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பணச் சந்தத. முற்றிலும் குறுகிய கால நிதிகளுக்கான ஒரு சந்தத பணச் சந்தத எனப்படும். 

தகயாளப்படும் பத்திரங்களின் முதிர்வு காலம் அதிகபட்சம் 1 வருடம்.  

1. பணச் சந்ததயில் தகயாளப்படும் கருவிகள் எதவ? 

       1.கருவூலச் சீட்டுக்கள்   .2வணிக இரசீதுகள்   3.தவப்பு சான்றிதழ்கள்  

2. பணச் சந்தத வதரவிலக்கணம். 

குரராத்தரின் கூற்றுப்படி, “பல்ரவறு அதைப்புகள் ைற்றும் நிறுவனங்கள் பணத்திற்கு நிகரான 

பல்ரவறு ஆவணங்கதளக் தகயாளும் மைாத்த அதைப்பிற்கான கூட்டுப் மபயராகும்.”  

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, “குறுகியகால    நிதி மசாத்துக்களுக்கான சந்ததரய பணச் சந்தத ஆகும். 
ரைலும் முதன்தை சந்ததயில் புதிய ஆதாரங்களுக்கான  பணப் பரிைாற்றத்தத 
எளிதாக்குகிறது. இரண்டாம் நிதல   சந்ததயில்    ஏற்கனரவ வழங்கப்பட்ட நிதி 
ரகாரிக்தககளுக்கும் நிதி     அளிக்கிறது”  என வதரவிலக்கணம் வழங்குகிறது.  

3.பணச் சந்ததயின் ரநாக்கங்கள் யாதவ? 

1.குறுகிய கால உபரி ைற்றும் பற்றாக்குதறதயத் தீர்த்து ஒரு சைநிதல முதறதய வழங்குதல்.  

2.ைத்திய வங்கியின் ததலயடீானது  நிறுவனத்தின்  பணப்புழக்கத்தை பாதிக்கும் தைய 

புள்ளிதய  வழங்குதல். 

3.குறுகிய கால பணத்தத பயன்படுத்தும் பயனாளர்களுக்கு நியாயைான விதலயில் உரிய 

பயன்பாட்தட வழங்குதல்.  

4.பணச் சந்ததயின் சிறப்பியல்புகள் யாதவ? 

1..குறுகிய கால நிதிச் சந்தத.  2 . முதிர்வுக்காலம்   . 3. பணைாகைாற்றுவது.  

4.முதறயான இடைில்தல.     5.துதணச் சந்ததகள்.   6.சந்ததயின் பங்கு.  

7.ைிகவும் ஒழுங்கதைக்கப்பட்ட வங்கி முதற. 

 8.இரண்டாம் நிதலச் சந்ததயின் ரததவ 

9.நிதித்ரததவைற்றும் வழங்கல். 10.மைாத்த விற்பதனச் சந்தத. 

11.மநகிழ்வு தன்தை. 12.தைய வங்கியின் முன்னிதல 

5.பணச் சந்ததயின் சிறப்பியல்புகதள விவரி. 

 1.குறுகிய கால நிதிகள். பணச் சந்ததயானது குறுகிய கால நிதிகளுக்கு ஒரு சிறந்த சந்தத.  

 2.முதிர்வுக்காலம். நிதிச்  மசாத்துக்களின் முதிர்வுக் காலம் ஒரு ஆண்டு. 

 3. பணைாக ைாற்றுவது. உடனடியாக நிதிச் மசாத்துக்கதள பணைாக ைாற்ற முடியும்.     
  குதறந்த பரிவர்த்ததன மசலவு.  

 4.முதறயான இடைில்தல. பரிவர்த்ததனகள் மதாதலரபசி அல்லது வாய்மைாழி மூலைாக     
  நதடமபறும்.  

 5.துதணச் சந்ததகள். பணச் சந்தத பல துதணச் சந்ததகளின் மதாகுப்பாகும். 

 6.சந்ததயின் பங்கு. ைத்திய வங்கி, வணிக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், தள்ளுபடியகம்   
  ைற்றும் ஏற்பகங்கள் பணச்சந்ததயின் கூறுகளாகும். 

 7.ைிகவும் ஒழுங்கதைக்கப்பட்ட வங்கி முதற. பணச் சந்ததயின் பல்ரவறு பிரிவுகளுக்கும்  
  ைத்திய வங்கிக்கும் இதடரய வணிக வங்கிகள் மசயல்படுகின்றன. 

 8.இரண்டாம் நிதலச் சந்ததயின்ரததவ. நிதிச் மசாத்து ஆவணங்களுக்கு இரண்டாம்   
  நிதலச் சந்தத  ரததவப்படுகிறது. 

 9.நிதித்ரததவ ைற்றும் வழங்கல். குறுகிய கால நிதிக்கான ரததவ ைற்றும் அளிப்பும்  
  அதிகைாக இருக்க ரவண்டும்.  

 10.மைாத்த விற்பதனச் சந்தத. பணச்சந்ததயில் அதிகளவு வர்த்தகம் நதடமபறும்.  
   நிதிச்மசாத்துக்களின் ைதிப்பும் அதிகளவு இருக்கும்.  

 11.மநகிழ்வு தன்தை. மநகிழ்வு தன்தை காரணைாக இச் சந்ததயில் புதிய ஆவணங்கள்  
   அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

 12.தைய வங்கியின் முன்னிதல. தைய வங்கி மராக்க  இருப்பு விகிதம் தவத்துக் மகாண்டு  
   ஆவணங்ககதளத் தள்ளுபடி மசய்வதன் மூலம் ரததவயான நிதி வசதிதயதய   
   ஏற்படுத்தித் தருகிறது.  

6.பணச் சந்தத மூலதனச் சந்தத – ரவறுபடுத்துக. 

தன்தைகள் பணச் சந்தத மூலதனச் சந்தத 
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நிதியின் காலம்  ஒரு வருடம் ஒரு வருடத்திற்கு ரைல் 

நிதி வழங்கல் அரசின் குறுகிய காலத் 

ரததவ ைற்றும் நிறுவன 

நதடமுதற முதலுக்கு. 

அரசின் நீண்ட காலத்ரததவ 

ைற்றும் நிறுவன நிதல முதல் 

ரததவக்கு. 

வணிக 

ஆவணங்கள் 

கருவூலச் சீட்டுக்கள் 

வணிகத்தாள்கள். 

பங்குகள் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கள். 

பண ைதிப்பு குதறந்தபட்ச ைதிப்பு 

ரூ1,00,000 (கருவூலச் சீட்டு) 

அதிகபட்ச ைதிப்பு ரூ25,00,000 

(வணிகத்தாள்.) 

பங்கின்  
குதறந்தபட்ச ைதிப்பு ரூ10/- 

அதிகபட்ச  ைதிப்பு ரூ100/- 

நிறுவனங்களின் 

பங்கு  

தைய வங்கி, வணிக 

வங்கிகள். 

ரைம்பாட்டு வங்கிகள், காப்படீ்டு 

நிறுவனங்கள். 

ஆவணங்கள் 

கிதடக்குைிடம் 

இரண்டாம் நிதலச் 

சந்ததயில் இடம் மபறாது 

இரண்டாம் நிதலச் சந்ததயில் 

இடம் மபறும் 

உட்பிரிவு 

 

இல்தல முதல் நிலச் சந்தத ைற்றும் 

இரண்டாம் நிதலச் சந்தத. 

பரிவர்த்ததன 

நதடமபறும்இடம். 

வாய்மைாழியாக. பங்கு ைாற்றகம். 

இடர் குதறந்த அளவு அதிக அளவு 

ஒப்புறுதியளித்தல் முதன்தைப் பணி அல்ல முதன்தைப் பணி ஆகும் 

ஆதிக்கம் வணிக வங்கிகளின் 

ஆதிக்கம் 

வங்கி அல்லாத நிதி 
நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம். 

7. பணச்சந்ததயின் பங்ரகற்ப்பாளர்கள் யார்? 

1.பல்ரவறு நாடுகளின் அரசுகள். 2. பல்ரவறு நாடுகளின் தைய வங்கிகள். 

3.தனியார் ைற்றும் மபாதுத்துதற வங்கிகள் . 4.பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள். 

5.காப்படீ்டு நிறுவனங்கள். 6.வங்கி அல்லாத நிறுவனங்கள். 

7.இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ைற்றும் பாரத ஸ்ரடட் வங்கி.  8.வணிக வங்கிகள். 

9.ைாநில வங்கிகள்.   10.மபாது ைக்கள். 

8.பணச் சந்தத ஆவணங்கள் என்பது எததக் குறிக்கும்? 

பணச் சந்ததயில் கிதடக்கும் பல்ரவறு ஆவணங்கரள   பணச் சந்தத  ஆவணங்கள் 

எனப்படுகின்றன. 1.கருவூலச் சந்ததயில் கிதடக்கும் கருவூலச் சீட்டுக்கள்  2. அதழப்பு கடன் 

சந்ததயில் கிதடக்கும் குறுகிய கால அறிவிப்பு ைற்றும் அதழப்புப் பணம்.  3.இரசீது 

சந்ததயில் கிதடக்கும் வணிக இரசீதுகள் ைற்றும் உறுதிமைாழிப் பத்திரங்கள்.  

கூடுதல் ஆவணங்கள். 1.வணிகத்தாள்கள். 2.தவப்பு ரசீதுகள். 3.வங்கிகளுக்கு இதடயிலான 

பங்ரகற்பு சான்றிதழ்கள். 4.ைீள் வாங்கல் வதீ ஆவணங்கள். 

9.கருவூல இரசீது சந்தத-குறிப்புவதரக. 

கருவூல இரசீதுகதள வாங்கும் ைற்றும் விற்கும் சந்ததக்கு கருவூல சந்தத என்றுமபயர். 
குறிப்பிட்ட காலக்மகடுவுடன் கூடிய கடன் உறுதிப் பத்திரரை கருவூல இரசீதுகள்.  
அரசாங்கம் கருவூல இரசீதின் மதாதகதய அதன் தவதணக் காலத்திற்குள் மசலுத்திவிடும் 

என்ற உறுதிமைாழிதய அளிக்கிறது.  

10. கருவூல இரசீதின் மபாதுவான இயல்புகதள விவரி 

1.மவளியிடுபவர்  . கருவூல இரசீதுகதள அரசாங்கம் மவளியிடுகிறது. 

2.நிதி இரசீது. அரசாங்கம் மபாதுைக்களிடம் பணத்ததப் மபற்றுக் மகாண்டதற்க்கு   
 வழங்கப்படும் இரசீது. 

3.நீர்தைத்தன்தை. கருவூல இரசீதுகதளஎளிதாக பணைாக்கமுடியும். 

4.முக்கிய ஆதாரம். அரசாங்கம் மபாதுைக்களிடம் பணத்ததப் மபற்றுக்மகாண்டதற்க்கு   
 கருவூல இரசீதுகள் ஆதாரைாக விளங்குகிறது. 

5.பண ரைலாண்தை. மபாதுைக்கள் அரசின் கருவூல இரசீதுகதள வாங்குவதன் மூலம் பண  
 ரைலாண்தைதய பாதுகாப்பாக தகயாள முடியும். 
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11.கருவூல இரசீதுகளின் வதககதள விவரி. 

கால வதரயதற அடிப்பதடயில் கருவூல இரசீதுகள் மூன்று வதககளாக பிரிக்கப்படுகின்றன 

. 1..  91 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள்.  2. 182 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள்.     3.  364 கருவூல 

இரசீதுகள்.  

91 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள். இதவ நிதலயான 4% தள்ளுபடி விகிதத்தில் 

மவளியிடப்படுகின்றன.  

182 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள். 182 நாட்கள் கருவூல இரசீதுகள் ஒரு வாரம் முழுவதும் 

வடிகட்டும் அடிப்பதடயில் மவளியிடப்படுகின்றன.  

364 கருவூல இரசீதுகள். 364 கருவூல இரசீதுகள் எவ்விகித நிதலயான விகிதமும் மகாண்டு 

மவளியிடப்படுவதில்தல. 

12.தவப்புச் சான்றிதழ்கள்  பற்றி எழுதுக. 

வங்கிகள் ைற்றும் நிதி  நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் குறுகிய கால தவப்பு ஆவணங்கள். 

வங்கிகள் தங்களின் நிதி ஆதரங்கதள உயர்த்திக் மகாள்ள இவற்தற மவளியிடுகின்றன. 

குறிப்பிட்ட முகைதிப்பு ைற்றும் முதிர்வுத் மதாதகதயக் மகாண்டிருக்கும்.. ைாற்றக்கூடிய 

தன்தை உதடயதால் தவப்புச் சான்றிதழ்கள் ைாற்றுமுதற ஆவண தவப்புச் சான்றிதழ்கள் 

எனப்படுகிறது. 

13.மவளியடீ்டாளர்கள் எனப்படுவர் யார்? 

வணிக வங்கிகள், நிதிநிறுவனங்கள் தவப்புச் சான்றிதழ்கதள மவளியிடுவதால் 

மவளியடீ்டாளர்கள் என அதழக்கப்படுகிறார்கள். 

14.சந்தாதாரர்கள். தவப்புச் சான்றிதழ்கதள வாங்குபவர்கள் சந்தாதாரர்கள் ஆவர். தனி நபர்கள், 

கழகங்கள், அறக்கட்டதளகள், சங்கங்கள்,மவளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள். 

15. வைப்புச ்சான்றிதழ்களின் இயல்புகள். 

1.கால தவப்புக்கான உரிதை ஆவணம்  .2.பிதணயைற்ற ைாற்றுமுதற ஆவணம் .  3.வட்டத்தில் 

மவளியிடப்படுகிறது. 4.ரைல் எழுதுதல் மூலம் எளிதில் ைாற்ற முடியும்                                   5. சலுதக 

நாட்கள் கிதடயாது. 

16. ைணிக இரசீதுகள் என்பது எததக்க் குறிக்கும். 

மபாருட்கதள விற்பவர் வாங்குபவர் ைீது எழுதி தயாரிக்கப்படும் ஒரு ஆவணரை வணிக 

இரசீதுகள் எனப்படும். வணிக இரசீதுகளின் முதிர்வுக் காலம் 30 லிருந்து 90 நாட்கள் வதர 

இருக்கும். 

17. ைணிக இரசீதுகளின் நன்வைகள்  யாவை? 

1.சுய நீர்தைத் தன்தை. .2.இருநபர்களுக்கிதடரய பரிைாற்றம். .3.சரியான முதிர்வு ரததி. 
.4.மவளிப்பதடத் தன்தை மகாண்ட நடவடிக்தக..  

18. ைணிக இரசீதுகளின் இயல்புகள்  யாவை? 

 1.வதரவாளர்.  2.ஏற்றுக்மகாள்பவர்.    3.மசலுத்தப் மபறுநர்    4. வட்டம்  மசய்பவர். 5.ரைல் 

எழுதுபவர்.     6.ைதிப்படீு    7.முதிர்வு .         8.கடன் தர ைதிப்படீு.  

18. ைணிக இரசீதுகளின் ைவககள் யாவை? 

 1.ரததவ ைற்றும் பயன்பாட்டு இரசீதுகள். 

2. தூய்தை இரசீதுகள் ைற்றும் ஆவண இரசீதுகள்.  

3.உள்நாட்டு ைற்றும் அயல் நாட்டு இரசீதுகள். 

4.தனித்துவைான   இரசீதுகள். 

5.இருப்பிட ைற்றும் வழங்கல் இரசீதுகள். 

19.. ைணிக இரசீதுகளின் ைவககவள விைரி. 

1. ததவை ைற்றுை் பயன்பாடட்ு இரசீதுகள். பணம் மசலுத்துவதர்க்கான ரததி 
குறிப்பிடப்படாத இரசீது, ரததவ ைற்றும் பயன்பாட்டு இரசீது எனப்படும். இரசீது 
தவத்திருப்பவர் தனக்கு பணம் ரததவப்படும்ரபாது ரசீதுக்கு பணம் மபற்றுக் மகாள்ளலாம். 

2. தூய்வை இரசீதுகள் ைற்றுை் ஆைண இரசீதுகள். மபாருட்களின் உரிதை ஆவணம் மூலம் 

இதணக்கப்பட்டுள்ள இரசீதுகள் ஆவண இரசீதுகள் எனப்படும். எந்த ஒரு ஆவணமும் எழுதி 
இதணக்கப்படாத இரசீதுகள் தூய்தை இரசீதுகள் எனப்படும்.(e.g) மதாடர் வண்டி இரசீது,சரக்கு 

இரசீது. 
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3. உள்நாடட்ு ைற்றுை் அயல் நாடட்ு இரசீதுகள். இந்தியாவில் குடியிருக்கும் ஒருவருக்கு 

இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட ைற்றும் மசலுத்த ரவண்டிய இரசீதுகள்.  

இந்தியாவிற்கு மவளிரய எழுதப்பட்டு இந்தியாவிரலா அல்லது மவளி நாட்டிரலா 

மசலுத்தப்படும் இரசீதுகள்.  

4. தனித்துைைான இரசீதுகள். உள்ளூர் வர்த்தகப் பயன்பாட்டின் மூலம் நிர்வகிகப்ப்படும் 

இரசீதுகள் தனித்துவைான இரசீதுகள் எனப்படும்.  

5. இருப்பிட ைற்றுை் ைழங்கல் இரசீதுகள். உண்தையான வியாபார நடவடிக்தககள் 

அல்லாைல் உருவாக்கப்படும் இரசீதுகள் இருப்பிட ைற்றும் வழங்கல் இரசீதுகள் எனப்படும்.  

20. அரசு அல்லது தங்க முவன பத்திரங்கள் சந்வத.  அரசு பத்திரங்கதள வாங்கவும் 

விற்கவும் கூடிய சந்தத அரசு அல்லது தங்க முதன பத்திரங்கள் சந்தத எனப்படும்.  

21. அரசு பத்திரங்கள் வைளியிடுைதன் தநாக்கை்.   1.முதிர்வு அதடந்த பத்திரங்கதள     
   ைீட்கவும் , 2.முதிர்வு அதடயாத பதிரங்களுக்கு திருப்பிச் மசலுத்தி ைீட்கவும்   

        3.மராக்க நிதிகளுக்காகவும், புதிய மராக்க வளங்கதள உயர்த்துவதர்க்காவும், அரசுப்   
   பத்திரங்கள் மவளியிடப்படுகின்றன.  

22. அரசு அல்லது தங்க முவன பத்திரங்கள் சந்வதயின் இயல்புகள் யாவை? 

1.முகதை. ைத்திய அரசு,ைாநில அரசு,நகராட்சிகள்,ைாநகராட்சிகள், துதறமுகங்கள் ரபான்ற  
  அதைப்புகள் அரசுப் பத்திரங்கதள மவளியிடுகின்றன. 

2. இந்திய ரிவசரை்்  ைங்கியின் சிறப்புப் பணி. அரசுப் பதத்ிரங்கள் வாங்குதல் மற்றும்  

    விற்பனையில் இந்திய ரிசெரவ்்  வங்கி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

3.பத்திரங்களின் இயல்பு. பை்திரங்கள் அதிக பாதுகாப்பு ைன்தம உதையது.  

4. பணப்புழக்க விபரை். அரசுப் பத்திரங்கள் அதிக நீர்தைத்தன்தை மகாண்டதவ.  
  பணப்புழக்கம் அதிகைாக இருக்கும்.  

5. ைரிவிலக்கு. முதலீட்டாளர்களுக்கு வரி விலக்கு கிதடக்கும். இதனால் அரசுப்பத்திரங்கள் 

பிரபலம் அதடந்துள்ளது. 

6. சந்வத. இந்தியாவில் அரசுப் பத்திரங்கள் முதல் ைற்றும் இரண்டாம் நிதலச் சந்ததகளில்    
  கிதடக்கும் 

7. படிைங்கள். பங்குச் சான்றிதழ்கள், உறுதி மைாழி சீட்டுக்கள், ைற்றும் மகாணர்பவர்கள்   
  பத்திரங்கள் ரபான்ற  வடிவங்களில் அரசுப் பத்திரங்கள் கிதடக்கும். 

8. பங்தகற்ப்பாளரக்ள். ஒருங்கினைந்தபங்ககற்ப்பாளரக்ளாக மத்திய மாநில அரசுகள்   

     உள்ளை. 

9. ைரத்்தகை். வங்கிகள் ைற்றும் மபரு நிறுவனங்கள் அரசு பத்திரங்கதள வாங்கி விற்பதில்   
  ஈடுபடுகின்றன. 

10. வைளியீடட்ு இயந்திரை்.  இந்திய ரிசெரவ்் வங்கியிை் கீழுள்ள சபாது கடை்   

       அலுவலகம் (Public Debt Office) அரசு பத்திரங்கனள சவளியிடுகிறது. 

11. அரசு பத்திர வைளியீடு வதாடக்கை். அரசுப் பத்திர மவளியடீு மதாடங்கும்   
   முன்பத்திரங்களின்  தன்தைகள் பற்றி அறிவிப்பு மவளியிடப்படும். 

12. சீரவ்ைப் படுத்துதல். முதிர்ச்சி அதடந்த பத்திரங்கதள தகயகப்படுத்துதல் 

   ைற்றும் ைீட்தப எளிதாக்கும் நடவடிக்தகரய சீர்தைப்படுத்துதல் ஆகும். RBI  இதத   
   ரைற்மகாள்கிறது.  

13. ைாற்றை்.ஒரு பத்திரத்திதன வாங்குவதற்காக ைற்மறாரு பத்திரத்திதன விற்பதன மசய்ய    
  RBI  இரண்டாம் நிதலச் சந்ததயில் ரைற்மகாள்ளும் சந்தத நடவடிக்தகரய ைாற்றம் ஆகும். 

14. ஏலை் விடுதல். வர்த்தகர்கள் ஒருவர் ஒருவரராடு ரபாட்டியிடும் முதறயில் பத்திரங்கதள 

அதிக விதலக்கு விற்கும் வர்த்தக முதறரய ஏலம் விடுதல் ஆகும். 

23. பழவையான பணச ்சந்வத. லண்டன் பணச்   சந்தத உலகின் பழதையான   ைிகவும் 

வளர்ந்த ைற்றும் முன்னணி பணச் சந்தத ஆகும்.  
நியூயார்க் பணச் சந்தத இரண்டாவது நன்கு வளர்ந்த சந்தத.  


