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அல� 1 ேமலா	ைம ெசய��ைறக� 

அ�தியாய� 1 ேமலா�ைம த��வ�க� 

ப�தி ஆ �� வ�னா�க� 

1. ேமலா�ைம எ!றா� எ!ன? 

ேமலா�ைம எ!ப� &!கண	�� ெச)த�, தி+டமிட�, ஒ.�கைம�ப�, 

க+டைளய	0வ�, ஒ1�கிைண�ப�, க+0�ப0��வ� – ெஹ!றி ஃேபாய� 

2. ேமலா�ைம க1வ	கைள ப+5யலி0க 

� கண6கிய� 

� வண	க7 ச+ட�க� 

� உளவ	ய� 

� ��ள9ய� 

� ெபா1ள9ய	ய� 

� தர; ெசயலா6க� 

3. ேமலாள= எ!பவ= யா= 

� ஒ1 நி?வன�தி! ேமலா�ைம� பண	ைய ஏAபவ= ேமலாள= ஆவா= 

� நி=வாகி எ!பவ= நி?வன�ைத நி=வகி6க� ெபா?�பாகிறா= . 

4. அதிகார� எ!பத! ெபா1� த1க 

அதிகார� எ!ப� ஒ1 அCவல= த! கீEபண	யாள=கF6� ஆைணய	0� உGைமைய 

�றி6கிற� 

5. ேமAபா=ைவ வ I7ெச�ைல/க+0�ப+0 வ I7ெச�ைல எ!பத! ெபா1� யா�? 

ஒ1 உய= அCவல= திறைமயாக ேமலா�ைம ெச)ய�ப0� கீEபண	யாள=கள9! 

எ�ண	6ைக ேமAபா=ைவ வ I7ெச�ைல/க+0�ப+0 வ I7ெச�ைல ஆ�� 

ப�தி இ `சி� வ�னா�க� 

1. ேமலா�ைம வைரவ	ல6கண� த1க 

ேமலா�ைம எ!ப� ப!ேனா6� ெசய�. அ� வ	யாபார�ைத ேமலா�ைம ெச)கிற�. 

ேமலாளைர ேமலா�ைம ெச)கிற�. ேமC� பண	யாளைரK� பண	ய	ைனK� 

ேமலா�ைம ெச)கிற�  - பL+ட= F 5ர6க= 

2. ேமலா�ைம கைலயா? அறிவ	யலா? 

� ேமலா�ைம கைலய	! ப��கைளK� அறிவ	ய� ப��கைளK� 

ெகா�0�ள� 

� ஆனா� &.வ�� அறிவ	யC6� ஒ�பான� எ!ேறா அ�ல� கைல6� 

ஒ�பான� எ!ேறா Nற இயலா� 
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� எனேவ ேமலா�ைம எ!ப� கைலK� அறிவ	யC� இைணPத ஒ!? என 

Nறலா� 

3. ேமலா�ைமைய நி=வாக�திலி1P� ேவ?ப0��க 

 

அ5�பைட ேமலா�ைம நி=வாக� 
அதிகார� ம�திய மA?� கீEம+ட அளவ	� உய= ம+ட அளவ	� 
&6கிய நப= ேமலாள= நி=வாகி 
பண	 நி=வாக� மA?� ஆFைம ச+ட� மA?� தI=மான9�த� 
ப�� நிைறேவAற� &5ெவ0�த� 
ெதாட=� த!ைம ெகா�ைககைள ெசய�ப0��த� ெகா�ைககைள உ1வா6�த� 

 

4. ேடலG! ேமலா�ைம த��வ�க� யாைவ? 

� அறிவ	ய�, க+ைட வ	ரலி! வ	தி அ�ல 

� இண6க�, ச7சரவ	!ைம 

� மன��ர+சி 

� தன9மன9த த��வ� அ�ல, ஒ��ைழ�� 

� ஒRெவா1வ16�� அவர� திைறைம6�� ெசழி��6�மான வள=7சி 

5. ேமலா�ைமய	! வ I7ெச�ைலைய தI=மான9�பைவ எைவ? 

� உய= அதிகாGய	! திறைம 

� பண	யாள=கள9! திறைம 

� பண	ய	! த!ைம 

� தி+டமி0தலி! த!ைம 

� தகவ� ெதாட=� S+ப�க� 

ப�தி ஈ ெப� வ�னா�க� 

1. ேமலா�ைம6� பL+ட= 5ர6கG! ப�கள9�� யா�? 

“ேமலா	ைம எ!ப" ப!ேனா�� ெசய�, அ" வ�யாபார$ைத ேமலா	ைம 

ெச%கி!ற". ேமலாளைர ேமலா	ைம ெச%கிற". ேம'( பண�யாளைர*(, 

பண�ய�ைன*( ேமலா	ைம ெச%கிற"” 

தன� ேமலா�ைம பய	Aசிய	ய� எ!ற ��தக�தி� ேமலா�ைமைய ேமANறியவா? 

வ	ள6கிK�ளா= . 

பL+ட= 5ர6க= தன� வைர வ	ல6கண�தி� ேமலா�ைமய	! T!? பண	கைள 

&6கிய��வ� (அ) அ.�த� தP��ளா= . 

அைவகளாவன: 

i வண	க�ைத ேமலா�ைம ெச)த� 

ii. ேமலாளைர ேமலா�ைம ெச)த� 
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iii. பண	யாள=கைளK�, பண	ையK� ேமலா�ைம ெச)த� 

இதி� ஏேதU� ஒ!? வ	0ப+டாC�, எRவ	த ெசயைலK� ேமலா�ைம ெச)ய 

இயலா�,  

ேமC� வண	க நி?வன�ைதேயா அ�ல� ெதாழி� சTக�ைதேயா நி=வகி6க இயலா�. 

பL+ட= 5ர6க= எ!பவ= NA?�ப5 ஒ1 ேமலாள= ேமANறிய T!ைறK� திறைம யாக 

சம! ெச) �, ஒ1�கிைண�� ெசய�பட ேவ�0�. 

� இ!? பரவலாக ேபச�ப0� Outsourcing எ!கிற கா!ெச�ைட அறி&க�ப0�தியவ= 

பL+ட= 5ர6க=தா!.  

� தன9யா=மயமா6க� (Privatization), இயPதிரமயமா6க� (Mechanization), நி?வன�கள9� 

அதிகார�ைத பரவலா6�த� (Decentralization) ேபா!ற நிகE;கைள ஐ�ப� 

ஆ�0கF6� &!ேப &!னறிவ	�தா=.  

� Blue collar என�ப0� உடCைழ�� ெதாழிலாள9கள9! ேதைவ எதி=கால�தி� 

�ைறP�ெகா�ேட வ1� எ!பைதK� &!னறிவ	�தா=.  

� ெதாழி�S+ப�தி! வ	ைரவான வள=7சியா� உட� உைழ�பாள9கள9! ேதைவ 

எதி=கால�தி� �ைறK� என Wகி�தா= 

� பL+ட= 5ர6க= ஆ�கில�தி� ஏற6�ைறய நாAப� X�க� எ.திK�ளா=. Practices of 

management, Innovation and Entrepreneurship, Technology & Management & Society, The concept 

of corporation ஆகியைவ ஒ1சில X�களா��. 

2. ேமலா�ைம ெசய�&ைறகைள வ	Gவாக வ	ள6�க 

ேமலா�ைம ெசய�Tைறய	! ேநா6க�க�: 

அ. அதிகப+ச உAப�தி திற! அ�ல� இலாப� ஈ+0� த!ைம 

ஆ. அதிகப+ச மன9த Pல� அ�ல� தி1�தி 

ேமலா	ைம ெசய��ைறக� 

அ ேமலா	ைம எ!ப" ஒ�,கிைண$த� 

ஒ1 ேமலாள= எ!பவ= அPநி?வன�தி! மன9தவள�, இயPதிர�க�, ெபா1+க� 

மA?� பண� ஆகிய நா!� வள�கைளK� அத! ெசய�பா0கைளK� திற�பட 

ஒ1�கிைண6க ேவ�0� 

ஆ. ேமலா	ைம ஒ� ெசய��ைற 

ஒ1 ேமலாள= தி+டமிட�, ஒ.�கைம�த�, பண	யம=��த�, இய6�வ	�த� மA?� 

க+0�ப0��த� ஆகியவAறி! Tல� வள�கைள திற�பட ஒ1�கிைண�த� 

ெச)கிறா=. 

இ. ேமலா	ைம ஒ� தி.டமி.ட ெசய��ைற 

ேமலா�ைமK� நி?வன&� ஒ1 �றி�ப	+ட ேநா6க�ைத ெகா�516க ேவ�0� 

ஈ. ேமலா	ைம எ!ப" ஒ� ச0க ெசய�பா1 

இ� மAறவ=க� Tல� �றி�ப	+ட ெபா1ைள ெப?வதAகான கைல ஆ�� 
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உ. ேமலா	ைம எ!ப" ஒ� 3ழ56சியான ெசய��ைற 

ேமலா�ைம தி+டமிட� – ெசய�பா0 – க+0�ப0��த� – ம?தி+டமிட� ஆகிய 

[ழA7சிைய ப	ரதிவலி6கிற�. அதாவ� தி+டமிட�ப+ட இல6ைக அடவதAகான ஒ1 

தAேபாைதய ெசய�&ைற ஆ�� 

 

3. அறிவ�ய� 89வ ேமலா	ைமய�! ேகா.பா1க� யாைவ? 

i. அறிவ�ய�, க.ைட வ�ரலி! வ�தி அ�ல 

� நி?வன�தி! திறைன உய=��வதAகாக “க.ைட வ�ரலி! வ�தி �ைற” 

6� பதிலாக அறிவ	ய� ]=வ ேவைல� ப��பா); Tல� 

வள=7சியைடPத &ைறக� பய!ப0�த ேவ�0� 

� க.ைட வ�ரலி! வ�தி �ைற” எ!ப" ேமலாள= தன� தன9�ப+ட 

தI=��க� அ5�பைடய	� எ06க�ப0� &5; ஆ�� 

ii. இண�க(, ச6சரவ�!ைம 

� ேமலா�ைம6��, பண	யாள=கF6�� மிக7சிறPத ஒA?ைம இ16க 

ேவ�0� 

� ேமலா�ைம6�� பண	யாள=கF6�� இைடேய &ர�பா0 ஏAப0� 

ேபா� அத! Tல� ேமலா�ைமேயா அ�ல� பண	யாள=கைளேயா 

ஆதாய� அைடP� வ	ட6Nடா� 

� ேமலா�ைமK� பண	யாள=கF� மAறவG! &6கிய��வ�ைத உணர 

ேவ�0� 

iii. மன>?ர.சி 

� நி=வாக�, பண	யாள=க� இRவ	1வ16�� மAறவ= ம̂தான மன�பா��� 

க�ேணா+ட&� &Aறாக மாற ேவ�0� 

� ஒRெவா1 &தலாள9K� தன� ெசழி�ைப தன� பண	யாள=கள9! 

ெசழி�� Tலேம அைடய &5K� எ!பைத எ�ேபா�� மனதி� இ1�த 

ேவ�0� 

iv. தனA மனAத த$"வ( அ�ல, ஒ$"ைழ>? 

� இ6ேகா+பா0 ெதாழிலாள= மA?� நி=வாக�தி! பர_பர ஒ��ைழ�ப	! 

ம̂� அ.�த�ைத ஏAப0��கிற� 

� ஒ��ைழ��, பர_பர ந�ப	6ைக, ந�ெல�ண உண=; ஆகியைவ 

இ1வGட&� ேமேலா�கி இ16க ேவ�0� 

v. ஒBெவா�வ���( அவர" திைறைம��( ெசழி>?��மான வள96சி 

� வ	`ஞான அb�&ைறய	! Tல� உ1வா6க�ப+ட சிறPத உAப�தி 

&ைறகைள அறிP� ெகா�ள ெதாழிலாள=கF6� உGய பய	A7சி 

அள9�த� ேவ�0� 
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� சிறPத உAப�தி திறைன எ+0வதA� சிறPத ஊழிய=கைள ேத=; 

ெச)வதிலி1P� நடவ56ைகைய ெதாட�க ேவ�0� 

 

4. நவ Eன ேமலா	ைமய�! ேகா.பா1கைள வ�வF / ெஹ!றி ஃேபாய� அவ9களA! 

ேமலா	ைம ேமலா	ைம த$"வ,கைள வ�வF 

1. ேவைல> பகி9J 

� இ6ேகா+பா+5!ப5 ெதாழிலைம�ப	! ெமா�த�பண	7 [ைம K� சிறிய 

பண	களாக� பகி=; ெச )ய ேவ�0�. 

� ஒRெவா1 ெதாழிலாள9ய	! திறைம6ேகAப பண	 ஒ�6கீ0 ெச )ய�ப+0 

அ�பண	ய	� அ�ெதாழிலாள9 சிற�பL0பா0� நி�ண��வ&� அைட K� வ�ண� 
ெதாழி� &ைறவள= 7சிைய K� பண	7dழைல K� உ1வா6க ேவ� 0�. 

2. அதிகார�(,ெபா�>?( 

� இ6ேகா+பா0 த�கள� க+டைள ய	! Tல� வ	ைளPத வ	ைள ;கF6� 

ெபா?�ேபA ?6ெகா� Fதைல 6 �றி6கி!ற� 

3. ஒL,��ைற 

� இ� கீE� 5த�, மAறவ=கள9ட� &ைற�ப 5 நட��த�, அதிகா ர�ைத மதி�த� 

ேபா!றைவ ஆ��.  

� இRெவா.�� நி?வன� ெச�ைமயாக நைட ெபற இ!றியைம யாததா�� 

4. க.டைளெயா�ைம 

� ஒRெவா1 கீE�ப ண	யாள 1� ஒேர ஒ1 ேமலதிகாGய	டமி1P� ம+0ேம 

க+டைளகைள � ெபற ேவ� 0�.  

� அவ16� ம+ 0ேம க+ 0�ப +டவராக இ16க ேவ� 0�.  

� அRவா ற!றி ஒ1 கீE�ப ண	யாள= ஒ!?6� ேமAப+ட உய= அதிகா Gய	ட� 

உய= ஆைணகைள� ெபA ?7 ெச ய�பட ேவ� 5ய	1Pதா� அ� 

�ழ�ப�ைதK� &ர�பா0கைள K� உ1வா6கி வ	0� 

5. ஒ� �ைன இய�க( 

� அைன��� ெதாட=�ைடய நடவ56ைககைளK� ஒேர �.வ	� ைவ6க ேவ� 

0�.  

� அ6�.வ	A� ஒேர ெசய� தி+ட� இ16க ேவ� 0�.  

� அவ=க� ஒேர ேமலாள G! கீEப ண	யாAற ேவ� 0�.  

� ஒேர ேநா6க�திைன6 ெகா�ட ப�ேவ? நடவ56ைககF6� ஒேர ெச 

ய�தி+ட� இ�லாம� இ16�மா ய	! அPேநா6க� நிைறேவ றாம� 

ேபாகலா�. 

6. ெபா" நலO�காக தனA நல( ?ற�கண��க>பட� ேவ	1( 

� நி=வாக� தன9�ப+ட ஆதாய�கைள ஒ�6கி��வ	+0 நி?வன�தி! ேநா6க�கைள 

ம+ 0ேம &! நி?�த ேவ� 0�.  

� எனேவ தன9�ப +ட நப=கள9! தன9நலைன வ	ட ெதாழி� நி?வன�தி! ேநா6கேம 

அைன�ைதK� வ	ட ேம�ப+ 516க ேவ� 0� 

7. ஊதிய( 
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� ஊதிய� எ!ப� பண	யாள =கள9! பண	6� ெகா06க�ப 0� வ	ைலயா��. 

� பண	யாள 16� ெகா06க�ப 0� ஊதியேம ெதாழிலாள=கைள ஊ6�வ	6�� 
&த!ைமயான ஊ6�வ	)பவனாக இ1P� உAப�திைய அதிகG�பதா� 

அவ=கF6� ேபா�மான ஊதிய� வழ�க�ப ட ேவ� 0�. 

8. ைமய>ப1$தலி! தர( 

� ெதாழி� நி?வன�தி! அளைவ� ெபா?�� ைமய நி=வாக�தி! அதிகார� 

ெசC��� நிைல இ16க ேவ� 0�.  

� &5ெவ06�� அதிகார� நி=வாக�தி! உய=ம+ட�தி� �வ	P� கிட�பைதேய ைம 

ய�ப0�த� ெவள9�ப0��கி!ற� 

9. ஆைண *Fைம வFைச / தர வFைச$ ெதாட9 

� ஆைண KGைம ய	! வGைச உய=ம+ட அCவலGடமி1P� கீEம+ட�தி� உ�ள 

பண	யாள= வைர ப5�ப 5யாக கீEேநா6கி வ1வைத �றி6��. 

� உய= ம+ட�திலி1P� கீEம+ட� வைர அைன�� ேமலாள=கைள K� அைன�� 

ம+ட�கள9C� இைண�பத! Tல� அதிகா ர�]=வமான ெதள9வான ஒ1 

ஆைணKGைம வGைச இ16க ேவ� 0� எ!பைத இ6ேகா+பா 0 வ	ள6�கி!ற� 

10. �ைறைம 

� அதிகா ர�]=வ ெசய� &ைறக� வழியாக ஒ1 நி?வன�தி! ெச ய�பா0க� நைட 

&ைற�ப0�த ேவ� 0�.  

� ெபா1� &ைறைம பண	ய	ட�தி� பா�கா�ைபK� உAப�தி� திறைனK� உ?தி�ப 

0�த ேவ� 0�.  

� &ைறைம எ!ப� ஏA?6 ெகா�ள6 N5யதா��. நி?ம வ	தி&ைறக F6� 

உ+ப+டதாக ;� இ16க ேவ� 0�. 

11. ேந9ைம ெநறி 

� இ6ேகா+பா+ 5! ப5 பண	யாள =க� அ!�ட! நட�த�பட ேவ�0� 

� பண	ய	ட�தி� நIதி&ைற உ?தி�ப0�த�பட ேவ� 0�.  

� ேமலாள =க� எ�லா� பண	யாள=கைள K� எRவ	த ேவ ?பா0மி!றி 
நியாயமாகபா�பா5!றி ஒேர நிைல ய	� சமமாக � பாவ	�� நட�த�பட ேவ� 0�.  

� அைன��� பண	யாள =க� ம̂�� சமமான கவன� ெச C�த�பட ேவ� 0� 

12. பண�யாள9களA! காலவைரயைறய�! நிைல$த!ைம 
� இ6ேகா+பா+ 5!ப5 ஒ1 ெதாழி� நி?வன� ெச�ைமயாக இய�க 

ேவ�0ெமன9� பண	யாள =க� (�றி�பாக ேமலா�ைம� பண	யாள =க� ) அ56க5 
நியமன � ெப?வ�� ேவைலைய �றP�வ	+07 ெச�வ�� நிகழ6 Nடா�. 

13. த! �ய5சி$ திற! 
� பண	யாள=கள9! த! &யAசி�திறைன ஊ6�வ	�பத! Tல� ெதாழி� 

நி?வன�ைத பல�ப0�த;� �திய வழி&ைற அறி&க�ப0�த;� &5K�. 

� ெதாழிலாள =கF6� தி+ட� தI+ட;� அ�தி+ட�ைத ெசய�ப0�த;� த!UGைம 

அள9�பத! Tல� நி?வன�தி! திறைன உய=�த வழி ஏAப0கி!ற�. 

14. �L ப�ைண>?ண96சி / �L ஒ5�ைம 
� இ6ேகா+பா+ 5!ப5 ேமலாள=க� பண	ய	ட�தி� தன9�தன9யாக;� சTகமாக;� 

பண	யாள=6கிைடய	� ஒA?ைமைய வள=�பைத உ?தி�ப 0�த ேவ� 0�. 
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� ஒ1வைர ஒ1வ= �GP� ெகா�வதA��, ஒ1வ= ம̂� ஒ1வ16� ந�ப	6ைக 

ஏAப0� dழைல உ1வா6�வதA�� இ� உத;�.  

� �. ஒA?ைம உண=; �றி�த பண	ைய �றி�த கால ேநர�திA�� ெச) � 

&56க உத;கிற�. 

5. ேமலா	ைம வ E6ெச�ைலய�! தா�க,கைள வ�ள��க 

ேம5பா9ைவ வ E6ெச�ைல: 

� ஒ1 உய= அCவலரா� திறைம யாக ேமலா�ைம ெச)ய�ப0� கீE�பண	யாள=கள9! 

எ�ண	6ைகைய ேமலா�ைமய	! வ I7ெச �ைலைய �றி6கி!ற�. 

� ேமலா�ைமய	! பர�பள ; எ!ப� ேமலாளG! கீE ேநர5யாக � பண	யாA ?� கீE 
பண	யாள=கள9! அள; ஆ��. 

ேமலா	ைமய�! பர>? எ!ப" இர	1ட! ெதாட9?டய": 

1. தன9�ப+ட ேமலாள=கள9! பண	ய	� உ�ள மேனாபாவ�தி� ெச�வா6� 

ெசC��கி!ற�. 

2. ெதாழி� நி?வன�தி! க+டைம�ைப தI=மா ன96கி!ற�. ேமலா�ைமய	! பர�� எ!ப� 

நி=வாக 6 க+டைம �ப	! கிைடம+ட நிைலகேளா0 ெதாட=�ைடய�. 

� ேமலா�ைமய	! வ I7ெச�ைலயான � பரPத மA ?� �?கிய த!ைம உைடய�. 

� பரPத அள;�ள ேமலா�ைம� பர�ப	� �ைறவான அதிகார� ப5நிைல ம+ட�க� 

இ16��.  

� ெதாழிலைம�ப	! அ5�பைட6 க+டைம�� எ!ப� ெபயரளவ	� இ16��. 

� அ� ேபாலேவ �?கிய ேமலா�ைம� பர�ப	� அதிகார� ப5நிைல ம+ட�க� 

மி�P� இ16��.  

� அைம�ப	! N+டைம �� உயரமாக இ16��. 

1. இர�0 நி?வன6 க+டைம��கF� த�தம� ந!ைமக� மA?� �ைறபா0கைள6 

ெகா�0 இ16கி!ற�. என9U� உயரமான நி?வன6 க+டைம�� எ!ப� சவா�கைள 

[ம��கி!ற�. 

2. �?கிய பர�ப	� கீE�ப ண	யாள =கள9! எ�ண	6ைக மிக;� �ைறவாக உ�ளதா� , 

அதிகமான ேமலாள =கைள நியமன � ெச )ய ேவ�5 உ�ள�. இதனா� அவ=கF6� 

அதிக ஊதிய� வழ�க ேவ� 5ய நில ய	� இ� அதிக� ெச ல; ப	56�� நிைலயாக 6 

க1த�ப0கி!ற�. 

3. அதிகார� ப5நிைல ம+ட�க� மி�P� இ1Pதா� தகவ� ெதாட=� ெப1மள; 

பாதி6க�ப0� 
4. உய=ம+ட நி=வாக �திலி1P� ேமAபா=ைவக� ெந0P ெதாைல; வ	லகி இ1�பதா� 

ஒ1�கிைண�த� மA?� க+0�ப0�த� இ�லாம� ேபா)வ	0கி!ற� 
� பரPத ேமலா�ைம� வ I7ெச�ைலய	� ேமலாள=கள9! எ�ண	6ைக �ைற6க�ப+0 

அதிகார� ப5நிைல ம+ட�க� �ைறவ�ட! உய= அCவல=கF6� வழ�க�ப0� 
ஊதிய&� ேசமி6க�ப 0கி!ற�.  

� இத! Tல� க� 5�பான ேமAபா =ைவ தள=P � கீE�ப ண	யாள =க� தா�க� 

தள=�த�ப +ட பண	7dழலி� பண	 �Gவதாக உண=கிறா=க� .  

� இத! Tல� [தPதிரமான [A?7 dழலி� உAசாக ��ட! பண	�GK� மன 

நிைலைய வள= 6கி!ற�. 
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6. . ேமலா�ைம நி=வாக ேவ?ப0��க 

வ.எ� அ5�பைட ேமலா�ைம நி=வாக� 

1  ெபா1� ஒ1  வண	க நி?வன�தி! 

ேமலா�ைம ெச)பவ=க� மA?� 

வ	சய�கைள நி=வகி�பதAகான 

ஒ.�கைம6க�ப+ட வழி எ!? 

அைழ6க�ப 0கி!ற�. 

ஒ1 �.வா� ஒ1 

நி?வன�ைத 

நி=வகி�பதAகான 

ெசய�&ைறேய  நி=வாக � 

எ!? அைழ6க�ப 0கி!ற�. 

2  அதிகார� ம�திய மA?� கீEம+ட 

அளவ	� 

உய= ம+ட அளவ	� 

3  ப�� நிைறேவAற� &5ெவ0�த� 

4  ெதாட=�த!ைம ெகா�ைககைள ெசய�ப0�த� ெகா�ைககைள உ1வா6�த� 

5  ெசய�பா+0 

பர�� 

நி=வாக�தி! கீE ெசய�ப0கிற� நி?வன�தி! ெசய�பா0க� 

ம̂� &.6 

க+ 0�பா 0 

6  ெபா1�த� வண	க நி?வன�க� ேபா!ற 

இலாப� ஈ+0வைத ேநா6கமாக 

ெகா�ட நி?வன�கF6� ஏAற�. 

அர[ அCவலக�க� , 

இராbவ�, ம!ற�க� , 

வண	க நி?வன�க� 

ம1��வமைனக� , 

சமய மA?� க�வ	 

நி?வன�கF6� ஏAற� 

7  &5;க� பண	ைய யா= ெச)வ�? அதைன 

எ�ப5 ெச)வ�? 

எ!ன ெச)ய ேவ�0� அதைன 

எ�ெபா.� ெச)ய ேவ� 0� 

8  ெசய� தி+ட�கைளK�, 

ெகா�ைககைளK�ெசய�ப0�த� 

தி+ட�க� தI+0த�, 

ெகா�ைககைள6 க+டைம�த� 

மA?� இல6�கைள 
நி=ணய	�த� 

9  கவன� 

ெசC��த�  

ேமலா�ைம பண	 வைரய?6க�ப+ட வள�கைள 

&5Pத வைரய	� ஒ�6கீ0 

ெச)த� 

10  &6கிய நப= ேமலாள= நி=வாகி 

11  ப	ரதிநிதி ஊதிய�திAகாக � பண	�GK� 

பண	யாள=க� 

தன� &தh+5! Tல� 

ஆதாய� ெப?� 

உGைமயாள=க� 

12  பண	 பண	 நி=வாக� மA?� ஆFைம ச+ட� மA?� தI=மான9�த� 
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அ$தியாய( 2  ேமலா	ைம ெசய�பா1க� 
 

II. �� வ�னா�க�: 

 

1. திடடமி0த� எ!றா� எ!ன? 

� ேமலா�ைம தி+டமி0த� எ!ப� மதி�ப	0த�, ேநா6க�க�, ெகா�ைகக�, நிகE7சி 
நிகE7சி நிர�க�, ெசய�&ைறக�, ப+5ய�க� மA?� வர; ெசல; தி+ட�க� 
ஆகியவAைற உ1வா6�தைல உ�ளட6கிய� ஆ�� – iய	_ ஆெல! 

 

2. ெசயi6கமள9�த� எ!பத! ெபா1� த1க 
� ெசயi6க� எ!ப� ”மன9த நடவ56ைககைள k�ட6N5ய வ	1�ப�க�, 

உண=7சிக� எ�ண�க� ஆகியைவ ஆ�� “ – ெம6 ஃப=லா�+ 

3. பண	யாள=கைள யாரா� க+0�ப0�த &5K�? 
   க+0�ப0��த� எ!பத! ெபா1�  யா�? What is meant by Controlling? 

� ஊ6க ஊதிய உய=; மA?� பதவ	 உய=; அள96�� &5;கைள எ0�பதA�� 

பண	யாள=கள9! ெசய�திறைன மதி�ப	0வதA�� க+0�ப0��த� ெசய�பா0 

பய!ப0கிற�.  

� �ைறPத ெசய�திற! உைடயவ=கைள அைடயாள� கா�பதA�� �ைறதI= பய	Aசிகைள 

அவ=கF6� வழ��வதA�� க+0�பா+0 ெசய�பா0 உத;கிற�. 

� &!N+5ேய நி=ணய	6க�ப +ட தர அல�கFட! உ�ைமயான ெசய�திறைன எ� 
ஒ�திைச6க உதவ	 �Gகிறேதா?, அ� க+0�ப0��� ெசய�பா0 ஆ��. 

 

4. ஒ1ஙகி்ண�தலின ெபா1� பறறி நI�க� அறிவ� எ!ன? 

ஒ1 ெபா� ேநா6கி! நா+ட�தி� ெசயலி� ஒA?ைமைய அள9�பதAகான �. 
&யAசிய	! ஒ.���ப0�த�ப+ட ஏAபாேட ஒ1�கிைண�� ஆ�� – ஜா=o ஆ= ெட=G 

5. ேமலா�ைமய	! �ைண7ெசய�பா0கைள ப+5ய	லி0க. 

� ��ைம�ப 0��த�,  

� ப	ரதிநிதி��வ�,  

� &5ெவ0�த� 

� தகவ� ெதாட=� 

III. சி� வ�னா�க�: 

 

1. �றி�� வைரக  i) ஒ.�கைம�த� ii) பண	6கமர��த� 
 
i) ஒL,கைம$த� 

ஒ1 அைம�ப	! உ?�ப	ன=கF6� இைடய	� இண6கமான உறைவ ஏAப0��வ��, ஒ1 
வைல�ப	!ன� ேபா!ற அைம�ைப அவ=கள� உற;கF6� இைட ய	� உ1வா6�� 

ெசய� &ைறேய ஒ.�கைம�த� (ஏAபா0 ெச)த� அ�ல� ஏAப0��த�) ஆ��. 

ii) பண��கமர$"த� 
� பண	யாள=கைள� ேத=; ெச)த� மA?� திறைமயான பண	யாள=கF6� 

பண	ய	டமள9�த� ெசய�பா0கைள பண	6கம=��த� உ�ளட6கிK�ள� 
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� எPதெவா1 நி?வன�தி! ெவAறிK� பண	6கம=��த� பண	ய	! ெவAறிகரமான 

ெசய�திற!கைள7 சா=Pேத இ16�� 

 

2. இய6�தலின &6கிய��வ� எைன? 

� தAேபாைதய இல6�கைள சாதி6��  ெபா1+0 ெதாட=7சியான அ5�பைடய	� 

ெசயi6கமள9�த� , &!னண	ய	லி1�த� , வழிகா+0த�, மA?� கீEநிைல� 
பண	யாள=கFட! ெதாட=�ப0��த� ேபா!றன இய6�தைல 6 �றி6கிற�.  

� அைம �ப	! இல6�கைள நிைறேவA ?வதA� பண	யாள=கைள இய6��  ெபா1+0 

[Aறறி6ைகக� , அறி;?�த�க� ைகேய0க� ,ெச)திமட�க� , அறிவ	�� பலைகக� , 

N+ட�, ப�ேகA� இய6க� ஆகியவAறி! Tலமாக பண	யாள=கF6� ேதைவயான 

அைன�� வ	பர�கF6�� உGய தகவ� ெதGவ	6க�ப 0கிற�. 

 

3. &5ெவ0�த� &6கியெம!? நI�க� ஏ! நிைன6கீறI=க�? 

� ஒ1 அைம�ப	! ஒRெவா1 பண	யாள1� ப�ேவ? எ�ண	6ைகய	லான &5;கைள 

ஒRெவா1 நாF� எ06கி!றன= .  

� ஒ1 அைம�� இல�வாக ெசய�ப0வதA� &5ெவ0�த� உத;கிற�. 

 

4. ெதாட=�ப0��த� ெசய�பா+5! ப�� யா�? 
� ெதாட=� எ!ப� மன9த எ�ண�கைள , க�ேணா+ட�கைள அ�ல� க1��6கைள ஒ1 

நப= மAெறா1 நப16� பGமா Aற� ெச)வைத6 �றி6கிற�. 

� எ!ன ேவைல ெச)ய�பட ேவ�0�?, அ� எ�ேக ெச)ய�பட ேவ�0�?, அ� எRவா? 

ெச)ய�பட ேவ�0�?, அ� எ�ேபா� ெச)ய�பட ேவ�0�? எ!ப� பAறி  
ெதாழிலாள=கF6� ெதGவ	6க�பட ேவ� 0�. 

� ேவைலைய ஒ.��ப0��வதA�� நடவ56ைககைள ஒ1�கிைண�பதA�� ெதாட=� 

உத;கிற� 

 

5. ெசயi6கமள9�தலி! ந!ைமகைள �றி�ப	0க 
 
� ெசயi6கமள9�த� Tலேம நி?வன�தி! ேநா6க�கைள அைடய &5K�.  

� ஒ1 பண	ைய வ	ைரவாக ெச) � &5�பைதK�, பண	யாள=கள9! பண	ய	! ம̂தான 

வ	1�ப�ைத வள=�பைத K� ெசயi6கம ள9�த� எ!ற ெசா� உ�ளட6கிK�ள�. 

� ெசயi6கமள9�த� ஒ1 வளமி6க தைலைமய	! கீE ெச)ய�பட ேவ�0�.  

� பண	�Gய சாதகமான பண	7 dழ� , நியாயமான &ைறய	� நட�த�பட�, பண� சா=Pத 

மA ?� பண� சாராத ஊ6�வ	��க� , திற�ப +ட தகவ� ெதாட=� மA?� ப�பான 

அU�&ைற ஆகியவAைறேய பண	ய	ட�தி� பண	யாள=க� எதி=பா= 6கிறா=க� . 
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IV. ெப� வ�னா�க� 
1 ேமலா�ைமய	! &6கிய பண	கைள Nறி வ	ள6�க 

1. தி.டமி1த� 
� ேமலா�ைம தி+டமி0த� எ!ப� மதி�ப	0த�, ேநா6க�க�, ெகா�ைகக�, நிகE7சி 

நிகE7சி நிர�க�, ெசய�&ைறக�, ப+5ய�க� மA?� வர; ெசல; தி+ட�க� 
ஆகியவAைற உ1வா6�தைல உ�ளட6கிய� ஆ�� – iய	_ ஆெல! 

2. ஒL,கைம$த� 
ஒ1 அைம�ப	! உ?�ப	ன=கF6� இைடய	� இண6கமான உறைவ ஏAப0��வ��, ஒ1 
வைல�ப	!ன� ேபா!ற அைம�ைப அவ=கள� உற;கF6� இைடய	� உ1வா6�� 

ெசய� &ைறேய ஒ.�கைம�த� (ஏAபா0 ெச)த� அ�ல� ஏAப0��த�)ஆ��. 

3. பண��கம9$"த� 
� பண	யாள =கைள � ேத=; ெச)த� மA?� திறைமயான பண	யாள=கF6� 

பண	ய	டமள9�த� ெசய�பா0கைள பண	6கம=��த� உ�ளட6கிK�ள� 

� எPதெவா1 நி?வன�தி! ெவAறிK� பண	6கம=��த� பண	ய	! ெவAறிகரமான 

ெசய�திற!கைள7 சா=Pேத இ16�� 

4. இய��வ�$த� 
� தAேபாைதய இல6�கைள சாதி6��  ெபா1+0 ெதாட=7சியான அ5�பைடய	� 

ெசயi6கமள9�த� , &!னண	ய	லி1�த� , வழிகா+0த�, மA?� கீEநிைல� 
பண	யாள=கFட! ெதாட=�ப0��த� ேபா!றன இய6�தைல6 �றி6கிற�.  

� அைம �ப	! இல6�கைள நிைறேவA ?வதA� பண	யாள=கைள இய6��  ெபா1+0 

[Aறறி6ைகக� , அறி;?�த �க� ைகேய0க� ,ெச)திமட�க� , அறிவ	�� பலைகக� , 

N+ட�, ப�ேகA� இய6க� ஆகியவAறி! Tலமாக பண	யாள=கF6� ேதைவயான 

அைன�� வ	பர�கF6�� உGய தகவ� ெதGவ	6க�ப 0கிற�. 

5. க.1>ப1$"த� 
� ஊ6க ஊதிய உய=; மA?� பதவ	 உய=; அள96�� &5;கைள எ0�பதA�� 

பண	யாள=கள9! ெசய�திறைன மதி�ப	0வதA�� க+0�ப0��த� ெசய�பா0 

பய!ப0கிற�.  

�ைறPத ெசய�திற! உைடயவ=கைள அைடயாள � கா�பதA�� �ைற தI= 
பய	Aசிகைள அவ=கF6� வழ� �வதA�� க+ 0�பா+0 ெசய�பா0 உத;கிற� 

6. ஒ�,கிைண$த� 
ஒ1 ெபா� ேநா6கி! நா+ட�தி� ெசயலி� ஒA?ைமைய அள9�பதAகான �. 
&யAசிய	! ஒ.���ப0�த�ப+ட ஏAபாேட ஒ1�கிைண�� ஆ�� – ஜா=o ஆ= ெட=G 

7. ெசயU�கமளA$த� 
� ெசயi6கமள9�த� Tலேம நி?வன�தி! ேநா6க�கைள அைடய &5K�.  

� ஒ1 பண	ைய வ	ைரவாக ெச) � &5�பைதK�, பண	யாள=கள9! பண	ய	! ம̂தான 

வ	1�ப�ைத வள=�பைத K� ெசயi6கம ள9�த� எ!ற ெசா� உ�ளட6கிK�ள�. 

� ெசயi6கமள9�த� ஒ1 வளமி6க தைலைமய	! கீE ெச)ய�பட ேவ�0�.  

2, ேமலா�ைமய	! �ைண� பண	கைள Nறி வ	ள6�க 
1. ?"ைம>ப1$"த� 
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� வ	யாபார உலகி� ெச)ய�ப 0� மா Aற�கைள எதி=ெகா �ள ஊழிய=கைள K� 

அைம�ைபK� தயா= நிைல�ப0��� ெசய�பா0 ��ைம�ப 0��த� எ!பைத6 

�றி6கிற�. 

� Sக=ேவா=க� ��ைம�ப 0��த� Tல� தி1�தி அைட கி!றன= . 

2. ப�ரதிநிதி$"வ( 
� ஒ1 ேமலாள= ஒ1 நி?வன�தி! ப	ரதிநிதியாக ெசய�பட ேவ� 0�.  

� வா56ைகயாள=க� , ெபா1+க� மA ?� ேசைவைய அள9�ப வ=க� , அரசா�க அதிகா 

Gக� , வ�கிக� , நிதி நி?வன�க� , ெதாழிAச�க�க� மA?� இைத 

ேபா!றவ=கFட! ேமலாள= ெதாட=�ட! இ16க ேவ�0�.  

� மAறவ=கFடU� ந�ல உற; ைவ�தி16க ேவ�5ய� ஒRெவா1 ேமலாளG! 
கடைமயா��. 

3. �Vெவ1$த� 
� ஒ1 அைம�ப	! ஒRெவா1 பண	யாள 1� ப�ேவ? எ�ண	6ைகய	லான 

&5;கைள ஒRெவா1 நாF� எ06கி!றன= .   

� ஒ1 அைம�� இல�வாக ெசய�ப0வதA� &5ெவ0�த� உத;கிற�. 

4. தகவ� ெதாட9? 
� ெதாட=� எ!ப� மன9த எ�ண�கைள , க�ேணா+ட�கைள அ�ல� க1��6கைள ஒ1 

நப= மAெறா1 நப16� பGமா Aற� ெச)வைத6 �றி6கிற�. 

� எ!ன ேவைல ெச)ய�பட ேவ�0�?, அ� எ�ேக ெச)ய�பட ேவ�0�?, அ� எRவா ? 

ெச)ய�பட ேவ�0�?, அ� எ�ேபா� ெச)ய�பட ேவ�0�? எ!ப� பAறி  
ெதாழிலாள=கF6� ெதGவ	6க�பட ேவ�0�. 

� ேவைலைய ஒ.��ப0��வதA�� நடவ56ைககைள ஒ1�கிைண�பதA�� ெதாட=� 

உத;கிற� 

 

அ$தியாய( 3 �றிய�ல�� ேமலா	ைம, வ�திவ�ல�� ேமலா	ைம 
 

II. ��வ�ைட வ�னா�க�. 

 

1. �றிய	ல6� ேமலா�ைம6� வைர வ	ல6கண� த1க 
”ேமலா�ைமய	! நிைலபா0கF6� ஏAற தர நிைலகைள நி?;த� மA?� 
அளவ	ட6N5ய கால6ேகா0 இல6�க� ெகா�ட கால இைடெவள9ைய 
ெச���தாக;� கிைடம+டமாக;� எதி=கால தி+டமிடCட! இைண��6ெகா�F� 
கால இைடெவள9ைய �றி6கிற� “ – ேபராசிGய= ெர+5! 

2. �றிய	ல6� ேமலா�ைமய	! �றி6ேகா�க� எ!ன? 
� அளவ	0த� மA ?� ெசய�திற!கைள மதி�ப	0த�. 

� அைம �ப	! �றி6ேகா�கFட! தன9�ப+ட ெசய�திறைன� ெதாட=�ப0��த�. 

� நிைறேவ Aற6N5ய ேவைல மA ?� எதி=பா= ��க� இர�ைடK� 

ெதள9;ப0��த�. 

� கீEநிைல� பண	யாள=கள9! திறைன அதிகG�த� மA?� வள=7சியைடய7 

ெச)த� . 

3. வ	திவ	ல6� ேமலா�ைமய	! ெபா1ைள எ0��6N?க 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 13 

 

� வ	திவ	ல6� ேமலா�ைம (MBE) ெபா � வண	க� பய!பா0 மA ?� வண	க 

S�ணறி;� பய!பா0  இர�ைடK� ெகா�ட�. 
� ெபா� வண	க வ	திவ	ல6�க� ஒ1 வண	க ெசய�பா+0 ெநறி&ைற 

நட�ைதய	லி1P� வ	லகிK�ளைத 6 �றி6��.  

� ெசய�&ைற வ	லக� , உ�க+டைம�� அ�ல� இைண�� சி6க�க� ,ெவள9��ற 

வ	லக� , ேமாசமான தர� சா=Pத வண	க வ	திக� , தவறான தர;, &தலியன 

வ	திவ	ல6கிAகான காரண�களாக இதி� அட���. 

4. �றிய	ல6� ேமலா�ைமய	! ஏேதU� இர�0 ந!ைமகைள6 �றி�ப	0க 
� �றிய	ல6� ேமலா�ைம உதவ	Kட! ெசய�திற! &ைற யாக மதி�பL0 

ெச)ய�ப0கிற�. 

� �றிய	ல6� ேமலா�ைம உதவ	யா� அதிகார� பகி=; எள9தாக7 ெச)ய�ப0கிற�. 

� ஒ1 ெதாழிலாள9ய	! ெபா?�� �றிய	ல6� ேமலா�ைம Tல� 

நி=ணய	6க�ப0கி!ற� 

5. �றிய	ல6� ேமலா�ைம எ!றா� எ!ன? 
”ேமலா�ைமய	! நிைலபா0கF6� ஏAற தர நிைலகைள நி?;த� மA?� 
அளவ	ட6N5ய கால6ேகா0 இல6�க� ெகா�ட கால இைடெவள9ைய 
ெச���தாக;� கிைடம+டமாக;� எதி=கால தி+டமிடCட! இைண��6ெகா�F� 
கால இைடெவள9ைய �றி6கிற� “ – ேபராசிGய= ெர+5! 

6. &6கிய &5;� ப�திக� (KRA) எ!ப� எ!ன? 
� &6கிய &5;க� ப�திக� (Key Result Areas - KRA) &!UGைம அ5�பைடய	� 

அைம6க�ப0கிற�.  

� &6கிய &5;� ப�திக� ஒ1 அைம�ப	! வலிைமைய �றி6கிற�.  

� இலாப�, சPைத நிலவர�, �திய க� 0ப	5��க� ேபா!றைவ &6கிய &5;� 

ப�திகF6� உதாரண�களா��. 

III. சி�வ�ைட வ�னா�க�. 

 

1. �றிய	ல6� ேமலா�ைமய	! இய��கைள எ.�க 
1) �?கிய கால இல6�கFட! நி?வன�தி! நI�டகால இல6�கைள இைண6க 

�றிய	ல6� ேமலா�ைம &யAசி ெச) கிற�. 

2)  �றிய	ல6� ேமலா�ைம இல6�கைள ம+0� அைடய7 ெச)வத�ல, திறைமயான 

ெசய�திறைனK� அைடய7 ெச)கிற�. 

3) இ� அைன�� நிைலகள9C� இல6�கைள அைடவதAகான அைம�ப	! திறைன 

அதிகG6க7 ெச)கிற�. 

4) இ� அைன�� நிைலகள9C� இல6�கைள அைடவதAகான அைம�ப	! திறைன 

அதிகG6க7 ெச)கிற�. 

5) இல6� அைம 6�� ெசய�பா+5� ஊழிய=கள9! ப�கள9�ைப அ�கீகG6கிற�. 

6) ேநா6க�ைத மாAற, அதிகார��ட! இ1�பவ=கFட! ஆேலாசைனக� ெச)கிற�. 

 

2. �றிய�ல�� ேமலா	ைமய�� ஈ1ப.1�ள ெசய��ைறக� யாைவ ? 

1. அைம�ப	! �றி6ேகா�கைள வைரய?�த� 
2. ஒRெவா1 ப	Gவ	! இல6�க� 
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3. &6கிய &5; ப�திக� 
4. கீEநிைல ஊழிய=கள9! �றி6ேகா�கைள அ�ல� இல6�கைள நி=ணய	�த� 
5. �றி6ேகா�கFட! வள�கைள  ஒ�� ேநா6�த� 
6. காலவாGயான ம?ஆ);6 N+ட� N+0த� 
7. ெசய�பா0கைள மதி�பL0 ெச)த� 
8. �றி6ேகா�கைள ம?ஆ); ெச)த� 
 

3. வ�திவ�ல�� ேமலா	ைமய�� உ�ள ெசய��ைறக� எ!ன? 

 

� &த!ைமயாக , எதி=பா=�� அ�ல� மதி�ப	ட�ப+ட &5;கFட! �றி6ேகா�க� 

அ�ல� ெந றி&ைறகைள அைம�ப � அவசியாமாகிற�.  

� இPத நிகE7சிக� மதி�பL0 ெச)ய�ப+0 உ�ைமயான ெசய�திறUட! சமமாக 
ஒ�ப	ட�ப0கி!றன .  

� அ0��, வ	லக� ப��பா); ெச)ய�ப 0கிற�.  

� &�நிைல ேமலாள=க� ஒ1 சிறிய அ�ல� எPத வ	லகC� இ�லாத ேபா�, எPத 
நடவ56ைகK� எ06க� ேதைவ ய	�ைல  

� அவ=க� மAற வ	சய�கள9� கவன� ெச C�த லா�.  

� உ�ைமயான ெசய�திற!க� கண	சமாக வ	லகிவ	+டா� , "ஒ1 வ	திவ	ல6� 

ஏAப+0வ	+ட�" எ!ற ப	ர7சிைனைய &�நிைல ேமலாள=கF6�� ெதGவ	6க�பட 
ேவ� 5ய� அவசியமாகிற�.  

� இPத "வ	திவ	ல6�"உடன5யாக தI=6க�பட ேவ� 0� எ!பேத இ?தியான ேநா6கமா��. 

 

4 �றிய�ல�� ேமலா	ைமய�! ஏேதO( நா!� ெசய��ைறகைள> ப.Vயலி1க 
[எேதO( 4 ம.1(] 
1. அைம�ப	! �றி6ேகா�கைள வைரய?�த� 

� ெதாட6க�தி�, ஒ1 அைம�ப	! உய=நிைல ஊழிய=களா� அைம�ப	! 

�றி6ேகா�க� க+டைம6க�ப 0கி!றன 

� &தலாவதாக , நI�ட கால6 �றி6ேகா�க� க+டைம6க�ப 0கிற�. 

� ப	ற�, �?கிய கால �றி6ேகா�கைள 6 க+டைம�� நI�டகால 

�றி6ேகா�கைள அைடவதAகான சா�திய6N?கைள கண6கி� எ0��6 

ெகா�கிற�. 

2. ஒRெவா1 ப	Gவ	! இல6�க� 
� ஒRெவா1 ப	Gவ	! �றி6ேகா�கF�, �ைற அ�ல� ப	G;6கான 

�றி6ேகா�கF�, அைம �ப	! ஒ+0 ெமா�த �றி6ேகா�கள9! அ5�பைடய	� 

க+டைம6க�ப 0கிற�. 

� ேமC� எPத வைகயான �றி6ேகா�கைளK� அைடவதA�Gய கால&� நி=ணய� 

ெச)ய�ப0கிற�.  

� இல6�க� அ�ல� �றி6ேகா�க� அ=�த&�ள &ைறய	� ெவள9�ப0��கிற� 

3. &6கிய &5; ப�திக� 
� &6கிய &5;க� ப�திக� (Key Result Areas - KRA) &!UGைம அ5�பைடய	� 

அைம6க�ப0கிற�.  
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� &6கிய &5;� ப�திக� ஒ1 அைம�ப	! வலிைமைய �றி6கிற�.  

� இலாப�, சPைத நிலவர�, �திய க� 0ப	5��க� ேபா!றைவ &6கிய &5;� 

ப�திகF6� உதாரண�களா�� 

4. கீEநிைல ஊழிய=ள9! �றி6ேகா�கைள அ�ல� இல6�கைள நி=ணய	�த� 
� ஒRெவா1 கீEநிைல ஊழிய=கள9! �றி6ேகா�கF� அ�ல� தன9�ப+ட 

�றி6ேகா�கF� நி=ணய	6க�ப0கிற�.  

� இ� வ	1�ப�த6க , �ைறPத அள; எ�ண	6ைக அல�களான �றி6ேகா�களாக 
நி=ணய	6க�ப0கிற� 

. 

IV. ெப�வ�ைட வ�னா�க�. 

 

1) �றிய�ல�� ேமலா	ைமய�! ��கிய ந!ைமக� யாைவ ? 

 

1) �றிய	ல6� ேமலா�ைமய	! கீE, ேமலாள=க� ேமலா�ைமய	! ப�ேவ? ம+ட�கள9� 

உ�ள �றி6ேகா�கைள அைம�பதி� ஈ0ப+0�ளன= , இPத ெசய�தி+ட� அவ=கள� 

க5ன உைழ�ைப உ?தி ெச)� சாதைன பைட6க7 ெச)கிற�. 

2) �றிய	ல6� ேமலா�ைமய	! ெசய�&ைற ேமலாள=கF6�, ஒ+0 ெமா�த அைம�ப	� 
த�கள� ப�ைக� �GP� ெகா�ள உதவகிற�. 

3) தி+டமிடC6கான ேதைவையK� மA?� தி+டமிடC6கான பாரா+0தைலK� ேமலாள= 
அ�கீகG6க7 ெச)கிற�. 

4) �றிய	ல6� ேமலா�ைம ப�ேகA� ேமலா�ைம6� ஒ1 அ5�தள�ைத வழ��கிற�. 

ேமC� கீEநிைல ஊழிய=கF� இல6� அைம�ப	� ஈ0பட7 ெச)கிற�. 

5) ஒ1 �ைற மAெறா1 �ைற ய	! ேவைலய	� �?6கி0� ேநா6கி� ஈ0படா�.  

6) �றிய	ல6� ேமலா�ைம உதவ	Kட! ெசய�திற! &ைறயாக மதி�பL0 ெச)ய�ப0கிற�. 

7) �றிய	ல6� ேமலா�ைம உதவ	யா� அதிகார� பகி=; எள9தாக7 ெச)ய�ப0கிற�.ஒ1 

ெதாழிலாள9ய	! ெபா?�� �றிய	ல6� ேமலா�ைம Tல� நி=ணய	6க�ப0கி!ற� 

8) �றிய	ல6� ேமலா�ைம ெதாழிலாள=கள9! ேவைலைய7 ெசறிp+0வத! Tல� 
ெதாழிலாள=கைள உAசாக�ப0��வேதா0, ேவைலய	ைன அ=�த&�ளதாக;� 

உ1வா6�கிற�. 

9) ஒ1 ெதாழிலாள9ய	! ெபா?�� �றிய	ல6� ேமலா�ைம Tல� நி=ணய	6க�ப0கி!ற�. 

10)  ேமலா�ைம நி=வாக�தா� மிக வ	ைரவ	� &5;க� எ06க�ப0கிற�. 

. 

2. வ�திவ�ல�� ேமலா	ைமய�! ந!ைமக� எ!ன? 

 

1) இ� ேமலாள=கள9! ேநர�ைத ேசமி6கிற�. ஏெனன9� அவ=க� வ	திவ	ல6கான 

ெசய�கைள ம+0ேம ைகயாFவா=க� . 
2) இ� &6கிய ப	ர7சிைனகைள நி=வகி�பதி� கவன�கைள7 ெசC��கிற�. இத! 

&5வாக , நி=வாக திறைமக� மA ?� ஆAற�க� சிற�பாக� பய!ப0�த�ப0கிற�. 
3) இ� அதிகார� பகி=வ	ைன எள9ைமயா6�கிற�. ேம� நி=வாக� ெப1P தி+ட 

&5;கள9� கவன� ெசC��கிற� மA?� ெசய�திற! &5;க� கீEநிைல 

நி=வாக�திA� வ	ட�ப 0கி!றன  
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4) இ� &6கியம�லாத தகவலி� இ1P� &6கியமான தகவைல� ப	G6�� ஒ1 ெதாழி� 

S+பமா��. ேபா6�கள9! அறி;, வரலா? மA?� கிைட6க6N5ய வண	க� 

தகவ�க� இ�ேக சிற�பாக� பய!ப0�த�ப0கிற�. 
5) &6கியமான சி6க�கைள6 க�டறிவத! Tல� வா)��கைளK� 

அ7[?�த�கைளK� ேமலா�ைம எ7சG6ைகயாக ைவ�தி16க வ	திவ	ல6� 

ேமலா�ைம உத;கிற�. இதனா� &!N+5ேய தகவ� ெதGவ	6காத மA?� 
அவசரமான நடவ56ைககைள� தவ	=6க &5K�. 

6) வ	திவ	ல6� ேமலா�ைம &5;கைளநி=ணய	6�� சிறPத அள; ேகாலாக 
வ	்ளங�கிற�. இ� �றி6ேகா� ெசய�திற! மதி�பL+5�  பயU�ளதாக  உ�ள� 

 
3. �றிய�ல�� ேமலா	ைமய�! ப�ேவ� �ைறபா1கைள வ�ள��க. 

 

1) ெப1�பாலான ெசய� நி=வாகிக� �றிய	ல6� ேமலா�ைம எRவா? ெசய�ப0கிற�? 

எ!ப� பAறி அறிPதி1�பதி�ைல  

2) �றிய	ல6� ேமலா�ைம எ!ப� அதிக ேநர�ைத எ0��6ெகா�F� ஒ1 &ைறயா�� 

அதிக ெசல; மA ?� அதிகமான காகித ேவைல ேதைவ�ப0கிற� 

3) �றிய	ல6� ேமலா�ைம �?கிய கால �றி6ேகா�கைள ம+0ேம வலிK?��கிற�, 

நI�டகால �றி6ேகா�கைள க1�தி� ெகா�வதி�ைல. 

4) கீEநிைல ஊழிய=கள9! நிைல த�Pத �றி6ேகா� அைம�ப	A� அவசியமாகிற�. ஆனா� , 

�றிய	ல6� ேமலா�ைமய	! ெசய�&ைறய	� இ� சா�திய� இ�ைல. 

5) �றிய	ல6� ேமலா�ைம திடமான ஒ!றா��.dEநிைலக F6� ஏAறவா? மாAற�பட 
ேவ�5ய �றி6ேகா�க� மாAறியைம6க�படேவ�0�. அRவா? அைத ெச)யவ	�ைல 
எ!றா� , தி+டமி+ட &5;கைள � ெபற &5யா�. 

 

4. வ�திவ�ல�� ேமலா	ைமய�! �ைறபா1க� ப5றி வ�வாதி�க. 

� வ	திவ	ல6� ேமலா�ைமய	! &6கிய �ைறபா0 உ�ைமய	� ேமலாள=க� 
ம+0ேம மிக &6கியமான &5;கைள எ06�� அதிகார�ைத ெகா�0�ளன= 

� இ� கீEநிைல ஊழிய=கF6கான உAசாக�ைத �ைற6க ெச)கிற� 

� இ� ப	ர7சைனகைள ேமலாள=கF6� ெதGவ	6க கால ேநர� எ0�� 
ெகா�கிற� 

� இய�பான நைட&ைறகள9� இ1P� வ	லகி ெச�C� ஊழிய=கைள நி=வகி�ப� 
க5னமா�� 

� ஏெனன9� சி6க�கைள க1�தி� ெகா�0 நி=வகி6க�ப0வேதா0 வழ6கமான 
வைரய?6க�ப+ட ேவைல கடைமகFட! ேதா�வ	ய	! �கா16� 
காராணமானவ=கைள க�டறிP� இ?தியாக ேவைல நI6க�/ ேவைலைய வ	+0 
நி?�தி ைவ6கிற� 
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அல� 2 நிதி6 சZைத –I 

அ$தியாய( 4 நிதி6 சZைத – ஓ9 அறி�க( 
 

I. ��வ�ைட வ�னா�க�: 

 

1. ந!� அைம6க�ப+ட �ைறகள9! N?க� யாைவ? 

� ஒ.��ப0��வவ=க� Regulators 

� நிதி நி?வன�க� Financial institutions 

� நிதி சPைத Financial market 

� நிதி ேசைவக� Financial services 

 

2. நிதி7சPைத – சி? �றி�� வைரக 
எPத ஒ1 சPைதய	� நிதி ேகார�க� ெசா��க� மA?� ப�திர�க� ேபா!ற நிதி க1வ	க� 
வ	யாபார� ெச)ய�ப0கிறேதா அ�ேவ நிதி சPைத ஆ�� 

3. உடன57 சPைத எ!றா � எ!ன? 

� ஆவண�கைள வழ�கC� ெரா6க� ெப?தC� உடன5யாக நைடெப?� சPைத உடன57 

சPைத ஆ��.  

� அதாவ� தI=; உடன5யாக நைடெப?கிற�. 

4. கட! சPைத எ!றா � எ!ன? 

� கட! க1வ	கைள வ=�தக� ெச)வதAகான நிதி7 சPைத கட! சPைத ஆ��. 

� அர[ ப�திர�க� (அ) ப	ைணய�க�, நி?ம கடனI+0 ப�திர�க� ேபா!றன. 

5. இர�டா � நிைல7 சPைதய	� வ	ைல எRவா ? நி=ணய	6க�ப0கிற�? 

� கலP�ைரயா0த� Tல� நிதி சா=Pத ெசா��6கள9! வ	ைலைய நி=ணய� ெச)ய நிதி7 

சPைத அUமதி6கி!ற�. 

� வ	ைல க�0ப	5�� ெசய�&ைற Tல� ேதைவ மA?� அள9�� அ5�பைடய	� 

ெபா1ளாதார�தி� நிதிகைள ப�கீ0 ெச)வதA� நிதி7 சPைத ைசைக வழ��கிற� 

III. சி�வ�ைட வ�னா�க�: 

1. நிதி7 சPைதய	! ெபா1� வைரவ	ல6கண�ைத த1க. 

� எPத ஒ1 சPைதய	� நிதி ேகார�க� ெசா��க� மA?� ப�திர�க� ேபா!ற நிதி 
க1வ	க� வ	யாபார� ெச)ய�ப0கிறேதா அ�ேவ நிதி சPைத ஆ�� 

� நிதி அள9�பவ=கள9ட� உ�ள உபG நிதிைய நிதி ேதைவ  உ��வGன நிதி பAறா�ைறைய 
ேநா6கி கட! நிதிைய எ0�� ெச�வ� நிதி சPைத என;� Nறலா� 

2. உடன5 சPைத மA?� எதி= ேநா6கிய சPைதகF6�� இைடேயயான ேவ?பா0கைள 
வ	ள6�க. 

உடன5 சPைத எதி= ேநா6கிய சPைத 

ஆவண�க� வழ��த�, ெரா6க� 
ெசC��த� ஆகியன உடன5யாக 
நைடெப?� 

ஆவண�க� வழ��த�, ெரா6க� 
ெசC��த� ஆகியன எதி=கால�தி� 
நைடெப?� 

தI=; உடன5யாக நைடெப?� தI=; உடன5யாக நைடெபறா� 
 

3. இர�டா� நிைல 7சPைத – சி? �றி�� வைரக. 
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� ஏAகனேவ ெவள9யL0 ெச)ய �ப+ட ப��கF6கான சPைத இர�டா� நிைல7 சPைத 

ஆ��  

� இர�டா� நிைல7 சPைதய	� ப�� மாAறக� ஓ1 &6கியமான நி?வன� ஆ��. 

4. இPதியாவ	� நிதி7 சPைதய	! வைர எ�ைலைய வ	ள6�க. 

� நிதி7 சPைத தன9நப=கF6�, வ	வசாய �ைறகF6�, ெதாழிA�ைறகF6�, ேசைவ 

�ைறக� , நிதி நி?வன�களான வ�கிக� , கா�பL+0 �ைறக� , ேசம நல கா�� நிதிக� 

மA?� அர[6� நிதி உதவ	கைள வழ��கிற�.  

� ேமA�றி�ப	+ட அைம��க� ேதைவயான நிதிைய நிதி7 சPைதய	! உதவ	Kட! �றி�த 

ேநர�தி� ெப?கி!றன=. நிதி7 சPைதய	! Tல� �?கிய கால மA?� நI�ட கால நிதி 
உதவ	ய	ைன நி?வன�க� ெப?கி!றன. 

� இ� ஒ+0 ெமா�த ெபா1ளாதார ேம�பா+5A� வழி வ�6கிற� 

 

IV. ெப�வ�ைட வ�னா�க�: 

1. &த� நிைல7 சPைத மA?� இர�டா� நிைல7 சPைத6�� இைடேயயான 

ேவ?பா0கைள வ	ள6�க. 

வ.
எ
� 

அ5�பைட &த� நிைல சPைத இர�டா� நிைல சPைத 

1 ெபா1� �திய ெவள9யL0கF6கான 
சPைத 

ஏAகனேவ ெவ ள9யL0 ெச)ய 

�ப+ட ப��கF6கான சPைத 
2 ெகா�&த� வைக ேநர5 மைற&க� 
3 நிதி �திய நி?வன�க� மA?� 

இய�கி ெகா�0 இ16�� 

நி?ம�கள9! வ	Gவா6க� 

மA?� ப�வைக ப0��த� 

ேபா!றவAறிA� நிதி 
வழ��கிற�. 

நி?ம�கF6� நிதி 
வழ��வதி�ைல , 

4 ஒ1 ப�திர எ�தைன 

&ைற 

வ	Aக &5K�? 

ஒேர ஒ1 &ைற பல &ைற 

5 வா��த� மA?� 

வ	Aற� 
நி?ம�க� மA?� 

&தh+டாள =கF6� இைடேய 
&தh+டாள=கF6� 

இைடேய 
6 ப��கைள வ	Aபத! 

ம̂தான 

ஆதாய� ெப?� நப= 

நி?ம� &தh+டாள=க� 

7 இைட நிைலய= ஒ��?தியாள=க� ஒ��?தியாள=க� 
8 வ	ைல நிைல யான வ	ைல ேதைவ மA?� அள9�ைப 

ெபா?�� மா?� 
9 அைம�� ேவ?பா0 �றி�ப	+ட �வ	ய	ய� இட� 

இ�ைல 
இதA� �ற அைம�� 

உ�ள�. 
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2. ப�ேவ? வைகயான நிதி7 சPைதகைள வ	வG6க. / ப�ேவ?�ப+ட நிதி7சா=சPைதய	! 

வைககைள Nறி வ	ள6�க 

அ. நிதி ேகா�த� வைகய�! அV>பைடய�� On the Basis of Type of Financial Claim 

i. க ட! சZைத  

� கட! க1வ	கைள வ=�தக� ெச)வதAகான நிதி7 சPைத கட! சPைத ஆ��.  

� அர[ ப�திர�க� (அ) ப	ைணய�க�, நி?ம கடனI+0 ப�திர�க� ேபா!றன. 

ii. சமநிைல ப,�6 சZைத /ேந9ைம ப,�களA! சZைத   

� நி?ம� சமநிைல ப��கள9! வண	க�திAகான நிதி7 சPைத சமநிைல ப��7 சPைத 

ஆ��. 

ஆ. நிதி ேகா�தலி! �தி9J அV>பைடய�� On the Basis of Maturity of Financial Claim 

i. பண7 சPைத (Money Market) –  

� �?கிய கால , ஓரா�0 அ�ல� அதA� �ைறவாக நிதி ேகா1தC6கான நிதி7சPைத 

பண7சPைத ஆ��.  

� எ.கா . கspல7 சீ+0க� ,வண	க� தா+க�, ைவ��7 சா!றிதEக� 

ii. Tலதன7 சPைத (Capital Market) –  

� நI�ட கால ஓரா�06� ேம� நிதி ேகா1தC6கான சPைத Tலதன சPைத ஆ��.  

� எ.கா . ப��க� , கடனI+0� ப�திர�க� ேபா!றைவ . 

இ. நிதி ேகா�தலி! ெவளAய\.1� கால அV>பைடய�� On the Basis of Time of Issue of 

Financial Claim 

i. &த� நிைல7 சPைத (Primary Market) – 

� நி?ம�க�/ ெவள9யL+டாள=க� &த! &தலி� ப�திர�கைள வ	Aபைன ெச)வதி� ப�� 

ெப?� அைன �� நி?வன�கைளK� உ�ளட6க பய!ப0�த�ப0� ெசா� &த� நிைல7 

சPைத என�ப0�. 

�  இதி� பண� &தh+டாள=கள9டமி1P� ேநர5யாக நி?ம�கF6�7 ெச�கிற�. 

ii. இர�டா � நிைல7 சPைத (Secondary Market) – 

� ஏAகனேவ ெவள9யL0 ெச)ய�ப+ட ப��கF6கான சPைத இர�டா� நிைல7 சPைத 

ஆ��. 

� இர�டா� நிைல7 சPைதய	� ப�� மாAறக� ஓ1 &6கியமான நி?வன� ஆ��. 

ஈ. நிதி ேகா�தலி! வழ,கலி! கால அV>பைடய�� On the Basis of Timing of Delivery of 

Financial Claim 

i. ெரா�க( (அ) உடனV6 சZைத (Cash/Spot Market) 

– ஆவண�கைள வழ�கC� ெரா6க� ெப?தC� உடன5யாக நைடெப?� சPைத உடன57 

சPைத ஆ��. அதாவ� தI=; உடன5யாக நைடெப ?கிற�. 

ii. �!ேனா�கிய (அ) எதி9கால சZைத (Forward or Futures Market) –  

� ெசா�� வழ�கC� ெரா6க� ெசC�தC� &!னேர தI=மா ன96க�ப+0 எதி=கால �தி� 

நைடெப ?� சPைத எதி=கால சPைத ஆ��.  

� ப	!ெனா1 நாள9� ெபா 1+கைள ைக மாAறி6 ெகா�வதAகாக இ!ேற வ	ைலைய &5; 

ெச)� ெகா�F� சPைத ஆ��. 

உ. நிதி6 சZைத அைம>ப�! அV>பைடய��  On the Basis of the Organizational Structure of the 

Financial 

Market 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 20 

 

i. பFமா5றக வ9$தக6 சZைத (Exchange Traded Market) 

� ஒேர ஒ.�� நைட &ைறகைள ெகா�ட ைமய அைம�� (ப�� மாAறக�). 

ii. உடனV சZைத (Over the Counter Market) –  

� வழ6கமான நைட &ைறகைள6 ெகா�ட பரவலா6க�ப+ட சPைத (ப�� 

மாAறக�திA� ெவள9ய	�) 

 

3. நிதி6 சZைதய�! ப,கிைன வ�வா தி�கJ(. 

 

அ. ேசமி>ைப ெப���த� Savings Mobilization 

� ேசமி�பாள =க� (அ) தன9நப=க�, வண	க நி?வன�க�, ெபா���ைற நி?வன�க�, 

மA?� அர[ ேபா!ற உபG அல�கள9டமி1P� நிதிகைள ெப?வத! Tல� நிதி7 

சPைத ஒ1 &6கிய ப�� வகி6கிற�. 

ஆ. �த]1க� Investment 

� நிதி &தh0கைள வdலி�பதிC� அவAைற ேதைவ உ�ளவ=கF6� 

வழ��வதிC� நிதி7 சPைத &6கிய�ப�� வகி6கிற�. 

இ. ேதசிய வள96சி National Growth 
� நிதி� பAறா 6�ைற உ�ள நி?வன�கF6� உபG நிதிக� தட�கலி!றி நடமா+ட � 

ெச)ய உ?தி ெச)வத! Tல� ஒ1 ேதச�தி! வள=7சிய	� நிதி7 சPைத 

ப�கள9�ைப வழ��கிற�.  

� நிதி ஆ6க ]=வமான ேநா6கி� பய!ப0�த வழிவைக ெச)கிற�.  

� இ� ஒ+0 ெமா�த ெபா1ளாதார வள=7 சி6� வழிவ�6கிற�. 

ஈ. ெதாழி��ைனேவா9 வள96சி Enterpreneurship Growth 
� ேதைவயன  நிதி வள�க� ெதாழி�&ைனேவா=கF6� கிைட6க ெப?வத! Tல� அத! 

ேம�பா+5A� நிதி7 சPைத ப�கள96கிற�. 

உ. ெதாழி5"ைற ேம(பா1 Industrial Development 

� நிதி7 சPைதய	! ப�ேவ? N?க� ஒ1 நா+5! ெதாழிA�ைறய	! �Gத வள=7சி மA?� 

ெபா1ளாதார ேம�பா +5A� உதவ	 �Gகிற�.  

� இத! Tல� ச&தாய�தி! வா E6ைக தர � மA?� ந�வா Eைவ உய=��கிற� 

 

4. நிதி6 சZைதய�! பண�க� யாைவ ? 

 

I இைடநிைலய9 பண�க� (Intermediary Funtions) 

நிதி7 சPைதய	! இைட நிைல ய= பண	க� ப	!வ1மா? 

அ) வள ஆதார,களA! பFமா5ற( (Transfer of Resources) 

– நிதி7 சPைதக� ெபா1ளதார Tலவள�கைள கட! த1பவ=கள9டமி1P� கட! 

ெப?பவ=கள6� மாAற  உதவ	 �Gகி!ற�. 

ஆ) வ�வாைய அதிகF$த� (Enhancing Income) –  

� நிதி7 சPைதக� கட! வழ��பவ=க� அவ=கள9! உபG நிதிைய &தh0 ெச)வத! Tல� 

வ+5/ப�காதா ய� ஈ+ட அUமதிகி!ற�.  

� இ� வ1மான� மA?� ேதசிய வ1மான� ைத அதிகG6க ப�கள9�ைப வழ��கிற�. 

இ) ஆ�க 89வ பய!பா1 (Production Usage) –  
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� நிதி7சPைத ெபAற கட! நிதிைய ஆ6க ]=வமான &ைறய	� பய!ப0�த 

அUமதி6கி!ற�.  

� இ� வ1மான� மA?� ேதசிய ெமா�த உAப �தி அதிகG6கிற�. 

ஈ) 0லதன உ�வா�க( (Capital Formation) –  

� நிதி7சPைதக� �திய ேசமி�� ஓ+ட� Tல� ஒ1 நா+5! Tலதன உ1வா6க�திA� 

உதவ	 �Gய வழிவைக ெச)கிற�. 

உ) வ�ைல நி9ணய( (Price Determination) –  

� வா,�பவ9க� ம5�( வ�5பவ9க� கலP�ைரயா0த� Tல� நிதி சா=Pத 

ெசா��6கள9! வ	ைலைய நி=ணய� ெச)ய நிதி7 சPைத அUமதி6கி!ற�.  

� வ	ைல க�0ப	5�� ெசய�&ைற Tல� ேதைவ மA?� அள9�� அ5�பைடய	� 

ெபா1ளாதார�தி� நிதிகைள ப�கீ0 ெச)வதA� நிதி7 சPைத ைசைக வழ��கிற�. 

ஊ) வ�5பைன வழி�ைறக� (Sale Mechanism) –  

� நிதி7சPைதக� , &தh+டாள=க� நிதி7 ெசா��6கைள வ	Aபைன ெச)வதA� 

வழி&ைறகைள வழ��கிற�. 

� இத! Tல� அ7ெசா��6க� சPைதய	0த� மA?� நI=ைம� த!ைமகF6� பல! 

வழ��கிற�. 

எ) தகவ�க� (Information) –  

� நிதி7 சPைதய	� ப�ேகAபாள=கள9! நடவ56ைகக� சPைதய	! ப�ேவ? ப�திகள9� 

தகவ�கைள உAப�தி ெச)ய மA?� பரவலா6க  வழி வ�6கிற�.  

� அதனா� தா! நிதி7 ெசா��6கள9! பGவ=�தைன ெசG; �ைறகிற�. 

II. நிதி6 சா9Zத பண�க� Financial Functions 

 நிதி7 சPைதய	! நிதி சா=Pத பண	க� ப	!வ1வனவAைற உ�ளட6கிK�ள�;- 

� கட! வா��பவ=கF6� நிதிைய வழ��கிற�, இத! Tல� அதனா� தா! அவ=க� 

த�கள9! &தh+0 தி+ட �கைள ெசய�ப0�த &5கிற�. 

� கட! வழ��பவ=க� ெசா��6கைள ஈ+ட வழிவைக ெச)கிற�. இத! Tல� அவ=க� 
ெசா��6கைள உAப�தி சா=Pத �ண	கர &யAசிைய பய!ப0�தி ெச�வ� ஈ+ட 

&5கிற�. 

� சPைதய	� நI=ைம� த!ைமைய வழ��கிற�. இத! Tல� நிதிைய வண	க� ெச)ய 

உத;கிற�. 

 
 

அ$தியாய( 5 0லதன சZைத 
II. �� வ�னா�க�: 

1. T்லதன சPைத எ!றா� எனன? 

அ1� ேக .த�தா அவ=கள9! NA?�ப5 Tலதன7 சPைத எ!ப� –“ப�ேவ? வைகயான 

Tலதன ஆதாய�கள9! ேதைவ மA?� அள9�ப	A� இைடேய ேதாA?வ	6க�ப+ட 

இைண��கFட! நி?வன &தh0க� மA?� ெசய�பா 0கள9! ஒ1 கலைவேய ” 

2. OTCEI – சி? �றிப� வை=க. 

� ப��கைள இPதியா &.வ�� மி!னb &ல� வ	யாபார� ெச)K� ேநா6க�ேதா0 

&த!ைம நிதி நி?வன�களா� உ1வா6க�ப+டேத OTCEI எ!பதா ��.  
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� இத! Tல� &தh+டாள= மA?� நி?ம�திA� சில ப	ர7சைனக� இ1Pத ேபா�� 
ெவள9�பைட� த!ைம , வ	ைரவான &5;, ெநகிE; த!ைம ஆகிய ந!ைமகைளK� 

அள96கிற�. 

3. பர_பர நிதி எ!றா� எனன? 

� சி? &தh+டாள=கள9! ேசமி��கைள ெபGய &தhடாக மாA?� நிதி நி?வன�கைளேய 
பர_பர நிதி எ!கிேறா�.  

� பர_பர நிதி நி?வன� ப��தா=கள9டமி1P� ெபAற  நிதிய	ைன &தh0 ெச)வதA� 

அPத &தh5லி1P� ெபAற  பலைன ப��தார=கF6� அள96கிற� 

4. Tலதன சPைதய	! ப�ேகAபாள=க� யா=? 
� தன9நப=க�, 

� நி?ம�க�,  

� அர[ வ� கிக� , மA?�  

� இதர நிதி நி?வன�க� 

5. Tலதன சPைதய	� வ	ைல எRவா? நி=ணய� ெச)ய�ப0கிற�? 

� ப�திர�கள9! வ	ைல Tலதன7 சPைதய	� ப�திர�கள9! ேதைவ மA?� அள9�ைப 

ெபா?�� தI=மா ன96க�ப0கிற�. 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. Tலதன சPைதய	! ப�ேவ? வைகக� எ!ன? வ	்ள6�்க. 

0லதன சZைத வைகக� 
1. &த� நிைல சPைத 
2. இர�டா� நிைல7சPைத 

�த� நிைல6 சZைத Primary Market:  
� �திய ெவள9யL0கF6கான சPைத &த� நிைல சPைத அ�ல� �திய ெவள9யL0க� 

சPைத  என�ப0� 
� &த� நிைல சPைதய	� கடனாள9க� நI�டகால நிதி6காக �திய நிதி ப�திர�கைள 

மாAற� ெச)� ெகா�கி!றன=. 

இர	டா( நிைல சZைத Secondary Market 

� ஏAகனேவ ெவள9யL0 ெச)ய�ப+ட ப�திர�கF6கான சPைத இர�டா � நிைல7 சPைத 
என வைரய?6க�ப0கிற�.  

� ஏAகனேவ &த� நிைல7 சPைதய	� ெவள9யL0 ெச)ய�ப+ட ப�திர�க� இ�� 

வண	க� ெச)ய�ப0கி!றன 
 

2. Tலதன சPைதய	!  ஏேதU� இர�0  பண	்கைள  வ	்ள6�்க. 

 

நிைல 0லதன( Permanent Capital 

� Tலதன7 சPைத / ப�� மாAறக� நி?ம�க� நிைல Tலதன�ைத திர+0வதA� 

உதவ	�Gகிற�. 

� ப�� மாAறக� &தh+டாள=க� த�கFைடய ப�திர�கைள வா�க அ�ல� வ	Aக 

வா)�� அள9�பத! Tலமாக;�, அேத சமய� நி?ம�கள9! நிைலயான Tலதன� 

பாதி6காத வைகய	C� இ16க உதவ	 ெச)கிற�. 

 அய�நா.1 0லதன( Foreign Capital 
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� Tலதன7 சPைத அய�நா+0 Tலதன�ைத திர+ட உதவ	 �Gகிற�,  

� இPதிய நி?ம�கள9! ப�திர�க� மA?� இதர ப�திர�க� Tல� அய�நா0கள9! 
Tலதன நிதிைய திர+ட வழிவைக ெச)கிற�. 

 

3. ேதசிய தI=வக மA?� கள`சிய அைம�� – சி? �றி�� வைரக 
ேதசிய தE9வக ம5�( கள^சிய அைம>? 

ப�கி�லா வண	க &ைறய	! கீE ப�திர�கள9! தI=;க� அைன��� பதிேவ+5! 
&லேம நைடெப?கிற�. ப�கி�லா வண	க &ைறய	� கீEக�ட T!?  ப�திக� 

உ�ளட�கிK�ள�. 

அ) ேதசிய வண	க ஓ�பL0 மA?� அறி6ைக &ைறயான� ப�திர7சPைதய	! வைரயைற 

மA?� க+டைளகைள வ	ள6�கிற�. 

ஆ) தI=; ேததிய!? தரக=கள9! நிகர ெரா6க�  மA?� ப�� ெபா?��கைள ேதசிய 

அகAறI+0&ைற &5; ெச)வைதேய �றி6க ேகாளாக ெகா�0�ள� . 

இ) எPத ஒ1 ப�திர&� மாAற�படாம� மி!னb &ல� பதி;க� ெச)ய�ப+0 ப�� 

உGைமைய மாA?வைதேய ேதசிய ைவ�� அைம�� ெச)கிற� 
 

4. இநதிய Tலதன சPைதய	! ேதாAற� மA?� வள=7சிைய வ	வG 
 

� 1947 &த� 1973 வைரய	லான கால�தி� ேம�பா +0 நிதி நி?வன�களான IFCI, ICICI, IDBI, 

UTI, SFCs மA?� SIDCs ேபா!றைவ உ1வா6க�ப+ட ன. 

�  இPநிதி நி?வன�க� Tலதன சPைதைய பல�ப0�த மிக;� உ?�ைணயாக இ1Pதன. 

� 1980 லி1P� 1992 வைரய	லான கால�தி�, &த!ைம சPைத (Primary Market) 6� 

ேதைவயான வள�கைள ேசகG6க, கடனI+0� ப�திர� மிக;� ச6திவா)Pத ஆவண மாக 

ெசய�ப+ட � 

� &த!ைம சPைத மA?� இர�டா � சPைதய	ைன ஓ.��ப0��� அைம �பாக SEBI 

உ1வான�, 

� �� நிதி ேசைவ யான கட! மதி�பL0 (Credit rating) அறி&க�ப0�த�ப+ட�. 

� இர�டா � சPைதய	! ேவைலகைள ம? சீரைம�� மA?� மதி�பL0 ெச)� ஆேலாசைன 

வழ�க பல �.6க� உ1வா6க�ப+டன 

5. ஏ+06கடன மA?� �ண	்கர வழ�� நி?ம�கைள பAறி வ	ள6�க 
"ண�கர நிதி நி�வன( Venture Fund Institutions 

� �ண	கர Tலதன நிதி எ!ப� சாதாரண நிதிய	� ஒ1 ப�தி ஆ��.  

� இ� �திய தி+ட� மA?� க�0ப	5�ப	A� நிதி வழ��வதAகாக உ1வா6க�ப+டதா��. 

ஏ.1� கட! த ர� �கைம நி�வன,க� Factoring Institutions 
� வ	Aபைன Tல� ெபற ேவ� 5ய ெப ?த�கள9! அ5�பைட ய	� நிதி நி?வன�க� 

ெச)K� நிதி ஏAபாேட ஏ+06கட! தர � &கைம ஆ��.  

� ஏ+06கட! தர� &கைம அதUைடய வா 56ைகயாள =கF6காக ஏ+06கட!கைள 

வdலி6�� 
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.IV. ெப� வ�னா�க� 

1. Tலதன சPைதய	! சிற�ப	ய��கைள வ	வாதி6க. 

அ) ப$திர,களA! சZைத Securities Market 

� ப��க�, கடU?தி� ப�திர�க� ேபா!ற ப�திர�க� Tலதன7 சPைதய	� 

ைகயாள�ப0வதா� இ� ப�திர�கள9! சPைத என அைழ6க�ப0கிற�. 

ஆ) வ�ைல Price 

� ப�திர�கள9! வ	ைல Tலதன7 சPைதய	� ப�திர�கள9! ேதைவ மA?� அள9�ைப� 
ெபா?�� தI=மான96க�ப0கிற�. 

இ) ப,ேக5பாள9க� Participants 

� Tலதன7 சPைதய	! ஈ0ப0பவ=க� தன9நப=க�, நி?ம�க�, அர[ வ�கிக� , மA?� 

இதர நிதி நி?வன�க� ேபா!றவ=கைள உ�ளட6கிK�ள� 

ஈ) இட அைமJ Location 

� Tலதன7 சPைத6கான இட� ஒ1 �றி�ப	+ட எ�ைல6�+ப+டதி�ைல எ!றாC� ப�� 

மாAறக� ேபா!ற ந!� ெதGPத இடமாக இ1�த� ேவ�0�. 

உ) நிதிசா9Zத ெசா$"�களA! சZைத Market for Financial Assets 

� Tலதன7 சPைத நI�டகால நிதி சா=Pத ெசா��6கF6கான ஒ1 ேமைடைய 

வழ��கிற�. 

 

2. நிதி சPைதய	! ப�ேவ? வைககைள வ	வG6க. 

 

(I) "ண�கர நிதி நி�வன( Venture Fund Institutions 

� �ண	கர Tலதன நிதி எ!ப� சாதாரண நிதிய	� ஒ1 ப�தி ஆ��.  

� இ� �திய தி+ட� மA?� க�0ப	5�ப	A� நிதி வழ��வதAகாக உ1வா6க�ப+டதா��. 

(II) ஏ.1� கட! தர� �கைம நி�வன,க� Factoring Institutions 
� வ	Aபைன Tல� ெபற ேவ� 5ய ெப ?த�கள9! அ5�பைட ய	� நிதி நி?வன�க� 

ெச)K� நிதி ஏAபாேட ஏ+06கட! தர � &கைம ஆ��.  

� ஏ+06கட! தர� &கைம அதUைடய வா 56ைகயாள =கF6காக ஏ+06கட!கைள 

வdலி6�� 

(III) பரbபர நிதி Mutual Fund 
� சி? &தh+டாள=கள9! ேசமி��கைள ெபGய &தhடாக மாA?� நிதி நி?வன�கைளேய 

பர_பர நிதி எ!கிேறா�.  

� பர_பர நிதி நி?வன� ப��தா=கள9டமி1P� ெபAற  நிதிய	ைன &தh0 ெச)வதA� 

அPத &தh5லி1P� ெபAற  பலைன ப��தார=கF6� அள96கிற� 

(IV) இZதிய உடனV ப,� மா5றக( Over the Counter Exchange of India 
� ப��கைள இPதியா &.வ�� மி!னb &ல� வ	யாபார� ெச)K� ேநா6க�ேதா0 

&த!ைம நிதி நி?வன�களா� உ1வா6க�ப+டேத OTCEI எ!பதா ��.  

� இத! Tல� &தh+டாள= மA?� நி?ம�திA� சில ப	ர7சைனக� இ1Pத ேபா�� 
ெவள9�பைட � த!ைம , வ	ைரவா ன &5;, ெநகிE;த!ைம ஆகிய ந!ைமகைளK� 

அள96கிற� 

(V) இZதிய ேதசிய> ப,� மா5றக( லிமிெட. National Stock Exchange of India Limited 

[NSEI] 
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� ப��7 சPைதய	! மாதிGயாக NESI எ!ப� 1992 � ஆ�0 உ1வா6க�ப+ட �. 

� இ7சPைதய	! ேநா6கமான� மி!னb ப��கைள இPதியா &.வ�� அைம��6 

ெகா0�பதா��.  

� இPநி?வன� திறைமயான மA?� ெவள9�பைட�த!ைம ெகா�ட ப�� 

வ	யாபார�ைதேய எதி=பா=கிற�. 

(VI) ேதசிய தE9வக ம5�( கள^சிய அைம>? National Clearance and Depository System 
ப�கி�லா வண	க &ைற ய	! கீE ப�திர�கள9! தI=;க� அைன��� பதிேவ+5!&லேம 

நைடெப ?கிற�.  

ப�கி�லா வண	க &ைறய	� கீEக�ட T!?  ப�திக� உ�ளட�கிK�ள�. 

அ) ேதசிய வண	க ஓ�பL0 மA?� அறி6ைக &ைறயான� ப�திர7சPைதய	! வைரயைற 

மA?� க+டைளகைள வ	ள6�கிற�. 

ஆ) தI=; ேததிய!? தரக=கள9! நிகர ெரா6க�  மA?� ப�� ெபா?��கைள ேதசிய 

அகAறI+0&ைற &5; ெச)வைதேய �றி6க ேகாளாக ெகா�0�ள� . 

இ) எPத ஒ1 ப�திர&� மாAற�படாம� மி!னb &ல� பதி;க� ெச)ய�ப+0 ப�� 

உGைமைய மாA?வைதேய ேதசிய ைவ�� அைம�� ெச)கிற� 

(VII) ேதசிய ப$திர,க� கள^சிய( லிமிெட. National Securities Depositories Limited 

� காகிதமி�லா மA?� காகிதமாA? ப��கைள ெகா�0 வ1வதAகாக 1996 � ஆ�0 

NSDL�உ1வா6க�ப+ட �.  

� இர�டா � சPைதய	�, வ	யாபார �திA� ப	! ஏAப 0� சி6க�கைள தI=க;� NSDL � 

உ1வா6க�ப+ட �. 

(VIII) இZதிய ப,� ைவ>? கழக( லிமிெட. Stock Holding Corporation of India Limited 

� SHCIL � ேநா6கமான� ப��7 சPைத நடவ56ைகய	�, ம�திய ப�திர ைவ�பாக 

ெசய�ப0வேத ஆ��.  

� இ6கழக� ேதசிய அளவ	லான நி=வாக சீ=தி1�த பண	கைளK� ெச)கிற� 

 

3. Tலதன சPைதய	! ப�ேவ? பண	கைள வ	்ள6�்க. 
 
(I) ேசமி>? ம5�( 0லதன உ�வா�க( Savings and Capital Formation 

� Tலதன7 சPைதய	� ப�ேவ? வைகயான ப�திர�க� ப�ேவ? �ைறைய7 சா=P� 
ம6கள9டமி1P� (தன9நப=, நி?ம�க�, அர[ &தலியன) ேசமி�ைப திர+0வதA� உதவ	 
ெச)கி!ற�, 

(II) நிைல 0லதன( Permanent Capital 

� Tலதன7 சPைத / ப�� மாAறக� நி?ம�க� நிைல Tலதன�ைத திர+0வதA� 

உதவ	�Gகிற�. 

� ப�� மாAறக� &தh+டாள=க� த�கFைடய ப�திர�கைள வா�க அ�ல� வ	Aக 

வா)�� அள9�பத! Tலமாக;�,  

� அேத சமய� நி?ம�கள9! நிைலயான Tலதன� பாதி6காத வைகய	C� இ16க உதவ	 
ெச)கிற�. 

(III) ெதாழி5"ைற வள96சி Industrial Growth 
� ெபா1ளாதார�தி! ெதாழிA �ைற6� Tலவள�கைள மாA?வத! Tல� ப��மாAறக� 

ஒ1 ைமய சPைதயாக உ�ள�.  
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� இ� ேபா!ற நி?வன�க� உAப�தி வழிகள9� &தh0 ெச)ய ம6கைள 

ஊ6�வ	6கி!ற�. 

� உடனV ம5�( ெதாட96சியான சZைத Ready and Continuous Market 

� ப��மாAறக� வா��பவ=க� மA?� வ	Aபவ=க� ப�திர�கைள வா�க மA?� 

வ	AபதA� ஒ1 வசதியான ைமய�ைத வழ��கிற�. 

ெசய� திறO�� ந(பகமான வழிகா.V Reliable Guide to Performance 

� Tலதன7 சPைத நி?ம�கள9! ெசய�திற! மA?� நிதி நிைல6� ஒ1 ந�பகமான 

வழிகா+5யாக ேசைவ �Gகிற�. 

நிதிகளA! உFய திைசய�� ஆ5�>ப1$த� Proper Channelization of Funds 
� ப�திர�கள9! நட�� சPைத வ	ைல மA?� அத! வ1வா), ெபா �ம6க� த�க� நிதிைய 

ஒ1 �றி�ப	+ட நி?ம�தி� &தh0 ெச)ய வழிகா+0� காரண	யாக உ�ள�.  

� இ� ெபா� நலU6காக நிதிைய திற!பட பய!ப0��வைத உ?தி ெச)கிற�. 

ப�!த,கிய ப�திகைள ேம(ப1$"த� Development of Backward Areas 

� Tலதன7 சPைத ப	!த� கிய ப�திகள9! தி+ட�கF6� நிதி உதவ	 வழ��கிற�.  

� இ� ப	! த�கிய ப�திகள9!  ெபா1ளாதார ேம�பா+5A� உதவ	 ெச)கிற�.  

� ப	!த�கிய மA?� கிராம��ற ப�திகள9! ேம�பா+0 தி+ட�கF6� நI�ட கால 

நிதிையK� வழ��கிற�. 

 அய�நா.1 0லதன( Foreign Capital 

� Tலதன7 சPைத அய�நா+0 Tலதன�ைத திர+ட உதவ	 �Gகிற�,  

� இPதிய நி?ம�கள9! ப�திர�க� மA?� இதர ப�திர�க� Tல� அய�நா0கள9! 
Tலதன நிதிைய திர+ட வழிவைக ெச)கிற� 

 
அ$தியாய( 6 பண6 சZைத 

 

I. �� வ�னா�க�: 

1. பண7சPைத வைரவ	ல6கண� த1க. 

ப�ேவ? அைம��க� மA?� நி?வன�க� பண�திA� நிகரான ப�ேவ? ஆவண�கைள 
ைகயாF� ெமா�த அைம�ப	Aகான N+0� ெபயரா�� - �ேரா�த= 
2. வண	க இரசீ� சPைத எ!றா � எ!ன? 

வண	க இரசீ�கைள வா�கி வ	A�� இட� வண	க இரசீ� சPைத ஆ�� 
3. ைவ��7 சா! றிதE சPைத எ!றா � எ!ன? 

ைவ��7 சா!றிதE வா�கி வ	A�� இட� ைவ� �7 சா!றிதE சPைத ஆ�� 

4. அர[� ப�திர�க� சPைத எ!றா� எ!ன? 

அர[ அ�ல� த�க&ைன ப�திர�கைள வா�க;� வ	Aக;� N5ய ஒ1 சPைத6� ‘அர[ 

ப�திர�க� சPைத’ எ!? ெபய= 

5. பண7சPைதய	� பய!ப0�த�ப0� ஆவண�க� யாைவ ? 

� க1pல சPைதய	� கிைட6�� க1pல சீ+0க� . 

� அைழ� � கட! சPைதய	� கிைட 6�� �?கியகால அறிவ	�� மA?� அைழ�� பண�. 

�  இரசீ� சPைதய	� கிைட6�� வண	க இரசீ�க� மA?� உ?திெமாழி ப�திர�க� 

� வண	க� தா �க� (Commercial Papers) 

� ைவ�� இரசீ�க� (Certificate of Deposits) 
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� வ�கிகF6� இைட ய	லான ப�ேகA� சா!றிதEக� (Inter-Bank Participation Certificates) 

� ெர�ேபா – (Repo) ம̂� வா�க� வ Iத ஆவண�க� 

 

6. பழைமயான இர�0 பண7சPைதகைள வ	வG. 

 

க�dல ரச"ீ சZைத TREASURY BILL MARKET 

க1pல ரசீ�கைள வா��� மA?� வ	A�� சPைத6� க1pல ரசீ� சPைத எ!? ெபய= 
வண�க இரச"ீ சZைத COMMERCIAL BILL MARKET 
வண	க இரசீ�கைள வா�கி வ	A�� இட� வண	க இரசீ� சPைத ஆ�� 
 

7. ஏலமி0த� எ!பத! ெபா1� யா�? 

� வ=�தக=க� ஒ1வ= ஒ1வேரா0 ேபா+5ய	0� &ைறய	� ப�திர�கைள அதிகப+ச 

வ	ைல6� வ	Aக ேமAெகா�ள�ப0� ஒ1 வ=�தக &ைறேய ‘ஏல� வ	0த�’ என 

அைழ6க�ப0கி!ற� 

8. மா?த� எ!பத! ெபா1� யா�? 

� ஒ1 ப�திர�ைத வா��வதAகாக மAெறா1 ப�திர�ைத வ	Aபைன ெச)ய ெகா�0 

ெச�C� நடவ56ைகய	! ஒ1 ப�தியாக இர�டா� நிைல சPைதய	� இPதிய Gச=R 

வ�கி ேமAெகா�ட அத! திறPத சPைத ெசய�பா0 ‘மா?த�’ ஆ�� 

 

II. சி� வ�னா�க�: 

1. க1pல இரசீதி! ெபா� இய��க� யாைவ ? 

க1pல இரசீ� ப	!வ1� ெபா�வான இய��கைள உைடய�. அைவ ப	!வ1மா? 

1. ெவள9ய	0பவ= 

2. நிதி இரசீ� 

3. நI=ைம� த!ைம 

4. &6கிய ஆதார� 

5. பண ேமலா�ைம 
 

2. பண7சPைதய	� ஈ0ப0� ப�ேகAபாள=க� யாவ= ? 

 

1. ப�ேவ? நா0கள9! அரசா�க�க� 

2. ப�ேவ? நா0கள9! ைமய வ�கிக� 

3. த ன9யா= மA?� ெபா���ைற வ�கிக� 

4. பர_பர நிதி நி?வன�க� 

5. கா�பL+0 நி?வன�க� 

6. வ� கி அ�லாத நிதி நி?வன�க� 

7. இPதிய Gச=R வ�கி மA?� பாரத _ேட+ வ�கி 
8. வண	க வ�கிக� 

9. மாநில அர[க� 

10. ெபா�ம6க� 
 

3. க1pல இரசீதி! வைககைள வ	வG. 

 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 28 

 

(I) 91 நா.க� க�dல இரச"ீக� 
� 91 நா+க� க1pல ரசீ�க� ஒ1 நிைல யான 4 சதவ Iத த� Fப5 வ	கித�தி� ஏல�தி! 

Tல� 

ெவள9ய	ட�ப0கி!றன 

(II) 182 நா.க� க�dல இரச"ீக� 
� இPதிய Gச=R வ� கி 91 நா+க� மA?� 182 நா+க� க1pல இரசீ�கைள ஒ1 வார� 

&.வ�� வ5க+0� அ5�பைடய	� ெவள9ய	ட�ப0கிற� 

(III) 364 நா.க� க�dல இரச"ீக� 
� 364 நா+க� க1pல இரசீ�க� எRவ	த நிைலயான வ	கித&� ெகா�0 

ெசய�ப0வதி�ைல .  

� இPத த�Fப5 வ	கித� அதிகார அைம�ப	! இைசவ	ைன ெபA? ப�ேகAபாள=கF6� 

ஏல�தி� ெதGவ	6க�ப0கிற�. 

4. ைவ��7 சா! றிதழி! இய��கைள வ	வG. 

 

1. கால ைவ��6கான உGைம ஆவண� ஆ��. 

2. ப	ைணயமAற மாA?&ைற ஆவண�க� ஆ��. 

3. ேம� எ.�த� Tல� எள9தி� மாAறி வழ��� த!ைம உைடய�. 

4. &கமதி�ப	லி1P� வ+ட�தி� ெவள9ய	0த�. 

5. ச Cைக நா+க� இ�லாம� �றி�ப	+ட ேததிய	� தி1�ப7 ெசC�த6 N5ய� 
 

5. வண	க இரசீதி! வைககைள வ	வG 
 
அ. ேதைவ ம5�( பய!பா.1 இரச"ீக� DEMAND AND USANCE BILLS 

� ேதைவ இரசீ� எ!ப� பண� ெசC��வதAகான ேததி எ�;� �றி�ப	ட�படாத இரசீ� 

ஆ��.  

� எனேவ ேதைவ இரசீ� எ!ப� அPத இரசீைத ைவ�தி1�பவ= தன6� எ�ெபா.� பண� 

ேதைவ�ப0கிறேதா அ�ேபா� அPத இரசீ�6� பண� ெப A?6 ெகா�ளலா�. 

ஆ. p%ைம இரச"ீக� ம5�( ஆவண இரச"ீக� CLEAN BILLS AND DOCUMENTARY BILLS 

� ெபா1+கள9! உGைம ஆவண� Tல� இைண6க�ப+ட இரசீ�க� ஆவண இரசீ�க� 

எ!? அைழ6க�ப0கிற�.  

� எPத ஒ1 ஆவண &� எ.தி இைண6க�படாத இரசீ�க� k)ைம இரசீ�க� ஆ��. 

� எ.கா : ெதாட=வ�5 இரசீ� மA?� சர6�P� இரசீ� 

இ. உ�நா.1 ம 5�( அய�நா.1 இரச"ீக� INLAND BILLS AND FOREIGN BILLS 

� இPதியாவ	� �5ய	16�� ஒ1 நப16� இPதியாவ	� எ.த�ப+ட மA?� 

ெசC�தேவ�5ய இரசீ�க� ஆகியவAைற உ�நா +0 இரசீ�க� எ!? 
அைழ6க�ப0கி!றன.  

� அய�நா +0 இரசீ�க� எ!ப� இPதியாவ	A� ெவள9ேய எ.த�ப+0 இPதியாவ	ேலா 
அ�ல� அய�நா+5ேலா ெசC�த�ப0� இரசீ�கைள அய�நா+0 இரசீ�க� எ!? 

அைழ6க�ப0கி!றன 

ஈ. தனA$"வமான இரச"ீக� INDIGENEOUS BILLS 
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� தன9��வமான இரசீ�க� எ!ப� வைரத� மA?� ஏA?6 ெகா�ள� உ�t= வழ6க�ப5 

அ�ல� வ=�தக� பய!பா +5! Tல� நி=வகி6க�ப0வைத 6 �றி6கிற�. 

உ. இ�>ப�ட ம5�( வழ,க� இரச"ீக� ACCOMMODATION AND SUPPLY BILLS 

� இ1�ப	ட மA?� வழ�க� இரசீ�க� எ!ப� உ�ைம யான வ	யாபார நடவ56ைகக� 

அ�லாம� உ1வா6க�ப0� இரசீ�கைள இ1�ப	ட மA?� வழ�க� இரசீ�க� எ!? 

அைழ6க�ப0கி!றன 

 

ெப� வ�னா�க�: 

 

1. பண7சPைத மA?� Tலதன7சPைத வைரவ	ல6கண� த1க. இைவ இர�5A�� 

இைடய	லான ேவ?பா0கைள வ	வG. 

  

பணசZைத 
ப�ேவ? அைம��க� மA?� நி?வன�க� பண�திA� நிகரான ப�ேவ? ஆவண�கைள 

ைகயாF� ெமா�த அைம�ப	Aகான N+0� ெபயரா�� – �ேரா�த= 
0லதன சZைத 
அ1� ேக .த�தா அவ=கள9! NA?�ப5 Tலதன7 சPைத எ!ப� –“ப�ேவ ? வைகயான 

Tலதன ஆதாய�கள9! ேதைவ மA?� அள9�ப	A� இைடேய ேதாA?வ	6க�ப+ட 

இைண��கFட! நி?வன &தh0க� மA?� ெசய�பா 0கள9! ஒ1 கலைவேய” 
வ.எ� அ5�பைட பண7சPைத Tலதன சPைத 
அ1 நிதிய	! கால� அதிக ப+ச� ஓ= ஆ�0 �ைறPத ப+ச� ஓ= ஆ�5A� 

ேம� 
2222 இட= அள; கட! மA?� சPைத ஆப�� 

�ைறPதள; உ�ள� 
கட! மA?� சPைத ஆப�� 

அதிகள; உ�ள� 
3 பண மதி�� பண7 சPைதய	� ஒRெவா1 

நிதி ஆவண&� ெபGய 

மதி�ப	லனைவ .  

Tலதன7 சPைதய	� 

ைகயாள�ப0� ஒRெவா1 

ஆவண&� சிறிய மதி�ப	லானைவ  

4 ஒ��?தியள9�த� ஒ��?தி அள9�த� 

&த!ைம�பண	 அ�ல. 
ஒ��?தி அள9�த� 

&த!ைம�பண	 ஆ��. 
5 உ+ப	G; உ+ப	G; ஏ�மி�ைல . Tலதன7 சPைதய	� &த� 

நிைல7சPைத மA?� இர�டா� 

நிைல7சPைத என இர�0 

உ+ப	G;க� உ�ள� 

6 பGவ=�தைன 

நைடெப?� 

இட� 

இதA� &ைறயான இட� 

ஏ�மி�ைல . 

பGவ=�தைனக� ஒ1 &ைற யான 

இ ட � தி � இ ட � ெப ?கி!றன  

உதாரண �: ப�� பGமாAறக� 
 
2. பண7சPைதய	! சிற�ப	ய��கைள வ	வG. 

 

1. ��கிய கால நிதிக� Short-term Funds 
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� �?கிய கால நிதிக� அ�ல� பண�திA� நிகரான நிதி ெசா��6கF6கான &AறிCமான 

ஒ1 சPைத இ�வா ��. 

2. �தி9J கால( Maturity Period 

� இ7சPைதய	� ஒ1 வ1ட�திA� �ைறவா ன &தி=; கால� ெகா�ட நிதி ெசா��6கைள 

ம+0ேம பய!ப0�த�ப0கிற�. 

3. பணமாக மா5�வ" Conversion of cash 

� உடன5யாக பணமாக மாAறியைம6க6N5ய நிதி7 ெசா��6கைள ம+0ேம இ7சPைதய	� 

இழ�� இ�லாம� �ைறPதப+ச பGவ=�தைன ெசலவ	� பGமாAற� ெச)ய�ப0கிற�. 

4. �ைறயான இடமி�ைல No Formal place 

� ெபா�வாக பGவ=�தைனக� ெதாைல ேபசி அதாவ� வா) ெமாழி ெதாட=� Tலமாக 

நைடெப?கி!றன.  

� ச�பPத�ப+ட ஆவண�க� மA?� எ.த�ப+ட தகவ�ெதாட=�க� ப	!ன= 

பGமாறி6ெகா�ளலா�.  

� Tலதன7 சPைதய	� உ�ள� ேபா� ப��7சPைதய	� ஒ1 &ைறயான இடமி�ைல . 

5. "ைண சZைதக� Sub-markets 

� இ� ஒ1 ஒAைற � த!ைமK�ள சPைத அ�ல. 

� இ� தன9�தன9 சிற��ைடய பல �ைண7சPைதகள9! ெதா��பா��. எ.கா : அைழ�� 

பண7சPைத, ஏA�7சPைத மA?� மாA?&ைற ஆவண சPைதக� . 

6. ெநகிqJ$ த!ைம (Flexibility) 

� இ7சPைத �றி�த ஒ.��&ைற க+டைம�ப	� அதிக அள; ெநகிE;� த!ைம 

இ1�பதா�, நிைலயான &யAசி �திய ஆவண�கைள அறி&க�ப0��வதி� 
ெச)ய�ப0கிற�. 

3. பண7சPைதய	! ஆவண �கைள வ	வG. 

(I) க�dல இரச"ீக� TREASURY BILLS 

� க1pல இரசீ�க� எ!ப� �றி�ப	+ட கால6ெக0;ட! N5ய கட! உ?தி ப�திரமா��. 

� அரசா�க� க1pல இரசீதி! ெதாைகைய அத! தவைண கால�திA�� தி1�ப	 
ெசC�த�ப+0 வ	0� எ!ற உ?திெமாழிைய அள96கிற�.  

� அத! கால� ஒ1 வ1ட�திA� ேம� இ16கா�. 

(II) ைவ>?6 சா!றிதq CERTIFICATE OF DEPOSITS 
� ைவ�� சா!றிதE வ�கிக� மA?� நிதி நி?வன�களா� வழ�க�ப0� �?கிய கால 

ைவ�� ஆவண �களா��.  

� இவAைற வ�கிகF� நிதி நி?வன�கF� த�கள� நிதி ஆதார�கைள உய=�தி6 

ெகா�வதAகாக ெவள9ய	0கி!றன. 

(III) வண�க இரச"ீக� COMMERCIAL BILLS 
� ெபா1+கள9! வ	Aபைனயாள=க� Tல�  ெபா1+கைள வா��பவ= ம̂� எ.தி 

தயாG6க�ப0� ஒ1 ஆவணேம வண	க இரசீ� ஆ��. 

� இPத இரசீ�க� 30 நா+க�, 60 நா+க� மA?� 90 நா+க� &தி=; த!ைம ெகா�டைவ . 

(IV) அர3 அ�ல" த,க  �ைன ப$திர,க� GOVERNMENT OR GILT- EDGED SECURITIES 
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� &தி=; அைடPத ப�திர�கைள ம̂+பதAகாக ;�, &தி=வைடயாத ப�திர�கள6� 

தி1�ப	7 ெசC�தி ம̂+பதAகாக;� மA?� ெரா6கக நிதிகF6காக;� அர[� ப�திர�க� 

ெவள9ய	ட�ப0கி!ற� 

 

4. வ ண	க இரசீதி! இய��க� மA?� வைககைள வ	வG. 

 

வண�க இரசதீி! இய�?க� 
வண	க இரசீதி! &6கிய இய��க� ப	!R1மா?: 

1. வைரவாள= (DRAWER) 

2. ஏA?6ெகா�பவ= (ACCEPTOR) 

3. ெசC�த�ெப?ந= (PAYEE) 

4. வ+ட� ெச)பவ= (DISCOUNTER) 

5. ேம� எ.�பவ= (ENDORSER) 

6. மதி�பL0 (ASSESSMENT) 

7. &தி=; (MATURITY) 

8. க ட! தர மதி�பL0 (CREDIT RATING) 
வண�க இரசதீி! வைகக� 
அ. ேதைவ ம5�( பய!பா.1 இரச"ீக� DEMAND AND USANCE BILLS 

� ேதைவ இரசீ� எ!ப� பண� ெசC��வதAகான ேததி எ�;� �றி�ப	ட�படாத இரசீ� 

ஆ��.  

� எனேவ ேதைவ இரசீ� எ!ப� அPத இரசீைத ைவ�தி1�பவ= தன6� எ�ெபா.� பண� 

ேதைவ�ப0கிறேதா அ�ேபா� அPத இரசீ�6� பண� ெப A?6 ெகா�ளலா�. 

ஆ. p%ைம இரச"ீக� ம5�( ஆவண இரச"ீக� CLEAN BILLS AND DOCUMENTARY BILLS 

� ெபா1+கள9! உGைம ஆவண� Tல� இைண6க�ப+ட இரசீ�க� ஆவண இரசீ�க� 

எ!? அைழ6க�ப0கிற�.  

� எPத ஒ1 ஆவண&� எ.தி இைண6க�படாத இரசீ�க� k)ைம இரசீ�க� ஆ��. 

� எ.கா : ெதாட=வ�5 இரசீ� மA?� சர6�P� இரசீ� 

இ. உ�நா.1 ம 5�( அய�நா.1 இரச"ீக� INLAND BILLS AND FOREIGN BILLS 

� இPதியாவ	� �5ய	16�� ஒ1 நப16� இPதியாவ	� எ.த�ப+ட மA?� 

ெசC�தேவ�5ய இரசீ�க� ஆகியவAைற உ�நா+0 இரசீ�க� எ!? 
அைழ6க�ப0கி!றன.  

� அய�நா+0 இரசீ�க� எ!ப� இPதியாவ	A� ெவள9ேய எ.த�ப+0 இPதியாவ	ேலா 
அ�ல� அய�நா+5ேலா ெசC�த�ப0� இரசீ�கைள அய�நா+0 இரசீ�க� எ!? 

அைழ6க�ப0கி!றன 

ஈ. தனA$"வமான இரச"ீக� INDIGENEOUS BILLS 

� தன9��வமான இரசீ�க� எ!ப� வைரத� மA?� ஏA?6 ெகா�ள� உ�t= வழ6க�ப5 

அ�ல� வ=�தக� பய!பா+5! Tல� நி=வகி6க�ப0வைத6 �றி6கிற�. 

உ. இ�>ப�ட ம5�( வழ,க� இரச"ீக� ACCOMMODATION AND SUPPLY BILLS 

� இ1�ப	ட மA?� வழ�க� இரசீ�க� எ!ப� உ�ைமயான வ	யாபார நடவ56ைகக� 

அ�லாம� உ1வா6க�ப0� இரசீ�கைள இ1�ப	ட மA?� வழ�க� இரசீ�க� எ!? 

அைழ6க�ப0கி!றன 
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5. அர[� ப�திர�கள9! இய��கைள வ	வG. 

 

1. �கைமக� AGENCIES 

� ம�திய அர[, மாநில அர[க� , அரசா�க அைம� �6� இைணயான அைம� �க� ேபா!ற 
அதாவ� உ�t= அர[ அைம��க� உதாரணமாக நகரா+சிக� , மாநகரா+சிக� , �ைற 

&க�க� ேபா!ற த!னா+சி அைம��க� , மA?� ப	ற அைம��க� &கவ=கள9! Tல� 

அர[ ப�திர�க� ெவள9ய	ட�ப0கி!றன. 

2. இZதிய Fச9B வ,கிய�! சிற>? பண� RBI SPECIAL ROLE 
� இPதிய Gச=R வ�கி அர[ ப�திர�க� வா��த� மA?� வ	Aபைன ெச)வதி� &6கிய 

ப�காA?கிற�.  

� �றி�பாக பண ேமலா�ைம ய	� சிற�பாக ெசய�ப0கிற�. 

3. ப$திர,களA! இய�? NATURE OF SECURITIES 

� அர[ ப�திர�க� உ�தரவாதமாக வ+5 வழ��வதா� அதி� &தh0 ெச)வ� 

பா�கா�பானதாக;�,  
� ேமC� அரேச &த!ைம ெதாைகைய தி1�ப ெசC��வதா� &AறிC� பா�கா�� 

த!ைம ெகா�டதாக;� இ16கிற�. 

4. பண> ?ழ�க வ�பர( LIQUIDITY PROFILE 

� த�க &ைன ப�திர�க� பல வைக நI=ைம த!ைம ெகா�டைவ . அத!ப5 ம�திய 

அரசா� வழ�க�ப+ட ப�திர�க� அதிக நI=ைம த!ைம ெகா�டதா� அத! பண� 

�ழ6க&� அதிகமாக இ16��. 

5. வFவ�ல�� TAX REBATE 

� &தh+டாள=கF6� பரPத அளவ	� வGவ	ல6� அள9�ப� இPத அர[ ப�திர�கள9! 

&6கிய அ�சமாக வ	ள� �கி!ற�.  

� இPத ப�திர�க� இPத ந!ைம6காகேவ மிக;� ப	ரபலமானதாக உ�ள�. 

6. சZைத MARKET 

� அர[ ப�திர�கள9� ஒRெவா1 வ	Aபைன மA?� ெகா�&தC6� தன9�தன9யாக 

ேப7[வா=�ைத நட�த�ப0கிற�,  

� த�க &ைன ப�திர�க� ஒ1 எதிெரதி= அ�ல� இைணயான ச Pைதயா��. 

� இPதியாவ	� &த!ைம மA?� இர�டா � நிைல7சPைத ஆகிய இர�0 சPைதகள9C� 

அர[ ப�திர�க� சPைத�ப0�த�ப0கிற�. 

7. பVவ,க� FORMS 

� ப�� சா!றிதEக�, உ?திெமாழி சீ+0க� மA?� ெகாண=பவ= ப�திர�க� ேபா!ற 

வ5வ�கள9� ம�திய அர[ மA?� மாநில அர[க� வழ��� ப�திர�க� இ16��. 

8. ப,ேக5பாள9க� PARTICIPANTS 

� அர[ ப�திர சPைதய	� அர[��ைற ைவ ���ள வள�கைள� பGமாAற� ெச)வதி� 

ஒ1�கிைணPத ப�ேகAபாள=களாக ம�திய அர[ மA?� மாநில அர[க� உ�ளன. 

9. வ9$தக( TRADING 

� அரசா�க ப�திர�கF6� இர�டா � நிைல சPைத, �?கிய, சிறிய மA?� �ைறவா ன 

ெசய�திற! ெகா�ட� எ!றா C� ப��7 சPைதகள9� அரசா�க ப�திர�கைள 
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வ	Aபைன ெச)வதிC� வா��வதிC� வ�கிக� மA?� ெப 1நி?வன�க� 

ஈ0ப0கி!றன. 

10. ெவளAய\.1 இயZதிர( ISSUE MECHANISM 

� இPதிய Gச=R வ�கிய	! கீ.�ள ெபா� கட! அCவலக� (PUBLIC DEBT OFFICE) அர[ 

ப�திர�கைள ெவள9ய	0கிற�. 

 

 
அல� 3 நிதி சZைத – II 

அ$தியாய( 7 ப,� மா5றக( 
 

�� வ�னா�க�: 

 

1. ப��7 சPைத எ!றா� எ!ன ? 

ப��7 சPைத எ!ப� ெப1நி?வன மA?� ப	ற ப�திர�கைள வா��வதA�� வ	Aபைன 

ெச)வதA�� ஒ1 ஒ.�கைம6க�ப+ட சPைதயா�� 

2. ப��7 சPைத வைர வ	ல6கண� த1க./ ப��சPைத �றி�� ேஹ_5�_ வைர வ	ல6கண� 

த1க 
ேஹ_5�_ NA?�ப 5, "ப� � மாAறக� எ!ப� வா�கியவ= மA?� வ	Aபவ= ஒ1 இட�தி� 

N5 அைன�� வைகயான ப�திர�க�, ப��கைள ைகயாF� ஒ1 இடேம ஆ��" 

3. இPதியாவ	� உ�ள ஏேதU� 5 ப� �கைள பAறி எ.�க. 

� தி பா�ேப ப� �7ச Pைத  

� ெப�கt1 ப�� சPைத லிமிெட+ 

� ெச!ைன ப�� சPைத லிமிெட+ 

� �ேன ப� �7 சPைத லிமிெட+ 

� கனரா ப�� பGவ=�தைன லிமிெட+ 

4. �ைண� தரக= எ!றா � எ!ன ? 

� இவ= ப�� மாAறக�தி! உ?�ப	னG! &கவராக6 ெசய�ப0வா=. 

� த!ைன அம=�திய &த�வ 16� (Principal) அதாவ� உ?�ப	ன16� வ	யாபா ர�ைத� 

ெபA?� தP� அதAகாக 6 கழி; ெப?வா=. 

5. தரக= எ!? யாைர அைழ6க�ப 0கிறா=க�? 

� தரக=க�, கழி; &கவ= ஆவ=.ப�திர�கைள வா��பவ=கF6�� 

வ	Aபவ=கF6�மிைடேய இைடநிைலயாள=களாக � தரக=க� ெசய�ப0கி!றன=. 

� இவ=க� தன6காக�ப�திர�கைள வா�கி வ	Aபதி�ைல 

 

6. ஊக வண	க=கள9! வைகக � யாைவ ? 

� காைள 

� கர5 

� கைலமா! 

� &டவா�� 

7. ப�ட மாA? பGவ=�தைன எ!றா� எ!ன ? 
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� ஒ1 ப�ட மாAற பGமாAற� எ!ப� ப�ட மாAற சPைதகள9� வ=�தக� ெச)ய�ப0� 

இட�தி� ெபா1+கைள பGமாAற� ெச)வதா�� 

8. ப� �7 சPைதய	! சம̂ப�திய வள=7சி �றி�� �றி�ப	0க. 

ேதசிய ப��7 சPைத அைம�� "u.எ�.ேஜ .ெப=வான9 தைலைமய	� (ப	ரபலமாக ெப=வான9 �.) 

உய= அதிகார� ெகா�ட அைம �ப	னா� ஏAப 0�த�ப +ட�. 

தAேபா� இPதியாவ	� உ�ள ேதசிய ப� �7 சPைதக� ப	!வ1மா? உ�ளன: 

1. இPதியாவ	! ேதசிய ப� � சPைத (National Stock Exchange of India Ltd) 

2. இPதிய ப� � ைவ �� �. லிமிெட+ (Stock Holding and Depository System Ltd) 

3. ேதசிய தI=ைவமA?� ைவ �� &ைற (National Clearing and Depository System) 

4. இPதிய ப�� ப�திர�க� வ	Aபைன கழக� (Securities Trading Corportion of India) 

9. இPதியாவ	� ப�� வண	கேநர� எ!றா� எ!ன ? 

� இPதியாவ	� ப��7 சPைதக � சன9 மA?� ஞாய	A?6கிழைமகள9� Tட�ப0�. 

� ேமC� ேதசிய வ	0&ைற நா+கள9C� ப��7ச Pைதக� Tட�ப 0�. 

� சாதாரண ப��கF6கான வ=�தக ேநரமாக காைல 9.15 மண	 &த� ப	Aபக � 3.30 வைர 

இ16�� 

10 தலா� ெத1 – வ	ள6�க. 

� தலா� ெத1 எ!ப � இPதியாவ	� &�ைபய	! ைமய�ப�திய	� உ�ள ெத1வா��. 

� இ�� இPதியாவ	! �கEெபAற ெபGய ப� �7 சPைதயான ப�பா ) ப� �7 சPைத (BSE) 

மA?� ப	ற மதி�� மி6க நிதி நி?வன�கF� உ�ளன 

� 1874 ஆ� ஆ�0 இPத ெத1வ	A� ப�பா) ப��7 சPைத இட�ெபய=Pத ப	றேக இPத� 
ெபய= ஏAப +ட�. 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. ப,�6 சZைதய�! �ைறபா1கைள வ�வF? 

i. ப�� பGவ=�தைனய	! ம̂� சீரான மA?� க+0�பா0 இ�லாத�. 

ii. ப��7 சPைதகள9! உ?�ப	ன= ம̂� க+0�பா0 இ�லாத�. 

iii. ஆேரா6கியமAற ஊக�ைத க+0�ப0��வதி� ேதா�வ	. 
iv. ஒ1 இட�தி� ஒ!?6�� ேமAப +ட க+டண � வdலி6க அUமதி6கிற�. 

v. ப� � பGவ=�தைன ய	! வ	ள9�� ேதைவக� அ�ல � உAப �தி7 சPைதகள9! வ	ஷய�தி� 

வலிK?��வதி�ைல. 

vi. ப� � மாAறக�கள9� ப��கைள ப+5யலிட சGயான ஒ.��&ைறக� இ�ைல 

2. காைள ம5�( கரV - வ�ள��க. 

காைள 
� ப�திர�க� எதி=கால�தி� வ	ைலேயAற� ெப?� எ!? எதி=பா=6கி!ற ஊக வண	க= 

காைள அ�ல� ெதஜிவாலா (Tejiwala) எ!றைழ6க�ப0கிறா =.  

� இவ= எதி=கால�தி� அதிக வ	ைலய	� ப�திர�கைள வ	Aக இயC� எ!ற எ�ண�தி� 

தAேபா� ப�திர�கைள வா�க &ைனகிறா= 

� இவ= எ�லா� ந!ைம6காகேவ நைட ெப?� (Optimism) எ!ற மன�பா�� ெகா�டவ=. 

கர5 
� கர5 அ�ல � ம�5வாலா (Mandiwala) எ!றைழ6க�ப0� ஊக வண	க=,  

� எதி=கால�தி� �றி�ப	+ட ப�திர�கள9! வ	ைலக� வ IE7சி அைட K� எ!? எ�bபவ=. 
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� அ�ப��கைள� தAேபா� வ	A? ப	!ன= அைவகைள6 �ைறPத வ	ைலய	� வா��� 
எ�ண�தி� ெச ய�ப0வா=  

� ஒ1 கர5 ஊக வண	க= எதிC� ப	!ேனா6கிய மன�பா�� (Pessimism) ெகா�ட வ=. 

3. மா! ம5�( �டவா$" – வ�ள��க. 

கைலமா! 
� கைலமா! ஊக வண	க= &!ென7சG6ைக உைடயவ=. 

� இவ= ஒ1 நி?ம�தி! ப��க� &ைனம�தி� (at premium) வ	Aக�ப0� எ!? 
அறிPத;ட!, �திய வ	0��கள9� ப�� ேகாG வ	�ண�ப� ெச)வா=. 

� தன6� ப��க� ஒ�6க�ப+டா� அவAைற &ைனம� ெபA?6க ெகா�0 வ	A? 

வ	0வா=.  

� இவ= ‘&ைனம ேவ+ைடயாள=’ எ!? அைழ6க�ப0கிறா=. 

�டவா$" 
� தAேபாைதய, த� நடவ56ைககள9� உ�ள இட=பா0கைள� தI=�பதி� ேபாரா56 

ெகா�516கி!ற ஒ1 கர5 ஊக வண	கேர &டவா�� எ!? அைழ6க�ப0கிறா= 

4. ேதசிய ப,�6 சZைத �ைற (NSMS) ப5றி வ�ள��க. 

ேதசிய ப��7 சPைத அைம�� "u.எ�.ேஜ .ெப=வான9 தைலைமய	� (ப	ரபலமாக ெப=வான9 �.) 

உய= அதிகார� ெகா�ட அைம �ப	னா� ஏAப 0�த�ப +ட�. 

தAேபா � இPதியாவ	� உ�ள ேதசிய ப� �7 சPைதக � ப	!வ 1மா? உ�ளன: 

1. இPதியாவ	! ேதசிய ப� � சPைத (National Stock Exchange of India Ltd) 

2. இPதிய ப� � ைவ�� �. லிமிெட+ (Stock Holding and Depository System Ltd) 

3. ேதசிய தI=ைவமA?� ைவ �� &ைற (National Clearing and Depository System) 

4. இPதிய ப� � ப�திர�க� வ	Aபைன கழக� (Securities Trading Corportion of India) 

5. ேதசிய ப,�6 சZைத வ�ள��க. 

� ேதசிய ப��சPைத  நவ�ப=, 1992 இ� அைம6க�ப+ட� 

� ேதசிய அளவ	� தி்ைர சா=Pத இைணய வழியாக ஆைண ெப?� அைம�பா��  

� இநத அ்ைம�� ெசயAைகேகா� இைண��  Tல� நா0 &.வ�� பரவ	K�ள 

உ?�ப	ன=கள9ைடேய வ	யாபார� ெச)கிற� 

 
IV. ெப�வ�ைட வ�னா�க�: 

1. ஏேதU� ஐP� ப� �7 சPைத பண	கைள வ	வG? 

1. உடனV ம5�( ெதாட96சியான சZைத _Ready and Continous Market 

� ப� � பGவ=�தைன உ�ைமய	�, ஏAகனேவ இ16�� ப�திர�கF6� ஒ1 சPைத. 

� ஒ1 &தh+டா ள= தன� ப�திர�கைள வ	Aக வ	1�ப	னா�, அவ= எள9தி� வ	ைர வாக 

ப��7 சPைதகள9� அவAைற வ	Aபைன 7 ெச)யலா� 

2. ப$திர,க � சFயான மதி>ப\1 Correct Evaluation of Securities 

� ப�திர�க� வா��த� மA?� வ	Aபைன ெச)ய�ப 0� வ	ைலக � பதி; ெச)ய�ப+0 
ெபா�ம6கF6� வழ�க�ப 0கி!றன. 

� இPத வ	ைலக� "சPைத ேமAேகா�க�" எ!? அைழ6க�ப0கி!றன 

3. �த].டாள9கs�� பா"கா>? Protection to Investors 
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� ஒ1 ப�� பGவ=�தைனய	� அைன�� ஒ�பPத�கF� ந!� வைரய?6க�ப +ட வ	திக� 
மA?� ஒ.��&ைறக F6� ஏAப உ�ளன 

� இ� &தh+டாள=கF6� பா�கா�ப	ைன வழ��கிற� 

4. 0லதனதன$ைத சFயான �ைறய�� வழி>ப1$"த� Proper Chanalisation of Capital 

� ம6க� ந�ல லாப�ைத ஈ+ட6N5ய அ�தைகய நி?வன�கள9! ப��கள9� &தh0 

ெச)ய வ	1��கிற�. 

� தன9நப=கள9! ேசமி�� ஒ1 �றி�ப	+ட கால�ப �திய	� ந�ல லாப�ைத அறிவ	6�� 
நி?வன�கF6� உ?தியள96கிற� 

5. 0லதன உ�வா�க$தி5கா ன உதவ� Aid to Capital formation 
� ப� �7 சPைத பGமாAற� ப�ேவ? ெதாழி��ைற ப�திர�க� மA?� அவAறி! 

வ	ைலக� மA?� அவ=கள9! ெகா�&த� மA?� வ	Aபைன 6� வழ�கிய வசதிக� 

ஆகியவAைற ம6கF6� ேசமி��, &தh0 ெச)ய k�0கிற�.  

� ப� � பGமாAற�க�, ஒ1 நிைலயான Tலதன�ைத ெதாழி��ைறய	� 
உ?தி�ப0��கி!றன மA?� ெதாழி��ைற வள=7சி6� உத;�. 

 

2. ஏேதU� ஐP� ப��7 சPைத த!ைமகைள வ	வG. 

 

1. ப$திர,கs�கான சZைத Market for Securities 

� ப� � பGவ=�தைன எ!ப � ஒ1 சPைத,  

� இ� ெப1நி?வன�க�, அர[ மA?� அர[6� இைணயான நி?வன�க� ஆகியவAறி! 

ப�திர�க� வா�க�ப+0 வ	Aபைன ெச)ய�ப 0கி!றன. 

2. ம�வ�5பைன ப$திர,கs�கான சZைத _Deals in Second Hand Securities 

� நி?வன�களா� ஏAகனேவ ெவ ள9ய	ட�ப +ட ப� �க�, கடன I+0 ப�திர�க� மA?� 

ப�திர�க� வ	Aபைன ய	� இ� ஈ0ப0கிற� 

3. ப$திர வ9$தக$ைத ஒL,�ப1$"த� Regulates Trade in Securities 

� ப�� மாAறக� அத! ெசாPத கண6கி� எPத� ப�திர�கைளK� வா��வேதா வ	Aபேதா 
இ�ைல 

� [தPதிரமான மA?� ெவ ள9�பைடயான வ=�தக�ைத உ?தி ெச)வதAகாக வ=�தக 

நடவ56ைககைள ப� �மாAறக� ஒ.��ப0��கிற�. 

4. ப.Vயலிட>ப.ட ப$திர,களA� ம.1( வண�க நடவV�ைகக� ேம5ெகா�ள 

அOமதியளA$த�  Allows Dealings only in Listed Securities 

� உ�ைமய	� ப� � மாAறக� அCவ� ப+ 5யலி� இட� ெபAறி16�� ப�திர�கைள 

ம+0ேம வா�கி வ	Aக அUமதி6கிற�.  

� ப� � பGவ=�தைனக ள9! ப+ 5யலி� காண�படாத ப�திர�க� ப+ 5யலிட�படாத 
ப�திர�க� எ!? அைழ6க�ப0கி!றன. 

� அ�தைக ய ப+ 5யலிட�படாத ப�திர�க� ப��7 சPைதய	� வ=�தக� ெச)ய &5யா� 

5. உ�>ப�ன9களா� ம.1( ேம5ெகா�ள>ப1( நடவV�ைக க� Transactions Effected only 

through Members 

� ப� � மாAறக�தி� ேமAக ெகா�ள�ப0� அைன�� வைக ப�திர நடவ56ைககF� அத! 

அ�கீகG6க�ப +ட தரக=க� மA?� உ?�ப	ன=க� Tலமாக ம+0ேம 
ெசய�ப0�த�ப0கி!றன.. 
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3. ப� �7 சPைதய	! பய!கைள வ	வG. 

அ. ச�தாய$தி5கான பய!க� 

i. ெபா�ளாதார வள96சி 
� உAப �தி� ேதைவக F6காக நிைலயான ேசமி��கைள உ?தி�ப0��வத! Tல� 

ெபா1ளாதார வள=7சிைய இ� �Gத�ப 0��கிற�. 

ii. நிதி திர.ட� தள( 

� இ� ந!� நி=வகி6க�ப+ட, லாப�ைத உ1வா6�� நி?வன�க� அRவ�ேபா� �திய 

ப��கள9! Tல� வர�பAற நிதிைய திர+ட உத;கிற�. 

iii. வள,கைள மா5�த� 

� வள�கைள சிறPத &ைறய	� பய!ப0�தி, நி?வன�ைத ெச�ைமயாக இய6�வதA� 

வள�க� பகி=Pதள96க�ப0கி!றன. 

iv. 0லதன உ�வா�க( 

� இ� Tலதன உ1வா6க�ைத ஊ6க�ப0��கிற�. 

v. அரசா,க$தி5கான நிதி திர.ட� 

� நிதி ப� �7 சPைத ம̂தான ப�திர�கள9! வ	Aபைன Tல� தி+ட�கைள 

ேமAெகா�வதA� நிதி திர+ட உத;கிற�. 

� இதனா� ப� � பGவ=�தைன ெபா� கட! உய=��வதAகான ஒ1 தளமாக உ�ள �. 

ஆ. நி�வன$தி5கான பய!க� 

i. நி�வன$தி! மtதான ந!மதி>? அ�ல" ?கq உய�த�  

� ப�� மாAறக�கள9� பதி; ெச)ய�ப+ட நி?வன�க� அதிக�ப5யான நAெபயைரK�, 

கட! ெப?� த!ைமையK� ெபA?�ள�. 

ii. வ�Fவான சZைத 

� ப� �கF6� வ	Gவான சPைத தயாராக உ�ள�. 

iii. ெப�( நிதி திர.ட>ப1த�  

� ப��க� மA?� கடன I+0� ப�திர�கள9! Tல� ப��7 சPைத எள9தி� ெபGய நிதிைய� 

ெப16க &5K�. 

iv. ேபர( ேப3( வலிைமைய அதிகF�கிற" 

� N0த� வ	Gவா6க�, இைண�� அ�ல� ஒ1�கிைண�த� ஆகியவAறி! காரணமாக 

அதிக ேபர� ேப[� ச6தி ெபA? நி?வன�கள9! ப��க� வ	Aபைன எ�ண	6ைக 

அதிகG6கிற�. 

இ. �த].டாள9கs�கான பய!க� 

i. நE9ைம$த!ைம 

� ப� � மாAறக� &தh+டாள=க� த�கள� ப� �கைள வ	ைரவாக பண மாக 

மாA?வதA� உத;கிற�,  

� இதனா� அவர� &தh0கள9! பண��ழ6க� அதிகG6கிற�. 

ii. பா"கா>? இைண மதி>? ேச9�ைக 

� வ�கிகள9� கட! ெப?� ெபா.� ப�� ப�திர�கF6� ப� � பGமாAற நிைலய�கள9� 
வழ�க�ப0� பா �கா�� மதி�� ேச=6க�ப0கிற�. 

iii. �த].டாள 9 பா"கா>? 
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� ப� �7 சPைத பGவ=�தைனக�, &தh+டாள=கள9! வ+5 மA?� அத! வ	தி&ைறக� 
ஆகியவAைற க0ைமயாக நைட&ைற�ப0��வத! Tல� நியாயமான ஒ�ப Pத�ைத 

உ?தி�ப0��கிற�. 

iv. ப,� ப$திர,களA! உ	ைமயான மதி>ைப மதி>ப\1 ெச%த� 

� ஒ1 &தh+டா ள= த!ன9ட� உ�ள ப�திர�கள9!உ�ைமயான மதி�ைப தினசG 
ப�திGைகக� மA?� வைல தள�கள9! உதவ	Kட! சPைதய	� எள9தாக மதி�பL0 

ெச)யலா�. 

   v. ப$திர,க ளA! வ�யாபார$தி5கா ன க�வ� 
� ப� � மாAறக�, ப+ 5யலிட�ப+ட ப��கைள ஒ1 சில நிமிட�கள9ேலேய வ	Aபைன 

ெச)வதAகான &ைறகைளK� மA?� வா��வதAகான நைட&ைறகைளK� 

ெகா�0�ள � 

 

4. ப,�6 சZைத – ெபா�.க� பFமா5றக( ேவ �பா1 கா	. 

 

வ. 
எ� 

அ5�பைட ப�� சPைத ெபா1+க� பGமாAறக� 

1 ெபா1� ெப1நி?வன மA?� ப	ற 

ப�திர�கைள வா��வதA�� 

வ	Aபைன ெச)வதA�� ஒ1 

ஒ.�கைம6க�ப+ட சPைதயா�� 

ஒ1 ப�ட மாA? பGமாAற� 

எ!ப� ப�ட�க� வ=�தக� 

ெச)ய�ப0� பGமாAறமா�� 

2 பண	க� எள9தான சPைத�ப 0��தைல 

வழ��த� 
ப�திர�கF6� ேதைவ 

ஏAப0��த� அ�ல� 

ப�திர�கF6� வ	ைல6 கா�பL0 
ேசைவக� மA?� நI=ைம 

த!ைம ஏAப 0��த�. 
3 ேநா6க� ெபா1� Tலதன உ1வா6க� 

மA?� Tலதன ஆதார�கைள 

சிறPத &ைறய	� பய!ப0��த� 

ஆகியவAைற எள9தா6�கிற� 

ஆப�� �ைற�� Tல� ெபா1+க� 
வ	Aபைனைய அதிகG6க 

உத;கிற� 

 
4 ப�ேகAபாள=

க� 
&தh+டா ள=க� மA?� ஊக 

வண	க=க� 
தயாG�பா ள=க�, &கவ=க�, 

நி?வன�கள9! வ	யாபாGக� 

மA?� 

ஊகவண	க=க� 
5 ஒ�ப 

Pத�கள9! 

கா ல� 

ெரா6க�, உடன5 வழ�க� மA?� 

பதிைனP� நா+கF6கான ஓ�ப Pத 

கண6� 

எதி=கால சPைத ஒ�பPதகF6கான 

2 அ�ல� 3 மாத�க� கால 

ெசC��ைக மA?� உடன5 பண 

ஒ�ப Pத�க� 

6 ஊக வண	க� ஒ1 பரPத, தயாராக , நI=ைம மA?� 

ெதாட=7சியான ப�திர�க� 

வ	Aபைனைய 

உ?தி�ப0��கி!றன 

ஊக வண	க� எ!ப � வ	ைல 

இட=பா+5! ஈ=�� உ�ேதச�ைத 

உ?தி ெச)கிற� 
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5. ல�பா=0 ெத1 மA?� வா�ெத1 – வ	ள6�க 
 
ல(பா91 ெத� (Lombard street) 

� இல�ட! நகG! ல�பா =0 ெத1 இல�ட ! நகர�தி! வண	க�, வ�கி, கா�பL+0� 

ெதாழி� மA?� இைட6கால நI+சியாக �றி�ப	+டள; ெதாட=� ஏAப 0�திK�ள �. 

� இPத ெத1வ	! ெமா�த நIள� 260 ம̂+டரா��.  

� நிKயா=6 நகர�தி! வா� ெத1 (Wall street) ேபா!? உ�ள � 

 

வா� ெத� (Wall street) 

� வா� ெத1 நிKயா=6 நகர�தி! ேலாய= ம!ஹா +டன9� நிKயா=6 ப��7 சPைதய	! 

உ�ைமயான இ�லமாக இ16கிற�. 

� அெமG6க தர� மA?� &தh+0 வ�கிகள9! வரலாA? சிற��மி6க தைலைம யமாக 
உ�ள �.  

� வா� ெத1 எ!ப � நிதி மA?� &தh+07 �.வ	! ஒ1�கிைணPத ெபயராக உ�ள �. 

அ$தியாய( 8 
இZதிய ப$திர மா5றக வாFய([ெசப�] 

I. �� வ�னா�க�: 

 

1. ெசப	 பAறிய சி?�றி�� வைரக . 

� Tலதன சPைதைய ஒ.���ப0�த;� மA?� க+0�ப0�த;� இPதியாவ	� 

உ1வா6க�ப+ட உய= அைம�� இPதிய� ப�திர மA?� மாAற�கள9! வாGய�(ெசப	) 
ஆ��.  

� இ� இPதிய அரசா� 1988 � உ1வா6க�ப +ட�.  

� ஆனா� 1992 ஆ� ஆ�5� ச+ட&ைற அதிகார� ெபAற� 

2. ெசப	ய	! இர�0 ேநா6க�கைள எ.�க. 

� ப� �7 சPைதகைள ஒ.��ப0��வ� 
� &தh+டாள=கள9! நல!கைள� பா�கா�ப� 

3. �ற� ேதாAறமAற ப�திர கண6� எ!றா � எ!ன ? 

� �ற� ேதாAறமAற ப�திர கண6� எ!ப� ஒ1வ= மி!னb அ�ல� �ற� ேதாAறமAற 
வ5வ�தி� வா�க6N5ய அைன�� ப��கைளK� �றி6கிற� 

� �ற� ேதாAறமAற ப�திர கண6� சாதாரண வ�கி6 கண6ைக� ேபாலேவ ப��க�, 

ப�திர�6�, அரசா�க� ப�திர�க�, பர_பர நிதிக� மA?� பGமாAற வ=�தக நிதிக� 

ேபா!றைவகைள ஒ1 �ற� ேதாAறமAற ப�திர கண6� ைவ���ள�. 

4. ெசப	ய	! தைலைமயக� பAறி �றி�ப	0க. 

� ெசப	 &�ைபய	� உ�ள பாPதிரா�=லா வளாக�தி! வண	க மாவ+ட�தி� அத! 
தைலைமயக� உ�ள� 

5. ப�ேவ? அைடயாள ஆதார�க� யாைவ ? 

� நிரPதர கண 6� எ� (PAN card),     வா6கா ள= அ+ைட(Voter’s ID),  

� ஓ+0ந= உGம� (Driving license),    வ�கி ெச���தக � (Bank Pass book),  

� வ1மான வG ப5வ�க� (Income Tax returns), ` மி!க+டண ரசீ� (Electricity Bill), 

� ெதாைலேபசி க+டண ரசீ� (Telephone Bill),  
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� ம�திய மA?� மாநில அர[� �ைறக� வழ�கிய �ைக�பட� ஒ+5ய அைடயாள7 

சா!றிதEக� ேபா!றைவ 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. �ற� ேதாAறமAற ப�திர�க� எ!றா � எ!ன ? 

� �ற� ேதாAறமAற ப�திர�க� உ1வா6க� எ!ப� நி?வன பதிவாளரா� காகித 

வ5வ	லான ப��7 சா!றிதைழ அழி�� ேதாAறமAற வைகய	� ப�திர�களாக மாAற� 

எ!பதா��.  

� ப	!ன= அதA�� சமமான எ�ண	6ைகய	லான ப�திர�க� ைவ���தாரா� 

&தh+0தார=கள9! கண6கி� வர; ைவ6க�ப0�. 

� &தh+டாள=கள9! ேவ�0ேகாள9! ேபG� �ற� ேதாAறமAற ப�திர�களாக 

உ1மாAற� ெச)ய�ப0கிற�. 

2. �ற� ேதாAற மAற ப�திர கண6கிA� ேதைவ�ப0� ஆவண�கைள N?க. 

� பா_ேபா=+ அள; �ைக�பட� மA?� கண6� �வ6க ப5வ��ட! அைடயாள மA?� 

&கவG சா!?கைள சம=�ப	6க ேவ�0�.  

� ஆவண�கள9! நக� ப	ரதிைய ம+0ேம சம=�ப	6க ேவ�5ய� அவசிய�.  

� ஆனா� சGபா=��6�Tல7 சா!றிதEகைள ேதைவ�ப0கி!றன. 

3. ப�திர ஒ�பPத�க� ச+ட�ப5 ெசப	ய	! அதிகார�கைள வ	ள6�க. 

� ப��7 சPைத திற�பட ஒ.��ப0�த நிதி அைம7சக� ப�திர�க� ஒ�பPத�க� 

(ஒ.��வ	திக�) ச+ட�தி! கீE ப�ேவ? அதிகார�கைள ெசப	6� 13 ெச�ட�ப=, 1994 

அ!? ஒ1 அறிவ	�த� Tல� வழ�கிK�ள�. 

� ஒRெவா1 ப��7சPைதய	C� ஆF� �.வ	� T!? உ?�ப	ன=கைள நியமி6க நிதி 
அைம7சக� ெசப	6�� அதிகார� அள96கிற�. 

4. உ�வழி வ=�தக� எ!றா � எ!ன ? 

� நி?வன�தி! சில ரகசிய தகவைல அb�� மA?� இPத ரகசிய தகவைல� பய!ப0�த 

வ	1��� நப=களான இய6�ன=க�, ேதாA?வ	�பாள=க� மA?� ப	ற  நப=களா� 

ேமAெகா�ள�ப0� ப�� பGவ=�தைன நடவ56ைகக� உ�வழி வ	யாபார� 

என�ப0கிற� 

� இ� ெபா� &தh+டாள=கள9! நல!கைள பாதி6கிற� 

5. ெசப	 அைம�ப	! க+டைம��கைள வைரக . 
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IV. ெப� வ�னா�க�: 

1. ெசப	ய	! பண	கைள வ	வG. 

I. ப�� மாAறக�கள9! வ	யாபார�ைத ஒ.��ப0��த� 

II. இைட�தரக=கள9! ெசய�பா0கைள பதி; ெச)த� மA?� ஒ.��ப0��த� 

III. பர_பர நிதிய�க� ேபா!ற &தh+0 நி?வன�கைள பதி; ெச)த� மA?� 
ஒ.�ப0��த� 

IV. [ய6க+0�ப+0 நி?வன�கைள ேதாA?வ	�த� மA?� ஒ.��ப0��த� 

V. ப�திர சPைதய	� ேமாச5யான மA?� ேந=ைமயAற வண	க நடவ56ைககைள 
தைட ெச)த� 

VI. &தh+டாள=கள9ைடேய வ	ள9��ண=7சிைய வள=�த� மAw� 
இைட�தரக=கt6� பய	Aசி அள9�த� 

VII. ப�திர�கF6கான உ� வண	க�ைத தைட ெச)த� 

VIII. ப��கைள கண	சமான அளவ	� வா�கி, நி?ம�கைள எ0��6ெகா�ள� 
ேபா!ற நடவ56ைககைள ஒ.��ப0��த� 

IX. ப�� மாAற�கள9லி1P� அவAறி! அைம�� ேபா!ற வ	வர�க� ெப?வ�, 
ப�� மாAற�கைள பGேசாதைன ெச)த�, வ	சாரைண மA?� தண	6ைக 
ெச)த� 

X. ம�திய அரசா� ஒ�பைட; ெச)ய�ப+ட பண	கைள ெச)த� 

2. ெசப	ய	! அதிகார�கைள வ	வG. 

(I) ப,�6சZைதக� ம5�( இைட$தரக9க� ெதாட9பான அதிகார,க� (Powers Relating to 

Stock Exchanges & Intermediaries) 

� ஆ); மA?� N=Pதா ); மA?� ப	றேநா6க�திAகாக வண	க பGவ=�தைனகள9� 

ப��7சPைத மA?� இைட�தரக=கள9டமி1P� தகவைல ேக+கலா� 
(II) நாணய அபராத,ைள வ�தி��( அதிகார( Power to Impose Monetory Penalties 

� TலதனசPைத இைட�தரக=க� மA?� ப	ற ப�ேகAபாள=க� ம̂� வர�� ம̂ற�கF6� 

நாணய அபராத�கைள [ம��வதA� ெசப	 அதிகார�திA� உ+ப+0�ள �. 

(III) பண�ய�ட,களA� ெசய�பா1கைள ெதாட,�வத5கான அதிகார( ஒ"�க>ப.1�ள" 
Power to Initiate Actions in Functions Assigned 

� ெசப	 ஒ�6க�ப+ 0�ள பண	க� �றி�� நடவ56ைககைள ஆர�ப	6க ஒ1 அதிகா ர� 

உ�0. 

(IV) ப$திர,களA� உ�வழி வ9$தக$ைத ஒL,�ப1$"வத5கான அதிகார( Power to 

Regulate 

Insider Trading 

� உ�வ ழி வ=�தக�ைத ஒ.��ப0��� அதிகா ர� அ�ல � வண	க வ�கியாள=கள9! 

பண	கைள ஒ.��ப0��� அதிகார�கைள ெசப	 ெகா�0�ள �. 

(V) ப$திர,க� ஒ>பZத ச.ட$தி! கீq உ�ள அதிகார,க�Powers Under Securities Contracts 

Act 

� ப� �7ச Pைத திற�ப ட ஒ.��ப0�த நிதி அைம7சக � ப�திர�க� ஒ�ப Pத�க� 

(ஒ.��வ	திக�) ச+ட�தி! கீE ப�ேவ ? அதிகா ர�கைள ெச ப	6� 13 ெச�ட�ப =, 1994 

அ!? ஒ1 அறிவ	�த� Tல� வழ�கிK�ள �. 
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� ஒRெவா1 ப� �7ச Pைதய	C� ஆF� �.வ	� T!? உ?�ப	ன=கைள நியமி6க நிதி 
அைம7சக � ெச ப	6�� அதிகா ர� அள96கிற�. 

(VI) ப,�6சZைத வண�க$ைத ஒL,�>ப1$"( அதிகார(Power to Regulate Business of Stock 

Exchanges 

� ப�திர7 சPைத மA?� பர_ப ரநிதிKட! ெதாட=�ைடய இைட நிைலய=க�, ேமாச5யான 

மA?� &ைறயAற வ	யாபார ெசய�பா0க� மA?� நி?வன�க� ஒ1�கிைண�� 

ேபா!றவAைற ஒ.��ப0��� அதிகார�கைள ெசப	 ெகா�0�ள �. 

3. �ற� ேதாAறமAற ப�திர�கள9! ந!ைமகைள வ	வG. 

1. இழ��, தி1+0, ேமாச5 மA?� ேசத� ேபா!ற ப��7 சா!றிதEகைள� பAறிய அபாய�க� 

�ற� ேதாAறமAற ப�திர�கள9னா� &.ைமயாக நI6க�ப0கி!றன. 

2. காகித� பGவ=�தைனகைள வ	ட �ற� ேதாAறமAற ப�திர வ=�தக� Tல� வ	ைரவாக 

பGவ=�தைணக� மA?� வ=�தக�தி� அதிக ெசய�திற! ஆகியவAைற வழ��கிற�. ப�� 

கண6�க� தானாக நிகEநிைல�ப0�த�ப0கிற�. 

3. தரக=கள9! வ1ைக ேதைவய	�லாமேலேய எPத இட�திC� கண	ண	ய	� வ=�தக� ெச)ய 

&5K� எ!பதா� வ=�தக� எ!ப� மிக;� வசதியாகி வ	+ட�. 

4. நி?வன�கள9! ஒ1�கிைண�� மA?� ப��க� இைண�� Tல� உ1வா6க�ப0� ப��க� 

�ற� ேதாAறமAற ப�திர�களாக &தh+டாள=கள9! கண6கி� வர; ைவ6க�ப0�. 

5. எ�லா பGவ=�தைனகF� ைவ�பக ப��தார=க� Tலமாக நட6�� ேபா� ஒ1 வ=�தக= 

தன9�தன9யாக ஒRெவா1 நி?வன��டU� ெதாட=� ெகா�ள ேதைவய	�ைல. 

6. ப�திர�கைள பGமாA?வதAகாக &�திைர�தா� க+டண கடைம அவசியமி�ைல. இதனா� 

கண	சமான அளவ	A� பGவ=�தைன ெசலைவ6 �ைற6கிற�. 

7. ஒ1 �றி�ப	+ட கண6கி� ப�� மA?� கடனI+0 ப�திர�கைள இ1வ1� ைவ�தி16க சில 

வ�கிக� அUமதி6கி!றன. 

8. வ�கிக� அைன �� நைட&ைறகள9C� வா56ைகயாள=கF6� உத;வதAகாக அ=�பண	�� 

மA?� ந!� பய	A?வ	6க�ப+ட வா56ைகயாள= ேசைவயாள=கைள ைவ���ளன=. 

9. �ற� ேதாAறமAற கண6� ைவ�தி1�பவ= ப��கைள எPத அள; வா�க;� மA?� வ	Aக;� 

&5K�. இ1�ப	U� காகித வ5வ	லான ப�திர�க� ைவ�தி1�பவ= ேமAெகா�F� 

பGவ=�தைனகள9! எ�ண	6ைகய	� வர�� உ�0. 

10. கட! வழ��பவ16� ஒ1 இைண�பாக வழ��வத! Tல� ஒ1 �ற� ேதாAறமAற ப�திர 

கண6� ைவ�தி1�பவ= கண6கி� நைட ெப?� ப�திர�கF6� எதிராக கடைன வழ��கி!றன= 
 

அல� 4 மனAத வள ேமலா	ைம 
அ$தியாய( 9 மனAத வள ேம(பா.V! அV>பைடக� 

II மி்க ��கிய வ�ைட வ�னா�க�: 

1. மன9த வள�தி! ெபா1� த1க. 

பL+ட=.எ�.+ர6க= அவ=கள9! NAறி!ப5 ”மன9த! அவU6� கிைட6�� எ�லா 
வள�கைளK� ெகா�0 வள=7சி மA?� ேம�பா0 அைடய &5K�” 

 

2. மன9த வள ேமலா�ைம எ!றா� எ!ன? 

மன9தவள ேமலா�ைம எ!ப� ஒ1 நி?வன�தி� ஆ+கைள பண	யம=�த�, ஊ6�வ	�த� 

மA?� நி=வகி�த� ெதாட=பான ேமலா�ைம பண	ைய ெச)வதா��. 
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3. மன9த வள ேமலா�ைமய	! இய��கள9� ஏேதU� இர�0 N?க. 

இல�� ச(பZதமான":  

� ஒ1 நி?வன�தி� உ�ள மன9த வள�ைத சிறPத &ைற ய	� பய!ப0��வத! Tல� 

அPநி?வன�தி! �றி6ேகா�கைள அைட யவ� சா�தியமாகிற�. 

அைன$தி'( பரவலன":  

� திற!மி6க ேமலா�ைம எ�� இ16கிறேதா அ�ெக�லா � மன9த வள� இ16கிற�. 

� �றி�பாக ெச ய�பா+0 ப�திய	� கிைட6கN5ய மன9த வள� &6கியமானதா�� 

4. மன9த வள�தி! ப��கள9� ஏேதU� இர�0 �றிபப	0க. 

i. உAப�தி ெச )K� ஒேர காரண	யாக மன9த வள� திகEகிற�. 

ii. ப	ற அைன �� வள�கைள K� மன9த வள� உ1வா6�கிற� 

5. மன9த வள ேமலா�ைமய	! பண	கைள ப+5யலி0க 

ேமலா�ைம� பண	க�:  

� தி+டமி0த�, அைம�த த�, இய6�வ	�த �, க+0�ப0��த�. 

இய6க� பண	க�:  

� திர+0த�, அப	வ	1�தி, இழ� பL0, த6க ைவ�த �, ஒ1�கிைண�த�, நி=வகி�� 

III ��கிய வ�ைட வ�னா�க�: 

1. மன9த வள ேமலா�ைமய	! வைரவ	லககண� த1க. 

மனAதவள ேமலா	ைம எ!ப", ”நி�வன$தி! ��கிய இல��க� அ�ல" 

ேநா�க,கைள அைடவத5காக அதிகாFகளா� ேம5ெகா�ள>ப1( ப,களA>? 

பண�களான பண�யாள9 திர.1த�, வள96சி, இழ>ப\1, ஒ�,கிண>? ம5�( பண�யாள9 
நி9வகி>? ஆகியைவகைள உ�ளட�கியதா�(.” - ப�லி>ேபா 
2. மன9த வளஙகள9! இய��கள யா்ைவ?(ஏேதU� ஆ? ம+0�) 
i. உAப�தி ெச )K� ஒேர காரண	யாக மன9த வள� திகEகிற�. 

ii. ப	ற அைன �� வள�கைளK� மன9த வள� உ1வா6�கிற�. 

iii. பண	யம=�த�ப+ட பண	யாள=கைள ெகா�டேத தவ	ர மன9த வள� எ!ப� பண	யாள= அ�ல . 

iv. மன9த வளமான� க�0ப	5�� மA?� பைட�பாAற� ஆகியவAைற ெவள9�ப0��கிற�. 

v. மன9த வள�க� தன9யாக சிPதி6க;�, ெசய�பட;�, ப��பா); ெச)ய;�, மA?� 

வ	ள6க;� &5K�. 

vi. மன9த வள�க� உண=7சி]=வமானைவ . 

vii. நிதிKட! அ�ல � நிதிய	�லாமC� மன9த வள�க� ஊ6�வ	6க�படலா�. 

viii. மன9த வள�கள9! நட�ைதகைள ஊகி6க&5யா�. 

ix. மன9த வள�களா� உ�டா�� மதி�� மA?� பாரா+0க� நI�ட கால�திA� கிைட6கிற� 

x. மன9த வள�க� நக1� த!ைமெகா�ட � 

xi. மன9த வளமான� ஒ1 �.வாக ெசய�படாலா� 
 
 

3. மன9த வள� மA?� மன9த வள ேமலா�ைம6� இ்ைடேய உளள ேவ?்பா0கள9� ஏேதU� 

இர�0 த1க. 

 

மன9த வள� மன9த வள ேமலா�ைம 
ஒ1 நி?வன� அ�ல� அைம�� மன9தவள ேமலா�ைம எ!ப� ஒ1 
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மA?� பண	யாள=கFட! 
ெதாட=�ைடய ஆதார�கைள 
நி=வகி6�� ெபா?�ப	Aகாக 
பண	�GK� ம6கைள வ	வG6க மன9த 
வள�க� பய!ப0�த�ப0கி!றன 

ேமலா�ைமய	! ெசய�பாடா��, இ� 
ேமலாள=க� பண	யம=�த�, ேத=; 
ெச)த�, பய	Aசியள9�த� மA?� ஒ1 
நி?வன�திAகான பண	யாளைர 
வள=6க உத;கிற� 

மன9த வள�க� உண=7சி 
]=வமானைவ 

மன9த வள ேமலா�ைம 
உண=7சிகைள க+0�ப0�தி 
ேநா6க�ைத எ�ைலயாக ெகா�டைவ 

 

4. மன9த வள�தி! &ககிய��வ� எ!ன? 

i. மன9தவள�தி! Tலமாக ம+0ேம மAற அைன�� வள�கF� திற�பட 

பய!ப0�த�ப0கி!றன. 

ii. ஒ1 நி?வன�தி! நிைலயான வள=7சி &6கிய வளமான மன9த வள�ைத சா=P��ள�. 

iii. ெதாழி��ைற உற;க� மன9த வள�ைத சா=P��ள�. 

iv. மன9த வள�க� Tலமாக ம+0ேம மன9த உற;க� சா�தியமாகிற�. 

v. மன9த வளமான� ப	ற அைன �� உAப�தி காரண	கைளK� நி=வகி6கிற�. 

vi. பய	Aசி மA?� அப	வ	1�தி தி+ட�கள9! Tல� மன9த வள�கள9! திறைன ேம�ப0�த 

&5K�. 

vii. ேமலா�ைமய	! அைன �� ம+ட�கள9C� மன9த வள�ைத� பய!ப0�த &5K�. 

viii. மன9த வள�க� ச+ட� ]=வ க+டைம� ப	னா� ந!� பா�கா6க�ப0கி!றன. 

5. மன9த வள ேமலா�ைமய	! பண	க� N?க. 

மன9த வள ேமலா�ைமய	! பண	க ைள ப	!வ1மா? வைக�ப0�தலா� 

ேமலா	ைம> பண�க�: தி+டமி0த�, அைம�தத�, இய6�வ	�த�, க+0�ப0��த�. 

இய�க> பண�க�: திர+0த�, அப	வ	1�தி, இழ�பL0, த6க ைவ�த�, ஒ1�கிைண�த�, 

நி=வகி�� 
 

IV நE	ட வ�ைட வ�னா�க�: 

1. மனAத வள$தி! தனA>படட அ(ச,கைள வ�ள��க.. 

i. உAப�தி ெச)K� ஒேர காரண	யாக மன9த வள� திகEகிற�. 

ii. ப	ற அைன �� வள�கைள K� மன9த வள� உ1வா6�கிற�. 

iii. பண	யம=�த�ப+ட பண	யாள=கைள ெகா�டேத தவ	ர மன9த வள� எ!ப� பண	யாள= அ�ல . 

iv. மன9த வளமான� க�0ப	5�� மA?� பைட�பாAற� ஆகியவAைற ெவள9�ப0��கிற�. 

v. மன9த வள�க� தன9யாக சிPதி6க;�, ெசய�பட;�, ப��பா); ெச)ய;�, மA?� 

வ	ள6க;� &5K�. 

vi. மன9த வள�க� உண=7சி]=வமானைவ . 

vii. நிதிKட! அ�ல � நிதிய	�லாமC� மன9த வள�க� ஊ6�வ	6க�படலா�. 

viii. மன9த வள�கள9! நட�ைதகைள ஊகி6க&5யா�. 

ix. மன9த வள�களா� உ�டா�� மதி�� மA?� பாரா+0க� நI�ட கால�திA� கிைட6கிற� 

x. மன9த வள�க� நக1� த!ைமெகா�ட� 

xi. மன9த வளமான� ஒ1 �.வாக ெசய�படலா� 
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2. மன9த வள ேமலா�ைமய	! &ககிய��வ�ைத வ	ளக�க. 

i. மனAத ச�தி ேதைவகைள அைடயாள( காwத�: 

� ஒ1 நி?வன�தி� மன9தவள ேதைவகைள� தI=மான9�ப� எ!ப� மிக;� &6கியமான 

ஒ1 &தh+0 &ைறயா��.  

� ெசல;கைள ேம�ப0�த , நி?வன�திA� ேதைவ�ப0� நப=கள9! எ�ண	6ைகைய 

��லியமாக அைடயாள� காண�பட ேவ�0�. 

ii. மா5ற,கைள இைண$"�ெகா�ள� :  

� மாAற� எ!ப� எPத அைம�ப	C� நிைலயான� மA?� இPத மாAற�ைத நி?வன�தி� 

திற!பட அறி&க�ப0�த மன9த வள ேமலா�ைம ஒ1 &கவராக ெசய�பட ேவ�0�. 

iii. மனAத ச�திய�! சFயான ேதைவைய உ�தி ெச%த� :  

� மன9தவள ேமலா�ைமய	! Tலமாக நி?வன�தி� எPத ேநர�திC� பண	யாள=க� 
பAறா6 �ைற அ�ல� உபG ஏAபடாதவா? பா=��6 ெகா�ள ேவ�0�. 

iv. சFயான ேவைல�� சFயான நபைர ேத9Zெத1$த� :  

� சGயான ேவைல6� சGயான த�திKைடய நப=கைள மன9தவள ேமலா�ைம 
உ?தி�ப0��வதா�, நி?வன�தி� �ைற த�தி அ�ல� மிைக த�தி உைடய 

பண	யாள=க� இ�லாத நிைல ஏAப0கிற�. 

 v. திற! ம5�( அறிைவ ேம(ப1$"த�:  

� பண	யாள= திற! மA?� அறி; ேம�பா0 ெசய�பா0கைள நி=வகி�பதி� மன9தவள 

ேமலா�ைமய	! ப�� &6கிய��வ� வா)Pதாக இ1�பேதா0 ம+0மி�லாம� பய	Aசி 
மA?� வள=7சி� தி+ட�க� Tல� இ!? வைர இ16�� ெதாழி� சா=Pத அறிைவ 

பண	யாள=கF6� வழ��கிற� 

 

3. மன9த வள ேமலா�ைமய	! ேமலா�ைம பண	கைள வ	வG. 

 

ேமலா	ைம> பண�க� Managerial Functions 

i. தி.டமி1த�:  

� எ!ன ெச)ய ேவ�0�, எ�ப5 ெச)ய ேவ�0�, யா= ெச)ய ேவ�0� எ!பைத 
&!N+5ேய தI=மா ன9�ப� தி+டமி0த� என�ப0கிற�. 

� இ� &ைற யான வண	க ெசய�பா+5A� உத;கிற�. உ?தியான ேநா6க�க� 

,ெகா�ைகக�, நைட &ைறக�, வ	திக�, உ�திக�, ெசய� தி+ட�க� மA?� வர; ெசல; 

தி+ட� ஆகியவAறி� இ� ஈ0ப0கிற�.  

� சGயான எ�ண	6ைகய	� ெதாழி� நடவ56ைககைள ேமAெகா�F� பண	யாள=கள9! 

நி=வகி�� மA?� சGயான ேநர�தி� பண	யாள= ெகா�ைகக� வ�6க�ப0தைல இ� 

உ?தி ெச )கிற�. 

ii. அைம$தத�:  

� பண	யாள=கள9ைடேய ேவைல� பகி=வ	ைன ஏAப0��வ� அைம�பா��.  

� இ� ஒRெவா1 பண	யாள=கF6�� அவ=கF6�Gய கடைமக�, ேதைவப0� அதிகார 

ஒ�பைட; மA?� ெபா?��கைள ஏA�� வைகய	� ெபா?��ைடைமைய வழ� �கிற� 

iii. இய��வ�$த� :  
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� பண	யாள=க� த�கள� பண	ய	ைன சிற�பாக ெச)� &56க அவ=கF6� ஆைணகF� 

�றி��கF� வழ��வதேதா0 வழிகா+0த�, ஊ6கT+0த� மA?� ேமAபா=ைவ 
ெச)த� ேபா!றவAறி� இ� ஈ0ப0கிற�. 

�  இைவ ேநர ஆAற� மA?� பண� ேபா!றவAறி� ஏAப0� வ I� வ	ைரய�கைள 

�ைற�பத! Tல� நி?வன�தி! �றி6ேகா�கைள ெவ� வ	ைர வ	� அைடகிற�. 

iv. க.1>ப1$"த�:  

� தி+டமி+ட�ப5 பண	கைள பண	யாள=க� ெச)கிறா=களா எ!பைத அறிய உ�ைமயான 

ெசய�பா+ைட வைரயள; ெச)ய�ப+ட ெசய� அள;ட! ஒ�ப	+0 ேவ?பா+5Aகான 

காரண�கைள க�டறிP� கைளவ� க+0�ப0�தலா��.  

4. மன9த வள ேமலா�ைமய	லி1்ந� மன9த வள�ைத ேவ?்ப0�திக கா+0க. 

 

மன9த வள� மன9த வள ேமலா�ைம 
ஒ� நி�வன( அ�ல" அைம>? 
ம5�( பண�யாள9கsட! 
ெதாட9?ைடய ஆதார,கைள 
நி9வகி��( ெபா�>ப�5காக 
பண�?F*( ம�கைள வ�வF�க 
மனAத வள,க� 
பய!ப1$த>ப1கி!றன 

மனAதவள ேமலா	ைம எ!ப" ஒ� 
ேமலா	ைமய�! ெசய�பாடா�(, 
இ" ேமலாள9க� பண�யம9$த�, 
ேத9J ெச%த�, பய�5சியளA$த� 
ம5�( ஒ� நி�வன$தி5கான 
பண�யாளைர வள9�க உதJகிற" 

மனAத வள,க� உண96சி 
89வமானைவ 

மனAத வள ேமலா	ைம 
உண96சிகைள க.1>ப1$தி 
ேநா�க$ைத எ�ைலயாக 
ெகா	டைவ 

மனAத வள,களA! நட$ைதகைள 
ஊகி�க �Vயா" 

மனAத வள ேமலா	ைமய�! 0ல( 
மனAத நட$ைதகைள க	டறிய 
�V*( 

மனAத வள,க� நக�( த!ைம 
ெகா	ட" 

மனAத வள ேமலா	ைம 
நி�வன$ேதா1 ெதாட9?ைடய" 

மனAத வளமான" க	1>ப�V>? 
ம5�( பைட>பா5றைல 
ெவளA>ப1$"( 

மனAத வள ேமலா	ைம வளமான" 
க	1>ப�V>? ம5�( 
பைட>பா5றைல ெவளA>ப1$தா" 

 

5. மன9த வள ேமலா�ைமய	! ெசய�பா+0 பண	கைள வ	வாதிகக;�. 

 (I) திர.1த�:  

� ேவைல ப��பா);, மன9த வள தி+டமிட�, ஆ+ேச=��, ேத=;, ேவைல வா)��, 

பண	மாAற� மA?� பதவ	 உய=; ஆகியவAறி! Tல� மன9த வள�ைத ஈ=6�� 

ெசயைல �றி6கிற�. 

(II)  வள96சி:  
� ெசய�திற! மதி�ப	0த�, பய	Aசி, ெசயலதிகாG வள=7சி, ெதாழி� தி+டமிட� மA?� 

வள=7சி, நி?வன வள=7சி ஆகியவAைற உ�ளட6கிய� அப	வ	1�தியா��. 

 (III) ஊதிய(:  
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� இ� ேவைல மதி�பL0, ஊதிய� மA?� ச�பள நி=வாக�, ஊ6க� ெதாைக , ேமiதிய�, 

வ	ள9�� நல!க� மA?� சTக பா�கா��� தி+ட�க� ஆகியவAைற6 ெகா�0�ள� 

(IV)  ஊழிய9கைள த�கைவ$"�க ெகா�sத�:  

� [காதார மA?� பா�கா��, நல!, சTக பா�கா��, ேவைல தி1�தி மA?� 

ேவைலய	னா� ஏAப0� வாE6ைக� தர�தி! Tல� இ� சா�தியமாகிற� 

(V) ஒ�,கிைண$த�:  

� தன9�ப+ட வ	1�ப	A��, நி?வன வ	1�ப	A�� இைடேய ந�லிண6க�ைத ஏAப0��� 

ேநா6கி� உ�ள ெசய�பா0கைள இ7ெசா� �றி6கிற� 

(VI) பராமF>?:  

� பண	யாள= தி1�திKட! பண	யாAற, பண	யாள= ேவைலைய வ	+0 ெச�வைத 
�ைற�த�, மன9த வள�ைத கண6கி� ெகா�ள�, 

� தண	6ைக மA?� ஆரா)7சி ேமAெகா�வத! Tல� பண	யாள=கைள பராமG�பைத 

இ7ெசா� �றி6கிற� 

 
அ$தியாய( 10 ஆ.ேச9>? �ைறக� 

 
II. �� வ�னா�க�: 

1. ஆ+ேச=�ப	! ெபா1� த1க. 

� ஒ1 நி?Rன�தி� உளள ப�ேவ? பண	ய	டஙகள6� ெபா1�தமா்ன நப=கைள 
ேத=Pெத06�� பண	 ெசய� &ைற ஆ+ேச=�� ஆ�� 

2. பதவ	 உய=; எ!றா� எ!ன 
� பண	T�� மA?� த�திய	! அ5�பைடய	� பண	யாள=க� நி?வன அைம�ப	! 

ப5நிைலய	� உ�ள கீEம+ட நிைலய	லி1P� ேம�ம+ட நிைல6� ெச!? பண	 �Gய 

அள96க�ப0� வா)�� பதவ	 உய=; ஆ�� 

3. அக வள ஆ+ேச=�ப	! ஏேதU� இர�0 ந!ைமக� N?க. 

� நி?வன�தி� உய= பதவ	கைள� ெபற வா)���ளவ=கF6� ஒ1 வா)�� 
வழ�க�ப+டா�, நி?வன�திA� வ	[வாச� அதிகG6��. 

� இ� மிக;� பண	யாள=கைள உAசாக�ப0��கிற� மA?� ேவைல தி1�தி அதிகG6க 
உத;கிற�. 

� நி?வன�தி� இ16�� ஊழிய=க� அைம�� கலா7சார� பAறி ந!� 
அறிய�ப+டவ=க�. 

4. வளாக ஆ+ேச=�ப	! அ�ச�கள9� ஏேதU� இர�ைட �றிபப	0க. 

� ெப1�பாலான வ	�ண�பதார=க� ஒேர இட�தி�தா! இ16கிறா=க�  

� �?கிய கால அறிவ	�ப	� ஏAபா0 ெச)யலா� 

5. �்ற வள ஆ+ேச=பப	! ந!ைமக� பட5யலி0க 
� �திய திறைம மA?� திற! நி?வன�திA�� வ1கிற�. 
� �திய ஊழிய=க� பைழய பழ6க�கைள மாAற &யAசி ெச)யலா�. 
� நி?வன�கள9! வ	தி&ைறக� மA?� நிபPதைனகF6� இண�க �திய ஊழிய=க� 

ேத=Pெத06க�படலா�. 
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� உய=Pத த�தி வா)Pத மA?� அUபவ� வா)Pத ஊழிய=க� அைம�� சிறPத 
ெசய�திற! ெகா�0 வர உத;�. 

III சி� வ�னா�க�: 

1. ஆ+ேசரப� Rைரய?./ ஆ+ேச=�ப	Aகான எ.வ�! ப�லி>ேபா அவ=கள9! வைரவ	ல6கண� 
த1க 

“நி�வன காலிய�்ட,கs�� திற! வா%Zத ேவைல.கைள ேதV p	1வ"( ம5�( 

அவ9கைள நி�வன,களA� ேவைல�� வ�	ண>ப��க ஊ��வ�>ப"( ஆ.ேச9>? 

ெசய��ைற என>ப1கிற".” – எ.வ�! ப�லி>ேபா 
2. உள Tல ஆ+ேச=�ப	! அ�ச�க� யாைவ? 

� நி?வன�தி� உய= பதவ	கைள� ெபற வா)���ளவ=கF6� ஒ1 வா)�� 
வழ�க�ப+டா�, நி?வன�திA� வ	[வாச� அதிகG6��. 

� இ� மிக;� பண	யாள=கைள உAசாக�ப0��கிற� மA?� ேவைல தி1�தி அதிகG6க 
உத;கிற�. 

� நி?வன�தி� இ16�� ஊழிய=க� அைம�� கலா7சார� பAறி ந!� 
அறிய�ப+டவ=க�. 

3. வ	ள�பர�திA�� ேகார�படாத வ	�ண�பஙகFக�� இ்ைடேய உளள இர�0 ேவ?்பா0கள 

த1க. 

வ	ள�பர� ேகார�படாத வ	�ண�ப� 
பண	யாள=கைள ேத0� ெபா1+0 வ	ள�பர� 
ெச)ய�ப0கிற� 

ேவைல ேத0பவ=க� ேவைலைய 
அைடயாள� காb� ெபா1+0 நி?வன�ைத 
நா0கி!றன= 

வ	ள�பர�தி! Tல� பண	 மA?� பண	ய	! 
த!ைம அறிய&5K� 

பண	 மA?� பண	ய	! த!ைம அறிய 
&5யா� 

பண	ய	ட� காலியாக இ16�� பண	ய	ட� காலியாக இ16�� எ!பதA� 
எRவ	த உ�திரவாத&� கிைடயா� 

 

4. ேவைலவா)ப� இ்ணயதளஙகள9! &ககிய��வ� எ!ன? 

� ெதாழி�S+ப� மA?� தகவ� ெதாட=ப	� ஏAப+0�ள &!ேனAற�தி! காரணமாக 

நி?வன�க� தா�க� எதி=பா=6 �� த�திKைடய பண	யாள=கைள 

உலகளவ	�இைணய�தி! வாய	லாக ெபற &5கிற�.  

� இ� ஆ+ேச=��6கான தவ	=6க &5யாத �ற வள ஆதாரமாகிவ	+ட�. 

5. ஆ+ேச=ப�7 ெசய�பா+5� உ�ள ப5நிை்லகைள N?க. 

ஆ.ேச9> ப�! பVநிைல க� ப�!வ�மா�: 

i. ஆ+ேச=�� தி+டமிட� 

ii. காலி�பண	ய	ட�கைள தI=மா ன9�த� 

iii. வள�கைள க�ட றித� 

iv. வ	ள�பர� �றி�த தகவைல உ1வா6�த� 

v. ெபா1�தமான வ	ள�பர� &ைறைய ேத =Pெத0�த� 
vi. ேத= ; ெச ய�பா+ 5A� வழிவ��த � 

vii. மதி�பL0 மA?� க+0�பா 0 
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IV ெப1 வ	னா6க�: 

 

1. ஆ+ேச=�ப	!  ப�ேவ? &ைறகைள வ	ள6�க 
ஒ1 நி?வன� தம6� ேதைவ யான பண	யாளா=கைள ேத=Pெத06க இர�0 வழிக� உ�ளன . 

அைவயாவன (i) அக வள�க� மA?� (ii) �ற வள�க� .  

�ற வள�கைள ேமC� ேநர5 மA?� மைற&க வள�க� என இர�0 வைக �ப0�த லா�. 

அக வள,க�:  

இடமாAற�, ேம�ப0��த�, பதவ	 உய=;, பதவ	 இற6க�, பைழய ஊழிய=கள9! பGP�ைர , 

ேவைல [ழAசி, ஓ); ெபAற ஊழிய=க� , சா=Pதவ=க� , &Pைதய வ	�ண�பதார=க� , 

ைகயக�ப0��த� மA?� ேச=6ைக 
?ற வள,க�: 

ேநரV வள,க� –  

வ	ள�பர�க� , பGP�ைரய�லாத வ	�ண�பதார=க� , ேந=&க� ேத=;, வளாக ேத=;, 

ெதாழிAசாைல வாய	லி� ஆ+ேச=��, ேபா+5 நி?வன�க� மA?� இைணயவழி ஆ+ேச=��. 

மைற�க வள,க� –  

பண	யாள= பGP�ைர , அர[ / ெபா� ேவைல வா)�� அCவலக�க� , ேவைல வா)�� 

&கவ=க� , ேவைல வா)�� ஆேலாசைன ைமய�க� , ெதாழி�&ைற ச�க�க� , 

பதிலாயU��த�, வா) வா=�ைத, பண	யாள= ஒ�பPததார=க� , ேவைல வா)�� 

இைணயதள�க� , �ற�திறன I+ட�, மA?� �ற�பான ேவ +ைட. 

 

2. �்ற வள ஆ+ேச=�ப	! &ககிய��வ�ைத வ	வGKஙகள. 

1. பரZத ேத9J வா%>? 

• த�திவா)Pத ேவ+பாள=கள9! ெபGய ெதா��� கிைட�ப�ட!, சிறPத ெசய�&ைற 

பண	6� வ	�ண�ப	�பவ=கைள ேத=Pெத0�பதி� ேத=Pெத06க�ப+ட ெசய�&ைற 

மிக;� ேபா+5�திற! அைடகிற�. 

2. த�தி வா%Zத பண�யாள9க� 

• ேத=Pெத06க�ப+ட ேநா6க�திAகாக திறைமயான ேவ+பாள=கள9! ஒ1 ெதா��ைப 

ஆ+ேச=�� ெவள9��ற ஆதார�க� வழ��கி!றன. 

•  சா�தியமான பண	6� வ	�ண�ப	�பவ= ெபGய ெதா��� Tல�, இ� நி?வன�தி� �திய 

இர�த�ைத அறி&க�ப0��கிற�. 

             

3. ?திய திறைம 

• ெவள9 ஆ+ேச=�� ஒ1 நி?வன�தி� �திய திறைமகைள அறி&க�ப0��கிற�.  

• இ� �திய ேயாசைனக�, பண	க� மA?� திற!கைள நிைறேவA?வதAகான ேதைவகைள 

ஊ6�வ	6கிற�. 

4. ேபா.V மன>பா	ைம 
• ெவள9��ற பண	யாள=கF6�� ெவள9��ற உ?�ப	ன=கF6�� இைடய	லான 

ஆேரா6கியமான ேபா+5ய	ைன ெவள9��ற ஆ+ேச=�� உ1வா6�கிற�,  

• அவ=க� அதிக பய	Aசி ெபAற மA?� திறைமயானவ=களாக இ16க ேவ�0�. 

5. 35�6xழ� தLவ� 
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� ெவள9 ஆ+ேச=�� நி?வன� �திய திற!க�, அறி; மA?� ேயாசைனகைள 

நி?வன�தி� Sைழவைத ஊ6க�ப0��கிற� எ!பதா�, இ� [A?7dழ� 

மாAற�கFட! இைணP� உத;கிற�. 

6. நியாய( 

� ெவள9�பைடயான ெசய�&ைறயாக இ1�ப�ட!, ெவள9நா+0 ஆ+ேச=�� நி?வன� 

அைன�� கால�திA�மான ேவ+பாள=கF6� நி?வன�தி� காலியான பதவ	6� 

வ	�ண�ப	6க வா)�ைப வழ��கிற�.  

� இ�, அத! வ	1�ப�ேத=; வ	1�ப�கைள வ	G;ப0��கிற�. 

3. ஆ+ேச=ப	்ைன பாதிக�� காரண	கைள பAறி வ	Gவாக வ	ளக�க. 

ஆ+ேச=�ப	ைன பாதி6�� காரண	கைள இ1 வைககளாக ப	G6கலா� 
1. அக6காராண	க� 
அ)நி�வன$தி! அளJ 
ஒ1 நி?வன�தி! அள; ஆ+ேச=�� ெசய�&ைறைய பாதி6கிற�. சிறிய நி?வன�கFட! 
ஒ�ப	0�ேபா�, ெபGய நி?வன�கைள வ	ட �ைறவான சி6க� வா)Pத நி?வன�கைள6 
க�டறிவ� அUபவ� 
ஆ)நி�வன$தி! மtதான அப�>ப�ராய( 
நி?வன�தி! ஆ+ேச=�� ெகா�ைக அதாவ�, உ� ஆதார�கள9லி1P� (ெசாPத 
ஊழிய=கள9டமி1P�) மA?� ெவள9��ற ஆதார�கள9லி1P� (அைம��6� ெவள9ய	� 
இ1P�) ஆ+ேச=�� ெச)த� ேமC� ஆ+ேச=��7 ெசய�கைள பாதி6கிற�. ெபா�வாக, 
உ�வள ஆதார�கைள6 ெகா�0 பண	யம=�த� வ	1�ப�ப0கிற�, ஏென!றா� ெசாPத 
ஊழிய=கF6� இPத அைம�� ெதGK�, ேமC� அைவ நி?வன�தி! கலா7சார�தி� 
ெபா1Pத6N5யைவ.. 
இ) நி�வன$தி! மtதான அப�>ப�ராய( 

� நி?வன�தி! ஆ+ேச=�� ெசய�&ைற ம̂� அத! ெச�வா6� ெகா�516�� 
மAெறா1 உ� காரண	 நி?வன�தி! ம̂தான அப	�ப	ராய� 

� ந�ல ெபா� உற;க� ேபா!ற நி=வாக நடவ56ைகக�, சாைலக�, ெபா� ]�கா6க�, 
ம1��வமைனக� மA?� ப�ள9க� ேபா!ற ெபா� ேசைவகைள வழ��த�, 
அைம��6காக பட�ைத அ�ல� ந�ெல�ண�ைத ச�பாதி6க உத;கிற�.  

ஈ) ேவைலய�! மtதான எ	ண(: 
� . சிறPத ஊதிய� மA?� ேவைலய	! த!ைம ேபா!றைவ பண	ய	! ம̂தான 

ந�ெல�ண�ைத உ1வா6�கிற�.  
� ேமC�, நி?வன�தி! ஊ6�வ	�� மA?� ெதாழி� வள=7சி ெகா�ைகக� 

சா�தியமான ேவ+பாள=கைள ஈ=6கி!றன. 
2. ?ற�காரண�க� 
அ) ம�க�ெதாைக� காரண�க�: 

� ம6க�ெதாைக6 காரண	க� மன9த=கFட! ெந1�கிய ெதாட=�ைடயதாக இ1�பதா�, 
அதாவ� பண	யாள=க�, இPத ஆ+ேச=�� ெசய�&ைற ம̂� ஆEPத ெச�வா6� 
உ�ளன=.  

� பாலின�, வய�, எ.�தறி;, ெபா1ளாதார நிைல ஆகியைவ அட���. 
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ஆ) ெதாழிலாள9 சZைத: 
� ெதாழிலாள= சPைத நிைலைமக� அதாவ�, ஆ+ேச=��7 ெசய�&ைறகைள 

பாதி6��ேபா� உைழ�� மA?� உைழ�� ேதைவ அதிக &6கிய��வ� வா)Pத�.  
இ). ேவைலய�!ைம நிைலைம: 

� ேவைலய	�லா� தி�டா+ட� ேவைலய	!ைம6� மAெறா1 ெச�வா6� உ�ள�.  
� �றி�ப	+ட ப�திய	� உ�ள ேவைலய	!ைம வ	கித� அதிகமாக இ16��ேபா�, 

ஆ+ேச=��7 ெசய�&ைற எள9யதாக இ16��.  
ஈ. ெதாழிலாள9 ச.ட,க�: 

� ம�திய அர[ மA?� மாநில அர[க� ப�ேவ? வைகயான ேவைலவா)��கைள 
நி=வகி6�� பல ெதாழிலாள= ச+ட�க� மA?� க+0�பா0க� உ�ளன.  

� இPத ேவைல நிைலைமக�, இழ�பL0, ஓ)pதிய நல!க�, ெதாழி��ைற 
ெதாழிA�ைறகள9� ஊழிய=கள9! பா�கா�� மA?� [காதார� ஆகியவAைற 
உ�ளட6��. 

4. ஆ+ேச=ப� மA?� ேத=வ	ைன ேவ?்ப0�திக கா+0க. 

 

வ.எ	 அV>பைட ஆ.ேச9>? ேத9J 
1 ெபா1� இ� &தலாள9க� மA?� 

வ	�ண�பதார=கள9ைடேய 
ெதாட=�கைள 
உ1வா6�வதAகான ஒ1 
நடவ56ைகயா��. 

இ� மிக;� திறைமயான மA?� 
ெபா1�தமான ஊழிய=கைள 
ேத=Pெத0�பதAகான ெசய�. 

2 ேநா6க� இ� ஒ1 ேவைல6� ெப1� 
எ�ண	6ைகய	லான ேவைல 
ேத0� நப=கைள 
ஊ6�வ	6கிற� 

ெபா1�தமAற நப=கைள நிராகG6க 
&யAசி6கிற�. 

3 ெசய�&ைற இ� ஒ1 எள9ய ெசய�.  இ� சி6கலான ெசயலா��. 
4 தைடக� ேவைல ேத0� நப=க� பல 

தைடகைள கட6க &5யா� 
பல தைடகைள கட6க ேவ�0�. 

5 அb�&ைற இ� ஒ1 ேந=மைறயான 
அb�&ைற 

இ� ஒ1 எதி=மைற அb�&ைற. 

6 வGைச ேத=;6� &Pைதய� ஆ+ேச=�ப	! ெதாட=7சியான� 
7 ெசல; ெசல; �ைறPத &ைற ெசல; மி�Pத &ைற 
8 Sக=; ேநர� �ைறPத ேநர� 

ேதைவ�ப0கிற� 
அதிக ேநர� ேதைவ�ப0கிற� 

 

5. ஆ+ேச=�ப	! &6கிய��வ� பAறி வ	வாதிK�க�(ஏேதU� 10 ம+0�) 
1) இ� நட�� மA?� எதி=கால பண	 ேதைவகைள தI=மான96கிற�. 
2) �ைறPதப+ச ெசலவ	� ேவைல ெச)K� ேவைலைய இ� அதிகG6கிற�. 
3) இ� சGயான ேவ+பாள=கைள ேத=Pெத0�பதAகான ெவAறி வ	கித�ைத அதிகG6க 

உத;கிற�. 
4) இ� �?கிய கால� பண	யாள=கள9! நிகEதகைவ6 �ைற�பதி� உத;கிற�. 
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5) இ� நி?வன�கள9! சTக மA?� ச+ட]=வ கடைமகைள பண	6�.வ	! சா=பாக 
சPதி6கிற�. 

6) ேவைல வ	�ண�பதார=கைள அைடயாள� காண;� அதAகான ஆதார�கைள� 
ேத=; ெச)ய;� உத;கிற�. 

7) �?கிய மA?� நI�ட கால�திAகான நி?வன வ	ைள;கைள ேம�ப0��வதி� 
இ� உத;கிற�. 

8) இ� ப�ேவ? ஆ+ேச=�� S+ப�கள9! ெசய�திறைன மதி�ப	0வதி� உத;கிற�. 
9) ஒ1 நி?வன�தி� உ�ள பண	ய	ட�கF6� வ	�ண�ப	�பதAகான 

வ	�ண�பதார=கைள இ� கவ=Pதி.6கிற� மA?� ஊ6�வ	6கிற�. 
10) இ� நி?வன�தி! தAேபாைதய எதி=கால ேதைவக� மA?� தி+ட�ைத 

தI=மான96கிற�. 
11) இ� &தலாள9கFட! சா�தியமான பண	யாள=கைள இைண6கிற�. 
12) இ� எதி=கால பண	யாள=கள9! ேத=; ெசய�&ைறய	! ெவAறி வ	கித�ைத 

அதிகG6க உத;கிற�. 
13) இ� எதி=கால பண	யாள=கள9! ஒ1 திறனAற �.ெவா!ைற உ1வா6க 

உத;கிற�, இ� ேத=Pெத0�பதி� உத;கிற� 
14) நி?வன ேதைவகF6� ஏAப சGயான ேவைல6கான சGயான ேவ+பாள=க�. 

 
அ$தியாய( 11 பண�யாள9 ேத9Zெத1$த� 

II. �� வ�னா�க�: 

1. ேத=Pெத0�த� எ!றா� எ!ன? 

� காலிய	ட�கைள நிர��வதAகாக மிக�ெபா1�தமான மA?� திறைமK�ள 
வ	�ண�பதா=கைள க�0ப	5�த� ேத=Pெத0�த� ஆ�� 

2. ேந=காண� எ!றா� எ!ன? 

� _கார+ எ!பவர� NA?�ப5 ேந=காண� எ!ப� ‘இர�0 அ�ல� அதA� 

ேமAப+ட நப=கF6� இைடேய நிக.� �றி�ப	+ட ேநா6கிAகான க1��� பGமாAற�, 

வ	னா6கF6� வ	ைட பக=த� மA?� தகவ� ெதாட=பா��”ேத=Pெத0�பவ= மA?� 
ேத=Pெத06க�ப0பவ= இ1வ1� &க�திA� &க� பா=�� அறிP� உைரயா0வைர 
�றி6கிற� 

3. S�ணறி; பGேசாதைன எ!றா� எ!ன? 

� S�ணறி;� திற! ேசாதைன எ!ப� ஒ1வைக உளவ	ய� zதிய	லான ேசாதைன 

ஆ��.  

� இ� Tைளய	! சிPதி6�� ஆAற� , மன�திற! S�ணறி; (IQ) ேபா!றவAைற 

ேசாதி6க பய!ப0�.  

� S�ணறி; எ� எ!ற அளவ I+டா� இ� அளவ	ட�ப0கிற�.  

� அPநபG! அறிவா=Pத திறைன ேசாதி�ப� இத! &த!ைம ேநா6கமா��. 

4. ேசாதைன �றி�� நIவ I= அறிவ� யா�? 

� வ	�ண�பதார= பண	6� ேதைவயான க�வ	� த�தி மA?� அறிவ	ைன ெபAறவரா என 

உ?திப0�தி6 ெகா�ள ப�ேவ? ேத=; ேசாதைன நட�த�ப0கிற� 

5. த!வ	ள6க6 �றி�� பAறி நIவ I= அறிவ� யா�? 
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� த! வ	ள6க �றி�� எ!ப�  ஒ1 வ	�ண�பதாரG! கடPத அUபவ�க�, நட�ைத 

மA?� �றி�ப	+ட dEநிைலக� பAறிய [ய தகவ�  ஆ��. 
� த! வ	ள6க �றி�ப	! அ5�பைடய	� நி?வன� தன6� ேதைவயான த�தியான 

பண	யாள=கைள ேத=Pெத06க அ5�பைடயாக த!வ	ள6க �றி�� உ�ள� 

6. பண	யம=�த� எ!றா� எ!ன? 

� சGயான நப16� சGயாயன ேவைல வா)�ைப அள96�� ெசய�&ைறேய பண	யம=�த� 

எ!? அைழ6க�ப0கிற� 

� ேட� ேடாயடG! NA?�ப5, பண	யம=�த� எ!ப� ‘&5; ெச)ய�ப+ட பண	ைய 

ஏA?6ெகா�ட வ	�ண �பதார16� ெச)ய ேவ�5ய பண	ய	ைன ஒ�6�வதா��” 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. மன அ.�த ேந=காண� எ!றா� எ!ன? 

� இRவைகயான ேந=காணலி� வ	�ண�பதாரGட� ேவ�0� எ!ேற மன அ.�த� 

த1� வைகய	ைன ேக�வ	க� ேக+க�ப0�,  

� உண=7சிகைள க+0�ப0��த� மA?� மன அ.�த�ைத சமாள96�� திறைன 

ேசாதி6க இ�தைகய ேந=காண� நட�த�ப0கிற�.  

� மன அ.�த dEநிைலய	� வ	�ண�பதார= எRவா? எதி=வ	ைனயாA?கிறா=, 
பதிலள96கிறா= எ!பைத உA? ேநா6கி அ�பண	6� அவG! ெபா1�த�பா0 

ேசாதி6க�ப0கிற�.  

� ெப1�பாC� வ	Aபைன� ப	ரதிநிதிக� பா�கா�� மA?� ச+ட அமலா6க� ேபா!ற 

�ைறகள9� பண	யம=�த�ப0பவ=கF6� இRவைகயான ேந=காண� நட�த�ப0கிற�. 

2. க+டைம6க�ப+ட ேந=கா ண� எ!றா� எ!ன? 

� இ� &! N+5ேய தி+டமி+0 நட�த�ப0கிற�. 

� ேந=காணலி� ேக+க�பட ேவ�5ய ேக�வ	க� &! N+5ேய தயாG6க�ப+0 அத! 

அ5�பைடய	� நட�த�ப 0வ�.  

� ேந=காணலி� வ	�ண�பதார= ெபAற மதி�ெப�க� அ5�பைடய	� 

தரவGைச�ப0�த�ப0கிறா=க�. 

3. ேத=;7 ேசாதைனய	! வைகக� யாைவ ? 

ேத9J ேசாதைன 
அ] திற! ேசாதைன 

I. மேனாபாவ7 ேசாதைன 
II. அைட; ேசாதைன 
III. S�ணறி; ேசாதைன 
IV. &5ெவ06�� திற! ேசாதைன 

ஆ ஆFைம ேசாதைன 
I. ஆ=வ ேசாதைன 
II. ஆFைம ேசாதைன 
III. ெசய�திற! ேசாதைன 
IV. மேனாபாவ7 ேசாதைன 
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4. அைட;7 ேசாதைன �றி�� நIவ I= அறிவ� யா� 
� இ� �றி�ப	+ட �ைறய	� வ	�ண�பதாரG! அைட;� திறைன அளவ	0� 

ேசாதைனயா��. 

�  க�வ	 நி?வன�கள9� வழ6கமாக நட�த�ப0� ேத=;க� இ7ேசாதைன &ைறைய7 
சா=Pதேத .  

� இதைன அறி;� திற! ேசாதைன என;� அைழ 6கலா�.  

� கAற� அUபவ�திA� &!U�, கAற� அUபவ�தி! ேபா��,அத! ப	ற�� 

நட�த�ப0கிற�.  

� பண	�றி�த சிற�பறிவ	� வ	�ண�பதாரG! ேத=7சி த!ைமைய அறிய இ7ேசாதைன 

நட�த�ப0கிற� 

5. ஒ1 பண	யாளG! ம1��வ� பGேசாதைன ஏ! அவசியமாகிற�? 

1. ச�பPத�ப+ட ேவைல6கான உட� த�தி உைடயவரா என அறிய. 

2. �திதாக� ேத=Pெத06�� பண	நா0ந16� இ16�� ெதாA? ேநா)கள9லி1P� வ	யாபார 
நி?வன�தி� ஏAகனேவ பண	யாA?� பண	யாள=கள9! உட� நலைன பா�கா6க. 

3. பண	யாளைர பண	யம=�திய ப	! ஏAப0� அபGமிதமான ம1��வ சிகி7ைச6கான 

ெசல;கைள த06க. 

6. மேனாபாவ7 ேசாதைன எ!றா� எ!ன? 

� மேனாபாவ7ேசாதைன எ!ப� �றி�ப	+ட பண	6� வ	�ண�பதார= எPத அளவ	A� 

ெபா1�தமானவ= எ!பைத அளவ	ட உத;கிற�.  

� இ7ேசாதைன பண	யாளG! ப!&க� திற!கைள அளவ	ட;� பண	யாளG! எதி=கால 

ெசய�திறைன &!கண	6க;� பய!ப0கிற� 

 

7. உய=ம+ட6 �. ேந=காண� ஏ! நட�த�ப0கிற�? 

� வ	�ண�பதாரGட� பல= அட�கிய ஒ1 �. ேந=காண� ெச)தா� அ� உய=ம+ட 

�. ேந=காண� ஆ��.  

� உய= பதவ	கF6கான ேந=காண� இRவைகய	� அைம6க�ப0கிற�. 

� இ�&ைற ஒ1 சா=பAற, ந0நிைலயான ேந=காண� ேத=; &ைறைய 

உ?தி�ப0��கிற� மA?� பண	யாள= ேத=வ	� ந�பக� த!ைமைய ஏAப0��கிற� 

8. ேத=; ேந=காணலி! வைககைள ப+5யலி0க. 

ேந=காணலி! வைகக� 

I. ெதாைலேபசி ேந=காண� 

II. ஆEPத ேந=காண� 

III. காெணாலி ேந=காண� 

IV. �. ேந=காண� 

V. உய=ம+ட ேந=காண� 

VI. ஆர�ப ேந=காண� 

VII. மன அ.�த ேந=காண� 

VIII. வ5வைம6க�ப+ட ேந=காண� 

IX. வ5வைம6க�படாத ேந=காண� 

X. இைணய வழி ேந=காண� 
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IV. ெப� வ�னா�க�: 

1. ப�ேவ? வைகயான ேசாதைனக� [16கமாக வ	ள6�க. 

 

திற! ேசாதைன 

� இ7ேசாதைன வ	�ண�பதாரG! ெபா� அறி;�திற!, ப	ர7சைனகைள தI=6�� திற!, 

�றி�ப	+ட �ைறய	� அவர6��ள அறி;, ப��தறி;� திற!, S�ணறி; ேபா!ற 

திற!கைள ேசாதி6க பய!ப0கிற�.  
� இ7ேசாதைன �றி�ப	+ட பண	6� ஏAற ெபா1�தமான நபைர ேத=Pெத06க� 

பய!ப0கிற� 

மேனாபாவ7 ேசாதைன 
� மேனாபாவ7ேசாதைன எ!ப� �றி�ப	+ட பண	6� வ	�ண�பதார= எPத அளவ	A� 

ெபா1�தமானவ= எ!பைத அளவ	ட உத;கிற�.  

� இ7ேசாதைன பண	யாளG! ப!&க� திற!கைள அளவ	ட;� பண	யாளG! எதி=கால 

ெசய�திறைன &!கண	6க;� பய!ப0கிற� 

அைட;7 ேசாதைன 
� இ� �றி�ப	+ட �ைறய	� வ	�ண�பதாரG! அைட;� திறைன அளவ	0� 

ேசாதைனயா��. 

�  க�வ	 நி?வன�கள9� வழ6கமாக நட�த�ப0� ேத=;க� இ7ேசாதைன &ைறைய7 
சா=Pதேத .  

� இதைன அறி;� திற! ேசாதைன என;� அைழ6கலா�.  

� கAற� அUபவ�திA� &!U�, கAற� அUபவ�தி! ேபா��,அத! ப	ற�� 

நட�த�ப0கிற�.  

� பண	�றி�த சிற�பறிவ	� வ	�ண�பதாரG! ேத=7சி த!ைமைய அறிய இ7ேசாதைன 

நட�த�ப0கிற� 

S�ணறி; பGேசாதைன  

� S�ணறி;� திற! ேசாதைன எ!ப� ஒ1வைக உளவ	ய� zதிய	லான ேசாதைன 

ஆ��.  

� இ� Tைளய	! சிPதி6�� ஆAற� , மன�திற! S�ணறி; (IQ) ேபா!றவAைற 

ேசாதி6க பய!ப0�.  

� S�ணறி; எ� எ!ற அளவ I+டா� இ� அளவ	ட�ப0கிற�.  
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� அPநபG! அறிவா=Pத திறைன ேசாதி�ப� இத! &த!ைம ேநா6கமா�� 

&5ெவ06�� திற! ேசாதைன 
� இ7ேசாதைன வ	�ண�பதாரG! dEநிைல6ேகAப &5ெவ06�� திற! மA?� கார 

ண�ப0��� திற! ேபா!றவAைற ேசாதி6க பய!ப0கிற� 

ஆ=வ ேசாதைன 
� இ7ேசாதைன ேத=Pெத06க�ப+டவG! ஆ=வ� எ��ைறய	� மி�தியாக உ�ள� 

எ!பைத அறிP� அ��ைறய	� அவ16� மி�Pத ஆ=வ&�ள பண	ைய அவ16� 

ஒ�6க பய!ப0�த�ப 0கிற� 

ஆFைம ேசாதைன 
� மன9த=கைள நி=வகி�� ஆF� திற!, அதிகார � ெசC��� திற!, த!ன�ப	6ைக 

ேபா!ற ஆFைம� திற!க� ேத=Pெத06க�ப+டவGட� எPத அள;6� உ�ள� 

எ!பைத இ7ேசாதைன Tல� க�டறிய�ப0கிற� 

ெசய� திற! ேசாதைன 
� ெசயலாA?� ேவக�திைன அளவ	ட இ7ேசாதைன பய!ப0கிற�. 

மேனாபாவ ேசாதைன 
� மேனாபாவ7ேசாதைன எ!ப� �றி�ப	+ட பண	6� வ	�ண�பதார= எPத அளவ	A� 

ெபா1�தமானவ= எ!பைத அளவ	ட உத;கிற�.  

� இ7ேசாதைன பண	யாளG! ப!&க� திற!கைள அளவ	ட;� பண	யாளG! எதி=கால 

ெசய�திறைன &!கண	6க;� பய!ப0கிற� 

 
2. பண	யாள=கைள ேத=Pெத0�பதAகான &6கியமான ேந=காணலி! வைககைள 

வ	ள6�க? 

i) ஆர(ப ேந9காண� 

� வ	�ண�பதார=கள9! �றி�ப	+ட பண	6கான ெபா1�த�பா+ைட அறிய ஆர�ப 
ேந=காண� நட�த�ப0கிற�.  

� இ� ஆர�ப க+ட�திேலேய ேதைவயAற வ	�ண�பதாரைர, அதாவ� பண	6கான 
அ5�பைட த�திக� அAற வ	�ண�ப தாரைர நI6க நட�த�ப0கிற�. இ� ேநர�, 

பண	7[ைம மA?� ெசலைவ க+0�ப0�த உத;கிற�. 

ii) வVவைம�க>ப.ட ேந9காண� 

� இ� &! N+5ேய தி+டமி+0 நட�த�ப0கிற�. 

� ேந=காணலி� ேக+க�பட ேவ�5ய ேக�வ	க� &! N+5ேய தயாG6க�ப+0 அத! 

அ5�பைடய	� நட�த�ப 0வ�.  

� ேந=காணலி� வ	�ண�பதார= ெபAற மதி�ெப�க� அ5�பைடய	� 

தரவGைச�ப0�த�ப0கிறா=க�. 

iii) வVவைம�கபடாத ேந9காண� 

� இ� க+டைம6க�ப+ட ேந=காணC6� ேந=மாறான�.  

� [தPதிரமான மA?� ெவள9�பைடயான பர_பர க1��� பGமாAற� இ16�� 

வைகய	� ேந=காண� dழ� இ16க ேவ�0�.  

� இ�� எ�;� &!N+5 தி+டமிட�ப0வதி�ைல .  
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� ேந=காணலி� அ�ேபாதி16�� dழ�, மனநிைல ேபா!றவAறி! அ5�பைடய	� 

ேக�வ	க� அைமK�.  

� ேக�வ	க� &!N+5 தி+டமிட�ப0வதி�ைல . 

iv) ஆqZத ேந9காண� 

� இதி� ேந=காண� ெச)ய�ப0பவG! �ைற ெதாட=பான ஆழமான, பரPத அளவ	லான 

அறி;ேசாதைன ெச)ய�ப0கிற�.  

� அவ= �ைற ய	� அவ= எPத அள; நி�ண��வ� மA?� நைட &ைற அறிைவ� 
ெபA?�ளா= என அறிய இ�தைகய ேந=காண� ெச)ய�ப0கிற�. 

v) உய=ம+ட �. ேந=காண� 

� வ	�ண�பதாரGட� பல= அட�கிய ஒ1 �. ேந=காண� ெச)தா� அ� உய=ம+ட 

�. ேந=காண� ஆ��.  

� ெபா�வாக தைலைம ெபா?�ேபAபவ=, ச�பPத�ப+ட �ைறய	! நி�ண=க�, உளவ	ய� 

நி�ண=க�, சி?பா!ைமய	னG! ப	ரதிநிதிக� இ6�.வ	� இட� ெபAறி1�ப=. 
� ஒRெவா1வ1� ேக�வ	கைள6 ேக+ட பதி� ெபA? அதA�Gய மதி�ெப�கைள 

வழ��வா=க�.  

� இ?தியாக அைனவ= வழ�கிய மதி�ெப�க� ெமா�தமிட�ப+0 அ�ெமா�த மதி�ெப� 

அ5�பைடய	� வ	�ண�பதார=க� வGைச�ப0�த�ப0வா=க�.  

vi) மன அ.�த ேந=காண� 

� இRவைகயான ேந=காணலி� வ	�ண�பதாரGட� ேவ�0� எ!ேற மன அ.�த� 

த1� வைகய	ைன ேக�வ	க� ேக+க�ப0�,  

� உண=7சிகைள க+0�ப0��த� மA?� மன அ.�த�ைத சமாள96�� திறைன 

ேசாதி6க இ�தைகய ேந=காண� நட�த�ப0கிற�.  

� மன அ.�த dEநிைல ய	� வ	�ண�பதார= எRவா? எதி=வ	ைனயாA?கிறா=, 
பதிலள96கிறா= எ!பைத உA? ேநா6கி அ�பண	6� அவG! ெபா1�த�பா0 

ேசாதி6க�ப0கிற�.  

� ெப1�பாC� வ	Aபைன� ப	ரதிநிதிக� பா�கா�� மA?� ச+ட அமலா6க� ேபா!ற 

�ைறகள9� பண	யம=�த�ப0பவ=கF6� இRவைகயான ேந=காண� நட�த�ப0கிற�. 

vii) ெதாைலேபசி ேந=காண� 

� இ�&ைறய	� வ	�ண�பதார= ெதாைல; காரணமாக ேந=காண� நட6�� இட�திA� 

ேநG� வர இயலாத ேபா� இRவைகயான ெதாட6க நிைல ேந=காண� 

நட�த�ப0கிற�.  

� இதி� வ	�ண�ப	�தவ=கள9! வ	வர�கைள ெதாைலேபசி வழியாகேவ அறிய�ப+0 

ேதைவயAறவ=க� ஆர�ப நிைல ய	ேலேய நI6க�ப0கி!றன=. 
viii) இைணய வழி ேந=காண� 

� தகவ� ெதாட=�� �ைறய	� ஏAப+ட ப	ரமி6க�த6க ெதாழி�S+ப வள=7சிய	! 

வ	ைளவாக இ!? வைல தள�தி! Tல� ேந=காண� நைடெப?கிற�. 

� இ� ஒ1 வைகயான காணெணாள96கா+சி ேந=காண�, 

� வ	�ண�பதார=கள9ட� ேநர5யாக காணெணாள96கா+சி உைரயாட� Tல� ேந=காண� 

ெச)ய�ப0கிற�. 

� இத! Tல� பண�, ேநர�, உைழ�� மி7ச�ப0�த�ப0கிற�. 
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ix) �. ேந=காண� 

� வ	�ண�பதார=கள9! எ�ண	6ைக மிக அதிகமாக உ�ள ேநர�தி�, ஒேர சமய�தி� 

பலGட� ஒேர ேக�வ	 ேக+0 அதி� சGயாக பதி� அள9�பவைர ேத=Pெத06�� 

நடவ56ைக [லபமானதாக இ16��. 

� ஒேர சமய�தி� பலைர ேந=காண� ெச)வேத �. ேந=காண� ஆ��.  

� இ� ேநர�ைத7 ேசமி6கிற�.  

x) காெணாலி கலP�ைரயாட� வழி ேந=காண� 

� இ� ஒ1 வைக யான காெணாள96கா+சி ேந=காண�, வ	�ண�பதார=கள9ட� ேநர5 

காெணாள96கா+சி உைரயாட� Tல� ேந=காண� ெச)ய�ப0கிற�. 

� ப�ேவ? �வ	ய	ய� நில�பர�ப	� ெவRேவ? இட�கள9� உ�ளவ=க� நி?ம�ைத 

காெணாள96கா+சி வாய	லாக� ெதாட=� ெகா�கி!றன=.  
� இRவைகயான ேந=காண� &ைறய	� இர�0 அ�ல� அதA� ேமAப+ட 

� &ைனகள9� இ1P� காெணாள9 Tல� ேந=காண� ெச)ய�ப0கிற�.  

� ேமைச6 கண	ன9, வ I+06 கண	ன9, ெதா0திைர அைலேபசி அ�ல� ைகயட6க6 கண	ன9 
ேபா!றவAறி! Tல� ேந=காண� நட�த�ப0கிற�. 

3. பண	யம=�த� ெகா�ைககைள வ	ள6�க 
1. �தலி� ேவைல,அ1$" மனAத9 

• பண	ய	! ேதைவ6ேகAப பண	யாள= ேவைலய	� அம=�த�பட ேவ�0�.  

• ேவைல6 � ேதைவ �ப0� வ	�ண�பதார= மA?� அவர� த�திய	� எRவ	தமான 
சமரச&� இ16க6 Nடா�.  

• ‘&தலி� ேவைல அ0�� மன9த=” எ!ப� ேவைல வா)�� ெகா�ைககளாகஇ16க ேவ 

�0�. 

2. ேவைல வா%>? 

� �திய ஊழிய=6� த�தி6� அதிகமான அ�ல � �ைறவான ேவைல வழ�க�பட6Nடா�. 

� த�திைய அ5�பைடயாக6 ெகா�0 மன9த=கF6� ேவைல வழ�க�பட ேவ�0�. 

3. வ�தி�ைறக� ம5�( நிபZதைனக� 

� பண	 ெதாட=பாக பண	ய	ட�தி� நில;� வ	தி&ைற க� மA?� கலா7சா ர� ஆகியவAைற 
பண	யாள= பரவலாக� ெத GP� ெகா�ள ேவ �0�. 

4. அபரா த,க� ப5றிய வ�ழி>?ண9J 

� ஊழிய= தவ? ெச)தாேலா அ�ல� அவரா� ஏேதU� இழ�� ஏAப+டாேலா அத! 

காரணமாக அவ16� வழ�க�ப0� த�டைன மA?� அபராத� �றி�த 

வ	ழி��ண=வ	ைன அவ= ெப Aறி16க ேவ�0�. 

5. வ�3வாச( ம5�( ஒ$"ைழ>? 

� பண	யாள=கF6� பண	யம=��� ேபா� அவ16�� வ	[வாச� மA?� ஒ��ைழ�� 
உண=வ	ைன வள=6�� &யAசிய	ைன ேமA ெகா�ளேவ�0�.  

� அத! Tல� அவ= ேவைல மA?� நி?வன� �றி�த அவர� ெபா?��கைள சிற�பாக 

உண=P� ெகா�ள இயC�. 
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அ$தியாய(12 பண�யாள9 பய�5சி �ைற 
II. �� வ�னா�க�: 

1. பய�5சி �ைற எ!றா� எ!ன? 

மதி_ மA?� ஜா �ச! NA?�ப5, ‘பய	Aசி எ!ப� கAற� நைட&ைற ,இ� ஊழிய16� 

திற!க�, க1��6க�, மேனாபாவ�க� மA?� இல6�கைள அைடய உத;� அறி;” 
2. வழிகா.1த� பய�5சி �ைற எ!றா� எ!ன? 

� வழிகா+0த� பய	Aசி &ைறய	� ஒ1 பண	யாள= த�கள9! அறி; மA?� 

அUபவ�ைத பகி=P� ெகா�F� ெசய�&ைற ஆ��.  

� இPத பய	Aசிய	! &6கிய��வ� பய	Aசிய	! மேனாபாவ�தி! வள=7சிய	� 

உ�ள�. 

�  இ� ெப1�பா C� நி=வாக \ஊழிய=கF6காக பய!ப0�த� ப0கிற�.  

� வழிகா+ட� எ�ேபா�� T�த நப=களா�; ெச)ய �ப0கிற�  

� அ� ஒ!?6� ஒ!? ெதா ட=� உ�ள� 

 

3. ப�ேகA? ந5�த� எ!றா� எ!ன? 

� பய	A?வ	�பாள=க� இPத &ைறய	� பதவ	ய	! dEநிைலைய அ�ல� பதவ	ய	� 

நியமி6க�ப+ட பா�திர�ைத வ	ள6�வா=.  

� அவ=க� எPத ஒ�திைகK� இ�லாம� ஒ�6க�ப0� பா�திர�க� ெசய�பட 
ேவ�0�. 

� &! தயாG6க�ப+ட உைரயாட�க� எ�;� இ�ைல.  

� எனேவ அவ=க� எPத வைகய	C� ப�ேகAகாம� ப�� வகி6க ேவ�0� 

4. மி!னb கAற� &ைற பAறி N?க. 

� மி!னb கAற� &ைற எ!ப� பார�பGய பய	Aசி வ��பைறய	� அ�ல� 

அCவலக�தி� ெதாழி�S+ப ெசய�&ைறைய பய!ப0��வதா��. 

� அCவலக� மி!னb கAற� Nட ெப1�பாC� இைணயவழி கAற� அ�ல� 

வைல ப6க அ5�பைட ய	லான பய	Aசிைய �றி6கிற�. 

� க�வ	 வள�க� அப	வ	1�தி வ	நிேயாக� மA?� வ	Gவா6க�திAகான இைணய 

மA?� ெதாட=�ைடய ெதாழி�S+ப�கள9! பய!பா0 வைல அ5�பைடய	லான 

பய	Aசியான� 

� எ��� எPத ேநர�திC� இைண ய� தள�தி� கடP� ெச�ல &5K� 

 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. ெதாழிAசாைல6�� பய	Aசி எ!றா� எ!ன? 

� பய	Aசி ேநா6க�திAகாக ெசயAைகயாக உ1வா6க�ப0� உ�ைமயான ேவைல 

dழைல� ேபால ஊழிய=கF6� பய	Aசியள96�� &ைற ெதாழிAசாைல6�� 

பய	Aசி &ைற என�ப0கிற�.  

� இPத வைகயான பய	Aசி அள9�பத! Tலமாக ெதாழிAசாைலய	� உ�ள 

இயPதிர�கF6� எRவ	த ேசதார&� இழ� �� ஏAபடாம� தவ	=6க &5K�. 

� ஓ+0ன=க�  வ	மான9க�;, வ	�ெவ ள9 வ	`ஞான9க� ேபா!ேறா16� இ�பய	Aசி 
வழ�க�ப0கிற� 

2. பண	வழி பய	Aசி பAறி நI அறிவ� யா�? 
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� பண	வழி பய	Aசி எ!ப� பண	 ெச)K� இட�திேலேய பண	யாள=கF6� அ���ள 

ேமAபா=ைவயாளரா� (அ) &! அUபவ� ெபAறவரா� பண	 சா=Pத ேபாதைன 
அள96க�ப0கிற�. 

� அதாவ� பண	யாள= பண	 சா=Pத வ	வர�கைள பண	7dழ� Tல� கAகிறா=.  

� ‘ெச)� கAற� மA?� ச�பாதி6�� ேபா� கAற� எ!ற அ5�பைட 
ேகா+பா+5ைன ெகா�ட �.  

� பண	வழி பய	Aசி ஒ�பL+டளவ	� �?கிய கால�தி� கA?6 ெகா�ள6 N5ய 
திற!கைள இற6�மதி ெச)வதA� ஏAற�. 

3. பய	Aசி தி+ட�தி� ப�ேவ? ப5கைள எ.�க 
1. பய�5சி யா��� அளA�க ேவ	1(? 

� பய	Aசி அள96�� �ைற &த!&தலி� யா16� பய	Aசி அள96கேவ�0ேமா 

அ�பண	யாள=க� ேத= ; ெச)� பய	Aசி அள96க�பட ேவ�0� 

2. பய�5சி ெப�பவ9 யா9? 

� ஒ1 ேவைலய	! திறைன கA?6ெகா�F� நபேர பய	Aசி ெப?பவ= ஆவ=.  

� பய	Aசி ெப?வ= மன9தவள ேம!ைம��ைற அ�ல� ேமAபா=ைவயாளG! 
பGP�ைறய	! அ5�பைடய	C� த! [ய ஆ=வ�தி! அ5�பைடய	� பய	Aசி6� 

ேத=; ெச)யப0கிறா=. 

3. பய�5சியாள9 யா9? 

� பண	யாள16��திற!கைள ேபாதி�� பண	ைய சிற�பாக ெச)ய தயா= ெச)K� 

ஒ1 நப= பய	A?வ	�பாள= ஆவா=.  

� பய	A?வ	�பவ= எ!பவ= பய	Aசியாள=, ஆசிGய= வழிகா+ட�, ஆேலாசக=, 

ஆேலாசக=,ைகேய 0, �1, ேமலாள=, ைகயாFந=, ஆசிGய= மA?� க�வ	யாள= 
ேபா!ேறா= . 

4. பய�5சி�� எ!ன �ைற பய!ப1$த>ப1கிற"? 

� பய	Aசி &ைற ய	� ப�ேவ? &ைற க� உ�ளன . 

� எனேவ நி?வன�க� த�கF6� ெபா1�தமான &ைறைய &5; ெச)ய 

ேவ�0� 

5. பய�5சி நிைலய�! அளJ எ!னவாக இ��க ேவ	1(? 

� பய	Aசிய	! அளைவ பய	Aசி�திைண கள� வழ�க ேவ�0� 

�  பண	யாள=கF6� ெபா�வாக அறி&க�பய	Aசி �திய பண	யாள=கF6� 

ேவைலய	! ப�ேவ? த!ைமகைள� பAறிய வ	ழி��ண=ைவ அள96கிற�. 

� இைட நிைல ஊழியா6F6� திற! ேம�பா+0 பய	AசிK� ேம�நிைல 

பண	யாள=கள6� ெசய�பா+0 ெசய�திற! ேம�ப0��வதA� உய=ம+ட பய	Aசி 
அள96க�ப0கிற� 

6. ப ய�5சி$ தி.ட$ைத நட$"வ" எ,ேக ? 

� பய	Aசி6கான கால� மA?� பய	Aசி6கான வசதி மA?� காரண	கள9! 

அ5�பைடய	� பய	Aசி தி+ட வ5வ� நி=ணய� ெச)ய �ப0கிற� 

4. பய	Aசி அள9�பவ= மA?� பய	Aசி ெப?பவ= பAறி சி? �றி�� எ.�க 
பய�5சி அளA>பவ9 : 
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பண	யாள16��திற!கைள ேபாதி�� பண	ைய சிற�பாக ெச)ய தயா= ெச)K� ஒ1 நப= 

பய	A?வ	�பாள= ஆவா=. பய	A?வ	�பவ= எ!பவ= பய	Aசியாள=, ஆசிGய= வழிகா+ட�, 

ஆேலாசக=, ஆேலாசக=,ைகேய0, �1, ேமலாள=, ைகயாFந=, ஆசிGய= மA?� க�வ	யாள= 
ேபா!ேறா= 

பய�5சி ெப�பவ9 
ஒ1 ேவைலய	! திறைன கA?6ெகா�F� நபேர பய	Aசி ெப?பவ= ஆவ=. பய	Aசி ெப?வ= 

மன9தவள ேம!ைம��ைற அ�ல� ேமAபா =ைவயாளG! பGP�ைறய	! அ5�பைடய	C� த! 

[ய ஆ=வ�தி! அ5�பைட ய	� பய	Aசி6� ேத= ; ெச)யப0கிறா= 

IV. ெப� வ�னா�க�: 

1. பய	Aசிய	! வைர வ	ல6கண�, பய	Aசிய	! ப�ேவ? &ைறகைள வ	வாதி6க? 

மதி_ மA?� ஜா�ச! NA?�ப5, ‘பய	Aசி எ!ப� கAற� நைட&ைற ,இ� ஊழிய16� 

திற!க�, க1��6க�, மேனாபாவ�க� மA?� இல6�கைள அைட ய உத;� அறி;”. 

ேட� எ_பL! NA?�ப5, “ வைரய?6க�ப+ட ேநா6க�திAகாக ஊழிய=க� அறி; மA?� 

திறைன6 கA?6 ெகா�F� ஒ.�கைம6க�ப+ட ெசய�&ைற ”. 

(I) பண�ய�ைட பய�5சி 
அ] பய�5சியளA>? (Coaching Method) 

� பய	Aசியள9�� பய	Aசி &ைறய	� ேமலதிகாGக� (அ) வழிகா+5க� �திய 

பண	யாள=கF6� பண	6�� ேதைவயான அறி; மA?� திறைவ வழ� �கி!றன= . 

� இ�&ைற ய	� ேமலதிகாGக� தா! ஒ1 பய	Aசியாள=, வழிகா+5 கAப	�பவ= ேபால 

ெசய�ப0கிறா=. 

� இ�&ைறய	! கீE ேமலதிகாGக� �திய பண	யாள=க� ெச)K� தவ?கைள [+5 கா+5 

அவAைற கைளவதAகான அறி;ைர கைள K� வழ�கேவ�0�. 

� பண	யாள=க� த�கF6� ஏAப0� சPேதக�கைள பண	 இட�திேலேய நிவ=�தி ெச)ய 

இயC� 

 

ஆ]வழிகா.1த� பய�5சி�ைற (Mentoring method) 

� வழிகா+0த� பய	Aசி &ைறய	� ஒ1 பண	யாள= த�கள9! அறி; மA?� 

அUபவ�ைத பகி=P� ெகா�F� ெச ய�&ைற ஆ��.  

� இPத பய	Aசிய	! &6கிய��வ� பய	Aசிய	! மேனாபாவ�தி! வள=7சிய	� 

உ�ள�. 

�  இ� ெப 1�பா C� நி=வாக \ஊழிய=கF6காக பய!ப0�த� ப0கிற�.  

� வழிகா+ட� எ�ேபா�� T�த நப=களா�; ெச)ய �ப0கிற�  

� அ� ஒ!?6� ஒ!? ெதா ட=� உ�ள� 

 

இ] பண	 [ழAசி அ�ல� ேவைல [ழAசி &ைற  Job Rotation Method 

� இ�&ைற ய	� பய	Aசி ெப ?� ஒ1 பண	யாள= ஒேர ேவைலைய ெச )� 

ெகா�516காம� ஒ1 �றி�ப	+ட கால இைடெவ ள9ய	� ஒ1 ேவைலய	லி1P� 

மAெறா1ேவைல6 � மாAற�ப0கிறா=.  

� அதாவ� ஒ1 ேவைலய	லி1P� மAெறா 1 ேவைல6ேகா (அ) ஒ1 �ைறய	லி1P� 

மAெறா 1 �ைற6ேகா �றி�ப	டட கால�திA� ப	ற� மாAற�ப0பவ=  

� இதனா� பண	யாளரா� பலதர�ப+ட பண	 அUபவ�கைள அறிP� ெகா�ள &5கிற� 
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ஈ] பண	 அறி;?�த� Sb6க&ைற Job Instruction Techniques (JIT) Method 

� இPத &ைற ய	�, ஒ1 பய	Aசியாளராக பண	�Gபவ= தன� ேவைலைய மA?� அத! 

ேநா6க�ைத எRவா ? ெச)வ � எ!ப� �றி�� ஒ1 ஊழிய16� சில அறி;?�த�கைள 

அள96கிறா= 

 

உ] ெதாழி� ப ழ�ந= ப ய	Aசி&ைற Apprenticeship Training Method 

� பய	A?வ	�பாள= அ�ல � பய	Aசியாள= பய	A?வ	�பாளராகேவா உய=Pத அ�ல � T�த 
ெதாழிலாள9ய	டமி1P� ேவைல அறிைவK�, திறைமையK� கA?6 ெகா�கிறா=.  

� இPத பய	Aசி தி+ட�தி! இPத கால� ஒ!? &த� ஐP� ஆ�0க� வைர ய	லான� 

� பய	Aசிய	! ேபா� பய	Aசியாள= உதவ	� ெதாைக ெப?கிறா=. 

 

ஊ] �. ஒ�6கீ0&ைற Committee Assignment 

� ஒ1 �றி�ப	+ட வ	வகார�ைத வ	சாG�பதA� ஊழிய= ஒ1வைர நியமி6க�ப0� ேபா� 

அவ=க� மAற உ?�ப	ன=கF6�� �. உ?�ப	ன=கF6�� ெந16கமாக பண	யாAற 

&5K�  

� அவ=க� &5ெவ 0�பதி� ஈ0ப0வத! Tல&� ப� � ெப ?வத! Tல&� அதிக 

அறிைவ� ெப ?கிறா=க� . 

 

எ] ஆ)வ	! கீE ப ய	Aசி&ைற Understudy/Internship Training Method 

� ேமலாள= அ�ல � இய6�ந=; பய	Aசியாள= ேபால எ�ண	 ஒ1 ேமலதிகாG த! கீE 

பண	யாள16� பய	Aசி அள96கிறா=. 

� தினசG ப	ர7சைன கைள6 ைகயாFவதி� ப�ேகAபத! Tல� அUபவ&ம, 

உA?ேநா6�த� ெச)தைல K�; கீEப5பவ=க� கA?6 ெகா�ளலா�.  

� &. ெபா?��கைளK� கடைம கைளK� ஏA?6 ெகா�வதA� கீEநிைல பண	யாள=கைள 

தயா= ெச)வ�, ஆ)வ	! கீE பய	Aசி&ைறயா��. 

 

(II) பண	 வழியAற ப ய	Aசி &ைறக � Off the Job Training 

� பண	வழியAற பய	Aசி &ைற எ!ப� ெதாழிலாள=க� ஊழிய=கள9ட� உ�ைமயான 
பண	நிைலய�திலி1P� ேவைல பாட� கA?6 ெகா�வதAகான பய	Aசி &ைறயா�� 

 

(i) வ�FJைர �ைற Lecture Method 

� இPத &ைறய	! கீE பய	A?வ	�பா ள=க� க1��6க� , ேகா+பா0க� மA?� அறி;ைர 

கைள� பய!ப0��த� ஆகியவAைற� பAறி க�வ	 கAகி!றன= . 

� க�iGக�, ப�கைல கழக�க� , ஆேலாசைன ைம ய�க� , நி?வன�க� , உAப�தி 
நி?வன�க� ,ச�க�க� &தலியவAறிலி1P� பய	Aசியாள=க� ேத=; 

ெச)ய�ப0கிறா=க� .  

� பய	AசியாளG! ேப 7[�திறைமயாC� மA?� காண� ேக+ட� உபகரண�களாC� 

பய	Aசி அள96கி!றன=  

(ii) �L கலZ"ைரயாட� �ைற Group Discussion Method 

� ம6க� �. ப�ேகAக மA?� �றி�ப	+ட ெபா1� அ�ல� ஒ1 தைல�ைப வ	வாதி6க இPத 

&ைறய	! கீE ப�ேகAபாள=க� ப�ேவ? �.6களாக ப	G6க�ப0கிறா=க� .  
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� ஒRெவா1 �.வ	A�� ஒ1 �றி�ப	+ட ப	ர7சைனைய வ	வாதி6��. ஒRெவா1 �.;� 

த�க� �.;ட! ஆழமான வ	வாத�திA� ப	ற� தI=ைவ தயா= ெச)யேவ �0�. 

� உ?�ப	ன=க� இ?தியாக �.�தைலவ= பா=ைவயாள=கF6� தI=; வழ�க ேவ�0�. 

� வ	வாதி6க�ப0� மAற �.6களா� எ!ன வ	வாதி6க�ப+டன .  

� மா?ப+ட பா=ைவ ��ள9கைள6 ேக+ட ப	ற�, ந0வ= இ?தி தI=; வழ� �வா=. 

(iii) xqநிைல ஆ%J �ைற Case Study Method 

� ஒ1 �றி�ப	+ட dEநிைலய	� தI=வ	ைன க�0ப	56க பய	Aசி ெப?பவ=கள9! 

ஆ=வ�திைன k�0கிற�.அவ=களா� த�கFைடய க1�திய� அறிவ	ைனK�, 

ெச)&ைற அறிவ	ைனK�, பய!ப0�தி ப	ர7சைன கF6� தI=வ	ைன அள96கி!றன= . 

� இ�&ைறய	� ப	ர7சைனகF6� ஒேர தI=வ	ைன ம+0� அள96காம� பய	Aசி 
ெப?பவ=கள9! ப�ேவ? ேகாண�தி� மா?ப+0 அைமK�.  

� dEநிைல ஆ);&ைற ப�ேகAபாள=கள9! அறிைவ பய!ப0��� &ைறயா��. 

(iv) ப,ேக5� நV$த� Role Play Method 

� பய	A?வ	�பாள=க� இPத &ைறய	� பதவ	ய	! dEநிைலைய அ�ல � பதவ	ய	� 

நியமி6க�ப+ட பா�திர�ைத வ	ள6�வா=.  

� அவ=க� எPத ஒ�திைகK� இ�லாம� ஒ�6க�ப0� பா�திர�க� ெசய�பட 
ேவ�0�. 

� &! தயாG6க�ப+ட உைர யாட�க� எ�;� இ�ைல.  

� எனேவ அவ=க� எPத வைகய	C� ப�ேகAகாம� ப�� வகி6க ேவ�0�.  

 

(v) க�$தர,� மாநா.1 �ைற Seminar/Conference Method 

� இ�&ைறய	� பய	Aசியாள=கF6� ஒ1 �றி�ப	+ட தைல�ப	ைன பய	A?ந=க� ஒ�6கீ0 

ெச)வா= . 

� அRவா? ஒ�6கீ0 ெபAற தைல�ப	ைன வ	ைர;ைர &ைறய	ேலா அ�ல� ஒலி ஒள96 

கா+சி உதவ	க� Tலமாகேவா  ெதள9;ப0�த ேவ�0�.  

� அRவா? சம=�ப	6�� தைல�ப	! க1�தி� ஏAப0� சPேதக�கைள பய	Aசி 
அள9�பவ16� பய	Aசி ெப ?பவ= வ	ள6க ேவ�0�.  

� இ?தியாக பய	Aசி அள9�பவG! அUபவ அறி; மA?� பய	Aசி ெப?பவG! 
வ	ள6க�ைதK� ேச=�� ெதள9வாக வ	வG�பா= . 

 

(vi) ?ல( ப யண( �ைற Field Trip Method 

� வழ6கமாக பண	�GK� இட�ைத வ	+0வ	+0 ேவ? ஒ1 இட�திA� பண	யாள=க� 

�.வாக ேச=P � பயண	��, ெச!ற இட�தி� இ16�� ெதாழி� வ�Cந=கள9ட� 
வ	ள6க� ேக+0 த�கள� திறைன வள=��6 ெகா�வேத �ல�பயண� &ைற 

சா=Pத பய	Aசி என�ப0�. 

(vii) பண�ய�ட$ைத ஒ$த இட$தி� ப ய�5சி �ைற Vestibule Training Method 

� பய	Aசி ேநா6க�திAகாக ெசயAைகயாக உ1வா6க�ப0� உ�ைமயான ேவைல 

dழைல� ேபால ஊழிய=கF6� பய	Aசியள96�� &ைற ெதாழிAசாைல6�� 

பய	Aசி &ைற என�ப0கிற�.  

� இPத வைகயான பய	Aசி அள9�பத! Tலமாக ெதாழிAசாைலய	� உ�ள 

இயPதிர�கF6� எRவ	த ேசதார&� இழ� �� ஏAபடாம� தவ	=6க &5K�. 
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� ஓ+0ன=க�  வ	மான9க�;, வ	�ெவள9 வ	`ஞான9க� ேபா!ேறா16� இ�பய	Aசி 
வழ�க�ப0கிற� 

(viii) மி!னw க5ற� �ைற E-learning Method 

 

� மி!னb கAற� &ைற எ!ப� பார�பGய பய	Aசி வ��பைறய	� அ�ல� 

அCவலக�தி� ெதாழி�S+ப ெசய�&ைறைய பய!ப0��வதா��. 

� அCவலக� மி!னb கAற� Nட ெப1�பாC� இைணயவழி கAற� அ�ல� 

வைல ப6க அ5�பைடய	லான பய	Aசிைய �றி6கிற�. 

� க�வ	 வள�க� அப	வ	1�தி வ	நிேயாக� மA?� வ	Gவா6க�திAகான இைணய 

மA?� ெதாட=�ைடய ெதாழி�S+ப�கள9! பய!பா0 வைல அ5�பைடய	லான 

பய	Aசியான� 

� எ��� எPத ேநர�திC� இைணய� தள�தி� கடP� ெச�ல &5K� 

(ix) ெசய�வ�ள�க ப ய�5சி �ைற Demonstration Training Method 

� இPத &ைற ஏதாவ� ேவைலைய எ�ப5 ெச)வ � எ!ப� பAறிய ஒ1 கா+சி ஆ��.  

� உதாரண�கைளேயா , ேசாதைனையேயா பய!ப0��வத! Tல� ெதள9வான அ�ல� 

ெதள9;�ப0��வத! Tலமாேமா அ�ல � ஆதார�தாேலா கா�ப	�த�  

� உதாரணமாக பய	Aசியாள= எ�ப5 பய	Aசி ெச)யலா� அ�ல � எRவா ? ேவைல 

ெச)வ� எ!பைத6 கா+0கிற�. 

 

(x) தி.டமிட>ப .ட அறிJ�$த� �ைற Programmed Instruction Method 

� இ� ஒ1 கண	ன9 சா=Pத பய	Aசி ஆ��.  

� இதி� நிைனவாAற� ேசமி�� ைவ6க�ப0கிற�.  

� இ� திறைமயான மA?� சிறPத கAற� &ைறைய ப�ேகAபாள=கF6� வழ��கிற�. 

� பய	Aசிய	! அ0�த நிைல6� ெச�ல ப�ேகAபாள=க� சGயான பதிைல ெகா06க 

ேவ�0�.  

� இPத &ைற பய	Aசிய	! ேவக� மA?� திற! ஆகியவAைற பய	A?வ	6கிற�. 

� . தி+டமி+ட அறி;?�த�க� அ7சிட�ப+ட ப5வமா��.  

2. பண�வழி பய�5சி��(, பண�வழிய5ற பய�5சி �ைற� �( உ�ள ேவ �பா1க� யாைவ ? 

 

வ.எ� அ5�பைட பண	வழி பய	Aசி &ைற பண	வழியAற பய	Aசி &ைற 
1 வ	ள6க� பண	யாள= உ�ைமயான ேவைல 

dழலி� ேவைலைய �GP� ெகா�கிறா= 

பண	யாள= பண	7 dழC6� 

ெவள9ேய பய	Aசிைய ெப ?கிறா= 

2 ெசல; ெசல; �ைறவான &ைற ெசல; அதிகமான &ைற 
3 இட� ேவைல இட�திேலேய பய	Aசி 

அள96க�ப0கிற� 
ேவைல இட�திA� ெவள9ேய 

பய	Aசி அள96க�ப0கிற� 

4 ெபா1�த� உAப�தி ெச)K� அைம� �கF6� 

ெபா1�தமான &ைற 
இ� ேமலா�ைம ெச)Kம 

நி?வன�கF6� ெபா1�தமான 

&ைற 
5 அb�&

ைற 
நைட&ைற அb�&ைற ேகா+பா0 அb�&ைற 

6 ேகா+பா0 நிைறேவAற� Tல� கAற� அறிைவ� ெப?வத! Tல� 
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கAற� 
7 கAற� அறிைவ� ெப?வத! Tல� கAற� அUபவ�தி! Tல� கAற� 

 

3. பய	Aசிய	! ந!ைமகைள வ	ள6�க ? 

அ] நி�மதி5�� கிைட� �( ந!ைமக� 

i) இ� ஊழிய=கள9! திறைமைய அதிகG6கிற� மA?� உAப�தி திற! மA?� இலாப�ைத 

ேம�ப0��கிற�. 

ii) இ� Tல�ெபா1� ேசத�திைனK� மA?� ெசயலAற ேநர�திைனK� �ைற6 கிற�. 

iii) இ� சம̂ப�திய ேபா6�கF6� ஊழிய=கைள மாAற உத;கிற�. 

iv) இ� ேமAபா =ைவ6கான ேந ர�ைத �ைற6 கிற�. 

v) பய	Aசி&ைற பண	ய	ட�தி� வ	ப��6கள9! எ�ண	6ைக மA?� அத! வ	ைளவான 

இழ�பL+0 ெதாைக ஆகியவAைற இ� �ைற6கிற�. 
vi)  பய	Aசி பண	யாள=கள9! [ழAசிைய6 �ைற6கிற�. 

vii) சிறPத பய	Aசிய	! Tல� ெதாழிAச�க மA?� ேமலா�ைம உறைவ ேம�ப0�த 

&5K�. 

ஆ] ஊழிய9கs�� கிைட��( ந!ைமக� 

i) ப ண	யாள=கள9! தன9�திற! மA?� அறி;�திறைன ேம�ப0��கிற�. 

ii) �?கிய கால�தி� அவ=க� பண	Kய=; மA?� பண ேம�பா+5A� உத;கிற�. 

iii) ெதாழிலாள= உAப�தி� திறைன அதிகG6கிற�. 

iv) ெதாழிலாளG! மன�தி�ைமைய  ஒ.��ண=; த!ைனைய ேம�ப0��கிற� 
v) அதிக ஊதிய� மA?� ெவ�மதிகF6� வழிேகாCகிற� 

vi) பய	Aசி பண	யாள=கள9ைடேய பண	 பAறிய ந�ல மன�பா�கிைனK�, ந�பக� 

த!ைமையK� ஏAப0��கிற�. 

vii) ஆப�தான பண	கள9� பண	யாள=கF6� பா�கா�பான நைட&ைறகைள உA?ேநா6க 

வைக ெச)கிற�. 

இ] வாV�ைகயாள��� கிைட��( ந!ைமக� 

i)       வா56ைகயாள=க� சிறPத தரமான ெபா1�க�  ேசைவய	ைன ெபற &5கிற� 

ii) வா56ைகயாள=க� ��ைமயான அ�ல� மதி�� N+ட�ப+ட அ�ல� சிற�ப	ய��ைடய  

ெபா1�கைள ெப?கி!றன= .. 
 

அ$தியாய( 13 சZைத ம5�( சZைதய�1ைகயாள9 
II. �? வ	னா6க� 

1. சPைத எ!றா � எ!ன ? 

ைப� எ!பG! Nற?��5 ”சPைத எ!ப� வாங�ேவா= மA?� வ	Aேபா= ஒ1வ16� ஒ1வ= 
இைணP� ேபா+5ய	0� அ�ல� ப�திைய �றி6�ம”. 

2. ெபா1+க� சPைத எ!பத! ெபா1� யா�? 

� இ�தைகய சPைதய	� உAப�தி ெபா1+க� அ�ல� Sக=; ெபா1+க� ேபா!றைவ 
வா��த� மA?� வ	Aபைன நடவ56ைகக� ேமAெகா�ள�ப0கிற�. 

2. ஒ.��&ைற சPைத எ!றா � எ!ன ? 

� அரசி! ச+ட� மA?� வ	திகF6� உ+ப+0 சPைத நடவ56ைகக� 
ேமAெகா�ள�ப0கிற�.  
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� ேமC� இத! ெசய�பா0க� அைன��� ச+ட&ைற�ப5 க+0�ப0�த�ப0கிற� 
4. ெமா�த வ	Aபைன சPைத6�� மA ?� சி�லைற வ	Aபைன சPைத6 �� இைடேய உ�ள நா!� 

ேவ ?பா0கைள �றி�ப	0க. 

ெமா�த வ	Aபைன சPைத சி�லைற வ	Aபைன சPைத 
உAப�தியாள16�� ெமா�த வ	யாபாG6�� 
இைடேய 

சி�லைற வ	யாபாG அ�ல� சி? 
உAப�தியாள16�� Sக=ேவா16�� 
இைடேய 

�றி�ப	+ட சில ெபா1+க� ம+0� ப�ேவ? வைகயான ெபா1+க� 
ேபரள; வ	யாபார� சிAறள; வ	யாபார� 
நகG! ைமய�ப�திய	� Sக=ேவா16� அ1காைமய	� 
 

3. சPைதய	! வள=7சி6� ஏ! வா56ைகயாளG! உதவ	 ேதைவ�ப 0கிற�? 

சPைதய	0ைகயாள= வைரய? Define Marketer. 

ெதாழி� அகராதிய	! NA?�ப5 ”யா= ஒ1வ= ஒ1 �றி�ப	+ட Sக= ேவா16கான ப�ட�க� 

மA?� பண	கள9! ேதைவகைள அறிP� ]=�தி ெச)வேதா0 ம+0ம�லாம� நி?வன�க� 

சா=பாக ப�ட�க� மA?� பண	கைள  சPைதய	0ைக ெச)கிறாேரா அவேர சPைதய	0ைகயாள= 

ஆவா=”. 

 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. ச Zைதய�� எ!ென!ன ெபா�.கைள சZைத ய�ட �V*( எ!பைத ெதFவ��கJ(. 

� ப�ட�க�,  

� பண	க�, 

� அUபவ�க�,  

� நிகE;க�,  

� நப=க�,  

� இட�,  

� உடைமக � 

� அைம ���  

� தகவ� ெதாட =�க� மA ?� க1��6க�  

2. ச Zைதய�1ைகயாளF! ப,களA>? எைவேயO( 0!றிைன �றி>ப�1க. 

சPைதய	0ைக யாள= ப	!வ 1� நா!� வ	தமான ப� �கைள ேம Aெகா�கிறா= அைவக� ப	! 

வ1மா? 

i. p	1பவ9 Instigator 

 

� சPைத ய	! ேம�பா0 க1தி அRவ�ேபா� சPைதய	0ைகய	! வா)��க� 

மA?� சPைதய	� ஏAப0� மாAற�கைள உ!ன9�பாக N=P� கவன9�� 
அதA� ஏAறவா? சPைதய	0 கலைவய	� மாAற�ைத ஏAப0�தி ஒ1 �திய 

ேகாண�ைத சPைதய	0ைகயாள= ஏAப0��கிறா=. 

ii. ?"ைம ?�$"ந9 Innovator 

� சPைதய	0ைகயாள= தன� ப�ட�க� மA?� பண	கைள சPைதய	� தன6ெகன 

ஒ1 இட�ைத ஏAப0��வதA� நைட&ைறய	� இ1P� வ1� ெபா1+கள9! 
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இய�ைப அதிகG�த� மதி�ைப N+0த�. வ	ைலய	� மாAற�ைத ஏAப0��த�, 

ெபா1�ெகா�0 ேச=6�� &ைற ,ெதாழி� &ைறய	� மாAற� மA?� 
உAப�தி &ைறய	� மாAற� ேபா!றவAைற ெச)� வ1கிறா=. 

iii. ஒ�,கிைண>பாள9 Integrator 

� ப�ட�க� மA?� பண	க� பAறி Sக=ேவா= மA?� வாE6ைகயாளG! 

ம�திய	� க1��6கைள ெபA?� அத! அ5�பைடய	� அைம�ப	! 
ஒ1�கிைண�� பண	ய	ைன ேமAெகா�கிறா=. 

iv. ெசய�பா.டாள9 Implementer 

� அைம�ப	! ப�ேவ? பண	கள9! உதவ	யேதா0 ெபா1+கைள சPைதய	0ைக 

ெச)வதAகான  வா)��கைள ஏAப0��� மாAற�கைள உ1வா6�கிறா=. 

3. சZைதய�1ைகயாள9 ஓ9 ?"ைம க	 1ப�V>பாள9? நE9 அைத ஏ5��ெகா �வ Eரா? 

� சPைதய	0ைக யாள= தன� ப�ட�க� மA?� பண	கைள சPைதய	� தன6ெகன ஒ1 

இட�ைத ஏAப0��வதA� நைட &ைறய	� இ1P� வ1� ெபா1+கள9! இய�ைப 

அதிகG�த� மதி�ைப N+0த�. வ	ைலய	� மாAற�ைத ஏAப0��த�, ெபா1�ெகா�0 
ேச=6�� &ைற , ெதாழி� &ைறய	� மாAற� மA?� உAப�தி &ைறய	� மாAற� 

ேபா!றவAைற ெச)� சPைதய	0ைகயாள= ஓ= ��ைம க�0ப	5�பாள= ஆகிறா= 
 

4. சPைத6� வ56ைகயாள=க� ஆதர; ஏ! ேதைவ�ப 0கிற�? 

� சPைத எ!பத! ெபா1� வா��ேவா= மA?� வ	Aேபா= ஒ!? N0� இட�. 
அதாவ� �ைறPத அளவ	லான வ	Aேபா=, அதிக அளவ	லான வா��ேவா= 
இ1�ப� சிறPத�. 

� வா�ேவா= எ�ண	6ைக அதிகG6க அதிகG6க ெபா1ள9! ேதைவ அதிகG6�� 

� இத! Tல� ெபா1ளாதார வள=7சி ஏAப0�.  

� வா56ைகயாள= ஆதர; இ�ைல என9� சPைத இய�க &5யா�. எனேவ 
சPைத இய�க வா56ைகயாள= ஆதர; அவசிய� 

5. கால�தி! அ5�பைட ய	� சPைதய	ைன எ�ப5 வைக�ப 0��வா)? 

� மிக �?கிய கால சPைத  

� �?கிய கால சPைத 

� நI�ட கால சPைத 

6. ச Pைத யL+டாளG! பண	கைள ப+ 5யலி0க. 

 

i. ச Pைத பA றிய தகவ�கைள ேசகG�� அதைன ஆரா)த� 

ii. ச Pைத தி+டமி0த� 

iii. ெபா1+கைள வ5வைம�த � மA ?� ேம�ப0��த�. 

iv. ெபா1+கைள வைக�ப 0��த� மA ?� தர�ப0�த �. 

v. க+ 0மான� ெச)த� மA ?� ெபயGட� 

vi. வ=�தக �றியL0 ெச)த�. 

vii. வா56ைக யாள= ேசைவ ெதாட=பா ன ஆதர; அள9�த �. 

viii. ெபா1F6கா ன வ	ைல நி=ண ய� ெச)த�. 

ix. வ	Aபைன அளவ	ைன ேம�ப0��த� 

x. வழ�க� வழிய	ைன ஏAப0��த� 
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xi. ேபா6�வர�� நடவ56ைககைள ைகயாFத� 

xii. ெபா1+கைள ேசமி�த � மA ?� ப�டககா�� ெச)த�  

IV. ெப� வ�னா�க�: 

1. ச Pைதக� எRவா ? வைக�ப0�த�ப0கிற�? வ	வG. 

� சPைதைய ப�திக�, ெபா1+கள9! இய�� மA ?� ெபா1ளாதார பா=ைவ , பGமாAற�, 

ஒ.��&ைற , கால�, அள; மA?� &6கிய��வ� ேபா!றவAறி! அ5�பைடய	� 

கீEகா b� வைரபட�தி� உ�ளவா? வைக�ப0�தலா�. 

 

2. ெபா1ளாதார அ5�பைடய	� சPைதக � எRவா ? வைக�ப 0�த�ப 0கிற�? 

(அ) �ைறயான (ெச(ைமயான) சZைத 

� இRவைக சPைதய	� ஒேர இய�பான த!ைமெகா�ட ப�ட�க� மA?� பண	கைள ஒேர 
வ	தமான வ	ைல ய	! அ5�பைட ய	� ைகயாள�ப0கிற�. 

இPத சPைத கீEகாb� நிபPதைனகைள ெகா� 0�ள �. 

i. அதிக எ�ண	6ைக உ�ள வா��ேவா= மA ?� வ	Aேபா ைர ெகா� 0�ள �. 

ii. ெபா1+கள9! வ	ைல சPைத &.வ�� ஒேர சீராக இ1�த�. 

iii. வா��ேவா= மA ?� வ	Aேபா= சPைதைய பA றி  ெதள9வாக அறிPதி1�த �. 

iv. ெபா1+க� த�� தைட ய	!றி ஒ1 இட�திலி1P� மAெறா 1 இட�திA� ெச�வதA� 

வழிவைக ெச)கிற�. 

(ஆ) �ைறய5ற அ�ல" ெச(ைமய5ற சZைத Imperfect Market 

� இRவைக சPைத ப�வைக ெபா1+க� மA ?� ப�ேவ? வ	ைலகைள ெகா�0�ள�. 
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� ஒேர த!ைம மA ?� வ	ைலெகா�ட ெபா1+க� இ7ச Pைத ய	� ேமAெகா�ள�பட 

மா+டா�. 

�  கீEக�ட ெசய�பா 0கள9! அ5�பைட ய	� இ�தைக ய சPைத ெசய�ப0கிற�. 

i. ெபா1+க� ஒ�த த!ைம இ!ைம 

ii. வ	ைல ய	� ஏAற தாE; 

iii. தகவ� ெதாட =ப	� �ைறபா0 

iv. ஒ1 இட�திலி1P� மAெறா1 இட�திA� ெபா1+கைள ெகா�0 ெச�வதி� உ�ள தைடக �. 

 

3. இ!ைற ய நவ Iன உலகி� சPைதைய ேம�ப0��வதA� உம� ப�கள9�� யா�? வ	ள6 �க. 

நவ Iன ச&தாய�தி� சPைதைய ேம�ப0��வதAகான வழிக� ப	!வ1மா? 
� Sக=ேவா16� ேதைவயான தகவ�கைள வழ��வ� மA?� அவ=கF6� 

க�வ	W+0வ� 
� Sக=ேவா= வாதி0� �.6கள9டமி1P� வா56ைகயாள= எதி=பா=��கைள நி=வகி�த�, 

ப�ேவ? ப	ரா�+ வ	[வாச�ைத பAறி அறிP� ெகா�Fத� 
� வா56ைகயாள=கF6� ெதள9;ப0��த� மA?� வா56ைகயாள=கள9! சPதி�� 

ஆகியைவ சPேதக�திA�இடமி!றி &!ேனா6கி ெச�ல ேவ�0� 
 

 
அ�தியா� 14 சPைதய	0்ைக மற?� சPைதய	0்ைகய	! கலைவ 

 
I. �? வ	னா6க�: 

1. சPைதய	0ைக கலைவய	! வைரவ	ல6கண� த1க 
”சPைதய	0ைக எ!ப� ம6க� மA?� அவ=கள9! நடவ56ைககைள உ�ளட6கி ப�ட�க� 
மA?� பண	கைள உAப�தியாளGடமி1P� Sக=ேவா16� ெகா�0 ேச=�பைதேய 
சPைதய	0ைக ஆ�� எ!கிறா=. –அெமG6கா சPைதய	0ைக கழக� 
2. ப�ட�க� மA?� பண	கள9! வ	ைலைய பாதி6�� அக காரண	க� இர�5ைன த1க. 

அ. சPைதய	ய� ேநா6க�க� Marketing Objectives 

ஆ. ெபா1ள9! அட6க ெசல;  Costs 

இ. சPைதய	ய� கலைவ K6திக�. Marketing Mix Strategy 

ஈ  நி?வன�தி! பGசீலைனக� Organizational considerations 
உ. நி?வன�தி! ேநா6க� Organization Objectives 

3. ப�ட�க� மA?� பண	கள9! வ	ைலைய பாதி6�� �ற காரண	க� இர�5ைன த1க. 

?ற காரண�க� External Factors: 

1. சPைத மA?� ேதைவ The market and demand 

2. ேபா+5 Competition 

3. Sக=ேவா= Customers 

4. ெபா1+கைள அள9�பவ= Suppliers 

5. ச+ட zதியான காரண	க� Legal factors 

6. ஒ.��ப0�த� காரண	க� Regulatory factors 
4. ப�ட�/ெபா1� வைரய? 
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� A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might 
satisfy a want or a need 

� கவன�, ைகயக�ப0��த�, பய!பா0 அ�ல� Sக=ைவ சPைதய	! Tலமாக ேதைவ 
அ�ல� அவசிய�ைத &ைனவ	! Tலமாக அள96�� எ�;� ெபா1� என�ப0� - 
ப	லி� ேகா+ல=  

III. சி? வ	னா6க�: 
 

1. சPைத ய	0ைகய	! ேநா6க�க� யாைவ ? 
i. நவ Iன சPைதய	0ைக ெகா�ைகயான� அறி; திற�ைத பய!ப0�த உத;கிற�. 
ii. சPைதய	0ைக �ைறய	� ேம�பா+ைட ஏAப0��கிற�. 
iii. ெகா�ைக வழிகா+ட� ேம�பா0 மA?� ந�லெதா1 பயU�ள &5வ	ைன 
ெசய�ப0��கிற�. 
iv. சPைதய	0ைக ெதாட=��ள ப	ர7சிைனகF6� ந�ல தI=; காண வழிவைக ெச)கிற�. 
v. சPைதய	0ைக ெதாட=பான ப	ர7சிைன �றி�� ேமC� தகவ�கைள க�0 உண1கிற�. 
vi. தAேபா� நைட&ைறய	� உ�ள சPைதய	0ைக பண	கள9� �ைறபா0க� ஏேதU� 
இ1�ப	! அவAைற ம? ஆ); ெச)கிற�. 
vii. &!ேனAற ெசய� �றி�� சGயான ந5வ56ைக ேமAெகா�கிற�. 
2. சPைதய	! ேதைவ எ!றா� எ!ன ? மA?� சPைதய	0ைகய	! க1��6கைள 
வ	வG6க;�. 
சPைதஇ! ேதைவ 

i. ப�ட�க� மA?� பண	கைள பGமாAற� ெச)ய வழிவ�6கிற�. 
ii. வ	ைல6 ெகா�ைக Tல� ேதைவ மA?� அள9�ைப சGெச)கிற�. 
iii. ச&தாய�தி! வாE6ைக தர�ைத உய=�த வழிவைக ெச)கிற� 
iv. வாE6ைகய	! �திய &ைறைய அறி&க�ப0��கிற�. 
v. ெபா1� ேம�பா0 Tல� சPைத ப��ைப ேம�ப0��கிற� 

சPைதய	0ைக க1�� 
எ!ன வ�5பைன ெச %ய இய'(? 

எ!ன வ	Aபைன ெச)ய இயC� எ!பைத &5; ெச), ஆனா� எைத நI உAப�தி 
ெச)தாேயா, அைத வ	Aபைன ெச)ய &யAசி6காேத .  
�தலி� ெபா�.கைள உ5ப$தி ெச%யலாமா? 

இ�ைல , &தலி� வா56ைக யாளைர உ1வா6�, அத! ப	ற� ெபா1+கைள உ1வா6� 
என" ெபா�.க� மt" அ!? ெச'$தலாமா? 

இ�ைல , உன� வா56ைக யாள= ம̂� அ!� ெசC�� ஆனா� ெபா1+கள9! ம̂� அ�ல . 

சZைதய�� யா9 ேம(ப.டவ9? 

Sக=ேவாேர ேம�ப+டவ= அவ=க� ம!ன= ேபா!றவ=க�. 

யா9 என" �Vவ�ைன வVவைம>பவ9? 

வா56ைகயாளG! &!UGைமேய உன� &5வ	ைன வ5வைம6��. 
3. ெபா1ள9! வ	ைலைய பாதி6�� காரண	க� யாைவ ? 

I. வண	க�தி! ேநா6க� 
II. ெபா1ள9! அட6க ெசல; 
III. சPைத ேதைவ 
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IV. ேபா+5யாள=கள9! வ	ைலக� 
V. வழ�க� வழிக� 
VI. அரசி! ெகா�ைகக� 
VII. ெபா1ளாதார dழ� 
VIII. ெபா1� வாE6ைக [ழAசிய	! நிைலக� 
IX. வ	Aபைன ெப16க ெகா�ைக 
X. வா��பவG! மனநிைல மA?� ேபா6� 

4. சPைதய	0ைக கலைவ எ!ப� பAறி நIவ I= அறிவ� யா�? ஏேதU� இர�0 N?க� 
வ	ள6க;�. 
தி1. ெஜேராமி எ�சி கா=ேதா அவ=கள9! NA?�ப5 ”சPைத ய	0ைக கலைவ நா!� N?கைள 
ெகா� 0�ள�. அைவயாவன, ெபா1� N?க�, வ	ைல N?க�, வ	Aபைன ேம�பா+ 0 N?க� 

மA ?� இட N?க� ஆ��. எ!கிறா=. 

 

i. ெபா1� (Product) 

� ெபா1� சPைதய	� ஒ1 &6கிய N? ஆ��. ெபா1� இ�ைலெயன9� எPத ஒ1 

சPைதK� இய�க இயலா�. எ!? N?கி!ற அளவ	A� ெபா1� &6கிய இட� 
ெப?கிற�. 

ii. வ	ைல (Price) 

� ப	லி�ேகா+ல= அவ=கள9! க1���ப5 ”வ	ைல எ!ப� ப�ட�க� மA?� பண	ய	! 

மாA? மதி�� ஆக ெபற�ப0� ஒ!றா��” அ�ல� Sக=ேவா=க� நல! க1தி ப�ட�க� 

மA?� பண	கF6� இைணயான மதி�ைப மாAறி6 ெகா�ள த6க ஒ!?தா! வ	ைல 
எ!கிறா=”. 

IV. ெப� வ�னா�க�: 
1. சPைதய	0ைகய	! பGணாம வள=7சி பAறி வ	வG. 
 
1. ப�டமாA? &ைற - Barter Systems 

� ப�ட�கF6� இைணயாக ப�ட�கைள ம+0ேம மாAறி6 ெகா�டா=க�,  
� ேவ? எPத வ	த மாA?6கF�, இதி� ேமAேகா�ள�படவ	�ைல �றி�பாக , பண�. 

2. உAப�தி சா=P� Production Orientation 
� Sக=ேவாG! வ	1�ப�கF6� மாறாக லாப ேநா6க�ேதா0 அதிக அளவ	� உAப�தி6� 

ம+0ேம &6கிய��வ� அள96க�ப+ட�.  
� ேமC� வா56ைகயாள=கF6� சிறிய அளவ	லான &6கிய��வேம 

இ6கால6க+ட�தி� வழ�க�ப+ட�. 
3. வ	Aபைன சா=P� Sales Orientation 

� இ!ைறய ெபா1ளாதார நிைல வாE6ைகய	! மாAற�திA� ஒ1 &! உதாரணமாக 
திகEகிற�. 

� வ	Aபைனேய ஒ1 &Aேபா6� காரண	யாக க1த�ப0கிற�.  
� ேமC� Sக=ேவாG! ேதைவைய தி1�திப0��� வைகய	� எPத ஒ1 &யAசிK� 

ேமAெகா�ள�படவ	�ைல . 
4. சPைதய	0ைக சா=P� Marketing Orientation 

� வா56ைகயாள=கள9! &6கிய��வ� உணர�ப+ட�  
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� ஆனா� உAப�தி ெச)ய�ப+ட ெபா1+கைள வ	A? தI=�பதி� ம+0ேம. அதிக ேபா+5 
இ1P� வP��ள�.  

� ேமC�, தன9யா� வ	Aபைன மA?� அதிக அளவ	ைன வ	Aபைன ேம�பா0, 
ேபா!றவAைற வ	Aபைன ஊ6கிகளாக பய!ப0�த�ப+ட�. 

5. Sக=ேவா= சா=Pத Consumer Orientation 
� இPத நிைல ய	� ம+0ேம ேம�ப0�தப+ட ெபா1+க� சPைத6� ெகா�0 

வர�ப+ட�  
� ேமC� அைவக� Sக=ேவா16� மனநிைற; ஏAப0��� வைகய	� [ைவ , 

வ	1�ப�க� மA?� எதி=பா=��க� ேபா!றைவகF6� &6கிய��வ� 
அள96க�ப+ட�. 

6. ேமலா�ைம சா=Pத Management Orientation 
� சPைதய	0ைக ஒ1 ேமலா�ைம பண	ய	ைன ேமAெகா�கிற�  
� அதாவ� இ!ைறய Sக=ேவாG! ப�ட�க� மA ?� பண	கF6கான ேதைவைய 

]=�தி ெச)K� வைகய	� தி+டமிட�, ெபா1� ேம�பா0 ெச)த� மA?� 
வ	ன9ேயாக� ெச)த� ேபா!றவAைற ஒ1�கிைண6�� நடவ56ைககைள 
ேமAெகா�கி!றன. 

2. சPைதய	0ைக ஏ! ச&தாய�திA�� மA?� தன9 நி?வன�திA� &6கிய��வ� 
வா)Pததாக உ�ள� எ!பைத வ	ள6�க? 
 
(a) ச�தாய$தி5� To the society 
i. சPைதய	0ைகயான� உAப�தியாள= மA?� Sக=ேவாைர இைண6�� ஒ1 ெதாட= 
ச�கலியாக ெசய�ப0கிற�. 
ii. ச Pைதய	0ைக ம6கள9! வாE6ைக தர�ைத உய=�த உதவ	�Gகிற� 
iii. சPைதய	0ைக நா+5! வ1மான�ைத உய=�த வழிவைக ெச)கிற�. 
iv. சPைதய	0ைக ேவைல வா)��6கைள அதிகG6க உத;கிற�. 
v. சPைதய	0ைக நவ Iன சா�ப5 உAப�தி6� வழிவைக ெச)கிற�. 
vi. சPைதய	0ைகயான� ப�ட�க� மA?� பண	க� உபGயாக உ�ள ப�திய	லி1P� 
பAறா6�ைற உ�ள ப�திகF6� சிறPத ேபா6�வர�தி! Tல� ெகா�0 ெச!? 
ஏAற�தாE; நிைலைய சG ெச)கிற�. 
vii. ப	!த�கிய மA ?� வள=P�வ1� நா+5! ெபா1ளாதார� சிர�த!ைம மA?� வ	ைரP� 
ேம�பா0 அைடய வழிவைக ெச)கிற�. 
viii. சPைதய	0ைகயான� உடைமக�, அைம��, கால� மA?� ேநர� ேபா!றவAைற 
&ைறயாக பய!ப0�தவதA� உதவ	�Gகிற�. 
ix. ச Pைதய	0ைக ேதைவயAற ெசலவ	ைன �ைற�� ேநர5யாக ச&தாய�திA� பய!ப0� 
வைகய	� ெசய�ப0கிற�. 
x. ப�ட�கள9! மதி�ைப உய=��வேதா0, உGைம மாAற� ேமAெகா� 0, Sக=வ	! கால� 
மA?� ேநர�திC� மாAற� ெச)கிற�. 
b) தனA நி�ம$தி5� ��கிய$"வ( To the individual firm 
i. அைம�ப	! வ1மான�ைத அதிகG6க ெச)கிற�. 
ii. அைம�ப	! சPைதய	0ைக ப	Gவான� ேமலா�ைம உAப�தி சா=Pத அைன�� 
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வைகயான தI=மான�கைள ேமAெகா�வதA� வள ஆதாரமாக வ	ள��கிற�. 
iii. சPைதய	0ைக மA?� ��தா6க� ஆகிய இர�0� அைன�� ெதாழிC6�� அ5�பைட 
பண	யாக வ	ள��வேதா0 ஒ1 ச6தி வா)Pததாக;� ெசய�ப0கிற�. 
iv. ெதாழி� ேம�பா0 அைடய வழிவைக ெச)வேதா0 ம6கF6� ேவைல வா)�ப	ைன 
ஏAப0��கிற�. 
3. சPைதய	0ைக கலைவய	! N?கைள �றி�ப	0க. 
தி1. ெஜேராமி எ�சி கா=ேதா அவ=கள9! NA?�ப5 ”சPைத ய	0ைக கலைவ நா!� N?கைள 
ெகா� 0�ள�. அைவயாவன, ெபா1� N?க�, வ	ைல N?க�, வ	Aபைன ேம�பா+ 0 N?க� 

மA ?� இட N?க� ஆ��. எ!கிறா=. 

 

i. ெபா1� (Product) 

� ெபா1� சPைதய	� ஒ1 &6கிய N? ஆ��. ெபா1� இ�ைலெய ன9� எPத ஒ1 

சPைதK� இய�க இயலா�. எ!? N?கி!ற அளவ	A� ெபா1� &6கிய இட� 
ெப?கிற�. 

ii. வ	ைல (Price) 

� ப	லி�ேகா +ல= அவ=கள9! க1���ப5 ”வ	ைல எ!ப� ப�ட�க� மA ?� பண	ய	! 

மாA? மதி�� ஆக ெபற�ப0� ஒ!றா ��” அ�ல � Sக= ேவா=க� நல! க1தி 
ப�ட�க� மA ?� பண	கF6� இைண யான மதி�ைப மாAறி6 ெகா�ள த6க ஒ!?தா! 

வ	ைல எ!கிறா=”. 

iii. இட� (Place) 

� சGயான ேநர�தி� சGயான இட�திA� ெகா� 0 ெச�வ தA� இட� ஒ1 &6கிய� ப� � 

வகி6கிற�. 

iv. வ	Aபைன ேம �பா 0/வ	ள�பர� (Promotion) 

� சPைதய	� ஒ1 ெபா1� எ!ன தா! தர&ைடயதாக இ1PதாC� ேமC� வ	ைல ய	� 

சாதக நிைல இ1Pதா C� Sக=ேவா= ம�திய	� ெபா1ள9! சிற�� இய��க� மA ?� 

பய!பா0 �றி�� ெத Gய�ப0�தாத நிைலய	� அ�ெபா 1� நி=ண ய	�த ெவA றிைய ஒ1 

ேபா�� அைட ய இயலா�.  

� எனேவ ேம�பா+ 0 நடவ56ைகக � மிக;� அவசியமான ஒ!றா ��.  

� ேம�பா+ 0 நடவ56ைகய	� வ	ள�பர� அதிக ப�� வகி6கிற�  
4. சZைதய�ய� எ!ற ெசா�ைல வ�ள��க . 
சPைதய	ய� எ!ற ெசா� பரP��ப+ட ப�ேவ? ெசய�&ைறகைளK�, நி?வன�கைளK� 
த!U� அட6கிய ெபா1� வ	ள6க&ைடய ெசா�லா��. ஒ1 ெபா1� உAப�தியான� 
ெதாட�கி அ� Sக=பவG! ைக6� ேபா) ேச1கி!ற வைரய	� உ�ள ப�ேவ? 
பண	கைளK�, அவAைற ெச)K� ப�ேவ? நி?வன�கைளK� நப=கைளK� அவAைற 
நி=வகி�பதிC� உ�ள சி6க�கைள ேபா6�வ�� ஆகிய ெதாட=�ைடய பல�பண	கைளK� 
உ�ளட6கிய &.ைமயான நைட&ைற அ�ல� ெதா��� ஆ�� 
சPைதய	ய� எ!ற ெசா�C6� பல அறிஞ=க� ப�ேவ? கால dழ�கள9� ப�ேவ? 
வைகயாக ப�ேவ? ெபா1�கள9� இல6கண� தP��ளன=. ஒRெவா1வ=  Nறிய 
இல6கண&� ஒ1 வைகய	� ெபா1�தமானதாக;�, இ!ெனா1 வைகய	� 
ெபா1�தமி�லாததாக;� உ�ள� . இRேவ?பா+5A� காரண� அவ=கF� அb� 
&ைறய	� இ1Pத மா?பா0கேள ஆ��. எனேவ பல= பல மாதிGயாக சPைதய	யலி! 
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ேகா+பா0கைள அbக ெதாட�கியதா� இல6கண�கF�, அத! வ	ள6க�கF� பலவாய	ன. 
அRவா? Nற�ப+0�ள இல6கண�கF� சில ப	!வ1மா? 
”சPைதய	0ைக எ!ப� ம6க� மA?� அவ=கள9! நடவ 56ைககைள உ�ளட6கி ப�ட�க� 
மA?� பண	கைள உAப�தியாளGடமி1P� Sக=ேவா16� ெகா�0 ேச=�பைதேய 
சPைதய	0ைக ஆ�� எ!கிறா=. –அெமG6கா சPைதய	0ைக கழக� 
”இ!ைறய ஆAற� மி6க வா56ைகயாள= ப�ட�க� மA?� பண	கF6கான தி+ட 
வ5வைம��, வ	ைல , ேம�பா0 மA?� வ	ன9ேயாக� ேபா!ற ஒ+0 ெமா�த நடவ56ைகேய 
சPைதய	0ைக என�ப0� எ!கிறா=”. W.J. _டா�ட!. 
”உAப�தி ெச)ய�ப0� இட�தி� இ1P� Sக=ேவா16� ப�ட�கைளK�, பண	கைளK� 
ெகா�0 ேச=6�� அைன�� வண	க நடவ56ைககைளK� உ�ளட6கிய� எ!கிறா=”.-
க!வ=சி 
5.  State to advantages of warehousing ப�டககா�ப	! ந!ைமக� �றி�ப	0க 

I. சர6�கைள பா�கா�த� 
� சர6�கைள ேசமி�� ைவ�பத! Tல� ெபா1+க� தர� ெகடாம� 

பா�கா6க;�, ஒ1 �றி�ப	+ட கால�தி� ம+0� உAப�தி ெச)ய�ப0� 
ெபா1+கைள ஆ�0 &.வ�� கிைட6க;� வழிவைக ெச)கிற� 

II. வ	ைல ஏAற�தா� வ	ைளK� ந!ைம 
� வ	ைல இற�� &கமாக உ�ள ேபா� வ	ைல வ IE7சிைய த06க ெபா1ைள 

ப�டககா�� உத;கிற�. 
� ெபா1ள9! ஏAற� ெப1� ேபா� ெபா1ைள வ	Aபைன ெச)K� ேபா� 

நி?வன�திA� N0த� இலாப� கிைட6கிற�  
III. சPைத வ	Gவைடத� 

� ெபா1+கைள ேசமி�� ைவ�� ேதைவயான இட�கF6� ேதைவயான 
கால�தி� அU��வதா� ந�ல இலாப� கிைட�பேதா0 சPைதய	! பர��� 
வ	Gவைடகிற� 

IV. ேதைவ6� ஏAற வழ�கீ0 
� ெபா1ள9! ேதைவ6� ஏAற வழ�கீ0 ெச)ய ப�டககா�� உத;கிற�  

V. வ	ைலவாசிைய நிைல�ப0��த� 
� ெபா1+கள9! ேதைவK� வழ�கீ0� சம�ப0��வதா� வ	ைலவாசி 

நிைல�ப0கிற� 
VI. சPைதய	0ைகைய ெநறி�ப0��த� 

� எதி=பாராம� ேதைவ அதிகமாவ�� அ�ல� வழ�கீ0 அதிகமாவ�� 
தவ	=6க�ப0வதா� சPைதய	0ைகய	ைன ெநறி�ப0�த இயC� 

� இதனா� சPைதய	0� உAப�தியாளU6� உ?தியாக கிைட6க வழிவைக 
ஏAப0கிற� 

VII. மAற பய!க� 
a) உAப�தி ெச)வதி� உ�ள தைடக� நI6க�ப+0 ெதாட=7சியாக உAப�தி நட6க 

வழிவைக ஏAப0கிற� 
b) சPைதய	0ைக6கான கால அள; நI+56க�ப0கிற� 
c) சPைதய	0ைகய	� உ�ள பல அபாய�கF� இட=கF� நI6க�ப0கி!றன 
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அ$தியாய( 15 சZைதய�1த� நவ Eன ேபா�� 
II. �� வ�னா�க�: 

1. மி!னb வ=�தக� (எ) மி! வ=�தக� வ	யாபார� எ!றா� எ!ன ? 

� .ப�டக� மA?� ேசைவக� பGவ=�தைனய	� ேநர5யாகேவா அ�ல� 

மைற&கமாகேவா ெதாட=�ைடய அைன�� நடவ56ைககF� மி!னb  
வைல�தள�தி! வழியாக ேமAெகா�Fவைத மி!னb வண	க� அ�ல� மி! வ=�தக� 
எ!றைழ6க�ப0கிற� 

2. ப[ைம சPைதய	0த� எ!றா� எ!ன ? 

� [A? dழC6� எRவ	த தI�� வ	ைளவ	6காம� [A?��ற dழைல6� பா�கா�பாக 

சPைத�ப0��வைத ப[ைம சPைத�ப0��த� எனலா� 

� Sக=ேவா=கள9! ேதைவ மA?� வ	1�ப�ைத நிைறேவA?� வைகய	� ெபா1�க� 

மA?� ேசைவகைள உ1வா6கி, ேம�ப0�தி, தரமான, ெசய� திற!மி6க 
ெபா1�கைள,மலி; வ	ைலய	� ெபா1�கைள [A? dழC6� எRவ	த பாதி��� 

ஏAப0�தாத வைகய	� உAப�தி ெச)� சPைத�ப0��வைத ப[ைம சPைத�ப0�த� 

எனலா� 
3. ேசைவ சPைதய	0த� எ!றா� எ!ன ? 

� ேசைவ எ!ப� க� b6� �ல�படாத ஒ!றா ��.  

� ேசைவ சPைத ய	0த� எ!ப�, தகவ� ெதாழி� S+ப�, வ�கி6 கா�பL0, [காதார�, 

[A?லா, [A?7dழ� பா�கா��, ப.�பா=�� ேபா!ற ேசைவ�ெபா1�கைள 

பGவ=�தைன ெச)�6ெகா�Fவைத �றி6�� 

4. மி! சPைதய	0ைக எ!றா� எ!ன ? 

� மி! இைணய�, மி!ன`ச�, வய=ெல_ ஊடக�, மி!வைலயைம��, மA?� மி!னb 

வா56ைகயாள= ேமலா�ைம &ைற  ேபா!ற 5ஜி+ட� ெதாழி�S+ப�கைள 

பய!ப0�தி சPைத�ப0�தலி! ேநா6க�கைள அைடவைத மி! மா=6ெக+5� (அ) மி! 
சPைத�ப 0��தைல �றி6��. 

4. வைல�தளசPைதய	ட�/மி!னb சி�ைலைற வண	க� எ!றா� எ!ன? What is E-Tailing/ 

Electronic Retailing/ internet retailing? மி!னb சி�லைற வ	யாபாGக� எ!பவ= யா=? 

 

� வைல�தள கைட அ�ல� ெம) நிக= கைடய	! Tல� இ?தி Sக=ேவா16� மி! இைண 

ய� வழியாக ெபா1� அ�ல � ேசைவகைள வ	Aபைன ெச)த� அ�ல�  பராமG�த� 

ெச)வைத வைல�தளசPைதய	ட�/மி!னb சி�ைலைற வண	க� எ!கிேறா�. 

� மி!னU சி�லைற வண	க� / வைலதள சPைதய	ட� &ைறய	� வ	யாபார� 
ெச)ேவா= மி!னb சி�லைற வ	யாபாGக� ஆவா= 

5. சTக சPைதய	0ைக எ!றா � எ!ன ? 

� சTக நலைன உ?தி�ப0��� வைக ய	� சTக�தி! �றி�ப	+ட 

பழ6கவழ�க�கைளK�  ேநா6க�கைளK� ெவள9�ப0��� வைகய	� ெபா1�கைள 
சPைத�ப 0��� &ைறைய சTக சPைத�ப0�த� எனலா�   

N0த� வ	னா6க� 
1. மி! ெதாழி� எ!றா� எ!ன? 

� அைன �� வ	யாபார நடவ56ைககைளK� மி! வைல�தள�தி! வழியாக 

ேமAெகா�வைத மி! வண	க�/மி! வ	யாபார�/மி! ெதாழி� எனலா�. 
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2.  ஊரக சPைத�ப0��த�/ கிராம��ற சPைதய	0த� எ!றா� எ!ன? 
� கிராம��ற Sக= ேவா=கள9! ேதைவகைளK� வ	1�ப�கைளK� நிைறேவA றி அவ=கள9! 

மனநிைறைவ ெப?� வைகய	� கிராம��ற Sக=ேவா=கF6� ேதைவ�0� ெபா1�க� 

மA?� ேசைவகைள உ1வா6கி, வ	ைலைய நி=ண ய	��, வ	Aபைன 

ேம�பா0கைளெச)� பகி=Pதள96�� ெசய�&ைறகள9! ெதா ��ேப கிராம��ற 

சPைதய	0த� ஆ�� 
3. ப�டமாA? சPைத எ!றா� எ!ன? 

ஒ1 ப�டமாA? சPைத  எ!ப� ஒ1 ஒ.�கைம6க�ப+ட மA?� ஒ.��ப0�த�ப+ட 

சPைதயா��, இ� ெபா1+கள9! வ	ைலய	� இைண6க�ப+0�ள ஒ�பPத�கள9! 

ெகா�&த� மA?� வ	Aபைன6� உத;கிற�. 

III. சி� வ�னா�க�: 

1. மி! வண	க�தி� B2B மA ?� B2C எ!றா � எ!ன ? 

B2B – BUSINESS TO BUSINESS -  ஒ1 நி?வன� மAெறா1 நி?வன�திAகிைடேய நைடெப?� 
வண	க� B2B ஆ�� 
B2C – BUSINESS TO CONSUMER நி?வன�திA�� Sக=ேவா16�� இைடேய நைடெப?� 
வண	க� B2C  ஆ�� 
2. சTக சPைதய	0தலி! ேநா6க�க� யாைவ ? 

� ம6கள9! ந�ப	6ைகக�, மன�பா!ைமக� மA?� எதி=பா=��கைள மாA?வதA� 

� சில ெசய�கைள7 ெச)வதA� ம6கைள k�0வதA� அ�ல� அவ=கள9! நட�ைதய	� 

மாAற�கைள அறி&க�ப0��த� 
� வா56ைகயாள=கFட! நI�டகால உறைவ பராமG6க. 
� நி?வன�தி! ேபா+5யாள=கைளவ	ட ச&தாய�தி� ஒ1 சிறPத பட�ைத உ1வா6க. 
� அத! சTக ெபா?��கைள நிைறேவA?வதAகாக. 
� அத! ப	ரா�0கF6� சTக வ	ழி��ண=; வள1�. 
� அத! சTக ெபா?��கைள நிைறேவA?வதAகாக. 
� Sக=ேவா= அ5�பைட மA?� சPைத ப�� அதிகG6க. 

3. மி! சPைத ய	0தலி! ேநா6க�க� யாைவ ? 

1) ச Pைதய	! ப�ைக ேமC� வ	Gவா6க� ெச)த� 

2) வழ�கீ0 மA?� வ	Aபைன ேம�பா+0 ெசல;கைள �ைற�த�  

3) ெபா1� �றி�த அதிக வ	ழி��ண=ைவ எ=ப0��த� 

4) தகவ� தள�ைத பல�ப0��த� 

4. மி! வண	க�திA�� மி! வ	யாபார�திA�� உ�ள ேவ?பா0க� யாைவ ? 

� மி! வண	க� எ!ப� மி! வைள�தள�தி! வழியாக ெபா1�க� மA?� ேசைவகைள 
ெப?வைதK� அள9�பைதK� �றி6��.  

� ஆனா�. மி! வ	யாபார� எ!ப� ெபா1� / ேசைவகைள ெப?வ� அள9�ப� ம+ 0மி!றி 
அதA�� அ�பாAப+ட வழ�க� வழி ேமலா�ைம , வா56ைகயாள= உற; ேமலா�ைம 

,மி! வழி ஆைணக� ெபA? ெநறி�ப0�த�, ேபா!ற பரPதள; வ	யாபார 

வழி&ைறகைளK� உ�ளட6கிய� ஆ�� 

5. தன9ய	ட7சPைத (Niche) எைத பAறிய ெசய�பா0கைள வ	ள6�கிற� 
� உ�ைம ய	� இ� ஒ1 சPைதேய அ�ல , 
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� ேபா+ 5யாள=களா� அைட யாள� காண�படாத ஒ1 வைரய?6க�ப+ட வ���/ப	G; 

ம6கைள அைட யாள� க�0 அPத வா56ைகயாளG! ேதைவகைள ]=�தி ெச)ய ேதைவ 

யான அைன �� சPைதய	0த� &யAசிகைள ெச)வேத தன9ய	ட7சPைத ஆ�� 
II. ெப1வ	னா6க�: 

1) பார�பGய சPைதய	0ைக எRவா ? மி!ச Pைத ய	லி1P� ேவ ?ப0கிற� – வ	ள6�. 

 

மி! சPைத�ப0��த� பார�பGய சPைத�ப0��த� 

ெபா1�க� / ேசைவகைள மிக வ	ைரவாக 

�ைறPத  ெசலவ	� ேம�ப0�த &5K� 
இ�&ைறய	� மிக தாமதமாக;� அதிக 

ெசலவ	C� ம+0� ெபா1�, ேசைவைய 

ேம�ப0�த &5K�. 
உலக அளவ	� மிக வ	ைரவ	� மிக எள9தாக 

ெபா1�கைள ேம�ப0�தி சPைத ய	ட &5K� 

இ�&ைற ய	� அRவள ; எள9தாக உலகளவ	� 

ெபா1�கைள ேம�ப0�த &5யா� கால&� 

ெசல;� அதிகமா�� 
வண	க நி?வன�க� மிக �ைறPதள; 

மன9தவள��ட! ெதாழிைல 

வ	G;�ப0�தலா�. 

இ�&ைறய	� ெதாழிைல  வ	G;�ப0�த அதிக 

மன9த வள� ேதைவ�ப 0கிற�. 

இ�&ைறய	� ஆ�0 &.வ�� வார 7 

நா+க� 24மண	 ேநர&� �ைறPத மன9த 

ச6திKட! சPைதய	ட&5K�. 

இ�&ைறய	� ஆ�0 &.வ�� 7 

நா+கள9Cம 24 மண	 ேநர&� சPைதய	0வ� 

இயலாத காGய� 

 

2) மி!னb சPைதய	0தலி! ந!ைம தIைமகைள வ	ள6�. 

 

மி!ச Zைத>ப1$"தலி! ந!ைமக� Advantages of E-Marketing 

1. அைன �� ேநர�திC� சPைத :  

� மி! சPைத வார�தி! 7 நா+கள9C� 24 மண	ேநர�திC� (24x7) பயனாள9கF6� சPைத 

வசதிைய அள96கிற�.  

� இதனா� Sக= ேவா= எPத இட�திலி1P�� எPத ேநர�திC� ெபா1�கைள/ 

ேசைவகைளK� ெபற;� அள96க;� &5K�. 

2. ேநர5 ெதாட =�;  

� தயாG�பாள16�� Sக=ேவா16�� இைடேய ேநர5 ஏAப0வதா� ெசல;க� 
�ைற6க�ப0கிற�.  

� இதனா� மலிவான வ	ைலய	� ெபா1+கைள இைணய சPைதய	0ைகய	! வாய	லாக 

Sக=ேவா=க� வா�க இயCகிற�. 

3. ேதைவைய ெப?த�:  

� Sக=ேவா= த�கF6� ேதைவ�0� எ�தைகய ெபா1�கைளK� மA?� ேசைவகைளK� 

மி! சPைதய	� ப�ேவ ? தள�க� / வைல ப6க�க� Tல� ெபறலா�. 

மி! சZைத>ப1$"லி� தEைமக� Disadvantages of E-Marketing 

1. அதிக ெசல;:  

� மி! சPைத�ப 0��தலி� வ	ள�பர � ெச)ய;�, வண	க தள� அைம6க;�, ெபGய 
அளவ	� ெசலவ	ட ேவ�0�.  
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� வைல�தளவ5வைம��, ெம!ெபா1�, S�ெபா1�, வண	கதள� பரமG��, வ	ன9ேயாக 

ெசல; ேபா!றவAறிA� அதிக அளவ	� &தh0 ெச)ய ேவ� 5K�ள �. 

2. சிறிய நி?வன�திA� ெபா1Pதா �:  

� மிக ெதாைலவ	� உ�ள வா56ைகயாள=கF6� ெபா1�/ேசைவகைள வழ�க சிறிய 

நி?வன�கF6� மி!சPைத�ப0�த� ெபா1Pதா�. 

3. தகவ�கைள ���ப	�த� :  

� இ!ைறய dழலி� வா56ைகயாள=கள9! எ�ண	6ைக ெதாட=P� அதிகG��6 ெகா� 

516கிற�.  

� இதA� ஏAப நி?வன�க� இைணய தள�தி� ேபாதிய வ	வர�கைள ���ப	6கி!றன.  

� தகவ�கைள அRவ�ெபா.� ���ப	�ப� மிக;� க5னமான ஒ!றா �� 

 

4. பா"கா>? இ�லாைம :  

� ெப1�பாC�, Sக=ேவா= த�கள� கட! அ+ைடைய பய!ப0�தி மி! இைணய� Tல� 

ெபா1கைள / ேசைவைய ெபற தய��கி!றன=. 

� த�கள� கட! அ+ைடய	! இரகசிய �றியL+0 எ�க� தவறாக பய!ப0�தி 
பலவைகயான ேமாச5கைள ெச)ய மி! இைணய சPைத�ப0��தலி! அதிக வா)�� 

இ1�பதாக Sக=ேவா= அ`[கி!றன= 

3) நவ Iன சPைதய	0ைகய	� ைகயாள�ப0� நவ Iன சPைதய	0த� உ�திகைள வ	ள6�.? 

ப� ேநா�� அளJ /lம�V ெலவ� சZைதய�1த� Multilevel Marketing  
� இRவைக சPைத ய	0த� ஒ1 ேநர 5 சPைதய	0த� வைகைய சா=Pத � 

� இ�&ைற ய	� ஒ1 ெமா�த வ	யாபாG அ�ல � வ	நிேயாக_�தைர நி?வன� &தலி� 

நி=ண ய	6�� 
�  ப	!ன = வ	நிேயாக_த=க� அவ=கள9! கீE பல வ	நிேயாக_த=கைள நியமி�பா=. 
� இRவா ? ஒRெவா1 வ	நிேயாக_த=கF� அவ=கள9! கீE பல வ	நிேயாக_த=கைள 

அம=�தி வ	Aபைனைய ெப16�� &ைறையேய ப� ேநா6 �ள; [ம�+5 சPைத ய	0த� 

எ!கிேறா�. 

�  இRவா? அம=�த�ப0வா=க� கீEநிைலய= அ�ல � கீEநிைல வ	நிேயாக_த=க� என 

அைழ6க�ப0கி!றன=. 

ெகாF�லா சZைதய�1த� Guerrilla Marketing 
� வர;, ெசல; தி+ட�தி� சPைத ய	0வதA6காக அதிகள ; நிதிைய ஒ�6�வைத வ	ட ேநர 

�, ஆAற� மA ?� கAபைன ய	! Tல� வழ6க�திA� மாறான &ைறைய ைக யா�0 

வா56ைக யாளG! கவன�ைத ஈ=�� ெபா1� அ�ல � ேசைவ�பA றிய தகவ�கைள 
அள9�� வ	Aபைனைய ெப16�� &ைறைய ெகாG�லா சPைதய	0த� எ!கிேறா�. 
வ	Aபைனைய அதிகG6��,  

� ெபGய அளவ	� வ	ள�பர� தர இயலாத சிறியள;, நி?வன�கF6� இ�&ைற வ	ள�பர 

உ�தி மிக;� ஏAற�. 

 

4) சTக சPைதய	டைல ேசைவ சPைதய	டCட! ஒ��ேநா6�க 

 

அ5�பைட சTக சPைதய	ட� ேசைவ சPைதய	ட� 
ெபா1� நட�ைதகைள மாAற� ஏAப��த� க�b6� �லனாகாத ேசைவகள9! 
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வ	Aபைன 
ேநா6க� சTக நலைன பா�கா�பேதா ஆ�� வா56ைகயாள=கைள 

தி1�தி�ப0�தி, அவ=கள9! 
ேதைவகைள ]=�தி ெச)வத! 
Tல� இலாப�ைத ச�பாதி6க 
ேவ�0�. 

கவன� இல6� பா=ைவயாள=கைள(targeted 
audience) அைடய;�, அவ=கள9! 
நட�ைத மாAற� ெச)ய;� கவன� 
ெசC�த�ப0கிற�. 

Sக=ேவாG! ேதைவகைள ேசைவ 
ெச)தலி� கவன� 
ெசC�த�ப0கிற� 

சPைதய	ட� 
க1வ	க� 

சPைதய	ட� க1வ	க� நட�ைத 
மாAற�திA� பய!ப0�த�ப0கி!றன 

சPைதய	ட� க1வ	க� ெபா1+க� 
வ	Aபைன6� 
பய!ப0�த�ப0கி!றன. 

தி1�திகரமான 
ேதைவ 

சPைதயாள=க� ச&தாய� ேதைவகைள 
]=�தி ெச)கிறா=க�. 

வ	Aபைனயாள=க� தன9நப=கள9! 
ேதைவகைள ]=�தி ெச)கிறா=க� 

 
5) ஏேதU� இர�0 நவ Iன சPைதய	டலி! ந!ைமகFட! வ	வாதி6க 

Disscuss any two new methods of marketing with it's advantages 
ெகாF�லா சZைதய�1த� Guerrilla Marketing 
� வர;, ெசல; தி+ட�தி� சPைத ய	0வதA6காக அதிகள ; நிதிைய ஒ�6�வைத வ	ட ேநர 

�, ஆAற� மA ?� கAபைன ய	! Tல� வழ6க�திA� மாறான &ைறைய ைக யா�0 

வா56ைக யாளG! கவன�ைத ஈ=�� ெபா1� அ�ல � ேசைவ�பA றிய தகவ�கைள 
அள9�� வ	Aபைனைய ெப16�� &ைறைய ெகாG�லா சPைதய	0த� எ!கிேறா�. 
வ	Aபைனைய அதிகG6��,  

� ெபGய அளவ	� வ	ள�பர� தர இயலாத சிறியள;, நி?வன�கF6� இ�&ைற வ	ள�பர 

உ�தி மிக;� ஏAற�. 

ந!ைமக�: 
1) இ� மலிவான� (ஆனா� எ�ேபா�� அ�ல). 
2) இ� மிக;� மற6க&5யாததாக இ16��. 
3) இ� சTக ஊடக� (பகி=; வழியாக) Tல� இலவச வ	ள�பர� நிைறய 

உ1வா6க &5K�. 
சTக சPைதய	0ைக  

� சTக நலைன உ?தி�ப0��� வைக ய	� சTக�தி! �றி�ப	+ட 

பழ6கவழ�க�கைளK�  ேநா6க�கைளK� ெவள9�ப0��� வைகய	� ெபா1�கைள 
சPைத�ப 0��� &ைறைய சTக சPைத�ப0�த� எனலா�  

ந!ைமக� 
1) சTக வ	1�ப�த6க ெபா1+க� Sக=; ஊ6�வ	6கிற�. 
2) ம6கள9� ஆேரா6கிய நனைவ ேம�ப0��வேதா0 ஆேரா6கியமான வாE6ைக 

&ைறைய ப	!பAற;� உத;கிற�. 
3) இ� ப[ைம சPைதய	ட� &யAசிகள9� உத;கிற�. 
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4) ச&தாய�ைதK� வாE6ைக தர�ைதK� பாதி6�� சTக� தIைமகைள அகAற 
உத;கிற�. 

5) சTக சPைத�ப0�த� எ!ப� மலிவான வழிகள9� ஒ!றா��. 
6) ச&தாய மா=6ெக+5! மிக7 சிறPத ந!ைமகள9� ஒ!?, எவ1� ெசாPத வ I+5� 

இ1P� Nட அைத� பய!ப0�தி6 ெகா�ள &5K�. 
 

அல� 6 �க9ேவா9 பா"கா>? 

II. �� வ�னா�க�: 

1 Sக=ேவா= எ!பவ= யா=? 

� ப�ட�க� அ�ல� பண	கைள /ேசைவகைள ம?வ	Aபைன6� அ�லாம� இ?தியாக 
பய!ப0��ேவா= Sக=ேவா= ஆவா= 

� &.ைமயாக அ�ல� ப�தியாக  ெசC�த�ப+0, அ�ல�  ெசC��வதாக 

உ?தியள96க�ப+0 அ�ல� நI�பய! அ5�பைடய	�  ெசC�த�ப+0, ம?பய! அைடK� 

வைகய	� ெபா1+கைள அ�ல� ேசைவகைள வா��� நப= Sக=ேவா= என 

அைழ6க�ப0கிறா=.- இPதிய Sக=ேவா= பா�கா�� ச+ட� 1986 

2. Sக=ேவாGய� எ!பதைன வனரய?. 

“Sக=ேவாGய� எ!ப� வ	Aபைனயாள=கள9டமி1P� வா��பவ= த�கள�  உGைமகைளK�  

அதிகார�கைளK� ேம�ப0��� &யAசியா��” - எ�.ெம_ஸி 
3. கல�பட�திற� இர�0 எ0��6காட0்க� த1க. 

� ேத�கா) எ�ைணய	� பாமாய	� கல�ப� 

� அGசி மா; மA?� ேகா�ைம மாவ	� _டா=7 ேச=�ப� 

4. “வா��பவா= ஜா6கிரைத” எனறா�  எ!ன?/ வ	ழி�தி1 ேகா+பா0 – �றி�� வைரக 
� ெபா1+கைள வா�கியவ= அ�ெபா1� தன� எதி=பா=��கைள ஈ0ெச)யவ	�ைல என9� 

அதA� ெபா1+கைள வ	Aறவ= எPதவைக ய	C� ெபா?�பாக மா+டா=.  

� ெபா1+கைள வா�கியவ= அதA� நிவாரண� ேத ட இயலா� என Sக=ேவாைர எ7சG6ைக 

ெச)K� த��வேம “வா��ேவா= ஜா6கிரைத அ�ல� வ	ழி�தி1” எU� ேகா+பா டா��. 

5. “வ	Aபைனயாள=  ஜாககிரைத” எனறா�  எ!ன?/ வ	ழி�தி1 த��வ� – �றி�� வைரக 
� “வ	Aபைனயாள= எ7சG6ைகKட! இ16க ேவ�0�” (Let the Buyer Beware) எ!ற 

ேகா+பா+5! அ5�பைடய	� ெபா1+க� வ	Aபைன ெச)ய�ப0கி!றன . 
�  வ	Aபைனயாள=க� த�கள� ெபா?�ப	லி1P� த�ப	6க இயலா�. 
� வ	ள�பர�கள9� “ெபா1+க� உ�ள� உ�ளப5” எ!ற அ5�பைடய	� வ	Aபைன 

ெச)ய�ப+டாெலாழிய, ெபா1+கைள வா��பவ16�, அ�ெபா1ைள வா��வதAகான 
ேநா6க�ைத அ�ெபா1� நிைறேவA?� எ!ற  உ�தரவாத�தி! அ5�பைடய	ேலேய 
வ	Aபைனயாள= அ�ெபா1ைள வ	Aபைன ெச)ய ேவ�0�. 

6. சி? �றிப� வைரக. Sக=ேவா= பா�கா�� ச+ட�  1986. 

� இ7ச+ட� [16கமாக “ேகா�ரா ” (COPRA) எ!றைழ 6க�ப0கிற� 

� இ7ச+ட� 15.04.1987 அ!? அ&C6� வPத�.  

� இ7ச+ட� 1993� தி1�தியைம6க�ப+ட�. 

� Sக=ேவா= நலைன�  பா�கா�பைத &6கிய ேநா6கமாக6 ெகா�ட � 
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III. சி� வ�னா�க�: 

1. வண	்க�தின Tன? &6கியக N?்க� யானவ? 

1) உAப�தியாள= 

2) Sக=ேவா= 

3) அரசா�க� 

2. S்க=ேவாGய� �றி�� இயறற�படட &ககிய7ச+ட�க� யாைவ? 

I. இPதிய ஒ�பPத7 ச +ட� 1982.  

II. உண;� ெபா1+க� கல�பட� தைட7ச +ட� 1954. 

III. ேவளா�ெபா 1+க� தர�ப0��த� மA?� வ	Aபைன7 ச +ட� 1937. 

IV. உண;� பா�கா�� தர7ச +ட� 2006. 

V. அ�தியவசிய ெபா1+க� ச+ட� 1955 

VI. காA? மா[ப0த� தைட ச+ட� 1981 

3. ெசயAைக பAறா6�ைற எனறா� எ!ன 
� ேதைவ6� ேகAப உAப�தி திற! அ�ல� அள9�� இ1PதாC� வ	ைல உய=ைவK� 

அத! Tல� கிைட6�� இலாப�ைதK� க1�தி� ெகா�0 உAப�தி திறைன 
N+டாம� இ1�ப� அ�ல� ேபாதிய அள; அள9�ைப அள96காம� இ1�ப� 
ெசயAைக பAறா�ைற ஆ�� 

4. Sக=ேவாGயலி! &ககிய��வ� பAறி எ.�்க. 

 

I. Sக=ேவா=கள9ட� வ	ழி��ண=; ஏAப0�திஅவ=கைள ஒ1�கிைண�த� . 

II. நியாயமAற வண	க நைட &ைறகைள எதி=�த� . 

III. [ர�ட�கள9லி1P�  பா�கா�த� . 

IV. அரசி! க வன� ைத ஈ=�த� . 

V. Sக= ேவா=  பா�கா�� வ	திகைள திற�படநைட &ைற �ப0�த� . 

VI. &&ைம யான மA?� ச ம̂ப�திய தக வ�கைள த1த� . 

VII. சTகவ	ேராத நடவ56ைககைள எதி=�த�  

. 

5. S்க=ேவா= பா�்காபப	� அரசின ப�� யா�? 

� Sக= ேவா=கள9� ெப1�பா !ைமேயா= க�வ	யறி; ெபAறவ=களாக இ1Pதா C� அவ=க� 

த�கள9! உGைமக� �றி�� அறியாதவ=களாக;�, அறிPதி1�ப	U� 

ெசயலAறவ=களாக;ேம உ�ளன=. 

� அர[ Sக=ேவாைர�  பா�கா�பதி� தன � ப�ைக உ?திெச)ய ேவ�0�.  

� ம�திய மாநில அர[க� Sக=ேவாைர� பா�கா6க நா0 &.வ�� ப�ேவ? ச+ட�கைள 

இயAறி உ�ளன .  

� Sக=ேவாைர� பா�கா6க ப�ேவ? ச+ட�க�  இயAற�ப+0, அைவ நைட&ைற 

ப0�த�ப+டேபா��  Sக=ேவா= இ!U� அ� �றி�� 

அறியாதவ=களாக;�,ெசயலAறவ=களாக;� உ�ளன=.  

� ெவ?� ச+ட�க� மா�திரேம அைன��� ப	ர7சைனகF6�� தI=;கைள தP�வ	டா�.  

� ச+ட�ைத நைட&ைற�ப0��ேவா= ச+ட�ைத ம̂?ேவாைர த�5�பைத ஏ+டளவ	� 

ைவ��6ெகா�516காம� அ7ச+ட�கைள� பய!ப0�தி க0ைமயான த�டைனக� 

வழ�க ேவ�0�. 
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IV. ெப1 வ	னா6க�: 

1. Sக= ேவா= எRவா ? [ர�ட �ப0கிறா=க�? 

 

1. அதிக வ	ைல6� வ	Aற�. 

� வ	Aபைனயாள=க� மA?� ேசைவகைள அள9�பவ=க� தா�க� வழ��� ெபா1+க� 

மA?� ேசைவகF6� அத! தர�திA� ஈடான வ	ைலைய6 கா+5C� N0தலான 

வ	ைலைய அள9�பதA � ப�ேவ? த1ண�கள9� நி=�பPதி6க�ப0கிறா=க� 

2. கல�பட�:  

� கல�பட� எ!ப� உணவ	� வ	1�ப�தகாத ெபா1+கFட! கலP� அ�ல� மாA?த� 

ஆ��.  

� இ� வா56ைகயாள=கF6� ெப1� இழ�� ஏAப0கிற�;  

� அவ=க� பண இழ�� மA?� அவ=கள� உட�நல�ைத ெக0���ேபாகிறா=க�. 

3. ேபாலியான ெபா1+க� 

� ம6க� ம�திய	� ப	ரபலமைடPத வண	க6 �றிKைட ய ெபா1+கF6� அேத ேபா!ற 

ேபாலியான ெபா1+க� ச+டவ	ேராதமாக� தயாG6க�ப+0 அேதவ	ைலய	� ேமாச5யாக 

வ	Aபைன ெச)ய�ப+0வ1கி!ற� 

4. ெசயAைகயான பAறா 6�ைற 
� வண	க=க� த�க� ப�ட�க� மA?� பண	கF6� ெசயAைகயான &ைறய	� 

த+0�ப+5ைன ஏAப0�தி அத! Tல� ப�ட�க� மA?� பண	கt6கான 
வ	ைலைய அதிக�ப0�தி [ர�ட�ப0கி!றன= 

5. தர6�ைறவான ெபா1+க�:  
� வ	Aபைனயாள=க� வழ6கமாக அதிகமான லாப�ைத ெப?வதAகாக தர� �ைறவான 

ெபா1+கைள தரமான ெபா1+கள9! வ	ைல6� வ	Aபைன ெச)கி!றன=. 
6. இட=பா0 ெகா�ட ெபா1+க� 

� ெபா1+கள9! தயாG�பாள=க�, த�கள9! தயாG�� ெபா1+கைள Sக=ேவா= பய!ப0��� 
ேபா� அவ=கள9! உய	16��, உைடைம6 �� ஊ? வ	ைளவ	6காம� ெபா1+கைள 

&!ென7சG6ைகKட! எRவா?  பா�கா��ட! பய!ப0�த ேவ�0� எ!ற 

&!ென7சG6ைக நடவ56ைககைள Sக=ேவாGட� &! ைவ6க ேவ�0�. 

7. தவறான NA? / ெபா) வ	ள�பர�க�:  

� வ	Aபைனயாள=க� வ	ள�பர�கள9! Tல� த�க� தயாG��கள9! ஆK� மA?� தர� 

பAறிய தவறான NAைற ெச)கி!றன= 

2. Sக= ேவா=  பா�கா�ப	� வண	க�தி! ப�கிைன வ	ள6�க? 

 

1. வ�ைல உய9ைவ $ தவ�9$த� 

� வண	க நி?வன�க� த�க� வண	க�தி� ெபா1+கள9� க0ைமயான ப Aறா6 �ைற 

ஏAப0� dழலி� Nட ெபா1F6கான வ	ைலகைள உய=��வைத தவ	=6க ேவ�0�. 

2. ப�6கைல தவ	=�த� 

� வண	க நி?வன�க� த�க� வண	க�தி� இய�பான ேபா6கிைன அUமதி6க ேவ�0�. 

� Sக=ேவா= பாதி6க�ப0� வைகய	� ப�6க� மA?� க�ள7சPைத நடவ56ைகக� Tல� 

அதிக இலாப� ஈ+0� நடவ56ைகக� தவ	=6க�பட� ேவ�0�. 

3. உய= தர�திA� உ�தரவாத� அள9�த� 
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� வண	க நி?வன�க� த�க� உAப�தி� ெபா1+கF6� ெபா)யான உ�தரவாத�கைள 

அள96க6Nடா�.  

� அைவக� த�கள� ெபா1+கள9! உய= தர�திைன உ?தி�ப0�த ேவ�0�. 

4. ெபா1+க� �றி�த தகவ�க � அள9�த� 

� வண	க நி?வன�க� த�கள9! உAப�தி� ெபா1+கள9! தர�, அள; Tல�ெபா1+க� 

பய!பா0,ப	! வ	ைள;க�, &!ென7சG6ைக நடவ56ைகக�,எைட , மாAறி6 ெகா�F� 

வசதி, பய!ப0��� &ைற ஆகியைவ �றி�த மிக7சGயான மA?� ேபா�மான 

தகவ�கைள Sக=ேவா16� க+டாய� தரேவ�0�. 

5. வ	ள�ப ர�கள9� உ�ைம (ேந=ைம) 

� வண	க நி?வன�க� த�கள9! உAப�தி� ெபா1+கF6� வ	ள�பர� ெச)K� ேபா� 
அRவ	ள�பர�கள9� ெபா)யான, உ�ைம6�� �ற�பான , ேமாச5யான தகவ�கைள 

அள9�� Sக=ேவா16� தவறான வழிகா+ட6 Nடா�. 

6. தI��கள9லி1P� பா�கா�த� 

� வண	க நி?வன�க� ஆப�தான மA?� தI�� வ	ைளவ	6க6N5ய  ெபா1+கைள 

சPைத�ப0�த6 Nடா�.  

� சPைத�ப0��� &! தன� உAப�தி மA?� வ	Aபைன� ெபா1+கைள &ைறயாக;�, 

&.ைமயாக;� பGேசாதி��� பா=6க ேவ�0�.  

� உண;� ெபா1+கைள� ெபா1�தவைர ெக+0�ேபான மA?� [காதாரமAற உண;� 

ெபா1+கைள தி1�ப� ெபA ?6 ெகா�ள ேவ�0�. 

7. பண�ைத தி1�ப	6 ெகா06�� உ�தரவாத� 

� வண	க நி?வன�க� த�கள9! உAப�தி� ெபா1+கள9� �ைறபா0க� காண�ப5! 

அ6�ைறபா0ைடய ெபா1+கைள தி1�ப� ெபA?6 ெகா�0 �திய ெபா1+கைள வழ�க 

ேவ�0� அ�ல� அவAறிA�Gய பண�ைத தி1�ப	�தரேவ�0�. 

� த�கள9! உAப�தி� ெபா1+கைள� பய!ப0�தியதா� Sக=ேவா16� வ	ைளPத காய� 

மA?� தI��கF6� உGய ெசல;கைளK�, இழ�பL0கைள K� வழ�க ேவ�0�. 

8. Sக=ேவா= �ைறபா0கைள� தI=�த� 

� Sக=ேவாG! �ைறகF6� வண	க நி?வன�க� த�கள� Sக=ேவா= �ைற தI=6�� ப	G; 

Tல� உடன5யாகேவா அ�ல� �றி�ப	+ட கால வர�ப	A��ேளா தI=; 

காண�படேவ�0�. 

3. Sக=ேவா=  பா�கா�ப	! ேதைவக� யாைவ ? 

 ப�!வ�( காரண,கs�காக  �க9ேவா9  பா"கா>? ேதைவ>ப1கிற": 

� Sக=ேவாG! உட� பா�கா�� , உதாரணமாக, பா�கா�பAற அ�ல� ஆப�தான ெபா1+க� 

மA?� [காதார�திA�� ஆப��6�� எதிரான பா�கா��. 

� Sக=ேவா= ஏமாA?� மA?� நியாயமAற வ=�தக மA?� சPைத நைட&ைறகF6� 

எதிராக பா�கா�� ேவ�0�. 

� த�ண I=, காA? மA?� உண; மா[பா0 ஆகியவAறி� இ1P� ஒ1 ஆேரா6கியமான 

[A?7dழைல அUபவ	6க &5K� எ!பதா� Sக=ேவா= பா�கா�� எ�லா வைகயான 

மா[பா+5A�� ேதைவ�ப0கிற�. 
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� ஏகேபாக மA?� க+0�பா+0 வ=�தக நைட&ைறகைள �£ப	ரேயாக� ெச)வதA� 

எதிராக Sக=ேவா= பா�கா�� ேதைவ�ப0கிற�. பா�கா�� தாமதமாக பா�கா�� 

ம?6க�ப+ட�. 

� தரமான ப�ட�க� மA?� பண	கைள உGய வ	ைலய	� ெபற Sக=ேவா= பா�கா�� 
ேதைவ�ப0கிற� 

4. Sக= ேவா=  பா�கா�ப	� Sக=ேவாG! ப�கிைன வ	ள6�க. 

� Sக=ேவாரா� ம+0ேம த�கF6� எதிரான ேந=ைமயAற வண	க நைட &ைறகF6� 

இ?தியாக &A?� ��ள9ைவ 6க &5K�.  

� வண	க நி?வன�க� வ	திகைள ம̂?� ேபா� அரசா�க� ச+ட�கைள ஏ+டளவ	� ைவ 

��6 ெகா�0 ேவ56ைக பா=��6ெகா �0 இ16கா ம� அவAைற7 ெசய�ப0��வதி� 

சிறிதளேவU� கவன� ெசC�தி Sக=ேவா= நலைன� பா�கா6க ேவ�0�. 

�  இ�தைகய dழலி� Sக=ேவா= வ	ழி��ண=;டU�, Sக=ேவாைர ஒ!றிைண�� 

Sக=ேவா= இய6கமாக7 ெசய�ப+0 த�கள9! நலைன� பா�கா��6 ெகா�ள ேவ�0�. 

� ேமC� அ�பாவ	  Sக=ேவா=கள9ட� Sக=ேவா= பா�கா��7 ச+ட�க� பAறி எ0��6Nறி 
அவ=கள9ைடேய வ	ழி��ண=ைவ ஏAப0�த ேவ�0�. 

5. Sக=ேவா=  பா�கா��7ச+ட�, 1986! ேநா6க�க�யாைவ ? 

I. Sக=ேவாG! உய	16�� உடைம6�� ஊ?வ	ைளவ	6�� ெபா1+கைள 

சPைத�ப0��வதA� எதிராக Sக=ேவாைர� பா�கா�த� . 

II. Sக=ேவா= வா��� ெபா1+கள9! தர� அள;,[�த�த!ைம , வ	ைல மA?� தரநிைல 

�றி�த உ�ைமயான மA?� &.ைமயான தகவ�கைள Sக=ேவா16� அள9�த� . 

III. வண	க=கள9! நியாயமAற வண	க நைட &ைறகள9லி1P� Sக=ேவாைர� பா�கா�த� . 

IV. [ர�ட� நைட&ைறகF6� எதிராக தI=;கைள ேதட Sக=ேவா16� அதிகாரமள9�த� . 

V. Sக=ேவா=கள9! உGைமக � மA?� க டைமகைள அறிP� ெகா�ள7 ெச)த�  

VI. ந�ல தரமான ெபா1+கைள சGயான வ	ைலகள9� கிைட 6க7 ெச)வத! Tல� அவ=கள9! 

சிறPத வாE6ைக� தர�ைத உ?திப0��த�  

VII. Sக=ேவா= த�கள� உGைமைகைள நிைல நா+ட Sக=ேவா= �.6க� மA?� ப	ற அதிகார 
அைம� �கைள ஏAப0��த� . 

6. ஏேத U� ஐP� Sக= ேவா= பா�கா��7 ச +ட�கைள எ.�க. 

 

(I) உணJ> ெபா�.க� கல>பட$ தைட6ச .ட( 1954. 

� இ7ச+ட� உண;� ெபா1+கள9� கல�பட� ெச)வைத பGேசாதி�� தரமான உண;� 

ெபா1+கைள வழ��வத! Tல� Sக=ேவா= உட� நல�ைத பா�கா6கி!ற�. 

(II) எைட ம5�( அளJக� ச .ட( 1958.  

� இ7ச+ட� எைட �ைற; மA?� அள;6 �ைறபா0கைள� ேபா6கி Sக=ேவாைர� 

பா�கா6கிற�.  

� இ7ச+ட� அளவ	ய� ச+ட� 2009 ஆக தி1�தியைம6க�ப+ட�. 

(III) வண�க� �றிக� ச .ட( 1999.  

� இ7ச +ட� ெபா1+கள9� ேமாச5யான வண	க6 �றிகள90வைத தைட ெச)கி!ற�. 

(IV) ேபா.V ச .ட( 2002.  

� இ7ச+ட� ஆேரா6கியமAற வண	க� ேபா+5கள9� இ1P� Sக=ேவாைர� பா�கா6கி!ற�. 

(V) இZதிய$ தர நி�வன6 ச .ட( (சா!�� �றிக�) 1952  
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� இPதிய� தர நி?வன� தAேபா � இPதிய� தர6�. எ!றைழ 6க�ப0கி!ற� 

� இ7ச+ட� உAப�தி� ெபா1+க� ெபAறி16க ேவ�5ய �ைறPத ப+ச தரநிைலகைள ]=�தி 
ெச)வைத உ?தி ெச)கி!ற�.  

� Sக=ேவா=6� தரமான ெபா1+க� கிைட �பைத உ?தி ெச)கி!ற�. 

 

7. Sக=ேவா= பா�கா��7ச +ட� 1986! சிற�ப	ய��க� யாைவ ? 

இPதிய Sக=ேவா= பா�கா��7ச +ட�, 1986! சிற�ப	ய��க� ப	! வ1மா?. 

I. Sக=ேவா=கள9! நலU6� தI�� வ	ைளவ	6�� ெபா1+க� மA?� ேசைவகF6� 

எதிராக Sக=ேவாைர� பா�கா�த� . 

II.  உAப�தியாள=க� / வ	Aபைனயாள=கள9! ஒ�பPத ம̂?ைகய	� இ1P� Sக=ேவாைர� 
பா�கா�த� . 

III.  சிறPத தர�தி� Sக=ேவா16� ெபா1+க� கிைட�தைல உ?தி ெச)த� . 

IV.  ெபா)யான மA?� தவறான வழிகா+0� ெச)திகைள ெவள9ய	0� 

வ	ள�பர�கள9லி1P� Sக=ேவாைர ேபண	6கா�த� . 

V.  Sக=ேவா= வா��� ெபா1+கF6� சGயான வ	ைல நி=ணய� ெச)வைத 

உ?திெச)த� . 

VI. த�� தைடயAற ெபா 1+க� வ	நிேயாக�ைத உ?திெச)த� . 

VII.  ெபா1+க� சGயான தர�தி�, சGயான  அளைவகள9� கிைட �பைத உ?தி ெச)த�  

VIII. ேந=ைமயAற வண	க=கள9! நியாயமAற வண	க நைட &ைறகள9லி1P� Sக=ேவாைர� 

பா�கா�த� . 

IX.  ப�ேவ? வைகயான மா[பட�கள9� இ1P� Sக=ேவாைர� பா�கா�த� . 

X. வண	க� ேபா+5கள9னா� வ	ைளK� தIய வ	ைள;கள9� இ1P� Sக=ேவாைர� 

பா�கா�த� 

8. ஐ.நா.அைவ ய	! Sக= ேவா= பா�கா��6�றி�த ேநா6க�க� யாைவ ? 

I. Sக=ேவா16�� ேபாதிய பா�கா�ப	ைன வழ��வதி� உ?�� நா0கF6� உத;வ�. 

II. Sக=ேவாG! ேதைவக� மA?� வ	1�ப�கF6ேகAப உAப�தி மA?� வ	நிேயாக 

&ைறகைள எள9தா6�வ�. 

III.  Sக=ேவா= ெபா1+க� மA?� ேசைவகைள உAப�தி ெச)பவ=க� மA?� 

வ	நிேயாகி�பவ=கF6� உய=Pத ந!ெனறி சா=Pத நட�ைதகைள ஊ6�வ	�ப�. 

IV.  Sக=ேவா=  நலைன ேமாசமாக� பாதி6�� வைகய	� ெசய�ப0� தவறான வ=�தக 

நைட&ைறகைள ெசய�ப0��� வண	க நி?வன�கைள எதி=�பதி� 

உ�நா+டளவ	C� மA?� ப!னா+டளவ	C� உ?�� நா0கF6�உதவ	 �Gத� . 

V.  [தPதிரமான Sக=ேவா= �.6கைள ேம�ப0�த உத;த� . 

VI.  Sக=ேவா= பா�கா�ப	� ச=வேதச6 N+0றவ	ைன ெசய�ப0��த� . 

VII.  Sக=ேவா=கF6� �ைறPத வ	ைலய	� ெபா1+கைள ெபGய அளவ	� ேத=Pெத0�� 
வா��� வைக ய	� சP ைதகைள ஊ6�வ	�த� 
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அ$தியாய( 17 சZைத ம5�( சZைதய�1ைகயாள9 
II. �? வ	னா6க�: 

 

1. தகவ� ெப?� உGைம /ெதGவ	6�� உGைம (Right to be informed) பA றி சி?�றி�� வைரக . 

தகவ� அறிய உFைம / ப�ரதிநிதி$"வ( உFைம: 

� ஒ1 Sக=ேவா= அவ= ெபா1+கைள அ�ல� ேசைவகைள வா�க &5; எ06�� 

அ5�பைடய	� அைன�� தகவ�கைளK� வழ�க ேவ�0�. 

�  இ�தைகய தகவ�க� தர�, k)ைம, ஆAற�, தர�, உAப�தி� ேததி, பய!பா+5! &ைற, 

&தலியன ெதாட=�ைடயைவ.  

� இRவா?, தயாG�பாள= அ�தைகய தகவ�கைள சGயான &ைறய	� வழ�க ேவ�0�,  

� எனேவ Sக=ேவா= ஏமாAற�ப0வதி�ைல. 

2 பா�கா�� உGைம பAறி  நIவ	= �GP� ெகா�ட � எ!ன? 

� Sக=ேவா= தன� உGைமக� மA?� பGவ=�தைனகF6� அவGட� வ	ழி��ண=ைவ 

ஏAப0�தி, அவG! �ைறகF6� தI=; காண ஊடக�தி! Tல� வ	ள�பர�ப0�த 

ேவ�0�. 

� Sக=ேவா= தன� வாE6ைக மA?� ஆேரா6கிய�திA� அபாயகரமான ெபா1+க� மA?� 

ேசைவகF6� எதிராக பா�கா��6ெகா�ள உGைம உ�0 

3. ஜா! F ெக !ன5 Nறிய Sக= ேவா= உGைமக � யாைவ ? 

� பா�கா�ப	� உGைம , 

�  தகவ� ெப?� உGைம , 

� ேத=Pெத06�� உGைம  

� ேக+ �� உGைம 

4. வண	க�தி! தைலயாய  ேநா6க�க� யாைவ ? 

� Sக=ேவாG! ேதைவ மA?� வ	1�ப�கள9! �றி�தான தி1�தி வ	யாபார�தி! 
&த!ைமயான தைலயான ேநா6கமா��. 

5. தர&ைடய ெபா1+க� வா���ேபா� Sக=ேவா= மனதி� ைவ��6 ெகா�ள ேவ�5ய &6கிய 
அ�ச�க� யாைவ ? 

� Sக=ேவா=  ISI, அ6மா=6, FPO ேபா!ற தர6�றியL0 சா!?கைள மA?� அைடயாள6 

�றியL0� இ16கிறதா எ!? பா=��6ெகா�ள ேவ�0ம. 

 

III. சி? வ	னா6க�:: 

1. நிவாரண�திAகான உGைமக� பAறி நIவ	= அறிPத� எ!ன? 

� இPத உGைம வ	AபைனயாளG! நியாயமான வ=�தக நைட&ைற6� எதிராக 

Sக=ேவா16� இழ�பL0 அள96கிற�.  

� உதாரணமாக, வ	Aபைனயாளரா� வா6�?தியள96க�ப+ட தயாG��கள9! அள; மA?� 

தர� இண�கவ	�ைல எ!றா�, வா��பவ= இழ�பL0 ேகார உGைம உ�0. 

� Sக=ேவா16� பலவ	தமான நிவாரண� கிைட6��,  

� அதாவ� தயாG�� இலவசமாக ப.�பா=�ப�, பண�ைத� தி1�ப� ெப?வத! Tல� 

வ	Aபைனயாளரா� தயாG��கைள மாA?வ� ேபா!ற�. 

 

2. Sக=ேவா= உGைமக� – வைர ய?. 
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� &!னா� அெமG6க ஜனாதிபதி தி1.ஜா! F ெக!ன5 அவ=க�, “அ5�பைடயான Sக=ேவா= 

உGைம எ!ப�, பா�கா�ப	� உGைம , தகவ� ெப?� உGைம ,ேத=Pெத06�� உGைம 

மA?� ேக+ �� உGைம ” எ!? N?கிறா=. 

3. ஆேரா6கிய� மA?� பா�கா�� ெதா ட=பான பா�கா�� உGைமக � பA றி நIவ	= அறிவ� எ!ன? 

� Sக=ேவா= தன� உட�நல�, வாE6ைக மA?� ெசா�� ஆகியவAறிA� 
அபாயகரமானதாகக ெகா�0�ள  ெபா1+க� மA?� ேசைவகF6� எதிராக 

பா�கா�ப	Aகான உGைமைய ெபA?�ளா= 

� உதாரணமாக, ேபாலி மA?� தரமAற ம1P�க�; ெரா+5, பா�, ஜா�, ெவ�ெண), 
ேபா!ற �ைறPத தரமான உண; ெபா1+க� ேபா!ற �ைறPத தர 
Tல�ெபா1+களான மி! அ.�த�, அ.�த� �6க= ேபா!ற. தயாG��களா� 
Sக=ேவா16� ஏAப0� இழ��6� பா�கா��6கான உGைம உ�ள�. 

� Sக=ேவா= தன� உGைமக� மA?� பGவ=�தைனகF6� அவGட� வ	ழி��ண=ைவ 

ஏAப0�தி, அவG! �ைறகF6� தI=; காண ஊடக�தி! Tல� வ	ள�பர�ப0�த 

ேவ�0�. 

 

IV. ெப1 வ	னா6க�: 

1. Sக= ேவாG! உGைமக � யாைவ ? 

Sக=ேவா= பா�கா�� ச+ட�தி! ப	G; 6 இ! கீE Sக=ேவா= உGைமக� ப	!வ1மா?: 

(1) பா�கா�� உGைம: 

� Sக=ேவா= தன� உட�நல�, வாE6ைக மA?� ெசா�� ஆகியவAறிA� 
அபாயகரமானதாகக ெகா�0�ள  ெபா1+க� மA?� ேசைவகF6� எதிராக 

பா�கா�ப	Aகான உGைமைய ெபA?�ளா= 

(2) தகவ� அறிய உGைம / ப	ரதிநிதி��வ� உGைம: 

� ஒ1 Sக=ேவா= அவ= ெபா1+கைள அ�ல� ேசைவகைள வா�க &5; எ06�� 

அ5�பைடய	� அைன�� தகவ�கைளK� தயாG�பாள= வழ�க ேவ�0�.  

� இ�தைகய தகவ�க� தர�, k)ைம, ஆAற�, தர�, உAப�தி� ேததி, பய!பா+5! &ைற, 

&தலியன ெதாட=�ைடயைவ.  

� இRவா?, தயாG�பாள= அ�தைகய தகவ�கைள சGயான &ைறய	� வழ�க ேவ�0�, 

�  எனேவ Sக=ேவா= ஏமாAற�ப0வதி�ைல.. 

3) ேத=; ெச)ய உGைம: 

� சPைதய	� கிைட6�� ப�ேவ? ெபா1+க� அ�ல� ேசைவகள9லி1P� ெதG; ெச)K� 

எPதெவா1 ெபா1ைளK� அ�ல� ேசைவகைள வா��வதA� ஒ1 Sக=ேவா= &. 

உGைம உ�ள�.  

� ேவ? வா=�ைதகள9� ெசா!னா�, எPதெவா1 வ	Aபைனயாள1� தன� வ	1�ப�ைத 

அநியாயமாக பாதி6கலா�. 

�  எPதெவா1 வ	Aபைனயாள1� அRவா? ெச)தா�, அைத� ேத=Pெத0�பதAகான 

உGைமய	! �?6கீடாக இ� க1த�ப0�. 

(4) ேக+க ேவ�5ய உGைம: 

 

� ஒ1 Sக=ேவா= தன� �கா= �றி�� ேக+க ேகா1�  உGைம உ�0. 
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�  இPத உGைமய	! கீE, Sக=ேவா= தன� ஆ=வ�திA� பாரப+சமாக உ�ள எ�லாவAறிA�� 

எதிராக ஒ1 �காைர பதி; ெச)யலா�.  

� &தலாவதாக, ேமேல �றி�ப	+ட அவ=கள9! உGைமக� Sக=ேவா= அவ=கF6� எதிராக 

�கா= அள96க உGைம ெபAறி1Pதா� ம+0ேம (பா�கா�பான உGைம, ெதG; ெச)ய 

உGைம மA?� ேத=; ெச)வதAகான உGைமக�) ெபா1�தமானைவ.  

� இPத நா+கள9�, பல ெபGய நி?வன�க� Sக=ேவா= ேசைவ6 கல�கைள வா56ைகயாள= 

வழ��வதAகான உGைமைய வழ��வதAகாக ஒ1 ேநா6க��ட! அைம���ளன=. 

(5) நிவாரண�  ெபற உGைம: 

 

� இPத உGைம வ	AபைனயாளG! நியாயமான வ=�தக நைட&ைற6� எதிராக 

Sக=ேவா16� இழ�பL0 அள96கிற�.  

� உதாரணமாக, வ	Aபைனயாளரா� வா6�?தியள96க�ப+ட தயாG��கள9! அள; மA?� 

தர� இண�கவ	�ைல எ!றா�, வா��பவ= இழ�பL0 ேகார உGைம உ�0. 

� Sக=ேவா16� பலவ	தமான நிவாரண� கிைட6��,  

� அதாவ� தயாG�� இலவசமாக ப.�பா=�ப�, பண�ைத� தி1�ப� ெப?வத! Tல� 

வ	Aபைனயாளரா� தயாG��கைள மாA?வ� ேபா!ற�. 

6) Sக=ேவா= க�வ	 உGைம: 

� Sக=ேவா= க�வ	 Sக=ேவா= த�க� உGைமக� ெதாட=பாக ெதாட=7சியாக க�வ	 
�க+0வைத6 �றி6கிற�. 

�  ேவ? வா=�ைதகள9� N?வதானா�, Sக=ேவா= அவ=க� வா�கிய ெபா1+கள9! மA?� 

ேசைவகளா� வா�கிய இழ��6� அவ=க� அUபவ	6�� உGைமகைள� பAறி 
அறிPதி16க ேவ�0�.  

� Sக=ேவா16� க�வ	 கAபதAகான பல நடவ56ைககைள அரசா�க� ேமAெகா�0�ள�. 

2. Sக= ேவாG! க டைமகைள வ	ள6�க? 

i) தரமான ெபா�.கைள நியமான வ�ைலய�� வா,�த� Buying Quality Products at Reasonable 
Price 

� ெபா1+கனளப பAறிய &.னமயான அறி;டன அத! வ	ைல, தர� மA?� அைன�� 
வ	வர�கைளK� அPத ெபா1ைள வா��வதA� &! ெதGP� ெகா�0 வா�க 
ேவ�5ய� Sக=ேவாG! &6கிய ெபா?�பா�� 

ii. ெபா �.கைள வா,�வத5 � �! அத! எைடைய *( ம5�( அளைவ*( 
உ�தி>ப1$"த� Ensure the weights and measurement before making purchases 

� வ	யாபாGக� ெப1�பா C� நியாயமAற எைடக � மA?� ேமாச5 நடவ56ைகக� Tல� 

Sக= ேவாைர ஏமாA?கிறா=க�.  
� Sக=ேவா= எ!பவ= சGயான எைட மA?� சGயான அளவ	லான ெபா1+கைள ெப?கிேறா � 

எ!பைத உ?தி ெச)� ெகா�ள ேவ�0� 
iii. வ�வர அ.ைடைய கவனமாக பV$த� Reading the Label carefully 

� ெபா1ள9! ம̂� ஒ+ட�ப+0�ள வ	வர அ+ைடைய &.ைமயாக ப56க ேவ�5ய� 
Sக=ேவாG! கடைமயா��.  

� ெபா1ள9! வ	வர�க� &.ைம யாக;� சGயாக;� மA?� உ�ைமயாக;� இ16க 
ேவ�0�. 
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iv. தவறான ம5�( கவ96சிகரமான வ�ள(பர,க� �றி$" எ6சF�ைக*ட! இ�$த� 
Beware of false and attractive advertisements 

� வ	Aபைனயாள=க� ெப1�பாC� ெபா1+க� ம̂தான கவ=7சிகரமான வ	ள�பர�கைள 
ெச)கிறா=க�. 

� எனேவ, இ�தைகய ேமாச5 வ	ள�பர�களா� தவறாக �GP� ெகா�0 ஏமாறாம� 
இ1�பேத Sக=ேவாG! தைலயாய கடைமயா�� 

v) தவறான தி.ட,க� Misleading schemes 
� வ	ள�பர�க� Tல� அள96க�ப0� தவறான தி+ட�கைள க�0ண=P� Sக=ேவா= 

பா�கா�பாக இ16க ேவ�0� 
vi. ெரா�க ரசைீத உ�தி ெச%த� Ensuring the receipt of cash bill 

� ெபா1+கF6கான இடா��ட! ெரா6க ரசீ� உ�தரவாத அ+ைட ேபா!றவAைற 
ெப?வ� Sக=ேவாG! ச+ட�ப5யான கடைமயா��.  

� ெபா1+கள9� ஏAப0� �ைறபா0கைள கைளய �ைற தI=வக�தி� &ைறய	ட 
உ�தரவாத அ+ைட உதவ	0கிற� 

vii. ?கqமி�க கைடகளAலி�Z" ெபா�.கைள வா,�த� Buying from Reputed Shops 
� Sக=ேவா16�7 சிற�பான� எ�ெவன9� �கE மி6க கைடகள9� அ�ல� அர[ 

கைடகள9� ெபா1+கைள வா��வ� சிறPத� என அறி;?�த�ப0கிற�  
viii. க�ள6சZைதகளA� ஒ�ேபா"( ெபா�.கைள ெகா��த� ெச%யாைம Never Purchase 
from Black Market 

� Sக=ேவா= ெபா?�பான �5மகனாக அவர� கடைமகைள நிைறேவAற ேவ�0�.  
� தன� அதிக�ப5யான ேதைவகF6காக க�ள7 சPைதய	� ெபா1+கைள வா��வைத 

எ�ெபா.�� தவ	=6கேவ�0�.  
ix. தரமான ெபா�.கைள வா,�த� Buying standardized products 

� Sக=ேவாG! கடைம எ!னெவ!றா� தரமான ெபா1+கைளேய வா��த� மA?� 
உ�ளைதேய ஆரா)P� தர6�றியL+0ட! வா��த� பா�கா�பானதா��. 

x. உ5ப$தியாள9களA! அறிJ�$த�கைள ப�!ப5�த� Follow the Instructions of the 
Manufacturer 

� நி?வன� வழ�கிK�ள அறி;?�த�கள9!ப5  Sக=ேவா=க� ெபா1+கைள 
பய!ப0�த ேவ�0� 

 

3. Sக= ேவாG! ெபா?��க� யாைவ ? 

1. வ	Aபைன ஒ�பPத ச+ட�தி! வ	திக� மA?� நிபPதைனக�ப5 ெபா1F6கான வ	ைலைய 

Sக=ேவா=க� ெசC�த ேவ�0�. 

2. ெபா1+கைள Sக= ேவாG! இ1�ப	ட�தி� வழ��மா? வ	Aபைனயாளைர ேக+ 06 ெகா�வ � 

அவG! ெபா?�பா��. Sக=ேவா= அ�ெபா1+கைள �றி�த ேநர�தி� ெபA?6 ெகா�வ� 

அவG!க டைமயா��. 

3. ஒ�பPத7 ச+ட�தி!ப5 �றி�த ேநர�தி� ெபா1+கைள Sக=ேவா= ெபA?6 ெகா�ள 

வ	�ைலெய!றா� அதனா� ஏAப0� ந+ட�திA� அவேர ெபா ?�பா வா=. 

4. Sக=ேவா= ெபா1+கைள ெபA?6ெகா�0 தாமதமாக வ	Aபைனயாள16� ப ண� 

ெசC�தினாேலா அ�ல� ெபா1+கF6� ேசத� ஏAப0�திவ	+டாேலா அதAகான ந£டஈ0 தர 
ேவ�5ய� Sக=ேவாG!க டைம யா��. 
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5. Sக=ேவா= த�கள9டமி16�� ெபா1+கைள அத! வ	தி&ைறகள9!ப5 மA?� 

&!ென7சG6ைகKட! அ�ெபா 1+கைளப ய!ப0�த ேவ�0�. 

6. Sக=ேவா= ெபா1+க� ம̂தான தன� ேதைவைய ெதள9வாக வ	AபைனயாளGட� ெவள9�ப0�த 

ேவ�0�. 

7. Sக=ேவா= ெபா1+கைள வா��வதA� &!பாக க+டாய� ெபா1+க� ம̂தான வ	ைல , தர� 

மAற� அள; ஆகிய தகவ�கைள &.ைமயாக பா=6க ேவ�0�. 

8. Sக= ேவா= ெபா1+கைள வா���ெபா.� வ	AபைனயாளGடமி1P� ெபா1+கF6கான ெரா6க 

ரசீைத ெபA?6ெகா�ள ேவ�0�.ெபா1+கF6கான உ�தரவாதகால�ைத அத! உ�தரவாத 

அ+ைடைய பா=�� ெதGP� ெகா�வ�ட! அதைன ேக+0 ெபA?6 ெகா�ளேவ�0�. 

உ�தரவாத அ+ைடய	� வ	AபைனயாளG! கைட &�திைரையK� மA?�  ைகெய.�ைதK� 

ெபA?6ெகா�ள ேவ�0�. 

9. Sக= ேவா= ெபா1+கள9� ஏேதU� �ைற ஏAப+டாேலா அ�ல� ேசைவ6 �ைற; 

ஏAப+டாேலா Sக=ேவா= �ைற தI=வக�தி� �காைர சம=�ப	6க ேவ�0�. 

10. ெபா1+கள9! தர�தி� Sக=ேவா= எRவ	த சமரச&� ெச)� ெகா�ள6 Nடா�. Sக= ேவா=  

ISI,அ6மா=6, FPO ேபா!ற தர6�றியL0 சா!?கைள மA?� அைட யாள6 �றியL0கைள இ16கிறதா 
எ!? பா=��6ெகா�ள ேவ�0ம. 

11. வ	ள�பர�க� Tல� ெபா1+கள9! தர� மிைக�ப0�தி கா�ப	6க�ப+டா� அைத Sக=ேவா= 

ஏA?6 ெகா�ள6 Nடா�. வ	ள�பர�க� Tல� கா�ப	6க�ப0�அ�ச�கF� உ�ைமயான 

அ�ச�கF� ேவறாக இ1Pதா� அ�பAறி வ	AபைனயாளGடேமா அ�ல� 

வ	ள�பர�ப0��ேவாGடேமா அ�தகவைல ெதGவ	6க ேவ�0�. 

12. Sக=ேவா= தன� உGைமகளாக, பா�கா��,ெபா1+க� பAறிய தகவ�, ேத=Pெத0�த� ,�ைற 

தI=வக�தி� ெதGய�ப0��த� ,ெபா1+கைள� பAறிய தகவ�கைள ேக+0� ெப?த� 
ேபா!றைவ உ�ள� எ!பைத க+டாய� �GP� ெகா�ள ேவ�0�.  

 

 

அ$தியாய( 18 �ைற தE9>? ெசய� �ைற 
II. �� வ�னா�க�: 

 

1. �ைற தI=�� �றி�� வைரக . 

Sக=ேவா= பா�கா��7 ச+ட�:1986 Sக=ேவா16� தI=; வழ�கி T!? அ06� தI=; 

ம!ற�ைத ஏAப0�த வைக ெச)��ள�. இத! ெபா1+0 கீE �றி�ப	+0�ள அைம��க� 

ஏAப0�த�ப+0�ள �. 

அ. மாவ+ட Sக= ேவா= �ைற தI=�� ஆைண ய� அ�ல� மாவ+ட ம!ற�. 

ஆ. மாநில Sக= ேவா= �ைற தI=�� ஆைண ய� அ�ல� மாநில ஆைண ய� 

இ. ேதசிய Sக= ேவா= �ைற தI=�� ஆைண ய�(NCDRC) அ�ல� ேதசிய ஆைண ய�. 

2. ேதசிய ஆைண ய�திைன� பAறி உன6� ெதGPதைத எ.�க? 

� இR அைம�� Sக=ேவா= பா�கா�� ச +ட� 1986 ! கீE ஒ1 ப �தி நIதிம!றமாக 1988 ஆ� 

ஆ�0ஏAப0�த�ப+ட�.  

� இத! தைலைம யCவலக� ��ெட� லிய	� இய�கி வ1கிற�.  

� இR தI=�பாைண ய� உ7ச நIதிம!ற�திலி1P� ஓ); ெபAற நIதிபதிைய தைலவராக 

ெகா�0 இய�கி வ1கிற�.  
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� இR அைம� � ேதசிய தI=பாைண ய� எ!?� அைழ 6க�ப+0 வ1கிற�. 

3. மாநில ஆைணய� எ!ற பத� ைத வ	வG6க;�. 

� இPத ஆைண ய� மாநில அளவ	� ெசய�ப+0வ1கிற�.  

� இPத அைம �ைப Sக=ேவா= �ைற �பா+ 0 தI=பாைண ய� என அைழ 6க�ப0கிற�. 

� சர6� மA?� ேசைவக� ெதாட=பாக எ.� �கா=க� இPத தI=பாைணய�தி! ெசய� 

எ�ைல6�� அட��� 

4. மாவ+ட ம!ற� பA றி வ	ள6�க? 

� ச+ட�ப	G; 8 இ! ப5 மாவ+ட நIதிம!ற� மாநில அரசா� அதA�Gய வ	ள�பர 
அறிவ	�� ெச)ய�ப+0 ஒRெவா1 மாவ+ட�திC� அைம6க�படேவ�0� 

� மாநில அர[ ேதைவெயன நிைன�தா� ஒ1 மாவ+ட�தி� ஒ!?6�� ேமAப+ட 
நIதிம!ற�கைள அைம6கலா� 

 

5. �கா=கைள எRவா ? ப தி; ெச)வ�? 

 

கீqக	ட �ைறய�� ?காைரபதிJ ெச%யலா(. 

1. �ைற தI=�� &5வைட K� ேததி6�� ேதைவயான நடவ56ைக எ06�� ேததி 2 வ1ட�திA�� 

�கா=  பதி; ெச)யலா�. 

2. &�திைரதாள9� (Shamp paper) �கா= மU அள96க ேவ�5ய அவசியமி�ைல . 

3. �கா= அள96க வ	1��� நப= த ன9�ப+ட&ைற ய	ேலா அ�ல� &கவG Tலமாகேவா அ�ல� 

அ`ச� வழியாகவ ே◌ா �ைற தI=�� அைம� �6� �காைர அள96கலா�. 

4. �கா= அள96க வழ6கறிஞ=கைள ஈ0ப0�த ேவ�5ய அவசியமி�ைல . 

 

III. சி� வ�னா�க�: 

 

1. Sக= ேவா= பா�கா�� அவசியமா? 

ஆ(, ப�!வ�( காரண,கs�காக �க9ேவா9கs�� எதிரான  நடவV�ைககs�� 

பா"கா>? ேதைவ: 

(அ) பா�கா�பAற மA?� தI�� வ	ைளவ	6க6N5ய ெபா1+க�, 

(ஆ) தவறான வ=�தக நைட&ைறக�, 

(இ) தவறான வ	ள�பர�, 

(ஈ) ஏகேபாக அதிகார�ைத தவறாக பய!ப0��த�, 

(ஈ) [A?7dழ� மா[பா0. 

2. ேதசிய ஆைண ய�தி! உ?�ப	ன=க� பA றி வ	வG? 

ேத சிய �ைற தI=�� ஆைண ய� அறிவ	�ப	! Tல� நி?வ�ப+ட இRவைம� ப	!. 

1. 5 உ?�ப	ன=க� இட� ெபA ?�ளன=க�. 

2. அவ=கள9� ஒ1வ= நIதி �ைறைய சா=Pதவராக இ16க ேவ�0�. 

3. ஏைனய நப=க� ப	ற�ைறக ள9�, அறி;, ஆAற� ,அUபவ� ெபAறவராக இ16க ேவ�0�. 

4. இRவைம� ப	� ெப� உ?�ப	ன= இ16க ேவ�0�. 

3. மாநில ஆைண ய�தி! உ7ச நIதி அதிகார வர�� எ!ன? 

1.  ` 20 ல+ச�திA� மிைக யாக ஆனா� sபா) 1 ேகா56��ளாக வ	Aக�ப+ட சர6�க� மA?� 

ேசைவ ெதாட=பாக எ.� �ைற மU6கைள வ	சாG6�� அதிகார� 
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மாநில ஆைண ய�திA� வழ�க�ப+0�ள �. 

2. மாநில ம!ற�தி! தI=��கF6� எதிராக ேம� &ைறயL0 ெச)ய�ப+ட மU6கைள வ	சாG�� 
தI=�� வழ��� அதிகார� மாநில ஆைணய�திA� வழ�க�ப+0�ள�. 

4. மாவ+ட ம!ற� s. 20 ல+ச� வர�� ம̂ற6Nடா�  நிைலைமைய வ	ள6��க�. 

� �காG! மதி��  `` 20 ல+ச� sபா)6� ேம�  இ1Pதா� , மாநில ஆைண ய�தி�தா! 

�கா= அள96க�படேவ�0�.  

� ேமC� மாவ+ட ம!ற� நியாயமான வ=�தக நைட &ைறகள9� �ைறபா0�ள 

ெபா1+கள9! வ	Aபைனக� அ�ல� ெபா1+கள9! வ	ன9ேயாக� அ�ல� ேசைவகள9! 

�ைறபா+5! மதி�� s.20 ல+ச�திA� ேமலாக6 இ1�த� Nடா�. 

5. த!னா=வ Sக=ேவா= அைம� � பA றி வ	வG6க;�. 

� ெபா1+கைள வா�கி பய!ப0��� ஒ1 தன9நபேரா அ�ல� ஒ1 �0�பேமா Sக=ேவாராக 

இ16கலா�. 

� த!னா=வ Sக=ேவா= அைம�� எ!ப� Sக=ேவாG! உGைம மA?� நலைன பா�கா�திட 

ஏAப0�த�ப+ட அைம�ைப �றி6��. 

IV. ெப1 வ	னா6க�: 

1. ேதசிய ஆைண ய�தி!ப ண	கைள வ	ள6�க? 

 

ேதசிய �க9ேவா9 �ைற தE9>? ஆைணய( அ�ல " ேதசிய ஆைணய(  

National Consumer Disputes Reressel Commission 

� இR அைம� � Sக=ேவா= பா�கா�� ச +ட� 1986 ! கீE ஒ1 ப�தி நIதிம!றமாக 1988 ஆ� 

ஆ�0ஏAப0�த�ப+ட�.  

� இத! தைலைம யCவலக� ��ெட� லிய	� இய�கி வ1கிற�.  

� இR தI=�பாைண ய� உ7ச நIதிம!ற�திலி1P� ஓ); ெபAற நIதிபதிைய தைலவராக 

ெகா�0 இய�கி வ1கிற�.  

� இR அைம�� ேதசிய தI=பாைணய� எ!?� அைழ 6க�ப+0 வ1கிற�. 

உ�>ப�ன9 Members 

ேதசிய �ைற தI=�� ஆைண ய� அறிவ	�ப	! Tல� நி?வ�ப+ட இRவைம�ப	!. 

1. 5 உ?�ப	ன=க� இட� ெபA ?�ளன=க�. 

2. அவ=கள9� ஒ1வ= நIதி �ைறைய சா=Pதவராக இ16க ேவ�0�. 

3. ஏைனய நப=க� ப	ற�ைறக ள9�, அறி;, ஆAற� ,அUபவ� ெபAறவராக இ16க ேவ�0�. 

4. இRவைம� ப	� ெப� உ?�ப	ன= இ16க ேவ�0�. 

அதிகார எ�ைல Jurisdiction 

Sக=ேவா= பா�கா�� ச +ட� 1986 ப	G; 21 ! கீE �றி�ப	டப+ 0�ள அதிகார� ெபA ?�ள �. 

1. sபா) 1 ேகா 56� எ`சிய �கா= மU6கைள வ	சாG�த� . 

2. ேம� &ைறயL+5! மUவ	ைன வ	சாG�த� மA?� மாநில தI=�பாைணய� அறிவ	�த 

தI=�பாைனைய மாA?த� . 

3. மாவ+ட ம!ற� மA?� மாநில தI=�பாைணய�திடமி1P� ேதைவயான ஆவண�கைள ேக+ 0 

ெபA ?, அதன 5�பைட ய	� உGய 

ஆைணக � ப	றப	�த� . 

அதிகார,க� Powers 
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1. ேதசிய தI=�பாைணய� �கா= மU6கைள வ	சாG6�� &ைறகள9� ஒ1மி�த ெசய�&ைறகைள 

ப	!பAற  தன� அதிகார�ைத ெசC��த� . 

2. எதி= க+சிகF6� ஒ1 க+சியா� தயாG6க�ப+ட ஆவண�கள9! ப5கைள வழ��வதி� 

&!UGைம . 

3. ேதசிய ஆைணய�தா� வ	ைரவாக ஆவண� ப5கைள வழ�க�பட ஆைண ப	ற�ப	�த�  

4. Sக= ேவா= பா�கா��7 ச+ட�தி! ேநா6க�க� சிற�பாக ெசய�ப0�த�பட தன � 

அதிகார�கைள பய!ப0��த� ஆைணய� மA?� மாவ+ட ம!ற�கள9! ெசய�பா+ைட 

அவ=கள9! த!ன97ைசயாக ெசய�பட அைவக ள9! அதிகார�தி� தைலய	டா� இ1�த� . 

ேம ��ைற ய\.1 ம!ற( Appellate Forum 

Sக=ேவா= பா�கா�� ச+ட� 1986 ப	G; 23! கீE ேத சிய தI=பாைணய� ெகா0�த தI�ப	ைண எதி=��  
பாதி6க�ப+ட நப= தI=�ைப ெபAற 30 நா+கF6�� உ7ச நIதிம!ற�தி� &ைற யL0 ெச)யலா�. 

2. மாநில ஆைண ய�தி! ஒ+0ெமா�தெசய�திறைன வ	ள6�க. 

� இPத ஆைண ய� மாநில அளவ	� ெசய�ப+0வ1கிற�.  

� இPத அைம�ைப  Sக=ேவா= �ைற �பா+0 தI=பாைண ய� என அைழ 6க�ப0கிற�. 

� சர6� மA?� ேசைவக � ெதாட=பாக எ.� �கா=க� இPத தI=பாைண ய�தி! ெசய� 

எ�ைல6�� அட���. 

உ�>ப�ன9க� Members 

1. உய=நIதிம!ற�தி! நIதிபதியாக ச�மPத�ப+ட மாநில அரசா� பதவ	 அம=�த�ப+ட நப= அPத 

ஆைண ய�தி! தைல வராக நியமி6க�படலா�. 

2. இர�0 ப	ற உ?�ப	ன=க� அவ=க�  நIதி, ேந=ைம , நாணய� ெகா�ட மA?� ேபாதிய அறி; 

மA?� அUபவ� ெகா�ட நப=கைளேயா அ�ல� ெபா 1ளாதார� ச+ட�, வண	க� மA?� 

ெதாழி� நி=வாக� ேபா !ற �ைறக ள9! ஏAப0� சி6க�கைள6 ைகயாF� திறைன ெகா�ட 

வ=கைளK�  நியமி6கலா�. 

அதிகார எ�ைல Jurisdiction 

1.  ` 20 ல+ச�திA� மிைகயாக ஆனா� sபா) 1 ேகா56��ளாக வ	Aக�ப+ட சர6�க� மA?� 

ேசைவ ெதாட=பாக எ.� �ைற மU6கைள வ	சாG6�� அதிகார� மாநில ஆைண ய�திA� 

வழ�க�ப+0�ள �. 

2. மாநில ம!ற�தி! தI=��கF6� எதிராக ேம� &ைற யL0 ெச)ய�ப+ட மU6கைள வ	சாG�� 
தI=�� வழ��� அதிகார� மாநில ஆைண ய�திA� வழ�க�ப+0�ள�. 

அதிகார( Powers 

1. மாநில ம!ற� வ	சாG�த �கா=க� அ�ல� த!வச� வ	சாரைணய	� உ�ள �கா=க� 

ெதாட=பான ஆவண�கைள ேக+0 ெபA? ஆEPத வ	சாரைண ெச)� தI=�� வழ��� அதிகார� 

ெபA ?�ள�. 

2. க ண6�ஏ06க� ஆவண�க� மA?� ெபா1+கைள மாநில Sக= ேவா= தI=பாைணய� 

த!வச� ைவ��6ெகா�ள;� அ�ல� ேமANறிய இPத ஆவண�கைள �ைற தI=�� &கம�தி� 
ப ண	�GK� அCவல=க� பா=ைவ 6ேகா அ�ல� ஆ);6ேகா வழ�க அதிகார� ெபA ?�ள�. 

3. ேமANறிய &கைமய	! அதிகாGகF6� ச+ட�தி! ேநா6க�திAகாக ேதைவ�ப0� 

தகவ�கைள வழ��� அதிகார�. 

ேம��ைறய\.1 ம!ற( Applicate Forum 
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1. மாநில Sக=ேவா= தI=பாய� மாவ+ட ம!ற�தி! தI=��கைள மாAறியைம6கேவா அ�ல� 

ெகா0�த தI=�ைப உ?தி ெச)ேதா ஆைண ய ப	ற�ப	6க அதிகார� ெபA ?�ள �. 

2. மாநில Sக= ேவா= தI=பாைணய	� அறிவ	�த தI=�ைப ஏA?ெகா�ளாத நப= ேதசிய 

தI=பாைணய�தி� தI=�� அள96க�ப+ட நாள9லி1P� 30 நா+கF6� ேம� &ைற யL0 ெச)யலா�. 

 

3. மாவ+ட ம!ற� எ!ற பத�ைத வ	ள6க;�. 

� ச+ட�ப	G; 8 இ! ப5 மாவ+ட நIதிம!ற� மாநில அரசா� அதA�Gய வ	ள�பர 
அறிவ	�� ெச)ய�ப+0 ஒRெவா1 மாவ+ட�திC� அைம6க�படேவ�0� 

� மாநில அர[ ேதைவெயன நிைன�தா� ஒ1 மாவ+ட�தி� ஒ!?6�� ேமAப+ட 
நIதிம!ற�கைள அைம6கலா� 

யா9 ?கா9 அளA�கலா(: 
� Sக=ேவா= 
� ம�திய அ�ல� மாநில அர[  
� பாதி6கப+ட Sக=ேவா= சா=பாக மAறவ=கF� �கா= அள96கலா� 

 உ�>ப�ன9க� Members 

1. ஒ1 நப= அ�ல� யா= ஒ1 மாவ+ட நIதிபதியாவதA� த�திKைடயவ= அத! தைலவராக 

நியமி6கலா�. 

2. கண6கிய�, ெதாழிA�ைற , ெபா� வ	வகார�க� அ�ல� நி=வாக� ெதா ட=பான ப	ர7சிைனக� 

ெதாட=பாக ேபா�மான அறி; அ�ல� அUபவ� உ�ளவ=க� அ�ல� அவ=கள� திறைன 

ெவள9�ப0�த6 N5ய இர�0 உ?�ப	ன=க�, அPத இ� ேபா!ற இர�0 உ?�ப	ன=கள9� 

ஒ1வ= ஒ1 ெப�ணாக இ16க ேவ�0� எ!? ச +ட� வலிK?��கிற�. 

அதிகார எ�ைல Jurisdiction 

� மாவ+ட நIதிபதி அ�ல� அதA � இைனயாக நப= அத! தைல வராக நியமி6க�ப0கிறா=. 

� சர6�க� அ�ல� ேசைவகள9! மதி�� மA?� இழ�பL+0� ெதாைக `` 20 ல+ச�திA�� 
மிைகயாகம�  ந+ட ஈ0ேகா 1� ேகா G6ைககைள ம+0� மாவ+ட ம!ற� ைக யாள 

ேவ�0� 
அதிகார( Powers 

� மாவ+ட ம!ற�திA� &! ஒRெவா1 வழ6�கF�இPதிய த�ட ைன7 ச+ட�தி! ப	G; 

193 மA?� 228 ஆகியவAறி! உ+ப	G;கF6� உ+ப+ட நIதிம!ற நடவ56ைகக ளாக க 

1த�ப0�,  

� அPத மாவ+ட ம!ற�க� உGைமய	ய� நIதி ம!ற�களாக க 1த�ப0�. 

4. த !னா9வ �க9ேவா9 அைம>?க� ம5�( அத! ெசய�பா 1கைள வ�ள��க 

 

த!னா=வ Sக=ேவா= அைம�� எ!ப� Sக=ேவாG! உGைம மA?� நலைன பா�கா�திட 

ஏAப0�த�ப+ட அைம �ைப �றி6��. 

ேநா�க,க� Objectives 

1. Sக=ேவா= வ	வகார� �ைற எ!ற அைம�ைப Sக=ேவா= நலநிதிைய ஏAப0�தி அதைன 

நி=வகி�� வ1கிற�. 

2. இPத �ைறKUைடய தைலயாய ேநா6க� இPதியாவ	� உ�ள Sக=ேவாைர பா�கா6க இPத 

�ைற Sக=ேவா= �றி�த வ	ழி��ண=ைவ அகில இPதிய அளவ	�  ப�ேவ? அைம��கள9! 

உதவ	Kட! ெப16கிவ1கிற�. 
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3. Sக=ேவா= பா�கா�� மA?� நலைன வC�ப0��த� மA?� Sக=ேவா16� வழிகா+0வ� 
மA?� ஆேலாசைன வழ��வ� மA?� �ைறகைள தைலயL0 ெச)� தI=�ப�. 

4. த!னா=வ Sக=ேவா= அைம�� Sக=ேவா= நல நிதிய	லி1P� ெபா1+க� மA?� ேசைவகள9! 

தர�ைத ஆ); ெச)K� ெசய� தி+ட�கF6� நிதி உதவ	 ெச)கிற� மA?� ெபா1+கள9! தர 

ேசாதைன �றி�� நட�த�ப+ட ஆ)வ	! க�0ப	5��கள9! ெபா�ம6கF6� ெவள9யL+0, 

Sக=ேவா16� பலதர�ப+ட ெபா1+க� �றி�� வ	ழி��ண=ைவ ஏAப0��கிற�. 

5. த!னா=வ Sக=ேவா= அைம��கள9! த�கள9! ெசய�பா0கைள ெவள9ப0�த நடவ56ைககைள 

ேமAெகா�Fத� . அர[ �5ம6கள9ட� ெகா�0�ள ெதாட=ப	ைன இைண யதள� Tலமாக 

ெவள9�பைட யாக அறிவ	�த� . 

5. ெபா"ம�க� ப5றி �க9ேவா9 வ�ழி>?ண9J எBவா� உ�வா�க>ப1கிற"? 

Sக=ேவா= த�க� உGைமைய அறிP� ெகா�ள அவ=கF6� வ	ழி��ண=ைவ ஏAப0�த� 

Sக=ேவா= அைம��கள9! தைலயாய ேநா6கமா��. இPத ேநா6க�ைத ஏ)�வதA� 

கீE�றி�ப	டப+0�ள &யAசிக� ேமAெகா�ள �ப+0�ளன . 

1. Sக= ேவா= �றி�த இதEக�, ஆரா)7சி X�க�, ப	ர[ர�க�, ைகேய0க�, ��0சீ+0க�, ஆ); 
க+0ைரக � இைவகைள அ7சி+0 ெவள9யL0த� . 

2. Sக=ேவா= வ	ழி��ண=; �றி�� க1�தர�க�க�  மாநா0க� மA?� ப+டைரக � (Worksshog) 

நட��த� . 

3. Sக=ேவா16� அவய உGைம �றி�� அறிைவ �க+ 0த� . 

4. ெப�கF6� Sகzய� (Consumerism) க�வ	ைய வழ��த�  

 

 
அல� 7 வாண�ப xழ� 

அ$தியாய( 19 35�6 xழ� காரண�க� 
II. �? வ	னா6க�: 

1. வண	க dழ� வைர வ	ல6கண� த1க. 
ப	யா=+ ஓ வ IலG! (Bayard O Wheeler) எ!பவG! க1���ப5 ”நி?வன�க� மA?� 

ெதாழி�கF6� ெவள9��ற� உ�ள அைன�� காரண	கF�, அவ=கள9! அைம�� மA?� 

நடவ56ைக கைள பாதி6��”. 

2. உ+�ற7 dழ� எ!றா� எ!ன? 
� உ+�ற7 dழ� எ!ப � நி?வன�தி! உ+�ற�ேதா0 ெதாட =�ைட ய காரண	களா��.  

� எனேவ இவAைற6க+0�ப0��த� , மாAறி அைம�த� ேபா!றவAைற நி?வன�க� 

எள9தி� ேமA ெகா�ள &5K�. 

3. ெப1நி?வன நி=வாக�தி! ெபா1� எ!ன? 
� ெப1நி?வன ஆFைக எ!ப � ஒ1 நி?வன�ைத நி=வகி6�� வ	திக� மA?� ெகா�ைக 

க� ஆ��.  

� ஒ1 நி?வன�ைத நி=வ கி�� அத! �றி6ேகாைள அைட வதAகான ஒ1 வ5வைம�ைப 

இ� வழ��கிற�. 

4. சர6�க� மA?� ேசைவக� வG எ!றா� எ!ன? 
� சர6�க� மA?� ேசைவக� நக1� ேபா� வ	தி6க�ப0� மைற&க வG சர6� 

மA?� ேசைவக� வG ஆ�� 
5. VUCA-ஐ வ	வG. 
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� வ	ைரவான ெதாழி�S+ப வள=7சிய	! காரணமாக வண	க�தி! எதி=கால dழைல 

[16கமாக ஏAற இற6க�, நி7சயமAற�த!ைம , சி6கலான� த!ைம மA?� ெதள9வAற� 

த!ைம ெகா�டைவ  எ!? VUCA ஐ Nறலா� 
6. கல�� ெபா1ளாதார� எ!றா� எ!ன? 

� கல��� ெபா1ளாதார� எ!ப� ஒ!?6� ேமAப+ட ெபா1ளாதார &ைறகள9! 
அ�ச�கைள உ�ளட6கிய ஒ1 ெபா1ளாதார &ைற ஆ��.  

� ெபா�வாக இ�, தன9Kைடைம மA?� அர[ைடைம நி?வன�க� இர�ைடK� 
ெகா�ட அ�ல� &தலாள9��வ�, ேசாசலிச� ஆகிய இர�5ன�� N?கைள6 
ெகா�ட அ�ல� சPைத� ெபா1ளாதார�, தி+டமி+ட ெபா1ளாதார� இர�5ன�� 
கல�பாக அைமPத ஒ1 ெபா1ளாதார� ஆ��. 

III. சி? வ	னா6க�: 
1. வ	யாபார�தி! இயAைக dழைல வ	ள6�க. 

� இயAைக dEநிைல வ	யாபார�ைத பல வ	த�கள9� பாதி6கிற�. நவ Iன கால�தி� 
வண	க இயAைகயா� க+டைளய	ட�ப+ட�.  

� ெவ�ள�, வற+சி, ]க�ப� ேபா!ற இயAைக� ேபரழி;க� வ	யாபார நடவ56ைககைள 
மிக ேமாசமான &ைறய	� பாதி6�� 

2. அரசிய� dEநிைல காரண	க� யாைவ ? 
� இ� T!? அரசிய� நி?வன�க�, அதாவ� ச+டம!ற�, நி=வாக மA?� நIதி��ைற 

ஆகியவAறி! நடவ56ைககைள உ�ளட6கிய�,  
� இ� ெபா�வாக வண	க நடவ56ைககைள வ5வைம�பதி�, இய6�வதிC�, 

வள=�பதிC�, க+0�ப0��வதிC� பயU�ள பா�திர�ைத வகி6கிற�. 
� ச+டம!ற� ஒ1 �றி�ப	+ட நடவ56ைகய	! ம̂� எ06�� &5;, நிைறேவA? 

ெசய�திற! அரசா�க &கவ= மA?� நIதி��ைற ஆகியவAறி! Tல� ச+ட�கைள 
இயA?� மA?� ெசயA�.வ	னG! அைன�� நடவ56ைககள9C� ெபா� நல!கைள 
உ?தி�ப0��வதAகாக ஒ1 க�காண	�� நா) ேபால ெசய�ப0கிற�.  

� அ=�த&�ள வ	யாபார வள=7சிைய அைடவதA� ஒ1 நிைலயான மA?� மா?� 
அரசிய�-ச+ட dழ� மிக;� &6கியமான�. 

3. வ	யாபார�தி! T!? உ+�ற7dழ� காரண	கைள N?க 
Write about any three internal environmental factors of business 

 i) பா9ைவ ம5�( �றி�ேகா�க� Vision and Objectives 
� வண	க�தி! பா=ைவ மA?� �றி6ேகா�க� அத! ெசயAபா0க� மA?� K6தி 

&5;கைள ேமAெகா�ள வழிகா+0கி!றன . 
 ii) மதி>? அைம>? Value System 

� வண	க�தி! நி?வன= / உGைமயாள=க� மதி��கள9� ஏAப0� பாதி��க� மA?� 
ெவள9 நப=கள9! மதி�ைப ெபா?�ேத நி?வன�தி! ெவAறி சா=P��ள�. 

� ெபா1� அள9�பவ=க� மA?� வ	நிேயாக_த=க� ேபா!றவ=கள9! அப	�ப	ராய�கைள 
ெபா?�ேத ெதாழி� மதி�பL0 உ�ள� 

 iii) ேமலா	ைம அைம>? ம5�( அத! இய�? 
� ேமலா�ைம / �. க+டைம�� மA?� ெசய�பா+0 நைட&ைற , நி=வாக�தி! 

ெதாழி�&ைற நிைல, �.வ	! அைம�� ேபா!ற ப�ேவ? காரண	க� 
&5ெவ0�பதி� பாதி�ைப ஏAப0��வதாக காரண	களாக உ�ள �.  
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4. இPதியாவ	� ெப1நி?வன நி=வாக�தி! க+டைம�� பAறி எ0��ைர6க. 
I. �ைறPதப+ச� T!றி� ஒ1 ப�� த!ன97ைசயான இய6�ந=க� இ16க ேவ�0�. 
II. �ைறPத� ஒ1 த!ன97ைசயான ெப� இய6�ன= (Independen women director) இ16க 

ேவ�0� 
III. அைன�� ஒ�பPத�கF�, பண� ெசC�த�கF� ச�பPத�ப+ட நப=கF6� 

ெவள9�பைடயாக இ1�த� ேவ�0�. 
IV. ெபா1ளாதார ந+டஈ0 ச�பPதமாக வ	வர�க� ெவள9�பைடயானதாக இ16கேவ�0�. 
V. தைலைம7 ெசய� அதிகாG(CEO) மA?� தைலைம நிதி அதிகாG (CFO) நிதிநிைல 

அறி6ைககள9� ச+ட]=வமான வ	தி&ைறகைள &ைறயாக கைட�ப	56கி!றனவா என 
சGபா=�� ைகெய.�திட ேவ�0�. 

5. சர6�க� மA?� ேசைவக� வG �.வ	! ெசய�பா0க� யாைவ ? 
சர6�க� மA?� ேசைவ க� வG �. ம�திய மA?� மாநில அர[கF6� பGP�ைரகைள  

வழ���. அைவ ப	!வ 1மா?, 

I. சர6�க� மA?� ேசைவ க� வGகள9� உ+ப0�த�பட6 N5ய ம�திய, மாநில�க� 

மA?� உ�F= அைம��களா� வ	தி6க�ப0� வG, ெச_(CESS) மA?� N0த� க+டண�. 

II.  சர6�க� மA?� ேசைவக� வG வ	ல6�, ேம�வG வ	ல6� அள96க�ப+ட ெபா1+க � 

மA?� ேசைவக�. 

III.  மாதிG ெபா 1+க� மA?� ேசைவக� வG7ச+ட�க� ேசைவக� வGய	� உ�நா+5A�  

ெகா06க�பட ேவ�5ய, Tலதன� தI=ைவ , மாநில�கF6� இைடேயயான வ	Aபைன 

ம̂� வ	தி6க�ப0� வG ப�கீ0 அ�ல� வண	க வGச+ட ப	G; 269A! ப5 
வழ�க�படேவ�5ய Tலதன� தI=ைவ ஆகியைவ ஆ��. 

IV.  சர6�க� மA?ம ேசைவக� வGய	லி1P� வ	ல6� அள96க�ப+ட ெபா1+க� மA?� 

ேசைவக� வ	A? &த� Sைழ;� திறன9! எ�ைல வர�� ெபா1+க� மA?� ேசைவக� 

வGகள9! தரவGைசகள9! தரவ	கித�க� உ+பட . 

V.  ெபா1+க � ேசைவ வGகள9! தரவGைச கள9! தர வ	கித�க� உ+பட . 

VI. ஒ1 �றி�ப	+ட கால�திAகான எPத சிற�� வG வ	கித� அ�ல� ஒ1 �றி�ப	+ட கால�தி� 

உ�ள வG வ	கித�க�, இயAைக ேப ரழி; அ�ல� ேப ரழிவ	! ேபா � N0த� வள�கைள 

உய=�த  

VII.  அ1ணா7சல ப	ரேதச�, அசா�, ஜ�&, கா£ம̂=, மண	�]=,ேமகாலயா, மிேசார�, 

நாகாலாP�, சி6கி�, திG�ரா, ஹிமாசல ப	ரேதச� மA?� உ�தரக�+ ேபா!ற 

மாநில�கF6� சிற�� ஒ�6கீ0 மA?� 

VIII.  சர6�க� மA?� ேசைவ வG ெதாட=பான ேவ ? எPத வ	ஷய�கைள  �றி��� 
6. எதி9கால வாண�ப63ழைல>ப5றி �றி>? வைரக. 

� வ	ைர வான ெதாழி�S+ப வள=7சிய	! காரணமாக வண	க�தி! எதி=கா ல dழைல 

[16கமாக ஏAற இற6க�, நி7சயமAற�த!ைம , சி6கலான� த!ைம மA?� ெதள9வAற� 

த!ைம ெகா�டைவ எ!? Nறலா�. 

� ஒRெவா1 வ	யாபார&� K6தி &5;கைள எ06கேவ �0�.  

� மாறிவ1� dழ�நிைல, கண	6க &5யாத ப�ேவ? காரண	க� வண	க�ைத பாதி6�� 

ச6திகளாக உ1ெவ 06கிற�. 
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� ேமC� எPெதPத காரண	க� எதி=கால�தி� வண	க�ைத பாதி6�� எ!ற ெதள9வAற 

நிைலK� வண	க�ைத பாதி�பைட ய7 ெச)கி!றன .  

� [A?7dழ� &! ைவ�த சவா�கைள எதி= ெகா�ள ேவ�5ய� ஒRெவா1 
வண	க�திA�� &6கியமான அ�ச மா��.  

� நி7சயமAற த!ைமைய தி+டமி0த� Tல� எதி= ெகா�ள தயாராக இ16க ேவ�0�. 

� வ	யாபார�ைத பாதி6�� சி6கலான காரண	கைள �GP� ெகா�ளேவ�0�. அ��ட! 
அ7சி6க�கைள தI=6க மாA? நட வ56ைககைள ேமAெகா�ள ேவ�0�  

� ஏAற இற6க�, நி7சயமAற த!ைம , சி6கலான த!ைம மA?� ெதள9வAற த!ைம 
ேபா!ற dழலி� ஒ1 நி?வன� இPத மாAற�ைத எதி=பா=�� கா�தி16க ேவ�0�, 

�  எPத வ	யாபார�தி! ெவ Aறி6�� தைடயAற , நி7சயமAற dழ� ேபா!றவA?ட! 

ஒ��ேபா�த� அவசியமாகிற� 
7. ெதாழி�S+ப dழைல வ	ள6�க. 

� கடPத கால�கள9� ெதாழி� S+ப� தி! வ	ைர வான வள=7சி அைன� � 

வ	யாபார�திC� ெப 1� தா6க�ைத ஏAப0�திK�ள �.  

� தகவ� ெதாழி�S+ப � மA?� ெதாைல�ெதாட =ப	! வள=7சி உலகளாவ	ய 

சPைதைய உ1வா6கிK�ள �.  

� எனேவ ேபா +5ைய� த6கைவ� �6ெகா�ள ெதாழி�S+ப �ைத பய!ப0�தி 
Sக=ேவாG! சிற���ேதைவ கைள சPைத ஆரா)7சிய	! Tல� 

க�டறிய&5கிற�. 
மா�( 35�6xழ� ப�!வ�வனவ5ைற உ�ளட�கிய". 

1. நா0கள9� கிைட6 �� ெதாழி�S+ப�தி! நிைல. 

2 ெதாழி�S+ப மாAற வ	கித� 

3. ேபா+5யாள=க ளா� ஏA?6ெகா�ள�ப+ட ெதாழி� S+ப �. 

4. காலாவதியான ெதாழி�S+ப &ைற க�. 
IV. ெப1 வ	னா6க�: 

1. வ	யாபார�தி! பரPத7 dழலி! ப�� பAறி வ	வாதி6க;�. 
 
வண	க�தி! ெவAறி, பரPத dழC6� ெபா1Pத6N5ய த!ைமைய சா=P� இ16கிற�. 

ஏென!றா� இைவ க+0�ப0�த &5யாத காரண	க� ஆ��. அைவ வ	யாபார�திAகான 

மக�தான வா)��கைள வழ��கி!றன . ேமC� வ	யாபார�திA� தIவ	ர அ7[?�த�கைள 

ஏAப0��கி!றன . ெபா� அ�ல� பைழைமயான dழ�க�  ப	!வ1மா? 
i) ெபா�ளாதார6 xழ� 

� ஒ1 நா+5� வண	க� எ!ப� ெபா1ளாதார அைம�� &ைறய	! அ5�பைடய	� 
ஒ1�கிைணPத ப�தியா��. 

� வண	க [ழAசிக� தவ	=6க &5யாதைவ .  
� பரPத [A?dழலி! பல காரண	கள9ைடேய ெதாட=�ைடயைவ 

ii) ச0க – கலா6சார6 xழ� 
� வண	க� சTக�தி! ஒ1 அ�கமா��  
� சTக dழலான� வண	க� அைமP��ள சTக�தி! ெமா�த6 காரண	கைள6 

�றி6கிற�. 
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� ச&தாய�தி! சTக மA?� கலா7சார dழ� வண	க�திைண பாதி6கிற� 
iii) அரசிய� ம5�( ச.ட xழ� 

� ஒ1 வண	க�ைத நட��வதA� ேதைவயான க+டைம�ப	ைன அரசிய� மA?� ச+ட7 
dழலா� வழ�க�ப0கிற�.  

� ஒ1 வண	க�தி! ெவAறி எ!ப� அரசிய� மA?� ச+ட மாAற�கF6� ஏAப 
மாAறி� த6கைவ��6 ெகா�வதAகான அத! திறன9� உ�ள�. 

� ச+ட�, நி=வாக� மA?� நIதி��ைற ஆகிய T!? காரண	கF� வண	க�தி! ம̂� 
ஆதி6க� ெசC��வேதா0 வண	க�ைத பாதி6க;� ெச)கி!றன . 

 iv) ?வ�ய�ய� சா9Zத6 xழ� 
� இயAைக வள�க� மA?� கன9ம வள�க� ேபா!றைவ வண	க�ைத தா�கி 

நிAகி!றன 
v. ெதாழி��.ப xழ� 

� கடPத கால�கள9� ெதாழி� S+ப�தி! வ	ைரவான வள=7சி அைன�� 

வ	யாபார�திC� ெப1� தா6க�ைத ஏAப0�திK�ள�.  

� தகவ� ெதாழி�S+ப� மA?� ெதாைல� ெதாட=ப	! வள=7சி உலகளாவ	ய 

சPைதைய உ1வா6கிK�ள�.  

� எனேவ ேபா+5ைய� த6கைவ��6 ெகா�ள ெதாழி�S+ப�ைத பய!ப0�தி 
Sக=ேவாG! சிற���ேதைவகைள சPைத ஆரா)7சிய	! Tல� க�டறிய&5கிற� 

vi) உலகளா வ�ய xழ� 

� ெதாழி�S+ப�தி! வ	ைரவான வள=7சிKட! வ=�தக எ�ைலக� ேவகமாக மைறP�  

�திய உலகளாவ	ய சPைத வள=P� வ1கிற�,  

 

2. வண	க�தி! ெபா1ளாதார மA?� சTக கலா7சார dழைல வ	ள6�க. 
i) ெபா�ளாதார6 xழ� 

� ஒ1 நா+5� வண	க� எ!ப� ெபா1ளாதார அைம�� &ைறய	! அ5�பைடய	� 
ஒ1�கிைணPத ப�தியா��. 

� வண	க [ழAசிக� தவ	=6க &5யாதைவ .  
� பரPத [A?dழலி! பல காரண	கள9ைடேய ெதாட=�ைடயைவ 

35�xழலி! பல காரண�களAைடேய ெதாட 9?ைட யைவ . அைவ ப�!வ �மா�. 

� வள=7சி6க+ட�ைத அ5�பைட யாக6 ெகா�ட ெபா1ளாதார �தி! இய�� 
� ெபா1ளாதார அைம� � &ைற ய	! இய��க� 
� ஒ1 ேதச�தி! ெபா1ளாதார ெகா�ைக க� 
� ெபா1ளாதார �றியL0க� 
� நிதி7 சPைத அப	வ	1�தி 
� ெபா1ளாதார க+டைம� � 

ii) ச0க – கலா6சார6 xழ� 
� வண	க� சTக�தி! ஒ1 அ�கமா��  
� சTக dழலான� வண	க� அைமP��ள சTக�தி! ெமா�த6 காரண	கைள6 

�றி6கிற�. 
� ச&தாய�தி! சTக மA?� கலா7சார dழ� வண	க�திைண பாதி6கிற� 
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� இ� தன9நப=க ள9! நட �ைத , �0�ப� தி! ப�� மA?� &6கிய��வ�, பழ6க 

வழ6க�க�, சTக மதி��க�, மத� மA?� ெமாழிக�, ெந றி&ைற மதி��க�, க�வ	 
அறி;நிைல மA?� ம6கள9! சTக மன�பா!ைம சTக-கலா7சா ர7 [A?dழ� ேபா!ற 

வAைற உ�ளட6 கிK�ளன .  

� ேமC� பல சTக – கலா7சா ர dழலி! காரண	க� ப	!வ 1மா?. 

1. சTக நி?வன�க� மA?� �.6க� 

2. ச&தாய�தி� பரவலான �0�ப க+டைம �� 

3. வண	க�தி� தி1மண�தி! ப�� 

4. சTக�தி! சாதி அைம �� &ைற 

5. ம6கள9! பழ6க வழ6க�க�, ந�ப	6ைக க� மA?� சTக மGயாைதக�. 

6. ம6க� ெதாைக ய	! அள;, அைம ��, க�வ	யறி; நிைல, வ	நிேயாக� மA?� ம6க� 

ெதாைக அட=�தி ஆகியவAைற ெகா�ட ம6க� ெதாைக6 காரண	க�. 

7. ம6கள9! வாE6ைக &ைற மA?� அவ=க ள9! [ைவ , வ	1�ப �க� மA?� 

&!UGைமக� ேபா!றைவக� ஆ��. 

3. வ	யாபார�தி! S�ண	ய dழ� காரண	கைள வ	ள6�. 
S�ண	ய dழ� காரண	க� 
வ	யாபார�தி! ெசய� திறைன உடன5யாக பாதி6�� [A? dழலாக இ16�� காரண	கைள இ� 
�றி6கிற�. இதி� ப	!வ 1வன அட� ��. 

i) நிதி அளA>பவ9க � 

� கடன I+0� ப�திரதார=க� மA?� நிதி நி?வன�க� வண	க� சிறPத &ைறய	� இய�க 

&6கிய ப�கிைன வகி6கிறா=க�.  

� அவ=கள9! நிதி திற!, ெகா�ைக உ�திக� இட= பAறிய அb�&ைற மA?� நிதி சாரா 
அைம��கள9! ப�� &6கியமாக உ�ள �. 

ii) சர�� வ�5பைனயாள9க� 

� எPதெவா1 அைம�ப	C� Tல� ெபா1+க� மA?� இதர உ�ள I0கள9! வழ��ந=க� 

மிக;� &6கிய ப��வகி6கிறா=க �.  

� வ	நிேயாகி�பாளGடமி1P� ெபற�ப0� ெபா1+க� உAப�திகள9� ெதாட=7சியான 
ெசய�பா+ைட ெசய�ப0��கிற�.  

iii) சZைத ய�1ைக இைட நிைலய9க �: 

� உAப�தி ெபா1ைள வ	Aபைன ெச)ய;� Sக=ேவாGட� ெகா�0 ேச=�பதA�� 
வ	நிேயாகி�பாள=கள9! உதவ	 ேதைவ�ப 0கிற�. 

� இவ=க� நி?வன�ைதK�. Sக=ேவாைரK�  இைண6�� பாலமாக திகEகி!றன=. 

 iv) ெபா"ம�க� 

� இ� ஊடக6�., �5ம6க� �. மA?� உ�F= ெபா� ம6க� ேபா!ற �.6க� 

வ	யாபார�தி� தா6க�ைத ஏAப 0�திK�ள�.  

� ெபா�ம6கள9ட� ஒ1 வ	யாபார�ைத உ1வா6�வதA�� அ�ல� அழி�பதA�மான 

திறைம உ�ள �. 

v) வாV�ைக யாள9க�: 

� ஒRெவா1 வ	யாபார�தி! ேநா6க&� அத! வா56ைகயாள=கள9! ேதைவகைள 

நிைறேவ A?வதா��.  
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� வா56ைகயாளேர வண	க�தி! ம!னராக க1த�ப 0கிறா= மA?� அவ=கைள [Aறிேய 
வண	க� உ�ள�.  

vi) ேபா.Vயாள9க� 

� அைன�� நி?வன�கF� எ�லா நிைலகள9C� ேபா+5ைய எதி= ெகா�ள 

ேவ�5K�ள�.  

� வண	க நி?வன�க� ேபா+5யாளைர� �GP�ெகா�0 ேபா+5ய	0� ேபா6கி� அவ=கள9! 

ெதாழி� K6திகைள மாAறேவ�5ய� அவசியமாகிற�. 
4. வ	யாபார dழைலK�, வ	யாபார�ைத பாதி6�� உ+�ற6 காரண	கைளK� �GP� 

ெகா�வத! &6கிய�தவ�ைத வ	ள6�க. 
Discuss the significance of understanding business environment and the internal factors affecting business. 

வண	க7 [A?7 dழலி! &6கிய��வ� ப	!வ 1மா? 

A. *�திகைள வ��க ம5�( எதி9கால தி.ட மி1த'�� உதJகிற": 

� ேசகG6க�ப+ட தகவ�கள9! அ5�பைட ய	� [A?7dழைல க�கா ண	�பத ! Tல� 

&6கியமான வண	க K6திக� மA?� எதி=கா ல�திAகான தி+ட�ைத 

வ5வைம�பதAகான அ5�பைட யாக அைம கிற�. 

B. ?திய வா%> ?கைள க	டறிய உதJகிற" 

� வண	க[A?dழைல ஆ); ெச)வத! Tல� �திய வண	க வா)��கைள க�டறிய 

&5கிற�. 
C. �.பமான வண�க6xழ� ேசாதைன 

� வண	க�தி� பாதி�ைப ஏAப0�த6N5ய அ7[?�த�கைள அைடயாள� க�0 

அவAறிலி1P� வண	க நி?வன�க� த�கைள கா��6ெகா�ள [A?7dழ� 

ஆ); உத;கிற�. 
D. மா5ற,கைள உ�வா�க உதJகிற". 

� [A? dழைல &ைறயாக க�காண	�� ெச)வத! Tல� நி?வன�ைத 

ெசயi6க� மி6கதாக மாAற;� வ	ைரவாக &!ேனAற�ைத உ?தி ெச)ய;� 
உத;கிற�. 

E. ெபா"ம�களAட( ந5ெப ய9 

� [A?7 dழ� ப��பா ); அத! வ	யாபார�ைத ேம�ப 0�த உத;கிற�.  

� மா?� [A?7dழC6�� ம6கFைடய ேதைவகF6�� உடன5யாக;�, 

வ	ைரவாக;� பதிலள9�பத! Tல� ெபா�ம6கள9ட� நAெபயGைன அதிகG6க7 

ெச)கிற� 
வண	க &5;கைள பாதி6�� &6கிய உ+�ற� காரண	க� ப	!வ1மா?. 

i) பா9ைவ ம5�( �றி�ேகா�க � Vision and Objectives 

� வண	க�தி! பா=ைவ மA?� �றி6ேகா�க� அத! ெசயAபா0க� மA?� K6தி 
&5;கைள ேமA ெகா�ள வழிகா+0கி!றன . 

ii) மதி>? அைம>? Value System 
� வண	க�தி! நி?வன= / உGைமயாள=க� மதி��கள9� ஏAப0� பாதி��க� மA?� 

ெவள9 நப=கள9! மதி�ைப ெபா?�ேத நி?வன�தி! ெவAறி சா=P��ள�. 
� ெபா1� அள9�பவ=க� மA?� வ	நிேயாக_த=க� ேபா!றவ=கள9! அப	�ப	ராய�கைள 

ெபா?�ேத ெதாழி� மதி�பL0 உ�ள� 
 iii) ேமலா	ைம அைம>? ம5�( அத! இய�? 
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� ேமலா�ைம / �. க+டைம�� மA?� ெசய�பா+0 நைட&ைற , நி=வாக�தி! 
ெதாழி�&ைற நிைல, �.வ	! அைம�� ேபா!ற ப�ேவ? காரண	க� 
&5ெவ0�பதி� பாதி�ைப ஏAப0��வதாக காரண	களாக உ�ள� 

iv) நி�வன$தி! மதி>? 

� நி?வன�தி! மதி��, �திய தயாG��கைள அறி&க�ப0��த� , வ	நிேயாகி�பதAகான 

&கவ=க� மA?� வ	Aபைனயாள=கைள ேத=Pெத0�ப�, ெபா1� அள9�பவ=கFட! 

N+0 ஒ�பPத�கைள உ1வா6�த� , உ�நா+0 மA?� ச=வேதச நாணய மாA?த� 
ேபா!றவAைற சா=P��ள �. 

v) மனAதவள( 

� ஒ1 நி?வன� தி! ெவ Aறி அத! மன9தவள�தி! ம̂� ம+0ேம சா=P��ள �.  

� எனேவ , ஒ1 நி?வன� தி! ெவAறி6� தரமான, திற! பைட�த, திறைமயான சGயான 
அb�&ைற மA?� மன9த வள�கள9! உ?தி�பா 0 அவசிய� ஆ��. 

vi) உ.?ற அதிகார உறJக� 

� இ� ஒ1 நி?வன� தி� இ16�� அதிகார உற;கைள �றி6கிற�. பலவைக உ?�ப	ன=க�, 

�. உ?�ப	ன=க� மA?� தைலைம நி=வாக அதிகாGகF6� இைடேயயான உற;க� 

மA?� அத! உGைமயாள=க�. 

�  அதாவ� பண	யாள=க� மA?� ப��தார=க� ஆகிேயா= ஒ1 நி?வன� எ06�� 

&5வ	C� அதைன ெசய�ப0��வதி� பாதி�ைப ஏAப 0��� &6கிய காரண	களாக 

உ�ளன . 

 

 

அ$தியாய( 20 தாராளமயமா�க� உலகமயமா�க� தனAயா9மயமா�க� 
II. �? வ	னா6க�: 

1. �திய ெபா1ளாதார6 ெகா�ைககள9! கிைளக� எ.�க. 
� தாராளமயமா6க�  
� உலகமயமா6க�  
� தன9யா=மயமா6க� 

2. தன9யா=மயமா6க� எ!றா� எ!ன? 
� தன9யா=மயமா6க� எ!றா� ெபா��ைற நி?வன�கள9! உGைம கைள தன9யா= 

நி?வன�கF6� மாAறி த1� நிகE; அ�ல� ெகா�ைகைய �றி�ப	0வதா�� 
3. தாராளமயமா6க� ஏேதU� T!? �ைறபா0கைள �றி�ப	0�க�. 
(அ) ேவைலய	!ைமைய அதிகG�த� 
(ஆ) உ�நா+0 ெதாழி� அல�கள9! இழ�� 
(இ) அய� நா0கைள சா=Pததி1�தைல ெப16�� 
(ஈ) சமநிைலயAற வள=7சி: 
4. ெபா���ைற6� ஒ�6க�ப+ட ெதாழி�கF6� ெபய=கைள �றி�ப	0க. 

� ஆKத�க� மA?� ெவ 5 ம1P�க� 

� அbச6 தி,  
� நில6கG, மA?� லி6ென +  

� கண	ம எ�ெண)க �,  

� [ர�க�க�,  
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� தா�6க�,  

� தாமிர�,  

� &!னன9 ��தநாக� &தலியன அbச6 தி மA?� இரய	�ேவ6கான கன9ம� ெபா1+க � 
5. உலகமயமா6கலி! ஏேதU� T!? ந!ைமைய எ.�க. 
(அ) ெவள9நா+0 ஒ��ைழ�ைப N+0த� 
(ஆ) சPைத வ	Gவா6க�: 
(இ) ெதாழி� S+ப வள=7சி: 
ஈ) Tைள வ5வகா� �ைற��: 

III. சி? வ	னா6க�: 
1. தாராளமயமா6க� எ!றா� எ!ன? 

� தாராளமயமா6க� எ!ப� வண	க நைட&ைறய	� உ�ள ச+ட தி+ட�கைள அ�ல� 

வ	திகைள ெபா1ளாதார�தி�, சPைத ந�ல நிைலைய அைடய அரசா�க� 

க+0�பா0கைள தள=��வ� ஆ��. 

� அரசா�க�தி! ெகா�ைகயான வGவ	தி��, ஏA?மதி இற6�மதி தI=ைவக�, மான9ய�க� 

மA?� ப	ற6க+0�பா0க�, நா0கF6கிைடேய உ�ள ச+ட�தி+ட�கைள தள=��� 

நடவ56ைக ஆ�� 
2. தன9யா= மயமா6கலி! &6கிய க1��கைள வ	ள6�க. 

� தன9யா=மயமா6க� எ!றா� ெபா��ைற நி?வன�கள9! உGைமகைள தன9யா= 

நி?வன�கF6� மாAறி த1� நிகE; அ�ல� ெகா�ைகைய �றி�ப	0வதா��.  

� [1�கNறி! தன9யா=மயமா6க� எ!ப� ெபா��ைற6� ஓ�6க�ப+ட ெதாழி�கைள 

தன9யா= �ைற6� மாAற அUமதி அள9�பதா��.  

� இ6ெகா�ைகய	! கீE பல ெபா���ைற அல�க� (PSUS) தன9யா= �ைற6� வ	A6க�ப+டன 
3. &தh0கைள தி1�ப� ெப?தலி! ந!ைமக� யாைவ ? 

� ெபா� கட! �ைற�த� 
� வண	க zதியான ஆப�ைத தன9யா= �ைற6� மாA?வ� 
� தன9யா= Tலதன�தி! அதிக ஊ6க�ைத அைடவதA� 
� சPைதய	� SைழவதA� �திய நி?வன�கைள அUமதி6கிற�, இதனா� ேபா+5 

அதிகG6கிற�  
4. உலகமயமா6கலி! ஏேதU� T!? தா6க�கைள எ.�க. 
(அ) �ைறPத இய6க� ெசல;கள9! அட6க� மA?� �திய Tலெபா1+க� மA?� N0த� 
சPைத அUக� Tல� ெபGய நி?வன�க� ேபா+5 திறைன ெப?கி!றன . 
(ஆ) ப!னா+0 நி?வன�க� (MNC’s) ெபா1+கைள தயாG6க வா�க மA?� ெபா1+கைள 
வ	Aபைன ெச)ய &5கி!ற�. 
(இ) உலகமயமா6க� Sக=ேவா= ெபா1+கள9! சPைதைய ெவ�வாக (ஏAற��ட!) ெப16கிட 
உத;� வா)�ைப உ1வா6கலா�. 
(ஈ) ெவள9நா+0 நி?வன�கள9! வ1ைக உ�ளப5யா� ெபா1ளாதார வள=7சிையK� 
மA?� ேவைலவா)�ைபK� உ1வா6கி வழி ேகாலலா�. 
(உ) உலகமயமா6க� எ!ப� ெதாழி�S+ப &!ேனAற�, உய= உAப�தி S+ப�க� மA?� 
தைடயAற ெதாழி� வ	Gவா6க� ேபா!ற பல ந!ைமகைள ந�கிட வழிவ��த�. 
5. �திய ெபா1ளாதார ெகா�ைக பAறி ஒ1 சிறிய �றி�ைப எ.�க. 
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� �திய ெபா1ளாதார ெகா�ைகயான�, 1991 இ� ெபா1ளாதார சீ=தி1�த�கைள� பAறி 
உலக வ�கிய	! ஆேலாசைனய	! ேபG�, பண� சமநிைலைய ேம�ப0��வதA��, 
பணவ I6க�ைத க+0�பா+5A�� ெகா�0 வ1வதA�� ெகா�0வர�ப+ட� 

� தன9யா=மயமா6க� நி?வன�தி! அதிக திற! மA?� திறைன6 ெகா�0வ1வதாக 
க1த�ப0கிற�, அரசா�க நி?வன� அ6கைற ெகா�ளாத ஒ!?. 1991 இ! வரலாA? 
சீ=தி1�த வர;ெசல;� தி+ட�தி� தன9யா=மயமா6கC6� இPதியா ெச!ற�, '�திய 
ெபா1ளாதார ெகா�ைக அ�ல� எ�ப	ஜி ெகா�ைக' எ!?� அறிய�ப+ட�. 

� 1991-� இPதியாவ	!  தாராளமயமா6க� ெகா�ைகய	ைன &!னா� இPதிய ப	ரதம= 
டா6ட= ம!ேமாக!சி� அவ=க� இPதிய ெபா1ளாதார சீ=சி1�த�கள9! ப	ரதான9யாக 
அறி&க� ெச)� ைவ�தா=. 

IV. ெப1 வ	னா6க�: 
1. தாராளமயமா6க� ந!ைமக� மA?� �ைறபா0க� தIைமக� பAறி வ	ள6�க. 
தாரளமயமா�களA! ந!ைம க�ம5�( �ைறபா 1க� Advantages of Libralisation 

ந!ைமக� 

(அ) ெவளA நா.1 �த]1க� அதிகF>?: (Increase in Foreign Investment) 

� ஒ1 நா0 வண	க�ைத தாராளமயமா6�தலி! Tலமாக அதிக அளவ	� 

ெவள9நா0கள9லி1P� கவ=7சிகரமான &தh0கைள ெப ?&5கி!ற �, 

� அ�&தh0க� Tலமாக உ�நா+5� Tலதன�ைத ெப16�வேதா0 அத! 

ெபா1ளாதார�ைத ப!மட� � ெப16�வதA� உத;கிற� 

 (ஆ) அZநியெசலாவண� இ�>? அதிகF>? Increase the Foreign Exchange Reserve 

� ெவள9 நா+0 &தh+5A� அPநிய ெசலவாண	6�மான க+0�பா0கைள தள=�தி 
Tலதன�ைத எள9தி� ெப ?வதA� வழிவைக ெச)��ள �. 

(இ) �க9J அதிகF>? : Increase in Consumption 

� தாராளமயமா6கள9னா� ஒ1 நா+5� பய!பா+5A� அதிக அளவ	லான ெபா1+க� 
கிைட 6க;� அதிக உAப�தி6�� வழிவைக ெச)கிற�. 

(ஈ) வ�ைல க.1>பா1 : Control Over Price 

� ஏA?மதி இற6�மதி தI=ைவகைள நI6�வதா� Sக=ேவா16� �ைறPத வ	ைல6�  

ெபா1+க � கிைட6க வா)�� ஏAப +0�ள�.  

� இPநிைலய	� தாராளமயமா6கலினா� இற6�மதி நா0கF6� ந!ைம வ	ைளவ	6கிற�. 

(உ) ெவளA நா.V� ெப�( கட!கைள �ைற� கிற" Reduction in external borrowings 

� தாராளமயமா6கள9! Tல� ெவள9 நா+06கட!கைள ஈ=�பத! Tல� ெவள9நா+0 

வ=�தக6 கட!கைள வா��� வா)�� �ைற6கிற�. 

தாராள மயமா6கலி! �ைற �பா 0க� : (Disadvantages of Liberalisation) 

(அ) ேவைல ய�!ைமைய அதிகF$த� (Increase in Unemployment) 

� வ=�தக தாராளமயமா6க� ெப1�பாC� ெபா1ளாதார�தி! சமநிைல6 � வழிவ��பதா� 

சி? ெதாழிகள9� சில வள=P�� சில சி? ெதாழி�கள9� சG;� ஏAப 0கிற�  

� இதனா� சில ெதாழிA7சா ைலக� T0கி!ற நிைலயா� ேவைலய	�லா நிைல 

உ1வாகிற�. 

(ஆ) உ�நா.1 ெதாழி� அல�களA! இழ>? (Loss to Domestic Units) 
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� தராளமயமா6க� ேகா+பா+5� �ைறPத Sைழ;6 க+0�பா0கFட! ெவள9நா+0  

ெதாழி�க� பல நா0கள9� ஊ01வ சா�திய� அதிக� உ�ள �.  

� இ� உ�நா+0 ெதாழி�கF6� அ7[?��வ�ட! மA?� ேபா+5ைய ேதாA?வ	��  

உ�நா +0  ெதாழி� அ5ேயா0 ஒழி6�� சதியாக;� க1த�ப0கிற�. 

(இ) அய� நா1கைள சா9Zததி�$தைல ெப���(: Increased Dependence of Foreign Nation 

� வ=�தக தாராளமயமா6க� எ!ப � பல� ெபா1Pதிய ப!னா +0 நி?வன�கள9லி1P� 

அதிக ேபா+5கைள எதி= ெகா�F� அ� சPைதைய த! க+0பா+5A� கீE ெகா�0வ1� 

நிைலைய உ1வா6க ேநGடலா�. 

(ஈ) சமநிைலய5ற வள96சி: Unbalanced Development 

� வ=�தக தாராளமயமா6க� பல வள1� நா0கள9! ெபா1ளாதார��6� ேசத� 

வ	ைளவ	�பதாக �Aற� சா+ட�ப 0கிற�.  

� இ� [தPதிர வ=�தக�திA� எதிராக ேபா+5ைய உ1வா6க வழி ேகாCகிற�. 

� தாராளமயமா6க� வள=7சியைடPத நா0கF6� ம+0� அதிக பலைன வ	ைளவ	�� 

வ1கிற�.என �Aற �சா+ட�ப 0கிற�.  

� இதனா� அய� நா0கைள சா=Pதி16�� dEநிைலைய அதிக�ப 0��கிற�. 
2. எ�ப	ஜி (LPG)ய	! தா6க�ைத வ	ள6�க. 
தாராளமயமா6�த� , தன9யா=மயமா6�த� மA?� உலகமயமா6�த� எ!ப� ப	!வ1� சிற�� 

N?கைள உ�ளட6 கிய�. 

(அ) �திய ெவ ள9நா+0 வ=�தக ஒ�ப �க� அறி&க�ெச)வ �. 

(ஆ) ெவ ள9நா+0 &தh0க� (FDI&FII) கவ=P� இழ�� நா+5! ெபா1ளாதார வள=7சி6காக 

உதவ	ய�. 

(இ) &!UGைம மA?� வண	க�தைட S+ப �(MRTD) 1969 ச+ட� (தி1�தியைம 6க�ப+ட�). 

(ஈ) க+0�பா0க� அகA?த� (Deregulation). 

(உ) ப!னா +0 வண	க�ைத ேம�ப 0�த உதவ	வ1�. 

(ஊ) பணவ I6க�ைத க+0�ப 0��வதAகான வழி&ைறகைள ைகயாள உதவ	வ1வ�. 

(எ) வGகைள ம?சீரைம�� ெச)த�. 
(ஏ) உGம� வழ��� &ைறைய அகAறிட வழிவ��� ர�� ெச)த� 
 

அல� 8 சர�� வ�5பைன6 ச.ட( 1930 &மா5� �ைற  ஆவண6 ச.ட( 1881 

அ$தியாய( 21 சர�� வ�5பைன ச.ட( 1930 
II. �? வ	னா6க�: 

1. சர6� வ	Aபைன ஒ�பPத� எ!றா� எ!ன? 
� எPத ஒ�பPத�தி! வாய	லாக� ெபா1ைள வ	Aபவ= வா��ந16� வ	ைல எ!ற ம?பய! 

ெபA ?6 ெகா�0 ெபா1ள9! ம̂தான உGைமைய மாAறி� த1கிறாேரா அ�ேவ சர6� 
வ	Aபைன ஒ�பPதமா��. 

2. சர6� வ	Aபைன ஒ�பPத�தி! அ5�பைட6 N?கைள� ப+5யலி0க. 
(1) இ1தர�ப	ன= Two Parties 
(2) ெபா1ள9! ம̂தான உGைம மாAற� Transfer of Property 
(3) சர6� / ெபா1� Goods 
(4) வ	ைல Price 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 106 

 

(5) வ	Aபைன மA?� வ	Aபைன உட!பா0 Includes both ‘Sale’ and ‘Agreement to Sell’ 
3.சர6� எ!றா� எ!ன? 

� சர6கி� அைன�� அைசK� ெசா��களான ப��க�, பய	=க� மA?� க�b6�� 

�லனாகாத இன�களான நAெபய=, கா��Gைம , பதி��Gைம , வண	க6�றிக�, வ	யாபார 

d�திர�, ேபா!றைவ கF� உ� அட���. 
4.நிகE சர6� / வ1நிகE;சா= சர6� Contingent Goods எ!றா� எ!ன? 

� இ� ஒ1வைக எதி=கா ல சர6� ஆ��,  

� இ� வ	Aபவ= ைக வச� வP� ேச=வ� எதி=கா ல�தி� நட6�� நிகE7சிைய� ெபா?�த�, 
5.ந��?தி எ!றா� எ!ன?. 

� ஒ�பPத�தி� ஒ1 ெபா1F6�� �ைண யாக உ�ள NA? ந��?திகளா��. 

� ந��?திகைள ம̂?த� ந+ட ஈ0 த1வதA � வழிேகாC�. 

III. சி? வ	னா6க�: 
1. வ	Aபைன உட!பா0 எ!றா� எ!ன- 

� உGைமைய எதி=கா ல�தி� மாA?� நடவ56ைக கF6� வ	Aபைன உட!பா+0 

நடவ56ைக க� என;� ெபா1�ப0�. 
2. தAேபாைதய சர6� எ!பைத வ	வாதி6க  

� ஒ�பPத� ெச )K� ேபா� வ	AபைனயாளG! ைக வச� உ�ள சர6� இ16கி!ற சர6�. 

வ	Aபைன ெச)ய &கவG! வச� ஒ�பைட6க �ப+ட சர6�� அ�ல � அடமான� 

ெபAறவ= வ	A�� அடமான ெசா ��� இ16கி!ற சர6� எ!ற ெபா1ள9� உ�ள ட6க � 
ெப?�. 

3. ெபா1� வ	Aபைன ஒ�பPத� உ+கிைட நிபPதைனக� மA?� ந��?திகைள வ	வாதி6க  
� வ	Aபைன ஒ�பPத�தி!ேபாேத ஒ�பPததார=களா� ஒ��6 ெகா�ள �ப0� NA?க� ெவ 

ள9�பைட நிபPதைனகளாகேவா அ�ல � ந��?திகளாகேவா இ16கலா�.  

� ஆனா� ஒ�பPத�தி� இ1�பதாக7 ச+ட� க1�� NA?க� - உ+கிைட நிபPதைன எ!?� 
உ+கிைட ந��?திக� என;� அைழ6க �ப0கி!றன. 

உ.கிைட நிபZதைனக� Implied Conditions 

1 உGைம �றி�த நிபPதைன Conditions as to Title 

2. வ	வG�� �றி�த நிபPதைன Conditions as to Descriptions 
3. மாதிG �றி�த நிபPதைன Sale by Sample 
4. த�தி அ�ல� த!ைம �றி�த நிபPதைன Conditions as to Quality or Fitness 
5. வ	A�� தைகைம �றி�த நிபPதைன Conditions as to Merchantability 
6. உட� ஆேரா6கிய� ெதாட=பான நிபPதைனCondition as to Wholesomeness 
7. வண	க வழ6க�கைள உண=��� உ+கிைட நிபPதைனக� Condition Implied by Trade Usage 
உ.கிைட ந(?�திக� Implied Waranties 

(i) இைட WறAற உGைம Quiet Possession 

(ii) வ	�ல�க� பAறிய ந��?தி Free from Any Encumbrance 
(iii) அபாய&�ள ெபா1� சா=Pத ந��?தி Warranty in the case of Dangerous Goods 
4. எ�ேபா� வ	ைல ெபறா வண	க= வா��நG! ம̂� தன9�ப+ட &ைறய	� வழ6� 
ெதா06கலா�? 
i. வ	ைலைய6 ேகாG வழ6� ெதா0�த� (Suit for Price): 
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� வ	Aக�ப+ட சர6கி! உGைம வா��ன=6� மாAறி� தPத ப	ற�� வா��ன= 
ெபா1F6கான வ	ைலைய� தர� தவ?�ேபா� வ	Aபவ= அதAகான வ	ைலைய� ெபற 
வழ6� ெதா06கலா�. 

i. ஏAகாைமயா� ந+ட ஈ0 ேக+0 வழ6� ெதாட1த� (Suit for Damages for Non-acceptance):  
� வா��ன= சர6ைக� தவ?தலாக ஏAக ம?�தா� அதAகான ந+ட ஈ0 ேக+0 வழ6� 

ெதாடரலா�. 
iii. உGய கால�திA� &!பாக ஒ�பPத�ைத ம?�தAகாக வழ6� (Suit for Cancellation of the 
Contract before the Due Date):  

� சர6ைக ஒ�பைட6�� நாF6� &!பாக வா��ன= ஒ�பPத�ைத ம?��ைர6�� 
ேபா� வ	Aபவ= ஒ�பைட; நா� வைர கா�திராம�, உட! ந+ட ஈ0 ேக+0 வழ6�� 
ெதா06கலா� அ�ல� ஒ�பைட�� நா� வைர கா�தி1Pத ப	! வழ6� ேபாடலா�. 

 
IV. ெப� வ�னா�க�: 

1. வ	Aபைன ஒ�பPத�தி! அ5�பைட N?கைள6 Nறி வ	ள6�க. 
வ�5பைன6 ச.ட$தி! அV>பைட� ��க� Essential Elements of a Contract of Sale 

ஒ1 வ	Aபைன ஒ�பPத7 ச+ட�திA� ப	!வ1� N?க� இ!றியைம யாததாக க1க�ப0கிற� 

(1) இ1தர�ப	ன= Two Parties 

� சர6� வ	Aபைன7 ச+ட�தி� இ1தர�ப	ன=க � ஈ0ப+ 0�ளன =.  

� அவ=க ள9� ஒ1வ= வா��ன=  

� இ!ெனா 1வ= வ	Aபைனயாள=.  

� ஒ1 தன9 நப= தன6ேக ெபா1ைள எ0��6 ெகா�வைத வ	Aபைன எ!ற ெசா� �றி6கா �. 
(2) ெபா1ள9! ம̂தான உGைம மாAற� Transfer of Property 

� வ	Aபைன எ!? அைழ6க , வ	Aபவ= ெபா1ள9! ம̂தான உGைமைய வா��பவ16� 
ம?பய! ெபA?6 ெகா�0 மாAறி� தரேவ �0�.  

� ெபா1ள9! உைடைமைய மாA?வ� எ!ற ெசய� வ	Aபைன ஆகா�. 
(3) சர6� / ெபா1� Goods 

� சர6� எ!ற ெசா� பண�, அைசயா7 ெசா��, மA?� உGைமேகா= (Actionable Claims) 
சர6கி� அட�கா�. 

� சர6� எ!ற ெசா�லி� பண�, அைசயா ெசா��6க� மA?� உGைம6ேகார� 
ேபா!றைவ அட�கா�.  

� ேமC� சர6கி� அைன�� அைசK� ெசா��களான ப��க�,பய	=க� மA?� 
க�b6�� �லனாகாத இன�களான நAெபய=, கா��Gைம , பதி��Gைம , 
வண	க6�றிக�,வ	யாபார d�திர�, ேபா!றைவகF� உ� அட���. 

(4) வ	ைல Price 
� ெபா1ள9! வ	Aபைன6� ம?பயேன வ	ைல ஆ��. 
� ெபா1ைள� ெபா1F6� மாAறாக பGமாAற� ெச)�6 ெகா�வ� வ	ைலயாகா�.  
� ெபா1ைள� ப�தியாக ெபா1F6�� ம̂த� ப�தியாக வ	ைல6�ேம 

மாAறி6ெகா�F�ேபா�, வ	ைல6� மாAறிய ப�தி ம+0� வ	Aபைன நடவ56ைக 
ஆ��.  

� அதாவ� இPத &. நடவ56ைகK� வ	Aபைன நடவ56ைக யாகா�. 
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(5) வ	Aபைன மA?� வ	Aபைன உட!பா0 Includes both ‘Sale’ and ‘Agreement to Sell’ 
� வ	Aபைன ஒ�பPத� எ!ற ெசா�லி� வ	AபைனK� மA?� வ	Aபைன உட!பா0� 

உ�ளட�கிய�.  
� ெபா1ள9! உGைமைய உடேன மாAறிவ	ட6 N5ய நடவ56ைகக� வ	Aபைன எ!?�, 

உGைமைய எதி=கால�தி� மாA?� நடவ56ைக கF6� வ	Aபைன உட!பா+0 
நடவ56ைகக� என;� ெபா1�ப0� 

2. வ	Aபைன வ	Aபைன6கான உட!பா0 ேவ?ப0��க. 
Distinguish between sale and agreement to sell 

வ.எ� அ5�பைட வ	Aபைன வ	Aபைன6கான உட!பா0 
1 உGைம 

மAற� 
வ	Aபைனய	� ெபா1ள9! 

உGைம உடன5யாக மாறி 
வ	0கிற� 

வ	AபைனயGடமி1P� வா��ன16� 

எதி=கால�தி� மா?� த!ைம 

ெகா�ட � 
2 ந+ட 

இட=பா0 
வ	Aக�ப+ட ெபா1� 

ேசத&Aறா� அதனா� ஏAப+ட 

ந+ட� வா��னைர சா1� 

வ	Aபைன உட!பா+ 5! கீE 

வ	Aக�ப+ட சர6� வா�கியவ=  ைக 

வச� இ1Pதா� Nட சர6� 

ேசத&Aறாேலா அ�ல � 

அழி;Aறாேலா  வ	Aபைனயாள= தா! 
அPந+ட�ைத ஏAகேவ �0� 

3 ஒ�பPத 
ம̂?ைகய	! 

வ	ைள;க� 

வ	ைலைய� ெசC�த வா��ன= 
ம?�தா� சர6� வ	A�னGடேம 
இ1Pத ேபாதிC� Nட 

வா��ன= ம̂� வ	ைலதர6 ேகாG 

வழ6�� ெதா டர &5K� 

வா��ன= ஒ�பPத�ைத ம̂றி7 

ெசய�ப0�ேபா�, வ	Aபவ= ெபா1ைள 
வா��நGடமி1P�  ைக�பAறி6 

ெகா�ள &5K� (Confiscation). ேமC� 

வா��ன= ம̂� ஒ�பPத ம̂?ைக 6� 

வழ6� ெதா டர;� &5K� 
4 ஒ�பPத�தி! 

த!ைம 
வ	Aபைன ஒ�பPத� நிைறேவ 

றிய 

ஒ�பPதமா�� 

வ	Aபைன உட!பா 0 நிைறேவற 

ேவ�5ய ஒ�பPதமா�� 

5 வா��நG! 

ெநா5�� 
வ	Aபைன ஒ�பPத�தி� 

வா��ன= வ	ைலைய 7 

ெசC��� &!னேர 

ெநா5�� நிைலயைடP�வ	5!, 

வ	Aபைன ெச)த சர6� 

வ	AறவG! ைகவச� இ1Pதா 

C�, வ	Aபவ= 

அ7சர6கிைன6 கைல�� 

அதிகாGய	! வச� ஒ�பைட6க 

ேவ�0�. அPத வ	ைல6கான 

வ	கித�ப5 ெதாைகைய ம+0ேம 

ெபற வ	Aபைனயாள16� 

உGைம உ�0. 

வ	Aபைன உட!பா+ 5� அ�தைகய 
dEநிைல இ�ைல . வ	A�ந=, 

வா��ன= 

ைக வச� உ�ள ெசா�திைன கைல�� 

அதிகாG6� ஒ�பைட6க ேவ �5ய� 
இ�ைல . காரண� அ7சர6கி! ம̂தான 

உGைம இ!ன&� வா��ன=6� 

மாAற�படவ	�ைல  
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3. சர6� வ	Aபைன7 ச+ட�தி� சர6கிைன வைக�ப0�தி6 கா+0க. 
1. இ��கி!ற சர�� Existing Goods 
� ஒ�பPத� ெச )K� ேபா � வ	AபைனயாளG! ைக வச� உ�ள சர6� இ16கி!ற சர6�. 

�  வ	Aபைன ெச)ய &கவG! வச� ஒ�பைட6க �ப+ட சர6�� அ�ல � 

அடமான� ெபAறவ= வ	A�� அடமான ெசா ��� இ16கி!ற சர6� எ!ற ெபா1ள9� 

உ�ள ட6க � ெப?�. 
அ. ஒ>ப�ய சர�� Specific Goods 

� வ	Aபைன ஒ�பPத� ெச)K� ேபா � இன� க�0 ஒ��6 ெகா�ள �ப+ட சர6� ஒ�ப	ய 

சர6�.  

� அதாவ� பல சர6�கள9� இPத சர6� தா! வா�க� ேத=; ெச)கிேற! என அைட யாள� 

கா+ட�ப+ட சர6� ஒ�ப	ய சர6�. 
ஆ. உ�தி ெச%ய>ப.ட சர�� Ascertained Goods 

� ஒ�ப	ய சர6ைக� ேபா !ற ெபா1� உைட ய� தா! உ?தி ெச)ய �ப+ட சர6�. 

� அதாவ� வ	Aபைன ஒ�பPத� ெச)ய �ப+ட ப	!� இ!ன�தா! எ!? உணர�ப+ட சர6� 

உ?தி ெச)ய �ப+ட சர6�. 
இ. உ�திய�டா சர�� Unascertained or Generic Goods 

� ஒ�பPத� ெச )K� &!பா க இைவதா! என இன� காண�படாத சர6� அ?திய	ட�படாத 

சர6� 

2. எதி9கால சர�� Future Goods 
� ஒ�பPத� ெச )K�ேபா � த! ைக வச� இ�லாத ஆனா� எதி=கா ல�தி� உAப�தி 

ெச)ேதா , அ�ல � ப	றGடமி1P� ஒ�பPத�திA� ப	ற� வா�கிேயா தர�ப0� சர6� 

எதி=கா ல சர6�.  
� எதி=கா ல சர6� அ?திய	ட�படாத சர6� ஆ�� 
3. வ�நிகqJசா9 சர�� Contingent Goods 

� இ� ஒ1வைக எதி=கா ல சர6� ஆ��,  

� இ� வ	Aபவ= ைக வச� வP� ேச=வ � எதி=கா ல�தி� நட6�� நிகE7சிைய� 
ெபா?�த�, 

 
4. நிபPதைன மA?� ந��?திகைள ேவ?ப0��க. 

 
வ.எ� அ5�பைட நிபPதைனக� ந��?திக� 
1 ெபா1� ஒ�பPத�தி! க1�ெபாளாக� 

திகEவ �. 
ந��?தி ஒ�பPத�திA�� 

�ைணயாக இ16கிற�. 
2 &6கிய��வ� ஒ�பPத�தி� நிபPதைனைய 

ம̂?வ� ஒ�பPத�ைத 

ம̂?வதாக6 

ெகா�ள �ப0கிற� 

ந��?திைய ம̂?வ� 

ஒ�பPத�திைன ம̂?வதA� 

ஒ�பாகா�. 

3 உGைம 

மாAற� 
நிபPதைன நிைறேவAறாம� 

உGைம மாAற� நிகழ&5யா� 
ந��?திைய நிைறேவ Aறா ம� 

உGைம மாAற� நிகழ &5K� 
4 பGகார�/தI=; நிபPதைன ம̂?வதனா� ந��?திைய ம̂?வதனா� 
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ஒ�பPத�தி� பாதி6க �ப+ட நப= 

ஒ�பPத�ைத நI6கி6 
ெகா�வ�ட! ந+ட ஈ0 ேகா1� 
உGைமைய� ெப?கிறா=. 

ஒ�பPத�தி� பாதி6க�ப+டவ= 

ந+ட ஈ0 ேக+�� உGைமைய 

ம+0ேம ெபA?�ளா = 

 
5. வ	ைல ெபறா வண	கGடமி1P� கிைட6�� சர6கி! ம̂தான உGைமைய வ	ள6�க 
வ�ைல ெச '$த> ெபறா வண�க��கான உFைமக� Rights of an Unpaid Seller 

iவ�5ற சர�கி! உFைமைய வா,�ந��� மா5ற>ப.V���(ேபா "  
    Where the property in the goods has passed to the buyer 
ப5�Fைம Right of Lien  

வ	ைல &.வைதK� ெப?�வைர சர6ைக� த! வச� ைவ��6 ெகா�F� உGைம வ	ைல 

ெசC�த�படா வண	க16� உ�0.இR;Gைமைய� ெபற கீE6�றி�ப	+0�ள நிபPதைனகைள 

நிைறேவAற ேவ �0�. 

(i) சர6கி! உடைமைய வ	Aறவ= ெபA றி16க ேவ�0�. 

(ii) கட! ேபG� சர6ைக வ	Aறி16க6 Nடா� அ�ல� கடU6� வ	Aறி1�ப	! கடன9! தவைண 

கால� &5வைடP � இ16கேவ �0�. 

(iii) வா��ன= ெநா5�� நிைல அைடP தி16க ேவ �0� 
ப5�Fைம இழ> ? Right of Lien is Lost 

கீE6�றி�ப	டப+ 0�ள dEநிைல ய	� வ	Aபைனய= பA ?Gைமைய இழ6கிறா=. 

(அ) வ	Aற� ெபா1F6காக வ	ைலைய � தராத நிைலய	� சர6ைக� தா! நிைன�தப5 

நி?�திைவ6��  உGைமைய ஒ�பPத� ேபா0�ேபாேத எ0��6 ெகா�ள தவ?�ேபா�, 

பA?Gைம இழ6க �ப0கிற�. 

(ஆ) வா��நேரா அ�ல� அவG! &கவேரா ெபா1ள9! உடைமைய ெபA ?வ	+டா �. 

(இ) பA?Gைம ெச)ய உGைமைய வ	Aபவ= வ	+06 ெகா0�தி1Pதா� 
வழி இைட நி�$த உFைம Right of Stoppage in Transit 

� சர6� வ	Aபவ= இட�திலி1P� வா��பவG! இட�திA� வழிய	� ெச!? ெகா�0 

இ16��ேபா�, அைத வழிமறி��� த! ைகவச� ைகயக�ப0��� உGைம வ	ைல ெபறாத 

வண	க16� உ�0.  

அத5கான நிபZதைனக� 

(அ) சர6� வ	AபவGடேமா அ�ல� வா��ன= வசேமா இ16க6 Nடா�. ஒ1 T!றாவ� 

நபGட� இ16கேவ�0�. அதாவ� ெபா� சர6ேகAறிய	ட� ெபா1ைள7 ேச=6�� 

ேநா6�ட! ஒ�பைட6க �ப+0 வழிய	� ெச!? ெகா�516கேவ�0�. 

(ஆ) வா��ன=  ெநா5�� நிைல அைடP தி16க  ேவ�0�. 

(ஆ) வழிஇைட நி�$த( உFைம இழ> ? Termination of Right of Stoppage 

சர6� வழிய	� ெச!? ெகா�0 இ16��ேபா�  அதைன இைடமறி��� த06�� உGைம 

கீE6க�ட dEநிைல ய	� &5;6� வ1கிற�. 

(அ) சர6கி! உடைமைய வா��நேரா அ�ல�  அவG! &கவ16ேகா  சர6ேகAறி6 

ெகா0��வ	0�ேபா� 

(ஆ) ெபா1� ேசரேவ�5ய இட�தி� ேச=Pத ப	!� ெபா�சர6ேகAறி நி?வன� வா��ன= 

அ�ல� அவG! &கவ16�� ெபா1� வP� ேச=P�வ	+ட� எ!?� 
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அதைன எ0��7 ெச�ல ஏAபா 0 ெச)ய ேவ �0� எ!ற தகவ� ெத Gவ	�த நிைல ய	� 

(இ) ம�வ�5பைன உFைம Right of Resale 

வ	Aற சர6கிைன ம̂�0� வ	A�� உGைமைய 6 கீE6க�ட dEநிைலகள9� வ	ைலெபறா 

வண	க= ெப?கிறா=. 

i. வ	Aக�ப+ட சர6� அழிK� த1வாய	� இ1�ப	! 

ii. பA?Gைம அ�ல� வழிமறி��6 ைக�பAறிய சர6ைக ம̂�0� ேவ? நப16� வ	A�� தன � 

எ�ண�ைத வா��ன=6� ெதGவ	�த� ப	!�� வா��ன= அதAகான வ	ைலைய ெசC�தாத 

ேபா� 

iii. ம?வ	Aபைன ெச)K� உGைமைய7 சர6� வ	Aபைன ஒ�பPத�தி� Nற�ப+51Pதா� 

வா��ந16� வ	Aபவ= அறிவ	�� தர� ேதைவய	�ைல . 

(ஆ). ெபா�ளA! மtதான உFைம வா,�ந��� மா5ற>படாத ேபா"  

Where the Property in the Goods does not pass to the Buyer 

� வ	ைல ெபறாத வண	க= ெபா1ள9! உGைமைய மாAறி� தராம� த! ைக வச� உ�ள 

ெபா1ைள வா��ந16� அU�பாம� ெபா1ைள இ1�தி ைவ��6 ெகா�ளலா� அ�ல� 

ெச!? ெகா�0 இ16�� ெபா1ைள இைட மறி�� ைகயக�ப0�தலா�. 
 

 

அ$தியாய( 22 மா5��ைற ஆவண ச.ட( 1881 
II. �? வ	னா6க�: 

1. மாற?&ைற ஆவண� எ!றா� எ!ன? 

ேக .சி. வ	�_ எ!பவG! க1���ப5 “ஒ1வ= ந!ன�ப	6ைகய	� மA?� ம?பய! க1தி தா! 
யாGடமி1P� ெபAறாேரா அவG! உGைமய	� ப.� இ1PதேபாதிC� எPத &ைற யாவண�தி! 

ம̂தான உGைமைய ெப?கிறாேரா அPத ஆவணேம மாA?&ைற ஆவண�” ஆ��. 

2. மாற?7சீட0வைரய?. 

மாA?&ைற ஆவண7ச +ட� 1881�, ப	G; 5! கீE ஆவண�ைத ெகாண=பவ16ேகா அ�ல� 

அதி� �றி�ப	+0�ள ஒ1வ16ேகா அ�ல� அவர� ஆைண6ேகா ஒ1 �றி�ப	+ட ெதாைகைய 

ெசC��மா? �றி�ப	+ட ஒ1வைர ஆைணய	0� எ.�தாலாகிய, வ	0�பவரா� ைகெயா�ப� 

இட�ப+ட நிபPதைனயAற ஆைண ஆவணேம மாA?7சீ+0 என வைர ய?6க �ப0கிற� 

3. கடU?தி7 சீட5ன சி்றப� இய��கள9� T!றிைன�றிபப	0க. 

. 1. இ� எ.த�ப+516க ேவ �0�. 

2. ப ண� ெச C�த நிபPதைன அAற உ?தி ெமாழிைய உ�ள ட6கி இ16கேவ�0� 
3. உ?திெமாழி நிபPதைனயAறதாக இ16க ேவ�0�. 
4. காேசாைல எ!றா� எ!ன? 

மாA?&ைற ஆவண7 ச+ட� 1881! ப	G; 6!ப5 ெவ ள9�பைட யாக ேக +டா ல!றி ேவ? எ�ேபா 

�� பண� தர6Nடா� என வா56ைக யளரா� வ�கிய	! ம̂� 

எ.த�ப0� மாA?7சீ+ேட காேசாைல என�ப0� 

5. ேமெல.த� வைரய? 
மாA?&ைற ஆவண7ச +ட� ப	G; 15 ேமெல .�� எ!பதA� ப	!வ1மா? இல6கண� 

த1கிற�. 
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“மாA? &ைற யாவண�ைத எ.தியவ= அ�ல � உைட யவ= ஆவண மாA? ெச)ய ேவ �5, 

எ.தியவ= எ!ற நிைல ய	� அத! &!�றேமா அ�ல � ப	!�றேமா அ��ட! இைண6க �ப+ட 

ஒ1 தாள9ேலா ைகெயா �ப�இ0தைல ேமெல .த� எ!ப=. 

 
III. சி? வ	னா6க�: 

1. மாற?&ைற ஆவண�தி� த!ைமக� யாைவ? 

� மாAறி�த1� த!ைம Transferability 

� உGைமயாளG! உGைம ப.தAற� Title of theholder free from all defects 

� மாAற� ெபAறவG! வழ6கா 0� உGைம Right of the transferee to sue 

� மாA?&ைற ஆவண� ம?பய! க1தி வைர ய�ப+516க ேவ�0� 

 

2. மாற?&ைற த!ைம மA?� உGைம மாAற� இைவகைள ேவ?ப0��க. 

வ.எ� அ5�பைட மாA?&ைற த!ைம உGைம மாAற� 
1 ச+ட� மாA?&ைற ஆவண�க� 

ச+ட� 1881 
ெசா��க� மாA?7ச+ட� 1882 

2 ம?பய! ம?பயனாக க1த�ப0கிற� ம?பய! நி1ப	6க�ப+0�ள� 
3 அறிவ	��  மாA?&ைற ஆவண�ைத6 

ெகா�ட நப=  

கடனாள9ய	டமி1P� பண�ைத 

ெசC�தி ேக+க  

ேதைவய	�ைல . 

உGைம மாAற�தி� உGைம மாAற� 

ெபAறவ= கடனாள9ய	டமி1P� 

த! ன9ட� கட! ெதாைகைய ெசC�த 

அறிவ	6க ேவ�0�. 

 

3. மாற?7சீட5ன சி்றப� இய��கைன N?க. 

மா5�6ச.ீV! சிற> ப�ய�?க� Characteristics of a Bill of Exchange 

i. மாA?7சீ+0 எ.�� வ5வ	� இ16கேவ �0�. 

ii. மாA?7சீ+5� “ெகா06க ” எ!ற க+டைள இ16கேவ �0�. 

iii. க+டைள  நிபPதைனயAறதாக இ16கேவ �0�. 

iv. மாA?7சீ+ைட வ	0ந= அ�ல � எ.�பவ= ைகெயா �ப� இடேவ �0�. 

v. கால7சீ+டா ய	! (time bill) அதைன வ	ட� ெப?பவ= ஏA� ெச)யேவ �0�. 

vi. மாA?7சீ+5� வ	ட�ப0� க+டைள, பண� ெகா06�மா? பண	6கி!ற க+டைளயாக 

இ16கேவ �0�.  

vii. ெதாைக இRவள ; த1க எ!பைத தி+டவ+டமாக ெத Gவ	6கேவ �0�. 

viii. ப ண� யா16�7 ெசC�த�பட ேவ �0� எ!பைத� ெதள9வாக �றி�ப	டேவ �0�. 

ix. �றி�ப	ட�ப+0�ள ெதாைக 6� வ1வா) தைல ஒ+ட�ப+516க ேவ �0�. 

4. மாA?7 சீட0 மA?� கடU?தி7சீட0 ேவ?ப0��க. 

வ.எ அ5�பைட மாA?7சீ+0 கடU?தி சீ+0 
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� 
1 உ?திெமாழி 

த!ைம 
மாA?7 சீ+0 ஒ1 

நிபPதைனயAற 

&ைற யாவண� 

கடU?தி7 சீ+0 ஒ1 நிபPதைன அAற 
பண� த1வதAகான கட! 

உ?திெமாழி�ப�திர�. 
2 தர�ப	ன= மாA?7 சீ+5� T!? நப=க � 

இ1�பா=க �. வைரப வ=, 

வைரய� ெபAறவ=, பண� 

ெப?பவ= 

கடU?தி7 சீ+5� இர�0 தர�ப	ன= 

ம+0ேம இ1�ப=. வைரப வ= மA?� 

பண� ெப?பவ= 

3 வைரபவ= கடனாள= மாA?7 சீ+ைட 
வைரகிறா= 

கடனாள9 கடU?தி7 சீ+ைட 
வைரகிறா= 

4 தர�ப	ன= 

அைடயாள� 
எ.�பவ1�, பண� 

ெப?பவ1� ஒேர 

நபராக இ16க லா�. 

கடU?தி7 சீ+ைட வைரப வேர பண� 

ெப?பவராக இ16க &5யா� 

5 ெகாண=பவ= 

ப�திர� 
மாA?7 சீ+ைட 

ெகாண=பவ16� 

ெகா06��ப5 வைர யலா� 

கடU?தி7 சீ+ைட ெகாண=பவ16� 

த1வதாக வைர ய7 ச+ட� தைட ெச 

)கிற� 
 

5. இர�0 வைக க்ீற�கைன வ	வG 
கீறிலிடலி! வைகக � Types of Crossing 

1. ெபா�6 கீறிவ	ட� 

2. சிற� � கீறிவ	ட� 

ெபா �6 கீறலிட� General crossing 

1881� ஆ�0 இPதிய மாA?&ைற ஆவண7ச +ட�  ப	G; 123 ப	!வ1மா? ெபா�6கீறலிடைல 

வைரயைற  ெச)கிற�. “இ1 இைண யான சா) ேகா0கைள ம+0ேமா அ�ல� இர�0 இைண 

யான சா) ேகா0கள9ன9ைடேய அ�0 க�ெப ன9 எ!U� ெசாAகைளேயா அ�ல� அவAறி! 

[16க�ைதேயா ெகா�0�ள மாA?�த!ைம அAற� (Not Negoitable) எ!ற ெசா�Cடேனா 

அ!றி� தன9�ேதா காேசாைல ய	� ேச=�தா � அ7ேச=6ைக கீற� எ!? ெகா�ள �ப0�. 

அ6காேசாைல ெபா�6 கீறலிட�ப+டதாக6 ெகா�ள �ப0� 
சிற� �6 கீறலிட� Special Crossing 

வைர வ	ல6க ண� : ஒ1 வ�கிய	! ெபயைர ெசலாவண	� த!ைமயAற� எ!? ெசா�Cடேனா 

அ�ல � தன9�ேதா ஒ1 காேசாைல ய	! �?6ேக ேச=�தா � அ� சிற��6கீற� என�ப0�. 

அ6காேசாைல அPத வ�கியG! ெபயG� சிற� �6 கீறலிட�ப+டதாக6 ெகா�ள �ப0� எ!? 1881� 

ஆ�0 மாA?&ைற 

ஆவண7ச +ட� ப	G; 124 வைர வ	ல6க ண� வ�6கிற�. 

 
IV. ெப1 வ	னா6க�: 

 
1. மாA?&ைற ஆவண�தி! எ0ேகா�க� யாைவ? 
மா5��ைற ஆவண$தி! எ1ேகா�க � அ�ல" அOமான,க� ப�!வ�மா� 
i. ஒRெவா1 மாA?&ைற ஆவண&� ம?பய! க1தி வைர ய�ப+ட�. 
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ii. ஒRெவா1 மாA?&ைற ஆவண�தி! அUமான&� ஒ��6 ெகா�வதாக6 க1த�ப0கிற�. 

iii. அதி� �றி6க �ப+516�� நாள9� அ� எ.த�ப+ட�. 

iv. அ� நியாயமான கால�திA�� &தி=;6� &!பா க ஏAக�ப+டதாக க1த�ப0கிற�. 

v. மாA?&ைற யாவண� அத! &தி=; ேததி6� &!ேப மாAற�ப+டதாக ெகா�ள�ப0கிற�. 

vi. மாA?&ைற யாவண� காணாம� ேபானாC� &ைற �ப5 &�திைர இட�ப0வதாக 

க1த�ப0கிற�. 

vii. மாA?&ைற ஆவண�ைத ைவ��6 ெகா�0 இ1�பவ= &ைற�ப5 உடைம ெபAறவராக 

(Holder in Due Course) க1த�ப0கிறா=. 

viii. மாA?&ைறயாவண�தி� காண�ப0� அPத வGைச�ப5 மாA?&ைற ஆவண�தி� 
ேமெல.த�ப+ட� என ெகா6கிய	ட�படேவ�0� 
2. காேசாைல மA?� மாA?7சீ+5ைன ேவ?ப0��க. 
 

வ.எ
� 

அ5�பைட மாA?7சீ+0 காேசாைல 

1.  ஏA� கால மாA?7சீ+ைட� 

ெபா?�தவைர ய	� அைத 

எ.த�ெப Aறவ= ஏAகவ �0�. 

காேசாைலைய ஏA� ெச)திட 
ேதைவய	�ைல . 

2.  சCைக நா� 3 நா+க� ஏ�� இ�ைல 
3.  ப5க� அPநிய மாA?7 சீ+0 T!? 

ப5க� தயாG6க �ப0கிற�. 
காேசாைல6� பண� ெபற ப5க� 

எ06க ேவ �5ய அவசியமி�ைல . 
4.  வ1வா)தைல வ1வா) தைல மதி�ப	A� ஏAப 

ஒ+ட ேவ�0� 
ேதைவய	�ைல 

5. 9ெசலாவண	 மாA?7சீ+ைட எPநா+ 0 

ெசலாவண	ய	C� எ.தலா�. 
காேசாைலைய உ�நா+ 0 

ெசலாவண	ய	� 

ம+0ேம எ.த&5K� 
6. 1

0
கீற� மாA?7சீ+5ைன கீறலிட 

&5யா� 
காேசாைலைய கீறலிட &5K� 

 
3. காேசாைலய	! இய��க� Nறி வ	ள6�க. 
காேசாைலய	! இய��க� Features of a Cheque 

i) காேசாைல எL$" வVவ�� இ��கேவ	1( Instrument in Writings 

� காேசாைல எ.�� வ5வ	� வைர ய�ப+0�இ16கேவ�0�.  

� ஆனா� ச+டேமா அ� ெப!சிலா�Nட எ.த தைட வ	தி6க வ	�ைல .  

ii) நிபZதைனய5ற ஆைண (Unconditional Orders) 

� காேசாைல ய	� வா56ைக யாள= பண� “ெகா 06க ” என க+டைள ப	ற� ப	6க ேவ�0�.  
� க+டைள நிபPதைனக� அAறதாக இ16கேவ �0�. 

iii) �றி>ப�.ட வ,கிய9 மt" வைர ய>ப1த� Drawn on a Specified Banker Only 
� காேசாைலைய ஒ1 �றி�ப	+ட வ�கிய= ம̂� ம+0ேம எ.த&5K�.  
� அ�;� ஒ1 வ�கிய	! எPத6 கிைளய	��வா56ைகய= பண� ைவ���ளாேரா 

ச�மPத�ப+ட கிைளய	� பண� ெகா06�மா? எ.தேவ�0�. 
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iv) நி6சயமான ஒ� ெதாைக A Certain Sum of Money Only 
� வ�கியைர ஒ1 �றி�ப	+ட ெதாைகைய ெகா06�� ப5 ஆைண இடேவ�0�.  
� �றி�ப	+ட அள; ப	ைணய� ெவள9ய	ட ஆைண ப	ற� ப	6க &5யா�. 

v) பண( ெப�பவைர $ தி.டவ.டமாக �றி>ப�ட ேவ	1(Payee to be Certain 
� காேசாைலைய ஒ1 �றி�ப	+ட நப16� அ�ல� அவர� ஆைண ெபAறவ16� 

த1�ப5 எ.தேவ�0� அ�ல� ெகாண=பவ= காேசாைல என9! ெகாண=பவ16� 
பண� த1மா? ஆைண ய	டலா�. 

vi) ேக.டJட! த�மா� எLத>ப1வ" Payee Always onDemand 
� காேசாைலைய ேக+ட;ட! த1மா? எ.த�பட ேவ�0�.  
� எ�ேபா� தர ேவ�0� எ!ற நா� �றி�ப	ட�ப+51�ப	! ேக+ட;ட! ெகா06க எ!ற 

க+டைள ேதைவ யAற�. 
vii) எL"பவ9 ைகெயா>ப( Signed by the Drawer 

� எ.�பவ= ைகெயா�ப� இடேவ�0�.  
� வைரபவG! ைகெயா�ப� அவ= ஒRெவா1 &ைற காேசாைல வ	ட�ப0� ேபா��, 

வ�கிய16� ஐய� ஏAப5! அவ= கண6� ஆர�ப	�தெபா.� ெகா0�தி16�� மாதிG 
ைகெயா�ப��ட! ஒ�ப	+0 பா=6க�ப0� 

4. ெச�த� ேமெல.�தி! அ5�பைட6 N?கைள N?க. 
ெச�த� ேமெல .�தி! இய��க� Requistes of valid endorsement 

I. ஆவண�தி! &க�ப	� ேமெல.த ேவ�0�. ைமய	� எ.�வேத ந�ல�; ெப!சிலா� 

அைத அழி��� தி1�த ஏ�வா��. இதனா� ேமாச5 ஏ�� நைட ெபறலா�. 

II. ேமெல.�பவ= தா� இய�பாக ைகெயா�ப� இ0வ� ேபா!ேற ேமெல.த ேவ�0�.  

III.  ேமெல.�தி� ெபய= எ.த�ப+டப5ேய தா! ைகெயா�பப&� இ16கேவ�0�. ெபய= 

தவறாக எ.திய	1�ப	!, ைகெய.��� அ�தவறான எ.��6 ெகா�டதாக இ1�த� 
ேவ�0�. 

IV. ஆவண�தி! &.மதி�ப	A�� ேமெல.த�பட� ேவ�0�. மதி�ப	! ஒ1 ப�தி6� 

ேமெல.�� ெச)ய�ப+51�ப	! அ� ெச�லா�. ஆனா� ஆவண�தி! ெதாைகய	� ஒ1 

ப�தி &!ேப ெசC�த�ப+0 இ1�ப	!, எ`சிய ெதாைக6� ேமெல.�திடலா�.  

V.  எ.த�ப56க� ெதGயாதவ=க� தம� இட6ைக ெப1வ	ர� �றி இ+டா� ேபா�மான�. 

அவ= இ+ட ெப1வ	ர� �றிைய ஒ1வ= சா!? Nற� ேவ�0�. உ?தி N?பவ= 

&.&கவGைய� ெதGவ	�த� அவசிய�. 

VI. மாA?&ைற ஆவண�தி� ேமெல.�திட ேபாதிய இட� இ�ைலயானா�, ஒ1 சி? 

ஒ+0�தாைள ஆவண��ட! ேச=�� அதி� ேமெல.�� இடலா�. 

VII.  ேமெல.�� ஆவண�தி� உ�ள வGைச �ப5 ேமெல.த�ப+டதாக ெகா�ள�ப0கிற�. 

VIII.  ெபGய எ.�தி� ைகெயா�ப� இ0வ� &ைற யான ேமெல.�� ஆகா�.  
 
5. ப�ேவ? ேமெல.�தி0� &ைறய	! ப	G;கைள வ	வG6க 
(I) ெவ5� ேமெலL"த� 

� ேமெல .�பவ= ேமெல.�� யா16ககாக ெச)ய �ப0கிறேதா அவ= ெபயைர 6 

�றி�ப	டாம� தம� ைகெயா�ப�ைத ம+0� இ+0 மAறவGட� தP � வ	0த� ெவA ? 

ேமெல.�தா �� 
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(II) சிற>? ேமெலL$" 
� ேமெல .�பவ= ஒ1 �றி�ப	+ட நப16 ேகா அ�ல � அவர� ஆைண ெபAறவ16ேகா 

ெசC���ப5 க+டைள எ.தி� தம� ைகெயா�ப�ைத இ0த� சிற� � ேமெல .�� எ! 

ெபய= 
(III) நிபZதைன��.ப.ட ேமெலL$" 

� ேமெல .�பவ=, ேமெல .த� ெப?ந= பண� ெப?� உGைமைய ஒ1 �றி�ப	+ட நிகE7சி 
நடPதா�தா! ெபற&5K� எ!? நிபPதைன வ	தி�� ேமெல .�திட� ‘நிபPதைன 

ேமெல .��’ என�ப0� 

(IV) வைரய� ேமெலL$" 
� ேமெல.�� ஆவண�ைத ேம C� ஆவணமாAற� ெச)யா ம� தவ	=6க ெச)ய�ப0� 

ேமெல .�� ‘வைர ய? ேமெல.��’ என�ப0� 
(V) ெபா�>? தவ�9 ேமெலL$" 

� இPதிய மாA?&ைற ஆவண7 ச+ட� 52 ஆவ� ப	Gவ	!ப5 “ேமெல.�பவ= ஆவண�தி! 

ம̂� எ.த�ப0� ெவ ள9�பைட யான வா=�ைத களா� தன � ெபா?�ப	ைன� 

தவ	=��வ	0தC6� ‘ெபா ?��தவ	= ேமெல .��’ எ!? ெபய= 
(VI) கடைம தவ�9 ேமெல L$" அ�ல " உFைமதவ�9 ேமெல L$" 

� ஒ1 ஆவண� மதி�� ம?6க �ப0மானா�, அR ஆவண�ைத ேமெல .தியவைர� 

ெபா?�பா6க , அ�&ைற யாவண�ைத உைட யவ=, மதி�� ம?�� அறிவ	�ப	ைன� (Notice of 

dishonor) தரேவ �5ய� அவர� கடைம ஆ��.  
� இ�ப5�ப+ட ஒ1 அறிவ	�ைப� ெப?வ� ேமெல .த�ப+டவG! உGைம 

ஆ��.இR;Gைமைய ேமெல .தியவ= ெவள9�பைட யாக வ	+06 ெகா0��வ	டலா�. 
(VII) ப�தி ேமெலL$" 

� மாA?&ைற ஆவண�தி� உ�ள ேமெல.�� அதி� �றி�ப	ட�ப+0�ள ெதாைகய	� ஒ1 

ப�திைய ம+0� மாA?மா? ேமெல .த�ப+டா � அதA � ப�தி ேமெல .�� என�ப0�. 

�  ப�தி ேமெல .�� மாA?&ைற� த!ைம இ1�ப	U� ஒ1 மாA?&ைற ஆவண�தி! 

ெதாைகய	� ப�திைய ெசC�த�ப+51�ப	! ம̂த&�ள ெதாைக6� ேமெல.�தி+0 

மாAறி6 ெகா�ள &5K�. 

 
அல� 9 ெதாழி� �ைனJ ேம(பா1 

II. �? வ	னா6க�: 
1. ெதாழி� &ைனேவாG! சிற�ப	ய��க� இர�5ைன �றி�ப	0க. 

1) ெதாழி� �ண	கர உண=; Sprit of enterprise 

ெதாழி� &ைனப வ= தா! ேமAெகா�ட ெதாழிலி� ஏAப0� வ1� இட=கைள �ண	;ட! 

எதி=ெகா�ள ேவ �0�. 

(2) த!ன�ப	6ைக Self confidence 
எ� நடPதா C� இPத வ	ைனைய ைக வ	ேட !, ெவA றி ஒ!ேற இல6� என 

ெதாழி�&ைனபவ= ெதாழி� வ	ைனய	� பயண	6கேவ �0� 
2. ெதாழி� &ைனேவாG! ேமலா�ைம பண	கைள ப+5யலி0க. 

I. தி+டமி0த� 
II. அைம�த� 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 117 

 

III. இய6�த�/க+டைள இட� 
IV. க+0�ப0��த�/க+0�பா0 கா�த� 
V. ஒ1�கைண�த�/ ஒ1�கிைண�� 

3. ெதாழி� &ைனேவாG! ேதாA?வ	�� பண	கைள �றி�ப	0க. 
I. வா)��கைள க�டறித� 
II. ெதாழிலி! ேநா6க�ைத தI=மான9�த� 
III. ஆEPத ப��பா); 
IV. ெதாழி� நி?ம�தி! அைம�� &ைறய	ைன ப��பா); ெச)வ� 
V. ெதாழி� �வ��� சட�� &ைறக� 
VI. ெதாழி� தி+ட�  தயாG�த ெசய� 
VII. நிதி திர+0வ� 
VIII. க1வ	 கல!க� மA?� க7சாெபா1+க� ெப?த� 

4. அகெதாழி� &ைனேவா= இல6கண� த1க. 
ஒ1 ெதாழி� &ைனேவா= ஆர�ப	�த ெதாழிலி� பண	�GK� ஒ1 நப= தன6� ஒ�6க�ப+0�ள 

ெசய� தி+ட �தி� அ�ல� தம6� வழ�க�ப+ட பண	ய	� தன� ஆAறைல பய!ப0�தி தன� 

�திய எ�ண�கைள நி?வன�தி! வள�கைள6 ெகா�0 ெசய�ப0��பவ= அக�ெதாழி� 
&ைனேவா= ஆவ= 
5. மகள9= ெதாழி� &ைனேவா= சPதி6�� சி6க�கைள எ.�க. 

I. நிதி ப	ர7சைன 
II. இய6க�தைட 
III. க�வ	யறி; இ!ைம 
IV. ஆதர; இ!ைம 
V. க0� ேபா+5 
VI. உண=7சி வய�பட� 
VII. ேபாதிய வ	வரமி!ைம 

 
III. சி? வ	னா6க�: 

1.ெதாழி� &ைனேவா= வைர வ	ல6கண� த1க. 
J.A. ஹI� பL+ட= ெதாழி� &ைனேவாைர ��ைமபைட�பா ள9 எ!கிறா= . எவெனா1வ! பல1� 

ெச)யாத ஒ1 ெசயைல ேமAெகா�ள &!வ1கிறாேனா அவேன ��ைம பைட�பாள9 எ!கிறா= . 

ெதாழி� &ைனேவா= எ!பவ= ஒ1 �திய ேச=6ைகைய க�ட றிபவ=  அ�ல� �திய 

நி?வன�ைத உ1வா6�பவ= எ!கிறா= . 

 

2. ெதாழி� &ைனேவா= மA?� ேமலாள= இவ=கைள ேவ?ப0�தி கா+0க. 
 

வ.எ� அ5�பைட ெதாழி�&ைனேவா= ேமலாள= 
1 ேநா6க� ஒ1 அைம �ப	ைன ேத=Pெத0�� 

த!Uைடய வ	ைனைய 

�வ6�வ�. 

�வ6கிய வ	ைன ய	� ெச Rவேன 

பண	யாA ?வ� இவG! ேநா 6� 

2 த� நிைல ெதாழி� &ைனபவ= தா! �வ�கிய 

அைம �ப	! உGைம யாள=. 
ேமலாள= ஊதிய� ெப?� உைழ�பாள9. 
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3 இட= 
ஏAற� 

ெதாழி� &ைனபவ= தா! �வ�கிய 

வ	ைனய	னா� ஏAப0� இட=க� 

மA?� நி7சயமAற த!ைமைய 

தா��பவ= 

ேமலாள=க� வ	ைனய	! இடG� ப�� 

ெப?வ� இ�ைல . மாறாக இட= 

ஏAப0�ேபா� ேவ ? நி?ம�திA� தாவ	 
வ	0� ப1வகால ந�ப=க�. 

4 ெவ�மதி ெதாழி� &ைனப வ= த!Uைடய 

இட= ஏAப	A� ெவ�மதியாக 

இலாப�ைத ெப?கி!றன=. 

ேமலாள=க� இலாப �தி� ப�� ெப?வ� 

இ�ைல . ஊதிய� ேமiதிய�, ப5க�, 

ஊ6க ஊதிய� ெப?பவ=க� 
5 ஆAற� ெதாழி� &ைனபவ=க� 

பைட�பாAற�, உ�Fண=; மA?� 

எைதயாவ� �தியதாக ெச)ய 

ேவ�0� எ!ற உP�த� 

ெபAறவ=க� 

ேமலாள=க� ந�ல ேகா+பா +0 அறி;�, 

மன9த உற; திறU� ெபAறவ=களாக 

இ16கேவ �0�. 

 
3. ெதாழி� &ைனேவா= மA?� அகெதாழி� &ைனேவா= இவ=கைள ேவ?ப0��க. 

வ.எ� அ5�பைட ெதாழி�&ைனேவா= அக�ெதாழி� &ைனேவா= 
1  சா=� நிைல த!ன97ைசயான நப= ெதாழி� &ைனேவாைர சா=P� 

இ1�பவ= 
2  நிதி 

திர+ட� 
ெசாPத &யA7சிய	� நிதி திர+ட 
ேவ�0� 

நிதி திர+ட வா)�� இ�ைல. நிதிைய 
ைகயாF� வா)�� 

3  ெவ�மதி இட= ஏA�ப	A� இலாப� ஊதிய�, ஊ6க� ஊதிய� மA?� 
ேம�ப5க� ெபற வா)���0 

4  இட= 
ஏAற� 

இடைர ஏAப� க+டாய� இட=பா+5� ப�ேகA�� இ�ைல 

5  த�நிைல உGைமயாள= பண	யாள=/ ஊழிய= 
4. ெதாழி�&ைனேவாG! ேதாA?வ	6�� பண	கைள6 N?க. 
ேதாA?வ	6�� பண	க� 

I. வா)��கைள க�டறித� 
II. ெதாழிலி! ேநா6க�ைத தI=மான9�த� 
III. ஆEPத ப��பா); 
IV. ெதாழி� நி?ம�தி! அைம�� &ைறய	ைன ப��பா); ெச)வ� 
V. ெதாழி� �வ��� சட�� &ைறக� 
VI. ெதாழி� தி+ட�  தயாG�த ெசய� 
VII. நிதி திர+0வ� 
VIII. க1வ	 கல!க� மA?� க7சாெபா1+க� ெப?த� 

5. ெதாழி� &ைனேவாG! வண	க� பண	கைள6 �றி�ப	0க. 
I. உAப�தி பண	 
II. சPைதய	0ைக பண	 
III. கண6கிய� பண	 
IV. நிதிசா= பண	 
V. மன9தவள பண	க� 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 119 

 

IV. ெப�வ�ைட வ�னா�க�: 
 

1. ெதாழி� &ைனேவாைர வைக�ப0��க. 
பண	சா= வைக�பா0 

1. ��ைம பைட6 �� ெதாழி� &ைனேவா= 
2. மாதிGைய ப	!பA?� ெதாழி� &ைனேவா= 
3. கால� கட��� பழைமவாத ெதாழி�&ைனேவா= 
4. மPதமான ெதாழி� &ைனேவா= (அ) ஆ� ேதன9 ெதாழி� &ைனேவா= 

ெதாழி�சா= வைக�பா0 
1. உAப�தி ெதாழி� ெச)K� ெதாழி� &ைனேவா= Business Entrepreneur 

2. வண	க� ெதாழி� &ைனேவா= Trading Entrepreneur 

3. ெதாழிAசாைல ெதாழி� &ைனேவா= Industrial Entrepreneur 

4. N+0�ப�� ெதாழி�&ைனேவா= Corporate Entrepreneur 

5. ேவளா� ெதாழி� &ைனேவா= Agricultural Entrepreneur 

6. சி�லைற ெதாழி� &ைனேவா= Retail Entrepreneurs 
7. ேசைவ ெதாழி� &ைனேவா= 

ெதாழி�S+ப� சா= வைக�பா0 
1. ெதாழி�S+ப ெதாழி� &ைனேவா= 
2. ெதாழி� S+ப� சாரா ெதாழி� &ைனேவா= 
3. ெதாழி� &ைன; வ	�தக= 

ெசய� ஊ6க� சா= வைக�பா0 
1. ெதள9வான ெதாழி� &ைனேவா= 
2. k�ட�ப+ட ெதாழி� &ைனேவா= 
3. ஊ6�வ	6க�ப+ட ெதாழி� &ைனேவா= 
4. த!ன97ைச ெதாழி� &ைனேவா= 

ேம�பா+0 நிைலைய ஒ+5ய வைக�பா0 
1. &த� தைல &ைற ெதாழி� &ைனேவா= 
2. நவ Iன ெதாழி� &ைனேவா= 
3. பார�பGய ெதாழி� &ைனேவா= 

ெசய�ப0� இட� சா= வைக�பா0 
1. நக=��ற ெதாழி� &ைனேவா= 
2. ஊரக� ெதாழி� &ைனேவா= 

உGைம அ5�பைடய	லான வைக�பா0 
1. தன9 உGைம ெதாழி� &ைன; 
2. அர[ ெதாழி� &ைன; 
3. இைண ெதாழி� &ைன; 

 
2. ெதாழி� &ைனேவாG! சிற�� இய��க� யாைவ ? 
 
ெதாழி� &ைனபவG! சிற� ப	ய��க� Characteristics of Entrepreneur 
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1) ெதாழி� �ண	கர உண=; Sprit of enterprise 

ெதாழி� &ைனபவ= தா! ேமAெகா�ட ெதாழிலி� ஏAப0� வ1� இட=கைள �ண	;ட! 

எதி=ெகா�ள ேவ �0�. 

(2) த!ன�ப	6ைக Self confidence 
எ� நடPதா C� இPத வ	ைனைய ைக வ	ேட !, ெவAறி ஒ!ேற இல6� என ெதாழி� &ைனபவ= 

ெதாழி� வ	ைனய	� பயண	6க ேவ�0� 
(3) ெநகிE; த!ைம Flexibility 
மா?� dEநிைலக+� ஏAப ெதாழி� &ைனபவ! த! &5ைவ அ�ல� நடவ56ைககைள 
மாAறி6 ெகா�F� ெநகிE; த!ைமைய கைட�ப	56கேவ�0�. 
(4) ��ைம ���த� Innovation 
ெதாழி� &ைனபவ= ��ைம பைட�பாளராக இ1Pதிட ேவ�0�. ஏேதU� ஒ1 ��ைமைய� 
���தி சPைதய	� நிரPதரமான இட�ைத ப	56கேவ�0�. 
5) வள�ைத திர+0பவ= Resource Mobilisation 
தா! ேமAெகா�ட ெசயைல ெசயலா6கிட ெதாழி� &ைனபவ= �லனாக6N5ய மA?� 
�லனாகாத உ+ெபா1+கைளK� ஒ!றிைண�பவ= ஆவா= . 
(6) க5ன உைழ�� Hardwork 

� ெதாழி� &ைனபவ= தா! ேமAெகா�ட ெசயலிய	! ேநா6க�ைத அைடய 

அ1�பா0படேவ�0�. 

� த!ன�ப	6ைக மA?� &யAசி உைடயவராக இ1�த� ேவ�0�. எ!ன இைடW? 

வPதாC� அதைன ேபாரா5 ெவ�ப வராக இ1�த� ேவ �0�. 

(7) தைலைமய��வ� Leadership 
த!Uட! வ	ைனய	� ஈ0ப+0 வ1� ஊழிய=கள9ட� கன9;, பG; மA?� ந+�ட! பழக 
ேவ�0�.ெதாழி� &ைனேவா= ஓ= &!மாதிGயாக ெசய�படேவ�0�. 
(8) ெதாைலேநா6� பா=ைவ Foresight 
ெதாழி� &ைனபவ= ஒ1 ந�ல &! கண	�பாளராக இ1�த� ேவ�0�. தAேபாைதய 
dEநிைல எRவள; கால� ெதாட1�, எதி=கால�தி� எ!ென!ன மாAற�க� ஏAப0� என 
&!N+5ேய சிPதி6க ேவ�0� 
(9) ப��பா)� திற! Analytical ability 
ஓ= ந�ல ப��த றிபவராக ெதாழி�&ைனேவா= இ1�த� ேவ �0�. 

(10) &5; எ06�� திற! Decision making 
&5ெவ06�� திற! ெகா�டவராக இ16க ேவ�0�. &5; எ06��ேபா � பலதர�ப+ட 

காரண	கைள சீ=k6கி அலசி ஆரா)P � ேமAெகா�ள � ேவ �0�. 

 
3. ெதாழி� &ைனேவா= மA?� அக� ெதாழி� &ைனேவா= இவ=கைள ேவ?ப0��க. 
 

வ.எ� அ5�பைட ெதாழி�&ைனேவா= அக�ெதாழி� &ைனேவா= 
1 சிPதைன ெதாழி� &ைனபவ= ஒ1 

தைடயAற சிPதைன வாசி 
அக� ெதாழி� &ைனப வ= 

த!ன97ைசயான சிPதைன வாதி, ஆனா� 

ஒ1 ெதாழி� நி?ம�தி! உ� 

ெசய�ப0பவ=. 
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2 சா=� 
நிைல 

த!ன97ைசயான நப= ெதாழி� &ைனேவாைர சா=P� 
இ1�பவ= 

3 நிதி 
திர+ட� 

ெசாPத &யA7சிய	� நிதி திர+ட 
ேவ�0� 

நிதி திர+ட வா)�� இ�ைல. நிதிைய 
ைகயாF� வா)�� 

4 ெவ�மதி இட= ஏA�ப	A� இலாப� ஊதிய�, ஊ6க� ஊதிய� மA?� 
ேம�ப5க� ெபற வா)���0 

5 இட= 
ஏAற� 

இடைர ஏAப� க+டாய� இட=பா+5� ப�ேகA�� இ�ைல 

6 த�நிைல உGைமயாள= பண	யாள=/ ஊழிய= 
7 ெசய�பா0 தா! ெதாட�கிய ெதாழிலி! 

�ற�தி! நி!? ெப1�பாC� 
ெசய�ப0� நப= 

&. நி?ம�திA� உ+ப+0 இய�� 
நப= 

 
 
4. மகள9= ெதாழி� &ைனேவா= சPதி6�� ப	ர7சைனகைள வ	வாதி6க  
(I)  நிதி ப�ர6சைன 

� மகள9= ெதாழி� &ைனேவா=கF6� த�கள9! ெதாழி� வ	ைனய	� ஏAப0� நிதி� 

பAறா6�ைறைய சமாள9�ப � மிக�ெப Gய சவாலாக வ	ள��கிற�. 

� த�கள9! ெபயG� ெசா��6க� இ�லாத மகள9= உGைமயாள=க� ப	ைண6கட! 

ெப?வதி� ெப1� இ!ன�க F6� உ+ப0�த�ப0கிறா=க�. 

(II) இய�க$தைட 
� மகள9= ெதாழி� &ைனேவா=க� நம� நா+0 கலா7சார�ப5 அவ=க� நடP� ெகா�ள 

ேவ�5ய dழலி� வ I+0 ெபா?��கைளK� [ம6க ேவ �5K�ள �. 
(III) க�வ�யறிJ இ!ைம 

� ஏ+டறி; இ�லா அ�ல� �ைறவாக ப5���ள மகள9= ெதாழி� &ைனேவா=க� 

வ	யாபார� அ�ல� ெதாழி� ெதாட=பான க1��6கைள &.வதாக �GP� ெகா�ள 
&5யாதவராக உ�ள ன= 

(IV) ஆதரJ இ!ைம 
� மகள9= ெதாழி� &ைனேவா= ெச�ைமயாக த! வ	ைனைய ெசய�ப0�த பலதர�ப+ட 

ம6கள9! கன9;, பG; மA?� ஆதர; ேபா!றைவ ேபாதிய அள; கிைட�பதி�ைல. 
(V) க1( ேபா.V 

� தாராளமயமான ேபா+5 உலகி� மகள9= ெதாழி�&ைனேவா=க� ெபGய ந0�தர 

ெதாழி�கள9டமி1P� க0ைமயான ேபா+5ைய எதி= ெகா�கி!றன= 
(VI) உண=7சி வய�பட� 

� உண=7சி வய�பட6N5ய மனநிைல ெதாழிலி� சி6க� அ�ல� சவா�க� எ.�ேபா� 
அைமதியாக, நிதானமாக, ெபா?ைமயாக &5ெவ06க அவ=கைள வ	0வதி�ைல .  

� ெதாழி� பயண�தா� அRவ�ேபா� ஏAப0� ச�கட�க �, மன6கச��க�, ஏமாAற�க� 

சி? ேதா�வ	க� மகள9= ெதாழி� &ைனேவாைர ஆ=வ� இழ6க7 ெச) கி!றன. 

�  இ�தைகய dழ�க� மகள9= ெதாழி� &ைனவG! ெசய�பா+ைட ெபG�� பாதி6கி!றன. 

(VII) ேபாதிய வ	வரமி!ைம 
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மகள I= த�கள9! �ைறPத அள; க�வ	 அறிவ	! காரணமாக ேபாதிய வ	வர� 
இ�லாதவ=களாக உ�ளன= 
 
5. ெதாழி� &ைனேவாG! பண	கைள Nறி வ	ள6�க 
ேதா5�வ���( பண�க� 
(I) வா)��கைள க�டறித� 

� ெதாழிC6கான ப�ேவ? வா)��கள9� அதி� உ�ள சி6க�க� , பல!க� 
ேபா!றவAைற அறிP�  சிறPத வா)��கைள க�டறித� எ!ப� ெதாழி� 
&ைனேவாG! &த� பண	யா�� 

(II) ெதாழிலி! ேநா6க�ைத தI=மான9�த� 
� தா! SைழPத ெதாழிலி! த!ைம , மA ?� ெதாழிலி! வைக அதாவ� உAப�தி ெச யலா 

அ�ல� வண	க7 ெசயலா எ!பைத மனதி� ைவ���, ெதாழிலிைன ெசயலா6க ேத= ; 

ெச)ய�ப+ட ெதாழி� அைம�� &ைறய	ைன மனதி� ெகா�0� ெதாழி� நி?ம�தி! 

ேநா6க�திைன தI=மான96க ேவ�0�. 
(III) ஆEPத ப��பா); 

� ெதாழி� &ைனப வ= உAப�தி ெச )ய அ�ல � வ	Aபைன ெச )ய வ	1��� ெபா1ள9ைன 

பA றிய வ	GவானRஆ)வ	ைன ேமAெகா�ளேவ �0� 
(IV) ெதாழி� நி?ம�தி! அைம�� &ைறய	ைன ேத=; ெச)வ� Choice of Form of Enterprise 

� ெதாழி� &ைனேவா= தா! �வ�க வ	1��� வ	ைன ய	ைன ெச ய�ப0�த ெபா1�தமான 

ெதாழி� அைம �� &ைறைய தI=மா ன96கேவ �0�.  

� அதாவ� தன9யா� வண	கமா , N+டா�ைம வ	யாபா ர நி?மமா அ�ல � N+0ற; 

அைம�பா எ!பைத &5;  ெச)திட� ேவ �0� 
(V) ெதாழி� �வ��� சட�� &ைறக� 
ெபா1�தமான ெதாழி� அைம�ைப ேத=; ெச)த ப	! அPத அைம�ப	A�Gய சட�� 
&ைறகைள நிைறேவAற ேதைவயான நடவ56ைககைள ேமAெகா�ள ேவ�0� 
A. ெதாழி� தி+ட� தயாG�த ெசய� 

� ெதாழி� &ைனப வ= வ	யாபா ர தி+ட �திைன தயாG6க ேவ �0�. இPத தி+ட�தி! 

Tலேம தா! ேமAெகா�ள இ16�� வ	ைன ய	! ேநா6க�கைள �றி�ப	+ட கால�திA�� 

எ)த &5K�.  

� இPத ெதாழி� தி+ட � ஒ1 ெச ய� ஆவணமா �� 

B. நிதி திர+0வ� 
� வ	ைனைய ெசயலா6க ேதைவ�ப 0� நிைல நிதி மA ?� நைட &த� நிதிகள9! அளைவ 

தI=மா ன96கேவ �0� 
� ேமC� அPநிதிைய திர+ட ேதைவயான &யA7சிைய ெச)ய ேவ�0� 

C. க1வ	 கல!க� மA?� க7சாெபா1+க� ெப?த� 
� ெபா1+கைள தயாG6க உத;� க1வ	க� மA?� க7சா ெபா1+கைள பAறிய 

வ	வர�கைள ேசகG�த� ெதாழி� &ைனேவாG! பண	யா�� 
ேமலா	பண�க� 
(I) தி+டமி0த� 
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� ேமAெகா�ட ெதாழி� வ	ைன த!Uைடய இ?தி இல6கிைன ேநா6கி7 ெசRவேன 

பயண	6க ேநா6க�க�, இல6�க�, ெதாைல ேநா6� ெசய�&ைறக�, கால�தி+ட� 

எ��றி� தி+ட � (budget) நிகE;�தி+ட �(program) ேபா!றவAைற வ�6கேவ�0�. 
(II) அைம�த� 

� ெதாழி� &ைனேவா= ெதாழி� தி+ட�திைன அர�ேகAற ேதைவ�ப0� ெதாழி� 

அைம�ப	ைன� ேத=; ெச)த�, அத! அக க+டைம�� &ைறைய வ5வைம�த�, 

�ைறகைள உ1வா6�த�, அதிகார ஒ��ைட; ெச)த�,அதிகார ைமயமா6�த� அ�ல� 

பரவலா6�த�, ேமAபா=ைவ வ I7ெச�ைலைய &5; ெச )த�   

� ேதைவ�ப0� பண	ய=கைள� பண	 அம=�த� அவ=கள9ைடேய உற;&ைறகைள 

ஏAப0�தி ெபா?�பா6�த� ேபா!ற அCவலக நைட &ைறகைள7 

ெசய�ப0�தேவ�0�. 
(III) இய6�த�/க+டைள இட� 

� க+டைள இட� பண	ைய� ெபா?�த வைர ெதாழி� &ைனேவா= த!ன9ட� பண	�GK� 

ஊழிய=கைள வழிநட�தி7 ெச�லேவ �0�.  

� வ	ைன ய	! ேநா6கிைன எ)திட ஊழிய=கF6�7 ெசய� ஊ6க � தரேவ �0�. 
(IV) க+0�ப0��த�/க+0�பா0 கா�த� 

� ெதாழி� &ைனேவா= த!Uைடய ஊழிய=கள9! பண	 ெசய�பா+ைட மதி�ப	ட மA?� 

அைன��� பண	கF� ெசRவேன அர�ேக?கிறதா என உ?தி ெச)ய ேதைவயான 

க+0�பா +0 &ைறய	ைன� ���த� ேவ �0� 
(V) ஒ1�கைண�த�/ ஒ1�கிைண�� 

� பலதர�ப+ட �ைறகள9! தன9�ப+ட ெசய�பா0கைள ஒ!?ப0�தி அவAைற நி?ம 

இல6�கைள ேநா6கி தி1�ப	0� ெசயC6� ஒ1�கிைண�� எ!? ெபய= 
வண�க>பண�க� 
(I) உAப�தி பண	 

� உAப�தி பண	ைய ெபா?�த வைர ெதாழி� &ைனேவா= எPத இட�தி� ெதாழிைல 

நி?;வ�; 

� ெதாழிைல நி?வ	ய இட�தி! உ� அைம�� எ�ப 5இ16கேவ�0�;  

� எ!ன� ெபா1ைள தயாG6க ேவ �0�. 

� எPத அள; உAப�தி ெபா1+க� இ16கேவ�0�,ேபா!ற உAப�தி ெதாட=பான பண	கைள 

&5; ெச)� ெச யலி� இற�கேவ �0�.  

� இ� ம+0மி!றி உAப�தி தி+ட மிட�, க+0�பா0, பராமG��, ப.�நI6�த�, ெகா�&த� 

சர6� இ1�� ைவ�த�, ெபா1+கைள உAப�தி Nட�கள9� ைகயாFத� ேபா!ற 

உAப�திKட! ெந1�கிய ெதாட=�ைடய �ைண மA?� இைண� பண	கைள நிைறேவAற 

ேவ�0�. 

(II) சPைதய	0ைக பண	 
� சPைதய	0ைக பண	 எ!ப� ெபா1� உAப�தி6� &!ேப ெதாட�கி ெபா1ைள உAப�தி 

ெச)த ப	! வா56ைகயாள= வச� ெகா�0 ேச=6�� வைரய	லான ஒ+0 ெமா�த 

நடவ56ைக கைளK� உ�ள ட6கிய � ஆ��. 
(III) கண6கிய� பண	 
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கண6கிய� பண	 எ!ப� கண6� வழ6� பா= 6�� பண	. அதாவ� ஒ1 �றி�ப	+ட கால 

இைடெவள9ய	� ேமAெகா�ட ெதாழி� &யAசிய	� இலாப� வP��ளதா அ�ல� ந+ட� 

வP��ளதா என;� �றி�ப	+ட நாள9� &ைன Pத ெதாழிலி! நிதி நிைல எ�ப5 உ�ள� ேபா!ற 
ப�ேவ? வண	க பண	கைள ெதாழி� &ைனேவா= ேமAெகா�கிறா= 
(IV) நிதிசா= பண	 

� நிதிசா= பண	ைய ெபா?�த வைர ெதாழி� &ைனேவா= நிதிW+0� &ைறய	ைன &5; 

ெச)யேவ �0�. 

� Tலதன க+டைம�ைப &5; ெச )யேவ �0�. நிதி ேபா6�வர�ைத க�காண	6க 

ேவ�0�. 

�  நைட &ைற &தைல சGயாக நி=வகி6க ேவ�0�.  

� ப�காதாய6 ெகா�ைக வ�6க ேவ�0�. நிதிைய சGயான வழிகள9� &தh0 ெச) K� 

&தh+0 தி+ட�ைத உ1வா6க ேவ�0�.  

�  ஏ+06 கடைன நி=வகி6கேவ�0� 

(V) மன9தவள பண	க� 
� ெதாழி� &ைனேவா= தா! ேமAெகா�0�ள வ	ைனைய ெசய�ப0�த எRவள; மன9த 

ச6தி ேதைவ�ப 0� என தி+ட � தயாG6கேவ�0�. 

� இர�டா வதாக எ�மா திGயான மன9தவள� அதாவ� ெதாழி� S+ப மன9தவள� மA ?� 

ெபா�வான மன9தவள�, எRவள; ேதைவ என நி=ணய	�� அவ=கைள நி?ம�தி! நி=வா 

க க+டைம �ப	� ப�ேவ ? ம+ட�க ள9� பண	ய	� அம=�த ேவ�0� 
 
 அ$தியா( 24 ெதாழி� �ைனேவா9 வைகக� 

II. �? வ	னா6க�: 
 
1. வ	யாபார ெதாழி� &ைனேவாG! இதர ெபய=க� எ!ன? 
பண	சா= வைக�பா0 

1. ��ைம பைட6 �� ெதாழி� &ைனேவா= 
2. மாதிGைய ப	!பA?� ெதாழி� &ைனேவா= 
3. கால� கட��� பழைமவாத ெதாழி�&ைனேவா= 
4. மPதமான ெதாழி� &ைனேவா= (அ) ஆ� ேதன9 ெதாழி� &ைனேவா= 

2. N+0 ப�� ெதாழி� &ைனேவாG! மAெறா1 ெபய= எ!ன? 
ேதாA?வ	�பாள= – N+0 ப�� நி?ம�தி! ேதாA?வ	�� பண	கைள ேமAெகா�Fவதா� 
அவ= ேதாA?வ	�பாள= எ!? அைழ6க�ப0கிறா= 
3. ேவளா� ெதாழி� &ைனேவா= எ!பவ= யா=? 
ேவளா� ெபா1+கைள உAப�தி ெச)� சPைதய	0� பண	கைள ேநர5யாகேவா அ�ல� 
N+0ற; அைம��க� Tல� சPைதய	0� பண	ய	ைன ேமAெகா�Fபவ= ேவளா� ெதாழி� 
&ைனேவா= ஆவா= 
4. கீE �றி�ப	ட�ப+0�ள வ	ைனகள9! ெபய=கைள6 �றி�ப	0க. 
a. இலாப ேநா6கிAகாக ஆர�ப	6க�ப+ட வ	ைன 
b. அரசா� �வ�க�ப+ட வ	ைன 
c. தன9யா1� அர[� இைணP� �வ��� ெதாழி� &ைன ; 
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d. �0�ப வ	யாபா\ரமாக� �வ�க�ப+ட வ	ைன 
A. தன9 உGைம ெதாழி� &ைன; 
B. அர[ ெதாழி� &ைன; 
C. இைண ெதாழி� &ைன; 
D. பார�பGய ெதாழி� &ைன; 

5. ெதள9வான/kய ெதாழி� &ைனேவா16� உதாரண� த1க. 
� அ�பான9,  
� ஜா�ெச + டாடா, 

�  T.V. [Pதர� ஐய�கா= , 

� ேசஷா �திG,  

� ப	=லா , 

�  நாராயண T=�தி,  
� அஸி_ ப	ேர �ஜி 

 
III. சி? வ	னா6க�: 

1. தன9� ெதாழி� &ைனேவா= எ!பவ= யா=? 
தன9யாகேவா அ�ல� N+டாகேவா ெசாPத இடG� நிதிைய திர+5 ெதாழி� நட�த &ைனபவ= 

தன9 உGைம ெதாழி� &ைனேவா= என�ப0கிறா =க�. 
2. அரசிய� dழ� எ!றா� எ!ன? 
அரசி! நடவ56ைகயா� ஒ1 ெதாழி� நி?வன�தி! ெசய�பா0க� பாதி6க�ப0� dழ� 
அரசிய� dழ� எனலா�. அர[ எ!ப� ம�திய, மாநில, மாவ+ட, உ�ளா+7சி அைம��க�, 
ப!னா+0 அைம��க� ேபா!றவAைற �றி6�� 
3. kய ெதாழி�&ைனேவா16� சில உதாரண�க� த1க 

� அ�பான9,  
� ஜா�ெச + டாடா, 

�  T.V. [Pதர� ஐய�கா= , 

� ேசஷா �திG,  

� ப	=லா , 

�  நாராயண T=�தி,  
� அஸி_ ப	ேர �ஜி 

4. ெதாழி� &ைனைவேய ெதாழிலாக6 ெகா�ட &ைனேவா= எ�ப5 ெசய�ப0கிறா= ? 
� ஒ1 ெதாழிைல ெவAறிகரமாக உ1வா6கி அதைன ந!றாக ெசய�பட ைவ�� 

உ7சநிைலய	� அைத� ப	ற16� வ	A? வ	+0 ேவெறா1 ெதாழிைல �வ�கி அைதK� 

ந!றாக வள=�� ப	! வ	Aபைன ெச)வைதேய வா56ைகயாக6 ெகா�ட இவ=க� 

ெதாழி�&ைன ; வ	�தக=க� எனலா�. 

� அதாவ� எPத ெதாழிைலK� நிரPதரமாக நட�தமா+டா =க�.  

� �திய ெதாழிைல நட�� dEநிைல6� ஏAப சிPதி�� உ1வா6கி வள=�� ப	! 

ெவள9ேய?வ� இவ=கள9! பல� 
5. ேவளா� ெதாழி� &ைனேவாைர� பAறி [16கமாக எ.�க. 
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� ேவளா� ெதாழி� &ைனேவா= ேவ ளா� ெபா1+கைள வ	ைள வ	�� சPைதய	0� 

ெதாழிைல &ைனகி!றன=.  

� இவ=க� ப�ேவ ? இயAைக சா=Pத உ�ள I+0 ெபா1+களான உர�, வ	ைத , த�ண I=, 

]7சி6 ெகா�லி ம1P�க�, உைழ�� ேபா!ற இ0 ெபா1+கைள ெகா�0 உண; 

ெபா1+கைள உAப�தி ெச) கி!றன=.  

� அRவா? உAப�தி ெச)த தான9ய�கைள ேநர5யாகேவா அ�ல� N+0ற; அைம��க� 
Tலமாகேவா சPைத இ0கி!றன=.  

� இ� ம+0ம!றி ேவ ளா� சா=Pத ெதாழி�க ளான மா +0�ப�ைண ,ஆ+0�ப�ைண , ம̂! 

ப�ைண , ேகாழி வள=��,&ய� வள=��, ேத! எ0�த�, ] வள=�த�, ப+0�]7சி 
வள=�த�, ந!நI= இறா� ப�ைண , ேவளா�க1வ	க� உAப�தி  ெச)த� ேபா!ற 

ெசய�கள9C� ேவளா� ெதாழி� &ைனேவா=க� ஈ0ப0கி!றன= 
 

IV. ெப1 வ	னா6க�: 
1. வ	யாபார அ5�பைடய	லான ெதாழி� &ைன; வைக�பா+5ைன வ	வG�� எ.�க. 
ெதாழி�சா= வைக�பா0 
அ. உ5ப$தி ெதாழி� ெச%*( ெதாழி� �ைனேவா9 Business Entrepreneur 

• இRவைகயான ெதாழி� &ைனேவா= ஒ1 ெபா1� (அ) ேசைவ ெபா1ைள உ1வா6க 

எ�ண	 ெதாழி� &ைனைவ ேமAெகா�பவ=. 

•  இவ= ெபGய அ�ல� சிறிய அளவ	� ெதாழிைல ஏAப0�தி த! எ�ண�தி� உதி�த 

ெபா1ைள (அ) ேசைவ� ெபா1ைள தயாG�� சPைத இ0பவ=. 

ஆ. வண�க$ ெதாழி� �ைனேவா9 Trading Entrepreneur 

� வ	யாபார ெதாழி� &ைனேவா= ெபா1ைள வா�கி வ	A�� ெசயலி� ம+0� த!ைன 

உ+ப0�தி6 ெகா�பவ=.  

� இவ= உ�நா +5ேலா அ�ல� ெவள9நா0கள9ேலா  ெபா1ைள வண	க� ெச)பவ=. 

� இவ=க� ெபா1ைள பகி=வதி� நி�ண��வ� ெபAறவ=களாக வ	ள��கி!றன= 

இ. ெதாழி5சாைல ெதாழி� �ைனேவா9 Industrial Entrepreneur 

� இவ=க� வா56ைகயாளG! ேதைவகைள ��லியமாக க�0ண=P� அவ=கள9! 

ேதைவ6ேக Aப ெபா1ைள உAப�தி ெச) K� ெதாழிைல &ைனகி!றன=. 

� இவ=க� �?Pெதாழி� &ைனேவாராகேவா , ந0�தர ெதாழி� &ைனேவாராகேவா 

அ�ல� ெப1Pெதாழி� &ைனேவாராகேவா இ16கலா� 

ஈ. �.1>ப,� ெதாழி��ைனேவா9 Corporate Entrepreneur 

� N+0�ப�� ெதாழி�&ைனேவா= எ!பவ= நி?ம�ைத N+0�ப�� வ5வ	� ெதாழிைல 

�வ�க &ைனப வ= ஆவ=.  

� ெதாழிைல N+0? அ5�பைடய	� �வ�க ேதாAற� பண	கைள (promotional function) 

ேமAெகா�கிறா= .  

� நி?ம7ச+ட� 2013� ஆ�5! ப5 N+0ப�� நி?ம�ைத நி?ம ச+ட� வ	தி���ள 
சட��கைள &ைறேய நிைறேவAறி நி?ம�ைத பதி; ெச)கிறா= .  

� இவேர நி?ம�ைத ஏAப0�தி பலதர�ப+ட வள�கைள திர+5 அ!றாட நி=வாக�ைத நட�த 
இய6�ந= அைவைய அைம 6கி!றா= 

உ. ேவளா	 ெதாழி� �ைனேவா9 Agricultural Entrepreneur 



12ஆ� வ��� வண	கவ	ய� 2019-20 

 

K VIJAYAKUMAR  M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDLAL. 

PG ASSIT IN COMMERCE, GHSS, PANAGATTUR, SALEM DT PH: 8220015115 Page 127 

 

� ேவளா� ெதாழி� &ைனேவா= ேவளா� ெபா1+கைள வ	ைளவ	�� சPைதய	0� 

ெதாழிைல &ைனகி!றன=.  

� இவ=க� ப�ேவ ? இயAைக சா=Pத உ�ள I+0 ெபா1+களான உர�, வ	ைத , த�ணI=,]7சி6 

ெகா�லி ம1P�க�, உைழ�� ேபா!ற இ0ெபா1+கைள ெகா�0 உண; ெபா1+கைள 

உAப�தி ெச) கி!றன=.  

� அRவா? உAப�தி ெச)த தான9ய�கைள ேநர5யாகேவா அ�ல� N+0ற; அைம��க� 
Tலமாகேவா சPைத இ0கி!றன= 

ஊ. சி�லைற ெதாழி� �ைனேவா9 Retail Entrepreneurs 

� ெபா1+கைள Sக=ேவா= வச� ெகா�0 ேச=6�� ெசயலி� &ைனகி!றன=. 

� இவ=க� சி? அளவ	�ெபா1+கைள ப�ேவ? ெமா�த வண	க=கள9டமி1P� ெபA? 

பலதர�ப+ட ெபா1+கைள இ1�� ைவ�� ஒ1 Nைரய	! கீE இ?தி Sக=ேவா16� 

ெபா1ைள� த1வ	6�� ெதாழிைல நட��பவ=க�. 
எ. ேசைவ ெதாழி� �ைனேவா9 

� ேசைவ � ெதாழிலான வ�கிய	ய�, கா�பL0, நிதிசா= ெபா1+க �, ப.�நI6க �, ஆேலாசைன 

, ேபா6�வர�� ேசைவ , வ	ள�பர�, மன9தவள அள9�� ேபா!ற ப	G;கள9� ெதாழிலிைன 

�வ6கி நட��பவ= ேசைவ � ெதாழி� &ைனேவா= என�ப0கிறா =க� 
2. பண	சா= ெதாழி�&ைனேவாG! வைககைள த!ைமைய வ	வG. 
அ. ?"ைம பைட��( ெதாழி� �ைனேவா9 

� ஒ1 ��ைம ���தி6 ெகா�ேட இ1�பவ=.இவ=க� எ�ேபா�� வ	யாபார7 dழ�கைள 
உ!ன9�பாக6 கவன9��6 ெகா�ேட இ1�பவ=க�. 

� அத! அ5�பைடய	� Sக=ேவா16� எPெதPத ேதைவ நிைறேவறாம� இ16கிற� 

எ!பைத� ப��� ஆ)P� அதைன த�கFைடய ெபா1+கள9! Tல� 
நிைறேவA?வா=க�. 

ஆ. மாதிFைய ப�!ப5�( ெதாழி� �ைனேவா9 
� மாதிGைய ப	!பA?� ெதாழி� &ைனேவா=க� தAேபா� சPைதய	� கிைட6�� 

ெபா1�கைள த�கள9! அறி;, ஆAற�, வ�லைமைய ைவ��6 ெகா�0 
ேவ?&ைறய	� வ5வைம�ப வ=க�.  

� இவ=க� ேமைல நா0கள9� வ5வைம6க�ப+ட ெபா1+கைள த�கள9! உ�F= 

ேதைவ6� ஏAறப5 உ1மாAறி ெவள9ய	0பவ=க�. 
இ. கால( கட$"( பழைமவாத ெதாழி��ைனேவா9 

� பழைம  ெதாழி� &ைனேவா=க� எைத K� �திதாக ����வதி� தய6க � கா+0பவ=க�.  

� �றி�பா க �திய� ���தினா� இட= வP�வ	0� என அ7ச� ெகா�பவ=க�. 

� ெதாழி� dEநிைலக� மாறிவ1� ேபாதிC� மாறாத இவ=க� மாAற�ைத ேவ? வழி 
இ�லாத நிைலய	� ஏAக த�ள�ப 0பவ=க�.  

� அதாவ� மா Aற�ைத உ�வா�க வ	�ைல என9� ெதாழிைல Tட ேவ�5ய dEநிைல 

ஏAப0� எ!றா� ம+0ேம மா Aற�ைத ப	!பA ?வா=க�. 
ஈ. மZதமான ெதாழி� �ைனேவா9 (அ) ஆ	 ேதனA ெதாழி� �ைனேவா9 

� மPதமா ன ெதாழி� &ைனேவா=கF� பழைமவாத ெதாழி� &ைனேவா16� நிகராக 

மா?த�கைள ஏAக வ	1�பா தவ=க�.  
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� இவ=க� யா1� Sைழய வ	1�பாத அ�ல� ெபGய நி?ம�களா� �ற6கண	6க�ப+ட ஒ1 
சிறிய சPைத ய	� ெசய�ப0பவ=க�.  

� அதாவ� சிறிய �+ைட ய	� ெபGய ம̂னாக அரசா�பவ=க�.  
� அPத சி?சPைதய	� எRவ	தமா Aற&� ெச)யாம � அ�ப5ேய இய��பவ=க�. 

3. ஊரக மA?� நக=��ற ெதாழி� &ைனேவாைர ேவ?ப0�தி6 கா+0க. 
 
வ.எ� அ5�பைட ஊரக ெதாழி� &ைனேவா= நக=�ற ெதாழி� &ைனேவா= 
1 இட� கிராம ப�திக� நகர�ப�திக� 
2 அரசி! ஆதர; அரசி! ஆதர; உ�0 அரசி! ஆதர; இ�ைல 
3 ேவைலவா)�� ஊரக�ப�திகள9� 

ேவைலவா)�� அதிகG6�� 
நகர ப�திகள9� ேவைலவா))� 
அதிகG6�� 

4 மான9ய� க7சாெபா1+க�, சCைக 
வ	ைலய	� மி!சார� 
ேபா!றைவ ெபற &5K� 

சCைகக�, மான9ய�க� ஏ�� 
ெபற &5யா� 

5 வள=7சி சீராண வள=7சி6� உத;கிற� சீராAற வள=7சி6� உத;கிற� 
6 உAப�தி 

ெசல; 
உAப�தி ெசல; �ைற; உAப�தி ெசல; அதிக� 

 
அ$தியாய( 25 ெதாழி� �ைனேவா��கான அரசி! தி.ட,க� 

II. �� வ�னா�க�: 

1. ஏேத U� நா!� அரசி! ெதாழி� &ைனேவா= தி+ட�க ள9! ெபய=கைள எ.�க. 

I. _டா+ட� இPதியா 
II. 5ஜி+ட� இPதியா 
III. இPதியாவ	� தயாG�ேபா� தி+ட� 
IV. அட� ��ைம ���த� தி+ட� 

2. 5ஜி+ட � இPதியாைவ � பA றி �றி�� வைர க. 

� இ�தி+ட�தி! Tல� அைன�� அரசி! ேசைவகF� பயனாள9கF6� மி!னb 

&ைறய	� வழ�க�ப +0 வ1கிற�.  

� இதனா� இPதிய ெபா1ளாதார� மி!ன b ெபா1ளாதாரமா க மா றி வ1கிற�. 

� உலெக��� கிைட6�� ெபா1+க� மA ?� பண	கைள ம6க� மி!னb &ைறய	� ெபற 

வைக ெச)தி0� அறி; ெபா1ளாதாரமாக இPதிய  ெபா1ளாதார� மாறி வ1கிற� 

எ!றா� மிைகயாகா�. 

 

3. தமிழக அரசி! ெதாழி�&ைனேவா= தி+ட�க ள9� ஏேதU� T!றிைன எ.�க. 

� ேவைலய	�லா ேவைல வா) �� உ1வா6�� தி+ட � 
� ெதாழி� &ைனேவா= ேம�பா +0� தி+ட � 
� �திய ெதாழி�&ைனேவா= மA ?� ெதாழி� �ண	; வள=7 சி தி+ட � 

III. சி? வ	னா 6க�: 

1. எ.Pதி1 இPதியா எ!றா � எ!ன ? 
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� ெதாட6க நிைலய	� உ�ள ெதாழி�க+� ஆேலாசைன வழ��வ�, வள=�ப�, ஆதர; 

அள9�ப� ேபா!ற நடவ56ைகக� Tல� அவAைற வள=6�� தி+ட�திைன 2016� ஆ�0 

சனவGய	� �வ�கிய�.  

� �வ6க6 கால� &தேல பல ெதாழி� &ைனேவா=க� பலதர�ப+ட ெதாழி� வ	ைன கைள 

�வ6கி ெவA றி க�டன=. 

�  நிதிகள9! நிதி (Fund of Fund) எ!ற நிதிய	! Tல� ெதாட6க நிைல ெதாழி� வ	ைனகF6� 

நிதி வசதி ெச) � தர�ப+0 வ1கிற�. 

 

2. ப	! வ1வனவAறி6� வ	Gவா6க � த16. 

i) STEP ii) JAM iii) TREAD iv) M-SIPS 
v) SEED vi) New Gen IEDC 
 

I. Support to Training andEmployment Programme for Women (STEP) 
II. Jan-Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) 

III. Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) 
IV. Modified Special Incentive Package Scheme 
V. Science for Equity Empowerment and Development (SEED) 
VI. New Gen Innovation and Entrepreneurship Development Centre (New Gen IEDC) 

 

3. ப	! வ1வனவAறி6� சி?�றி�� வைர க. 

• பா�ெபா1� உAப�தி ெதாழி� &ைனேவா= ேம�பா +0 தி+ட � 

• தி+ட அறி6ைக 
பா�ெபா�� உ5ப$தி ெதாழி� �ைனேவா9 ேம(பா .1 தி.ட ( 

� பா � ப�ைண � ெதாழி� &ைன ; ேம�பா +0� தி+ட �தி! ேநா6க � வ	வசாய�, ெச�ல 

� ப	ராண	க� மA ?ம வ	ல��க�, சிறிய பா � ப�ைண கைள உ1வா6�� ெசய� 

தி+ட�க F� மA ?� அதA� க1வ	கைள வா�க நிதி வசதி தர�ப0கிற�. 

தி.ட அறி�ைக 
� ஒ1 ெதாழி� &ைனேவா= ெதாழி�S+ப ஆேலாசைன நி?வன� அ�ல � தண	6ைக 

யாள=க� அ�ல � ஆேலாச க=க� அ�ல � ேம�பா +0 நி?வன�க� தயாG6க�ப+ட 

அறி6ைகைய�ெபற &5K�.  

� இPத அறி6ைக நிதிய	ய�, ெதாழி�S+ப அறி;, உைழ�� மA ?� Tல�ெபா1+கள9! 

ஆதார�க�, சPைத திற! மA ?� இலாப�த!ைம ேபா!ற அ�ச�கைள உ�ள ட6கிய�. 

IV. ெப� வ�னா�க�: 

1. ஏேத U� ஐP� அரசி! ெதாழி� &ைனேவா= ேம�பா +0 தி+ட �திைன வ	ள6�க. 

 

1. bடா.ட> இZதியா Startup India: 
� ெதாட6க நிைலய	� உ�ள ெதாழி�க+� ஆேலாசைன வழ��வ�, வள=�ப�, ஆதர; 

அள9�ப� ேபா!ற நடவ56ைக க� Tல� அவAைற வள=6�� தி+ட�திைன 2016� 

ஆ�0 சனவGய	� �வ�கிய�.  

� �வ6க6 கால� &தேல பல ெதாழி� &ைனேவா=க� பலதர�ப+ட ெதாழி� வ	ைனகைள 

�வ6கி ெவA றி க�ட ன=. 

�  நிதிகள9! நிதி (Fund of Fund) எ!ற நிதிய	! Tல� ெதாட6க நிைல ெதாழி� வ	ைனகF6� 

நிதி வசதி ெச) � தர�ப+0 வ1கிற�. 
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2. இZதியாவ�� தயாF>? தி.ட( Make in India 

� இ�தி+ட �தி! Tல� இPதியாைவ ப!னா +0 உAப�தி ைமயமாக மா Aற உதவ	 ெச 

)ய�ப 0கிற�. 

�  இ�தி+ட � 2014 ெச�ட�ப= தி�க ள9� நைட &ைறப 0�த�ப+ட �. 

� இ�தி+ட �தி� ப�ேகA ? இPதியாைவ ப!னா +0 உAப�தி ைம யமா க மா Aற இPதிய 

�5மக!க �,வ	யாபா ர தைல வ=க�, N+டா ள9களாக வ	ைழK� நப=க�, உலக� 

&.வ�� உ�ள &தh+டா ள=கF6� அைழ�� வ	06க�ப+ட �.  

� தAெபா.� இத! வ	ைள வாக அ!ன9ய &தh0, ��ைம ���த �, திற! வள=7சி, 
அறி;சா= ெசா�� பா �கா��, உAப�தி, க+டைம �� ேம�பா 0 ேபா!ற வள=7சி சா= 

நடவ56ைக க� &06கிவ	ட�ப+0 &.வ I7சி� ெச ய�ப+0 வ1கிற�. 

3. அட� ?"ைம ?�$த� தி.ட( Atal Innovation Mission (AIM) 

� ப!னா +0 தர�திA� இண6கமா ன &ைற ய	� ��ைமயான ெபா1+கைள வ5வைம�ப � 

மA ?� ெதாழி� &ைனைவ &.வ I7சி� ஊ6�வ	�� அைத வள=�ப� எ!ற &த!ைம 

யான ேநா6�ட! அட� தி+ட � ெச ய�ப0�த�ப +0 வ1கிற�.  

� இ�தி+ட �தி! கீE ெதாழி�S+ப� அறிய� ெபAற தி+ட�க F6ேக அதிக &!UGைம 

தர�ப0கிற�. 

4. ெப	கs�� பய�5சி ம5�( ேவைலவா%>>? தி.ட$தி5கான ஆதர J  

Support to Training andEmployment Programme for Women (STEP) 

� ஊரக� ப�திய	� உ�ள மகள916� &ைறசா= பய	Aசிைய ந��� ேநா6�ட! மகள9= 

மA ?� சிறா= அைம 7சக� இ�தி+ட�ைத ெச ய�ப0�திய�. 

� ெதாழி�&ைற மA ?� ஆAற� ேம�பா +0 அைம7சக� மA ?� தி+ட �.;� 

இைணP � இ�வைர ய	� இ�6�றி�� நைட &ைற ய	� இ1Pத 30 ஆ�0கால 
வழிகா+ட � ெந றி&ைற கைள தAகா ல ேதைவ 6� ஏAப மாA றி அைம���  

� இ�தி+ட �தி! Tல� ேவ ளா��ைற , பழ ேவ ளா�ைம , உண; பத�ப0��த�, 

[A?லா, பா ர�பGய ைக வ	ைன 6கைல க�, வ	1Pேதா�ப �, கண	ன9 மA ?� தகவ� 
ெதாட=� �ைற ேபா!ற �ைற கள9� �வ�க�ப 0� மகள9= ெதாழி�&ைனேவா 16� 

பய	Aசி ந�க�ப 0கிற�. 

5. ஜ!த! – ஆதா 9 – ெமாைப � Jan-Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) 

� இ�தி+ட �தி! Tல� பல அர[� தி+ட�க ள9� பய! ெபA ? வ1� பயனாள9கF6� 

ேசரேவ �5ய மான9ய�ைத ச�ப Pத�ப+ட �ைற ேந ராக அவ=கF6� வழ��� 

ேநா6க�தி� பயனாள9கைள க+டா யமா க வ�கிகள9� கண6� ஆர�ப	6க க+டா ய�ப 

0�த�ப +0 அைன வ= ெபயGC� வ�கி6க ண6� ஆர�ப	6க�ப +0 வ1கிற�.  

� இதனா� பயனாள9கF6� ெச�ல ேவ �5ய மா ன9ய�ைத [ர�5 வPத இைட�தரக=க� 

அறேவ அகAற�ப+ட ன=.  

� இ�தி+ட தி! Tல� பயனாள9க� மான9ய� ெதாைகைய � பய!ப0�தி த�க ள9! வாEைவ 
வள�ப0�தி6 ெகா�ள &5கிற�. 

6. இல���ைற இZதியா (OR) Vஜி.ட� இZதியா DIGITAL INDIA 

� இ�தி+ட �தி! Tல� அைன �� அரசி! ேசைவ கF� பயனாள9கF6� மி!னb &ைற 

ய	� வழ�க�ப +0 வ1கிற�.  

� இதனா� இPதிய ெபா1ளாதார� மி!ன b ெபா1ளாதாரமா க மா றி வ1கிற�. 
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� உலெக ��� கிைட 6�� ெபா1+க � மA ?� பண	கைள ம6க � மி!ன b &ைறய	� 

ெபற வைக ெச) தி0� அறி; ெபா1ளாதாரமா க இPதிய  ெபா1ளாதார� மா றி வ1கிற� 

எ!றா � மிைக யாகா�. 

7. _டா�+ அ� இPதியா Stand-up India 

� இ�தி+ட �தி! Tல�பழ ��5ய	ன= மA ?� தாE�த�ப+ட இன�ைத7 சா =Pத மகள916� 

நி?ம6 கட! வழ�கி, அவ=கF� வள=P � வ1� இPதிய� ெபா1ளாதார�தி! பலைன 

ெபA ? அUபவ	6க வைக ெச) K� ேநா6க�ேதா0 இ�தி+ட � வ5வைம6க�ப+ட �. 

� இ�தி+ட �தி! கீE �வ�க�ப 0� உAப�தி, ேசைவ மA ?� வ	யாபா ர வ	ைனக+� sபா) 

10 ல+ச � &த� sபா) ஒ1 ேகா5 அளவ	A� ஒRெவா1 மகள9= ெதாழி� 
&ைனேவா16� தர�ப0கிற�.  

� மகள9= தாE�த�ப+டமA ?� பழ ��5 சTக�ைத7 ேச =Pதவராக இ1�த � ேவ�0�. 

8. வ ண�க( சா9Zத ெதாழி��ைற உதவ� ம5�( வள96சி தி.ட( Trade Related Entrepreneurship 

Assistance and Development (TREAD) 

� அர[ சாரா அைம ��கள9! பதி; ெச) � ெகா�ட நலி;Aற மகள916� கட! த1� 

உ!னதமா ன தி+ட� இ�தி+ட �.  

� இ�தி+ட �தி! Tல�, ெபா1ளாதார zதியாக நலி;Aற மகள9= கட! உதவ	 ம+0மி!றி, 
பய	Aசி ஆேலாசைன ெபற;� &5K�.  

� �றி�பா க, ேவ ளா� சா ரா தி+ட�க F6� இPத தி+ட �தி� உதவ	 வழ�க�ப0கிற�. 

9. ப�ரதா! மZதிF �ஷா� வ�காb தி.ட( PradhanMandri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 

� இ�தி+ட �தி! கீE ேத சிய திற! வள=7 சி மA ?� ெதாழி� �ைற அைம 7சக ெதாழி� சா 

=Pத திறைம ஆAற� மA ?� திறைன ேம�ப0�த பய	Aசி அள96கி!ற�.  

� பய	Aசி ெபAற ப	!� பயனாள9க� [யமா க ெதாழி� �வ�கி த�கைள ேம�ப0�தி6 

ெகா�ள இ�தி+ட � உத;கிற�. 

10. ேதசிய திற! அப�வ��ததி �றி�ேகா� national Skill Development Mission (NSDM) 

� இ�தி+ட � 2015ஆ� ஆ�0 ஜூைல� தி�கள9� ஆர�ப	6க�ப+ட �.  

� இ�தி+ட �தி! Tல� பயனாள9கF6� ெதாழி� சா=Pத ஆAற�க ள9� பய	Aசி 
தர�ப0வ�ட! உடன5யாக மA ?� தரமா ன &5;கைள எ06க பய	Aசி தர�ப0கிற�.  

� ெபா1ளாதார�தி� உ�ள அைன �� �ைற கள9C� பய	Aசி அள9�� இPதியாைவ ஒ1 

ஆAற� வ�கியாக மாA ?வ� இத! ல+சியமா �� 

11. வ�^ஞான அV>பைட ய�� அதிகார மளA$த� ம5�( அப�வ��$தி  
Science for Equity Empowerment and Development (SEED) 

� கள� பண	யாள=க� மA ?� ெச யi6க�அள96க�ப+ட அறிவ	ய� ஆரா)7சியாள=களா� 
கிராம ��ற�க ள9� ஆர�ப	6க சTக ெபா1ளாதார ேநா6க� ெகா�ட ெச ய� தி+ட � 

ஆ��  

� இ�தி+ட �தி� கீE நா+5C�ள நலி;Aற ப	G; ம6க F6� அறிவ	ய� மA ?� 

ெதாழி�S+ப வள=7 சிய	! பல!கைள கிைட6க7 ெச) � சம ��வ� ெப?வ� இ�தி+ட 

�தி! தைலயாய ேநா6கமா ��.  

 

2. �திய ெதாழி� &ைனேவா= ேம�பா +5Aகாக ப5நிைல கைள வ	ள6�க. 
 
1. ெபா�� ேத9J எதி9பா9>? Selection of the product 
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� திற!, உ�ேநா6க� ஆகியவAறி! அ5�பைடய	� ஒ1 தயாG�� ஒ!ைற� 
ேத=Pெத06கல�.  

� அவ=/அவ� ஒ1 அைடயாள6�றியL0, �திய தயாG�� ஒ!ைற� ேத=Pெத06கலா� 
அ�ல� ஏAகனேவ உAப�தி ெச)� ெகா�0 இ16�� ெபா1+கள9! த!ைமைய 
அதாவ� N0த� வசதிக�, இட வசதிக�, எள9தான ெசய�திற!, வ	ைலைய �ைற6க 
ேபா!றவAறிA�� இ16��.  

� தி+ட�தி! ெபா1ளாதார ந�பக�த!ைமைய ெதாழி�&ைனேவா= ஏAப0�த 
ேவ�0�. 

2. உFைமய�! வVவ$ைத ேத9J ெச%த� Selection of form of Owership 
� �0�ப�, உGைம , N+டா�ைம , தன9யா= வர��6�+ப+ட நி?வன� 

ஆகியவAறிAகான ெதாழி�&ைற அைம�� நி?வன�ைத ேத=; ெச)ய ேவ�0�.  
� �0�ப�தி! உGைம க� மA ?� N+டா�ைம வ5வ�க� ஆகியைவ நி?;ன 

நிதிKதவ	, நி=வாக மA?� ெதாழி�S+ப திற!க� மA?� வண	க அUப�கைள 
நிைற; ெச)வதA� &!UGைம ெகா06க�பட ேவ�0�, 

� அேத ேநர�தி� நி?வன�தி! ம̂� ஒ1�கிைணPத க+0�பா+ைட 6 ைகயாFவதA� 
ஏAறதாக இ1�த� ேவ�0�. 

3. இட$ ேத9J Selection of Site 
� ெதாழி� &ைனேவா= தன� &யAசிைய � த6கைவ�ப தA� ெபா1�தமா ன ெதாழி� 

இட�ைத ேத =Pெத 06க ேவ �0�. 

4. 0லதன க.டைம>ைப தE9மானA$த� Deciding Capital Structure 
� இPத �ண	கர நிதி6� நிதியள9�பதAகான ஆதார�ைத ெதாழி� &ைனேவா= 

தI=மான96க ேவ�0�.  
� அவ=/அவ� ெசாPத ேசமி�� இ1��,ந�ப=க� மA?� உறவ	ன=கள9டமி1P� 

கட!,வ�கிக� மA?� நிதி நி?வன�கள9டமி1P� கால6 கட!கைள திர+ட &5K�. 
5. உ5ப$திைய ைகயக>ப1$"த� எ!பைத அறித� Acquisition of Manufacturing Know-how 

� ெதாழிA�ைற ஆ); Nட�க�, ஆரா)7சி மA?� ெதாழிA�ைற ேம�பா+0� 
ப	G;க� மA ?� தன9�ப+ட ஆேலாசக=கள9டமி1P� உAப�திைய எRவா? ெச)ய 
&5K� எ!பதைன அறியலா�.  

� சில ேநர�கள9�, ப	ரதான அல�க� Tல� அ�ல� ஆைல மA ?� இயPதிர�கைள 
அள9�பவ=கள9டமி1P�� இPத வசதிகைள ெபற&5K�. 

� தவ	ர ெவள9நா+0 ெதாழி�S+ப ஒ��ைழ�� Tல&� ெபற&5K�. 
6. தி.ட அறி�ைக தயாF$த� Preparation Project Report 

� கால கட! வழ��� நி?வன�கள9!, கட! வ	�ண�ப� ப5வ	� வ5வைம6க�ப+ட 
வ5வைம�ப	! ப5 தி+ட அறி6ைகைக� தயாG6க�பட ேவ�0� 

7. த5காலிகமான பதிJ சா!றிதq (Provisional Registration Certificate) 
� ெதாழி� &ைனேவா= தAகாலிக பதி; சா!றிதE வ	�ண�ப	6க ேவ�0�. ெதாழி� 

&ைனேவா= சில நிபPதைனகைள ]=�தி ெச)ய�ப+ட ப	!ன= ஒ1 வ1ட கால�திA� 
ஆ? மாத�திA� ஒ1&ைற ���ப	6�� அ5�பைடய	� தர�ப0�. ெதாழி� 
&ைனேவா= நI+5��6 கால�திA� ப	ற�� உAப�திைய� ெதாட�க &5யாவ	+டா�, 
ேமC� நI+5�� வழ�க�படமா+டா�. 
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8. நிரZதர பதிJ சா! றிதq Permanent Registration Certificate 
உAப�திைய ஆர�ப	�த;ட! அ�ல� உAப�திைய � ெதாட�க� தயாராகிவ	+டா � நிரPதர 
பதி; சா!றிதைழ ெபற த�திKைடயவ=க� ஆவா= . 
9. ச.ட89வ உFம( Statutory Licence 

� ெதாழி�&ைனேவா= ச�பPத�ப+ட அதிகாGய	டமி1P� நகரா+சி உGம� ெபற 
ேவ�0�. 

� ப	ற�, ெதாழி�&ைனேவா= உAப�தி அலைக ம�திய மA?� வ	Aபைன 
வG��ைறKட! பதி; ெச)ய ேவ�0�.  

� ஒ1 அல� ெதாழிAசாைல ச+ட�தி! வ	தி&ைறகF6�� வPதா�, அவ= / அவ� 
அைத ெதாழிAசாைல க�காண	�பாளGட� பதி; ெச)ய ேவ�0� அ�ல � அPத 
அல�. கைடக� மA?� _தாப ன7 ச+ட�தி! கீE பதி; ெச)ய ேவ�0�. 

10. மி! இைண>? Power Connection 
� ெதாழி� &ைனேவா= மி! இைண�ப	Aகான வ	�ண�ப�ைத பா�கா�� ைவ��� 

ெதாைகைய ெசC�தி மA?� அCவலக &ைறைமகைள நிைறேவAறி மாநில மி!சார 
வாGய�தி! உதவ	 ேகா+ட ெபாறியாளGட� வ	�ண�ப	6க ேவ�0�. 

11. நிதி ஏ5பா1 Arrangement of Finance 
� ெதாழி� &ைனேவா16� இர�0 வ	தமான நிதி ேதைவ�ப0கிற�.  
� அைவ நI�ட கால நிதி மA ?� �?கிய கால நிதியா��.  
� நிைலயான ெசா��6கைள ெப?வதA� நI�ட கால நிதி ேதைவK�. நைட &ைற 

Tலதன�திA� �?கிய கால நிதி ேதைவK� ேதைவ�ப 0கிற�.  
� ெதாழி� &ைனேவா= நிதி நி?வன�க ளா� பGP�ைர6க�ப+ட ெதாட6க 

Tலதன�ைத (Seed Capital) ெகா�0 வரேவ �0�. 
 

அல� 10 நி�ம ச.ட( ம5�( ெசயல9 நைட�ைறக� 
அ$தியாய( 26 நி�ம6ச.ட( ஒ9 அறி�க( 

II. �� வ�னா�க�: 
1. ேதாA?வ	�பாள= எ!பவ= யா=? 
நி�ம6ச.ட( 2013, ப�FJ 2(69) இ! பV “ேதா5�வ�>பாள9”எ!பவ= ஒ1 தன9நப= 
அ) தகவ� அறி6ைகய	� தன� ெபயைர ெகா�டவ1� 
(அ) நி?ம ஆ�0 அறி6ைக சம=�ப	6க�ப0� ேபா� தன� அைடயாள�ைத கா+0பவ= ப	G; 
(92) (அ) 
ஆ) ஒ1 நி?ம�தி! அைன�� வ	தமான க+0�பா0கைள த!னக�ேத ெகா�டவ=. 
ேநர5யான (அ) மைற&கமான ப��தார=க� இய6�ந= (அ) இதர ப	Gவ	ன=  
இ) இைசவ	A� ேதைவயான அறி;ைர N?த�, இய6�ந= அைவ6� ேதைவயான ெச)திக� 
(அ) வழிகா+ட� அைன��� நி?ம7 ச+ட�ப5 அள9�த�. 
2. ப�� எ!றா� எ!ன? 
நி?ம7 ச+ட� 2013. ப	G; 2(84)!ப5. “ப� � எ!ப� நி?ம�தி! ப� � Tலதன� ஆ��ஃ இதி� 

ப��� ெதா�திK� அட� �� “ப� �� ெதா�தி6�� ப� கிA�� ெவள9�பைடயாகேவா (அ) மைற 

&கமாகேவா ேவ?பா0 எ�;� ெசா�ல�படாத நிைலய	� ம+0ேம ப�� எ!பதி� ப�� 

ெதா�திK� உ�ளட� �� 
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3. சாதாரண� ப�கி! ெபா1� த1க. 
� ப�� Tலதனதார=க� மA?� Tலதன�ைத தி1�ப	7 ெசC��வ� ெதாட=பாக 

எPதெவா1 &!UGைம உGைமையK� சாதாரண ப��தார=க� அUபவ	6கவ	�ைல.  
� சாதாரண ப��தார=க� நி?வன�தி! எ`சிய வ1வா)6� உGைம உ�ளவ=க�,  
� ஆனா� சாதாரண ப��தார=க� வண	க�தி! வ	வகார�கைள க+0�ப0�த உGைம 

உ�0,  
� ேமC� அைன�� ப��தார=கF� N+டாக நி?வன�தி! உGைமயாள=களாக 

உ�ளன=. 
4. &!UGைம� ப��க� பAறி சி?�றி�� வைரக. 

� ப�காதாய� �றி�ப	+ட நிைலவ Iத�தி� ெப?வதி� &!UGைம 
� நி?ம கைல�ப	! ேபா� ப�� &த� ெதாைகைய தி1�ப ெப?வதி� ேந=ைம 

ப��தார=கF6� &! &!UGைம 
5. பண	யாள= நல! சாதாரண� ப��க� (Sweat) எ!றா� எ!ன? 

� நி?ம7 ச+ட� 2013, ப	G; (54)!ப5 பண	யாள= சாதார ண ப�� ெவள9ய	0 எ!ப� 

த�Fப5ய	� ெவ ள9ய	டலா� என6 N?கிற�.  

� பண	யாள= சாதாரண ப�� ெவள9ய	0 எ!ப� பண	யாள=க� (அ) இய6�ந=கF6காக ஒ1 

த�Fப5ய	� (அ) ெரா6கமAற ம?பயU6� அவ=க� அள9�த அறிவ	�ப	A� (அ) 

அறிவாAற� சா=Pத ெசா��Gைம6� (அ) அவ=க�  N+5ய மதி�ப	A� அள96க�ப0கிற�. 
6. ஊ6க� ப��க� எ!றா� எ!ன? 
நி?ம�தி! கா��நிதி மA?� ேச=P��ள இலாப�ைத ெகா�0 வ	ைலய	�லாம� வ	கிதா7சார 

அ5�பைட ய	� பைழ ய  ப� �தார=க� வா�க ஏ�வாக இ1�ப� ஊ6க� ப� �க� ஆ��  
[அ�ல�] 

ஊ6க /ேபான_ ப��க� எ!ப�, ஒ1 ந!றாக நி=வகி6க�ப+0, லாப�தி� இய�கி வ1� 

நி?வன� அதUைடய ெரா6க ைகய	1�ைப உபேயாகி6�� ெபா1+0 அதUைடய தAேபாைதய 

ப��தார=கF6� இலவசமாக வழ�க�ப0� ப��களா��. 

7. உGைம� ப��க� எ!றா� எ!ன? 
� ஒ1 �றி�ப	+ட கால�தி� மA?� நிைலயான வைகய	� பைழய ப��தார=க� வா�க 

ஏ�வாக இ1�ப� உGைம� ப� �க� ஆ�� 
8. ப��7 சா!றிதE எ!றா� எ!ன? 

� ப��தாரG! உைட ைம6� உ�ைம 7 சா+சியாக க1த�ப0வ� இPத ப� � சா! றிதE 

ஆ�� 
9. ப��Gைம ஆைண எ!பைத வைரய?. 

� ப� �Gைம ஆைண எ!ப� நி?ம� வழ��� ஓ= ஆவணமா��.  

� ப��Gைம ஆைணய	� �றி�ப	ட�ப+0�ள எ�கF6��ள ப��க� ம̂� இதைன 

ைவ�தி1�பவ16� உGைம உ�ள� என வா6�?தி அள9�� நி?ம� தன� ெபா� 

&�திைரKட! இதைன ெவ ள9ய	0�. 
10. கட! ப�திர�க� எ!றா� எ!ன?\ 
நி?ம7 ச+ட� 2013, ப	G; 2(30)!ப5 “கட! ப�திர�” எ!ப� நி?ம�தி! ெசா��6கள9! ம̂� 

பA?� ெபா?�� ஏAப0�திேயா (அ) ஏAப0�தா மேலா நி?ம� ெவ ள9ய	0� ப	ைணயமா��. கட! 

ப�திர7 ெதா�தி, பா�0 &தலான ப	ைண ய�கF� கட! ப�திர� எ!பதி� அட� ��. 
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III. சி? வ	னா6க�: 
1. ப��கைள &ைனம�தி� ெவள9ய	ட� எ!ப� �றி�� நIவ	= அறிவ� யா�? 

� ப�கி! &கமதி�ைப வ	ட N0த� வ	ைல6� ப�� ெவள9ய	0வ� ப�� 
&ைனம�தி� ெவள9ய	ட� என�ப0� 

� ப�கி! &கமதி�� `100, ெவள9யL+0 வ	ைல ` 120  ஆக ெவள9ய	ட�ப+டா� அ� 
&ைனம�தி� ெவள9யL0 என�ப0� 

� ெவள9யL+0 வ	ைல6�� &கம�திA6�� உ�ள வ	ைல ேவ?பா0 &ைனம� 
என�ப0� 

2. ப��கைள வ+ட�தி� ெவள9ய	0வ� எ!றா� எ!ன? அ�ப5 ெவள9ய	ட நிைறேவAற 
ேவ�5ய நிபPதைனக� யாைவ ? 

� ப�கி! &க மதி�ைப வ	ட �ைறவாக ெவள9ய	0த� ப�� வ+ட�தி� ெவள9ய	0த� 
என�ப0� 

� நி?ம7 ச+ட�2013, ப	G; (53)!ப5 த�Fப5 ப��கைள ெவள9ய	0த� தைட 

ெச)ய�ப+0�ள�. 
3. நி?ம�ைத ேதாA?வ	6�� ேபா� ப�� &தைல திர+0� ேபா� வ	தி6க�ப+0�ள 
நிபPதைனக� �றி�ப	0க. 
(i) ேதைவயான Tலதன�ைத உய=��வதAகான ]=�தி ெச)ய�ப+ட &ைறைமக� 
(ii) இPத வ	ஷய�தி� SEBI வழிகா+0த�கF6� இண��வ� 
(iii) SEBI ஆ� வழ�க�ப+ட ெவள9�ப0�த� மA?� &தh+டாள= பா�கா��6கான 
வழிகா+0த�கைள6 கவன9�த� 
(iv) தகவலறி6ைக ெவள9ய	ட� 
(v) &தh+டாள=கள9டமி1P� வ	�ண�ப�ைத ெபA?6ெகா�வதAகாக நி?வன�தி! 
அதிகார]=வ வ�கியாளைர நியமி�த� 
(vi) இய6�ன= ெச�Cப5யான ஒ�6கீ+5Aகான நிபPதைனைய நிைறேவA?த� 
(vii) இய6�ன= ஒ�6கீ0 ெச)வதAகான தI=மான�ைத நிைறேவA?த� 
(viii) ப�� ஒ�6க�ப+டவ=கF6� ஒ�6க�ப+ட க5த�கைள அU��த� 
(ix) பதிவாளGட�  ப�� ஒ�6க�ப+ட ஒ�6கீ+Aகான ஒ�6கீ0 நா&னா தா6க� ெச)த� 
(x) த�கள9! ஒ�6கீ+06 க5த�திAகாக ப�� சா!றிதEகைள வ	நிேயாகி�த� 
(xi) �?ம ப��ெகா�ப� ெபAறதAகான உ?தி ெமாழி 
4. . ப�ேவ? வைகயான &!UGைம� ப��கைள [16கமாக N?க. 

1) ஒ1�கிைணPத &!UGைம ப��க� 
2) ஒ1�கிைணயாத &!UGைம ப��க� 
3) ம̂� த� &!UGைம ப��க� 
4) ம̂�தகா &!UGைம ப��க� 
5) மாAற N5ய &!UGைம ப��க� 
6) மாAற இயலாத &!UGைம ப��க� 
7) ப�� ெப?� &!UGைம ப��க� 
8) ப��Gைம ெபறா &!UGைம ப��க� 
5. ப��கF6��, ப��� ெதா�தி6�� உ�ள ேவ?பா0க� யாைவ ? 

அ5�பைட ப�� ப�� ெதா�தி 
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ப�கி! &கமதி�� ப��க� &.ைமயாகேவா 
அ�ல� ப�தியாக 
ெசC�த�ப+டதாக 
இ16கலா� 

ப�� ெதா�தி &.ைமயாக 
ெசC�த�ப+டைவயாக ம+0ேம 
இ16�� 

ெபயரள; மதி�� உ�0 இ�ைல 
ப	G;(DENOMINATION) சம மதி�� சம மதி�� இ�ைல 

 
III. ெப� வ�னா�க�: 

1. ப��கF6��, க+ன I+0 ப�திர�கF6�� உ�ள ேவ?பா0க� யாைவ ? 
வ.எ� கடன I+0 ப�திர� ப��க� 
1 இ� ச+ட�ப5 ஒ1 கட! ஆ��. இ� நி?ம�தி! &தலி� ஒ1 ப�� 

ஆ�� 
2 கட! ப�திரதார=க� நி?ம�தி! 

கடன IP ேதா=க� ஆவ=. 
ப� �தார=க� நி?ம�தி! 

உ?�ப	ன=க� / 

உGைமயாள=க� ஆவ= 
3 கட! ப�திரதார=க� நிைல யான வ	த�தி� 

வ+5 ெச C�தி அதAகா ன ப�கா தாய� 

ெப ?வ=. 

ப� �தார=க� மா?ப0� வ	ைலய	� 

ப�கா தாய� ெப ?வ= 

4 நி?ம�தி! ெசா��6கள9! ம̂� கட! 

ப�திர�க� வ	தி6க�ப0�. 
ப� �கள9� எPத வ	தமான வ	தி��� 

கிைடயா�. 
5 கட! ப�திர�கைள த�Fப5ய	� 

ெவள9ய	ட எPத ெந றி&ைறக F�, 

தைடக F� இ�ைல . 

ப� �க� த�Fப5ய	� ஒ1 �றி�ப	+ட 

நிபPதைனக F6� உ+ப+0 ம+0ேம 

ெவ ள9ய	ட &5K�. 
6 கட! ப�திர�கள9! வ+5 வ Iத� 

நிைலயான� 
இய6�ந= அைவ ய	! &5வ	! 

அ5�பைடய	C�, இலாப� தி! 

அ5�பைட ய	C� ப�கா தாய வ Iத� 

மா?� 
7 கட! ப�திரதார=க� வா6க ள96�� 

உGைம இ�ைல . 
ப� �தார=க F6� வா6க ள96�� 

உGைம உ�0. 
8 கட! ப�திர�கள9! வ+5 எ!ப� 

இலாப�ைத க1�தி� ெகா�ளா ம� &தைல 
க1�தி� ெகா�ட� 

ப� �தார=க ள9! ப�கா தாய� எ!ப� 
நி?ம�தி! இலாப�ைத க1�தி� 
ெகா�ட�. 

9 கட! ப�திர�கள9! ம̂தான வ+5 எ!ப� 

வ	யாபார ெச லவாக க1த�ப+0 இலாப�தி� 
கழி��6 ெகா�ள�ப0� 

ஆனா� ப�கா தாய� எ!ப� வ	யாபார 
ெச ல; கிைட யா�. எனேவ இலாப� 

தி� கழி6க &5யா�. 
10 கட! ப�திர�க� ஒ�6கீ+0 &ைறைய 

ப	!பAற ஆவண� இ�ைல 
ப� �கள9! ஒ�6கீ0 ெதாட=பா ன 

வ	பர �கைள E-Form No.2 � பதி; ெச)ய 
ேவ� 0�. 

 
2. நி?ம� உ1வா6க�தி! ப�ேவ? ப5நிைலகைள வ	வG? 
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நி?ம�ைத உ1வா6�த� எ!ப� நா! � நிைலகைள க�ெ◌ா�ட�. 

i) ேதாA?வ	��(Promotion) 

� எ�ெதாழி� ெச)ய நி?ம�ைத ெதாட��வ� சால7சிறPத� எ!பைத தI=மான� 
ெச)த� &த� நிைலயா�� 

� ேத=Pெத0�த ெதாழிலி! சா�திய N?க�, தைடக�, சாதக dEநிைலக� ேபா!றவAற 
ஆ)த� அ0�த நிைலயா��  

� இ�ெதாழிைல ெச)வதA� ேதைவயான நிைல7ெசா��க�, மன9த வள�, 
க7சா�ெபா1+க�, நிதி ஆதார�க�  ேபா!றைவகள9!   ஆ); ெச)த� மA?� 
&5ெவ0�த� 

� இPத ெசய� தி+ட�ைத நிைறேவAற நி?ம� ெதாட�க ஆ=வ� கா+0ேவாைர அbகி 
அவ=கைள ஈ0ப0�த ெச)தC�, திர+ட ேவ�5ய	16�� ப�� &த� பதி; 
அCவலக�, இ16க ேவ�5ய ேபா!றைவ தI=மான9�த� அ0�த நிைலயா�� 

ii) பதி; ெச)த� (Registration) 

நி?ம� ஒ!றி! ேதாA?வ	�ப	! இர�டாவ� க+ட� நி?ம� உ1வா6�த� (அ) பதி; ெச 

)த� ஆ��. 

நி?ம7 ச+ட�தி! கீE நி?ம� பதிய�ப0வதA� ப	!வ1� பண	கைள ஆAற ெவ� 0�. 

அ) உ�ேத சி���ள ெப ய16� அ�கீகார � ெப ?த� 

ஆ) அைம� � &ைற 7 சாசன� மA?� ெச ய�&ைற வ	திகள9! தயாG�� 

இ) அCவ� சா=Pத அதிகா Gகள9! அறிவ	�� 

ஈ) அைம� � &ைற 7 சாசன�தி! ப�கள9�பா ளர� உ?தி ெமாழி� ப�திர�. 

உ) ப தி; அCவலக�தி� சGபா =�� 

ஊ) ப �கள9�பா ள=கள� வ	வர�க� 

எ) &த� இய6�ந=கள9! வ	வர�க� 

ஏ) மாA?� அதிகார � 

ஐ) தன9நப= நி?ம� ச�பPத �ப+ட தகவ�க� அள9�த �. 

ஒ) ச+ட&ைற உ?தி ப	ரகடன� 
இPத ஆவண�க� அைன�ைதK� நி?ம பதிவாள= N=Pதா)வா=. அைவ சGயாக இ1�ப	! 
உ1வா6க சா!றித� வழ��வா= 
iii) &த� ேபா 0த� (Capital Subscription) 

� N+0?வா6க  சா!றிதைல ெபAற;ட! தன9 வைரய? நி?ம� மA?� ப�� &த� 
இ�லாத ெபா� நி?ம�  தன� தன� ெதாழிைல ெதாட�கலா� 

� ஆனா� ப�� &த� ெகா�ட ெபா� நி?ம� ேமC� இர�0 நிைலகைள கட6க 
ேவ�0�  அதி� ஒ!? &த� ப�ெக0��, இவAறிA� ப	! வ1� நடவ56ைககைள 
எ06க ேவ�0� 

 (ii) இPத வ	ஷய�தி� SEBI வழிகா+0த�கF6� இண��வ� 
(iii) SEBI ஆ� வழ�க�ப+ட ெவள9�ப0�த� மA?� &தh+டாள= பா�கா��6கான 
வழிகா+0த�கைள6 கவன9�த� 
(iv) தகவலறி6ைக ெவள9ய	ட� 
(v) &தh+டாள=கள9டமி1P� வ	�ண�ப�ைத ெபA?6ெகா�வதAகாக நி?வன�தி! 
அதிகார]=வ வ�கியாளைர நியமி�த� 
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(vi) இய6�ன= ெச�Cப5யான ஒ�6கீ+5Aகான நிபPதைனைய நிைறேவA?த� 
(vii) இய6�ன= ஒ�6கீ0 ெச)வதAகான தI=மான�ைத நிைறேவA?த� 
(viii) ப�� ஒ�6க�ப+டவ=கF6� ஒ�6க�ப+ட க5த�கைள அU��த� 
(ix) பதிவாளGட�  ப�� ஒ�6க�ப+ட ஒ�6கீ+Aகான ஒ�6கீ0 நா&னா தா6க� ெச)த� 
(x) த�கள9! ஒ�6கீ+06 க5த�திAகாக ப�� சா!றிதEகைள வ	நிேயாகி�த� 

(xi) �?ம ப��ெகா�ப� ெபAறதAகான உ?தி ெமாழி  
iv) வ	யாபார�ைத ெதாட� �த� (Commencement of Business) 

ேமANறிய ஆவண�க� அைன��� சGயாக இ1Pதா� நி?ம பதிவாள= ெதாழி� ெதாட6க 
சா!றித� வழ��வா=. இ7சா!றிதைல ெபAற;ட! ெபா� நி?ம� ேமAெகா�ள தி+டமி+ட 
ெதாழிைல ெதாட�கலா� 
3. கட! ப�திர�கள9! வைகக� யாைவ ? 
1. மாA?த� அ5�பைட ய	� கட! ப�திர�கைள நா!� வைககளாக� ப	G6கலா�. அைவ . 
அ) மா5ற இயலாத கட! ப$திர,க� (NCD) 

� மாAற இயலாத கட! ப�திர�க� அவAறி! கட! இய�ைப த6க ைவ��6 
ெகா�கி!றன. மA?� சாதார ண� ப� �களாக மாAற �பட &5யா�. 

ஆ) ப�தி மா5ற$த�க கட! ப$திர,க� (PCD) 
� ப�தி மாAற�த6க கட! ப�திர�கள9! நிைலய	� அைவக ள9! ஒ1 ப�தி 

ெவள9ய	0பவ= அறிவ	6�� சமய� எதி=கால�தி� சாதாரண� ப��களாக 
மாAற�ப0கி!றன.  

� ெவள9யL+டா ள= மாAறி வ Iத�ைத &5; ெச) கிறா=.  
� இ� இய�பாக ப�ெக 0�ப	! சமய� &5; ெச )ய�ப0கிற�. 

இ) �5றி'( மா5ற$த�க கட! ப$திர,க� (FCD) 

� இைவ ெவ ள9யL+டா ள= அறிவ	6�� சமய� &AறிCமாக சாதார ண ப� �களாக மாAற 

�ப0கி!றன. 

� மாAற வ Iதமான� ெவ ள9யL+டா ளரா � &5; ெச )ய�ப0கி!ற�.  

� மாAற �ப+ட ப	ற� &தh+டா ள=க� நி?ம�தி! சாதார ண� ப� �தார=கைள ேபாலேவ 
அேத அPத _திைன அUபவ	�ப=. 

ஈ) ேத 9வ�!ப V மா5ற$த �க கட! ப$திர,க� (OCD) 

� ேத =வ	!ப5 மாAற�த6க கட! ப�திர�கள9! நிைல ய	� இ�ப� �கைள ெவள9யL+டா ள= 

&5; ெச) K� வ	ைலய	ேலா (அ) ெவ ள9யL+5! சமய� உட!ப+ட வ	ைலய	ேலா 

மாAறி� ெப?� ேத =; உ�ள�. 

2. ப	ைண ய�க� (அ) ஈ+5! அ5�பைட ப	ைண ய�க� அ5�பைட ய	� கட! ப�திர�கைள  
இர� 0 வைகக ளாக� ப	G6கலா�. அைவ . 

அ) ப�ைண ய( தர>ப .ட கட! ப$திர,க� 

� நி?ம�தி! ெசா��6க� ம̂� பA?� ெபா?�� ஏAப0�தி ெவ ள9ய	ட�ப0� ப�திர�க� 

ப	ைண ய� தர�ப+ட கட! ப�திர�க� என�ப0�  

� நி?ம7 ச+ட� 2013 ப	G; 71(3)! ப5K�, ம�திய அரசி! ச+ட� தி+ட�கF6� உ+ப+0 

நட6க ேவ� 0�. 

ஆ) ப�ைண ய( தர>படாத கட! ப$திர,க� 
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� நி?ம�தி! ெசா��6க� ம̂� எPத வ	தமான பA?� ெபா?��� ஏAப0�த �படா ம� ெவ 

ள9ய	ட�ப0� கட! ப�திர�க� இRவைகக� எனலா�.  

� இRவைக 6 கட! ப�திரதார=க� , ஈ0 ெப றா� கட! வழ�கியவ=களாக க1த�ப0வ=. 

3. ம̂+� அ5�பைட கட! ப�திர�கைள ம̂+� அ5�பைட ய	� இர� 0 வைகக ளாக� ப	G6கலா�. 

அைவ . 

அ) மt.க� �Vய கட! ப$திர,க� 

� ஒ1 �றி�ப	+ட ேத திய	� (அ) �றி�ப	+ட கா ல6 ெக0;6� ப	ற� ம̂+க6 N5ய கட! 
ப�திர�க� இRவைகக� ஆ��.  

� இ6கா ல�தி� ெவ ள9ய	ட�ப0� கட! ப�திர�க� நி?ம�தி! மிைக Tலதன நிைல ைம 
ேதா !றா ம� த0�பதA� ஏAறைவ ஆ��. 

ஆ) மt.க இயலாத கட! ப$திர,க� 

� நி?ம� கைல6க �ப+டா � தவ	ர மAற �ப5 நி?ம�தி! ஆK� கா ல�தி� ம̂+க ேதைவ 

ய	�லா த கட! ப�திர�க� இதி� அட� ��.  

� ெப1�பா C� இRவைக 6 கட! ப�திர�கைள நி?ம� ெவ ள9ய	0வ� இ�ைல . 

� &தh+டா ள=க� இRவைக 6 கட! ப�திர�கள9� &தh0 ெச )ய வ	1��வதி�ைல . 

4. பதி; ெச )த� அ5�பைட பதி; ெச )த� அ5�பைட ய	� கட! ப�திர�கைள இர� 0 

வைககளாக� ப	G6கலா�. அைவ . 

அ) பதிJ ெச %ய>ப .ட கட! ப$திர,க� 

� கட! ப�திர�க� �றி�ப	+ட நப=கள9! ெப யG� நி?ம� தன� பதிேவ 0கள9� பதி; ெச 

)ய�ப+0 இ1Pதா � அவAைற� பதி; ெச )ய�ப+ட கட! ப�திர�க� எ!? 

N?கி!ேறா�.  

ஆ) ெகாண9ப வ9 ப$திர,க� 

� இRவைக� ப�திர�கைள யா= ைவ�தி16கிறா=கேளா அவ=கF6�  அ�ப�திர�க� 
ம̂தான உGைம உ�0.  

� எனேவ இவAைற� பதி; ெச )ய�படா த ப�திர�க� எ!?� N?கி!றன=. 

� இவAைற மாAறி த1வ�� எள9�.  

� இRவைக 6 கட! ப�திர�கைள ைவ� தி1�பவ= அவAைற வ	Aபைன ெச)ய (அ) மாAறி� 

தர வ	1�ப	னா� வ	Aபைன வ	ைலைய� ெப A?6 ெகா�0 கட! ப�திர�கைள ஒ�பைட� 

� வ1வ� ம+0ேம ேபா �� 
4. ப�� &தைல6 ெகா�0�ள நி?ம� ெதாழிைல �வ�கிட நிைறேவAற ேவ�5ய 
சட��&ைறக� Nறி வ	ள6�க. 
நி?ம�ைத உ1வா6�த� எ!ப� நா! � நிைலகைள க�ெ◌ா�ட�. 

i) ேதாA?வ	��(Promotion) 

� எ�ெதாழி� ெச)ய நி?ம�ைத ெதாட��வ� சால7சிறPத� எ!பைத தI=மான� 
ெச)த� &த� நிைலயா�� 

� ேத=Pெத0�த ெதாழிலி! சா�திய N?க�, தைடக�, சாதக dEநிைலக� ேபா!றவAற 
ஆ)த� அ0�த நிைலயா��  

� இ�ெதாழிைல ெச)வதA� ேதைவயான நிைல7ெசா��க�, மன9த வள�, 
க7சா�ெபா1+க�, நிதி ஆதார�க�  ேபா!றைவகள9!   ஆ); ெச)த� மA?� 
&5ெவ0�த� 
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� இPத ெசய� தி+ட�ைத நிைறேவAற நி?ம� ெதாட�க ஆ=வ� கா+0ேவாைர அbகி 
அவ=கைள ஈ0ப0�த ெச)தC�, திர+ட ேவ�5ய	16�� ப�� &த� பதி; 
அCவலக�, இ16க ேவ�5ய ேபா!றைவ தI=மான9�த� அ0�த நிைலயா�� 

ii) பதி; ெச)த� (Registration) 

நி?ம� ஒ!றி! ேதாA?வ	�ப	! இர�டாவ� க+ட� நி?ம� உ1வா6�த� (அ) பதி; ெச)த� 

ஆ��. 

நி?ம7 ச+ட�தி! கீE நி?ம� பதிய�ப0வதA� ப	!வ1� பண	கைள ஆAற ெவ� 0�. 

அ) உ�ேத சி���ள ெப ய16� அ�கீகார � ெப?த� 

ஆ) அைம� � &ைற 7 சாசன� மA?� ெச ய�&ைற வ	திகள9! தயாG�� 

இ) அCவ� சா=Pத அதிகா Gகள9! அறிவ	�� 

ஈ) அைம� � &ைற 7 சாசன�தி! ப�கள9�பா ளர� உ?தி ெமாழி� ப�திர�. 

உ) ப தி; அCவலக�தி� சGபா =�� 

ஊ) ப �கள9�பா ள=கள� வ	வர�க� 

எ) &த� இய6�ந=கள9! வ	வர�க� 

ஏ) மாA?� அதிகார � 

ஐ) தன9நப= நி?ம� ச�பPத �ப+ட தகவ�க� அள9�த �. 

ஒ) ச+ட&ைற உ?தி ப	ரகடன� 
இPத ஆவண�க� அைன�ைதK� நி?ம பதிவாள= N=Pதா)வா=. அைவ சGயாக இ1�ப	! 
உ1வா6க சா!றித� வழ��வா= 
iii) &த� ேபா 0த� (Capital Subscription) 

� N+0?வா6க  சா!றிதைல ெபAற;ட! தன9 வைரய? நி?ம� மA?� ப�� &த� 
இ�லாத ெபா� நி?ம�  தன� தன� ெதாழிைல ெதாட�கலா� 

� ஆனா� ப�� &த� ெகா�ட ெபா� நி?ம� ேமC� இர�0 நிைலகைள கட6க 
ேவ�0�  அதி� ஒ!? &த� ப�ெக0��, இவAறிA� ப	! வ1� நடவ56ைககைள 
எ06க ேவ�0� 

 (ii) இPத வ	ஷய�தி� SEBI வழிகா+0த�கF6� இண��வ� 
(iii) SEBI ஆ� வழ�க�ப+ட ெவள9�ப0�த� மA?� &தh+டாள= பா�கா��6கான 
வழிகா+0த�கைள6 கவன9�த� 
(iv) தகவலறி6ைக ெவள9ய	ட� 
(v) &தh+டாள=கள9டமி1P� வ	�ண�ப�ைத ெபA?6ெகா�வதAகாக நி?வன�தி! 
அதிகார]=வ வ�கியாளைர நியமி�த� 
(vi) இய6�ன= ெச�Cப5யான ஒ�6கீ+5Aகான நிபPதைனைய நிைறேவA?த� 
(vii) இய6�ன= ஒ�6கீ0 ெச)வதAகான தI=மான�ைத நிைறேவA?த� 
(viii) ப�� ஒ�6க�ப+டவ=கF6� ஒ�6க�ப+ட க5த�கைள அU��த� 
(ix) பதிவாளGட�  ப�� ஒ�6க�ப+ட ஒ�6கீ+Aகான ஒ�6கீ0 நா&னா தா6க� ெச)த� 
(x) த�கள9! ஒ�6கீ+06 க5த�திAகாக ப�� சா!றிதEகைள வ	நிேயாகி�த� 

(xi) �?ம ப��ெகா�ப� ெபAறதAகான உ?தி ெமாழி  
iv) வ	யாபார�ைத ெதாட� �த� (Commencement of Business) 
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ேமANறிய ஆவண�க� அைன��� சGயாக இ1Pதா� நி?ம பதிவாள= ெதாழி� ெதாட6க 
சா!றித� வழ��வா=. இ7சா!றிதைல ெபAற;ட! ெபா� நி?ம� ேமAெகா�ள தி+டமி+ட 
ெதாழிைல ெதாட�கலா� 
5. ப��7 சா!றிதEகF6�� ப�� உGைம ஆைண6�� உ�ள ேவ?பா0க� யாைவ ? 
 
வ.எ� அ5�பைட ப�� சா!றித� ப��Gைம ஆைண 
1 ெபா1� ப� �7 சா! றிதE எ!ப� எ�தைன 

ப� �கைள ப� �தார=க� ைவ� � 

இ16கிறா=க� எ!பைத அறிK� 

ஒ1 ச+ட நடவ56ைக ஆ�� 

ப� �Gைம ஆைண எ!ப� 

�றி�ப	ட�ப+0 உ�ள எ�கF6��ள 

ப��க� ம̂� இதைன ைவ�� 

இ1�பவ16� உGைம உ�0 என6 

N?� ஒ1 ஆவண� ஆ��. 
2 க+டாய� நி?ம�தி! ப��7 சா!றிதE 

க+டா யமான�. 
நி?ம�திA� ப� �Gைம ஆைண 

க+டா ய� இ�ைல . 
3 மாA?&ைற 

ஆவண� 
இ� ஒ1 மாA?&ைற ஆவண� 
அ�ல . 

இ� ஒ1 மாA?&ைற ஆவண� 
ஆ�� 

4 மாAற� ப��7 சா!றிதைழ ேவெறா1வ= 

ெபய16� மாAறி� தர 

ேவ�0மாய	! ப� � மாAற� 

ப�திர� எ.திேய மாAறி6 ெகா�ள 

ேவ� 0� 

ப��Gைம ஆைணைய 

வா��பவGட� ெகா0�பத! Tல� 

ம+0ேம ப��கைள மாAறி தர 

&5K�. 

5 ெவள9யL0 இ� ஒ1 உ�ைமயான ெவள9யL0 
ஆ�� 

இ� ஒ1 ேபாலியான ெவள9யL0 
ஆ�� 

6 ெதாைக 

ெச C��த� 
ப��7 சா!றிதE எ!ப� &.வ�� 

(அ) ப�தியள; ெசC�த�ப+ட 

ப��க� என அைன�திA�� 

உ�0. 

ப� �Gைம ஆைண எ!ப� &.வ�� 

ெசC�த�ப+ட ப��கF6� 

பதிலாகேவ வழ�க�ப0�. 

7 ம�திய 

அரசி! 

அUமதி 

ப��7 சா!றிதைழ ெவள9ய	ட 

ம�திய அரசி! 

&! அUமதி ேதைவ இ�ைல . 

ப��Gைம ஆைணகைள 

ெவள9ய	0வதA� &!� ம�திய 

அரசி! &! அUமதி க+டா ய� 

ெப ற ேவ� 0� 
 

அ$தியா( 27 நி�ம ேமலா	ைம 
II. �? வ	னா6க�: 

1 இய6�ன= எ!பைத வைரய?6க 
க�பன9க� ச+ட� 2013 ப	G; 2 (34) ஒ1 நி?ம�ைத நி=வாகி6��  �.வ	Aகாக நியமி6க�ப+டவ= 
இய6�ன= எ!? வைரய?6கிற� 
2 ேமலா�ைமய	� &6கிய நப=கைள எRவ	தமான க�ெபன9க� நியமன� ெச)தி16க 
ேவ�0�? 

A. ஒRெவா1 ப+5ய	ட�ப+ட நி?ம� 
B. ` 10 ேகா5 அதA� ேம� ப�� &த� ெகா�0�ள ஒRெவா1 ெபா� நி?ம� 
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3 &.ேநர இய6�ன= எ!பவ= யா= 
நி?ம�தி! இய6�னராக பண	�GK� ஒ1வ= தன� ேவைல ேநர� &.வைதK� நி?ம�தி! 

வள=7சி6காக பய!ப0��வ�� ேமC� இத! Tலமாக நி?ம�திA� வ1மான� ஏAப0� 

வைகய	� �றி�ப	ட�த6க ேநர5 ஆ=வ�ைத6 கா+0பவ1� &.ேநர இய6�ன= ஆவா= 
4 ேமலா�ைம இய6�ன= எ!? யாைர அைழ6கிேறா� 
இய6�னராக நி?ம�தி� பண	 �GK� ஒ1வ= அதிகப+சமான அதிகார �கைள ெகா�டவ1மாக 
க�ெபன9ய	! நி=வாக�தி� அதிக ஆ=வ� அதிகப+சமான [தPதிர&� உைடயவ= க�ெபன9ைய 
வழிநட��வதA�� இய6�ன=கைள க+0�ப0��� உGைமK� இவ16� உ�0 
5 எPத இய6�ன= ெசய� இய6�னராக ெசய�பட &5K� 

� இவ= நி?ம�தி! &த!ைம தைல ைம அதிகா G எ!ற ெபா?�ைப வகி6கிறா=  

� இவ= நி?ம�தி! ேநா6க நிைலைய அைட K� ெபா1+0 ேதைவ யானஅைன� � 

&5;கைள K� எ06�� ெபா?�ைப வகி6கிறா=  

� ேம C� நி?ம ெவ Aறி6� இவ= ப� � &6கியமாகிற� 
 

III. சி� வ�னா�க� 
1 ெசய�ப0� இய6�ன= ெசய� படா இய6�ன= வ	�தியாசப0�த;� 

� ெசயலா6க இய6�ன=க� &.ேநர இய6�ன= அ�ல � ேம லா�ைம இய6�ன=க� எ!ற 

ெபயG� பண	யாA?கி!றா=க�   

� ஆனா� ெசயலா6க மAற இய6�ன=க� &.ேநர இய6�னராக;� இ1�பதிலைல 

ேமலா�ைம இய6�ன=களாக ;� இ1�பதி�ைல 

2 எ�ெபா.� மாA? இய6�ன=கைள நியமி6கலா� 
� ஒ1 இய6�ன= இPதியாவ	� �ைறPத� T!? மாத�திA� ேம� இ�ைலெய!றா� 

அவ16� பதிலாக N0த� இய6�ன=கைள இய6�ன= �. நியமி6கலா�. 

� இRவா? நியமி�பதA� க�ெபன9ய	!  ெசய�&ைற ஏ+5� அ�கீகார� 

அள96க�ப+516க ேவ�0� அ�ல� ெபா�6N+ட�தி� ஒ1 தI=மான� இயAறி அத! 
வாய	லாக நியமி6கலா� 

� இPத மாA? இய6�ன= உ�ைமயான இய6�ன16� &கவராக அ�ல� பதிலாக 
க1த�படமா+டா= 

3 நிழ� இய6�ந= எ!? யாைர அைழ6கிேறா� 
� இய6�ன= �.வ	� இட� ெபறாத ஒ1வ= ஆனா� நி?ம�ைத வழி நட�த அதிகார� 

உ�ளவ= நிழ� இய6�ன= என�ப0வா=  

� ப	Aகா ல�தி� அவ=க� வ	1�ப�ப+டா � இய6�னராக நியமி6க�படலா� 
4 சாதாரணமான காலி�பண	ய	ட�க� எ!றா� எ!ன 

� &!N+5ேய தI=மான96க�ப+ட ேததிகள9! ப5 காலியா�� பண	ய	ட�க� சாதாரண 
காலி�பண	ய	ட�க� ஆ�� 

� &!N+5 தI=மான96க�ப+ட�ப5 அ�லாம� பதவ	 வ	லக�, இற�� ேபா!ற 
காரண�களா� ஏAப0� காலி�பண	ய	ட�க� எதி=பார காலி�பண	ய	ட�க� ஆ�� 

5 ஒ1 தன9யா= க�ெபன9ய	� �ைறPத அள; எ�தைன இய6�ன=க� இ16க ேவ�0� 
எ!பைத �றி�ப	0க 

� தன9யா= நி?ம�திA� இர� 0 இய6�ந=க� ,  
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� ஒ1 நப= நி?ம�திA� ஒ1 இய6�ன= 
6 &த� இய6�ன= எ!பவ= யா=? 

� ஒ1 நி?ம�தி! &தலாவ� இய6�ந=க� நி?ம�தி! ெசய�&ைற வ	திகள9� 
ெபய=�றி�ப	ட�ப+51�பத! Tல� நியமன� ெப?கிறா= 

� ெசய� &ைற வ	திகள9� ெபய= �றி�ப	டபடாத ேபா� அைம�� &ைறேய+5� 
ைகெயா�ப� இ+டவ= &தலாவ� இய6�நராக க1த�ப0கிறா= 

7 எ�ெபா.� இய6�ன= தன� அCவலக�திலி1P� நI6க�ப0கிறா= 
� ேமாச5 ேநா6கி� ெசய�ப0பவ= 
� தன� ெபா?�பா�ைம நிைல6� �Pதக� ஏAப0மா? நி?ம நலைன ஒ�6கி வ	+0 

ெசாPத ஆதாய��6காக ெசய�ப0பவ= 
� நி?ம ெசய�பா0கள9� ப��ந=கைள ெகா0ைமப0��� வைகய	C� நி=வாக� ேக0 

அைடK� வைகய	� ெசய�ப+0 வ1வதாக �Aற� சா+ட�ப+0 அதைன ஆ); 
ெச)� அத! அ5�பைடய	� நி?ம ச+ட தI=�பாய� ஒ1வைர நி?ம ச+ட வாGய� 
நI6க�ப0கிறா= 

8 யா= இய6�னைர நI6�கிறா=? 
1) ப� �தார=க�  

2)  ம�திய அர[  
3)  நி?ம/ க�ெப ன9 ச+ட வாGய� 

9 ேமலா�ைம இய6�ன= வைரயைற 
� இய6�னராக நி?ம�தி� பண	�GK� ஒ1வ= அதிகப+சமான அதிகார�கைள 

ெகா�டவ1மாக க�ெபன9ய	! நி=வாக�தி� அதிக ஆ=வ� அதிகப+சமான [தPதிர&� 

உைடயவ= க�ெபன9ைய வழிநட��வதA�� இய6�ன=கைள க+0�ப0��� உGைமK� 

இவ16� உ�0 

10 ேமலாள= வைரய?6க 
� க�ெப ன9ய	! �றி�ப	+ட �ைற ய	� ெபா?�பாளராக;� அPத� �ைறய	� ெசய�கF6� 

ெபா?�� ஆ�� இ1�பவைர ேமலாள= என அைழ6க �ப0கிறா= 

� இய6�ன= அைவயா� ஒ��6ெகா�ள�ப+ட அ�ல� ஏA?6ெகா�ள�ப+ட தி+ட�க� 

மA?� ெகா�ைககைள நைட &ைற�ப0��� ெபா?�ப	ைன ேமலாளGட� 
ஒ�பைட6க�ப0கிற� 

 
III. ெப1 வ	னா6க�: 
1 நி=வாக�தி� &6கிய நி=வாக அதிகாGக� எ!பவ= யா= 
&த!ைம ெசய� அதிகாG 

� ஒ1 நி?வன�தி! ெமா�த நடவ56ைகக� மA?� ெசய�திற! ஆகியவAறிAகான 
ெபா?���ள நி=வாகி.  

� அவ= நி?வன�தி! தைலவராக இ16கிறா=, இய6�ந=க� �. (பலைக) மA?� 
நி?வன�தி! ப�ேவ? ப�திகேளா அ�ல� ம+ட�கF6ேகா இைடேயயான &6கிய 
இைண��களாக;�,  

� நி?வன�தி! ெவAறி அ�ல� ேதா�வ	6� &AறிC� ெபா?�� வகி6கிறா=.  
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� ஒ1 தைலைம நி=வாக அதிகாGய	! ப	ரதான கடைமகள9� ஒ!றான�, ெப1நி?வன6 
ெகா�ைகைய பராமG�ப� மA?� நைட&ைற�ப0��வ� எ!பதா�� 

ேமலா� இய6�ந= 
� இய6�னராக நி?ம�தி� பண	 �GK� ஒ1வ= அதிகப+ச மான அதிகார �கைள 

ெகா�டவ1மாக க�ெப ன9ய	! நி=வாக� தி� அதிக ஆ=வ � அதிகப+ச மான [தPதிர&� 

உைட யவ= க�ெப ன9ைய வழிநட��வதA�� இய6�ன=கைள க+0�ப0��� 
உGைமK� இவ16� உ�0 

ேமலாள= 
� க�ெப ன9ய	! �றி�ப	+ட �ைற ய	� ெபா?�பா ளராக ;� அPத� �ைறய	� 

ெசய�கF6� ெபா?�� ஆ�� இ1�பவைர ேமலாள= என அைழ6க �ப0கிறா= 

� இய6�ன= அைவ யா� ஒ��6ெகா�ள�ப+ட அ�ல � ஏA?6ெகா�ள�ப+ட தி+ட�க� 

மA?� ெகா�ைககைள நைட &ைற �ப0��� ெபா?�ப	ைன ேமலாளGட� ஒ�பைட6க 

�ப0கிற� 
நி?ம ெசயல= 

� நி?ம ச+ட� 2013, ப	G; 2(24)! ப5 நி?ம7 ெசயல= எ!ப வ= ”ஒ1 நி?ம�தி! அைம7சராக 

(அ�ல �) நி=வாக பண	கைள  ெச) � &56க ேதைவ யான அைன �� த�திகைளK� 

ெபA?�ள ஒ1 தன9நபைர , நி?ம7 ெச யல= எனலா�. 
&. ேநர இய6�ந= 

� நி?ம�தி! இய6�னராக பண	�GK� ஒ1வ= தன� ேவைல ேநர � &.வைத K� 

நி?ம�தி! வள=7சி6காக பய!ப0��வ�� ேம C� இத! Tலமாக நி?ம�திA� 

வ1மான� ஏAப0� வைக ய	� �றி�ப	ட�த6க ேநர 5ஆ=வ�ைத 6 கா +0பவ1� &.ேநர 

இய6�ன= ஆவா= 

&த!ைம நிதி அதிகாG 
� நி?வன�தி! நிதி நிதி தி+டமிட�, நிதிய	ய� அபாய�கைள நி=வகி�த�, பதி; 

ெச)த� மA?� நிதி அறி6ைக உ+பட நி?வன�தி! நிதிகைள நி=வகி�பதAகான 
&த!ைம ெபா?�ைப6 ெகா�0�ள அதிகாG நி?வன�தி! தைலைம நிதி அதிகாG 
(CFO) 

2 இய6�ன= அவ=கள9! இட�ெபA?�ளைவகைள எ.�க Explain composition of the board of 
directors. இய6�ந= �.வ	� அட�கிK�ள நப=கைள வ	ள6�க 
இய��ன9க� �Lவ��அட, கி*�ள நப9க�: 
அ) ெபா �வாக ஏA?6ெகா�ள�ப +ட உகPத கலைவ : 

� இய6�ந=க� �. �ைறPதப+ச � 1 ெப� இய6�ன1ட! N5ய ெச ய�ப 0� நி=வாக 

மA?� ெச ய�நி=வாக � அ�லா த இய6�ந=க� மA?� நி=வாக இய6�ந= �.வ	� 

ஐ�ப� சதவ Iத�திA�� ெகா `ச&� �ைற வ	!றி ெசய�நி=வாக � அ�லா த 

இய6�ந=க� ெகா�ட ஒ1�கிைண �பாக இ16க ேவ� 0� 
ஆ) ெச ய�நி=வாக � அ�லா த இய6�ந= தைல வராக இ16�� ேபா � : 

� இதி� �ைறPதப+ச� T!றி� ஒ1 ப�� ெசய�நி=வாக இய6�ந=க� [தPதிர 

இய6�ந=களாக இ16க ேவ� 0�.  
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� க�பன96� வழ6கமான ெசய�நி=வாக அ�லாத இய6�ந= தைலவ=  இ�லாத நிைலய	�, 

இய6�ந= �. உ?�ப	ன=கள9� �ைறPதப+ச � 50 சதவ Iத� [தPதிர இய6�ந=கைள ெகா�0 

இ16க ேவ� 0�  
ெசய�நி=வாக அ�லாத இய6�ந= ேதாA?வ	�பாளாராக இ16�� ேபா� அ�ல� அவ= 
ேதாA?வ	பா ளா1ட! ெதாட=�ைடயவாக இ16�� ேபா� அ�ல�  இய6�ன= �.வ	A� 

சமமான ம+ட�தி� இட�ெப Aறி16�� ேபா� அ�ல � இய6�ந=க� �. ம+ட�தி� ஒ1 நிைல 

கீேழ இட�ெப Aறி16�� ேபா �: 

� இய6�ந= �. உ?�ப	ன=கள9� �ைறPதப+ச � 50 சதவ Iத� [தPதிர இய6�ந=கைள ெகா�0 

இ16க ேவ� 0� 

� ஒ1 இய6�ன= நி?ம�தி! �.வ	� நியமி6க�ப0கிறா=, அ�தைக ய இய6�ந=க� 

நி?ம�தி! �றி6ேகாைள அைட வதA� வ	�தியாசமான அb�&ைற ெகா�0 இ16க 

ேவ� 0�. 
3 இய6�னG! ப�ேவ? வைககைள [16கமாக N? 
நி?ம7 ச+ட� 2013-!ப 5 இய6�ன=கள9! வைகக�: 

இPதிய �5KGைம இய6�ன= 
� இPதிய நி?ம7 ச+ட� 2013 ப	G; 149 (3) ! ப5 ஒ1 நி?ம�தி! இய6�ன= கடPத நா+கா+5 

ஆ�5� ஒ�த கா ல�தி� �ைறPத � 182 நா+க� இPதியாவ	� த�கிய	16க ேவ� 0�  

� அRவா ? உ�ளவைரேய இPதிய �5ய	1�� இய6�ன= என�ப0கிறா= 

[தPதிர இய6�ன= 
இPதிய நி?ம7 ச+ட� 2013 ப	G; 149 (6) ! ப5 இவ= ஒ1 மாA? இய6�னரா வா= கீE6க�ட 

நி?ம�க� �ைறPத ப+ச � இர� 0 [தPதிர இய6�ன=கைள 

நியமி6க ேவ� 0� அ�ல � ெகா�516க ேவ� 0� 

அைவ 

1 ெச C�த �ப+ட Tலதன� ப�� ேகா56� அ�ல� அதA� ேம � உ�ள ெபா�  நி?ம�க�  

2 ஒ1 ெபா� நி?ம வ	Aபைன ய	! அள; 100 ேகா5 அ�ல � அதA�ேமC� ெகா�51Pதா� 

3 ஒ1 ெபா� நி?ம�தி! ெகா0 பட ேவ� 5ய ெமா�த கட!க� , கட! ப�திர�, ைவ��கள9� 

மதி��  50ேகா5 அ�ல � அதA� ேம � இ1�ப	! 

சிறிய ப� �தார=க ள9! இய6�ன= 
� ஒ1 ப+5யலிட�ப+ட நி?ம� ஒ1 இய6�னைர இவ=க� சா=பாக நியமி6கலா�  

� அRவா ? நியமன� ெச )ய �ைறPதப+ச � 1,000 அ�ல � ப�தி� ஒ1 ப� �  

� ப��தார=க F6� இ� ெதாட=பா ன எ.�� Tலமான அறிவ	�� ெச) திைய வழ�கி 
இ16க ேவ� 0� 

ெப யரள; இய6�ன= 
தAேபா � நைட &ைற ய	� உ�ள ச+ட�தி!கீEநிதி நி?ம�க� நல! க1திஅ�ல � ஏதாவ� 

ஒ1 ஒ�பPத� தி! ப5ேயா அ�ல � ம�திய அரசி! வழிகா +0தலி! ப5K� நியமி6கலா�  

ெப� இய6�ன= 
ப	G; 149 (1) (a) ப5 ஒ1 இய6�ன= �.வ	� �ைறPத 

ப+ச � ஒ1 ெப� உ?�ப	ன= இ16க ேவ� 0� 

கீE6க�ட நி?ம�க� �ைறPத ப+ச � ஒ1 ெப� ஏAகனேவ ெகா�51�த� ேவ�0� அைவ : 

1 அைன� � ப+5யலிட�ப+ட ெபா� நி?ம�க�  
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2 எPத நி?ம�தி! ெச C�த �ப+ட Tலதன� 100 ேகா5 அ�ல � அதA�� ேம� அ�ல � 

வ	Aபைன ய	! அள; 300 ேகா5 அ�ல � அதA� ேம � இ16�� ெபா.� 

N0த� இய6�ன= 
நி?ம� ஒ1 தன9மன9தைன ேதைவப+டா � N0த� இய6�னராக நியமி��6 ெகா�ளலா� 

மாA? இய6�ன= 
� ஒ1 இய6�ன= இPதியாவ	� �ைறPத� T!? மாத�திA� ேம � இ�ைலெய !றா � 

அவ16� பதிலாக N0த� இய6�ன=கைள இய6�ன= �. நியமி6கலா�. 

� இRவா ? நியமி�பதA� க�ெப ன9ய	!  ெச ய�&ைற ஏ+5� அ�கீகார � 

அள96க�ப+516க ேவ� 0� அ�ல � ெபா�6N+ட�தி� ஒ1 தI=மா ன� இயAறி அத! 
வாய	லாக நியமி6கலா� 

� இPத மாA? இய6�ன= உ�ைம யான இய6�ன16� &கவராக அ�ல � பதிலாக 
க1த�படமா+டா = 

நிழ� இய6�ந=  
� இய6�ன= �.வ	� இட� ெப றாத ஒ1வ= ஆனா� நி?ம�ைத வழி நட�த அதிகார� 

உ�ளவ= நிழ� இய6�ன= என�ப0வா=  

� ப	Aகா ல�தி� அவ=க� வ	1�ப�ப+டா � இய6�னராக நியமி6க�படலா� 
 

4 இய6�னG! த�திக� பAறி எ.�க 
1) நி?ம� க�ெப ன9 ெச ய�&ைற வ	திகF6� ெவ ள9கள9� N5ய உ�ளவா? ேதைவ யான 

த�திகைள ெப Aறி1�த � ேவ� 0�.  

2) ெபா�வாக ஒ1 இய6�ன=, நிதி, ச+ட�, ேம லா�ைம , வ	Aபைன , சPைத�ப0�த�, 

நி=வாக �, ஆரா) 7சி, ெப 1நி?ம ஆFைம, ெதாழி�S+ப ெசய�பா 0க� அ�ல � 
நி?ம�தி! வண	க ெதாட=பா ன ப	ற �ைறக ள9� ஒ!? அ�ல � அதA� ேமAப+ட �ைறக 

ள9� ெபா1�த மான திற!க� , அUபவ� மA?� அறிைவ 6 ெகா�516க ேவ� 0�. 

3) ஒ1 இய6�ன= சGயான மனநிைல உைட ய நப= இ16க ேவ� 0�. 

4) ஒ1 இய6�ந= க�ெப ன9 ெச ய� &ைற ��தக தி� �றி�ப	+0�ள த�தி ப� �க� ைவ� 

தி16கக ேவ� 0�. 

5) ஒ1 இய6�ன= தன9நபராக இ1�த � ேவ� 0� 

6) ந�ல நிதிநிைல உைட யவராக இ1�த � ேவ� 0� 

7) நIதிம!ற�தா � எPத வ	தமான �Aற� திAகாக ;� �Aற வாள9 என அறிவ	6க�ப+டா ம�/ 

த�56க�படா ம� இ1�த � ேவ� 0� 
5 இய6�ன=கள9! த�திய	!ைமகைள ப+5யலி0 
க�ெப ன9 ச+ட�தி! 164 ஆ� ப	Gவ	!ப5 க�ெப ன9ய	! இய6�னராக த�தியAற வ=க� 

ப	!வ1மா? 

1.ப	�த நிைல ப	5�த வ= என த�தி வா)Pத அதிகார நIதிம!ற க� 0ப	5�� மA?� அமலி� உ�ள 

ேபா � 

2. திவாலானவ= என நIதிம!ற� தி� அறிவ	6க�ப+டவ= 

3. திவாலானவ= என அறிவ	6க6 ேகாG நIதிம!ற� தி� வ	�ண� ப	���ள, அவர� 

வ	�ண�ப� நிCைவ ய	� உ�ள� ேபா � 
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4 .நIதிம!ற� தி� �Aற வாள9 என தI=�ப ள96க�ப+0 ஆ? மாத கா ல�திA� �ைற யாம� சிைற 

த�டைன ெப A? இ1�பவ=க� (என9U� த�டைன கா ல� &5P� 5 ஆ�0க� கழி�� ப	ற� 

அவைர இய6�னராக நியமி�தைத ச+ட� ஏA?6 ெகா�கிற�) 

5.அைழ� � பண� ெச C�தா ம� இ1�பவ=க� 

6. நIதிம!ற� அ�ல � தI=�பா ய�தா � த�தியAற வ=க� என தI=மா ன96க�ப+0 

அறிவ	6க�ப+டவ=க� 

7. கடPத ஐP� ஆ�0கள9� ஏேத U� சமய� ப	G; 188 இ! கீE ெதாட=�ைட ய நப1ட! 

நடவ56ைகக ள9� ஈ0ப0� ேபா� �Aற � �GPத வ= தI=�ப ள96க�ப+டவ=க� 

8. இய6�ன= அைட யாள எ�ைண ெப றாதவ=  

நிதி அறி6ைகக� அ�ல � ஆ�0 அறி6ைககைள தா6க � ெச )யாதத! ப	!வ	ைள; ெதாட=பாக 

ப	G; 164(2) ஒ1 N0த� த�திய	!ைமைய தP��ள�. 

1. க�ெப ன9 ஒ!றி! இய6�னராக உ�ள ஏேத U� ஒ1 நப= ெதாட=P� 1999 ஆ� ஆ�5! T!? 

நிதி ஆ�0கF6� நிதி அறி6ைகைய K�, ஆ�0 அறி6ைகைய K� தா6க� ெச)ய தவ?� 

நிைல ய	� 

அ�ல � 

2. கட! ப�திர� ைவ� �க� அ�ல � அத! ம̂தான வ+5 ேபா!றவAைற தவைண நா+கF6�� 

ெச C�த தவறினா� அ�ல � கட! பண�ைத தவைண ேத தி6� 

&!ன= தி1�ப ெச C�த தவ?� ப+ச� தி� அ�ல � ெதாட=P� ஓரா� 0களாக அ�ல� அதA� 

ேம லாக ப�கய� ெச C�த த?வ� நிைல ய	�  
3. கட! ப�திர�/ ைவ� �/ ப� � ஆதாய� ேபா !றவAைற தர� தவ?� நிைல ய	� ெபா� க�ெப 

ன9ய	! இய6�னராக நியமன� ெச )ய மA?� அேத க�ெப ன9ய	� ம? நியமன� ெச )ய அவ= 

ஐP� ஆ�0 கா ல�திA� த�தியAற வராகிறா=. 

 
6 ஒ1 நி?ம�தி! இய6�னைர அவர� அCவலக�தி� இ1P� எRவா? நI6கலா� எ!ப� 
பAறி வ	ள6�க 
இய6�ன= அகA?த�: 

நி?ம�தி! இய6�ன=, அவ1ைட ய பண	 கா ல� &5வைட வதA� &!ன=, அவர� 

அCவலக�திலி1P� நI6க�படலா� 

1. ப� �தார=க� 

2. ம�திய அர[ 

3. நி?ம/ க�ெப ன9 ச+ட வாGய� 

ஒ� இய��ன9 தன" அ'வலக$திலி�Z" ப�!வ �( 0!� வழிகளA� ஏேத O( ஒ� 

வழிய�� நE�க>பட லா(: 

1. ப��தார=களா� நI6க� - ப	G; (169) 

� ஒ1 நி?ம� (ெபா� அ�ல � தன9யா=) ஒ1 சிற�� அறிவ	�ைப வழ��வத! Tல�, ஒ1 

சாதார ண தI=மா ன�ைத நிைறேவ A?வத! Tல�, ஒ1 இய6�னைர பதவ	ய	� இ1P� 

கா லாவதியா�� &!பாக நI6கலா�. தவறான நி=வாக �, ந�ப	6ைக இழ��, தவறாக 7 ெச 

ய�ப0த� அ�ல � இய6�னG! ப�திய	C�ள மAற தவறான நட�ைத ஆகியவAறி! 
ஆதார � இ16க ேவ� 5ய அவசியமி�ைல .  
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� இய6�ன= ப	!பAறிய ெகா�ைகக� ெபா1�தமானத�ல எ!? ப� �தார=க� க1தினா�, 

அவ= நI6க�படலா�.  

� ெபா� N+ட�தி� ஒ1 சாதார ண தI=மா ன�ைத நிைறேவ A?வத! Tல� ப��தார=க� 

அRவா ? ெச )ய &5K�. 

2) ம�திய அரசா� அகAற�ப 0த� 

� நி?ம/க�ெப ன9 ச+ட வாGயதி! பGP�ைரய	! ேபG� நி=வாக அதிகா Gகைள 

அCவலக�தி� இ1P� அகAற ம�திய அர[6� அதிகார � அள96க�ப+0�ள� 
� ம�திய அர[ எPத நி=வாக அதிகா GகF6� எதிராக நி?ம/க�ெப ன9 ச+ட வாGய�திA� 

பGP�ைர6�� அதிகார � உ�ள�.  

ம�திய அரசி! க1���ப5 பGP�ைர6�� dEநிைலக� : 

(i) ஒ1 நி?ம�தி! வ	வகார �கF6கா ன நட�ைத மA?� ேம லா�ைம ய	� ச�பPத�ப+ட ஒ1 

நப= ச+ட�தி! கீE தன� கடைமகைள K� ெபா?��கைள K� நிைறேவ A?வதி� ேமா ச5, 

தவறாக 7 ெச ய�ப0� த!ைம , ெதாட=P� கவனமி!ைம , ந�ப	6ைக இழ�� ச�பPத �ப+ட 
�Aற வாள9 / �Aற �கள9� ெதாட =�ைட ய �Aற வாள9. அ�ல � 

(ii) ஒ1 நி?ம�தி! வ	யாபார மான�, சிறPத வண	க6 ெகா�ைக அ�ல � வ	ேவக மான 

வ=�தக நைட &ைறக F6� ஏAப, அ�தைக ய நபரா � நட�த �பட அ�ல � 
நி=வகி6கபடவ	�ைல ; அ�ல � 

(iii) ஒ1 நபரா � நட�த �ப0வதா� அ�ல � நி=வ கி6க�ப0வதா� நி?ம�தி� ஏAபட0� 

க0ைமயான வ	யாபார பா தி�� அ�ல � வ=�தக �, ெதாழி� அ�ல � வ	யாபார� தி! 

ெகா �ைக ேச த� ஏAப0த� ச�பPத �ப+51�த � 

அ�ல � 

(iv) நி?ம�, அத! வண	க=க� , கடனாள9க� ,உ?�ப	ன=க� அ�ல � ேவ ? நப=க� அ�ல� ேமா 

ச5 அ�ல � ச+டவ	ேராத ேநா6க� திAகாக அ�ல� ெபா� நலU6 ேசதமள96கத6க வ	த�தி� 

ேமாச5 ெச )ய வ	1��� ேநா6க� �ட! அPத நி?ம� நி=வகி6க�ப+டா �. 

3) நி?ம/க�ெப ன9 ச+ட வாGய �தா � நI6க�ப 0த� 

� க�பன9 ச+ட வ	வகார�ைத ஒ1 இய6�னரா� ஒ06�தC6�� தவறான நி=வாக�திA�� 

எதிராக ஒ1 நி?ம�தி! ச+ட வாGய�திA� சம=�ப	6க�ப+டா �, நி?ம�தி! ச+ட 

வாGய�தா � இய6�ன= நI6க�படலா� 

அ�ல�  

� நி?ம�திA�� இய6�ந16�� இைட ய	� உ1வா6க �ப+ட எPதெவா1 ஒ�பPத�ைத K� 

ஒ�6கி ைவ6க �படலா�.  

� அ�தைக ய இய6�ன= அவர� அCவலக�திலி1P� அகAற �படலா�.  

� மA?� அ�தைக ய இய6�ன= அ�ல � நி=வாக இய6�ன=, க�பன9 ச+ட ஆைணய�தி! 

ேத தி &த� ஐP� ஆ�0கF6� நி=வாக அCவலக�ைத நட�த &5யா�. 
7 ேமலா�ைமய	� உ�ள நப=கள9! அதிக ப+ச ஊதிய வர�� எ!ன? 
நி�ம$தி� ேபா "மான இலாப( இ�>ப�!: 

� ஒ1 ெபா� நி?ம� நி=வாக இய6�ந=க� மA?� &. ேநர இய6�ந=க� உ+பட அத! 

இய6�ந=கF6� வழ��� ஊதிய� அத! நிகர லாப� தி� 11% ஐ வ	ட!அதிகமாக 

இ16க6Nடா � மA?�  
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� ஒ1 நி?ம�தி� ஒேர ஒ1 நி=வாக இய6�ன= அ�ல � &. - ேநர இய6�ந= அ�ல�  

ேமலாள=, நிகர லாப� தி! 5% ஐ தா�ட6Nடா �.  

வழ�க�ப+ட ஊதிய� 11சதவ	கித�திA�� அதிகமாக இ1Pதா � 2013 ஆ�ஆ�5! க�பன9க� 

ச+ட�, 198 ! ப	Gவ	! கீE ச+ட�தி� Nற�ப+0�ள வ	த�தி�  கண6கிட�ப0கிற� 
ஒ1 க�ெப ன9 Tல� அதிகப+சமாக நி?ம�தி! ேமலாள16� வழ�க�பட ேவ �05ய ஊதிய�: 

Tலதன�தி! அள; ஆ�0 அதிக ப+ச�ஊதிய�தி! அள; 
எதி=மைறயான அ�ல � ``5 ேகா56� �ைற; ` 30 ல+ச�க� 
` 5 ேகா5 &த� `100 ேகா5 வைர ` 42 ல+ச�க� 

` 100 ேகா5 &த� ` 250 ேகா5 வைர ` 60 ல+ச�க� 

 ` 250 ேகா5 அதA� ேம� `60 ல+ச �க� +250 ேகா56� ேமAப+ட 

Tலதன�தி� 0.01%  

 
லாப மAற அ�ல � ேபா�மான லாப மAற க�ெப ன9 ஒ!றி� அள96க�ப0� ஊதிய�தி� �ைறPத 

அள; வ	கித� sபா) மதி�ப	� 

1) ஏேத U� ஒ1 நிதியா� 5� லாப மAற அ�ல � ேபா�மான அள; மAற க�ெபன9க� 

அைவக ள9! ேமலா�ைம அ�ல � &. ேநர இய6�ன= அ�ல� ேம லாள= உ�ள9+ட 

இய6�ன=கF6� க�ெப ன9 ச+ட�தி! சர� �6கைள உ+ப+0 ஊதிய� அள96க�படேவ� 

0� 

இர� 0 க�ெபன9கள9� ேம லா�ைம நபராக பண	யாA?ேவா 16� வழ�க�படேவ�5ய 
ஊதிய�தி� அள;  

2) இர� 0 நி?ம�கள9� ேம லா�ைம நபராக பண	யாA?� ஒ1 நப= ெப 1� ெமா�த 
ஊதிய� ச+ட�தி� Nற�ப+0�ள ஒ1 நி?ம�திAகா ன அதிகப+ச உ7ச வர� ைப மிக6 

Nடா � 
8 இய6�னG! கடைமக� எ!ன? 
இய��ன9களA!/இய��ந9 �Lவ�! ஒ�,கிைணZத கடைமக� 

1. ஆ�06 கண6�கள9! ம̂� ஒ��த� அள9�� அதA� அதிகார ]=வ மான சா!றா�ைம 

வழ��த� 

2. கா��நிதி6� மாAற� ெச)த ெதாைக , உபG ெதாைகைய &தh0 ெச )த�, கட! வா� 

�த� ேபா !றவAைற ெத ள9;பட ப� �தார=க F6� அள96க�ப0�  இய6�ன=க� 

அறி6ைக ய	� உய=�தி கா +0த�  

3. க�ெப ன9ய	! &த� தண	6ைக யாளைற நியமன� ெச )த�  

4. இய6�ன= N+ட� மA?� ப� �தார=க� N+ட� பAறிய அறிவ	�� அள9�த � மA?� 

N+ட�ைத நட��த�  

5. இய6�ன= �. N+ட�தி� தI=மா ன�கைள &!ெமாழித� அ�ல � நிைறேவA?த� 
இய6�னG! ெபா � கடைமக � 

1. க�ெப ன9ய	! ேநா6க�ைத நிைறேவ A?� ெபா1+0 அ�ல � அைட K� ெபா1+0 �திய 
ெகா�ைககைள வ��த � 

2. நி?ம�தி! அ�ல � க�ெப ன9ய	! நல! க1தி ெசய�&ைற  வ	திக� அUமதி�தா�,  

எPத ஒ1 �.;6�� அதிகார�ைத ஒ�பைட� � ெச) K� கடைம 
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3. க�ெப ன9ய	! வள=7சிைய சGபா=�ப � �திய ெகா�ைககைள நைட&ைற�ப0��த� ேம 

C� ெதாழிலாள9கF6� அRவ�ேபா � ேதைவ யான 

க+டைளகைள வழிகா+ட�கைள வழ��த� 

4. த�க� பண	யாA?வதAகாக ேம லா�ைம இய6�ன= ேம லாள= ெச யல= மA?� இதர 
பண	யாள=கைள நியமன� ெச )த� 

5. க�ெப ன9ய	! ெச ய�&ைற  வ	திகF6� உ+ப+0 ெச யலாAற � 

6. க�ெப ன9ய	! ேநா6க�ைத அைட K� ெபா1+0 ந�ல எ�ண� �ட! பண	யாAற� அ�ல 

� ெச ய�ப0�த � 

7. ேதைவ யான அ6கைற KடU� அ=�ப ண	��டU� த!Uைட ய கடைமகைள உGய ேநர� 

தி� க�ெப ன9ய	!  ேநா6க� திA� ஏAப ெச ய�ப0த� 

இய6�னG! �றி�ப	ட�த 6க கடைமக � 

1. இய6�ன=க� த�கள9! ெப ய= &கவG மA?� ெதாழி� ஆகியவAைற� பAறிய 

வ	வர�கைள  அள96க ேவ� 5ய கடைம  

2. இய6�ன= நி?ம�தி� தா! ைவ�தி16�� ப� �கைள� பAறிய வ	வர�கைள ெதGவ	�த� 

மA?� நி?ம�தி! ஒ�பPத �கைள நிைறேவAற நிைறேவ A?வதி� ஆ=வ�ைத ெவ 

ள9�ப0��� கடைம  

3. நி?வன�தி! இய6�ன= தா! பதவ	ேயAற இர� 0 மாத கா ல�திA�� ேதைவயான 

�ைறPத அள; ப� �கைள வா�கி ைவ� �6 ெகா�ள ேவ� 0� 

4. தகவ� அறி6ைகைய ெவ ள9ய	0த� மA?� �ைறPதப+ச சPதாைவ நி=ண ய� ெச) K� 
கடைம 

5. ெவ ள9ய	ட�ப+ட தகவ� அறி6ைக ய	� எPத வ	தமான தவறான தகவ�க� இ�ைல 

என;� தவறாக வழி கா+ட6N5ய அறிவ	��கைள ெகா�516கவ	�ைல என;� 

உ?தி ெச) K� கடைம இய6�ன16� உ�0 

6. தகவ� அறி6ைக ச+ட�தி� �றி�ப	+0�ள அைன� � ெச) திகைள K�  ெகா�0�ளதா 

என உ?தி ெச) K� கடைம 

7. க�ெப ன9 பதிவாளGட� தகவ� அறி6ைகைய சம=�ப	6�� &!ன= அதி� ைகெயா�பமி+0 
இ16கேவ� 0� 

8. ப� � வ	�ண�ப ெதாைகைய ச+ட�தி� �றி�ப	+0�ள ப5 பய!ப0��வதAெக ன 

அ+டவைண இட�ப+ட வ�கிய	� ைவ� � ெச )ய�ப+ட� உ�ளதா எ!பைத சGபா=6�� 
கடைம. 

9. க�ெப ன9ய	! பதிவாள16� ப� � ஒ�6கீ0 ெதாட=�ைட ய ப+5யைல சம=�ப	6�� கடைம 

10. அறிவ	6க�ப+ட ப�கய�ைத ெச C��வதAகா ன ஏAபா 0கைள ெச) K� கடைம 

11. ப� �கைள ஒ1�ப	ைழ� � அ�ல � பறி&த� ெச) K� மA?� ப� �கைள மாAற� ெச) 

K� கடைம 

12. க�ெப ன9ய	! பதிவாள16� ச+ட�தி� �றி�ப	ட�ப+0�ள ப5 அைன� � 

தI=மா ன�கைள K� அறி6ைககைள K� சம=�ப	6�� கடைம 

13. சGயான ேநர� தி� �றி�ப	+ட ெச ய�கைள ச+ட�தி� �றி�ப	ட�ப+0�ள அைன� � ெச 

ய�கைள K� �றி�ப	+ட கா ல�தி� ெச) � 

&56�� கடைம 

14. ேதைவ �ப+டா � அசாதார ண ெபா�6N+ட�திA� அைழ� � வ	0� கடைம 
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15. க�ெப ன9ய	! ச+ட]=வ மான மA?� ஆ�0 ெபா�6 N+ட�ைத N+ட அைழ� � வ	0� 

கடைம 
9 இய6�னG! அதிகார�கைள N?க 
இய6�ன=கள9! ச+ட�ப5யான அ�ல � ச+ட]=வ மான அதிகார �க� 

1) ப� �தார=க ள9ட� இ1P� வரேவ� 5ய ப� �க� ம̂தான ெச C�த �படா த அைழ� �கைள 
ெப ?வதAகா ன அதிகார �  

2) கட! ப�திர�கைள கடனI+0 ப�திர�க� ெவ ள9ய	0வதAகா ன அதிகார �  

3)  கட னI+0� ப�திர� நI�கலாக இதர வழிகள9� கட! வா� �வதAகா ன அதிகார � 

4)  நி?ம�தி! நிதிைய &தh0 ெச) K� அதிகார �  

5) �திய பட�கைள உ1வா6�� அதிகார �  

6) நி?ம�தி! வ	யாபார�ைத ப�வைக �ப0� அதிகார �  

7) ஒ1�கிைண�த �, ஒ!? ேச=�த�, மA?� ம?சீரைம� � ெச)த� ேபா!றவAைற 
அ�கீகG�பதAகா ன அதிகார � 

8)  நிதிநிைல அறி6ைக மA?� இய6�ன= �.வ	! அறி6ைககைள அ�கீகG�பதAகான 

அதிகார � 
ேமலா	ைம அ�ல" நி9வாக ¡தியான அதிகார,க� 

1. T!றா � நப1ட! ஒ�பPத � ேமAெகா�F� அதிகார �  

2. ப�� ஒ�6கீ0, ப�� ஒ?�ப	ழ��, ப�� மாAற� ெதாட=பான அதிகார � 

3.  கட! ப�திர�கைள ெவ ள9ய	ட ேவ� 5ய வ	தி&ைறகைள K� நிபPதைனகைளK� 

&5; ெச) K� அதிகார � 

4.  �திய ெகா�ைககைள நைட &ைற �ப0��வதA�� வண	க�ைத ெசய�ப0வதAகா ன 

வழி&ைறகைள உ1வா6�� அதிகார �  

5. க�ெப ன9ய	� நி=வாக இய6�ன= ேம லாள= மA?� க�ெப ன9 ெச யலைர நியமன� ெச) 

K� அதிகார � 

6.  த! கீE பண	யாA?� ஊழிய=கைள ேமAபா=ைவ ெச)த� மA?� க+0�ப0��� 

அதிகார� 

தI=மான�தி! Tல� ம+0� ெசய�ப0�த N5ய அதிகார� 
1. ஒ!? க�ெப ன9ய	! எPத ஒ1 ெசா�ைத K� வ	Aக அ�ல � ��தைக 6� வ	0� அதிகார �  

2.  கடைன தி1�ப ெச C�த இய6�ன16� ேதைவ யான கா ல�ைத அUமதி6�� அதிகார �  

3.  ெச C�த �ப+ட Tலதன� மA?� கா� �க� ஆகியவAறி! N+0� ெதாைக 6� ேம � 

கட! வா� �� அதிகார �  

4. 5  ஆ�0கF6� ேமலாக ஒ1 நபைர &கவராக நியமன� ெச) K� அதிகார � 

5.  மிைக ஊதிய ப� �கைள ெவ ள9ய	0த� மA?� ப� � Tலதன�ைத ம?சீரைம�� ெச 

)த� ெதாட=பா ன அதிகார �  

6. T!? ஆ�0கள9� சரா சG லாப� தி� 5% அ�ல � `sபா)  50,000 இைவ இர�5� எ� 

அதிகேமா அ� ெதாைகைய ெதா�0 ேநா6க �கF6காக ப�கள9�� ெச )வதAகா ன 

அதிகார � அ�ல� பய!ப0��வதAகா ன அதிகார � 

இதர அதிகார �க�  

1. சாதார ண கா லி�பண	ய	ட�கைள நிர� �� அதிகார �  

2. நி?ம�தி! &த� தண	6ைக யாள= நியமி6�� அதிகார �  
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3. மாA? இய6�ன=க� N0த� இய6�ன=க� மA?� &6கிய நி=வாக அதிகாGகைள 

நியமி6�� அதிகார �  

4. &6கிய நி=வாக அ�ல � ேம லா�ைம அதிகா Gகைள நI6�� அதிகார �  

5.  ப� �கF6கா ன இைட6கா ல மA?� இ?தி ப�காதாய�ைத பGP�ைர ெச)K�அதிகார �  

6. நி?ம�தி! கட! தI=6�� நிைலைமைய அறிவ	6�� அதிகார �  

7. அரசிய� அைம� �6� ப�கள9�� ெச) K� அதிகார � 
10 இய6�ன=கள9! �Aறவ	ய� சா=Pத ெபா?��கைள� பAறி எ.�க 
இய6�ன=கள9! �Aற வ	ய� சா=Pத ெபா ?��க� ச+டப5 ெச)யேவ� 5ய ெசய�கைள  

ெச)யா த ேபா �� ேமா ச56� உடPைத யாக இ1Pதி1Pதா � இய6�ன=கF6� அபரா த� 

மA?� சிைற த�டைன அ�ல � இர� 0� வ	தி6க�ப0�. 

1. தகவ� அறி6ைக ய	� தவறான தகவ�கைள அள9�த � 

2. ப� � ஒ�6கீ+5Aகா ன தகவ�கைள உGய ப5வ�தி� க�ெப ன9ய	! பதிவாள16� 
சம=�ப	6க தவ?த�  

3.  நி?ம� பதிவாள= ப� �கைள ஒ1�கிைணPத ப� �களாக மாAறியதAகா ன அறிவ	�ைப 
சம=�ப	6க  தவ?த�  

4.  ப� �7 சா! றிதE மA?� கடனI+0 ப�திர சா! றிதE வழ�க தவ?த�  

5.  உ?�ப	ன=கF6கா ன பதிேவ 0க� மA?� கடனI+0 ப�திரதா=க F6கா ண பதிேவ 0கைள 
பராமG6க� தவ?த�  

6.  ஆ�0 க�ெப ன9 ெபா�6 N+ட�ைத N+ட தவ?த�  

7.  நிதிநிைல அறி6ைக ெவ ள9ய	ட அ�ல � வழ�கிட தவ?த�  

8.  156�� ேமAப+ட க�ெப ன9கள9� இய6�னராக பண	யாA?வா=கைள ைவ�தி1�த� 
.அ�தியாய� 28 நி?ம ெசயல= 

II. �? வ	னா6க�: 
1. ெசயல= எ!பவ= யா=? 
நி?ம ச+ட� 2013, ப	G; 2(24)! ப5 நி?ம7 ெச யல= எ!ப வ= ”ஒ1 நி?ம�தி! அைம7சராக (அ�ல 

�) நி=வாக பண	கைள ெச) � &56க ேதைவ யான 

அைன �� த�திகள ை◌K� ெபA?�ள ஒ1 தன9நபைர , நி?ம7 ெச யல= எனலா�. 
2.”N+ட�க� ” வைரய?6க. 
ஒ1 நி?ம�தி! N+ட� எ!ப� பல வைக யான ச+டவ	தி N?கF6� உ+ப+0 &ைறயான 

வைக ய	� ஒ1�கிைண6க �ப0� நப=கள9! �.ைவ N+ட� 

எனலா� 
3. தI=மான� எ!றா� எ!ன? 

� நி?ம7ச+ட� 2013! ப5 ஒ1 &5ைவ ெச ய�ப0�த ப� �ந=கள9! ஒ��தைல ெப?வ� 

அவசியமாகிற�. 

� இய6�நரைவ யா� எ06க�ப+ட ஒ1 &5ைவ நைட &ைற �ப0�த ச+ட�ப5 

�ைறPதள;  எ�ண	6ைக6 ெகா�ட ப� �கள9! N+ட�தி� ஓ+0 பதி; நட�திேயா 

அ�ல� ேவ? &ைற ய	! Tலமாக ப��ந=களா� அள96க�ப0� ஒ��தைல தI=மான� 
எ!கிேறா �. 

4. “பகரா�” சி? �றி�� வைரக. 
� ப��ந= ஒ1வ16� பதிலாக N+ட�தி� கலP� ெகா�F� நப= பகரா� என�ப0வா= 
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� பகராF6� N+ட�தி� ேப[� உGைம இ�ைல 
� வா6� பதி; நைடெபAறா� வா6� ெசC��� உGைம உ�0 

5. ”வா6�” எ!றா� எ!ன? 
ஒ1 &!ெமாழி;6� ஆதரவாகேவா அ�ல� எதிராகேவா ஒ1வ= த! வ	1�ப�ைத உGய 
&ைறய	� பதி; ெச)வைத வா6ெக0�� �றி6கிற� 

. 

III. சி? வ	னா6க�: 
1. சிற�� தI=மான� எ!றா� எ!ன? 

� ஒ1 &5ைவ நிைறேவAற N+ட�திA� வ1ைக �GP��ள ப��ந=கள9! 

எ�ண	6ைகய	� 75 சதவ Iத� நப=க� &5வ	A� சாதகமாக வா6க ள9�தா� அ� சிற�� 

தI=மான� ஆ��.  

� அதாவ� &5வ	A� எதிராக வா6கள9�தவ=கள9! எ�ண	6ைகைய ேபால T!? மட� � 

அதிகமான எ�ண	6ைக ய	� &5; சாதகமாக வா6க ள9�� &5ைவ நிைறேவ Aறினா� 

அ� சிற�� தI=மா ன� ஆ��. 
2. ச+ட&ைற6 N+ட� எ!றா� எ!ன? 

� நி?ம7 ச+ட�ப5 ஒRெவா1 ெபா� நி?ம&� ெதாழி� ெதாட� கிய ேததிய	லி1P� ஒ1 

மாத�திலி1P� 6 மாத�திA�� ப��ன=க� N+ட�ைத N+ட ேவ� 0�இதைன 

ச+ட&ைற N+ட� என அைழ6க �ப0கிேறா �. 

� ஒ1 ெபா� நி?ம�தி! வாEநா ள9� ஒ1 &ைற ம+0ேம N+ட�ப0� N+ட� ச+ட&ைற 

N+ட� ஆ��. 

�  ப� � &த� இ�லா த ெபா� மA?� தன9 நி?ம�க� இ�தைக யN+ட�ைத N+ட 

ேதைவய	�ைல . 
3. வா6ெக0�� �றி�� நI�க� அறிP�ெகா�ட� எ!ன? 

� வா6ெக0�� எ!ற வா=�ைத ல�தI! வா=�ைதயான ”வா6க�”எ!ற ெசா�லி1P� 
ேதா! றிய�.  

� ஒ1 &!ெமாழி;6� ஆதரவாகேவா , அ�ல� எதிராகேவா ஒ1வ= தன� வ	1�ப�ைத 

உGய&ைற ய	� பதி; ெச )வைத வா6ெக0�� �றி6கிற�. 
4. சாதாரண தI=மான� ேதைவ�ப0� ஏேதU� T!? ெசய�பா0கைள த1க. 

� நி?ம ெபயைர� தி1�த 
� நி?ம ப�� &தைல மாAறியைம6க  
� கடன I+0 ப�திர�கைள ம̂+க  
� ப�காதய�க� அறிவ	6க 
5. �ர� வா6ெக0�� எ!றா� எ!ன? 
� இ�&ைற வா6ெக0�� ஒ1 ப	ரபலமான &ைறயா��. 
� தைல வ= ஒ1 &5ைவ &!ெமாழிP� அதA� ஆதரவாக உ�ளவ= ”ஆ�” எ!? �ரைல 

உய=�தி Nறேவ� 0�.  

� ப	!ன= அ�&5வ	A� ம?�பவ=க� ”இ�ைல ” என �ரைல உய=�தி Nற ேவ�0�.  

� தைல வ= இRவ	1 ேவ ?ப+ட ஓைசைய K� ந!� N=P� கவன9�� தன� &5ைவ ெத 

Gவ	�பா =. 

� இPத &5;6� தைல வேர &.ைமயான ெபா1�ேபAக ேவ� 0�. 
N0த� வ	னா6க� 
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1. &6கிய ேமலா�ைம நப=க�/நி=வாகிக� எ!பவ= யா= 
� நி?ம�தி! இய�பா ன நடவ56ைகக� ம+0� இ�லா ம� அத! ப�ேவ?ப+ட 

கார ண	கைள நி?ம�தி! இல6ைக ேநா6கி இய6க;�, நி?ம�தி� ஒ+0 ெமா�த 

ெச ய�கைள சீGய &ைற ய	� ெச ய�ப0��� திறைன K� ேமAபா=ைவ ெச )ய 

ெபா?���ள ஒ1 நபேரா அ�ல � ஒ1 �.ேவா ேதைவ .  

� இ�பண	கைள நிைறேவ A?� ெபா?�ேபA?�ள நப=கைள &6கிய நி=வாகிக� (Key 

Manageral Persons) எ!கிேறா � 
2. நி?ம ெசயலைற நI6�� வழி&ைறகைள N?க 
ெபா�வாக கீEகாb� காரணர�திAகாக ெசயல= பண	 நI6க� ெச)ய�படலா�. 
1. ெசயலG! பண	6கால� &5Pத;ட! நI6க� ெச)யலா�; 
2. ெசயல= உட!ப56ைக வ	தி&ைறக� ம̂?� ேபா� உGய அறிவ	�� Tல� பண	 நI6க� 

ெச)யலா�. 
3. ெசயல= இரகசிய இலாப� ஈ+5னா� பண	நI6க� ெச)யலா�. 
4. ெசயல= தவறான ெநறிய	!றி நட6�� ேபா� 
5. ெசயல= ஒ�பPத�ைத ம̂றி ஒழ�கீன நடவ56ைகய	� ஈ0ப0�ேபா ��, 

ஒ��ைழயாைம, த�திய	!ைம,நிரPதர இயலாைம ேபா!ற காரண�களாC� பண	 
நI6க� ெச)ய�படலா�. 
 

IV. ெப1 வ	னா6க�: 
1. நிறம7 ெசயலG! பண	கைள வ	ள6�? 

 
ப	!வ 1வன நி?ம7 ச+ட� 2013! ப5 ெச யலG! ச+ட]=வ மான பண	க� ஆ��. 

1) நி?ம�தி! அ�கீகார � ேதைவ �ப0� அைன�� ஆவண�கள9C� நி?ம�தி! சா=பாக 

ைகெயா�ப� இ0வ�.  

2)  ப� �க� �றி�த ஆவண�க� , இய6�ன=க� மA?� ஒ�பPத �க� ெதாட=பான 

ஆவண�கைள பரா மG�த �.  

3)  ப� �&த� ெதாைகைய அதிகG�ப� �றி�த அறிவ	�ைப நி?ம பதிவாளGட� ெகா0�த�.  

4)  ப��கைள மாAறியதிலி1P� இர� 0 மாத�திA�� ப�� ஒ�6கீ+0 சா!றிதைழ 
அள9�த �.  

5) ஆ�0 அறி6ைக ய	� ைகெயா�ப� இ+0 அU��த�. 

6)  ெதாழி� ெதாட6க சா! றிதைழ� ெப ற ேதைவ யான உ?தி ெமாழிகைள அள9�த�. 

7) ஒRெவா1 ப� �ன=கF6�� ஆ�0 ெபா�6N+ட� �றி�த அறிவ	�ைப அU��த�.  

8)  ச+ட&ைற ஏ0கைள தயாG�த�  

9) ஒRெவா1 ப��ன=கள9! ஆ�0 ெபா�6 N+ட� மA?� இய6�னரைவ 

N+ட�கF6கான N+ட நிகE7சி �றி�ைப 30 நா+கF6�� தயாG�த�. 

10)  N+ட�தி� நிைறேவAற �ப+ட தI=மா ன�கைள ேகா� ப	லி+0 நி?ம திவாள16� 

அU��த�. 

11)  நி?ம கைல� ப	! ேபா � நிதி நிைல அறி6ைககைள தயாG6க உதவ	 ெச )த�. 
 

ெசயலG! ச+ட]=வ மAற பண	கைள ப	!வ1மா? வைக �ப0�த லா�. 

1. இய6�ந=கF6� ஆAற ேவ� 5ய &கைம�பண	க� 
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2. ப� �ந=கF6� ஆAற ேவ� 5ய &கைம� பண	க� 

3. அCவலக ஊழிய=க� மA?� பண	யா+க F6�ஆAற ேவ� 5ய பண	க� . 

 

(1) இய6�ந=கF6� ஆAற ேவ �5ய &கைம �பண	க� Functions in Relation to Directors 

1) நி?ம ெச யல= இய6�னரைவ ய	! &. க+0�பா +5! கீE ெச ய�ப0வதா� 

இய6�நரைவ ய	! அைன� � அறி;ைரகைள K� நைட &ைற �ப0�த� ேவ�5ய� 

ெசயலG! பண	யா��. 

2) நி?ம�திA� ேதைவ யான ெகா�ைககைள வ��� பல &5;கைள எ0�பதA� ேதைவ 

யான தகவ�கைள K�,அறி;ைரகைள K� வழ�க ேவ� 5ய� ெசயலG! பண	யா��. 

3) இய6�ன=கள9! வ1ைக� பதிேவ+ைட பரா மG�ப�, N+ட�கைள N+0வ�, 

N+ட�திAகா ன அைழ� � வ	0�ப�, N+ட நிகE7சி நிர� மA?� N+ட �றி�� தயாG�ப� 

ெதாட=பாக N+ட� தைல வ1ட! கலP� ஆேலாசி�� பல தI=மா�கைள தயாG�த �, 

4) இய6�னரைவ அCவC=கFட! தகவ� ெதாட= ைப ஏAப0�தி, ஆவண�கைள ேகா� 

ப	ட� மA?� பதிேவ 0கைள தயாG�� அள9�ப� ேபா !ற ப�ேவ ? பண	கைள 

இய6�ன=கF6� ெச யல= ஆAற ேவ� 0�. 

(2) ப��ன=கF6� ஆAற ேவ �5ய &கைம � பண	க� Functions in Relation to Shareholders 

1) நி?ம ப� �ந=கள9! உGைம பா தி6க�படா ம� ஒ1 பா �கா �ைப ஏAப0�தி அவ=கள9! 

நலைன ேபன96கா6க ேவ� 5ய� நி?ம ெச யலG! கடைமயா��.  

2) நி?ம ப� �ந=க ள9! உGைம ம̂ற�படவ	�ைல எ!பைத உ?தி ெச )ய ேவ�5ய� இவர� 
பண	யா��.  

3) ப� � ஒ�6கீ+0 க5த�, N+ட அைழ� � க5த�, வ1�த க5த�, ப� � சா! றிதE, 

ப�காைணகைள ,அU��வ� மA?� கடனI+0 ப�திரதார=கF6� கட!ப�திர�ைத 

அள9�ப�� ெச யலG! பண	யா��.  

4) ப� �ந=க� N+ட� �றி�த நா� , இட�, மA?� நிகE7சி நிர� ேபா!ற வ	வர�க� தா� 

கிய அறி6ைகைய ப� �ந=கF6� அU��த�, இய6�னரைவ ய	! சா=பாக ப� �ந=கள9! 
சPேதக �கF6�� �கா=க F6�� உGய &ைற ய	� கலP� ஆேலா சி��, வ	சாG�� 

உGய பதிைல அள9�ப� ெச யலG! பண	யா��. 

(3) அCவலக ஊழிய=க� மA?� பண	யா+கF6� ஆAற ேவ �5ய பண	க�  

Functions in Relation to Office and Staff 

1) அCவலக ெச ய�பா 0க� இய�பாக ெச ய�பட�ெச )வ� ெச யலG! பண	யா��. 

2) அCவலக ெச ய�பா 0க� �றி�பாக நி?ம7 ச+ட�மA?� நிதி சா=Pத அைன� � ெச ய�பா 

0கைள K� தன� ேநர 5 க+0�பா +5� ெச ய�ப0�த ேவ� 5ய� ெசயலாளG! 

பண	யா��. 
2. நி?ம7 ெசயலG! ெபா?��கைள வ	வG? 
ஒ1 நி?வன�தி! ெசயலாள= ச+ட]=வமாக கீE6க�ட ெபா?��கF6� க+0�ப0கிறா=: 

1. நி?வன�தி! அைன�� ேகா��க� மA?� ஆவண�க� பதி;. ெச)த� 
2. ச+ட&ைற N+ட�திA� ஏAபா0 ெச)த� மA?� ச+ட�]=வ அறி6ைகைய தயாG��, 

சGயான ேநர�தி� N+0� ப�� நி?வன�தி! பதிவாளGட� சம=�ப	6க;�. 
3. சGயான ேநர�தி� ஆ�0 ெபா� N+ட�ைத ஏAபா0 ெச)த� 
4. ப��தார=கF6� உGய ேநர�தி� N+ட�ைத பAறிய அறி6ைக அU��த� 
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5. ப�ேவ? N+ட�கள9! நிகE7சி �றி�ேப+5�  எ.தி நிகE7சி �றி�ேப+5ைன 
பராமG�த� 

6. . ப��தார=கF6� நிகE7சி �றி�ேப+5! ெபா1�தமான நக� வழ��த�.  
7. இய6�ந=க�, ப��தார=க� மA?� கடனI+0 ப�திரதார� அகிேயாG! பதிேவ0கைள  

பராமG�ப�.  
8. நி?ம�தி! பதிவாள16� நிதி அறி6ைகய	ைன தா6க� ெச)த� 
9. ப�� சா!றிதEக�, ப��Gைம ஆைண மA?� ேமiதிய ப��க� ஆகியவAறிAகான  

சா!றிதEகைள ப��தார=கF6� வழ��த�. 
10. பண	யாள= ச�பள�தி� இ1P� வ1மான வG6 கழி�த� மA?�  ப��தார=கF6� 

ப�காதாய ெதாைக  ெசC��த� 
11. நி?வன�தி! தண	6ைகயாள= நியமன� மA?� தண	6ைக6காக நி?வன�தி! 

கண6� ��தக�கைள வைக�ப0�தி த1த�  
12. இய6�ந= �. அ�கீகG6�� வைர எPதெவா1 ஒ�பPத�திC� Sைழய6Nடா� , 

எPதெவா1 ப�� மA?� கட! ப�திர�ைத வ	நிேயாகி6க;� Nடா�. நி?வன�தி! 
ெபயG� எPதெவா1 கடைனK� வா�க Nடா�  

13. வ1மான வG ப5வ�ைத சம=�ப	�த� மA?� ேதைவயான நி?வன &�திைர மA?� 
&�திைரைய� பய!ப0��வைத உ?தி ெச)த� 

ஒ�பPத ெபா?��க� Contractual liabilities 

1. பண	 ஒ�பPத�தி! அைன�� வ	தி&ைறகைளK� நிபPதைனகைளK� ப	!பA?த� 
2. இய6�ந= �.வ	! அறி;ைறகைள ப	!பA?த� 
3. நி?வன�தி! இரகசிய�கைள கா�த� 
4. அதிகார�ைத ம̂றி ெசய�படாம� இ1�த�, இரகசிய இலாப� ஈ+டாம� இ1�த� 

3. பலவைகயான நி?ம N+ட�கைள வ	ள6�. 
நி?ம N+ட�கள9! வைகக� 

Kinds of Company Meetings 

நி?ம7ச+ட� 2013! ப5 நி?ம�தி! N+ட�ப0� N+ட�கைள கீEகா b� &ைற ய	� வைக 

�ப0�த லா�. 

1. ப��ந=க� N+ட� 

• ச+ட&ைற 6 N+ட� 

• ஆ�0� ெபா�6 N+ட� 

• சிற�� (அ) அசார ண N+ட� 

2. இய6�நரைவ N+ட�க� 

• அைவ 6 N+ட� 

• �.6 N+ட� 

3. சிற�� N+ட�க� 

• வ��� N+ட� 

• கடனIP ேதா=க� (அ) கடனI+0�ப�திரதார=க�N+ட� 
ப��ந=க� N+ட�க� Shareholders Meetings 

நி?ம ப� �நன=களா� நட�த �ப0� N+ட�க� ப� �ன=க� N+ட� என அைழ6க�ப0கிற�. 

நி?ம ப� �ந= N+ட�கைள T!? வைக யாக ப	G6கலா�. 

a) ச.ட�ைற �.ட( (Statutory Meeting) 
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� நி?ம7 ச+ட�ப5 ஒRெவா1 ெபா� நி?ம&� ெதாழி� ெதாட� கிய ேததிய	லி1P� ஒ1 

மாத�திலி1P� 6 மாத�திA�� ப� �ன=க� N+ட�ைத N+ட ேவ� 0� 

� இதைன ச+ட&ைற N+ட� என அைழ6க �ப0கிேறா �. 

� ஒ1 ெபா� நி?ம�தி! வாEநா ள9� ஒ1 &ைற ம+0ேம N+ட�ப0� N+ட� ச+ட&ைற 

N+ட� ஆ��.  

� ப� � &த� இ�லா த ெபா� மA?� தன9 நி?ம�க� இ�தைக ய N+ட�ைத N+ட 

ேதைவ ய	�ைல . 

b) ஆ	1> ெபா"��.ட( Annual General Meeting [AGM] 

� ஒRெவா1 ஆ�0� நி?ம�தி� இய�பா ன நடவ56ைக �றி�� ஆேலா சி6க N+ட�ப0� 

N+ட� ஆ�0 ெபா�6N+ட� ஆ��.  

� இ6N+ட� நி?ம� பதி; ெச )ய�ப+ட ேத திய	லி1P� 18 மாத�திA�� &த� ஆ�0 

ெபா�6N+ட�ைத N+ட ேவ� 0�.  

� அ0�த ஒRெவா1 ஆ�0� இ6N+ட�ைத N+ட ேவ� 0�.இர� 0 ஆ�0 

ெபா�6N+ட�திA� இைட �ப+ட கா ல� 15 மாத�திA� மிைக யாக Nடா �. 
c) சிற>?� �.ட( Extra-Ordinary General Meeting 

� ச+ட&ைற 6N+ட� மA?� ஆ�0 ெபா�6N+ட� ஆகிய இர�ைட K� தவ	ர 
ப	ற6N+ட�க� அைன� �� சிற�� N+ட�க� என அைழ6க �ப0கிற�.  

� சில அவசர வ	யாபார &5;கைள எ06க இ1 ஆ�0  ெபா�6N+ட�கF6�ய	ைடேய 
N+ட�ப0� இதர N+ட�க� அைன� �� சிற��6 N+டகளா��. 

இய��ந9 அைவ� �.ட( Meeting of the Board of Directors 

� நி?ம�ைத நி=வ கி6�� ெபா?�� இய6�நரைவ ய	ட� உ�ளதா� இய6�ன=க� அ56க5 

N5 பல வ	யாபார நடவ56ைகக� �றி�� ஆேலா சி6க ேவ� 0�. 

� இதAகாக இய6�னரைவ யா� N+ட�ப0� N+ட�க� இய6�னரைவ N+ட�க� ஆ��. 

�  நி?ம�தி! நடவ56ைகக� �றி�� இய�பா ன &5;கைள எ0�பதAகாக 

இய6�ன=களா� N+ட�ப0� N+ட� இய6�நரைவ N+ட� ஆ��.  

� இய6�ரைவ &த� N+ட� நி?ம பதி; ெச )ய�ப+ட 30 நா+க F6�� N+ட�படேவ� 

5ய�. 

வாFய� �L� �.ட( Board Meetings 

� ப+5யலிட�ப+ட நி?ம&�,  `10 ேகா5 அ�ல � அதA� ேம � ப� � &தCைட ய 

ஒRெவா1 ெபா� நி?ம� தண	6ைக �. N+ட�ைத N+ட ேவ� 0�.  

� இ6N+ட� ஆ�06� �ைறPத � நா! � &ைற N+ட ேவ� 0�  

� `10 ேகா56� �ைற வாக ப�� &தCைட ய நி?ம�தி� இய6�னரைவ யா� தண	6ைக 

�.வ	! ெச ய�கைள ெச )ய ஒ1 இய6�ன= பண	 அம=�த�ப0வ=. 

சிற��6 N+ட�க� Special Meeting 

அ) வ�>? �.ட( (Class Meeting) Meetings of Particular Share or Debenture Holders 

� ஒ1 �றி�ப	+ட வைக யான ப� �கக� அ�ல � N+ட�க� �றி�ப	+ட வைகயான 
கடன I+0�ப�திர�கF�, N+ட�ப0� N+ட� வ��� N+ட� ஆ��.  

� சாதார ண ப� �க� (எ) &!UGைம ப� �க� N+ட�ப0� N+ட�ைத Nறலா�. 

� அRவ�பா .� மாAறி அைம6க �ப0� கடனIP ேதா= ப�திர�, பா �கா� � ப�திர 

வ	திகF6� N+ட�ப0� இ6N+ட�க� N+ட�ப0கிற�,  
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� நி?ம ம?அைம� �, நி?ம ஒ1�கிைண� � மA?� நி?ம கைல� ப	! ேபா� 
கடன I+0�ப�திர (அ) ப	ைண ய�ப� திர உGைமயா=க ள9! நல! பா தி6க�படா ம� பா 

�கா6க இ6N+ட�க� N+ட�ப0கிற�. 

ஆ) கட னEZ ேதா9 �.ட( Meetings of the Creditors 

� நி?ம6 N+ட�கைள ேபால இ� ஒ1 நி?ம N+ட� அ�ல  

� இ1�ப	U�, இ� ஒ1 �திய கட! ெகா�ைகைய அறி&க� ெச) K� ேபா� அ�ல� கடனIP 

ேதா=க� ெதாட=பா ன சில வழ6�கைள ேபசி &5; எ06க;�, கடனIP ேதா=க Fட! சில 

ஒ�பPத �க� ேமAெகா�ள;� இRவைக N+ட�க� N+ட�ப0கிற�. 
4. தI=மான�தி! வைககைள வ	ள6கி ேதைவ�0� ெசய�பா0கைள த1க. 
தI=மா ன�கள9! வைகக� Kinds of Resolution 

ெபா�வாக தI=மா ன�க� T!? வைகக ளாக ப	G6கலா�  

(1) சாதார ண தI=மா ன�,  

(2) சிற�� தI=மா ன�, 

(3) சிற�� அறிவ	�� தI=மா ன� 

அ). சாதாரண தE9மா ன( Ordinary Resolution: 

� ெப 1�பா �ைம ய	! Tல� நிைறேவAற �ப0� தI=மா ன� சாதார ண தI=மா ன� ஆ��.  

� ஒ1 &5;6� ஆதரவாக வா6க ள16�� உ?�ப	ன= எ�ண	6ைக அ�&5;6� எதிராக 

வா6க ள96�� உ?�ப	ன=கள9! எ�ண	6ைக வ	ட அதிகமாக இ1Pதா � அ� சாதார ண 
தI=மா ன� ஆ��.  

� [16கமாக Nறினா� N+ட�திA� வ1ைக தP��ள ப� �ந=கள9! பா தி6�ேம � (50%) 

ஒ1 &5;6� சாதகமாக ஆதரவள9�ப� சாதரண தI=மா னமா��. 

ப	!வ 1� &5;கைள நைட &ைற�ப 0�த சாதாரண தI=மா ன� ேபா�மான� 

I. நி?ம ெப யைர� தி1�த 

II. நி?ம ப� � &தைல மாAறியைம6க 

III. கடன I+0 ப�திர�கைள ம̂+க 

IV. ப�கா தய�க� அறிவ	6க 

V. ஆ�0 இ1��நிைல 6�றி�ைப ஒ��த� வழ�க 

VI. இய6�ந=கைள பண	யம=Pத . 

VII. இய6�ந=கள9! எ�ண	6ைக அதிகG6க அ�ல � �ைற6க . 

VIII. ஒ1 இய6�னைர பண	நI6க� ெச) � வ	+0 அRவ	ட�தி� �திய இய6�நைர  பண	யம=�த. 

IX. வர��6�+ப+0 நி?ம�தி! நிதிைய &தh0 ெச )ய 

X. நி?ம கண6கா ளைர பண	 நியமன� ெச )ய. 

XI. த!னா=வ நி?ம கண6�கF6�� ச�க நைட &ைற வ	திகF6�� ஒ��த� வழ�க. 

ஆ). சிற>? தE9மா ன( Special Resolution 

� ஒ1 &5ைவ நிைறேவAற N+ட�திA� வ1ைக �GP��ள ப� �ந=கள9! எ�ண	6ைக 

ய	� 75 சதவ Iத� நப=க� &5வ	A� சாதகமாக வா6க ள9�தா � அ� சிற�� தI=மா ன� ஆ��.  

� அதாவ� &5வ	A� எதிராக வா6க ள9�த வ=கள9! எ�ண	6ைகைய ேபால T!? மட� 

� அதிகமான எ�ண	6ைக ய	� &5; சாதகமாக வா6க ள9�� &5ைவ நிைறேவ 

Aறினா� அ� சிற�� தI=மா ன� ஆ��. 

சிற�� தI=மா ன� ேதைவ �ப0� நடவ56ைகக� 
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I. நி?ம�தி! பதி; அCவலக�ைத ஒ1 மாநில�திலி1P� ப	ற மாநில�திA� மாAற� ெச 

)ய.  

II.  நி?ம�தி! ேநா6க�ைத மாAற  

III.  நி?ம�தி! ெப யைர மாAற  

IV.  ச+ட நைட &ைற வ	திகைள தி1�த � ெச )ய  

V.  நIதிம!ற உ�தர ;6� இன�கி நி?ம ப� � &த� ெதாைகைய �ைற6க . 

VI.  �திய ெதாழிைல� ெதாட�க  

VII.  தண	6ைக யாளைர பண	யம=�த.  

VIII.  ெமா�த வ	Aபைன &கவ=கைள பண	யம=�த  

IX. இய6�ந=க� மA?� ேம லா�ைம இய6�ந=கள9! ஊதிய�ைத தI=மா ன96க. 

இ) சிற>? அறிவ�>? ேதைவ>ப 1( தE9மா ன( Resolution requiring Special Notice 

நி?ம7ச+ட� 2013 �றி�ப	+0�ள சில நடவ56ைகக� �றி�� &5;கைள எ06க சிற�� N+ட� 
N+டேவ� 5K�ள� இ6N+ட�ைத N+0வதA� அறிவ	�ைப 14 நா+கF6�� &! ப� 

�ந=கF6� எPத கார ண�திAகாக இ6N+ட� N+ட�ப0கிற� எ!ற வ	வர�ைத அறிவ	�ப	� ெத 

Gவ	6க�ப+516க ேவ� 0�. 

கீEகா b� வ	வர�கF6� சிற�� அறிவ	�� ேதைவ �ப0� சிற�� N+ட�க� N+ட ேவ� 0�. 

i. ப ண	 ஓ); ெப ?� தண	6ைக யைர தவ	ர இதர தண	6ைக யைர பண	யம=�த 

ii. ப ண	 ஓ); ெப A?� தண	6ைக யாளைரேய ம̂�0� பண	யம=�த வ	�ைல என உ?தி ப0�த . 

iii. ஒ1 இய6�நைர அவG! பண	6கா ல� &5K� &!ேப பண	 நI6க� ெச )ய. 

iv. ப ண	நI6க� ெச )ய�ப+ட இய6�ந=கள9! கா லி இட�தி� ேவ ? இய6�ந=கைள பண	யம=�த. 
5. பலவைகயான திறPத மA?ம இரகசிய வைகய	� ெச)ய�ப0� வா6ெக0�� &ைறகைள 
வ	ள6�க 
வா6ெக 0�ப	� இர�0 ேவ ?ப+ட நைட &ைறக� பய!ப 0�த�ப 0கி!ற ன. 

� திறPத நைட &ைற 

� இரக சிய நைட &ைற 

I. திறZத நைட �ைற Open Procedure 

� இ�&ைற ய	� அைன� � உ?�ப	ன=கF� N5ய	16�� N+ட�தி� ஒ1 உ?�ப	ன= 

யா16� வா6க ள96கிறா= என மAற வ16� ெத GK� வைக ய	� வா6ெக 0�� நட�த 

�ப0�.  

� இ�&ைற ய	� வா6ெக 0�ப	� எRவ	த ஒள9; மைற ;� இ16கா �  

� இ�&ைற வா6ெக 0�ப	� ப	!வ1� &ைறக� உ�ளட� ��. 
1. ச�த�தி! வாய	லாக வா6ெக0�� 
2. �ர� வா6ெக0�� 
3. ைககைள உய=��வத! Tல� வா6ெக0�� 

 
1. ச$த$தி! வாய�லாக வா�ெக1>? By Acclamation 
� ெபா�வாக எPதெவா1 ச=7ைச 6�Gய வ	ஷயமாக இ�லாம�.அைனவ16�� ேச=P� 

ெவள9�பைடயாக தன� க1�ைத ெதGவ	6�� வைகய	� ைககைள த+5ேயா அ�ல� 
ேமைசகைள த+5ேயா ஓைசைய எ.�ப	 த�கள� ஆதரைவ ெதGவ	6�� வைகய	� 
வா6ெக 0�� நைட�ெப?�  
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� ெப1�பாலான உ?�ப	ன=க� ஓைச எ.�ப	னா� ஆதரவாக;� �ைறவான உ?�ப	ன= 
ஓைச எ.�ப	னா� எதிரான வா6�� ெபAறதாக அ=�த�. 

� இ�&ைற வா6� எ�ண�ப0வ� கிைடயா� 
2. �ர� வா�ெக1>?  
� இ�&ைற வா6ெக0�� ஒ1 ப	ரபலமான &ைறயா��. 
� தைல வ= ஒ1 &5ைவ &!ெமாழிP� அதA� ஆதரவாக உ�ளவ= ”ஆ�” எ!? �ரைல 

உய=�தி Nறேவ� 0�.  

� ப	!ன= அ�&5வ	A� ம?�பவ=க� ”இ�ைல ” என �ரைல உய=�தி Nற ேவ�0�.  

� தைல வ= இRவ	1 ேவ ?ப+ட ஓைசைய K� ந!� N=P� கவன9�� தன� &5ைவ ெத 

Gவ	�பா =. 

� இPத &5;6� தைல வேர &.ைமயான ெபா1�ேபAக ேவ� 0�. 
3. ைககைள உய9$"வத! 0ல( வா�ெக1>? By Show of Hands 
� நி?ம7ச+ட� ப	G; 177! ப5 மைற&க வா6ெக0�� நைட &ைற ப	!பAற 

ேதைவய	�லாத வ	ஷய�கF6� தைலவ= உ?�ப	ன=கைள அைழ�� ஒ1 
&!ெமாழி;6� ஆதரவாக உ�ளவ=கைள ைகைய உய=�த ெசா�லி. சில 
உ?�ப	ன=க� உதவ	Kட! எ�ண	6ெகா�0  

� ப	!ன= எதிராக உ�ளவ=கைள ைகைய உய=�த ெசா�லி எ�ண	6ெகா�ள ேவ�0�  
� ப	!ன= &5ைவ எ�ண	6ைக ய	! அ5�பைடய	� தைலவ= ெவள9ய	0வா=. 

II. இரகசிய வா���ைற Secret Procedure 
� ஒ1 உ?�ப	ன= அள96�� வா6� மAற உ?�ப	ன=களா� அறிP�ெகா�ள &5யாத 

வைகய	� இரகசியமாக வா6ெக 0�� நட�த �ப0வைத இரகசிய வா6� &ைற 
எ!கிேறா�.  

� சில சி6க�கF6� &5; எ06க இ�&ைற பய!ப0�த �ப0கிற�.  
� ஒ1 உ?�ப	ன= அள96�� வா6� மிக;� இரகசியமாக பா�கா6க�ப0வதா� இரகசிய 

வா6ெக 0�� &ைற ஒ1 ப	ரபலமான &ைற யா��. 
அ) வா�� ச.ீ1 �ைற By Ballot 

� இ�&ைற ய	� வGைச எ� இட�ப+ட வா6� சீ+0 ஒRெவா1 உ?�ப	ன16�� 
தர�ப0�.  

� அதி� உ?�ப	ன= ஒ1 இரகசிய அைறய	� தன� வ	1�ப�ைத x அ�ல� �றிய	+0 
ைவ6க�ப+516�� ெப+5ய	� ேபாட ேவ� 0�.  

� ஓ+0 எ�bபவ=க� அ�ல � ேவ+பாளG! &கவ=கள9! &!ன9ைலய	� 
அ�ெப+5ைய திறP� வா6�க� எ�ண�ப0�.  

� இதி� தவறான &ைறய	� அள96க�ப+ட வா6� சீ+0கைள நிராகG�த ப	ற� 
ம̂த&�ள சீ+0கைள எ�ண	 &5;கைள அறிவ	6க�ப0்�. 

ஆ) அ^ச� வா�� Postal Ballot: 
� மிக�ெபGய நி1ம�க� அ�ல� ெபGய ச�க�கF6� பல நா0க� த.வ	ய அளவ	� 

உ?�ப	ன=க� இ16கலா�.  
� வா6�7 சாவ56� வர இயலாத உ?�ப	ன=கF� வா6கள96�� வைகய	� வGைச 

எ� இட�ப+ட வா6�7 சீ+0க� Tல� வா6�7 சீ+0 அ`ச� Tல� அU�ப�ப0� 
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உ?�ப	ன=க� த�கள� வா6�கைள பதி; ெச)� அ`ச� Tல� Tட�ப+ட அ`ச� 
உைற ய	லி+0 அU��வா=க� .  

� வா6� சீ+0 ெப+5க� திற6�� ேபா� இRவா? ெபற�ப+ட அ`ச� உைறக� 
திற6க�ப+0 எ�ண	6ைகKட! ேச=6க�ப0�.  

� உட� ஊன&Aற அ�ல� வா6��பதி; நைடெப?� இட�திA� ெவ� kர�தி� 
வாEP� ெகா�0 இ16�� உ?�ப	ன=கF� வா6கள96க இ�&ைற ப	!பAறப0கிற�. 

� நி?ம�ைத ெபா?�த வைரய	� ப�� &த� ெகா�0 வைரய?6க�ப+ட நி?ம�தி� 
ப�� வ	கிதா7சார�தி! அ5�பைடய	� வா6�கைள ப	G��6 ெகா�F� &ைறைய 
�றி6��. 

இ). எZதிர வா��> பதிJ �ைற Mechanical 
� இ� ஒ1 அதிநவ Iன &ைற யா��.  
� வா6� சீ+0கைள பய!ப0��வதA� பதிலாக மி!னb இயPதிர�கைள பய!ப0�தி 

வா6�க� பதி; ெச )ய�ப0�  
� இயPதிர�தி� உ�ள ெபா�தா!கைள அ.��வத! Tல� வா6� பதி; 

ெச)ய�ப0கிற�.  
� ப7ைச நிற வ	ள6� எGPதா� வா6� சாதகமாக பதி; ெச)ய�ப0கிற� என ெபா1�  
� சிக�� வ	ள6� எறிPதா� பாதகமாக பதி; ெச)ய�ப0கிற� என ெபா1� 

 


