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தறநெடாமதய வணிக சூழநிமை ைறறும் நிபுணரகளின் ெரிந்துமரகமை 
கருத்திறசகடாணடு இப்புத்தகம் முறறிலும் திட்மிடடு நைம்ெடுத்தப்ெடடுளைது.  
இப்புத்தகம் தமைப்பு ெறறிய விரிவடான, ெைநிமையடான தகவலிமன தருகி்றது.

நைலும் இப்புத்தகத்தில வழககைடான தமைப்புகநைடாடு ெைகடாைத்தில 
அறிய நவணடிய தகவலகளும் நெரககப்ெடடுளைன. 

உயரதர ைடடும் உயர அைவிைடான தமைப்புகளும் உைகைடாவிய 
அமைப்பில ெயன்ெடுத்த ஏதுவடாக மகயடாைப்ெடடுளைது. 

ைடாணவரும் ஆசிரியரும் இப்புத்தகத்தின் கண அமைந்துளை 
தமைப்புகமையும் உளை்ககங்கமையும் மிக துலலியைடாகவும், 
எளிமையடாகவும் புரிந்து சகடாளைககூடிய சைடாழியில நெடாதுைடான வணிக 
தகவலகளின் உதவிநயடாடும் அமைககப்ெடடுளைது.

இந்த சதடாகுதி ைடாணவரகளுககு அலுவைக நிரவடாகம் ைறறும் 
செயைடாைர ேம்மும்றயியல கருத்துககள ைறறும் மும்றகள ெறறிய 
முழுமையடான அறிவு செ்ற எடுககப்ெட் முயறசி இந்த புத்தகம் தடாரடாைைடாக 
ெயன்ெ் கூடிய செடாருளகமை மும்றயடாக அளிககி்றது.

இப்புத்தகம் ஆசிரியரகள ைறறும் ைடாணவரகள இருவருககுநை 
உதவிகரைடான மும்றயில வகுககப்ெடடுளைது.  நைலும் ைடாணவரகள சுய 
ஆய்வுககும் ஏதுவடாக இருககும்.

இப்புத்தகத்தின் கண அமைந்துளை தமைப்புகள, நைைடாணமை, 
அரத்தம், வமரயம்ற, ெணபுகள, முககியத்துவம், நைைடாைர, அவரதம் ெங்கு, 
திட்மி்ல, அதன் இயலபு, முககியத்துவம், வரம்புகள, திட்மி்லின் ெடிகள, 
அமைப்பின் தன்மை, அமைப்பின் ெடிகள, செய்மும்ற, மும்றயடான அமைப்பு, 
மும்றெடாரடா அமைப்பு

முனனு்ர
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 ஒவ்வநாரு பநாடத்திலும் நீங்கள் எதனைப் பற்றிய
 அறினவப் ்பறப்்பநாகிறீர்கள் எனபனதயும் எநத

 இலகன்க அனடயப்்பநாகிறீர்கள் எனபனதப்பற்றியும்
குறிககிறது

 ்கற்றலின ்்நாக்கங்கள்
)(Learning objectives

 ஒவ்வநாரு அலகிலும் நீங்கள் எனை ்கற்றுக ்்கநாள்்ளப்
்பநாகிறீர்கள் எனபதன ்தநாகுப்பு

 உங்களின அறினவத் தூண்டும் ்்நாககில் உரிய
 பநாடத்தில் படம் சநாரநது நீங்கள் ்ேலும் அறிநது
 ்்கநாள்்ள ்வண்டிய ்பநாறியியல் சநாரநத சிறப்பு

 கூடுதல் நி்கழ்கநால உண்னே்கள் பற்றிய த்கவல்்கன்ள
்்கநாடுக்கப்பட்டுள்்ளை

பநாடத்்தநாகுப்பு முனனுனர

 உங்கள் முன்ைற்றத்திற்்கநாை, முன உதநாரணேநா்க
 இத்்தநாழிற்்கல்வி பயினறு தற்சேயம் சுய ்தநாழில்

 முனைநது இத்துனறயில் சிறநது வி்ளஙகும் முனைநாள்
ேநாணவர்களின சுய விபரம் ்பறப்பட்டுள்்ளது

தனியநாள் ஆய்வு

ேநாணவர்களின ்சயல்பநாடு

 நீங்கள் குறிப்பிட்ட பநாடத்திற்கு சம்பநதப்பட்ட ்ச்கரிக்க
 ்வண்டிய ்தநாழிற்நுட்ப த்கவல்்கன்ள, அவற்னற

 பதி்வட்டில் பதித்து பரநாேரித்தல் பற்றியும் இஙகு
தரப்பட்டுள்்ளது

முப்பரிேநாண பட வி்ளக்கங்கள்

 ்கற்றுக ்்கநாள்்ள ்வண்டிய பநாடத்னத முழுனேயநா்க,
 ்தளிவநா்க அறிநது புரிநது ்்கநாள்வதற்கு ்பநாறியியல்

 சநாரநத இயநதிரங்களின முப்பரிேநாண படங்கள் ்பரும்
.உதவியநா்க உள்்ளது

ேதிப்பீடு
 உங்களின ்கற்றல் திறனை ்சநாதித்து ்்கநாள்ளும்

 ்்நாககில் தங்களின பயிற்சிக்கநா்க எளிய ்டுத்தர ேற்றும்
 உயரநினல விைநாக்களின ேநாதிரி ்்கநாடுக்கப்பட்டுள்்ளது
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 அத்தியநாயத்தில் குறிப்பநா்க ்தநாழில் முனை்வநார
பட்டியலில் உள்்ள ்தநாழில்்கள்

 உங்கள் ்ேநானபல் கூகுள் பி்்ள ஸ்டநாரிலிருநது QR
 Code  Scanner – ஐ பதிவிறக்கம் ்சய்யவும் 

QR Code – ஐ திறக்கவும்

Scanner Button – ஐ அழுத்தியவுடன ்்கமிரநா திறககும்

 அநத ்்கமிரநானவ பநாடத்தில் உள்்ள QR Code – ஐ Scan
்சய்யும்படி சரியநா்க ்கநாட்டவும்

 ்்கேரநா, QR Code – ஐ படித்தவுடன நீங்கள்
 ்கநாண்வண்டிய URL  இனணப்பு தினரயில் ்தநானறும்.

 அநத URL குறியீட்னட Browse ்சய்யும் ்பநாழுது அநத
 படத்திற்கு சம்பநதப்பட்ட இனணய த்ளத்திற்கு ்்ரநா்க

்சனறு உரிய த்கவல்்கன்ள ்பறலநாம்

 ்கருத்தியல் ரீதியநா்க உள்்ளடக்கத்னத ்கற்றும்
 ்்கநாள்வதற்கு ேநாணவர்களினட்ய ்கருத்து்கன்ள

வனரயறுககும் ்கருத்தியல் வனரபடம் ஆகும்
்கருத்துப்படம்

 அத்தியநாயத்தில் குறிப்பநா்க ்தநாழில் முனை்வநார
பட்டியலில் உள்்ள ்தநாழில்்கள்வநாழவியல் முனைப்பு

 நீங்கள் உங்களின அறினவ ்ேலும் படித்து
 ்ேம்படுத்திக ்்கநாள்்ள ஏதுவநா்க இப்பநாடங்கன்ளச்

 சநாரநத ்ேற்்்கநாள் நூல்்களின பட்டியல்
.்்கநாடுக்கப்பட்டுள்்ளது

்ேற்்்கநாள் நூல்்கள்

v
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வாழ்வியல் வழிகாடடி

After completion of Higher Secondary (+2) Vocational Engineering (EE) course, students 
can pursue the following courses / Jobs / Self-employment as detailed below:

Vocational Stream

The Vocational Engineering students are blessed with two major opportunities after 
completing their +2.

Educational Guidance Job Opportunities

BBA in Management

B.Com. Office Management

B.Sc Management

BA Management

B.Com Corporate Secretaryship

B.Com E-Commerce

B.A. (Vocational Studies) Office Management & 
Secretarial Practice

Diploma in Modern Office Management

Diploma in Modern Office Management and 
Secretarial Practices

Diploma in Modern Office Practices

Diploma in Modern Office Management and 
Computer Application Engineering

Diploma in Modern Office Management and 
Secretarial Practices

ACS – Secretary Course

Certificate course in Management

Assistant to Company Secretary

Member in Company Secretary Team

Assistant to Executives in Office

Executive Assistant

Administration Executive

Front Desk Executive

Office Administrator

Company Secretary

v i
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சபாருள்டக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு

அலகு 
எண பா்டத் த்லப்பு பக்க எண ோதம்

1 நைைடாணமையின் அறிமுகம் 1-15 ஜூன
2 திட்மிடுதல 16-29 ஜூன
3 அமைப்பு  செயலெடாடு 30-55 ஜூ்ல
4 தீரைடானம் செய்தல 56-67 ஜூ்ல - ஆகஸ்ட
5 ஒருங்கிமணத்தல ைறறும் இயககுதல 68-80 ஆகஸ்ட - செப்்டம்பர்

6 அதிகடார பிரதிநிதித்துவம் (அ)  
அதிகடார ெங்களிப்பு 81-93 செப்்டம்பர்

7
தமைமைத்துவம் ைறறும் தகவல 
சதடா்ரபு 94-115 அக்ம்டாபர்

8 ஊககப்ெடுத்துதல 116-132 நவம்பர்
9 கடடுப்ெடாடு 133-143 நவம்பர்

10 செககரட்ரி (அ) செயைடாைர 144-154 டிெம்பர்
ைடாதிரிவினடாத்தடாள 155-157
அலுவைக நைைடாணமையும் 
செயலியலும் ைறறும் தட்ச்சும் கணினி 
ெயன்ெடாடுகளும் செய்மும்ற

158-204

ஆதடார நூலகள 205-206
இமணயதை முகவரி 207
கமைச் செடாறகள 208-212

அலுவலக மேலாண்ேயும் செயலியலும் ேற்றும் 
தட்டச்சும் கணினி பயனபாடுகளும்
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அலுவலக மேலாண்ேயும் 
செயலியலும்

கருத்தியல்
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1

பா
டம் 1

மேலாண்ேயின் அறிமுகம்

இந்தப் பாட பகுதியின் மூலம் மாணவர்கள் கீழவருவனவற்றை அறிநதும், புரிநதும் 
க்காள்வார்கள்.
�	மமலாண்மயின் அர்த்த்த்்தயும், விளக்க்த்்தயும் குறி்தது அறி்தல்.
�	மமலாண்மயின் ்தன்்ம்ையும், உபமைா்க்ததி்னப் பறறி அறி்தல்.
�	மமலாண்மயின் பல்மவறு நி்லப்பாடு்கள் குறி்தது க்தளி்தல்.
�	நிரவா்க்ததிறகும், மமலாண்மககும் உள்ள மவறுபாடு்க்ள அறி்தல்.
�	திடடமிடு்தல், ஒருங்கி்ண்த்தல், ஆட்க்ள அமர்த்தல் மறறும் நிரவகி்த்தல், இைககு்தல் 

மறறும் ்கடடுபடு்தது்தல் மபான்றை ்த்லப்பு்க்ள புரி்தல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

உள்ளடககம்

 1.1 அறிமு்கம்
 1.2 மமலாண்மயின் கபாருள் (அ) அர்த்தம்
 1.3 மமலாண்மயின் வ்ைை்றை
 1.4 மமலாண்மயின் குணாதிசைங்்கள்  

(அ) பணபு்கள் 
 1.5 மமலாண்மயின் முககிை்ததுவம்
 1.6  மமலாண்மயின் பல்மவறு நி்ல்கள்

 1.7   நிரவா்க்ததிறகும், மமலாண்மககும் 
உள்ள மவறுபாடு்கள்

 1.8  மமலாண்மயின் பணபு்கள்
 1.9  மமலாளர
 1.10 மமலாளரின் பங்கு
 1.11 கபாற்கால (அ) ஆயிைம்்கால மமலாளர.
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2 பாடம் 01 மேலாண்ேயின் அறிமுகம்

1.1 அறிமுகம்
“மமலாண்ம” என்பது மனி்த குலம் 
ம்தான்றைாக ்கால்ததில் இருப்ப்தா்க 
அறிைப்படுகிறைது.  இது மனி்த 
குணாதிசைங்்கள் சம்மந்தப்படட்வ 
ஆ்்கைால், இ்்த நாம் புரிநதுக 
க்காள்வது அவவளவு எளி்தான ்காரிைம் 
அல்ல. மமலாண்ம என்பது விைாபாைம், 
வங்கி்தது்றை, பள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள், 
இலாப மநாக்கமறறை அ்மப்பு்கள் என்று 
எல்லாவறறிலும் விைாபி்தது விளங்குகிறைது.  
ஒவகவாரு விைாபாை நிறுமமும் ஒவகவாரு 
மநாக்க்ததுடன், மனி்த வளம் க்காணடு 
சிறைப்பா்க பணிபுரிநது வருகிறைது.  
மமலாண்ம என்பது மனி்த வள்ததின் 
ஆறறைல் க்காணடு ஒவகவாரு பணியி்னயும் 
கசவவமன முடிப்ப்தாகும்.

1.2 மேலாண்ேயின் பபாருள
மமலாண்மயின் முககிை பணி்க்ள 
திடடமிடு்தல், ஒருங்கி்ண்த்தல், ஆட்க்ள 
நிரவகி்த்தல், பணி்த்தல், இைககு்தல் மறறும் 
்கடடுப்படு்தது்தல் என்று பிரிக்கலாம்.  
இ்வ ைாவும் ஒரு நிறும்ததி்ன 
சிறைப்பா்க நட்ததுவ்தறகு பைன்படுகிறைது.  
மமலாண்ம என்பது ஒவகவாரு விைாபாை 
ஸ்தலங்்களிலும் மக்க்ளக க்காணடு 
மவ்ல்க்ள கசவவமன முடிப்ப்தறகு 
பைனுள்ள்தா்க விளங்குகிறைது.  ஒவகவாரு 
்தனி மனி்தனும் (அ) குழுமமா்க ்தன் 
கபாறுப்புணர்வ அறிநது, நிறும்ததி்ன 
திறைம்பட நட்ததுவ்தறகு உறுது்ணைா்க 
விளங்குகிறைார்கள்.  மமலாண்ம 
எப்கபாழுதும் ஆட்கள் பலம் இல்லாமல் ்தன் 
்கட்ம்ை ஆறறிைதில்்ல. மமலாண்ம 
அ்தறகு பதிலா்க மவ்லைாட்க்ள 
ஊககுவி்தது நிறும்ததின் இலககி்ன 
அ்டநதுள்ளது.  மமலாண்ம ்தன்னு்டை 
இலக்்க அ்டை மனி்த வளம், ்கசசா 
கபாருள்்கள், இைநதிைங்்கள், மு்றை்ம்கள் 
மறறும் சந்்த்ை சீரிை மு்றையில் 
பைன்படு்ததுகிறைது.  

1.3 மேலாண்ேயின் வ்ைய்ை
ஜாரஜ்.டி.கடரி மமலாண்ம்ைப் பறறி 
“மமலாண்ம என்பது திடடமிடு்தல், 
ஒருங்கி்ண்த்தல், ந்டமு்றைப்படு்தது்தல் 
மறறும் ்கடடுபடு்தது்தல் ஆகிை அ்ன்தது 
வி்தமான நடவடிக்்க்க்ள க்காணடு நாம் 
அ்டை மவணடிை இலககி்ன சிறைப்பான 
கசைல்மு்றை்மமைாடு, மக்கள் மறறும் 
வளங்்க்ள க்காணடு உருவாககுவ்தாகும்” 
என்று கூறுகிறைார.

எப்.டபுல்யூ.கடயலர, “மமலாண்ம 
என்பது, நாம் எ்்த சிறைப்பா்க கசயை 
மவணடும், அ்்த எவவளவு மலிவான 
வழியில் திறைம்பட முடிக்க மவணடும்.” என்று 
கூறுகிறைார.

கென்ரிிஃபமைால், “ மமலாண்ம 
என்பது முன்னறிவிப்பு, திடடமிடல், 
ஒருங்கி்ண்த்தல், ஆ்ணயிடல் மறறும் 
இ்வ ைா்வயும் ஒருங்கிணங்்க ஏறபாடு 
கசயது, ்கடடுபடு்தது்தல் ஆகும்.” என்று 
கூறுகிறைார.

1.4  மேலாண்ேயின் 
குணாதிசயஙகள (அ) பணபுகள

 1. இது ஒரு க்தாடரசசிைான 
கசைல்மு்றைைாகும்.

 2. மமலாண்ம என்பது மறறைவர்க்ள 
(மக்கள்) க்காணடு மவ்ல்க்ள 
கசவவமன முடிககும் ்க்லைாகும்.

 3. இது ஒரு குழுமமா்க முடிக்க மவணடிை 
பணிைாகும், ்தனிைா்க அல்ல.

 4. மமலாண்ம என்பது க்காள்்்க, 
ம்காடபாடு்க்ள உ்டைது.

 5. மமலாண்ம என்பது அறிவியிைல் 
மறறும் ்க்ல்ை சாரந்தது.

 6. மமலாண்ம என்பது பைவலா்க 
அறிைப்படட ஒன்று 

 7. மமலாண்ம ஒரு உருவமறறைது.
 8. மமலாண்ம என்பது மாறும் 

்தன்்மயு்டைது.
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3பாடம் 01 மேலாண்ேயின் அறிமுகம்

1.5 மேலாண்ேயின் முககியத்துவம்
 1. கு ழு ே த் தி ன்  கு றி ம க ா ் ்ள க 

அ்டவதற்கு உதவிகைோக உள்ளது: 
மமலாண்ம முன்னமை தீடடப்படட 
திடடங்்க்ளயும், அ்தன் இலக்்க 
அ்டவ்தறகு, அ்தன் வளங்்க்ள 
திைடட ஏதுவா்க உள்ளது.  நிறும்ததின் 
இலக்்கப் பறறியும், அ்தறகு 
ம்த்வைான வளங்்க்ளப் பறறியும் 
விளககுவ்தன் மூலம், எளி்தா்க 
மமலாண்ம இலக்்க அ்டகிறைது.

 2. திைம்படட நிறுேத்்த உருவாககுதல்: 
ஒரு திறைம் மமம்படட நிறும்த்்த 
உருவாக்க அதி்காைங்்க்ளயும், 
கபாறுப்பு்க்ளயும் சரிைா்க விளககி 
இருக்க மவணடும்.  மமலாண்ம 
சரிைான, திறை்மைானவர்க்ள 
சரிைான ப்தவி்களில் அமர்ததுவ்தறகு 
உ்தவி கசயகிறைது.

 3. புது்ேக்்ள ஊககுவித்தல்: 
  மமலாண்ம நிறுமங்்களில் 

புது்ம்க்ள ஊககுவிககிறைது.  
புது்ம என்பது, புது எணணங்்கள், 
புதிை க்தாழில்நுடபம், புதிை 
மு்றை்கள், புதிை கபாருட்கள், புது 
மச்வ்கள் மபான்றை்வ்கள் ஆகும்.  
இ்தனால் நிறுமம் ்கடினமான (அ) 
மபாடடி நி்றைந்த உலகில் பல்மவறு 
சிக்கல்்க்ள சநதிப்ப்தறகு ஒரு 
அடி்த்தளமா்க விளங்குகிறைது.

 4. மேலாண்ே விரிவாககத்்தயும், 
வ்ளர்ச்சி்யயும் ஒருஙமக அளிககிைது: 
ம மலாண் ம எப்கபாழு தும் 
ம்த்வைறறை்வ்க்ள கு்றை்தது, 
திறை்ம்ை அதி்கரி்தது, வளங்்க்ள 
அதி்கப்படிைா்க பைன்படு்ததுகிறைது.  
மவ்லைாட்க்ள ஊககுவிப்ப்தன் 
மூலம், அவர்கள் மவ்லககு வைாமல் 
இருப்ப்்த ்தடுககிறைது.  அ்தனால் 
நிறுமம் வளரசசிப் கபருககிறைது.

 5. மவ்லயாடகளின் வாழக்கத்தைம் 
உயர்த்த: பணிைாளர்க்ள நல்ல 
சூழநி்லயில் பணிபுரிவ்தறகும், 

பணிைாளர்களுககு மமலாண்ம 
இலாப பங்்்க அளிககிறைது.  
பணிைாளர்கள், மமலாண்மயிடம் 
இருநது மநைடி ஊக்க்தக்தா்்க 
(அ) ம்றைமு்க (அ) நிதி அல்லா்த 
ஊக்க்தக்தா்்க்ை கபறுவ்தன் 
மூலம், பணிைாளர்கள் ்தைம் 
உைர்த்தப்படுகிறைது.

 6. மேலாண்ே சமூக வ்ளர்ச்சிககு 
பாடுபடுகிைது:  மமலாண்ம 
மக்களின் கபாருளா்தாை வளரசசிக்கா்க 
ம்றைமு்கமா்க பாடுபடுகிறைது.  
க்தாழிலாளர்களின் வாழக்்க 
்தை்த்்த, நல்ல சம்பளம் மறறும் 
ஊக்க்தக்தா்்க்ை வழங்குவ்தன் 
மூலம் இ்்த நி்றைமவறறுகிறைது.  
இ்தன் மூலம் பணிைாளர்கள் 
வாழக்்க ்தைம் மமம்படுவ்தல்லாமல் 
கபாருளா்தாை வளரசசி்ையும் 
ஈடடுகிறைது.

 7. மேலாண்ேயின் – ஆற்ைல் பபருககம்: 
ஆறறைல் என்பது திரும்பப் கபறைக கூடிை 
பைன்்க்ளப் பறறியும், அ்தற்கா்க 
கசலவிடப்படும்  க்தா்்கககும் உள்ள 
உறைவு எனலாம்.  மமலாண்ம 
பல்மவறு யுகதி்க்ளப் பைன்படு்ததி 
கு்றைந்த கசலவில், ஆறறை்ல கபருக்க 
உ்தவுகிறைது.  ஆறறைலின் கபருக்க்ததின் 
மூலம், நிறுமம் பல நன்்ம்க்ள 
அ்டகிறைது.

 8. வ்ளஙக்்ள உகநத அ்ளவு 
பயன்படுத்துதல்: மமலாண்மயின் 
வளங்்களாகிை, மனி்தவளம், ்கசசா 
கபாருள், இைநதிை ்கலன்்கள் மறறும் 
கைாக்க்ததி்ன ஒன்று மசரககிறைது.  
மமலாண்மயின் திடடம் ஆக்க 
பூரவமா்க விளங்்க மவணடுமாயின் 
அதில் வளங்்க்ள வீணாக்காமல், 
நிறும இலாப மநாக்க்ததிற்கா்க இைங்்க 
மவணடும்.

 9. கு ழு ே த் தி ன்  ஊ க க ப ப ணி : 
பணிைாட்களின் மவ்ல்ககளல்லாம் 
ஒன்றி்ணக்கப்படடு குழுமமா்க 
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கீழவருவன்வ உயர்நி்ல 
மேலாண்ேயின் பஙகு
 1. மநாக்கங்்க்ள முடிவு கசய்தல்
 2. க்காள்்்க்க்ள உருவாககு்தல்
 3. க்தா்ல தூை திடடங்்க்ளயும், 

மூமலாபாைங்்க்ளயும் ்தைார கசய்தல்.
 4. நடவடிக்்க்களுககு ஏறபாடு கசய்தல்
 5. நிறும்ததிறகும், கவளி உல்க்ததிறகும் 

இ்டமை கசயதி க்தாடரபு ஏறபடு்தது்தல்.
 6. ஒ ரு ங் கி ் ண ்த ்த ல்  ம ற று ம் 

்கடடுப்படு்தது்தல் நிறும சம்மந்தமா்க.
இ்டநி்ல மேலாண்ே: இ்்த நிரவா்க 
நி்ல மமலாண்ம என்றும் அ்ழக்கலாம். 
இவர்கள் உைரநி்ல மமலாண்மககு 
து ் ண ை ா ்க வு ம் ,  ்க ் ட நி ் ல 
மமலாண்மயின் வழி்காடடிைா்கவும், 
கபாறுப்பாகிறைார்கள். இதில் கி்ள 
மமலாளர்கள் மறறும் து்றை மமலாளர்கள் 
பங்கு வகிப்பார்கள். இ்டநி்ல 
மமலாளர்கள், ்க்டநி்ல ஊழிைர்களுககு 
பயிறசியி்ன அளிககிறைார்கள்.

அவர்களின் முககிய பஙகு
 1. உைரநி்ல மமலாண்மயின் 

தி ட ட ங் ்க ் ள  ந ் ட மு ் றை 
படு்ததுகிறைார்கள். 

 2. அவர்கள் நிறும்ததின் து்ண 
அலகு்களுக்கான திடட்த்்த 
வகுககின்றைனர.

 3. அ வ ர ்க ள்  உ ை ர நி ் ல 
மமலாண்மயின் க்காள்்்க்க்ள, 
்க்டநி்ல ஊழிைர்களுககு ஏறறைார 
மபால் மாறறிை்மககின்றைனர.  

 4. இ்டநி்ல மமலாண்மயினர, 
்க ் ட நி ் ல  ம ம ல ா ண ் ம 
ஊழிைர்க்ள எப்கபாழுதும் 
ஊக்கப்படு்ததி க்காணடிருப்பர.

 5. அவர்கள் மவ்லைாட்களின் 
கசைல்திறை்ன மதிப்பிடு்தல் 
பணியி்ன மமறக்காள்கிறைார்கள்.

 6. அவர்கள் நிறும்ததின் நடவடிக்்க்க்ள 
ஒருங்கி்ணககிறைார்கள்.

மவ்லகசயவ்தறகு பணிக்கப் 
படுகிறைது.  மமலாண்ம கூடடு 
முைறசி்ை பணிைாட்களிடம் 
ஊககுவிககிறைது.  பணிைாளர்களின் 
ஒறறு்மயினால், நிறும்ததிறகு 
கவறறி்ை ம்தடி்த ்தருகிறைது.

1.6  மேலாண்ேயின் பல்மவறு 
நி்லகள

மமலாண்மயின் பல்மவறு நி்ல்கள் 
(அ) நி்லப்பாடு்கள் என்பது அவர்கள் 
மமலாண்மயில் வகிககும் நிறும 
கபாறுப்பு்களின் வ்ைமு்றைைாகும்.   
அந்த நி்ல்களின் எணணிக்்க 
அந்த விைாபாை்ததின் விஸதீைண்த்்த 
கபாறு்த்தது.  அந்த நி்லப்பாடு்க்ள மூன்று 
வ்்க்களா்க பிரிக்கலாம்.  

இ்டநி்ல மமலாண்ம

்க்டநி்ல மமலாண்ம

மு்தல்நி்ல (அ) உைரநி்ல  
மமலாண்ம

நிரவா்கம்

மமலாண்ம

படம் 1.1 மமலாண்ம நி்ல்கள்

முதல்நி்ல (அ) உயர்நி்ல மேலாண்ே 
அதில் இைககுனர்கள் குழு, ்த்ல்ம 
நிரவாகி (அ) மமலாண்ம இைககுனர, 
்த்லவர, து்ண ்த்லவர மறறும் 
அ்ன்தது உைரமடட மமலாளர்கள் 
அடங்குவர.  மமல்நி்ல (அ) உைரநி்ல 
மமலாண்மயினர ்கடடுபடு்தது்தல் 
மறறும் நிறும்ததின் அ்ன்தது 
து்றை்களிலும் மமறபார்வயிடுவார்கள்.  
இலககி்ன உருவாககு்தல், நிறும்ததின் 
க்காள்்்க்க்ள உருவாககு்தல் மறறும் 
முககிை முடிகவடு்த்தல் மபான்றை்வ்கள் 
இவர்க்ள சாரந்த்தாகும். இவர்கள் 
பங்கு்தாைர்களுககும், கபாது மக்களுககும் 
கபாறுப்பு்டைவைாகிறைார்கள்.
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ஏறபாடு மறறும் முன்னறிவிப்பு அறிக்்க 
மபான்றை பணி்களாகிை, ஒரு நிறும்ததின் 
உைரநி்லயில் ந்டகபறைககூடிை 
அ்ன்ததும் அடங்கும்.

‘மமலாண்ம’ என்பது நிறும 
பணி்க்ள, மவ்லைாட்க்ள க்காணடு 
திறைம்பட முடிப்ப்தாகும்.  திடடமிடு்தல், ஏறபாடு 
கசய்தல், பணிைாளர்க்ள அமர்த்தல், 
இைககு்தல் மறறும் ்கடடுப்படு்தது்தல் 
மமலாண்மயின் முககிை பணி்கள் ஆகும்.

நிரவகி்த்தலும், மமலாண்மயும் 
எவவாறு மவறுபடுகிறைது என்ப்்த கீழவரும் 
அடடவ்ணயில் ்காணலாம்.  

நிரவா்கம் (அ) 
நிரவகி்த்தல் மமலாண்ம

நிரவா்கம் என்பது 
நிறும்ததின் முககிை 
மநாக்க்த்்த 
அ்டவது.  அ்தற்கா்க 
வகுக்கப்படட 
ம்காடபாடு, 
திடடம் மறறும் 
க்காள்்்க்க்ள 
நிரவா்கம் என்கிமறைாம்.

மமலாண்ம 
என்பது முன்னமை 
முடிவு கசயைப்படட 
இலக்்க அ்டவ்தறகு 
பணிைாளர்க்ள 
க்காணடு திறைம்பட 
நிறும்ததின் 
பணியி்ன முடிப்பம்த 
ஆகும்.

இது ஒரு முடிவு 
எடு்த்தல் பணி ஆகும்.

இது ஒரு முககிை 
நிரவா்க பணிைாகும்.

எ்்த எப்கபாழுது 
கசயை மவணடும் என 
முடிவு கசயைப்படுகிறைது.

மமலாண்ம 
ைார, எப்படி கசயை 
மவணடும் என முடிவு 
கசயகிறைது.

இது ஒரு 
சிந்த்னககுரிை 
பணிைாகும்.  
திடடங்்களும், 
க்காள்்்க்களும் 
வகுக்கப்படுகிறைது.

மமலாண்ம என்பது 
நடவடிக்்கயில் ஈடுபட 
மவணடிை ஒன்றைாகும்.

இது உைரநி்லயில் 
நி்கழும் பணிைாகும்.

இது இ்ட மறறும் 
்க்ட நி்ல பணி்கள் 
ஆகும்.

இது இலாப 
மநாக்கமறறை 
நிறும்ததிறகு 
கபாருநதும்.

இது இலாபமநாக்க 
நிறும்ததிறகு மடடுமம 
கபாருநதும்.

க்டநி்ல மேலாண்ே: ்க்டநி்ல 
மமலாண்ம்ை மமறபார்வ / இைக்க 
நி்ல மமலாண்ம என்றும் கூறைலாம்.  
இதில் மமறபார்வைாளர, ிஃமபாரமமன், 
பிரிவு அதி்காரி்கள், ்கண்காணிப்பாளர்கள் 
அடங்குவர.  அவர்கள் ்கடடுப்படு்தது்தல் மறறும் 
இைககு்தல் மபான்றை பணி்க்ள முன்னி்ல 
படு்ததுவர.

அவர்களின் முககிய நடவடிக்ககள 
யாபதனில்
 1. ப ல் ம வ று  ப ணி ை ா ட ்க ளு க கு 

மவ்ல்க்ள பிரி்ததுகக்காடுப்பது.
 2. தினநதினம் மவ்ல்க்ள பிரி்ததுக 

க்காடு்தது இைககுவது.
 3. மவ்லைாட்களின் பிைசசி்ன்கள் 

மறறும் ஆமலாச்ன்க்ள உைரமடட 
மமலாண்மககு க்தரிைபடு்ததுவது.

 4. அ்தற்கான தீரவு்க்ள வழங்குவது
 5. மவ்லைாட்க்ள அவர்கள் 

மவ்ல சம்மந்தமான குறிம்கா்ளக 
அ்டவ்தறகு உ்தவி கசயவது, 
ஊக்கப்படு்ததுவது.

 6. நிறும்ததில் ஒழுங்கு நடவடிக்்க்ை 
உறுதிப்படு்தது்தல்.

 6. ம வ ் ல ை ா ட ்க ள்  ப ற றி ை 
்த்கவலறிக்்க்ை, உைரநி்ல  
மமலாண்மககு க்தரிைப்படு்தது்தல்.

1.7  நிர்வகித்தலுககும், 
மேலாண்ேககும் உள்ள 
மவறுபாடுகள

நிரவகி்த்தலும்,  மமலாண்மயும், 
பாரப்தறகு ஒன்றைா்க இருந்தாலும் இைணடும் 
மவறுபடட்வ.  மமலும் அன்றைாட 
வாழக்்கயில் நாம் இைண்டயும் மாறி, 
மாறி பைன்படு்ததுகிமறைாம்.  

“நிரவா்கம்” என்பது ஒரு அ்மப்பு 
க்தாடரசசிைான மமலாண்ம்ை 
நிரவகிககும் கசைல்பாடு ஆகும்.  இது ஒரு 
நிறும கசைலாக்கம்  (எ.்கா) லாபமநாக்கமறறை 
நிறுவனம்.  இது ஒரு நீணட கசைலாக்கம் 
ஆகும்.  இதில் திடடமிடு்தல், முடிகவடு்த்தல், 
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்கடடுபடு்தது்தல்

ஏறபாடு கசய்தல்

பணிைமர்தது்தல்

இைககு்தல்

திடடமிடு்தல்

மமலாண்மயின்  
பணி்கள்

படம் 2. மமலாண்மயின் பணி்கள்

மமலாண்மயின் பணி்கள் ஒன்மறைாடு 
ஒன்று க்தாடரபு்டை்வ, ஒன்றின் 
பணி மறகறைான்்றை பாதிககும் வ்்கயில் 
அ்மநதுள்ளது.  
 1. திடடமிடுதல்
  நிறும்ததின் முககிை குறிகம்காள் (அ) 

மநாக்க்த்்த முடிவு கசயது, அ்தற்கா்க 
சடட விதி்க்ள வடிவ்ம்தது, 
கசைல்மு்றை அ்ம்தது, க்காள்்்க 
ம்காடபாடு்க்ள, உருவாககி, 
படகஜட ்தைார கசயது ்வப்ப்தாகும்.  
திடடமிடு்தல் குறுகிை மறறும் 
கநடுங்்கால்ததிலும் அ்மக்கலாம்.  
மமலாளர்கள் இந்த பணி்ை ஆறறிட 
எ்த்தனிக்கப்படுகிறைார்கள்.  ஏகனனில் 
இது ஒரு மமலாண்மயின் பைவலான 
பணிைா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.  சரிைான 
திடடமிடு்தலன்றி நிறுமம் எ்்த ஒன்றும் 
சாதிக்கலா்காது என்மறை கூறைலாம்.  

1.8  மேலாண்ேயின்  
பணிகள

பல்மவறு நிபுணர்களின் மமலாண்ம 
பணி்க்ள இவவாறு கவவமவறு 
வி்தமா்க விளக்கப்படடுள்ளது.
ஜாரஜ் மறறும் கஜரரி என்பவர்கள் 
மமலாண்ம்ைப்பறறி கூறு்்கயில் 
“இது திடடமிடு்தல், ஏறபாடு கசய்தல், 
முடுககு்தல் மறறும் ்கடடுப்படு்தது்தல்” 
என்று கூறுகிறைார.

கென்றி ிஃபமைால் – ன் கூறறுப் படி 
“மமலாண்ம என்பது, முன்னறிவிப்பு, 
திடடமிடு்தல், ஏறபாடு கசய்தல், 
ஆ்ணயிடல் மடடும் ்கடடுபடு்தது்தல் 
என்று கூறுகிறைார.

லூ்தர குல்லிக “POSDCORB” என்றை 
முககிை (Keyword) வார்த்்த்ை 
விளக்கமளி்ததுள்ளார.

 (P) - திடடமிடு்தல்

 (O) - ஏறபாடு கசய்தல்

 (S) -  பணிைாளர நிைமி்த்தல் (அ)
நிரவகி்த்தல்

 (D) - இைககு்தல்

 (Co) - ஒருங்கி்ண்த்தல்

 (R) - அறிக்்க ்தைார கசய்தல்

 (B) - படகஜட ்தைாரி்த்தல்

ம ம ல ா ண ் ம யி ல்  ஏ ற று க 
க்காள்ளப்படட பணி்ைப் பறறி “கூன்மஸா 
மறறும் ஓமடானல்” திடடமிடு்தல், 
ஏறபாடு கசய்தல், பணிைமர்த்தல் மறறும் 
்கடடுப்படு்த்தல் ஆகும் என்கிறைார.
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 2. ஏற்பாடு பசயதல் 
  நிறும்ததின் ஆக்க பூரவ மு்றைைான 

அதி்காை ்கடட்மப்பி்ன அ்மப்பதின் 
மூலம், பணி சம்பந்தப்படட து்ண 
பிரிவு்க்ள அ்ம்தது அ்தன் மூலம், 
நிறும்ததின் குறிகம்கா்ள கசவவமன 
கசயது முடி்த்தல் ஆகும்.  

  இ ந ்த  வ டி வ ் ம ப் ் ப யு ம் 
நிரவகி்த்தலின் அ்மப்்பயும் நாம் 
அடிப்ப்டயில் மமலாண்மயின் 
ஏறபாடு கசய்தல் பணி என 
கூறுகிமறைாம். 

ஏற்பாடு பசயதல் என்பது:
 i. சரிைான நடவடிக்்க்ை (அ) 

கவவமவறு நடவடிக்்க்க்ள 
அ்டைாளம் ்காணல் 

 ii. நடவடிக்்க்க்ள குழுமப்படு்த்தல் 
அ்தன் மூலம் நிறும மநாக்க்ததி்ன 
நி்றைமவறறைல் 

 iii. இந்த குழும்ததின் நடவடிக்்க்க்ள 
நிரவகிககும் கபாறுப்பு மமலாளர, 
சிறைந்த மு்றையில் நிரவகிக்க 
்கட்மயுள்ளவைாகிறைார. 

 iv. நிறும்ததின் ஒருங்கி்ணககும் 
ஷை்ததுக்களும் (நீளவ்்கயில்) 
்த்ல்மை்கமும், து்றை்களும் 
இ ் ண ப் ப து  நி று ம ்த தி ன் 
்கடட்மப்பா்க விளங்குகிறைது. 
(கசங்கு்த்தா்க) 

 3. பணியேர்த்தல் (அ) 
மவ்லேயோககுதல்:

நிறும ்கடட்மப்பில் உள்ள ்காலியிடங்்க்ள 
நிைப்புவ்தாகும். இந்த பணிைமர்த்தல் 
பணியினில் ம்தரவு கசய்தல், ஆள் மசர்த்தல், 
பணி பழககு்தல், ப்தவி உைரவு மறறும் 
பணிமாறறைம் மபான்றை்வ அடங்கும். 
இது எல்லா ்கடட மமலாண்மயின் 
நி்லயில் ந்டகபறுகிறைது. பணிைமர்த்தல் 
மறறை பணி்க்ள விட வி்ததிைாசமானது 
ஏகனன்றைால் இது முழுக்க முழுக்க 
பணிைாட்க்ள க்காணடு இைங்குவ்தால், 
ஆள் சாரந்த பணி என்றும் கூறைலாம். 

திடடமிடு்தல் எ்்த ஒன்்றையும் 
முன்கூடடிமை தீரமானி்தது, எப்படி, 
ைார, எப்கபாழுது கசயை மவணடிைது 
என முடிவு கசயவ்தாகும்.  இது 
்தறகபாழுதுள்ள நடவடிக்்கககும் 
பிற்கால்ததில் நடக்க மபாவ்தறகும் 
ஒரு பாலமா்க தி்கழகிறைது என்றும் 
கூறைலாம்.

ெைால்ட கூன்ஸ என்பவர திடடமிடு்தல் 
கீழவரும் நான்கு  மநாக்க்ததிற்கானது 
என்று கூறுகிறைார
 1. நிசசைமறறை ்தன்்ம்ை ஈடுகசய்தல் 

அதில் மாறறைமும் அடங்கும்.
 2. நிறும குறிகம்காள் (அ) மநாக்க்த்்தமை 

்கவனமா்க உறறு மநாக்கல்.
 3. கபாருளா்தாை கசைல்பாடு உறப்ததியில் 

இலாபம் ஈடடு்தல் 
 4. ்கடடுபாடடி்ன வழங்கு்தல் (அ) 

ஏறபடு்தது்தல்

தி ட ட மி டு ்த ல் ,  ம ம ல ா ண ் ம யி ன் 
அடிப்ப்ட பணிைாகும். திடடமிடு்தல் 
மறறை பணி்க்ள ஊககுவிககிறைது என்மறை 
கூறைலாம்.  திடடமிடு்தல் மமலாண்மயின் 
இன்றிை்மைா்த பணிைா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.  
இது நிறும்ததின் எல்லா நி்லயிலும் 
்கரு்தப்படுகிறைது. இது நிறும்ததின் எல்லா 
நி்லயிலும் க்தன்படுகிறைது எனக 
க்காள்ளலாம்.

படம் 1.3 திடடமிடல் நிபுண்ததுவ வழி
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என்பது ஒரு “்தை நி்ல்ை” 
உருவாககி அ்த்ன ந்டமு்றையில் 
கி்டக்கக கூடிை நி்லமைாடு ஒப்பிடடு 
அதில் ஏறபடும் வி்ததிைாச்த்்த சரி 
கசயை நடவடிக்்க ஏறபடுவம்த 
ஆகும். ஆ்்கைால் விைாபாை 
ஸ்தலம் (அ) நிறுமங்்கள் இது மபால 
்கடடுப்படு்தது்தல் அ்மப்பு்களாகிை 
கசைல் மு்றை திடடங்்க்ள 
வகு்தது ்கடடுப்படு்தது்தமலைாகும். 
இது அளப்ப்தறகும், சாதிப்ப்தறகும் 
ஆன ்கடடுப்படு்தது்தல் பணிைாகும். 
ஒ வ க வ ா ரு  அ ள வு க ம ்க ா லு ம் 
திடடங்்களும் பைனளிககிறை்தா 
இல்்லைா என்ப்த்னயும் இ்தன் 
மூலம் அறிைலாம்.

படம் 1.5 ்கடடுபடு்தது்தல்

பீடடர டிைக்கர மு்தன் மு்தலில் 
மமலாண்மயின் மநாக்கங்்கள்” 
என்றை ்த்லப்பி்ன 1954 கவளியிடட 

்தன்னு்ட பு்த்த்கமான மமலாண்மயின்  
வழக்கங்்கள் “இல் குறிப்பிடடு இருககிறைார. இது 
அவரு்டைது என்று கூறை முடிைாது. இ்்த 
மறறை மமலண்மயின் வழக்க கசால்லில் 
இருநது ்்கை்கப்படு்ததி இருககிறைார. 
இ்்தகைல்லாம் மமரி பார்கர ிஃபால்ட, 1926ல் 
எழு்தப்படட ்கடடு்ையில் உள்ளது. அ்தன் 
்த்லப்பு ஆ்ண அளிப்பது ஆகும்.     

படம் 1.4 பணிைமர்த்தல்

 4. இயஙகுதல்:
  நிறும்ததின் மநாக்கம் நி்றைமவறை 

பணிைாளர்கள் இந்த பணியின் மூலம் 
ஏ்தாவது ஆக்க பூரவமா்க கசயை 
மவணடும் என்று பணிக்க படுகிறைார்கள். 
இைங்கு்தல் மூலம் மமலாண்ம  
ஏறபாடு கசய்த பணியி்ன முடககி 
விடுகிறைது. திடடங்்கள் க்காள்்்க்கள் 
ம்காடபாடு்க்ள வ்ைைறு்தது 
அ ் வ ்க ் ள  க ச ை ல் மு ் றை 
திடடங்்களாககுவ்தறகு, இைங்கு்தல் 
பணி உ்தவி்கைமா்க இருககிறைது, 
ஏனஸட மடல் என்பவர இைங்கு்தல் 
பறறு இப்படி கூறுகிறைார :இைங்கு்தல் 
என்பது என்ன கசயை மவணடும் 
என மவ்லைாட்களிடம் கூறுவது, 
மறறும் அவர்கள் கூறிை படி அந்த 
பணியி்ன கசயது முடிககிறைார்களா? 
என்று பாரப்பது அதில் சிறு பணி்கள், 
சம்பந்தப்படட பணிகுறிப்பு்கள், சிறு 
குறறைங்்க்ள ்க்ளவது, பணியின் 
மபாது அறிவுறு்ததுவது மறறும் பணி 
ஆ்ண வழங்குவது ஆகிை அ்ன்ததும் 
அடங்கும். 

  இைககு்தலில், ஊக்கமூடடு்தல், 
்த்ல்ம்ததுவம், மமறபார்வயிடு்தல், 
க்தாடரபு மறறும் ஒருங்கி்ண்த்தல் 
ஆகிை்வ அடங்கும். 

 5. கடடுபடுத்துதல்:
  இந்த பணியும் மமலாண்மயின் 

முககிை பணிைாகும். ்கடடுப்படு்தது்தல் 
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மாறிக க்காணமட இருககும். ஆ்்கைால் 
ஒரு மமலாளர எப்மபாதும் ஒமை சீைா்க 
பணி கசயதுக க்காணடு இருக்க முடிைாது. 
அவர ்தன்்ன வருட்ததிறகு வருடம் 
முன்மனறறை நி்லககு ்தள்ள மவணடும், 
அவர எணணங்்களும் மைாச்ன்களும் 
ப்ழை எணண்ததுடன், புது எணணமும் 
மசரநது மவ்ல கசய்தல் மவணடும் 
அல்லது புதிை முைறசி என்னும் மாறுப்படட 
ம்காண்ததில் பணிைாளர்க்ள பணி்ை 
முடிக்க அணு்க மவணடும். முற்கால்ததில் 
இலாப மநாக்க்த்்த  ஈமடறறை மமலாளர 
்தன்னு்டை நிறும்ததிறகு பணிைாளார்கள் 
இருநது உ்ழக்க மவணடும். 

ஒவகவாரு நாளும் பணிநிமி்த்தமா்க 
மமலாளர்கள் பணிைாளர்களுடன் 
பணிைாறறை மவணடும். அப்மபாது ்தான் 
பணிைாறறைல் திறைன் அவர்களிடம் 
உள்ள திறை்ம அறிவாறறைல், ஆரவம் 
எல்லாம் ஏறபடும். மமலாளர்கள் பல்மவறு 
பயிறசி்க்ள மமறக்காள்ள மவணடும், 
உ்தாைணமா்க அவர மபைம் மபசு்தல், 
பிைசச்ன்க்ள சுமூ்கமா்க தீர்த்தல், 
ஆ்ணயிடல் மபான்றை அ்ன்ததும் 
்கறறிருக்க மவணடும், இ்தன் மூலம் 
மவ்லைாட்களின் – சங்்கம், அைசு, 
வாடிக்்கைாளர்கள், அளிப்பவர்கள் 
சுறறு புறை சூழநி்லைாளர்கள், சம பங்கு 
பாவிப்பவர்கள் ஆகிை அ்னவரிடமும் 
கவறறி்கைமா்க விளங்்க மவணடும். 

மேலா்ளரின் முககிய பணிகள:
 1. நிறுவன்ததிறகு இைககுநைா்க இருநது 

பணிைாறறைல்.
 2. நி்ல்தது நின்று நீடி்த்த 

வளரசசிை்டை மமலாண்ம 
கசய்தல்.

 3. க்தாழில் வளரசசிை்டவ்தறகும் 
ந ன் கு  ப ை ா ம ரி ப் ப ்த ற கு ம் 
உறுது்ணைாயிரு்த்தல்.

 4. நிறும்ததின் மபாடடிைாளர்க்ள 
சமாளிப்பது.

1.9 மேலா்ளர்
ஒரு மமலாளர என்பவர ஏ்தாவது கபாறுப்பில் 
இருககிறைார. அவர்கள் நிறும்ததின் 
கபாறுப்பு்களுககு முககிை ்காைணமா்க 
விளங்குகிறைார. அவர நிறும்ததி்ன 
நிரவகி்ததும் வருகிறைார்கள். அவர து்றை்கள் 
மடடுமின்றி, நிறும்ததி்னயும் ்கடடிக்கா்தது 
வருகிறைார, அவர மமலாண்மயில் முககிை 
பணி்க்ள ஆக்க பூரவமா்க ஆறறுகிறைார. 
மமலாளர்க்ள மமல்நி்ல ்காரிை 
அடிப்ப்டயில், குழுமம் அடிப்ப்டயில், 
பணி அடிப்ப்டயில் மறறும் கபாது 
மமலாளைா்கவும் பிரிக்கலாம். 

ஒரு மமலாளர என்பவர ்தனககு 
கீழ பணிபுரிபவர்க்ள ஒருங்கி்ண்தது, 
ஒரு குறிகம்கா்ள நி்றைமவறறுவ்தறகு 
சிறைந்த வி்த்ததில் பணிைாறறுகிறைார. அவர 
்கடடுப்படு்தது்தல் மறறும் நிரவகிககும் 
பணியி்ன மமறக்காள்வர. 

இளம் க்தாழில் துவங்குபவர 
ச்பைானது ஒரு மமலாளருககு கீழவரும் 
குணாதிசைங்்கள் இருக்க மவணடும் என 
வலியுறு்ததுகிறைது.

 கணககியல் 
 நடத்்த 
 கலாச்சாை பநதஙகள 
 பவபபோதல் 
 பபாறு்ே 
 மநர்்ே  
 பச்சாத்தாபம் 
 மநர்ே்ையான அணுகுமு்ை 
 ஈடு பசய 
 பநகிழவு 

விைாபாை சீம்தாஷணநி்ல எப்மபாதும் 
ஒமை சீைா்க இருப்பதில்்ல, அது கவளி 
வடடாை்தது நி்கழவு்களுககு ஏறறைார மபால் 
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்கடட்ள்ை கீழநி்லயிலுள்ள 
பணிைாளர்களுககு உரி்மமைாடு 
அறிவி்தது, அவர்களிடம் நல்ல 
இணக்க்த்்த ஏறபடு்ததி நடுவில் 
ஒரு பாலமா்க உள்ளார. அம்த மபால் 
கீழநி்லயிலுள்ள பிைசச்ன்க்ள 
மமல்நி்ல மமலாண்மயிடம் 
அவர்கள் சாரபா்க க்தரிவி்தது அ்தற்கான 
சுமூ்கமான தீர்வயும் அளிககிறைார. 

 4. மேற்பார்்வயா்ளைாக:
  ஒவகவாரு மமலாளரும் ்தனககு 

கீழ பணிபுரியும் பணிைாளர்கள், 
அடிக்கடி ்காைணம் இல்லாமல் விடுப்பு 
எடுக்காமல், அவர்க்ள உறசா்கப் 
படு்ததி நல்ல மு்றையில் மவ்ல்ை 
முடிக்க ்வக்க மவணடும். அம்த 
மபால் ்காலம் ்தாழ்த்தாமல் வி்ைநது, 
சிறைந்த மு்றையில் பணி கசயை 
ஊக்கபடு்ததுவது அவர ்கட்மைாகும். 

 5. பகாடுககபபடட இலக்க அ்டதல்: 
  ஒவகவாரு து்றைககும் இலககு 

அளிக்கப்படும். மமலாளர அ்ன்தது 
து்றையின்ையும் அைவ்ண்தது, 
ஒருங்கி்ண்தது அந்த இலக்்க 
அ்டவ்தறகு உறுது்ணைா்க 
இருக்க மவணடும். 

 6. அதிகாை பகிர்வு: 
  மமலாளர எல்லா மவ்ல்க்ளயும் 

அவமை கசயை இைலாது, அ்தனால் 
அதி்காை பகிரவு அ்ன்தது 
மவ்ல்க்ள திறைம்பட ்தன்னு்டை 
்கடடுபாடடில் க்காணடு முடிக்க 
மவணடும். 

 7. சண்ட, சச்சைவுக்்ள க்்ளதல்: 
  ஒவகவாரு நிறும்ததிலும், சிறு 

சிறு பிைசச்ன்கள் மவ்ல 
அளிப்பவர்களுககும்,  மவ்ல 
கசயபவர்களுககும் ஏறபடுவது 
ச்கஜம். ஆ்்கைால், இந்த 
பிைசச்ன்க்ளகைல்லாம் மமலாளர 
மபசி சுமூ்கமா்க தீர்தது கவறறி ்காண 
மவணடும். 

 5. புது புது க்தாழில்நுடப்த்்த 
பைன்படு்தது்தல்.

 6. வ ள ங் ்க ் ள யு ம் ,  க ச ை ல் 
மு்றை்க்ளயும் புதுப்பி்த்தல். 

 7. மனி்த உறைவு்க்ள மமம்படு்ததுவது.
 8. ்த ் ல ் ம  ப ண பு ்க ் ள 

க்காணடிரு்த்தல். 
 9. ம ா ற று  ம ம ல ா ண ் ம ் ை 

அறிமு்கப்படு்தது்தல்.
 10. சிறைந்த ்த்கவல் க்தாழில்நுடப்த்்த 

பைன்படு்தது்தல். 

1.10 மேலா்ளரின் பஙகு: 
 1. ஒரு மமலாளர பல்மவறு வி்தமான 

க்தாடரபு்க்ள கவளி உல்க்ததில் 
ஏறபடு்ததிக க்காணடு மறறும் 
அலுவல்க வரு்்கைாளரிடம், நல்வைவு 
கூறுபவைா்கவும், எல்லாவி்தமான 
சடட ப்ததிைங்்களில் ்்ககைழு்ததிடு 
ப வ ை ா ்க வு ம் ,  நி று ம ்த தி ன் 
மு்தலாவ்தா்கவும் (அ) து்றை நன்கு 
பிைசச்னயில்லாமல் சுமூ்கமா்க 
ந்டகபறைவும் உறுது்ணைா்க 
இருப்பார. 

 2. த்லவைாக (அ) த்ல்ே 
பபாறுபபா்ளைாக:

  எல்லா மமலாளர்களும் ்த்ல்ம 
பங்கு வகிககும் குணம் கபறறைவர்கள். 
அவர்களிடம் அ்ன்தது து்றை்க்ளயும் 
இ்ண்தது ஒறறு்மைா்க இலக்்க 
அ்டை து்ண கசயை மவணடும். அவர 
ஊக்க  படு்தது்தல் ஒழுக்க்கடடுபாடடு 
பயிறசி மபான்றைவற்றை ்க்டப்பிடிக்க 
மவணடும். அவர, அவருககு 
கீழபணிபுரிவர்களுககு முன் மாதிரிைா்க 
விளங்்க மவணடும். 

 3. பதாடர்பு அதிகாரி: 
  உைரநி்ல மமலாண்ம்ையும், 

்க்டநி்ல மமலாண்ம்ையும், 
இ்ணககும் பாலமா்க விளங்குகிறைார. 
அவர மமல் நி்ல மமலாண்மயின் 
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கென்றி ிஃபமைால் (29 July 1841 
– 19 Nov 1925) ஒரு பிைஞ்ச சுைங்்க 
கபாறிைாளார ஆவார. அவமை 

சுைங்்க அதி்காரிைா்கவும், ஆசிரிைர மறறும் 
இைககுநர – சுைங்்க்ததிறகும் அவர 
கமா்த்தம் பதினான்கு மமலாண்ம 
க்காள்்்க்க்ள எழுதிைவர.

1.12 மேலா்ளர்களின் திைன்கள 
்தனிநபர, ்தன்னுள் இருககும் அறிவு்ட 
கசைலா்க மாறறைககூடிை திறை்ம 
க்காணடவைா்க இரு்த்தல் மவணடும்.  
திறைன்்கள் பிறைககும் கபாழும்த ைாருககும் 
இருப்பதில்்ல, வளை வளை மமம்படு்ததிக 
க்காள்ள மவணடும்.  இ்ததிறை்ன 
நாம் ்கறறுகக்காள்வ்தன் மூலமும் 
ந்டமு்றை்க்ள அறிநது க்காள்வ்தன் 
மூலமும் மமம்படு்த்தலாம்.  ஒரு கவறறி 
வாயந்த மமலாளைா்க தி்கழ கீழக்கணட 
மூன்று திறைன்்க்ள கபறறிரு்த்தல் 
மவணடும்.  அ்வ க்தாழில்நுடப திறைன், 
மனி்த உறைவு மமம்பாடடு்த திறைன் மறறும் 
்கரு்ததுருவாக்க்ததிறைன்.

பதாழில் நுடப திைன்
க்தாழில் நுடப் திறைன் என்பது நாம் என்ன 
பணி கசயவது என்பது பறறிக குறிப்பிடுகிறைது.  
ந்டமு்றை, கசைல்்கள், கசைல்திறைன், 
மு்றை்கள், நுடபங்்கள் ஆகிைவற்றை 
க்காணடு பணியி்ன திறைன்பட கசயவ்்த 
கூறுகிறைது.  இ்ததிறை்ம்கள் இைற்்கைா்க 
இருக்கலாம் அல்லது பணி புரியும் மபாது 
மமம்படு்ததி க்காள்ளலாம்.

ேனித உைவு திைன் 
மனி்த உறைவு மமம்பாடடு்த திறைன் என்பது 
ஒரு ்தனிநபரின் பணி்ததிறை்ன பிறைருடன் 
ஒன்றைா்க இ்ணநது குழுவா்க பணியி்ன 
சிறைந்த மு்றையில் கசயது அ்தன் மூலம் 
இலககி்ன அ்டவ்தாகும்.  மமலாண்ம 
என்பது மறறைவர்க்ள ்வ்தது பணி்க்ள 

 8. நல்ல முடிவுக்்ள எடுபபவர்: 
  மமலாளர என்பவர எப்மபாதும் 

தி றை ம் ப ட ட  மு டி வு ்க ் ள ம ை 
எடுப்பவைாகிறைார.

 9. அவசை கால நடவடிக்க: 
  அ வ ச ை ்க ா ல  மு டி வு ்க ் ள 

பு்ததிகூர்மமைாடு எடுப்பவமை  
சிறைந்த மமலாளைா்க ்கரு்தப்படுகிறைார. 
முககிைமா்க பணிைாளர்களின் 
மபாைாடடம், மபார்காலங்்கள், வானி்ல 
மமாசமான நாட்களில் அவசைமா்க 
முடிகவடுக்க மவணடும். 

 1.11  பபாற்கால மேலா்ளர் (அ) ஆயிைம் 
கால மேலா்ளர்:

இது மபால மமலாளர்கள், ப்ழை ்கால்தது 
மமலாளர இல்லாமல் எல்லா வ்்கயிலும் 
சிறைப்பானவைா்க விளங்குகிறைார.
�	க்தாழில்நுடப வல்லுனைா்க. 
�	க்தாழில்நுடப ்தன்்ம்க்ள 

கபறுபவைா்க.
�	பங்கு்தாைர்களின் மதிப்பு கூடும் 

வ்்கயில் முடிவு எடு்த்தல் 
�	எதிர ்கால்த்்த பறறிை துல்லிைமான 

்கணிப்பு அ்தனால் நடடங்்க்ள 
்தவிர்த்தல் 

�	அது வி்ைநது கசைல்படடு இலாப்த்்த 
அ்ட்தல் பாங்கு. 

�	உல்க நடப்பி்ன அறிநது ்வ்ததுக 
க்காள்ளு்தல் முககிைமா்க விைாபாை 
ந்டமு்றை, ்கலாசசாைம் பறறி 
கபாறு்மைா்கவும் சாதிப்பவைா்கவும் 
இரு்த்தல் ப்ழ்மவாதிைறறைவர 
மறறும் புது்மைாளர 

�	மபாடடிைாளர்களின் சிம்ம கசாப்பனமா்க 
தி்கழவது. 

�	நிறும்ததி்னப்பறறி கவளி உலகிறகு 
அறிைப்படு்தது்தல், 

�	கபாதுவா்க சமூ்க கபாறுப்பி்ன 
உணரநது ்கடடுப்பாடடுடன் நடநது 
க்காள்ளல்.
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 நி்னவில் பகாளக
�	மமலாண்ம்ை நாம் அறிவிைல் என்று ஏன் குறிப்பிடுகிமறைாம் என்றைால் அது மாறுபடட 

்தன்்மயு்டைது. 
�	மமலாண்ம்ை ்க்ல என ஏன் கூறுகிமறைாம் என்றைால் அது பல்மவறு அறிவு சாரந்த, நுணுக்கம், 

மறறும் இைல்பான முடிவு்கள் முன்மனறறைம் ஆகிை அ்ன்த்்தயும் ஒருங்ம்க கபறறுள்ளது. 
�	மமலாளரின் பணி்கள் – எப்மபாதும் மபால (அ) மபான வருடம் மபால அவைால் இருக்க முடிைாது 

வருடா வருடம் மாறு்தல் ஆடபடடவைா்க, புது்மைானவைா்க, புதிை மைாச்ன்க்ளயும், 
அறிவாறறைல் கபறறைவைா்க இரு்த்தல் மவணடும். 

�	மமலாண்மயின் முககிை்ததுவம். 
�	பல்மவறு நி்ல்க்ள கபறறைது.
�	நிரவா்க்ததிறகும். மமலாண்மககும் உள்ள மவறுபாடு. 
�	மமலாண்மயின் பணி்கள் – திடடமிடு்தல், ஏறபாடு கசய்தல், பணிைாளர அமர்த்தல், நிரவகி்த்தல், 

ஒருங்கி்ண்த்தல் 
�	மமலாளர.
�	மமலாளரின் பங்கு: பிைமு்கைா்க, மு்தல்வைா்க, க்தாடரபாளைா்க, ்கண்காணிப்பாளைா்க, 
�	ஆயிைம் ்கால்தது மமலாளர

கசயை ்வப்ப்தாகும்.  எனமவ மமலாளர்கள் 
இலககி்ன அ்டை பணிைாளர்கள் மூலம் 
பணியி்ன கபறுகின்றைனர.

கருத்துருவாககத்திைன்
்க ரு ்த து ரு வ ா க ்க ்த தி றை ன்  எ ன் ப து 
்மைக ்கரு்தது மறறும் மனக்கரு்த்்த 
குறிப்பிடுகிறைது – ்கரு்தது வடிவ 
்கடட்மப்பு புதிை ்தைாரிப்புப் கபாருள் 
அல்லது எணண்த்்த வளரககும் 
மநாக்கம் க்காணடது. அ்தனால் 
்கரு்ததுருவாக்க்ததிறைன் ஆ்தாைமறறை, 
்கறப்ன வடிவம், ம்தசிைம் மறறும் 
பார்வ க்காணட ்கறப்ன திறைன் 
அ்மப்பு்டைது.  நிறுவன விளக்கப்படம், 
முடிகவடுககும் மு்றை – அர்த்தம், பணபு்கள், 
முடிகவடுப்ப்்த பாதிககும் ்காைணி்கள், 
மமலாண்ம முடிவு்களின் வ்்க்கள், 
ஒருங்கி்ணப்பு – க்காள்்்க்கள், இைல்பு 
மறறும் முககிை்ததுவம்.

இைககு்தல் – நுடபங்்கள், ஒப்ப்டப்பு, 
மமறபார்வ, அதி்காை ஒப்ப்டப்பு, 
்மைப்படு்தது்தல் மறறும் பைவலாக்கம், 
து்றைப்பிரி்த்தல், ்த்ல்ம்ததுவம், 
்த்ல்ம்ததுவம் பணியின் வ்்க்கள், 
கவறறி்கைமான ்த்லவர்களின் குணங்்கள். 
்த்கவல் க்தாடரபு – மநாக்கம் மறறும் 
க்காள்்்க்கள், ்த்ட்கள், ஊககுவிப்பு – 
ம்காடபாடு்கள், ்கடடுப்பாடு – மு்றை்கள் 
ஊககுவிப்பு – ம்காடபாடு்கள், ்கடடுப்பாடு 
– மு்றை்கள், நுடபங்்கள், கசைலாளர – 
வ்்க்கள், நிறுவன கசைலாளர  ்தகுதி்கள், 
நிறுவன கசைலாளரின் நிைமனம், 
்கட்ம்கள்.

இ ப் பு ்த ்த ்க ம்  ம ா ண வ ர ்க ள் , 
ஆசிரிைர்கள், நிரவாகி்கள் மறறும் 
இ்தை க்தாழில் நிபுணர்கள் மபான்று 
அ்னவருககும் உ்தவிைா்க இருககும் என 
நம்புகிமறைாம்.

பு்த்த்க மமம்பாடு க்தாடரபான 
பரிநது்ை்கள் மறறும் ்கரு்தது்கள் 
கபருமி்த்ததுடன் வைமவற்கப்படுகிறைது.
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1 3பாடம் 01 மேலாண்ேயின் அறிமுகம்

பசாற்க்ளஞ்சியம்
மநாமோஸ் கிமைக்க வார்த்்த அர்த்தம் “மமலாண்ம”

பைவலாக பதரிநதுள்ள ஒன்்றை பறறி படிககும் மபாது (அ) பைன்படு்ததும் மபாது

காைணம் ்காைண்தம்தாடு கூறைப்படட்வ (அ) ்காைண விளக்கம் 
அளிக்கப்படட ம்காடபாடு்கள்

பைவலாக மமலாண்ம என்பது பைவலான ஒன்று்தான்

முன் ேன நி்ல தான் ஒரு உண்ம நி்ல (அ) சூழநி்ல முன் மன நி்லமைாடு

தற்பசயல் ஒரு மவ்ள, விப்தது (அ) எதிரபாைாமல் ஏறபடககூடிைது

இ்்ளமயார்கள ஒற்றைப்ப்ட, திடீகைன்று  

எபபபாழுதும் நீணட, கநடுங்்காலமா்க

ஆற்ைல்கள சா்த்ன்ைப்பறறி, மபரகபறறைவர்கள்

மநாககஙகள நிறுமங்்கள் ஒவகவான்றும் உணடு

பகாள்ககள ம்காடபாடுடன் க்காணட இலககு

ந்டமு்ைகள நிரவா்க்த்தன்்மயில், அலுவல்க்ததில் ்க்ட பிடிக்க மவணடிை 
ஒன்று

விதிகள ்க்டபிடிக்க மவணடிைவன

நிகழச்சி நிைல் எதிர்கால்ததில் நடக்க மபாவ்்த ்கணிக்க

படபஜெட வருவாய, கசலவினங்்க்ள பதிவு கசயவ்தறகு ஒரு குறிப்பிடட 
்கால்ததிறகு

உத்திகள ஒரு தீரமானிக்கப்படட இலக்்க அ்டை பைன்படுவது.

வினாககள
பகுதி – அ
சரியான வி்ட்யத் மதர்நபதடுத்து எழுதுக.
 1. ‘POSDCORB’ என்றை வார்த்்த்ை உருவாககிைவர
  அ) கென்றி ிஃபமைால்  ஆ) கூன்மஸா O மடானல்
  இ) லூ்தர குல்லிக  ஈ) ஊரவிக
 2. -------- என்பது ஒரு “பணிைாட்க்ள க்காணடு முடிக்க கூடிை” ்க்ல என்று 

கூறைலாம்.
  அ) நிரவகி்த்தல்  ஆ) மமலாண்ம
  இ) மநாககு நி்ல  ஈ) க்தாழி்ல சாரந்த
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1 4 பாடம் 01 மேலாண்ேயின் அறிமுகம்

 2. மமலாண்ம்ை பறறி விளககு்க.
 3. ‘நிரவகி்த்தல்’ என்றைால் என்ன?
 4. மூன்று வ்்கைான மமலாண்மயின் 

நி்ல்கள் ைா்வ?
 5. மமலாண்மயின பணி்கள் பறறி 

எழுது்க.
 6. மமலாளர என்பவர ைார?
 7. மமலாளரின் இைணடு பங்கி்னப் 

பறறி எழுது்க.
 8. லூ்தல் குல்லிக எவவாறு 

மமலாண்மயின் பணி்க்ளப் பறறி 
குறிப்பிடுகிறைார?

பகுதி – இ
கீழககாணும் வினாககளுககு ஒரு பகக 
அ்ளவில் விரிவான வி்டயளிககவும்.
 1. ம ம ல ா ண ் ம  இ ல க ்க ண ம் 

வ ் ை ்க .  ம ம ல ா ண ் ம யி ன் 
முககிை்ததுவ்த்்தப் பறறி எழு்தவும்.

 2. ம ம ல ா ண ் ம யி ன் 
குணாதிசைங்்க்ளப் பறறி எழு்தவும்.

 3. நிரவகி்த்தலுககும், மமலாண்மககும் 
உள்ள வி்ததிைாச்த்்த எழு்தவும்.

 4. உைரநி்ல மமலாண்மயின் 
பணி்கள் பறறி விவரி?

 5. ஆயிைம் ்கால்தது மமலாளர்கள் பறறியும், 
அவர்கள் பணி்க்ள பறறியும் விவரி?

பகுதி - ஈ
கீழககாணும் வினாககளுககு மூன்று பகக 
அ்ளவில் விரிவான வி்டயளிககவும்.
 1. மமலாண்மயின் பல்மவறு பணி்கள் 

பறறி விரிவா்க எழு்தவும்.
 2. மமலாண்மயின் மூன்று நி்ல்கள் 

பறறியும், அவறறின் பணி்க்ளயும் 
விளககு்க.

 3. மமலாளர பங்கி்னப் பறறி விரிவா்க 
எழு்தவும்.

 3. மமலாண்ம என்பது ----- 
நடவடிக்்க

  அ) ்தனிைாள் 
  ஆ) குழுமமா்க
  இ) பணிைமரதுபவர
  ஈ) பணிைாளர
 4. ---- என்பது ஒரு மமலாண்மயின் 

பணிைாகும்.
  அ) ்க்டநி்ல 
  ஆ)மமல்நி்ல
  இ) இைககு்தல் 
  ஈ) பணிைமர்த்தல்
 5. ்க்டநி்ல மமலாண்மயின் பங்கு 

-----
  அ) கசைல்படு்தது்தல்
  ஆ) உருவாககு்தல் 
  இ) ்கணடுபிடி்த்தல்
  ஈ) ்கண்காணி்த்தல்
 6. ‘நிரவகி்த்தல்’ என்பது --------- 

ஆனால், ‘மமலாண்ம’ என்பது ---
---- ஆகும்.

  அ) திடடமிடல், கசயவது
  ஆ) கசயவது, திடடமிடல்
  இ) மவ்லைமர்த்தல், ஏறபாடு கசய்தல்
  ஈ) ஊக்கம், ்கடடுபடு்த்தல்
 7. இ்டநி்ல மமலாண்ம்ை 

இப்படியும் அ்ழக்கலாம்.
  அ) நி்றைமவறறைாளர்கள்
  ஆ) மமல்நி்ல மமலாண்ம
  இ) ்க்டநி்ல மமலாண்ம
  ஈ) திறை்மைான மமலாண்ம

பகுதி – ஆ
கீழககாணும் வினாககளுககு சில 
வரிகளில் வி்டயளிககவும்.
 1. ம ம ல ா ண ் ம யி ன்  இ ை ண டு 

இைல்பு்க்ள எழுது்க.
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ஆசிரியர்களின் பசயல்பாடுகள
 1. ஆசிரிைர மமலாண்மயின் பணி்க்ள விளககும் வி்தமான அட்டயில் படம் வ்ைநது 

்காடடலாம்.
 2 மமலாண்மயின் முன்மாதிரிைா்க சில மாணவர்க்ள க்காணடு, ்த்ததுவங்்க்ளயும், 

கசைல்மு்றை்க்ளயும் விளக்கலாம்.

ோணவர்களின் பசயல்பாடுகள
 1. மாணவர்கள் வ்ைப்பட அட்டயில் நிரவா்க்ததிறகும், மமலாண்மககும் உள்ள 

மவறுபாடடி்ன வ்ைநதுக ்காடடலாம்.
 2. சிறுமவ்ல (Assignment) ்தைார கசயது ஆசிரிைரிடம் ்காணபி்தது மதிப்கபண கபறைலாம்.  

“மமலாளர்களின் பங்கு”.
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பா
டம் 2

திடடமிடுதல்

 1. மாணவர்கள் திட்டமிடுதல் என்ால் என்ன என்பதத புரிந்து க்காள்ளுதல்.
 2. திட்டமிடுதலின முக்கியத்துவத்தத,  புரிந்து க்காள்ளுதல்.
 3. மாணவர்கள் திட்டமிடுதலில் கதா்டரபுத்டய ்படி்கள் ்பற்றி கதரிந்து க்காள்ளுதல்.
 4. திட்டமிடுதலின வத்க்கதை அறிதல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

பபாருளடக்கம்

 2.1 முனனுதை
 2.2 க்பாருள்
 2.3 க்பாருள் வதையத்
 2.4 திட்டமிடுதலின இயல்பு்கள்
 2.5 திட்டமிடுதலின முக்கியத்துவம்

 2.6 திட்டமிடுதலின குத்்பாடு்கள்
 2.7 திட்டமிடுதலின கெயல்முத்்கள்
 2.8 திட்டமிடுதலின வத்க்கள்
 2.9 திட்டமிடுதலின முத்்கள்

2.1  முன்னுரை
திட்டமிடுதல் எல்்ா நிறுவ்னங்களிலும் 
தததவப்படுகி்து.  அது அைசு 
அலுவ்்கமா்க இருந்தாத்ா, தனியார 
நிறுவ்னமா்க இருந்தாத்ா, க்பரிய 
நிறுவ்னதமா அல்்து சிறிய நிறுவ்னதமா, 
இ்ா்பத�ாக்்கத்ததாடு கெயல்்படும் 
நிறுவ்னதமா, இல்த்கயன்ால் தெதவ 

த�ாக்்கத்ததாடு கெயல்்படும் நிறுவ்னமா்க 
இருந்தாத்ா எல்்ா நிறுவ்னங்களுக்கும் 
திட்டமிடுதல் தததவப்படுகி்து.  திட்டமிடுதல் 
தம்ாணதமயில் முதனதமயா்கவும், 
மு க் கி ய ம ா ்ன  க ெ ய ல் ்ப ா ்ட ா ்க வு ம் 
்கருதப்படுகி்து.  திட்டமிடுதல் 
தம்ாணதமயின எல்்ா நித்்களிலும் 
ஈடு்படடுள்ைது.
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2.2  பபாருள்
திட்டமிடுதல் என்பது அத்னத்து 
தம்ாணதம கெயல்்பாடு்களிலும் 
முதனதமயா்னது.  திட்டமிடுதல் என்பது 
எதத கெயவது, எபத்பாது கெயவது, எப்படி 
கெயவது, யார அதத கெயவது என்பதத 
முன கூடடிதய முடிவு கெயவதாகும்.  
�ாம் எஙகு இருகித்ாம்,  �ாம் எஙத்க 
கெல்் தவணடும் என்பதற்கு ்பா்மா்க 
கெயல்்படுகி்து.  திட்டமிடுதலின 
தம்ாணதம கெயல்்கள் த�ாக்்கங்கதை 
அதமத்து அந்த த�ாக்்கங்கதை சி்ப்பா்ன 
முத்யில் எப்படி அத்டவது என்பதத 
முடிவு கெயகி்து. 

இது ஒரு கெயத் கெயய தயாெத்ன 
கெயயும் அறிவு ொரந்த கெயல்முத்யாகும்.  
திட்டமிடுதல் முன கூடடிதய இ்க்த்க 
அத்டவது எப்படி எ்ன ்பாரக்்க 
உதவுகி்து.  திட்டமிடுதலின அடிப்பத்ட 
த�ாக்்கதம முத்யா்க தவத்்கதை 
கெயது அதி்க தி்னு்டன அ்பாயங்கதை 
குத்த்து தவத் கெயய உதவுகி்து.  
தம்ாணதமயில் எல்்ா நித்்களிலும் 
திட்டமிடுதல் �த்டமுத்ப்படுத்தி வழக்்கமா்க 
�த்டக்பறுகி்து.  ்க்டந்த்கா் நி்கழதவ 
தைமா்க தவத்து, எதிர்கா் குறிக்த்காதை 
எப்படி அத்டவது எனறு திட்டமிடுதல் 
உதவுகி்து.

?

எஙத்க

எபத்பாது

எப்படி

என்ன

யார

ஏன்

படம் 2.1  திட்டமிடுதல் – க்பாருள்

2.3  பபாருள் வரையரை
 1. ஜி.ஆர.க்டரியின கூற்று்படி, “திட்டமி்டல் 

என்பது அத்னத்து நிறுவ்னங்களின 
மீது கவற்றி்கைமா்ன கெயல்்களின 
அடித்தைமாகும்.”

 2. திட்டமிடுதல் என்பது ்பல்தவறு நிரவா்க 
�்டவடிக்த்க்கதை அத்டய முன 
கூடடிதய இ்க்கு நிரணயித்து சி்ந்த 
மாரக்்கம் வழியா்க அதத அத்டய 
தீரமானித்தத் ஆகும்.

  - கெனறி ஃ்பதயால்
 3. திட்டமிடுதல் என்பது என்ன கெயய 

தவணடும் எனறு முனகூடடிதய 
முடிகவடுப்பதாகும். இது த�ாக்்கங்கள், 
க்காள்த்க்கள், கெயல்முத்்கள் 
மற்றும் நி்கழச்சி நிைல் இதவ்கள் 
ம ா ற் று வ ழி ்க ளி ல்  இ ரு ந் து 
க்ப்ப்படுகி்து.

  - எம்.இ.ெரத்.

2.4  திடடமிடுதலின் இயல்பு்கள்
கீழ்காண்பதவ திட்டமிடுதலின முக்கியமா்ன 
இயல்பு்கள்
  1.  திடடமிடுதல்  மேலாணரே 

பெயல்்களில் முதன்ரேயானது.
  திட்டமிடுதல், அதமபபு, ்பணியாைர 

நியம்னம், இயக்்கம், ்கடடு்படுத்தல் 
ஆகியதவ தம்ாணதமயின 
கெயல்்பாடு்கள்.  திட்டமிடுதல் 
தம்ாணதமயின முதனதமயா்ன 
கெயல் மடடுமல்்ாமல் அது 
த ம ் ா ண த ம யி ன  எ ல் ் ா 
நித்்களிலும் கதா்டரபுத்டயது.  
அ த ்ன ா ல்  தி ட ்ட மி டு த த ் , 
தம்ாணதமயின ொைம் எ்ன்ாம்.

  2.  திடடமிடுதல்  இலகர்க  ம�ாககி 
பெயல்படுகிைது.

  திட்டமிடுதல் ஒரு நிறுவ்னத்தின 
இ ் க் த ்க  நி ர ண யி க் கு ம் 
கெயல்முத்தய க்காண்டது.  
திட்டமிடுதல் ்பயனுள்ை மற்றும் 
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தி்தமயா்ன முத்யில் இ்க்த்க 
அத்டய வழிவகுக்கி்து.  இது 
த�ைத்தத வீணாக்்காமல், அதி்க 
தவத்யாட்கதை தவத்யில் 
அ ம ர த் த ா ம ல்  நி று வ ்ன த் த த 
த்பணி்காக்கும். 

  3.  திடடமிடுதலில்  எல்லா  நிரல 
மேலாளர்களின் பெயல்.

  திட்டமிடுதல், எல்்ா நித்யில் உள்ை 
தம்ாைர்கைால் கெயல்்படுகி்து.  
த ம ல் நி த ்  த ம ் ா ை ர ்க ள் 
நிறுவ்னத்தத முழுதமயா்க 
க்காணடு க�டு�ாள் திட்டத்தத 
தீடடுவர.  இத்டநித் தம்ாைர்கள், 
தங்கள் துத் ொரந்த திட்டங்கதை 
தீடடுவார்கள்.  ்கத்டநித் 
தம்ாைர்கள் அனுதி்ன வழக்்கமா்க 
கெயயும் தவத்்கதை ெரியா்க 
கெயய தவப்பது எப்படி எனறு முடிவு 
கெயவார்கள்.

  4.  திடடமிடுதல் ஒரு அறிவுொர்நத பெயல்
  திட்டமிடுதல் கெயல்்படுவதற்கு 

முன்னதை ம்னதித் கெயய தவணடிய 
ஒரு தவத்.  இது ஒரு கெயத் 
கெயவதற்கு முன சிந்திக்்க கெயகி்து.  
இது அறிவுொரந்த கெயல் என்பத்னால் 
இது ஆக்்கச்சிந்தத்ன மற்றும் 
்கற்்பத்னத்தி்த்ன உள்ை்டக்கியது. 

  5.  திடடமிடுதல்  ஒரு  பதாடரச்சியான 
பெயல்

  திட்டமிடுதல் என்பது ஒரு 
கதா்டரச்சியா்ன கெய்ாகும்.  அதற்கு 
முடிதவ இல்த்.  தவத்தய 
க்பாறுத்த வதை அதன �்டவடிக்த்க்கள் 
இருக்கி்வதை திட்டமிடுதல் இருக்கும்.  
ஒரு திட்டம் முடிவத்டந்தால் அடுத்த 
திட்டம் கதா்டஙகும்.  இத்னால் 
திட்டமிடுதத் கதா்டரச்சியா்ன கெயல் 
எ்ன கொல்்்ாம்.

 6. திடடமிடல் எதிர்காலதரத ொர்நதது
  திட்டமி்டல் ்க்டந்த ்கா்த்தத தைமா்க 

க்காணடு எதிர்கா்த்தத திட்டமி்ட 

உதவுகி்து.  எதிர்கா்ம் என்பது ஒரு 
நிச்ெயமற்்து.  அத்னால் திட்டமிடுதல் 
மூ்மா்க எந்த சூழநித்தயயும் 
ெந்திக்்க தயாைா்க இருக்்க 
தவணடும்.  அதாவது தததவ்களில் 
ஏற்்த்தாழவு மூ்பக்பாருட்களின 
்பற்்ாக்குத்யா்ன நித், அைொங்க 
விதி்களில் மாற்்ம் த்பான்தவ.

  7.  திடடமிடுதல்  முடிவு  பெயதரல 
உள்ளடககியது.

  தி ட ்ட மி டு த ல்  மூ ் ம ா ்க 
இ்க்த்கயத்டய மாற்று வழி்கள் 
கித்டக்கும். தவத்யாைர்கள், 
்பணம், இயந்திைம், ்கச்ொ க்பாருட்கள் 
இதவ்கதை ்கருத்தில் க்காணடு எந்த 
மாற்று வழி சி்ந்தது எனறு திட்டமிடுதல் 
மூ்மா்க கதரிந்து க்காள்ை்ாம்.

2.5  திடடமிடுதலின் முககியததுவம்

திடடமிடுதலின் முககியததுவம்
 1. தி்ன அதி்கரிக்கி்து.
 2. வணி்க கதா்டரபுத்டய ஆ்பத்துக்்கள் 

குத்க்்கப்படும்.
 3. ெரியா்ன ஒருஙகிதணபபு வெதி்கதை 

ஏற்்படுத்துகி்து.
 4. அதமப்பா்க கெயல்்ப்ட உதவுகி்து.
 5. ெரியா்ன இயக்்கத்தத த�ாக்கி கெல்் 

உதவுகி்து.
 6. �ல்் ்கடடுப்பாடடு்டன தவக்்க உதவும்.
 7. இ்க்த்க அத்டய உதவுகி்து.
 8. ஊழியர்கதை ஊக்குவிக்கி்து.
 9. ஆக்்கத்தி்ன மற்றும் 

்கணடுபபிடிபபு்கதை ஊக்குவிக்கி்து.
 10. முடிவு எடுப்பதற்கு உதவுகி்து.

 1. திைன் அதி்கரிககிைது.
  திட்டமி்டல் ெரியா்ன ்காரியத்தத 

ெரியா்ன த�ைத்தில் �்டத்தி 
நிறுவ்னத்தின தி்த்ன தமம்்படுத்தும்.  
திட்டமிடுதலி்னால், துத்்கள் யாவும் 
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உள்ை கதாழி்ாைர்களின கதா்டரபு 
முத்தயயும் கதளிவு்படுத்துகி்து.  

  5.  ெரியான இயக்கதரத வழங்குகிைது
  திட்டமிடுதல் ெரியா்ன இயக்்கத்தத 

வழஙகி இ்க்த்க அத்டய 
விரும்புவது்டன விையத்தத தவிரக்கும்.  
திட்டமிடுதலின மூ்மா்க இ்க்த்க 
தாமதமினறி மலிவா்ன வழியில் 
அத்டய முடியும்.  அது நிறுவ்னத்தில் 
இருக்கும் வைங்கதை அதி்க்படெமா்க 
உ்பதயாகிக்்க உதவுகி்து. 

  6.  �ல்ல  ்கடடுபபாடடுடன்  ரவததிருக்க 
உதவுகிைது.

  தி ட ்ட மி டு த ல்  எ ன ்ப து 
தம்ாணதமயின முதல்நித் 
கெய்ாகும்.  ்கடடுப்பாடு என்பது 
தம்ாணதமயின இறுதிநித் 
கெய்ாகும்.  திட்டமிடுதல் இல்்ாத 
்கடடுப்பாடு ்பய்னற்்து.  ்கடடுப்பாடு 
இல்்ாத திட்டமிடுதல் அரத்தமற்்து.  
இப்படி, திட்டமிடுதல் ்கடடுப்பாடடின 
அடிப்பத்டயா்க கெயல்்படுகி்து.

  7.  ம�ாக்கதரத அரடய உதவுகிைது.
  ஒரு நிறுவ்னம் அதன த�ாக்்கத்தத 

உறுதி கெயதது்டன அந்த த�ாக்்கத்தத 
அத்டய துதண திட்டங்கதை 
உருவாக்கி த�ாக்்கத்தத அத்டய 
தவணடும்.  கதாழி்ாைர்கள் இந்த 
திட்டங்கதை பின்பற்றி நிறுவ்னத்தின 
த�ாக்்கத்தத எளிதில் அத்டய முடியும்.

  8.  ஊககுவிததல்
  திட்டமிடுதல் மூ்மா்க ஒரு 

நிறுவ்னத்தின தவத்்கதை பிரிக்்க 
முடியும்.  ஒரு தனிமனிதனுத்டய 
அனுதி்ன தவத்்கதை கதரிவிக்்க 
முடியும்.  ஒருவரு்டத்தில் அவன 
கெயய தவணடிய ்பணிதய 
கதரிவிப்பதின மூ்மா்க, அவன 
தம்முத்டய தவத்தய தாமதமினறி 
கெயய முடியும்.  த்னக்கு ்பகிரந்தளித்த 
தவத்தய கெயதுமுடிக்்க தவணடும் 
என் முத்னபபு்டன தவத்தய 

தாங்கள் கெயயதவணடிய கெயல்்கதை 
தவத்்கதை முனகூடடிதய அறிந்து 
க்காள்ை முடியும்.  இது தி்த்ன 
அதி்கரிக்கும்.

  2.  ஆபதரத குரைககிைது
  இது வணி்க கதா்டரபுத்டய 

ஆ்பத்து்கதை குத்க்கி்து.  
திட்டமி்டல் எதிர்கா்த்தத குறிக்கி்து.  
ஆ்னால் எதிர்கா்ம் நிச்ெயமற்்து.  
எ தி ர ்க ா ் த் தி ல்  நி ச் ெ ய மற் ் 
கெயல்திட்டங்கதை �த்டமுத் 
்படுத்தும்த்பாது, த்பாதுமா்ன முன 
ஏற்்பாடு்கள் கெயயப்ப்டதவணடும்.  
எ்னதவ, இது ஆ்பத்து்கதை குத்க்்க 
உதவும்.

  3.  ஒருங்கிரைக்க வழிவர்க பெயயும்
  நிறுவ்னங்கள் தங்கள் ்பணி்கதை 

குழுவா்க தெரந்து நித்தவற்றுகி்து.  
அவற்றுள் தனி மனிதன த்னக்கு 
நியமிக்்கப்பட்ட இ்க்த்க நித்தவற்் 
தவணடும்.  தனிமனிதனுத்டய 
இ்க்த்க தெரக்கும் த்பாது ஒரு 
துத்யின இ்க்த்க அத்டய 
முடியும்.  ்பல்தவறு துத்யின 
இ்க்த்க ஒருஙகிதணக்கும் த்பாது, 
ஒரு நிறுவ்னத்தின இ்க்த்க 
அத்டய முடியும்.  திட்டமிடுதல் 
தனிமனிதன, துத், நிறுவ்னத்தின 
்க்டதம்கதை விைக்குவததாடு 
நிறுவ்னத்தின ஒருஙகிதணபபு 
மற்றும் கூடடு்வுக்்கா்ன வாயபத்ப 
வழஙகுகி்து.

  4.  அரேபரப உருவாக்க உதவுகிைது.
  நி று வ ்ன த் தி ல்  உ ள் ை 

தவத்யாைர்கள், மூ்பக்பாருட்கள், 
இயந்திைங்கள், ்பணம் ஆகிய 
வைங்கதை ெரியா்க ஏற்்்படி 
உ்பதயாகிக்்க உதவும்.  அத்னால் 
அ லு வ ் ்க  த வ த ் ்க த ை 
்கா்ங்க்டத்தாமல் தி்தமயா்கவும், 
கவற்றி்கைமா்கவும் கெயது முடிக்்க 
உதவும்.  அதமப்பா்னது நிறுவ்னத்தில் 
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  2.  வரளயாதது
  திட்டமி்டல் தனிப்பட்ட மனிதனுத்டய 

சுதந்திைம், முனமுயற்சி, புதிதா்க 
்பத்டக்்க தவணடும் என் விருப்பத்தத 
தத்ட கெயயும்.  ஏக்னன்ால் இது 
முன கூடடிதய தீரமானிக்்கப்பட்ட 
க்காள்த்க்கள் மற்றும் திட்டங்கதை 
்கத்டபிடிக்்க தவணடும்.  ஆத்கயால் 
இதற்கு வதைந்து க்காடுக்கும் தனதம 
இல்த்.

  3.  உறுதியில்லாதது
  திட்டமி்டல் எதிர்கா்த்துக்கு 

உ்பதயா்கப்படுகி்து. ஆ்னால் 
எதிர்கா் நி்கழவு்கள் ெரியா்க 
்கணிக்்கப்ப்டமுடிவதில்த்.  அைொங்க 
க்காள்த்கயில் திடீரமாற்்ம், 
இயற்த்கப த்பரி்டரி்னால் ஏற்்படும் 
�ஷ்டம் ஆகியதவ திட்டங்கள் 
எவவைவு ்கவ்னமா்க தயாரித்தாலும் 
அதத அழிக்்கக் கூடும்.

  4.  மபாதிய த்கவல் இல்லாரே
  திட்டமிடுவதற்கு �ம்்ப்கமா்ன 

உணதம்கள் மற்றும் புள்ளிவிவைங்கள் 
தததவப்படும்.  �ம்்ப்கமா்ன த்கவல்்கள் 
கித்டக்்காத ்படெத்தில் திட்டமிடுதல் 
அதன மதிபத்ப இழக்்க த�ரிடும்.

  5.  ேக்கள் எதிரபபு
  தி ட ்ட ங ்க ளி ல்  ம ா ற் ் ங ்க ள் 

நி்கழும்த்பாது மக்்களின எதிரபத்ப 
ெந்திக்்க த�ரிடும்.  புது திட்டங்கதை 
�த்டமுத்ப்படுத்தும் த்பாது மக்்கள் 
விைக்தி அத்டகி்ார்கள்.  ஏக்னன்ால் 
மக்்கள் மாற்்த்தத ஏற்றுக்க்காள்ை 
இய்ாததால்.

  6.  பத ாழிலாளர்கள்   �லரன 
புைக்கணிபபது

  நிறுவ்னத்தின இ்க்த்க தி்னு்டன 
அத்டய கதாழி்ாைர்களின �்த்ன 
பு்க்்கணித்து விடடு திட்டமிடுகித்ாம்.  
இத்னால் கதாழி்ாைர்கள் ஈடு்பாடு 

கெயவதால் உற்்பத்திதய அதி்கரிக்்க 
முடியும்.

  9.  பரடபபுததிைன்  ேற்றும்  புதுரே 
பரடததரல ஊககுவிககும்.

  இது தமல் நித் தம்ாைர்கதை 
்பத்டபபுத்தி்ன மற்றும் புதுதம 
்பத்டத்தத் ஊக்குவிக்கி்து.  
அத்து்டன த்பாதுமா்ன அைவு 
இ்டம் எல்த் க்காடுக்கும் த்பாது 
இ்க்த்க அத்டய புது முத்்கதை 
முயற்சிப்பார்கள்.

  10.  திடடமிடுதலின்  மூலோ்க  அமன்க 
முடிவு்கரள முடிபவடுக்க உதவுகிைது.

  ்பல்தவறு விருப்பத்கதரிவு்கதை 
ததரந்து எடுக்்க திட்டமிடுதல் 
உதவுகி்து.  அதில் ெரியா்ன முடிவு 
எடுக்்க திட்டம் உதவுகி்து.  திட்டமிடுதல் 
ெரியா்ன முடிதவ எடுப்பதற்கு முன 
நிறுவ்னத்தில் உள்ை வைங்கதை 
்கருத்தில் க்காணடு எடுக்்க தவணடும்.  
இவவாறு முடிவு்கதை எடுக்்க 
திட்டமிடுதல் உதவுகி்து.

2.6  திடடமிடுதலின் குரைபாடு்கள்
திட்டமிடுதல் முதனதமயா்ன கெயல் 
மடடுமில்்ாமல் ்ப் பி் நிரவா்கச் 
கெயல்்பாடு்கதை க்காணடுள்ைது.  ஆ்னாலும் 
அது தத்ட்கதையும் வைம்பு்கதையும் 
க்காணடுள்ைது.  அதில் சி் பினவருமாறு,
  1.  பபருஞபெலவு பிடிததது
  திட்டமி்டல் அதி்கச்கெ்வு க்காண்ட 

கெயல், ஏக்னன்ால் த�ைம், தி்ன, 
்பணம் த்பான்தவ தததவப்படும்.  
எதற்க்கன்ால் உணதமதய 
தெ்கரித்து, ்ப் மாற்று வழி்கதை 
ததரவாயவு கெயவதற்கு சிறு 
நிறுவ்னங்கள் இவவைவு கதாத்கதய 
திட்டமிடுதலுக்்கா்க கெ்வு கெயய 
இய்ாது.
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  1.  வணி்க வாயபபு்கரள அறி்நதிருததல்
எதிர்கா்த்தில் உள்ை த்பாக்கு்கதை அறிய 
உள் மற்றும் பு்ச் சூழத் ஆயவு கெயவது 
அவசியம்.  வணி்க �்டவடிக்த்க்கதை 
அைொங்க விதிமுத்்கள், கதாழில்நுட்ப 
மாற்்ங்கள்,  மூ்பக்பாருட்களின 
கித்டபபுத்தனதம, கதாழி்ாைர்கள் 
த்பான்தவ ்பாதிக்கும்.  ஆ்னால் 
வணி்கர்கள் வணி்க சூழத்க் ்கவனித்து 
வாயபபு்கதை எதிர்பாரக்்க தவணடும்.

பல
ம்

பலவீனம்
அச்சுறுத்தல்

வாய்ப்புகள்

படம் 2.3   சூழத் ஆயவு கெயயும் ்கருவி

  2.  இலககு்கரள உருவாககுதல்
  கு றி க் த ்க ா ள் ்க த ை  அ த ்ட ய 

திட்டமி்டல் அவசியம்.  த�ாக்்கத்தத 
நித்நிறுத்துவது திட்டமி்டலின 
மு க் கி ய ம ா ்ன  ்ப டி ய ா கு ம் .  
தி ட ்ட மி டு த லி ன  மூ ் ம ா ்க 
தனி�்பருத்டய த�ாக்்கங்கள், ஒரு 
துத்யின இ்க்கு, நிறுவ்னத்தின 
ஒடடுகமாத்த த�ாக்்கங்கதை 
கொல்வததாடு, நிறுவ்னத்தில் உள்ை 
பிரிவு ்பற்றியும் கொல்் தவணடும்.  
த�ாக்்கங்கள் அைவி்டத்தக்்க வத்கயில் 
இருக்்க தவணடும்.  அதாவது ெதவீதம், 
உற்்பத்தி, விற்்பத்ன, அ்கு்கள் 
எணணிக்த்க த்பான்தவ்கைாகும்.

இனறி விருப்பமினறி தவத் 
கெயவார்கள்.  இத்னால் தவத்்களின 
தைம் குத்யும்.

2.7   திடடமிடுதலின் பெயல்முரை (அ) 
திடடமிடுதலில் உள்ள படி்கள்.

திட்டமா்னது தவறு்கதை தவிரப்பதற்கும், 
ம த ் க் ்க ப ்ப ட ்ட  வ ா ய ப பு ்க த ை 
அ ங கீ ்க ரி க் ்க வு ம்  உ த வு கி ் து .  
தி ரு ப தி ்க ை ம ா ்ன  தி ட ்ட ங ்க த ை 
உருவாக்குவது மி்க முக்கியம்.  அத்து்டன 
திட்டமிடுதலின கெயல்முத் ்பற்றி 
தம்ாணதம கதளிவா்க புரிந்திருக்்க 
தவணடும். திட்டத்தின மூ்ம் எதத 
அத்டய தவணடும், எப்படி அத்டய 
தவணடும், எபத்பாது அத்டய தவணடும் 
என்ப்னவற்த் புரிந்திருக்்க தவணடும்.
திட்டமி்டல் ்ப் ்படி்கதை உள்ை்டக்கியது.  
அதில் முக்கியமா்னதவ்கள் கீழவருமாறு
்படி்கள்/திட்டமிடுதலின கெயல்முத்்கள்

01

02

03

04

05

06

07

08

இ்க்கு்கதை 
உருவாக்குதல்

தவறுவழி மாரக்்க 
கெயல்்கதை 

விரிவா்க அ்சி 
ஆைாயவும்.

சி்ந்த மாரக்்கம் 
ததரவு கெயய 

உதவும்.

திட்டங்கதை 
கெயல்்படுத்தல்

திட்டம் கெல்லும் 
வைா்கத்தத 
்கருத்தில் க்காள்ை 
தவணடும்

மதிபபிடுதல் மாற்று 
்படிபபு்கதை மதிபபீடு 
கெயதல்

ஆதைவு திட்டங்கதை 
உருவாக்கும்

வணி்க 
வாயபபு்கதை 
அறிந்திருத்தல்

படம் 2.2  திட்டமி்டல் கெயல்முத்்கள்
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அதில் சி்ந்ததத ததரவு கெயயப்ப்ட 
தவணடும்.  ததரவு கெயயப்பட்ட 
மாரக்்கம் நிறுவ்னத்தின வைங்கதை 
அதி்க்படெமா்க உ்பதயாகித்து 
நிறுவ்னத்தின த�ாக்்கத்தத சி்ந்த 
முத்யில் அத்டய உதவ தவணடும்.

படம் 2.4  சி்ந்த திட்டம் ததரவு கெயதல்.

  7.  ஆதைவு திடடங்்கரள உருவாககுதல்
  த � ா க் ்க த் த த  நி த ் த வ ற் ் 

முதனதமயா்ன திட்டத்திற்கு உதவ 
அத்ன்க ஆதைவு திட்டங்கள் உருவாக்்க 
தவணடும்.  எடுத்துக்்காட்டா்க 
ஒரு நிறுவ்னம் உற்்பத்திக்்கா்ன 
திட்டத்தத தயார கெயயும் த்பாது 
்கச்ொபக்பாருட்கதை எஙகு வாஙகுவது, 
்க ரு வி ்க ள் ,  உ ்ப ்க ை ண ங ்க ள் , 
தததவயா்ன தவத்யாட்கள் 
த்பான்தவயா்ன ஆதைவு திட்டங்கள் 
முத்ப்படுத்தப்ப்ட தவணடும். ஆதைவு 
திட்டங்கள் இல்்ாமல் முதனதமயா்ன 
திட்டம் நித்தவற்் இய்ாது.

  8.  திடடங்்கரள பெயல்படுததுதல்
  திட்டங்கதை கெயல்்படுத்துதல் 

என்பது வணி்க த�ாக்்கத்தத அத்டய 
திட்டங்கதை கெய்ா்க மாற்றுவது.  
திட்டங்கதை �த்டமுத்ப்படுத்தி 
அது த�ாக்்கத்தத அத்டய ெரியா்ன 
இயக்்கத்தில் தான �்கரகி்தா எனறு 
உறுதி கெயது க்காள்ை தவணடும்.

  3.  திடடம்  பெல்லும்  வளா்கம்  ்கருததில் 
ப்காள்ள மவணடும்.

  திட்ட வைா்கம் என்பது திட்டங்கள் 
எந்த சூழலில் கெயல்்ப்ட த்பாகி்து 
என்பதாகும்.  திட்டம் என்பது 
எதிர்கா்த்தில் தான கெயல்்படுத்த 
முடியும்.  எதிர்கா்த்தில் கெயல்்படுத்த 
சி் ஊ்ட்கங்கள் தததவப்படுகி்து.  
ஆ்னால் எதிர்கா்ம் நிச்ெயமற்்து. 
உள் சூழல் மற்றும் பு்ச் சூழத்ப்பற்றி 
ஊ்கங்கள் திட்டமிடுதலில் எடுப்பது 
அவசியம்.  திட்டங்கதை ்பாதிக்கும் 
்காைணி்கதை ்கணடுபிடித்து அதத 
விரிவா்க அ்சி ஆைாய தவணடும்.

  4.  மவறுவழி  ோரக்க  பெயல்்கரள 
அரடயாளம் ்காணுதல்

  ஒரு தவத்தய கெயது 
முடிக்்க ்ப் மாரக்்கங்கள் 
்காணப்படும்.  திட்டமிடு்பவர எல்்ா 
மாரக்்கங்கதையும் ்படித்து அதிலுள்ை 
்ப்ம் மற்றும் ்ப்வீ்ன புள்ளி்கதை 
அ்சி ஆைாயந்து இறுதியா்க இ்க்த்க 
அத்டய மி்கவும் உறுதியா்ன ஒரு 
திட்டத்தத அத்டயாைம் ்காண 
தவணடும்.

  5.  மவறுவழி  ோரக்க  பெயல்்கரள 
ேதிபபாயவு பெயயவும்.

  தவறுவழி மாரக்்க கெயல்்கதை 
அத்டயாைம் ்கண்டவு்டன, அடுத்த்படி 
அதத விரிவா்க அ்சி ஆைாய 
தவணடும்.  மதிப்பாயவு கெயவது 
என்பது அத்டயாைம் ்காணப்பட்ட 
கெயல்்களுத்டய �னதம, தீதம்கதை 
கதரிந்து க்காள்வது.  அதன 
நித்த்தனதமதய தீரமானிக்்க 
மி்கவும் க�ருக்்கமா்க ஆயவு கெயயப்ப்ட 
தவணடும்.

  6.  சிை்நத ோரக்கம் மதரவு பெயதல்
  தவறுவழி மாரக்்க கெயல்்கதை 

மதிப்பாயவு கெயதவு்டன அடுத்த்படி 
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2 3பாடம் 02 திட்டமிடுதல்

எனகித்ாம்.  முத்யா்ன திட்டங்கள் 
க்பாதுவா்க எழுத்து வடிவில் இருக்கும்.  
முத்யா்ன திட்டமி்டல் எதிர்கா்த்தத 
நிரவகிக்்க உதவுகி்து.  உற்்பத்திதய 
க்பருக்கி இ்ா்பத்தத அதி்கரிக்கும்.

  முரைொைா திடடமிடுதல்
  முத்ொைா திட்டமி்டல் எழுத்து வடிவில் 

இருப்பதில்த்.  இது குத்ந்த 
அைவில் �்பர்கள் இருந்தால் மடடும் 
தான கெயல்்படுத்த முடியும்.

  ii.  ்கால அளவு திடடமிடல்
  1. குறுகிய ்கா் திட்டமி்டல்
  2. நீண்ட ்கா் திட்டமி்டல்
  குறுகிய ்கால திடடமிடல்.
  குறுகிய ்கா் திட்டமி்டலின ்கா் அைவு 

ஒருவரு்டம் அல்்து ஒருவரு்டத்துக்கு 
குத்வா்க இருத்தல் தவணடும்.  
குறுகிய ்கா் திட்டம் விரிவா்ன 
முத்யில் தயாரிக்்க முடியும்.  இது 
நீண்ட ்கா் திட்டத்திற்கு ஒத்த திட்டமா்க 
உருவாக்்கப்ப்ட தவணடும்.  அத்தத்கய 
திட்டங்கள் கீழக்்காணும் கெயல்்களுக்கு 
கதா்டரபுத்டயதா்க இருக்்க்ாம்.
�	மூ்பக்பாருட்கள் வாஙகுதல்
�	வைவு கெ்வுத்திட்டம்
�	ஊழியர்கதை ்பயிற்சிக்கு ஏற்்பாடு 

கெயதல் த்பான்தவ.
  நீணட ்கால திடடமிடல்
  ஐந்தில் இருந்து ்பதித்னந்து ஆணடு்கள் 

வதை கெயல்்படுத்தும் திட்டம் நீண்ட ்கா் 
திட்டங்கள் ஆகும்.  தம்ாணதமயும், 
சி்பபு திட்ட அலுவ்ர்களும் நீண்ட்கா் 
திட்டங்கதை தயாரிப்பார்கள்.  நீண்ட 
்கா் திட்டங்கதை த்பாரத்தி்னொரந்த 
திட்டம் எ்னவும் கூ்்ாம்.  நீண்ட ்கா் 
திட்டத்தின சி் எடுத்துக்்காடடு்கள்.
�	பு து  க ்ப ா ரு ட ்க த ை 

அறிமு்கப்படுத்துவது
�	உற்்பத்திக்்கா்ன கதாழில் 

நுட்பங்கதை மாற்றுவது
�	வணி்க விரிவாக்்கம் கெயதல்

உங்களுக்குத் கதரியுமா?
ையிட ெத்காதர்கள்.  ஆரவிலி 
மற்றும் வில்்பர இருவரும் 

அகமரிக்்க விமானி்கள், க்பாறியாைர்கள், 
்கணடுபிடிப்பாைர்கள்.  விமா்னத்தில் 
்ப்ந்த முனத்னாடி்கள்.  விமா்னத்தத 
்கணடுபிடித்து உ்்கத்தித்தய முதல் 
முத்யா்க விமா்னத்தில் ்ப்ந்த 
க்பருதமக்குரியவர்கள்.  அவர்கள் 
இருவருக்குதம இைதம்பருவத்தில் 
விமா்னத்தத ்கணடுபிடிக்கும் எணணம் 
வந்தது.  1878 ஆம் ஆணடில் அவர்கள் 
த்கப்ப்னார கிறிஸ்துவில் ஒனறு்பட்ட 
ெத்காதைர்கள் ெத்பயின பிஷப்பா்க 
இருந்தத்பாது அவர ்ப் ஊர்களுக்கு 
பிையாணம் கெயய தவணடியிருந்த்து, 
அபத்பாது அவர ஒரு க்பாம்தம 
தி ரு கு ் க் த ்க  வ ா னூ ர தி த ய 
த ன னு த ்ட ய  ம ்க ன ்க ளு க் கு 
வாஙகிவந்தார.  அந்த க்பாம்தம, 
்காகிதம், மூஙகில், ்காரக், ைப்பரத்பணட 
த்பான் ்பல்தவறு க்பாருட்கைால்  
கெயயப்படடிருந்தது.   அது ஒரு அடி நீைம் 
இருந்தது.  அவர்கள் இருவரும் அதத 
உத்டயும் வதை விதையாடி விடடு 
புதிதா்க அததபத்பால் ஒனறு கெயது 
க்காண்டார்கள் பிற்்கா்த்தில் அவர்கள் 
விதையாடடு க்பாருள்்கதை ம்னதில் 
தவத்து உணதமயா்ன விமா்னத்தத 
கெயது ்ப்க்்க திட்டமிட்ட்னர.

2.8  திடடமிடுதலின் வர்க்கள்
திட்டமிடுதல் பினவரும் அடிப்பத்டயில் 
்பல்தவறு பிரிவு்கைா்கப பிரிக்்க்ாம்.
  i.  திடடமிடல் இயல்பு்கள்
  1. முத்யா்ன திட்டமிடுதல்
  2. முத்ொைா திட்டமிடுதல்
  முரையான திடடமிடுதல்: 
  அதி்காைபபூரவமா்க அஙகீ்கரிக்்கப்பட்ட 

திட்டத்தத முத்யா்ன திட்டமிடுதல் 
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  நிரலயான திடடம்
  நித்யா்னத்திட்டம் என்பது  

மீணடும், மீணடும் ்பயன்படுத்தும் 
வத்கயில் வடிவதமக்்கப்படடுள்ைது.  
அடிக்்கடி உ்பதயா்கப்படுத்தும் 
�்டவடிக்த்க்களுக்கு பின்பற்்த்தக்்க 
வழிமுத்்கதை உருவாக்கி தரும்.  
இ்க்கு, க்காள்த்க்கள், கெயல்முத், 
முத்்கள், விதி்கள் மற்றும் உத்தி்கள் 
த்பான்தவ நித்யா்ன திட்டத்தில் 
அ்டஙகும்.  இது தமல் நித் 
ஊழியர்களுக்கு தவத்ப்பளுதவ 
குத்க்்க உதவுகி்து.

  ஒருமுரை பயன்படுததும் திடடம்
  இத்திட்டம் ஒரு சூழலில் ஒருமுத் 

உ்பதயாகிக்்க உதவும்.  இது 
திரும்்ப திரும்்ப உ்பதயாகிக்்க்ப்ட 
முடியாது.  இது வதைந்து க்காடுக்கும் 
இயல்புத்டயது.  கெயல்முத் திட்டம், 
வைவு கெ்வு ்படடியல், அட்டவதண 
த்பான்தவ இத்திட்டத்தில் அ்டஙகும். 
இதத குறிபபிட்ட திட்டம் எ்னவும் 
கூ்்ாம்.

உங்களுக்குத் கதரியுமா?
 1969 ஆம் ஆணடு 
ெைவணா ஸ்த்டாரஸ் ைங்க�ாதன 

கதருவில் சிறு ஜவுளி ்கத்டயா்க 
ஆைம்பிக்்கப்பட்டது.  இபத்பாது அது 
கெனத்னக்கு க்பருதம தெரக்கும் 
வத்கயில் ஜவுளி ்காடசி கூ்டமா்க 
வைரந்துள்ைது.  இந்த வைரச்சி ்கடி்ன 
உதழபபு மற்றும் தம்ாணதமயின 
த�ாக்்கம் சி்ந்த திட்டம், சுறுசுறுபபு 
ஆகியவற்றிற்கு கித்டத்த கவற்றியாகும்.

2.9  திடடமிடலின் முரை்கள்
திட்டமி்டல் அத்ன்க தனி திட்டங்கதை 
உள்ை்டக்கியது.  த�ாக்்கம் மற்றும் 
இயல்பு்கதை க்பாறுத்து அதத கீழவருமாறு 
பிரிக்்க்ாம்.

  iii.  மேலாணரே நிரல்கள்
  1. த்பாரத்தி்னொரந்த திட்டம்
  2. இத்டநித் திட்டம்
  3. கெயல்்பாடடு திட்டம்
  1.  மபாரததிைன்ொர்நத திடடம்
  த்பாரத்தி்னொரந்த திட்டம் என்பது 

நிறுவ்னத்தின ஒடடு கமாத்த 
த�ாக்்கங்கள், க்காள்த்க்கள் 
ஆகியவற்த்க் ்கண்டறிந்து 
குறிக்த்காதை நித்தவற்றும் 
உத்தி்கதை பின்பற்றும்.  இது க்பாதுவா்க 
தமல்நித் தம்ாணதமயி்னால் 
கெயயக்கூடிய கெய்ாகும்.  
இந்ததிட்டம் 10 ஆணடு ்கா்ம் வதை 
உ்பதயா்கப்படுத்த்ாம்.

  2.  இரடநிரல திடடம்
  இத்ட்கா் திட்டம் என்பது ஆறு மாதம் 

முதல் இைணடு வரு்டங்கா்த்தத 
உள்ை்டக்கிய திட்டங்கள், இந்த திட்டம் 
க்பாதுவா்க இத்டநித் தம்ாணதம 
கெயல்்படுத்தும்.  இந்த திட்டமா்னது 
த்பாரத்தி்னொரந்த திட்டத்தத 
கதளிவாக்கி ஆக்்கபபூரவமா்ன 
மற்றும் யதாரத்தமா்ன திட்டமா்க 
மாற்றியதமக்கும்.  

  3.  பெயல்பாடடுததிடடம்
  க ெ ய ல் ்ப ா ட டு த் தி ட ்ட ம்  � ்ட ப பு 

க ெ ய ல் ்ப ா டு ்க த ை ப  ்ப ற் றி 
விவரிக்கி்து.  இத்திட்டங்கள் 
தவத்தய கெயய உதவுகி்து.  
இ த் தி ட ்ட த் த த  ்க த ்ட நி த ் 
தம்ாணதம கெயல்்படுத்தும்.  
க்பாதுவா்க தமற்்பாரதவயாைர்கள் 
கெயல்்படுத்துகி்ார்கள்.   இத்திட்டம் 
உள்ை்டக்கிய ்கா்ம் ஒரு வாைத்தில் 
இருந்து ஒரு வரு்டம்.

 iv உபமயா்கம்
  1. நித்யா்ன திட்டம்
  2. ஒரு முத் ்பயன்படுத்தும் திட்டம்
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மடடும் க்காடுப்பதா்கவும், ்க்டனுக்கு 
க்காடுப்பதில்த் என் க்காள்த்கதயப 
பின்பற்றுகி்து.  

3. பெயல்முரை
கெயல்முத் என்பது ஒரு கெயத் கெயய 
வழிவத்க வகிக்கும்.  இது ஒரு தவத்தய 
முடிக்்க �்டவடிக்த்க்கதை வரிதெப்படுத்தும்.
எடுத்துக்்காட்டா்க, ஒரு நிறுவ்னம் 
்கச்ொபக்பாருட்கதை வாங்க, தவத்க்கு 
ஆட்கதை கதரிவு கெயதல் த்பான்தவ.

4. முரை்கள்
முத் என்பது கெயல்முத்யில் 
உள்ை ஒரு குறிபபிட்ட கெயத் எப்படி 
கெயல்்படுத்துகி்து என்பதத குறிபபிடுகி்து.  
கெயல்முத் என்பது ஒரு குறிபபிட்ட  
கெயத் கெயவதற்்கா்ன ்பல்தவறு 
�்டவடிக்த்க்கதை வரிதெ்படுத்துவதத 
்பற்றி கதரியப்படுத்தும். 

5. விதி்கள்
விதி்கள் என்பது ஒரு கெயலின துவக்்க 
நித்யில் இருந்தத எதத கெயவது எதத 
கெயயக்கூ்டாது என்பதத குறிபபிடுகி்து.  
விதி்கதை எபத்பாதுதம ்கணடிபபு்டன தான 
கெயல்்படுத்த முடியும்.  எடுத்துக்்காட்டா்க, 
்பணியி்டத்தில் புத்கபபிடிக்்ககூ்டாது.  
கதாழிற்ொத்யில் சீருத்ட அணிந்து 
வைவும் த்பான்தவ்கைாகும்.  விதி்கதை 
பின்பற்்ாத ்படெத்தில் அ்பைாதம் அல்்து 
தண்டத்ன வழங்கப்படும்.

6. உததி்கள்
உத்தி்கள் (த்பாரத்தந்திைம்) எனனும் 
கொல் க்பாதுவா்க த்பாரக்்கைத்தில் 
்பத்டத்துத்யின �்கரதல் குறித்தும், 
து ரு ப பு க் ்க த ை  த ்க ய ா ளு த ல் 
த்பான்வற்த்க் குறித்து திட்டமிடுவதாகும்.

வணி்கத்தத க்பாறுத்த வதை 
உத்தி்கள் என்பது த்பாடடியாைர்கதை 
எணணி கவற்றிக்க்காள்ை த்கயாைப்படும் 
வத்முத் கெயல்்கள். இது த்பாடடி 
நித்ந்த ெந்ததயில் ெவால்்கதை எதிர 

ஒருமுத் 
்பயன்படுத்தும் 

திட்டங்கள்

திட்டமி்டலின முத்்கள்

நி்கழச்சி நிைல்
வைவு கெ்வு 
்படடியல்

த�ாக்்கங்கள்

க்காள்த்க்கள்

கெயல்முத்

முத்்கள்

விதி்கள்

உத்தி்கள்

திரும்்ப, திரும்்ப 
்பயன்படுத்தும் திட்டங்கள்

1. ம�ாக்கங்்கள்
ஒரு நிறுவ்னத்தின அத்னத்து 
கெயல்்பாடு்களும் த�ாக்்கத்தத த�ாக்கி 
இயக்்கப்படும்.  த�ாக்்கங்கள் திட்டமி்டலுக்கு 
மி்க முக்கியமா்னதவ.  த�ாக்்கங்கதை 
ொைாத திட்டமி்டல் அரத்தமற்்து.  
தம்ாணதம த�ாக்்கங்கதை அத்டய 
இது ்பயன்படும்.  இதத க்பாதுவா்க எழுத்து 
வடிவத்தில் அைவி்ட கூடிய அறிக்த்கயா்க 
கவளியி்டப்படும்.  எடுத்துக்்காட்டா்க, ஒரு 
தெக்கிள் நிறுவ்னம் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் 
ஆறு ்டெம் ரூ்பாய ெம்்பாதிக்்க தவணடும் 
எனறு இ்க்கு நிரணயித்துள்ைது.

2.ப்காள்ர்க்கள்
க்காள்த்கயா்னது, முடிகவடுப்பவர்களுக்கு 
நிறுவ்னங்கதை குறித்து முடிகவடுத்து 
கெயல்்படுத்த ்கட்டதமப்பா்க விைஙகும்.  
க ்க ா ள் த ்க ய ா ்ன து  சி ந் த த ்ன க் கு 
வ ழி ்க ா ட டி ய ா ்க வு ம் ,  கீ ழ நி த ் 
ஊழியர்களுக்கு த�ாக்்கங்கதை அத்டய 
கெயல்திட்டமா்கவும் விைஙகுகி்து.
எடுத்துக்்காட்டா்க, ஒரு நிறுவ்னம் 
தங்கள் க்பாருட்கதை ்பணத்துக்்கா்க 
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எடுத்துக்்காட்டா்க, ஒரு நிறுவ்னத்தின 
விற்்பத்ன நிைல் என்பது வரு்ட இறுதிக்குள் 
10,000 தெக்கிள் விற்்பத்ன கெயய 
தவணடும் என்பதாகும்.

2. வைவு பெலவுததிடடம்
வைவு, கெ்வுத்திட்டம் என்பது ஒரு 
நிறுவ்னத்தின நிதி திட்டமாகும்.  இது 
எண வடிவத்தில் இருக்கும்.  வைவு கெ்வு 
திட்டம் தயார கெயவதற்கு முன ்க்டந்த 
்கா் ெம்்பவங்கள், தற்த்பாததய தததவ, 
எதிர்கா்த்பாக்கு த்பான்தவ ம்னதில் 
க்காணடு குறிபபிட்ட ்கா்த்திற்்கா்க அதாவது 
ஒரு மாதம், அதை வரு்டம் அல்்து முழு 
ஆணடுக்்கா்க தயாரிக்்கப்படுகி்து.  

க்காள்ை க்காள்த்க்கள், கெயல்்கள் 
த்பான்வற்த் கதா்டரபுத்டயதாகும்.  

ஒற்ரை பயன்பாடு திடடம்
ஒற்த்ப ்பயன்பாடு திட்டம் ஒரு 
குறிபபிட்ட த�ாக்்கத்திற்்கா்க மடடுதம 
உ்பதயா்கப்படுத்தப்படும்.  அந்த த�ாக்்கம் 
நித்தவறியவு்டன அந்த திட்டம் 
உ்பதயா்கமற்றுபத்பாகும்.  

நிைல், வைவு கெ்வுத் திட்டம், 
த்பான்தவ ஒற்த்ப ்பயன்பாடடின 
எடுத்துக்்காடடு்கைாகும்.

1. நிைல்
நிைல் என்பது நிறுவ்னத்தில் ஒரு கெயத் 
கெயல்்படுத்த தததி மற்றும் த�ைத்தத 
குறிபபிடுவதாகும். 

ததயித் கதாழிற்ொத் தம்ாைர மிஸ்்டர. பீட்டர.  இவர த்னது வியா்பாைத்தத 
விரிவாக்்க திட்டமிட்டார.  அத்னால் அவர நீ்கிரிலிருந்து மூ்பக்பாருட்கதை வாங்க 
முடிவு கெயதுள்ைார.  தமலும் அவர உற்்பத்திதயப க்பருக்்க ஐந்து ்டெம் ரூ்பாய 
கெ்வுத்டய இயந்திைத்தத வாங்க திட்டமிட்டார.  இருந்தத்பாதிலும் கதாழிற்ொத், 
த்பருந்து நித்யத்திலிருந்து கதாத்வில் இருப்பத்னால் ஊழியர்கள் கதாழிற்ொத்தய 
அத்டய ஒரு மணித�ைம் �்டக்்க, கெ்வாகி்து அத்னால் அவர உற்்பத்திதயப க்பருக்்க 
கதாழி்ாைர்களுக்கு ஒரு வான வாங்க திட்டமிட்டார.
 1. மிஸ்்டர.பீட்டர, எந்த வத்கயா்ன திட்டத்தத அவர கதாழிற்ொத்க்கு 

்பயன்படுத்தி்னார?
 2. மிஸ்்டர பீட்டர அவருத்டய விரிவாக்்கத்திற்கு என்ன அறிவுதைக் க்காடுக்்க நீ 

விரும்புகி்ாய?

வழககு ஆயவு.

  நிரனவில் ப்காள்்க
�	திட்டமிடுதலின ்கருத்து
�	�ல்் திட்டத்தின சி்ப்பம்ெங்கள்
 1. முதனதம கெயல்்பாடு
 2. இ ் க் கு  ெ ம் ்ப ந் த ம ா ்ன 

த�ாக்குநித்

 3. ்பைவ்ா்ன கெயல்்பாடு
 4. அறிவுொர கெயல்முத்
 5. எதிர்கா் த�ாக்கு நித்
 6. திட்டமி்டல் யதாரத்தமா்னது
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 3. ஒரு நிறுவ்னம்_______________
்கா் இ்க்கு்கதை அத்டய 
திட்டமி்டப்படடுள்ைது.

  அ. நி்கழவு  ஆ. ்க்டந்த
  இ. எதிர   ஈ. துவக்்க
 4. திட்டமிடுதல் என்பது முதனதம நித் 

கெயல்்பாடு மற்றும்_____________
என்பது இறுதிநித் கெயல்்பாடு.

  அ. அதமப்பா்னது
  ஆ. கூடடு்வு நிரவா்கம்
  இ. இயக்்கம்
  ஈ.்கடடு்படுத்துதல்

 1. திட்டமிடுதல் என்பது___________
தம்ாணதம கெயல்்பாடு்கள்

  அ. இைண்டாம் நித் கெயல்்பாடு
  ஆ. துதண கெயல்்பாடு
  இ. முதனதம நித் கெயல்்பாடு
  ஈ. மாற்று கெயல்்பாடு
 2. திட்டமிடுதலின மூ்ம்__________

அதமப்பா்னது ெரியா்ன த�ைத்தில் 
ெரியா்ன விஷயங்கதை கெயகி்து.

  அ. கெயல்தி்ன அதி்கரிக்கும்
  ஆ. கெயல்தி்ன குத்க்கும்
  இ. வித் அதி்கரிக்கும்
  ஈ. வித் குத்க்கும்.

�	திட்டமிடுதலின முக்கியத்துவம்
�	திட்டமிடுதலின வைம்பு்கள்
�	திட்டமிடுதலின ்படி்கள்
 1. வ ணி ்க  வ ா ய ப பு ்க த ை 

அறிந்திருத்தல்
 2. இ்க்கு்கதை உருவாக்குதல்
 3. திட்டம் கெல்லும் வைா்கத்தத 

்கருத்தில் க்காள்்க
 4. தவறுவழி மாரக்்க கெயல்்கதை 

விரிவா்க அ்சி ஆைாயவும்.
 5. தவறுவழி மாரக்்க கெயல்்கதை 

மதிப்பாயவு கெயதல்.
 6. சி்ந்த மாரக்்கம் ததரவு கெயதல்.
 7. ஆ த ை வு  தி ட ்ட ங ்க த ை 

உருவாக்குதல்.
 8. திட்டங்கதை கெயல்்படுத்துதல்.
�	திட்டமிடுதலின வத்க்கள்
 1. திட்டமி்டலின இயல்பு்கள்
  1. முத்யா்ன திட்டமிடுதல்
  2. முத்ொைா திட்டமிடுதல்

 2. திட்டமி்டலின ்கா்அைவு
  1. குறுகிய ்கா் திட்டமி்டல்
  2. நீண்ட ்கா் திட்டமி்டல்
 3. தம்ாணதம நித்்கள்
 1.த்பாரத்தி்னொரந்த திட்டம்
 2.இத்டநித் திட்டம்
 3.கெயல்்பாடடு திட்டம்
 4. உ்பதயா்கம்
 1. நித்யா்ன திட்டம்
 2. ஒருமுத் ்பயன்படுத்தும் திட்டம்
�	திட்டமிடுதலின முத்்கள்
 1. த�ாக்்கங்கள்
 2. க்காள்த்க்கள் 
 3. கெயல்முத்்கள்
 4. விதி்கள்
 5. உத்தி்கள்
 6. நி்கழச்சிநிைல்
 7. வைவு கெ்வுத்திட்டம்

வினாக்கள்
பகுதி – அ
ெரியான விரடரயத மதர்நபதடுதது எழுது்க.
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 11. உத்தி்கள் என்பது க்ப்ப்பட்ட கொல்.
  அ. விதையாடடு ஆ. அைசியல்
  இ. வணி்கம் ஈ. இைாணுவம்
 12. ------------ எண்கா் அைதவ 

அ்டக்கியது.
  அ. த�ாக்்கங்கள்
  ஆ. நி்கழச்சி நிைல்
  இ. க்காள்த்க
  ஈ. வைவு கெ்வு திட்டம்

பகுதி – ஆ
கீழக்காணும் வினாக்களுககு சில 
வரி்களில் விரடயளிக்கவும்.
 1. திட்டமிடுதல் – வதையறு.
 2. திட்டமிடுதல் வைா்கங்கள் என்ால் 

என்ன?
 3. த�ாக்்கங்கள் – வதையறு?
 4. க்காள்த்க என்ால் என்ன?
 5. உத்தி்கள் என்பதன க்பாருள் என்ன?
 6. வைவு கெ்வு என்ால் என்ன?
 7. மீணடும் ்பயன்படுத்தும் திட்டங்கள் 

என்ால் என்ன?
 8. ்பைவ்ா்ன திட்டங்கள் என்பதன 

க்பாருள் என்ன?

பகுதி – இ
கீழக்காணும் வினாக்களுககு ஒரு அளவில் 
விரிவான விரடயளிக்கவும்.
 1. திட்டமிடுதலின �னதம்கள் யாதவ?
 2. திட்டமிடுதலின வைம்பு்கள் யாதவ?
 3. ்ப ய னு ள் ை  தி ட ்ட மி டு த த ் 

ஏற்்படுத்துவதற்்கா்ன �்டவடிக்த்க்கதை 
விைக்கு்க.

 4. த ம ் ா ண த ம  நி த ் ்க ள் 
அ டி ப ்ப த ்ட ய ா ்க க்  க ்க ா ண டு 
திட்டமிடுதலின வத்க்கதை விைக்கு்க?

 5. மீணடும் ்பயன்படுத்தும் திட்டத்தத 
விைக்கு்க.

 6. திட்டமிடுதலின இயல்பு்கதை 
விைக்கு்க.

 5. திட்டங்கள் எதிர்கா்த்திற்்கா்னதவ, 
எதிர்கா்த்தத துல்லியமா்க 
்கணித்துவி்டமுடியாது.  ஏக்னன்ால் 
எதிர்கா்ம் என்பது --------

  அ. நிச்ெயமற்்து
  ஆ. முன தீரமா்னம்
  இ. த்கவல்
  ஈ.்பயனுள்ைது.
 6. --------- என்பது எதிர்பாரத்த 

சூழலில் திட்டங்கதை கெயல்்படுத்தும் 
எனறு எதிர்பாரக்்கப்படுகி்து.

  அ. திட்டமி்டல் வைா்கம்
  ஆ. திட்டமி்டல் �்டவடிக்த்க
  இ. திட்டமி்டல் அனுமா்னம்
  ஈ. திட்டமி்டல் மாற்று்கள்
 7. ்பைவ்ா்ன திட்டமி்டல் எந்த திட்டத்தத 

குறிக்கி்து
  அ. அதமபபு முழுவதும் ்பைவுகி்து.
  ஆ. தமல் தம்ாணதம கெயல்்பாடு
  இ.  தம்ாணதம கெயல்முத்யில் 

முதல் உறுபபு ஆகும்.
  ஈ. எதிர்கா் ொரந்த கெயல்்பாடு
 8. நீண்ட ்கா் திட்டமி்டல் எந்த ்கா்த்தத 

உள்ை்டக்கியது.
  அ. 5 முதல் 15 வரு்டம்
  ஆ. 15 வரு்டங்களுக்கும் தமல்
  இ. 15 வரு்டங்களுக்கும் குத்வா்க
  ஈ. வரு்டங்களுக்கு குத்வா்க
 9. நித்யா்ன திட்டம் என்பது தவறு 

எவவாறு அறியப்படடுள்ைது.
  அ. ஒற்த் ்பயன்பாடுதிட்டம்
  ஆ. கெயல்்பாடடுத்திட்டம்
  இ. மீணடும் ்பயன்படுத்த திட்டம்
  ஈ. குத்ந்த ்கா்திட்டம்
 10. எதத்ன தவறி்னால் தண்டத்ன 

விதிக்்கப்படும்.
  அ. விதி்கள்  ஆ. க்காள்த்க
  இ. திட்டம்  ஈ. �த்டமுத்
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பகுதி – ஈ
கீழக்காணும் வினாக்களுககு மூன்று அளவில் விரிவான விரடயளிக்கவும்.
 1. திட்டமிடுதல் என்ால் என்ன?  திட்டமிடுதலின அடிப்பத்ட குணாதிெயங்கதை விைக்கு்க.
 2. திட்டமிட்ட கெயல்முத்்களில் ்பல்தவறு ்படி்கள் யாதவ?
 3. திட்டமிடுதலின ்பல்தவறு வத்க்கதை எழுது்க?
 4. திட்டமிடுதலின முத்்கதை விைக்கு்க.
 5. நீங்கள் புதிதா்க துவக்்கப்பட்ட ஐவுளி கதாழிலின தம்ாைைா்க நியம்னம் கெயயப்பட்டால், 

நீங்கள் அந்த கதாழித் விரிவாக்்கம் கெயய எந்தமாதிரியா்ன திட்டங்கதை ஏற்்படுத்துவீர?

ஆசிரியர்களின் பெயல்பாடு்கள்
 1. மாணவர்களி்டம் தங்கள் வாழக்த்கதய ்பற்றிய திட்டங்கதை கதரிவிக்்க கொல்்்ாம்.
 2. ்கதத்கள் மூ்மா்க திட்டமிடுதலின முக்கியத்துவத்தத கதரிவிக்்க்ாம்.
 3. ஒரு கதாழில் துவங்க மாணவர்களுத்டய ்கருத்தத எழுதி வைகொல்்்ாம்.
 4. திட்டமிடுதலின முத்்கள் ்பற்றி விைக்்க அட்டவதண தயாரித்து வை கொல்்்ாம்.

ோைவர்களின் பெயல்பாடு்கள்
 1. மாணவர்களி்டம் திட்டமிடுதலின வத்க்களுக்கு எடுத்துக்்காடடு்கதை எழுதி வை 

கொல்்்ாம்.
 2. திட்டமிடுதலின ்படி்கள் ்பற்றி மாணவர்களி்டம் எழுதி வை கொல்்்ாம்.
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அமைப்பு  செயலபாடு

இப்பகுதியின் மூலம் மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை ்கறறுக்்காள்கிறைார்கள்:
�	அ்மபபு  மறறும் அதன் இயல்்ப புரிந்து ்ெயல்படுதல
�	அ்மபபு ்ெயலமு்றையின் ்படி்க்ை ்தரிந்து்்காள்ளுதல
�	மு்றையான மறறும் மு்றைொரா அ்மபபு்கள் குறித்து புரிந்து ்ெயல்படுதல
�	்பல்வறு வ்்கயான அ்மபபு்கள் புரிந்து ்்காள்ளுதல.
�	அ்மபபு வ்ர்படம் குறித்த ்பல்வறு கூறு்க்ை ்பகுத்தாயதல

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

சபாருளடக்கம்

 3.1 அறிமு்கம்
 3.2 ்்பாருள்
 3.3 வ்ரய்றை
 3.4 அ்மபபின் இயலபு
 3.5 அ்மபபின் நன்்ம்கள்
 3.6 அ்மபபின் ்ெயலமு்றை்கள்/்படி்கள்

 3.7 மு்றையான மறறும் மு்றைொரா 
அ்மபபு்கள்

 3.8 வரி்ெ அ்மபபு
 3.9 வரி்ெ மறறும் ஊழியர அ்மபபு

 3.10 ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு
 3.11 அ்மபபு வ்ர்படம்

3.1 அறிமு்கம்
ஒன்றிறகும் ்மற்பட்ட ந்பர்கள் 
ஒருங்கி்ணந்து ஒரு ்பணியி்ன 
்ெயயும்்்பாது அ்மபபு ்தான்றுகிறைது.  
ஒரு ந்பர மற்றைாரு ந்பருககு  சு்ம்க்ை 
ஒழுங்்கா்க ்வத்திருககும் ்்பாருட்டு 

மாறறிவிடுவது.  ்பணியில மக்கள் 
ஒருவருக்்காருவர உதவுதல ஒரு 
அ்மப்ப்்ப உருவாககுகிறைது. 

நிறுவனத்தின் ்நாக்கத்்த 
அ்டயும் ்்பாருட்டு அவறறின் கூறு்க்ை 
்பணி ஒழுங்்கா்க மாறறுவது அ்மபபு 
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எனப்படும். அ்மபபின் கூறு்கள் 
மனிதர, இயந்திரம், ்்பாருட்்கள், ்பணம், 
்ெயல்பாடு்கள், அதி்காரம் மறறும் ்்பாறுபபு 
்்பான்றை்வ்க்ை உள்ைடககியது.

மு ன் தீ ர ம ா னி க ்க ப ்ப ட் ட 
அணுகுமு்றை்க்ை ்ெயல்படுத்தவும் 
மறறும் சிறைபபு ்நாக்கங்்க்ை 
அ்டவதற்கா்கவும் ஒருங்கி்ணந்து 
முயறசிககும் மக்களி்ட்ய ்பணி 
்பகிர்வ உள்ைடககியது அ்மப்பாகும். 
அ்மபபு என்்பது ்மலாண்ம என்னும் 
முழு ்கட்ட்மப்்பயும் ்கட்டுவதற்கான 
அடித்தைமாகும். 

அ்மபபு என்னும்  ்ொலகூறு 
இரு ்வவ்வறு  வ்்க்களில 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறைது. முதலவ்்கயில 
அ்மபபின் ்ெயலமு்றை்ய குறிக்க 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறைது. இரணடாம் 
வ்்கயில அ்டவதற்கா்க ்கட்டப்பட்ட ்பணி 
நி்ல்களுககு இ்ட்யயான ்தாடரபு 
அ்மபபு்க்ை குறிககிறைது.

படம்  3.1 அ்மபபு

3.2 சபாருள்

அமைப்பு என்னும் செயலமுமை
இயங்குதல உணரவு அடிப்ப்டயில, 
அ்மபபு என்னும் ்ெயலமு்றை  
நி று வ ன த் தி ன்  ் ெ ய ல ்ப ா டு ்க ் ை 
குழுவாககுதல மறறும் வ்ரய்றை 
்ெயது அவர்களி்ட்ய அதி்கார 
்தாடர்்ப நிறுவுத்ல குறிககிறைது. 
்வறு வாரத்்த்களில, ்மலாைர தனது 
ஊழியர்க்ை திரட்டி, அதி்காரத்்த 
்பகிரந்து, ்்பாறுபபு்க்ை நிரணயம் 

்ெயது ்பணியி்ன ்ெயய்வககும் 
்ெயலமு்றையாகும். 

நிறுவனம் என்னும் அமைப்பு
நி்லயான உணரவு அடிப்ப்டயில, 
அ்மபபு என்னும் கூறறு ்்பாது 
இலக்்க ்நாககி குழுவா்க ்பணிபுரியும் 
மனிதர்களின் அ்மப்்ப குறிககிறைது. 
்வறு வாரத்்த்களில, ்்பாதுவான 
்நாக்கங்்க்ை அ்டவதற்கா்க நி்ல  
மறறும் ்பணி்களுககி்ட்ய ்காட்டப்படும்  
்தாடரபு  அ்மப்்ப குறிககிறைது. 

அ்மபபின் ்பணி யா்தனில ்்பாது 
்நாக்கம் அ்மவதற்கான கூறு்க்ை 
திறை்மயா்க ஒருங்கி்ணப்பதாகும். அ்மபபு 
என்்பது வை ்ெ்கரிபபு, அவவைங்்க்ை 
மு்றையா்க ்பயன்்படுத்துதல மறறும் 
அ்மபபின் திட்டங்்க்ை பூரத்தி ்ெயய 
்பணி்க்ை மு்றை்ம்படுத்துதல ் ்பான்றை்வ 
அ்மபபின் ்ெயல்பாடு்கைாகும். என்ன 
்பணி்க்ை ்ெயவது என்று தீரமானித்தல, 
எவவாறு ்பணி்க்ை குழுப்படுத்துவது, 
்பணியி்ன ்ெயய ்்பாறுப்்பற்ககூடியவர 
யார, யார இப்பணி்கள் குறித்து முடி்வடுப்பார 
்்பான்றைவற்றை உள்ைடககியுள்ைது.

3.3 வமையமை
்டவிஸ் அவர்களின் கூறறுப்படி,” 
அ்மபபு என்்பது ்்பாதுவான 
முடிவி்ன ொதிப்பதற்கா்க த்லவரின் 
வழிநடத்துதலின்்படி ஒறறு்மயான 
்ெயல்படும் மக்கள் குழு’.

”ஒரு ்நாக்கத்திறகு ்த்வயான 
்ெயல்க்ை விரித்து பின்னர குழுவா்க 
ஏற்பாடு ்ெயது ஒவ்வாரு ந்பருககும் 
ஒதுககீடு ்ெயவது” என்று உரவிக 
வ்ரயறுககிறைார.

”அ்மபபு என்்பது ்தரந்்தடுக்கப்பட்ட 
்பணி, ந்பர்கள் மறறும் ்பணி இடங்்களில 
குழுவினர ்பயனுள்ை வ்்கயில ்பணிபுரிய 
திறை்மயான அதி்கார ்தாடரபு்க்ை 
நிறுவுதல”. -   பு.சு. ்டரி.
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3.4  அமைப்பின் இயலபு 
(குணாதிெயங்கள்)

அ்மபபு என்்பது முன்தீரமானிக்கப்பட்ட 
இலககு்க்ை அ்டய திறை்மயான மறறும் 
்த்வப்படும் ்கருவி. அ்மபபின் முககிய 
குணாதிெயங்்கள் பின்வருமாறு:
 1. பணிப்பகிர்வு: ்ெயய ்வணடிய 

்வ்ல முழு்மயும் சிறு 
்பகுதி்கைா்க பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வாரு 
்வ்லயும் குறிபபிட்ட ந்பரிடம் 
ஒப்ப்டக்கப்படுகிறைது. முழு முயறசியும் 
்ெயல்பாடு்கள் மறறும் து்ண 
்ெயல்பாடு்கைா்க பிரிக்கப்பட்டவுடன், 
அடுத்த ்படியா்க அச்ெயல்க்ை அ)
்வ்லயின் ஒத்ததன்்ம ஆ)
திறைன் ஆகியவறறின் அடிப்ப்டயில 
குழுப்படுத்தப்படும்.  இதனால ஒத்த வ்்க 
்ெயல்கள் ஒன்றைா்க குழுப்படுத்தப்பட்டு 
ஒ்ர து்றை அலலது து்ண து்றையின் 
்்பயரில ்வக்கப்படும். 

  உ த ா ர ண ம ா ்க ,  உ ற ்ப த் தி 
நிறுவனத்தின் அ்னத்து ் ெயல்களும் 
உற்பத்தி, ெந்்தப்படுத்துதல, நிதி, 
ஊழியர்கள் ்்பான்றை்வயா்க 
பிரிக்கப்பட்டு குழுப்படுத்தப்படுகிறைது.

  ஒ்ர ்வ்ல்ய திரும்்ப 
திரும்்ப ்ெயவதால ்பணிப்பகிரவு 
நிபுணத்துவத்துககு வழிவகுககிறைது.  
இது ்வளிப்பாட்டின் அைவு மறறும் 
தரம், ்நரம், ெகதி ஆகிய வைங்்க்ை 
வீணடிக்காமல அதி்கரிக்க உதவுகிறைது.

 2. ஒருஙகிமணப்பு: அ்மபபில உள்ை 
ந்பர்களுககு ்பல்வறு ்ெயல்பாடு்கள் 
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களின் 
்நாக்கம் அ்மபபின் இலககி்ன 
அ்டவதாகும். என்வ அவர்கள் 
பின்வருவனவற்றை ஒருங்கி்ணக்க 
்வணடும்:

  1. ்பணியாைர மறறும் ்பணி
  2. ஒரு ஊழியர மற்றைாரு ஊழியருடன்
  3. ஒரு து்றை மற்றைாரு து்றையுடன்

 3. ந�ாக்கங்கள்: ஒவ்வாரு அ்மபபிறகும் 
குறிபபிட்ட மறறும் மு்றையா்க 
வ்ரயறுக்கப்பட்ட ்நாக்கங்்கள் 
இ ரு க கு ம் .  அ ் ம ப பி ன் றி 
்நாக்கங்்க்ை அ்டய இயலாது. 
அது்்பால ்நாக்கம் மறறும் 
இலககின்றி அ்மபபு நீணட ்காலம் 
நி்லத்திருக்க முடியாது.

 4. அதி்காை - சபாறுப்பு ச�ாடர்பு: 
ஒவ்வாரு நி்லயுடன் இ்ணந்த 
அதி்காரம் மறறும் ்்பாறுபபு 
்தளிவா்க வ்ரயறுக்கப்பட்டு 
்பல்வறு நி்ல்கள் வரி்ெயான 
ஒழுங்்க்மவுடன் நிறுவன அ்மபபில 
்வக்கப்பட்டிருககும். 

 5. �்கவலச�ாடர்பு :  ஒவ்வாரு 
அ்மபபிலும் ்ொந்தமு்றை்ய 
பின்்பறறி த்கவல்தாடரபு இருககும். 
அ்மபபில குழுவினர இ்ணந்து 
இலககி்ன அ்டய ்பணிபுரிவர. 
என்வ, அவர்களி்ட்ய புரிதல 
ஏற்பட திறைனுள்ை த்கவல்தாடரபு 
அவசியம். த்கவல்தாடரபின் வழி்கள் 
மு்றையானது, மு்றைொராதது, 
கீழ்நாககி, ்மல்நாககி அலலது 
கி்டமட்டமா்க இருககும்.

 3.5 அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. நிபுணத்துவ �ன்மை்கள்:  நிறுவனத்தின் 

்மாத்த ்வ்லயும் ்பல து்றை்களுககு 
பிரித்தளிக்கப்படுகிறைது. அத்து்றையில 
அவ்வ்ல்ய திரும்்ப திரும்்ப 
்ெயயும் ஊழியர அப்பணியில 
நிபுணத்துவம் ்்பறறு தவறு்கள் 
்ெயவது கு்றைகிறைது. அவர்கள் 
்பணியில அதி்க ்கவனம் ்ெலுத்தி 
எளிதா்க முடிககின்றைனார

 2. பணிபகிர்வு: ்ெயய ்வணடிய 
்வ்ல முழு்மயும் சிறு 
்பகுதி்கைா்க பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வாரு 
்வ்லயும் குறிபபிட்ட ந்பரிடம் 
ஒப்ப்டக்கப்படுகிறைது.
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 3. வளர்ச்சி ைற்றும் நவறுபடுத்து�லுக்கான வாய்ப்பு: வணி்க ்ெயல்பாடு்களின் வைரசசிககு 
உதவுகிறைது மறறும் இருககும் வைங்்கள் மறறும் திறைன்்க்ை இயன்றைைவு ்பயன்்படுத்த 
உறைதியளிககிறைது.

 4. விரிவாக்கம் ைற்றும் புதிய ச�ாழிலநுடபத்ம� பயன்படுத்துவ�ற்்கான வாய்ப்பு: அ்மபபு 
்த்வப்பட்டால, வணி்கத்்த விரிவாக்கம் ்ெயய உதவுகிறைது. ்மலும் புதிய ்தாழிலநுட்்ப 
மாறறைங்்க்ை பின்்பறறி திறை்ன அதி்கரித்து ்ெல்வ கு்றைக்கலாம்.

 5. பமடப்பாற்ைமை தூண்டுகிைது: அ்மபபு தனிந்பர்கள் தங்்களின் ்ப்டப்பாறறை்ல 
்காட்சிப்படுத்த இடமளிககிறைது. அந்ந்பர்கள் தங்்கள் எல்லககுள் ்ெயல்பட்டு ்பணி்க்ை 
்ெயய புது்மயான ்கருத்துக்க்ை ்பயன்்படுத்தலாம்.

 6. பணி நைற்சபாருந்து�மை குமைககிைது:  ்பணி்கள் பிரிக்கப்பட்டு மு்றையா்க 
ஒழுங்கு்படுத்தப்படுவதால, ்பணி ்மற்்பாருந்துதல கு்றைககிறைது

3.6 அமைப்பு செயலமுமை்கள்/ படி்கள்
்மலாண்ம ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு என்்பது அறிரந்த ்பணிபிரிபபு மறறும் இலக்்க 
அ்டவதற்கா்க குறிபபிட்ட குழுக்கைா்க ்ெயல்க்ை ஒருங்கி்ணத்தல ்்பான்றைவற்றை 
்்காணடது. ்ெயலமு்றையில உள்ைடங்கி  உள்ை ்பல்வறு ்படி்கள் பின்வருமாறு:

செயலமுமையின் 
படி்கள்

்பணி  
பிரிபபு

குழு  
்ெயல்கள்  
அ்மபபு

்பணி  
ஒதுககீடு

்தாடரபு்க்ை 
வ்ரயறுத்தல

ஒருங்கி்ணத்தல  
்ெயல்கள்

ஊழியர்களின்                                              
அதி்கார 
்பகிரவு

01
02

03

04

05

06

படம் 3.2 அ்மபபு ்ெயலமு்றையின் ்படி்கள்
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தனது ்்பாறுபபு்க்ை எடுத்து ்ெயய 
இயலாது. ஊழியர்க்ை ்வ்ல ்ெயய 
்வப்பதற்கா்க ஆ்ண்கள் மறறும் 
அதி்காரம் ்ெலுத்தும் உரி்ம அதி்காரம் 
எனப்படும். ஊழியர்களுககு வழங்்கப்படும் 
அதி்காரம் அவர்களுககு வழங்்கப்படும் 
்்பாறுபபு்களுககு ெமமானதா்க இருக்க 
்வணடும். 
ஊழியர்்களுககு ந�மவயான அமனத்து 
வளங்கமளயும் வழஙகு�ல: அதி்கார 
்தாடரபு்க்ை வ்ரயறுத்தவுடன், 
்பணி ்ெயய ்த்வயான அ்னத்து 
வைங்்க்ையும் ஊழியர்களுககு  வழங்்க 
்வணடும்.
அ ம ன த் து  ச ெ ய ல ்க ம ள யு ம் 
ஒருஙகிமணத்�ல: ்்பாது இலககி்ன 
அ்டவதற்கா்க அ்னத்து ்ெயல்க்ையும் 
்ெரந்தாற்்பால ்்காணடுவர முயறசி 
்ெயய ்வணடும்.

3.7  முமையான ைற்றும் முமைொைா 
அமைப்பு்கள்

மு்றையான அ்மபபு: மு்றையான 
அ்மபபு என்்பது தான்க்வ மறறும் 
உணரவுபூரவமா்க நிறுவன இலககு்க்ை 
ொதிக்க உருவாக்கப்படுகிறைது. நிறுவனம் 
என்்பது அதி்கார ்பகிரவு மறறும் 
நிறுவன அங்்கத்தினர்களுககு இ்ட்ய 
்தாடரபு்க்ை வ்ரயறுககும் மு்றையா்க 
வ்ரய்றை ்ெயயப்பட்ட அ்மப்பாகும். 
தனிந்பர்களுககி்ட்ய உள்ை அலுவல்க 
்தாடரபு்க்ை இது வழங்குகிறைது. 
மு்றையான அ்மபபு்களில  உள்ை 
த்கவல்தாடரபு தடங்்களும் அலுவல்க 
ரீதியானது. மு்றையான அ்மபபில 
ஒழுங்குமு்றை்கள் மறறும் ந்டமு்றை்கள்  
ந ன் கு  வ ் ர ய று க ்க ப ்ப ட் டு ள் ை து .  
நிறுவனத்தில உள்ை ்வறு்பட்ட 
து்றை்களின் ஒருங்கி்ணபபிறகு  
மு்றையான அ்மபபு வெதி ்ெயது 
தருகிறைது. 

பணிபிரிப்பு: அ்மபபு ்ெயல்பாடு முழு 
்வ்ல்யயும் சிறு்பகுதி்கைா்க பிரிப்பதில 
இருந்து ்தாடங்குகிறைது. முழு ்வ்லயின் 
ஒவ்வாரு ்பகுதியும் ்பணி எனப்படும். 
நிறுவனத்தில உள்ை ஒவ்வாரு ந்பருககும் 
ஒரு ்பணி ஒதுக்கப்படும். 
குழு செயல்கள்/ பணி்கள்: ்வ்ல சிறு 
்பணி்கைா்க பிரிக்கப்பட்டவுடன் அ்வ 
குழுவா்க ஒன்றி்ணக்கப்படுகிறைது. 
இககுழுக்க்ை நிறுவனம் தனது 
்பணி்க்ை ்ெயய ஒரு து்றையின் கீழ 
்வக்கலாம். உ.தா. விற்ப்னயுடன் 
்தாடரபு்டய அ்னத்து ்பணி்களும் 
விற்ப்ன து்றையின்கீழ குழுவாக்கப்படும்.
பணி ஒதுககீடு: நிறுவனத்தில ்பணிபுரியும் 
ஒவ்வாரு ந்பருககும் அவரவர திறைன் 
மறறும் தகுதிககு ் ்பாருத்தமான ்பணியி்ன 
ஒதுக்கப்பட ்வணடும். தனிந்பரின் திறைன் 
அடிப்ப்டயில ்வ்ல ஒதுக்கப்படும். 
ஊழியர்களுககு ்பணி விைக்கம் என்னும் 
ஆவணத்்த வழங்கி ்வ்ல ஒதுககீடு 
்ெயயப்படும்.   இந்த ஆவண ்பணி 
்தாடர்பான விவரங்்கள், என்ன ்ெயய 
்வணடும் மறறும் என்ன ்ெயய கூடாது 
்்பான்றைவற்றை உள்ைடககி உள்ைது. 
என்வ இது ்ெயலதிறைனில முடியும்.
அதி்காைம் ைற்றும் சபாறுப்மப நிறுவு�ல: 
ஒதுககீடு ்ெயயப்பட்ட ்பணி்ய 
்ெயவதற்கா்க ஒவ்வாரு ந்பருககும் 
அதி்காரம் ்த்வப்படும். அதி்காரம் 
வழங்குவது ்மலதி்காரி ொரநி்ல 
ஊழியர்கள் ்தாடரபு ஏற்படுத்துவதுடன் 
யார யாரிடம் அறிக்்க ெமரபிப்பது 
என்்பதும் ்தளிவாக்கப்படுகிறைது. என்வ 
அதி்காரம் நிறுவப்பட்டவுடன் அந்ந்பர 
தனது ்பணியி்ன ்ெயல்படுத்தலாம். 
்மலும் அ்னவரும் யார யாரிடம் 
அறிக்்க ெமரபிப்பது என்்ப்தயும் ்தரிந்து 
்்காள்கின்றைனர.
அதி்காை பகிர்வு:  ஒவ்வாரு 
ஊழியருககும் அதி்காரம் ்பகிரப்பட 
்வணடும். அதி்காரமின்றி ஊழியரால 
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ஒ ரு வ ரு க ் ்க ா ரு வ ரு ட ன ா ன 
்தாடரபு்க்ைக்காட்டிலும் ்பணிககு 
அதி்க முககியத்துவம் அளிககிறைது.

முமையான அமைப்பின் குமை்கள்
 1. தாமதம்: ்தாடர ்கட்ட்ை மறறும் 

்தாடர அைவீட்்ட பின்்பறறுவதால 
்ெயல்கள் தாமதமாகின்றைன.

 2. ஊழியர்களின் ெமுதாய ்த்வ்க்ை 
புறைக்கணித்தல: ஊழியர்களின் 
ெ மு த ா ய  ் த ் வ ்க ளு க கு 
முககியத்துவம் அளிக்கப்படாததால 
அது அவர்களின் ்பணி இறைக்கத்துககு 
வழிவகுககிறைது.

 3. ்பணிககு மட்டு்ம முககியத்துவம்: 
்ப்டப்பாறறைல, மனித உறைவு்கள், 
்ெயலதிறைன் ்்பான்றைவற்றை  
புறைக்கணித்து ்பணிககு மட்டு்ம 
முககியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறைது.

முமைொைா அமைப்பு 
மு்றைொரா அ்மபபு என்்பது தனிந்பர்கள் 
மறறும் நிறுவனத்துககு இ்ட்யயான 
தனிப்பட்ட மறறும் ெமுதாய ்தாடரபு்களின் 
்வளிப்பாடு. இது உடனடியா்க தனிப்பட்ட 
ந்பர்களுககி்ட்ய உருவாகும் ்தாடரபு. 
மு்றையான அதி்கார அ்மபபிறகு ்வளி்ய 
எவவித விதி்களுமின்றி ஏற்படுவது.  
இந்த அ்மபபு முதன்முதலா்க   எலடன் 
்ம்யா மறறும் ஏ்ன்யார ்வஸ்டாரன் 
எலகட்ரிக ்கம்்்பனி்ய ொரந்த ஹாத்்ரான் 
பிைான்ட்ல மு்றையா்க ஆயவு ்ெயது  
முன்்னாடியா்க ்கணடறியப்பட்டது.  இது 
அ்னத்து அரசு, தனியார, ்்பாது மறறும் 
வணி்கத்திலும் உள்ைது. மு்றையான 
அ்மபபில உள்ைது ்்பான்றை எழுதப்பட்ட 
விதி்கள் மு்றைொரா அ்மபபு்களில 
இல்ல. மு்றைொரா அ்மப்்ப 
்மலாண்மயால ்கட்டாயப்படுத்த்வா 
அலலது ்கட்டுப்படுத்த்வா இயலாது. 
வ்ரயறுக்கப்பட்ட த்கவல்தாடரபு அ்மபபு 
இல்ல.

முமையான அமைப்பு வமையமை
M.P ெரமாவின் கூறறுப்படி,”மு்றையான 
அ்மபபு என்்பது குறிபபிட்ட ் நாக்கத்திற்கா்க 
திட்டமிடப்பட்டு,  வடிவ்மக்கப்பட்டு 
த கு தி வ ா ய ந் த  அ தி ்க ா ர த் தி ன ா ல 
ஒபபுதலளிக்கப்பட்ட அ்மப்பாகும்”. 

்ப ர ன ா ர ட்  அ வ ர ்க ளி ன் 
வரத்்த்களின்்படி,  ”மு்றையான 
அ்மபபு என்்பது உணரவுபூரவமா்க 
ஒருங்கி்ணக்கப்பட்ட ்ெயல்கள் அலலது 
இரணடு அலலது அதறகு ்மற்பட்ட 
ந்பர்களின் உந்துதலால ஏற்படும் 
அ்மப்பாகும்”. 

முமையான அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. மு்றையான ்பணி: மு்றையான 

நிறுவன ்கட்ட்மபபு நிறுவனம் 
மு்றையா்கவும் சுமூ்கமா்கவும் 
்ெயல்பட உதவுகிறைது.

 2. நிறுவன ்நாக்கங்்க்ை அ்டதல: 
எவவித குழப்பமுமின்றி நிறுவன 
்நாக்கங்்க்ை அ்டய  நிறுவப்பட்டது.

 3. ் ம ற ் ்ப ா ரு ந் து த ல  இ ல ல ா 
்பணி:  மு்றையான அ்மபபில 
்பணி மு்றையா்க ்பல்வறு 
து்றை்கள் மறறும் ஊழியர்களுககு 
பிரித்தளிக்கப்படுகிறைது. என்வ 
்பணி்கள் ்மற்்பாருந்தலுககு எவவித 
வாயபபுமில்ல.

 4. ஒருங்கி்ணத்தல: ்்பாதுவான 
்நாக்கத்்த அ்டய ்பல்வறு 
து ் றை ்க ளி ன்  ் ெ ய ல ்க ் ை 
ஓருங்கி்ணக்க ்ெயகிறைது.

 5. ்தாடர ்கட்ட்ை்ய உருவாககுகிறைது: 
மு்றையான நிறுவன அ்மபபு 
்மலதி்காரி ொரநி்ல ்தாடரபி்ன 
்தளிவா்க வ்ரயறுககிறைது. அதாவது 
யார யாரிடம் த்கவல அளிப்பது 
்்பான்று ்பல.

 6. ்பணிககு  அதி்க முககியத்துவம்: 
மு்றையான நிறுவன அ்மபபு 
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வமையமை
்ெஸ்டர ்பரனாரட் கூறறுப்படி, ”மு்றைொரா 
அ்மபபு்கள் என்்பது தனிப்பட்ட 
்தாடரபு்களின் ்மாத்த எணணிக்்க 
மறறும் ்பரஸ்்பர மறறும் மக்கள் குழு 
்தாடரபு்கள் உ்டய்வ. அத்த்்கய 
அ்மபபு்கள் ்காலவ்ரயறறை்வ, 
மு்றையறறை்வ மறறும் வடிவமிலலா 
்பல்வறு அடரத்தி நி்றையான்வ. 

முமைொைா அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. ்வ்கமான ்தாடரபு: இது ்தாடர 

அைவீட்்ட பின்்பறறுவதில்ல, என்வ 
த்கவல்தாடரபு ்வ்கமா்க ்பரவுகிறைது.

 2. ெ மு த ா ய  ் த ் வ ்க ் ை 
நி்றை்வறறுதல: ஊழியர்களின் 
உைவியல மறறும் ெமுதாய 
்த்வ்களுககு முககியத்துவம் 
அளிக்கப்படுகிறைது. அது ஊழியர்க்ை 
ஊக்கப்படுத்துகிறைது.

 3. ெரியான பின்னூட்டம்: மு்றைொரா 
குழுவா்க இருப்பதால, அவர்களுககு 
த்ல்மயதி்காரி குறித்த அசெம் 
இல்ல. என்வ உயரநி்லயில 
உள்ை ஊழியர்களுககு ்பல்வறு 
து்றையிலுள்ை ஊழியர்களிடம் இருந்து 
ெரியான பின்னூட்டம் கி்டககிறைது. 

மு்றையான மறறும் மு்றைொரா அ்மபபிறகி்ட்யயான ஒபபீடு

வ.எண் ஒப்பீடடு அடிப்பமட முமையான அமைப்பு  முமைொைா அமைப்பு

1 ்்பாருள் ஊழியரின் ்பணி்தளிவா்க 
வ்ரயறுக்கப்பட்டு, அவர்களின் 
அதி்காரம், ்்பாறுபபு மறறும் 
்கணககு ்காட்டும் ்்பாறுபபு அ்மபபு 
நி்லநிறுத்தப்படும் 

ஊழியர்கள் ஒருவருடன் 
ஒருவர ்தாடரபு்்காள்ளும் 
வ்லய்மபபு உருவாகும்  
அ்மபபு ஆகும்.

2 உருவாக்கம் அது உணரவு பூரவமா்க மறறும் 
தானா்க்வ உருவாவது

உடனடியா்க ்தான்றுவது

3 ்நாக்கம் நிறுவனத்தின் ்நாக்கத்்த பூரத்தி 
்ெயவது

ெமுதாய மறறும் 
உைவியல ்த்வ்க்ை 
திருபதிப்படுத்துவது 
இல்ல

4 த்கவல ்தாடரபு மு்றையான த்கவல்தாடரபு மு்றைொரா த்கவல ்தாடரபு

5 ்கட்டுப்பாடு விதி்கள் மறறும் 
தனிந்பர்களுககி்ட்யயான 
்ெயலமு்றை

தனிப்பட்ட உறைவு மு்றை

6 அதி்காரம் மறறும் 
்்பாறுபபு ்பாயதலும்

அதி்காரம் கீழ்நாககி ்பாயகிறைது.  
்்பாறுபபு ்மல்நாககி ்பாயகிறைது.

எவவித அதி்காரம் மறறும் 
்்பாறுபபு ்பாயவது 

7 அைவு ்்பரியது சிறியது

8 நி்லபபுத் தன்்ம நிரந்தரம் மறறும் நி்லயானது நி்லயறறைது
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கீழ ்பணிபுரியும்  ஒவ்வாரு ஊழியரும் 
தங்்கள் கீழ ்பணிபுரி்பவரிடம் தங்்கள் அதி்கார 
வரம்பிறகுட்்பட்ட முடிவு்க்ை எடுத்து 
்ெயல்படுத்தச்ெயகிறைார. இவவ்்கயில 
அதி்கார ்பகிரவு ஒவ்வாரு நி்ல்யயும் 
்கடந்து ்ெலகிறைது.

நிறுவன அ்மபபில ஒவ்வாரு 
நி ் ல யி ல  உ ள் ை வ ர ்க ளு க கு ம் 
தங்்களின்கீழ ்பணிபுரிவர்களிடம் 
்்பாதுவான அதி்காரம் உள்ைது. 
இவவ்்கயில ஒவ்வாரு நி்லயில 
உள்ைவரும் தங்்கள் ்மலதி்காரியிடம் 
இருந்து தாங்்கள் வகிககும் ்பதவிககு 
ஏறறை அதி்காரவரம்்்ப ்்பறுகின்றைனார. 
நிறுவனத்தில ்பணிபுரியும் ஒவ்வாரு 
ந்பரும் தனககு அதி்காரம் மறறும் ்பணி்க்ை  
ஒதுககீடு ்ெயத ஒ்ர ஒரு ந்பருககு 
மட்டும் ்பதில அளிக்கககூடியவராகிறைார. 
இவவ்்க அ்மபபிலிருந்து  விலகுவது  
பி ர ச ெ ் ன ்க ் ை  உ ரு வ ா க கு ம் . 
உதாரணமா்க உற்பத்தி ்மலாைர 
்்பார்ம்ன விலககி ்நரடியா்க 
இயந்திரம் ்்கயாள்்பவரிடம் ்நரடியா்க 
உத்தரவு்க்ை பிறைபபித்தால அவர 
இயந்திரம் ்்கயாள்்பவ்ர இருவருககும் 
ஒ்ர ெமயத்தில  ்பதில ்ொலலககூடிய 
சிக்கலில தள்ளிவிடுகிறைார. இது ்்பாதுவா்க 
்்பார்மன் தன்கீழ ்பணிபுரி்பவ்ர 
்கட்டுப்படுத்துவ்த (குறிபபிட்ட இயந்திரம் 
்்கயாள்்பவ்ரயும் ்ெரத்து) ்பாதிககிறைது.

இவவ்்க அ்மபபில ்நர்்காட்டு 
வரி்ெ அதி்காரம் ்காணப்படுகிறைது. இதன் 
்காரணமா்க்வ இது வரி்ெ அ்மபபு எனப 
்்பயரிடப்பட்டுள்ைது. 

வரிமெ அமைப்பின் வம்க்கள்
வரி்ெ அ்மபபு இரு வ்்கப்படும்:
 1. முழு வரி்ெ அ்மபபு
 2. து்றைவாரியான வரி்ெ அ்மபபு

முமைொைா அமைப்பின் குமை்கள்
 1. சுமு்கமான ்பணிப ்பரிமாறறைம் 

இருக்காது: மு்றைொரா அ்மபபில 
்பணிபுரிவது மு்றையானதா்க   
இருக்காது, என்வ சுமு்கமான 
்பணிப்பாயதல இருக்காது.

 2. வதந்தி ்பரவுதல: மு்றைொரா 
சூழலில ்பணி ்ெயவதறகு ொதாரண 
அணுகுமு்றை பின்்பறறைப்படுகிறைது.  
இது  ்வ்லயின் தரத்்த ்பாதிககும்.

3.8 வரிமெ அமைப்பு
வரி்ெ அ்மபபு - வரி்ெ அ்மபபு என்்பது 
மி்கவும் ்பழ்மயான மறறும் எளி்மயான 
நிறுவன நிரவா்க மு்றையாகும். இவவ்்க 
அ்மபபு  உள்ை நிறுவனங்்களில 
அதி்காரம் ்மலிருந்து கீழ்நாககிப 
்பாயகிறைது. முடிவு எடுககும் அதி்காரம் ்்பறறை 
ந்பர்கள் ்மலநி்லயிலும் முடிவு எடுககும் 
அதி்காரம் கு்றைவா்க ்்பறறை ந்பர்கள் 
கீழநி்லயிலும் அமரத்தப்படுகிறைார்கள். 
இவவிரணடு நி்ல்களுககும் இ்ட்ய 
இ்டநி்ல மறறும் ்மற்பார்வ நி்ல 
்மலாண்மயினர உள்ைனர.

வரி்ெ அ்மபபு நிரவாகி என்்பவர 
நிறுவனத்தின் அடிப்ப்ட ்பணி்களில 
்நரடியா்க ஈடு்படும் ந்பராவர. இத்த்்கய 
ந்பர்க்ை நிறுவனத்தின் முககிய 
்நாக்கங்்க்ை அ்டய ்காரணமா்க உள்ை 
்படிநி்ல ந்பர்கைாவர. இதன் ்காரணமா்க 
இவர்கள் நிறுவனத்தின் முது்்கலும்்பா்க 
தி்கழகிறைார்கள்.

ஒ வ ் வ ா ரு  நி ் ல யி லு ம் 
உள்ை ்மலதி்காரி அவரது முதலாளி 
அளித்துள்ை வ்ரய்றைககுட்்பட்ட அதி்கார 
எல்லககுள் முடிவு்க்ை எடுககிறைார. 
அவரது முடிவு்கள் மறறும் உத்தரவு்க்ை 
தனககு கீழ ்பணிபுரியும் ஊழியர்களிடம் 
்தரியப்படுத்துகிறைார. இம்்மலதி்காரி்களின் 
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கிழககுப்பகுதி  
்மலாைர

்மலாைர 
மாவட்டம் 1

்மலாைர 
மாவட்டம் 2

்மலாைர 
மாவட்டம் 3

வடககுப்பகுதி  
்மலாைர

்மலாைர 
மாவட்டம் 4

்மலாைர 
மாவட்டம் 5

்்பாது ்மலாைர

படம் 3.3 வரி்ெ அ்மபபு

முழு வரி்ெ அ்மபபு: முழு வரி்ெ அ்மபபில ்பணியின் அ்னத்து  நி்லயிலும் 
அ்னவரும் ஒ்ர வ்்கயான ்பணி்ய ்ெயகிறைார்கள்.

உற்பத்தி ்மலாைர

்தாழிலாைர்கள்

்்பார்மன் அ

1 2 3 4
(குழு அ)

்தாழிலாைர்கள்

்்பார்மன் ஆ

1 2 3 4
(குழு ஆ)

்தாழிலாைர்கள்

்்பார்மன் இ

1 2 3 4
(குழு இ)

படம் 3.4 முழு வரி்ெ ஒழுங்்க்மபபு

து்றைொர வரி்ெ ஒழுங்்க்மபபு: து்றைொர வரி்ெ ஒழுங்்க்மபபில உயரநி்லயில 
த்ல்ம நிரவாகி இருப்பர அவரின் கீழ து்றை ்மலாைர த்ல்மயில எணணறறை 
து்றை்கள் ்ெயல்படும்.
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்்பாது ்மலாைர

இயறதிர 
்பா்கங்்கள்

வைம்விற்ப்ன 
இந்தியாவில

விற்ப்ன 
நிரவாகி 2

ரொயனங்்கள் நிதிஏறறுமதி

விற்ப்ன 
நிரவாகி 2

விற்ப்ன ்மலாைர்்காள்முதல ்மலாைர அலுவல்க ்மலாைர

படம் 3.5 து்றைொர வரி்ெ ஒழுங்்க்மபபு

ஒவ்வாரு து்றை த்லவரும் ்்பாது 
்மலாைரிடமிருந்து அதி்காரத்்த ்்பறறு 
அவரின்  கீழ ்பணிபுரி்பவர்களிடம் 
்பகிரந்தளிககிறைார.  இவஊழியர்கள் 
இ்த்யாட்டி மு்றைப்படி தங்்களின் 
ொரநி்ல ஊழியர்களிடம் அதி்காரத்்த 
்பகிரந்தளிககின்றைனர. 

அ்னத்து து்றை த்லவர்களும் 
ெமமான தகுதி மறறும் அதி்காரத்்த 
அனு்பவிககிறைார்கள். ்மலும் அவர்கள் 
ஒருவருக்்காருவ்ர ொராமல சுதந்திரமா்க 
்ெயல்படுகின்றைனர உதாரணமா்க உற்பத்தி 
்மலாைர விற்ப்ன ்மலாைர அலலது நிதி 
்மலாைரின் முடிவு்களில த்லயிடமாட்டார. 
்மலும் வரி்ெ அ்மபபில உள்ை எந்த 
நிரவாகிககும் அதி்கைவிலான ொரநி்ல 
ஊழியர்க்ை ்மற்பார்வயிட ்வணடிய 
சு்ம இருப்பதில்ல.

வரிமெ அமைப்பின் �ன்மை்கள்
�	எளியது: வரி்ெ ஒழுங்்க்மப்்ப 

நி று வு வ து  எ ளி த ா ன து . 
்தாடரபுமு்றை்க்ை வ்ரய்றை 
்ெயவதில எவவித சிக்கலும் 
ஏற்படுவதில்ல.

�	அதி்காரம் மறறும் ்்பாறுபபுககி்ட்ய 
்தளிவான பிரிவு:  ஒவ்வாரு ந்பருககும் 
அவரது அதி்காரத்திறகு உட்்பட்ட ்பகுதி்கள் 
்தளிவா்க சுட்டிக்காட்டப்படும். அவரது 
்பணி ்ெயல்பாட்டிற்கான ்்பாறுபபு்களும் 
்தரியப்படுத்தப்பட ்வணடும்.

�	ஒ ற று ் ம ய ா ன  ்க ட் டு ப ்ப ா டு : 
ஊழியர்களுககு ஒரு உயரதி்காரி 
மட்டு்ம உத்தரவிடுகிறைார. என்வ 
ொரநி்ல ஊழியர்கள் ்பல 
உயரதி்காரி்களின் உத்தரவு்க்ை 
நி்றை்வறறை ்வணடியதில்ல. 
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�	அ்கநி்ல அணுகுமு்றை: வரி்ெ 
நிரவாகி  ஏ்க்்பா்கமா்க தா்ன  
முடி்வடுப்பதால அவர யாரிடமும் 
ஆ்லாெ்ன ் ்கட்்க ் வணடியதில்ல 
அலலது வரி்ெ அ்மபபிறகு ் ெவிொய்க 
்வணடியதில்ல. 

வரிமெ அமைப்பின் சபாருத்�ம்
பின்ன்டவு்கள் ்பல இருபபினும் 
வரி்ெ அ்மபபு சிறிய அைவிலான 
அலலது வழக்கமான இயலபு்டய 
அலலது இயந்திரம் ொரந்த ்பணி 
ெம்்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்்களுககு மி்கவும்  
்்பாருத்தமானதா்க இருககும்.

3.9  வரிமெ ைற்றும்  
ஊழியர் அமைப்பு

வரி்ெ அ்மபபு ஒரு நிறுவனத்்த 
அதன் முககிய ்பணி ்நாககி 
்நரடியா்க  முன்்னறறுகிறைது. இது 
எப்்பாதும் உற்பத்தி, விற்ப்ன, மறறும் 
ெந்்த்படுத்துத்ல உள்ைடககியுள்ைது. 
நிறுவன அ்மபபில வரி்ெ அதி்காரம் 
உ்டய ந்பர்கள் நிறுவனத்தின் அடிப்ப்ட 
்ெயல்களில ்நரடியா்க ஈடு்படுகிறைார்கள். 
வரி்ெ ்மலாைர்களுககு முடிவு்க்ை 
ொதித்து்காட்ட ்வணடிய ்்பாறுபபு 
இருப்பதால, அவர்களுககு முடிவு்க்ை 
தீரமானித்து ்ெயல்படுத்தும் அதி்காரம் 
உள்ைது.

ஊழிய அதி்காரி்கள் அவரவர 
து்றை்களில சிறைப்பான அறிவுடன் இ்ணந்த 
நிபுணத்துவம் ்்பறறிருப்பார. என்வ, 
அவர்கள் வரி்ெ ்மலாைர்களுககு 
ஆ்லாெ்ன்கள் கூறி வழிநடத்துவர. 
ஆயினும் முடி்வடுககும் அதி்காரம் 
அவர்களுககு இல்ல. வரி்ெ 
்மலாைர்கள் ஊழிய்மலாைர்கள் வழங்கும் 
்யாெ்ன்க்ை ஓபபுக்்காள்ைலாம் 
அலலது நிரா்கரிக்கலாம். 

�	வி்ரவான ் ெயல்பாடு:  ஒறறு்மயான 
்கட்ட்ை, அதி்காரம் மறறும் 
்்பாறுபபுககி்ட்யயான ்தளிவான 
பிரிவு ்்பான்றைவறறின் ்காரணமா்க 
முடிவு்க்ை வி்ரவா்க எடுத்து 
்ெயல்படுத்த இயலும்.

�	்நகிழவுதன்்ம: ஒவ்வாரு நிரவாகியும் 
தனது ்பங்்களிபபு மறறும் ்்பாறுபபு்க்ை 
புரிந்து்்காணடு  அவருககு நிரணயம் 
்ெயயப்பட்ட இலககு்க்ை அ்டய 
அதற்்கறறைவாறு ்்பாருத்தமா்க 
சீர்மபபு ்ெயது்்காள்கிறைார்கள்.  

வரிமெ அமைப்பின் குமைபாடு்கள்
�	சிறைபபுத்தகுதி ்பறறைாககு்றை: வரி்ெ 

நிரவாகி்களுககு அவர்களுககு 
வழங்்கப்பட்ட ்பணியி்ன திட்டமிடவும் 
்ெயல்படுத்தவும் ்வணடிய 
்்பாறுபபுள்ைது. இதறகு அவர்கள் 
ஒவ்வாரு நிரவாகியின் ்ெயலதிறைன் 
மறறும் திறை்ம்ய அதி்கைவு நம்பி 
இருக்க்வணடியுள்ைது.

�	முககிய ந்பர்களுககு அதி்க சு்ம: வரி்ெ 
அதி்காரத்தில உள்ை ஒரு நிரவாகிககு தன் 
்பகுதியின் மீது முழு ்கட்டுப்பாடு உள்ைது 
மறறும் அவர கீழ ்பணிபுரியும் ொரநி்ல 
ஊழியர்களின் ்ெயல்பாட்டிறகு அவர 
மட்டு்ம ்்பாறுப்்பற்க ்வணடியுள்ைது. 
இது தனிந்பரின் மீது அதி்க சு்ம்ய 
ஏறறுகிறைது.

�	வ்ரயறுக்கப்பட்ட த்கவல்தாடரபு: 
வரி்ெ அ்மபபு ்்பாதுவா்க ொரநி்ல 
ஊழியர்களிடமிருந்து ்மல்நாககி 
த்கவல்தாடர்்ப ஏற்படுத்தி 
தருவதில்ல. ஊழியர்கள் எப்்பாதும் 
தங்்கள் ்மலதி்காரியின் ஆ்ணககு 
கீழ்படிந்து ்பணிபுரியும் ்பழக்கத்்த 
வைரத்துக்்காள்வதால அவர்களின் 
்ப்டப்பாறறைல மறறும் ்ெயலதிறைன் 
்்காணட சுதந்திரமான சிந்த்னககு 
இது த்ட ஏற்படுத்துகிறைது.
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நிரவா்க இயககுநர

தயாரிபபு ்மலாைர

்்பார்மன்

நிதி 
ஆ்லாெ்கர

உற்பத்தி 
்மலாைர 
ஆராயசசி 
மறறும் 

அ்மபபு

்்பாருைாதார 
நிரவா்க 

ஆ்லாெ்கர

்தாழிலநுட்்ப 
நிபுணர

்தாழிலநுட்்ப 
இயககுநரின் 
ஆ்லாெ்கர

்்பாறியாைர 
்தாழிறது்றை 

வைரசசி 
ஊழியர

தனிப்பட்ட 
உதவியாைர

்்பாறியாைர

்தாழிலாளி

்மலாைர அ ்மலாைர ஆ

்தாழிலாளி ்தாழிலாளி ்தாழிலாளி ்தாழிலாளி ்தாழிலாளி

படம் 3.6 வரி்ெ மறறும் ஊழியர அ்மபபு

வரி்ெ மறறும் ஊழியர ்ெயல்பாடு்கள் 
அடிக்கடி ்மற்்பாருந்துதலாகும். 
்்பரும்்பாலான ஊழிய நிரவாகி்கள் 
வரி்ெ நிரவாகி்கைா்கவும் இருப்பார. 
உதாரணமா்க, த்ல்ம ்கணககு அதி்காரி 
த்ல்ம வரி்ெ அதி்காரிககு வரி 
மறறும் ்கணககியல ்தாடர்பா்க நிபுண 
ஆ்லாெ்ன வழங்கினால அவர ஊழிய 
அலுவலராகிறைார.  அவர தனது ்ொந்த 
து்றையில ொரநி்ல ்பணியாைர்க்ை 
்மற்பார்வயிட்டு ்கட்டுப்படுத்தும்்்பாது 
வரி்ெ நிரவாகியின் ்ெய்ல ்ெயகிறைார. 
அவ்ர ்பல்வறு நி்ல்களில உள்ை 
நிரவாகி்க்ை தங்்களின் து்றை்களில சில 
குறிபபிட்ட ்கணககியல ந்டமு்றை்க்ை 

பின்்பறறைச்ொலலும் ்்பாது ்ெயல்பாட்டு 
நிரவாகி ்்பாறுப்்ப எடுத்துக்்காள்கிறைார.
உதாரணமா்க, ஆயுத ்ப்ட்களில 
வரி்ெ மறறும் ஊழியர்களின் 
்பணி்நாக்க எல்ல்கள் ்தளிவா்க 
நிரணயிக்கப்பட்டுள்ைன. வரி்ெ ்பகுதி 
அ்மபபில உள்ைவர்கள் முன்வரி்ெயில  
ெண்டயிடும்்்பாது ஊழியர்கள் 
து்ணயா்க இருந்து உதவுகின்றைனார 
(த்கவல்கள், தைவாடங்்கள் வழங்குவது 
மறறும் ்பல).  எனினும் ஊழிய ்மலாைர்கள் 
அவெர்காலத்தில முன்வரி்ெயில நின்று 
ெண்டயிடவும் ்பயிறறுவிக்கப்படுகின்றைனர.
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சபாறியாளர்

நிர்வா்க அலுவைர்

வமைவாளர் 1  
( வடிவமைப்பு ைற்றும் 

வமைபடம்)
வமைவாளர் 2 

(திடடம்)
வமைவாளர் 3  

( குறிப்பு்கள்)

்கணக்காளர்

படம் 3.7 அ்மபபில வரி்ெ மறறும் ஊழியரின் ்தாடரபு

வரிமெ ைற்றும் ஊழியர் அமைப்பின் 
�ன்மை்கள்
�	நிபுணர ஆ்லாெ்ன: வரி்ெ 

நிரவாகி்கள் மறறும் அவர்கள் 
மூலமா்க நிறுவனம் முழு்மயும் 
ஊழிய அலுவலர்கள் வழங்கும் 
நிபுண ஆ்லாெ்ன மறறும் 
வழி்காட்டுதலினால ்்பருமைவில 
்பயன்்்பறுகின்றைனர.

�	வரி்ெ நிரவாகி்களுககு சு்ம 
தணிவு: ஊழிய நிரவாகி்கள் 
ஒவ்வாரு முககியமான ்மலாண்ம 
்ெயல குறித்தும் விைக்கமா்க 
்பகுப்பாயவு ்ெயகின்றைனர. என்வ 
வரி்ெ நிரவாகி்கள் தாங்்கள் 
நிபுணத்துவம் ்்பறைாத ஒவ்வாரு 
பிரசெ்ன சூழலுககும் சிறைபபு ஆயவு 
்மற்்காள்ை்வணடியதில்ல.

�	இைம் ஊழிய நிபுணர்க்ை 
்பயிறறுவித்தல: வரி்ெ மறறும் ஊழிய 
அ்மபபு இைம் ஊழிய நிரவாகி்களுககு 

த ங் ்க ளி ன்  து ் றை ெ ா ர ந் த 
்ெயல்களில நிபுணத்துவம் ்்பறை 
வாயப்பளிககின்றைனர.

வரிமெ ைற்றும் ஊழியர் அமைப்பின் 
குமை்கள்
�	குழப்பம்: வரி்ெ மறறும் ஊழிய 

நிரவாகி்களி்ட்ய இருககும் அதி்கார 
்தாடரபு மு்றை்க்ை எப்்பாதும் 
தீரமானிக்க இயலாது. அது குழப்பத்்த 
ஏற்படுத்தும்.

�	நிபுணத்துவத்துககு அதி்காரம் 
து்ணபுரிவதில்ல ஊழிய 
நிரவாகி்கள் தங்்கள் து்றை ொரந்த 
் ெ ய ல ்க ளி ல  நி பு ண த் து வ ம் 
்்காணடிருக்கலாம்.  ஆனால 
அவர்களுககு ஆ்லாெ்ன கூறும் 
்பங்கு மட்டு்ம உள்ைது. அவர்களின் 
ஆ்லாெ்ன்க்ை ்ெயல்படுத்தும் 
அதி்காரம் அவர்களுககு இல்ல.
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நிறுவனத்தில அதி்கரித்து வரும் 
சிக்கலான நடவடிக்்க்கள்  (குறிப்பா்க 
உற்பத்தி து்றையில) மறறும் வரி்ெ 
நிரவாகி்களுககு நிபுணர்களின் உதவி 
்த்வப்படுவதால ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு 
்தான்றியது.  ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு ஒன்று 
அலலது மற்றைாரு வ்்கயில அ்னத்து 
வணி்க நிறுவனங்்களிலும், குறிப்பா்க 
உயரநி்லயில அ்மந்துள்ைது. வணி்க 
நிறுவனங்்களின் ்மாத்த ்ெயல்பாடு்க்ை 
உற்பத்தி, ெந்்தப்படுத்துதல, நிதி, மறறும் 
ஊழியர்கள் என்று பிரிப்பது ்ெயல்பாட்டு 
அ்மபபின் உதாரணமாகும்.

செயலபாடடு அமைப்பின் �ன்மை்கள் 
�	நிபுணத்துவ அறிவு ்பயன்்பாடு: 

் ெ ய ல ்ப ா ட் டு  அ ் ம ப பு 
தரக்க்கரீதியிலான ்பணி பிரித்த்ல 
ஊககுவிககிறைது. ஆ்்கயால ஒவ்வாரு 
்பணி புள்ளியிலும் தனித்துவத்திறகு 
வழிவகுககிறைது.

�	திறை்ம: ஒவ்வாரு ்தாழிலாளியும் 
ஒவ்வாரு புள்ளியில சில ்ெயல்களில 
மட்டு்ம ்கவனம் ்ெலுத்துவதால 
அவர ்பணி ்பகுதியில நிபுணத்துவம் 
்்பறுகிறைார.

�	்மயப்படுத்துதல: வரி்ெ மறறும் 
ஊழியர அ்மபபில வரி்ெ 
நிரவாகி்களுககு மட்டு்ம முடி்வடுத்து 
்ெயல்படுத்தும் அதி்காரம் உள்ைது. 
என்வ அது அதி்காரத்்த சில 
்்க்களில மட்டு்ம ்மயப்படுத்துகிறைது.

3.10 செயலபாடடு அமைப்பு
்ெயல்பாட்டு அ்மபபு என்்பது தனித்திறைன் 
அடிப்ப்டயில ்பணி ஒருங்கி்ணபபு 
்ெயதல. அத்த்்கய அ்மபபு்களில 
ஒவ்வாரு நிபுணரும் தனது 
அறிவுறுத்தல்க்ை மு்றையான ்தாடர 
்கட்ட்ை்க்ைவிட்டு ்நரடியா்க வரி்ெ 
்மலாைாரிடம் ்தரியப்படுத்துகிறைார. 
இத்த்்கய அ்மபபு அறிவியல 
்மலாண்ம நிறுவனரான F.W. ்டலரால  
உருவாக்கப்பட்டது.

அத்த்்கய நிறுவனங்்களில உள்ை 
்பல்வறு ்ெயல்பாட்டு து்றை்கள் வரி்ெ 
்மலாைர்களுககு ்பணி ஆயவு, ்பராமரிபபு, 
்்பாருட்்க்ை ்்காள்முதல ்ெயதல, 
ெரககு்க்ை ்கட்டுப்படுத்துதல, தரக்கட்டுப்பாடு 
்்பான்றை ்பல்வறு ்ெ்வ்க்ை 
வழங்குகிறைது. இத்து்றை்கள் ்ெ்வ்க்ை 
வழங்்க தவறினால வரி்ெ ்மலாைர தா்ம 
அப்பணி்க்ை ்ெயய்வணடியிருககும்.

குழு

ெந்ம�ப்படுத்து�ல செயலபாடுநிதி ைனி� 
வளம்

ெந்ம�ப்படுத்து�ல விற்பமன நைைாண்மை  
்கணககியல நிதி ்கணககியல உற்பத்தி பைாைாரிப்பு

படம் 3.8 ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு
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்பணி ொரந்த அ்னத்து வ்்கயான 
நிறுவனத்திறகும் ்்பாருந்தும். ஆனால 
இது ்வறறி ்்பறை உயரநி்ல்களி்ல்ய 
பின்்பறறைப்பட ்வணடும். கீழநி்ல்களில 
பின்்பறறைப்பட்டால, அது அதி்கைவு குறுககு 
்தாடரபு்க்ை உருவாககி,  யாருககு அடுத்து 
யார அதி்காரம் ்ெலுத்துவது, யார யாருககு 
்்பாறுபபு மறறும் யார எந்த ்வ்ல்ய 
்ெயவது ்்பான்றைவற்றை தீரமானிப்பதில  
சிரமம் ஏற்படும்.

உங்களுககு ச�ரியுைா?
ர ா ணு வ ம்  வ ரி ் ெ 
அ ் ம ப பு  ்ப ா ணி யி ல 
ஒ ரு க கி ் ண க ்க ப ்ப டு வ த ா ல , 

வரி்ெ அ்மபபு ராணுவ அ்மபபு 
என்றும் அ்ழக்கப்படுகிறைது.
்்பபஸி்்கா ஆரம்்ப்காலத்தில ்படிநி்ல 
நிறுவன அ்மப்்ப்ய ்்காணடிருந்தது.
தனிந்பர ்கணினி்தாடர மறறும் 
ஐ்பாட்டிறகு பு்கழ்்பறறை முககியத்துவம் 
வாயந்த வன்்்பாருள் மறறும் 
்மன்்்பாருள் நிறைவனமான ஆபபிள் 
திறை்மயான ்ெயல்பாட்டு அ்மப்்ப 
்்காணடுள்ைது. இது புதிய ்கருத்திய்ல 
தழுவி ெந்்தயில புரட்சி்ய 
ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

3.11 அமைப்பு வமைபடம்
நிறுவன ்தாடரபு்கள் குறித்த த்கவல்க்ை 
வழங்குவதறகு முககிய ்கருவியா்க 
அ்மபபு வ்ர்படம் விைங்குகிறைது.  முககிய 
்ெயல்பாடு்கள் மறறும் அது ெம்்பந்தப்பட்ட 
்தாடரபு்க்ை ்படவடிவில அத்த்்கய 
வ்ர்படங்்கள் ்காட்டுகின்றைன. 

அமைப்பு வமைபடம் பின்வருைாறு 
வம்கப்படுத்�ப்படுகின்ைது: 
 1. மாஸ்டர வ்ர்படங்்கள்: மு்றையான 

நிறுவன அ்மபபு முழு்மயும் மாஸ்டர 
வ்ர்படங்்கள் ்காட்டுகின்றைன.

�	வரி்ெ நிரவாகி்களின் சு்மகு்றைபபு: 
நிபுணர்களின் அறிவுறுத்தல்கள் 
்நரடியா்க கீழ நி்லககு ்பாயந்து 
்ெலவதால வரி்ெ நிரவாகி்கள் 
்தாழிலாைர்கள் அன்றைாடம் ெந்திககும் 
்தாழிலநுட்்ப பிரசெ்ன்கள் 
குறித்து வருந்த ்வணடியதில்ல. 
என்வ ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு 
வரி்ெ நிரவாகி்களுககு ்்பரும் 
சு்மகு்றைப்்ப ஏற்படுத்துகிறைது.

�	்்பரும் உற்பத்தி:  ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு 
நிபுணத்துவம் மறறும் தரப்படுத்துதலுககு 
வழிவகுப்பதால உற்பத்தி அதி்கரிககிறைது.

�	்்பாருைாதாரம்: ஒவ்வாரு ்ெயலும் 
எணணறறை நிபுணர்களின் ்்பாறுபபில 
உள்ைதால ஒவ்வாரு ்பணி புள்ளியிலும் 
நன்கு ்பயிறசி்்பறறை வரி்ெ நிரவாகி்கள் 
்த்வப்படுவதில்ல.

செயலபாடடு அமைப்பின் குமை்கள்
�	சிக்கலான ்தாடரபு்கள்: ்ெயல்பாட்டு 

அ்மபபு அதி்கைவு மனிதர்கள் 
மறறும் து்றை்களுககி்ட்ய 
குறுககு ்தாடரபு்களுககு வழிவ்்க 
்ெயகிறைது. ்தாழிலாளி்கள் எணணறறை 
அதி்காரி்களின் கீழ அமரத்தப்படுவதால, 
அவர்களிடமிருந்து ்்பறும் ்வறு்பாடான 
மறறும் குழப்பமான ஆ்ண்க்ை 
இ்ணப்பதறகு சிரமப்படுகின்றைனர.

�	திறைன் கு்றைந்த ஓருங்கி்ணபபு: 
ஒ வ ் வ ா ரு  நி பு ண ரு ம் 
ஒருங்கி்ணபபில பிரசெ்ன ்ெயதால 
அதி்கார எல்ல்க்ை தீரமானித்தல 
்கடினமாகிறைது.

�	்மயப்படுத்துதல:  ஒவ்வாரு 
்பணிபபுள்ளியிலும் வழி்காட்ட  மறறும் 
இயக்க ்பல நிபுணர்கள் உள்ைதால 
்தாழிலாளி்களின் ்பகுதியிலிருந்து 
முடி்வடுத்தல மி்கவும் கு்றைகிறைது.

செயலபாடடு அமைப்பின் சபாருத்�ம்
்ெயல்பாட்டு அ்மபபு ்்பரிய மறறும் 
சிறிய, இயந்திரம் ொரந்த அலலது 
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 2. து்ண வ்ர்படங்்கள்: து்ண 
வ்ர்படங்்கள் து்றையின் குறிபபிட்ட 
்பகுதிககுட்்பட்ட ்தாடரபு்களின் 
விவரங்்கள், அதி்காரம் மறறும் 
்கட்ம்கள் குறித்த விவரங்்கள் மறறும் 
நிறுவனத்தின் முககிய கூறு்கள் 
குறித்த விவரங்்க்ை ்காட்டுகின்றைது.

அமைப்பு வமைபடத்ம� ்காடசிப்படுத்து�ல
அ்மபபு வ்ர்படத்்த மூன்று வ்்க்களில 
தயாரிக்கலாம்:
 1. ்ெங்குத்து அலலது ்மலிருந்து கீழ 

வ்ர்படம்
 2. கி்டமட்ட அலலது இடமிருந்து வலம் 

வ்ர்படம்
 3. வட்டவடிமான வ்ர்படம்

செஙகுத்து அலைது நைலிருந்து கீழ் 
வமைபடம்
்மலிருந்து கீழ வ்ர்படத்தில உயரந்த 
நி்ல ்ம்ல ்காட்டப்பட்டு ்படிநி்லயில 
உள்ை மறறை நி்ல்கள் அலலது ் மலாண்ம 
நி்ல்கள் அத்ன பின்்பறறுமாறு 
்காட்டப்படுகிறைது. வ்ர்படத்தில கி்டமட்ட 
நி்லயில ்காட்டப்படும் நி்ல்கள் 
நிறுவனத்தில ்்பாதுவா்க ஒ்ரயைவு 
முககியத்துவம் வாயந்ததா்க ்கருதப்படுகிறைது.

கிமடைடட அலைது இடமிருந்து வைம் 
வமைபடம்
அ்மபபு வ்ர்படம் இடமிருந்து வலமா்க 
்படிககும்்படி உயரநி்லயிலிருந்து கீழநி்ல 
வ்ர வ்ரந்து ்காட்டப்படுகிறைது.இடமிருந்து 
வலம் வ்ர்படத்திலஅ்மபபு நி்ல்கள் 
்ெங்குத்தான நிரலா்க குறிபபிடப்படுகிறைது. 
அதி்காரம் ்மலிருந்து கீழ்நாககி ்பாயவ்த 
இடமிருந்து வலமான ந்கரவு வாயிலா்க 
குறிபபிடப்படுகிறைது.

வடடவடிவைான வமைபடம்
அ்மபபின் ்பல்வறு நி்ல்கள் 
அலலது ்ெயல்பாடு்கள் வட்டவடிவில 
்காட்டப்படும். இந்த ஏற்பாட்டில வட்டத்தின் 

்மயம் த்ல்ம அதி்காரி  நி்ல்ய 
குறிபபிடுகிறைது. நிறுவன அ்மபபின் 
்ெயல்பாடு்கள் மறறும் நி்ல்கள் 
அவவட்டத்்த சுறறி  அ்மக்கப்பட்டுள்ைன. 
முககியமான ்ெயல்பாடு்கள் வட்டத்திறகு 
அருகில அ்மந்துள்ைது. ஒ்ர அைவு 
முககியத்துவம் உள்ை நி்ல்கள் 
வட்டத்திலிருந்து ெம அைவு தூரத்தில, 
அதாவது அ்த ்்பாது்மய வட்டத்தில 
அ ் ம க ்க ப ்ப ட் டு ள் ை து .  ்ப ல ் வ று 
்தாகுதி்களின் ்ெயல்பாடு்கள் அலலது 
நி்ல்க்ை இ்ணககும் ்்காடு்கள் 
மு்றையான அதி்கார ்பா்த்ய  மறறை 
ஏறப்பாடு்களில உள்ைது ்்பால அ்த 
வ்்கயில குறிபபிடுகிறைது.
அமைப்பு வமைபடத்தின் பயன்்கள்
�	நைைாண்மை ்கருவி்கள்: வ்ர்படங்்கள் 

அதி்காரம் மறறும் ்்பாறுபபு 
்தாடரபு்க்ை விரிவான ்படங்்க்ை 
வழங்கி ்கருவி்கைா்க ்ெயல்படுகின்றைன. 
என்வ,  இது அ்மபபின்  ்தாடரபு 
்பாணியில ்தளிவு ஏற்படுத்துகிறைது.

�	ந ை ற் ச ப ா ரு ந் து � ல  ை ற் று ம் 
�்கைாக்கத்ம� �விர்த்�ல: நிறுவன 
்பணி்கள் மறறும் நி்ல்களின் 
் த ் வ ் ய  ்க வ ன ம ா ்க 
்பகுப்பாயவு ்ெயது வ்ர்படங்்கள் 
தயாரிக்கப்படுகின்றைன. முதன்்மயா்க 
அ்னத்து ்ெயல்களும் ்பல்வறு 
நி்ல்களிலும் ந்கலாக்கமின்றி 
மு்றையா்க நி்றை்வறறைப்பட்டுள்ைதா 
என்்ப்த உறுதி ்ெயகிறைது. அவவாறு 
ஏ்தனும் இருந்தால ெரி்ெயய்வணடிய  
நடவடிக்்க்கள் எடுக்கலாம். 
இரணடாவதா்க அ்மபபு ்பலவீனங்்கள் 
ஏ்தனும் இருபபின் அத்ன எளிதா்க 
்வளிக்்காணடுவரும். த்ட்கள் 
இருபபினும் அத்ன ்கடந்து்ெலல 
கூடிய நடவடிக்்க்க்ை எடுக்கலாம். 

�	அமைப்பு பூெல்களுககு தீர்வு: தவறைான 
புரிதல  அலலது அதி்காரம் மறறும் ் ்பாறுபபு 
கு்றைவு ்காரணமா்க்வ ்்பரும்்பாலான 
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இயககு�ர் குழு

�மைமை நிர்வாகி

ெந்ம�ப்படுத்து�ல 
நைைாளர்

ச்காள்மு�ல துமண 
நைைாளர்

நிதி நைைாளர்உற்பத்தி நைைாளர்

உற்பத்தி துமண 
நைைாளர்

பிைாந்திய 
ெந்ம�ப்படுத்து�ல 

நைைாளர்

விற்பமனயாளர் விற்பமனயாளர் விற்பமனயாளர் விற்பமனயாளர்

பிைாந்திய 
ெந்ம�ப்படுத்து�ல 

நைைாளர்

நிதி 
்கடடுப்பாடடாளர்

பயிற்சி  
சபாறுப்பு

நிர்வா்கம்  
சபாறுப்பு

்கணக்காளர்

ச்காள்மு�ல 
உ�வியாளர்

்கணக்காளர் 
எழுத்�ார்

எழுத்�ார்

எழுத்�ார் எழுத்�ார் எழுத்�ார்

நைற்பார்மவயாளர்

நபார்நைன்

எழுத்�ார்

ச�ாழிைாளி்கள்

நிர்வா்க 
அலுவை்கம்

ஊழியர்்களுக்கான 
நைைாளர்

ஆடநொர்ப்பு  
சபாறுப்பு

படம் 3.9 ்ெங்குத்து வ்ர்படம்

ஆட்சி எல்ல மறறும் ந்டமு்றை 
இயலபு பூெல்கள் நிறுவனத்தில 
ஏற்படுகின்றைன.    அத்த்்கய பூெல்க்ை 
்கவனமா்க தயாரிக்கப்படும் அ்மபபு 
வ்ர்படம் மூலம் தவிரக்கலாம். 

�	பயிற்சி வழி்காடடி: அ்மபபு வ்ர்படத்்த 
்பயிறசியின் ஒருங்கி்ணந்த ்பகுதியா்க 
்பயன்்படுத்தலாம். இது ஒருவர 
நிறுவனத்தில என்ன ்ெயய்வணடும் 
என்று  குறிபபிட்டு ்காட்டுகிறைது. இது 
த்கவல ்மயமா்கவும் ்ெயல்படுகிறைது. 
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ெந்ம�ப்படுத்து�ல 
நைைாளர்

உற்பத்தி  
நைைாளர்

நிதி நைைாளர்

ஊழியர்்களுக்கான  
நைைாளர்

மற
றை 

நி்
ல

்கள்இயககு�ர்  
குழு

இயககு�ர்  
குழு

படம் 3.10 கி்டமட்ட வ்ர்படம்

படம் 3.11 வட்ட வ்ர்படம்

ச்காள்ம்க 
திடடமிடல ைற்றும் 
ஒருஙகிமணத்�ல

செயலபாடடு  
அதி்காரி

ஒருஙகிமணந்�  
தீர்வு

ெடட நெமவ்கள்

ெட
ட 

நெ
ம

வ்கள்

நிர்வா்க  
அலுவை்கம்

பயன்பாடு

சபாருட்கள்

செயலபாடு
�மைமை

குழு உறுப்பினர்்கள் துமண �மைவர்

�மைவர் ைற்றும் 
�மைமை நிர்வா்க 

அதி்காரி
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அது அலுவல்க ்தாடரபு்கள் மறறும் 
ந்டமு்றை்க்ை மட்டு்ம ்காட்டுகிறைது. 
அ்மபபு வ்ர்படத்தில உள்ை 
மு்றையான ்தாடரபு்கள் தவிர அதில 
பிரதி்பலிக்காத சில மு்றைொரா 
்தாடரபு்களும் நிறுவனத்தில உள்ைது.

�	சபாருத்�ைற்ை விளக்கம்: அ்மபபு 
வ்ர்படம் குறிப்பா்க அதி்காரம் 
குறித்து விைக்கமளிககிறைது. அதி்காரம் 
மறறும் ்்பாறுபபின்  ொரியான அைவு 
வ்ர்படத்தில ்காட்டப்படுவதில்ல. 
அது  யார யாரிடம் த்கவல அளிக்க 
்வணடும் என்றை த்கவலளிககும் 
்தாடரபு்க்ை மட்டு்ம சித்தரிககிறைது. 
நிறுவனம் ஊழிய அலுவலர்க்ை 
உற்பத்தி ்மலாைருடன் த்கவல 
அளிககும் ்தாடரபு்களின் அடிப்ப்டயில  
ெமமா்க ்கருதலாம், ஆனால இருவரும் 
ஊதியம்,  ெலு்்க்கள் மறறும் அதி்கார 
அடிப்ப்டயில குறிப்பா்க ்வறு்படுவர.

�	உளவியல பிைச்ெமன்கள்:  அ்மபபு 
வ்ர்படம் நிறுவனத்தில உள்ை 
தனிந்பர்களி்ட்ய உைவியல 
பிரசெ்ன்க்ை உருவாககும். 
அ்மபபு வ்ர்படம் மக்க்ை த்ல்ம 
அலலது த்ல்ம ொரநி்லயில 
முககியப்படுத்தி ்வககிறைது. என்வ 
இதனால  உருவாகும் உயரவு அலலது 
தாழவு மனப்பான்்ம  குழு உணரவிறகு 
எதிரா்க ்வ்ல ்ெயயலாம். 

நிறுவனத்தில  மு்றையா்க ்பணி்க்ை 
்ெயய ஒருவருககு எவவ்்கயான 
்பயிறசி்ய ்த்வப்படும் என்்ப்த 
குறிபபிட்டு ்காட்டவும் உதவுகிறைது.

�	சவளியாட்களுக்கான குறிப்பு்கள்:  
அதி்காரம் மறறும் ்்பாறுப்்ப ்தளிவா்க 
விைககி ்வளியாட்்கள் நிறுவனத்துடன் 
்்கயாை அ்மபபு வ்ர்படம் குறிபபிட்டு 
்காட்டுகிறைது. நிறுவனத்துககு முறறிலும் 
அந்நியர்கைான ்வளியாட்்கள் 
குறிபபிட்ட ்வ்லககு யாருடன் 
்தாடரபு ்்காள்ை்வணடும் என்்ப்த 
மி்கவும் எளிதா்க அறிந்து்்காள்ைலாம்.

அமைப்பு வமைபடத்தின் குமை்கள்
அ்மபபு வ்ர்படத்திறகு அதற்்க 
உரிய கு்றை்பாடு்கள் உள்ைதால 
அத்ன மிகுந்த முன்்னசெரிக்்கயுடன் 
்பயன்்படுத்த்வணடும்
�	விமைப்புத்�ன்மை:  அ்மபபு 

வ்ர்படம் நிறுவன ்ெயல்பாட்டில 
வி்றைபபுத்தன்்மயுடன் விைங்குகிறைது. 
வ்ர்படங்்கள் எழுத்து வடிவில 
உள்ைதால நிறுவனத்தில அடிக்கடி 
ஏற்படும் மாறறைங்்க்ை உடனடியா்க 
பிரதி்பலிக்க இயலுவதில்ல. என்வ, 
அது ்காலாவதியானதாகி விடுகிறைது.

�	பகுதி பார்மவ: அ்மபபு வ்ர்படம் 
நிறுவனம் முழு்மயும் மறறும் அதன் 
்ெயல்பாடு்கள் குறித்தும்  கு்றைவான 
்பார்வ்ய்ய பிரதி்பலிககிறைது. 

 சிறுநிறுவனங்களுக்கான புதிய நிறுவன அமைப்பின் வமைவு (�னியாள் ஆய்வு)

�னியாள் ஆய்வு
�னியாள் ஆய்வு - 1
அ்ொக ஒரு ்கட்டிட வடிவ்மப்பாைர. அவர தனது வீட்டின் முன்்பகுதியில ஒரு சிறு 
ஆ்லாெ்ன ்மயம் நடத்துகிறைார. அவர தனது அலுவல்கத்தில வாடிக்்கயாைர்க்ை 
்கவனித்தல, வடிவ்மத்தல, ்கணிணி இயக்கம், ்பதிவிடுதல ்்பான்றை அ்னத்து 
்பணி்க்ையும் தா்ன ்ெயகிறைார. தனது வியா்பாரத்தின் அ்னத்து அம்ெங்்களிலும் 
யா்ரயும் ்பணியமரத்தாமல அவ்ர ்கவனித்துக்்காள்கிறைார.
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�னியாள் ஆய்வு - 2
உத்்யாக குடும்்பத்தினரால நடத்தப்படும் உணவு விடுதி.  அத்ன நிரவகிப்பவர அருணா. 
குடும்்பத்தினர அ்னவரும் உணவு விடுதி ்ெயல்பட ்த்வப்படும் ்பணி்கைான 
்கழிவ்றை்க்ை சுத்தப்படுத்துதல, உணவு தயாரிபபு மறறும் விருந்தினர ்ெ்வ ்்பான்றை 
்பணி்களில தங்்கள் ்பங்்களிப்்ப வழங்குகின்றைனர. வணி்க ்ெயல்பாடு ்தாடர்பான அ்னத்து 
முடிவு்க்ையும் அருணா மட்டு்ம எடுககிறைார. அவரின் வழி்காட்ட்ல குடும்்ப அங்்கத்தினர 
அ்னவரும் பின்்பறறுகின்றைனர. உத்்யாக ஊழியர்கள் பின்்பறறை ்வணடிய விதி்கள் மறறும் 
ஒழுங்குமு்றை்கள் சிலவற்றை ்்காணடு இயங்குகிறைது. நிறுவனத்தின் லா்பம் குடும்்பத்தினரின் 
்பங்்களிபபிறகு ஏற்ப மு்றைொரா வ்்கயில ்பகிரந்தளிக்கப்படுகிறைது. 

�னியாள் ஆய்வு - 3
அஆ துணி நிறுவனம் ஆரம்்ப்காலத்தில சிறு நிறுவனமா்க ்தாடங்்கப்பட்டது. நிறுவனம் வைர 
வைர எளிய நிறுவன அ்மபபு அதன் ்த்வ்க்ை பூரத்தி ்ெயய ்்பாதுமானதா்க இல்ல 
என்று அதன் நிறுவனர உணரந்தார. நிறுவனத்தில மு்றையான ்பணி ்பங்கீடு மறறும் 
வரி்ெப்படுத்துதலுககு அதி்க முககியத்துவம் மறறும் ்ெங்குத்தான இ்ணபபு்கள்  ்த்வ 
என்று ்கருதினார. வணி்கத்தின் ்ெயல்பாட்டு ்பகுதி்கைான ெந்்தப்படுத்துதல, உற்பத்தி, 
மனிதவைம், த்கவல ்தாழிலநுட்்பம் மறறும் வாடிக்்கயாைர ்ெ்வ ்்பான்றைவறறின் 
்ெயல்பாடு்க்ை ்்கயாை ஊழியர்கள் து்றைவாரியா்க பிரிக்கப்பட்டனர. ஐந்து ்பகுதி்கள் 
ஒவ்வான்றும் ்மலாைரின் த்ல்மயின் கீழ   ்ெயல்படும். அவர தனது ்ெயல்பாட்டு 
்பகுதி ொரந்த அ்னத்து ்ெயல்பாடு்க்ையும் ஒருங்கி்ணப்பார. உதாரணமா்க, நிறுவன 
்்பாருட்்க்ை ெந்்தப்படுத்தும் ்பணியில உள்ை அ்னவரும் ெந்்தப்படுத்துதல ்பகுதி  
்மலாைரிடம் அறிக்்க ெமரபிப்பார. ெந்்தப்படுத்துதல ்பகுதி ்மலாைர மறறும் மறறை நான்கு 
்பகுதி ்்பாறுபபிலுள்ை ்மலாைர்களும் இ்த்யாட்டி த்ல்ம நிரவா்க அலுவலரிடம் 
அறிக்்க அளிப்பார.

�மைமை நிர்வா்க அதி்காரி

ெந்ம�ப்படுத்து�ல 
நைைாளர் 

ைனி�வள 
நைைாளர்

�்கவல ச�ாடர்பு 
நைைாளர்

உற்பத்தி 
நைைாளர்

வாடிகம்கயாளர் 
நெமவ

்தாழிலாைர்கள் ்தாழிலாைர்கள் ்தாழிலாைர்கள் ்தாழிலாைர்கள்்தாழிலாைர்கள்

படம் 3.12 அஆ துணிநிறுவன அ்மபபு

விவா�ம்
 1. தனியாள் ஆயவு 1,2 மறறும் 3 ல எவவ்்க  நிறுவன அ்மபபு்கள் பின்்பறறைப்பட்டுள்ைன?
 2. ஒவ்வாரு தனியாள் ஆயவிறகும் விரிவான அ்மபபு வ்ர்படம் தயாரிக்கவும்.
 3. ஒவ்வாரு தனியாள் ஆயவின் அ்மபபு வ்ர்படத்தின் நன்்ம மறறும் கு்றை்கள் 

குறித்து விவாதிக்கவும்.
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 நிமனவில ச்காள்்க
�	அ்மபபின் ்்பாருள்
�	அ்மபபு என்னும் ்ெயலமு்றை
�	இயங்குதல உணரவு அடிப்ப்டயில, 

அ்மபபு என்னும் ்ெயலமு்றை  
நிறுவனத்தின் ்ெயல்பாடு்க்ை 
குழுவாககுதல மறறும் வ்ரய்றை 
்ெயது அவர்களி்ட்ய அதி்கார 
்தாடர்்ப நிறுவுத்ல குறிககிறைது. 

�	நிறுவனம் என்னும் அ்மபபு
�	நி்லயான உணரவு அடிப்ப்டயில, 

அ்மபபு என்னும் கூறறு ்்பாது 
இலக்்க ்நாககி குழுவா்க 
்பணிபுரியும் மனிதர்களின் அ்மப்்ப 
குறிககிறைது.

அமைப்பின் இயலபு (குணாதிெயங்கள்)
 1. ்பணிப்பகிரவு 
 2. ஒருங்கி்ணபபு 
 3. ்நாக்கங்்கள் 
 4. அதி்கார - ்்பாறுபபு ்தாடரபு 
 5. த்கவல ்தாடரபு 

அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. நிபுணத்துவ நன்்ம்கள்
 2. ்பணி்பகிரவு
 3. வ ை ர ச சி  ம ற று ம் 

்வறு்படுத்துதலுக்கான வாயபபு
 4. வி ரி வ ா க ்க ம்  ம ற று ம் 

பு தி ய  ் த ா ழி ல நு ட் ்ப த் ் த 
்பயன்்படுத்துவதற்கான வாயபபு

 5. ்ப்டப்பாறறை்ல தூணடுகிறைது
 6. ்பணி ்மற்்பாருத்துத்ல 

கு்றைக்கலாம்

அமைப்பு செயலமுமையின் படி்கள்
 1. ்பணிபிரிபபு 
 2. குழு ்ெயல்கள்/்பணி்கள் 

 3. ்பணி ஒதுககீடு 
 4. அதி்காரம் மறறும் ்்பாறுப்்ப 

நிறுவுதல 
 5. அதி்கார ்பகிரவு 
 6. ஊழியர்களுககு ்த்வயான 

அ்னத்து வைங்்க்ையும் 
வழங்குதல 

 7. அ்னத்து ்ெயல்க்ையும் 
ஒருங்கி்ணத்தல 

மு்றையான அ்மபபு: மு்றையான 
அ்மபபு என்்பது தான்க்வ மறறும் 
உணரவுபூரவமா்க நிறுவன இலககு்க்ை 
ெ ா தி க ்க உரு வா க ்கப்ப டு கிறை து. 
மு்றையான அ்மபபில ஒழுங்குமு்றை்கள் 
மறறும் ந்டமு்றை்கள்  நன்கு 
வ்ரயறுக்கப்பட்டுள்ைது.  
மு்றையான அ்மபபின் நன்்ம்கள்
 1. மு்றையான ்பணி 
 2. நிறுவன ்நாக்கங்்க்ை அ்டதல 
 3. ்மற்்பாருந்துதல இலலா ்பணி 
 4. ஒருங்கி்ணத்தல 
 5. ் த ா ட ர  ்க ட் ட ் ை ் ய 

உருவாககுகிறைது 
 6. ்பணிககு  அதி்க முககியத்துவம் 

முமையான அமைப்பின் குமை்கள்
 1. தாமதம் 
 2. ஊ ழி ய ர ்க ளி ன்  ெ மு த ா ய 

்த்வ்க்ை புறைக்கணித்தல 
 3. ்பணிககு மட்டு்ம முககியத்துவம் 

முமைொைா அமைப்பு 
மு்றைொரா அ்மபபு என்்பது தனிந்பர்கள் 
மறறும் நிறுவனத்துககு இ்ட்யயான 
தனிப்பட்ட மறறும் ெமுதாய ்தாடரபு்களின் 
்வளிப்பாடு. இது உடனடியா்க தனிப்பட்ட 
ந்பர்களுககி்ட்ய உருவாகும் ்தாடரபு.
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முமைொைா அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. ்வ்கமான ்தாடரபு 
 2. ெ மு த ா ய  ் த ் வ ்க ் ை 

நி்றை்வறறுதல 
 3. ெரியான பின்னூட்டம் 

முமைொைா அமைப்பின் குமை்கள்
 1. சுமூ்கமான ்பணிப்பாயதல 

இருக்காது 
 2. வதந்தி ்பரவுதல 
வரி்ெ அ்மபபு: இவவ்்க அ்மபபு  
உள்ை நிறுவனங்்களில அதி்காரம் 
்மலிருந்து கீழ்நாககிப ்பாயகிறைது. 
வரி்ெ அ்மபபு நிரவாகி என்்பவர 
நிறுவனத்தின் அடிப்ப்ட ்பணி்களில 
்நரடியா்க ஈடு்படும் ந்பராவர.
வரி்ெ அ்மபபின் வ்்க்கள்

வரிமெ அமைப்பு இரு வம்கப்படும்:
 1. முழு வரி்ெ அ்மபபு
 2. து்றைவாரியான வரி்ெ அ்மபபு

வரிமெ அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. எளியது 
 2. அ தி ்க ா ர ம்  ம ற று ம் 

்்பாறுபபுககி்ட்ய ்தளிவான 
பிரிவு

 3. ஒறறு்மயான ்கட்டுப்பாட்டு
 4. வி்ரவான ்ெயல்பாடு  
 5. ்நகிழவுதன்்ம

வரிமெ ஒழுங்கமைப்பின் குமைபாடு்கள்
 1. சிறைபபுத்தகுதி ்பறறைாககு்றை
 2. முககிய ந்பர்களுககு அதி்க சு்ம
 3. வ்ரயறுக்கப்பட்ட த்கவல்தாடரபு
 4. அ்கநி்ல அணுகுமு்றை

வரிமெ ைற்றும் ஊழியர் அமைப்பு
வரி்ெ மறறும் ஊழிய  அ்மபபு 
என்்பது சிறைபபு நிபுணர்கள் 

்ெயல்பாட்டு ்மலாைர்கைா்க வரி்ெ 
்மலாைர்களுககு  அவர்களின் 
்கட்ம்க்ை ்ெயய து்ணபுரிவது. 

வரிமெ ைற்றும் ஊழியர் அமைப்பின் 
�ன்மை்கள்
 1. நிபுணர ஆ்லாெ்ன 
 2. வரி்ெ நிரவாகி்களுககு சு்ம 

தணிவு
 3. இைம் ஊழிய நிபுணர்க்ை 

்பயிறறுவித்தல

வரிமெ ைற்றும் ஊழியர் அமைப்பின் 
குமை்கள்
 1. குழப்பம் 
 2. நிபுணத்துவத்துககு அதி்காரம் 

து்ணபுரிவதிலமை 
 3. மையப்படுத்து�ல
்ெயல்பாட்டு அ்மபபு
்ெயல்பாட்டு அ்மபபு என்்பது தனித்திறைன் 
அடிப்ப்டயில ்பணி ஒருங்கி்ணபபு 
்ெயதல. அத்த்்கய அ்மபபு்களில 
ஒவ்வாரு நிபுணரும் தனது 
அறிவுறுத்தல்க்ை மு்றையான ்தாடர 
்கட்ட்ை்க்ைவிட்டு ்நரடியா்க வரி்ெ 
்மலாைாரிடம் ்தரியப்படுத்துகிறைார.

செயலபாடடு அமைப்பின் �ன்மை்கள்
 1. நிபுணத்துவ அறிவு ்பயன்்பாடு 
 2. திறை்ம 
 3. வரி்ெ நிரவாகி்களின் 

சு்மகு்றைபபு 
 4. ்்பரும் உற்பத்தி 
 5. ்்பாருைாதாரம் 

செயலபாடடு அமைப்பின் குமை்கள்
 1. சிக்கலான ்தாடரபு்கள் 
 2. திறைன் கு்றைந்த ஓருங்கி்ணபபு 
 3. ்மயப்படுத்துதல 
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அமைப்பு வமைபடம்
நிறுவன ் தாடரபு்கள் குறித்த த்கவல்க்ை 
்படவடிவில வழங்குவது அ்மபபு 
வ்ர்படம். 
அ்மபபு வ்ர்படம் பின்வருமாறு 
வ்்கப்படுத்தப்படுகின்றைது: 
 1. மாஸ்டர வ்ர்படங்்கள்
 2. து்ண வ்ர்படங்்கள் 
அ்மபபு வ்ர்படத்்த ்காட்சிப்படுத்துதல
 1. ்ெங்குத்து அலலது ்மலிருந்து கீழ 

வ்ர்படம்
 2. கி்டமட்ட அலலது இடமிருந்து 

வலம் வ்ர்படம்
 3. வட்டவடிமான வ்ர்படம்

அ்மபபு வ்ர்படத்தின் ்பயன்்கள்
 1. ்மலாண்ம ்கருவி்கள் 
 2. ்மற்்பாருந்துதல மறறும் 

ந்கலாக்கத்்த தவிரத்தல அ்மபபு 
பூெல்களுககு தீரவு 

 3. ்பயிறசி வழி்காட்டி 
 4. ்வளியாட்்களுக்கான குறிபபு்கள்

அ்மபபு வ்ர்படத்தின் கு்றை்கள்
 1. வி்றைபபுத்தன்்ம.
 2. ்பகுதி ்பார்வ 
 3. ்்பாருத்தமறறை விைக்கம
 4. உைவியல பிரசெ்ன்கள்

சொற்்களஞ்சியம்
ொ�மன குறிபபிடத்தக்க வ்்கயில ஏ்தனும் ் ெயதல அலலது அ்டதல
அதி்காைம்   முடி்வடுககும் திறைன் ்்காணட ந்பர
கூறு   ்ெயயப்படும்  ்பகுதி
உணர்வுடன் நி்ல அலலது விழிபபுணரவு தரம்
பூெல முடிவு எடுக்க இயலாத மனநி்ல
நவண்டுசைன்நை  விழிபபுணரவுடன் மறறும் ்வணடு்மன்்றை ஒன்்றை 

்ெயதல
விளக்கம் ஒருவர குறித்து விைககுதல அலலது ஒன்று குறித்து அது 

என்ன அலலது அது எது ்்பான்று ்தான்றுகிறைது என்று 
விைககுதல

உறுதி ஒரு ்பணி்ய ்ெயயும்்்பாது ஒருவர ்காட்டும் தரம்
அழுத்�ம் ஒரு ்ெயலுககு அதி்கமா்க அலலது சிறைப்பா்க தரப்பட்வணடிய 

முககியத்துவம்
நிர்வாகி வியா்பாரத்தில முடிவு்க்ை எடுககும் மூத்த நி்ல ஊழியர
நிபுணத்துவம் ்பயிறசி, ்படிபபு அலலது ந்டமு்றையில கிரகிக்கப்படும் அறிவு

்ெயல்பாட்டு அ்மபபு -  ்ெயல்பாட்டு அ்மபபு என்்பது 
்்பாது வ்்கயான நிறுவன அ்மப்பாகும். இதில நிறுவனம் 
சிறைபபு ்ெயல்பாட்டு ்பகுதி்கைான உற்பத்தி நிதி அலலது 
ெந்்தப்படுத்துதல ஆகியன அடிப்ப்டயில சிறு குழுக்கைா்க 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.
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வரிமெ அமைப்பு  ்மலதி்காரி தனககு கீழுள்ை ொரநி்ல ஊழியர்களுககு 
அதி்காரத்்த ்பகிரந்தளிககிறைார. அது நிறுவன அ்மபபில 
வரி்ெ வடிவில ்மலிருந்து கீழவ்ர ்தாடரகிறைது 

வரிமெ ைற்றும் ஊழியர் அமைப்பு வரி்ெ ்ெயல்பாடு உத்தரவிடுகிறைது மறறும் ஊழியர 
்ெயல்பாடு சிறைபபு ஆ்லாெ்ன மறறும் உதவி 
வழங்கி நிறுவனத்திறகு து்ணநிறகிறைது. அதி்காரி்கள் 
நிறுவும் இலககு மறறும் தி்ெ்க்ை ஊழியர்கள் 
நி்றை்வறறுகிறைார்கள்.

நைற்சபாருந்து�ல ஒரு ்்பாருளின் ்பகுதி மற்றைாரு ்்பாருள் ஆகரமித்துள்ை 
அ்த -்பகுதி்ய ஆகரமித்தல

நிறுவன அமைப்பு நிறுவன ்கட்ட்மபபு என்்பது நிறுவனத்தில த்கவல்கள் ஒரு 
நி்லயிலிருந்து மற்றைாரு நி்லககு எவவாறு ்பாயகிறைது 
என்்ப்த தீரமானிப்பது. அது நிறுவனத்தின் ஒவ்வாரு 
்பணி, அதன் ்ெயல்பாடு்கள் மறறும் எங்கு அறிக்்க 
அளிக்க ்வணடும் என்்பது ்்பான்றைவற்றை ்கணடறிகிறைது. 
இவவ்மபபு அ்மபபு வ்ர்படம் மூலம் விைக்கப்படுகிறைது.

அமைப்பு வமைபடம் ஒரு நிறுவனத்தின் உள் ்கட்ட்மப்்ப ்்காடிட்டு ்காட்டும் 
்படம் அ்மபபு வ்ர்படம் எனப்படும். அ்மபபு வ்ர்படம் 
ஒரு நிறுவனம் எவவாறு ்கட்ட்மக்கப்பட்டுள்ைது என்்ப்த 
்்பாதுவா்க ்காட்சிப்படுத்துகிறைது. தனிந்பருககு நிறுவனத்தில 
உள்ை ்பங்கு, ்்பாறுபபு மறறும் ்தாடரபு்க்ை ்்காடிட்டு 
்காட்டுகிறைது.

முன்நனாடி முன்னர ்ெயதிராத முதன்மு்றையா்க  ்ெயயும் ்பணி
வ�ந்தி மக்கள் ்பரவலா்க விவாதிககும் உண்ம அலலது 

உண்மயலலாத த்கவல்கள்
சபாறுப்பு ்பணி ்தாடர்பா்க ்ெயய்வணடிய ்கட்ம்கள்
�ன்னிச்மெயா்க எவவித தயாரிபபுமின்றி  திடீ்ரன

வினாக்கள்
பகுதி – அ
ெரியான விமடமயத் ந�ர்ந்ச�டுத்து 
எழுது்க.
 1. ்பணி ்பல்வறு சிறு ்பகுதி்கைா்க 

பிரிக்கப்படுவது_______ எனப்படும்.
  அ. ்பணி ஒதுககீடு
  ஆ. நடவடிக்்க்க்ை குழுப்படுத்துதல
  இ. ்பணி ்பங்கீடு
  ஈ. அதி்கார  ஒப்ப்டபபு

 2. ஒரு ந்பாரின் தனிப்பட்ட மறறும் 
ெழுதாய ்தாடரபின் அடிப்ப்டயில 
உருவாக்கப்படும் அ்மபபு _______ 

  அ. குழு அ்மபபு
  ஆ. வரி்ெ அ்மபபு
  இ. மு்றையான அ்மபபு
  ஈ. மு்றைொரா அ்மபபு
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 3. ஒவ்வாரு அ்மபபும் குறிபபிட்ட 
மறறும் வ்ரயறுக்கப்பட்ட _______ 
்்காணடிருக்க ்வணடும்.

  அ. ்நாக்கங்்கள்
  ஆ. ்பணியளிப்பவர
  இ. ்பணியாைர
  ஈ. ்ெயல்பாடு்கள்
 4. ்பணி குறித்த விவரங்்கள் அடங்கிய 

ஆவணம்_______ எனப்படும்.
  அ. ்பணி விைக்கம்
  ஆ. ்பணி ்பகுப்பாயவு
  இ. ்பணி மதிபபீடு
  ஈ. ்பணி ்ெயல்பாடு
 5. ்ெங்குத்தான வரி்ெ அதி்காரம் 

_______  அ்மபபில உள்ைது.
  அ. வரி்ெ
  ஆ. வரி்ெ மறறும் ஊழியர
  இ. ்ெயல்பாடு
  ஈ. மு்றைொரா
 6. ______ வ்்கயான அ்மபபு    F.W  

்டலரால திட்டமிடப்பட்டது.
  அ. வரி்ெ
  ஆ. ்ெயல்பாடு
  இ.மு்றையான
  ஈ. வரி்ெ மறறும் ஊழியர
 7. _______ என்்பது ்பணி ்ெயது 

முடிப்பதற்கான ஆ்ண மறறும் 
அதி்காரம் வழங்கும் உரி்மயாகும்

  அ. ்்பாறுபபு
  ஆ. அதி்காரம்
  இ. ்்பாறுபபு்ட்ம
  ஈ. ஒதுககீடு 
 8. ஒறறு்மயான ்கட்டுப்பாடு ______ 

அ்மபபில உள்ைது.
  அ. வரி்ெ
  ஆ. வரி்ெ மறறும் ஊழியர
  இ. மு்றையான
  ஈ. மு்றைொரா

 9. ___________  அ்மபபு 
அ தி ்க ா ரி க கு ம்  சி க ்க ல ா ன 
்ெயல்பாடு்கைால உருவாக்கப்பட்டது.

  அ. து்றைொர வரி்ெ
  ஆ. வரி்ெ மறறும் ஊழியர
  இ. மு்றையான
  ஈ. ்ெயல்பாடு
 10. அ்மபபு வ்ர்படம் 

பின்வரும் வடிவங்்களில 
வழங்்கப்படவில்ல_______

  அ. இடமிருந்து வலமா்க
  ஆ. ்மலிருந்து கீழா்க
  இ. குறுக்கா்க
  ஈ. வட்டமா்க

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு சிை 
வரி்களில விமடயளிக்கவும்.
 1. அ்மபபு வ்ரயறு.
 2. ்பணி ்பங்கீடு என்றைால என்ன?
 3. மு்றைொரா அ்மபபு சிறு குறிபபு 

வ்ர்க.
 4. தாங்்கள் எவவாறு ்பணியாைர்களுககு 

்பணி ஒதுககீடு ்ெயவீர?
 5. மு்றையான அ்மபபு வ்ரயறு
 6. அ்மபபின் முககிய வ்்க்கள் 

யா்வ?
 7. வரி்ெ மறறும் ஊழியரஅதி்காரத்்த 

்வறு்படுத்து்க.
 8. வரி்ெ அ்மபபின் நன்்ம்கள் 

யா்வ?
 9. ்ெயல்பாட்டு அ்மபபின் முககிய 

அம்ெங்்கள் யா்வ?
 10. அ்மபபு வ்ர்படம் என்றைால என்ன? 

பகுதி – இ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு ஒரு பக்க 
அளவில விரிவான விமடயளிக்கவும்.
 1. அ்மபபின் வ்்க்கள் குறித்து எழுது்க.
 2. மு்றையான மறறும் மு்றைொரா 

அ்மபபு்களுககு இ்ட்யயான 
்வறு்பாடு்க்ை எழுது்க. 
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 4. அ்மபபின் மூன்று முககிய 
வ்்க்க்ை ஒபபீடு ்ெயது 
்வறு்படுத்தவும்.

 5. அ்மபபு வ்ர்படம் குறித்து விவாதி. 

ஆசிரியர்்களின் செயலபாடு
 1. அ்மபபு வ்ர்படத்்த அதன் நன்்ம 

மறறும் ்படி்களுடன் உருவாக்கவும்.
 2. வகுப்ப்றையில ்பல்வறு வடிவங்்களில 

்பங்கு நாட்கம் நடத்தவும்
 3. சிறு ்தாழில நிறுவன அ்மப்்ப 

வ்ரவு வடிவமாக்கவும்

ைாணவர்்களின் செயலபாடு
 1. மு்றையான மறறும் மு்றைொரா 

அ்மபபு்கள், அதன் நன்்ம மறறும் 
கு்றை்கள் குறித்து விவாதிக்கவும்.

 2. ்பல்வறு வ்்கயான நிறுவன 
அ்மபபு்களின் அம்ெங்்கள் மறறும் 
்வறு்பாடு்க்ை ்வளிசெமிட்டு 
்காட்டவும்.

 3. தங்்கள் ்பகுதியில உள்ை நிறுவனத்்த 
்பார்வயிட்டு அதன் அ்மப்்ப 
கூராயவு ்ெயயவும் - கூராயவின் 
அடிப்ப்டயில அ்மபபு வ்ர்படம் 
தயாரிக்கவும்.

 3. அ்மபபு வ்ரயறு. அதன் ்்பாரு்ை 
விைககு்க.

 4. அ்மபபின் நன்்ம்க்ை விைககு்க.
 5. மு்றைொரா அ்மபபின் நன்்ம 

மறறும் கு்றை்க்ை விைககு்க.
 6. வரி்ெ அ்மபபு என்றைால என்ன? 

அதன் வ்்க்க்ை விைககு்க.
 7. வரி்ெ மறறும் ஊழியர அ்மபபின் 

நன்்ம மறறும் கு்றை்க்ை விைககு்க.
 8. ்ெயல்பாட்டு அ்மபபின் நன்்ம 

மறறும் கு்றை்க்ை விைககு்க.
 9. அ்மபபு வ்ர்படத்தின் ்பயன்்க்ை 

்பட்டியலிடு்க.
 10. அ்மபபு வ்ர்படத்தின் வ்்க்க்ை 

்பட்டியலிடு்க.   

பகுதி - ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு மூன்று பக்க 
அளவில விரிவான விமடயளிக்கவும்.
 1. மு்றையான அ்மபபின் நன்்ம்கள் 

மறறும் கு்றை்க்ை விவாதி.
 2. அ்மபபு ்ெயல்பாடு குறித்து 

விவாதி.
 3. அ்மபபின் ்பல்வறு வ்்க்க்ை 

்வளிசெப்படுத்து.
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தீர்ானம் செய்தல்

இந்த பாடத்தின் மூலம் கீழ்க்கணடவற்றை ்கறறு்க க்காள்ளலாம்.
�	தீர்ானம் கெய்தல் என்றைால் என்ன க்தாழிலில் அ்தன் மு்ககியத்துவம் என்ன என்ப்்த 

அறிநது க்காள்ளலாம்.
�	தீர்ானம் கெய்தலின் சிறைப்பியல்பு்கள பறறி புரிநது க்காள்ளலாம்.
�	தீர்ானம் கெய்தலின் படிநி்ல்ய ஆய்தல்.
�	தீர்ானம் கெய்தலின் வ்்க்க்்ள ்கறறு்கக்காள்ளலாம்.
�	தீர்ானம் கெய்த்ல எவவாறு க்தாழிலில் பயன்படுத்்தலாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

சபாருளடக்கம்

 4.1 முன்னு்ை
 4.2 கபாருள
 4.3 தீர்ானம் கெய்தலின் 

வ்ைவில்க்கணம்
 4.4 தீர்ானம் கெய்தலின் சிறைப்பியல்பு்கள
 4.5 தீர்ானம் கெய்தலின் மு்ககியத்துவம்

 4.6 தீர்ானம் கெய்த்ல பாதி்ககும் 
்காைணி்கள

 4.7 தீர்ானம் கெய்தலில் உள்ள 
படிநி்ல்கள

 4.8 தீர்ானம் கெய்தலின் வ்்க்கள
 4.9 நி்கழவு ஆயவு

4.1 முன்னுரை
ஒவகவாரு வியாபாை அ்்ப்பிலும் 
தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ஒரு மு்ககிய்ான 
பணியாகும்.  தீர்ானம் எடுத்்தல் என்பது 
பணியளிப்பவர ்றறும் பணிபுரிபவர்கள 
்தைம், ்தகுதி ஆகிய ்காைணி்க்ளால் 

நிரணயி்க்கப்படுவதில்்ல.  க்தாழில் 
நடத்தி்க க்காணடிரு்ககும் பபாது வியாபாை 
நிறுவனங்கள பல்பவறு பிைசெ்ன்க்்ள 
ெநதித்து இரு்க்கலாம்.  அநநிறுவனத்தின் 
ப்லா்ளர இந்த பநைத்தில் பகுத்்தறிவுள்ள 
்றறும் பநர்்யான முடிவு்க்்ள 
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எடுப்ப்தால் ்ட்டுப் க்தாழிலில் உள்ள 
வ்ளங்க்்ள முழு்்யா்க பயன்படுத்்த 
முடியும்.  ஏறை்ககு்றைய பணியி்ன 
அ்னத்துப்  பணியா்ளர்களும் என்ன 
கெயய பவணடும்.  யார கெயய பவணடும் 
்றறும் எப்படி கெயய பவணடும் என்ப்த்ன 
தீர்ானி்க்க பவணடும்.  ப்லா்ளர எந்தப் 
பணியி்ன கெய்தாலும் தீர்ானித்து 
கெய்தல் பவணடும் தீர்ானம் கெய்தல் 
மூல்ா்க திட்டங்களும், க்காள்்க்களும் 
பணியா்க ்ாறறைப்படுகிறைது.

4.2 சபாருள்
தீர்ானம் என்றை வாரத்்்த லத்தீன் 
க்ாழியில் “டி்ெடீர” என்றை கபாருள.  
அ்தன் கபாருள கவட்டு்தல் ஆகும்.  ஆ்கபவ 
தீர்ானம் என்பது ்ாறறு தீர்ானங்க்்ள 
கவளிவிடுகிறைது.  அ்தாவது எந்த தீர்ானம் 
விரும்பத்்த்க்கது.  எந்த தீர்ானம் 
விரும்பத்்த்கா்தது என்ப்்த கூறுகிறைது.  
கபாதுவா்க தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ஒரு 
உள்ளம் ொரந்த  மு்றையாகும்.  இ்தனால் 
நாம் ந்்ககுத் ப்த்வயான முடிவு்க்்ள 
ெரியா்க ப்தரநக்தடு்க்க முடிகிறைது.  இது 
ஒரு பிைசெ்ன்ககு தீரவு ்காணும் 
நடவடி்க்்கயாகும்.

4.3  தீர்ானம் செய்தலின் 
வரைவிலக்கணம்

“ஜாரஜ் கடரரி அவர்களின் கூறறுப்படி 
தீர்ானம் கெய்தல் என்பது இைணடு 
அல்லது அ்தறகு ப்றப்பட்ட 
்ாறறுமு்றை்களிலிருநது நம்மு்டய 
பணி்ககு ப்த்வயான தீர்ானத்தி்ன 
ப்தரநக்தடுத்்தல்” ஆகும்.

பிலிப் ்காட்லரின் கூறறுப்படி “்ாறறு 
நடவடி்க்்க்களுள விழிப்பு்டய 
ப்தரநக்தடுப்பப தீர்ானம் ஆகும்”.
கென்றி சிஸ்்க ்றறும் கிளிப்டன் 
வில்லியம்ஸ் அவர்களின் கூறறுப்படி 
“தீர்ானம் என்பது இைணடு அல்லது 
அ்தறகு ப்றபட்ட தீர்ானங்களிலிருநது 
சிறைந்த ஒன்்றை ப்தரவு கெயவ்தாகும்”.
கெபரட் A.்ெ்ன் அவர்களின் 
கூறறுப்படி “ஒரு ப்லா்ளர எ்்தச 
கெய்தாலும் அது தீர்ானம் எடுத்்தல் 
்தான்”.

4.4  தீர்ானம் செய்தலின் 
சிறப்பியல்பு்கள்

 1. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது 
ஒரு க்காள்்க பிடிப்புள்ள ஒரு 
கெயல்மு்றையாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
இல்ககி்ன அ்டவ்்த பநா்க்க்ா்க 
க்காணடுள்ளது.
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 2. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ஒரு 
ப்தரநக்தடுத்்தல் கெயல்மு்றை, 
இதில் எந்த ஒரு சிறைந்த ்ாறறு 
நடவடி்க்்க உள்ளப்தா, அ்்த 
க்ாத்்த ்ாறறு நடவடி்க்்கயிலிருநது 
ப்தரநக்தடுத்்தல்.

 3. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ஒரு க்தாடர 
கெயல்மு்றையாகும்.  ப்லா்ளர 
பல்தைப்பட்ட நடவடி்க்்க்களு்க்கா்க 
எப்பபாதும் முடிவு்க்்ள எடுத்து்க 
க்காணபட இருப்பார.

 4. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ்க்ல 
்றறும் அறிவியலா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.

 5. ஒவகவாரு நி்லயிலும் உள்ள 
ப்லா்ளர்களின் கபாறுப்பு தீர்ானம் 
கெய்தல் ஆகும்.

 6. தீர்ானம் கெய்தல் ஆழந்த ்றறும் 
ஜா்ககிை்்தயான சிந்த்ன்ய 
உள்ளட்ககியது. எனபவ இது ்னம் 
ொரந்த கெயல்மு்றையாகும்.

 7. தீர்ானம்  கெய்தல் என்பது பநர்்றை 
்றறும் எதிர்்றையான ஒரு கெயல்.  
ஒரு நடவடி்க்்கயில் கெயல்படும் 
பபாது அது பநர்்றையா்கவும், ஒரு 
நடவடி்க்்கயி்ன கெயல்படுத்்த 
பவணடாம் எனும் பபாது 
எதிர ்்றையான கெயலா்கவும் 
்கரு்தப்படுகிறைது.

 8. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது 
எதிர்கால நடவடி்க்்க்க்கா்க ப்ைய 
அனுபவங்க்்ளயும், ்தறபபாது உள்ள 
சூழநி்லயி்னயும் ்கருத்தில் 
க்காணடு கெயயப்படுகிறைது.  

 9. தீர்ானம் கெய்தல் பிைசெ்ன்க்்ள 
முடிவு கெயய அல்ல.

 10. இது ஒரு ்தன்னிச்ெயான கெயல் 
அல்லது தூணடு்தலால் ஏறபடுத்்தப்படும் 
கெயல்.

 11. இது ஒரு க்தாடரசசியான 
நடவடி்க்்கயாகும்.

உணர்்களின் அடிப்பரடயில் 
எடுக்கப்படும் தீர்ானங்கள் 
எப்சபாழுதும் நல்ல முடிவு்கரள 
அல்லது பலன்்கரளத்தரும்.  

நீதி்ன்றங்களில் நீதிபதி்களால் எடுக்கப்படும் 
முடிவு்கள் அந்த வழககின் உணர்த 
்தன்ர்யின் சபாருத்்த இருககும்.

4.5  தீர்ானம் செய்தலின் 
முககியததுவம்

 1. தீர்ானம் ஒரு சிறைந்த ்ாறறு 
நடவடி்க்்கயின் ஏறறு்கக்காணடு 
க்காடுத்்த ்கட்்்ய கெயது முடி்க்க 
உ்தவுகிறைது.

 2. நிறுவனத்தில் இரு்க்க்ககூடிய 
வ்ளங்க்ளான ்னி்தன், இயநதிைங்கள, 
மூ ல ப் க ப ா ரு ட் ்க ள  ் ற று ம் 
மூல்தனத்்்த உபபயா்கப்படுத்திட 
எவவாறு நல்லமு்றையில் குறிப்பிட்ட 
பணியி்ன கெயயலாம் என்ப்்த 
ப்தரநக்தடு்ககிறைது.

 3. பவ்ல இடத்தில் ஏறபடும் எந்த ஒரு 
பிைசெ்ன்ககும் தீர்ானம் கெய்தல் 
என்றை பணி ஒரு நல்ல தீரவி்ன 
அளி்ககிறைது.

 4. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது 
க்காடு்க்கப்பட்ட சூழநி்ல்ககு 
ஏறறைவாறு சிறைந்த நடவடி்க்்க்ய 
ப்தரநக்தடுத்து அ்தன் மூலம் 
திறை்்்ய உயரத்துகிறைது.

 5. தீர்ானம் கெய்தல் என்பது 
திட்டமிடலின் ஒரு மு்ககிய கூறைா்க 
்கரு்தப்படுகிறைது.

 6. ெரியான மு்றையில் கெயயப்படும் 
தீர்ானங்கள க்தாழிலு்ககு நல்ல 
இலாபத்்்த ்தை முயல்கிறைது.

 7. தீர்ானம் கெய்தல் ்கால விையம், 
வ்ளத்்்த வீணா்ககு்தல், ்னி்த 
உ்ைப்பு ்றறு மூல்தனத்்்த 
வீணா்ககுவ்்த ்தடு்ககிறைது.
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ஒருகவாரு்கக்காருவர உ்தவிபுரிநது 
க்காளகிறைார்கள.

 4. தீர்ானம் பறறிய பயனுள்ள 
்த ்க வ ல் ்க ் ்ள  அ ளி ப் ப தி ல் 
நிரவா்கப் பிைசெ்ன்கள தீருகிறைது.  
பிைசெ்ன்க்கா்க எடு்க்கப்பட்ட 
தீர்ான்ானது க்தளிவா்கவும், 
சுரு்க்க்ா்கவும் ்றறும் பநைடிகபாருள 
க்காணட்தா்க இருத்்தல் பவணடும்.  
முடிவு கெயயப்பட்ட தீர்ானம் குறிப்பிட்ட 
பணியா்ளரிடம் அல்லது நபரிடம் 
அவரு்ககு க்தரிந்த க்ாழியில் கூறைப்பட 
பவணடும்.

 5. மு்ககிய தீர்ானங்கள எடு்க்கப்படும் 
பபாது அ்்ப்பில் உள்ள அ்னத்து 
உறுப்பினர்களும் ்தங்களு்டய 
்கருத்து்க்க்்ள கூறை ஊ்க்கம் அளி்க்க 
பவணடும்.  கபாதுவா்க ப்ல்நி்ல 
கெயல் அலுவலர கீழநி்லப் 
பணியா்ளர்களின் ்கருத்து்க்க்்ள 
ஏறறு்க க்காள்ள ்தயஙகுவார்கள.  
ஏகனனில் அவர்க்்ள ்தங்க்்ள 
விட ்தகுதி கு்றைந்தவர்க்ளா்க 
எணணுகிறைார்கள.  ஆனால் இது ஒரு 
நல்ல ந்டமு்றை இல்்ல.

 6. ப்ல்நி்ல ப்லா்ளர்கள எடு்ககும் 
தீர்ானங்கள சில ெ்யங்களில் 
கீழப்பணியா்ளர்க்ளால் ஏறறு்க 
க்காள்ள இயலா்த நி்ல ஏறபடலாம்.  
ஆ்கபவ இந்த சூழநி்ல ப்லா்ளர 
ஜனநாய்க மு்றையில் தீர்ானத்்்தப் 
பறறி கீழ பணியா்ளர்களு்ககு 
கூறி அவர்க்்ளயும் தீர்ானம் 
கெய்தல் ந்டமு்றையில் ்கலநது 
க்காள்ளச கெயது அவர்களு்டய 
்கருத்து்க்க்்ளயும் ப்கட்்கலாம்.

 7. ெரியான தீர்ானத்தி்ன ்ட்டும் 
எடுப்ப்தால் எந்த பிைசெ்ன்ககும் தீரவு 
்காண இயலாது.  அத்தீர்ானத்தி்ன 
ந்டமு்றைப்படுத்தி குறிப்பிட்ட ்கால 
இ்டகவளியில் ்திப்பீடு கெய்தால் 
்ட்டுப் எதிரபாரத்்த பய்னத் ்தரும்.

சபாகைான் அணுக்கரு ்ொ்தரன 
செயய முயன்ற ்பாது இநதிய ஒரு 
நல்ல வலிர்யான தீர்ானதர்த 
எடுத்தது.  சபாகைான் – II ்ொ்தரன 

ஐநது அணுக்கரு சவடிகுணடு ரவதது 
இநதிய இைாணுவ சபாகைான் ்ொ்தரன 
ச்தாரலசவல்ரலயில் நடத்தப்படடது.  இது 
இைணடாவது ்ொ்தரனயாகும்.  மு்தல் 
்ொ்தரன ்் 1974 ஆம் ஆணடு ஸர்லிங 
புத்தா என்ற சபயரில் நடத்தப்படடது.

4.6  தீர்ானம் செய்தரல பாதிககும் 
்காைணி்கள்

தீர்ானம் கெய்த்ல சில எதிர்்றையான 
்காைணி்கள பாதி்ககின்றைன. அவற்றை 
தீர்ானம் கெய்தலில் உள்ள பிைசெ்ன்கள 
என்றும் அ்ை்க்கலாம்.
 1. ப்லாண்்யில் எடு்க்கப்படும் 

தீர்ானங்கள முழு்்யான்தா்க 
இரு்க்க பவணடும்.  முழு்்யான 
தீர்ானம் என்பது ்தை்ான்தா்கவும், 
நம்ப்கத்்தன்்் வாயந்த்தா்கவும் 
இரு்ககும்.  முழு்்யான தீர்ான்ா்க 
இல்லா்த பபாது பிைசெ்ன்ககு தீரவு 
்காண எடு்க்கப்படும் முயறசி்கள 
வீணா்க ்றறும் நிதியும் வீணா்கவும் 
வாயப்புள்ளது.  தீர்ானம் கெயபவர 
அவரு்ககு கி்டத்்த ்த்கவல்்க்்ள ் றறும் 
க்தாழில் நுட்பத்்்த ்வத்து ்ட்டுப் 
ஒரு முழு்்யான தீர்ானத்்்த 
எடு்க்க முடியும்.

 2. தீர்ானம் கெய்தலின் அடுத்்த பிைசெ்ன 
்காலம், ்காலத்திறகுள கெயயப்படா்த 
தீர்ானங்கள உபபயாகி்க்க ்தகுந்த 
தீர்ானங்க்ளா்க இரு்க்க முடியாது.

 3. உடல் ்றறும் உடல் ொரந்த 
சூழநி்ல்களும் தீர்ானம் கெய்த்ல 
பாதி்ககும் ்காைணி்கள.  சூழநி்ல 
திருப்தி்கை்ா்க இரு்ககும்பபாது ்ட்டுப் 
ஒறறு்்யா்கவும், உறுப்பினர்கள 
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1.  பிைசெரனரய அரடயாளம் ்கணடு 
ச்காள்்தல்

பிைசெ்ன்ய அ்டயா்ளம் ்கணடு 
க்காள்தபல தீர்ானம் கெய்தலின் 
மு்தறபடியாகும்.  இநநி்லயில் பிைசெ்ன்ய 
க்தளிவா்கவும்,  முழு்்யா்கவும், 
வ்ையறு்க்க பவணடும்.  பிைசெ்ன்ய 
க்தளிவா்க புரிநது க்காளவ்தால் உடனடியா்க 
தீரவு ்காணமுடியும்.  (எ.்கா) ஒரு நிறுவனத்தின் 
விறப்ன ெரிகிறைது என்றைால் அது வி்ல 
ஏறறைத்்தால் என்று கூட நி்ன்க்கலாம்.  
ஆனால் ெரியான ்காைணம் கபாருளின் ்தைம் 
கூட கு்றைவா்க இரு்க்க வாயப்பு இரு்ககிறைது.  
எனபவ ப்லா்ளர்கள மு்தலில் பிைசெ்ன 
என்ன என்ப்்த க்தளிவா்க அறிநது 
அ்தறகுரிய ெரியான ப்த்வப்படும் தீரவி்ன 
வ்ையறு்க்க பவணடும்.

பிைசெ்ன்ய வ்ையறுத்்தல் 
்றறும் ஆயவு கெய்தல் என்பது 
பிைசெ்ன்ககுரிய ்காைணி்களு்ககு 
ப்த்வப்படும் விபைங்க்்ள விறப்ன 
அறி்க்்க மூல்ா்கவும், இலாப அறி்க்்க 
்றறும் நு்கரபவாரின் பின்னூட்டம் ஆகும்.

2. பிைசெரனரய ஆயவு செய்தல்
தீர்ானம் கெய்தலின் இைணடாவது 
படிநி்ல பிைசெ்ன்ய ஆயவு 
கெய்தலாகும்.  பிைசெ்ன்ய ஆயவு கெய்தல் 
என்பது பல்பவறு விபைங்க்்ள பெ்கரித்்தல் 
்றறும் அவற்றை வரி்ெப்படுத்து்தல் ஆகும்.  
எவவ்ளவு ்தை்ான விபைங்க்்ள நாம் 
உபபயா்கப்படுத்துகிபறைாப்ா அப்தபபால் 
தீர்ானத்தின் ்தைமும் அப்த அ்ளவில் 
இரு்ககும்.  விபைங்கள அ்னத்்்தயும் 
ப்லா்ளர நன்றைா்க படிப்ப்தால் எந்த 
பிைசெ்ன அவெைத்திறகுரியது என்ப்்தயும், 
அப்பிைசெ்னயின் ்காைணம் என்ன?  
இப்பிைசெ்னயால்  இப்பபாது எவவ்ளவு 
பெ்தாைம் ஏறபட்டுள்ளது ்றறும் எதிர 
்காலத்தில் எவவ்ளவு பெ்தாைம் ஏறபடலாம் 
என்ப்த்னயும் ஆயந்தறிய முடிகிறைது.

நவம்பர 8 2016, அன்று இநதிய 
அைொங்கம் ரூ 500/- ்ற்றும் ரூ 
1000/- தர்த பண்திப்பிழப்பு 
செய்தது.  அ்்த ்நைததில் புதிய 

ரூ500/-  ்ற்றும் ரூ2000/- அ்தற்கு பதில் 
சவளியிடடது.  அந்த ்நைததில் அைொங்கம் 
எடுத்த நிரலயான தீர்ானத்தால் 
இநதியாவில் உள்ள ்கருப்புப்பணம் 
சுழற்சியிரன அழித்தது.

4.7  தீர்ானம் செய்தலில் உள்ள 
படிநிரல்கள்

தீர்ானம் கெய்தலில் ்தர்க்க்ான 
படிமு்றை்க்்ள ெரியான வரி்ெயில் 
பின்பறறை பவணடும்.  க்தாழில் பிைசெ்ன்ககு 
உடனடியா்க எந்த ஒரு தீர்ானத்்்தயும் 
எடு்க்க முடியாது.  எனபவ இது படிப்படியான 
ஒரு படிநி்லயா்க ்கரு்தப்படுகிறைது. 

 1. பிைசெ்ன்ய வ்ையறுத்்தல்
 2. ்ாறறு நடவடி்க்்க்ய 

விருத்தியா்ககு்தல்
 3. ்ாறறு நடவடி்க்்க்ய ்திப்பிடல்
 4. தீர்ானத்்்த உருவா்ககு்தல்
 5. தீரவி்ன ந்டமு்றைப்படுத்து்தல்
 6. தீரவி்ன ்கண்காணித்்தல் 

படம் 4.1 தீர்ானம் கெய்தலில் உள்ள 
படிநி்ல்கள

பிைசெ்ன்ய வ்ையறுத்்தல்
்ாறறு நடவடி்க்்க்ய 
விருத்தியா்ககு்தல்
்ாறறு நடவடி்க்்க்ய ்திப்பிடல்

தீர்ானத்்்த உருவா்ககு்தல்

தீரவி்ன ந்டமு்றைப்படுத்து்தல்

தீரவி்ன ்கண்காணித்்தல்
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5.  சிறந்த நடவடிகர்கரய 
்்தரநச்தடுதது முடிவு செய்தல்.

பல ்ாறறு நடவடி்க்்க்கள ஆைாயப்பட்ட 
பிறைகு அதில் சிறைந்த நடவடி்க்்க்க்்ள 
ப்தரநக்தடுத்்தல் பவணடும்.  சிறைந்த 
நடவடி்க்்க்ய ப்தரநக்தடு்ககும் 
பபாது ப்லா்ளர சி்க்கனம், அபாய 
்காைணி்கள, வ்ளங்களின் அ்ளவு ்றறும் 
அ்்த நி்றைபவறறைவும் ப்த்வயான 
நடவடி்க்்கயி்னபய ப்தரநக்தடு்க்க 
பவணடும்.  அப்த பபால் ப்ைய 
அனுபவங்களில் ஏறபட்ட வி்்ளவு்கள 
ஆகியவற்றை்க க்காணடு நல்ல 
நடவடி்க்்க்ய ப்தரநக்தடுத்்தல் அவசியம்.

6. தீர்ானதர்த நரடமுரறப்படுதது்தல்
சி றை ந ்த  ந ் ட மு ் றை ் ய 
ப்தரநக்தடுத்்தபின் அடுத்்த ்கட்ட்ா்க அந்த 
ந்டமு்றை்ய சூழநி்ல்கப்கறறைவாறு 
ந்டமு்றைப்படுத்து்தல் பவணடும்.  
ந்டமு்றைப்படுத்திய அந்த தீர்ானத்்்த 
கீழப் பணியா்ளர்களு்ககு ப்லா்ளர க்தரிவி்க்க 
பவணடும்.

7.  தீர்ானதர்த பின்பற்று்தல் ்ற்றும் 
பின்னூடடம் 

ந்டமு்றைபடுத்திய தீர்ானத்தின் 
பல்ன நாம் ஏற்கனபவ முடிவு கெயதிருந்த 
பலன்்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க பவணடும்.  
ஏ்தாவது பவறுபாடு இருந்தால் ெரியான 
நடவடி்க்்க்ய ப்தரநக்தடுத்து ெரி கெயய 
பவணடும்.  சில ் ாறு்தல்்க்்ள தீர்ானத்தில் 
கெயது அவற்றையும் ந்டமு்றைபடுத்்தலாம்.

LPG  என்ற ச்காள்ர்கரய இநதிய 
அைொங்கம் 1991 ல் தீர்ானம் 
செய்தது.  ்தாைாள்ய்ாக்கல்  
( L i b e r l i z a t i o n )  ்த னி ய ா ர 

்ய்ாக்கல் (Privatisation) உல்க்ய்ா்தல் 
(Globalisation) (LPG) 1990 ்களில் 
இநதியாவின் சபாருளா்தாைம் கீழ் ்நாககிச 
செல்ல ஆைம்பித்தது.  ஆ்க்வ இந்த (LPG) 
ச்காள்ர்கயிரன அறிவித்தது.

3.  பிைசெரனககு ்ாற்றுத தீரவு்கரள 
்கணடறிநது அ்தரன ்்ம்படுதது்தல்

அதி்கபட்ெ்ான பிைசெ்ன்களு்ககு ்ாறறுத் 
தீரவு்கள உள்ளன.  ஒரு குறிப்பிட்ட தீரவு 
நீணட நாட்்களு்ககு பயன் ்தைாது.
ஆ்கபவ ஒவகவாரு பிைசெ்ன்ககும் நல்ல 
தீரவி்ன பல ்ாறறுத் தீரவு்க்்ள்க 
க்காணடு கெயய பவணடும்.  ஒரு தீர்ானம் 
சிறைந்த்தா்க இரு்க்க பவணடு்ானால் 
எல்லாவி்த்ான ்ாறறு வழி்க்்ளயும் நாம் 
்கருத்தில் க்காள்ள பவணடும்.

4.  ் ாற்றுநடவடிகர்க்கரள ்திப்பீடு 
செய்தல்

்ாறறு நடவடி்க்்க்க்்ள தீர்ானித்்தபின் 
அ்த்ன ்திப்பீடு கெய்தல் பவணடும்.  
அப்பபாது ்தான் நாம் நல்ல 
நடவடி்க்்கயி்ன ப்தரநக்தடு்க்க முடியும்.  
ஒவகவாரு ்ாறறு நடவடி்க்்கயும் 
நன்்்்யயும் ்றறும் தீ்்்யயும் 
க்காணடுள்ளது.  ஆ்கபவ ப்லா்ளர ்தகுந்த 
்ாறறு நடவடி்க்்கயி்ன ப்தரநக்தடு்க்க 
பவணடும்.  ்ாறறு நடவடி்க்்கயி்ன 
்திப்பீடு கெயயும் பபாது மூன்று 
்காைணி்க்்ள ்கருத்தில் க்காள்ள பவணடும்.

அ) அளரவககுரிய ்காைணி்கள்
எந்த ஒரு ்காைணி்ய அ்ளவிட முடியுப்ா 
அ்வபய அ்ள்வ்ககுரிய ்காைணி்கள 
(எ.்கா) நி்லச கெலவு்கள, ்கட்டிட வாட்்க, 
பணியாட்்கள கூலி ஆகிய்வ.

ஆ) பணபுொரந்த ்காைணி்கள்
்கணணால் ்காணமுடியா்த ்காைணி்கள 
நம்்ால் அ்ளவிட முடியாது.
(எ.்கா) நறகபயர ்றறும் ்திப்பு கு்றை்தல்.

இ) அடக்கவிரல – பயன் ஆயவு
ஒரு பநா்க்கத்்்த அ்டவ்தறகு கு்றைந்த 
அ்ளவு கெலவுடன் எவவாறு அதி்கபட்ெ 
பய்ன அ்டய முடியும் என்ப்த்ன 
கூறுகிறைது.
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நி்கை்க கூடிய பிைசெ்ன்க்களு்ககு தீரவு 
கூறுகின்றைன. ஒரு பணியா்ளர விடுப்பு 
எடுத்்தால் அ்்த ப்லா்ளர ்தான் அளி்க்க 
பவணடும். ஆனால் தினம் தினம் 
பணியா்ளர்கள விடுப்பு எடு்ககும் பவ்லயில் 
ப்லா்ளர ்தன்னு்டய ந்டமு்றைப் 
பணி்க்்ள கெயய முடியாது.
  இவவ்்கத் தீர்ானங்களு்ககு எந்த 

ஒரு நி்லயான ந்டமு்றை்களும் 
கி்டயாது.  அ்னத்து 
க்தாழிலா்ளர்களும் ஒபை நாளில் எந்த 
ஒரு அனு்தியும் இல்லா்ல் விடுப்பு 
எடுத்்தால் இது ்கட்ட்்்க்கப்படா்த 
பிைசெ்னயா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.

 3. ச்காள்ர்க ்ற்றும் இயக்கத 
தீர்ானங்கள்

  க்காள்்கத் தீர்ானங்கள ப்ல் 
நி்ல ப்லாண்்யில் ஒரு 
மு்ககிய தீர்ான்ா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.  
இவவ்்கத் தீர்ானங்கள முழு 
நிறுவனத்்்தபய பாதி்க்கலாம்.  
இய்க்கத் தீர்ானங்கள கீழநி்ல 
ப்லாண்்யால் எடு்க்கப்படுகிறைது.   
(எடுத்து்க்காட்டா்க) கவகு்திப் 
பஙகு்கள அளிப்பது என்பது 
ப்ல்நி்ல ப்லாண்்யால் முடிவு 
கெயயப்பட பவணடியது, கீழநி்ல 
ப்லாண்்யில் உள்ளவர்கள 
நி்றைபவறறை பவணடும்.

 4. அர்ப்பு முரற ்ற்றும் ்தனிப்படட 
தீர்ானங்கள்

  அ்்ப்பு மு்றை தீர்ானங்கள 
என்பது ப்லா்ளர ்தான் அலுவலர 
என்றை நி்லயிலிருநது தீர்ானம் 
கெயகின்றைார.  ஆனால் ்தனிப்பட்ட 
தீர்ானங்கள என்பது அ்்ப்பின் 
ப்லா்ளர என்றை ப்தவியிலிருநது 
்தனிப்பட்டு ்தன்ககுரிய கொந்தத் 
தீ ர ் ா ன ங ்க ் ்ள  ்த ா ப ் 
எடுத்து்கக்காளகிறைார.

4.8 தீர்ானம் செய்தலின் வர்க்கள்
 1. ந்டமு்றை ஒழுஙகு அல்லது 

திட்டமு்றை தீர்ானங்கள
  ந ் ட மு ் றை  ஒ ழு ங கு 

தீர்ானங்கள மீணடும் மீணடும் 
சில விதி்கள, ந்டமு்றை்கள 
்றறும் க்காள்்க்களு்க்கா்க 
்தயாரி்க்கப்படுகிறைது.  இவவ்்கத் 
தீர்ானங்கள எந்த ஒரு புதிய 
விபைங்க்்ள திைட்டபவா அல்லது 
ஒழுஙகு மு்றை படுத்்தபவா 
ப்த்வயில்்ல.  இவவ்்கத் 
தீர்ானங்கள சி்க்கலா்க இருந்தாலும் 
ஒபை பரி்ாணம் க்காணட்தா்க உள்ளது.  
ப்லா்ளர எந்த ஒரு முயறசி்யயும் 
க ெ ய ய த்  ப ்த ் வ யி ல் ் ல .  
இவவ்்கயான தீர்ானங்கள நடுநி்ல 
்றறும் ப்ல்நி்ல ப்லாண்்யில் 
எடுத்து்க க்காள்ளப்படுகிறைது.

1. அடிப்பரட தீர்ானங்கள்
 இவவ்்கத் தீர்ானங்கள 
கபாதுவா்க ப்ல்நி்ல ப்லாண்் 
்றறும் நடுநி்ல ப்லாண்்்ககு 
மு்ககிய்ான்தா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.  
ப்லா்ளரின் ்தகுதி உயை உயை 
தி ட் ட மு ் றை  தீ ர ் ா ன ங ்க ் ்ள 
அவர்கள எடு்க்க பவணடி உள்ளது.  
திட்டமு்றை தீர்ானங்கள கபாதுவா்க 
க்காள்்க முடிவு்கள ெம்பந்தப்பட்ட 
பிைசெ்ன்களு்க்கா்கபவ ஆயவு கெயது 
்ாறறு நடவடி்க்்களிலிருநது ப்த்வயான 
தீர்ானங்கள ப்தரநக்தடு்க்கப்படுகின்றைது.  
எனபவ ப்லா்ளர்கள இவவ்்கயான 
தீர்ானங்க்்ள ப்தரவு கெயயும் பபாது 
்கவனத்துடன் ப்தரநக்தடு்க்க பவணடும். 
2.  ்கடடர்க்கப்படட அல்லது திடடமிடப்படட 

தீர்ானங்கள் ்ற்றும் திடடமிடப்படா 
அல்லது ்கடடர்க்கப்படா்த தீர்ானங்கள்: 

  இவவ்்கயான தீர்ானங்கள 
ந்டமு்றை ்றறும் மீணடும் மீணடும் 
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சிறிய அ்்ப்பு்கள பின்பறறுகின்றைன.  
குழுத்தீர்ானங்கள வணி்க அ்்ப்பில் 
உள்ள அ்னத்து உறுப்பினர்களும் 
பெரநது எடு்ககின்றைனர.  (இய்ககுநர 
குழு அல்லது கெயறகுழு).

 5. ்தனிநபர ்ற்றும் குழுததீர்ானங்கள் 
  ஒரு வணி்க நிறுவனத்தில் ஒரு 

்தனிநபர எடு்ககும் தீர்ானம் ்தனிநபர 
தீர்ானம் என்றை்ை்க்கப்படுகிறைது.  
இந்த வ்்கயான தீர்ானங்க்்ள 

4.9 நி்கழ்வு ஆயவு

்தமிழநாடு ்்கத்்தறி கநெவா்ளர்கள கூட்டுறைவு ெங்கம் கபாதுவா்க ப்கா.ஆப்.கட்கஸ் 
என்றை்ை்க்கப்படுகிறைது.  இசெங்க்ானது ்்கத்்தறி ்றறும் ்்கவி்னப் கபாருட்்கள 
்றறும் ்காகி்தத்து்றையின் கீழ ்கட்டுப்படுத்்தப்படுகிறைது.  இசெங்க்ானது ்தமிழநாட்டில் 
நி்றைய வணி்க நிறுவனங்க்்ள நிறுவியுள்ளது.  இசெங்க்ானது அவர்களு்டய 
கபாருட்்க்்ள கஜர்னி, பிைான்ஸ், கந்தரலாநது, கபல்ஜியம், ஸ்கபயின் ஸ்விட்ெரலாநது, 
்கனடா, கீரிஸ், ொங்காங, க்தன்ஆப்பிரி்க்கா ்றறும் அைபுநாடு்களு்ககு 13 ஆணடு்க்ளா்க 
ஏறறு்தி கெயது வருகிறைது.  இ்தன் மூலம் 2012 -13 ஆம் ஆணடில் ்ட்டும் 2 ப்காடி 
ரூபா்ய இலாப்ா்க ஈட்டியது.  ஏப்ைல் 13, 2013 ல் இ்தனு்டய விறப்ன 245 
ப்காடியா்கவும் இலாபம் 2 ப்காடியா்கவும் ப்லாண்் இய்ககுநைால் அறி்க்்க 
்தைப்பட்டிருந்தது.  அந்த ப்லாண்் இய்ககுநர ்தன்னு்டய அறி்க்்கயில் அவர்கள 
203 ்காட்சி அ்றை்க்்ள ்தமிழநாடு ்ட்டு்ல்ல பிறை கவளி ்ாநிலங்களில் பெரத்து 70 
இடங்களில் அ்்நதிரு்ககிறைார்கள.  இனி வரும் ்காலங்களில் அசெங்கத்தின் விறப்ன 
400 ப்காடியா்க உயரத்துவ்தறகு புது வ்்கயான வடிவங்களு்டய புட்வ்கள 
்றறும் ்்கத்்தறி கபாருட்்க்்ள ்தயாரி்க்கப் பபாவ்தா்க முடிவு கெயயப்பட்டுள்ளது என 
அறிவி்க்கப்பட்டது.

வினா
 1. ப்கா-ஆப் கட்கஸின் கவறறி்க ்க்்தயி்ன ் திப்பீடு கெயது அவர்களின் இலாபத்்்த 

பதிவு கெய்க.
  (்ாணவர்கள ப்கா-ஆப்கட்கஸின் வ்ல்த்ளத்தில் கென்று பல்பவறு விபைங்க்்ள 

பெ்கரித்து எந்தத் தீர்ானத்தி்ன க்காணடு 2013 ல் ெங்க்ானது கவறறி கபறறைது 
என்ப்்த ்கணடறி்க)

 நிரனவில் ச்காள்்க
�	தீர்ானம் கெய்தல் என்பது 

ப்லா்ளர்களின் ஒரு ்த்லயாய 
பவ்லச சு்் ஆகும்.  ப்லா்ளர 
எந்த ப்தவியாயிருந்தாலும் 
்தகுதியிலிருந்தாலும் அவபை 
இப்பணியி்ன கெயவார.

�	தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ்ாறறு 
நடவடி்க்்க்களிலிருநது ஒரு சிறைந்த 
நடவடி்க்்க்ய ப்தரநக்தடுப்ப்தாகும்.

�	தீர்ானம் கெய்தல் என்பது ஒரு 
க்தாடர கெயமு்றை ்றறும் உ்ளம் 
ொரந்த பணியாகும்.
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சொற்்களஞ்சியம்
டிெயரடீ துணடிப்பு

அளரவககுரிய ்காைணி்கள் அ்ளவீடு கெயய்க கூடிய்வ (எ.்கா) கூலி 
வைஙகியது.

பணபுொரந்த ்காைணி்கள் உணை ்ட்டுப் கூடிய ்காைணி்கள நறகபயர

ஆைாயசசி உண்்யி்ன அறிவியல் மு்றையில் ஆயவு 
கெய்தல்.

திடடமுரற தீர்ானங்கள் குறுகிய ்கால ்றறும் நீணட்கால 
திட்டங்களின் ்கல்வ.

�	தீர்ானம் பநைத்திறகு ்தகுந்தாறபபால் 
ெரியான விவைங்க்்ள்க க்காணடு 
க்தளிவா்க கெயயப்பட பவணடும்.

�	ஒவகவாரு தீர்ானங்களும் வணி்க 
அ்்ப்பிலுள்ள அ்னத்து கெயல் 
அலுவலர்களு்ககு க்தரிவி்க்கப்பட 
பவணடும்.

�	தீர்ானம் கெய்தலின் படி நி்லயானது 
பிைசெ்ன்ய அ்டயா்ளம் ்கணடு 
க்காளளு்தல், பிைசெ்ன்ய 
ஆயவுகெய்தல் பிைசெ்ன்ககு 
்ாறறுத் தீரவு்க்்ள ்கணடறி்தல், 
்ாறறு நடவடி்க்்க்க்்ள ்திப்பீடு 
கெய்தல், சிறைந்த நடவடி்க்்க்ய 
ப்தரநக்தடுத்து முடிவு கெய்தல், 
தீர்ானத்்்த ந்டமு்றைப் 
படுத்து்தல் ்றறும் தீர்ானத்்்த 
பின்பறறு்தல் ஆகிய படிநி்ல்க்்ள்க 
க்காணடுள்ளது.

�	தீர்ானம் கெய்தலில் பலவ்்க்கள 
உள்ளன.  அ்வ ந்டமு்றை ஒழுஙகு 
அல்லது திட்டமு்றை தீர்ானங்கள, 
அடிப்ப்டத் தீர்ானங்கள, 
்கட்ட்்்க்கப்பட்ட தீர்ானங்கள, 
திட்டமிட்ட தீர்ானங்கள, 
்கட்ட்்்க்கப்படா தீர்ானங்கள 

திட்டமிடப்படா தீர்ானங்கள க்காள்்க 
்றறும் இய்க்கத் தீர்ானங்கள, 
அ்்ப்பு மு்றை ்றறும் ்தனிப்பட்ட 
தீர்ானங்கள ்தனிநபர ்றறும் 
குழுத் தீர்ானங்கள என பல்பவறு 
வ்்க்க்ளா்க பிரி்க்கப்பட்டுள்ளன.

�	்கட்ட்்்க்கப்பட்ட தீர்ானங்கள 
என்ப்வ தினம் தினம் ந்டகபறும் 
க்தாழில் நடவடி்க்்க்களு்ககு 
பயன்படுகிறைது.

�	்கட்ட்்்க்கப்படா தீர்ானங்கள 
என்ப்வ அவெை்காலங்களில் 
எடு்க்கப்படும் தீர்ானங்க்ளாகும்.

�	க்காள்்க முடிவு்கள அ்னத்தும் 
ப்ல்நி்ல ப்லாண்்யிலுள்ள 
நபர்க்ளால் எடு்க்கப்படுகிறைது.  

�	இய்க்கத் தீர்ானங்கள அ்னத்தும் 
கீழநி்லப் பணியா்ளர்க்ளால் 
எடு்க்கப்படுகிறைது.

�	தி ட் ட த் தி ் ன 
ந்டமு்றைப்படுத்துவ்தறகு தீர்ானம் 
எடுத்்தல் அவசிய்ாகிறைது.

�	தீர்ானங்கள ்தயாரி்க்கப்படலாம் 
ஆனால் தீர்ானி்க்கப் படுவ்தறகு 
அல்ல.
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்கடடர்க்கப்படட தீர்ானங்கள் எப்கபாழுதும் அல்லது திரும்பதிரும்ப நி்கழும் 
நி்கழவு்கள

ச்காள்ர்கத தீர்ானங்கள் ப்ல்நி்ல ப்லாண்்யால் 
எடு்க்கப்படுகிறைது.

்கடடுப்படுததும் ்காைணி்கள் தீர்ானம் கெய்த்ல ்தடு்ககும் ்காைணி்கள
அறிவுததிறன் ொரந்த எணணம் ்னதினுள புத்தியால் ஏறபடும் சிந்த்ன

வினாக்கள்
பகுதி – அ
ெரியான விரடரயத ்்தரநச்தடுதது 
எழுது்க.
 1. ஒரு புதிய கபாருள கவளியிடும் பபாது 

எடு்க்கப்படும் தீர்ானங்கள
  அ) ்கட்ட்்்க்கப்பட்ட தீர்ானங்கள 
  ஆ) ந்டமு்றை ஒழுஙகு தீர்ானங்கள
  இ) ்தனிப்பட்ட தீர்ானங்கள
  ஈ) அ்்ப்புமு்றை தீர்ானங்கள
 2. எந்த தீர்ானங்கள அடி்க்கடி 

அல்லது திரும்ப திரும்ப நி்கழும் 
நி்கழவு்களு்க்கா்க ப்த்வப்படுகிறைது.  

  அ) அடிப்ப்ட தீர்ானங்கள
  ஆ) ்தனிப்பட்ட தீர்ானங்கள
  இ) ்கட்ட்்்க்கப்பட்ட தீர்ானங்கள
  ஈ) ்கட்ட்்்க்கப்படா தீர்ானங்கள
 3. எந்த ந்டமு்றை ்காைணி்க்்ள ் ாறறு 

நடவடி்க்்க்க்்ள ்திப்பீடு கெயயும் 
பபாது ப்லா்ளர ்கருத்தில் க்காள்ள 
பவணடும்.

  அ) க்தாட்டறிய்க கூடிய
  ஆ) க்தாட்டறியா
  இ) (அ) ்றறும் (ஆ)
  ஈ) (அ) அல்லது (ஆ)

 4. தீர்ானம் கெய்தலின் இறுதி படிநி்ல
  அ)  ் ாறறு நடவடி்க்்க்க்்ள 

ப்தரநக்தடுத்்தல்
  ஆ)  ் ாறறு நடவடி்க்்க்க்்ள 

ப்ம்படுத்து்தல்
  இ)  ் ாறறு நடவடி்க்்க்க்்ள ்திப்பீடு 

கெய்தல்
  ஈ)  தீர்ானத்்்த ந்டமு்றைப்படுத்து்தல் 

்றறும் பின்பறறு்தல்.
 5. திட்டமு்றை தீர்ானங்கள எந்த 

நி்ல ப்லாண்் அ்்ப்பினால் 
தீர்ானி்க்கப்படு்கறிது.

  அ) நடு நி்ல
  ஆ) அ்னத்து நி்ல்களிலும்
  இ) கீழநி்ல
  ஈ) ப்ல்நி்ல
 6. உத்தி மு்றை தீர்ானங்கள ------ 

என்றை்ை்க்கப்படுகிறைது.
  அ) இய்க்கத் தீர்ானங்கள  

ஆ)  ்கட்ட்்்க்கப்பட்ட தீர்ானங்கள
  இ)  பிறைநிறுவனங்க்்ள க்காளமு்தல் 

கெயவது
  ஈ) ப்றகூறிய அ்னத்தும்
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 6. க்தாடறியா்க ்காைணி்கள என்றைால் 
என்ன?

 7. ்கட்டுப்படுத்தும் ்காைணி்க்்ளப் பறறி 
விவரி?

 8. ்ாறறு நடவடி்க்்க என்றைால் என்ன?
 9. பின்னுட்டம் ்றறும் பின்னறி்தல் 

என்றைால் என்ன?
 10. குழுத் தீர்ானம் – விவரி

பகுதி – இ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு ஒரு பக்க 
அளவில் விரிவான விரடயளிக்கவும்.
 1. தீ ர ் ா ன ம்  க ெ ய ்த லி ன் 

மு்ககியத்துவத்்்த விவரி.
 2. தீர்ானம் கெய்தலின் சிறைப்பியல்பு்கள 

யா்வ?
 3. தீர்ானம் கெய்தலின் 

பிைசெ்ன்க்்ளப் பறறி விவரி.
 4. தீர்ானம் கெய்தலில் கநறிமு்றை்கள 

பயன்படுத்்தப்படுகின்றை்தா அல்லது 
இல்்லயா வி்ள்ககு்க.

 5. தீர்ானம் கெய்தலின் பல்பவறு ்ாறறு 
நடவடி்க்்க்கள என்ன?

 6. தீர்ானம் கெய்தலின் படிநி்ல்க்்ள 
பாதி்ககும் ்காைணி்கள பறறி வி்ள்ககு்க.

 7. வ்ள்றறை தீர்ான கெய்தலின் 
வி்்ளவு்க்்ளப் பறறி குறிப்பு வ்ை்க.

பகுதி - ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு மூன்று பக்க 
அளவில் விரிவான விரடயளிக்கவும்.
 1. தீர்ானம் கெய்தலின் படிநி்ல்க்்ள 

விவரி்க்கவும்.
 2. தீர்ானம் கெய்தலின் பல்பவறு 

வ்்க்க்்ள விரிவா்க விவரி்க்கவும்.
 3. தீர்ானம் கெய்தலி்ன பாதி்ககும் 

்காைணி்க்்ள விரிவா்க வி்ள்க்கவும்.
 5. AB  லிட் ்தங்க்்ள  கபாது ப்லா்ளைா்க 

பணி நிய்னம் கெயயமுடிவு 
கெயகிறைார்கள.  ஆனால் நிறுவனத்தில் 
நீங்கள இலாபத்தி்ன/லட்ெம் 
அதி்கப்படுத்்த பவணடும். எந்த 
தீர்ானத்தி்ன ந்டமு்றைப்படுத்தி 
இலாபத்்்த எவவாறு உயைச கெயவீர்கள.

 7. தீர்ானம் கெய்தலின் படிமு்றை்களில் 
மு்தல் ்கட்டம்

  அ)  பிைசெ்ன்க்்ள அ்டயா்ளம் 
்கணடு க்காளவது

  ஆ)  ் ாறறுமு்றை்க்்ள ்திப்பீடு 
கெயவது

  இ) ்ாறறுமு்றை்க்்ள ப்ம்படுத்துவது
  ஈ) ் ாறறு மு்றையி்ன ப்தரநக்தடுப்பது
 8. தீர்ானம் என்றை வாரத்்்த ----- 

லிருநது கபறைப்பட்டது.
  அ) கடசிடீர
  ஆ) கடசிடாஸ்
  இ) கடசிப்கர
  ஈ) எ்வயுமில்்ல
 9. “ஒரு ப்லா்ளர எ்்தச கெய்தாலும் 

அது தீர்ானம் கெய்தல் ்தான்”’ என்க 
கூறியவர

  அ) பிலீ்கஸ் எம்.பலாபஸ்
  ஆ) ஜான் க்்க கடானால்ட்
  இ) ஆணட்ரூ ஸ்்லஜில்
  ஈ) கெபரட்.ஏ.்ெ்ன்
 10. தீர்ானம் கெய்தலில் ஏறபடும் 

ப்தால்வி்ககுரிய ்காைணி எது?
  அ) ்தவறைான ்த்கவல் க்தாடரபு
  ஆ) விபைங்களின் ்தை்க கு்றைவு
  இ)  ்தவறைான பநைத்தில் 

கெயல்படுத்து்தல்
  ஈ) ப்றகூறிய அ்னத்தும்

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு சில 
வரி்களில் விரடயளிக்கவும்.
 1. தீர்ானம் கெய்தல் – வ்ைவில்க்கணம்.
 2.  கடசிடீர என்ப்தன் கபாருள என்ன? 
 3. திட்டமு்றை தீர்ானம் என்றைால் 

என்ன?
 4. ்கட்ட்்்க்கப் படா தீர்ானம் – 

வ்ையறு?
 5. அட்க்கவி்ல – பயன் ஆயவு என்றைால் 

என்ன?
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ஆசிரியரின் செயல்பாடு்கள்
 1. ்ாணவர்களு்ககு ஏ்தாவது ஒரு வியாபாை வை்ககி்ன ஆயவு கெயது அ்தறகுரிய 

தீர்ானத்தி்ன ்கணடறிய பவணடு்தல்.
 2. பிைசெ்ன்களு்ககுரிய ்ாறறு நடவடி்க்்க்க்்ள எவவாறு நடுநி்ல்்யுடன் எடு்க்க 

பவணடும் என்ப்த்ன வி்ள்க்கப்படங்கள மூலம் வி்ள்ககு்க.

்ாணவர்களின் செயல்பாடு்கள்
 1. ்ாணவர்களிடம் தீர்ானம் கெய்தலின் பல்பவறு வ்்க்க்்ள  எடுத்து்க்காட்டுடன் 

வி்ள்க்கச கொல்லலாம்
 2. பிைசெ்ன்ககுரிய தீர்ானத்தி்ன ்ாணவர்கள வி்ள்க்கப்படம் மூல்ா்க வி்ள்க்கலாம்.
 3. ்ாணவர்கள + 2 ப்தரவு முடித்்த பிறைகு என்ன கெயயப் பபாகிறைார்கள என்று தீர்ானித்து 

அ்்தப் பட்டியலிடலாம்.
 4. தினமும் வகுப்பு்ககு ப்த்வயான அல்லது வகுப்பில் எடு்க்க பவணடிய ்கட்ட்்்க்கப்பட்ட 

தீர்ானங்க்்ள ்தயாரி்க்கலாம்.
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பா
டம் 5

ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும்  
இயக்கு்தல்

இப்பாடத்தின் வபாயிலபாக மபாணவரகள் கீழகணடவற்றைக் கறறு ககபாள்்ளலபாம். 
�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் ககபாள்்ககள் மறறும் வ்கக்்ளப ்றறி மபாணவரகள் புரிந்து 

ககபாள்்ளலபாம்.
�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் ்ணபுகள் மறறும் உத்திகள் ்றறிய அறிவி்ை மபாணவரகள் 

க்றைலபாம். 
�	இயக்கு்தலின் முக்கியத்துவத்்்த மபாணவரகள் புரிந்து ககபாள்்ள உ்தவுகிறைது. 
�	அதிகபார ஒப்்டவு மறறும் அ்தன் சிறைபபுக்்ள புரிந்து ககபாள்்ளலபாம். 
�	மமற்பார்வயபா்ளரின் குணங்க்்ள ்றறி அறிந்து ககபாள்்ள உ்தவுகிறைது. 

கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

பபாருளடக்்கம்

 5.1 முன்னு்ர 
 5.2 ஒருங்கி்ணத்்தலின் க்பாருள் 
 5.3 ஒருங்கி்ணத்்தலின் 

வ்ரவிலக்கணம் 
 5.4 ஒருங்கி்ணத்்தலின் ககபாள்்ககள் 
 5.5 ஒருங்கி்ணத்்தலின் ்ணபுகள் 
 5.6 ஒருங்கி்ணத்்தலின் முக்கியத்துவம்
 5.7 ஒருங்கி்ணத்்தலில் ஏற்டும் 

பிரச்ச்ைகள்

 5.8  ஒருங்கி்ணத்்தலின் ்டிகள் 
 5.9   இயக்கு்தல் – வ்ரவிலக்கணம் 

மறறும் சிறைபபியல்புகள் 
 5.10 இயக்கு்தலின் முக்கியத்துவம் 
 5.11  இயக்கு்தல் மறறும் அதிகபார 

ஒப்்டவின் உத்திகள் 
 5.12 மமற்பார்வ 
 5.13  நல்ல மமற்பார்வயபா்ளரின் 

குணங்கள்
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6 9பாடம் 05 ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இயக்கு்தல்

5.1 முன்னுணை 
ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து ஒரு அ்மபபின் 
இலக்கி்ை அ்டவ்தறகபாக அ்ைத்து 
நடவடிக்்கக்்ளயும் ஒன்றி்ணத்்தலபாகும் 
(i.e) நடவடிக்்ககள்  ஒருங்கி்ணக்கு்தல் 
ஆகும் ஒரு அ்மப்பாைது ்ரந்்த மறறும் 
கலந்்த ்லவ்கயபாை நடவடிக்்கக்்ள 
ககபாணடது எைமவ ஒரு அ்மபபின் க்சயல் 
திறை்ை அ்டவ்தறகு ஒருங்கி்ணத்்தல் 
்றறி அறிந்து ககபாள்வது முக்கியமபாகும்.

5.2 ஒருங்கிணைத்தல் பபாருள் 
ஒவகவபாரு து்றையும் ்தங்க்ளது ்ணிக்்ள 
்தபாமம க்சய்து ககபாணடபாலும் ஒரு து்றையின் 
நடவடிக்்கயபாைது அடுத்்த து்றையின் 
நடவடிக்்கக்கு முக்கியமபாை்தபாக 
கரு்தப்டுகிறைது. ஒரு து்றையின் நடவடிக்்க 
அடுத்்த து்றைக்கு ம்த்வயபாகமவபா அல்லது 
்சபாரந்ம்தபா இருக்கிறைது. 

எடுதது்காடடா்க
ககபாள்மு்தல் து்றையின் க்சயல்்பாடுகள் 
உற்த்தித் து்றைக்கு முக்கியமபாை்தபாக 
இருக்கிறைது. ககபாள்மு்தல் து்றையபாைது 
ககபாள்மு்த்ல ்சரியபாை மநரத்தில், ்சரியபாை 
அ்ளவில் க்சய்்தபால் ்தபான் உற்த்தித்து்றை 
்தங்கு ்த்டயின்றி க்பாருடக்்ள 
உற்த்தி க்சய்யமுடியும். எைமவ இங்கு 
உற்த்தித்து்றையபாைது ககபாள்மு்தல் 
து்றையி்ை ்சபாரந்துள்்ளது. 

ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து 
மமலபாண்மப ்ணியபாகும் அது ஒரு 
து்றையின் ்ணிக்கு ்பாலமபாக வி்ளங்கிறைது. 
ஒவகவபாரு து்றையும் ்தன்னு்டய து்றைக்கு 
்தனி மநபாக்கங்க்்ள ககபாணடுள்்ளது. 
ஒரு அ்மபபின் இலக்கி்ை மநபாக்கி 
அ்ைத்து து்றைகளும் ்தங்களு்டய 
்ணிக்்ள மறறும் ்ங்களிபபி்ை 
்சரியபாக அளிக்கின்றைைவபா என்்்த்ை 
ஒருங்கி்ணத்்தல் உறுதிப்டுத்துகின்றைது. 

ஒருங்கிணைத்தல்

திடட
மிடு்தல்

பணியாளர்கள்  
நியமனம்

இயக்கு்தல்
்கடடுபபடுதது்தல்

அண
மத

்தல்

படம் 5.1

மமறகணட வ்ரப்டத்தின் வபாயிலபாக 
ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து திடடமிடல் 
அ்மத்்தல் ்ணியபா்ளர நியமைம் 
இயங்கு்தல் மறறும் கடடுப்டுத்து்தல் 
ஆகியவற்றை இ்ணக்கும் ்பாலமபாக 
வி்ளங்குவ்்த கபாணலபாம். ஆைபால் இ்தன் 
மகபாட்பாடபாைது அ்மபபின் மநபாக்கத்்்த 
அ்டவது ்தபான். 

5.3  ஒருங்கிணைத்தலின் 
வணைவிலக்்கைம்

கென்றி ம்யபாலின் கூறறுப்டி 
”ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து ஒரு அ்மபபின் 
அ்ைத்து ்ணிக்்ளயும் ஒத்தி்வத்்தல் 
மூலம் நன்றைபாக ்ணிபுரியவும் அ்தன் 
கவறறி்யயும் க்றை உ்தவுகிறைது நன்கு 
ஒருங்கி்ணக்கப்டட நிறுவைத்தில் 
ஒவகவபாரு து்றை அல்லது ்ணிப்குப்பாய்வு 
என்்து பிறைருடன் நல்லிணக்கத்துடன் 
அந்்தப ்ணியி்ை புரிவ்தறகுரிய ்ணி 
மநபாக்கத்தி்ை அறிவிக்கிறைது.” 

மூனி மற்றும் பைய்லின் கூற்றுபபடி
ஒரு க்பாது மநபாக்கின் நபாடடத்தில் க்சயலில் 
ஒறறு்ம்ய அளிப்்தறகபாை குழு 
முயறசியின் ஒழுங்குமு்றைப்டுத்்தப்டட 
ஏற்பாமட ஒருங்கி்ணபபு ஆகும். 
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 3. பைஸபைம்:
  ்ரஸ்ரம் என்்து அ்மபபில் 

்ணிபுரியும் ்ணியபா்ளரகள் 
ஒருவருக்ககபாருவரின் உறைவுநி்ல, 
ககபாடுக்கப்டட அ்ைத்துக் 
கபாரணிகளும் ஒன்றுக்ககபான்று 
க்தபாடரபு்டய்தபாகவும் உள்்ளது 
என்்்்த குறிக்கிறைது. 

 4. ப்தாடரச்சியான நிணல:
  ஒருங்கி்ணத்்தல் எபம்பாதும் நடந்து 

ககபாணடிருக்கும். எபம்பாதும் முடியபா்த 
ஒரு ்டிநி்லயபாகும். திடடமிடலும் 
க்சயல்்டு்தலும் இருக்கும் வ்ர 
ஒருங்கி்ணத்்தலும் ம்த்வப்டுகிறைது.

5.5 ஒருங்கிணைத்தலின் பண்பு்கள்
�	ஒ ரு ங் கி ் ண த் ்த ல்  எ ன் ் து 

மமலபாண்மயின் க்தளிவபாை ்ணி 
அல்ல ஆைபால் மமலபாண்மயில் ஒரு 
முக்கிய ்ங்கி்ை வகிக்கிறைது. 

�	இது மமலபாண்மயின் அடிப்்ட 
க்பாறுப்பாகும். 

�	ஒருங்கி்ணத்்தல் ்தன்னியல்்பாகமவபா  
அல்லது வலி்மயிைபாமலபா வருவது 
அல்ல. 

�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் அடிப்்டக் 
கருத்து ம்த்வக்்ள ஒன்றி்ணப்து 
ஆகும்.

�	இது ஒரு க்தபாடரசசியபாை அல்லது 
எபம்பாதுமம நடந்து ககபாணடிருக்கும். 
ஒரு க்சயல் மு்றையபாகும். 

�	ஒரு ்தனிப்டட ந்ரின் முயறசி ம்த்வ 
இல்்ல ஒரு குழுவின் முயறசி 
ம்த்வப்டுகிறைது. 

�	ஒருங்கி்ணத்்தலில் க்பாறுபபு 
ஒவகவபாரு மமலபா்ளருக்கும் உள்்ளது. 

�	ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து ்சக்திவபாய்ந்்த 
க்சயல் மு்றையபாகும். 

�	ஒருங்கி்ணத்்தல் மமலபாண்மக்கு 
இன்றிய்மயபா்த்தபாகும். 

�	இது ஒரு இலக்கு ்சபாரந்்த 
நடவடிக்்கயபாகும். 

இந்திய பையில்்வயானது இந்தியா 
முழுவதும் ப்தாடர வண்டியிணன 
இயக்குகிறது.  ையில்்கணள 
இயக்குவ்தற்கு பல்வண்கயான 

பணியாட்கள் ்்தணவபபடுகின்றனர 
அ்தாவது சிக்னல் ்கடடுபபடுததுபவர, என்ஜின் 
ஓடடுநர டிக்ப்கட பரி்�ா்த்கர. இருபபாண்த 
�ந்தி்கடவுக் ்காபபாளர ஆகிய அணனவரும் 
ஒன்றிணைந்து ப�யல்படுவதில் ்தான் நாம் 
பாது்காபபான பயைதண்த ்மற்ப்காள்ள 
முடிகிறது.

இண�க் குழுவில் ஒவபவாரு 
வ ா த தி ய ங் ்க ண ள  இ ண � ப ப வ ர 
ஒன்றிணைந்து இண�யணமபபாளரின் 
இயக்கு்தலின் படி இண�க்கின்றனர.

இந்திய வானியல் ஆய்வு ணமயம் 
(ISRO) மி்கவும் ்கனமான ஏவு்கணை  
GSAT – II ணன பவற்றி்கைமா்க ப்தன் 
அபமரிக்்காவில் டி�மபர 5, 2018 
அன்று ஏவியது. இ்தன் பின்னால், 
அறிவியல் அறிஞர்கள், பபாறியாளர்கள் 
மற்றும் அணனதது பணியாளார்களின் 
ஒருங்கிணைபபாகும்.  

5.4  ஒருங்கிணைத்தலின் 
ப்காள்ண்க்கள் 

 1. ்தனிநபர ்நைடித ப்தாடரபு: 
  ஒ வ க வ பா ரு  ்த னி ந ் ரு ட ன் 

மநரடித் க்தபாடரபின் மூலம் 
ஒருங்கி்ணத்்தலின் ் ய்ை அ்டய 
முடிகிறைது. மநரடி முகத் க்தபாடரபு நல்ல 
்லன்க்்ளத் ்தருகிறைது. 

 2. ஆைம்ப நிணல: 
  க க பா ள் ் க யி ் ை  மு டி வு 

க்சய்வ்தறகும் திடடமிடு்தலுக்கும் 
முன்ை்தபாகமவ ஒருங்கி்ணத்்த்ல 
ஆரம்் நி்லயிமலமய திடடமிட 
ம வ ண டு ம் .  அ த் தி ட ட ம பா ை து 
் ர ஸ ் ர  ் ங் க ளி ப பி ் ை 
்சபாரந்திருக்க மவணடும் ஆரம்் 
நி்லயிமலமய ஒருங்கி்ணபபி்ை 
திடடமிடும்ம்பாது திடடங்களின் 
்ணபுகள் க்சம்்மப்டும். 
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ஒவகவபாரு ்ணியபா்ளரகளும் 
்தங்களு்டய மவ்லயி்ை புரிந்து 
ககபாணடு க்சய்யும் ம்பாது ஒமர 
மவ்ல்ய ்ல மு்றை க்சய்வது 
்தடுக்கப்டுகிறைது. இ்தன் மூலம் வ்ளங்கள் 
ம்த்வமகற் ்யன்்டுத்்தப்டுகிறைது. 

 3. இயக்கு்தலின் பலணன அளிக்கிறது
  க்தபாழில் அ்மபபில் உள்்ள 

ஒவகவபாரு து்றைகளும் ஒவகவபாரு 
வி்தமபாை ்ணியி்ை க்சய்வ்தபால், 
ஒருங்கி்ணத்்தல் மூலமபாக மடடும் 
ஒவகவபாரு ்ணியபா்ளரக்்ளயும், 
இயக்க முடிகிறைது.   

 4. படுக்ண்க இணட ஒருங்கிணைத்தல்
  ஒமர ்்தவியில் இருக்கும் ்ல்மவறு 

்ணியபா்ளரகளி்டமய இருக்கும் 

5.6  ஒருங்கிணைத்தலின் 
முக்கியததுவம்

 1. ஒருங்கிணைத்தல் பபாது ் நாக்கிணன 
அணடய உ்தவுகிறது

  ்ல்மவறு து்றைகளின் க்சயல்க்்ள 
ஒ ன் றி ் ண க் க வு ம்  ம ற று ம் 
நடவடிக்்ககளில் ஒறறு்ம்ய 
்பாதுகபாக்கவும் அ்தன் மூலம் 
ம ந பா க் க த் தி ் ை  அ ் ட ய வு ம் 
ஒருங்கிணைத்்தல் உ்தவுகிறைது. 

 2. ஒ ரு ங் கி ண ை த ்த ல்  உ ்க ந் ்த 
ஆ்தாைங்்கணள அல்லது வளங்்கணள 
பயன்படுத்த உ்தவுகிறது

  ஒருங்கி்ணத்தல்   மவ்ல 
இரடடிப்பாக்கு்த்ல ்தடுக்கிறைது. 

01
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முக்கியததுவம்

படம் 5.2
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5.7  ஒருங்கிணைத்தலின் வண்க்கள்
 1. உள் ஒருங்கிணைபபு: 
  உள் ஒருங்கி்ணபபு மமலபா்ளரகள் 

க்சயல் அலுவலரகள் ் ல்மவறு பிரிவுகள் 
மறறும் பிறை க்தபாழிலபா்ளரக்்ள 
ஒன்றி்ணக்கிறைது.

 i க்சங்குத்து மு்றை ஒருங்கி்ணபபு: 
   மமல்நி்லப ்ணியபா்ளரகள் 

்தங்களு்டய கீழநி்லப 
்ணியபா்ளரகளுடன் ்ணியி்ை 
ஒ ன் றி ் ண க் கி றை பா ர க ள் . 
அம்த ம்பால் கீழநி்லப 
்ணியபா்ளரகளும் ்தங்களு்டய 
மமல்நி்லப ்ணியபா்ளரகளுடன் 
்தங்களு்டய ்ணிக்்ள 
ஒன்றி்ணக்கிறைபாரகள். 

  எடுத்துகபாடடபாக: விற்்ை 
ம ம ல பா ்ள ர  ்த ன் னு ் ட ய 
நடவடிக்்கயி்ை விற்்ை 
ம ம ற ் பா ர ் வ ய பா ்ள ரு ட ன் 
ஒன்றி்ணக்கிறைபார. 

5.8  ஒருங்கிணைத்தலில் ஏற்படும் 
பிைச்�ணன்கள்

 1. இயற்ண்க ்தணட்கள்: 
  மமல் நி்லப ்ணியபா்ளர மறறும் 

கீழ்ணியபா்ளரகளிடமிருந்து உள்்ள 
அறிவுக் கு்றை்பாடின்  கபாரணமபாக 
்தகவல் இ்டகவளி வபாய்பபு உள்்ளது. 
ஆகமவ இயற்க ்த்டகள் ஒரு 
்யனுள்்ள ஒருங்கி்ணத்்தலுக்கு 
்த்டயபாக உள்்ளது 

 2. நிரவா்கத திறணம குணறபாடு 
  இ ந் நி ர வ பா க த்  தி றை ் ம 

கு்றை்பாடு என்்து மமல்நி்லப 
்ணியபா்ளரகளுக்கு மடடுமம 
க்பாருந்தும்.  இவவ்கயபாை 
மமல்நி்லப ்ணியபா்ளரகள் 
்சரவபாதிகபாரிக்ளபாகவும் கீழநி்லப 
் ணி ய பா ்ள ர க ளி ட ம்  இ ரு ந் து 
க்றைப்டும். பின்னூடடங்க்்ள ஏறறுக் 
ககபாள்்ளமபாடடபாரகள்

ஒருங்கி்ணத்்தல் ்டுக்்க இ்ட 
ஒருங்கி்ணத்்தல் ஆகும்.

 5. பவளிபபுற ஒருங்கிணைபபு: 
  இவவ்கயபாை ஒருங்கி்ணத்்தலின் 

அ்மப்பால் இருக்கும் ்த்ல்ம 
ஒருங்கி்ண்பா்ளர ்சந்்்தயில் உள்்ள 
்சந்்்த முகவரகள், க்பாதுமக்கள் 
ம்பாடடியபா்ளபாரகள், க்தபாழில் நுட் 
முக்மகள் மறறும் ் ல்மவறு வி்தமபாை 
நிதி நிறுவைங்களுடன் அ்மபபில் 
உள்்ள அ்ைத்து மமலபா்ளரகள் மறறும் 
பிரிவுக்்ள ஒருங்கி்ணக்கின்றைை.

 6. ப�ய்தி திறணன அதி்கரிக்்க உ்தவுகிறது
  ஒருங்கி்ணத்்தலின் மூலம் 

இருக்கும் வ்ளங்க்்ள அதிக 
்ட்சமபாக ்யன்்டுத்்த முடிகிறைது. 
ஆகமவ அ்மபபு க்சயல் திறை்ை 
வ்ளரசசிய்டய உ்தவுகிறைது. 

 7. மனி்த உறவு்கள் வளரச்சியணடகிறது 
  ஒருங்கி்ணத்்தல் ஒத்து்ைபபு 

மறறும் குழு ்ணியின் அவசியத்்்த 
எடுத்து்ரக்கிறைது இ்தன் கபாரணமபாக 
்தனி மனி்த உறைவுகள் மமம்்டுகிறைது.

 8. ப�யலாக்்கம் அளிக்கிறது
  வணிக அ்மபபில் உள்்ள 

்ணியபா்ளரகளுக்கு நிதி ்சபாரந்்த மறறும் 
நிதி்சபாரபா ்சலு்ககள் அளிப்்தன் 
மூலம் ஒருங்கி்ணத்்தல் க்சயலபாக்கம் 
அளிக்கிறைது. 

 9. வணி்க அணமபபின் நற்பபயணை 
்மம்படுததுகிறது

  நறக்யர என்்து வணிக அ்மபபிறகு 
கி்டத்்த ஒரு க்பாது மதிப்பாகும் 
ஒருங்கி்ணத்்தல் இல்லபாமல் எந்்த 
ஒரு அ்மபபும் அ்தனு்டய க்பாது 
மதிபபி்ை மமம்்டுத்்த முடியபாது. 

 10. குழு உைரவுக்கு ஊக்்கமளிக்கிறது:
  குழு உணரவு என்்து ஒரு 

அ்மபபின் கநறிமு்றையபாகும். எைமவ 
ஒருங்கி்ணத்்தல் அதிக அ்ளவு 
இலபா்த்தி்ை குழு ்ணியின் மூலம் 
ந்ட க்றுகிறைது. 

12th STD OMS_Tamil version Chapter05.indd   72 1/12/2022   11:21:00 AM



7 3பாடம் 05 ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இயக்கு்தல்

இயக்கு்தல் 

5.10  இயக்கு்தல் – வணைவிலக்்கைம் 
மற்றும் சிறபபியல்பு்கள் 

ம ம ல பா ண ் ம ப  ் ணி க ்ள பா ை 
திடடமிடல், அ்மத்்தல், ்ணியபா்ளர, 
நியமைம் ஆகிய்வ க்சயல் திறை்ை 
ஆயத்்தப்டுத்துவ்்தப ்றறி கூறுகிறைது. 
ஆைபால் இயக்கு்தல் அ்மபபி்ையும் 
அ்தன் ்ணியபா்ளரக்்ள திடடத்்்த 
க்சயல்்டுத்்த தூணடுகிறைது. ஆக இயக்கு்தல் 
என்்து மமலபாண்மயின் க்சயலபாக 
கரு்தப்டுகிறைது. 

5.11  இயக்கு்தலின்  
முக்கியததுவம் 

கூணடஸ மறறும் ஓமடபாைல் 
அவரகளின் கூறறுப்டி இயக்கு்தல் 
என்்து ்தனிந்ர ்சபாரபா கூறு 
ஆகும். இ்தைபால் கீழ்ணியபா்ளரகள் 
்தங்களு்டய ்ணியி்ை புரிந்து 
ககபாணடு நிறுவைத்தின் க்பாது 
மநபாக்கத்தி்ை அ்டவ்தறகபாக 
்தங்க்ளது ்ணியி்ை திறைம்்ட 
திறை்மயபாக க்சய்து முடிக்கும் ஒரு 
்ணியபாகும். 

ெபாய்மன் அவரகளின் கூறறுப்டி 
இருக்கு்தல் என்்து  உண்மயபாக 
திடடமிடட ்ணியி்ை க்சய்வ்தறகபாக 
அளிக்கப்டும் அறிவு்ரகள் மறறும் 
அ்தன் ்டி ்ணிபுரிய ம்த்வப்டும் 
்டிமு்றைகள்  மறறும் நுணுக்கங்க்்ள 
ககபாணட்தபாகும். 

5.12  இயக்கு்தல் மற்றும் அதி்காை 
ஒபபணடவின் உததி்கள்  

 1. இயக்கு்தல் என்்து கீழநி்லப 
்ணியபா்ளரகளுக்கு அளிக்கப்டும் 
ஆ்ணகள் மறறும் அறிவு்ரக்்ள 
உள்்ளடக்கிய்தபாகும்.

 3. ப்தாழில் நுடப குணறபாடு
  கீ ழ நி ் ல ப  ் ணி ய பா ்ள ர க ள் 

ஒருவருக்ககபாருவர மரியபா்்த 
இல்லபாமல் இருக்கும் ம்பாது 
ஒருங்கி்ணப்பாைது நல்ல ்ய்ை 
்தரபாது. மமலும் மமலபா்ளரகள் ்தங்கள் 
கீழ்ணிபுரியும் ்ணியபா்ளரகளின் 
உணரவுகள் மறறும் உணரசிகளுக்கு 
மதிப்ளிக்க மவணடும். 

 4. எண்ைங்்களும் ்நாக்்கங்்களும்
  ஒ வ க வ பா ரு  அ ் ம ப பி லு ள் ்ள 

ஒவகவபாரு மமலபா்ளரும் அ்மபபுகள் 
மநபாக்கங்க்்ள நன்கு அறிந்திருத்்தல் 
அவசியம். மநபாக்கங்க்்ள புரிந்து 
ககபாள்்ளவில்்ல என்றைபால் அந்்த 
ஒருங்கி்ணத்்தல் கவறறி்ய ்தரபாது. 

5.9 ஒருங்கிணைத்தலின் படி்கள் 

பணியாளர்கள் குணறதீரக்கும் சில்லணற 
்்தாற்றுவித்தல் 

↓

நல்ல அறிக்ண்க ்தரும் அணமபபு முணற 
இருத்தல் ்வண்டும் 

↓

்மலாண்ணமயானது பணியாளர்கள் , 
கூடடங்்கள், ்கருத்தைங்்கம், ்கலந்்தாய்வு, 
மற்றும் ப�யற்குழுவில் ்கலந்து ப்காள்ள 

தூண்ட ்வண்டும்.

↓

பிற பணியாளர்களுடன் நல்ல நடபு முணற 
பாைாடடுவ்தற்கு ்மலாண்ணமயானது 

ஊக்்கமளிக்்க ்வண்டும். 

↓

்தணலணமபபண்பு, ஒருங்கிணைத்தல், 
திடடமிடல் மற்றும் பணியாளர 

நியமனம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி பபற 
்மலாளர்களுக்கு  வாய்பபளிக்்க 

்வண்டும்.

படம் 5.3 ஒருங்கி்ணத்்தலின் ்டிகள்
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அ ப ் ணி யி ் ை  ம ம ல பா ்ள ர 
மமற்பார்வயிட மவணடும். 
இ்தைபால் அவரகளு்டய க்சயல்கள் 
திடடத்தின்்டி க்சயல்்டுத்்தப்டுகிறை்தபா 
என்்்்த க்தரிந்து ககபாள்்ளலபாம். 

 3. கீழபபணியாளர்களின் பணியிணன 
்மற்பாரணவயிடல் : 

  கீழப்ணியபா்ளரகளுக்கு ஒவகவபாரு 
்ணியி்ை க்சய்யும் ம்பாதும் 
அ ப ் ணி யி ் ை  ம ம ல பா ்ள ர 
மமற்பார்வயிட மவணடும் 
இ்தைபால் அவரகளு்டய க்சயல்கள் 
திடடத்தின்்டி க்சயல்்டுத்்தப்டுகிறை்தபா 
என்்்்த க்தரிந்து ககபாள்்ளலபாம். 

 4. கீழபபணியாளர்களுக்கு 
ப�யலூக்்கமளித்தல் :

  எ தி ர ் பா ர த் ்த  அ ்ள வு க் கு 
கீழ்ணியபா்ளரகள் ்ணிபுரிய 
மமல்நி்லப ்ணியபா்ளரகள் 
க்சயலூக்கம் அளிக்க மவணடும். 

 5. ஒழுங்கு முணற்கணள ்பணி்காத்தல் :
  இயக்கு்தலின் மறகறைபாரு கூறு 

ஒழுங்குமு்றைக்்ள  ம்ணிகபாத்்தல் 
திறை்மயபாை க்சயல்களுக்கு ்ரிசு 
வைங்க மவணடும். 

 6. ்கலந்துணையாடி இயங்கு்தல் :
  எந்்த ஒரு ஆ்ணயி்ையும் 

அளிப்்தறகு முன்ைபால் அப்ணியி்ை 
க்சய்து முடிக்கக்கூடிய சிறைந்்த 
மு்றைக்்ள கலந்து ஆமலபாசித்து பின் 
அளிக்க மவணடும். 

 7. ஒருங்கிணைந்்த வலிணம :
  இ ய ங் கு ்த ல்  எ ன் ் து 

அ்ைத்துப ்ணியபா்ளரகளின் 
ந ட வ டி க் ் க க ் ்ள யு ம்  
ஒருங்கி்ணக்கிறைது. 

  ஒரு ்ணியி்ை க்சய்வ்தறகு 
முன்ைபால் அது என்ை? எபம்பாது? 
எங்கு? மறறும் யபார க்சய்ய மவணடும் 
என்்்்த ஒருமுகப்டுத்துகிறைது 
ஒருங்கி்ணபபு இல்லபாமல் எந்்த ஒரு 
க்சய்லயும் க்சய்ய முடியபாது. 

 2. மமற்பார்வயபா்ளர 
கீழநி்லப்ணியபா்ளரகளுக்கு க்சய்ய 
மவணடிய ்ணிக்்ள கூறுகிறைது. 

 3. இயக்கு்தல் என்்து ்ரவலபாை 
ஒர ்ணியபாகும். ஏகைன்றைபால் 
இப்ணியபாைது மமலபாண்மயின் 
எ ல் ல பா  நி ் ல க ளி லு ம் 
க்சயல்்டுத்்தப்டுகிறைது. எைமவ 
இயக்கு்தல் என்்து க்பாதுவபாக ஏறறுக் 
ககபாள்்ளக்கூடிய ஓர மகபாட்பாடபாகும். 

 4. இது ஒரு க்தபாடர மறறும் க்சன்று 
ககபாணமட இருக்கும் க்சயல் 
மு்றையபாகும். இதில் கீழநி்ல 
்ணியபா்ளரகளுக்கு அளிக்கப்டும் ஒரு 
வழிகபாடடு்தல் ஆகும். 

 5. மமலிருந்து கீழ மநபாக்கி பின்்றறைப்டும் 
ஒரு அணுகுமு்றையபாகும்

 6. (அ்தபாவது மமல் நி்லப்ணியபா்ளரகள் 
– கீழநி்லப்ணியபா்ளரகள்  

 7. இயக்கு்தல் பிறை மமலபாண்மப 
்ணிக்ளபாை திடடமிடல், அ்மத்்தல் 
மறறும் ்ணியபா்ளர நியமைம் 
ஆகியவறமறைபாடு பி்ணந்துள்்ளது. 

5.13 ்மற்பாரணவ 
 1. ஆணை்கள் மற்றும் அறிவுணை்கணள 

அளித்தல் :
  கீழ்ணியபா்ளரகளுக்கு அளிக்கப்டும்  

அறிவு்ரகள் மறறும் ஆ்ணகள் 
முழு்மயபாை்தபாகவும் எளிதில் புரிந்து 
ககபாள்ளுமபாறும் இருத்்தல் மவணடும். 
எந்்த அறிவு்ரயபாக இருந்்தபாலும் 
ஆ்ணயபாக இருந்்தபாலும் எழுத்துப 
பூரவமபாக அளித்்தபால் மடடுமம ்சரியபாக 
புரிந்து ககபாள்்ள முடியும். 

 2. கீழபணியாளர்களுக்கு வழி்காடடு்தல் 
அறிவுணை வழங்கு்தல் மற்றும் 
்பாதித்தல் கீழபணியாளர்கள் 
பணியிணன ்மற்பாரணவயிடல் :

  கீழ்ணியபா்ளரகள் ஒவகவபாரு 
்ணியி்ை க்சய்யும் ம்பாதும் 
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 4. ப�யலூக்்கம்
  க்சலூக்கம் என்்து நன்கு க்சயல்புரியும் 

்ணியபா்ளரகளுக்கு ்ரிசு மறறும் 
கவகுமதியி்ை அளிக்க மு்ைகிறைது.  
க்சயல்திறைன் கு்றைவபாக உள்்ள 
்ணியபா்ளரகளுக்கு ்தணட்ை 
வைங்கவும் வழிவ்க க்சய்கிறைது.

 5. ்தணலணமபபண்பு
  ்சரியபாை இயக்கு்தலுக்கும், குழு 

உணரவி்ை மமம்்டுத்துவ்தறகும் 
்த ் ல ் ம ப ் ண பு  மி க வு ம் 
இன்றிய்மயபா்த்தபாகும்.

அதி்காை ஒபபணடவு

5.15  அதி்காை ஒபபணடவு – பபாருள்
அதிகபார ஒப்்டவு என்்து ்தைக்கு 
அ ளி க் க ப ் ட ட  க ் பா று ப பி ் ை யு ம் , 
அதிகபாரத்்்தயும் பிறை ந்ரகளுக்கு உரி்ம 
மபாறறைம் க்சய்து அ்தன் முலம் குறிபபிடட ஒரு 
்ணியி்ை க்சய்து முடிப்து ஆகும்.  அதிகபார 
ஒப்்டவு என்்து மமலபாண்மயின் 
இன்றிய்மயபா்த மகபாட்பாடபாகும்.   ஆைபாலும் 
எந்்த ந்ர ் ணியி்ை அதிகபார ஒப்்டவின் 
மூலம் கீழப்ணியபா்ளரகளுக்கு ஒப்்டவு 
க்சய்கிறைபாமரபா அவரிடம்  அப்ணியி்ை 
முடிக்கும் க்பாறுபபு உள்்ளது.  அதிகபார 
ஒப்்டவில் கீழப்ணியபா்ளரகள் 
முடிவி்ை ்தபாங்கம்ள எடுக்கலபாம்.  அதிகபார 
ஒப்்டவு ்ணம், மநரம் ஆகியவற்றை 
ம்சமிக்கிறைது.  மமலும் இது திறை்ம்ய 
வ்ளரத்துக் ககபாள்்ளவும், மக்களுக்கு 
க்சயலூக்கம் அளிக்கவும் உ்தவுகிறைது.

வணைவிலக்்கைம்
மு்ைவர.கந்தி விஜி சிங்மக என்்வர 
அதிகபார ஒப்்டவு, மமலபா்ளர ்தன்னு்டய 
கீழப்ணியபா்ளரிடம் சில க்பாறுபபுக்்ள 
ஒப்்டக்கும் ம்பாது க்தபாடங்குகிறைது.  
க்பாறுபபு என்்து ்தனிந்ருக்கு 
அளிக்கப்டடுள்்ள ்ணியபாகும் என்கிறைபார.

 8. ப�யல் ப்தாடக்்க தூண்டு்தல் :
  ஒரு க்சய்ல க்தபாடங்குவ்தறகு 

மமலபா்ளபார க்சயலூக்கம் அளிக்கிறைபார 
்ணியபா்ளர இயக்கு்தல் ஆ்ணயி்ை 
க்றறைவுடன் மமலபா்ளரின் தூணடு்தலும் 
்ணியி்ை க்தபாடங்குகின்றைைர. 

5.14  நல்ல ்மற்பாரணவயாளரின் 
குைங்்கள் 

ம ம ல பா ்ள ர க ள்  அ வ ர க ளு ் ட ய 
கீழ்ணியபா்ளரக்்ள இயக்குவ்தறகு 
்ல்மவறு உத்திக்்ளக் ்கயபாளுகின்றைைர 
அ்வ 
 1. அதி்காை ஒபபணடபபு
  ்ணியி்ை ்தன்கீழப்ணிபுரியும் 

்சரியபாை ந்ரிடம் ஒப்்டத்து  
அப்ணியி்ை க்சய்து முடிக்கத் 
ம்த்வயபாை அதிகபாரத்்்தயும் 
வைங்குவம்த ஆகும். ்ணியி்ையும் 
அதிகபாரத்்்தயும் ஒதுக்கி ககபாடுக்கும் 
மு்றைமய அதிகபார ஒப்்டவு ஆகும். 

 2. ்மற்பாரணவ
  ஒதுக்கி அளிக்கப்டட ்ணியி்ை 

்ணியபா்ளரகள் அ்சல் திடடத்தின் 
்டி க்சய்கிறைபாரகள் என்்து 
மமற்பார்வயிடுவது ஆகும். இ்தன் 
மூலம் ்ணியபா்ளரகள் ்தங்களுக்கு 
அளிக்கப்டட ்ணியி்ை திறைம்்ட 
திறை்மயபாக க்சய்து அ்மபபின்  
மநபாக்கத்தி்ை அ்டய வழி 
வகுக்கிறைது.  

 3. ்த்கவல் ப்தாடரபு
  ்தகவல் க்தபாடரபு ்ணியளிப்வர 

அவரகளு்டய கருத்துக்கள், 
ஆ ் ண க ள் ,  ஆ கி ய வ ற ் றை 
்ணியபா்ளரகளுக்கு க்தரிவிக்க 
உ்தவுகிறைது.  இ்தன்மூலம் ்ணி 
இலக்கி்ை எளி்மயபாக அ்டய 
முடிகிறைது.
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க்சய்கிறைது.  கீழநி்ல மமலபா்ளரகளுக்கு 
மவணடிய ்தகவல்க்்ள அளிக்கிறைது.

்மற்பாரணவ

5.17 பபாருள்
மமற்பார்வ என்்து கீழப்ணியபா்ளரகளின் 
்ணியி்ை, இயக்கி, ்கயபாணடு மறறும் 
மமற்பார்வயிடும் ்ணி ஆகும்.  ஒரு 
குறிபபிடட ்ணியி்ை முடிக்க ்த்லவர 
மறறும் பிறை ந்ரகளுக்கு இ்டமய உள்்ள 
நல்ல ஒன்றி்ணந்்த உறைவுமு்றை்ய 
குறிக்கிறைது.  மமற்பார்வயபாைது 
அ்ைத்து நி்ல மமலபாண்மயிலும் 
பின்்றறைப்டுகிறைது.  மநரடி முக ்தகவல் 
க்தபாடரபு மமற்பார்வக்கு நன்்ம 
அளிக்கிறைது.

்மற்பாரணவ – வணைவிலக்்கைம்
G.R கடரரி அவரகளின் கூறறுப்டி 
“எதிர்பாரத்்த கவறறி்ய க்றுவ்தறகபாக 
மனி்தத் திறை்மயி்ை திறை்மயபாக 
உ்மயபாகப்டுத்துவம்த” ஆகும்.

5.18  ் மற்பாரணவயின் ப்காள்ண்க்கள்
�	மமற்பார்வ என்்து சுய 

திறை்ை கவளிப்டுத்தி ஒவகவபாரு 
்ணியபா்ளரின் மவ்லத்திறை்ை 
கவளிக்ககபாணரகிறைது.

�	மமற்பார்வ என்்து ஒவகவபாரு ்தனி 
ந்்ரயும் அதிக க்பாறுபபி்ை எடுத்துக் 
ககபாள்்ள தூணட மவணடும்.  

�	நல்ல மனி்த உறைவுக்்ள 
மமம்்டுத்துவ்தறகும்   குழு   உணரவி்ை 
மமம்்டுத்துவ்தறகும் மமற்பார்வ ஒரு 
வபாய்பபி்ை அளிக்கிறைது.

�	்தனிந்ரகள் ம்த்வக்்ள பூரத்தி 
க்சய்ய மவணடும்.

5.16  அதி்காை ஒபபணடவின் 
்தன்ணம்கள் அல்லது 
சிறபபியல்பு்கள்

 1. அதி்காைதண்த ஒதுக்கிக் ப்காடுக்கும் 
ப�யல்முணற

  அதிகபார ஒப்்டவு என்்து 
அதிகபாரத்்்த ஒதுக்கி ்தன் 
கீழப்ணியபா்ளரகளுக்கு அளித்து 
அ்தன்மூலம் குறிபபிடட மநபாக்கத்்்த 
அ்டவ்தபாகும்.  அதிகபார ஒப்்டவு ஒரு 
நல்ல ்டித்்த மனி்தருக்கு அளிக்கப்டும் 
ம்பாது ்சக்தி வபாய்ந்்த்தபாக இருக்கிறைது.

 2. முடிவு எடுக்கும் அதி்காைதண்த 
மாற்று்தல்

  இப்ணியபாைது முடிவு எடுக்கும் 
அதிகபாரத்்்த ஒரு நி்லயிலிருந்து 
அ்தபாவது மமல்நி்லப ்ணி 
நி்லயிலிருந்து கீழ நி்ல 
மமலபா்ளருக்கு மபாறறித் ்தரு்தல் ஆகும்.

 3. ப்தாடரணப ஏற்படுதது்தல்
  அதிகபார ஒப்்டவு ்ல்மவறு 

நி்லயிலுள்்ள மமலபா்ளரகளி்டமய 
ஒரு க்தபாடர்் ஏற்டுத்துகிறைது.  
க்தபாடர்் வரி்்சப்டுத்தும் 
ம்பாது ஒமர மநபாக்கத்்்த மநபாக்கி 
மமலபாண்ம க்சல்கிறைது.

 4. கீழபணியாளரக்கு அதி்காைம் 
வழங்கு்தல்

  கீழ்ணியபா்ளரகள் ்தங்களுக்கு 
வைங்கப்டட அதிகபார வரம்பிறகுள் 
்ணி க்சய்ய அதிகபாரம் 
அளிக்கிறைது.  ஆ்தபாரமறறை மு்றையில் 
கீழ்ணியபா்ளரக்்ள ்ணி க்சய்ய 
அனுமதிப்தில்்ல.

 5. பபாறுபணப ஏற்படுதது்தல்
  கீழப ்ணியபா்ளரகள் ்தங்களுக்கு 

வைங்கப்டட க்பாறுபபி்ை ககபாணடு 
்தைக்கு வைங்கப்டட ்ணியி்ை 
்சரியபாை மு்றையில் க்சய்து முடிக்க வழி 
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ந்டமு்றைகள் ்றறி அறிந்திருக்க 
மவணடும்.

 2. ப்தாழில்நுடப அறிவு
  ்த ற க பா ல த் தி ல்  அ ் ை த் து 

வணிக அ்மபபுகளும் கணினி 
மயமபாக்கப்டட சுறறுசூைலில் 
இயங்குகின்றைை.  ஆகமவ 
மமற்பார்வயபா்ளருக்கு கணடிப்பாக 
கணினி மறறும் மின்ைணு ்தகவல் 
க்தபாடரபு ்றறிய க்தபாழில்நுட் அறிவு 
அவசியமபாகிறைது.

 3. ்நரணம
  ம ம ற ் பா ர ் வ ய பா ்ள ர 

கீழப்ணியபா்ளரகளி்டமய நல்ல 
ஒழுக்கப்ணபி்ை மமம்்டுத்்த 
மவணடும்.  மநர்ம இல்லபாவிடடபால் 
எந்்த ஒரு மமற்பாரயபா்ளரபாலும் 
அ்மபபின் மநபாக்கங்க்்ள அ்டய 
முடியபாது.

 4. கீழபணியாளர்கள் கூறும் ்த்கவல்்கணள 
்்கடகும் திறன்

  மமற்பார்வயபா்ளர என்்வர 
கீழப்ணியபா்ளருக்கு அறிவு்ர 
வைங்கு்வர மடடுமல்ல அவர ்தன்கீழ 
்ணியபா்ளரகள் கூறும் ்தகவல்க்்ள 
மகடடு அ்தன் மூலம் அ்மபபின் 
நலனுக்கபாக உ்ைக்க மவணடும்.

 5. நன்கு ்பசும் திறன்
  மமற்பார்வயபா்ளர அ்மபபின் 

மநபாக்கத்்்த அ்டவ்தறகபாக 
கீழப்ணியபா்ளரகளுக்கு நல்ல ்தகவல் 
க்தபாடரபி்ை அளிப்வரபாக இருத்்தல் 
மவணடும்.

�	நல்ல மமற்பார்வ என்்து 
ஒரு ்தனிந்ரின் ஆளு்மக்கு 
மதிப்ளிக்கிறைது.

15.19  ் மற்பாரணவயாளிரின் 
குைங்்கள்

்மற்பாரணவயாளரின் 
குைங்்கள்

நன்
கு ்பசும் 

திறன்

ப்தாழில் நுடப அறிவு

்நரண
ம

கீழ
பணி

யாள
ர்க

ளி
ன்

  

்த்க
வல்்கண

ள  

்்க
டகு

ம் தி
றண

ம

அண
மப

பிண
ன

  

பற்
றிய அ

றிவு

படம் 5.4

மமமல ககபாடுக்கப்டடுள்்ள வ்ர்டத்தில் 
ஒரு நல்ல மமற்பார்வயபா்ளர ஐந்து 
குணங்க்்ள ககபாணடிருக்க மவணடும்.  
அபம்பாது ்தபான் மமற்பார்வயபா்ளர 
அ ் ம ப பி ன்  இ ல க் கி ் ை யு ம் 
மநபாக்கத்்்தயும் அ்டய முடியும்.
 1. அணமபபிணன பற்றிய அறிவு 
  மமற்பார்வயபா்ளர அ்மபபி்ைப 

்றறிய முழு ்தகவல்க்்ளயும் 
அறிந்திருக்க மவணடும்.  அ்மபபின் 
விதிகள், ஒழுங்குமு்றைகள், ்சடட 
திடடங்கள் ககபாள்்ககள் மறறும் 

1.  ஒன்றிணைந்்த பபாது ்�ணவ ஆணையம் வருடந்்்தாறும் சிவில் ்்தரவு்கணள இந்தியா 
முழுவதும் ஒ்ை நாளில் ஒ்ை ்நைததில் நடததி வருகிறது.  இந்்த ்்தரவிணன ்மற்பாரணவயிட 
அ்தற்ப்கன நியமிக்்கபபடட நிரவாகி்கள் ்மற்பாரணவயிடுகின்றனர.  என்வ எந்்த 
ஒரு ்தவறும் நடக்்காமல் ்்தரவு்கள் நணடபபறுகின்றன.

2.  மாவடட ஆடசியாளர மடடு்ம அந்்தந்்த மாவடடததில் நணடபபறும் நி்கழவு்களுக்கு 
்தணலணம அதி்காரியா்க உள்ளார.
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 நிணனவில் ப்காள்்க 
�	ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து அ்ைத்து 

து்றைகளும் ஒரு நிறுவைம் 
இலக்கி்ை அ்டய மவணடிய 
்ங்களிபபி்ை உறுதி க்சய்கிறைது. 

�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் ககபாள்்ககள் 
�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் முக்கியத்துவம்
�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் வ்ககள் 

உள் ஒருங்கி்ணத்்தல், கவளி 
ஒருங்கி்ணத்்தல், க்சங்குத்து 
மு்றை மறறு ்டுக்்ககி்ட 
ஒருங்கி்ணத்்தல்.

�	ஒருங்கி்ணத்்தலின் பிரச்ச்ைகள் 
�	இயங்கு்தல் – சிறைபபியல்புகள் 
�	இயங்கு்தலின் முக்கியத்துவம்
�	அதிகபார ஒப்்டவு என்்து அதிகபாரம் 

மறறும் க்பாறுப்் பிறைருக்கு 
அளிப்்தன் மூலம் ்ணியி்ை 
க்சய்வது. 

�	மமற்பார்வயின் க்பாருள் 
�	மமற்பார்வயபா்ளரின் குணங்கள் 

ப�ாற்்களஞ்சியம்
ஒருங்கிணைத்தல் க்பாது இலக்கி்ை அ்டவ்தறகபாக ்ல்மவறு து்றைகளின் 

மநபாக்கங்க்்ள உகந்்தது ஆக்குகிறைது.
ஒததுணழபபு ஒத்து்ைபபு என்்து ஒரு புது உறுபபிை்ர அறிமுகப்டுத்தும் 

ம்பாது ம்ணிகபாக்கப்டுகிறைது.
பைஸபைம் ்ரஸ்ரம் என்்து அ்மபபில் ்ணிபுரியும் 

்ணியபா்ளரகளி்டமய உள்்ள ஒறறு்ம்ய குறிக்கிறைது  
்பாதித்தல் ஒரு அ்மபபு ்தபான் அ்டய மவணடிய இலக்கு மறறும் 

குறிக்மகபா்்ள அ்டவ்தறகு அளிக்கப்டும் ்யிறசி ஆகும்
இயக்கு்தல் கீழ்ணியபா்ளரகளுக்கு வைங்கப்டும் ஆ்ண மறறும் 

அறிவு்ரக்்ளக் குறிக்கிறைது 
ஒன்றிணைந்்த வலிணம ஒரு ்ணியி்ை க்சய்வ்தறகு, அது என்ை ்ணி, எங்மக 

க்சய்வது, எபம்பாது க்சய்வது, யபார க்சய்யப ம்பாகிறைபாரகள் 
என்்்த்ை கூறுவது.

அதி்காை ஒபபணடவு மமல்நி்ல ்ணியபா்ளரகள் ்தங்களுக்கு ககபாடுக்கப்டட 
அதிகபாரம் மறறும் க்பாறுபபுக்்ள ்தங்கள் கீழ 
்ணிபுரி்வரகளுக்கு மபாறறித்்தருவ்தபாகும்.  

்மற்பாரணவ மமற்பார்வ என்்து ்த்லவர மறறும் ஒன்று அல்லது 
அ்தறகு மமற்டட ந்ரிடம் உள்்ள உ்ைப்பாகும். இ்தன் மூலம் 
்ணியி்ை நல்ல மு்றையில் க்சய்து முடிக்க இயலுகிறைது.   
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வினாக்்கள் 
பகுதி – அ 
பபாருத்தமான விணடணய 
்்தரந்ப்தடுத்தல் 

 1. ஒருங்கி்ணத்்தல் என்்து முக்கியமபாக 
எ்்த அ்டய ம்த்வப்டுகிறைது 
________________.

  அ. ்சமநி்லப்டட அ்மபபின் க்சயல்
  ஆ. ்சமநி்லயறறை அ்மபபின் க்சயல்
  இ. அ்மபபின் மநபாக்கம்
  ஈ. மமறகூறிய அ்ைத்தும்
 2. எ்தன் மூலமபாக ஒருங்கி்ணத்்த்ல 

அளிக்க முடியும்
  அ. மநரடி ஆள்்சபார க்தபாடரபு
   ஆ. க்தபா்ல ம்சி க்தபாடரபு
   இ. மின்ைஞ்சல் மூலமபாக
  ஈ. எதுவுமில்்ல
 3. ஒரு அ்மபபின் நறக்யர என்்து
  அ. க்பாது மதிபபு
  ஆ. குழு மவ்ல
  இ. ஒருங்கி்ணத்்தல்
  ஈ. ஒழுக்கப்ணபு
 4. ஒரு அ்மபபின் மிக உயரந்்த 

ஒருங்கி்ணந்்த ஆறறைல் 
  அ. அதிகபாரம்
  ஆ. ஆறறைல்
  இ. ்மயப்டுத்து்தல்
  ஈ. ்ன்முகப்டுத்து்தல்
 5. அ ் ம ப பி ல்  உ ள் ்ள 

்ணியபா்ளரகளுக்கி்டமய உள்்ள 
உறைவு எவவபாறு அ்ைக்கப்டுகிறைது 

  அ. ்ரஸ்ரம்
  ஆ.. நறக்யர
  இ. மமலபாண்ம
  ஈ. குழு உணரவு 

 6. கீழ்ணியபா்ளரகளுக்கு ஆ்ணகள் 
மறறும் அறிவு்ரகள் வைங்குவது 
_____________

  அ. இயங்கு்தல்
  ஆ. கூடடுறைவு
  இ. க்சயலூக்கம்
  ஈ. ்தகவல் க்தபாடரபு 
 7. இயக்கு்தல் என்்து எபம்பாதும் 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
அணுகுமு்றை 

  அ.  மமலிருந்து  
கீழமநபாக்கியிருக்கும்

  ஆ.  கீழிருந்து மமல்  
மநபாக்கியிருக்கும்

  இ. க்சங்குத்து அணுகுமு்றை
  ஈ. ்டுக்்க கி்ட அணுகுமு்றை
 8. ஆ்ணயி்ை அளிப்்தறகு முன்ைபால் 

அப்ணியி்ண க்சய்து முடிக்கக் 
கூடிய சிறைந்்த மு்றை்ய கலந்து 
ஆமலபாசித்்தல் 

  அ. கலந்து்ரயபாடி இயக்கு்தல்
  ஆ. ்தங்கு ்த்டயில்லபா இயக்கு்தல்
  இ. ்தபானியங்கி
  ஈ. ஜைநபாயகம்
 9. கீழ்ணியபா்ளரகளுக்கு வைங்கப்டும் 

அதிகபாரம் மறறும் க்பாறுபபுகள் 
  அ. அதிகபார ஒப்்டவு
  ஆ. மமற்பார்வ
  இ. ஆ்ண
  ஈ.. இயக்கு்தல்
 10. ்த்லவர மறறும் ஒன்று அல்லது 

அ்தறகு மமற்டட ந்ரகளின் உறைவின் 
மூலமபாக ஒரு ் ணியி்ை முடிப்்தறகு 

  அ. மமற்பார்வ
  ஆ. அதிகபாரம்
  இ. கடடுப்டுத்து்தல்
  ஈ. குழுப்ணி
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பகுதி – ஈ
்கடடுணை வண்க வினாக்்கள் 
 10 மதிபபபண்்கள்
 1. ஒருங்கி்ணத்்தலின் ்ல்மவரு 

உத்திக்்ள விவரி.
 2. இயக்கு்தலின் வ்ரவிலக்கணம் 

மறறும் அ்தன் ககபாள்்கக்்ள 
கவளிப்டுத்துக.

 3. அதிகபார ஒப்்டபபு மமலபாண்மயின் 
அங்கமபாக ்த்ல்ம ்ணபிறகு ஒரு 
முக்கிய கபாரணியபாக கரு்தப்டுகிறைது 
வி்ளக்குக. 

 4. மமற்பார்வயபா்ளரின் குணங்க்்ள 
விவரி. 

ஆசிரியர்களின் ப�யல்பாடு்கள்
 1. அ டி ப ் ் ட  க ரு த் து க ் ்ள 

வகுப்்றையில் விவபா்தம் க்சய்்தல். 
 2. ஒருங்கி்ணத்்தல், இயக்கு்தல் அதிகபார 

ஒப்்டபபு மறறும் மமற்பார்வயின் 
க க பா ள் ் க க ள்  ம ற று ம் 
உத்திக்்ள வி்ளக்குவ்தறகுறிய 
வி்ளக்கப்டங்க்்ள ்தயபார க்சய்்தல். 

மாைவர்களின் ப�யல்பாடு்கள்
 1. இயக்குநரக்ளபாக மவடமுறறு நடிக்க 

மபாணவரகளுக்கு வபாய்ப்ளிக்கலபாம் 
 2. இயக்கு்தல் ககபாள்்கக்்ள 

வி்ளக்குவ்தறகு வி்ளக்கப்டங்க்்ள 
மபாணவரகள் ்தயபாரிக்கலபாம். 

பகுதி – ஆ
மி்க குறுகிய வினாக்்கள் 
 3 மதிபபபண்்கள்
 11. ஒ ரு ங் கி ் ண த் ்த ல்  – 

வ்ரவிலக்கணம் ்தருக.
 12. ்டுக்்கக்கி்ட ஒருங்கி்ணத்்தல் 

என்றைபால் என்ை?
 13. இயக்கு்தலின் வ்ரவிலக்கணம் 

்தருக.
 14. அதிகபார ஒப்்டபபு என்றைபால் என்ை?
 15. அதிகபார ஒப்்டபபு எவவபாறு 

ஒப்்டவு  எவவபாறு க்பாறுப்் 
உருவபாக்குகிறைது?

 16. மமற்பார்வ வ்ரவிலக்கணம் ்தருக.

பகுதி – இ
குறுகிய வினாக்்கள் 
 5 மதிபபபண்்கள்
 1. ஒருங்கி்ணத்்தலின் பிரச்ச்ைக்்ள 

கூறுக
 2. ஒருங்கி்ணத்்தலின் 

முக்கியத்துவத்்்த கூறுக
 3. இயக்கு்தலின் சிறைபபியல்புகள் யபா்வ?
 4. இயக்கு்தலின் அணுகுமு்றை்ய 

வரி்்சப்டுத்துக.
 5. இயக்கு்தலின் முக்கியத்துவத்்்த 

விவரிக்க 
 6. அதிகபார ஒப்்டபபின் 

சிறைபபியல்புக்்ள வி்ளக்குக.
 7. மமற்பார்வயின் ககபாள்்கக்்ள 

வி்ளக்குக. 
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பா
டம் 6

அதிகார பிரதிநிதித்துவம் (அ)  
அதிகார பஙகளிப்பு

இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் மாணவர்கள் கீழவருவனப் பற்றி ்கற்றுத் த்தளியலாம்.
�	பிரதிநிதித்துவம், பங்களிப்பு, ஒதுக்கீடு தெயவது பபான்்ற பல வாரத்்்த்களின் 

அரத்்தத்்்த புரிநது த்காள்ளு்தல்.
�	பிரதிநிதித்துவம் த்காள்்்க்கள் பற்றி அறி்தல்.
�	பங்களிப்பு (அ) பிரதிநிதித்துவத்தில் உள்்ள தெயல்மு்்ற்க்்ள அறிநது த்காள்ளு்தல். 
�	து்்றயின் வ்்க்கள் பற்றி த்தரி்தல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

உள்ளடககம்

 6.1 அறிமு்கம்
 6.2 தபாருள் 
 6.3 வி்ளக்்கவு்ர
 6.4 அதி்கார பங்களிப்பின் த்காள்்்க்கள்
 6.5 அதி்கார பங்களிப்பின் 

குணாதிெயங்கள்

 6.6 அதி்காரப் பங்களிப்பு (அ) பகிரவின் 
படி்கள்

 6.7 ்மயப்படுத்து்தல் மற்றும் 
்மயப்படுத்்தா்ம பற்றிய தபாருள்

6.1 அறிமுகம்
அதி்கார பங்களிப்பு (அ) பிரதிநிதித்துவம் 
என்பது, அதி்காரத்்்தயும், தபாறுப்பு்க்்ளயும் 
்தனக்கு கீபே பணிபுரியும் (அ) து்ண 
பவ்லயாட்களிடம் பகிரந்தளிப்பது ஆகும். 

அ்தனால் ஒரு குறிபிடட பவ்ல்ய 
தி்றம்பட முடிக்்க முடியும். ஒரு குறிப்பிடட 
பேரத்திற்குள், எந்த ஒரு நிறுமத்தில் 
பணிபுரியும் பமலா்ளரும், ்தாபன 
்தனியா்க ஒரு ்காரியத்்்த தி்றம்பட 
முடிப்பது ொத்தியமா்காது. அ்தனால் 
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அவர்தம், உடன் பணிபுரியும் குழுவுடன் 
பெரநது அவர்களுக்கு ்தன்னிடம் உள்்ள 
அதி்காரத்்்தயும், தபாறுப்பு்க்்ளயும் 
பகிரந்தளித்து அந்த ேடவடிக்்்க்க்்ள 
தவற்றியுடன் பமற்த்காள்கி்றார. பமலும், 
அவர மற்்ற முக்கியமான, ்கடினமான 
பவ்ல்க்்ள ்கவனிக்்க இயலும். இப்படி 
தெயவதினால் பமலா்ளர ்கடினமான 
்காரியங்க்்ள ்தஙகு்த்டயின்றி 
தவற்றியுடன் தெயல்படுவப்தாடு அல்லாமல், 
்தன் து்ண பணியாட்க்்ளயும் ெரியான 
வ்்கயில் பவ்ல்ய தெவவபன முடிக்்க 
தூண்டுகி்றார.

6.2 பபாருள 
அதி்கார பங்களிப்பு (அ) பகிரவு என்பது 
உயரந்த ப்தவியில் இருப்பவர ்தனக்கு கீபே 
பணிபுரிபவர்களிடம் ்தன் பவ்லயில் ஒரு 
பகுதி்ய அவரிடம் அளித்து அ்தற்்கான 
அதி்காரத்்்தயும், தபாறுப்பி்னயும் 
அளிப்பப்த ஆகும். பேரம் இல்லா்த 
்காரணத்்தால் உயர ப்தவியில் இருப்பவர 
இது பபால் தெயவார. எல்லா பவ்ல்களும் 
ஒருவபர தெயது முடிப்பது இயலா்த ்காரியம் 
ஆ்்கயால், இந்த அதி்கார பங்களிப்பு 
மு்்றயிபலபய இது ொத்தியமாகும். 
பமலும், ெரியான பேரத்தில் இது பபால 
பவ்ல சு்ம்க்்ள பேரத்தில் முடிக்்க 
பவண்டிய ்கடடாயத்்தாலும், அதி்கார பகிரவு 
மு்்றயில் பவ்ல்க்்ள ெரியான து்ண 
ேபர்களிடம் அளித்து ேல்ல மு்்றயில் 
பணி்க்்ள முடிப்பப்த சி்றந்த மு்்றயா்க 
்கரு்தப்படுகி்றது.

6.3 வி்ளககவுரர
எப்.ஜி.பமார என்பவர “அதி்கார பங்களிப்பு 
என்பது, ஒரு குறிப்பிடட பவ்ல்ய, 
குறிப்பிடட ேபர்களிடம் பிரித்து த்காடுத்து, 
அ்்த முடிப்ப்தற்கு ப்த்வயான அதி்காரத்்்த 
அளிப்பப்த ஆகும் என்று கூறுகி்றார.”

ஓ.எஸ்.அயனர, “அதி்கார பங்களிப்பு 
என்ப்்த, ஒருவர ்தன்னு்டய 
அதி்காரத்்்த மற்்றவருக்கு பஙகிடடு 
பவ்ல்ய முடிக்்க பணித்து, ்தன்னு்டய 
தபய்ரயும் பயன்படுத்துமாறு கூறுவதும், 
அ்்த இரண்டாமவர ஒத்துக்த்காண்டு அவர 
விருப்பப்படிபய அந்த பணி்ய முடித்துக் 
த்காடுப்ப்தாகும்” என்று ேயம்பட கூறுகி்றார.

6.4  அதிகார பஙகளிப்பின் 
பகாளரககள

 1. எதிர்நாககும் முடிவிரை அறியும் 
பகாளரக

  உயர அதி்காரி, அதி்கார பங்களிப்பிற்கு 
முன்னபர, என்ன முடிவு வரும் 
என்ப்்த எதிரபாரக்்க பவண்டும். 
அப்தபாழுது ்தான் அவர அ்தற்கு 
்தகுந்தாற் பபால் அந்த பணியி்ன 
திடடமிடடு தெயல்படுத்்த முடியும். அப்த 
பபால் அந்த பணியி்ன ்தன்னு்டய 
ெ்காக்்கள் எவவாறு முடிக்்க பவண்டும் 
என்ப்்தயும் அறிவுறுத்்த முடியும்.

 2. அதிகார பஙகளிப்பிரை அறிவுறுத்தும் 
பகாளரக

  அதி்காரமும், தபாறுப்பு்களும் ஒடடி 
பி்றந்த்வ. அ்தாவது ஒருவரிடம் 
பவ்ல்ய முடிக்்க பணித்து, 
தபாறுப்பி்ன ஒப்ப்டக்கும் தபாழுது 
சிறி்த்ளபவனும், அதி்காரத்்்தயும் 
அளிக்்க பவண்டும். அப்தபாழுது்தான், 
அவரால் அந்த பணியி்ன 
தெவவபன முடிக்்க இயலும். அப்த 
ெமயத்தில் அவருக்கு த்காடுக்்கப்படட 
அதி்காரத்தின் வ்ரமு்்ற்ய 
அவருக்கு த்தளிவுபடுத்்த பவண்டும். 
அப்தபாழுது்தான் அவர வரம்பு மீ்றாமல் 
பணியி்ன முடிப்பார.

 3. கடடர்ள ஒற்றுரை பகாளரக
  ஒவதவாரு உயர அதி்காரியின் 

ஆ்ணக்கு ்கடடுப்படடவர அவரு்டய 
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அ்்த திருத்துவதும் அல்லாமல், அந்த 
பவ்லயாளுக்கு த்காடுக்்கப்படட 
அதி்காரத்்்த திரும்ப தபறுகி்றார.

6.5  அதிகார பஙகளிப்பின் 
குணாதிசயஙகள

 1. அதி்கார பிரதிநிதித்துவம் (அ) 
அதி்கார பங்களிப்பு என்பது எப்பபாது 
ே்டதபறுகி்றது என்று தொன்னால், 
ஒரு பமலா்ளர ்தன்னு்டய கீழபவ்ல 
தெயயும் து்ண பணியா்ளர்களுக்கு  
அதி்காரத்்்த மு்்றயா்க அளிக்கும் 
பபாது ்தான்.

 2. அதி்கார பங்களிப்பு எப்தபாழுது 
நி்கழகி்றது என்்றால் பமலா்ளர 
்தான எந்த அதி்காரத்்்தஅளித்து 
பவ்ல்ய ஆக்்கபூரவமா்க முடிக்்க 
பவண்டும் என்று த்தளிவா்க 
த்தரிநதிருக்கும் பபாது ்தான்.

 3. எப்தபாழுதுபம அதி்கார பங்களிப்பு ஒரு 
பகுதி மடடுபம அளிக்்கப்படுகி்றது.

 4. ஒரு பமலா்ளர அதி்காரப் பகிரவு 
தெயயும்பபாது அந்த அதி்கார வரம்்ப 
கு்்றக்்கபவா, கூடடபவா (அ) திரும்ப 
தப்றபவா முடியும். அ்்த பபால் ்தான் 
பவ்ல பகிர்வ அதி்காரத்துடன் 
்தன் பவ்லயாளுக்கு அளித்்தாலும், 
அவர எப்பபாதுபம ்கடடுபடுத்்த 
்தயஙகுவதில்்ல.

 5. அதி்காரம் மடடுபம ஒரு பவ்லயி்ன 
முடிக்கும்பபாது அளிக்்கப்படுகி்றது, 
ஆனால் தபாறுப்பி்ன அல்ல. அதுபபால் 
ஒரு பமலா்ளர, அவருக்கு அளிக்்கப்படட 
தபாறுப்பி்ன ்தடடிக்்கழிக்்கபவா, 
(அ) மாற்்றபவா முடியாது. அவர 
்தன்னு்டய ெ்காக்்களுக்கு அளிப்பது, 
பவ்லமுடிப்பதுடன் அளிக்்கப்படும் 
்தற்்காலி்க அதி்கார பகிரவு மடடுபம 
ஆகும்.

்கடடுபாடடில் உள்்ள து்ண அதி்காரி 
(அ) பணியாள் அந்த பணியாள், 
அவரு்டய உயர அதி்காரிக்கு மடடுபம 
்கடடுபடடவராகி்றார. இ்்தத்்தான் ோம் 
்கடட்்ள ஒற்று்ம த்காள்்்க என 
அ்ேக்கிப்றாம்.

 4. பபாறுப்பின் முழுத்்தன்ரை பகாளரக
  இந்த த்காள்்்கயின் மூலம் 

தபாறுப்புத்்தன்்ம அந்த முக்கிய 
தபாறுப்பில் உள்்ள வ்ரபய ொரநது 
இருக்கும். ஒரு முக்கிய முடிவி்ன 
உயரஅதி்காரி எடுக்கும் படெத்தில் அ்்த 
அவருக்கு கீழபணிபுரியும், பணியாட்கள் 
்கடடுபடபட ஆ்க பவண்டும். அப்த பபால் 
அந்த தபாறுப்பு முழு்மயா்க அந்த உயர 
அதி்காரி்யபய ொரும்.

 5. ஸகாலார பகாளரக
  அதி்காரி்கள் ஒரு நிறுமத்தில் பல்பவறு 

நி்லயில் அ்மநதிருக்கி்றார்கள். 
அதி்கார பங்களிப்பு, அதி்காரத்்தன்்ம 
பமலிருநது கீழ வநதுக் 
த்காண்டிருக்கி்றது. இ்்த ஒவதவாரு 
பணியாட்களும் அறிவார்கள். 
அவருக்கு யார உயர அதி்காரி 
என்ப்்த ேன்கு அறிவார்கள். 
இ்தனால் அவெரக்்காலத்தில் அவர ்தன் 
உயர அதி்காரி்ய த்தாடரபு த்காள்்ள 
ஏதுவாகும்.

 6. விதிவிலககுக பகாளரக
  ஒ வ த வ ா ரு  து ் ண 

ப வ ் ல ய ா ட ்க ளி ட மு ம் , 
ஒப்ப்டக்்கப்படட பவ்லயின் பல 
சு்தநதிரத்்்த அவரு்டய உயர 
அதி்காரி அளிக்கி்றார. ஒரு பவ்்ள 
அந்த பணியாள் ஏ்தாவது ்தவறி்ேத்து 
இருந்தாலும், அ்்த அந்த உயர 
அதி்காரி இ்டயி்டபய ்த்லயிடடு 
த்தாந்தரவு தெயய கூடாது. ஆனால், 
ஒரு சில பவ்ல்களில் ்த்லயிடடு 
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்கணக்கீட்ல முடிக்்க பவண்டும், 
அ்தாவது கீழ பணியா்ளர, அந்த 
பமலா்ளருக்கு பதில் தொல்ல 
்கட்மபடடவராவார.

6.7  ரையப்படுத்து்தல் ைற்றும் 
ரையப்படுத்்தாரை பற்றிய 
பபாருள

்மயப்படுத்து்தல் என்பது, முடிவு எடுத்்தல் 
எல்லா வ்்கயிலும் ஒரு ்மயத்தில், 
அ்தாவது நிறுமத்தின் முக்கிய இடத்தில், 
சூேலில் எடுக்்கப்படும் முடிவாகும். 
பமல்நி்ல பமலாண்்மயில் (அ) 
உயரநி்ல பமலாண்்மயில் எடுக்்கப்படும் 
ஒருமித்்த  முடிவி்ன ்மயப்படுத்து்தல் 
எனக் கூ்றலாம். இஃது கீழநி்ல 
பமலாண்்ம்ய ்கலந்தாபலாசித்து 
எடுக்கும் முடிவா்க இருப்பதில்்ல. அப்த 
பபால ஒரு பமலாண்்ம கீழ நி்ல (அ) ்க்ட 
நி்லயிலுள்்ளவர்களுக்கு முடிதவடுக்கும் 
அதி்காரத்்்தயும் முடிதவடுத்்தலும் அளிக்கும் 
பபாது, அஃது்ண அது ்மயப்படுத்்தா 
நிறுமம் எனக் த்காள்்ளலாம்.

இ ந ்த  ் ம ய ப் ப டு த் ்த ப் ப ட ட 
முடிவு்களும், ்மயப்படுத்்தா முடிவு்களும் 
ஒன்றுக்த்கான்று த்தாடரபு்டயது. ஆனால் 
இரண்டும் ெரியா்க எதிர எதிரப்தத்்்த 
த்காண்டது. எந்த ஒரு நிறுமத்்்தயும், 
்மயப்படுத்்தப்படட முடிவு்க்்ள எடுக்கும் 
நிறுமம் என்ப்றா, (அ) ்மயப்படுத்்தா்த 
முடிவு்க்்ள எடுக்கும் நிறுமம் என்ப்றா 
கூ்ற முடியாது. இ்்த ெரியான மு்்றயில் 
புரிநது த்காண்படாம் என்று தொன்னால் 
இந்த இரண்டு த்காள்்்க்க்்ளயும் 
இருபவறு மு்ன்களில் ்தன்ன்கத்ப்த 
த்காண்டப்த ஒரு நிறுமம் ஆகும். அ்தனால் 
ஒரு நிறுமம் ்மயப்படுத்து்தல் (அ) ்மயப் 
படுத்்தாதிருத்்தல் ஆகிய இரண்டும் ்தன் 
இயக்்கத்திலும், தெயல்மு்்றயிலும் 
ஒருஙப்க தபற்்ற்தாகும். கீழ த்காடுக்்கப்படட 
அடடவ்ணயில் ்மயப்படுத்து்தல், 
்மய படுத்்தா்ம வித்தியாெத்ப்தாடு 
படடியலிடப்படடு இருக்கி்றது.

6.6  அதிகாரப் பஙகளிப்பு (அ) பகிரவின் 
படிகள

கீழவரும் பல்பவறு நி்ல்களில் ோம் 
அதி்கார பகிரவி்ன சி்றந்த மு்்றயில் 
்காணலாம்.
 1. ்வரலகர்ள ஒதுககுவது
  பவ்ல்க்்ள (அ) தபாறுப்பு்க்்ள 

ஒப்ப்டப்பவர என்ன தெயய 
பவண்டும், எப்படி, எவவாறு முடிக்்க 
பவண்டும், என்று த்தளிவா்க 
வி்ளக்குவார. அவரிடம் ப்த்வயான 
வ்ள த் ் ்தயு ம் ,  ப ே ர த் ் ்தயு ம் 
த்தரியபடுத்்த பவண்டும். அவர, ்தனக்கு 
கீழ பணிபுரிபவரிடம், அந்த பணி்ய 
முடிப்ப்தற்கு ப்த்வயான திடடத்்்த 
வகுத்து த்தளிவு படுத்்த பவண்டும்.

 2. அதிகாரப்பஙகளிப்பு (அ) பகிரந்து 
பகாடுத்்தல்

  ஒரு பவ்ல்ய தெவவபன 
முடிப்ப்தற்கு அதி்காரம் ்கண்டிப்பா்க 
ப்த்வ. அதி்காரம் என்பது 
த்காடுக்்கப்படட பவ்ல்ய ்கச்சி்தமா்க 
முடிப்பது ஆகும். விற்ப்ன பமலா்ளர, 
வி்ளம்பரம் மற்றும் விற்ப்ன தபருக்்கம் 
ஆகியவற்றிற்கு தபாறுப்பாகி்றார. 
இந்த பவ்ல்க்்ள அவர ப்கடடுக் 
த்காண்ட்தற்கிணங்க முடிக்்க 
பவண்டும் என்்றால் ்கண்டிப்பா்க 
அதி்காரம் அளித்திருக்்க பவண்டும்.

 3. பபாறுப்பிரை ஒதுககு்தல்
  அதி்கார பகிரவு அளிக்கும் பபாது அ்தற்கு 

்தகுந்தாற்பபால் தபாறுப்பி்ன வேங்கா 
விடடாலும் அ்தற்ப்கற்்ற ்கட்ம அவருக்கு 
உண்டு. ஆனால் தபாறுப்பி்ன 
எப்பபாதும் அளிக்்க முடியாது. ஒரு 
பமலா்ளர அதி்காரப் பகிரவி்ன 
அளிப்பது பபால் தபாறுப்பி்ன அவரிடம் 
வேங்க முடியாது.

 3.4 கணககீடரல உருவாககு்தல்
  இந்த அதி்கார பங்களிப்்ப முடிவுக்கு 

த்காண்டு வருவத்தன்பது, பமலா்ளர 
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முடிவு எடுத்்தல்
ரையப்படுத்து்தல் (அ) ரையப்படுத்்தாரைரய முடிவு பசய்யும் காரணிகள

்மயப்படுத்து்தல் ்மயப்படுத்்தா்ம

ேல்ல ஆபரக்கிய நிறும சுற்றுப்பு்ற பவண்டுக் 
ப்காள்்களின் அடிப்ப்டயில் (அ) சூழநி்லயில் 
இது ொத்தியமாகி்றது.

சுற்றுப்பு்ற சூழநி்ல நிறுமத்தினில் 
்கடு்மயா்க இருக்கும் பபாது ்மயப்படுத்்தா 
முடிவு எடுத்்தபல ேன்கு என்கி்றார்கள்.

ஒருபவ்்ள, கீழமடட பமலாண்்மயில் 
எடுக்கும் முடிவு ொ்த்கமா்கபவா அல்லாமல் 
(அ) அனுபவமற்ப்றா இருந்தால், அந்த 
முடிவி்ன ்மயப்படுத்து்தல் மூலமா்க 
நி்்றபவறுகி்றார்கள்.

்தகுதியான ்க்டநி்ல 
பமலாண்்மயினால் தி்ற்மயான 
முடிவு்க்்ள எடுப்ப்தன் மூலம் நிறுமத்்்த 
ேன்கு ேடத்்த முடியும் என்று ்கருதுகி்றார்கள்.

ஒரு பவ்்ள, ்க்ட நி்ல (அ) கீழநி்ல 
பமலாண்்ம ்தாரர்கள் முடிவு எடுத்்தலில் 
ஆரவம் ்காடடவில்்ல என்்றாலும் அது 
்மயப்படுத்து்தலுக்கு உத்திரவிடப்படுகி்றது.

ஒரு பவ்்ள, ்க்டநி்ல பமலா்ளர்கள் 
முடிவு எடுத்து்தலில் ஆரவமா்க 
இருந்தால் அது பபால சூழநி்லயில் 
்மயப்படுத்்தா்ம நிறுமம் அ்மயப்பட 
பவண்டும்.

பமலும், முடிவு எடுத்்தல் முக்கியமான முடிவு 
என்று ்கருதும் பபாது அ்்த ்மயப்படுத்்தல் 
முடிவா்க உறுதி தெயகி்றார்கள்.

தபரும்பாலும் சிறு முடி்கள் நிறுமத்தில் 
்மயப்படுத்்தா்மபயாடு ்தான் முடிவு 
எடுக்்கப்படுகி்றது.

சில பேரங்களில் நிறுமம் ஆபத்்தான 
சூழநி்ல்ய பமற்த்காள்ளும் பபாது 
(அ) அச்சுறுத்்தலுக்கு ஆ்ளாகும் பபாது, 
முடிவு எடுத்்தலில் ்மயப்படுத்து்தல் 
நி்்றபவற்்றப்படுகி்றது.

்மயப்படுத்து்தலில் ஒரு நிறுமக் ்கலாொரம் 
மி்கவும் ேம்பத்்தகுந்த்தா்கவும், ேம்பிக்்்கக்கு 
பாத்திரமா்க வி்ளஙகுகி்றது.

தபரிய நிறுமங்களில், ேல்ல ஸ்திரமான 
முடிவு்க்்ள பமற்த்காள்்ள முடிவு எடுத்்தல் 
்மயப்படுத்து்தல் தெயயப்படுகி்றது.

ஆனால் ஒரு நிறுமம் பல்பவறு கி்்ள 
அ்மப்பு்களுடன் பல்பவறு இடங்களில் 
வியாபித்து இருந்தால், அ்தற்கு 
்மயப்படுத்்தா முடிவு எடுத்்தபல தபாருநதும்.

தபரும்பாலும் இது ஒரு மன நி்ல்ய 
ொரந்தது என்றும் தொல்லலாம். அ்தாவது 
பமலா்ளரின் இறுக்்கமான ்கடடுபாடடில் 
இருக்கும் நிறுமத்தில் எல்லாம், முடிவு எடுத்்தல் 
பபான்்ற முக்கிய நி்கழவு்கள் உயரநி்ல 
பமலாண்்ம (அ) ்மயப்படுத்்தப் படுவ்தா்க 
நி்னக்கி்றார்கள், அதுபவ ே்டமு்்றயில் 
உள்்ளது.

ஆனால் இ்தற்கு, மா்றா்க பமலா்ளர்கள் 
அவர்கள் அணுகுமு்்றயில் தபரும்பாலும் 
தேளிவு ்தன்்மபயாடு இருப்ப்தால் 
அவர்களுக்கு ்மயப்படுத்்தா்மபய 
தபாருநதும் எனக் கூ்றலாம்.

6.7.1 துரையியலின் பபாருள
து்்றயியல் (அ) து்்றயியல் மயமாக்கு்தல் 
என்பது ஒரு நிறுமத்தில் ே்டதபறும் 
அ்னத்து ேடவடிக்்்க்க்்ளயும் சிறு சிறு 

அலகு்க்ளா்க பிரித்து அவற்றிற்கு ெம்மந்தப்படட 
தபயரிடடு, அ்்த நிரவா்க ்கடடுபாடடுடன், 
நிரவா்கக் ்கட்ம்ய ஆற்றுவ்தற்்கா்க எல்லா 
நி்லயிலும் உள்்ளப்த ஆகும்.
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 2. இது எல்லா ்காரிய நி்்றபவற்்றத்திற்கு 
உறுதி அளிப்பதுடன் நிறும 
த்காள்்்க்கள் (அ) போக்்கங்க்்ள 
நி்்றபவற்றுவ்தற்கு ்காரணமா்க 
அ்மகி்றது.

 3. த்தாழிற்ொர நிபுணத்துவம் அளிப்ப்தால், 
சி்றந்த வ்்கயிபல மனி்த ஆற்்ற்ல 
பயன்படுத்்த முடிகி்றது.

 4. பவ்ல பங்களிப்பு (அ) பகிரவிற்கு 
வழிவகுக்கி்றது.

 5. பமல்மடட பமலாண்்மயினர, 
சி்றப்பான வ்்கயிபல குறிப்பிடட 
ப ணி ்க ் ்ள  ஆ ற் று வ ்த ற் கு 
பயன்படுகி்றது.

 6. திரும்ப திரும்ப ேடக்கும் பணி்க்்ள 
்க்்ளநது விடுகி்றது.

 7. பயிற்சியி்ன எளி்தாக்குகி்றது 
ஏதனனில் பமலா்ளர்கள் குறுகிய 
தி்றன்்களில் பமம்படடு இருப்ப்தால்.

தீரைகள (அ) குரைபாடுகள
இது பபால பணிநிமித்்தமான து்்றயியலில் 
கு்்றபாடு்களும் உள்்ளது. அ்வயாவன 
 1. து்்ற்களுக்கி்டபய பமா்தல்்கள் 

ஏற்படக்கூடும்.
 2. இதில் பமலாண்்ம வ்ளரச்சி 

என்பது மி்கவும் கு்்றவு. ஏதனனில் 
இந்த பமலா்ளர்களுக்கு உயரநி்ல 
பமலாண்்ம பயிற்சி கி்டப்பதில்்ல.

 3. இதில் ்தனித்தி்ற்ம (அ) ்தனித்துவம் 
வலியுறுத்்தப்படுகி்றது.

 4. எல்லா து்்ற்களின் ேடவடிக்்்க்க்்ள 
ஒருஙகி்ணப்பது எளி்தானது அல்ல.

 5. வ்்ளநது த்காடுக்்கா்தன்்ம மற்றும் 
்கடினமான தெயல்மு்்ற்க்்ள 
த்காண்டது.

ஆ) பபாருடகளின் அடிப்பரடயில் 
துரையியல்
இந்தவ்்க து்்றயியலில், தபரும் 
தபாருட்களின் அடிப்ப்டயில் து்்ற பிரித்்தல் 

இவவா்றா்க நிரவா்க வெதி ்கருதி 
பகுக்்கப்படட து்்ற்க்்ள, மண்டலங்க்ளா்க, 
அலகு்க்ளா்க, கி்்ள்க்ளா்க, பிரிவு்க்ளா்க 
ஆக்்கப்படுகி்றது. இந்த நிறும ஏற்பாடடின் 
தெயல்மு்்ற பமலும் குழுமங்க்ளா்க 
பிரிக்்கப்படடு, அவவாறு பிரிக்்கப்படட 
து்்ற்களுக்கு பல்பவறு பணி்களும், 
தபாறுப்பு்களும் வேங்கப்படுகி்றது.

6.7.2 துரையியலின் வரககள
து்்றயியலின் அடிப்ப்டயில், அ்்த 
பல்பவ்றா்க பிரிக்்கலாம். அதில் தபாதுவா்க 
உள்்ள அடிப்ப்ட்க்்ள கீழவருமாறு 
பிரிக்்கலாம்.

பணியின் அடிப்ப்டயில், தபாருட்கள், 
பூப்கா்ளம் (இருப்பிடம்), தெயல்மு்்ற, 
வாடிக்்்கயா்ளர, பேரம் பமலும் பல 
அ்்தக்கீழவருமாறு பிரிக்்கலாம்.

அ) துரையில் பணியின் அடிப்பரடயில்
ஒரு நிறுமம் அ்தன் பணியின் 
அடிப்ப்டயிபலபய பிரிக்்கப்படுகி்றது. 
அ்தாவது, உற்பத்தியின் அடிப்ப்டயில், 
த்காள்மு்தல் தெயவதின் அடிப்ப்டயில், 
விற்ப்ன, பண பரிவரத்்த்ன, 
பணியா்ளர்கள் ெம்மந்தப்படட து்்ற்க்ளாகும். 
இது மி்கவும் பிரபலமான அடிப்ப்டயா்க 
்கரு்தப்படுகி்றது. ப்த்வப்படடால் முக்கிய 
பணி்ய, து்ணப்பணியா்கவும் ்கரு்தப்படடு 
அ்தன் அடிப்ப்டயில் து்்றயியலுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்்கப்படுகி்றது. (உ.ம்) 
உற்பத்தி து்்ற்ய பமலும், ்தரக்்கடடுப்பாடு, 
தபாருட்கள் தெயல்மு்்றயாக்்கம், 
பழுதுப்பாரத்்தல் மற்றும் பராமரிப்பு என்று 
பமலும் பிரிக்்கலாம்.

நன்ரைகள (அ) பலன்கள
பணி நிமித்்தமான து்்றயியலில் உள்்ள 
ேன்்ம்கள்
 1. இது ஒரு ்தருக்்க (அ) இயற்்்கயான 

து்்றயியலுக்கு அடிப்ப்டயா்க 
்கரு்தப்படுகி்றது.
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தபாதுவா்க இது ்கடினமான 
்தயாரிப்பு அணியில் உள்்ள தபாருட்களுக்கு 
தபாருநதும். ஏதனனில் அஙகு ேல்ல 
அறிவாற்்றலும், தபரும் மு்தலும் இயநதிர 
தபாறி ்கலன்்கள் வாஙகுவ்தற்கு மு்தல் 
ப்த்வப்படுகி்றது. இது பமாடடார மற்றும் 
மின்னணு த்தாழிற்ொ்ல்களுக்கு ப்த்வ.

உண்்ம்ய தொன்னால், தபரிய 
நிறுமங்கள் யாவும் பன்மயமாக்கு்தலில் 

ே்டதபறும். ஒவதவாரு து்்றயும் உற்பத்தி, 
விற்ப்ன மற்றும் வஙகியியல், பண 
பரிவரத்்த்ன்ய பமற்த்காள்்ள பவண்டும். 
தபாருட்கள்  அடிப்ப்டயிலான து்்றயியலில் 
ஏற்படக்கூடிய ேன்்ம என்னதவன்்றால் 
அது விரிவாக்்கம், பன்மயமாக்கு்தல், 
உற்பத்தி மற்றும் ெந்்த படுத்து்தல் பபான்்ற 
குணேலன்்க்்ள த்காண்டப்த ஆகும்.

்தரலரை நிரவாக அதிகாரி

சந்ர்தயியல் பகாளமு்தல்நிதிவிற்பரை உற்பத்திகணககியல்

துரணத்்தரலவர நிதி 
ைற்றும் கணககியல்

துரணத்்தரலவர 
விற்பரை ைற்றும் 

சந்ர்தயியல்
துரணத்்தரலவர உற்பத்தி 

(அ) ்தயாரிப்பு

படம் 6.1 து்்றயியல் பணியின் அடிப்ப்டயில்

பபாது ்ைலா்ளர

உற்பத்தி நிதி ைனி்தவ்ளம் சந்ர்தயியல்

மூன்று சககர  
வாகைத் துரை

இரு சககர  
வாகைத் துரை

நான்கு சககர  
வாகைத் துரை

படம் 6.2 தபாருட்களின் அடிப்ப்டயில் து்்றயியல்
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குரைபாடுகள (அ) தீரைகள
இந்த வ்்கயிலான து்்றயியலில் ஒரு சில 
கு்்றபாடு்களும் உள்்ளது.
 1. பமல்நி்ல பமலா்ளர்கள் இ்்த 

்கடடுபடுத்துவதில் சிரமம் உள்்ள்தா்க 
அறியப்படுகி்றது.

 2. ஒவதவாரு உற்பத்தி பமலா்ளர்களும் 
அவர்க்ளா்க ஆடசி தெலுத்துவ்தால் 
நிறும வ்ளரச்சி மற்றும் ஆரவத்்்த 
்கணக்கில் த்காள்வதில்்ல.

 3. இதில் நிதி மற்றும் ்கணக்கியல் 
்மயப்படுத்தும் மற்றும் முடிவு எடுத்்தல் 
்மயப்படுத்து்தலினால் ஏற்படும் 
ேன்்ம்ய இேக்கி்றது.

 4. ஆட்கள் வெதி்களும் மற்றும் 
பணி்களும் ப்த்வயில்லாமல் 
வீணாக்்கப்படுகி்றது. ஒவதவாரு 
தபாருட்கள் மண்டலங்களும் 
அவரவர்க்ளா்க சி்றப்பு ்மயத்்்த 
(உற்பத்தி)  ்வத்திருப்ப்தால் 
தெயல்பாடடு தெலவு அதி்கமாகும்.

 5. உற்பத்தி ஒரு தபாருளுக்கு 
ப்த்வயான அ்ளவு இல்லா்தபபாது 
உற்பத்தி தி்றன் வீணடிக்்கப்படுகி்றது.

இ) பிர்்தசம் (அ) பூமி எல்ரலயின் 
அடிப்பரடயில் துரையியல்
இது பபான்்ற து்்றயியல் தபரும்பாலும், 
தபருநத்தாழிற்ொ்ல்களுக்ப்க தபாருநதும். 
வஙகி்கள், ்காப்பீடு நிறுமங்கள், 
பபாக்குவரத்து நிறுமங்கள், விநிபயா்க 
நிறுமங்கள் மற்றும் பல நிறுமங்க்்ள 
உ்தாரணமா்க கூ்றலாம். இ்வ்க்்ள 
மண்டலங்க்ளா்கவும், கி்்ள்க்ளா்கவும், 
பிரிவு்க்ளா்கவும் பிரிக்்கலாம். ஒரு 
தெயல்பாடடு பமலா்ள்ரக் த்காண்டு எல்லா 
ேடவடிக்்்க்க்்ளயும் ்கடடுப்படுத்துவது 
எளி்தான ்காரியமல்ல, அ்தனால் மண்டல 
பமலா்ளர்கள் ஒவதவாரு மண்டலத்திற்கும், 
மாநிலத்திற்கும் ப்த்வபடுகி்றார்கள்.

ஈ டு ப டு வ ்த ா ல்  த ப ா ரு ட ்க ள் 
து்்றமயமாக்கு்தலில் ஈடுபடுகி்றது. 
(உ.ம்) ஒரு பன்மயமாக்்கப்படடு தபரும் 
நிறுவனத்தில் மூன்று வி்தமான தபாருட்கள் 
்தயாரிக்்கப்படுகின்்றன அ்வயாவன, 
பி்ளாஸ்டிக், பவதிப்தபாருட்கள், உபலா்கம் 
ஆகும். மறுபடியும் அ்வ பகுக்்கப்படடு 
உற்பத்தி, விற்ப்ன, நிதியியல் 
மற்றும் ஆள்ொர ேடவடிக்்்க்க்ளா்க 
பிரிக்்கப்படுகி்றது.

நன்ரைகள
தபாருட்கள் து்்றயியல் பல்பவறு 
ேன்்ம்க்்ள பயக்குகி்றது. அ்வயாவன.
 1. தபாருட்கள் து்்றயியல் ்தனி ்கவனம் 

ஒவதவாரு தபாருள் ்தயாரிப்பிலும் 
தெலுத்துகி்றது. அ்தனால் அது பமலும் 
வ்ளரச்சி்யயும் பன்மயமாக்கு்தலும் 
எளி்தா்க அ்டகி்றது.

 2. இ்தனால் ஒவதவாரு தபாருள் 
்தயாரிப்பிலும் சி்றப்பு வெதி்க்்ள 
அ்டவது மடடுமன்றி, உற்பத்தி 
பமலா்ளரின் ்தனித்தி்ற்ம்யயும், 
அவரிடம் உள்்ள ஆற்்ற்லயும் எளி்தா்க 
பயன்படுத்்த முடிகி்றது.

 3. உற்பத்தி பமலா்ளர, ஒவதவாரு 
தபாருளும் ்தனியா்க இலாபம் 
அ ் ட வ ் ்த  ்க ண் ்க ா ணி த் து 
தமன்பமலும் அ்்த ்கவனம் தெலுத்்த 
முடிகி்றது. ஒவதவாரு தபாருளும் 
அ்்த ்தன்னாடசி தபற்று, பல்பவறு 
பணி்களுடன் வி்ளஙகுகி்றது. 
அ்தனால், தபாருள் து்்றயியல் 
அரு்மயான பயிற்சி்ய பமல்நி்ல 
பமலா்ளர்களுக்கு வேஙகுகி்றது.

 4. ஒவதவாரு தபாருள் மண்டலத்தின் 
தெயல்தி்றனும்,  அ்தனு்டய 
பங்களிப்பும் எளி்தா்க அ்ளவிட 
முடிகி்றது.

 5. இது மி்கவும் வ்்ளநது த்காடுக்கும் 
்தன்்மயு்டய்தா்கவும்,  எந்த 
சூழநி்லக்கு ஏற்்றார பபாலவும் 
உள்்ளது.
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குரைபாடுகள (அ) தீரைகள
பிரப்தெ து்்றயியலில் கீழவரும் 
கு்்றபாடு்க்்ள ்காணலாம்.
 1. த்தாடரபு த்காள்வதில் பிரச்ெ்ன 

ஏற்படுகி்றது.
 2. அதி்க பமலா்ளர்கள், தபாது 

ப ம ல ா ்ள ர ்க ள்  ்த கு தி யி ல் 
ப்த்வபடுகி்றார்கள்.

 3. பிராநதிய பமலா்ளர்களி்டபய ்கருத்து 
பவறுபாடு அடிக்்கடி ஏற்படுகி்றது.

 4. ஒ ரு ங கி ் ண ப் பு  ம ற் று ம் 
்க ட டு ப டு த் து ்த ல்  எ ன் ப து 
்த ் ல ் ம ய ்க த் தி ற் கு ம் , 
கி்்ள்களுக்கும் ஒரு தபரும் ெவாலா்க 
உள்்ளது.

 5. அது பபால தெயல்பாடடு தெலவு்கள் 
அதி்கரித்து த்காண்பட தெல்வ்தால் 
மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய 
ஆட்கள் தி்றன் தெல்வ ்கடடுப்படுத்்த 
முடிவதில்்ல.

 6. பிராநதிய அ்ளவில் ஆட்கள் தி்றனும், 
்கணக்கியல் மற்றும் இ்தர து்்ற 
தெலவு்கள் அதி்கரிக்கி்றது.

(ஈ) வாடிகரகயா்ளரகளின் 
அடிப்பரடயில் துரையியல்
த வ வ ப வ று  வி ்த ம ா ன 
வாடிக்்்கயா்ளர்களின் அடிப்ப்டயில் 
து்்ற்ய அ்மத்்தல். (உ.ம்) ஒரு தபரிய 

நன்ரைகள
பிரப்தெம் (அ) எல்்லயின் அடிப்ப்டயில் 
ஏற்படும் து்்றயியலினால் பல ேன்்ம்கள் 
உண்டு.
 1. ஒவதவாரு பிராநதிய பமலா்ளரும் 

அவர்கள் பிரச்சி்ன்க்்ள ேன்கு 
அறிவர.

 2. பிராநதிய வ்ளரச்சி பவ்கமா்க 
அ்டகி்றது.

 3. அந்தந்த பிராநதிய மக்்களின் பேக்்க 
வேக்்கங்கள், முன்னுரி்ம, ரெ்ன, 
ஃபபஷன் பற்றி அந்தந்த பகுதி 
பமலா்ளர்கள் ேன்கு அறிநதுள்்ள்தால், 
எளிதில் அவர்கள் பிராநதிய லாபம் 
அ்டவ்தால், அது நிறுமத்திற்கு தபரும் 
ேன்்மயா்க முடியும்.

 4. அ்தனால் வண்டிச் ெத்்தம், வாட்்க, 
தூக்கு கூலி பபான்்ற்வ 
மிச்ெப்படுத்்தப்படுகி்றது. அ்தனால் 
பேரமும் மிச்ெமாகி்றது.

 5. பிராநதிய ேடவடிக்்்க்க்்ள 
ஒ ரு ங கி ் ண ப் ப து  மி ்க வு ம் 
எளி்தாகி்றது.

 6. ப ்த ் வ ய ா ன  பி ர ா ந தி ய 
்தன்னாடசியினால்,  பிராநதிய 
பமலா்ளர பல்பவறு வி்தத்தில் சி்றநது 
வி்ளஙகி, அவர பயிற்சி்யயும் ஏற்றுக் 
த்காள்கி்றார.

விற்பரை  
்ைலா்ளர - ்ைற்கு

விற்பரை  
்ைலா்ளர - ப்தற்கு

விற்பரை  
்ைலா்ளர - வடககு

விற்பரை  
்ைலா்ளர - கிழககு

பபாது ்ைலா்ளர

படம் 6.3 பிரப்தெத்தின் அடிப்ப்டயில் து்்றயியல்
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குரைபாடுகள
 1. விற்ப்னத்து்்ற்யயும் மற்்ற 

பணி்க்்ள ஒன்றி்ணப்பத்தில் சிரமம் 
ஏற்படுகி்றது. இது ெந்்தயியலில் 
மடடுபம ொத்தியமாகி்றது.

 2. ப்த்வ கு்்றவா்க இருக்கும் பபாது 
ஆள்தி்ற்னயும், வெதி்க்்ளயும் 
தபரும்பாலும் வீணடிக்்கப்படுகி்றது.

 3. அதி்கமான ஆள்தி்றனும், அதி்க 
கூலி்க்்ளயும் வீணடிப்ப்தால் 
மிஞ்சுவது வீண் தெலவு மடடுபம.

 4. சி்றப்பு ெலு்்க்க்்ள தப்ற பமலா்ளர்கள் 
அதி்க அழுத்்தம் த்காடுக்்க பவண்டி 
உள்்ளது. அது ஒரு ்கடினமான 
பணியாகும்.

(உ) பசயல்பாடு (அ) பபாறி கலன்கள 
(அ) உபகரணஙகள அடிப்பரடயில் 
துரையியல்
இது பபால து்்றயியல், உற்பத்தி 
தெயல்பாடு்களின் அடிப்ப்டயில் 
(அ) பயன்படுத்தும் உப்கரணங்கள் 
அ டி ப் ப ் ட யி ல்  நி று வ ப் ப டு கி ்ற து . 
இது தபரும்பாலும் உற்பத்தி (அ) 
விநிபயா்கம் தெயயும் நிறுவனங்களில் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. ஒரு துணி தேயயும் 
த்தாழிற்ொ்லயில் வி்்த நீக்்கம், நூற்பு, 
தேெவு, ொயம் பூசு்தல் மற்றும் முடித்து 
்வத்்தல் பபான்்ற து்்ற்க்்ள த்காண்டு 
இயஙகுகி்றது. இது பபாலபவ, அச்சு 
இயநதிர த்தாழிற்ொ்லயில், எழுத்து 

துணிக்்க்டயில் பல பிரிவு்க்ளா்க இருக்கும், 
தமாத்்த வியாபாரம், சில்ல்ர வியாபாரம் 
மற்றும் ஏற்றுமதி வியாபாரம் என 
பிரிக்்கலாம். இந்த வ்்கயான து்்றயியலில் 
ஒரு தபாரு்்ளபயா (அ) பெ்வபயா, 
வாடிக்்்கயா்ளர்களுக்கு அளிப்ப்தாகும். 
ஒரு தபரிய ்தயாரா்க தெயயப்படட துணிய்கம் 
்மயம் பல்பவறு து்்ற்க்்ள 
ஆண்்களுக்்கா்கவும், தபண்்களுக்்கா்கவும் 
ம ற் று ம்  கு ே ந ் ்த ்க ளு க் ்க ா ்க வு ம் 
உருவாக்குகி்றது. ஒரு தபரிய வஙகி குறுகிய 
்கால ்கடன், நீண்ட ்கால ்கடன் என்று 
த்தாழிலதிபர்களுக்்கா்க ஏற்படுத்துகி்றது. 
இ்்தபய படம் 6.4 ல் வி்ளக்்கப்படடுள்்ளது.

நன்ரைகள
இ்தன் மூலம் கி்டக்கும் ேன்்ம்க்்ள 
கீழவருமாறு பிரிக்்கலாம்.
 1. சி்றப்பு வாடிக்்்கயா்ளர, அவர்களின் 

ப்த்வக்ப்கற்ப ்தனி்கவனம் 
தெலுத்்தலாம்.

 2. சி்றப்பு சிப்பநதி்களின் மூலம், பல்பவறு 
வாடிக்்்கயா்ளர்க்்ள ்கவரலாம். 
இ்தன் மூலம் வாடிக்்்கயா்ளரின் 
மனநி்்ற்வயும், ேற்தபய்ரயும் 
தப்ற முடியும்.

 3. சி்றப்பு ்கவனத்தின் மூலம் பல 
ேன்்ம்க்்ள தப்ற முடியும்.

 4. இ்தன் மூலம்,  நிறுமம் 
வாடிக்்்கயா்ளரின் தேருஙகிய 
அறிவின் மூலம் அவர்களின் பல்பவறு 
்தரப்படட ப்த்வ்க்்ள அறிய முடிகி்றது.

்ைலா்ளர - 
வீடடுககடன்

்ைலா்ளர - நரக 
கடன்

்ைலா்ளர - ்தனிநபர 
கடன்

்ைலா்ளர - நான்கு 
சககர கடன்

பபாது ்ைலா்ளர

படம் 6.4 வாடிக்்்கயா்ளர்கள் அடிப்ப்டயில் து்்றயியல்
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இ ர ா ணு வ த் தி ல்  ப வ ் ல 
தெயயும் பாது்காவலர்க்்ள வீரர்கள் 
ப்ட்கள், அணிவீரர்கள், நிறுவனங்கள், 
படடாலியன்்கள், துருப்பு்கள் மற்றும் 
ப்டயணி என்று அவர்களின் 
எண்ணிக்்்க வகுப்ப்்தக் த்காண்டு 
பிரிக்்கலாம்.

திரும்ப திரும்ப நி்கேக் கூடிய 
தெயல்்களில் இது பபால குழுமங்க்்ள 
பயன்படுத்தி ோம் அ்்த எளி்தா்க மதிப்பீடு 
தெயயலாம். இது தபரும்பாலும் நிறுமத்தின் 
்க்டநி்லயில் பயன்படுகி்றது.

இந்திய திருநாடடில் பிர்தை 
ைந்திரி என்பவர முடிவு எடுத்்தலில் 
மு்தலாைவராகிைார. ஆைால் 
அ்்த ்நரத்தில் முடிவு எடுத்்தல், 

அந்்தந்்த துரை அரைசசரகர்ள்ய 
சாரும். ஏபைன்ைால் ைற்ை ைத்திய துரை 
அரைசசரகள ்தனித்்தனி்ய அவரகள 
வகுககும் பபாறுப்பிற்கு கடரைபடடவரக்ளாக 
திகழ்கிைாரகள. (உ.ம்) நிதி அரைசசகம் 
முடிவிரை நிதி அரைசசர எடுககிைார. கல்வி 
சம்ைந்்தப்படட முடிவுகர்ள அந்்த துரைரய 
சாரந்்த உயர கல்வித்துரை அரைசசர 
(ைத்திய) எடுககிைார.

அது ்பால நம் ்தமிழ்நாடடில் எல்லா துரை 
அரைசசகஙகளும் சிைப்பாக பசயல்புரிந்து 
வருகின்ைை, அப்பபாழுது நம் ்தமிழ்நாடடில் 
சிைந்்த ஆடசி நரடபபறுவ்தாக கூைலாம். 
அதில் 40 பல்்வறு துரைகள பணிபுரிந்து 
சிைப்பாை ்சரவரய ைககளுககு புரிந்து 
வருகிைது.

பெ்கரிப்பது, ெரிபாரப்பது, அச்சிடுவது, 
புத்்த்கநூல்்க்ளா்க ்கடடுவது பபான்்ற 
து்்ற்க்்ள த்காண்டு இயக்்கப்படுகி்றது. 
இது பபால் எண்்ண த்தாழி்றொ்லயும், 
தபாறியா்ளர த்தாழிற்ொ்லயும் இந்த வ்்க 
து்்றயிய்ல பயன்படுத்துகி்றது.

நன்ரைகள
இந்த வ்்கயான து்்றயியலில் அடிப்ப்ட 
போக்்கமாகிய கு்்றந்த தெயற்பாடடு 
தெலவினில் அதி்கப்படியான தி்ற்ன 
அ்டவது ஈபடற்்றப்படுகி்றது.

தீரைகள
ஒருஙகி்ணப்பு இது பபான்்ற து்்றயியலில் 
ஒரு ெவாலா்க அ்மகி்றது. ஏதனன்்றால் 
ஒரு து்்ற இயக்்கம் அடுத்்த இயக்்க 
தெயல்பாடடுக்கு ்காரணமா்க அ்மவ்தால், 
இது ே்டமு்்றயில் பல இன்னல்்களுக்கு 
ஆ்ளாகி்றது.

(ஊ) ்நரம் ைற்றும் எண்ணிகரகயின் 
அடிப்பரடயில் துரையியல்
இந்த வ்்க து்்றயியலில், ேடவடிக்்்க்க்்ள 
குழுமமா்க பிரித்து (பேரத்தில் அடிப்ப்டயில்) 
வ்்கபடுத்்தப்படுகி்றது. உ்தாரணத்திற்கு 
ஒரு த்தாழிற்ொ்ல 24 மணி பேரம் 
இயஙகுவ்தால், மூன்று பணி மாற்று்க்ளா்க 
பிரிக்்கப்படுகி்றது. அ்வ ்கா்ல, ப்கல், இரவு 
என்று தபயரிடப்படடு அ்தன் அடிப்ப்டயில் 
து்்றயியலா்க பகுக்்கப்படுகி்றது.

பபாது ்ைலா்ளர

்ைலா்ளர - பநசவு்ைலா்ளர - நூற்பு ்ைலா்ளர - சாயம் பூசசு

படம் 6.5 தெயல்பாடு (அ) உப்கரணங்கள் அடிப்ப்டயில் து்்றயியல்
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9 2 பாடம் 06 அதிகார பிரதிநிதித்துவம் (அ) அதிகார பஙகளிப்பு

 3. ்கடினமான சூழநி்ல்களில் ------ 
ப்த்வப்படுகி்றது. (நிறுமம்)

  அ) ்மயப்படுத்து்தல்
  ஆ) ்மயப்படுத்்தா்ம
  இ) து்்றயியல்
  ஈ) மு்்றயான
 4. அதி்கார பிரதிநிதித்துவம் (அ) பகிரவு 

என்பது அதி்காரம் மற்றும் ------- 
  அ) தபாறுப்பு்க்்ள
  ஆ) ்மயப்படுத்து்தல்
  இ) ்கடடுப்பாடடின் வீச்சு
  ஈ) குழு
 5. ------ என்பது பணி்களின் 

அடிப்ப்டயில் மக்்க்்ள குழுமமா்க 
பிரிப்பது.

  அ)  பணி்களின் அடிப்ப்டயில் 
து்்றயியல்

  ஆ) மு்்றயான
  இ) மு்்றொரா
  ஈ) பமலாண்்ம

பசாற்க்ளஞ்சியம்
Delegation(்வரல 
பஙகளிப்பு (அ) 
்வரல பகிரவு)

அதி்காரத்்்த ்தனக்கு கீழ ்தன் ்கடட்்ளப்படி ஒரு பவ்ல தெயயும்படி 
பணியா்ளரிடம் ஒப்ப்டப்பப்த ஆகும். அவரும் அந்த அதி்காரத்்்த ஏற்று 
பணி்ய முடித்து ஒப்ப்டப்பது ஆகும்.

Devolution 
(அதிகாரப்பகிரவு)

பமல்மடட அலகு்களில் இருநது கீழமடட அலகு்களுக்கு அதி்காரத்்்த 
மாற்றியளிப்பப்த என்று கூ்றலாம்.

Deconcentration ஒரு சில பணி்க்்ள மத்திய (அ) மாநில அரசு்களின் மு்கவரிடம், 
ஒப்ப்டத்து சி்றந்த மு்்றயில் முடிக்்கப்தபறுவது. இது பபால பணி்கள் 
பவ்ல பளு்வ கு்்றப்ப்தற்கும், ேல்ல நிரவா்க தவளிப்பாடடிற்கும் 
இவவாறு தெயயப்படுகி்றது.

Decentralization 
(பரவலாககு்தல் (அ) 
ரையப்படுத்்தாரை)

இந்த தெயல்பாடடின் மூலம் நிறும ேடவடிக்்்க்க்்ள முக்கியமா்க 
திடடமிடு்தல், முடிதவடுத்்தல், பபான்்ற பணி்க்்ள பிரித்துக் த்காடுப்பது 
அல்லது முக்கிய அதி்கார பகுதியில் இருநது கீழநி்லயில் உள்்ளவர்களிடம் 
அளிப்பது.

விைாககள
பகுதி – அ
சரியாை பதிரல ்்தரந்ப்தடுககவும்

 1. ஒரு முக்கிய ்மயமா்க, நிறுமத்தில் 
்கரு்தப்படுவது?

  அ) ்மயப்படுத்து்தல்
  ஆ) ்மயப்படுத்்தா்ம
  இ) பமலா்ளர
  ஈ) அதி்காரம்
 2. ப ணி ்க ் ்ள  ்த ரு க் ்க த் தி ன் 

அடிப்ப்டயில் குழுமமா்க பிரிப்பது 
----

  அ) து்்ற
  ஆ) கி்்ள
  இ) மு்்றயான
  ஈ) மு்்றொரா
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9 3பாடம் 06 அதிகார பிரதிநிதித்துவம் (அ) அதிகார பஙகளிப்பு

 2. ் ம ய ப் ப டு த் து ்த லு க் கு ம் , 
்மயப்படுத்்தா்மக்கும் உள்்ள 
பவறுபாடு்க்்ள எழு்தவும்.

 3. து்்றயியலின் பல்பவறு வ்்க்க்்ள 
விவரி.

ஆசிரியரகளின் பசயல்பாடுகள
 1. மாணவர்க்்ள அருகில் உள்்ள 

அலுவல்கத்திற்கு அ்ேத்து தென்று, 
அஙகுள்்ள ே்டமு்்ற பணி்க்்ள 
வி்ளக்்கவும்.

 2. ஒரு ்த்லப்்ப அளிப்ப்தன் மூலம், 
அ்ென்தமண்டா்க திரும்ப அளிக்்க 
தொல்லவும்.

ைாணவரகளின் பசயல்பாடுகள
 1. வகுப்ப்்றயில் வாக்குவா்த பபாடடி 

அ்மத்து உ்ரயாடலாம். மற்றும் 
குழுக்்க்ளா்க பிரிநது உ்ரயாடலில் 
ஈடுபடலாம். (்த்லப்பு) – “அதி்கார 
பகிரவு” (அ) “அதி்கார பங்களிப்பா்க” 
இருக்்க பவண்டும்.

பகுதி –ஆ
மிக குறுகிய விைாககள 
ஐந்து வரிகளில் விரடயளிககவும்.
 1. தெயல்பாடடு து்்ற - குறிப்பு வ்ர்க.
 2. “அதி்காரப் பங்களிப்பு (அ) பகிரவு” 

என்்றால் என்ன?
 3. “அதி்காரம்” வி்ளக்கு்க.
 4. “நிபுணத்துவம்” வி்ளக்கு்க.
 5. “மு்்றயான” நிறுமம் என்்றால் 

என்ன?
பகுதி – இ
குறுகிய விைாககள
ஒரு பகக விரடயளிககவும்.
 1. து்்றயியல் என்்றால் என்ன?
 2. அதி்கார பங்களிப்பு (அ) அதி்கார பகிரவு 

என்பது யாது?
 3. “அணி அ்மப்பு” பற்றி வி்ளக்்கவும்.
 4. அதி்கார பங்களிப்பின் படி்கள் பற்றி 

எழுது்க.
 5. ‘்மயப்படுத்து்தல்’ என்்றால் என்ன?

பகுதி – ஈ
கடடூரர விைாககள 
மூன்று பககத்திற்கு விரடயளிககவும்.
 1. அதி்காரப்பகிரவு (அ) பங்களிப்பின் 

த்காள்்்க ப்காடபாடு்க்்ள விரிவா்க 
எழு்தவும்.
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9 4

பா
டம் 7

தலைலைத்துவம் ைற்றும்  
தகவல் ததாடர்பு

இப்பாடத்தினை ்டிக்கும் ப்பாது கீழக்்கணடவறனறை அறிந்துக் க்கபாள்ளலபாம். 
�	மபாணவர்கள தனலனமத்துவம் மறறும் வணி்கத்தில் கவறறி க்றுதலுக்்கபாை 

முக்கியத்துவத்னத அறியலபாம். 
�	தனலவரக்கும் பமலபா்ளருக்கும் உள்ள வித்தியபாசங்கன்ள புரிந்துக் க்கபாள்ளலபாம். 
�	்ல்பவறு வன்கயபாை த்கவல் கதபாடரபு்கள மறறும் முக்கியத்துவங்கன்ளப ்றறி கதரிந்துக் 

க்கபாள்ளலபாம். 
�	தனலனமயின் ்பாணி வன்க்கன்ளப ்றறி ்டிக்்கலபாம். 
�	த்கவல் கதபாடரபு தனட்கன்ள ்றறி அறிவினை க்றறுக் க்கபாள்ளலபாம்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

உள்ளடககம்

  7.1 முன்னுனை 
 7.2 க்பாரு்ளடக்்கம் 
 7.3 வனையறு 
 7.4 தனலனமத்துவத்தின் சிறைபபியல்பு்கள 
 7.5 தனலவர மறறும் பமலபா்ளர
 7.6 தனலனமயின் முக்கியத்துவங்கள 
 7.7 தனலனமயின் ்ணி்கள 
 7.8 தனலனமத்துவ ்பாணியின் வன்க்கள 
 7.9 க வ ற றி க் கு  வ ழி வ கு க் கி ன் றை 

தனலவருக்குரிய ்ணபு்கள 
 7.10 முன்னுனை 
 7.11 த்கவல் கதபாடரபின் ்கருத்து 

 7.12 இலக்்கணம்
 7.13 த்கவல் கதபாடரபின் சிறைபபியல்பு்கள 
 7.14 த்கவல் கதபாடரபின் ப�பாக்்கங்கள 
 7.15 த்கவல் கதபாடரபின் தத்துவங்கள 
 7.16 த்கவல் கதபாடரபு �னடமுனறை 
 7.17 த்கவல் கதபாடரபின் �ன்னம்கள 
 7.18 த்கவல் கதபாடரபின் வன்க்கள 
 7.19 முனறை மறறும் முனறைசபாைபா த்கவல் 

கதபாடரபுக்குள உள்ள வித்தியபாசங்கள 
 7.20 த்கவல் கதபாடரபின் வடிவங்கள 
 7.21 த்கவல் கதபாடரபின் இடர்பாடு்கள
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9 5பாடம் 07 தலைலைத்துவம் ைற்றும் தகவல் ததொடர்பு

7.1 முன்னுலை
ஒரு க்பாதுவபாை இலக்ன்க அனடய 
்லரும் ஒன்றைபா்க பசரந்து பவனல கசய்யும் 
ஒரு நிறுவைத்தினை ்றறி �பாம் அறிந்த 
ஒன்றைபாகும். அபத ப�ைத்தில் ஒரு �்ர 
அந்நிறுவைத்தின் இலக்ன்க அனடவதறகும் 
மறறும் க்பாது இலக்ன்க எட்டுவதறகும் 
்கணடிப்பா்க ஒரு�்ர இருப்பார என்்னத 
புரிந்துக் க்கபாள்ள பவணடும். எைபவ 
ப�ைடி அல்லது தினசயபாைது இலக்கு்கன்ள 
வடிவனமப்தும்,  ஊழியர்களுடன், 
கதபாடரபு க்கபாளவதும், குனறைந்த ப�ைத்தில் 
அக்குறிக்ப்கபான்ள அனடய முயறசி்கன்ள 
வின்ளவிக்்கவும் ஒரு �்ர பதனவப்டுகிறைபார. 

7.2 தபாரு்ளடககம்
ஒரு நிறுவைத்தின் க்பாதுக் 
குறிக்ப்கபாளுக்்கபா்க மறறை ஊழியர்கன்ள 
்ணியபாறறை னவக்கும் �டத்னத 
தனலனமத்துவம் என்று அனைக்்கப்டுகிறைது. 
மறறைவர்களின் விருப்ம், திறைனம்கள மறறும் 
முயறசியில் ப�ைடியபா்க ஒரு தபாக்்கத்னத 
ஏற்டுத்தி அதன் மூலம் குறிக்ப்கபாள்கன்ள   
அனடய கசய்ய னவப்து ஒரு ்கனலயபாகும். 

தனலனமத்துவமபாைது ஒரு 
தனி �்ரின் தைமபாை �டத்னதயபாகும்.
ஏகைன்றைபால் அவர மக்்கன்ளபயபா (அல்லது) 
அவர்களுனடய  ஒழுங்கனமக்்கப்ட்ட 
முயறசி்கன்ள வழிக்்கபாட்ட பவணடியுள்ளது. 
இது சில ் யனுள்ள தினசயில் மறறைவர்களின் 
சிந்தனை மறறும் கசயல்்களின் ்பாதிபபு 
ஏற்டுத்துவது என்்து ஒரு தனி �்ரின் 
திறைனமயபாகும்.   

7.3 வலையறு 
தனலனமத்துவம் என்்து ஒரு தனி�்ைபா்க 
மறறும் குழுவபா்க பசரந்து கசயல்்டும் கமபாத்த 
கசயல்்பாட்டின் அடிப்னடயபா்க க்கபாணடு 
வனையறுக்்கப்டுவனத தனலனமத்துவம் 
என்்ர. 

டடவிஸின் கூற்றுபபடி: 
தனலனமத்துவமபாைது வனையறுக்்கப்ட்டக் 
கு றி க் ப ்க பா ள ்க ன ்ள  உ ற ச பா ்க ம பா ்க 
நினறைபவறறுவதறகும் மறறைவர்கன்ள 
இணங்கனவக்கும் திறைன் க்கபாணடதபாகும். 
இது மனிதக் ்கபாைணினயக் க்கபாணடு 
குழுக்்க்ளபா்க பச்கரித்து மறறும் ஊக்குவித்து 
அக்குறிக்ப்கபாள்கன்ள அனடவதறகு  
வழிவகுக்கும். 

கூணடஸ் ைற்றும் ஓ டடானல் 
கூற்றுபபடி: 
தனலனமத்துவம் என்்து �ம்பிக்ன்க 
மறறும் ஆரவத்துடன் பவனல கசய்ய 
சூழநினல்கன்ள தூணடக் கூடிய ஒரு 
திறைனை க்கபாணடதபாகும். 

படம் 7.1 தனலனமனய பின்்றறுதல்

7.4  தலைலைத்துவத்தின் 
சிறபபியல்புகள

 1. தனலனமத்துவம், அடிப்னடயில் ஒரு 
தனிப்ட்ட �்ரின் குணபாதிசயமபாகும் 
இது ஒரு �ல்ல தனலவைபா்க இருக்்க 
ஊக்குவிக்கிறைது. 

 2. தனி�்ர்களின் �டத்னத்கன்ளக் 
க்கபாணடு முன் தீரமபானித்தல் சில 
குறிபபிட்ட ப�பாக்்கங்கன்ள அனடய 
தன்னுனடய கசல்வபாக்கினைக் 
க்கபாணடு  அவறறினை முடிக்்க முயறசி 
கசய்தல் என்்து தனலனமத்துவமபாகும். 

 3. ஒரு குறிபபிட்ட வழியில் தனி 
�்ர்களின் �டத்னதனய கசம்னமயபா்க 
க்கபாணடு கசல்ல தனலவர முயறசி 
கசய்ய பவணடும்.
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மபாறும் ப்பாது தனலனமத்துவத்தின் 
கசயல்திறைனும் ்பாதிக்்கப்டுகிறைது.

 7. சூழநினல தனலனமயுடன் பசரத்து 
ஒரு குறிபபிட்ட சூழநினல்களின் 
கீழ குறிபபிட்ட ப�ைத்தின் மூலம் 
்பாதிக்்கப்டுகிறைது.  சூழநினல 
தனலனம என்்து ஒரு குறிபிட்ட 
சூழநினலக்ப்கறறைவபாறு மபாறுகிறைது. 

7.5 தலைவர் ைற்றும் டைைா்ளர் 
ஒரு பமலபா்ளர மறறும் தனலவர 
இவ்விருவரும் சில ப�ைங்களில் ஒன்றைபா்க 
்கருதப்டுகின்றைைர. ஆைபால் இவ்விரு 

 4. தனலவருக்கும் அவனை பின்்றறி 
�டக்கும், தனி �்ருக்கு இனடபய 
உள்ள உறைவு அவர்கள க்பாதுவபாை 
இலக்கினை அனடய கவளிப்டுத்தும் 
கசயல்்பாட்டினைக் க்கபாணடு 
அறியலபாம். 

 5. த ன ல ன ம த் து வ ம்  எ ன் ் து 
கதபாடரச்சியபா்க �டத்னதயின் பமல் 
கசல்வபாக்கு கசலுத்துவதபாகும். 

 6. ஒரு குறிபபிட்ட சூழநினலயில் 
த ன ல ன ம த் து வ ம் 
்யன்்டுத்தப்டுகிறைது அச்சூழநினல 

தலைவர் டைைா்ளர் 
நிருவைத்தின் இலக்கு்கன்ள அனடய தனலவர 
எதிர்கபாலம் மறறும் வருங்கபாலத்னத ப�பாக்குகிறைபார 

பமலபா்ளர தறப்பாது உள்ள ்கடனம, ்பாத்திைங்கள 
மறறும் க்பாறுபபு்கன்ள மட்டும் ப�பாக்குகிறைபார 

ஒரு தனலவர என்்வர மபாறறைத்னத மதிபபிடுகிறைபார. பமலபா்ளர என்்வர நினலத்தன்னமனய 
விரும்புகிறைபார.

தனலவர என்்வர நீணட ்கபாலத்தினை 
சபாரந்துள்ளபார

ஆைபால் பமலபா்ளர குறுகிய ்கபாலத்தினை 
சபாரந்துள்ளபார 

தனலவர என்்வர ப�பாக்கினை அனடய தன்னை 
ஈடு்டுத்துகிறைபார 

பமலபா்ளர �னடமுனறை்கன்ள மட்டுபம ப�பாக்குகிறைது.  

அதி்கபாை ஒப்னடபபு எப்டி கசய்ய பவணடும் 
என்்னத தனலவர அறிவபார 

பமலபா்ளர ்கட்டுப்டுத்தபவ விரும்புகிறைபார.

தனலவர உள்ளபாரந்த �ம்்்கத்தன்னம �ம்புகிறைபார. பமலபா்ளர ்குத்தறிவு மைனத ்யன்்டுத்துகிறைபார.
சமூ்க மறறும் சுறறுச் சூைல்்கன்ள ்கருத்தில் 
க்கபாளகிறைபார 

அனமபபு மறறும் வனி்கத்தின் சூைல்்கன்ள மட்டும் 
க்கபாணடு ்ணிபுரிகிறைபார 

தனலவர உணனமனய விசபாரிக்கிறைபார பமலபா்ளர உணனம ஏறறுக்க்கபாணடு அனத 
கசயல்்டுத்துகிறைபார 

தனலவர மக்்கன்ள மட்டுபம ப�பாக்குகிறைபார பமலபா்ளர அனமபபு மறறும் ்கட்டனமபபு்கள மீது 
்கவைம் கசலுத்துகிறைபார. 

படம் 7.2
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மறறும் தகுதி்கன்ள அஙகி்கரிக்்க 
முடியபாமல் ப்பாகிறைது. 

 3. ைன உறுதியான உருவாககுதல்: 
அனமபபு பமலபாணனம மறறும் 
தன்ைபாரவ ஒத்துனைபபிற்கபாை 
்ணியபா்ளர்களின் மபைபா்பாவங்கள 
மை உறுதினய கவளிப்டுத்துகிறைது. 
அதி்க மை உறுதி அதி்க உற்த்திக்கு 
வழிவகுக்கிறைது. 

 4. நடவடிகலககல்ள ததாகுத்தல்: 
தனலவர என்்வர தன் கீழ ்ணி 
கசய்யும் உழியர்களுக்கு எஙப்க 
பவனல கதபாடங்க பவணடும் என்்னத 
க்கபாளன்க்கள மறறும் திட்டமிடல் 
மூலம் அவறறினை ஊழியர்களுக்கு 
கதரிவிக்கிறைபார. 

 5. நல்ை டவலை சூழலை உருவாககுதல்: 
மக்்களிடமிருந்து கசய்ய பவணடிய 
�டவடிக்ன்க்கன்ள பமலபாணனம 
கசய்கிறைது. ஒரு திறைனமயபாை பவனல 
சூைல் என்்து �ல்ல வ்ளரச்சிக்கு 
உதவுகிறைது. தனலவர என்்வர 
தன்னுனடய ்ணியபாட்்களிடம் 
ப � ர ம ன றை ய பா ை  ப வ ன ல 
சூைனல உருவபாக்குவதன் மூலம் 
அவர்களுனடய கசயல்்கன்ள �ல்ல 
முனறையில்  ஆறறை உதவுகிறைது. 

 6. ஒருங்கிலைபபு:  தனிப்ட்ட 
�லன்்கள மறறும் நிறுவைத்தின் 
இலக்கு்கன்ள மறுசீைபாய்வின் மூலம் 
ஒருஙகினணக்கும் கசயனல 
கவறறி்கைமபா்க கசய்யமுடியும். 
ஒருஙகினணபபு என்்து சரியபாை 
தனலனமத்துவத்தின் மூலம் 
ஊக்குவித்தல் மறறும் திறைனமயபாை 
கசயல்்கள மூலமபா்க அவறறினை 
சிறைப்பா்க கசயல்்டுத்த முடியும். 

7.7 தலைலையின் பணிகள
 1. டவலைலய வலையறுத்தல்: 

தனலவர என்்வர அவர மறறும் 
அவருனடய குழுக்்களுக்கு என்ை 

வபாரத்னத்களுக்கும் உள்ள வித்தியபாசங்கள 
பவறுப்டுத்துகின்றைை தனலனமத்துவம் 
என்்து ஒரு திறைனம, தனலனமத்துவ 
திறைனம க்கபாணடவர ஒரு தனலவைபா்க 
அறியப்டுகிறைபார. மறுபுறைத்தில் பமலபாணனம 
என்்து ஒரு ஒழுஙகுமுனறை மறறும் இந்த 
ஒழுஙகு முனறை ்யிறசியபா்ளனை பமலபா்ளைபா்க 
அறியப்டுகிறைபார. 

7.6.   தலைலையின் 
முககியத்துவங்கள 

�ல்ல தனலவர இல்னலகயன்றைபால் ஒரு 
அனமபபின் கசயல்்பாடு்கள திறைனமயபா்கபவ 
மறறும் சிறைப்பா்க கசய்ய இயலபாது. அனமபபு 
சிறைப்பா்க கசயல்்ட தனலனம முக்கியமபாை 
்கபாைணியபாகும். �ல்ல தனலவருக்்கபாை 
முக்கியத்துவங்கன்ள  கிழவைவறறில் 
்கபாணப்பாம். 
 1. ததாழிைா்ளர்கல்ள ஊககுவித்தல்: 

பவனலனய திறைனமயபா்க கசய்வதறகு 
ஊக்குவித்தல் முக்கியமபாைது 
அதி்கமபா்க ஊக்குவிக்கும் ப்பாது 
அவர்களுனடய திறைனமயும் அதி்கமபா்க 
சிறைப்பா்க கவளிப்டும். ஒரு �ல்ல 
தனலவர தன்னுனடய ஊழியர்கன்ள 
ஊக்குவித்து அவர்களின் கசயல் 
திறைனம்கன்ள கவளிப்டுகிறைது �ல்ல 
தனலவரின் கசயல் ஆகும். �ல்ல 
தனலவர அவருனடய அனமபபில் 
்ணிபுரியும் தனி�்ர்களுக்கு அவபை 
ஊக்குவிக்கும் ்கபாைணியபா்கவும் 
இருக்கிறைபார. 

 2. நம்பிகலக உருவாககுதல்: �ல்ல 
தனலவர என்்வர தன்னைப 
பின்்றறு்வர்களுக்கு அறிவுனை்கன்ள 
எடுத்துனைத்து அதன் மூலம் 
அவர்களுக்கு �ல்ல �ம்பிக்ன்க 
உருவபாக்கி அந்நிறுவைத்தின் 
�ல்ல வ்ளரச்சிக்கு அவர்கன்ள 
வழி�டத்துவபார. வழிப்டுத்துதல் 
இல்னலகயன்றைபால் சில ப�ைங்களில் 
தனிப்ட்ட �்ர்களின் திறைனம்கன்ளயும் 
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அவறறினைபய ்கட்டுப்டுத்தல் எை 
அனைக்்கப்டுகிறைது. 

 5. ைதிபபிடுதல் : இறுதி முடிவு்கன்ள 
பிறைகு தனலவர மூலமபா்க 
அத்திட்டமிடல் சரியபாை முனறையில் 
�னடமுனறைப்டுத்த்ட்டது என்்னத 
அவர மதிபபிடுதல் கசய்ய பவணடும் 
மதிபபிடுதல் என்்து இறுதி 
முடிவுக்கும் திட்டமிடுதலுக்கும் முன் 
உள்ளனத அறிவபதபா மதிபபீடு ஆகும். 
மதிபபீடு என்்து பதபாைபாயமபா்கபவபா, 
எதிரமனறையபா்கபவபா அல்லது 
சமமபாைதபா்கபவபா இருக்்கலபாம். 

 6. ஊககுவித்தல்: பமபல கசபான்ை 
அனைத்து ்ணி்களுக்கு சிறைப்பா்க 
கசயல்்ட பவணடுகமன்றைபால் 
ஊழியர்கன்ள திட்டமிட்டு பவனல 
முடியும் வனை ஊக்குவித்து க்கபாணபட 
இருக்்க பவணடும். எைபவ தனலவர 
கசய்யக் கூடிய மி்கபக்ரிய ்ணி 
ஊக்குவித்தலபாகும் ஊக்குவித்தல் 
என்்து இலத்தின் கமபாழியில் 
“�்கரவது” என்றை வபாரத்னதயபாகும் 
ஆ்கபவ தனலவர என்்வர 
தன்னுனடய ்ணியபா்ளர்கன்ள 
்யமுறைத்திபயபா அல்லது சன்மபாைங்கள 
தருவதன் மூலமபா்க ஊக்குவிக்்கலபாம். 

7.8  தலைலைத்துவ பாணியின் 
வலககள

ஒரு தனலனமயின் ்பாணி மக்்கன்ள 
்பாதிக்கும் மறறும் நிறுவை 
குறிக்ப்கபாள்கன்ள அனடவதற்கபா்க ஒரு 
�்ரின் குறிபிட்ட �டத்னதனய குறிக்கிறைது.  
ஒவ்கவபாரு ்பாணியும் ஒரு விசித்திைமபாை 
அம்சமபாகும். 

(அ)   ஏகாதிபத்திய அல்ைது 
அதிகாைலைய தலைலைத்துவம் 

ஒரு ஏ்கபாதி்த்திய தனலவர என்்வர 
தன்னுனடய ஊழியர்கள பமல் முழுக் 
்கட்டுப்பாடினைக் க்கபாணடிருப்பார 

பவனல கசய்ய பவணடும். 
என்்தினை அறிந்திருக்்க பவணடும். 
பவனல என்்து கதளிவபா்கவும், 
்கபாலத்தினை அடிப்னடயபா்க 
க்கபாணடும், யதபாரத்தமபாைதபா்கவும், 
ச வ பா ல பா ை த பா ்க வு ம்  ம ற று ம் 
அவறறினை மதிபபீடு கசய்யும் திறைனை 
க்கபாணடிருத்தல் பவணடும். 

பவனலனய  
வனையறுப்து

உதபாைணம் வைஙகுதல்
அனமபபு

திட்டமிடுதல்
தலைலையின் 
தெயல்பாடுகள

சிறுவி்ளக்்கம்்கட்டுப்டுத்துதல்

மதிபபிடுதல்

ஊக்்க்டுத்துதல்

படம் 7.3 

 2. டவலைகல்ள திடடமிடுதல்: என்ை 
பவணடும் அல்லது எதிர்கபாலத்தில் 
என்ை கசய்ய பவணடும் என்றை 
மைசிந்தனை கசய்தல் பவணடும். 
எைபவ தனலவர என்ை சபாதிக்்க 
பவணடும் என்்னத திட்டமிட 
பவணடும். அவறறினை சபாதிக்்க 
தன்னை பின்்றறு்வர்களுக்கு என்ை 
சபாதனை கசய்ய பவணடும் என்்னத 
அவர திட்டமிட்டிருக்்க பவணடும். 

 3. வி்ளககுதல்: தனலவர அவர்கள 
எதிர்கபாலத்தில் நிறுவைத்தின் 
்பாரனவப  ் றறி கதளிவு க்கபாணடிருக்்க 
பவணடும். 

 4. கடடுபபடுத்துதல்:  தன்னுனடய 
நிரவபாகி்கள மூலம் தபான் திட்டமிட்ட 
கசயல்்கன்ள சரியபா்க �டக்கிறைதபா 
என்்னத ்கண்கபாணிக்்க பவணடும். 
்கட்டுப்டுத்துதல் என்்து தபான் 
திட்டமிட்ட ்கபாரியங்கள ஒழுங்கபா்க 
அதன் ்டி �டக்கிறைதபா அல்லது 
அவறறினை மீறி கசல்கிறைதபா 
என்்னத ்கண்கபாணிக்கும் கசயல் 
எைபது முக்கியமபாை ஒன்றைபாகும். 
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அவர்களுனடய ்னடபபு 
பயபாசனை்கன்ள முழுனமயபா்க 
்யன்்டுத்த முடிவதில்னல.

�	இ வ் வ ன ்க ய பா ை 
த ன ல ன ம யி ல் ன ல க ய ன் றை பா ல் 
அந்நிறுவைம் கதபாடரந்து �னடக்றுமபா 
என்றை ்யம் உருவபாகிறைது. 
ஏகைன்றைபால் கீழமட்ட ்ணியபா்ளர்களில் 
வ்ளருவதற்கபாை வபாய்பபு்கள இல்னல. 

அடபால்ஃப ஹிட்லர ஏ்கபாதிப்த்திய 
த ன ல வ ை பா ்க  இ ரு ந் த பா ர , 
ஆன்கயபால் அவருனடய 
அைசபாங்கத்தில் யபாரும் எந்த ஒரு 

�்ரும் அவர முடிவினை எதிரத்து எந்த 
ஒரு வபாரத்னதயயும் கூறைமுடியபாது. அவர 
இடும் ்கட்டன்ள்கன்ள அனைவரும் மதித்து 
எஅந்த ஒரு ப்களவி்கன்ள கதபாடுக்்கபாமல் 
அவறறினை நினறைவு கசய்யவும் மறறும் 
பின்்றறைவும் கசய்யபவணடும்.

படம் 7.4

(ஆ)   ைகக்ளாடசி (அ) பங்டகற்கும் 
தலைலைத்துவம் 

இவ்வன்கயபாை ்பாணியில் உள்ள 
தனலவர என்்வர இவர எடுக்கும் எல்லபா 
முடிவு்கன்ள தன்னுடன் ்ணியபாறறும் 
உழியர்களுடன் ஜை�பாய்க ரீதியில் 
்கலந்தபாபலபாசித்து பிறைகு முடிவு எடுக்கிறைபார. 
இவர தன்னுனடய அதி்கபாை ்கிரவு்கன்ள 
கீழமட்ட ்ணியபா்ளபார்களுடன் தன் 
அதி்கபாைத்னதயும் ்கிரந்து  க்கபாளகிறைபார. 
தன்னுடன் ்ணியபாறறும் குழுக்்களின் 
பதனவப்கறறைவபாறு தனலவர அவர்கள 
அனைத்து ப்கபாரிக்ன்க ்கன்ளயும் அறிந்து 

அவர தன்னுனடய ஊழியர்களிடம் 
(அ) பின்்றறு்வர்களிடபமபா எந்த ஒரு 
ஆபலபாசனை கசய்யபாமல் அனைத்து 
முடிவு்கன்ள எடுக்கும் அதி்கபாைம் 
க்கபாணடவைபா்க இருப்பார. அவர தன்னுனடய 
சக்தியும் மறறும் அழுத்தத்னதயும் 
்யன்்டுத்தி தைது குழுக்்கள மீது ஆதிக்்கம் 
கசலுத்தும் �்ைபா்க இருப்பார. இப்பாணித் 
தனலவர தன்னுனடய கீழமட்டப 
்ணியபா்ளர்கள   எந்த ஒரு ப்களவியினை 
எழுப்பாமல் தன் கசபால்லும் ்கட்டன்ள்கன்ள 
நினறைபவறறை கசய்வபார. இவர கவகுமதி 
மறறும் அ்ைபாதங்கள மூலமபா்க தன்னுனடய 
கீழமட்ட ்ணியபா்ளர்கன்ள வழி�டத்துவபார. 
ஏ்கபாதி ்த்திய தனலனமப ்பாணி என்்து 
தன்னுனடய கீழ்கட்ட ்ணியபா்ளபார்கள 
் டி ப ் றி வி ல் ல பா த வ ர ்க ்ள பா ்க ப வ , 
திறைனமயறறைவர்க்ளபா்கபவ மறறும் 
்ணித்திறைன் அறறைவர்க்ளபா்க இருக்கும் 
ப்பாது தபான் இப்பாணி க்பாருத்தமபாைதபா்க 
இருக்கும். 

நன்லைகள:
�	ஏ்கபாதி்த்திய தனலனமயில் வினைவபா்க 

முடிகவடுத்தல் �னடக்றும். 
�	அது விதிமுனறை்கன்ள ஆனணயிடுகின்றை 

தனலவருக்கு வலுவபாை உந்துதல் 
மறறும் திருபதி அளிக்கிறைது. 

�	கீழமட்ட ்ணியபா்ளர்கள திறைன் 
குனறைவபா்க இருக்குமபாறு 
பதனவப்டுகிறைது. 

�	இந்த ்பாணி உடைடியபா்க சூழநினலயில் 
ப�ரமனறையபாை வின்ளவு்கன்ள 
அளிக்்கலபாம்.

தீலைகள: 
�	ஏ்கபாதி்த்திய தனலனம ்பாணியில் 

அழுத்தம் குனறைவபாை மை உறுதி 
மறறும் ்ணியபா்ளபார்களுக்கினடபய 
பிைச்சனை்கன்ள உருவபாக்குகிறைது.

�	கீழமட்ட ்ணியபா்ளர்களின் 
முழுதிறைனம்கன்ளயும் மறறும் 
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�	இது தனலவரின் ப�ரமனறையபாை 
அனுகுமுனறைனய வ்ளரக்கிறைது 
மறறும் மபாறறைத்திறை்கபாை எதிரபன் 
குனறைக்கிறைது. 

�	முடிவு்களின் தைம் பமம்்டுகிறைது. 
�	கதபாழிலபா்ளர்கள வைபாமல் இருப்னதயும் 

மறறும் பவனல விட்டு கசல்வனதயும் 
இது குனறைக்கிறைது.  

தீலைகள:
�	மக்்க்ளபாட்சி ் பாணி  தனலனமத்துவத்தின் 

அதி்க ப�ைம் எடுத்து க்கபாளவதும் 
மறறும் முடிவு்கன்ள எடுப்தில் தபாமதம் 
ஏற்டுகிறைது. 

�	கீழமட்ட ் ணியபா்ளர்களுடன் குனறைவபாை 
ஆபலபாசனைக்கு முன்னுரினம தரும் 
ப்பாது அதைபால் அது ப�ரமனறையபாை 
முடிவு்கன்ள க்றைக்கூடிய வபாய்பபு்க்ள 
இல்னல. 

�	கீழ மட்ட ்ணியபா்ளர்கள தங்களுனடய 
ஆபலபாசனை்கன்ள அளிக்கும் 

அதறகு முக்கியத்துவம் க்கபாடுத்து அதன் 
்டிபய தன் முடிவு்கன்ள எடுப்பார. 
பின்்றறு்வர்களுக்கு ஏபதனும் ்பாதிபபு 
ஏற்டுமபாயின்அவறறினையும் தனலவர 
கதரிவிப்பார ஒரு ஜை�பாய்க தனலவர 
என்்வர சுயமபா்க சிந்திக்்கவும் மறறும் 
அவறனறை கவளிப்டுத்தவும் அவர சுதந்திைம் 
தருகிறைபார. கீழமட்ட ்ணியபா்ளர்கள 
கதரிவிக்கும் ப்கபாரிக்ன்க்கள ்ரிந்துனை்கள 
மறறும் பு்கபார்கன்ள கூரந்து ப்கட்கிறைபார. 

நன்லைகள:
�	கீழமட்ட ்ணியபா்ளபார்களின் மை 

உறுதி மறறும் பவனலயில் திருபதி 
ஏற்டுத்தும் வன்கயில் ஆபலபாசனை 
தனலனமத்துவம் கசயல்்டுகிறைது.

�	கீழமட்ட ்ணியபா்ளர்களின் 
முடிகவடுக்கும் திறைனம்கன்ள இது 
வ்ளரக்கிறைது. 

�	தனலவர தைது ஆதைவபா்ளர்களின் 
்ங்களிபபின் மூலம் தைது திறைனை 
க்ருக்கி க்கபாளகிறைபார. 

படம் 7.5 படம் 7.6 

ஏ்கபாதி்த்திய 
தனலனம

மக்்க்ளபாட்சி (அ)  
்ஙப்கறகும்  

தனலனமத்துவம்
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�	கீழ ்ணியபா்ளர்கள தன்னுனடய முழு 
திறைனமயும் ்யன்்டுத்திக் க்கபாள்ளலபாம். 

தீலைகள:
�	குழு உறுபபிைர்கள தனலவரின் வழி 

்கபாட்டுதல்்கன்ளப க்றுவதில்னல. 
�	தனலவரின் ்ங்களிப்பாைது 

முழுவதுமபா்க தவிரக்்கப்ட்டுவிட்டது. 

தெயல்படும் தலைலைத்துவம்
கசயல்்டும் தனலவர என்்வர ஒரு 
குறிபபிட்ட துனறையின் �டவடிக்ன்க்களில் 
மி்கவும் ன்க பதரந்தது இருப்பார. இவர 
தன்னுள உள்ள சிறைபபு திறைனமயிைபால் 
அவர தனலனம ்தவி அனடந்திருப்பார. 
இம்மபாதிரியபாை தனலவர எபப்பாதும் 
பவனலயில் ்றறி சிந்தித்து அவறறினை 
எவ்வபாறு எந்த வழியில் மி்கவும் சிறைப்பா்க 
கசயல் ்டலபாம் எை  முழுப�ைத்னதயும் 
கசலவிடுவபார. 

நன்லைகள:   
�	பின்்றறு்வர்களுக்கும் மறறும் 

நிறுவைத்திறகும் இவ்வன்கயபாைப 
்பாணித் தனலவரின் திறைனம மி்கவும் 
்யனுள்ளதபா்க உள்ளது.

�	கசயல்்டும் தனலவர ஒரு 
சிறைப்பாை திறைனமயபாை குறிபிட்டத் 
துனறையில் க்கபாணடிருப்பார . 
கீழ்ணியபா்ளர்களுக்கு அந்த திறைனம 
மூலமபா்க பவனலப ்றறி அறினவயும் 
மறறும் திறைனம வ்ளரக்்க உதவுகிறைது. 

தீலைகள: 
�	கசயல்்டும் தனலவர எபப்பாதும் 

அவருனடய ்ணி்கன்ள மட்டும் 
தியபானித்திருப்பார. ஆதலபால் இவரிடம் 
திறைனமயபா்ளர்கள மட்டுபம ்ணி கசய்ய 
முடியும். 

வபாய்பபினை நீணட்கபாலமபா்க 
எதிர்பாரத்து ்கபாத்துக்க்கபாணடிருப்பார. 

்பாைபாக் ஒ்பாமபா என்்வர ஒரு 
ஜை�பாய்க தனலவர ஆவபார. அவர 
எடுக்கும் முடிவு்கள அனைத்தும் 
மக்்களிடமிருந்து க்றறைதபாகும். 

அம்மக்்கள இவ்வபாறு எடுக்கும் முடிவு்கன்ள 
மி்கவும் வைபவறகின்றைைர மறறும் 
அம்முடிவு்களில் தங்களுனடய ் ங்களிபன்யும் 
தருகின்றைை.

(இ)   தங்குதலடயற்ற (அ) தன்னிசலெ 
வணிகக தகாளல்ள 

பாணி: 
இவ்வன்க ்பாணியில் தன் அதி்கபாை ்கிரவு 
ஒப்னடபபு மூலம் கீழ ்ணியபா்ளர்களுக்கு 
தபாங்கப்ள முழுவதுமபா்க முடிகவடுக்்க 
அ தி ்க பா ை ம்  க ்க பா டு க் ்க ப ் டு கி றை து . 
இவ்வன்கயபாை தனலவர தன் முழு 
அதி்கபாைத்னத ன்கவிட்டு ்ணியபாறறுவபார. 
இவர தன்னுனடய கீழ ்ணியபா்ளபார்களுக்கு 
பதனவயபாை கசய்தி்கன்ள பச்கரித்து 
அதனை அவர்களிடம் ஒப்னடப்பார. 
இவ்வன்கயபாை ்பாணி என்்து தன் கீழ 
்ணியபாறறும் �்ர்கள �ல்ல ்யிறசியும் 
அதி்க அறிவபாறறைலும் சுய ஊக்குவித்தலும் 
மறறும் ஏனைய க்பாறுபபு்கன்ள ஏறகும். 
சூழநினல்கள மட்டுபம இவ்வன்கப்பாணி 
க்பாருத்தமபா்க இருக்கும். 

நன்லைகள:  
�	இது கீழ்ணியபா்ளர்களுக்கு முழுச் 

சுதந்திைம் க்கபாடுக்கிறைது. இதைபால் 
்ணியபா்ளர்களுக்கு ஒழுஙகுணரவும் 
க ச ய ல பா க் ்க மு ம்  அ பி வி ரு த் தி 
கசய்யப்டலபாம். 

�	கீழ்ணியபா்ளர்கன்ள க்பாறுத்தவனையில் 
இது  முயறசித்தலுக்கும் சுயமபா்க சிந்தித்து 
கசயல்்டுவதறகும் வழிவகுக்கிறைது.
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தபான் தன்னை பின்்றறு்வர்கன்ளயும் 
அக்்கனறையுடன் �டத்துவபார. 

இவர தன்னை பின்்றறு்வர்களின் 
மிகுந்த அக்்கனறையுடனும் மறறும் 
்பாது்கபாபபுடனும் வழி�டத்துவர. இவர 
உடல் வசதி்களுக்கு  பதனவயபாை எல்லபா 
வசதி்கன்ளயும் வைங்கலபாம். ஆைபால் 
பவனலத் கதபாடர்பாை விசயங்களுக்கு 
அவைபால் வழி்கபாட்ட முடியபாது ஏகைன்றைபால் 
அவர தந்னத வழி தனலவைபா்க இருப்தபால் 
சமு்க சபாரந்த �டவடிக்ன்கக்கு மட்டும் 
அவைபால் உதவி கசய்ய முடியும் ஆைபால் 
அறிவுசபார உதவினய அவைபால் தை முடியபாது. 

நன்லைகள:  
�	அவர தந்னத வழி முனறையில் 

க ச ய ல் ் டு த ல பா ல்  த ன் ன ை 
பின்்றறு்வர்கன்ள ்பாது்கபாபப்பாடு 
வழி�டத்துவபார. 

�	இவர கீழ ்ணியபா்ளர்களுக்கு 
பதனவயபாை உடல் வசதி்கன்ள 
ஏற்டுத்தி தரு்வைபா்க உள்ளபார. 

தீலைகள:
�	அவைபால் அறிவு சபாரந்த உதவி்கன்ள 

தன்னை பின்்றறு்வர்களுக்கு வைங்க 
முடியபாது. 

�	இவனை ப பின் ்றறு ்வர்கள 
திறைனம மறறும் சபாதனை கசய்யக் 
கூ டி ய வ ர ்க ்ள பா ்க  உ ள ்ள ை ர 
இ வ் வ ன ்க ய பா ை  த ன ல வ ர 
பின்்றறு்வர்களுக்கு எந்த ஒரு 
திறைனமனய மறறும் பவனல சபாரந்த 
அறிவினை இவைபால் தை முடியபாது.

கவர்ந்திழுககும் தலைவர்:  
தனலனமயின் அடிப்னடயபாைது 
சிறைப்பாை கதபாடரபு தூணடுதல் மறறும் 
ஆளுனமயின் வலினம ஆகியவறறின் 
மூலமபா்க மறறைவர்களுனடய குறிபபீட்டின் 
�டத்னத்கள ஊக்குவிக்கும் முனறையபாகும், 
தனலவர விஷயங்கன்ள கசய்வதறகும் 

�	கசயல்்டும் தனலவர தன் நினலனய 
விட்டு கிபை வந்து சைபாசரி ்ணி 
கசய்்வர்களுக்கு எந்த சலுன்கயும்  
மறறும் உதவியும் கசய்யமபாட்டபார.

நிறுவன தலைவர்:
நிறுவை தனலவர என்்வர தன்னுனடய  
அ லு வ ல ்க ரீ தி ய பா ்க  அ ப ் த வி ன ய 
அனடந்திருப்பார (எ.டு) ஒரு �்னை நிறுவைம் 
க்பாது பமலபா்ளைபா்க ்திவியில் அமரத்திைபால் 
அவர நிறுவை தனலவைபாகிைபார. நிறுவை 
தனலவரின் சிறைப்பாை வழிக்்கபாட்டுதல் 
கிழ்ணியபா்ளர்களுக்கு கினடக்்க 
வழியில்னல ஆைபால் கீழபணியபா்ளர்களுக்கு 
கசய்யும் சிறைப்பாை பவனலயிைபால் இவர 
்பாது்கபாக்்கப்டுவபார.

நன்லைகள:
�	இவர ஒரு அலுவல்க அதி்கபாரியபா்க 

இருப்பார 
�	கீழ்ணியபா்ளர்களிடமிருந்து சிறைப்பாை 

கசயல்்பாடு்கன்ள எதிர்பாரப்பார மறறும் 
அப்ணியபா்ளர்கள இவருக்கு தன் 
்ணிக்கு பதனவயபாை ்தில்்கன்ள 
அளிப்வைபா்க இருப்பார. 

தீலைகள:
�	கசயல் தனலவர குறிபபிட்ட 

துனறையில் அனு்வம் இல்லபாதவைபா்க 
இருக்்கலபாம். எைபவ இவர தன்னை 
பின்்றறு்வர்களுக்கு சரியபாை 
வழிக்்கபாட்டுதனல தை முடியபாது. 

�	பி ன் ் ற று ் வ ர ்க ளி ட மி ரூ ந் து 
அலுவல்கரீதியபாை பவனல்கன்ள 
வபாங்க இவருக்கு அலுவல்கரீதியபாை 
உரினம உணடு. ஆைபால் பவனலயில் 
எந்த ்கருனையும் இவரிடம் எதிர்பாரக்்க 
முடியபாது. 

தந்லத வழி தலைவர்: 
குடும்்த் தனலவர எப்டி குடும்்த்தின் 
பமல் அக்்கனை ்கபாட்டுவபாபைபா அதுப்பால் 
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 5. சுய �ம்பிக்ன்க 
 6. திறைந்த மைம் (அ) க�கிழவு 
 7. க்பாறுபபுணரவு 
 8. மனிதத் கதபாடரபு 
 9. கூட்டுறைவு

7.10 தகவல் ததாடர்பு 
மனிதர சில வடிவங்களில் 
ஒ ரு வ ரு க் க ்க பா ரு வ ர  க த பா ட ர பு 
க்கபாணடுள்ளைர. இப்ைக்்கம் உல்கம் 
பதபான்றிய ்கபாலத்திருந்பத இனவ்கள 
உருவபாகியுள்ளை.

த்கவல் கதபாடரபு ப்கபாட்்பாடு்கள 
ஆதி்கபாலத்திலிருந்து வபாய்கமபாழி மறறும் 
எழுத்தின் மூலமபா்க அல்லது இைணடு 
்கலந்த கதபாடரபு்கள இருந்துள்ளை. வணி்க 
த்கவல் கதபாடரபு என்்து ்றைந்து விரிந்த 
க்கபாளன்க்கள க்கபாணடது அதபாவது 
வணி்கத்தினை வ்ளரச்சி அனடய த்கவல் 
கதபாடரபு மி்கவும் இன்றியனமயபாதது 
இவ்வன்கயபாை த்கவல் கதபாடரபு 
உள்ளபாரந்த த்கவல் கதபாடர்பா்கபவ அல்லது 
கவளியபாரந்த த்கவல் கதபாடர்பா்கபவபா 
இருக்்கலபாம். த்கவல் கதபாடர நிறுவைத்திறகு 
குருதி ப்பான்றைதபாகும். 

த்கவல் மறறும் கதபாடரபு என்றை 
இருவபாரத்னத்களும் மபாரி மபாரி அடிக்்கடி 
்யன்்டுத்தப்டுகின்றைை ஆைபால் 
இனவ்களுக்கினடபய சில வித்தியபாசங்கள 
உள்ளை. த்கவல் என்்து கவளியில் 
கதபாடுப்தபாகும். கதபாடர என்்து ஏதபாவது 
ஒரு வழியில் அவறறினை க்றுவதபாகும் 
சிட்னி கஜ. ஹபாரிஸ். 

7.11 தகவல் ததாடர்பின் கருத்து
்கம்யுனிப்கசன் என்றை வபாரத்னதயபாைது 
“Communis” என்றை இலத்தின் கமபாழிச் 
கசபால்லிலிருந்து விருவிக்்கப்டுகிறைது 
ஆகும். த்கவல் கதபாடரபு என்்து 
க்பாதுவபாை அனமபபின் மூலம் தனிப்ட்ட 
�்ர்களுக்கினடபய த்கவல்்கன்ள 

மறறும் அவறறினை ஊக்குவிக்்கவும் 
பின் கதபாடர்வர்களுக்கு வழி்கபாட்டுகிறைபார 
இது ஒரு ப�பாக்்கம் அல்லது ்பாரனவ 
அனடய மறறைவர்களுனடய ஆரவத்னத 
உ ற ச பா ்க ப ் டு த் து வ து ட ன்  மூ ல ம் 
நினறைபவறறைப்டுகிறைது. ்கவரந்திழுக்கும் 
தனலனம ்பாணி ஒரு ்கதபா�பாய்கன் 
பதபாறறைத்தில் அதன் தபாக்்கத்னத 
க்கபாணடுள்ளது. 

நன்லைகள:
�	அவர்கள தைம் இயல்்பா்கபவ 

்கட்டன்ளயிடும்   தனலனமத்துவம் 
க்கபாணடவர ஆவபார எைபவ இவருக்கு 
எந்த ஒரு அதி்கபாைபமபா அல்லது 
�னடமுனறை சட்டத் திட்டங்கப்ளபா 
பதனவயில்னல. 

�	இவர இருந்தபால் மட்டும் ப்பாது 
பின்்றறு்வர்களுக்கு ஆறறைலும் மறறும் 
ஊக்குவித்தலும் தபாைபா்க ஏற்டும் 

தீலைகள: 
�	இவ்வன்கயபாை தனலவர்கள மி்கவும் 

சிலர மட்டும் உள்ளைர 
�	ஒரு நிறுவை அனமபபில் இவ்வன்கயபாை 

தனலனமத்துவம் முனறையபாை 
அதி்கபாைத்துடன் ்யனுள்ளதபா்க 
இருக்கும். 

7.9  தவற்றிககு வழிவகுககின்ற 
தலைவருககுரிய பணபுகள

ஒரு தனலவர சில எடுத்துக்்கபாட்டபாை 
குணங்கன்ள க்கபாணடவைபா்க இருந்தபால் 
தபான் தன்னை பின்்றறு்வர்கன்ள 
வழி்கபாட்ட முடியும். கமபாத்தத்தில் சில 
குணங்கள அவர க்கபாணடிருத்தல் 
பவணடும். 
 1. உடல் ்குதி மறறும் ஆறறைல் 
 2. அறிவுக் கூரனம 
 3. ்பாரனவ மறறும் எதிரப�பாக்கு ்பாரனவ
 4. கதபாடஙகுதல் 
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படம் 7.7 

7.13  தகவல் ததாடர்பின் 
சிறபபியல்புகள

�	அனுபபுவதறகு ்கணடிப்பா்க த்கவல்்கள 
இருக்்க பவணடும். 

�	த்கவல் கதபாடரபு என்்து எதபாவது 
ஒரு ப�பாக்்கம் க்கபாணடதபா்க இருக்்க 
பவணடும்.

�	இரு �்ர்கள இவறறில் உள்ளடக்கி 
இருக்்க பவணடும். 

�	இரு�்ர்களுக்கினடபய உணனம்கள 
மறறும் உணரச்சி்கன்ள ்ரிமபாறறைம் 
கசய்கிறைது. 

�	ஒவ்கவபாரு கசய்தி்கன்ளயும் அதற்கபாை 
வழி்களில் ்ரிமபாறறை கசய்கிறைது. 

�	த்கவல்்கன்ள ்ரிமபாறறைம் கசய்ய 
்ல்பவறு ஊட்கங்கள இருக்கின்றைை. 

�	த்கவல் கதபாடரபு என்்து  கதபாடரந்து 
�னடக்றைக்கூடியது. 

�	த்கவல்்கள முன்கூடிய தீரமபானிக்்கப்ட்ட 
வழிமுனறை முனறையபா்க ்ரிமபாறறைம் 
கசய்யப்டுகிறைது.

�	இனவ்களில் உள்ள �னடமுனறை்கள 
கசபால்லுவதபா்க, ப்கட்்தபா்கபவ மறறும் 
புரிந்து க்கபாளளுவதபா்கபவ உள்ளை. 

7.14 தகவல் ததாடர்பின் டநாககங்கள
சரியபாை மறறும் ப்பாதுமபாை த்கவல்்கள 
்ரிமபாறறைம் இல்னலகயன்றைபால் எந்த ஒரு 
நிறுவைமும் சிறைப்பா்க கசயல்்ட முடியபாது. 

்ரிமபாறறைம் கசய்வதபாகும். அனவ்கள 
குறியீடு்க்ளபா்கபவ, முத்தினை்க்ளபா்க கூடிய 
�டத்னதயபா்க இருக்்கலபாம். 

இது உணரச்சி்கள நி்கழவு்கள 
்கருத்து்கள மறறும் பயபாசனை்கன்ள 
கவளிப்டுத்துகிறைது. த்கவல் கதபாடரபு 
என்்து இரு வழி �னடமுனறையபாகும் 
இந்த �னட முனறையினை முழுவதுமபா்க 
அம்முனறையில் ஒருத்தர த்கவல்்கன்ள 
க்றுவதபாகும் மறகறைபாருவர அவறறினை 
கசலுத்து்வைபாகும் இருக்்க பவணடும் 

கவபஸ்டபார அ்கைபாதியின் ்டி: 
ஒருவருக்க்கபாருவர ்கருத்து்கன்ளயும் 
மறறும் புரிதல்்களுடன் ்ரிமபாறறைம் 
கசய்யும் �டவடிக்ன்கக்கு த்கவல் கதபாடரபு 
என்்பார. த்கவல்்கள எழுத்துமூலபமபா, 
ப்ச்சுமூலபமபா அல்லது கமபாழி மூலமபா்கபவ 
கதபாடரந்து ்ரிமபாறறைங்கள �டக்கின்றைை. 
இக்்கபால்கட்டத்தில் த்கவல் கதபாடரபு 
சபாதைங்கள வ்ளரச்சி அ்ரிவிதமபா்க உள்ளது 
(எ.டு) ன்கப்சி, கதபானல ப்சி, ்திபவறறைம் 
்கருவி, ்தில் வரும் ்கருவி ப்பான்றைனவ்கள 
மூலம் த்கவல்்கள வினைவபா்க ்ரிமபாறிக் 
க்கபாள்ளப்டுகிறைது.

7.12 இைககைம்
கஹச். கூன்டஸ் மறறும் ஓகடபாபைல் கூரும் 
இலக்்கணம் “அனமபபின் ஒரு உறுபபிைர, 
வி்ளக்்கத்னதயும் உடன் ்பாட்னடயும் 
மறகறைபாரு �்பைபாடு ்கிரந்து க்கபாளளும் ஒரு 
வழிபய த்கவல் கதபாடரபு ஆகும். 

த்கவல் கதபாடரபு என்்து உணனம, 
்கருத்து பயபாசனை (அ) உணரச்சி்கள இரு 
�்ர்களுக்கினடபய ்ரிமபாறறைம் கசய்து 
க்கபாணடது ஆகும். நியுபமன் மறறும் சம்மர. 
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அவர்களுக்குளப்ள இருக்கும் 
்கருத்துக்்கள, பயபாசனை்கள மறறும் 
்பாரனவ்கன்ள ஒருவருக்க்கபாருவர 
த்கவல் கதபாடரபு மூலம் கவளிப்டுத்தி 
க ்க பா ள கி ன் றை ை ர .  இ த ை பா ல் 
அவர்களுக்கினடபய �ல்ல புரிதல்்கள 
உருவபாகின்றைைர தன் கூட 
்ணியபாறறும் ச்க ஊழியர்களுக்கு 
பவனல கசய்யும் இடத்தில் ஏற்டும் 
இடர்கன்ள அறிய உதவுகிறைது. 

 5. கீழபணியா்ளர்களின் 
டயாெலனகல்ள ஊககுவித்தல்

  குறிபபிட்ட ஒரு ்ணியில் 
கீழ்ணியபா்ளர்களின் பயபாசனை்கன்ள 
ஊக்குவித்தல் மறறும் அவறறினை 
வைபவற்திலும் த்கவல் கதபாடரபு 
உதவி்கைமபா்க உள்ளது. இதைபால் 
அவர்களுனடய உருவபாக்கும் சிந்தனை 
வ்ளரக்கிறைது கீழ்ணியபா்ளர்களின் 
பயபாசனை அஙகி்கரிப்தபால் 
அவர்களுனடய ்கடிை உனைபன  ்பமலும் 
சிறைப்பாக்கி அதன் மூலம் அந்நிறுவைத்தின் 
வ்ளரச்சி அனடய உதவுகிறைது.    

7.15 தகவல் ததாடர்பின் தத்துவங்கள 
 1. தெறிவு
  ஒரு கசய்தியபாைது அனத 

க்று்வருக்கு புரிந்து க்கபாளளும் 
வி த த் தி ல்  க த ரி வி க் ்க ப ் டு ம் 
மபாறறைப்ட்டும் இருந்தபால் அது 
கதளிவபாை த்கவல் கதபாடரப்பாகும். 
கசய்தியபாைது கீழப்ணியபா்ளர்க்ளபால் 
�ன்கு கதளிவபா்க புரிந்து க்கபாள்ளப்ட 
வில்னல கயன்றைபால். கசறிவு திறைனம 
என்்து ்கற்னையபாகிவிடும். 

 2. கவனம்
  த்கவல் கதபாடரபு என்்து த்கவல்்கன்ள 

க்று்வரின் ்கவைத்னத ஈரக்்க 
பவணடும். ஏகைன்றைபால் மனிதர 
்ல �டத்னத்கன்ள க்கபாணடுள்ளைர 
்கவைம், உணரச்சி்கள ப்பான்றைவறனறை 
மனிதர்கள �டத்னத்களில் உள்ளை. 
எைபவ அவர்கள க்றும் த்கவல்்கன்ள 

பமலபா்ளர என்்வர எவ்வபாறு நிரவபா்க 
த்கவல்்கன்ள சிறைப்பா்க ன்கயபாணடு 
அவறறினண ் ரிமபாறறைம் கசய்கிைபாபைபா அனத 
னவத்து அவர திறைனம கவளிப்டுகிறைது.
 1. தகவல் பைவுதல்
  த்கவல்்க்ளபாது கதபாடரந்து கீழ இருந்து 

பமலபா்கவும் மறறும் பமல் இருந்து 
கீைபா்கவும் ்ைவ பவணடும். அந்த 
நிறுவைத்தில் ்ணிபுரியும் அனைவரும் 
அந்நிறுவைத்தின் குறிக்ப்கபாள்கள 
மறறும் வ்ளரச்சி ்றறிய த்கவல்்கன்ள 
கதரிந்திருக்்க பவணடும் ஊழியர்கள 
எந்த கமபாழியில் அவர்கள புரிந்து க்கபாள்ள 
முடியுபமபா அம்கமபாழியில் த்கவல்்கன்ள 
்ரிமபாறறைம் கசய்ய பவணடும். 

 2. ஒருங்கிலைபபு 
  த்கவல் கதபாடரபின் மூலமபா்க அனைத்து 

கதபாழிலபா்ளர்களின் முயறசினய 
ஒருஙகினணந்து அந்நிறுவைத்தின் 
குறிக்ப்கபாள்கன்ள அனடய முடிகிறைது. 
த்கவல் கதபாடரபு, ்கருத்து்கள, 
�ம்பிக்ன்க்கள, ்கருத்து ஆபலபாசனை 
்கட்டன்ள்கள மறறும் அறிவுறுத்தல் 
ப்பான்றைனவ த்கவல்்கன்ள த்கவல் 
கதபாடரபு வைஙகுகிறைது. மறறை 
�்ர்களின் அனு்வங்கன்ள க்கபாணடு 
பமலபா்ளர மறறும் இதை ஊழியர்கள 
பமலபாணனம திறைனம்கன்ள அவர்கள 
மூலம் க்றுகின்றைைர.

 3. ைககள ைாற்றத்திலன ஏற்க தயார் 
தெயதல் 

  த்கவல் கதபாடரபு மி்கவும் சக்தி 
வபாய்ந்த ஆயுதமபாகும் ஏகைன்றைபால் 
ஒரு நிரவபா்க பமலபாணனம  
அவர்களுனடய க்கபாளன்கயிபலபய 
�னடமுனறை்களிபலபா பவனல ்பாணி 
இவறறில் க்கபாணடு வரும் மபாறறைங்கள 
ஏற்டுத்துவதறகும் மறறும் ஊழியர்கள 
அதறகு சம்மதம் கதரிவிக்்கவும் த்கவல் 
கதபாடரபு உதவியபா்க இருக்கிறைது. 

 4. நல்ை ைனித ததாகுபபிலன வ்ளர்த்தல்
  பமலபா்ளர  கதபாழிலபா்ளர்கள 

மறறும் இதை கதபாழிலபா்ளர்கள 
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 6. டநைம் தவறாலை
  த்கவல் கதபாடரபு என்்து சரியபாை 

ப�ைத்தில் ் ரிமபாறறைம் கசய்யபவணடும். 
அவ்வபாறு கசய்வதைபால் திட்டமிடுதனல 
அறிமு்கப்டுத்த இது உதவுகிறைது. 
ப�ைம் தவறிய த்கவல் கதபாடரபு எந்த 
ப�பாக்்கத்னதயும் அனடய ்யன்்டபாது. 

 7. டபாதுைானது
  ப்பாதுமபாை மறறும் முழுவதுமபாை 

கசய்தி்கன்ள எல்லபா வன்க்களிலும் 
கதரியப்டுத்த பவணடும். ப்பாதுமபாை 
த்கவல்்கள ்கபாலதபாமதமபாை மறறும் 
குைப்ங்கன்ள ஏற்டுத்த வழிஉணடு 
த்கவல்்கள  ப்பாதுமபாைதபா்க     இல்னல 
என்றைபால் த்கவல் க்று்வனை மி்கவும் 
்பாதிக்கும். எைபவ சரியபாை மறறும் 
ப்பாதுமபாை த்கவல்்கள �ல்லதபா்க 
முடுகவடுக்்கவும் மறறும் திட்டமிடனல 
�னட முனறைப்டுத்தவும் ் யன்்டுகிறைது. 

7.16 தகவல் ததாடர்பு நலடமுலற 
த்கவல் கதபாடரபு �னடமுனறை்கன்ள 
வனையறுத்துள்ளை இந்த �னடமுனறை்கள 
அனடயபா்ளம் ்கபாணக்கூடிய ்ைவலபாை 
த ்க வ ல் ்க ளு க் கி ன ட ப ய  உ ள ்ள 
்டிவு்கன்ள ்குப்பாய்வு கசய்து அதன் 
மூலம் நிறுவைத்தின் ப�பாக்்கங்கன்ள 
அனடவதற்கபாை வழி்கன்ள வி்ளக்குகிறைது.

அனுபபுநர்
த்கவலின் மூல ஆதபாைமபா்கத் தி்கழ்வபை 
அனுபபு�ர ஆகும் இவர தனி �்ைபா்கவும் 
இருக்்கலபாம், அல்லது ஒரு குழு அல்லது 
அனமப்பா்கவும் இருக்்கலபாம். அனுபபு�ர, 
த்கவல் க்று்வரிடம் சில விஷயத்னதப 
்கிரந்து க்கபாள்ள விரும்புகிறைபார. அனுபபு�ர, 
தபான் ்கிரந்து க்கபாள்ள விரும்பும் ்கருத்னத, 
த்கவனல, அல்லது உணரச்சினய மைதில் 
க்கபாணடு பின் அனதத் த்கவலபா்க மபாறறி 
த்கவனலப க்றை பவணடியவருக்கு 
அனுபபுகிறைபார.  

எவ்வபாறு பவணடுமபாைபாலும் எடுத்துக் 
க்கபாள்ளலபாம். 

  (எ – டு) உயர அதி்கபாரி அலுவல்கத்திறக்கு 
சரியபாை ப�ைத்தில் வந்துவிட்டபால் 
அவர கூட ்ணியபாறறைம் ஊழியர்களும் 
அவ்வபாறு ப�ைத்திறகு வை பவணடும் 
என்றை ்ைக்்கம் வந்துவிடும் எைபவ 
தபான் இப்டி கூறியுள்ளைர 
வபாரத்னத்கன்ளவிட கசயல்்கள 
அதி்கமபா்க ப்சக் கூடியதபா்க இருக்கும். 

 3. பின்டனாடடம்
  பி ன் ப ை பா ட் ட ம்  மி ்க வு ம் 

முக்கியமபாைதபா்கவும் ஏகைன்றைல் 
அனுபபிய த்கவல்்கன்ள க்று்வர 
சரியபா்க புரிந்து க்கபாணடு அனுபபிய 
த்கவல்்கன்ள க்று்வர சரியபா்க புரிந்து 
க்கபாணடு அனுபபிய ப�பாக்்கத்னதயும் 
கதரிந்து க்கபாணடபார என்்னத உறுதி 
கசய்யபவ பின்பைபாட்டம் ்யன்்டுகிறைது. 
க்று்வர ப்கட்கும் த்கவல்்கன்ள 
தரு்வர எந்த ப�பாக்்கத்திற்கபா்க  
அவறறினை ் ரிமபாறறைம் கசய்தபாபைபா அந்த 
ப�பாக்்கத்தினை க்று்வரும் புரிந்து 
க்கபாணடிருக்கின்றைபறைபா என்்னத அறிய 
பின்னூட்டம் உதவுகிறைது. 

 4. முலறயான தகவல்கள
  முனறையபாை த்கவல் என்்து 

கசய்தி்கன்ள மறறும் இதை 
த்கவல்்கன்ள ்ரிமபாறறைம் கசய்ய 
க்பாதுவபா்க ்யன்்டுகிறைது. சில 
ப�ைங்களில் முனறையபாை த்கவல் 
கதபாடரபு எதிர்பாரத்த முடிவு்கன்ள தை 
முடியவில்னல ஆைபால் முனறையறறை 
த்கவல் கதபாடரபு இந்த மபாதிரி 
சூழநினல்களில் திறைம்்ட கசயல் ்ட 
உதவுகிறைது. 

 5. நிலைத்தன்லை
  க்கபாளன்கயுடன் கூடிய த்கவல் கதபாடரபு 

எபப்பாதும் திட்டமீடல், க்கபாளன்க்கள, 
நி்கழவு்கள மறறும் நிறுவைத்தின் 
ப�பாக்்கங்களுடன் நினலயபாைதபா்க 
இருக்்க பவணடும்  அவறறிறகுள எந்த 
ஒரு முைண்பாடும் ஏற்டக் கூடபாது. 
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7.17 தகவல் ததாடர்பின் நன்லைகள 
 1. நிறுவன தெயல்கள: 
  த்கவல் கதபாடரபு என்்து 

நிறுவைத்தின் கசயல்்பாடு்கன்ள 
அ டி ப ் ன ட க ்க பா ண ட ன வ ய பா கு ம் . 
எபக்பாழுகதல்லபாம் பவனலத் 
கதபாடர்பாை முக்கியத் த்கவல்்கள 
கீ ழ ் ணி ய பா ்ள பா ர ்க ளு க் கு 
பதனவ்டுகிறைபதபா அபப்பாது 
அவறறினை ்ரிமபாறறைம் கசய்ய 
பவணடியது நிறுவைத்திறகு முக்கிய 
்கடனமயபாகும். 

 2. திடடமிடுதலுககாக உதவுதல்:
  க்பாதுவபா்க  திட்டமிடுதல் மீது 

முடிகவடுக்்க த்கவல் கதபாடரபு 
உதவி்கைமபாை பவனலனய 
கசய்கிறைது. எந்த ஒரு முடிவும் 
பதனவயபாை நிறுவை ஆதபாைங்கள 
வனையறுக்்கப்ட்டு கவளிசபாரந்த 
சூைல்்கள ்கபாைணி்கன்ள ஆைபாய்ந்து 
த்கவல்்கன்ள சரியபாை மு்கவர்கள 
மூ ல ம்  ப ம ல பா ண ன ம க் கு 
கதரியப்டுத்தும். 

 3. தலைலைத்துவத்திற்கு உதவுதல்:
  தனலவர ஒரு நிறுவைத்தின் 

குறிக்ப்கபாள,  க்கபாளன்க்கள, 
வழி்கள மறறும் �னடமுனறை்கன்ள 
பின்்றறு்வர்களுக்கு  இந்த 
த்கவல்்கன்ள ்ரிமபாறறைம் கசய்ய 
பவணடும் இனத தவிை பவனல 
சம்மந்தமபாை த்கவல்்கள, ்கட்டன்ள்கள 
மறறும் பவனல சிறைப்பா்க கசய்வதற்கபாை 
த்கவல்்கன்ள அவர்களுக்கு 
கதரியப்டுத்த பவணடும். 

 4. ஒருங்கிலைபபுககு உதவுதல்:
  ஒரு �்ர ஒபை மபாதிரியபாை 

்ணி்கன்ள (அல்லது) ்ணிக்கு 
சம்மந்தப்ட்டனவனய கசய்யும் ப்பாது 
அவர்கன்ள ஒருஙகினணக்்க த்கவல் 
கதபாடரபு மி்கவும் இன்றியனமயபாதது 
அவர்களுக்கு ஒரு புரிந்துணரவு ஏற்ட 
இனவ்கள உதவுகின்றைை. 

டயாெலன
்கருத்து, �டத்னத, உணரச்சி்கள, ்பாரனவ 
்ரிந்துனை, ்கட்டன்ள இனவ்கள அனைத்தும் 
த்கவல் கதபாடரபில் க்பாருள்டு்னவ்க்ளபாகும் 
இவறனறைக் க்கபாணடு பயபாசனை்கள 
கவளிப்டுகின்றைை. 

குறிபபு்க்ளபால் உணரத்துதல்: தபான் 
்கிரந்து க்கபாள்ள விரும்பும் ்கருந்து, 
த்கவல் அல்லது உணபாரச்சினய, த்கவனல 
அனுப் விரும்புவர குறிபபு்க்ளபால் 
உணரந்து திறைனமயின் உதவியபால் 
த்கவல் வடிவமபா்க மபாறறுகிறைபார. த்கவல் 
ஒருவரிடம் இருந்து மறகறைபாருவருக்கு 
குறிபபு்களின் மூல, மபாறறித் தைப்டுவதபால், 
குறிபபு்க்ளபால் உணரத்துதல் இஙகு 
அவசியமபாகும், அனுப்ப்டும் த்கவல்்கள 
அனதப க்று்வைபால் முழுனமயபா்கப புரிந்து 
க்கபாள்ளப்ட பவணடும்.

வழிகள
இக்குறியிட்டு கசய்தி்கன்ள பைடிபயபா, 
கதபானலப்சி ப்பான்றைவறறைபால் ்ரிமபாறறைம் 
க ச ய் ய ப ் டு கி றை து  இ ப ் ரி ம பா ற றை ம் 
தவவல்்கன்ள க்றைக்கூடிய இைணடு 
�்ர்கன்ள  க்பாறுத்தது (க்று�ர மறறும் 
அனுபபு�ர) 

தபறுபவர்
எவர ஒருவர த்கவல் கதபாடரபு்கன்ள 
க்றறுக் க்கபாளகிறைபாபைபா அவனை க்று்வர 
எைப்டுவபார. 

குறிபபுகல்ள புரிந்துக தகாளளுதல்
அனுபபுவர அனுபபிய குறியீடு்க்ளபாை 
த்கவல்்கன்ள க்று்வர அவறறினை எந்தப 
க்பாருள ்ட அனுபபியவர அனுபபிைபைபா 
அனத அவ்வபாறு புரிந்து க்கபாளளுதல். 

பின்னூடடம்
பின்னூட்டம்  என்்து மி்கவும் 
இன்றினமயபாதது. ஏகைன்றைபால் அனுபபு�ர 
அனுபபிய த்கவல்்கன்ள க்று்வர சரியபா்க 
புரிந்து க்கபாணடபைபா என்்னத அறியபவ 
பின்னூட்டம் உதவி்கைமபா்க உள்ளது. 
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வழி்களில் ்ரிமபாறறைம் கசய்யப்டுகிறைது. 
அனமபபு வடிவத்தில் ்டங்கள மறறும் 
்ணித் கதபாடர்பாை த்கவல்்கன்ள ் ரிமபாறறிக் 
க்கபாளகின்றைைர. அனைத்து ்கட்டன்ள்கள, 
அறிக்ன்க்கள மறறும் முடிவு்கன்ள 
கீழ்ணியபாறறு்வர்களுக்கு இந்த த்கவல் 
முனறையின் மூலமபா்க கதரிவிக்்கப்டுகிறைது. 
முனறையபாை த்கவல் கதபாடரபு்கள மூன்று 
வித்தியபாசமபாை வழியில் இயங்கலபாம். 
கீழப�பாக்கி வரும் த்கவல் கதபாடரபு, 
பமல் ப�பாக்கி கசல்லும் த்கவல் கதபாடரபு, 
்டுகினடத் த்கவல் கதபாடரபு என்்ைவபாகும். 

கீழ டநாககிவரும் தகவல் ததாடர்பு:
கீழ ப�பாக்கிவரும் த்கவல் கதபாடரபு என்்து 
த்கவல்்கள பமலதி்கபாரி்களிடமிருந்து 
கீழ்ணியபா்ளர்களுக்கு ்ரிமபாறறைம் கசய்து 
க்கபாள்ளப்டுகின்றைை. பமலதி்கபாரி்கள 
இயக்குதல் மூலம் அந்நிறுவத்தின் 
ப�பாக்்கங்கள மறறும் குறிக்ப்கபாள்கன்ள 
கீழ்ணியபா்ளர்களுக்கு கதரிவிக்்கப்டுகிறைது. 

படம் 7.9 கீழ ப�பாக்கிவரும் த்கவல் கதபாடரபு

டைல்டநாககி தெல்லும் தகவல் ததாடர்பு:
த்கவல் ்ரிமபாறறைம் கீழ்ணியபாறறு 
்வர்களிடமிருந்து பமலபாதி்கபாரிக்கும் 
்ரிமபாறறைம் கசய்யப்டுகிறைது மறறும் 
இவறறினை பின்னூட்டம் என்றும் 
அனைக்கின்றைைர எவ்வபாறு கீழ ப�பாக்கி 
வரும் த்கவல்்கள சரியபா்க கசல்கிறைதபா, 
புரிந்து க்கபாளகிறைபார்க்ளபா, ஏறகிறைபார்க்ளபா 
என்்னத பமலபாணனம கதரிந்து 
க்கபாள்ள இவ்வன்கயபாை த்கவல் கதபாடரபு 
்யன்்டுகிறைது. இந்த த்கவல் ்ரிமபாறறைம் 

 5. ைாற்றத்தின் எதிர்பபுகல்ள தகர்பபதற்கு 
உதவுதல்: 

  மக்்கள க்ரும்்பாலும் மபாறறைத்தினை 
எதிர்பார்கள ஆைபால் எபப்பாது 
மபாறறைத்தினை குறித்து சரியபா்க 
கதரிவிக்்கவில்னல அல்லது 
மபாறறைத்திற்கபாை ப�பாக்்கத்தினை 
கதரிவிக்்கவில்னல என்றைபாலும் எதிரபபு்கள 
வரும். எைபவ த்கவல் கதபாடரபு மூலம் அந்த 
எதிரபு்கன்ள தடுப்தறகு உதவி்கைமபா்க 
உள்ளது.  

 6. நல்ை ைனித ததாடர்புகள 
உருவாககுதல்: 

  நிறுவை வபாழக்ன்கயில் �ல்ல மனித 
கதபாடரபு்கன்ள உருவபாக்குவதில் 
த்கவல் கதபாடரபு மி்கவும் 
இன்றியனமயபாதது த்கவல் கதபாடரபு 
மூலம் அனுபபு�ர மறறும் க்று்வர 
இனடபய �ல்ல ஒரு புரிதல்்கன்ள 
ஏற்டுத்தவும் சுதந்திைமபாை த்கவல் 
கதபாடரபு உதவுகிறைது. 

7.18 தகவல் ததாடர்பின் வலககள
நிறுவை த்கவல் கதபாடரபு்கள முனறையபாை 
த்கவல் கதபாடரபு்கள மறறும் முனறைசபாைபா 
த்கவல் கதபாடரபு்கள எை இைணடு வன்க 
உணடு. 

முலறயான தகவல் ததாடர்பு: 
முனறையபாை த்கவல் கதபாடரபு என்்து 
த்கவல்்கள அனமபபு வடிவத்தின் முனறையபாை 

படம் 7.8 முனறையபாை த்கவல் கதபாடரபு
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முலறொைா தகவல் ததாடர்பு: 
முனறை சபாைபா த்கவல் கதபாடர்பாைது 
முனறையபாை த்கவல் கதபாடரபிலுள்ள 
அனைத்து சம்பிைதபாயங்களிலிருந்தும் 
விடு்ட்ட ஒன்றைபாகும். இந்த அனமபபின் 
உறுபபிைர்கள முனறை சபாைபாத 
விதிமுனறை்கன்ள அடிப்னடயபா்கக் 
க்கபாணடு தங்கள ்கருத்து்கன்ள ்ரிமபாறி 
க்கபாளகிறைபார்கள.  இனவ வைக்்கமபா்கபவ 
வபாய்கமபாழித் த்கவல் கதபாடர்பா்க 
உள்ளை. முனறையபாை அனமபபின் உறைவு 
முனறை்களுக்கு முனறைசபாைபா உறைவுமுனறை 
துனணபுரிகிறைது. இது திைபாட்னச க்கபாடி எை 
வரணகிக்்கப்டுகிறைது. 

இ த் த ்க வ ல்  க த பா ட ர ் பா ை து 
அனமபபிலுள்ள  உறுபபிைர்க்ளபால், 
பவனல கதபாடர்பாை மறறும் பவனலகயபாடு 
கதபாடரபில்லபாத சில விஷயங்கன்ள 
ஒருவருக்க்கபாருவர ்ரிமபாறிக் க்கபாள்ள 
பமறக்கபாள்ளப்டுகிறைது. அந்தஸ்து ப்தம் 
ப்பான்றை குனறை்கள இவ்வித த்கவல் 
கதபாடரபில் இல்னல. 

மூலம் ்ணியபா்ளர்களின் குனறை்கள மறறும் 
மதிக்்கத்தக்்க அறிவுனை்கன்ள ஏற்தறகு ஒரு 
வபாய்ப்பா்க இனவ்கள உள்ளை. 

படுகிலட தகவல் ததாடர்பு: 
ஒபை நினலயில் ்ணியபாறறும் 
்ணியபா்ளபார்கள தங்களுனடய த்கவல்்கன்ள 
்றிமபாறறைம் கசய்வபத ்டுகினடதலின் 
கதபாடர்பாகும் இவ்வன்கயபாது அனைத்து 
து ன றை ்க ளி ல்  � ட வ டி க் ன ்க ்க ன ்ள 
ஒருஙகினணக்்க உதவி்கைமபா்க உள்ளது. 

படம் 7.10 பமல்ப�பாக்கி கசல்லும் த்கவல் 
கதபாடரபு

படம் 7.11 முனறைசபாைபா த்கவல் கதபாடரபு

7.19 முலற ைற்றும் முலறொைா  தகவல் ததாடர்புககுள உள்ள வித்தியாெங்கள 
க்பாருள முனறையபாை த்கவல் கதபாடரபு அனைத்து 

கசபால்  கமபாழி த்கவல் கதபாடரபு்கள முன் 
கூட்டி தீரமபானித்த வழி்கள மூலமபா்க 
த்கவல்்கன்ள ்ரிமபாறறைம் கசய்கின்றைை. 

முனறைசபாைபா த்கவல் கதபாடரபு அனைத்து 
கசபால் கமபாழி த்கவல் கதபாடரபுக்கு எந்த 
ஒரு வழி்கள இல்லபாமல் த்கவல்்கன்ள 
்ரிமபாறறைம் கசய்கின்றைை  

மறகறைபாரு க்யர அலுவல்க த்கவல் கதபாடரபு திைபாட்னச க்கபாடி த்கவல் கதபாடரபு 
�ம்்்கத்தன்னம அதி்கம் ஒபபீட்ட்ளவில் குனறைவபாைது
பவ்கம் கமதுவபாைது இனவ்கள பவ்கமபாைது
ஆதபாைங்கள எழுத்துபூரவமபா்க எழுதி அவறறின் 

்த்திைப்குதி ஆவணமபா்க னவப்பார
எந்த ஆவைங்களும் ஆதபாைமபா்க 
இருக்்கபாது.

ப�ை நு்கரவு ஆம் இல்னல 
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வாயதைாழி தகவல் ததாடர்பின் தீலைகள: 
�	சில உள்ளபாரந்த தனட்களிைபால் 

்பாதிக்்கப்டுகிறைது.
�	அனுப்ப்ட பவணடிய கசய்தி நீ்ளமபா்க 

சிக்்கலபாைதபா்கவும் இருக்கும் சமயத்தில் 
இம்முனறை உ்பயபா்க்டுத்துவது 
சபாத்தியமறறைதபாகும். 

�	த்கவல் க்று்வர்கள எணணிக்ன்கயில் 
அதி்கமபா்க இருக்கும் சமயத்தில் இந்த 
முனறைனய ்யன்்டுத்த முடியபாது

�	தவறைபா்க புரிந்து க்கபாள்ள வபாய்பபு்கள 
அதி்கம். 

�	இது வபாய்கமபாழி த்கவலபான்கயபால், 
இனத எதிர்கபால ்யன்்பாடிற்கபா்க 
ஆவண்டுத்தமுடியபாது.

தொல் வடிவற்ற தகவல் ததாடர்பு: 
கசபால்வடிவறறை த்கவல் கதபாடரபு என்்து 
த்கவல்்கன்ள ப�ைடியபா்க கதரிவிக்்கலபாம், 
உணரச்சி்கள மறறும் னசன்க்கள  மூலமபா்க 
அனுபபு�ர கதரிவிக்்க அனத க்று்வர 
புரிந்து க்கபாள்ளக் கூடியதபாகும் க்ரும்்பாலும் 
இவ்வன்க கதபாடரபு்கள உடல் அனசவு்கள 
மறறும் குறியீடு்கள மூலம் த்கவல்்கன்ள 
்ைபபிக் க்கபாளகின்றைைர. 

நன்லைகள:
�	கசபால் வடிவறறை த்கவல் கதபாடரபு 

ப�ைத்னத மிச்சம் கசய்து த்கவல்்கன்ள 
பவ்கமபா்க ்ைபபுகின்றைை.

�	குறியீடு மறறும் னசன்க்களின் மூலமபா்க 
த்கவனல பவ்கமபா்க ்ைபபுகின்றைை 
எழுத்து வடிவ த்கவல் கதபாடரன்க் 
்கபாட்டிலும் இது பவ்கமபாைது. 

�ன்னம்கள குனறையபா்க மறறும் ப�ைத்துடன் த்கவல் 
கதபாடரபு ்ைவுகிறைது 

்ணியபா்ளர்கள ்ணிசம்மந்தமபாை 
கசய்தி்கன்ளப ்றறி விவபாதம் கசய்வபார்கள 
கினல்கள ப�ைத்னதயும் மறறும் 
நிறுவைத்தின் கசலவு்கள குனறைக்கும்.  

தீனம்கள இனவ்கள த்கவல் கதபாடரபுக்்கபாை 
சஙகிலி மி்கவும் நீணடதபாகும் 

வதந்தி்கள ்ைபபும் 

ை்கசியம் ை்கசியங்கள ்பாது்கபாக்்கப்டும் ை்கசியங்கன்ள ்பாது்கபாப்து மி்கவும் 
்கஷடமபாைது.

த்கவல் ்ைபபுதல் முன்கூட்டிதீரமபானித்த வழி்களில் 
த்கவல்்கள ்ைப்ப்டுகின்றைை 

சுதந்திைமபா்க த்கவல்்கள ்ைவுகின்றைை. 

7.20 தகவல் ததாடர்பின் வடிவங்கள
க்பாதுவபா்க த்கவல் கதபாடரபு்கள 
மூன்றுவன்கயபா்க பிரிக்்கப்டுகின்றைது, 
வபாய்கமபாழி, எழுத்து மூலம் மறறும் கசபால் 
வடிவறறை கமபாழி்க்ளபாகும். 

தொல்வடிவான தகவல் ததாடர்பு:
கசபால் வடிவபாை த்கவல் கதபாடரபு என்்து 
வபாய்கமபாழி த்கவல் கதபாடர்பாகும் அவறறில் 
வபாய்கமபாழியபா்க ப்சப்ட்ட கசய்தி்கள 
்ரிமபாறறைம் கசய்யப்டுகின்றைை. 

வபாய்கமபாழி (அ) கசபால்வடிவபாை 
த்கவல் கதபாடரபு த்கவல்்கன்ள ப�ைடியபா்க 
மு்கத்திறகு முன் (அ) கதபானலப ப்சி, 
ன்கப்சி (அ) அலுவலக் (அ) கதபாடரபு்கள 
மூலமபா்க ்ரிமபாறறைம் கசய்யப்டுகிறைது. 
கூட்டங்கள வரிவுனை்கள, ்கருத்தைஙகு, 
மபா�பாடு இனவ்கப்ளல்லபாம் வபாய்கமபாழி 
த்கவல் கதபாடரபுக்்கபாை எடுத்துக்்கபாட்டபாகும்.

வபாய்கமபாழி த்கவல் கதபாடரபுக்்கபாை 
சில �ன்னம்கள கீபை க்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ளை. 
 1. ப�ைம் மறறும் ்ணம் மிச்சம் 
 2. மனித கதபாடரபு 
 3. பின்னூட்டம் க்றுவதில் மி்கவும் 

வசதியபா்க உள்ளது
 4. சந்பத்கங்கன்ள நிவரத்தி 

கசய்யப்டுகிறைது. 
 5. சிறைப்பா்க புரிந்து க்கபாள்ள வபாய்பபு்கள 

உள்ளை. 
 6. மி்கவும் சிறைப்பாை க�கிழச்சி க்கபாணடது 
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எந்த ஒரு அலுவல்கத்தின் முக்கியப 
்ணியும் எழுத்து மூலமபாை த்கவல் 
கதபாடர்பா்கபவ உள்ளது. இவ்விதத் த்கவல் 
கதபாடர்பாைது நிறுவைத்திறகுளப்ளயும் 
உ ் ப ய பா ்க ப ் டு த் த ப ் ட் ட பா லு ம் 
நி று வ ை த் தி ற கு ள ப ்ள யு ம் 
உ்பயபா்கப்டுத்தப்ட்டபாலும் நிறுவைத்திறகு 
கவளிபய த்கவல்்கன்ள அனுப்த்தபான் இது 
மி்கவும் இன்றியனமயபாததபா்கக் ்கருதப்டுகிறைது. 

எழுத்து மூைம் தகவல் ததாடர்பின் 
நன்லைகள: 
�	்கடிதங்கள அல்லது எழுத்து மூலமபாை 

கசய்தி்கள சட்டரீதியபாை ்திவு்க்ளபா்க 
்பாது்கபாக்்கப்டலபாம்.

�	இனவ ்ணம் மறறும் ப�ைத்னத 
மிச்சப்டுத்துகின்றைை. 

�	எதிர்கபாலப ்பாரனவ்கபா்க இனவ்கன்ள 
்பாது்கபாத்து னவக்்க முடியும். 

எழுத்து மூை தகவல் ததாடர்பின் தீலைகள:
�	ப�ைம் மறறும் கசலவு்கள அதி்கம் 

எடுக்கும். 
�	தவறைபாை த்கவல்்கன்ள புரிந்து க்கபாள்ள 

அதி்க வபாய்பபு உள்ளது. 
�	ை்கசியம் ்பாது்கபாபபில் மி்கவும் ்கடிைம். 
�	க�கிழவுத்தன்னமயறறைதபாகும். 

�	்டிப்றிவறறைவர்களுக்கு  த்கவனல 
்ரிமபாறை உதவுகிறைது. 

தீலைகள:
�	கசபால்வடிவறறை த்கவல் கதபாடரபு மி்கவும் 

்கடிைமபாைது ஏகைன்றைபால் இவறறில் 
வபாரத்னத்கப்ளபா (அ) கமபாழிபயபா 
்யன்்டுத்துவதில்னல. 

�	முக்கிய ஆபலபாசனை்கன்ள விவரிக்்க 
இவறறைபால் முடியபாது. 

�	க்பாதுவபாை த்கவல் கதபாடரபு்கன்ள 
இதன் மூலம் ்ரிமபாறறைம் கசய்ய 
முடியபாது. 

�	இவ்வன்கயில் த்கவல் கதபாடரபு கசய்ய 
அதி்க கசலவு்கள பிடிக்கும் இதற்கபா்க பின் 
வி்ளக்கு்கள மறறும் ்கம்புயூட்டர ்டங்கள 
மூலம் வி்ளக்்க பவணடி இருப்தபால் 
கசலவு்கள அதி்கம் பிடிக்கும்.  

எழுத்து மூைம் தகவல் ததாடர்பு: 
எழுத்து மூலமபாை த்கவல் கதபாடரபு என்்து 
முனறையபாை த்கவல் கதபாடரபு ஆகும். 
வபாய்கமபாழி முனறையில் கசபால்ல முடியபாத 
த்கவல்்கன்ளயும் அனைத்துவிதமபாை 
�டவடிக்ன்க்கள ஒப்ந்தங்கள கதபாடர்பாை 
அனைத்துக் ்கபாகித பவனல்கன்ளயும் 
உள்ளடக்கியதபா்கவும் உள்ளது. உணனமயில், 

வாயதைாழி ைற்றும் எழுத்து மூை தகவல் ததாடர்புககுள்ள வித்தியாெங்கள
அடிபபலட வாயதைாழி தகவல் ததாடர்பு எழுத்து மூைம் தகவல் ததாடர்பு

க்பாருள ்கருத்து ்ரிமபாறறைம், த்கவல்்கன்ள 
வபாய்கமபாழியின் மூலம் ்கிரந்து 
க்கபாளவது 

த்கவல்்கள எழுத்து மூலமபா்க 
்ரிமபாறறைம் கசய்யப்டுகிறைது.

்கல்வியறிவு இதறகு பதனவயில்னல ்கல்வியறிவு பதனவ 
்ரிமபாறறைம் பவ்கமபா்க த்கவல்்கள 

்ரிமபாறறைப்டுகின்றைை 
கமதுவபா்க த்கவல்்கள 
்றிமபாறைப்டுகின்றைை 

சபாட்சி அந்த த்கவல்்களும் 
ஆவணங்க்ளபா்க இருக்்கபாது 

இனவ்கள அனைத்தும் ஆவணம் 
கசய்யப்டும்.

பின்னூட்டம் உடைடியபா்க பின்னூட்டம் 
அளிக்்கப்டும் 

இவறறில் ப�ைம் எடுத்துக் 
க்கபாளளும். 

த்கவல் ்ரிமபாறறைம் கசய்வதறகு 
முன் சரிப்பாரத்தல்  

இவறறில் வபாய்பபு இல்னல வபாய்பபு்கள உணடு 

தவறைபா்க புரிந்துக்கபாளவதற்கபாை 
வபாய்பபு  

மி்கவும் அதி்கம் மி்கவும் குனறைவு 
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க்கபாளளும் விதத்திலும் சில 
வித்தியபாசங்கன்ள உருவபாக்கும். 

 8. சீர ப்கடபா்க விவரிக்்கப்ட்ட கசய்தி்கள, 
தவறைபாை கமபாழிப க்யரபபு, 
்கவைக்குனறைவு, கதளிவபாக்்கப்டபாத 
வபாக்கியங்கள,  பதனவக்குக் 
குனறைந்த சீைனமவு ்கபாலம் மறறும் 
த்கவல் கதபாடரபில் அவ�ம்பிக்ன்க 
ப்பான்றைனவ்கள பிறை  தனட்க்ளபாகும். 

தகவல் ததாடர்பின் தலடகல்ள 
எவவாறு கடகக டவணடும்: 
பமலபா்ளர்கள த்கவல் கதபாடரபின் 
திறைன்்கன்ள வ்ளரத்து க்கபாள்ள 
கீழக்்கபாணு்வறனறை முயறசி கசய்ய 
பவணடும். 
 1. நி று வ ை ம்  எ ளி ன ம ய பா ை 

வபாக்கியங்கள மறறும் புரியக்கூடிய 
கமபாழினய ்யன்்டுத்தி த்கவல்்கன்ள 
்ரிமபாறிக் க்கபாள்ள பவணடும். 

 2. த்கவல்்கள மதிபபுமிக்்கதபா்க இருக்்க 
பவணடுகமன்றைபால் அவறறினை 
ப்கட்்வர்கள ்கவைமபா்க இருக்்க 
பவணடும். 

 3. அதி்கமபாை த்கவல்்கன்ள ்ரிமபாறறைம் 
கசய்வனத தவிரக்்கபவணடும். 
ஏகைன்றைபால் மக்்களுக்கு சில குறிபபிட்ட 
அ்ளவுக்குத்தபான் த்கவல்்கன்ள 
ன்கயபாளுவதில் திறைன் இருக்கும். 
அதி்கமபாை த்கவல்்கள இைபபு்கன்ள 
மட்டும் ஏற்டுத்தும். 

 4. பின்னூட்டம் மி்க வினைவில் க்றை 
பவணடும். 

 5. நிரவபா்கத்தில் �ல்ல சூழநினல்கன்ள 
உருவபாக்கி அதன் மூலம் �ம்பிக்ன்க 
மறறும் த்கவல்்கன்ள கவளிப்னடயபா்க 
்கிரந்து க்கபாள்ள பவணடும். 

7.21 தகவல் ததாடர்பின் இடர்பாடுகள 
த்கவல் கதபாடரபின் �னடமுனறை மி்கவும் 
்கடிைமபாை ஒன்று ஒரு நிரவபா்கத்தின் 
த்கவல் கதபாடரபில் ்ல்பவறு இடர்பாடு்கள 
உள்ளை. ஒவ்கவபாரு த்கவல் கதபாடரபின் 
்லமுனறை்களில் சில இடர்பாடு்கள உள்ளை. 
அவறறினை கீழக்்கபாணப்பாம் 
 1. த்கவல் கதபாடரபில் உள்ள 

விவைங்கள சரியபா்க குறிபபு்களின் 
மூ ல ம்  உ ண ர த் த வி ல் ன ல 
என்றைபால் அத்த்கவல்்கன்ள சரியபா்க 
்ரிமபாறறைம் கசய்ய முடியபாது. த்கவல் 
கதபாடர்பா்ளபார்கள இதைபால் மி்கவும் 
குைப்மனடவபார.. 

 2. குறிபபிட்ட இடத்தில் த்கவல் 
கதபாடரபு்கள ப்பாய் பசரவதிலிருந்து 
விலகுகிறைது ஏகைன்றைபால் ஒரு 
நிறுவைத்தில் ்ல்பவறு ்டி்கன்ள 
்கடந்து கசன்று த்கவல்்கள 
பசருவதறகுள சில ப�ைங்களில் அந்த 
த்கவல்்கள சரியபா்க பசைவபாய்பில்னல.  

 3. தனிப்ட்ட �்ர்கள �ம்பிக்ன்கயின்னம 
்க பா ை ண ம பா ்க  த ்க வ ல் ்க ன ்ள 
்ைபபுவதறகு தயஙகுகின்றைைர. 
எைபவ அவ�ம்பிக்ன்கயிைபால் த்கவல் 
கதபாடரபு்கள சரிவை ்ரிமபாறறைம் கசய்ய 
முடியவில்னல. 

 4. த்கவல் கதபாடரபு �னடமுனறையில்  
ஒரு குறிபபிட்ட ப�ைத்திறகு அப்பால் 
த்கவல்்கன்ள ்ைபபுவனத தனட 
கசய்யப்டுகிறைது.

 5. த்கவல்்கள பச்கரித்த பிறைகு 50% 
சதவீதம் மக்்கள அவறறினண மறைந்து 
விடுகின்றைைர சரியபா்க த்கவல்்கன்ள 
பச்கரித்து னவப்தில் அதி்க தனட்கள 
உள்ளை. 

 6. ்கவைமின்னமயிைபால் த்கவல்்கள 
்ைபபுவதில் தனட்கள உள்ளை. 

 7. இரு தனிப்ட்ட �்ர்கள கவவ்பவறு 
சூழநினல்களில் இருந்து வருவதபால் 
அவர்கள த்கவல்்கன்ள புரிந்து 
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 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
இல்லபாமல் எந்த தனலனம இருக்்கலபாம். 

  அ. பமலபா்ளர்கள 
  ஆ. கீழமட்ட �்ர்கள 
  இ. பின்்றறு்வர்கள 
  ஈ. பமலதி்கபாரி்கள
 4. தனலனம கசயல்முனறை மூன்று 

கூறு்க்ளபா்க வி்ளக்குகின்றைை. 
  அ. தனலவர பின்்றறு்வர மறறும் 

நினலனம 
  ஆ. தனலவர பின்்றறு்வர மறறும் 

கிழமட்ட �்ர்கள 
  இ. தனலவர பின்்றறு்வர மறறும் 

பமலதி்கபாரி்கள 
  ஈ. பமபல குறிபபிட்டனவ எதுவுமில்னல 
 5. _______________ தனலனமயின் 

ஒரு ்குதியபா்க உள்ளது.
  அ. அனமபபு 
  ஆ. பமலபாணனம 
  இ. அ மறறும் ஆ
  ஈ. பமபல குறிபபிட்டனவ எதுவுமில்னல

வினாககள
பகுதி – அ
ெரியான விலடலயத் டதர்ந்ததடுத்து 
எழுதுக: 
 1. தங்கள விருப்த்திறகு வழிவகுக்கும் 

மறறைவர்கன்ள ்பாதிக்கும் ்கனல, 
இலக்கு்கள அனடவதற்கபாை திறைன்்கள 
மறறும் முயறசி்கள ___________.

  அ. இயக்குதல் 
  ஆ. ஊக்குவித்தல் 
  இ. தனலனமத்துவம் 
  ஈ. ்ணியபா்ளர நியமைம் 
 2. ” தனலனம �ம்பிக்ன்க மறறும் 

ஆரவத்துடன் பவனல கசய்ய 
கீழமட்ட�்ர்கன்ள தூணட ஒரு 
பமலபா்ளர திறைன் உள்ளது” என்று 
கூறியவர.

  அ. ஹபாய்மபான்
  ஆ. கூணடஸ் மறறும் ஒ கடபான்ைல்
  இ. படவிஸ்
  ஈ. கைன்சிஸ் லிக்்கரட்

 நிலனவில் தகாளக
�	தனலனம என்்து ஒருவரின் �டத்னதனய அடிப்னடயபா்கக் க்கபாணடது. 
�	தனலவர என்்வர குழுவிறகு தனலனம ஏற்பார. பமலபா்ளர என்்து அக்குழுவினை 

பமலபாணனம கசய்வபார. 
�	தனலவருக்கு சில குறிபபிட்ட குணங்கள பவணடும் (உதபாைணம், உடறதகுதி, 

அறிவுக்கூரனம, சுய ்கட்டுப்பாடு, கவளிப்னடயபாை தன்னம மறறும் மனிதகதபாடரபு்கள.. 
�	தனலவர என்்வர ஒரு நிறுவைத்தின் குறிக்ப்கபாள்கள அனடவதற்கபாை 

வழிமுனறை்கன்ள ்கபாணபிக்்கக் கூடியவர.
�	அனைத்து தனலவர்களும் பமலபா்ளர ஆ்கலபாம். ஆைபால் அனைத்து  பமலபா்ளர்களும் 

தனலவர்க்ளபா்க ஆ்க முடியபாது.. 
�	த்கவல்்கள க்ரும்்பாலும் வபாய்கமபாழி (அ) எழுத்து மூலமபா்க இருக்கும்.
�	தவல்்கள இைணடு வன்கப்டும், முனறையபாை மறறும் முனறைசபாைபா த்கவல் 

கதபாடரபு்க்ளபாகும்.
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 12. கூ ட் ட ங ்க ள  வி ரி வு ன ை ்க ள 
்கருத்தைஙகு்கள,  மபா�பாடு்கள 
மறறும் ப�ர்கபாணல்்கள இனவ்கள 
_______________ வன்க த்கவல் 
கதபாடரபுக்கு உதபாைணங்க்ளபாகும்.

  அ. வபாய்கமபாழி 
  ஆ. வபாய்கமபாழி அல்லபாத 
  இ. முனறையபாை
  ஈ. முனறையறறை
 13. வட்ட அறிவிபபு்கள, குறிபபு்கள 

மறறும் ன்கபயபாடு்கள முதலிய 
அ றி வி ப பு  இ ன வ ்க ன ்ள 
__________________ வன்க 
த்கவல் கதபாடரபு ்டிவங்க்ளபா்க 
எடுத்துக் க்கபாள்ளலபாம். 

  அ. வபாய்வழி 
  ஆ. எழுத்து 
  இ. வபாய்கமபாழி 
  ஈ. திைபாட்னச கதபாடரபு 

பகுதி – ஆ
மிக குறுகிய வினாககள, ஐந்து 
வரிகளில் விலடயளிககவும்:
 1. த்கவல் கதபாடரபு என்றைபால் என்ை?
 2. கசபால் வடிவ த்கவல் கதபாடரபு ்றறி 

குறிபபு வனை்க. 
 3. பமல் ப�பாக்கி கசல்லும் த்கவல் 

கதபாடரபு என்றைபால் என்ை?
 4. ஏபதனும் இைணடு த்கவல் 

கதபாடரபு்களின் தனட்கள ்றறி 
வரினசப்டுத்து்க.

 5. �ல்ல த்கவல் கதபாடரபுப ்றறி 
்ட்டியலிடு்க. 

 6. குறியீடு உணரத்தல் என்றைபால் என்ை? 
 7. தனலனம என்றைபால் என்ை? 
 8. தனலனம ்ணபின் முக்கியத்துவம் 

ஏபதனும் �பான்கு எழுது்க.
 9. சரவபாதி்கபாைத் தனலனமயின் 

�ன்னம்கன்ள எழுது்க. 
 10. தனலனமப்பாணியின் வன்க்கன்ள 

எழுது்க.  

 6. ஒரு கவறறி்கைமபாை தனலவர 
�டத்னதயில் _____________ எந்த 
ஒன்று மட்டும் இல்னல. 

  அ. ்பாரனவ மறறும் கதபானல ப�பாக்கு
   ஆ. மனித கதபாடரபு்கள 
  இ. உடல் ஆறறைல் மறறும் உறுதி 
  ஈ. பமபல குறிபபிட்டனவ எதுவுமில்னல
 7. ஏ்கபாதி்த்திய தனலனம _________ 

மூலம் அறியப்டுகிறைது.
  அ. அதி்கபாைத்துவ தனலனம
   ஆ. ஜை�பாய்க தனலனம 
  இ. தஙகுதனடயுமின்றி தனலனம 
  ஈ. பமபல குறிபபிட்டனவ எதுவுமில்னல
 8. த்கவல்்கன்ள ஒரு �்ரிடமிருந்து 

மறகறைபாரு �்ருக்கும் ்ரிமபாறறைம் 
கசய்வனத ___________ எைப்டும். 

  அ. கதபாடரபு 
  ஆ. ்ரிமபாறறைம் 
  இ. மபாறறைம் 
  ஈ. இனவ்கள அனைத்தும்
 9. த்கவல் கதபாடரபு என்்து 

______________ வழி கசயல் 
முனறையபாகும். 

  அ. இைணடு   ஆ. மூன்று
  இ. �பான்கு  ஈ. ஒன்று
 10. த்கவல் கதபாடரபு என்்து 

____________________ வழி 
முனறையபாகும். 

  அ. கதபாடரந்து கசய்தல் 
  ஆ. ்கபால இனடகவளி 
  இ. முனறையறறை 
  ஈ. பமபல குறிபிட்டனவ எதுவுமில்னல
 11. த்கவல்்களில் உள்ள கசய்தி்கன்ள 

குறியீடு்க்ளபா்க மபாறறும் முனறைக்கு 
_____ என்்ர. 

  அ. குறியீட்டு 
  ஆ. குறியீட்டு நீக்்கல் 
  இ. கசய்தி 
  ஈ. இனவ்கள அனைத்தும்
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 4. நிறுவைத்தின் தனலவரின் குணங்கள 
யபானவ? 

 5. தனலனமத்துவம் ்றறி வனையறு: 
அவறறின் சிறைபபியல்பு்கன்ள விவரி.

ஆசிரியர்களின் தெயல்பாடு: 
 1. மபாணவர்களின் அவர்களுக்கு பிடித்த 

தனலவர்கள மபாதிரி வகுபபில் �டித்து 
்கபாட்ட கசபால்லலபாம்.

 2. மபாணவர்களிடம் 5 வன்கயபாை 
தனலவர்களின் மபாதிரி்கன்ள �டித்து 
ஏன் மக்்கள அவர்கன்ள தனலவர்கள 
என்று அனைக்கிறைபார்கள எை 
்கபாைணத்னத ப்கட்்கலபாம்.

ைாைவர்களின் தெயல்பாடு:
 1. மபாணவர்களிடம் பமலபா்ளபார ப்பால 

�டித்து அவர எவ்வபாறு த்கவல்்கன்ள 
்ரிமபாறிக் க்கபாளகிறைபார என்று 
ப்கட்்கலபாம். 

 2. மபாணவர்கள த்கவல் கதபாடரபின் 
�னடமுனறை்கள மறறும் அவறறின் 
வன்க்கள அட்டவனணப ்டுத்தி 
க்கபாள்ளலபாம். 

 3. ஒரு கவறறி்கைமபாை நிறுவைத்தின்  
முதலபாளியிடம் ப�ர்கபாணல் கசய்து 
அந்நிறுவைத்தின் கவறறிக்கு எந்த 
வன்கயபாை தனலனமத்துவ்பாணி 
பின்்றறிைபார்கள என்று ப்கட்டு 
அறியலபாம். 

 4. மூன்று இந்திய அைசியல் 
தனலவர்களுடன் அகமரிக்்க அைசியல் 
தனலவர்கள ஒபபீடு கசய்ய முயறசி 
கசய்ய னவக்்கலபாம். 

பகுதி - இ
குறு வினாககள, ஒரு பககத்தில் 
விலடயளிககவும்:
 1. த்கவல் கதபாடரபின் முக்கியத்துவத்னத 

விவரி. 
 2. த்கவல் கதபாடரபின் சிறைபபியல்பு்கள 

யபானவ?
 3. த்கவல் கதபாடரபின் ப்கபாட்்பாடு்கள 

என்ை?
 4. ்ல்பவறு வன்கயபாை த்கவல் 

கதபாடரபு்கன்ள விவரி.
 5. முனறையபாை மறறும் முனறைசபாைபா த்கவல் 

கதபாடரபுக்குள்ள வித்தியபாசங்கன்ள 
வித்தியபாசப்டுத்து்க. 

 6. எவ்வபாறு த்கவல் கதபாடரபின் 
தனட்கன்ள மீறுவது? 

 7. தனலனமத்துவத்தின் முக்கியங்கள 
என்ை? 

 8. பமலபா்ளர மறறும் தனலவருக்கு உள்ள 
வித்தியபாசங்கன்ள பவறு்டுத்து்க?

 9. தனலனமத்துவத்தின் ்ணி்கள ்றறி 
விவரி. 

 10. மக்்க்ளபாட்சி தனலனமத்துவத்தின் 
�ன்னம்கள மறறும் தீனம்கள யபானவ?

 11. நிறுவைத்தில் தனலவர இல்லபாமல் 
ஏற்டும் தீனம்கள யபானவ? 

பகுதி - ஈ
கடடுலை எழுதவும்:
 1. த்கவல் கதபாடரபின் �னடமுனறை்கன்ள 

விவரி.
 2. த்கவல் கதபாடரபின் ்ல்பவறு 

வன்க்கன்ள விவரி.
 3. தனலனமப ்பானியின் ்ல்பவறு 

வன்க்கன்ள விவரி. 
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ஊக்கபபடுத்துதல்

இப்பகுதியின் மூலம் மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை ்கறறுக்்காள்கிறைார்கள்
�	ஊக்கப்படுத்துதல்  குறித்த அறி்வ ்்பறறுக்்காள்ளுதல் மறறும் ஊக்கப்படுத்துத்ல 

புரிந்து்்காள்ளுதல்
�	ஊக்கப்படுத்துதலின் குணாதிசயங்கள், ்படி்கள் மறறும் வ்்க்க்ை புரிந்து்்காள்தல்
�	ஊக்கப்படுத்துதல் குறித்த ்பல்்வறு ்்காட்பாடு்க்ை அறிந்து ்்காள்தல்
�	தனியாள் ஆய்வு மூலம் ்கறறுக்்காண்ட ்கருத்துருக்க்ை ்பயன்்படுத்துதல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

உள்ளடக்கம்

 8.1 முன்னு்ை
 8.2 ஊக்கப்படுத்துதலின் ்்பாருள்
 8.3 ஊக்கப்படுத்துதலின் வ்ைய்றை
 8.4 குணாதிசயங்கள்
 8.5 ஊக்கப்படுத்துதலின் ்படி்கள் 
 8.6 ஊக்கப்படுத்துதலின் நன்்ம்கள்
 8.7  ஊக்கப்படுத்துதலின் வ்்க்கள்

 8.8  ஊக்கப்படுத்துதலின் ்்காட்பாடு்கள்
 8.9  மாஸ்லாவின் ்த்வ ்்காட்பாடு
 8.10  ் மககிரி்காவின் X மறறும் Y 

்்காட்பாடு
 8.11  X மறறும்  Y ்்காட்பாடடின் 

்வறு்பாடு்கள்

8.1  முன்னுரை
 ்மலாண்ம என்்பது நிறுவனத்தின் 
்நாக்கங்க்ை அ்்டவதற்கா்க ஒவ்வாரு 
ந்பரும் இ்ணந்து குழுவா்க ்சயல்்ப்டககூடிய 
சூழ்ல உருவாககுதல் மறறும் அத்ன  

த க ்க ் வ த் து க ் ்க ா ள் வ து ம ா கு ம் . 
நிரவா்கம் ஊழியர்க்ை ஊககுவிப்பதன் 
மூலம் தன் ்பணி்ய திறை்மயா்க 
்சயலாறறுகிறைது. இதறகு நிறுவனம் 
தன் ஊழியர்க்ை ஊககுவிககும் 
்காைணி்க்ை அறிந்து்்காள்ை்வணடும். 
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திறை்மயான ஊக்கத்தின் ்வறறி 
என்்பது ஒபபுக்்காள்ைப்படுகின்றை ஆ்ண 
மடடுமன்றி திறை்மயா்கவும் சிறைப்பா்கவும் 
்சயல்்படுத்தப்படுகின்றைதா என்்ப்த ்பாரககும் 
உறுதிப்பாடுமாகும்.  என்வ நிறுவனம் 
ஊழியர்கள் நிறுவனத்திற்கா்க உ்ழக்க 
ஊககி்க்ை வழங்க்வணடும்.

8.2  ஊக்கபபடுத்துதலின் பபாருள
 ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது ஒரு 
்சய்லச் ்சய்வதற்கான ்காைணம் 
என்னும்  ்்பாருள் ்்காண்ட’ஊககு ்காைணி” 
என்னும் வாரத்்தயிலிருந்து ்்பறைப்பட்டது. 
ஊக்கம் என்்பது தி்ச, தீவிைம் மறறும் 
்தா்டரச்சியான இருபபு்்டய தன்னாரவ 
ந்டத்்த ்்பான்றைவற்றை ்பாதிககும் 
ஒரு ந்பரின் உள்ளிருககும் வி்ச்களின் 
்தாகுபபு. 

முழு்மயான உந்துதல்்கள், 
ஆ்ச்கள், ்த்வ்கள், விருப்பங்கள் மறறும் 
ஒத்த வி்ச்களுககு  ்்பாருந்தககூடிய 
்்பாதுவான ்கருத்தியல் ்சால்  
ஊக்கப்படுத்துதலாகும். ஊக்கப்படுத்துதல் 
என்்பது நிறுவனத்தின் ்நாக்கங்க்ை 
அ்்டவதற்கா்க ஒரு ந்பரின் 
உள்உந்துதல்்க்ை மு்றை்மப்படுத்தும் 
்சயல்மு்றை்கைாகும்.

படம் 8.1  ஊக்கப்படுத்துதலின் ்்பாருள்

ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது நிறுவன 
்நாக்கங்க்ைஅ்்டவதற்கா்க தனிந்பரின் 
தீவிைமான ்நறிப்படுத்தப்பட்ட மறறும் 
உறுதியான  முயறசி்க்ை ்்காண்ட 
்சயல்மு்றை்கைாகும்.  ்்பாதுவான 
ஊக்கம் என்்பது எவவ்்க ்நாக்கத்்த 
அ்்டயவும் எடுக்கப்படும் முயறசியு்டன் 
்தா்டரபு்்டயது என்றைாலும் நிறுவன 
்நாக்கங்கள் ்பணிசாரந்த ந்டத்்தயில் 
மடடும் தனிப்பட்ட விருப்பத்்த 
பிைதி்பலிககும் வ்்கயில் ்நர்படுத்தப்படடு 
சிறைபபு ்கவனம் ்சலுத்தப்படுகின்றைது. 
ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட ந்பார்கள் ்நாக்கத்்த 
அ்்டயும் வ்ை ்சயல்்களில் நீண்ட ்காலம் 
இ்ணந்திருப்பார. ்மலாண்மயில் 
ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது ்மலாைர்கள் 
்பணியாைர்களின் ்பணித்திறை்ன 
் ம ம் ்ப டு த் து ம்  வ ழி மு ் றை ்க ் ை 
விைககுகிறைது.

ஊக்கப்படுத்துதலின் ் சயல்மு்றை்கள் 
பின்வருமாறு  குறிபபி்டப்படுகின்றைன:
 1. ததரை
  ஊக்கப்படுத்துதலின் ்சயல்மு்றை்கள் 

்த்வ்கள் அல்லது எதிர்பாரபபில் 
இ ரு ந் து  ் த ா ்ட ங கு கி றை து . 
்பணியாைர்களுககு ்த்வ்கள் 
அல்லது எதிர்பாரபபு்கள் ஏதும் 
இல்்ல்யனில் அவர்க்ை 
ஊககுவிக்க இயலாது. ்பணியாைர்கள் 
்த்வ்கள் அல்லது எதிர்பாரப்்ப 
பூரத்தி ் சய்ய அல்லது தீரத்துக ் ்காள்ை 
ஓடுகிறைார்கள். ்த்வ்கள் அல்லது 
எதிர்பாரபபு்கள் ஊக்கப்படுத்துதல் 
்சயல்மு்றை்களுககு மி்கவும் 
முககியமானதாகும்.  நிறுவன 
்மலாைர ்பணியாைர்களின் 
்த்வ்கள் மறறும் எதிர்பாரபபு்க்ை 
அவர்களின் உணாரவு்க்ை மதிககும் 
வ்்கயில் ்கவனத்தில் ்்காணடு 
்சயல்்ப்ட்வணடும். உணவு இதறகு 
்்பாருத்தமான ஒரு உதாைணம்.

12th STD OMS_Tamil version Chapter08.indd   117 1/12/2022   11:22:06 AM



1 1 8 பாடம் 08 ஊக்கப்படுத்துதல்

சிறைபபு ஊக்கப்படுத்துதல் உத்தி்கள் 
என்்ப்வ ்பணம், ஊககுவிபபு்டன் 
கூடிய ்பங்்கறபு மறறும் ்பணியாைரின் 
்பணிவாழ்வு தை்மம்்பாடு ்்பான்றைவற்றை 
உள்ை்டககியுள்ைது.

8.3  ஊக்கபபடுத்துதல் ைரையரை
 ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது ஒருந்பர 
அல்லது குழுவின்ை ்பணிபுரிய தூணடும் 
அ்னத்து வ்்கயான உந்துதல்்கள், 
ஆ்ச்கள், ் த்வ்கள்,  விருப்பங்கள் மறறும் 
ஒத்த வி்ச்க்ை குறிககும் ்்பாதுவான 
்சாறகூறு. - கூன்ஸ மறறும் ஒ’்்டானல்
 ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது மக்க்ை 
்நாக்கங்க்ை அ்்டய ் சயல்்ப்ட தூணடும் 
்சயல்மு்றையாகும்.  - வில்லியம் ஜி. 
ஸ்காரட

8.4   ஊக்கபபடுத்துதலின் 
குணாதிசயங்கள

 ஊ க ்க ப ்ப டு த் து த லி ன் 
கு ண ா தி ச ய ங ்க ள்  பி ன் வ ரு ம ா று 
விைக்கப்படடுள்ைன:
 1. ஊக்கம்  ததரை  சார்நதது: ஒரு 

ந்பருககு ்த்வ ஏற்ப்டாவிடின் 

 2. உ்நதுதல்/பசயல்
  உ ந் து த ல்  ் ச ய ல் ச ா ர ந் த து . 

எதிர்பாரப்்ப ்தா்டரந்து மக்கள் 
்வ்ல ் தடுகிறைார்கள்.   ் சயல் என்்பது 
எதிர்பாரபபு அல்லது ் த்வ்ய பூரத்தி 
்சய்வதறகு ்த்வப்படுகின்றைது. 
்சயல்்ப்டாமல் ்பணியாைர்கைால் 
உணவுபபிைச்ச்ன்ய தீரக்க 
இயலாது. என்வ ்த்வ 
ஏற்படும்்்பாது மக்கள்அத்ன 
்சயல்்படுத்த முயலுகிறைார்கள்.

 3. ஊககுவிபபு்கள
  ஊக்கப்படுத்துதலின் ்க்்டசி 

் ச ய ல் மு ் றை  ஊ க கு வி ப பு . 
்ப ணி ய ம ர த் தி ய வு ்ட ன் 
்ப ணி ய ா ை ர ்க ளு க கு  பி றை ் ை 
வி ஞ் சி நி ற கு ம்  வ ் ்க யி ல் 
ஊதியம் வழங்க ்வணடும். 
்த்வ அல்லது எதிர்பாரப்்ப 
குறிபபி்டத்தக்கவ்்கயில் தீரக்க 
து ் ண நி ற ்க  ் வ ண டு ம் . 
்பணியாைர்கள் தங்களின் அறிவு, 
திறைன் மறறும் உ்ழப்்ப விற்ப்ன 
்சய்ய நிறுவனத்திறகு வருகிறைார்கள். 
்பணியாைர்கள் தங்களின் உ்ழப்்ப 
விற்ப்ன ் சய்யும்்்பாது அவர்களுககு 
ஊக்கங்கள் வழங்கப்படுகின்றைன.

 (்த்வ) (இயககுதல் / ்நாக்கம்) (ஊக்கம்)

்த்வ
்நாக்கத்்த 

அ்்டதல் 
மனநி்றைவு

்நாக்கத்்த 
ஸதாபித்தல்

்த்வ  
்பதறறைம் 

வி்ைவிபபு
்பதறறைத்்த 
கு்றைப்பது

்சயல் 
ந்டவடிக்்க

உ்டலியல் / 
மனகு்றை்பாடு

தனி ந்பரின் 
்சயல்்பாடு

சில ்பணி்ய குறிபிட்ட 
ந்டவடிக்்கயில் 

சாதித்து்காடடுவது

படம் 8.2  ஊக்கப்படுத்துதலின் ்சயல்மு்றை்கள்
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நிறுவனத்தின் ்்பாது ்நாக்கங்க்ை 
அ்்டய தங்களின் சிறைந்த முயறசி்ய 
அளிககிறைார்கள்.

 6. ஊக்கபபடுத்துதல்  உளஉணாரவு 
சார்நதது: ஊக்கம் என்்பது ஒரு 
ந்பருககுள் உருவாகும் உைவியல் 
ரீதியிலான நி்கழ்வு.

�	ஊக்கபபடுத்தபபடட  நபார்கள  அதி்க 
ஈடுபாடடுடன் இருபபர.

�	பயம் ஒரு சிை்நத ஊககி
�	பணியா்ளரை ஊக்கபபடுத்த  மி்கவும் 

முககியமானது  பாைாடடு  மற்றும் 
பைகுமதி.

�	சு ய ஊ க ்க ப ப டு த் து த ர ை 
அதி்கரிபபதற்்கான  மி்கச்சிை்நத 
முதல்படி சுய நடத்ரத விமாரசனம்.

�	திைரமயான தரைைைா்க தி்கழ சுய 
ஊக்கம் ததரை.

8.5  ஊக்கபபடுத்துதலின் படி்கள
ஊக்கபபடுத்துதலின் படி்கள பின்ைருமாறு: 
 1. பூரத்தியரடயாத ததரைரய அறிதல்: 
  ஒரு ந்பரின் பூரத்திய்்டயாத 

்த்வ்ய ்கண்டறிதல் முதல் 
்படியாகும். ஒரு ந்பர ஒ்ை சமயத்தில் 
அவரின் அ்னத்து பூரதிய்்டயாத 
்த்வ்க்ையும் பூரத்தி ்சய்ய 
எணணககூ்டாது. ்த்வ்க்ை 
முன்னி்லப்படுத்த ்தரிய்வணடும்.

 2. த தரைரய   பூ ர த் தி 
பசய்யும்  அணுகுமுரைரய 
்கணடறியதைணடும் :

  ஒரு மனிதனின் ்பல்்வறு 
்த்வ்க்ை ்கண்டறிந்தவு்டன் 
அவற்றை எவவாறு பூரத்தி ்சய்வது 

ஊக்கப்படுத்துதலின் ்சயல்மு்றை 
்தால்விய்்டகிறைது.

 2. ஊக்கம்  ஒர  பதாடர  பசயல்பாடு: 
ம னி த னி ன்  ் ்ப ரு ம் ்ப ா ல ா ன 
்த்வ்கள் மீணடும் மீணடும் 
ஏற்ப்டககூடிய்வ. அவறறில் சில 
்த்வ்கள் பூரத்திய்்டவதில்்ல. 
என்வ ஊக்க்படுத்தும் ்சயல்்பாடு 
்தா்டரச்சியான அடிப்ப்்டயில்  
்சயல்்படுத்தப்ப்ட ்வணடும்.

 3. ஊக்கபபடுத்துதல்  திடடமிடட 
பசயல்பாடு: விரும்பிய முடிவு்க்ை 
அ்்டய தூணடுதல் அளித்து 
மறறும் ஆதிக்கம் ்சலுத்தி மனித 
ந்டவடிக்்க்க்ை ் ்பாது ் நாக்கத்்த 
சிறைப்பா்க ந்்டமு்றைப்படுத்த 
திட்டமிட்ட ஊக்க ்சயல்்பாடு 
அவசியம். இருந்பார்க்ை ஒ்ை 
மு்றையில் ஊககுவிக்க இயலாது 
ஏ்னனில் ஊக்கப்படுத்துதலின் 
்சயல்மு்றை்க்ை பிைதி்பலிப்பதில் 
இருவரின் அணுகுமு்றையும் 
்வறு்படும்.

 4. ஊக்கபபடுத்துதல்  தநரமரை 
அல்ைது  எதிரமரையா்க  இருககும்: 
்நரம்றை ஊக்கப்படுத்துதல் 
மக்களுககு ஊககி்க்ை வழங்க 
உறுதியளிககிறைது (ஊதியம்,்வகுமதி, 
ஊக்கஊதியம் இன்னபிறை) எதிரம்றை 
ஊ க ்க ப ்ப டு த் து த ல்  ் ச ய லி ல் 
பின்ன்்டய ்சய்வனவற்றை 
்சயல்்படுத்துகிறைது (அ்பைாதம், ஒழுஙகு 
ந்டவடிக்்க, ்பதவி இறைக்க அச்சுறுத்தல், 
்பணி இழபபு குறித்த அச்சம் இன்ன 
பிறை)

 5. சிை்நத  முரையில்  ை்ளங்கர்ள 
பயன்படுத்தி  பபாது  தநாக்கங்கர்ள 
அரடததை  ஊக்கபபடுத்துதலின் 
குறித்காள்கள: ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட 
ஊழியர்கள் சிறைந்த மு்றையில் 
அ்னத்து வைங்க்ையும் (்்பாருட்கள் 
இயந்திைங்கள் ்தாழில்நுட்பம் மறறும் 
மறறை ்பணி வாய்பபு்கள்) ்பயன்்படுத்தி   
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 3. பபாது  தநாக்கங்கர்ள  சிைபபா்க 
அரடதல்:  ஊக்கப்படுத்துதல் 
்நாக்கங்க்ை சிறைப்பா்க அ்்டவதறகு 
வசதி ்சய்வது்டன் அவற்றை 
்சலவளிககும் ்நைம் மறறும் 
சம்்பந்தப்பட்ட முயறசியின் அடிப்ப்்டயில் 
சிறைப்பா்க ந்்டமு்றை்படுத்தவும் 
வழிவ்்க ்சய்கிறைது.  

 4. பபாருத்தமான  பணியா்ளர்கள: 
நிறுவனத்தின் மி்கப்்பரிய ்சாத்து 
அதன் நி்லயான ்பணியாைர்கள். 
ஊக்கமளித்தல் ்நைடியா்க்வா 
ம்றைமு்கமா்க்வா நி்லயான 
்பணியாைர்கள் அ்மய வழிவகுத்து  
தவிரக்கமுடியாத ்தாழிலாைர 
வருவா்ய அவசியமாககுகிறைது.

 5. மனஉறுதி மற்ைம் பணிமனநிரைவு:
  ்தா்டரந்த அதி்கைவிலான ஊக்கம் 

ஊழியர்களின் மனநி்றை்வ 
்கட்ட்மககிறைது (்பணிகுறித்த சாத்கமான 
அணுகுமு்றை).  அத்த்்கய ஊழியர்கள் 
அவர்களுககு மகிழ்ச்சியளிககும் 
வ்்கயில் அதி்க அைவிலான 
்பணிமனநி்றை்வ அ்்டகிறைார்கள்.

 6. ஒருஙகிரணபபு   ைசதி : 
ஊக்கமளிக்கப்பட்ட ஊழியர்களி்்ட்ய 
ஒருவருக்்காருவர நல்ல புரிதல் 
ஏற்படுகிறைது. அவர்களி்்ட்ய 
ஏற்படும் பிைச்ச்ன்க்ை சுமு்கமான 
மு்றையில் தீரத்துக்்காள்வர. என்வ 
ஊக்கப்படுத்துதல் ஒருஙகி்ணபபிறகு 
வசதி ்சய்கிறைது.

 7. தமற்பாரரைக்கான  ததரை்கள 
குரைதல்:  ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட 
ஊ ழி ய ர ்க ள்  சு ய ம ா ்க 
்தா்டங்கககூடியவர்கள். கு்றைந்த 
அைவு ்மற்பார்வ மடடு்ம 
்த்வப்படுவதால் கு்றைந்தைவு 
்மலாைர்க்ை ்த்வப்படுகிறைார்கள்.   
இது ்மலாண்ம ்சலவு கு்றைய 
வழிவகுககிறைது. ்கடடுப்பாடடின் வீச்்ச 
இது அ்கலமாககுகிறைது.

என்றை அணுகுமு்றை்ய ்கண்டறிவது 
அடுத்த ்படியாகும்.

 3. பசயல் - ததரைரய பூரத்தி பசய்தல்:
  ஊழியரின் ்த்வ பூரத்தியாவது 

முககியமா்க அவரின் நன்மதிபபு 
மறறும் ்சயல்திறை்ன சாரந்தது.

 4. புதிய  பூரத்தியரடயாத  ததரைரய 
்கணடறிதல்  :

  ஒரு ்த்வ பூரத்திய்்டந்தவு்டன் 
அதன் இ்டத்தில் மற்றைாரு ்த்வ 
்தான்றும்.  ஊக்கப்படுத்துதல் 
்தா்டர்சயலா்க உள்ைதால் 
பூரத்திய்்டயாத ்த்வ்ய பூரத்தி 
்சய்வதற்கா்க அவற்றை ்கண்டறிய 
்வணடும்.

 5. ப ப ாது   த ந ா க ்கங்கர்ள 
சிை்நதமுரையில் அரடதல்:

  ்த்வ்ய பூரத்தி ்சய்தல் சிறைந்த 
மு்றையில் ்்பாது ்நாக்கங்க்ை 
(நிறுவன ்நாக்கங்கள்) அ்்டய 
வழிவகுககும்.

8.6  ஊக்கபபடுத்துதலின் நன்ரம்கள
 ஊக்கப்படுத்துதலின் நன்்ம்கள் 
பின்வருமாறு விைக்கப்படடுள்ைன:
 1. தமைாணரம  பசயல்பாடடின் 

ஆன்மா  ஊக்கபபடுத்துதல்: 
்மலாண்ம ்சயல்்பாடடிலிருந்து 
ஊக்கப்படுத்துத்ல நீககிவிட்டால் 
அது அரத்தமறறுப்்பாகிறைது. 
ஊக்கப்படுத்துதல் அதி்கமானால் 
்சயல்திறைன் அதி்கரிககிறைது,  
ஊக்கப்படுத்துதல் கு்றைந்தால் 
்சயல்திறைன் கு்றைகிறைது. 

 2. ை்ளங்கர்ள  சிைபபா்க  பயன்படுத்துதல்: 
ஊக்கமளிப்பட்ட ஊழியர்கள் அ்னத்து 
வைங்க்ையும் சிறைப்பா்க ்பயன்்படுத்தி  
்சல்வ கு்றைப்பதறகும் லா்பத்்த 
அதி்கப்படுத்துவதறகும் வழிவ்்க 
்சய்கிறைார்கள். 
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சூழ்நி்ல்ய உருவாககுதல். 
அ்வ குறிப்பா்ண வழஙகுதல் 
ஊதிய கு்றைபபு, தண்டத்்தா்்க 
விதித்தல் ்்பான்றை்வ. எதிரம்றை 
ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது ஒரு 
ந்பருககும் நிறுவனத்திறகுமான 
்பறறின்்ம்ய உருவாககி 
்நாக்கத்தின் ்நார்ம்ய 
கு்றைககிறைது.

இயல்பு அடிபபரடயிைான ைர்கபபாடு
 1. உள்ளார்நத  ஊக்கம்: உள்ைாரந்த 

ஊக்கம் ்பணியின் ்்பாது ஏற்படடு 
்பணிபுரியும்்்பாது மனநி்றை்வ 
அளிககிறைது. தகுதி, அதி்காைம் 
தயாரிபபு, ்பணியில் ்பன்மு்கத்தன்்ம, 
்பணியில் முன்்னறுவதற்கான 
அதி்க வாய்பபு்கள் ்்பான்றைவற்றை 
உள்ை்டககியது உள்ைரந் ஊககி்கள்.

 2. பைளிபபுை  ஊக்கம்:  ்வளிபபுறை 
ஊககி்கள் ்பணியில் ஏற்படுவதில்்ல 
மாறைா்க ்பணி்ய சுறறி ஏற்படுகிறைது. 
்வளிபபுறை ்வகுமதி என்்பது 
்நைடியா்க ்சயல்திறைனு்டன் 
்தா்டரபு்்டய ஊதிய ஊக்கம் மறறும் 
ம்றைமு்க சலு்்கயான இலவச வீடு, 
்பயணப்படி ்்பான்றை்வ. ்்பாதுவா்க 

8.7  ஊக்கபபடுத்துதலின் ைர்க்கள
 ஊக்கப்படுத்துதல் பின்வருமாறு 
வ்்கப்படுத்தப்படுகிறைது:
பைகுமதி அடிபபரடயிைான ைர்கபபாடு
 1. நிதி: நிதி ்வகுமதி என்்பது அதி்க 

ஊதியம், ஊக்க ஊதியம் மறறும் 
விற்ப்ன ்பஙகு ்்பான்றை வ்்கயில் 
ஊழியர்களுககு   வழங்கப்படும் 
்பணரீதியிலான நன்்ம்கைாகும்.

 2. நிதிசாைாதரை:  ்பணம்சாைா 
நன்்ம்கைான முககியமுடி்வடுககும் 
அதி்காைம் மறறும் உயர்பதவி 
்்பான்றை்வ நிதிசாைா ்வகுமதி 
எனப்படும்.

அணுகுமுரை அடிபபரடயிைான 
ைர்கபபாடு
 1. தநாரமரை  ஊக்கபபடுத்துதல்: 

்நாரம்றை ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது 
ஒரு ந்பார தனது ்த்வ மறறும் 
ஆரவத்்த பூரத்தி ்சய்யும் வ்்கயில் 
சூழ்நி்ல்ய உருவாககுதல். அ்வ 
சிறைந்த ்சயல்திறைனுக்கான ்வகுமதி 
மறறைம் ்பாைாட்டா்கவும் இருக்கலாம்.

 2. எதிரமரை ஊக்கபபடுத்துதல்: எதிரம்றை 
ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது சுமூ்கமறறை 

ஊக்கபபடுத்துதலின் ைர்க்கள

தநரமரை உள்ளர்நதநிதிஎதிரமரை பைளிபபுைநிதி 
சாைாதரை

பைகுமதிஅணுகுமுரை இயல்பு

படம் 8.3  து்றைசாரவரி்ச நிறுவனம்

12th STD OMS_Tamil version Chapter08.indd   121 1/12/2022   11:22:07 AM



1 2 2 பாடம் 08 ஊக்கப்படுத்துதல்

8.8  ஊக்கபபடுத்துதலின் த்காடபாடு்கள
 நிறுவன ்நாக்கங்க்ை அ்்டய 
மக்க்ை ஊக்கப்படுத்துவதன் மூல்ம  
்மலாண்ம தன்்பணி்ய திறை்மயா்க 
்சயல்்படுத்துகிறைது.   ஊக்கப்படுத்துதலின் 
முககிய ்்காட்பாடு்கள் பின்வருமாறு 
வழங்கப்படடுள்ைது:
 1. மாஸ்லாவின் ்த்வ வரி்ச 

்்காட்பாடு
 2. ்மககிரி்காரின் X மறறும் Y ்்காட்பாடு
 3. ஹார்்்பாரக இரு ்காைணி ் ்காட்பாடு
 4. ்மக்கலிலாணட ்த்வ ்்காட்பாடு
 5. விரூம் எதிர்பாரபபு ்்காட்பாடு
 6. ஈகவிடடி ்்காட்பாடு

8.9  மாஸதைாவின் ததரை த்காடபாடு
 மனித ந்டத்்த்ய ஊக்கப்படுத்தும் 
்த்வ்களின் விைக்க்ம மாஸ்லாவின் 
்த்வ வரி்ச்கைாகும். 1943 - ல் 
ஆபிை்காம் மாஸ்லா உயிரவாழ்வதற்கான 
மி்க அடிப்ப்்டயான ் த்வ்களில் ் தா்டஙகி 
ஐந்து வ்்கயான மனித ்த்வ்க்ை 
முன்்மாழிந்தார.

உ்டலியல் ்த்வ்கைான உணவு 
மறறும் உ்றைவி்டத்்த  ்பாது்பாபபு 
்தா்டர்பான   ்த்வ்கள் ்தா்டரந்தன. 
அடுத்ததா்க அன்பு மறறும் உரி்ம 
்த்வ்கள். நான்்காவதா்க மனிதனுககு 
்த்வப்படும் மதிபபு ்்பான்றை ்த்வ்கள். 
்த்வ்களின் வரி்சயில் இறுதியானது சுய 
இயல்்பாக்க ்த்வ (ஒருவரின் ஆறறை்ல 
பூரத்தி ்சய்தல்). ்த்வ வரி்ச ்படடியல் 
முதலில் அடிப்ப்்ட ்த்வ்ய பூரத்தி 
்சய்ய்வணடும் என்று அறிவுறுத்துகிறைது. 
உதாைணமான ்படடினி கி்டககும் ஒருவன் 
சுய இயல்்பாக்கத்்த நாடுவதறகு முன் 
உண்வ நாடுவான்.

ஊக்கப்படுத்துதலுககு நன்கு 
அறியப்படும் அணுகுமு்றை ஆபிை்காம் 
மாஸ்லாவின் ்த்வ ்்காட்பாடு. 

்நைடி சலு்்க்கள் ம்றைமு்க 
சலு்்க்க்ை ்காடடிலும் ்பயனுள்ை 
ஊககி்கைா்க ்சயல்்படுகின்றைன. 
்வளிபபுறை ்வகுமதி்கள் ஊழியர்க்ை 
தக்க்வககின்றைன ஆனால் 
உள்ைாரந்த ்வகுமதி்கள் அவர்க்ை 
ஊககுவிககின்றைன.

  ்வளிபபுறை ஊக்கம் உள்ைரந்த 
ஊக்கம்  ்வகுமதி்ய ்்பறை அல்லது 
தண்ட்ன்ய சுய்வகுமதிக்கா்கவும் 
ஒரு தவிரக்க ஒரு ்சய்ல ்சய்ய 
ஊககுவித்தல் ்சயலுக்கா்கவும் 
ஊககுவித்தல்

படம் 8.4  உள்ைரந்த மறறும் ்வளிபபுறை ஊக்கம்

�	எரனஸட  மற்றும்  யங  ்கணககியல் 
நிறுைனம்  ஊழியர்களுககு 
இ்ளக்கமான தைரை தநைம் ைழஙகி 
மனநிரைைான, ஊக்கமுள்ள மற்றும் 
விசுைாசமான ஊழியர்கர்ள ஈரககிைது.

�	ஹுணடாய் தமாடடார ்கம்பபனியின் 
தரைைர சுங மூங-த்கா ்கடினமான 
மற்றும்  குறிபபிடட  இைககிரன 
அரடய  சகதிைாய்்நத ஊககுவிககும் 
விரச்கர்ள  பதளிவுபடுத்துைதற்கு 
பபயாரபபற்ைைர.  ஹுணடாய் 
நிறுைனம்  சமீப  ்காைங்களில் 
பிைம்மாணடமான  ை்ளரச்சியரடய 
உயர  இைகர்க  அரடய  உதவும் 
சைாைான ஊழியர்கத்ள ்காைணம்.
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 4. மதிபபு  ததரை்கள: சுய மரியா்த 
மறறும் சாத்ன ்்பான்றை 
உள்்காைணி்கள் மறறும் தகுதிநி்ல, 
அஙகீ்காைம் மறறும் ்கவனம் 
்்பான்றை ்வளி்காைணி்க்ை 
உ ள் ை ்ட க கி ய து .  இ வ ற ் றை 
வழக்கமான ்நரம்றை பின்னூட்டம், 
மதிபபுமிக்க ்பணி்பட்டங்கள், நிறுவன 
்பத்திரிக்்க்களில் ்ப்டங்கள்,  ்பதவி 
உயரவு ்்பான்றைவறறின் மூலம் 
வழங்கலாம்.

 5. சுய  இயல்பாக்க  ததரை்கள: 
ஒருவர என்னவா்க வருவதறகு 
திறைன்்்பறறுள்ைா்ைா அதறகு 
ஊககியா்க தி்கழும் வைரச்சி 
ஒருவரின் திறைன் அ்்டதல் மறறும் 
தன்னி்றைவு, ்பதவி உயரவு, 
சவாலான ்பணி ஏறறைங்கள் மறறும் 
்ப்்டப்பாறறை்ல ஊககுவித்தல் 
்்பான்றை்வ இத்்த்வ்க்ை பூரத்தி 
்சய்கின்றைன.

மாஸ்லாவின் கூறறுப்படி ஒருவ்ை 
ஊக்கப்படுத்த ்வணடு்மனில் அந்ந்பர 
தற்்பாது எந்தநி்ல ்த்வ வரி்சயில் 
உள்ைார என்்ப்த புரிந்து்்காணடு 
அத்்த்வ்ய பூரத்தி ்சய்வதில் ்கவனம் 
்சலுத்தி அவ்ை ்மலுள்ை ்படிககு 
ந்கரத்தலாம்.

மாஸ்லா ஐந்து ்த்வ்க்ையும் 
உயர வரி்ச ்த்வ மறறும் கீழ் வரி்ச 
்த்வ என்று பிரிககிறைார.
�	கீழ் வரி்ச ்த்வ - உ்டலியல் மறறும் 

்பாது்காபபு ்த்வ்கள்
�	உயர வரி்ச ் த்வ - சமுதாய மறறும் 

சுய இயல்்பாக்கம்
உயர்த்வ்கள் உள்ைாரந்து 

பூரத்தியாகின்றைன (மனிதனுககுள்) எனினும் 
கீழ்்த்வ்கள்  முககியமா்க ்வளிபபுறைமா்க 
பூரத்தியாகின்றைன  (ஊதியம் ்்பான்று 
விஷயங்களில்)

ஒவ்வாரு மனிதனுககுள்ளும் ஐந்து ் த்வ 
வரி்ச உள்ைதா்க அவர அனுமானித்தார.

சுய  
இயல்்பாக்கம்

(்ப்்டப்பாறறைல், 
தன்னி்றைவு, 

நம்்ப்கத்தன்்ம, 
அரத்தமுள்ைது)

சுயமதிபபு

அன்பு மறறும் உரி்ம

்பாது்காபபு மறறும் இ்டர்காபபு

உ்டலியல் ்த்வ்கள்
(தன்னி்றைவு உண்ம  
தன்்ம அரத்தமுள்ைது)

படம் 8.5  மாஸ்லாவின் தனிந்பர ்த்வ 
்்காட்பாடு

 1. உடலியல்  ததரை்கள: ்பசி, தா்கம், 
உ்றைவி்டம் மறறும் ஏ்னய உ்டலியல் 
்த்வ்க்ை உள்ை்டககியது. 
்பணிநி்லயில் இத்்த்வ்க்ை 
சிறைந்த ்பணிச்சூழல், ஈரககும் ஊதியம், 
சலு்்க வி்ல வீடு, இலவச உணவு 
்்பான்றைவற்றை வழஙகி பூரத்தி 
்சய்யலாம்.

 2. பாது்காபபு  ததரை்கள: உ்டலியல் 
ம ற று ம்  ம ன ரீ தி யி ல ா ன 
துன்்பங்களிலிருந்து ்பாது்காப்்ப 
உள்ை்டககியது. ்பணிநி்லயில் 
இத்்த்வ்ய ்பாது்காப்பான 
்பணிநி்ல்கள், தனிப்பட்ட நல்காபபு, 
ஈரககும் ஓய்வுதியம் ்்பான்றைவற்றை 
வழஙகி பூரத்தி ்சய்யலாம்.

 3. சமூ்க ததரை்கள: ் நசம், ஒரு வ்்கயான 
உரி்ம மறறும் நடபு ்்பான்றைவற்றை 
உள்ை்டககியது. இத்்த்வ்க்ை 
பின்வருவனவற்றை வழஙகுவதன் 
மூலம் பூரத்தி ்சய்யலாம். அ்வ: 
நிறுவன வி்ையாடடு்கள்  மறறும் 
சமுதாய மன்றைம், நிறுவன கூட்டங்கள், 
உல்லாச ்பயணம், மு்றைசாைா 
்சயல்்களுககு அனுமதி மறறும் 
்வளிப்ப்்டயான த்கவல்்தா்டரபு.
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நிறுவனத்தில் ஊழியரின் ்த்வ வரி்ச
பபாது ்காைணி்கள ததரை அ்ளவு  நிறுைன ்காைணி்கள

1. வைரச்சி
2. சாத்ன
3. முன்்னறறைம்

சுய இயல்்பாக்கம் 1. சவாலான ்பணி   
 2. ்ப்்டப்பாறறைல்
 3. நிறுவனத்தில் முன்்னறறைம்
 4. ்பணியில் சாத்ன

1. அஙகீ்காைம்
2. தகுதிநி்ல
3. சுயமதிபபு
4. சுய மரியா்த

மதிபபு 1. ்பணி ்பட்டம் 
2. தகுதி ஊதிய உயாரவு
3.  ச்கஊழியர/ ்மற்பார்வயாைரின் 

அஙகீ்காைம்
4. ்பணி   
5. ்்பாறுபபு

1. உ்டனிருப்பவர
2. ்நசம்
3. நடபு

சமுதாயம் 1. ்மற்பார்வயின் தைம்
2. இணக்கமான ்பணிகுழு
3. ்தாழில்சாரநடபு

1. ்பாது்காபபு
2. இ்டர்காபபு
3. ஆறறைல்
4. நி்லயானது

்பாது்காபபு 1. ்பாது்காப்பான ்பணிச்சூழல்
2. விளிம்பு நன்்ம்கள்
3. ்்பாதுவான ஊதிய உயரவு
4. ்பணிஇ்டர்காபபு   

1. ்காறறு
2. உணவு
3. உ்றைவி்டம்
4. ்பால் உணரவு

உ்டலியல் 1. ்வப்பம் மறறும்
2. அடிப்ப்்ட ஊதியம்
3. சிறறுணடி சா்ல
4. ்பணி சூழல்

மாஸதைாவின் ததரை ைரிரச 
த்காடபாடடின் விர்ளவு்கள 
்பணியி்டத்தில் ஊழியர்களின் ஊக்கப்படுத்துதல் 
சாரந்த விஷயங்க்ை புரிந்து  ்்கயாை 
்மலாைர்களுககு இம்மாதிரி உதவுகிறைது.  
ஊழியர்களின் ்த்வ ்பாணி்ய 
புரிந்து்்காள்தல் அவர்க்ை எத்த்்கய 
்பணியில் ஈடு்படுத்துவது என்்பத்ன 
தீரமானிக்க ்மலாைர்களுககு உதவுகிறைது. 
்மலும் அவர்களின் ்த்வ்ய திருபதி்சய்யும் 
வ்்கயில் ்பணிசூழ்லயும் வழங்க இயலும்.

8.10   பமககிரி்காரின்   
X மற்றும் Y த்காடபாடு

 ்டகலஸ ்மககிரீ்கர மனித இயல்பு 
குறித்த இரு்வறு அனுமானங்களின்  
அடிப்ப்்டயில்  அவைது ஊக்க 
்்காட்பாடு்க்ை முன்்மாழிகிறைார  
ஒன்று அடிப்ப்்டயில் எதிரம்றையா்க 
அ்்டயாைப்படுத்தப்படும் X ் ்காட்பாடு மறறும் 
அ்்டயாைப்படுத்தப்படும் Y ்்காட்பாடு.
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X த்காடபாடு
X ்்காட்பாடு அதன் ்பார்வயில் 
்பாைம்்பரியமானது. அது ்மலாைருககு 
அ்னத்தும் ்தரியும் என்றை 
அ ணு கு மு ் றை ் ய  வ ா தி டு கி றை து . 
இது ஊழியர்க்ை நிரவா்க ரீதியா்க 
முடி்வடுககும் ்சயல்்பாடடிலிருந்து  
முறறிலும் ஒதுககுகிறைது.  X ் ்காட்பாடடின்கீழ்  
ஒபபுக்்காள்ைப்பட்ட நான்கு அனுமானங்கள்  
பின்வருமாறு: 
 1. ஊ ழி ய ர ்க ள்  இ ய ல் ்ப ா ்க ் வ 

்பணி்ய ்வறுப்பார்கள் மறறும் 
இயன்றை்்பா்தல்லாம் அத்ன 
தவிரப்பார்கள்.

 2. ஊழியர்கள் ்பணி்ய ்வறுப்பதால் 
விரும்பிய இலககி்ன அ்்டய 
அவர்க்ை ்கடடுப்படுத்த ்வணடும் 
மறறும் தண்ட்ன குறித்த ்பயத்்த 
ஏற்படுத்த ்வணடும்.

 3. ஊழியர்கள் ்்பாறுப்்ப தவிரப்பார்கள் 
மறறும் இயன்றை்்பா்தல்லாம் 
சுயவழி்காட்ட்ல ்வணடுவர.

 4. நிறுவன பிைச்ச்ன்க்ை தீரப்பதறகு 
சிறிதை்வ ்ப்்டப்பாறறைல் திறை்ன 
்்காணடுள்ைனார.

  கீழ்நி்ல ்த்வ்க்ையு்்டய 
ந்பர்க்ை எவவாறு சமாளித்து 

X த்காடபாடு மற்றும்  Y த்காடபாடு 
(டகைஸ பமககிரீ்கர)

X த்காடபாடு
ஊழியர்கள் ்பணி்ய ்நசிப்பார்கள், 
்ப ் ்ட ்ப ா ற றை ல்  உ ் ்ட ய வ ர ்க ள் , 
்்பாறுபபுணரவு்்டயவர்கள் மறறும் சுய 
வழி்காட்ட்ல பின்்பறறுதல் ்்பான்றை 
அனுமானங்கள்.

Y த்காடபாடு
ஊழியர்கள் ்பணி்சய்வ்த  ்வறுப்பார்கள், 
்சாம்்்பறி்கள், ்்பாறுப்்ப ்வறுப்பவர்கள் 
மறறும் ்சயல்்ப்ட ்்பைம் ்்பசு்பவர்கள் 
்்பான்றை அனுமானங்கள்.

படம் 8.7  X  மறறும்  Y ்்காட்பாடடு 
அனுமானங்கள்

ஊக்கப்படுத்த ்வணடும் என்றை 
அனுமானங்களின் ்தாகுபபி்ன 
்்காண்டது X ்்காட்பாடு. 

Y த்காடபாடு
Y ்்காட்பாடடின்்படி ஊழியர்க்ை   
சரியான வ்்கயில் ஊக்கப்படுத்தினால் 
அவர்கள் தாமா்க்வ முன்வந்து 
்்பாறுப்்ப ஒபபுக்்காள்கிறைார்கள் 
மறறும் அவர்களின் ்பணி ்சயல்்பாடடில் 
்ப்்டப்பாறறைல் மறறும் ்கற்ப்னத்திறை்ன 

படம் 8.6 

உடலியல் ததரை்கள
ைாடர்க, பயன்பாடு, பதாரைபதபசி மற்றும் பிை பசைவு்கள,   

மளிர்க பபாருட்கள மற்றும் உணவு ைழங்கல், தபாககுைைத்து, உரட மற்றும் பிை

பாது்காபபு மற்றும் இடர்காபபு
தமைாணரம, வீடு ம்ற்றும் மருத்துைமரன, ைலிரமயான, நியாயமான அனுபைமுள்ள நிறுைனம், 

ஆதாைம் சார்நத தசரை்கள, பபாறுபபுள்ள ஊழியர்கள, இைக்கமுள்ள ஆரைைர்கள

அன்பு மற்றும் உரிரம
ஒபபார துரண ப்காணடாடடங்கள மற்றும் குடும்பம், தாய் த்நரதக்கான 

பசயல்பாடு்கள, உடன்பிை்நததார, இதயபூரைமான ்கரை 
மற்றும் இதயம் இரண்நத பசயல்.

உணரவு நைம்
தனி குடும்பம், குழு ஆதைாசரன உதவி, 
பைளிபபாடடு சிகிச்ரச, துரண குழு

நம்பிகர்க 
 மற்றும்  

குணபபடுத்துதல்
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படம் 8.7

8.11  X மற்றும்  Y த்காடபாடடின் தைறுபாடு்கள
X மறறும் Y ்்காட்பாடடிறகு இ்்ட்யான  முககிய ்வறு்பாடு்கள் பின்வருமாறு:

X த்காடபாடு Y த்காடபாடு
்பணி தவிரத்தல் - மக்கள் ்பணி்ய 
்வறுககிறைார்கள்  என்வ அத்ன 
தவிரககிறைார்கள்.

்பணி இயல்்பானது - ்பணிச்சூழல் 
சாத்கமா்க இருந்தால் மக்கள் ்பணியி்ன 
விரும்புகிறைார்கள்.

்கடடுப்படுத்த ்வணடும்- மக்கள் துவக்க 
முயறசி எடுக்க மாட்டார்கள்.

சுயவழி்காட்டல் - மக்கள் துவக்க முயறசி 
எடுக்க விரும்புவர்கள். அவர்கள் வழி்காட்ட 
்வணடும் என்று விரும்புவார்கள் 
சுயவழி்காட்ட்ல நாடுவார்கள்.

்்பாறுப்்ப தவிர்பார்கள் - மக்கள் 
இயன்றைவ்ை ்்பாறுப்்ப தவிரப்பார்கள்.

்்பாறுப்்ப நாடுவர்கள் - சூழ்நி்ல்கள் 
சாத்கதா்க இருந்தால் மக்கள் மகிழ்ச்சியு்டன்  
்்பாறுப்்பறகிறைார்கள்.

்பாது்காப்்ப நாடுவர்கள் - முடிவு்கள் 
்்பரும்்பாலும் உயர அதி்காரி்கைால் 
எடுக்கப்படடு அறிவுறுத்தப்படுகிறைது.

நல்ல முடிவு்கள் ்பைவலா்க 
பிரித்தளிக்கப்படுகிறைது - ்பல முடிவு்களுக்கான 
அதி்காைம் பிரித்தளிக்கப்படுகிறைது.

மக்கள்  தன்மு்னபபு்டன் இருப்பதால் 
நிறுவன இலககு்களிலிருந்து 
மாறு்படடுள்ைனார.

மக்கள் ்்பரும்்பாலும் தன்மு்னபபு்டன் 
இருப்பதில்்ல மறறும் நிறுவன 
இலககு்களில் விருப்பம் ்்காணடுள்ைனர.

்வளிப்படுத்துகிறைார்கள். X ்்காட்பாடு Y 
்்காட்பாடடிலிருந்து முறறிலும் மாறு்பட்ட 
நான்கு அனுமானங்க்ை ்்காணடுள்ைது. 
அ்வ: 
 1. ஊழியர்கள் ்பணியி்ன இயல்்பா்க 

வி்ையாடடு ்்பான்று ்பாரககிறைார்கள்.

 2. ்நாக்கங்க்ை அ்்டய உறுதி 
்்காண்டவு்டன் சுய வழி்காட்டல் மறறும் 
சுய ்கடடுப்பாட்்ட ் ்கயாளுகிறைார்கள்.

 3. சைாசரி மனிதன் ்்பாறுப்்ப 
ஓ ப பு க ் ்க ா ள் வ து ்ட ன் 
ஏ ற று க ் ்க ா ள் ை வு ம் 
்கறறுக்்காள்கிறைார்கள்.

 4. புது்மயான முடிவு்க்ை எடுககும் 
திறைன் ஒருவரி்டம் மடடு்ம 
தனியா்க ்மயப்படுத்தப்ப்டாமல் 
்ப ை வ ல ா ்க  அ ் ன வ ரி ்ட மு ம்  
பிரித்தளிக்கப்படுகிறைது.

உயரநி்ல ்த்வ்க்ையு்்டய 
ந்பர்க்ை எவவாறு சமாளித்து ஊக்கப்படுத்த 
்வணடும் என்றை அனுமானங்களின் 
்தாகுபபி்ன ்்காண்டது Y  ்்காட்பாடு.
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்நாக்கங்களுக்கான அர்பணிபபு  என்்பது 
அத்ன அ்்டயாவிடில் கி்்டககும்.

்நாக்கங்களுக்கான அர்பணிபபு  என்்பது 
அத்ன அ்்டயும் ்்பாது கி்்டககும்.

தண்ட்னயு்டன் ்தா்டரபு்்டய ்சயலாகும். ்வகுமதியு்டன்  ்தா்டரபு்்டய ்சயலாகும்.
மக்களி்டம் ்ப்்டப்பாறறைல் மறறும் 
்கற்ப்னத்திறை்ன கு்றைவா்க இருககும் 
(்ப்்டப்பாறறைல் மக்களி்்ட்ய குறுகிய 
மு்றையில் ்பைவியிருககும்).

மக்கள் ்ப்்டப்பாறறைல் மறறும் 
்கற்ப்னத்திறை்ன.
்வளிப்படுத்துவர்கள் (்ப்்டப்பாறறைல்   
மக்களி்்ட்ய ்பைவலா்க ்பைவியிருககும்).

  தனியாள ஆய்வு
X மறறும்  Y ்்காட்பாடடின்  ்பயன்்பாடு குறித்த  தனியாள் ஆய்வு 

தனியாள ஆய்வு 1:
த்லவரின்றி ்சயல்்படும் ்பல்்்பாருள் அங்காடி ்வபிைணட. இது ்பைவலாக்கத்்த 
பின்்பறறுகிறைது. ஊழியர்கள் அவர்களுககு வழங்கப்பட்ட ்பணிககு தாங்க்ை ் ்பாறுப்்பற்க 
்வணடும். ்பணி்ய விரும்பும் துவக்கமுயறசி்யடுககும், சுயஊக்கம் ்்காண்ட, 
்ப்்டப்பாறறைல் உ்்டயவர்கள் மடடு்ம ்பணியமாரத்தப்படுகிறைார்கள். ்சாம்்்பறியான 
மறறும் ்மற்பார்வ ்த்வப்படும் ந்பார்கள் ்பணி நீக்கம் ்சய்யப்படுகிறைார்கள்.

விைாதம்:
1. ்வபிைணட பின்்பறறும் ஊக்க ்்காட்பாடடி்ன ்கண்டறி.
2. ்கண்டறியப்பட்ட ்்காட்பா்டடின் அனுமானங்கள் ்வபிைணடடுககு ்்பாருந்துகிறைதா  
என்்பது குறித்து விவாதி.

தனியாள ஆய்வு - 2:
உ்டல்நல ்பைாமரிபபு ்மயத்தில் ஐந்து வரு்ட அனு்பவமுள்ை உ்டல்நல ்பைாமரிபபு 
நிபுணார திருமதி ்சலா  வைரிைம் ்பருவ உ்டல்நல ்பைாமரிபபு நி்கழ்்வ உருவாக்க 
எணணினார. அவரின் விருப்பம் அவைது உ்டனடி ்பதிய ்மற்பார்வயாைைால் 
நிைா்கரிக்கப்பட்டது. அவைது முந்்தய ்மற்பார்வயாைர இத்த்்கய முயறசி்க்ை 
ஊககுவிப்பார. திருமதி ்சலாவின் ஊக்கம் கு்றைந்து ்வறுப்ப்்டந்தார.

விைாதம்:
 1. இரு ்மலாைைாலும் பின்னறறைப்படும் ஊக்கப்படுத்துதல் ்்காட்பாடடின் வ்்க 

குறித்து விவாதி.
 2. திருமதி ்சலா   எவவாறு தன் பிைச்ச்ன்ய அணு்க்வணடும்?

தனியாள ஆய்வு - 3:
ஓரு நாள் ்கா்ல 7.30 மணிககு நிறுவன ் சயலாைர ் ்பாது ் மலாை்ை ் தா்ல்்பசியில் 
்தா்டரபு்்காணடு பின்வருமாறு கூறுகிறைார: ‘திரு. அ்சாக அவர்க்ை இன்றிலிருந்து 
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தாங்கள் அலுவல்கம் வை ்த்வயில்்ல தங்களின் ்கணககு்கள் முடிக்கப்படடு இன்று 
மா்ல உங்கள் வீடு ்தடி ்கா்சா்ல வரும்”

விைாதம்:
 1. தாங்கள் ்சயலாைைா்க இருபபின் இத்த்்கய சூழ்நி்ல்ய எவவாறு சிறைப்பா்க 

்்கயாளுவீர்கள்?
 2. தாங்கள் ்்பாது ்மலாைலாைா்க இருபபின் எவவாறு சிறைப்பா்க ்பதிலளிபபீர்கள்.

  நிரனவில் ப்காள்க

ஊக்கபபடுத்துதலின் பபாருள:
ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது நிறுவனத்தின் ்நாக்கங்க்ை அ்்டவதற்கா்க ஒரு ந்பரின் 
உள்உந்துதல்்க்ை மு்றை்மப்படுத்தும் ்சயல்மு்றை்கைாகும்.

ஊக்கபபடுத்துதல் ைரையரை:
ஊக்கப்படுத்துதல் என்்பது மக்க்ை ்நாக்கங்க்ை அ்்டய ்சயல்்ப்ட தூணடும்    
்சயல்மு்றையாகும்.   - வில்லியம் ஜி. ஸ்காரட.

ஊக்கபபடுத்துதலின் குணாதிசயங்கள:
 1. ஊக்கம் ்த்வ சாரந்தது. 
 2. ஊக்கம் ஓர ்தா்டர ்சயல்்பாடு.     
 3. ஊக்கப்படுத்துதல் திட்டமிட்ட ்சயல்்பாடு. 
 4. ஊக்கப்படுத்துதல் ்நரம்றை அல்லது எதிரம்றையா்க இருககும். 
 5. சிறைந்த மு்றையில் வைங்க்ை ்பயன்்படுத்தி ்்பாது ்நாக்கங்க்ை அ்்டத்ல 

ஊக்கப்படுத்துதலின் குறி்்காள்்கள். 
 6. ஊக்கப்படுத்துதல் உள்உணரவு சாரந்தது. 

ஊக்கபபடுத்துதலின் படி்கள:
 1. பூரத்திய்்டயாத ்த்வ்ய அறிதல். 
 2. ்த்வ்ய பூரத்தி ்சய்யும் அணுகுமு்றை்ய ்கண்டறிய்வணடும். 
 3. ்சயல் - ்த்வ்ய பூரத்தி ்சய்தல். 
 4. புதிய பூரத்திய்்டயாத ்த்வ்ய ்கண்டறிதல்.
 5. ்்பாது ்நாக்கங்க்ை சிறைந்தமு்றையில் அ்்டதல். 
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ஊக்கபபடுத்துதலின் நன்ரம்கள:
 1. ்மலாண்ம ்சயல்்பாடடின் ஆன்மா ஊக்கப்படுத்துதல். 
 2. வைங்க்ை சிறைப்பா்க ்பயன்்படுத்துதல். 
 3. ்்பாது ்நாக்கங்க்ை சிறைப்பா்க அ்்டதல். 
 4. ்்பாருத்தமான ்பணியாைர்கள். 
 5. மனஉறுதி மறறும் ்பணிமனநி்றைவு. 
 6. ஒருஙகி்ணபபு வசதி. 
 7. ்மற்பார்வக்கான ்த்வ்கள் கு்றைதல். 

ஊக்கபபடுத்துதலின் ைர்க்கள:
 1. ்வகுமதி அடிப்ப்்டயிலான வ்்கப்பாடு - நிதி மறறும்  நிதிசாைாத்வ. 
 2. அணுகுமு்றை அடிப்ப்்டயிலான வ்்கப்பாடு - ்நரம்றை  மறறும்   எதிரம்றை. 
 3. இயல்பு அடிப்ப்்டயிலான வ்்கப்பாடு -  உள்ைாரந்த மறறும்  ்வளிபபுறை ஊக்கம்.

மாஸதைாவின் ததரை ைரிரச த்காடபாடு:
ஆபிை்காம் மாஸ்லாவின்ர ்த்வ வரி்ச ்்காட்பாடு ஒவ்வாரு மனிதனுககுள்ளும் 
ஐந்து வ்்கயான ்த்வ வரி்ச்கள் உள்ைதா்க  அனுமானித்தது.
 1. உ்டலியல் ்த்வ்கள் – ்பசி, தா்கம், உ்றைவி்டம் மறறும் ஏ்னய உ்டலியல் 

்த்வ்கள். 
 2. ்பாது்காபபு ்த்வ்கள் - உ்டலியல் மறறும் மனரீதியிலான துன்்பங்களிலிருந்து 

்பாது்காப்்ப உள்ை்டககியது. 
 3. சமூ்க ்த்வ்கள் – ்நசம், ஒரு வ்்கயான உரி்ம மறறும் நடபு. 
 4. மதிபபு ்த்வ்கள் - சுய மரியா்த மறறும் சாத்ன ்்பான்றை உள்்காைணி்கள் 

மறறும் தகுதிநி்ல, அஙகீ்காைம் மறறும் ்கவனம் ்்பான்றை ்வளி்காைணி்கள்.
 5. சுய இயல்்பாக்க ்த்வ்கள் -  ஒருவரின் திறைன் அ்்டதல் மறறும் சுய அ்்டவு.

 X மற்றும் Y த்காடபாடு:
X ் ்காட்பாடு ஊழியர்கள் ்பணி மறறும் ் ்பாறுபபு்க்ை தவிரககிறைார்கள் என்று வாதிடுகிறைது. 
நிறுவன ்நாக்கங்க்ை அ்்டவதறகு அவர்க்ை ்கடடுப்படுத்தி ்வக்க ்வணடும். இது 
ஊழியர்க்ை நிரவா்கரீதியா்க முடி்வடுககும் ்சயல்்பாடடிலிருந்து  முறறிலும் ஒதுககி 
்மலாைருககு அ்னத்தும் ்தரியும் என்றை அணுகுமு்றை்ய வாதிடுகிறைது.

Y ்்காட்பாடடின்்படி ஊழியர்க்ை   சரியான வ்்கயில் ஊக்கப்படுத்தினால் 
அவர்கள் தாமா்க்வ முன்வந்து ்்பாறுப்்ப ஒபபுக்்காள்கிறைார்கள் மறறும் அவர்களின் 
்பணி ்சயல்்பாடடில் ்ப்்டப்பாறறைல் மறறும் ்கற்ப்னத்திறை்ன ்வளிப்படுத்துகிறைார்கள்.
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பசாற்்க்ளஞ்சியம்:
ஊக்கபபடுத்துதல் இலக்்க அ்்டவதற்கான தி்ச மறறும் முயறசி்ய ஏற்படுத்துவது 

ஊக்கப்படுத்துதல். 

ததரை ்த்வ அல்லது விருப்பப்படும் ்்பாரு்ை ்வளிப்படுத்துவது. உணவு, 
உ்்ட, உ்றைவி்டம் மறறும் உ்டல்நலம் ்்பான்றைவற்றை உள்ை்டககிய 
்்பாருள் அல்லது ்ச்வ ்்பான்றை்வ ்த்வ்கைாகும்.

ஊககு ்காைணி ஒன்்றை ்சய்வதற்கான ்காைணம் - ஒரு ந்பர குறிபபிட்ட வழியில் ந்டக்க 
அல்லது குறிபபிட்ட ்சய்ல ்சய்ய ்காைணமாகுதல்.

பைகுமதி ஓரு ந்ப்ை ்சயல்்ப்ட ்வக்க அல்லது -்கடினமா்க உ்ழக்க 
தூணடுதலா்க இருப்பது ்வகுமதியாகும். உதாைணமா்க திட்ட 
்சயலாக்கத்தில் அதி்க ்நைம் ்பணிபுரியும் ஊழியருககு கூடுதல் ்பணம் 
வழஙகுவது.

உள்ளார்நத ஊக்கம் தாங்கள் விருப்பம் ்காைணமா்க ஒரு ்சய்ல ்சய்தல் உள்ைாரந்த 
ஊக்கம் எனப்படும். இவவ்்க ஊக்கம் ஒரு ந்பரின் உள்ளிருந்து 
்தான்றும்.

பைளிபபுை ஊக்கம் ்வளிபபுறை ஊககி்கைான ்பணம், பு்கழ், தைம் மறறும் ்பரிசு 
்்பான்றைவறறினால் தூண்டப்படும் ந்டத்்த ்வளிபபுறை ஊக்கமாகும். 
இவவ்்க ஊக்கம் ஒரு ந்பரின் ்வளியிலிருந்து ்தான்றும்.

ததரை்களின் ைரிரச அடிப்ப்்டயான உ்டலியல் ்த்வ்கள் ்தா்டஙகி ்பாது்காபபு, அன்பு 
மறறும் உரி்ம, மதிபபு மறறும் இறுதியா்க சுயந்்டமு்றை வ்ை 
மனிதனுககு ்த்வப்படும் ்பல்்வறு வ்்கயான விஷயங்கள்.

சுய இயல்பாக்கம் ஓருவைது வாழ்வு முழு்மக்கமான சுய வைரச்சியின் ்த்வ்ய 
குறிபபிடுவது சுய இயல்்பாக்கம். இது மாஸ்லாவின் உயரநி்ல 
்த்வ வரி்சயாகும்.

விர்ளவு எதிர்காலத்தில் ஒன்றின்மீது  ஒரு ்சயல்-அல்லது முடிவின் ்பாதிபபு. 
உதாைணமா்க வியா்பாை வி்ைவில் ்்காட்பாடு எவவாறு நிறுவன 
ஊக்க்படுத்துதல் ்சயல்்பாட்்ட ்பாதிககிறைது.   

சுய இயக்கம் ்தாரந்்தடுக்கப்பட்ட இலக்்க அ்்டவதற்கா்க சூழ்நி்லக்்கற்ப 
ந்டத்்த்ய மு்றை்ம்படுத்துதல்  மறறும் த்கவ்மத்துக 
்்காள்ளும் திறைன்.

12th STD OMS_Tamil version Chapter08.indd   130 1/12/2022   11:22:07 AM



1 3 1பாடம் 08 ஊக்கப்படுத்துதல்

 6. ஊழியர்கள் _______்்காட்பா்டடில் 
்கடடுப்படுத்தப்படுகிறைார்கள்.  

  அ. X
  ஆ. Y
  இ. ்த்வ
  ஈ. Z
 7. ______ ்வகுமதி ஊழியர்க்ை 

தக்க்வககிறைது.
  அ. நிதி
  ஆ. ்நரம்றை
  இ.உள்ைாரந்த
  ஈ. ்வளிபபுறை
 8. ______ ்வகுமதி ஊழியர்க்ை 

ஊககுப்படுத்துகிறைது.
  அ. நிதி
  ஆ. ்நாரம்றை
  இ.உள்ைாரந்த
  ஈ. ்வளிபபுறை
 9. ்பாைாடடு___________  ்த்வ.
  அ. சமுதாய
  ஆ. ்பாது்காபபு
  இ.மதிபபு
  ஈ. உ்டலியல்
 10. ஊழியர்கள் _______்்காட்பாடடில் 

்ப்்டப்பாறறை்ல தங்கள் ்சயலில் 
்வளிப்படுத்துகிறைார்கள்.  

  அ. X
  ஆ. Y
  இ. Z
  ஈ. ்த்வ

பகுதி - ஆ
குறு வினாக்கள
ஐ்நது ைரி்களில் விரடயளிக்கவும்:
 1. ஊக்கப்படுத்துதலின் மூன்று முககிய 

கூறு்கள் யா்வ?
 2. ஊக்கப்படுத்துதல் - வ்ையறு.

வினாக்கள
பகுதி - அ
சரியான பதிரை ததர்நபதடுக்கவும்:

 1. ஊககு ்காைணி என்றைால்_______
்நாககி  ந்கருதல்.

  அ. ்சயல்
  ஆ. உந்துதல்
  இ.இலககு
  ஈ. ்நாக்கங்கள்
 2. ஊக்கப்படுத்துதலின் ்சயல்்பாடு 

ஒரு ந்பரின் _______ இருந்து 
்தா்டஙகுகிறைது.

  அ. ்சயல்
  ஆ. உந்துதல்
  இ. ்த்வ
  ஈ. ந்டத்்த
 3. ஊதிய கு்றைபபு என்்பது _______

ஊக்கப்படுத்துதல்.
  அ. நிதி சாைா
  ஆ. எதிரம்றை
  இ.்வளிபபுறை
  ஈ. உந்துதல்
 4. ஒரு ந்பர_______்த்வயில் 

உ்டனடி நி்றைவ்்டகிறைார.
  அ. சமுதாய
  ஆ. மதிபபு
  இ.உ்டலியல்
  ஈ. ்பாது்காபபு
 5. ஊழியர்கள் தங்களின் ஆறறைல் மறறும் 

சுய நி்றை்வ   _______்த்வ 
மூலம் உணருகிறைார்கள்.

  அ. சுயமதிபபு
  ஆ. சுய இயல்்பாக்கம்
  இ.சமுதாய
  ஈ. ்பாது்காபபு
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பகுதி - ஈ
பநடு வினாக்கள
மூன்று பக்கத்திற்கு  மி்காமல் 
விரடயளிக்கவும்:
 1. ஊக்கப்படுத்துதல் வ்ையறு.  

ஊக்கப்படுத்துதலின் வ்்க்க்ை 
விைககு்க.

 2. மாஸ்லாவின் ்த்வ வரி்ச்க்ை 
குறித்து விவாதி.

 3. ்மககிை்கரின்  X மறறும்  Y 
்்காட்பாட்்ட உதாைணத்து்டன் 
விைககு்க.

ஆசிரியர்களின் பசயல்பாடு்கள:
 1. குழு விவாதம் ஏற்பாடு ்சய்து 

மாஸ்லாவின் ்த்வ வரி்ச 
்்காட்பாடு குறித்து விவாதம் ்சய்து 
உயரநி்ல மறறும் கீழ்நி்ல 
்த்வ்க்ை ் வறு்படுத்த ் சால்லவும்.

 2. X மறறும் Y ்்காட்பாடடின் 
அடிப்ப்்டயில் மாணவர்களி்்ட்ய 
்பஙகுநா்ட்கம் ஏற்பாடு ்சய்யவும்.

 3. வகுப்ப்றையில் ்பயிறசி நி்கழ்வு்கள் 
மூலம் ஊக்க உத்தி்க்ை பின்்பறறை 
்சய்யவும்.

மாணைர்களின் பசயல்பாடு்கள:
 1. தங்கள் வாழ்வில் ஊக்கப்படுத்திய 

்க ா ை ணி ்க ் ை  கு றி ப பி ட டு 
ஊக்கப்படுத்தும் விைக்கப்ப்டம் தயாரி.

 2. தங்கள் ்பகுதியில் உள்ை ஒரு 
நிறுவனத்்த ்பார்வயிடடு 
்பணியாைர்க்ை ஊக்கப்படுத்தும் 
்காைணி்க்ை கூர்நாக்கவும்.

 3. ஒரு மனித்ன ்பணிபுரிய எது 
ஊக்கப்படுத்துகிறைது?

 4. ஊக்கப்படுத்துதலின் வ்்க்க்ை 
்படடியலிடு்க.

 5. X ்்காட்பாடடு ஊக்கப்படுத்துதலின்  
அனுமானங்கள் யா்வ?

 6. உள்ைாரந்த மறறும் ்வளிபபுறை 
்வகுமதி்க்ை ்படடியலிடு்க.

 7. சுய இயல்்பாக்கம் என்றைால் என்ன?

பகுதி - இ
சிறு வினாக்கள
ஒரு பக்கத்திற்கு விரடயளிக்கவும்:
 1. ஊக்கப்படுத்துதலின் ்சயல்்பாடு்க்ை 

விவரி.
 2. உள்ைாரந்த மறறும் ்வளிபபுறை 

்வகுமதி்கள் குறித்து விைககு்க.
 3. ஊ க ்க ப ்ப டு த் து த லி ன் 

குணாதிசயங்க்ை ்படடியலிடு்க.
 4. ஊக்கப்படுத்துதலின் ்படி்க்ை 

விைககு்க.
 5. ஊக்கப்படுத்துதலின் நன்்ம்க்ை 

விைககு்க.
 6. உயரநி்ல மறறும் கீழ்நி்ல 

்த்வ்கள் குறித்து விைககு்க.
 7. ம ா ஸ ் ல ா வி ன்  கூ ற று ப ்ப டி 

நிறுவனத்தில் ஊழியர்களின் ்த்வ 
வரி்ச்க்ை ்படடியலிடு்க.

 8. ்மககிை்கரின் X மறறும் Y 
்்காட்பாடடின் அனுமானங்க்ை 
்படடியலிடு்க.

 9. நிறுவனத்தில்  X  மறறும்  Y 
்்காட்பாடடின் தாக்கம் குறித்து விவாதி.

 10. X மறறும்  Y ்்காட்பாடு ்வறு்படுத்து்க.
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கட்டுபபாடு

இப்பகுதியின் மூலம் மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை ்கறறுக்்காள்கிறைார்கள்
�	்கட்டுப்படுத்தலின் சிறைபபியல்பு்கள், ந்ைமு்றை்கள், முககியததுவம் ்கட்டுப்பாட்டு 

மு்றை்கள் ஆகியனப ்பறறி ்்தரிந்துக்்காள்ளு்தல்
�	்கட்டுப்படுத்தலின் நன்்ம மறறும் தீ்ம்கள்
�	்கட்டுடுப்படுத்தலின் நுட்்பங்கள் சமநி்லபபுள்ளி, மு்தலீடு மி்தான வருமானம், புள்ளியல் 

்பகுப்பாய்வு ஆகியன்ப ்பறறி அறிந்துக ்்காள்ளு்தல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

உள்ளடககம்

 9.1 முன்னு்ை 
 9.2 ்்பாருள் 
 9.3 ்கட்டுப்படுத்தலின் நநாக்கங்கள் 
 9.4 ்கட்டுப்படுத்தலின் சிறைபபியல்பு்கள் 
 9.5 ்கட்டுப்படுத்தலின் ந்ைமு்றை்கள் 

 9.6 ்கட்டுப்படுத்தலின் முககியததுவம் 
 9.7 ்கட்டுப்படுத்தலின் நன்்ம மறறும் 

தீ்ம்கள்
 9.8 ்கட்டுப்பாட்டு மு்றை்கள்

9.1  முன்னுரை
 ்கட்டுப்படுதது்தல் என்றை வாரத்்த 
்்பாதுவா்க ்பயன்்படுத்தப்படுகிறைது.  நீங்கள் 
சில ் சாற்றைாைர்க்ை ்கைந்து வந்திருபபீர்கள் 
உ்தாைணததிறகு – ந்கா்பத்்த 
்கட்டுப்படுதது்தல், ்சலவு்க்ை ்கட்டுப்படுததி 
்பணத்்த நசமித்தல் மறறும் குழந்்்த்க்ை 
்கட்டுப்படுதது்தல் ந்பான்றை்வயாகும்.  
்கட்டுப்படுத்தல் என்றை வார்்தயின் 

்்பாருள் சரி்பாரத்தல், ்பரிநசாதித்தல், 
ஒழுஙகுப்படுதது்தல், ்கட்டுப்படுத்தல் மறறும் 
்தடுத்தல் ந்பான்றை்வ. வணி்கததில் 
்கட்டுப்படுதது்தல் என்்பது ஒரு நிறுவனததின் 
முககியமான நைவடிக்்கயாகும்.

9.2  பபாருள
 ்கட்டுப்பாட்டு என்்பது ்சயல்மு்றை 
இ்தன் மூலம் திட்ைமிைப்பட்ை ்சயல்்களுககு 
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உண்மயான நைவடிக்்க்க்ையும் 
உறுதிப்படுத்தப ்படுவ்்த நமலாைர்கள் 
உறுதிப்படுததி ்்காள்கின்றைனர.
 ்க ட் டு ப ்ப ா டு  ந ் ை மு ் றை 
திட்ைமிட்ை நைவடிக்்க்கள் சரியா்க 
ந்ைமு்றை்படுத்தப்பட்ை்தா என்்ப்்த 
உறுதி ்சய்யப ்பயன்்படுகின்றைன.  
திட்ைமிைல், அ்மபபு நிரவகித்தல், 
இயஙகு்தல் மறறும் ்கட்டு்படுத்தல் இ்வ 
அ்னததும் நமலாண்மயின் ்பணி்கள் 
ஆகும்.  திட்ைமிடு்தல் என்்பது அ்னதது 
்பணி்களுககு மு்தன்்மயானது. ஆனால் 
்கட்டுப்படுத்தல் என்்பது எல்லாவறிறகும் 
்க்ைசி ்பணியாகும்.

இலககணம்:
ைன்்கன் கூறும் இலக்கணம் – ”்கட்டுப்பாடு 
என்்பது வைரச்சிப்படியாகும்.  அதில்்தான் 
நமலாைர அ்மபபின் இலட்சியங்கள் 
நி்றைநவறறைப்பட்டு விட்ைனவா இல்்லயா 
என்்ப்்த நிரணயிக்க நவணடும். 
அ்தாவது இது ்தனிந்பர மறறும் அ்மபபின் 
நி்றைநவறறைத்்த மதிபபீடு ்சய்யும் 
ந்ைமு்றையாகும்”.

ஜி.ஆர் படர்ரி கூறும் இலககணம்:
்கட்டுப்படுதது்தல் என்்பது என்ன 
நி ் றை ந வ ற றை ப ்ப ட் ை து  எ ன் ்ப ் ்த 
நிரணயித்தலாகும்.   அ்தாவது 
நி்றைநவறறைத்்த மதிபபிடு்தல் மறறும் 
ந்த்வ்யனில் சரி ்சய்யப்பட்ை 
அை்வ்க்ை ்பயன்்படுதது்தல், அ்தனால் 
்தான் நி்றைநவறறைமானது திட்ைங்களின் 
்படி ஏற்படுகின்றைது.

9.3  கட்டுபபடுத்தலின் ந�ாககஙகள 
 ்கட்டுப்படுத்தலின் நநாக்கம் 
திட்ைமிட்ைப்படி ்பணி்கள் சரியா்க 
நைககிறை்தா என்்ப்்த சரி்பார்பதும் மறறும் 
உறுதிப்படுதது்தலாகும்.
 1. திட்ைமிடு்த்ல திறை்மயுைன் 

நமலாைர்கள் ் ்கயாணடு அ்தன்மூலம் 

எல்லா ்பணி்களும் சரியா்க நைககிறை்தா 
என்று மறறும் பின்னூட்ைம் ்்பறறு 
அவறறி்னக ்்காணடு ்பணி்க்ை 
திறை்மயுைன் ்சய்ய அவர்கள் 
வழி்காட்டுகிறைார்கள்.

 2. நிறுவனததின் நநாக்கம் மறறும் 
கு றி க ந ்க ா ள் ்க ் ை  அ ் ை ய 
்கட்டுப்படுத்தல் ந்த்வயா்க உள்ைது.

 3. ்கட்டுப்படுத்தல் நமலாைர்களுககு 
சிறைப்பான முடிவு்க்ை எடுக்க 
உ்தவி்கைமா்க உள்ைது.  ்கட்டுப்படுத்தல் 
மு டி ் வ டு க ்க  ந ்த ் வ ய ா ன 
்த்கவல்்க்ையும் நமலும் அவறறில் 
உள்ை பிைச்சி்ன்க்ை அறிய 
உ்தவுகிறைது.

 4. சரியான அைவிடு்க்ை ்்காணடு 
நைவடிக்்க்களில் ஏந்தனும் 
விததியாசங்கள் ஏற்படுகிறை்தா என்று 
்கணடுபிடிக்க உ்தவுகிறைது அ்தாவது 
்தறந்பாது ந்ை்்பறும் நைவடிக்்க்கள் 
திட்ைமிட்ை்படி ந்ை்்பறுகிறை்தா அதில் 
ஏந்தனும் ்தவறு்கள் வருகிறை்தா 
என்்ப்்த ்கண்காணிக்க உ்தவுகிறைது.

 5. வைங்க்ை அதி்கமா்க ்பயன்்படுத்த 
்கட்டுப்படுத்தல் உ்தவுகிறைது.  இ்வ 
ம னி ்த ர ்க ள் ,  இ ய ந் தி ை ங ்க ள் 
மறறும் ்்பாருட்்கள் ஆகியவற்றை 
மு ழு வ து ம ா ்க  ்ப ய ன் ்ப டு த தி 
அ்தன் மூலம் நிறுமததின்  
குறிகந்காள் அ்ைய உ்தவுகிறைது 
அதுமட்டுமல்லாமல் ்தவறைா்க 
வைங்க்ை ்பயன்்படுததுவ்்தயும் 
இ்வ்கள் ்தவிரககின்றைன.

 6. ்பணியாைர்க்ை ஊக்கப்படுததி 
அவர்களு்ைய ்பணி்க்ை சிறைப்பா்க 
்சய்வ்தறகு உ்தவுகிறைது.

 7. ்ப ணி ய ா ை ர ்க ள்  ் ச ய் யு ம் 
்பணிததிறை்ம்க்ை ்்காணடு 
அவர்களுககு  அஙகி்காைம் மறறும் 
்்பாறுபபு்க்ையும் நிரணயம் 
்சய்கிறைது.
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 8. வணி்க சூழ்நி்ல அடிக்கடி மாறிக 
்்காணநை இருககும் இ்தனால் 
திட்ைமிடு்தலும் மாறும் எனநவ 
அம்மாறு்தலுக ந்கறறைார ந்பால் 
்கட்டுப்படுத்தலும் ந்த்வயான 
மாறறைங்க்ை ் ்காணடு ் சயல்்படுகிறைது.

9.4  கட்டுபபடுத்தலின் சிறபபியல்புகள
்கட்டுப்படுததின் முககிய சிறைபபியல்பு்கள் 
பின்வருமாறு
 1. கணித்தல்:
  நமலாைர எதிர்கால நைவடிக்்க 

்படிப்படியா்க சரியான மு்றையில் 
எடுப்ப்தறகு உ்தவுகிறைது.  இ்வ 
்்பரும்்பாலும நைபபு மறறும் ்ப்ழய 
அனு்பவங்க்ை ் ்காணடு அ்தன்மூலம் 
்பாதிபபு்களும் மறறும் இழபபு்களும் 
ஏற்பைாமல் இருக்க இவவனு்பவங்கள் 
உ்தவுகின்றைன.

 2. நேலாணரேயின் படிநிரல:
  ஒ வ ் வ ா ரு  ந ம ல ா ை ரு க கு ம் 

்கட்டுப்படுத்தல் முககியமான 
்பணியாகும்.  ்கட்டுப்படுதது்தல் 
அ்னதது வ்்கயான நமலாண்ம 
்படி நி்ல்கைான நமல் ்படிநி்ல, 
இ்ை்படி நி்ல, ்க்ை ்படிநி்ல 
ஆகியவறறில் இருககின்றைன.

 3. ப்தாடர் �டவடிகரக:
  ்கட்டுப்பாடு என்்பது ஒரு நி்ல 

ந்ைமு்றையல்ல இ்வ்கள் 
்்தாைரந்து ந்ை்்பறுகின்றைன.  இது 
உண்மயான மறறும் திட்ைமிட்ை 
நைவடிக்்க்களுககு உள்ை 
விததியாசங்க்ை ்பகுப்பாய்வு 
்சய்கின்றைன.

 4. கட்டுபபடுத்தலின் �ன்ரேகள:
  ்கட்டுப்படுத்தல் நிறுவனததிறகும் 

அந்த மாதிரி ்தனிப்பட்ை ந்பரககும் 
ஒருநநரம்றையான நச்வ புரிகிறைது.  
நிறுவன மட்ைததில் ்கட்டுப்பாட்டின் 
நநாக்கம் குறிபபிட்ை ்கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் உள்ை நிறுவன குறிகந்காள்்க்ை 
அ்ையச் ்சய்வ்தாகும்.

 5. பைவலான பணி:
  அ்னதது நமலாைர்களுககும் 

்கட்டுப்படுததும் ்பணி வழங்கப்பட்டு 
இருககிறைது.  எனநவ ்கட்டுப்பாட்டு ஒரு 
்பைவலான ்பணியாகும்.

 6. முன்நனாககி பார்த்தல்:
  இ்வ்கள் ்கைந்்த ்காலததி்ன 

்கட்டுப்படுத்த முடியாது.  ஆனால் 
எ தி ர ்க ா ல த தி ் ன  ம ட் டு ந ம 
்கட்டு்பை ்சய்ய முடியும்.  ்கட்டுப்பாடு 
விையம், இழபபு மறறும் ஏந்தனும் 
நி்லயானவறறில் விததியாசங்கள் 
உள்ை்தா என்்ப்்த அறிய உ்தவுகிறைது.  
இது ்தனிந்பரின் நைவடிக்்க்க்ையும் 
சரி்பாரககிறைது.

 7. உலக்ளாவிய �ரடமுரற:
  ்கட்டுப்பாடு என்்பது அ்னதது 

நிறுவனங்களுககும் சமம் ஆகும் 
அ்தாவது (வணி்கம் (அ) வணி்கம் 
அல்லா்த்தறகும் ்்பாருந்தும்)

 8. ேறறபபணிகளுடன் ப்தாடர்புபடுத்தல்:
  ்கட்டுப்பாடு மறறை ்பணி்கைான 

திட்ைமிடு்தல், அ்மபபு கூட்ைல், 
்பணியமரத்தல், இயககு்தல், ்த்கவல் 
்்தாைரபு மறறும் ஊககுவித்தல் 
ந்பான்றை்வ்கநைாடு ்்தாைரபு்ையது.  
இ்தன்மூலம் ்்தாழிலாைர்க்ை 
அ்ையககூடிய நநாக்கததி்ன 
அ்ைய உ்தவுகிறைது.

படம் 9.1  ்கட்டுப்படுத்தலின் சிறைபபியல்பு்கள்
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9.5  கட்டுபபடுத்தலின் �ரடமுரறகள
 1. நிரலயானவறரற நிறுவு்தல்
  நி ் ல ய ா ன ் ்த  நி று வு ்த ல் 

என்்பது மு்தல் ந்ைமு்றையாகும்.  
நி ் ல ய ா வ ் றை க  ் ்க ா ண டு 
உண்மயான முடிவு்க்ை 
அைவிைப்படுகிறைது.  இ்வ 
நிறுவனததின் நநாக்கம் மறறும் 
குறிகந்காளிலிருந்து பிரிந்்த்வயாகும்.  
நி்லயான நைவடிக்்க்க்ை 
்தனிந்பருக்கா்கநவா, குழுவிற்கா்கநவா 
அல்லது முழுநிறுவனததிறகும் 
தீரமானிக்கப்படுகிறைது.  அைவிடு்க்ை 
சாரந்்த இ்வ்கள் ்தைததின் 
அடிப்ப்ையில் (அ) அைவு்களின் 
அடிப்ப்ையில் ் வளிப்படுத்தப்படுகிறைது.

 2. உணரேயானவறரற அ்ளவிடல்
  இ்வ ்தனிந்பர, குழுக்கள் (அ) 

நிறுவனததின் உண்மயான 
்சயல்திறை்ன அைவிடுகிறைது.  
ஒவ்வாரு ்பணி்களின் ்படிநி்ல்கள் 
்பதிவு ்சய்யப்பட்டு நமலும் அவறறின் 
நி்லயான ்சயல்திறைநனாடு ஒபபிட்டு 
அைவிைப்படுகிறைது.

 3. விலகு்தல்
  உண்மயான ்சயல்திறை்ன 

நி்லயான ்சயல்திறைநனாடு 
நவறு்படுததி அ்தன்மூலம் விலகு்த்ல 
்கணடுபிடிக்கப்படுகிறைது.  விலகு்த்ல 
சரிப்படுததுவது அந்நிறுவனததின் 
கு றி க ந ்க ா ள் ்க ் ை  அ ் ை ய 
உ்தவி்கைமா்க உள்ைது.

 4. சரியான �டவடிகரககர்ள எடுத்தல்
  குறிகந்காள்்க்ை மாறறும் ்சய்வ்தன் 

மூலம் நமலாைர்கள் விலகு்த்ல 
சரி்சய்கின்றைனர.  விலகு்தல் 
உருவாககுவ்தற்கான வாய்பபு்க்ை 
்கணைறிவ்தன் மூலம் அ்தறகு 
்்பாருத்தமான நைவடிக்்க்கள் 
் ச ய் து  அ வ வி ல கு ்த ் ல 
சரி்சய்யப்படுகின்றைன.  சரியான 
நைவடிக்்க்கள் நமல்நி்ல 

நமலாண்மயால் மட்டுநம ்சய்ய 
முடியும்.

9.6  கட்டுபபடுத்தலின் முககியததுவம்
 1. ந�ாககஙகளில்  பவறறி  அரடய 

உ்தவு்தல்
  ்கட்டுப்படுத்தல் நைவடிக்்க்களின் 

முடிவு்க்ை உறுதி்சய்கிறைது 
(அ) முன்கூட்டி தீரமானித்த 
நநாக்கங்களுககு மி்கவும் ்நருஙகின 
இ்ணபபு்க்ை முடிவு்க்ை உறுதி 
்சய்கிறைது.  எல்லா நிறுவனங்களும் 
திட்ைமிட்ை நைவடிக்்க்க்ை 
அவவபந்பாது சரி ்பாரதது ்்காள்கிறைது.  
்கட்டுப்படுதது்தல் நி்லயான மறறும் 
உண்மயான ்சயல்திறைனுககுள்ை 
விததியாசங்க்ை சரி ்சய்ய 
உ்தவுகிறைது மறறும் ்தவறு்கள் ஏற்படும் 
இைங்க்ையும் இ்வ்கள் சுட்டிக 
்காட்டுகின்றைன.

 2. வ்ளஙகர்ள  திறரேயாக 
பயன்படுத்தல்

  ந ம ல ா ை ர ்க ள்  வ ை ங ்க ள் 
விணாககுவ்்த ்கட்டுப்படுத்தல்.  
்த்ை்சய்கிறைது மறறும் அவறறி்ன 
முழு்மயா்க ்பயன்்படுத்தவும் உறுதி 
்சய்கிறைது.

 3. சிறபபான திட்டமிடல்
  திட்ைமிடு்தலும் மறறும் ்கட்டுப்படுத்தலும் 

ஒன்றுககு ஒன்று மி்கவும் 
்நருஙகிய ்்தாைரபு ்்காணைது.  
இது நமலாண்மயில் மி்கவும் 
முககிய ்பணியாகும்.  திட்ைமிடு்தல் 
நநாக்கததி்ன நி்றைநவறறும் 
வழி்க்ை ்காட்டும்.  ்கட்டுப்படுத்தல் 
நி்லயான ் சயல் திறைநனாடு ஒபபிட்டு 
அவறறி்ன சரி ்பாரக்க உ்தவுகிறைது.

 4. ப்தாழிலா்ளர்கள  ேனநிரலரய 
வ்ளர்த்தல்

  ்்தாழிலாைர்கள் என்ன ்சய்ய 
எதிர்பாககிறைார்கள் என்்ப்்த 
முன் அறிய ்கட்டுப்படுத்தல் 
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உ்தவுகிறைது.  இ்தன் மூலம் நன்றைா்க 
நைவடிக்்க்கள் ந்ை்்பறைவும் 
மறறும் சன்மானங்கள் ்்பறைவும் 
இந்்த மா்தரியான ்சயல்்களுககு 
்்தாழிலாைர்களுககு உ்தவி்கைமா்க 
உள்ைது.   அவர்களு்ைய நல்ல 
நைத்்த உருவா்கவும் வழி்சய்கிறைது.

 5. முடிபவடுகக உ்தவு்தல்
  ஒரு சூழ்நி்ல நமாசமாவ்தறகு 

முன் நமலாைர்கள் அவறறி்ன 
்கணடுபிடிதது அந்்த பிைச்சி்ன்க்ை 
தீரப்ப்தறகு இ்வ உ்தவுகின்றைன.  
சரியான நநைததில் அறிக்்க்க்ை 
ந ம ல ா ை ர ்க ள்  ்த ய ா ரி த து 
அந்நைவடிக்்க்க்ை எவவாறு 
்சயல்்படுத்த ்கட்டுப்படுத்தல் 
உ்தவுகின்றைன.  நமலாைர்கள் 
நயாசித்தல் மறறும் ்சயல்்பாட்டிறகும் 
உள்ை விததியாசங்க்ை ்கணைறிய 
உ்தவுகிறைது.

கட்டுபபாட்டின் முன் நிபந்தரனகள
 1. பின்னூட்டம்: பின்னூட்ைம் என்்பது 

்கைந்்த ்கால ்த்கவல்்க்ைக ்்காணடு 
எதிர்காலததின் நைவடிக்்க்க்ை 
சரி்சய்வ்தறகு உ்தவியா்க உள்ைது.  
நமலாண்ம பின்னூட்ைத்்த 
சரியா்க பின்்பறறினால்  ்கட்டுப்படுத்தல் 
ந்ைமு்றை மி்கவும் சுல்பமானது.

 2. ந�ாககம்: ்கட்டுப்படுத்தல் என்்பது 
நநாக்கமா்க இருக்க நவணடும்.  
அ்தாவது ்கட்டுப்படுத்தல் என்்பது 
நிச்சயத்தன்்ம ்்காணை்தாகும்.

 3. பபாருத்தல்: ்கட்டுப்படுத்தல் மு்றை 
என்்பது இயற்்கயா்க உள்ை 
விததியாசங்க்ை உறுதிப்படுததிக 
்்காள்கிறைது.  ந்த்வ ஏற்படும் ந்பாது 
்கட்டுப்படுத்தலின் ்்தாழில் நுட்்பங்கள் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றைன. 

 4. அறிகரக :  நி ் ல ய ா ன 
நைவடிக்்க்களின் விததியாசங்க்ை 
அறிந்து ்்தரிவிப்பந்தாடு இல்லாமல் 
அ்தன்மீது ்கால்தாம்தம் இல்லாமல் 

சரியான நைவடிக்்க்க்ை 
நமற்்காள்ை நவணடும்.

 5. முன்நனாககிய  பார்ரவ  – 
திறை்மயான ்கட்டுப்படுத்தல் எதிர்கால 
நைவடிக்்க்க்ை ்கருததில் 
்்காணை்தா்க இருககும்.  அ்தாவது 
்கட்டுப்படுத்தல் மு்றை திட்ைமிடு்தலுககு 
உ்தவி்சய்ய நவணடும்.

 6. விதிவிலககு  சுட்டிக  காட்டுகிறது 
்க ட் டு ப ்ப டு த ்த ல்  அ ் ம ப பி ல் 
விததியாசங்க்ை சுட்டிக ்காட்டுகிறைது.  
அ்னதது விததியாசங்களுககும் 
சமமா்க இருப்பதில்்ல.  ்கட்டுப்படுத்தல் 
அ்மபபில் விததியாசங்களுககு 
அதி்க ்கவனம் ்சலுத்தப்படுகிறைது.  
ஏ்னன்றைால் அ்வ்கள் அதி்க 
்பாதிபபு்க்ை ஏற்படுததும்.

 7. ோறறு  �ரடமுரற: ்கட்டுப்படுத்தல் 
அ ் ம ப பி ல்  ந ்த ா ல் வி க ்க ா ன 
்காைணங்கள் மறறும் எந்்த இைததில் 
உருவாகுகிறைது என்்ப்்தயும் 
சுட்டிக்காட்டுகிறைது.  அது மட்டும் 
இல்லாமல் அவறறி்ன எவவாறு சரி 
்சய்வ்்தயும் ்்தரிவிககிறைது.

 8. ஊககுவித்தல்:  ்கட்டுப்படுத்தல் 
அ்மபபில் ்பணியாைர்க்ையும் 
ஊககுவிப்பதும் மறறும் அவர்கள் 
்பணி்க்ை திறைம்்பை ்சய்யவும் 
வழிக்காட்டுகிறைது.  அவர்களுககு 
்தணை்ன வழஙகுவ்தறகு ்பதிலா்க 
ஊககுவிககிறைது.

 9. ப�கிழ்வு:  சூழ்நி்ல்களுககு 
ஏறறைாறந்பால் ்கட்டுப்படுத்தல் 
அ்மபபும் அ்தறந்கறறைாற ந்பால் 
மாறறிக ்்காள்கிறைது.

 10. பணிகள  மூலம்  கட்டுபபடுத்தல்: 
உற்பததி,  சந்்்த,  நிதி 
மறறும் மனி்தவை நமம்்பாடு 
ந ்ப ா ன் றை வ ற றி ற கு ம்  இ ் வ 
முககியததுவம் ்தருகின்றைன.  இது 
்தைததிறகும், அைவிறகும் மறறும் 
நநைததிறகும் அழுத்தம் ்தைககூடிய்தா்க 
இருககின்றைன.
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9.7   கட்டுபபடுத்தலின் �ன்ரே ேறறும் 
தீரேகள

 இலககு்க் ை நிரணயிதது 
அ்தன்மூலம் உண்மயான மறறும் 
இலககிற்கான ்சயல்்பாட்டி்ன 
விததியாசப்படுததி ஆைாயப்படுகிறைது.  
இறுதியா்க அவறறில் ஏற்படும் 
விததியாசங்க்ை ்க்ைந்து சரிப்படுததும் 
நைவடிக்்க்க்ை நமற்்காள்கிறைது.  
்கனவு்க்ை நனவாககுவந்த இவறறின் 
மி்க இன்றிய்மயா்த ்பணியாகும்.

�ன்ரேகள
�	விததியாசஙகர்ள  சரிபபடுத்தல்: இது 

து்ண ்பணியான திட்ைமிடு்தலில் 
உள்ைைஙகிய ்்காள்்்க்கள், 
ந்ைமு்றை்கள், விதி்கள் மறறும் 
நநாக்கங்களில் ஏற்படும் கு்றை்க்ை 
்க்ைவ்தறகும்,  மறுமதிபபீடும் 
்சய்கிறைது.  நமலாண்ம எதிர 
்பாரத்த முடிவு்கள் ஏற்பை முடிவு்கள் 
அவறறிறந்கறறைாற ந்பால் து்ண 
்பணியான திட்ைமிடு்த்ல மாறறைம் 
்சய்து ்்காள்ை உ்தவுகிறைது.

�	�டவடிகரககர்ள  ப்தாடஙகு்தல்: 
நைவடிக்்க என்்பது ்கட்டுப்படுத்தலின் 
ஒரு அங்கமாகும்.  விததியாசங்கள் 
மீது சரியாக்ககூடிய தீரமானத்்த 
எடுதது அ்தன்மூலம் அவறறி்ன 
சரி்சய்யப்படுகிறைது.

�	அதிகாை  பகிர்வு  ேறறும்  அதிகாை 
ஒபபரடபபு  வசதிகர்ள  ஏறபடுத்தல்: 
ந ம ல தி ்க ா ரி  ்த ன் னு ் ை ய 
அதி்காைங்க்ை ்தன் கீழ் ்பணியாறறும் 
ஊழியர்களுககு ்பணி்க்ை முடிப்ப்தறகு 
ஒப்ப்ைக்கப்படுகின்றைன.  அதி்காை 
ஒப்ப்ைபபு சரியா்க ்பகிரந்து அ்தன்மூலம் 
்்தாழிலாைர்கள் இலககு்க்ை 
அ்ைவ்தறகு ்கட்டுப்படுத்தல் உ்தவியா்க 
உள்ைது.

�	கீழ்பணியா்ளர்கர்ள  ஈடுபடுத்தல்: 
கீழ்்பணியாைர்க்ை திறை்மயா்க 

ஈடு்படுத்த ்கட்டு்படுத்தல் மூலம் 
இவறறி்ன ்சய்வது எளி்தாகும்.  
கீ ழ் ்ப ணி ய ா ை ர ்க ள்  தி றை ம் ்ப ை 
்சயலாறறும் வ்்கயில் அவர்களுககு 
உைவியல் சாரந்்த அழுத்தம் ்்காடுதது 
அ்தன்மூலம் அவர்கள் சிறைப்பா்க 
்சயல்்பை ்கட்டு்படுத்தல் உ்தவுகிறைது.

�	திறரேகர்ள  அதிகபபடுத்தல்: 
்கட்டுப்படுத்தலின் மூலம் திறை்ம வாய்ந்்த 
்பணியாைர்க்ை நமலும் திறை்மயா்க 
்சயல்்பை ்வக்க இது உ்தவி்கைமா்க 
உள்ைது.

�	வ்ளஙகர்ள முழுரேயாக பயன்படுத்தல்: 
கீழ் ்பணியாைர்க்ை நிறுவனததின் 
வைங்க்ை முழு்மயா்க மறறும் 
திறை்மயா்க ்பயன்்படுத்த ்கட்டுப்படுத்தல் 
ந்த்வப்படுகிறைது.  இ்தனால் வைங்கள் 
விணாக்கப்படுவது ்தடுக்கப்படுகிறைது.

�	ஒருஙகிரணத்தல்: ்கட்டுப்படுத்தல் 
அ்ணதது து்றை்க்ையும் மறறும் 
ஊழியர்க்ை ஒன்றைா்க ஒருஙகி்ணக்க 
்கட்டுப்படுத்தல் உ்தவுகிறைது.  இ்தன்மூலம் 
அந்நிறுவனததின் இலககு்க்ை 
அ்ைவது எளி்மயாக்கப்படுகிறைது.

தீரேகள
�	பவளிசசார்ந்த   அசசுறுத்தல்: 

நிறுவனததின் ்வளிச்சாரந்்த 
்காைணி்கைான விநிநயாகிஸ்தர்கள், 
அைசாங்கம், ்்தாழில்நுட்்பம், நு்கரநவார 
மறறும் ந்பாட்டியாைர்கள் இவர்க்ை 
்கட்டுப்படுத்தல் மூலம் ்கட்டுப்படுத்த 
முடியாது.

�	அ்ளவீடு  பசயயமுடியாது: ்பல்நவறு 
நைவடிக்்க்க்ை எணணிக்்க 
்்காணடு அைவிைமுடியாது.  எல்லா 
நைவடிக்்க்களும் அைவீடு என்்பது 
நைக்க முடியா்த ஒன்றைாகும்.  
உ்தாைணம் உைவியல் சம்்பந்்தப்பட்ை 
நைவடிக்்க்கைான ்பணி திருபதி, 
மனநி்ல, ்பணியாைர ஊககுவித்தல் 
இவறறி்ன எணணிக்்க ்்காணடு 
அைவிை முடியாது.
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�	ப்தாழிலா்ளர்கள  எதிர்பபு: சில 
்்தாழிலாைர்கள் அவர்களின் 
்சயல்திறை்ம்க்ை சரி்பாரப்ப்தறகு 
எதிரபபு ்்தரிவிப்பார்கள் ஏ்னன்றைால் 
்தாழ்வு மனப்பான்்ம ்்காணை்தால் 
அவறறி்ன ்சய்வ்்த எதிரபபு 
்்தரிவிப்பார.

�	அதிக  ந�ைம்  எடுத்தல்: நிறுவனததின் 
இ ல க கு  ந ை வ டி க ் ்க க கு ம் 
உண்மயான நைவடிக்்க்களும் 
உள்ை விததியாசங்க்ை ்கணைறிய 
அதி்க நநைம் எடுககும்.  எனநவ ்்பரிய 
நிறுவனங்களில் இவவாறு ்சய்வதில் 
பிைச்சி்ன்கள் உள்ைன.

�	்தவறான  இலககுகர்ள  நிர்ணயித்தல்: 
நி்லயான இலககு்க்ை நிரணயம் 
்சய்வதில் ்தவறு்கள் ஏற்பட்ைால் 
்கட்டுப்படுத்தலும் ்தவறைா்க மாறும்.  
எனநவ நி்லயான இலககு்க்ை 
தீரமாணிககும் முன் அவறறின் 
சூழ்நி்ல்க்ை ஆைாய்ந்து எடுக்க 
நவணடும்.

�	்தகவல்  ப்தாடர்பின்  ்தரடகள: ்த்கவல் 
்்தாைரபின் ்த்ையால் நமலாண்மககு 
இது சவாலா்க இருககிறைது.  கீழ் 
்பணியாறறு்பவர்களின் திறை்மயில் 
ஏந்தனும் விததியாசங்கள் இருந்து 
அவறறி்ன சுட்டிக்காட்டினால் 
அவர்களுககு ்வறுபபுணரச்சி 
ஏற்படுகிறைது.  எனநவ சரியான ்த்கவல் 
்்தாைரபு வழி்களில் அவர்களுககு 
கு்றை்க்ை ்்தரிவித்தால் இவவாறு 
்த்ை்கள் ஏற்படுவ்்த ்தடுக்கலாம்.

9.8  கட்டுபபாட்டு முரறகள
 1. திட்டபபட்டியல்  ேறறும் திட்டபபட்டியல் 

கட்டுபபாடு: திட்ைப்பட்டியல், வணி்க 
நைவடிக்்க்க்ைத திட்ைமிடு்தலிலும், 
்கட்டுப்படுதது்தலிலும் நமலாண்மககு 
உ்தவும் ஓர ்கருவி ஆகும்.  ஒரு 

வ்ையறுக்கப்பட்ை ்காலததிற்கான 
் ச ல வு ்க ள்  ம தி ப பி ை ப ்ப ட் டு ,   
நிதியளிபபு முன் ்மாழிவு்கள் 
்தயாரிக்கப்படுகின்றைன.  இது 
எதிர்காலத ந்த்வயின் மதிபபீைாகும்.  
இது ஒரு குறிபபிட்ை ்காலததிறகுள்ைா்க 
சில குறிபபிட்ை இலககு்க்ையும், 
குறிகந்காள்்க்ையும் அ்ைவ்தற்கா்க 
வடிவ்மக்கப்பட்ை ்்காள்்்க்கள் 
ம ற று ம்  தி ட் ை ங ்க ளி ன் 
அறிக்்கயா்கவும் அ்மகிறைது.  
எதிர்பாரககின்றைன வி்ைவு்கள் 
்பண அை்வயில் அல்லது ்பல்நவறு 
அலகு்களின் குறிபபிைப்படுகின்றைன.
1. திட்ைப்பட்டியலின் வ்்க்கள்
2. விற்ப்ன திட்ைப்பட்டியல்
3. ்்காள்மு்தல் திட்ைப்பட்டியல்
4. உற்பததி திட்ைப்பட்டியல்
5. நி்லயான திட்ைப்பட்டியல்
6. ்நகிழ்வான திட்ைப்பட்டியல்
7. ்ைாக்க திட்ைப்பட்டியல்
8.  பூஜயத்்த அடிப்ப்ையா்கக 

்்காணடு திட்ைப்பட்டியல்
 2. சே  நிரலபபுளளி  பகுபபாயவு: 

அைக்கம், விற்ப்ன மறறும் 
இலா்பததிறகி்ைநய உள்ை 
்்தாைரபு்க்ை ்பகுப்பாய்வு ்சய்ய 
இ்வ உ்தவுகிறைது.  சமநி்லபபுள்ளி 
என்்பது ஆ்தாயம் அல்ல நட்ைம் அல்ல 
இபபுள்ளியில் ்தான் ்மாத்த அைக்க 
வி்ல மிட்்ப்்த ்காணபிக்கவும் 
ச ம நி ் ல ப பு ள் ளி க கு  ந ம ல் 
விற்ப்ன அதி்கமா்க இருந்்தால் 
இலா்பம்.   இல்்ல்யன்றைால் 
அ்வககு்றைந்்தால் நட்ைம் ஆகும்.  
சந்்்தயர ்்பாருள்்களின் வி்ல்ய 
தீரமானிக்க சமநி்லபபுள்ளி 
உ்பநயா்கப்படுத்தப்படுகிறைது.
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சமநி்லபபுள்ளி

விற்ப்ன வருவாய்

்மாத்த அைக்கம்

நி்லயான அைக்க வி்ல

விற்ப்ன

அை
க்க

 ம
றறு

ம் 
வ

ரு
வ

ாய்

படம் 9.2 

சம நி்லபபுள்ளி ்பகுப்பாய்வு
 = சமநி்லபபுள்ளி 
   நி்லயான ்சலவு்கள்/வி்ல –

மாறும் ்சலவு்கள்t

 3. மு்தலீட்டின்  மீது  வருவாய : 
்பஙகு்தாைர்களின் மு்தலுட்டின் மீ்தான 
வருவாய் ்தான் மு்தலீட்டின் மீது 
வருவாய் என அ்ழக்கப்படுகிறைது.  
இது நி்கை இலா்பங்கள், 
உரி்மயாைர்களின் நிதி்கள் 
ந ்ப ா ன் றை வ ற றி ற கி ் ை ந ய ய ா ன 
உறைவுமு்றை்யக குறிககிறைது.  இ்்த 
நாம் பின்்கணைவாறு ்கணககிைலாம்.  

 ்பஙகு்தாைரின் மு்தலீட்டின் மீ்தான 
வருவாய் = நி்கை இலா்பம் (வட்டி மறறும் 
வரிககுப பின்பு)/்பஙகு்தாைர்களின் நிதி்கள்
 4. புளளியியல்  ஆயவு : புள்ளியியல் 

்சய்திககுறிபபு்களும் ்கட்டுப்பாட்டுப 
்பணிககுப ்பயன்்படுத்தப்படுகின்றைன.  
இ்வ ்்பரும்்பாலும், விகி்தங்கள், 
சைாசரி்கள், ச்தவிகி்தங்கள் ந்பான்றை 
வி்தததிநலநய அளிக்கப்படுகின்றைன.  
திட்ைவட்ைமான பிைச்சி்னப 
்பகுதி்களுககு சிறைபபு வ்்கயான 
அறிக்்க்களும் ஆய்வு்களும் 
்்பருமைவு உ்தவிபுரிகின்றைன.  
புள்ளியியல் வ்ை்பைங்களும் 
ஒபபிட்டுப ்பாரககும் நநாக்கங்களுககு 
மி்கவும் உ்தவியா்க உள்ைன.

 5. நேல ாணரேத   ்த கவல் 
முரற:  ்தங்கைது ்பணி்யச் 
்சவவநன ்சய்ய, நமலாைர்களுககுத 
ந்த்வயான ்த்கவல்்க்ைச் 
நச்கரித்தல், உருவாககு்தல், நசமிதது 
்வத்தல், ்காத்தல் மறறும் அவற்றை 
ந்த்வயான இைங்களுககு அனுபபு்தல் 
ந்பான்றைவறறிறகு ந்த்வயான 
வசதி்யயும், ்பணியாைர்க்ையும் 
அளித்தநல நமலாண்ம ்த்கவல் 
மு்றையாகும்.  ்பல நி்ல்களிலுமுள்ை 
நமலாைர்களுககும், வணி்கததின் 
்பல்தைப்பட்ை அம்சங்கள் ்்தாைர்பான 
்த்கவல்்கள் ்்தாைரச்சியா்கவும், 
சீைா்கவும் ந்த்வயாயிருககின்றைன.  

 6. பவளியார்ந்த  ேறறும்  உள்ளார்ந்த 
்தணிகரக :  ் வ ளி ய ா ர ந் ்த 
்தணிக்்கயி்ன ்தகுதியான 
்பட்ைய ்கணக்கா்ைக ்்காணடு 
்சய்யப்படுகிறைது.  ்வளியாரந்்த 
்தணிக்்கயின் நநாக்கம் என்்பது 
எந்்த ஒரு ்தவறைான ்கணககு்க்ை 
உருவாக்காமல் ்தடுப்ப்்த உறுதி 
்சய்கிறைது.  நிறுவனததின் அ்னதது 
்கணககிய்லயும் சரி்பாரத்தபபிறைகு 
்தணிக்்கயர சான்றி்த்ழ ்தருவார.  
ஆனால் உள்ைாரந்்த ்தணிக்்கயி்ன 
அந்்த அந்்த நிறுவனங்களின் 
ஊழியர்கநை ்கணககு்க்ை 
சரி்பாரதது ்்காள்வார.

 7. பபாறுபபுகள  ரேயம்: ்்பாறுபபு்கள் 
்மயம் என்்பது ஒரு நிறுவனததில் 
உள்ை அலகில் ்தனிப்பட்ை ந்பர 
அந்நிறுவன நைவடிக்்க்களுககு 
் ்ப ா று ப ந ்ப ற று  அ ்த ் ன 
்சயல்்படுததுவது என்்பது ்்பாறுபபு்கள் 
்மயம் எனநவ திட்ைப்பட்டியல் 
்கட்டுப்பாடு மு்றை நிறுவனததின் 
்்பாறுபபு்மயத்்த சரியா்க 
வரி்சப்படுததுகிறைது.

 8. பசலவு  ரேயம்: இது ்சலவு்க்ை 
்கட்டுப்படுததும் ்்பாறுபபு்க்ை 
்்காணைது.  ்்பாதுவா்க நமலாைர 
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அவர்கள் சம்்பைம் விநிநயா்கம் மறறும் 
இ்தை ்சலவினங்க்ை ்கட்டுப்படுததும் 
்சலவு ்மயததிறகு ்்பாறுபபு ஆவார.  
இ்்த ்தவிை மனி்த வை நமம்்பாடு 
்கணககியல் மறறும் ஆைாய்ச்சி ந்பான்றை 
து்றை்களின் ்சலவினங்களும் 
இவறறின் கீழ் அைஙகும்.  

 9. வருவாய  ரேயம்:  வருவாய் 
்மயததி்ன ்்பாறுபபு்கள் 
்மயமா்க வ்ையறுக்கப்படுகிறைது.  
இவறறில் நமலாைர நிறுவனததின் 
வருமானங்க்ை ்்பறுவ்தற்கான 
்்பாறுபபு்க்ை ்்காணடுள்ைார.  
சந்்்தயில் மறறு விற்ப்ன 
து்்கள் நிறுவனததின் வருவாய் 
்மயங்கைாகும்.

 10. இலாப ரேயம்: இலா்ப ் மயம் என்்பது 
ஒரு நிறுவனததின் கி்ை (அ) பிரிவா்க 
்சயல்்படுகிறைது.  அ்தாவது இ்வ 
்மாத்த நிறுவனததின் கீழ் நி்ல 
வ்ை இலா்பத்்த நச்கரிககும் என 
எதிர்பாக்கப்படுகிறைது.  ்்பரும்்பாலான 
நிறுவனங்கள் ்்பாருள்்கள் பிரிவு 
மறறும் நச்வ பிரிவு என பிரிந்து 
்்பாருள்்களுககு இலா்ப ்மயமா்க 
்சயல்்படுகிறைது.

 11. மு்தலீடு ரேயம்: நமலாைர ்சாததின் 
மீது வருவாய் கிட்டும் ்்பாறுபபு்க்ை 
இம்்மயததில் அவர ்்காணடுள்ைார.

 12. ்தனிபபட்ட  கூர்ந�ாககு:  இது 
்தனிப்பட்ை ஒரு ்கட்டுப்பாட்டு 
மு்றையா்கப ்பயன்்படுத்த்பை 
முடியாது.  ஆயினும் இ்்த 
திட்ைப்பட்டியல்்கள் மறறும் ஆ்தாயம் 
– நட்ைம் அறறை சமநி்லப புள்ளி 

ஆய்வு ஆகியவறநறைாடு இ்ணந்து 
்பயன்்படுத்தலாம்.  இம்மு்றையின் 
கீழ் நமலாைர்கள், ்பணியாைர்கள் 
என்ன ்சய்ய நவணடும் என்று 
எதிர ்பாரக்கப்படுகிறைார்கைா எ்்தச் 
்சய்கிறைார்கைா எனப ்பாரக்க 
எதிர்பாரக்கப்படுகிறைார்கள்.  இவர்கள் 
்கட்டுப்பாட்டுச் சா்தனங்க்ை மட்டும் 
முழு்மயா்க நம்பிக ்்காணடு ்தனது 
அ்றையில் உக்காைகூைாது. 

 13. நிகழ்சசி  முரற  ேதிபபிடும் 
ேறுபரிசீலரண  நுட்பமுே  ேறறும் 
ப�ருககடி  வழிமுரற: இது 1950 –ல் 
அ்மரிக்காவின் ்கப்பற ்ப்ை்யச் 
நசரந்்த திட்ைபபிரிவால், பூஸ, ஆ்லன் 
மறறும் நேமில்ைன் மறறும் லாக்்கட் 
ஏர கிைாஃபட் ்காரப்பநைஷனின் 
ஏவு்க்ண மு்றை்களின் பிரிவு 
ந்பானறவறறின் ஒதது்ழபபுைன் 
உருவாக்கப்பட்ைது.  ந்பைைவுத 
திட்ைங்க்ைத திட்ைமிடு்தலும் 
அவற்றைக ்கட்டுப்படுதது்தலுந்க இ்தன் 
நநாக்கங்கைாகும்.  இது அடிப்ப்ை 
வ்லய்மவு ஆய்்வ திட்ைங்க்ை 
திட்ைமிடு்தல், எச்சரித்தல் மறறும் 
்கட்டுப்படுத்தல் ஆகியவறறின் மூலம் 
விைககிக ்காட்டுகிறைது.

  ்நருக்கடி வழிமு்றை 1956 –ல் 
டு்பன்ட் லீ நியுமாஸ நிறுவனத்தால் 
உருவாக்கப்பட்ைது.  இ்தன் நநாக்கம், 
்்தாழிறசா்ல முழுத ந்தரவாய்வு, 
்கட்டுமானத ்்தாழில் மறறும் 
்சப்பனிடு்தல் ந்பான்றைவறறிறகு 
உறுது்ணயா்க இருத்தலாகும்.
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வினாககள
பகுதி – அ 
பபாருத்தோன விரடரய 
ந்தர்நப்தடுத்தல் 
 

 1. ஒரு திட்ைப்பட்டியல் என்்பது 
எதிர்பாரக்கப்பட்ை முடிவு்க்ை 
மதிபபீடு ்சய்வ்்த .............. என்்பர.

  அ) அறிக்்க
  ஆ) எணணிக்்க
  இ) ்தைம்
  ஈ) நமலுள்ை அ்னததும் இல்்ல
 2. எந்்தப புள்ளியில் ஆ்தாயம் இல்்ல 

நட்ைமும் இல்்ல.
  அ) பூஜஜிய அடிப்ப்ை திட்ைப்பட்டியல்
  ஆ) சமநி்லபபுள்ளி
  இ) ்ைாக்க திட்ைப்பட்டியல்
  ஈ) நி்கழ்ச்சி மு்றை மதிபபிடும் மறு 

்பரிசீல்ன நுட்்பமும்
 3. வியா்பாைததில் மு்தலீடு ்சய்யப்பட்டு 

அதில் இருந்து வைககூடிய ஆ்தாயத்்த 
்கணககிடுவது .......

  அ) திட்ைப்பட்டியல்
  ஆ) ்தணிக்்க
  இ) மு்தலீடு மீது வருமானம் 
  ஈ) ்சலவு ்கட்டுப்படுத்தல்

 4. ்கட்டுப்படுத்தலுைன் நநைடியா்க ் ்தாைரபு 
்்காணை்வ .......

  அ) திட்ைமிைல் 
  ஆ) ஊககுவித்தல்
  இ) நிறுவன அ்மபபு
  ஈ) ஒருஙகி்ணத்தல்
 5. ்வளியாரந்்த ்தணிக்்க  ....... இவர 

மூலம் ்சய்யப்படுகிறைது.
  அ) ்பட்ைய ்சலவு ்கணக்காைர
  ஆ) ்பட்ைய ்கணக்காைர
  இ) நிறுவன ்சயலாைர
  ஈ) நமலாைர
 6. உள்ைாரந்்த ்தணிக்்க ............ இவர 

மூலம் ்சய்யப்படுகிறைது.
  அ) நூறநிறுவன ஊழியர்கள்
  ஆ)மறறை நிறுவன ஊழியர்கள்
  இ) ்பட்ைய ்கணக்காைர
  ஈ)நிறுவன ்சயலாைர

பகுதி – ஆ
மிக குறுகிய வினாககள
 1. ்கட்டுப்பாட்டு வ்ையறு்க?
 2. திட்ைப்பட்டியல் என்றைால் என்ன?
 3. சமநி்லபபுள்ளி ்பறறி குறிபபு வ்ை்க.
 4. ்கட்டுப்படுத்தலின் ஏந்தனும் இைணடு 

நன்்ம்க்ைக கூறு்க.

  நிரனவில் பகாளக 
�	நல்ல ்கட்டுப்பாடு என்்பது நமலாைர 

உண்மயான நைவடிக்்க்கள் 
திட்ைமிட்ை நைவடிக்்கயின்்படி 
்சயல்்படுகிறை்தா என்்ப்்த உறுதி 
்சய்்தல் ஆகும்.

�	்கட்டுப்பாடு என்்பது அடிப்ப்ை 
நமலாண்ம ்பணியாகும்.

�	்கட்டுப்படுத்தலின் நன்்ம மறறும் 
தீ்ம்கள்.

�	்கட்டுடுப்படுத்தலின் நுட்்பங்கள் 
சமநி்லபபுள்ளி, மு்தலீடு மி்தான 
வருமானம், புள்ளியல் ்பகுப்பாய்வு.
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பகுதி – இ
குறுகிய வினாககள
 1. ்கட்டுப்பாடு வ்ையறு மறறும் அவறறி்ன விவைமா்க விவரி.
 2. ்கட்டுப்படுத்தலின் மு்றை்கள் யா்வ?
 3. ்கட்டுப்படுத்தலின் முககியததுவத்்த கூறு்க.
 4. ்கட்டுப்படுத்தலின் சிறைபபியல்பு்கள் யா்வ?

பகுதி – ஈ
கட்டுரை வரக வினாககள
 1. ்கட்டுப்படுத்தலின் நன்்ம மறறும் தீ்ம்க்ை விவரி.
 2. ்கட்டுப்பாட்டின் ்பல்நவறு மு்றை்க்ை விவரி.
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செக்கரடடரி (அ) செயலாளர்

இப்பகுதியின் மூலம் மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை ்கறறுக்்காள்கிறைார்கள்
�	்ெயலாளரின் ்பணி்கள் ்பறறி புரிதல்.
�	்ெயலாளரின் வ்்க்கள் ்பறறி அறிதல்.
�	நிறுவன ்ெயலாளரின்  ்கட்ம்கள் மறறும் உரி்ம்கள் ்பறறி மாணவ்கள் 

்தரிந்து்்காள்ளுதல்.
�	நிறுவன ்ெயலாளரின் ்்பாறுபபு்கள். 
�	நிறுவன ்ெயலாளரின்  ்கட்டு்பாடு்கள் மறறும் ்பதிவு நீக்கம் ்பறறி புரிதல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

உளளடக்கம்

 10.1 முன்னு்ை 
 10.2 அலுவல்க ்ெயலாளர அல்லது 

தனிப்பட்ட ்ெயலாளர 
 10.3 தனியார ்ெயலாளர
 10.4 ்ெயலாளரின் வ்்க்கள் 
 10.5 ்கம்்்பனி ்ெயலாளர வ்ைய்ை 
 10.6 ்கம்்்பனி ்ெயலாளரின் ்கல்வி 

தகுதி்கள் 

 10.7 ்கம்்்பனி ்ெயலாள்ை நியமிககும் 
வழிமு்றை 

 10.8 ்கம்்்பனி ்ெயலாளரின் ்கட்ம்கள் 
 10.9 நிறும ்ெயலாளரிடம் உரி்ம்கள் 
 10.10 ்கம்்்பனி ்ெயலாளரின் ்்பாறுபபு்கள் 
 10.11  ் ெயலாளருககு ்்காடுக்கப்பட்ட 

வைம்பு 
 10.12  ்கம்்்பனி ்ெயலாளர்க்ள நீக்கம் 

்ெயதல் 
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 ்ெக்கைட்டரி என்னும் ்ொல் 
்பழ்மயான லத்தின் வாரத்்த 
”்ெக்கரைட்டரியஸ்” என்னும் வாரத்்தயில் 
இருந்து உருவானது அதன் ்்பாருள் 
என்ன்வன்றைால் ”நம்பிக்்கககுரிய 
குமாஸ்தா அல்லது உத்திரயா்கஸ்தர 
அல்லது எெமான், முதலாளியால் இை்கசியம் 
ஒப்ப்டக்கப்படககூடிய ஒரு ந்பர, ்பழ்ம 
வாயந்த ரைாம ைாஜ்ஜியத்தில் ்ெயலாளர 
ரவ்ல ்ெய்பவர அல்லது ்ெயல்க 
ந்டமு்றை்க்ள ்ெயவது அல்லது 
ரவ்ல்க்ள ்ெய்பவர. “எழுத்துக்காைன்“ 
எனவும் அ்ழக்கப்பட்டார. அதன் ்்பாருள் 
என்ன்வன்றைால் ”்தாழில்ொரந்த 
்கடிதம் எழுது்பவர இல்்ல்யன்றைால் 
ஆ வ ண ங ்க ் ள  இ ை ்க சி ய ம ா ்க 
்பாது்காப்பவர” ்பழ்மயான இந்தியாவில் 
மு்கலாய மறறும் மைாட்டிய ொம்ைாஜிய 
வைலாறு ்ெயலாளாரு்டய ்தாடரபு 
்பறறி ்தரிவிககிறைது அவர்கள் ‘அமத்யா’ 
‘ெஜிவா’ சிட்தாஸ்’ என்று அறியப்பட்டார்கள். 
்ெயலாளரின் ்தாழில் ்பழ்மயான 
உத்திரயா்கமா்க ்கருதப்படுகிறைது மனித 
நா்கரீ்கம் அறியப்பட்ட ்காலத்திலிருந்ரத 
்ெயலாளர இருப்பதா்க ்கருதப்படுகிறைது 
மனித நா்கரீ்கம் அறியப்பட்ட 
்காலத்திலிருந்ரத ்ெயலாளர இருப்பதா்க 
்கருதப்படுகிறைது. 

மனித நா்கரீ்கம் அறியபபடட 
்காலத்திலிருந்த செயலாளர் 
இருபபதா்க ்கருதபபடுகிறது. 
்ெயலாளர என்்பவ்ை, கீழவருமாறு 
வ்ையறுக்கப்படலாம். “ஒரு ந்பர 
நிறுவனத்தின் ரநாக்கத்்த அ்டவதறகு 
ரமலாண்ம ொரந்த உதவி்கள் ்ெயது, 
எெமான்/ ்பணியளிப்பவர ஒப்ப்டத்த 
ை்கசியமான நம்்ப்கமான விஷயங்க்ள 
்பாது்காத்து, எல்லா த்கவல்்க்ளயும் ்பதிவு 
்ெயது அ்த எதிர்காலத்தின் குறிபபு்களாககி 
முககியமா்க முடிவு்கள் எடுக்க உதவுவது, 
அன்றைாட ரவ்ல்களான அலுவல்கத்்த 
நிரவகிப்பது, அலுவல்கம் ொரந்த ரவ்ல 

்ெயவது, தகுந்த இ்ட்வளியில் கூட்டங்கள் 
நடத்துவது, து்றைொரந்த ரவ்ல்க்ள 
ஒருஙகி்ணப்பது, அலுவல்கம் ொரந்த 
ரவ்ல்களில் ்்பாதுமக்களுடன் சுமூ்கமா்க 
உறைவு வளரத்து ்்காள்வது, ெமுதாயத்தில் 
நிறுவனத்தின் எணணத்்த உயரத்துவது, 
ரத்வயான ்கடிதங்க்ள அதி்காரி்களுககு 
அனுபபுவது ர்பான்றை்வ, ்ெயலாளரின் 
்பணி்களாகும்.

மானில ்கஜானாவில் அதி்க 
ெம்்பளம் ்்பறறைனர. வருவாய்ய 
வசூல் ்ெயவதறகும் அ்த ்பதிவு 
்ெயவதறகும் நு்க்வ ரெ்வ 

்கடணம் ்்பறறு ்்காணடனர. அவர்கள் 
அதி்காைபூரவமா்க ந்கல் எடுக்கவும் ்ெயதனர 
இந்த எழுத்தாளார்கள் சுழறசி மு்றையில் 
ஒரு வருடம் ரைாமிலும் இைணடு வருடன் 
மா்காணத்திலும் ்பணிபுரிந்தனர. 

10.1 முன்னுரர 
 ்ெயலாளர என்்பவர ஒரு 
நிறுவனத்தின் முககியமான அதி்காரி, அவர 
அ்மசெை்கம் மறறும் நிரவா்கம் ொரந்த 
ரவ்ல்க்ள ்ெயய நியமிக்கப்பட்டவர, 
நவீன ்காலங்களில் ்ெயலாளார 
என்்பவர வணி்கம், ்தாழில்து்றை, ெமூ்க 
நிறுவனங்களில் ஒரு முககியமான ந்பைா்க 
்கருத்படுகிறைார. எல்லா நிறுவனங்களும் 
தங்கள ரவ்ல்க்ள ெரியா்க ்ெயய 
்ெயலாள்ை  நியமிப்பது அவசியம் என்று 
்கருதுகிறைார்கள், ்ெயலாளர கூட்டங்க்ள 
நடத்தி, எல்லா த்கவல்்க்ளயும் வைவு ் ெலவு 
்கணககு்க்ள ்பதிவு ்ெயயவும், கூட்டத்தின் 
இறுதி குறிபபு எழுதுவும், முதலாளிககும், 
ரமலாளர்களுககும், ்பணியாளர்களுககும், 
்வளி உல்கத்திறகும், ்்பாது உறைவு 
அதி்காரியா்க ்பணிபுரியவும் ்ெயகிறைார, 
்ெயலாளரின் முககியத்துவம் வியா்பாை 
உலகின் ஆைம்்ப ்கால ்கட்டத்தில் இருந்ரத 
ெட்ட திட்டங்களுககு உட்்பட்டு நடககிறைதா 
என்று ்கவனித்து ்்காள்ள ரவணடும். 
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10.2  அலுவல்க செயலாளர் அலலது 
தனிபபடட செயலாளர்

 ்ெயலாளர என்்பவர ்பதிவு்க்ள 
்கவனித்து, ்கடிதங்கள் ்பரிமாறறைம் 
மறறும் அலுவல்கத்தின் வழக்கமான 
ரவ்ல்க்ள பிறை ந்பருக்கா்க ்ெய்பவர. 
இவர ஒரு அதி்காரி வணி்க நிறுவனங்கள் 
அல்லது ெமுதாயத்திற்கா்க ்பதிவு்கள் 
மறறும் ்கடிதங்க்ள ்பத்திைமா்க ்வத்து 
்்காள்ளவும், ்்பாறுப்பாளைா்க கூட்ட 
நி்கழசசி்களில் குறிர்படு்க்ள ்பத்திை்படுத்தி 
்வத்திருப்பார. 

்ெயலாளர என்்பவ்ை இவவாறைா்க 
வ்ையறுக்கலாம், ஒரு ந்பர அலுவல்க 
ரவ்ல்க்ள ்ெயய, அதாவது தட்டசசு 
மூலம் ்கடிதங்க்ள தயார ்ெயய, 
்தா்லர்பசி அ்ழபபு்களுககு ்பதிலளிக்க, 
கூட்டங்களுககு ஏற்பாடு ்ெயதல் ர்பான்றை 
ரவ்ல்க்ள ் ெய்பவர. இவர ெட்டபூரவமா்க 
்கம்்்பனியின் ்பதிவு்கள் ்ெயது அ்த 
்பத்திை்படுத்தி ்வப்பார. 

்ெயலாளர ரமலாண்ம ்பணி, 
எழுத்தாளர ்பணி, அலுவல்க ்பணி்கள் 
சுமூ்கமா்க ந்ட்்பறை ்ெயயரவணடும். 
இவர அலுவல்க அட்டவ்ண்ய 
்வளியிட்டு, கூட்டங்க்ள ஒருஙகி்ணந்து, 
ர ்க ா ப பு ்க ் ள  ஒ ழு ங கு ப ்ப டு த் தி , 
்தா்லபர்பசி அ்ழபபிறகு ்பதில் 
்ொல்லவும், அலுவல்கத்தில் முககியமான 
ரவ்ல்க்ள வரி்ெப ்படுத்தி ்ெயது 
முடிப்பார. ்ெயலாளர அலுவல்கத்தின் 
்்பாதுவான ்பணி்க்ள ்ெய்பவர, 
அவரு்டய அனு்பவத்்த ்வத்து 
அலுவல்க ஊழியர்கள் ்பணி ்ெயயும் 
ர்பாது ரமல்்பார்வ இடலாம். 
அலுவல்க ்ெயலாளர முககியமா்க 
எல்லா ்தாழிறொ்ல்களிலும், வணி்க 
நிறு வன ங ்களிலும்,  ெட்டத்து் றை, 
மருத்துவம்ன, ்கல்வி நிறுவனங்களிலும் 
்பணி அமரத்த்பட்டுள்ளார்கள். அலுவல்க 
்ெயலாளரின் ்பணியின் வளரசசி 
்மதுவானது ஆனால் நி்லயானது. 

்ெயலாளர என்னும் ்ொல்லுககு 
்பல்ரவறு அரத்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆகஸ்ஃர்பாரடு அ்கைாதி ்படி ்ெயலாளர 
என்்பவர, ”ஒரு ந்பர அடுத்தவருக்கா்க 
எழுதுகிறை ரவ்ல ்ெய்பவர, குறிப்பா்க 
்கடிதத் ்தாடரபு்க்ள நடத்தவும், 
்பதிவு்க்ள ்பத்திைப்படுத்தவும், 
வியா்பாைத்்த ரவறு ஒரு ந்பருக்கா்க 
அல்லது ெங்கம், நிறுவனம், அைசு 
அ்மபபுக்கான ரவ்ல்களாஇ 
ந்டமு்றை்படுத்த நியமிக்க்படு்பவர. 
்வபஸ்டர அ்கைாதி ்படி ்ெயலாளர 
என்்பவர, “ஒருவர தன்னிடம் 
ஒப்ப்டக்கப்பட்ட தனி்பட்ட அல்லது 
இை்கசியமான ்ெயல்்க்ள ்ெயயவும் 
மறறும் நம்்ப்கமான எழுத்தாளைா்க ்கடித 
்தாடரபு்க்ள ர்பணுவது, தனி்பட்ட, 
நம்்ப்கமான ்பதிவு்க்ள ்பாது்காப்பது 
ர்பான்றை ்ெயல்்க்ள ்ெய்பவர.” 
்்பன்குயின் வரத்த்க அ்கைாதி்படி 
“்ெயளாலர” என்்பவர,” ஒரு 
ந்பர நிறுவனத்தின் ்்பாதுவான 
நிரவா்கத்்த நடத்தி, குறிப்பா்க 
எழுத்தாளர ்பணி மறறும் ்கடித 
்தாடரபு ்பணி்க்ள ரமற்்காள்வது, 
கூட்டங்களில் ர்பாது நி்கழசசி குறிபபு்கள் 
எடுத்து ்பதிவு்கள் ்வத்திருப்பது 
ர்பான்றை ்ெயல்்க்ள ்ெய்பவர”.
ஆஙகில அ்கைாதி ்படி ‘்ெயலாளார’ 
என்றை வாரத்்த இவவாறு 
வ்ையறுக்கப்பட்டுள்ளது, “ஒரு ந்பர 
்கடித ்தாடரபு்க்ள ்்கயாணடு, 
்பதிவு்க்ள ்பத்திை்படுத்தி, ்்பாதுவான 
எழுத்தாளர ரவ்ல்க்ள ஒரு 
தனி ந்பருக்கா்கரவா அல்லது ஒரு 
நிறுவனத்திற்கா்கரவா ்ெய்பவர”

10.3 தனியார் செயலாளர்
 தனியார ்ெயலாளர  என்்பவர 
ந்பர ்பை்பைப்பா்க ரவ்ல ்ெயயும் 
்ெல்வாககுமிக்க  உயர அதி்காரி்களுககு 
அவரு்டய ரவ்ல்களில் உதவி ்ெயவது 
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மறறும் அவர ்ொல்வ்த குறி்்படுப்பது 
ர்பான்றை ரவ்ல்கள் ்ெய்பவர. அவர 
தன்னு்டய முதலாளியின்  பிைதிநிதியா்க 
அவரு்டய தனி்பட்ட நம்்ப்கமான 
ரவ்ல்க்ள ்ெய்பவர. தங்களு்டய 
முதலாளிககு ர்பாதிய ஆஙகில புல்ம 
இல்்ல என்றைால் ்கடிதங்களுககு ெரியான 
மு்றையில் அவர ்பதில் எழுத ்தரியாதவைா்க 
இருந்தால் அந்த ெந்தர்பங்களில் தனியார 
்ெயலாளார மனொட்சிககு ்கட்டு்பட்டு 
ரநர்மயா்க ்கடித மாறறைங்க்ள ்ெயய 
ரவணடும்,, சில ரவ்ல்களில் முதலாளி 
தன்னிடம் எழுத ்ொன்ன ்கடிதத்தின் 
வாரத்்த்க்ள, மாறறி அல்லது ரமம்்படுத்தி, 
பி்ழ நீககி அல்லது முழு ்கடிதத்்த மாறறி 
எழுத ரவணடியிருககும், ்ெயலாளர 
அ்த ்ெல்வனரவ எழுதி முதலாளியின் 
்்க்யாப்பத்்த ்்பறறு அ்த குறிபபிட்ட 
ந்பருககு அனுபபி்வக்க ரவணடும். 

த னி ய ா ர  ் ெ ய ல ா ள ர 
புத்திொலிதனமா்க ்ெயல்்பட்டு தன்னு்டய 
முதலாளி ்படிப்பறிவு மறறும் திறை்ம 
கு்றைந்தவர என்று மறறைவர்கள்  ்தரிந்து 
்்காள்ளாத அளவிறகு ்ெயல்்பட ரவணடும். 
அரந்க ரவ்ல்களில் இவர ்கடிதங்களின் 
வ்ைவு தயார ்ெயவது, அறிக்்க்கள் தயார 
்ெயவது மறறும் முதலாளி கூட்டங்களில் 
ர்பசுவதறகு ர்பசசு குறிபபு தயார ்ெயவது 
ர்பான்றை ரவ்ல்க்ள ்ெயயயிருககும் 
ரவணடிய தனி ்ெயலாளர தட்டசசு, 
சுருக்்கழுத்து ்தரிந்தவைாய இருப்பதுடன் 
மறறும் முதலாளிககு எல்லா விதத்திலும் 
ரவ்ல்களில் உதவி ்ெயய தகுதி 
உ்டயவைா்க இருக்க ரவணடும். 

10.4 செயலாளரின் வர்க்கள
 1. தனிப்பட்ட அல்லது தனியார ் ெயலாளர 
 2. மன்றைதின் ்ெயலாளர 
 3. கூட்டுறைவு ெங்கத்தின் ்ெயலாளர 
 4. தூதை்க ்ெயலாளர 
 5. ்தாழிறெங்க ்ெயலாளர 
 6. சுய ஆட்சி அ்மபபின் ்ெயலாளர 

 7. அ்மசெை்வ ொரந்த ்ெயலாளர 
 8. அைசியல் அ்மபபின் ்ெயலாளர 
 9. நிறுவன ்ெயலாளர

்ென்றை வருட ்பாடபுத்த்கத்தில் 
்்பாதுவா்க ஒரு ்ெயலாளைா்க ்பணிபுரிய 
அவரு்டய தகுதி்கள், அவர ்ெயய 
ரவணடிய ்ெயல்்கள், வ்்க்கள் 
ர்பான்றைவற்றை ்படித்து விட்ரடாம். இந்த 
வருடம் நிறுவனத்தில் ்ெயலாளாரர ்பறறி 
்தரிந்து ்்காள்ரவாம், எதிர்காலத்தில் 
உங்க்ள ஒரு நிறுவன ்ெயலாளர 
(Company Secretary) ஆ்க உருவாக்க 
உதவும். 

்கம்்்பனி்ய ்்பாறுத்தவ்ை 
்ெயலாளர என்்பவர நிறுவனத்தின் 
்பதிவு்கள் மறறும் ்பதிரவடு்க்ள 
்பைாமரித்தல் குறிபபு்கள் மறறும் 
ஆவணங்க்ள ்பதிவிடுதல் ெட்டபூரவமான 
மறறும் ெட்டபபூரவமறறை வருமானங்க்ள 
்பாது்காத்தல். ரமலும் ்்பாதுமக்கள் மறறும் 
அைசு ொர நிறுவனங்களுடன் நல்லுறைவு 
ரமம்்பட ்பணிபுரிய ரவணடும். 

்்பாதுமக்கள் ்கம்்்பனியின் 
முன்ரனறறைம், வளரசசி, லா்பம் ர்பான்றை்வ 
குறித்து ்தரிந்து ்்காள்ள ஆரவம் 
்காட்டுவார்கள், இதனால் ்ெயலாளர 
இந்த த்கவல்்க்ள ்தரிந்து ்்காள்ளும் 
ரநாக்கத்துடன் அணுகுகிறைவர்களுககு 
த்கவல் ்தரிவிக்க ரவணடும். தனியார 
மறறும் அைசு ்கம்்்பணி்க்ள ் ்பாறுத்தவ்ை 
்ெயலாள்ைன்்பவர அந்தஸ்தில் சிறைந்த 
அதி்காரியா்க ்கருதப்படுவார. 

சி.எஸ். பிரித்தி மல்ர்காந்தா 
என்்பவர ஐசிஎஸ்ஐ மறறும் இடி 
ஸ்பியின் குழுமத்தின் முதல் ்்பண 
த்லயதி்காரி ஆவர.

10.5  ்கம்சபனி செயலாளர் வரரயரற
 ்கம்்்பணி ெட்டம் 1956 ெைத்து 2(45) 
யின் ்படி, ்ெயலாளார என்்பவர, “ஒரு 
தனி மனிதர குறிபபிட்ட ்கல்வி தகுதியுடன் 
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்ெயலாளார என்று கூறி ெட்டத்தில் 
்ொல்ல்பட்ட ்பணி்க்ள ரமற்்காள்ள 
மறறும் அ்மசெை்கம் ொரந்த ரவ்ல்கள், 
நிரவா்க ரவ்ல்க்ளயும் ்ெய்பவர ஆவர. 

்கம்்்பனி ெட்டம் 1980 ெைத்து 2(1) (c) 
யின் ்படி “்ெயலாளார என்்பவர ஒரு இந்திய 
நிறுவன ்ெயலர ்கல்வி நிறுவனத்தின் ஒரு 
உறுபபினர ஆவார”. 

10.6  ்கம்சபனி செயலாளரின் ்கலவி 
தகுதி்கள

 ஒரு ந்பர ்கம்்்பனி ்ெயலாளர என்றை 
்பதவி்ய சுதந்தரித்துக ்்காள்ள மத்திய அைசு 
்பரிந்து்ைககும் தகுதி்கள் இருக்க ரவணடும், 
இது ்காலத்துககு ்காலம் மாறு்படும். 
 அ) ஒரு நிறுவனத்தின் ்ெலுத்தப்பட்ட 

்பஙகு மூலதனம் ரூ்பாய 5 ர்காடி 
அல்லது அதறகு ரமல் இருந்தால் முழு 
ரநை ்ெயலாளர நியமிக்க ரவணடும். 
அவர  இந்திய நிறுவன ்ெயலர ்கல்வி 
நிறுவனத்தின் உறுபபினைா்க இருக்க 
ரவணடும். 

 ஆ) ஒரு நிறுவனத்தின் ்ெலுத்தப்பட்ட 
்பஙகு மூலதனம் ரூ்பாய 5 ர்காடிககு 
கீழ இருந்தால் அந்த நிறுவனம் 
நியமிககும் ் ெயலாளருககு கீழ்காணும் 
தகுதியில் ஏதாவது ஒன்று ்்பறறிருக்க 
ரவணடும். 

 1. இந்திய நிறுவன ்ெயலர ்கல்வி 
நிறுவனத்தின் ஒரு உறுபபினர ஆ்க 
இருக்க ரவணடும்.

 2. இந்திய நிறுவன ்ெயலர ்கல்வி 
நி று வன த் தா ல் ந டத் தப்ப ட் ட 
இ்டநி்ல ரதரவில் ரதரசசி 
்்பறறைவைா்க இருக்க ரவணடும். 

 3. வணி்கவியல் அல்லது நிறும 
்ெயலரியல் ்பாட பிரிவில் முது்க்ல 
்பட்டம் ்்பறறிருத்தல் ரவணடும். 

 4. ஏதாவது ஒரு ்பல்்க்ழ்கழ்கத்தில் 
ெட்ட ்பாட பிரிவில் இளங்க்ல ்பட்டம். 
்்பறறிருக்க ரவணடும். 

 5. இந்திய ்பட்டய ்கணக்காளர 
நிறுவனத்தின் உறுபினைா்க இருக்க 
ரவணடும். 

 6. இந்திய ்ெலவு ்கணக்காளர 
நிறுவனத்தின் உறுபினைா்க இருக்க 
ரவணடும். 

 7. ரமலாண்மயில் இளங்க்ல 
்பட்டம் அல்லது டிபளரமா ஏதாவது 
ஒரு ்பல்்க்ல்கழ்கத்தில் இருந்து 
்்பறறிருக்க ரவணடும். 

 8. ்கம்்்பனி ெட்டத்தில் டிபளரமாஏதாவது. 
ஒரு இந்திய ெட்ட நிறுவனத்திலிருந்து 
்்பறறிருக்க ரவணடும். 

யார் யார் ்கம்சபனி செயலாளார்்கரள 
நியமிக்கலாம்? 
 ்பட்டியலில் இடம் ்்பறறை எல்லா 
நிறுவனங்களும் மறறும் ்ெலுத்த்பட்ட ்பஙகு 
மூலதனம் ரூ்பாய 5 ர்காடி அல்லது ரமல் 
்வத்திருககும் ்கம்்்பனி்களும் முழு ரநை 
நிறும ்ெயலாளர்க்ள நியமிக்கலாம்.

படம் 10.2 படம் 10.1 
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10.7  ்கம்சபனி செயலாளரர 
நியமிககும் வழிமுரற 

 1. நிறுவா்கெ்்பக கூட்டம் நடத்துவதறகு 
அறிக்்க்ய இயககுநர்களுககு 
்்காடுக்க ரவணடும். 

 2. கூட்டத்தில் ்கம்்்பனி ்ெயலாளா்ை 
நியமிக்க விதிமு்றை்கள் மறறும் 
நி்பந்த்ன்க்ள குறித்து விவாதிக்க 
ரவணடும். 

 3. நிறுவன ்ெயலாளைா்க நியமிக்க 
ர்பாகிைவரிடம் இருந்து எழுத்து மூலம் 
அவரு்டய ெம்மதத்்த ்்பறறு 
்்காள்ள ரவணடும். 

 4. இயககுநவ்ை கூட்டத்தின் உள்ள 
கூட்ட அறிக்்கயின் ொைாம்ெத்்த 
எழுத்து மூலமா்கரவா அல்லது 
்தா்ல ந்கல் மூலமா்கரவா ்பஙகு 
மாறறை்கத்திறகு 15 நாட்்களுககுள் 
்தரிய ்படுத்த ரவணடும். 

 5. ்ெயலாளார நியமித்து 30 நாட்்களில் 
அது ்தாடர்பான ர்காபபு்க்ள 
்கம்்்பனி ்பதிவாளரிடம் ெமரபிக்க 
ரவணடும். 

 6. இயககுநர, ்ெயலாளர ்வத்திருககும் 
்பதிரவடு்களில் ரத்வயான ்பதிவு்கள் 
்ெயதிட ரவணடும். 

மாதிரி தீர்மான படிவம் 
“்கம்்்பனி ெட்டம் 2013 பிரிவு 203 யின் 
தீரமானத்துககு இணங்க ஒதுககீடு விதி 
8 மறறும் 8A  யின் ்படி நியமனம் மறறும் 
நிரவா்க அதி்காரியின் ஊதியம் விதி 2014 
்தரிவிக்கப்படும்”. 

தி ரு  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
்கம்்்பனி ்ெயலாளர (எசிஸ்/எபசிஸ் 
no __________________) இதன் 
மூலம் முழு ரநை ்கம்்்பனி ்ெயலாளைா்க 
்கம்்்பனியில் இந்த நாள் முதல் 
______________ விதிமு்றை்கள் 
நி்பந்த்ன்களுககு உட்்பட்டு நியமிக்க 
இயககுனா மறறும் ்கம்்்பனி ்ெயலாளர 
மத்தியில் ெம்மதம் ்தரிவிக்கலாகிறைது. 

திரு ___________________ 
இயககுநர, இதன் மூலம் மின்னனு 
்படிவங்கள் மறறும் ஆவணங்கள் ர்பான்றை 
ர்காபபு்க்ள ்கம்்்பனி ்பதிவாளரிடம் 
்பதிவிட, எல்லா ்ெயல்்கள், விஷயங்கள் 
ெட்டங்களுககு உட்்பட்டு ரமல் கூறிய 
்ெயல்்க்ள ்ெயவது என்று தீரமானம் 
நி்றைரவறறைப்படுகிறைது. 

10.8  ்கம்சபனி செயலாளரின் 
்கடரம்கள

்கம்்்பனி ் ெயலாளரின் ்கட்ம்க்ள இைணடு 
வ்்கயா்க பிரிக்கலாம் a) ெட்ட்படியான 
்கட்ம்கள் b) ்்பாதுவான ்கட்ம்கள். 

a)  ்கம்சபனிககு செயலாளரின் ெடட 
படியான ்கடரம்களில சில 

 I ்கம்சபனி ெடடத்தின் படி: 
 i. ்க ம் ் ்ப னி ன்  அ தி ்க ா ை 

ொன்றிதழ்களில் ்்க்யழுத்து 
இடலாம். 

 ii. ்பஙகு மூலதனத்்த அதி்கரிக்க 
்பதிவாளரிடம் அதி்காை ொன்றிதழ   
்்காடுக்கலாம் 

 iii. ்பஙகு ்பத்திைத்்த ்பஙகு 
நியமிக்கப்பட்டு இைணடு 
ம ா த ங ்க ளு க கு ள்  ்ப ங கு 
தாைர்களுககு உற்பத்தி ்ெயதல் 
ரவணடும்.

 iv. ்்பாதுவான கூட்டம் நடத்த 
அறிவிபபு ்்காடுப்பது. 

 v. ஆ ண டு  அ றி க ் ்க ்க ளி ல் 
்்க்யழுத்திடுவது.

 vi. வஙகி ொைா நிருவனமாயின் 
அ்னத்து இறுதி ்கணககு 
ெ ான் றி தழ ்கள்,  ்கண க கு 
புத்த்கங்களில் ்்க்யாப்பமிடுதல். 

 vii. எல்லா கூட்டங்களுககுமான 
கூட்ட அறிக்்க தயாரிப்பது.

 II வருமான வரி ெடடத்தின் படி: 
 i. ஊழியர்கள் ஊதியத்தில் இருந்து 

வருமான வரி ்கழிக்கப்படுவ்த 
உறுதி ்படுத்த ரவணடும். 
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 ii. வரி்கள் ்கழிக்கப்பட்ட ஆதாை 
ொன்றிதழ வழங்க ்பட்டுவிட்டதா 
என்று ்பாரக்க ரவணடும். 

 iii. வரி ்கழிக்கப்பட்ட பின்  அைொங்க 
்கருவூலத்தில் ரெரக்கப்பட்டதா 
என்று உறுதி ்ெயய ரவணடும். 

 iv. ்படிவங்கள் மறறும் ெமரபிக்க 
ரவணடிய அறிக்்க்கள் ெரியா்க 
ெமரபிக்க ்பட ரவணடும். 

 III இநதியாவின் முத்திரர ெடடத்தின் படி:
ஒதுககீடு ்கடிதம், ்பஙகு ொன்றிதழ 
ர்பான்றை்வ ஆவணங்கள் ஒழுங்கா்க 
முத்தி்ை ்ெயய ்பட்டுள்ளதா என்று 
்கவனிக்க ரவணடும். 

 IV பிற ெடடத்தின் படி:
  ்தாழிறொ்ல ெர்ெ ெட்டம், ்தாழிற 

ொ்ல ெட்டம், கு்றைந்த்பட்ெ ஊதிய 
ெட்டம், வருங்கால ்வபபு நிதி ெட்டம். 

b) சபாதுவான ்வரல்கள 
 I இயககுனருககு செயய ்வண்டிய 

்கடரம்கள: 
 i. இயககுநர அறிக்்க வி்ைவு 

தயார ்ெயவது.
 ii. இயககுனரின் அறிவுறுத்தலின் 

்படி ரவ்ல்க்ள ்ெயவது. 
 iii. அ றி க ் ்க  ் வ ளி யி டு த ல் 

கூட்டத்தின் நி்கழசசி நிைல் 
தயாரிப்பது, இயககுநர்கள் 
கூட்டத்திறகு முன்ரனற்பாடு 
ஏற்பாடு ்ெயதல்.

 iv. ர்காபபு்கள் ்கடித ர்பாககுவைத்்த 
்பதிவு ்ெயது  இயககுநர 
்பார்வககு ்வத்தல்.

 v. இயககுநர அறிக்்க வ்ைவு 
தயார ்ெயது லா்பம் மறறும் 
இழபபு ஒதுககீட்டு ்கணககுககு 
விளக்கமளிக்க ரவணடும். 

 II பங்குதாரர்ககு செயய ்வண்டிய 
்கடரம்கள: 

 i. ்பஙகுதாைர கூட்டத்திறகு அறிக்்க 
தயாரிக்க ரவணடும். 

 ii. ்பஙகுதாைர கூட்டத்்த ஒழுஙகு 
்படுத்த ரவணடும்.

 iii. கூட்டத்திறகு அ்ழபபு அனுப்ப 
ரவணடும்  

 iv. ்தாழிலி்ணயும் ொன்றிதழ, 
மறறும் வணி்க ்தாடக்க 
ொன்றிதழ ்்பறை ரவணடும். 

 v. அசசிடப்பட்ட த்கவல் ்தாகுபபு 
அறிக்்க ்வளியிட ரவணடும். 

 vi. ்பஙகு., ்பத்திைம் வழஙகுதல் 
ரவணடும். 

 vii. ்பஙகுதாைர கூட்டத்தில் ்கலந்து 
்்காள்ளுதல் ரவணடும்.

 III சபாது மக்களுககு செயய ்வண்டிய 
்கடரம்கள:

 i. நிறுவனத்திறகும் ்்பாது 
மக்களுககும் இ்டயில் இருந்து 
்கடிதத்தின் மூலமா்க ்ொல்ல 
்பட்ட குறறை ொட்டு்க்ள ்கவனித்து 
ெரி ்ெயதல்.  

 ii. ர்காபபு்க்ள ெரி்பாரக்க 
ஆள்்க்ள அனுமதித்தல்.

 iii. நிறுவனம் ொர்பா்க 
்வளிந்பர்களுககு ொன்றைளிக்க 
உரி்ம இருககிறைது.

10.9  நிறும செயலாளரிடம் 
உரிரம்கள

 1. ்கம்்்பனி ்ெயலாளார ்ெயல்க 
்ெயல்்பாடு்களுககு த்லவைா்க 
விளஙகுகிறைார. அவர ்கம்்்பனி ொரந்த 
்பதிரவடு்கள், ்பதிவு்கள் ர்பான்றைவற்றை 
ர்பணிப ்பாது்காக்க ரவணடும். 

 2. அவர ஆவணங்கள், ்பதிவு்கள், 
்பதிரவடு்க்ள யார ர்கட்டாலும் அ்த 
ொர்பாரக்க அனுமதிக்க ரவணடும். 

 3. ்பதிவாளர அலுவல்கத்தில் நடககும் 
ரவ்ல்க்ள ்கட்டு்படுத்தவும், 
்கண்காணிக்கவும் உரி்மயுணடு.

 4. இயககுநர குழுமத்தின் ஆ்ணயின் 
்படி நிறுவனத்தின் ரவ்ல்க்ள 
்ெயய ரவணடும்.

 5. நிறுவனத்தின் ந்டமு்றை்க்ள 
ஊழியர்களுககு விவரிக்கலாம். 
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 6. ்கம்்்பனியின் ்்பாதுமுத்தி்ை்ய 
இயககுனரின் வழி்காட்டுதலின் ்படி 
உ்பரயாகிக்கலாம். 

 7. நி று வ ன  கூ ட் ட த் தி ன் 
நடவடிக்்க்களும், ்்பாதுமுத்தி்ை 
இட்படாத ்பத்திைங்களுககு அவர 
்்க்யழுத்து இடலாம். 

10.10  ்கம்சபனி செயலாளரின் 
சபாறுபபு்கள 

 ்க ம் ் ்ப னி  ் ெ ய ல ா ள ரி ன் 
்்பாறுபபு்க்ள இைணடா்க பிரிக்கலாம் – 
ெட்டம் ொரந்த ்்பாறுபபு்கள், மறறும் ஒப்பந்த 
்்பாறுபபு்கள்.

ெட்டம் ொரந்த ்்பாறுபபு்க்ள 
்கம்்்பனி ்ெயலாளர ்ெயய தவறும் 
்பட்ெத்தில் அவர தணடிக்க ்படலாம் அல்லது 
அவர ெட்டத்தின் கீழ ்ொல்லப்பட்ட அ்பைாதம் 
்ெலுத்த ரவணடும்.

் ெ ய ல ா ள ரி ன்  அ ல ட் சி ய ம் , 
ரமாெடி அல்லது ஒப்பந்தத்தில் கூறிய்படி 
்ெயல்்படாமல் இருந்தால் அதனால் வரும் 
நஷடத்திறகு அவர ் ்பாறுபர்பற்க ரவணடும். 

்ெயலாளர அவருககு ்்காடுக்கப்பட்ட 
வைம்்்ப மீறி ்ெயல்்படும் ்பட்ெத்தில் அவர 
்்பாறுபர்பற்க ரவணடும். 

10.11  செயலாளருககு ச்காடுக்கபபடட 
வரம்பு

 1. நிறுவனத்தின் இயககுநர்கள் 
அஙகீ்காைம் ்ெயயாத வ்ை 
்ெயலாளர்கள் நிறுவனம் ொரந்த 
ஒப்பந்தங்கள் எதுவும் ்ெயய முடியாது. 

 2. ்ெயலாளர நிறுவனம் ொர்பா்க ்கடன் 
வாங்க முடியாது. 

 3. அவர ்கடன் வாஙகியதா்க ஒபபுதல் 
்ெயய முடியாது. 

 4. இயககுநர்களின் அஙகீ்காைம் 
இல்லாமல் ்ெயலாளர ்பஙகு்க்ள 
்பஙகுதாைர்களுககு ்பரிமாறறைம் 
ஒதுக்கரவா அல்லது அடுத்தவர்களுககு  
்பரிமாறறைம் ்ெயயரவா முடியாது. 

10.12  ்கம்சபனி செயலாளர்்கரள 
நீக்கம் செயதல:

 ஒரு நிறுவனம் உருவாககுவதில் 
்ெயலாளரின் ்பஙகு முககியமானது ஆனால் 
கீழ்காணும் ்காைணங்களுக்கா்க அவ்ை 
்பதவியில் இருந்து நீக்கலாம். 
 1. செயலதிறன் திருபதியா்க இலலாத 

்பாது: இயககுநர்கள் குழுமம் 
்ெயலாள்ை நியமிககிறைார்கள், 
அதனால் இவர நிறுவனத்தின் 
்தாழிலாளைா்க ்கருதப ்படுகிறைார்கள் 
ஒரு ரவ்ள ்ெயலாளரின் 
்ெயல்திறைன்  திருபதியா்க இல்்ல 
என்றைால் முன் கூட்டிரய த்கவல் 
்தரிவித்து அவர்க்ள ்பணியில் 
இருந்து நீக்கலாம் 

 2. முரற ்்கடு்களால நீக்கம்: ்கம்்்பனி 
்ெயலாள்ை எழுத்து பூரவமான முன் 
அறிவிபபு இன்றி ்பணியில் இருந்து 
நீக்கம் ்ெயயலாம், அவரமீது கீழ 
்கணட ்ெயல்்கள் நிருபிக்க்பட்டால்.
�	ரமாெடி 
�	அ வ ர த ம்  ்க ட ் ம ்க ் ள 

புறைக்கணிப்பது 
�	நிைந்தை இயலா்ம ர்பான்றை்வ 

 3. நியமிக்கபபடட ்காலம் முடிவரடநதால:
  ்கம்்்பனி ்ெயலாளர்க்ள ஒரு 

குறிபபிட்ட ்கால ்கட்டத்துக்கா்க 
நி ய மி க ்க ப ்ப ட் டி ரு ப ்ப ா ர ்க ள் 
இயககுநர்கள்  அவர்களு்டய ஒப்பந்த 
்காலத்்த புதுபபிக்க விரும்்பாவிட்டால் 
்ெயலாளர ்பணியில் இருந்து 
நீக்கப்படலாம். 

 4. ்கம்்்பனி முடிவுககு வரும் ர்பாது, 
நிறுவனத்்த ்க்லககும் ர்பாது 
எல்லா ்தாழிலாளர்கள் ர்பால் 
்ெயலாளர ரெ்வயும் முடிவு ்்பறும். 
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சொற்களஞ்சியம்:
செகர்டரியஸ் லத்தின் ்ொல்லில் ்ெயலாளர. 

ஸ்கிரிப்ப ்ப்ழய ரைாமானியக ர்பைைசில் ்ெயலாளரின் ரவ்ல்க்ள ்ெயயும் 
அதி்காரி.  

அலுவல்க செயலாளர் அலுவல்க ரவ்ல்கள், தட்டசசு, ்தா்லர்பசியில் ்பதிலளிப்பது மறறும் 
கூட்ட ஒழுஙகு ்ெயதல் ர்பான்றை ரவ்ல ்ெயயும் ந்பர.

வீடு மறறும் ெமூ்க 
சபாறுபபு்கள 

தனியார ்ெயலாளர விட்டு ்்பாறுபபு்க்ள வகிப்பவர. 

நிதி ்கடரம்கள 
்பணம், வஙகி ்கணககு, ்்பறுதறகுரிய மாறறு சிட்டு, வரி ஊதியம் 
ர்பான்றைவற்றை ்்கயாள்வது முதலாளி்கள் முதலீடு்கள், வருமான வரி 
ெமரபிப்பது, ்காபபீடு ்்காள்்களுக்கான ்பணம் ்ெலுத்துதல். 

தனி உதவியாளர் முதலாளி ்ெல்லும் ரவ்ல்கள் மறறும் வழக்கமான ரவ்ல்க்ள 
்ெய்பவர. 

வர்த்த்கமறற அரமபபு வணி்கம் அல்லாத நிறுவனம் லா்பமறறறை நிறுவனம், அல்லது லா்பமறறை 
அ்மபபு.

கூடடுறவுச் ெங்்கம் ்்பாருளாதாை, ெமூ்க மறறு ்கலாொை ரத்வ்க்ள ெந்திக்க சுயமா்க 
ரொரந்த தன்னாட்சி ெங்கம். 

தூதரத்திறகு தூதை்க அலுவல்கம் அல்லது குடியிருபபு அதி்காரி. 
சதாழிறெங்்கம் வியா்பாை ெங்கத்தின் ஒழுங்க்மக்க்பட்ட வரத்த்க கூட்டம்.  

 நிரனவில ச்காள்க
�	’்ெக்கைட்டரி’ என்னும் வாரத்்த 

்பண்டய லத்தின் வாரத்்த 
‘்ெ கை ர டரி யஸ்’  என் னு ம் 
வாரத்்தயில் அரத்தம் இை்கசிய 
எழுத்தாளர அல்லது அலுவல்கர. 

�	ஒரு நிறுவனத்திறகு ஒரு 
முககியமான ந்பைா்க “்ெயலாளர 
்கருதப்படுகிறைார. அவர அ்மசெை்கம் 
ொரந்த ரவ்ல்கள், நிரவா்கம் ொரந்த 
ரவ்ல்களும் ்கவனித்து ்்காள்வீர. 

�	நிறுமச ்ெயலர என்்பவர நிறுமச 
ெட்டம் 1980யில் உள்ள பிரிவு 2 
உட்பிரிவு (1) (C) யின் ்படி நிறுமச 
்ெயலாளர என்்பவர, அசெட்டத்தின் 
்படி ஒரு நிறுவனத்தின் ்பணி்க்ள 
ரமற்்காள்ள நியமிக்க ்படு்பவ்ைரய 
நிறுமச ்ெயலாளர என்்பர, 
அடுத்தவருக்கா்க ்பதவி்க்ள 

்கவனித்து ்்காள்ளுதல், ்கடிதங்கள் 
எழுதுதல், அவரு்டய வழக்கமான 
ரவ்ல்க்ள ்கவனிப்பரை 
்ெயலாளர எனலாம். 

�	்்பாதுவா்க ்ெயலாளர ்ெயயும் 
இயல்்பான ரவ்ல்கள்.

�	்ெயலாளரின் வ்்க்கள்.
�	நிறுவன ்ெயலாளர மறறும் 

அவரு்டய தகுதி்கள்.
�	நிறுவன ்ெயலாளர ்கட்ம்கள்.

அ. ெட்டபூரவமான ்கட்ம்கள். 
ஆ. ்்பாதுவான ்கட்ம்கள். 

�	நிறுவன ்ெயலாளரின் உரி்ம்கள்.
�	நிறுவன ்ெயலாளரின் ்்பாறுபபு்கள். 
�	நிறுவன ்ெயலாளரின்  ்கட்டு்பாடு்கள்.
�	நிறுவன ் ெயலாளாரின் ்பதிவு நீக்கல். 
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 5. தனியார ்ெயலாளரின் ்கல்வித்தகுதி 
_________________.

  அ. எரதனும் ஒரு முது்க்ள ்பட்டம்
   ஆ. ்்பாருளாதாைம் (அல்லது) 

வணி்கவியல் உடன் ெட்ட து்றை 
்பட்டம் 

  இ. ஏரதனும் இளங்க்ல ்பட்டம் 
  ஈ. ்்பாறியியல் ்பட்டம்
 6. நிறுவன ்ெயலாளைா்க ்பணிபுரிய 

தகுதியு்டயவர என்று யார 
்ப ரி ந் து ் ை க ்க  ர வ ண டு ம் 
__________.

  அ. மாநில அைசு 
  ஆ. மத்திய அைசு 
  இ. மாநில மறறும் மத்திய அைசு 
  ஈ. ரமற்கணட எ்வயும் இல்்ல 
 7. நிறுவன ் ெயலாளர யாைால் நியமிக்கப 

்படுகிறைார _________________.
  அ. இயககுநர குழு
  ஆ. ்்பாது மக்கள் 
  இ. அைொங்கம் 
  ஈ. இ்வ அ்னத்தும் 

பகுதி – ஆ
மி்க குறுகிய வினாக்கள, ஐநது 
வரி்களில விரடயளிக்கவும்:
 1. ‘அமத்யா’ என்றைால் என்ன? 
 2. ்ெயலாளர – வ்ையறு. 
 3. தமிழ அ்கைாதியின் ்படி ்ெயலாளர 

என்்பதன் ்்பாருள் தரு்க.
 4. தனியார, ்ெயலாளரின் ்ெயல்்களின் 

(ரவ்ல்கள்) இயல்பு்க்ள எழுது்க.
 5. நிறுவன ்ெயலாளர – வ்ையறு. 
 6. நிறுவன ்ெயலாளரின் ்்பாறுபபு்க்ள 

எழுது்க.
 7. நிறுவன ்ெயலாளரின் ்்பாறுபபு்க்ள 

எழுது்க.  

வினாக்கள
பகுதி – அ
ெரியான பதிரல ்தர்வு செயயவும்:
 1. ’்ெயலாளர‘ என்னும் வாரத்்த 

்பண்டய இலத்தின் ்மாழியிலிருந்து 
்்பறைப்பட்டது ‘்ெகரிடரியஸ்’ என்றைால் 
என்ன _________________.

  அ. உருவாககு்பவர 
  ஆ. அழிப்பவர 
  இ. இை்கசிய எழுத்தாளர 
  ஈ. புது ந்பர
 2. ்பண்டய வைலறறு ்காலத்தில் 

்மா்காலாயர மறறும் மைாட்டிய ர்பைைசு, 
்ெயலாளர எவவாறு அ்ழக்கப்பட்டார 
____________________.

  அ. அம்தயா 
  ஆ. ெஜீ்பா
  இ. ஜிட்ரிஸ்
  ஈ. ரமற்கணட அ்னத்தும் 
 3. ்ெயலாளர ரமலாண்மககு 

உதவுவதுடன் அவைது வழக்கமான 
்ப ணி  கீ ழ ்க ண ட வ ற று ள் 
_____________________.

  அ. அலுவல்கத்்த நிரவாகித்தல் 
  ஆ. அலுவல்க ்தாடரபு்டய ்பணி 
  இ. அவவபர்பாது கூட்டம் அ்மதல் 
  ஈ. இ்வ அ்னத்தும்
 4. ்ெயலாளர என்்பவர ்பதிவு்க்ள 

்கவனித்து ்கடிதங்கள் ்பரிமாறறைம் 
ம ற று ம்  அ லு வ ல ்க த் தி ன் 
வழக்கமான ரவ்ல்க்ள பிறை 
ந்பருக்கா்க ்ெய்பவர என்று எந்த 
அ்கைாதியின் கூறைப்பட்டுள்ளது 
_________________.

  அ. ஆகஸ்ஃர்பாரடு அ்கைாதி 
  ஆ. தமிழ அ்கைாதி 
  இ. ஆஙகில அ்கைாது 
  ஈ. ெமஸ்கிைத அ்கைாதி
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1 5 4 பாடம் 10 செக்கரட்டரி (அ) செயலாளர்

 8. இந்திய முத்தி்ைச ெட்டத்தின் கீழ நிறுவன ்ெயலாளரின் ்கட்ம்க்ள எழுது்க? 
 9. ஏரதனும் இைணடு ்ெயலாளரின் வ்்க்க்ள குறிபபிடு்க.  

பகுதி - இ
குறு வினாக்கள, ஒரு பக்கத்தில விரடயளிக்கவும்:
 1. நிறுவனத்தின் ்ெயலாளர அனு்பவிககும் உரி்ம்க்ள விளககு்க? 
 2. நிறுவனத்தின் ்ெயலாளர மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள ்கட்டுப்பாடு்க்ள எழுது்க. 
 3. நிறுவனத்தின் ்ெயலாளரின் ்்பாறுபபு்க்ள எழுது்க? 
 4. நிறுவனத்தின் ்ெயலாளர ்பதவி நீக்கம் ்பறறிய விதி்க்ள எழுது்க? 

பகுதி - ஈ
மூன்று பக்க அளவில விரடயளிக்கவும்:
 1. நிறுவனத்தின் ்ெயலாளரின் ்கட்ம்க்ள எழுது்க.
 2. நிறுவனத்தின் ்ெயலாளாரின் தகுதி்க்ள விளககு்க. 
 3. நிறுவத்தின் ்ெயலாளர நியமனம் மறறும் ்பதவி நீக்கம் ்பறறிய விதி்க்ள எழுது்க. 

ஆசிரியர்்களின் செயலபாடு்கள:
 1. ஆசிரியர தகுதிவாயந்த நிறுவனத்தின் ்ெயலாளார ஒருவரைாடு ்கருத்தைங்க ஏற்பாடு ்ெயய 

ரவணடும் ஆதாலால் மாணவர்கள் நிறுவனத்தின் ்ெயலாளர ்பறறி ஆழமான அறிவு 
்்பறைமுடியும்.

 2. நிறுவன ்ெயலாளர ்கட்ம்க்ளப ்பறறி ஆசிரியர ஒரு ்பட்டிய்ல தயாரிக்க ரவணடும். 
 3. வகுபபு அ்றை விவாதம் ்ெயது மாணவர்க்ள  ்ெயலாளர ஆ்க ஊககுவிக்கலாம்.  
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  அ. ரநாக்கம் 
  ஆ. முதலாளி 
  இ. ்தாழிலாளி
  ஈ. ்ெயல்
 7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

என்்பது ்பணி ்ெயது முடிப்பதற்கான 
ஆ்ண மறறும் அதி்காைம் வழஙகும் 
உரி்மயாகும்.

  அ. ்்பாறுபபு   ஆ. அதி்காைம் 
  இ. ்்பாறுபபு்ட்ம   ஈ. ஒதுககீடு
 8. எந்த தீரமானங்கள் அடிக்கடி 

அல்லது திரும்்ப திரும்்ப நி்கழும் 
நி்கழவு்களுக்கா்க ரத்வப்படுகிறைது.

  அ. அப்ப்ட தீரமானங்கள்
   ஆ. தனிப்பட்ட தீரமானங்கள் 
  இ. ்கட்ட்மக்கப்பட்ட தீரமானங்கள் 
  ஈ. ்கட்ட்மக்கப்பட்ட தீரமானங்கள்
 9. தீரமானம் என்றை வாரத்்த 

____________லிருந்து ் ்பறைப்பட்டது.
  அ. ்டசிடீர 
  ஆ. ்டசிடாஸ் 
  இ. ்டசிர்கர 
  ஈ. எ்வயுமில்்ல
 10. கீழ்பணியாளர்களுககு ஆ்ண்கள் 

மறறும் அறிவு்ை்கள் வழஙகுவது 
____________.

  அ. இயஙகுதல்  ஆ. கூட்டுறைவு 
  இ. ்ெயலூக்கம்  ஈ. த்கவல் ்தாடரபு
 11. பிைதிநிதி அதி்காைம் வழஙகுவதற்கான 

்ெயல் மறறும் ____________.  
அ. ்்பாருபபு 

  ஆ. ்மயப்படுத்துதல் 
  இ. ்கட்டுப்பாட்டின் வீசசு  
  ஈ. ்ெயறகுழு

பகுதி – அ
ெரியான விரடரயத்  
்தர்நசதடுத்து எழுது்க  1 மதிபசபண்
 1. ‘POSDCORD’ என்றை வாரத்்த்ய 

உருவாககியவர. 
  அ. ்ென்றி ஃபரயால்
  ஆ. கூன்ரஸா 0 ரடானல்
  இ. லூதர குல்லிக
  ஈ. ஊரவிக
 2. ________________என்்பது ஒரு 

“்பணியாட்்க்ள ்்காணடு முடிக்க 
கூடிய” ்க்ல என்று கூறைலாம். 

  அ. நிரவகித்தல் 
  ஆ. ரமலாண்ம 
  இ. ரநாககு நி்ல 
  ஈ. ்தாழி்ல ொரந்த
 3. திட்டமிடுதல் என்்பது முதன்்ம நி்ல 

்ெயல்்பாடு மறறும் ____________ 
என்்பது இறுதிநி்ல ்ெயல்்பாடு.

  அ. அ்மப்பானது 
  ஆ. கூட்டுறைவு நிரவா்கம் 
  இ. இயக்கம் 
  ஈ. ்கட்டு்படுத்துதல்
 4. உத்தி்கள் என்்பது ்்பறைப்பட்ட ்ொல். 
  அ. வி்ளயாட்டு  ஆ. அைசியல் 
  இ. வணி்கம்   ஈ. இைாணுவம்
 5. கீழ்காண்பவறறில் எ்த எண்களால் 

குறிபபிடலாம் _______________.
  அ. ரநாக்கம் ஆ. நி்கழசசி நிறைல் 
  இ. ்்காள்்்க  ஈ. திட்டப்பட்டியல்
 6. ஒவ்வாரு நிறுவனமும் ஒரு 

குறிபபிட்ட மறறு வ்ையறுக்கப்பட்ட 
______________ இருககும்.

 மாதிரி வினாத்தாள
்கருத்தியல
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1 5 6 மாதிரி வினாத்தாள-்கருத்தியல

 18. வைவு ்ெலவு என்றைால் என்ன?
 19. ்ெயல்்பாட்டு அ்மபபின் முககிய 

அம்ெங்கள் யா்வ?
 20. அ்டபபு வ்ை்படம் என்றைால் என்ன? 
 21. பின்னூட்டம் மறறும் பின்னறிதல் 

என்றைால் என்ன? 
 22. ஒ ரு ங கி ் ண த் த ல்  – 

வ்ைவிலக்கணம் தரு்க. 
 23. “அதி்காைப ்பங்களிபபு (அ) ்பகிரவு” 

என்றைால் என்ன? 
 24. “அதி்காைம்” விளககு்க. 
 25. ரமல் ரநாககி ் ெல்லும் த்கவல் ் தாடரபு 

என்றைால் என்ன? 
 26. ஊக்கப்படுத்துதலின் வ்்க்க்ள 

்பட்டியலிடு்க. 
 27. தனிப்பட்ட ்ெயலாளர ரமற்்காள்ளும் 

இயல்்பான ரவ்ல்க்ள எழுது்க.
 28. ஆதாயம் நட்டம் அறறை ெமநி்ல 

சிறுகுறிபபு வ்ை்க? (B.E.P). 

பகுதி – இ
சுருக்கமா்க விரடயளி: 
 5 மதிபசபண்்கள
 1. திட்டமிடுதலின் இயல்பு்க்ள 

விளககு்க.
 2. ’ ர ம ல ா ண ் ம  இ ல க ்க ண ம் 

வ ் ை ்க ’  ர ம ல ா ண ் ம யி ன் 
முககியத்துவத்்தப ்பறறி எழுதுவும். 

 3. தீரமானம் ்ெயதலின் ்படிநி்ல்க்ள 
்பாதிககும் ்காைணி்கள் ்பறறி விளககு்க. 

 4. ஊக்கப்படுத்துதலின் தன்்ம்க்ள 
விளககு்க. 

 5. ்கறுப்்ப அ்மபபுப ்பறறி விரிவா்க 
விளக்கவும். 

 6. நிறும ்ெயலரின் உரி்ம்க்ள 
விரிவா்க அளிக்கவும். 

 7. ்கட்டுப்பாட்டு மு்றை்கள் ஏரதனும் 
நான்கி்ன விளககு்க. 

 12. “த்ல்ம நம்பிக்்க மறறும் 
ஆரவத்துடன் ரவ்ல ்ெயய கீழமட்ட 
ந்பர்க்ள தூணட ஒரு ரமலாளர 
திறைன் உள்ளது” என்று கூறியவர. 

  அ. ொயமான் 
  ஆ. கூணட்ஸ் மறறும் ஒடூன்னல் 
  இ. ரடவீஸ்
  ஈ. ்ைன்சிஸ் லிக்கரட்
 13. ஊதிய கு்றைபபு என்்பது 

______________ ஊக்கப்படுத்துதல்.
  அ. நிது ொைா 
  ஆ. எதிரம்றை
  இ. ்வளிபபுறை 
  ஈ. உந்துதல் 
 14. ் வ ளி ய ா ர ந் த  த னி க ் ்க 

_______________ இவர மூலம் 
்ெயயப்படுகிறைது. 

  அ. ்பட்டய ்ெலவு ்கணக்காளர
  ஆ. ்பட்டய ்கணக்காளர
  இ. நிறுவன ்ெயலாளர 
  ஈ. ரமலாளர
 15. ்ெயலாளர ரமலாண்மககு 

உதவுவதுடன் அவைது வழக்கமான 
்ப ணி  கீ ழ ்க ண ட வ ற று ள் 
____________________.

  அ. அலுவல்கத்்த நிரவாகித்தல் 
  ஆ. அலுவல்க ்தாடரபு்டய ்பணி 
  இ. அவவபர்பாது கூட்டம் அ்மதல் 
  ஈ. இ்வ அ்னத்தும்

பகுதி – ஆ
ஓரிரு வரி்களில விரடயளி: 
  3 மதிபசபண்்கள
 16. ர ம ல ா ண ் ம யி ன்  இ ை ண டு 

இயல்பு்க்ள எழுது்க. 
 17. திட்டமிடுதல் – வ்ையறு. 
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1 5 7மாதிரி வினாத்தாள-்கருத்தியல

பகுதி – ஈ 
விரிவா்க விரடயளி:
 10 மதிபசபண்்கள  
 1. திட்டமிடுதலின் ்பல்ரவறு ்படி்க்ள விவரிக்கவும். 
  (அல்லது)
  தீரமானம் ்ெயதலின் ்பல்ரவறு வ்்க்க்ள விரிவா்க எழுதவும். 

 2. ஊககுவித்தலின் இலக்கண குறிபபு வ்ை்க. அதன் வ்்க்க்ள விவரிக்கவும். 
  (அல்லது) 
  நிரவா்க ்ெயலாளரின் ்கல்வித் தகுதியி்ன விவரிக்க.
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கணினி பயனபபாடுகளும்

செய்முறை
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பயிற்சி 
எண் பபா்டத் தறைப்பு பகக எண் மபாதம்

1 தட்டச்சு பயிற்சி 162-177 ஜூன/ ஜூறை

2 சுருக்கம் மற்றும் சின்னங்கள் 178-179 ஜூறை/ஆகஸ்ட 
செப்்டம்பர்

3 பபஜபமக்கர் - ஆவணத்த வடிவ்மததல் 180-186 ஜூன

4 பபஜபமக்கர் - அறிவிப்புப் பல்்க்ை 
உருவாககுதல் 187-189 ஜூன/ ஜூறை

5 பபஜபமக்கர் - விசிடடிங ்கார்்்ட 
உருவாககுதல் 190-196 ஜூறை/ ஆகஸ்ட

6 பபஜபமக்கர் - ஒரு பலபி்ை (Label) 
உருவாககுதல் 197-199 ஆகஸ்ட/செப்்டம்பர்

7 MYSQL: தரவுததைததில் உள்ை 
்கட்ட்ை்களின பைனபாடு 200-202 செப்்டம்பர்

8 PHP – அடிப்ப்்ட நிரல் 203-204 செப்்டம்பர்

அலுவைக மமைபாண்றமயும் செயலியலும் மற்றும் 
தட்டச்சும் கணினி பயனபபாடுகளும் 

செய்முறை
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 தட்டச்சு எனபது ஒரு ்க்லைாகும்.  
அது எழுததாற்்றலின செைல்மு்்றைா்க 
்கருதலாம் (அ) உ்ரந்்ட்ை எழுதும் 
பபாது தட்டச்சு மூலமா்க வி்ெக்கருவி்க்ை 
அழுததி (வி்ெபல்்க) (அ) தற்பபாது 
உள்ை ்்கப்பபசி்ைக ச்காணப்டா (அ) 
நவீ்ன ்கணககுப் சபாறியி்்ன ச்காணடு 
செைல்படுவதாகும்.  இது மற்்ற உ்ர 
உள்ளீடடு மு்்றயிலிருந்து மாறு பட்டதாகும்.  
அதாவது எழுதுந்்ட மற்றும் பபச்ொற்்றல் 
மு்்றயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும்.  
தட்டச்சின மூலமா்க, எழுததுக்க்ையும், 
எண்க்ையும் மற்றும் பல்பவறு 
சின்னங்க்ையும் நாம் சவளிப்படுததலாம்.  
உலகின முதல் தட்டச்ொைர் லில்லிைன 
ப�ால்ஸ் ஆவார், அவர் விஸ்்கானஸின 
மா்காணத்த பெர்ந்தவர் மற்றும் அவர் 
கிறிஷப்டாபர் ப�ால்ஸ்.ன ம்களும் ஆவார்.  
அவர் தான முதன முதலில் தட்டச்சு சபாறி்ை 
உலகிற்கு அறிமு்கப்படுததிைவர் ஆவார்.

இந்த ந்்டமு்்ற தட்டச்சு பகுதியில் 
நாம் எவவாறு படிப்படிைா்க தட்டச்சு மு்்ற்ை 
பயில்வது எனப்த பார்ப்பபாம்.  இதனமூலம், 

மாணவர்்கபை!  தங்கள் வரவு நல்வரவு ஆகு்க!

நல்ல பயிற்சி்ைப் சபற்று ஒரு சில மணி 
பநரங்களில், பவ்கமா்கவும், துல்லிைமா்கவும் 
தவறினறி தட்டச்சு சபாறியின வி்ெ்க்ை 
பார்க்காமல் தட்டச்சு செயவது எனப்த 
சதளிவா்க ்கற்்கலாம்.  நம் இரு ்கரங்களில் 
உள்ை பதது விரல்்க்ை, எவவாறு 
வி்ெ்களில் ெரிைா்க இைக்க பவணடும் 
எனபபத முககிைம் எப்பபாதும் உங்கள் 
விரல்்க்ை ‘நடுவரி்ெயில் உள்ை வீடடு 
வி்ெ்கள்’ எனறு கூ்றக கூடிை பகுதியிபலபை 
இருக்க பவணடும்.  முதலில் இ்டது ்்கயின 
சுணடு விர்ல A யயி்்னயும், பமாதிர 
விர்ல ‘S’ ்ையும், நடுவிர்ல  ‘D’ மீதும், 
ஆட்காடடி விர்ல F மீதும், இ்டது ்்கயின 
்கட்்ட விர்ல இ்்டசவளி ெட்டததின மீது 
்வக்க பவணடும். வலது ்்க்ை சபாறுதத 
மடடும், ஆட்காடடி விர்ல பே(J) மீதும், 
நடுவிர்ல  K மீதும், பமாதிர விர்ல  ‘L’ மீதும் 
மற்றும் சுணடு விர்ல அடுதத வி்ெயின 
மீதும் ்வக்க பவணடும்.  எப்சபாழுதும் 
எந்த வி்ெ்ை அழுததி்னாலும், மீணடும் 
விரல்்க்ை ப்ைைபடி ‘வீடடு வி்ெ்கள்’  மீது 
்்க்ை ச்காணடு வர பவணடும்.  
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இஙப்க கீபை ச்காடுக்கப்பட்ட ப்டததில் 
இரு ்்க்களில் உள்ை விரல்்களின ெரிைா்ன 
பைனபாடு குறிதது விைக்கப்படடுள்ைது.

முககிைமா்ன வி்ெ்கருவி்களின 
அ்மப்பி்்னப் பற்றி கீழவரும் பா்டங்களின 
வாயிலா்க எளிதா்க ்கற்்க வழிவ்்க 
செயைப்படடுள்ைது.  முககிைமா்க நாம் தட்டச்சு 
பயிலும்பபாது வி்ெப்பல்்க்ை பார்தது 
தட்டச்சு செயைக கூ்டாது.  நாம் எ்தப் பற்றி 
தட்டச்சு செயகிப்றாபமா அந்த செயதி்ை (அ) 
விவரத்த பார்ததுக ச்காணடு வி்ெ்ை 
இைககுவது ெரிைா்ன மு்்ற ஆகும்.  முதல் 
பா்டத்த ஆரம்பிககும் பபாது ஆரம்பி என்ற 
‘வி்ெசபாததா்்ன’ அழுதத பவணடும்.
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தட்டச்சு பயிற்சி01

 மபாதிரி விறெப்பைறக
 கீபை ச்காடுக்கப்படடுள்ை ப்டததில் விததிைாெமா்ன ்கலர்்களில் விரல்்க்ை 
்காணபிக்கப்படடுள்ைது.  ஒவசவாரு விரல்்களில் உள்ை ்கலர்்க்ை வி்ெப்பல்்கபைாடு, 
அதில் ச்காடுக்கப்படடுள்ை ்கலர்்களு்டன ஒப்பிடடு இைக்க பவணடும்.  அ்த விைககும் 
விதததில் ப்டம் இ்டம் சபற்றுள்ைது. 

ப்டம் 1 மாதிரி வி்ெ பல்்க

பயி
ற்சி

12th STD OMS_Tamil version Practicals.indd   162 1/14/2020   4:40:53 PM



1 6 3செய்முறை

ப்டம் 2 மாதிரி வி்ெபல்்க, வலது மற்றும் இ்டது ்்க குறியிடடுள்ைது.

இரு ்்க்களில் விததிைாெமா்க ்கலர்்களில் வி்ெ்ை எழுதப்படடுள்ைது.  

ப்டம் 3 அந்தந்த ்்கயின விரல்்களில் எழுததுக்க்ை வடிததுள்ைது.
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 தட்டச்சு பயிற்சி – பபாகம் I
அ) சிறு வாககிைங்க்ை அ்மததல், ஒவசவானறும் 5 மு்்ற பயிற்சி செயைவும்:
 1. Whatever you are, be a good one.

 2. Be the change you wish to see in the world.

 3. Try and fail, but never fail to try.

 4. Choose death rather than dishonor.

 5. Believe you can and you’re halfway through.

 6. A false friend is worse than a bitter enemy.

 7. To travel is to take a journey into yourself.

 8. I haven’t been everywhere, but it’s on my favorite list.

 9. Brief words are best on burning matters.

 10. June  has put a spirit of youth in everything.

 11. Lie down and listen to the crabgrass grow.

 12. The earth laughs in flowers.

 13. Water is the most precious force of all nature.

 14. Human beings, must go back to nature for information.

 15. Music should strike fire from the heart of human.

அஅ) பவ்க பயிற்சி செயைவும்:
 1. Hear twice before you speak once.

 2. True friendship is a plant of slow growth.

 3. I never think of the future it comes soon enough.

 4. Hasty resolution seldom speeds well.

 5. A poem begins in delight and ends in wisdom.

 6. Fear of God is the beginning of wisdom.

 7. Long ago I bought a dry gold necklace.

 8. Krishna got 2/5 and Varsha 3/5 of their shares. 

 9. Received 5 sets Table(2’6”) & Chairs (1’6”).

 10. Pack my box with five dozen juice mugs.
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ஆ) கீபை ச்காடுக்கப்படடுள்ை சிறு பததி்க்ை ஐந்து மு்்ற பயிற்சி செயைவும்:
  (ஆஆ) (சிறு) பததி்க்ை ஐந்து மு்்ற ஒவசவானறும்
 1.  Tracy looked at the flag. The flag is red, white, and blue. It has fifty white stars, seven 

red stripes, and six white stripes.

 2.  Donald plays the piano. He loves the piano. He has a big piano in his living room. 
His piano is shiny and black. It has three legs and a bench.

 3.  This weekend I went to the zoo. It was great. I went with my mom and dad. My sister 
came, too. The zoo was in the city. The zoo was very long.

 4.  When I was playing today at recess, I felt like a kite blown around by the wind. It 
was hard to stay in one place because the wind was so strong.

 5.  My teacher is awesome. I think she deserves an award for teaching. I have liked all 
my teachers, but she is by far the best I’ve ever had.

  (இஇ) (வைக்கமா்ன) பததி்ை ஐந்து மு்்ற தட்டச்சு செயது பை்கவும்: (ஒவசவான்்றயும்)
 1. India is a DEMOCRATIC SOCIALIST country in the World. Infect, DEMOCRATIC 

SOCIALISM has been offered as a solution to the DEVELOPMENTAL 
resolution which India has undertakes to break through the barrier of UNDER-
DEVELOPMENT of carrying forward the liberation of many millions of people 
and pushing through the DEVELOPMENT in all spheres of life. The SOCIALIST 
transformation which India aspires is that of building an independent, economy 
and comprehensive, including agriculture, on a modern technical basis as early 
as possible.

    “India is my Country. All INDIANS are my Brothers & Sisters. I love my  
country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive 
to be worth of it. 

    I shall give respect my parents, teachers and all elders and treat everyone  
with courtesy. To my Country and My People, I pledge my Devotion. In their 
well-being and prosperity alone lies my happiness”.

 2. The question here is, are all of them entrepreneurs? The answer is both yes and 
no. If we say that an entrepreneur is a person, then all the above individuals are 
entrepreneurs. When we add that a person having his own business only is an 
entrepreneur, excepting Kamath and Prabhudeva, all the others are persons having 
their own business – small, very small, or large. But we say that an entrepreneur is a 
person who starts his own business. Chandrasekaran and Narayanan are taking care 
of the business started by their father; so they are not entrepreneurs. Ramu, whose 
mother prepares sundal and asks him to go to beach, sell and bring the money and 
give it to her, is also not an entrepreneur, but only an employee. Also, if shops and 
businesses are not started by them, then they also cannot be called entrepreneurs.
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தனிகறகயபாளரின ெபானறிதழ் மபாதிரிறய தட்டச்சு செய்வது
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செபாத்துகள் மற்றும் சபபாறுப்புகறள பற்றி விவரிககும் “இருப்பு நிறை 
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கமல் அவர்களின இருப்பு நிறை குறிப்பு 
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வரவு செைவுக கணககிறண தயபார் செய்க: 
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இைபாப நட்ட கணககிறண வறரக:
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பணம் சபறுதல் மற்றும் செலுத்துதல் கணககுகல்
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விளம்பரம் – அறைப்பிதழ்
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அறைப்பிதழ் – மபாதிரி 
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 தட்டச்சு பயிற்சி – பபாகம் II
1.  மவகப்பயிற்சி – கீழ் வரும் கடடூறரறய பதிறைந்து நிமி்டத்தில் தட்டச்சு செய்து 

முடிககவும்.
அ)  The present constitution of India was framed by the Constitution Assembly of India set 

up under the Cabinet Mission Plan of May16, 1946. The idea of establishing a Constituent 
Assembly to draw up the Indian Constitution was not a new one. The American Constitution 
was framed by a Constitution Assembly. In fact, American Constitution has proved to be 
a model to the democratic world. Till independence, India was governed under the Acts 
passed by the British Parliament. In 1938 Sri Jawaharlal Lal Nehru declared: “The Indian 
National Congress stands for independence and a democratic state. It has proposed that 
the constitution of free India must be framed, without outside interference, by a constituent 
assembly elected on the basis of adult franchise. That is the democratic way and there is no 
other way short of revolution, which can bring the needed result. An assembly so elected will 
represent the people as a whole and will be far more interested in the economic and social 
problems of the masses than in the petty communal issues which affect small groups . ”

  The inaugural meeting of the Constituent Assembly of India was held on December 
9,1946. It was presided over by Dr.Sachchidananda Sinha who was the oldest member of 
the Assembly. On December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected President of the 
Constituent Assembly.

  On December 13, 1946, Shri Jawahar Lal Nehru moved the “objectives resolution” which 
later became the Preamble of the Constitution.

  A number of committees submitted reports to the Constituent Assembly on the different 
aspects of the constitution. On the basis of these reports the constitution was prepared by 
Constitutional Adviser, Sri B. N. Rao. The Drafting Committee under the chairmanship of 
Dr.Ambedkar worked on the draft  and produced the Draft Constitution with 315 articles 
and 8 schedules. The Draft Constitution was considered by the Constituent Assembly. In 
its progress through the Constituent Assembly, the constitution grew in bulk and took its 
final shape with 395 articles and 8 schedules. The time taken in accomplishing this task 
was exactly two years, eleven months and 17 days from the first meeting of Constituent 
Assembly on 9th December, 1946 till November 26, 1949 when “We, the people of India” 
gave unto ourselves the new constitution.

  There have been over 92 amendments to our Constitution so far.

Procedure of Amendment:
The Indian Constitution is a combination of rigidity and flexibility. It has neither the rigidity 
of the American Constitution nor the flexibility of the British Constitution. Three different 
methods of amendment have been provided under the Indian Constitution.
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First, certain provisions of the constitution can be amended by Parliament by ordinary 
legislation. For example, Parliament may, by ordinary law (i.e., a law passed by a simple majority) 
form a new State out of the existing States, increase or decrease the area of any state, alter 
the name of any State, etc. Again, for abolition or creation of Legislative Councils in States, 
Parliament may, by ordinary law, provide for this, provided the Legislative Assembly of the State 
concerned passes a resolution to that effect by a majority of the total membership and at least 
a two-thirds majority of the members present and voting before Parliament undertakes to pass 
such a law.

Secondly, certain specified provisions can be amended by a special procedure. 

ஆ)  In case of the aforesaid order having been made any of the following persons shall be 
required to preserve and produce all the books, registers, other documents and records of 
and relating to the company/intermediary/other person being in its custody or power: (i) 
every manager, managing director, officer and other employee of the company ; (ii) every 
intermediary referred to in Section 12; (iii) every person associated with the securities 
market. The investigating Authority may also examine any of the aforesaid persons on 
oath. Further, Investigating Authority may also examine any of the aforesaid persons on 
oath.

    Further, investigating Authority may call for information, books, registers or other 
documents and records which it considers relevant and necessary for the purpose of its 
investigation. It may keep the records produced before it in its custody upto 6 months. It 
may issue certified copies of those documents for use of the person on whose behalf the 
books and documents have been kept. In case any person referred to above refuses to or 
fails to furnish the desired books/records/information or refuses or fails to appear or sign 
the notes of any examination, he shall be punishable with imprisonment for a term which 
may extend to one year, or with fine, which may extend to one crore rupees, or with both, 
and also with a further fine which may extend to five lakh rupees for every day after the 
first during which the failure or refusal continues.

    Investigating Authority has also been empowered to secure an order for seizure of 
books, registers, other documents and record by making an application to the Judicial 
Magistrate. Such an application can be made where in the course of investigation, the 
investigating Authority has reasonable ground to believe that the books, registers, other 
documents and records of, or relating to, any intermediary or any person associated with 
securities market in any manner, may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted.

    After considering the application and hearing the Investigating Authority, if necessary, 
the Magistrate may, by order, authorize the Investigating Authority- (a) to enter, with 
such assistance, as may be required, the place or places where such books, registers, other 
documents and record are kept; (b) to search that place or those places in the manner 
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specified in the order; and (c) to seize books, registers, other documents and record it 
considers necessary for the purpose of the investigation. 

   However, in case of a company intended to get its securities listed on any recognized 
stock exchange, order shall be passed only if such company indulges in insider trading or market 
manipulation. Further, records seized must be returned back to the company/body corporate 
after the conclusion of the investigation. Search and seizure, as aforesaid, shall be carried out in 
accordance with the provisions of the Cr.P.C. 1973 relating to searches or seizures made under 
the Code.
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நிறையபாை சுருகக படடியறை அறிந்து சகபாள்ள

சினைம் சபபாருள்

w/ with (something)

w/o without

w/i within

i.e. that is

e.g. for example

etc et cetera, so forth

bc because

b4 before

re: regarding, about

esp especially

min minimum

max maximum

govt government

ASAP as soon as possible

wrt write

rt right

yr / yrs year, years

சுருககம் மற்றும் 
சினைஙகள்02பயி

ற்சி
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சினைம் சபபாருள்

c. circa, about, around, from the year

vs versus, as opposed to

ch chapter

Q   A question   answer

ex example

wd   wds word   words

ref reference

diff difference

முடிவற்டயும் வபார்த்றதயில் சுருககம் 
அறிதல்: 
�	govt - government
�	gov’t - government
�	interl – international
�	inter’l – international

ing றய புைகணித்தல்: 
�	ckg - checking
�	ckng - checking
�	ck’g - checking

ஆரம்பிககும் (அ) துவஙகும் முன உள்ளபா 
வபார்த்றதயின சுருககம்: 
�	pol - politics
�	gov - government
�	subj - subject
�	info - information
�	intro – introduction

உயிசரழுத்றத புைகணித்தல்: 
�	prblm - problem
�	schl - school
�	bkgd – background
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விைபா:
 (a) பபஜபமக்க்ரத தி்றந்து கீழக்கண்ட அைவு்களு்டன கூடிை ஒரு புதிை ஆவணத்த 

உருவாக்கவும்.
  பக்க அைவு - A4
  பக்கங்களின எணணிக்்க - 4
  பமல் பக்க ஓரம் 1.25 அஙகுலம் மற்்ற பக்கங்கள் 0.75 அஙகுலம்

 (b) கீழக்கண்ட உ்ர்ை உள்ளி்டவும்.
  HAPPINESS:
  Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is equated 

with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas happiness is 
a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and full of challenges. 
Happiness requires life-long pursuit.

 (c) HAPPINESS எனனும் த்லப்பிற்கு எழுதது வ்்கயின அைவு 18 புள்ளி்கள், எழுதது 
வ்்க Arial, தடிமன, ்மை இ்ெவு ஆகிை வடிவூட்டல்்க்ைச் செய்க.

 (d) பததிககு கீழக்கண்ட வடிவூட்டல்்க்ைச் செய்க.
  (a) Font   -  Arial
  (b) Font size - 12
  (c) Alignment  –  Justified
  (d) Leading  – 20   

 (e) ஆவணத்த ‘happiness’  என்ற சபைரில் பெமிக்க.  

மபஜமமககர் -  
ஆவணத்றத வடிவறமத்தல்03பயி

ற்சி
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செய்முறை:
 1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0 என்ற 

வரி்ெயில் கிளிக செயது ஒரு புதிை பபஜபமக்கர் ஆவணத்தத தி்றக்கவும். ப்டததில் 
்காடடியுள்ைவாறு அப்டாப் பபஜபமக்கர் ென்னல் தி்ர பதானறும்.

 மநபாககம்:
பபஜபமக்க்ரத தி்றந்து ச்காடுக்கப்பட்ட அைவு்களு்டன கூடிை ஒரு புதிை ஆவணத்த 
உருவாககுதல்
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 2. படடிப்பட்்டயில் File > New எனப்தக கிளிக செயைவும். (அல்லது) Ctrl + N எனனும் 
வி்ெப்பல்்க குறுககு வழி்ைப் பைனபடுததவும். இது Document Setup உ்ரைா்டல் 
சபடடி்ைத தி்றககும்.

�	Page Size கீழி்றஙகு படடிப்சபடடியில் கிளிக செயது A4 எனனும் பக்க அை்வத 
பதர்ந்சதடுக்கவும்.

�	Number of pages  உ்ரப்சபடடியில் 4 எ்ன உள்ளி்டவும்.
�	ஓரங்களின அை்வ கீழக்கண்டவாறு மாற்்றவும்.
 Inside  – 0.75 inches
 Outside  – 0.75 inches
 Top – 1.25 inches
 Bottom – 0.75 inches
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 3. OK  சபாததா்்ன கிளிக செயைவும். ப்டததில் ்காடடியுள்ைவாறு Untitled – 1 என்ற சபைரில் 
புதிை ஆவணம் தி்ரயில் பதானறும்.

 4. ச்டகஸ்ட டூ்லக கிளிக செயது ஒரு உ்ரதசதாகுதி்ை உருவாக்கவும். பி்றகு கீபை 
ச்காடுக்கப்படடுள்ை உ்ர்ை தட்டச்சு செயைவும்.

  HAPPINESS:
  Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is equated 

with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas happiness is 
a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and full of challenges. 
Happiness requires life-long pursuit.

12th STD OMS_Tamil version Practicals.indd   183 1/14/2020   4:40:59 PM



1 8 4 செய்முறை

 5. ச்டகஸ்ட டூ்லக ச்காணடு ‘HAPPINESS’ எனப்தத பதர்ந்சதடுக்கவும். Character Control 
Palette மூலம் எழுதது வ்்க Arial, எழுதது வ்்கயின அைவு 18 புள்ளி்கள், Leading  22 
எ்ன மாற்்றவும். Bold சபாததா்்னக கிளிக செயைவும். பி்றகு ்மை இ்ெவிற்கு Shift + 
Ctrl + C எனனும் ொவி பெர்மா்னத்த அழுததவும். 
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 6. ச்டகஸ்ட டூ்லக ச்காணடு பததி்ைத பதர்ந்சதடுக்கவும். Character Control Palette 
மூலம் எழுதது வ்்க Arial, எழுதது வ்்கயின அைவு 12 புள்ளி்கள், Leading 20 எ்ன 
மாற்்றவும். பி்றகு பநர்ததி இ்ெவிற்கு Shift + Ctrl + J எனனும் ொவி பெர்மா்னத்த 
அழுததவும்.
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 7. ஆவணத்த ‘happiness’ என்ற சபைரில் பெமிக்க
  வி்ெப்பல்்கயில் Ctrl + S எனப்த அழுததவும் அல்லது படடிப்பட்்டயில் File > Save 

எனப்தக கிளிக செயைவும். Save publication உ்ரைா்டல் சபடடி பதானறும். File name 
உ்ரப்சபடடியில் ‘happiness’ எ்ன தட்டச்சு செயது Save சபாததா்்னக கிளிக செயைவும்.

சவளியீடு:

HAPPINESS
Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 

happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and 

full of challenges. Happiness requires life-long pursuit.

முடிவு:
எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு கி்்டததது.
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விைபா:
பபஜபமக்க்ரப் பைனபடுததி கீழக்கண்ட மாணவர் அறிவிப்புப் பல்்க்ை உருவாககு.

 மநபாககம்:
பபஜபமக்க்ரப் பைனபடுததி மாணவர் அறிவிப்புப் பல்்க்ை உருவாககுதல்.

செய்முறை:
 1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   

என்ற வரி்ெயில் கிளிக செயது ஒரு புதிை பபஜபமக்கர் ஆவணத்தத தி்றக்கவும். 
 2. படடிப்பட்்டயில் File > New எனப்தக கிளிக செயைவும். (அல்லது) Ctrl + N எனனும் 

வி்ெப்பல்்க குறுககு வழி்ைப் பைனபடுததவும். இது Document Setup உ்ரைா்டல் 
சபடடி்ைத தி்றககும்.

 3. OK சபாததா்்ன கிளிக செயைவும். இப்சபாழுது Untitled – 1 என்ற சபைரில் புதிை 
ஆவணம் தி்ரயில் பதானறும்.

 4. சரக்டாங்கல் டூ்லப் பைனபடுததி 100 mm x 100 mm அைவுள்ை சபடடி்ை வ்ரை 
பவணடும். அதில் சிைான (Cyan) நி்றத்த நிரப்பவும். tint மதிப்்ப 25 ெதவீதமா்க 
மாற்்றவும். இப்சபாழுது சபடடி கீழக்கண்டவாறு பதானறும்.

மபஜமமககர் - அறிவிப்புப் 
பைறகறய உருவபாககுதல் 04 பயி

ற்சி
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 5. இபதபபானறு 100 mm x 15 mm அைவுள்ை மற்ச்றாரு சபடடி்ை வ்ரை பவணடும். 
அதில் ்கருப்பு (black) நி்றத்த நிரப்பவும். இந்தப் சபடடி்ை சிைான (Cyan) நி்றம் 
நிரப்பப்பட்ட சபடடியின பமல்பகுதியில் ்வக்கவும். இப்சபாழுது சபடடி கீழக்கண்டவாறு 
பதானறும்.
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 6. ச்டகஸ்ட டூ்லக ்கருப்பு நி்றப் சபடடியின இ்டது ஓரததிலிருந்து வலது ஓரம் வ்ர கிளிக 
செயது இழுக்க பவணடும். பின்னர் அதில் “ Student Notice Board” எனறு தட்டச்சு செயை 
பவணடும்.

  எழுததின நி்றமும் சபடடியின நி்றமும் ஒன்றா்க (்கருப்பா்க) இருககும். உ்ர்ை தட்டச்சு 
செயது முடிததவு்டன Ctrl + A  எனனும்  வி்ெப்பல்்க குறுககு வழி மூலம் உ்ர்ை 
பதர்ந்சதடுக்கவும்.

  Character Control palette மூலம் எழுததின அை்வ 20 புள்ளி்கைா்க மாற்்றவும். Bold 
பணிககுறி்ைக கிளிக செயைவும். Reverse சபாததா்்னக கிளிக செயதால் உ்ர 
சவள்்ை நி்றமா்க மாறும். உ்ர்ை ்மை இ்ெவு செயை Shift + Ctrl + C எனனும் 
வி்ெப்பல்்க குறுககு வழி்ைப் பைனபடுததவும். இப்சபாழுது மாணவர் அறிவிப்புப் 
பல்்க கீழக்கண்டவாறு தி்ரயில் பதானறும்.

சவளியீடு:

முடிவு:
எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு கி்்டததது.
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விைபா:
பபஜபமக்க்ரப் பைனபடுததி கீழக்கண்ட விசிடடிங ்கார்்்ட உருவாககு.

 மநபாககம்:
பபஜபமக்க்ரப் பைனபடுததி ச்காடுக்கப்படடுள்ை விசிடடிங ்கார்்்ட உருவாககுதல்.

செய்முறை:
 1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   என்ற 

வரி்ெயில் கிளிக செயது ஒரு புதிை பபஜபமக்கர் ஆவணத்தத தி்றக்கவும். ப்டததில் 
்காடடியுள்ைவாறு அப்டாப் பபஜபமக்கர் ென்னல் தி்ர பதானறும்.

மபஜமமககர் - விசிடடிங  
கபார்ற்ட உருவபாககுதல்05பயி

ற்சி
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 2. படடிப்பட்்டயில் File > New எனப்தக கிளிக செயைவும். (அல்லது) Ctrl + N எனனும் 
வி்ெப்பல்்க குறுககு வழி்ைப் பைனபடுததவும். இது Document Setup உ்ரைா்டல் 
சபடடி்ைத தி்றககும்.
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 3. OK  சபாததா்்ன கிளிக செயைவும். ப்டததில் ்காடடியுள்ைவாறு Untitled – 1 என்ற சபைரில் 
புதிை ஆவணம் தி்ரயில் பதானறும்.

 4. இப்சபாழுது அைவீடு்க்ை Inches லிருந்து Millimetersககு மாற்்றவும். 
  படடிப்பட்்டயில் File > Preferences > general  என்ற ்கட்ட்ை்ைக கிளிக செயைவும். 

(அல்லது) வி்ெப்பல்்கயில் Ctrl + K எனப்த அழுததவும். இப்சபாழுது Preferences 
உ்ரைா்டல் சபடடி பதானறும்.

  அதில் Measurements மற்றும் Vertical ruler கீழி்றஙகு படடிப்சபடடியில் Millimeters  
எனப்தத பதர்ந்சதடுக்கவும்.
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 5. ்கருவிப் சபடடியிலிருந்து சரக்டாங்கல் டூ்லத பதர்ந்சதடுதது செவவ்கம் வ்ரைவும்.
 6. Control Palette இல் width  95 mm  எ்னவும் height  55 mm எ்னவும் மாற்்றவும்.  
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 7. ்கருவிப்சபடடியில் ச்டகஸ்ட டூ்ல கிளிக செயைவும். தட்டச்சு செயை பவணடிை உ்ரயின 
எல்்ல்ைக குறிப்பி்ட செவவ்கததின இ்டது மூ்லயிலிருந்து வலது மூ்ல வ்ர 
கிளிக செயது இழுக்கவும்.

 8. நபரின சபை்ர உள்ளிடடு, அ்த ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதர்ந்சதடுக்கவும். Control Palette 
மூலம் பத்வைா்ன எழுதது வ்்க மற்றும் எழுததின அை்வக ச்காடுக்கவும். பின்னர் 
வலது பு்றமா்க சிறிது ந்கர்ததவும்.
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 9. படிநி்ல 7 ஐ மறுபடியும் செயைவும். நிறுவ்னததின சபை்ர உள்ளிடடு, அ்த ச்டகஸ்ட 
டூல் மூலம் பதர்ந்சதடுக்கவும். Control Palette மூலம் பத்வைா்ன எழுதது வ்்க மற்றும் 
எழுததின அை்வக ச்காடுக்கவும். பின்னர் வலது பு்றமா்க சிறிது ந்கர்ததவும். முதல் 
எழுத்த ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதர்ந்சதடுதது எழுதது வ்்கயின அை்வ சபரிதாக்கவும்.
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 10. படிநி்ல 7 ஐ மறுபடியும் செயைவும். நிறுவ்னததின மு்கவரி்ை உள்ளிடடு, அ்த 
ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதர்ந்சதடுக்கவும். Control Palette மூலம் பத்வைா்ன எழுதது வ்்க 
மற்றும் எழுததின அை்வக ச்காடுக்கவும். பின்னர் வலது பு்றமா்க சிறிது ந்கர்ததவும்.

சவளியீடு:

முடிவு:
எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு கி்்டததது.
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விைபா:
பபஜபமக்க்ரப் பைனபடுததி கீழக்கண்ட பலபி்ை (Label) உருவாககு.

 மநபாககம்:
பபஜபமக்க்ரப் பைனபடுததி ச்காடுக்கப்படடுள்ை பலபி்ை (Label) உருவாககுதல்.

செய்முறை:
 1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   என்ற 

வரி்ெயில் கிளிக செயது ஒரு புதிை பபஜபமக்கர் ஆவணத்தத தி்றக்கவும்.  
 2. படடிப்பட்்டயில் File > New எனப்தக கிளிக செயைவும். (அல்லது) Ctrl + N எனனும் 

வி்ெப்பல்்க குறுககு வழி்ைப் பைனபடுததவும். இது Document Setup உ்ரைா்டல் 
சபடடி்ைத தி்றககும்.

 3. OK  சபாததா்்ன கிளிக செயைவும். இப்சபாழுது Untitled – 1 என்ற சபைரில் புதிை 
ஆவணம் தி்ரயில் பதானறும்.

மபஜமமககர் - ஒரு மைபிறள 
(Label) உருவபாககுதல் 06 பயி

ற்சி
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 4. பி்றகு அைவீடு்க்ை Inches லிருந்து Millimeters ககு மாற்்ற பவணடும். 
  படடிப்பட்்டயில் File > Preferences > general  என்ற ்கட்ட்ை்ைக கிளிக செயைவும். 

(அல்லது) வி்ெப்பல்்கயில் Ctrl + K எனப்த அழுததவும். இப்சபாழுது Preferences 
உ்ரைா்டல் சபடடி பதானறும்.

அதில் Measurements மற்றும் Vertical ruler கீழி்றஙகு படடிப்சபடடியில் Millimeters  எனப்தத 
பதர்ந்சதடுக்கவும்.
 5. ்கருவிப்சபடடியிலிருந்து சரக்டாங்கல் டூ்லத பதர்ந்சதடுதது செவவ்கம் வ்ரைவும்.
 6. Control Palette இல் width  100 mm எ்னவும் height  40 mm எ்னவும் மாற்்றவும்.  
 7. படடிப்பட்்டயில் Element > Rounded corners எனப்தக கிளிக செயைவும்.
 8. Rounded corners உ்ரைா்டல் சபடடியிலிருந்து பத்வைா்ன வடிவத்தத 

பதர்ந்சதடுக்கவும். இப்சபாழுது வட்டமு்்ன செவவ்கம் பதானறும்.
 9. ்கருவிப்சபடடியில் ச்டகஸ்ட டூ்லக கிளிக செயது, செவவ்கததிற்குள் ஒரு 

உ்ரதசதாகுதி்ை உருவாக்கவும்.
 10. Name : எனப்தத தட்டச்சு செயது நு்ைவு வி்ெ்ை அழுததவும்.
  STD :  எனப்தத தட்டச்சு செயது நு்ைவு வி்ெ்ை அழுததவும்.
  Section : எனப்தத தட்டச்சு செயது நு்ைவு வி்ெ்ை அழுததவும்.
  School : எனப்தத தட்டச்சு செயது நு்ைவு வி்ெ்ை அழுததவும்.
  Subject :  எனப்தத தட்டச்சு செயது நு்ைவு வி்ெ்ை அழுததவும்.
 11. ச்டகஸ்ட டூ்லக ச்காணடு உ்ர முழுவ்தயும் பதர்ந்சதடுக்கவும்.
 12. படடிப்பட்்டயில் Type > Indents / Tabs எனப்தக கிளிக செயைவும். (அல்லது) 

வி்ெப்பல்்கயில் Ctrl + I எனப்த அழுததவும். 
 13. வலது tab ஐ 90 mm அைவில் சபாருததவும்.  leader சபாததா்்னக கிளிக செயது வரும் 

படடிைலில் புள்ளிகப்காட்்டத பதர்ந்சதடுக்கவும். பின்னர் Apply சபாததா்்னக கிளிக 
செயைவும்.
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 14. இப்சபாழுது பத்வைா்ன பலபிள் உருவாக்கப்படடிருககும்.

சவளியீடு:

முடிவு:
எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு கி்்டததது.
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செய்முறை:
 1. (MYSQL command prompt ்ை தி்றக்க) XAMPP control panel வழிைா்க
 2. தரவுததைததில் உங்களு்்டை பை்னர் சபைர் (user name) மற்றும் ்க்டவுச்சொல்்லப் 

(password) பைனபடுததி உள்நு்ைதல் 
 3. ச்காடுக்கப்பட்ட  DDL MysQL வி்னாவ்லயி்்ன செைல்படுததி சவளியீட்்டப் சபறு்க.

SYNTAX: 
Based on the below syntax queries are built and executed.

* CREATE DATABASE testDB;

* CREATE TABLE table_name (column1datatype,column2datatype,column3datatype,   .... );

* ALTER TABLE `table_name` ADD COLUMN `column_name` `data_type`;

* DROP DATABASE databasename;

* SELECT * FROM TABLE NAME

* INSERT INTO table_name( field1, field2,...fieldN )   VALUES ( value1, value2,...valueN );

* UPDATE table_name SET field1 = new-value1, field2 = new-value2 [WHERE Clause]

* DROP TABLE table_name ;

 1. CREATE - தரவுததைம் மற்றும் அதன சபாருட்க்ை உருவாககுதல்  (table, 
index, views, store procedure, function, and triggers)

 2. ALTER - ஏற்்க்னபவ இருககும் தரவுததைத்த மாற்றிை்மததல்.
 3. DROP - தரவுததைததில் உள்ை சபாரு்ை நீககுதல்.
 4. SELECT - தரவுததைததில் ஒரு த்கவ்ல திரும்ப எடுததல்.
 5. INSERT - தர்வ ஒரு அட்டவ்ணயில் பெர்ததல். 
 6. UPDATE - அட்டவ்ணயில் ஏற்்க்னபவ உள்ை தர்வ பமம்படுததுதல்
 7. DELETE - தரவுததை அட்டவ்ணயில் உள்ை அ்்னததுத த்கவல்்க்ையும் 

நீககுதல்.

 மநபாககம்:
My sql ஐப் பைனபடுததி DDL மற்றும் DML விணவ்லச் செைலாக்கல் 

MYSQL: தரவுத்தளத்தில் உள்ள 
கட்டறளகளின பயனபபாடு07பயி

ற்சி
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நிரல்:
CREATE DATABASE SchoolDB;

CREATE TABLE student(

studentID int,

LastName varchar(255),

FirstName varchar(255),

Address varchar(255),

City varchar(255) 

);

ALTER TABLE `members` ADD COLUMN `credit_card_number` VARCHAR(25);

DROP DATABASE SchoolDB

SELECT * FROM student

INSERT INTO student    (studentID ,LastName , FirstName,Address,City  )    VALUES

   (“002”, “Ram”,”Kumar”, “ROJA NAGAR”,”CHENNAI”);

SELECT * FROM student

UPDATE student SET LastName = ‘SRI’ WHERE studentID = 003;

SELECT * FROM student

DROP TABLE student ;

SELECT * FROM student
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சவளியீடு:
Database created

Table created:

studentID LastName FirstName Address City

Table Altered

Database dropped

StudentID LastName FirstName Address City

101 C Priya 1, new street Trichy

202 S Ramu 5, North garden 
St

Madurai

One row inserted.

StudentID LastName FirstName Address City

101 C Priya 1, new street Trichy

202 S Ramu 5, North garden 
St

Madurai

002 Ram Kumar ROJA NAGAR CHENNAI

003 R Krishna Park Street Coimbatore

StudentID LastName FirstName Address City

101 C Priya 1, new street Trichy

202 S Ramu 5, North garden 
St

Madurai

002 Ram Kumar ROJA NAGAR CHENNAI

003 SRI Krishna Park Street Coimbatore

Table dropped.

Table not found.
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செய்முறை: 
 1. Xampp Server (Apache) துவஙகுதல்.
 2. Goto நி்கர் ப்காப்பு்்றககு செல்லுதல் (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)
 3. test.php file ப்காப்பி்்ன உருவாககி, நிர்ல தட்டச்ெ செய்க.
 4. (http://local host/test.php) என்ற பட்ட்ல பைனபடுததி உங்கள் வ்ல உலாவியில் (web 

browser)நிர்ல இைக்கவும்.

நிரல்:
<html>

<body>

<?php

echo “Welcome to  Our School”;

$color = “blue”;

echo “My car is “ . $color . «<br>”;

echo “My dress is “ . $COLOR . «<br>”;

echo “My box is “ . $coLOR . «<br>”;

// test whether a number is greater than 30, 20 or 10 using ternary operator

functiontrinary_Test($n){

$r = $n > 30

? “greater than 30”

: ($n > 20

? “greater than 20”

: ($n >10

? “greater than 10”

 மநபாககம்:
அடிப்ப்்டPHP நிர்ல உருவாககி சவளியீட்்ட சபறுதல்.

PHP – அடிப்பற்ட நிரல் 08 பயி
ற்சி
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: “Input a number atleast greater than 10!”)); 

echo $n.” : “.$r.”\n”;

}

trinary_Test(32);

trinary_Test(21);

trinary_Test(12);

trinary_Test(4);

 ?>

</body>

</html>

சவளியீடு:

Welcome to  Our School

My car is blue

My dress is

My box is

32 : greater than 30                                        

21 : greater than 20                                        

12 : greater than 10                                        

4 : Input a number atleast greater than 10!
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 1. Business and Commercial Knowledge, 
Foundation course by Board of Studies, 
The Institute of Chartered Accountants 
of India (ICAI)

 2. Business Management Ethics and 
Communication, Study Material, Paper-
II, Foundation Programme, ICSI.

 3. Principles of Management by 
J.JAYASANKAR.

 4. Principles of Management by 
KATHIRESEN AND Dr. RADHA

 5. Principles of Management by 
P.C.TRIPATHI AND  P.N.REDDY 

 6. Principles of Management by L.M. 
PRASAD

 7. Business management by Dinkar 
Pagarew

 8. Principles of management by 
J.Jayasankar 

 9. Principles of Management by kathiresen 
and Dr.Radha

 10. Principles of Management by 
P.C.Tripathi and  P.N.Reddy.

 11. Principles of Management by 
L.M.Prasad

 12. Principles of Management by Harold 
Koontz , Heinz Weihrich and A. 
Ramachandra Aryasri.

 13. Principle of Management – P.N. Gupta 
(2005), S. Chand & company Ltd., 
New Delhi (First Edition)

 14. Principles of Management, Eighth 
Edition – Theory & Franklin (1999) 

A.I.T.B.S Publishers and Distributors, 
New Delhi ()

 14. Principles and Practice of Management 
– T.N. Chhabra (1997) Dhanpat Rai 
and Co (pvt.Ltd.), New Delhi.

 15. Principles of Management, Tenth Edition 
- Harold Koontz, Heinz Weihrich and 
A Ramachandra Aryasri (2004), Tata 
McGraw - Hill Publishing Company 
Limited, New Delhi

 16. Organizational Behaviour - L.M.Prasad 
(1993) Sultan Chand & Sons, New 
Delhi

 17. Organizational behavior - Stephen 
P. Robbins  and Timothy A. Judge ( 
2013) Prentice Hall, USA

 18. Business Management, Fifth Edition - 
Dinkar Pagare (1993) Sultan Chand & 
Sons, New Delhi

 19. Principles and Practice of  Management, 
Sixth Edition - L.M Prasad (2005) 
Sultan Chand & Sons, New Delhi

 20. Stephen P Robbins, “Fundamentals of 
Management: Essential Concepts and 
Applications”, 5th Edition, Pearson 
Education., 2005 

 21. R. Sivarethinamohan and P. 
Aranganathan, “Principles of 
Management”, 1st Edition, CBA/Tata 
McGraw -Hill Publishing Company Ltd., 
2005. 

 22. JamesA F Stoner ,Edward Freeman 
and Gilbert, “Management”, 6th Edition, 
Pearson Education, 1995./ Prentice 
Hall of India Pvt. Ltd., 2007.

ஆதபார நூல்கள்
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 32. www.google.com.
 33. Principle of Management – P.N. Gupta 

(2005), S. Chand & company Ltd., 
New Delhi (First Edition)

 34. Principles of Management, Eighth 
Edition – Theory & Franklin (1999) 
A.I.T.B.S Publishers and Distributors, 
New Delhi ()

 35. Principles and Practice of Management 
– T.N. Chhabra (1997) Dhanpat Rai 
and Co (pvt.Ltd.), New Delhi.

 36. Principles of Management, Tenth Edition 
- Harold Koontz, Heinz Weihrich and 
A Ramachandra Aryasri (2004), Tata 
McGraw - Hill Publishing Company 
Limited, New Delhi

 37. Organizational Behaviour - L.M.Prasad 
(1993) Sultan Chand & Sons, New 
Delhi

 38. Organizational behavior - Stephen 
P. Robbins  and Timothy A. Judge ( 
2013) Prentice Hall, USA

 39. Business Management, Fifth Edition - 
Dinkar Pagare (1993) Sultan Chand & 
Sons, New Delhi

 40. Principles and Practice of  Management, 
Sixth Edition - L.M Prasad (2005) 
Sultan Chand & Sons, New Delhi

 

 23. Durbin, “Essentials of Management” 
7th Edition, Cengage Learning India 
Pvt. Ltd

 24. Albrecht, K. 1980. Brain Power: 
Learning to Improve Your Thinking 
Skills. New York: Simon and Schuster.

 25. Bourgeois, L.J. III, and Kathleen M. 
Eisenhardt. 1987. Strategic decision 
processes in silicon valley: the 
anatomy of the living dead. California 
Management Review (Fall): 143-145.

 26. Dess, Gregory G. 1987. Consensus on 
strategy formulation and organizational 
performance: competitors in a 
fragmented industry.  Strategic 
Management Journal 8: 259-277.

 27. Drucker, P.E. 1974. Management: 
Tasks, Responsibilities, Practices. 
New York: Harper and Row : 466-
467.

 28. Eisenhardt, Kathleen M., and Mark J. 
Zbarecki. 1992. Strategic decision 
making. Strategic Management 
Journal 13: 20-22.

 29. Decision Analysis for Managers 
(The Quantitative Approaches to 
Decision-Making Collection) by David 
Charlesworth Business Expert Press 
(March 25, 2013)

 30. Business Communication – Radha 
Kadhiresan, Prasanna Publication.

 31. Business Communicat ion – 
B.Santhanam & Raghunandhan, 
Margam Publication.
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 1. https://prezi.com/uky0p0epe5nv/controlling-in-mangment-case-study/
 2. https://www.researchgate.net/publication/264971297_A_Case_Study_on_Inventory_

Management_Using_Selective_Control_Techniques
 3. Company Law and Secretarial Practice by Srinivasan.
 4. Company Law and Secretarial Practice by Radha Kathiresan.
 5. http://www.business communication articles.com/types-of-secretary-with-its-definition/
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/personal assistant
 7. http://www.inc.com/david.../the-4-kinds-of-personal-assistants-which
 8. https://study.com/personal assistant.html

இறணயதள முகவரி
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மநபாமமபாஸ் கிபரக்க வார்த்த அர்ததம் “பமலாண்ம”

பரவைபாக சதரிந்துள்ள ஒன்்ற பற்றி படிககும் பபாது (அ) பைனபடுததும் பபாது

கபாரணம் ்காரணதபதாடு கூ்றப்பட்ட்வ (அ) ்காரண விைக்க அளிக்கப்பட்ட 
ப்காடபாடு்கள்

பரவைபாக பமலாண்ம எ்னபது பரவலா்ன ஒனறுதான

முன மை நிறை தபான ஒரு உண்ம நி்ல (அ) சூழநி்ல முன ம்ன நி்லபைாடு

தற்செயல் ஒரு பவ்ை, விபதது (அ) எதிர்பாராமல் ஏற்ப்டககூடிைது

இறளமயபார்கள் ஒற்்்றப்ப்்ட, திடிசரனறு  

எப்சபபாழுதும் நீண்ட, சநருங்காலமா்க

ஆற்ைல்கள் ொத்்ன்ைப்பற்றி, பபர்சபற்்றவர்்கள்

மநபாககஙகள் நிறுமங்கள் ஒவசவானறும் உணடு

சகபாள்றககள் ப்காடபாடு்டன ச்காண்ட இலககு

நற்டமுறைகள் நிர்வா்கததன்மயில், அலுவல்கததில் ்க்்ட பிடிக்க பவணடிை 
ஒனறு

விதிகள் ்க்்டபிடிக்க பவணடிைவ்ன

நிகழ்ச்சி நிரல் எதிர்்காலததில் ந்டக்க பபாவ்த ்கணிக்க

படசஜட வருவாய, செலவி்னங்க்ை பதிவு செயவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 
்காலததிற்கு

கறைச் செபாற்கள்
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2 0 9கறைச் செபாற்கள்

உத்திகள் ஒரு தீர்மானிக்கப்பட்ட இலக்்க அ்்டை பைனபடுவது.

ொத்்ன குறிப்பி்டததக்க வ்்கயில் ஏபதனும் செயதல் அல்லது அ்்டதல்

அதி்காரம்   முடிசவடுககும் தி்றன ச்காண்ட நபர்

கூறு   செயைப்படும்  பகுதி

உணர்வு்டன நி்ல அல்லது விழிப்புணார்வு தரம்

பூெல் முடிவு எடுக்க இைலாத ம்னநி்ல

பவணடுசமனப்ற  விழிப்புணர்வு்டன மற்றும் பவணடுசமனப்ற ஒன்்ற செயதல்

விைக்கம் ஒருவர் குறிதது விைககுதல் அல்லது ஒனறு குறிதது அது என்ன அல்லது 
அது எது பபானறு பதானறுகி்றது எனறு விைககுதல்

உறுதி ஒரு பணி்ை செயைம்பபாது ஒருவர் ்காடடும் தரம்

அழுததம் ஒரு செைலுககு அதி்கமா்க அல்லது சி்றப்பா்க தரப்ப்டபவணடிை 
முககிைததுவம்

நிர்வாகி விைாபரததில் முடிவு்க்ை எடுககும் மூதத நி்ல ஊழிைர்

நிபுணததுவம் பயிற்சி, படிப்பு அல்லது ந்்டமு்்றயில் கிரகிக்கப்படும் அறிவு
செைல்பாடடு அ்மப்பு -  செைல்பாடடு அ்மப்பு எனபது சபாது 
வ்்கைா்ன நிறுவ்ன அ்மப்பாகும். இதில் நிறுவ்னம் சி்றப்பு 
செைல்பாடடு பகுதி்கைா்ன உற்பததி நிதி அல்லது ெந்்தப்படுததுதல் 
ஆகிைன அடிப்ப்்டயில் சிறு குழுக்கைா்க பிரிக்கப்படடுள்ைது.

வரி்ெ அ்மப்பு  பமலதி்காரி த்னககு கீழுள்ை ொர்நி்ல ஊழிைர்்களுககு அதி்காரத்த 
பகிர்ந்தளிககி்றார். அது நிறுவ்ன அ்மப்பில் வரி்ெ வடிவில் 
பமலிருந்து கீழவ்ர சதா்டர்கி்றது 

வரி்ெ மற்றும் ஊழிைர் 
அ்மப்பு 

வரி்ெ செைல்பாடு உததரவிடுகி்றது மற்றும் ஊழிைர் செைல்பாடு 
சி்றப்பு ஆபலாெ்்ன மற்றும் உதவி வைஙகி நிறுவ்னததிற்கு 
து்ணநிற்கி்றது. அதி்காரி்கள் நிறுவும் இலககு மற்றும் தி்ெ்க்ை 
ஊழிைர்்கள் நி்்றபவற்றுகி்றார்்கள்.

பமற்சபாருந்துதல் ஒரு சபாருளின பகுதி மற்ச்றாரு சபாருள் ஆகரமிததுள்ை அபத 
-பகுதி்ை ஆகரமிததல்
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நிறுவ்ன அ்மப்பு நிறுவ்ன ்கட்ட்மப்பு எனபது நிறுவ்னததில் த்கவல்்கள் ஒரு 
நி்லயிலிருந்து மற்ச்றாரு நி்லககு எவவாறு பாயகி்றது எனப்த 
தீர்மானிப்பது. அது நிறுவ்னததின ஒவசவாரு பணி அதன 
செைல்பாடு்கள் மற்றும் எஙகு அறிக்்க அளிக்க பவணடும் எனபது 
பபான்றவற்்்ற ்கண்டறிகி்றது. இவவ்மப்பு அ்மப்பு வ்ரப்டம் 
மூலம் விைக்கப்படுகி்றது.

அ்மப்பு வ்ரப்டம் ஒரு நிறுவ்னததின உள் ்கட்ட்மப்்ப உருகப்காடிடடு ்காடடும் 
ப்டம் அ்மப்பு வ்ரப்டம் எ்னப்படும். அ்மப்பு வ்ரப்டம் ஒரு 
நிறுவ்னம் எவவாறு ்கட்ட்மக்கப்படடுள்ைது எனப்த சபாதுவா்க 
்காடசிப்படுததுகி்றது. தனிநபருககு நிறுவ்னததில் உள்ை பஙகு, 
சபாறுப்பு மற்றும் சதா்டர்பு்க்ை உருகப்காடிடடு ்காடடுகி்றது.

முனப்னாடி முன்னார் செயதிராத முதனமு்்றைா்க  செயயும் பணி

வதந்தி மக்கள் பரவலா்க விவாதிககும் உண்ம அல்லது உண்மைல்லாத 
த்கவல்்கள்

சபாறுப்பு பணி சதா்டர்பா்க செயைபவணடிை ்க்ட்ம்கள்

தனனிச்்ெைா்க எவவித தைாரிப்புமினறி  திடீசர்ன

டிெைர்டீ துணடிப்பு

அை்வககுரிை ்காரணி்கள் அைவீடு செயைக கூடிை்வ (எ.்கா) கூலி வைஙகிைது.

பணபுொர்ந்த ்காரணி்கள் உணர மடடுபம கூடிை ்காரணி்கள் நற்சபைர்

ஆராயச்சி உண்மயி்்ன அறிவிைல் மு்்றயில் ஆைவு செயதல்.

திட்டமு்்ற தீர்மா்னங்கள் குறுகிை ்கால மற்றும் நீண்ட்கால திட்டங்களின ்கல்வ.

்கட்ட்மக்கப்பட்ட 
தீர்மா்னங்கள்

எப்சபாழுதும் அல்லது திரும்பதிரும்ப நி்கழும் நி்கழவு்கள்

ச்காள்்்கத தீர்மா்னங்கள் பமல்நி்ல பமலாண்மைால் எடுக்கப்படுகி்றது.

்கடடுப்படுததும் ்காரணி்கள் தீர்மா்னம் செயத்ல தடுககும் ்காரணி்கள்

அறிவுததி்றன ொர்ந்த 
எணணம்

ம்னதினுள் புததிைால் ஏற்படும் சிந்த்்ன
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ஒருஙகி்ணததல் சபாது இலககி்்ன அ்்டவதற்்கா்க பல்பவறு து்்ற்களில் 
பநாக்கங்க்ை உ்கந்தது ஆககுகி்றது.

ஒதது்ைப்பு ஒதது்ைப்பு எனபது ஒரு புது உறுப்பி்ன்ர அறிமு்கப்படுததும் பபாது 
பபணி்காக்கப்படுகி்றது.

பரஸ்பரம் பரஸ்பரம் எனபது அ்மப்பில் பணிபுரியும் பணிைாைார்்களி்்டபை 
உள்ை ஒற்று்ம்ை குறிககி்றது  

பபாதிததல் ஒரு அ்மப்பு தான அ்்டை பவணஇை இலககு மற்றும் குறிகப்கா்ை 
அ்்டவதற்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி ஆகும்

இைககுதல் கீழபணிைாைர்்களுககு வைங்கப்படும் ஆ்ண மற்று அறிவு்ர்க்ைக 
குறிககி்றது 

ஒனறி்ணந்த வலி்ம ஒரு பணியி்்ன செயவதற்கு, அது என்ன பணி எஙப்க செயவது, 
எப்பபாது செயவது ைார் செயைப் பபாகி்றார்்கள் எனபத்்ன கூறுவது.

அதி்கார ஒப்ப்்டவு பமல்நி்ல பணிைாைர்்கள் தங்களுககு ச்காடுக்கப்பட்ட அதி்காரம் 
மற்றும் சபாறுப்பு்க்ை தங்கள் கீழ பணிபுரிபவர்்களுககு 
மாற்றிததருவதாகும்.  

பமற்பார்்வ பமற்பார்்வ எனபது த்லவர் மற்றும் ஒனறு அல்லது அதற்கு 
பமற்பட்ட நபரி்டம் உள்ை து்ைப்பாகும். இதன மூலம் பணியி்்ன 
நல்ல மு்்றயில் செயது முடிக்க இைலுகி்றது.   

Delegation(பவ்ல 
பங்களிப்பு (அ) பவ்ல 
பகிர்வு)

அதி்காரத்த த்னககு கீழ தன ்கட்ட்ைப்படி ஒரு பவ்ல 
செயயும்படி பணிைாைரி்டம் ஒப்ப்்டப்பபத ஆகும். அவரும் அந்த 
அதி்காரத்த ஏற்று பணி்ை முடிதது ஒப்ப்்டப்பது ஆகும்.

Devolution 
(அதி்காரப்பகிர்வு)

பமல்மட்ட அலகு்களில் இருந்து கீழமட்ட அலகு்களுககு அதி்காரத்த 
மாற்றிைளிப்பபத எனறு கூ்றலாம்.

Deconcentration ஒரு சில பணி்க்ை மததிை (அ) மாநில அரசு்களின மு்கவரி்டம், 
ஒப்ப்்டதது சி்றந்த மு்்றயில் முடிக்கப்சபறுவது. இது பபால 
பணி்கள் பவ்ல பளு்வ கு்்றப்பதற்கும், நல்ல நிர்வா்க 
சவளிப்பாடடிற்கும் இவவாறு செயைப்படுகி்றது.

Decentralization 
(பரவலாககுதல் (அ) 
்மைப்படுததா்ம)

இந்த செைல்பாடடின மூலம் நிறும ந்டவடிக்்க்க்ை முககிைமா்க 
திட்டமிடுதல், முடிசவடுததல், பபான்ற பணி்க்ை பிரிததுக 
ச்காடுப்பது அல்லது முககிை அதி்கார பகுதியில் இருந்து கீழநி்லயில் 
உள்ைவர்்களி்டம் அளிப்பது.
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செகர்டரிைஸ் லததின சொல்லில் செைலாைர் 

ஸ்கிரிப்பப ப்ைை பராமானிைக பபரரசில் செைலாைரின பவ்ல்க்ை செயயும் 
அதி்காரி  

அலுவல்க செைலாைர் அலுவல்க பவ்ல்கள், தட்டச்சு, சதா்லபபசியில் பதிலளிப்பது மற்றும் 
கூட்ட ஒழுஙகு செயதல் பபான்ற பவ்ல செயயும் நபர்

வீடு மற்றும் ெமூ்க 
சபாறுப்பு்கள் 

தனிைார் செைலாைர் விடடு சபாறுப்பு்க்ை வகிப்பவர் 

நிதி ்க்ட்ம்கள் பணம், வஙகி ்கணககு, சபறுதற்குரிை மாற்று சிடடு, வரி ஊதிைம் 
பபான்றவற்்்ற ்்கைாள்வது முதலாளி்கள் முதலீடு்கள், வருமா்ன வரி 
ெமர்பிப்பது, ்காப்பீடு ச்காள்்களுக்கா்ன பணம் செலுததுதல் 

தனி உதவிைாைர் முதலாளி செல்லும் பவ்ல்கள் மற்றும் வைக்கமா்ன பவ்ல்க்ை 
செயபவர். 

வர்தத்கமற்்ற அ்மப்பு வணி்கம் அல்லாத நிறுவ்னம் லாபமற்ற்்ற நிறுவ்னம், அல்லது லாபமற்்ற 
அ்மப்பு

கூடடு்றவுச் ெங்கம் சபாருைாதார, ெமூ்க மற்று ்கலாொர பத்வ்க்ை ெந்திக்க சுைமா்க 
பொர்ந்த தன்னாடசி ெங்கம் 

தூதரததிற்கு தூதர்க அலுவல்கம் அல்லது குடியிருப்பு அதி்காரி 

சதாழிற்ெங்கம் விைாபார ெங்கததின ஒழுங்க்மக்கபட்ட வர்தத்க கூட்டம்  

2 1 2 கறைச் செபாற்கள்
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்கல்வி ஆபலாெ்கர் & வல்லுநர்
மு்்னவர் சபான. குமார்
இ்ண இைககு்னர் ( பா்டததிட்டம் )
மாநிலக ்கல்வியிைல் ஆரயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம் ,
சென்்ன - 600 006

பா்டநூல் வல்லுநர்்கள்
மு்்னவர் த. �ாலினி ராணி
உதவி பபராசிரிைர் மற்றும் து்்ற த்லவர்
நிறும செைலரிைல்  து்்ற
இராணி பமரி ்கல்லூரி (தன்னாடசி)
சென்்ன – 600004.

புதத்க வடிவ்மப்பு 
ஆபராககிைம் சபலிகஸ்
சென்்ன.

தட்டச்ெர்
P. ்காமாடசி இ்ைைசபருமாள்
அபொக ந்கர், சென்்ன – 600083.

செ.்க்லச்செல்வி 
இராைபுரம், சென்்ன – 600013.

பா்டநூல் ஆசிரிைர்்கள்
மு்்னவர்.சி.பரனு்காபதவி
உதவி பபராசிரிைர் 
்கல்வியிைல் து்்ற
அன்்ன சதரொ ம்களிர் பல்்க்லக ்கை்கம்
ச்கா்்டக்கா்னல்.

ப. ெததிைநாராைணன,
து்ண பபராசிரிைர்
வணி்கவிைல் து்்ற
து.ப்கா.்வணவக ்கல்லூரி.
அரும்பாக்கம், சென்்ன – 600106.

சே.ோனசிராணி 
து்ண பபராசிரிைர்
நிறும செைலரிைல் து்்ற
திருததங்கல் நா்டார் ்கல்லூரி.
செலவாைல், சென்்ன – 51.

த.சவங்கப்டென
து்ண பபராசிரிைர்
வணி்கவிைல் து்்ற
டி.எஸ். நாராைணொமி ்க்ல மற்றும் அறிவிைல் ்கல்லூரி
நாவலூர், சென்்ன – 600 130.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கணட பமப்லிதபதா தாளில் அச்சி்டப்படடுள்ைது. 

ஆப்செட மு்்றயில் அச்சிடப்டார்:

பா்ட ஒருஙகி்ணப்பாைர்்கள்
மு்்னவர் அ. இைஙப்காவன, 
(மாநில நல்லாசிரிைர் விருது-2018)
உதவி பபராசிரிைர்
மாநில ்கல்வியிைல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம்
சென்்ன

பா.மலர்விழி, பட்டதாரி ஆசிரிைர்,
மாநில ்கல்வியிைல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம்
சென்்ன

ஒருஙகி்ணப்பு
ரபமஷ முனிொமி

XII - சதபாழிற்கல்வி - அலுவைக மமைபாண்றமயும் செயலியலும் 
மற்றும் தட்டச்சும் கணினி பயனபபாடுகளும்

நூலாசிரிைர்்கள் மற்றும் பமலாயவாைர்்கள்

2 1 3

EMIS சதாழில்நுடபக குழு
இரா.மா.ெதீஸ்  
மாநில ஒருஙகி்ணப்பாைர் சதாழில்நுடபம், 
்கல்வி பமலாண்ம த்கவல் மு்்ற்ம, 
ஒருஙகி்ணந்த பள்ளிக்கல்வி இைக்க்கம்.

்க. ப. ெததிைநாராைணா, 
த்கவல் சதாழில்நுடப ஆபலாெ்கர், 
்கல்வி பமலாண்ம த்கவல் மு்்ற்ம, 
ஒருஙகி்ணந்த பள்ளிக்கல்வி இைக்க்கம்.

இரா. அருண மாருதி செல்வன,
சதாழில்நுடப திட்டபணி ஆபலாெ்கர்,  
்கல்வி பமலாண்ம த்கவல் மு்்ற்ம, 
ஒருஙகி்ணந்த பள்ளிக்கல்வி இைக்க்கம்.
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குறிப்புகள்
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