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12- ஆம் வகுப்பு --- வணிகவியல் ( 2019 – 2020 ) 
அலகு 1. மேலாண்மேச் செயல்முமைகள் 
அத்தியம் 1. மேலாண்மேத் தத்துவங்கள் 

I. ெரியான விமைமய மதர்ந்சதடு 

1. மேலாண்மே என்பது ------------- ன் செயல் ஆகும்.  
          அ)   மேலாளர்      ஆ) கீழ்ப்பணியாளர்     இ) மேற்பார்மவயாளர்     ஈ) உயரதிகாரி 

2. மேலாண்மே என்பது ஒரு  ------------- 
   அ) கமல     ஆ) கமல ேற்றும் அைிவியல்  இ) அைிவியல்  ஈ) கமல அல்லது அைிவியல் 

3. அைிவியல்  பூர்வ மேலாண்மே மகாட்பாட்மை உருவாக்கி  வளர்த்தவர் --------- 
  அ) ஃ மபாயல்     ஆ) மைலர்    இ) மேமயா    ஈ) மேக்கப் 

4. மவமலமய பல்மவறு ெிறு பணிகளாக பிரிப்பமத ----------- என்பர் 
 அ) ஒழுங்கு    ஆ) பயன்பாடு    இ) மவமலப்பகிர்வு      ஈ) ெேத்துவம் 

5.  பரந்த அளவு வசீ்செல்மலயில் அதிகாரப் படிநிி்மல ேட்ைங்களின அளவு ----------  
   அ) அதிகம்        ஆ) குமைவு     இ) பன்ேைங்கு     ஈ) கூடுதல் 
 
விி்ைகள் :    1  அ      2  ஆ     3  ஆ     4  இ          5  ஆ 

   கூடுதல் ஒருேதிப்சபண் வினாக்கள் 

1. மவமலவாய்ப்பு உலகில் சவற்ைிகரோக நுமைவதற்கு ெிைந்த கைவுச்ெீட்டு மபான்ைது ---------------
ஆகும். 
   அ)  கல்வி     ஆ) அைிவு      இ) மேலாண்மே      ஈ) மேற்கண்ை அமனத்தும் 

2. நுகர்மவார் ொர்ந்த ெந்மதப்படுத்தல் கருத்தாக்கம் என்பது சபரு நிறுவனங்களின் -----------------
பிரதிபலிப்பதாகும். 
   அ) ெிைபீடுபாட்டின்       ஆ) நைத்மத விதியின்        இ) மேலாண்மே கருவிகளின் 
   ஈ) பணரீதியான அமேப்பின் 

3. -------------- என்ை மகாட்பாடு ெந்மத நமைமுமைகமள தீர்ோனிக்கின்ைது. 
   அ) வாங்குமவார் ோக்கிரமத    ஆ) விற்மபார் ோக்கிரமத   இ) நுகர்மவார் ோக்கிரமத 
   ஈ)  உற்பத்தியாளர் ோக்கிரமத 

4. கூற்று ( A )  : திரு.பண்டிட் ேவஹர்லால் மநரு அவர்களது நிர்வாகத் திைமேமயயும்,  
                மேலாண்மேத் திைமனயும் அவரது ேற்சைாரு வடிவோன அவரது ேகளான  
                  திருேதி. இந்திரகாந்தி அவர்களின் அத் திைன்கமளாடு ஒப்பிட்டு பார்க்க  
                  இயலாது.         

       காரணம் (R) :  திைன் என்பது நபருக்கு நபர், நாட்டுக்கு நாடு, ோறுபைக் கூடியது.  

         

 அ)  A ேற்றும் R இரண்டும் ெரி ஆனால் R என்பது ெரியான விளக்கம் அல்ல.  

      ஆ)  A ேற்றும் R இரண்டும் ெரி . மேலும் R என்பது ெரியான விளக்கம்  
      இ)  A ெரி ஆனால் R தவறு  
      ஈ)  A தவறு ஆனால் R ெரி 
5. மேலாண்மே சுைற்ெியில் இைம் சபைாதது ---------------- 

   அ) திட்ைேிைல்  ஆ) செயல்பைல்   இ) கட்டுப்படுத்தல்  ஈ) மேற்கண்ைவற்ைில் ஏதுேில்மல 
6. தவைான கூற்று எது? 

 அ) மேலாண்மே என்பது ஒரு ெமூக படிநிமலயாகக் கருதப்படுகின்ைது.  
 ஆ) மேலாண்மே என்பது மநரடியாக ேனித வளத்துைன் சதாைர்புமையது.  
 இ) மேலாண்மேயின் மநாக்கம் பணியாளர்கள் ஒத்துமைப்பு  ேற்றும்  குழுவாக இமணந்து   
           பணியாற்ைி அவர்களின் செயல்திைன் மூலம் உறுதி செய்வது ஆகும். 
 ஈ)  நிறுவன அமேப்பின் வாழ்வில் மேலாண்மேமய விை, நிறுவன அமேவிைமே    
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          அமனத்மதயும்  விை  ேிக முக்கியோனதாகும் 
7. சபாருத்துக 

1) அைிவியல்,கட்மை விரல் விதி அல்ல   ---   a. ஒற்றுமே உணர்வு  
2) இணக்கம், ெச்ெரவின்மே                 ---   b. தரவரிமெ சதாைர் 
3) ஆமணயுரிமே                            ----   c. குழு ஒற்றுமே 
4) குழு பிமணப்புணர்ச்ெி                    ---   d. மேலாளரின் தனிப்பட்ை தீர்ப்புகளின் முடிவு 
 
              1         2     3      4 
        அ.      c       d      a      b        
          ஆ.      d       a      b      c  
           இ.      a       b      c      d 
           ஈ.       c       a      d      b 

8. கூற்று ( A )  : ேனித வளம், இயந்திரம், பணம், கச்ொப் சபாருட்கள் ஆகியவற்மை    
                ஒருங்கிமணத்து, வியாபார நிறுவனத்தின் இலக்குகமள அமையச் செய்வதன்  

                      மூலம் மேலாண்மேக் சகாள்மககமள பரிமொதிக்க முடியும்.  
       காரணம் (R) :  மேலாண்மே என்பது ஒரு நுட்போன அைிவியலாகும். ஏசனனில்  
                          அைிவியலில் சகாள்மககமள அல்லது தத்துவங்கமள ஒரு ஆய்வகத்தில்  
                          பரிமொதித்து அவற்மை ேிகச் ெரியாகவும், நுட்போகவும் நிரூபிக்கலாம்  
                          அல்லது நிரூபிக்க இயலாேல் மபாகலாம்.    
         அ)  A ேற்றும் R இரண்டும் ெரி ஆனால் R என்பது ெரியான விளக்கம் அல்ல.  

      ஆ)  A ேற்றும் R இரண்டும் ெரி . மேலும் R என்பது ெரியான விளக்கம்  
      இ)  A ெரி ஆனால் R தவறு  
      ஈ)  A தவறு ஆனால் R ெரி 
9. ெரியான கூற்று எது? 

 அ) நிர்வாகத்மதவிை மேலாண்மே உயர்ந்தது 
 ஆ) மேலாண்மே என்பது ஒரு கமல ஆகும் 
 இ)  நிர்வாகம் என்பது ஒரு கமல என்பது அமனவரின் கருத்தாகும் 
  ஈ) மேலாண்மேச் செயல்முமைக்கு பல மநாக்கங்கள் உள்ளன  

10. எந்த நாட்டு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் பணியாற்ைிய அடிமேகமள மொதமன செய்ததன் மூலம் திரு. 
F.W.மைலர் அைிவியல் அணுகுமுமையிமன சகாண்டுவந்தார்?  
    அ) ஆப்பிரிக்கா    ஆ) சதன்அசேரிக்கா   இ) சகாரியா   ஈ) இங்கிலாந்து 

11. கீழ்கண்ைவர்களில் யாரால் மேலாண்மேக்கும், பணியாளர்களுக்கும் ேிகச் ெிைந்த ஒற்றுமே 
இருக்க மவண்டுசேன வலியுறுத்துப்படுகின்ைது? 
   அ) மைலர்      ஆ) மபாயல்      இ) மேமயா    ஈ) மேக்கப்  

12. ேரபு வைி மேலாண்மே எந்தநாட்டு நிறுேங்களில் நமைமுமையில் உள்ளன? 
   அ)  இந்தியா   ஆ) ெினா   இ) ெிங்கப்பூர்   ஈ) ேப்பான் 

13. நவனீ மேலாண்மேயின் தந்மத ------------- 
    அ) மஹன்ைி மபாயல்   ஆ) F.W.மைலர்   இ) மேக்கப்   ஈ) பீட்ைர் டிரக்கர் 

14. தவைான கூற்று யாது? 
அ) பரந்த அளவுள்ள மேலாண்மேப் பரப்பில், குமைவான அதிகாரப் படிநிமல ேட்ைங்கள்  
    இருக்கும். 

        ஆ) குறுகிய மேலாண்மேப் பரப்பில், அதிகாரப் படிநிமல ேட்ைங்கள் ேிகுந்து இருக்கும். 
இ)  அதிகாரப் படிநிமல ேட்ைங்கள் ேிகுந்து இருந்தால், தகவல் சதாைர்பு சபருேளவு  
     பாதிக்காது 
ஈ)  மேலாண்மேயின் வசீ்செல்மலயானது, பரந்த ேற்றும் குறுகிய தன்மே உமையது. 

15. மவறுபட்ை ஒன்று எது?  
          அ) அைிவியல், கட்மை விரலின் விதி அல்ல     ஆ) ேனப்புரட்ெி 

   இ) அதிகாரமும் சபாறுப்பும்                       ஈ) இணக்கம், ெச்ெரவின்மே 
 
II. குறுவிமை வினாக்கள் 
1. மேலாண்மே என்ைால் என்ன? 
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❖ மேலாண்மே என்பது ேற்ைவர்களின் முயற்ெி  ேற்றும்  ஒத்துமைப்புைன்  மநாக்கங்கமள 
எய்தும் ஒரு  கமலயாகும். 
 

2. மேலாண்மேக் கருவிகமளப் பட்டியலிடுக. 
i) கணக்கியல்  
ii) வணிகச் ெட்ைங்கள்,  
iii) உளவியல் 
iv) புள்ளியியல் 
v) சபாருளியல்  
vi) தரவு செயலாக்கம்  

 
3. மேலாளர் என்பவர் யார்?  

❖ ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மேமய ஏற்பவர், மேலாளர் ஆவார் 
❖ மேலும், மேலாளர் என்பவர், என்ன பணிக்காக ஒருவர் நியேிக்கப்படுகின்ைாமரா, அதற்குத் 

மதமவயான தனித்திைன் சபற்ைவராக இருப்பவர்தான் மேலாளர் என்பவர் ஆவார். 
 

4. அதிகாரம் என்பதன் சபாருள் தருக. 
❖ அதிகாரம் என்பது ஒரு அலுவலர், தன் கீழ்பணியாளர்களுக்கு ஆமணயிடும் 

உரிமேமயக் குைிக்கின்ைது. 
 

5. மேற்பார்மவ வசீ்செல்மல என்பதன் சபாருள் யாது? 
❖ ஒரு உயர் அலுவலரால், திைமேயாக மேலாண்மே செய்யப்படும் கீழ்ப்பணியாளர்களின் 

எண்ணிக்மகமய மேலாண்மேயின் வசீ்செல்மல குைிக்கின்ைது. 
 

 
III. ெிறு வினாக்கள் 
1. மேலாண்மே வமரவிலக்கணம்  தருக. 

❖ மேலாண்மே குைித்த சபாதுவான வமரவிலக்கணம் : 
❖ “நிறுவனத்தின் பணியாள்கமளயும், வளங்கமளயும் சகாண்டு தகுந்த திட்ைங்கள் 

மூலோகவும், ஒழுங்கமேப்பு மூலோகவும், உரிய ஊக்குவிப்பு மூலோகவும், தகுந்த 
கட்டுப்பாட்டின்படியும் அந்நிறுவனத்தின் மநாக்கங்கமள அறுதியிட்டு அவற்மை அமைய 
விமையும் ஒரு தனிப்பட்ை செயல்பாங்மக மேலாண்மேயாகும்.” 

( அல்லது ) 
❖ “மேலாண்மேஎன்பது பன்மனாக்கு செயல், அது வியாபாரத்மத மேலாண்மே செய்கின்ைது. 

மேலாளமர மேலாண்மே செய்கிைது. மேலும் பணியாளமரயும், பணியிமனயும் 
மேலாண்மே செய்கிைது” – பீட்ைர்.F. டிரக்கர் 
 

2. மேலாண்மே கமலயா? அைிவியலா? 
❖ மேலாண்மே என்பது ஒரு கமலயும் அல்ல, அைிவியலும் அல்ல, இரண்டின் சதாகுப்பாகும்.  
❖ ஆனால், அைிவியல் பூர்வோக மேலாண்மேக் மகாட்பாடுகமளயும், மேலாண்மேத் 

திைன்கமளகமளயும் சவளிப்படுத்தி, மபாட்டி நிமைந்த சதாைில் வணிக உலகில் 
நிறுவனத்தின் இலக்குகமள இயன்ைவமர நிமைமவற்றுகிைது. 
 

3. மேலாண்மேமய நிவாகத்திலிருந்து மவறுபடுத்துக. 
வ. 
எண் 

அடிப்பமை மேலாண்மே நிர்வாகம் 

1 சபாருள் ேற்ைவர்களின் முயற்ெி  
ேற்றும்  ஒத்துமைப்புைன்  
மநாக்கங்கமள எய்தும் ஒரு  
கமல மேலாண்மே ஆகும் 

நிறுவனத்மத நிர்வாகிப்பதற்கான 
செயல்முமைமய நிர்வாகம் ஆகும் 

2 அதிகாரம் ேத்திய ேற்றும் கீழ்ேட்ை 
அளவில் 

உயர்ேட்ை அளவில் 

3 பங்கு நிமைமவற்ைம் முடிசவடுத்தல் 
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4 முக்கிய நபர் மேலாளர் நிர்வாகி 
5 பணி நிர்வாகம் ேற்றும் ஆளுமே ெட்ைம் ேற்றும் தீர்ோனித்தல் 
6 சதாைர்பு 

தன்மே 
சகாள்மககமள 
செயல்படுத்துதல் 

சகாள்மககமள உருவாக்குதல் 

7 கவனம் 
செலுத்துதல் 

மேலாண்மேப் பணி வமரயறுக்கப்பட்ை வளங்கமள 
முடிந்த வமரயில் ஒதுக்கீடு 
செய்தல் 

 
4. மைலரின் மேலாண்மே தத்துவங்கள் யாமவ? 

1) அைிவியல், கட்மை விரலின் விதி அல்ல 
2) இணக்கம், ெச்ெரவின்மே 
3) ேனப்புரட்ெி 
4) தனிேனிதத் தத்துவம் அல்ல, ஒத்துமைப்பு 
5) ஒவ்சவாருவருக்கும் அவரவரது திைமேக்கும் செைிப்புக்குோன வளர்ச்ெி 

 
5. மேலாண்மேயின் வசீ்செல்மலமய தீர்ோனிப்பமவ எமவ? 

❖ ஒரு உயர் அலுவலரால், திைமேயாக மேலாண்மே செய்யப்படும் கீழ்ப்பணியாளர்களின் 
எண்ணிக்மகமய மேலாண்மேயின் வசீ்செல்மலமய தீர்ோனிக்கின்ைது. 

IV. சபரு வினாக்கள் 
1. மேலாண்மேக்கு படீ்ைர் டிரக்கரின் பங்களிப்பு யாது? 

❖ “மேலாண்மே என்பது பன்மனாக்கு செயல், அது வியாபாரத்மத மேலாண்மே செய்கின்ைது. 
மேலாளமர மேலாண்மே செய்கிைது. மேலும் பணியாளமரயும், பணியிமனயும் 
மேலாண்மே செய்கிைது” – பீட்ைர்.F. டிரக்கர். 

❖ பீட்ைர் டிரக்கர் தனது வமரவிலக்கணத்தில், மேலாண்மேயின் மூன்று பணிகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் (அ) அழுத்தம் தந்துள்ளார். 

          அமவகளாவன: 
i) வணிகத்மத மேலாண்மே செய்தல் 
ii) மேலாளமர மேலாண்மே செய்தல் 
iii) பணியாளர்கமளயும், பணிமயயும் மேலாண்மே செய்தல் 

❖ இதில் ஏமதனும் ஒன்று விடுபட்ைாலும், எவ்வித செயமலயும் மேலாண்மே செய்ய 
இயலாது, மேலும் வணிக நிறுவனத்மதமயா அல்லது சதாைில் ெமூகத்மதமயா நிர்வகிக்க 
இயலாது.  

❖ பீட்ைர் டிரக்கர் என்பவர் கூற்றுப்படி, ஒரு மேலாளர் மேற்கூைிய மூன்மையும் திைமேயாக 
ெேன் செய்து, ஒருங்கிமணத்து செயல்பை மவண்டும். 

❖ எனமவ ஒவ்சவாரு வணிகத்திலும் அதன் மேலாளர் சூழ்நிமலக்மகற்ப ோற்ைிக் சகாள்ளும் 
தன்மே சகாண்ைவராகவும், வியாபாரத்திற்கு உயிர் சகாடுப்பவராகவும் செயல்படுகிைார்கள்.  

❖ திைம்பட்ை, செம்மேயான மேலாண்மே இல்லாேல், ேனித வளங்கமளயும், 
சபாருட்கமளயும், நிதி வளங்கமளயும், திைமேயாக ஒதுக்கீடு செய்யவும் ேற்றும் 
முழுமேயாகப் பயன்படுத்தவும் இயலாது. 
 

2. மேலாண்மேச் செயல்முமைகமள விரிவாக விளக்குக. 
1. மேலாண்மே என்பது ஒருங்கிமணத்தல் 

❖ ஒரு மேலாளர் என்பவர் அந்நிறுவனத்தின் ேனிதவளம், இயந்திரங்கள், சபாருட்கள் ேற்றும் 
பணம் ஆகிய நான்கு வளங்கமளயும் அதன்செயல்பாடுகமளயும் திைம்பை 
ஒருங்கிமணக்கமவண்டும். 

2. மேலாண்மே ஒரு  செயல்முமை 
❖ ஒரு மேலாளர் திட்ைேிைல், ஒழுங்கமேத்தல், பணியேர்த்தல், இயக்குவித்தல் ேற்றும் 

கட்டுப்படுத்துதல்ஆகியவற்ைின் மூலம் வளங்கமள திைம்பை ஒருங்கிமணத்தல் செய்கிைார். 

3. மேலாண்மே என்பது ஒரு திட்ைேிட்ை செயல்முமை 

❖ முன்கூட்டிமய திட்ைேிட்ை மநாக்கங்கமளயும் குைிக்மகாள்கமளயும் அமைவதற்காக 
இயக்கப்படுகின்ைது.  

❖ ஒரு குைிக்மகாள் இல்லாேல் நாம் எந்த இைத்மதயும் அமைய முடியாது அல்லது மெர 
மவண்டிய இைத்திமன அமைவதற்கான வைிமய பின்பற்ைமுடியாது.  
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❖ அதாவது மேலாண்மேயும், நிறுவனமும் ஒரு குைிப்பிட்ை மநாக்கத்மத சகாண்டிருக்க 
மவண்டும்.  

4. மேலாண்மே என்பது ஒரு ெமூக செயல்பாைாகும் 
❖ இது ேற்ைவர்கள் மூலம் குைிப்பிட்ை சபாருமள சபறுவதற்கான கமல ஆகும். 

5. மேலாண்மே என்பது ஒரு சுைற்ெியான செயல்முமை 

❖ மேலாண்மே திட்ைேிைல் - செயல்பாடு - கட்டுப்படுத்தல்- ேறுதிட்ைேிைல் ஆகிய 
சுைற்ெிமய பிரதிபலிக்கின்ைது.  

❖ அதாவது திட்ைேிைப்பட்ை இலக்மக அமைவதற்கான ஒரு தற்மபாமதய செயல்முமை 
ஆகும். 

 

3. அைிவியல் பூர்வ மேலாண்மேக் மகாட்பாடுகள் யாமவ? 
1) அைிவியல், கட்மைவிரல் விதி அல்ல 

❖ நிறுவனத்தின் திைமன உயர்த்துவதற்காக “கட்மைவிரல்விதி முமை”க்கு பதிலாக 
அைிவியல் பூர்வ மவமலப் பகுப்பாய்வு மூலம் வளர்ச்ெியமைந்த முமைகள் 
பயன்படுத்தப்பை மவண்டும். 

❖ கட்மைவிரல் விதி என்பது, மேலாளர் தனது தனிப்பட்ை தீர்ப்புகள் அடிப்பமையில் 
எடுக்கப்படும் முடிவு ஆகும்.  

❖ மைலரின் கருத்துப்படி, இரும்புத் தகடுகமள பாக்ஸ் கார்களில் ஏற்றுவது மபான்ை ொதாரண 
ெிைிய உற்பத்தி நைவடிக்மககமளக் கூை, அைிவியல் பூர்வோக திட்ைேிை இயலும்.  

❖ இது ேனித திைமனயும், மநரத்மதயும் மெேிக்க உதவும்.  
❖ காரணங்கள், விமளவுகள், இவற்ைிற்கிமைமய உைவுகமள அைிவியல் அடிப்பமையிலான 

விொரமண மூலம் முடிவுகள் எடுக்கப்பை மவண்டும். 
2) இணக்கம், ெச்ெரவின்மே 

❖ மேலாண்மேக்கும், பணியாளர்களுக்கும் ேிகச் ெிைந்த ஒற்றுமே இருக்கமவண்டும் 
என்பமத மைலர் வலியுறுத்துகிைார்.  

❖ மேலாண்மேக்கும், பணியாளருக்கும் இமைமய முரண்பாடு ஏற்படும் மபாது அதன் மூலம் 
மேலாண்மேமயா அல்லது பணியாளர்கமளா ஆதாயம் அமைந்துவிைக் கூைாது.  

❖ மேலாண்மேயும், பணியாளர்களும் ேற்ைவரின் முக்கியத்துவத்மத உணர மவண்டும்.  
❖ இந்தநிமலமய அமைய மேலாண்மேக்கும் பணியாளருக்கும் முழுமேயான 

ேனப்புரட்ெிமய மைலர் முன்சோைிகிைார். 
❖ நிர்வாகம், பணியாளர்கள் இவ்விருவருக்கும் ேற்ைவர் ேீதான ேனப்பாங்கும், 

கண்மணாட்ைமும் முற்ைாக ோை மவண்டும்.  
❖ ஒவ்சவாரு முதலாளியும் தனது செைிப்மப தனது பணியாளர்களின் செைிப்பு மூலமே 

அமைய முடியும் என்பமத எப்மபாதும் ேனதில் இருத்தமவண்டும். இது 
1) இலாப உபரிமய பணியாளர்கமளாடு பகிர்ந்து சகாள்ளல் 
2) பணியாளர்களுக்கு பயிற்ெி அளித்தல் 
3) மவமலப் பகிர்வு 
4) ஒற்றுமேஉணர்வு 
5) மநர்ேமை ேனநிமல 
6) ஒழுங்குணர்வு 
7) மநர்மே  மபான்ைவற்ைின் மூலமே ொத்தியம்.  

❖ நிர்வாகம் தனது உபரியான இலாபத்மத, தனது பணியாளர்களுைன் பகிர்ந்து சகாள்ள 
எப்மபாதும் தயாராக இருக்கமவண்டும்.  

❖ அது மபால பணியாளர்களும் தனது நிறுவனத்தின் இலக்குகமள சவற்ைிகரோக அமைய 
தனது முழு ஒத்துமைப்மபயும், கடின உமைப்மபயும் நல்க எப்மபாதும் தயாராக 
இருக்கமவண்டும்.  

3) தனி ேனிதத்துவேல்ல, ஒத்துமைப்பு 
❖ இக்மகாட்பாடு, ெச்ெரவு இன்ைி ஒற்றுமே என்ை மகாட்பாட்டின் விரிவாக்கம் ஆகும்.  
❖ இக்மகாட்பாடு சதாைிலாளர் ேற்றும் நிர்வாகத்தின் பரஸ்பர ஒத்துமைப்பின் ேீது 

அழுத்தத்மத ஏற்படுத்துகின்ைது.  
❖ ஒத்துமைப்பு, பரஸ்பர நம்பிக்மக, நல்சலண்ண உணர்வு ஆகியமவ மேலாளர் ேற்றும் 

சதாைிலாளர் ஆகிய இருவரிைமும் மேமலாங்கி இருக்கமவண்டும்.  
❖ இதன் உள்மநாக்கம் என்பது அகப் மபாட்டிகமள ஒத்துமைப்பாக ோற்றுவது ஆகும்.  
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❖ நிர்வாகம் ேற்றும் சதாைிலாளர்கள் இவ்விருவரும் ஒவ்சவாருவரின் முக்கியத்துவத்மத 
உணர மவண்டும்.  

❖ சதாைிலாளர்கள் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்பை மவண்டும். மேலாண்மேயில்  
❖ முடிசவடுக்கும் செயல்முமையில் சதாைிலாளர்கமளயும் பங்மகற்கச் செய்யமவண்டும்.  
❖ நிர்வாகம் சதாைிலாளர்களின் ஆக்கபூர்வோன ஆமலாெமன வரமவற்க மவண்டும். 

அப்பயனுள்ள ஆல�ம ாெமனகள்உற்பத்திச் செலமவகுமைப்பது, அல்லது  

4) ஒவ்சவாரு நபரும் அவரது ேிகச்ெிைந்த திைனுைனும் ேற்றும் செைிப்புைனும் 
வளர்ச்ெியமைதல் 

❖ எந்த ஒரு  சதாைிலமேப்பின் திைனும் அதன் சதாைிலாளர்களின் திைமேகமளயும் 
திைன்கமளயுமே சபருேளவு ொர்ந்துள்ளது. விஞ்ஞான அணுகுமுமை மூலம் 
உருவாக்கப்பட்ை ெிைந்த உற்பத்தி முமைகமள அைிந்து சகாள்ள சதாைிலாளர்களுக்கு உரிய 
பயிற்ெி அளித்தல் ேிக அவெியத் மதமவயாகும்.  

❖ ெிைந்த உற்பத்தி திைமன எட்டுவதற்கு ெிைந்த ஊைியர்கமள மதர்வு திைமேயான, செயல் 
திைேிக்கவமகயில் அைிவியல்பூர்வ முமையில் உரிய பணியாளர்கமள மதர்வு செய்ய 
மவண்டும்.  

❖ சதாைிலாளர்களின் உைல்தகுதி, ேனம் ேற்றும் அைிவுத்திைன் அடிப்பமையில் அவர்களுக்கு 
உரிய பணியிமன ஒதுக்கமவண்டும்.  

❖ சதாைில் நிறுவனம் அதிக இலாபம் ஈட்ை திைமேயான சதாைிலாளர்கள் திைம்பை 
உற்பத்திப் பணிகமள மேற்சகாள்வார்கள். 

❖  இது சதாைில் நிறுவனம் ேற்றும் சதாைிலாளர்கள் தத்தேது திைமனயும் செைிப்மபயும் 
அமைவதற்கு உதவிப் புரிகின்ைது. 
 

4. நவனீ மேலாண்மேக் மகாட்பாடுகள் விவரி. 
1) மவமலப் பகிர்வு 

❖ இக்மகாட்பாட்டின்படி, சதாைிலமேப்பின் சோத்தப்பணிச் சுமேயும், ெிைிய பணிகளாகப் 
பகிர்வு செய்ய மவண்டும்.  

❖ சதாைிலாளர் ஒவ்சவாரு சதாைிலாளியின் திைமேக்மகற்ப பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 
அப்பணியில் அத்சதாைிலாளி ெிைப்பீடுபாடும், நிபுணத்துவமும் அமையும் வண்ணம், 
சதாைில்முமை வளர்ச்ெிமயயும் பணிச் சூைமலயும் உருவாக்க மவண்டும்.  

2) அதிகாரமும், சபாறுப்பும் 
❖ இக்மகாட்பாடு, தங்களது கட்ைமளயின் மூலம் விமளந்த விமளவுகளுக்கு சபாறுப்மபற்றுக் 

சகாள்ளுதமலக் குைிக்கின்ைது.  
❖ அதிகாரம் என்பது ஒரு அலுவலர், தன் கீழ்பணியாளர்களுக்கு ஆமணயிடும் உரிமேமயக் 

குைிக்கின்ைது.  
❖ சபாறுப்பு என்பது, அவ்வாமணயிமன நிமைமவற்ைம் கைமேமயக் குைிக்கின்ைது.  

 

3) ஒழுங்குமுமை 

❖ இது கீழ்ப்படிதல், ேற்ைவர்களிைம் முமைப்படி நைத்துதல், அதிகாரத்மத ேதித்தல் 
மபான்ைமவ ஆகும்.  

❖ இவ்சவாழுங்கு நிறுவனம் செம்மேயாக நமைசபை இன்ைியமேயாததாகும். 
4) கட்ைமளசயாருமே 

❖ ஒவ்சவாரு கீழ்ப்பணியாளரும் ஒமர ஒரு மேலதிகாரியிைேிருந்து ேட்டுமே 
கட்ைமளகமளப் சபை மவண்டும்.  

❖ அவருக்கு ேட்டுமே கட்டுப்பட்ைவராக இருக்கமவண்டும்.  
❖ அவ்வாைன்ைி ஒரு கீழ்ப்பணியாளர், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ை உயர்அதிகாரியிைம் உயர் 

ஆமணகமளப் சபற்றுச் செயல்பை மவண்டியிருந்தால், அது குைப்பத்மதயும் 
முரண்பாடுகமளயும் உருவாக்கி விடும். 

5) ஒரு முமன இயக்கம் 

❖ அமனத்துத் சதாைர்புமைய நைவடிக்மககமளயும் ஒமர குழுவில் மவக்க மவண்டும்.  
❖ அக்குழுவிற்கு ஒமர செயல்திட்ைம் இருக்க மவண்டும்.  
❖ ேற்றும் அவர்கள் ஒமர மேலாளரின் கீழ் பணியாற்ை மவண்டும்.  
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❖ ஒமர மநாக்கத்திமனக் சகாண்ை பல்மவறு நைவடிக்மககளுக்கு ஒமர செயல்திட்ைம் 
இல்லாேல் இருக்குோயின் அந்மநாக்கம் நிமைமவைாேல் மபாகலாம். 

6) சபாது நலனுக்காக தனி நலம் புைக்கணிக்கப்பைல் மவண்டும் 

❖ நிர்வாகம் தனிப்பட்ை ஆதாயங்கமள ஒதுக்கி மவத்து விட்டு நிறுவனத்தின் மநாக்கங்கமள 
ேட்டுமே முன் நிறுத்தமவண்டும்.  

❖ எனமவ, தனிப்பட்ை நபர்களின் தனி நலமன விை சதாைில் நிறுவனத்தின் மநாக்கமே 
அமனத்மதயும் விை மேம்பட்டிருக்க மவண்டும். 

7) ஊதியம் 

❖ ஊதியம் என்பது, பணியாளர்களின் பணிக்கு சகாடுக்கப்படும் விமலயாகும்.  
❖ பணியாளருக்கு சகாடுக்கப்படும் ஊதியமே சதாைிலாளர்கமள ஊக்குவிக்கும் 

முதன்மேயான ஊக்குவிய்பவனாக இருந்து உற்பத்திமய அதிகரிப்பதால், அவர்களுக்கு 
மபாோன ஊதியம் வைங்கப்பை மவண்டும்.  

❖ ஊதியத்தின் அளவு ேற்றும் ஊதிய வைிமுமைகள் நியாயோனதாகவும், ெரியானதாகவும் 
அவர்களின் முயற்ெிக்கு ஏற்ைதாகவும் இருக்கமவண்டும். 

8) மேயப்படுத்தலின்  தரம் 

❖ சதாைில் நிறுவனத்தின் அளமவப் சபாறுத்து மேய நிர்வாகத்தின் அதிகாரம் செலுத்தும் 
நிமல இருக்கமவண்டும்.  

❖ முடிசவடுக்கும் அதிகாரம் நிர்வாகத்தின் உயர்ேட்ைத்தில் குவிந்து கிைப்பமதமய 
மேயப்படுத்தல் சவளிப்படுத்துகின்ைது. 

9) ஆமணயுரிமே வரிமெ/ தரவரிமெத் சதாைர் 
❖ ஆமணயுரிமேயின் வரிமெ உயர்ேட்ை அலுவலரிைேிருந்து, கீழ்ேட்ைத்தில் உள்ள 

பணியாளர் வமர படிப்படியாக கீழ்மநாக்கி வருவமத குைிக்கும்.  
❖ உயர்ேட்ைத்திலிருந்து கீழ்ேட்ைம் வமர அமனத்து மேலாளர்கமளயும் அமனத்து 

ேட்ைங்களிலும் இமணப்பதன் மூலம் அதிகாரப்பூர்வோன சதளிவான ஒரு ஆமணயுரிமே 
வரிமெ இருக்கமவண்டும் என்பமத இக்மகாட்பாடு விளக்குகின்ைது. 

 

10) முமைமே 

❖ அதிகாரப்பூர்வ செயல்முமைகள் வைியாக ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் 
நமைமுமைப்படுத்த மவண்டும்.  

❖ சபாருள் முமைமே பணியிைத்தில் பாதுகாப்மபயும் உற்பத்தித் திைமனயும் 
உறுதிப்படுத்தமவண்டும்.  

❖ முமைமே என்பது, ஏற்றுக் சகாள்ளக் கூடியதாகும். நிறுே விதிமுமைகளுக்கு 
உட்பட்ைதாகவும் இருக்கமவண்டும். 

11) மநர்மே சநைி 
❖ இக்மகாட்பாட்டின்படி, பணியாளர்கள் அன்புைன் நைத்தப்பை மவண்டும் ேற்றும் 

பணியிைத்தில் நீதிமுமை உறுதிப்படுத்தப்பை மவண்டும்.  
❖ மேலாளர்கள் எல்லாப் பணியாளர்கமளயும் எவ்வித மவறுபாடுேின்ைி நியாயோக 

பாகுபாடின்ைி ஒமர நிமலயில் ெேோகப் பாவித்து நைத்தப்பை மவண்டும்.  
❖ அமனத்துப் பணியாளர்கள் ேீதும் ெேோன கவனம் செலுத்தப்பை மவண்டும். 

12) பணியாளர்களின் காலவமரயமையின்  நிமலத்தன்மே 

❖ இக்மகாட்பாட்டின்படி, ஒரு சதாைில் நிறுவனம் செம்மேயாக இயங்கமவண்டுசேனில், 
பணியாளர்கள் (குைிப்பாகமேலாண்மேப் பணியாளர்கள்) அடிக்கடி நியேனம் சபறுவதும் 
மவமலமய துைந்து விட்டுச் செல்வதும் நிகைக் கூைாது. 

13) தன் முயற்ெித் திைன் 

❖ பணியாளர்களின் தன்முயற்ெித்திைமன ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சதாைில் நிறுவனத்மத 
பலப்படுத்தவும் புதிய வைிமுமை அைிமுகப்படுத்தவும் முடியும்.  

❖ சதாைிலாளர்களுக்கு திட்ைம் தீட்ைவும், அத்திட்ைத்மத செயல்படுத்தவும் தன்னுரிமே 
அளிப்பதன் மூலம் நிறுவனத்தின் திைமன உயர்த்த வைி ஏற்படுகின்ைது.  

❖ புதிய ேற்றும் ெிைந்த கருத்துக்கமள சதாைிலாளரிைேிருந்து சபை முடிகின்ைது.  
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❖ இதன்மூலம் சதாைிலாளர்கமள சதாைில் நிறுவனத்தின் பணிகளில் ேிகுந்த ஆர்வமுைன் 
பங்மகற்கச் செய்யமுடியும். 

14) குழு பிமணப்புணர்ச்ெி / குழு ஒற்றுமே 
❖ இக்மகாட்பாட்டின்படி, மேலாளர்கள் பணியிைத்தில் தனித்தனியாகவும், ெமூகோகவும் 

பணியாளர்க்கிமையில், ஒற்றுமேமய வளர்ப்பமத உறுதிப்படுத்த மவண்டும்.  
❖ ஒருவமர ஒருவர் புரிந்து சகாள்வதற்கும், ஒருவர் ேீது ஒருவருக்கு நம்பிக்மக ஏற்படும் 

சூைமல உருவாக்குவதற்கும் இது உதவும்.  
❖ குழு ஒற்றுமே உணர்வு குைித்த பணிமய,குைித்த கால மநரத்திற்குள் செய்து முடிக்க 

உதவுகிைது. 
 

5. மேலாண்மே வசீ்செல்மலயின் தாக்கங்கமள விளக்குக. 
❖ ஒரு உயர் அலுவலரால் திைமேயாக மேலாண்மே செய்யப்படும் கீழ்ப்பணியாளர்களின் 

எண்ணிக்மகமய மேலாண்மேயின் வசீ்செல்மலமய குைிக்கின்ைது.  
❖ மேலாண்மேயின் பரப்பளவு என்பது, மேலாளரின் கீழ் மநரடியாகப் பணியாற்றும் 

கீழ்பணியாளர்களின் அளவு ஆகும்.  
❖ மேலாண்மேயின்பரப்பு என்பது இரண்டுைன் சதாைர்புமையது: 

1) தனிப்பட்ை மேலாளர்களின் பணியில் உள்ள ேமனாபாவத்தில் செல்வாக்கு 
செலுத்துகின்ைது. 

2) சதாைில் நிறுவனத்தின் கட்ைமேப்மப தீர்ோனிக்கின்ைது. மேலாண்மேயின் பரப்பு 
என்பது, நிர்வாகக் கட்ைமேப்பின் கிமைேட்ை நிமலகமளாடு சதாைர்புமையது. 

❖ மேலாண்மேயின் வசீ்செல்மலயானது, பரந்த ேற்றும் குறுகிய தன்மே உமையது. பரந்த 
அளவுள்ள மேலாண்மேப் பரப்பில் குமைவான அதிகாரப் படிநிமல ேட்ைங்கள் இருக்கும்.  

❖ சதாைிலமேப்பின் அடிப்பமைக் கட்ைமேப்பு என்பது, சபயரளவில் இருக்கும். அது மபாலமவ 
குறுகிய மேலாண்மேப் பரப்பில் அதிகாரப் படிநிமல ேட்ைங்கள் ேிகுந்து இருக்கும். 
அமேப்பின் கூட்ைமேப்பு உயரோகஇருக்கும். 
1. இரண்டு நிறுவனக் கட்ைமேப்புகளும் தத்தேது நன்மேகள் ேற்றும் குமைபாடுகமளக் 

சகாண்டு இருக்கின்ைது. எனினும் உயரோன நிறுவனக் கட்ைமேப்பு என்பது 
ெவால்கமள சுேத்துகின்ைது. 

2. குறுகிய பரப்பில் கீழ்ப்பணியாளர்களின் எண்ணிக்மக ேிகவும் குமைவாக உள்ளதால், 
அதிகோன மேலாளர்கமள நியேனம் செய்யமவண்டி உள்ளது. இதனால் அவர்களுக்கு 
அதிக ஊதியம் வைங்கமவண்டிய நிமலயில் இது அதிகம் செலவு பிடிக்கும் நிமலயாகக் 
கருதப்படுகின்ைது. 

3. அதிகாரப் படிநிமல ேட்ைங்கள் ேிகுந்து இருந்தால், தகவல் சதாைர்பு சபருேளவு 
பாதிக்கப்படும் நிமலக்குச் செல்ல ேிகுந்த காலதாேதம் ஏற்பட்டு, அதமனச் 
செயல்படுத்துவதிலும் ேிகுந்தகால தாேதம் ஏற்படுகின்ைது. 

4. உயர்ேட்ை நிர்வாகத்திலிருந்து மேற்பார்மவகள் சநடுந்சதாமலவு விலகி 
இருப்பதால்,ஒருங்கிமணத்தல் ேற்றும் கட்டுப்படுத்தல் இல்லாேல் மபாய்விடுகின்ைது 

❖ இந்த கட்ைமேப்மப பயன்படுத்துவதன் மூலம் குறுக்குத் சதாைர்பு வெதிகள் எளிதாகின்ைது.  
❖ மேற்பார்மவ பணியாளர்கள் உயர்ேட்ை நிர்வாகத்மத சதாைர்பு சகாள்வது எளிதாகின்ைது.  
❖ பணி உயர்வு வாய்ப்புகள் அதிகரித்து பல்மவறு மவமலநிமலகள் கிமைக்கும் தன்மே 

உள்ளது. 
❖ ெேேட்ைோன அமேப்புக் கட்ைமேப்பில் பரப்பளவு அதிகோக உள்ளதால், மேலாளருக்கும் 

கீழ்ப்பணியாளர்களுக்கும் இமையிலான மேற்பார்மவத் சதாைர்பு ெிக்கலாகின்ைது.  
❖ மேலாளர்களுக்கு தன்கீழ் பணியாற்றும் சபரும் எண்ணிக்மகயிலான கீழ்ப்பணியாளர்கமள 

நிர்வகிப்பது ேிகவும் ெிரேோகின்ைது.  
❖ ஒமர மநரத்தில் அமனத்து கீழ்ப்பணியாளர்களின் பணித்திைமனயும் கவனிக்க இயலாது. 
❖ எப்படி இருப்பினும் பரந்தமேலாண்மேப் வசீ்செல்மலயில் மேலாளர்களின் எண்ணிக்மக 

குமைக்கப்பட்டு அதிகாரப் படிநிமலேட்ைங்கள் குமைவதுைன், உயர் அலுவலர்களுக்கு 
வைங்கப்படும் ஊதியமும் மெேிக்கப்படுகின்ைது.  

❖ இதன்மூலம் கண்டிப்பான மேற்பார்மவ தளர்ந்து, கீழ்ப்பணியாளர்கள் தாங்கள் தளர்த்தப்பட்ை 
பணிச்சூைலில் பணி புரிவதாக உணர்கிைார்கள்.  

❖ இதன் மூலம், சுதந்திரோன சுற்றுச் சூைலில் உற்ொகத்துைன் பணிபுரியும் ேனநிமலமய 
வளர்க்கின்ைது.  
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அத்தியாயம் 2. மேலாண்மே செயல்பாடுகள் 
I. ெரியான விி்மைமய மதர்ந்சதடு 

1. மேலாண்மே செயல்பாடுகளில் முதன்மேயானது எது?  
   அ) புதுமேப்படுத்துதல்          ஆ) கட்டுப்படுத்துதல்   இ) திட்ைேிடுதல்  ஈ) முடிசவடுத்தல் 

2. பின்வருவனவற்றுள் எது முக்கிய செயல்பாடு அல்ல?  
   அ) முடிசவடுத்தல்   ஆ) திட்ைேிடுதல் இ) ஒழுங்கமேத்தல் ஈ) பணிக்கேர்த்துதல்  

3. மவமலப்பகிர்வு குழு வாரியாக அல்லது பிரிவு வாரியாக உள்ளது ---------- எனவும் 
அமைக்கப்படுகிைது 
   அ) ஒருங்கிமனத்தல்  ஆ) கட்டுப்படுத்துதல்   இ) பணிக்கேர்த்துதல்  ஈ) ஒழுங்கமேத்தல் 

4. பின்வருவனவற்றுள் ெரிபார்ப்பு செயல்பாடு எது? 
   அ) திட்ைேிடுதல்    ஆ) ஒழுங்கமேத்தல்  இ) பணிக்கேர்த்துதல்  ஈ)  கட்டுப்படுத்துதல் 
விமைகள் : 

1.  இ     2. அ      3. ஈ      4. ஈ 

        கூடுதல் ஒருேதிப்சபண் வினாக்கள் 

1. மேலாண்மே செயல்பாடுகமள -------------- என்றும் அமைக்கப்படுகின்ைது. 
 அ) மேலாண்மேயின் செயல்முமை    ஆ) மேலாண்மே மகாட்பாடு  
  இ) மேலாண்மே அடிப்பமை            ஈ)   மேலாண்மே கட்டுப்பாடு 

2. மேலாண்மே செயல்பாடுகமள ------------ பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தலாம் 
  அ) ஐந்து     ஆ)  நான்கு    இ) மூன்று    ஈ) இரண்டு  

3. மவறுபட்ை ஒன்று எது? 
         அ)  திட்ைேிடுதல்   ஆ) புதுமேப்படுத்துதல்  இ) ஒழுங்கமேத்தல்   ஈ) இயக்குதல் 
 

4. -------------- என்பது மேலாண்மே செயல்பாடுகளில் முதன்மேயானது. 
 அ) இயக்குதல்      ஆ) கட்டுபடுத்துதல்      இ) திட்ைேிடுதல்     ஈ) ஒருங்கிமணத்தல் 

5. புதுமேப்படுத்துதலால் யார் திருப்தி அமைகின்ைனர்? 
 அ) நுகர்மவார்கள்   ஆ) விற்பமனயாளர்கள்   இ) இமைநிமலயர்கள்  ஈ) உற்பத்தியாளர்கள் 

6. ஒரு அமேப்பு இலகுவாக செயல்படுவதற்கு -------------- உதவுகிைது. 
 அ)  திட்ைேிடுதல்  ஆ) முடிசவடுத்தல்  இ) இயக்குதல் ஈ) ஒருங்கிமணத்தல் 

7. மவறுபட்ை ஒன்று எது? 
         அ)  முடிசவடுத்தல்   ஆ) புதுமேப்படுத்துதல்  இ) ஒழுங்கமேத்தல்   ஈ) சதாைர்பு 

8. தவைான கூற்று எது? 
  அ) பணிக்கு சபாருத்தோன நபர்கமள ேட்டும் மதர்ந்சதடுப்பது, பணிக்கேர்த்துதல் ஆகும் 
  ஆ) ஒரு மேலாளர், ஒரு நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக செயல்பை மவண்டும் 
  இ) செயலூக்கேளித்தல் மூலமே நிறுவனத்தின் மநாக்கங்கமள அமைய முடியும் 
  ஈ)  திட்ைேிடுதல் இல்லாேல் எந்த ஒரு காரியமும் செய்யமுடியாது 

 
II. குறு வினாக்கள் 
1. திட்ைேிடுதல் என்ைால் என்ன? 

❖ திட்ைேிடுதல் என்பது, வருங்கால மதமவகமளப் பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு 
ஆக்கபூர்வோன ேதிப்பீடு ஆகும். 

❖ திட்ைேிடுதல் என்பது,  முன்கூட்டிமய முடிசவடுப்பமதக் குைிக்கிைது. 
2. செயலூக்கேளித்தல் என்பதன் சபாருள் தருக. 

❖ ஒரு பணிமய விமரவாக செய்து முடிப்பமதயும், பணியாளர்களின் பணியின் ேீதான 
விருப்பத்மத வளர்ப்பமதயும் செயலூக்கேளித்தல் என்ை சொல் உள்ளைக்கியுள்ளது. 
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3. பணியாளர்கமள யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்? 
❖ யாருக்கு பணி வைங்கும் அதிகாரம் வைங்கப்பட்டு நியேிக்கப்பட்டுள்ளார்கமளா, அவர்கள் 

பணியாளர்களுக்கு பணிகமள எடுத்துச் சென்று, நியேிக்கப்பட்ை பணியிமன வைங்குதலும், 
அதற்கான சபாறுப்பிமன ஏற்றுக் சகாள்ளுதலும், பணியாளர்கமள கட்டுப்படுத்துதலும் 
மபான்ை பணியிமன மேற்சகாள்வர். 
 

4. ஒருங்கிமணத்தலின் சபாருள் பற்ைி நீங்கள் அைிவது என்ன? 
❖ அமனத்து தனிநபர்களுமைய செயல்களின் ஒருங்கிமணத்தல், பல்மவறு திைன்கள் உள்ள 

தனிநபர்கள், நிறுவனத்தில் பணிபுரிதல் ஆகியன சபாது மநாக்கங்களில் ேிகவும் 
சவற்ைிகரோன ொதமன பமைக்க வைிவகுத்துச் செல்லும், ஒவ்சவாரு நிர்வாக 
செயல்பாடுகளும் ஒருங்கிமணத்தலில் உள்ளைங்கியுள்ளது.  

 
5. மேலாண்மேயின் துமண செயல்பாடுகமள பட்டியலிடுக 

1. புதுமேப்படுத்துதல்    2. பிரதிநிதித்துவம்   3. முடிசவடுத்தல்   4. தகவல் சதாைர்பு 
 

      கூடுதல் வினாக்கள் 
1. மேலாண்மே செயல்பாடுகளின் உள்ளைக்கம் யாது? 

❖ மேலாண்மே செயல்பாடுகள் மநர திட்ைவட்ைம், நிறுவனத்தின் திட்ைவட்ைம் ேற்றும் 
நாட்டின் திட்ைவட்ைம் ஆகியவற்மை உள்ளைக்கியது. 
 

2. மேலாண்மே செயல்பாடுகள் எத்தமன வமகப்படும்? அமவ யாமவ? 
❖ இரண்டு வமகப்படும். 

அமவயாவன, 
1) முக்கிய செயல்பாடுகள் 
2) துமண செயல்பாடுகள் 

 
3. ஒரு செயமல செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு திட்ைேிடுதல் அவெியோ? ஏன்? 

❖ திட்ைேிடுதல் அவெியம் 
❖ ஏசனனில், திட்ைேிடுதல் இல்லாேல் எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது. 
❖ தற்மபாமதய நைவடிக்மககமள நிறுவப்பட்ை இலக்கிற்மகற்ப ெரிசெய்து சகாள்ள 

திட்ைேிைல் அவெியோகிைது. 
 

4. கட்டுப்படுத்தும் செயல்பாடு என்ைால் என்ன? 
❖ முன்கூட்டிமய நிர்ணயிக்கப்பட்ை தர அலகுகளுைன், உண்மேயான செயல்திைமன, எது 

ஒத்திமெக்க உதவி புரிகிைமதா, அது கட்டுப்படுத்தும் செயல்பாடு ஆகும். 
 

5. புதுமேப்படுத்துதல் என்பது பற்ைி நீவரீ் அைிவது யாது? 
❖ வியாபார உலகில் செய்யப்படும் ோற்ைங்கமள எதிர்சகாள்ள, ஊைியர்கமளயும் 

அமேப்மபயும் தயார் நிமலப்படுத்தும் செயல்பாடு, புதுமேப்படுத்துதல் ஆகும். 
 

III. ெிறுவினாக்கள் 
1. குைிப்பு வமரக :  

அ) ஒழுங்கமேத்தல்  ஆ) பணிக்கேர்த்துதல் 
         அ) ஒழுங்கமேத்தல் 

❖ ஒரு அமேப்பின் உறுப்பினர்களுக்கு இமையில், இணக்கோன உைமவ ஏற்படுத்துவதும், 
ஒரு வமலப் பின்னல் மபான்ை அமேப்மப, அவர்களது உைவுகளுக்கு இமையில் 
உருவாக்கும் செயல்முமைமய ஒழுங்கமேத்தல் ஆகும். 

        ஆ) பணிக்கேர்த்துதல் 
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❖ சபாருத்தோன நபர்கமள, சபாருத்தோன மவமலக்கு அேர்த்தும் செயமலக் 
குைிப்பதாகும்.  

❖ பணிக்கு சபாருத்தோன நபர்கமள மதர்ந்சதடுப்பது, மதமவயான நபர்களுக்கு பயிற்ெி 
அளிப்பது, ெிைந்த நபர்களுக்கு பதவி உயர்வு அளிப்பது, பமைய நபர்களுக்கு ஓய்வு 
அளிப்பது, அமனத்து நபர்களின் செயல்திைன்கமள ேதிப்பீடு செய்வது ேற்றும் 
பணியாளர்களுக்கு மபாதுோன ஊதியம் வைங்குவது ஆகியன பணிக்கேர்த்துதலில் 
அைங்கியுள்ளது.  

❖ பணியாளர்கமளத் மதர்வு செய்தல் ேற்றும் திைமேயான பணியாளர்களுக்கு 

பணியிைேளித்தல் செயல்பாடுகமள, பணிக்கேர்த்துதல் உள்ளைக்கியுள்ளது. 
 

2. இயக்குதலின் முக்கியத்துவம் என்ன? 
❖ தற்மபாமதய இலக்குகமள ொதிக்கும் சபாருட்டு சதாைர்ச்ெியான அடிப்பமையில் 

செயலூக்கேளித்தல், முன்னணியிலிருத்தல், வைிகாட்டுதல், ேற்றும் கீழ்நிமலப் 
பணியாளர்களுைன் சதாைர்பு படுத்துதல் மபான்ைன இயக்குதமலக் குைிக்கிைது.  

❖ அமேப்பின் இலக்குகமள நிமைமவற்றுவதற்கு இயக்குவித்தல் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ததாக உள்ளது. 
 

3. முடிசவடுத்தல் முக்கியசேன்று நீங்கள் ஏன் நிமனக்கிைரீ்கள்? 
❖ ஒரு அமேப்பின் ஒவ்சவாரு பணியாளரும் பல்மவறு எண்ணிக்மகயிலான முடிவுகமள 

ஒவ்சவாரு நாளும் எடுக்கின்ைனர்.  
❖ ஒரு அமேப்பு இலகுவாக செயல்படுவதற்கு முடிசவடுத்தல் உதவுகிைது. 

 
4. சதாைர்புபடுத்துதல் செயல்பாட்டின் பங்கு யாது? 

❖ சதாைர்பு என்பது, ேனித எண்ணங்கமள, கண்மணாட்ைங்கமள அல்லது கருத்துக்கமள, 
ஒரு நபர் ேற்சைாரு நபருக்கு பரிோற்ைம் செய்வமதக் குைிக்கிைது.  

❖ என்ன மவமல செய்யப்பை மவண்டும்? அது எங்மக செய்யப்பை மவண்டும்? அது எவ்வாறு 
செய்யப்பை மவண்டும்? அது எப்மபாது செய்யப்பை மவண்டும்? என்பது பற்ைி 
சதாைிலாளர்களுக்கு சதரிவிக்கப்பை மவண்டும்.  

❖ மவமலமய ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், நைவடிக்மககமள ஒருங்கிமணப்பதற்கும் சதாைர்பு 
உதவுகிைது. 
 

5. செயலூக்கேளித்தலின் நன்மேகமள குைிப்பிடுக. 
❖ செயலூக்கேளித்தல் மூலமே  நிறுவனத்தின் மநாக்கங்கமள அமைய முடியும்.  
❖ ஒரு பணிமய விமரவாக செய்து முடிக்க முடியும்  
❖ பணியாளர்களுக்கு, பணியின் ேீதான விருப்பத்மத ஏற்படுத்த முடியும். 
❖ ஒரு வளேிக்க தமலமேயின் கீழ் செயல்பை மவக்க முடியும்.  

 

IV. சபரு வினாக்கள் 
1. மேலாண்ேயின் முக்கிய பணிகமள கூைி விளக்குக 

❖ திட்ைேிடுதல், ஒழுங்கமேத்தல், பணிக்கேர்த்துதல், இயக்குதல், செயலூக்கேளித்தல், 
கட்டுப்படுத்துதல் ேற்றும் ஒருங்கிமணத்தல் ஆகியமவ மேலாண்மேயின் முக்கிய 
செயல்பாடுகள் ஆகும். 

1) திட்ைேிடுதல்  
❖ திட்ைேிடுதல் என்பது, மேலாண்மேயின் செயல்பாடுகளில் முதன்மேயானது ஆகும்.  
❖ திட்ைேிடுதல் இல்லாேல் எந்த ஒரு காரியமும் செய்யமுடியாது. 
❖ திட்ைேிடுதல் என்பது, வருங்கால மதமவகமளப் பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு 

ஆக்கபூர்வோன ேதிப்பீடு ஆகும். 
❖ திட்ைேிடுதல் என்பது, முன்கூட்டிமய முடிசவடுப்பமதக் குைிக்கிைது. 
❖ எனமவ, செயல்படுவதற்கு முன்திட்ைேிடுதல் இருக்கமவண்டும். 

2) ஒழுங்கமேத்தல்  
❖ ஒரு அமேப்பின் உறுப்பினர்களுக்கு இமையில் இணக்கோன உைமவ ஏற்படுத்துவதும், 

ஒரு வமலப்பின்னல் மபான்ை அமேப்மப அவர்களது உைவுகளுக்கு இமையில் 
உருவாக்கும் செயல் முமைமய ஒழுங்கமேத்தல் ஆகும். 
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3) பணிக்கேர்த்துதல் 
❖ சபாருத்தோன நபர்கமள, சபாருத்தோன மவமலக்கு அேர்த்தும் செயமலக் 

குைிப்பதாகும்.  
❖ பணிக்கு சபாருத்தோன நபர்கமள மதர்ந்சதடுப்பது, மதமவயான நபர்களுக்கு பயிற்ெி 

அளிப்பது, ெிைந்த நபர்களுக்கு பதவி உயர்வு அளிப்பது, பமைய நபர்களுக்கு ஓய்வு 
அளிப்பது, அமனத்து நபர்களின் செயல்திைன்கமள ேதிப்பீடு செய்வது ேற்றும் 
பணியாளர்களுக்கு மபாதுோன ஊதியம் வைங்குவது ஆகியன 
பணிக்கேர்த்துதலில்அைங்கியுள்ளது.  

4) இயக்குவித்தல் 
❖ தற்மபாமதய இலக்குகமள ொதிக்கும் சபாருட்டு சதாைர்ச்ெியான அடிப்பமையில் 

செயலூக்கேளித்தல், முன்னணியிலிருத்தல், வைிகாட்டுதல், ேற்றும் கீழ்நிமலப் 
பணியாளர்களுைன் சதாைர்பு படுத்துதல் மபான்ைன இயக்குதமலக் குைிக்கிைது.  

❖ அமேப்பின் இலக்குகமள நிமைமவற்றுவதற்கு, பணியாளர்கமள இயக்கும் சபாருட்டு 
சுற்ைைிக்மககள், அைிவுறுத்தல்கள் மகமயடுகள், செய்திேைல்கள், அைிவிப்பு பலமககள், 
கூட்ைம், பங்மகற்பு இயக்கம் ஆகியவற்ைின் மூலோக பணியாளர்களுக்கு மதமவயான 
அமனத்து விபரங்களுக்கும் உரிய தகவல் சதரிவிக்கப்படுகிைது. 

5) கட்டுபாடுகாத்தல் 
❖ ஊக்க ஊதிய உயர்வு ேற்றும் பதவி உயர்வு அளிக்கும் முடிவுகமள எடுப்பதற்கும், 

பணியாளர்களின் செயல்திைமன ேதிப்பிடுவதற்கும், கட்டுப்படுத்துதல் செயல்பாடு 

பயன்படுகிைது.  

❖ குமைந்த செயல்திைன் உமையவர்கமள அமையாளம் காண்பதற்கும், குமைதீர் பயிற்ெிகமள 
அவர்களுக்கு வைங்குவதற்கும் கட்டுப்பாட்டு செயல்பாடு உதவுகிைது. 

 

6) ஒருங்கிமணத்தல் 
❖ அமனத்து தனிநபர்களுமைய செயல்களின் ஒருங்கிமணத்தல், பல்மவறு திைன்கள் உள்ள 

தனிநபர்கள், நிறுவனத்தில் பணிபுரிதல் ஆகியன சபாது மநாக்கங்களில் ேிகவும் 
சவற்ைிகரோன ொதமன பமைக்க வைிவகுத்துச் செல்லும்.  

❖ ஒவ்சவாரு நிர்வாக செயல்பாடுகளும் ஒருங்கிமணத்தலில் உள்ளைங்கியுள்ளது. 
உதாரணோக  
i) திட்ைேிடுதல் ேற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 
ii) ஒழுங்கமேத்தல் ேற்றும் ஒருங்கிமணப்பு  
iii) பணிக்கேர்த்துதல் ேற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 
iv) இயக்குதல் ேற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 
v) செயலூக்கேளித்தல் ேற்றும் ஒருங்கிமணப்பு ேற்றும்  
vi) கட்டுப்படுத்துதல் ேற்றும் ஒருங்கிமணப்பு. 

7) செயலூக்கேளித்தல் 

❖ செயலூக்கேளித்தல் மூலமே  நிறுவனத்தின் மநாக்கங்கமள அமைய முடியும்.  
❖ ஒரு பணிமய விமரவாக செய்து முடிப்பமதயும், பணியாளர்களின் பணியின் ேீதான 

விருப்பத்மத வளர்ப்பமதயும் செயலூக்கேளித்தல் என்ை சொல் உள்ளைக்கியுள்ளது.  
❖ செயலூக்கேளித்தல் ஒரு வளேிக்க தமலமேயின் கீழ் செய்யப்பை மவண்டும்.  
❖ பணிபுரிய ொதகோன பணிச் சூைல், நியாயோன முமையில் நைத்தப்பைல், பணம் ொர்ந்த 

ேற்றும் பணம் ொராத ஊக்குவிப்புகள், திைம்பட்ை தகவல் சதாைர்பு ேற்றும் பண்பான 
அனுகுமுமை ஆகியவற்மைமய பணியிைத்தில் பணியாளர்கள் எதிர்பார்க்கிைார்கள் 

 
 

அத்தியாயம் 3. குைியிலக்கு மேலாண்மே (MBO) 
விதிவிலக்கு மேலாண்மே (MBE) 

குறுவிமை வினாக்கள் 

1. குைியிலக்கு மேலாண்மேக்கு வமரவிலக்கணம் தருக. 
❖ மோரஜ் ஒடிமயார்ன் எனபவரின் கூற்ைின்படி, “குைியிலக்கு மேலாண்மே என்பது, ஒரு 

நிர்வாக முமையாகும். ஒரு நிறுவனத்தின் உயர்நிமலயில் ேற்றும் கீழ்நிி்மலயில் உள்ள 
மேலாளர்கள் கூட்ைாக இமணந்து, அதன் சபாதுவான குைிமகாள்கமள அமையாளம் கண்டு, 
எதிர்பார்க்கும் முடிவின் அடிபமையில், ஒவ்சவாரு நபரின் முக்கிய செயல் பகுதிமயயும் 
சபாறுப்புணர்மவயும் அளவிட்டு, செயல் பகுதியின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்சவாருவரின் 
பங்களிப்மபயும் ேதிப்பிடுவது ஆகும்”  
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( அல்லது ) 
❖ மபராெிரியர் சரட்டின் அவர்களின் கூற்றுபடி, “ மேலாண்மேயின் நிமலப்பாடுகளுக்கு ஏற்ை 

தரநிமலகமள நிறுவுதல் ேற்றும் அளவிைக்கூடிய காலக்மகாடு இலக்குகள் சகாண்ை கால 
இமைசவளிமய செங்குத்தாகவும் கிமைேட்ைோகவும் , எதிர்கால திட்ைேிைலுைன் 
இமணத்துக் சகாள்ளும் கால இமைசவளிமய குைிக்கிைது" 
 
 

2. குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் குைிக்மகாள்கள் என்ன? ( ஏமதனும் நான்கு ) 
1. அளவிடுதல் ேற்றும் செயல் திைன்கமள ேதிப்பிடுதல்.  
2. அமேப்பின் குைிக்மகாள்களுைன் தனிப்பட்ை செயல் திைமனத் சதாைர்பு படுத்துதல்.  
3. நிமைமவற்ைக் கூடிய மவமல ேற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் இரண்மையும் சதளிவுபடுத்துதல்.  
4. கீழ்நிமலப் பணியாளர்களின் திைமன அதிகரித்தல் ேற்றும் வளர்ச்ெியமையச் செய்தல்.  
5. உயர்நிமலப் பணியாளர்கள் ேற்றும் கீழ்நிமலப் பணியாளர்களுக்கு இமைமய தகவல் 

சதாைர்புகமள அதிகரித்தல்.  
6. ெம்பளம் ேற்றும் பதவி உயர்வுகள் பற்ைிய அடிப்பமை மெமவகமள நியாயோக வைங்குதல்.  
7. கீழ்நிமலப் பணியாளர்களின் ஊக்கத்மத மேலும் தூண்டிவிடுதல்.  
8. அமேப்பின் கட்டுப்பாட்டு ேற்றும் ஒருங்கிமணப்புக்கான ஒரு கருவியாக மெமவ செய்தல் 

 
3. விதிவிலக்கு மேலாண்மேயின் சபாருமள எடுத்து கூறுக. 

❖ விதிவிலக்கு மேலாண்மே என்பது, சநைிமுமையிலிருந்து விலகிப் மபாகும் நிகழ்வுகமள 
அமையாளம் காண்பதற்கும், மகயாளுவதற்கும் கவனம் செலுத்துகின்ை வணிக 
நிர்வாகத்தின் ஒரு பாணியாகும். 
 

4. குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் ஏமதனும் இரண்டு நன்மேகமளக் குைிப்பிடுக. 
1. மேலாளர்களுக்கு, ஒட்டு சோத்த அமேப்பில் தங்களது பங்மகப் புரிந்து சகாள்ள 

உதவுகிைது. 
2. திட்ைேிைலுக்கான மதமவமயயும் ேற்றும் திட்ைேிைலுக்கான பாராட்டுதமலயும் மேலாளர் 

அங்கீகரிக்கச் செய்கிைது. 
3. மேலாண்மேக்கு ஒரு அடித்தளத்மத வைங்குகிைது. மேலும் கீழ் நிமல ஊைியர்களும் 

இலக்கு அமேப்பில் ஈடுபைச் செய்கிைது. 
4. ஒரு துமை ேற்சைாரு துமையின் மவமலயில், குறுக்கிடும் மநாக்கில் ஈடுபைாது.  
5. குைியிலக்கு மேலாண்மே உதவியுைன் செயல்திைன் முமையாக ேதிப்பீடு செய்யப்படுகிைது 

 
 

5. குைியிலக்கு மேலாண்மே என்ைால் என்ன? 
❖ ஒரு அமேப்பில் உள்ள ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும், திைம்பை ேற்றும் சுய ஈடுபாட்டுைன் 

பங்கு வகிக்கும் ஒரு நிர்வாக முமைமய குைியிலக்கு மேலாண்மே ஆகும். 
 

6. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் ( Key Result Areas - KRA) என்பது என்ன? 
❖ ஒரு அமேப்பின் முக்கிய முடிவுப் பகுதிகமளக் குைிப்பது, முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள்  

( Key Result Areas - KRA) ஆகும். 
❖ முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் முன்னுரிமே அடிப்பமையில் அமேக்கப்படுகிைது. 
❖ அமேப்பின் குைிக்மகாள்களின் அடிப்பமையில் முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் 

நிர்ணயிக்கப்படுகின்ைன. 
 
I. ெிறுவிமை வினாக்கள் 
1. குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் இயல்புகமள எழுதுக. 

1) அமேப்பு ேற்றும் தனி நபர்களின் குைிக்மகாள்கமள ஒருங்கிமணக்க நிர்வாகத்தால் ஒரு 
முயற்ெி மேற்சகாள்ளப்படுகிைது. இது திைமேயான மேலாண்மேக்கு வைிவகுக்கிைது.  

2) குறுகிய கால இலக்குகளுைன், நிறுவனத்தின் நீண்ைகால இலக்குகமள இமணக்க 
குைியிலக்கு மேலாண்மே முயற்ெி செய்கிைது.  

3) ெமுதாய குைிக்மகாள்களுைன் அமேப்பின் குைிக்மகாள்கமள சதாைர்புபடுத்த, முயற்ெி 
செய்கிைது.  

4) குைியிலக்கு மேலாண்மே இலக்குகமள ேட்டும் அமையச் செய்வதல்ல, திைமேயான 
செயல் திைமனயும் அமையச் செய்கிைது.  

5) இது இலக்குகமள ெீர்படுத்துவதற்கும், ோற்றுவதற்கும் ேற்றும் மேம்படுத்துவதற்கும் 
நிமலயான கவனத்திமன செலுத்துகிைது. இது அனுபவத்தின் அடிப்பமையில் அணுகு 
முமைகமள ோற்ைி இலக்மக அமையச் செய்கிைது. 
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6) இது அமனத்து நிமலகளிலும், இலக்குகமள அமைவதற்கான அமேப்பின் திைமன 
அதிகரிக்கச் செய்கிைது.  

7) குைியிலக்கு மேலாண்மே மூலம், ஊைியர்களுக்கு அதிகபட்ெ ஊக்கம் ேற்றும் திருப்தி 
கிமைக்கச் செய்கிைது.  

8) இலக்கு அமேக்கும் செயல்பாட்டில், ஊைியர்களின் பங்களிப்மப அங்கீகரிக்கிைது.  
9) மநாக்கத்மத ோற்ை, அதிகாரத்துைன் இருப்பவர்களுைன் ஆமலாெமனகள் செய்கிைது.  
10) நம்பிக்மக, நல்சலண்ணம், ேற்றும் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவதற்குரிய ஒரு சூைமல 

ஊக்குவிக்கிைது. 
 

2. குைியிலக்கு மேலாண்மேயில் ஈடுபட்டுள்ள செயல்முமைகள் யாமவ? 
1) அமேப்பின் குைிக்மகாள்கமள வமரயறுத்தல் 

❖ சதாைக்கத்தில், ஒரு அமேப்பின் உயர்நிமல ஊைியர்களால் அமேப்பின் குைிக்மகாள்கள் 
கட்ைமேக்கப்படுகின்ைன.  

❖ பின்னர், அது கீழ்மநாக்கி நகர்கிைது.  
❖ முதலாவதாக, நீண்ைகாலக் குைிக்மகாள்கள் கட்ைமேக்கப்படுகிைது.  
❖ பிைகு, குறுகிய கால குைிக்மகாள்கமளக் கட்ைமேத்து, நீண்ைகால குைிக்மகாள்கமள 

அமைவதற்கான ொத்தியக் கூறுகமள கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்கிைது. 
2) ஒவ்சவாரு பிரிவின் இலக்குகள்  

❖ ஒவ்சவாரு பிரிவின் குைிக்மகாள்களும், துமை அல்லது பிரிவுக்கான குைிக்மகாள்களும், 
அமேப்பின் ஒட்டுசோத்த குைிக்மகாள்களின் அடிப்பமையில் கட்ைமேக்கப்படுகிைது.  

❖ மேலும் எந்தவமகயான குைிக்மகாள்கமளயும் அமைவதற்குரிய காலமும் நிர்ணயம் 
செய்யப்படுகிைது.  

❖ இலக்குகள் அல்லது குைிக்மகாள்கள் அர்த்தமுள்ள முமையில் சவளிப்படுத்துகிைது.  
3) முக்கிய முடிவு பகுதிகள்  

❖ அமேப்பின் குைிக்மகாள்களின் அடிப்பமையில் முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் 
நிர்ணயிக்கப்படுகின்ைன.  

❖ முக்கிய முடிவுகள்பகுதிகள் (Key Result Areas - KRA) முன்னுரிமே அடிப்பமையில் 
அமேக்கப்படுகிைது. 

❖ முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் ஒரு அமேப்பின் வலிமேமய குைிக்கிைது.  
❖ இலாபம், ெந்மத நிலவரம், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மபான்ைமவ முக்கிய முடிவுப் 

பகுதிகளுக்கு உதாரணங்களாகும்.  

4) கீழ்நிமல ஊைியர்களின் குைிக்மகாள்கமள அல்லது  இலக்குகமள  நிர்ணயித்தல்  

❖ ஒவ்சவாரு கீழ்நிமல ஊைியர்களின் குைிக்மகாள்களும் அல்லது தனிப்பட்ை 
குைிக்மகாள்களும் நிர்ணயிக்கப்படுகிைது.  

❖ இது விரும்பத்தக்க, குமைந்த அளவு எண்ணிக்மக அலகுகளான குைிக்மகாள்களாக 
நிர்ணயிக்கப்படுகிைது. 

5) குைிக்மகாள்களுைன்  வளங்கமளப் ஒப்பு மநாக்குதல்  

❖ கிமைக்கக்கூடிய வளங்களின் அடிப்பமையில் குைிக்மகாள்கள் கட்ைமேக்கப்படுகின்ைன.  
❖ ெில வளங்கள் மபாதுோனதாக இல்மல என்ைால், அமேப்பின் குைிக்மகாள்கள் 

அதற்மகற்ைபடி ோற்ைங்கள் செய்யப்பை மவண்டும்.  
❖ கிமைக்கக்கூடிய வளங்கமள ஒழுங்காக ஒதுக்கீடு செய்து பயன்படுத்தப்பை மவண்டும்.  

 
6) காலவாரியான ேறுஆய்வுக்  கூட்ைம் கூட்டுதல்  

❖ உயர்நிமல ஊைியர்கள் ேற்றும் கீழ்நிமல ஊைியர்கள் ெந்திக்கும் வமகயில் காலவாரியான 
கூட்ைங்கமள நைத்த மவண்டும். 

❖ அக்கூட்ைங்களில், குைிக்மகாள்கமள நிமைமவற்றுவதில் உள்ள முன்மனற்ைத்மதப் பற்ைி 
விவாதிக்கப்பை மவண்டும்.  

❖ நிர்ணயிக்கப்பட்ை நிமலயான தரநிமலகளின் முன்மனற்ைத்திற்மகற்ப ெிைிதளவு 
ோற்ைப்பைலாம்.  

❖ ஆனால், அடிப்பமை வடிவமேப்பு ோற்ைப்பைக் கூைாது.  
❖ காலவாரியான ேறு ஆய்வு கூட்ைங்கள், குைிக்மகாள்கமள அமைவதற்கான 

நிர்ணயிக்கப்பட்ை காலத்தில் நமைசபை மவண்டும்.  
7) செயல்பாடுகமள ேதிப்படீு செய்தல்  

❖ குைிக்மகாள்கமள அமைவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ை கால முடிவில், உயர்நிமல ஊைியர்கள் 
ேற்றும் கீழ்நிமல ஊைியர்களுக்கு இமைமய கலந்துமரயாைல் நமைசபை மவண்டும்.  
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❖ இந்த கலந்துமரயாைல், கீழ்நிமல ஊைியர்களின் செயல்பாடு ெம்பந்தப்பட்ை, குைிப்பிட்ை 
தரத்திற்கு எதிரான செயல்திைனுைன் சதாைர்புமையதாக இருக்கமவண்டும். 

8) குைிக்மகாள்கமள ேறுஆய்வு  செய்தல் 

❖ நவனீ வியாபார அமேப்பின் வாழ்வு ேற்றும் வளர்ச்ெியானது சபரும்பாலும் ோைிவரும் 
நிமலமேகமள நிமலநிறுத்துவமதச் ொர்ந்துள்ளது.  

❖ எனமவ, உயர்மேலாண்மே நிர்வாகி ோறும் சூழ்நிமலக்கு ஏற்ப குைிக்மகாள்கமள 
கட்ைமேக்க நிறுவனத்தின் குைிக்மகாள்கமள ேறுேதிப்பீடு செய்யமவண்டும். 

 

3. விதிவிலக்கு மேலாண்மேயில் உள்ள செயல்முமைகள் என்ன? 
❖ முதன்மேயாக, எதிர்பார்ப்பு அல்லது ேதிப்பிைப்பட்ை முடிவுகளுைன் குைிக்மகாள்கள் அல்லது 

சநைிமுமைகமள அமேப்பது அவெியாோகிைது.  
❖ இந்த நிகழ்ச்ெிகள் ேதிப்பீடு செய்யப்பட்டு உண்மேயான செயல்திைனுைன் ெேோக 

ஒப்பிைப்படுகின்ைன. அடுத்து, விலகல் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிைது.  
❖ முதுநிமல மேலாளர்கள், ஒரு நைவடிக்மகயும் எடுக்கத் மதமவயில்மல. அவர்கள் ேற்ை 

விெயங்களில் கவனம் செலுத்தலாம்.  
❖ உண்மேயான செயல்திைன்கள் கணிெோக விலகிவிட்ைால், " ஒரு விதிவிலக்கு 

ஏற்பட்டுவிட்ைது" என்ை பிரச்ெிமனமய முதுநிமல மேலாளர்களுக்குத் சதரிவிக்கப்பை 
மவண்டியது அவெியோகிைது.  

❖ இந்த "விதிவிலக்கு" உைனடியாக தீர்க்கப்பை மவண்டும் என்பமத இறுதியான மநாக்கோகும். 
 
 
 

4. குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் ஏமதனும் நான்கு செயல்முமைகமளப் 
பட்டியிலிடுக. 

( ெிறுவிமை வினாக்கள் – வினா எண் 2 – ன் பதில் ) 
 

 
 
 
 
 

சபருவிமை வினாக்கள் 

1. குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் முக்கிய நன்மேகள் யாமவ? 

 
1) குைியிலக்கு மேலாண்மேயின்கீழ், மேலாளர்கள் மேலாண்மேயின் பல்மவறு ேட்ைங்களில் 

உள்ள குைிக்மகாள்கமள அமேப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர், இந்த செயல்திட்ைம் அவர்களது 
கடின உமைப்மப உறுதி செய்து ொதமன பமைக்கச் செய்கிைது. 

2) மேலாளர்களுக்கு, ஒட்டு சோத்த அமேப்பில் தங்களது பங்மகப் புரிந்து சகாள்ள 
உதவுகிைது. 

3) திட்ைேிைலுக்கான மதமவமயயும் ேற்றும் திட்ைேிைலுக்கான பாராட்டுதமலயும் மேலாளர் 
அங்கீகரிக்கச் செய்கிைது. 

4) மேலாண்மேக்கு ஒரு அடித்தளத்மத வைங்குகிைது. மேலும் கீழ் நிமல ஊைியர்களும் 
இலக்கு அமேப்பில் ஈடுபைச் செய்கிைது. 

5) ஒரு துமை ேற்சைாரு துமையின் மவமலயில் குறுக்கிடும் மநாக்கில் ஈடுபைாது.  
6) குைியிலக்கு மேலாண்மே உதவியுைன் செயல்திைன் முமையாக ேதிப்பீடு 

செய்யப்படுகிைது 
7) இது செயல்திைன் அளவுமகால்கமள வைங்குகிைது. இது ெரியான நைவடிக்மக எடுக்க 

உதவுகிைது. 
8) இதன் உதவியால், அதிகாரப் பகிர்வு எளிதாகச் செய்யப்படுகிைது. 
9) குைியிலக்கு மேலாண்மே சதாைிலாளர்களின் மவமலமயச் செைிவூட்டுவதன் மூலம் 

சதாைிலாளர்கமள உற்ொகப்படுத்துவமதாடு, மவமலயிமன அர்த்தமுள்ளதாகவும் 
உருவாக்குகிைது. 

10) ஒரு சதாைிலாளியின் சபாறுப்பு குைியிலக்கு மேலாண்மே மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்ைது. 
11) மேலாண்மே நிர்வாகத்தால், ேிகவிமரவில் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகிைது. காரணம், 

ஒவ்சவாரு சதாைிலாளியும் முடிவு எடுக்கமவண்டிய மநாக்கத்திமன அைிந்தவராக 
இருப்பார்கள், முடிமவ எதிர்ப்பவர்களாக இருப்பதில்மல. 
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2. விதிவிலக்கு மேலாண்மேயின் நன்மேகள் என்ன? 

1) இது மேலாளர்களின் மநரத்மத மெேிக்கிைது.  
2) இது முக்கிய பிரச்ெிமனகமள நிர்வகிப்பதில் கவனங்கமளச் செலுத்துகிைது.  
3) இது அதிகாரப் பகிர்விமன எளிமேயாக்குகிைது.  
4) இது முக்கியேல்லாத தகவலில் இருந்து, முக்கியோன தகவமலப் பிரிக்கும் ஒரு சதாைில் 

நுட்போகும்.  
5) முக்கியோன ெிக்கல்கமளக் கண்ைைிவதன் மூலம், வாய்ப்புகமளயும் அச்சுறுத்தல்கமளயும் 

மேலாண்மே எச்ெரிக்மகயாக மவத்திருக்க இது உதவுகிைது.  
6) விதிவிலக்கு மேலாண்மே முடிவுகமள நிர்ணயிக்கும் ெிைந்த அளவுமகாலாக 

விி்ளங்குகிைது. இது குைிக்மகாள் செயல்திைன் ேதிப்பீட்டில் பயனுள்ளதாக உள்ளது. 

 
3. குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் பல்மவறு குமைபாடுகமள விளக்குக. 

1) சபரும்பாலான செயல் நிர்வாகிகள், குைியிலக்கு மேலாண்மே எவ்வாறு செயல்படுகிைது? 
என்பது பற்ைி அைிந்திருப்பதில்மல.  

2) குைியிலக்கு மேலாண்மே என்பது, அதிக மநரத்மத எடுத்துக்சகாள்ளும் ஒரு முமையாகும். 
மூத்த ஊைியர்களின் மூலம் குைியிலக்கு மேலாண்மேமய கட்ைமேக்க அதிகமநரம் 
மதமவப்படுகிைது. மேலும் அதிக செலவு ேற்றும் அதிகோன காகித மவமல 
மதமவப்படுகிைது. 

3) இது, குறுகிய கால குைிக்மகாள்கமள ேட்டுமே வலியுறுத்துகிைது, நீண்ைகால 
குைிக்மகாள்கமள கருத்தில் சகாள்வதில்மல. 

4) கீழ்நிமல ஊைியர்களின் நிமல தகுந்த குைிக்மகாள் அமேப்பிற்கு அவெியோகிைது. 
ஆனால், குைியிலக்கு மேலாண்மேயின் செயல்முமையில் இது ொத்தியம் இல்மல.  

5) சூழ்நிமலகளுக்கு ஏற்ைவாறு ோற்ைப்பை மவண்டிய குைிக்மகாள்கள் ோற்ைியமேக்கப்பை 
மவண்டும். அவ்வாறு அமத செய்யவில்மல என்ைால், திட்ைேிட்ை முடிவுகமளப் சபை 
முடியாது. 

 
 

4. விதிவிலக்கு மேலாண்மேயின்  குமைபாடுகள் பற்ைி விளக்குக. 
1) மேலாளர்கள் ேட்டுமே, ேிக முக்கியோன முடிவுகமள எடுக்கும் அதிகாரத்மதக் 

சகாண்டுள்ளனர். இது கீழ்நிமல ஊைியர்களுக்கான உற்ொகத்மத குமைகின்ைது. 
2) மேலும், இது பிரச்ெிமனகமள மேலாளர்களுக்குத் சதரிவிக்க கால மநரம் 

எடுத்துக்சகாள்கிைது. இயல்பான நமைமுமைகளில் இருந்து விலகிச் செல்லும் 
ஊைியர்கமள நிர்வகிப்பது கடினோகும். ஏசனனில், ெிக்கல்கமளக் கருத்தில் சகாண்டு 
நிர்வகிக்கப்படுவமதாடு, வைக்கோன வமரயறுக்கப்பட்ை  மவமலக் கைமேகளுைன், 
மதால்வியின் புகாருக்குக் காரணோனவர்கமளக் கண்ைைிந்து இறுதியாக மவமல நீக்கம் 
செய்கிைது.   

 

அலகு 2 . நிதிச் ெந்மத - I 
அத்தியாயம் 4 . நிதிச் ெந்மத --- ஓர் அைிமுகம் 

குறுவிமை வினாக்கள் 

1. நன்கு அமேக்கப்பட்ை துமைகளின் கூறுகள் யாமவ? 
1) ஒழுங்காற்று நிறுவனங்கள் 
2) நிதி நிறுவனங்கள் 
3) நிதிச்ெந்மத 
4) நிதிச்ொர் மெமவகள் 

 

2. நிதிச்ெந்மத – ெிறு குைிப்பு வமரக. 
❖ எந்த ஒரு ெந்மதயில் நிதி மகாரல்கள், சொத்துகள் ேற்றும் பத்திரங்கள் மபான்ை நிதிக் 

கருவிி்கள் வியாபாரம் செய்யப்படுகின்ைமதா அதுமவ ‘நிதிச் ெந்மத’ எனப்படுகிி்ைது. 
❖ நிதி அளிப்பவர்களிைம் உள்ள உபரி நிதிமய, நிதிமதமவ உள்ளவரின் நிதிப் 

பற்ைாக்குமைமய மநாக்கி, கைன் நிதிமய எடுத்து செல்வது நிதிச் ெந்மத எனவும் கூைலாம். 
 

3. உைனடிச் ெந்மத என்ைால் என்ன? 
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❖ ஆவணங்கமள வைங்கலும் சராக்கம் சபறுதலும் உைனடியாக நமைசபறும் ெந்மத 
உைனடிச் ெந்மத ஆகும்.  

❖ அதாவது தீர்வு உைனடியாக நமைசபறுகிைது. 
 

4. கைன் ெந்மத என்ைால் என்ன? 
❖ கைன் கருவிகமள வர்த்தகம் செய்வதற்கான நிதிச்ெந்மத கைன் ெந்மத ஆகும்.  

எ.கா : அரசு பத்திரங்கள் (அ) பிமணயங்கள், நிறுே கைனடீ்டு பத்திரங்கள்  
 

5. இரண்ைாம் நிமலச் ெந்மதயில் விமல எவ்வாறு  நிர்ணயிக்கப்படுகிைது? 
❖ மதமவ ேற்றும் அளிப்மப சபாறுத்து நிணயிக்கப்படுகின்ைது 

ெிறுவிமை வினாக்கள் 

 
1. நிதிச்ெந்மதயின் சபாருள்  தருக. 

❖ எந்த ஒரு ெந்மதயில் நிதி மகாரல்கள், சொத்துகள் ேற்றும் பத்திரங்கள் மபான்ை நிதிக் 
கருவிி்கள் வியாபாரம் செய்யப்படுகின்ைமதா அதுமவ ‘நிதிச் ெந்மத’ எனப்படுகிி்ைது. 

❖ நிதி அளிப்பவர்களிைம் உள்ள உபரி நிதிமய, நிதிமதமவ உள்ளவரின் நிதிப் 
பற்ைாக்குமைமய மநாக்கி, கைன் நிதிமய எடுத்து செல்வது நிதிச் ெந்மத எனவும் 
கூைலாம். 

 
2. உைனடி ெந்மத ேற்றும் எதிர்மநாக்கிய ெந்மதகளுக்கும் இமைமயயான 

மவறுபாடுகமள விளக்குக. 
வ.எண் உைனடி ெந்மத எதிர்மநாக்கிய ெந்மத 

 
1 

இங்கு, ஆவணங்கமள வைங்கலும் 
சராக்கம் சபறுதலும் உைனடியாக 
நமைசபறும் 

சொத்து வைங்கலும் சராக்கம் 
செலுத்தலும் முன்னமர தீர்ோனிக்கப்பட்டு, 
எதிர்காலத்தில் நமைசபறும் ெந்மத 

 
2 

இங்கு,  தீர்வு உைனடியாக 
நமைசபறுகிைது 

இங்கு,  பின்சனாரு நாளில் சபாருட்கமள 
மகோற்ைிக் சகாள்வதற்காக, இன்மை 
விமலமய முடிவு செய்து சகாள்ளப்படும் 

 
 

 
3. இரண்ைாம் நிமலச் ெந்மத – ெிறு குைிப்பு வமரக. 

❖ ஏற்கனமவ சவளியீடு செய்யப்பட்ை பங்குகளுக்கான ெந்மத இரண்ைாம் நிமலச் ெந்மத 
ஆகும்.  

❖ இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மதயில் பங்கு ோற்ைகம் ஓரு முக்கியோன நிறுவனம் ஆகும். 
 
 

4. இந்தியாவில் நிதிச்ெந்மதயின் வமர எல்மலமய விளக்குக. 
❖ நிதிச்ெந்மத தனி நபர்களுக்கு, விவொய துமைகளுக்கு, சதாைிற்துமைகளுக்கு, 

மெமவதுமைகள், நிதி நிறுவனங்களான வங்கிகள், காப்பீட்டு துமைகள், மெே நலகாப்பு 
நிதிகள் ேற்றும் அரசுக்கு நிதி உதவிகமள வைங்குகிைது.  

❖ மேற்குைிப்பிட்ை அமேப்புகள் மதமவயான நிதிமய, நிதிச்ெந்மதயின் உதவியுைன் குைித்த 
மநரத்தில் சபறுகின்ைனர்.  

❖ நிதிச்ெந்மதயின் மூலம் குறுகியகால ேற்றும் நீண்ைகால நிதி உதவியிமன நிறுவனங்கள் 
சபறுகின்ைன.  

❖ இது ஒட்டுசோத்த சபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கு வைி வகுக்கிைது. 
 

1. ெந்மதப்படுத்தப்படும் சொத்துக்களுக்கு உதாரணம் தருக. 
1) பட்டியலிைப்பட்ை நிறுேத்தின் பங்குகள் 
2) அரசு பத்திரங்கள் 
3) சபாது துமைநிறுவனங்களின் பிமணயங்கள் 

 
2. ெந்மதப்படுத்தப்படும் சொத்துக்கள் என்ைால் என்ன? 

❖ அதிகப்படியான தமைகள் இன்ைி, ஒரு நபரிைேிருந்து ேற்சைாரு நபருக்கு எளிதாக 
ோற்ைப்படும் சொத்துக்கள், ெந்மத படுத்தப்படும் சொத்துக்கள் எனப்படும். 
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சபருவிமை வினாக்கள் 

1. முதல் நிமலச்ெந்மத ேற்றும் இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மதக்கும்  இமைமயயான 

மவறுபாடுகமள விளக்குக. 
வ.எண் அடிப்பமை முதல் நிமலச்ெந்மத இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மத 

 
1 

 
சபாருள் 

இது, புதிய பங்குகளுக்கான 
ெந்மத 

இது, ஏற்கனமவ சவளியீடு 
செய்யப்பட்ை 
பங்குகளுக்கான ெந்மத 

2 சகாள்முதலின் 
வமககள் 

மநரடி ேமைமுகம் 

3 பத்திர விற்பமன ஒமர ஒரு முமை நமைசபறும் 
 

பலமுமை நமைசபறும் 

4 வாங்குதல் ேற்றும் 
விற்பமன 

நிறுேங்கள் ேற்றும் 
முதலீட்ைாளர்களிமைமய 
 

முதலீட்ைாளர்களுக்கு 
இமைமய 

 
5 

பங்குகமள 
விற்பதன் ேீதான 
ஆதாயம் சபறும் 
நபர் 

நிறுேம் முதலீட்ைாளர்கள் 

6 இமைநிமலயர் ஒப்புறுதியாளர்கள் 
 

தரகர்கள் 

7 விமல நிமலயான விமல 
 

மதமவ ேற்றும் அளிப்மப 
சபாறுத்து ோறும் 
 

8 அமேப்பு 
மவறுபாடு 

குைிப்பிட்ை புவியியல் 
மவறுபாடு இல்மல 
 

இதற்கு புை அமேப்பு 
உள்ளது 

 
9 

 
நிதி 

புதிய நிறுவனங்கள் ேற்றும் 
இயங்கி சகாண்டு இருக்கும் 
நிறுேங்களின் விரிவாக்கம் 
ேற்றும் பல்வமகபடுத்துதல் 
மபான்ைவற்ைிற்கு நிதி 
வைங்குகிைது 

நிறுேங்களுக்கு நிதி 
வைங்குவது இல்மல 

 
 

2. பல்மவறு வமகயான நிதிச்ெந்மதகமள விவரிக்க. 
நிதிச்ெந்மதகமள பல்மவறு வைிகளில் பிரிக்கலாம். அமவகள் பின்வருோறு ;- 
அ. நிதி மகாருதல் வமகயின் அடிப்பமையில்  

i) கைன் ெந்மத  
❖ கைன் கருவிகமள வர்த்தகம் செய்வதற்கான நிதிச்ெந்மத கைன் ெந்மத ஆகும் 

ii) ெேநிமல பங்குச் ெந்மத  
❖ நிறுேச் ெேநிமல பங்குகளின் வணிகத்திற்கான நிதிச்ெந்மத, ெேநிமல பங்குச் ெந்மத 

ஆகும். 
 
 
 

ஆ. நிதி மகாருதலின் முதிர்வு அடிப்பமையில்  
a) பணச்ெந்மத   

❖ குறுகிய கால, ஓராண்டு அல்லது அதற்கு குமைவாக நிதி மகாருதலுக்கான நிதிச்ெந்மத 
பணச்ெந்மத ஆகும்.  
எ.கா: கரூவூலச்ெீட்டுகள், வணிகத் தாட்கள், மவப்புச் ொன்ைிதழ்கள்  

b) மூலதனச் ெந்மத  
❖ நீண்ைகால ஓராண்டுக்கு மேல் நிதி மகாருதலுக்கான ெந்மத மூலதன ெந்மத ஆகும்.  

எ.கா : பங்குகள், கைனடீ்டுப்பத்திரங்கள்  

      இ. நிதி மகாருதலின் சவளியீட்டுக் கால அடிப்பமையில்  
a) முதல் நிமலச்ெந்மத  
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❖ நிறுேங்கள்/ சவளியீட்ைாளர்கள் முதன் முதலில் பத்திரங்கமள விற்பமன செய்வதில் 
பங்கு சபறும் அமனத்து நிறுவனங்கமளயும் உள்ளைக்க பயன்படுத்தப்படும் சொல், 
முதல் நிமலச்ெந்மத எனப்படும்.  

❖ இதில் பணம் முதலீட்ைாளர்களிைேிருந்து மநரடியாக நிறுேங்களுக்குச் செல்கிைது. 
b) இரண்ைாம் நிமலச் ெந்மத  

❖ ஏற்கனமவ சவளியீடு செய்யப்பட்ை பங்குகளுக்கான ெந்மத இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மத 
ஆகும்.  

❖ இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மதயில் பங்கு ோற்ைகம் ஒரு முக்கியோன நிறுவனம் ஆகும். 
      ஈ. நிதி மகாருதலின் வைங்கலின் கால அடிப்பமையில்  

a) சராக்கம் (அ) உைனடிச்ெந்மத  
❖ ஆவணங்கமள வைங்கலும் சராக்கம் சபறுதலும் உைனடியாக நமைசபறும் ெந்மத 

உைனடிச்ெந்மத ஆகும்.  
❖ அதாவது தீர்வு உைனடியாக நமைசபறுகிைது. 

b) முன்மனாக்கிய (அ) எதிர்காலெந்மத  
❖ சொத்து வைங்கலும் சராக்கம் செலுத்தலும் முன்னமர தீர்ோனிக்கப்பட்டு 

எதிர்காலத்தில் நமைசபறும் ெந்மத எதிர்காலெந்மத ஆகும்.  
❖ பின்சனாரு நாளில் சபாருட்கமள மகோற்ைிக் சகாள்வதற்காக இன்மை 

விமலமயமுடிவு செய்து சகாள்ளும் ெந்மத ஆகும்.  

    உ. நிதிச் ெந்மத அமேப்பின் அடிப்பமையில்  
a) பரிோற்ைக வர்த்தகச்ெந்மத  
❖ ஒமர ஒழுங்கு நமைமுமைகமள சகாணை மேய அமேப்பு (பங்கு ோற்ைகம்). 

b) உைனடி ெந்மத  
❖ வைக்கோன நமைமுமைகமளக் சகாண்ை பரவலாக்கப்பட்ை ெந்மத (பங்கு ோற்ைகத்திற்கு 

சவளியில்). 
 

3. நிதிச்ெந்மதயின் பங்கிமன விவாதிக்கவும். 
அ. மெேிப்மப சபருக்குதல்  

❖ மெேிப்பாளர்கள் (அ) தனிநபர்கள், வணிக நிறுவனங்கள், சபாதுத்துமை நிறுவனங்கள், 
ேற்றும் அரசு மபான்ை உபரி அலகுகளிைேிருந்து நிதிகமள சபறுவதன் மூலம் நிதிச்ெந்மத 
ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது.  

ஆ. முதலீடுகள்  
❖ நிதி முதலீடுகமள வசூலிப்பதிலும் அவற்மை மதமவ உள்ளவர்களுக்கு வைங்குவதிலும் 

நிதிச்ெந்மத முக்கியப்பங்கு வகிக்கிைது.  
 

இ. மதெிய வளர்ச்ெி  
❖ நிதிப் பற்ைாக்குமை உள்ள நிறுவனங்களுக்கு உபரி நிதிகள் தைங்கலின்ைி நைோட்ைம் 

செய்ய உறுதி செய்வதன் மூலம் ஒரு மதெத்தின் வளர்ச்ெியில் நிதிச்ெந்மத பங்களிப்மப 
வைங்குகிைது. நிதி ஆக்க பூர்வோன மநாக்கில் பயன்படுத்த வைிவமக செய்கிைது.  

❖ இது ஒட்டுசோத்த சபாருளாதார வளர்ச்ெிக்கு வைிவகுக்கிைது.  
ஈ. சதாைில் முமனமவார் வளர்ச்ெி  

❖ மதமவயான நிதி வளங்கள் சதாைில்முமனமவார்களுக்கு கிமைக்க சபறுவதன் மூலம் 
அதன் மேம்பாட்டிற்கு நிதிச்ெந்மத பங்களிக்கிைது.  

உ. சதாைிற்துமை மேம்பாடு  
❖ நிதிச்ெந்மதயின் பல்மவறு கூறுகள் ஒரு நாட்டின் சதாைிற்துமையின் துரிதவளர்ச்ெி ேற்றும் 

சபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கு உதவி புரிகிைது.  
❖ இதன்மூலம் ெமுதாயத்தின் வாழ்க்மகதரம் ேற்றும் நல்வாழ்மவ உயர்த்துகிைது.  

 
 
 

4. நிதிச் ெந்மதயின் பணிகள் யாமவ?  

       I. இமைநிமலயர் பணிகள்  

1) வள ஆதாரங்களின் பரிோற்ைம்  
❖ நிதிச்ெந்மதகள், சபாருளதார மூலவளங்கமள கைன் தருபவர்களிைேிருந்து கைன் 

சபறுபவர்களுக்கு ோற்ை உதவி புரிகின்ைது. 
2) வருவாமய அதிகரித்தல் 

❖ நிதிச்ெந்மதகள், கைன் வைங்குபவர்கள் அவர்களின் உபரி நிதிமய, முதலீடு செய்வதன் 
மூலம் வட்டி / பங்காதாயம் ஈட்ை அனுேதிகின்ைது.  
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❖ இது வருோனம் ேற்றும் மதெிய வருோனத்மத அதிகரிக்க பங்களிப்மப வைங்குகிைது.  
3) ஆக்க பூர்வ பயன்பாடு  

❖ நிதிச்ெந்மத சபற்ை கைன் நிதிமய, ஆக்க பூர்வோன முமையில் பயன்படுத்த 
அனுேதிக்கின்ைது.  

❖ இது வருோனம் ேற்றும் மதெிய சோத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கிைது.  
4) மூலதன உருவாக்கம் 

❖ நிதிச்ெந்மதகள், புதிய மெேிப்பு ஓட்ைம் மூலம், ஒரு நாட்டின் மூலதன உருவாக்கத்திற்கு 
உதவி புரிய வைிவமக செய்கிைது.  

5) விமல நிர்ணயம்  
❖ வாங்குபவர்கள் ேற்றும் விற்பவர்கள் கலந்துமரயாடுதல் மூலம், நிதி ொர்ந்த 

சொத்துக்களின் விமலமய நிர்ணயம் செய்ய நிதிச்ெந்மத அனுேதிக்கின்ைது.  
❖ விமலகண்டுபிடிப்பு செயல்முமை மூலம் மதமவ ேற்றும் அளிப்பு அடிப்பமையில் 

சபாருளாதாரத்தில் நிதிகமள பங்கீடு செய்வதற்கு நிதிச்ெந்மத மெமக வைங்குகிைது.  
6) விற்பமன வைிமுமைகள்  

❖ நிதிச்ெந்மதகள், முதலீட்ைாளர்கள் நிதிச்சொத்துக்கமள விற்பமன செய்வதற்கு 
வைிமுமைகமள வைங்குகிைது.  

❖ இதன்மூலம், அச்சொத்துக்கள் ெந்மதயிடுதல் ேற்றும் நீர்மேத் தன்மேகளுக்கு பலன் 
வைங்குகிைது.  

7) தகவல்கள்  
❖ நிதிச்ெந்மதயில் பங்மகற்பாளர்களின் நைவடிக்மககள், ெந்மதயின் பல்மவறு 

பகுதிகளில் தகவல்கமள உற்பத்தி செய்ய ேற்றும் பரவலாக்க வைி வகுக்கிைது.  
❖ அதனால்தான், நிதிச்சொத்துக்களின் பரிவர்த்தமன செரிவு குமைகிைது. 

 

               II. நிதிச் ொர்ந்த பணிகள் 

1) கைன் வாங்குபவர்களுக்கு நிதிமய வைங்குகிைது, இதன்மூலம் அவர்கள், தங்களின் 
முதலீட்டு திட்ைங்கமள செயல்படுத்த முடிகிைது.  

2) கைன் வைங்குபவர்கள் சொத்துக்கமள ஈட்ை வைிவமக செய்கிைது. இதன்மூலம் அவர்கள், 
சொத்துக்கமள உற்பத்தி ொர்ந்த துணிகர முயற்ெிமய பயன்படுத்தி, செல்வம் ஈட்ை 
முடிகிைது.  

3) ெந்மதயில் நீர்மேத் தன்மேமய வைங்குகிைது. இதன்மூலம், நிதிமய வணிகம் செய்ய 
உதவுகிைது.  
 

 
5. பல்மவறுபட்ை நிதிச் ொர்ந்த பணிகமள விளக்குக. 

நிதிச்ெந்மதயின் நிதி ொர்ந்த பணிகள் பின்வருவனவற்மை உள்ளைக்கியுள்ளது ;-  
1) கைன் வாங்குபவர்களுக்கு நிதிமய வைங்குகிைது, இதன்மூலம் அவர்கள், தங்களின் 

முதலீட்டு திட்ைங்கமள செயல்படுத்த முடிகிைது.  
2) கைன் வைங்குபவர்கள் சொத்துக்கமள ஈட்ை வைிவமக செய்கிைது. இதன்மூலம் அவர்கள், 

சொத்துக்கமள உற்பத்தி ொர்ந்த துணிகர முயற்ெிமய பயன்படுத்தி, செல்வம் ஈட்ை 
முடிகிைது.  

3) ெந்மதயில் நீர்மேத் தன்மேமய வைங்குகிைது. இதன்மூலம், நிதிமய வணிகம் செய்ய 
உதவுகிைது.  
 

 
கூடுதல் வினாக்கள் 

1. நிதிச் சொத்துக்களின் வமககள் யாமவ? 
❖ நிதிச்சொத்துக்கள் பல்மவறு சூழ்நிமலகளில் பல்மவறு வமககளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அவற்ைில் ஒன்று: 
1) ெந்மதப்படுத்தப்படும் சொத்துக்கள 
2) ெந்மதப்படுத்தப்பைா சொத்துக்கள் 

1) ெந்மதப்படுத்தப்படும் சொத்துக்கள் 
❖ அதிகப்படியான தமைகள் இன்ைி, ஒரு நபரிைேிருந்து ேற்சைாரு நபருக்கு எளிதாக 

ோற்ைப்படும் சொத்துக்கள் ெந்மத படுத்தப்படும் சொத்துக்கள் எனப்படும். 
உதாரணம்:  பட்டியலிைப்பட்ை நிறுேத்தின் பங்குகள், அரசு பத்திரங்கள்,  
                சபாது துமைநிறுவனங்களின் பிமணயங்கள்  

2) ெந்மதப்படுத்தபைா சொத்துக்கள் 
❖ எளிதில் ோற்ை முடியாத சொத்துக்கள், இவ்வமகயில் வரும்.  
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உதாரணம்:  வங்கி மவப்புகள், மெேநலகாப்பு நிதிகள், ஓய்வூதியம் நிதிகள்,  
               மதெிய மெேிப்பு பத்திரங்கள், காப்படீுகள்  
 
 
 

 
 
 
 
 

அத்தியாயம் 5 . மூலதனச் ெந்மத 
குறு வினாக்கள் 

1. மூதனச் ெந்மத என்ைால் என்ன? 
❖ மூலதனச் ெந்மத என்பது, நிதி பத்திரங்களான பிமணயங்கள் ேற்றும் பங்குகளின் 

வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் வாங்குபவர்கள் ேற்றும் விற்பவர்கள் கூடும் ஒரு ெந்மத ஆகும். 
 

2. OTCEI ( இந்திய உைனடி பங்கு ோற்ைகம்) -  ெிறு குைிப்பு வமரக. 
❖ பங்குகமள இந்தியா முழுவதும் ேின்னணு மூலம் வியாபாரம் செய்யும் மநாக்கத்மதாடு 

முதன்மே நிதி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ைமத OTCEI என்பதாகும்.  
❖ இதன்மூலம் முதலீட்ைாளர் ேற்றும் நிறுேத்திற்கு ெிலபிரச்ெமனகள் இருந்த மபாதும் 

சவளிப்பமைத் தன்மே, விமரவான முடிவு, சநகிழ்வு தன்மே ஆகிய நன்மேகமளயும் 
அளிக்கிைது. 
 

3. பரஸ்பர நிதி என்ைால் என்ன? 
❖ ெிறு முதலீட்ைாளர்களின் மெேிப்புகமள சபரிய முதலீைாக ோற்றும் நிதி நிறுவனங்கமளமய 

பரஸ்பர நிதி என்கிமைாம். 
 

4. மூலதனச் ெந்மதயின் பங்மகற்பாளர்கள் யார்? 
❖ தனிநபர்கள், நிறுேங்கள், அரசு வங்கிகள், ேற்றும் இதரநிதி நிறுவனங்கள் 

 
 

5. மூலதனச் ெந்மதயில் விமல எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யப்படுகிைது? 
❖ பத்திரங்களின் மதமவ ேற்றும் அளிப்மப சபாறுத்து  நிர்ணயம் செய்யப்படுகிைது. 

 
 
ெிறு வினாக்கள் 

1. மூலதனச் ெந்மதயின் பல்மவறு வமககள் என்ன? விளக்குக. 
❖ மூலதனச்ெந்மத , முதல் நிமலச்ெந்மத ேற்றும் இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மத என 

இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
1) முதல்நிமலச்  ெந்மத  

❖ முதல்நிமலச் ெந்மத என்பது, புதிய சவளியீடுகளுக்கான ஒரு ெந்மத ஆகும்.  
❖ இது புதிய சவளியீடுகள் ெந்மத எனவும் அமைக்கப்படுகிைது. 
❖ ஒரு முதல் நிமலச் ெந்மதயில், ஒரு நிறுேம்  பின்வரும் மூன்று வைிகளில் மூலதனத்மத திரட்டி 

சகாள்ளலாம். அமவகள்: 
a) சபாது சவளியடீு  
❖ புதிய நிறுேத்தால், சபாதுேக்களுக்கு பத்திரங்கள் விற்பமன செய்வதன் மூலம் மூலதனம் 

திரட்ைப்படுவது, சபாது சவளியீடு ஆகும். 
b) உரிமே சவளியடீு  

❖ ஏற்கனமவ இயங்கி சகாண்டிருக்கும் நிறுேம், கூடுதல் முதமல திரட்ை விரும்பும் மபாது 
முன்னுரிமே அடிப்பமையில் தனது பங்குதாரர்களுக்கு முதலில் பங்குகமள 
முன்சோைிகிைது. இதுமவ உரிமேசவளியீடு எனப்படும். 

c) தனியார் சவளியடீ்டு முமை  

❖ ஒரு ெிறு குழு முதலீட்ைாளர்களுக்கு, பத்திரங்கமள தனிப்பட்ை முமையில் விற்பமன 
செய்யும் முமை தனியார் சவளியீட்டு முமை எனப்படும். 
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2) இரண்ைாம் நிமல  ெந்மத  

❖ ஏற்கனமவ சவளியீடு செய்யப்பட்ை பத்திரங்களுக்கான ெந்மத, இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மத 
என வமரயறுக்கப்படுகிைது.  

❖ ஏற்கனமவ முதல் நிமலச்ெந்மதயில் சவளியீடு செய்யப்பட்ை பத்திரங்கள், இங்கு வணிகம் 
செய்யப்படுகின்ைன. 

 
 

2. மூலதனச் ெந்மதயின் ஏமதனும் இரண்டு பணிகமள விளக்குக. 
1) மெேிப்பு ேற்றும் மூலதன உருவாக்கம் 

❖ மூலதனச்ெந்மதயில், பல்மவறு வமகயான பத்திரங்கள் பல்மவறு துமைமயச் ொர்ந்து 
ேக்களிைேிருந்து (தனிநபர், நிறுேங்கள், அரசு முதலியன) மெேிப்மப திரட்டுவதற்கு உதவி 
செய்கின்ைது.  

❖ பத்திரங்கள் முதலீடு செய்யும் ேக்களுக்கு நிச்ெயோன ஊக்கத் சதாமகயாக, பங்கு 
ோற்ைகத்தின் இரட்மை ெிைப்பியல்புகளான நியாயோன வருவாய் ேற்றும் நீர்மேத் தன்மே 
கிமைக்கிைது.  

❖ இது நாட்டில் மூலதன உருவாக்கத்மத முடுக்குகிைது. 
2) நிமல மூலதனம்  

❖ மூலதனச்ெந்மத / பங்கு ோற்ைகம் நிறுேங்கள், நிமல மூலதனத்மத திரட்டுவதற்கு 
உதவிபுரிகிைது.  

❖ முதலீட்ைாளர்கள் நிமலயான காலத்திற்கு தங்களுமைய நிதிகமள ஒப்புவிக்க முடியாது.  
❖ ஆனால், நிறுேங்களுக்கு நிமலயாக நிதி மதமவப்படுகிைது.  
❖ பங்கு ோற்ைகம், முதலீட்ைாளர்கள் தங்களுமைய பத்திரங்கமள வாங்க அல்லது விற்க 

வாய்ப்பு அளிப்பதன் மூலோகவும், அமதெேயம் நிறுேங்களின் நிமலயான மூலதனம் 
பாதிக்காத வமகயிலும் இருக்க உதவி செய்கிைது. 

3) சதாைிற்துமை வளர்ச்ெி  
❖ சபாருளாதாரத்தின் சதாைிற் துமைக்கு மூலவளங்கமள ோற்றுவதன் மூலம் பங்குோற்ைகம் 

ஒரு மேய ெந்மதயாக உள்ளது. இது மபான்ை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி வைிகளில் முதலீடு 
செய்ய ேக்கமள ஊக்குவிக்கின்ைது.  

❖ எனமவ, இது நிறுே பத்திரங்களில் முதலீட்டிற்கான நிதிகமள திரட்டுவதன் மூலம் 
சதாைிற்துமை வளர்ச்ெி ேற்றும் சபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கு வைி வகுக்கிைது. 

 
 

3. மதெிய தீர்வக ேற்றும் களஞ்ெிய அமேப்பு --- ெிறு குைிப்பு வமரக 
❖ பங்கில்லா வணிகமுமையின் கீழ் பத்திரங்களின் தீர்வுகள் அமனத்தும் பதிமவட்டின் மூலமே 

நமைசபறுகிைது.  
❖ பங்கில்லா வணிக முமையில் கீழ்கண்ை மூன்று பகுதிகள் உள்ளைங்கியுள்ளது.  

1) மதெிய வணிக ஓப்பீடு ேற்றும் அைிக்மக முமையானது, பத்திரச் ெந்மதயின்  
வமரயமை ேற்றும் கட்ைமளகமள விளக்குகிைது.  

2) தீர்வு மததியன்று, தரகர்களின் நிகர சராக்கம் ேற்றும் பங்கு சபாறுப்புகமள மதெிய 
அகற்ைடீ்டுமுமை, முடிவு செய்வமதமய குைிக்மகாளாக சகாண்டுள்ளது. 

3) எந்த ஒரு பத்திரமும் ோற்ைப்பைாேல், ேின்னணு முலம் பதிவுகள் செய்யப்பட்டு,   
பங்கு உரிமேமய ோற்றுவமதமய மதெிய மவப்பு அமேப்பு செய்கிைது. 

 

 
 

4. இந்திய மூலதன ெந்மதயின் – மதாற்ைம் ேற்றும் வளர்ச்ெிமய விவரி.  
 

❖ 1947 முதல் 1973 வமரயிலான காலத்மத மூலதன ெந்மதயின் கட்ைமேப்புக்கான வளர்ச்ெிக் 
காலம் என்று கூைலாம்.  

❖ இக்காலகட்ைத்தில், மேம்பாட்டு நிதி நிறுவனங்களான IFCI, ICICI, IDBI, UTI, SFCs ேற்றும் SIDCs 
மபான்ைமவ உருவாக்கப்பட்ைன.  

❖ இந்நிதி நிறுவனங்கள், மூலதன ெந்மதமய பலப்படுத்த ேிகவும் உறுதுமணயாக இருந்தன. 
❖ 1980 லிருந்து 1992 வமரயிலான காலத்தில், முதன்மே ெந்மதக்கு மதமவயான வளங்கமள 

மெகரிக்க, கைனடீ்டுப்பத்திரம் ேிகவும் ெக்திவாய்ந்த ஆவணோக செயல்பட்ைது.  
❖ சபாதுத்துமை பத்திரங்கள் சவளியிைப்பட்ைமதாடு, பல பங்குச் ெந்மதகளும் உருவானது.  
❖ இரண்ைாம் ெந்மதயின் அபரிேிதோன வளர்ச்ெி அமைந்தது. 
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❖ முதன்மே ெந்மத ேற்றும் இரண்ைாம் ெந்மதயிமன ஓழுங்குபடுத்தும் அமேப்பாக SEBI 
உருவானது.  

❖ இரண்ைாம் ெந்மதயின் மவமலகமள ேறு ெீரமேப்பு ேற்றும் ேதிப்பீடு செய்து ஆமலாெமன 
வைங்க பலகுழுக்கள் உருவாக்கப்பட்ைன.  

❖ அக்குழுக்கள் ஆவணஅமேப்பு ேற்றும் மேலாண்மே பங்குச்ெந்மத, முதன்மே ெந்மதயின் 
வளர்ச்ெிக்காக மவமல செய்யும். 

❖ புது பங்குச்ெந்மதமய உருவாக்கம், ேற்றும் சபாதுத்துமை பத்திரங்கள் ேற்றும் பரஸ்பரநிதி 
ஆகியவற்மை வர்த்தகம் செய்யும். 

 
5. ஏட்டுக்கைன் ேற்றும் துணிகர முதல் வைங்கு நிறுேங்கமளப் பற்ைி விளக்குக. 

அ) ஏட்டுக் கைன் தரகு முகமே நிறுவனங்கள்  

❖ விற்பமன மூலம், சபைமவண்டிய சபறுதல்களின் அடிப்பமையில் நிதி நிறுவனங்கள் 
செய்யும் நிதி ஏற்பாமை, ஏட்டுக்கைன் தரகு முகமே ஆகும். 

❖  ஏட்டுக்கைன் தரகு முகமே, அதனுமைய வாடிக்மகயாளர்களுக்காக, ஏட்டுக்கைன்கமள 
வசூலிக்கும். 

       ஆ) துணிகர நிதி நிறுவனம்  

❖ துணிகர மூலதன நிதி என்பது, ொதாரண நிதியில் ஒரு பகுதி ஆகும்.  
❖ இது புதிய திட்ைம் ேற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கு நிதி வைங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ைதாகும்.  
❖ துணிகர மூலதனம் என்பது, சதாைில் நுட்ப திட்ைங்கமள வணிக ேயோக்குவதற்கு 

மதமவயான நிதியிமன அளிக்கிைது.  
❖ பல ெிைப்புேிக்க நிதி நிறுவனங்கள், துணிகர மூலதன நிதி முலமே உச்ெநிமலமய 

அமைந்துள்ளது.  
 
சபருவினாக்கள் 

1. மூலதனச் ெந்மதயின் ெிைப்பியல்புகமள விளக்குக 

அ) பத்திரங்களின் ெந்மத  
❖ பங்குகள், கைனுறுதிப் பத்திரங்கள் மபான்ை பத்திரங்கள் மூலதனச் ெந்மதயில் 

மகயாளப்படுவதால், இது பத்திரங்களின் ெந்மத என அமைக்கப்படுகிைது. 
ஆ) விமல  

❖ பத்திரங்களின் விமல மூலதனச் ெந்மதயில் பத்திரங்களின் மதமவ ேற்றும் அளிப்மப 
சபாறுத்து தீர்ோனிக்கப்படுகிைது. 

இ) பங்மகற்பாளர்கள்  
❖ மூலதனச் ெந்மதயில் ஈடுபடுபவர்கள் தனிநபர்கள், நிறுேங்கள், அரசு வங்கிகள், ேற்றும் 

இதர நிதிநிறுவனங்கள் மபான்ைவர்கமள உள்ளைக்கியுள்ளது. 
         ஈ)  இை அமேவு  

❖ மூலதனச் ெந்மதக்கான இைம், ஒரு குைிப்பிட்ை எல்மலக்குட்பட்ைதில்மல என்ைாலும், 
பங்கு ோற்ைகம் மபான்ை நன்கு சதரிந்த இைோக இருத்தல் மவண்டும். 

         உ) நிதிொர்ந்த சொத்துக்களின் ெந்மத  
❖ மூலதனச் ெந்மத, நீண்ைகால நிதி ொர்ந்த சொத்துக்களுக்கான ஒரு மேமைமய 

வைங்குகிைது. 
 
 

2. பல்மவறு வமகயான நிதிநிறுவனங்கமளப் பற்ைி விளக்குக. 
1) துணிகர நிதி நிறுவனம் 

❖ துணிகர மூலதன நிதி என்பது, ொதாரண நிதியில் ஒரு பகுதி ஆகும்.  
❖ இது புதிய திட்ைம் ேற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கு நிதி வைங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ைதாகும்.  
❖ துணிகர மூலதனம் என்பது, சதாைில்நுட்ப திட்ைங்கமள வணிகேயோக்குவதற்கு 

மதமவயான நிதியிமன அளிக்கிைது.  
❖ பலெிைப்புேிக்க நிதி நிறுவனங்கள், துணிகர மூலதன நிதி மூலமே உச்ெநிமலமய 

அமைந்துள்ளது. அமவ ICICI - ன்ஆபத்து மூலதனம் IDBI - ன்துணிகரநிதி, SIDBI - ன் 
சதாைில்நுட்ப வளர்ச்ெி, இந்திய கட்ைமேப்பு நிறுவனம் ( TDICT) ேற்றும் பல. 

2) பரஸ்பர நிதி  
❖ ெிறு முதலீட்ைாளர்களின் மெேிப்புகமள சபரிய முதலீைாக ோற்றும் நிதி 

நிறுவனங்கமளமய பரஸ்பரநிதி என்கிமைாம்.  
❖ பரஸ்பரநிதி நிறுவனம் பங்குதாரர்களிைேிருந்து சபற்ை நிதியிமன முதலீடு செய்வதற்கு, 

அந்த முதலீடிலிருந்து சபற்ை பலமன பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கிைது. 



B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.  9629647613                                                Page 24 of 139 

 

❖ நிதி நிறுவனங்களான LIC, UTI ேற்றும் வணிகவங்கிகள்SBI ேற்றும் கனரா வங்கி 
மபான்ைமவ பரஸ்பரநிதி வணிகத்தில் ஈடுபடுகின்ைன.  

❖ அதிக பலன், சநகிழ்வு தன்மே, பாதுகாப்பு ேற்ை வரியிலிருந்து பாதுகாப்பு மபான்ை 
நன்மேகள் பரஸ்பரநிதி மூலம் முதலீட்ைாளருக்கு கிமைக்கிைது. 

3) ஏட்டுக் கைன் தரகு முகமே நிறுவனங்கள்  
❖ விற்பமன மூலம் சபைமவண்டிய சபறுதல்களின் அடிப்பமையில், நிதி நிறுவனங்கள் 

செய்யும் நிதி ஏற்பாமை ஏட்டுக்கைன் தரகு முகமேஆகும்.  
❖ ஏட்டுக்கைன் தரகு முகமே அதனுமைய வாடிக்மகயாளர்களுக்காக ஏட்டுக்கைன்கமள 

வசூலிக்கும்.  
❖ இந்தியாவில் செயல்படும் ெிலநிறுவனங்களாவன, SBI, ேற்றும் வணிகமெமவகள் 

SBI – ன் துமண நிறுவனம் ேற்றும் கான்மபங்க் ஃமபக்ைரிக் லிேிசைட், கனரா வங்கியின் 
துமண நிறுவனம் ஆகும். 

4) இந்திய உைனடி பங்கு ோற்ைகம் 
❖ பங்குகமள இந்தியாமுழுவதும் ேின்னணு முலம் வியாபாரம் செய்யும் மநாக்கத்மதாடு 

முதன்மேநிதி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ைமத OTCEI என்பதாகும்.  
❖ இதன் மூலம் முதலீட்ைாளர் ேற்றும் நிறுேத்திற்கு ெிலபிரச்ெமனகள் இருந்த மபாதும் 

சவளிப்பமைத் தன்மே, விமரவான முடிவு, சநகிழ்வு தன்மேஆகிய நன்மேகமளயும் 
அளிக்கிைது. 

5) இந்திய மதெியப் பங்கு ோற்ைகம் லிேிசைட்  
❖ பங்குச் ெந்மதயின் ோதிரியாக NESI என்பது 1992 ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ைது.  
❖ இச்ெந்மதயின் மநாக்கோனது ேின்னணு பங்குகமள, இந்தியா முழுவதும் அமேத்துக் 

சகாடுப்பதாகும்.  
❖ இந்நிறுவனம் திைமேயான ேற்றும் சவளிப்பமைத் தன்மே சகாண்ை பங்கு 

வியாபாரத்மதமய எதிர்பார்கிைது.  
6) மதெிய தீர்வக ேற்றும் களஞ்ெிய அமேப்பு  

❖ பங்கில்லா வணிகமுமையின் கீழ் பத்திரங்களின் தீர்வுகள் அமனத்தும் பதிமவட்டின் மூலமே 
நமைசபறுகிைது.  

❖ பங்கில்லா வணிகமுமையில் கீழ்கண்ைமுன்று பகுதிகள் உள்ளைங்கியுள்ளது.  
i) மதெிய வணிக ஓப்பீடு ேற்றும் அைிக்மக முமையானது பத்திரச்ெந்மதயின்  

வமரயமை ேற்றும் கட்ைமளகமள விளக்குகிைது.  
ii) தீர்வு மததியன்று தரகர்களின் நிகர சராக்கம் ேற்றும் பங்கு சபாறுப்புகமள மதெிய 

அகற்ைடீ்டுமுமை முடிவு செய்வமதமய குைிக்மகாளாக சகாண்டுள்ளது. 
iii) எந்த ஒரு பத்திரமும் ோற்ைப்பைாேல், ேின்னணு முலம் பதிவுகள் செய்யப்பட்டு,   

பங்கு உரிமேமய ோற்றுவமதமய மதெிய மவப்பு அமேப்பு செய்கிைது. 
7) மதெிய பத்திரங்கள் களஞ்ெியம் லிேிசைட் 

❖ காகிதேில்லா ேற்றும் காகிதோற்று பங்குகமள சகாண்டுவருவதற்காக 1996 ம் ஆண்டு 
NSDLல் உருவாக்கப்பட்ைது.  

❖ இரண்ைாம் ெந்மதயில், வியாபாரத்திற்கு பின் ஏற்படும் ெிக்கல்கமள தீர்கவும் NSDL ல் 
உருவாக்கப்பட்ைது. 

8) இந்திய பங்கு மவப்பு கைகம் லிேிசைட் 

❖ இந்திய பங்கு மவப்பு கைகம் லிேிசைட் – ன் மநாக்கோனது, பங்குச்ெந்மத நைவடிக்மகயில், 
ேத்திய பத்திர மவப்பாக செயல்படுவமத ஆகும்.  

❖ இக்கைகம் மதெிய அளவிலான நிர்வாக ெீர்திருத்த பணிகமளயும் செய்கிைது. 
 

3. மூலதனச் ெந்மதயின் பல்மவறு பணிகமள விளக்குக. 
1) மெேிப்பு ேற்றும் மூலதன உருவாக்கம் 

❖ மூலதனச்ெந்மதயில், பல்மவறு வமகயான பத்திரங்கள் பல்மவறு துமைமயச் ொர்ந்து 
ேக்களிைேிருந்து (தனிநபர், நிறுேங்கள், அரசு முதலியன) மெேிப்மப திரட்டுவதற்கு உதவி 
செய்கின்ைது.  

❖ பத்திரங்கள் முதலீடு செய்யும் ேக்களுக்கு நிச்ெயோன ஊக்கத் சதாமகயாக, பங்கு 
ோற்ைகத்தின் இரட்மை ெிைப்பியல்புகளான நியாயோன வருவாய் ேற்றும் நீர்மேத் தன்மே 
கிமைக்கிைது.  

❖ இது நாட்டில் மூலதன உருவாக்கத்மத முடுக்குகிைது. 
2) நிமல மூலதனம்  

❖ மூலதனச்ெந்மத / பங்கு ோற்ைகம் நிறுேங்கள், நிமல மூலதனத்மத திரட்டுவதற்கு உதவி 
புரிகிைது.  

❖ முதலீட்ைாளர்கள், நிமலயான காலத்திற்கு தங்களுமைய நிதிகமள ஒப்புவிக்க முடியாது.  
❖ ஆனால், நிறுேங்களுக்கு நிமலயாக நிதி மதமவப்படுகிைது.  
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❖ பங்கு ோற்ைகம் முதலீட்ைாளர்கள் தங்களுமைய பத்திரங்கமள வாங்க அல்லது விற்க 
வாய்ப்பு அளிப்பதன் மூலோகவும், அமதெேயம் நிறுேங்களின் நிமலயான மூலதனம் 
பாதிக்காத வமகயிலும் இருக்க உதவி செய்கிைது. 

3) சதாைிற்துமை வளர்ச்ெி  
❖ சபாருளாதாரத்தின் சதாைிற் துமைக்கு மூலவளங்கமள ோற்றுவதன் மூலம் பங்குோற்ைகம் 

ஒரு மேய ெந்மதயாக உள்ளது. இது மபான்ை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி வைிகளில் முதலீடு 
செய்ய ேக்கமள ஊக்குவிக்கின்ைது.  

❖ எனமவ, இது நிறுே பத்திரங்களில் முதலீட்டிற்கான நிதிகமள திரட்டுவதன் மூலம் 
சதாைிற்துமை வளர்ச்ெி ேற்றும் சபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கு வைி வகுக்கிைது. 

 
 
 
 

4) உைனடி ேற்றும் சதாைர்ச்ெியான ெந்மத  
❖ பங்கு ோற்ைகம், வாங்குபவர்கள் ேற்றும் விற்பவர்கள் பத்திரங்கமள, வாங்க ேற்றும் 

விற்பதற்கு ஒரு வெதியான மேயத்மத வைங்குகிைது.  
❖ எளிய ெந்மதயிடுதல் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதில் ேற்ை சொத்துக்களுைன் ஒப்பிடும் 

சபாழுது அதிக நீர்மேத் தன்மேமய உருவாக்குகிைது. 
5) செயல் திைனுக்கு நம்பகோன வைிகாட்டி  

❖ மூலதனச்ெந்மத, நிறுேங்களின் செயல்திைன் ேற்றும் நிதி நிமலக்கு ஒரு நம்பகோன 
வைிகாட்டியாக, மெமவ புரிகிைது.  

6) நிதிகளின் உரிய திமெயில் ஆற்றுப்படுத்தல் 
❖ பத்திரங்களின் நைப்பு ெந்மத விமல ேற்றும் அதன் வருவாய், சபாதுேக்கள் தங்கள் நிதிமய 

ஒரு குைிப்பிட்ை நிறுேத்தில் முதலீடு செய்ய வைிகாட்டும் காரணியாக உள்ளது.  
❖ இது சபாது நலனுக்காக, நிதிமய திைன்பை பயன்படுத்துவமத உறுதி செய்கிைது.  

7) பல்மவறு மெமவகமள வைங்குதல்  
❖ மூலதனச் ெந்மதயில் செயல்படும் நிதி நிறுவனங்கள், சதாைில் முமனமவாருக்கு 

நீண்ைகால ேற்றும் நடுத்தர கால கைன்கமள வைங்குதல், ஒப்புறுதி வைங்குதல், 
நிறுேங்கமள மதாற்றுவித்தலில் உதவி செய்தல், மநர்மேபங்கு முதலில் பங்மகற்ைல், 
நிபுணர்களின் அைிவுமரகமள வைங்குதல் மபான்ை பல்மவறு மெமவகமள வைங்குகிைது. 

8) பின்தங்கிய பகுதிகமள மேம்படுத்துதல்  
❖ மூலதனச்ெந்மத, பின்தங்கிய பகுதிகளின் திட்ைங்களுக்கு நிதி உதவி வைங்குகிைது.  
❖ இது பின்தங்கிய பகுதிகளின் சபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கு உதவி செய்கிைது.  
❖ பின்தங்கிய ேற்றும் கிராேப்புை பகுதிகளின் மேம்பாட்டு திட்ைங்களுக்கு நீண்ைகால 

நிதிமயயும் வைங்குகிைது. 
9) அயல்நாட்டு மூலதனம்  

❖ மூலதனச்ெந்மத, அயல்நாட்டு மூலதனத்மத திரட்ை உதவி புரிகிைது.  
❖ இந்திய நிறுேங்களின் பத்திரங்கள் ேற்றும் இதர பத்திரங்கள் மூலம் அயல்நாடுகளின் 

மூலதன நிதிமய திரட்ை வைிவமக செய்கிைது.  
❖ அரசு, தாராளேயோக்கல் மூலம் அந்நிய முதலீடுகள் திரட்டுகிைது.  
❖ இது அந்நிய முதலீட்மை ேட்டும் சகாணராேல், சபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கு மதமவயான 

அந்நிய சதாைில் நுட்பங்கமளயும் நம் நாட்டிற்கு சகாண்டு வருகிைது.  
10) எளிய நீர்மேத் தன்மே  

❖ இரண்ைாம் நிமலச்ெந்மதயின் துமணக் சகாண்டு, முதலீட்ைாளர்கள் தங்களின் 
பத்திரங்கமள விற்று, நீர்மே சராக்கோக ோற்ை, வைிவமக செய்கிைது.  

❖ முதலீட்ைாளர்கள், அவர்களது மதமவயின் சபாழுது மவப்புகமள எடுக்க, வணிக வங்கிகள் 
அனுேதிக்கின்ைன. 

 
அத்தியாயம் 6 . பணச் ெந்மத 

குறு வினாக்கள் 
1. பணச்ெந்மத -- வமரவிலக்கணம் தருக. 

❖ குமராத்தரின் கூற்றுபபடி, “பல்மவறு அமேப்புகள் ேற்றும் நிறுவனங்கள் பணத்திற்கு நிி்கரான 
பல்மவறு ஆவணங்கமள மகயாளும் சோத்த அமேப்பிற்கான கூட்டுப் சபயராகும்”. 

( அல்லது ) 
❖ இந்திய ரிி்ெரவ் வங்கி, “குறுகிய கால நிதி சொத்துக்களுக்கான ெந்மதமய பணெந்மதயாகும். 

மேலும் முதன்மே ெந்மதயில் புதிய ஆதாரங்களுக்கான பணப் பரிோற்ைத்மத 
எளிதாக்குகிி்ைது. இரண்ைாம் நிமலச் ெந்தயில், ஏற்கனமவ வைங்கப்பட்ை நிதி 
மகாரிக்மககளுக்கும் நிதி அளிக்கிி்ைது” என்று வமரவிி்லக்கணம் வைங்குகிி்ைது 
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2. வணிக இரெீது  என்ைால் என்ன? 

❖ சபாருட்களின் விற்பமனயாளர்கள் மூலம், சபாருட்கமள வாங்குபவர் ேீது எழுதி 
தயாரிக்கப்படும் ஒரு ஆவணமே வணிக இரெீது ஆகும். 

 
3. மவப்புச் ொன்ைிதழ் ெந்மத என்ைால் என்ன? 

❖ மவப்பு ொன்ைிதழ், வங்கிகள் ேற்றும் நிதி நிறுவனங்களால் வைங்கப்படும் குறுகிய 
காலமவப்பு ஆவணங்களாகும். இவற்மை வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் தங்களது நிதி 
ஆதாரங்கமள உயர்த்திக் சகாள்வதற்காக சவளியிடுகின்ைன.  

❖ மவப்புச் ொன்ைிதழ் கைன் உறுதிப்பத்திர வடிவத்தில் பயன்பாட்டில் வைங்கப்படுகிைது.  
❖ இமவ எளிதில் ோற்ைக் கூடிய இயல்புமையதாகவும் விமரவாக ெந்மதப்படுத்தக் 

கூடியதாகவும் உமைய, குைிப்பிட்ை முகேதிப்பு ேற்றும் முதிர்வுத் சதாமக ஆகியவற்மைக் 
சகாண்டிருக்கும். 

 
4. அரசுப் பத்திரங்கள் ெந்மத என்ைால் என்ன? 

❖ அரசு அல்லது தங்க முமன பத்திரங்கமள வாங்கவும் விற்கவும் கூடிய ஒரு ெந்மதக்கு 
‘அரசு பத்திரங்கள் ெந்மத’ என்று சபயர். 

 
5. பணச்ெந்மதயில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள் யாமவ? 

1. கருவூல இரெீதுகள்    2. வணிக இரெீதுகள்   3. வணிகத் தாள்கள்  
 

 
6. பைமேயான இரண்டு பணச்ெந்மதகமள விவரி. 

1) இலண்ைன் பணச்ெந்மத 
❖ இது உலகின் பைமேயான ேிகவும் வளர்ந்த ேற்றும் முன்னனி பணச்ெந்மத 

 
2) நியூயார்க்  பணச்ெந்மத      
❖ இலண்ைன் பணச்ெந்மதக்கு அடுத்தப்படியாக இரண்ைாவது நன்கு வளர்ந்த பணச்ெந்மதயாக 

நியூயார்க்  பணச்ெந்மத     உள்ளது 
 

7. ஏலேிடுதல் என்பதன் சபாருள் யாது? 
❖ வர்த்தகர்கள் ஒருவர் ஒருவமராடு மபாட்டியிடும் முமையில் பத்திரங்கமள அதிகபட்ெ 

விமலக்கு விற்க மேற்சகாள்ளப்படும் ஒரு வர்த்தக முமைமய ‘ஏலம் விடுதல்’ என 
அமைக்கப்படுகின்ைது. 

 
8. ோறுதல் என்பதன் சபாருள் யாது? 

❖ ஒரு பத்திரத்மத வாங்குவதற்காக, ேற்சைாரு பத்திரத்மத விற்பமன செய்ய சகாண்டு 
செல்லும் நைவடிக்மகயின் ஒரு பகுதியாக, இரண்ைாம்நிமல ெந்மதயில், இந்திய ரிெர்வ் 
வங்கி மேற்சகாண்ை அதன் திைந்த ெந்மத செயல்பாடு ‘ோறுதல்’ என்று அமைக்கப்படுகிைது. 
 

ெிறு வினாக்கள் 

1. கருவூல இரெீதின் சபாது இயல்புகள் யாமவ? 
❖ கருவூல இரெீது  பின்வரும்  சபாதுவான இயல்புகமள உமையது. அமவ பின்வருோறு :  
1) சவளியிடுபவர் 

2) நிதி இரெீது 

3) நீர்மேத் தன்மே 

4) முக்கிய ஆதாரம் 

5) பண மேலாண்மே 

2. பணச்ெந்மதயில் ஈடுபடும் பங்மகற்பாளர்கள் யாவர்? 

1. பல்மவறு நாடுகளின் அரொங்கங்கள் 
2. பல்மவறு நாடுகளின் மேய வங்கிகள் 
3. தனியார் ேற்றும் சபாதுத்துமை வங்கிகள் 
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4. பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் 
5. காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 
6. வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் 
7. இந்திய ரிெர்வ்வங்கி ேற்றும் பாரதஸ்மைட் வங்கி 
8. வணிக வங்கிகள் 
9. ோநில அரசுகள் 
10. சபாதுேக்கள் 

 
 

3. கருவூல இரெீதின் வமககமள விவரி. 
❖ கால வமரயமை அடிப்பமையில், இந்த இரெீதுகள் மூன்று வமககளாக பிரிக்கப்படுகின்ைன. 

அமவ பின்வருோறு. 
1) 91 நாட்கள் கருவூல இரெீதுகள் 
2) 182 நாட்கள் கருவூல இரெீதுகள் 
3) 364 நாட்கள் கருவூல இரெீதுகள் 

 
4. மவப்புச் ொன்ைிதைின் இயல்புகமள விவரி. 

1. கால மவப்புக்கான உரிமே ஆவணம் ஆகும். 
2. பிமணயேற்ை ோற்றுமுமை ஆவணங்கள் ஆகும். 
3. மேல் எழுதுதல் மூலம், எளிதில் ோற்ைி வைங்கும் தன்மே உமையது. 
4. முகேதிப்பிலிருந்து வட்ைத்தில் சவளியிடுதல். 
5. ெலுமக நாட்கள் இல்லாேல், குைிப்பிட்ை மததியில் திரும்பச் செலுத்தக் கூடியது. 
 

 
5. வணிக இரெீதின் வமககமள விவரி. 

அ. மதமவ ேற்றும் பயன்பாட்டு இரெீதுகள்  

❖ மதமவ இரெீது என்பது, பணம் செலுத்துவதற்கான மததி எதுவும் குைிப்பிைப்பைாத இரெீது 
ஆகும்.  

❖ எனமவ மதமவ இரெீது என்பது, அந்த இரெீமத மவத்திருப்பவர், தனக்கு எப்சபாழுது பணம் 
மதமவப்படுகிைமதா, அப்மபாது அந்த இரெீதுக்கு பணம் சபற்றுக்சகாள்ளலாம். 

        ஆ. தூய்மே  இரெீதுகள் ேற்றும் ஆவண இரெீதுகள்  

❖ சபாருட்களின் உரிமே ஆவணம் மூலம் இமணக்கப்பட்ை இரெீதுகள், ஆவண இரெீதுகள் 
என்று அமைக்கப்படுகிைது.  

❖ எந்த ஒரு ஆவணமும், எழுதி இமணக்கப்பைாத இரெீதுகள் தூய்மே இரெீதுகள் ஆகும். 
எ.கா:  சதாைர்வண்டி இரெீது ேற்றும் ெரக்குந்து இரெீது. 

        இ. உள்நாடு ேற்றும் அயல்நாட்டு இரெீதுகள்  

❖ இந்தியாவில் குடியிருக்கும் ஒரு நபருக்கு, இந்தியாவில் எழுதப்பட்ை ேற்றும் செலுத்த 
மவண்டிய இரெீதுகள் ஆகியவற்மை உள்நாட்டு இரெீதுகள் என்று அமைக்கப்படுகின்ைன.  

❖ அயல்நாட்டு இரெீதுகள் என்பது, இந்தியாவிற்கு சவளிமய எழுதப்பட்டு, இந்தியாவிமலா 
அல்லது அயல்நாட்டிமலா செலுத்தப்படும் இரெீதுகமள அயல்நாட்டு இரெீதுகள் என்று 
அமைக்கப்படுகின்ைன. 

ஈ. தனித்துவோன இரெீதுகள்  

❖ தனித்துவோன இரெீதுகள் என்பது, வமரதல் ேற்றும் ஏற்றுக் சகாள்ளல், உள்ளூர் வைக்கப்படி 

அல்லது வர்த்தகப் பயன்பாட்டின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுவமதக் குைிக்கிைது. 

உ. இருப்பிை ேற்றும் வைங்கல் இரெீதுகள்  

❖ இருப்பிை ேற்றும் வைங்கல் இரெீதுகள் என்பது, உண்மேயான வியாபார நைவடிக்மககள் 
அல்லாேல் உருவாக்கப்படும் இரெீதுகமள, இருப்பிை ேற்றும் வைங்கல் இரெீதுகள் என்று 
அமைக்கப்படுகின்ைன. 

 
 
சபரு வினாக்கள் 

1. பணச்ெந்மத ேற்றும் மூலதனச்ெந்மத வமரவிலக்கணம் தருக. இமவ  
இரண்டிற்கும் இமையிலான மவறுபாடுகமள விவரி. 
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பணச்ெந்மத - வமரவிலக்கணம்  
❖ குமராத்தரின் கூற்றுபபடி, “பல்மவறு அமேப்புகள் ேற்றும் நிறுவனங்கள் பணத்திற்கு நிி்கரான 

பல்மவறு ஆவணங்கமள மகயாளும் சோத்த அமேப்பிற்கான கூட்டுப் சபயராகும்”. 
மூலதனச் ெந்மத – வமரவிலக்கணம்  

❖ அருண் மக.தத்தா அவர்களின் கூற்றுப்படி, மூலதனச்ெந்மத என்பது, “பல்மவறு வமகயான 
மூலதன ஆதாயங்களின் மதமவ ேற்றும் அளிப்பிற்கு இமைமய மதாற்றுவிக்கப்பட்ை 
இமணப்புகளுைன் நிறுவன முதலீடுகள் ேற்றும் செயல்பாடுகளின் ஒரு கலமவமய” என 
வமரயறுக்கப்படுகிைது. 

    மவறுபாடு 

 
 

2. பணச்ெந்மதயின் ெிைப்பியல்புகமள விவரி. 
1) குறுகிய கால நிதிகள்  

❖ குறுகிய காலநிதிகள் அல்லது பணத்திற்கு நிகரான நிதி சொத்துக்களுக்கான முற்ைிலுோன, 
ஒரு ெந்மத இது ஆகும்.  

2) முதிர்வு காலம்  
❖ இச்ெந்மதயில், ஒரு வருைத்திற்கு குமைவான முதிர்வு காலம் சகாண்ை நிதி சொத்துக்கமள 

ேட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
3) பணோக ோற்றுவது  

வ.எண் தன்மேகள் பணச்ெந்மத மூலதனச்ெந்மத 
1 நிதியின் காலம் ஒரு வருைத்திற்கும் ேிகாேல் 

நைக்கும், குறுகியகால 
ெந்மத 

ஒரு வருை காலத்திற்கும் 
மேலான நீண்ைகாலம்  
நைக்கும் ெந்மத 

2 வணிக ஆவணங்கள் ோற்றுமுமை ஆவணங்கள், 
கருவூலச்ெீட்டு,வணிகத்தாள்  

பங்குகள், 
கைனடீ்டூப்பத்திரங்கள், அரசு 
பத்திரங்கள் 

3 ஆவணங்கள் 
கிமைக்கும் இைம் 

சபாதுவாக இரண்ைாம் 
நிமலச்ெந்மதயில் இைம் 
சபைாது 

சபாதுவாக இரண்ைாம் 
நிமலச்ெந்மதயில் இைம் 
சபறும் 

4 உட்பிரிவு உட்பிரிவு ஏதுேில்மல முதல் நிமலச்ெந்மத 
ேற்றும் இரண்ைாம் 
நிமலச்ெந்மத என இரண்டு 
உட்பிரிவுகள் உள்ளன 

5 பரிவர்த்தமன 
நமைசபறும் இைம் 

முமையான இைம் ஏதும் 
இல்லாேல், சதாமலப்மபெி 
வைியாக பரிவர்த்தமன 
நமைசபறும் 

முமையான இைத்தில் 
பரிவர்த்தமன நமைசபறும். 
உதாரணம் : பங்கு 
பரிோற்ைம்  

6 இைர் அளவு கைன் ேற்றும் ெந்மத 
ஆபத்து குமைந்தளவு 
உள்ளது.  

கைன் ேற்றும் ெந்மத 
ஆபத்து அதிகளவு உள்ளது 

7 நீர்மேத்தன்மே நீர்மேத்தன்மே சகாண்ைது குமைந்தளவு 
நீர்மேத்தன்மே சகாண்ைது 

8 விமல ேதிப்பு 
சதரிந்துசகாள்ளுதல் 

விமல ேதிப்பு குைித்த 
சவளிபமைத் தன்மே 
ஏதுேில்மல 

விமல ேதிப்பு குைித்த 
சவளிபமைத் தன்மே 
உள்ளது 

9 ஒழுங்குபடுத்தும் 
அமேப்பு 

மேய வங்கி இதமன 
கட்டுபடுத்துகிைது 

மேய வங்கி ேற்றும் செபி 
இதமன கட்டுபடுத்துகிைது 

10 ஒப்புறுதியளித்தல் ஒப்புறுதியளித்தல் முதன்மே 
பணி அல்ல 

ஒப்புறுதியளித்தல் 
முதன்மே பணி ஆகும் 

11 ஆதிக்க நிறுவனங்கள் வணிக வங்கிகள் வங்கி அல்லாத நிதி 
நிறுவனங்கள் ேற்றும் 
தனிச்ெிைப்பு நிதி 
நிறுவனங்கள் 
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❖ உைனடியாக பணோக ோற்ைியமேக்கக் கூடிய நிதிச்சொத்துக்கமள ேட்டுமே, இச்ெந்மதயில் 
இைப்பு இல்லாேல், குமைந்தபட்ெ பரிவர்த்தமன செலவில் பரிோற்ைம் செய்யப்படுகிைது. 

4) முமையான இைேில்மல  
❖ சபாதுவாக பரிவர்த்தமனகள் சதாமலமபெி அதாவது வாய்சோைி சதாைர்பு மூலோக 

நமைசபறுகின்ைன.  
❖ ெம்பந்தப்பட்ை ஆவணங்கள் ேற்றும் எழுதப்பட்ை தகவல் சதாைர்புகள் பின்னர் 

பரிோைிக்சகாள்ளலாம்.  
❖ மூலதனச் ெந்மதயில் உள்ளது மபால் பங்குச்ெந்மதயில் ஒரு முமையான இைேில்மல. 

5) துமண ெந்மதகள்  
❖ இது ஒரு ஒற்மைத் தன்மேயுள்ள ெந்மத அல்ல.  
❖ இது தனித்தனி ெிைப்புமைய பல துமணச் ெந்மதகளின் சதாகுப்பாகும்.  

எ.கா: அமைப்பு பணச்ெந்மத, ஏற்புச்ெந்மத ேற்றும் ோற்றுமுமை ஆவண ெந்மதகள். 
6) ெந்மதயின் பங்கு  

❖ ேத்திய வங்கி, வணிக வங்கிகள், வங்கிகள் அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், தள்ளுபடியகம் 
ேற்றும் ஏற்பகங்கள், பணச்ெந்மதயின் கூறுகளாகும்.  

❖ வணிக வங்கிகள் சபாதுவாக பங்குச்ெந்மதயில், மேலாதிக்க இைத்திமனக் சகாண்டுள்ளது. 
7) ேிகவும் ஒழுங்கமேக்கப்பட்ை வங்கி முமை  

❖ வணிகவங்கிகள் பணச்ெந்மதகளின் முழு நரம்பு மேயோக இருக்கின்ைன.  
❖ குறுகிய கால நிதிகமள வைங்குகின்ை முதன்மே அளிப்பாளராகவும் வணிகவங்கிகள் 

உள்ளன.  
❖ பணச்ெந்மதயின் பல்மவறு பிரிவுகளுக்கும், ேத்திய வங்கிக்கும் உள்ள இமணப்பாக 

வணிகவங்கிகள் செயல்படுகின்ைன. 
8) இரண்ைாம் நிமல ெந்மதயின் மதமவ 

❖ இச்ெந்மதயில் பயன்படுத்தப்படும் நிதிச்சொத்து ஆவணங்களுக்கு, ஒரு ெிைப்பான இரண்ைாம் 
நிமலெந்மத மதமவப்படுகிைது. 

9) நிதித் மதமவ ேற்றும் வைங்கல் 
❖ குறுகியகால நிதிக்கான மதமவ ேற்றும் அளிப்பும் அதிகோக இருக்க மவண்டும்.  
❖ உள்நாட்டு ேற்றும் சவளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் சபருேளவில் குறுகியகால நிதி ஆவணங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
10) சோத்த விற்பமனச் ெந்மத  

❖ இது ஒரு சோத்தவிற்பமனச் ெந்மதயாகும். இச்ெந்மதயில் அதிகளவில் வர்த்தகம் 
செய்யப்படும் நிதிச்சொத்துக்களின் ேதிப்பு அதிகளவில் இருக்கும். 

11) சநகிழ்வுத் தன்மே  
❖ இச்ெந்மத குைித்த ஒழுங்குமுமை கட்ைமேப்பில் அதிக அளவு சநகிழ்வுத் தன்மே 

இருப்பதால், நிமலயான முயற்ெி புதிய ஆவணங்கமள அைிமுகப்படுத்துவதில் 
செய்யப்படுகிைது. 

12) மேய வங்கியின் முன்னிமல 
❖ மேய வங்கி சராக்க இருப்பு விகிதம் மவத்துக் சகாண்டு, ஆவணங்கமள தள்ளுபடி 

செய்வதன் மூலம், மதமவயான நிதி வெதிகமள ஏற்படுத்தி தருகின்ைன.  
❖ இது ஒரு திைந்த ெந்மதயாக இருந்த மபாதிலும், ேந்த நிமலெந்மதயில் உள்ள உபரியான 

சராக்க இருப்மப சபற்று, விருவிருப்பான ெந்மத காலத்தில் கூடுதலான நிதிமய 
அளிக்கிைது.  
 

3. பணச்ெந்மதயின் ஆவணங்கமள விவரி. 
❖ பணச்ெந்மதயில் பல்மவறு விதோன நிதி ஆவணங்கள் கிமைக்கின்ைன. இந்தியாவில் 1986 

வமர ெில ஆவணங்கள் ேட்டுமே கிமைத்தன. அமவ பின்வருோறு: 
1) கருவூலெந்மதயில் கிமைக்கும் கருவூலெீட்டுகள். 
2) அமைப்பு கைன்ெந்மதயில் கிமைக்கும் குறுகியகால அைிவிப்பு ேற்றும் அமைப்பு பணம். 
3) இரெீது ெந்மதயில் கிமைக்கும் வணிக இரெீதுகள் ேற்றும் உறுதிசோைி பத்திரங்கள்.   

❖ தற்சபாழுது மேற்குைிப்பிட்ைமவகளுைன் கூடுதலாக பின்வரும் ஆவணங்கள் கிமைக்கப் 
சபறுகின்ைன. 

i) வணிகத் தாள்கள் 
ii) மவப்பு இரெீதுகள் 
iii) வங்கிகளுக்கு இமையிலான பங்மகற்பு ொன்ைிதழ்கள்  
iv) ேீள்வாங்கல் வதீ ஆவணங்கள் 

a) கருவூல ரெீது ெந்மத  
❖ கருவூல ரெீதுகமள வாங்கும் ேற்றும் விற்கும் ெந்மதக்கு கருவூல ரெீது ெந்மத என்று 

சபயர். 
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❖ அரொங்கத்தால் சவளியிைப்பட்ை கருவூல இரெீதுகள் தற்மபாது ேிகவும் பிரபலோக உள்ள 
வணிக ேற்றும் அதிகளவு நீர்மேத்தன்மே சகாண்ை ஆவணங்களாகும்.  

❖ கருவூல இரெீதுகள் என்பது குைிப்பிட்ை காலக்சகடுவுைன் கூடிய கைன உறுதி பத்திரோகும்.  
❖ அரொங்கம் கருவூல இரெீதின் சதாமகமய, அதன் தவமண காலத்திற்குள் திருப்பி 

செலுத்தப்பட்டு விடும் என்ை உறுதி சோைிமய அளிக்கிைது.  
❖ அதன் காலம் ஒரு வருைத்திற்கு மேல் இருக்காது. 

கருவூல இரெீதின் சபாது இயல்புகள்  
❖ கருவூல இரெீது  பின்வரும்  சபாதுவான இயல்புகமள உமையது. அமவ பின்வருோறு :  

1) சவளியிடுபவர் 

2) நிதி இரெீது 

3) நீர்மேத் தன்மே 

4) முக்கிய ஆதாரம் 

5) பண மேலாண்மே 

b) மவப்புச் ொன்ைிதழ்  
❖ மவப்பு ொன்ைிதழ், வங்கிகள் ேற்றும் நிதி நிறுவனங்களால் வைங்கப்படும் குறுகிய 

காலமவப்பு ஆவணங்களாகும். இவற்மை வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் தங்களது நிதி 
ஆதாரங்கமள உயர்த்திக் சகாள்வதற்காக சவளியிடுகின்ைன.  

❖ மவப்புச் ொன்ைிதழ் கைன் உறுதிப்பத்திர வடிவத்தில் பயன்பாட்டில் வைங்கப்படுகிைது.  
❖ இமவ எளிதில் ோற்ைக் கூடிய இயல்புமையதாகவும் விமரவாக ெந்மதப்படுத்தக் 

கூடியதாகவும் உமைய, குைிப்பிட்ை முகேதிப்பு ேற்றும் முதிர்வுத் சதாமக ஆகியவற்மைக் 
சகாண்டிருக்கும். 

       மவப்புச் ொன்ைிதைின் இயல்புகமள  
     1. கால மவப்புக்கான உரிமே ஆவணம் ஆகும். 
     2. பிமணயேற்ை ோற்றுமுமை ஆவணங்கள் ஆகும். 
     3. மேல்எழுதுதல் மூலம், எளிதில் ோற்ைி வைங்கும் தன்மே உமையது. 
     4. முகேதிப்பிலிருந்து வட்ைத்தில் சவளியிடுதல். 
     5. ெலுமக நாட்கள் இல்லாேல், குைிப்பிட்ை மததியில் திரும்பச் செலுத்தக் கூடியது. 
c) வணிக இரெீதுகள்  

❖ சபாருட்களின் விற்பமனயாளர்கள் மூலம், சபாருட்கமள வாங்குபவர் ேீது எழுதி 
தயாரிக்கப்படும் ஒரு ஆவணமே வணிக இரெீது ஆகும்.  

❖ இந்த வணிக இரெீது சுய நீர்மேதன்மே இயல்பு, இரு நபர்களுக்கிமையிலான பரிோற்ைம், 
நைவடிக்மகயின் ெரியான மததிமய சதரிந்து சகாள்ளும் தன்மே, நைவடிக்மக குைித்த 
சவளிப்பமைத் தன்மே மபான்ை நன்மேகமளக் சகாண்ைது 

     வணிக ரெீதின் இயல்புகள்  

1. வமரவாளர் 
2. ஏற்றுக்சகாள்பவர் 
3. செலுத்தப் சபறுநர் 
4. வட்ைம் செய்பவர் 
5. மேல் எழுதுபவர் 
6. ேதிப்பீடு  
7. முதிர்வு  
8. கைன்தரேதிப்பீடு  

d) அரசு அல்லது தங்க முமன பத்திரங்கள் ெந்மத  
❖ அரசு அல்லது தங்க முமன பத்திரங்கமள வாங்கவும் விற்கவும் கூடிய ஒரு ெந்மதக்கு 

‘அரசு பத்திரங்கள்ெந்மத’ என்று சபயர். 
❖ முதிர்வு அமைந்த பத்திரங்கமள ேீட்பதற்காகவும், முதிர்வமையாத பத்திரங்களுக்கு 

திருப்பிச் செலுத்தி ேீட்பதற்காகவும் ேற்றும் சராக்க நிதிகளுக்காகவும் அதாவது புதிய 
சராக்க வளங்கமள உயர்த்துவதற்காகவும் அரசுப் பத்திரங்கள் சவளியிைப்படுகின்ைது. 

         அரசு அல்லது தங்க முமன பத்திரங்களின் இயல்புகள்  
1. முகமேகள் 
2. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ெிைப்பு பணி 
3. பத்திரங்களின் இயல்புகள் 
4. பணப்புைக்க விவரம் 
5. வரிவிலக்கு 
6. ெந்மத 
7. படிவங்கள் 
8. பங்மகற்பாளர்கள் 
9. வர்த்தகம் 
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10. சவளியீட்டு இயந்திரம் 
11. அரசு பத்திர சவளியீடு சதாைக்கம் 
12. ெீர்ே படுத்துதல் 
13. ோற்ைம் 
14. ஏலம் விடுதல். 

 
 

4. வணிக இரெீதின் இயல்புகள் ேற்றும் வமககமள விவரி. 
 வணிக ரெீதின் இயல்புகள்  

1 வமரவாளர் 
2 ஏற்றுக்சகாள்பவர் 
3 செலுத்தப் சபறுநர் 
4 வட்ைம் செய்பவர் 
5 மேல் எழுதுபவர் 
6 ேதிப்பீடு  
7 முதிர்வு  
8 கைன்தரேதிப்பீடு  

வணிக இரெீதின் வமககள் 
அ. மதமவ ேற்றும் பயன்பாட்டு இரெீதுகள்  

❖ மதமவ இரெீது என்பது, பணம் செலுத்துவதற்கான மததி எதுவும் குைிப்பிைப்பைாத இரெீது 
ஆகும்.  

❖ எனமவ மதமவ இரெீது என்பது, அந்த இரெீமத மவத்திருப்பவர், தனக்கு எப்சபாழுது பணம் 
மதமவப்படுகிைமதா, அப்மபாது அந்த இரெீதுக்கு பணம் சபற்றுக்சகாள்ளலாம். 

        ஆ. தூய்மே  இரெீதுகள் ேற்றும் ஆவண இரெீதுகள்  

❖ சபாருட்களின் உரிமே ஆவணம் மூலம் இமணக்கப்பட்ை இரெீதுகள், ஆவண இரெீதுகள் 
என்று அமைக்கப்படுகிைது.  

❖ எந்த ஒரு ஆவணமும், எழுதி இமணக்கப்பைாத இரெீதுகள் தூய்மே இரெீதுகள் ஆகும். 
எ.கா:  சதாைர்வண்டி இரெீது ேற்றும் ெரக்குந்து இரெீது. 

        இ. உள்நாடு ேற்றும் அயல்நாட்டு இரெீதுகள்  

❖ இந்தியாவில் குடியிருக்கும் ஒரு நபருக்கு, இந்தியாவில் எழுதப்பட்ை ேற்றும் செலுத்த 
மவண்டிய இரெீதுகள் ஆகியவற்மை உள்நாட்டு இரெீதுகள் என்று அமைக்கப்படுகின்ைன.  

❖ அயல்நாட்டு இரெீதுகள் என்பது, இந்தியாவிற்கு சவளிமய எழுதப்பட்டு, இந்தியாவிமலா 
அல்லது அயல்நாட்டிமலா செலுத்தப்படும் இரெீதுகமள அயல்நாட்டு இரெீதுகள் என்று 
அமைக்கப்படுகின்ைன. 

ஈ. தனித்துவோன இரெீதுகள்  

❖ தனித்துவோன இரெீதுகள் என்பது, வமரதல் ேற்றும் ஏற்றுக் சகாள்ளல், உள்ளூர் வைக்கப்படி 

அல்லது வர்த்தகப் பயன்பாட்டின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுவமதக் குைிக்கிைது. 

 

உ. இருப்பிை ேற்றும் வைங்கல் இரெீதுகள்  

❖ இருப்பிை ேற்றும் வைங்கல் இரெீதுகள் என்பது, உண்மேயான வியாபார நைவடிக்மககள் 
அல்லாேல் உருவாக்கப்படும் இரெீதுகமள, இருப்பிை ேற்றும் வைங்கல் இரெீதுகள் என்று 
அமைக்கப்படுகின்ைன. 

 
5. அரசுப்பத்திரங்களின் இயல்புகமள விவரி. 

1) முகமேகள்  

❖ ேத்திய அரசு, ோநில அரசுகள், அரொங்க அமேப்புக்கு இமணயான அமேப்புகள் மபான்ை 
அதாவது உள்ளூர் அரசு அமேப்புகள் உதாரணோக நகராட்ெிகள், ோநகராட்ெிகள், 
துமைமுகங்கள் மபான்ை தன்னாட்ெி அமேப்புகள், ேற்றும் பிைஅமேப்புகள் மபான்ை 
முகவர்களின் மூலம் அரசு பத்திரங்கள் சவளியிைப்படுகின்ைன. 

2) இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ெிைப்பு பணி  
❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அரசு பத்திரங்கள் வாங்குதல் ேற்றும் விற்பமன செய்வதில் முக்கிய 

பங்காற்றுகிைது.  
❖ குைிப்பாக பணமேலாண்மேயில் ெிைப்பாக செயல்படுகிைது. 

3) பத்திரங்களின் இயல்பு 
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❖ அரசு பத்திரங்கள் உத்தரவாதோக வட்டி வைங்குவதால், அதில் முதலீடு செய்வது 
பாதுகாப்பானதாகவும் மேலும் அரமெ முதன்மே சதாமகமய திரும்ப செலுத்துவதால், 
முற்ைிலும் பாதுகாப்பு தன்மே சகாண்ைதாகவும் இருக்கிைது. 

4) பணப் புைக்க விபரம்  
❖ தங்க முமனபத்திரங்கள் பலவமக நீர்மேதன்மே சகாண்ைமவ.  
❖ அதன்படி ேத்திய அரொல் வைங்கப்பட்ை பத்திரங்கள் அதிக நீர்மேதன்மே சகாண்ைதால், 

அதன் பணப்புைக்கமும் அதிகோக இருக்கும். 
5) வரிவிலக்கு  

❖ முதலீட்ைாளர்களுக்கு பரந்த அளவில் வரிவிலக்கு அளிப்பது, அரசு பத்திரங்களின் முக்கிய 
அம்ெோக விளங்குகின்ைது.  

❖ இந்த பத்திரங்கள், இந்த நன்மேக்காகமவ ேிகவும் பிரபலோனதாக உள்ளது. 
6) ெந்மத  

❖ அரசு பத்திரங்களில் ஒவ்சவாரு விற்பமன ேற்றும் சகாள்முதலுக்கு தனித்தனியாக 
மபச்சுவார்த்மத நைத்தப்படுகிைது.  

❖ தங்க முமனபத்திரங்கள், ஒரு எதிசரதிர் அல்லது இமணயான ெந்மதயாகும். இந்தியாவில் 
முதன்மே ேற்றும் இரண்ைாம் நிமல ெந்மத ஆகிய இரண்டு ெந்மதகளிலும், அரசு 
பத்திரங்கள் ெந்மதப்படுத்தப்படுகிைது. 

7) படிவங்கள்  
❖ பங்கு ொன்ைிதழ்கள், உறுதிசோைி ெீட்டுகள் ேற்றும் சகாணர்பவர் பத்திரங்கள் மபான்ை 

வடிவங்களில் ேத்திய அரசு ேற்றும் ோநில அரசுகள் வைங்கும் பத்திரங்கள் இருக்கும். 
8) பங்மகற்பாளர்கள்  

❖ அரசு பத்திர ெந்மதயில், அரசுத்துமை மவத்துள்ள வளங்கமளப் பரிோற்ைம் செய்வதில், 
ஒருங்கிமணந்த பங்மகற்பாளர்களாக, ேத்திய அரசு ேற்றும் ோநில அரசுகள் உள்ளன. 

9) வர்த்தகம்  
❖ அரொங்க பத்திரங்களுக்கு இரண்ைாம் நிமலெந்மத, குறுகிய, ெிைிய ேற்றும் குமைவான 

செயல்திைன் சகாண்ைது என்ைாலும் பங்குச்ெந்மதகளில் அரொங்க பத்திரங்கமள விற்பமன 
செய்வதிலும் வாங்குவதிலும் வங்கிகள் ேற்றும் சபருநிறுவனங்கள் ஈடுபடுகின்ைன. 

10) சவளியடீ்டு இயந்திரம்  
❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் கீழுள்ள சபாது கைன் அலுவலகம், அரசு பத்திரங்கமள 

சவளியிடுகிைது. 
 

11. அரசு பத்திர சவளியடீு சதாைக்கம்  
❖ அரசு பத்திர சவளியீடு சதாைங்கிடும் ெில நாட்களுக்கு முன்மப, பத்திரங்களின் தன்மேகள் 

பற்ைி அைிவிப்பு சவளியிைப்படுகிைது. 
12. ெீர்மே படுத்துதல்  

❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் ,பங்கு பரிவர்த்தமனகளின் மூலம் முதிர்ச்ெி அமைந்த 
பத்திரங்கமள மகயகப்படுத்துதல் ேற்றும் ேீட்மப எளிதாக்கும் வமகயில் செய்யும் 
நைவடிக்மகக்கு ‘ெீர்மேபடுத்துதல்’ என அமைக்கப்படுகிைது.  

13. ோற்ைம்  
❖ ஒரு பத்திரத்மத வாங்குவதற்காக ேற்சைாரு பத்திரத்மத விற்பமன செய்ய சகாண்டு 

செல்லும் நைவடிக்மகயின் ஒரு பகுதியாக இரண்ைாம் நிமலெந்மதயில் இந்திய 
ரிெர்வ்வங்கி மேற்சகாண்ை அதன் திைந்த ெந்மத செயல்பாடு ‘ோறுதல்’ என்று 
அமைக்கப்படுகிைது. 

14. ஏலம் விடுதல்  
❖ வர்த்தகர்கள் ஒருவர் ஒருவமராடு மபாட்டியிடும் முமையில், பத்திரங்கமள அதிகபட்ெ 

விமலக்கு விற்க மேற்சகாள்ளப்படும் ஒரு வர்த்தக முமைமய, ‘ஏலம் விடுதல்’ என 
அமைக்கப்படுகின்ைது. 

 

அலகு 3 . நிதிச் ெந்மத - II 
அத்தியாயம் 7 . பங்கு ோற்ைகம் 

குறு வினாக்கள் 
1. பங்குச் ெந்மத என்ைால் என்ன? 

❖ பங்குச் ெந்மத என்பது, சதாைில்துமை ேற்றும் நிதிப் பாதுகாப்பின் சகாள்முதல் ேற்றும் 
விற்பமனக்கான ஒரு ஒழுங்கமேக்கப்பட்ை ெந்மத. 

❖ பங்குச் ெந்மத என்பது, சபருநிறுவன ேற்றும் பிைபத்திரங்கமள வாங்குவதற்கும் விற்பமன 
செய்வதற்கும் ஒரு ஒழுங்கமேக்கப்பட்ை ெந்மதயாகும். 
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2. பங்குச் ெந்மத வமரவிலக்கணம் தருக. 
❖ மஹஸ்டிங்ஸ் கூற்றுப்படி, "பங்கு ோற்ைகம் என்பது வாங்கியவர் ேற்றும் விற்பவர் ஒரு 

இைத்தில் கூடி, அமனத்து வமகயான பத்திரங்கள், பங்குகமள மகயாளும் ஒரு இைமே 
ஆகும்" 

( அல்லது ) 
❖ ஹஸ்பண்ட் ேற்றும் மைாமகர்ரி ஆகிமயாரின் கருத்துப்படி, "பங்குச் ெந்மத ோற்ைங்கள் 

தனிப்பட்ை முமையில் ஒழுங்கமேக்கப்பட்ை ெந்மதகள் பத்திரங்களில் வர்த்தகத்மத 
எளிதாக்கும்”. 

 
3. இந்தியாவில் உள்ள ஏமதனும் 5 பங்குகமள பற்ைி எழுதுக. 

1) தி பாம்மப பங்குச்ெந்மத 
2) அகேதாபாத் பங்குச் ெந்மத ெங்கம் லிேிசைட் 
3) சபங்களூரு பங்கு ெந்மத லிேிசைட் 
4) புவமனஷ்வர் பங்குச் ெந்மத. 
5) கல்கத்தா பங்கு பரிவர்த்தமன ெங்கம் லிேிசைட். 
6) சகாச்ெி பங்கு பரிவர்த்தமன லிேிசைட் 
7) தில்லி பங்குச் ெந்மத ெங்கம் லிேிசைட் 
8) குவாஹாட்டி பங்கு பரிவர்த்தமன லிேிசைட் 
9) மஹதராபாத் பங்கு பரிவர்த்தமன லிேிசைட் 
10) சேய்ப்பூர் பங்கு பரிவர்த்தமன லிேிசைட் 
11) கனரா பங்கு பரிவர்த்தமன லிேிசைட் 
12) லூதியானாபங்குச் ெந்மதெங்கம் லிேிசைட் 
13) சென்மன பங்கு ெந்மதலிேிசைட் 

 
4. துமணத் தரகர் என்ைால் என்ன? 

❖ பங்கு ோற்ைகத்தின் உறுப்பினரின் முகவராகக் செயல்பட்டு, தன்மன அேர்த்திய 
முதல்வருக்கு அதாவது உறுப்பினருக்கு வியாபாரத்மதப் சபற்றுத் தந்து, அதற்காகக் கைிவு 
சபறுபவர் துமணத் தரகர் ஆவார். 
 

5. தரகர் என்று யாமர அமைக்கப்படுகிைார்கள்? 
❖ பத்திரங்கமள வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்குேிமைமய இமைநிமலயாளர்களாக 

செயல்படுபவர்கள் தரகர்கள் ஆவார். 
❖ இவர்கள் தனக்காகப் பத்திரங்கமள வாங்கி விற்பதில்மல. 
❖ தரகர்கள், கைிவு முகவர் ஆவர். 

 
6. ஊக வணிகர்களின் வமககள் யாமவ? 

❖ காமள, கரடி, கமலோன், முை வாத்து  
  

7. பண்ைோற்று பரிவர்த்தமன என்ைால் என்ன? 
❖ ஒரு பண்ைோற்ை பரிோற்ைம் என்பது, பண்ைோற்ை ெந்மதகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் 

இைத்தில் சபாருட்கமள பரிோற்ைம் செய்வதாகும். 
 

8. பங்குச் ெந்மதயின் ெேீபத்திய வளர்ச்ெி குைித்து குைிப்பிடுக. 
❖ அரொங்கத்தால் சதாைங்கப்பட்ை தாராளேயோக்கல் செயல்முமை காரணோக, இந்தியாவில் 

பங்குச் ெந்மத கட்ைமேப்பின் பரந்தோற்ைத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது.  
❖ இந்திய பங்குச்ெந்மதயின் தற்மபாமதய கட்ைமேப்பில், பல புதிய கட்ைமேப்புகள் 

மெர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
❖ மதெிய பங்குச் ெந்மத அமேப்பு " ஸ்ரீ.எம்.மே.சபர்வானி தமலமேயில் (பிரபலோக சபர்வானி 

குழு) உயர் அதிகாரம் சகாண்ை அமேப்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்ைது.  
❖ தற்மபாது இந்தியாவில் உள்ள மதெிய பங்குச் ெந்மதகள் பின்வருோறு உள்ளன: 

1) இந்தியாவின் மதெிய பங்கு ெந்மத 
2) இந்திய பங்கு மவப்பு குழு லிேிசைட் 
3) மதெிய தீர்மவகள் ேற்றும் மவப்பு முமை 
4) இந்திய பங்கு பத்திரங்கள் விற்பமன கைகம் 

 
 

9. இந்தியாவில் பங்கு வணிகமநரம் என்ைால் என்ன? 
❖ இந்தியாவில் பங்குச் ெந்மதகள் ெனி ேற்றும் ஞாயிற்றுக்கிைமேகளில் மூைப்படும். 
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❖ மேலும் மதெிய விடுமுமை நாட்களிலும் பங்குச் ெந்மதகள் மூைப்படும். 
❖ ொதாரண பங்குகளுக்கான வர்த்தக மநரம் காமல 9.15 ேணி முதல் பிற்பகல் 3.30 வமர 

இருக்கும். 
❖ சபாருட்கள் ெந்மதக்கான (MCX) வர்த்தக மநரம் காமல 10 முதல் 11.30 வமர ேற்றும் திங்கள் 

முதல் சவள்ளி வமர ஆகும். 
❖ விவொய சபாருட்களுக்கான ெந்மத (NCDEX) திங்கள் முதல் சவள்ளி வமர காமல 10 ேணி 

முதல் 5 ேணிவமர. 
❖ மேலும் ெந்மதயின் வியாபார மநரத்தின் மபாது உணவு இமைமவமளமயா அல்லது மதநீர் 

இமைமவமளமயா இல்மல. 

 
 

10. தலால் சதரு – விளக்குக. 
❖ தலால் சதரு என்பது இந்தியாவில் மும்மபயின் மேயப் பகுதியில் உள்ள சதருவாகும். 
❖ இங்கு இந்தியாவின் புகழ்சபற்ை சபரிய பங்குச் ெந்மதயான, பம்பாய் பங்குச் ெந்மத (BSE) 

ேற்றும் பிைேதிப்பு ேிக்க நிதி நிறுவனங்களும் உள்ளன. 
❖ 1874 - ஆம் ஆண்டு, இந்த சதருவிற்கு பம்பாய் பங்குச் ெந்மத இைம் சபயர்ந்த பிைமக, 

இந்தப் சபயர் ஏற்பட்ைது. 
❖ தலால் என்ை வார்த்மதக்கு ேராத்தி சோைியில் தரகர் அல்லது இமைத்தரகர் என்று 

அமைக்கப்படுகிைார்.  
 

     ெிறு வினாக்கள் 

1. பங்குச் ெந்மதயின் குமைபாடுகமள விவரி? 
i) பங்கு பரிவர்த்தமனயின் ெீரான ேற்றும் கட்டுப்பாடு இல்லாதது. 
ii) பங்குச் ெந்மதகளின் உறுப்பினர் ேீது கட்டுப்பாடு இல்லாதது. 
iii) ஆமராக்கியேற்ை ஊகத்மத கட்டுப்படுத்துவதில் மதால்வி. 
iv) ஒரு இைத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ை கட்ைணம் வசூலிக்க அனுேதிக்கிைது. 
v) பங்கு பரிவர்த்தமனயின் விளிம்பு மதமவகள் அல்லது உற்பத்திச் ெந்மதகளின் விஷயத்தில் 

வலியுறுத்துவது இல்மல. 
vi) பங்கு ோற்ைகங்களில் பங்குகமள பட்டியலிை ெரியான ஒழுங்கு முமைகள் இல்மல. 

 
2. காமள ேற்றும் கரடி - விளக்குக. 

காமள  

❖ பத்திரங்கள் எதிர்காலத்தில் விமலமயற்ைம் சபறும் என்று எதிர்பார்க்கின்ை ஊகவணிகர். 
❖ இவர் சதேிவாலா என்ைமைக்கப்படுகிைார்.  
❖ இவர் எதிர்காலத்தில் அதிக விமலயில் பத்திரங்கமள விற்க இயலும் என்ை எண்ணத்தில் 

தற்மபாது பத்திரங்கமள வாங்க முமனகிைார்.  
❖ இவர் எல்லாம் நன்மேக்காகமவ நமைசபறும் என்ை ேனப்பாங்கு சகாண்ைவர். 
❖ ஒரு காமள தன்னுமைய சகாம்புகளால் எதிரிகமள உயமர அல்லது மேல் மநாக்கி தூக்கி 

எைிவது மபான்று, இந்தவமக ஊகவணிகர் பிமணயப் பத்திரங்களின் விமலமய உயரச் 
செய்யும் மநாக்மகாடு செயல்படுவதால் காமள எனப் சபயமர சபற்றுள்ளார். 

கரடி 

❖ எதிர்காலத்தில் பத்திரங்களின் விமலகள் வழீ்ச்ெி அமையும் என்று எண்ணுகின்ை ஊகவணிகர். 
❖ இவர் ேண்டிவாலா என்ைமைக்கப்படும் ஊகவணிகர் 
❖ இவர் எதிலும் பின்மனாக்கிய ேனப்பாங்கு சகாண்ைவர். 
❖ ஒரு கரடி, சபாதுவாகத் தன்னுமைய எதிரிமயத் தமரயில் தள்ளி அழுத்துகிைது. அமதமபால 

ஒரு கரடி ஊகவணிகரும், பங்குச் ெந்மதயில் பங்குகளின் விமலமயக் கீமை தள்ளுவதற்கு 
மவண்டிய நைவடிக்மககளில் ஈடுபடுகிைார். 
 

3. கமலோன்  ேற்றும்  முைவாத்து – விளக்குக. 
கமலோன் 

❖ ஒரு நிறுேத்தின் பங்குகள் முமனேத்தில் விற்கப்படும் என்று அைிந்தவுைன், புதிய 
விடுப்புகளில் பங்கு மகாரி விண்ணப்பம் செய்யும் ஊகவணிகர். 

❖  எந்தநிறுேங்களின் பங்கு சவளியீடு சபாதுேக்களால் விரும்பப்படுகிைது, முமனேத்துைன் 
விற்கப்பைக் கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது என்பமத அைிந்து அந் நிறுேங்கமள மதர்வு செய்வார். 

❖ இவர் ‘முமனே மவட்மையாளர்’ என்று அமைக்கப்படுகிைார்.  
❖ கமலோன் ஊகவணிகர் முன்சனச்ெரிக்மக உமையவர். 
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       முைவாத்து 
❖ தற்மபாமதய, தம் நைவடிக்மககளில் உள்ள இைர்பாடுகமளத் தீர்ப்பதில் மபாராடிக் 

சகாண்டிருக்கின்ை ஒரு கரடி ஊக வணிகமர முை வாத்து என்று அமைக்கப்படுகிைார். 
❖ கரடி ஊக வணிகர், பின்னர் சகாடுப்பதற்காகத் தற்மபாது பத்திரங்கமள விற்பார்.  
❖ ஆனால், குைிப்பிட்ை நாளில் பங்குகமள மவத்துள்ள எவரும் அமத விற்க விரும்பாததால், 

எந்த விமலயிலும் வாங்குவதற்கு, எந்த ஒரு பங்கும் கிமைக்காேல் மூமலயில் 
முைக்கப்பட்ை நிமலயில் இருப்பார்.  

❖ மேலும் பங்குகமள இவரிைேிருந்து வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்தவரும் ஒப்பந்தத்தின் 
தீர்மவத் தள்ளி மவக்க விரும்பாததால் இவ்வமக ஊக வணிகர் மபாராை 
மவண்டியதாகிைது. 
 

4. மதெிய பங்குச் ெந்மத முமை (NSMS) பற்ைி விளக்குக. 
❖ மதெிய பங்குச் ெந்மத அமேப்பு "ஸ்ரீ.எம்.மே.சபர்வானி தமலமேயில் (பிரபலோக சபர்வானி 

குழு) உயர் அதிகாரம் சகாண்ை அமேப்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்ைது.  
❖ தற்மபாது இந்தியாவில் உள்ள மதெிய பங்குச் ெந்மதகள் பின்வருோறு உள்ளன: 

1) இந்தியாவின் மதெிய பங்கு ெந்மத 
2) இந்திய பங்கு மவப்பு குழு லிேிசைட் 
3) மதெிய தீர்மவகள் ேற்றும் மவப்பு முமை 
4) இந்திய பங்கு பத்திரங்கள் விற்பமன கைகம் 

 
5. மதெிய பங்குச் ெந்மத விளக்குக. 

❖ மதெிய பங்குச் ெந்மத நவம்பர், 1992 இல் அமேக்கப்பட்ைது.  
❖ மதெிய அளவில், திி்மர ொர்ந்த இமணய வைியாக, ஆமண சபறும் வியாபார அமேப்பாகும்.  
❖ இந்த அமேப்பு, செயற்மக மகாள் இமணப்பு மூலம், நாடு முழுவதும் பரவியுள்ள 

உறுப்பினர்களிி்மைமய வியாபாரம் செய்கிி்ைது.  
❖ இந்தியாவில் கணினி தகவல் சதாைர்பின் மூலம், பங்குகமள பரிந்துமரக்கப்பட்ை விி்மலயில், 

சகாள்முதல் ேற்றும் விற்பமன செய்வதற்கான உறுப்பினரின் ஆமணகள் ேத்திய கணினி 
மூலம், ஒருவருக்சகாருவர் ேற்றும் உைனடியாக வர்த்தக உறுப்பினர் சதாைர்மப 
ஏற்படுத்துகிி்ைது.  

❖ மதெிய பங்குச்ெந்மதகளின் பிரிவுகள் இரண்டு வமகப்படும்  
❖ அதாவது, கைன் பிரிவு ேற்றும் மூலதன பிரிவு 

 

   சபறுவிமை வினாக்கள் 

1. ஏமதனும் ஐந்து பங்குச் ெந்மதபணிகமள விவரி? 
1) உைனடி ேற்றும் சதாைர்ச்ெியான ெந்மத  
❖ பங்கு பரிவர்த்தமன உண்மேயில், ஏற்கனமவ இருக்கும் பத்திரங்களுக்கு ஒரு ெந்மத. 
❖ ஒரு முதலீட்ைாளர் தனது பத்திரங்கமள விற்க விரும்பினால், அவர் எளிதில் விமரவாக 

பங்குச் ெந்மதகளில் அவற்மை விற்பமனச் செய்யலாம். 
❖ மவறு வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், அவர் தனது பங்குகமள பணோக ோற்ைலாம், 

அமதமபால் அவர் தன் பணத்மத பத்திரங்களில் ோற்ைலாம்.  
❖ பத்திரங்களின் இந்த எளிமேயான விற்பமனத் திைன், அவர்களின் பணப் புைக்கத்மத 

அதிகரிக்கிைது ேற்றும் இதன் விமளவாக அவர்களுமைய ேதிப்மப அதிகரிக்கிைது. 

2) பத்திரங்கள் ெரியான ேதிப்படீு  
❖ பத்திரங்கள் வாங்குதல் ேற்றும் விற்பமன செய்யப்படும் விமலகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 

சபாதுேக்களுக்கு வைங்கப்படுகின்ைன. 
❖ இந்த விமலகள் "ெந்மத மேற்மகாள்கள்" என்று அமைக்கப்படுகின்ைன. 
❖ இந்த மேற்மகாள்களின் அடிப்பமையில் ஒருவர் பத்திரங்களின் ேதிப்மப எளிதாக ேதிப்பீடு 

செய்யலாம். 
❖ கைனளிப்பவர் கைனாக வைங்கப்படும் பாதுகாப்பு ேதிப்மப எளிதில் ேதிப்பீடு செய்யலாம். 

3) முதலீட்ைாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு  
❖ ஒரு பங்கு பரிவர்த்தமனயில் அமனத்து ஒப்பந்தங்களும் நன்கு வமரயறுக்கப்பட்ை விதிகள் 

ேற்றும் ஒழுங்கு முமைகளுக்கு ஏற்ப உள்ளன.  
❖ உதாரணோக, தங்கள் மெமவகளுக்கான அதிகோன கேிஷன்கமள புமராக்கர்கள் வசூலிக்க 

முடியாது. 
❖ எந்த தவைான பாதிப்பும் கடுமேயாக தண்டிக்கப்படும். 
❖ இதனால் பங்குச் ெந்மத பரிவர்த்தமனகளின் சகாள்முதல் ேற்றும் விற்பமனயில் 

நியாயோன அளவடீு ேற்றும் நியாயோன நைவடிக்மககமள வைங்குகிைது. 
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4) மூலதனதனத்மத ெரியான முமையில் வைிப்படுத்துதல்  
❖ ேக்கள் நல்ல லாபத்மத ஈட்ைக் கூடிய நிறுவனங்களின் பங்குகளில், முதலீடு செய்ய 

விரும்புகின்ைனர். 
❖ தனி நபர்களின் மெேிப்பு, ஒரு குைிப்பிட்ை காலப் பகுதியில், நல்ல லாபத்மத அைிவிக்கும் 

நிறுவனங்களுக்கு உறுதியளிக்கிைது. 
❖ ஆனால் பங்குச் ெந்மதகளுக்கு, இந்த மெேிப்புக்கள், இலாபேற்ை அலகுகள் பங்குகள் ேீது 

வணீடிக்கப்பைக் கூடும். 
5) மூலதன உருவாக்கத்திற்கான உதவி 
❖ பங்குச் ெந்மத பரிோற்ைம் பல்மவறு சதாைில்துமை பத்திரங்கள் ேற்றும் அவற்ைின் 

விமலகள் ேற்றும் அவர்களின் சகாள்முதல் ேற்றும் விற்பமனக்கு வைங்கிய வெதிகள் 
ஆகியவற்மை ேக்களுக்கு மெேித்து, முதலீடு செய்ய தூண்டுகிைது.  

❖ பங்கு பரிோற்ைங்கள், ஒரு நிமலயான மூலதனத்மத சதாைில் துமையில் 
உறுதிப்படுத்துகின்ைன ேற்றும் சதாைில் துமைவளர்ச்ெிக்கு உதவுகின்ைன. 

6) ஊக வணிகத்திற்கான வெதிகள் 
❖ ஊகவணிகம் என்பது, பங்கு பரிவர்த்தமன நைவடிக்மககளின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும்.  
❖ ஊகவணிகத்தின் விமளவாக, பத்திரங்களின் மதமவ ேற்றும் வைங்கல் ெேோகிைது. 

இமதமபால், விமல நகருவுகள் சுமூகோக அளிக்கப்படுகின்ைன. 
7) பருவகால பத்திரங்கள்  
❖ புதிய நிறுவனங்கள் பங்குகள் சவளியிடும் சபாழுது, ஊகவணிகர்கள் ேற்றும் 

சபாறுப்புறுதியாளர்கள் தற்காலிக கால வணிகத்தில் ஈடுபடுகின்ைனர்.  
❖ புதிய சவளியீடுகமள ெந்மத ஈர்க்க தயாராகும் சபாழுது அவர்களுக்கு அமவகள் ெந்மதமய 

திைந்து விடுகின்ைன. 
8) சதாைில் தகவலுக்கான தீர்வகம்  
❖ பட்டியலிைப்பட்ை நிறுவனங்கள், மூலதன மேலாண்மே, பங்காதாயம் விளம்பல் ேற்றும் நிதி 

அைிக்மககள், வருைாந்திர அைிக்மககள் சதாைர்பான முக்கிய தகவல்கமள பங்கு 
ோற்ைகத்திைக்கு ெேர்ப்பிக்க மவண்டும்.  

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நிறுவனங்களின் நிதி நிமலப்பாட்மை விவரிக்கும் புத்தகங்கள் 
அவர்களால் சவளியிைப்படுகிைது.  

❖ மேலும் சபாதுேக்கள் முதலீடு சதாைர்பான முக்கிய முடிவு எடுப்பதற்கு முக்கியோன 
தகவல்கமள வைங்குகிைது. 
 

2. ஏமதனும் ஐந்து பங்குச் ெந்மத தன்மேகமள விவரி. 
1) பத்திரங்களுக்கான ெந்மத  

❖ இது சபருநிறுவனங்கள், அரசு ேற்றும் அரசுக்கு இமணயான நிறுவனங்கள் ஆகியவற்ைின் 
பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்டு விற்பமன செய்யப்படுகின்ைன. 

 
 

2) ேறுவிற்பமன பத்திரங்களுக்கான ெந்மத  
❖ நிறுவனங்களால் ஏற்கனமவ சவளியிைப்பட்ை பங்குகள், கைனடீ்டு பத்திரங்கள் ேற்றும் 

பத்திரங்கள் விற்பமனயில் இது ஈடுபடுகிைது.  
❖ எனமவ, இது இரண்ைாம் நிமலெந்மத என்று அமைக்கப்படுகிைது. 

3) பத்திர வர்த்தகத்மத ஒழுங்குபடுத்துதல்  
❖ பங்கு ோற்ைகம் அதன் சொந்தகணக்கில் எந்தப் பத்திரங்கமளயும் வாங்குவமதா விற்பமதா 

இல்மல.  
❖ பத்திர வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பங்கு ோற்ைக உறுப்பினர்கள் ேற்றும் தரகர்கள் 

ஆகிமயார் பத்திரங்கமள வர்த்தகம் செய்வதற்கு மதமவயான உள் கட்ைமேப்பு ேற்றும் 
வெதிகமள அது வைங்குகிைது. 

❖ சுதந்திரோன ேற்றும் சவளிப்பமையான வர்த்தகத்மத உறுதி செய்வதற்காக, வர்த்தக 
நைவடிக்மககமள பங்கு ோற்ைகம் ஒழுங்குபடுத்துகிைது. 

4) பட்டியலிைப்பட்ை பத்திரங்களில் ேட்டும் வணிக நைவடிக்மககள் மேற்சகாள்ள 
அனுேதியளித்தல்  
❖ உண்மேயில் பங்கு ோற்ைகம் அலுவல் பட்டியலில் இைம் சபற்ைிருக்கும் பத்திரங்கமள 

ேட்டுமே வாங்கி விற்க அனுேதிக்கிைது.  
❖ பங்கு பரிவர்த்தமனகளின் பட்டியலில் காணப்பைாத பத்திரங்கள், பட்டியலிைப்பைாத 

பத்திரங்கள் என்று அமைக்கப்படுகின்ைன. 
❖ அத்தமகய பட்டியலிைப்பைாத பத்திரங்கள், பங்குச் ெந்மதயில் வர்த்தகம் செய்யமுடியாது. 

5) உறுப்பினர்களால் ேட்டும் மேற்சகாள்ளப்படும் நைவடிக்மககள்  
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❖ பங்கு ோற்ைகத்தில் மேற்சகாள்ளப்படும் அமனத்து வமக பத்திர நைவடிக்மககளும் அதன் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ை தரகர்கள் ேற்றும் உறுப்பினர்கள் மூலோக ேட்டுமே 
செயல்படுத்தப்படுகின்ைன.  

❖ பங்குச் ெந்மதயில் சவளிநபர்கள் அல்லது மநரடி முதலீட்ைாளர்கள் பங்கு வர்த்தக 
நைவடிக்மககளில் ஈடுபை அனுேதியில்மல.  

6) தனிநபர்களின் அமேப்பு  
❖ இது, தனி நபர்களின் அல்லது குழுக்களின் பதிவு செய்யப்பட்ை அல்லது பதிவு செய்யப்பைாத 

அமேப்பாக இருக்கலாம். 
7) ேத்திய அரெின் அங்கீகாரம்  

❖ இது, ஒழுங்கு முமைப்படுத்தப்பட்ை ெந்மதயாகும்.  
❖ அரெின் அங்கீகாரம் இதற்கு மதமவப்படுகிைது. 

8) விதிகளின்படி செயல்படுதல்  
❖ பங்குச் ெந்மதயில் பங்குகமள வாங்குதல் ேற்றும் விற்பமன செய்தல் ஆகியமவ பங்கு 

ோற்ைகம் ேற்றும் SEBI வைிகாட்டுதலின் படி அமவ சகாண்டுள்ள விதிகள் ேற்றும் ஒழுங்கு 
முமைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன.  

9) குைிப்பிட்ை இைம்  
❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ை தரகர்கள், பங்குச் ெந்மதக்கு தினெரி வருமக தந்து, ஒன்றுகூடி வணிக 

நைவடிக்மககள் ஈடுபடும் ஒரு குைிப்பிட்ை ெந்மத பகுதிதான், பங்கு ோற்ைகங்கள் 
எனப்படுகிைது.  

❖ இது வர்த்தக வட்ைம் என்றும் அமைக்கப்படுகிைது.  
10) நிதி அளவடீுகள்  

❖ பங்குச் ெந்மதகள் நிதி அளவடீுகளாகவும் ேற்றும் இந்திய மதெிய சபாருளாதாரத்தின் 
அமையாளோகவும் இருக்கிைது. 

 
 

 
 
 

3. பங்குச் ெந்மதயின் பயன்கமள விவரி. 
❖ பங்கு ோற்ைகத்தின் பயன்கள் அ) ெமூகம் ொர்ந்த பயன்கள் ஆ) நிறுவனம் ொர்ந்த பயன்கள் 

இ) முதலீட்ைாளர்கள் ொர்ந்த பயன்கள் என வமகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 
        அ. ெமுதாயத்திற்கான பயன்கள் 

i) சபாருளாதார வளர்ச்ெி 
❖ உற்பத்தித் மதமவகளுக்காக நிமலயான மெேிப்புகமள உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் 

சபாருளாதார வளர்ச்ெிமய இது துரிதப்படுத்துகிைது. 
ii) நிதி திரட்ைல் தளம் 
❖ இது நன்கு நிர்வகிக்கப்பட்ை, லாபத்மத உருவாக்கும் நிறுவனங்கள் அவ்வப்மபாது புதிய 

பங்குகளின் மூலம் வரம்பற்ை நிதிமய திரட்ை உதவுகிைது. 
iii) வளங்கமள ோற்றுதல் 
❖ வளங்கமள ெிைந்த முமையில் பயன்படுத்தி, நிறுவனத்மத செம்மேயாக இயக்குவதற்கு 

வளங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்ைன. 
iv) மூலதன உருவாக்கம் 
❖ இது மூலதன உருவாக்கத்மத ஊக்கப்படுத்துகிைது. 
v) அரொங்கத்திற்கான நிதி திரட்ைல் 
❖ நிதி பங்குச் ெந்மத ேீதான பத்திரங்களின் விற்பமன மூலம் திட்ைங்கமள மேற்சகாள்வதற்கு 

நிதி திரட்ை உதவுகிைது. 
❖ இதனால் பங்கு பரிவர்த்தமன சபாது கைன் உயர்த்துவதற்கான ஒரு தளோக உள்ளது. 

ஆ. நிறுவனத்திற்கான பயன்கள் 
1) நிறுவனத்தின் ேீதான நன்ேதிப்பு அல்லது புகழ் உயருதல்  

❖ பங்கு ோற்ைகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ை நிறுவனங்கள் அதிகப்படியான நற்சபயமரயும், 
கைன் சபறும் தன்மேமயயும் சபற்றுள்ளது. 

2) விரிவான ெந்மத 
❖ பங்குகளுக்கு விரிவான ெந்மத தயாராக உள்ளது.  

3) சபரும் நிதி திரட்ைப்படுதல்  
❖ பங்குகள் ேற்றும் கைனடீ்டுப் பத்திரங்களின் மூலம் பங்குச் ெந்மத எளிதில் சபரிய நிதிமயப் 

சபருக்க முடியும். 
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4) மபரம் மபசும் வலிமேமய அதிகரிக்கிைது 
❖ கூடுதல் விரிவாக்கம், இமணப்பு அல்லது ஒருங்கிமணத்தல் ஆகியவற்ைின் காரணோக 

அதிக மபரம் மபசும் ெக்தி சபற்று, நிறுவனங்களின் பங்குகள் விற்பமன எண்ணிக்மக 
அதிகரிக்கிைது. 

   இ. முதலீட்ைாளர்களுக்கான பயன்கள் 
i) நீர்மேத்தன்மே 

❖ பங்கு ோற்ைகம் முதலீட்ைாளர்கள் தங்களது பங்குகமள விமரவாக பணோக ோற்றுவதற்கு 
உதவுகிைது. 

❖ இதனால் அவரது முதலீடுகளின் பணப்புைக்கம் அதிகரிக்கிைது. 
ii) பாதுகாப்பு இமண ேதிப்பு மெர்க்மக 

❖ வங்கிகளில் கைன் சபறும் சபாழுது பங்கு பத்திரங்களுக்கு பங்கு பரிோற்ை நிமலயங்களில் 
வைங்கப்படும் பாதுகாப்பு ேதிப்பு மெர்க்கப்படுகிைது. 

iii) முதலீட்ைாளர் பாதுகாப்பு 
❖ பங்குச் ெந்மத பரிவர்த்தமனகள், முதலீட்ைாளர்களின் வட்டி ேற்றும் அதன் விதிமுமைகள் 

ஆகியவற்மை கடுமேயாக நமைமுமைப்படுத்துவதன் மூலம் நியாயோன ஒப்பந்தத்மத 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 
 

iv) பங்கு பத்திரங்களின் உண்மேயான ேதிப்மப ேதிப்படீு செய்தல் 
❖ ஒரு முதலீட்ைாளர், தன்னிைம் உள்ள பத்திரங்களின் உண்மேயான ேதிப்மப, தினெரி 

பத்திரிமககள் ேற்றும் வமலதளங்களின் உதவியுைன் ெந்மதயில் எளிதாக ேதிப்பீடு 
செய்யலாம். 

v) பத்திரங்களின் வியாபாரத்திற்கான கருவி 
❖ பங்கு ோற்ைகம், பட்டியலிைப்பட்ை பங்குகமள ஒரு ெில நிேிைங்களிமலமய விற்பமன 

செய்வதற்கான முமைகமளயும் ேற்றும் வாங்குவதற்கான நமைமுமைகமளயும் 
சகாண்டுள்ளது. 

 

4. பங்குச் ெந்மத – சபாருட்கள் பரிோற்ைகம் மவறுபாடு காண்க.  

( அல்லது ) 
       பங்கு பரிவர்த்தமனக்கும் பண்ைோற்று பரிவர்த்தமனக்கும் உள்ள மவறுபாடுகள். 

வ.எண் ெிைப்பியல்புகள் பங்கு பரிவர்த்தமன பாண்ைோற்று பரிவர்த்தமன 
 
 
1 

 
 

சபாருள் 

பங்குச் ெந்மத என்பது, 
சதாைில்துமை ேற்றும் நிதிப் 
பாதுகாப்பின் சகாள்முதல் 
ேற்றும் விற்பமனக்கான ஒரு 
ஒழுங்கமேக்கப்பட்ை ெந்மத. 
 

ஒரு பண்ைோற்ை பரிோற்ைம் 
என்பது, பண்ைோற்ை 
ெந்மதகளில் வர்த்தகம் 
செய்யப்படும் இைத்தில் 
சபாருட்கமள பரிோற்ைம் 
செய்வதாகும். 
 

 
 
2 

 
பணிகள் 

ெந்மதப்படுத்தமல 
எளிதாக்கிைது 

பத்திரங்களுக்கு மதமவ 
ஏற்படுத்துதல் அல்லது 
பத்திரங்களுக்கு விமலக்காப்பீடு 
மெமவகள் ேற்றும் 
நீர்மேத்தன்மே ஏற்படுத்துகிைது 

 
 
3 

 
 

மநாக்கம் 

சபாருள் மூலதன உருவாக்கம் 
ேற்றும் மூலதன ஆதாரங்கமள 
ெிைந்த முமையில் 
பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்மை 
எளிதாக்குகிைது 

ஆபத்து குமைப்பு மூலம், 
சபாருட்கள் விற்பமனமய 
அதிகரிக்க உதவுகிைது 

 
   4 

 
பங்மகற்பாளர்கள் 

முதலீட்ைாளர்கள் ேற்றும் ஊக 
வணிகர்கள் 

தயாரிப்பாளர்கள், முகவர்கள், 
நிறுவனங்களின் வியாபாரிகள் 
ேற்றும் ஊகவணிகர்கள் 

 
5 

 
ஒப்பந்தங்களின் 

காலம் 

சராக்கம், உைனடி வைங்கல் 
ேற்றும் பதிமனந்து 
நாட்களுக்கான ஒப்பந்த கணக்கு 

எதிர்கால ெந்மத 
ஒப்பந்தங்களுக்கான 2 அல்லது 3 
ோதங்கள் கால செலுத்துமக 
ேற்றும் உைனடி பண 
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ஒப்பந்தங்கள் 
 
6 

 
ஆவணங்கள் 
வர்த்தகம் 

இதில், பங்குகள், பத்திரங்கள், 
சதாைில்துமை பத்திரங்கள் 
ெந்மதப்படுத்தப்படுகின்ைது 

இதில், அதிகளவு வர்த்தகம், 
விமல நிச்ெயேற்ை ேற்றும் 
கட்டுபாைற்ை சபாருட்கள் 
ெந்மதப்படுத்தப்படுகின்ைது 

 
7 

 
ஊகவணிகம் 

ஒரு பரந்த, தயாராக, நீர்மே 
ேற்றும் சதாைர்ச்ெியான 
பத்திரங்கள் விற்பமனமய 
உற்திப்படுத்துகின்ைன 

விமல இைர்பாட்டின் ஈர்ப்பு 
உத்மதெத்மத உறுதி செய்கிைது 

 
8 
 

 
முன் ஒப்பந்தம் 

பத்திரங்கள் முழுமேயாக 
தரநிமலயாக்கப்படுவதால், 
இமவ எளிமேப்படுத்துப் 
படுகின்ைன 

எதிர்கால ஒப்பந்தத்மத 
எளிதாக்குவதற்கு தரநிமல 
வகுப்புகளுக்கு நியேங்கள் 
இருக்க மவண்டும். 

 
 
9  

ஒருமுமனப்படுத்
தல் 

விற்பமனயாளர் ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்ை பத்திரங்கமள 
வைங்குவதற்கு  
ஒருமுமனப்படுத்துதல் 
எளிமேயான ஒன்ைாகும் 

விற்பமனயாளர் தரோன  
அல்லது பிைர் வைங்கக்கூடிய 
சபாருட்கள்  வைங்குவதில்  
ஒருமுமனப்படுத்துதல் 
கடினோன ஒன்ைாகும்  

 
10 

 
விமல 

மேற்மகாள் 

முன்மனாக்கிய ஒப்பந்தங்கமளப் 
சபாறுத்தவமர ஒருமுமன 
மேற்மகாள் ேட்டுமே 
ொத்தியோகும் 

எதிர்கால ஒப்பந்தங்களுக்கான 
பலமுமன மேற்மகாள்  
ொத்தியோகும் 

 
 

5. லம்பார்டு சதரு ேற்றும் வால் சதரு - விளக்குக. 
லம்பார்டு சதரு  

❖ இலண்ைன் நகரின் லம்பார்டு சதரு, இலண்ைன் நகரத்தின் வணிகம், வங்கி, காப்பீட்டுத் 
சதாைில் ேற்றும் இமைக்கால நீட்ெியாக குைிப்பிட்ைளவு சதாைர்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்த சதருவின் சோத்த நீளம் 260 ேீட்ைராகும்.  
❖ நியுயார்க் நகரத்தின் வால் சதரு மபான்று உள்ளது. 

        வால் சதரு  

❖ வால் சதரு நியுயார்க் நகரத்தின் மலாயர் ேன்ஹாட்ைனில் நியுயார்க் பங்குச் ெந்மதயின் 
உண்மேயான இல்லோக இருக்கிைது. 

❖ அசேரிக்க தரகு ேற்றும் முதலீட்டு வங்கிகளின் வரலாற்று ெிைப்புேிக்க தமலமேயோக 
உள்ளது.  

❖ வால் சதரு என்பது நிதி ேற்றும் முதலீட்டுக் குழுவின் ஒருங்கிமணந்த சபயராக உள்ளது. 
 

அத்தியாயம் 8 . இந்தியப் பத்திர ோற்ைக வாரியம் (செபி) 
குறு வினாக்கள் 

1. செபி பற்ைிய ெிறுகுைிப்பு வமரக. 
❖ நேது மூலதன ெந்மதமய ஒழுங்குப்படுத்தவும் ேற்றும் கட்டுப்படுத்தவும் இந்தியாவில் 

உருவாக்கப்பட்ை உயர் அமேப்பு  இந்தியப் பத்திர ேற்றும் ோற்ைங்களின் வாரியம் (செபி) 
ஆகும்.  

❖ இது இந்திய அரொல் 1988 - ல் உருவாக்கப்பட்ைது.  
❖ ஆனால் 1992 - ஆம் ஆண்டில் ெட்ைமுமை அதிகாரம் சபற்ைது. 
❖ செபி மும்மபயில் உள்ள பாந்திராகுர்லா வளாகத்தின் வணிி்க ோவட்ைத்தில் அதன் 

தமலமேயகம் உள்ளது. 
❖ புதுதில்லி, சகால்கத்தா, சென்மன ேற்றும் அஹேதாபாத்தில் வைக்கு, கிைக்கு, சதற்கு 

ேற்றும் மேற்கு பிராந்திய அலுவலகங்கள் உள்ளன. 
 

2. செபியின் இரண்டு மநாக்கங்கமள எழுதுக. 
1) பங்குச் ெந்மதகமள ஒழுங்குபடுத்துவது 
2) முதலீட்ைாளர்களின் நலன்கமளப் பாதுகாப்பது  
3) உள்வைி வியாபாரத்மத ெரி பார்க்க பல நைவடிக்மககள் எடுப்பது 
4) இமைநிமலயர்களின் நைவடிக்மககமள மேற்பார்மவயிடுவது ேற்றும் கண்காணிப்பது  
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3. புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திர கணக்கு என்ைால் என்ன? 

❖ ேின்னணு அல்லது புைத்மதாற்ைேற்ை வடிவத்தில் வாங்கக்கூடிய அமனத்து பங்குகமளயும் 
குைிக்கிைது.  

❖ அடிப்பமையில் புைத்மதாற்ைேற்ை பங்குகள் எந்த வங்கியின் கணக்கில் பணோக 
மவக்கப்பட்டுள்ளது என்பமதக் குைிக்கிைது.  

❖ புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திர கணக்கு, ொதாரண வங்கிக் கணக்மகப் மபாலமவ பங்குகள், 
பத்திரங்கள், அரொங்கப் பத்திரங்கள், பரஸ்பர நிதிகள் ேற்றும் பரிோற்ை வர்த்தக நிதிகள் 
மபான்ைமவகமள ஒரு புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திர கணக்கு மவத்துள்ளது. 
 

4. செபியின் தமலமேயகம் பற்ைி குைிப்பிடுக. 
❖ செபி மும்மபயில் உள்ள பாந்திராகுர்லா வளாகத்தின் வணிி்க ோவட்ைத்தில் அதன் 

தமலமேயகம் உள்ளது. 
 

5. பல்மவறு அமையாள ஆதாரங்கள்  யாமவ? 
1) நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN card) 
2) வாக்காளர் அட்மை (Voter’s ID) 
3) ஓட்டுநர் உரிேம் (Driving license) 
4) வங்கி செல்புத்தகம் (Bank Pass book) 
5) வருோன வரி படிவங்கள் (Income Tax returns) 
6) ேிண்கட்ைண ரெீது (Electricity Bill) 
7) சதாமலமபெி கட்ைண ரெீது (Telephone Bill) 
8) ேத்திய ேற்றும் ோநில அரசுத் துமைகள் வைங்கிய புமகப்பைம் ஒட்டிய அமையாளச் 

ொன்ைிதழ்கள். 
 

ெிறு வினாக்கள் 
1. புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திரங்கள் என்ைால் என்ன? 

❖ புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திரங்கள் உருவாக்கம் என்பது, நிறுவன பதிவாளரால் காகித 
வடிவிலான பங்குச் ொன்ைிதமை அைித்து,  புைத்மதாற்ைேில்லாத வமகயில் பத்திரங்களாக 
ோற்ைல் என்பதாகும்.  

❖ பின்னர் அதற்குத் ெேோன எண்ணிக்மகயிலான பத்திரங்கள் மவப்புத்தாரரால் 
முதலீட்டுதாரர்களின் கணக்கில் வரவு மவக்கப்படும். 

 
 

2. புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திர கணக்கிற்கு மதமவப்படும் ஆவணங்கமளகூறுக. 
❖ பாஸ்மபார்ட் அளவு புமகப்பைத்துைன் கணக்கு துவக்க படிவத்துைன் அமையாள ேற்றும் 

முகவரி ொன்றுகமள ெேர்ப்பிக்க மவண்டும். 
❖ ஆவணங்களின் நகல் பிரதிகமள ேட்டுமே ெேர்ப்பிக்க மவண்டும்.  
❖ ஆனால் ெரிபார்ப்புக்கு, மூலச்ொன்ைிதழ்கள் கட்ைாயம் ெேர்ப்பிக்க மவண்டும்.  

 
 

 
3. பத்திர ஒப்பந்தங்கள் ெட்ைப்படி செபியின் அதிகாரங்கமள விளக்குக. 

❖ பத்திரங்கள் ஒப்பந்தங்கள் (ஒழுங்குவிதிகள்) ெட்ைத்தின் கீழ் பல்மவறு அதிகாரங்கமள 
செபிக்கு 13 செப்ைம்பர், 1994 அன்று ஒரு அைிவித்தல் மூலம் வைங்கியுள்ளது.  

❖ ஒவ்சவாரு பங்குச்ெந்மதயிலும், ஆளும் குழுவில் மூன்று உறுப்பினர்கமள நியேிக்க, நிதி 
அமேச்ெகம் செபிக்கும் அதிகாரம் அளிக்கிைது. 

 
4. உள்வைி வர்த்தகம் என்ைால் என்ன? 

❖ நிறுவனத்தின் ெில ரகெிய தகவமல அணுகும் ேற்றும் இந்த ரகெிய தகவமலப் பயன்படுத்த 
விரும்பும் நபர்களான இயக்குனர்கள், மதாற்றுவிப்பாளர்கள் ேற்றும் பிைநபர்களால் 
மேற்சகாள்ளப்படும், பங்கு பரிவர்த்தமன நைவடிக்மககள் உள்வைி வியாபாரம் 
எனப்படுகிைது. 
 

5. செபி அமேப்பின் கட்ைமேப்புகமள வமரக. 
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 சபரு வினாக்கள் 

1. செபியின் பணிகமள விவரி. 
1) விதிமுமைகமள வகுப்பது, விொரமண ேற்றும் புலனாய்வு நைவடிக்மககமள நைத்துவது, 

ஆமணகள் ேற்றும் தீர்வுகமள இயற்றுகிைது. 
2) மபாதுோன கல்வி ேற்றும் வைிகாட்ைல் மூலம் முதலீட்ைாளர்களின் நலன்கமள 

பாதுகாக்கிைது. 
3) பங்கு ெந்மதகளில் வியாபாரத்மத ஒழுங்குபடுத்துதல் ேற்றும் கட்டுப்படுத்துதல். 
4) பத்திரங்களில் உள்வைி வர்த்தகத்மத தமைசெய்கிைது. 
5) பங்கு ெந்மதகளில் செயல்படும் நிதி இமைத்தரகர்களால் மேற்சகாள்ளப்படும், மோெடியான 

ேற்றும் நியாயேற்ை முமைகமள தமைசெய்கிைது. 
6) மூலதன சவளியீட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் சதாைில் நிறுவனங்களுக்கு, வைிகாட்டுதல்கள் ேற்றும் 

வைிமுமைகமள சவளியிடுகிைது. 
7) முதலீட்ைாளர்களின் நலன்கமள பாதுகாப்பதற்கான ஒரு வைியாக, நிறுவன ஒருங்கிமணப்பு 

ேற்றும் மகயகப்படுத்துதல்கமள ஒழுங்குபடுத்துகிைது.  
8) பரஸ்பர நிதியங்கள் மபான்ை கூட்டு முதலீட்டுத் திட்ைங்களின் செயல்பாட்மை பதிவு செய்தல் 

ேற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் பணிகமள மேற்சகாள்ளுகிைது.  
9) இமைத்தரகர்களின் சுய ஒழுங்கு முமை அமேப்மப ஊக்குவித்தல்.  
10) மூலதனச் ெந்மதமய மேம்படுத்துவதற்கான அணுகுமுமைமய வளர்த்துக் சகாள்வதற்காக, 

படிகமள மேற்சகாள்கிைது. 
11) நிதி இமைத்தரகர்களுக்கு சபாருத்தோன பயிற்ெி அளித்தல், பங்குச் ெந்மதயில் 

ஆமராக்கியோன சூைலுக்கு இந்த செயல்பாடு ேிகவும் முக்கியோனது, மேலும் 
முதலீட்ைாளர்களின் பாதுகாப்புக்காகவும் உள்ளது. 

12) ெட்ைத்தின் மநாக்கத்மத நிமைமவற்றுவதற்கான கட்ைணம் அல்லது ெட்ைத்தின் மநாக்கம் 
நிமைமவற்றுவதற்கான  கட்ைணமும் இதில் அைங்கும். 

13) இந்திய ேத்திய அரொங்கத்தால் வைங்கப்படும் செயல்பாடுகமள செயல்படுத்துதல். 
 
 

2. செபியின் அதிகாரங்கமளவிவரி. 
1) பங்குச்ெந்மதகள் ேற்றும் இமைத்தரகர்கள் சதாைர்பான அதிகாரங்கள்  

❖ ஆய்வு ேற்றும் கூர்ந்தாய்வு ேற்றும் பிை மநாக்கத்திற்காக வணிக பரிவர்த்தமனகளில் 
பங்குச்ெந்மத ேற்றும் இமைத்தரகர்களிைேிருந்து தகவமல மகட்கலாம். 

2) நாணய அபராதங்கமள விதிக்கும் அதிகாரம்  
❖ மூலதனெந்மத இமைத்தரகர்கள் ேற்றும் பிைபங்மகற்பாளர்கள் ேீது, வரம்பு ேீைல்களுக்கு 

நாணய அபராதங்கமள சுேத்துவதற்கு செபி அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
3) பணியிைங்களில் செயல்பாடுகமள சதாைங்குவதற்கான அதிகாரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது  

❖ செபி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் குைித்து நைவடிக்மககமள ஆரம்பிக்க அதிகாரம் உண்டு.  
4) பத்திரங்களில் உள்வைி வர்த்தகத்மத ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அதிகாரம்  

❖ உள்வைி வர்த்தகத்மத ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரம் அல்லது வணிக வங்கியாளர்களின் 
பணிகமள ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரங்கமள செபி சகாண்டுள்ளது. 

5) பத்திரங்கள் ஒப்பந்த ெட்ைத்தின் கீழ் உள்ள அதிகாரங்கள் 
❖ பங்குச்ெந்மத திைம்பை ஒழுங்குபடுத்த, நிதி அமேச்ெகம், பத்திரங்கள் ஒப்பந்தங்கள் 

ெட்ைத்தின் கீழ் பல்மவறு அதிகாரங்கமள செபிக்கு 13 செப்ைம்பர், 1994 அன்று ஒரு 
அைிவித்தல் மூலம் வைங்கியுள்ளது.  

❖ ஒவ்சவாரு பங்குச்ெந்மதயிலும் ஆளும் குழுவில், மூன்று உறுப்பினர்கமள நியேிக்க நிதி 
அமேச்ெகம் செபிக்கும் அதிகாரம் அளிக்கிைது. 
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6) பங்குச்ெந்மத வணிகத்மத ஒழுங்குப்படுத்தும் அதிகாரம் 
❖ பத்திரச் ெந்மத ேற்றும் பரஸ்பர நிதியுைன் சதாைர்புமைய இமைநிமலயர்கள், மோெடியான 

ேற்றும் முமையற்ை வியாபார செயல்பாடுகள் ேற்றும் நிறுவனங்கள் ஒருங்கிமணப்பு 
மபான்ைவற்மை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரங்கமள சகாண்டுள்ளது. 
 

3. புைத்மதாற்ைேற்ை  பத்திரங்களின்  நன்மேகமள விவரி. 
1) இைப்பு, திருட்டு, மோெடி ேற்றும் மெதம் மபான்ை பங்குச் ொன்ைிதழ்கமளப் பற்ைிய அபாயங்கள் 

புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திரங்களினால் முழுமேயாக நீக்கப்படுகின்ைன. 
2) காகிதப் பரிவர்த்தமனகமள விை, புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திர வர்த்தகம் மூலம் விமரவாக 

பரிவர்த்தமணகள் ேற்றும் வர்த்தகத்தில் அதிக செயல்திைன் ஆகியவற்மை வைங்குகிைது.  
3) தரகர்களின் வருமக மதமவயில்லாேமலமய எந்த இைத்திலும் கணிணியில் வர்த்தகம் செய்ய 

முடியும் என்பதால் வர்த்தகம் என்பது ேிகவும் வெதியாகி விட்ைது. 
4) நிறுவனங்களின் ஒருங்கிமணப்பு ேற்றும் பங்குகள் இமணப்பு மூலம் உருவாக்கப்படும் 

பங்குகள் புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திரங்களாக முதலீட்ைாளர்களின் கணக்கில் வரவு மவக்கப்படும்.  
5) எல்லா பரிவர்த்தமனகளும் மவப்பக பங்குதாரர்கள் மூலோக நைக்கும் மபாது, ஒரு வர்த்தகர் 

தனித்தனியாக ஒவ்சவாரு நிறுவனத்துைனும் சதாைர்பு சகாள்ளமதமவயில்மல. 
6) பத்திரங்கமள பரிோற்றுவதற்காக முத்திமரத்தாள் கட்ைண கைமே அவெியேில்மல.  
7) ஒரு குைிப்பிட்ை கணக்கில் பங்கு ேற்றும் கைனடீ்டு பத்திரங்கமள இருவரும் மவத்திருக்க ெில 

வங்கிகள் அனுேதிக்கின்ைன. 
8) வங்கிகள் அமனத்து நமைமுமைகளிலும் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக அர்ப்பணிப்பு 

ேற்றும் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ை வாடிக்மகயாளர் மெமவயாளர்கமள மவத்துள்ளனர். 
9) புைத்மதாற்ைேற்ை கணக்கு மவத்திருப்பவர் பங்குகமள, எந்த அளவிற்கும் வாங்கவும் ேற்றும் 

விற்கவும் முடியும். இருப்பினும் காகித வடிவிலான பத்திரங்கள் மவத்திருப்பவர் 
மேற்சகாள்ளும் பரிவர்த்தமனகளின் எண்ணிக்மகயில் வரம்பு உண்டு. 

10) கைன் வைங்குபவருக்கு, ஒரு இமணப்பாக வைங்குவதன் மூலம் ஒரு புைத்மதாற்ைேற்ை பத்திர 
கணக்கு மவத்திருப்பவர் கணக்கில் நமைசபறும் பத்திரங்களுக்கு எதிராக கைமன 
வைங்குகின்ைனர். 

 

 
அலகு 4 . ேனித வள மேலாண்மே 

அத்தியாயம் 9 . ேனிதவள மேம்பாட்டின் அடிப்பமைகள் 

ேிி்கக் குறுகிய விமைவினாக்கள் 
1. ேனித வளத்தின் சபாருள் தருக. 

❖ தனிப்பட்ை ேற்றும் நிறுவனக் குைிக்மகாள்கமள அமைவதற்கு எவர் ஒருவர் திைமே, 
தனித்திைன், அைிவு, தகுதிகள், மபாட்டித்திைன் ேற்றும் செயல்திைன் சபற்ைிருக்கிைாமரா, 
அவமர ேனித வளோக கருதப்படுகிைார். 
 

2. ேனித வள  மேலாண்மே என்ைால் என்ன? 
❖ ேனித வளத்மத நிர்வகிக்கும் மேலாண்மேயின் கிமளமய, ேனித வள மேலாண்மே என 

அமைக்கப்படுகிைது. 
 

3. ேனித வள  மேலாண்மேயின்  இயல்புகளில்  ஏமதனும்  இரண்டு  கூறுக. 
1) ேனித வள மேலாண்மே உலகளவில் சபாருந்தக்கூடியதாக உள்ளது.  
2) திைன்ேிக்க மேலாண்மே எங்கு இருக்கிைமதா அங்சகல்லாம் ேனித வளம் இருக்கிைது  
3) ஒரு நிறுவனத்தில் ேனித வளத்தால் நிகழ்த்தப்படும் பணிகமள நிர்வகிப்பதில் ஒரு 

முமையான அணுகுமுமைமய ேனித வள மேலாண்மே வலியுறுத்துகிைது.  
 

4. ேனித வளத்தின்  பண்புகளில் ஏமதனும்  இரண்மை  குைிப்பிடுக. 
i) உற்பத்தி செய்யும் ஒமர காரணியாக ேனித வளம் திகழ்கிைது. 
ii) பிை அமனத்து வளங்கமளயும் ேனித வளம் உருவாக்குகிைது. 
iii) பணியேர்த்தப்பட்ை பணியாளர்கமள சகாண்ைமத தவிர, ேனித வளம் என்பது பணியாளர் 

அல்ல. 
iv) ேனித வளோனது கண்டுபிடிப்பு ேற்றும் பமைப்பாற்ைல் ஆகியவற்மை சவளிப்படுத்துகிைது. 

 
5. ேனித வள  மேலாண்மேயின்  பணிகமள பட்டியலிடுக. 

❖ ேனித வள மேலாண்மேயின் பணிகமள பின்வருோறு வமகப்படுத்தலாம் 
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            அ) மேலாண்மேப்பணிகள் :  
➢ திட்ைேிடுதல், அமேத்தல், இயக்குவித்தல், கட்டுப்படுத்துதல்.  

           ஆ) இயக்கப்பணிகள்:  
➢ திரட்டுதல், அபிவிருத்தி, இைப்பீடு, தக்கமவத்தல், ஒருங்கிமணத்தல், நிர்வகிப்பு. 

 
 
நீண்ை விமை வினாக்கள் 

1. ேனித வளத்தின் தனிப்பைை  அம்ெங்கமள விளக்குக.  
i) உற்பத்தி செய்யும் ஒமர காரணியாக ேனித வளம் திகழ்கிைது. 
ii) பிை அமனத்து வளங்கமளயும் ேனித வளம் உருவாக்குகிைது. 
iii) பணியேர்த்தப்பட்ை பணியாளர்கமள சகாண்ைமத தவிர, ேனித வளம் என்பது பணியாளர் 

அல்ல. 
iv) ேனித வளோனது கண்டுபிடிப்பு ேற்றும் பமைப்பாற்ைல் ஆகியவற்மை சவளிப்படுத்துகிைது. 
v) ேனித வளங்கள் உணர்ச்ெி பூர்வோனமவ. 

vi) ேனித வளங்களின்  நைத்மதகமள ஊகிக்க முடியாது. 
vii) ேனித வளங்கள் நகரும் தன்மே சகாண்ைது 
viii) ேனித வளோனது ஒரு குழுவாக செயல்பைாலாம் 
ix) ேனித வளங்கள் தனியாக ெிந்திக்கவும், செயல்பைவும், பகுப்பாய்வு செய்யவும், ேற்றும் 

விளக்கவும் முடியும். 
x) நிதியுைன் அல்லது நிதியில்லாேலும் ேனித வளங்கள் ஊக்குவிக்கப்பைலாம் 
xi) ேனித வளங்களால் உண்ைாகும் ேதிப்பு ேற்றும் பாராட்டுகள், நீண்ைகாலத்திற்கு கிமைக்கிைது. 

 
 

2. ேனித வள மேலாண்மேயின் முககியத்துவத்மத விளக்குக. 
i) ேனித வளத்தின் மூலோக ேட்டுமே ேற்ை அமனத்து வளங்களும் திைம்பை 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
ii) ஒரு நிறுவனத்தின் நிமலயான வளர்ச்ெி, முக்கிய வளோன ேனித வளத்மத ொர்ந்துள்ளது. 
iii) சதாைில்துமை உைவுகள் ேனித வளத்மத ொர்ந்துள்ளது. 
iv) ேனித வளங்கள் மூலோக ேட்டுமே ேனித உைவுகள் ொத்தியோகிைது.  
v) ேனித வளோனது பிை அமனத்து உற்பத்தி காரணிகமளயும் நிர்வகிக்கிைது. 
vi) பயிற்ெி ேற்றும் அபிவிருத்தி திட்ைங்களின் மூலம் ேனித வளங்களின் திைமன 

மேம்படுத்த முடியும். 
vii) மேலாண்மேயின் அமனத்து ேட்ைங்களிலும் ேனித வளத்மதப் பயன்படுத்த முடியும். 
viii) ேனித வளங்கள் ெட்ைப்பூர்வ கட்ைமேப்பினால் நன்கு பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. 

 
 

3. ேனித வள மேலாண்மேயின் மேலாண்மேப் பணிகமள விவரி. 

1) திட்ைேிடுதல்  
❖ என்ன செய்ய மவண்டும், எப்படி செய்ய மவண்டும், யார் செய்ய மவண்டும் என்பமத 

முன்கூட்டிமய தீர்ோனிப்பது திட்ைேிடுதல் எனப்படுகிைது.  
❖ இது முமையானவணிக செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிைது.  
❖ உறுதியான மநாக்கங்கள், சகாள்மககள், நமைமுமைகள், விதிகள், உத்திகள், செயல் 

திட்ைங்கள் ேற்றும் வரவு செலவு திட்ைம் ஆகியவற்ைில் இது ஈடுபடுகிைது.  
❖ ெரியானஎண்ணிக்மகயில் சதாைில் நைவடிக்மககமள மேற்சகாள்ளும் பணியாளர்களின் 

நிர்வகிப்பு ேற்றும் ெரியான மநரத்தில் பணியாளர் சகாள்மககள் வகுக்கப்படுதமல இது 
உறுதி செய்கிைது. 

2) அமேத்தல்  
❖ பணியாளர்களிமைமய மவமலப் பகிர்விமன ஏற்படுத்துவது அமேப்பாகும். 
❖ இது ஒவ்சவாரு பணியாளர்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய கைமேகள், மதமவபடும் அதிகார 

ஒப்பமைவு ேற்றும் சபாறுப்புகமள ஏற்கும் வமகயில் சபாறுப்புமைமேமய வைங்குகிைது.  
3) இயக்கவித்தல்  

❖ பணியாளர்கள் தங்களது பணியிமன ெிைப்பாக செய்து முடிக்க, அவர்களுக்கு ஆமணகளும் 
குைிப்புகளும் வைங்குவமதாடு வைிகாட்டுதல், ஊக்கமூட்டுதல் ேற்றும் மேற்பார்மவ 
செய்தமல இயக்கவித்தல் எனப்படுகிைது. 

❖ இமவ மநர ஆற்ைல் ேற்றும் பணம் மபான்ைவற்ைில் ஏற்படும் வணீ் விமரயங்கமள 
குமைப்பதன் மூலம், நிறுவனத்தின் குைிக்மகாள்கமள சவகு விமரவில் அமைகிைது.  

4) கட்டுப்படுத்துதல்  
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❖ திட்ைேிட்ைப்படி பணிகமள பணியாளர்கள் செய்கிைார்களா என்பமத அைிய, உண்மேயான 
செயல்பாட்மை, வமரயளவு செய்யப்பட்ை செயல் அளவுைன்  ஒப்பிட்டு, மவறுபாட்டிற்கான 
காரணங்கமள கண்ைைிந்து, அதமன கமளவது கட்டுப்படுத்துதல் எனப்படும். 
 

4. ேனித வள  மேலாண்மேயிலிருந்து  ேனித வளத்மத மவறுபடுத்திக்  காட்டுக. 
வ.எண் ேனித வளம் ேனித வள மேலாண்மே 

 
 
1 

தனிப்பட்ை ேற்றும் நிறுவனக் 
குைிக்மகாள்கமள அமைவதற்கு எவர் 
ஒருவர் திைமே, தனித்திைன், அைிவு, 
தகுதிகள், மபாட்டித்திைன் ேற்றும் 
செயல்திைன் சபற்ைிருக்கிைாமரா, அவமர 
ேனித வளோக கருதப்படுகிைார். 
 

ேனித வளத்மத நிர்வகிக்கும் 
மேலாண்மேயின் கிமளமய, 
ேனித வள மேலாண்மே என 
அமைக்கப்படுகிைது. 
 

2 உற்பத்தி செய்யும் ஒமர காரணியாக இது 
திகழ்கிைது. 
 

திைன்ேிக்க மேலாண்மே எங்கு 
இருக்கிைமதா அங்சகல்லாம் 
இது இருக்கிைது  
 

3 இது  கண்டுபிடிப்பு ேற்றும் பமைப்பாற்ைல் 
ஆகியவற்மை சவளிப்படுத்துகிைது 

இது பணியாளர்களிமைமய 
மவமலப் பகிர்விமன 
சவளிப்படுத்துகிைது 

4 இது நகரும் தன்மே சகாண்ைது இது நிறுவனத்துைன் 
சதாைர்புமையது 

 
5 

ேனிதவளம் எங்கு இருக்கிைமதா, 
அங்சகல்லாம் ேனிதவள மேலாண்மே 
இருக்கிைது 

திைன்ேிக்க மேலாண்மே எங்கு 
இருக்கிைமதா, அங்சகல்லாம் 
ேனிதவளம் இருக்கிைது 

6 ேனித வளங்களால் உண்ைாகும் ேதிப்பு 

ேற்றும் பாராட்டுகள், நீண்ைகாலத்திற்கு 

கிமைக்கிைது 

ஒரு நிறுவனம் நீண்ைகாலம் 
இயங்கி சகாண்டிருந்தால் 
அந்நிறுவனத்தில் ேனித வளம் 
நிர்வகிப்பது சதாைர்பான 
செயல்பாடுகளும் சதாைர்ந்து 
நீடித்த நிமலயில் இருக்கும். 
 

 
 
 
 
 
 

5. ேனித வள மேலாண்மேயின் செயல்பாட்டு பணிகமள விவாதிக்கவும். 
1) திரட்டுதல்:  

❖ மவமலபகுப்பாய்வு, ேனித வள திட்ைேிைல், ஆட்மெர்ப்பு, மதர்வு, மவமலவாய்ப்பு, 
பணிோற்ைம் ேற்றும் பதவி உயர்வு ஆகியவற்ைின் மூலம் ேனித வளத்மத ஈர்க்கும் 
செயமல குைிக்கிைது.  

2) வளர்ச்ெி:  
❖ செயல்திைன் ேதிப்பிடுதல், பயிற்ெி, செயலதிகாரி வளர்ச்ெி, சதாைில் திட்ைேிைல் ேற்றும் 

வளர்ச்ெி, நிறுவன வளர்ச்ெி ஆகியவற்மை உள்ளைக்கியது அபிவிருத்தியாகும்.  
3) ஊதியம்:  

❖ இது மவமல ேதிப்பீடு, ஊதியம் ேற்றும் ெம்பள நிர்வாகம், ஊக்கத்சதாமக, மேலூதியம், 
விளிம்பு நலன்கள் ேற்றும் ெமூக பாதுகாப்புத் திட்ைங்கள் ஆகியவற்மைக் சகாண்டுள்ளது  

4) ஊைியர்கமள தக்கமவத்துக் சகாள்ளுதல்:  
❖ சுகாதார ேற்றும் பாதுகாப்பு, நலன், ெமூக பாதுகாப்பு, மவமல திருப்தி ேற்றும் 

மவமலயினால் ஏற்படும் வாழ்க்மகத் தரத்தின் மூலம் இது ொத்தியோகிைது.  
5) ஒருங்கிமணத்தல்:  

❖ தனிப்பட்ை விருப்பத்திற்கும், நிறுவன விருப்பத்திற்கும் இமைமய நல்லிணக்கத்மத 
ஏற்படுத்தும் மநாக்கில் உள்ள செயல்பாடுகமள இச்சொல் குைிக்கிைது.  

 
 

அத்தியாயம் 10. ஆட்மெர்ப்பு முமைகள் 
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குறு வினாக்கள் 
1. ஆட்மெர்ப்பின் சபாருள் தருக. 

❖ ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள பல்மவறு பணியிைங்களுக்கு, சபாருத்தோன நபர்கமளத் 
மதர்ந்சதடுக்கும் பணிச் செயல்முமை, ஆட்மெர்ப்பு எனப்படுகிி்ைது. 
 

2. பதவி உயர்வு என்ைால் என்ன? 
❖ பணிமூப்பு ேற்றும் தகுதியின் அடிப்பமையில், பணியாளர்கள் நிறுவன அமேப்பின் 

படிநிமலயில் உள்ள கீழ்ேட்ை நிமலயிலிருந்து, மேல்ேட்ை நிமலக்கு சென்று பணி புரிய 
அளிக்கப்படும் வாய்ப்பிற்கு பதவி உயர்வு எனப்படுகிைது. 

 
கூடுதல் வினாக்கள் 

1. ஆட்மெர்ப்புக்கான காரணங்கள் யாமவ? 
i) பணியாளரின் ஓய்வு 
ii) பணியாளரின் இைப்பு 
iii) பணியாளரின் மவமல துைப்பு 
iv) பணியாளரின் தகுதி இைப்பு 
v) பணியாளரின் பதவி நீக்கம் 

 
2. ஒரு நிறுவனம் தேக்கு மதமவயான பணியாளார்கமள மதர்ந்சதடுக்க எத்தமன 

வைிகள் உள்ளன? அமவ யாமவ?  
• இரண்டு வைிகள்உள்ளன.  
• அமவயாவன 

1) அக வளங்கள்  
2) புைவளங்கள். 

❖ புைவளங்கமள மேலும் மநரடி ேற்றும் ேமைமுக வளங்கள் என இரண்டு வமகப்படுத்தலாம். 
 

3. பதவி இைக்கம் என்ைால் என்ன? 
❖ பணியில் சதாைர்ந்து குமைவான செயல்திைமன சவளிப்படுத்தும் பணியாளர், செயல் 

திைனின் முக்கியத்துவத்மத உணரும் வமகயில், அவமர மேல்நிமல பணியிலிருந்து 
கீழ்நிமலப் பணிக்கு ோற்ைிவிடுவது பதவி இைக்கம் எனப்படுகிைது. 
 
 

4. பணியாளர் மவட்மை என்ைால் என்ன?  
❖ உயர் ஊதியம் ேற்றும் அதிக பலன்கள் வைங்குவதன் மூலம் மபாட்டி நிறுவனங்களில் 

உள்ள திைமேயான பணியாளர்கமள தம்முமைய நிறுவனத்தில் பணியாற்ை ஈர்க்கும் 
செயல், பணியாளர் மவட்மை என அமைக்கப்படுகிைது.  
எடுத்துக்காட்டு : விற்பமன பிரதிநிதிகள், பட்ைய கணக்காளர்கள், மேலாளர்கள்  
 

5. தனியார் மவமலவாய்ப்பு முகவர்களின் பணி யாது? 
❖ உரிய ேற்றும் மதமவயான தகவல்கமளத் தந்து, மவமல வைங்குமவாமரயும், மவமல 

மதடுமவாமரயும் இமணக்கும் பணியிமன செய்கிைது. 
 

ெிறு வினாக்கள்  
1. ஆட்மெர்ப்பு வமரயறு. 

❖ சபர்க்மேன் ேற்றும் சைய்லர் அவர்களின் கண்மணாட்ைத்தில் “ஆட்மெர்ப்பு என்பது தகுதி 
வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் இருக்கும் இைத்மத அைிவது, அமையாளம் காண்பது ேற்றும் 
ஈர்க்கும் செயல்முமை ஆகும்.” 

( அல்லது ) 
❖ எட்வின் பி பிலிப்மபா அவர்களின் கூற்றுப்படி, “ நிறுவன காலியிி்ைங்களுக்கு திைன் வாய்ந்த 

மவமலயாட்கமள மதடி தூண்டுவதும் ேற்றும் அவர்கமள நிறுவனங்களில் மவமலக்கு 
விண்ணப்பிக்க ஊக்குவிப்பதும் ஆட்மெர்ப்பு செயல்முமை எனப்படுகிைது.” 
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2. விளம்பரத்திற்கும் மகாரப்பைாத விண்ணப்பங்களுக்கும்  இமைமய உள்ள  இரண்டு 

மவறுபாடுகள் தருக. 
வ.எண் விளம்பரம் மகாரப்பைாத விண்ணப்பம் 

1 பணியாளர்கமள மதடும் 
சபாருட்டு விளம்பரம் 
செய்யப்படுகின்ைது 

மவமல மதடுமவார், தன்னிச்மெயாக 
மவமல மவண்டி விண்ணப்பம் 
செய்யப்படுகின்ைது  
 

2 இதன் மூலம், மவமலக்கு 
மதமவபடும் தகுதி, வைங்கப்படும் 
ெம்பளம் ஆகியவற்மை 
சதரிந்துசகாள்ள முடியும். 

மவமல மதடுமவார், தன்னுமைய 
தகுதி, எதிர்பார்க்கும் ெம்பளம் மபான்ை 
விவரங்கமளத் தருகின்ைார் 

3 விளம்பரம் தரும் நிறுவனத்தில், 
பணியிைம் காலியாக உள்ளது 
என்பமத உறுதியாக நம்பலாம் 

விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனத்தில், 
பணியிைம் காலியாக உள்ளது என்பமத 
உறுதியாக சொல்ல முடியாது 

 
3. மவமலவாய்ப்பு  இமணயதளங்களின் முக்கியத்துவம்  என்ன? 

❖ நிறுவனங்கள், மவமலவாய்ப்பு இமணயதளங்கமளப் பயன்படுத்தி தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் 
தகுதியுமைய பணியாளர்கமள மதர்வு செய்து காலியிைங்கமள பூர்த்தி செய்யலாம். 
 

4. ஆட்மெர்ப்புச் செயல்பாட்டில் உள்ள படிநிமலகள்  கூறுக. 
1) ஆட்மெர்ப்பு  திட்ைேிைல் 

2) காலிப்பணியிைங்கமள தீர்ோனித்தல் 

3) வளங்கமள கண்ைைிதல் 

4) விளம்பரம் குைித்த தகவமல உருவாக்குதல் 

5) சபாருத்தோன விளம்பரம் முமைமய மதர்ந்சதடுத்தல் 

6) மதர்வு செயல்பாட்டிற்கு வைிவகுத்தல் 

7) ேதிப்பீடு ேற்றும் கட்டுப்பாடு 

 

சபரு வினாக்கள் 
1. ஆட்மெர்ப்பின் பல்மவறு முமைகமள விளக்குக. 

❖ ஒரு நிறுவனம் தேக்கு மதமவயான பணியாளார்கமள மதர்ந்சதடுக்க இரண்டு வைிகள் 
உள்ளன.  

❖ அமவயாவன (i) அக வளங்கள்  (ii) புைவளங்கள்.  
❖ புைவளங்கமள மேலும் மநரடி ேற்றும் ேமைமுக வளங்கள் என இரண்டு வமகப்படுத்தலாம். 

A.  அக வளங்கள்    

பின்வருபமவகள் ஆட்மெர்ப்பின் அக வளங்களாகும். 
1) இைோற்ைம் : 

❖ ஒரு துமையில் இருக்கும் உபரி பணியாளர்கமள, பற்ைாக்குமை உள்ள ேற்ை துமைகளுக்கு 
பணி ோற்ைம் செய்வதன் மூலம், காலிபணியிைங்களுக்கு மதமவயான பணியாளர்கமள 
எளிமேயான வைியில் நிரப்பலாம். 

2) மேம்படுத்துதல்:  
❖ பணியாளர்கள் கீழ்ேட்ை நிமலயிலிருந்து, மேல்ேட்ை நிமலமநாக்கி செல்ல, செயல்திைன் 

ேதிப்பீட்டு முமை உதவுகிைது. 
3) பதவி உயர்வு:  

❖ பணிமூப்பு ேற்றும் தகுதியின் அடிப்பமையில், பணியாளர்கள் நிறுவன அமேப்பின் 
படிநிமலயில் உள்ள கீழ்ேட்ை நிமலயிலிருந்து, மேல்ேட்ை நிமலக்கு சென்று, பணி புரிய 
வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிைது. 

4) பதவி இைக்கம்:  
❖ பணியில் சதாைர்ந்து குமைவான செயல் திைமன சவளிப்படுத்தும் பணியாளர், செயல் 

திைனின் முக்கியத்துவத்மத உணரும் வமகயில், அவமர மேல்நிமல பணியிலிருந்து, 
கீழ்நிமல பணிக்கு ோற்ைிவிடுவது பதவி இைக்கம் எனப்படுகிைது. 

5) பமைய ஊைியர்களின் பரிந்துமர:  
❖ பமைய பணியாளர்கமள திருப்திப்படுத்த, அவர்களது உைவினர்கள் அல்லது நண்பர்கமள 

மவமலக்கு அேர்த்தலாம். 
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6) மவமல சுைற்ெி:  
❖ சுைற்ெி முமையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ை மவமலகளில் ஈடுபடுவது எப்படி என்பமத, 

ஒவ்சவாரு பணியாளரும் அைிந்திருக்க மவண்டும்.  
❖ இவ்வாறு அைிந்திருந்தால், இதமன ஒரு அக வளோகக் சகாண்டு, பணியாளர்கள் அமனத்து 

விதோன பணிகமள மேற்சகாள்ள இயலும். 
7) தக்கமவத்தல்:  

❖ மேலாண்மே விருப்பப்படி, வயது முதிர்வு, ஓய்வுக்குப் பிைகு ஓய்வூதியம் சபறும் 
பணியாளர்கமள நிறுவன மதமவக்மகற்ப பயன்படுத்திக் சகாள்ளலாம். 

8) ஓய்வு சபற்ை ஊைியர்கள்:  
❖ மபாதிய தகுதி ேற்றும் அனுபவம் சகாண்ை ஓய்வு சபற்ை பணியாளர்கமள சகாண்டு 

நிறுவனத்தில் உள்ள காலியிைங்கமள நிரப்பிக் சகாள்ளலாம். 
9) ொர்ந்தவர்கள்:  

❖ இைந்த பணியாளருக்கு பதிலாக, அவருமைய ெட்ை வாரிசு அல்லது அவமர ொர்ந்த 
ஒருவருக்கு மவமலயில் வாய்ப்பு வைங்கப்பைலாம். 

10) முந்மதய விண்ணப்பதாரர்கள்:  
❖ கைந்த காலத்தில் விளம்பர படுத்தப்பட்ை பணிகளுக்கு விண்ணப்பித்த, ஆனால் 

மதர்ந்சதடுக்கப்பைாத விண்ணப்பதாரர்களின் சபயர்கமள, தரவு தளத்திலிருந்து எடுத்து 
மதமவப்படும் மநரத்தில் பயன்படுத்திக் சகாள்ளலாம். 

11) மகயகப்படுத்துதல் ேற்றும் ஒன்ைிமணப்புகள்:  
❖ ஒரு நிறுவனம் ேற்சைாரு நிறுவனத்மத வாங்கும்சபாழுது அல்லது தன்னுைன் இமணத்துக் 

சகாள்ளும் சபாழுது அங்குள்ள பணியாளர்கமள பயன்படுத்திக் சகாள்ளலாம். 
B. புை வளங்கள்:    

    அ) மநரடி வளங்கள் : 
1) விளம்பரங்கள்:  

❖ விண்ணப்பதாரர்கள், விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக நிறுவனத்தின் உரிமேயாளர் மவமலயின் 
தன்மே, காலியிைத்தின் தன்மே, மதமவப்படும் தகுதி ேற்றும் அனுபவம், வைங்கப்படும் 
ெம்பளம், விண்ணப்பிக்கும் முமை, விண்ணப்பிக்க மவண்டிய காலக்சகடு ஆகியவற்மைக் 
குைிப்பிட்டு தினெரி பத்திரிக்மககள், இதழ்கள் ேற்றும் பிை ஊைகங்கள் வைியாக விளம்பரம் 
செய்யலாம். 

2) மகாரப்பைாத விண்ணப்பதாரர்கள்:  
❖ நிறுவனங்கள், காலிபணியிைங்கள் குைித்து எவ்வித அைிவிப்பும் செய்யாத நிமலயில், 

மவமல மதடுமவார் தன்னிச்மெயாக மவமல மவண்டி விண்ணப்பித்த விண்ணப்பங்கமள 
மதமவப்படும் மநரத்தில் நிறுவனம் பயன்படுத்திக் சகாள்ளலாம்.  

❖ இவர்கள் மவறு நிறுவனங்களில் பணி புரியலாம் அல்லது மதடுமவாராக இருக்கலாம். 
3) மநர்முகத் மதர்வு:  

❖ மவமலமதடி நிறுவனத்திற்கு மநரடியாக வருபவர்கமள, மநர்முக மதர்வின் மூலோகவும் 
பணியேர்த்த முடியும் 

4) வளாக மதர்வு:  
❖ கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மநரடியாக சென்று, நல்ல கல்வித் தகுதியுமைய 

விண்ணப்பதாரர்கமள, வளாகத் மதர்வின் மூலம் மதர்ந்சதடுக்கலாம். 
5) சதாைிற்ொமல வாயிலில் ஆட்மெர்ப்பு:  

❖ சபாதுவாக ொதாரண அல்லது தற்காலிக திைனற்ை ஊைியர்கள், இந்த வைியின் மூலம் 
ஆட்மெர்ப்பு செய்யப்படுகின்ைனர். 

6) மபாட்டி நிறுவனங்கள்:  
❖ உயர் ஊதியம் ேற்றும் அதிக பலன்கள் வைங்குவதன் மூலம், மபாட்டி நிறுவனங்களில் 

உள்ள திைமேயான பணியாளர்கமள, தம்முமைய நிறுவனத்தில் பணியாற்ை ஈர்க்கும் 
செயல் பணியாளர் மவட்மை என அமைக்கப்படுகிைது.  

7) இமணயவைி ஆட்மெர்ப்பு : 
❖ சதாைில்நுட்பம் ேற்றும் தகவல் சதாைர்பில் ஏற்பட்டுள்ள முன்மனற்ைத்தின் காரணோக, 

நிறுவனங்கள் தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் தகுதியுமைய பணியாளர்கமள, உலகளவில் 
இமணயத்தின் வாயிலாக சபைமுடிகிைது.  

❖ இது ஆட்மெர்ப்புக்கான தவிர்க்க முடியாத புைவள ஆதாரோகிவிட்ைது. 
 
    ஆ. ேமைமுக வளங்கள்: 

1) பணியாளர் பரிந்துமர:  
❖ தற்மபாது இருக்கும் காலியிைங்களுக்கு சபாருத்தோன நபர்கமள நிறுவனத்தில் இருக்கும் 

ஊைியர்கள் பரிந்துமரக்கலாம்.  
❖ அந்நபர்கள், அவர்களின் உைவினர்களாகமவா அல்லது சதரிந்த நபர்களாகமவா இருக்கலாம்.  
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❖ பணியாளரின் நம்பகத்தன்மேயின் அடிப்பமையில், பரிந்துமரகள் பரிெீலிக்கப்பை மவண்டும். 
2) அரசு / சபாது மவமலவாய்ப்பு அலுவலகங்கள்:  

❖ இமவகள் ஆட்மெர்ப்பு செய்வதற்கு வெதியாக, நாடு முழுவதும் அரொங்கத்தால் 
ஏற்படுத்தப்பட்ை ஆட்மெர்ப்பு நிறுவனங்கள் ஆகும்.  

❖ தரவுத் தளத்தின் மூலம் மதமவயான தகவல்கமளத் தந்து மவமல வைங்குமவார்க்கும், 
மவமல மதடுமவார்க்கும் இமையில் உள்ள இமைசவளிமய இமணக்கும் ஒரு பாலோக 
செயல்படுகிைது. 

3) தனியார் மவமலவாய்ப்பு முகவர்கள்:  
❖ உரிமேமயத் தவிர, ேற்ைப்படி அரசு மவமலவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மபான்மை இதுவும் 

செயல்படுகிைது.  
❖ உரிய ேற்றும் மதமவயான தகவல்கமளத் தந்து, மவமல வைங்குமவாமரயும், மவமல 

மதடுமவாமரயும் இமணக்கிைது. 
4) மவமலவாய்ப்பு ஆமலாெமன மேயங்கள்:  

❖ இந்த வமகயான நிறுவனங்கள், பண அடிப்பமையில் வாடிக்மகயாளர் நிறுவனங்களின் 
ொர்பாக, ஆட்மெர்ப்பு பணியிமன மேற்சகாள்கிைது.  

❖ வைக்கோக இந்தவமகயான நிறுவனங்கள், நிர்வாகிகள் ேற்றும் உயர்ேட்ை பணியாளர்கள் 
சதாைர்பான தரவுகமள வைங்கி, தாங்கள் அளிக்கும் மெமவக்கு ஆமலாெமனக் கட்ைணங்கள் 
வசூலிக்கின்ைனர்.  

❖ மேலும் இது ஒரு புைத்திைனடீ்ைல் ஆட்மெர்ப்பு செயல் முமை என்றும் அமைக்கப்படுகிைது. 
5) சதாைில்முமை ெங்கங்கள்:  

❖ அதிக திைமே ேற்றும் சதாைில்நுட்ப அைிவுள்ள, ெரியான நபமர மதடும் நிறுவனங்கள், 
ெிைப்புத் சதாைில் ெங்கங்களான பட்ைய கணக்குகள் நிறுவனம், இந்திய ேருத்துவ ெங்கம், 
பயிற்ெி ேற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம், சபாைியியல் ெங்கம் ேற்றும் இந்தியா மேலாண்மே 
ெங்கம் மபான்ைவற்மை அணுகலாம். 

6) பதிலாயனுப்புதல்:  
❖ ஏற்கனமவ ஒரு நிறுவனத்தில் பணியில் இருப்பவமர, குறுகிய கால தீர்விற்கு குைிப்பிட்ை 

காலத்திற்கு குைிப்பிட்ை பணிமய மேற்சகாள்ள பதிலாய் நிமலயில் நியேித்துக் 
சகாள்ளலாம். 

7) வாய் வார்த்மத:  
❖ மவமலவாய்ப்பு பற்ைிய தகவல்கமள, தங்களுக்கு சதரிந்த நபர்களுக்கு பகிரும் 

நன்ேதிப்புள்ள நபர்களிைேிருந்து, மவமலமதடுமவார் சதார்பான தகவல்கமள 
சபற்றுக்சகாள்ளலாம். 

8) பணியாளர் ஒப்பந்ததாரர்கள்:  
❖ நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தக்காரர்கள் மூலம், திைமேயற்ை ேற்றும் மகத்சதாைிலாளர்கமள 

நியேிக்கின்ைன. 
9) மவமலவாய்ப்பு இமணயதளங்கள்:  

❖ நிறுவனங்கள் மவமலவாய்ப்பு இமணயதளங்கமளப் பயன்படுத்தி, தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் 
தகுதியுமைய பணியாளர்கமள மதர்வு செய்து, காலியிைங்கமள பூர்த்தி செய்யலாம். 
 

2. ஆட்மெர்ப்பு ேற்றும் மதர்விமன ( மதர்ந்சதடுத்தல் ) மவறுபடுத்திக் காட்டுக. 
 
வ. 
எண் 

அடிபமை ஆட்மெர்ப்பு மதர்ந்சதடுத்தல் 

1 சபாருள் பணியாளர்கமளத் மதடும் 
ேற்றும் அவர்கமள மவமலக்கு 
விண்ணப்பிக்கத் தூண்டும் 
நைவடிக்மகமய ஆட்மெர்ப்பு 
ஆகும் 

சபாருத்தோன மவமலக்கு 
சபாருத்தோன 
விண்ணப்பத்தாரமர மதர்ந்சதடுத்து 
பணி வைங்குதல் பணியேர்த்தல் 
ஆகும். 

2 அணுகுமுமை இது மநர்ேமையான 
அணுகுமுமை 

இது எதிர்ேமையான 
அணுகுமுமை 

3 மநாக்கம் காலியாக உள்ள பணிக்கு, அதிக 
அளவிளான விண்ணப்பதாரமர 
அமைப்பது 

சபாருத்தோன விண்ணப்பதாரமர 
மதர்ந்சதடுத்துவிட்டு ேீதமுள்ள 
நபர்கமள நீக்குவது 

4 வரிமெ முதல்படி இரண்ைாம்படி 
5 முமை ெிக்கனோன முமை  செலவு ேிகுதியான முமை 
6 செயல்முமை ேிகவும் எளிமேயானது ேிகவும் ெிரேம் ேற்றும் 

ெிக்கலானது 
7 ஒப்பந்த உைவு இது ஒப்பந்த அடிப்பமையிலான 

உைமவ உருவாக்குவதில்மல 
இது ஒப்பந்த அடிப்பமையிலான 
உைமவ உருவாக்குகிைது 
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8 காலம் விளம்பரம் மூலம் 
காலிப்பணியிைத்மத 
அமையாளம் காட்டுவதால், 
குமைவான காலம் மபாதுோனது 

பல்மவறு பரிமொதமனகள் 
ேற்றும் மநர்காணல் மூலம் 
பணியாளர்கமள 
மதர்ந்சதடுக்கப்படுவதால், அதிக 
காலம் மதமவப்படுகின்ைது 

 
 

3. ஆட்மெர்ப்பின் முக்கியத்துவம் பற்ைி விவாதியுங்கள். 
❖ இது நைப்பு ேற்றும் எதிர்கால பணி மதமவகமள தரீ்ோனிக்கிைது. 
❖ இது குறுகிய காலப் பணியாளர்களின் நிகழ்தமவக் குமைப்பதில் உதவுகிைது. 
❖ இது பல்மவறு ஆட்மெர்ப்பு நுட்பங்களின் செயல்திைமன ேதிப்பிடுவதில் உதவுகிைது. 
❖ இது முதலாளிகளுைன் ொத்தியோன பணியாளர்கமள இமணக்கின்ைது. 
❖ இது நிறுவனத்தின் தற்மபாமதய ேற்றும் எதிர்கால திட்ைங்கமள தீர்ோனிக்கின்ைது 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
அத்தியாயம் 11. பணியாளர் மதர்ந்சதடுத்தல் 

குறு வினாக்கள் 
1. மதர்ந்சதடுத்தல் என்ைால் என்ன? 

❖ மதர்ந்சதடுத்தல் என்பது, பணிநாடுமவாமர மவறுபடுத்திப் பார்த்து, ஆய்ந்தைிந்து ெரியான 
நபமர, உரிய பணிக்கு அமையாளம் கண்டு, அப்பணிக்கு அவமர சவற்ைிகரோக 
பணியேர்த்தும் நிமல ஆகும்.  
 
 

2. மநர்காணல் என்ைால் என்ன? 
❖ மதர்ந்சதடுப்பவர் ேற்றும் மதர்ந்சதடுக்கப்படுபவர் இருவரும் முகத்திற்கு முகம் பார்த்து, 

வினாக்களுக்கு விமை பகிர்தல், கருத்து பரிோற்ைம் செய்தல், மநர்காணல் எனப்படும். 
 

3. நுண்ணைிவு பரிமொதமன என்ைால் என்ன? 
❖ நுண்ணைிவுத் திைன் மொதமன என்பது, ஒருவமக உளவியல் ரீதியிலான மொதமன ஆகும்.  
❖ இது மூமளயின் ெிந்திக்கும் ஆற்ைல், ேனத்திைன் நுண்ணைிவு ( IQ ) மபான்ைவற்மை 

மொதிக்கப் பயன்படும்.  
❖ நுண்ணைிவு எண் என்ை அளவடீ்ைால் இது அளவிைப்படுகிைது.  
❖ அந்நபரின் அைிவார்ந்த திைமன மொதிப்பது இதன் முதன்மே மநாக்கோகும். 

 
 

4. மொதமன குைித்து நீவரீ் அைிவது யாது? 
❖ விண்ணப்பதாரர் பணிக்குத் மதமவயான கல்வித் தகுதி ேற்றும் அைிவிமன சபற்ைவரா என 

உறுதிபடுத்திக் சகாள்ள மேற்சகாள்ளப்படும் பல்மவறு மதர்வு நைவடிக்மககமள மொதமன 
எனப்படுகிைது. 

 
5. தன்விளக்கக் குைிப்பு பற்ைி  நீவரீ் அைிவது யாது? 

❖ ஒரு விண்ணப்பதாரர், ஒரு நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்மபாது, பணி அனுபவ காலம், 
கல்வி தகுதி, ேதிப்சபண், பணி நிபுணத்துவம், பணி சதாைர்பு  ேற்றும் நைத்மதகள் பற்ைி 
குைிப்பிைப்படுவமதமய தன்விளக்க குைிப்பாகும். 
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6. பணியேர்த்தல் என்ைால் என்ன? 
❖ ெரியான நபருக்கு ெரியாயன மவமலவாய்ப்மப அளிக்கும் செயல்முமைமய பணியேர்த்தல் 

என்று அமைக்கப்படுகிைது. 
( அல்லது ) 

❖ பணியேர்த்தல் என்பது, மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை நபருக்கு, ஒரு குைிப்பிட்ை மவமலமய 
வைங்குவதற்கான செயல் முமையாகும். 

 
 
ெிறு வினாக்கள் 

1. ேனஅழுத்த மநர்காணல் என்ைால் என்ன? 
❖ விண்ணப்பதாரரிைம், உணர்ச்ெிகமள கட்டுப்படுத்துதல் ேற்றும் ேன அழுத்தத்மத 

ெோளிக்கும் திைமன மொதிக்க, மவண்டும் என்மை ேன அழுத்தம் தரும் வமகயிமன 
மகள்விகள் மகட்கப்பட்டு மநர்காணல் நைத்தப்படுவமதமய ேனஅழுத்த மநர்காணல் 
எனப்படுகின்ைது. 

 
2. கட்ைமேக்கப்பட்ை மநர்காணல் என்ைால் என்ன? 

❖ மகட்கப்பை மவண்டிய மகள்விகள் முன் கூட்டிமய தயாரிக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்பமையில் 
மநர்காணல் நைத்தப்படுவமதமய கட்ைமேக்கப்பட்ை மநர்காணல் எனப்படுகின்ைது.  

 
3. மதர்வுச் மொதமனயின் வமககள் யாமவ? 

❖ மதர்வு மொதமன இரண்டு வமகப்படும். அமவ – 
1) திைன் மொதமன 
2) ஆளுமே மொதமன 

1) திைன் மொதமன 
i) ேமனாபாவச் மொதமன 
ii) அமைவுச் மொதமன 
iii) நுண்ணைிவுச் மொதமன 
iv) முடிசவடுக்கும் திைன் மொதமன 

2) ஆளுமே மொதமன 
i) ஆர்வச் மொதமன 
ii) ஆளுமேச் மொதமன 
iii) செயல்திைன் மொதமன 
iv) ேமனாபாவச் மொதமன 

 
4. அமைவுச் மொதமன குைித்து நீவரீ் அைிவது யாது? 

❖ குைிப்பிட்ை துமையில் விண்ணப்பதாரரின் அமைவுத் திைமன அளவிடும் மொதமனமயமய 
அமைவுச் மொதமன ஆகும். இதமன அைிவுத் திைன் மொதமன எனவும் 
அமைக்கப்படுகின்ைது. 

❖ கல்வி நிறுவனங்களில் வைக்கோக நைத்தப்படும் மதர்வுகள், இச்மொதமன முமைமயச் 
ொர்ந்தமத. 

❖ இச்மொதமன, கற்ைல் அனுபவத்திற்கு முன்னும், கற்ைல் அனுபவத்தின் மபாதும், அதன் 
பிைகும் நைத்தப்படுகிைது.  

❖ பணிகுைித்த ெிைப்பைிவில் விண்ணப்பதாரரின் மதர்ச்ெி தன்மேமய அைிய இச்மொதமன 
நைத்தப்படுகிைது.  

 
5. ஒரு பணியாளருக்கு ேருத்துவப் பரிமொதமன ஏன் அவெியோகிைது? 

❖ உைல் சுகாதாரேற்ை நபரால் முழுத்திைமேயுைன் பணி செய்ய இயலாது  
❖ ேற்றும் அவமர நம்பி முதலீடு செய்யப்பட்ை முதல் சதாமக வணீாகும்.  
❖ ேருத்துவ ரீதியாக நல்ல உைல் தகுதித் திைனற்ைவர்களால், தங்களது மவமலமய 

திைம்பைச் செய்ய இயலாது. 
❖ புதிதாகத் மதர்ந்சதடுக்கும் பணியாளருக்கு இருக்கும் சதாற்று மநாய்களிலிருந்து, வியாபார 

நிறுவனத்தில் ஏற்கனமவ பணியாற்றும் பணியாளர்களின் உைல் நலமன பாதுகாக்க. 
❖ பணியாளமர பணியேர்த்திய பின் ஏற்படும் அபரிேிதோன ேருத்துவ ெிகிச்மெக்கான 

செலவுகமள தடுக்க 
 

6. ேமனாபாவச் மொதமன என்ைால் என்ன? 
❖ ேமனாபாவச் மொதமன என்பது, குைிப்பிட்ை பணிக்கு விண்ணப்பதாரர் எந்த அளவிற்கு 

சபாருத்தோனவர் என்பமத அளவிை மேற்சகாள்ளப்படும் உளவியல் மதர்வு ஆகும். 
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❖ இச்மொதமன, பணியாளரின் பன்முகத் திைன்கமள அளவிைவும், பணியாளரின் எதிர்கால 
செயல்திைமன முன்கணிக்கவும் பயன்படுகிைது. 

 
7. உயர்ேட்ைக்குழு மநர்காணல் ஏன் நைத்தப்படுகிைது?  

❖ விண்ணப்பதாரரிைம், பலர் அைங்கிய ஒரு குழு மநர்காணல் செய்தால் அது உயர்ேட்ை குழு 
மநர்காணல் ஆகும். 

❖ உயர் பதவிகளுக்கான பணியாளர்கமள மதர்ந்சதடுக்கும்மபாது, மநர்காணல் ஒரு ொர்பற்ை, 
நடுநிமலயான மநர்காணலாகவும் ேற்றும் பணியாளர் மதர்வில் நம்பகத் தன்மேமய 
ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்க மவண்டும். 

❖ அத்தமகய மநர்காணல், உயர்ேட்ை மநர்காணலில் ேட்டுமே ொத்தியோகிைது. 
❖ எனமவ, உயர் பதவிகளுக்கான பணியாளர்கமள மதர்ந்சதடுக்கும்மபாது, உயர்ேட்ை குழு 

மநர்காணல் நைத்தப்படுகின்ைது. 
 

8. மதர்வு மநர்காணலின் வமககமள பட்டியலிடுக. 
1) சதாமலமபெி மநர்காணல் 
2) ஆழ்ந்த மநர்காணல் 
3) காசணாலி மநர்காணல் 
4) உயர்ேட்ை மநர்காணல் 
5) ஆரம்ப மநர்காணல் 
6) உயர்ேட்ை மநர்காணல் 
7) ேனஅழுத்த மநர்காணல் 
8) வடிமேக்கப்ப்பட்ை மநர்காணல் 
9) வடிமேக்கப்பைாத மநர்காணல் 
10) இமணயவைி மநர்காணல் 

 
சபரு வினாக்கள் 

1. பல்மவறு வமகயான மொதமனகள் சுருக்கோக விளக்குக. 
அ) திைன் மொதமன 
❖ இச்மொதமன விண்ணப்பதாரரின் சபாது அைிவுத்திைன், பிரச்ெமனகமள தீர்க்கும் திைன், 

குைிப்பிட்ை துமையில் அவருக்குள்ள அைிவு, பகுத்தைிவும் திைன், நுண்ணைிவு மபான்ை 
திைன்கமள மொதிக்க பயன்படுகிைது.  

❖ இச்மொதமன குைிப்பிட்ை பணிக்கு ஏற்ை சபாருத்தோன நபமர மதர்ந்சதடுக்கப் பயன்படுகிைது. 
1) ேமனாபாவச் மொதமன  

❖ ேமனாபாவச் மொதமன என்பது, குைிப்பிட்ை பணிக்கு விண்ணப்பதாரர் எந்த அளவிற்கு 
சபாருத்தோனவர் என்பமத அளவிை மேற்சகாள்ளப்படும் உளவியல் மதர்வு ஆகும். 

❖ இச்மொதமன, பணியாளரின் பன்முகத் திைன்கமள அளவிைவும், பணியாளரின் எதிர்கால 
செயல்திைமன முன்கணிக்கவும் பயன்படுகிைது. 

2) அமைவுச் மொதமன 
❖ குைிப்பிட்ை துமையில் விண்ணப்பதாரரின் அமைவுத் திைமன அளவிடும் மொதமனமயமய 

அமைவுச் மொதமன ஆகும். இதமன அைிவுத் திைன் மொதமன எனவும் 
அமைக்கப்படுகின்ைது. 

❖ கல்வி நிறுவனங்களில் வைக்கோக நைத்தப்படும் மதர்வுகள், இச்மொதமன முமைமயச் 
ொர்ந்தமத. 

❖ இச்மொதமன, கற்ைல் அனுபவத்திற்கு முன்னும், கற்ைல் அனுபவத்தின் மபாதும், அதன் 
பிைகும் நைத்தப்படுகிைது.  

❖ பணிகுைித்த ெிைப்பைிவில் விண்ணப்பதாரரின் மதர்ச்ெி தன்மேமய அைிய இச்மொதமன 
நைத்தப்படுகிைது.  

3) நுண்ணைிவு பரிமொதமன  
❖ நுண்ணைிவுத் திைன் மொதமன என்பது, ஒருவமக உளவியல் ரீதியிலான மொதமன ஆகும்.  
❖ இது மூமளயின் ெிந்திக்கும் ஆற்ைல், ேனத்திைன் நுண்ணைிவு ( IQ ) மபான்ைவற்மை 

மொதிக்கப் பயன்படும்.  
❖ நுண்ணைிவு எண் என்ை அளவடீ்ைால் இது அளவிைப்படுகிைது.  
❖ அந்நபரின் அைிவார்ந்த திைமன மொதிப்பது இதன் முதன்மே மநாக்கோகும். 

4) முடிசவடுக்கும் திைன் ஆய்வுத் மதர்வு 

❖ இச்மொதமன விண்ணப்பதாரரின் சூழ்நிமலக்மகற்ப முடிசவடுக்கும் திைன் ேற்றும் 
காரணப்படுத்தும் திைன் மபான்ைவற்மை மொதிக்க பயன்படுகிைது. 

     ஆ) ஆளுமே மொதமன 
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❖ இச்மொதமன விண்ணபதாரரின் அைிவுத்திைன் ொராத, பிை திைன்களான ேமனாநிமல, 
ஆர்வம், உணர்வு ரீதியான பிரதிபலிப்பு, உணர்ச்ெிகமள கட்டுப்படுத்தல், உறுதித்தன்மே 
மபான்ை திைன்கமள மொதிக்க பயன்படுகிைது.  

1) ஆர்வ மொதமன 
❖ இச்மொதமன மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைவரின் ஆர்வம் எத்துமையில் ேிகுதியாக உள்ளது 

என்பமத அைிந்து அத்துமையில் அவருக்கு ேிகுந்த ஆர்வமுள்ள பணிமய அவருக்கு 
ஒதுக்க பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

2) ஆளுமேச் மொதமன 
❖ ேனிதர்கமள நிர்வகித்து ஆளும் திைன், அதிகாரம் செலுத்தும் திைன், தன்னம்பிக்மக 

மபான்ை ஆளுமேத் திைன்கள், மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைவரிைம் எந்த அளவுக்கு உள்ளது 
என்பமத இச்மொதமன மூலம் கண்ைைியப்படுகிைது. 

3) செயல் திைன் மொதமன 
❖ செயலாற்றும் மவகத்திமன அளவிை இச்மொதமன பயன்படுகிைது. 

4) ேமனாபாவச் மொதமன 
❖ இச்மொதமன விண்ணப்பதாரரது ெக ேனிதர்கள், சூழ்நிமலகள், செயல்பாடுகள் ேற்றும் 

அமவ ொர்ந்த ேனநிமலமய அளவிடுவதாகும்.  
❖ உதாரணோக ஒழுங்குணர்வு கற்ைல், ேதிப்புக் கற்ைல், ெமூக சபாறுப்புணர்வு கற்ைல் 

ஆகியமவ விண்ணப்பதாரரது ேமனாநிமலமய மொதிக்கப் பயன்படுகிைது. 
 

 
2. பணியாளர்கமள மதர்ந்சதடுப்பதற்கான முக்கியோன மநர்காணலின்    

வமககமள விளக்குக? 
1) ஆரம்ப மநர்காணல் 

❖ விண்ணப்பதாரர்களின் குைிப்பிட்ை பணிக்கான சபாருத்தப்பாட்மை அைிய ஆரம்ப 
மநர்காணல் நைத்தப்படுகிைது.  

❖ இது ஆரம்ப கட்ைத்திமலமய மதமவயற்ை விண்ணப்பதாரமர, நீக்க நைத்தப்படுகிைது.  
❖ இது மநரம், பணிச்சுமே ேற்றும் செலமவ கட்டுப்படுத்த உதவுகிைது. 

2) வடிவமேக்கப்பட்ை மநர்காணல் 
❖ மகட்கப்பை மவண்டிய மகள்விகள் முன் கூட்டிமய தயாரிக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்பமையில் 

மநர்காணல் நைத்தப்படுவமதமய கட்ைமேக்கப்பட்ை மநர்காணல் எனப்படுகின்ைது. 
❖ மநர்காணலில் விண்ணப்பதாரர் சபற்ை ேதிப்சபண்கள் அடிப்பமையில் தரவரிமெப்படுத்தப் 

படுகிைார்கள். 
3) வடிவமேக்கப்பைாத மநர்காணல் 

❖ மநர்காணலில் அப்மபாதிருக்கும் சூைல், ேனநிமல மபான்ைவற்ைின் அடிப்பமையில் 
மகள்விகள் அமேக்கப்பட்டு, மநர்காணல் நைத்தப்படுவமத வடிவமேக்கபைாத மநர்காணல் 
எனப்படும்.  

❖ மகள்விகள் முன்கூட்டி திட்ைேிைப்படுவதில்மல. 
❖ இது கட்ைமேக்கப்பட்ை மநர்காணலுக்கு மநர்ோைானது.  

 
4) ஆழ்ந்த மநர்காணல் 

❖ இதில் மநர்காணல் செய்யப்படுபவரின் துமை சதாைர்பான ஆைோன, பரந்த அளவிலான 
அைிவு மொதமன செய்யப்படுகிைது.  

❖ அவர் துமையில் அவர் எந்த அளவு நிபுணத்துவம் ேற்றும் நமைமுமை அைிமவப் 
சபற்றுள்ளார் என அைிய இத்தமகய மநர்காணல் செய்யப்படுகிைது. 

5) உயர்ேட்ை குழு மநர்காணல் 

❖ விண்ணப்பதாரரிைம், பலர் அைங்கிய ஒரு குழு மநர்காணல் செய்தால் அது உயர்ேட்ை குழு 
மநர்காணல் ஆகும்.  

❖ சபாதுவாக தமலமே சபாறுப்மபற்பவர், ெம்பந்தப்பட்ை துமையின் நிபுணர்கள், உளவியல் 
நிபுணர்கள், ெிறுபான்மேயினரின் பிரதிநிதிகள் இக்குழுவில் இைம் சபற்ைிருப்பர்.  

❖ ஒவ்சவாருவரும் மகள்விகமளக் மகட்டு, பதில் சபற்று அதற்குரிய ேதிப்சபண்கமள 
வைங்குவார்கள். 

❖ இறுதியாக அமனவர் வைங்கிய ேதிப்சபண்கள் சோத்தேிைப்பட்டு, அம்சோத்த ேதிப்சபண் 
அடிப்பமையில் விண்ணப்பதாரர்கள் வரிமெப்படுத்தப்படுவார்கள். 

6) ேனஅழுத்த மநர்காணல்  
❖ விண்ணப்பதாரரிைம், உணர்ச்ெிகமள கட்டுப்படுத்துதல் ேற்றும் ேன அழுத்தத்மத 

ெோளிக்கும் திைமன மொதிக்க, மவண்டுசேன்மை ேன அழுத்தம் தரும் வமகயிமன 
மகள்விகள் மகட்கப்பட்டு மநர்காணல் நைத்தப்படுவமதமய ேனஅழுத்த மநர்காணல் 
எனப்படுகின்ைது. 
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❖ ேன அழுத்த சூழ்நிமலயில் விண்ணப்பதாரர் எவ்வாறு எதிர்விமனயாற்றுகிைார், 
பதிலளிக்கிைார் என்பமத உற்று மநாக்கி அப்பணிக்கு அவரின் சபாருத்தப்பாடு 
மொதிக்கப்படுகிைது.  

❖ சபரும்பாலும் விற்பமனப் பிரதிநிதிகள், பாதுகாப்பு ேற்றும் ெட்ை அேலாக்கம் மபான்ை 
துமைகளில் பணியேர்த்தப்படுபவர்களுக்கு இவ்வமகயான மநர்காணல் நைத்தப்படுகிைது. 

7) சதாமலப்மபெி வைி மநர்காணல்  
❖ விண்ணப்பதாரர் சதாமலவு காரணோக, மநர்காணல் நைக்கும் இைத்திற்கு மநரில் வர 

இயலாத மபாது, இவ்வமகயான சதாைக்க நிமல மநர்காணல் நைத்தப்படுகிைது.  
❖ இதில் விண்ணப்பித்தவர்களின் விவரங்கமள சதாமலமபெி வைியாகமவ அைியப்பட்டு, 

மதமவயற்ைவர்கள் ஆரம்ப நிமலயிமலமய நீக்கப்படுகின்ைனர். 
8) இமணய வைி மநர்காணல் 

❖ இது ஒரு வமகயான காசணாளிக்காட்ெி மநர்காணல் ஆகும். 
❖ விண்ணப்பதாரர்களிைம் மநரடியாக காசணாளிக்காட்ெி உமரயாைல் மூலம் மநர்காணல் 

செய்யப்படுகிைது. இதன் மூலம் பணம், மநரம், உமைப்பு ேிச்ெப்படுத்தப்படுகிைது.  
9) குழு மநர்காணல் 

❖ விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்மக ேிக அதிகோக உள்ள மநரத்தில், ஒமர ெேயத்தில் 
பலரிைம் ஒமர மகள்வி மகட்டு அதில் ெரியாக பதில் அளிப்பவமர மதர்ந்சதடுக்கும் 
நைவடிக்மக சுலபோனதாக இருக்கும்.  

❖ ஒமர ெேயத்தில் பலமர மநர்காணல் செய்வமத குழு மநர்காணல் ஆகும்.  
❖ இது மநரத்மதச் மெேிக்கிைது.  

10) காசணாலி கலந்துமரயாைல் வைி மநர்காணல் 
❖ இதுவும் ஒரு வமகயான காசணாளிக்காட்ெி மநர்காணல் ஆகும். 
❖ விண்ணப்பதாரர்களிைம் மநரடி காசணாளிக்காட்ெி உமரயாைல் மூலம் மநர்காணல் 

செய்யப்படுகிைது.  
❖ பல்மவறு புவியியல் நிலப்பரப்பில் சவவ்மவறு இைங்களில் உள்ளவர்கள் நிறுேத்மத 

காசணாலி வாயிலாகத் சதாைர்பு சகாள்கின்ைனர்.  
❖ இவ்வமகயான மநர்காணல் முமையில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ை முமனகளில் 

இருந்து காசணாளி மூலம் மநர்காணல் செய்யப்படுகிைது.  
 

3. பணியேர்த்தல் சகாள்மககமள விளக்குக. 
1) முதலில் மவமல, அடுத்து ேனிதர்  

❖ பணியின் மதமவக்மகற்ப, பணியாளர் மவமலயில் அேர்த்தப்பை மவண்டும்.  
❖ மவமலக்கு மதமவப்படும் விண்ணப்பதாரர் ேற்றும் அவரது தகுதியில் எவ்விதோன 

ெேரெமும் இருக்கக்கூைாது.  
❖ ‘முதலில் மவமல அடுத்து ேனிதர்” என்பது மவமலவாய்ப்பு சகாள்மககளாக இருக்க 

மவண்டும்.  
2) மவமல வாய்ப்பு  

❖ புதிய ஊைியர்க்கு தகுதிக்கு அதிகோன அல்லது குமைவான மவமல வைங்கப்பைக்கூைாது.  
❖ தகுதிமய அடிப்பமையாகக் சகாண்டு ேனிதர்களுக்கு மவமல வைங்கப்பை மவண்டும்.  

3) விதிமுமைகள் ேற்றும் நிபந்தமனகள்  
❖ பணி சதாைர்பாக, பணியிைத்தில் நிலவும் விதிமுமைகள் ேற்றும் கலாச்ொரம் 

ஆகியவற்மை பணியாளர் பரவலாகத் சதரிந்து சகாள்ள மவண்டும்.  
4) அபராதங்கள் பற்ைிய விைிப்புணர்வு  

❖ ஊைியர் தவறு செய்தாமலா அல்லது அவரால் ஏமதனும் இைப்பு ஏற்பட்ைாமலா, அதன் 
காரணோக அவருக்கு வைங்கப்படும் தண்ைமன ேற்றும் அபராதம் குைித்த 
விைிப்புணர்விமன அவர் சபற்ைிருக்க மவண்டும்.  

5) விசுவாெம் ேற்றும் ஒத்துமைப்பு  
❖ பணியாளர்களுக்கு பணியேர்த்தும் மபாது அவருக்குள் விசுவாெம் ேற்றும் ஒத்துமைப்பு 

உணர்விமன வளர்க்கும் முயற்ெியிமன மேற்சகாள்ளமவண்டும்.  
❖ அதன் மூலம் அவர் மவமல ேற்றும் நிறுவனம் குைித்த அவரது சபாறுப்புகமள ெிைப்பாக 

உணர்ந்து சகாள்ள இயலும்.  
❖ பணியேர்த்தல் என்பது, எளிதான செயல் முமை அல்ல.  
❖ குைிப்பிட்ை பணி ேற்றும் பணிச் சூழ்நிமலயில், புதிதாகப் பணியேர்த்தப்படும் பணியாளர், 

புகழ் சபறுவார் என எதிர்பார்க்க இயலாது.  
❖ அது அவருக்கு ேிகக் கடினோனதாகும்.  
❖ இந்தகாரணத்திற்காக, ஊைியர் வைக்கோக ஒரு ஆண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் 

வமரயிலான ஒரு பரிமொதமன காலத்தில் பணியேர்த்தப்படுகிைார்.  
❖ மொதமனக்காலம் முடிந்தபின், பணியாளர் ஒரு ெிைந்த செயல் திைமனக் காண்பித்தால், 

அவர் நிறுவனத்தின் ஒரு நிமலயான ஊைியராக பணி உறுதி செய்யப்படுவார். 
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அத்தியாயம் 12. பணியாளர் பயிற்ெிமுமை 
 
குறு வினாக்கள் 

1. பயிற்ெி முமை என்ைால் என்ன?  
❖ அைிவு, திைமே, ேற்றும் ேமனாபாவத்தில் ோற்ைத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய வமகயில், 

பணியாளர்களுக்கு வைங்கக்கூடிய  திட்ைேிைப்பட்ை நைவடிக்மகமய பயிற்ெி முமையாகும். 
 

2. வைிகாட்டுதல் பயிற்ெி முமை என்ைால் என்ன? 
❖ ஒரு பணியாளர் தங்களின் அைிவு ேற்றும் அனுபவத்மத பகிர்ந்து சகாள்ளும் 

செயல்முமைமய வைிகாட்டுதல் பயிற்ெி முமை ஆகும். 
 

3. பங்மகற்று நடித்தல் என்ைால் என்ன?  
❖ பயிற்றுவிப்பாளர்கள், பதவியின் சூழ்நிமலமய அல்லது பதவியில் நியேிக்கப்பட்ை 

பாத்திரத்மத விளக்குவார்.  
❖ அவர்கள் எந்த ஒத்திமகயும் இல்லாேல் ஒதுக்கப்படும் பாத்திரங்களாக செயல்பை மவண்டும்.  
❖ முன் தயாரிக்கப்பட்ை உமரயாைல்கள் எதுவும் இல்மல.  

 
 

4. ேின்னணு கற்ைல் முமை பற்ைி கூறுக.  
❖ ேின்னணு கற்ைல் முமை என்பது, வகுப்பமையில் அல்லது அலுவலகத்தில் சதாைில்நுட்ப 

செயல்முமைமய பயன்படுத்துவதாகும். 
❖ ேின்னணு கற்ைல், சபரும்பாலும் இமணயவைி கற்ைல் அல்லது வமலபக்க 

அடிப்பமையிலான பயிற்ெிமய குைிக்கிைது. 
 
ெிறு வினாக்கள் 

1. சதாைிற்ொமலக்குள் பயிற்ெி என்ைால் என்ன? 
❖ பயிற்ெி மநாக்கத்திற்காக செயற்மகயாக உருவாக்கப்படும் உண்மேயான மவமல 

சூைமலப்மபால, ஊைியர்களுக்கு பயிற்ெியளிக்கும் முமை சதாைிற்ொமலக்குள் பயிற்ெி 
முமை எனப்படுகிைது.  

❖ இந்தவமகயான பயிற்ெி அளிப்பதன் மூலோக சதாைிற்ொமலயில் உள்ள இயந்திரங்களுக்கு 
எவ்வித மெதாரமும் இைப்பும் ஏற்பைாேல் தவிர்க்க முடியும்.  

❖ ஓட்டுனர்கள், விோனிகள், விண்சவளி விஞ்ஞானிகள் மபான்மைாருக்கு இப்பயிற்ெி 
வைங்கப்படுகிைது 

 

2. பணிவைி பயிற்ெி பற்ைி நீ அைிவது யாது?  
❖ பணிவைி பயிற்ெி என்பது, பணி செய்யும் இைத்திமலமய பணியாளர்களுக்கு அங்குள்ள 

மேற்பார்மவயாளரால் (அ) முன் அனுபவம் சபற்ைவரால் பணி ொர்ந்த மபாதமன 
அளிக்கப்படுகிைது.  

❖ அதாவது பணியாளர் பணி ொர்ந்த விவரங்கமள பணிச்சூைல் மூலம் கற்கிைார்.  
❖ ‘ செய்து கற்ைல் ேற்றும் ெம்பாதிக்கும் மபாது கற்ைல் என்ை அடிப்பமை மகாட்பாட்டிமன 

சகாண்ைது.  
 

3. பயிற்ெி திட்ைத்தில் பல்மவறு படிகமள எழுதுக. 
 
 
 
 
 
 
 

பயிற்சி திட்ட

வடிவத்தின்

படிகள்

பயிற்சி
யாருக்கு
அளிக்க
வேண்டும்

பயிற்சி

பபறுபவர்

யார் ?

பயிற்சியாளர்

யார் ?

பயிற்சிநிலையின்

அளவு என்னவாக

இருக்க வவண்டும்

பயிற்சிக்கு என்ன

முலை பயன்படுத்தப்

படுகிைது?

பயிற்சித்

திட்டத்லத

நடத்துவது

எங்வக?
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4. பயிற்ெி அளிப்பவர் ேற்றும் பயிற்ெி சபறுபவர் பற்ைி ெிறு குைிப்பு எழுதுக.  
பயிற்ெி அளிப்பவர்  

❖ பணியாளருக்குத் திைன்கமள மபாதித்து, பணிமய ெிைப்பாக செய்ய தயார் செய்யும் ஒரு 
நபர் பயிற்ெி அளிப்பவர் ஆவார்.  

❖ பயிற்ெி அளிப்பவர் என்பவர் பயிற்ெியாளர், ஆெிரியர் வைிகாட்ைல், ஆமலாெகர், 
ஆமலாெகர்மகமயடு, குரு, மேலாளர், மகயாளுநர், ஆெிரியர் ேற்றும் கல்வியாளர் 
மபான்மைார். 

       பயிற்ெி சபறுபவர் 
❖ ஒரு மவமலயின் திைமன கற்றுக்சகாள்ளும் நபமர பயிற்ெி சபறுபவர் ஆவார்.  
❖ பயிற்ெி சபறுவர், ேனிதவள மேன்மேத்துமை அல்லது மேற்பார்மவயாளரின் பரிந்துமையின் 

அடிப்பமையிலும், தன் சுய ஆர்வத்தின் அடிப்பமையில் பயிற்ெிக்கு மதர்வு செய்யபடுகிைார். 
 

   சபரு வினாக்கள் 
1. பயிற்ெியின் வமரவிலக்கணம், பயிற்ெியின் பல்மவறு முமைகமள  

விவாதிக்க? 
வமரவிலக்கணம்  

❖ ேதிஸ் ேற்றும் ோங்ென் கூற்றுப்படி, ‘பயிற்ெி என்பது கற்ைல் நமைமுமை. இது 
ஊைியருக்கு திைன்கள், கருத்துக்கள், ேமனாபாவங்கள் ேற்றும் இலக்குகமள அமைய 
உதவும் அைிவு”. 

( அல்லது ) 
❖ மைல் எஸ்பீன் கூற்றுப்படி, “ வமரயறுக்கப்பட்ை மநாக்கத்திற்காக ஊைியர்கள் அைிவு 

ேற்றும் திைமனக் கற்றுக் சகாள்ளும் ஒழுங்கமேக்கப்பட்ை செயல்முமை”. 
பயிற்ெியின் பல்மவறு முமைகள் 
பயிற்ெி முமை இரண்டு வமகப்படும். அமவ : -  
      அ) பணியிமைப் பயிற்ெி    ஆ) பணிசவளிப் பயிற்ெி 
  அ) பணியிமைப் பயிற்ெி  

❖ பணிவைி பயிற்ெி என்பது, பணி செய்யும் இைத்திமலமய பணியாளர்களுக்கு அங்குள்ள 
மேற்பார்மவயாளரால் (அ) முன் அனுபவம் சபற்ைவரால் பணி ொர்ந்த மபாதமன 
அளிக்கப்படுகிைது. 

1) வைிகாட்டுதல் பயிற்ெி முமை  

❖ வைிகாட்டுதல் பயிற்ெி முமையில்,  ஒரு பணியாளர் தங்களின் அைிவு ேற்றும் அனுபவத்மத 
பகிர்ந்து  சகாள்ளும் செயல்முமை ஆகும். 

2) பணி சுைற்ெி அல்லது மவமல சுைற்ெி முமை  

❖ பயிற்ெி சபறும் ஒரு பணியாளர், ஒமர மவமலமய செய்து சகாண்டிருக்காேல்,  ஒரு 

குைிப்பிட்ை கால இமைசவளியில், ஒரு மவமலயிலிருந்து ேற்சைாரு மவமலக்மகா அல்லது  
ஒரு துமையிலிருந்து ேற்சைாரு துமைக்மகா ோற்ைப்படுவமதமய பணி சுைற்ெி அல்லது 

மவமல சுைற்ெி முமை எனப்படுகின்ைது. 
❖ இதனால் பணியாளரால் பலதரப்பட்ை பணி அனுபவங்கமள அைிந்து  சகாள்ளமுடிகிைது. 

3) பணி அைிவுறுத்தல் நுணுக்க முமை  
❖ ஒரு பயிற்ெியாளராக பணிபுரிபவர், தனது மவமலமய ேற்றும் அதன் மநாக்கத்மத 

எவ்வாறு செய்வது என்பது குைித்து, ஒரு ஊைியருக்கு ெில அைிவுறுத்தல்கமள 
அளிக்கிைார். 

4) சதாைில் பைகுநர் பயிற்ெி முமை  
❖ சபாதுவாக சேக்கானிக்ஸ், எசலக்ட்ரிெிஸ், மகத்சதாைில்கள், சவல்ைர்ஸ், ஃபிட்ைர் மபான்ை 

சதாைில்நுட்ப பயிற்ெியாளர்களுக்கு  பயிற்ெியளிப்பு வைங்கப்படுவமதமய சதாைில் பைகுநர் 
பயிற்ெி முமை எனப்படுகின்ைது.  

❖ பயிற்ெியாளர், உயர்ந்த அல்லது மூத்த சதாைிலாளியிைேிருந்து மவமல அைிமவயும், 
திைமேமயயும் கற்றுக்சகாள்கிைார். 

5) குழு ஒதுக்கீடுமுமை  

❖ ஒரு குைிப்பிட்ை விவகாரத்மத விொரிப்பதற்கு  ஊைியர் ஒருவமர நியேிக்கப்படும் மபாது, 
அவர்கள் ேற்ை உறுப்பினர்களுக்கும்  குழு உறுப்பினர்களுக்கும் சநருக்கோக பணியாற்ை 
முடியும்.  

❖ அவர்கள் முடிசவடுப்பதில் ஈடுபடுவதன் மூலமும், பங்கு சபறுவதன் மூலமும் அதிக 
அைிமவப் சபறுகிைார்கள். 

6) ஆய்வின் கீழ் பயிற்ெிமுமை  



B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.  9629647613                                                Page 56 of 139 

 

❖ மேலாளர் அல்லது இயக்குநர் மபால எண்ணி, ஒரு மேலதிகாரி தன் கீழ் பணியாளருக்கு 
பயிற்ெி அளிக்கிைார்.  

❖ பயிற்ெியின் மூலம், அனுபவமும், உற்று மநாக்குதல் செய்தமலயும், கீழ்படிபவர்கள் கற்றுக் 
சகாள்ளலாம்.  

❖ முழு சபாறுப்புகமளயும் கைமேகமளயும் ஏற்றுக் சகாள்வதற்கு கீழ்நிமல பணியாளர்கமள 
தயார்செய்வது, ஆய்வின் கீழ் பயிற்ெி முமையாகும். 

ஆ) பணிசவளிப் பயிற்ெி 
❖ பணியிைங்களுக்கு சவளிமய பயிற்ெி சபறுவது பணியிைேற்ை பயிற்ெி எனப்படுகின்ைது. 

1) விரிவுமர முமை 

❖ இந்த முமையின் கீழ் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் கருத்துக்கள், மகாட்பாடுகள் ேற்றும் 
அைிவுமரகமளப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்மைப் பற்ைி கல்வி கற்கின்ைனர்.  

❖ கல்லூரிகள், பல்கமலகைகங்கள், ஆமலாெமன மேயங்கள், நிறுவனங்கள், உற்பத்தி 
நிறுவனங்கள், ெங்கங்கள் முதலியவற்ைிலிருந்து பயிற்ெியாளர்கள் மதர்வு 
செய்யப்படுகிைார்கள். 

2) குழு கலந்துமரயாைல் முமை 
❖ குைிப்பிட்ை சபாருள் அல்லது ஒரு தமலப்மப விவாதிக்க இந்த முமையின் கீழ் 

பங்மகற்பாளர்கள் பல்மவறு குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகிைார்கள்.  
❖ ஒவ்சவாரு குழுவும், ஒரு குைிப்பிட்ை பிரச்ெமனமய விவாதிக்கும்.  
❖ ஒவ்சவாரு குழுவும், தங்கள் குழுவுைன் ஆைோன விவாதத்திற்கு பிைகு தீர்மவ தயார் 

செய்யும். 
3) சூழ்நிமல ஆய்வு முமை 

❖ ஒரு குைிப்பிட்ை சூழ்நிமலயில் தீர்விமன கண்டுபிடிக்க, பயிற்ெி சபறுபவர்களின் 
ஆர்வத்திமன தூண்ை இம்முமை பயன்படுகிைது.  

❖ அவர்களால் தங்களுமைய கருத்தியல் அைிவிமனயும், செய்முமை அைிவிமனயும், 
பயன்படுத்தி பிரச்ெமனகளுக்கு தீர்விமன அளிக்கின்ைனர்.  

❖ இம்முமையில் பிரச்ெமனகளுக்கு ஒமர தீர்விமன ேட்டும் அளிக்காேல், பயிற்ெி 
சபறுபவர்களின்  மகாணத்தில் ோறுபட்டு அமேயும்.  

❖ சூழ்நிமல ஆய்வு முமை பங்மகற்பாளர்களின் அைிமவ பயன்படுத்தும் முமையாகும். 
4) பங்மகற்று நடித்தல் 

❖ பயிற்றுவிப்பாளர்கள், பதவியின் சூழ்நிமலமய அல்லது பதவியில் நியேிக்கப்பட்ை 
பாத்திரத்மத விளக்குவார்.  

❖ அவர்கள் எந்தஒத்திமகயும் இல்லாேல் ஒதுக்கப்படும் பாத்திரங்களாக செயல்பை 
மவண்டும்.  

❖ முன் தயாரிக்கப்பட்ை உமரயாைல்கள் எதுவும் இல்மல.  
5) கருத்தரங்கு ோநாட்டு முமை 

❖ பயிற்ெியாளர்களுக்கு ஒரு குைிப்பிட்ை தமலப்பிமன, பயிற்றுநர்கள் ஒதுக்கீடு செய்வார்.  
❖ அவ்வாறு ஒதுக்கீடு சபற்ை தமலப்பிமன, விமரவுமர முமையிமலா அல்லது ஒலி 

ஒளி காட்ெி உதவிகள் மூலோகமவா சதளிவுபடுத்த மவண்டும்.  
❖ அவ்வாறு ெேர்ப்பிக்கும் தமலப்பின் கருத்தில் ஏற்படும் ெந்மதகங்கமள, பயிற்ெி 

அளிப்பவருக்கு, பயிற்ெி சபறுபவர் விளக்கமவண்டும்.  
❖ இறுதியாக பயிற்ெி அளிப்பவரின் அனுபவ அைிவு ேற்றும் பயிற்ெி சபறுபவரின் 

விளக்கத்மதயும் மெர்த்து சதளிவாக விவரிப்பார். 
6) புலம் பயணம் முமை  

❖ வைக்கோக பணிபுரியும் இைத்மத விட்டுவிட்டு, மவறு ஒரு இைத்திற்கு பணியாளர்கள் 
குழுவாக மெர்ந்து பயணித்து, சென்ை இைத்தில் இருக்கும் சதாைில் வல்லுநர்களிைம் 
விளக்கம் மகட்டு, தங்களது திைமன வளர்த்துக் சகாள்வமத புலப்பயணம் முமை ொர்ந்த 
பயிற்ெி எனப்படும். 

7) ேின்னணு கற்ைல் முமை  

❖ ேின்னணு கற்ைல் முமை என்பது, வகுப்பமையில் அல்லது அலுவலகத்தில் சதாைில்நுட்ப 
செயல்முமைமய பயன்படுத்துவதாகும். 

❖ ேின்னணு கற்ைல், சபரும்பாலும் இமணயவைி கற்ைல் அல்லது வமலபக்க 
அடிப்பமையிலான பயிற்ெிமய குைிக்கிைது. 

8) திட்ைேிைப்பட்ை  அைிவுறுத்தல்  முமை  

❖ இது ஒரு கணினி ொர்ந்த பயிற்ெி ஆகும்.  
❖ இதில் நிமனவாற்ைல் மெேித்து மவக்கப்படுகிைது.  
❖ இது திைமேயான ேற்றும் ெிைந்த கற்ைல் முமைமய பங்மகற்பாளர்களுக்கு வைங்குகிைது. 

 
2. பணிவைி பயிற்ெிக்கும், பணிவைியற்ை பயிற்ெி முமைக்கும் உள்ள மவறுபாடுகள் 

யாமவ?  
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வ.எண் அடிபமை  பணிவைி பயிற்ெி பணிவைியற்ை பயிற்ெி 
1 விளக்கம் பணியாளர், உண்மேயான 

மவமல சூைலில் மவமலமய 
புரிந்து சகாள்கிைார் 

பணியாளர், பணிச் சூைலுக்கு 
சவளிமய பயிற்ெிமய சபறுகிைார் 

2 செலவு செலவு குமைவான முமை செலவு அதிகோன முமை 
3 இைம் மவமல இைத்திமலமய பயிற்ெி 

அளிக்கப்படுகின்ைது 
மவமல இைத்திற்கு சவளிமய 
பயிற்ெி அளிக்கப்படுகின்ைது 

4 சபாருத்தம் உற்பத்தி செய்யும் 
அமேப்புகளுக்கு சபாருத்தோன 
முமை 

மேலாண்மே செய்யும் 
நிறுவனங்களுக்கு சபாருத்தோன 
முமை 

5 அணுகுமுமை நமைமுமை அணுகுமுமை மகாட்பாடு அணுகுமுமை 
6 மகாட்பாடு நிமைமவற்ைல் மூலம் கற்ைல் அைிமவப் சபறுவதன் மூலம் 

கற்ைல் 
7 கற்ைல் அைிமவப் சபறுவதன் மூலம் 

கற்ைல் 
அனுபவத்தின் மூலம் கற்ைல் 

8 சதாைர்பு பயிற்ெி ேிகவும், சபாருத்தோனது 
ேற்றும் நமைமுமையில் 
ஒவ்சவாரு நாளுக்கும் 
மதமவயான மதமவகமள 
மகயாளுதல் 

ஒமர ெேயத்தில், பணியாளர்களின் 
குழுக்களுைன் ேிக எளிதாக 
சதாைர்மப ஏற்படுத்த முடியும் 

9 பணி பாதிப்பு எந்திரங்களின் ெத்தம் மூலம், 
பணிவைி பயிற்ெியில், பணி திமெ 
திரும்பக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் 

பணியிைங்களுக்கு சவளிமய 
பயிற்ெி அளிக்கப்படுவதால், பயிற்ெி 
திமெ திரும்பலுக்கு வாய்ப்பு 
இல்மல 

10 முமைகள் பயிற்ெி அமேப்பு, பணிச்சுைற்ெி, 
பணி அைிவுறுத்தல், சதாைிற் 
பயிற்ெி, வைிகாட்டுதல் பயிற்ெி 
மபான்ைமவ 

விரிவுமுமை, குழு 
கலந்துமரயாைல் முமை, 
சூழ்நிமல ஆய்வு முமை, 
கருத்தரங்கு முமை மபான்ைமவ 

 
 

3. பயிற்ெியின் நன்மேகமள விளக்குக ?  
நிறுேதிற்கு கிமைக்கும் நன்மேகள் 
i) இது ஊைியர்களின் திைமேமய அதிகரிக்கிைது ேற்றும் உற்பத்தி திைன் ேற்றும் இலாபத்மத 

மேம்படுத்துகிைது. 
ii) இது மூலப்சபாருள் மெதத்திமனயும் ேற்றும் செயலற்ை மநரத்திமனயும் குமைக்கிைது. 
iii) இது ெேீபத்திய மபாக்குகளுக்கு ஊைியர்கமள ோற்ை உதவுகிைது. 
iv) இது மேற்பார்மவக்கான மநரத்மத குமைக்கிைது. 
v) பயிற்ெி முமை பணியிைத்தில் விபத்துக்களின் எண்ணிக்மக ேற்றும் அதன் விமளவான 

இைப்பீட்டு சதாமக ஆகியவற்மை இது குமைக்கிைது. 
vi) பயிற்ெி பணியாளர்களின் சுைற்ெிமயக் குமைக்கிைது. 
vii) ெிைந்த பயிற்ெியின் மூலம், சதாைிற்ெங்க ேற்றும் மேலாண்மே உைமவ மேம்படுத்த முடியும்.  

       ஊைியர்களுக்கு கிமைக்கும் நன்மேகள்  
i) பணியாளர்களின் தனித்திைன் ேற்றும் அைிவுத்திைமன மேம்படுத்துகிைது. 
ii) குறுகிய காலத்தில் அவர்கள் பணி உயர்வு ேற்றும் பண மேம்பாட்டிற்கு உதவுகிைது. 
iii) சதாைிலாளர் உற்பத்தித் திைமன அதிகரிக்கிைது. 
iv) சதாைிலாளரின் ேனத்திண்மேமய, ஒழுங்குணர்வு தன்மேமய மேம்படுத்துகிைது 
v) அதிக ஊதியம் ேற்றும் சவகுேதிகளுக்கு வைி மகாலுகிைது  
vi) பயிற்ெி பணியாளர்களிமைமய, பணி பற்ைிய நல்ல ேனப்பாங்கிமனயும், நம்பகத் 

தன்மேமயயும் ஏற்படுத்துகிைது.  
vii) ஆபத்தான பணிகளில் பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான நமைமுமைகமள உற்று மநாக்க 

வமக செய்கிைது.  
வாடிக்மகயாளருக்கு கிமைக்கும் நன்மேகள்  
i) வாடிக்மகயாளர்கள் ெிைந்த தரோன சபாருள்கள் ேற்றும் மெமவயிமன சபைமுடிகிைது  
ii) வாடிக்மகயாளர்கள் புதுமேயான அல்லது ேதிப்பு கூட்ைப்பட்ை அல்லது ெிைப்பியல்புமைய 

சபாருள்கமள சபறுகின்ைனர். 
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அலகு 5 . ெந்மதயிடுமகயின் அடிபமை கூறுகள் 
அத்தியாயம் 13 . ெந்மத ேற்றும் ெந்மதயிடுமகயாளர் 

குறு வினாக்கள் 
1. ெந்மத என்ைால் என்ன? 

❖ வணிி்கம் நமைசபறும் இைத்மதக் குைிப்பது ெந்மதயாகும்.  
❖ சபாருட்கமள வாங்குதல் ேற்றும் விொரமண  செய்வதற்கான ஒரு  இைோக ெந்மத 

திி்கழ்கிி்ைது. 
 

2. சபாருட்கள் ெந்மத என்பதன் சபாருள் யாது? 
❖ உற்பத்தி சபாருட்கள் அல்லது நுகர்வு சபாருட்கள் மபான்ைமவ வாங்குதல் ேற்றும் 

விற்பமன நைவடிக்மககள் மேற்சகாள்ளப்படும் ெந்மத, சபாருட்கள் ெந்மதயாகும். 
 

 
3. ஒழுங்கு முமை ெந்மத என்ைால் என்ன? 

❖ அரெின் ெட்ைம் ேற்றும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு நமைசபறும் ெந்மத, ஒழுங்கு முமை ெந்மத 
எனப்படுகிைது.  

❖ மேலும் இதன் செயல்பாடுகள் அமனத்தும் ெட்ைமுமைப்படி கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது.  
 

4. சோத்தவிற்பமன ெந்மதக்கும் ேற்றும் ெில்லமை விற்பமன ெந்மதக்கும் 
இமைமயஉள்ள நான்கு மவறுபாடுகமள குைிப்பிடுக. 

வ.எண் சோத்தவிற்பமன ெந்மத ெில்லமை விற்பமன ெந்மத 
1 உற்பத்தியாளர்களிைேிருந்து 

மநரடியாக சபாருட்கள் 
சகாள்முதல் செய்யப்படுகிைது 

சோத்த விற்பமனயாளர் 
களிைேிருந்து மநரடியாக சபாருட்கள் 
சகாள்முதல் செய்யப்படுகிைது 

2 சோத்தோக சபாருட்கள் 
சகாள்முதல் செய்யப்படுகிைது 

ெிறு, ெிறு அளவில் சபாருட்கள் 
சகாள்முதல் செய்யப்படுகிைது 

3 ெில்லமை விற்பமனயாளருக்கு 
சோத்தோக விற்பமன 
செய்யப்படுகின்ைது 

நுகர்மவார் ேற்றும் 
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு ெிறு, ெிறு 
அளவில் விற்பமன 
செய்யப்படுகின்ைது 

4 நுகர்மவாருக்கு விற்பமன 
செய்யப்படுவது இல்மல 

நுகர்மவாருக்கு மதமவயான 
அளவில் விற்பமன 
செய்யப்படுகிைது 

 
 

5. ெந்மதயின் வளர்ச்ெிக்கு ஏன் வாடிக்மகயாளரின் உதவி மதமவப்படுகிைது? 
❖ ெந்மத என்பது, வணிி்கம் நமைசபறும் இைத்மதக் குைிப்பதாகும்.  
❖ வணிகத்தின் முக்கிய மநாக்கம் இலாபம் ஈட்டுவதாகும். 
❖ வாடிக்மகயாளர்களின் வாங்கும் திைனுக்கு ஏற்பமவ, சபாருட்களின் உற்பத்தி 

அதிகரிக்கப்படுகிைது. அதன் மூலம் ெந்மத விரிவமைகின்ைது. 
❖ எனமவதான், ெந்மதயின் வளர்ச்ெிக்கு வாடிக்மகயாளரின் உதவி மதமவப்படுகிைது. 

 
 

ெிறு வினாக்கள் 
1. ெந்மதயில் என்சனன்ன சபாருட்கமள ெந்மதயிை முடியும் என்பமத 

சதரிவிக்கவும். 
i) பண்ைங்கள்  
ii) பணிகள் 
iii) அனுபவங்கள் 
iv) நிகழ்வுகள் 
v) நபர்கள் 
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vi) இைம் 
vii) கைமேகள்  
viii) அமேப்பும் தகவல் சதாைர்புகள்  ேற்றும்  
ix) கருத்துக்கள்  

2. ெந்மதயிடுமகயாளரின் பங்களிப்மப குைிப்பிடுக. 
❖ ெந்மதயிடுமகயாளர் பின்வரும் நான்கு விதோன பங்குகமள மேற்சகாள்கிைார் அமவகள் 

பின் வருோறு: 
1) தூண்டுபவர் Instigator  
2) புதுமே புகுத்துநர் Innovator 
3) ஒருங்கிமணப்பாளர் Integrator 
4) செயல்பாட்ைாளர் Implementer 

 

3. ெந்மதயிடுமகயாளர் ஓர் புதுமே கண்டுபிடிப்பாளரா? நீர் அமத 
ஏற்றுக்சகாள்வரீா? 

❖ ஆம், புதுமே கண்டுபிடிபாளர்தான். 
❖ ஏற்றுக்சகாள்மவன். ஏசனனில்,  
❖ ெந்மதயிடுமகயாளர், தனது பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகமள, ெந்மதயில் தனக்சகன  ஒரு 

இைத்மத ஏற்படுத்துவதற்கு, நமைமுமயில் இருந்து வரும் சபாருட்களின் இயல்மப 
அதிகரித்தல் ேதிப்மப கூட்டுதல், விமலயில் ோற்ைத்மத ஏற்படுத்துதல், சபாருள்சகாண்டு 
மெர்க்கும் முமை, சதாைில் முமையில் ோற்ைம் ேற்றும் உற்பத்தி முமையில் ோற்ைம் 
மபான்ைவற்மை செய்து வருகிைார். 

 

4. ெந்மதக்கு வடிக்மகயாளர்கள் ஆதரவு ஏன் மதமவப்படுகிைது? 
❖ ெந்மத என்பது, வணிி்கம் நமைசபறும் இைத்மதக் குைிப்பதாகும்.  
❖ வணிகத்தின் முக்கிய மநாக்கம் இலாபம் ஈட்டுவதாகும். 
❖ வாடிக்மகயாளர்களின் வாங்கும் திைனுக்கு ஏற்பமவ, சபாருட்களின் உற்பத்தி 

அதிகரிக்கப்படுகிைது. அதன் மூலம் ெந்மத விரிவமைகின்ைது. 
❖ எனமவதான், ெந்மதக்கு வாடிக்மகயாளரின் ஆதரவு மதமவப்படுகிைது. 

 

5. காலத்தின் அடிப்பமையில் ெந்மதயிமன எப்படி வமகப்படுத்துவாய்? 
1) ேிக குறுகிய கால ெந்மத 
2) குறுகிய கால ெந்மத 
3) நீண்ைகால ெந்மத 

 
6. ெந்மதயீட்ைாளரின் பணிகமள பட்டியலிடுக. 

1) ெந்மத பற்ைிய தகவல்கமள மெகரித்து அதமன ஆராய்தல் 
2) ெந்மத திட்ைேிடுதல்  
3) சபாருட்கமள வடிவமேத்தல் ேற்றும் மேம்படுத்துதல். 
4) சபாருட்கமள வமகப்படுத்துதல் ேற்றும் தரப்படுத்தல். 
5) கட்டுோனம் செய்தல் ேற்றும் சபயரிைல் 
6) வர்த்தக குைியீடு செய்தல். 
7) வாடிக்மகயாளர் மெமவ சதாைர்பான ஆதரவு அளித்தல். 
8) சபாருளுக்கான விமல நிர்ணயம் செய்தல். 
9) விற்பமன அளவிமன மேம்படுத்துதல் 
10) வைங்கல் வைியிமன ஏற்படுத்துதல்  
11) மபாக்குவரத்து நைவடிக்மககமள மகயாளுதல் 
12) சபாருட்கமள மெேித்தல் ேற்றும் பண்ைககாப்பு செய்தல் 

 
 

சபரு வினாக்கள் 
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1. ெந்மதகள் எவ்வாறு வமகப்படுத்தப்படுகிைது? விவரி 

A. புவியியல் அடிப்பமையில் 

a. குடும்ப ெந்மத 

b. உள்ளூர் ெந்மத 

c. மதெிய ெந்மத 

d. பன்னாட்டு ெந்மத அல்லது உலகளாவிய ெந்மத 

B. பண்ைங்களின் / சபாருட்களின் அடிப்பமையில் 

a. பண்ைக ெந்மத 

1. உற்பத்திசபாருள் ோற்று ெந்மத 

2. தயாரிப்பு சபாருள் ோற்று ெந்மத 

3. தூய உமலாகச் ( சபான் ) ெந்மத 

b. மூலதன ெந்மத 

i) பண ெந்மத 

ii) அந்நிய செலவாணி ெந்மத 

iii) பங்கு ெந்மத 

C. சபாருளாதாரத்தின் அடிப்பமையில் 

1) முமையான ( செம்மேயான ) ெந்மத 
2) முமையற்ை அல்லது செம்மேயற்ை ெந்மத 

D. நைவடிக்மககளின் அடிப்படியில் 

i) களச்ெந்மத 
ii) எதிர்கால ெந்மத 

E. ஒழுங்குமுமை அடிப்பமையில் 

1. ஒழுங்கு முமை ெந்மத 

2. ஒழுங்குமுமையற்ை ெந்மத 

F. காலத்தின் அடிப்பமையில் 

1) ேிக குறுகிய கால ெந்மத 

2) குறுகிய கால ெந்மத 

3) நீண்ைகால ெந்மத 

G. சதாைில் அளவின் அடிப்படியில் 

i) சோத்த விற்பமன ெந்மத 

ii) ெில்லமை விற்பமன ெந்மத 

H. முக்கியத்துவத்தின் அடிப்பமையில் 

a. முதன்மே ெந்மத 

b. இரண்ைாம் நிமலச் ெந்மத 

c. இறுதி நிமலச் ெந்மத 

 
2. சபாருளாதார அடிப்பமையில் ெந்மதகள் எவ்வாறு வமகப்படுத்தப்படுகிைது? 

(அ) முமையான(செம்மேயான) ெந்மத 
❖ இவ்வமக ெந்மதயில், ஒமர இயல்பான தன்மே சகாண்ை பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகமள, 

ஒமர விதோன விமலயின் அடிப்பமையில் மகயாளப்படுகிைது.  
❖ இந்த ெந்மத கீழ்காணும் நிபந்தமனகமள சகாண்டுள்ளது. 
1) அதிக எண்ணிக்மக உள்ள வாங்குமவார் ேற்றும் விற்மபாமர சகாண்டுள்ளது. 
2) சபாருட்களின் விமல ,ெந்மத முழுவதும் ஒமர ெீராக இருத்தல். 
3) வாங்குமவார் ேற்றும் விற்மபார் ெந்மதமயப் பற்ைி சதளிவாக அைிந்திருத்தல். 
4) சபாருட்கள் தங்கு தமையின்ைி ஒரு இைத்திலிருந்து ேற்சைாரு இைத்திற்கு செல்வதற்கு 

வைிவமக செய்கிைது. 
(ஆ) முமையற்ை அல்லது செம்மேயற்ை ெந்மத  

❖ இவ்வமக ெந்மத பல்வமக சபாருட்கள் ேற்றும் பல்மவறு விமலகமள சகாண்டுள்ளது.  
❖ ஒமர தன்மே ேற்றும் விமல சகாண்ை சபாருட்கள் இச் ெந்மதயில் மேற்சகாள்ளப்பை 

ோட்ைாது.  
➢ கீழ்கண்ை செயல்பாடுகளின் அடிப்பமையில் இத்தமகய ெந்மத செயல்படுகிைது.  

1) சபாருட்கள் ஒத்த தன்மே இன்மே 
2) விமலயில் ஏற்ை தாழ்வு 
3) தகவல் சதாைர்பில் குமைபாடு 
4) ஒரு இைத்திலிருந்து ேற்சைாரு இைத்திற்கு சபாருட்கமள சகாண்டு செல்வதில் உள்ள 

தமைகள். 
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3. இன்மைய நவனீ உலகில் ெந்மதமய மேம்படுத்துவதற்கு  உேது  பங்களிப்பு  
யாது? விளக்குக. 

❖ ெந்மதயில் ஒரு சபாருள் என்னதான் தரமுமையதாக இருந்தாலும், மேலும் விமலயில் 
ொதக நிமல இருந்தாலும்,  நுகர்மவார் ேத்தியில் சபாருளின் ெிைப்பு இயல்புகள் ேற்றும் 
பயன்பாடு குைித்து சதரியப்படுத்தாத நிமலயில் அப்சபாருள் நிர்ணயித்த சவற்ைிமய 
ஒரு மபாதும் அமைய இயலாது.  

❖ எனமவ மேம்பாட்டு நைவடிக்மககள் ேிகவும் அவெியோன ஒன்ைாகும். 
❖ மேம்பாட்டு நைவடிக்மகயில், விளம்பரம் அதிகபங்கு வகிக்கிைது. 
❖ விளம்பரம், தற்மபாமதய சூைலில் இமணயதளம், மபஸ்புக் (FACEBOOK),  

வாட்ச்ஆப் ( WHATSAPP ) மூலம் செய்யப்படும்மபாது, விமரவில் நுகர்மவார்கமள 
சென்ைமையும். 

❖ மேலும், சபாருளின் ெிைப்பு இயல்புகமள, நுகர்மவார்களின் மகமபெிகளுக்கு, 
குறுஞ்செய்திகளாக அனுப்பி மவக்கலாம். 

❖ குைிப்பிட்ை சதாமககளுக்கு மேல் சபாருட்கமள வாங்கும் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு, 
ெிைப்பு பரிசுகமள தந்து  ஊக்குவிக்கலாம். 
 

அத்தியாயம் 14 . ெந்மதயிடுமக ேற்றும் ெந்மதயிடுமகயின் 
கலமவ 

குறு வினாக்கள் 
1. ெந்மதயிடுமக கலமவயின் வமரவிலக்கணம் தருக. 

❖ திரு. சேமராேி எம்ெி கார்மதா அவர்களின் கூற்றுப்படி. ” ெந்மதயிடுமக கலமவ நான்கு 
கூறுகமள சகாண்டுள்ளது. அமவயாவன, சபாருள் கூறுகள், விமல கூறுகள், விற்பமன 
மேம்பாட்டு கூறுகள் ேற்றும் இைகூறுகள் ஆகும்.  
 
 

2. பண்ைம் / சபாருள் --- குைிப்பு தருக. 
❖ சபாருள், ெந்மதயில் ஒரு முக்கிய கூறு ஆகும்.  
❖ சபாருள் இல்மலசயனில் எந்த ஒரு ெந்மதயும் இயங்க இயலாது என கூறுகின்ை 

அளவிற்கு சபாருள், ெந்மதயிடுமக கலமவயில் முக்கிய இைம் சபறுகிைது. 

   
 
 கூடுதல் வினாக்கள் 

1. ெந்மதயிடுமக என்ைால் என்ன? 
❖ பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகமள உற்பத்தியாளரிைேிருந்து, இறுதி பயன்பாட்டு நுகர்மவார் 

வமர, சகாண்டு மெர்க்கும் நைவடிக்மககளுக்கு, வெதிமய ஏற்படுத்தும் ஒர் நைவடிக்மக 
ெந்மதயிடுமகயாகும். 
 

2. ெந்மதயிடுமகயின் வமரவிலக்கணம் யாது? 
❖ அசேரிக்கா ெந்மதயிடுமக கைகத்தின் கூற்றுப்படி, ெந்மதயிடுமக என்பது, ேக்கள் ேற்றும் 

அவர்களின் நைவடிக்மககமள உள்ளைக்கி பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகமள 
உற்பத்தியாளரிைேிருந்து நுகர்மவாருக்கு சகாண்டு மெர்ப்பமதமய ெந்மதயிடுமக ஆகும்” 

( அல்லது ) 
❖ ”உற்பத்தி செய்யப்படும் இைத்தில் இருந்து நுகர்மவாருக்கு பண்ைங்கமளயும், பணிகமளயும் 

சகாண்டு மெர்க்கும் அமனத்து வணிக நைவடிக்மககமளயும் உள்ளைக்கியது” என்கிைார் 
கன்வர்ெி 
 

3. ெந்தியிடுமகயின் பணிகள் குைித்து G.B. கிலஸ் என்பவரின் கருத்து யாது? 
❖ ெந்மதயிடுமக பணியிமன G.B. கிலஸ் ஏழு பிரிவாக விவரித்துள்ளார் அமவயாவன:  
1) ெந்மதயிடுமக ஆராய்ச்ெி, 
2) ெந்மதயிடுமக திட்ைேிைல் 
3) சபாருள் மேம்பாடு 
4) விற்பமனமேம்பாடு ேற்றும் விளம்பரம் 
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5) விற்பமன ேற்றும் வினிமயாகம் 
6) விற்பமனக்கு பின் மெமவ  
7) சபாதுேக்கள் சதாைர்பு  

 
4. கிளார்க் ேற்றும் கிளார்க் மபான்ை மபராெிரியர்கள் ெந்மதயிடுமக பணியிமன 

எத்தமன பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தி உள்ளார்கள்? அமவகள் யாமவ? 
❖ மூன்று பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தி உள்ளார்கள். 
❖ அமவகள் : - 

அ. உரிமேோற்று பணிகள்,  
ஆ. இைோற்றுப் பணிகள்  
இ. வெதி செய்யும் பணிகள் அல்லது துமைப்பணிகள். 

 

 
5. உரிமே ோற்றுப் பணிகள் என்ைால் என்ன? 

❖ உரிமேோற்று பணி என்பது, பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகளின் ேதிப்மப பணத்தின் 
அடிப்பமையில் ோற்றுவமத குைிக்கிைது.  

❖ இத்தமகய உரிமே ோற்று பணிகமள இரண்டு வமகயாக பிரிக்கலாம்,  
❖ (i) வாங்குதல் ேற்றும் ஒன்று மெர்தல் ேற்றும்  (ii) விற்பமன 

 
 

6. வெதிப் பணிகள் அல்லது துமணப் பணிகள் என்ைால் என்ன? 
❖ பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகமள உற்பத்தியாளரிைேிருந்து நுகர்மவாருக்கு சகாண்டு 

செல்வதற்கு உதவி புரியும் பணிமயமய துமணப்பணிகள் என்று அமைக்கப்படுகிைது.  
❖ மேலும் இத்தமகய பணிகள், மநரடியாக பண்ைங்கமள ோற்ைம் செய்வது அல்ல. 

 
7. எத்தமகய காரணிகள் சபாருட்கள் தரப்படுத்துதமல தீோனிக்கின்ைன? 

❖ சபாருளின் அளவு, வண்ணம், சுமவ ேற்றும் அதன் மதாற்ைம் மபான்ைமவயாகும். 
 

8. வமகப்படுத்துதல் என்ைால் என்ன? 
❖ நிர்ணயம் செய்யப்பட்ை தர அலகுகளின் அடிப்பமையில், சபாருட்கமள பல வமககளாகப் 

பாகுபாடு செய்தமலமய வமகப்படுத்துதல் எனப்படும். 
 

9. சபயரிைல் என்ைால் என்ன? 
❖ மபாட்டி சபாருட்களிலிருந்து மவறுபடுத்தி காண்பதற்கு, ஒரு சபயமரமயா அல்லது 

வணிககுைிமயா இைப்படுவதற்கு சபயரிைல் எனப்படுகிைது. 
 

ெிறு வினாக்கள் 
1. ெந்மதயிடுமகயின்  மநாக்கங்கள் யாமவ?  

1) நவனீ ெந்மதயிடுமக சகாள்மகயானது, அைிவு திைத்மத பயன்படுத்த உதவுகிைது. 
2) ெந்மதயிடுமக, துமையில் மேம்பாட்மை ஏற்படுத்துகிைது. 
3) சகாள்மக வைிகாட்ைல் மேம்பாடு ேற்றும் நல்லசதாரு பயனுள்ள முடிவிமன 

செயல்படுத்துகிைது. 
4) ெந்மதயிடுமக சதாைர்புள்ள பிரச்ெிமனகளுக்கு நல்ல தீர்வு காண வைிவமக செய்கிைது. 
5) ெந்மதயிடுமக சதாைர்பான பிரச்ெிமன குைித்து மேலும் தகவல்கமள கண்டு உணருகிைது. 
6) தற்மபாது நமைமுமையில் உள்ள ெந்மதயிடுமக பணிகளில், குமைபாடுகள் ஏமதனும் 

இருப்பின் அவற்மை ேறு ஆய்வு செய்கிைது. 
7) முன்மனற்ை செயல் குைித்து ெரியான நடிவடிக்மக மேற்சகாள்கிைது. 

 
 

2. சபாருளின் விமலமய பாதிக்கும் காரணிகள் யாமவ?  
1) வாடிக்மகயாளரின் ேனப்பாங்கு 

2) நுகர்மவாரின் மதமவ 
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3) வைங்கல் வைிகள் 

4) வாடிக்மகயாளரின் சபாருளாதார சூைல் 

 

3. ெந்மதயிடுமக கலமவ என்பது பற்ைி நீவரீ் அைிவது யாது? ஏமதனும் இரண்டு 
கூறுகமள விளக்கவும். 

❖ ெந்மதயிடுமக கலமவ மூலம் நிறுவனம் தனது நுகர்மவார்கமள குைிமவத்து அதன் 
மூலம் லாபம் ஈட்டுவமத ஆகும்.  

❖ இத்தமகய ெந்மதயிடுமகயின் செயல்பாடுகள் நான்கு வமக கலமவ சபாருட்கமள 
சகாண்டுள்ளது.  

❖ அதாவது சபாருட்கலமவ, விமல கலமவ, இைக்கலமவ, ேற்றும் மேம்பாட்டு கலமவ 
மபான்ைமவயாகும். 

            கூறுகள் 
1) சபாருள்  

❖ சபாருள், ெந்மதயில் ஒரு முக்கிய கூறு ஆகும்.  
❖ சபாருள் இல்மலசயனில் எந்த ஒரு ெந்மதயும் இயங்க இயலாது என்று கூறுகின்ை 

அளவிற்கு சபாருள் முக்கிய இைம் சபறுகிைது. 
2) விமல 

❖ பிலிப்மகாட்லர் அவர்களின் கருத்துப்படி, ” விமல என்பது பண்ைங்கள் ேற்றும் பணியின் 
ோற்று ேதிப்பாக சபைப்படும் ஒன்ைாகும்” அல்லது நுகர்மவார்கள் நலன் கருதி பண்ைங்கள் 
ேற்றும் பணிகளுக்கு இமணயான ேதிப்மப ோற்ைிக் சகாள்ளதக்க ஒன்றுதான் விமல 
என்கிைார்”. 

3) இைம் 
❖ ஒரு சபாருள் என்னதான் தரம் வாய்ந்தமவயாகவும், விமலயில் ொதகத் தன்மே ேற்றும் 

ெிைந்த மேம்பாட்டு நைவடிக்மகள் இருந்த மபாதிலும், உற்பத்தி இைத்திலிருந்து நுகர்வு 
இைம் வமர, சபாருட்கமள ெரியான முமையில் ேற்றும் ெரியான மநரத்தில் சகாண்டு 
செல்லவில்மலசயனில், அமனத்தும் பயன் அற்ைதாகும்.  

❖ எனமவ ெரியான மநரத்தில் ெரியான இைத்திற்கு சகாண்டு செல்வதற்கு இைம், ஒரு 
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிைது. 

4) விற்பமன மேம்பாடு / விளம்பரம் 
❖ ெந்மதயில் ஒரு சபாருள் என்னதான் தரமுமையதாக இருந்தாலும், மேலும் விமலயில் 

ொதகநிமல இருந்தாலும், நுகர்மவார் ேத்தியில் சபாருளின் ெிைப்பு இயல்புகள் ேற்றும் 
பயன்பாடு குைித்து சதரியப்படுத்தாத நிமலயில், அப்சபாருள் நிர்ணயித்த சவற்ைிமய ஒரு 
மபாதும் அமைய இயலாது.  

❖ எனமவ மேம்பாட்டு நைவடிக்மககள், ேிகவும் அவெியோன ஒன்ைாகும்.  
❖ மேம்பாட்டு நைவடிக்மகயில், விளம்பரம் அதிகபங்கு வகிக்கிைது. 

 
 
சபரு வினாக்கள் 

1. ெந்மதயிடுமகயின் பரிணாேவளர்ச்ெி பற்ைி விவரி.  
1) பண்ைோற்று முமை  

❖ பண்ைங்களுக்கு இமணயாக பண்ைங்கமள ேட்டுமே, ஆரம்ப காலத்தில் ோற்ைிக் 
சகாண்ைார்கள்  

❖ மவறு எந்தவித ோற்ைங்களும், இதில் மேற்மகாள்ளப்பைவில்மல 
❖ குைிப்பாக பணம். 

2) உற்பத்தி ொர்ந்து  
❖ நுகர்மவாரின் விருப்பங்களுக்கு ோைாக லாப மநாக்கத்மதாடு அதிக அளவில் உற்பத்திக்கு 

ேட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்ைது.  
❖ மேலும் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு ெிைிய அளவிலான முக்கியத்துவமே அக்காலக் கட்ைத்தில் 

வைங்கப்பட்ைது. 
3) விற்பமன ொர்ந்து  
❖ இன்மைய சபாருளாதார நிமல வாழ்க்மகயின் ோற்ைத்திற்கு, ஒரு முன் உதாரணோக 

திகழ்கிைது.  
❖ விற்பமனமய ஒரு முற்மபாக்கு காரணியாக கருதப்படுகிைது.  
❖ மேலும் நுகர்மவாரின் மதமவமய திருப்திபடுத்தும் வமகயில் எந்த ஒரு முயற்ெியும் 

மேற்சகாள்ளப்பைவில்மல.  
4) ெந்மதயிடுமக ொர்ந்து  
❖ வாடிக்மகயாளர்களின் முக்கியத்துவம் உணரப்பட்ைது. 
❖ ஆனால், உற்பத்தி செய்யப்பட்ை சபாருட்கமள விற்று தீர்ப்பதில் ேட்டுமே அதிக மபாட்டி 

இருந்து வந்துள்ளது.  
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❖ மேலும், தனியாள் விற்பமன ேற்றும் அதிக அளவிளான விற்பமன மேம்பாடு, 
மபான்ைவற்மை விற்பமன ஊக்கிகளாக பயன்படுத்தப்பட்ைது. 

5) நுகர்மவார் ொர்ந்த  
❖ இந்த நிமலயில் ேட்டுமே மேம்படுத்தபட்ை  சபாருட்கள் ெந்மதக்கு சகாண்டு வரப்பட்ைது.  
❖ மேலும் அமவகள், நுகர்மவாருக்கு ேனநிமைவு ஏற்படுத்தும் வமகயில் சுமவ, விருப்பங்கள் 

ேற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் மபான்ைமவகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்ைது. 
6) மேலாண்மே ொர்ந்த 

❖ ெந்மதயிடுமக, ஒரு மேலாண்மே பணியிமன மேற்சகாள்கிைது.  
❖ அதாவது இன்மைய நுகர்மவாரின் பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகளுக்கான மதமவமய பூர்த்தி 

செய்யும் வமகயில் திட்ைேிைல், சபாருள் மேம்பாடு செய்தல் ேற்றும் வினிமயாகம் 
செய்தல் மபான்ைவற்மை ஒருங்கிமணக்கும் நைவடிக்மககமள மேற்சகாள்கின்ைன.  

 
 

2. ெந்மதயிடுமக ஏன் ெமுதாயத்திற்கும் ேற்றும் தனி நிறுவனத்திற்கு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது என்பமத விளக்குக? 
 

❖ ெந்மதயிடுமக கீழ்கண்ைவாறு ெமுதாயத்திற்கும், தனி அமேப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ததாக உள்ளது 

1) ெமுதாயத்திற்கு  

i) ெந்மதயிடுமகயானது உற்பத்தியாளர் ேற்றும் நுகர்மவாமர இமணக்கும் ஒரு சதாைர் 
ெங்கலியாக செயல்படுகிைது. 

ii) ெந்மதயிடுமக ேக்களின் வாழ்க்மக தரத்மத உயர்த்த உதவிபுரிகிைது. 
iii) ெந்மதயிடுமக நாட்டின் வருோனத்மத உயர்த்த வைிவமக செய்கிைது.  
iv) ெந்மதயிடுமக மவமல வாய்ப்புக்கமள அதிகரிக்க உதவுகிைது. 
v) ெந்மதயிடுமக நவனீ ொகுபடி உற்பத்திக்கு வைிவமக செய்கிைது. 
vi) ெந்மதயிடுமகயானது, பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகள் உபரியாக உள்ள பகுதியிலிருந்து 

பற்ைாக்குமை உள்ள பகுதிகளுக்கு ெிைந்த மபாக்குவரத்தின் மூலம் சகாண்டு சென்று 
ஏற்ைத்தாழ்வு நிமலமய ெரி செய்கிைது. 

vii) பின்தங்கிய ேற்றும் வளர்ந்துவரும் நாட்டின் சபாருளாதாரம் ெிரத்தன்மே ேற்றும் விமரந்து 
மேம்பாடு அமைய வைிவமக செய்கிைது. 

viii) ெந்மதயிடுமகயானது உைமேகள், அமேப்பு, காலம் ேற்றும் மநரம் மபான்ைவற்மை 
முமையாக பயன்படுத்தவதற்கு உதவிபுரிகிைது. 

ix) ெந்மதயிடுமக மதமவயற்ை செலவிமன குமைத்து, மநரடியாக ெமுதாயத்திற்கு பயன்படும் 
வமகயில் செயல்படுகிைது. 

x) பண்ைங்களின் ேதிப்மப உயர்த்துவமதாடு, உரிமே ோற்ைம் மேற்சகாண்டு, நுகர்வின் 
காலம் ேற்றும் மநரத்திலும் ோற்ைம் செய்கிைது. 

2) தனி நிறுவனத்திற்கு முக்கியத்துவம் 
i) அமேப்பின் வருோனத்மத அதிகரிக்க செய்கிைது. 
ii) அமேப்பின் ெந்மதயிடுமக பிரிவானது, மேலாண்மே உற்பத்தி ொர்ந்த அமனத்து 

வமகயான தீர்ோனங்கமள மேற்சகாள்வதற்கு வள ஆதாரோக விளங்குகிைது. 
iii) ெந்மதயிடுமக ேற்றும் புத்தாக்கம் ஆகிய இரண்டும் அமனத்து சதாைிலுக்கும் அடிப்பமை 

பணியாக விளங்குவமதாடு, ஒரு ெக்திவாய்ந்ததாகவும் செயல்படுகிைது. 
iv) சதாைில் மேம்பாடு அமைய, வைிவமக செய்வமதாடு ேக்களுக்கு மவமலவாய்ப்பிமன 

ஏற்படுத்துகிைது. 
 

3) ெந்மதயிடுமக கலமவயின் கூறுகமள குைிப்பிடுக. 
1) சபாருள்  
❖ சபாருள், ெந்மதயில் ஒரு முக்கிய கூறு ஆகும்.  
❖ சபாருள் இல்மலசயனில் எந்த ஒரு ெந்மதயும் இயங்க இயலாது என்று கூறுகின்ை 

அளவிற்கு சபாருள் முக்கிய இைம் சபறுகிைது. 
2) விமல 
❖ பிலிப்மகாட்லர் அவர்களின் கருத்துப்படி, ” விமல என்பது பண்ைங்கள் ேற்றும் பணியின் 

ோற்று ேதிப்பாக சபைப்படும் ஒன்ைாகும்” அல்லது நுகர்மவார்கள் நலன் கருதி பண்ைங்கள் 
ேற்றும் பணிகளுக்கு இமணயான ேதிப்மப ோற்ைிக் சகாள்ளதக்க ஒன்றுதான் விமல 
என்கிைார்”. 

3) இைம் 
❖ ஒரு சபாருள் என்னதான் தரம் வாய்ந்தமவயாகவும், விமலயில் ொதகத் தன்மே ேற்றும் 

ெிைந்த மேம்பாட்டு நைவடிக்மகள் இருந்த மபாதிலும், உற்பத்தி இைத்திலிருந்து நுகர்வு 
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இைம் வமர, சபாருட்கமள ெரியான முமையில் ேற்றும் ெரியான மநரத்தில் சகாண்டு 
செல்லவில்மலசயனில், அமனத்தும் பயன் அற்ைதாகும்.  

❖ எனமவ ெரியான மநரத்தில் ெரியான இைத்திற்கு சகாண்டு செல்வதற்கு இைம், ஒரு 
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிைது. 

4) விற்பமன மேம்பாடு / விளம்பரம் 
❖ ெந்மதயில் ஒரு சபாருள் என்னதான் தரமுமையதாக இருந்தாலும், மேலும் விமலயில் 

ொதகநிமல இருந்தாலும், நுகர்மவார் ேத்தியில் சபாருளின் ெிைப்பு இயல்புகள் ேற்றும் 
பயன்பாடு குைித்து சதரியப்படுத்தாத நிமலயில், அப்சபாருள் நிர்ணயித்த சவற்ைிமய ஒரு 
மபாதும் அமைய இயலாது.  

❖ எனமவ மேம்பாட்டு நைவடிக்மககள், ேிகவும் அவெியோன ஒன்ைாகும்.  
❖ மேம்பாட்டு நைவடிக்மகயில், விளம்பரம் அதிகபங்கு வகிக்கிைது. 

 
 
    கூடுதல் வினாக்கள் 

1. வெதிப் பணிகள் அல்லது துமணப் பணிகள் என்ைால் என்ன? அதன் வமககமள 
விளக்குக. 

❖ பண்ைங்கள் ேற்றும் பணிகமள உற்பத்தியாளரிைேிருந்து நுகர்மவாருக்கு சகாண்டு 
செல்வதற்கு உதவி புரியும் பணிமயமய துமணப்பணிகள் என்று அமைக்கப்படுகிைது.  

❖ மேலும் இத்தமகய பணிகள், மநரடியாக பண்ைங்கமள ோற்ைம் செய்வது அல்ல. 
அதன் வமககள் 
1) நிதியிைல் 

• நீண்ை கால நிதியிைல் 

• ேத்திய கால நிதியிைல் 

• குறுகிய கால நிதியிைல் 
2) இைர் ஏற்ைல் 

i) கால இைர்பாடு 
ii) இைம் ொர்ந்த இைர்பாடு 
iii) மபாட்டி இைர்பாடு 
iv) மதமவோற்று இைர்பாடு 
v) இயற்மக ொர்ந்த இைர்பாடு 
vi) ேனித சதாைர்பான இைர்பாடு 
vii) அரெியல் ொர்ந்த இைர்பாடு 

3) ெந்மத தகவல்  

❖ கிளார்க் ேற்றும் கிளார்க் என்பவரின்  கூற்றுப்படி, ” ெந்மததகவல் என்பது, சபாருட்கள் 
ெந்மதயிடுவது  சதாைர்பாக உள்ள உண்மேகள், எதிர்பார்ப்புகள், எண்ணங்கள்  ேற்றும் 
அமனத்து  இதர தகவல்கமள உள்ளைக்கியது ஆகும்.. 

4) தரப்படுத்துதல்  
❖ தரப்படுத்துதல் என்பது, சபாருட்கமள இயல்பான தரத்தின் அடிப்பமையில் பிரித்து 

அமேப்பது ஆகும்.  
❖ சபாருட்கள் தரப்படுத்துவதில் பல காரணிகள் தீர்ோனிக்கின்ைன.  
❖ அதாவது சபாருளின் அளவு, வண்ணம், சுமவ ேற்றும் அதன் மதாற்ைம் 

மபான்ைமவயாகும். 
5) வமகப்படுத்துதல்   

❖ நிர்ணயம் செய்யப்பட்ை தர அலகுகளின் அடிப்பமையில், சபாருட்கமள பல 
வமககளாகப் பாகுபாடு செய்தமலமய வமகப்படுத்துதல் எனப்படும். 

6) சபயரிைல்   

❖ மபாட்டி சபாருட்களிலிருந்து மவறுபடுத்தி காண்பதற்க்கு, ஒரு சபயமரா அல்லது 
வணிககுைிமயா இைப்படுவமதமய சபயரிைல் எனப்படும்.  

7) கட்டுேம் 
❖ சபாருட்கள் விற்பமன செய்வதற்கு முன்னர், எளிதில் மகயாளுவதற்கு ஏற்ைவாறு 

உமையிடுவமதமய கட்டுேம் எனப்படுகிைது.  
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❖ மேலும், சபாருட்கமள பாதுகாக்கும் வமகயில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாேல் 
மேற்சகாள்ளல் அதாவது சபாருட்கள் உமைதல், வணீாகுதல், கெிவு ஏற்படுதல் ேற்றும் 
மெதம் ஏற்படுதல் மபான்ைவற்ைிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக கட்டுேம் செய்யப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 15 . ெந்மதயிடுதல் நவனீ மபாக்கு 
குறு வினாக்கள் 

1. ேின் அணுவியல் வியாபாரம் என்ைால என்ன? 
❖ பண்ைகம் ேற்றும் மெமவகள் பரிவர்த்தமனயில், மநரடியாகமவா அல்லது 

ேமைமுகோகமவா சதாைர்புமைய அமனத்து நைவடிக்மககளும் ேின்னணு வமலத்தளத்தின் 
வைியாக மேற்சகாள்ளுவமத ேின்னணு வணிகம் அல்லது ேின் வர்த்தகம் 
என்ைமைக்கப்படுகிைது. 

 
2. பசுமே ெந்மதயிடுதல் என்ைால் என்ன? 

❖ சுற்று சூைலுக்கு எவ்வித தீங்கு விமளவிக்காேல், சுற்றுப்புை சூைமல பாதுகாப்பாக 
ெந்மதப்படுத்துவமத பசுமே ெந்மதப்படுத்துதல் எனலாம்.  
 

3. மெமவ ெந்மதயிடுதல் என்ைால் என்ன? 
❖ மெமவ ெந்மதயிடுதல் என்பது, தகவல் சதாைில்நுட்பம், வங்கிக் காப்பீடு, சுகாதாரம், 

சுற்றுலா, சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு, பழுதுபார்ப்பு மபான்ை மெமவப் சபாருள்கமள 
பரிவர்த்தமன செய்துக் சகாள்ளுவமத குைிக்கும். 

❖ மெமவ என்பது, கண்ணுக்கு புலப்பைாத ஒன்ைாகும். 
 

4. ேின் ெந்மதயிடுமக என்ைால் என்ன? 
❖ ேின் இமணயம், ேின்னஞ்ெல், வயர்சலஸ் ஊைகம், ேின் வமலயமேப்பு, ேற்றும் ேின்னணு 

வாடிக்மகயாளர் மேலாண்மே முமை மபான்ை டிேிட்ைல் சதாைில் நுட்பங்கமள 
பயன்படுத்தி, ெந்மதப்படுத்தலின் மநாக்கங்கமள அமைவமத, ேின் ோர்க்சகட்டிங் (அ) ேின் 
ெந்மதப்படுத்துதமல குைிக்கும். 

 
5. ேின்னணு ெில்லமை வியாபாரிகள் என்பவர் யார்? 
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❖ ேின்னணு ெில்லமை வியாபாரிகள் என்பவர் வமலதள ெந்மதயிடுபவர். 
❖ வமலத்தள கமை அல்லது சேய்நிகர் கமையின் மூலம் இறுதி நுகர்மவாருக்கு ேின் 

இமணயம் வைியாக சபாருள் அல்லது மெமவகமள பராேரித்தல் செய்வமத வமலதள 
கமை என்கிமைாம்.   

❖ சபாருள்களின் தன்மேகமளயும் அதன் பயன்கமளயும் விளக்கும் வமகயில் காட்ெிப்படுத்தி 
பலவமகயான ெலுமககமள அளித்து வாடிக்மகயாளர்கமள கவர்ந்திழுத்து வாங்க தூண்டும் 
வமகயில், சபாருள்கமள வமலத்தளங்களின் காட்ெிப்படுத்தப்படுகின்ைன.  

❖ வமளத்தலங்களின் கூைப்பட்டுள்ள வமகயில், வாடிக்மகயாளர்கள் கைன் அட்மை அல்லது 
பிை முமைகளில் பணம் செலுத்தி சபாருள்கமள வாங்கலாம்.  

❖ வாடிக்மகயாளர்கள் சகாரியர் மெமவயின் மூலம், அவர்களின் விருப்போன முகவரியில் 
சபாருள்கமள சபற்ைக்சகாள்ளலாம். 

 
6. ெமூக ெந்மதயிடுமக என்ைால் என்ன?  

❖ ெமூக நலமன உறுதிப்படுத்தும் வமகயில், ெமூகத்தின் குைிப்பிட்ை பைக்க வைங்கங்கமளயும், 
மநாக்கங்கமளயும் சவளிப்படுத்தும் வமகயில், சபாருள்கமள ெந்மதப்படுத்தும் முமைமய 
ெமூக ெந்மதப்படுத்தல் எனலாம்.  

 
 

ெிறு வினாக்கள் 
1. ேின் வணிகத்தில் B2B ேற்றும் B2C என்ைால் என்ன? 

❖ ேின் வணிகத்தில், B2B என்பது BUSINESS TO BUSINESS அதாவது, இரு  வியாபார 
நிறுவனங்கள், தங்களுமைய மதமவகமள இமணயம் மூலம் நிமைமவற்ைிக் சகாள்வமதக் 
குைிக்கும். 

❖ ேின் வணிகத்தில், B2C என்பது BUSINESS TO CONSUMER அதாவது, ஒரு வியாபார 
நிறுவனமும், வாடிக்மகயாளரும் தங்களுமைய மதமவகமள இமணயம் மூலம் 
நிமைமவற்ைிக் சகாள்வமதக் குைிக்கும். 
 

2. ெமூக ெந்மதயிடுதலின் மநாக்கம் யாது? 
❖ ெமூகத்திற்கு தீங்கு விமளவிக்கும் அல்லது பாதிக்கும் காரணிகமள நீக்கி, தரோன வாழ்க்மக 

தரத்மத உயர்த்துவமத, ெமூக ெந்மதப்படுத்துதலின் முக்கிய மநாக்கோகும். 
 

3. ேின் ெந்மதயிடுதலின் மநாக்கங்கள் யாமவ? 
1) ெந்மதயின் பங்மக மேலும் விரிவாக்கம் செய்தல் 
2) வைங்கீடு ேற்றும் விற்பமன மேம்பாட்டு செலவுகமள குமைத்தல் 
3) சபாருள் குைித்த அதிக விைிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துதல்  
4) தகவல் தளத்மத பலப்படுத்துதல். 

 
4. ேின் வணிகத்திற்கும் ேின் வியாபாரத்திற்கும் உள்ளமவறுபாடுகள் யாமவ? 

ேின் வணிகம் ேின் வியாபாரம் 
ேின் வமளத்தளத்தின் வைியாக 
சபாருள்கள் ேற்றும் மெமவகமளயும் 
சபறுவமதயும், அளிப்பமதயும் குைிக்கும் 

சபாருள் / மெமவகமள சபறுவது அளிப்பது 
ேட்டுேின்ைி, அதற்கும் அப்பாற்பட்ை வைங்கல் 
வைி மேலாண்மே, வாடிக்மகயாளர் உைவு 
மேலாண்மே, ேின் வைி ஆமணகள் சபற்று 
சநைிப்படுத்தல் மபான்ை பரந்தளவு வியாபார 
வைி முமைகமளயும் உள்ளைக்கியது  

 
 

சபருவினாக்கள் 
1. பாரம்பரிய ெந்மதயிடுமக எவ்வாறு ேின் ெந்மதயிலிருந்து மவறுபடுகிைது – 

விளக்கு. 
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ேின் ெந்மதப்படுத்துதல் பாரம்பரிய ெந்மதப்படுத்துதல் 
சபாருள்கள் / மெமவகமள, ேிக விமரவாக 
குமைந்த செலவில் மேம்படுத்த முடியும் 

சபாருள்கள் / மெமவகமள ேிக 
தாேதோகவும், அதிக செலவில்தான் 
மேம்படுத்த முடியும் 

உலக அளவில் ேிக விமரவில், ேிக எளிதாக 
சபாருள்கமள மேம்படுத்தி ெந்மதயிை 
முடியும் 

அவ்வளவு எளிதாக உலக அளவில் 
சபாருள்கமள மேம்படுத்த முடியாது. 
காலமும், செலவும் அதிகோகும். 

வணிக நிறுவனங்கள், ேிக குமைந்தளவு 
ேனித வளத்துைன் சதாைிமல விரிவுப் 
படுத்தலாம். 

சதாைிமல விரிவுப்படுத்த, அதிகளவு ேனித 
வளம் மதமவப்படுகின்ைது. 

ஆண்டு முழுவதும், வார 7 நாட்கள் 24 ேணி 
மநரமும் குமைந்த ேனித ெக்தியுைன் 
ெந்மதயிை முடியும். 

ஆண்டு முழுவதும், வார 7 நாட்கள் 24 ேணி 
மநரமும் ெந்மதயிை முடியாது. 

 
2. ேின்னணு விற்பமனயில் நன்மே, தீமேகமள விளக்கு. 

நன்மேகள் 

1) அமனத்து மநரத்திலும் ெந்மத  
❖ ேின் ெந்மத, வாரத்தின் 7 நாட்களிலும் 24 ேணிமநரத்திலும் (24x7) பயனாளிகளுக்கு ெந்மத 

வெதிமய அளிக்கிைது.  
2) மநரடி சதாைர்பு 

❖ தயாரிப்பாளருக்கும் நுகர்மவாருக்கும் இமைமய மநரடி ஏற்படுவதால், செலவுகள் 
குமைக்கப்படுகிைது.  

❖ இதனால் ேலிவான விமலயில், சபாருட்கமள இமணய ெந்மதயிடுமகயின் வாயிலாக 
நுகர்மவார்கள் வாங்க இயலுகிைது. 

3) மதமவமயசபறுதல் 
❖ நுகர்மவார் தங்களுக்கு மதமவப்டும் எத்தமகய சபாருள்கமளயும் ேற்றும் மெமவகமளயும் 

ேின் ெந்மதயில் பல்மவறு தளங்கள் / வமல பக்கங்கள் மூலம் சபைலாம். 
      தீமேகள் 

1) அதிக செலவு 
❖ ேின் ெந்மதப்படுத்துதலில் விளம்பரம் செய்யவும், வணிகதளம் அமேக்கவும், சபரிய 

அளவில் செலவிை மவண்டும்.  
2) ெிைிய நிறுவனத்திற்கு சபாருந்தாது  

❖ ேிகசதாமலவில் உள்ள வாடிக்மகயாளர்களுக்கு சபாருள் / மெமவகமள வைங்க, ெிைிய 
நிறுவனங்களுக்கு ேின் ெந்மதப்படுத்தல் சபாருந்தாது. 

3) தகவல்கமள புதுப்பித்தல் : 
❖ தகவல்கமள அவ்வப்சபாழுது புதுப்பிப்பது ேிகவும் கடினோன ஒன்ைாகும் 

4) பாதுகாப்பு இல்லாமே:  
❖ சபரும்பாலும், நுகர்மவார் தங்களது கைன் அட்மைமய பயன்படுத்தி, ேின் இமணயம் மூலம் 

சபாருகமள / மெமவமய சபை தயங்குகின்ைனர்.  
❖ தங்களது கைன் அட்மையின் இரகெிய குைியீட்டு எண்கள், தவைாக பயன்படுத்தி 

பலவமகயான மோெடிகமள செய்ய, ேின் இமணய ெந்மதப்படுத்துதலின் அதிக வாய்ப்பு 
இருப்பதாக நுகர்மவார் அஞ்சுகின்ைனர். 

 
 
3. நவனீ ெந்மதயிடுமகயில் மகயாளப்படும் நவனீ ெந்மதயிடுதல் உத்திகமள 

விளக்கு. 
1) ேின் அணுவியல் வியாபாரம்  
❖ பண்ைகம் ேற்றும் மெமவகள் பரிவர்த்தமனயில் மநரடியாகமவா அல்லது ேமைமுகோகமவா 

சதாைர்புமைய அமனத்து நைவடிக்மககளும் ேின்னணு வமலத்தளத்தின் வைியாக 
மேற்சகாள்ளுவமத, ேின்னணு வணிகம் அல்லது ேின் வர்த்தகம் என்று அமைக்கப்படுகிைது. 

2) ேின்னணு ெந்மதயிடுதல்  
❖ சபாருள்கமளயும், மெமவகமளயும் ேிி்ன் இமணயம் ேற்றும்  சதாமலத் சதாைர்பு ேின்னணு 

ொதனங்கள் மூலம், விற்பமன செய்வமத ேின்னணு ெந்மதயிடுமக எனலாம். 
 

3) வமலத்தள கமை  
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❖ வமலத்தள கமை அல்லது சேய்நிகர் கமையின் மூலம் இறுதி நுகர்மவாருக்கு ேின் 
இமணயம் வைியாக சபாருள் அல்லது மெமவகமள பராேரித்தல் செய்வமத வமலதள 
கமை என்கிமைாம்.   

4) மவரல் ெந்மதயிைல்  
❖ ஒரு நபர் ெந்மத (அ) சபாருள் பற்ைிய விவரங்கமள ேற்ைவருக்கு அனுப்புவார்.  
❖ அச்செய்தி சதாற்றுக்கிருேி பரவுவமதப் மபால் ஒருவரிைேிருந்து பல நபர்களுக்கு ேிக 

விமரவாக பரவி, ஒரு சபாருள் அல்லது பிராண்டுக்காண விற்பமன அதிகரிக்கும் வமகயில் 
ெந்மதயிடும் முமைமய, மவரல் [பரப்பு] ெந்மதயிடுதல் என்கிமைாம். 

5) பதுங்கியிருந்து ெந்மதயிடுதல் 
❖ ஒரு நிகழ்ச்ெிக்கு எவ்வித நிதியுதவியும் செய்யாேல், வாடிக்மகயாளரின் ேனதில் பதியும் 

வமகயில் விளம்பரத்தாரர்களுைன் இமணந்து, தங்களுமைய சபாருட்களுக்கு இரகெிய 
வைியில், விளம்பரப்படுத்திக் சகாள்ளும் நுட்பத்மத பதுங்கியிருந்து (அம்புஷ்) 
ெந்மதயிடுதல் எனப்படுகிைது. 

6) சகாரில்லா ெந்மதயிடுதல்  
❖ வரவு, செலவு திட்ைத்தில் ெந்மதயிடுவதற்காக, அதிகளவு நிதிமய ஒதுக்குவமதவிை 

மநரம், ஆற்ைல் ேற்றும் கற்பமனயின் மூலம் வைக்கத்திற்கு ோைான முமைமய 
மகயாண்டு, வாடிக்மகயாளரின் கவனத்மத ஈர்த்து, சபாருள் அல்லது மெமவப்பற்ைிய 
தகவல்கமள அளித்து விற்பமனமய சபருக்கும் முமைமய, சகாரில்லா ெந்மதயிடுதல் 
என்கிமைாம் 

7) பரிந்துமர ெந்மதயிடுதல்  
❖ ஒரு சபாருள் (அ) மெமவமயப் பற்ைி ஒருவர் ேற்ைவருக்கு பரிந்துமர செய்வமத 

பரிந்துமர ெந்மதயிடுதல் என்கிமைாம். 
8) குறுக்கீடுயில்லா ெந்மதயிடுதல்  / உள்ளைக்க ெந்மதயிடுதல் 

❖ சபாருள்கள் (அ) மெமவகமள விற்பமன செய்யாேல், அதமனப் பற்ைிய செய்தி 
தகவல்கமள நுகர்மவாருக்கு சதரிவிக்கும் கமலமய, உள்ளைக்க ெந்மதயிடுதல் 
என்கிமைாம். 

❖ இவ்வாறு சபாருள்/ மெமவ பற்ைிய தகவல்கமள அளிக்கும் நிறுவனத்மத குறுக்கீடுயில்லா 
ெந்மதயிடுதல் எனவும் அமைக்கப்படுகிைது. 

 
 
4. ெமூக ெந்மதயிைமல மெமவ ெந்மதயிைலுைன் ஒப்பு மநாக்குக 

ெமூக ெந்மதயிைல் மெமவ ொந்மதயிைல் 
இது ெந்மதப்படுத்தலில் ஒரு புதிய அனுோன 

அைிமுகம் ஆகும் 
இது ெந்மதயிடுதலின் ஓர் ெிைப்பு பிரிவு 

ஆகும் 
ெமூகம் விரும்பத்தக்க ேற்றும், உைல் நலமன 
பாதுகாக்கும் சபாருள்கமள ெந்மதயிடுவமத 
ெமூக ெந்மதப்படுத்துதமல குைிக்கும். 

ஒரு மெமவ அல்லது பயமன, ஒருவர் 

ேற்ைவருக்கு அளிப்மத குைிக்கும் 

இது கண்ணுக்கு புலப்பைக்கூடிய  ஒன்ைாகும் மெமவ என்பது கண்ணுக்கு புலப்பைாத 

ஒன்ைாகும் 
ெமூக நலமன உறுதிப்படுத்தும் வமகயில், 
ெமூகத்தின் குைிப்பிட்ை பைக்க 
வைங்கங்கமளயும், மநாக்கங்கமளயும் 
சவளிப்படுத்தும் வமகயில், சபாருள்கமள 
ெந்மதப்படுத்தும் முமைமய குைிக்கும். 

 

தகவல் சதாைில் நுட்பம், வங்கிக் காப்பீடு, 
சுகாதாரம், சுற்றுலா, சுற்றுச்சூைல் 
பாதுகாப்பு, பழுதுபார்ப்பு மபான்ை மெமவப் 
சபாருள்கமள பரிவர்த்தமன செய்துக் 
சகாள்ளுவமத குைிக்கும். 

ெமூகத்திற்கு தீங்கு விமளவிக்கும் அல்லது 
பாதிக்கும் காரணிகமள நீக்கி, தரோன 
வாழ்க்மக தரத்மத உயர்த்தவமத, ெமூக 
ெந்மதப்படுத்துதலின் முக்கிய மநாக்கோகும். 
 

முதலில் மெமவ பிைகு பயன் என்பமத 
இதன் முக்கிய மநாக்கம் 

 
 

5. ெந்மதயிைலின் நன்மேகளில் ஏமதனும் ஐந்திமன எழுதுக 
1) நுகர்மவார்கள் தரோன சபாருட்கமள மதர்ந்சதடுத்து வாங்க ெந்மதயிைல் உதவுகிைது. 
2) ெந்மதயிடுதல் மூலம், நுகர்மவார்களுக்கு மதமவயான அமனத்துப் சபாருட்களும் 

கிமைக்கப்சபறுகின்ைது. 
3) ெந்மதயிைல் சபருகுவதால் உற்பத்தியும், விநிமயாகமும் சபருக்கம் அமைகின்ைன. 
4) ெந்மதயிைல் விற்பவமரயும், நுகர்மவாமரயும் இமணக்கிைது 
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5) ெந்மதயிைல் மதெிய வருோனத்மத அதிகரிக்கிைது. 

 
அலகு 6 . நுகர்மவார் பாதுகாப்பு 
அத்தியாயம் 16 . நுகர்மவாரியல் 

குறு வினாக்கள் 
1. நுகர்மவார் என்பவர் யார்?  

❖ உற்பத்தியாளரிைேிருந்து அல்லது விற்பமனயாளரிைேிருந்து சபாருட்கமள வாங்குமவார் 
அல்லது இயற்மக வளங்கமள சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டு (காற்று, நீர் ேற்றும் இயற்மக 
வளங்கள்) அல்லது பிைரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, விற்கப்படும் சபாருட்கமள 
பயன்படுத்துபவமர நுகர்மவார் ஆவார்.  

❖ வங்கிகள், மபாக்குவரத்து நிறுவனங்கள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மபான்ைமவ வைங்கும் 
மெமவகமள, ஏற்பவரும் நுகர்மவார் என்மை அமைக்கப்படுகிைார். 
 

2. நுகர்மவாரியல் என்பமத வமரயறு.  
❖ எல்.சேஸ்ஸி அவர்களின் கூற்றுப்படி, “நுகர்மவாரியல் என்பது, விற்பமனயாளர்களிைேிருந்து 

வாங்குபவர், தங்களது உரிமேகமளயும், அதிகாரங்கமளயும் மேம்படுத்தும் முயற்ெியாகும்”  
( அல்லது ) 

❖ பிலிப் மகாட்லர் அவர்களின் கூற்றுப்படி, “ நுகர்மவாரியல் என்பது ஒருங்கிமணந்த 
முயற்ெிகள் ேட்டும்ேல்லாது விற்பமனயாளருக்கு எதிரான வாங்குபவர்களின் 
உரிமேகமளயும் அதிகாரங்கமளயும் மேம்படுத்தும் ஒரு ெமூக இயக்கோகும்.  
 

3. கலப்பைத்திைகு இரண்டு எடுத்துக்காைடுகள் தருக. 
1) உணவு தானியங்களில் ெிைிய கற்கள் மெர்க்கப்படுகின்ைன.  
2) மதங்காய் எண்சணயில் பாோயில் கலக்கப்படுகின்ைது. 
3) மதனின் அளமவ அதிகரிப்பதற்காக தண்ணரீ் ேற்றும் ெர்க்கமர மெர்க்கப்படுகின்ைது. 
4) ேஞ்ெள்தூள் மபான்ை ேெலாக்களுைன் சேத்தனால் மெர்க்கப்படுகின்ைது. 
5) கருப்பு ேிளகுைன் பப்பாளி விமத கலக்கப்படுகின்ைது. 
6) ேிளகாய்ப் சபாடியுைன் செங்கல் சபாடி கலக்கப்படுகின்ைது. 
 

 
4. “வாங்குமவார் ோக்கிரமத” எனைால் என்ன?  

❖ சபாருமள வாங்குபவர் அப்சபாருமள வாங்கும் முன், அதமன முழுமேயாக 
முன்சனச்ெரிக்மகயுைன், குமைகள் ஏமதனும் இருக்கிைதா என பரிமொதித்த பின்னமர 
அதமன வாங்க மவண்டும்.  

❖ ஏசனனில், சபாருமள வாங்கிய நுகர்மவாருக்கு அதமன திருப்பித்தர உரிமேயில்மல. 
அதமன தன்னிைமே மவத்துக் சகாள்வமதத் தவிர மவறு வைியில்மல. 

 
❖ “வாங்குமவார் ோக்கிரமத அல்லது விைித்திரு” எனும் மகாட்பாடு சதாைிற்புரட்ெிக்கு முன் 

நமைமுமையில் இருந்தது. 
  

5. “விற்பமனயாளர் ோக்கிரமத” எனைால் என்ன?  
❖ இன்மைய தினத்தில் விற்பமனயாளர்களுக்கு, தாங்கள் விற்பமன செய்யும் சபாருட்கள் ேீது, 

ேிக அதிகப் சபாறுப்பு உண்டு.  
❖ இன்று அசேரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் சபரும்பான்மேயான சபாருட்கள், “விற்பமனயாளர் 

எச்ெரிக்மகயுைன் இருக்க மவண்டும்” (Let the Buyer Beware) என்ை மகாட்பாட்டின் 
அடிப்பமையில், சபாருட்கள் விற்பமன செய்யப்படுகின்ைன.  

❖ விற்பமனயாளர்கள், தங்களது சபாறுப்பிலிருந்து தப்பிக்க இயலாது.  
❖ விளம்பரங்களில் “சபாருட்கள் உள்ளது உள்ளபடி” என்ை அடிப்பமையில் விற்பமன 

செய்யப்பட்ைாசலாைிய, சபாருட்கமள வாங்குபவருக்கு, அப்சபாருமள வாங்குவதற்கான 
மநாக்கத்மத அப்சபாருள் நிமைமவற்றும் என்ை உத்தரவாதத்தின் அடிப்பமையிமலமய 
விற்பமனயாளர் அப்சபாருமள விற்பமன செய்ய மவண்டும். 
 

6. ெிறு குைிபபு வமரக. நுகர்மவார் பாதுகாப்பு ெட்ைம் 1986. 
❖ “நுகர்மவார் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் 1986 ” , 15.04.1987 அன்று அமுலுக்கு வந்தது.  
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❖ இச்ெட்ைம் 1993 - ல் திருத்தியமேக்கப்பட்ைது.  
❖ இச்ெட்ைம் சுருக்கோக “மகாப்ரா” (COPRA) என்ைமைக்கப்படுகிைது. 
❖ இது, நுகர்மவார் நலன்கமளப் பாதுகாத்து, மேம்படுத்துகின்ைது.  
❖ இச்ெட்ைம் ஏோற்று மநாக்குமைய குமைபாடுமைய சபாருட்கள், குமைபாடுமைய மெமவகள், 

மநர்மேயற்ை வணிக நமைமுமைகள் ேற்றும் பல்மவறு வமகயான சுரண்ைல்களிலிருந்து, 
நுகர்மவாமரப் பாதுகாக்கின்ைது.  

❖ நுகர்மவார் ெச்ெரவுகளுக்கு, இச்ெட்ைம் நுகர்மவார் நீதிேன்ைங்கமள ஏற்படுத்தி, அதன் மூலம் 
தீர்வுகண்டு, நுகர்மவார் நலமனப் பாதுகாப்பமத முக்கிய மநாக்கோகக் சகாண்ைது.  

❖ இச்ெட்ைம் சபாதுத்துமை, நிதி ேற்றும் கூட்டுைவு நிறுவனங்களுக்குப் சபாருந்தும். 
 

 
ெிறு வினாக்கள் 

1. வணிி்கத்தின் மூன்று முக்கிய கூறுகள் யாமவ?  
❖ உற்பத்தியாளர், நுகர்மவார் ேைறும் அரொங்கம் ஆகியமவ வணிகத்தின் மூன்று 

முக்கிய கூறுகள் ஆகும். 
 

2. நுகர்மவாரியல் குைித்து இயற்ைப்பட்ை முக்கியச் ெட்ைங்கள் யாமவ? 
         ( சபருவினா விமையில் 6 வது வினா விமைமய பார்க்கவும் ) 
 

3. செயற்மகப் பற்ைாக்குமை என்ைால் என்ன?  
❖ ெில சூழ்நிமலகளில் வணிகர்கள், தங்களின் வணிக நிறுவனங்களின் ெரக்குகமள, இருப்பு 

மவக்கும் இைங்களில் மபாதுோன அல்லது மதமவக்கு அதிகோன அளவு ெரக்குகமள 
இருப்பு மவத்திருந்தாலும் கூை, தங்கள் கமைகளின் முகப்பில் இருப்பு இல்மல எனும் 
சபயர்ப்பலமகமய மவக்கின்ைனர். இத்தமகய செயல்முமைமய செயற்மகப் பற்ைாக்குமை 
எனப்படுகின்ைது. 

 

4. நுகர்மவாரியலின் முக்கியத்துவம் பற்ைி எழுதுக. 
1) நுகர்மவார்களிைம் விைிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவர்கமள ஒருங்கிமணத்தல். 
2) நியாயேற்ை வணிக நமைமுமைகமள எதிர்த்தல். 
3) சுரண்ைல்களிலிருந்து பாதுகாத்தல். 
4) அரெின் கவனத்மத ஈர்த்தல். 
5) நுகர்மவார் பாதுகாப்பு விதிகமள திைம்பை நமைமுமைப் படுத்தல். 
6) முமுமேயான ேற்றும் ெேீபத்திய தகவல்கமள தருதல். 
7) ெமூகவிமராத நைவடிக்மககமள எதிர்த்தல். 

 
5. நுகர்மவார் பாதுகாப்பில் அரெின் பங்கு யாது? 

❖ நுகர்மவார்களில் சபரும்பான்மேமயார் கல்வியைிவு சபற்ைவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் 
தங்களின் உரிமேகள் குைித்து அைியாதவர்களாகவும், அைிந்திருப்பினும் 
செயலற்ைவர்களாகவுமே உள்ளனர்.  

❖ எனமவ, ேத்திய ோநில அரசுகள் நுகர்மவாமரப் பாதுகாக்க, நாடு முழுவதும் பல்மவறு 
ெட்ைங்கமள இயற்ைி உள்ளன.  

❖ நுகர்மவாமரப் பாதுகாக்க பல்மவறு ெட்ைங்கள் இயற்ைப்பட்டு, அமவ 
நமைமுமைப்படுத்தப்பட்ை மபாதும், நுகர்மவார் இன்னும் அது குைித்து 
அைியாதவர்களாகவும், செயலற்ைவர்களாகவும் உள்ளனர்.  

❖ சவறும் ெட்ைங்கள் ோத்திரமே அமனத்துப் பிரச்ெமனகளுக்கும் தீர்வுகமள தந்துவிைாது.  
❖ ெட்ைத்மத நமைமுமைப்படுத்துமவார் ெட்ைத்மத ேீறுமவாமர தண்டிப்பமத ஏட்ைளவில் 

மவத்துக் சகாண்டிருக்காேல், அச்ெட்ைங்கமளப் பயன்படுத்தி கடுமேயான தண்ைமனகள் 
வைங்க மவண்டும். 

 
சபரு வினாக்கள் 

1. நுகர்மவார் எவ்வாறு சுரண்ைப்படுகிைார்கள்? 
❖ நுகர்மவார் பின்வரும் பல வைிகளில் சுரண்ைப்படுகிைார்கள். 

1) அதிக விமலக்கு விற்ைல் 
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❖ விற்பமனயாளர்கள் ேற்றும் மெமவகமள அளிப்பவர்கள், தாங்கள் வைங்கும் சபாருட்கள் 
ேற்றும் மெமவகளுக்கு அதன் தரத்திற்கு ஈைான விமலமயக் காட்டிலும், கூடுதலான 
விமலமய அளிப்பதற்கு பல்மவறு தருணங்களில் நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிைார்கள்.  

2) கலப்பைம் 

❖ கலப்பைம் என்பது, உணவுப்சபாருட்களில் விரும்பத்தகாத பதிலிப் சபாருட்கமளச் 
மெர்ப்பதாகும்.  

❖ கலப்பைப் சபாருட்கமள வாங்கிப் பயன்படுத்தும் நுகர்மவாருக்கு உைல்ரீதியாகவும், 
பணரீதியாகவும் கடுமேயான இைப்புகள் ஏற்படுகிைது. 

உதாரணம் 
i) உணவு தானியங்களில் ெிைிய கற்கள் மெர்க்கப்படுகின்ைன.  
ii) மதங்காய் எண்சணயில் பாோயில் கலக்கப்படுகின்ைது. 
iii) மதனின் அளமவ அதிகரிப்பதற்காக தண்ணரீ் ேற்றும் ெர்க்கமர மெர்க்கப்படுகின்ைது. 
iv) ேஞ்ெள்தூள் மபான்ை ேெலாக்களுைன் சேத்தனால் மெர்க்கப்படுகின்ைது. 
v) கருப்பு ேிளகுைன் பப்பாளி விமத கலக்கப்படுகின்ைது. 
vi) ேிளகாய்ப் சபாடியுைன் செங்கல் சபாடி கலக்கப்படுகின்ைது 

3) மபாலியான சபாருட்கள் 
❖ ேக்கள் ேத்தியில் பிரபலேமைந்த வணிகக் குைியுமைய சபாருட்களுக்கு, அமத மபான்ை 

மபாலியான சபாருட்கள் ெட்ைவிமராதோகத் தயாரிக்கப்பட்டு மோெடியாக விற்பமன 
செய்யப்பட்டு வருகின்ைது. 

 உதாரணம்  
❖ தானியங்கி (ஆட்மைாசோமபல்) வாகன உதிரிபாகங்கள், பிமளடுகள், மகக்கடிகாரங்கள், 

மபனாக்கள், வாசனாலிப்சபட்டிகள், ேருந்துப் சபாருட்கள், நமககள், துணிகள் ேற்றும் 
ரூபாய் மநாட்டுக்கள் கூை கள்ளத்தனோக மபாலியாகத் தயாரிக்கப்படுகின்ைது. 

4) செயற்மகப் பற்ைாக்குமை  
❖ ெில சூழ்நிமலகளில் வணிகர்கள், தங்களின் வணிக நிறுவனங்களின் ெரக்குகமள, இருப்பு 

மவக்கும் இைங்களில் மபாதுோன அல்லது மதமவக்கு அதிகோன அளவு ெரக்குகமள 
இருப்பு மவத்திருந்தாலும் கூை, தங்கள் கமைகளின் முகப்பில் இருப்பு இல்மல எனும் 
சபயர்ப்பலமகமய மவக்கின்ைனர். இத்தமகய செயல்முமைமய செயற்மகப் பற்ைாக்குமை 
எனப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தமகய சூழ்நிமலகளில் நுகர்மவார், தங்களின் தவிர்க்க இயலாத மதமவயின் 
அடிப்பமையில், அப்சபாருட்கமள அதிக விமல சகாடுத்து வாங்க மவண்டிய 
நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிைார்கள். 

5) தரக்குமைவு 
❖ கட்டுோனம் செய்து முத்திமரயிைப்பட்ை சகாள்கலன்கமள திைந்தால் அதில் 

அமைக்கப்பட்டுள்ள சபாருட்கள் தரம் குமைந்ததாகவும், சகட்டுப்மபானதாகவும், நிகர எமை 
சகால்கலனில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ளமத விை, குமைவாக இருப்பமதயும் காணமுடிகிைது.  

❖ நுகர்மவார் தாம் வாங்கிய குமைபாடுமைய அல்லது மெதேமைந்த சபாருட்கமள சகாடுத்து 
விட்டு புதிய சபாருட்கமள ோற்ைிக் சகாள்ள முயற்ெிக்கும் மபாது நுகர்மவார் தேது 
கவனக்குமைவாமலமய அத்தமகய நிமல ஏற்பட்ைதாக குற்ைம் ொட்ைப்படுகின்ைனர்.  

6) இைர்பாடு சகாண்ை சபாருட்கள் 
❖ சபாருட்களின் தயாரிப்பாளர்கள், தங்களின் தயாரிப்பு சபாருட்கமள நுகர்மவார் 

பயன்படுத்தும் மபாது, அவர்களின் உயிருக்கும், உமைமேக்கும் ஊறு விமளவிக்காேல் 
சபாருட்கமள முன்சனச்ெரிக்மகயுைன் எவ்வாறு பாதுகாப்புைன் பயன்படுத்த மவண்டும் 
என்ை முன்சனச்ெரிக்மக நைவடிக்மககமள நுகர்மவாரிைம் முன் மவக்க மவண்டும்.  

❖ இத்தமகய முன்சனச்ெரிக்மக நைவடிக்மககள் இல்லாேல் நுகர்மவார் அத்தமகய 
அபாயகரோன சபாருட்கமள மகயாளும் மபாது விபத்து ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் ேிக 
அதிகம். 

7) சபாய் விளம்பரங்கள் 
❖ விளம்பரத்தின் முக்கிய மநாக்கம், நுகர்மவார் ேற்றும் சபாருமள பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 

சபாருள் அல்லது மெமவ குைித்த தகவல்கமள அளிப்பமத ஆகும்.  
❖ ஆனால் நமைமுமையில் விளம்பரங்களில் சபாருள் குைித்த தகவல்கள் ேிகச்ெிைிய 

அளவிமலமய சவளிப்படுத்தப்படுகின்ைது.  
❖ விளம்பரங்கள் சபாருளின் தரம், விமல, உள்ளைக்கம், பயன்பாடு, உத்தரவாதம், 

செயல்திைன் குைித்த தவைான கருத்துக்கமள பரப்பப்படுகின்ைன.  
❖ இவ்வமகயான சபாய் விளம்பரங்கமள நம்பி சபாருள்கமள வாங்கும் நுகர்மவார் 

ஏோற்ைப்படுகிைார்கள். 
2. நுகர்மவார் பாதுகாப்பில் வணிகத்தின் பங்கிமன விளக்குக? 
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1) விமல உயர்மவத் தவிர்த்தல் 
❖ வணிக நிறுவனங்கள், தங்கள் வணிகத்தில் சபாருட்களில் கடுமேயான பற்ைாக் குமை 

ஏற்படும் சூைலில் கூை, சபாருளுக்கான விமலகமள உயர்த்துவமத தவிர்க்க மவண்டும். 
2) பதுக்கமல தவிர்த்தல் 

❖ வணிக நிறுவனங்கள், தங்கள் வணிகத்தில் இயல்பான மபாக்கிமன அனுேதிக்க மவண்டும்.  
❖ நுகர்மவார் பாதிக்கப்படும் வமகயில், பதுக்கல் ேற்றும் கள்ளச்ெந்மத நைவடிக்மககள் 

மூலம், அதிக இலாபம் ஈட்டும் நைவடிக்மககள் தவிர்க்கப்பைல் மவண்டும். 
3) உயர்தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளித்தல் 

❖ வணிக நிறுவனங்கள், தங்கள் உற்பத்திப் சபாருட்களுக்கு சபாய்யான உத்தரவாதங்கமள 
அளிக்கக்கூைாது.  

4) சபாருட்கள் குைித்ததகவல்கள் அளித்தல் 
❖ வணிக நிறுவனங்கள், தங்களின் உற்பத்திப் சபாருட்களின் தரம், அளவு மூலப்சபாருட்கள் 

பயன்பாடு, பின் விமளவுகள், முன்சனச்ெரிக்மக நைவடிக்மககள், எமை, ோற்ைிக் 
சகாள்ளும் வெதி, பயன்படுத்தும் முமை ஆகியமவ குைித்த ேிகச்ெரியான ேற்றும் 
மபாதுோன தகவல்கமள நுகர்மவாருக்கு கட்ைாயம் தரமவண்டும். 

5) விளம்பரங்களில் உண்மே(மநர்மே) 
❖ வணிக நிறுவனங்கள், தங்களின் உற்பத்திப் சபாருட்களுக்கு விளம்பரம் செய்யும் மபாது, 

அவ்விளம்பரங்களில் சபாய்யான, உண்மேக்குப் புைம்பான, மோெடியான தகவல்கமள 
அளித்து நுகர்மவாருக்கு தவைான வைிகாட்ைக் கூைாது. 

6) தீங்குகளிலிருந்து பாதுகாத்தல் 
❖ வணிக நிறுவனங்கள், ஆபத்தான ேற்றும் தீங்கு விமளவிக்கக்கூடிய சபாருட்கமள 

ெந்மதப்படுத்தக்கூைாது.  
❖ ெந்மதப்படுத்தும் முன், தனது உற்பத்தி ேற்றும் விற்பமனப் சபாருட்கமள முமையாகவும், 

முழுமேயாகவும் பரிமொதித்துப் பார்க்க மவண்டும்.  
❖ உணவுப் சபாருட்கமளப் சபாருத்தவமர, சகட்டுப்மபான ேற்றும் சுகாதாரேற்ை உணவுப் 

சபாருட்கமள திரும்பப் சபற்றுக் சகாள்ளமவண்டும். 
7) பணத்மததிருப்பிக் சகாடுக்கும் உத்தரவாதம் 

❖ வணிக நிறுவனங்கள் தங்களின் உற்பத்திப் சபாருட்களில் குமைபாடுகள் காணப்படின் 
அக்குமைபாடுமைய சபாருட்கமள திரும்பப் சபற்றுக் சகாண்டு, புதிய சபாருட்கமள 
வைங்க மவண்டும் அல்லது அவற்ைிற்குரிய பணத்மத திருப்பித்தரமவண்டும்.  

❖ தங்களின் உற்பத்திப் சபாருட்கமளப் பயன்படுத்தியதால், நுகர்மவாருக்கு விமளந்த காயம் 
ேற்றும் தீங்குகளுக்கு உரிய செலவுகமளயும், இைப்பீடுகமளயும் வைங்க மவண்டும். 

8) நுகர்மவார் குமைபாடுகமளத் தீர்த்தல் 
❖ நுகர்மவாரின் குமைகளுக்கு, வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது நுகர்மவார் குமைதீர்க்கும் 

பிரிவு மூலம் உைனடியாகமவா அல்லது குைிப்பிட்ை கால வரம்பிற்குள்மளா தீர்வு 
காணப்பைமவண்டும். 

 

3. நுகர்மவார் பாதுகாப்பின் மதமவகள் யாமவ?  
❖ நுகர்மவாமர வணிகத்தின் ேன்னராகக் கருதப்பட்ைாலும், அவர்கள் நலன்கள் ஏைத்தாை 

புைக்கணிக்கப்படுகின்ைன. 
❖ வணிக நிறுவனங்களுக்கு சகாள்மள இலாபம் ஈட்டுதல் எனும் ஒற்மை மநாக்கம் ேட்டுமே, 

ேிக முக்கியோனதாக ோைி இருக்கின்ைது.  
❖ எனமவ இத்தமகய சூைலில் நுகர்மவார் பாதுகாப்பு ேிகவும் அவெியோன ஒன்ைாகும். 
❖ வணிக நைவடிக்மககளில் அரசு, வணிகம் ேற்றும் நுகர்மவார் என மூன்று தரப்பினர் இைம் 

சபற்றுள்ளனர்.  
➢ நுகர்மவார் பாதுகாப்பிற்கு அவர்கள் பங்காற்ை மவண்டியமவ : - 

1) நுகர்மவார் பாதுகாப்பில் அரெின் பங்கு  
❖ நுகர்மவார்களில் சபரும்பான்மேமயார் கல்வியைிவு சபற்ைவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் 

தங்களின் உரிமேகள் குைித்து அைியாதவர்களாகவும், அைிந்திருப்பினும் 
செயலற்ைவர்களாகவுமே உள்ளனர்.  

❖ எனமவ, ேத்திய ோநில அரசுகள் நுகர்மவாமரப் பாதுகாக்க, நாடு முழுவதும் பல்மவறு 
ெட்ைங்கமள இயற்ைி உள்ளன.  

❖ நுகர்மவாமரப் பாதுகாக்க பல்மவறு ெட்ைங்கள் இயற்ைப்பட்டு, அமவ 
நமைமுமைப்படுத்தப்பட்ை மபாதும், நுகர்மவார் இன்னும் அது குைித்து 
அைியாதவர்களாகவும், செயலற்ைவர்களாகவும் உள்ளனர்.  

❖ சவறும் ெட்ைங்கள் ோத்திரமே அமனத்துப் பிரச்ெமனகளுக்கும் தீர்வுகமள தந்துவிைாது.  
❖ ெட்ைத்மத நமைமுமைப்படுத்துமவார் ெட்ைத்மத ேீறுமவாமர தண்டிப்பமத ஏட்ைளவில் 

மவத்துக் சகாண்டிருக்காேல், அச்ெட்ைங்கமளப் பயன்படுத்தி கடுமேயான தண்ைமனகள் 
வைங்க மவண்டும் 
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2) நுகர்மவார்பாதுகாப்பில் வணிகத்தின் பங்கு 
i) விமல உயர்மவத் தவிர்த்தல் 
ii) பதுக்கமல தவிர்த்தல் 
iii) உயர்தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளித்தல் 
iv) சபாருட்கள் குைித்த தகவல்கள் அளித்தல் 
v) விளம்பரங்களில் உண்மே(மநர்மே) 
vi) தீங்குகளிலிருந்து பாதுகாத்தல் 
vii) பணத்மததிருப்பிக் சகாடுக்கும் உத்தரவாதம் 
viii) நுகர்மவார் குமைபாடுகமளத் தீர்த்தல் 

3) நுகர்மவார் பாதுகாப்பில் நுகர்மவாரின் பங்கு 

                ( கீமை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள வினா எண் 4 – ன் பதிமல எழுதவும் ) 
 

4. நுகர்மவார் பாதுகாப்பில் நுகர்மவாரின் பங்கிமன விளக்குக. 
1) கிராே அளவில் நுகர்மவார் நைவடிக்மக குழுக்கமள உருவாக்கி, நுகர்மவாரின் உரிமேகள் 

குைித்து கல்வி புகட்ை மவண்டும் 
2) நுகர்மவார் பாதுகாப்பு முகமேகள் மூலம், நுகர்மவாரின் குமைகள் ேற்றும் புகார்கள் ேீது 

உரிய விொரமண செய்து, அவற்ைிற்கு உரிய தீர்வுகாண ஒரு அமேப்மப உருவாக்க 
மவண்டும். 

3) சதாைில்துமை விதிகளின்படி, வணிக நிறுவனங்கமள ஒழுங்குபடுத்த மவண்டும். 
4) தன்னார்வ நுகர்மவார் குழுக்கள், ஊைகங்கள் வாயிலாக நுகர்மவார் ெட்ைங்கள் குைித்த 

தகவல்கமள வைங்கி, நுகர்மவாருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு எதிரான கல்வியைிவு 
புகட்ைப்பை மவண்டும். 

5) வணிகர்களின் தவைான வணிக நைவடிக்மககளுக்கு எதிராக நுகர்மவார் இயக்கங்கமள 
ஏற்படுத்துதல். 

6) நுகர்மவார் கூட்டுைவுகமளப் பலப்படுத்துதல். 
7) நுகர்மவார் குழுக்கள் பாராளுேன்ை ேற்றும் ெட்ைேன்ை உறுப்பினர்கமள அணுகி, 

நுகர்மவாரின் குமைகமள, பிரச்ெமனகமள பாராளுேன்ைம் ேற்றும் ெட்ைேன்ைங்களில் 
மபெி அரெின் கவனத்மத ஈர்க்கச் செய்தல். 

8) சபாருட்களின் தரத்மதப் பரிமொதிக்க ோவட்ைந் மதாறும் பரிமொதமனக் கூைங்கமள 
உருவாக்குதல். 

9) தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்புகள், ஊைகங்கள் மூலம் உற்பத்தியாளர் ேற்றும் 
வணிகர்களின் தவறுகமள சுட்டிக்காட்ைச் செய்தல் 

10) நுகர்மவார் ெட்ைத்மத ேீைிச் செயல்படுமவார் குைித்த புகார்கமள, ெம்பந்தப்பட்ை ெட்ை 
அேலாக்க அதிகாரிகளிைம் சதரிவித்து, உரிய நைவடிக்மககமள எடுக்கச் செய்தல். 
 

5. நுகர்மவார் பாதுகாப்புச்ெட்ைம், 1986 - ன் மநாக்கங்கள் யாமவ? 

i) நுகர்மவாரின் உயிருக்கும், உைமேக்கும், ஊறு விமளவிக்கும் சபாருட்கமள, ெந்மதப் 
படுத்துவதற்கு எதிராக நுகர்மவாமரப் பாதுகாத்தல். 

ii) நுகர்மவார் வாங்கும் சபாருட்களின் தரம், அளவு, சுத்தத்தன்மே, விமல ேற்றும் தரநிமல 
குைித்த உண்மேயான ேற்றும் முழுமேயான தகவல்கமள, நுகர்மவாருக்கு அளித்தல். 

iii) வணிகர்களின் நியாயேற்ை, வணிக நமைமுமைகளிலிருந்து, நுகர்மவாமரப் பாதுகாத்தல்.  
iv) சுரண்ைல் நமைமுமைகளுக்கு எதிராக, தீர்வுகமள மதை நுகர்மவாருக்கு அதிகாரேளித்தல். 
v) நுகர்மவார்களின் உரிமேகள் ேற்றும் கைமேகமள அைிந்து சகாள்ளச் செய்தல். 
vi) நல்ல தரோன சபாருட்கமள, ெரியான விமலகளில் கிமைக்கச் செய்வதன் மூலம், 

அவர்களின் ெிைந்த வாழ்க்மகத் தரத்மத உறுதிபடுத்துதல். 
vii) நுகர்மவார் தங்களது உரிமேமகமள நிமல நாட்ை, நுகர்மவார் குழுக்கள் ேற்றும் பிை 

அதிகார அமேப்புகமள ஏற்படுத்துதல். 

 
6. ஏமதனும் ஐந்து நுகர்மவார் பாதுகாப்புச் ெட்ைங்கமள எழுதுக. 

1) இந்திய ஒப்பந்தச் ெட்ைம் 1982  
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❖ இச்ெட்ைம் ேக்கள் ஒப்பந்தங்களுக்கு, கட்டுப்பட்டு நைப்பமத உறுதி செய்கின்ைது. 
2) சபாருட்கள் விற்பமனச் ெட்ைம் 1982  

❖ இச்ெட்ைம் விற்பமன ஒப்பந்தத்தில், சவளிப்பமையான ேற்றும் உட்கிமையான 
உத்தரவாதங்கமள, விற்பமனயாளர்கள் செயல்படுத்த, ேறுப்பதிலிருந்து நுகர்மவார்கமளப் 
பாதுகாக்கின்ைது. 

3) விற்பமனச் ெட்ைம் 1937  
❖ இச்ெட்ைம் மவளாண்மே உற்பத்திப் சபாருட்கமள, நல்ல தரத்துைன் வைங்குவமத உறுதி 

செய்கின்ைது. 
4) உணவுப் சபாருட்கள் கலப்பைத் தமைச்ெட்ைம் 1954 

❖ இச்ெட்ைம் உணவுப் சபாருட்களில், கலப்பைம் செய்வமத பரிமொதித்து, தரோன உணவுப் 
சபாருட்கமள வைங்குவதன் மூலம், நுகர்மவார் உைல் நலத்மத பாதுகாக்கின்ைது. 

5) எமை ேற்றும் அளவுகள் ெட்ைம் 1958  
❖ இச்ெட்ைம் எமை குமைவு ேற்றும் அளவுக் குமைபாடுகமளப் மபாக்கி, நுகர்மவாமரப் 

பாதுகாக்கிைது.  
6) வணிகக் குைிகள் ெட்ைம் 1999 

❖ இச்ெட்ைம் சபாருட்களில் மோெடியான வணிகக் குைிகளிடுவமத, தமை செய்கின்ைது. 
 

7) காற்று ோசுபடுதல் தமைச்ெட்ைம் 1981  
❖ இச்ெட்ைம் இந்தியாவில் காற்று ோெமைவமத தடுத்து சுற்றுச் சூைமலப் பாதுகாக்கின்ைது. 

 
8) மபாமதப் சபாருட்கள் ேற்றும் ேனவியல் சபாருட்கள் ெட்ைம் 1985  

❖ இச்ெட்ைம் மபாமதப் சபாருட்கமள தயாரிப்பமத தமை செய்கின்ைது. 
 

7. நுகர்மவார் பாதுகாப்புச்ெட்ைம் 1986 - ன் ெிைப்பியல்புகள் யாமவ? 
i) நுகர்மவார்களின் நலனுக்கு தீங்கு விமளவிக்கும் சபாருட்கள் ேற்றும் மெமவகளுக்கு 

எதிராக நுகர்மவாமரப் பாதுகாத்தல். 
ii) உற்பத்தியாளர்கள் / விற்பமனயாளர்களின் ஒப்பந்த ேீறுமகயில் இருந்து நுகர்மவாமரப் 

பாதுகாத்தல். 
iii) ெிைந்த தரத்தில் நுகர்மவாருக்கு சபாருட்கள் கிமைத்தமல உறுதி செய்தல். 
iv) சபாய்யான ேற்றும் தவைான வைிகாட்டும் செய்திகமள சவளியிடும் 

விளம்பரங்களிலிருந்து, நுகர்மவாமர மபணிக்காத்தல். 
v) நுகர்மவார் வாங்கும் சபாருட்களுக்கு, ெரியான விமல நிர்ணயம் செய்வமத உறுதிசெய்தல். 
vi) தங்கு தமையற்ை சபாருட்கள் விநிமயாகத்மத உறுதிசெய்தல். 
vii) சபாருட்கள் ெரியான தரத்தில், ெரியான அளமவகளில் கிமைப்பமத உறுதி செய்தல். 
viii) மநர்மேயற்ை வணிகர்களின், நியாயேற்ை வணிக நமைமுமைகளிலிருந்து, நுகர்மவாமரப் 

பாதுகாத்தல். 
ix) பல்மவறு வமகயான ோசுபைல்களில் இருந்து, நுகர்மவாமரப் பாதுகாத்தல். 
x) வணிகப் மபாட்டிகளினால் விமளயும் தயீ விமளவுகளில் இருந்து, நுகர்மவாமரப் 

பாதுகாத்தல். 
 

8. ஐ.நா.அமவயின் நுகர்மவார் பாதுகாப்புக் குைித்த மநாக்கங்கள் யாமவ? 
1) நுகர்மவாருக்குப் மபாதிய பாதுகாப்பிமன வைங்குவதில் உறுப்பு நாடுகளுக்கு உதவுவது. 
2) நுகர்மவாரின் மதமவகள் ேற்றும் விருப்பங்களுக்மகற்ப, உற்பத்தி ேற்றும் விநிமயாக 

முமைகமள எளிதாக்குவது. 
3) நுகர்மவார் சபாருட்கள் ேற்றும் மெமவகமள உற்பத்தி செய்பவர்கள் ேற்றும் 

விநிமயாகிப்பவர்களுக்கு, உயர்ந்த நன்சனைி ொர்ந்த நைத்மதகமள ஊக்குவிப்பது. 
4) நுகர்மவார் நலமன மோெோகப் பாதிக்கும் வமகயில் செயல்படும், தவைான வர்த்தக 

நமைமுமைகமள செயல்படுத்தும், வணிக நிறுவனங்கமள எதிர்ப்பதில், உள்நாட்ைளவிலும் 
ேற்றும் பன்னாட்ைளவிலும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு உதவி புரிதல். 

5) சுதந்திரோன நுகர்மவார் குழுக்கமள மேம்படுத்த உதவுதல். 
6) நுகர்மவார் பாதுகாப்பில், ெர்வமதெக் கூட்டுைவிமன செயல்படுத்துதல். 
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7) நுகர்மவார்களுக்கு குமைந்த விமலயில் சபாருட்கமள, சபரிய அளவில் மதர்ந்சதடுத்து 
வாங்கும் வமகயில் ெந்மதகமள ஊக்குவித்தல். 
 

 

 

 

அத்தியாயம் 17 . ெந்மத ேற்றும் ெந்மதயிடுமகயாளர் 
 

குறு வினாக்கள் 
1. சதரிவிக்கும் உரிமே (Right to be informed) பற்ைி ெிறு குைிப்பு வமரக. 

❖ சபாருட்கமள வாங்கும்சபாழுது. நுகர்மவார் அப்சபாருட்கமளப் பற்ைிய அமனத்து விதோன 
தகவல்கமளயும் மகட்டுப் சபை மவண்டும்.  

❖ விளம்பரம் ேற்றும் சபயரிைல் செயல் மூலம் சபாருட்கமளப் பற்ைிய விவரம் அதன் 
கட்டுேம் ேீது சதளிவாக சவளிப்படுத்தப்பை மவண்டும்.  

❖ இதன் உட்சபாருள் என்னசவன்ைால் சபாருட்கமள உற்பத்தி செய்பவரும், 
விநிமயாகிப்பவரும், அப்சபாருட்கமளப் பற்ைிய தகவல்கமள முழுமேயாக சவளிப்படுத்த 
மவண்டும்.  
 

2. பாதுகாப்பு உரிமே பற்ைி நீவிர் புரிந்து சகாண்ைது என்ன? 
❖ நுகர்மவார் தனது உரிமேகள் ேற்றும் பரிவர்த்தமனகளுக்கு, அவரிைம் விைிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்தி, அவரின் குமைகளுக்கு தீர்வு காண, ஊைகத்தின் மூலம் விளம்பரப்படுத்த 
மவண்டும்.  

❖ நுகர்மவார் தனது வாழ்க்மக ேற்றும் ஆமராக்கியத்திற்கு அபாயகரோன சபாருட்கள் ேற்றும் 
மெமவகளுக்கு எதிராக பாதுகாத்துக்சகாள்ள உரிமே உண்டு.  

❖ தரக்குமைவான கூறுகளுைன் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது பாதுகாப்பு விதிமுமைகளுக்கு 
இணங்காத, நுண்ணமலக் கருவிகமளப் பயன்படுத்துவதால் அமதப் பயன்படுத்தும் 
பயனாளிகள் கடுமேயான உைல் ரீதியான தீங்கிமன அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம்.  

❖ நுகர்மவார் தனது பட்ைைிவுைன் ஐ.எஸ்.ஐ குைியீடு உள்ள ேின்ொர உபகரணங்கமள 
பயன்படுத்த மவண்டும்.  

❖ இதனால், உற்பத்தியாளர்கள் தரோன சபாருட்கமள ேட்டுமே தயாரிக்க மவண்டும் என்ை 
எண்ணத்மத ஏற்படுத்த மவண்டும். 
 

3. ோன் F சகன்னடி கூைிய நுகர்மவார் உரிமேகள் யாமவ? 
1) பாதுகாப்பில் உரிமே  
2) தகவல் சபறும் உரிமே  
3) மதர்ந்சதடுக்கும் உரிமே   
4) மகட்கும் உரிமே 

 

4. வணிகத்தின் தமலயாய மநாக்கங்கள் யாமவ? 
❖ நுகர்மவாரின் மதமவ ேற்றும் விருப்பங்கமள சதரிந்து, அதமன நிமைமவற்றுவது, 

வணிகத்தின் தமலயாய ேற்றும் முதன்மேயான  மநாக்கங்கள் ஆகும். 
 

5.  தரமுமைய சபாருட்கள் வாங்கும்மபாது  நுகர்மவார்  ேனதில் மவத்துக் சகாள்ள 

மவண்டிய  முக்கிய  அம்ெங்கள் யாமவ? 
❖ தரமுமைய சபாருட்கள் வாங்கும்மபாது, நுகர்மவார் ISI, அக்ோர்க், FPO மபான்ை தரக்குைியீடு 

ொன்றுகமள ேற்றும் அமையாளக் குைியீடுகமள இருக்கிைதா என்று பார்த்துக் சகாள்ள 
மவண்டும். 
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ெிறு வினாக்கள் 

1. நிவாரணத்திற்கான உரிமேகள் பற்ைி நீவிர் அைிந்தது என்ன? 
❖ பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு உரிய காலத்திற்குள் இைப்பீடு வைங்கப்பை மவண்டும்.  
❖ நுகர்மவாரின் புகார்கள் ேற்றும் பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் மகாரிக்மககமள உைனடியாக 

ெரிசெய்ய மவண்டும். 
❖ குமைதீர்ப்பு செயலினால் நுகர்மவார் நம்பிக்மக அதிகரிக்கும் ேற்றும் வாங்குபவர்களுக்கும் 

நியாயம் கிமைக்கும்.  
❖ ஒரு குைிப்பிட்ை கால இமைசவளியில் உண்மேயான கூற்றுகளுக்கு நியாயோன ேற்றும் 

உறுதியான தீர்வு கிமைக்கும் என்ை நம்பிக்மகமய ஏற்படுத்த மவண்டும். 
 

2. நுகர்மவார் உரிமேகள் – வமரயறு 
❖ முன்னாள் அசேரிக்க ேனாதிபதி திரு. ோன் F சகன்னடி அவர்கள், “அடிப்பமையான 

நுகர்மவார் உரிமே என்பது, பாதுகாப்பில் உரிமே, தகவல் சபறும் உரிமே, மதர்ந்சதடுக்கும் 
உரிமே ேற்றும் மகட்கும் உரிமே” என்று கூறுகிைார். 

 
3. ஆமராக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பு சதாைர்பான பாதுகாப்பு உரிமேகள் பற்ைி நீவிர் 

அைிவது என்ன? 
❖ ெில தயாரிப்புப் சபாருட்கள் நுகர்மவாரின் உைல் நலம், சொத்துக்கள் ேற்றும் வாழ்வு 

முமையில் அபாயத்மத ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கலாம்.  
❖ அத்தயாரிப்புகள் நுகர்மவாரின் நலனுக்கு தீங்கு விமளவிக்க கூடியதாக இருக்கலாம். 

உதாரணம் :  
உணவு மெர்க்மககள், நிைேிகள், உணவுப்பாதுகாப்பு இரொயனங்கள் ஆகியமவ ஆகும்.  

❖ உைல்நலக் மகாளாறுகள் ேற்றும் ஆமராக்கிய அபாயங்கள் எழும் வாய்ப்புகள் முற்ைிலும் 
அைிக்கப்பை மவண்டும் அல்லது முற்ைிலும் குமைக்கப்பை மவண்டும்.  

❖ உணவுகள் ேற்றும் ேருந்துகள் நுகர்மவாரின் உயிமரக் காப்பாற்றுவதாகவும், உயிருக்கு 
பாதுகாப்பு அளிப்பதாகவும் இருக்க மவண்டும்.  
 

சபரு வினாக்கள் 
1. நுகர்மவாரின் உரிமேகள் யாமவ? 

1) உைல்நலம் பாதுகாப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பிற்கான உரிமே  
❖ ெில தயாரிப்புப் சபாருட்கள் நுகர்மவாரின் உைல் நலம், சொத்துக்கள் ேற்றும் வாழ்வு 

முமையில் அபாயத்மத ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கலாம்.  
❖ அத்தயாரிப்புகள் நுகர்மவாரின் நலனுக்கு தீங்கு விமளவிக்க கூடியதாக இருக்கலாம். 

உதாரணம் :  
உணவு மெர்க்மககள், நிைேிகள், உணவுப்பாதுகாப்பு இரொயனங்கள் ஆகியமவஆகும்.  

❖ உைல்நலக் மகாளாறுகள் ேற்றும் ஆமராக்கிய அபாயங்கள் எழும் வாய்ப்புகள் முற்ைிலும் 
அைிக்கப்பை மவண்டும் அல்லது முற்ைிலும் குமைக்கப்பை மவண்டும்.  

❖ உணவுகள் ேற்றும் ேருந்துகள் நுகர்மவாரின் உயிமரக் காப்பாற்றுவதாகவும் உயிருக்கு 
பாதுகாப்பு அளிப்பதாகவும் இருக்க மவண்டும்.  

2) தகவல் சபறும் உரிமே  
❖ சபாருட்கமள வாங்கும்சபாழுது, நுகர்மவார் அப்சபாருட்கமளப் பற்ைிய அமனத்து விதோன 

தகவல்கமளயும் மகட்டுப் சபை மவண்டும்.  
❖ விளம்பரம் ேற்றும் சபயரிைல் செயல் மூலம் சபாருட்கமளப் பற்ைிய விவரம் அதன் 

கட்டுேம் ேீது சதளிவாக சவளிப்படுத்தப்பை மவண்டும்.  
❖ இதன் உட்சபாருள் என்னசவன்ைால் சபாருட்கமள உற்பத்தி செய்பவரும், 

விநிமயாகிப்பவரும், அப்சபாருட்கமளப் பற்ைிய தகவல்கமள முழுமேயாக சவளிப்படுத்த 
மவண்டும். 

3) மதர்ந்சதடுக்கும் உரிமே  

❖ நவனீ ெந்மதயியலின் தத்துவம் ேற்றும் தமலயாய  மநாக்கம் என்பது, நுகர்மவாமர திருப்தி 
செய்வது என்பதாகும்.  

❖ நுகர்மவாமர உச்ெபட்ெ அளவில் திருப்திபடுத்துவதன் மூலம், ஒரு அைிவார்ந்த வியாபாரி 
அல்லது உற்பத்தியாளர் தனது இலாபத்மத அதிகப்படுத்திக் சகாள்கிைார்.  
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❖  “மதர்வு” என்பது பரந்த வைிகளில் தரம், வியாபாரக் குைியீடு, நியாயோன விமல 
மபான்ைவற்ைின் அடிப்பமையில் சபாருட்கமள மதர்ந்சதடுப்பதாகும்.  

4) செவிேடுக்கும் உரிமே  

❖ நுகர்மவார் தனது அதிருப்தி ேற்றும் கருத்து மவறுபாடுகமள முழுேனதுைன் 
சவளிப்படுத்துவதுைன் ேற்றும் பதிவு செய்ய மவண்டும்.  

❖ வணிக நிறுவனங்கள் நுகர்மவாரின் புகார்கள் ேற்றும் குமைகமள திைந்த ேனதுைனும் 
கருமண ேனப்பான்மேயுைனும் செவி ேடுக்க மவண்டும்.  

❖ அமனத்து வணிக நிறுவனங்களும் நுகர்மவாரின் குமைகமள கண்ைைிய, தனியான துமை 
அல்லது பகுதி அல்லது பிரிமவ ஏற்படுத்த மவண்டும். 

5) நிவாரணம் காணும் உரிமே 
❖ பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு உரிய காலத்திற்குள் இைப்பீடு வைங்கப்பை மவண்டும்.  
❖ நுகர்மவாரின் புகார்கள் ேற்றும் பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் மகாரிக்மககமள உைனடியாக 

ெரிசெய்ய மவண்டும். 
❖ குமைதீர்ப்பு செயலினால், நுகர்மவார் நம்பிக்மக அதிகரிக்கும் ேற்றும் வாங்குபவர்களுக்கும் 

நியாயம் கிமைக்கும்.  
❖ ஒரு குைிப்பிட்ை கால இமைசவளியில் உண்மேயான கூற்றுகளுக்கு நியாயோன ேற்றும் 

உறுதியான தீர்வு கிமைக்கும் என்ை நம்பிக்மகமய ஏற்படுத்த மவண்டும். 
6) வாழ்க்மகத் தர உரிமே  

❖ வாழ்வின் தரம் என்பது, ெமுதாயத்தில் ேக்கள் நலோக இருப்பமதக் குைிக்கும் ேற்றும் 
ேக்கள் வாழும் சூைலின் தனிப்பட்ை ேற்றும் நல்வாழ்மவக் குைிக்கிைது. 

❖ உற்பத்தியாளர்களால் சவளிமயற்ைப்படும் கைிவுகள் ேற்றும் கைிவு நீரீனால், சுற்றுப்புைச் 
சூைல் ேற்றும் ேனிதர்கமள பாதிக்காத வண்ணம் இருக்க மவண்டும். 

7) அடிப்பமைமதமவகளுக்கான உரிமே  

❖ ஒவ்சவாரு நுகர்மவாருக்கும் அடிப்பமைத் மதமவகளான உணவு, உமை ேற்றும் சுத்தோன 
நீர் ேற்றும் ஆமராக்கியோன சூைலுக்கான அடிப்பமைகமள சபறுவதற்கு உரிமே உண்டு. 

8) நுகர்மவார் பாதுகாப்பு உரிமே  
❖ நுகர்மவார் தனது உரிமேகள் ேற்றும் பரிவர்த்தமனகளுக்கு அவரிைம் விைிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்தி, அவரின் குமைகளுக்கு தீர்வு காண ஊைகத்தின் மூலம் விளம்பரப்படுத்த 
மவண்டும்.  

❖ நுகர்மவார் தனது வாழ்க்மக ேற்றும் ஆமராக்கியத்திற்கு அபாயகரோன சபாருட்கள் ேற்றும் 
மெமவகளுக்கு எதிராக பாதுகாத்துக்சகாள்ள உரிமே உண்டு.  

❖ தரக்குமைவான கூறுகளுைன் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது பாதுகாப்பு விதிமுமைகளுக்கு 
இணங்காத நுண்ணமலக் கருவிகமளப் பயன்படுத்துவதால் அமதப் பயன்படுத்தும் 
பயனாளிகள் கடுமேயான உைல் ரீதியான தீங்கிமன அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம்.  

❖ நுகர்மவார் தனது பட்ைைிவுைன் ஐ.எஸ்.ஐ குைியீடு உள்ள ேின்ொர உபகரணங்கமள 
பயன்படுத்த மவண்டும்.  

❖ இதனால் உற்பத்தியாளர்கள் தரோன சபாருட்கமள ேட்டுமே தயாரிக்க மவண்டும் என்ை 
எண்ணத்மத ஏற்படுத்த மவண்டும். 
 

9) நுகர்மவார் கல்வி உரிமே  
❖ நுகர்மவார் வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னுமைய உரிமேமயப் பற்ைி அைிந்தவராக 

இருக்கிைார்.  
❖ நுகர்மவார் தன்னுமைய சபாருட்கள் ேீதான எதிர்பார்ப்பில் குமைபாடுகள் இருந்தால் 

தனக்கான உரிமேமயப் பயன்படுத்தி அதற்கான நிவாரணத்மதப் சபறுவதில் முமனப்பாக 
இருக்க மவண்டும்.  

❖ பல நுகர்மவார் அமேப்புகள் ேற்றும் ெில ெிைப்பு சபற்ை சதாைில்கள் இந்த வமகயில் 
நுகர்மவார் கல்வி வைங்குதல் ொர்பாக பங்சகடுக்கின்ைன. 

 

 

2. நுகர்மவாரின் கைமேகமள விளக்குக? 
1) தரமோன சபாருட்கமள நியாேன விமலயில் வாங்குதல் 

2) சபாருட்கமள வாங்குவதற்கு முன் அதன் எமைமயயும் ேற்றும் அளமவயும் 
உறுதிப்படுத்துதல்  

3) விவர அட்மைமய கவனோக படித்தல் 
4) தவைான ேற்றும் கவர்ச்ெிகரோன விளம்பரங்கள் ேீது எச்ெரிக்மகயாக இருத்தல் 
5) தவைான திட்ைங்கள் – இலவெ சபாருள்களுக்காக தவைான சபாருட்கமள வாங்குவமத 

தவிர்த்தல் 
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6) சராக்க ரெீமத உறுதி செய்தல் 
7) புகழ்ேிக்க கமையிலிருந்து சபாருட்கமள வாங்குதல் 
8) கள்ளச்ெந்மதகளில் ஒருமபாதும் சபாருட்கமள சகாள்முதல் செய்யாமே 
9) தரோன சபாருட்கமள வாங்குதல் 
10) உற்பத்தியாளர்களின் அைிவுறுத்தல்கமள பின்பற்றுதல் 
11) நுகர்மவாரின் உரிமேகள் பற்ைிய அைிமவ சகாண்டிருத்தல். 

 

3. நுகர்மவாரின் சபாறுப்புகள் யாமவ? 
1) விற்பமன ஒப்பந்த ெட்ைத்தின் விதிகள் ேற்றும் நிபந்தமனகள்படி சபாருளுக்கான 

விமலமய நுகர்மவார்கள் செலுத்த மவண்டும். 
2) சபாருட்கமள நுகர்மவாரின் இருப்பிைத்தில் வைங்குோறு, விற்பமனயாளமர மகட்டுக் 

சகாள்வது அவரின் சபாறுப்பாகும். நுகர்மவார் அப்சபாருட்கமள குைித்த மநரத்தில் சபற்றுக் 
சகாள்வது அவரின் கைமேயாகும். 

3) ஒப்பந்தச் ெட்ைத்தின்படி, குைித்த மநரத்தில் சபாருட்கமள நுகர்மவார் சபற்றுக் 
சகாள்ளவில்மலசயன்ைால், அதனால் ஏற்படும் நட்ைத்திற்கு அவமர சபாறுப்பாவார். 

4) நுகர்மவார் சபாருட்கமள சபற்றுக் சகாண்டு, தாேதோக விற்பமனயாளருக்கு பணம் 
செலுத்தினாமலா அல்லது சபாருட்களுக்கு மெதம் ஏற்படுத்திவிட்ைாமலா அதற்கான 
நஷ்ைஈடு தர மவண்டியது நுகர்மவாரின் கைமேயாகும். 

5) நுகர்மவார் தங்களிைேிருக்கும் சபாருட்கமள, அதன் விதிமுமைகளின்படி ேற்றும் 
முன்சனச்ெரிக்மகயுைன் அப்சபாருட்கமள பயன்படுத்த மவண்டும். 

6) நுகர்மவார் சபாருட்கள் ேீதான தனது மதமவமய, சதளிவாக விற்பமனயாளரிைம் 
சவளிப்படுத்த மவண்டும். 

7) நுகர்மவார் சபாருட்கமள வாங்குவதற்கு முன்பாக, கட்ைாயம் சபாருட்கள் ேீதான விமல, 
தரம் ேற்ைம் அளவு ஆகிய தகவல்கமள முழுமேயாக பார்க்க மவண்டும்.  

8) நுகர்மவார் சபாருட்கமள வாங்கும்சபாழுது விற்பமனயாளரிைேிருந்து சபாருட்களுக்கான 
சராக்க ரெீமத சபற்றுக் சகாள்ள மவண்டும். சபாருட்களுக்கான உத்தரவாத காலத்மத 
அதன் உத்தரவாத அட்மைமய பார்த்து சதரிந்து சகாள்வதுைன் அதமன மகட்டு சபற்றுக் 
சகாள்ள மவண்டும். உத்தரவாத அட்மையில் விற்பமனயாளரின் கமை முத்திமரமயயும் 
ேற்றும் மகசயழுத்மதயும் சபற்றுக் சகாள்ள மவண்டும். 

9) நுகர்மவார் சபாருட்களில் ஏமதனும் குமை ஏற்பட்ைாமலா அல்லது மெமவக் குமைவு 
ஏற்பட்ைாமலா, நுகர்மவார் குமைதீர்வகத்தில் புகாமர ெேர்ப்பிக்க மவண்டும் 

10) சபாருட்களின் தரத்தில் நுகர்மவார் எவ்வித ெேரெமும் செய்து சகாள்ளக்கூைாது. நுகர்மவார் 
ISI, அக்ோர்க், FPO மபான்ை தரக்குைியீடு ொன்றுகமள ேற்றும் அமையாளக் குைியீடுகமள 
இருக்கிைதா என்று பார்த்துக் சகாள்ள மவண்டுே. 

11) விளம்பரங்கள் மூலம் சபாருட்களின் தரம் ேிமகப்படுத்தி காண்பிக்கப்பட்ைால், அமத 
நுகர்மவார் ஏற்றுக் சகாள்ளக்கூைாது. விளம்பரங்கள் மூலம் காண்பிக்கப்படும் அம்ெங்களும் 
உண்மேயான அம்ெங்களும் மவைாக இருந்தால் அதுபற்ைி விற்பமனயாளரிைமோ அல்லது 
விளம்பரப்படுத்துமவாரிைமோ, அத்தகவமல சதரிவிக்க மவண்டும். 

12) நுகர்மவார் தனது உரிமேகளாக, பாதுகாப்பு, சபாருட்கள் பற்ைிய தகவல், மதர்ந்சதடுத்தல், 
குமைதீர்வகத்தில் சதரியப்படுத்துதல், சபாருட்கமளப் பற்ைிய தகவல்கமள மகட்டுப் 
சபறுதல் மபான்ைமவ உள்ளது என்பமத கட்ைாயம் புரிந்து சகாள்ள மவண்டும். 
மேற்காணும் உரிமேகள் ேறுக்கப்பட்ைால் 1986 - ஆம் ஆண்டு நுகர்மவார் பாதுகாப்பு 
ெட்ைத்தின்படி குமைதீர்வகத்தில் உைமன முமையிை மவண்டும். 

 

அத்தியாயம் 18 . குமை தீர்ப்பு செயல்முமை 
குறு வினாக்கள் 

1. குமை தீர்ப்பு குைிப்பு வமரக. 
❖ தவைான விளம்பரங்கள், தரம் குமைந்த சபாருட்கள், ெிறு (பின்னம்) எமைகள் ேற்றும் 

அளவடீு, அதிகப்படியான செலவுகள் ஆகியவற்ைின் மூலம் நுகர்மவார்கள் 
சுரண்ைப்படுவதிலிருந்து, தீர்வு காண்பதற்கு குமை தீர்ப்பு என்று சபயர் 

 
2. மதெிய ஆமணயத்திமனப் பற்ைி உனக்குத் சதரிந்தமத எழுதுக? 

❖ இவ் அமேப்பு நுகர்மவார் பாதுகாப்பு ெட்ைம் 1986 ன் கீழ் ஒரு பகுதி நீதிேன்ைோக 1988 ஆம் 
ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ைது.  

❖ இதன் தமலமே அலுவலகம், புதுசைல்லியில் இயங்கி வருகிைது.  
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❖ இந்த தீர்ப்பாமணயம் உச்ெ நீதிேன்ைத்திலிருந்து ஓய்வு சபற்ை நீதிபதிமய, தமலவராக 
சகாண்டு இயங்கி வருகிைது.  

❖ இவ் அமேப்பு, மதெிய தீர்பாமணயம் என்றும் அமைக்கப்பட்டு வருகிைது. 
 

3. ோநில ஆமணயம் என்ை பதத்மத விவரிக்கவும். 
❖ இந்த ஆமணயம் ோநில அளவில் செயல்பட்டுவருகிைது.  
❖ இந்த அமேப்மப நுகர்மவார் குமைப்பாட்டு தீர்பாமணயம் என அமைக்கப்படுகிைது.  
❖ ெரக்கு ேற்றும் மெமவகள் சதாைர்பாக எழும் புகார்கள் இந்த தீர்பாமணயத்தின் செயல் 

எல்மலக்குள் அைங்கும்.  
❖ விற்கப்பட்ை ெரக்கில் ஏற்படும் பழுதுகள், தரக்குமைகள், நியாயேற்ை ேற்றும் தமை செய்யும் 

வணிக நமைமுமை மநாக்கத்திற்காக, வணிக நுகர்மவார் பாதுகாப்பு அமேப்பு ஆமணயம் 
என்ை சபயரில் துவங்கப்பட்டு சவற்ைிகரோக செயல்பட்டுவருகிைது. 
 

4. ோவட்ை ேன்ைம் பற்ைி விளக்குக? 
❖ 1986 ஆம் ஆண்டின் நுகர்மவார் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் ேற்றும் அதன் பிரிவு 9 ஆகியவற்ைின் படி, 

ஒவ்சவாரு ோவட்ைத்திலும், ோவட்ைத்தில் பாதிக்கப்பட்ை நுகர்மவார்  நலமனப் பாதுகாக்க, 
ஒரு ோவட்ை ேன்ைம் அமேத்தல் அவெியம். 

❖  ோநில அரசு, அமத செய்ய தகுதியுமையதாக இருந்தால், ஒரு ோவட்ை  ேன்ைமும், ஒன்றுக்கு 

மேற்பட்ை  ோவட்ை ேன்ைங்கமள உருவாக்க முடியும். 
❖ ஒரு நுகர்மவார், தனது குமைவிமன நுகர்மவார் ேன்ைத்தில் தாக்கல் செய்யலாம்.  
❖ ேத்திய அல்லது ோநில அரசு அல்லது நுகர்மவார் குழுவிற்கும் புகார் செய்யலாம். 
❖ பாதிக்கப்பட்ை நபரால் ேட்டுமே புகார் அளிக்கப்பை மவண்டும் என்று அவெியேில்மல.  
❖ அவர் ொர்பாக ேற்ைவர்களும் புகார் சகாடுக்க உரிமே உண்டு. 

 
5. புகார்கமள எவ்வாறு பதிவு செய்வது? 

1) குமைதீர்ப்பு முடிவமையும் மததிக்குத் மதமவயான நைவடிக்மக எடுக்கும் மததி, 2 
வருைத்திற்குள் புகார் பதிவு செய்யலாம். 

2) முத்திமரதாளில் (Shamp paper) புகார் ேனு அளிக்க மவண்டிய அவெியேில்மல. 
3) புகார் அளிக்க விரும்பும் நபர், தனிப்பட்ை முமையிமலா அல்லது முகவரி மூலோகமவா 

அல்லது அஞ்ெல் வைியாகமவா குமைதீர்ப்பு அமேப்புக்கு புகாமர அளிக்கலாம். 
4) புகார் அளிக்க வைக்கைிஞர்கமள ஈடுபடுத்த மவண்டிய அவெியேில்மல. 

 

ெிறு வினாக்கள் 
1. நுகர்மவார் பாதுகாப்பு அவெியோ? 

❖ நுகர்மவார் பாதுகாப்பு அவெியம் 
❖ நுகர்மவாரிைம் விைிப்புணர்மவப் ஏற்படுத்தவும், நுகர்மவார் உரிமேகமள மேம்படுத்தவும் 

நுகர்மவார் பாதுகாப்பது அவெியம் ஆகும் 
 

2. மதெிய ஆமணயத்தின் உறுப்பினர்கள் பற்ைி விவரி? 
1) மதெிய ஆமணயத்தில் 5 உறுப்பினர்கள் இைம் சபற்றுள்ளனர் 
2) அவர்களில் ஒருவர் நீதி துமைமய ொர்ந்தவராக இருக்க மவண்டும். 
3) ஏமனய நபர்கள் பிைதுமைகளில், அைிவு, ஆற்ைல், அனுபவம் சபற்ைவராக இருக்க 

மவண்டும். 
4) இவ்வமேப்பில் சபண் உறுப்பினர்  இருக்க மவண்டும். 

 
 

3. ோநில ஆமணயத்தின் உச்ெநீதி அதிகார வரம்பு என்ன? 
❖ `. 20 லட்ெத்திற்கு ேிமகயாக, ஆனால் `. 1 மகாடிக்குள்ளாக விற்கப்பட்ை ெரக்குகள் ேற்றும் 

மெமவ சதாைர்பாக எழும் குமை ேனுக்கமள விொரிக்கும் அதிகாரம் ோநில 
ஆமணயத்திற்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ோநில ேன்ைத்தின் தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக மேல்முமையீடு செய்யப்பட்ை ேனுக்கமள 
விொரித்து தீர்ப்பு வைங்கும் அதிகாரம் ோநில ஆமணயத்திற்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
4. ோவட்ை ேன்ைம் ரூ. 20 லட்ெம் வரம்பு ேீறுகிைது நிமலமேமய விளக்குங்கள். 
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❖ `. 20 லட்ெம் ரூபாய்க்குமேல் இருந்தால், ோநில ஆமணயத்தில்தான் புகார் அளிக்கப்பை 
மவண்டும்.  

❖ மேலும் ோவட்ை ேன்ைம், நியாயோன வர்த்தக நமைமுமைகளில் குமைபாடுள்ள 
சபாருட்களின் விற்பமனகள் அல்லது சபாருட்களின் வினிமயாகம் அல்லது மெமவகளின் 
குமைபாட்டின் ேதிப்பு `. 20  லட்ெத்திற்கு மேலாகக் இருத்தல் கூைாது. 
 

 
5. தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்பு பற்ைி விவரிக்கவும். 

❖ தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்பு என்பது, நுகர்மவாரின் உரிமே ேற்றும் நலமன 
பாதுகாத்திை ஏற்படுத்தப்பட்ை அமேப்மப குைிக்கும். 

❖ தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்பு, நுகர்மவார் நல நிதியிலிருந்து, சபாருட்கள் ேற்றும் 
மெமவகளின் தரத்மத ஆய்வு செய்யும், செயல் திட்ைங்களுக்கு நிதி உதவி செய்கிைது.  

❖ சபாருட்களின் தர மொதமன குைித்து, நைத்தப்பட்ை ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 
விவரங்கமள, சபாது ேக்களுக்கு சவளியீட்டு, நுகர்மவாருக்கு பலதரப்பட்ை சபாருட்கள் 
குைித்து விைிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துகிைது. 
 

சபரு வினாக்கள் 
1. மதெிய ஆமணயத்தின் அதிகாரங்கமள விளக்குக? 

1) மதெிய தீர்ப்பாமணயம் புகார் ேனுக்கமள விொரிக்கும் முமைகளில், ஒருேித்த 
செயல்முமைகமள பின்பற்ை தனது அதிகாரத்மத செலுத்துதல். 

2) எதிர் கட்ெிகளுக்கு, ஒரு கட்ெியால் தயாரிக்கப்பட்ை ஆவணங்களின் படிகமள வைங்குவதில் 
முன்னுரிமே. 

3) மதெிய ஆமணயத்தால், விமரவாக ஆவணப் படிகமள, வைங்கப்பை ஆமண பிைப்பித்தல். 
4) நுகர்மவார் பாதுகாப்புச் ெட்ைத்தின் மநாக்கங்கள் ெிைப்பாக செயல்படுத்த, தனது 

அதிகாரங்கமள பயன்படுத்துதல்.  
5) ஆமணயம் ேற்றும் ோவட்ை ேன்ைங்கள், தன்னிச்மெயாக செயல்பை அமவகளின் 

அதிகாரத்தில் தமலயிைாது இருத்தல். 

 
2. ோநில ஆமணயத்தின் ஒட்டு சோத்த செயல்திைமன விளக்குக. 

❖ இந்த ஆமணயம் ோநில அளவில் செயல்பட்டுவருகிைது.  
❖ இந்த அமேப்மப நுகர்மவார் குமைப்பாட்டு தீர்பாமணயம் என அமைக்கப்படுகிைது.  
❖ ெரக்கு ேற்றும் மெமவகள் சதாைர்பாக எழும் புகார்கள் இந்த தீர்பாமணயத்தின் செயல் 

எல்மலக்குள் அைங்கும்.  
❖ விற்கப்பட்ை ெரக்கில் ஏற்படும் பழுதுகள், தரக்குமைகள், நியாயேற்ை ேற்றும் தமை 

செய்யும் வணிக நமைமுமை மநாக்கத்திற்காக, வணிக நுகர்மவார் பாதுகாப்பு அமேப்பு 
ஆமணயம் என்ை சபயரில் துவங்கப்பட்டு சவற்ைிகரோக செயல்பட்டு வருகிைது. 

       உறுப்பினர்கள்  

❖ உயர்நீதி ேன்ைத்தின் நீதிபதியாக, ெம்ேந்தப்பட்ை ோநில அரொல் பதவி அேர்த்தப்பட்ை 
நபர், இந்த ஆமணயத்தின் தமலவராக நியேிக்கப்பைலாம். 

❖ நீதி, மநர்மே, நாணயம் சகாண்ை ேற்றும் மபாதிய அைிவு ேற்றும் அணுபவம் சகாண்ை 
நார்கமளமயா அல்லது சபாருளாதாரம் ெட்ைம், வணிகம் ேற்றும் சதாைில் நிர்வாகம் 
மபான்ை துமைகளின் ஏற்பட்டும் ெிக்கல்கமளக் மகயாளும் திைமன சகாண்ைவர்கமளயும் 
நியேிக்கலாம். 

          அதிகார எல்மல 

❖ `. 20 லட்ெத்திற்கு ேிமகயாக, ஆனால் `. 1 மகாடிக்குள்ளாக விற்கப்பட்ை ெரக்குகள் ேற்றும் 
மெமவ சதாைர்பாக எழும் குமை ேனுக்கமள, விொரிக்கும் அதிகாரம் ோநில 
ஆமணயத்திற்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ோநில ேன்ைத்தின் தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக, மேல்முமையீடு செய்யப்பட்ை ேனுக்கமள 
விொரித்து, தீர்ப்பு வைங்கும் அதிகாரம், ோநில ஆமணயத்திற்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 
       அதிகாரம்  
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1) ோநில ேன்ைம் விொரித்த புகார்கள் அல்லது தன்வெம் விொரமணயில் உள்ள புகார்கள் 
சதாைர்பான ஆவணங்கமள மகட்டு சபற்று, ஆழ்ந்த விொரமண செய்து, தீர்ப்பு வைங்கும் 
அதிகாரம் சபற்றுள்ளது. 

2) கணக்கு ஏடுகள், ஆவணங்கள் ேற்றும் சபாருட்கமள ோநில நுகர்மவார் தீர்பாமணயம், 
தன்வெம் மவத்துக்சகாள்ளவும் அல்லது மேற்கூைிய இந்த ஆவணங்கமள குமைதீர்ப்பு 
முகேத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் பார்மவக்மகா அல்லது ஆய்வுக்மகா வைங்க 
அதிகாரம் சபற்றுள்ளது. 

3) மேற்கூைிய முகமேயின் அதிகாரிகளுக்கு, ெட்ைத்தின் மநாக்கத்திற்காக மதமவப்படும் 
தகவல்கமள வைங்கும் அதிகாரம். 

      மேல்முமையடீ்டு ேன்ைம்  
❖ ோநில நுகர்மவார் தீர்பாயம், ோவட்ை ேன்ைத்தின் தீர்ப்புகமள, ோற்ைியமேக்கமவா அல்லது 

சகாடுத்த தீர்ப்மப, உறுதி செய்மதா ஆமணய பிைப்பிக்க அதிகாரம் சபற்றுள்ளது. 
❖ ோநில நுகர்மவார் தீர்பாமணயில் அைிவித்த தீர்ப்மப, ஏற்று சகாள்ளாத நபர், மதெிய 

தீர்பாமணயத்தில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்ை நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்கு, மேல்முமையீடு 
செய்யலாம். 
 

3. ோவட்ை ேன்ைம் என்ை பதத்மத விளக்கவும். 
❖ 1986 ஆம் ஆண்டின் நுகர்மவார் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் ேற்றும் அதன் பிரிவு 9 ஆகியவற்ைின்படி, 

ஒவ்சவாரு ோவட்ைத்திலும், ோவட்ைத்தில் பாதிக்கப்பட்ை நுகர்மவார் நலமனப் பாதுகாக்க, ஒரு 

ோவட்ை ேன்ைம் அமேத்தல் அவெியம். 
❖ ோநில அரசு, அமத செய்ய தகுதியுமையதாக இருந்தால், ஒரு ோவட்ை ேன்ைமும், ஒன்றுக்கு 

மேற்பட்ை  ோவட்ை ேன்ைங்கமள உருவாக்க முடியும். 
❖ ஒரு நுகர்மவார் தனது குமைவிமன நுகர்மவார் ேன்ைத்தில் தாக்கல் செய்யலாம்.  
❖ ேத்திய அல்லது ோநில அரசு அல்லது நுகர்மவார் குழுவிற்கும் புகார் செய்யலாம். 
❖ பாதிக்கப்பட்ை நபரால் ேட்டுமே புகார் அளிக்கப்பை மவண்டும் என்று அவெியேில்மல.  
❖ அவர் ொர்பாக ேற்ைவர்களும் புகார் சகாடுக்க உரிமே உண்டு. 

    உறுப்பினர்கள்  

1) ஒரு நபர் அல்லது யார் ஒரு ோவட்ை நீதிபதியாவதற்கு தகுதியுமையவமரா, அவமர 
தமலவராக நியேிக்கலாம். 

2) கணக்கியல், சதாைிற்துமை, சபாது விவகாரங்கள் அல்லது நிர்வாகம் சதாைர்பான 
பிரச்ெிமனகள் சதாைர்பாக மபாதுோன அைிவு அல்லது அனுபவம் உள்ளவர்கள் அல்லது 
அவர்களது திைமன சவளிப்படுத்தக்கூடிய இரண்டு உறுப்பினர்கள், அந்த இரண்டு 
உறுப்பினர்களில் ஒருவர் சபண்ணாக இருக்க மவண்டும் என்று ெட்ைம் வலியுறுத்துகிைது. 

     அதிகார எல்மல 

❖ ோவட்ை நீதிபதி அல்லது அதற்கு இமனயான நபர் அதன் தமலவராக நியேிக்கப்படுகிைார். 
❖ ோவட்ை ேன்ைம், தன்னுமைய அதிகார எல்மலக்கு உட்பட்ை, மகாரிக்மககமள ேட்டும் 

தீர்வுக்கு ஏற்றுக் சகாள்ளலாம்.  
❖ ெரக்குகள் அல்லது மெமவகளின் ேதிப்பு ேற்றும் இைப்பீட்டுத் சதாமக `. 20 லட்ெத்திற்கும் 

ேிமகயாக நட்ை ஈடு மகாரும் மகாரிக்மககமள ேட்டும் ோவட்ை ேன்ைம் மகயாள 
மவண்டும். 

     அதிகாரம்  

❖ ோவட்ை ேன்ைத்திற்கு முன், ஒவ்சவாரு வைக்குகளும், இந்திய தண்ைமனச் ெட்ைத்தின் 
பிரிவு 193 ேற்றும் 228 ஆகியவற்ைின் உட்பிரிவுகளுக்கு உட்பட்ை நீதிேன்ை 
நைவடிக்மககளாக கருதப்படும், அந்த ோவட்ை ேன்ைங்கள் உரிமேயியல் நீதி 
ேன்ைங்களாக கருதப்படும். 

 
4. தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்பின் செயல்பாடுகமள (மநாக்கங்கமள) விளக்குக. 

1) நுகர்மவார் விவகாரத் துமை என்ை அமேப்மப ஏற்படுத்தி, அதமன நிர்வகித்து வருகிைது. 
2) இந்த துமையுனுமைய தமலயாய மநாக்கம், இந்தியாவில் உள்ள நுகர்மவாமர பாதுகாக்க, 

நுகர்மவார் குைித்த விைிப்புணர்மவ அகிலந்திய அளவில் பல்மவறு அமேப்புகளின் 
உதவியுைன் சபருக்கி வருகிைது. 

3) நுகர்மவார் பாதுகாப்பு ேற்றும் நலமன வலுப்படுத்துதல் ேற்றும் நுகர்மவாருக்கு 
வைிகாட்டுவது ேற்றும் ஆமலாெமன வைங்குவது ேற்றும் குமைகமள தமலயீடு செய்து 
தீர்ப்பது. 

4) தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்பு, நுகர்மவார் நல நிதியிலிருந்து, சபாருட்கள் ேற்றும் 
மெமவகளின் தரத்மத, ஆய்வு செய்யும் செயல் திட்ைங்களுக்கு, நிதி உதவி செய்கிைது. 
ேற்றும் சபாருட்களின் தர மொதமன குைித்து, நைத்தப்பட்ை ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 
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சபாது ேக்களுக்கு சவளியீட்டு, நுகர்மவாருக்கு பலதரப்பட்ை சபாருட்கள் குைித்து 
விைிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துகிைது. 

5) தன்னார்வ நுகர்மவார் அமேப்புகளின் செயல்பாடுகமள சவளிபடுத்த, நைவடிக்மககமள 
மேற்சகாள்ளுதல். அரசு குடிேக்களிைம் சகாண்டுள்ள சதாைர்பிமன இமணயதளம் மூலோக 
சவளிப்பமையாக அைிவித்தல். 

 
5. சபாதுேக்களிைம் நுகர்மவார் விைிப்புணர்வு எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிைது? 

❖ நுகர்மவார் தங்கள் உரிமேமய அைிந்து சகாள்ள அவர்களுக்கு விைிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தல், 
நுகர்மவார் அமேப்புகளின் தமலயாய மநாக்கோகும்.  

❖ இந்த மநாக்கத்மத அமைவதற்கு கீழ் குைிப்பிைபட்டுள்ள முயற்ெிகள் 
மேற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

1) நுகர்மவார் குைித்த இதழ்கள், ஆராய்ச்ெி நூல்கள், பிரசுரங்கள், மகமயடுகள், துண்டுெீட்டுகள், 
ஆய்வு கட்டுமரகள் இமவகமள அச்ெிட்டு சவளியடீுதல். 

2) நுகர்மவார் விைிப்புணர்வு குைித்து, கருத்தரங்கங்கள், ோநாடுகள் ேற்றும் பட்ைமைகள் 
நைத்துதல். 

3) நுகர்மவாருக்கு, அவரின் உரிமே குைித்து அைிமவ புகட்டுதல். 
4) சபண்களுக்கு நுகரீயம் (Consumerism) கல்விமய வைங்குதல். 
 

அலகு 7 . வாணிபச் சூைல் 
அத்தியாயம் 19 . சுற்றுச் சூைல் காரணிகள் 

குறு வினாக்கள் 
1. வணிக சூைல் வமரவிலக்கணம் தருக. 

❖ பியார்ட் ஓ வலீரின்  என்பவரின் கருத்துப்படி ” நிறுவனங்கள் ேற்றும் சதாைில்களுக்கு 
சவளிப்புைம் உள்ள அமனத்து காரணிகளும், அவர்களின் அமேப்பு ேற்றும் 
நைவடிக்மககமள பாதிக்கும்”. 

( அல்லது ) 
❖ ஆர்தர்.எம். மவய்ேர் என்பவரின் கருத்துப்படி, ” கால நிமல அல்லது சூழ்நிமலகள், ெமுதாய, 

சபாருளாதார, அரெியல் ேற்றும் நிறுவனம் ொர்ந்த நிமலமேகளின் சதாகுப்மப வணிகத்தின் 
சுற்று சூைல் ஆகிைது,” 

2. உட்புைச் சூைல் என்ைால் என்ன? 
❖ உட்புைச் சூைல் என்பது, நிறுவனத்தின் உட்புைத்மதாடு சதாைர்புமைய காரணிகளாகும். 
❖ இவற்மைக் கட்டுப்படுத்துதல், ோற்ைி அமேத்தல் மபான்ைவற்மை நிறுவனங்கள் எளிதில் 

மேற்சகாள்ள முடியும்.  
❖ எடுத்துக்காட்டு : சகாள்மககள் ேற்றும் திட்ைங்கள், நிறுவன கட்ைமேப்பு, ஊைியர்கள்,   

                    நிதி ேற்றும் வளங்கள் 
 

3. சபரு நிறுவன நிர்வாகத்தின் சபாருள் என்ன? 
❖ சபரு நிறுவன ஆளுமக என்பது, ஒரு நிறுவனத்மத நிர்வகிக்கும் விதிகள் ேற்றும் 

சகாள்மககள் ஆகும். 
 

4. ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவகள் வரி என்ைால் என்ன? 
❖ ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவகள் வரி என்பது, ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவ வரி சதாைர்பான 

பிரச்ெிமனகள் தீர்ப்பது சதாைர்பாக ேத்திய ேற்றும் ோநில அரசுகளுக்கு பரிந்துமரகமள 
வைங்கும் ஒரு அரெியலமேப்பு ஆகும். 

❖ இது ஒரு ேமைமுக வரியாகும். 
 

5. VUCA-ஐ விவரி. 
❖ விமரவான சதாைில் நுட்ப வளர்ச்ெியின் காரணோக, வணிகத்தின்  எதிர்கால சூைமல 

சுருக்கோக ஏற்ை இைக்கம், நிச்ெயேற்ைத்தன்மே, ெிக்கலானத்தன்மே ேற்றும் 

சதளிவற்ைத்தன்மே சகாண்ைமவ என்று  கூைலாம். 
 

6. கலப்பு சபாருளாதாரம் என்ைால் என்ன?  
❖ அரசு ேற்றும் தனியார் துமை ஆகிய இரண்டின்  பங்களிப்பும்  இமணந்த சபாருளாதாரம், கலப்பு 

சபாருளாதாரம் ஆகும். 
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ெிறு வினாக்கள் 

 

1. வியாபாரத்தின் இயற்மக சூைமல விளக்குக. 
➢ இயற்மகவளங்கள் ேற்றும் கனிே வளங்கள் மபான்ைமவ. வணிகத்மத தாங்கி நிற்கின்ைன. 

அமவ பின்வருோறு  
❖ இயற்மகவளங்கள் அதாவது கனிேம் ேற்றும் எண்சணய் அமேப்பதற்கான மூலப் 

சபாருட்களாகும். 
❖ வானிமல ேற்றும் காலநிமல, நிமலமேகளின் ோற்ைம், நீர் ேற்றும் பிை 

இயற்மகவளங்கள் கிமைப்பது விவொயத் துமைக்கு அவெியோகும். 
❖ இைவமேப்பிற்கு ஏற்ப இைத்திற்கு இைம், மதமவ ேற்றும் நுகர்வு முமை மவறுபைலாம் 

இமவ நிலப்பரப்மப தாக்கும் காரணிகளாகவும் இருக்கின்ைன. சுற்றுச்சூைல்காரணிகள் 
தற்மபாது அதன் தாக்கத்மத அதிகரித்து வருகின்ைன.  

❖ சபாருட்களின் மபாக்குவரத்திற்கு, இயற்மகயான துமைமுகங்களும், துமைமுக வெதிகளும் 
கிமைக்கின்ைன. 

 
2. அரெியல் சூழ்நிமல காரணிகள் யாமவ? 

1. ெட்ைம் 
2. நிர்வாகம்   
3. நீதித்துமை  

 
3. வியாபாரத்தின் மூன்று சுற்றுச் சூைல் காரணிகமள விளக்கு. 

i) உட்புைச் சூைல் 
ii) நுண்ணிய சூைல் 
iii) பரந்த சூைல் 

i. உட்புைச் சூைல் 
❖ உட்புைச் சூைல் என்பது, நிறுவனத்தின் உட்புைத்மதாடு சதாைர்புமைய காரணிகளாகும்.  
❖ எனமவ,இவற்மைக் கட்டுப்படுத்துதல், ோற்ைி அமேத்தல் மபான்ைவற்மை நிறுவனங்கள் 

எளிதில் மேற்சகாள்ள முடியும். 
ii. நுண்ணிய சூைல் 

❖ வியாபாரத்தின் செயல் திைமன உைனடியாக பாதிக்கும், சுற்று சூைலாக இருக்கும் 
காரணிகமள இது குைிக்கிைது. 

iii. பரந்த சூைல் 
❖ வணிகத்தின் சவற்ைி, பரந்த சூைலுக்கு சபாருந்தக் கூடிய தன்மேமய ொர்ந்து இருக்கிைது.  
❖ ஏசனன்ைால், இமவ கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணிகள் ஆகும். 

 
4. இந்தியாவில் சபரு நிறுவன நிர்வாகத்தின் கட்ைமேப்பு பற்ைி எடுத்துமரக்க. 

1) குமைந்தபட்ெம் மூன்ைில் ஒரு பங்கு தன்னிச்மெயான இயக்குநர்கள் இருக்கமவண்டும். 
2) குமைந்தது ஒரு தன்னிச்மெயான சபண் இயக்குனர் இருக்கமவண்டும். 
3) அமனத்து ஒப்பந்தங்களும், பணம் செலுத்தல்களும், ெம்பந்தப்பட்ை நபர்களுக்கு 

சவளிப்பமையாக இருத்தல் மவண்டும். 
4) சபாருளாதார நட்ை ஈடு ெம்பந்தோக விவரங்கள் சவளிப்பமையானதாக இருக்க மவண்டும். 
5) தமலமேச் செயல் அதிகாரி (CEO) ேற்றும் தமலமே நிதி அதிகாரி (CFO) நிதி நிமல 

அைிக்மககளில், ெட்ைபூர்வோன விதி முமைகமள, முமையாக கமைப்பிடிக்கின்ைனவா என 
ெரிபார்த்து மகசயழுத்திைமவண்டும். 

 
5. ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவகள் வரி குழுவின் செயல்பாடுகள் யாமவ? 

❖ ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவகள் வரி குழு, ேத்திய ேற்றும் ோநில அரசுகளுக்கு 
பரிந்துமரகமள வைங்கும். அமவ பின்வருோறு,  

1) ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவகள் வரிகளில் உட்படுத்தப்பைக் கூடிய ேத்திய, ோநிலங்கள் 
ேற்றும் உள்ளுர் அமேப்புகளால் விதிக்கப்படும் வரி, செஸ் (CESSES) ேற்றும் கூடுதல் 
கட்ைணம். 

2) ெரக்குகள் ேற்றும் மெமவகள் வரி விலக்கு, மேல்வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ை சபாருட்கள் 
ேற்றும் மெமவகள். 

3) ோதிரி சபாருட்கள் ேற்றும் மெமவகள் வரிச் ெட்ைங்கள் மெமவகள் வரியில் உள்நாட்டிற்கு 
சகாடுக்கப்பை மவண்டிய, மூலதனத் தீர்மவ, ோநிலங்களுக்கு இமைமயயான விற்பமன ேீது 
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விதிக்கப்படும் வரி பங்கீடு அல்லது வணிக வரிெட்ை பிரிவு 269A ன் படி வைங்கப்பை 
மவண்டிய மூலதனத் தீர்மவ ஆகியமவ ஆகும்.  

4) ெரக்குகள் ேற்றுே மெமவகள் வரியிலிருந்து, விலக்கு அளிக்கப்பட்ை சபாருட்கள் ேற்றும் 
மெமவகள் விற்று முதல் நுமைவுத்திைனின் எல்மல வரம்பு சபாருட்கள் ேற்றும் மெமவகள் 
வரிகளின் தரவரிமெகளின் தரவிகிதங்கள் உட்பை.  

5) சபாருட்கள் மெமவ வரிகளின் தரவரிமெகளின் தர விகிதங்கள் உட்பை.  
6) ஒரு குைிப்பிட்ை காலத்திற்கான எந்த ெிைப்பு வரி விகிதம் அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ை 

காலத்தில் உள்ள வரி விகிதங்கள், இயற்மக மபரைிவு அல்லது மபரைிவின் மபாது கூடுதல் 
வளங்கமள உயர்த்த  

7) அருணாச்ெல பிரமதெம், அொம், ேம்மு, காஷ்ேீர், ேணிப்பூர், மேகாலயா, ேிமொரம், 
நாகாலாந்து, ெிக்கிம், திரிபுரா, ஹிோெல பிரமதெம் ேற்றும் உத்தரகண்ட் மபான்ை 
ோநிலங்களுக்கு ெிைப்பு ஒதுக்கீடு  
 

6. சதாைில் நுட்ப சூைமல விளக்குக. 
❖ வாடிக்மகயாளர்களின் ேனநிமைவு வியாபாரத்திற்கு முக்கியோனது என்பதால், 

புதுமேகமள பமைத்து வாடிக்மகயாளர்கமள கவர்தல் மூலம் வணிகத்தின் 
வாழ்வாதாரத்மத நிமல நாட்டிக் சகாள்ள முடியும்.  

❖ டிேிட்ைல் ேற்றும் ெமூக ஊைகங்கமள விளம்பரத்திற்கான ஒரு தளோகவும், 
தயாரிப்புகமள விளம்பரப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  

❖ வாடிக்மகயாளமர நன்கு அைிந்து சகாள்ள, தகவல் ஆய்ந்சதடுத்தல் (Data mining) ேற்றும் 
தகவல் பகுப்பாய்வு (Data analytics) பயன்படுத்தப் படுகின்ைன.  
 
 

சபரு வினாக்கள் 
1. வியாபாரத்தின் பரந்தச் சூைலின் பங்கு பற்ைி விவாதிக்கவும். 

❖ வணிகத்தின் சவற்ைி, பரந்த சூைலுக்கு சபாருந்தக்கூடிய தன்மேமய ொர்ந்து இருக்கிைது.  
❖ ஏசனன்ைால், இமவ கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணிகள் ஆகும். 

1) சபாருளாதாரச் சூைல் 

❖ ஒரு நாட்டில் வணிகம் என்பது சபாருளாதார அமேப்பு முமையின் அடிப்பமையில் 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும்.  

❖ வணிக சுைற்ெிகள் தவிர்க்க முடியாதமவ. பரந்த சுற்றுசூைலின் பல காரணிகளிமைமய 
சதாைர்புமையமவ. அமவ பின்வருோறு. 

i) வளர்ச்ெிக் கட்ைத்மத அடிப்பமையாகக் சகாண்ை சபாருளாதாரத்தின் இயல்பு 

ii) சபாருளாதார அமேப்பு முமையின் இயல்புகள் 
iii) ஒரு மதெத்தின் சபாருளாதார சகாள்மககள் 
iv) சபாருளாதார குைியீடுகள் 
v) நிதிச் ெந்மத அபிவிருத்தி 
vi) சபாருளாதார கட்ைமேப்பு 

2) ெமூக கலாச்ொரச் சூைல் 
❖ வணிகம் ெமூகத்தின் ஒரு அங்கோகும்.  
❖ ெமூக சூைலானது, வணிகம் அமேந்துள்ள ெமூகத்தின் சோத்தக் காரணிகமளக் 

குைிக்கிைது.  
❖ ெமுதாயத்தின் ெமூக ேற்றும் கலாச்ொர சூைல் வணிகத்திமண பாதிக்கிைது.  
❖ இது தனிநபர்களின் நைத்மத, குடும்பத்தின் பங்கு ேற்றும் முக்கியத்துவம், பைக்க 

வைக்கங்கள், ெமூக ேதிப்புகள், ேதம் ேற்றும் சோைிகள், சநைிமுமை ேதிப்புகள், கல்வி 
அைிவு நிமல ேற்றும் ேக்களின் ெமூக ேனப்பான்மே ெமூக-கலாச்ொரச் சுற்று சூைல் 
மபான்ைவற்மை உள்ளைக்கியுள்ளன.  

❖ மேலும் பல ெமூக – கலாச்ொர சூைலின் காரணிகள் பின்வருோறு. 
i) ெமூக நிறுவனங்கள் ேற்றும் குழுக்கள்  
ii) ெமுதாயத்தில் பரவலான குடும்ப கட்ைமேப்பு 
iii) வணிகத்தில் திருேணத்தின் பங்கு 
iv) ெமூகத்தின் ொதி அமேப்பு முமை 
v) ேக்களின் பைக்க வைக்கங்கள், நம்பிக்மககள் ேற்றும் ெமூக ேரியாமதகள். 

3) அரெியல் ேற்றும் ெட்ைசூைல் 

❖ ஒரு வணிகத்மத நைத்துவதற்கு மதமவயான கட்ைமேப்பிமன, அரெியல் ேற்றும் ெட்ைச் 
சூைலால் வைங்கப்படுகிைது.  

❖ ஒரு வணிகத்தின் சவற்ைி என்பது, அரெியல் ேற்றும் ெட்ை ோற்ைங்களுக்கு ஏற்ப ோற்ைி, 
தக்கமவத்துக் சகாள்வதற்கான அதன் திைனில் உள்ளது.  



B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.  9629647613                                                Page 86 of 139 

 

❖ ெட்ைம், நிர்வாகம் ேற்றும் நீதித்துமை ஆகிய மூன்று காரணிகளும் வணிகத்தின் ேீது 
ஆதிக்கம் செலுத்துவமதாடு வணிகத்மத பாதிக்கவும் செய்கின்ைன.  

❖ ெட்ைம் ேற்றும் அரெியல் சுற்றுச் சூைலின் முக்கிய கூறுகள் பின்வருோறு. 
i) அரெியல் ஸ்திரத்தன்மேஎன்பது, மதர்தல் அமேப்பு, ெட்ைம் ேற்றும் ஒழுங்கு நிமல, 

இராணுவம் ேற்றும் காவல் பமை, ேனாதிபதி ஆட்ெிமய அமுல்படுத்துதல், உள்நாட்டு 
யுத்தம் ேற்றும் பல அளவு மகால்கமள சகாண்டுள்ளது. 

ii) அரெியல் அமேப்பு என்பது, அரெியல் கட்ெிகள், அரொங்கம், அதிகாரத்துவத்தின் அதிகாரம் 
ேற்றும் பற்ைாக்குமை, குடிேக்கள் ேத்தியில் அரெியல் நகர்வின் நிமல, நிதி 
நிறுவனங்கள் ேற்றும் அவர்களால் வைங்கப்படும் செல்வாக்கு அல்லது ஆதிக்கம் 
ஆகியவற்ைின் நிதியியல் மபான்ைவற்மை குைிக்கிைது. 

iii) ெர்வமதெ அரங்கில் தமலவர்கள் ேற்றும் நாட்டின் ேதிப்பு மபான்ைமவ. 
iv) ெட்ை, வியாபார கட்ைமேப்பு ேற்றும் சநகிழ்வுத் தன்மேயின் அளவு மபான்ைமவ. 
v) நாட்டின் அரெியலமேப்பு 
vi) சுங்கவரி ேற்றும் இலவெ வர்த்தகம் குைித்த நாட்டின் சவைியுைவுக் சகாள்மக 

மபான்ைமவ. 
4) புவியியல் ொர்ந்தச் சூைல் 

❖ இயற்மகவளங்கள் ேற்றும் கனிே வளங்கள் மபான்ைமவ. வணிகத்மத தாங்கி நிற்கின்ைன. 
அமவ பின்வருோறு  
i) இயற்மக வளங்கள் அதாவது கனிேம் ேற்றும் எண்சணய் அமேப்பதற்கான மூலப் 

சபாருட்களாகும். 
ii) வானிமல ேற்றும் காலநிமல, நிமலமேகளின் ோற்ம், நீர் ேற்றும் பிை 

இயற்மகவளங்கள் கிமைப்பது விவொயத்துமைக்கு அவெியோகும். 
iii) இைவமேப்பிற்கு ஏற்ப, இைத்திற்கு இைம் மதமவ ேற்றும் நுகர்வு முமை மவறுபைலாம் 

இமவ நிலப்பரப்மப தாக்கும் காரணிகளாகவும் இருக்கின்ைன.  
எடுத்துக்காட்ைாக. ேமலப்பாங்கான பகுதிக்கு செல்ல நிலப்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படும் 
மபாக்குவரத்மத ோற்ைியமேக்கப்பை மவண்டும்.  

iv) சுற்றுச் சூைல் காரணிகள் தற்மபாது அதன் தாக்கத்மத அதிகரித்து வருகின்ைன. ஏசனனில் 
உலகம் பாதுகாப்பு ேற்றும் ோசுப்பாட்மை தடுக்க ேிக கடுமேயான சகாள்மககமள 
உருவாக்குகின்ைன.  

v) ெில சதாைில்கள் புவியியல் அடிப்பமை சூைல்களால், ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிைது.  
vi) சபாருட்களின் மபாக்குவரத்திற்கு இயற்மகயான துமைமுகங்களும், துமைமுக 

வெதிகளும் கிமைக்கின்ைன. 
5) சதாைில் நுட்பம் ொர்ந்த சூைல் 
❖ வாடிக்மகயாளர்களின் ேனநிமைவு வியாபாரத்திற்கு முக்கியோனது என்பதால், 

புதுமேகமள பமைத்து வாடிக்மகயாளர்கமள கவர்தல் மூலம் வணிகத்தின் 
வாழ்வாதாரத்மத நிமல நாட்டிக் சகாள்ள முடியும்.  

❖ டிேிட்ைல் ேற்றும் ெமூக ஊைகங்கமள விளம்பரத்திற்கான ஒரு தளோகவும், 
தயாரிப்புகமள விளம்பரப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  

❖ வாடிக்மகயாளமர நன்கு அைிந்து சகாள்ள, தகவல் ஆய்ந்சதடுத்தல் (Data mining) ேற்றும் 
தகவல் பகுப்பாய்வு (Data analytics) பயன்படுத்தப் படுகின்ைன. 

➢ இந்த ோறும் சுற்றுச்சூைல் பின் வருவனவற்மை உள்ளைக்கியது. 

1) நாடுகளில் கிமைக்கும்  சதாைில்நுட்பத்தின் நிமல. 
2) சதாைில் நுட்போற்ை விகிதம் 
3) மபாட்டியாளர்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ை சதாைில் நுட்பம். 
4) காலாவதியான சதாைில்நுட்ப முமைகள். 

 
6) உலகளாவிய சூைல் 

❖ சதாைில் நுட்பத்தின் விமரவான வளர்ச்ெியுைன் வர்த்தக எல்மலகள், மவகோக ேமைந்து, 
புதிய உலகளாவிய ெந்மத வளர்ந்த வருகிைது, ஒரு வர்த்தகத்மத பாதிக்கும் ெர்வமதெ 
சுற்றுச் சூைலின் காரணிகள் பின்வருோறு சவளிப்படுகின்ைன. 
i) சோைி ேற்றும் கலாச்ொரத்தில் உள்ள மவறுபாடுகள். 
ii) நாணயங்களில் உள்ள மவறுபாடுகள். 
iii) சநைிமுமைகள் ேற்றும் நமைமுமைகளில் உள்ள மவறுபாடுகள். 
iv) ேக்களுமைய விருப்பம் ேற்றும் முன்னுரிமேயில் உள்ள மவறுபாடுகள். 
v) இைக்குேதி ேற்றும் ஏற்றுேதி சதாைர்பான வரி அமேப்பு. 
vi) சதாைில் நுட்பத்மத மதர்ந்சதடுக்கும் அளவில் உள்ள மவறுபாடுகள்  
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2. வணிகத்தின்  சபாருளாதார ேற்றும் ெமூக கலாச்ொர  சூைமல விளக்குக. 
      அ) சபாருளாதாரச் சூைல் 

❖ ஒரு நாட்டில் வணிகம் என்பது சபாருளாதார அமேப்பு முமையின் அடிப்பமையில் 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும்.  

❖ வணிக சுைற்ெிகள் தவிர்க்க முடியாதமவ. பரந்த சுற்றுசூைலின் பல காரணிகளிமைமய 
சதாைர்புமையமவ. அமவ பின்வருோறு. 

1) வளர்ச்ெிக் கட்ைத்மத அடிப்பமையாகக் சகாண்ை சபாருளாதாரத்தின் இயல்பு 

❖ வளர்ந்த நாடுகள், வளரும் நாடுகள் ேற்றும் வளர்ச்ெியில் பின்தங்கிய நாடுகள் என நாட்டின் 
வளர்ச்ெி ேற்றும் தனிநபர் வருோனம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமையில் உலசகங்கிலும் 
உள்ளநாடுகமள வமகப்படுத்தலாம்.  

❖ அசேரிக்கா, ேப்பான், சேர்ேனி, கனைா ேற்றும் ஆஸ்திமரலியா மபான்ைமவ 
வளர்ச்ெியமைந்த நாடுகள். வலுவான சபாருளாதாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளன.  

❖ இந்தியா, ெீனா, பிமரெில் ேற்றும் சேக்ஸிமகா மபான்ைமவ வளரும் நாடுகள். நடுத்தர 
வருவாய் சபாருளாதாரங்கமள சகாண்டுள்ளன.  

❖ சபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நாடுகள் ேிகவும் குமைந்த அளவிலான சதாைில்நுட்ப 
தத்சதடுப்பு ேற்றும் ேிகக்குமைவான வாழ்க்மகத் தரத்மத சகாண்ைமவயாக இருக்கின்ைன. 

2) சபாருளாதார அமேப்பு முமையின் இயல்புகள் 
❖ சபாருளாதார அமேப்புகமள முதலாளித்துவ, ெேதர்ே அல்லது மொெலிெ ேற்றும் கலப்பு 

சபாருளாதார அமேப்புகள் என்று மூன்று பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தலாம்.  
❖ முதலாளித்துவ சபாருளாதார அமேப்பில்,ஒரு நாட்டின் உற்பத்திக்கான அமனத்து 

காரணிகமளயும், தனிநபர்களும், தனியார் நிறுவனங்களும் சொந்தோக்கி சகாள்ளவும், 
நிர்வகிக்கவும் பயன்படுத்தவும் அரசு அனுேதி வைங்குகிைது.  

❖ ெேதர்ே அல்லது மொெலிெ சபாருளாதார அமேப்பில், தனியார் துமைேீது கட்டுப்பாடுகள் 
நிமைய உள்ளது.  

❖ கலப்பு சபாருளாதாரத்தில், அரசு ேற்றும் தனியார்துமை ஆகிய இரண்டின் பங்களிப்பும் 
இமணந்ததாக இருக்கும். 

3) ஒரு மதெத்தின் சபாருளாதார சகாள்மககள் 
❖ நாணயக் சகாள்மக, நிதிக்சகாள்மக, ஏற்றுேதி இைக்குேதி சகாள்மக, சதாைில் துமைக் 

சகாள்மக, வர்த்தக் சகாள்மக, அந்நியச் செலாவணிக் சகாள்மக ஆகியமவ சபாருளாதார 

சூைலின் பகுதியாக விளங்குகின்ைன. 
4) சபாருளாதார குைியடீுகள் 

❖ சோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, சோத்த மதெிய உற்பத்தி, மதெிய வருோனம், தனிநபர் 
வருோனம், செலுத்துமக ெேநிமல, மெேிப்பு விகிதம் ேற்றும் முதலீடுகள் மபான்ைமவ ஒரு 
மதெத்தின் சபாருளாதார குைியீடுகள் ஆகும். 
 

5) நிதிச் ெந்மத அபிவிருத்தி  

❖ நிதிச் ெந்மத அபிவிருத்தி என்பது,  சதாைில்துமை வளர்ச்ெி, பணச்ெந்மத, மூலதனச் ெந்மத, 
பங்குச் ெந்மத, பத்திரச் ெந்மத ேற்றும் ெிைந்த வங்கியியல் அமேப்பு முமை 
சபான்ைவற்ைின் ெிைப்பான அபிவிருத்தி  சவளிப்பாைாகும். 

6) சபாருளாதார கட்ைமேப்பு  
❖ சபாருளாதார கட்ைமேப்பு என்பது, மூலதன உருவாக்கம், முதலீட்டு முமை, வர்த்தக 

ெேநிமல, சதாைிலாளர் உமைப்பின் அளிப்பு ேற்றும் மதெிய உற்பத்தியின் கட்ைமேப்பு 
ஆகியவற்மை உள்ளைக்கியது 

ஆ) ெமூக கலாச்ொரச் சூைல் 
❖ வணிகம் ெமூகத்தின் ஒரு அங்கோகும்.  
❖ ெமூக சூைலானது, வணிகம் அமேந்துள்ள ெமூகத்தின் சோத்தக் காரணிகமளக் 

குைிக்கிைது.  
❖ ெமுதாயத்தின் ெமூக ேற்றும் கலாச்ொர சூைல் வணிகத்திமண பாதிக்கிைது.  
❖ இது தனிநபர்களின் நைத்மத, குடும்பத்தின் பங்கு ேற்றும் முக்கியத்துவம், பைக்க 

வைக்கங்கள், ெமூக ேதிப்புகள், ேதம் ேற்றும் சோைிகள், சநைிமுமை ேதிப்புகள், கல்வி 
அைிவு நிமல ேற்றும் ேக்களின் ெமூக ேனப்பான்மே ெமூக-கலாச்ொரச் சுற்று சூைல் 
மபான்ைவற்மை உள்ளைக்கியுள்ளன.  

❖ மேலும் பல ெமூக – கலாச்ொர சூைலின் காரணிகள் பின்வருோறு. 
i) ெமூக நிறுவனங்கள் ேற்றும் குழுக்கள்  
ii) ெமுதாயத்தில் பரவலான குடும்ப கட்ைமேப்பு 
iii) வணிகத்தில்திருேணத்தின் பங்கு 
iv) ெமூகத்தின் ொதி அமேப்பு முமை 
v) ேக்களின் பைக்கவைக்கங்கள், நம்பிக்மககள் ேற்றும் ெமூக ேரியாமதகள். 
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vi) ேக்கள் சதாமகயின் அளவு, அமேப்பு, கல்வியைிவு நிமல, விநிமயாகம் ேற்றும் ேக்கள் 
சதாமக அைர்த்தி ஆகியவற்மை சகாண்ை ேக்கள் சதாமகக் காரணிகள். 

vii) ேக்களின் வாழ்க்மக முமை ேற்றும் அவர்களின் சுமவ, விருப்பங்கள் ேற்றும் 
முன்னுரிமேகள் மபான்ைமவகள் ஆகும். 

 
 

3. வியாபாரத்தின் நுண்ணிய சூைல் காரணிகமள விளக்கு. 
நுண்ணிய சூைல்காரணிகள் 

❖ வியாபாரத்தின் செயல் திைமன உைனடியாக பாதிக்கும் சுற்று சூைலாக இருக்கும் 
காரணிகமள இது குைிக்கிைது. இதில் பின்வருவன அைங்கும். 

1) நிதி அளிப்பவர்கள் 

❖ கைனடீ்டுப் பத்திரதாரர்கள் ேற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் வணிகம் ெிைந்த முமையில் இயங்க, 
முக்கிய பங்கிமன வகிக்கிைார்கள்.  

❖ அவர்களின் நிதி திைன், சகாள்மக உத்திகள், இைர் பற்ைிய அணுகுமுமை ேற்றும் நிதி 
ொரா அமேப்புகளின் பங்கு முக்கியோக உள்ளது. 

2) ெரக்கு விற்பமனயாளர்கள் 

❖ எந்தசவாரு அமேப்பிலும், மூலப்சபாருட்கள் ேற்றும் இதர உள்ளடீுகளின் வைங்குநர்கள், 
ேிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைார்கள்.  

❖ விநிமயாகிப்பாளரிைேிருந்து சபைப்படும் சபாருட்கள், உற்பத்திகளில் சதாைர்ச்ெியான 
செயல்பாட்மை செயல்படுத்துகிைது.  

❖ அது ெரக்கிருப்பு / மகயிருப்பு, ெரக்மக பராேரிப்பதற்கான செலமவ குமைக்கிைது.  
❖ நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்திக்கு மதமவயான சபாருட்கமள சபறுவதற்கான ஒமர 

மூலோக சபைாேல், ஒரு குழுவிைேிருந்து சபறுவமத ொலச் ெிைந்தது. 
 
 

3) ெந்மதயிடுமக இமைநிமலயர்கள் 

❖ உற்பத்தி சபாருமள விற்பமன செய்யவும், நுகர்மவாரிைம் சகாண்டு மெர்ப்பதற்கும், 
விநிமயாகிப்பாளர்களின் உதவி மதமவப்படுகிைது.  

❖ இவர்கள் நிறுவனத்மதயும், நுகர்மவாமரயும் இமணக்கும் பாலோக திகழ்கின்ைனர்.  
❖ சோத்த விற்பமனயாளர்கள், ெில்லமை விற்பமனயாளர்கள் ேற்றும் முகவர்கள் 

சபாருள்கமள, நுகர்மவாரிைம் மெர்ப்பமத உறுதி செய்கின்ைனர்.  
4) சபாதுேக்கள் 

❖ இது ஊைகக்குழு, குடிேக்கள் குழு ேற்றும் உள்ளுர் சபாது ேக்கள் குழு மபான்ை குழுக்கள் 
வியாபாரத்தில், தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

❖ சபாதுேக்களிைம், ஒரு வியாபாரத்மத உருவாக்குவதற்கும் அல்லது அைிப்பதற்குோன 
திைமே உள்ளது.  
எடுத்துகாட்டு:   2018 ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்சைர்மலட் காப்பர் 

சதாைிற்ொமல சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புக் குழுவினால் ஆர்பாட்ைங்கள் நைத்தி 
மூைப்பட்டுள்ளது. 

5) வாடிக்மகயாளர்கள் 

❖ ஒவ்சவாரு வியாபாரத்தின் மநாக்கமும், அதன் வாடிக்மகயாளர்களின் மதமவகமள 
நிமைமவற்றுவதாகும்.  

❖ வாடிக்மகயாளமர வணிகத்தின் ேன்னராக கருதப்படுகிைார் ேற்றும் அவர்கமள சுற்ைிமய 
வணிகம் உள்ளது.  

❖ பல்மவறுபட்ை நுகர்மவாரின் மதமவமய புரிந்து சகாள்வது, வணிகத்திற்கு ேிகவும் 
அவெியோகிைது.  

6) மபாட்டியாளர்கள் 

❖ அமனத்து நிறுவனங்களும் எல்லா நிமலகளிலும் மபாட்டிமய, எதிர் சகாள்ள 
மவண்டியுள்ளது.  

❖ உள்ளுர், மதெிய ேற்றும் உலகளாவிய அளவில், ஒமர ோதிரியான சபாருள் உற்பத்தி 
அல்லது தயாரிப்புகள் இருப்பதால் நிறுவனங்கள், பல்மவறு நிமலகளில் மபாட்டியிைக் 
கூடிய நிமல ஏற்படுகிைது.  

❖ எனமவ, வணிக நிறுவனங்கள், மபாட்டியாளமரப் புரிந்து சகாண்டு, மபாட்டியிடும் மபாக்கில் 
அவர்களின் சதாைில் யுக்திகமள ோற்ை மவண்டியது அவெியோகிைது. 
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4. வியாபார சூைமலயும், வியாபாரத்மத பாதிக்கும் உட்புைக்காரணிகமளயும் (புரிந்து 
சகாள்வதன் முக்கியத்தவத்மத ) விளக்குக. 
1) பார்மவ ேற்றும் குைிக்மகாள்கள்  

❖ வணிகத்தின் பார்மவ ேற்றும் குைிக்மகாள்கள் அதன் செயற்பாடுகள் ேற்றும் யுக்தி 
முடிவுகமள மேற்சகாள்ள வைிகாட்டுகின்ைன. 

2) ேதிப்பு அமேப்பு  

❖ வணிகத்தின் நிறுவனர் / உரிமேயாளர்கள் ேதிப்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ேற்றும் 
சவளி நபர்களின் ேதிப்மப சபாறுத்மத, நிறுவனத்தின் சவற்ைி ொர்ந்துள்ளது.  

❖ சபாருள் அளிப்பவர்கள் ேற்றும் விநிமயாகஸ்தர்கள் மபான்ைவர்களின் அபிப்பிராயங்கமள 
சபாறுத்மத சதாைில் ேதிப்பீடு உள்ளது.  

3) மேலாண்மே அமேப்பு ேற்றும் அதன் அமேப்பு 
❖ மேலாண்மே/ குழு கட்ைமேப்பு ேற்றும் செயல்பாட்டு நமைமுமை, நிர்வாகத்தின் 

சதாைில்முமை நிமல, குழுவின் அமேப்பு மபான்ை பல்மவறு காரணிகள் முடிசவடுப்பதில் 
பாதிப்மப ஏற்படுத்துவதாக காரணிகளாக உள்ளது.  

❖ முடிசவடுப்பதின் அதிகாரம், அமேப்பிற்மக உண்டு. அது அமேப்பு, சதாைில் முமை 
ேற்றும் செயல்திைன் நமைமுமை அளவு மபான்ைமவ, நிறுவனத்தின் வளர்ச்ெி ேற்றும் 
மேம்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. 

4) நிறுவனத்தின்  ேதிப்பு 

❖ நிறுவனத்தின் ேதிப்பு, புதிய தயாரிப்புகமள அைிமுகப்படுத்துதல், விநிமயாகிப்பதற்கான 
முகவர்கள் ேற்றும் விற்பமனயாளர்கமள மதர்ந்சதடுப்பது, சபாருள் அளிப்பவர்களுைன், 
கூட்டு ஒப்பந்தங்கமள உருவாக்குதல், உள்நாட்டு ேற்றும் ெர்வமதெ நாணய ோற்றுதல் 
மபான்ைவற்மை ொர்ந்துள்ளது. 

5) ேனிதவளம் 

❖ ஒரு நிறுவனத்தின் சவற்ைி, அதன் ேனிதவளத்தின் ேீது ேட்டுமே ொர்ந்துள்ளது. எனமவ, 
ஒரு நிறுவனத்தின் சவற்ைிக்கு தரோன, திைன் பமைத்த, திைமேயான ெரியான 
அணுகுமுமை ேற்றும் ேனித வளங்களின் உறுதிப்பாடு அவெியம் ஆகும். 

6) உட்புை அதிகார உைவுகள் 

❖ இது ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கும் அதிகார உைவுகமள குைிக்கிைது.  
❖ பலவமக உறுப்பினர்கள், குழு உறுப்பினர்கள் ேற்றும் தமலமே நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு 

இமைமயயான உைவுகள் ேற்றும் அதன் உரிமேயாளர்கள்.  
 

7) பிை காரணிகள் 

❖ ஒரு நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்ெி ேற்றும் வளர்ச்ெி, அதன் நிதி நிமல ேற்றும் மூலதன 
கட்ைமேப்பின் வலிமே, ெந்மதப்படுத்துதல் ேற்றும் வைங்கல் வைிகமள நிர்வகித்தல் 
ேற்றும் இயற்மகவளங்கள், ஆமல ேற்றும் கட்டிை சதாைில் நுட்பம் மபான்ைமவ, அந் 
நிறுவனத்தின் சவற்ைிமய பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகள் ஆகும். 
 

அத்தியாயம் 20 . தாராளேயோக்கல், தனியார்ேயோக்கல், 
உலகேயோக்கல் 

குறு வினாக்கள் 
1. புதிய சபாருளாதாரக் சகாள்மககளின் கிமளகமள எழுதுக. 

1) தாராளேயோக்கல்  
2) தனியார் ேயோக்கல்    
3) உலகேயோக்கல்       

          
2. தனியார்ேயோக்கல் என்ைால் என்ன? 

❖ தனியார்ேயோக்கல் என்பது, சபாதுதுமை நிறுவனங்களின் உரிமேகமள, தனியார் 
நிறுவனங்களுக்கு ோற்ைி தரும் நிகழ்வு அல்லது சகாள்மகமய குைிப்பிடுவதாகும். 

 
3. தாராளேயோக்கல் ஏமதனும் மூன்று குமைபாடுகமள குைிப்பிடுங்கள். 

1) மவமலயின்மேமய அதிகரித்தல் 
2) உள்நாட்டு சதாைில் அலகுகளின் இைப்பு 
3) அயல் நாடுகமள ொர்ந்திருத்தமல சபருக்கும் 
4) ெேநிமலயற்ை வளர்ச்ெி 

 
4. சபாதுத்துமைக்கு ஒதுக்கப்பட்ை சதாைில்களின் சபயர்கமள குைிப்பிடுக.  
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❖ ஆயுதங்கள் ேற்றும் சவடி ேருந்துகள், அணுெக்தி, நிலக்கரி ேற்றும் லிக்சனட், கணிே 
எண்சணய்கள், சுரங்கங்கள், தாதுக்கள், தாேிரம், துத்தநாகம், அணுெக்தி ேற்றும் 
இரயில்மவக்கான கனிேப் சபாருட்கள். 
 

5. உலகேயோக்கலின் ஏமதனும் மூன்று நன்மேமய எழுதுக 
1) சவளிநாட்டு ஒத்துமைப்மப கூட்டுதல்  
❖ உலகேயோக்கல் உரிே உைன்படிக்மக மூலோக, இமணவிமன செயல்பாடுகள் இமணப்பு 

பதிப்பு உரிமே சபற்ை சபாருட்கமள, ோற்ைியமேத்தல் மபான்ை முக்கிய திட்ைங்கள் 
பல்மவறு முமைகளால் உலகலாவிய வர்த்தகத்மத அதிகரிக்க செய்கிைது. 

2) ெந்மத விரிவாக்கம்  
❖ வார்த்தகத்தின் அளவு ேற்றும் செயல்பாடு, உள்ளுரில் இருந்து மதெிய அளவிலும், மதெிய 

அளவிலிருந்து உலக அளவிலும் சபரிகிை, உலகேயோக்கல் மகாட்பாடு வைிவகுக்கிைது.  
3) சதாைில்நுட்ப வளர்ச்ெி  
❖ உலகேயோக்கல் மகாட்பாடு, ஒரு நிறுவனம் சவளிநாட்டு ெந்மதயில் நுமைய வைி வமக 

செய்கிைது.  
❖ சதாைில்நுட்பத்மத உலகேயோக்கல் தத்துவத்தின் கீழ், பல நாடுகளுக்கு உரிமேத் 

சதாமகயிமன சபை, தருவிப்பதன் மூலம் சபை உதவுகிைது..  
4) மூமள வடிவகால் குமைப்பு  

❖ ஒரு நாட்டில் உள்ள படித்த ேற்றும் திைமேயான சதாைிலாளர்கமள இைம் சபை 
இத்தத்துவம் வைிவமக செய்கிைது.  

❖ உலகேயோக்கல், உள் நாட்டிலும் மவமலவாய்ப்மப உருவாக்கி, ேனித ெக்திமய 
திைமேயாக அந்நாட்டிற்குள்மள, பயன்படுத்த வைிவமக செய்கிைது. 

 

ெிறு வினாக்கள் 
1. தாராளேயோக்கல் என்ைால் என்ன? 

❖ தாராளேயோக்கல் என்பது, வணிக நமைமுமையில் உள்ள ெட்ை திட்ைங்கமள அல்லது 
விதிகமள, சபாருளாதாரத்திலும், ெந்மத, நல்ல நிமலமய அமையவும், அரொங்கம் 
கட்டுப்பாடுகமள தளர்த்துவது ஆகும். 
 

2. தனியார்ேயோக்கலின் முக்கிய கருத்துகமள விளக்குக.  
❖ தனியார்ேயோக்கல் என்பது, சபாதுதுமை நிறுவனங்களின் உரிமேகமள, தனியார் 

நிறுவனங்களுக்கு ோற்ைி தரும் நிகழ்வு அல்லது சகாள்மகமய குைிப்பிடுவதாகும். 
❖ இக்சகாள்மகயின் கீழ், பல  சபாதுத்துமை அலகுகள் , தனியார் துமைக்கு விற்கப்பட்ைன. 
❖ அரெியல் குறுக்கீடு காரணோக, நிர்வாக ெீர்மகடு ஏற்பட்ைது.  
❖ சபாதுத்துமை மேலாளர், தன்னிமெயாக முடிசவடுக்க முடியாேல் முைங்கி  மபானதும், 

சபாதுத்துமையின்  உற்பத்தி திைன்  நலிவமைந்தும், சபாதுத்துமையில் நட்ைம் பல ேைங்கு 

சபரிகியதும், தனியார்ேயோக்கலுக்கு முக்கிய  காரணங்களாகும். 
 

3. முதலீடுகமள திரும்பப் சபறுதலின் நன்மேகள் யாமவ? 
❖ சபாது சதாைிற்துமை நிறுவனங்களில், தனியார் துமை ஊடுறுவ வைி ஏற்பட்டுள்ளது. 
❖ ெந்மதயில் நுமைவதற்கு, புதிய நிறுவனங்கமள அனுேதிக்கின்ைது. 
❖ வணிகரீதியான ஆபத்மத, தனியார் துமைக்கு ோற்றுகிைது. 

 
4. உலகேயோக்கலின் ஏமதனும் மூன்று தாக்கங்கமள எழுதுக. 

1) குமைந்த இயக்கம் செலவுகளின் அைக்கம் ேற்றும் புதிய மூல சபாருட்கள் ேற்றும் கூடுதல் 
ெந்மத மூலம், சபரிய நிறுவனங்கள் மபாட்டி திைமன சபறுகின்ைன. 

2) பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சபாருட்கமள தயாரிக்கவும், வாங்கவும்  ேற்றும் சபாருட்கமள 
விற்பமன செய்யவும் முடிகின்ைது. 

3) உலகேயோக்கல், நுகர்மவார் சபாருட்களின் ெந்மதமய சவகுவாக (ஏற்ைத்துைன்) சபருக்கிை 
உதவும் வாய்ப்மப உருவாக்கலாம். 

4) சவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் வருமக, உள்ளபடி சபாருளாதார வளர்ச்ெிமயயும் ேற்றும் 
மவமல வாய்ப்மபயும் உருவாக்கி வைி மகாலலாம்.  

5) உலகேயோக்கல் என்பது, சதாைில் நுட்ப முன்மனற்ைம், உயர் உற்பத்தி நுட்பங்கள் ேற்றும் 
தமையற்ை சதாைில் விரிவாக்கம் மபான்ை பல நன்மேகமள நல்கிை வைி வகுத்தது. 
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5. புதிய சபாருளாதார சகாள்மக பற்ைி ஒரு ெிைிய குைிப்மப எழுதுக. 

❖ வணிகம் ேற்றும் வரிவிதிப்புத் சதாைர்பான சபாது உைன்பாடுகள் குைித்து, ைங்கன் சகாடுத்த, 
வமரவுத் திட்ைம், புதிய சபாருளாதார சகாள்மகக்கு அடித்தளோக விளங்கியது.  

❖ ஆர்தர் ைங்கன் (1932-2005) 22,000 பக்கங்கள் சகாண்ை ஒரு வமரவு ஆவனத்மத, உலக 
வர்த்தக அமேப்பிற்கு ெேர்ப்பித்தார்.  

❖ அதன் அடிப்பமையில் உலகத்திலுள்ள பல்மவறு நாடுகள், தங்களுக்குைிய புதிய 
சபாருளாதாரக் சகாள்மகமய ோற்ைியமேத்துக் சகாண்ைனர்.  

❖ 1991 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்ை, புதிய சபாருளாதாரக் சகாள்மக, 
ைங்களின் வமரவுத் திட்ைத்மத ஒட்டிமய அமேந்தது. 

 
சபரு வினாக்கள் 

1. தாராளேயோக்கல் நன்மேகள் ேற்றும் குமைபாடுகள் பற்ைி விளக்குக. 

நன்மேகள் 

1)  சவளி நாட்டு முதலீடுகள் அதிகரிப்பு 
❖ ஒரு நாடு வணிகத்மத தாராளேயோக்குதலின் மூலோக, அதிக அளவில் 

சவளிநாடுகளிலிருந்து, கவர்ச்ெிகரோன முதலீடுகமள சபை முடிகின்ைது,  
❖ அம்முதலீடுகள் மூலோக, உள்நாட்டில் மூலதனத்மத சபருக்குவமதாடு, அதன் 

சபாருளாதாரத்மத பன்ேைங்கு சபருக்குவதற்கு உதவுகிைது.  
2)  அந்நியசெலாவணி இருப்பு அதிகரிப்பு  

❖ சவளி நாட்டு முதலீட்டிற்கு, அந்நிய செலவாணிக்குோன கட்டுப்பாடுகமள தளர்த்தி 
மூலதனத்மத எளிதில் சபறுவதற்கு வைி வமக செய்துள்ளது. 

3)  நுகர்வு அதிகரிப்பு  
❖ தாராளேயோக்களினால் ஒரு நாட்டில் பயன்பாட்டிற்கு அதிக அளவிலான சபாருட்கமள 

கிமைக்கவும் அதிக உற்பத்திக்கும் வைிவமக செய்கிைது. 
4) விமல கட்டுப்பாடு  

❖ ஏற்றுேதி இைக்குேதி தீர்மவகமள நீக்குவதால், நுகர்மவாருக்கு குமைந்த விமலக்கு 
சபாருட்கள் கிமைக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்நிமலயில், தாராளேயோக்கலினால் இைக்குேதி நாடுகளுக்கு நன்மே விமளவிக்கிைது.  
5) சவளி நாட்டில்சபறும் கைன்கமள குமைக்கிைது  

❖ தாராளேயோக்களின் மூலம், சவளி நாட்டுக் கைன்கமள ஈர்ப்பதன் மூலம், சவளிநாட்டு 
வர்த்தகக் கைன்கமள வாங்கும் வாய்ப்பு குமைக்கிைது. 

    குமைபாடுகள் 

1) மவமலயின்மேமய அதிகரித்தல் 
❖ வர்த்தக தாராளேயோக்கல் சபரும்பாலும் சபாருளாதாரத்தின் ெேநிமலக்கு வைிவகுப்பதால், 

ெிறு சதாைிகளில், ெில வளர்ந்தும், ெில ெிறு சதாைில்களில் ெரிவும் ஏற்படுகிைது.  
❖ இதனால், ெில சதாைிற்ச்ொமலகள் மூடுகின்ை நிமலயால், மவமலயில்லா நிமல 

உருவாகிைது. 
2) உள்நாட்டு சதாைில் அலகுகளின் இைப்பு  

❖ தராளேயோக்கல் மகாட்பாட்டில், குமைந்த நுமைவுக்கட்டுப்பாடுகளுைன், சவளிநாட்டு 
சதாைில்கள் பல நாடுகளில் ஊடுருவ ொத்தியம் அதிகம் உள்ளது.  

❖ இது உள்நாட்டு சதாைில்களுக்கு அச்சுறுத்துவதுைன் ேற்றும் மபாட்டிமய மதாற்று வித்து, 
உள்நாட்டு சதாைில்,அடிமயாடு ஒைிக்கும் ெதியாகவும் கருதப்படுகிைது.  

3) அயல்நாடுகமள ொர்ந்ததிருத்தமல சபருக்கும் 
❖ வர்த்தக தாராளேயோக்கல் என்பது, பலம் சபாருந்திய பன்னாட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து, 

அதிக மபாட்டிகமள எதிர்சகாள்ளும்  ெந்மதமய, தன் கட்டுபாட்டிற்கு கீழ் சகாண்டுவரும் 
நிமலமய உருவாக்க மநரிைலாம்.  

4) ெேநிமலயற்ை வளர்ச்ெி 
❖ வர்த்தக தாராளேயோக்கல், பல வளரும் நாடுகளின் சபாருளாதாரத்துக்கு, மெதம் 

விமளவிப்பதாக குற்ைம் ொட்ைப்படுகிைது.  
❖ இது சுதந்திர வர்த்தகத்திற்கு எதிராக மபாட்டிமய உருவாக்க வைி மகாலுகிைது.  
❖ தாராளேயோக்கல், வளர்ச்ெியமைந்த நாடுகளுக்கு ேட்டும் அதிக பலமன விமளவித்து 

வருகிைது.  
❖ இதனால், அயல்நாடுகமள ொர்ந்திருக்கும் சூழ்நிமலமய அதிகப்படுத்துகிைது. 

 

2. எல்பிேி (LPG) யின் தாக்கத்மத விளக்குக. 
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1) தாராளேயோக்கலின் தாக்கம் 
i) தாராளேயோக்கலுக்குப் பிைகு இந்தியா சோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில், இந்தியாவின் 

பங்களிப்பு (GDP) 1.3 ேில்லியன்களாக வளார்ச்ெி அமைந்துள்ளது. அதனால், இந்தியா உலக 
சபாருளாதாரத்தில் ஏைாவது இைத்தில் உள்ளது.  

ii) தாராளேயோக்கல், அதிக அளவு பன்னாட்டு வணிகத்மத சபருக்கியதுைன், சவளிநாட்டு 
முதலீடுகமள அதிக அளவில் ஈர்த்திை உதவியது.  

iii) பல்மவறு சபாருள்களுக்கான புதிய ெந்மத வாய்ப்புகளின் உருவாக்கியமதாடு, நகர்புை ேற்றும் 
கிராேபுை முன்மனற்ைத்திற்கு உதவியது.  

iv) சதாைில் விரிவாக்கத்திற்கு, ேிக எளிய நமைமுமைகளில் வங்கிகளில் கைன் சபை வைிவமக 
செய்ய உதவியது. 

v) அயல்நாட்டு வணிக ஒத்துமைப்பு என்ை, புதிய சகாள்மக உருவானது.  
vi) ஏராளோன பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், உலகம் முழுவதும் சபருகியது. அது மபால 

இந்தியாவிலும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சபருகிவர வைி வகுத்தது. 
2) தனியார்ேயோக்கலின் தாக்கம் 

i) நாட்டின் நிதிப்பற்ைாக் குமை ேற்றும் கைன் சுமேகமள குமைப்பதன் மூலம், நாட்டின் நிதி 
வளர்ச்ெிக்கு, சபரிய அளவில் பங்களிப்பு செய்தல் 

ii) சபாதுத்துமை நிறுவனங்களின் செயல் திைமன பன்ேைங்கு அதிகரித்தல் 
iii) நுகர்மவார்களுக்கு ெிைந்த சபாருட்கள் ேற்றும் மெமவகமள வைங்குதல். 
iv) சவளிநாட்டு மநரடி முதலீட்மை உருவாக்குதல். 

3) உலகேயோக்கலின் தாக்கம் 
1) குமைந்த இயக்கம் செலவுகளின் அைக்கம் ேற்றும் புதிய மூல சபாருட்கள் ேற்றும் 

கூடுதல் ெந்மத அனுகூலம், சபரிய நிறுவனங்கள் மபாட்டி திைமன சபறுகின்ைன. 
2) பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சபாருட்கமள தயாரிக்க  ேற்றும் சபாருட்கமள விற்பமன 

செய்ய முடிகின்ைது. 
3) உலகேயோக்கல், நுகர்மவார் சபாருட்களின் ெந்மதமய சவகுவாக (ஏற்ைத்துைன்) 

சபருக்கிை உதவும் வாய்ப்மப உருவாக்கலாம். 
4) சவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் வருமக, உள்ளபடி சபாருளாதார வளர்ச்ெிமயயும் ேற்றும் 

மவமல வாய்ப்மபயும் உருவாக்கி வைி மகாலலாம்.  
5) உலகேயோக்கல் என்பது, சதாைில் நுட்ப முன்மனற்ைம், உயர் உற்பத்தி நுட்பங்கள் ேற்றும் 

தமையற்ை சதாைில் விரிவாக்கம் மபான்ை பல நன்மேகமள நல்கிை வைி வகுத்தது. 

அலகு 8 . ெரக்கு விற்பமனச் ெட்ைம் 1930  
& ோற்றுமுமை ஆவணச் ெட்ட்ம் 1881 

அத்தியாயம் 21 . ெரக்கு விற்பமனச் ெட்ைம் 1930 
குறு வினாக்கள் 

1. ெரக்கு விற்பமன ஒப்பந்தம் என்ைால் என்ன? 
❖ எந்த ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக, சபாருமள விற்பவர், வாங்குநருக்கு விமல என்ை ேறுபயன் 

சபற்றுக் சகாண்டு, சபாருளின் ேீதான உரிமேமய, ோற்ைித் தருகிைாமரா அதுமவ ெரக்கு 
விற்பமன ஒப்பந்தோகும். 
 

2. ெரக்கு விற்பமன ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பமைக் கூறுகமளப் பட்டியலிடுக. 
1) இருதரப்பினர் 
2) சபாருளின் ேீதான உரிமே ோற்ைம் 
3) ெரக்கு / சபாருள் 
4) விமல 
5) விற்பமன ேற்றும் விற்பமன உைன்பாடு 

 
3. ெரக்கு என்ைால் என்ன? 

❖ பங்குகள், பங்குத் சதாகுப்புகள், முதிர்ந்த பயிர், புல், நிலத்துைன் கூடிய அறுவமை 
செய்யத்தக்க தாவரங்களும், நற்சபயர், பதிப்புரிமே, வணிகக்குைிகள் , காப்புரிமே, வாயுப் 
சபாருள்கள் , ேின்ெக்தி மபான்ைமவ ெரக்கு என்ை சொல்லில் அைங்கும். 
 

4. நிகழ் ெரக்கு / வருநிகழ்வுொர் ெரக்கு என்ைால் என்ன?  
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❖ விற்பவர் தனக்கு சபாருள் கிமைத்தல், விற்பமன செய்கின்மைன் என்று கூைி, சபாருள் 
வாங்குநரிைம் ஒப்பந்தம் மேற்சகாள்வது வருநிகழ்வுொர் ெரக்கு எனப்படும். 

❖ இது ஒருவமக எதிர்கால ெரக்கு ஆகும், 
❖  இது விற்பவர் மகவெம் வந்து மெர்வது, எதிர் காலத்தில் நைக்கும் நிகழ்ச்ெிமயப் 

சபாறுத்தது. 
 

5. நம்புறுதி என்ைால் என்ன? 
❖ ஒப்பந்தத்தில் ஒரு சபாருளுக்குத் துமணயாக உள்ள கூற்று, நம்புறுதிகளாகும்.  

 

ெிறு வினாக்கள் 
1. விற்பமன உைன்பாடு என்ைால் என்ன? 

❖ சபாருளின் உரிமேமய, எதிர்காலத்தில் ோற்றும் நைவடிக்மககளுக்கு விற்பமன உைன்பாடு 
எனப்படும். 

 
2. தற்மபாமதய ெரக்கு என்பமத விவாதிக்க. 

❖ ஒப்பந்தம் செய்யும் மபாது, விற்பமனயாளரின் மகவெம் உள்ள ெரக்கு இருக்கின்ை 
 ( தற்மபாமதய )  ெரக்கு ஆகும். 

❖ விற்பமன செய்ய முகவரின் மகவெம் ஒப்பமைக்கப்பட்ை ெரக்கும்,  
❖ அைோனம் சபற்ைவர் விற்கும் அைோன சொத்தும் இருக்கின்ை ெரக்கு எனப்படும். 

 
3. சபாருள் விற்பமன ஒப்பந்தம் உட்கிமை நிபந்தமனகள் ேற்றும் நம்புறுதிகமள 

விவாதிக்க. 
❖ விற்பமன ஒப்பந்தத்தின் மபாமத ஒப்பந்ததாரர்களால் ஒப்புக் சகாள்ளப்படும் கூற்றுகள் 

சவளிப்பமை நிபந்தமனகளாகமவா அல்லது நம்புறுதிகளாகமவா இருக்கலாம்.  
❖ ஆனால், ஒப்பந்தத்தில் இருப்பதாகச் ெட்ைம் கருதும் கூற்றுகள் – உட்கிமை நிபந்தமனகள் 

என்றும் உட்கிமை நம்புறுதிகள் எனவும் அமைக்கப்படுகின்ைன. 
 

4. எப்மபாது விமலசபைா வணிகர் வாங்குநரின் ேீது தனிப்பட்ை முமையில் வைக்கு 
சதாடுக்கலாம்? 
1) விற்கப்பட்ை ெரக்கின் உரிமே வாங்குனர்க்கு ோற்ைித் தந்த பிைகும், வாங்குனர் 

சபாருளுக்கான விமலமயத் தரத் தவறும்மபாது, விற்பவர் அதற்கான விமலமயப் சபை 
வைக்கு சதாடுக்கலாம். 

2) வாங்குனர் ெரக்மகத் தவறுதலாக ஏற்க ேறுத்தால் அதற்கான நட்ை ஈடு மகட்டு வைக்கு 
சதாைரலாம். 

3) ெரக்மக ஒப்பமைக்கும் நாளுக்கு முன்பாக, வாங்குனர் ஒப்பந்தத்மத ேறுத்துமரக்கும் மபாது, 
விற்பவர் ஒப்பமைவு நாள் வமர காத்திராேல், உைன் நட்ை ஈடு மகட்டு வைக்குத் 
சதாடுக்கலாம் அல்லது ஒப்பமைப்பு நாள் வமர காத்திருந்த பின்வைக்கு மபாைலாம். 
 

4) விற்பமன விமலமய தராதமபாது அதற்கான வட்டி மகட்கும் உரிமேமய, விற்பமனயாளர் 
விற்பமன ஒப்பந்தத்தில் சதளிவாகக் குைிப்பிட்டு இருந்தால், விமல செலுத்த மவண்டிய 
நாளிலிருந்து வட்டிமயயும் மெர்த்து வசூலிக்க முடியும். அப்படி வட்டி வசூலிப்பது சதாைர்பான 
ெரக்குகள் ஏதும் இல்லாத நிமலயில் வாங்குனர் குைிப்பிடும் நாளிலிருந்து ேட்டுமே வட்டி 
வசூலிக்கமுடியும். 
 

சபரு வினாக்கள் 
1. விற்பமன ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பமை கூறுகமளக் கூைி விளக்குக. 

1) இருதரப்பினர்  

❖ ெரக்கு விற்பமனச் ெட்ைத்தில் இருதரப்பினர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.  
❖ அவர்களில் ஒருவர் வாங்குனர், இன்சனாருவர் விற்பமனயாளர்.  
❖ ஒரு தனி நபர் தனக்மக சபாருமள எடுத்துக் சகாள்வமத விற்பமன என்ை சொல் குைிக்காது.  
❖ குைிப்பாகக் கூட்ைாண்மே கமலக்கப்படும்மபாது, உபரிச் சொத்துக்கமளக் கூட்ைாளிகள் 

தங்களுக்குச் மெரமவண்டிய நிலுமவக்காக எடுத்துக் சகாள்ளும்மபாது அந்த நைவடிக்மக 
விற்பமன ஆகாது.  
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❖ எனமவ அதற்கு விற்பமன வரி கட்ைமவண்டியதில்மல. காரணம் கூட்ைாளிகள் அமனவரும் 
இமண உரிமேயாளர்கள். 

2) சபாருளின் ேீதான உரிமே  ோற்ைம்  
❖ விற்பமன என்று அமைக்க, விற்பவர் சபாருளின் ேீதான உரிமேமய வாங்குபவருக்கு 

ேறுபயன் சபற்றுக் சகாண்டு ோற்ைித் தரமவண்டும்.  
❖ சபாருளின் உமைமேமய ோற்றுவது என்ை செயல் விற்பமன ஆகாது. 

 
3) ெரக்கு / சபாருள்  
❖ ெரக்கில் அமனத்து அமெயும் சொத்துகளான பங்குகள், பயிர்கள் ேற்றும் கண்ணுக்குப்   

புலனாகாத இனங்களான நற்சபயர், காப்புரிமே, பதிப்புரிமே, வணிகக்குைிகள், வியாபார 
சூத்திரம் மபான்ைமவகளும் உள் அைங்கும். 

4) விமல  
❖ சபாருளின் விற்பமனக்கு ேறுபயமன விமல ஆகும்.  
❖ சபாருமளப் சபாருளுக்கு ோற்ைாக பரிோற்ைம் செய்துக் சகாள்வது விமலயாகாது.  
❖ சபாருமளப் பகுதியாக சபாருளுக்கும், ேீதப் பகுதியாக விமலக்குமே ோற்ைிக் 

சகாள்ளும்மபாது, விமலக்கு ோற்ைிய பகுதி ேட்டும் விற்பமன நைவடிக்மக ஆகும்.  

5) விற்பமன ேற்றும் விற்பமன உைன்பாடு  
❖ விற்பமன ஒப்பந்தம் என்ை சொல்லில் விற்பமனயும் ேற்றும் விற்பமன உைன்பாடும் 

உள்ளைங்கியது.  
❖ சபாருளின் உரிமேமய, உைமன ோற்ைிவிைக் கூடிய நைவடிக்மககள் விற்பமன ஆகும். 
❖ சபாருளின் உரிமேமய, எதிர்காலத்தில் ோற்றும் நைவடிக்மககளுக்கு விற்பமன உைன்பாட்டு 

நைவடிக்மககள் ஆகும். 
 

2. விற்பமன  ேற்றும் விற்பமன ஒப்பந்தத்மத மவறுபடுத்துக. 
வ.எ
ண் 

அடிப்பமை விற்பமன விற்பமன உைன்பாடு 

1 உரிமே 
ோற்ைம் 

சபாருளின் ேீதான உரிமே 
உைனடியாக ோைி விடுகிைது 

சபாருளின் ேீதான உரிமே 
எதிர்காலத்தில் ோறும் தன்மே 
சகாண்ைது 

2 நட்ை இைர்பாடு விற்கப்பட்ை ெரக்கு 
விற்பமனயாளரிைம் 
இருந்தாலும், சபாருள் 
மெதமுற்ைால், நட்ை 
இைர்பாட்டிமன 
வாங்கியவர்தான் ஏற்க 
மவண்டும். 

விற்கப்பட்ை ெரக்கு வாங்கியவரிைம் 
இருந்தாலும், சபாருள் மெதமுற்ைால், 
நட்ை இைர்பாட்டிமன 
விற்பமனயாளர்தான் ஏற்க மவண்டும் 

3 ஒப்பந்த 
ேீறுமகயின் 
விமளவுகள் 

விமலமயத் செலுத்த, 
வாங்குநர் ேறுத்தால், ெரக்கு 
விற்பவரிைமே இருந்த 
மபாதிலும், விமலமய 
தரக்மகாரி வாங்குநர் ேீது 
வைக்கு சதாடுக்கலாம் 

வாங்குநர் ஒப்பந்தத்மத ேீைிச் 
செயல்படும் மபாது, விற்பவர் 
சபாருமள, வாங்குநரிைேிருந்து 
மகப்பற்ைிக்சகாள்ளவும், வைக்கு 
சதாடுக்கவும் முடியும் 

4 ஒப்பந்தத்தின் 
தன்மே 

இது நிமைமவைிய ஒப்பந்தம் 
ஆகும் 

இது நிமைமவை மவண்டிய ஒப்பந்தம் 
ஆகும் 

5 வாங்குநரின் 
சநாடிப்பு 

வாங்குநர் விமலமய 
செலுத்தும் முன்னமர சநாடிப்பு 
நிமலமய அமைந்துவிட்ைால், 
விற்பமன செய்த ெரக்கு, 
விற்ைவர் மகவெம் 
இருந்தாலும், விற்பவர் 
அச்ெரக்கிமன, கமலப்பு 
அதிகாரிகளிைம் ஒப்பமைக்க 
மவண்டும் 

விற்பமன உைன்பாட்டில் அத்தமகய 
சூழ்நிமல இல்மல.  
ஏசனனில், அச்ெரகின் ேீதான உரிமே 
இன்னமும் வாங்குநருக்கு 
ோற்ைப்பைவில்மல 

6 விற்பமனயாள
ரின் சநாடிப்பு 

விற்ை ெரக்மக வாங்குநர் வெம் 
ஒப்பமைக்கும் முன்னர், 
விற்குநர் சநாடிப்பு நிமல 

விற்பமன உைன்பாட்டில், வாங்குநர் 
அப்படி செய்ய முடியாது. 
கமலப்பு அதிகாரிகளிைேிருந்து, 
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அமைந்து விட்ைால், வாங்குநர் 
கமலப்பு அதிகாரியிைம் இருந்து, 
அச்சொத்திமன சபற்றுக்சகாள்ள 
உரிமே உள்ளது 

விகிதப்படி சதாமகமயப் சபறும் 
உரிமே ேட்டுமே உண்டு 

 

 

3. ெரக்கு விற்பமனச் ெட்ைத்தில் ெரக்கிமன வமகப்படுத்திக் காட்டுக. 
 
ெரக்கு விற்பமனச் ெட்ைத்தில், ெரக்கிமன மூன்று வமககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமவ : 

1) இருக்கின்ை ெரக்கு 

2) வருநிகழ்வுொர் ெரக்கு 

3) எதிர்கால ெரக்கு 

1) இருக்கின்ை ெரக்கு 

❖ ஒப்பந்தம் செய்யும் மபாது, விற்பமனயாளரின் மகவெம் உள்ள ெரக்கு இருக்கின்ை ெரக்கு 
ஆகும். 

❖ விற்பமன செய்ய முகவரின் மகவெம் ஒப்பமைக்கப்பட்ை ெரக்கும்,  
❖ அைோனம் சபற்ைவர் விற்கும் அைோன சொத்தும் இருக்கின்ை ெரக்கு எனப்படும். 

இருக்கின்ை ெரக்கின் வமககள்  
a) ஒப்பிய ெரக்கு 
b) உறுதி செய்யப்பட்ை ெரக்கு 
c) உறுதியிைா ெரக்கு  
a) ஒப்பிய ெரக்கு  

❖ விற்பமன ஒப்பந்தம் செய்யும் மபாது, இனம் கண்டு ஒப்புக் சகாள்ளப்பட்ை ெரக்கு ஒப்பிய 
ெரக்கு எனப்படும். 

b) உறுதி செய்யப்பட்ை ெரக்கு  
❖ ஒப்பிய ெரக்மகப் மபான்ை சபாருள் உமையதுதான், உறுதி செய்யப்பட்ை ெரக்கு ஆகும். 
❖ அதாவது, விற்பமன ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ை பின்பு, இன்னதுதான் என்று உணரப்பட்ை ெரக்கு 

உறுதி செய்யப்பட்ை ெரக்கு ஆகும். 
c) உறுதியிைா ெரக்கு  
❖ ஒப்பந்தம் செய்யும் முன்பாக, இமவதான் என இனம் காணப்பைாத ெரக்கு உறுதியிைா 

ெரக்கு ஆகும். 
2) எதிர்கால ெரக்கு  

❖ ஒப்பந்தம் செய்யும்மபாது, தன்மகவெம் இல்லாத, ஆனால் எதிர்காலத்தில் உற்பத்தி 
செய்மதா, அல்லது பிைரிைேிருந்து ஒப்பந்தத்திற்கு பிைகு வாங்கிமயா தரப்படும் ெரக்கு 
எதிர்கால ெரக்கு.  

❖ எதிர்கால ெரக்கு அறுதியிைப்பைாத ெரக்கு ஆகும். 
3) வருநிகழ்வுொர் ெரக்கு  

❖ விற்பவர் தனக்கு சபாருள்கிமைத்தல், விற்பமன செய்கின்மைன் என்று கூைி, சபாருள் 
வாங்குநரிைம் ஒப்பந்தம் மேற்சகாள்வது வருநிகழ்வுொர் ெரக்கு எனப்படும். 

❖ இது ஒருவமக எதிர்கால ெரக்கு ஆகும், 
❖ இது விற்பவர் மகவெம் வந்து மெர்வது, எதிர் காலத்தில் நைக்கும் நிகழ்ச்ெிமயப் சபாறுத்தது. 

 
4. நிபந்தமன ேற்றும் நம்புறுதிகமள மவறுபடுத்துக. 

வ.எண் அடிப்பமை நிபந்தமனகள் நம்புறுதிகள் 
1 சபாருள் ஒப்பந்தத்தின் கருப்சபாருளாகத் 

திகழ்வது 
ஒப்பந்தத்திற்கு துமணயாக 
இருக்கிைது 

2 முக்கியத்துவம் ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தமனமய 
ேீறுவது, ஒப்பந்தத்மத ேீறுவதாக 
சகாள்ளப்படுகிைது 

நம்புறுதிமய ேீறுவது, 
ஒப்பந்தத்திமன ேீறுவதற்கு 
ஒப்பாகாது  

3 உரிமே 
ோற்ைம் 

நிபந்தமன நிமைமவற்ைாேல், 
உரிமே ோற்ைம் நிகை முடியாது 

நம்புறுதிமய நிமைமவற்ைாேல், 
உரிமே ோற்ைம் நிகை முடியும் 

4 பரிகாரம் / 
தீர்வு 

நிபந்தமன ேீறுவதனால், 
ஒப்பந்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ை நபர், 
ஒப்பந்தத்மத நீக்கிசகாள்வதுைன், 
நட்ை ஈடு மகாரும் உரிேமயப் 

நம்புறுதிமய ேீறுவதனால், 
ஒப்பந்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ை நபர், 
நட்ை ஈடு மகாரும் உரிமேமய 
ேட்டும் சபறுகிைார் 
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சபறுகிைார் 

 
5. விமலசபைா வணிகரிைேிருந்து கிமைக்கும் ெரக்கின் ேீதான உரிமேமய 

விளக்குக. 
1) பற்றுரிமே 

❖ விமல முழுவமதயும் சபறும்வமர, ெரக்மகத் தன்வெம் மவத்துக்சகாள்ளும் உரிமே 
விமலசெலுத்தப்பைா வணிகருக்கு உண்டு. இவ்வுரிமேமயப் சபை, கீழ்க் குைிப்பிட்டுள்ள 
நிபந்தமனகமள நிமைமவற்ை மவண்டும். 

i) ெரக்கின் உைமேமய விற்ைவர் சபற்ைிருக்க மவண்டும். 
ii) கைன்மபரில் ெரக்மக விற்ைிருக்கக் கூைாது அல்லது கைனுக்கு விற்ைிருப்பின், கைனின் 

தவமணகாலம் முடிவமைந்து இருக்க மவண்டும். 
iii) வாங்குனர் சநாடிப்பு நிமல அமைந்திருக்க மவண்டும். 

2) வைி இமைநிறுத்த  உரிமே   
❖ ெரக்கு, விற்பவர் இைத்திலிருந்து, வாங்குபவரின் இைத்திற்கு சென்று சகாண்டு 

இருக்கும்மபாது, அமத வைிேைித்துத் தன்மகவெம் மகயகப்படுத்தும் உரிமே அதாவது, வைி 
இமைநிறுத்த உரிமே  விமலசபைாத வணிகருக்கு உண்டு.  

வைி இமை நிறுத்த உரிமேக்கான நிபந்தமனகள்  
❖ ெரக்கு, விற்பவரிைமோ அல்லது வாங்குனர் வெமோ  இருக்கக் கூைாது. ஒரு மூன்ைாவது 

நபரிைம் இருக்க மவண்டும்.  
❖ வாங்குனர் சநாடிப்பு நிமல அமைந்திருக்க மவண்டும். 

3) ேறுவிற்பமன உரிமே 
➢ விற்ை ெரக்கிமன ேீண்டும் விற்கும் உரிமேமய, கீழ்க்கண்ை சூழ்நிமலகளில்  விமலசபைா 

வணிகர் சபறுகிைார் 
❖ விற்கப்பட்ை ெரக்கு அைியும் தருவாயில் இருப்பின் 
❖ பற்றுரிமே அல்லது வைிேைித்துக் மகப்பற்ைிய  ெரக்மக ேீண்டும் மவறு நபருக்கு விற்கும், 

தனது எண்ணத்மத வாங்குனர்க்கு சதரிவித்தப் பின்பும், வாங்குனர் அதற்கான விமலமய 
செலுத்தாத மபாது 

❖ ேறுவிற்பமன செய்யும்  உரிமேமயச்  ெரக்கு விற்பமன ஒப்பந்தத்தில் கூைப்பட்டிருந்தால், 
வாங்குநருக்கு விற்பவர் அைிவிப்பு தரத் மதமவயில்மல 

அத்தியாயம் 22 . ோற்றுமுமை ஆவணச்ெட்ைம் 1881 
குறு வினாக்கள் 

1. ோற்றுமுமை ஆவணம் என்ைால் என்ன?  
❖ ோற்றுமுமை ஆவணம் என்பது, ஒரு குைிப்பிட்ை நபருக்கு குைிப்பிட்ை சதாமகக்கு உரிமே 

வைங்குவதும் ேற்றும் மேசலழுதுதல் அல்லது மகயில் சகாடுப்பது மூலம் ஒரு 
நபரிைேிருந்து ேற்சைாரு நபருக்கு அதன் உரிமேமய ோற்ை ஏதுவான ஆவணம் ஆகும். 
 

2. ோற்றுச்ெீட்டு வமரயறு.  
❖ ோற்றுமுமை ஆவணச்ெட்ைம் 1881ல், பிரிவு 5 ன் கீழ் ஆவணத்மத சகாணர்பவருக்மகா 

அல்லது அதில் குைிப்பிட்டுள்ள ஒருவருக்மகா அல்லது அவரது ஆமணக்மகா ஒரு 
குைிப்பிட்ை சதாமகமய செலுத்துோறு, குைிப்பிட்ை ஒருவமர ஆமணயிடும் எழுத்தாலாகிய, 
விடுப்பவரால் மகசயாப்பம் இைப்பட்ை, நிபந்தமனயற்ை ஆமண ஆவணமே ோற்றுச்ெீட்டு 
என வமரயறுக்கப்படுகிைது. 
 

3. கைனுறுதிச் ெீட்டின ெிி்ைப்பு இயல்புகளில் மூன்ைிமன குைிபபிடுக. 
1. இது எழுதப்பட்டிருக்க மவண்டும் 
2. பணம் செலுத்த, நிபந்தமன அற்ை உறுதி சோைிமய, உள்ளைக்கி இருக்க மவண்டும் 
3. உறுதிசோைி நிபந்தமனயற்ைதாக இருக்க மவண்டும் 
4. வமரபவர் மகசயாப்பம் இட்டிருக்க மவண்டும் 
5. வமரபவமரப் பற்ைிய விவரங்கள் சதளிவாக இருக்க மவண்டும் 

 

4. காமொமல என்ைால் என்ன? 
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❖ ோற்றுமுமை ஆவணச் ெட்ைம் 1881ன் பிரிவு 6 ன் படி சவளிப்பமையாக மகட்ைாலன்ைி 
மவறு எப்மபாதும் பணம் தரக்கூைாது என வாடிக்மகயளரால் வங்கியின் ேீது எழுதப்படும் 
ோற்றுச்ெீட்மை காமொமல எனப்படும். 
 

            காமொமல என்பது, ஒரு குைிப்பிட்ை வங்கியர் ேீது வமரயப்பட்ை, மகட்கும்மபாது தரப்பை    
             மவண்டிய, ஒரு ோற்றுமுமை உண்டியல் ஆகும். ” 

 
 

5. மேசலழுதுதல் – வமரயறு 
❖ ோற்றுமுமை ஆவணச்ெட்ைம் பிரிவு 15 – இன் படி, “ ோற்று முமையாவணத்மத 

எழுதியவர் அல்லது உமையவர் ஆவண ோற்று செய்ய மவண்டி, எழுதியவர் என்ை 
நிமலயில் அதன் முன்புைமோ அல்லது பின்புைமோ அத்துைன் இமணக்கப்பட்ை ஒரு 
தாளிமலா மகசயாப்பம் இடுதமல மேசலழுதல் என்பர். 

 
ெிறு  வினாக்கள் 

1. ோற்றுமுமை ஆவணத்தின் தன்மேகள் யாமவ? 
❖ ஒருவர் நன்னம்பிக்மகயில் ேற்றும் ேறுபயன் கருதி தான் யாரிைேிருந்து சபற்ைாமரா 

அவரின் உரிமேயில் பழுது இருந்த மபாதிலும் எந்த முமையாவணத்தின் ேீதான 
உரிமேமய சபறுகிைாமரா அந்த ஆவணமே ோற்றுமுமை ஆவணம் ஆகும். 

 
 
 
 

2. ோற்றுமுமை ேற்றும் உரிமேோற்ைம் இமவகமன மவறுபடுத்துக.  
வ. 
எண் 

மவறுபாடுகள் ோற்றுமுமைத் தன்மே உரிமேோற்ைம் 

1 ெட்ைமுமை 
உரிமே 
ோற்ைம் 

உரிமேமய மேசலழுதி தருவதன் 
மூலோகமவா அல்லது 
சகாணர்பவர் ோற்றுச்ெீட்மை 
மவறுவமகயில் ஒப்பமைதன் 
மூலோகமவா உரிமே ோற்ைம் 
செய்யமுடியும் 

உரிமே ோற்றும் ெட்ைத்தின் கீழ், 
வமரயறுக்கப்பட்ை ெைங்கு 
முமைப்படி உரிமேமய ோற்ை 
மவண்டும் 

2 அைிவிப்பு ோற்றுமுமை ஆவணத்மதக் 
சகாண்ை நபர், 
கைனாளியிைேிருந்து பணத்மத 
செலுத்தி மகட்க மதமவயில்மல 

உரிமே ோற்ைம் சபற்ைவர், 
கைனாளியிைேிருந்து தன்னிைம் 
கைன் சதாமகமய செலுத்த 
அைிவிக்க மவண்டும்  

3 உரிமேயின் 
தன்மே 

உரிமே ோற்ைத்மத ேறுபயன் 
சகாடுத்து நன்நம்பிக்மகயுைன் 
ஆவணம் ஒன்மை சபறுபவரின் 
உரிமே, அதமன தன்னிைம் 
ோற்ைி சகாடுத்த நபரின் 
உரிமேமய விை ெிைந்த 
உரிமேயாக கருதப்படுகிைது 

உரிமே ோற்ைத்மத சபாறுத்தவமர 
ோற்றுபவருக்கு எவ்வளவு உரிமே 
உள்ளமதா அமத அளவு உரிமே 
ோற்ைப் சபறுபவருக்கும் ோறும் 

4 ேறுபயன் இதில் ேறுபயன் இருப்பதாக 
சகாள்ளப்படுகிைது 

உரிமே ோற்ைம் சபற்ைவர், 
பறுபயமன சேய்ப்பிக்க மவண்டும் 

 
3. ோற்றுச்ெீட்டின் ெிி்ைப்பு இயல்புகமள கூறுக. 

1) ோற்றுச்ெீட்டு எழுத்து வடிவில் இருக்க மவண்டும். 
2) ோற்றுச்ெீட்டில் “சகாடுக்க” என்ை கட்ைமள இருக்க மவண்டும். 
3) கட்ைமள நிபந்தமன அற்ைதாக இருக்க மவண்டும். 
4) ோற்றுச்ெீட்மை விடுநர் அல்லது எழுதுபவர் மகசயாப்பம் இைமவண்டும். 
5) காலச்ெீட்ைாயின் அதமன விைப் சபறுபவர் ஏற்பு செய்ய மவண்டும் 
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6) ோற்றுச்ெீட்டில் விைப்படும் கட்ைமள, பணம் சகாடுக்குோறு பணிக்கின்ை கட்ைமளயாக 
இருக்கமவண்டும்.  

7) சதாமக இவ்வளவு தருக என்பமத திட்ைவட்ைோக சதரிவிக்க மவண்டும். 
8) பணம் யாருக்குச் செலுத்தப்பை மவண்டும் என்பமதத் சதளிவாக குைிப்பிைமவண்டும். 
9) குைிப்பிைப்பட்டுள்ள சதாமகக்கு வருவாய் தமல ஒட்ைப்பட்டிருக்க மவண்டும்.  
10) ோற்றுெீட்டுகள் ேதிப்மப மகட்ைவுைன் சகாடுக்குோறு எழுத முடியும். இதமன குைிப்பிட்ை 

காலத்திற்கு பின், பணம் செலுத்துோறும் வைக்கோக எழுதப்பபடுகிைது. ஆனால் மகட்ைவுைன் 
இமத சகாணர்பவருக்கு இதன் ேதிப்மப செலுத்தும்படி எழுத முடியாது. 

 
 
 
 
 
 

4. ோற்றுச்ெீட்டு ேற்றும் கைனுறுதிச் ெீட்டு மவறுபடுத்துக. 
வ. 
எண் 

மவறுபாடுகள் ோற்றுச்ெீட்டு கைனுறுதிச் ெீட்டு 
1 உறுதிசோைி 

தன்மே 
இது ஒரு நிபந்தமனயற்ை 
முமையாவணம் 

இது ஒரு நிபந்தமனயற்ை 
பணம் தருவதற்கான கைன் 
உறுதிசோைிப் பத்திரம் 

2 தரப்பினர் இதில் வமரபவர், 
வமரயப்சபற்ைவர், பணம் 
சபறுபவர் என மூன்று மபர் 
உள்ளனர் 

இதில் வமரபவர், 
வமரயப்சபற்ைவர், என இரண்டு 
மபர் உள்ளனர் 

3 வமரபவர் கைனாளர், ோற்றுச்ெீட்மை 
வமரகிைார் 

கைனாளி, கைனறுதி ெீட்மை 
வமரகிைார் 

4 தரப்பினர் 
அமையாளம் 

எழுதுபவரும், பணம் 
சபறுபவரும் ஒமர நபராக 
இருக்கலாம் 

கைனறுதி ெீட்மை வமரபவமர 
பணம் சபறுபவராக இருக்க 
முடியாது 

5 சபாறுப்பாக்கப்ப
டும் வரிமெ 

இதமன எழுதியவரின் 
சபாறுப்பு இரண்ைாம் 
பட்ெோனது 

இதமன எழுதியவரின் சபாறுப்பு 
முதன்மேயானது 

6 சகாணர்பவர் 
பத்திரம் 

இதமன சகாணர்பவருக்கு 
சகாடுக்கும்படி வமரயலாம் 

இதமன சகாணர்பவருக்கு 
தருவதாக வமரய, ெட்ைம் 
தமை செய்கிைது 

7 ஏற்பு எழுதப்சபற்ைவரால் ஏற்கப்பை 
மவண்டும் 

இதமன கைனாளிமய 
எழுதுவதால், அதமன ஏற்க 
அவெியம் இல்மல 

8 படிகள் அயல்நாட்டு ோற்றுச் ெீட்டுகள் 
மூன்று படிகளில் 
வமரயப்படுகிைது 

இதமன அப்படி எழுத முடியாது 

9 நிபந்தமனக்கு 
உட்படுதல் 

இதமன நிபந்தமனக்கு 
உட்படுத்தி எழுதலாம் 

இதமன அப்படி எழுதமுடியாது 

10 அவேதிப்பு 
அைிவிப்பு 

ோற்றுச் ெீட்டுக்கு பணம் 
செலுத்த கைனாளி தவறும் 
மபாது, முமைப்படி உமையவர், 
ோற்றுச்ெீட்டு அவேதிக்கப்பட்ை 
செய்திமய அைிவிக்க 
மவண்டும் 

கைனுறுதிச் ெீட்டு 
ேறுக்கப்பட்ைால் அவேதிப்பு 
மதமவயில்மல 

 
  

5. இரண்டு வமக கீி்ைல்கமள விவரி. 
1) சபாதுக்கீைலிைல் 

❖ 1881 ம் ஆண்டு இந்திய ோற்றுமுமை ஆவணச்ெட்ைம் பிரிவு 123 ன் படி,  “இரு இமணயான 
ொய்மகாடுகமள ேட்டுமோ அல்லது இரண்டு இமணயான  
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ொய்மகாடுகளினிமைமய, அண்டு கம்சபனி என்னும் சொற்கமளமயா அல்லது அவற்ைின் 
சுருக்கத்மதமயா சகாண்டுள்ள ோற்றுத்தன்மே அற்ைது என்ை சொல்லுைமனா அன்ைித் 
தனித்மதா காமொமலயில் மெர்த்தால், அச்மெர்க்மக கீைல் என்று சகாள்ளப்படும். 
அக்காமொமல சபாதுக் கீைலிைப்பட்ைதாகக் சகாள்ளப்படும். 

சபாதுக்கீைலிைலின் ெிைப்பியல்புகள் 
❖ சபாதுக்கீைலிைலில் இரண்டு ொய்ந்த இமணக்மகாடுகள் அவெியம் இருக்கமவண்டும்.  
❖ ‘X’ மபான்ை குைிகள் கீைலாகாது.  
❖ இமணக்மகாடுகள் காமொமலயின் முகப்பில் இைப்பட்டிருக்க மவண்டும்.  
❖ இமணக்மகாடுகள் இமைமய அண்டு கம்சபனி அல்லது அதன் சுருக்கம் அல்லது 

ோற்றுத்தன்மே அற்ைது அல்லது சபறுபவர் கணக்கு மபான்ை சொற்கள் இருக்கலாம். 
ஆனால் மகாடுகள் இருக்கமவண்டிய அவெியம் இல்மல.  

❖ காமொமலயின் சதாமகமயப் சபறும் வங்கியின் சபயர் சதரியாத நிமலயில் இச்சொற்கள் 
மெர்க்கப்படுகின்ைன.  

❖ சபாதுக் கீைலிைப்பட்ை காமொமலக்கான பணத்மத ஒரு வங்கியின் வாயிலாகமவ 
சபைமுடியும்.  

❖ செலுத்தும் வங்கியர், ேற்சைாரு வங்கியர் மூலோகத்தான் சபாதுக்கீைலிட்ை 
காமொமலக்கான பணத்மத வைங்குவார்.  

❖ சபாதுக் கீைலிைப்பட்ை காமொமலக்கான பணத்மதப் சபறுமவார் மநரடியாகப் சபை முடியாது. 
2) ெிைப்பு கீைலிைல்  

❖ ஒரு வங்கியின் சபயமர செலாவணித் தன்மேயற்ைது என்று சொல்லுைமனா அல்லது 
தனித்மதா, ஒரு காமொமலயின் குறுக்மக மெர்த்தால், அது ெிைப்புக்கீைல் எனப்படும். 
அக்காமொமல அந்த வங்கியரின் சபயரில் ெிைப்புக் கீைலிைப்பட்ைதாகக் சகாள்ளப்படும் 
என்று 1881ம் ஆண்டு ோற்றுமுமை ஆவணச்ெட்ைம் பிரிவு 124 வமரவிலக்கணம் 
வகுக்கிைது. 

ெிைப்புகீைலின் இயல்புகள் 
1) காமொமலயின் முகப்பில் எந்த வங்கியருக்குப் பணம் செலுத்த மவண்டும் என்று 

அவெியோகக் குைிப்பிை மவண்டும்.  
2) ெிைப்புக் கீைலிற்கு இமணக்மகாடுகள் இருக்கமவண்டிய அவெியம் இல்மல.  
3) ெிைப்புக் கீைலிைலில் எந்த வங்கியரின் சபயர் காணப்படுகிைமதா, அவருக்கு ேட்டுமே 

அக்காமொமலயில் எழுதப்பட்ை சதாமக செலுத்தப்படும்.  
4) ‘சபறுதற்குரியரின் கணக்கு’ (Account payee) என்ை சொற்களுைன் கீைலிைப்படும் 

காமொமலமய வசூலிக்கும் வங்கியர், சபறுவதற்குரியவர் என்று காமொமலயில் 
குைிப்பிட்ைவருக்மக வசூலிக்கமவண்டும். 

 
 
சபரு வினாக்கள் 

1. ோற்றுமுமை ஆவணத்தின் எடுமகாள்கள் யாமவ? 
i) ஒவ்சவாரு ோற்றுமுமை ஆவணமும் ேறுபயன் கருதி வமரயப்பட்ைது. 
ii) ஒவ்சவாரு ோற்றுமுமை ஆவணத்தின் அனுோனமும், ஒப்புக்சகாள்வதாகக் கருதப்படுகிைது. 
iii) அதில் குைிக்கப்பட்டிருக்கும் நாளில் அது எழுதப்பட்ைது. 
iv) அது நியாயோன காலத்திற்குள், முதிர்வுக்கு முன்பாக ஏற்கப்பட்ைதாக கருதப்படுகிைது. 
v) ோற்றுமுமை ஆவணம் அதன் முதிர்வு மததிக்கு முன்மப, ோற்ைப்பட்ைதாக 

சகாள்ளப்படுகிைது. 
vi) ோற்றுமுமை ஆவணம் காணாேல் மபானாலும், முமைப்படி முத்திமர இைப்படுவதாக 

கருதப்படுகிைது. 
vii) ோற்றுமுமை ஆவணத்மத மவத்துக் சகாண்டு இருப்பவர், முமைப்படி உைமே சபற்ைவராக 

கருதப்படுகிைார். 
viii) ோற்றுமுமை ஆவணத்தில் காணப்படும் அந்த வரிமெப்படி ோற்றுமுமை ஆவணத்தில் 

மேசலழுதப்பட்ைது எனசகாக்கியிைப்பை மவண்டும். 
 

 

 
2. காமொமல ேற்றும்  ோற்றுச்ெீட்டிமன  மவறுபடுத்துக. 

வ.எ மவறுபாடு ோற்றுச் ெீட்டு காமொமல 
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ண் 
1 வமரயப்படுவது ஒரு குைிபிட்ை நபர் ேீது 

வமரயப்படுவது 
ஒரு குைிபிட்ை வங்கி ேீது 
வமரயப்படுவது 

2 செலுத்தப்படுவது மகட்ைவுைமனா அல்லது 
குைிப்பிட்ை கால முதிர்வின் 
மபாமதா தருோறு எழுதப்படுவது 

எப்மபாதும் மகட்ைவுைமன பணம் 
சகாடுக்குோறு எழுதப்படுவது 

3 ஏற்பு எழுதப்சபற்ைவர் ஏற்க மவண்டும் இதமன ஏற்பு செய்திை 
மதமவயில்மல 

4 ெலுமக நாள் முதிர்வு காலம் முடிந்த நாளிற்கு 
பின் பணம் தர மூன்று ெலுமக 
நாட்கள் வைங்கப்படுகின்ைது 

காமொமலக்கு பணம் தர, 
வங்கிக்கு ெலுமக நாட்கள் 
தரப்படுவதில்மல 

5 ேறுப்பு அைிவிப்பு ோற்றுச்ெீட்டு ேறுக்கப்படும் 
மபாது, வமரந்தவர் 
முன்தரப்பினர்களுக்கு ேறுப்பு 
அைிவிப்பு தரமவண்டும் 

காமொமலக்கு பணம் 
ேறுக்கப்படும் மபாது, வமரந்தவர் 
முன்தரப்பினர்களுக்கு ேறுப்பு 
அைிவிப்பு தரமவண்டியது 
இல்மல 

6 படிகள் அந்நிய ோற்றுச் ெீட்டு மூன்று 
படிகள் தயாரிக்கப்படுகிைது 

காமொமலக்கு பணம் சபை 
படிகள் எடுக்க மவண்டிய 
அவெியேில்மல 

7 வட்ைம் இதமன வட்ைம் செய்து, அதன் 
முதிர்வு நாளுக்கு முன் பணம் 
சபை முடியும் 

காமொமலமய வட்ைம் செய்து, 
வங்கி பணம் தருவதில்மல. 
ஆனால், வசூலுக்கு 
செலுத்தப்படும் காமொமலகமள 
வட்ைம் செய்து பணம் சபை 
முடியும் 

8 வருவாய்தமல இதில் வருவாய்தமல அதன் 
ேதிப்பிற்கு ஏற்ப ஒட்ை மவண்டும் 

இதில் வருவாய்தமல ஒட்ை 
மவண்டியதில்மல 

9 செலாவணி இதமன எந்நாட்டு 
செலாவணியிலும் எழுதலாம் 

இதமன உள்நாட்டு 
செலாவணியில் ேட்டுமே 
எழுதமுடியும் 

10 கீைல் இதமன கீைலிை முடியாது இதமன கீைலிை முடியும் 

 
3. காமொமலயின் இயல்புகள் கூைி  விளக்குக. 

1) காமொமல எழுத்து வடிவில் இருக்க மவண்டும் 
❖ காமொமல எழுத்து வடிவில் வமரயப்பட்டு இருக்கமவண்டும்.  
❖ ஆனால் ெட்ைமோ அது சபன்ெிலால் கூை எழுத தமைவிதிக்கவில்மல.  
❖ என்ைாலும், மோெடி செய்யும் வாய்ப்மபக் கருதி, வங்கியாளர்கள் தாங்கமள காமொமலமய 

அச்ெிட்டு தருகிைார்கள். 
 

2) நிபந்தமனயற்ை ஆமண 
❖ காமொமலயில் வாடிக்மகயாளர் பணம் “சகாடுக்க” என கட்ைமள பிைப்பிக்க மவண்டும். 

தயவு செய்து என்ை வார்த்மத இருந்தாலும் காமொமல செல்லும்.  
❖ ஆனால், கட்ைமள நிபந்தமனகள் அற்ைதாக இருக்கமவண்டும். 

3) குைிப்பிட்ை வங்கியர் ேீது வமரயப்படுதல்  
❖ காமொமலமய ஒரு குைிப்பிட்ை வங்கியர் ேீது ேட்டுமே எழுத முடியும். அதுவும் ஒரு 

வங்கியின் எந்தக் கிமளயில் வாடிக்மகயர் பணம் மவத்துள்ளாமரா ெம்ேந்தப்பட்ை 
கிமளயில் பணம் சகாடுக்குோறு எழுதமவண்டும்.  

❖ ேின்னணு ேற்றும் ஒருங்கிமணந்த வங்கி முமை நமைமுமையில் இருக்கும் இந்நாளில், 
எந்த கிமளயில் மவண்டுசேன்ைாலும் பணம் சபைமுடியும்.  

❖ ஆனால், ஆமணயிடுவது ஒரு குைிப்பிட்ை வங்கியின் கிமளமய தான், என்பமத நிமனவில் 
சகாள்ளமவண்டும்.  

4) நிச்ெயோன ஒரு சதாமக 
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❖ வங்கியமர ஒரு குைிப்பிட்ை சதாமகமய சகாடுக்கும் படி ஆமண இைமவண்டும்.  
❖ குைிப்பிட்ை அளவு பிமணயம் சவளியிை ஆமண பிைப்பிக்க முடியாது. 

5) பணம் சபறுபவமரத் திட்ை வட்ைோக குைிப்பிை மவண்டும்  
❖ காமொமலமய ஒரு குைிப்பிட்ை நபருக்கு அல்லது அவரது ஆமண சபற்ைவருக்கு தரும்படி 

எழுத மவண்டும் அல்லது சகாணர்பவர் காமொமல எனின் சகாணர்பவருக்கு பணம் 
தருோறு ஆமணயிைலாம்.  

6) மகட்ைவுைன் தருோறு எழுதப்படுவது  
❖ காமொமலமய மகட்ைவுைன் தருோறு எழுதப்பை மவண்டும்.  
❖ எப்மபாது தர மவண்டும் என்ை நாள் குைிப்பிைப்பட்டிருப்பின், மகட்ைவுைன் சகாடுக்க என்ை 

கட்ைமள மதமவயற்ைது. 
7) எழுதுபவர் மகசயாப்பம்  

❖ எழுதுபவர் மகசயாப்பம் இைமவண்டும்.  
❖ வமரபவரின் மகசயாப்பம் அவர், ஒவ்சவாரு முமை காமொமலயில் இைப்படும் மபாதும், 

வங்கியருக்கு ஐயம் ஏற்படின், அவர் கணக்கு ஆரம்பித்த சபாழுது சகாடுத்திருக்கும் ோதிரி 
மகசயாப்பத்துைன் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படும். 
 

4. செல்தகு மேசலழுத்தின் அடிப்பமைக்  கூறுகமள  கூறுக. 
1) ோற்றுமுமை ஆவணத்தின் முகப்பில் மேசலழுத மவண்டும். மேயில் எழுதுவமத நல்லது 

சபன்ெிலால் எழுதுவமத தவிர்க்கலாம்.  
2) மேசலழுதுபவர் தாம் இயல்பாக மகசயாப்பம் இடுவது மபான்மை மேசலழுதமவண்டும்.  
3) மேசலழுத்தில் சபயர் எழுதப்பட்ைபடிமய தான், மகசயாப்பபமும் இருக்க மவண்டும். சபயர் 

தவைாக எழுதியிருப்பின், மகசயழுத்தும் அத்தவைான எழுத்துக் சகாண்ைதாக இருத்தல் 
மவண்டும். 

4) ஆவணத்தின் முழுேதிப்பிற்கும், மேசலழுதப்பைல் மவண்டும். ேதிப்பின் ஒரு பகுதிக்கு 
மேசலழுத்து செய்யப்பட்டிருப்பின் அது செல்லாது.  

5) எழுதப்படிக்கத் சதரியாதவர்கள் தேது இைக்மக சபருவிரல் குைி இட்ைால் மபாதுோனது. 
அவர் இட்ை சபருவிரல் குைிமய ஒருவர் ொன்று கூைல் மவண்டும். 

6) ோற்றுமுமை ஆவணத்தில் மேசலழுத்திை மபாதிய இைம் இல்மலயானால், ஒரு ெிறு 
ஒட்டுத்தாமள ஆவணத்துைன் மெர்த்து அதில் மேசலழுத்து இைலாம். 

7) மேசலழுத்து ஆவணத்தில் உள்ள வரிமெப்படி மேசலழுதப்பட்ைதாக சகாள்ளப்படுகிைது. 
8) சபரிய எழுத்தில் மகசயாப்பம் இடுவது முமையான மேசலழுத்து ஆகாது. 

5. மேசலழுத்தின் வமககமள  விவரிக்க. 
1) சவற்று மேசலழுத்து 

❖ மேசலழுதுபவர், மேசலழுத்து யாருக்காக செய்யப்படுகின்ைமதா, அவர் சபயமர 
குைிப்பிைாேல், தேது மகசயாப்பத்மத ேட்டும் இட்டு, ேற்ைவரிைம் தந்து விடுதல் சவற்று 
மேசலழுத்தாகும். 

2) ெிைப்பு மேசலழுத்து 
❖ மேசலழுதுபவர், ஒரு குைிப்பிட்ை நபருக்மகா அல்லது அவரது ஆமண சபற்ைவருக்மகா 

செலுத்தும்படி, கட்ைமள எழுதி, தேது மகசயாப்பத்மத இடுதல் ெிைப்பு மேசலழுத்து 
எனப்படும். 

3) நிபந்தமனகுட்பட்ை மேசலழுத்து 
❖ மேசலழுதுபவர், பணம் சபை மவண்டிய மேசலழுதப்பட்ைவரின் உரிமேமய, ஒரு 

குைிப்பிட்ை நிகழ்ச்ெி நைந்தால்தான் சபைமுடியும் என்று நிபந்தமன விதிது மேசலைத்திைல் 
நிபந்தமனக்குட்பட்ை  மேசலழுத்து எனப்படும். 

4) வமரயறு மேசலழுத்து 
❖ மேசலழுத்து ஆவணத்மத, மேலும் ஆவணோற்ைம் செய்யாேல் தவிர்க்க, செய்யப்படும் 

மேசலழுத்து, வமரயறு மேசலழுத்து எனப்படும். 
5) சபாறுப்புதவிர் மேசலழுத்து 

❖ இந்திய ோற்றுமுமை ஆவணச்ெட்ைம் 52 ஆவது பிரிவின்படி, “ மேசலழுதுபவர் 
ஆவணத்தின் ேீது எழுதப்படும் சவளிபமையான வார்த்மதகளால் தனது சபாறுப்பிமனத் 
தவித்து விடுதலுக்கு, சபாறுப்புதவிர் மேசலழுத்து எனப்படும். 

6) கைமேதவிர் மேசலழுத்து (அ) உரிமேதவிர் மேசலழுத்து 
❖ ஒரு ஆவணத்தின் ேதிப்பு ேறுக்கப்படுோனால், அவ் ஆவணத்மத மேசலழுதியவமர 

சபாறுப்பாக்க, அம்முமையாவணத்மத உமையவர், ேதிப்பு ேறுப்பு அைிவிப்பிமனத் 
தரமவண்டியது அவரது கமைமே ஆகும். 

❖ இப்படிபட்ை ஒரு அைிவிப்மப சபறுவது, மேசலழுதப்பட்ைவரின் உரிமேயாகும். 
❖ இவ்வுரிமேமய, மேசலழுதியவர் சவளிபமையாக விட்டுக் சகாடுத்து விைலாம். 
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7) பகுதி மேசலழுத்து 
❖ ோற்றுமுமை ஆவணத்தில் உள்ள மேசலழுத்து, அதில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள சதாமகயில் 

ஒரு பகுதிமய ேட்டும் ோற்றுோறு மேசலழுதப்பட்ைால், அதற்கு பகுதி மேசலழுத்து 
எனப்படும். 

 

அலகு 9 . சதாைில் முமனவு மேம்பாடு 
அத்தியாயம் 23 . சதாைில் முமனவுக்கான அடிப்பமைக்கூறுகள் 

குறு வினாக்கள் 

1. சதாைில் முமனமவாரின் ெிைப்பியல்புகள்  இரண்டிமன குைிப்பிடுக. 
1) சதாைில் துணிகர உணர்வு 
2) தன்னம்பிக்மக 
3) சநகிழ்வு தன்மே 
4) புதுமே புகுத்தல் 

 
2. சதாைில் முமனமவாரின் மேலாண்மே பணிகமள பட்டியலிடுக.  

1) திட்ைம் தீட்ைல் 
2) அமேப்பு பணி 
3) கட்ைமள இைல் 
4) கட்டுபாடு காத்தல் 
5) ஒருங்கிமணப்பு 

3. சதாைில் முமனமவாரின் மதாற்றுவிப்பு பணிகமள குைிப்பிடுக.  
i) வாய்ப்புகமள கண்ைைிதல் 
ii) சதாைிலின் மநாக்கத்திமன தீர்ோனித்தல் 
iii) ஆழ்ந்த பகுப்பாய்வு 
iv) சதாைில் நிறுேத்தின் அமேப்பு முமையிமன மதர்வு செய்வது 
v) சதாைில் துவங்கும் ெைங்குமுமைகள் 
vi) சதாைில் திட்ைம் தயாரித்த செயல் 
vii) நிதி திரட்டுதல் 
viii) கருவிகலன்கள் ேற்றும் கச்ொ சபாருட்கள் சபறுதல் 

 
4. அகத்சதாைில் முமனமவார் என்பவர் யார்? 

❖ அகத்சதாைில் முமனவர் அல்லது செயல் முமனமவார் என்பவர் நிறுேத் சதாைில் 
முமனமவாமரப் மபான்மை செயல்படுவர்.  

❖ அதாவது ஒரு சதாைில் முமனமவார் ஆரம்பித்த சதாைிலில் பணிபுரியும் ஒரு நபர், தனக்கு 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள செயல் திட்ைத்தில் அல்லது தேக்கு வைங்கப்பட்ை பணியில், தனது 
ஆற்ைமல பயன்படுத்தி, தனது புதிய எண்ணங்கமள நிறுவனத்தின் வளங்கமளக் சகாண்டு 
செயல்படுத்துபவர்.  

 
5. ேகளிர் சதாைில் முமனமவார் ெந்திக்கும் ெிக்கல்கமள எழுதுக 

1) நிதிப்பிரச்ெமன 
2) இயக்கத்தமை 
3) கல்வியைிவு இன்மே 
4) ஆதரவு இன்மே 
5) கடும் மபாட்டி 
6) உணர்ச்ெி வயப்பைல் 
7) மபாதிய விவரேின்மே 
8) ொர்ந்து வாழும் கலாச்ொரம் 

 

ெிறு வினாக்கள் 
1. சதாைில் முமனமவார் வமரவிலக்கணம் தருக.  
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❖ J.A. ஹமீ் பீட்ைர் சதாைில் முமனமவாமர, புதுமேபமைப்பாளி என்கிைார். எவசனாருவன் 
பலரும் செய்யாத ஒரு செயமல மேற்சகாள்ள முன்வருகிைாமனா, அவமன புதுமே 
பமைப்பாளி என்கிைார். சதாைில் முமனமவார் என்பவர் ஒரு புதிய மெர்க்மகமய 
கண்ைைிபவர் அல்லது புதிய நிறுவனத்மத உருவாக்குபவர் என்கிைார். 

 
2. சதாைில் முமனமவார் ேற்றும் மேலாளர் இவர்கமள மவறுபடுத்தி காட்டுக.  

வ. 
எண் 

அடிப்பமை சதாைில் முமனபவர் மேலாளர் 

1 மநாக்கு ஒரு அமேப்பிமன மதர்ந்சதடுத்து 
தன்னுமைய விமனமய 
துவக்குவது 

துவக்கிய விமனயில் செவ்வமன 
பணியாற்றுவது இவரின் மநாக்கு 

2 தகுநிமல சதாைில் முமனபவர் தான் 
துவக்கிய அமேப்பின் 
உரிமேயாளர் 

மேலாளர் ஊதியம் சபறும் 
உமைப்பாளி 

3 இைர் 
ஏற்ைல் 

இவர், தான் துவக்கிய 
விமனயினால் ஏற்படும் இைர்கள் 
ேற்றும் நிச்ெயேற்ை தன்மேமய 
தாங்குபவர் 

மேலாளர்கள் விமனயின் இைரில் 
பங்கு சபறுவது இல்மல. ோைாக 
இைர் ஏற்படும்மபாது, மவறு 
நிறுேத்திற்கு தாவி விடும் 
பருவகால நண்பர்கள் 

4 சவகுேதி இவர்கள் தன்னுமைய இைர் 
ஏற்பிற்கு சவகுேதியாக 
இலாபத்திமன சபறுகின்ைனர் 

இவர்கள் இலாபத்தில் பங்கு 
சபறுவது இல்மல. ஊதியம், 
மேலூதியம், படிகள், ஊக்க ஊதியம் 
சபறுபவர்கள் 

5 ஆற்ைல் இவர்கள் பமைப்பாற்ைல், 
உள்ளுணர்வு ேற்றும் எமதயாவது 
புதியதாக செய்ய மவண்டும் என்ை 
உந்துதல் சபற்ைவர்கள் 

இவர்கள் நல்ல மகாட்பாட்டு 
அைிவும், ேனித உைவு திைனும் 
சபற்ைவர்களாக இருக்க மவண்டும் 

 
 
 

3. சதாைில் முமனமவார் ேற்றும் அகத்சதாைில் முமனமவார் இவர்கமள 
மவறுபடுத்துக.  
 
வ. 
எண் 

அடிப்பமை சதாைில் முமனபவர் அகத் சதாைில் முமனபவர் 

1 ெிந்தமன 
 

இவர் ஒரு தமையற்ை 
ெிந்தமனவாதி 

இவர் தன்னிச்மெயான ெிந்தமன 
வாதி 

2 ொர்பு நிமல தன்னிச்மெயான நபர் சதாைில் முமனமவாமர ொர்ந்து 
இருப்பவர் 

3 நிதி திரட்ைல் தன் சொந்த முயற்ெியில் 
சதாைிலுக்கான நிதிமய திரட்ை 
மவண்டும் 

நிதி திரட்டும் சபாறுப்பு இல்மல. 
ஆனால், திரட்டிய நிதிமய 
மகயாளும் சபாறுப்பு உள்ளது 

4 சவகுேதி தங்களின் இைர் ஏற்பு பணிக்காக 
இலாபம் என்ை சவகுேதிமய 
சபறுகின்ைனர் 

இலாபத்தில் பங்கு இல்மல. 
ஆனால், திரட்டிய நிதிமய 
மகயாளும் சபாறுப்பு உள்ளது 

5 இைர் ஏற்ைல் தான் ஆரம்பித்த சதாைிலின் 
இைமர ஏற்க மவண்டிய 
கட்ைாயம் ஏற்படுகிைது 

இவர், சதாைில் சதாைர்பாக எழும் 
இைர்பாட்டில் பங்கு 
சபறுவதில்மல 

6 தகுநிமல இவர் உரிமேயாளர் என்ை 
தகுநிமல பமைத்தவர் 

இவர் உரிமேயாளர் அல்ல. 
ஆனால், ஊைியர் தான் 
மேற்சகாண்ை செயலுக்கு, 
தன்னுமைய மேல் அதிகாரிக்கு 
பதில் சொல்ல 
கமைமேயுமையவர் 

7 செயல்பாடு தான் சதாைங்கிய சதாைிலின் 
புைத்தில் நின்று சபரும்பாலும் 
செயல்படும் நபர் 

முழு நிறுேத்திற்கு உட்பட்டு 
இயங்கும் நபர் 
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4. சதாைில் முமனமவாரின் மதாற்றுவிப்பு பணிகமள குைிப்பிடுக.  
1) வாய்ப்புகமள கண்ைைிதல் 
2) சதாைிலின் மநாக்கத்திமன தீர்ோனித்தல் 
3) ஆழ்ந்த பகுப்பாய்வு 
4) சதாைில் நிறுேத்தின் அமேப்பு முமையிமன மதர்வு செய்வது 
5) சதாைில் துவங்கும் ெைங்கு முமைகள் 
6) சதாைில் திட்ைம் தயாரித்த செயல் 
7) நிதி திரட்டுதல் 
8) கருவிகலன்கள் ேற்றும் கச்ொ சபாருட்கள் சபறுதல் 

 

5. சதாைில் முமனமவாரின் வணிகப் பணிகமளக் குைிப்பிடுக. 
a) உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்பு பணி 
b) ெந்மதயிடுமக 
c) கணக்கியல் பணி 
d) நிதிொர் பணி 
e) ேனிதவள பணிகள் 

 

சபருவிமை வினாக்கள் 
1. சதாைில் முமனமவாமர வமகப்படுத்துக.  

1) சதாைில் முமனமவார் இைர் ஏற்பாளர்  
❖ ரிச்ெர்டு மென்டில்யன் என்ை ஈரானிய அைிஞர் சதாைில் முமனமவார் என்பவர், தான் 

துவங்கிய அல்லது முமனந்த சதாைிலில் இயற்மகயாக பின்னி பிமணந்துள்ள இைமர 
தாங்கும் இைர் தாங்கி என வருணிக்கின்ைார்.  

❖ மேலும், யாராலும் ஈடு செய்ய முடியாத அல்லது ஊதியம் வைங்க முடியாத இைமர 
தாங்கும் இைர்தாங்கி, சதாைில் முமனமவார் என உமரக்கிைார். 

2) சதாைில் முமனமவான் ஒரு ஏற்பாட்ைாளர் (அ) அமேப்பாளர்  
❖ ேின் மபப்மைஸ் என்ை அைிஞரின் பார்மவயில், சதாைில் முமனபவர் ஒரு அமேப்பாளராக 

சதன்படுகிைார்.  
❖ அவர் ஒரு நிகழ்ச்ெிமய ஏற்பாடு செய்வது எவ்வளவு கடினமோ, அவ்வளவு கடினோனது 

சதாைில் முமனவது என்கிைார்.  
❖ சதாைில் முமனமவார், நிலம், கட்டிைம், சதாைில்நுட்பம், மூலதனம் பணியாளர்கள் ேற்றும் 

பல்மவறு வெதிகமள ஒன்ைிமணத்து, சதாைிமல அவர் எதிர்சகாள்ளும் தமைகள் 
எதிர்பாராத மபாக்குகள் ேனத்துயரம் மபான்ைவற்மை சொல்லிோளாது என்கிைார்.  

❖ எனமவ, சதாைில் முமனபவர் ஓர் நல்ல அமேப்பாளர் என வமரயறுக்கிைார். 
3) சதாைில் முமனபவர் ஒரு புதுமேபித்தன் 

❖ 1934 ஆம் ஆண்டில் வாழ்ந்த ஹமீ் பீட்ைர் சதாைில் முமனபவமர புதின பமைப்பாளி என 
அமைத்தார். அவரின் கருத்துப்படி, சதாைில்முமனபவர் ஒரு பமைப்பாளியாக ெீரான 
முமையில் ஏமதனும் ஒரு புதுமேமய புகுத்த மவண்டியது அவெியோகிைது என்கிைார். 

• சபாருளில் புதிய சதாைில் நுட்பத்மத புகுத்துவது 
• புதிய இைங்களில் கச்ொ சபாருள்கமள வாங்குவது 
• இதுவமர இைம் சபைாத ெந்மதயில் நுமைவது 
• முற்றுரிமேமய ஏற்படுத்த அல்லது ஏற்படுத்தப்பட்ை முற்றுரிமேமய தகர்க்க புதிய 

அமேப்பு முமைமய சகாணர்வது. 
• புதிய ெிைப்புத்தன்மேமய சபாருளில் புதியதாக மெர்ப்பது  

❖ இவரின் கண்மணாட்ைத்தில் புதுமேபமைப்பவமன சதாைில் முமனபவன் என்கிைார். 
 

2. சதாைில் முமனமவாரின் ெிைப்பு இயல்புகள் யாமவ? 
1) சதாைில் துணிகர உணர்வு  
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❖ சதாைில் முமனபவர், தான் மேற்சகாண்ை சதாைிலில் ஏற்படும்  இைர்கமள, துணிவுைன் 
எதிர்சகாள்ளமவண்டும். விமனமய நைத்தி வரும்மபாது ஏற்படும் இயற்மகயான 
ஏோற்ைங்கள் அல்லது மதால்விகள் அவரின் ஆர்வத்மத ெிமதக்கா வண்ணம் துணிவுைன் 
செயல்படுமவார் ஆவார். 

2) தன்னம்பிக்மக  
❖ தன்னம்பிக்மக ஒரு ேனிதனுக்கு அைகு ஏற்படுத்துகிைது.  
❖ எதிர்ேமை உணர்வுகள் ஏற்பட்ைாலும், இந்த விமனமய மகவிமைன், சவற்ைி ஒன்மை 

இலக்கு என சதாைில் முமனபவர் சதாைில் விமனயில் பயணிக்க மவண்டும். 
3) சநகிழ்வு தன்மே  

❖ ோறும் சூழ்நிமலகளுக்கு ஏற்ப, சதாைில் முமனபவன், தன் முடிமவ அல்லது 
நைவடிக்மககமள ோற்ைிக் சகாள்ளும் சநகிழ்வு தன்மேமய கமைப்பிடிக்க மவண்டும்.  

❖ சநகிழ்வு தன்மே அற்ைவர்கள், சதாைில் முமனவில் சவற்ைி காண்பது இயலாத 
ஒன்ைாகும். 

4) புதுமே புகுத்தல்  
❖ சதாைில் முமனபவர் புதுமே பமைப்பாளராக இருந்திை மவண்டும்.  
❖ ஏமதனும் ஒரு புதுமேமயப் புகுத்தி, ெந்மதயில் நிரந்தரோன இைத்மத பிடிக்க மவண்டும்.  

5) வளத்மத திரட்டுபவர்  
❖ தான் மேற்சகாண்ை செயமல செயலாக்கிை, சதாைில் முமனபவர், புலனாகக்கூடிய ேற்றும் 

புலனாகாத உட்சபாருட்கமளயும் ஒன்ைிமணப்பவர் ஆவார்.  
6) கடின உமைப்பு  

❖ சதாைில் முமனபவர், தான் மேற்சகாண்ை செயலியின் மநாக்கத்மத அமைய, அரும்பாடு 
பைமவண்டும்.  

❖ தன்னம்பிக்மக ேற்றும் முயற்ெி உமையவராக இருத்தல் மவண்டும்.  
❖ என்ன இமையூறு வந்தாலும், அதமன மபாராடி சவல்பவராக இருத்தல் மவண்டும். 

7) தமலமேயத்துவம்  

❖ தன்னுைன் விமனயில் ஈடுபட்டு வரும் ஊைியர்களிைம் கனிவு, பரிவு ேற்றும் நட்புைன் 
பைகமவண்டும்.  

❖ சதாைில்முமனமவார் ஓர் முன்ோதிரியாக செயல்பை மவண்டும்.  
❖ சொல்வமத செய்தல் மவண்டும். செய்வமத சொல்ல மவண்டும் என்ை உணர்விமன 

உமையவராக இருத்தல் மவண்டும்.  
8) சதாமலமநாக்கு பார்மவ  

❖ சதாைில் முமனபவர், ஒரு நல்ல முன் கணிப்பாளராக இருத்தல் மவண்டும்.  
❖ தற்மபாமதய சூழ்நிமல, எவ்வளவு காலம் சதாைரும், எதிர்காலத்தில் என்சனன்ன 

ோற்ைங்கள் ஏற்படும் என முன்கூட்டிமய ெிந்திக்க மவண்டும்.  
❖ நுகர்மவார்களின் ஆதரவு, சபாருளாதார சூழ்நிமலயின் ோற்ைம், சதாைில் நுட்போற்ைம் 

ேற்றும் மபாட்டி சூழ்நிமல பற்ைி ெிந்திக்க மவண்டும்.  
9) பகுப்பாய்த் திைன்  

❖ சதாைில் முமனபவர், பாரபட்ெேின்ைி, விருப்பு சவறுப்புகமள தவிர்த்து, ெேநிமலயில் முழு 
ேனதுைன் மேற்சகாள்ள மவண்டும்.  

❖ அவெர நிமலயில் எடுக்கும் முடிவுகள், இலக்மக அமைய வைி வகுக்காது.  
❖ எனமவ, எந்த ஒரு முடிமவ மேற்சகாண்ைாலும் ெம்ேந்தப்பட்ை காரணிகமள ெீர்தூக்கி 

பகுத்தாய்ந்து ஒரு சதள்ளிய முடிமவ மேற்சகாள்ள மவண்டும்.  
10) முடிவு எடுக்கும் திைன்  

❖ எந்த சதாைில் துவங்கலாம், என்ன உற்பத்தி செய்வது, எங்கு சதாைில் துவங்குவது, யாமர 
பதவியில் அேர்த்துவது, மகயாலும் சதாைில் நுட்பம், எந்த அளவு சபாருட்கமள உற்பத்தி 
செய்வது, எங்மக விற்பமன செய்வது, எவ்வாறு விளம்பரம் செய்வது மபான்ை பல தரப்பட்ை 
முடிவுகமள நிதானோக மேற்சகாள்ளுதல் ேிகவும் ெிைந்தது.  
 

3. சதாைில் முமனமவார் ேற்றும் அகத்சதாைில் முமனமவார் இவர்கமள 
மவறுபடுத்துக.  

            ( ெிறு வினாவில் 3 வது வினாவிமன பார்க்கவும் ) 
 

4. ேகளிர் சதாைில் முமனமவார் ெந்திக்கும் பிரச்ெமனகமள விவாதிக்க.  
 
1) நிதிப்பிரச்ெமன  

❖ ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்களுக்கு, தங்களின் சதாைில் விமனயில் ஏற்படும் நிதிப் 
பற்ைாக்குமைமய ெோளிப்பது ேிகப் சபரிய ெவாலாக விளங்குகிைது.  
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❖ தங்களின் சபயரில் சொத்துக்கள் இல்லாத ேகளிர் உரிமேயாளர்கள், பிமணக்கைன் 
சபறுவதிலும்,  நிதி நிறுவனங்களிைேிருந்து நிதிமயப் சபை, சபரும் இன்னல்களுக்கு 
உட்படுகிைார்கள்.  

❖ இதனால், தாங்கள் மேற்சகாண்டுள்ள விமனகமள, மபாதிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்ய 
இயலாேல் தவிக்கிைார்கள் 

2) இயக்கத்தமை  
❖ ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்கள், நேது நாட்டு கலாச்ொரப்படி அவர்கள் நைந்து சகாள்ள 

மவண்டிய சூைலில், வடீ்டு சபாறுப்புகமளயும் சுேக்க மவண்டியுள்ளது.  
❖ அதன் காரணோக, சபாருமள சகாள்முதல் செய்வது, வங்கியில் கைன் சபறுவது, விற்பமன 

சபாருட்டும், தரக்கட்டுப்பாட்மை மேற்சகாள்ளவும், ஊைியர்கமள மேற்பார்மவ செய்யவும், 
பலதரப்பட்ை ஒப்புதல்கமள, அரசு ேற்றும் பிை ஒழுங்காற்று நிறுேங்களிைேிருந்து 
சபற்ைிைவும் அவர்கள், பிைரிைம் இந்த பயண மவமலகமள ஒப்பமைக்க மவண்டியுள்ளது.  

3) கல்வியைிவு இன்மே  

❖ ஏட்ைைிவு இல்லா அல்லது குமைவாக படித்துள்ள ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்கள், 
வியாபாரம் அல்லது சதாைில் சதாைர்பான கருத்துக்கமள முழுவதாக புரிந்து சகாள்ள 
முடியாதவராக உள்ளனர். 

4) ஆதரவு இன்மே  

❖ ேகளிர் சதாைில் முமனமவார், செம்மேயாக தன் விமனமய செயல்படுத்த, பலதரப்பட்ை 
ேக்களின் கனிவு, பரிவு ேற்றும் ஆதரவு இமவகள் மதமவப்படுகின்ைன.  

❖ சதாைிலில் சநருக்கடிகள் வரும்மபாது, மேற்கூைிய நபர்கள் ஆதரவாக  மதாள் சகாடுக்க 
முன்வர மவண்டும்.  

❖ ஆனால், ஆண் ஆதிக்க ேனப்பான்மே சகாண்ை நபர்களின் நைத்மத ேற்றும் வார்த்மத, 
வன்முமைகள், ேகளிரின் சதாைில் துணிமவ ேிகவும் பாதிக்கிைது. 

5) கடும்மபாட்டி  
❖ தாராளேயோன மபாட்டி உலகில், ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்கள், சபரிய நடுத்தர 

சதாைில்களிைேிருந்து கடுமேயான மபாட்டிமய எதிர் சகாள்கின்ைனர்.  

❖ மபாட்டிமய வலுவாக எதிர்சகாள்ள, விளம்பரம் ேற்றும் விற்பமன சபருக்க யுக்திகமள 
மகயாள மவண்டியுள்ள சூழ்நிமலயில், ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்கள் ஈடுசகாடுக்க 
முடியாேல் திணறுகின்ைனர்.  

6) உணர்ச்ெி வயப்பைல்  

❖ ேகளிராக இருப்பவர்கள், இயற்மகயாகமவ உணர்ச்ெி வயப்பைக் கூடியவர்கள்.  
❖ உணர்ச்ெி சபாங்கி எழும்மபாது, மகாபப்பைக் கூடியவர்கள்.  
❖ இப்படிப்பட்ை ேனநிமல, சதாைிலில் ெிக்கல் அல்லது ெவால்கள் எழும்மபாது அமேதியாக, 

நிதானோக, சபாறுமேயாக முடிசவடுக்க அவர்கமள விடுவதில்மல.  
❖ இத்தமகய சூைல்கள், ேகளிர் சதாைில் முமனவரின் செயல்பாட்மை சபரிதும் பாதிக்கின்ைன. 

7) மபாதிய விவரேின்மே 

❖ ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்கள், தங்களின் குமைந்த படிப்புத் தகுதி காரணோகமவா, 
அலட்ெியம் காரணோகமவா அல்லது வடீ்டு மவமல சுமேயின் காரணோகமவா, 
தங்களால் துவக்கப்படும் சதாைிமலச் சுற்ைி என்ன நைக்கிைது? என்சனன்ன ெலுமககள் 
அரசு நல்குகிைது? அரசு ொரா அமேப்புகளின் ஆதரவு என்ன? என்பது மபான்ை 
தகவல்கமள உள்வாங்க இயலாதவராக இருக்கின்ைனர். 

8) ொர்ந்து வாழும் கலாச்ொரம்  

❖ பல ெேயங்களில், ேகளிர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும், பிைமர ொர்ந்து வாழ்ந்து 
வருகின்ைனர்.  

❖ உதாரணோக திருேணத்திற்கு முன்பு சபற்மைார்கள், திருேணத்திற்கு பின்பு கணவன்  
வயதான காலத்தில் பிள்மளகள் என பிைமர மேயோக மவத்மத ேகளிர் வாழ்ந்து 
வருகின்ைனர்.  

❖ இந்நிமலயில், அவர்களாக தன்னிச்மெயாக தமையின்ைி எந்த முடிமவயும் அவர்கள் 
எடுக்கவிரும்புவது இல்மல.  

❖ எல்லா முடிவுகளுக்கும், பிைரின் அனுேதி மவண்டி, காத்து கிைக்கின்ைனர்.  
❖ இப்படிப்பட்ை கலாச்ொர தமை, ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்கமள தன்னுமைய 

விருப்பப்படி சதாைிமல துவங்கி, அதமன நிர்வகிக்க அனுேதிப்பதில்மல. 
 

5. சதாைில் முமனமவாரின் பணிகமள கூைி விளக்குக. 
❖ சதாைில் முமனமவாரின் பணிகள் மூன்று வமகப்படும். அமவயாவன : - 

1) மதாற்றுவிப்பு பணிகள் 
2) மேலாண்மே பணிகள் 
3) வணிகப் பணிகள் 

1) மதாற்றுவிப்பு பணிகள் 
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i. வாய்ப்புகமள கண்ைைிதல்  

❖ எந்சதந்த சதாைிலில் நுமைந்தால், என்சனன்ன வாய்ப்புகள் கிட்டும் என எப்மபாதும் ெிந்திக்க 
மவண்டும்.  

❖ எந்த செயல் விமன, பலனளிக்கும் என ெீராய்ந்து ஒன்மை சதரிவு செய்வது முதல் 
பணியாகும். 

ii. சதாைிலின் மநாக்கத்திமன தீர்ோனித்தல்  
❖ தான் நுமைந்த சதாைிலின் தன்மே, ேற்றும் சதாைிலின் வமக, அதாவது உற்பத்தி செயலா 

அல்லது வணிகச்செயலா என்பமத மதர்வு செய்து, சதாைில் நிறுேத்தின் மநாக்கத்திமன 
தீர்ோனிக்க மவண்டும். 

iii. ஆழ்ந்த பகுப்பாய்வு  
❖ சதாைில் முமனபவர், உற்பத்தி செய்ய அல்லது விற்பமன செய்ய விரும்பும் சபாருளிமன 

பற்ைிய விரிவான ஆய்விமன மேற்சகாள்ள மவண்டும்.  
❖ உத்மதெித்த சபாருளின் ெந்மத வாய்ப்பு அதாவது மதமவ எப்படி உள்ளது, அந்த சபாருமள 

சவற்ைிகரோக உற்பத்தி செய்ய முடியுோ என்று தவீரோக ஆய்வில் இைங்கமவண்டும்.  
iv. சதாைில் நிறுேத்தின் அமேப்பு முமையிமன மதர்வு செய்வது  

❖ சதாைில் முமனமவார், தான் துவங்க விரும்பும் விமனயிமன செயல்படுத்த சபாருத்தோன 
சதாைில் அமேப்பு முமைமய தீர்ோனிக்க மவண்டும்.  

❖ அதாவது தனியாள் வணிகோ, கூட்ைாண்மே வியாபார நிறுேோ அல்லது கூட்டுைவு 
அமேப்பா என்பமத முடிவு செய்திைல் மவண்டும். 

 
 

v. சதாைில் துவங்கும் ெைங்கு முமைகள்  
❖ சபாருத்தோன சதாைிலின் அமேப்பு முமைமய மதர்ந்சதடுத்த பின்பு, அந்த அமேப்பு 

முமைமய ஏற்படுத்த ெைங்கு முமைகள் உள்ளன.  
❖ தனியாள் வியாபாரோக இருப்பின், ெைங்கு முமை ஒன்றும் சபரியதாக இல்மல.  
❖ கூட்ைாண்மே சதாைில் அமேய, கூட்ைாண்மே பத்திரம் தயாரித்து, அதமன பதிவு செய்திை 

மவண்டும்.  
❖ ஆனால், கூட்டு பங்கு நிறுேமோ அல்லது கூட்டுைவு நிறுேத்மதமயா ஏற்படுத்த, ெட்ை 

ெைங்குகள் ஏராளம் உள்ளன.  
❖ அமவ அமனத்மதயும் நிமைமவற்ைி மதாற்றுவிக்கும் சதாைில் முமனமவார் விமனமய 

சதாைங்க மவண்டும். 
vi. சதாைில் திட்ைம் தயாரித்த செயல்  

❖ சதாைில் முமனபவர், வியாபார திட்ைத்திமன தயாரிக்க மவண்டும்.  
❖ இந்த திட்ைத்தின் மூலமே, தான் மேற்சகாள்ள இருக்கும் விமனயின் மநாக்கங்கமள 

குைிப்பிட்ை காலத்திற்குள் எய்த முடியும்.  
❖ இந்த சதாைில் திட்ைம் ஒரு செயல் ஆவணோகும்.  
❖ இந்த ஆவணத்தில் சதாைில் முமனமவாமர பற்ைிய விவரங்கள், சதாைிலின் அமேவிைம், 

நிலம் ேற்றும் கட்டிை மதமவகள், தயாரிக்க மதமவப்படும் உள்ளடீ்டுப் சபாருட்கள் மபான்ை 
விவரங்கள் இந்த ஆவணத்தில் இைம் சபைமவண்டும். 

vii. நிதி திரட்டுவது  
❖ விமனமய செயலாக்க மதமவப்படும் நிமல நிதி ேற்றும் நமைமுதல் நிதிகளின் அளமவ 

தீர்ோனிக்க மவண்டும்.  
❖ நிமல நிதியிமன சபாறுத்தவமர, சொந்த மெேிப்பிலிருந்மதா, நண்பர்கள் வட்ைாரத்தில் 

இருந்மதா, உைவு முமையின் உதவியாமலா, வங்கிகளிைமோ அல்லது நிதி 
நிறுேங்களிைேிருந்து கைனாகமவா, பந்தக் கைமனா சபறுவது குைித்துத் தீர்க்கோன முடிவு 
மேற்சகாள்ள மவண்டும்.  

viii. கருவி கலன்கள் ேற்றும் கச்ொ சபாருட்கள் சபறுதல்  
❖ சபாருமளத் தயாரிக்க உதவும் கருவி கலன்கள் ேற்றும் சதாைில் நுட்பம் எங்கு கிமைக்கும் 

என ஆராயமவண்டும்.  
❖ அவ்வாமை சபாருமளத் தயாரிக்கத் மதமவப்படும் உள்ளடீ்டு சபாருட்கள் சபறுவது குைித்துத் 

திட்ைேிை மவண்டும்.  
2) மேலாண்மேப் பணிகள்  

i) திட்ைம் தீட்ைல்  

❖ மேற்சகாண்ை சதாைில் விமன, தன்னுமைய இறுதி இலக்கிமன மநாக்கி, செவ்வமன 
பயணிக்க மநாக்கங்கள், இலக்குகள், சதாமல மநாக்கு செயல்முமைகள், காலத்திட்ைம் 
எண்குைித் திட்ைம் (budget), நிகழ்வுத் திட்ைம் மபான்ைவற்மை வகுக்கமவண்டும். 

ii) அமேப்பு பணி  
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❖ சதாைில் முமனமவார், சதாைில் திட்ைத்திமன அரங்மகற்ை மதமவப்படும், சதாைில் 
அமேப்பிமனத் மதர்வு செய்தல், அதன் அக கட்ைமேப்பு முமைமய வடிவமேத்தல், 
துமைகமள உருவாக்குதல், அதிகார ஒப்புமைவு செய்தல், அதிகார மேயோக்குதல் அல்லது 
பரவலாக்குதல், மேற்பார்மவ வசீ்செல்மலமய முடிவு செய்தல், மதமவப்படும் 
பணியர்கமளப் பணி அேர்த்தல், அவர்களிமைமய உைவு முமைகமள ஏற்படுத்தி 
சபாறுப்பாக்குதல் மபான்ை அலுவலக நமைமுமைகமளச் செயல்படுத்த மவண்டும். 

iii) கட்ைமள இைல்  

❖ கட்ைமள இைல் பணிமயப் சபாறுத்தவமர, சதாைில் முமனமவார், தன்னிைம் பணிபுரியும் 
ஊைியர்கமள வைி நைத்திச் செல்ல மவண்டும்.  

❖ விமனயின் மநாக்கிமன எய்திை, ஊைியர்களுக்குச் செயல் ஊக்கம் தரமவண்டும்.  
❖ கட்ைமளகள் ேற்றும் இலக்குகமள அமைய, முமையான செய்தி ேற்றும் தகவல் 

ஓட்ைத்மத அமேப்பிற்குள் ஏற்படுத்த மவண்டும்.  
❖ அமனத்துப் பணியார்களும், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணிகமளச் செவ்வமன 

நிமைமவற்ை அவர்களுக்கு ஏற்ை தமலமேமய நல்க மவண்டும். 
iv) கைடுப்பாடு காத்தல்  

❖ சதாைில் முமனமவார் தன்னுமைய ஊைியர்களின் பணி செயல்பாட்மை ேதிப்பிை ேற்றும் 
அமனத்துப் பணிகளும் செவ்வமன அரங்மகறுகிைதா என உறுதி செய்ய, மதமவயான 
கட்டுப்பாட்டு முமையிமனப் புகுத்தல் மவண்டும்.  

❖ நிறுேகட்டுப்பாடு காத்தமலப் சபாறுத்தேட்டில், இதன் கீழ்குைிப்பிைப்பட்டுள்ள ெட்ைங்கள் உள் 
அைங்கும். அமவயாவது:  

1) தர இலக்மக நிர்ணயித்தல் 
2) உண்மேயான செயல் அளமவ ேதிப்பிைல். 
3) செய்த செயமல இலக்குைன் ஒப்பு மநாக்குதல். 
4) இலக்மகாடு செயல்பாடு ஒத்து இருந்தால், ேனநிமைவு அமைதல். 
5) ெரி செய் நைவடிக்மககமள மேற்சகாள்ளல் 
6) இலக்கும், செய்த செயல் அளவும், மவறுபட்ைால் ஏன் இலக்குகள் எட்ைப்பைவில்மல 

என்ை காரண காரியத்மத அலசுதல். 
v) ஒருங்கிமணப்பு  

❖ பலதரப்பட்ை துமைகளின் தனிப்பட்ை செயல்பாடுகமள ஒன்றுபடுத்தி, அவற்மை நிறுே 
இலக்குகமள மநாக்கி, திருப்பிடும் செயலுக்கு ஒருங்கிமணப்பு என்று சபயர்.  

3) வணிகப் பணிகள்  

i) உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்பு பணி  
❖ உற்பத்தி பணிமய சபாறுத்தவமர, சதாைில் முமனமவார் எந்த இைத்தில் சதாைிமல 

நிறுவுவது, சதாைிமல நிறுவிய இைத்தின் உள் அமேப்பு எப்படி இருக்க மவண்டும், 
என்னப் சபாருமள தயாரிக்க மவண்டும், எந்த அளவு உற்பத்தி சபாருட்கள் இருக்க 
மவண்டும், சபாருளின் வடிவம் எப்படி இருக்க மவண்டும், மபான்ை உற்பத்தி சதாைர்பான 
பணிகமள முடிவு செய்து செயலில் இைங்க மவண்டும். 

ii) ெந்மதயிடுமக  

❖ ெந்மதயிடுமக என்ை சொல், சபாருள் உற்பத்திக்கு முன்மப சதாைங்கி, சபாருமள 
உற்பத்தி செய்தபின் வாடிக்மகயாளர் வெம் சகாண்டு மெர்க்கும் வமரயிலான ஒட்டு 
சோத்த நைவடிக்மககமளயும் உள்ளைக்கிய சொல்.  

❖ விற்பமன என்ை சொல் ெந்மதயிடுமக பணியின் ஒரு முக்கிய அங்கம்.  
       

iii) கணக்கியல் பணி  
❖ கணக்கியல் பணி என்பது, கணக்கு வைக்கு பார்க்கும் பணி.  
❖ அதாவது ஒரு குைிப்பிட்ைகால இமைசவளியில், மேற்சகாண்ை சதாைில் முயற்ெியில் 

இலாபம் வந்துள்ளதா அல்லது நட்ைம் வந்துள்ளதா எனவும்,  
❖ குைிப்பிட்ை நாளில் முமனந்த சதாைிலின் நிதி நிமல எப்படி உள்ளது  
❖ பிைருக்கு தரமவண்டிய சபாறுப்புகள் எவ்வளவு என அைிய, இருப்பு நிமலகுைிப்பு ேற்றும் 

இலாபநட்ைக் கணக்கு தயாரிக்கும் பணிமயயும் சதாைில் முமனமவார் மேற்சகாள்ள 
மவண்டும்.  

❖ இதுேட்டுேின்ைி சராக்க நைோட்ைம் ேற்றும் நிதி நைோட்ை அைிக்மககள் தயாரித்து 
சராக்க ேற்றும் நிதியூட்ைத்மத கண்காணிக்க மவண்டும். 

iv) நிதிொர் பணி  
❖ நிதிொர் பணிமய சபாறுத்தவமர சதாைில் முமனமவார் நிதியூட்டும் முமையிமன 

முடிவு செய்யமவண்டும். மூலதன கட்ைமேப்மப முடிவு செய்யமவண்டும்.  
❖ நிதி மபாக்குவரத்மத கண்காணிக்க மவண்டும்.  
❖ நமைமுமை முதமல ெரியாக நிர்வகிக்க மவண்டும்.  
❖ பங்காதாயக் சகாள்மக வகுக்கமவண்டும்.  
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❖ நிதிமய ெரியான வைிகளில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டு திட்ைத்மத 
உருவாக்கமவண்டும்.  

❖ ஏட்டுக் கைமன நிர்வகிக்க மவண்டும். 
v) ேனிதவள பணிகள்  

❖ சதாைில் முமனமவார், தான் மேற்சகாண்டுள்ள விமனமய செயல்படுத்த, எவ்வளவு 
ேனித ெக்தி மதமவப்படும் என திட்ைம் தயாரிக்க மவண்டும்.  

❖ இரண்ைாவதாக, எம்ோதிரியான ேனிதவளம் அதாவது சதாைில் நுட்ப ேனிதவளம் 
ேற்றும் சபாதுவான ேனிதவளம், எவ்வளவு மதமவ என நிர்ணயித்து அவர்கமள 
நிறுேத்தின் நிர்வாக கட்ைமேப்பில் பல்மவறு ேட்ைங்களில் பணியில் அேர்த்தமவண்டும்.  

❖ இதற்சகன பின்வரும் பணிகளில் ஈடுபைமவண்டும்.  
❖ தகுதியான நபர்கமள கண்ைைிந்து, அவர்கமள விண்ணப்பிக்க தூண்ை மவண்டும்.  
❖ தகுதி சபற்ை சபாருத்தோன நபர்கமள மதர்ந்சதடுக்க மவண்டும்.  
❖ மதர்வு செய்த பணியாளர்களுக்கு பணிகமள அைிமுகம் செய்து, ெரியான ஊதியம் 

வைங்கமவண்டும்.  
❖ ஊைியர்கமள பாதுகாக்க நைவடிக்மக மேற்சகாள்ள மவண்டும்.  
❖ திைமேயற்ை ேற்றும் பயனற்ை ஊைியர்கமளயும், ஊைல் செய்தவர்கமளயும் 

சவளிமயற்ை மவண்டும்.  
 
கூடுதல் வினாக்கள் 
1. ேகளிர் சதாைில் முமனமவாருக்கு சதாைில் அடிப்பமையில் எழும்  வாய்ப்புகமள 

விவரி. 
சதாைில் அடிப்பமையில் எழும் வாய்ப்புகள்  

❖ ேகளிர் சதாைில் முமனமவாராக எண்ணி விட்ைால், அவருக்கு ஏராளோன வாய்ப்பு கதவுகள் 
திைக்க  காத்துக் கிைக்கின்ைன. அவற்ைில் ெிலவற்மை பார்ப்மபாம். 

i) உற்பத்தி பிரிவில்  

❖ உற்பத்தி பிரிவில் சபண்கள் சேழுகுவர்த்தி செய்தல், அப்பளம் செய்தல், அகர்பத்திகள் 
செய்தல், பின்னலாமைகள் செய்தல், மகவிமனப் சபாருட்கள் செய்தல், ஆமைஉற்பத்தி 
செய்தல், சேன்பானங்கள் செய்தல், அச்ெகம் நைத்துதல், இனிப்பு சபாருட்கள் தயாரித்தல், 
ஊறுகாய் தயாரித்தல், கம்பள விரிப்புகள் தயாரித்தல் மபான்ை சதாைில்கள், ேகளிருக்கு 
ஏற்ைத் சதாைில்களாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ii) மெமவ சதாைில் பிரிவு  

❖ மெமவசதாைில் பிரிமவப் சபாறுத்தவமர, ெிற்றுண்டி ொமல நைத்துதல், உணவு ெமேத்து 
விற்பமன செய்தல், கல்விச்ொமல அமேத்தல், கணிணி மேயம் துவங்குதல், உலர் 
சவளுப்பகம் அமேத்தல், மதயல் மவமல செய்தல், ஒப்பமன கமைகள் நைத்துதல், 
குைந்மதகள் காப்பகம் நைத்துதல், ேலர் நிமலயங்கள், அைகு மேயங்கள், நிகழ்வுகள் நைத்தி 
தரும் நிறுவனங்கள் நைத்துதல் மபான்ை சதாைில்கள் மெமவசதாைில் பிரிவில் ேகளிருக்கு 
அதிக வாய்ப்மப உருவாக்கித் தருகின்ைன. 

iii) வணிகப்பிரிவு  

 
❖ வணிகப் பிரிமவ சபாறுத்தேட்டில், அைகுப் சபாருட்கள் வணிகம், மநாய் அைியும் மேயம், 

பால் விநிமயாகம், இனிப்புக் கமைகள், ேளிமகக் கமைகள், ஆமை அகங்கள், காய்கைி 
வணிகம், பைச்ொறு நிமலயங்கள், குளம்பியகங்கள், மதனரீ் வணிகம், ேருந்துக்களம், துணி 
விற்பமன மபான்ை பல முயற்ெிகமள வணிகப்பிரிவில் மேற்சகாள்ளலாம். 

iv) சபரிய சதாைில்  

❖ சேத்த படித்த, அதிக பட்ைைிவு சபற்ை, சதாைில் கல்வி பயின்ை ேகளிர் சபரிய சதாைிலான 
பல்மநாக்கு ேருத்துவேமன, நட்ெத்திர விடுதிகள், சதாைில் கல்வி பயிற்ெி நிமலயங்கள், 
தயாரிப்பு விமனகள், விளம்பர நிறுவனங்கள், திமரப்பைம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், 
அமைப்பு மேயங்கள் மபான்ை பல சபரிய சதாைில்களில் அவரவர் படிப்பிற்கு ஏற்ை 
வமகயில் சதாைில்விமன மேற்சகாள்ளலாம். 

2. ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்க்கு எவ்வமகயில் நிதிொரா ஆதரவு வைங்கப்படுகிைது? 
1) ேகளிர் சதாைில்களுக்கு ஏற்ை சகாள்மககள் ேற்றும் ெட்ை அமேப்புகமள நிறுவ உதவுகிைது. 
2) நிதிொர் ஆமலாெமன வைங்குவது. 
3) சதாைில் ஆமலாெமன மெமவ வைங்குவது. 
4) ெட்ைதமைகமள கமளய உதவுவது. 
5) வியாபார சதாைர்புகமள ஏற்படுத்த உதவுவது. 
6) ஆராய்ச்ெி நைவடிக்மககளுக்கு உதவுவது. 
7) இலாபம் ஈட்டும் திைமன கூட்ை ஆமலாெமன தருவது. 
8) சபாருட்கமள வடிவமேக்க மயாெமன வைங்குவது. 
9) குமைந்த வட்டியில் கைன் தருவது. 
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10) பிமணயேற்ை கைன் தருவது. 
11) கைன் மகாரும் விண்ணப்பங்கமள உைனடியாக மபெல் செய்வது. 
12) வாங்கிய கைமன திருப்பி வசூல் செய்வதில் சநளிவு சுளிவுகளுைன் நைந்து சகாள்வது. 

 

3. ேகளிர் சதாைில் முமனமவாருக்கு நல்லாதரமவ வைங்கி வரும் ெங்கங்கள் 
யாமவ? 

❖ சுய உதவிக் குழுக்கள் , இந்திய ேகளிர் சதாைில் முமனமவார் ெம்மேளனம், ெிறுசதாைிலில் 
வளர்ச்ெி அமேப்பு (SIDO), இந்திய மவளாண் ேற்றும் ஊரக வளர்ச்ெி வங்கி (NABARD), 
சுயசதாைில் ஈடுபட்டுள்ள ேகளிர்ெங்கம், கர்நாைக ேகளிர் சதாைில் முமனமவார் ெங்கம் 
(AWARE), பன்னாட்டு சதாைில் முமனவு ேற்றும் சதாைில் முன்மனற்ை மேயம், மைஸ்ரீ ெக்தி, 
தேிழ்நாடு ேகளிர் வளர்ச்ெி கைகம், ேகளிர் சதாைில் நிறுேங்களின் ெந்மத அமேப்பு, ேகளிர் 
சதாைில் முமனவு ெங்கம், தேிழ்நாட்டு ேகளிர் சதாைில் முமனமவார் ெங்கம். விமவா மப 
கூகுள் (Weow by google) மபான்ை பல அமேப்புகள் ேகளிர் சதாைில் முமனமவார்களுக்கு 
நல்லாதரமவ வைங்கி வருகின்ைன. 

❖ ேகளிர் நைத்தி வரும் நடுத்தர சதாைில்கமளப் சபாறுத்த வமரயில் கைன் சபாறுப்பு 
திட்ைத்தின் கீழ் ேகளிரால் நைத்தப்படும் குறு ேற்றும் ெிறுத் சதாைில்களுக்கு வைங்கப்படும் 80 
விழுக்காடு சபாறுப்புறுதி ெலுமக மேற்கூைிய நடுத்தர சதாைில்களுக்கு வைங்கப்படுகிைது.  
 

4. ேகளிர் சதாைில் முமனமவாருக்கு அரசு ஏற்படுத்தி தரும் திட்ைங்கள் யாது? 
1) ேகளிர் நிறுேங்களுக்கான “Stand Up” இந்தியா திட்ைம். 
2) ேகளிருக்கான வணிகம் சதாைர்பான சதாைில் முமனவு உதவி ேற்றும் வளர்ச்ெி திட்ைம்  
3) ேகிள கயறு திட்ைம்  
4) ேகிள E. hatt 
5) ேகளிர் உதவி திட்ைம். 
6) பிரதே ேந்திரி ஊரகத் திட்ைம் 
7) ஊரகத்திலுள்ள ேகளிர் ேற்றும் ெிைார்கள் வளர்ச்ெி திட்ைம். 
8) ேகளிருக்கான முத்ரா மயாேனா திட்ைம். 
9) யுத்மயாகினி திட்ைம். 
10) ஊரக இமளஞர்களின் சுயசதாைில் பயிற்ெி திட்ைம். 

 

 
 

அத்தியாயம் 24 . சதாைில் முமனமவார்களின் வமககள் 
குறு வினாக்கள் 

1. மவளாண்  சதாைில் முமனமவார் என்பவர் யார்? 
❖ மவளாண் சபாருட்கமள விமளவித்து ெந்மதயிடும் சதாைிமல மேற்சகாளப்வர் மவளாண் 

சதாைில் முமனமவார் ஆவார். 
 
 

2. கீழ்குைிப்பிைப்பட்டுள்ள விமனகளின் சபயர்கமளக் குைிப்பிடுக.  
a. இலாப மநாக்கிற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ை விமன --- சதளிவான சதாைில் முமனமவார் 
b. அரொல் துவங்கப்பட்ை விமன  -- அரசு சதாைில் முமனவு 
c. தனியாரும் அரசும் இமணந்து துவங்கும் சதாைில் முமனவு---- இமண சதாைில்  

                                                                               
முமனவு 

d. குடும்ப வியாபாரோகத் துவங்கப்பட்ை விமன ---- பாரம்பரிய சதாைில் முமனமவார் 
 

3. சதளிவான சதாைில் முமனமவாருக்கு உதாரணம் தருக.  
1) அம்பானி  
2) ோம்செட் ைாைா  
3) T.V. சுந்தரம் ஐயங்கார்  
4) மெஷாத்திரி  
5) பிர்லா நாராயண மூர்த்தி  
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6) அஸிஸ் பிமரம்ேி 
 

ெிறு வினாக்கள் 
1. தனித்சதாைில் முமனமவார் என்பவர் யார்? 

❖ தனியாகமவா அல்லது கூட்ைாகமவா சொந்த இைரில் நிதிமய திரட்டி சதாைில் நைத்த 
முமனபவர் தனி உரிமே சதாைில் முமனமவார் எனப்படுகிைார்கள். 
 

2. சதாைில் முமனமவமய சதாைிலாகக் சகாண்ை முமனமவார் எப்படி 
செயல்படுகிைார்? 

❖ ஒரு சதாைிமல சவற்ைிகரோக உருவாக்கி, அதமன நன்ைாக செயல்பை மவத்து, உச்ெ 
நிமலயில், அமதப் பிைருக்கு விற்றுவிட்டு, மவசைாரு சதாைிமல துவங்கி, அமதயும் 
நன்ைாக வளர்த்து, பின் விற்பமன செய்வமதமய வாடிக்மகயாகக் சகாண்ைவர்கமளமய 
சதாைில் முமனவு வித்தகர்கள் எனலாம். 

 
3. மவளாண் சதாைில் முமனமவாமரப் பற்ைி சுருக்கோக எழுதுக. 

❖ மவளாண் சதாைில் முமனமவார் மவளாண் சபாருட்கமள விமளவித்து ெந்மதயிடும் 
சதாைிமல முமனகின்ைனர்.  

❖ இவர்கள் பல்மவறு இயற்மக ொர்ந்த உள்ளடீ்டு சபாருட்களான உரம், விமத, தண்ணரீ், 
பூச்ெிக்சகால்லி ேருந்துகள், உமைப்பு மபான்ை இடு சபாருட்கமள சகாண்டு உணவு 
சபாருட்கமள உற்பத்தி செய்கின்ைனர்.  

❖ அவ்வாறு உற்பத்தி செய்த தானியங்கமள மநரடியாகமவா அல்லது கூட்டுைவு அமேப்புகள் 
மூலோகமவா ெந்மத இடுகின்ைனர்.  

❖ இது ேட்டுேன்ைி மவளாண் ொர்ந்த சதாைில்களான ோட்டுப் பண்மண, ஆட்டுப் பண்மண, 
ேீன் பண்மண, மகாைி வளர்ப்பு, முயல் வளர்ப்பு, மதன் எடுத்தல், பூ வளர்த்தல், பட்டுப்பூச்ெி 
வளர்த்தல், நள்நீர் இைால் பண்மண, மவளாண் கருவிகள் உற்பத்தி செய்தல் மபான்ை 
செயல்களிலும் மவளாண் சதாைில் முமனமவார்கள் ஈடுபடுகின்ைனர். 

 

சபரு வினாக்கள் 
1. வியாபார அடிப்பமையிலான சதாைில் முமனவு வமகப்பாட்டிமன விவரித்து  

எழுதுக. 

1. உற்பத்தி சதாைில் செய்யும் சதாைில் முமனமவார் 

❖ இவ்வமகயான சதாைில் முமனவர், ஒரு சபாருள் (அ) மெமவ சபாருமள உருவாக்க 
எண்ணி சதாைில் முமனமவ மேற்சகாள்பவர்.  

❖ இவர் சபரிய அல்லது ெிைிய அளவில் சதாைிமல ஏற்படுத்தி தன் எண்ணத்தில் உதித்த 
சபாருமள (அ) மெமவப் சபாருமள தயாரித்து ெந்மத இடுபவர். 

2. வணிகத் சதாைில் முமனமவார்  

❖ வியாபார சதாைில் முமனமவார் சபாருமள வாங்கி விற்கும் செயலில் ேட்டும் தன்மன 
உட்படுத்திக் சகாள்பவர்.  

❖ இவர் உள்நாட்டிமலா அல்லது சவளிநாடுகளிமலா சபாருமள வணிகம் செய்பவர்.  
❖ இவர்கள் சபாருமள பகிர்வதில் நிபுணத்துவம் சபற்ைவர்களாக விளங்குகின்ைனர்.  
❖ குைிப்பாக தங்களது சதாைில் முமனவில், கைிவு முமையில் இலாபம் ஈட்டுகின்ைனர்.  
❖ சபாருமள சவற்ைிகரோக ெந்மத இடுவது இவர்களின் பலம். 

3. சதாைிற்ொமல சதாைில் முமனமவார்  
❖ இவர்கள் வாடிக்மகயாளரின் மதமவகமள துல்லியோக கண்டுணர்ந்து, அவர்களின் 

மதமவக்மகற்ப சபாருமள உற்பத்தி செய்யும் சதாைிமல முமனகின்ைனர்.  
❖ இவர்கள் குறுந்சதாைில் முமனமவாராகமவா, நடுத்தர சதாைில் முமனமவாராகமவா 

அல்லது சபருந்சதாைில் முமனமவாராகமவா இருக்கலாம்.  
❖ இவர்கள் சபாருட்கமள உற்பத்தி செய்யும்  மநாக்கில் பல்மவறு வள ஆதாரங்கமள ஒன்று 

திரட்டி அவற்மை நிறுேம் அமேத்து உற்பத்தி செய்து விற்பமன செய்பவர்கள்.  
❖ உற்பத்தி செய்த சபாருளுக்கு, பலவிதத்தில் ேதிப்பு ஏற்ைி அல்லது கூட்டிப் சபாருமள 

ெந்மத இடுகின்ைனர். 
4. கூட்டுப்பங்கு சதாைில் முமனமவார்  

❖ கூட்டுப்பங்கு சதாைில் முமனமவார் என்பவர், நிறுேத்மத கூட்டுப்பங்கு வடிவில் சதாைிமல 
துவங்க முமனபவர் ஆவர்.  

❖ சதாைிமல கூட்டுறு அடிப்பமையில் துவங்க மதாற்ைப் பணிகமள மேற்சகாள்கிைார்.  
❖ நிறுேச்ெட்ைம் 2013 ம் ஆண்டின் படி, கூட்டுபங்கு நிறுேத்மத நிறுேெட்ைம் விதித்துள்ள 

ெைங்குகமள, முமைமய நிமைமவற்ைி, நிறுேத்மத பதிவு செய்கிைார். இவமர நிறுேத்மத 
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ஏற்படுத்தி பலதரப்பட்ை வளங்கமள திரட்டி அன்ைாை நிர்வாகத்மத நைத்த இயக்குநர் 
அமவமய அமேக்கின்ைார்.  

❖ கூட்டுபங்கு நிறுே வடிவத்தில் நிர்வாகமும் நிறுே உரிமேயும் சவவ்மவறு நபர்களிைம் 
உள்ளது.  

5. மவளாண் சதாைில் முமனமவார்  
❖ மவளாண் சதாைில் முமனமவார் மவளாண் சபாருட்கமள விமளவித்து ெந்மதயிடும் 

சதாைிமல முமனகின்ைனர்.  
❖ இவர்கள் பல்மவறு இயற்மக ொர்ந்த உள்ளடீ்டு சபாருட்களான உரம், விமத, தண்ணரீ், 

பூச்ெிக்சகால்லி ேருந்துகள், உமைப்பு மபான்ை இடு சபாருட்கமள சகாண்டு உணவு 
சபாருட்கமள உற்பத்தி செய்கின்ைனர்.  

❖ அவ்வாறு உற்பத்தி செய்த தானியங்கமள மநரடியாகமவா அல்லது கூட்டுைவு அமேப்புகள் 
மூலோகமவா ெந்மத இடுகின்ைனர்.  

❖ இது ேட்டுேன்ைி மவளாண் ொர்ந்த சதாைில்களான ோட்டுப் பண்மண, ஆட்டுப் பண்மண, 
ேீன் பண்மண, மகாைி வளர்ப்பு, முயல் வளர்ப்பு, மதன் எடுத்தல், பூ வளர்த்தல், பட்டுப்பூச்ெி 
வளர்த்தல், நள்நீர் இைால் பண்மண, மவளாண் கருவிகள் உற்பத்தி செய்தல் மபான்ை 
செயல்களிலும் மவளாண் சதாைில் முமனமவார்கள் ஈடுபடுகின்ைனர். 

6. ெில்லமை சதாைில் முமனமவார்  
❖ இவ்வமக சதாைில் முமனமவார், முடிவுற்ை இறுதிப் சபாருட்கமள, நுகர்மவார் வெம் 

சகாண்டு மெர்க்கும் செயலில் முமனகின்ைனர்.  
❖ இவர்கள் ெிறு அளவில், சபாருட்கமள பல்மவறு சோத்த வணிகர்களிைேிருந்து சபற்று, 

பலதரப்பட்ை சபாருட்கமள இருப்பு மவத்து, ஒரு கூமரயின் கீழ் இறுதி நுகர்மவாருக்கு 
சபாருமளத் தருவிக்கும் சதாைிமல நைத்துபவர்கள்.  

7. மெமவத்சதாைில் முமனமவார்  
❖ மெமவத் சதாைிலான வங்கியியல், காப்பீடு, நிதிொர் சபாருட்கள், பழுது நீக்கம், 

ஆமலாெமன, மபாக்குவரத்து மெமவ, விளம்பரம், ேனிதவள அளிப்பு மபான்ை பிரிவுகளில் 
சதாைிலிமன துவக்கி நைத்துபவர் மெமவத் சதாைில் முமனமவார் எனப்படுகிைார்கள். 

 
 

2. பணிொர் அடிப்பமையிலான சதாைில் முமனவு வமகப்பாட்டிமன விவரித்து  

எழுதுக. 
1) புதுமே பமைக்கும் சதாைில் முமனமவார் 

❖ ஒரு புதுமே புகுத்திக் சகாண்மை இருப்பவர்.  
❖ இவர்கள் எப்மபாதும் வியாபாரச் சூைல்கமள உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் சகாண்மை 

இருப்பவர்கள்.  
❖ அதன் அடிப்பமையில், நுகர்மவாருக்கு எந்சதந்த மதமவ நிமைமவைாேல் இருக்கிைது 

என்பமதப் பகுத்து ஆய்ந்து, அதமன தங்களுமைய சபாருட்களின் மூலம் 
நிமைமவற்றுவார்கள். 

❖ இவர்கமள புதுமேப் பித்தர்கள் எனலாம். 
2) ோதிரிமய பின்பற்றும்  சதாைில் முமனமவார்  

❖ ோதிரிமய பின்பற்றும் சதாைில் முமனமவார்கள், தற்மபாது ெந்மதயில் கிமைக்கும் 
சபாருள்கமள, தங்களின் அைிவு, ஆற்ைல், வல்லமேமய மவத்துக்சகாண்டு 
மவறுமுமையில் வடிவமேப்பவர்கள்.  

❖ இவர்கள் மேமலநாடுகளில் வடிவமேக்கப்பட்ை சபாருட்கமள, தங்களின் உள்ளுர் 
மதமவக்கு ஏற்ைபடி உருோற்ைி சவளியிடுபவர்கள். 

3) காலம் கைத்தும் பைமேவாத  சதாைில் முமனமவார் 
❖ பைமே சதாைில் முமனமவார்கள், எமதயும் புதிதாக புகுத்துவதில் தயக்கம் காட்டுபவர்கள்.  
❖ குைிப்பாக புதியது புகுத்தினால், இைர் வந்துவிடும் என அச்ெம் சகாள்பவர்கள்.  
❖ சதாைில் சூழ்நிமலகள் ோைிவரும் மபாதிலும் ோைாத இவர்கள், ோற்ைத்மத மவறு வைி 

இல்லாத நிமலயில், ஏற்க தள்ளப்படுபவர்கள்.  
❖ அதாவது ோற்ைத்மத உள்வாங்கவில்மல எனில், சதாைிமல மூை மவண்டிய சூழ்நிமல 

ஏற்படும் என்ைால் ேட்டுமே ோற்ைத்மத பின்பற்றுவார்கள். 
❖ உதாரணோக நரசுஸ் காபி காலங்காலோக காபித் தூமள ேட்டும் தயாரித்து விற்பமன 

செய்து வந்தது. ஆனால் இன்று கால சூழ்நிமலயால் அது பல்மவறு தரத்தில் 
காபித்தூமளயும் ேற்றும் ஆயத்த காபித் தூமளயும் உற்பத்தியில் மெர்த்துக் சகாண்டுள்ளது 

4) ேந்தோன சதாைில் முமனமவார் (அ) ஆண் மதனி சதாைில் முமனமவார்  

❖ ேந்தோன சதாைில் முமனமவார்களும், பைமேவாத சதாைில் முமனமவாருக்கு நிகராக 
ோறுதல்கமள ஏற்க விரும்பாதவர்கள்.  

❖ இவர்கள் யாரும் நுமைய விரும்பாத அல்லது சபரிய நிறுேங்களால் புைக்கணிக்கப்பட்ை 
ஒரு ெிைிய ெந்மதயில் செயல்படுபவர்கள்.  
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❖ அதாவது ெிைிய குட்மையில் சபரிய ேீனாக அரொள்பவர்கள்.  
❖ அந்த ெிறுெந்மதயில் எவ்விதோற்ைமும் செய்யாேல் அப்படிமய இயங்குபவர்கள்.  
❖ உதாரணோக திருசநல்மவலி அல்வா வியாபாரம் செய்யும் இருட்டுக் கமைஅல்வா 

வியாபார நிறுேம் கமையில் கூை எந்தோற்ைமும் செய்யாேல், ேிகப்சபரிய அளவில் 
வியாபாரம் செய்து வருகின்ைனர். 
 

 

3. ஊரக ேற்றும் நகர்ப்புை சதாைில் முமனமவாமர பற்ைி விளக்கி கூைவும். 
 
1) ஊரகத் சதாைில் முமனமவார்  

❖ ஊரகத் சதாைில் முமனமவார், கிராேப்புைங்களில் சதாைிமலத் துவக்குபவர்கள்.  
❖ அரசும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் சதாைில் முமனமவாருக்கு ஏராளோன ெலுமககமள வாரி 

வைங்குகிைது.  
❖ இதனால் ஊரகப் பகுதிகளில் மவமலவாய்ப்பு சபருகுவதுைன், ஊரக ேக்கள் நகர்ப்புைம் 

மநாக்கி மவமல மதடி இைம் சபயர்வது தவிர்க்கப்படுகிைது.  
❖ மேலும் ஊரகப் பகுதிகளில் தண்ணரீ், கச்ொ சபாருள், உமைப்பாளிகள், ெலுமகயில் 

ேின்ொரம், ோனியத்தில் இடு சபாருட்கள் மபான்ை பலவற்மை தாராளோக சபைமுடிகிைது.  
❖ குைிப்பாக மவளாண் சதாைில் ேற்றும் மவளாண் ொர்ந்த சதாைில்கள், ெில்லமை வணிகம், 

குறுந்சதாைில், மகவிமனப் சபாருட்கள் செய்தல், ெிறு அளவு வாகனம் இயக்குபவர்கள் 
மபான்ைவற்மை ஊரகத் சதாைில் முமனமவார் எனலாம்.  

❖ இந்த ஊரகத் சதாைில் முமனவு நாடு முழுவதும் ெீரான சதாைில் வளர்ச்ெி ஏற்பை 
உதவுகிைது.  

❖ மேலும் ஊரக சதாைில் முமனபவரால் குமைவான உற்பத்தி செலவில் சதாைிலகங்கமள 
இயக்க முடிகிைது.  

❖ எனமவ செயமலச் சுருக்கி, சபாருமள குமைவான விமலக்கு விற்று, நுகர்மவாருக்கு 
மெமவ ஆற்ை முடிகிைது. 

2) நகர்ப்புை சதாைில் முமனமவார்  

❖ நகர்ப்புை சதாைில்முமனமவார், தனது சதாைில் விமனகள் நகர்ப் புைோன ோநில 
தமலநகரம், ோவட்ை தமலநகரம், ோநகராட்ெி ேற்றும் மபரூராட்ெி பகுதிகளில் துவக்குபவர்.  

❖ இவர்கள் உற்பத்தி சதாைில் முமனபவராகமவா, ெில்லமை சதாைில் முமனபவராகமவா 
அல்லது கூட்டுப்பங்கு நிறுே சதாைில் முமனபவராகமவா இருக்கலாம். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

அத்தியாயம் 25 . சதாைில் முமனமவாருக்கான அரெின் 
திட்ைங்கள் 

குறு வினாக்கள் 
1. ஏமதனும் நான்கு அரெின் சதாைில் முமனமவார் திட்ைங்களின் சபயர்கமள  

எழுதுக. 
1) ஸ்ைாட்ைப் இந்தியா  
2) இந்தியாவில் தயாரிப்பு திட்ைம்  
3) அைல் புதுமே திட்ைம் 
4) டிேிட்ைல் இந்தியா    
5) ஸ்ைாண்ட் அப் இந்தியா 
6) ேந்தன் – ஆதார் – சோமபல் 
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2. டிேிட்ைல் இந்தியாமவப் பற்ைி குைிப்பு வமரக. 
❖ இத்திட்ைத்தின் மூலம் அமனத்து அரெின் மெமவகளும், பயனாளிகளுக்கு ேின்னணு 

முமையில் வைங்கப்பட்டு வருகிைது.  
❖ இதனால் இந்திய சபாருளாதாரம், ேின்னணு சபாருளாதாரோக ோைி வருகிைது.  
❖ உலசகங்கும் கிமைக்கும் சபாருட்கள் ேற்றும் பணிகமள, ேக்கள் ேின்னணு முமையில் 

சபைவமக செய்திடும் அைிவு சபாருளாதாரோக, இந்திய சபாருளாதாரம் ோைி வருகிைது  
 

3. தேிைக அரெின் சதாைில் முமனமவார் திட்ைங்களில் ஏமதனும் மூன்ைிமன 
எழுதுக. 

1) மவமலயில்லா மவமல வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்ைம் 
2) சதாைில்முமனமவார் மேம்பாட்டுத் திட்ைம் 
3) புதிய சதாைில் முமனமவார் ேற்றும் சதாைில் துணிவு வளர்ச்ெி திட்ைம் 
4) தேிழ்நாடு சதாைில் கூட்டுைவு வங்கி லிேிசைட் 
5) ஆதி திராவிைர் நல இயக்கம் 

 

ெிறு வினாக்கள் 
1. எழுந்திரு இந்தியா என்ைால் என்ன? 

❖ சதாைக்க நிமலயில் உள்ள சதாைில்களுக்கு ஆமலாெமன வைங்குவது, வளர்ப்பது, ஆதரவு 
அளிப்பது மபான்ை நைவடிக்மககள் மூலம் அவற்மை வளர்க்கும் திட்ைத்திமன 2016 ம் 
ஆண்டு ெனவரியில் துவங்கியது.  

❖ துவக்கக் காலம் முதமல பல சதாைில் முமனமவார்கள் பல தரப்பட்ை சதாைில் 
விமனகமள துவக்கி சவற்ைி கண்ைனர்.  

❖ நிதிகளின் நிதி (Fund of Fund) என்ை நிதியின் மூலம் சதாைக்க நிமல சதாைில் 
விமனகளுக்கு நிதி வெதி செய்து தரப்பட்டு வருகிைது. 
 

2. பின் வருவனவற்ைிக்கு விரிவாக்கம் தருக. 
i) STEP - Support to Training and Employment Programme for Women ( சபண்களுக்கு  

        பயிற்ெி ேற்றும் மவமலவாய்ப்ப்பு திட்ைத்திற்கான ஆதரவு ) 
ii) JAM - Jan-Dhan-Aadhar-Mobile ( ேன்தன் – ஆதார் – சோமபல் ) 
iii) TREAD - Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development  

                                 ( வணிகம் ொர்ந்த சதாைில் முமை உதவி ேற்றும் வளர்ச்ெி திட்ைம்) 
iv) M-SIPS  -- Modified Special Incentive Package Scheme  

          (திருத்தப்பட்ை ெிைப்பு    ஊக்கத்சதாகுப்பு திட்ைம்) 
v) SEED -  Science for Equity Empowerment and Development  

             (விஞ்ஞான   அடிப்பமையில் அதிகாரேளித்தல் ேற்றும் அபிவிருத்தி ) 
vi) New Gen IEDC - New Gen Innovation and Entrepreneurship Development Centre 

                   (புதிய தமலமுமை புதுமே புகுத்துதல் ேற்றும் thoைில் முமனமவார்   

                                  மேம்பாட்டு திட்ைம்) 
 

3. பின் வருவனவற்ைிக்கு ெிறுகுைிப்பு வமரக. 
1) திட்ை அைிக்மக 

❖ கால கைன் வைங்கும் நிறுவனங்களின், கைன் விண்ணப்பப் படிவில் வடிவமேக்கப்பட்ை, 
வடிவமேப்பின் படி  திட்ை அைிக்மகமகள்  தயாரிக்கப்பை மவண்டும். 
திட்ை அைிக்மக பின்வருவனவற்மை உள்ளைக்கியது 

        அ)  சதாைில் நுட்பம் ொர்ந்த ொத்தியத்தன்மே  

               தயாரிப்பு விவரக்குைிப்பின் விளக்கம் 
• மூலப் சபாருட்கள் கிமைக்கும் தன்மே 
• உற்பத்தி நமைமுமை 
• தரகட்டுப்பாட்டு நைவடிக்மககள் 
• நீர், ேின்ொரம், மபாக்குவரத்து ேற்றும் தகவல்சதாைர்பு வெதிகள் கிமைக்கும் தன்மே. 

        ஆ) சபாருளாதார நம்பகத்தன்மே 

❖ இது முக்கியோக உள்நாட்டு ேற்றும் ஏற்றுேதி ெந்மத, இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்ை திைன், 
ெந்மத பங்கு, எதிர்பார்க்கப்பட்ை வருவாய் ேற்றும் சபாருத்தோன விமல கட்ைமேப்பு 
ஆகியவற்ைின் மதமவகமள உள்ளைக்கியது. 

        இ) நிதிொர்ந்த நம்பகத்தன்மே  
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❖ இது பின்வரும் அம்ெங்கமளஉள்ளைக்கியது 
❖ நிலம் ேற்றும் கட்டிைம், ஆமல ேற்றும் இயந்திரம் மபான்ை திரும்ப திரும்ப நிகைாச் 

செலவுகள். 
❖ கூலி, ெம்பளம், ேற்றும் மேல்நிமல செலவு மபான்ை திரும்ப திரும்ப நிகழும் செலவுகள் 
❖ உற்பத்திக்கு ொத்தியோன செலவு 
❖ எதிர்பார்க்கப்பட்ை விற்பமனயில் இலாபம். 

         ஈ) நிர்வாகத் திைமே  
❖ சதாைில் முமனமவார், திட்ை அைிக்மகயில் துணிகரத்மத நிர்வகிப்பதற்கான சபாைி 

முமைமயக் சகாண்டிருக்க மவண்டும்.  
❖ ெிைிய அளவிலான முயற்ெிகளின் விஷயத்தில், உரிமேயாளர்கள் அல்லது பங்குதாரர்கள் 

மேலாண்மேயான நைவடிக்மககமள கவனித்து சகாள்ளலாம் 
❖ அமதமநரத்தில் நிறுவன நிர்வாக அமேப்புகளின் நிர்வாகத்தில், பல்மவறு நிர்வாக 

மேலாண்மேயில், பல்மவறு நிர்வாக நிமலகமள நிர்வகிப்பதற்காக நிர்வாக 
அதிகாரிகளின் குழுமவ சகாண்டு வரமவண்டும். 

 

 

 

 

சபரு வினாக்கள் 

1. ஏமதனும் ஐந்து அரெின் சதாைில் முமனமவார் மேம்பாட்டு திட்ைத்திமன 
விளக்குக. 

1) ஸ்ைாட்ைப் இந்தியா Startup India: 
❖ சதாைக்க நிமலயில் உள்ள சதாைில்களுக்கு ஆமலாெமன வைங்குவது, வளர்ப்பது, 

ஆதரவு அளிப்பது மபான்ை நைவடிக்மககள் மூலம் அவற்மை வளர்க்கும் திட்ைத்திமன 
2016 ம் ஆண்டு ெனவரியில் துவங்கியது.  

❖ துவக்கக் காலம் முதமல பல சதாைில் முமனமவார்கள் பல தரப்பட்ை சதாைில் 
விமனகமள துவக்கி சவற்ைி கண்ைனர்.  

❖ நிதிகளின் நிதி (Fund of Fund) என்ை நிதியின் மூலம் சதாைக்க நிமல சதாைில் 
விமனகளுக்கு நிதி வெதி செய்து தரப்பட்டு வருகிைது. 

2) இந்தியாவில் தயாரிப்பு திட்ைம் Make in India 
❖ இத்திட்ைத்தின் மூலம் இந்தியாமவ பன்னாட்டு உற்பத்தி மேயோக ோற்ை உதவி 

செய்யப்படுகிைது.  
❖ இத்திட்ைம் 2014 செப்ைம்பர் திங்களில் நமைமுமை படுத்தப்பட்ைது.  
❖ இத்திட்ைத்தில் பங்மகற்று இந்தியாமவ பன்னாட்டு உற்பத்தி மேயோக ோற்ை இந்திய 

குடிேகன்கள், வியாபார தமலவர்கள், கூட்ைாளிகளாக விமையும் நபர்கள், உலகம் 
முழுவதும் உள்ள முதலீட்ைாளர்களுக்கு அமைப்பு விடுக்கப்பட்ைது.  

❖ தற்சபாழுது இதன் விமளவாக அன்னிய முதலீடு, புதுமேபுகுத்தல், திைன் வளர்ச்ெி, 
அைிவுொர் சொத்து பாதுகாப்பு, உற்பத்தி, கட்ைமேப்பு மேம்பாடு மபான்ை வளர்ச்ெிொர் 
நைவடிக்மககள் முடுக்கிவிைப்பட்டு முழுவசீ்ெில் செயல்பட்டு வருகிைது. 

3) அைல் புதுமே புகுத்தல் திட்ைம் Atal Innovation Mission (AIM) 
❖ பன்னாட்டு தரத்திற்கு இணக்கோன முமையில், புதுமேயான சபாருட்கமள 

வடிவமேப்பது ேற்றும் சதாைில் முமனமவ முழுவசீ்ெில் ஊக்குவித்து அமத வளர்ப்பது 
என்ை முதன்மேயான மநாக்குைன் அைல் திட்ைம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.  

4) சபண்களுக்கு பயிற்ெி ேற்றும் மவமலவாய்ப்ப்பு திட்ைத்திற்கான ஆதரவு  

    Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) 
❖ ஊரகப் பகுதியில் உள்ள ேகளிருக்கு முமைொர் பயிற்ெிமய நல்கும் மநாக்குைன் ேகளிர் 

ேற்றும் ெிைார் அமேச்ெகம் இத்திட்ைத்மத செயல் படுத்தியது.  
❖ சதாைில் முமை ேற்றும் ஆற்ைல் மேம்பாட்டு அமேச்ெகம் ேற்றும் திட்ை குழுவும் 

இமணந்து இதுவமரயில் இதுக்குைித்து நமைமுமையில் இருந்த 30 ஆண்டுகால 
வைிகாட்ைல் சநைிமுமைகமள, தற்கால மதமவக்கு ஏற்ப ோற்ைி அமேத்தும்,  

❖ இத்திட்ைத்தின் மூலம் மவளாண் துமை, பைமவளாண்மே, உணவு பதப்படுத்துதல், 
சுற்றுலா, பாரம்பரிய மகவிமனக் கமலகள், விருந்மதாம்பல், கணினி ேற்றும் தகவல் 
சதாைர்பு துமை மபான்ை துமைகளில் துவங்கப்படும்.  

5) ேன்தன் – ஆதார் – சோமபல் Jan-Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) 
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❖ இத்திட்ைத்தின் மூலம், பல அரசுத் திட்ைங்களில் பயன் சபற்று வரும் பயனாளிகளுக்கு 
மெரமவண்டிய ோனியத்மத, ெம்பந்தப்பட்ை துமை மநராக அவர்களுக்கு வைங்கும் 
மநாக்கத்தில் பயனாளிகமள கட்ைாயோக வங்கிகளில் கணக்கு ஆரம்பிக்க 
கட்ைாயப்படுத்தப்பட்டு, அமனவர் சபயரிலும் வங்கிக்கணக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு வருகிைது.  

❖ இதனால் பயனாளிகளுக்கு செல்லமவண்டிய ோனியத்மத, சுரண்டி வந்த இமைத்தரகர்கள் 
அைமவ அகற்ைப்பட்ைனர்.  

6) இலக்குமுமை இந்தியா (OR) டிேிட்ைல் இந்தியா  DIGITAL INDIA 
❖ இத்திட்ைத்தின் மூலம் அமனத்து அரெின் மெமவகளும், பயனாளிகளுக்கு ேின்னணு 

முமையில் வைங்கப்பட்டு வருகிைது.  
❖ இதனால் இந்திய சபாருளாதாரம், ேின்னணு சபாருளாதாரோக ோைி வருகிைது.  
❖ உலசகங்கும் கிமைக்கும் சபாருட்கள் ேற்றும் பணிகமள ேக்கள் ேின்னணு முமையில் 

சபை வமக செய்திடும் அைிவு சபாருளாதாரோக, இந்திய சபாருளாதாரம் ோைி வருகிைது. 
7) ஸ்ைாண்ட் அப் இந்தியா Stand-up India 
❖ இத்திட்ைத்தின் மூலம் பைங்குடியினர் ேற்றும் தாழ்த்தப்பட் இனத்மதச் ொர்ந்த ேகளிருக்கு, 

நிறுேக் கைன் வைங்கி, அவர்களும் வளர்ந்து வரும் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் பலமன 
சபற்று அனுபவிக்க வமக செய்யும் மநாக்கத்மதாடு இத்திட்ைம் வடிவமேக்கப்பட்ைது.  

❖ இத்திட்ைத்தின் கீழ் துவங்கப்படும் உற்பத்தி, மெமவ ேற்றும் வியாபார விமனகட்கு 
ரூபாய்10 லட்ெம் முதல் ரூபாய் ஒரு மகாடி அளவிற்கு, ஒவ்சவாரு ேகளிர் சதாைில் 
முமனமவாருக்கு தரப்படுகிைது.  

❖ ேகளிர் தாழ்த்தப்பட்ை ேற்றும் பைங்குடி ெமூகத்மதச் மெர்ந்தவராக இருத்தல் மவண்டும். 
 

2. புதிய சதாைில் முமனமவார் மேம்பாட்டிற்கான படிநிமலகமள விளக்குக. 
1) சபாருள் மதர்வு எதிர்பார்ப்பு  

❖ திைன், உள்மநாக்கம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமையில் ஒரு தயாரிப்பு ஒன்மைத் 
மதர்ந்சதடுக்கலாம்.  

❖ அவர்/அவள் ஒரு அமையாளக் குைியீடு, புதிய தயாரிப்பு ஒன்மைத் மதர்ந்சதடுக்கலாம்.  
❖ திட்ைத்தின் சபாருளாதார நம்பகத்தன்மேமய சதாைில் முமனமவார் ஏற்படுத்த 

மவண்டும்.  
2) உரிமேயின் வடிவத்மத மதர்வு செய்தல்  

❖ குடும்பம், உரிமே, கூட்ைாண்மே, தனியார் வரம்புக்கு உட்பட்ை நிறுவனம் 
ஆகியவற்ைிற்கான சதாைில் முமை அமேப்பு, நிறுவனத்மத மதர்வு செய்யமவண்டும்.  

❖ குடும்பத்தின் உரிமேகள் ேற்றும் கூட்ைாண்மே வடிவங்கள் ஆகியமவ நிறுவுன 
நிதியுதவி, நிர்வாக ேற்றும் சதாைில்நுட்ப திைன்கள் ேற்றும் வணிக அனுபங்கமள 
நிமைவு செய்வதற்கு முன்னுரிமே சகாடுக்கப்பை மவண்டும்.  

3) இைத் மதர்வு  
❖ சதாைில் முமனமவார் தனது முயற்ெிமயத் தக்கமவப்பதற்கு சபாருத்தோன சதாைில் 

இைத்மத மதர்ந்சதடுக்க மவண்டும். 
❖ இைத்மதத் மதர்ந்சதடுப்பதில் பின்வரும் விஷயங்கமளக் கருத்தில் சகாள்ள மவண்டும். 

1) சொந்த ஊருக்கு அருகில் 
2) அரொங்கத்தால் வைங்கப்பட்ை ஊக்கங்கள் 
3) ெந்மதக்கு அருகில் 
4) சதாைிலாளர் ேற்றும் மூலப்சபாருட்கள் கிமைக்கும் தன்மே 
5) உள்கட்ைமேப்பு வெதிகள் 

4) மூலதன கட்ைமேப்மப தீர்ோனித்தல்  

❖ இந்த துணிகர நிதிக்கு நிதியளிப்பதற்கான ஆதாரத்மத சதாைில் முமனமவார் தீர்ோனிக்க 
மவண்டும்.  

❖ அவர்/அவள் சொந்தமெேிப்பு இருப்பு, நண்பர்கள் ேற்றும் உைவினர்களிைேிருந்து கைன், 
வங்கிகள் ேற்றும் நிதி நிறுவனங்களிைேிருந்து காலக் கைன்கமள திரட்ைமுடியும் 

 
 
 

5) உற்பத்திமய மகயகப்படுத்துதல் என்பமத அைிதல் 

❖ சதாைிற் துமை ஆய்வு கூைங்கள், ஆராய்ச்ெி ேற்றும் சதாைிற் துமை மேம்பாட்டுப் 
பிரிவுகள் ேற்றும் தனிப்பட்ை ஆமலாெகர்களிைேிருந்து , உற்பத்திமய எவ்வாறு 
செய்யமுடியும் என்பதமன அைியலாம்.  
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❖ ெில மநரங்களில், பிரதான அலகுகள் மூலம் அல்லது ஆமல ேற்றும் 
இயந்திரங்கமளஅளிப்பவர்களிைேிருந்தும் இந்தவெதிகமள சபைமுடியும். 

❖  தவிர சவளிநாட்டு சதாைில் நுட்ப ஒத்துமைப்பு மூலமும் சபை முடியும். 
6) திட்ை அைிக்மக தயாரித்தல்  

❖ கால கைன் வைங்கும் நிறுவனங்களின், கைன் விண்ணப்பப் படிவில் வடிவமேக்கப்பட்ை, 
வடிவமேப்பின் படி, திட்ைஅைிக்மகமகள் தயாரிக்கப்பை மவண்டும். 

❖ ஒரு சதாைில் முமனமவார் சதாைில் நுட்ப ஆமலாெமன நிறுவனம் அல்லது 
தணிக்மகயாளர்கள் அல்லது ஆமலாெகர்கள் அல்லது மேம்பாட்டு நிறுவனங்களால் 
தயாரிக்கப்பட்ை அைிக்மகமயப் சபற்று திட்ைஅைிக்மகமகள் தயாரிக்கப்பை மவண்டும். 

7) தற்காலிகோன பதிவு ொன்ைிதழ்  

❖ சதாைில் முமனமவார், தற்காலிக பதிவு ொன்ைிதழ் விண்ணப்பிக்க மவண்டும்.  
❖ சதாைில் முமனமவார், ெில நிபந்தமனகமள பூர்த்தி செய்யப்பட்ை பின்னர், ஒரு வருை 

காலத்திற்கு, ஆறு ோதத்திற்கு ஒருமுமை புதுபிக்கும் அடிப்பமையில் தரப்படும்.  
❖ சதாைில் முமனமவார், நீட்டிப்புக் காலத்திற்கு பிைகும், உற்பத்திமயத் சதாைங்க 

முடியாவிட்ைால், மேலும் நீட்டிப்பு வைங்கப்பை ோட்ைாது. 
8) நிரந்தர பதிவு ொன்ைிதழ்  

❖ உற்பத்திமய ஆரம்பித்தவுைன் அல்லது உற்பத்திமயத் சதாைங்கத் தயாராகி விட்ைால், 
நிரந்தர பதிவு ொன்ைிதமை சபை தகுதியுமையவர்கள் ஆவார். 

9) ெட்ைபூர்வ உரிேம்  

❖ சதாைில்முமனமவார் ெம்பந்தப்பட்ை அதிகாரியிைேிருந்து நகராட்ெி உரிேம் 
சபைமவண்டும்.  

❖ பிைகு, சதாைில் முமனமவார், உற்பத்தி அலமக ேத்திய ேற்றும் விற்பமன வரித் 
துமையுைன் பதிவு செய்யமவண்டும். 

10) ேின் இமணப்பு  

❖ சதாைில் முமனமவார், ேின் இமணப்பிற்கான விண்ணப்பத்மத, பாதுகாப்பு மவப்புத் 
சதாமகமய செலுத்தி  ேற்றும் அலுவலக முமைமேகமள நிமைமவற்ைி,  ோநில ேின்ொர 

வாரியத்தின், உதவி மகாட்ை சபாைியாளரிைம் விண்ணப்பிக்க மவண்டும். 

11) நிதி ஏற்பாடு  

❖ சதாைில் முமனமவாருக்கு, நீண்ைகால நிதி ேற்றும் குறுகிய கால என இரண்டு 
விதோன நிதி மதமவப்படுகிைது.  

❖ நிமலயான சொத்துக்கமள சபறுவதற்கு,  நீண்ைகால நிதி மதமவயும்,  
❖ நமைமுமை மூலதனத்திற்கு, குறுகிய கால நிதி மதமவயும் மதமவப்படுகிைது. 

 
 

 
 
 
 

அலகு 10 . நிறுேச் ெட்ைம் ேற்றும் செயலர் 
அத்தியாயம் 26 . நிறுேச் ெட்ைம் 2013 – ஓர் அைிமுகம் 

குறு வினாக்கள் 
1. மதாற்றுவிப்பாளர் என்பவர் யார்? 

❖ ஒரு நிறுேத்மத உருவாக்க மவண்டும் என்ை கருத்து, எவருக்கு மதான்றுகிைமதா, அவமர 
மதாற்றுவிப்பாளர் என்று கூறுகின்மைாம். 

 
2. பங்கு என்ைால் என்ன? 

❖ பங்கு என்பது, ஒரு நிறுேத்தின் சோத்த பங்கு சதாமகயில் ஒரு புள்ளி (அ) ஒரு பகுதி ஆக 
சகாண்டு ெேோக பிரித்து எடுப்பது ஆகும். 

 
 

3. ொதாரணப் பங்கின் சபாருள் தருக. 
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❖ பங்காதாயம், வாக்காளித்தல் சதாைர்பான ோறுப்பட்ை உரிமேகளுைன் கூடிய (அ) இதற்சகன 
குைிப்பிைப்பட்டுள்ள நிபந்தமனகளின்படி (அ) விதிகளின்படி சவளியிைப்படும் பங்கு முதல் 
ொதாரணப் பங்கு எனப்படுகிைது. 
 

4. முன்னுரிமேப்பங்குகள்பற்ைி ெிறுகுைிப்பு வமரக. 
❖ நிறுேச் ெட்ைம் 2013. பிரிவு (42) ன்படி முன்னுரிமேப் பங்குகள் என்பது, முன்னுரிமேப் 

பங்குதாரர்கள் கம்சபனி இயங்கும் மபாதும், கமலக்கப்படும் மபாதும், ொதாரணப் 
பங்குதாரர்கமளவிை முன்னுரிமேமய சபறுவதால் இது இப்சபயரால் அமைக்கப்படுகின்ைன. 

❖ இப்பங்குகளுக்கு, இந்த உரிமே வைங்கப்பட்டுள்ளதால். பங்காதாய விகிதமும் ஒரு 
குைிப்பிட்ை விகிதோகமவ உள்ளது.  

❖ மேலும் ொதாரண பங்குதாரர்களுக்குச் ெட்ைத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்டு உள்ள உரிமேகள் 
எதுவும் முன்னுரிமேப் பங்குதாரர்களுக்கு கிமையாது. 
 

5. பணியாளர் நலன் ொதாரணப் பங்குகள் (Sweat) என்ைால் என்ன? 
❖ பணியாளர் ொதாரண பங்கு சவளியிடு என்பது, பணியாளர்கள் (அ) இயக்குநர்களுக்காக ஒரு 

தள்ளுபடியில் (அ)  சராக்கேற்ை ேறுபயனுக்கு, அவர்கள் அளித்த அைிவிப்பிற்கு (அ) 
அைிவாற்ைல் ொர்ந்த சொத்துரிமேக்கு (அ) அவர்கள் கூட்டிய ேதிப்பிற்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

 
6. ஊக்கப்பங்குகள் என்ைால் என்ன? 

❖ நிறுேத்தின் காப்புநிதி ேற்றும் மெர்ந்துள்ள இலாபத்மத சகாண்டு, விமலயில்லாேல் 
விகிதாச்ொர அடிபமையில், பமைய பங்குதாரர்கள் வாங்க ஏதுவாக இருப்பது, ஊக்கப் 
பங்குகள் ஆகும். 

 
7. உரிமேப்பங்குகள்என்ைால் என்ன? 

❖ ஒரு குைிப்பிட்ை காலத்தில் ேற்றும் நிமலயான வமகயில், பமைய பங்குதாரர்கள் வாங்க 
ஏதுவாக இருப்பது உரிமேப் பங்குகள் ஆகும். 
 

8. பங்குச் ொன்ைிதழ் என்ைால் என்ன? 
❖ பங்குச் ொன்ைிதழ் என்பது, எத்தமன பங்குகமள பங்குதாரர்கள் மவத்து இருக்கிைார்கள் 

என்பமத அைியும் ஒரு ெட்ை நைவடிக்மகயாகும். 
9. பங்குரிமே ஆமண என்ைால் என்ன? 

❖ பங்குரிமே ஆமண என்பது, குைிப்பிைப்பட்டு உள்ள எண்களுக்குள்ள பங்குகள் ேீது, இதமன 
மவத்து இருப்பவருக்கு உரிமே உண்டு எனக் கூறும் ஒரு ஆவணம் ஆகும். 
 

10. கைன் பத்திரங்கள் என்ைால் என்ன? 
❖ தனது நிறுேத்மத வளர்ச்ெி பாமதயில் சகாண்டு செல்லும் மநாக்கில், மதமவயான 

நிதிமயசபை பங்கு முதமல அதிகோக சவளியிைாேல், அதிகோக கைன்பத்திரங்கள் மூலம் 
நிதிமயசபை முயற்ெிக்கிைது.  

❖ சபாது மவப்பின் மூலம் ஒரு நிமலயான காலத்தில், ஒரு நிமலயான வட்டியில் சபை 
ொன்ைிதழ் வைங்குகிைது.  

❖ இத்தமகய கைன் ொன்ைிதழ் கைன்பத்திரம் ஆகும். 
 

I. ெிறு வினாக்கள் 
1. பங்குகமள முமனேத்தில் சவளியிைல் என்பது குைித்து நீவிர் அைிவது யாது? 

❖ ஒரு நிறுேம், தனது முகேதிப்பில் உள்ள பங்கின் ேதிப்பிமன, அதிகரித்து சவளியிடுவது 
பங்கு முமனேம் ஆகும். 

❖ எடுத்துக்காட்ைாக `. 10 முகேதிப்பு உமைய ஒரு பங்கிமன  `. 12 க்கு சவளியிடுவது 
பங்குகமள முமனேத்தில் சவளியிடுவது ஆகும். இதில் `. 2 முமனேத் சதாமகயாகும். 
 

2. பங்குகமள வட்ைத்தில் சவளியிடுவது என்ைால் என்ன? அப்படி சவளியிை 
நிமைமவற்ை மவண்டிய நிபந்தமனகள் யாமவ? 

❖ ஒரு நிறுேம், தனது முகேதிப்பில் உள்ள பங்கின் ேதிப்பிமன, குமைத்து சவளியிடுவது 
வட்ைத்தில் சவளியிடுவது ஆகும். 

❖ எடுத்துக்காட்ைாக `. 10 முகேதிப்பு உமைய ஒரு பங்கிமன  `. 8 க்கு சவளியிடுவது 
பங்குகமள வட்ைத்தில் சவளியிடுவது ஆகும். இதில் `. 2 தள்ளுபடி சதாமகயாகும். 

❖ ஆனால் நிறுேச் ெட்ைம் 2013, பிரிவு (53) ன் படி தள்ளுபடி பங்குகமள சவளியிடுதல்  தமை 
செய்யப்பட்டுள்ளது 
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3. பல்மவறு வமகயான முன்னுரிமேப் பங்குகமள சுருக்கோக கூறுக. 

1) ஒருங்கிமணந்த முன்னுரிமேப் பங்குகள் 

❖ அமனத்து பங்காதாய நைவடிக்மககள், ஒரு ெிைப்பான முமையில் செலுத்தி, இறுதி 
வமரயிலும் குைிப்பிட்ை காலம் முடியும் வமர பயன்படுத்தப்படும். 

2) ஒருங்கிமணக்கப்பைாத முன்னுரிமேப் பங்குகள் 
❖ ஒருங்கிமணக்கப்பட்ை முன்னுரிமேப் பங்குக்கு எதிராக இருப்பது ஒருங்கிமணக்கப்பைாத 

முன்னுரிமேப் பங்குகள் ஆகும்.  
❖ இதில் பங்காதாயம் என்பது, ஒவ்சவாரு ஆண்டின் இலாபம் கணக்கிைப்படும் மபாது 

வைங்கப்பட்டு விடும்.  
3) ேீள்தரு முன்னுரிமேப் பங்குகள் 

❖ ஒரு நிமலயான காலம் (அ) தவமணநாள் முடிந்து சபைக் கூடிய பங்குகள் ஆகும். 
4) ேீள்தகா முன்னுரிமேப் பங்குகள் 

❖ நிறுேத்மத கமலக்கும் மபாது (அ) சொத்துக்கமள விற்று நீர்மேத்தன்மே ஆக்கும் மபாது 
சபைக் கூடிய பங்குகள் ஆகும். 

5) ோற்ைக்கூடிய முன்னுரிமேப் பங்குகள் 
❖ ஒரு குைிப்பிட்ை காலக்கட்ைத்தில், ொதாரண பங்குகமள ோற்ைக் கூடிய தன்மே சகாண்ை 

பங்குகள் ஆகும். 
 

6) ோற்ைமுடியாத முன்னுரிமேப் பங்குகள் 
❖ எந்த சூழ்நிமலயிலும் ொதாரண பங்குகளாக ோற்ை இயலாத தன்மே சகாண்ை பங்குகள் 

ஆகும். 
7) பங்கு சபறும் முன்னுரிமேப் பங்குகள் 

❖ கூடுதல் இலாபம் கிமைக்கும் மபாது, ொதாரணப் பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பங்கு 
சபறும் உரிமே ஆகும். 

8) பங்கு சபைாதா முன்னுரிமேப் பங்குகள் 
❖ கூடுதல் இலாபம் கிமைக்கும் மபாது (அ) நிறுே கமலப்பின் மபாது ொதாரணப் 

பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கப்பைாத பங்கு உரிமே ஆகும். 
 
 
சபரு வினாக்கள் 

 
1. பங்குகளுக்கும், கைன் பத்திரங்களுக்கும் உள்ள மவறுபாடுகள் யாமவ? 

வ. 
எண் 

கைன் பத்திரங்கள் பங்குகள் 

1 இது ெட்ைப்படி ஒரு கைன் ஆகும் இது நிறுேத்தின் முதலில் ஒரு பங்கு ஆகும் 

2 கைன் பத்திரதாரர்கள் நிறுேத்தின் 
கைனநீ்மதார்கள் ஆவர் 

பங்குதாரர்கள் நிறுேத்தின் உறுப்பினர்கள் / 
உரிமேயாளர்கள் ஆவர் 

3 கைன் பத்திரதாரர்கள் நிமலயான 
விகிதத்தில் வட்டி செலுத்தி அதற்கான 
பங்காதாயம் சபறுவர் 

பங்குதாரர்கள் ோறுபடும் விமலயில் 
பங்காதாயம் சபறுவர் 

4 நிறுேத்தின் சொத்துகளின் ேீது கைன் 
பத்திரங்கள் விதிக்கப்படும் 

பங்குகளில் எந்தவிதோன விதிப்பும் 
கிமையாது 

5 கைன் பத்திரங்கமள தள்ளுபடியில் 
சவளியிை எந்த சநைிமுமைகளும், 
தமைகளும் இல்மல 

பங்குகள் தள்ளுபடியில் ஒரு குைிப்பிட்ை 
நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டு ேட்டுமே 
சவளியிை முடியும் 

6 கைன் பத்திரங்களின் வட்டி வதீம் 
நிமலயானது 

இயக்குநர் அமவயின் முடிவின் 
அடிப்பமையிலும், இலாபத்தின் 
அடிப்பமையிலும் பங்காதாயம் வதீம் ோறும் 

7 கைன் பத்திரதாரர்கள் வாக்களிக்கும் 
உரிமே இல்மல 

பங்குதாரர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமே 
உண்டு 

8 கைன் பத்திரங்களின் வட்டி என்பது 
இலாபத்மத கருத்தில்  சகாள்ளாேல், 
முதமல கருத்தில் சகாண்ைது 

பங்குதாரர்களின் பங்காதாயம் என்பது, 
நிறுேத்தின் இலாபத்மதக் கருத்தில் 
சகாண்ைது  

9 கைன் பத்திரங்களின் ேீதான வட்டி 
என்பது, வியாபார செலவாக 

ஆனால் பங்காதாயம் என்பது, வியாபார 
செலவு கிமையாது. எனமவ இலாபத்தில் 
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கருதப்பட்டு இலாபத்தில் கைித்துக் 
சகாள்ளப்படும் 

கைிக்க முடியாது 

10 கைன் பத்திரங்கள் ஒதுக்கீட்டு 
முமைமய பின்பற்ை ஆவணம் 
இல்மல 

பங்குகளின் ஒதுக்கீடு சதாைர்பான 
விபரங்கமள E – FORM NO. 2 ல் பதிவு செய்ய 
மவண்டும் 

 
 
 
 

2. நிறுேம் உருவாக்கத்தின் பல்மவறு படிநிமலகமள விவரி? 
➢ நிறுேத்மத உருவாக்குதல் என்பது நான்கு நிமலகமள சகாண்ைது. அமவயாவன : -- 

i) உருவாக்கம்   
ii) பதிவு செய்தல்  
iii) முதல் மபாடுதல்  
iv) வியாபாரத்மத சதாைங்குதல்  

❖ மேற்கண்ை நான்கு நிமலகளில் முதல் இரண்டு நிமலகளான உருவாக்கம் ேற்றும் பதிவு 
செய்தல் என்பது சபாது நிறுேம் ேற்றும் தனியார் நிறுேத்திற்கு அவெியோனது ஆகும்.  

❖ தனியார் நிறுேம் தனது வியாபார செயல்பாடுகமள பதிவு செய்த உைன், உைனடியாக 
சேற்சகாள்ளும்.  

❖ ஆனால் சபாது நிறுேம் நான்கு நிமலகமள கைந்த பின் தனது செயல்பாடுகமள 
சதாைங்கும். 

❖ சபாது நிறுேம் தன்னுமைய நிதிமய உயர்த்த பங்குகளின் ேீதான சபாது சவளியீட்மை 
செய்கிைது. சபாது சவளியீடு சதாைர்பான ெட்ைத் மதமவகமள பூர்த்தி செய்து நிறுேச் 
ெட்ைத்தின் மூலம் தனது வியாபார நைவடிக்மககமள மேற்சகாள்ளும். 

நிறுேச் ெட்ைத்தின் கீழ் நிறுேம் பதியப்படுவதற்கு ஆற்ை மவண்டிய  பணிகள்  

1) உத்மதெித்துள்ள சபயருக்கு அங்கீகாரம் சபறுதல் 
2) அமேப்பு முமைச் ொெனம் ேற்றும் செயல்முமை விதிகளின் தயாரிப்பு 
3) அலுவல் ொர்ந்த அதிகாரிகளின் அைிவிப்பு 
4) அமேப்பு முமைச் ொெனத்தின் பங்களிப்பாளரது உறுதி சோைிப் பத்திரம். 
5) பதிவு அலுவலகத்தில் ெரிபார்ப்பு 
6) பங்களிப்பாளர்களது விவரங்கள் 
7) முதல் இயக்குநர்களின் விவரங்கள் 
8) ோற்றும் அதிகாரம் 
❖ தனிநபர் நிறுேம் ெம்பந்தப்பட்ை தகவல்கள் அளித்தல் 

 
3. கைன்பத்திரங்களின் வமககள் யாமவ? 

➢ கைன்பத்திரங்கள் சவளியிடும் முமை, அவற்ைின் சவளியீட்டு நிபந்தமனகள் ஆகியவற்ைின் 
அடிப்பமையில் பலவிதங்களாக பிரிக்கலாம். 

1) ோற்றுதல் அடிப்பமை 

2) பிமணயங்கள் (அ) ஈட்டின் அடிப்பமை 

3) ேீட்பு  அடிப்பமை 

4) பதிவு செய்தல் அடிப்பமை 

1) ோற்று அடிப்பமை 
➢ ோற்றுதல் அடிப்பமையில் கைன் பத்திரங்கமள நான்கு வமககளாகப் பிரிக்கலாம். அமவ. 

i) ோற்ை இயலாத கைன் பத்திரங்கள்  
❖ ோற்ை இயலாத கைன் பத்திரங்கள் அவற்ைின் கைன் இயல்மப தக்க மவத்துக் 

சகாள்கின்ைன ேற்றும் ொதாரணப்பங்குகளாக ோற்ைப்பை முடியாது. 
ii) பகுதி ோற்ைத்தக்க கைன்  பத்திரங்கள்  

❖ பகுதி ோற்ைத்தக்க கைன் பத்திரங்களின் நிமலயில் அமவகளின் ஒரு பகுதி சவளியிடுபவர் 
அைிவிக்கும் ெேயம் எதிர்காலத்தில் ொதாரணப்பங்குகளாக ோற்ைப்படுகின்ைன.  

iii) முற்ைிலும் ோற்ைத்தக்க கைன் பத்திரங்கள்  

❖ இமவ சவளியீட்ைாளர் அைிவிக்கும் ெேயம், முற்ைிலுோக ொதாரண பங்குகளாக 
ோற்ைப்படுகின்ைன.  

❖ ோற்ை வதீோனது சவளியீட்ைாளரால் முடிவு செய்யப்படுகின்ைது.  
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❖ ோற்ைப்பட்ை பிைகு முதலீட்ைாளர்கள் நிறுேத்தின் ொதாரணப் பங்குதாரர்கமள மபாமலமவ 
அமத அந்தஸ்திமன அனுபவிப்பர். 

iv) மதர்வின்படி ோற்ைத்தக்க கைன் பத்திரங்கள்  

❖ மதர்வின்படி ோற்ைத்தக்க கைன் பத்திரங்களின் நிமலயில் இப்பங்குகமள சவளியீட்ைாளர் 
முடிவு செய்யும் விமலயிமலா (அ) சவளியீட்டின் ெேயம் உைன்பட்ை விமலயிமலா ோற்ைிப் 
சபறும் மதர்வு உள்ளது. 

2) பிமணயங்கள் (அ) ஈட்டின் அடிப்பமை 
➢ பிமணயங்கள் அடிப்பமையில் கைன்பத்திரங்கமள இரண்டு வமககளாகப் பிரிக்கலாம். அமவ. 

a) பிமணயம் தரப்பட்ை கைன் பத்திரங்கள் 

❖ நிறுேத்தின் சொத்துக்கள் ேீது பற்றுப் சபாறுப்பு ஏற்படுத்தி சவளியிைப்படும் பத்திரங்கள் 
பிமணயம் தரப்பட்ை கைன்பத்திரங்கள் எனப்படும்.  

b) பிமணயம் தரப்பைாத கைன் பத்திரங்கள் 

❖ நிறுேத்தின் சொத்துக்கள் ேீது எந்தவிதோன பற்றுப் சபாறுப்பும் ஏற்படுத்தப்பைாேல் 
சவளியிைப்படும் கைன் பத்திரங்கள் இவ்வமககள் எனலாம்.  

3) ேீட்பு  அடிப்பமை 

➢ கைன் பத்திரங்கமள ேீட்பு அடிப்பமையில்  இரண்டு வமககளாகப் பிரிக்கலாம். அமவ. 
 அ) ேீட்கக் கூடிய கைன் பத்திரங்கள் 

❖ ஒரு குைிப்பிட்ை மததியில் (அ) குைிப்பிட்ை காலக் சகடுவுக்கு பிைகு ேீட்கக் கூடிய கைன் 
பத்திரங்கள் இவ்வமககள் ஆகும்.  

       ஆ) ேீட்க இயலாத கைன் பத்திரங்கள் 

❖ நிறுேம் கமலக்கப்பட்ைால் தவிர, ேற்ைப்படி நிறுேத்தின் ஆயுள் காலத்தில் ேீட்க 
மதமவயில்லாத கைன் பத்திரங்கள் இதில் அைங்கும்.  

❖ சபரும்பாலும் இவ்வமகக் கைன் பத்திரங்கமள நிறுேம் சவளியிடுவது இல்மல.  
❖ முதலீட்ைாளர்கள் இவ்வமகக் கைன்பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யவிரும்புவது இல்மல. 

4) பதிவு செய்தல் அடிப்பமை 

❖ பதிவு செய்தல் அடிப்பமையில் கைன் பத்திரங்கமள இரண்டு வமககளாகப் பிரிக்கலாம். 

அமவ. 

i) பதிவு செய்யப்பட்ை கைன் பத்திரங்கள் 

❖ கைன் பத்திரங்கள் குைிப்பிட்ை நபர்களின் சபயரில், நிறுேம் தனது பதிமவடுகளில் பதிவு 
செய்யப்பட்டு இருந்தால் அவற்மைப் பதிவு செய்யப்பட்ை கைன் பத்திரங்கள் என்று 
கூறுகின்மைாம்.  

❖ ஒவ்சவாரு கைன்பத்திரத்திற்கும் ஒவ்சவாரு எண் உண்டு. மேலும் பங்குச் ொன்ைிதழ் 
மபான்று கைன்பத்திரங்களும் உரிமேக்குச் ொட்ெியோக ஆவணங்கமளயாகும்.  

❖ இவற்மை ஒருவர் சபயரில் இருந்து, மவசைாருவர் சபயருக்கு ோற்ை மவண்டுோயின் 
முமையாகப் பத்திரம் எழுதிப் பதிவு செய்யமவண்டும்.  

ii) சகாணர்பவர் பத்திரங்கள் 

❖ இவ்வமகப் பத்திரங்கமள யார் மவத்திருக்கிைார்கமளா, அவர்களுக்கு அப்பத்திரங்கள் ேீதான 
உரிமே உண்டு.  

❖ எனமவ இவற்மைப் பதிவு செய்யப்பைாத பத்திரங்கள் என்றும் கூறுகின்ைனர்.  
❖ இவற்மைப் பங்குரிமே ஆமணயுைன் ஒப்பிைலாம்.  
❖ இவற்மை ோற்ைி தருவதும் எளிது.  
❖ இவ்வமகக் கைன் பத்திரங்கமள மவத்திருப்பவர் அவற்மை விற்பமன செய்ய (அ) ோற்ைித் 

தரவிரும்பினால் விற்பமன விமலமயப் சபற்றுக் சகாண்டு கைன் பத்திரங்கமள 
ஒப்பமைத்து வருவது ேட்டுமே மபாதும். 

 
4. பங்குச் ொன்ைிதழ்களுக்கும் பங்கு உரிமே ஆமணக்கும் உள்ள மவறுபாடுகள் 

யாமவ?  
வ. 
எ
ண் 

அமைப் 
பமை 

பங்குச் ொன்ைிதழ் பங்கு உரிமே ஆமண 

1 சபாருள் பங்குச் ொன்ைிதழ் என்பது, 
எத்தமன பங்குகமள 
பங்குதாரர்கள் மவத்து 
இருக்கிைார்கள் என்பமத 
அைியும் ஒரு ெட்ை 
நைவடிக்மகயாகும். 
 

பங்குரிமே ஆமண என்பது, 
குைிப்பிைப்பட்டு உள்ள எண்களுக்குள்ள 
பங்குகள் ேீது, இதமன மவத்து 
இருப்பவருக்கு உரிமே உண்டு எனக் 
கூறும் ஒரு ஆவணம் ஆகும். 
 

2 கட்ைாயம் நிறுேத்திற்கு பங்குொன்ைிதழ் நிறுேத்திற்கு பங்குஉரிமே ஆமண 
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கட்ைாயம் கட்ைாயம் இல்மல 
3 ோற்றுமுமை 

ஆவணம் 
இது ோற்றுமுமை ஆவணம் 
அல்ல 

இது ோற்றுமுமை ஆவணம் ஆகும் 

4 ோற்ைம் பங்குச் ொன்ைிதமை 
மவசைாருவர் சபயருக்கு 
ோற்ைித் தர மவண்டுோயின் 
பங்கு ோற்ைம் பத்திரம் 
எழுதிமய ோற்ைிக் சகாள்ள 
மவண்டும் 

பங்குரிமே ஆமணமய 
வாங்குபவரிைம் சகாடுப்பதன் மூலம் 
ேட்டுமே பங்குகமள ோற்ைி தர 
முடியும் 

5 சவளியீடு இது ஒரு உண்மேயான 
சவளியீடு ஆகும் 

இது ஒரு மபாலியான சவளியீடு ஆகும் 

6 சதாமக 
செலுத்துதல் 

முழுவதும் அல்லது 
பகுதியளவு செலுத்தப்பட்ை 
பங்குகள் என 
அமனத்திற்கும் உண்டு 

முழுவதும் செலுத்தப்பட்ை 
பங்குகளுக்கு பதிலாகமவ 
வைங்கப்படும் 

7 ேத்திய 
அரெின் 
அனுேதி 

இதமன சவளியிை ேத்திய 
அரெின் அனுேதி மதமவ 
இல்மல 

இதமன சவளியிடுவதற்கு முன்பு 
ேத்திய அரெின் அனுேதி கட்ைாயம் 
மதமவ  

 
 
கூடுதல் வினாக்கள் 

 
1. நிறுேச் ெட்ைத்தின் கீழ் நிறுேம் பதியப்படுவதற்கு ஆற்ை மவண்டிய  பணிகள் யாது? 

1) உத்மதெித்துள்ள சபயருக்கு அங்கீகாரம் சபறுதல் 
2) அமேப்பு முமைச் ொெனம் ேற்றும் செயல்முமை விதிகளின் தயாரிப்பு 
3) அலுவல் ொர்ந்த அதிகாரிகளின் அைிவிப்பு 
4) அமேப்பு முமைச் ொெனத்தின் பங்களிப்பாளரது உறுதி சோைிப் பத்திரம். 
5) பதிவு அலுவலகத்தில் ெரிபார்ப்பு 
6) பங்களிப்பாளர்களது விவரங்கள் 
7) முதல் இயக்குநர்களின் விவரங்கள் 
8) ோற்றும் அதிகாரம் 
9) தனிநபர் நிறுேம் ெம்பந்தப்பட்ை தகவல்கள் அளித்தல். 

 
 

2. உரிமேப் பங்கிற்கும் ஊக்கப் பங்கிற்கும் உள்ள மவறுபாடுகள் யாமவ?  
அடிப்பமை உரிமேப் பங்குகள் ஊக்கப் பங்குகள் 

 
   சபாருள் 

ஒரு குைிப்பிட்ை காலத்தில் 
ேற்றும் நிமலயான வமகயில், 
பமைய பங்குதாரர்கள் வாங்க 
ஏதுவாக இருப்பது உரிமேப் 
பங்குகள் ஆகும். 
 

நிறுேத்தின் காப்புநிதி ேற்றும் 
மெர்ந்துள்ள இலாபத்மத சகாண்டு, 
விமலயில்லாேல் விகிதாச்ொர 
அடிபமையில், பமைய பங்குதாரர்கள் 
வாங்க ஏதுவாக இருப்பது, ஊக்கப் 
பங்குகள் ஆகும் 

  விமல பங்குகள் ெந்மத விமலமய 
விை, குமைத்து சவளியிடுவது 
ஆகும் 

பங்குகளுக்கு எந்த விமலயும் 
இல்லாேல் சவளியிடுவது ஆகும் 

மநாக்கம் நிறுேத்தின் புதிய முதமல 
உயர்த்துவது ஆகும் 

நிறுேத்தின் ெந்மத ேதிப்மப உயர்த்தி 
அதன் ேதிப்மப உயர்த்துவது ஆகும் 

உரிமே 
விட்டுக்சகாடுத்தல் 

பங்குதாரர்கள் தங்களது 
உரிமேமய முழுவதுோகமவா 
அல்லது பகுதியாகமவா விட்டு 
சகாடுக்க உரிமே உண்டு 

அவ்வாைான உரிமே இல்மல 

செலுத்தும் ேதிப்பு செலுத்தல் முழுவதுோகமவா 
அல்லது பகுதியளவாகமவா 
இருக்கலாம் 

செலுத்தல் எப்மபாதும் முழுவதுோக 
இருக்கும் 

குமைவான 
பங்களிப்பு 

ெட்ைபடி கண்டிப்பாக இருக்க 
மவண்டும் 

அவ்வாைானது இல்மல 
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3. கைன் பத்திரங்களின் இயல்புகள் யாது? 
1) நிறுேத்தின் சபாதுமுத்திமரயுைன் வைங்கப்படும் ொன்ைிதழ் ஆகும் 
2) இது ஒரு நகரும் சொத்து ஆகும் 
3) கைன்பத்திரதாரர்கள் நிறுேத்தின் கைன்தாரர்கள் ஆவார். 
4) கைன்பத்திரம் எப்மபாதும் ஒரு நிமலயான விமலயிலும், வட்டியிலும் உள்ளது. 
5) கைன்பத்திரத்தின் நிமலயான காலம் முடிந்தபிைகு முடிவுக்கு வரும். 
6) கைன்பத்திரம் என்பது பிமணயோகமவா (அ) பிமணயேற்ைதாகமவா இருக்கலாம். 
7) கைன்பத்திரங்கள் ேீதான வட்டி செலுத்துதல் என்பது வருோன வரியிலிருந்து இலாபத்தில் 

கைித்துக் சகாள்ளப்படும். 
8) கைன்பத்திரதாரர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமே இல்மல. 
9) கைன்பத்திரம் ேீதான வட்டி செலுத்துதல் என்பது ஒரு ெட்ைோக கருதப்படும். 

 

 
 

அத்தியாயம் 27 . நிறுே மேலாண்மே 
குறு வினாக்கள் 

1. இயக்குனர் என்பமத வமரயறுக்க 
❖ கம்பனிகள் ெட்ைம் 2013 பிரிவு 2 (34), ஒரு நிறுேத்மத நிர்வாகிக்கும் குழுவிற்காக, 

நியேிக்கப்பட்ைவர், இயக்குனர் என்று வமரயறுக்கிைது. 
 

2. மேலாண்மேயில் முக்கிய நபர்கமள எவ்விதோன கம்சபனிகள் நியேனம் 
செய்திருக்க மவண்டும்? 

1) ஒவ்சவாரு பட்டியலிைப்பட்ை நிறுேமும் 
2) ரூபாய் 10 மகாடி ேற்றும் அதற்கு மேல் பங்கு முதமல சகாண்டுள்ள ஒவ்சவாரு சபாது 

நிறுேமும் 
 

3. முழுமநர இயக்குனர் என்பவர் யார்? 
❖ நிறுேத்தின் இயக்குனராக பணிபுரியும் ஒருவர்,  தனது மவமல மநரம் முழுவமதயும் 

நிறுேத்தின் வளர்ச்ெிக்காக பயன்படுத்துவதும்,  நிறுேத்திற்கு வருோனம் ஏற்படும் வமகயில்,  

குைிப்பிைத்தக்க மநரடி ஆர்வத்மதக் காட்டுபவரும் முழுமநர இயக்குனர் ஆவார். 
 

4. மேலாண்மே இயக்குனர் என்று யாமர அமைக்கிமைாம்? 
❖ அதிகபட்ெோன அதிகாரங்கமள சகாண்ைவரும், 
❖ கம்சபனியின் நிர்வாகத்தில் அதிக ஆர்வேமும், அதிகபட்ெோன சுதந்திரமும் உமையவரும்,  
❖ கம்சபனிமய வைிநைத்துவதற்கு, இயக்குனர்கமள கட்டுப்படுத்தும் உரிமேயும் சகாண்ை 

இயக்குனர், மேலாண்மே இயக்குனர் ஆவார். 
 

5. எந்த இயக்குனர் செயல் இயக்குனராக செயல்பை முடியும்? 
❖ நிறுேத்தின் முதன்மே தமலமே அதிகாரி என்ை சபாறுப்மப வகிக்கக்கூடியவரும், 
❖ நிறுேத்தின் மநாக்க நிமலமய அமையும் சபாருட்டு மதமவயான அமனத்து 

முடிவுகமளயும் எடுக்கும் சபாறுப்மப வகிப்பவரும்,  
❖ நிறுே சவற்ைிக்கு  முக்கியோக கருதப்படுபவர் எவமரா, அவமர நிறுேத்தின் செயல் 

இயக்குநனராக செயல்பை முடியும். 
 

I. ெிறு வினாக்கள் 
1. செயல்படும் இயக்குனர் செயல் பைா இயக்குனர் வித்தியாெப் படுத்தவும். 

❖ செயலாக்க இயக்குனர்கள் முழுமநர இயக்குனர் அல்லது மேலாண்மே இயக்குனர்கள் என்ை 
சபயரில் பணியாற்றுகின்ைார்கள்.  ஆனால், 

❖  செயலாக்கேற்ை இயக்குனர்கள் முழுமநர இயக்குனராகவும்  இருப்பதில்மல, மேலாண்மே 
இயக்குனர்களாகவும் இருப்பதில்மல. 
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2. எப்சபாழுது ோற்று இயக்குனர்கமள நியேிக்கலாம்? 
❖ ஒரு இயக்குனர், இந்தியாவில் குமைந்தது மூன்று ோதத்திற்கு மேல் இல்மலசயன்ைால், 

அவருக்கு பதிலாக ோற்று இயக்குனர்கமள, இயக்குனர் குழு நியேிக்கலாம்.  
 

 
 

3. நிைல் இயக்குனர் என்று யாமர அமைக்கிமைாம்? 
❖ இயக்குனர் குழுவில் இைம் சபைாத ஒருவர், ஆனால் நிறுேத்மத வைி நைத்த அதிகாரம் 

உள்ளவர்,  நிைல் இயக்குனர் எனப்படுகிைார்.  
❖ பிற்காலத்தில் அவர்கள் விருப்பப்பட்ைால் இயக்குனராக நியேிக்கப்பைலாம். 

 
4. ஒரு தனியார் கம்சபனியில் குமைந்தது எத்தமன இயக்குனர்கள் 

இருக்கமவண்டும் என்பமத குைிப்பிடுக. 
❖ இரண்டு இயக்குனர்கள் இருக்க மவண்டும். 

 
5. முதல் இயக்குனர் என்ைால் என்ன? 

❖ நிறுவனம் கூட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட்ை மததி முதல், அலுவலகத்மத இயக்குபவர்கள் 
முதல் இயக்குநர் ஆவர். 
 

6. எப்சபாழுது இயக்குனர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து நீக்கப்படுகிைார்? 
1) இயக்குனர் பின்பற்ைிய சகாள்மககள் சபாருத்தோனதல்ல என்று பங்குதாரர்கள் 

கருதும்மபாதும், 
2) இயக்குனர் ஒருவர், தனது கைமேகமளயும் சபாறுப்புகமளயும் நிமைமவற்றுவதில் மோெடி 

செய்துள்ளார் என, நிறுே/கம்சபனி ெட்ை வாரியதின் பரிந்துமரயின் மபரில்,ேத்திய அரசு 
கருதும்மபாதும், 

3) கம்பனி ெட்ை விவகாரத்மத, ஒரு இயக்குனரால் ஒடுக்குதலுக்கும், தவைான 
நிர்வாகத்திற்கும் எதிராக ஒரு நிறுேத்தின் ெட்ை வாரியத்திற்கு ெேர்ப்பிக்கப்பட்ைால், 
நிறுேத்தின் ெட்ை வாரியத்தால் இயக்குனர், அவரது அலுவலகத்திலிருந்து அகற்ைப்பைலாம். 

 
7. யார் இயக்குனமரகமள நீக்குகிைார்கள்?  

1) பங்குதாரர்கள் 
2) ேத்திய அரசு 
3) நிறுே/ கம்சபனி ெட்ை வாரியம் 

 
8. இயக்குனர் என்பவர் யார்? 

❖ நிறுேத்தின் இலக்மக அமையும் சபாருட்டு, பங்குதாரர்களால் நியேிக்கப்பட்டு, அதன் 
குைிக்மகாள்கமள அமைவதற்காக , கம்சபனிமய வைி நடுத்துபவமர இயக்குநர் ஆவார். 
 

9. மேலாளர் என்பவர் யார்? 
❖ கம்சபனியின் குைிப்பிட்ை துமையில் சபாறுப்பாளராகவும், அந்த துமையின் செயல்களுக்கு 

சபாறுப்பு ஏற்பவராகவும் இருப்பவமர மேலாளர் என அமைக்கப்படுகிைது. 
II. சபரு வினாக்கள் 
1. நிர்வாகத்தில் முக்கிய நிர்வாக அதிகாரிகள் என்பவர்  யார்? (அல்லது) முதன்மே 

மேலாண்மேப் பணியாளர்கமள குைிப்பிடுக. 
1) முதன்மே பிரதான நிர்வாக அதிகாரி 
2) நிர்வாக இயக்குனர் அல்லது மேலாளர் 
3) நிறுேத்தின் செயலாளர் 
4) முழுமநர இயக்குநர் 
5) முதன்மே பிரதான நிதி அலுவலர், ேற்றும் 
6) அத்தமகய அதிகாரிகமள ேற்ை அலுவலர்கள் பரிந்துமரக்கப்பைலாம். 

 
 
 

2. இயக்குனர்கள் குழுவில் அைங்கியுள்ள நபர்கமள பற்ைி எழுதுக 

           அ) சபாதுவாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ை உகந்த கலமவ:  
❖ இயக்குநர்கள் குழு குமைந்தபட்ெம் ஒரு சபண் இயக்குனருைன் கூடிய செயல்படும் நிர்வாக 

ேற்றும் செயல் நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குநர்கள் ேற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் குழுவில் 
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ஐம்பது ெதவதீத்திற்கு சகாஞ்ெமும் குமைவின்ைி, செயல் நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குநர்கள் 
சகாண்ை ஒருங்கிமணப்பாக இருக்கமவண்டும். 

      ஆ) செயல் நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குநர் தமலவராக இருக்கும் மபாது  

❖ இதில் குமைந்தபட்ெம் மூன்ைில் ஒரு பங்கு செயல் நிர்வாக இயக்குநர்கள், சுதந்திர 
இயக்குநர்களாக இருக்கமவண்டும்.  

❖ கம்பனிக்கு வைக்கோன செயல் நிர்வாக அல்லாத இயக்குநர், தமலவர் இல்லாத நிமலயில், 
இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்களில் குமைந்தபட்ெம் 50 ெதவதீம் சுதந்திர இயக்குநர்கமள 
சகாண்டு இருக்க மவண்டும். 

• இயக்குநர்கள் நிறுேத்தின் குைிக்மகாமள அமைவதற்கு, வித்தியாெோன அணுகுமுமை 
சகாண்டு இருக்கமவண்டும்.  

• அவர்களின் வித்தியாெோன அணுகுமுமையின்படி, நிறுேங்கள் ெட்ைம் 2013 அவர்கமள கீழ் 
கண்ைவாறு வமகப்படுத்தப்படுகின்ைது.  

1) முழுமநர இயக்குனர்  
❖ நிறுேத்தின் இயக்குனராக பணிபுரியும் ஒருவர், தனது மவமல மநரம் முழுவமதயும், 

நிறுேத்தின் வளர்ச்ெிக்காக பயன்படுத்துவதும்,  நிறுேத்திற்கு வருோனம் ஏற்படும் வமகயில் 
குைிப்பிைத்தக்க மநரடி ஆர்வத்மதக் காட்டுபவரும் முழுமநர இயக்குனர் ஆவார். 

2) மேலாண்மே இயக்குனர்  
❖ இயக்குனராக நிறுேத்தில் பணி புரியும் ஒருவர், அதிகபட்ெோன அதிகாரங்கமள 

சகாண்ைவருோக கம்சபனியின் நிர்வாகத்தில் அதிகஆர்வம், அதிகபட்ெோன சுதந்திரமும் 
உமையவர், கம்சபனிமய வைிநைத்துவதற்கும் இயக்குனர்கமள கட்டுப்படுத்தும் உரிமேயும் 
இவருக்கு உண்டு.  

3) செயலாக்க இயக்குனர்  
❖ இவர் நிறுேத்தின் முதன்மே தமலமே அதிகாரி என்ை சபாறுப்மப வகிக்கிைார்  
❖ இவர் நிறுேத்தின் மநாக்க நிமலமய அமையும் சபாருட்டு மதமவயான அமனத்து 

முடிவுகமளயும் எடுக்கும் சபாறுப்மப வகிக்கிைார்.  
❖ மேலும் நிறுே சவற்ைிக்கு இவர் பங்கு முக்கியோகிைது 

4) செயலாக்கம் இல்லாத இயக்குனர்கள்  
❖ இவர்கள் நிர்வாக மவளாண்மேயில், அன்ைாை பணிகளில் தங்கமள ஈடுபடுத்திக் 

சகாள்வது இல்மல. 
❖ ஆனால் சகாள்மக முடிவுகள் எடுக்கும் மபாதும், திட்ைேிைல் செயல்கள் செய்யும் 

சபாழுதும், தங்கமள ஈடுபடுத்திக் சகாள்கின்ைனர்.  
❖ இது ேட்டுேல்லாேல், நிர்வாக இயக்குனர்கமள மேற்பார்மவயிடும் சபாறுப்பும், 

பங்குதாரர்களின் நலனுக்காக செயல்படும் சபாறுப்பும் இவர்களுக்கு உண்டு. 
 

3. இயக்குனரின் பல்மவறு வமககமள சுருக்கோக கூறு. 
1) இந்திய குடியுரிமே இயக்குனர் 

❖ இந்திய நிறுேச் ெட்ைம் 2013 பிரிவு 149 (3) ன்படி ஒரு நிறுேத்தின் இயக்குனர், கைந்த நாட்காட்டி 

ஆண்டில் ஒத்த காலத்தில் குமைந்தது 182 நாட்கள் இந்தியாவில் தங்கியிருக்க மவண்டும். 
❖  அவ்வாறு உள்ளவமரமய, இந்திய குடியிருப்பு இயக்குனர்  எனப்படுகிைார். 

 

2) சுதந்திர இயக்குனர் 

❖ இந்திய நிறுேச் ெட்ைம் 2013 பிரிவு 149 (6) ன் படி, இவர் ஒரு ோற்று இயக்குனராவார். 
கீழ்க்கண்ை நிறுேங்கள் குமைந்தபட்ெம் இரண்டு சுதந்திர இயக்குனர்கமள நியேிக்கமவண்டும் 
அல்லது சகாண்டிருக்க மவண்டும். அமவ -- 

1. செலுத்தப்பட்ை மூலதனம் பத்து மகாடிக்கு அல்லது அதற்கு மேல் உள்ள சபாது நிறுேங்கள்  
2. ஒரு சபாது நிறுே விற்பமனயின் அளவு 100 மகாடி அல்லது அதற்கு மேல் 

சகாண்டிருந்தால். மேலும்  
3. ஒரு சபாது நிறுேத்தின் சகாடு பைமவண்டிய சோத்த கைன்கள், கைன்பத்திரம், மவப்புகளின் 

ேதிப்பு 50 மகாடி அல்லது அதற்கு மேல் இருப்பின் 
3) ெிறு பங்குதாரர்களின் இயக்குனர்  

❖ ஒரு பட்டியலிைப்பட்ை நிறுேம், ஒரு இயக்குனமர இவர்கள் ொர்பாக நியேிக்கலாம்.  
❖ அவ்வாறு நியேனம் செய்ய, குமைந்தபட்ெம் 1,000 அல்லது பத்தில் ஒரு பங்கு 

பங்குதாரர்களுக்கு இது சதாைர்பான எழுத்து மூலோன அைிவிப்பு செய்திமய வைங்கி 
இருக்கமவண்டும். 

4) சபயரளவு இயக்குனர்  

❖ தற்மபாது நமைமுமையில் உள்ள ெட்ைத்தின் கீழ், நிதி நிறுேங்கள் தங்களின் நலன் கருதி 
அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் படிமயா அல்லது ேத்திய அரெின் வைிகாட்டுதலின் 
படியும் ஒரு இயக்குனமர நியேிக்கலாம். 
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❖ மேற்கண்ைவற்ைிலிருந்து அைிய வருவது 
1. அங்கீகரிக்கப்பட்ை நிதி நிறுேங்கள், ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பமையில் நியேிக்கலாம். 
2. ேத்திய அரசு அல்லது இமணயான நபர்கமள நியேிக்கலாம்.  
3. அவ்வாறு நியேிக்கப்பட்ை நபர்கள், நிறுேத்தின் நலமன பாதுகாக்கும் சபாருட்டு 

செயல்பைமவண்டும். 
5) சபண் இயக்குனர் 

❖ பிரிவு 149 (1) (a) படி, ஒரு இயக்குனர் குழுவில் குமைந்தபட்ெம் ஒரு சபண் உறுப்பினர் 
இருக்கமவண்டும். 

❖  கீழ்க்கண்ை நிறுேங்கள் குமைந்தபட்ெம் ஒரு சபண் ஏற்கனமவ சகாண்டிருத்தல் மவண்டும். 
அமவ:-  

1. அமனத்து பட்டியலிைப்பட்ை சபாது நிறுேங்கள்  
2. எந்த நிறுேத்தில் செலுத்தப்பட்ை மூலதனம் 100 மகாடி அல்லது அதற்கும் மேல் அல்லது 
3. விற்பமனயின் அளவு 300 மகாடி அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும் சபாழுது 

6) கூடுதல் இயக்குனர்கள்  

❖ நிறுேம் ஒரு தனிேனிதமன மதமவபட்ைால், கூடுதல் இயக்குனராக நியேித்துக் 
சகாள்ளலாம். 

7) ோற்று இயக்குனர்கள் 

❖ ஒரு இயக்குனர் இந்தியாவில் குமைந்தது மூன்று ோதத்திற்கு மேல் இல்மலசயன்ைால், 
அவருக்கு பதிலாக நியேிக்கப்படுபவர் ோற்று இயக்குனர் ஆவார். 

❖ இவ்வாறு நியேிப்பதற்கு கம்சபனியின் செயல்முமை ஏட்டில் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்க 
மவண்டும் அல்லது சபாதுக்கூட்ைத்தில் ஒரு தீர்ோனம் இயற்ைி அதன் வாயிலாக 
நியேிக்கலாம்  

❖ இந்த ோற்று இயக்குனர், உண்மேயான இயக்குனருக்கு முகவராக அல்லது பதிலாக 
கருதப்பைோட்ைார் 

8) நிைல் இயக்குனர் 

❖ இயக்குனர் குழுவில் இைம் சபைாத ஒருவர், ஆனால் நிறுேத்மத வைி நைத்த அதிகாரம் 

உள்ளவர், நிைல் இயக்குனர் எனப்படுவார்.  
❖ பிற்காலத்தில் அவர்கள் விருப்பப்பட்ைால், இயக்குனராக நியேிக்கப்பைலாம். 

 

 

4. இயக்குனரின் தகுதிகள் பற்ைி எழுதுக. 
❖ சபாவாக ஒரு இயக்குனர், நிதி, ெட்ைம், மேலாண்மே, விற்பமன, ெந்மதப்படுத்தல், 

நிர்வாகம், ஆராய்ச்ெி, சபருநிறுே ஆளுமே, சதாைில்நுட்ப செயல்பாடுகள் அல்லது 
நிறுேத்தின் வணிக சதாைர்பான பிை துமைகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ை 
துமைகளில் சபாருத்தோன திைன்கள், அனுபவம் ேற்றும் அைிமவக் சகாண்டிருக்க 
மவண்டும். 

❖ மேலும்,  
1) ஒரு இயக்குனர் ெரியான ேனநிமல உமைய நபராக இருக்கமவண்டும். 
2) ஒரு இயக்குநர் கம்சபனி செயல் முமை புத்தகதில் குைிப்பிட்டுள்ள தகுதி பங்குகள் 

மவத்திருக்கக மவண்டும். 
3) ஒரு இயக்குனர் தனிநபராக இருத்தல் மவண்டும்  
4) நல்ல நிதி நிமல உமையவராக இருத்தல் மவண்டும்.  
5) நீதிேன்ைத்தால் எந்தவிதோன குற்ைத்திற்காகவும், குற்ைவாளி  என அைிவிக்கப்பட்ைாேல் / 

தண்டிக்கப்பைாேல் இருத்தல் மவண்டும். 
 

 

5. இயக்குனர்களின் தகுதியின்மேகமள பட்டியலிடு. 
❖ கம்சபனி ெட்ைத்தின்164 ஆம் பிரிவின் படி, கம்சபனியின் இயக்குனராக தகுதியற்ைவர்கள் 

பின்வருோறு: -  
1. பித்தநிமல பிடித்தவர் என தகுதி வாய்ந்த  அதிகார நீதிேன்ை கண்டுபிடிப்பு ேற்றும் 

அேலில் உள்ள மபாது 
2. திவாலானவர் என நீதிேன்ைத்தில் அைிவிக்கப்பட்ைவர் 
3. திவாலானவர் என அைிவிக்கக் மகாரி நீதிேன்ைத்தில் விண்ணப்பித்துள்ள, அவரது 

விண்ணப்பம் நிலுமவயில் உள்ளது மபாது 
4. நீதிேன்ைத்தில் குற்ைவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு, ஆறு ோத காலத்திற்கு குமையாேல் 

ெிமைதண்ைமன சபற்று இருப்பவர்கள் (எனினும் தண்ைமனகாலம் முடிந்து 5 ஆண்டுகள் 
கைித்து பிைகு அவமர இயக்குனராக நியேித்தமத ெட்ைம் ஏற்றுக் சகாள்கிைது)  

5. அமைப்பு பணம் செலுத்தாேல் இருப்பவர்கள் 
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6. நீதிேன்ைம் அல்லது திருப்பாயத்தால் தகுதியற்ைவர்கள் என தீர்ோனிக்கப்பட்டு 
அைிவிக்கப்பட்ைவர்கள் 

7. கைந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏமதனும் ெேயம் பிரிவு 188 இன் கீழ் சதாைர்புமைய நபருைன் 
நைவடிக்மககளில் ஈடுபடும் மபாது, குற்ைம் புரிந்தவர் என தீர்ப்பளிக்கப் பட்ைவர்கள் 

8. இயக்குனர் அமையாள எண்மண சபைாதவர்கள் 
❖ நிதி அைிக்மககள் அல்லது ஆண்டு அைிக்மககமள தாக்கல் செய்யாததன் பின்விமளவு 

சதாைர்பாக பிரிவு 164 (2) ஒரு கூடுதல் தகுதியின்மேமய தந்துள்ளது.  
1) கம்சபனி ஒன்ைின் இயக்குனராக உள்ள ஏமதனும் ஒரு நபர், சதாைர்ந்து 1999 ஆம் ஆண்டின் 

மூன்று நிதி ஆண்டுகளுக்கு நிதி அைிக்மகமயயும், ஆண்டு அைிக்மகமயயும் தாக்கல் செய்ய 
தவறும் நிமலயில் அல்லது,  

2) கைன்பத்திரம் மவப்புகள் அல்லது அதன் ேீதான வட்டி மபான்ைவற்மை தவமண நாட்களுக்குள் 
செலுத்ததவைினால் அல்லது கைன் பணத்மத தவமண மததிக்கு முன்னர் திரும்ப செலுத்த 
தவறும் பட்ெத்தில் அல்லது சதாைர்ந்து ஓராண்டுகளாக அல்லது அதற்கு மேலாக பங்காதாயம் 
செலுத்த தவறும் நிமலயில், கைன்பத்திரம்/ மவப்பு/ பங்கு ஆதாயம் மபான்ைவற்மை தரத் 
தவறும் நிமலயில், சபாது கம்சபனியின் இயக்குனராக நியேனம் செய்ய ேற்றும் அமத 
கம்சபனியில் ேறு நியேனம் செய்ய அவர் ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு தகுதியற்ைவராகிைார். 

 

 

6. ஒரு நிறுேத்தின் இயக்குனமர அவரது அலுவலகத்தில் இருந்து எவ்வாறு நீக்கலாம் 

என்பது பற்ைி விளக்குக. 
❖ ஒரு இயக்குனர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து, பின்வரும் மூன்று வைிகளில் ஏமதனும் ஒரு 

வைியில் நீக்கப்பைலாம்: 

1) பங்குதாரர்களால் நீக்கம் - பிரிவு (169) 
❖ ஒரு நிறுேம் (சபாது அல்லது தனியார்) ஒரு ெிைப்பு அைிவிப்மப வைங்குவதன் மூலம், 

ஒரு ொதாரண தீர்ோனத்மத நிமைமவற்றுவதன் மூலம், ஒரு இயக்குனமர பதவியில் 
இருந்து காலாவதியாகும் முன்பாக நீக்கலாம்.  

❖ இயக்குனர் பின்பற்ைிய சகாள்மககள் சபாருத்தோனதல்ல என்று பங்குதாரர்கள் கருதினால், 
அவர் நீக்கப்பைலாம்.  

❖ சபாது கூட்ைத்தில் ஒரு ொதாரண தீர்ோனத்மத நிமைமவற்றுவதன் மூலம் பங்குதாரர்கள் 
அவ்வாறு செய்யமுடியும். 

2) ேத்திய அரொல் அகற்ைப்படுதல்  

❖ நிறுே / கம்சபனி ெட்ை வாரியதின் பரிந்துமரயின் மபரில் நிர்வாக அதிகாரிகமள 
அலுவலகத்தில் இருந்து அகற்ை, ேத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ நிறுே / கம்சபனி ெட்ை வாரியத்திற்கு பரிந்துமரக்கும் அதிகாரம் உள்ளது. ேத்திய அரெின் 
கருத்துப்படி பரிந்துமரக்கும் சூழ்நிமலகள்: 

1. ஒரு நிறுேத்தின் விவகாரங்களுக்கான நைத்மத ேற்றும் மேலாண்மேயில் ெம்பந்தப்பட்ை 
ஒரு நபர் ெட்ைத்தின் கீழ் தனது கைமேகமளயும் சபாறுப்புகமளயும் நிமைமவற்றுவதில் 
மோெடி, தவைாகச் செயல்படும் தன்மே, சதாைர்ந்து கவனேின்மே, நம்பிக்மக இைப்பு 
ெம்பந்தப்பட்ை குற்ைவாளி / குற்ைங்களில் சதாைர்புமைய குற்ைவாளி. அல்லது 

2. ஒரு நிறுேத்தின் வியாபாரோனது, ெிைந்த வணிகக் சகாள்மக அல்லது விமவகோன 
வர்த்தக நமைமுமைகளுக்கு ஏற்ப, அத்தமகய நபரால் நைத்தப்பை அல்லது 
நிர்வகிக்கபைவில்மல, அல்லது 

3. ஒரு நபரால் நைத்தப்படுவதால் அல்லது நிர்வகிக்கப்படுவதால் நிறுேத்தில் ஏற்படும் 
கடுமேயான வியாபார பாதிப்பு அல்லது வர்த்தகம், சதாைில் அல்லது வியாபாரத்தின் 
சகாள்மக, மெதம் ஏற்படுதல் ெம்பந்தப்பட்டிருத்தல் அல்லது 

4. நிறுேம், அதன் வணிகர்கள், கைனாளிகள், உறுப்பினர்கள் அல்லது மவறு நபர்கள் அல்லது 
மோெடி அல்லது ெட்ைவிமராத மநாக்கத்திற்காக அல்லது சபாது நலனுக்கு மெதேளிக்கதக்க 
விதத்தில் மோெடி செய்யவிரும்பும் மநாக்கத்துைன் அந்த நிறுேம் நிர்வகிக்கப்பட்ைால்.  

3) நிறுே / கம்சபனி ெட்ை வாரியத்தால் நீக்கப்படுதல்  
❖ கம்பனி ெட்ை விவகாரத்மத, ஒரு இயக்குனரால் ஒடுக்குதலுக்கும், தவைான நிர்வாகத்திற்கும் 

எதிராக ஒரு நிறுேத்தின் ெட்ை வாரியத்திற்கு ெேர்ப்பிக்கப்பட்ைால், நிறுேத்தின் ெட்ை 
வாரியத்தால் இயக்குனர் நீக்கப்பைலாம் அல்லது நிறுேத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் இமையில் 
உருவாக்கப்பட்ை, எந்தசவாரு ஒப்பந்தத்மதயும் ஒதுக்கி மவக்கப்பைலாம். அத்தமகய 
இயக்குனர் அவரது அலுவலகத்திலிருந்து அகற்ைப்பைலாம்.  

 

 

7. மேலாண்மேயில் உள்ள நபர்களின் அதிகபட்ெ ஊதிய வரம்பு  என்ன? 

➢ நிறுேத்தில் மபாதுோன இலாபம்  இருப்பின் 
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❖ ஒரு சபாது நிறுேம் நிர்வாக இயக்குநர்கள் ேற்றும் முழு மநர இயக்குநர்கள் உட்பை அதன் 
இயக்குநர்களுக்கு வைங்கும் ஊதியம், அதன் நிகரலாபத்தில் 11% ஐ விை, அதிகோக 
இருக்கக்கூைாது. ேற்றும்,  

❖ ஒரு நிறுேத்தில் ஒமர ஒரு நிர்வாக இயக்குனர் அல்லது முழு – மநர இயக்குநர் அல்லது 
மேலாளர், நிகரலாபத்தின் 5% ஐ தாண்ைக் கூைாது.  

❖ வைங்கப்பட்ை ஊதியம் 11 ெதவிகிதத்திற்கும் அதிகோக இருந்தால் 2013 ஆம் ஆண்டின் 
கம்பனிகள் ெட்ைம், 198 ன்பிரிவின் கீழ் ெட்ைத்தில் கூைப்பட்டுள்ள விதத்தில் 
கணக்கிைப்படுகிைது. 

➢ ஒரு கம்சபனி மூலம் அதிகபட்ெோக நிறுேத்தின் மேலாளருக்கு வைங்கப்பை 
மவண்டிய ஊதியம்: 

 

மூலதனத்தின் அளவு வருைாந்திரம் செலுத்தக்கூடிய 
சதாமகயின் உட்ெ வரம்பு 

 எதிர்மறையான அல்லது `. 5 

க ாடிக்கு குறைவு 
`. 30 லட்சங் ள் 

`. 5 க ாடி மற்றும் அதற்கு கமல் 
ஆனால் `.100 க ாடிக்கு குறைவு 

`. 42 லட்சங் ள் 

`.100 க ாடி மற்றும் அதற்கு கமல் 
ஆனால் `. 250 க ாடிக்கு குறைவு 

`. 60 லட்சங் ள் 

 

`.250 க ாடி மற்றும் அதற்கு கமல்  
`. 60 லட்சங் ள் + `.250 க ாடிக்கு 
கமற்பட்ட மூலதனத்தில் 0.01% 

 
➢ இரண்டு கம்சபனிகளில் மேலாண்மே நபராக பணியாற்றுமவாருக்கு 

வைங்கப்பைமவண்டிய ஊதியத்தின் அளவு 
❖ இரண்டு நிறுேங்களில் மேலாண்மே நபராக பணியாற்றும் ஒரு நபர், சபரும் சோத்த 

ஊதியம், ெட்ைத்தில் கூைப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுேத்திற்கான அதிகபட்ெ உச்ெவரம்மப ேிகக் 
கூைாது 

 

8. இயக்குனரின் கைமேகள் என்ன? 

1) இயக்குனர்களின் ஒருங்கிமணந்த கைமேகள் 

1. ஆண்டுக் கணக்குகளின் ேீது, ஒப்புதல் அளித்து அதற்கு அதிகாரபூர்வோன ொன்ைாண்மே 
வைங்குதல் 

2. காப்பு நிதிக்கு ோற்ைம் செய்த சதாமக, உபரி சதாமகமய முதலீடு செய்தல், கைன் வாங்குதல் 
மபான்ைவற்மை சதளிவுபை பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் இயக்குனர்கள் அைிக்மகயில் 
உயர்த்தி காட்டுதல்  

3. கம்சபனியின் முதல் தணிக்மகயாளமை, நியேனம் செய்தல் 
4. இயக்குனர் கூட்ைம் ேற்றும் பங்குதாரர்கள் கூட்ைம் பற்ைிய அைிவிப்பு அளித்தல் ேற்றும் 

கூட்ைத்மத நைத்துதல்  
5. இயக்குனர் குழு கூட்ைத்தில் தீர்ோனங்கமள முன்சோைிதல் அல்லது நிமைமவற்றுதல் 

 

2) இயக்குனரின்  சபாது கைமேகள்  ( ஒரு இயக்குனரின்  சபாது கைமேகள் யாது? ) 
1) கம்சபனியின் மநாக்கத்மத நிமைமவற்றும் சபாருட்டு அல்லது அமையும் சபாருட்டு புதிய 

சகாள்மககமள வகுத்தல் 
2) நிறுேத்தின் அல்லது கம்சபனியின் நலன் கருதி செயல்முமை விதிகள் அனுேதித்தால், எந்த 

ஒரு குழுவுக்கும் அதிகாரத்மத ஒப்பமைப்பு செய்யும் கைமே 
3) கம்சபனியின் வளர்ச்ெிமய ெரிபார்ப்பது, புதிய சகாள்மககமள நமைமுமைப்படுத்துதல், 

மேலும் சதாைிலாளிகளுக்கு அவ்வப்மபாது மதமவயான கட்ைமளகமள, வைிகாட்ைல்கமள 
வைங்குதல் 

4) தாங்கள் பணியாற்றுவதற்காக, மேலாண்மே இயக்குனர், மேலாளர் செயலர் ேற்றும் 
இதரபணியாளர்கமள நியேனம் செய்தல் 

5) கம்சபனியின் செயல்முமை விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயலாற்ைல் 
6) கம்சபனியின் மநாக்கத்மத அமையும் சபாருட்டு, நல்ல எண்ணத்துைன் பணியாற்ைல்  அல்லது 

செயல்படுத்தல்  
7) மதமவயான அக்கமையுைனும், அர்ப்பணிப்புைனும் தன்னுமைய கைமேகமள, உரிய மநரத்தில் 

கம்சபனியின் மநாக்கத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுதல் 
 

3) இயக்குனரின் குைிப்பிைத்தக்க கைமேகள் ( இயக்குனரின் குைிப்பிைத்தக்க கைமேகள் 
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பற்ைி குைிப்பிடுக) 
1) இயக்குனர்கள், தங்களின் சபயர், முகவரி ேற்றும் சதாைில் ஆகியவற்மைப் பற்ைிய 

விவரங்கமள அளிக்க மவண்டிய கைமே  
2) இயக்குனர், நிறுேத்தில் தான் மவத்திருக்கும், பங்குகமளப் பற்ைிய விவரங்கமள சதரிவித்தல் 

ேற்றும் நிறுேத்தின் ஒப்பந்தங்கமள நிமைமவற்ை / நிமைமவற்றுவதில் ஆர்வத்மத 
சவளிப்படுத்தும் கைமே  

3) கம்சபனியின் இயக்குனர்,  தான் பதவிமயற்ை இரண்டு ோத காலத்திற்குள், மதமவயான 
குமைந்த அளவு பங்குகமள வாங்கி மவத்துக் சகாள்ள மவண்டும் 

4) தகவல் அைிக்மகமய சவளியிடுதல் ேற்றும் குமைந்தபட்ெ ெந்தாமவ நிர்ணயம் செய்யும் 
கைமே 

5) சவளியிைப்பட்ை தகவல் அைிக்மகயில், எந்தவிதோன தவைான தகவல்கள் இல்மல எனவும், 
தவைாக வைி காட்ைக் கூடிய அைிவிப்புகமள சகாண்டிருக்கவில்மல எனவும் உறுதி செய்யும் 
கைமே  

6) தகவல் அைிக்மக, ெட்ைத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள அமனத்து செய்திகமளயும் சகாண்டுள்ளதா என 
உறுதி செய்யும் கைமே 

7) கம்சபனி பதிவாளரிைம், தகவல் அைிக்மகமய ெேர்ப்பிக்கும் முன்னர், அதில் மகசயாப்பேிட்டு 
இருக்க மவண்டும் 

8) பங்கு விண்ணப்ப சதாமகமய ெட்ைத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள படி பயன்படுத்துவதற்சகன, 
அட்ைவமண இைப்பட்ை வங்கியில் மவப்பு செய்யப்பட்ைது உள்ளதா என்பமத ெரிபார்க்கும் 
கைமே. 

9) கம்சபனியின் பதிவாளருக்கு, பங்கு ஒதுக்கீடு சதாைர்புமைய பட்டியமல ெேர்ப்பிக்கும் கைமே 
10) அைிவிக்கப்பட்ை பங்காதயத்மத செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகமள செய்யும் கைமே 
11) பங்குகமள ஒருப்பிைப்பு அல்லது பைிமுதல் செய்யும் ேற்றும் பங்குகமள ோற்ைம் செய்யும் 

கைமே 
12) கம்சபனியின் பதிவாளருக்கு ெட்ைத்தில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள படி அமனத்து தீர்ோனங்கமளயும் 

அைிக்மககமளயும் ெேர்ப்பிக்கும் கைமே 
13) ெரியான மநரத்தில் குைிப்பிட்ை செயல்கமள ெட்ைத்தில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள அமனத்து 

செயல்கமளயும் குைிப்பிட்ை காலத்தில் செய்து முடிக்கும் கைமே 
14) மதமவப்பட்ைால் அொதாரண சபாதுக்கூட்ைத்திற்கு அமைப்பு விடும் கைமே 
15) கம்சபனியின் ெட்ைபூர்வோன ேற்றும் ஆண்டு சபாதுக் கூட்ைத்மத கூட்ை அமைப்பு விடும் 

கைமே 
 
 

9. இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள் யாமவ? 
❖ இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள் நான்கு சவவ்மவறு தமலப்புகளில் வமக செய்யப்பட்டுள்ளது. 

அமவ 
1) இயக்குனர்களின் ெட்ைப்படியான அல்லது ெட்ைபூர்வோன அதிகாரங்கள் 
2) நிர்வாக ரீதியான இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள் அல்லது மேலாண்மே சதாைர்புமைய  

இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள் 
3) தீர்ோனத்தின் ேீது இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள்  
4) இதர அதிகாரங்கள் 

A. இயக்குனர்களின் ெட்ைப்படியான அல்லது ெட்ைபூர்வோன அதிகாரங்கள் 
1) பங்குதாரர்களிைம் இருந்து வரமவண்டிய பங்குகள் ேீதான செலுத்தப்பைாத அமைப்புகமள 

சபறுவதற்கான அதிகாரம்  
2) கைன் பத்திரங்கமள சவளியிடுவதற்கான அதிகாரம்  
3) கைனடீ்டுப் பத்திரம் நீங்கலாக, இதர வைிகளில் கைன் வாங்குவதற்கான அதிகாரம்  
4) நிறுேத்தின் நிதிமய முதலீடு செய்யும் அதிகாரம்  
5) புதிய பைங்கமள உருவாக்கும் அதிகாரம்  
6) நிறுேத்தின் வியாபாரத்மத பல்வமகப்படுத்தும் அதிகாரம்  
7) ஒருங்கிமணத்தல், ஒன்று மெர்த்தல், ேற்றும் ேறுெீரமேப்பு செய்தல் மபான்ைவற்மை 

அங்கீகரிப்பதற்கான அதிகாரம் 
8) நிதிநிமல அைிக்மக ேற்றும் இயக்குனர் குழுவின் அைிக்மககமள அங்கீகரிப்பதற்கான 

அதிகாரம் 
B. மேலாண்மே அல்லது நிர்வாக ரீதியான அதிகாரங்கள் 
i) மூன்ைாம் நபருைன் ஒப்பந்தம் மேற்சகாள்ளும் அதிகாரம்.   
ii) பங்கு ோற்ைம் செய்யும் அதிகாரம்  
iii) கைன் பத்திரங்கமள சவளியிை மவண்டிய விதிமுமைகமளயும், நிபந்தமனகமளயும் முடிவு 

செய்யும் அதிகாரம் 
iv) புதிய சகாள்மககமள நமைமுமைப்படுத்துவதற்கும், வணிகத்மத செயல்படுவதற்கான 

வைிமுமைகமள உருவாக்கும் அதிகாரம் 
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v) கம்சபனியில் நிர்வாக இயக்குனர், மேலாளர் ேற்றும் கம்சபனி செயலமர நியேனம் செய்யும் 
அதிகாரம் 

vi) தன்கீழ் பணியாற்றும் ஊைியர்கமள மேற்பார்மவ செய்தல் ேற்றும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் 
C. தீர்ோனத்தின் ேீது இயக்குனர்களின் அதிகாரங்கள்  
1) கம்சபனியின் எந்த ஒரு சொத்மதயும் விற்க அல்லது குத்தமகக்கு விடும் அதிகாரம் 
2) கைமன திரும்ப செலுத்த இயக்குனருக்கு மதமவயான காலத்மத அனுேதிக்கும் அதிகாரம் 
3) செலுத்தப்பட்ை மூலதனம் ேற்றும் காப்புகள் ஆகியவற்ைின் கூட்டுத் சதாமகக்கு மேல் கைன் 

வாங்கும் அதிகாரம்  
4) ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு நபமர, முகவராக நியேனம் செய்யும் அதிகாரம் 
5) ேிமக ஊதிய பங்குகமள சவளியிடுதல் ேற்றும் பங்கு மூலதனத்மத ேறுெீரமேப்பு செய்தல் 

சதாைர்பான அதிகாரம்  
6) மூன்று ஆண்டுகளில் ெராெரி லாபத்தில் 5% அல்லது ரூபாய் 50,000 இமவ இரண்டில் எது 

அதிகமோ, அத் சதாமகமய சதாண்டு மநாக்கங்களுக்காக பங்களிப்பு செய்வதற்கான அதிகாரம் 
அல்லது பயன்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் 

D. இதர அதிகாரங்கள் 
1. ொதாரண காலிப்பணியிைங்கமள நிரப்பும் அதிகாரம்  
2. நிறுேத்தின் முதல் தணிக்மகயாளர் நியேிக்கும் அதிகாரம்   
3. ோற்று இயக்குனர்கள், கூடுதல் இயக்குனர்கள் ேற்றும் முக்கிய நிர்வாக அதிகாரிகமள 

நியேிக்கும் அதிகாரம்  
4. முக்கிய நிர்வாக அல்லது மேலாண்மே அதிகாரிகமள நீக்கும் அதிகாரம்  
5. பங்குகளுக்கான இமைக்கால ேற்றும் இறுதி வளத்மத பரிந்துமர செய்யும் அதிகாரம் 
6. நிறுேத்தின் கைன் தீர்க்கும் நிமலமேமய அைிவிக்கும் அதிகாரம்  
7. அரெியல் அமேப்புக்கு பங்களிப்பு செய்யும் அதிகாரம் 

 
10.  இயக்குனர்களின் குற்ைவியல் ொர்ந்த சபாறுப்புகமளப் பற்ைி எழுதுக. 

1) தகவல் அைிக்மகயில் தவைான தகவல்கமளஅளித்தல் 
2) பங்கு ஒதுக்கீட்டிற்கான தகவல்கமள, உரிய படிவத்தில் கம்சபனியின் பதிவாளருக்கு ெேர்ப்பிக்க 

தவறுதல் 
3) நிறுேப்பதிவாளர், பங்குகமள ஒருங்கிமணந்த பங்குகளாக ோற்ைியதற்கான அைிவிப்மப 

ெேர்ப்பிக்க தவறுதல்  
4) பங்குச் ொன்ைிதழ் ேற்றும் கைனடீ்டு பத்திர ொன்ைிதழ் வைங்க தவறுதல் 
5) உறுப்பினர்களுக்கான பதிமவடுகள் ேற்றும் கைனடீ்டு பத்திரதார்களுக்காண பதிமவடுகமள 

பராேரிக்கத் தவறுதல் 
6) ஆண்டு கம்சபனி சபாதுக் கூட்ைத்மத கூட்ை தவறுதல் 
7) நிதிநிமல அைிக்மக சவளியிை அல்லது வைங்கிை தவறுதல் 
8) 15 க்கும் மேற்பட்ை கம்சபனிகளில், இயக்குனராக பணியாற்றுவார்கமள மவத்திருத்தல்  

 
கூடுதல் வினாக்கள் 

1. இயக்குனரின் உரிமேகள் யாது? 
➢ இயக்குனரின் உரிமேகமள இரண்டு பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தலாம்  

1. தனி உரிமேகள் ேற்றும்  

2. கூட்டு உரிமேகள் 

1. தனி உரிமேகள் 

1) கணக்கு ஏடுகமள ஆய்வு செய்வதற்கான உரிமே 
2) இயக்குனர் குழு கூட்ைங்களின் அைிக்மககமள, சபறுவதற்கான உரிமே 
3) தீர்ோனங்கள் ேீது பங்மகற்பதற்கும், ஆதரவாகமவா அல்லது எதிராகமவா வாக்களிக்கும் 

உரிமே  
4) கூட்ைத்தில் முன்சோைியப்பை இருக்கும் தீர்ோனத்மத, சுற்ைைிக்மகயாக சபறும் உரிமே  
5) கூட்ை நைவடிக்மக புத்தகங்கமள ஆய்வு செய்வதற்கான உரிமே 

2. கூட்டு உரிமேகள் 
1) பங்குகமள ோற்ைம் செய்வமத ேறுக்கும் உரிமே  
2) தனியார் ேற்றும் சபாது நிறுேங்களின் இயக்குனர்கள், தங்களிைம் ஒப்புதல் சபைாத 

நபர்களுக்கு, கம்சபனியின் பங்குகமள ோற்றுவமத, ேறுப்பு சதரிவிக்கும் உரிமே 
3) கம்சபனியின் தமலவமர மதர்ந்சதடுக்கும் உரிமே 
4) இயக்குனர் குழுவின் தமலவமர நியேிக்கும் உரிமே  
5) மேலாண்மே இயக்குனமர நியேிக்கும் உரிமே 
6) இயக்குனர் குழு தன் அதிகாரத்தின்படி, மேலாண்மே இயக்குனர் அல்லது மேலாளமர 

நியேிக்கும் உரிமே  
7) பங்காதாயத்மத பரிந்துமர செய்வதற்கான உரிமே 
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8) ஆண்டு பங்காதாயம் சொல்லலாோ மவண்ைாோ என தீர்ோனிக்கும் உரிமே  
9) பங்காதாயம் செலுத்துோறு கட்ைாயப்படுத்தும் உரிமே இயக்குனர்களுக்கு கிமையாது. 

இருப்பினும் பரிந்துமரக்கப்பட்ை பங்காதாய விகிதத்மத குமைக்கமுடியும். மேலும் 
பங்காதாயம் வைங்குவதற்கான தனி ெிைப்பு இயக்குனர் குழுவிற்கு உண்டு. 

 
2. இயக்குனர்களின் நிகழ்வுகளில் சவளி நபர்களுக்கான சபாறுப்புகமளப் பற்ைி 

விவரி. 
1) இயக்குனர்கள் தங்களின் சொந்த தகுதியின் அடிப்பமையில், மூன்ைாம் நபர்களுைன் செய்து 

சகாண்ை ஒப்பந்தங்கள் 
2) இயக்குனர்கள் முகவர்கள் என்ை அதிகாரத்தின் அடிப்பமையில், செய்து சகாண்ை ஒப்பந்தம் 

பற்ைி விவரம், முதல்வருக்கு சதரிவிக்கப்பைாேல் இருத்தல்  
3) வருங்கால நிறுேத்தின் ொர்பாக ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடுத்திக் சகாள்ளுதல் 
4) கம்சபனியின் அதிகார வரம்பு ேீைிய ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடுதல் 

❖ பின்வரும் ெந்தர்ப்பங்களில், இயக்குனர்கள் தங்களின் ெட்ைபூர்வோன கைமேகளிலிருந்து, 
தவறும் மபாது, மூன்ைாம் நபர்களுக்கு தனிப்பட்ை முமையில் சபாறுப்பாளர்களாக 
ஆகிைார்கள்.  

1) தகவல் அைிக்மகயில் உள்ள தவைான செய்திகள்  
2) முமையற்ை பங்கு ஒதுக்கீடு  
3) குைிப்பிைப்பட்ை குமைந்தபட்ெ பங்களிப்பு செய்யாதவர்கள், செலுத்திய விண்ணப்ப பணத்மத 

திரும்ப செலுத்தாத மபாது 
4) பங்கு ோற்று ெந்மதயில் தகவல் அைிக்மகயில் குைிப்பிட்டுள்ளவாறு, பங்குகள் ேற்றும் கைன் 

பத்திரங்கமள ஒதுக்கீடு செய்யப்பைாதவர்கள், செலுத்திய உதவித் சதாமகமய திரும்ப 
செலுத்தாத சூழ்நிமலயில். 

 
 

3. மேலாளர் ேற்றும் இயக்குனர் இமைமய உள்ள மவறுபாடுகள் யாது? 
  

அடிப்பமை மேலாளர் இயக்குனர் 
 
 
      சபாருள் 

கம்சபனியின் குைிப்பிட்ை 
துமையில் சபாறுப்பாளராகவும், 
அந்த துமையின் செயல்களுக்கு 
சபாறுப்பு ஏற்பவராகவும் 
இருப்பவமர மேலாளர் என 
அமைக்கப்படுகிைது. 
 

நிறுேத்தின் இலக்மக அமையும் 
சபாருட்டு, பங்குதாரர்களால் 
நியேிக்கப்பட்டு, அதன் 
குைிக்மகாள்கமள அமைவதற்காக, 
கம்சபனிமய வைி நடுத்துபவமர 
இயக்குநர் ஆவார். 
 

 
 
பணியின் தன்மே 

ஒரு குைிப்பிட்ை பணியிமன 
யாரால் செய்து முடிக்கப்பை 
முடியும் என்ைாய்ந்து, அதற்குத் 
மதமவயான வைிகாட்டுதமல 
வைங்குவார் 

சகாள்மககமள நமைமுமைப்படுத்தி, 
அது சதாைர்பான பணிகமள 
மேற்சகாள்வதற்கு மதமவயான 
அடிப்பமை வைிமுமைகமள, 
மேலாளருக்கு வைங்குவார் 

 
மேலாண்மேயின் 
நிமல 

இவர் இமைநிமல 
மேலாண்மேயில் இைம் 
சபற்றுள்ளார் 

இவர் மேல்நிமல மேலாண்மேயில் 
இைம் சபற்றுள்ளார். 
முடிசவடுத்தலில் ேிக முக்கிய 
இைத்மத சபறுகிைார் 

 
 
 
  சபாறுப்புகள் 

இயக்குனர் அமவயால் 
ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்ை அல்லது 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ை 
திட்ைங்கள் ேற்றும் 
சகாள்மககமள 
நமைமுமைப்படுத்தும் 
சபாறுப்பிமன மேலாளரிைம் 
ஒப்பமைக்கப்படுகிைது 

நிறுேத்தின் முக்கிய மநாக்மக 
அமையும் சபாருட்டு காலத்துக்கு 
தக்கவாறு மதமவயான 
திட்ைங்கமளயும், சகாள்மககமளயும் 
இயக்குனர்களிைம் 
ஒப்பமைக்கப்படுகிைது 

 
 

4. மேலாண்மே இயக்குனருக்கும் முழு மநர இயக்குனருக்கும் இமைமயயான 

மவறுபாடுகள் யாது? 
அடிப்பமை நிர்வாக இயக்குனர் முழுமநர இயக்குனர் 

  கனிெோன அதிகாரம் பணிக்கு அேர்த்தும் மபாது, அவரது 



B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.  9629647613                                                Page 132 of 139 

 

  அதிகாரம் மவத்திருப்பவர் 
 

பணி ஆமணயில் அதிகாரங்கள் 
பற்ைி சொல்லப்பட்டு இருக்கும் 
 

   
 
  தமைகள் 

பிரிவு 197 இன் படி 
மேலாண்மே இயக்குனராகவும், 
மேலாளராகவும் ஒமர 
ெேயத்தில் பணியாற்ை தமை 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது 

ெில மநரங்களில் இவமர, 
கம்சபனியின் மேலாளராகவும், 
இயக்குனராகவும் பணி 
அேர்த்தப்படுவது உண்டு 

பதவி நியேனம் இவமர நியேனம் 
செய்வதற்கான தீர்ோனத்திற்கு, 
பங்குதாரர்களின் ஒப்புதல் 
மதமவ 

இவமர நியேனம் செய்வதற்கு,ெிைப்பு  
தீர்ோனத்தின் ேீது, பங்குதாரர்களின் 
ஒப்புதல் மதமவ 

பதவியின் கால 
அளவு 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல், 
இப்பணியில் அேர்த்துவது 
கிமையாது 

அத்தமகய கட்டுபாடுகள் ஏதும் 
இவமர நியேனம் செய்வதற்கு 
கிமையாது 

 
 

அத்தியாயம் 28 . நிறுேச்செயலர் 
குறு வினாக்கள் 

1. செயலர் என்பவர் யார்? 
❖ நிறுேத்தின் ஒட்டு சோத்த செயல்பாடுகமள இயக்கும் நபமர, நிறுேச் செயலர் என 

அமைக்கப்படுகிைார். 
❖ செயலர் என்ை சொல் ெீக்சரட்ரியஸ் (secretarious) என்ை லத்தீன் வார்த்மதயிலிருந்து 

சபைப்பட்ைதாகும்.  
❖ இதன் சபாருள் இரகெியம் ஆகும்.  
❖ நிறுேத்தின் நிர்வாகம் ேற்றும் நிதிொர்ந்த அமனத்து செயல்பாடுகள் குைித்து, சவளியிை 

முடியாத ெில இரகெிய தன்மேயுமைய செயல்பாடுகமள, இரகெியோக செய்து முடிக்க, 
பணி அேர்த்தப்படும் நபமர நிறுேச் செயலர் என அமைக்கலாம். 

 
2. ”கூட்ைங்கள்” என்ைால் என்ன? 

❖ பல வமகயான ெட்ைவிதி கூறுகளுக்கு உட்பட்டு, முமையான வமகயில் ஒருங்கிமணக்கப் படும் 

நபர்களின் குழுமவ கூட்ைங்கள்  எனலாம். 
 

3. தீர்ோனம் என்ைால் என்ன? 
❖ இயக்குநரமவயால் எடுக்கப்பட்ை ஒரு முடிமவ, நமைமுமைப்படுத்த, ெட்ைப்படி குமைந்தளவு 

எண்ணிக்மகக் சகாண்ை பங்குகளின் கூட்ைத்தில், ஓட்டு பதிவு நைத்திமயா அல்லது மவறு 
முமையின் மூலோக பங்குநர்களால் அளிக்கப்படும் ஒப்புதமல தீர்ோனம் என்கிமைாம். 
 

4. “பகராள்” ெிறு குைிப்பு வமரக. 
❖ ஒரு சபாதுக் கூட்ைத்தில் தனக்குப் பதில் கலந்துசகாள்ள உறுப்பினரால் நியேிக்கப்படும் ஒரு 

நபமரக் குைிப்பமத பகராள் எனப்படும்.  
❖ பகராள் உறுப்பினராக இருக்கமவண்டியது இல்மல. 
❖ பகராள் முமையாக முத்திமரவில்மல ஒட்டி மகசயாப்பம் இட்ை ஒப்புதமல, கூட்ைம் 

சதாைங்க 48 ேணி மநரத்திற்கு முன், பதிவு அலுவலகத்தில் மெர்க்கப்பைமவண்டும். 
 

5. ”வாக்கு” / வாக்சகடுப்பு என்ைால் என்ன? 
❖ ஒரு முன்சோைிவுக்கு ஆதரவாகமவா, அல்லது எதிராகமவா, ஒருவர் தனது விருப்பத்மத, 

உரிய முமையில் பதிவு செய்வமத வாக்சகடுப்பு எனப்படுகிைது. 
 
 

ெிறு வினாக்கள் 
1. ெிைப்பு தீர்ோனம் என்ைால் என்ன? 

❖ ஒரு முடிமவ நிமைமவற்ை கூட்ைத்திற்கு வருமக புரிந்துள்ள பங்குநர்களின் 
எண்ணிக்மகயில் 75 ெதவதீம் நபர்கள், முடிவிற்கு ொதகோக வாக்களித்தால் அது ெிைப்பு 
தீர்ோனம் ஆகும். 
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2. ெட்ைமுமைக் கூட்ைம் என்ைால் என்ன? 
❖ ஒரு சபாது நிறுேத்தின் வாழ்நாளில் ஒரு முமை ேட்டுமே கூட்ைப்படும் கூட்ைம் 

ெட்ைமுமை கூட்ைம் ஆகும். 
❖ நிறுேச் ெட்ைப்படி ஒவ்சவாரு சபாது நிறுேமும், சதாைில் சதாைங்கிய மததியிலிருந்து, 

அதாவது ஒரு ோதத்திலிருந்து 6 ோதத்திற்குள் பங்குனர்கள் கூட்ைத்மத கூட்ை மவண்டும். 
இதமன ெட்ைமுமை கூட்ைம் என அமைக்கப்படுகிைது. 
 

3. வாக்சகடுப்பு  குைித்து  நீங்கள் அைிந்து சகாண்ைது  என்ன? 
❖ ஒரு முன்சோைிவுக்கு ஆதரவாகமவா, அல்லது எதிராகமவா, ஒருவர் தனது விருப்பத்மத, 

உரிய முமையில் பதிவு செய்வமத வாக்சகடுப்பு எனப்படுகிைது. 
❖ ஒரு நிறுேத்தின் முன்சோைிமவ இயக்குனர்கர்கள் வாக்சகடுப்பு நைத்தி முமையாக 

நிமைமவற்ைப்பை மவண்டும்.  
❖ முன்சோைிவுக்கு வாக்கு அளிக்கும் உரிமே பங்குனர்களுக்கு உண்டு. 
❖ வாக்சகடுப்பில் இரண்டு மவறுபட்ை நமைமுமைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

வாக்சகடுப்பின் வமககள் : - 
1. திைந்த நமைமுமை 
2. இரகெிய நமைமுமை 

 

4. ொதாரண தீர்ோனம் மதமவப்படும் ஏமதனும் மூன்று  செயல்பாடுகமள தருக. 

1)  நிறுே சபயமரத் திருத்த 

2) நிறுே பங்கு முதமல ோற்ைியமேக்க 

3) கைனடீ்டு பத்திரங்கமள ேீட்க 

4) பங்காதயங்கள் அைிவிக்க 

5) ஆண்டு இருப்புநிமலக் குைிப்மப ஒப்புதல் வைங்க 

6) இயக்குநர்கமள பணியேர்த்த. 

 
 

5. குரல் வாக்சகடுப்பு என்ைால் என்ன? 
❖ தமலவர் ஒரு முடிமவ முன்சோைிந்து அதற்கு ஆதரவாக உள்ளவர் ”ஆம்” என்று குரமல 

உயர்த்தி கூைமவண்டும்.  
❖ பின்னர் அம்முடிவிற்கு ேறுப்பவர்கள் ”இல்மல” என குரமல உயர்த்தி கூை மவண்டும்.  
❖ தமலவர் இவ்விரு மவறுபட்ை ஓமெமயயும் நன்கு கூர்ந்து கவனித்து, தனது முடிமவ 

சதரிவிப்பார்.  
❖ இம் முமைமய குரல் வாக்சகடுப்பு முமை எனப்படுகின்ைது. 
❖ இந்த முடிவுக்கு தமலவமர முழுமேயான சபாறுப்மபற்க மவண்டும். 
 

சபரு வினாக்கள் 
1. நிைேச் செயலரின் பணிகமள விளக்குக? 

❖ நிறுேச் செயலரின் பணிகமள கீழ்காணும் இரண்டு சபறும் பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தலாம். 
அமவகளாவன. 

         அ) ெட்ைபூர்வோன பணிகள் (அ) கைமேகள் 
         ஆ) ெட்ைபூர்வேற்ை பணிகள் (பிை பணிகள்) (அ) கைமேகள் 
 
அ) ெட்ைபூர்வோன பணிகள் (அ) கைமேகள் 

1) நிறுேத்தின் அங்கீகாரம் மதமவப்படும் அமனத்து ஆவணங்களிலும் நிறுேத்தின் ொர்பாக 
மகசயாப்பம் இடுவது. 

2) பங்குகள் குைித்த ஆவணங்கள், இயக்குனர்கள் ேற்றும் ஒப்பந்தங்கள் சதாைர்பான 
ஆவணங்கமள பராேரித்தல். 

3) பங்குமுதல் சதாமகமய அதிகரிப்பது குைித்த அைிவிப்மப நிறுே பதிவாளரிைம் சகாடுத்தல். 
4) பங்குகமள ோற்ைியதிலிருந்து இரண்டு ோதத்திற்குள் பங்கு ஒதுக்கீட்டு ொன்ைிதமை 

அளித்தல். 
5) ஆண்டு அைிக்மகயில் மகசயாப்பம் இட்டு அனுப்புதல். 
6) சதாைில் சதாைக்க ொன்ைிதமைப் சபை, மதமவயான உறுதி சோைிகமள அளித்தல். 
7) ஒவ்சவாரு பங்குனர்களுக்கும், ஆண்டு சபாதுக்கூட்ைம் குைித்த அைிவிப்மப அனுப்புதல். 
8) ெட்ைமுமை ஏடுகமள தயாரித்தல் 
9) ஒவ்சவாரு பங்குனர்களின் ஆண்டு சபாதுக் கூட்ைம் ேற்றும் இயக்குனரமவ 

கூட்ைங்களுக்கான கூட்ை நிகழ்ச்ெி குைிப்மப 30 நாட்களுக்குள் தயாரித்தல். 



B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.  9629647613                                                Page 134 of 139 

 

10) கூட்ைத்தில் நிமைமவற்ைப்பட்ை தீர்ோனங்கமள மகாப்பிலிட்டு நிறுே பதிவாளருக்கு 
அனுப்புதல். 

11) நிறுே கமலப்பின் மபாது நிதி நிமல அைிக்மககமள தயாரிக்க உதவி செய்தல். 
      வருோனவரிச் ெட்ைப்படி செயலரின் பணிகள் 

12) பணியாட்களுக்கு வைங்கமவண்டிய ெம்பளம், ேற்றும் செலுத்தமவண்டிய வட்டி 
ஆகியவற்ைிலிருந்து வருோன வரிமய கைித்துக்சகாண்டு ேீதிமய செலுத்துவது செயலரின் 
பணியாகும்.  

       இந்திய முத்திமரவரி ெட்ைப்படி நிறுே செயலரின் பணிகள் 

13) பங்கு ஒதுக்கீட்டு கடிதம் ேற்றும் பங்கு ொன்ைிதழ் மபான்ை முக்கிய நிறுே ஆவணங்களில் 
முமையான அஞ்ெல் தமலகள் ஒட்ைப்பட்டுள்ளதா என கவனிக்க மவண்டியது செயலரின் 
தமலயாய பணிகளில் ஒன்ைாகும். 

       விற்பமனவரிச் ெட்ைபடி நிறுே செயலரின் பணிகள் 
14) விற்பமன ேீதான வரிமய, உரிய மநரத்தில் உரிய முமையில் செலுத்துவதற்கும், 

மதமவயான ஆவணங்கமள ெரிபார்த்து, விற்பமனவரி துமை அதிகாரிகளிைம் 
அளிக்கப்பட்டுவிட்ைதா என உறுதி செய்துக்சகாள்ள மவண்டியது செயலரின் பணியாகும். 

      ஆ) ெட்ைபூர்வேற்ை பணிகள் (பிை பணிகள்) (அ) கைமேகள் 
➢ செயலரின் ெட்ைபூர்வேற்ை பணிகமள பின்வருோறு வமகப்படுத்தலாம். 

(1) இயக்குநர்களுக்கு ஆற்ை மவண்டிய முகமேப் பணிகள் 

(2) பங்குநர்களுக்கு ஆற்ைமவண்டிய முகமேப் பணிகள் 

(3) அலுவலக ஊைியர்கள் ேற்றும் பணியாட்களுக்கு ஆற்ை மவண்டிய பணிகள். 

(1) இயக்குநர்களுக்கு ஆற்ைமவண்டிய முகமேப் பணிகள்  
❖ நிறுே செயலர், இயக்குனரமவயின் முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுவதால், 

இயக்குநரமவயின் அமனத்து அைிவுமரகமளயும் நமைமுமைப்படுத்த மவண்டியது 
செயலரின் பணியாகும். 

❖ நிறுேத்திற்கு மதமவயான சகாள்மககமள வகுத்து பல முடிவுகமள எடுபதற்கு, 
மதமவயான தகவல்கமளயும், அைிவுமரகமளயும், வைங்கமவண்டியது செயலரின் 
பணியாகும். 

❖ இயக்குனர்களின் வருமகப் பதிமவட்மை பராேரிப்பது, கூட்ைங்கமள கூட்டுவது, 

கூட்ைத்திற்கான அமைப்பு விடுப்பது, கூட்ை நிகழ்ச்ெி நிரல் ேற்றும் கூட்ை குைிப்பு தயாரிப்பது  

மபான்ை பல்மவறு பணிகமள இயக்குனர்களுக்கு செயலர் ஆற்ை மவண்டும். 
 
 

(2) பங்குநர்களுக்கு  ஆற்ைமவண்டிய  முகமேப் பணிகள் 

❖ நிறுே பங்குநர்களின் உரிமே பாதிக்கப்பைாேல், ஒரு பாதுகாப்மப ஏற்படுத்தி, அவர்களின் 
நலமன மபனிக்காக்க மவண்டியது நிறுே செயலரின் கைமேயாகும். 

❖ நிறுே பங்குநர்களின் உரிமே, ேீைப்பைவில்மல என்பமத, உறுதி செய்ய மவண்டியது 
இவரது பணியாகும்.  

❖ பங்கு ஒதுக்கீட்டு கடிதம், கூட்ை அமைப்பு கடிதம், வருத்த கடிதம், பங்கு ொன்ைிதழ், 
பங்காமணகமள, அனுப்புவது ேற்றும் கைனடீ்டு பத்திரதாரர்களுக்கு கைன்பத்திரத்மத 
அளிப்பதும் செயலரின் பணியாகும். 

❖ பங்குநர்கள் கூட்ைம் குைித்த நாள், இைம், ேற்றும் நிகழ்ச்ெி நிரல் மபான்ை விவரங்கள் 
தாங்கிய அைிக்மகமய பங்குநர்களுக்கு அனுப்புதல்,  

❖ இயக்குனரமவயின் ொர்பாக பங்குநர்களின் ெந்மதகங்களுக்கும் புகார்களுக்கும் உரிய 
முமையில் கலந்து ஆமலாெித்து, விொரித்து உரிய பதிமல அளிப்பது செயலரின் 
பணியாகும்.  

(3) அலுவலக ஊைியர்கள் ேற்றும் பணியாட்களுக்கு ஆற்ை மவண்டிய பணிகள்  
❖ நிறுே அலுவலக ஊைியர்களின் தமல ெிைந்த மூத்த ஊைியராக இருப்பவர், செயலர் 

ஆவார். 
❖ அலுவலக செயல்பாடுகள் இயல்பாக செயல்பை செய்வது, செயலரின் பணியாகும். 
❖ அலுவலக செயல்பாடுகள், குைிப்பாக நிறுேச் ெட்ைம் ேற்றும் நிதி ொர்ந்த அமனத்து 

செயல்பாடுகமளயும் தனது மநரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுத்த மவண்டியது 
செயலாளரின் பணியாகும். 
 

 

2. நிறுேச் செயலரின் அதிகாரம் ேற்றும் உரிமேகமள விவரி? 
1) மேற்பார்மவ ேற்றும் கட்டுப்படுத்தும்  அதிகாரம் 

❖ நிறுேத்தின் செயலர், தன் கீழ் பணிபுரியும் அலுவலர்களின் செயல்பாடுகமள மேற்பார்மவ 
செய்யவும், வைிக்காட்ைவும், கட்டுப்படுத்தவும் அதிகாரம் உண்டு. 

2) மகசயாப்பம்  இடும் உரிமே (அதிகாரம்) 
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❖ நிறுேத்தின் செயலர், நிறுேத்தின் ொர்பாக பல ஒப்பந்தங்களிலும், நிறுே கூட்ை நைவடிக்மக 
குைித்த மகாப்புகளில் மகசயாப்பம் இடும் அதிகாரத்மத சபற்றுள்ளார். 

3) அதிகாரத்மத செலுத்தல் 

❖ இயக்குனரமவயால் வைங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கமள செயல்படுத்திக்  சகாள்ளும் உரிமே 
செயலருக்கு உண்டு. 

4) ொன்ைிதழ் வைங்கும்  உரிமே 

❖ நிறுேத்தின் ொர்பாக ஊைியர்களுக்கு பல ொன்று (ொட்ெியம்) வைங்கும் அதிகாரம்  உண்டு.  
❖ பங்கு ொன்ைிதழ், ஊதிய ொன்ைிதழ் மபான்ை ொன்ைிதழ்கமள வைங்கும் அதிகாரம்  உண்டு. 

5) ஊதியம் ேற்றும் இைப்படீு மகாரும் உரிமே 

❖ நிறுேத்துைன் செய்துக்சகாண்ை ஒப்பந்தத்தின்படி, செயலர் தேக்குரிய ஊதியத்மதயும், இதர 
படிகமளயும் சபறும் உரிமே உண்டு.  

❖ நிறுேத்திற்கு எதிராக வைக்கு சதாைரும் உரிமே உண்டு.  
❖ பணி நீக்கம் செய்யப்படும் முன்னர், அதற்கான விளக்கம் தாங்கிய அைிக்மகமய 

மகட்டுப்சபறும் உரிமேயும் உண்டு  
❖ பணி நீக்கத்திற்கான இைப்பீட்மை சபறும் உரிமே உண்டு. 

6) முன்னுரிமே கைனநீ்மதார் 

❖ நிறுே கமலப்பின் மபாது, நிறுேச் செயலர் தேக்குச் மெரமவண்டிய ெட்ைபூர்வோன 
நிலுமவத் சதாமகமய, முன்னுரிமே கைனநீ்மதாமர மபால சபற்றுக்சகாள்ளும் உரிமே 
உண்டு. 
 

7) கூட்ைத்தில் கலந்து சகாள்ளும் உரிமே 

❖ ெட்ைப்படி செயலருக்கும், நிறுேத்திற்கும் இமைமய முதலாளி – சதாைிலாளி என்ை உைவு 
நிலவுகிைது  

❖ ஒரு ொதாரண பணியாளமர பணி நீக்கம் செய்வமத மபால, செயலமரயும் பணி நீக்கம் 
செய்ய முடியும்.  

❖ எந்த மநரத்திலும் செயலமர பணி நீக்கம் செய்ய, இயக்குநர் அமவக்கு முழு அதிகாரம் 
உள்ளது. 

 
3. பலவமகயான நிறுே கூட்ைங்கமள விளக்கு. 
➢ நிறுேச்ெட்ைம் 2013 ன்படி நிறுேத்தின் கூட்ைப்படும் கூட்ைங்கமள கீழ்காணும் முமையில் 

வமகப்படுத்தலாம். 
1. பங்குநர்கள் கூட்ைம் 

• ெட்ைமுமைக் கூட்ைம் 
• ஆண்டுப் சபாதுக் கூட்ைம் 
• ெிைப்பு (அ) அொதாரண கூட்ைம் 

2. இயக்குநரமவ கூட்ைங்கள் 

• அமவக் கூட்ைம் 

• குழுக் கூட்ைம் 

3. ெிைப்பு கூட்ைங்கள் 

• வகுப்பு கூட்ைம் 
• கைனநீ்மதார்கள் (அ) கைனடீ்டுப் பத்திரதாரர்கள் கூட்ைம் 

1. பங்குநர்கள் கூட்ைம் 

❖ நிறுே பங்குநனர்களால் நைத்தப்படும் கூட்ைங்கள், பங்குனர்கள் கூட்ைம் என 
அமைக்கப்படுகிைது.  

❖ நிறுே பங்குநர் கூட்ைங்கமள மூன்று வமகயாக பிரிக்கலாம். 
1) ெட்ைமுமை கூட்ைம்  

❖ ஒரு சபாது நிறுேத்தின் வாழ்நாளில் ஒரு முமை ேட்டுமே கூட்ைப்படும் கூட்ைம் 
ெட்ைமுமை கூட்ைம் ஆகும் 

❖ நிறுேச் ெட்ைப்படி ஒவ்சவாரு சபாது நிறுேமும் சதாைில் சதாைங்கிய மததியிலிருந்து ஒரு 
ோதத்திலிருந்து 6 ோதத்திற்குள் பங்குனர்கள் கூட்ைத்மத கூட்ை மவண்டும். இதமன 
ெட்ைமுமைகூட்ைம் என அமைக்கப்படுகிைது.  

 
❖ பங்கு முதல் இல்லாத, சபாது ேற்றும் தனி நிறுேங்கள் இத்தமகய கூட்ைத்மத கூட்ை 

மதமவயில்மல. 
2) ஆண்டுப்  சபாதுக்கூட்ைம்  
❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நிறுேத்தில் இயல்பான நைவடிக்மக குைித்து ஆமலாெிக்க 

கூட்ைப்படும் கூட்ைம் ஆண்டு சபாதுக் கூட்ைம் ஆகும்.  
❖ இக்கூட்ைம் நிறுேம் பதிவு செய்யப்பட்ை மததியிலிருந்து 18 ோதத்திற்குள், முதல் ஆண்டு 

சபாதுக்கூட்ைத்மத கூட்ை மவண்டும்.  
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❖ அடுத்த ஒவ்சவாரு ஆண்டும், இக்கூட்ைத்மத கூட்ை மவண்டும்.  
❖ இரண்டு ஆண்டு சபாதுக் கூட்ைத்திற்கு இமைப்பட்ை காலம் 15 ோதத்திற்கு ேிமகயாக 

கூைாது.  
❖ ஆண்டு சபாதுக்கூட்ைம் நிறுே பதிவு அலுவலகம் உள்ள இைத்தில் அல்லது அருகில் 

உள்ள இைங்களில் நைத்தப்பை மவண்டும்.  
❖ அரசு விடுமுமை நாட்களில் நைத்த கூைாது.  
❖ பங்குகள் ேற்றும் உத்திரவாதத்தால் வமரயறுக்கப்பட்ை நிறுேங்கள், பங்குமுதல் உமைய 

அல்லது இல்லாத நிறுேங்கள் தனியார் ேற்றும் சபாது நிறுேங்கள், ஆண்டு சபாதுக் 
கூட்ைத்மத, ஆண்டு மதாறும் கூட்ை மவண்டும். 

3) ெிைப்புக் கூட்ைம்  

❖ ெட்ைமுமைக் கூட்ைம் ேற்றும் ஆண்டு சபாதுக் கூட்ைம் ஆகியமவ நிறுேத்தின் இயல்பான 
ொதாரண கூட்ைங்கள் ஆகும்.  

❖ ெட்ைமுமைக் கூட்ைம் ேற்றும் ஆண்டு சபாதுக்கூட்ைம் ஆகிய இரண்மையும் தவிர, பிைக் 
கூட்ைங்கள் அமனத்தும் ெிைப்பு கூட்ைங்கள் என அமைக்கப்படுகிைது.  

❖ ெில அவெர வியாபார முடிவுகமள எடுக்க, இரு ஆண்டு சபாதுக் கூட்ைங்களுக்கு இமைமய 
கூட்ைப்படும் இதர கூட்ைங்கள் அமனத்தும் ெிைப்புக் கூட்ைகளாகும். 

2. இயக்குநர் அமவக் கூட்ைம்  

❖ நிறுேத்மத நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பு இயக்குநரமவயிைம் உள்ளதால், இயக்குனர்கள் அடிக்கடி 
கூடி பல வியாபார நைவடிக்மககள் குைித்து ஆமலாெிக்க மவண்டும்.  

❖ இதற்காக இயக்குனரமவயால் கூட்ைப்படும் கூட்ைங்கள், இயக்குனரமவ கூட்ைங்கள் 
ஆகும்.  

❖ நிறுேத்தின் நைவடிக்மககள் குைித்து இயல்பான முடிவுகமள எடுத்பதற்காக 
இயக்குனர்களால் கூட்ைப்படும் கூட்ைம் இயக்குநரமவ கூட்ைம் ஆகும்.  

❖ இயக்குரமவ முதல் கூட்ைம், நிறுே பதிவு செய்யப்பட்ை 30 நாட்களுக்குள் கூட்ைப்பை 
மவண்டும் 

           வாரியக்குழுக் கூட்ைம்  

❖ பட்டியலிைப்பட்ை  நிறுேமும் ரூபாய் 10 மகாடி அல்லது அதற்கு மேல் பங்கு முதலுமைய 

ஒவ்சவாரு  சபாது நிறுேம், தணிக்மக குழு கூட்ைத்மத கூட்ை மவண்டும்.  

❖ இக்கூட்ைம் ஆண்டுக்கு, குமைந்தது நான்கு முமை கூட்ை மவண்டும்.   

❖ ரூபாய் 10 மகாடிக்கு குமைவாக பங்கு முதலுமைய  நிறுேத்தில் இயக்குனரமவயால் 

தணிக்மக குழுவின் செயல்கமள செய்ய, ஒரு இயக்குனர் பணி அேர்த்தப்படுவர். 

3. ெிைப்புக் கூட்ைங்கள்  

a. வகுப்பு கூட்ைம்  
❖ ஒரு குைிப்பிட்ை வமகயான பங்குககள் அல்லது கூட்ைங்கள், குைிப்பிட்ை வமகயான 

கைனடீ்டுப்பத்திரங்களும், கூட்ைப்படும் கூட்ைம், வகுப்பு கூட்ைம் ஆகும்.  
b. கைனநீ்மதார் கூட்ைம்  
❖ நிறுேக் கூட்ைங்கமள மபால இது ஒரு நிறுே கூட்ைம் அல்ல.  
❖ இருப்பினும், இது ஒரு புதிய கைன் சகாள்மகமய அைிமுகம் செய்யும் மபாது அல்லது 

கைனநீ்மதார்கள் சதாைர்பான ெில வைக்குகமள மபெி முடிவு எடுக்கவும், 
கைனநீ்மதார்களுைன் ெில ஒப்பந்தங்கள் மேற்சகாள்ளவும் இவ்வமக கூட்ைங்கள் 
கூட்ைப்படுகிைது 
 

4. தீர்ோனத்தின் வமககமள விளக்கி மதமவப்டும் செயல்பாடுகமள தருக. 
❖ சபாதுவாக தீர்ோனங்கள் மூன்று வமககளாக பிரிக்கலாம்  

(1) ொதாரண தீர்ோனம்  (2) ெிைப்பு தீர்ோனம்  (3) ெிைப்பு அைிவிப்பு தீர்ோனம் 
(1) ொதாரண தீர்ோனம்  

❖ சபரும்பாண்மேயின் மூலம் நிமைமவற்ைப்படும் தீர்ோனம் ொதாரண தீர்ோனம் ஆகும்.  
❖ ஒரு முடிவுக்கு ஆதரவாக, வாக்களிக்கும் உறுப்பினர் எண்ணிக்மக, அம்முடிவுக்கு எதிராக 

வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக விை அதிகோக இருந்தால் அது ொதாரண 
தீர்ோனம் ஆகும்.  

❖ சுருக்கோக கூைினால், கூட்ைத்திற்கு வருமகதந்துள்ள பங்குநர்களின் பாதிக்குமேல் (50%) 
ஒரு முடிவுக்கு ொதகோக, ஆதரவளிப்பது ொதரண தீர்ோனோகும். 

➢ பின்வரும் முடிவுகமள நமைமுமைப்படுத்த, ொதாரண தீர்ோனம் மபாதுோனது 

1)  நிறுே சபயமரத் திருத்த 
2) நிறுே பங்கு முதமலோற்ைி அமேக்க 
3) கைனடீ்டு பத்திரங்கமள ேீட்க 
4) பங்காதயங்கள் அைிவிக்க 
5) ஆண்டு இருப்புநிமலக் குைிப்மப ஒப்புதல் வைங்க 
6) இயக்குநர்கமள பணியேர்த்த. 
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7) இயக்குநர்களின் எண்ணிக்மக அதிகரிக்க அல்லது குமைக்க. 
8) ஒரு இயக்குனமர பணி நீக்கம் செய்து விட்டு, அவ்விைத்தில் புதிய இயக்குநமர 

பணியேர்த்த. 
9) வரம்புக்குட்பட்டு, நிறுேத்தின் நிதிமய முதலீடு செய்ய 
10) நிறுே கணக்காளமர பணி நியேனம் செய்ய. 
11) தன்னார்வ நிறுே கணக்குகளுக்கும், ெங்க நமைமுமை விதிகளுக்கும் ஒப்புதல் வைங்க. 

(2) ெிைப்பு தீர்ோனம்  
❖ ஒரு முடிமவ நிமைமவற்ை கூட்ைத்திற்கு வருமக புரிந்துள்ள பங்குநர்களின் 

எண்ணிக்மகயில் 75 ெதவதீம் நபர்கள், முடிவிற்கு ொதகோக வாக்களித்தால், அது ெிைப்பு 
தீர்ோனம் ஆகும்.  

            ெிைப்பு தீர்ோனம் மதமவப்படும் நைவடிக்மககள் 
(1) நிறுேத்தின் பதிவு அலுவலகத்மத, ஒரு ோநிலத்திலிருந்து பிை ோநிலத்திற்கு ோற்ைம் 

செய்ய. 
(2) நிறுேத்தின் மநாக்கத்மத ோற்ை 
(3) நிறுேத்தின் சபயமர ோற்ை 
(4) ெட்ை நமைமுமை விதிகமள திருத்தம் செய்ய 
(5) நீதிேன்ை உத்தரவுக்கு இனங்கி, நிறுே பங்கு முதல் சதாமகமய குமைக்க. 
(6) புதிய சதாைிமலத் சதாைங்க 
(7) தணிக்மகயாளமர பணியேர்த்த. 
(8) சோத்த விற்பமன முகவர்கமள பணியேர்த்த 
(9) இயக்குநர்கள் ேற்றும் மேலாண்மே இயக்குநர்களின் ஊதியத்மத தீர்ோனிக்க. 

(3) ெிைப்பு அைிவிப்பு மதமவப்படும் தீர்ோனம்  

❖ நிறுேச்ெட்ைம் 2013 குைிப்பிட்டுள்ள ெில நைவடிக்மககள் குைித்து முடிவுகமள எடுக்க 
ெிைப்பு கூட்ைம், கூட்ை மவண்டியுள்ளது  

❖ இக்கூட்ைத்மத கூட்டுவதற்கு அைிவிப்மப 14 நாட்களுக்கு முன், பங்குநர்களுக்கு 
எந்தகாரணத்திற்காக இக்கூட்ைம் கூட்ைப்படுகிைது என்ை விவரத்மத அைிவிப்பில் 
சதரிவிக்கப் பட்டிருக்க மவண்டும்.  

கீழ்காணும் விவரங்களுக்கு, ெிைப்பு அைிவிப்பு மதமவப்படும் ெிைப்பு கூட்ைங்கள் கூட்ை 
மவண்டும். 

1. பணி ஓய்வு சபறும் தணிக்மகயமர தவிர, இதர தணிக்மகயமர பணியேர்த்த 
2. பணி ஓய்வு சபற்றும் தணிக்மகயாளமரமய ேீண்டும் பணியேர்த்தவில்மல என உறுதி 

படுத்த. 
3. ஒரு இயக்குநமர, அவரின் பணிக்காலம் முடியும் முன்மப, பணி நீக்கம் செய்ய. 
4. பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ை இயக்குநர்களின் காலி இைத்தில், மவறு இயக்குநர்கமள 

பணியேர்த்த. 
 

5. பலவமகயான திைந்த ேற்றும் இரகெிய வமகயில் செய்யப்படும்  
   வாக்சகடுப்பு  முமைகமள விளக்குக. 

❖ வாக்சகடுப்பில் இரண்டு மவறுபட்ை நமைமுமைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
அமவயாவன : - 
1. திைந்த நமைமுமை 

2. இரகெிய நமைமுமை 

 

 

 

1.  திைந்த நமைமுமை  
❖ இம்முமையில் அமனத்து உறுப்பினர்களும் கூடியிருக்கும் கூட்ைத்தில், ஒரு உறுப்பினர் 

யாருக்கு வாக்களிக்கிைார் என ேற்ைவருக்கு சதரியும் வமகயில், வாக்சகடுப்பு நைத்தப்படும்.  
❖ இம்முமையில் வாக்சகடுப்பில், எவ்வித ஒளிவு ேமைவும் இருக்காது.  
❖ இம் முமை வாக்சகடுப்பில் பின்வரும் முமைகள் உள்ளைங்கும். 

(1) ெத்தத்தின் வாயிலாக வாக்சகடுப்பு  

❖ சபாதுவாக எந்தசவாரு ெர்ச்மெக்குரிய விஷயோக இல்லாேல், அமனவருக்கும் மெர்ந்து 
சவளிப்பமையாக தனது கருத்மத சதரிவிக்கும் வமகயில் மககமள தட்டிமயா அல்லது 
மேமெகமள தட்டிமயா ஓமெமய எழுப்பி, தங்களது ஆதரமவ சதரிவிக்கும் வமகயில் 
வாக்சகடுப்பு நமைப்சபறும்.  

❖ சபரும்பாலான உறுப்பினர்கள், ஓமெ எழுப்பினால் ஆதரவாகவும்,  
❖ குமைவான உறுப்பினர்கள், ஓமெ எழுப்பினால் எதிரான வாக்கும் சபற்ைதாக அர்த்தம்.  
❖ இம்முமையில் வாக்கு எண்ணப்படுவது கிமையாது. 
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(2) குரல் வாக்சகடுப்பு  

❖ இம்முமை வாக்சகடுப்பு ஒரு பிரபலோன முமையாகும்.  
❖ இத்தமகய வாக்சகடுப்பு முமைமய, ேிகவும் ெிக்கலான அல்லது முரண்பாடுமைய 

விஷயங்களுக்கு முடிவு எடுக்க பயன்படுத்துவது இல்மல.  
❖ தமலவர் ஒரு முடிமவ முன்சோைிய, அதற்கு ஆதரவாக உள்ளவர் ”ஆம்” என்று குரமல 

உயர்த்தி கூைமவண்டும்.  
❖ பின்னர் அம்முடிவிற்கு ேறுப்பவர்கள் ”இல்மல” என குரமலஉயர்த்தி கூை மவண்டும்.  
❖ தமலவர் இவ்விரு மவறுபட்ை ஓமெமயயும் நன்கு கூர்ந்து கவனித்து தனது முடிமவ 

சதரிவிப்பார்.  
❖ இந்த முடிவுக்கு தமலவமர முழுமேயான சபாறுப்மபற்க மவண்டும்.  
❖ ஒரு ெர்ச்மெக்குரிய விஷயததிற்கு, ஓமெமய எழுப்புவதன் மூலம், தீர்வு காண முடியாது.  
❖ இம்முமை, ஒரு அைிவியல் ொர்ந்த முமையல்ல.  
❖ இங்கு வாக்குகள் எண்ணப்படுவதில்மல.  
❖ ஒரு நபமர ஒரு பதவிக்கு மதர்ந்சதடுக்க இம்முமைமய பரிந்துமரக்கப்படுவதில்மல. 

 
(3) மககமள உயர்த்துவதன் மூலம் வாக்சகடுப்பு  

❖ நிறுேச் ெட்ைம் பிரிவு 177 ன் படி, ேமைமுக வாக்சகடுப்பு நமைமுமை பின்பற்ை 
மதமவயில்லாத விஷயங்களுக்கு, தமலவர் உறுப்பினர்கமள அமைத்து, ஒரு 
முன்சோைிவுக்கு ஆதரவாக உள்ளவர்கமள மகமய உயர்த்த சொல்லி. ெில உறுப்பினர்கள் 
உதவியுைன் எண்ணிக்சகாண்டு, பின்னர் எதிராக உள்ளவர்கமள மகமய உயர்த்த சொல்லி 
எண்ணிக்சகாள்ள மவண்டும்.  

❖ பின்னர் முடிமவ, எண்ணிக்மகயின் அடிப்பமையில், தமலவர் சவளியிடுவார்.  
❖ இம்முமையில் ஒரு உறுப்பினர் இரண்டு மககமளயும் உயர்த்த வாய்ப்பு உள்ளது.  
❖ மேலும் ஆதரவாகவும், எதிராகவும் ஒமர உறுப்பினர் இரண்டு முமை மகமய உயர்த்த 

வாய்ப்பு உள்ளது.  
❖ இது, இம்முமையில் உள்ள குமைபாைாகும்.  
❖ ேிக அதிக உறுப்பினர் சகாண்ை கூட்ைத்தில், இம்முமை வாக்சகடுப்மப பின்பற்ை முடியாது.  

2. இரகெிய வாக்குமுமை  
❖ ஒரு உறுப்பினர் அளிக்கும் வாக்கு, ேற்ை உறுப்பினர்களால் அைிந்து சகாள்ள முடியாத 

வமகயில், இரகெியோக வாக்சகடுப்பு நைத்தப்படுவமத இரகெிய வாக்கு முமை என்கிமைாம்.  
❖ ெில ெிக்கல்களுக்கு முடிவு எடுக்க, இம்முமை பயன்படுத்தப்படுகிைது.  
❖ ஒரு உறுப்பினர் அளிக்கும் வாக்கு, ேிகவும் இரகெியோக பாதுகாக்கப்படுவதால், இரகெிய 

வாக்சகடுப்பு முமை ஒரு பிரபலோன முமையாகும்.  
        (அ) வாக்கு ெீட்டு முமை  

❖ இம் முமையில் வரிமெ எண் இைப்பட்ை வாக்கு ெீட்டு, ஒவ்சவாரு உறுப்பினருக்கும் 
தரப்படும்.  

❖ அதில் உறுப்பினர், ஒரு இரகெிய அமையில் தனது விருப்பத்மத,  x அல்லது குைியிட்டு 
மவக்கப்பட்டிருக்கும் சபட்டியில் மபாை மவண்டும்.  

❖ ஓட்டு எண்ணுபவர்கள் அல்லது மவட்பாளரின் முகவர்களின் முன்னிமலயில், அப்சபட்டிமய 
திைந்து, வாக்குகள் எண்ணப்படும்.  

❖ இதில் தவைான முமையில் அளிக்கப்பட்ை வாக்கு ெீட்டுகமள நிராகரித்த பிைகு, ேீதமுள்ள 
ெீட்டுகமள எண்ணி, முடிவுகமள அைிவிக்கப்படுி்ம்.  

        (ஆ) அஞ்ெல் வாக்கு  
❖ ேிகப் சபரிய நிறுேங்கள் அல்லது சபரிய ெங்கங்களுக்கு, நாடுகள் தழுவிய அளவில் 

உறுப்பினர்கள் இருக்கலாம்.  
❖ வாக்குச் ொவடிக்கு வர இயலாத உறுப்பினர்களும், வாக்களிக்கும் வமகயில் வரிமெ எண் 

இைப்பட்ை வாக்குச் ெீட்டுகள் மூலம் வாக்குச் ெீட்டு, அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்படும்.  
❖ உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகமள பதிவு செய்து, அஞ்ெல் மூலம் மூைப்பட்ை அஞ்ெல் 

உமையிலிட்டு அனுப்புவார்கள்.  
❖ வாக்கு ெீட்டு சபட்டிகள் திைக்கும் மபாது, இவ்வாறு சபைப்பட்ை அஞ்ெல் உமைகள் 

திைக்கப்பட்டு, எண்ணிக்மகயுைன் மெர்க்கப்படும்.  
❖ உைல் ஊனமுற்ை அல்லது வாக்குப்பதிவு நமைசபறும் இைத்திற்கு சவகு தூரத்தில் வாழ்ந்து 

சகாண்டு இருக்கும் உறுப்பினர்களும் வாக்களிக்க இம்முமை பின்பற்ைபடுகிைது.  
       இ)  எந்திர வாக்குப்பதிவு  முமை  

❖ இது ஒரு அதிநவனீ முமையாகும்.  
❖ வாக்கு ெீட்டுகமள பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக, ேின்னணு இயந்திரங்கமள பயன்படுத்தி, 

வாக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் இயந்திரத்தில் உள்ள சபாத்தான்கமள அழுத்துவதன் 
மூலம், வாக்கு பதிவு செய்யப்படுகிைது.  

❖ பச்மெநிை விளக்கு எரிந்தால் வாக்கு ொதகோக பதிவு செய்யப்படுகிைது என சபாருள். 
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❖ ெிகப்பு விளக்கு எைிந்தால் பாதகோக பதிவு செய்யப்படுகிைது என சபாருள். 
 

 

 


