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PG TRB –  COMMERCE - 2019-20 

சந்தைப்படுத்துைல் (Marketing) 

 சந்தைப் படுத்துைல்  ன்பது பரிாற்ம உமவுகரின் ஆய்வு ொற்றும் 

மொாண்மொ.  

 சந்தைகரின் இல்புகள் ன்பது ாங்குர்கள், ிற்ர்கிமே 

பபாட்டி காணப்படும். 

 லணிக நிர்லாகத்ைின் பிைான கூறுபாடுகரின்  ஒன்று. 

 அமரிக்க சந்தைப்படுத்துபலார் கறகம்,- 1985 

 "சந்மைப்டுத்ைல் ைனிநபர்கள் ற்றும் நிறுலனங்கள் பைதலகதர 

ைிருப்ைிப் படுத்துலைில் பரிாற்மம் பயம் ைிட்டிடல் ற்றும் 

டிமொப்பு, ிம, ைி உோர்வு  ொற்றும் கருத்துக்கள், சௌக்குகள் 

ொற்றும் மசமகின் மசல்படுத்ை மசல்படுத்ை மசல்பதம 

ஆகும்." 

 ிிப் மகாட்ர் ைிருத்ைிகாான பைதலகதர சந்தைப்படுத்துலதை  

லதறுத்ைலர் . 

 1984 இல் ிிப் ககாட்ரீ் எரு பபான்ம  சந்தைப்படுத்துைல் அதடாரம் 

"சிய ைனிநபர்கள் ற்றும் குழுக்கள் பலண்டும் ன்ன ன்ன ைாங்கள் 

லிரும்பும் உருலாக்கி மபாருட்கள் குமிப்பிட்ட பிம மசயவுகள் பரிாமிக் 

மகாள்லதும் மபம இைன் பயம் சபக மசயாக்கம்"  

 சந்தை ன்பது Market ன்று அதறக்கப்படுகிமது  மபாருள் 

லாங்குபலர்களும் லிற்பலர்களும் மேௌடிோாகமா அல்து 

ொம்பகொாகமா மைாடர்புதட இடத்தை குமிக்கும்.  

 சந்தைின் பப்பு ைமேோற்்ணிகம், ிற்மைத்ைி்ன், ிம்ௌம், 

மாக்குௌத்து லசைிகள் பபான்ம  காணிகள் சந்தைின் பப்பிதன  

லிரிலதடச்மசய்பம். அைிகாக உள்ர மபாருட்கள், நீண்டகாய  பன் 



மபாருட்கள்,  அைிகாக உள்ர மபாருட்கள் லிரிலான சந்தைத 

லிரிலதட உைவும் 

 சந்தைப்படுத்துைல்லிரம்பம், லிநிபாகம் ற்றும் லிற்பதன  

ஆகிதல அடங்கும் 

 சந்தைப் பிரிலாக்கம் மபாருராைாத்ைில் எரு கருத்து படிலாகும். அது 

சந்தைப்படுத்துையிலும் பன்படுத்ைப்படுகிமது. சந்மைப் ிரிவு ன்ம 

சந்தைின் உட்பிரிவு, எரு சிய குணாைிசங்கதரக் மகாண்ட 

ொக்கமமோா அல்து ேிறுைங்கமமோா சார்ந்ைைாகும்.  

 அலர்கள் எரு குமிப்பட்ட காருமமோா அல்து மசமமோமோா 

அைன் ைத்ைிற்கு ற்மலாறு  அைன் லிதயதபா அல்யது 

மசதயபா நிர்ணிக்கக் பகாருலார்கள்.  

 எரு உண்தான சந்தைப் பிரிவு பின்லரும் கட்டதர லிைிகதர 

உதடது: மேர்ிமவு ொற்றும் எைிர்ொம்ிமவு கட்டதர 

லிைிகாகப் பிரிக்கயாம். இைன் பயம் சந்தைத சிறு குழுக்காக 

உதடக்கயாம். 

 காருள் அல்து மசமகம ஈடு மசய்பம் பதமில் சந்தைத 

ைனித் ைனிப் பிரிவுகள் மகாண்ட குழுக்கராகப் பிரிப்பதைப சந்தைப் 

பிரிலாக்கம் னப்படுகிமது . 

  மபாது காணிகரின் அடிப்பதடில் சந்தைதப் பிரிக்கயாம், மைாறில் 

ாரிோாகமா அல்து ைைிோார் ொற்றும் அௌசு சார்ந்ை காதுை 

துதமாகபலா பிரிக்கயாம்,  

 மைாறில் துதம சார்ந்ை சந்தைப் பிரிலாக்கம் ன்பது நுகர்மார் சார்ந்ை  

சந்மைப் பிரிலாக்கத்ைில் இருந்து பலறுபட்டைாகும், 

 நுகர்பலார் சந்தைப் பிரிதல குமிப்பிட்ட மபாருள் அடிப்பதடில் 

உருலாக்கயாம். 

 ால்ொசூர் " சபைாத்ைிற்கு லாழ்க்தகத் ைத்தை ைருலபை சந்தை 

இல்". 

 புைி அணுகுபதமில் பைன் பையாக இயக்கணம் லகுத்ைலர் – 

ால்ொசூர். 

 கண்டி ப்ி ொற்றும் ஸ்டில்  “சந்தை இல் ன்பது சந்தைபாடு உற்பத்ைி 
மசய்ை மபாருள்கதர இதணக்கும் லிாபா மசல்பதம ஆகும்  

.பலும் இைன் பயம் மபாருள்கரின்  ீதுள்ர உரிதகளும் 

ாற்மப்படுகின்மன”. 
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Unit-II 

            Advertising-Media-Copy-Effectiveness-Consumer rights and protection – 

Recent Trends in Advertising.  

ிம்ௌம் (Advertising) 

 லிரம்பம் ன்பது ைகுைிபள்ர லாடிக்தகாரர்கள் ைங்கள் 
பிாண்டுகதர அல்யது எரு குமிப்பிட்ட லதக ைாரிப்புகள் அல்யது 
பசதலகதர அைிக அரலில்  லாங்க உண்டாக்கப்பட்ட கைாேர்பு   

சாைைம். 

 19-ஆம் நூற்மாண்டின் இறுைி ற்றும் 20-ஆம் நூற்மாண்டின் 

மைாடக்கத்ைில் எட்டுமாத்ை உற்பத்ைி அைிகானதை மைாடர்ந்து நலனீ  

லிரம்பங்கள் பன்பனற்மதடந்ைன. 

 1950 இல் ஆம்பத்ைில் பாண்ட் மைாதயக்காட்சி கேட்ஒர்க் 
ேைீ,ௐக்கொாை ிம்ௌ மேௌத்மை  லிற்கும் லைீத்தை 
துலங்கிது  

 அமரிக்க லிரம்பத்ைின் இந்ை காயகட்டம் கற்பதனத்ைிமன் புட்சி 
ன்று அதறக்கப்பட்டது  

 1990 கரில் இதண லதய லறிாக சந்தைப்படுத்துைல் , 

லிரம்பைர்களுக்கு புது கம் கிதடத்ைது  

 பண்தட கிப்ைில் கி .ப . 4 ஆம் ஆண்டில் தநல் ஆற்மின் 
கறிபகத்ைின் சதுப்பு நியத்ைில் லிதரபம் பாபிஸ் ன்னும் ோணல் 
கசடிகின் ைண்டுகம ிௐித்கைடுத்ை கள்மப்மச  பபான்ம 
கூறிியிருந்து ைாரிக்கப்படும் ைடித்ை காகிைம் பபான்ம ழுது 
மபாருராகும் 

 லடிலதக்கப்பட்ட ற்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட "டிம்" பயம் 

அந்ைக்குமிப்பிட்ட சாைனங்கள், பசதலகரின் மகாள்பைதய 

அைிகப்படுத்தும் லதகில் நிதம லிரம்பங்கள் 

லடிலதக்கப்படுகின்மன . இந்ை ாைிரிான பநாக்கத்ைிற்காக சிய 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81_(%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88_(%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1


லிரம்பங்கள், அலர்களுதட லிடாப்பிடிான மசய்ைித சிய  

சங்கரில் உண்தான ைகலல்களுடன் 

பசர்த்துலிடுலதுண்டு. கைாமக்காட்சி, ாகைாி,  ைிமௌப்ேம், 

த்ைிரிக்மககள், கசய்ைித்ைாள்கள், டீிமோா மகம்ஸ், இமணோைம் , 

சாொான் ைரும் மகள், ொற்றும் ிம்ௌ அட்மேகள் ன அதனத்து 

மபரி அரலியான லறிபதமகளும் இத்ைதக மசய்ைிகதர பப்ப 

பன்படுத்ைப்படுகிமது. எரு நிறுலனம் அல்யது ற்ம நிறுலனங்கரின் 

ைப்பில் இருந்து ைாலமைாரு லிரம்ப நிறுலனம் பயம் மபரும்பாலும் 

லிரம்பங்கள் இடம்மபறுகின்மன 

 19 ஆலது நூற்மாண்டில் மபாருராைாம் லிரிலதடந்ைபபாது அைனுடன் 

லிரம்பபம் லரர்ந்ைது. அமரிக்காலில், இந்ை லதகான 

லிரம்பபக்ைி மலற்மிகண்டது ைந்ைி-கட்டதர லிரம்பங்கரின் 

லரர்ச்சிக்கு பன்பனாடிானது. 

 ஜூன் 1836 இல் ா ிௌமச ன்ம மசய்ைித்ைாள் ைான் பைன் பையில் ைன் 

பக்கங்கரில் ணம் ாங்கி ிம்ௌம் மசய்ைது. ைன்னுதட 

லிதயதக் குதமத்து லாசிப்பலர்கதர லிரிலாக்கி, 
ற்றும் யாபத்தை கூட்டிது. லிதலில் இந்ை சூத்ைித்தை ற்ம 

பத்ைிரிக்தககளும் பின்பற்மின.  

 1840 கரில் ால்ை ீ ாொர், ாஸ்ேைில் லிரம்ப நிறுலனங்கரின் 

பன்பனாடித நிறுலினார்.  அபை காய கட்டத்ைில் பிான்சின் சார்ல்ஸ் - 

லூஇஸ் ஹாஸ் லிரம்ப புபாக்கபசுகதர உள்ரடக்கி 
எருங்குபடுத்ைப்பட்ட பைல் பிமஞ்சு நிறுலனாக்கினார். பையில் 

மசய்ைித்ைாள்கரில் லிரம்ப இடங்களுக்கு மஜன்சிகள் ைான் 

புபாக்கர்கராக இருந்ைன. N.W.ஆோர் & சன் ைான் லிரம்ப 

உள்ரடக்கத்ைிற்கு மபாறுப்பு லகித்ை பைல் பழு பசதல நிறுலனம். N. W. 

ஆோர் 1869 இல் பியமடல்பிாலில் ைிமந்ைது 

காது மசம ிம்ௌங்கள் 

 லர்த்ைகப்மபாருள்கதர ற்றும் பசதலகதர 

ஊக்குலிக்கப்பன்படுத்தும் அபை லிரம்ப பக்ைிகதர உபபாகித்து, 

மபாது க்கதர லர்த்ைகல்யாை பிச்சதனகரான, அௌசிோல் 

ஐடிோாஜி, எரிகாருள் மசொிப்பு, சொோத் மைர்ந்கைடுப்பு, ொற்றும் ை  

ாதுகாப்பு பபான்மதலகதரப்பற்மி ைகலல், கல்லிமிவு ைந்து 

ஊக்குலிக்கப் பன்படுகிமது. 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8B_%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%87%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AE%B3_%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B2%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B8%E0%AF%8D_(%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%B9%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%B9%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=N._W._%E0%AE%86%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%26_%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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UNIT- V 

Costing-Methods and Techniques of costing-Different cost concepts-Process-unit-Operating-job-

contract, costing  - CVP analysis-Profit planning. 

COST ACCOUNTING 

(mlf;ftpiy fzf;fpay;) 
Cost (nryT) mlf;ftpiy: 
 nryT vd;gJ nryT nra;ag;gl;l nghUl;fis cw;gj;jp nra;tjd; %yk; my;yJ 
nra;tjd; tpisthfg; gad;gLj;jg;gLk; nghUshjhu tsq;fspd; kjpg;G. 
Costing (nryT) mlf;f tpiy: 
 ,J El;gq;fs; kw;Wk; nrytpdq;fisf; fz;lwpjy; MFk;. 

 ,J nryTfisf; fz;lwptjw;fhd rl;lq;fs;> nray;Kiwfisf; Fwpf;fpwJ kw;Wk; 

jahupg;Gfs; Nritfspd; tpiyia epu;zapg;gJ njhlu;ghd nfhs;ifiaAk; 

tpjpfisAk; Ma;T nra;fpwJ. 

 ,J gjpTfis tifg;gLj;JfpwJ kw;Wk; nryTfis epu;zapg;gjw;fhd 

nrytpdq;fis xJf;fPL nra;tjw;F Vw;wJ.  

 ,J epu;thfj;jpw;F xU cjtp 

Cost Accounting (mlf;ftpiy fzf;fpay;): 
 ,J nryitf; fz;lwpAk; KiwahFk;.  

 nrytpd; midj;J $WfisAk; gjpT nra;J fzf;fpay; nra;jtw;fhd nray;Kiw 

mlf;ftpiy fzf;fpay; vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

 epjp fzf;fpay; (Financial Accounting) tuk;Gfs; (Limitations ) fhuzkhf ,J 

Nju;e;njLf;fg;gl;L cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 

 ,J epu;thf KbntLg;gjw;fhd juit toq;FfpwJ. 

 ,J fzf;Ffspd; jdpj;jdp fpisapy; xd;whFk;. 

 ,J XusT cz;ikfs; kw;Wk; Gs;sp tptuq;fSld; kw;Wk; XusT kjpg;gPLfSld; 

njhlu;GilaJ. 

 ,J mlf;ftpay; fzf;fhsupd; mwptpay;> fiy kw;Wk; eilKiw  

 

Definition Of Cost Accounting: 

mlf;ftpiy fzf;fpaypd; tiuaiw: 
 mlf;ftpiy fzf;fpay; vd;gJ “epWtdj;jpd; nray;ghl;by; Vw;gLk; gy;NtW 
nryTfis gjpT nra;jy;> tifg;gLj;Jjy;> xJf;fPL nra;jy; kw;Wk; Gfhuspj;jy; MFk;”. 
 

 

 



 

I.C.M.A tiuaiw: (Institute Of Cost And Management Accountant) 
mlf;ftpiy kw;Wk; Nkyhz;ik fzf;fhsu; epWtdk;: 
 “mlf;ftpiy kw;Wk; mlf;ftpiy fzf;fpay; Nfhl;ghLfs;> nryTf; fl;Lg;ghl;bd; 
tpQ;Qhdk;> fiy kw;Wk; eilKiw kw;Wk; ,yhgj;ij cWjpg;gLj;Jjy; Mfpatw;Wf;fhd 
Kiwfs; kw;Wk; El;gq;fis gad;gLj;Jjy;. ,J epu;thf KbntLf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf 
mjpypUe;J ngwg;gl;l jfty;fis toq;Ftij cs;slf;FfpwJ. ,jpy; mlf;ftpiy 
fzf;fpay;> jpl;lkply; fl;Lg;ghL> mlf;ftpiy fl;Lg;ghL kw;Wk; mlf;ftpiy jzpf;if 
mlq;Fk;. 
Methods Of Costing: 

1) Job Costing 

2) Batch Costing 

3) Contract Costing 

4) Process Costing 

5) One Operation Costing (Unit or Output) 

6) Service (or) Operation Costing 

7) Joint Products Costing 

8)  By Products Costing 

mlf;ftpiy fzf;fpaypd; Kiwfs;: 
1) Ntiy nryT 

2) njhFjp nryT 

3) xg;ge;j nryT 

4) nray;Kiw nryT 

5) nray;ghl;L nryT (myF my;yJ ntspaPL) 

6) Nrit my;yJ nray;ghl;L nryT 

7) $l;Lj; jahupg;Gfs; nryT 

8) ,izj; jahupg;Gfs; nryT 

 njhlu;r;rpahd cw;gj;jpapypUe;J NtWgl;l jahupg;Gfis cw;gj;jp nra;Ak; my;yJ 

Fwpg;gpl;l Mu;lu;fSf;F vjpuhf Nrit toq;Fk; epWtdq;fshy; ,e;j Kiw 

gad;gLj;jg;gLfpwJ. 

 cw;gj;jp tupir nryTf;fhd ntt;NtW Kiw ,uz;L tiffshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
1) Fwpg;gpl;l xOq;F nryT (Specific Order Costing) 

2) nray;ghl;L nryT (Operting Costing) 

 Fwpg;gpl;l xOq;F nryT vd;gJ mbg;gil nryT Kiwfspd; tifahFk;.  

 Ntiy vd;gJ jdp xg;ge;j Ntiyfs; my;yJ njhFjpfs; 

 xt;nthd;Wk; Fwpg;gpl;l xOq;F my;yJ xg;ge;jj;jhy; mq;fPfupf;fg;gLfpd;wd. 

 Fwpg;gpl;l Mu;lu; nryT cw;gj;jp tupir vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. 

 Ntiy epiwa my;yJ nryT epiwa vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. 
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    PG TRB 2019-20 COMMERCE (UNIT-VI) 

(tzpftpay;) 

NtWgl;l nryT: 

(Differential costing) 

 NtWgl;l nryT vd;gJ ,uz;L khw;W KbTfspd; tpiy my;yJ ntspaPl;L epiyfspy; 

Vw;gLk; tpj;jpahrk;. 

nghUs;: 

(Meaning) 

 NtWgl;l nryTfs; vd;gJ $Ljy; my;yJ Fiwthd myFfis cw;gj;jp nra;tjd; %yk; 

my;yJ khw;W eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjd; tpisthf Vw;gLk; nkhj;j nryTfspd; 

mjpfupg;G my;yJ FiwT 

 tpw;gid mstpd; khw;wk;. 

 khw;W cw;gj;jp Kiw 

 jahupg;G kw;Wk; tpw;gid fyitapy; khw;wk; 

 KbTfis vLg;gJ my;yJ thq;FtJ 

 xU Gjpa jahupg;igr; Nru;g;gJ 

 Gjpa re;ijia Muha;tJ 

 jahupg;G tup Mfpatw;wpd; fhuzkhf khw;W eltbf;if voyhk;. 

 

vLj;Jf;fhl;L: 

 NtWgl;l nryT vd;gJ xU khw;W eltbf;ifapypUe;J vOk; nrytpd; khw;wkhFk; 

jw;Nghija nray;jpwd; kl;lj;jpy; (60 rjtPjk; jpwd;) tpw;gid nryT &.12>00>000 kw;Wk; (80 rjtPjk; 

jpwd;) nfhz;l tpw;gid nryT &.15>00>000. gpd;du; NtWgl;l nryT (15>00>000-12>00>000) 3>00>000 

 NtWgl;l nryT-mjpfupf;Fk; nryT my;yJ Fiwf;Fk; nryT vd Fwpg;gplyhk;. 

1. mjpfupf;Fk; nryT: 

 cw;gj;jpapd; msT mjpfupg;gpd; fhuzkhf nrytpy; mjpfupg;G ,Uf;Fk;NghJ mJ mjpfupf;Fk; 

nryT vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

 

 



 

2. Fiwe;J tUk; nryT: 

 cw;gj;jpapd; msT Fiwtjhy; nrytpy; FiwT Vw;gLk; NghJ> mJ Fiwe;J tUk; nryT 

vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

Acording to the institute of cost and management accountant: 

 NtWgl;l nryT vd;gJ “nkhj;j nrytpy; mjpfupg;G my;yJ FiwT my;yJ nray;ghLfspy; 

VNjDk; khWghl;bd; tpisthf Vw;gLk; nrytpd; Fwpg;gpl;l $Wfspd; khw;wk;” vd 

tiuaWf;fg;glyhk;. 

Blocker and wallmet: 

 “NtWgl;l nryTfs;> tpspk;G nryTfs; kw;Wk; mjpfupf;Fk; nryTfs; vd;W mbf;fb 

tptupf;fg;gLfpd;wd. ,J xU nghUspd; $Ljy; my;yJ Fiwthd myFfis cw;gj;jp nra;J 

tpepNahfpg;gjpd; tpisthf Vw;gLk; nkhj;j nryTfspd; mjpfupg;G my;yJ FiwT MFk;. 

1. ,J vjpu;fhyj;Jld; njhlu;GilaJ 

2. ,J xU khw;W eltbf;ifahd nryT tpisthFk; 

3. ,J KbntLg;gjpy; epu;thfj;jpw;F kpfTk; gaDs;sJ. 

4. ,J fzf;F gjpTfspy; gjpT nra;ag;gltpy;iy. 

5. nefpo;thd tuT nryTj; jpl;lq;fis jahupg;gjw;F ,J kpfTk; gaDs;sjhf ,Uf;Fk;. 

6. ngUk;ghYk; NtWgl;l nryT cwpQ;Rjy; nryT my;yJ KbntLg;gjw;fhd nkhj;j nryT 

MFk;. 

7. rpy Neuq;fspy; nryT El;gq;fis gpd;gw;WfpwJ. (Marginal cost) 

8. Differential costing technique identify the most profitable 

level of production and price 

9. NtWgl;l nryT cw;gj;jp kw;Wk; tpiyapd; kpfTk; ,yhgfukhd msit milahsk; 

fhl;LfpwJ. 

NtWgl;l nrytpdj;jpd; mj;jpahtrpa mk;rq;fs;: 

1. NtWgl;l nryT gFg;gha;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; juT nryT rk;ge;jg;gl;l tUtha; kw;Wk; 

KjyPLfspy; KbntLf;Fk; rpf;fy; cs;sJ. 

2. NtWgl;l nryTfs; fzf;fpay; gjpTfspd; ,lj;ijf; fhztpy;iy tof;fkhd fzf;fpay; 

gjpTfspd; gFg;gha;tpypUe;J jPu;khdpf;fg;gLfpwJ. 

3. nkhj;j nryT Gs;sp tptuq;fs; NtWgl;l nrytpdq;fSf;fhf fUjg;gLfpd;wd. Mdhy; xU 

myFf;fhd nryT my;y. 

4. NtWgl;l nryT gFg;gha;T vjpu;fhy eltbf;iff;fhd Nju;it jPu;khdpf;fpwJ. vdNt ,J 

vjpu;fhy nrytpdq;fisf; ifahSfpwJ. Mdhy; vjpu;fhy NjitfSf;F Vw;g tuyhw;W 

my;yJ epiyahd nryTfs; $l NtWgl;l nrytpy; gad;gLj;jg;glyhk;. 

5. NtWgl;l nryT vd;gJ ,uz;L khw;WfSf;fpilNaahd nryTfspy; cs;s NtWghl;il 

cs;slf;fpaJ ,J NtWghLfspd; Ma;T MFk;. 

6. NtWghLfs; xU nghJthd mbg;gil Gs;spapypUe;J mstplg;gLfpd;wd. 

7. mjpfupf;Fk; tUtha; kw;Wk; NtWgl;l nryT Mfpatw;Wf;F ,ilNaahd kpf cau;e;j 

NtWghl;ilf; fhl;Lk; khw;W rpwe;j Nju;thff; fUjg;gLfpwJ. 
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Unit-VII 

  Entreprenential Development-Functions and kinds of Entrepreneurs-Traits-Women 

entrepreneurs-Incentives and subsidies- Consideration and Factors in setting up of a Unit Sources 

of Finance-Venture Capital-Forms of organization-Project Appraisal Techniques.  

o காருாைாௌ ல்லுைர் மஜாசப் அமாோிஸ் ூம்ீட்ேர் (1883-1950) 

கருத்துப்டி, “மைாறில்பதனபலார் இயாபத்ைால் ஊக்கரிக்க பலண்டி 

அலசிில்தய, ஆனால் அது சாைதன அல்யது மலற்மித 

அரலிடுலைற்கான எரு ைாக கருதுகின்மனர்”. 

 

o புதுதப்பித்ைதனப் பற்மி "மைாறில்பதனபலாரின் ைந்தை" அல்யது "பதடப்பு 

அறிலின் ைந்தை" ன்று அதறக்கப்படும் மபாருராைா நிபுணர் மஜாசப் 

ூம்ீட்ேர் ைனது " ணிக சுௐற்சிகள்: ைத்துார்த்ை, ௌாற்று ொற்றும் 

பைாித்து கசோல்பம்ோின் புள்ிிௌ குப்ாய்வு" புத்ைகத்ைில் 

பகாடிட்டுக் காட்டிபள்ரார். பையில் 1939 இல் மலரிிடப்பட்டது. 

 

o மைாறில்பதனபலார் ன்பது மபாருராைா லல்லுனர் ஜனீ்-ாப்டிஸ்ட் மச 

ன்பலால் உருலாக்கப்பட்ட எரு ிகௌஞ்சு மசால், மபாதுலாக இது 

"சாகசக்காௌர்" ன்று மாறிமபர்க்கப்படுகிமது. ஸ்ித்ைின் புத்ைகத்தைப் 

படித்ைார், ல்யா லிடங்கதரபம் எப்புக் மகாண்டாலும், 

மைாறில்பதனபலார் மைாறியைிபர்கதரத் ைலிர்ப்பது எரு கடுதான 

குதமபாடு ன்பதைக் கண்டமிந்ைார். 

o 1828, "எரு நாடக உற்பத்ைிின் பயாரர் அல்யது லிரம்பைார் ," 

பிமஞ்சு மைாறில்பதனபலாரின் றுபன்பாடு "பற்மகாள்லது அல்யது 
நிர்லகிப்பலர்," பதற பிமஞ்சு ன்ட்மபிமண்ட்ரியிருந்து பகலர் 
மபர்ச்மசால் "பற்மகாள்ளுங்கள்" (நிறுலனத்தைப் பார்க்கவும்). இந்ை 
லார்த்தை பையில் 15c இன் பிற்பகுைிில் பசனதயக் கடந்ைது. ... "லணிக 
பயாரர்" ன்பது 1852 ஆம் ஆண்டியிருந்து லந்ைது. 

 



 
 

o எரு மைாறில்பதனபலார் ன்பது சிய இயாப ைிமன்கதரக் மகாண்ட ஒரு 

போற்சிமோ மொற்ககாண்டு, கணிசொாை அவு ஆத்மை உள்ரடக்கிது, 

னபல, மைாறில்பதனபலார் ன்பது மைாறில்பதனபலாால் 

பற்மகாள்ரப்பட்ட துணிகாகும். மைாறில்பதனபலாரின் ிக மைரிலான 

டுத்துக்காட்டு எரு புைிோ ணிகத்ைின் கைாேக்கொாகும். 

o மபர்ச்மசால். preneur m (பன்த preneurs, மபண்பால் preneuse) டுப்பலர்; டுக்கும் 

எருலர். ஒரு குத்ைமகைாௌர், ஒரு ாேமகைாௌர். 

o மைாறில்பதனவு ன்பது எரு புைி லணிக பற்சிதத் மைாடங்கி 
பற்பார்தலிடும் எரு நபால் மைாறில்பதனபலாால் இக்கப்படுகிமது. 

மைாறில்பதனபலார் மபாதுலாக சுோகைாௐில் கசய்ர், சுோ உந்துைல் 

ொற்றும் ட்சிோபள்ர் ொற்றும் அௌது இக்குகம பூர்த்ைி 
கசய்ைற்காை ாய்ப்புகம டுக்க ைாாக இருக்கிமார். 

 

o மைாறில்பதனவு ன்பது ாறுபட்ட அரவுகரில் இருக்கக்கூடும், பலும் அது 

எப ாைிரிாக இருக்காது. சிறு ற்றும் லடீ்டு லணிகங்கள் மைாடங்கி ைத 

ட்டத்ைியிருந்து மைாடங்கப்பட்ட பய பரிாணத் மைாறில்கள் லத இதை 

பல்பலறு துதணப்பிரிவுகராக லதகப்படுத்ையாம். 

 

கைாௐில்பமைமாரின் ண்புகள் 

 

இந்ை உயகில் கருத்துக்கதரக் மகாண்டலர்கள் இருப்பதைப் பபாய 

மைாறில்பதனபலாரின் பய குணாைிசங்கள் இருக்கக்கூடும், எரு 

மைாறில்பதனபலாருக்கு இன்மிதாை அல்யது அலசிானைாகக் கருைப்படும் 

சிய பண்புகள் உள்ரன. இதல பின்லருாறு இங்பக பட்டியிடப்பட்டுள்ரன. 

அாோங்கம எடுக்கும் ைி்ன் - Ability to take Risks 

 இது மைாறில்பதனபலாரின் பைல் ற்றும் பக்கி பண்பு. ந்ைமலாரு 

லிாபாத்தைபம் மைாடங்குலது கணிசான அரவு பைால்லிின் அபாத்தை 

உள்ரடக்கிது. னபல, எரு மைாறில்பதனபலாருக்கு இந்ை அபாத்தை 

டுக்கும் தைரிபம் ைிமனும் அலசிம். 

கண்டுிடிப்பு - Innovation 

 கிட்டத்ைட்ட ல்யாலற்தமபம் மசய்துள்ர உயகில், புதுத ன்பது 

லிதயைிப்பற்ம பரிசு.  

 புதுத ன்பது அடிப்பதடில் எரு புைி பாசதனத உருலாக்குலைன் 

பயம் எரு மைாறிதயத் மைாடங்கயாம் ற்றும் கணிசான அரவு 

இயாபங்கதர அதடயாம். 

 புதுத ன்பது எரு ைாரிப்பு லடிலத்ைில் இருக்கயாம், அைாலது, சந்தைில் 

ாரும் லிற்காை எரு ைாரிப்தபத் மைாடங்குலது. 

 இது மசல்பதம லடிலத்ைிலும் இருக்கயாம், அைாலது, அபை பலதயத 

ிகவும் ைிமதாகவும் மபாருராைா ரீைிாகவும் மசய்லது.  
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UNIT-X 

STATISTICS 

ாைிரி- SAMPLING  

 ாைிரி ன்பது புள்ரிலில பகுப்பாய்லில் பன்படுத்ைப்படும் எரு 

மசல்பதமாகும், இைில் எரு மபரி க்கரிடிருந்து பன்னப 

ைீர்ானிக்கப்பட்ட (No. Of observation) எண்ணிக்மகோிாை 

அைாைிப்புகள் டுக்கப்படுகின்மன.  

 எரு மபரி க்கரிடிருந்து ாைிரிதப் பன்படுத்துலைற்கான 

லறிபதம நிகழ்த்ைப்படும் குப்ாய்வு மகமோப் மபாறுத்ைது, 

ஆனால் எிோ சௌீற்  ் ொாைிரி அல்து பம்ோாை ொாைிரிகம 

உள்ரடக்கிிருக்கயாம். 

 Mildred Parton - ொில்ட்கௌட் ார்ட்ேைின் கூற்றுப்படி, "ாைிரி பதம 

ன்பது எரு குமிப்பிட்ட பிபஞ்சத்ைியிருந்து ைைிேர்கள், ௐக்குகள் 

அல்து அைாைிப்புகள் ஆகிலற்மின்  எரு குமிப்பிட்ட 

ண்ணிக்தகத லதலைற்கான மசல்பதம அல்யது பம், 

கொாத்ை குழுின் ஒரு குைிமோ ிசாௌமணக்குத் மைர்ந்கைடுப்து." 

நல்ய ாைிரிின் அம்சங்கள் 

 நல்ய ாைிரிின் அம்சங்கள் கீபற குமிப்பிடப்பட்டுள்ரன 

 

  ாைிரி லடிலதப்பு உண்மொோாை ிௌைிேிைி  ாைிரித ற்படுத்ை 

பலண்டும். 

  ாைிரி லடிலதப்பு ஒரு சி்ிோ ொாைிரி ிமௐமோ லிதரலிக்கும். 

  ஆாய்ச்சி லடிலதப்புக்கு கிதடக்கும் நிைிகரின் சூறயில் ாைிரி 

லடிலதப்பு சாத்ைிோொாைைாக இருக்க பலண்டும். 

 ாைிரி லடிலதப்பு அத்ைதகைாக இருக்க பலண்டும், இைனால் 

பதமான சார்புகதர சிமந்ை பதமில் கட்டுப்டுத்ை படிபம். 

 ாைிரி ஆய்லின் படிவுகதர, காதுாக, ேிோாோொாை  அிாை 

ேம்ிக்மகபேன் ிௌஞ்சத்ைிற்கு ோன்டுத்ைக்கூடிோ  லதகில் 

ாைிரி இருக்க பலண்டும். 



 

ொாைிரி டிமொப்பு - Sample design 

 

 Types of universe - ிௌஞ்சத்ைின் மக:  

 ந்ைமலாரு ாைிரி லடிலதப்தபபம் உருலாக்குலைற்கான  பைல் படி, 

கைாௐில்நுட் ரீைிோாக பைிர்ஸ் ன்று அதறக்கப்படும்  

 மபாருள்கரின்  மைாகுப்தப மைரிலாக லதறுப்பது. பிபஞ்சம் 

மௌோறுக்கப்ட்ேைாகமா அல்து எல்மோற்்ைாகமா 

இருக்கயாம்.  

 லதறுக்கப்பட்ட  பிபஞ்சத்ைில் மபாருட்கரின் ண்ணிக்தக 

உறுைிாக உள்ரது, ஆனால் ல்தயற்ம பிபஞ்சத்ைின் பபாது 

மபாருட்கரின்  எண்ணிக்மக எல்மோற்்து, அைாலது, மாத்ை 

மபாருட்கரின்  ண்ணிக்தகதப் பற்மி நக்கு துவும் மைரிாது.  

 எரு நகத்ைின் க்கள் மைாதக, எரு மைாறிற்சாதயில் உள்ர 

மைாறியாரர்கரின் ண்ணிக்தக ற்றும் பபான்மதல 

லதறுக்கப்பட்ட  பிபஞ்சங்களுக்கு டுத்துக்காட்டுகள், அபைசம் 

லானத்ைில் உள்ர ேட்சத்ைிௌங்கின் எண்ணிக்மக, ஒரு கு்ிப்ிட்ே 

ாகைாி ேிகழ்ச்சிமோக் மகட்ர்கள், ஒரு கமே சீுது 

பபான்மதல  ல்தயற்ம பிபஞ்சங்களுக்கு டுத்துக்காட்டுகள். 

Sampling size - ொாைிரி அகு 

 ாைிரிதத் பைர்ந்மைடுப்பைற்கு பன் ஒரு ொாைிரி அகு குமித்து எரு 

படிவு டுக்கப்பட பலண்டும்.  

 ாைிரி அயகு ொாேிம், ொாட்ேம், கிௌாொம் பபான்ம  புலிில் 

என்மாக இருக்கயாம் அல்யது டீு, ிாட் பபான்ம கட்டுான அயகு 

இருக்கயாம் அல்யது இது குடும்ம், கிப், ள்ி பபான்ம  சபக அயகு 

இருக்கயாம், அல்யது அது ஒரு ைைிேௌாக இருக்கயாம்.  

 ஆாய்ச்சிாரர் ைனது ஆய்வுக்குத் பைர்ந்மைடுக்க பலண்டி அத்ைதக 

என்று அல்யது அைற்கு பற்பட்ட அயகுகதரத் ைீர்ானிக்க பலண்டும். 

Source list - ப ட்டிோல்: 

 இது ாைிரி டுக்கப்பட  பலண்டி „ொாைிரி சட்ேகம்‟ ன்றும் 

அதறக்கப்படுகிமது . 

 இது எரு பிபஞ்சத்ைின் அதனத்து மபாருட்கரின்  மபர்கதரபம் 

மகாண்டுள்ரது  ( மௌோறுக்கப்ட்ே ிௌஞ்சத்ைின் ிோத்ைில் 

ட்டும்). 

 பய பட்டில் கிதடக்கலில்தய ன்மால், ஆாய்ச்சிாரர் அதைத் 

ைாரிக்க பலண்டும். அத்ைதக பட்டில் ிரிாை , சரிோாை, 

ேம்கொாை ொற்றும் காருத்ைொாைைாக இருக்க பலண்டும்.  

 பய பட்டில் படிந்ைலத ொக்கள் ிௌைிேிைிோாக  இருப்து ிகவும் 

பக்கிம். 
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UNIT - XIII 

International Trade (ru;tNjr tu;j;jfk;) 

 ru;tNjr tu;j;jfk; vd;gJ xU ehl;bd; vy;iyia fle;J eilngWk; tu;j;jfk; MFk;. 

mjhtJ ehl;bd; vy;iy fle;J nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis thq;FtNjh my;yJ 

tpw;gNjh ru;tNjr tu;j;jfk; vdg;gLk;. ,j;jifa tu;j;jfk; murhYk;> jdpahu; 

mikg;GfshYk; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. ,it tpw;gid KjyPL kw;Wk; Nghf;Ftuj;J 

Mfpatw;iw cs;slf;fpAs;sJ. 

 gy ehLfspd; ehzaq;fs;> rl;lq;fs;> re;ijapLk; Kiwfs;> nghUshjhuk;> murpay; kw;Wk; 

fyhr;rhuk; Mfpait ru;tNjr tu;j;jfj;ij rpf;fyhd xd;whf khw;Wfpd;wd. epiwa 

ed;ikfs; tpahghu tsu;r;rp> tpupTgLj;jg;gl;l re;ij vd ,Ue;j NghJk; ,jpy; rpy 

gpur;rpidfSk; cs;slq;Ffpd;wd. mtw;iwf; fPo;fhz;Nghk;. 

1) murpay; kw;Wk; rl;l NtWghLfs;: 

 cs;ehl;L re;ijNahL xg;gpLk;NghJ ntspehl;L tu;j;jfk; vj;jid ehLfNshL 

tpahghuk; nra;fpNwhk; vd;gijg; nghWj;J gy rthy;fis tpahghuj;jpd; kPJ jpzpf;fpwJ. 

Kf;fpakhf me;j ehLfs; murpay; kw;Wk; rl;l NtWghLfs; ,jpy; Kf;fpag; gq;Ftfpf;fpwJ. 

2) fyhr;rhu NtWghLfs;: 

 ntspehl;L tu;j;jfk; re;jpf;Fk; kw;nwhU Kf;fpakhd rthy; fyhr;rhu NtWghLfs; 

MFk;. rpy Neuq;fspd; cs;ehl;L tu;j;jfj;jpy; $l kpfg;ngupa ehLfs; ,j;jifa rthy;fis 

vjpu;nfhs;fpd;wd. 

3) nghUshjhu NtWghLfs;: 

 nghUshjhu epiy gztPf;fk;> gzthl;lk;> cs;ehl;L cw;gj;jp> kf;fspd;; thq;Fk; jpwd; 

Njit> mspg;G Nghd;w gy;NtW nghUshjhu NtWghLfs; ru;tNjr re;ijapy; rthy;fis 

cUthf;Ffpd;wd. 

4) ehzaq;fspd; NtWghLfs;: 

 xt;nthU ehLk; xUtifahd ehzaj;ij gad;gLj;Jtjhy;> xU ehl;bd; ehzaj;ij 

kw;wehl;L ehzakhf khw;Wk;NghJk; khw;Wtpfpjk;> khw;W tpfpjj;jpy; cs;s Vw;w ,wf;fq;fs;> 

gzKiw kw;Wk; mtw;wpd; kPjhd fl;Lg;ghLfs; ru;tNjr tpahghuj;jpy; ghjpg;ig 

cUthf;Ffpd;wd. 

 

 

 



 

5) nkhop NtWghL: 

 ru;tNjr tu;j;jfk; vjpu;nfhs;Sk; kw;nwhU gpur;rpid nkhop NtWghL gy;NtW 

ehLfspy; Ngrg;gLk; nkhopfSk;> xNu nkhop ntt;NtW ehLfspy; ntt;NtW tpjkhf 

Ngrg;gLtjhYk;> gad;gLj;jg;gLtjhYk; epiwar; rpf;fy;fs; cUthfpd;wd. 

6) re;ijf; fl;likg;G NtWghLfs;: 

 ntspehLfspy; fpilf;fg;ngWk; re;ij tha;g;G trjpfs;> re;ijapd; jd;ik> 

cs;ehl;NlhL xg;gpLk;NghJ NtWgLk;. nghJthf tsu;e;j ehLfs; Nkk;gLj;jg;gl;l re;ijf; 

fl;likg;GfisAk; tsUk; ehLfs; me;jsTf;F tsu;r;rpilahj re;ijfisAk; nfhz;Ls;sd. 

,jd; Gupjy; ru;tNjr tpahghuj;jpd; kw;nwhU rthy; MFk;. 

7) tpahghu fl;Lg;ghLfs;: 

 ntspehLfspy; cs;s ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjpf;fhd fl;Lg;ghL ru;tNjr tpahghuk; 

vjpu;nfhs;Sk; Kf;fpakhd gpur;rid MFk;. ngUk;ghyhd Fwpg;gpl;l nghUl;fis Vw;Wkjp 

nra;aTk;> ,wf;Fkjp nra;aTk; mDkjpg;gjpy;iy. ,J ru;tNjr tpahghuj;jpd; vy;iyia 

RUf;FfpwJ. 

8) mjpf nryT: 

 ru;tNjr tu;j;jfj;jpy; nghUl;fs; ePz;l J}uk; re;ijapLtjw;F vLj;Jr; 

nry;yg;gLtjhy; Nghf;Ftuj;Jr; nryTk;> nghUl;fis thbf;ifahsuplk; nfhz;L Nru;f;Fk; 

fhyKk; mjpfkhf ,Uf;Fk;. ,J nghUl;fspd; tpiyia mjpfupf;Fk; #o;epiyia 

cUthf;Fk;. 

9) tpahghu eilKiwfs; NtWghL: 

 ru;tNjr ehLfspd; tpahghu Kiwfs; NtWgLtjhy; mjhtJ mq;F epyTk; Nghl;b> 

nghUl;fspd; juk;> tbtk;> juk;> tpiy MfpaitAk; ru;tNjr tu;j;jfk; gpur;ridfs; epiwe;J 

fhzg;gLfpwJ. 

 

ru;tNjr tpahghuj;jpd; ed;ikfs;: 

1) tpw;gid tpupthf;fk;: 

 thq;Fgtu;fspd; thq;Fk; rf;jp NtWgLtjhy; ntspehLfs; ey;y tpw;gid tha;g;ig 

toq;Ffpd;wd. ,J mjpfg;gLj;Jtjw;Fk; ,yhgj;ij mjpfg;gLj;jTk; NgUjtpahf ,Uf;fpwJ.  

2) tsq;fs; fpilf;fg;ngWjy;: 

 ntspehl;L %yjdk;> njhopy;El;gk; jfty;fs; kw;Wk; nghUl;fis toq;Fk; 

tpahghukhf ru;tNjr tu;j;jfk; mike;Js;sJ. ,jdhy; mjpf %yk;> ey;y njhopy;El;gk; 

kw;Wk; jukhd %yg;nghUl;fis nfhz;L epWtdq;fs; tpw;gidAk;> ,yhgj;ijAk; mjpfupf;f 

KbfpwJ. 

3) ,lu; Fiwg;G: 

 cs;ehl;by; Vw;gLk; tpw;gid Rdf;fk; epWtdq;fis ntspehl;L re;ijia Nehf;fp 

ce;JfpwJ. ,jdhy; cs;ehl;L tpahghuj;jpy; Vw;gl;l ,lu; jtpu;f;fg;gLfpwJ.  
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 UNIT  - XIV 

EXPORT PROMOTION  

ற்றுைி ஊக்குலிப்பு 
 

ற்றுைி ஊக்குலிப்பின் மபாருள் ற்றும் லததம: 

 ற்றுைி ஊக்குலிப்பு ன்பது " நிறுலனம், மைாறில் அல்யது பைசி 

ட்டத்ைில் ற்றுைி நடலடிக்தககதர உண்தில் அல்யது 

சாத்ைிான பம்படுத்ைக்கூடி மபாது மகாள்தக நடலடிக்தககள் 

ன்று லதறுக்கப்பட்டுள்ரது. 

  பய சக்ைிகள் மபாருட்கள் ற்றும் பசதலகரின் சர்லபைச ஏட்டத்தை 

ைீர்ானித்ைாலும், ற்றுைி ஊக்குலிப்பு ன்பது அசாங்கங்கள்  ைங்கள் 

அைிகா ல்தயகரியிருந்து  ற்றுைி மசய்ப்படும் மபாருட்கள் ற்றும் 

பசதலகரின் அரவு ற்றும் லதககதர பாைிக்க பலண்டி பக்கி 

லாய்ப்புகரில் என்மாகும். 

லததம 

 இந்ைி அசாங்கபம் ற்ம ல்யா நாடுகதரபம் பபாயபல 

ற்றுைிதபம் உருலாக்க பற்சித்து லருகிமது. நிறுலனத்ைிற்கும் 

எட்டுமாத்ை மபாருராைாத்ைிற்கும் ற்றுைி லரர்ச்சி பக்கிானது. 

  அசாங்கத்ைின் நடலடிக்தககள் மபாருராைாத்ைின் மபாது நயனுக்காக 

நாட்டின் ற்றுைி மசல்ைிமதன பம்படுத்துலதை பநாக்காகக் 

மகாண்டுள்ரன . இத்ைதக நடலடிக்தககள் பய லறிகரில் ற்றுைி 
மசய்பம் நிறுலனங்களுக்கு  உைவுகின்மன. 

IMPORTANCE OF EXPORT PROMOTION-ற்றுைி பம்பாட்டின் பக்கித்துலம் 

 ஊக்குலிப்பு உத்ைி மலரிநாட்டு பபாட்டிாரர்களுடன் லரவும் 

பபாட்டிிடவும் கூடி மைாறில்கதர ட்டுப ஊக்குலிக்கிமது . 

மலரிநாட்டில் லர்த்ைகம் மசய்லபை குமிக்பகாள் ன்பைால் பபாட்டி 

உருலாகிமது. 

  இைன் லிதரலாக லருலாத அரலிடுகிமது. ற்றுைி ஊக்குலிப்பின் 

பக்கி குமிக்பகாள் மலரிநாட்டு பபாட்டிாரர்களுடன் 

பபாட்டிிடுலைற்கு சாத்ைிான மைாறில்கதரத் ைாரிப்பைாகும். 

 



 
 

 ற்றுைிாரர்கள் அைிகரித்து லரும் பபாட்டித ைிர்மகாண்டு ைங்கள் 

பபாட்டிாரர்களுடன் பபாட்டிிட அலர்கரின் மைாறில்நுட்பங்கதர 

அலற்மின் ைத்தை மைாடர்ந்து பம்படுத்ை ஆாய்ச்சி ற்றும் 

பம்பாட்டு ஆய்வுகள் மசய் பலண்டும். 

 

 

BENEFITS OF EXPORT PROMOTION 

ற்றுைி ஊக்குலிப்பின் நன்தகள்: 

1.அந்நி மசயாலணி சம்பாைித்ைல் 

 ற்றுைி ஊக்குலிப்பு மலரிநாட்டு சந்தைக்கான மபாருட்கரின் 

லிரிலாக்கத்ைிற்கு லறிலகுக்கிமது.  

 இந்ை மபாருட்கள் அந்நி மசயாலணித சம்பாைிக்கின்மன.  

2.லரங்கதர அைிக அரலில் பன்படுத்துைல் 

 ற்றுைி பம்பாட்டுத் மைாறில்கள் உள்நாட்டு ற்றும் மலரிநாட்டு 

சந்தைகளுக்கான உற்பத்ைிில் பந்ை சந்தைதக் மகாண்டுள்ரன .  

 அைிக ைிமன் மகாண்ட உற்பத்ைி மசய் படிகிமது. 

  ற்றுைிக்கான உற்பத்ைி உள்நாட்டில் கிதடக்கக்கூடி லரங்கரின்  

பன்பாட்தட அைிகரிக்க உைவுகிமது. 
3.(PLANT CAPACITY)ைால ைிமதன பழுதாகப் பன்படுத்துைல் 

 ற்றுைி பம்பாட்டுத் மைாறில்கள் பந்ை சந்தைதக்  

மகாண்டிருப்பைால் அதல ைற்பபாதுள்ர ைாலத் ைிமதன பழுதாகப் 

பன்படுத்ை படிகிமது.  

 இந்ை லறிில் மபரி அரலியான உற்பத்ைிதப் பன்படுத்ைிக் 

மகாள்ரயாம். இது உற்பத்ைிச் மசயவுகதரக் குதமக்கும். 

4.பைன்த ற்றுைிில் ைிப்பு பசர்த்ைல் 

 ற்றுைி சார்ந்ை மைாறில்கதர நிறுவுலைன் பயம்  எரு நாடு அைன் 

பைன்த ைாரிப்புகதர ற்றுைி மசய்லைற்கு மசயாக்க படிபம். 

  இது பைன்த ற்றுைிக்கு ைிப்பு பசர்க்கிமது. னபல அந்நி 

மசயாலணி லருலாய் அைிகரிக்கும். 

5.பலதயலாய்ப்பு உருலாக்கம் 

 ற்றுைி சார்ந்ை மைாறில்கள் உதறப்தப உமிஞ்சி அைன் பயம் எரு 

நாட்டில் பலதயின்த பிச்சிதனத குதமக்க உைவுகின்மன.  

 டுத்துக்காட்டாக க்கள் எரு குமிப்பிட்ட ற்றுைி ஊக்குலிப்புத் 

மைாறியில் பநடிாகவும்,  தமபகாக பபாக்குலத்து ற்றும் 

காப்படீு பபான்ம மைாடர்புதட மைாறில்கரிலும் 

பணிாற்மப்படுலார்கள். 
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UNIT - 16 

பயைன சந்தை - பன்படுத்ைப்படும் நிறுலனங்கள்  ற்றும் கருலிகள்-

பம்பாட்டு லங்கிகள் ( டிபி ஃப்சி சிசி ற்றும் பி) - காய 

கடன்கரின் ைிப்படீு - பங்குச் சந்தைத எழுங்குபடுத்துைல் - பைலீட்டாரர் 

பாதுகாப்பு - டிடீரிதயபசளன் ற்றும் தலப்புத்மைாதககள். 

பயைன சந்தைகள்- Capital Market 

 எரு பயைன சந்தை ன்பது எரு எழுங்கதக்கப்பட்ட  சந்தைாகும், 

இைில் ைனிநபர்கள் ற்றும் லணிக நிறுலனங்கள்  (ஏய்வூைி நிைி ற்றும் 

நிறுலனங்கள்  பபான்மதல) கடன் ற்றும் பங்கு பத்ைிங்கதர லிற்று 

பரிாமிக்மகாள்கின்மன .  

 நீண்ட காய பத்ைிங்கள் உர்த்ைப்பட்டு பைலீடு மசய்ப்படும் லசைிகள் 

ற்றும் நிறுலன ற்பாடுகள் - கடன் ற்றும் பங்கு. 

 பயைன சந்தை எரு நிறுலனத்ைிற்கான நிைிகரின் பக்கி 

ஆைாாகும், அைன் பத்ைிங்கள் எரு எழுங்குபதம அைிகாத்ைால் 

லர்த்ைகம் மசய் அனுைிக்கப்படுகின்மன , மனனில் அைன் கடன் 

கடதகதரபம் பைலீட்டாரர்களுக்கும் பங்குகதர உடனடிாக லிற்க 

படிபம்.  

 அசாங்கங்கள் பயைன சந்தைகதர நிைி ைிட்ட பன்படுத்துகின்மன, 

மபாதுலாக நீண்ட காய பத்ைிங்கதர லறங்குலைன் பயம். 

அசாங்கங்கள் பங்குகதர மலரிிடுலைில்தய, னபல பங்கு 

பத்ைிங்கதர லறங்க படிாது. 

 எரு பயைன சந்தை ன்பது நீண்ட காய பத்ைிங்கதர லறங்குலைற்கும் 

லர்த்ைகம் மசய்லைற்கும் ஆகும். மபாதுலில் தலத்ைிருக்கும் நிறுலனம் 

அைன் பத்ைிங்கதர பயைன சந்தைகரில் லிற்கும்பபாது, இது 

பைன்த சந்தை மசல்பாடு ன்று குமிப்பிடப்படுகிமது.  

 பைலீட்டாரர்கரிதடப நிறுலனத்ைின் பத்ைிங்கரின் அடுத்ைடுத்ை 

லர்த்ைகம் இண்டாம் நிதய சந்தை மசல்பாடு  ன அதறக்கப்படுகிமது. 



 பயைனச் சந்தைகள் பயைன சப்தரர்கள் ற்றும் பயைனம் 

பைதலப்படுபலர்கரிதடப பசிப்பு ற்றும் பைலீடுகள் நகர்த்ைப்படும் 

இடங்கதரக் குமிக்கின்மன. 

 பயைனச் சந்தைகள் பைன்தச் சந்தைதக் மகாண்டிருக்கின்மன , 

அங்கு புைி பத்ைிங்கள் லறங்கப்பட்டு லிற்கப்படுகின்மன, ற்றும் 

ற்கனபல  லறங்கப்பட்ட பத்ைிங்கள் பைலீட்டாரர்கரிதடப 

லர்த்ைகம் மசய்ப்படும் இண்டாம் நிதய சந்தை. 

 மபாதுலான பயைன சந்தைகள் பங்குச் சந்தை ற்றும் பத்ைி சந்தை. 

 

பயைன சந்தைின் மசல்பாடுகள்  – FUNCTIONS OF CAPITAL MARKET 

 நீண்ட காய பைலீடுகளுக்கு நிைிரிப்பைற்காக பசிப்புகதர அணி 
ைிட்டுைல். 

 பத்ைிங்கரின் லர்த்ைகத்தை ரிைாக்குகிமது. 

 பரிலர்த்ைதன ற்றும் ைகலல் மசயதலக் குதமத்ைல். 

 உற்பத்ைிச் மசாத்துக்கரின் பலயான உரிதத ஊக்குலிக்கவும். 

 பங்குகள்  ற்றும் கடன் பத்ைிங்கள் பபான்ம நிைிக் கருலிகரின் 

லிதலான ைிப்படீு. 

 குமிப்பிட்ட பந அட்டலதணகரின்படி பரிலர்த்ைதன ைீர்வுக்கு 

உைவுகிமது. 

 லறித்பைான்மல் லர்த்ைகம் பயம் சந்தை அல்யது லிதய அபாத்ைிற்கு 

ைிாக காப்படீ்தட லறங்குைல். 

 பபாட்டி லிதய மபாமிபதமின் உைலிபடன் பயைன எதுக்கீட்டின் 

மசல்ைிமதன பம்படுத்துைல். 

 பயைன சந்தை ன்பது மபாருராைாத்ைின் உள்ரார்ந்ை லயிதின் 

எரு நடலடிக்தகாகும். இது நிறுலனங்களுக்கான சிமந்ை நிைி 
ஆைாங்கரில் என்மாகும், பலும் பைலீட்டாரர்களுக்கு பைலீட்டு 

லறிகரின் (spectrum) நிறமாலை லறங்குகிமது, இது மபாருராைாத்ைில் 

பயைன உருலாக்கத்தை ஊக்குலிக்கிமது . 

பைை சந்மை மககள் - Types of Capital Market 

 பயைன சந்தை பைன்த சந்தை ற்றும் இண்டாம் நிதய சந்தை ன 

இண்டு பிரிவுகராக பிரிக்கப்பட்டுள்ரது: 

1. பைன்த சந்தை : ( Primary Market ) 

o இது இல்தயமனில் புைி சிக்கல்கள்  சந்தை ன்று அதறக்கப்படுகிமது , 

இது புைி பத்ைிங்கரின் லர்த்ைகத்ைிற்கான சந்தை,  
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PG TRB – ECONOMICS  - 2019-20 

UNIT XVII 

COMPANY LAW 

UNIT XVII : Company Law and Auditing- Concept of company - Legal Features- 

Promotion and Formations of Companies - Memorandum and Articles of 

Association - Alteration - Directors- Winding up of companies - Duties of a 

Company Secretary relating to Meeting 
 

INTRODUCTION: 

 லணிகத்ைில் „கம்மபனி‟ அல்யது „கார்ப்பபளன்‟ ன்ம கருத்து 

புைிைல்ய, ஆனால் கிப 4 ஆம் நூற்மாண்டில் „அர்த்ைசாஸ்ைிௌ‟ 

நாட்கரில் தகாரப்பட்டது.  

 லணிக இக்கலியின் பைதலகளுக்கு ற்ப அைன் ‟லடிலம் 

குமிப்பிட்ட காயத்ைிற்குள் புதுப்பிக்கப்பட்டது.  

 எப லணிக உரிதாரர் / கூட்டாண்த பபான்ம பிம 

லணிகங்கதர லிட நிறுலனத்ைின் லணிக லடிலம் சிய ைனித்துலான 

நன்தகதரக் மகாண்டுள்ரது. இைில் மௌோறுக்கப்ட்ே காறுப்பு, 

ேிௌந்ைௌ ாரிசு பபான்ம அம்சங்கள் உள்ரன. 

ேிறுைத்ைின் காருள் - Meaning of a Company 
 

 „கம்மபனி‟ ன்ம மசால் த்ைனீ் லார்த்தைியிருந்து (காம் = உடன் 

அல்யது என்மாக; பானிஸ் = மாட்டி) உருலானது, பலும் இது பையில் 

ைங்கள் உணதல என்மாக டுத்துக் மகாண்ட நபர்கரின் 

கூட்டதப்தபக் குமிக்கிமது.  

 நிைானான கடந்ை காயங்கரில், லணிகர்கள் பண்டிதகக் கூட்டங்கதரப் 

பன்படுத்ைி, ணிக ிோங்கமப் பற்மி லிலாைித்ைனர்.  

 லணிக லிளங்கள் ிகவும் சிக்கயானதலாகிலிட்டன, பண்டிதகக் 

கூட்டங்கரில் லிலாைிக்க படிாது. னபல, நிறுலனத்ைின் அதப்பின் 

லடிலம் அைிக பக்கித்துலத்தைப் மபற்றுள்ரது.  



 

 இது எரு கூட்டு-ங்கு ேிறுைத்மைக் குமிக்கிமது, இைில் பயைனம் 

பயால் பங்கரிக்கப்படுகிமது. னபல, பிபயான பபச்சுலறக்கில், எரு 

நிறுலனம் சிய லணிகங்கதர பற்மகாள்லைற்கான அல்யது 

பற்மகாள்ளும் பநாக்கத்ைிற்காக உருலாக்கப்பட்ட ஒத்ை ேர்கின் 

கூட்டதப்தபக் குமிக்கிமது.  

 எரு நிறுலனம் எரு கார்ப்பபட் அதப்பு ற்றும் அந்ைஸ்தும் 

ஆளுதபம் மகாண்ட ஒரு சட்ேபூர்ொாை ேர், அதை உருலாக்கும் 

உறுப்பினர்கரிடிருந்து பலறுபட்டது. 

 இது எரு body கார்ப்பபட் ன்று அதறக்கப்படுகிமது, மனனில் அதை 

உருலாக்கும் நபர்கள் சட்டத்ைின் படி அதை இதணத்து எரு உடயாக 

உருலாக்கி சட்டப்பூர்ல ஆளுதபடன் அதை அணிந்துமகாள்கிமார்கள்.  

 „கார்ப்மௌன்‟ ன்ம மசால் யத்ைீன் லார்த்தைான „கார்பஸ்‟ 

ன்பைியிருந்து உருலானது, அைாலது „உடல்‟. அைன்படி, „கார்ப்பபளன்‟ 

ன்பது இற்தகான பிமப்தபத் ைலி பலறு எரு மசல்பதமால் 

உருலாக்கப்பட்ட எரு சட்டபூர்லான நபர். இது, இந்ை காணத்ைிற்காக, 

சிய பநங்கரில் ஒரு கசோற்மக சட்ே ேர் ன்று அதறக்கப்படுகிமது.  

 

ேிறுைத்ைின் மௌோம் - Definition of Company 
 

 சட்டப்பூர்ல அர்த்ைத்ைில், எரு நிறுலனம் இற்தக ற்றும் மசற்தக 

நபர்கரின் சங்காகும் (இது எரு நாட்டின் ைற்பபாதை சட்டத்ைின் கீழ் 

இதணக்கப்பட்டுள்ரது).  

 நிறுலனங்கள் சட்டம், 2013 (2013 ஆம் ஆண்டின் சட்டம் 18) இன் 

அடிப்பதடில், “ேிறுைம்” ன்பது இந்ைச் சட்டத்ைின் கீழ் அல்யது 

பந்தை ந்ை நிறுலனச் சட்டத்ைின் கீழும் இதணக்கப்பட்ட எரு 

நிறுலனம் [பிரிவு 2 (20)]. மபாதுலான சட்டத்ைில், எரு நிறுலனம் எரு 

“சட்ே ேர்” அல்யது “சட்ே ேிறுைம்” ன்பைியிருந்து 

ைனித்ைனிாகவும், அைன் உறுப்பினர்கரின் லாழ்க்தகதத் ைாண்டி 

உிர்லாழும் ைிமன் மகாண்டது.  

 வ்லாமாினும், இாத்ைிற்காக உருலாக்கப்படாை எரு சங்கம் எரு 

கார்ப்பபட் ைன்ததப் மபறுகிமது ற்றும் சட்டத்ைின் பிரிவு 8 (1) இன் 

கீழ் லறங்கப்பட்ட உரித்ைின் காணாக எரு நிறுலனத்ைின் 

அர்த்ைத்ைிற்குள் லருகிமது. 
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UNIT XX 

 Income Tax authorities – Powers – Filing of Returns- Types of Assessment – Wealth Tax Act1957 - 

Concept of Tax Planning – Objectives- Systems and Methods- Factors in Tax planning- Tax Avoidance 

and Evation – Personal Tax planning – Various savings schemes. 

 

INCOME TAX AUTHORITIES U/S 116 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAX 

      (kj;jpa Neu; tupfs; Mizak;) 

 

DIRECTOR GENERAL OF INCOME TAX 

     (Neu;Kf tup ,af;Feu;) 
 

ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF INCOME TAX 

      ($Ljy; Neu;Kf tup ,af;Feu;) 
 

JOINT DIRECTOR OF INCOME TAX  

      (,iz Neu;Kftup ,af;Feu;) 
 

DEPUTY DIRECTOR OF INCOME TAX 

      (cjtp Neu;Kf tup ,af;Feu;) 
ASSISTANT DIRECTOR OF INCOME TAX 

      (Neu;Kf tup Jiz ,af;Feu;) 
 

INCOME TAX OFFICERS 

      (Neu;Kf tup mjpfhupfs;) 
 

TAX RECOVERY OFFICERS 

     (tup t#ypg;G mjpfhupfs;) 
  

 INSPECTORS OF INCOME TAX 

     (tUkhd tup Ma;thsu;) 
tUkhd tup epu;thfk;: 
 tUkhd tup mjpfhupfs; fPo;f;fhZkhW gpupf;fg;gLfpwhu;. (4/ 5/ 16) 

1) kj;jpa Neu;Kf tupfs; Mizak; (Central Board Of Direct Tax) 

2) Neu;Kf tup epu;thf ,af;Feu; (Director General of Income Tax / Chief Commisioner Of 

Income Tax) 

3) Neu;Kf tup ,af;Feu;fs; (Director s Of Income Tax) 

4) Neu;Kf tup $Ljy; ,af;Feu;fs; (Additional Directors Of Income Tax) 

5) Neu;Kf tup $l;L ,af;Feu;fs; (Joint Director Of Income Tax) 



 

6) Neu;Kf tup Jiz ,af;Feu;fs; (Deputy Directors Of Income Tax) 

7) Neu;Kf tup cjtp ,af;Feu;fs; (Assistant Directors Of Income Tax) 

8) Neu;Kf tup mYtyu;fs; (Income Tax Officers) 

9) Neu;Kf tup Ma;thsu; (Inspection Of Income Tax) 

epakdk;: 
 ,e;j Neu;Kf tup mjpfhupfs; kj;jpa murhy; epakpf;fg;gLfpwhu;fs;.  
(i) kj;jpa Neu;Kf tupfs; Mizak; (CBDT) 

 Neu;Kf tupfs; Jizapd; kpf;f mjpfhuk; nfhz;l mikg;G ,J. 1963 – d; fPo; ,e;j 
CBDT cUthf;fg;gl;lJ. CBDT – d; mjpfhuq;fs; 

1) tpj;fiw cUthf;Fk; mjpfhuk;. 

2) fl;lis kw;w Miz toq;Fk; mjpfhuk;. 

3) Assistant Commissioner f;F fPo; cs;smjpfhupfis epakpf;Fk; mjpfhuk;. 

4) Neu;Kf tup mikg;gpd; vy;iyia mjpfhuj;ij tiuaiw nra;Ak; cupik. 

5) epWtdj;ij fk;ngdpahf mwptpf;Fk; cupik. 

6) jfty;fis kw;w mYtyu;fSf;F toq;Fk; mjpfhuk;. 

(ii) Director General Of Income Tax: 

 kj;jpa murhy; epakpf;fg;gLk; ,tupd; mjpfhuq;fs; CBDT My; tiuaWf;fg;gLfpd;wd. 
1) Assessing Officer f;F Mizfis toq;Fk; mjpfhuk;. 

2) ve;j tof;if Ntz;LkhdhYk; Assessing Officer ,lk; ,Ue;J NkYs;s 

mjpfhupfSf;F khw;Wk; cupik. 

3) NjLjy; kw;Wk; gwpKjy; nra;Ak; mjpfhuk;. 

4) fzf;Fg; Gj;jfq;fis NfhUk; mjpfhuk;. 

5) ve;j tof;if Ntz;LkhdhYk; tprhupf;Fk; mjpfhuk;. 

6) Ressessment f;fhd mwptpg;ghiz toq;Fk; mjpfhuk;. 

7) Penalty Co Fiwf;Fk; mjpfhuk;. 

(iii) Directors / Additional Director d; mjpfhuq;fs;: 

 ,tu;fs; kj;jpa murhy; epakpf;fg;gLfpwhufs;;. CBDT ,tu;fspd; gzp vy;iyfis 
epu;zapf;fpwJ. 
1) tof;Ffis khw;Wk; mjpfhuk;  

2) Company ,y;yhj Assesse d; kPJ mtuJ fzf;Ffis fzpf;if nra;a Mizfis 

toq;Fk; mjpfhuk;. 

3) 4 tUlj;Jf;F Nkw;gl;l epYit tof;Ffis kPz;Lk; tprhupf;f vLf;Fk; mjpfhuk;. 

4) Assessing Office toq;fpa Mizfis kh;Wk; mjpfhuk;. 

(iv) Joint Director Of Income  Tax: 

 kj;jpa muRf;F ,tu;fis epakpf;Fk; mjpfhuk; cs;sJ. 
1) jfty;fis NfhUk; cupik. 

2) ve;j ,lj;jpy; Ntz;LkhdhYk; EioAk; mjpfhuk;. 

3) ve;j ,lj;jpy; Ntz;LkhdhYk; jfty;fis jpul;Lk; mjpfhuk;  

4) tprhupf;Fk; mjpfhuk;. 


