
புதிய பாடத்திட்டம் 2019

பணியிடடப் பயிற்சி 

12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல்

காஞ்சிபுரம் சசங்கல்பட்டு மற்றும் மதுராந்ததகம்

கல்வி மாவட்டங்கடைச் சசர்ந்தத

அரசு மற்றும் அரசு உதவி சபறும் பள்ைி 

ஆசிாியர்களுக்குக்கான 

பணியிடடப் பயிற்சி 

இடம் : சசயின்ட் ச ாசப் சமல்நிடைப் பள்ைி
சசங்கல்பட்டு

நாள் : 01.07,2019 



தமிழ்நாடு கல்வித்துறை 

கல்வித்துறை 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

பயிற்சி அறமப்பாளர்கள்

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்

மற்றும்
DIETகளியாம்பூண்டி 



அைகு 6 நுகர்சவார் பாதுகாப்பு
அத்தியாயம் 16 நுகர்சவாாியல் 



















நுகர்சவார் - சபாருள்



மருத்துவமடன சசடவகள்



கல்வி நிறுவன சசறவகள்



இந்ததிய நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 

1986



நுகர்சவார் சுரண்டப்படல்

• 1. அதிக விடைக்கு விற்றல்
• 2. கைப்படம் 

• 3. சபாலியான சபாருட்கள் 

• 4. சசயற்டகயான பற்றாக்குடற



நுகர்சவார் சுரண்டப்படல்

• 5. தரக்குடறவு 
• 6. இடர்பாடு சகாண்ட சபாருட்கள்

• 7. உத்திரவாதம் மற்றும் சசடவகள்



நுகர்சவார் சுரண்டப்படல்

• 8. தகுதியற்ற சபாருட்கள் 
• 9. சபாய் விைம்பரங்கள்



நுகர்சவார் சுரண்டப்படல்

1. அதிக விறலக்கு விற்ைல்



2. கலப்படம் 



3. சபாலியான பபாருட்கள் 



4. பசயற்றகயான பற்ைாக்குறை 



5. தரக்குறைவு 



6. இடர்பாடு பகாண்ட பபாருட்கள் 



7. உத்திரவாதம் மற்றும் சசறவகள் 



8. தகுதியற்ை பபாருட்கள் 



9. பபாய் விளம்பரங்கள்



நுகர்சவாரியல்
•

• "நுகர்சவாாியல் என்பது 

விற்படனயாைர்கைிடமிருந்தது வாங்குபவர் 

தங்கைது உாிடமகடையும் 

அதிகாரங்கடையும் சமம்படுத்தும் 

முயற்சியாகும்" 

• --- எல். பமஸ்ஸி 



நுகர்சவார் இயக்கத்தின்
தந்றத

திரு.ரால்ப் 
நாடர்



திரு.ரால்ப் நாடர்

• ரால்ஃப் சநடர் (பி. 1939) ஒரு அசமாிக்க 

முற்சபாக்கான அரசியல் சசயற்பாட்டாைர். 

• இவர் அசமாிக்கக் குடியரத் தடைவர் சதர்தல்கைில் 

சவட்பாைராக 1996 மற்றும் 2000 இல் பசுடம கட்சி 

சார்பாகவும் சமலும் 2004 மற்றும் 2008 இல்

சுசயட்டச சவட்பாைராகவும் நான்கு முடற 

பங்சகற்றுள்ைார். 

• இவர் ஒரு ஆசிாியர், சபராசிாியர், மற்றும் 

வழக்கறிஞர் ஆகவும் இருக்கிறார். 



நுகர்சவாரியலின் தந்றத

திரு.எட்வர்ட் பபர்சனஸ்

திரு.சிக்மண்ட் பிராய்ட்



நுகர்சவார் பாதுகாப்பில் 

வணிகத்தின் பங்கு

நுகர்சவார் பாதுகாப்பில் 

அரசின் பங்கு 

நுகர்சவார் பாதுகாப்பில்  

நுகர்சவாாின் பங்கு 



நுகர்சவார் பாதுகாப்பில் 
வணிகத்தின் பங்கு

• 1. விடை உயர்டவ தவிர்த்தல்

• 2. பதுக்கடை தவிர்த்தல்

• 3. உயர் தரத்திற்கு உத்திரவாதம் அைித்தல் 

• 4. சபாருட்கள் குறித்த தகவல்கள் அைித்தல் 



நுகர்சவார் பாதுகாப்பில் 
வணிகத்தின் பங்கு

• 5. விைம்பரங்கைில் உண்டம 

• 6. தீங்குகைிலிருந்தது பாதுகாத்தல் 

• 7. பணத்டத திருப்பிக் சகாடுக்கும் 

உத்திரவாதம் 

• 8. நுகர்சவார் குடறபாடுகடை

தீர்த்தல் 



1. இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் 1982

2. பபாருட்கள் விற்பறனச் சட்டம் 
1982

3. அத்தியாவசிய பபாருட்கள் சட்டம் 
1955

4. சவளாண் பபாருட்கள் 
தரப்படுத்துதல் மற்றும் விற்பறனச் 
சட்டம் 1937

5. உணவுப்பபாருள் கலப்பட தறடச் 
சட்டம் 1954

16.08 நுகர்சவார் சட்டங்கள் 



6. எறட மற்றும் அளவுகள் சட்டம் 1958

7. வணிகக் குைிகள் சட்டம் 1999

8. சபாட்டிச் சட்டம் 2002

9. இந்திய தர நிறுவனச் சட்டம் 1952

10. மருத்துவப் பபாருட்கள் மற்றும் மாய 
சிகிச்றசகள் (விளம்பரங்கள்) சட்டம் 1954

11. மருந்து மற்றும் அழகு சாதன 
பபாருட்கள் சட்டம் 1940



12. உணவு பாதுகாப்பு தரச்சட்டம் 2006

13. காற்று மாசுபடுதல் தடடச்சட்டம் 1981

14. சபாது சபாறுப்பு காப்பீட்டுச் சட்டம் 1991

15. சபாடத சபாருட்கள் மற்றும் மனவியல்

சபாருட்கள் சட்டம் 1985

16. நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986 COPRA 



நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986 
COPRA



நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986 
COPRA 

• 15.04.1987 அன்று இச்சட்டம் 
அமுலுக்கு வந்தது.

• இச்சட்டம் 1993 இல் திருத்தி
அறமக்கப்பட்டது.



சரக்கு விற்பறனச் சட்டம் 1930  
பிரிவு 16

• வாங்குசவார்  ாக்கிரடத 

• (Caveat Emptor)

• LET   THE   BUYER    BEWARE   

• அல்ைது 

• வாங்குசவார் விழித்திரு 

• சகாட்பாடு



• விற்படனயாைர்  ாக்கிரடத 

• (Caveat Venditor)

• LET   THE   SELLER    BEWARE   

• அல்ைது 

• விற்படனயாைசர விழித்திரு 

• சகாட்பாடு



வாங்குசவார் ஜாக்கிரறத 






