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பண்டகக் காப்பிடம் 

warehouse 
 சந்தைக்கு அருகில் 
அதைக்கப்பட்டு 
ைரப்படுத்துைல், 
வதகப்படுத்துதுல், 
கலக்குைல், 
கட்டுைானம் 
சசய்ைல் ஆகிய 
சந்தையியல் 
சம்பந்ைைான 
பணிகதைக் 
குறிக்கிறது.  
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பண்டகக் காப்பிடுைலின் தைதவ: 
NEED FOR WAREHOUSING 

 1) பண்டகக் காப்பு 
காலத் ைதடகதை 
விலக்குகிறது. 
பண்டகக் காப்பு 
இல்தலசயன்றால் 
உற்பத்ைி 
சசய்யப்பட்ட 
சபாருட்கள் 
உபதயாகைற்றைாக 
ஆகிவிடும்.  
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பண்டகக் காப்பிடுைலின் தைதவ: 
NEED FOR WAREHOUSING 

 2) சபருைைவு உற்பத்ைி:    
              Mass Production  

 எைிர் காலத் தைதவதய 
சபாருத்தை உற்பத்ைி 
சசய்யப்படுகிறது.  

 பண்டகக் காப்பகங்கள் 
உைவியால் சபாருள்கள் 
சபருைைவு உற்பத்ைி 
சசய்யப்பட்டு எைிர்காலத் 
தைதவகளுக்காக 
தசைித்து 
தவக்கப்படுகிறது.  
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பண்டகக் காப்பிடுைலின் தைதவ: 
NEED FOR WAREHOUSING 

 3)பண்டங்கைின் ைன்தை  

      Nature of commodities  

 விதரவில் அழுகும் 
ைன்தையுள்ை 
சபாருட்கதை குைிர் 
பைன தவப்பிடத்ைில் 
தவப்பைன் மூலம் 
ஓரைவு நுகர்வு 
காலத்தை நீட்டிக்க 
முடிகிறது.  
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பண்டகக் காப்பிடுைலின் தைதவ:           
NEED FOR WAREHOUSING 

 4) பருவகால உற்பத்ைி ஆனால் 
சைாடர்நுகர்வு: Seasonal Production but 

Regular Consumption  

 சில சபாருட்கள் 
குறிப்பிட்ட பருவ 
காலத்ைில் ைட்டும் 
உற்பத்ைி சசய்யப்படும்.  

 ஆனால் அைன் நுகர்வு 
வருடம் முழுவதும் 
சைாடர்ந்து இருக்கும்.  

 அத்ைதகய சபாருட்கதை 
பண்டகக் காப்பகம் சசய்ய 
அவசியைாகிறது. 
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பண்டகசாதல /  

பண்டகக் காப்பு 

பண்டக சாதலயிடுைல்  

/ பண்டக காப்பகம் 

பண்டகசாதல என்பது 
சபாருட்கதை 
தவத்ைிருக்கும் 
அல்லது தைக்கி 
தவக்குைிடைாகும் 

உடனடியாக 
தைதவப்படாை 
சபாருட்கதை 
சகடாைல் 
பாதுகாப்பைற்கான 
சசயதலதய 
பண்டகசாதலயிடுைல் 
எனலாம். 

சில குறிப்பிட்ட 
சபாருட்கதை 
பிரத்தயகைாக 
பாதுகாக்கும் இடைாக 
பண்டகசாதல 
அதைகிறது 

தவப்பிடுைலுக்கான 
வசைிகதை வழங்கும் 
ஒரு  இடத்தைதய  
குறிக்கிறது. 
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பண்டகசாதலயிடுைலின் பணிகள்:   
FUNCTIONS OF WAREHOUSING: 

 1.சபாருட்கதைபாதுகாத்ைல்:          
Protection of Goods                 
சூரிய சவைிச்சம், தூசி, 
ைதழ 
தபான்றவற்றிலிருந்து 
சபாருட்கதைப் 
பாதுகாப்பைற்காக 
ைகுைியான அலைாரி, 
சகாள்கலன், சாக்குப்தபகள் 
இதவகைில் தசைிப்பைன் 
மூலம் அதவ சகடாைல் 
பாதுகாக்கப்படுகிறது.   
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1.சபாருட்கதைபாதுகாத்ைல்:          
Protection of Goods 

 இவ்வாறு 
ைனிைர்கைாலும், 
இயற்தகயாலும் 
ஏற்படக்கூடிய 
அபாயங்கைிலிருந்து 
சபாருட்கதை 
பாதுகாக்கிறது.  
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2. விதலகதை நிதலப்படுத்துைல்:         
Price stabilization 

 தைதவப்படும்சபாழுது 
சபாருட்கைின் சீரான 
வழங்கல்கதை பண்டக 
காப்பிடங்கள் 
உறுைிசசய்கிறது.  

 சந்தையில் ஏற்படும் விதல 
ஏற்றத்ைாழ்வுகதை 
கட்டுப்படுத்ைி சைன் 
சசய்யும் ஒரு கருவியாக 
சசயல்படுவதுடன், ஆண்டு 
முழுவதும் ஏறத்ைாழ ஒதர 
விதலயில் சபாருட்கள் 
கிதடக்குைாறு சசய்கிறது.  
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3. சபாருட்கதை தவப்பிடுைல்: 
Storage of goods 

 உற்பத்ைியாகும் காலமும் 
அவற்றின் 
நுகர்வுகாலமும் 
தவறுபடுகின்றன.  

 இவ்தவறுபாடு காரணைாக 
ஏற்படும் ைிகுைியான 
சபாருட்கள் எங்கு, 
எப்தபாது தைதவதயா, 
அங்கு அப்தபாது 
வழங்கப்படுவைற்காக, 
பாதுகாப்பாக 
தவக்கப்படுகிறது. 
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4. தைதவதயயும், வழங்கதையும் சைன்படுத்துைல்: 
Equalization of demand and Supply 

 சந்தையில் தைதவப்படாை 
சபாருட்கள் 
சந்தையிலிருந்து ைிரும்பப் 
சபறப்பட்டு, சந்தையில் 
எப்தபாது 
தைதவப்படுகிறதைா, 
அப்தபாது வழங்குவைற்காக 
பாதுகாப்பாக 
தவக்கப்படுகிறது.  

 பருவ காலங்கள் அற்ற 
காலங்கைிலும் நுகர்தவார் 
சைாடர்ந்து சபாருட்கதை 
சபற உைவுகிறது.   
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5. வியாபார நிைி சபற வதக சசய்ைல்:   
Facilitating Business Finance 

 பண்டக சாதலயில் 
தவக்கப்பட்ட 
சபாருட்கைின் 
அடிப்பதடயில், 
அப்சபாருட்கதை 
தவத்ைிருப்பவர் 
பண்டகசாதல வழங்கிய 
ரசீைின் அடிப்பதடயில் 
வங்கிகைிலிருந்தும், பிற 
நிைி 
நிறுவனங்கைிடைிருந்தும் 
நிைியுைவி சபற 
உைவுகிறது. 
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6. விற்பதனக்கான முன்தனற்பாடு : 
 Preparation for sale 

 சபாருட்கதை 
சந்தையிடுவைற்கு ஏற்ப 
நவனீகால பண்டகசாதலகள் 
சபாருட்கதை 
வதகப்படுத்துைல், 
கட்டுைானம் சசய்ைல், 
சின்னைிடுைல் ஆகிய 
பணிகதை சசய்கின்றன.   

 எனதவ பண்டகசாதலகள் 
சபாருட்கள் சந்தையில் 
இடுவைற்கு 
ைகுைியானதவயாக சசய்யும் 
பணிதய தைற்சகாள்கின்றன. 
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7. வாங்குதவாருக்கு வழங்குைல் : 
Delivery to the buyer 

 விற்கப்பட்ட சபாருட்கள் 
வாங்குதவாரின் இடத்ைிற்தக 
சகாண்டு சசல்லப்படத் 
தைதவயில்தல. 
விற்பதனயாைர் 
வாங்குபவரின் சபயதரயும், 
இடத்தையும் குறிப்பிட்டு 
வழங்கல் ஆதணதய 
பண்டகசாதல 
சபாறுப்பாைருக்கு 
சகாடுத்ைாதல தபாதுைானது. 
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8. சந்தை வரம்தப விரிவாக்குைல்:  
Widening the marketing area 

 சரக்குகதை பல்தவறு 
சந்தைகைில் விற்பைற்கு, 
உற்பத்ைியாைர் 
பண்டகசாதலகதையும் 
தைதவப்படும் இடங்கைில் 
வாடதக 
பண்டகசாதலகதையும் 
பயன்படுத்துகிறார்.   

 இவ்வாறு, 
பண்டகசாதலயிடுைல் சந்தை 
விரிவாக்கத்ைிற்கு 
உைவிபுரிகிறது. 
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9. உற்பத்ைியில் கவனம் : Concentration on production 

 சபாருட்கதை   காப்பிடுைல்  
பிரச்தனயிலிருந்து  
உற்பத்ைியாைர்  விடுைதல 
சபறுகிறார்.  

 அவர் ைனக்சகன்று சசாந்ைைான 
காப்பிடம் தவத்துக்சகாள்ைத் 
தைதவயில்தல.   

 பண்டகசாதல சபாறுப்பாைர்கள் 
எல்லாவிைைான சிறப்பான 
தசதவகதையும் ைருகிறார்கள்.   

 எனதவ, உற்பத்ைியாைர்கள் 
உற்பத்ைியில் ைட்டுதை கவனம் 
சசலுத்ை வதக சசய்கிறது. 
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10. சபாருட்கதை ைகுைியாக்குைல் :  
Conditioning the products 

 பாலாதடக்கட்டி, 
புதகயிதல, ைரம் 
தபான்ற சபாருட்கைின் 
ைரம், ருசி, நீடித்ை 
உபதயாகம் இவற்தற 
உயர்த்ை 
பண்டகசாதலகள் 
பல்தவறு பணிகதை 
தைற்சகாள்கின்றன. 
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11. பிற பணிகள் :                           
Other functions 

 பண்டகசாதலயிடுைல்  
தவதலவாய்ப்புகதை 
ைருவதுடன், நுகர்ச்சி  ைிக 
அைிகைான காலங்கைில் 
அவசர தபாக்குவரத்தை 
ைவிற்கிறது.  

 சந்தையிடும் முதறதய 
எைிைாக்கி ைக்கைின் 
வாழ்க்தகத் ைரத்தை 
உயர்த்துவதுடன் 
வாங்குபவர்களுக்கு 
தசதவகதையும் சசய்கிறது. 
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12. இடர்கதை ஏற்றல்:   
Risk bearing 

 சபாருட்கள் 
பழுைாவைால் 
உரிதையாைர்களுக்கு 
ஏற்படும்  இழப்தப 
பண்டகசாதலப் 
சபாறுப்பாைர் ஈடு 
சசய்கிறார். 
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பண்டகசாதலயின் வதககள்: 

 பண்டக காப்பங்கைின் 
உரிதையாைர்கள் அடிப்பதடயில்                                    

(On the basis of Ownership) 

 1. ைனியார் பண்டகசாதல 
 

 2. சபாது பண்டகசாதல 
 

 3.  கூட்டுறவு பண்டகசாதல 
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பண்டக காப்பகங்கள் வழங்கும் 
தசதவயின் அடிப்பதடயில்  

(On the basis of Services) 

 1. பிதணய காப்பு 
பண்டகசாதல 

 2. சபாதுப்சபாருள் 
பண்டகசாதல 

 3. சிறப்புப்சபாருள் 
பண்டகசாதல 

 4. குைிர்பைன 
பண்டகசாதல 

 5. ைிறந்ைசவைி 
அல்லது வயல்சவைி 
கிடங்கு 

 6. வடீ்டு 
உபதயாகப்சபாருள் 
பண்டகசாதல 

 7. ைானிய 
தூக்கிகள் 

 8. முற்ற தசைிப்பு 
கிடங்கு 

 9. நிறுவன முதற 
பண்டகசாதல 
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1. ைனியார் பண்டகசாதல:                     
Private Warehouse 

 ைங்கள் சசாந்ை சபாருட்கதை 
தவத்ைிருப்பைற்காக 
ைனிநபர்கள் பண்டகசாதலகள் 
தவத்ைிருக்கிறார்கள்.   

 சபரியைவு உற்பத்ைியாைர்கள், 
சைாத்ை வியாபாரிகள் ைற்றும் 
ஏல விற்பதனயாைர் 
ஆகிதயார், சைாடர்ந்து சீராக 
சபாருட்கதை 
வழங்குவைற்காக 
ைங்களுதடய சசாந்ை 
பண்டகசாதலகதை 
தவத்ைிருக்கிறார்கள்.   
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2. சபாது பண்டகசாதல  Public Warehouse 

 சில்லதற வியாபாரிகள், 
சைாத்ை வியாபாரிகள், 
சபாருள் இருப்பு  
தவத்ைிருப்தபார் ைற்றும் 
சபாதுைக்களுக்கு 
தவப்பிடுைல் தசதவ 
சசய்வைற்காக 
சைாடங்கப்பட்டுள்ைன.   

 இதவ இருப்புபாதை 
ைற்றும் சநடுஞ்சாதலகள் 
உள்ை முக்கியைான 
இடங்கைில் 
அதைக்கப்படுகின்றன. 
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2. சபாது பண்டகசாதல                         

Public Warehouse 

 இவ்வதக 
பண்டகசாதலகைில் 
தவப்பிட்ட சபாருட்களுக்கு 
வாடதக சபறுவதுடன் 
பார்தவயிடுைல், 
கட்டுைானம் சசய்ைல், 
கப்பலில் ஏற்றுைல் ைற்றும் 
பட்டியல் ையாரித்ைல் 
தபான்ற தசதவகளுக்கு 
தசதவக்கட்டணமும் 
சபறுகின்றன.   
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3. கூட்டுறவு பண்டகசாதல:  
Co-operative warehouse 

 இவ்வதக பண்டக 
சாதலகள் உறுப்பினர்கள் 
ைற்றும் 
உறுப்பினரல்லாதைாரின்  
வசைிக்காக 
அதைக்கப்படுகிறது.   

 ஆர்வமுள்ைவர்கள் 
இவ்விை கூட்டுறவு 
சங்கங்கதை ஏற்படுத்ைி  
உறுப்பினர்கைாகின்றனர்.   
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3. கூட்டுறவு பண்டகசாதல:  
Co-operative warehouse 

 உபதயாகப்படுத்ைப்படும்  
இடம், ைன்னிலைற்ற 
தைலாண்தை,  
உறுப்பினர்கைின் 
சபாறுப்புடன் நடக்கும் 
ைன்தை, 
பண்டகசாதலயின் நிைி 
நிதலதை இதவகதை 
சபாறுத்தை ைிறதைகள் 
ைாறுபடுகின்றன. 
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தசதவயின் அடிப்பதடயில் 
பண்டகசாதலகைின் வதககள்: 

 1.பிதணயகாப்பு 
பண்டகசாதல:  Bonded warehouse  

 இவ்வதக பண்டக சாதலகள் 
அரசிடம் உரிைம்சபற்று 
பண்டங்கதை பிதணயத்ைின் 
அடிப்பதடயில் 
காப்பகங்கைில் தவத்ைிருந்து 
சகாடுக்க எற்றுக் 
சகாள்ைப்படுகிறது.  

 இறக்குைைி சசய்யப்பட்ட 
சரக்குகள் சுங்கவரி கட்டும் 
வதர பண்டக காப்பகத்ைில் 
தவத்ைிருக்கப்படுகின்றன.  
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1.பிதணயகாப்பு பண்டகசாதல:             
Bonded warehouse  

 சுங்கவரி கட்டிய 
பிறகுைான் 
பண்டகசாதலயிலிருந்து 
சரக்குகள் 
எடுத்துச்சசல்ல 
அனுைைிக்கப்படும்.  

 இவ்வதக 
பண்டகசாதலகள் 
துதறமுகத்ைின் அருகில் 
அதைக்கப்பட்டிருக்கும்.  
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2. சபாது சபாருள் பண்டகசாதல:                           
General merchandise warehouse 

 சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட 
தவண்டிய 
சபாருட்கதைத் ைவிர 
ைற்ற சபாருட்கள் யாவும் 
இப்பண்டகசாதலயில் 
இட்டு தவக்கப்படும்.  

 எனதவ, இப்பண்டக 
சாதலகதை சுருக்கைாக 
இதைப்பாறுைிடம் 
எனவும் கூறலாம்.   
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2. சபாது சபாருள் பண்டகசாதல:                           
General merchandise warehouse 

 இவ்வதக 
பண்டகசாதலகதை 
உற்பத்ைியாைர்கள், 
சைாத்ை ைற்றும் 
சில்லதர 
விற்பதனயாைர்கள் 
பயன்டுத்ைிக் 
சகாள்கின்றனர். 
 

11/15/2017 32 MMS 



3. சிறப்பு சபாருள் பண்டகசாதல: 
Special commodity warehouse 

 இவ்வதக 
பண்டகசாதலகள் 
புதகயிதல, பருத்ைி, 
கம்பைி ஆகிய 
சிறப்பான சபாருட்கள் 
பாதுகாப்பாக 
தவக்கப்பட தவண்டி 
அைற்சகன்தற 
பிரத்தயகைாக 
கட்டப்பட்டு 
பயன்படுத்ைப்படும். 
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4. குைிர்பைன பண்டகசாதல :         
Cold storages 

 சிலவிைைான 
சபாருட்கள் 
எைிர்கால 
நுகர்வுக்காக 
குைிரூட்டத்ைில் 
தவத்ைிருக்க 
தவண்டியுள்ைது. 
உ.ம். பழங்கள், ைீன், 
இதறச்சி, முட்தட. 

11/15/2017 34 MMS 



5. ைிறந்ை சவைி கிடங்கு :        
Field godowns 

 இவ்வதக கிடங்குகள் 
அசைரிக்காவில் அைிக 
வரதவற்பு 
சபற்றிருக்கிறது.   

 சபாருட்கள் அைற்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட 
அதறயில் 
தவக்கப்பட்டு அைன் 
உரிதைதய சபாது 
பண்டக காப்பாைரிடம் 
ஒப்பதடக்கப்படுகிறது.   
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5. ைிறந்ை சவைி கிடங்கு :        
Field godowns 

 அவர் சபாருள் 
ஒப்பதடவு சசய்ை 
பின் ரசீதை 
வழங்குகிறார்.   

 இந்ை ரசீதை 
பயன்படுத்ைி 
வங்கியில் நிைி 
உைவி சபற 
முடியும். 
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6. வடீ்டு உபதயாக சபாருட்கள் பண்டகசாதல  :   
Household warehouses 

 இச்சிறிய தவப்பகத்ைில் 
ஒரு சிறிய குடும்பத்ைின் 
தைதவக்கு ைிகுைியான 
சபாருட்கள் பாதுகாப்பாக 
தவத்ைிருக்கப்படுகிறது.  

 கிராைப்புறங்கைில் 
விவசாயிகள் ைங்கைது 
எைிர்காலத் தைதவக்குப் 
பாதுகாப்பாக விவசாயப் 
சபாருட்கதை 
தவத்ைிருக்கின்றனர்.  
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7. ைானிய தூக்கிகள்  :              
Grain elevators 

 இது ஒரு நவனீமுதற 
பண்டக பாதுகாப்பாகும்.   

 இம்முதற அசைரிக்கா 
ைற்றும் யு.தக நாடுகைில் 
அைிக வரதவற்பு 
சபற்றுள்ைது.   

 இம்முதறயில் ைிக அைிக 
அைவு ைானியங்கள், 
ைானிய தூக்கிகைில் 
பாதுக்காப்பாக 
தவக்கப்படுகிறது. 

11/15/2017 38 MMS 



8. முற்ற தசைிப்பு கிடங்கு: Yard storage 

 இரும்பு, மூங்கில் தபான்ற 
சீதைாஷ்ண நிதலயில் 
அழுகாைல் இருக்கக்கூடிய 
சபாருட்கள் இவ்வதக 
தசைிப்புக் கிடங்குகைில் 
பாதுகாப்பாக 
தவக்கப்படுகின்றன.   

 இக்கிடங்குகள்  ைிறந்ை 
சவைியில் சுற்று சுவர் 
ஏற்படுத்ைப்பட்டு 
கிடங்குகைில் உள்ை 
சபாருட்கள் 
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 
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9. நிறுவனமுதற பண்டகசாதல : 
Institutional warehouses 

 ஒவ்சவாரு நிறுவனமும் 
சசய்யும் தவதலயின் 
ைன்தைதயப் சபாறுத்து 
அந்நிறுவனங்கள் 
பண்டகசாதலகதை 
தவத்ைிருக்கிறது.  

 இந்ைிய உணவு கழகம், வங்கிகள், 
இருப்பு பாதை தபாக்குவரத்துகள், 
இன்னும் பல இவ்வதகயான 
பண்டகசாதலகதை ைனது 
அன்றாட தவதலகதை 
சசவ்வதன சசய்ய 
தவத்துள்ைனர்.   
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அ. இந்ைிய உணவு கழகம் பண்டகசாதல 
(Food Corporation of India) 

 இந்ைிய அரசின் கட்டாயக் 
சகாள்தகயின்படி உணவு 
ைானியங்கள் 
விசாயிகைிடைிருந்து 
குறித்ை விதலக்கு 
எடுத்துக் சகாள்ைப்பட்டு 
பண்டகசாதலயில் 
தவக்கப்படுகிறது.   

 இைனால் 
விவசாயிகளுக்கு 
நியாயைான விதலகள் 
கிதடக்கிறது.   
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அ. இந்ைிய உணவு கழகம் பண்டகசாதல        

(Food Corporation of India) 
 இது விவசாயிகளுக்கு 
எைிர்வரும் பருவத்ைிற்கு 
விவசாயசபாருட்கதை 
உற்பத்ைி சசய்ய 
ஊக்கைைிக்கிறது.   

 குதறந்ைபட்ச அைவு 
சரக்குகதை 
பண்டகசாதலயில் 
பாதுகாப்பாக தவத்ைிருப்பைால் 
நுகர்தவாருக்கு அைிக 
விதலயினால் பாைிப்பு 
ஏற்படாவண்ணம் காக்கிறது 
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ஆ. அரசு பண்டகசாதல :                       
Government warehouses: 

ைத்ைிய, ைாநில 
அரசின் பிரத்தயக 
உபதயாகத்ைிற்காக 
இவ்வதக 
பண்டகசாதலகள் 
உருவாகின்றன. 
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இ. வங்கி கிடங்குகள் : 
Bank godowns 

 வங்கியில் கடன் 
சபறும் சபாருட்டு 
அடைானம் 
தவக்கப்பட்ட 
சபாருள்கள் 
இவ்வதகப்பட்ட 
கிடங்குகைில் 
பாதுகாப்பாக 
தவக்கப்படுகின்றன
. 
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ஈ. இருப்புப்பாதை தபாக்குவரத்து பண்டக சாதல: 
Railway warehouses 

 இருப்புப்பாதைகள் 
வழியாக தபாக்குவரத்தை 
தைற்சகாண்டு 
சபாருள்கதை சவவ்தவறு 
இடங்களுக்கு அனுப்ப 
ஏதுவாக ரயில்தவ 
பண்டகசாதலயில்  
சபாருட்கள், தபாய் 
தசரதவண்டிய  
இடத்ைிற்கு அனுப்பும் 
வதர பண்டகசாதலயில் 
தவக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  
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ஈ. இருப்புப்பாதை தபாக்குவரத்து பண்டக சாதல: 
Railway warehouses 

 அவ்வாறு இறக்கி 
தவக்கப்பட்ட 
சபாருட்கள் அைற்குரிய 
உரிதையாைர் வந்து 
எடுத்துச் சசல்லும் 
வதர 
பண்டகசாதலயில் 
பாதுகாப்பாக 
தவத்ைிருக்கப்படுகிறது 
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:   
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 1. வியாபாரி ைனது 
கதடயில் 
சபாருட்கதை இட்டு 
தவக்கும் இடம் 
தபாைாைைால் 
இவ்வதக 
கிடங்குகள் 
அவர்கைின் 
சபாருள்கதை 
பாதுகாப்பாக 
தவத்ைிருக்க 
உைவுகிறது. 
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:                
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 2. அைிக அைவு 
சபாருட்கதை இறக்கி 
தவத்து பண்டகசாதலயில் 
பாதுகாப்பாக 
தவத்ைிருப்பைால், 
பகிர்ந்ைைித்ைல் சசலதவ 
குதறக்கிறது.  

 தைலும் வியாபாரிகள் 
ைங்கைது கதடகளுக்கு 
தைதவயான சபாருட்கதை 
சிறுக சிறுக 
எடுத்துக்சகாள்ளும் 
வசைிதயயும் அைிக்கிறது. 
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:   
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 3.விற்பதன 
இடத்ைிற்கு 
அருகிதலதய 
பண்டகசாதலகள் 
அதைக்கப்படுவைால் 
வாடிக்தகயாைருக்கு 
குதறந்ை சசலவில் 
தசதவகள் 
சசய்யப்படுகின்றன.  
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:   
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 4. சிலவதக 
பண்டகசாதலகள் 
ைதறமுக நிைி உைவி 
அைிக்கிறது.   

 எடுத்துக்காட்டாக, 
ைாங்கள் சசலுத்தும் 
சுங்கவரி அைவுக்கு 
உண்டான சபாருள்கதை 
பிதணய காப்பகங்கள் 
ஒப்பதடக்கும் 
வசைிதயத் ைருகின்றன. 
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:   
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 5. சபாருட்கதை 
தவத்ைிருந்து 
சவவ்தவறு 
இடங்களுக்கு 
ைாற்றம் சசய்வைன் 
மூலம் 
பண்டகசாதலகள் 
விதல ஏற்றத் 
ைாழ்வுகதை 
கட்டுப்படுத்துகிறது. 
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:   
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 6. வழங்கல் வழிகள்  
ைீர்ைானிக்க பண்டகசாதலகள் 
உைவிகரைாக இருக்கிறது.  

 எடுத்துக்காட்டாக, 
உற்பத்ைியாைர் சசாந்ை 
பண்டகசாதல தவத்ைிருக்கும் 
சைாத்ை அல்லது சில்லதற 
வியாபாரிகளுக்கு 
முன்னுரிதை அைிக்கிறார்.  

 இைனால் வழங்கல் வழி 
ைீர்ைானம் ஏற்படுகிறது. 
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பண்டகசாதலயின் பயன்கள்:   
ADVANTAGES OF WARE HOUSING  

 7. ைடங்கல் இல்லா 
விற்பதன நடக்க 
பண்டகசாதலகள் 
உைவுகிறது.   

 இைன் மூலம் 
"சபாருள் 
இல்தல"என்று 
நிதல ஏற்படாைல் 
ைவிர்க்கப்படுகிறது.  
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பண்டக காப்பு ஆவணங்கள்:   
WAREHOUSING-DOCUMENTS 

 1)பண்டகசான்றாதன: Warehouse warrants  

இவ்வதக ஆவணங்கள் பண்டக 
சாதல காப்பாைரால் 
பண்டங்கைில் 
உரிதையாைர்களுக்கு 
வழங்கப்படுகிறது.   

 இது சபாருைின் உரிதைதய 
உறுைிப்படுத்தும் ஆவணம்.   

 இவ்வாவணத்தை தைசலழுைி 
ைற்றவருக்கு சகாடுப்பைன் மூலம் 
சுலபைாக உரிதை ைாற்றம் 
சசய்யலாம்.   
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2) கப்பல் சான்றாதண :              
Dock warrant 

 கப்பலில் சரக்குகதை 
ஏற்றுவைற்காக 
துதறமுகத்ைில் 
ஒதுக்கப்பட்ட 
இடத்ைிற்கு சபயதர 
"சரக்கு ஏற்றும் துதற" 
எனப்படும்.   

 துதறமுக 
அைிகாரிகைால் இது 
வழங்கப்படும்.  
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2) கப்பல் சான்றாதண :              
Dock warrant 

 இவ்வாவணம் உரிதை 
ைாற்றத்தை 
ஏற்படுத்ைவல்ல 
ஆவணைாகும்.   

 துதறமுக அைிகாரிகள் 
ைங்கைிடத்ைில் 
ஒப்பதடக்கப்பட்ட 
சபாருள்களுக்கு 
சகாடுக்கப்படும் 
அத்ைாட்சிதய 
இவ்வாவணைாகும்.   
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3) கப்பல் ரசீது : Dock receipt 

 துதறமுக அைிகாரிகள் 
சரக்குதை சபற்றுக் 
சகாண்டைற்கான 
அத்ைாட்சியாக இவ்வாவணம் 
சரக்கின் உரிதையாைர்களுக்கு 
வழங்கப்படுகிறது.   

 இது உரிதை ைாற்றத்தை 
எற்படுத்ைக்கூடிய 
ஆவணைல்ல.   

 ஆகதவ, சபாருட்கதை சபறும் 
உரிதைதய ைற்றவருக்கு 
ைாற்றம் சசய்ய இயலாது. 
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4)  வழங்கு ஆதண :                       
Delivery order 

 சரக்குதை இட்டு தவத்ைவர் 
வழங்கு ஆதணயில் 
குறிப்பிட்டுள்ை நபருக்தகா 
அல்லது வழங்கு 
ஆதணதய 
சகாணர்பவருக்தகா 
குறிப்பிட்ட சரக்குகதை 
வழங்குைாறு பண்டகசாதல 
காப்பாைருக்கு 
பிறப்பிக்கப்படும் ஆதணதய 
வழங்கு ஆதணயாகும்.  
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4)  வழங்கு ஆதண :                       
Delivery order 

 பண்டக காப்பாைர் 
வழங்கு 
ஆதணயில் 
குறித்ைபடி 
சரக்குகதை 
வழங்குகிறார்.   

 இந்ை ஆவணத்ைின்              
மூலைாக உரிதை 
ைாற்றம் நிகழ்கிறது. 

 
11/15/2017 59 MMS 



5) பண்டக காப்பாைரின் ரசீது: 
Warehouse keeper’s Certificate  

 இது பண்டக காப்பாைரால் 
வழங்கப்படும் ஒரு அத்ைாட்சி 
பத்ைிரம்.   

 இப்பத்ைிரம் பண்டக 
காப்பாைருக்கும், சபாருைின் 
உரிதையாைருக்கும் 
இதடதயயுள்ை 
உடன்பாட்தடக் குறிக்கிறது.   

 இது உரிதை ைாற்றத்தை 
நிகழ்த்தும் ஆவணம் அல்ல.  
தைலும் இவ்வாவணம் 
ைாற்றத்ைக்கைல்ல.   
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இந்ைியாவில் பண்டக காப்பகங்கள் :  
WAREHOUSING IN INDIA 

 இந்ைியா விவசாயத்தை 
நம்பியுள்ை நாடு.  ஆனால் 
1950 வதர பண்டக 
காப்பங்கைின் முக்கித்துவம் 
உணரப்படவில்தல.   

 தபாதுைான அைவு பண்டக 
காப்பு வசைிகள் இல்லாைைால் 
அறுவதடக்குப்பின் ஏற்படும் 
இழப்பு, சைாத்ை உற்பத்ைியில் 
10 சைத்ைிற்கும் அைிகைாக 
இருப்பைாக பாஸ் கைிட்டி 
கணித்துள்ைது.   
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இந்ைியாவில் பண்டக காப்பகங்கள் :  
WAREHOUSING IN INDIA 

 அகில இந்ைிய கிராைப்புறகடன் 
கணக்கீட்டுக் குழுவின்  
பரிந்துதரயின் அடிப்பதடயில், 
விவசாய பண்டக (வைர்ச்சி 
ைற்றும் பண்டககாப்பு) கழகச்சட்டம் 
1956, தைசிய கூட்டுறவு வைர்ச்சி 
ைற்றும் பண்டகசாதல வாரியம் 
அதைக்க அரசுக்கு அைிகாரம் 
வழங்கியது.  

 விவசாய கூட்டுறவு சங்கங்கள் 
ைற்றும் பண்டக சாதலகதை 
உருவாக்கி வைர்ச்சியதடய 
சசய்வதை இைன் தநாக்கைாகும். 
 

11/15/2017 62 MMS 



இந்ைியாவில் பண்டக காப்பகங்கள் :  
WAREHOUSING IN INDIA 

 ைத்ைிய பண்டக காப்பக கழகம் 
1957-ல் நிறுவப்பட்டது.  
இச்சட்டம் ைாநில பண்டக 
காப்பக கழகங்கதை உருவாக்க 
அனுைைி அைித்ைது.    

 சபாதுத்துதறயில் தபரைவு 
பண்டக காப்பக வசைிகதை 
நடத்ைிவரும் மூன்று சபரிய 
முகதைகைாவன. 1. இந்ைிய 
உணவுக் கழகம் 2. ைத்ைிய 
பண்டக காப்பக கழகம் 3. 
ைாநில பண்டக காப்பக கழகம் 
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1) இந்ைிய உணவுக் கழகம்  :                      
Food Corporation of India (FCI) 

 உணவுைானியங்கதை 
பாதுகாக்கும் வசைிதய 
சகாடுக்கிறது.   

 இந்நிறுவனம் தவப்பிட 
வசைிகதை ைாநில, 
ைத்ைிய பண்டக 
காப்பகங்கள், ைாநில 
அரசுகள் ைற்றும் 
ைனியார்கைிடைிருந்து 
வாடதகக்கு எடுத்துக்  
சகாள்கிறது.   
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1) இந்ைிய உணவுக் கழகம்  :                      
Food Corporation of India (FCI) 

 7வது 
ஐந்ைாண்டுத் 
ைிட்டத்ைில் 
இவ்வதக 
கழகத்ைின் காப்பக 
சகாள்ைிறன் 2.03 
தகாடி 
டன்னாகும். 
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2) ைத்ைிய பண்டக காப்பக கழகம் :         
Central warehousing Corporation (CWC) 

 இது 1957-ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  
7வது ஐந்ைாண்டுத் ைிட்டத்ைில் 
இைன் சகாள்ைிறன் 68 தகாடி 
டன்கள் கீழ்காண்பதவ இைன் 
தநாக்கங்கைாகும். 

  1) விவசாய உற்பத்ைி 
சபாருள்கள், விதைகள், 
உரங்கள், விவசாய கருவிகள் 
ைற்றும் சில குறிப்பிட்ட 
பண்டங்களுக்கு விஞ்ஞான 
அடிப்பதடயில் 
தவப்பிடங்கதை வழங்க 
ஆவண சசய்ைல். 
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2) ைத்ைிய பண்டக காப்பக கழகம் :         
Central warehousing Corporation (CWC) 

 2) சபாருள்கைின் 
உரிதையாைர்களுக்கு 
கடன்சபற வசைியாக 
ைாற்றத்ைக்க பண்டக 
ரசீதுகள் வழங்குைல். 

  3)  ைரம் ைற்றும் 
எண்ணிக்தக 
சரிபார்த்ைபின் பண்டக 
காப்பு ரசீது வழங்குைல்.  
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2) ைத்ைிய பண்டக காப்பக கழகம் :         
Central warehousing Corporation (CWC) 

 4)ைன்னிடம் 
ஒப்பதடக்கப்பட்ட 
சபாருள்கதை 
கவனைாக 
பாதுகாத்து எலிகள், 
பூச்சிகள் ைற்றும் 
ஈரத்ைன்தை, ைதழ 
இவற்றிலிருந்து 
பாதுகாப்பது. 
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2) ைத்ைிய பண்டக காப்பக கழகம் :         
Central warehousing Corporation (CWC) 

  5)  சபாருள்கதை 
சகாள்முைல் சசய்ைல், 
விற்பதன சசய்ைல், 
தவப்பிடங்கைில் பாதுகாத்ைல் 
ைற்றும் பண்டக 
காப்பங்களுக்கும், 
அைிலிருந்தும் சபாருள்கதை 
ைற்ற இடங்களுக்கு எடுத்துச் 
சசல்லல், ஆகிய சசயல்கதை 
சசய்வைற்கு அரசுக்கு 
முகவராக சசயல்படுகிறது.  
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2) ைத்ைிய பண்டக காப்பக கழகம் :         
Central warehousing Corporation (CWC) 

 6) ைகுைியான இடங்கைில் 
விஞ்ஞான ரீைியில் 
பண்டங்கதை 
காப்பைற்காக பண்டக 
காப்பகங்கதை 
ஏற்படுத்ைல். 

  7) தவப்பிட 
சசலவுகதை குதறத்து 
சபாருள்கதை 
ைரப்படுத்துவைில் 
சந்தையிடுைதல 
சுலபைாக்குைல். 
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3. ைாநில பண்டக காப்பக கழகங்கள்: 
State Warehousing Corporation 

 ஒவ்சவாரு ைாநில அரசும் 
ைத்ைிய பண்டக காப்பக 
கழகத்ைின் அனுைைி 
சபற்றபின், ைங்களுதடய 
சசாந்ை பண்டக காப்பு 
கழகங்கதை நிர்ைாணிக்க 
அைிகாரமுண்டு.   

 இைற்காக முைலீட்டில் 50 
சைவைீம் கழகமும் ைீைி 50 
சைவைீத்தை அந்ைந்ை ைாநில 
அரசுகளும் ைருகின்றன.   
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3. ைாநில பண்டக காப்பக கழகங்கள்: 
State Warehousing Corporation 

 ஏழாவது 
ஐந்ைாண்டுத் 
ைிட்டத்ைில் 
ைாநில பண்டக 
காப்பகங்கைின் 
காப்பிட வசைி 
சுைார் 1 தகாடி 
டன்னாகும்.  
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ைாநில பண்டக காப்பக கழகத்ைின் பணிகள்  

Functions of SWC 

 1. ைத்ைிய பண்டக 
காப்பங்களுக்சகன்று 
ஒதுக்கப்படாை 
இடங்கைில் பண்டக 
காப்பங்கதை ஏற்படுத்ைி 
நடத்துைல்.  

 2. குறிப்பிட்ட 
தையங்கைில் 
சந்தைகதை 
ஒழுங்குபடுத்துைல்.  
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ைாநில பண்டக காப்பக கழகத்ைின் பணிகள்  

Functions of SWC 

 3. அரசாங்கம் 
ைற்றும் ைத்ைிய 
பண்டக 
காப்பகங்களுக்கு 
முகவராக 
சசயல்படுத்துைல்.  

 4. கூட்டுறவு பண்டக 
காப்பகங்கைின் 
மூலைன பங்குகதை 
வாங்குைல். 
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ைைிழ்நாட்டில் பண்டக காப்பங்கள்  

WAREHOUSING IN TAMIL NADU 

 1957-ல் ஒரு 
முைன்தையான 
பண்டக காப்பக 
முகதை 
ஏற்படுத்ைப்பட்டது.   

 விவசாயத்துதறக்கு 
விதலகதை 
கட்டுப்படுத்துவைில் 
உைவி புரிகிறது.   
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ைைிழ்நாட்டில் பண்டக காப்பங்கள்  

WAREHOUSING IN TAMIL NADU 

 இது பலைரப்பட்ட 
தசதவ 
சபறுதவாருக்கு 
முக்கியைான 
தசதவகதை 
சசய்யக்கூடிய 
ைிகப்சபரிய 
சபாதுத்துதற பண்டக 
காப்பகைாக இது 
உள்ைது. 
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பண்டக பற்று முறிவு பத்ைிரம்  பண்டக ரசீது  

சரக்தக சபற்ற 
சகாண்டைற்கான ஒரு 
அத்ைாட்சி ைட்டுதை 

சரக்தக சபற்று 
சகாண்டைற்கான அத்ைாட்சி 
ைட்டுைல்லாது சரக்தக 
சபறுவைற்கான அைிகாரத்தை 
ைரும் ஒரு ஆவணைாகும்  

உரிதை ைாற்றத்தை 
ஏற்படுத்தும் ஆவணைல்ல  

உரிதை ைாற்றத்தை 
ஏற்படுத்தும் ஆவணைாகும் 

ைற்றவருக்கு இதை ைாற்ற 
முடியாது வங்கிகைில் நிைி 
உைவி சபறுவைற்காக 

இதை ைாற்றித்ைர இயலும் 
வங்கிகைில் நிைி உைவி 
சபறுவைற்காக 

 இதை பிதணயைாக தவக்க 
முடியாது 

இதை பிதணயைாக தவக்க 
முடியும் 

இதையும், அைிகார 
கடிைத்தையும் சரண் 
சசய்வைன் மூலம் சரக்குகதை 
ைாற்றம் சசய்து சகாள்ைலாம் 

புறக்குறிப்பு சசய்து சரண் 
சசய்ைால் சரக்குதை ைாற்றம் 
சசய்யலாம். இங்கு அைிகார 
கடிைம், ைாற்றத்ைிற்கு 
தைதவயில்தல 

11/15/2017 77 MMS 


