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நிதி சந்தத– ஓர் அறிமுகம்-ப ாது வதறயறு நிறுமங்கள் தங்களின் நிதித் தததவதய 

ப ற்றுக்பகாள்ள நிதிசந்தத துதண புரிகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் உ ரி நிதிதய 

நிதிசந்ததயில் முதலீடு பசய்து வருவாதய ப ருக்கிபகாள்ளமுடியும்.  

1.இந்திய நிதிமுதறயில் ஈடு டு வர்கள் யார்? 

1 அதமப்பு நிறுவனங்கள் 2.அதமப்புசாரா நிறுவனங்கள்  

2.அதமப்பு நிறுவனங்கள் எதவ? 

1.ஒழுங்காற்று நிறுவனங்கள் 2. நிதி நிறுவனங்கள்  3. நிதிசந்தத 4.நிதிசார் தசதவகள்.  

3. ஒழுங்காற்று நிறுவனங்கள்  என்றால் என்ன  ? 

  இந்திய நிதி முதறதயக் கட்டுப் டுத்துகின்றஅதமப்புகள் ஒழுங்காற்று நிறுவனங்கள் 

எனப் டும் 

.நிறுவனங்கள் ஒழுங்காற்று -சில உதாரணங்கள் 

1.RBI-இந்திய ரிசர்வ் வங்கி--.இந்திய வங்கிகளின் கட்டதமப் ிதன ஒழுங்கு டுத்துதல் 

மற்றும் தமற் ார்தவ பசய்தல். 

2.IRDAI இந்தியாவிலுள்ள காப் டீ்டுநிறுவனங்கதள தமற் ார்தவ பசய்யும்அதமப்பு. 

3.SEBI.இந்திய  ங்கு சந்ததயின் வளர்ச்சிக்காக  ங்கு மாற்றகங்களின் பசயல்கதள 

கட்டுப் டுத்தும் ஒருசுதந்திரமான அதமப்பு.  

4.நிதி நிறுவனங்கள்   ற்றிக் குறிப்பு வதரக. 

ப ாதுமக்களிடம் தவப்புகதள ப ற்று  கடன் வசதி அளிக்கும் 

நிறுவனங்கள்..தவப்புதாரர்களுக்கு  வட்டி வழங்கும். .வங்கிகள் த ான்று பசயல் டும்  

5.நிதி நிறுவனங்கள்—எடுத்துக்காட்டு தருக. 

1.SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. 2.SUNDARAM FINANCE LTD. 3.CHOLAMANDALAM FINANCE LTD.  

6.நிதிசார் தசதவகள் என் து எததக்குறிக்கும்? 

காப் டீு, ரஸ் ரநிதிமுதலீடு,,(Mutualfund)வங்கிதசதவகள்(Bankingservices)த ான்றதவநிதிசார்
தசதவகள் எனப் டும். 

7.அதமப்பு சாரா நிறுவனங்கள் எதவ? 

1.கடன் வழங்கு வர்கள்       2. நாட்டுப்புற வங்கியர்     

 8.    நாட்டுப்புற வங்கியர்   என் வர் யார்?             

  தனி ந ர்களுக்கு  கடன் வசதி அளிப் வர்கள். இந்திய ரிசர்வ்வங்கியின் கட்டுப் ாட்டில் 

இல்லாதவர்கள். வங்கிகளின் வளர்ச்சிக்குப்  ின் இவர்கள் தசதவ குதறந்துள்ளது.  

9.நிதிசந்தத என் து எததக் குறிக்கும்? 

நிதிக்கருவிகள் வியா ாரம் பசய்யப் டும் சந்தததய குறிக்கும். ( த்திரங்கள் , மற்றும் நிதி 
பசாத்துக்கள்) 

10.நிதிசந்ததயின் ப ாருள் தருக           

உ ரிநிதிதயதயக்பகாண்டு நிதிப் ற்றாக் குதறதயப் த ாக்க கடன் நிதி 
உருவாக்கப் டுவது நிதிசந்தத ஆகும் 

11.நிதிசந்ததயால்  யன் ப றும் ந ர்கள் அல்லது அதமப்புகள்  யார்? 

1.தனி ந ரகள்   2. விவசாயத் துதற   3.பதாழிற்துதற    4.தசதவத்துதற. 

5.நிதி நிறுவனங்கள் (வங்கிகள், காப் ிடுத்துதற (     6.அரசு     

12. நிதிசந்ததயின் வாயிலாக நிறுவனங்கள் ப றும் நன்தமகள் யாதவ?     
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குறுகிய கால நிதி மற்றும் நீண்டகால நிதிதய ப றுகின்றன. 

நாட்டின் ப ாருளாதார வளர்ச்சி தமம் டுகிறது. 

13.நிதி சந்ததகளின் வதககள்யாதவ? 

1.நிதி தகாருதல்  அடிப் தடயில்  1.கடன் சந்தத 2.சமநிதல  ங்குச் சந்தத 

2.நிதி தகாருதலின் முதிர்வு அடிப் தடயில் 1. ண சந்தத 2.மூலதன சந்தத 

3.நிதி தகாருதலின் பவளியடீ்டுக் கால அடிப் தடயில் 1.முதல் நிதல சந்தத 2.இரண்டாம் 

நிதலச் சந்தத 

4.நிதி தகாருதலின் வழங்கலின் கால அடிப் தடயில் 1.பராக்கம் அல்லது உடனடிச்சந்தத 

2.முன்தனாக்கிய அல்லது எதிர்கால சந்தத 

5.நிதிசந்தத அதமப் ின் அடிப் தடயில் 1. ரிமாற்றக வர்த்தகச் சந்தத 2.உடனடிச் சந்தத 

14.கடன் சந்தத என்றால் என்ன? 

கடன் கருவிகள் வர்த்தகம் பசய்யப் டும் சந்தத கடன் சந்தத  எனப் டும். 

கடன் கருவிகளுக்கு—உதாரணம் 1. அரசு  த்திரங்கள் அல்லது  ிதணயங்கள்  

2.நிறும கடனிட்டுப் திரங்கள்  

15.சமநிதல  ங்கு சந்தத என்றால் என்ன? 

நிறுமச் சமநிதல  ங்குகள் வர்த்தகம் பசய்யப் டும்  சந்தத. 

16. ணச் சந்தத விளக்கம் தருக. 

குறுகிய கால நிதி தகாருதலுக்கான சந்தத  ணச் சந்தத எனப் டும்.(ஒரு ஆண்டு(  

17. ண சந்ததயில் தகயாளப் டும் நிதிகருவிகள் எதவ? 

  சீட்டுக்கள் கருவூலச்  ..ப ாதுமக்களிடமிருந்து அரசு நிதி திரட்ட பவளியிடும் 

சீட்டுக்கள்.(இதவ T-BILLS என அதழக்கப் டும். 2.இதவ தள்ளு டியில் பவளியிடப் டும்  

முதிர்வின் த ாது முக மதிப் ில்  ணம் பகாடுத்து அரசு மீட்டுக்பகாள்ளும். Rs.100 முக 

மதிப்புள்ள சீட்டுக்கள் Rs.95க்கு பவளியடப் டும் . 

 2 .வணிகத்தாள்கள்  .ப ரிய  நிறுவனங்கள் தங்களின் குறுகிய கால நிதித் தததவக்காக 

பவளியிடும் ஒரு கடன் ஆவணம். முதிர்வு : ட்சம் அதிக 270 நாட்கள்  

3.தவப்புசான்றிதழ்கள்.ஒருகுறிப் ிட்டபதாதகதயகுறிப் ிட்டகாலத்திற்குதவப்புபசய்வது
நிதல தவப்பு ஆகும். வங்கிகள் இததன ஏற்கும் . தவப்புகதள வங்கிகள்

இரசீது வழங்கும் சான்றாக ஏற்றுக்பகாண்டதற்க்கு. . 

18.மூலதன சந்தத என்றால் என்ன? 

நீண்ட கால நிதி தகாருதலுக்கான சந்தத.(ஒரு ஆண்டுக்கு தமல்( .  ங்குகள் 

கடனிட்டுப் திரங்கள் தகயாளப் டும். 

19.முதல் நிதலச் சந்தத என்றால் என்ன? 

நிறுமங்கள் முதன் முதலில்  த்திரங்கதள பவளியிட்டு முதலிதனத் திரட்டுவது .  ணம் 

முதலீட்டாளர்களிடமிருந்துதநரிதடயாக நிறுமத்திற்கு பசல்லும் .ப ாது   நிறுமங்கள்  

வழக்கமாக  ின் ற்றும்    நதடமுதற.  ங்குதாரர் நிறுமத்தில் தநரிதடயாக முதலாவதாக 

இதணகிறார். 

20..இரண்டாம் நிதல சந்தத விளக்கம் தருக. 

ஏற்கனதவ பவளியடப் ட்ட  ங்குகளுக்கானசந்தத.இதில்  ங்குமாற்றகம் ஒரு முக்கிய 

நிறுவனம். 



வணிகவியல் 12th  Std.         அத்தியாயம் 4        நிதிச் சந்தத ஒர்  அறிமுகம்       

 

S Subramanian PG Asst  SKV HR SEC SCHOOL Pappunayakkanpati  Madurai 625708  Mobile No 9865886179 

21.பராக்கம் அல்லது உடனடி சந்தத—விவரி 

1.தீர்வு உடனடியாக நதடப றும் சந்தத.2  த்திரங்கள் மற்றும் பராக்கம் உடனடியாக   

 ரிமாற்றம் ஆகும். 

22.எதிர்கால சந்தத  என் து எததக்குறிக்கும்? 

1.விதல உடனடியாக முடிவு பசய்யப் டும்.  

2.பராக்கம்  பசலுத்துவது மற்றும்   த்திரம் வழங்குவது எதிர்காலத்தில் நதடப றும்.  

23. ரிமாற்றக வர்த்தகசந்ததயின் ப ாருள் தருக. 

.சந்தத  த்திர மாற்றகத்தில்நதடப றும்  ங்கு ஒதர ஒழுங்கு  நதடமுதறகதளக் 

பகாண்டது. 

24.உடனடி சந்தத என் து எததக்குறிக்கும்? 

 ங்கு மாற்றகத்திற்கு பவளியில் நதடப றும்.வழக்கமான நதடமுதறகள் பகாண்ட 

 ரவலாக்கப் ட்ட சந்தத.  

25. ங்கு  மாற்றகம் என் து எது? 

 த்திரச்சந்ததயில் ஒழுங்கு நதடமுதறகதளக் பகாண்ட தமய அதமப்பு. இந்தியாவில்  

பசயல் டும்  ங்கு  மாற்றகங்களின் எண்ணிக்தக 21. இந்தியாவில் பசயல் டும்  ங்குச் 

சந்ததகளில் முக்கியமானதவ. 1.ததசிய  ங்கு சந்தத(NSE) 2.மும்த   ங்கு சந்தத(BSE)  

26.நாட்டின் ப ாருளாதார வளர்ச்சிக்கு நிதிசந்ததயின்  ங்கு  ற்றி விவரி 

. 1.தசமிப்த ப் ப ருக்குதல் -ந ர்கள் தனி ,நிறுவனங்கள்,மற்றும் அரசிடமிருந்து உ ரி 

நிதிதயப் ப ற துதண புரிகிறது. 

 2.முதலீடுகதள உருவாக்குவது—நிதி முதலீடுகதள வசூலித்து தததவப் டுதவாற்கு 

வழங்குகிறது. 

 3.ததசிய வளர்ச்சி தமம் ாடு---உ ரி நிதிதய ஆக்கப்பூர்வ வழியில்  யன் டுத்த வதக 

பசய்வதால் ததசிய வளர்ச்சி சாத்தியமாகிறது. 

4.பதாழில் முதனதவார் வளர்ச்சி---புதிய பதாழில் முதனதவார்களுக்கு நிதி கிதடக்கவதக 

பசய்வதால் அவர்களின் பதாழில்வளர்ச்சி தமம் டுகிறது. 

5..பதாழில்துதற தமம் ாடு---ஒருநாட்டின் துரித வளர்ச்சி மற்றும் ப ாருளாதார 

தமம் ாட்டிற்கு நிதிசந்ததயின்  ணிகள் துதண புரிகிறது..மக்களின் வாழ்தகத்தரம் 

உயருகிறது. 

27.நிதிசந்ததயின்  ணிகள் யாதவ? 

1.இதட நிதலயர்      சார்ந்த  ணிகள். 2.நிதி சார்ந்த     ணிகள்.  

28.இதடநிதலயர் சார்ந்த  ணிகதளக் குறிப் ிடுக. 

1.வளஆதாரங்களின்   ரிமாற்றம். 2.வருவாதய அதிகரித்தல். 3.ஆக்கபூர்வ  யன் ாடு. 

4.மூலதன உருவாக்கம் . 5.விதல நிர்ணயம்   6.விற் தன வழிமுதறகள். 7.தகவல்கள்  

29.இதடநிதலயர் சார்ந்த  ணிகள் ---விளக்கம்  

1.வள ஆதாரங்களின்  ரிமாற்றம்..--கடன் ப ற இருப் வர்கள் நிதிதய ப ற முடியும். 

2.வருவாய்அதிகரித்தல்--   கடன் வழங்கு வர்கள் வட்டி,  ங்காதாயம் ஈட்ட முடியும். 

3.ஆக்கபூர்வ  யன் ாடு.---வருமானம் மற்றும் ததசிய உற் த்தி அதிகரிக்கும்.  

4.மூலதன உருவாக்கம்.--- நிதிசந்ததகள், தசமிப்பு மூலம் நாட்டின் மூலதன உருவாக்கம் 

உயர வதக பசய்கிறது.  
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5.விதல நிர்ணயம்.---வாங்கு வர்கள் விற் தன கலந்துதரயாடல் மூலம் நிதி 
பசாத்துக்களின் விதல நிர்ணயம் பசய்ய இது உதவுகிறது.  

6.விற் தன வழி முதறகள்.--முதலீட்டளர்கள் எளிதில் நிதி பசாத்துக்கதள விற்க முடியும். 

7.தகவல்கள்.....நிதிசந்ததபதாடர் ானஅதனத்துதகவல்கதளயும்(விதல,தததவ,அளிப்பு, 

நிறும இலா ம்( அதில் ஈடு டுதவார் ப ற முடியும்.  

30.நிதிசந்ததயின் நிதிசார்ந்த  ணிகள் 

1.கடன்வாங்கு வர்களுக்கு  நிதிதய வழங்குகிறது.  கடன் வாங்கு வர்கள் முதலீட்டு 

திட்டங்கதள பசல் டுத்தமுடியும் .2.கடன் வழங்கு வர்கள் பசாத்துக்கதளயும் அதன் 

மூலம் பசல்வததயும் ஈட்ட முடியும் . 3.நீர்தமத்தன்தம இருப் தால் நிதிதய எளிதில் 

வணிகம் பசய்ய முடியும்.  

31.முதல் நிதலச் சந்தத இரண்டாம் நிதலச்சந்தத தவறு டுத்துக. 

எண் ஒப் டீு முதல் நிதல சந்தத இரண்டாம் நிதல சந்தத 

01 ப ாருள் புதிய  ங்கு விற் தன  தழய  ங்கு விற் தன 

02 நதடப றும்முதற தநரிதடயாக மதறமுகமாக 

03 நிதி நிறும விரிவாக்கத்திற்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு 

04 எத்ததன முதற ஓதர முதற  ல முதற 

05 ந ர்கள் நிறுமம் மற்றும் 

முதலீட்டாளர்கள் 

முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் 

முதலீட்டாளர்கள் 

06 ஆதாயம் ப றும் 

ந ர் 

நிறுமம் முதலீட்டாளர்கள் 

07 விதல நிதலயானது தததவ மற்றும் அளிப்த  

ப ாறுத்து மாறும் 

08 இதடநிதலயர்கள் ஒப்புறுதியாளர்கள் தரகர்கள் 

09 அதமப்பு தவறு ாடு குறிப் ிட்ட புவியியல் 

இடம் இல்தல 

இதற்கு புற அதமப்பு 

உள்ளது. 

32.புற அதமப்பு பசாத்துக்கள் என் து எததக்குறிக்கும்? 

   1.நுகர்வுக்கு  யன் டும் பசாத்துக்கள்   புற அதமப்புபசாத்துக்கள் எனப் டும்.           2.. நிலம் 

,கட்டிடம்,தங்கம், பவள்ளி. த ான்ற  பசாத்துக்கள். 

33.புற அதமப்பு பசாத்து நிதி பசாத்தாக மாற வாய்ப்பு ஏற் டுமா?எவ்வாறு?  

வாய்ப்பு ஏற் டும்..குடிஇருப்புக்காக கட்டிடம் வாங்கப் ட்டால் அது புற அதமப்பு   பசாத்து.. 
அக் கட்டிடம் வாடதகக்கு  விடப் ட்டால் அது நிதி பசாத்தாக மாறும்.  

34.சந்ததப் டுத்தப் டும் பசாத்துக்கள் என் தவ எது? 

ஒரு ந ரிடமிருந்து மற்றவருக்கு எளிதாக மாற்றப் டும் பசாத்துக்கள் சந்ததப் டுத்தப் டும் 

பசாத்துக்கள் எனப் டும். எடுத்துக்க்காட்டுகள்.  ங்குகள், அரசுப் த்திரங்கள் . 

35.சந்ததப் டுத்தப் டாத பசாத்துக்கள் என் தவ எதவ? எளிதில் மாற்றமுடியாத 

பசாத்துக்கள் , சந்ததப் டுத்தப் டாத பசாத்துக்கள் எனப் டும். வங்கி தவப்புகள், தசமநல 

தவப்புகள், ஓய்வுதிய நிதிகள், காப் டீுகள் ,ததசிய தசமிப்புப்  த்திரங்கள் த ான்றதவ.  

 


