
நொடடின மேம்பொடடிறகு தபரும் பங்கு ்வகுக்கின்றைர. 
புதுனே எந்� ்வடி்வத்திலும் இருக்கைொம் - புதிய 
தபொருள; புதிய நுடபமுன்ற, புதிய உறபத்தி முன்ற, 
புதிய கச�ொப தபொருள, புதுனே மேறதகொள்வ�ன மூைம் 
நன்டமுன்றயில் இருக்கும் தபொருடகளில் ம�ரத்�ல், 
புதிய தபொருனள அறிமுகம் த�ய�ல், புதுனே பன்டத்�ல் 
ஒரு நொடடின ஒடடுதேொத்� தபொருளொ�ொர உறபத்தினய 
கூடடு்வது்டன, நொடடு ்வருேொைத்ன�யும் த்வகு்வொக 
உயரத்துகி்றது.

2.  �ோடடின் தமோத்்த த�ோருள் உற�த்திககு 
�ஙகளித்்தல் (Contribution to GDP)

த�ொழில் முனைவு நொடடின ஒடடுதேொத்� தபொருள 
உறபத்திக்கும் ேறறும் நொடடின தேொத்� ்வருேொைத்ன� 
அதிகரிபப�றகும் அதிக பங்கு ்வகிக்கி்றது. ்வளரந்� 
நொடுகளொை அதேரிக்கொ, ஜபபொன ேற்றம் தஜரேனி, 
மபொன்ற நொடுகள த�ொழில் முனைவு மேம்பொட்டொல் 
அனநொடடின ஒடடுதேொத்� தபொருள உறபத்தியிலும், 
�னிநபர ்வருேொை முனமைற்றத்திறகும் ேறறும் 
நொடடின ம�சிய ்வரு்வொனய அதிகரிபபதிலும் த்வறறி 
கண்டுளளை.

3.  சீைோை வடைோை வளரச்சி (Balanced Regional 
Development)

அரசு பல்ம்வறு �லுனககள, ்வரிவிைக்குகள ேறறும் 
ேொனியங்கள அளிபப�ன மூைம் நொடடின த�ொழில் 
ரீதியொக பின�ங்கிய பகுதிகளில் த�ொழில் ்வளரசசி 
அன்டந்து ்வருகின்றது. மேறகண்்ட �லுனககளின 
மூைம் பைர பின�ங்கிய பகுதிகளில் த�ொழில் 
முனைவு த�யனை மேறதகொளகின்றைர. இ�ைொல் 
த�ொழில் ்வளரசசி ஏறபடடு, புவியியல் ரீதியொை ஏற்ற 
இ்றக்கங்கள �ரி த�யயபபடுகின்றை. கிரொேபபு்ற ேக்கள, 
நகரப்றங்கனள மநொக்கி ம்வனை ம�டி த�ல்லும் அ்வை 
நினைனய �விரத்தி்ட ்வழி்வனக த�யகின்றது.

4. ஏறறுமதி முன்நைற்றம் (Export Promotion)
நொடடின ஏறறுேதி ்வளரசசிக்கு த�ொழில் முனைவு 

ஒரு கருவியொக விளங்குகி்றது. ஏறறுேதி ்வொயபபு 
உளள தபொருடகனள �யொரிக்க முன்வரும் த�ொழில் 
முனைம்வொரக்கு சி்றபபு ்வ�திகள, �லுனககள, 
ேொனியங்கள, ்வரிவிைக்குகள மபொன்ற �லுனககள 
�ரு்வ�ன மூைேொக ஏறறுேதி ்வொயபபுளள தபொருடகனள 
உளநொடடில் �யொரிக்க ்வழி்வனக உளளை. இ�ைொல் 
உளநொடடின அந்நிய த�ைொ்வணி இருபபு அதிகரிக்க 
்வழி ்வகுக்கி்றது. இந்� �ொ�கேொை அந்நிய த�ைொ்வணி 
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இருபபின மூைம் த�லுத்து நினை இருபபில் ஏறபடும் 
ஏற்ற (Balance of payment) இ்றக்கத்ன� �ரித�யய 
்வழி்வகுக்கி்றது. 

5.  உள்ளோரந்த வளப் �யன் �ோடு (Full Utilisation of 
Latent Resources)

நொடு முழு்வதும் த�ொழில் முனைன்வ அதிகரிபபதின 
மூைம் நொடு முழு்வதும் பயனபடுத்�பப்டொேல் உளள 
்வளங்கள பயனபொடடுக்கு உளளொகின்றை. நொடு 
முழு்வதும் சிறு, குறு ேறறும் நடுத்�ர த�ொழில்கனள 
பர்வைொக உரு்வொக்கு்வ�ன மூைம் பைத்�ரபபட்ட 
்வளங்கள, இயல் ேறறும் ேனி� ்வளங்கனள முழுனேயொக 
உறபத்தியில் ஈடுபடுத்� முடிகி்றது. ஒரு நொடடில் த�ொழில் 
இனனேயொல் அந்நொடடு ்வளங்கள பயைறறு விடுகி்றது.

6.  த�ோருளோ்தோை ெகதி குவி்த்ல ்தவிரத்்தல் 
(Reduction of Concentration of Economic Power 
in Few hands)

சிறு, குறு ேறறும் நடுத்�ர த�ொழினை ஒரு நொடடில் 
ஏறபடுத்து்வ�ன மூைம், அந்நொடடு த�ல்்வங்கள ஒரு 
சிைரி்டம் குவிந்து இருபபன� �விரக்க முடிகி்றது. 
பர்வைொை த�ொழில் ்வளரசசியின மூைம் தபொருளொ�ொர 
ஏற்ற �ொழவுகள கனளயபபடுகின்றை. இ�ைொல் 
ேக்களின்டமய ்வருேொைம் சீரொக பகிரபபடுகி்றது.

7. வோழ்க்கத்்தை உயரச்சி (Better Standard of 
Living)

நொடுமுழு்வதும் த�ொழில் முனைவு ஏறபடுத்து்வ�றகு 
உரிய ஆ�ரவு ந்ட்வடிக்னககள அதிகரிபப�ன 
மூைம் தபருக்கு்வ�ைொல் பை சிறு, குறு, நடுத்�ர 

த�ொழில் உரினேயொளரகள தபருகி ்வருகின்றைர. 
அ்வரகளி்டம் பணிபுரியும் ஏரொளேொை ஊழியரகள 
ேறறும் பணியொளரகள அ்வரகளின உனைபபிறகு ஏற்ற 
ஊதியம் தபறறு ்வொழக்னகத்�ரத்தினை மேம்படுத்திக் 
தகொளள முயல்கின்றைர. இ்வரகள ்வொங்கும் 
ஆ்டம்பர ேறறும் அத்தியொ்வசிய தபொருடகளொல் 
நொடடின ஒடடுதேொத்� தபொருள உறபத்தி தபருகி 
நொடடின ்வருேொைம் உயரந்து, ம�மிபபு அதிகரித்து 
நொடு�ழுவிய அளவில் ்வளரசசி அன்டகி்றது என்றொல் 
அது மினகயொகொது. எைம்வ த�ொழில் முனைவின 
மூைம் ்வொழக்னக �ரத்ன� உயரத்தி ஏற்ற�ொழவு அற்ற 
�மூகத்ன� உரு்வொக்க ்வழி்வனக த�யகி்றது.

23.04  த்தோழில் மு்ைநவோர, அக 
த்தோழில் அல்லது தெயல் 
மு்ைநவோர மறறும் நமலோளர 
– ஒப்பீடு.

அகச்தெயல் மு்ைநவோர (Intrapreneur)

அகத்த�ொழில் முனை்வர அல்ைது த�யல் 
முனைம்வொர எனப்வர நிறுேத் த�ொழில் 
முனைம்வொனரப மபொனம்ற த�யல்படு்வர. அ�ொ்வது 
ஒரு த�ொழில் முனைம்வொர ஆரம்பித்� த�ொழிலில் 
பணிபுரியும் ஒரு நபர �ைக்கு ஒதுக்கபபடடுளள 
த�யல் திட்டத்தில் அல்ைது �ேக்கு ்வைங்கபபட்ட 
பணியில் �ைது ஆற்றனை பயனபடுத்தி �ைது புதிய 
எண்ணங்கனள நிறு்வைத்தின ்வளங்கனளக் 
தகொண்டு த�யல்படுத்துப்வர. அ�ொ்வது நிறுேத்தின 
உடபு்றம் புதிய தபொருடகனளயும் கருத்துகனளயும் 
அறிமுகபபடுத்து்வர. அ�ொ்வது நிறுேத்திறகுள உளபு்றம் 
த�யல்முனைம்வொரொக திகழகி்றொர.

த்தோழில் மு்ை�வருககும் அகத்த்தோழில் மு்ை�வருககும் அல்லது  
அகச்தெயல் மு்ை�வருககும் உள்ள நவறு�ோடு:

அடிப்�்ை த்தோழில் மு்ை�வர Entrepreneur அகத்த்தோழில் மு்ை�வர
Intrapreneur

சிந்�னை
(Thinking)

த�ொழில் முனைப்வர ஒரு �ன்டயற்ற 
சிந்�னை்வொதி 

அகத்த�ொழில் முனைப்வர �னனிசன�யொை 
சிந்�னை்வொதி, ஆைொல் ஒரு த�ொழில் நிறுேத்தின 
உள த�யல்படுப்வர.

�ொரபுநினை
(Dependency)

�னனிசன�யொை நபர த�ொழில் முனைம்வொனர �ொரந்து (Dependency) 
இருபப்வர. 

நிதி திரட்டல்
(Fund Mobilization)

த�ொழில் முனைம்வொர �ன த�ொந்� 
முயறசியில் த�ொழிலுக்கொை நிதினய 
திரட்டம்வண்டும்.

இ்வருக்கு நிதி திரடடும் தபொறுபபு இல்னை. ஆைொல் 
திரடடிய நிதினய னகயொளும் தபொறுபபு உளளது.

த்வகுேதி
(Reward)

த�ொழில் முனைம்வொர �ங்களின இ்டர ஏறபு 
பணிக்கொக இைொபம் என்ற த்வகுேதினய 
தபறுகின்றைர.

அகத�ொழில் முனைம்வொரக்கு இைொபத்தில் பங்கு 
இல்னை. ஆைொல் ஊதியம், ஊக்க ஊதியம் ேறறும் 
மேல்படிகள தப்ற ்வொயபபு உண்டு.
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த்தோழில் மு்ை�வருககும் நமலோளருககும் உள்ள நவறு�ோடு:

அடிப்�்ை
 Basis of difference

த்தோழில் மு்ை�வர 
Entrepreneur

நமலோளர 
Manager

மநொக்கு
(Motive)

ஒரு அனேபபினை ம�ரந்த�டுத்து 
�னனுன்டய வினைனய து்வக்கு்வது.

து்வக்கிய வினையில் த�வ்வமை 
பணியொறறு்வது இ்வரின மநொக்கு.

�குநினை
(Status)

த�ொழில் முனைப்வர �ொன து்வங்கிய 
அனேபபின உரினேயொளர.

மேைொளர ஊதியம் தபறும் உனைபபொளி.

இ்டர ஏற்றல்
(Risk Bearing)

த�ொழில் முனைப்வர �ொன து்வங்கிய 
வினையிைொல் ஏறபடும் இ்டரகள ேறறும் 
நிச�யேற்ற �னனேனய �ொங்குப்வர.

மேைொளரகள வினையின இ்டரில் பங்கு 
தபறு்வது இல்னை. ேொ்றொக இ்டர ஏறபடும்மபொது 
ம்வறு நிறுேத்திறகு �ொவி விடும் பரு்வகொை 
நண்பரகள.

த்வகுேதி
(Rewards)

த�ொழில் முனைப்வர �னனுன்டய இ்டர 
ஏறபிறகு த்வகுேதியொக இைொபத்ன� 
தபறுகின்றைர. 

மேைொளரகள இைொபத்தில் பங்கு தபறு்வது 
இல்னை. ஊதியம் மேலூதியம், படிகள, ஊக்க 
ஊதியம் தபறுப்வரகள.

ஆற்றல்
(Skills)

த�ொழில் முனைப்வரகள பன்டபபொற்றல், 
உளளுணரவு ேறறும் என�யொ்வது 
புதிய�ொக த�யய ம்வண்டும் என்ற உந்து�ல் 
தபற்ற்வரகள.

மேைொளரகள நல்ை மகொடபொடடு அறிவும், 
ேனி� உ்றவு தி்றனும் தபற்ற்வரகளொக 
இருக்கம்வண்டும்.

இ்டரஏற்றல்
(Risk Bearing)

�ொன ஆரம்பித்� த�ொழிலின இ்டனர ஏறக 
ம்வண்டிய கட்டொயம் ஏறபடுகி்றது.

இ்வர த�ொழில் த�ொ்டரபொக எழும் இ்டரபொடடில் பங்கு 
தபறு்வதில்னை. �ொன மேறதகொண்்ட த�யல் திட்டம் 
ம�ொல்வி நினைக்கு தபொறுபபு ஏறபதில்னை.

�குநினை
(Status)

த�ொழில் முனைப்வர உரினேயொளர என்ற 
�குநினை பன்டத்�்வர.

அகத்த�ொழில் முனைம்வொர உரினேயர அல்ை; 
ஆைொல் ஊழியர �ொன மேறதகொண்்ட த�யலுக்கு 
�னனுன்டய மேல் அதிகொரிக்கு பதில் த�ொல்ை 
க்டனேயுன்டய்வர.

த�யல்பொடு
(Operation)

�ொன த�ொ்டங்கிய த�ொழிலின பு்றத்தின 
நினறு தபரும்பொலும் த�யல்படும் நபர.

முழு நிறுேத்திறகு உடபடடு இயங்கும் நபர.

23.05  மகளிர த்தோழில் மு்ைநவோரகள் 
(Women Entrepreneurs)

த�ொழில் முனையும் ேகளிரகள அண்னேக் கொைேொக 
ேக்கள ேத்தியில் மிகவும் அறிமுகேொை்வரகளொக 
விளங்குகி்றொரகள. தபண் த�ொழில் முனைம்வொர 
�ங்களுக்கொை ம்வனை ்வொயபபினைத் �ொங்கமள 
ஏறபடுத்திக் தகொள்வது்டன, பி்றருக்கும் ம்வனை 
்வொயபனப உரு்வொக்கி ்வரு்வது தபருனேக்குரிய 
த�யதியொகும். அதேரிக்க நொடடு தபண் த�ொழில் 
முனைம்வொரகள அந்நொடடின தபொருளொ�ொர எழுசசிக்கு 
அளபபரிய பங்களிபனப நல்கி ்வருகின்றைர. 
அதேரிக்கொவில் தபண்கள ந்டத்தி்வரும் த�ொழினை 
ஆயவு த�யது ்வரும் னேயம் ந்டத்திய ஆயவில் 
த�ரிய்வரும் உண்னே எனைத்வன்றொல் தபண் 
உரினேயொளரகளொல் ந்டத்�பபடடு ்வரும் நிறுேங்கள 
ேறறும் தபரும்பொனனே தபண் ஊழியரகனள தகொண்்ட 
நிறுேங்கள, 1997ம் ஆண்டில் 5.4 மில்லியனில் 

இருந்�து 2013ம் ஆண்டு இது 10 மில்லியனகனள 
த�ொட்டது. இனறு உளள புளளி வி்வரபபடி தபொது்வொக 
அதேரிக்கொவில் ந்டந்து ்வரும் த�ொழிலில் நொனகில் 
ஒரு பங்கு ேகளிரொல் ந்டத்�பபடும் அல்ைது ேகளிரொல் 
தபருேளவில் இயக்கபபடடு ்வரும் நிறுேம் என்றொல் 
மினகயொகொது. மேலும் அந்� ஆயவு கூறு்வது 
மேறகூ்றபபட்ட நிறுேங்கள சுேொர 9.2 மில்லியன 
நபரகளுக்கு ம்வனை ்வொயபனப உரு்வொக்கித் 
�ந்துளளது எை த�ரிவிக்கி்றது. சுேொர 1.15 டிரில்லியன 
அளவிறகு �ரக்னக விறபனை த�யதுளளது. இவ்வொம்ற 
்வளரந்� நொ்டொை கை்டொவிலும் மூனறில் ஒரு பங்கு 
நிறுேங்கள ேகளிருக்கு த�ொந்�ேொை�ொகும். பிரொனஸில் 
ஐந்தில் ஒரு பங்கு ேகளிரொல் ந்டத்�பபடும் நிறு்வைம். 
சுவீ்டன ேறறும் இங்கிைொந்திலும் அதிக அளவில் 
தபண்பொைொர சுயம்வனையில் அேரந்திருபப�ொக 
ஆரொயசசிகள த�ரிவிக்கின்றை. தபண்கள மேறகூறிய 
்வளரந்� நொடுகளில் சில்ைன்ற ்வணிகம், சிறறுண்டி 
�ொனைகள, கல்வி நிறு்வைங்கள, கொபபீடடு த�ொழில் 
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ேறறும் உறபத்தி த�ொழிலில் கூ்ட ஈடுபடடு ்வரு்வ�ொக 
ஆயவுகள த�ரிவிக்கின்றை.

ஆைொல் இந்தியொவில் தபண்களொல் உரினே 
ஏறறு ந்டத்�பபடு்வதும் ேறறும் தபண்கனள அதிகம் 
தகொண்டிருக்கும் நிறுேங்கள 5.2 விழுக்கொம்ட எைைொம். 
இ்வரகள தபரும்பொலும் ம்வளொண்துன்ற, ம்வளொண் 
�ொரபுத் த�ொழில்கள. னகவினைப தபொருள உறபத்தி, 
னகத்�றி ஆன்டகள ேறறும் குடின�த் த�ொழில்களில், 
ஈடுபடடிருபப�ொக 2011ம் ஆண்டின ேக்கள த�ொனக 
கணக்தகடுபபு புளளி வி்வரங்கள த�ரிவிக்கின்றை. 
தபொருளொ�ொரம் �ொரொளேயேொக்கபபட்டபின ேகளிர 
த�ொழில் முனைவு சூடு பிடித்துளளது. தபண்கள 
தபொருளொ�ொர ரீதியொக விடு�னை அன்டய அ்வரகளின 
த�ொழில் முனைவு ஆற்றனையும் ேறறும் தி்றனையும் 
கூட்ட அரசும் ேற்ற �ொரபு நிறு்வைங்களும் சி்றபபொை 
தகொளனககள ேறறும் திட்டங்கனள ்வகுத்து 
அ�ைடிபபன்டயில் தபண்களுக்கு த�ொழில் முனைவு 
த�யலில் இ்றங்க த�ொழில் கல்வியும் ேறறும் பயிறசியும் 
அளித்து ்வருகின்றை. இ�ைொல் �றமபொது மூனறில் 
ஒரு பங்கு தபொருளொ�ொர த�ொழில்கள ேகளிர ்வ�ம் 
உளளத�ை இந்தியொவில் ந்டத்�பபட்ட ஆரொயசசிகள 
த�ரிவிக்கின்றை. �றமபொது உளள இந்திய 
தபொருளொ�ொர சூைல் தபண் த�ொழில் முனைம்வொருக்கு 
ஆ�ர்வொகம்வ உளளை. எைம்வ ்வருங்கொைத்தில் 
ேற்ற மேனை நொடுகனளப மபொைம்வ இந்தியொவிலும் 
த�ொழில்களில் தபண் மு�ைொளிகள ேறறும் 
தபண்கனள அதிக எண்ணிக்னகயில் தகொண்டு 
இயங்கும் நிறுேங்கள பை ே்டங்கு தபருகும் எை 
எதிரபபொரக்கைொம். அதிகேொை ேகளிர படித்து ்வரும் 
நினையில் ேறறும் ஊ்டகங்கள தபண் பொலிைத்திறகு 
அளித்து ்வரும் ேகத்�ொை ஆ�ரவு, எபமபொதும் 
உளள அரசிைர ேறறும் அரசு �ொரொ� நிறுேங்களின 
மபரொ�ரவு, ேகளிர த�ொழில் முனைபபிறகு மிகவும் 
�ொ�கேொை சூைனை உரு்வொக்கி ்வருகி்றது எனபதில் 
ஐயமில்னை.

வ்ைவிலககணம்
ஹீம் பீட்டர, “புதிைம் மபணும் அல்ைது ஏறகைம்வ 

கண்டுபிடிக்கபபட்ட தபொருனள முனேொதிரியொக தகொண்டு 
அம� தபொருனள உறபத்தி த�யது ்வரும் ேகளிமர ேகளிர 
த�ொழில் முனைப்வர” எை ்வனரயறுக்கி்றொர.

 இந்திய அரசு, ்வணிக நிறு்வைம் ஒனறில் 
�ொ�ொரண பங்கு மூை�ைம் ேறறும் பணியில் 
ேகளிரின பங்மகறபு அடிபபன்டயில் ேகளிர த�ொழில் 
முனைம்வொரக்கு பின்வருேொறு இைக்கணம் 
்வனரந்துளளது.

“நிறு்வைத்தின மூை�ைத்தில் குன்றந்� பட�ம் 51 
விழுக்கொடு நிதி�ொரந்� உரினேயும் உரு்வொக்கபபட்ட 
பணியில் 51 விழுக்கொடடிறகு குன்றயொ�்வறன்ற 
ேகளிருக்கு அளிக்கும் ேகளிரொல் உரினே ஏறறு 
ந்டத்�பபடும் ேறறும் கடடுபபடுத்�பபடும் ஒரு த�ொழில் 
வினை ேகளிர த�ொழில் முனைவு ஆகும்.”

மகளிர த்தோழில் மு்ைநவோருககோை வோய்ப்புகள் 
(Opportunities for Women Entrepreneurs)

I.  த்தோழில் அடிப்�்ையில் எழும் வோய்ப்புகள் 
(Opportunities Based on Business)

ேகளிரகள அ்வரகள �ொரந்துளள இ்டம் ம�ரவு 
த�யயும் த�ொழில் மு�லிடும் தி்றன த�ொழில் ேறறும் 
த�ொழில் நுடபம் �ொரொ ஆற்றல் ேறறும் தி்றன 
இன்வகளின அடிபபன்டயில் ஏரொளேொக த�ொழில் 
்வொயபனப தபறறுளளைர. ேகளிர த�ொழில் 
முனைம்வொரொக எண்ணி விட்டொல் அ்வருக்கு 
ஏரொளேொை ்வொயபபு க�வுகள தி்றக்க கொத்துக் 
கி்டக்கின்றை. அ்வறறில் சிை்வறன்ற பொரபமபொம்.
i. உற�த்தி பிரிவில் (In the sphere of Manufacutring)

உறபத்தி பிரிவில் தபண்கள தேழுகு்வரத்தி 
த�ய�ல், அபபளம் த�ய�ல், அகரபத்திகள த�ய�ல், 
பினைைொன்டகள த�ய�ல், னகவினைப தபொருடகள 
த�ய�ல், ஆன்ட உறபத்தி த�ய�ல், குளிரபொைங்கள 
த�ய�ல், அச�கம் ந்டத்து�ல், இனிபபு தபொருடகள 
�யொரித்�ல், ஊறுகொய �யொரித்�ல், கம்பள விரிபபுகள 
�யொரித்�ல் மபொன்ற த�ொழில்கள, ேகளிருக்கு ஏற்றத் 
த�ொழில்களொக நிரூபிக்கபபடடுளளை.
ii. நெ்வ த்தோழில் பிரிவு (In the sphere of Service)

ம�ன்வ த�ொழில் பிரின்வப தபொறுத்�்வனர, 
சிறறுண்டி �ொனை ந்டத்து�ல், உணவு �னேத்து 
விறபனை த�ய�ல், கல்விச�ொனை அனேத்�ல், 
கணிணி னேயம் து்வங்கு�ல், உைர த்வளுபபகம் 
அனேத்�ல், ன�யல் ம்வனை த�ய�ல், ஒபபனை 
கன்டகள ந்டத்து�ல், குைந்ன�கள கொபபகம் 
ந்டத்து�ல், ேைர நினையங்கள, அைகு னேயங்கள, 
நிகழவுகள ந்டத்தி �ரும் நிறு்வைங்கள ந்டத்து�ல் 
மபொன்ற பை த�ொழில்கள ம�ன்வ த�ொழில் பிரிவில் 
ேகளிருக்கு அதிக ்வொயபனப உரு்வொக்கித் 
�ருகின்றை.
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iii. வணிகப்பிரிவு (In the sphere of Commerce)
்வணிகபபிரின்வ தபொறுத்� ேடடில் அைகுப தபொருடகள 

்வணிகம், மநொய அறியும் னேயம் (Diognostic centre), 
பொல் விநிமயொகம், இனிபபுக் கன்டகள, ேளினகக் 
கன்டகள, ஆன்டயகங்கள, கொயகறி ்வணிகம், பைச�ொறு 
நினையங்கள, குளம்பியகங்கள, ம�னீர ்வணிகம், 
ேருந்துக்களம், துணி விறபனை, மபொன்ற பை 
முயறசிகனள ்வணிகபபிரிவில் மேறதகொளளைொம்.
iv. த�ரிய த்தோழில் (In the sphere of Large Business)

அதிக கல்வியறிவு தபற்ற, த�ொழில் கல்வி 
பயின்ற ேகளிர தபரிய த�ொழிைொை பல்மநொக்கு 
ேருத்து்வேனை, நட�த்திர விடுதிகள, த�ொழில்கல்வி 
பயிறசி நினையங்கள, �யொரிபபு வினைகள, விளம்பர 
நிறு்வைங்கள, தினரபப்டம் �யொரிக்கும் நிறு்வைங்கள, 
அனைபபு னேயங்கள, மபொன்ற பை தபரிய த�ொழில்களில் 
அ்வர்வர படிபபிறகு ஏற்ற ்வனகயில் த�ொழில்வினை 
மேறதகொளளைொம்.

II.  நிதி திைடடும் வோய்ப்புகள் (Financial Opportunities )
தபண் த�ொழில்முனைம்வொரகளுக்கு 

இந்தியொவிலுளள அனைத்து ்வங்கிகளும் கச�ொ 
தபொருள ேறறும் இயந்திரங்கள ்வொங்கு்வ�றகு 
நுண் சிறு க்டனகனள ்வைங்கி நிதி ஆ�ரவு நல்கி 
்வருகி்றது. 

III. நிதிெோைோ ஆ்தைவு (Non-Financial Support)
ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரக்கு கீழ குறிபபிட்ட 

்வனகயில் நிதி�ொரொ ஆ�ரவு ்வைங்கபபடுகி்றது.

(i)  ேகளிர த�ொழில்களுக்கு ஏற்ற தகொளனககள 
ேறறும் �ட்ட அனேபபுகனள நிறு்வ உ�வுகி்றது.

(ii) நிதி�ொர ஆமைொ�னை ்வைங்கு்வது.
(iii) த�ொழில் ஆமைொ�னை ம�ன்வ ்வைங்கு்வது.
(iv) �ட்ட �ன்டகனள கனளய உ�வு்வது.
(v) வியொபொர த�ொ்டரபுகனள ஏறபடுத்� உ�வு்வது.
(vi) ஆரொயசசி ந்ட்வடிக்னககளுக்கு உ�வு்வது.
(vii)  இைொபம் ஈடடும் தி்றனை கூட்ட ஆமைொ�னை 

�ரு்வது.
(viii)  தபொருடகனள ்வடி்வனேக்க மயொ�னை 

்வைங்கு்வது.
(ix) குன்றந்� ்வடடியில் க்டன �ரு்வது.
(x) பினணயேற்ற க்டன �ரு்வது.
(xi)  க்டன மகொரும் விண்ணபபங்கனள உ்டைடியொக 

னப�ல் த�ய்வது.
(xii)  ்வொங்கிய க்டனை திருபபி ்வசூல் த�ய்வதில் 

தநளிவு சுளிவுகளு்டன ந்டந்து தகொள்வது.

IV.  ெஙகஙகள் ஏற�டுத்தி ்தரும் வோய்ப்புகள் 
(Opportunities Created by Associations)

சுய உ�விக் குழுக்கள இந்திய ேகளிர த�ொழில் 
முனைம்வொர �ம்மேளைம் (Federation of Indian 
women Entrepreneurs). சிறுத�ொழிலில் ்வளரசசி 
அனேபபு (SIDO) இந்திய ம்வளொண் ேறறும் ஊரக 
்வளரசசி ்வங்கி (NABARD), சுயத�ொழில் ஈடுபடடுளள 
ேகளிர �ங்கம், (SEWA), கரநொ்டக ேகளிர த�ொழில் 
முனைம்வொர �ங்கம் (AWARE), பனைொடடு த�ொழில் 
முனைவு ேறறும் த�ொழில் முனமைற்ற னேயம். 
(The international Centre for entrepreneurship 
and career development). ன்ட ஸ்ரீ �க்தி Tie sree 
Shakthi (TSS) �மிழநொடு ேகளிர ்வளரசசி கைகம், 
ேகளிர த�ொழில் நிறுேங்களின �ந்ன� அனேபபு, 
(Marketing organisation of women entrepreneur) 
ேகளிர த�ொழில் முனைவு �ங்கம், �மிழநொடடு 
ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொர �ங்கம். விம்வொ னப 
கூகுள (Weow by google) மபொன்ற பை அனேபபுகள 
ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகளுக்கு நல்ைொ�ரன்வ 
்வைங்கி்வருகின்றை.

ேகளிர ந்டத்தி ்வரும் நடுத்�ர த�ொழில்கனளப 
தபொறுத்� ்வனரயில் க்டன தபொறுபபு திட்டத்தின 
கீழ ேகளிரொல் ந்டத்�பபடும் குறு ேறறும் 
சிறுத்த�ொழில்களுக்கு ்வைங்கபபடும் 80 விழுக்கொடு 
தபொறுபபுறுதி �லுனக மேறகூறிய நடுத்�ர 
த�ொழில்களுக்கு ்வைங்கபபடுகி்றது. 

V.  அைசு ஏற�டுத்தி ்தரும் வோய்ப்புகள் (Opportunities 
Created by Government)
நடு்வண் ேறறும் ேொநிை அரசுகள ேகளிர த�ொழில் 

முனைன்வ தபருக்கி்ட பல்ம்வறு திட்டங்கனள தீடடி 
அ்வறன்ற த�யல்படுத்தி ்வருகின்றை. அன்வகளொ்வை:
(i)  ேகளிர நிறுேங்களுக்கொை “Stand Up” இந்தியொ 

திட்டம்.
(ii)  ேகளிருக்கொை ்வணிகம் த�ொ்டரபொை த�ொழில் 

முனைவு உ�வி ேறறும் ்வளரசசி திட்டம் (Trade related 
entrepreneurs Assistance in development scheme)

(iii) ேகிள கயறு திட்டம் (Mahile coir scheme).
(iv) ேகிள E. hatt
(v) ேகளிர உ�வி திட்டம்.
(vi) பிர�ே ேந்திரி ஊரகத்திட்டம்
(vii)  இந்திய கிரொே ேகளிர ேறறும் குைந்ன�கள ்வளரசசி 

திட்டம்.
(viii) ேகளிருக்கொை முத்ரொ மயொஜைொ திட்டம்.
(ix) யுத்மயொகினி திட்டம்.
(x) ஊரக இனளஞரகளின சுயத�ொழில் பயிறசி திட்டம்.
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VI.  �யிறசியின் மூலமோக ஏற�டுத்்தப்�டும் 
வோய்ப்புகள் (Opportunities Created through 
Training Programme)

நடு்வண் அரசு ம�சிய அளவில் இனளஞரகளின 
ஆற்றனை தபருக்கி்ட தகொளனககனள ்வகுத்தும் 
(ski l l  development pol icy) ேறறும் அ�ன கீழ ம�சிய 
ஆற்றல் த�யல்தி்றன மேம்பொடு மநொக்கத்ன� 2007 
ம் ஆண்டு பிரக்டைம் த�ய�து. இத்திட்டத்திைொல் 
�றகொை இனளஞரகளுக்கு த�ொழில் ஆற்றனை 
தபருக்கி்டவும், த�ொழில் கல்விகனள புகட்டவும் 
ேறறும் த�ொழில் முனைவு உணரன்வ ஊட்டவும் 
சி்றபபு பயிறசிகள �ரபபடடு ்வருகின்றை. நடு்வண் 
அரசு பை பயிறசி திட்டங்கனள கீழ குறிபபிடடுளள 
முகனேகள மூைேொக பயிறசி திட்டங்கனள 
த�யல்படுத்தி ்வருகி்றது.

i)  ேகளிருக்கொை பயிறசி ேறறும் சுயத�ொழில் ஆ�ரவு 
திட்டம் (STEP).

ii)  ஊரகத்தில் உளள ேகளிர ேறறும் சி்றொரகளுக்கொை 
்வளரசசி திட்டம் (DWCRA).

iii) சிறுத�ொழில் ம�ன்வ நிறு்வைம்.

iv) ேொநிை நிதி கைகம்.

v) ம�சிய சிறு த�ொழில் கைகம்.

vi) ேொ்வட்ட த�ொழில் னேயம்.

VII.  இநதிய மகளிர த்தோழில் மு்ைநவோர 
கூடை்மப்பு (Consortium of Women 
Enterpreneurs in India)

இந்திய ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொர 
கூட்டனேபபு 1996ம் ஆண்டு ஒரு அரசு �ொரபுன்டய 
�ங்கேொக (Civ i l  Society)  பதிவு த�யயபபட்டது. 
இது ஒரு இைொப மநொக்கேற்ற அனேபபொக இந்திய 
அர�ொல் அங்கீகரிக்கபபட்ட அனேபபு. இவ்வனேபபு 
இந்திய ம�சிய ்வொரியத்தின உறுபபிைரொக 
உளளது ேறறும் சிறு ேறறும் நடுத்�ர த�ொழில் 
(MSME) அனேச�கத்தின உறுபபிைரொகவும் 
த�யல்படடு்வருகி்றது. இவ்வனேபபு ஊரக 
்வளரசசி அனேச�கத்து்டன இனணந்து 
பணியொறறி ்வருகி்றது. கீழ குறிபபி்டபபடடுளள 
பணிகளில் �னனை முழுனேயொக அரபபணித்துக் 
தகொண்டுளளது.

i.  ேகளிரொல் ஆரம்பிக்கபபட்ட நிறு்வைங்களுக்கு 
ஊனறுமகொைொக விளங்குகி்றது.

ii.  ேகளிரின தபொருளொ�ொர ரீதியொை �க்தினய தபறறி்ட 
உ�வுகி்றது.

iii.  இயறனக ்வள்வ�தினய தபறறி்ட ேகளிர 
நிறு்வைங்களுக்கு உ�வு்வது.

iv.  ேகளிரொல் ந்டத்�பபடும் நிறுேங்கள �யொரிக்கும் 
தபொருடகளின ்வடி்வனேபபு ேறறும் புதுபதபொருடகனள 
உரு்வொக்கும் முயறசிக்கு ஆமைொ�னை �ரு்வது.

v.  ேகளிர நிறுேங்களுக்கு �ந்ன�யிடுனக ஆ�ரவு, 
�ரக்கடடுபொடடு ஆ�ரவு, த�ொழில்நுடப ஆ�ரவு 
இன்வகனள �ரு்வது.

vi.  பல்ம்வறு ேகளிர த�ொழில்முனைவு த�ொ்டரபொை அரசுத் 
திட்டங்கனள குறித்து ேகளிருக்கு விழிபபுணரவு 
ஏறபடுத்து்வது.

vii.  சுருங்கக் கூறின ேகளிர நிறுேங்கடகு ம�ன்வபபடும் 
அனைத்து உ�விகனளயும் நல்கும் ஒரு சி்றந்� 
அனேபபொகச த�யல்படுகி்றது. 

மகளிர த்தோழில் மு்ைநவோரகள் எதிரதகோள்ளும் 
ெவோல்கள் (Challenges of Women Entrepreneurs)

ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகடகு மேறகுறிபபிட்ட்வொறு 
ஏரொளேொை ்வொயபபுகள இருந்�மபொதும், அ்வரகள 
எதிரதகொளளும் �்வொல்கள ஏரொளம் எை பை ஆரொயசசிகள 
த்வளிபபடுத்தியுளளை. அன்வகளில் சிை்வறன்ற கீமை 
வி்வொதிபமபொம்.

1. நிதிப்பிைச்ெ்ை (Problem of Finance)

ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகளுக்கு �ங்களின 
த�ொழில் வினையில் ஏறபடும் நிதிப பற்றொக்குன்றனய 
�ேொளிபபது மிகபதபரிய �்வொைொக விளங்குகி்றது. 
�ங்களின தபயரில் த�ொத்துக்கள இல்ைொ� ேகளிர 
உரினேயொளரகள பினணக்க்டன தபறு்வதில் தபரும் 
இனைல்களுக்கு உடபடுத்�பபடுகி்றொரகள. மேலும் நிதி 
நிறு்வைங்களும் ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகளின 
த�ொழில் முனைவு தி்றனேயில் மபொதிய நம்பிக்னக 
இல்ைொேல், ேகளிர உரினேயரின க்டன மகொரிக்னககனள 
கண்டு தகொள்வதில்னை எைவும் ேகளிர க்டன தப்றொ 
்வண்ணம் பை நிபந்�னைகள விதித்து அ்வரகனள 
த�ொழில் முனைவிலிருந்து ஆர்வம் இைக்க த�யயும்படி நிதி 
நிறு்வைங்களின த�யல்பொடுகள இருபப�ொகவும் குற்றம் 
�ொட்டபபடுகி்றது. எைம்வ ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகள 
�ங்களின த�ொந்� ம�மிபனபமயொ அல்ைது உ்றவிைரகள 
ேறறும் நண்பரகளி்டமிருந்து க்டன தபறறு த�ொழினை 
மேறதகொளகி்றொரகள. இ�ன வினள்வொக ேகளிர 
த�ொழில் முனைம்வொரகள �ொங்கள மேறதகொண்டுளள 
வினைகனள மபொதிய அளவில் விரி்வொக்கம் த�யய 
இயைொேல் �விபப�ொக கூ்றபபடுகி்றது.

2. இயககத்்த்ை (Limited Mobility)
ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகள நேது நொடடு 

கைொச�ொரபபடி அ்வரகள ந்டந்து தகொளள ம்வண்டிய 
சூைலில் வீடடு தபொறுபபுகனளயும் சுேக்க ம்வண்டியுளளது. 
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எனை�ொன த�ொழில் உரினேயொளரொக ேகளிர 
உயரந்�ொலும் �ொயொக, ேனைவியொக, ேகளொக, ேருேகளொக, 
ேொமியொரொக, பொடடியொக �னனுன்டய க்டனேகனள 
�டடிக்கழிக்க முடி்வதில்னை. த�ொழினை து்வங்கிய பின 
பல்ம்வறு கொரணங்களுக்கொக ேகளிர த்வளியில் த�ல்ை 
முடி்வதில்னை. உ�ொரணேொக தபொருனள தகொளமு�ல் 
த�ய்வது த�ொ்டரபொக, ்வங்கியில் க்டன தபறு்வது 
த�ொ்டரபொக, விறபனை தபொருடடும் �ரக்கடடுபபொடன்ட 
மேறதகொளளவும், ஊழியரகனள மேறபொரன்வ த�யயவும், 
பை�ரபபட்ட ஒபபு�ல்கனள அரசு ேறறும் பி்ற ஒழுங்கொறறு 
நிறுேங்களி்டமிருந்து (Regulatory Bodies) தபறறி்டவும் 
பயணிக்க ம்வண்டியுளளது. இபபடிபபட்ட பயணம் 
ஆண்களுக்கு எனைமேொ எளிது. ஆைொல் வீடடு ம்வனையும் 
�ன ம�ொளில் ஏறறி சுேந்து ்வரும் ேகளிரொல் எபபடி ��ொ 
த்வளியில் த�னறு பயணத்தில் இருக்கமுடியும். இ�ைொல் 
அ்வரகள பி்றரி்டம் இந்� பயண ம்வனைகனள ஒபபன்டக்க 
ம்வண்டியுளளது. எைம்வ ஆண் த�ொழில் முனைம்வொரக்கு 
நிகரொக ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகள பயணத்தில் 
மபொடடியி்ட விரும்பு்வதில்னை.
3. கல்வியறிவு இன்்ம (Lack of Education)

ஏட்டறிவு இல்ைொ அல்ைது குன்ற்வொக படித்துளள ேகளிர 
த�ொழில் முனைம்வொரகள வியொபொரம் அல்ைது த�ொழில் 
த�ொ்டரபொை கருத்துக்கனள முழு்வ�ொக புரிந்து தகொளள 
முடியொ�்வரொக உளளைர. உ�ொரணேொக கணக்னக 
பரொேரித்�ல், பணம் தகொடுக்கல் ்வொங்கனை கணக்கு 
ன்வத்துக் தகொளளு�ல், தபொருனள �ந்ன�யி்ட த�ொழில்நுடப 
கருத்துக்கனள உள்வொங்கு�ல் மபொன்ற பை �ரபபட்ட 
த�யதிகனள த�ளி்வொக விளங்கிக் தகொளள குன்ற்வொை 
படிபபு அல்ைது படிபபறிவு இனனே மிகப தபரிய இன்டயூ்றொக 
இருக்கி்றது.

4. ஆ்தைவு இன்்ம (Lack of Support Network)
ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொர த�ம்னேயொக �ன 

வினைனய த�யல்படுத்� பை�ரபபட்ட ேக்களின கனிவு, 
பரிவு ேறறும் ஆ�ரவு இன்வகள ம�ன்வபபடுகின்றை. 
குறிபபொக கண்வன, பிளனளகள, தபறம்றொரகள, 
்வொழக்னகபபட்ட இ்டம், நண்பரகள, அயல் அண்ன்டயில் 
்வசிபப்வரகள எை பைரின ஒத்துனைபபு ம�ன்வபபடுகி்றது. 
மிகவும் குறிபபொக ேகளிர த�ொழில் முனைப்வர உணரவு 
ரீதியொக த�ொழிலில் து்வண்டு கி்டக்கும்மபொது அ்வரகளுக்கு 
உளவியல் ரீதியொை ஆ�ரவும் ேறறும் கனி்வொை அம� 
�ேயம் நம்பிக்னக தகொடுக்கின்ற அறிவுனர ம்வண்டும். 
பை �ேயங்களில் இபபடிபபட்ட தநருக்கடிகள த�ொழிலில் 
்வரும்மபொது மேறகூறிய ஆ�ரவு னேயங்கள ம�ொள 
தகொடுக்க முன ்வர ம்வண்டும். அந்� மநரங்களில் ேகளினர 
மகலி த�யயும் மபசசு, �ொபம், ஏளைம் ஆகியன்வ அ்வரகளின 
நம்பிக்னகனய �கரக்கின்றது. குறிபபொக ஆண் ஆதிக்க 
ேைபபொனனே தகொண்்ட நபரகளின ந்டத்ன� ேறறும் 
்வொரத்ன� ்வனமுன்றகள ேகளிரின த�ொழில் துணின்வ 
மிகவும் பொதிக்கி்றது.

5. கடும்ந�ோடடி (Stiff Competition)
�ொரொளேயேொை மபொடடி உைகில் ேகளிர த�ொழில் 

முனைம்வொரகள தபரிய நடுத்�ர த�ொழில்களி்டமிருந்து 
கடுனேயொை மபொடடினய எதிர தகொளகின்றைர. 
மபொடடினய ்வலு்வொக எதிரதகொளள விளம்பரம் ேறறும் 
விறபனை தபருக்க யுக்திகனள னகயொள ம்வண்டியுளள 
சூழநினையில் ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகள 
ஈடுதகொடுக்க முடியொேல் திணறுகின்றைர. கொரணம் 
மபொதிய நிதி ஆ�ொரம் இல்ைொ�ம� ஆகும்.
6. உணரச்சி வயப்�ைல் (Sensitivity)

 ேகளிரொக இருபப்வரகள இயறனகயொகம்வ 
உணரசசி ்வயபப்டக் கூடிய்வரகள. உணரசசி தபொங்கி 
எழும்மபொது மகொபப ப்டக்கூடிய்வரகள. இபபடிபபட்ட 
ேைநினை த�ொழிலில் சிக்கல் அல்ைது �்வொல்கள எழும்மபொது 
அனேதியொக, நி�ொைேொக, தபொறுனேயொக முடித்வடுக்க 
அ்வரகனள விடு்வதில்னை. த�ொழில் பயணத்�ொல் 
அவ்வபமபொது ஏறபடும் �ங்க்டங்கள, ேைக்க�பபுகள, 
ஏேொற்றங்கள சிறு ம�ொல்விகள ேகளிர த�ொழில் 
முனைம்வொனர ஆர்வம் இைக்கச த�யகின்றை. இத்�னகய 
சூைல்கள ேகளிர த�ொழில் முனை்வரின த�யல்பொடன்ட 
தபரிதும் பொதிக்கின்றை.
7. ந�ோதிய விவைமின்்ம (Lack of Information)

ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகள �ங்களின குன்றந்� 
படிபபுத் �குதி கொரணேொகம்வொ அைடசியம் கொரணேொகம்வொ 
அல்ைது வீடடு ம்வனை சுனேயின கொரணேொக �ங்களொல் 
து்வக்கபபடும் த�ொழினை சுறறி எனை ந்டக்கி்றது? 
எனதைனை �லுனககள அரசு நல்குகி்றது? அரசு�ொரொ 
அனேபபுகளின ஆ�ரவு எனை, �ங்கனளப மபொனறு 
த�ொழினை ந்டத்தி ்வரும் �க ேகளிர முனைம்வொரகள எபபடி 
�்வொனை �ேொளிக்கின்றைர என்ற வி்வரங்கனள அறிய 
விரும்பு்வது இல்னை. இபபடிபபட்ட மபொக்குகள அ்வரகள 
ந்டத்தும் த�ொழிலின தி்றனை த்வகுவும் பொதிக்கின்றை. 
எைம்வ பை�ரபபட்ட ்வழிகளில் ்வரும் த�யதிகனள 
�க்வல்கனள ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொரகள உள்வொங்க 
இயைொ�்வரொக இருக்கின்றைர.
8. ெோரநது வோழும் கலோச்ெோைம் (Dependent Culture)

பை �ேயங்களில் ேகளிர �ன ்வொழநொள முழு்வதும் 
நம் நொடடில் பி்றனர �ொரந்து ்வொழந்து ்வருகின்றைர. 
உ�ொரணேொக திருேணத்திறகு முனபு தபறம்றொரகள, 
திருேணத்திறகு பினபு கண்வன, ்வய�ொை கொைத்தில் 
பிளனளகள எை பி்றனர னேயேொக ன்வத்ம� ேகளிர 
்வொழந்து ்வருகின்றைர. இந்நினையில் அ்வரகளொக 
�னனிசன�யொக �ன்டயினறி எந்� முடின்வயும் அ்வரகள 
எடுக்க விரும்பு்வதில்னை. எல்ைொ முடிவுகளுக்கும் பி்றரின 
அனுேதி ம்வண்டி கொத்து கி்டக்கின்றைர. ஆணுக்கு நிகரொக 
ேகளிரொல் பை முடிவுகனள மேறதகொளள முடி்வதில்னை. 
இபபடிபபட்ட கைொச�ொர �ன்ட ேகளிர த�ொழில் 
முனைம்வொரகனள �னனுன்டய விருபபபபடி த�ொழினை 
து்வங்கி அ�னை நிர்வகிக்க அனுேதிபபதில்னை.
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23.06 த்தோழில் மு்ைநவோரின் �ணிகள் (Entrepreneurial Functions)

I.  த்தோழில் மு்ைநவோரின் ந்தோறறுவிப்பு �ணிகள் 
Promotional Function

(1) வோய்ப்புக்ள கணைறி்தல் (Discovery of Idea)
எந்த�ந்� த�ொழிலில் நுனைந்�ொல் எனதைனை 

்வொயபபுகள கிடடும் எை எபமபொதும் சிந்திக்க ம்வண்டும். 
த�ொழில் து்வங்கும் எண்ணம் சுயேொகம்வொ அல்ைது 
பி்றர மூைேொகம்வொ அரும்பைொம். சிை�ேயங்களில் 
த�ொழில் முனைம்வொர �ைது அனுப்வத்தின மூைமேொ, 
சூழநினைனய கூரந்து மநொக்கு்வ�ன மூைமேொ 
படித்� படிபபின ்வொயிைொகம்வொ, தபற்ற பயிறசியின 
்வழியொகம்வொ, �ந்ன�யில் ஆயவு ந்டத்திமயொ நல்ை 
நல்ை த�ொழில் முனைவு ்வொயபபுகனள கண்்டறிய 
முடியும். எைம்வ எந்� த�யல் வினை பைைளிக்கும் 
எை சீரொயந்து ஒனன்ற த�ரிவு த�ய்வது மு�ல் 
பணியொகும்.

(2)  த்தோழிலின் ந�ோககத்தி்ை தீரமோனித்்தல் 
(Determining the Business Objectives)
�ொன நுனைந்� த�ொழிலின �னனே, ேறறும் 

த�ொழிலின ்வனக அ�ொ்வது உறபத்தி த�யைொ அல்ைது 
்வணிகச த�யைொ எனபன� ேைதில் ன்வத்தும், 
த�ொழிலினை த�யைொக்க ம�ரவு த�யயபபட்ட 
த�ொழில் அனேபபு முன்றயினை ேைதில் தகொண்டும் 
த�ொழில் நிறுேத்தின மநொக்கத்தினை தீரேொனிக்க 
ம்வண்டும்.

(3) ஆழ்ந்த �குப்�ோய்வு (Detailed Investigation)
த�ொழில் முனைப்வர உறபத்தி த�யய அல்ைது 

விறபனை த�யய விரும்பும் தபொருளினை பறறிய 
விரி்வொை ஆயவினை மேறதகொளளம்வண்டும். 
உத்ம�சித்� தபொருளின �ந்ன� ்வொயபபு அ�ொ்வது 
ம�ன்வ எபபடி உளளது, அந்� தபொருனள த்வறறிகரேொக 
உறபத்தி த�யய முடியுேொ எனறு தீ்வரேொக ஆயவில் 
இ்றங்க ம்வண்டும். உறபத்தி த�யய உத்ம�சித்துளள 
தபொருனள �யொரிக்க ம�ன்வபபடும் இடு தபொருடகள 
எங்கு கின்டக்கும், அ�ன வினைகள எனை அ�னை 
எந்� த�ொறபகரவுகளொல் தபறு்வது எைவும் ஆயவு 
ந்டத்தி்ட ம்வண்டும்.

(4)  த்தோழில் நிறுமத்தின் அ்மப்பு மு்்றயி்ை 
ந்தரவு தெய்வது (Choice of Form of Enterprise)
த�ொழில் முனைம்வொர �ொன து்வங்க விரும்பும் 

வினையினை த�யல்படுத்� தபொருத்�ேொை த�ொழில் 
அனேபபு முன்றனய தீரேொனிக்கம்வண்டும். அ�ொ்வது 
�னியொள ்வணிகேொ, கூட்டொண்னே வியொபொர 
நிறுேேொ அல்ைது கூடடு்றவு அனேபபொ எனபன� முடிவு 
த�யதி்டல் ம்வண்டும். மேறகூறிய அனேபபுகளில் 
எ�னை ம�ரந்த�டுபபது எனபன� பை கொரணிகள 
தீரேொனிக்கின்றை. அன்வகள ஆ்வை: உறபத்தி 
உத்ம�சித்� தபொருளின �னனே, மு�லீடடின 
அளவு, த�யலின �னனே. அனேபபு முன்றயின 
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அளவு, உரினேயரின ஏறகும் தபொறுபபின �னனே, 
இ்டரின அளவு, த�யல் அளவு, நினைத்�னனே 
மபொன்றன்வகளொகும்.
(5)  த்தோழில் துவஙகும் ெைஙகுமு்்றகள் (Fulfilment of 

the Formalities)
தபொருத்�ேொை த�ொழிலின அனேபபு முன்றனய 

ம�ரந்த�டுத்� பினபு, அந்� அனேபபு முன்றனய ஏறபடுத்� 
�்டங்கு முன்றகள உளளை. �னியொள வியொபொரேொக 
இருபபின, �்டங்கு முன்ற ஒனறும் தபரிய�ொக இல்னை. 
கூட்டொண்னே த�ொழில் அனேய கூட்டொண்னே பத்திரம் 
�யொரித்து அ�னை பதிவு த�யதி்ட ம்வண்டும். ஆைொல் 
கூடடு பங்கு நிறுேமேொ அல்ைது கூடடு்றவு நிறுேத்ன�மயொ 
ஏறபடுத்� �ட்ட �்டங்குகள ஏரொளம் உளளை. அன்வ 
அனைத்ன�யும் நின்றம்வறறி ம�ொறறுவிக்கும் த�ொழில் 
முனைம்வொர வினைனய த�ொ்டங்க ம்வண்டும்.
(6)  த்தோழில் திடைம் ்தயோரித்்த தெயல் (Preparation of 

Business Plan)
த�ொழில் முனைப்வர வியொபொர திட்டத்தினை �யொரிக்க 

ம்வண்டும். இந்� திட்டத்தின மூைமே �ொன மேறதகொளள 
இருக்கும் வினையின மநொக்கங்கனள குறிபபிட்ட 
கொைத்திறகுள எய� முடியும். இந்� த�ொழில் திட்டம் ஒரு த�யல் 
ஆ்வணேொகும். இந்� ஆ்வணத்தில் த�ொழில் முனைம்வொனர 
பறறிய வி்வரங்கள, த�ொழிலின அனேவி்டம், நிைம் ேறறும் 
கடடி்ட ம�ன்வகள, நிறு்வ ம்வண்டிய இயந்திரங்கள, 
தபொறிகள, முடிவுற்ற தபொருடகனள, �யொரிக்க ம�ன்வபபடும் 
உளளீடடுப தபொருடகள வினைனய த�யைொக்கத் 
ம�ன்வபபடும் ேனி� �க்தி, மபொக்கு்வரத்து ேறறும் �க்வல் 
த�ொ்டரபு ்வ�தி, நன்டமு�லின அளவு �ேநினை புளளி, 
த�யல் திட்டத்தினை த�யைொக்கும் கொைஅளவு, மபொன்ற 
வி்வரங்கள இந்� ஆ்வணத்தில் இ்டம் தப்றம்வண்டும்.
(7) நிதி திைடடுவது (Mobilization of Funds)

வினைனய த�யைொக்க ம�ன்வபபடும் நினைநிதி ேறறும் 
நன்டமு�ல் நிதிகளின அளன்வ தீரேொனிக்கம்வண்டும். 
நினை நிதியினை தபொறுத்�்வனர த�ொந்� 
ம�மிபபிலிருந்ம�ொ நண்பரகள ்வட்டொரத்தில் இருந்ம�ொ, 
உ்றவுமுன்றயின உ�வியொமைொ, ்வங்கிகளி்டமேொ அல்ைது 
நிதி நிறுேங்களி்டமிருந்து க்டைொகம்வொ, வினைமு�ல் 
நிறுேங்களி்டமிருந்து பங்கு த்வளியீடடின மூைமேொ, க்டன 
பத்திர த்வளியீடடின மூைமேொ �்வனண க்டன மூைமேொ 
்வங்கிகளி்டம் ேொறறு சீடடுகனள ்வட்டஞ் த�யம�ொ குறுகிய 
கொை க்டன தபறு்வ�ன மூைமேொ, பந்�க் க்டன தபறு்வது 
்வொயிைொக த�ொத்துக்கள அ்டேொைம் த�ய்வ�ன மூைமேொ, 
பத்திரங்கள அ்டகு ன்வபப�ன மூைமேொ நன்டமு�னை 
தபறு்வது குறித்துத் தீரக்கேொை முடிவு மேறதகொளள 
ம்வண்டும். ஆக நினைமு�ல் ேறறும் நன்டமு�னை தபறும் 
முை ஆ�ொரங்கனள அன்டயொளம் கொணம்வண்டும்.
(8)  கருவிகலன்கள் மறறும் கச்ெோ த�ோருடகள் த�று்தல் 

(Procurement of Machines and Materials)
தபொருனளத் �யொரிக்க உ�வும் கருவி கைனகள ேறறும் 

த�ொழில் நுடபம் எங்கு கின்டக்கும் எை ஆயம்வண்டும். 
அவ்வொம்ற தபொருனளத் �யொரிக்கத் ம�ன்வபபடும் 

உளளீடடு தபொருடகள தபறு்வது குறித்துத் திட்டமி்ட 
ம்வண்டும். கருவிகள தபொருடகள எங்கு கின்டக்கி்றது 
எனை வினையில் கின்டக்கி்றது, யொர யொர எல்ைொம் 
உறபத்தி த�யகின்றைர, பல்ம்வறு �யொரிபபொளரகளின 
த�ொறபகரவுகள (terms and conditions) எனதைனை 
எனபன� அக்கு ம்வறு ஆணிம்வ்றொக அை� ம்வண்டும்.

II. நமலோண்மப் �ணிகள் (Managerial Functions)

(1) திடைம் தீடைல் (Planning)
மேறதகொண்்ட த�ொழில் வினை �னனுன்டய இறுதி 

இைக்கினை மநொக்கிச த�வ்வமை பயணிக்க மநொக்கங்கள, 
இைக்குகள, த�ொனை மநொக்கு த�யல்முன்றகள, 
கொைத்திட்டம் எண்குறித் திட்டம் (budget) நிகழவுத்திட்டம் 
(program) மபொன்ற்வறன்ற ்வகுக்கம்வண்டும்.

(2) அ்மப்பு �ணி (Organising)
த�ொழில் முனைம்வொர த�ொழில் திட்டத்தினை 

அரங்மகற்ற ம�ன்வபபடும் த�ொழில் அனேபபினைத் ம�ரவு 
த�ய�ல், அ�ன அக கட்டனேபபு முன்றனய ்வடி்வனேத்�ல், 
துன்றகனள உரு்வொக்கு�ல், அதிகொர ஒபபுன்டவு த�ய�ல், 
அதிகொர னேயேொக்கு�ல் அல்ைது பர்வைொக்கு�ல், 
மேறபொரன்வ வீசத�ல்னைனய முடிவு த�ய�ல் ம�ன்வபபடும் 
பணியரகனளப பணி அேரத்�ல் அ்வரகளின்டமய 
உ்றவுமுன்றகனள ஏறபடுத்தி தபொறுபபொக்கு�ல் மபொன்ற 
அலு்வைக நன்டமுன்றகனளச த�யல்படுத்�ம்வண்டும்.
(3) கடை்ள இைல் (Directing)

கட்டனள இ்டல் பணினயப தபொறுத்� ்வனர த�ொழில் 
முனைம்வொர �னனி்டம் பணிபுரியும் ஊழியரகனள 
்வழிந்டத்திச த�ல்ைம்வண்டும். வினையின மநொக்கினை 
எயதி்ட ஊழியரகளுக்குச த�யல் ஊக்கம் �ரம்வண்டும். 
கட்டனளகள ேறறும் இைக்குகனள அன்டய முன்றயொை 
த�யதி ேறறும் �க்வல் ஓட்டத்ன� அனேபபிறகுள ஏறபடுத்� 
ம்வண்டும். அனைத்துப பணியொரகளும் �ங்களுக்கு 
ஒதுக்கபபடடுளள பணிகனளச த�வ்வமை நின்றம்வற்ற 
அ்வரகளுக்கு ஏற்ற �னைனேனய நல்கம்வண்டும்.
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(4) கடடுப்�ோடு கோத்்தல் (Controlling)
த�ொழில் முனைம்வொர �னனுன்டய ஊழியரகளின 

பணி த�யல்பொடன்ட ேதிபபி்ட ேறறும் அனைத்துப 
பணிகளும் த�வ்வமை அரங்மகறுகி்ற�ொ எை உறுதி 
த�யய ம�ன்வயொை கடடுபபொடடு முன்றயினைப புகுத்�ல் 
ம்வண்டும். நிறுே கடடுபபொடு கொத்�னைப தபொறுத்�ேடடில், 
இ�ன கீழ குறிபபி்டபபடடுளள �ட்டங்கள உள அ்டங்கும். 
அன்வயொ்வது: 

i. �ர இைக்னக நிரணயித்�ல்
ii. உண்னேயொை த�யல் அளன்வ ேதிபபி்டல்.
iii. த�ய� த�யனை இைக்கு்டன ஒபபு மநொக்கு�ல்.
iv.  இைக்மகொடு த�யல்பொடு ஒத்து இருந்�ொல் ேைநின்றவு 

அன்ட�ல்.
v. �ரி த�ய ந்ட்வடிக்னககனள மேறதகொளளல்
vi.  இைக்கும் த�ய�த�யல் அளவும் ம்வறுபட்டொல் 

ஏன இைக்குகள எட்டபப்டவில்னை என்ற கொரண 
கொரியத்ன� அைசு�ல்

அ�ன மூைம் இைக்னக அன்டய ்வனக த�ய�ல். 
நிறுேத்தின த�யல்தி்றனை அளவி்ட பல்ம்வறு கடடுபபொடடு 
நுடபங்கள பயனபடுத்�பபடுகின்றை, அன்வகளொ்வை 
அகசீரொயவு, அகத்�ணிக்னக, நிர்வொக �க்வல் த�ொ்டரபு முன்ற, 
த�ைவுக்கடடுபபொடு, நிதி�ொர கருவிகள, �ரக்கடடுபொடுமுன்ற, 
எண்குறித்திட்டமுன்ற (budget) மபொன்ற இனை பி்ற 
நுடபங்களும் னகயொளபபடுகின்றை.
(5) ஒருஙகி்ணப்பு (Coordination)

பை�ரபபட்ட துன்றகளின �னிபபட்ட த�யல்பொடுகனள 
ஒனறுபடுத்தி அ்வறன்ற நிறுே இைக்குகனள மநொக்கி 
திருபபிடும் த�யலுக்கு ஒருங்கினணபபு எனறு தபயர. 
இ�னை ேகொபொர�த்தில் கிருடடிணன ஓடடிய 
பைகுதினரகனள இழுக்கும் இர�த்து்டன ஒபபி்டைொம், 
ஒவத்வொரு குதினரயும் ஒரு துன்ற. கிருடடிணன 
க்டவுள �ொன த�ொழில் உரினேயொளர, �ொனையில் 
மநரொக பயணிபபது �ொன இைக்கு எை ன்வத்துக் 
தகொளம்வொம், அனைத்து குதினரகனளயும் ஒமர சீரொக 
ஓட்ட ம்வண்டும், அபமபொம� இர�ம் இயங்கும். அது�ொன 
ஒருங்கினணபபு.

III. வணிகப்�ணிகள் (Commercial function)
(1)  உற�த்தி அல்லது ்தயோரிப்பு �ணி (Production/

Manufacturing Function)
உறபத்தி பணினய தபொறுத்�்வனர த�ொழில் 

முனைம்வொர எந்� இ்டத்தில் த�ொழினை நிறுவு்வது; 
த�ொழினை நிறுவிய இ்டத்தின உள அனேபபு எபபடி 
இருக்கம்வண்டும்; எனைப தபொருனள �யொரிக்க 
ம்வண்டும். எந்� அளவு உறபத்தி தபொருடகள 
இருக்கம்வண்டும், தபொருளின ்வடி்வம் எபபடி 
இருக்கம்வண்டும், மபொன்ற உறபத்தி த�ொ்டரபொை 
பணிகனள முடிவு த�யது த�யலில் இ்றங்கம்வண்டும். 
இது ேடடுமினறி உறபத்தி திட்டமி்டல், கடடுபபொடு, 
பரொேரிபபு, பழுதுநீக்கு�ல், தகொளமு�ல் �ரக்கு இருபபு 

ன்வத்�ல், தபொருடகனள உறபத்தி கூ்டங்களில் 
னகயொளு�ல் மபொன்ற உறபத்தியு்டன தநருங்கிய 
த�ொ்டரபுன்டய துனண ேறறும் இனணப பணிகனள 
நின்றம்வற்ற ம்வண்டும்.
(2) ெந்்தயிடு்க (Marketing Function)

�ந்ன�யிடுனக என்ற த�ொல் தபொருள உறபத்திக்கு 
முனமப த�ொ்டங்கி தபொருனள உறபத்தி த�ய� 
பின ்வொடிக்னகயொளர ்வ�ம் தகொண்டு ம�ரக்கும் 
்வனரயிைொை ஒடடு தேொத்� ந்ட்வடிக்னககனளயும் 
உளள்டக்கிய த�ொல். விறபனை என்ற த�ொல் 
�ந்ன�யிடுனக பணியின ஒரு முக்கிய அங்கம். 
விறபனை த�ய்வம� �ந்ன� இடுனக எை நினைத்து 
வி்டக்கூ்டொது. �ந்ன�யிடுனக பணியில் த�ொழில் 
முனைம்வொர த�யயம்வண்டிய பணிகளொ்வை: 
தபொருடகனளபபறறிய ்வொடிக்னகயொளரின சுன்வ 
ேறறும் ேை ஓட்டத்ன� அறி�ல், தபொருனள திட்டமி்டல், 
தபொருனள உரு்வொக்கு�ல், தபொருனள உரு்வொக்கி 
நினைபபடுத்�ல் (standardisation) வினைன்வத்�ல், 
கடடுேம் த�ய�ல், பண்்டகக்கொபபில் இருபபு ன்வத்�ல், 
தபொருனள பகிர�ல், தபொருளின விறபனைனய 
கூட்ட விறபனைனய தபருக்க ந்ட்வடிக்னக 
மேறதகொளளல், விளம்பரம் த�ய�ல், தபொருனள விறக 
விறபொண்னேயனர அேரத்�ல் மபொன்ற பை பணிகனள 
த�ொழில் முனைம்வொர த�யயம்வண்டும். �ந்ன�க்கு 
தபொருனள எந்� இைக்னக தகொண்டு மபொய ம�ரக்க 
ம்வண்டுமேொ அ�றகு �க்கபடி �ந்ன� கைன்வனய 
(marketing mix) ம�ரந்த�டுக்க ம்வண்டும். �ந்ன� 
கைன்வ எனப�ன தபொருள, வினைன்வத்�ல், விறபனை 
தபருக்கம், ேறறும் பருபதபொருள விநிமயொகம் (physical 
distribution) இன்வகனள உளள்டக்கும். ம�ன்வப 
தபொருள �ந்ன�னய தபொறுத்�்வனர மேறகூறிய 
�ந்ன� கைன்வ உறுபபுகளு்டன ேக்கள த�யல்முன்ற 
உணரவு முன்ற (physical evidence) இந்� மூனன்றயும் 
ம�ரத்துக்தகொண்டு ம�ன்வ �ந்ன� கைன்வனய 
உரு்வொக்க ம்வண்டும்.
(3) கணககியல் �ணி (Accounting Function)

கணக்கியல் பணி எனபது கணக்கு ்வைக்கு பொரக்கும் 
பணி. அ�ொ்வது ஒரு குறிபபிட்ட கொை இன்டத்வளியில் 
மேறதகொண்்ட த�ொழில் முயறசியில் இைொபம் ்வந்துளள�ொ 
அல்ைது நட்டம் ்வந்துளள�ொ எைவும் குறிபபிட்ட நொளில் 
முனைந்� த�ொழிலின நிதி நினை எபபடி உளளது அ�ொ்வது 
ன்வபபு த�ொத்துக்களின ேதிபபு எனை: தபொறுபபுகளின 
ேதிபபு எண் மூை�ைம் எவ்வளவு கூடியுளளது அல்ைது 
குன்றந்துளளது, பி்றருக்கு �ரம்வண்டிய தபொறுபபுகள 
எவ்வளவு எை அறிய இருபபுநினை குறிபபு ேறறும் 
இைொப நட்டக் கணக்கு �யொரிக்கும் பணினயயும் த�ொழில் 
முனைம்வொர மேறதகொளள ம்வண்டும். இதுேடடுமினறி 
தரொக்க ந்டேொட்டம் ேறறும் நிதி ந்டேொட்ட அறிக்னககள 
�யொரித்து தரொக்க ேறறும் நிதியூட்டத்ன� கண்கொணிக்க 
ம்வண்டும்.

12th Commerce Tamil Unit 9.indd   210 09-12-2021   12.56.04 PM



211

(4) நிதிெோர �ணி (Financial Function)
நிதி�ொர பணினய தபொறுத்�்வனர த�ொழில் முனைம்வொர 

நிதியூடடும் முன்றயினை முடிவு த�யயம்வண்டும். 
மூை�ை கட்டனேபனப முடிவு த�யயம்வண்டும். நிதி 
மபொக்கு்வரத்ன� கண்கொணிக்க ம்வண்டும். நன்டமுன்ற 
மு�னை �ரியொக நிர்வகிக்க ம்வண்டும். பங்கொ�ொயக் 
தகொளனக ்வகுக்க ம்வண்டும். நிதினய �ரியொை ்வழிகளில் 
மு�லீடு த�யயும் மு�லீடடு திட்டத்ன� உரு்வொக்க ம்வண்டும். 
(portfolio) ஏடடுக் க்டனை நிர்வகிக்கம்வண்டும்.

(5)  மனி்தவள �ணிகள் (Human Resource Function)
த�ொழில் முனைம்வொர �ொன மேறதகொண்டுளள 

வினைனய த�யல்படுத்� எவ்வளவு ேனி� �க்தி 
ம�ன்வபபடும் எை திட்டம் �யொரிக்கம்வண்டும். 
இரண்்டொ்வ�ொக எம்ேொதிரியொை ேனி�்வளம் அ�ொ்வது 
த�ொழில் நுடப ேனி�்வளம் ேறறும் தபொது்வொை 
ேனி�்வளம், எவ்வளவு ம�ன்வ எை நிரணயித்து 
அ்வரகனள நிறுேத்தின நிர்வொக கட்டனேபபில் பல்ம்வறு 

�மது சிந்த்ைககு
�ொங்கள படிபனப முடித்� பினபு கீழ குறிபபி்டபபடடுளள கொரணிகனள ேைதில் தகொண்டு எம்ேொதிரி ஈடுப்டனை 
ம�ரவு த�யவீரகள:

�ரிமோணம் ஊதியத் த்தோழில் சுயத்தோழில்

்வரு்வொய ஆரம்ப கட்டங்களில் நம்பத்�குந்� 
ேறறும் அமநகேொக உயரந்� ்வருேொைம், 
ஆைொல் ப�வி உயரவு ்வொயபபுகளொல் 
்வனரயறுக்கபபடுகி்றது

தபொருளொ�ொர நினைனேகள ேறறும் 
த�ொழிைதிபரின முயறசிகனளப தபொறுத்து 
்வருேொை ஏற்ற இ்றக்கம்

ம்வனை மநரங்கள நினையொை ம்வனை மநரங்கள ம்வனை மநரத்ன�த் ம�ரந்த�டுபபதில் 
முழுனேயொை சு�ந்திரம்.

ம்வனை பொதுகொபபு தபொதுத்துன்ற நியேைங்கள 
த�ொ்டரபொை ப�வி நினைகள 
நினையொைது �னியொர துன்ற 
நியேைங்களில் முழுனேயொை 
நினையற்ற ம்வனை.

்வணிகம் இயங்கும் ்வனர நினையொை 
ம்வனை

நிதி ஆபத்து ஊதியம் தபறும் ம்வனைகளில் நிதி 
ஆபத்து இல்னை

த�ொ்டரசசியொை இைபபு கொரணேொக 
மு�லீடன்ட இைபப�றகொை ஆபத்து அதிகேொக 
உளளது.

�னிபபட்ட திருபதி ஒரு பணியொளர ம்வனை திருபதி 
தப்றைொம். பணியொளரின முயறசிகளொல் 
மு�ைொளிகள அதிக பயன அன்டந்து 
விடு்வர

உரினேயொளர �னிபபட்ட திருபதி உணரவு 
தபறுகி்றொர.

ம்வறு ்வொரத்ன�களில் கூறு்வ�ொைொல், 
உரினேயொளரொல் எடுக்கபபட்ட முயறசிகள 
மநரடியொக அ்வருக்கு த்வகுேதி அளிக்கின்றை.

தபொறுபபு ஒரு ஊழியர நிறு்வை ஏணியில் 
நகரும்மபொது தபொறுபபின அளவு 
அதிகரிக்கி்றது.

தபொறுபபின அளவு பல்ம்வறு 
பங்கு�ொரரகளுக்கு எபதபொழுதும் அதிகேொக 
உளளது.

ேட்டங்களில் பணியில் அேரத்� ம்வண்டும். இ�றதகை 
பின்வரும் பணிகளில் ஈடுப்டம்வண்டும். �குதியொை 
நபரகனள கண்்டறிந்து அ்வரகனள விண்ணபபிக்க 
தூண்்டம்வண்டும். (Recruitment) �குதி தபற்ற 
தபொருத்�ேொை நபரகனள ம�ரந்த�டுக்கம்வண்டும் 
(Selection). ம�ரவு த�ய� பணியொளரகளுக்கு 
பணிகனள அறிமுகம் த�யயம்வண்டும் (Induction). 
அறிமுகம் த�ய�்வரகனள கொை்வொரியொக 
பயிறசிக்கு உடபடுத்� ம்வண்டும். �ரியொை ஊதியம் 
்வைங்கம்வண்டும். எபமபொதும் த�யல் ஊக்கபபடுத்� 
ம்வண்டும். ஊழியரகனள பொதுகொக்க ந்ட்வடிக்னக 
மேறதகொளள ம்வண்டும். ஊழியரகளின நல்்வொழவு 
திட்டங்கனள தகொண்டு ்வரம்வண்டும். ஊழியரகளின 
த�யல்தி்றனேனய ேதிபபிடடு அ்வரகளுக்கு ப�வி உயரவு 
்வைங்கம்வண்டும். �்வறு இனைக்கும் ஊழியரகனள 
ஒழுங்குபடுத்� ம்வண்டும். தி்றனேயற்ற ேறறும் 
பயைற்ற ஊழியரகனளயும், ஊைல் த�ய�்வரகனளயும் 
த்வளிமயற்றம்வண்டும். 
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 வைககு ஆய்வு 1

நகோலி வைோ �ோவ் 1
(இநதிய வீதி உணவு விற�்ையோளர)

ெ வ ோ ல் :  ன க ய ொ ல் 
த�யயபபட்ட�ொல் �ரத்தில் சீரொை�ொக 
இல்னை; மேலும் அன்வ குறுகிய 
கொைத்திறகு ேடடுமே பயனபட்டது. 
தபொருடகளின வினை மிகவும் 
அதிகரித்�ொல் இைொப ்வரம்னபக் 
குன்றக்க ம்வண்டியிருந்�து. திரு. 
த்வங்கம்டஷிறகு க்டன ்வைங்கிய 
்வங்கி இந்� சிக்கல்களொல் ஏறபட்ட 
இைபபுகனள நிறுத்�ம்வொ அல்ைது 
்வங்கிக் க்டனகனள திருபபி 
த�லுத்�ம்வொ ்வலியுறுத்தியது.

ஆரம்பம்:
த்வங்கம்டஷ் ஐயர ேறறும் சிவ 

மேைன இனணந்து மகொலி ்வ்டொ 
பொவ நிறு்வைத்ன� ஆரம்பித்�ைர. 
குன்றந்� ்வருேொைம் தபறும் 
்வொடிக்னகயொளரகளுக்கு ேலி்வொை, 
சுத்�ேொை துரி� உணவுப தபொருளகனள 
விறபனை த�ய்வ�றகொக மும்னபக்கு 
அருகில் உளள கல்யொணில் மகொலி ்வ்டொ 
பொவ த�ொ்டங்கபபட்டது.

�யொரிபபு - ்வ்டொபொவ:
ே�ொைொ கொயகறியு்டைொை ஒரு தரொடடி, 

ஒரு மும்னப த�ரு உணவு. சுகொ�ொர 
ரீதியொக �யொரிக்கபபட்ட உணவுகனள 
விறபனை த�ய்வம� இைக்கு

யுக்தி :
  வி்்டொ ப�னிடும் உணவுகள 

உன்றந்� கொயகறிகள ேறறும் 
பொடக்கனள மகொலி ்வ்டொ 
பொவிறகொக ்வைங்கிை. இது 
�ரேொை ேறறும் குறுகிய தெல்ஃ 
்வொழக்னக நினைத்�னனேனய 
உறுதிபபடுத்தும் ்வனகயில் 
இருந்�து. �ொனியங்கி பினரயர 
இயந்திரங்களின நிறு்வல்கள 
�ங்கள ்வணிகத்ன� மேம்படுத்திை. 
மேறகு ேறறும் த�றகு நகரங்களில் 
இரண்்டொ்வது நினையில் 
�ந்ன�பபடுத்� ஊக்குவிக்கும் முடிவு 
எடுக்கபபட்டது.

தவறறிகக்்த:
i.  இந்தியொவின 20 ேொநிைங்களிலும் 100 நகரங்களிலும் மகொலி ்வ்டொ பொவ 300 கன்டகள அனேத்து �ொ�னை 

புரிந்துளளது.
ii.  மகொலி துரி� உணவு �ங்கிலிப தபொருடகள முழுனேயொை �ொனியங்கி முன்றயில் 'HACCP' �ொன்றளிக்கபபட்ட 

-18 டிகிரி த�ல்சிய் முன்றயில் �யொரிக்கபபடுகின்றை.
iii.  மகொலி ்வ்டொ பொவ 40 நகரங்களில் 150 தபடடிகளு்டன அனேக்கபபட்டது, ஒரு நொனளக்கு 75,000-1.00,000 ்வ்டொ 

பொவ விறபனை த�யயபபடுகின்றை.

க்லச்தெோறகள்
த�ொழில் முனைவு பகுபபொயவு புதுனேபுகுத்துநர திரடடுப்வர கடடுபபடுத்து�ல்
தேொத்� உளநொடடு உறபத்தி அகத்த�ொழில் முனைப்வர மேைொளர ஒருங்கினணத்�ல்
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 �யிறசி

I ெரியோை வி்ை்யத் ந்தரநத்தடு:
1. கீழ் குறிப்பிைப்�டை்வகளில் எது உற�த்திக கோைணி?

அ. நிைம் ஆ. உனைபபு
இ.  த�ொழில்முனை ஈ. மேறகூறிய அனைத்தும்

2.  த்தோழில் மு்ைநவோ்ை கீழ் குறிப்பிடை�டி எப்�டி 
வ்கப்�டுத்்த முடியோது?
அ. இ்டர�ொங்கி ஆ. புதுனேபன்டபப்வர
இ. ஊழியர  ஈ.அனேபபொளர

3.  கீழ் குறிப்பிைப்�டடுள்ள எநத்தந்த �ணபுகள் த்தோழில் 
மு்ைநவோரககு உரித்்தோை்வ?
அ. துணிகர உணரவு ஆ. தநளிவு சுளிவு
இ. �னைம்பிக்னக ஈ. அனைத்தும்

4.  கீழ் குறிப்பிைப்�டை்வகளில் எது நமலோண�ணி 
அல்ல?

அ. திட்டமி்டல் ஆ. �ந்ன�யி்டல்
இ. அனேபபொற்றல் ஈ. கடடுபபொடு கொத்�ல்

5.  கீழ் குறிப்பிைப்�டடுள்ள �ணிகளில் எது வணிகப் 
�ணி்ய ெோரந்தது?

அ. கணக்கியல் பணி ஆ. ஒருங்கினணபபு
இ. ்வொயபனப கண்்டறி�ல் ஈ. திட்டமி்டல்

வி்ை

1 ஈ 2 இ 3 ஈ 4 ஆ 5 அ

II. குறு விைோககள்:
1.  த�ொழில் முனைம்வொரின சி்றபபியல்புகள இரண்டினை 

குறிபபிடுக.
2.  த�ொழில் முனைம்வொரின மேைொண்னே பணிகனள 

படடியலிடுக. (ஏம�னும் 2)
3.  த�ொழில் முனைம்வொரின ம�ொறறுவிபபு பணிகனள 

குறிபபிடுக. (ஏம�னும் 2)
4.  ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொர �ந்திக்கும் சிக்கல்கனள 

எழுதுக.
III. சிறு விைோககள்:
1.   த�ொழில் முனைம்வொர ேறறும் மேைொளர இ்வரகனள 

ம்வறுபடுத்தி கொடடுக. (ஏம�னும் 3)
2.  த�ொழில் முனைம்வொரின ்வணிகப பணிகனளக் 

குறிபபிடுக (ஏம�னும் 3)
3.  த�ொழில்முனைம்வொரின ம�ொறறுவிக்கும் பணிகனளக் 

கூறுக. (ஏம�னும் 3)
IV. த�ருவி்ை விைோககள்:
1.   த�ொழில் முனைம்வொரின சி்றபபு இயல்புகள யொன்வ? 

(ஏம�னும் 5)
2.  த�ொழில் முனைம்வொர ேறறும் அகத்த�ொழில் 

முனைம்வொர இ்வரகனள ம்வறுபடுத்துக. (ஏம�னும் 5)
3.  ேகளிர த�ொழில் முனைம்வொர �ந்திக்கும் 

பிரச�னைகனள வி்வரி. (ஏம�னும் 5)
குறிப்பு நூல்கள் 
i.  S.S.Khanka, Entrepreneurial Development, 

S.Chand & company Ltd. Ram Nagar. New 
Delhi, 2006

ii. Gupta, G.P. and Srinivasan, N.P., Entrepreneurial 
Development, Sultan Chand & Co., New Delhi, 
1993.

iii. Sundar K., Elements of Entrepreneurship, Vijay 
Nichole Imprints Pvt. Ltd., Chennai 2018
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கன்டபிடிக்கும் த�ொழில் நுடபம், மேறதகொளளும் 
த�ொழில், த�ொழில் ந்டத்தி ்வரும் இ்டம், அ்வரகள 
தகொண்டுளள உரினே, அ்வரகள தபறும் த�யல் 
ஊக்கம் எை பல்ம்வறு கொரணிகளொல் அ்வரகனள 
்வனகபபடுத்�ைொம். கீமை தகொடுக்கபபடடுளள ப்டம் 
அ்வரகளின ்வனகபபொடடினை விளக்குகி்றது.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்

■■ த்தோழில் மு்ைநவோரகளின் வ்ககள்

■■ �ணிெோர வ்கப்�ோடு

■■ த்தோழில் ெோர வ்கப்�ோடு

■■ த்தோழில்நுட�ம் ெோர வ்கப்�ோடு

■■ தெயல் ஊககம் ெோரவ்கப்�ோடு 

■■ நமம்�ோடடு நி்ல்ய ஒடடிய வ்கப்�ோடு

■■ தெயல்�டும் இைம்ெோர வ்கப்�ோடு

■■ உரி்ம அடிப்�்ையோை வ்கப்�ோடு 
ஆகியவற்்ற புரிநதுதகோள்ள முடியும்

�ைக்குப தபொருந்தும் த�யனையும் அ�றகொக அறிய ம்வண்டியன�யும் 
அறிந்து அ�னி்டம் நினைத்து முயல்கின்ற்வரக்கு முடியொ�து ஒனறும் 
இல்னை.

ஒல்்வ �றி்வது அறிந்��ன கண்�ங்கிச 
த�ல்்வொரக்குச த�ல்ைொ�து இல்.

-கு்றள 472
த�ோருள் :

த்தோழில் மு்ைநவோரகளின் வ்ககள்
TYPES OF ENTREPRENEURS24

அத்தியோயம்

த்தோழில் மு்ைவு நமம்�ோடு
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENTஅலகு

9

அத்தியோயம் சுருககம்

24.01 த்தோழில் மு்ைநவோரகளின் வ்ககள்

24.02 �ணிெோர வ்கப்�ோடு

24.03 த்தோழில் ெோர வ்கப்�ோடு

24.04 த்தோழில்நுட�ம் ெோர வ்கப்�ோடு

24.05 தெயல் ஊககம் ெோரவ்கப்�ோடு 

24.06 நமம்�ோடடு நி்ல்ய ஒடடிய வ்கப்�ோடு

24.07 தெயல்�டும் இைம்ெோர வ்கப்�ோடு

24.08 உரி்ம அடிப்�்ையோை வ்கப்�ோடு

மேறதகொளளும் த�ொழிலினை ஒடடி த�ொழில் 
முனைம்வொரகனள பை பிரிவுகளொகப பிரிக்கைொம். 
த�ொழில் முனைப்வர என்ற த�ொல் தபொது்வொை�ொக 
இருந்�ொலும், அ்வர்வர மேறதகொளளும் பணிகனள 
ஒடடி அ்வரகனளப பல்ம்வறு தபயரகளில் அனைக்கைொம். 
உ�ொரணேொக த�ொழில் முனைம்வொரகள 
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24.01 த்தோழில் மு்ைநவோரகளின் வ்ககள்

24.02  த்தோழில் மு்ைநவோரகளின் 
வ்ககள் (Classification 
According to Function)

1. புது்ம �்ைககும் த்தோழில் மு்ைநவோர 
(Innovating Entrepreneur)

ஒரு புதுனே புகுத்திக் தகொண்ம்ட இருபப்வர. 
இ்வரகள எபமபொதும் வியொபொரச சூைல்கனள 
உனனிபபொகக் க்வனித்துக்தகொண்ம்ட இருபப்வரகள. 
அ�ன அடிபபன்டயில் நுகரம்வொருக்கு எந்த�ந்� ம�ன்வ 
நின்றம்வ்றொேல் இருக்கி்றது எனபன�ப பகுத்து 
ஆயந்து அ�னை �ங்களுன்டய தபொருடகளின மூைம் 
நின்றம்வறறு்வொரகள. புதுனேனயப தபொறுத்�்வனர 

த்வளியிட்ட தபொருடகனளத் �ரம் உயரத்து்வது, 
புதிய புதிய பயனபொடுகனளப (application) தபொருளில் 
புகுத்து்வது, தபொருளின ்வடி்வங்கனள ேொறறு்வது, 
�ந்ன�யில் உளள தபொருனள ம்வறுவி�ேொக ேொறறு்வது, 
முறறிலும் புதி�ொக தபொருனள ்வடி்வனேபபது 
மபொன்றன்வகனள நிகழத்து்வது ஆகும். இ்வரகள 
�ங்களின புதுனே பயணத்ன� தபொருடகமளொடு 
நிறுத்திக் தகொள்வதில்னை. ேொ்றொக புதிய உறபத்தி 
முன்றனய கண்்டறி்வது, புதிய இ்டங்களில் த�ொழினை 
ஆரம்பிபபது, புதிய பகிரவுமுன்றனய அறிமுகம் த�ய்வது, 
தபொருளின உறபத்தி முன்றனய சுருக்கு்வது, புதிய 
த�ொழில் நுடபத்ன�ப புகுத்தி உறபத்தினய தபருக்கு்வது, 
எைப புதுனே எபமபொதும் எங்கும் இருக்கும்படி பொரத்துக் 
தகொள்வொரகள. இ்வரகனள புதுனேப பித்�ரகள எைைொம். 
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2.  மோதிரி்ய பின்�றறும் த்தோழில் மு்ைநவோர 
(Imitative Entrepreneur)
ேொதிரினய பினபறறும் த�ொழில் முனைம்வொரகள 

�றமபொது �ந்ன�யில் கின்டக்கும் தபொருளகனள �ங்களின 
அறிவு, ஆற்றல், ்வல்ைனேனய ன்வத்துக்தகொண்டு 
ம்வறுமுன்றயில் ்வடி்வனேபப்வரகள. இ்வரகள 
மேனைநொடுகளில் ்வடி்வனேக்கபபட்ட தபொருடகனள 
�ங்களின உளளுர ம�ன்வக்கு ஏற்றபடி உருேொறறி 
த்வளியிடுப்வரகள. உ�ொரணேொக மேனைநொடுகளில் 
புத்�ம் புதி�ொக கண்டுபிடிக்கபபட்ட பை மினைனு 
தபொருடகனள ்வளரும் நொடுகள ம்வறுமுன்றயில் �யொரித்து 
த்வளியிடடு ்வருகின்றை. அவ்வொம்ற ்வளரந்� நொடுகளில் 
கண்டுபிடிக்கபபட்ட ேருந்துப தபொருடகனள ்வளரும் 
நொடுகளில் த்வவம்வறு ம்வதிதபொருனள பயனபடுத்தி 
அம� பயனபொடன்டக் தகொண்்ட ேருந்துப தபொருடகனள 
த்வளியிடுகின்றை. அ�ொ்வது தபொருடகனள அ�ன 
்வடி்வனேபபு, ம்வறுபட்ட உறபத்திமுன்ற, ம்வறுபட்ட உளளீடடு 
தபொருடகள மபொன்றன்வ வித்தியொ�பபடுத்துகின்றை.
3.  கோலம் கைத்தும் �ை்மவோ்த 

த்தோழில்மு்ைநவோர (Fabian Entrepreneur)
பைனே த�ொழில் முனைம்வொரகள என�யும் புதி�ொக 

புகுத்து்வதில் �யக்கம் கொடடுப்வரகள. குறிபபொக 
புதியது புகுத்திைொல் இ்டர ்வந்துவிடும் எை அச�ம் 
தகொளப்வரகள. த�ொழில் சூழநினைகள ேொறி்வரும் 
மபொதிலும் ேொ்றொ� இ்வரகள ேொற்றத்ன� ம்வறு ்வழி 
இல்ைொ� நினையில் ஏறக �ளளபபடுப்வரகள. அ�ொ்வது 
ேொற்றத்ன� உள்வொங்கவில்னை எனில் த�ொழினை 
மூ்ட ம்வண்டிய சூழநினை ஏறபடும் என்றொல் ேடடுமே 
ேொற்றத்ன� பினபறறு்வொரகள. கொைம் கொைேொக 
�ங்களின மூ�ொன�யரகள ்வகுத்� பைனே முன்றகனளப 
பி�கொேல் பினபறறுப்வரகள. உ�ொரணேொக ம�ைத்ன� 
�னைனே இ்டேொகக் தகொண்டு இயங்கும் நரசு் கொபி 
கொைங்கொைேொக கொபித் தூனள ேடடும் �யொரித்து விறபனை 
த�யது ்வந்�து. ஆைொல் இனறு கொை சூழநினையொல் அது 
பல்ம்வறு �ரத்தில் கொபித்தூனளயும் ேறறும் ஆயத்� கொபித் 
தூனளயும் உறபத்தியில் ம�ரத்துக் தகொண்டுளளது. 
4.  மந்தமோை த்தோழில் மு்ைநவோர (அ) ஆண 

ந்தனி த்தோழில் மு்ைநவோர (Drone 
Entrepreneur)
ேந்�ேொை த�ொழில் முனைம்வொரகளும் பைனே்வொ� 

த�ொழில் முனைம்வொருக்கு நிகரொக ேொறு�ல்கனள ஏறக 
விரும்பொ�்வரகள. இ்வரகள யொரும் நுனைய விரும்பொ� 
அல்ைது தபரிய நிறுேங்களொல் பு்றக்கணிக்கபபட்ட ஒரு 
சிறிய �ந்ன�யில் த�யல்படுப்வரகள. அ�ொ்வது சிறிய 
குடன்டயில் தபரிய மீைொக அர�ொளப்வரகள. அந்� 
சிறு�ந்ன�யில் எவவி�ேொற்றமும் த�யயொேல் அபபடிமய 
இயங்குப்வரகள. உ�ொரணேொக திருதநல்ம்வலி அல்்வொ 
வியொபொரம் த�யயும் இருடடுக்கன்ட அல்்வொ வியொபொர 
நிறுேம் கன்டயில் கூ்ட எந்� ேொற்றமும் த�யயொேல் 
மிகபதபரிய அளவில் வியொபொரம் த�யது்வருகின்றைர.

ேதுனர ம்வலு தகமிக்கல்் �யொரிக்கும் மகொபொல் 
பல்தபொடி கொைங்கொைேொக அபபடிமய �ரம் ேொ்றொேல் 
அபபடிமய இனறும் �ந்ன�யில் உளளது. அவ்வொம்ற 
ேொண்வரகளுக்குத் �மிழ னகமயடு த்வளியிடும் 
மகொைொர �மிழஉனர �மிழ பொ்டத்திறகு ேடடும் ஒமர 
பொணியில் புத்�கத்ன� ்வடி்வனேத்து மிகபதபரிய அளவில் 
சிறு�ந்ன�யில் தபொருனள விறறு்வருகின்றது. பைனே 
த�ொழில் முனைம்வொரும் ேந்� த�ொழில் முனைம்வொரகளும் 
பைனேனய பினபறறு்வதில் ஒனறுபட்டொலும், முனை்வர 
ம்வறு்வழியில்ைொ� இறுதி நினையில் ேொற்றத்ன� ஏறறுக் 
தகொளப்வர. ஆைொல் பினை்வர ேொற்றம் என்ற த�ொல்னை 
அ்றம்வ விரும்பொ�்வர.
24.03  த ்த ோ ழி ல்  ெ ோ ர  வ ் க ப் � ோ டு 

(Classification According to Type 
of Business)

1.   உற�த்தி த்தோழில் தெய்யும் த்தோழில் 
மு்ைநவோர (Business Entrepreneur)
வியொபொர த�ொழில் முனைம்வொர �னி த�ொழில் 

முனைம்வொர எனறு அனைக்கபபடுகி்றொர. 
இவ்வனகயொை த�ொழில் முனை்வர ஒரு தபொருள 
(அ) ம�ன்வ தபொருனள உரு்வொக்க எண்ணி த�ொழில் 
முனைன்வ  மேறதகொளப்வர. இ்வர தபரிய அல்ைது 
சிறிய அளவில் த�ொழினை ஏறபடுத்தி �ன எண்ணத்தில் 
உதித்� தபொருனள (அ) ம�ன்வபதபொருனள �யொரித்து 
�ந்ன� இடுப்வர.
2. வணிகத் த்தோழில் மு்ைநவோர (Trading 
Entrepreneur)

வியொபொர த�ொழில் முனைம்வொர தபொருனள 
்வொங்கி விறகும் த�யலில் ேடடும் �னனை உடபடுத்திக் 
தகொளப்வர. இ்வர உளநொடடிமைொ அல்ைது 
த்வளிநொடுகளிமைொ தபொருனள ்வணிகம் த�யப்வர. 
இ்வரகள தபொருனள பகிர்வதில் நிபுணத்து்வம் 
தபற்ற்வரகளொக விளங்குகின்றைர. குறிபபொக �ங்களது 
த�ொழில் முனைவில் கழிவு முன்றயில் இைொபம் 
ஈடடுகின்றைர. தபொருனள த்வறறிகரேொக �ந்ன� இடு்வது 
இ்வரகளின பைம்.
3.  த்தோழிறெோ்ல த்தோழில் மு்ைநவோர (Industrial 

Entrepreneur)
இ்வரகள ்வொடிக்னகயொளரின ம�ன்வகனள 

துல்லியேொக கண்டுணரந்து அ்வரகளின ம�ன்வக்மகறப 
தபொருனள உறபத்தி த�யயும் த�ொழினை முனைகின்றைர. 
இ்வரகள குறுந்த�ொழில் முனைம்வொரொகம்வொ, நடுத்�ர 
த�ொழில்முனைம்வொரொகம்வொ அல்ைது தபருந்த�ொழில் 
முனைம்வொரொகம்வொ இருக்கைொம். இ்வரகள 
தபொருடகனள உறபத்தி த�யயும் மநொக்கில் பல்ம்வறு 
்வள ஆ�ொரங்கனள ஒனறு திரடடி அ்வறன்ற நிறுேம் 
அனேத்து உறபத்தி த�யது விறபனை த�யப்வரகள. 
உறபத்தி த�ய� தபொருளுக்கு பைவி�த்தில் ேதிபபு ஏறறி 
அல்ைது கூடடிப தபொருனள �ந்ன� இடுகின்றைர.
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4.  கூடடுப்�ஙகு த்தோழில்மு்ைநவோர (Corporate 
Entrepreneur)
கூடடுபபங்கு த�ொழில்முனைம்வொர எனப்வர 

நிறுேத்ன� கூடடுபபங்கு ்வடிவில் த�ொழினை 
து்வங்க முனைப்வர ஆ்வர. த�ொழினை கூடடுறு 
அடிபபன்டயில் து்வங்க ம�ொற்றப பணிகனள 
(promotional funct ion) மேறதகொளகி்றொர. 
நிறுேச�ட்டம் 2013ம் ஆண்டின படி கூடடுபங்கு 
நிறுேத்ன� நிறுே �ட்டம் விதித்துளள �்டங்குகனள 
முன்றமய நின்றம்வறறி நிறுேத்ன� பதிவு 
த�யகி்றொர. இ்வமர நிறுேத்ன� ஏறபடுத்தி 
பை�ரபபட்ட ்வளங்கனள திரடடி அன்றொ்ட 
நிர்வொகத்ன� ந்டத்� இயக்குநர அன்வனய 
அனேக்கின்றொர. கூடடுபங்கு நிறுே ்வடி்வத்தில் 
நிர்வொகமும் நிறுே உரினேயும் த்வவம்வறு 
நபரகளி்டம் உளளது. இயக்குைரகள அன்வனய 
(Board of Directors) பல்ம்வறு சி்றபபுத் ம�ரசசிப 
தபற்ற ்வல்லுநரகனள பை பணிகளுக்கு அேரத்தி 
அன்றொ்ட நிர்வொகத்ன� ந்டத்தி்வருகின்றைர. 

5.  நவளோண த்தோழில் மு்ைநவோர (Agricultural 
Entrepreneur)

ம்வளொண் த�ொழில் முனைம்வொர ம்வளொண் 
தபொருடகனள வினளவித்து �ந்ன�யிடும் த�ொழினை 
முனைகின்றைர. இ்வரகள பல்ம்வறு இயறனக 
�ொரந்� உளளீடடு தபொருடகளொை உரம், வின�, 
�ண்ணீர, பூசசிக்தகொல்லி ேருந்துகள, உனைபபு 
மபொன்ற இடு தபொருடகனள தகொண்டு உணவு 
தபொருடகனள உறபத்தி த�யகின்றைர. அவ்வொறு 
உறபத்தி த�ய� �ொனியங்கனள மநரடியொகம்வொ 
அல்ைது கூடடு்றவு அனேபபுகள மூைேொகம்வொ 
�ந்ன� இடுகின்றைர. இது ேடடுேனறி ம்வளொண் 
�ொரந்� த�ொழில்களொை ேொடடுபபண்னண, 
ஆடடுபபண்னண, மீன பண்னண, மகொழி ்வளரபபு, 
முயல் ்வளரபபு, ம�ன எடுத்�ல், பூ ்வளரத்�ல், 
படடுபபூசசி ்வளரத்�ல், நளநீர இ்றொல் பண்னண, 
ம்வளொண் கருவிகள உறபத்தி த�ய�ல் மபொன்ற 
த�யல்களிலும் ம்வளொண் த�ொழில் முனைம்வொரகள 
ஈடுபடுகின்றைர.

6.  சில்ல்்ற த்தோழில் மு்ைநவோர (Retail 
Entrepreneurs)
இவ்வனக த�ொழில் முனைம்வொர முடிவுற்ற 

இறுதிப தபொருடகனள நுகரம்வொர ்வ�ம் தகொண்டு 
ம�ரக்கும் த�யலில் முனைகின்றைர. இ்வரகள 
சிறு அளவில் தபொருடகனள பல்ம்வறு தேொத்� 
்வணிகரகளி்டமிருந்து தபறறு பை�ரபபட்ட 
தபொருடகனள இருபபு ன்வத்து ஒரு கூனரயின கீழ 
இறுதி நுகரம்வொருக்கு தபொருனளத் �ருவிக்கும் 
த�ொழினை ந்டத்துப்வரகள. 

7.  நெ்வத்த்தோழில் மு்ைநவோர (Service 
Entrepreneurs)
ம�ன்வத் த�ொழிைொை ்வங்கியியல், கொபபீடு, நிதி�ொர 

தபொருடகள, பழுதுநீக்கம், ஆமைொ�னை, மபொக்கு்வரத்து 
ம�ன்வ, விளம்பரம், ேனி�்வள அளிபபு மபொன்ற 
பிரிவுகளில் த�ொழிலினை து்வக்கி ந்டத்துப்வர ம�ன்வத் 
த�ொழில் முனைம்வொர எைபபடுகி்றொரகள.

24.04  த்தோழில்நுட�ம் ெோர வ்கப்�ோடு 
(Classification based on 
Technology Adopted)

1.  த்தோழில்நுட� த்தோழில் மு்ைநவோர (Technical 
Entreprepreneur)

த�ொழில்நுடப முனைம்வொரகளொை மின 
பணியொளரகள (Electrician), ்வனரப்டம் ்வனரப்வர 
(Draftsmen), தபொருத்துப்வர (Fitter), பற்ற ன்வக்கும் 
த�ொழில் த�யப்வர (Welder), இயந்திரம் இயக்குப்வர 
(Machinest), ேண்பொனை த�யப்வர (Potter), தந�்வொளி 
(Weaver), �ச�ர (Carpenter), சிறபி (Sculptor), ஓவியர 
(Painter), ப்டபபிடிபபொளர (Photographer), துணி 
ன�பப்வர (Tailor), கன்ட�ல் ம்வனை த�யப்வர (turner) 
மபொன்ற்வரகள த�ொழில்நுடப த�ொழில் முனைம்வொர 
எை அனைக்கபபடுகின்றைர. அ்வரகள �ொங்கள த�யயும் 
தபொருளின �ரத்ன� உயரத்து்வம� மநொக்கேொக 
தகொண்்ட்வரகள. தபொருளின விறபனைனய வி்ட 
உறபத்தியில் அதிக க்வைம் த�லுத்துப்வரகள. இ்வரகள 
பன்டபபொளிகள. இ்வரகள புதுனே புகுத்து்வன� 
இயல்பொகக் தகொண்்ட்வரகள. இ்வரகளின பைமே 
இ்வரகளின தி்றனே ஆற்றல் ேறறும் நுண்ணறிவு..
2. த்தோழில் நுட�ம் ெோைோ த்தோழில் மு்ைநவோர 
(Non-Technical Entrepreneur)

இவ்வனகயொை த�ொழில் முனைம்வொரகள தபொருனள 
உறபத்தி த�ய்வதில் மிகப தபரிய�ொக தி்றனே பன்டத்�்வரகள 
அல்ை என்றொலும் உறபத்தி த�யயபபட்ட தபொருனள 
எபபடி நுகரம்வொருக்கு எடுத்து த�ல்்வது என்ற பணியில் 
நிபுணத்து்வம் தபற்ற்வரகள. அ�ொ்வது எபபடி தபொருனள 
்வைங்கல் ்வழிகள மூைம் சி்றபபொக இறுதி நுகரம்வொருக்கு 
தகொண்டு ம�ரபபது என்ற வித்ன�னய கற்ற்வரகள.

3.  த்தோழில் மு்ைவு வித்்தகர (Professional 
Entrepreneur)

ஒரு த�ொழினை த்வறறிகரேொக உரு்வொக்கி அ�னை 
நன்றொக த�யல்ப்ட ன்வத்து உச�நினையில் அன�ப பி்றருக்கு 
விறறுவிடடு ம்வத்றொரு த�ொழினை து்வங்கி அன�யும் நன்றொக 
்வளரத்து பின விறபனை த�ய்வன�மய ்வொடிக்னகயொகக் 
தகொண்்ட இ்வரகள த�ொழில்முனைவு வித்�கரகள எைைொம். 
அ�ொ்வது எந்� த�ொழினையும் நிரந்�ரேொக ந்டத்�ேொட்டொரகள. 
புதிய த�ொழினை ந்டபபு சூழநினைக்கு ஏறப சிந்தித்து 
உரு்வொக்கி ்வளரத்து பின த்வளிமயறு்வது இ்வரகளின பைம்.
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24.05  தெயல் ஊககம் ெோரவ்கப்�ோடு 
(Classification in Terms of Motivation)

1.  த்தளிவோை த்தோழில் மு்ைநவோர (Pure 
Entrepreneur)
த�ளி்வொை த�ொழில் முனைம்வொர உளவியல் 

ேறறும் தபொருளொ�ொர கொரணிகளொல் உந்�பபடடு 
த�ொழில் து்வங்க முனைந்�்வரகள. இ்வரகள ம்வறு 
எ்வர ஒரு்வரி்டமும் பணிபுரிய விரும்பேொட்டொரகள. ஒரு 
குறிபபிட்ட வினையில் ஈடுபடடு அன� இைொபகரேொக 
த�யல்படுத்தி அ�ைொல் தபயரும் புகழும் ஈட்ட ஆ்வல் 
தகொண்்ட்வரகள. இ்வரகள �னனுன்டய அறிவு, பட்டறிவு, 
அனுப்வம், தி்றனே, ஆற்றல் மபொன்ற்வறன்ற உளளீ்டொக 
த�லுத்தி �ொன மேறதகொண்்ட  த�ொழில் வினைனய 
த்வறறிகரேொக த�யல்ப்ட ன்வத்து அ�ன மூைம் இைொபம் 
பொரபப்வரகள. �ொன்றொக திரு்வொளரகள திருபொய 
அம்பொனி, ஜொம்த�ட ்டொ்டொ, T.V. சுந்�ரம் ஐயங்கொர, 
ம�ெொத்திரி, பிரைொ, நொரொயண மூரத்தி, அஸி் பிமரம்ஜி 
இ்வரகனளச த�ொல்ைைொம்.
2.  தூணைப்�டை த்தோழில் மு்ைநவோர (Induced 

Entrepreneur)
அரசு �ரும் ஊக்கத்திைொல் உந்�பபடடு அ�ொ்வது 

அரசு ்வைங்கும் �லுனககள, ேொனியங்கள, ்வரிவிைக்கு 
மபொன்ற த�ொழில் முனைவிறகு �ொ�கேொை 
த�யல்களொல் க்வரந்திழுக்கபபடடுத் த�ொழில் முனைவில் 
இ்றங்குப்வரகள தூண்்டபபட்ட த�ொழில் முனைப்வரகள 
எைபபடுகின்றைர. அரசு த�ொழில் முனைன்வ 
ஊக்கபபடுத்து்வ�றகொக ேொனியம், �லுனகக் க்டன, 
்வரிவிடுமுன்ற, ்வரிவிைக்கு, குன்றந்� ்வரி, குன்றந்� ்வடடி 
க்டன, பயிறசி, த�ொழில்மபடன்டகளில் த�ொழில் கூ்டங்கள 
ஒதுக்கி �ரு�ல், இை்வ� இ்டம், த்வளிநொடடிலிருந்து 
த�ொழில் நுடபத்ன� இ்றக்குேதி த�ய�ல், �ந்ன� இடுனக 
ஆ�ரவு, ேொனிய வினையில் இடுதபொருள தகொளமு�ல் 
த�ய�ல், சுங்க்வரிச �லுனக மபொன்ற எண்ணற்ற 
�லுனககள �ரபபடுகின்றை. இச�லுனககளொல் 
ஈரக்கபபட்ட த�ொழில் முனைம்வொனர தூண்்டபபட்ட 
த�ொழில் முனைம்வொர எை அனைக்கைொம்.
3.  ஊககுவிககப்�டை த்தோழில் மு்ைநவோர 

(Motivated Entrepreneur)
ஊக்குவிக்கபபட்ட த�ொழில் முனைம்வொர 

என�யொ்வது �ொதித்து �னனின்றவு அன்டயும் 
மநொக்மகொடு ஒரு த�ொழினை அ�ன இைொப ்வொயபனப 
தீர ஆரொயந்து து்வக்குப்வர, �ொன ஆரம்பித்� 
த�ொழினை பயினர ்வளரபபது மபொல் கண்ணும் 
கருத்துேொக ்வளரத்து ஒரு மிகபதபரிய நினைக்கு 
்வரும் பட�த்தில் அ�னைப பி்றருக்கு விறறுவிடுப்வர. 
சிை நபரகள புதிய�ொக த�ொழில் து்வங்கி அ�னை சீரொக 
்வளரபபதிலுளள இ்டனர ஏறக விரும்பொேல் மநரடியொக 
நன்றொக ்வளரந்� த�ொழினை ்வொங்கு்வன� விரும்பு்வர. 
அபபடிபபட்ட நபரகளுக்கு இந்� ஊக்குவிக்கபபட்ட 

த�ொழில் முனைம்வொரகள த�ொழினை நல்ை 
இைொபத்தில் விறறுவிடுகின்றைர.
4.  ்தன்னிச்்ெ த்தோழில் மு்ைநவோர 

(Spontaneous Entrepreneur)
சிை நபரகளுக்கு த�ொழில் முனைவு அ்வரகளது 

இரத்�த்தில் ஊறிய�ொகும். இ்வரகள மிகவும் 
வீரேொை்வரகள. என�யும் கண்டு �னளக்கொ�்வரகள. 
துணிந்து நன்டமபொடுப்வரகள. இ்வரகளின இந்� 
பண்புகள புதிய த�ொழில்கனளத் து்வங்கு்வ�றகு 
மிகவும் இயறனகயொகத் தூண்்டபபடு்வ�ொல் 
இ்வரகள �னனிசன� த�ொழில் முனைம்வொர எை 
அனைக்கபபடுகின்றைர.

24.06  நமம்�ோடடு நி்ல்ய ஒடடிய 
வ்கப்�ோடு (Classification Based 
on Development Stage)

1.  மு்தல் ்த்லமு்்ற த்தோழில் மு்ைநவோர (first 
generataon Entrepreneur)

மு�ல் �னைமுன்ற எனப்வர மு�ன மு�ைொகத் 
�ைது குடும்ப பொரம்பரியத்தில் �னனுன்டய அறிவு, 
அனுப்வம் தி்றனே, தி்றன, ஆற்றல் த�ொழில்நுடப 
அறிவு, பட்டறிவு இன்வகனள மு�ைொக ன்வத்துத் 
த�ொழினைத் து்வக்குப்வர. இ்வரகள எவவி� பினபுைம் 
இனறி �னைம்பிக்னக ன்வத்து த�ொழில் து்வங்கி புதிய 
தபொருடகனளப பன்டபப்வரகள
2.  �வீை த்தோழில் மு்ைநவோர (Modern 

Entrepreneur)
நவீை த�ொழில் முனைம்வொர சுறறுபபு்ற 

சூைனை உனனித்து உணரந்து எந்த�ந்� ேனி� 
ம�ன்வகள இனைமும் நின்றம்வற்றபப்டொேல் 
உளளது எனபன�க் கழுகு கண் தகொண்டு மநொக்கி 
அபபடிபபட்ட தபொருடகனளத் �யொரித்து �ந்ன�யில் 
பிரபைம் அன்டப்வரகள. ஏறகைம்வ �ந்ன�யில் 
உளள தபொருனள ம்வறுமுன்றயில் ்வடி்வனேத்து 
அனரத்� ேொன்வ அனரக்கொேல் புதியப தபொருடகனள 
அறிமுகபபடுத்தி த்வறறி கொண்ப்வரகள.
3  �ோைம்�ரிய த்தோழில் மு்ைநவோர (Classical 

Entrepreneur)
பொரம்பரிய த�ொழில் முனைப்வரகள ்வணிகத்ன� 

்வொழக்னகயின ஒரு முக்கிய அங்கேொகக் கருதுப்வரகள. 
நுகரம்வொர ேறறும் �ந்ன�யின மீது அக்கன்ற தகொண்டு 
இயல்பொக புதிய புதிய த�ொழினை �ந்ன� நிை்வரத்திறகு 
ஏற்றபடி து்வக்கி ்வருப்வரகள. இ்வரகளுக்கு த�ொழில் 
முனைவு எனபது �ங்களின குருதியில் ஊறிய ஒனறு. 
கொைங்கொைேொகத் த�ொழிலில் இருபப�ொல் �ந்ன� பறறிய 
பழுத்� அறிவு இ்வரகளுக்கு மிக முக்கிய பைேொக 
உ�வுகி்றது. உ�ொரணேொக ஒரு ேளினகக்கன்ட 
உரினேயொளரின ேகனும் ஒரு புதிய ேளினகக்கன்ட 
து்வக்கி ந்டத்� ஆரம்பித்�ொல் அ்வனரப பொரம்பரிய த�ொழில் 
முனைம்வொர எைைொம்.
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24.07  தெயல்�டும் இைம்ெோர வ்கப்�ோடு 
(Classification according to area)

1.  �கரப்பு்ற த்தோழில்மு்ைநவோர (Urban 
Entrepreneur)
நகரபபு்ற த�ொழில்முனைம்வொர �ைது த�ொழில் 

வினைகள நகரபபு்றேொை ேொநிை �னைநகரம், 
ேொ்வட்ட �னைநகரம், ேொநகரொடசி ேறறும் மபரூரொடசி 
பகுதிகளில் து்வக்குப்வர. இ்வரகள உறபத்தி 
த�ொழில் முனைப்வரொகம்வொ, சில்ைன்ற த�ொழில் 
முனைப்வரொகம்வொ அல்ைது கூடடுபபங்கு நிறுே 
த�ொழில்முனைப்வரொகம்வொ இருக்கைொம்.
2.  ஊைகத் த்தோழில் மு்ைநவோர (Rural Entrepreneur)

ஊரகத் த�ொழில் முனைம்வொர கிரொேபபு்றங்களில் 
த�ொழினைத் து்வக்குப்வரகள. அரசும் பின�ங்கிய 
பகுதிகளில் த�ொழில் முனைம்வொருக்கு ஏரொளேொை 
�லுனககனள ்வொரி ்வைங்குகி்றது. இ�ைொல் ஊரகப 
பகுதிகளில் ம்வனை்வொயபபு தபருகு்வது்டன, ஊரக 
ேக்கள நகரபபு்றம் மநொக்கி ம்வனை ம�டி இ்டம் தபயர்வது 
�விரக்கபபடுகி்றது. மேலும் ஊரகப பகுதிகளில் �ண்ணீர, 
கச�ொ தபொருள, உனைபபொளிகள, �லுனகயில் மின�ொரம், 

ேொனியத்தில் இடு தபொருடகள, மபொன்ற பை்வறன்ற 
�ொரொளேொக தப்றமுடிகி்றது. குறிபபொக ம்வளொண் த�ொழில் 
ேறறும் ம்வளொண் �ொரந்� த�ொழில்கள, சில்ைன்ற ்வணிகம், 
குறுந்த�ொழில், னகவினைப தபொருடகள த�ய�ல், சிறு 
அளவு ்வொகைம் இயக்குப்வரகள, மபொன்ற்வறன்ற ஊரகத் 
த�ொழில்முனைம்வொர எைைொம். இந்� ஊரகத் த�ொழில் 
முனைவு நொடுமுழு்வதும் சீரொை த�ொழில் ்வளரசசி ஏறப்ட 
உ�வுகி்றது. மேலும் ஊரக த�ொழில் முனைப்வரொல் 
குன்ற்வொை உறபத்தி த�ைவில் த�ொழிைகங்கனள இயக்க 
முடிகி்றது. எைம்வ த�யனைச சுருக்கி தபொருனள குன்ற்வொை 
வினைக்கு விறறு நுகரம்வொருக்கு ம�ன்வ ஆற்ற முடிகி்றது.

24.08  உரி்ம அடிப்�்ையலோை  
வ்கப்�ோடு (Classification 
According to Ownership)

1.  ்தனி உரி்ம த்தோழில் மு்ைவு (Private Entrepreneur)
�னியொகம்வொ அல்ைது கூட்டொகம்வொ த�ொந்� இ்டரில் 

நிதினய திரடடி த�ொழில் ந்டத்� முனைப்வர �னி 
உரினே த�ொழில் முனைம்வொர எைபபடுகி்றொரகள.
2. அைசு த்தோழில்மு்ைவு (State Entrepreneurship)

அரசு நிறுே ்வடி்வத்திமைொ, கைகங்கள ்வடிவிமைொ 
அல்ைது துன்ற்வடிவிமைொ, ்வொரிய அனேபபிமைொ த�ொழில் 
து்வங்கி ந்டத்து்வம� அரசு த�ொழில்முனைவு எனப�ொகும்.
2.  இ்ண த்தோழில்மு்ைவு (Joint 

Entrepreneurship)
�னியொரும் அரசும் ஒன்றொகக் னகமகொரத்து 

த�ொழில்முனை்வன� இனண த�ொழில்முனைவு 
எனகிம்றொம்.

 சூழ்நி்ல ஆய்வு

• �ொங்கனள மிட்டொய த�யயும் த�ொழில் 
முனைம்வொரொகக் கருதி தகொண்டு உங்களது மிட்டொய 
த�ொழிலில் நிைவும் வினைபமபொடடி, �ரம் ரீதியொை 
மபொடடி, ்வனக ரீதியொை மபொடடி எனறு பல்ம்வறு 
மபொடடி சூைனை ேைதில் தகொண்டு, மபொடடியில் 
த்வறறி கண்டி்ட ஓர ஆயன்வ ந்டத்து.

• �ொங்கள ்வசிக்கும் பகுதியில் இயங்கி்வரும் 
ஒரு துணிக்கன்ட க்டந்� ஓரொண்்டொக த்வறறிகரேொக 
இயங்கவில்னை. ்வொடிக்னகயொளரகளின நல்ைொ�ரன்வ 
இைந்து �விக்கும் அந்நிறு்வைத்திறகு ்வொடிக்னகயொளனரக் 
க்வரந்திழுத்து வியொபொரத்ன� நினைநிறுத்� 
எம்ேொதிரியொை உத்திகனளப பரிந்துனரபபொய.

• உனனுன்டய நண்பர ஒரு்வர மூ�ொன�யர 
த�ொத்து மூைேொக ரு.10 இைட�ம் னகயிருபபொக 
ன்வத்திருக்கி்றொர. அ்வரின சூழநினைனய ஆயவு த�யது 
எபபடிபபட்ட வியொபொரத்ன�/த�ொழினைத் து்வங்கைொம் 
எை மயொ�னை கூறுக.

• 5 ்வயது மு�ல் 10 ்வயது ்வனர, 10 ்வயது மு�ல் 
15 ்வயது ்வனர உளள சி்றொரகள உபமயொகிக்கும் 
தபொருடகளின படடியனைத் �யொரிக்கவும்.

• �றமபொது நிைவி்வரும் ம�ன்வ ேறறும் அளிபபின 
மபொக்னக ேைதில் தகொண்டு இ்வறறின அடிபபன்டயில் 
�ங்களுக்குப பிடித்� ஏம�னும் ஒரு த�ொழிலினை 
ஆரொயக.

• �ொங்கள த�னனையில் த�ொழில் த�யது 
்வருகிறீரகள. �ொங்கள இபமபொது அயல்நொடடிறகு 
தபொருனள ஏறறுேதி த�யய வினைகிறீரகள. அயல்நொடடு 
்வணிகத்திறகு நுனையும் முன எவவி� கருத்துக்கனள 
ேைதில் தகொளவீரகள?

• �றமபொது உளள த�ொழில் நுடபத்ன�ப 
பயனபடுத்தி �ொங்கள ஒரு வினளயொடடுச த�யல்பொடன்ட 
(Games App) கண்டுபிடித்துளளீரகள. இந்நினையில் கீழ 
குறிபபி்டபபடடுளள விைொக்களுக்கு வின்ட �ருக.

• உங்கள தபொருளுக்கொை ்வொடிக்னகயொளரகள யொர?
• உங்களது ்வொடிக்னகயொளரகள த�ொ்டரபொை 

த�யதிகனள எபபடி திரடடுவீரகள?
• த�ொழில் நுடபம் ேொறிவிடும்மபொது �ங்களின 

தபொருனள எபபடி புதுபபிபபீரகள?
• உங்கள த�யல்பொடடுக்கு எபபடிபபட்ட வினை 

ேறறும் �ந்ன�யிடும் உத்தினய ்வகுபபீரகள?

க்லச்தெோறகள்
த�ொழில் முனைம்வொர  �னனிசன�
புதுனே   தூண்்டபபட்ட
ேொதிரினய பினபறறுப்வர ஊக்குவிக்கபபட்ட
கொைம் க்டத்தும்  பைனே்வொ�ம் ஆண் ம�ை
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 சூழ்நி்ல ஆய்வு

ஸ்ரீ கிருஷணோ ஒருஙகி்ணந்த �ண்ண

நிறுவைர:

ஆர. மகொவிந்�ரொஜ்,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ ஒருங்கினணந்� 

ஊரக பண்னண,
தநபபத்தூர கிரொேம்,
சீரகொழி �ொலுகொ,
நொகபபடடிைம் ேொ்வட்டம்.

்தயோரிப்புகள்:
கொல்நன்டபபண்னண, மீனபண்னண, முயல் இைபதபருக்கம், நொடடுக்மகொழி, 

கரிே தநல், கரிே உரங்கள, கரிே கொயகறிகள, முடன்ட, பொல், கொல்நன்டகளுக்கொை 
உணவு ேறறும் கரிே புல் வின�கள, ்வொலிம்�ல், தெடதகலூகம் ேறறும் மகொழி 
ேறறும் மீனகளின உணவுக்கொை புழுக்கள ்வளரபபு. 
ெோ்த்ைகள்:

i. சுயஉ�வி குழுக்களுக்கு பயிறசி அளித்�ல்
ii.  பண்னணப தபொருடகனள நட�த்திர விடுதிகளுக்கும் ேறறும் 

இைவிருத்திக்கொக வியொபொரிகளுக்கும் ்வைங்கு�ல்
iii.  ஆந்திரொ, மகரளொ, கரநொ்டகொ மபொன்ற ேொநிைங்களுக்கும் தபொருடகள 

அளித்�ல்
iv. ரூ. 10 ைட�த்துக்கு மேல் விறபனை
v. அதிகேொை ம்வனை்வொயபபு அளித்�ல்
vi. ம்வனையில்ைொ� இனளஞரகளுக்குப பயிறசி

ஸ்ரீ கிருஷணோ ஒருஙகி்ணந்த �ண்ண - ஒரு �ோர்வ
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 �யிறசி 
(Exercise)

I ெரியோை வி்ை்யத் ந்தரநத்தடு:
1.  கீழ் குறிப்பிடை எந்த தெயல் வியோ�ோை 

த்தோழில்மு்ைநவோ்ைச் ெோரந்தது?

அ. உறபத்தி ஆ. �ந்ன�யிடுனக

இ. த�யல்பொடு ஈ. மேறகூறிய அனைத்தும்

2.  வணிக த்தோழில் மு்ைநவோ்ைச் ெோைோ்த �ணி்யக 
கணைறி.

அ. விறபனை ஆ. கழிவு

இ. ்வொங்கல் ஈ. �யொரிபபு

3.  கூடடுப்�ஙகு த்தோழில் மு்ைநவோரின் நவறு த�யர.

அ. அகத்த�ொழில் முனைம்வொர  ஆ. ம�ொறறுவிபபொளர 

இ. மேைொளர   ஈ. பங்குநர 

4.  கீழ் குறிப்பிைப்�டை்வயில் எது த்தோழில் நுட�த்்்த 
அடிப்�்ையோக தகோணைது

அ. நவீை த�ொழில் முனைவு

ஆ. த�ொழில் து்வக்கும் ேறறும் ்வளரக்கும் த�ொழில் 
முனைவு

இ. கூடடு்றவு த�ொழில் முனைவு  

ஈ. த�ொழிற�ொனை த�ொழில் முனைவு

5.  கீழ் குறிப்பிைப்�டடுள்ள எது கோலம் ்தோழ்த்தும் �ை்ம 
விரும்பி த்தோழில் மு்ைநவோருககுப் த�ோருந்தோது 

அ. பைனே மபணு்வது   ஆ. இ்டர த்வறுபபது 

இ. ஐயபபடு்வது  ஈ. ேொறறிக்தகொள்வது
வி்ைகள் :

1 ஈ 2 ஈ 3 ஆ 4 ஆ 5 ஈ

II. குறு விைோககள்:
1.  வியொபொர த�ொழில் முனைம்வொரின இ�ர தபயரகள 

எனை?
2.  கூடடு பங்கு த�ொழில் முனைம்வொரின ேறத்றொரு தபயர 

எனை?
3. ம்வளொண் த�ொழில் முனைம்வொர எனப்வர யொர?
4.  த�ளி்வொை த�ொழில் முனைம்வொருக்கு உ�ொரணம் 

�ருக.
III. சிறு விைோககள்:
1.  �னி உரினே த�ொழில்முனைம்வொர எனப்வர யொர?
2.  ேொதிரினய பினபறறும் த�ொழில் முனைம்வொர பறறி 

சுருக்கேொக எழுதுக.
3.  கொைம் க்டத்தும் பைனே்வொ� த�ொழில்முனைம்வொர 

பறறி சுருக்கேொக எழுதுக.
IV. த�ரு விைோககள்:
1.  வியொபொர அடிபபன்டயிைொை த�ொழில் முனைவு 

்வனகபபொடடினை வி்வரித்து எழுதுக. (ஏம�னும் 5)
2.  பணி�ொர த�ொழில்முனைம்வொரின �னனேனய வி்வரி.
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த்தோழில் மு்ைவில் புது்ம 
புகுத்துவதில் இநதியோவின் உ்தவி

நொடடின புதுனே புகுத்து�ல் ேறறும் த�ொழில் 
முனைன்வ ்வளரபப�றகொக பை முயறசிகனள 
இந்திய அர�ொல் மேறதகொளளபபடடு, அ�றகொக த�ொழிற 
தகொளனககனள உரு்வொக்கி நன்டமுன்றபபடுத்தியுளளது. 
ம்வனை உரு்வொக்கம் எனபது இந்தியொ எதிரதகொளளும் 
முனைணி �்வொைொகும் உளளது. ஒரு குறிபபிட்ட 
�னிசசி்றபபு ேறறும் �னித்து்வேொை ேக்கள த�ொனக 
நைனு்டன இருபபது இந்தியொவிறகு நனனே 
பயக்கி்றது, எனினும், புதுனேபபடுத்�வும், த�ொழில் 
முனைம்வொரகனள மேம்படுத்�வும், ம�சிய ேறறும் உைக 
நைனுக்கொக ம்வனை ்வொயபபுகனள உரு்வொக்கவும் 
ேகத்�ொை ஆற்றல் தகொண்டுளளது. �மீபத்திய 
ஆண்டுகளில் புதிய கண்டுபிடிபபகனள ்வளரபப�றகொை 
புதிய திட்டங்களும், ்வொயபபுகளும் இந்திய அர�ொல், 
அ�ொ்வது வி்வ�ொயம், இர�ொயை ேறறும் உரங்கள, நிதி, 
்வரத்�கம் ேறறும் த�ொழில், �க்வல் த�ொ்டரபு ேறறும் 
�க்வல் த�ொழில்நுடபம், தபருநிறு்வை அலு்வல்கள, 
கைொச�ொரம், உணவு ப�பபடுத்து�ல், வீடடு்வ�தி 
ேறறும் நகரபபு்ற ்வறுனே ஒழிபபு, அறிவியல் ேறறும் 
த�ொழில்நுடபம் மபொன்றன்வயொகும். 

நிதி உ�வி, கொபபீடு, ேொனியம், பயிறசி, த�ொழில் 
த�ொ்டங்க ஆரம்பநினை த�ொழில்நுடபம், ்வணிக க்டனகள 
ேறறும் சி்றபபு ஊக்கம் மபொன்ற்வறன்ற புதிய த�ொழில் 
நிறு்வைங்கள அனேக்க த�ொழில் முனைம்வொருக்கு 
்வைங்கபபடுகி்றது.

வினைத்திடபம் எனபது ஒரு்வன ேைத்திடபம் 
ேறன்றய எல்ைொம் பி்ற.

-- கு்றள 661
த�ோருள் :

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல் 
■■ த்தோழில் மு்ைவு முன்நைற்றத்திறகு 

அைசு நமறதகோள்ளும் முயறசிகள்.
■■ குறிப்பிடை த்தோழில் மு்ைப்புத்திடைஙகள் 

�றறி அறி்தல்.
■■ த்தோழில் மு்ைநவோர து்்ற்ய 

நமம்�டுத்துவதில் உள்ள �டி நி்லகள்.
■■ த�ண த்தோழில்மு்ைநவோருககோை 

திடைஙகள்
■■ ்தமிைக அைசின் த்தோழில்மு்ைநவோருககோை 

திடைஙகள் ஆகியவற்்ற புரிநதுக தகோள்ள 
இயலும்.

அத்தியோயம் சுருககம்

25.01.  த்தோழில் மு்ை்வ நமம்�டுத்து்தல் 
மறறும் புது்ம பு்ை்தலுககோை 
இநதியோவின் முயறசிகள்.

25.02   பி்ற குறிப்பிடை த்தோழில் 
மு்ைவுத்திடைஙகள்

25.03   த்தோழில் மு்ைநவோர து்்ற்ய 
நமம்�டுத்துவதில் உள்ள �டி நி்லகள்.

25.04  ்தமிைக அைசின் மு்ைநவோருககோை 
திடைஙகள்.

ஒரு த�ொழிலின திடபம் எனறு த�ொல்ைபபடு்வது ஒரு்வனுன்டய 
ேைதின திடபமே (உறுதிமய) ஆகும், ேற்றன்வ எல்ைொம் 
ம்வ்றொைன்வ.

த்தோழில் மு்ைநவோருககோை அைசின் திடைஙகள்
GOVERNMENT SCHEMES FOR ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT25

அத்தியோயம்

த்தோழில் மு்ைவு நமம்�ோடு
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENTஅலகு

9
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25.01.  த்தோழில் மு்ை்வ நமம்�டுத்து்தல் 
மறறும் புது்ம பு்ை்தலுககோை 
இநதியோவின் முயறசிகள் (India’s 
efforts at Promoting Entrepreneurship 
and Innovations)

1. ஸைோரட அப் இநதியோ (Startup India:)

த�ொ்டக்க நினையில் உளள த�ொழில்கடகு 
ஆமைொ�னை ்வைங்கு்வது, ்வளரபபது, ஆ�ரவு 
அளிபபது மபொன்ற ந்ட்வடிக்னககள மூைம் 
அ்வறன்ற ்வளரக்கும் திட்டத்தினை 2016ம் 
ஆண்டு �ை்வரியில் து்வங்கியது.  து்வக்கக் கொைம் 
மு�மை பை த�ொழில் முனைம்வொரகள பை�ரபபட்ட 
த�ொழில் வினைகனள து்வக்கி த்வறறி கண்்டைர.  
நிதிகளின நிதி (Fund of Fund) என்ற நிதியின 
மூைம் த�ொ்டக்க நினை த�ொழில் வினைகளுக்கு 
நிதி ்வ�தி த�யது �ரபபடடு ்வருகி்றது.

2. இநதியோவில் ்தயோரிப்பு திடைம் (Make in India)
இ த் தி ட ்ட த் தி ன  மூ ை ம்  இ ந் தி ய ொ ன ்வ 

ப ன ை ொ ட டு  உ ற ப த் தி  ன ே ய ே ொ க  ே ொ ற ்ற  உ � வி 
த � ய ய ப ப டு கி ்ற து .  இ த் தி ட ்ட ம்  2 0 1 4  த � ப ்ட ம் ப ர 
தி ங் க ளி ல்  ந ன ்ட மு ன ்ற ப டு த் � ப ப ட ்ட து .  
இ த் தி ட ்ட த் தி ல்  ப ங் ம க ற று  இ ந் தி ய ொ ன ்வ 
ப ன ை ொ ட டு  உ ற ப த் தி  ன ே ய ே ொ க  ே ொ ற ்ற 
இ ந் தி ய  கு டி ே க ன க ள ,  வி ய ொ ப ொ ர  � ன ை ்வ ர க ள , 
கூ ட ்ட ொ ளி க ள ொ க  வி ன ை யு ம்  ந ப ர க ள ,  உ ை க ம் 
மு ழு ்வ து ம்  உ ள ள  மு � லீ ட ்ட ொ ள ர க ளு க் கு 
அ ன ை ப பு  வி டு க் க ப ப ட ்ட து .   � ற த ப ொ ழு து  இ � ன 
வி ன ள ்வ ொ க  அ ன னி ய  மு � லீ டு ,  பு து ன ே  பு கு த் � ல் , 
தி ்ற ன  ்வ ள ர ச சி ,  அ றி வு � ொ ர  த � ொ த் து  ப ொ து க ொ ப பு , 
உ ற ப த் தி ,  க ட ்ட ன ே ப பு  ம ே ம் ப ொ டு  ம ப ொ ன ்ற 
்வ ள ர ச சி � ொ ர  ந ்ட ்வ டி க் ன க க ள  மு டு க் கி வி ்ட ப ப ட டு 
மு ழு வீ ச சி ல்  த � ய ல் ப ட டு  ்வ ரு கி ்ற து .

3.  அைல் புது்ம புகுத்்தல் திடைம்  
(Atal Innovation Mission (AIM) )
பனைொடடு �ரத்திறகு இணக்கேொை 

முன்றயில் புதுனேயொை தபொருடகனள 
்வடி்வனேபபது ேறறும் த�ொழில் முனைன்வ 
முழுவீசசில் ஊக்குவித்து அன� ்வளரபபது என்ற 
மு�னனேயொை மநொக்கு்டன அ்டல் திட்டம் 
த�யல்படுத்�பபடடு ்வருகி்றது. இத்திட்டத்தின 
கீழ த�ொழில்நுடபம் அறியப தபற்ற திட்டங்களுக்மக 
அதிக முனனுரினே �ரபபடுகி்றது.

4.  த�ணகளுககு �யிறசி மறறும் நவ்லவோய்ப்ப்பு 
திடைத்திறகோை ஆ்தைவு (Support to Training and 
Employment Programme for Women (STEP) )
ஊரகப பகுதியில் உளள ேகளிருக்கு முன்ற�ொர 

பயிறசினய நல்கும் மநொக்கு்டன ேகளிர ேறறும் 
சி்றொர அனேச�கம் இத்திட்டத்ன� த�யல்படுத்தியது.  
த�ொழில்முன்ற ேறறும் ஆற்றல் மேம்பொடடு 
அனேச�கம் ேறறும் திட்ட குழுவும் இனணந்து 
இது்வனரயில் இதுக்குறித்து நன்டமுன்றயில் 
இருந்� 30 ஆண்டுகொை ்வழிகொட்டல் 
தநறிமுன்றகனள �றகொை ம�ன்வக்கு ஏறப ேொறறி 
அனேத்தும் இத்திட்டத்தின மூைம் ம்வளொண்துன்ற, 
பை ம்வளொண்னே, உணவு ப�பபடுத்து�ல், 
சுறறுைொ, பொரம்பரிய னகவினைக் கனைகள, 
விருந்ம�ொம்பல், கணினி ேறறும் �க்வல் த�ொ்டரபு 
துன்ற மபொன்ற துன்றகளில் து்வங்கபபடும் ேகளிர 
த�ொழில்முனைம்வொருக்கு பயிறசி நல்கபபடுகி்றது.

5.  ஜன்்தன் – ஆ்தோர – தமோ்�ல் 
(Jan-Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) )
இத்திட்டத்தின மூைம் பை அரசுத் திட்டங்களில் 

பயன தபறறு ்வரும் பயைொளிகளுக்கு ம�ரம்வண்டிய 
ேொனியத்ன� �ம்பந்�பபட்ட துன்ற மநரொக அ்வரகளுக்கு 
்வைங்கும் மநொக்கத்தில் பயைொளிகனள கட்டொயேொக 
்வங்கிகளில் கணக்கு ஆரம்பிக்க கட்டொயபபடுத்�பபடடு 
அனை்வர தபயரிலும் ்வங்கிக்கணக்கு ஆரம்பிக்கபபடடு 
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்வருகி்றது.  இ�ைொல் பயைொளிகளுக்கு த�ல்ை ம்வண்டிய 
ேொனியத்ன� சுரண்டி ்வந்� இன்டத்�ரகரகள அ்றம்வ 
அகற்றபபட்டைர.  இத்திட்டதின மூைம் பயைொளிகள 
ேொனியத் த�ொனகனயப பயனபடுத்தி �ங்களின 
்வொழன்வ ்வளபபடுத்திக் தகொளள முடிகி்றது.

6.  இலககுமு்்ற இநதியோ (OR) டிஜிடைல் இநதியோ 
(DIGITAL INDIA)
இத்திட்டத்தின மூைம் அனைத்து அரசின 

ம�ன்வகளும் பயைொளிகளுக்கு மினைணு முன்றயில் 
்வைங்கபபடடு ்வருகி்றது. இ�ைொல் இந்திய தபொருளொ�ொரம் 
மினைணு தபொருளொ�ொரேொக ேொறி ்வருகி்றது. 
உைதகங்கும் கின்டக்கும் தபொருடகள ேறறும் பணிகனள 
ேக்கள மினைணு முன்றயில் தப்ற ்வனக த�யதிடும் 
அறிவு தபொருளொ�ொரேொக இந்திய தபொருளொ�ொரம் ேொறி 
்வருகி்றது என்றொல் மினகயொகொது.

7. ஸைோணட அப் இநதியோ (Stand-up India)
இத்திட்டத்தின மூைம் பைங்குடியிைர ேறறும் 

�ொழத்�பபட்ட இைத்ன�ச �ொரந்� ேகளிருக்கு நிறுேக் 
க்டன ்வைங்கி, அ்வரகளும் ்வளரந்து ்வரும் இந்தியப 
தபொருளொ�ொரத்தின பைனை தபறறு அனுபவிக்க ்வனக 
த�யயும் மநொக்கத்ம�ொடு இத்திட்டம் ்வடி்வனேக்கபபட்டது. 
இத்திட்டத்தின கீழ து்வங்கபபடும் உறபத்தி, ம�ன்வ 
ேறறும் வியொபொர வினைகடகு ரூபொய 10 ைட�ம் மு�ல் 
ரூபொய ஒரு மகொடி அளவிறகு ஒவத்வொரு ேகளிர த�ொழில்  
முனைம்வொருக்கு �ரபபடுகி்றது. ேகளிர �ொழத்�பபட்ட 
ேறறும் பைங்குடி �மூகத்ன�ச ம�ரந்�்வரொக இருத்�ல் 
ம்வண்டும்.

8.  வணிகம் ெோரந்த த்தோழில்மு்்ற உ்தவி மறறும் 
வளரச்சி திடைம்  (Trade Related Entrepreneurship 
Assistance and Development (TREAD) )

அரசு �ொரொ  அனேபபுகளின பதிவு த�யது 
தகொண்்ட நலிவுற்ற ேகளிருக்கு க்டன �ரும் 
உனை�ேொை திட்டம் இத்திட்டம்.  இத்திட்டத்தின 
மூைம்,  தபொருளொ�ொர ரீதியொக நலிவுற்ற ேகளிர 
க்டன உ�விேடடுமினறி, பயிறசி ஆமைொ�னை 
தப்றவும் முடியும்.  குறிபபொக,  ம்வளொண் �ொரொ 
திட்டங்களுக்கு இந்� திட்டத்தில் உ�வி 
்வைங்கபபடுகி்றது.

9.  பிை்தோன் மநதிரி குஷோல் விகோஸ திடைம்  
(Pradhan Mandri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

இ த் தி ட ்ட த் தி ன  கீ ழ  ம � சி ய  தி ்ற ன  ்வ ள ர ச சி 
ே ற று ம்  த � ொ ழி ல்  து ன ்ற  அ ன ே ச � க  த � ொ ழி ல் 
� ொ ர ந் �  தி ்ற ன ே  ஆ ற ்ற ல்  ே ற று ம்  தி ்ற ன ை 
ம ே ம் ப டு த் �  ப யி ற சி  அ ளி க் கி ன ்ற து .  ப யி ற சி  த ப ற ்ற 
பி ன பு  ப ய ை ொ ளி க ள  சு ய ே ொ க  த � ொ ழி ல்  து ்வ ங் கி 
� ங் க ன ள  ம ே ம் ப டு த் தி க் த க ொ ள ள  இ த் தி ட ்ட ம் 
உ � வு கி ்ற து .

10.  ந்தசிய தி்றன் அபிவிரு்ததி குறிகநகோள் (national 
Skill Development Mission (NSDM) )

இத்திட்டம் 2015ஆம் ஆண்டு ஜூனைத் 
திங்களில் ஆரம்பிக்கபபட்டது.  இத்திட்டத்தின 
மூைம் பயைொளிகளுக்கு த�ொழில் �ொரந்� 
ஆற்றல்களில் பயிறசி �ரபபடு்வது்டன 
உ்டைடியொக ேறறும் �ரேொை முடிவுகனள 
எடுக்க பயிறசி �ரபபடுகி்றது.  தபொருளொ�ொரத்தில் 
உளள அனைத்து துன்றகளிலும் பயிறசி அளித்து 
இந்தியொன்வ ஒரு ஆற்றல் ்வங்கியொக ேொறறு்வது 
இ�ன ைடசியேொகும்

11.  விஞ்ோை அடிப்�்ையில் அதிகோைமளித்்தல் 
மறறும் அபிவிருத்தி (Science for Equity 
Empowerment and Development (SEED) )
க ள ப  ப ணி ய ொ ள ர க ள  ே ற று ம்  த � ய லூ க் க ம் 

அ ளி க் க ப ப ட ்ட  அ றி வி ய ல்  ஆ ர ொ ய ச சி ய ொ ள ர க ள ொ ல் 
கி ர ொ ே ப பு ்ற ங் க ளி ல்  ஆ ர ம் பி க் க  � மூ க 
த ப ொ ரு ள ொ � ொ ர  ம ந ொ க் க ம்  த க ொ ண் ்ட  த � ய ல் 
தி ட ்ட ம்  ஆ கு ம்  இ த் தி ட ்ட த் தி ல்  கீ ழ  ந ொ ட டி லு ள ள 
ந லி வு ற ்ற  பி ரி வு  ே க் க ளு க் கு  அ றி வி ய ல்  ே ற று ம் 
த � ொ ழி ல் நு ட ப  ்வ ள ர ச சி யி ன  ப ை ன க ன ள 
கி ன ்ட க் க ச  த � ய து  � ே த் து ்வ ம்  த ப று ்வ து 
இ த் தி ட ்ட த் தி ன  � ன ை ய ொ ய  ம ந ொ க் க ே ொ கு ம் .  ஒ ரு 
ே ணி  ம ந ர ம்
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25.02  பி ்ற  கு றி ப் பி ட ை  த ்த ோ ழி ல் 
மு்ைவுத்திடைஙகள் (Other 
Specific Entrepreneurship Schemes)

இந்தியொவில் பொரம்பரிய பண்பொடன்ட ஆ�ரிக்கவும், 
்வலுபபடுத்�வும், க்டந்� சிை ஆண்டுகளில் அரசு பல்ம்வறு 
திட்டங்கனள அறிமுகபபடுத்தியுளளது. அ்வகள் 
பின்வருமோறு

1.  திருத்்தப்�டை சி்றப்பு ஊககத்த்தோகுப்பு திடைம் 
(Modified Special Incentive Package Scheme 
(M-SIPS) 

இந்� திட்டேொைது சி்றபபு தபொருளொ�ொர 
ேண்்டைத்திறகு (SEZ) 20 ��வீ�ம் மூை�ை 
ேொனியமும் ேறறும் சி்றபபு தபொருளொ�ொர 
ேண்்டைம் அல்ைொ� (Non SEZ) இ்டத்திறகு 25 
��வீ�ம் ேொனியத்ன�யும் பின்வரும் உறபத்தி 
நிறு்வைங்களுக்கு ்வைங்குகின்றது. அன்வ 
இனணயத்�ளங்கள, ்வொனூரத்தி, ்வொனூரதி 
ேறறும் பொதுகொபபு, ்வொகை, புதுபபிக்கத்�க்க 
ஆற்றல் இல்ைொ�, இனணய த�ொழில்நுடபம், நுண் 
த�ொழில்நுடபம் (Nano Technology) மபொன்றன்வ 
ஆகும்.

2.  புதிய ்த்லமு்்ற புது்ம புகுத்து்தல் மறறும் 
த்தோழில் மு்ைநவோர நமம்�ோடடு (New Gen 
Innovation and Entrepreneurship Development 
Centre (New Gen IEDC) 
இத்திட்டத்தின மூைம் ` 25 இைட�ம் ்வனர 

இர�ொயை, தேனதபொருள த�ொழில்நுடபம், உ்டல் 
நைம் ேறறும் உயிர அறிவியல், ்வொனியல், 
விண்த்வளி ேறறும் பொதுகொபபு, வி்வ�ொயம், மு�னனே 
த�யறனக நுண்ணறிவு, கணினி, த�ொனைமநொக்கு 
பொரன்வ, கடடுேொைம் ்வடி்வனேபபு, புதுபபிக்கத்�க்க 
ஆற்றல் அல்ைொ�, பசுனே த�ொழில்நுடபம், நுண் 
த�ொழில்நுடபம், இனணயம் �ொரந்� தபொருள 
உறபத்தி, நுண் த�ொழில்நுடபம், உணவு ேறறும் 
பொைங்கள, த�ல்ைபபிரொணிகள ேறறும் விைங்குகள, 
ஜவுளி ேறறும் ஆனை மபொன்ற த�ொழில்களுக்கு நிதி 
உ�வி �ரபபடுகி்றது.

3.  �ோல்�ண்ண த்தோழில் மு்ைவு 
நமம்�ோடடுத்திடைம் (Diary Entrepreneurship 
Development Scheme )

பொல் பண்னணத் த�ொழில் முனைவு 
மேம்பொடடுத் திட்டத்தின மநொக்கம் வி்வ�ொயம், 
த�ல்ைப பிரொணிகள ேறறுே விைங்குகள, சிறிய 
பொல் பண்னணகனள உரு்வொக்கும் த�யல் 
திட்டங்களும் ேறறும் அ�றகு கருவிகனள ்வொங்க 
நிதி ்வ�தி �ரபபடுகி்றது.

4.  ஒற்்ற புள்ளி �திவு திடைம் (Single Point 
Registration Scheme (SPRS) 
இத்திட்டத்தில் அடிபபன்ட பணம் ன்வபபிறகு 

த�லுத்து�லில் (Earnest Money Deposit (EMD). இருந்து 
விைக்கு அளிக்கபபடுகி்றது . இது நுண் ேறறும் சிறிய 
நிறு்வைங்களுக்கொை ஒரு தபரிய திட்டேொகும். 
இந்�த்திட்டத்தின கீழ ஒபபந்�ம் புளளி த்வளியீடு 
இை்வ�ேொக ்வைங்கபபடுகி்றது

5.  அைல் இன்புநவஷன் தென்ைரஸ (Atal 
Incubation centres (AIC) 
நொடடில் புதுனே புகு�ல் கைொச�ொரத்ன� 

பரபபி்டவும் ேறறும் பர்வைொக த�ொழில் முன்றனய 
்வளரக்கும் மநொக்கு்டன திட்டக் குழுவில் அ்டல் 
புதுனே னேயம் என்ற பிரின்வ 2016ம் ஆண்டு 
உரு்வொக்கபபடடு இ�ன மூைம் நம் நொடடில் 
உறபத்தி, ேக்கள நல்்வொழவு, மபொக்கு்வரத்து, 
�ண்ணீர, ம்வளொண்னே, கடடுேொைம் மபொன்ற 
துன்றகளில் து்வங்கபபடும் த�யல்திட்டங்கனள 
மபணிகொத்து ்வளரக்கும் பணினய இந்� பிரிவு 
த�யது ்வருகி்றது.
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25.03  த்தோழில் மு்ைநவோர து்்ற்ய நமம்�டுத்துவதில் உள்ள �டி நி்லகள்  
(Steps in Promoting an Entrepreneurial Venture)

 

 

 �மது சிந்த்ைககு (For own thinking)

மக�� ெதா��
�ைனேவா��கான காணர�க�


	ைம 
��	த�
��தைன

ம�றவ�க���
�� மா�� இ��த�

த��ப ட அைடயாள�
ம��� ச�க த��ைல

��த�
வ�வா��கான ேதைவ

த��ப ட ���
எ��பத�கான �த��ர�

ேவைலவா��
�கைள
உ�வா��த�

ந�ப�க� ம���
உற�ன�க��

ெவ��� கைதக�
அர�� ெகா�ைகக��

ெசய��ைறக��

���ப உ���ன� 
 ஆதர�

க���� த���� �ய �ைற� 
�ய
சவா�க�

ஊழியரகள

அைெஙகம்

த�ொழில் முனைம்வொர
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1.  த�ோருள் ந்தரவு எ்தர�ோரப்பு (Selection of the 
product)

தி்றன, உளமநொக்கம் ஆகிய்வறறின அடிபபன்டயில் 
ஒரு �யொரிபபு ஒனன்றத் ம�ரந்த�டுக்கைொம். 
அ்வர/அ்வள ஒரு அன்டயொளக்குறியீடு, புதிய 
�யொரிபபு ஒனன்றத் ம�ரந்த�டுக்கைொம் அல்ைது 
ஏறகைம்வ உறபத்தி த�யதுதகொண்டு இருக்கும் 
தபொருடகளின �னனேனய அ�ொ்வது கூடு�ல் 
்வ�திகள, இ்ட ்வ�திகள, எளி�ொை த�யல்தி்றன, 
வினைனய குன்றக்க மபொன்ற்வறறிறகும் இருக்கும். 
திட்டத்தின தபொருளொ�ொர நம்பகத்�னனேனய 
த�ொழில்முனைம்வொர ஏறபடுத்� ம்வண்டும்.

2.  உரி்மயின் வடிவத்்்த ந்தரவு தெய்்தல் 
(Selection of form of Owership)
குடும்பம், உரினே, கூட்டொண்னே, �னியொர 

்வரம்புக்குடபட்ட நிறு்வைம் ஆகிய்வறறிறகொை 
த�ொழில்முன்ற அனேபபு நிறு்வைத்ன� ம�ரவு 
த�யய ம்வண்டும். குடும்பத்தின உரினேகள ேறறும் 
கூட்டொண்னே ்வடி்வங்கள ஆகியன்வ நிறுவுை 
நிதியு�வி, நிர்வொக ேறறும் த�ொழில்நுடப தி்றனகள 
ேறறும் ்வணிக அனுபங்கனள நின்றவு த�ய்வ�றகு 
முனனுரினே தகொடுக்கபப்ட ம்வண்டும், அம� மநரத்தில் 
நிறு்வைத்தின மீது ஒருங்கினணந்� கடடுபபொடன்டக் 
னகயொளு்வ�றகு ஏற்ற�ொக இருத்�ல் ம்வண்டும்.

3. இைத் ந்தரவு (Selection of Site)
த�ொழில் முனைம்வொர �ைது முயறசினயத் 

�க்கன்வபப�றகு தபொருத்�ேொை த�ொழில் இ்டத்ன� 
ம�ரந்த�டுக்க ம்வண்டும். அ�ன அ்வருக்கு இ்டத்ன� 
ம�ரவு த�யய நொனகு ்வொயபபுகள உளளை, அன்வ 
பின்வருேொறு.

•  ேொநிை த�ொழிறதுன்ற கைகங்களொை சிறு த�ொழிறதுன்ற 
மேம்பொடடு சி்ற த�ொழிறதுன்ற மேம்பொடடு கைகம் (Small 
Industries Development Corporation SIDCO), �மிழநொடு 
ேொநிை த�ொழிறதுன்ற மேம்பொடடு கைகம் (State 
Industrial Promotion Corporation of Tamilnadu Limited 
(SIPCOT) MMDA, �மிழநொடு வீடடு ்வ�தி ்வொரியம் (Tamil 
nadu Housing Board (TNHB) ேறறும் த�ொழிறதுன்ற 
இயக்குநரகம் மபொன்றன்வ த�ொழில் முனைம்வொருக்கு 
இ்டத்ன� அளிக்கைொம்.

•  த�ொழிற�ொனை தகொட்டனகனய கட்ட ேொநிை 
த�ொழிறதுன்ற மேம்பொடடு முகனேத்து்வத்�ொல் 
த�ொழில்முனைம்வொருக்கு த�யயைொம்.

•  �னியொர நிைமேம்பொட்டளரொல் உரு்வொக்கபபட்ட 
நிைத்தில் த�ொழில்முனைம்வொர த�ொ்டங்க முடியும்.

•  த�ொழில் முனைம்வொர �னியொர நிைத்ன� 
்வொங்கி அன� த�ொழில்துன்ற பயனபொடடிறகொக 
உரு்வொக்கைொம்.

இ்டத்ன�த் ம�ரந்த�டுபபதில் பின்வரும் 
விெயங்கனளக் கருத்தில் தகொளள ம்வண்டும்.

• த�ொந்� ஊருக்கு அருகில்

• அர�ொங்கத்�ொல் ்வைங்கபபட்ட ஊக்கங்கள

• �ந்ன�க்கு அருகில்

•  த�ொழிைொளர ேறறும் மூைபதபொருடகள கின்டக்கும் 
�னனே

• உளகட்டனேபபு ்வ�திகள

4.  மூல்தை கடை்மப்்� தீரமோனித்்தல் (Deciding 
Capital Structure)
இந்� துணிகர நிதிக்கு நிதியளிபப�றகொை 

ஆ�ொரத்ன� த�ொழில் முனைம்வொர தீரேொனிக்க 
ம்வண்டும். அ்வர/அ்வள த�ொந்� ம�மிபபு இருபபு, 
நண்பரகள ேறறும் உ்றவிைரகளி்டமிருந்து க்டன, 
்வங்கிகள ேறறும் நிதி நிறு்வைங்களி்டமிருந்து 
கொைக்க்டனகனள திரட்ட முடியும்.

5.  உற�த்தி்ய ்கயகப்�டுத்து்தல் என்�்்த 
அறி்தல் (Acquisition of Manufacturing Know-how)
த�ொழிறதுன்ற ஆயவு கூ்டங்கள, ஆரொயசசி 

ேறறும் த�ொழிறதுன்ற மேம்பொடடுப பிரிவுகள 
ேறறும் �னிபபட்ட ஆமைொ�கரகளி்டமிருந்து 
உறபத்தினய எவ்வொறு த�யய முடியும் எனப�னை 
அறியைொம். சிை மநரங்களில், பிர�ொை அைகுகள 
மூைம் அல்ைது ஆனை ேறறும் இயந்திரங்கனள 
அளிபப்வரகளி்டமிருந்தும் இந்� ்வ�திகனள 
தப்றமுடியும். �விர த்வளிநொடடு த�ொழில்நுடப 
ஒத்துனைபபு மூைமும் தப்றமுடியும்.

6.  திடை அறிக்க ்தயோரித்்தல் (Preparation of 
Project Report)
கொை க்டன ்வைங்கும் நிறு்வைங்களின, 

க்டன விண்ணபபப படிவில் ்வடி்வனேக்கபபட்ட 
்வடி்வனேபபின படி திட்ட அறிக்னகனகள 
�யொரிக்கபப்ட ம்வண்டும்.  ஒரு த�ொழில் 
முனைம்வொர த�ொழில்நுடப ஆமைொ�னை 
நிறு்வைம் அல்ைது �ணிக்னகயொளரகள 
அல்ைது ஆமைொ�கரகள அல்ைது மேம்பொடடு 
நிறு்வைங்களொல் �யொரிக்கபபட்ட 
அறிக்னகனயபதப்ற முடியும்.  இந்� அறிக்னக 
நிதியியல்,  த�ொழில்நுடப அறிவு,  உனைபபு 
ேறறும் மூைபதபொருடகளின ஆ�ொரங்கள, 
�ந்ன� தி்றன ேறறும் இைொபத்�னனே மபொன்ற 
அம்�ங்கனள உளள்டக்கியது.  திட்ட அறிக்னக 
பின்வரு்வை்வறன்ற உளள்டக்கியது.
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•     த்தோழில்நுட�ம் ெோரந்த ெோத்தியத்்தன்்ம Technical 
Feasibility

      �யொரிபபு வி்வரக்குறிபபின விளக்கம்

•  மூைப தபொருடகள கின்டக்கும் �னனே

•  உறபத்தி நன்டமுன்ற

•  �ரகடடுபபொடடு ந்ட்வடிக்னககள

•   நீர, மின�ொரம், மபொக்கு்வரத்து ேறறும் �க்வல்த�ொ்டரபு 
்வ�திகள கின்டக்கும் �னனே.

•     த�ோருளோ்தோை �ம்�கத்்தன்்ம Economic viability

இது முக்கியேொக உளநொடடு ேறறும் ஏறறுேதி 
�ந்ன�, இயந்திரங்கள நிறு்வபபட்ட தி்றன, �ந்ன� பங்கு, 
எதிரபொரக்கபபட்ட ்வரு்வொய ேறறும் தபொருத்�ேொை 
வினை கட்டனேபபு ஆகிய்வறறின ம�ன்வகனள 
உளள்டக்கியது.

•     நிதிெோரந்த �ம்�கத்்தன்்ம Financial viability
இது பின்வரும் அம்�ங்கனள உளள்டக்கியது

•   நிைம் ேறறும் கடடி்டம், ஆனை ேறறும் இயந்திரம் 
மபொன்ற திரும்ப திரும்ப நிகைொச த�ைவுகள.

•   கூலி, �ம்பளம், ேறறும் மேல்நினை த�ைவு மபொன்ற 
திரும்ப திரும்ப நிகழும் த�ைவுகள

•   உறபத்திக்கு �ொத்தியேொை த�ைவு

•   எதிரபொரக்கபபட்ட விறபனையில் இைொபம்.

•     நிரவோகத் தி்ற்ம Managerial Competency
த�ொழில் முனைம்வொர திட்ட அறிக்னகயில் 

துணிகரத்ன� நிர்வகிபப�றகொை தபொறி முன்றனயக் 
தகொண்டிருக்க ம்வண்டும். சிறிய அளவிைொை 
முயறசிகளின விெயத்தில், உரினேயொளரகள 
அல்ைது பங்கு�ொரரகள மேைொண்னேயொை 
ந்ட்வடிக்னககனள க்வனித்து தகொளளைொம், அம� 
மநரத்தில் நிறு்வை நிர்வொக அனேபபுகளின 
நிர்வொகத்தில் பல்ம்வறு நிர்வொக மேைொண்னேயில் 
பல்ம்வறு நிர்வொக நினைகனள நிர்வகிபப�றகொக 
நிர்வொக அதிகொரிகளின குழுன்வ தகொண்டு 
்வரம்வண்டும். நிறு்வைத்ன� த�யல்படுத்து்வ�றகு 
திட்டமிடடிருந்� நிறு்வை கட்டனேபபு வி்வரங்கனள 
அ்வர ்வைங்க ம்வண்டும்.

•     ்தறகோலிகமோை �திவு ெோன்றி்தழ் (Provisional 
Registration Certificate)
த�ொழில் முனைம்வொர �றகொலிக பதிவு �ொனறி�ழ 

விண்ணபபிக்க ம்வண்டும். த�ொழில் முனைம்வொர சிை 
நிபந்�னைகனள பூரத்தி த�யயபபட்ட பினைர ஒரு ்வரு்ட 
கொைத்திறகு ஆறு ேொ�த்திறகு ஒருமுன்ற புதுபிக்கும் 
அடிபபன்டயில் �ரபபடும். த�ொழில் முனைம்வொர 
நீடடிபபுக் கொைத்திறகு பி்றகும் உறபத்தினயத் த�ொ்டங்க 
முடியொவிட்டொல், மேலும் நீடடிபபு ்வைங்கபப்டேொட்டொது.

•     நிைந்தை �திவு ெோன்றி்தழ் (Permanent Registration 
Certificate)
உறபத்தினய ஆரம்பித்�வு்டன அல்ைது 

உறபத்தினயத் த�ொ்டங்கத் �யொரொகிவிட்டொல் நிரந்�ர 
பதிவு �ொனறி�னை தப்ற �குதியுன்டய்வரகள ஆ்வொர.

•     ெடைபூரவ உரிமம் (Statutory Licence)
த�ொழில்முனைம்வொர �ம்பந்�பபட்ட 

அதிகொரியி்டமிருந்து நகரொடசி உரிேம் தப்ற 
ம்வண்டும். பி்றகு, த�ொழில்முனைம்வொர உறபத்தி 
அைனக ேத்திய ேறறும் விறபனை ்வரித்துன்றயு்டன 
பதிவு த�யய ம்வண்டும். ஒரு அைகு த�ொழிற�ொனை 
�ட்டத்தின விதிமுன்றகளுக்குள ்வந்�ொல், அ்வர / 
அ்வள அன� த�ொழிற�ொனை கண்கொணிபபொளரி்டம் 
பதிவு த�யய ம்வண்டும் அல்ைது அந்� அைகு. 
கன்டகள ேறறும் ்�ொபைச �ட்டத்தின கீழ பதிவு 
த�யய ம்வண்டும்.

•     மின் இ்ணப்பு (Power Connection)
த�ொழில் முனைம்வொர மின இனணபபிறகொை 

விண்ணபபத்ன� பொதுகொபபு ன்வபபுத்த�ொனகனய 
த�லுத்தி ேறறும் அலு்வைக முன்றனேகனள 
நின்றம்வறறி ேொநிை மின�ொர ்வொரியத்தின உ�வி 
மகொட்ட தபொறியொளரி்டம் விண்ணபபிக்க ம்வண்டும்.

•     நிதி ஏற�ோடு (Arrangement of Finance)
த�ொழில் முனைம்வொருக்கு இரண்டு வி�ேொை நிதி 

ம�ன்வபபடுகி்றது. அன்வ நீண்்டகொை நிதி ேறறும் குறுகிய 
கொை நிதியொகும். நினையொை த�ொத்துக்கனள தபறு்வ�றகு 
நீண்்டகொை நிதி ம�ன்வயும். நன்டமுன்ற மூை�ைத்திறகு 
குறுகிய கொை நிதி ம�ன்வயும் ம�ன்வபபடுகி்றது. த�ொழில் 
முனைம்வொர நிதி நிறு்வைங்களொல் பரிந்துனரக்கபபட்ட 
த�ொ்டக்க மூை�ைத்ன� (Seed Capital) தகொண்டு 
்வரம்வண்டும்.
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25.04. ்தமிைக அைசின் த்தோழில் மு்ைநவோருககோக திடைஙகள்

எதிரகோல கற்றல் For Future Learning
How an Entrepreneur will make use of the various schemes of Governments?!

1. ���� ெச�ய�ப� ெபா�வான �ண�ப ப�வ�ைத மாவ�ட ெதா�� ைமய��� சம���த� ேவ��.
2. மாவ�ட ெதா�� ைமய��னா� �ண�ப�வ� ேம� அ��� ைவ�த�.
3. ப�ேவ� �கைமக� �ண�ப��ைன �ைறயாக ப���� ஆவண ெச�யேவ��.
4. உ��� அைம��ட���� ஆ��ேசபைன��லா� சா�� ெப�� மாவ�ட ெதா�� ைமய���� அ����த� ேவ��.
5. மாவ�ட ெதா�� ைமய��னா� ��� சா�� ெதா�� �ைனேவா��� ேம� அ����த� ேவ��.
6. ைபச� ெச�ய�படாத �ண�ப�க� ஒ�ைற சாளர ����� அ��� ைவ�க ேவ��

Local Body
Single Window 

Clearance Commi�ee

Entrepreneur

Common 
Applica�on 

Form

DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

Public Health

Inspector of 
Factories

Town & 
Country Planning

Pollu�on 
Control Board

Fire Service 

ஒ�ைள சாளர ��� �� அைன�� ���க�� ஒேர �ைர�� ��
ஒ� ெதா�� �ைனேவா� எ�வா� அரசா�க�க¡� ப�ேவ� ��ட�கைள பய�ப���வா�க�?

01

02

03

04

05
இவ�க� ெதா�� �ைனேவா��� சாதகமான ெசா�பக�	க�� ��
வழ��பவ�க�. இவ�க� ெதா�� �ைனபவ�� ந���� ம��ப��ப�
கட� த�பவ�க�. அதாவ� ைன�� ���� வா��ைப ப�� க��
ெகா�ளா�க� ந���� ம��ப��ப� கட� த�பவ�க�.

�த��� ேதவைத

யாபார  ேதவைத அ�ல� �த��� ேதவைத

��ெதா�� �ய�� அ�ல� ெதா�� �ைனேவா���
ேதைவ�� அ��பைட�� �த��ைட ந��பவ�

ேதவைத �த��டாள�க� ெதா�� �ைனேவா�� வ�டார��ேலா அ�ல�
ந�ப�க� வ�ட�����ேதா வ�பவ�க�.

இவ�க� ைத �தைலேயா அ�ல� ��ம��� ச�கட
கால�க�� ேதைவ�ப�� ��ைய வழ�� ைனைய ெதாடர
உத ��பவ�க� இ����றன�.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?
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க்லச்தெோறகள்
விஞ்ஞொை அடிபபன்டயில் அதிகொரேளித்�ல் (SEED)
தபண்களுக்கு பயிறசி ேறறும் ம்வனை்வொயபபு  
  திட்டத்திறகொை ஆ�ரவு (STEP)
்வணிகம் �ொரந்� த�ொழில்முன்ற உ�வி ேறறும் ்வளரசசி  
  திட்டம் (TREAD)
ஜன�ன ஆ�ொர தேொனபல் (JAM)
அ்டல் இனபும்வென த�ன்டர  ்(AIC)

 �யிறசி

I. ெரியோை வி்ை்யத் ந்தரநத்தடு:
1.  அ்ைத்து இநதிய அைெோஙகஙகளும் மின்ைணு 

மு்்றயில் கி்ைககச் தெய்ய, இநதிய த�ோருளோ்தோைத்்்த 
�வீைமயமோகக ____________ முன் முயறசி 
த்தோைஙகப்�டைது.

அ) ்்டொண்ட அப இந்தியொ
ஆ)்்டொட்டப இந்தியொ
இ) டிஜிட்டல் இந்தியொ
ஈ) இந்தியொவில் �யொரிபமபொம் திட்டம்

2.  _____________ இநதியோ்வ உலகளோவிய 
வடிவ்மப்பு மறறும் உற�த்தி ்மயமோக 
மோறறுவ்தறகோக வடிவ்மககப்�டடுள்ளது. 
அ) டிஜிட்டல் இந்தியொ 
ஆ) இந்தியொவில் �யொரிபமபொம் திட்டம்
இ) ்்டொட்டப இந்தியொ
ஈ) ்வடி்வனேபபு இந்தியொ

3.  புதிது பு்ை்தல் மறறும் த்தோழில் மு்ைநவோர 
கலோச்ெோைத்்்த ஊககுவிகக இநதிய அைசு ________ 
முயறசிககி்றது.
அ) அ்டல் புதுனே புகுத்�ல் திட்டம் (AIM)
ஆ)  தபண்களுக்கு பயிறசி ேறறும் ம்வனை்வொயபபபு 

திட்டத்திறகொை ஆ�ரவு (STEP)
இ)  விஞ்ஞொை அடிபபன்டயில் அதிகொரேளித்�ல் 

ேறறும் அபிவிருத்தி (SEED)
ஈ) அ்டல் இனபும்வென த�ன்டர் (AIC)

4.  _____________ நிதி ஆ்தோைஙகள், த்தோழில் 
நுட� அறிவு, த்தோழிலோளர ஆ்தோைஙகள் மறறும் 
மூலப்த�ோருடகள், ெந்்த தி்றன் மறறும் 
இலோ�கத்்தன்்ம ஆகியவற்்ற ஆ்தோைஙகளோகக 
தகோணடிருககி்றது.
அ) த�ொழில்நுடப அறிக்னக ஆ) நிதி அறிக்னக
இ) திட்ட அறிக்னக  ஈ) ்வளரசசி அறிக்னக

5.  ________________ திடை அறிக்கயில் துணிகைம் 
தெய்வ்தறகோை த�றிமு்்ற்ய உள்ளைககியது.
அ) ்வங்கியர
ஆ) அரசு
இ) க்டன அளிக்கும் நிறு்வைங்கள
ஈ) த�ொழில் முனைம்வொர

வி்ைகள் :
1 இ 2 ஆ 3 அ 4 இ 5 ஈ

II. குறு விைோககள்:
1.  ஏம�னும் இரண்டு அரசின த�ொழில் முனைம்வொர 

திட்டங்களின தபயரகனள எழுதுக.
2. டிஜிட்டல் இந்தியொன்வப பறறி குறிபபு ்வனரக.
3.  த�ொழில் முனைம்வொருக்கு ம�ன்வபபடும் இரண்டு 

வி�ேொை நிதினயக் குறிபபிடுக.

III. சிறு விைோககள்:
1. ்்டொட்டப இந்தியொ என்றொல் எனை?
2. பின ்வரு்வை்வறறிக்கு விரி்வொக்கம் �ருக்.

i) STEP  ii) JAM 
iii) SEED   

IV. த�ரு விைோககள்:
1.  ஏம�னும் ஐந்து அரசின த�ொழில் முனைம்வொர 

மேம்பொடடு திட்டத்தினை விளக்குக.
2.  புதிய த�ொழில் முனைம்வொர மேம்பொடடிறகொக 

படிநினைகனள விளக்குக.

குறிப்பு நூல்கள்
1.  Khanka S.S, Entrepreneurial Development S.Chand & 

Company ltd, Ram nagar,New Delhi 
2.  Gupta G.P and Srinivasan N.P ,Entrepreneurial 

Development, Sultan chand & CO,New delhi, 1993
3.  Sundar K.S Elements of Entrepreneurship, Vijai Nichole 

Imprints Pvt, Ltd, Chennai-2018
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த அத்தியோயத்்்தக கற்றபின், மோணவரகளோல்
■■ �நிறும� சட்டம்� மற்றும்� நிறுமத்தின்� சட்டத்தின்�

தர்க்கங்கள்�பற்றிய�வளரச்சி்கள்.
■■ ்கம்பனியின்�அடிபபட்ட�யயோசடை்கள்
■■ விளம்பரதோரர்களின்�பஙகு
■■ பஙகு்களின்�மற்றும்�்க்டன்�பத்திரங்களின்�பபோருள்.
■■ �பஙகு�சோன்றிதழ்�மற்றும்�பகிரவு�உத்தரவு்கடள�

அடிபபட்ட�யயோசடை�
ஆகியவற்டறை�புரிந்து்க�ப்கோள்ள�இயலும்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

26.01   இநதிய நிறுமச் சட்டத்தின் வரலோறும் 
பரிணோமும்

26.02  நிறுமஙகள் சட்டம் 2013
26.03   நிறுமத்தின் பபோருள் மறறும் இலககணம்
26.04. நிறுமத்்்த உருவோககு்தல்
26.05.  பஙகு மறறும் பஙகு மு்தல்
26.06.   பஙகுகள், ஊககப் பஙகுகள், உரி்மப் 

பஙகுகள் - பவளியீடு்தல்
26.07   பஙகுச் சோன்றி்தழ் மறறும் 

பஙகுரி்மஆ்ண.
26.08  பஙகு மறறும் பஙகுத் ப்தோகுதியும்
26.09  க்டன் பத்திரம்
26.10   பஙகுகளுககும், க்டன் பத்திரஙகளுககும் 

உள்ள நவறுபோடுகள்

சிறைபடபத்தருகின்றை�பபருஞ்�பசலவத்டதப�பபறுவதோ்க�இருந்தோலும்,�
பிறைர்ககுத்�துன்பம்�பசயயோதிருத்தயே�மோசற்றைவரின்�ப்கோள்ட்கயோம்.

சிறைபபீனும்�பசலவம்�பபறினும்�பிறைர்ககுஇன்ைோ 
பசயயோடம�மோசற்றைோர�ய்கோள்.

--�குறைள்�311
பபோருள் :

நிறுமச் சட்டம், 2013
COMPANIES ACT 201326

அத்தியோயம்

நிறுமச் சட்டம் மறறும் பசயலர �்்டமு்்றகள்
COMPANY LAW AND SECRETARIAL PRACTICEஅலகு

10

நிறும�அடமபபு்கடள�உருவோ்ககி�வரத்த்கம்�பசயயும்�
முடறை�பதியைழோம்நூற்றைோண்டியேயய�பின்பற்றைபபட்டது�
எை்க�கூறைேோம்.

இந்த� அத்தியோத்தில� இந்திய� நிறுமச்� சட்டம்� 2013ன்�
பபோதுஅம்சங்கடள� உள்ள்ட்ககியது.யமலும்� நிறுமத்தின்�
பபோதுவோை� ஆவணங்களோை� அடமபபு� முடறையயடு.
பசயலமுடறை� விதி்கள்� மற்றும்� த்கவல� அறி்கட்க�
யபோன்றைவற்டறை� ஆயவுபசயதல.யமலும்� இந்த�
அத்தியோயத்தில�பஙகு்கள்�மற்றும்�்க்டனீடடு�பத்திரங்கள்�
மு்ககிய� அம்சங்கடள� உள்ள்ட்ககியது.� இந்த�
அத்தியோயத்டத� படித்த� பின்ைர� இந்திய� நிறுமச்�
சட்டத்தின்� வரேோற்று� பரிணோம� வளரச்சிடய�
புரிந்துப்கோள்வது்டன்� 2013ல� திருத்தியடம்க்கபபட்ட�
நிறுமச்� சட்டத்தின்� அடிபபட்ட� பஙகு்கடளயும்,� அதன்�
மு்ககிய�அம்சங்கடளயும்�அறிந்து்க�ப்கோள்ளேோம்.

ஏற்்கையவ�கூறியவோறு�வரத்த்கத்தில�“நிறுமம்”�மற்றும்�
“சங்கம்”� (்கோரபபயரஷன்)� என்றை� ்கருத்து� புதியது� அலே.�
ஏபைனில� கி.மு.நோன்்கோம்� நூற்றைோண்டில� இயற்றைபபட்ட�
“அரத்த� சோஸ்திரம்”� நியசில� இந்த� வோரத்டத்கள்�
ட்கயோளபபடடுள்ளை.� யமலும்� வியோபோர� வளரச்சி்ககும்�
யதடவ்ககும்� தகுந்தோற்� யபோல� ்கோேப� யபோ்ககில� அதன்�
வடிவம்�சீரடம்க்கபபட்டது.

நிறும� வடிவடமபடப்க� ப்கோண்்ட� வோணிபம்� பிறை�
வணி்க� நிறுமங்களோை� தனியோர� வோணிபம்,கூடடு�
வோணிபம்� யபோன்றைவற்றிலிருந்து� மோறுபபடடு� பே�
நன்டம்கடள�பபறுகின்றைை.

இந்த� நிறுமம்� என்றை� வோரத்டத� வடரயறு்க்கபபட்ட�
பபோறுபபு� நிரந்தர� வோழ்வுயபோன்றை� இயலபு்கடள�
உள்ள்ட்ககியது.
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26.02 நிறுமச் சட்டம் 2013
2013ம்�ஆண்டு�ஆ்கஸ்ட�மோதம்�29ந்யததி�திருத்தி�

அடம்க்கபபட்ட� இந்திய� நிறுமங்கள்� சட்டம்� 2013�
குடியரசுத்� தடேவரின்� ஒபபுதடேப� பபற்றைது.யமலும்�
இச்சட்டம்� டிசம்பர� திங்கள்� 18ம்� நோள்� 2012ம்�ஆண்டு�
யேோ்க� சபோவில� நிடறையவற்றைபபடடு� ஆ்கஸ்ட� திங்கள்�
2013ம்� ஆண்டு� 8ம்� யததி� ரோஜயசபோவில�
நிடறையவற்றைபபட்டது.

2012ம்�ஆண்டு�டிசம்பர�திங்கள்� 18ம்�யததி�யேோ்க�
சபோவில� நிடறையவற்றைபபடடு� 2013ம்�ஆண்டு�ஆ்கஸ்ட�
திங்கள்� 8ம்� யததி� ரோஜயசபோவில� நிடறையவற்றைபபட்ட�
பின்ைர� 2013ம்�ஆண்டு�ஆ்கஸ்ட�திங்கள்� 29ம்� நோள்�
குடியரசு� தடேவரின்� ஒபபுதலு்டன்� இந்திய� நிறுமச்�
சட்டம்� 2013� நிடறையவற்றைபபட்டது.� இச்சட்டம்� 29�
அத்தியோயங்கள்,� 470� பிரிவு்கள்� மற்றும்� 7�
அட்டவடண்கடள�ப்கோண்்டது.(ஆைோல�இதற்கு�முன்�
இருந்த�நிறுமச்�சட்டம்�1956ல�13�அத்தியோயங்கள்,�658�
பிரிவு்கள்� மற்றும்� 15� அட்டவடண்கடள� உள்ள்ட்ககி�
இருந்தது).

இந்திய� நிறுமச்� சட்டம்� 2013ல� பதிவுபசயயபபட்ட�
வலலுநர்கள்,� அரசு� நிறுமங்கள்,� த்கவல� மற்றும்�
புள்ளியல� ப்கோடு்ககும்� நிறுமங்கள்,� நிதி�
நிறுமங்கள்,யதசிய� நிறும� சட்ட� தீரபபோயம்� மற்றும்�
யமலமுடறையீடு� தீரபபோயம்� மற்றும்� சிறைபபு�
நீதிமன்றைங்கள்� ஆகியவற்றிற்கு� தனித்தனியய�
அத்தியோயங்கள்�அறிமு்கபபடுத்தபபடடு�உள்ளது.

26.01  இநதிய நிறுமச் சட்டத்தின் 
வரலோறும் பரிணோமும்

இஙகிேோந்தில� இயஙகி� வந்த� “வரத்த்கர்களின்�
வழி்கோடடி”� (Merchant� Guilds)� என்றை� அடமபபு� ஆரம்ப�
்கோேங்களில�வியோபோர�வழி்கோடடியோ்க�தி்கழ்ந்தது.யமலும்�
சிே�வணி்கர�சங்கங்கள்�(அ)�குழு்க்கள்�இந்த�நிறுமங்கடள�
்கடடுபபடுத்தி�வழி�ந்டத்திை�என்றைோல�மிட்கயோ்கோது.
i)� �1600ம்�ஆண்டு�கிழ்ககு�இந்திய�நிறுமமோைது�ரோயல�

சோரட்டரோல�நிறுவபபட்டது.
ii)� �1844ல� முதன்� முடறையோ்க� இஙகிேோந்து� நோடடில�

கூடடு� பஙகு� நிறுமங்களின்� சட்டம்�
நிடறையவற்றைபபட்டது.

iii)� �1850ம்�ஆண்டில�முன்ைர�வழ்ககில�இருந்த�(1844ம்�
ஆண்டு)� இஙகிேோந்து� கூடடு� பஙகு� நிறுமச்�
சட்டத்திடை�அடிபபட்டயோ்க�ப்கோண்டு�இந்தியோவில�
கூடடு� பஙகு� நிறுமச்� சட்டம்� முதல� ஏற்போடு�
பசயயபபட்டது.

iv)� �1852ம்�ஆண்டு�வடரயறு்க்கபபட்ட�பபோறுபபு� (Limited�
Liability)� என்றை� ்கருத்டத� அறிமு்கபபடுத்தி� இந்திய�
கூடடு�பஙகு�நிறுமச்�சட்டம்�நிடறையவற்றைபபட்டது.

v)� �1913ம்�ஆண்டில�தனியோர�நிறுமங்கடள�அறிமு்கபபடுத்தி�
நிறுமங்களின்�சட்டம்�1913ல�இயற்றைபபட்டது.
இந்த� நிறுமச்� சட்டத்டத� சுதந்திரத்திற்கு� பிறைகு�

மீளோயவுபசயயும்� யபோது� 1950ம்� ஆண்டு� H.C.போபோ�
தடேடமயில�இந்திய�அரசு�ஒரு�குழுடவ�அடமத்தது.அந்த்க�
குழு�தைது�அறி்கட்கடய�1952ம்�ஆண்டு�சமரபபித்தது.

குழுவின்பரிந்துடரயின்� அடிபபட்டயிலும்.�
இஙகிேோந்து� நிறுமச்� சட்டம்� 1948� விதிமுடறை்களின்�
அடிபபட்டயிலும்� 1956ம்� ஆண்டு� இந்திய� நிறுமங்கள்�
சட்டம்�போரோளுமன்றைத்தில�அறிமு்கபபடுத்தபபட்டது.

01.04.1956�முதல�இந்திய�நிறுமங்கள்�சட்டம்� 1956�
நட்டமுடறை்ககு� வந்தது.� இச்சட்டத்தின்� மு்ககிய�
குறி்கய்கோள்்கள்
i)� �பஙகுதோரர்களின்� நம்ப்கத்� தன்டமடயயும்,�

நம்பி்கட்கடயயும்�்கோத்தல.
ii)� �பஙகுதோரர்களின்�உரிடம்கடள�போது்கோபபோ்க�டவத்தல.
iii)� �நிறுமத்தின்� அடைத்து� ந்டவடி்கட்க்களிலும்�

்கடுடமயோை�்கடடுபபோடட்ட�ப்கோண்டிருத்தல.
iv)� �வரு்டோந்திர� சட்டங்கடள� ஒழுஙகுபபடுத்தி�

பயனுள்ளதோ்க�ஆ்ககுதல.
v)� �பபோதும்க்களின்� முதலீடு்கடள� சமூ்கநே�

பசயலபோடடிற்கும்,� யமம்போடடிற்கும்,� அபிவிருத்தி்ககும்�
பயன்படுத்தும்�வட்கயில�அடமத்தல.
இந்திய�நிறுமச்�சட்டம்�1956ம்�ஆண்டு�2006�மற்றும்�2009�

ஆம்�ஆண்டு்களில�்கோேத்திற்கு�தகுந்தோற்�யபோல�சிே�மு்ககிய�
மோற்றைங்கடள�பசயது�திருத்தி�அடம்க்கபபட்டது.

அடவ�உதோரணமோ்க

i)� �நிறுமச்�சட்ட�வோரியம்�அ்கற்றைபபடடு�யதசிய�நிறுமச்�
சட்டம்�தீரபபோயம்�உருவோ்க்கபபட்டது.

ii)� �நலிவட்டந்த� நிறுமங்கடள� மீண்டும்� திறைம்ப்ட�
பசயலப்ட�ஏற்்கைபவ�பதோழிலதுடறை�மற்றும்�நிதி�
மறு� சீரடமபபு� (BIFR)� நிறுமத்தின்� சோரபில�
யமற்ப்கோள்ளபபட்டடத�நீ்ககி�யதசிய�நிறுமச்�சட்ட�
தீரபபோயத்தின்� மூேம்� பசயலப்ட� ஆவண�
பசயயபபட்டது.

iii)� �நலிவட்டந்த� நிறுமங்களின்� மறு�
சீரடமபபுபதோழிலதுடறை�மற்றும்�நிதி�மறு�சீரடமபபு�
(BIFR)� சோரபில� நலிவட்டந்த� பதோழில�
நிறுமங்களின்� சட்டம்� 1985ன்� (SICR)� மூேம்�
விதிமுடறை்களு்ககு� உடபடடு� ஒபபட்ட்க்கபபடடு�
இருந்தது.

ஆைோல�இடத�நலிவட்டந்த�பதோழில�நிறுமங்களில�
நீ்ககுதல�சட்டம்�2013ம்�மூேம்�மோற்றி�அடம்க்கபபட்டது.
யமலும்� இந்த� நிறுமங்களின்� மறு� சீரடமபபு� மற்றும்�
புணரவோழ்வு� அளிபபு� பணி்கடள� யதசிய� நிறுமச்� சட்ட�
தீரபபோயத்தி்டம்�(NCLT)�ஒபபட்ட்க்கபபட்டது.
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புதிய�இந்திய�நிறுமச்�சட்டம்�2013ம்�ஏற்படுத்தபபட்ட�சிே�மு்ககிய�அடிபபட்ட�மோற்றைங்கள்�பின்வருமோறு:

வ. 
எண் மோற்றம் மோற்றஙகளின் ந்த்வ

1 நிறும கூடடு 
உருவோககம்

நிறுமங்களின்�வட்க்கள் பபோதுத்துடறை�நிறுமம்,�தனியோரத்துடறை�நிறுமம்,�ஒரு�
நபர�நிறுமம்

தனி�நிறுமங்களு்க்கோை�
அதகிபடச�உறுபபிைர்கள்�

ஒர�தனி�நிறுமம்�அதகிபடசமோ்க�200�உறுபபிைோ்கடள�
டவத்து்க�ப்கோண்டிரு்க்கேோம்�

ஒரு�நபர�நிறுமம் புதிய�்கருத்து�அறிமு்கபபடுத்தபபட்டது.

பதோழில�துவங்க�சோன்றிதழ் பஙகு� மூேதைம்� ப்கோண்்ட� அடைத்து�
நிறுமங்களு்ககும்�இது�பபோருந்தும்

2 அ்மப்புமு்்ற ஏடு யநோ்க்க�ஷரத்து

இந்த� சோசைத்தில� கூடடு� உருவோ்க்க� பசயயபப்ட�
உள்ள�நிறுமத்தின்�யரோ்க்கத்டத�உள்ள்ட்ககி�இரு்க்க�
யவண்டும்� யமலும்� யதடவபபடுகிறை� அடைத்து�
விவரங்கடளயும்�ப்கோண்டிரு்க்க�யவண்டும்

3 முககிய 
நிரவோக �பரகள்

பிரிவு�2�(51)

மு்ககிய� நிரவோ்க� நபர்கள்� என்றை� பசோல�
கீழ்்கண்்டவர்கடள�உள்ள்ட்ககியது.
i)��தடேடம�நிரவோ்க�அதி்கோரி�(CEO)�அ)�யமேோண்டம�
இய்ககுநர�(MD)�ஆ)�யமேோளர

ii)�நிறுமச்�பசயேர
iii)�முழு�யநர�நிரவோ்க�இய்ககுநர�(WTD)�
iv)��தடேடம� நிதி� அலுவேர� (CFO)� மற்றும்� பிறை�

அ தி ்க ோ ரி ்க ட ள யு ம் � ய த ட வ ப ப ட ்ட ோ ல�
பரிந்துடர்க்கேோம்.�

4

முழு ந�ர 
முககிய நிரவோக 

�பரக்ள 
பணியமரத்து்தல்

பிரிவு�203

ஒவபவோரு� நிறுமமும்� தங்களுட்டய� மு்ககிய� நிரவோ்க�
நபர்கடள� (அ)�குழு்க்கடள�ப்கோண்டிரு்க்க�யவண்டும்.�
அடத�பற்றிய�விவரத்டத�உரிய�பிரிவின்�கீழ்�்கோண்பி்க்க�
யவண்டும்.�உதோரணமோ்க�முழு�யநர�இய்ககுநர�இலேோத�
நிடேயில�யமேோளோயரோ,�நிரவோ்க�அதி்கோரி,�நிறுமத்தின்�
பசயேோளர,�தடேடம�நிதி�அதி்கோரி

5
பஙகு மு்தல் 
பவளியீடு 

ப்தோ்டரபோக

பஙகு்கடள�தள்ளுபடியில�
பவளியடுதல

பணியோளர்களு்ககு�பவளியி்டபபடும்�பஙகு்கடள�தவிர�
ஏடைய�பஙகு்கடள�தள்ளுபடியில�பவளியி்ட�கூ்டோது.

இருபது�ஆண்டு்களு்ககு�
பிறைகு�மீட்க�கூடிய�

முன்னுரிடமப�பஙகு்கள்

பரிந்துடர்க்கபபட்ட� உள்்கட்டடமபபு�
திட்டங்களு்க்கோ்க� பவளியி்டபபட்ட� முன்னுரிடமப�
பஙகு்கடள� தவிர� ஏடையவற்டறை� 20�
ஆண்டு்களு்ககுள்� மீட்கபப்ட� யவண்டும்.�
யதடவபபட்டோல� பஙகுதோரர்களின்� விருபபத்தின்�
அடிபபட்டயில� ஒரு� குறிபபிட்ட� சதவீத� பஙகு்கடள�
ஆண்டுயதோறும�மீடப்டடு்க்கேோம்.

பஙகு�மூேதை�மோற்றைத்டத�
அறிவித்தல

மீள்தரு/முன்னுரிடம�பஙகு்கடள�மீடடு�30�நோட்களு்ககுள்�
அது� பதோ்டரபோை� பசயதி� நிறும� பதிவோளரு்ககு� உரிய�
படிவத்தில�நிறுமம்�அறிவி்க்க�யவண்டும்

பஙகு்கடள�
ஒருஙகிடணத்தல�மற்றும்�

பகிரவு�பசயதல

பஙகு்கடள�ஒருஙகிடணபபு�பசயதல�மற்றும்�பகிரவு�
பசயதல� ்கோரணமோ்க� பஙகுதோரர்களின்�
வோ்ககுமூேத்தில� மோற்றைங்கடள� ஏற்படுததுவதோல�
தீரபபோயத்தின்�ஒபபுதல�பபற்றிருத்தல�யவண்டும்
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யேம்ஸ்�ஸ்டிபன்சன்�கூறுட்கயில� “நிறுமம்� என்பது�
எந்த�ஒரு�நபரோலும்�சங்கம்�அடமத்து�அதற்கு�பணத்திடை�
பங்களித்து� பசயது� (அ)� பண� மதிபபுள்ள� சர்ககு�
பணியோளர்கடள� வியோபோரத்தில� ஈடுபடுத்துதல� மற்றும்�
அதில�ஏற்படும்�இேோப�நட்டங்கடள�பகிரந்து�ப்கோள்ளுதல�
ஆகும்.

யமற்கூறிய� வடரவிே்க்கணத்தில� இருந்து� ஒரு�
முடிவு்ககு�வரேோம்.�நிறுமம்�என்பது�ஒரு�பதிவு�பசயயபபட்ட�
சங்கம்.�பசோந்த�்கழ்கம்�மற்றும்�சட்டபபடியோை�நபர�ஆவோர.�
சரியோ்க� பசோன்ைோல� உறுபபிைர்களின்� தன்னிச்சயோை�
முடிவு.� பபோது� முத்திடர,� ட்கபயோபபம்,� பபோது� பபோது.�
குடறைவோை�பபோறுபபு�மற்றும்�பஙகு�மோற்றைம்�ஆகியவற்டறை�
உள்ள்ட்ககியது.
(இடத�11ம்�வகுபபில�விரிவோ்க�விவோதி்க்கபபட்டது)

கழகக குழுமம் (Body Corporate)
்கழ்க்க� குழுமம்� என்பது� ஒரு� சட்டபபிரிவு�

உருவோ்க்கபபட்டது.�பிரிவு�2(11)ன்படி�்கழ்க்க�குழுமம்
(அ)��்கழ்கம்� என்பது� தனியோர� நிறுமம்.� பபோது� நிறுமம்,�

ஒரு�நபர�நிறுமம்,�சிறு�நிறுமம்,�குடறைவோை�பபோறுபபு�
உட்டய� கூடடு� நிறுமம்.� அயலநோடடு� நிறுமம்�
ஆகியை�இந்தியோவிற்கு�பவளியய�உருவோ்க்கபபட்ட�
ஒரு� நிறுமத்டத� உள்ள்ட்ககியதோ்க� உள்ளது.
ஆைோல�இதில�பின்வருபடவ்கள்�அ்டங்கோது.�

அ)��கூடடுறைவு� சங்கங்கள்� பதோ்டரபோை� ஏயதனும்�
சட்டத்தின்� கீழ்� பதிவு� பசயயபபட்ட� ஒரு� கூடடுறைவு�
சங்கம்.

ஆ)��இதற்ப்கை� அலுவல� சோரந்த� அறி்கட்கயில�
அறிவிபபின்� மூேம்� மத்திய� அரசோல�
குறிபபி்டபபடடுள்ள�ஏயதனும்�பிறை�்கழ்க்க�குழுமம்.�
(இச்சட்டத்தின்� கீழ்� நிறுமம்� எை�
வடரயறு்க்கபப்டோது)

26.04.  நிறுமத்்்த உருவோககு்தல் 
(Formation/Incorporation of a 
Company)

பிரிவு�3(1)ன்படி�நிறுமச்�சட்டம்,�சட்டபபடி�கீழ்்கண்்டவோறு�
ஏயதனும்�ஒன்றைோ்க�இரு்க்க�பவண்டும்�எை�கூறுகிறைது.�
அ)��ஏழு�(அ)�அதற்கு�பமற்பட்ட�நபர�இருந்தோல�அது�பபோது�

நிறுமம்�என்றும்
ஆ)��இரண்டு� (அ)� அதற்கு� யமற்பட்ட� நபரோ்க� இருந்தோல�

அது�தனி�நிறுமம்�என்றும்
இ)��ஒரு� நபரோ்க� இருந்தோல� அது� ஒரு� நபர� நிறுமம்�

என்றும்�கூறைபபடுகிறைது.
ஒரு�தனி�நிறுமம்�தைது�பபயர�(அ)�எந்த�நபரின்�பபயர�

டவ்க்க�பவண்டுயமோ�அடத�அடமபபு�முடறை�சோசைத்தில�
எழுதி� சட்டபபடி� யதடவயோை�ஆவணங்கடள�டவத்து�
பதிவு�பசயய�பவண்டும்.

26.03  நிறுமத்தின் பபோருள் மறறும் 
இலககணம் (Meaning and 
Definition of a Company)

“நிறுமம்”�என்றை�வோரத்டத�இேத்தீன்�பமோழியிலிருந்து�
பபறைபபட்டதோகும்.�இச்பசோலலு்ககு�பேரும்�கூடியுள்ள�குழு�
என்பது�பபோருளோகும்.�நிறுமம்�என்றை�பசோல�இது�ஓர�நிறும�
அடமபபு� உறுபபிைர்களி்டமிருந்து� தனித்துவமோை�
மற்றும்� தனித்தன்டம� ப்கோண்்ட� சட்டபபூரவமோை�
தனிநபர�ஆகும்.

இது� ஒரு� ்கழ்கம்� எை்க� கூறைேோம்.� ஏபைனில�
சட்டத்திைோல� அஙகீ்கரி்க்கபபட்ட� ஒரு� நபர� அலுவேர�
“Corporation”�்கழ்கம்�என்றை�பசோல�ஆைது,� “body”�என்றை�
இேத்தீன்� பமோழியிலிருந்து� பதோன்றியது� ஆகும்.� இதன்�
பபோருள்�“body’�“குழுமம்”�என்பது�ஆகும்

‘்கழ்கம்’�என்பது�ஒரு�சட்டத்தோல�உருவோ்க்கபபட்ட�நபர.�
சட்ட�நட்டமுடறை்கடள�பின்பற்றும்�இயற்ட்க�நபர�குணம்�
உண்டு.� சிே� சூலநிடே்களில� பசயற்ட்க� நபரோ்கவும்�
்கருதபபடுவோர.�இந்த�சட்டப�படியோை�நபர�இயற்ட்க�நபடர�
்கோடடிலும்� பே� உரிடம்கள்� மற்றும்� பபோறுபபு்கடள�
வடரயறு்ககும்�தன்டம�ப்கோண்்டதோ்க�உள்ளது.

இந்த� உருவோ்க்கபபட்ட� நிறுமங்கள்� ஒரு� சிறைபபு�
சட்டத்தின்� மூேம்� போரோளுமன்றைத்தோயேோ� (அ)� நிறுமச்�
சட்டத்தின்�அடிபபட்டயில�யதோன்றுகின்றைை.�LIC,�RBI,�SBI�
ஆகியை� போரோளுமன்றைத்தின்� சிறைபபு� சட்டத்தின்� மூேம்�
பபோது�்கழ்கங்களோ்க�உள்ளை.�இது�தவிர�்டோ்டோ�இரும்பு�
லிமிடி்டட.� ரிடேயன்ஸ்� பதோழில� லிமிடி்டட� ஆகியை�
நிறுமம்� சட்டம்� 1956� (அ)� பேதிய� சட்டம்� 2013ன்படி�
உருவோ்க்கபபடுகிறைது.� சட்டபபடி� போரத்தோல,� ஒரு� நிறுமம்�
என்பது� அந்தந்த� நோடடின்� சட்ட� விதிமுடறை்களின்படி�
உருவோ்க்கபபட்ட� இயற்ட்க� (அ)� பசயற்ட்க� நபர்களின்�
ஒரு�குழுவோ்க�்கருதபபடுகிறைது.

நிறுமச்� சட்டம்� 2013� பிரிவு� 2(20)� ”்கம்டிபனி”� என்றை�
பசோலடே�பின்வருமோறு�வடரயறுத்துள்ளைர

“்கம்டிபனிச்� சட்டம்� அலேது� ஏயதனும்� முந்டதய�
்கம்டிபனிச்�சட்டத்தின்�கீழ்�உருவோ்க்கபபட்ட�ஒரு�நிறுமம்�
என்று�பபோருளோகிறைது”.

லின்டலி�பிரபு�கூறுட்கயில�“நிறுமம்�என்பது�பஙகுத்�
பதோட்கயோ்க�(Share�Capital)�பணம்�திரடடி.�அடதப�பபோது�
யநோ்ககு� (Common� purpose� )� ஒன்று்ககுப� பயன்படுத்த�
பேயபர� தம்� மைம்� ஒபபி� ஒன்று� யசரந்த� சங்கம்� 
(Association� of� person)� ஆகும்.� அவர்கள்� வோஙகும்�
பதோட்கயய� நிறுமத்தின்� முதல� ஆகும்.� அடத�
வஙகுபவர்கள்� அதன்� உறுபபிைர்கள்� (Subscribers� or�
members)� ஆவோர்கள்.� நிறுமத்தின்� மூேதைத்தில�
ஒவபவோருவரு்ககும்� உரிய� பகுதி� அவரவர்களது� பஙகு�
(Share)�எைபபடும்”�பஙகு்களின்�உரிடம�மோற்றும்�என்று�
எபயபோதும்�சட்ட�விதி்களு்ககு�உடபட்டது�ஆகும்.
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ஒரு� நிறுமத்டத� உருவோ்க்க� பே� நட்டமுடறை்கடள�
பலயவறு� வட்கயில� ட்கயோள� யவண்டும்.� தனிநபரின்�
்கருத்து்க்கள்� மூேம்� ஆரம்பம்� முதல� முடிவு� வடர�
யதடவயோை� ஆவணங்கள்� ப்கோண்டு� நிறுமம்�
உருவோ்க்கபபடுகிறைது.�நிறுமத்டத�உருவோ்ககுதல�என்பது�
நோன்கு�நிடே்கடள�ப்கோண்்டது.

i)� நிரவோ்கம்�(Promotion)�
ii)� பதிவு�பசயதல�(Registration)
iii)� முதல�யபோடுதல�(Capital�Subscription)
iv)� �வியோபோரத்டத� பதோ்டஙகுதல� (Commencement�

of�Business)
யமற்்கண்்ட� நோன்கு� நிடே்களில� முதல� இரண்டு�

நிடே்களோை�உருவோ்க்கம்�மற்றும்�பதிவு�பசயதல�என்பது�
பபோது� நிறுமம்� மற்றும்� தனியோர� நிறுமத்திற்கு�
அவசியமோைது�ஆகும்.�தனியோர�நிறுமம்�தைது�வியோபோர�
பசயலபோடு்கடள� பதிவு� பசயத� உ்டன்� உ்டைடியோ்க�
பமற்ப்கோள்ளும்.� ஆைோல� பபோது� நிறுமம்� நோன்கு�
நிடே்கடள� ்க்டந்த� பின்� தைது� பசயலபோடு்கடள�
பதோ்டஙகும்.

பபோது� நிறுமம்� தன்னுட்டய� நிதிடய� உயரத்த�
பஙகு்களின்� மீதோை� பபோது� பவளியீடட்ட� பசயகிறைது.�
பபோது� பவளியீடு� பதோ்டரபோை� சட்டத்� பதடவ்கடள�
பூரத்திபசயது�நிறுமச்�சட்டத்தின்�மூேம்�தைது�வியோபோர�
ந்டவடி்கட்க்கடள�யமற்ப்கோள்ளும்.�

26.05.  பஙகு மறறும் பஙகு மு்தல்  
(Share and Share Capital)

“முதல”� என்படத� யேயமன்�கூறுட்கயில� ஒரு� நபர�
தன்னுட்டய�வியோபோரத்தில�முதலீடு�பசயது�அதன்�மூேம்�
தன்னுட்டய� நிறுமத்டத� வளரச்சி� அட்டய� பசயவயத�
முதல�ஆகும்.�இந்த�முதல�பதோட்கடய�நிறுமம்�உயரத்த�
பஙகு்கடள� பவளியிடுகின்றைை.� இபபடி� பஙகு்கடள�
பவளியீடடு� கிட்ட்க்க்க� கூடிய� பணத்திடை� ப்கோண்டு�
நிறுமம்� ஆைது� சர்ககு,� வணி்க� வளோ்கம்� யபோன்றை�
பசோத்து்க்கடள� வோஙகி� தைது� நிடே� முதடே�
உயரத்துகின்றைைர.

“்க்டன்� (அ)� பிறைரி்டமிருந்து� வோஙகிய� முதல”�
பதோட்கயோைது� சிே� சூலநிடே்களில� பணமோ்க�
பபறைபபடடு� நிறுமத்தின்� போது்கோபபிடை� ்கருத்தில�
ப்கோண்டு�்க்டனீடடு�பத்திரங்கடள�பவளியீடுகின்றைை.�
ஆைோல� இதற்கு� முதல� என்றை� வோரத்டத� பயன்படுத்த�
முடியோது.

ஒரு� லிமிடி்டட,� நிறுமத்தின்� பஙகு்கள்� அடைத்தும்�
பஙகு�முதேோ்க�்கருதபபடும்.�இதில�ரூபோய�என்றை�மதிபபு�
ஒரு�நிடேயோை�மதிபபிடை�ப்கோண்டு�மதிபபி்டபபடுகிறைது.�
எடுத்து்க்கோட்டோ்க� ஒரு� நிறுமம்� தைது� பஙகு� முதடே�
`.10,00,000/-� ்ககு� 10,000� பஙகு்கள்� `.100/-� எை�

பவளியீடுதல�(அ)�̀ .1,00,000/-�பஙகு்கள்�ஒன்று்ககு�̀ .10/-�
வீதம்�பவளியீடுதல�இதில�எது�நிறுமத்திற்கு�சோதோ்கமோ்க�
உள்ளயதோ�அடத�எடு்ககும்.

பஙகு (Share)
“பஙகு”�பற்றி�யேயமன்�கூறுட்கயில�ஒரு�நிறுமத்தின்�

பமோத்த�பஙகு�பதோட்கயில�ஒரு�புள்ளி�(அ)�ஒரு�பகுதி�ஆ்க�
ப்கோண்டு�சமமோ்க�பிரித்து�எடுபபது�ஆகும்.�இதில�நிறுமத்தில�
உள்ள� அடைத்து� நபர்களு்ககும்� பிரி்ககும்� யபோது� சரி�
சமமோை�மதிபபில�பமோத்த�பஙகு�பதோட்கடய�பிரிபபோர.

நிறுமச்�சட்டம்�2013.�பிரிவு�2(84)ன்படி.�“பஙகு�என்பது�
நிறுமத்தின்� பஙகு� மூேதைம்� ஆகும்ஃ� இதில� பஙகுத்�
பதோகுதியும்�அ்டஙகும்� “பஙகுத்�பதோகுதி்ககும்� பஙகிற்கும்�
பவளிபபட்டயோ்கயவோ�(அ)�மடறைமு்கமோ்கயவோ�யவறுபோடு�
எதுவும்� பசோலேபப்டோத� நிடேயில� மடடுயம� பஙகு�
என்பதில�பஙகு�பதோகுதியும்�உள்ள்டஙகும்.

பஙகுகளின் வ்ககள் (Kinds of Share Capital)
நிறுமச்�சட்டம்�2013�பிரிவு� (13)�ஆைோது�பஙகு்களோல�

பபோறுபபு� வடரயறு்க்கபபட்ட� நிறுமங்கடள� இரண்டு�
வட்கயோை� பஙகு்கடள� பவளியி்ட� மடடுயம�
அனுமதி்ககிறைது.�அடவ�பின்வருமோறு.
i)�சோதோரணப�பஙகு�முதல�இது�இரு�வட்கபபடும்.

அ)� வோ்க்கோளி்ககும்� உரிடம்களு்டன்� கூடிய�
சோதோரணப�பஙகு�முதல

ஆ)� பங்கோதோயம்,� வோ்க்கோளித்தல� பதோ்டரபோை�
மோறுபபட்ட� உரிடம்களு்டன்� கூடிய� (அ)� இதற்ப்கை�
குறிபபி்டபபடடுள்ள� நிபந்தடை்களின்படி� (அ)�
விதி்களின்படி�டிவளியி்டபபடும்�சோதோரணப�பஙகு�முதல

ii)�முன்னுரிடமப�பஙகு�முதல

சோ்தோரணப் பஙகுகளின் பபோருள் (Meaning of Equity 
Share)

சோதோரணப�பஙகுதோரர்கள்�நிறுமத்தின்�உண்டமயோை�
உரிடமயோளர்கள்� ஆவோர.� இவர்கயள� நிறுமத்தின்�
ந்டவடி்கட்க்கடள�்கடடுபபடுத்தும்�அதி்கோரமும்.�இய்ககுநர�
அடவடயத்�யதரநபதடு்ககும்�அதி்கோரமும்�உட்டயவர்கள்.

முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Meaning of Preference 
Share)

நிறுமச்� சட்டம்� 2013.� பிரிவு� (42)ன்படி�
முன்னுரிடமப� பஙகு்கள்� என்பது� முன்னுரிடமப�
பஙகுதோரர்கள்� நிறுமம்� இயஙகும்� யபோதும்,�
்கடே்க்கபபடும்�யபோதும்,�சோதோரணப�பஙகுதோரர்கடள�
வி்ட�முன்னுரிடமடய�பபறுவதோல�இது�இபபபயரோல�
அடழ்க்கபபடுகின்றைை.� இபபஙகு்களு்ககு� இந்த�
உரிடம�வழங்கபபடடுள்ளதோல.�பங்கோதோய�விகிதமும்�
ஒரு� குறிபபிட்ட� விகிதமோ்கயவ� உள்ளது.� யமலும்�
சோதோரண� பஙகுதோரர்களு்ககுச்� சட்டத்தின்� மூேம்�
அளி்க்கபபடடு� உள்ள� உரிடம்கள்� எதுவும்�
முன்னுரிடமப�பஙகுதோரர்களு்ககு�கிட்டயோது.

12th Commerce Tamil Unit 10.indd   235 09-12-2021   12.58.06 PM



236

முன்னுரி்மப் பஙகுகளின் வ்ககள் (Kinds of 
Preference shares)

முன்னுரிடமப� பஙகு்கள்� எடடு� வட்க்களோ்க�
பிரி்க்கபபடடுள்ளை.�அடவ்களோை.

குவிவு முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Cumulative  
Preference shares): அடைத்து� பங்கோதோய�
ந்டவடி்கட்க்கள்� ஒரு� சிறைபபோை� முடறையில� பசலுத்தி�
இறுதி� வடரயிலும்� குறிபபிட்ட� ்கோேம்� முடியும்� வடர�
பயன்படுத்தபபடும்.

குவியோ முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Non-cumula-
tive Preference shares): ஒருஙகிடண்க்கபபட்ட�
மு.ப.�எதிரோ்க�இருபபது�ஒருஙகிடண்க்கபப்டோத�மு.ப.�
ஆகும்.� இதில� பங்கோதோயம்� என்பது� ஒவபவோரு�
ஆண்டின்� இேோபம்� ்கண்ககி்டபபடும்� யபோது�
வழங்கபபடடு� விடும்.� இதில� இறுதி� வடர� வருதல�
எதுவேம்�இரு்க்கோது.

மீள்்தகு முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Redeemable  
Preference shares): ஒரு� நிடேயோை� ்கோேம்� (அ)�
தவடண�நோள்�முடிந்து�பபறை்க�கூடிய�பஙகு்கள்�ஆகும்.

மீள்்தகோ முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Non-Redeemable 
Preference shares): நிறுமத்டத�்கடே்ககும்�யபோது�(அ)�
பசோத்து்க்கடள�விற்று�நீரடமத்�தன்டம�ஆ்ககும்�பபோது�
பபறை்க�கூடிய�பஙகு்கள்�ஆகும்.

மோற்றக கூடிய முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Convertible 
Preference shares): ஒரு� குறிபபிட்ட� ்கோே்க்கட்டத்தில�
சோதோரண�பஙகு்கடள�மோற்றை்க�கூடிய�தன்டம�ப்கோண்்ட�
பஙகு்கள்�ஆகும்.

மோற்ற முடியோ்த முன்னுரி்மப் பஙகுகள்  
(Non-convertible Preference shares): எந்த�
சூழ்நிடேயிலும்� சோதோரண� பஙகு்களோ்க� மோற்றை�இயேோத�
தன்டம�ப்கோண்்ட�பஙகு்கள்�ஆகும்.

பஙகு பபறும் முன்னுரி்மப் பஙகுகள் (Participating 
Preference shares): கூடுதல�இேோபம்�கிட்ட்ககும்�யபோது�
சோதோரணப� பஙகுதோரர்களு்ககு� அளி்க்கபபடும்� பஙகு� பபறும்�
உரிடம�ஆகும்.

பஙகு பப்றோ்தோ முன்னுரி்மப் பஙகுகள்  
(Non-Participating Preference shares): கூடுதல�
இேோபம்�கிட்ட்ககும்�யபோது�(அ)�நிறும�்கடேபபின்�யபோது�
சோதோரணப� பஙகுதோரர்களு்ககு� அளி்க்கபப்டோத� பஙகு�
உரிடம�ஆகும்.

முன்னுரி்மப் பஙகுகளின் கோலம் (Tenure of  
Preference Shares)

பதோ்டரந்து� 20� ஆண்டு்களோ்க� ந்டத்தி� வரும்�
நிறுமம்� தைது� திட்டங்களின்� ்கட்டடமபபு� வசதி�
மூேம்� முன்னுரிடமப� பஙகு்கடள�
பவளியீடுகின்றைை.� அபபடி� 20� ஆண்டு� முதல� 30�
ஆண்டு்களு்ககுள்�தைது�பஙகு்களில�10%�குடறைத்து�
பவளியி்டபபடும்.

26.06.  பஙகுக்ள பவளியீடு்தல் (Issue 
of shares, Bonus shares and 
Right shares)

பஙகுக்ள முகமதிப்பில் பவளியிடு்தல் (Issue of 
shares at Par)

சோதரணமோ்க�பஙகு்கடள�மு்க�மதிபபில�பவளியி்டேோம்.�
அவவோறு� பவளியிடுவதற்கு� எந்த� சட்ட� சி்க்கல்களும்�
இலடே.

மு்ைமத்தில் பஙகுக்ள பவளியிடு்தல் (Issue of 
Shares at Premium)

நிறுமம்� ஒன்று� அதன்� பபயரளவு� மதிபபிற்கு�
கூடுதேோை�ஒரு�விடே்ககு�அதன்�பஙகு்கடள�விற்்க�
இயலும்� நிடேயில� முடைமத்தில� பஙகு்கடள�
பவவளியி்டேோம்.� பஙகு்கள்� மீது� பபறைபபடும்�
முடைமத்� பதோட்க� ஆைது� “ஈடு்கள்� முைடம்க�
்கண்ககு”� என்றை� ஒரு� ்கண்ககிற்கு� அனுபபபபடும்.�
பிரிவு�(78).

எடுத்து்க்கோட்டோ்க�ஒரு�நிறுமம்�̀ .10/-�மு்க�மதிபபிேோை�
பஙகிடை�`.12/-�எை�பவளியீடடு�பபறைபபடும்�முடைமத்�
பதோட்க�`.2/-�ஈடு்கள்�முடைம்க�்கண்ககிற்கு�ப்கோண்டு�
பசலேபபடும்.
i)� முதன்டம�பசேவு்கடள�யபோ்கப்கழுதியது
ii)� �பசேவு்கடள� யபோ்கப்கழுதியது� (அ)� தரகு�

பசலுத்தியது� (அ)தள்ளுபடி� அனுமதித்தது.�
பஙகு்களின்� பவளியீடு� (அ)்க்டன்� பத்திரங்களின்�
பவளியீடு

iii)� �மீள்தரு� முன்னுரிடம� பஙகி்க்கோ்க� பசயத� ஏயதனும்�
முடைம�ஒது்ககீடு�பதோட்க.
இபபடி� பசயத� வருமோை� நிதி்கடள� ஒது்ககீடு�

பசயது� ஈடு்கள்� முடைம� ்கண்ககிற்கு� ப்கோண்டு�
பசன்று� பங்கோதோயமோ்க� வழங்கபபடும்.� இது�
பபோதுவோ்க� வோஙகும்� யநோ்க்கத்து்டன்�
யமற்ப்கோள்ளபபடும்� பிரிவு� (77A)� இந்த� முடைமம்�
எலேோ� யநரங்களிலும்� பங்கோதோயமோ்க� வழங்கபப்ட�
மோட்டோது.
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்தள்ளுபடியில் பஙகுக்ள பவளியீடு்தல் (Issue of 
Securities at Discount)

ஒரு� நிறுமம்� தைது� மு்கமதிபபில� உள்ள� பஙகின்�
மதிபபிடை�குடறைத்து�பவளியிடுவது�ஆகும்.

எடுத்து்க்கோட்டோ்க� `.10/.� மு்கமதிபபு� உட்டய� ஒரு�
பஙகிடை� `.8/.� ்ககு� பவளியிடுவது� தள்ளுபடியில�
பஙகு்கடள�பவளியிடுவது�ஆகும்.�ஆைோல�நிறுமச்�சட்டம்�
2013,� பிரிவு� (53)ன்படி� தள்ளுபடி� பஙகு்கடள�
பவளியிடுதல�தட்ட�பசயயபபடடுள்ளது.

பணியோளர சோ்தோரண பஙகு பவளியிடு்தல்  
(Sweat Shares)

நிறுமச்�சட்டம்�2013,�பிரிவு�(54)ன்படி�பணியோளர�
சோதோரண� பஙகு� பவளியிடு� என்பது� தள்ளுபடியில�
பவளியி்டேோம்� எை்க� கூறுகிறைது.� பணியோளர�
சோதோரண� பஙகு� பவளியிடு� என்பது� பணியோளர்கள்�
(அ)� இய்ககுநர்களு்க்கோ்க� ஒரு� தள்ளுபடியில� (அ)�
பரோ்க்கமற்றை� மறுபயனு்ககு� அவர்கள்� அளித்த�
அறிவிபபிற்கு� (அ)� அறிவோற்றைல� சோரந்த�
பசோத்துரிடம்ககு� (அ)� அவர்கள்� கூடடிய� மதிபபிற்கு�
அளி்க்கபபடுகிறைது.

ஊககப் பஙகுகள் (Bonus Shares)
பசயலமுடறை� விதி்களின்படி� ஒரு� நிறுமமோைது�

தைது� முதலில� ஏற்பட்ட� இேோபத்டத� பபரு்ககும்�
யநோ்ககில� முழுவதும்� பசலுத்தபபட்ட� பஙகு்கடள�
ஊ்க்கபபங்கோ்க� பவளியிடுகிறைது.� இது� நிறுமத்தின்�
பபோதுவோை� இயலபு்களு்க்கோ்க� பவளியி்டபபடுகிறைது.�
குறிபபோ்க� பசோன்ைோல� நிறுமத்தின்� உபரி்கடளயும்�
மற்றும்� ்கோபபு்கடளயும்� முடறையோ்க� பயன்படுத்துதல�
ஆகும்.� முந்டதய� பஙகுதோரர்கள்� எந்தவிதமோை�
மறுபயன்� எதிரபோர்க்கோமல� இது� பவளியி்டபபடும்.�
அடவ

(i)  முழுவதும் (அ) பகுதியளவு பசலுத்்தப்பட்ட பஙகுகள்
(ii) புதிய பஙகுக்ள பவளியிடு்தல்

உரி்மப் பஙகுகள் (Right Shares)
ஒரு� நிறுமமோைது� தைது� உரிடமப� பஙகு்கடள�

பவளியிடும்.�அதன்�மு்ககிய�யநோ்க்கம்�அந்த�நிறுமத்தின்�
பங்களிபபு� பஙகு� முதடே� உயரத்துவது� ஆகும்.� இந்த�
பவளியிடு்கள்� பசயலமுடறை� விதி்களு்ககு� உடபடடு�
இரு்ககும்.

அந்த� நிறுமத்தில� உள்ள� படழய� சோதோரண�
பஙகுதோரர்களு்ககு� ்கடிதத்தின்� மூேம்� முதன்� முதேோ்க�
பவளியி்டபபடும்.� அபபடி� பசயயும்� பவளியிடு�விகிதோச்சோர�
அடிபபட்டயில�யமற்ப்கோள்ளபபடும்.
26.07  பஙகுச் சோன்றி்தழ் (Share  

Certificate and Share Warrant)
பஙகுதோரரின்� உட்டடம்ககு� உண்டமச்�

சோடசியோ்க� ்கருதபபடுவது� இந்த� பஙகு� சோன்றிதழ்�

ஆகும்.�இந்த� சோன்றிதழ்�மூேம்�அதில�குறிபபி்டபபடடு�
உள்ளவரு்ககு�தமது�நிறுமத்தின்�பஙகு்களின்�மீதுள்ள�
உரிடமடய�நிறுமம்�அறிவி்ககின்றைது.�எையவ,�அந்தச்�
சோன்றிதழில� குறிபபி்டபபடடுள்ள� எண்்களுட்டய�
பஙகு்கடள� அவர� யோரு்ககு� யவண்டுமோைோலும்�
விற்படை�பசயயயவோ�(அ)�மோற்றித்�தரயவோ�உரிடம�
பபறுகின்றைோர� எை� நிறுமச்� சட்டம்� 2013,� பிரிவு� 45�
இவவோறு�கூறுகிறைது.

உரிடம� யவறு� உரிடம்ககு� சோடசியம்� என்பது�
யவறு� பஙகுச்� சோன்றிதழ்� என்பது� உரிடம்ககு�
சோடசியயம� தவிர� உரிடம� அலே.� எையவ� பஙகு�
சோன்றிதடழ�ஒருவர�வோஙகி�விடுவதிைோல�பஙகு்கள்�
வோஙகியவர�பபயரு்ககு�தோைோ்க�மோறி�வி்டோது.

பஙகு� சோன்றிதழ்� கீழ்்கண்்ட� ந்டவடி்கட்க்கடள�
உள்ள்ட்ககியது.�அடவ்களோவை.

i)� நிறுமத்தின்�பபயர
ii)� பவளியீடு�யததி
iii)� உறுபபிைர்கள்�பதோ்டரபோை�விவரம்
iv)� பஙகு்களின்�பயைளிபபு
v)� பபயரளவு�மதிபபு
vi)� பசலுத்தும்�மதிபபு
vii)� வடரயறு்க்கபபட்ட�எண்

ஒரு� நிறுமம்� விண்ணபபதோரரின்� பஙகு்கடள�
ஒது்ககீடு� பசயது� நிறுமத்தின்� பபோது� முத்திடரடய�
இடடு� மூன்று� மோதங்களு்ககுள்� பஙகுச்� சோன்றிதழ்�
பவளியி்டபப்ட�யவண்டும்.�பபோதுவோ்க�இந்த�சோன்றிதழ்�
பபற்றை� பிறைகு� அவர� அந்த� நிறுமத்தின்� உறுபபிைரோ்க�
்கருதபபடுவோர.

பஙகுரி்ம ஆ்ண (Share Warrant)
பஙகுரிடம�ஆடண�என்பது�நிறுமம்�வழஙகும்�ஓர�

ஆவணமோகும்.� பஙகுரிடம� ஆடணயில�
குறிபபி்டபபடடுள்ள� எண்்களு்ககுள்ள� பஙகு்கள்� மீது�
இதடை�டவத்திருபபவரு்ககு�உரிடம�உள்ளது�எை�
வோ்ககுறுதி� அளித்து� நிறுமம்� தைது� பபோது�
முத்திடரயு்டன்� இதடை� பவளியிடும்.� நிறுமம்�
ஏற்்கையவ� மத்திய� அரசி்டம்� பபற்றை� அனுமதிடய�
டவத்து்க� ப்கோண்டு� பசயலமுடறை� விதி்களின்படி�
பஙகுரிடம�ஆடணடய�பவளியிடும்.

பஙகுதோரர்கள்� பஙகுச்� சோன்றிதழ்� பபறும்� யபோயத�
அவர்களு்ககு�பஙகுரிடம�ஆடண�யவண்டும்�எனில�
யதடவபபடும்� ்கட்டணங்கடள� முடறையோ்க� பசலுத்த�
யவண்டும்.� பஙகுரிடம� ஆடணயில�
குறிபபி்டபபடடுள்ள� எண்்களு்ககுள்ள� பஙகு்கடள�
விற்பவர.� இந்த� ஆடணடய� வோஙகுபவரி்டம்�
வழஙகுவதன்� மூேம்� மடடுயம� மோற்றி� வி்டேோம்.�
உறுபபிைர� பதியவடடிலும்,� உறுபபிைர� பபயர�
நீ்க்கபபடடு�பஙகுரிடம�ஆடண�வழங்கபபட்ட�பசயதி�
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குறிபபி்டபபடடு� விடுவதோல� இவற்டறை� பதிவு� பசயய�
யவண்டிய�அவசியம்�கிட்டயோது.

பபோதுவோ்க�பஙகுதோரரின்�பஙகுரிடம�ஆடணயோைது�
நிறுமத்தின்� உறுபபிைரோ்க� ்கருத� முடியோது.� ஆைோல�
பசயமுடறை� விதி்களில� கூறைபபடடுள்ள� உரிடமயின்படி�
நிறுமம்�இயஙகும்.

26.08  பஙகு மறறும் பஙகுத் ப்தோகுதியும் 
(Share and Stock)

பஙகு� மற்றும்� பஙகுத்� பதோகுதி� என்றை� இரண்டு�
பசோற்்களும்� ஒயர� பபோருளில� வழ்க்கத்தில�
பயன்படுத்தபபடுகின்றைை.� எனினும்� இடவ�
இரண்டு்ககும்� இட்டயய� அடிபபட்டயோை� சிே�
யவறுபோடு்கள்� உள்ளை.� பபரும்போலும்� தனித்தனிப�
பஙகு்களோ்க�விற்படை�பசயவதிலடே.�நிறுமச்�சட்டம்�
பிரிவு� 2(46)� லும்� ஒது்ககீடு� அட்டவடண� Aல� (விதி�
36-39)� இது� பற்றி� கூறைபபடடுள்ளது.� முழுவதும்�
பசலுத்தபபட்ட�பே�பஙகு்கள்�அ்டஙகிய�ஒரு�பதோகுபடப�
பஙகுத்� பதோகுதியோ்க� மோற்றி� வி்டேோம்.� அயத� யபோல�
பஙகுத்� பதோகுதி்கடள� மீண்டும்� முழுவதும்�
பசலுத்தபபட்ட�பஙகு்களோ்க�மோற்றைேோம்.

பஙகுத் ப்தோகுதியின் முககியத்துவம்
பஙகுத்� பதோகுதியில� பணம்� சோரந்த�

ந்டவடி்கட்க்கள்� முன்னிடேபபடுத்தபபடுகின்றைது.�
எத்தடை�பஙகு�அேகு்கள்�என்பது�போரபபது�இலடே.�
இந்த� பஙகுத்� பதோகுதிடய� எளிதில� மோற்றைேோம்�
மற்றும்� பிரி்க்கேோம்.� பிரி்க்கபப்டோத� பஙகுத்�
பதோகுதி்கள்� எண்்கள்� அடிபபட்டயில� வசதி்ககு�
தகுந்தவோறு� பிரி்க்கபபடும்.� இது� மதிபபு� மற்றும்�
புள்ளியில� அடிபபட்டயில� இரு்க்கேோம்.� பஙகுத்�
பதோகுதியின்� ஒரு� குடறைந்த� அளவு� பதோட்கடய�
இய்ககுநர� அடவ� நிரணயித்து� பிறைகு� பரிமோற்றைம்�
பசயயும்.

26.09 க்டன் பத்திரம் (Debentures)
ஒரு� வியோபோர� நிறுமத்டத� பவற்றி்கரமோ்க� ந்டத்த�

முதலும்� யதடவயோை� நிதியும்� யதடவபபடுகிறைது.�
எையவ� நிறுமம்� தைது� உள்புறை� ஆதோரங்கடள�
வளபபடுத்தும்� யநோ்ககில� பே� பசயல்கடள� பசயகிறைது.�
யமலும்� பவளிபபுறை� ஆதோரங்கடள� வளபபடுத்தும்�
யநோ்ககில� ்க்டன்பத்திரம்,� பவளிபபுறை� வணி்க்க�
்க்டன்்கள்,� வஙகி்க� ்க்டன்,� பபோது� நிடேடவபபு்கள்�
மூேம்�பபறுகிறைது.

தைது� நிறுமத்டத�வளரச்சி� போடதயில� ப்கோண்டு�
பசலலும்�யநோ்ககில�யதடவயோை�நிதிடய�பபறை�பஙகு�
முதடே� அதி்கமோ்க� பவளியி்டோமல� அதி்கமோ்க� ்க்டன்�
பத்திரங்கள்� மூேம்� நிதிடய� பபறை� முயற்சி்ககிறைது.�
பபோது�டவபபின்�மூேம்�ஒரு�நிடேயோை�்கோேத்தில,�

ஒரு� நிடேயோை� வடடியில� பபறை� சோன்றிதழ்�
வழஙகுகிறைது.� இத்தட்கய� ்க்டன்� சோன்றிதழ்� ்க்டன்�
பத்திரம்�ஆகும்.

பபோது� ம்க்களி்டம்� இருந்து� பபரும்� சோதோரண�
பஙகு்கடள� பவளியிடுவதன்� மூேம்� கிட்ட்ககும்�
பங்களிபபு� மூேம்� ்க்டன்� பத்திரம்� பவளியி்டபபடும்.�
இத்தட்கய� ்க்டன்� பத்திரம்� நிறுமத்தின்� பபோது�
முத்திடர� பணம்� பபற்றைதற்்கோை� அத்தோடசி� பபற்று�
வழங்கபபடும்.�நிறுமச்�சட்டம்�2013,�பிரிவு�2(30)ன்படி�
“்க்டன்�பத்திரம்”�என்பது�நிறுமத்தின்�பசோத்து்க்களின்�
மீது� பற்றுப� பபோறுபபு� ஏற்படுத்தியயோ� (அ)�
ஏற்படுத்தோமயேோ�நிறுமம்�பவளியிடும்�பிடணயமோகும்.�
்க்டன்� பத்திரச்� பதோகுதி,� போண்டு� முதேோை�
பிடணயங்களும்�்க்டன்�பத்திரம்�என்பதில�அ்டஙகும்.

்க்டன்� பத்திரதோரர்கள்� நிறுமத்தின்� உறுபபிைர�
அலே.� எையவ� நிறும்க� கூட்டங்களில� ்கேந்து�
ப்கோள்ளவும்,� வோ்க்களி்க்கவும்� இவர்களு்ககு� உரிடம�
இலடே.இடவ� பபரும்போலும்� நிறுமத்தின்�
பசோத்து்க்களின்� மீது� இடழத்தியஙகும்� பற்றுப�
பபோறுபபு்டன்�பவளியி்டபபடுகின்றைை.

க்டன் பத்திரஙகளின் இயல்புகள்
அ)� �நிறுமத்தின்�பபோது�முத்திடரயு்டன்�வழங்கபபடும்�

சோன்றிதழ்�ஆகும்.
ஆ)� �்க்டன்�பத்திரதோரர்கள்�நிறுமத்தின்�்க்டன்தோரர்கள்�

ஆவோர.
இ)� �்க்டன்� பத்திரம்� எபயபோதும்� ஒரு� நிடேயோை�

விடேயிலும்,�வடடியிலும்�உள்ளது.
ஈ)� �்க்டன்� பத்திரத்தின்� நிடேயோை� ்கோேம்� முடிந்த�

பிறைகு�முடிவு்ககு�வரும்.
உ)� �்க்டன்� பத்திரம்� என்பது� பிடணயமோ்கயவோ� (அ)�

பிடணயமற்றைதோ்கயவோ�இரு்க்கேோம்.
ஊ)� �்க்டன்� பத்திரங்கள்� மீதோை� வடடி� பசலுத்துதல�

என்பது� வருமோை� வரியிலிருந்து� இேோபத்தில�
்கழித்து்க�ப்கோள்ளபபடும்.

எ)� �்க்டன்�பத்திரதோரர்களு்ககு�வோ்க்களி்ககும்�உரிடம�
இலடே.

ஏ)� �்க்டன்�பத்திரம்�மீதோை�வடடி�பசலுத்துதல�என்பது�
ஒரு�சட்டமோ்க�்கருதபபடும்.

க்டன் பத்திரஙகளின் வ்ககள்
்க்டன்� பத்திரங்கள்� பவளியிடும்� முடறை,� அவற்றின்�

பவளியீடடு�நிபந்தடை்கள்�ஆகியவற்றின்�அடிபபட்டயில�
பேவிதங்களோ்க�பிரி்க்கேோம்.

1.� மோற்றுதல�அடிபபட்ட
2.� பிடணயங்கள்�(அ)�ஈடடின்�அடிபபட்ட
3.� மீடபு�அடிபபட்ட
4.� பதிவு�பசயதல�அடிபபட்ட
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1. மோறறு அடிப்ப்்ட
மோறறு்தல் அடிப்ப்்டயில் க்டன் பத்திரஙக்ள 

�ோன்கு வ்ககளோகப் பிரிககலோம். அ்வ.
அ) மோற்ற இயலோ்த க்டன் பத்திரஙகள் (NCD)

மோற்றை�இயேோத� ்க்டன்� பத்திரங்கள்�அவற்றின்�்க்டன்�
இயலடப� த்க்க� டவத்து்க� ப்கோள்கின்றைை.� மற்றும்�
சோதோரணப�பஙகு்களோ்க�மோற்றைபப்ட�முடியோது.

ஆ) பகுதி மோற்றத்்தகக க்டன் பத்திரஙகள் (PCD)
பகுதி� மோற்றைத்த்க்க� ்க்டன்� பத்திரங்களின்�நிடேயில�

அடவ்களின்� ஒரு� பகுதி� பவளியிடுபவர� அறிவி்ககும்�
சமயம்� எதிர்கோேத்தில� சோதோரணப� பஙகு்களோ்க�
மோற்றைபபடுகின்றைை.� பவளியீட்டோளர� மோற்றி� வீதத்டத�
முடிவு� பசயகிறைோர.�இது�இயலபோ்க� பஙப்கடுபபின்� சமயம்�
முடிவு�பசயயபபடுகிறைது.

இ) முறறிலும் மோற்றத்்தகக க்டன் பத்திரஙகள் (FCD)
இடவ� பவளியீட்டோளர� அறிவி்ககும்� சமயம்�

முற்றிலுமோ்க� சோதோரண�பஙகு்களோ்க� மோற்றைபபடுகின்றைை.�
மோற்றை� வீதமோைது� பவளியீட்டோளரோல� முடிவு�
பசயயபபடுகின்றைது.� மோற்றைபபட்ட� பிறைகு� முதலீட்டோளர்கள்�
நிறுமத்தின்� சோதோரணப� பஙகுதோரர்கடள� யபோயேயவ�
அயத�அந்தஸ்திடை�அனுபவிபபர.

ஈ) ந்தரவின்படி மோற்றத்்தகக க்டன் பத்திரஙகள் (OCD)
யதரவின்படி� மோற்றைத்த்க்க� ்க்டன்� பத்திரங்களின்�

நிடேயில�இபபஙகு்கடள�பவளியீட்டோளர�முடிவு�பசயயும்�
விடேயியேோ� (அ)� பவளியீடடின்� சமயம்� உ்டன்பட்ட�
விடேயியேோ�மோற்றிப�பபறும்�யதரவு�உள்ளது.

2. பி்ணயஙகள் (அ) ஈடடின் அடிப்ப்்ட
பிடணயங்கள்� அடிபபட்டயில� ்க்டன்� பத்திரங்கடள�

இரண்டு�வட்க்களோ்கப�பிரி்க்கேோம்.�அடவ.

அ) பி்ணயம் ்தரப்பட்ட க்டன் பத்திரஙகள்
நிறுமத்தின்� பசோத்து்க்கள்� மீது� பற்றுப� பபோறுபபு�

ஏற்படுத்தி� பவளியி்டபபடும்� பத்திரங்கள்� பிடணயம்�
தரபபட்ட� ்க்டன்� பத்திரங்கள்� எைபபடும்� நிறுமச்� சட்டம்�
2013� பிரிவு� 71(3)ன்� படியும்,� மத்திய� அரசின்� சட்டத்�
திட்டங்களு்ககு�உடபடடு�ந்ட்க்க�யவண்டும்.

ஆ) பி்ணயம் ்தரப்ப்டோ்த க்டன் பத்திரஙகள்
நிறுமத்தின்� பசோத்து்க்கள்� மீது� எந்தவிதமோை� பற்றுப�

பபோறுபபும்� ஏற்படுத்தபப்டோமல� பவளியி்டபபடும்� ்க்டன்�
பத்திரங்கள்�இவவட்க்கள்�எைேோம்.�இவவட்க்க�்க்டன்�
பத்திரதோரர்கள்,� ஈடு� பபறைோது� ்க்டன்� வழஙகியவர்களோ்க�
்கருதபபடுவர.

3. மீடபு அடிப்ப்்ட
்க்டன்� பத்திரங்கடள� மீடபு� அடிபபட்டயில� இரண்டு�

வட்க்களோ்கப�பிரி்க்கேோம்.�அடவ.

அ) மீடகக கூடிய க்டன் பத்திரஙகள்
ஒரு� குறிபபிட்ட� யததியில� (அ)� குறிபபிட்ட� ்கோே்க�

ப்கடுவு்ககு� பிறைகு� மீட்க்க� கூடிய� ்க்டன்� பத்திரங்கள்�
இவவட்க்கள்� ஆகும்.� இ்க்கோேத்தில� பவளியி்டபபடும்�
்க்டன்�பத்திரங்கள்�நிறுமத்தின்�மிட்க�மூேதை�நிடேடம�
யதோன்றைோமல�தடுபபதற்கு�ஏற்றைடவ�ஆகும்.

ஆ) மீடக இயலோ்த க்டன் பத்திரஙகள்
நிறுமம்�்கடே்க்கபபட்டோல�தவிர�மற்றைபபடி�நிறுமத்தின்�

ஆயுள்� ்கோேத்தில� மீட்க� யதடவயிலேோத� ்க்டன்�
பத்திரங்கள்�இதில�அ்டஙகும்.�பபரும்போலும்�இவவட்க்க�
்க்டன்� பத்திரங்கடள� நிறுமம்� பவளியிடுவது� இலடே.�
முதலீட்டோளர்கள்� இவவட்க்க� ்க்டன்� பத்திரங்களில�
முதலீடு�பசயய�விரும்புவதிலடே.

4. பதிவு பசய்தல் அடிப்ப்்ட
பதிவு� பசயதல� அடிபபட்டயில� ்க்டன்� பத்திரங்கடள�

இரண்டு�வட்க்களோ்கப�பிரி்க்கேோம்.�அடவ.

அ) பதிவு பசயயப்பட்ட க்டன் பத்திரஙகள்
்க்டன்� பத்திரங்கள்� குறிபபிட்ட� நபர்களின்� பபயரில�

நிறுமம்� தைது� பதியவடு்களில� பதிவு� பசயயபபடடு�
இருந்தோல� அவற்டறைப� பதிவு� பசயயபபட்ட� ்க்டன்�
பத்திரங்கள்� என்று� கூறுகின்யறைோம்.� ஒவபவோரு� ்க்டன்�
பத்திரத்திற்கும்�ஒவபவோரு�எண்�உண்டு.�யமலும்�பஙகுச்�
சோன்றிதழ்� யபோன்று� ்க்டன்� பத்திரங்களும்�உரிடம்ககுச்�
சோடசியமோ்க� ஆவணங்கயளயோகும்.� இவற்டறை� ஒருவர�
பபயரில� இருந்து� யவபறைோருவர� பபயரு்ககு� மோற்றை�
யவண்டுமோயின்� முடறையோ்கப� பத்திரம்� எழுதிப� பதிவு�
பசயய�யவண்டும்.�அதன்�பிறைய்க�உரிடம�மோற்றைம்�ஏற்படும்�
எை�நிறுமச்�சட்டம்�2013�பிரிவு�(56)�கூறுகிறைது.

ஆ) பகோணரபவர பத்திரஙகள்
இவவட்கப� பத்திரங்கடள� யோர�

டவத்திரு்ககிறைோர்கயளோ� அவர்களு்ககு� அபபத்திரங்கள்�
மீதோை� உரிடம� உண்டு.� எையவ� இவற்டறைப� பதிவு�
பசயயபப்டோத� பத்திரங்கள்� என்றும்� கூறுகின்றைைர.�
இவற்டறைப� பஙகுரிடம� ஆடணயு்டன்� ஒபபி்டேோம்.�
இவற்டறை� மோற்றி� தருவதும்� எளிது.� இவவட்க்க� ்க்டன்�
பத்திரங்கடள� டவத்திருபபவர� அவற்டறை� விற்படை�
பசயய� (அ)� மோற்றித்� தர� விரும்பிைோல� விற்படை�
விடேடயப� பபற்று்க� ப்கோண்டு� ்க்டன்� பத்திரங்கடள�
ஒபபட்டத்து�வருவது�மடடுயம�யபோதும்.
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26.10 க்டன் பத்திரஙகளுககும் பஙகுகளுககும் உள்ள நவறுபோடுகள்
வ.எண் பஙகுகள் க்டன் பத்திரஙகள்

1. இது�நிறுமத்தின்�முதலில�ஒரு�பஙகு�ஆகும். இது�சட்டபபடி�ஒரு�்க்டன்�ஆகும்.

2. பஙகுதோரர்கள்�நிறுமத்தின்�உறுபபிைர்கள்/
உரிடமயோளர்கள்�ஆவர.

்க்டன்� பத்திரதோரர்கள்� நிறுமத்தின்�
்க்டனீந்யதோர்கள்�ஆவர.

3. பஙகுதோரர்கள்� மோறுபடும்� விடேயில�
பங்கோதோயம்�பபறுவர.

்க்டன்� பத்திரதோரர்கள்� நிடேயோை� விதத்தில�
வடடி�பசலுத்தி�அதற்்கோை�பங்கோதோயம்�பபறுவர.

4.
பஙகு்களில� எந்தவிதமோை� விதிபபும்�
கிட்டயோது.

நிறுமத்தின்� பசோத்து்க்களின்� மீது� ்க்டன்�
பத்திரங்கள்�விதி்க்கபபடும்.

5.
பஙகு்கள்� தள்ளுபடியில� ஒரு� குறிபபிட்ட�
நிபந்தடை்களு்ககு� உடபடடு� மடடுயம�
பவளியி்ட�முடியும்.

்க்டன்�பத்திரங்கடள�தள்ளுபடியில�பவளியி்ட�
எந்த�பநறிமுடறை்களும்,�தட்ட்களும்�இலடே.

6.
இய்ககுநர� அடவயின்� முடிவின்�
அடிபபட்டயிலும்,� இேோபத்தின்�
அடிபபட்டயிலும்�பங்கோதோய�வீதம்�மோறும்.

்க்டன்� பத்திரங்களின்� வடடி� வீதம்�
நிடேயோைது.

7. பஙகுதோரர்களு்ககு� வோ்க்களி்ககும்� உரிடம�
உண்டு.

்க்டன்�பத்திரதோரர்கள்�வோ்க்களி்ககும்�உரிடம�
இலடே.

8.
பஙகுதோரர்களின்� பங்கோதோயம்� என்பது�
நிறுமத்தின்� இேோபத்டத� ்கருத்தில�
ப்கோண்்டது.

்க்டன்� பத்திரங்களின்� வடடி� என்பது�
இேோபத்டத�்கருத்தில�ப்கோள்ளோமல�முதடே�
்கருத்தில�ப்கோண்்டது.

9.
ஆைோல� பங்கோதோயம்� என்பது� வியோபோர�
பசேவு� கிட்டயோது.� எையவ� இேோபத்தில�
்கழி்க்க�முடியோது.

்க்டன்�பத்திரங்களின்�மீதோை�வடடி�என்பது�
வியோபோர�பசேவோ்க�்கருதபபடடு�இேோபத்தில�
்கழித்து்க�ப்கோள்ளபபடும்.

10.
பஙகு்களின்� ஒது்ககீடு� பதோ்டரபோை�
விபரங்கடள�E-Form�No.2�ல�பதிவு�பசயய�
யவண்டும்.

்க்டன்� பத்திரங்கள்� ஒது்ககீடடு� முடறைடய�
பின்பற்றை�ஆவணம்�இலடே.

“�வரத்ைோஸ் நிறுமஙகள்”
1.�போரத்�எே்கடரோனி்கஸ்�லிமிப்டட�(BEL)

2.��்கன்ப்டயைர�்கோரபபயரசன்�ஆஃப�இந்தியோ�(CONCOR)
3.��பபோறியோளர்கள்�இந்தியோ�லிமிப்டட�(EIL)

4.��இந்துஸ்தோன்�ஏயரோைோடடி்கஸ்�்கோரபபயரசன்�லிமிப்டட�(HAL)
5.��இந்துஸ்தோன்�பபடயரோலியம்�்கோரபபயரசன்�லிமிப்டட�(HPCL)
6.�ம்கோந்கர�பதோடேயபசி�நிேம்�லிமிப்டட�(MTNL)
7.�யதசிய�அலுமினியம்�நிறுமம்�
8.�யதசிய�்கடடி்ட�்கடடுமோை�்கழ்கம்�(NBCC)
9.�யதசிய�்கனிம�யமம்போடடு�்கழ்கம்�(NMDC)
10.��பநயயவலி�லி்கடைட�்கோரபபயரசன்�லிமிப்டட�(NLCIL)
11.�ஆயில�இந்தியோ�லிமிப்டட�(OIL)
12.�பவர�ஃடபைோன்ஸ்�்கோரபபயரசன்
13.�பவர�கிரிட�்கோரபபயரசன்�ஆஃப�இந்தியோ�லிமிப்டட
14.�ரோஷ்டரிய�இஸ்போட�நி்கோம்�லிமிப்டட
15.�கிரோம�மின்சோரமயமோ்க்கல�்கோரபபயரசன்
16.�்கபபல�்கோரபபயரசன்�ஆஃப�இந்தியோ�(SCI)
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க்லச்பசோறகள்

ஒரு�நபர�நிறுமம் யதோற்றுவிபபோளர

தவறைோை�அறி்கட்க�
பவளியீடுதல கூடடுருவோ்க்கம்

பஙகு�மற்றும்�பஙகு�முதல பஙகு்கள்

பணியோளர�நேன்�சோரந்த�
சோதோரண�பஙகு்கள் ஊ்க்கப�பஙகு்கள்

உரிடமப�பஙகு்கள் பஙகுச்�சோன்றிதழ்

 பயிறசி

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  ஒரு நிறுமம் ்தைது பதிவு அலுவலகம் அ்மநதுள்ள 

இ்டம் பறறிய அறிக்க்ய _______ �ோடகளுககுள் 
நிறுமப் பதிவோளருககு ப்தரிவிகக நவண்டும்.
அ)�14�நோட்கள்� ஆ)�21�நோட்கள்
இ)�30�நோட்கள்� ஈ)�60�நோட்கள்

2.  ஒரு �பரின் கருத்து மறறும் எண்ணஙகளின் 
பவளிப்போடடின் மூலம் நிறுமத்்்த ந்தோறறுவித்்தோல் 
அவர ____________
அ)�இய்ககுநர�� ஆ)�நிறும�பசயேோளர
இ)�பதிவோளர� ஈ)�யதோற்றுவிபபோளர

3.  கீழ்கண்்ட பஙகுகளில் எது முந்்தய பஙகு்தோரரகளின் 
து்ண பகோண்டு ்தைது நிறுமத்தின் மு்த்ல 
உயரத்்த பவளியிடும் பஙகு ____________
அ)�சோதோரணப�பஙகு்கள்
ஆ)�உரிடமப�பஙகு்கள்
இ)�முன்னுரிடமப�பஙகு்கள்
ஈ)�ஊ்க்கப�பஙகு்கள்

4.  முந்்தய பஙகு்தோரரகளுககு எந்தவி்த கட்டணமும் 
இல்லோமல் பவளியிடும் பஙகுகள் ____________
அ)�ஊ்க்கப�பஙகு்கள்
ஆ)�சோதோரணப�பஙகு்கள்
இ)�உரிடமப�பஙகு்கள்
ஈ)�முன்னுரிடமப�பஙகு்கள்

“மஹரத்திைோ நிறுமஙகள்”

அ)�யதசிய�அணல�ச்கதி�்கழ்கம்.,�(NTPC)�

ஆ)��எண்பணய�மற்றும்�இயற்ட்க�வோயு�
்கழ்கம்.,�(ONGC)

இ)�இந்திய�இரும்பு�அதி்கோர�லிமிப்டட.,�(SAIL)

ஈ)�போரத்�பெவி�மின்ைணு�லிமிப்டட.,�(BHEL)

உ)�இந்திய�எண்பணய�்கழ்க�லிமிப்டட.,�(IOCL)

ஊ)�இந்திய�நிே்க்கரி�லிமிப்டட.,�(CIL)
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நிறுமத்திறகு பபயர ்வப்பது 
ப்தோ்டரபோக
அ)� ஏற்்கையவ� இயஙகி� வரும்�

நிறுமத்தின்� பபயரில� உள்ள� வோரத்டத்கடள�
பன்டமயில�மோற்றுதல
எடுத்துககோடடு

“Eswar� Equipment� Private� Limtied� Company”�
என்படத� “Eswar� Equipments� Private� Limited�
Company”�எை�பபயர�டவ்க்க்க�கூ்டோது.
ஆ)��கீழ்்கண்்ட� வட்கயோை� மோற்றைங்கள்� ஏற்்கையவ�

இயஙகி� வரும்� நிறும� பபயரில� பசயய�
அனுமதியிலடே.

i)��எழுத்து� படிவங்களில� மோற்றைம்,� பபயர்களு்ககு�
இட்டயயயோை� இட்டபவளி,�
நிறுத்தற்குறி்களு்க்கோை�குறிபபு்கள்

ii)��ஏற்்கையவ�உள்ள�பபயரின்�முன்ைர�(அ)�பின்ைர�
வோரத்டத்கடள�இடணத்தல�(அ)�பிரித்தல�கூ்டோது.

iii)��ஒரு� விடையின்� ்கோேம்� மற்றும்� எண்்களில�
மோற்றைம்

iv)��உச்சரி்ககும்� ஒலி� மோற்றைம்� (அ)� எழுத்து்க்களில�
மோற்றைம்

v)��யவண்டுபமன்யறை�தவறைோை�எழுத்துப�பிடழயு்டன்�
வடிய�வோரத்டத்கள்

vi)��ஆரவத்தின்�அடிபபட்டயில�பதிவியின்�பபயர்கடள�
யசரத்தல

vii)��பபோதுவோை� பபயர்கடள� (அ)� தடேபபு்கடள�
யசரத்தல

viii)�ஊர�மற்றும்�இ்டத்தின்�பபயடர�யசரத்தல
ix)��ஒயர�வோரத்டதடய�வித்தியசமோ்க�பே�வழி்களில�

யசரத்தல�(அ)�பயன்படுத்துதல
x)�வோரத்டத்கடள�பமோழி�பபயரபபு�பசயதல
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5.  முந்்தய பஙகு்தோரரகளுககு பஙகுகளின் வி்ல்ய 
கு்்றத்து அவரகளுககு சோ்தகமோக வழஙகுவது 
____________
அ)�ஊ்க்கப�பஙகு்கள்
ஆ)�சோதோரணப�பஙகு்கள்
இ)�உரிடமப�பஙகு்கள்
ஈ)�முன்னுரிடமப�பஙகு்கள்

வி்்டகள் :

1 இ 2 ,ஈ 3 ஆ 4 அ 5 இ

II. குறு விைோககள்:

1.��நிறுமம்� உருவோ்க்கத்தில� உள்ள� நோன்கு� நிடே்கள்�
யோடவ?

2.�ஊ்க்கப�பஙகு்கள்�என்றைோல�என்ை?
3.�உரிடமப�பஙகு்கள்�என்றைோல�என்ை?
4.�்க்டன்�பத்திரங்கள்�என்றைோல�என்ை?

III. சிறு விைோககள்:

1.��பஙகு்கடள�முடைமத்தில�பவளியி்டல�என்பது�குறித்து�
நீவிர�அறிவது�யோது?

2.��பலயவறு� வட்கயோை� முன்னுரிடமப� பஙகு்கடள�
சுரு்க்கமோ்க�கூறு்க.�(ஏயதனும்�3)

IV. பபரு விைோககள்:

1.��பஙகு்களு்ககும்,� ்க்டனீடடுப� பத்திரத்திற்கும்� உள்ள�
யவறுபோடு்கள்�யோடவ?�(ஏயதனும்�5)

2.��்க்டன்�பத்திரங்களின்�வட்க்கள்�யோடவ?�(ஏயதனும்�5)
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நீதி� முடறை� பசயது� குடிம்க்கடள்க� ்கோபபோற்றும்� மன்ைவன்,�
ம்க்களு்ககு�தடேவன்�என்று்க�்கருதித்�தனியய�மதி்க்கபபடுவோன்.

முடறைபசயது�்கோபபோற்றும்�மன்ைவன்�ம்க்கடகு 
இடறைபயன்று�டவ்க்கப�படும்.

--�குறைள்�388
பபோருள் :

கற்றல் ந�ோககஙகள்

மோணவரகள் புரிநது பகோள்ள உ்தவுவ்தறகு
■■ நிறுமத்தின்� யமேோண்டம� ்கருத்டத� புரிந்து�

ப்கோள்ள
■■ இய்ககுநர� யோர,� எபபடி� அவர்கள்�

நியமி்க்கபபடுகிறைோர்கள்,� அவர்களு்ககு�
தகுதி்கள்�யபோன்றைடவ�அறிய.

■■ இய்ககுைர்கள்� குழு,� இய்ககுைர்களின்�
சட்டபூரவ� நிடேபபோடு� பற்றிய� விள்க்கத்டத�
விள்க்கவும்

■■ ஒரு�நிறுமத்தில�இருந்து�ஒரு�இய்ககுைடர�
எவவோறு�அ்கற்றுவது�என்படத�மோணவர்கள்�
புரிந்து�ப்கோள்ள�உதவுதல

■■ நிறுமத்தின்� யமேோண்டம� பதோ்டரபு.� மற்றை�
நிரவோ்க�அதி்கோரி்கள்�பற்றிய�யபோதுமோை�அறிவு�

ஆகியவற்டறை�புரிந்து்க�ப்கோள்ள�இயலும்.

நிறும நமலோண்்ம
COMPANY MANAGEMENT27

அத்தியோயம்

நிறுமச் சட்டம் மறறும் பசயலர �்்டமு்்றகள்
COMPANY LAW AND SECRETARIAL PRACTICEஅலகு

10

அத்தியோயம் சுருககம்

27.00 அறிமுகம்
27.01  பபோருள் மறறும் இயககுைரின் வ்ரய்்ற
27.02  ஒரு நிறுமத்தின் முககிய அதிகோரம் உள்ள 

�பரகள் (அ) மு்தன்்ம நமலோண்்மப் 
பணியோளரகள்

27.03 இயககு�ரகள் குழு

27.04  நிறுமஙகள் சட்டம் 2013 இன் படி 
இயககுைரகள் வ்ககள்

27.05 இயககு�ரகளின் எண்ணிக்க 
27.06 சட்ட நி்ல / இயககுைர நி்ல
27.07  இயககு�ரகள் நியமைம் ப்தோ்டரபோை 

பபோது விதிகள்
27. 08 இயககு�ர ்தகுதிகள்
27. 09 இயககுைர ்தகுதியற்றவரகள்
27. 10 இயககுைர அகறறு்தல்
27.11 இயககுைரின் ஊதியம்
27.12  இயககுைரகளின் அதிகோரஙகள்
27.13 இயககு�ர உரி்மகள்
27. 14 இயககுைர க்ட்மக்ள
27. 15 இயககுைர பபோறுப்புகள் 
27. 16  இயககுைரகளின் பதிநவடு அல்லது 

இயககுைரகள் மறறும் நிரவோகத்தில் 
முககிய நமலோண்்ம �பரகளின் 
பதிநவடு விதி 17 ன் படி

27.17 நமலோளர Vs இயககுைர
27.18  நிரவோக இயககுைர Vs முழு ந�ர 

இயககுைர 

அறிமுகம் (Introduction)
முந்டதய� போ்டம்� நிறுமத்தின்� தன்டம;� மற்றும்�

ப்கோள்ட்க்கள்� ஆகியை� விரிவோ்க� போர்க்கபபட்டது.�
யமலும்� நிறுமம்� என்பது� ஒரு� முடிவிலேோ� வோழ்நோள்�
ப்கோன்்டது� மற்றும்� நிறுமத்தின்� வோழ்்கட்க�
உறுபபிைர்கள்� மோற்றைங்கள்� ்கோரணமோ்க�
போதி்க்கபப்டவிலடே,� அதோவது� எந்த� உறுபபிைர�
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வந்து� யபோ்கேோம்� ஆைோல� நிறுமம்� சட்ட�
விதி்கள்அடிபபட்டயில�அதன்�இறுதி�வோழ்நோள்�வடர�
இயஙகுகிறைது.� இந்த� போ்டம்,� எபபடி� இந்த� நிறுமம்�
பசயற்ட்க�நபர்களோல�நிரவகி்க்கபபடுகிறைது�என்படத�
விவோதி்க்கபபடுகிறைது.�இது�மனிதர்களின்�குழுவிைோல�
நிரவகி்க்கபபடுகிறைது.

நிறுமத்தின்� வியோபோரத்டத� ந்டத்துவதற்்கோை�
பபோறுபடப� நிடறையவற்றும்� மனிதர்களின்� குழு�
இய்ககுநர்கள்� குழு� எை� அறியபபடுகிறைது� யமலும்� குழு�
உறுபபிைர்கள்� தனித்தனியோ்க� இய்ககுநர� எை�
அடழ்க்கபபடும்.

நிறுமங்களின்�விவ்கோரங்கடள்க�்கடடுபபடுத்துவதும்,�
வழி்கோடடுதலும்,� இய்ககுவதும்� மற்றும்� நிரவகிபபதும்�
யபோன்றை,� நிறுமத்தின்� விவ்கோரங்களில� இய்ககுநர்கள்�
மு்ககிய�பஙகு�வகி்ககிறைோர்கள்.

எந்த� நிறுமம்� ஒடடுபமோத்த� பசயலதிறைன்�
இய்ககுநர்களி்டம்� உள்ளது,� எையவ� இதற்கு� அவர்கள்�
மடடுயம� பபோறுபபோகும்.� நிறுமம்� சங்கத்தின்� அடமபபு�
முடறை� ஆவணங்களில/� விதிளில� பரிந்துடர்க்கபபட்ட�
குறி்கய்கோள்்கடள�அட்டவதற்கு�தனித்தனியோ்க�அலேது�
கூட்டோ்க� ஒவபவோரு� இய்ககுைரும்� பபோறுபபோவோர்கள்.�
இய்ககுநர்கள்� நியமைம்� மற்றும்� அவர்களது� தகுதி்கள்,�
நிறுமங்கள்� சட்டம்� 2013� அத்தியோயம்� XI� இல�
குறிபபி்டபபடடுள்ளை.�

நிறுமத்தின்� யமேோண்டமயில� உள்ள�
இய்ககுநர்கள்�குழு�அணு்க்கரு�நிடேடய�பபறுகிறைது�
யமலும்�அவர்களது�யதரவு,�சட்டத்தில�விதி்க்கபபடடுள்ள�
நட்டமுடறை� மற்றும்� நிறுமத்தின்� பசயல� முடறை�
விதி்களு்கய்கற்ப�உள்ளது

எந்த� நிறுமத்தின்� பவற்றி� அதன்� இய்ககுநர்களின்�
பசயலதிறைன்� சோரந்த� பசயலபோடட்ட� சோரந்துள்ளது,�
எையவ� நிறுமத்தின்� யமேோண்டமயில� நிரவோ்க�
இய்ககுநர்கள்�அதன்�்கண்்கள்,�்கோது்கள்,�மூடள,�ட்க்கள்,�
நரம்பு்கள்� மற்றும்� பிறை� மு்ககிய� உறுபபு்க்கள்� எை�
குறிபபி்டேோம்.�

இய்ககுநர்கள்� நிறுமங்கள்� ப்கோள்ட்க்கடள�
உருவோ்ககி� அதன்� அடமபபு� முடறை� ஆவணங்களில/�
விதிளில� உள்ள� குறி்கய்கோள்்கடள� அட்டவதற்கு�
ஏதுவோை�அடமபடப�நிறுவுகின்றைைர.�
27.01  இயககு�ர பபோருள் மறறும் 

வ்ரவிலககணம் (Meaning and 
Definition of Directors)

ஒரு� நிறுமத்தின்� நேனு்க்கோ்க� அதை;� பசயலில�
ஆரவமுள்ள�ஒருவர� யமலும்�இய்ககுநர்களின்�குழுவில�
உறுபபிைரோ்க� இருபபவர� ஒரு� நிறுமத்தின்� இய்ககுநர�
எை�அடழ்க்கபபடுகிறைோர.�ஒரு�இய்ககுநர�ஒரு�நிறுமத்தின்�
பசயலபோடட்ட� வழிந்டத்தும்� அலேது� யமற்போரடவ�
பசயயும்� இய்ககுநர்கள்� குழுமத்திலிரு்ககும்� ஒரு� நபர�
ஆவோர.

்கம்பனி்கள்�சட்டம்�2013�பிரிவு�2�(34)�ஒரு�நிறுமத்டத�
நிரவோகி்ககும�குழுவிற்்கோ்க�நியமி்க்கபபட்டவோ;�இய்ககுநர�
என்று�வடரயறு்ககிறைது.

ஒரு� நிறுமத்தின்� இய்ககுநர்களின்� குழு�
உறுபபிைரோ்க� நியமி்க்கபபட்ட� அலேது�
யதரந்பதடு்க்கபபட்ட� ஒரு� நபரும்,� குழுவில� உள்ள�
மற்றைவர்களு்டன்� யசரந்து� ப்கோள்ட்க்கடள�
நிரணயிபபதற்கும்,� பசயலபடுத்துவதற்கும்� பபோறுபபு�
உள்ளது.� நிறுமத்தில� ஏயதனும்� பஙகு்கடள�
டவத்திருத்தல� அலேது� பணியோளரோ்க� இருத்தல�
அவசியமிலடே.� இய்ககுநர்கள்� குழு� கூட்டத்தில�
தயோரி்க்கபபட்ட� தீரமோைங்கடள� அடிபபட்டயோ்க்க�
ப்கோண்டும்,� நிறுமத்தின்� பசயல� முடறை� விதி்களில�
பதரிவி்க்கபபடடுள்ள� அதி்கோரங்களின்� படியும.�
இய்ககுநர்கள்�பசயலபடுகின்றைைர.�

கம்பனியின் கு்்றந்தபடச / அதிகபடச 
எண்ணிக்கயிலோை இயககு�ரகள்� -� ்கம்பனி்கள்�
சட்டத்தின்�பிரிவு�149�(1)�பிரிவு�149�(1),�2013�ஒவபவோரு�
பபோது�நிறுமத்திற்கும்�குடறைந்தபடசம்�3�இய்ககுநர்கள்�
இரு்க்க�யவண்டும்,�ஆைோல�ஒரு�தனியோர�நிறுமத்திற்கு�
இரண்டு� இய்ககுநர்கள்,� ஒரு� நபர� நிறுமத்திற்கு� ஒரு�
இய்ககுநர� எை� கூறைபடடுள்ளது.� ஒரு� நிறுமம்�
அதி்கபடசமோ்க� பதிடைந்து� (15)� இய்ககுநர்கடள�
நியமி்க்கேோம்.�மத்திய�அரசின்�ஒபபுதல�இலேோமல�ஒரு�
பபோது�கூட்டத்தில�சிறைபபு�தீரமோைம்�நிடறையவற்றியபின்,�
,� பதிடைந்து்ககும்� யமற்பட்ட� இய்ககுநர்கடள�
நியமி்க்கேோம்.

ஒரு� நிருவைம்� பதோழில� துவ்க்கம்� பபருவர்ககு� ஓர�
ஆண்டு� ்கோேத்திற்கு� முன்� யமற்்கண்்ட� சட்ட� விதி்கடள�
பபோற்றிறு்க்க�யவோண்டும்�எை�நிருவை�சட்டம்�2013�்கோே�
அவ்கோசம்�வழஙகியுள்ளது.�

நிறுமச்�சட்டத்தில�இய்ககுநர்களு்ககு�எை�எந்த�பபோது�
்க்டடம்களும்� குறிபபி்டபப்டவிலடேஇ� சட்ட� படி� பசயய�
யவண்டிய� ்கட்டோயமிலடே� ஆைோல� அவர்கள்�
யமற்ப்கோள்ள� யவன்டிய� சிே� பபோது� ்க்டடம்கள்� கீயழ�
குறிபபி்டபபடடுள்ளை�

�ல்ல �ம்பிக்கயில் பசயல்ப்ட நவண்டும்: 
இய்ககுநர்கள்� நலே� நம்பி்கட்கயில� பசயலபடுவோர்கள்�
எை� எதிரபோர்க்கபபடுகிறைோர்கள்இ� அதோவது� அவர்கள்�
எபயபோதும்� நிறுமத்தின்� சிறைந்த� நேனு்க்கோ்க� பசயலப்ட�
யவண்டும்.� இய்ககுநர்கள்� எந்த� ர்கசிய� ேோபம்� ஈடடும்�
பசயல்கடளச்�பசயய்ககூ்டோது.

மிகுந்த அகக்்றயு்டன் பசயல்ப்ட நவண்டும்: 
இய்ககுநர்கள்� தங்கள்� பணிடய� மிகுந்த� ்கவைத்து்டன்�
ட்கயோள�யவண்டும்.�அவர்கள்�வியவ்கத்து்டன்�பசயலப்ட�
யவண்டும்.

இயககு�ரகள் ்தஙகள் பணி்ய ்தோஙகநளச் பசயய 
நவண்டும்: இய்ககுநர்கள்�தங்கள்�பணிடய�தோங்கயளச்�
பசயய� யவண்டும்.� அவர்கள்� யவறு� எவரு்ககும்� தங்கள்�
யவடேடய�ஒபபட்ட்க்க�கூ்டோது.
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இருப்பினும் பின்வரும் சந்தரப்பஙகளில் இயககு�ரகள் 
பணிககு நவறு யோரோவது ஒருவருககு ஓப்ப்்டப்பு பசயயலோம்.

இது� நிறும� சட்டம்� அலேது� பசயல�முடறை�ஆவணம்�
அனுமதித்திருந்தோல.�

சிறைபபு� நிபுணத்துவத்டத� ய்கோருகின்றை� சிே�
யவடே்கடள� இய்ககுநர்கள்� பசயய� இயேோவிட்டோலஇ�
அந்தப� பணி்க்கோை� யவடே்களு்ககு� ஒபபட்டபபு�
வழங்கபப்டேோம்.
27.02  ஒரு நிறுமத்தின் முககிய 

அதிகோரம் உள்ள �பரகள் (அ) 
மு்தன்்ம நமலோண்்மப் 
பணியோளரகள் 
(Key Managerial Person (KMP) )

நிறுமச்� சட்டம்� 2013� பே� புதிய� ்கருத்து்கடள�
அறிமு்கபபடுத்தியுள்ளது�அவற்றில�ஒன்று.�ஓரு�நிறுமத்தில�
மு்ககிய� அதி்கோரம்� உள்ள� நபர்கள்:� (Key� Managerial�
Persons).� இது� நிரவோ்க� இய்ககுநர� மற்றும்� முழுயநர�
இய்ககுைரின்� வழ்க்கமோை� தடேடமப� பண்பு்கடள�
உள்ள்ட்ககியது� மடடுமிலேோமல� தடேடம� நிதி�
அதி்கோரிஇ� தடேடம� நிரவோ்க� அதி்கோரி� மற்றும்�
நிறுமத்தின்� பசயேோளர� யபோன்றை� சிே� பசயலபோடடுத்�
நபர்கடளயும்�உள்ள்ட்ககியது.

ஒரு நிறுமத்தின் முககிய அதிகோரம் உள்ள �பரகள் 
(அ) மு்தன்்ம நமலோண்்மப் பணியோளரகள்யோர? 

2013�ஆம்�ஆண்டின்�நிறும� சட்டத்தின்�பிரிவு�2� (51)�
இல� மு்ககிய� யமேோண்டமயிலஇ� நிறுமத்தின்� மு்ககிய�
அதி்கோரம்� உள்ள� நபர்கள்:� என்பதறை்கோை� வடரயடறை�
உள்ளது.�

2013�ஆம்�ஆண்டின்�நிறும�சட்டத்தின்�பிரிவு�2�(51)�இல�
மு்ககிய�யமேோண்டமயிலஇ�நிறுமத்தின்�மு்ககிய�அதி்கோரம்�
உள்ள�நபர்கள்:�என்பதறை்கோை�வடரயடறை�உள்ளது.
(i)�முதன்டமஃபிரதோை�நிரவோ்க�அதி்கோரி
(ii)�நிரவோ்க�இய்ககுநர�அலேது�யமேோளர;
(iii)�நிறுமத்தின்�பசயேோளர;
(iv)�முழு�யநர�இய்ககுநர;�
(v)�முதன்டமஃபிரதோை�நிதி�அலுவேர;�மற்றும்
(vi)��அத்தட்கய�மற்றை�அலுவேர்கள்�பரிந்துடர்க்கபப்டேோம்

பின்வரும் நிறுமஙகள் முககிய அதிகோரம் உள்ள 
�பரக்ள நியமிககும் நவன்டும்:

27.03 இயககு�ரகள் குழு (Board of 
Directors)
நிறுமச்� சட்டத்தின்� கீழ்� பதிவு� பசயயபபட்ட�

நிறுமத்தின்� நிரவோ்க்க� குழு� இய்ககுநர� அடவ�
என்று� அடழ்க்கபபடுகிறைது.� நிறுமத்டத� சரியோை�
வழியில� வழிந்டத்த� பிரதோை� பிரச்சிடை்கள்� மீது�
முடிவு� எடு்க்க� அவர்களு்ககு� அதி்கோரமளித்தைர.�
நிறும� வோரியம்� அவர்களு்ககு� அதி்கோரம்�
அளி்ககிறைது

(i)�ப்கோள்ட்க்கடள�அடம்க்கவும்,
(ii)�இே்ககு்கடள�மறுசீரடமத்தல
(iii)��நிரவோ்க� இய்ககுநர� மற்றும்� மூத்த� நிரவோகி்கள்�

பசயலதிறைடை�மதிபபீடு�பசயதல.
(iv)�ஒடடுபமோத்த�இய்க்கம்
(v)�சட்டங்கள்�ஏற்று்கப்கோள்ளுதல
(vi)��பஙகு�ஆதோயம்�பதோட்கடய�தீரமோனித்தல
(vii)�கூடுதல�பஙகு்கடள�பவளியி்ட.

பபோதுவோ்க� வோரியம்� நிறுமத்தின்� பரந்த�
இே்ககு்கடள� நிரவகிபபதற்கு� உதவுகிறைது,�
நிரவோ்கத்டத� ஆதரி்ககிறைது,� நிறுமத்தில� கிட்ட்ககும்�
யபோதுமோை� ஆதோரங்கடள� மற்றும்� அதன்�
பயன்போடட்ட�உறுதிபபடுத்துகிறைது.

இயககு�ரகள் குழுவில்அ்டஙகியுள்ள �பரகள்  
(COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS)
அ) பபோதுவோக ஏறறுகபகோள்ளப்பட்ட எண்ணிக்க:  

இய்ககுநர்கள்� குழு� குடறைந்தபடசம்� 1� பபண்�
இய்ககுைரு்டன்� கூடிய� பசயலபடும்� நிரவோ்க� மற்றும்�
பசயலநிரவோ்கம்�அலேோத�இய்ககுநர்கள்�மற்றும்�நிரவோ்க�
இய்ககுநர�குழுவில�ஐம்பது�சதவீதத்திற்கும்�ப்கோஞ்சமும்�
குடறைவின்றி� பசயலநிரவோ்கம்� அலேோத� இய்ககுநர்கள்�
ப்கோண்்ட�ஒருஙகிடணபபோ்க�இரு்க்க�யவண்டும்
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ஆ)  பசயல்நிரவோகம் அல்லோ்த இயககு�ர ்த்லவரோக 
இருககும் நபோது :
இதில� குடறைந்தபடசம்� மூன்றில� ஒரு� பஙகு�

பசயலநிரவோ்க� இய்ககுநர்கள்� சுதந்திர�
இய்ககுநர்களோ்க� இரு்க்க� யவண்டும்.� ்கம்பனி்ககு�
வழ்க்கமோை� பசயலநிரவோ்க� அலேோத� இய்ககுநர�
தடேவuhf� இலேோத� நிடேயில,� இய்ககுநர� குழு�
உறுபபிைர்களில�குடறைந்தபடசம்�50�சதவீதம்�சுதந்திர�
இய்ககுநர்கடள�ப்கோண்டு�இரு்க்க�யவண்டும்

இ) பசயல்நிரவோக அல்லோ்த இயககு�ர:
பசயலநிரவோ்க� அலேோத� இய்ககுநர�

யதோற்றுவிபோளோரோ்க� இரு்ககும்� யபோது� அலேது� அவர�
யதோற்றுவிபோளோரு்டன்� பதோ்டரபுட்டயவோ்க� இரு்ககும்�
யபோது� அலேது� இய்ககுநர� குழுவிற்கு� சமமோை�
மட்டத்தில� இ்டம்பபற்றிரு்ககும்� யபோது� அலேது�
இய்ககுநர்கள்� குழு� மட்டத்தில� ஒரு� நிடே� கீயழ�
இ்டம்பபற்றிரு்ககும்�யபோது:

இய்ககுநர�குழு�உறுபபிைர்களில�குடறைந்தபடசம்�50�
சதவீதம்� சுதந்திர� இய்ககுநர்கடள� ப்கோண்டு� இரு்க்க�
யவண்டும்

ஒரு�இய்ககுநர�நிறுமத்தின்�குழுவில�நியமி்க்கபபடுகிறைோர,�
அத்தட்கய� இய்ககுநர்கள்� நிறுமத்தின்� குறி்கய்கோடள�
அட்டவதற்கு� வித்தியோசமோை� அணுகுமுடறை� ப்கோண்டு�
இரு்க்க�யவண்டும்.�

அவர்களின்�வித்தியோசமோை� அணுகுமுடறையின்� படி�
நிறுமங்கள்� சட்டம்� 2013� அவர்கடள� கீழ்� ்கண்்டவோறு�
வட்கபபடுத்தபபடுகின்றைது.�

முழுந�ர இயககு�ர: நிறுமத்தின்� இய்ககுைரோ்க�
பணிபுரியும்� ஒருவர� தைது� யவடே� யநரம்�
முழுவடதயும்� நிறுமத்தின்� வளரச்சி்க்கோ்க�
பயன்படுத்துவதும்� யமலும்� இதன்� மூேமோ்க�
நிறுமத்திற்கு� வருமோைம்� ஏற்படும்� வட்கயில�
குறிபபி்டத்த்க்க� யநரடி� ஆரவத்டத்க� ்கோடடுபவரும்�
முழுயநர�இய்ககுநர�ஆவோர

நமலோண்்ம இயககு�ர: இய்ககுைரோ்க�
நிறுமத்தில� பணி� புரியும்� ஒருவர� அதி்கபடசமோை�
அதி்கோரங்கடள� ப்கோண்்டவருமோ்க� நிறுமத்தின்�

நிரவோ்கத்தில� அதி்க� ஆரவம்� அதி்கபடசமோை�
சுதந்திரமும்� உட்டயவர� நிறுமத்டத�
வழிந்டத்துவதற்கும்�இய்ககுநர்கடள�்கடடுபபடுத்தும்�
உரிடமயும்�இவரு்ககு�உண்டு�
பசயலோகக இயககு�ர 

இவர� நிறுமத்தின்� முதன்டம� தடேடம�
அதி்கோரி� என்றை� பபோறுபடப� வகி்ககிறைோர� இவர�
நிறுமத்தின்�யநோ்க்கநிடேடய�அட்டயும்�பபோருடடு�
யதடவயோை�அடைத்து�முடிவு்கடளயும்� எடு்ககும்�
பபோறுபடப�வகி்ககிறைோர� யமலும்�நிறும� பவற்றி்ககு�
இவர� பஙகு� மு்ககியமோகிறைது� இன்டறைய�
உே்களோவிய� வரத்த்கத்தில� தடேவர� அலேது�
தடேடம�பசயல�அலுவேர�அலேது�யமேோண்டம�
இய்ககுநர�அலேது�CEO�என்றை�வோரத்டத்கள்�ஒயர�
பபோருள்� தர்ககூடிய� இடணச்� பசோற்்களோ்க�
பயன்படுத்தபபடுகின்றைை
பசயலோககம் இல்லோ்த இயககு�ரகள் 

இவர்கள்� நிரவோ்க� யவளோண்டமயில� அன்றைோ்ட�
பணி்களில� தங்கடள� ஈடுபடுத்தி்க� ப்கோள்வது� இலடே�
ஆைோல� ப்கோள்ட்க� முடிவு்கள்� எடு்ககும்� யபோதும்,�
திட்டமி்டல� பசயல்கள்� பசயயும்� பபோழுதும்� தங்கடள�
ஈடுபடுத்தி்க� ப்கோள்கின்றைைர.� இது� மடடுமலேோமல�
நிரவோ்க�இய்ககுநர்கடள�யமற்போரடவயிடும்�பபோறுபபும்�
பஙகுதோரர்களின்� நேனு்க்கோ்க� பசயலபடும்� பபோறுபபும்�
இவர்களு்ககு�உண்டு.
பசயலோற்ற இயககுைருககும் - பசயலோற்ற 
இயககுைருககும் இ்்டநய உள்ள நவறுபோடுகள் 

பசயேோ்க்க� இய்ககுநர்கள்� முழுயநர� இய்ககுநர�
அலேது� யமேோண்டம� இய்ககுநர்கள்� என்றை� பபயரில�
பணியோற்றுகின்றைோர்கள்�� ஆைோல�� பசயேோ்க்கமற்றை�
இய்ககுநர்கள்� முழுயநர� இய்ககுைரோ்கவும்�
இருபபதிலடே� யமேோண்டம� இய்ககுநர்களோ்கவும்�
இருபபதிலடே.
27.04  நிறுமச் சட்டம் 2013-ன்படி 

இயககு�ரகளின் வ்ககள்: 
1. இநதிய குடியிருப்பு இயககு�ர:

இந்திய�நிறுமச்�சட்டம்�2013�பிரிவு�149�(3)�ன்�படி�ஒரு�
நிறுமத்தின்�இய்ககுநர�்க்டந்த�நோட்கோடடி�ஆண்டில�ஒத்த�
்கோேத்தில� குடறைந்தது� 182� நோட்கள்� இந்தியோவில�
தஙகியிரு்க்க� யவண்டும்� அவவோறு� உள்ளவடரயய�
இந்திய�குடியிருபபு�இய்ககுநர�எைபபடுகிறைோர
2. சு்தநதிர இயககு�ர

இந்திய�நிறுமச்�சட்டம்�2013�பிரிவு�149�(6)�ன்�படி�இவர�
ஒரு� மோற்று� இய்ககுைரோவோர� கீழ்்க்கண்்ட� நிறுமங்கள்�
குடறைந்த� படசம்� இரண்டு� சுதந்திர� இய்ககுநர்கடள�
நியமி்க்க�யவண்டும்�அலேது�ப்கோண்டிரு்க்க�யவண்டும்�
அடவ�

1� பசலுத்தபபட்ட� மூேதைம்� பத்து� ய்கோடி்ககு� அலேது�
அதற்கு�யமல�உள்ள�பபோது�நிறுமங்கள்�
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2�ஒரு�பபோது�நிறும�விற்படையின்�அளவு�100�ய்கோடி�
அலேது�அதற்கு�ப்கோண்டிருந்தோள்�யமலும்�

3� ஒரு� பபோது� நிறுமத்தின்� ப்கோடு� ப்ட� யவண்டிய�
பமோத்த�்க்டன்்கள்,�்க்டன்�பத்திரம்,�டபபபு்களில�மதிபபு�50�
ய்கோடி�அலேது�அதற்கு�யமல�இருபபின்
3. சிறு பஙகு்தோரரகளின் இயககு�ர 

ஒரு� படடியலி்டபபட்ட� நிறுமம்� ஒரு� இய்ககுைடர�
இவர்கள்� சோரபோ்க� நியமி்க்கேோம்� அவவோறு� நியமைம்�
பசயய�குடறைந்தபடசம்� 1,000�அலேது�பத்தில�ஒரு�பஙகு�
பஙகுதோரர்களு்ககு�இது� பதோ்டரபோை� எழுத்து�மூேமோை�
அறிவிபபு�பசயதிடய�வழஙகி�இரு்க்க�யவண்டும்

4. பபயரளவு இயககு�ர 
தற்யபோது� நட்டமுடறையில�உள்ள� சட்டத்தின்கீழ்நிதி�

நிறுமங்கள்� நேன்� ்கருதிஅலேது� ஏதோவது� ஒரு�
ஒபபந்தத்தின்� படியயோ� அலேது� மத்திய� அரசின்�
வழி்கோடடுதலின்�படியும்�நியமி்க்கேோம்.

யமற்்கண்்டவற்றிலிருந்து�அறிய�வருவது
1.��அஙகீ்கரி்க்கபபட்ட� நிதி� நிறுமங்கள்� ஒபபந்தத்தின்�
அடிபபட்டயில�நியமி்க்கேோம்

2.��மத்திய� அரசு� அலேது� இடணயோை� நபர்களhy;�
நியமி்க்கேோம்�

3��அவவோறு� நியமி்க்கபபட்ட� நபர்கள்� நிறுமத்தின்�
நேடை� போது்கோ்ககும்� பபோருடடு� பசயலப்ட�
யவண்டும்

5. பபண் இயககு�ர:
பிரிவு�149�(1)�(a)�படி�ஒரு�இய்ககுநர�குழுவில�குடறைந்த�

படசம்� ஒரு� பபண்� உறுபபிைர� இரு்க்க� யவண்டும்�
கீழ்்க்கண்்ட� நிறுமங்கள்� குடறைந்த� படசம்� ஒரு� பபண்�
ஏற்்கையவ�ப்கோண்டிருத்தல�யவண்டும்�அடவ:�

1�அடைத்து�படடியலி்டபபட்ட�பபோது�நிறுமங்கள்�
2��எந்த� நிறுமத்தின்� பசலுத்தபபட்ட� மூேதைம்� 100�
ய்கோடி�அலேது�அதற்கும்�யமல�அலேது

ஆ)��விற்படையின்�அளவு�300�ய்கோடி�அலேது�அதற்கு�
யமல�இரு்ககும்�பபோழுது

6. கூடு்தல் இயககு�ரகள் 
நிறுமம்�ஒரு�தனிமனிதடை�யதடவபட்டோல�கூடுதல�

இய்ககுைரோ்க�நியமித்து்க�ப்கோள்ளேோம்
7. மோறறு இயககு�ரகள்

ஒரு� இய்ககுநர� இந்தியோவில� குடறைந்தது� மூன்று�
மோதத்திற்கு�யமல�இலடேபயன்றைோல�அவரு்ககு�பதிேோ்க�
கூடுதல�இய்ககுநர்கடள�இய்ககுநர�குழு�நியமி்க்கேோம்.�
இவவோறு� நியமிபபதற்கு� நிறுமத்தின்�� பசயலமுடறை�
ஏடடில� அஙகீ்கோரம்� அளி்க்கபபடடிரு்க்க� யவண்டும்�
அலேது�பபோது்ககூட்டத்தில�ஒரு�தீரமோைம்�இயற்றி�அதன்�
வோயிேோ்க�நியமி்க்கேோம்�

இந்த� மோற்று� இய்ககுநர� உண்டமயோை�
இய்ககுைரு்ககு� மு்கவரோ்க� அலேது� பதிேோ்க�
்கருதபப்டமோட்டோர

8. நிழல் இயககு�ர
இய்ககுநர� குழுவில� இ்டம்� பபறைோத� ஒருவர� ஆைோல�

நிறுமத்டத� வழி� ந்டத்த� அதி்கோரம்� உள்ளவர� நிழல�
இய்ககுநர� எைபபடுவோர� பிற்்கோேத்தில� அவர்கள்�
விருபபபபட்டோல�இய்ககுைரோ்க�நியமி்க்கபப்டேோம்
27.05  இயககு�ரகளின் எண்ணிக்க 

(Number of Directors Required)
�நிறுமச்�சட்டம்�2013�பிரிவு�149�(1)�ஒவபவோரு�நிறுமமும்�

குடறைந்தபடசம்�/�அதி்கபடசம்�எவவளவு�இய்ககுநர்கடள�
ப்கோண்டிரு்க்க� யவண்டும்� என்று� வடரயறுத்துள்ளது.�
அடவ:

இயககு�ரகளின் கு்்றந்தபடச எண்ணிக்க
பபோது நிறுமம்
ஒவபவோரு� பபோது� நிறுமம்� குடறைந்த� படசம்� மூன்று�

இய்ககுநர்களு்கப்கோண்டிரு்க்க�யவண்டும்
்தனி நிறுமம்
ஒரு�நபர�நிறுமம்�ஒரு�இய்ககுைடர�ப்கோண்டிரு்க்க�

யவண்டும்
பிறை� நிறுமங்கள்� இரண்டு� இய்ககுநர்கடள�

ப்கோண்டிரு்க்க�யவண்டும்

இயககு�ரகளின் அதிகபடச எண்ணிக்க  
(Maximum Number of Directors)

ஒரு� நிறுமம்� அதி்கபடசமோ்க� 15� இய்ககுநர்கடள�
நியமைம்� பசயது� ப்கோள்ளேோம்.� ஒரு� நிறுமம்� பபோது்க�
கூட்டத்தில�தீரமோைம்�நிடறையவற்றி�15�இய்ககுநர்களு்ககு�
யமற்பட்ட� இய்ககுநர்கடள� நியமித்து்க� ப்கோள்ளேோம்.�
இதற்கு�மத்திய�அரசின்�அனுமதி�யதடவபப்டோது.�

நிறுமச்�சட்டம்�2013�பதோ்டஙகுவதற்கு�முன்போ்க�உள்ள�
நிறுமங்கள்� இத்யதடவடய� நிடறையவற்றை� ஓரோண்டு�
்கோேம்�அவ்கோசம்�அளி்க்கபபட்டது.

இயககு�ர நி்ல (Number of directorships)
நிறுமச்� சட்டம்� 2013� பிரிவு� 165� இன்� படி� ஒரு� நபர�

அதி்கபடசமோ்க�20�நிறுமத்திள்�இய்ககுநர�நிடே�பபோற்று�
இயங்கேோம்,�ஆயினும்�பபோது�நிறுமம்�ஒன்றின்�துடண�
நிறுமமோ்க� உள்ள� பபோது� நிறுமங்கள்� அலேது� தனி�
நிறுமமோ்க� இய்ககுநர்கடள� 10� ஆ்க�
வடரயறு்க்கபபடடிரு்ககிறைது.� யமலும்� நிறுமம்� ஒன்றின்�
உறுபபிைர்கள்� யமயே� தந்துள்ள� எலடேடய� சிறைபபு�
தீரமோைம்� ஒன்டறை� நிடறையவற்றி� வடரயடறை� பசயது�
ப்கோள்ளேோம்.�ஆைோல�20�நிறுமங்களில�இய்ககுநர்கடள�
எந்த� எலடே்ககு� பசயேற்றை� நிறும� இய்ககுநர� நிடே�
யசரத்து்க�ப்கோள்ளபப்ட�மோட்டோது.�

இச்சட்டம்� நட்டமுடறை்ககு� வருவதற்கு� முன்ைர�
முடறையய� 20� அலேது� பத்து� நிறுமங்களில�
இய்ககுைரோ்க� உள்ள� எவயரனும்� இச்சட்டம்�
பதோ்ட்க்கத்திலிருந்து� ஓரோண்டு� ்கோேத்திற்குள்� எந்த�
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நிறுமத்தில� பதோ்டரந்து� பணியோற்றை� விருபபமோ்க�
உள்ளோரஇ� எதிலிருந்து� விேகி� உள்ளோர� என்படத�
யதரந்பதடுத்து� அதடை�உரிய� நிறுமத்திற்கும்�உரிய�
பதிவோளரு்ககும்�அறிவித்துவி்ட�யவண்டும்.��
யமற்கூறிய�்கருத்து்க்கடள�மீறை�ஒரு�நபர�இய்ககுைரோ்க�
நிறுமத்டத� பதவி� ஏற்கிறைோர� ஏனில� அவர� குற்றைம்�
பதோ்டரும்�ஒவபவோரு�நோளு்ககும்�`போய�5இ000�-்ககு�
குடறையோத�ஆைோல�25�ஆயிரம்�வடர�அபரோதத்திற்கு�
உள்ளோர.

27.06  இயககு�ரகளின் சட்டபூரவ 
நி்ல்ம (Legal Position of  
Director)

இய்ககுநரோ்க�நியமி்க்கபபட்ட�ஒருவர�சிே�சமயங்களில�
நிறுமத்தின்� மு்கவர்களோ்கவும்,� சிே� சந்தரபபங்களில�
நிறுமத்தின்� பஙகுதோரர்களோ்கவும்,�� சிே� சந்தரபபங்களில�
நிரவோ்க� பபோறுபபோண்டமயர்களோ்கவும்,� சிே�
சந்தரபபங்களில� அலுவேர்களோ்கவும்,� அலேது�
அதி்கோரங்களோ்கவும்�்கருதயவண்டியுள்ளது.

எையவ�இய்ககுநர்களின்�நிடேடயப�பற்றி�பலயவறு�
தடேபபு்களில� கீழ்்க்கண்்டவோறு� தனித்தனியோ்க�
கூறைபபடடுள்ளது

இயககு�ரகள் முகவரகளோக:
நிறுமத்திற்கு� எை� தனியோ்க� உருவம்� எதுவும்�

கிட்டயோது�அது�இய்ககுநர்கள்�மூேயம�இயங்க�இயலும்�
எையவ�நிறுமத்திற்கும்�இய்ககுைரு்ககும்�உள்ள�உறைவு�
முதலவரு்ககும்� அவரு்ககும்� உள்ள� உறைவு� யபோன்றைது�
என்று�கூறுவதில�தவறு�இலடே.

உ்தோரணமோக 1
ஓலுணு� என்றை� பசன்டைடய�

அடிபபட்டயோ்க்க� ப்கோண்்ட� ஒரு� தனி�
வடரயறு்க்கபபட்ட� நிறுமம்� யயோகி� மற்றும்�
யேோகு� என்றை� இரண்டு� இய்ககுைர்கடள�
ப்கோண்டிரு்ககிறைது.� அந்நிறுமம்� தைது�
வியோபோரத்டத�்கரநோ்ட்கோ�மோநிேத்தில�துவங்க�
திட்டமிடடு� அதற்்கோ்க� அலுவே்க� ்கட்ட்டம்�
அடமபபதற்கு� யயோகி� என்பவர� ்கரநோ்ட்கோ�
பசன்று�நிேத்டத�வோஙகிைோர�அலேது�வீடட்ட�
வோஙகிைோர.�வீடு�வோஙகியது�அலேது�நிேத்டத�
வோஙகியது�யயோகி�என்றைோலும்�அது�நிறுமத்திற்கு�
பசோந்தமோைது� எையவ� யயோகி� என்பவர�
மு்கவரோ்க�நிறுமத்திற்்கோ்க�பசயலபடடுள்ளோர.

நிறுமத்தின்� சோரபில� ஒபபந்தங்களில�
ஈடுபடும்பபோழுது�இய்ககுநர்கள்�நிறுமத்தின்�மு்கவரோ்க�
பசயலபடுகிறைோர்கள்.� இவவித� ஒபபந்தங்களில�

இய்ககுநர்களு்ககு� தனிபபட்ட� பபோறுபபு� ஏதும்�
கிட்டயோது.��நிறுமத்தின்�அடமபபு�சோசைம்�அளித்துள்ள�
அதி்கோர�வரம்பு்ககுள்�பசயலபடுகின்றைைர.

இய்ககுநர்கள்� மு்கவரோ்க� ்கருதபபடுகிறைோர்கள்� தவிர�
ஆைோல� அவர்கள்� நிறுமத்தின்� முழுயநர� மு்கவர்கள்�
அலே� ஏபைனில� இய்ககுநர்கள்� பஙகுதோரர்களோல�
யதரந்பதடு்க்கபபடுகிறைோர்கள்� ஆைோல� மு்கவர்கள்�
முதலவரோல�நியமி்க்கபபடுகிறைோர்கள்.

நமலோளரகள் பஙகு்தோரரகளோக இயககு�ரகள்  
(Directors as Managing Partners)

நிறுமயமேோண்டம� பன்மு்க� நிரவோகி்களின்�
ட்க்களில� உள்ளது.� எையவ,� இய்ககுநர்கள்�
பஙகுதோரர்கடள� நிரவகிபபவர்கள்� மற்றும்�
பஙகுதோரர்களோல� யதரந்பதடு்க்கபபட்ட� இய்ககுநர்கள்�
பஙகுதோரர்களு்ககு�கூட்டளி்கள்�யபோன்றைவர்கள்.�

இருபபினும்,� இய்ககுநர்கள்� அலேது�
பவளியீட்டோளர்களு்ககு� ்கணிசமோை� அதி்கோரங்கள்�
ஒபபட்ட்க்கபப்டேோம்,� அத்தட்கய� நபர� இய்ககுநர்களின்�
குழுமத்தின்�யமற்போரடவ,� ்கடடுபபோடு� மற்றும்�வழி�யில�
பசயலப்ட� யவண்டும்.� எையவ,� ஒரு� கூட்டோண்டம�
நிறுமம்� யபோேலேோமல,� ஒரு� நிரவோ்க� இய்ககுைரோ்க�
எந்தபவோரு�அதி்கோரத்டதயும்�வழங்க�முடியோது.

உ்தோரணம் 2
உதோரணம்� ஒன்றில� பசோலேபபட்ட�

நிறுமத்தில� இய்ககுைர� தன்னுட்டய� ்கவைம்�
குடறைபோடடின்� ்கோரணமோ்க� அரசு்ககு� பசலுத்த�
யவண்டிய� விற்படை� வரிடய� பசலுத்த�
தவறிவிட்டோர.� இந்நிடேயில� அரசு� அவர� மீது�
வரிடய� வசூல� பசயய� வழ்ககு� பதோ்டஙகுகிறைது,�
என்றைோல�இதற்கு�அந்த�இய்ககுைர�தனி�பபோறுபபு�
ஏற்்க� யவண்டும்� ஏபைனில,� இது� அவரின்�
பபோறுபபற்றை� பசயேோல� அலேது�
்கவை்ககுடறைவோல�நி்கழ்ந்தது�ஆகும்

இயககு�ரகள் பபோறுப்போண்்மயர (Directors as 
trustees)

இய்ககுநர்கள்� நிறுமத்தின்�
பபோறுபபோண்டமயர்களோ்க்க,�்கருதுவதும்�ஒருவட்கயில�
பபோருத்தமோைதோகும்.� நிறுமத்தின்� பணம்� முதேோை�
பசோத்து்க்கடள� அவர்கள்� ஒரு� பபோறுபபோண்டமயர�
நிடேயிலிருந்து�ட்கயோள� யவண்டும்.� அவற்டறை� நிறும�
நேன்்களு்க்கோ்கயவ� பயன்படுத்த� யவண்டும்.� யமலும்�
இய்ககுநர்கள்� நிறுமத்தின்� பபோறுபபோண்டமயர� தவிர�
தனிபபட்ட� முடறையில� உறுபபிைர்களின்�
பபோறுபபோண்டமயர்களு்ககு� விதி்க்கபபட்ட� பே�
சட்டவிதி்கள்� இவர்கடளப� பபோறுத்தவடரயில�
பபோருந்தோது.�
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உ்தோரணம் 3: 
ஈஸ்வர� நிறுமம்� இரண்டு� இய்ககுநர்கள்� தீபோ�

மற்றும்�மணி.�இய்ககுைர்கள்�1இ000�பஙகு்கடள�
பபோது� ம்க்களு்ககு� வழஙகுகிறைோர்கள்இ�
பஙகுதோரர்களி்டம்� இருந்து� ஒரு� பஙகு்ககு� `100�
வீதம்�பஙகு�விண்ணபபஇ�பஙகு�ஒது்ககீடு�மற்றும்�
பஙகு�முதல�அடழபபு�பணம்�பபற்றைைர.�அவர்கள்�
எடுத்து்க� ப்கோண்்ட� ஒவபவோரு� பஙகு்களு்ககும்�
`100� பசலுத்தவிலடே.� இது� நம்ப்கத்தன்டமடய�
மீறுவதோகும்இ� எையவ� அவர்கள்� பஙகு்களு்ககு�
100�`போய�பசலுத்த�யவண்டும்.

இயககு�ர பணியோளரகளோக (Directors as  
employees)

இய்ககுநர்கள்� தங்கள்� நன்டம்க்கோ்கவும்�
பஙகுதோரர்களின்� நேனு்க்கோ்கவும்� நிறுமத்டத�
நிரவகி்ககும்�நிபுணர்களோ்க�உள்ளைர.�இருபபினும்,�ஒரு�
இய்ககுநர� ஒரு� தனி� ஒபபந்தத்தில� பணிபுரியும்� அயத�
நிறுமத்தில� பணிபுரிந்தோல,� பின்ைர� இய்ககுைரு்டன்�
கூடுதேோ்க,� அவர� நிறுமத்தின்� ஊழியர� அலேது�
பணியோளரோ்கவும்� ்கருதபபடுகிறைோர.� எளிடமயோை�
முடறையில,� நிறுமத்தின்� முழுயநர� ஊழியரோ்க�
இய்ககுநரோ்க� நியமி்க்கபபட்ட� பிறைகு� குறிபபிட்ட�
இய்ககுநர்கள்� ஊழியர� இய்ககுநர� அலேது� முழு� யநர�
இய்ககுைரோ்க�்கருதபபடுவர.

உ்தோரணம் 4:
குணோேன்�ஒரு�நிறுமத்தின்�இய்ககுநரோ்கவும்,�

நிறுமத்தின்� யமேோளரோ்க� பசயலபடுவதற்கு�
கூடுதேோை� ்கட்டணத்டதயும்� எடுத்துள்ளோர.�
ஆைோல� யமேோளரோ்க� யசடவ� பசயவதன்� மூேம்�
அவர� ஒரு�ஊதியம்� பபறுவதற்கு�உரிடமயுண்டு.�
எையவ�அவர�ஒரு�இய்ககுநரோ்கவும்,�நிறுமத்தின்�
ஒரு�பணியோளரோ்கவும்�இரு்ககிறைோர.

இயககு�ரகள் நிறுமத்தின் அதிகோரிகள் (Directors as 
officers)

"அதி்கோரி"� வோரத்டத� இய்ககுநர்கள்,� யமேோளர�
அலேது� மு்ககிய� அதி்கோரம்� உள்ள� நபர்கள்�
முதன்டம�யமேோண்டமப�பணியோளர்கள்�அலேது�
யோருட்டய� வழி்கோடடுதல� திடச்களில� அலேது�
அறிவுறுத்தல்கள்� இய்ககுநர்கள்� குழு� அலேது�
இய்ககுநர்களில� ஏயதனும்� ஒன்று� அலேது� அதற்கு�
யமற்பட்டவர்கள்� பசயலப்ட� அலேது�
பழ்க்கபபடுத்தபபடுகின்றைைர�என்படத�பபோருத்தது.�
எையவ� இய்ககுநர� ஒரு� நிறுமத்தின்�
அதி்கோரி்களோ்க்க� ்கருதபபடுவர.� சிே� யநரங்களில,�
அவர்கள்� சட்டத்தின்�விதிமுடறை்கடள�்கண்டிபபோ்க�

்கட்டபபிடி்க்கோதயபோது,�நிறுமங்கள்�சட்டத்தின்�கீழ்,�
தண்்டடையிைோல�தண்டி்க்கபபடுவோர்கள்.
27.07  இயககு�ரகள் நியமைம் 

நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 152 
(Appointment of Directors 
under Companies Act 2013 
- Section 152)

பபோதுவோ்க,� ஒரு� பபோது� நிறுமத்தில� அலேது� ஒரு�
பபோது� நிறுமத்தில� ஒரு� தனியோர� நிறும� துடண�
நிறுமமோ்கயிரு்ககும்� யபோது� பமோத்த� இய்ககுநர்களின்�
மூன்றில� இரண்டு� பஙகு,� பஙகுதோரர்கள்�
நியமி்க்கபபடுகின்றைைர,� மீதமுள்ள� மூன்றில� ஒரு� பஙகு�
நியமைம்,பசயல� முடறை� விதி்கள்� படி� இலடேபயனில�
பஙகுதோரர்கள்�மீதமுள்ள�மூன்றில�ஒரு�பஙட்க�நியமி்க்க�
யவண்டும்.

ஒரு�தனியோர�நிறுமத்தில,�இது�ஒரு�பபோது�நிறுமத்தின்�
ஒரு� துடண� நிறுமமோ்க� இல;ேோத� யபோது� எந்தபவோரு�
அலேது� அடைத்து� இய்ககுநர்கடளயும்� நியமி்ககும்�
விதத்டத�பசயல�முடறை�விதி்கள்�படி�நியமி்க்க�யவண்டும்.�
பசயல� முடறை� விதி்களpy;� எந்த� வழி்கோடடுதல்களும்�
இலேோத� யபோது� இய்ககுநர்கள்� பஙகுதோரர்களோல�
நியமி்க்கபப்ட�யவண்டும்.

எந்தபவோரு�நிறுமம்�விகிதோசோர�பிரதிநிதித்துவத்தின்�
ப்கோள்ட்கடய� பின்பற்றை� விரும்பிைோல� நிறுமங்களின்�
சட்டத்தின்�படி�மூன்றில�இரண்டு�பஙகு�இய்ககுநர்கடள�
நியமி்ககும்�பபோருடடு�நிறுமங்கள்�சட்டம்�அனுமதி்ககிறைது.

அ்ட்ககுமுடறை� அலேது� தவறைோை� நிரவோ்கத்தின்�
்கோரணமோ்க� மூன்றைோம்� தரபபிைரோல� அலேது� மத்திய�
அரசோங்கத்தோல� நியமைம்� இய்ககுநர்கள்�
நியமி்க்கபப்டேோம்.

இயககு�ரகள் நியமைம் ப்தோ்டரபோை பபோது விதிகள்:

1.��நிறுமம்,� சட்டத்தில� குறிபபி்டபபடடிருந்தோல,�
ஒவபவோரு� இய்ககுைரும்� பபோது� கூட்டத்தில�
நியமி்க்கபபடுவோர்கள்.

2.��நிறுமத்தின்� இய்ககுநடர� நியமிபபதற்்கோை�
இய்ககுநர�அட்டயோள�எண்�்கட்டோயமோகும்.

3.��ஒரு� இய்ககுைரோ்க� நியமி்க்கபபடுவதற்கு�
முன்பமோழிந்த� ஒவபவோரு� நபரும்� அவரது�
இய்ககுநர� அட்டயோள� எண்� மற்றும்� ஒரு�
சட்டத்தின்� கீழ்� ஒரு� இய்ககுைரோவதற்கு�
தகுதியற்றைவர�என்று�அறிவி்க்க�யவண்டும்.

4.��ஒரு� இய்ககுைரோ்க� நியமி்க்கபபட்ட� ஒரு� நபர�
அன்யறைோ� அலேது� அதற்கு� முன்ைர� யநரடியோ்க�
அலுவே்கத்டத� ந்டத்த� தைது�ஒபபுதடே�வழங்க�
யவண்டும்.� அதோவது� அந்� நிறுமத்தின்�
இய்ககுைரோ்க� பசயலப்ட� ஒபபுதல� வழங்க�
யவண்டும்.
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5.��இய்ககுநர்கள்� நியமி்க்கபபட்ட� 30�
நோட்களு்ககுள்� இய்ககுநர்களோல�
ட்கபயோபபமி்டபபட்ட� ஒபபுதலு்டன்�
யதடவயோை�்கட்டணத்டத�பசலுத்தி�நிரவோ்க�
இய்ககுநர்கள்� மற்றும்� மு்ககிய� யமேோண்டம�
பணியோளர்கள்� பற்றிய� விவரங்கடள�
நிறுமத்தின்� பதிவோளரு்ககு� உரிய� படிவத்தில�
பதிவு�பசயய�யவோண்டும்

6.��அடைத்து� இய்ககுநர்களு்ககும்� ஓயவு� பபோருதல�
பதோ்டரபோை� விவ்கோரங்கள்� பசயல� முடறை�
விதி்களில� கூறைபடபடி� வழங்கேோம்.�
இலடேபயன்றைோல� சட்டபபடி� அது� முடிவு�
பசயயபபடும்.�

மு்தல் இயககு�ர (First Director)
"முதல� இய்ககுநர்கள்"� நிருவைம்� கூடடுருவோ்க்கம்�

பசயயபபட்ட�யததி�முதல�அலுவே்கத்டத�இய்ககுபவர்கள்.�
முதல�இய்ககுநர�பபயர�வழ்க்கமோ்க�நிறும�பசயல�முடறை�
ஏடடில� குறிபபி்டபடடிரு்ககும� அலேது� இய்ககுநர்கள்�
நியமி்க்கபபடுகிறைோர்கள்.

ஒரு� நபர� நிறுமத்தின்� வழ்ககிலஇ� ஒரு�
உறுபபிைரோ்க� இருபபவரஇ� 152� வது� பிரிவின்�
விதிமுடறை்களு்ககு� இணங்கஇ� இய்ககுநர� (்கள்)�
உறுபபிைரோல� நியமி்க்கபப� டும்� வடர� அதன்� முதல�
இய்ககுைரோ்க�்கருதபபடுவோர.

27.08  இயககு�ர ்தகுதிகள் 
(Qualifications of Director)

நிறுமம்� பசயலமுடறை� விதி்களு்ககு� பவளி்களில�
கூடிய� உள்ளவோறு� யதடவயோை� தகுதி்கடள�
பபற்றிருத்தல�யவண்டும்.�பபோதுவோ்க�ஒரு�இய்ககுநர,�
நிதி,� சட்டம்,� யமேோண்டம,� விற்படை,�
சந்டதபபடுத்தல,� நிரவோ்கம்,� ஆரோயச்சி,� பபருநிறும�
ஆளுடம,� பதோழிலநுடப� பசயலபோடு்கள்� அலேது�
நிறுமத்தின்� வணி்க� பதோ்டரபோை� பிறை� துடறை்களில�
ஒன்று� அலேது� அதற்கு� யமற்பட்ட� துடறை்களில�
பபோருத்தமோை� திறைன்்கள்,� அனுபவம்� மற்றும்�
அறிடவ்க�ப்கோண்டிரு்க்க�யவண்டும்.
1.   ஒரு�இய்ககுநர� சரியோை�மைநிடே�உட்டய� நபர�

இரு்க்க�யவண்டும்.
2.   ஒரு� இய்ககுநர� நிறுமம்� பசயல� முடறை� புத்த்கதில�

குறிபபிடடுள்ள� தகுதி� பஙகு்கள்� டவத்திரு்க்க்க�
யவண்டும்.

3.   ஒரு�இய்ககுநர�தனிநபரோ்க�இருத்தல�யவண்டும்�
4.   நலே� நிதிநிடே� உட்டயவரோ்க� இருத்தல�

யவண்டும்�
5.   நீதிமன்றைத்தோல� எந்தவிதமோை� குற்றைத்திற்்கோ்கவும்�

குற்றைவோளி� எை� அறிவி்க்கபபட்டோமல/�
தண்டி்க்கபப்டோமல�இருத்தல�யவண்டும்

27.09  இயககு�ரோக ்தகுதியற்றவரகள் 
(Disqualifications of a director) 

நிறுமம்�சட்டத்தின்�164�ஆம்�பிரிவின்படி�நிறுமத்தின்�
இய்ககுைரோ்க�தகுதியற்றைவர்கள்�பின்வருமோறு�

அ.� ��பித்துநிடே�பிடித்தவர�எை�தகுதி�வோயந்த�அதி்கோர�
நீதிமன்றை� ்கண்டுபிடிபபு� மற்றும்� அமலில� உள்ள�
யபோது

ஆ.� ��திவோேோைவர� எை� நீதிமன்றைத்தில�
அறிவி்க்கபபட்டவர

இ.� ��திவோேோைவர�எை�அறிவி்க்க்க�ய்கோரி�நீதிமன்றைத்தில�
விண்ணபபித்துள்ள,� அவரது� விண்ணபபம்�
நிலுடவயில�உள்ளது�யபோது

ஈ.� ��நீதிமன்றைத்தில� குற்றைவோளி� எை� தீரபபளி்க்கபபடடு�
ஆறு�மோத�்கோேத்திற்கு�குடறையோமல�சிடறைதண்்டடை�
பபற்று�இருபபவர்கள்� (எனினும்�தண்்டடை�்கோேம்�
முடிந்து� 5� ஆண்டு்கள்� ்கழித்து� பிறைகு� அவடர�
இய்ககுைரோ்க� நியமித்தடத� சட்டம்� ஏற்று்க�
ப்கோள்கிறைது)�

உ.� �அடழபபு�பணம்�பசலுத்தோமல�இருபபவர்கள்�

ஊ.� ��நீதிமன்றைம்�அலேது�தீரபோயத்தோல�தகுதியற்றைவர்கள்�
எை�தீரமோனி்க்கபபடடு�அறிவி்க்கபபட்டவர்கள்�

எ.� ��்க்டந்த� ஐந்து�ஆண்டு்களில� ஏயதனும்� சமயம்� பிரிவு�
188� இன்� கீழ்� பதோ்டரபுட்டய� நபரு்டன்�
ந்டவடி்கட்க்களில�ஈடுபடும்�யபோது�குற்றைம்�புரிந்தவர��
எை�தீரபபளி்க்கபபட்டவர்கள்�

ஏ.� ��இய்ககுநர�அட்டயோள�எண்டண�பபறைோதவர�

27.10  இயககு�ர நீககம் (Removal of 
Director)

நிறுமத்தின்� இய்ககுநர,� அவருட்டய� பணி� ்கோேம்��
முடிவட்டவதற்கு�முன்ைர,�அவரது�அலுவே்கத்திலிருந்து�
நீ்க்கபப்டேோம்

1.� பஙகுதோரர்கள்

2.�மத்திய�அரசு

3.�நிறுமச்�சட்ட�வோரியம்

ஒரு இயககு�ர ்தைது அலுவலகத்திலிருநது 
பின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஏந்தனும் ஒரு வழியில் 
நீககப்ப்டலோம்:
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1. பஙகு்தோரரகளோல் நீககம் - பிரிவு (169)
ஒரு� நிறுமம்� (பபோது� அலேது� தனியோர)� ஒரு� சிறைபபு�

அறிவிபடப� வழஙகுவதன்� மூேம்,� ஒரு� சோதோரண�
தீரமோைத்டத� நிடறையவற்றுவதன்� மூேம்,� ஒரு�
இய்ககுைடர�பதவியில�இருந்து�்கோேோவதியோகும்�முன்போ்க�
நீ்க்கேோம்.�தவறைோை�நிரவோ்கம்,�நம்பி்கட்க�இழபபு,�தவறைோ்கச்�
பசயலபடுதல�அலேது�இய்ககுைரின்� பகுதியிலுள்ள�மற்றை�
தவறைோை� ந்டத்டத� ஆகியவற்றின்� ஆதோரம்� இரு்க்க�
யவண்டிய� அவசியமிலடே.� இய்ககுநர� பின்பற்றிய�
ப்கோள்ட்க்கள்� பபோருத்தமோைதலே� என்று� பஙகுதோரர்கள்�
்கருதிைோல,� அவர� நீ்க்கபப்டேோம்.� பபோது�கூட்டத்தில� ஒரு�
சோதோரண� தீரமோைத்டத� நிடறையவற்றுவதன்� மூேம்�
பஙகுதோரர்கள்�அவவோறு�பசயய�முடியும்.
2) மத்திய அரசோல் நீககம்

நிறுமச்� சட்ட� வோரியத்தின்� பரிந்துடரயின்� யபரில�
நிரவோ்க� அதி்கோரி்கடள� அலுவே்கத்தில� இருந்து� அ்கற்றை�
மத்திய� அரசு்ககு� அதி்கோரம்� அளி்க்கபபடடுள்ளது.� மத்திய�
அரசு�எந்த�நிரவோ்க�அதி்கோரி்களு்ககு�எதிரோ்க�நிறுமச்�சட்ட�
வோரியத்திற்கு�பரிந்துடர்ககும்�அதி்கோரம்�உள்ளது.�மத்திய�
அரசின்�்கருத்துபபடி�பரிந்துடர்ககும்�சூழ்நிடே்கள்:
(i)� �ஒரு� நிறுமத்தின்� விவ்கோரங்களு்க்கோை� ந்டத்டத�

மற்றும்� யமேோண்டமயில� சம்பந்தபபட்ட� ஒரு� நபர�
சட்டத்தின்�கீழ்�தைது�்க்டடம்கடளயும்�பபோறுபபு்கடளயும்�
நிடறையவற்றுவதில� யமோசடி,� தவறைோ்கச்�
பசயலபடும்தன்டம,� பதோ்டரந்து� ்கவைமின்டம,�
நம்பி்கட்க� இழபபு� சம்பந்தபபட்ட� குற்றைவோளி� /�
குற்றைங்களில�பதோ்டரபுட்டய�குற்றைவோளி.�அலேது

(ii)� �ஒரு�நிறுமத்தின்�வியோபோரமோைது,�சிறைந்த�வணி்க்க�
ப்கோள்ட்க� அலேது� வியவ்கமோை� வரத்த்க�
நட்டமுடறை்களு்ககு� ஏற்ப,� அத்தட்கய� நபரோல�
ந்டத்தபப்ட�அலேது�நிரவகி்க்கப்டவிலடே;�அலேது

(iii)� �ஒரு� நபரோல� ந்டத்தபபடுவதோல� அலேது�
நிரவகி்க்கபபடுவதோல� நிறுமத்தில� ஏற்ப்டடும்�
்கடுடமயோை�வியோபோர� போதிபபு� அலேது� வரத்த்கம்,�
பதோழில�அலேது�வியோபோரத்தின்� ப்கோள்ட்க� யசதம்�
ஏற்படுதல�சம்பந்தபபடடிருத்தல�அலேது

(iv)� �நிறுமம்,� அதன்� வணி்கர்கள்,� ்க்டைோளி்கள்,�
உறுபபிைர்கள்� அலேது� யவறு� நபர்கள்� அலேது�
யமோசடி� அலேது� சட்டவியரோத� யநோ்க்கத்திற்்கோ்க�
அலேது� பபோது� நேனு்க� யசதமளி்க்கத்க்க�விதத்தில�
யமோசடி� பசயய� விரும்பும்� யநோ்க்கத்து்டன்� அந்த�
நிறுமம்�நிரவகி்க்கபபட்டோல.�

3)  நிறுமச் சட்ட வோரிய த்்தோல் நீககப்படு்தல் 
்கம்பனி� சட்ட� விவ்கோரத்டத� ஒரு� இய்ககுைரோல�

ஒடு்ககுதலு்ககும்� தவறைோை� நிரவோ்கத்திற்கும்� எதிரோ்க�
ஒரு�நிறுமத்தின்�சட்ட�வோரியத்திற்கு�சமரபபி்க்கபபட்டோல,�
நிறுமத்தின்� சட்ட� வோரியத்தோல� இய்ககுநர�

நீ்க்கபப்டேோம்�அலேது�நிறுமத்திற்கும்�இய்ககுநரு்ககும்�
இட்டயில� உருவோ்க்கபபட்ட� எந்தபவோரு�
ஒபபந்தத்டதயும்�ஒது்ககி�டவ்க்கபப்டேோம்.�அத்தட்கய�
இய்ககுநர� அவரது� அலுவே்கத்திலிருந்து�
அ்கற்றைபப்டேோம்.�மற்றும்�அத்தட்கய�இய்ககுநர�அலேது�
நிரவோ்க� இய்ககுநர,� ்கம்பனி� சட்ட� ஆடணயத்தின்�
யததி� முதல� ஐந்து� ஆண்டு்களு்ககு� நிரவோ்க�
அலுவே்கத்டத�ந்டத்த�முடியோது.�

27.11  இயககுைரின் ஊதியம் 
(Remuneration of Director)

நிரவோ்க�நபர்கள்/�அதி்கோரி்கள்�ஏன்றை�பசோல�நிரவோ்க�
இய்ககுநர,�முழுயநர�இய்ககுநர,�பகுதி�யநர�இய்ககுநர்கள்�
மற்றும்�யமேோளர்கள்�உள்ளிட்ட�நபர்கis�உள்ள்ட்ககியது.�
இவர்கள்� நிறுமம்� சட்டம்� 2013,� பிரிவு� 197� ன்�
விதிமுடறை்களு்ககு� இணங்க,� ஊதியம்�
வழங்கபபடுவோர்கள்.
நமலோளர ஊதியம்:

பிரிவு� 196� ன்� கீழ்� நியமி்க்கபபட்ட� ஒரு� நபரு்ககு�
யமேோண்டமப�ஊதியம்� பசலுத்தபபடுகின்றைது.�ஊதியம்�
என்றை� வோரத்டதயில� பணயமோ� அலேது� அதற்கும்�
சமமோைதோ்கயவோ� அலேது� அவரு்ககு� வழங்கபபட்ட�
யசடவ்களு்ககு்கை�பசேவிைங்களும்�அ்டஙகும்.

1.��இேவச�வோ்டட்க�-�அலேது�வோ்டட்க�சலுட்கயின்�
மதிபபு

2.��விடேயிலேோ� அலேது� சலுட்க்க� ்கட்டணத்தில�
வழங்கபபடும்�யவறு�எந்த�பபோருட்களின்�மதிபபு.�

3.��இேவசமோ்க� ஊழியரு்ககு� நிறுமத்தோல� அலேது�
முன்� பணி� பசயத� நிறுமத்தோல� ஒது்க்கபபட்ட/
வழங்கபபட்ட/� மோற்றைபபட்ட,� பணியோளர� அலேது�
உடழபபு�பஙகு்களின்�(sweat�equity�shares)�மதிபபு.�

4.��ஒரு� ேடசம்� `போய்ககு� யமேதி்கமோ்க� ஒரு�
அஙகீ்கரி்க்கபபட்ட� பணியமரத்தல� நிதி்ககு�
நிறுமத்தோல�வழங்கபபட்ட�பங்களிபபு.

5.��பரிந்துடர்க்கபப்ட�சிே�துடணபபயன்்கள்���அலேது�
மற்றை�நன்டம்களின்�மதிபபு�

6.��அடைத்து� இய்ககுநர்களின்� ஊதியத்தின்� ஒரு�
பகுதியோ்க� பஙகு�விருபப� த்தின்�மதிபபு�இரு்ககும்.�
பஙகு� விருபபத்டத� பபறை� சுயோதீை� இய்ககுநர்ககு�
உரிடம�இலடே.

நமலோளர ஊதியம் மூன்று வழியில் 
கணககி்டப்படுகி்றது அ்வ:

1.�நிறுமம்�ேோபம்�அடிபபட்டயில
2.�பஙகுதோரர்களின்�பரிந்துடர்களின்�அடிபபட்டயில
3.��பஙகுதோரர்களின்� மற்றும்� மத்திய� அரசின்�

பரிந்துடர்களின்� அடிபபட்டயில.� யமேோண்டம�
நபர்களு்ககு்கை�அனுமதி்கபப்ட�ஊதியம்:
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நிறுமத்தில் நபோதுமோை இலோபம் இருப்பின்:
ஒரு�பபோது�நிறுமம்�நிரவோ்க�இய்ககுநர்கள்�மற்றும்�

முழு� யநர� இய்ககுநர்கள்� உடப்ட� அதன்�
இய்ககுநர்களு்ககு� வழஙகும்� ஊதியம்� அதன்� நி்கர�
ேோபத்தில� 11%� ஐ� வி்ட� அதி்கமோ்க� இரு்க்க்ககூ்டோது�
மற்றும்�ஒரு�நிறுமத்தில�ஒயர�ஒரு�நிரவோ்க�இய்ககுநர�
அலேது� முழு� -� யநர� இய்ககுநர� அலேது� யமேோளர,�
நி்கர�ேோபத்தின்�5%�ஐ�தோண்்ட்ககூ்டோது.�வழங்கபபட்ட�
ஊதியம்� 11� சதவிகிதத்திற்கும்� அதி்கமோ்க� இருந்தோல�
2013� ஆம்� ஆண்டின்� ்கம்பனி்கள்� சட்டம்,� 198� ன்�
பிரிவின்� கீழ்� சட்டத்தில� கூறைபபடடுள்ள� விதத்தில�
்கண்ககி்டபபடுகிறைது.

ஒரு நிறுமம் மூலம் அதிகபடசமோக நிறுமத்தின் 
நமலோளருககு வழஙகப்ப்ட நவண்டிய ஊதியம்:

ேோபமற்றை� அலேது� யபோதுமோை� ேோபமற்றை� நிறுமம்�
ஒன்றில� அளி்க்கபபடும்� ஊதியத்தில� குடறைந்த� அளவு�
விகிதம்�ரூபோய�மதிபபில:

மூேதைத்தின்�அளவு�

iv.� �எதிரமடறையோை�அலேது�
`5�ய்கோடி்ககு�குடறைவு� `30�ேடசங்கள்

v.�  ̀ 5�ய்கோடி�மற்றும்�அதற்கு�
யமல�ஆைோல�நூறு�
ய்கோடி்ககு�குடறைவு

`42�ேடசங்கள்�

vi.�  ̀ 100�ய்கோடி�மற்றும்�
அதற்கு�யமல�ஆைோல�
250�ய்கோடி்ககு�குடறைவு 

`60�ேடசங்கள்�

vii.�  ̀ 250�ய்கோடி�மற்றும்�
அதற்கு�யமல�பசலுத்தபப்ட�
கூடிய�ஆண்டு�
ஊதியத்தின்�உச்சவரம்பு 
ரூபோய�மதிபபில�

`60�ேடசங்கள்�+�
250�ய்கோடி்ககு 

யமற்பட்ட 
மூேதைத்தில�9.91%

27.12  இயககு�ரகளின் அதிகோரஙகள் 
(Powers of Director)

இய்ககுநர்களின்� அதி்கோரங்கள்� நோன்கு� பவவயவறு�
தடேபபு்களில�வட்க�பசயயபபடடுள்ளது�அடவ
1.� இய்ககுநர்களின்� சட்டபபடியோை� அலேது�

சட்டபூரவமோை�அதி்கோரங்கள்
2.� நிரவோ்க�ரீதியோை�இய்ககுநர்களின்�அதி்கோரங்கள்�

அலேது� யமேோண்டம� பதோ்டரபுட்டய�
இய்ககுநர்களின்�அதி்கோரங்கள்

3.� தீரமோைத்தின்மீது�இய்ககுநர்களின்�அதி்கோரங்கள்�
தீரமோைங்களின்� மீது� இய்ககுநர்களின்�
அதி்கோரங்கள்

4.� இதர�அதி்கோரங்கள்

சட்டப்படியோை அதிகோரஙகள்
நிறுமத்தின்� பபோது்ககூட்டத்தில� ஒரு� தீரமோைம்�

நிடறையவற்றி� அதன்� மூேம்� நட்டமுடறைப� படுத்தபப்ட�
யவண்டிய�இய்ககுைரு்க்கோை�அதி்கோரங்கள்�பின்வருமோறு
1.� பஙகுதோரர்களி்டம்�இருந்து�வரயவண்டிய�பஙகு்கள்�

மீதோை� பசலுத்தபப்டோத� அடழபபு்கடள�
பபறுவதற்்கோை�அதி்கோரம்�

2.� ்க்டன்� பத்திரங்கடள� ்க்டனீடடு� பத்திரங்கள்�
பவளியிடுவதற்்கோை�அதி்கோரம்�

3.� ்க்டனீடடுப� பத்திரம்� நீங்கேோ்க� இதர� வழி்களில�
்க்டன்�வோஙகுவதற்்கோை�அதி்கோரம்�

4.� நிறுமத்தின்�நிதிடய�முதலீடு�பசயயும்�அதி்கோரம்�
5.� புதிய�ப்டங்கடள�உருவோ்ககும்�அதி்கோரம்�
6.� நிறுமத்தின்� வியோபோரத்டத� பலவட்கபபடும்�

அதி்கோரம்�
7.� ஒருஙகிடணத்தல,� ஒன்று� யசரத்தல,� மற்றும்�

மறுசீரடமபபு� பசயதல� யபோன்றைவற்டறை�
அஙகீ்கரிபபதற்்கோை�அதி்கோரம்

8.� நிதிநிடே�அறி்கட்க�மற்றும்�இய்ககுநர�குழுவின்�
அறி்கட்க்கடள�அஙகீ்கரிபபதற்்கோை�அதி்கோரம்

நமலோண்்ம அல்லது நிரவோக ரீதியோை 
அதிகோரஙகள்
1.� மூன்றைோம்� நபரு்டன்� ஒபபந்தம்� யமற்ப்கோள்ளும்�

அதி்கோரம்.
2.� பஙகுதோரரோை�ஒது்ககீடடு�உறுபபில�அரிபபு�அலேது�

பஙகு�மோற்றைம்�பசயயும்�அதி்கோரம்�
3.� ்க்டன்� பத்திரங்கடள� பவளியி்ட� யவண்டிய�

விதிமுடறை்கடளயும்� நிபந்தடை்கடளயும்� முடிவு�
பசயயும்�அதி்கோரம்

4.� புதிய� ப்கோள்ட்க்கடள�
நட்டமுடறைபபடுத்துவதற்கும்� வணி்கத்டத�
பசயலபடுவதற்்கோை� வழிமுடறை்கடள�
உருவோ்ககும்�அதி்கோரம்

5.� நிறுமத்தின்�நிரவோ்க�இய்ககுநர�யமேோளர�மற்றும்�
நிறுமச்�பசயேடர�நியமைம்�பசயயும்�அதி்கோரம்

6.� தன்�கீழ்�பணியோற்றும்�ஊழியர்கடள�யமற்போரடவ�
பசயதல�மற்றும்�்கடடுபபடுத்தும்�அதி்கோரம்

தீரமோைத்து்டன் கூடிய அதிகோரம்
1.� நிறுமம்� எந்த� ஒரு� பசோத்டதயும்� விற்்க� அலேது�

குத்தட்க்ககு�விடும்�அதி்கோரம்
2.� ்க்டடை� திரும்ப� பசலுத்த� இய்ககுைரு்ககு�

யதடவயோை�்கோேத்டத�அனுமதி்ககும்�அதி்கோரம்
3.� பசலுத்தபபட்ட� மூேதைம்� மற்றும்� ்கோபபு்கள்�

ஆகியவற்றின்�கூடடுத்� பதோட்க்ககு� யமல� ்க்டன்�
வோஙகும்�அதி்கோரம்�

4.� ஆண்டு்களு்ககு� யமேோ்க� ஒரு� நபடர�மு்கவரோ்க�
நியமைம்�பசயயும்�அதி்கோரம்
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5.� 5�மிட்க�ஊதிய�பஙகு்கடள�பவளியிடுதல�மற்றும்�
பஙகு� மூேதைத்டத� மறுசீரடமபபு� பசயதல�
பதோ்டரபோை�அதி்கோரம்�

6.� மூன்று� ஆண்டு்களில� சரோசரி� ேோபத்தில� 5%�
அலேது� ருபோய� 50,000� இடவ� இரண்டில� எது�
அதி்கயமோ� அத்பதோட்கடய� பதோண்டு�
யநோ்க்கங்களு்க்கோ்க� பங்களிபபு� பசயவதற்்கோை�
அதி்கோரம்� அலேது� பயன்படுத்துவதற்்கோை�
அதி்கோரம்

இ்தர அதிகோரஙகள்

1.� சோதோரண� ்கோலிபபணியி்டங்கடள� நிரபபும்�
அதி்கோரம்.

2.� நிறுமத்தின்� முதல� தணி்கட்கயோளர� நியமி்ககும்�
அதி்கோரம்.

3.� மோற்று� இய்ககுநர்கள்� கூடுதல� இய்ககுநர்கள்�
மற்றும்�மு்ககிய�நிரவோ்க�அதி்கோரி்கடள�நியமி்ககும்�
அதி்கோரம்.

4.� மு்ககிய� நிரவோ்க� அலேது� யமேோண்டம�
அதி்கோரி்கடள�நீ்ககும்�அதி்கோரம்.

5.� பஙகு்களு்க்கோை� இட்ட்க்கோே� மற்றும்� இறுதி�
பரிந்துடர�பசயயும்�அதி்கோரம்.

6.� நிறுமத்தின்� ்க்டன்� தீர்ககும்� நிடேடமடய�
அறிவி்ககும்�அதி்கோரம்.

7.� அரசியல�அடமபபு்ககு�பங்களிபபு�பசயயும்�அதி்கோரம்.
27.13  இயககுைரின் உரி்மகள் 

(Rights of Director)
இய்ககுைரின்� உரிடம்கடள� இரண்டு� பிரிவு்களோ்க�

வட்கபபடுத்தேோம்� தனி� உரிடம்கள்� மற்றும்� கூடடு�
உரிடம்கள்

்தனி உரி்மகள்
1.� ்கண்ககு�ஏடு்கடள�ஆயவு�பசயவதற்்கோை�உரிடம
2.� இய்ககுநர� குழு� கூட்டங்களின்� அறி்கட்க்கடள�

பபறுவதற்்கோை�உரிடம�
3.� தீரமோைங்கள்�மீது�பஙய்கற்பதற்கும்�ஆதரவோ்கயவோ�

அலேது�எதிரோ்கயவோ�வோ்க்களி்ககும்�உரிடம�
4.� கூட்டத்தில� முன்பமோழியபப்ட� இரு்ககும்�

தீரமோைத்டத�சுற்றைறி்கட்கயோ்க�பபறும்�உரிடம�
5.� கூட்ட� ந்டவடி்கட்க� புத்த்கங்கடள� ஆயவு�

பசயவதற்்கோை�அதி்கோரம்
கூடடு உரி்மகள்
1. பஙகுக்ள மோற்றம் பசயவ்்த மறுககும் உரி்ம 

தனியோர�மற்றும்�பபோது�நிறுமங்களின்�இய்ககுநர்கள்�
தங்களி்டம்� ஒபபுதல� பபறைோத� நபர்களு்ககு� நிறுமத்தின்�

பஙகு்கடள�மோற்றுவடத�மறுபபு�பதரிவி்ககும்�உரிடம.
2. நிறுமத்தின் ்த்லவ்ர ந்தரநப்தடுககும் உரி்ம

இய்ககுநர�குழுவின்�தடேவடர�நியமி்ககும்�உரிடம�
இய்ககுநர்களு்ககு�உண்டு.
3. நமலோண்்ம இயககுை்ர நியமிககும் உரி்ம

இய்ககுநர� குழு� தன்� அதி்கோரத்தின்� படி� யமேோண்டம�
இய்ககுநர�அலேது�யமேோளடர�நியமி்ககும்�உரிடம�உண்டு.
4. பஙகோ்தோயத்்்த பரிநது்ர பசயவ்தறகோை உரி்ம

ஆண்டு�பங்கோதோயம்�பசோலேேோமோ�யவண்்டோமோ�எை�
தீரமோனி்ககும்�உரிடம�இய்ககுநர�� குழுவிற்கு�உண்டு.��
பங்கோதோயம்� பசலுத்துமோறு�� ்கட்டோயபபடுத்தும்� உரிடம�
பஙகுதோரர்களு்ககு� கிட்டயோது.� இருபபினும்�
பரிந்துடர்க்கபபட்ட�பங்கோ்க�விகிதத்டத�குடறை்க்க�முடியும்�
யமலும்� பங்கோதோயம்� வழஙகுவதற்்கோை� தனி� சிறைபபு�
இய்ககுநர�குழுவிற்கு�உண்டு.
27.14  இயககு�ரகளின் க்ட்மகள் 

(Duties of Director)
இய்ககுநர்கள்� பஙகுதோரர்களின்� மு்கவர்களும்�

பபோறுபபோளர்களோ்கவும்� பசயலபடுகின்றைைர� எையவ�
அவர்கள்� நிறுமத்தின்� பசோத்து்க்கடள� போது்கோ்க்க� ஒரு�
நம்ப்கமோை� நம்ப்கமோை� பபோறுபபோளர்களோ்க� ்க்டடம�
ஆற்றை�யவண்டியது�்கட்டோயம்�இன்னும்�எளிய�முடறையில�
இய்ககுநர்களின்� ்க்டடம்கடள� பின்வருமோறு�
விவரி்க்கபபடுகிறைது
இயககு�ரகளின் ஒருஙகி்ணந்த க்ட்மகள்

இய்ககுநர�குழுவின்�அங்கமோ்க�உள்ள�இய்ககுநர்கள்�
கூட்டோ்க�சிே�்க்டடம்கடள�பசயேோற்றை�யவண்டும்�அடவ�
பின்வருமோறு�
1.� �ஆண்டு்க�்கண்ககு்களின்�மீது�ஒபபுதல�அளித்து�அதற்கு�

அதி்கோரபூரவமோை�சோன்றைோண்டம�வழஙகுதல
2.� �்கோபபு�நிதி்ககு�மோற்றைம்�பசயத�பதோட்க,�உபரி�பதோட்கடய�

முதலீடு� பசயதல,� ்க்டன்� வோஙகுதல� யபோன்றைவற்டறை�
பதளிவுப்ட� பஙகுதோரர்களு்ககு� அளி்க்கபபடும்�
இய்ககுநர்கள்�அறி்கட்கயில��உயரத்தி�்கோடடுதல�

3.� �நிறுமத்தின்� முதல�� தணி்கட்கயோளடறை� நியமைம்�
பசயதல

4.� �இய்ககுநர�கூட்டம்�மற்றும்�பஙகுதோரர்கள்�கூட்டம்�பற்றிய�
அறிவிபபு�அளித்தல�மற்றும்�கூட்டத்டத�ந்டத்துதல�

5.� �இய்ககுநர� குழு� கூட்டத்தில� தீரமோைங்கடள�
முன்பமோழிதல�அலேது�நிடறையவற்றுதல�

இயககுைரின் பபோது க்ட்மகள் 
1.� �நிறுமத்தின்�யநோ்க்கத்டத�நிடறையவற்றும்�பபோருடடு�

அலேது�அட்டயும்�பபோருடடு�புதிய�ப்கோள்ட்க்கடள�
வகுத்தல

2.� �நிறுமத்தின்�நேன்�்கருதி�பசயலமுடறை�பசயலமுடறை�
விதி்கள்� அனுமதித்தோள்� எந்த� ஒரு� குழுவு்ககும்�
அதி்கோரத்டத�ஒபபட்டபபு��பசயயும்�்க்டடம
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3.� �நிறுமத்தின்� வளரச்சிடய� சரிபோரபபது� புதிய�
ப்கோள்ட்க்கடள� நட்டமுடறைபபடுத்துதல� யமலும்�
பதோழிேோளி்களு்ககு� அவவபயபோது� யதடவயோை�
்கட்டடள்கடள�வழி்கோட்டல்கடள�வழஙகுதல

4.� �தங்கள்� பணியோற்றுவதற்்கோ்க� யமேோண்டம�
இய்ககுநர� யமேோளர� பசயேர� மற்றும்� இதர�
பணியோளர்கடள�நியமைம்�பசயதல

5.� �நிறுமத்தின்� பசயலமுடறை�� விதி்களு்ககு� உடபடடு�
பசயேோற்றைல

6.� �நிறுமத்தின்�யநோ்க்கத்டத�அட்டயும்�பபோருடடு�நலே�
எண்ணத்து்டன்� பணியோற்றைல� அலேது�
பசயலபடுத்தல�

7.� �யதடவயோை� அ்க்கடறையு்டனும்� அரபபணிபபு்டனும்�
தன்னுட்டய� ்க்டடம்கடள� உரிய� யநரத்தில�
நிறுமத்தின்�யநோ்க்கத்திற்கு�ஏற்ப�பசயலபடுதல

இயககுைரின் குறிப்பி்டத்்தகக க்ட்மகள்
1.� �இய்ககுநர்கள்� தங்களின்� பபயர� மு்கவரி� மற்றும்�

பதோழில� ஆகியவற்டறைப� பற்றிய� விவரங்கடள��
அளி்க்க�யவண்டிய�்க்டடம�

2.� �இய்ககுநர� நிறுமத்தில� தோன்� டவத்திரு்ககும்�
பஙகு்கடளப�பற்றிய�விவரங்கடள�பதரிவித்தல�மற்றும்�
நிறுமத்தின்� ஒபபந்தங்கடள� நிடறையவற்றை�
நிடறையவற்றுவதில�ஆரவத்டத�பவளிபபடுத்தும்�்க்டடம�

3.� �நிறுமத்தின்�இய்ககுநர�தோன்�பதவியயற்றை�இரண்டு�
மோத� ்கோேத்திற்குள்� யதடவயோை� குடறைந்த� அளவு�
பஙகு்கடள�வோஙகி�டவத்து்க�ப்கோள்ள�யவண்டும்

4.� �த்கவல� அறி்கட்கடய� பவளியிடுதல� மற்றும்�
குடறைந்தபடச�சந்தோடவ�நிரணயம்�பசயயும்�்க்டடம

5.� �பவளியி்டபபட்ட�த்கவல�அறி்கட்கயில�எந்தவிதமோை�
தவறைோை�த்கவல்கள்�இலடே�எைவும்�தவறைோ்க�வழி�
்கோட்ட்ககூடிய� அறிவிபபு்கடள�
ப்கோண்டிரு்க்கவிலடே� எைவும்� உறுதி� பசயயும்�
்க்டடம�இய்ககுைரு்ககு�உண்டு

6.� �த்கவல� அறி்கட்க� சட்டத்தில� குறிபபிடடுள்ள�
அடைத்து� பசயதி்கடளயும்� ப்கோண்டுள்ளதோ� எை�
உறுதி�பசயயும்�்க்டடம

7.� �நிறுமத்தின்� பதிவோளரி்டம்� த்கவல� அறி்கட்கடய�
சமரபபி்ககும்� முன்ைர� அதில� ட்கபயோபபமிடடு�
இரு்க்கயவண்டும்

8.� �பஙகு� விண்ணபப� பதோட்கடய� சட்டத்தில�
குறிபபிடடுள்ள� படி� பயன்படுத்துவதற்ப்கை�
அட்டவடணயி்டபபட்ட� வஙகியில� டவபபு�
பசயயபபட்டது� உள்ளதோ� என்படத� சரிபோர்ககும்�
்க்டடம.

9.� �நிறுமத்தின்� பதிவோளரு்ககு� பஙகு� ஒது்ககீடு�
பதோ்டரபுட்டய�படடியடே�சமரபபி்ககும்�்க்டடம

10.� �அறிவி்க்கபபட்ட� பங்கோதோயம்� பசலுத்துவதற்்கோை�
ஏற்போடு்கடள�பசயயும்�்க்டடம

11.� �பஙகு்கடள�ஒறுபபிழபபு�அலேது� பறிமுதல� பசயயும்�
மற்றும்�பஙகு்கடள�மோற்றைம்�பசயயும்�்க்டடம

12.� �நிறுமத்தின்� பதிவோளரு்ககு� சட்டத்தில�
குறிபபி்டபபடடுள்ள� படி� அடைத்து�
தீரமோைங்கடளயும்� அறி்கட்க்கடளயும்��
சமரபபி்ககும்�்க்டடம

13.� �சரியோை� யநரத்தில� குறிபபிட்ட� பசயல்கடள�
சட்டத்தில� குறிபபி்டபபடடுள்ள� அடைத்து�
பசயல்கடளயும்� குறிபபிட்ட� ்கோேத்தில� பசயது�
முடி்ககும்�்க்டடம

14.� �யதடவபபட்டோல� அசோதோரண� பபோது்ககூட்டத்திற்கு�
அடழபபு�விடும்�்க்டடம

15.� �நிறுமத்தின்�சட்டபூரவமோை�மற்றும்�ஆண்டு�பபோது்க�
கூட்டத்டத�கூட்ட�அடழபபு�விடும்�்க்டடம

27.15  இயககு�ரகளின் பபோறுப்புகள் 
(Liabilities of director)

இய்ககுநர்களின்� பபோறுபபு்கடள� மூன்று�
தடேபபு்களில�பின்வருமோறு�விள்க்கபபடடுள்ளது

1. பவளி �பரகளுககோை பபோறுப்பு
இய்ககுநர்கள்� தங்களு்ககு� வழங்கபபடடுள்ள�

அதி்கோரத்து்ககு� உடபடடு� பசயலபடும்யபோது�� தனிபபட்ட�
முடறையில� அவர்கள்� பவளி� நபர்களு்ககு� பபோறுபயபற்்க�
யவண்டிய�அவசியம்�இலடே.

பபோது� விதி்களின்படி� எந்த� ஒரு� மு்கவரும்�
பபோறுபயபற்்க� யவண்டிய� பசயலு்ககு� இய்ககுநர�
பபோறுபபோளர்கள்�ஆைோல�உரிடமயோளர� பபோறுபயபற்்க�
யவண்டிய� பசயல்களு்ககு� நிறுமம்� பபோறுபபோகிறைது�
பின்வரும்�நி்கழ்வு்களில�இய்ககுநர்கள்�மூன்றைோம்�நபரோ்க�
தனிபபட்ட�முடறையில�பபோறுபபோவோர்கள்
1.� �இய்ககுநர்கள்� தங்களின்� பசோந்த� தகுதியின்�

அடிபபட்டயில� மூன்றைோம்� நபர்களு்டன்� பசயது�
ப்கோண்்ட�ஒபபந்தங்கள்

2.� �இய்ககுநர்கள்� மு்கவர்கள்� என்றை� அதி்கோரத்தின்�
அடிபபட்டயில� பசயதுப்கோண்்ட� ஒபபந்தம்� பற்றி�
விவரம்�முதலவரு்ககு�பதரிவி்க்கபப்டோமல�இருத்தல

3.� �வருங்கோே� நிறுமத்தின்� சோரபோ்க� ஒபபந்தங்களில�
ஈடுபடுத்தி்க�ப்கோள்ளுதல

4.� �நிறுமத்தின்�அதி்கோர�வரம்பு�மீறிய�ஒபபந்தங்களில�
ஈடுபடுதல
பின்வரும்�சந்தரபபங்களில�இய்ககுநர்கள்�தங்களின்�

சட்டபூரவமோை� ்க்டடம்களிலிருந்து� தவறும்யபோது�
மூன்றைோம்� நபர்களு்ககு� தனிபபட்ட� முடறையில�
பபோறுபபோளர்களோ்க�ஆகிறைோர்கள்�
1.� த்கவல�அறி்கட்கயில�உள்ள�தவறைோை�பசயதி்கள்�
2.� முடறையற்றை�பஙகு�ஒது்ககீடு�
3.� �குறிபபி்டபபட்ட� குடறைந்தபடச� பங்களிபபு�

பசயயோதவர்கள்�பசலுத்திய�விண்ணபப�பணத்டத�
திரும்ப�பசலுத்தோத�யபோது
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4.� �பஙகு� மோற்று� சந்டதயில� த்கவல� அறி்கட்கயில�
குறிபபிடடுள்ளவோறு� பஙகு்கள்� மற்றும்� ்க்டன்�
பத்திரங்கடள� ஒது்ககீடு�� �பசயயபப்டோதவர்கள்��
பசலுத்திய� விண்ணபபத்� பதோட்கடய� திரும்ப�
பசலுத்தோத�சூழ்நிடேயில

2. நிறுமம் ப்தோ்டரபோை பபோறுப்பு 
இய்ககுநர்கள்�கீழ்்க்கண்்ட�சூழல்களில�நிறுமத்திற்கு�

பபோறுபபோளர்களோ்க�மோறுகிறைோர்கள்
இய்ககுநர்கள்� நிறுமத்தின்� அதி்கோர� வரம்பு� மீறிய�

பசயல்களில�ஈடுபடடிருந்தோல
இய்ககுநர்கள்� உண்டமயோ்கயவ� பசயலபடடு�

இருந்தோலும்�இது� யபோன்றை� சமயங்களில� யமோசடிடய�
நிரூபி்க்க�யவண்டிய�அவசியம்�இலடே�உதோரணமோ்க�
நிறுமத்தின்� அலேது� நிறுமத்தின்�� நிதிடய� அடமபபு�
முடறை� சோசைத்தில� குறிபபி்டபப்டோத� பசயல்களில� ஈடு�
படுத்திருத்தல�அலேது�மூேதைத்திலிருந்து�பங்கோதோயம்��
வழஙகி� இரு்ககும்� பபோழுது� அதி்கோர� வரம்பு� மீறிய�
பசயேோ்க்க�்கருதபபடும்
இயககு�ரகள் கவைக கு்்றவோகநவோ அல்லது 
அலடசியமோகநவோ பசயல்படடிருந்தோல்

இய்ககுைரின்� ்கவை்ககுடறைவோை� பசயலபோடு்கள்�
அவர்களின்� பபோறுபடப� அதி்கபபடுத்தும்� ஆைோல�
அவர்கள்�யமோசடியில�ஈடுபட்டதோ்க�்கருதபப்டோது�யமலும்�
நிறுமத்தின்� நேன்� ்கருதி� உண்டமயியேயய�
பசயலபடடிருந்தோல�தவறு்ககு�பபோறுபபோ்க�மோட்டோர்கள்.
இயககுைரின் �ம்பிக்க மீறிய பசயல்கள்

இய்ககுநர்கள்�நிறுமத்தின்�நம்பி்கட்க்ககுரியவர்களோ்க�
இரு்க்க� யவண்டும்� அவர்கள்� நிறுமத்தின்�
நேனு்க்கோ்கயவ�தங்களின்�்க்டடம்கடள�நிடறையவற்றை�
முயற்சி்க்க� யவண்டும்� அலேது� போடுப்டயவண்டும்.�
நிறுமத்தின்�நேன்�்கருதியய�அவர்களின்�்க்டடம்கடள�
சரிவர� பசயயபப்ட� யவண்டும்.� இய்ககுநர்களின்�
நம்பி்கட்க� மீறிய� பசயேோல� ஏற்படும்� நட்டத்திற்கு�
அவர்கயள� முழு� பபோறுபபோ்க� மோறுகிறைோர்கள்.��
உதோரணமோ்க� இய்ககுநர்கள்� தங்கள்� பசோந்த�
நேனு்க்கோ்க� நிறுமத்தின்� பசோத்து்கடள�
பயன்படுத்துட்கயில� அவர்கள்� மீதோை� நம்பி்கட்க�
இழ்க்கபபடுகிறைது� யமலும்� அவர்கள்� குற்றைம்�
இடழத்தவர்களோ்கவும்,� நம்பி்கட்க� மீறிய� பசயல்களில�
ஈடுபட்டவர்கள்கவும்�்கருதபபடுவர.
இயககு�ரகள் ்தவ்றோக பசயல்படு்தல்

இய்ககுநர்கள்� தங்களின்� தவறைோை� பசயல�
போடு்களு்ககு�அவர்கயள�பபோறுபபு�ஆகிறைோர்கள்.�தவறைோ்க�
பசயலபடுதல� என்று� கூறும்� பபோழுது� அதில��
யவண்டுபமன்யறை� அேடசியமோ்க� பசயலபடுவதும்�
அ்டஙகும்.�இய்ககுநர்களோல�யபோதுமோை�ந்டவடி்கட்க்கள்�
எடுத்த�பிறைகும்�நிறுமத்தின்�வசூேோ்கோத�்க்டன்�்களு்ககு�
இய்ககுநர்கள்� தவறைோ்க� பசயலபடுதல� என்றை�
வடரயடறை்ககுள்�அ்டங்கோது� யமலும்�அதற்கு�அவர்கள்�
பபோறுபபோ்க�மோட்டோர்கள்.�நிறுமம்�்கடே்க்கபபடும்�யபோது�

நீதிமன்றைம்�்க்டைோளி்கள்,�நிறுமம்�்கடேபபோளர�மற்றும்�
பங்களிபபோளர்களின்�விண்ணபபத்தின்�அடிபபட்டயில�
இய்ககுநர்களின்� தவறைோ்க� பசயலபடுதல� என்றை�
தன்டமடய�ஆரோயேோம்.
3. இயககு�ரகளின் குற்றவியல் சோரந்த பபோறுப்புகள்

சட்டபடி� பசயயயவண்டிய� பசயல்கடள� பசயயோத�
யபோதும்� யமோசடி்ககு� உ்டந்டதயோ்க� இருந்திருந்தோல��
இய்ககுநர்களு்ககு�அபரோதம்�மற்றும்�சிடறை�தண்்டடை�
அலேது�இரண்டும்�விதி்க்கபபடும்.
1.� �த்கவல�அறி்கட்கயில�தவறைோை�த்கவல்கடள�அளித்தல
2.� �பஙகு� ஒது்ககீடடிற்்கோை� த்கவல்கடள� உரிய�

படிவத்தில� நிறுமத்தின்� பதிவோளரு்ககு� சமரபபி்க்க�
தவறுதல

3.� �நிறுமப� பதிவோளர� பஙகு்கடள� ஒருஙகிடணந்த�
பஙகு்களோ்க�மோற்றியதற்்கோை�அறிவிபடப�சமரபபி்க்க��
தவறுதல�

4.� �பஙகுச்�சோன்றிதழ்�மற்றும்�்க்டனீடடு�பத்திர�சோன்றிதழ்�
வழங்க�தவறுதல

5.� �உறுபபிைர்களு்க்கோை� பதியவடு்கள்� மற்றும்�
்க்டனீடடு� பத்திரதோர்களு்க்கோண� பதியவடு்கடள�
பரோமரி்க்கத்�தவறுதல

6.� ஆண்டு�நிறுமம்�பபோது்க�கூட்டத்டத�கூட்ட�தவறுதல
7.� �நிதிநிடே� அறி்கட்க� பவளியி்ட� அலேது� வழஙகி்ட�

தவறுதல
27.16  இயககு�ரகளின் பதிநவடு 

அல்லது இயககு�ரகள் 
மறறும் நிரவோகத்தில் முககிய 
நமலோண்்ம �பரகளின் 
பதிநவடு விதி 17 ன் படி

நிறுமத்தின்� சட்டபபடி� இய்ககுநர்கள்� பதியவடு�
என்பது� பஙகுதோரர்களோல� யதரவு� பசயயபபட்ட�
இய்ககுநர்களின்� படடியேோகும்� பபோதுவோ்க� இது�
நிறுமத்தின்�கூட்ட� ந்டவடி்கட்க� எழுதபபடும்.� சட்டபபடி�
இதுநோள்வடர� இய்ககுைரோ்க� பதவியிலிருந்து�
இறைந்தவர்கள்�பதவி�விேகியவர்கள்�பதவியில�இருந்து�
நீ்க்கபபட்டவர்கள்� யபோன்றைவற்றின்� விவரங்கடள�
படடியலிடடு� டவத்திரு்க்க� யவண்டும்� யமலும்�
பஙகுதோரர்களோல� யதரவு� பசயயபபட்டவர்களின்�
படடியலும்�இரு்க்க�யவண்டும்.
i.  ஒவபவோரு நிறுவைத்திலும் ்தைது பதிவோளர 

அலுவலகத்தில் இயககு�ரகளுககோை பதிநவட்்ட 
்வத்திருகக நவண்டும் நமலும் நமலோண்்மயில் 
முககிய �பரகளின் விவரஙக்ளயும் அதில் பதிவு 
பசயதிருககநவண்டும் கீழ்ககண்்ட விளககஙகள் அந்த 
பதிநவடடில் இ்டம் பபறறிருகக நவண்டும்

1.� �இய்ககுநர்களின்� அட்டயோள� எண்� நிரவோ்கத்தில�
மு்ககிய� நபர்களின்� அட்டயோள� எண்�
விருபபத்திற்கிணங்க�பதிவு�பசயயேோம்
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2.� தற்யபோது�அவரின்�பபயர�மற்றும்�புடைபபபயர்கள்
3.� முன்ைோள்�பபயர�மற்றும்�புடைபபபயர
4.� �தந்டதயின்� பபயர� தோயின்� பபயர� மற்றும்�

மடைவியின்� பபயர� திருமணமோகியிருந்தோல�
மற்றும்�புடைபபபயர்கள்

5.� பிறைந்த�யததி
6.� �குடியிருபபு� மு்கவரி� தற்யபோடதய� மற்றும்� நிரந்தர�

மு்கவரி
7.� யதசியத்�தன்டம�பிறை�நோட்டவர�உடப்ட
8.� பதோழில
9.� �குழுவிைோல� நியமைம்� பசயயபப்ட� தீரமோைத்தின்�

யததி
10.�நிறுமத்தின்�நியமைம்
11.� �விடளயோடடு� அலேது� மறு� நியமைம்� பசயயபபட்ட�

யததி
12.� �அலுவே்கத்டத� விடடு� பவளியயறிய� யததி� மற்றும்�

அதன்�பதோ்டரபோை�்கோரணம்
13.� �இதர� நிறுவைங்களில� இய்ககுைரோ்க� அலேது�

நிரவோ்க�யமேோண்டம�நபரோ்க�இருந்தடம�மற்றும்�
விடடு�விடடுதற்்கோை�விவரம்

14.� �நிறுமச்� பசயேோளரோ்க� இருந்தோல� நிறுமச்� பசயேர�
நிறுவைத்தில�உறுபபிைர�எண்

15.� �நிரந்தர� ்கண்ககு� எண்� நிரவோ்கத்தில� மு்ககிய�
அதி்கோரி்களு்ககு� DIN� எண்� இலேோதழுது� இது�
்கட்டோயம்�குறிபபி்டபப்ட�யவண்டும்

i i .   இயககு�ரகள் மறறும் இவரகளு்டன்நிரவோகத்தில் 
முககிய நமலோண்்ம �பரகளின் நமறகண்்ட 
விவரஙக்ள இ்வகளு்டன் அவரகள் 
நிறுமத்தின் மறறும் பிடிப்பு நிறுமம் து்ண 
நிறுமம் து்ண நிறுமத்தின் பிடிப்பு நிறுமம் 
மறறும் இ்ணய நிறுமஙகள் ஆகியவறறில் 
இயககு�ரகள் ்வத்திருககும் பஙகுகளின் 
எண்ணிக்க நபோன்்றவற்்ற பதிநவடடில் 
பதியப்படடு இருகக நவண்டும் நமலும் அது 
ப்தோ்டரபோை கீழ்ககண்்ட விவரஙக்ளயும் 
பதியநவண்டும்

1� �பிடணயங்களின்�எண்ணி்கட்க�அது�பதோ்டரபோை�
விபரங்கள்�மற்றும்�யபரளவு�மதிபபு��யபோன்றைை�

2� �பிடணயத்டத� ப்கோள்முதல� பசயத� யததி� யமலும்�
அதன்� விடே� அலேது� இதர� பசலுத்தபபட்ட� மறு�
பயன்்கள்�

3� �பிடணயங்கடள� விற்படை� பசயத� யததி� மற்றும்�
விடே�மற்றும்�அது�பதோ்டரபோ்க�பபறைபபட்ட�இதர�மறு�
பயன்்கள்

4� �ஒவபவோரு� பரிவரத்தடை்ககும்� பின்ைரும்� மீதம்�
உள்ள� பிடணயங்களின்� எண்ணி்கட்க� மற்றும்�
அவற்றின்�கூடுதல�இருபபு�

5� �பிடணயங்கடள�ப்கோள்முதல�பசயத�முடறை்கள்
6� �பிடணயங்கள்� ட்கய்கப� படுத்தியுள்ள� வடிவம்� -�

தோள்�வடிவம்�அலேது�மின்ைணு�வடிவம்
7� �பிடணயங்கள்� அ்டமோைம்� பசயயபபடடுள்ளதோ�

அலேது� அவற்றின்� மீது� ஏதோவது� பற்று�� உரிடம�
(விலேங்கங்கள்)� ஏற்படுத்தபபடடு� உள்ளதோ�
என்படதப�பற்றி�குறிபபி்ட�யவண்டும்

iii.  நமறகூறிய்வ மடடுமல்லோமல் கீழ்ககண்்ட 
பதிநவடுகள் கண்டிப்போக நிறுமத்தின் பதிவு 
அலுவலகத்தில் ்வத்திருகக நவண்டும் அ்வ 

1.� �்க்டன்்கள்� உத்திரவோதம்� பிடணயங்கள்� மற்றும்�
நிறுமத்தின்� ட்கய்கபபடுத்தபபட்ட� பதோ்டரபுட்டய�
பதியவடு்கள்

2.� �நிறுமத்தின்�பசோந்த�பபயரில�முதலீடு�பசயயபப்டோத�
முதலீடு்களின்�விவரம்�பற்றிய�பதிவு்கள்

3.� �பதோ்டரபுட்டய�நபர்களோல�ஒபபந்ததோரர்கள்�மற்றும்�
அடமபபு்களு்டன்�பசயதுப்கோண்்ட�ஒபபந்தம்�மற்றும்�
அதில� இய்ககுநர்களின்� பஙகு� யபோன்றைவற்டறை�
பதிவு�பசயதுள்ள�ஏடு்கள்�அலேது�புத்த்கங்கள்

4.� �இய்ககுநர்கள்� மற்றும்� யமேோண்டமயில� மு்ககிய�
நபர்களின்�விபரம்�பற்றிய�பதியவடு்கள்

5.� �இய்ககுநர்கள்� மற்றும்� யமேோண்டமயில� மு்ககிய�
நபர்கள்� டவத்திரு்ககும்� பிடணயங்கள்� பற்றிய�
விவரங்கள்�அ்டஙகிய�பதியவடு்கள்

6.� உறுபபிைர்கள்�பற்றிய�பதியவடு்கள்
7.� �்க்டனீடடுப� பத்திரம்�டவத்திருபயபோர� மற்றும்�இதர�

பிடணயங்கடள� டவத்திருபயபோர� பற்றிய�
பதியவடு்கள்

8.� �அயலநோடடு� பதியவடு்கள்� டவ்க்கபபடடுள்ள� இ்டம்�
மற்றும்�சூழல்கள்�பற்றிய�அறிவிபபு�அலேது�சூழலில�
ஏற்பட்ட� மோற்றைம்� அலேது� சூழடே� இட்டநிறுத்தம்�
பசயயபபட்டது�யபோன்றை�விவரம்.

9.� �பதிவுபசயயபபட்ட� உரிடமயோளர்கள்�
டவத்திரு்ககும்� பஙகு்கள்� மற்றும்� அடத�
டவத்திருபயபோரு்ககு� எந்தவிதமோை� பேனும்�
இலடே�என்பது�பற்றிய�பிர்க்டைம்.

10.� �பேன்பபறும்� உரிடமயோளர்கள்� டவத்திரு்ககும்�
பஙகு்கள்� அலேது� அவற்றின்� மீது� அவர்கள்�
அட்டந்துள்ள� நன்டம்கள்� ஆைோல� அவர்களின்�
பபயர� உறுபபிைர� பதியவடடில� பதிவு�
பசயயபப்டவிலடே� என்பதற்்கோை� பிர்க்டைம்.
யமேோளர� மற்றும்� இய்ககுநர� இட்டயய� உள்ள�
வித்தியோசம்
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27.17 நமலோளர மறறும் இயககு�ர இ்்டநய உள்ள நவறுபோடுகள்
அடிப்ப்்ட நமலோளர இயககு�ர

பபோருள்

நிறுமத்தின்� குறிபபிட்ட� துடறையில�
பபோறுபபோளரோ்கவும்� அந்தத்� துடறையில�
பசயல்களு்ககு� பபோறுபபு� ஆகும்� இருபபவடர�
யமேோளர�எை�அடழ்க்கபபடுகிறைோர

நிறுமத்தின்� இே்கட்க� அட்டயும்�
பபோருடடு� பஙகுதோரர்களோல�
நியமி்க்கபபடடு�அதன்�குறி்கய்கோள்்கடள�
அட்டவதற்்கோ்க�� நிறுமத்டத� வழி�
ந்டத்துபவயர� இய்ககுநர� எை�
அடழ்க்கபபடுகிறைோர

பணியின்�தன்டம

தைது�கிழ்�பணியோற்றுகின்றை�பணியோளர்களு்ககு�
அவர்களின்� பணியின்� தன்டம்ககு� ஏற்றைவோறு�
யவடே்கடள� ஒது்ககீடு� பசயபவர� யமேோளர�
யமலும்� ஒரு� குறிபபிட்ட� பணியிடை� யோரோல�
பசயது� முடி்க்கபப்ட� யவண்டும்� யமலும்� அதற்குத்�
யதடவயோை� வழி்கோடடுதடே� வழஙகி� என்ை�
பசயய�யவண்டும்�எபபபோழுது�பசயய�யவண்டும்�
எபபடி�பசயய�யவண்டும்�எை�முடிவு�பசயபவர

இய்ககுைரோை�ஒருவர�ப்கோள்ட்க்கடள�
நட்டமுடறைபபடுத்தி� யமலும்� அது�
பதோ்டரபோை� பணி்கடள�
யமற்ப்கோள்வதற்கு� யதடவயோை�
அடிபபட்ட� வழிமுடறை்கடள�
யமேோளர்களு்ககு� வழஙகுபவர� யமலும்�
அந்த� யவடேடய� எவவோறு� பசயய�
யவண்டும்�எை�வழி்கோடடுபவர.

யமேோண்டமயின்�
நிடே

யமேோளர�என்பவர�யமேோண்டமயில�பசயேோ்க்க�
நிடேயில� வருகிறைோர� அதோவது� இட்டநிடே�
யமேோண்டமயில��இ்டம்�பபற்றுள்ளோர.

இய்ககுநர� என்பவர� யமலநிடே�
யமேோண்டமயில� வருகிறைோர�
முடிபவடுத்தலில� மி்க�மு்ககிய� இ்டத்டத�
பபறுகிறைோர

பபோறுபபு்கள்

இய்ககுநர� அடவயோல� ஒபபு்கப்கோள்ளபபட்ட�
அலேது�ஏற்று்கப்கோள்ளபபட்ட�திட்டங்கள்�மற்றும்�
ப்கோள்ட்க்கடள� நட்டமுடறைபபடுத்தும்�
பபோறுபபிடை�யமேோளரி்டம்�ஒபபட்ட்க்கபபடுகிறைது

நிறுமத்தின்�மு்ககிய�யநோ்கட்க�அட்டயும்�
பபோருடடு� ்கோேத்து்ககு� த்க்கவோறு�
யதடவயோை� திட்டங்கடளயும்�
ப்கோள்ட்க்கடளயும்� இய்ககுநர்களி்டம்�
ஒபபட்ட்க்கபபடுகிறைது

27.18 நமலோண்்ம இயககு�ர மறறும் முழு ந�ர இயககு�ர இ்்டநயயோை நவறுபோடுகள்
வ.எண் அடிப்ப்்ட நமலோண்்ம இயககு�ர முழுந�ர இயககு�ர

1 அதி்கோரம் ்கணிசமோை� அதி்கோரங்கடள�
டவத்திருபபவர�நிரவோ்க�இய்ககுநர

பணி� அமரத்தும்� யபோது� அவருட்டய�
பணி� ஆடணயில� அதி்கோரங்கள்�
பற்றி�பசோலேபபடடு�இரு்ககும்

2 தட்ட்கள்

பிரிவு� 197� இன்� படி� யமேோண்டம�
இய்ககுைரோ்கவும்� யமலும்� ஒரு�
யமேோளரோ்கவும்� ஒயர� சமயத்தில�
பணியோற்றை�தட்ட�விதி்க்கபபடடுள்ளது

சிே� யநரங்களில� முழுயநர�
இய்ககுையர� நிறுமத்தின்�
யமேோளரோ்கவும்� யமலும்�
இய்ககுைரோ்கவும்� பணி�
அமரத்தபபடுவது�உண்டு

3 பதவி�நியமைம்

யமேோண்டம� இய்ககுைடர� பணி�
நியமைம்� பசயவதற்்கோை�
தீரமோைத்திற்கு� பஙகுதோரர்களின்�
ஒபபுதல�யதடவ�இலடே

முழுயநர� இய்ககுைடர� நியமைம்�
பசயவதற்கு�சிறைபபு�தீரமோைத்தின்�மீது�
பஙகுதோரர்களின்� ஒபபுதடே�
பபற்றிருத்தல�யவண்டும்

4 பதவியின்�்கோே�அளவு�
ஒரு� தனிநபர� எந்த� சூழலிலும்� ஐந்து�
ஆண்டு்களு்ககு� யமல� இபபணியில�
அமரத்துவது�கிட்டயோது

அவவோறைோை� ்கடடுபபோடு� முழுயநர�
இய்ககுைடர� பணி� நியமைம்�
பசயவதற்கு�கிட்டயோது
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பபரிய� தனியோர� நிறுமங்களில�
பணியோற்றும்� இந்திய� வம்சோவழி�
தீவு்களின்� ஆண்டு� வருமோைம்� 10�
ய்கோடியிலிருந்து� 20� ய்கோடி� இரண்டு�

ஆண்டு்களில� உயரந்துள்ளது� இவவோறைோை� சம்பள�
உயரவு� அவர்களின்� பணி� நேன்்கடள�
தூண்டுவதோ்க� யமலும்� ்கட்டோயபபடுத்துவதோ்க�
அடமகிறைது

2015�16�நிதியோண்டில�உயரமட்ட�நிரவோ்கத்தில�
பணியோற்றும்� CEO�� மற்றும்� யமேதி்கோரி்களின்�
சரோசரி�ஊதியம்�சுமோர�19�ய்கோடி�ஆகும்

யமற்்கண்்ட�ஊதியம்�அவரு்ககு�யசர�யவண்டிய�
சம்பள� ்கழிவு� படி்கள்� மற்றும்� சலுட்க்கள்� யமலும்�
பதோழிேோளர்களு்க்கோை�� பஙகு� விருபப� திட்டம்�
பதோ்டரபுட்டய�பயன்்கள்�அடைத்தும்�யசரந்தது

இந்தியோவில�மி்க�உயரந்த�ஊதியம்�பபறும்�CEO�
பபயர� மற்றும்� விவரங்கடள� பதரிந்து� ப்கோள்வது�
சுவோரஸ்யமோ?

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

பபயர ஆண்டு�
சம்பளம்

நிறுமத்தின்�
பபயர

எம்.�நோய்க `.�66,14 எல�அண்ட�டி
விஷோல�சி்க்கோ `.�48,73 இன்யபோசிஸ்
யதஷ்�பந்து�
குபதோ `.�44.80 லூபின்�லிமிப்டட

சந்திரயச்கரன் `.�25,60 டிசிஎஸ்
ரோகுல�பேோஜ `.�22.32 பேோஜ�குழுமம்
யயோய்கஷ்�
சந்தர�
யதயவஷ்வர

`. 15.15 ஐடிசி�லிமிப்டட

முய்கஷ்�
அம்போனி `. 15.00 ஆரஐஎல

சஞ்சிவ�யமத்தோ `. 13.87
இந்துஸ்தோன்�
யூனிலீவர�
லிமிப்டட

அபிதோலி�
நீமுச்வோேோ `. 11,96 விபயரோ

ய்கோபோல�
பவட்டல `. 10.40 போரதி�ஏரப்டல

க்லச்பசோறகள்
இய்ககுைர்கள்�குழு� இய்ககுைர்கள்
யமேோண்டம�இய்ககுைர�இய்ககுைர்களின்�பதியவடு
யதோற்றுவிபபோளர�� தகுதி்கள்
பதிவு�அலுவே்கம்�� வோ்க்களி்ககும்�உரிடம்கள்

 பயிறசி

I சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1   நிறுமச் சட்டம் 2013-ன்படி ஒரு �பர இயககுைரோக 

______ நிறுமஙகளுககு நமல் ப்தவி வகிகக கூ்டோது
அ)�5�நிறுமம்� ஆ)�10�நிறுமம்�
இ)�20�நிறுமம்� ஈ)�15�நிறுமம்

2   ஒரு ்தனியோர நிறுமம் கு்்றந்தது ______ 
இயககு�ரகள் இருகக நவண்டும்
அ)�ஏழு� ஆ)�ஐந்து�
இ)�மூன்று� ஈ)�இரண்டு

3   ஒரு பபோது நிறுமத்தில் பசலுத்்தப்பட்ட மூல்தைம் 
ரூபோய ______ அல்லது அ்தறகு நமல் இருககும் 
பபோழுது சிறிய பஙகு்தோரரகளோல் இயககு�ர 
ந்தரநப்தடுககப்ப்டலோம்.
அ)�1�ய்கோடி�ரூபோய�� ஆ)�3�ய்கோடி�ரூபோய�
இ)�5�ய்கோடி�ரூபோய�� ஈ)�7�ய்கோடி�ரூபோய

4   இயககு�ரகள் நிறுமத்தின் பணத்திறகு ______ 
ஆகி்றோரகள்.
அ)�வஙகியோளர� ஆ)�பஙகுதோரர்கள்�
இ)�மு்கவர� ஈ)�பபோறுபபோண்டமயோளர்கள்

5   நிறுமச் சட்டப்படி இயககு�ரகள் ______ மூலம் 
நியமிககப்ப்ட நவண்டும்
அ)�மத்திய�அரசு�
ஆ)�நிறுமச்�சட்ட�வோரியம்�
இ)�நிறுமத்தின்�ஆண்டு�பபோது்ககூட்டம்�
ஈ)�இய்ககுநர்கள்�குழு

வி்்டகள் :
1 இ 2 ஈ 3 இ 4 ஈ 5 இ

II. குறு விைோககள்:
1� �யமேோண்டமயில�மு்ககிய�நபர்கடள�எவவிதமோை�

நிறுமங்கள்�நியமைம்�பசயதிரு்க்க�யவண்டும்?
2� முழுயநர�இய்ககுநர�என்பவர�யோர?
3� �யமேோண்டம� இய்ககுநர� என்று� யோடர�

அடழ்ககியறைோம்?
4� �எந்த� இய்ககுநர� பசயல� இய்ககுைரோ்க� பசயலப்ட�

முடியும்?
III. சிறு விைோககள்
1�� எபபபோழுது�மோற்று�இய்ககுநர்கடள�நியமி்க்கேோம்?
2�� நிழல�இய்ககுநர�என்று�யோடர�அடழ்ககியறைோம்?
3�� �ஒரு�தனியோர�நிறுமத்தில�குடறைந்த�அளவு�எத்தடை�

இய்ககுநர்கள்� இரு்க்கயவண்டும்� என்படத�
குறிபபிடு்க

III. பபரு விைோககள்:
1�� �நிரவோ்கத்தில�மு்ககிய�நிரவோ்க�அதி்கோரி்கள்� (KMP)

என்பவர�யோர?
2�� �இய்ககுைரின்� பலயவறு� வட்க்கடள� சுரு்க்கமோ்க�

விவரி.�(ஏயதனும்�5)
3�� இய்ககுைரின்�தகுதி்கள்�பற்றி�கூறு்க
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அறைத்டத� அறிந்தவைோய,� அறிவு� நிடறைந்து� அடமந்த� பசோலடே�
உட்டயவைோய,� எ்க்கோேத்திலும்� பசயலபசயயும்� திறைன்�
அறிந்தவைோய�உள்ளவன்�ஆரோயந்து�கூறும்�துடணயோவோன்.

அறைைறிந்து�ஆன்றைடமந்த�பசோலேோன்எஞ்�ஞோன்றுந் 
திறைைறிந்தோன்�யதரச்சித்�துடண.

-�குறைள்�635
பபோருள் :

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த�அத்தியோயத்டத்க�்கற்றைபின்,�மோணவர்களோல

■■ நிறுமச்� பசயேர� பபோருள்� மற்றும்�����
வடரவிே்க்கணம்

■■ நிறுமச்�பசயேரின்�தகுதி்கள்
■■ நிறுமச்� பசயேர� பணி�அமரத்துததல�மற்றும்�

பதவிநீ்க்கம்.
■■ நிறுமச்�பசயேரின்�பணி்கள்�
■■ நிறுமச்� பசயேரின்� உரிடம்கள்� மற்றும்�

பபோறுபப்கள்
■■ நிறும� கூட்டங்கள்� –� பபோருள்� மற்றும்�

வட்க்கள்
■■ தீரமோைம்�–�பபோருள்�மற்றும்�வட்க்கள்
■■ வோ்க்களிபபு�–�பபோருள்�மற்றும்�முடறை்கள்
ஆகியவற்டறை�புரிந்து்க�ப்கோள்ள�இயலும்.

நிறுமச்பசயலர
COMPANY SECRETARY28

அத்தியோயம்

நிறுமச் சட்டம் மறறும் பசயலர �்்டமு்்றகள்
COMPANY LAW AND SECRETARIAL PRACTICEஅலகு

10

அத்தியோயம் சுருககம்

28.01 நிறுமச் பசயலர
28.02. நிறுமச் பசயலரின் ்தகுதிகள்
 28.02.01 சட்ட ்தகுதிகள்
 28.02.02. பி்ற ்தகுதிகள்
28.03. நிறும பசயலர நியமைம்
28.04.  நிறுமச் பசயலரின் பணிகள் மறறும் 

க்ட்மகள்
 28.04.01. சட்டபூரவமோை பணிகள்
 28.04.02. சட்ட பூரவமற்ற பி்ற பணிகள்
28.05.  நிறுமச் பசயலரின் அதிகோரம் மறறும் 

உரி்மகள்
28.06 நிறும பசயல்ர நீககு்தல்  
28.07. நிறுமக கூட்டஙகள்
28.08 நிறுமக கூட்டஙகளின் வ்ககள்
 28.08.01. பஙகு்தோரரகள் கூட்டஙகள்
 28.08.02.  இயககு�ர அ்வக 

கூட்டஙகள்
 28.08.03. சி்றப்புக கூட்டஙகள்
28.09. தீரமோைம்
 28.09.01. தீரமோைத்தின் வ்ககள்
28.10. வோகபகடுப்பு
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28.01  நிறுமச் பசயலர (Company Secretary)
நிறுமம்�என்பது�சட்டத்தோல�உருவோ்க்கபபடுகின்றை�ஒரு�

புடைவு� நபரோ்க� இருபபினும்� அதற்ப்கை� தனி� மையதோ�
அலேது�உ்டல�்கட்டடமபபு்டன்�கூடிய�தனி�ஆளுடமயயோ�
கிட்டயோது� நிறுமம்� தைது� அன்றைோ்ட� ந்டவடி்கட்க்கடள�
தோயை� நிரவோகித்து்க� ப்கோள்ள� முடியோது.� நிறுமத்தின்�
பசயலபோடு்கடள� யமற்ப்கோள்ளவும்,� அதடை�
யமற்போரடவ�பசயயவும்,�தனி�ஒரு�நபயரோ�அலேது�ஒரு�
குழுயவோ�யதடவ.�

நிறுமத்தின்� இயலபோை� ந்டவடி்கட்க்கள்� மடடும்�
இலேோமல� அதன்� பலயவறுபட்ட� ்கோரணி்கடள�
நிறுமத்தின்� இே்கட்க� யநோ்ககி� இய்க்கவும்,� நிறுமத்தில�
ஒடடு�பமோத்த�பசயல்கடள�சீரிய�முடறையில�பசயலபடுத்தும்�
திறைடையும்�யமற்போரடவ�பசயய�பபோறுபபுள்ள�ஒரு�நபயரோ�
அலேது� ஒரு� குழுயவோ� யதடவ.� இபபணி்கடள�
நிடறையவற்றும்� பபோறுபயபற்றுள்ள� நபர்கடள� மு்ககிய�
நிரவோகி்கள்�(Key�Manageral�Persons)�என்கியறைோம்.

இத்தட்கய� சிறைபபு� நிரவோகி்கடள,� இய்ககுநர,�
யமேோளர்கள்,� பசயேர்கள்� எை� பே� பபயர்களில�
அடழ்க்கபபடுகின்றைைர.

பசயேர� என்றை� பசோல� சீ்கபரடரியஸ்� (secretarious)�
என்றை� ேத்தீன்� வோரத்டதயிலிருந்து� பபறைபபட்டதோகும்.�
இதன்� பபோருள்� இர்கசியம்� (Secret)� ஆகும்.� நிறுமத்தின்�
நிரவோ்கம்� மற்றும்�நிதிசோரந்த�அடைத்து� பசயலபோடு்கள்�
குறித்து�பவளியி்ட�முடியோத�சிே�இர்கசிய�தன்டமயுட்டய�
பசயலபோடு்கடள� இர்கசியமோ்க� பசயது� முடி்க்க� பணி�
அமரத்தபபடும்�நபடர�நிறுமச்�பசயேர�எை�அடழ்க்கேோம்.

பபோதுவோ்க� நிறும� பசயேடர� ஒரு� சோதோரண�
பணியோளரோ்க� ்கருத� முடியோது.� அவர� நிறுமத்தில� மி்க�
பபரிய�பபோறுபபுள்ள�அலுவேர்களில�ஒருவர�ஆவோர.

நிறும்க�ப்கோள்ட்க்கள்�குறித்த�ர்கசியங்கடள�்கோத்தல,�
நிதிச்சோரந்த�முடிவு்கள்�எடுத்தல�மற்றும்�பணியோளர்களின்�
யதடவ்கடள� பூரத்தி� பசயதல� யபோன்றை� மு்ககிய�
பபோறுபபு்கள்� நிறும� பசயேரு்ககு� உண்டு.� நிறுமத்தின்�
ஒடடுபமோத்த� நிறுமத்தின்� பசயலபோடு்கடள� இய்ககும்�
நபயர,�நிறுமச்�பசயேர�எை�அடழ்க்கபபடுகிறைோர.
நிறும பசயலர – வ்ரவிலககணம் (Company 
Secretary Definition)

நிறும சட்டம் 2013, பிரிவு 2(24)ன் படி நிறுமச் பசயலர 
என்பவர ”ஒரு நிறுமத்தின் அ்மச்சரோக (அல்லது) 
நிரவோக பணிக்ள பசயது முடிகக ந்த்வயோை 
அ்ைத்து ்தகுதிக்ளயும் பபறறுள்ள ஒரு ்தனி�ப்ர, 
நிறுமச் பசயலர எைலோம்.

ஆகஸ்நபோரடு அகரோதியில் ்தநதுள்ள 
இலககணத்தின்படி பசயலர என்பவர ஒரு ்தனிப்பட்ட 
�பரின் அல்லது நிறுமத்தின் சோரபோக பி்ற �பரி்டம் ப்தோ்டரபு 
பகோள்ளவும் ஆவணஙக்ள நசகரிககவும், நகோப்பி்டவும் 
மற்ற நிரவோக பணிக்ள நமறபகோள்ளவும் 
பணியமரத்்தப்படும் �ப்ர நிறும பசயலர எைலோம்.

ஒரு ்தனி �பர மடடுநம நிறுமச் பசயலரோக பணியோற்ற 
முடியும், ஒரு நிறுமநமோ, சஙகநமோ, குழுநவோ அல்லது 
அ்மப்புகநளோ ஒரு நிறுமத்தின் பசயலோரோக பணியோற்ற 
முடியோது.

28.02  நிறுமச் பசயலரின் ்தகுதிகள் 
(Qualifications of Company 
Secretary)

� 1994ஆம்� ஆண்டு� நிறுமச்சட்டத்தில� சிே�
திருத்தங்கள்� பசயயபபட்டது�
அதன்படி� சிே� சட்டம்� சோரந்த�
மு்ககிய� தகுதி்கடள� நிறும�
பசயல� பபற்றிரு்க்க�
யவண்டும்.� நிறுமத்தின்� பே�
வ ட ்க ய ோ ை�
ப ச ய ல ப ோ டு ்க ட ள யு ம்�
சூழ்நிடே்கய்கற்ப� சமோளி்க்க�
ச ட ்ட ப பூ ர வ ம ோ ை�
தகுதி்கடளத்�தவிர�மற்றை�பிறை�
தகுதி்கடளயும்� அவர�
பபற்றிரு்க்க� யவண்டும்.�
நிறும்�பசயேர�பபற்றிரு்க்க�யவண்டிய�சட்ட�தகுதி்கடள�
பின்வரும்�வட்கயில�வட்கபபடுத்தேோம்,

��ம ெசயல��
த��க�

ச�ட�வ த��க� �ற த��க�

`.5 ேகா� அ�ல�
அத�� ேம� ப��
�த� ெப���ள
��ம���
ெசயல�� த��க�

�ற ��ம���
ெசயல��
த��க�

28.02.01  சட்டப்பூரவ ்தகுதிகள் (Statutory Qualifications )

`.5 ேகா� அ�ல� அத�� ேம�
ப�� த� ெப��
ள

��ம��� ெசயல�� த��க


இ��ய ��ம ெசயலாள�க

��வன���

உ�� னராக இ��க ேவ���

ல�ட� ப�டய ெசயலாள�க

��வன��� உ�� னராக

இ��க ேவ���

 ற ��ம��� ெசயல��
த��க


�.5 ேகா� அ�ல� அத�� ேம� ப�� த� ெகா�ட
��ம���� ���ப��
ள த��கைள ெப����க ேவ���

ஏேத�� ஒ� ப�கைல�கழக��� ஒ� ச�ட ப����கான
ப�டய� ெப����க ேவ���

இ��ய ப�ைடய கண�க� ��வன��� உ�� னராக
இ��க ேவ���

இ��ய அட�க�ைல ம��� ப�யாள� கண�க� (கா�� ம���
ெவா��� அ�க���ட�) ��வன��� உ�� னராக இ��க
ேவ���.

வ�க�ய� அ�ல� ேமலா�ைம��ைற�� ஒ� �கைல�
ப�டய ப��� அ�ல� ��ளேமா த��

ஏேத�� ஒ� இ��ய ச�ட ��வன� வழ��ய ��ம�ச�ட��� ஒ�
��ளேமா த��ைய ெப����க ேவ���
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இடவ்கள்� மடடும்� இலேோமல� நிறுமச்சட்டம்� 2013�
பிரிவு� 2(45)� யின்படி� மத்திய� அரசு� அவவபபபோழுது�
வடரயறு்ககும்� தகுதி்கடளயும்� ஒரு� நிறுமச்பசயேர�
பபற்றிரு்க்க�யவண்டும்�

`.5� ய்கோடி� அலேது� அதற்கு� யமல� பஙகு� முதல�
பபற்றுள்ள�நிறுமத்தின்�பசயேோளரோ்க�பணிபுரிய,�இந்திய�
நிறும� பசயேோளர்கள்� நிறுமத்தின்� உறுபபிைரோ்கயவோ�
அலேது� ேண்்டன்� பட்டய� பசயேோளர்கள்� நிறுமத்தின்�
உறுபபிைரோ்கயவோ�இரு்க்க�யவண்டும்.

`.5�ய்கோடி�அலேது�அதற்கு�யமல�பஙகு�முதல�ப்கோண்்ட�
நிறுமத்திற்கு� குறிபபடடுள்ள� தகுதி்கடள� பபற்றிரு்க்க�
யவண்டும்.

நிறுமச்சட்டம்� 2013� படி�நிறுமச்� பசயேர� பபற்றிரு்க்க�
யவண்டிய�பிறை�தகுதி்களோவை
நிறுமச் சட்டத்தில் குறிப்பி்டப்படடுள்ள ்தகுதிகள்

i.� �ஏடைய� நிறுமத்தில� கீழ்்கோணும்� ஒன்று� அலேது�
அதற்கு�யமற்பட்ட�தகுதி்கடள�ஒரு�நிறுமச்�பசயேர�
பபற்றிரு்க்க�யவண்டும்.

ii.� �ஏயதனும்� ஒரு� பல்கடே்க்கழ்கத்தில� ஒரு� சட்ட�
படிபபு்க்கோை�பட்டயம்�பபற்றிரு்க்க�யவண்டும்.

iii.� �இந்திய�பட்டய்க�்கண்க்கர�நிறுமத்தில�உறுபபிைரோ்க�
இரு்க்க�யவண்டும்.

iv.� �இந்திய�அ்ட்க்கவிடே�மற்றும்�பணியோளர�்கண்க்கர�
(்கோஸ்ட� மற்றும்� பவோர்கஸ்� அ்க்கவுண்ட்டன்)�
நிறுமத்தில�உறுபபிைரோ்க�இரு்க்க�யவண்டும்.

v.� �வணி்கவியல� அலேது� யமேோண்டமத்துடறையில�
ஒரு� முது்கடேப� பட்டய� படிபபு� அலேது� டிபளயமோ�
தகுதி�பபற்றிரு்க்கயவண்டும்.

vi.� �ஏயதனும்� ஒரு� இந்திய� சட்ட� நிறுமம்� வழஙகிய�
நிறுமச்சட்டத்தில� ஒரு� டிபளயமோ� தகுதிடய� பபற்று�
இரு்க்க�யவண்டும்.

28.02.02 பி்ற ்தகுதிகள் (Other Qualifications)
கீழ்்கோணும்� பிறை� தகுதி்கடளயும்� நிறும� பசயேர�

பபற்றிரு்க்க�யவண்டும்.

��ம�ச�ட� ப��ய அ��

வ�க�ச�ட� ப��ய அ��

ெபா�ளாதா ச�ட அ��

கண��ைவ�� ெதாட�பான அ��

ப�யாள� ச�ட அ��

�ற
 த

�
�

க�

 அ�வலக ��வாக� �� த அ��

28.03  நிறும பசயலர நியமைம்
நிறுமச்சட்டம்� 2013� பிரிவு� 203,� 204� யின்� படி�

ஒவபவோரு� படடியலிட்ட� நிறுமமும்� ஒரு� முழு� யநர�
பசயேடர�பணி�நியமைம்�பசயய�யவண்டும்.

படடியலி்டோத�மற்றும்�`.5�ய்கோடி�அலேது�அதற்குயமல�
பஙகு� முதலுட்டய� தனி� நிறுமமும்� ஒரு� முழுயநர�
பசயேடர� பணி� நியமைம்� பசயதிரு்க்க� யவண்டும்.�
இந்திய�நிறுமச்�பசயேோர்கள்�நிறுமத்தில�உறுபபிைரோ்க�
உள்ள�ஒரு�தனி�நபடர�மடடுயம�நிறும�பசயேோர்க�பணி�
நியமைம்� பசயய� முடியும்� என்படத� நிடைவில�
ப்கோள்ளவும்.� நிறும� பசயேடர� யதோற்றுவிபபோளரோல�
அலேது�இய்ககுநர�அடவயோல�நியமைம்�பசயய�முடியும்.
(1)  நிறும ந்தோறறுவிப்போளரோல் நியமைம் நிறுமம்�
கூடடுருவோ்க்கம்,�பசயயும்�நிடேயில�நிறும�யதோற்றுவிபபோளர�
நிறும� முதல� பசயேடர� பணி� நியமைம்� பசயவோர.�
இச்பசயேரின்� பபயர� நிறும� சங்க� நட்டமுடறைவிதியிலும்�
மற்றை�மூே�ஆவணங்களில�பதியபபடும்.�

(2) மு்தல் இயககு�ர்வயோல் பசயலர நியமைம் நிறுமம்�
கூடடுறுவோ்க்கம்�பசயயபபட்ட�பின்ைர�நிறுமத்தின்�முதல�
இய்ககுநரடவயின்� முதல� கூட்டத்தில� நிறும� பசயேர�
பணி� நியமைம்� பசயயபபடுவோர.� சிே� சூழ்நிடேயில�
யதோற்றுவிபபோளரோல� நியமி்க்கபபட்ட� பசயேடரயய�
பதோ்டரந்து� பசயேோளரோ்க� நியமி்க்கபப்டேோம்� அலேது�
புதிய�பசயேடர�பணியமரத்தபப்டேோம்.

28.04  நிறும பசயலரின் பணிகள் / 
க்ட்மகள் (Functions/ Duties of 
Company Secretary)

நிறுமச் பசயலரின் பணிக்ள கீழ்கோணும் 
இரண்டு பபறும் பிரிவுகளோக வ்கப்படுத்்தலோம். 
அ்வகளோவை.

சட்டபூரவமோை�பணி்கள்�(அ)�்க்டடம்கள்
சட்டபூரவமற்றை�பணி்கள்�(பிறை�பணி்கள்)�(அ)�்க்டடம்கள்

ச�ட��வமான ப�க� ச�ட��வம�ற ப�க�

��ம ச�ட சா��த ப�க� இய��ன�க� ெதாட�பான
ப�க�

ப��தார�க� ெதாட�பான
ப�க�

��ம அ�வல�க� ம��
ப�யா�க� ெதாட�பான
ப�க�

வ�மான வ�� ச�ட ப�
ப�க�

இ��ய � �ைரவ�� ச�ட
�ற ப�க�

��பைன வ��ச�ட ப�
ப�க�

இதர� ச�ட�க� ப� ப�க�
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28.04.01. சட்டபூரவமோை பணிகள் (Statutory 
Functions)

உயரநிடே� நிரவோகி்களில� ஒருவரோ்க� இரு்ககும்�
பசயேர�நிறுமச்சட்டம்�மற்றும்�பிறை�சட்டங்களில�(வருமோைச்�
சட்டம்,�அஞ்சல�முத்திடர,�விற்படைச்�சட்டம்)�கூறுபபடடுள்ள�
சட்ட�நட்டமுடறை்களு்ககு�உடபடடு�நிறுமத்தின்�அடைத்து�
பசயலபோடு்கடளயும்� யமற்ப்கோள்ள� யவண்டியது� நிறும�
பசயேரின்�சட்ட�பூரவமோை�பணி்களோகும்.
பின்வருவை நிறுமச் சட்டம் 2013ன் படி பசயலரின் 
சட்டபூரவமோை பணிகள் ஆகும்.
i.� �நிறுமத்தின்� அஙகீ்கோரம்� யதடவபபடும்� அடைத்து�

ஆவணங்களிலும்�நிறுமத்தின்�சோரபோ்க�ட்கபயோபபம்�
இடுவது.

ii.� �பஙகு்கள்�குறித்த�ஆவணங்கள்,�இய்ககுநர்கள்�மற்றும்�
ஒபபந்தங்கள்�பதோ்டரபோை�ஆவணங்கடள�பரோமரித்தல.

iii.� �பஙகுமுதல� பதோட்கடய� அதி்கரிபபது� குறித்த�
அறிவிபடப�நிறும�பதிவோளரி்டம்�ப்கோடுத்தல.

iv.� �பஙகு்கடள�மோற்றியதிலிருந்து�இரண்டு�மோதத்திற்குள்�
பஙகு�ஒது்ககீடடு�சோன்றிதடழ�அளித்தல.

v.� �ஆண்டு�அறி்கட்கயில�ட்கபயோபபம்�இடடு�அனுபபுதல.
vi.� �பதோழில�பதோ்ட்க்க� சோன்றிதடழப�பபறை�யதடவயோை�

உறுதி�பமோழி்கடள�அளித்தல.
vii.� �ஒவபவோரு� பஙகுைர்களு்ககும்� ஆண்டு�

பபோது்ககூட்டம்�குறித்த�அறிவிபடப�அனுபபுதல.
viii.� சட்டமுடறை�ஏடு்கடள�தயோரித்தல
ix.� �ஒவபவோரு� பஙகுைர்களின்�ஆண்டுபபோது்க�கூட்டம்�

மற்றும்� இய்ககுைரடவ� கூட்டங்களு்க்கோை� கூட்ட�
நி்கழ்ச்சி�குறிபடப�30�நோட்களு்ககுள்�தயோரித்தல.

x.� �கூட்டத்தில� நிடறையவற்றைபபட்ட� தீரமோைங்கடள�
ய்கோபபிலிடடு�நிறும�பதிவோளரு்ககு�அனுபபுதல.

xi.� �நிறும�்கடேபபின்�யபோது�நிதி�நிடே�அறி்கட்க்கடள�
தயோரி்க்க�உதவி�பசயதல.

வருமோைவரிச் சட்டப்படி பசயலரின் பணிகள்
பஙகுைர்களு்ககு�உரிய�பங்கோதோயம்,�குறிபபி்ட�்கோேத்தில�

வழங்க� யவண்டியது� பசயேரின்� பணியில� அ்டஙகும்.�
பணியோட்களு்ககு� வழங்க� யவண்டிய� சம்பளம்,� மற்றும்�
பசலுத்த� யவண்டிய� வடடி� ஆகியவற்றிலிருந்து�
வருமோைவரிடய�்கழித்து்கப்கோண்டு�மீதிடய�பசலுத்துவது�
பசயேரின்� பணியோகும்.� அவவோறு� ்கழி்க்கபபட� வரி� அரசு�
்கருவூே்கத்தில� பசலுத்தபபடடுவிட்டதோ� எை� உறுதி�
பசயதுப்கோள்ள�யவண்டியதும்�பசயேரின்�பணியோகும்.

பஙகுைர்கள்� மற்றும்� ஊழியர்களு்ககு� வரி�
்கழி்க்கபபட்டதர்கோை� சோன்றிதழ்� அளி்க்கபபடடுவிட்டது� எை�
உறுதி� பசயய� யவண்டியது� பசயேரின்� ்க்டடமயோகும்.�
வருமோைவரி� துடறை� அதி்கோரி்களு்ககு� சட்டபபடி� அளி்க்க�
யவண்டிய�ய்கோபபு்கடள�சரிபோரத்து�உரிய�்கோே்கப்கடுவு்ககுள்�
அளி்க்க�யவண்டியதும்�பசயேரின்�பணியோகும்.
இநதிய முத்தி்ரவரி சட்டப்படி நிறும பசயலரின் பணிகள்

பஙகு�ஒது்ககீடடு�்கடிதம்�மற்றும்�பஙகு�சோன்றிதழ்�யபோன்றை�
மு்ககிய� நிறும� ஆவணங்களில� முடறையோை� அஞ்சல�

தடே்கள்� ஒட்டபபடடுள்ளதோ� எை� ்கவனி்க்க� யவண்டியது�
பசயேரின்�தடேயோய�பணி்களில�ஒன்றைோகும்.
விறப்ை வரிச்சட்டபடி நிறும பசயலரின் பணிகள்

விற்படை�மீதோை�வரிடய�உரிய�யநரத்தில�உரிய�
முடறையில� பசலுத்துவதற்கும்� யதடவயோை�
ஆவணங்கடள� சரிபோரத்து� விற்படை� வரி� துடறை�
அதி்கோரி்களி்டம்� அளி்க்கபபடடுவிட்டதோ� எை� உறுதி�
பசயது்கப்கோள்ள�யவண்டியது�பசயேரின்�பணியோகும்.
இ்தரச் சட்டஙகள் படி, நிறும பசயலரின் பணிகள்

நிறும� பசயலபோடடிற்கு� பதோ்டரபுட்டய� பிறை�
பேவட்கயோை� சட்டங்கடள� பற்றியும்� நிறும� பசயேர�
அறிந்திரு்க்க� யவண்டியது� மு்ககியமோை� ஒன்றைோகும்.�
குறிபபோ்க� அந்நிய� பசேோவணி� ஒழுஙகுமுடறைச்சட்டம்,�
பதோழில� (அபிவிருத்தி� மற்றும்� ஒழுஙகுமுடறை)� சட்டம்,�
தயோரிபபு� பதோழிடே� யமற்ப்கோள்ளும்,� நிறும� பசயேர,�
பதோழிற்சோடே� சட்டங்கள்,�கூலிச்� சட்டம்,� பதோழிற்சோடே�
பதோ்டரபோை� வழ்ககுச்� சட்டம்,� பதோழிேோளர� சட்டம்,�
குடறைந்தளவு� கூலி� பசலுத்து� சட்டம்� யபோன்றை� பே� சட்ட�
விதி்கடள�பசயேர�அறிந்திரு்க்க�யவண்டும்.
28.04.02.  சட்ட பூரவமற்ற பி்ற பணிகள் (Non-

Statutory Functions)
பசயேர� பலயவறு� சட்டங்கள்� சோரந்த� பணி்கடள�

யமற்ப்கோண்்டோலும்,� நிறும� இய்ககுநர்கள்,� பஙகுநர்கள்,�
பணியோட்கள்�மற்றும்�ஊழியர்களு்ககு�எை�பலயவறுபட்ட�
பணி்கடள� ஆற்றை� யவண்டியுள்ளது.� பசயேரின்�
சட்டபூரவமற்றை� பணி்கடள� பின்வருமோறு�
வட்கபபடுத்தேோம்.
1.� இய்ககுநர்களு்ககு�ஆற்றை�யவண்டிய�மு்கடமப�பணி்கள்�
2.� பஙகுநர்களு்ககு�ஆற்றை�யவண்டிய�மு்கடமப�பணி்கள்�
3.� அலுவே்க� ஊழியர்கள்� மற்றும்� பணியோட்களு்ககு�
ஆற்றை�யவண்டிய�பணி்கள்.
(1)   இயககு�ரகளுககு ஆற்ற நவண்டிய முக்மப் 

பணிகள் (Functions in Relation to Directors)
நிறும� பசயேர� இய்ககுைரடவயின்� முழு�

்கடடுபபோடடின்� கீழ்� பசயலபடுவதோல�இய்ககுநரடவயின்�
அடைத்து� அறிவுடர்கடளயும்� நட்டமுடறைபபடுத்த�
யவண்டியது�பசயேரின்�பணியோகும்.

நிறுமத்திற்கு�யதடவயோை�ப்கோள்ட்க்கடள�வகுத்து�
பே�முடிவு்கடள�எடுபதற்கு�யதடவயோை�த்கவல்கடளயும்,�
அறிவுடர்கடளயும்� வழங்க� யவண்டியது� பசயேரின்�
பணியோகும்.

இய்ககுநர்களின்�வருட்கப�பதியவடட்ட�பரோமரிபபது,�
கூட்டங்கடள� கூடடுவது,� கூட்டத்திற்்கோை� அடழபபு�
விடுபபது,� கூட்ட� நி்கழ்ச்சி� நிரல� மற்றும்� கூட்ட� குறிபபு�
தயோரிபபது� பதோ்டரபோ்க� கூட்டத்� தடேவரு்டன்� ்கேந்து�
ஆயேோசித்து� பே� தீரமோைங்கடள� தயோரித்தல,�
இய்ககுைரடவ� அலுவலுர்களு்டன்� த்கவல� பதோ்டரடப�
ஏற்படுத்தி,� ஆவணங்கடள� ய்கோபபி்டல� மற்றும்�
பதியவடு்கடள� தயோரித்து� அளிபபது� யபோன்றை� பலயவறு�
பணி்கடள�இய்ககுநர்களு்ககு�பசயேர�ஆற்றை�யவண்டும்.
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(2)  பஙகு�ரகளுககு ஆற்ற நவண்டிய முக்மப் 
பணிகள் (Functions in Relation to Shareholders)
நிறும� பஙகுநர்களின்�உரிடம� போதி்க்கபப்டோமல� ஒரு�

போது்கோபடப�ஏற்படுத்தி�அவர்களின்�நேடை�யபனி்க்கோ்க்க�
யவண்டியது�நிறும�பசயேரின்�்க்டடமயோகும்.�நிறுமச்சட்டம்�
2013படி� இய்ககுநரடவ்ககும்� நிறும� பஙகுநர்களு்ககும்�
இட்டயய�பதோ்டரடப�ஏற்படுத்த�யவண்டும்.�

நிறும� பஙகுநர்களின்� உரிடம� மீறைபப்டவிலடே�
என்படத� உறுதி� பசயய� யவண்டியது� இவரது�
பணியோகும்.� பஙகு� ஒது்ககீடடு� ்கடிதம்,� கூட்ட� அடழபபு�
்கடிதம்,�வருத்த�்கடிதம்,�பஙகு�சோன்றிதழ்,�பங்கோடண்கடள,�
அனுபபுவது� மற்றும்� ்க்டனீடடு� பத்திரதோரர்களு்ககு�
்க்டன்பத்திரத்டத�அளிபபதும்�பசயேரின்�பணியோகும்.

பஙகுநர்கள்�கூட்டம்�குறித்த�நோள்,�இ்டம்,�மற்றும்�நி்கழ்ச்சி�
நிரல� யபோன்றை� விவரங்கள்� தோஙகிய� அறி்கட்கடய�
பஙகுநர்களு்ககு�அனுபபுதல,�இய்ககுைரடவயின்�சோரபோ்க�
பஙகுநர்களின்� சந்யத்கங்களு்ககும்� பு்கோர்களு்ககும்�உரிய�
முடறையில�்கேந்து�ஆயேோசித்து,�விசோரித்து�உரிய�பதிடே�
அளிபபது�பசயேரின்�பணியோகும்.�
(3)  அலுவலக ஊழியரகள் மறறும் பணியோடகளுககு 

ஆற்ற நவண்டிய பணிகள் (Functions in Relation 
to Office and Staff)
நிறும� அலுவே்க� ஊழியர்களின்� தடேசிறைந்த� மூத்த�

ஊழியரோ்க�இருபபவர�பசயேர�ஆவோர.
அலுவே்க� பசயலபோடு்கள்� இயலபோ்க� பசயலப்ட�

பசயவது�பசயேரின்�பணியோகும்.
அலுவே்க� பசயலபோடு்கள்� குறிபபோ்க� நிறுமச்� சட்டம்�

மற்றும்� நிதி� சோரந்த� அடைத்து� பசயலபோடு்கடளயும்�
தைது� யநரடி� ்கடடுபபோடடில� பசயலபடுத்த� யவண்டியது�
பசயேோளரின்�பணியோகும்.
28.05  நிறுமச் பசயலரின் அதிகோரம் 

மறறும் உரி்மகள் (Powers and 
Rights of Company Secretary)

நிறுமத்தின்� உயரநிடே� அதி்கோரியோ்க� விளஙகும்�
பசயேரு்கப்கை� சிே� உரிடம்களும்� அதி்கோரங்களும்�
உள்ளது.� அடவ� நிறுமத்து்டன்� கூடிய� ஒபபந்ததிற்கு�
உடபட்டதோகும்.�அடவ்களோவை.
அ.  நமறபோர்வ மறறும் கடடுப்படுத்தும் அதிகோரம்: 

நிறுமத்தின்�தடேடம�ஊழியரோ்க�இரு்ககும்�பசயேர�
தன்�கீழ்�பணிபுரியும்�அலுவேர்களின்�பசயலபோடு்கடள�
யமற்போரடவ� பசயயவும்,� வழி்க்கோட்டவும்,�
்கடடுபபடுத்தவும்�அதி்கோரம்�உண்டு.

ஆ.  ் கபயோப்பம் இடும் உரி்ம (அதிகோரம்): நிறுமத்தின்�
பிரதோை� மூத்த� அதி்கோரி்களின்� ஒருவரோை� பசயேர�
நிறுமத்தின்� சோரபோ்க� பே� ஒபபந்தங்களிலும்,� நிறும�
கூட்ட�ந்டவடி்கட்க�குறித்த�ய்கோபபு்களில�ட்கபயோபபம்�
இடும்�அதி்கோரத்டத�பபற்றுள்ளோர.

இ.  அதிகோரத்்்த பசலுத்்தல்:� இய்ககுைரடவயோல�
வழங்கபபடடுள்ள� அதி்கோரங்கடள� பசயலபடுத்தி்க�
ப்கோள்ளும்�உரிடம�பசயேரு்ககு�உண்டு.

ஈ.  சோன்றி்தழ் வழஙகும் உரி்ம:� நிறுமத்தின்� சோரபோ்க�
ஊழியர்களு்ககு� பே� சோன்று� (சோடசியம்)� வழஙகும்�
அதி்கோரம்� பசயேரு்ககு� உண்டு.� பஙகு� சோன்றிதழ்,�
ஊதிய�சோன்றிதழ்�யபோன்றை�சோன்றிதழ்்கடள�வழஙகும்�
அதி்கோரம்�பசயேரு்ககு�உண்டு.

உ.  ஊதியம் மறறும் இழப்பீடு நகோரும் உரி்ம:�
நிறுமத்து்டன்� பசயது்கப்கோண்்ட� ஒபபந்தத்தின்படி�
பசயேர�தம்ககுரிய�ஊதியத்டதயும்,�இதர�படி்கடளயும்�
பபறும்� உரிடம� உண்டு.� நிறுமத்திற்கு� எதிரோ்க�
வழ்ககு�பதோ்டரும்�உரிடமயும்�பசயேரு்ககு�உண்டு.�
பணி� நீ்க்கம்� பசயயபபடும்� முன்ைர� அதற்்கோை�
விள்ககும்� தோஙகிய� அறி்கட்கடய� ய்கடடுப� பபறும்�
உரிடமயும்� உண்டு� பணி� நீ்க்கத்திற்்கோை�
இழபபீடட்ட�பபறும்�உரிடமயும்�பசயேரு்ககு�உண்டு.

ஊ.  முன்னுரி்ம க்டனீநந்தோர;நிறும�்கடேபபின்�யபோது�
நிறுமச்� பசயேர� தம்ககுச்� யசரயவண்டிய�
சட்டபூரவமோை�நிலுடவத்பதோட்கடய�முன்னுரிடம�
்க்டனீந்யதோடர� யபோே� பபற்று்கப்கோள்ளும்� உரிடம�
பசயேரு்ககு�உண்டு.

எ.  கூட்டத்தில் கலநதுக பகோள்ளும் உரி்ம:� சட்டபபடி�
பசயேரு்ககும்� நிறுமத்திற்கும்� இட்டயய� முதேோளி� –�
பதோழிேோளி�என்றை�உறைவு�நிேவுகிறைது�ஒரு�சோதோரண�
பணியோளடர� பணிநீ்க்கம்� பசயவடத� யபோே�
பசயேடரயும்� பணி� நீ்க்கம்� பசயய� முடியும்.� எந்த�
யநரத்திலும்�பசயேடர�பணி�நீ்க்கம்�பசயய�இய்ககுநர�
அடவ்ககு�முழு�அதி்கோரம்�உள்ளது.

28.06  நிறும பசயல்ர நீககு்தல் 
(Removal / Dismissal of 
Company Secretary)

நிறுமத்திற்கும்� பசயலுரு்ககும்� உள்ள� உறைவு�
”முதேோளி�மற்றும்�ஊழியர”�உறையவ�ஆகும்.�எையவ�ஒரு�
சோதோரண� ஊழியடர� பதிவு� நீ்க்கம்� பசயவடத� யபோே�
நிறும� பசயேடர� பணியிலிருந்து� ஏயதனும்�
்கோரணத்திற்்கோ்கயவோ� அலேது� எ்க்கோரணமும்�
இலேோமயேோ� எந்த� யநரத்திலும்� பணி� நீ்க்கம்� பசயய�
இய்ககுைரடவ்ககு�அதி்கோரம்�உண்டு்.
1.� பபோதுவோ்க� கீழ்்கோணும்� ்கோணரத்திற்்கோ்க� பசயேர�

பணி�நீ்க்கம்�பசயயபப்டேோம்.
2.� பசயேரின்� பணி்க்கோேம்� முடிந்தவு்டன்� நீ்க்கம்�

பசயயேோம்;
3.� பசயேர�உ்டன்படி்கட்க�விதிமுடறை்கள்�மீறும்�யபோது�

உரிய�அறிவிபபு�மூேம்�பணி�நீ்க்கம்�பசயயேோம்.
4.� பசயேர� இர்கசிய� இேோபம்� ஈடடிைோல� பணிநீ்க்கம்�

பசயயேோம்.
5.� பசயேர�தவறைோை�பநறியின்றி�ந்ட்ககும்�யபோது
6.� பசயேர�ஒபபந்தத்டத�மீறி�ஒழஙகீை�ந்டவடி்கட்கயில�

ஈடுபடும்யபோதும்,�ஒத்துடழயோடம,�தகுதியின்டம,�பணி�
நீ்க்கம்� பசயயபப்டேோம்� நிரந்தர� இயேோடம� யபோன்றை�
்கோரணங்களோலும்�பணி�நீ்க்கம்�பசயயபப்டேோம்.

12th Commerce Tamil Unit 10.indd   263 09-12-2021   12.58.10 PM



264

28.07  நிறுமக கூட்டஙகள் (Company 
Meetings)

ஒரு�நிறுமத்தின்�கூட்டம்�என்பது�பே�வட்கயோை�
சட்டவிதி� கூறு்களு்ககு� உடபடடு� முடறையோை�
வட்கயில� ஒருஙகிடண்க்கபபடும்� நபர்களின்�
குழுடவ� கூட்டம்� எைேோம்.� ஒரு� நிறுமம்� தைது�
பசயலபோடு்கள்�குறித்து� பே�முடிவு்கடள� எடு்க்க,� பே�
வட்கயோை� கூட்டங்கடள� குறிபபிட்ட� ்கோே�
இட்டபவளி்ககு� ஒருமுடறை� கூட்ட� யவண்டியது�
அவசியமோகிறைது.� நிறும� கூட்டங்கள்� சட்ட� சரத்திற்கு�
உடபடடு� எவவித� ஒழுஙகீைத்டதயும்� மீறைோமல�
முடறையோ்க� நட்டபபற்றைது� எை� உறுதி� பசயய�
யவண்டியது�பசயேரின்�்க்டடம.

28.08.  நிறுமக கூட்டஙகளின் வ்ககள் 
(Kinds of Company Meetings)

நிறுமச்சட்டம்� 2013ன்� படி� நிறுமத்தின்� கூட்டபபடும்�
கூட்டங்கடள�கீழ்்கோணும்�முடறையில�வட்கபபடுத்தேோம்.

1. பஙகு�ரகள் கூட்டம்
• சட்டமுடறை்க�கூட்டம்
• ஆண்டுப�பபோது்க�கூட்டம்
• சிறைபபு�(அ)�அசோரண�கூட்டம்

2. இயககு�ர்வ கூட்டஙகள்
• அடவ்க�கூட்டம்
• குழு்க�கூட்டம்

3. சி்றப்பு கூட்டஙகள்
• வகுபபு�கூட்டம்
• ்க்டனீந்யதோர்கள்� (அ)� ்க்டனீடடுபபத்திரதோரர்கள்�

கூட்டம்
��ம ��ட�க�

ப��தார�
��ட�க�

ச�ட �ைற 
��ட�

ஆ	��
ெபா��
��ட�

அசாதாரண
��ட�

அைவ� ��ட� ��� ��ட�

வ���� 
��ட�க� கட��ேதா�

இய��ன�
��ட�க�

�ற���
��ட�க�

28.08.01.  பஙகு�ரகள் கூட்டஙகள் (Shareholders 
Meetings)

நிறும� பஙகுநைர்களோல�ந்டத்தபபடும்�கூட்டங்கள்�
பஙகுைர்கள்�கூட்டம்�எை�அடழ்க்கபபடுகிறைது.�நிறும�

பஙகுநர� கூட்டங்கடள� மூன்று� வட்கயோ்க�
பிரி்க்கேோம்.

அ. சட்டமு்்ற கூட்டம் (Statutory Meeting)
நிறுமச்� சட்டபபடி� ஒவபவோரு� பபோது� நிறுமமும்�

பதோழில� பதோ்டஙகிய� யததியிலிருந்து� ஒரு�
மோதத்திலிருந்து� 6� மோதத்திற்குள்� பஙகுைர்கள்�
கூட்டத்டத� கூட்ட� யவண்டும்� இதடை� சட்டமுடறை�
கூட்டம்� எை� அடழ்க்கபபடுகியறைோம்.� ஒரு� பபோது�
நிறுமத்தின்� வோழ்நோளில� ஒரு� முடறை� மடடுயம�
கூட்டபபடும்� கூட்டம்� சட்டமுடறை� கூட்டம்� ஆகும்.�
பஙகு� முதல� இலேோத� பபோது� மற்றும்� தனி�
நிறுமங்கள்� இத்தட்கய� கூட்டத்டத� கூட்ட�
யதடவயிலடே.

ஆ.  ஆண்டுப் பபோதுககூட்டம் (Annual General 
Meeting [AGM])
ஒவபவோரு� ஆண்டும்� நிறுமத்தில� இயலபோை�

ந்டவடி்கட்க� குறித்து� ஆயேோசி்க்க� கூட்டபபடும்�
கூட்டம்� ஆண்டு� பபோது்ககூட்டம்� ஆகும்.� இ்ககூட்டம்�
நிறுமம்� பதிவு� பசயயபபட்ட� யததியிலிருந்து� 18�
மோதத்திற்குள்� முதல� ஆண்டு� பபோது்ககூட்டத்டத�
கூட்ட� யவண்டும்.� அடுத்த� ஒவபவோரு� ஆண்டும்�
இ்ககூட்டத்டத�கூட்ட� யவண்டும்.� இரண்டு�ஆண்டு�
பபோது்ககூட்டத்திற்கு� இட்டபபட்ட� ்கோேம்� 15�
மோதத்திற்கு� மிட்கயோ்க� கூ்டோது.� ஆண்டு�
பபோது்ககூட்டம்� நிறும� பதிவு� அலுவே்கம்� உள்ள�
இ்டத்தில� அலேது� அருகில� உள்ள� இ்டங்களில�
ந்டத்தபப்ட� யவண்டும்.� அரசு� விடுமுடறை� நோட்களில�
ந்டத்த�கூ்டோது.�பஙகு்கள்�மற்றும்�உத்திரவோதத்தோல�
வடரயறு்க்கபபட்ட�நிறுமங்கள்,�பஙகுமுதல�உட்டய�
அலேது� இலேோத� நிறுமங்கள்� தனியோர� மற்றும்�
பபோது� நிறுமங்கள்� ஆண்டு� பபோது்ககூட்டத்டத�
ஆண்டு�யதோறும்�கூட்ட�யவண்டும்.

இ)  சி்றப்புக கூட்டம் (Extra-Ordinary General 
Meeting)
சட்டமுடறை்க� கூட்டம்� மற்றும்� ஆண்டு� பபோது்க�

கூட்டம்� ஆகியடவ� நிறுமத்தின்� இயலபோை�
சோதோரண�கூட்டங்கள்�ஆகும். �சட்டமுடறை்ககூட்டம்�
மற்றும்� ஆண்டு� பபோது்ககூட்டம்� ஆகிய�
இரண்ட்டயும்�தவிர�பிறை்ககூட்டங்கள்�அடைத்தும்�
சிறைபபு� கூட்டங்கள்� எை� அடழ்க்கபபடுகிறைது. � சிே�
அவசர�வியோபோர�முடிவு்கடள�எடு்க்க�இரு�ஆண்டு�
பபோது்ககூட்டங்களு்ககுயிட்டயய� கூட்டபபடும்�
இதர� கூட்டங்கள்� அடைத்தும்� சிறைபபு்க�
கூட்ட்களோகும்.�
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28.08.02.  இயககு�ரகள் கூட்டம் (Meeting of the 
Directors)

அ. இயககு�ர அ்வக கூட்டம் (Board Meetings)
நிறுமத்டத� நிரவகி்ககும்� பபோறுபபு�

இய்ககுநரடவயி்டம்� உள்ளதோல� இய்ககுநர்கள்�
அடி்க்கடி�கூடி�பே�வியோபோர�ந்டவடி்கட்க்கள்�குறித்து�
ஆயேோசி்க்க� யவண்டும்.� இதற்்கோ்க�
இய்ககுைரடவயோல� கூட்டபபடும்� கூட்டங்கள்�
இய்ககுைரடவ� கூட்டங்கள்� ஆகும்.� நிறுமத்தின்�
ந்டவடி்கட்க்கள்� குறித்து� இயலபோை� முடிவு்கடள�
எடுத்பதற்்கோ்க�இய்ககுநர்களோல�கூட்டபபடும்�கூட்டம்�
இய்ககுநரடவ� கூட்டம்� ஆகும்.� இய்ககுரடவ� முதல�
கூட்டம்�நிறும� பதிவு� பசயயபபட்ட� 30� நோட்களு்ககுள்�
கூட்டபப்டயவண்டியது.

ஆ. வோரியக குழுக கூட்டம் (Committee Meetings)
� படடியலி்டபபட்ட� நிறுமமும்,� `.10� ய்கோடி� அலேது�

அதற்கு� யமல� பஙகு� முதலுட்டய� ஒவபவோரு� பபோது�
நிறுமம்�தணி்கட்க�குழு�கூட்டத்டத�கூட்ட�யவண்டும்.�
இ்ககூட்டம்� ஆண்டு்ககு� குடறைந்தது� நோன்கு� முடறை�
கூட்ட� யவண்டும்.� `.10� ய்கோடி்ககு� குடறைவோ்க� பஙகு�
முதலுட்டய� நிறுமத்தில� இய்ககுைரடவயோல�
தணி்கட்க� குழுவின்� பசயல்கடள� பசயய� ஒரு�
இய்ககுநர�பணி�அமரத்தபபடுவர.

28.08.03 சி்றப்புக கூட்டஙகள் (Special Meeting )
அ.  வகுப்பு கூட்டம் (Class Meeting)

ஒரு� குறிபபிட்ட� வட்கயோை� பஙகு்கள்� அலேது�
கூட்டங்கள்� குறிபபிட்ட� வட்கயோை�
்க்டனீடடுபபத்திரங்களும்,� கூட்டபபடும்� கூட்டம்� வகுபபு�
கூட்டம்� ஆகும்.� சோதோரண� பஙகு்கள்� (எ)� முன்னுரிடம�
பஙகு்கள்� கூட்டபபடும்� கூட்டத்டத� கூறைேோம்.�
அவவபபோழுது� மோற்றி� அடம்க்கபபடும்� ்க்டனீந்யதோர�
பத்திரம்,� போது்கோபபு� பத்திர� விதி்களு்ககு� கூட்டபபடும்�
இ்ககூட்டங்கள்� கூட்டபபடுகிறைது,� நிறும� மறுஅடமபபு,�
நிறும�ஒருஙகிடணபபு�மற்றும்�நிறும�்கடளபபின்�யபோது�
்க்டனீடடுபபத்திர�(அ)�பிடணயபபத்திர�உரிடமயோர்களின்�
நேன்� போதி்க்கபப்டோமல� போது்கோ்க்க� இ்ககூட்டங்கள்�
கூட்டபபடுகிறைது.

ஆ.  க்டனீநந்தோர கூட்டம் (Meetings of the Creditors)
நிறும்க� கூட்டங்கடள� யபோே� இது� ஒரு� நிறும�

கூட்டம்� அலே� இருபபினும்,� இது� ஒரு� புதிய� ்க்டன்�
ப்கோள்ட்கடய� அறிமு்கம்� பசயயும்� யபோது� அலேது�
்க்டனீந்யதோர்கள்�பதோ்டரபோை�சிே�வழ்ககு்கடள�யபசி�
முடிவு� எடு்க்கவும்,� ்க்டனீந்யதோர்களு்டன்� சிே�
ஒபபந்தங்கள்�யமற்ப்கோள்ளவும்�இவவட்க�கூட்டங்கள்�
கூட்டபபடுகிறைது.

28.09 தீரமோைம் Resolution
நிறுமச்சட்டம்�2013ன்�படி�ஒரு�முடிடவ�பசயலபடுத்த�

பஙகுநர்களின்� ஒபபுதடே� பபறுவது� அவசியமோகிறைது.�
இய்ககுநரடவயோல� எடு்க்கபபட்ட� ஒரு� முடிடவ�
நட்டமுடறைபபடுத்த� சட்டபபடி� குடறைந்தளவு�
எண்ணி்கட்க்க�ப்கோண்்ட�பஙகு்களின்�கூட்டத்தில�ஓடடு�
பதிவு� ந்டத்தியயோ� அலேது� யவறு� முடறையின்�மூேமோ்க�
பஙகுநர்களோல� அளி்க்கபபடும்� ஒபபுதடே� தீரமோைம்�
என்கியறைோம்.

28.09.01  தீரமோைஙகளின் வ்ககள் 
 (Kinds of Resolution)

பபோதுவோ்க� தீரமோைங்கள்� மூன்று� வட்க்களோ்க�
பிரி்க்கேோம்�(1)�சோதோரண�தீரமோைம்,�(2)�சிறைபபு�தீரமோைம்,�
(3)�சிறைபபு�அறிவிபபு�தீரமோைம்

அ. சோ்தோரணத் தீரமோைம் (Ordinary Resolution)
பபரும்போண்டமயின்� மூேம்� நிடறையவற்றைபபடும்�

தீரமோைம்�சோதோரண�தீரமோைம்�ஆகும்.�ஒரு�முடிவு்ககு�
ஆதரவோ்க�வோ்க்களி்ககும்�உறுபபிைர�எண்ணி்கட்க�
அம்முடிவு்ககு� எதிரோ்க� வோ்க்களி்ககும்�
உறுபபிைர்களின்� எண்ணி்கட்க� வி்ட� அதி்கமோ்க�
இருந்தோல� அது� சோதோரண� தீரமோைம்� ஆகும்.�
சுரு்க்கமோ்க� கூறிைோல� கூட்டத்திற்கு� வருட்க�
தந்துள்ள� பஙகுநர்களின்� போதி்ககுயமல� (50%)� ஒரு�
முடிவு்ககு� சோத்கமோ்க� ஆதரவளிபபது� சோதரண�
தீரமோைமோகும்.

பின்வரும் முடிவுக்ள �்்டமு்்றப்படுத்்த 
சோ்தோரண தீரமோைம் நபோதுமோைது
i.� நிறும�பபயடரத்�திருத்த
ii.� நிறும�பஙகு�முதடே�மோற்றியடம்க்க
iii.� ்க்டனீடடு�பத்திரங்கடள�மீட்க
iv.� பங்கோதயங்கள்�அறிவி்க்க
v.� ஆண்டு�இருபபுநிடே்ககுறிபடப�ஒபபுதல�வழங்க
vi.� இய்ககுநர்கடள�பணியமரத்த.
vii.� �இய்ககுநர்களின்�எண்ணி்கட்க�அதி்கரி்க்க�அலேது�

குடறை்க்க.
viii.��ஒரு� இய்ககுைடர� பணிநீ்க்கம்� பசயது� விடடு�

அவவி்டத்தில�புதிய�இய்ககுநடர�பணியமரத்த.
ix.� �வரம்பு்ககுடபடடு� நிறுமத்தின்� நிதிடய� முதலீடு�

பசயய
x.� நிறும�்கண்க்கோளடர�பணி�நியமைம்�பசயய.
xi.� �தன்ைோரவ� நிறும� ்கண்ககு்களு்ககும்� சங்க�

நட்டமுடறை�விதி்களு்ககும்�ஒபபுதல�வழங்க.

ஆ. சி்றப்புத் தீரமோைம் (Special Resolution)
ஒரு�முடிடவ�நிடறையவற்றை�கூட்டத்திற்கு�வருட்க�புரிந்துள்ள�

பஙகுநர்களின்�எண்ணி்கட்கயில�75�சதவீதம்�நபர்கள்�முடிவிற்கு�
சோத்கமோ்க�வோ்க்களித்தோல�அது�சிறைபபு�தீரமோைம்�ஆகும்.�அதோவது�
முடிவிற்கு� எதிரோ்க� வோ்க்களித்தவர்களின்� எண்ணி்கட்கடய�
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யபோே� மூன்று� ம்டஙகு� அதி்கமோை� எண்ணி்கட்கயில� முடிவு�
சோத்கமோ்க�வோ்க்களித்து�முடிடவ�நிடறையவற்றிைோல�அது�சிறைபபு�
தீரமோைம்�ஆகும்.

பின்வரும் முடிவுக்ள �்்டமு்்றப்படுத்்த சி்றப்புத் 
தீரமோைம் நபோதுமோைது
i.� �நிறுமத்தின்� பதிவு� அலுவே்கத்டத� ஒரு�

மோநிேத்திலிருந்து�பிறை�மோநிேத்திற்கு�மோற்றைம்�பசயய.
ii.� நிறுமத்தின்�யநோ்க்கத்டத�மோற்றை
iii.� நிறுமத்தின்�பபயடர�மோற்றை
iv.� சட்ட�நட்டமுடறை�விதி்கடள�திருத்தம்�பசயய
v.� �நீதிமன்றை�உத்தரவு்ககு�இைஙகி�நிறும�பஙகு�முதல�

பதோட்கடய�குடறை்க்க.
vi.� புதிய�பதோழிடேத்�பதோ்டங்க
vii.� தணி்கட்கயோளடர�பணியமரத்த.
viii.�பமோத்த�விற்படை�மு்கவர்கடள�பணியமரத்த
ix.� �இய்ககுநர்கள்� மற்றும்� யமேோண்டம�

இய்ககுநர்களின்�ஊதியத்டத�தீரமோனி்க்க.
இ)  சி்றப்பு அறிவிப்பு ந்த்வப்படும் தீரமோைம் 

(Resolution requiring Special Notice)
நிறுமச்சட்டம்�2013�குறிபபிடடுள்ள�சிே�ந்டவடி்கட்க்கள்�

குறித்து� முடிவு்கடள� எடு்க்க� சிறைபபு� கூட்டம்�
கூட்டயவண்டியுள்ளது� இ்ககூட்டத்டத� கூடடுவதற்கு�
அறிவிபடப�14�நோட்களு்ககுள்�முன்�பஙகுநர்களு்ககு�எந்த�
்கோரணத்திற்்கோ்க� இ்ககூட்டம்� கூட்டபபடுகிறைது� என்றை�
விவரத்டத�அறிவிபபில�பதரிவி்க்கபபடடிரு்க்க�யவண்டும்.�
கீழ்்கோணும்� விவரங்களு்ககு� சிறைபபு� அறிவிபபு�
யதடவபபடும்�சிறைபபு�கூட்டங்கள்�கூட்ட�யவண்டும்.
i.� �பணி� ஓயவு� பபறும்� தணி்கட்கயடர� தவிர� இதர�

தணி்கட்கயடர�பணியமரத்த
ii.� �பணி� ஓயவு� பபற்றும்� தணி்கட்கயோளடரயய�

மீண்டும்�பணியமரத்த�விலடே�எை�உறுதி�படுத்த.
iii.� �ஒரு� இய்ககுநடர� அவரின்� பணி்க்கோேம்� முடியும்�

முன்யப�பணி�நீ்க்கம்�பசயய.
iv.� �பணிநீ்க்கம்� பசயயபபட்ட� இய்ககுநர்களின்� ்கோலி�

இ்டத்தில�யவறு�இய்ககுநர்கடள�பணியமரத்த.
28.10 வோகபகடுப்பு (Voting)

� வோ்கப்கடுபபு� என்றை� வோரத்டத�
ேத்தீன்� வோரத்டதயோை� ”வோ்க்கம்”�
என்றை� பசோலலிருந்து� யதோன்றியது.�
ஒரு� முன்பமோழிவு்ககு�
ஆதரவோ்கயவோ,�அலேது�எதிரோ்கயவோ�
ஒருவர� தைது� விருபபத்டத� உரியமுடறையில� பதிவு�
பசயவடத�வோ்கப்கடுபபு�குறி்ககிறைது.

ஒரு� நிறுமத்தின்� முன்பமோழிடவ� இய்ககுநர்கள்�
வோ்கப்கடுபபு�ந்டத்தி�முடறையோ்க�நிடறையவற்றைபப்ட�யவண்டும்.�
நிறுமச்சட்டம்� 2013� பிரிவு� 47யின்� படி.� ஒவபவோரு�
முன்பமோழிவிலும்� பபரும்போன்டம� பஙகுைர்களின்�
(உறுபபிைர்கள்)� ஒபபுதல� யதடவபபடும்.� முன்பமோழிவு்ககு�
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வோ்ககு�அளி்ககும்�உரிடம�பஙகுைர்களு்ககு�உண்டு.
வோகபகடுப்பு �்்டமு்்றகள் (Procedures of Voting)

வோகபகடுப்பில் இரண்டு நவறுபட்ட �்்டமு்்றகள் 
பயன்படுத்்தப்படுகின்்றை.

திறைந்த�நட்டமுடறை
இர்கசிய�நட்டமுடறை

I. தி்றந்த �்்டமு்்ற (Open Procedure)
இம்முடறையில� அடைத்து� உறுபபிைர்களும்�

கூடியிரு்ககும்� கூட்டத்தில� ஒரு� உறுபபிைர� யோரு்ககு�
வோ்க்களி்ககிறைோர� எை� மற்றைவரு்ககு� பதரியும்� வட்கயில�
வோ்கப்கடுபபு�ந்டத்தபபடும்.�இம்முடறையில�வோ்கப்கடுபபில�
எவவித� ஒளிவு� மடறைவும்� இரு்க்கோது� இம்முடறை�
வோ்கப்கடுபபில�பின்வரும்�முடறை்கள்�உள்ள்டஙகும்.
அ. குரல் வோகபகடுப்பு (By Voice)

�இம்முடறை�வோ்கப்கடுபபு�ஒரு�பிரபேமோை�முடறையோகும்.�
இத்தட்கய� வோ்கப்கடுபபு� முடறைடய� மி்கவும்� சி்க்கேோை�
அலேது�முரண்போடுட்டய�விஷயங்களு்ககு�முடிவு�எடு்க்க�
பயன்படுத்துவதிலடே.� தடேவர� ஒரு� முடிடவ�
முன்பமோழிந்து� அதற்கு�
ஆதரவோ்க� உள்ளவர�
”ஆம்”� என்று� குரடே�
உயரத்தி� கூறையவண்டும்.�
பின்ைர� அம்முடிவிற்கு�
மறுபபவர்கள்� ”இலடே”�
எை� குரடே� உயரத்தி�
கூறை�யவண்டும்.�தடேவர�இவவிரு�யவறுபட்ட�ஓடசடயயும்�
நன்கு�கூரந்து�்கவனித்து�தைது�முடிடவ�பதரிவிபபோர.�இந்த�
முடிவு்ககு� தடேவயர� முழுடமயோை� பபோறுபயபற்்க�
யவண்டும்.� ஒரு� சரச்டச்ககுரிய� விஷயததிற்கு� ஓடசடய�
எழுபபுவதன்�மூேம்�தீரவு�்கோண�முடியோது.�இம்முடறை�ஒரு�
அறிவியல� சோரந்த� முடறையலே,� இஙகு� வோ்ககு்கள்�
எண்ணபபடுவதிலடே� ஒரு� நபடர� ஒரு� பதவி்ககு�
யதரந்பதடு்க்க�இம்முடறைடய�பரிந்துடர்க்கபபடுவதிலடே.�

ஆ.  ் கக்ள உயரத்துவ்தன் மூலம் வோகபகடுப்பு 
(By Show of Hands )
�நிறுமச்சட்டம்�பிரிவு�177ன்�படி�மடறைமு்க�வோ்கப்கடுபபு�

நட்டமுடறை�பின்பற்றை�யதடவயிலேோத�விஷயங்களு்ககு�
தடேவர� உறுபபிைர்கடள� அடழத்து� ஒரு�
முன்பமோழிவு்ககு� ஆதரவோ்க� உள்ளவர்கடள� ட்கடய�
உயரத்த� பசோலலி.� சிே� உறுபபிைர்கள்� உதவியு்டன்�
எண்ணி்கப்கோண்டு� பின்ைர� எதிரோ்க�உள்ளவர்கடள�
ட்கடய� உயரத்த� பசோலலி� எண்ணி்கப்கோள்ள�
யவண்டும்� பின்ைர� முடிடவ� எண்ணி்கட்கயின்�
அடிபபட்டயில�தடேவர�பவளியிடுவோர.�இம்முடறையில�
ஒரு� உறுபபிைர� இரண்டு� ட்க்கடளயும்� உயரத்த�
வோயபபு� உள்ளது� யமலும்� ஆதரவோ்கவும்,� எதிரோ்கவும்�
ஒயர� உறைபபிைர� இரண்டு� முடறை� ட்கடய� உயரத்த�
வோயபபு�உள்ளது.�இம்முடறையில�உள்ள�குடறைபோ்டோகும்.�
மி்க�அதி்க�உறுபபிைர�ப்கோண்்ட�கூட்டத்தில�இம்முடறை�
வோ்கப்கடுபடப�பின்பற்றை�முடியோது.
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II. இரகசிய வோககுமு்்ற (Secret Procedure)
ஒரு� உறுபபிைர� அளி்ககும்� வோ்ககு� மற்றை�

உறுபபிைர்களோல�அறிந்துப்கோள்ள�முடியோத�வட்கயில�
இர்கசியமோ்க� வோ்கப்கடுபபு� ந்டத்தபபடுவடத� இர்கசிய�
வோ்ககு�முடறை�என்கியறைோம்.� சிே�சி்க்கல்களு்ககு�முடிவு�
எடு்க்க� இம்முடறை� பயன்படுத்தபபடுகிறைது.� ஒரு�
உறுபபிைர� அளி்ககும்� வோ்ககு� மி்கவும்� இர்கசியமோ்க�
போது்கோ்க்கபபடுவதோல�இர்கசிய�வோ்கப்கடுபபு�முடறை�ஒரு�
பிரபேமோை�முடறையோகும்.
அ) வோககு சீடடு மு்்ற (By Ballot)

இம்முடறையில�வரிடச�எண்�இ்டபபட்ட�வோ்ககு�சீடடு�
ஒவபவோரு� உறுபபிைரு்ககும்� தரபபடும்.� அதில�
உறுபபிைர�ஒரு�இர்கசிய�அடறையில�தைது�விருபபத்டத�
x� அலேது� குறியிடடு� டவ்க்கபபடடிரு்ககும்� பபடடியில�
யபோ்ட� யவண்டும்.� ஓடடு� எண்ணுபவர்கள்� அலேது�
யவடபோளரின்� மு்கவர்களின்� முன்னிடேயில�
அபபபடடிடய� திறைந்து�
வோ்ககு்கள்� எண்ணபபடும்.�
இதில�தவறைோை�முடறையில�
அளி்க்கபபட்ட� வோ்ககு�
சீடடு்கடள� நிரோ்கரித்த� பிறைகு� மீதமுள்ள� சீடடு்கடள�
எண்ணி�முடிவு்கடள�அறிவி்க்கபபடும்.
ஆ) அஞசல் வோககு (Postal Ballot:)

மி்கபபபரிய� நிறுமங்கள்�
அலேது�பபரிய�சங்கங்களு்ககு�
பே�நோடு்கள்�தழுவிய�அளவில�
உறுபபிைர்கள்� இரு்க்கேோம்.�
வோ்ககுச்� சோவடி்ககு� வர�
இயேோத� உறுபபிைர்களும்�
வோ்க்களி்ககும்�வட்கயில�வரிடச�எண்�இ்டபபட்ட�வோ்ககுச்�
சீடடு்கள்�மூேம்�வோ்ககுச்�சீடடு�அஞ்சல�மூேம்�அனுபபபபடும்�
உறுபபிைர்கள்� தங்களது� வோ்ககு்கடள� பதிவு� பசயது�
அஞ்சல� மூேம்� மூ்டபபட்ட� அஞ்சல� உடறையிலிடடு�
அனுபபுவோர்கள்.�வோ்ககு�சீடடு�பபடடி்கள்�திறை்ககும்�யபோது�
இவவோறு� பபறைபபட்ட� அஞ்சல� உடறை்கள்� திறை்க்கபபடடு�
எண்ணி்கட்கயு்டன்� யசர்க்கபபடும்.� உ்டல� ஊைமுற்றை�
அலேது� வோ்ககுபபதிவு� நட்டபபறும்� இ்டத்திற்கு� பவகு�
தூரத்தில�வோழ்ந்து�ப்கோண்டு�இரு்ககும்�உறுபபிைர்களும்�
வோ்க்களி்க்க�இம்முடறை�பின்பற்றைபடுகிறைது.�

நிறுமத்டத� பபோறுத்த� வடரயில� பஙகு� முதல�
ப்கோண்டு� வடரயறு்க்கபபட்ட� நிறுமத்தில� பஙகு�
விகிதோச்சோரத்தின்�அடிபபட்டயில�வோ்ககு்கடள�பிரித்து்க�
ப்கோள்ளும்�முடறைடய�குறி்ககும்.�
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கு்்றபவண் (QUORUM)
ஒரு� தனிநபர� கூட்டமோ்க� முடியோது.� ஒரு� நிறும�
கூட்டத்டத� கூடடுவதற்கு� குடறைந்தளவு�
நபர்களோவது� யதடவ.� அத்தட்கய� குடறைந்தளவு�
நபர்களின்�எண்ணி்கட்கடய�குடறைபவண்�எை�
அடழ்ககியறைோம்.

பகரோள் (PROXY)
நிறும்ககூட்டத்தில�ஒரு�பஙகுநரின்�பிரதிநிதியோ்க�
பசயலபடடு� பஙகுநரின்� முடிவு்கடள�
பசயலபடுத்தும்�மு்கவடர�ப்கரோள்�எைேோம்.�இவர�
கூட்டத்தில� ்கேந்து� ப்கோள்ள� முடியும்.� ஆைோல�
வோ்க்களி்க்க�முடியோது.

எதிரகோல கற்றலுககு

நிறும� பசயலபோடு்கள்� பதோ்டரபோை�
வடேதளங்கடள�போரடவயிடு்க.

www.bseindia�.com

க்லச்பசோறகள்
பசயேோளர கூட்டம்�  குழு
தீரமோைம் வோ்கப்கடுபபு� எடுத்தல

சூழல் ஆயவு 

1 . � �முரளி� வி்ககி� நிறுமத்தின்� பசயேர� திரு.
ரஜினி� பிரசோத்� இய்ககுைரடவயின்�
தீரமோைத்டத� முன்டவத்து� பசயேர�
என்றை� முடறையில� அதன்� வஙகி்ககு�
ஒரு� ்கடிதத்தில� ட்கபயோபபமிடடு�
அனுபபியிருந்தோர.�அதில�நிறும�அடமபபு�
முடறையயடு� மற்றும்� சங்க� நட்டமுடறை�
விதி்களின்� படி� மூன்று� இய்ககுநர்களில�
ஏயதனும்� இரண்டு� இய்ககுநர்கள்�
ட்கபயோபபமிடடிருந்தோல�்கோயசோடேடய�
மதித்து� பணம்� பசலுத்தேோம்� எை�
கூறைபபடடிருந்தது.�மோதிரி�ட்கபயோபபமும்�
இடண்க்கபபடடிருந்நது.� அ்க்கடிதத்தில�
கூறைபபடடிருந்த� படி� வஙகியும்�
்கோயசோடே்ககு� பணம்� பசலுத்தி�
விட்டது.� ஆைோல� இய்ககுநர்கள்� மற்றும்�
பசயேர்கள்� முடறைபபடி� பணிநியமைம்�
பசயயபப்டவிலடே.� இந்த� நிடேயில�
இ்க்கோயசோடே்ககு� நிறுமம்� எவவோறு�
்கடடுபபடுத்தபபட்டது�என்று�விள்ககு்க.
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2.��முத்துமணி�நிறுமத்திற்கும்�அதன்�இய்ககுநர்களில�
ஒருவரோை� திரு.வி்ககி� என்பவரு்ககிட்டயயயோை�
ஒபபந்தம்�ஒபபுதல�பபறை�ஆண்டு�பபோது்ககூட்டத்தில�
முன்பமோழியபபட்டது.� திரு.வி்ககி� அந்நிறுமத்தின்�
பபரும்போன்டமயோை� பஙகு்கடள�
டவத்திரு்ககிறைோர.� அவர� அத்தீரமோைத்திற்கு�
சோத்கமோ்கவும்� மற்றை� இய்ககுநர்கள்�
அத்தீரமோைத்திற்கு� எதிரோ்கவும்� வோ்க்களித்தைர.�
தீரமோைம்� பபரும்போன்டம� வோ்ககு்களில�
நிடறையவற்றைபபட்டது.� இந்த� ஒபபந்தம்� நிறுமத்டத�
எவவோறு�்கடடுபபடுத்தும்�எை�விள்ககு்க.

 பயிறசி

I. சரியோை வி்்ட்யத் ந்தரநப்தடு:
1.  நிறுமத்தின் பசயலர அந்த நிறுமத்தின் ஓர __________ 

ஆவோர.
அ)�உறுபபிைர
ஆ)�இய்ககுநர
இ)�தன்னிச்டசயோை�ஒபபந்ததோரர�
ஈ)�ஊழியர

2. யோர ஒருவர நிறுமத்தின் பசயலோளரோக முடியும் 
அ)�தனிநபர� ஆ)�கூட்டோண்டம�நிறுமம்
இ)�கூடடுறைவு�சங்கம்� ஈ)�பதோழிற்சங்கம்

3.  __________ கூட்டம் நிறுமத்தின் வோழ்�ோளில் ஒரு 
மு்்ற மடடுநம கூட்டப்படும்.
அ)�சட்டமுடறை� ஆ)�ஆண்டுபபபோது
இ)�சிறைபபு� ஈ)வகுபபு

4.  நிறுமத்தின் ஆண்டுப் பபோதுக கூட்டத்தில் __________ 
ககு நபச உரி்ம இல்்ல.
அ)�தணி்கட்கயோளர� ஆ)�பஙகுநர
இ)ப்கரோள்� ஈ)இய்ககுநர

5.  நிறுமம் பதிவு பசயயப்பட �ோளிலிருநது __________ 
மோ்தத்திறகுள் மு்தல் ஆண்டு பபோதுககூட்டத்்்த கூட்ட 
நவண்டும்.
அ)�12� ஆ)�15�
இ)�18� ஈ)�21

வி்்டகள் :
1 ஈ 2 அ 3 அ 4 இ 5 இ

II. குறு விைோககள்:
1.� பசயேர�என்பவர�யோர?
2.� ”கூட்டம்”�என்றைோல�என்ை?
3.� “ப்கரோள்”�சிறு�குறிபபு�வடர்க.
4.� ”வோ்கப்கடுபபு”�என்றைோல�என்ை?

III. சிறு விைோககள்:
1.� சிறைபபு�தீரமோைம்�என்றைோல�என்ை?
2.� சட்டமுடறை்க�கூட்டம்�என்றைோல�என்ை?
3.� �சோதோரண� தீரமோைம்� யதடவபபடும்� ஏயதனும்�

மூன்று�பசயலபோடு்கடள�தரு்க.

IV. பபரு விைோககள்:
1. பேவட்கயோை�நிறும�கூட்டங்கடள�விள்ககு்க.
2.� �பேவட்கயோை�திறைந்த�மற்றும�இர்கசிய�வட்கயில�

பசயயபபடும்�வோ்கப்கடுபபு�முடறை்கடள�விள்ககு்க.
குறிப்பு நூல்கள்:
1.� Company� Law� and� Secretarial� Practice� Dr.� G.K.�

Varshney�-Sahitya�Bhawan�Publications.
2.� Company�Meetings�-�KR�Chandratre�LexisNexis�India�

Publications.
3.� Company�Law�and�Secretarial�Practice�by�J.�Santhi��

-�Margham�Publications.
4.� Secretarial�Practice�-�M�C�Kuchhal�–�Vikas�Publishers.
5.� Company�Law�-�Dr.�S.R.�Myneni�-�Asia�Law�House�

Publishers.
6.� Company� Law� and� Secretarial� Practice� -� Dr.� PMS�

.Abdul�Gaffoor�and�Dr.S.�Thothadri�vijay�Nicole�imprints�
private�limited.

7.� Company�Law�and�Secretarial�Practice�–�N.D.Kapoor�
–�Sultan�chand�&�Sons�Publications.
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சட்டமு்்ற கூட்ட அறிவிப்பிறகோை மோதிரி ந�ோடடிஸ்
நித்திலின் ்தயோரிப்பு நிறுமம்

பதிவு அலுவலக முகவரி
இதன்�மூேம்�அறிவிபபது�என்ைபவனில�நிறுமத்தின்�சட்டமுடறை�கூட்டம்�நிறும�பதிவு�அலுவே்கம்�அடமந்துள்ள�

________�இ்டத்தில�2018�______�அன்று�்கோடே/மோடே�_______�மணியளவில,�சட்டமுடறை�அறி்கட்க�மற்றும்�
இன்னும்�பிறை�வியோபோர�்கருத்து்கள்�குறித்த�ஆயேோசி்க்க�கூட்டம்�நட்டபபறை�உள்ளது.

சட்டமுடறை�அறி்கட்கயின்�படிவம்�இடண்க்கபபடடுள்ளது.
அடவயின்�உத்தரவின்படி

நித்தியின்�தயோரிபபு�நிறுமத்திற்்கோ்க
யததி�:
இ்டம்�:
குறிபபு�:

கூட்டத்தில�்கேந்து�ப்கோண்டு�வோ்க்களி்க்க�முடியோத�உறுபபிைர்கள்�அவர்களு்ககு�பதிேோ்க�ஒன்று�அலேது�அதற்கு�
யமற்பட்ட�ப்கரோள்்கடள�நியமி்க்கேோம்.�ப்கரோள்�உறுபபிைரோ்க�இரு்க்க�யவண்டிய�அவசியமிலடே.�ப்கரோள்�கூட்டம்�
பதோ்டஙகுவதற்கு�48�மணி�யநரத்திற்கு�முன்�நிறும�பதிவு�அலுவே்கத்தில�பதரிவித்து�பதியபப்ட�யவண்டும்.

நிறுமச் பசயலர பணிநியமைம் மோதிரி தீரமோைம்
திருமதி.பேயபோரதி�அவர்கள்�விதி�2013�ன்�படி�நிறுமச்�பசயேரு்க்கோை�யதடவயோை�தகுதி்கடள�பபற்றிருபபதோல�

அவடர�நிறும�பசயேரோ்க�நியமி்க்க�இதன்�மூேம்�தீரமோனி்க்கபபடடு�நிடறையவற்றைபபடுகிறைது.�அடைத்து�படி்களும்�
நீங்களோ்க�`.55000�சம்பளத்திலும்�பணிநீ்க்கம்�பசயய�மூன்று�மோதத்திற்கு�முன்�இருபுறைத்திலிருந்தும்�அறிவி்க்கபப்ட�
யவண்டும்�என்றை�நிபந்தடையில�பணியமரத்த�படுகின்றைோர.

பபோதுக கூட்டத்தில் சி்றப்பு தீரமோைத்திறகோை மோதிரிப் படிவம்
1) நிறுமப்பபய்ர மோற்றம் பசய்தல்

மத்திய�அரசின்�ஒபபுதடேப�பபற்று�இதுவடர�விேயோ�எை�அடழ்க்கபபட்ட�நிறுமம்�இனி�விேயேடசுமி�நிறுமம்�
எை�மோற்றி�அடழ்க்கபபடும்�எை�தீரமோைம்�நிடறையவற்றைபபடுகிறைது.
2) பஙகு மு்த்ல கு்்றத்்தல்

`.100�மு்கமதிபபுட்டய�1000�முழுவதும்�பசலுத்தபபட்ட�பஙகு�முதல�̀ .1,00,000�̀ .50,000�்ககு�̀ .10�மு்கமதிபபுட்டய�
5000�பஙகு்களோ்க�குடறை்க்கபபடுகிறைது�எை�இதன்�மூேம்�தீரமோைம்�நிடறையவற்றைபபடுகிறைது
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பகரோள் மோதிரிப் படிவம்
அபிஷ�வி நிறுமம்

பதிவு அலுவலகம் 45, க்டலூர சோ்ல, சி்தம்பரம்
__________� மோவட்டத்தில�உள்ள� ____________� நோன்/நோங்கள்� யமற்்கண்்ட�நிறுமத்தின்�உறுபபிைர/

உறுபபிைர்கள்.�___________�மோவட்டத்டத�யசரந்த�_____________�என்பவடர�எைது/எங்களது�ப்கரோளோ்க�
நியமித்து� எை்ககு/� எங்களு்ககு� எைது/எங்களது� சோரபோ்க� வருகிறை� 2018� ஜீடே� 12� திங்கடகிழடம� மதியம்� 3�
மணியளவில�நட்டபபறும்�25வது�ஆண்டு�பபோது்ககூட்டத்தில�்கேந்து்க�ப்கோண்டு�எங்களது�முடிடவ�நிடறையவற்றை�
அமரத்தபபடுகிறைோர.
யததி�:
ட்கபயோபபம்�:
மு்கவரி�:

குறிபபு�
1.� ப்கரோள்�உறுபபிைரோ்க�இரு்க்க�யவண்டியதிலடே.
2.� �ப்கரோள்�முடறையோ்க�முத்திடரவிலடே�ஒடடி�ட்கபயோபபம்�இட்ட�ஒபபுதல�கூட்டம்�பதோ்டங்க�48�மணி�யநரத்திற்கு�

முன்�பதிவு�அலுவே்கத்தில�யசர்க்கபப்ட�யவண்டும்.
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அருஞ்சொற்கள்

அகத்தொழில் 
முனைபவர் Intrapreneur 

அணுகுமுனை Attitude 

அதிகொர சங்கிலி Scalar Chain 

அனைப்பு Organisation 

அரசுப் பததிரம் (முறி) Government Bonds 

அவைதிப்பு Dishonour 

அழுகும் தனனையுள்ள Perishable 

அறுதியிடல் Assurance 

ஆவணம் Instrument 

ஆளுனை Personality 

ஆறைல்மிகக 
பணியொ்ளர்கள Workforce 

இயககுநரக பதிவவடு Directorial Register 

இயககுநர் Director

இயககுநர் குழுைம் Board of Directors 

உணனைககு புைம்பொை 
அறிவிப்பு

Misrepresentation of 
Facts 

உபரி Surplus 

உரினை ைொறைம் Assignability 

உரினைப் பங்குகள Right shares 

உனரயிடுதல் Wrapping 

உனைப்புககொை 
சொதொரணப் பங்குகள Sweat Equity shares 

ஊகவணிகர்கள Speculators 

ஊரகச் சநனத Rural marketing 

எதிர்ைனைச் 
சிநதனையொ்ளர் Pessimistic 

ஏலமிடுனக Auctioning 

ஒததினசவு Harmonise 

ஒரு நபர் நிறுைம் One Person Company 

ஒருங்கினணப்பு Co-ordination 

கடனீட்டுப் பததிரம் Debentures 

கடன சநனத Debt Market 

கட்டனைப்பு Structured 

கட்டுப்படுததுதல் Control 

கருதது சநனத Content Marketing 

கருவூலச் சீட்டு Treasury Bills 

கலப்பு ்பொரு்ளொதொரம் Mixed Economy 

கொவசொனல Cheque 

கொலம் கடததும் 
பைனைவொதம் Fabian 

கீைலிடுதல் Crossing 

குழு Committee 

குனைதீர்ப்பு 
்சயல்முனை

Grievance Redressal 
Mechanism 

கூட்டுருவொககம் Incorporation

்கொணர்பவர் Bearer 

்கொளமுதல் Procurement 

சைதர்ை ்பொரு்ளொதொரம் Socialistic Economy 

சமூகச் சநனத Social marketing 

சுைறசி Turnover 

சுறறுச்சூைல் Environment 

்சயலர் Secretary 

்சயலூககம் Motivation 

வசனவ சநனதயிடுனக Services marketing 

வசொம்பலொை 
்தொழில்முனைவவொர் / 
ைநதைொை

Drone 

தகுதியொை Potential 

தரகர்கள Brokers 

தனி வணிகர்கள Jobbers 

தனிததனனை Unique 

தனனிச்னசயொை Spontaneous 
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திருப்தி Satisfaction 

திைைொய்வு Aptitude 

தீர்ைொைம் Resolution 

தீர்ைொனிததல் Determined 

தீர்வகம் Clearing House 

தூணடப்பட்ட Induced 

வதர்வு Selection 

வதர்வு (வசொதனை) Tests 

வதனவ / அவசியம் Necessity 

்தொழிலொ்ளர்கள இடம் 
்பயர்தல் / சுைறசி Turnover 

்தொழில் Profession 

்தொழில் முனைவு Entrepreneurship 

்தொழில் முனைவவொர் Entrepreneur 

நம்புறுதி Warranties 

நிகழதகவு / 
ஐயப்பொடுனடய Contingent 

நிதிசொர் சநனத Financial Market 

நிர்வொகம் Administration 

நினலப்படுதது Stabilize 

நிறுைத 
வதொறறுவிப்பொ்ளர் Promoter 

நீககுதல் Terminate 

நுகர்வு Consumption 

நுகர்வவொரியல் Consumerism 

நுகர்வவொர் Consumer 

நுகர்வவொர் இயககம் Consumer movement 

நுகர்வவொர் உரினைகள Consumer rights 

நுகர்வவொர் கடனைகள Consumer duties 

நுகர்வவொர் 
குனைபொடுகள Consumer Grievances 

நுகர்வவொர் நலநிதி Consumer welfare fund 

நுகர்வவொர் பொதுகொப்பு Consumer protection 

நுகர்வவொர் ்பொறுப்புகள Consumer 
responsibilities 

நுகர்வவொர் 
விழிப்புணர்வு Consumer Awareness 

நுணணிய ைறறும் 
வபரிை சுறறுச்சூைல் 

Micro and Macro 
Environment 

வநர்கொணல் Interview 

வநர்ைனைச் 
சிநதனையொ்ளர் Optimistic 

்நொடிப்பு Insolvency 

பகிர்வு Distribution 

பகுதி சட்டததுனை Quasi-Legislative 

பகுதி ்சயலொககம் Quasi-Executive 

பகுதி நீதிததுனை Quasi-Judicial 

பங்களிப்பு Contribution 

பங்கொனண Share warrant 

பங்கு சநனத Equity Market 

பங்கு சொனறிதழ Share certificate 

பங்கு ைொறைம் Stock Exchange 

பங்கு மூலதைம் Share capital 

பசுனைச் சநனத Green marketing 

பணக ்கொளனக Monetary policy 

பணச் சநனத Money Market 

பணி முனைவு Job offer 

பணியைர்ததல் Placement 

பணியைர்ததல் Recruitment 

பதிவு அலுவலகம் Registered Office 

பயனபொடு Utility 

பயிறசி Training 

பரிநதுனர சநனத Referral Marketing 

பறறுரினை Lien 

பொதுகொததல் Preservation 

புதிய ்வளியீட்டுச் 
சநனத New Issue Market 
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புதுனை Innovation 

புலைொய்வு Investigation 

புைதவதொறைைறை 
பததிரக கணககு Demat-account 

பூர்ததி ்சய்தல் Completion 

்பொருள ைொறறியம் Commodity Exchange 

ைககளியியல் Demography 

ைதிப்பிடல் Appraisal 

ைதிப்பீடு Evaluation 

ைதிப்பு முனை Value system 

ைறுஇடஅனைவு Relocation 

ைனித வ்ளம் Human Resource 

ைொதிரினய 
பினபறறுபவர் Imitative 

ைொவட்ட குனைதீர்வு 
ைனைம் District Forum 

ைொறறு Change 

ைொறறு முனைததனனை Negotiability 

ைொறறுச் சீட்டு Bills of Exchange 

ைொறறுப் ்பயரிடப்பட்ட Rechristended 

மினகயுதிய பங்குகள Bonus shares 

மிணணணு 
சநனதயிடல் Electronic marketing 

மிணணணு வர்ததகம் e-tailing 

மின்பொரு்ளொககம் Dematerialization 

முடி்வடுததல் Decision-Making 

முதலொளிததுவ 
்பொரு்ளொதொரம் Capitalistic Economy 

முதலீட்டொ்ளர்கள Investors 

முரணபொடு Conflict 

முனை System 

முன்ைொழிதல் Motion 

மூலதைச் சநனத Capital Market 

மூனைடுககு நீதிைனைம் Three Tier Court 

வைம்பொடு Development 

வைலொணனை Management 

வைலொணனை Management 

வைலொணனை 
இயககுநர் Managing Director 

வைலொதிககம் Dominant 

வை்லழுதுதல் Endorsement 

்ைொதத உளநொட்டு 
உறபததி GDP 

்ரொகக குறிப்பு Cash memo 

்ரொகக ரசீது Cash receipt 

வனகப்படுததுதல் Grading 

வணிகச் சீட்டு Commercial Bills 

வணிகத தொள Commercial Papers 

நிதிக ்கொளனக Fiscal policy 

வொககுறுதித தொள / 
கடனுறுதிச் சீட்டு Promissory Note 

வொககுரினை Voting Rights 

வொங்குவவொவர 
விழிததிரு தததுவம் Caveat Emptor 

விசுவொசம் Loyalty 

விணணப்பம் Application 

வினத முதல் Seed capital 

விறபனையொ்ளவர 
விழிததிரு தததுவம் Caveat venditor 

வீச்சு எல்னல Span 

்வறறு Blank 

வவட்னடயொடுதல் / 
கவர்தல் Poaching 

வவணடப்படொத / 
வகொரப்படொத Unsolicited 

னவப்பகம் Depository 

னவப்புச் சொனறிதழ Certificate of Deposits 
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பாடவல்லுநர்கள்
முனைவர. தீ. இளங்்காவன்
பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தறைவர், வணிகவியல் துறை,
அண்ாமறைப் ேல்கறைக் கழகம்,
அண்ாமறை நகர், சிதம்ேரம், கடலூர் மாவடடம் - 608 002.

்ேலாயவாளர்கள்
முனைவர.்்க. பதேநாபன்
பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ாமறைப் ேல்கறைக் கழகம்,
அண்ாமறை நகர், சிதம்ேரம், கடலூர் மாவடடம் - 608 002.
முனைவர.்்க. சுந்தர
இற்ப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை,
அண்ாமறைப் ேல்கறைக் கழகம்,
அண்ாமறை நகர், சிதம்ேரம், கடலூர் மாவடடம் - 608 002.
முனைவர.்்க. முரு்க்தாஸ்
இற்ப் பேராசிரியர், வணிகவியல் துறைத் தறைவர்,
பேரியார் அரசு கறைக் கல்லூரி,
கடலூர்-1.
முனைவர.டி. திருபபதி
உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் வணிகவியல் துறைத் தறைவர்,
அரசு கறைக் கல்லூரி (தன்ாடசி),
பேைம்-7.
திரு. ஆர.ர்ேஷ்
துற் முதல்வர் மற்றும் முதுகறை ஆசிரியர்,
டிரினிடி அகாடமி பம.பம.நி.ேள்ளி,
பமாகனூர் பராடு,
நாமக்கல் -  637 002.

வணிகவியல் பமல்நிறை இரணடாம் ஆணடு
நூைாசிரியர்கள் மற்றும் பமைாயவாளர்கள்

பாடநூல் ஆசிரியர குழு
முனைவர.எம். திருநாராயணசாமி
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
புததூர, நான்க ோவடடம்.
முனைவர.்ே. பரேசிவம்
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
திருக்காளஞ்சியபபர அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி.
விரு்தாசசலம். ்கடலூர ோவடடம்.
முனைவர.எம். கேயா
இனணப ்பராசிரியர ேற்றும் வணி்கவியல் துனைத ்தனலவர,
ஆசான் கே்ோரியல் அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
கசன்னை.
திரு. எஸ். ரா்ேநதிரன்
முது்கனல ஆசிரியர,
அரசு ்கள்ளர ்ே.நி.பள்ளி,
வி.்கல்லபபடடி, 
ேதுனர – 625 529.
திரு. ஆர. சண்மு்கசுந்தரம்
முது்கனல ஆசிரியர,
அரசு ஆண்்கள் ்ே.நி.பள்ளி,
பாண்டேங்கலம்,
நாேக்்கல் – 637 208.
முனைவர.பி. கசநதில் குோர
க்கௌரவ விரிவுனரயாளர, வணி்கவியல் துனை,
திருவள்ளுவர அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
ராசிபுரம், நாேக்்கல் ோவடடம்.
முனைவர.எம். ராேராேன்
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
அண்ணாேனலப பல்்கனலக் ்கழ்கம்,
அண்ணாேனல ந்கர, சி்தம்பரம், ்கடலூர ோவடடம் - 608 002.
முனைவர.்்க. ்தமிழசகசல்வன்
உ்தவிப ்பராசிரியர, வணி்கவியல் துனை,
அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி,
ேணல்்ேடு, நான்க ோவடடம்.
முனைவர. எஸ். நவநீ்தகிருஷ்ணன்
முது்கனல ஆசிரியர,
அரசு ்ே.நி.பள்ளி,
டி.அயயன்்்காடனட
ேதுனர.

்கனல ேற்றும் வடிவனேபபுக் குழு
பக்்கவடிவனேபபாளர
ஸ்ரீ்தர ்வ
பிரசாநத சி
அடிசன் ராஜ் அ
்டனியல் அ
அனடக்்கல ஸ்டீபன் சி
்தரக்்கடடுபபாடு
அருண் ்காேராஜ் பழனிசாமி
ரா்ேஷ் ்தங்கபபன்
அடனட வடிவனேபபு
்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருஙகினணபபாளர
ர்ேஷ் முனிசாமி

விறரவுக்குறியீடு பமைாணறமக் குழு
இரா. கே்கநா்தன், இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.ேள்ளி,  
கப்ேபுரம், போளூர், திருவண்ாமறை மாவடடம்.

மு.சரவணன், ே.ஆ, அ.ம.பம.நி.ேள்ளி, புதுப்ோறளயம், 
வாழப்ோடி, பேைம்.

ே. முரு்்கசன், ே.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி. ேள்ளி, 
பேத்தவைஙபகாடடகம், முத்துப்பேடறட, திருவாரூர்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகணட பமப்லித்பதா தாளில் 
அச்சிடப்ேடடுள்ளது.
ஆப்பேட முறையில் அச்சிடபடார்:

SCERT ஒருஙகினணபபாளர
திரு.பி. ரவி
முது்கனல ஆசிரியர,
பிகரசிகடன்ஸி ே்களிர ்ே.நி.பள்ளி,
கசன்னை.
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