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வணிக வங்கிகளின் பபாருள்
 பபாது மக்களிைமிருந்து
டவப்புகடளப் பபற்று,
இலாபம்
சம்பாதிப்பதற்காக
வர்த்தகர்கள், தனிநபர்கள்
ஆகியயாருக்கும்,

 விவசாயம்,
பதாழிற்சாடலகள்,
யபாக்குவைத்து யபான்ற
துடறகளுக்கும்
கைன்கடள
வழங்குகின்றன.
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வணிக வங்கிகளின் பபாருள்
 பணத்டத
அனுப்புதல்,
பபட்ைக வசதி
அளித்தல்,
காயசாடலகளுக்குப்
பணம்
வழங்குதல்,யபான்ற
இதை
யசடவகடளயும்
அடவகள்
வழங்குகின்றன.
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பதாழிற்துடற வங்கிகடளப் பற்றி நீவரீ் 
அறிவதுயாது?

 பதாழில்களுக்கான
நிதிகடளப் பபரிய
அளவில் வழங்குவது,

 அடவகளின்
விரிவாக்கம்,
நவனீமயமாக்கல்
ஆகியவற்றிற்கு நிதி
அளிப்பது யபான்ற
யசடவகடளச் பசய்வது
வளாா்ச்சி வங்கிகள்
எனும் தனி வடக
வங்கிகள் ஆகும்.
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பதாழிற்துடற வங்கிகடளப் பற்றி நீவரீ் 
அறிவதுயாது?
 யமலும் அடவ
பதாழில்துடற
வங்கிகள் எனவும்
அடழக்கப்படுகின்றன

 இந்தியத் பதாழில்
வளர்ச்சி (IDBI)

வங்கியானது I964

இல், தடலடம
வளாா்ச்சி வங்கியாக
நிறுவப்பட்ைது.
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வணிக வங்கி பதாைர்பாளர் பற்றி
சுருக்கமாக விா்ளக்குக. Banking Correspondents

 குடறந்தபட்சச் பசலவில்
வங்கியியல் யசடவகடள
வழங்கிை, வங்கிகள்
சில்லடற முகவர்கடளப்
பணியமர்த்துகிறார்கள்.

 அைசு சார்பற்ற
நிறுவனங்கள் அல்லது
தனிநபர்கள், முன்னாள்
இைாணுவத்தினர்
யபான்யறார் வங்கி
பதாைாா்பாளாா்களாக
விண்ணப்பிக்க முடியும்.
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வணிக வங்கி பதாைர்பாளர் பற்றி
சுருக்கமாக விா்ளக்குக. Banking Correspondents

 வங்கி பதாைாா்பாளாா்கடள
ஈடுபடுத்தும் வங்கிகள்
அவர்களின்
பசயல்பாட்டிற்குத் தாங்கயள
பபாறுப்பு ஏற்கயவண்டும்.

 ஒரு நாட்டிலுள்ள ஒரு
வங்கி, பவளிநாட்டில் உள்ள
மற்பறாரு வங்கிடய, வங்கி
பதாைாா்பாளைாக
(நியமனவங்கியாக)
பசயல்படுத்த முடியும்.
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பவளிநாட்டு வங்கிகள் Foreign banks

 பவளிநாட்டில் பதிவு
பசய்யப்பட்ை அலுவலகத்டதயும்,
இந்தியாவில் கிடள
அலுவலகத்டதயும் பகாண்ை
வங்கிகள், பவளிநாட்டு வங்கிகள்
என்று அடழக்கப்படுகின்றன.

 எ.கா
 i)பாங்க் ஆஃப் அபமரிக்கா -
அபமரிக்கா

 ii)பார்க்யலஸ் பாங்க் -
இங்கிலாந்து

 iii)டியுட்பசபாங்க்-யமற்கு பெர்மனி
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சிறிய நிதி வங்கிகள்
Small Finance Banks

 சிறிய நிதி
வங்கிகள் ,
வங்கிகள் இல்லாத
பகுதிகளிலும்,
வங்கி யசடவ
குடறவாக உள்ள
பகுதிகளிலும் நிதி
உதவி வழங்க
ஏற்படுத்தப்பட்ை
தனியார்
வங்கிகள்ஆகும்
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பசலுத்தல் வங்கி
Payment Bank

 சிறு பதாழில்கள், குடறந்த
வருமானம் பகாண்ை
குடும்பங்கள், மற்றும்
புலம்பபயர்ந்த
பதாழிலாளர்கள்
ஆகியயாருக்குப் பணம்
பசலுத்தல் மற்றும் நிதி
யசடவகள்
பைவலாக்கப்படுவடத
விரிவுபடுத்துவதற்காகச்
பசலுத்தல் வங்கிகள்
அடமக்கப்பட்ைன.
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அைசு வங்கிகள் அல்லது பபாதுத்துடற
வணிக வங்கிகள் என்றால் என்ன?

 எந்த ஒரு வங்கியின்
பங்குகளில் 51சதவிகிதத்திற்கும்
குடறவில்லாத பங்குகடள
அைசு பபற்றிருகிறயதா, அது
அைசு வங்கிகள் அல்லது
பபாதுத்துடற வணிக
வங்கிகள் என்று
அடழக்கப்படுகின்றன.

 எ.கா :
 1. பாைத ஸ்யைட் வங்கி (SBI)

 2. இந்தியத் பதாழில்
யமம்பாட்டு வங்கி (IDBI)
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உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் local area banks

பற்றி சிறு குறிப்பு வடைக, இைணடு
உதாைணங்கடளத் தருக.

 உள்ளூர் பகுதி வங்கி
(LAB) திட்ைம் ஆகஸ்ட்1996
இல் இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.

 கிைாமப்புற மற்றும் சிறு
நகர்ப்புறப் பகுதிகளில்,
சிறிய தனியார்
வங்கிகளாக உள்ளூர்
பகுதி வங்கிகள்
அடமக்கப்படுகின்றன.
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உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் local area banks

பற்றி சிறு குறிப்பு வடைக, இைணடு
உதாைணங்கடளத் தருக.

 ஒவ்பவாரு வங்கியும் அருகில்
உள்ள இைண்டு அல்லது மூன்று
மாவட்ைங்கடள இடணத்துச்
யசடவ பசய்கின்றது.

 கிைாமப்புறச் யசமிப்புகடளத்
திைட்டுவதும், அயத பகுதியில்
முதலீடு பசய்வதும் அவற்றின்
முக்கிய யநாக்கங்கள் ஆகும்.

 உதாைணம் : i) கடையயாை
உள்ளூர் பகுதி வங்கி,
விெயவாைா, ஆந்திைப் பிையதசம்.
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உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் பற்றி சிறு
குறிப்பு வடைக, இைணடு
உதாைணங்கடளத் தருக.

 ii) கிருஷ்ணாபமீா
ஸ்ம்ருதி உள்ளூர்
பகுதி வங்கி,
மஹபூப்நகர்,
ஆந்திைப் பிையதசம்
மற்றும்

 iii) சுபத்ைா உள்ளூர்
வங்கி லிமிபைட்,
யகால்பூர்,
மகாைாஷ்டிைா.
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வட்ைாைக் கிைாமிய வங்கிகளின்
யநாக்கங்கள் Objectives of Regional Rural Banks

 கூட்டுறவு சங்கங்கயளாடு
யசர்ந்து, கிைாமப்புறப்
பபாருளாதாைத்டத
யமம்படுத்தச் பசய்வதாகும்.

 கிைாமப்
பபாதுமக்களிைமிருந்து
டவப்புகடளத் திைட்டி,
கிைாமப்புறக்
டகவிடனஞர்களுக்கும், சிறிய
பதாழில் முடனயவாருக்கும்,
விவசாயிகளுக்கும் கைனுதவி
அளிக்கிறது.
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வட்ைாைக் கிைாமிய வங்கிகளின்
யநாக்கங்கள் Objectives of Regional Rural Banks

 கிைாமியக் கைன் 
வழங்குபவர்க
டளச் சார்ந்து, 
பபாதுமக்கள் 
வாழும் 
நிடலடயத் 
தடுக்க முயற்சி
பசய்கிறது.
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விவசாய மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளின்
பயன்கடளக் குறிப்பிடுக. Purposes of

Agricultural and Co-operative banks

 உறுப்பினர்களுக்கான
யசடவடயக் கிைாமப்புற
மற்றும் விவசாய
வளர்ச்சிக்காக வழங்குவது
கூட்டுறவு சங்கங்களின்
முக்கிய யநாக்கம் ஆகும்.

 கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு
நிதியளிப்பதற்காக, மாநில
அைசாங்கங்களுக்கு நிதிகள்
மற்றும் மானியங்கடள
வழங்குகிறது.
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விவசாய மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளின்
பயன்கடளக் குறிப்பிடுக. Purposes of

Agricultural and Co-operative banks

 நீர்ப்பாசனச் யசமிப்பு,
நீர்ப்பாசன முடற,
யவளாண்டம
காப்படீு, கிைாமப்புறத்
துப்புைவு
யபான்றதிட்ைங்களில்
, யதசியக் கூட்டுறவு
வளர்ச்சிக் கழகம்
(NCDC) கவனம்
பசலுத்துகிறது.
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மத்திய வங்கி
 ஒரு நாட்டின் பணம்
மற்றும் வங்கிக்
கட்ைடமப்பின், உச்ச
நிடலயமாகவும்,
யதசியப்
பபாருளாதாை
நலனுக்காகவும்,
சிறந்த முடறயில்
பசயல்படும் வங்கி,
அந்த நாட்டின்
டமய வங்கி
எனப்படும்.
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மத்திய வங்கி

 டமய வங்கிகள்
பவவ்யவறு
நாடுகளில்
பவவ்யவறு
பபயர்களால்
அடழக்கப்படுகின்றன.

 இந்தியாவில் ,
இந்திய ரிசர்வ்வங்கி
(Reserve Bank of Inda - RBI)

டமய வங்கியாகச்
பசயல்படுகிறது.
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வணிக வங்கிகள்
 இவ்வடக வங்கிகள்
பபாதுமக்களிைமிருந்து
டவப்புகடளப் பபற்று,
இலாபம் சம்பாதிப்பதற்காக
வர்த்தகர்கள், தனிநபர்கள்
ஆகியயாருக்கும்,

 விவசாயம்,
பதாழிற்சாடலகள்,
யபாக்குவைத்து யபான்ற
துடறகளுக்கும்
கைன்கடள
வழங்குகின்றன.
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வணிக வங்கிகள்
 எ.கா :
 1. ஸ்யைட் பாங்
ஆப்இந்தியா 

 2. கரூர் 
டவஸ்யா வங்கி

 3. ஸ்ைாண்ைர்டு
சார்ட்ைர்டு வங்கி.
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வளர்ச்சி வங்கிகள்
Development Banks

 பதாழில்களுக்கான
நிதிகடளப் பபரிய
அளவில் வழங்குவது,

 அடவகளின்
விரிவாக்கம்,
நவனீமயமாக்கல்
ஆகியவற்றிற்கு நிதி
அளிப்பது யபான்ற
யசடவகடளச் பசய்வது
வளாா்ச்சி வங்கிகள்
எனும் தனி வடக
வங்கிகள் ஆகும்.
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வளர்ச்சி வங்கிகள் Development Banks

 யமலும் அடவ 
பதாழில்துடற வங்கிகள்
எனவும்
அடழக்கப்படுகின்றன.

 எ.கா:
 I. இந்தியத் பதாழில் நிதிக் 
கழகம் - IFCI

 II. இந்தியச் சிறு பதாழில்கள் 
வளாா்ச்சி வங்கி – SIDBI

 III. முத்ைா வங்கி
(குறுந்பதாழில் 
வளாா்ச்சிக்காக)
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பவளிநாட்டு வங்கிகள் Foreign Banks

 பவளிநாட்டில் பதிவு பசய்யப்பட்ை 
அலுவலகத்டதயும், இந்தியாவில் 
கிடள அலுவலகத்டதயும்பகாண்ை 
வங்கிகள், பவளிநாட்டு வங்கிகள் 
என்று அடழக்கப்படுகின்றன.

 எ.கா
 1. பாங்க் ஆஃப் அபமரிக்கா -
அபமரிக்கா

 2. பார்க்யலஸ் பாங்க் -
இங்கிலாந்து

 3. டியுட்பசபாங்க் - யமற்கு
பெர்மனி
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கூட்டுறவு வங்கிகள்
 இந்தியாவில் உள்ள
அடனத்துக் கூட்டுறவு
வங்கிகளும் அதன்
வாடிக்டகயாளர்கள் அல்லது
அதன் உறுப்பினர்களாக உள்ள
விவசாயிகள், சிறிய
வர்த்தகர்கள்
யபான்றவர்களுக்குச்
பசாந்தமானது.

 இந்தியக் கூட்டுறவு வங்கிகள்
நகர்ப்புறங்கடள அல்லது
கிைாமப்புறங்கடள
அடிப்படையாகக் பகாண்ைடவ.

21-Aug-18 27M.MuthuSelvam Madurai



கூட்டுறவு வங்கிகள்
 எ. கா : I. யதசிய யவளாண்
கூட்டுறவு சந்டதப்படுத்தல் 
கூட்ைடமப்பு இந்தியா 
லிமிபைட்.

 II. தமிழ்நாடு மாநிலத் 
தடலடமகூட்டுறவு வங்கி -
தடலடமஅலுவலகம், பசன்டன

 III. மதுடை மாவட்ை மத்தியக்
கூட்டுறவு வங்கி லிமிபைட்

 IV. வத்தலகுண்டு கூட்டுறவு நகை 
வங்கி லிமிபைட், திண்டுக்கல் 
மாவட்ைம்
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சிறப்பு வங்கிகள்
 அைசாங்கத்தால் சிறப்பு
யநாக்கங்களுக்காகச் சில
வங்கிகள்
உருவாக்கப்படுகின்றன.

 இந்திய ஏற்றுமதி - இறக்குமதி
வங்கிச் சட்ைம் 1981 இன் படி
இந்திய ஏற்றுமதி – இறக்குமதி
வங்கி உருவாக்கப்பட்ைது.

 அதன் முக்கிய யநாக்கம்,
இந்திய வணிகர்களின்
சர்வயதச வர்த்தகத்டத
யமம்படுத்துவதுஆகும்.

21-Aug-18 29M.MuthuSelvam Madurai



சிறப்பு வங்கிகள்
 எ.கா :
 I. இந்திய 
ஏற்றுமதி -
இறக்குமதி வங்கி 
(EXIM வங்கி)

 II. யதசிய வடீ்டு
வசதி வங்கி 
(NHB)
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உரிடமயாளர்கள்முடற 
அடிப்படையில் வங்கிகடள 
வடகப்படுத்துக.
 1) அைசு வங்கிகள்
அல்லது
பபாதுத்துடற
வணிக வங்கிகள்

 2) பபாதுக் கூட்டுரு
வடக வங்கிகள்

 3) தனியார் துடற
வணிக வங்கிகள்
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அைசு வங்கிகள் அல்லது
பபாதுத்துடற வணிக வங்கிகள்

 எந்த ஒரு வங்கியின் பங்குகளில்
51 சதவிகிதத்திற்கும்
குடறவில்லாத பங்குகடள அைசு
பபற்றிருந்தால், அது அைசு
வங்கிகள் அல்லது பபாதுத்துடற
வணிக வங்கிகள் என்று
அடழக்கப்படுகின்றன.

 எ.கா : 1. பாைத ஸ்யைட் வங்கி
(SBI)

 2. இந்தியத் பதாழில் யமம்பாட்டு
வங்கி (IDBI)
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பபாதுக் கூட்டுரு வடக
வங்கிகள்
 ஒவ்பவாரு பபாதுக்
கூட்டுரு வங்கியும்,
பாைாளுமன்றத்தின்
தனிச் சட்ைத்தால்
உருவாக்கப்பட்டு

 இந்திய அைசுக்கு
முழு பசாந்தமானதாக
உள்ளன.

 எ.கா : IFCI, SIDBI, EXIM

வங்கி
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தனியார் துடற வணிகவங்கிகள்
 தனி நபர்களுக்குச்
பசாந்தமான அடனத்து
வங்கி நிறுவனங்களும்
தனியார் துடற வணிக
வங்கிகள் என்று
அடழக்கப்படுகின்றன.

 எ.கா : லட்சுமி
விலாஸ் வங்கி,
கரூர் டவஸ்யா வங்கி,
யகாைாக் மஹிந்திைா
வங்கி
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டகயபசி வங்கியியல்
 பபரும்பாலான வணிக
வங்கிகள், சுட்டிடக
டகயபசிகளில்
பதிவிறக்கம்
பசய்யக்கூடிய கணினி
நிைல்கடள அதாவது
பசயலிகள் (App) என்று
அடழக்கப்படும்
நிைல்கடள
வடிவடமத்துள்ளன.
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டகயபசி வங்கியியல்
 சுட்டிடக டகயபசிகளில்
இருக்கும் இந்தப்
பயன்பாட்டைக்
பகாண்டு ஒரு
வாடிக்டகயாளர் தனது
கணக்டக எங்கிருந்தும்
இயக்கமுடியும்.

 இந்தச் யசடவயிடனக்
டகயபசி வங்கியியல்
என்று
அடழக்கின்யறாம்.

21-Aug-18 36M.MuthuSelvam Madurai



பற்று அட்டை Debit Card

 தானியங்கி பணம்
வழங்கும் அட்டையய
(ATM Card) பற்று அட்டை
(Debit Card) என்றும்
அடழக்கப்படுகிறது.

 இந்தியாவின் எந்தப்
பகுதியிலும்
பபாருள்கடள
வாங்கயவா அல்லது
யசடவகடளப் பபறயவா
அதிக அளவில் இந்த
அட்டை பயன்படுகிறது.
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கைன் அட்டை Credit Card

 வாடிக்டகயாளர்கள்
மற்றும் பிற தகுதியுள்ள
நபர்களுக்குக் கைன்
அட்டைகடள வங்கிகள்,
வழங்குகின்றன.

 இந்த அட்டைமூலம்,
இந்தியாவில் எந்தக்
கடையிலும் பபாருள்கள்
மற்றும் யசடவகடள
முன்பணம்
பசலுத்தாமல் கைனாக
வாங்கமுடியும்.
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கைன் அட்டை Credit Card

 பகாடுக்கப்பட்ை
காலத்திற்குள் கைன்
நிலுடவத்
பதாடகடயச்
பசலுத்திவிட்ைால்
வட்டி
விதிக்கப்படுவதில்டல
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தானியங்கி பணம் வழங்கும் அட்டை
ATM Card

 தானியங்கி பணம்
வழங்கும் அட்டைடயப்
பயன்படுத்தி இந்தியாவில்
எங்கிருந்தும் எந்தபவாரு
யநைத்திலும் பணத்டத
எடுக்கமுடியும்.

 இயந்திைம்
வாடிக்டகயாளர்களின்
கணக்கில் இருக்கும் மீதி
இருப்பு பதாடகடயயும்
காட்டுகின்றன.
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மின்னணு தீர்வகச் யசடவகள்(ECS)

 1995 இல் ரிசர்வ் வங்கியால்
மின்னணு தீர்வக யசடவகள்
பதாைங்கப்பட்ைது.

 இது, ஒரு வங்கியில் இருந்து
மற்பறாரு வங்கிக்கு நிதி
பரிமாற்றம் பசய்யப்பயன்படும்
ஒரு வடக மின்னணு
முடறயாகும்.

 “ECS - வைவு” முடறயானது
சம்பளம், பங்காதாயம், வட்டி,
ஓய்வூதியம் யபான்றவற்டற
அனுப்புவதற்குப் பயன்படுகின்றது.
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காயசாடல –வடைவிலக்கணம்
Cheque Definition

 மாற்றுமுடற
ஆவணச் சட்ைம் 1881
இன் படி, “காயசாடல
என்பது, ஒரு
குறிப்பிட்ை வங்கியர்
மீது வடையப்பட்ை,
யகட்கும் யபாது
தைப்பையவண்டிய
ஒரு மாற்றுமுடற
உண்டியல் ஆகும்”.
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கீறலிட்ை காயசாடல Crossed Cheque

 காயசாடலயின் இைதுபக்க 
யமல் மூடலயில், இைண்டு 
இடண குறுக்கு யகாடுகள்
வடைதடலக் குறிக்கும்.

 இந்த காயசாடலக்கு, 
வங்கியின் பணம் வழங்கும் 
யமடசயில் பணம் 
வழங்கப்பைமாட்ைாது.

 ஆனால், வாடிக்டகயாளரின் 
வங்கிக் கணக்கு மூலம்
பணம் வழங்கப்படும் 
என்படதக்குறிக்கும்.
21-Aug-18 43M.MuthuSelvam Madurai



மின்னணு வங்கியியல் Electronic Banking

 தற்யபாது அடனத்து
வங்கிகளும், வங்கி
பரிவாா்த்தடனக்கான யநைம்
மற்றும் பசலடவக் குடறத்து,
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு
வசதியான வங்கி
யசடவகடள இடணயம்
மூலம்வழங்குகின்றன.

 வடையவாடலகள்,
காயசாடலகள் மற்றும் காகித
அடிப்படையிலான நிதி
பரிமாற்றங்களுக்கு இந்தச்
யசடவ ஒரு மாற்று ஆகும்.
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உண்டமயநை பமாத்தத் தீர்வக அடமப்பு
(RTGS - Real Time Gross Settlement System)

 இது 2013 இல், இந்திய
ரிசர்வ்வங்கியால்
பதாைங்கப்பட்ைது.

 பரிவர்த்தடனகள் உண்டமயான
யநைத்தின் அடிப்படையில்
தீர்க்கப்படுகின்றன.

 மற்ற எந்த
நைவடிக்டககடளயும்
பதாகுக்காமல் ஒரு வங்கிக்கும்
மற்பறாரு வங்கிக்கும் இடையய,
ஒவ்பவாரு பரிவர்த்தடனக்கும்
தீர்வு காணப்படுகிறது.
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உண்டம யநை பமாத்தத் தீர்வக அடமப்பு
(RTGS - Real Time Gross Settlement System)

 RTGS வசதி வாை நாட்களில்
காடல 9.00 மணி முதல்
மாடல4.30 மணி வடையும்,

 சனிக்கிழடமகளில் 2.00 மணி
வடையும் கிடைக்கின்றன.

 RTGS பரிமாற்றங்கள்
ஞாயிற்றுக்கிழடம மற்றும்
வங்கி விடுமுடற நாட்களில்
அனுமதிக்கப்படுவதில்டல.

 RTGS பரிவர்த்தடனக்கான
குடறந்தபட்ச வைம்பு ரூபாய்.2
லட்சம் ஆகும்.
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யதசிய மின்னணு நிதிப் பரிமாற்றம் 
(NEFT- National Electronic Fund Transfer)

 இது 2005 இல்,
இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியால்
பதாைங்கப்பட்ைது.

 இந்த மின்னணு நிதி
பரிமாற்றத்தின் கீழ்
பமாத்த நிதிபரிமாற்ற
நைவடிக்டககள்,
பதாகுப்புகளாக்கப்பட்டு,
குறிப்பிட்ை யநைங்களில்
இந்தியா முழுவதும்
தீர்க்கப்படுகின்றன.
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யதசிய மின்னணு நிதிப் பரிமாற்றம்  
(NEFT- National Electronic Fund Transfer)

 NEFT பசயல்படுத்தப்பட்ை 
கிடளவங்கிகளில் 
கணக்குகடளப் பைாமரிக்கும் 
தனிநபர்கள் மற்றும்
நிறுவனங்கள் NEFT 

முடறடயப் பயன்படுத்தத் 
தகுதியுடையடவயாகும்.

 பரிவர்த்தடனகள் 
உண்டமயான யநை 
அடிப்படையில் 
நடைபபறுவது இல்டல.

21-Aug-18 48M.MuthuSelvam Madurai



யதசிய மின்னணு நிதிப் பரிமாற்றம்  
(NEFT- National Electronic Fund Transfer)

 ஒவ்பவாரு அடைமணி
யநைத்திற்கும், காடல 8.00
மணியிலிருந்து இைவு 7.30
மணி முடிய 23 தீர்வுகள்
மட்டுயம ஒரு நாளில்
அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

 NEFT பரிமாற்றங்கள்
ஞாயிற்றுக்கிழடமகளில்
மற்றும் வங்கி விடுமுடற
நாட்களில்
அனுமதிக்கப்படுவது
இல்டல.

21-Aug-18 49M.MuthuSelvam Madurai



வணிக வங்கிகளின் பலதைப்பட்ை வங்கி 
யசடவகள்
 ஒரு வங்கியின்
முதன்டமப்
பசயல்பாடுகடள
மூன்று வடககளாகப்
பிரிக்கலாம். அடவ :

 i. டவப்புகடள ஏற்றல்
 ii.கைன்கள் மற்றும்
முன்பணம்
வழங்குதல்.

 iii.கைடன
உருவாக்குதல்
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I .டவப்புகடள ஏற்றல்
 இன்டறய தினம் வங்கிகள் 
ஒருவருக்பகாருவர் யபாட்டி 
யபாட்டுக் பகாண்டு
வாடிக்டகயாளர்கடளக்
கவர்ந்து ஈர்ப்பதற்காகக்
கூடுதல் வசதிகடள, 
டவப்புக் கணக்குகளுக்கு
வழங்குகின்றன. 

 பபரிய அளவிலான டவப்பு 
கணக்குகடள

 அ. யகட்பு டவப்புகள் 
 ஆ. கால டவப்புகள்
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யகட்பு டவப்புகள்
 இந்த டவப்புகள் 
எந்த நாளிலும் 
யகட்கும் யபாது 
திருப்பி அளிக்கப்பை
யவண்டும். இது,

 1. யசமிப்பு டவப்புகள் 
மற்றும் 

 2. நைப்பு 
டவப்புகடள 
உள்ளைக்கியது
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1. யசமிப்பு டவப்புகள் 
(Savings Bank Deposits)

 பபாதுமக்கள் இந்தக்
கணக்கில், தங்கள்
யசமிப்புகடள
டவப்புகள்
பசய்யலாம்.

 ஒரு தனிநபரின்
பபயரியலா, அல்லது
ஒன்றுக்கு யமற்பட்ை
நபாா்களின் பபயரியலா
இந்தக் கணக்கிடனத்
பதாைங்கலாம்.
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2. நைப்பு டவப்புகள் (Current Deposits)

 நைப்பு டவப்பு கணக்கு
வணிக நிறுவனங்களுக்கு
ஏற்றது.

 தனிநபர்கள் கூை இந்தக்
கணக்டகத் பதாைங்க 
முடியும்.

 இந்தக் கணக்கில் குறிப்பிட்ை 
பதாடக குடறந்தபட்ச 
இருப்பாகக் கட்ைாயம்
டவத்திருக்கயவண்டும். 

 இல்டலபயனில் தண்ைடன
வட்டி விதிக்கப்படும்.
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கால டவப்புகள் Term Deposits

 ஒரு குறிப்பிட்ை
காலத்திற்குப் பின்
திருப்பிச்
பசலுத்துகின்ற
வடகயில் உள்ள

 1. நிடலயான
டவப்புகள்

 2. பதாைர்
டவப்புகள் இதில்
அைங்கும்.
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நிடலயான டவப்புகள்
(Fixed Deposits)

 ஒரு பதாடகடய
ஒரு குறிப்பிட்ை
காலத்திற்கு ஒரு
குறிப்பிட்ை வட்டிக்கு
டவப்பு பசய்வடதக்
குறிக்கும்.

 யசமிப்பு
கணக்டகவிை வட்டி
விகிதம், இதில்
அதிகமாக இருக்கும்.
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பதாைர் டவப்புகள் (Recurring Deposits)

 ஒவ்பவாரு மாதமும் ஒரு
குறிப்பிட்ை பதாடகடய ஒரு
வருைத்திற்யகா அல்லது ஐந்து
வருைங்களுக்யகா அல்லது ஒப்பு
பகாள்ளப்பட்ை காலத்திற்யகா
டவப்பு பசய்து வருவடதக்
குறிக்கும்.

 வட்டி விகிதம் யசமிப்பு
டவப்பிடன விை அதிகமாகவும்
மற்றும் நிடலயான
டவப்புகளுக்குரிய வட்டி
விகிதத்திற்குச் சமமான
நிடலயிலும் இருக்கும்.
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கைன்கள் மற்றும் முன்பணம் 
வழங்குதல் Granting Loans and Advances

 வணிக வங்கிகளின்
இைண்ைாவது 
முக்கியச் பசயல்பாடு 
வட்டி வருமானம் 
பபறுவதற்காகக் கைன் 
பகாடுப்பதாகும். 

 வங்கிகள்குறிப்பிட்ை 
அளவு பணத்டத 
வட்டியுைன் திரும்பச் 
பசலுத்தும்கைனாக 
வழங்குகின்றன.
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அ. முன்பணம் (Advances)

 1. வங்கி 
யமல்வடைப் பற்று

 2. பைாக்கக் கைன்
 3. மாற்றுச் 
சீட்டுகடள 
தள்ளுபடி பசய்தல்.
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ஆ. கைன்கள் (Loans)
 குறுகிய கால மற்றும்
நடுத்தைக் காலக் கைன்கடள
வணிக வங்கிகள் தகுதிவாய்ந்த
பிடணயங்கடளப் பபற்றுக்
பகாண்டு, பதாழில்
நிறுவனங்களுக்கு
வழங்குகின்றது.

 ஒரு குறிப்பிட்ை பமாத்தத்
பதாடகயிடன, ஒரு
குறிப்பிட்ை கால அளவுக்குக்
கைன் வழங்குவடத, இது
குறிக்கிறது.
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ஆ. கைன்கள் (Loans)

 1. வடீ்டுக் கைன்
 2. நுகர்யவார் கைன் 
 3. வாகனக் கைன் 
 4. கல்விக் கைன்
 5. நடகக் கைன்
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கூட்டிடணப்பு வங்கியியல் தீர்வுகள்
(CORE -Centeralised Online Real Time Exachange)

 ‘CORE’ என்பது
‘டமயப்படுத்தப்பட்ை
உண்டம யநை இடணயப்
பரிமாற்றம்’ ஆகும்.

 டமயப்படுத்தப்பட்ை
இடணயப் பரிமாற்றம்
உள்ள வங்கிகள்
அடனத்துக் கணக்குகளின்
விபைங்கடளயும்
அடனத்து வங்கிகளின்
கிடள விபைங்கடளயும்
பகாண்டுள்ளது.
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கூட்டிடணப்பு வங்கியியல் தீர்வுகள்
(CORE -Centeralised Online Real Time Exachange)

 ஒரு வாடிக்டகயாளர்
காயசாடல மூலம் 
உலபகங்கிலும் உள்ள
வங்கியின் எந்தக் கிடள
அலுவலகத்திலும் 
பணத்டத எடுக்க 
முடியும்.

 அயத யபால் யார் 
யவண்டுமானாலும், 
இந்தக் கணக்கில் எந்த
கிடளயிலும் பணத்டத
டவப்பு பசய்யமுடியும்.
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கூட்டிடணப்பு வங்கியியல் தீர்வுகள்
(CORE - Centralized Online Real Time Exachange)

 பரிவர்த்தடன 
நைவடிக்டககள், 
உண்டமயான 
யநைத்தில் 
டமயப்படுத்தப்பட்ை 
இடணயப்
பரிமாற்றத்தில் 
பதிவு 
பசய்யப்படுகிறது.
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பண்ைகக் காப்பகம் warehouse

 பண்ைக காப்பகம் என்பது,
பபாருட்கடளப் பாதுகாத்து
டவக்குமிைமாகும்.

 யமலும் பண்ைககாப்பகம்
என்பது, தைம் பிரித்தல்,
தைப்படுத்தல், ஒன்று
யசர்த்தல், சிப்பமிடுதல்
யபான்ற பிற சந்டதயிடுடக
பணிகடள
யமற்பகாள்வதற்காக
விற்படன சந்டதக்கு அருயக
அடமக்கப்பட்டிருக்கும்.
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பண்ைகக் காப்பகத்தின் பல்யவறு வடககள்

 I. உரிடமயின் அடிப்படையில்
 1. தனியார் பண்ைகசாடலகள்
 2. அைசு பண்ைகசாடலகள்
 3. பபாதுப் பண்ைகசாடலகள்
 4. கூட்டுறவு பண்ைகசாடலகள்
 5.பிடணயகாப்பு
பண்ைகசாடலகள்

 6.நிறுவனமுடறப்
பண்ைகசாடலகள்

 7.விநியயாகடமயப்
பண்ைகசாடலகள்
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II. பண்ைங்களின்அடிப்படையில்
 1. பபாதுப் பண்ைகசாடலகள்
 2. சிறப்புபபாருள் 
பண்ைகசாடலகள்

 3. குளிர்பதன 
பண்ைகசாடலகள் அல்லது
குளிரூட்ைப்பட்ை கிைங்குகள்

 4. தட்பபவப்பநிடல 
கட்டுப்பாட்டு 
பண்ைகசாடலகள்

 5. தானியங்கி பண்ைக 
சாடல
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பண்ைக் காப்பகத்தின் மூன்று பணிகள்

 (அ) பபாருட்கடள
பாதுக்காத்தல்

 (ஆ) விடலகடள 
நிடலப்படுத்தல்

 (இ) யதடவ 
மற்றும் 
வழங்கடலயும் 
சமன்படுத்துதல்
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இந்திய உணவு கழகம்
 இது உணவு தானியங்கடளப்
பாதுகாக்கும் வசதிகடள
வழங்குகிறது.

 பபாருட்கடள பாதுகாக்கும்
வசதிடய மாநில, மத்திய
பண்ைக காப்பகங்கள், மாநில
அைசுகள் மற்றும்
தனியார்களிைமிருந்து வாடைக்கு
எடுத்துக் பகாள்கிறது.

 1964 ஆம் ஆண்டின் உணவுச்
சட்ைத்தின் கீழ் இந்திய உணவுக்
கழகம் அடமக்கப்பட்ைது.
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குளிர்சாதன பண்ைகக் காப்பு (அ) 
குளிரூட்ைப்பட்ை பண்ைக சாடல

Cold Storages or Refrigerated Warehouses

 பபாருட்கள்
குளிரூட்ைப்பட்ை
பகாள்கலன்களில்
பகாண்டு
பசல்லப்படுகின்றன
மற்றும்
குளிரூட்ைப்பட்ை
பண்ைகசாடலகளில்
யசமிக்கப்படுகின்றன.
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குளிர்சாதன பண்ைகக் காப்பு (அ) 
குளிரூட்ைப்பட்ை பண்ைக சாடல

 பழங்கள், காய்கறிகள்,
முட்டை, பவண்பணய்,
மீன் மற்றும் இடறச்சி,
யபான்ற விடைவில்
அழுகக்கூடிய
பபாருட்கடள யசமித்து
டவப்பதற்காக இந்த
பண்ைக சாடலகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன
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குளிர்சாதன பண்ைகக் காப்பு (அ) 
குளிரூட்ைப்பட்ை பண்ைக சாடல

 சரியான தைத்தில்
குளிரூட்ைப்பட்டு
யசமிக்கப்படும்
பபாருட்கள்,
ஆண்டு முழுவதும்
கிடைக்க வழிவடக
பசய்யப்படுகிறது.
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பண்ைக சான்றாடண (Warehouse warrant)

 இவ்வடக ஆவணங்கள்
பண்ைகசாடல காப்பாளைால்,
பபாருட்களின்
உரிடமயாளர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.

 இது பபாருளின் உரிடமடய
உறுதிப்படுத்தும் ஆவணம்.

 இவ்வடக ஆவணத்டத
யமபலழுதுவதன் மூலம்
எளிடமயாக, மற்றவருக்கு
உரிடம மாற்றம்
பசய்யலாம்.
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பண்ைக சான்றாடண 
(Warehouse warrant)

 எல்லா பபாருட்கடளயும்,
உரிடமமாற்றம்
பசய்வதற்கு பண்ைக
சான்றாடண
யபாதுமானது.

 ஆனால், ஒரு பகுதி
பபாருட்கடள மட்டும்
உரிடமமாற்றம் பசய்ய,
வழங்கல் ஆடண(Delivery

Order) யதடவப்படுகின்றது.
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பண்ைக காப்பாளாா் இைசீது 
(Warehouse Keeper’s Receipt)

 இது பண்ைக காப்பாளைால், 
பபாருட்கடள பபற்றுக் 
பகாண்ைதற்கு ஆதாைமாக 
வழங்கப்படும்ஆவணயம
பண்ைக காப்பாளாா் இைசீது 
ஆகும்.

 இது உரிடமமாற்றத்டத
நிகழ்த்தும் ஆவணம்
அல்ல.

 யமலும் இவ்வாவணம்
மாற்றத்தக்கதல்ல.
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பண்ைக காப்பாளாா் இைசீது 
(Warehouse Keeper’s Receipt)

 இவ்வடக இைசீது
பண்ைக காப்பகத்தில்,
பபாருட்கடள
நிபந்தடன
அடிப்படையில்
பாதுகாப்பாக
டவத்திருப்பதற்காக
பபாருளின்
உரிடமயாளருக்கும்
இடையய ஏற்படும்
உைன்பாட்டைக்
குறிக்கிறது.
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பண்ைக சான்றாடன பண்ைக காப்பாளர் இைசீது
உரிடம மாற்றத்டத
ஏற்படுத்தும்ஆவணம்.

உரிடம மாற்றத்டத
ஏற்படுத்தும்ஆவணம்அல்ல.

மற்றவர்களுக்கு இடத
மாற்ற இயலும்

இடத மாற்றித் தை இயலாது

இடத பிடணயமாக டவக்க
முடியும்

இடத பிடணயமாக டவக்க
முடியாது

சைக்டக பபற்றுக்
பகாண்ைதற்கான ஒரு
அத்தாட்சி மற்றும் 
சைக்டகப்பபறுவதற்கான
அதிகாைத்டத தரும்அவணம் 
ஆகும்.

சைக்டக 
பபற்றுக்பகாண்ைதற்கான ஒரு
அத்தாட்சி ஆகும்

இடதயமபலழுதி
பகாடுப்பதன் மூலம், 
பபாருட்கடளபண்ைகக் 
காப்பிலிருந்து
பபற்றுக்பகாள்ளலாம்.

இந்த இைசீடதயும், 
பபாருட்களின்
உரிடமயாளாா் கடிதத்டதயும் 
இடணத்தால்மட்டுயம 
பபாருட்கடள பபற்றுக்
பகாள்ளமுடியும்
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துடறமுக இைசீது 
(Dock Receipt)

 துடறமுக அதிகாரிகள்
சைக்குகடள பபற்றுக்
பகாண்ைதற்கான
அத்தாட்சியாக இவ்வாவணம்
சைக்கின் உரிடமயாளர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.

 இது உரிடம மாற்றத்டத
ஏற்படுத்தும் ஆவணம் அல்ல.

 ஆகயவ, பபாருட்கடள பபறும்
உரிடமடய மற்றவருக்கு
மாற்றம் பசய்ய இயலாது.
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வழங்கல் ஆடண 
(Delivery Order)

 பண்ைங்களில் உரிடமயாளர்
வழங்கல் ஆடணயில்
குறிப்பிட்டுள்ள நபருக்யகா
அல்லது வழங்கல்
ஆடணடய
பகாணர்பவருக்யகா
குறிப்பிட்ை சைக்குகடள
வழங்குமாறு, பண்ைகசாடல
காப்பாளருக்கு
பிறப்பிக்கப்படும் ஆடணயய
வழங்கல் ஆடணயாகும்.
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வழங்கல் ஆடண 
(Delivery Order)

 பண்ைக காப்பாளர், 
வழங்கல் 
ஆடணயில் 
குறிப்பிட்ை
சைக்குகடள 
வழங்குகிறார்.

 இந்த ஆவணத்தின்
மூலமாக 
உரிடமமாற்றம்
நிகழ்கிறது.
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யபாக்குவைத்து - வடையறு.
 யக.யக.
பசக்யசனாவின்
கூற்றுபடி, “ ஓர்
இருட்ைடறயில்,
பமழுகு வர்த்தியின்
ஒளி பைவுவது
யபால,
யபாக்குவைத்து
அந்தந்த பகுதிகளில்
தனது யசடவடய
ஆற்றுகிறது”.
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யபாக்குவைத்து மூலம் வழங்கப்படும் 
ஏயதனும் இைண்டு யசடவகடளப் பற்றிக் 
கூறுக.

 அ) உற்பத்தித் திறடன
அதிகரிக்கிறது.

 பபாருளின் உற்பத்தியின்
யநாக்கம் நுகர்வு ஆகும்.

 பயனுள்ள யபாக்குவைத்து
முடற, காலம் மற்றும்
இைவசதிகடள உருவாக்குவதன்
மூலம், பபாருட்களின் யதடவ
மற்றும் பபாருட்களின் மதிப்பு
ஆகியவற்றில் குறிப்பிட்ை
விடளவுகடள ஏற்படுத்துகிறது.
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யபாக்குவைத்து மூலம் வழங்கப்படும்
ஏயதனும் இைண்டு யசடவகடளப் பற்றிக்
கூறுக.

 ஆ) அதிகமான 
பபாருட்களுக்கான யதடவ
மற்றும் பல்யவறு நுகர்வுப் 
பபாருள்களின் யதடவடயத் 
தூண்டுகிறது.

 பபாருந்தாத இயற்டக 
நிடலடமகள் உள்ள 
அல்லது ஒரு 
பிைாந்தியத்தில் உற்பத்தி 
பசய்யமுடியாத நுகர்வுப் 
பபாருள்கடளப் பபற இது
உதவுகிறது.
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நிலப் யபாக்குவைத்தின் ஏயதனும் இைண்டு
நன்டமகடள எழுதுக.

 வாணிபம், சமுதாயம்,
பண்பாடு யபான்றவற்டற
பலதைப்பட்ை மக்களிைம்
ஒன்றாக்குகிறது.

 பல்யவறு இைங்களில்
சாடலகடள இடணப்பதன்
மூலம், நாட்டிலுள்ள பிைதான
யதசிய வழியில் இடணயாமல்,
பதாடலதூைத்தில் உள்ள
கிைாமப்புறங்களில் வாழும்
பபரும்பாலான மக்கடள
இடணத்து, அடிப்படை
உள்கட்ைடமப்புகடள இது
வழங்குகிறது.
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ஒப்பந்த இைசீது Bill of Lading
 சைக்குகள் பபரிய அளவிலான
பபாருள்கள் ஒதுக்கப்படும்
யபாது, கப்பல் முழுவடதயும்
அல்லது கணிசமான
பகுதிடய வாைடகக்கு
எடுத்துக்பகாள்வது நல்லது.

 எந்த வடகயான
ஆவணத்தின் மூலம்
ஒப்பந்தம்
உருவாக்கப்படுகிறயதா அது
‘கப்பல்வாைடக ஒப்பாவணம்’

என்று அடழக்கப்படும்.
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ஒப்பந்த இைசீது Bill of Lading

 யமலும் இது ‘பயண 
ஒப்பந்தம்’ அல்லது
‘கால ஒப்பந்தம்’

என்றும் 
அடழக்கப்படும்.

 எந்த நபர் கப்படல
வாைடகக்கு 
எடுக்கிறாயைா அவர் 
‘ஒப்பந்ததாைர்’
என்று
அடழக்கப்படுகிறார்.
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சார்ட்ைர் நபர் Charter Party
 சைக்குகள் பபரிய அளவிலான
பபாருள்கள் ஒதுக்கப்படும்
யபாது, கப்பல் முழுவடதயும்
அல்லது கணிசமான
பகுதிடய வாைடகக்கு
எடுத்துக்பகாள்வது நல்லது.

 எந்த வடகயான
ஆவணத்தின் மூலம்
ஒப்பந்தம்
உருவாக்கப்படுகிறயதா அது
‘கப்பல்வாைடக ஒப்பாவணம்’

என்று அடழக்கப்படும்.
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சார்ட்ைர் நபர்
 யமலும் இது ‘பயண ஒப்பந்தம்’

அல்லது ‘கால ஒப்பந்தம்’

என்றும் அடழக்கப்படும்.
 எந்த நபர் கப்படல வாைடகக்கு
எடுக்கிறாயைா அவர்
‘ஒப்பந்ததாைர்’ என்று
அடழக்கப்படுகிறார்.

 எந்த நபர் கப்படல வாைடகக்கு
எடுக்கிறாயைா அவர்
‘ஒப்பந்ததாைர்’ அல்லது
சார்ட்ைர் நபர் என்று
அடழக்கப்படுகிறார்.
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நிலப் யபாக்குவைத்து
 1. பபாதி விலங்குகள் Pack Animals

 மடல, காடு மற்றும்
பாடலவனம் யபான்ற
பின்தங்கிய பகுதிகளிலும்,
சிறு சிறு சுடமகடள ஏற்றிச்
பசல்லப் பயன்படுத்தப்படும்,

 குதிடை, யகாயவறு கழுடத,
கழுடத, ஒட்ைகம் மற்றும்
யாடன யபான்ற
விலங்குகடள பபாதி
விலங்குகள் என்று
அடழக்கப்படுகின்றது.
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மாட்டு வண்டிகள் Bullock Carts

 இந்தியாவில் பபாருள்கள்
மற்றும் மக்கடள ஏற்றிச்
பசல்வதற்குக் கிைாமப்
பகுதிகளில் பபருவாரியாகப்
பயன்படுத்தப்படும் சாடலப்
யபாக்குவைத்து மாட்டு
வண்டிகயளஆகும்.

 இது அருகிலுள்ள சந்டதகள்
மற்றும் ையில்
நிடலயங்களுைன்
கிைாமங்கடளஇடணக்கிறது
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சாடல யபாக்குவைத்து Road Transport

 சாடல யபாக்குவைத்து
என்பது, குறுகிய மற்றும்
நடுத்தை தூைத்திற்கு
மிகவும் ஏற்றதாகவும்,
சக்திவாய்ந்ததாகவும்
உள்ளது.

 யமலும் மற்ற
யபாக்குவைத்து
வடககளின் திறடன
அதிகரிக்கவும், அதற்கு
துடண புரியவும்
உதவுகிறது.
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இயந்திை சைக்யகற்றிகள் மற்றும் 
யபருந்துகள் Motor lorries and Buses

 நாகரிகத்தின்
பதாைக்கத்தில் இருந்யத,
மக்கள் சாடலகள்
அடமத்தும், சக்கைம்
பூட்டிய வண்டிகடளப்
பயன்படுத்தியும்
பபாருள்கள் மற்றும்
மக்கடள ஏற்றிச் பசன்று
யபாக்குவைத்திடன
எளிடமப்படுத்தியுள்ளனர்.
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டிைாம் வண்டிகள் Tramways

 19 ஆம் நூற்றாண்டில்
பபரிய நகைங்களுக்கு
பபாருத்தமான ஒரு
யபாக்குவைத்து முடறயாக
இது யதான்றியது.

 டிைாம் வண்டிகள்
முதலில் குதிடைகளாலும்,
பின்னர் நீைாவி
சக்தியாலும் இப்யபாது
மின்சாைத்தினாலும்
இயக்கப்படுகிறது.
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பதாைர்வண்டி யபாக்குவைத்து Railway Transport

 யெம்ஸ் வாட் அவர்களின்
கண்டுபிடிப்பான நீைாவி
இயந்திைம், உலபகங்கிலும்
உள்ள யபாக்குவைத்து
முடறயில் மாபபரும்
புைட்சியிடன ஏற்படுத்தியது.

 பதாைர் வண்டிகள்
யபாக்குவைத்து,
உலபகங்கிலும் மிகவும்
முடறயாக
ஒழுங்கடமக்கப்பட்ை
யபாக்குவைத்தாக உள்ளது.
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பதாைர்வண்டி யபாக்குவைத்து

 நீண்ைதூைத்திற்கு
யமல் கனைக
சைக்குகடள
சுமந்து
பசல்வதற்கு,
பதாைர் வண்டிகள்
மலிவான மற்றும்
விடைவான வழி
வடககளாக
இருக்கின்றன.
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யபாக்குவைத்து சமீபத்திய வளர்ச்சிகள்

 1. பமட்யைா இையில் 
 2. யமானா இையில் 
 3. புல்லட் இையில் 
 4. குழாய் யபாக்குவைத்து
 5. கன்யவயர் யபாக்குவைத்து 
 6. கயிறு வழி யபாக்குவைத்து 
 7. உயர் சுழற்சி வடளயப்
யபாக்குவைத்து.

 B. நீர்ப் யபாக்குவைத்து 
 C. விமானப் யபாக்குவைத்து
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யபாக்குவைத்தின் நன்டமகள்
 1. உற்பத்தி திறடன
அதிகரிக்கிறது.

 2. அதிகமான
பபாருட்களுக்கான
யதடவ மற்றும் பல்யவறு
நுகர்வுப் பபாருள்களின்
யதடவடயத்துண்டுகிறது.

 3. சந்டதடய
யமம்படுத்துகிறது மற்றும்
வளர்ந்து விரிவடையச்
பசய்கிறது
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யபாக்குவைத்தின் நன்டமகள்
 4. இது நாடு முழுவதும்
பபாருட்கடள
விநியயாகிப்பதன்
மூலம் விடல
உறுதிப்பாட்டிற்கு
உதவுகிறது

 5. இது பபாருளாதாை
வளர்ச்சிக்கு
உதவுகிறது.
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யபாக்குவைத்தின் நன்டமகள்

 6.இது
வியசசப்படுத்தி
அதிக அளவு
உற்பத்திக்கு
உதவுகிறது.

 7. உற்பத்தி,
தயாரிப்பு
மற்றும்
வடிவடமப்பில்
புதுடமகடள
ஊக்குவிக்கிறது.
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வழிச் சீட்டு way bill

 இந்த வழிச் சீட்டு
யபாக்குவைத்து மூலம்
ஏற்றிவிடுபவர்களின்
சைக்குகடள பபற்றுக்
பகாள்வதற்கான
ஒப்புதலாகும்.

 இது யபாக்குவைத்து
ஒப்பந்தத்தின் ஒரு
ஆதாைமாக உள்ளது.

 யமலும் இது ஒரு
மாற்றுமுடற
ஆவணம் ஆகும்.
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வழிச் சீட்டு way bill

 சைக்யகற்றிவிடுபவர், 
யபாக்குவைத்துக்கான 
பபாருட்கடள 
ஏற்றுக்பகாள்கிறார், 
வழிச் சீட்டுகடள
சைக்கு அனுப்புபவர் 
அல்லது சைக்கு 
பபறுபவர் பபயரில் 
பவளியிடுகிறார்.
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இையில்யவ ைசீது
Railway Receipt

 இையில்யவ ைசீது,
என்பது இையில்யவ
யபாக்குவைத்திற்காக
சைக்குகடள பபற்றுக்
பகாள்வதற்கான
ஒரு ஒப்புதல்
ஆகும்.

 இது ஒரு
மாற்றுமுடற
ஆவணமாக யசடவ
புரிகிறது.
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கப்பல் வாைடக ஒப்பாவணம்
Voyage Charter 

 சைக்குகள் பபரிய அளவிலான 
பபாருள்கள் ஒதுக்கப்படும் 
யபாது கப்பல் முழுவடதயும் 
அல்லதுகணிசமான பகுதிடய 
வாைடகக்கு எடுத்துக் 
பகாள்வது நல்லது.

 எந்த வடகயானஆவணத்தின் 
மூலம் ஒப்பந்தம் 
உருவாக்கப்படுகிறயதா அது 
‘கப்பல் வாைடகஒப்பாவணம்’

என்று அடழக்கப்படும்.
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கப்பல் இைசீது Bill of Lading
 ஒப்பந்தத்தின் விதி முடறகள்
மற்றும் நிபந்தடனகடள
உள்ளைக்கியஒரு ஆவணமாகும்.

 இது கப்பல் நிறுவனத்தால்
வழங்கப்படுவது மற்றும்
கப்பலின் மாலுமியால்
டகபயழுத்திைப்பட்டிருக்கும்.

 கப்பலில் டவத்துள்ள
பபாருட்கடள திரும்ப பபற்றுக்
பகாள்வதற்காக விவரிக்கப்பட்ை
ஒப்புக்பகாள்ளும் இைசீடத இது
குறிக்கிறது.
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வான்வழி அனுப்படீ்டு இைசீது அல்லது
வான் வழிக் குறிப்பு Air Consignment Note or Airway Note

 விமானம் மூலம் பபாருள்கடள
அனுப்பும் பபாழுது, எந்த
நபரிைம் பபாருள்கள்
ஒப்படைக்கப்படுவதற்காக
ஏற்றிவிைப்படுகிறயதா,
அப்பபாழுது இந்த ஆவணம்
சைக்கு அனுப்புபவைால்
தயாரிக்கப்பட்டு
வழங்கப்படுகிறது.

 வான்வழி அனுப்படீ்டு இைசீது
மூன்று அசல் பாகங்களில்
தயாரிக்கப்படுகிறது.
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பபாதுவான சைக்யகற்றிகள் Common Carrier

 ஒரு பபாது
சைக்யகற்றிகள்
என்பது , எந்த ஒரு
நபர் பபாருள்கடள
வாடைக்காக
பாைபட்சமின்றி
அடனத்து
நபர்களுக்காகவும்
ஏற்றிச் பசல்லும்
வியாபாைத்தில்
ஈடுபடுபகின்றவடைக்
குறிக்கும்.
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பபாதுவான சைக்யகற்றிகள்
 வழக்கமான கால
அட்ைவடணடயப்
பபாறுத்து,
நியமிக்கப்பட்ை
வழிகளில் சைக்குகடளச்
பசலுத்தும்
நிறுவனங்கள், பாகுபாடு
இல்லாமல்
அடனவருக்கும்
வாைடகக்கு எடுத்துச்
பசன்று பபாருட்கடள
வழங்குகின்றன.
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பபாதுவான சைக்யகற்றிகள்
 இையில்யவ மற்றும் கைல்
யபாக்குவைத்து ஆகியடவ
பபாதுவான
சைக்யகற்றியின் கீழ்வைாது.

 ஏபனன்றால், அடவகள்
தனிச் சட்ைத்தின்
கீழ்வருகிறது. பபாதுவான
சைக்யகற்றிகளின் பபாறுப்பு
1865 ஆம் ஆண்டு
சைக்யகற்றுச் சட்ைம்
மூலம்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
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காப்படீ்டின் வடைவிலக்கணம்
Definition of insurance

 ொன் பமர்ஜ்
என்பவைது கூற்றுப்படி
“தனி ஒருவருக்கு
ஏற்படும் இைடை, பலர்
ஒன்றிடணந்து
தங்களது யதாள்களில்
பகிர்ந்து பகாள்ளும்
திட்ையம காப்படீு”

ஆகும்.
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ஆயுள் காப்படீுத்திட்ைாவண வடககள்
Types of Health Insurance

 1. முழு ஆயுள் 
திட்ைாவணம்.

 2. குறித்த வயது 
திட்ைாவணம்.

 3. கூட்டு ஆயுள் காப்படீ்டு 
திட்ைாவணம்.

 4. ஆண்டுத் பதாடக 
திட்ைாவணம்.

 5. குழந்டதகளுக்கான 
குறித்த வயது 
திட்ைாவணம்.
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மருத்துவக் காப்படீு
 மருத்துவக் காப்படீு என்பது,
காப்படீ்டு
நிறுவனங்களுக்கும்
தனிநபர்கள் அல்லது
மனிதக் குழுக்களுக்கும்
இடையய ஏற்படும்
ஒப்பந்தம் ஆகும்.

 இந்த ஒப்பந்தப்படி காப்படீு
தருநர் குறிப்பிட்ைஅளவு
முடனமம் பபற்றுக்
பகாண்டு குறித்தகாலத்திற்கு
உைல் நலக் காப்படீ்டை
வழங்க ஒப்புக்பகாள்கிறார்.
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பயிர்க் காப்படீு (அல்லது)
யவளாண்டமக் காப்படீு

 வறட்சி பவள்ளம்
யபான்ற 
காைணங்களால் 
விவசாயிகளுக்கு
இழப்பு ஏற்படும்
யபாது இழப்படீு
வழங்குவதற்காக 
பசய்யப்படும் 
காப்படீு 
யவளாண்டமக் 
காப்படீு ஆகும்.
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IRDAI (இந்தியக் காப்படீ்டு ஒழுங்கடமப்பு
ஆடணயம் - Insurance Rgualtory Development

Authority of India )

 இந்தியாவிலுள்ள
காப்படீ்டு நிறுவனங்கள்
யாவும், யமற்பார்டவ
பசய்து, ஒழுங்குபடுத்த
ஓர் உயரிய தடலடம
அடமப்பாக, தனித்துச்
பசயல்படும்
சட்ைப்படியானஆடணயம்,
இந்தியக் காப்படீ்டு
வளர்ச்சி ஒழுங்கடமப்பு
ஆடணயம் ஆகும்.
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IRDAI (இந்தியக் காப்படீ்டு ஒழுங்கடமப்பு
ஆடணயம் - Insurance Rgualtory Development

Authority of India )
 இந்தியப்
பாைாளுமன்றத்தில்
நிடறயவற்றப்பட்ை (IRDAI

ACT 1999) சட்ைத்தின்படி
2000-ம் ஆண்டில்
உருவாக்கபட்ைது.

 இதன்
தடலடமஅலுவலம்
பதலுங்கான மாநிலத்தில்
உள்ள டஹதாைபாத்
நகரில் உள்ளது.
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காப்படீ்டின் யகாட்பாடுகள்
மிக்க நம்பிக்டக (Utmost good faith)

 இக்யகாட்பாட்டின்படி,
காப்படீு தருநர்
மற்றும் காப்படீு
பபறுநர் மிக்க
நம்பிக்டக
அடிப்படையில்
ஒப்பந்தத்தில்
ஈடுபடுகின்றனர்.
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மிக்க நம்பிக்டக (Utmost good faith)

 காப்படீு பபறுநர்,
கருப்பபாருள் பற்றிய
அடனத்து
உண்டமகடளயும் காப்படீு
தருநருக்கும்,

 காப்படீு தருநர், காப்படீ்டு
ஒப்பந்தம் குறித்த
அடனத்து தகவல்கடளயும்
காப்படீு பபறுநருக்கும்
பதரிவித்துவிை யவண்டும்.

21-Aug-18 116M.MuthuSelvam Madurai



காப்படீு பபறுநலன் 
(Insurable Interest)

 காப்படீு பபறுநலன்
என்பது, காப்படீு
பசய்யப்படும்
கருப்பபாருள் மீது, நிதி
சார்ந்த அக்கடற
இருத்தடலக் குறிக்கிறது.

 காப்படீு பபறுநருக்கு,
காப்படீு பசய்யப்படும்
கருப்பபாருள் மீது,
காப்படீு பபறுநலன்
இருக்கயவண்டும்.
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ஈட்டுறுதி (Indemnity)

 ஒருவருக்கு ஏற்பட்ை
உண்டமயான நட்ைத்டத ஈடு
பசய்வயத ஈட்டுறுதியாகும்.

 காப்படீு பபறுநருக்கு,
உண்டமயில் எவ்வளவு
இழப்பு ஏற்பட்ையதா, அந்த
இழப்புக்கு

 ஈைான பதாடக மட்டுயம
இழப்பைீாக அளிக்கயவண்டும்.
இழப்டபவிை கூடுதலான
பதாடக வழங்கப்பைாது.
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அண்டமக் காைணம் (Causa Proxima)

 ஒரு இழப்பு ஏற்பை
இைண்டு அல்லது
அதற்கு யமற்பட்ை
காைணங்கள்
இருப்பின்,
அதற்குரிய
அண்டமக் காைணம்
எதுபவன
காணயவண்டியடதப்
பற்றி குறிப்பிடுவது
இக்யகாட்பாடு
ஆகும்.
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அண்டமக் காைணம் (Causa Proxima)

 காப்படீ்டு
ஒப்பந்த்ததின்யபாது,
இைர் ஏற்படுவதற்கான
காைணங்கள் என்று,
காப்படீு பபறுநர்
கூறிய காைணங்களில்,
அண்டமக் காைணம்
இைம் பபற்றிருந்தால்
மட்டுயம, காப்படீு
தருநர் இழப்படீு
வழங்குவார்.
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பகிர்ந்தளித்தல் (Contribution)

 ஒயை கருப்பபாருள்,
ஒன்றுக்கு யமற்பட்ை
காப்படீ்டு
நிறுவனங்களிைம்
காப்படீு
பசய்யப்பட்டிருப்பின்
அதற்கு
“இைட்டைகாப்படீு
என்று பபயர்.
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பகிர்ந்தளித்தல் (Contribution)

 காப்படீு பபறுநருக்கு
ஏற்படும் இழப்பிடன,
சம்பந்தப்பட்ை காப்படீ்டு
நிறுவனங்கள், அவைவர்
பசய்திருக்கின்ற
காப்படீ்டு ஒப்பந்த
பதாடகக்கு ஏற்ப
விகிதாச்சாை
அடிப்படையில்
அவைவர்களுக்குள்ள
பங்கிடன பகிர்ந்து
அளித்தல் யவண்டும்.
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பகை உரிடம (Subrogation)

 பகை உரிடம என்பது,
ஒருவருக்கு ஏற்பட்ை
இழப்டப, காப்படீு
தருநர் ஈடு பசய்தபின்,
காப்படீு பபறுநர்
தனக்குள்ள
உரிடமகடள காப்படீு
தருநருக்கு மாற்றிக்
பகாடுப்பது ஆகும்.
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பகை உரிடம (subrogation)

 காப்படீு பபறுநர்,
தனக்கு ஏற்பட்ை
உண்டமயான
இழப்டபக் காட்டிலும்,
கூடுதலாக ஆதாயம்
அடைந்து விைக்கூைாது.

 அப்படி இலாபம்
அடைந்தால், அது
ஈட்டுறுதிக்
யகாட்பாட்டுக்கு எதிைாக
அடமந்து விடும்.
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காப்படீ்டின் பலவடககள்
 1. ஆயுள்காப்படீு அல்லது
ஆயுள்காப்படீ்டுறுதி

 2. ஆயுள்சைாக் காப்படீு
அல்லது பபாதுக்காப்படீு.
இது பல வடககளாகப்
பிரிக்கப்படுகிறது
அடவயாவன
(i)தீக்காப்படீு
(ii) கைல்சார் காப்படீு

 3. உைல்நலக் காப்படீு
மற்றும் இதைக்
காப்படீுகள்.
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ஆயுள்காப்படீு அல்லது 
ஆயுள் காப்படீ்டுறுதி

 ஆயுள்காப்படீு என்பது,
காப்படீு நிறுவனம் எனும்
காப்படீு தருநர், காப்படீு
பபறுநர் பசலுத்தும்
மாதாந்திை, காலண்டு,
அடையாண்டு அல்லது
ஆண்டு முடனமம் அல்லது
ஒரு குறிப்பிட்ை பதாடகடய
முடனமமாகப்
பபற்றுக்பகாண்டு அவைது
ஆயுடள காப்படீு பசய்யும்
ஒருஒப்பந்தம் ஆகும்.
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முழு ஆயுள் திட்ைாவணம்
Whole Life Policy 

 இவ்வடகத்
திட்ைாவணத்தில்,
முதிர்வுத்பதாடக
காப்படீு பபறுநர்
மைணமடைந்த
பிறகு, அவரின்
பயனாளிக்யகா
அல்லது அவரின்
சட்ை வாரிசுக்யகா
அளிக்கப்படும்.
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குறித்த வயதுத்திட்ைாவணம் Endowment Policy 

 இத்திட்ைாவணத்தில் காப்படீு
பபறுநர், ஒரு குறுப்பிட்ை காலம்
முடியும் வடை அல்லது அவைது
மைணம் வடை இதில் எது
முதலில் வருகிறயதா, அதுவடை
முடனமத் பதாடக பசலுத்த
யவண்டும்

 அக் குறிப்பிட்ை காலம்
முடிவதற்குள், காப்படீு பபறுநர்
மைணமடைந்து விட்ைால், காப்படீு
பசய்தத் பதாடக, அவைது
சட்ைபூர்வ வாரிசுகளுக்கு
வழங்கப்படும்.
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கூட்டு ஆயுள் காப்படீுத் 
திட்ைாவணம் Joint Life Policy 

 இைண்டு அல்லது
அதற்கு யமற்பட்ை
நபர்களின்
ஆயுளுக்கு
கூட்ைாக,
ஆயுள்காப்படீு
பசய்வது கூட்டு
ஆயுள் காப்படீுத்
திட்ைாவணம்
எனப்படும்.
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குழந்டதகளுக்கான குறித்த வயது 
திட்ைாவணம். Children’s Endowment Policy

 குழந்டதகளின்
கல்வி, திருமணம்
யபான்ற
பசலவுகடள
ஈடுகட்டுவதற்காக
இத்திட்ைாவணம்
எடுக்கப்படுகிறது.

 உதாைணம் : ெவீன்
அனதைாக் பாலிசி.
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தீக்காப்படீு (Fire Insurance)

 காப்படீு தருநர்,
காப்படீு பபறுநரிைம்
முடனமம் பபற்றுக்
பகாண்டு, அவரின்
பசாத்துக்களுக்கு ஒரு
குறிப்பிட்ைகாலத்திற்கு
தீயினால் ஏற்படும்
இழப்பிடன
ஈடுகட்டுவதற்காக
பசய்து பகாள்ளும்
ஒப்பந்தம் தீக்காப்படீு
ஆகும்.
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கைல் சார் காப்படீு (Marine Insurance)

 காப்படீு தருநர்,
காப்படீு
பபறுநருக்கு கைல்
பயணங்களின்
யபாது ஏற்படும்
இழப்புகளுக்கு, ஈடு
அளிப்பதாக பசய்து
பகாள்ளும்
ஒப்பந்தம் ஆகும்.
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கைல்சார் காப்படீ்டுத் திட்ைாவண 
வடககள்
 1. கப்பல்சார் 
காப்படீு Hull Insurance

 2.பபாருள்சார் 
காப்படீு Cargo Inaurance

 3. கப்பல் சத்தக்
காப்படீு freight 

Insurance

 4.உைல்நலகாப்படீு
Health Insurance
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மருத்துவக் காப்படீ்டின் வடககள்
 1. தனிநபர் மருத்துவக் 
காப்படீு 

 2. குடும்ப நல 
திட்ைாவணம் 

 3. முதலீடு இடணந்த
காப்படீ்டுத் திட்ைங்கள்.
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இைர்களுக்கான காைணங்கள்
 பதாழில் இைர்கள்
ஏற்படுவதற்கு பல்யவறு
காைணங்கள் உள்ளன.
1.இயற்டக காைணிகள்
(Natural Causes)

 இயற்டக யபரிைர்களான
பபருபவள்ளம், பூகம்பம்,
மின்னல், பபருமடழ,
பஞ்சம், புயல் யபான்றடவ
மனிதனால் குடறந்த
அளயவ கட்டுப் படுத்தக்
கூடியடவ.
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1.இயற்டககாைணிகள் 
(Natural Causes)

 இதன் காைணமாக
அதிக மனித 
உயிரிழப்புகள், 
பசாத்துகள் 
யசதமடைதல் 
மற்றும்
வியாபாைத்தில்
அதிக நட்ைம் 
ஆகியடவ 
ஏற்படுகிறது.
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மனித காைணிகள் (Human Causes)

 பணியாளாா்களின்
யநர்டமயற்ற தன்டம,
கவனக்குடறவு,
அறியாடம, மின்தடை
காைணமாக பணி
தடைபடுதல்,
யவடலநிறுத்தம், கலகம்
மற்றும் திறடமயற்ற
யமலாண்டம ஆகியடவ
மனித காைணிகளாகும்.
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பபாருளாதாை காைணிகள் 
(Economic Causes)

 பபாருட்களின் யதடவ, விடல,
யபாட்டி,
வாடிக்டகயாளாா்களிைம்
கைடன வசூல் பசய்தல்,
பதாழில் நுட்பமாற்றம்,
உற்பத்தி முடறயில் மாற்றம்
யபான்றவற்றில் ஏற்படும்
நிச்சயமற்ற தன்டமகள் இதில்
அைங்கும்.

 யமலும் வட்டி வதீம்
அதிகரிப்பு, அதிக வரிவிதிப்பு
ஆகிய நிதி பிைச்டனகளும்
இதில்அைங்கும்.
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பிற காைணங்கள்
Other Causes

 எதிர்பாைாத
அைசியல்
பிைச்டனகள்,
இயந்திைக்யகாளாறு,
பரிமாற்று
வதீங்களில்
ஏற்படும் மாற்றம்
உள்ளிட்ை
காைணங்களால்
நட்ைம் ஏற்பை
வாய்ப்புள்ளது.
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விடளயாட்டுக் காப்படீு Sports Insurance

 இக்காப்படீ்டுத் திட்ைம்
பதாழில் முடற அல்லாத
விடளயாட்டு வைீர்கள்
மற்றும் அவர்களது
விடளயாட்டு
உபகைணங்களுக்கு ஏற்படும்
யசதம்,
தனிப்பட்ைவிடளவுகள்,
சட்ைபூர்வ பபாறுப்பு, மற்றும்
தனிநபர் விபத்து யபான்ற
இைர்களுக்கு இழப்படீு
வழங்கும் விரிவான
காப்படீ்டுத் திட்ைம் ஆகும்.
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அமார்தியா பசன் கல்வி திட்ைம்
Amartya Sen SikshaYojana

 பபாதுக் காப்படீ்டு
நிறுவனங்கள்,
குழந்டதகளின்
கல்விடய உறுதி பசய்ய
இவ்வடகக்
காப்படீ்ைாவணங்கடள
வழங்குகின்றன.

 இத்திட்ைாவணம்
படித்துக் பகாண்டிருக்கும்
குழந்டதகளுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
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அமார்தியா பசன் கல்வி திட்ைம்
 அதன்படி திட்ைாவணம்
எடுக்கும் நாளிலிருந்து
குறிப்பிட்ை காலம் வடை.
குழந்டதகளின் பபற்யறார்
அல்லது சட்ைபடியான
பாதுகாவலர் விபத்து,
கலவைம் யபான்றவற்றால்
முழுடமயாகயவா,
பகுதியாகயவா
பாதிக்கப்பட்டு,
மைணமடைந்து விட்ைாயலா
அல்லது நிடலயான
ஊனமடைந்துவிட்ைாயலா
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அமார்தியா பசன் கல்வி திட்ைம்
 காப்படீ்டு நிறுவனம்
அக்குழந்டதயின்
பபற்யறாருக்கு அல்லது
பாதுகாவலருக்கு இழப்பு
ஏற்பட்ை காலத்திலிருந்து
ஒப்பந்தம் முடியும் காலம்
அல்லது காப்படீு
அளிக்கப்பட்ை ஆண்டு
காலம் இதில் எது
முன்னதாக வருகிறயதா
அதுவடை ஈட்டுறுதி
வழங்கயவண்டும்.
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ைாயெஸ்வரி மகிளா கல்யாண பமீா 
யயாெனா. RajeswariMahilaKalyanBimaYojana

 இக்காப்படீ்டுத்
திட்ைாவணம், மகளிர்க்கு
வழங்கப்படுகிறது.

 விபத்தின் காைணமாக
மகளிர்க்கு ஏற்படும்
இறப்பு, அல்லது
பசயலிழப்பினால்
ஏற்படும் இழப்புக்காக
அவாா்களின் குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கு
ஈட்டிறுதி வழங்கப்படும்.
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விடுமதிப்பு Surrender Value
 காப்படீு பபறுநர்
திட்ைாவணத்டத பதாைரும்
நிடலயில் இல்லாத யபாது,
அவர் அத்திட்ைாவணத்டத
முடிவுக்கு
பகாண்டுவைலாம்,

 அப்பபாழுது அவர்
குறிப்பிட்ை பதாடகடய
காப்படீ்டு தருநரிைம்
இருந்து பபறுவார்

 அத்பதாடக விடுமதிப்பு
எனப்படும்.
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