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சந்தைப்படுத்துைல் 

• சந்தைப்படுத்துைல்  என்பது பரிமரற்ற உறவுகளின் ஆய்வு மற்றும் மமலரண்தம.  

• சந்தைகளின் இயல்புகள் என்பது வரங்குபவர்கள், விற்பவர்களிமே மபரட்டி 

கரணப்படும். 

• வணிக நிர்வரகத்ைின் பிரைரன கூறுபரடுகளின் ஒன்று. 

• அமமரிக்க சந்தைப்படுத்துமவரர் கழகம்,- 1985 

• "சந்தைப்படுத்ைல் ைனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மைதவகதள ைிருப்ைிப் 

படுத்துவைில் பரிமரற்றம் மூலம் ைிட்ேமிேல் மற்றும் வடிவதமப்பு, விதல, பைவி 

உயர்வு மற்றும் கருத்துக்கள், சரக்குகள் மற்றும் மசதவகளின் மசயல்படுத்ை 

மசயல்முதற ஆகும்." 

• பிலிப் மகரட்லர் ைிருத்ைிகரரமரன மைதவகதள சந்தைப்படுத்துவதை 

வதரயறுத்ைவர் . 

• 1984 இல் பிலிப் மகரட்ளீர் மபரன்ற சந்தைப்படுத்துைல் அதேயரளம் "சில 

ைனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் மவண்டும், என்ன ைரங்கள் விரும்பும் மபரருட்கள் 

உருவரக்கி குறிப்பிட்ே பிற மசலவுகள் பரிமரறிக் மகரள்வதும்  இைன் மூலம் சமூக 

மசயலரக்கம்" ஆகும். 

MARKETING – FUNDAMENTAL CONCEPTS AND 

APPROACHES-MARKETING MIX-SEGMENTATION-BUYER 

BEHAVIOUR, FOUR P’S ROLE OF MIDDLEMEN ARGUMENTS 

FOR AND AGAINST – PRICING POLICIES AND STRATEGIES. 
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• சந்தை என்பது Market என்று அதழக்கப்படுகிறது. மபரருள் வரங்குபவர்களும் 

விற்பவர்களும் மநரடியரகமவர அல்லது மதறமுகமரகமவர மைரேர்புதேய 

இேத்தை குறிக்கும்.  

• சந்தையின் பரப்பு ைதேயற்றவணிகம், விற்பதனத்ைிறன், விளம்பரம், 

மபரக்குவரத்து வசைிகள் மபரன்ற கரரணிகள் சந்தையின் பரப்பிதன 

விரிவதேயச்மசய்யும். அைிகமரக உள்ள மபரருட்கள், நீண்ேகரல பயன் 

மபரருட்கள்,  அைிகமரக உள்ள மபரருட்கள் விரிவரன சந்தைதய விரிவதேய 

உைவும். சந்தைப்படுத்துைல் விளம்பரம், விநிமயரகம் மற்றும் விற்பதன ஆகியதவ 

அேங்கும் 

• சந்தைப் பிரிவரக்கம் மபரருளரைரரத்ைில் ஒரு கருத்து படிவமரகும். அது 

சந்தைப்படுத்துைலிலும் பயன்படுத்ைப்படுகிறது. சந்தைப் பிரிவு என்ற சந்தையின் 

உட்பிரிவு, ஒரு சில குணரைிசயங்கதளக் மகரண்ே மக்கதளமயர அல்லது 

நிறுவனங்கதளமயர சரர்ந்ைைரகும்.  

•  ஒரு குறிப்பட்ே மபரருதளமயர அல்லது மசதவதயமயர அைன் ைரத்ைிற்கு 

ஏற்றவரறு அைன் விதலதயமயர அல்லது மசயதலமயர நிர்ணயிக்கக் 

மகரருவரர்கள்.  

• ஒரு உண்தமயரன சந்தைப் பிரிவு பின்வரும் கட்ேதள விைிகதள உதேயது: 

மநர்விதளவு மற்றும் எைிர்மதறவிதளவு கட்ேதள விைிகமரகப் பிரிக்கலரம். இைன் 

மூலம் சந்தைதய சிறு குழுக்களரக உதேக்கலரம். 

• மபரருள் அல்லது மசதவகதள ஈடு மசய்யும் முதறயில் சந்தைதய ைனித் ைனிப் 

பிரிவுகள் மகரண்ே குழுக்களரகப் பிரிப்பதைமய சந்தைப் பிரிவரக்கம் 

எனப்படுகிறது. 

• மபரது கரரணிகளின் அடிப்பதேயில் சந்தைதயப் பிரிக்கலரம், மைரழில் 

வரரியரகமவர அல்லது ைனியரர் மற்றும் அரசு சரர்ந்ை மபரது துதறயரகமவர 

பிரிக்கலரம்,  

• மைரழில் துதற சரர்ந்ை சந்தைப் பிரிவரக்கம் என்பது நுகர்மவரர் சரர்ந்ை சந்தைப் 

பிரிவரக்கத்ைில் இருந்து மவறுபட்ேைரகும், 

• நுகர்மவரர் சந்தைப் பிரிதவ குறிப்பிட்ே மபரருள் அடிப்பதேயில் உருவரக்கலரம். 

• பரல்மசூர் "சமுைரயத்ைிற்கு வரழ்க்தகத் ைரத்தை ைருவமை சந்தை இயல்". 

• புைிய அணுகுமுதறயில் முைன் முைலரக இலக்கணம் வகுத்ைவர் – பரல்மசூர். 

• கண்டிப்பி மற்றும் ஸ்டில்  “சந்தை இயல் என்பது சந்தைமயரடு உற்பத்ைி மசய்ை 

மபரருள்கதள இதணக்கும் வியரபரர மசயல்முதற ஆகும் .மமலும் இைன் மூலம் 

மபரருள்களின் மீதுள்ள உரிதமகளும் மரற்றப்படுகின்றன”. 

• மரர்க்மகட்டிங் என்பது லத்ைின் மமரழியில் mercatus என்று மபரருள் படும்  
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• 1960 இல் ரரபர்ட் கீத் எழுைிய மரர்க்மகட்டிங் புரட்சி கட்டுதர மரர்க்மகட்டிங் 

நதேமுதறயில் வரலரற்தற ஆய்வு மசய்வைில் முன்மனரடியரக இருந்ைது. 

• 1976 ரரபர்ட் பரர்ட்ேலின் எழுைிய “ைி ஹிஸ்ேரி ஒப்பி மரர்க்மகட்டிங்” 

சந்தைப்படுத்ைல் மகரட்பரடு எவ்வரறு உருவரனது என்பதை புரிந்து மகரள்வைில் 

ஒரு ைிருப்பு முதனதயக் குறித்ைது. 

• பிலிப் மகரட்லர் என்பவர் மரர்க்மகட்டிங் ைந்தை என்று அதழக்கப்படுவரர். 

• சந்தை (Market) என்பது மபரருட்கதள வரங்கும் மற்றும் விற்கும் இேம். இைில் 

மூன்று விைமரன சந்தை உள்ளது. 

1. மபரருட்சந்தை (Commodity Market ) 

2.  பங்கு சந்தை (Share Market ) 

3. நரணய சந்தை (Currency Market) 

• இந்ை ைளத்ைில் முைலரவைரக பங்கு சந்தை பற்றி கரண்மபரம், பங்கு சந்தையும் மற்ற 

சந்தைகள் மபரல்ைரன். எப்படி கரய்கறி சந்தைகள், ைரனிய சந்தைகள் 

இயங்குகின்றனமவர, அதைப்மபரல்ைரன் பங்கு சந்தையும் இயங்குகின்றது. 

• சந்தை என்றரமல வரங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் வசைி பண்ணிக் 

மகரடுக்கும் இேம் ைரமன. அந்ை வதகயில் பங்குசந்தையும் பங்குகதள 

வரங்குவைற்கும் விற்பைற்கும் வசைி பண்ணிக் மகரடுக்கும் இேம் ைரன். எல்லர 

சந்தைக்கும் இதேைரகர்களும், கண்கரணிப்பரளர்களும் உண்டு. 

• சந்தைப்படுத்ைல் என்பது ஒரு வணிக மசயல்பரடு மற்றும் வரடிக்தகயரளர்களுக்கு 

மைிப்தப உருவரக்குைல், வழங்குைல் மற்றும் மைரேர்புமகரள்வது, பின்னர் 

வரடிக்தகயரளர் உறவுகதள நிர்வகித்ைல், இைன் விதளவரக வணிகத்ைிற்கும் 

அைன் பங்குைரரர்களுக்கும் பரஸ்பர நன்தம கிதேக்கும். 

• சிறந்ை வரடிக்தகயரளர் மைிப்தப வழங்குவதை மநரக்கமரகக் மகரண்டு, வரங்கும் 

நேத்தை பற்றிய விரிவரன அறிதவக் மகரண்டு, சந்தை பகுப்பரய்வு மற்றும் பிரிவு 

வழியரக இலக்கு சந்தைகதளத் மைர்ந்மைடுக்கும் அறிவியலும் சந்தைப்படுத்ைல் 

ஆகும். 

• சந்தைப்படுத்ைல் ஒரு நிறுவனத்ைின் மவற்றியின் குறிகரட்டியரகக் 

கருைப்பட்ேரலும், இது ஒரு முன்மனரக்கு. எடுத்துக்கரட்ேரக, மேரமயரட்ேர, 

நிசரன் மற்றும் மநஸ்மல மபரன்ற பிரரண்டுகள் ைங்கள் வரடிக்தகயரளர்கதள 

வளர்க்கவும் சந்தைப்படுத்ைவும் மரர்க்மகட்டிங் மீது ைங்கியிருக்க மவண்டும்.  

• பிலிப் மகரட்லர் மமலரண்தம சிந்ைதனயரளர்: பிலிப் மகரட்லர் நவீன 

சந்தைப்படுத்ைல் ைந்தை. 
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• பிலிப் மகரட்லர் நவீன மரர்க்மகட்டிங் ைந்தை மற்றும் மூமலரபரய சந்தைப்படுத்ைல் 

குறித்ை முன்னணி நிபுணர் என்று ஒப்புக் மகரள்ளப்படுகிறரர்.  

• மமலரண்தம சிந்ைதனயின் தகமயட்டில் நவீன சந்தைப்படுத்ைல் நிர்வரகத்ைின் 

நிறுவனர் என அவர் மபயரிேப்பட்ேரர். மகரட்லர் 27 மம 1931 இல் பிறந்ைரர் 

• மபரஸிேரன் கிமரக்க புரரணங்களின்படி, மபரஸிேரன் வர்த்ைகத்ைின் ைந்தை என்று 

கருைப்படுகிறது. 

• ஃப்ரர லூகர பரர்மேரமலரமிமயர டி மபசிமயரலி (சில மநரங்களில் மபசிமயரலி 

அல்லது மபசிமயரமலர) ஒரு இத்ைரலிய கணிைவியலரளர், பிரரன்சிஸ்கன் பிரியர், 

லிமயரனரர்மேர ேர வின்சியுேன் ஒத்துதழத்ைவர், மற்றும் இப்மபரது 

கணக்கிேப்படும் துதறயில் அறியப்பட்ே ஒரு பங்களிப்பரளர் ஆவரர். 

• கிமரக்க புரரணங்களின்படி வர்த்ைகத்ைின் ைந்தை மபரஸிேரன் ஆவரர். கரரணம்: 

அவர் கேலின் கேவுள், அதை வர்த்ைகத்ைிற்கு பயன்படுத்ைினரர். வர்த்ைகம் 

வர்த்ைகத்ைிற்கு முக்கியமரனது, எனமவ அவர் வர்த்ைகத்ைின் ைந்தை என்று 

கருைப்படுகிறரர். இந்ைிய வர்த்ைகம்: மக தவைீஸ்வரன் இந்ைிய E- COMMERCE 

ைந்தை. 

சந்தைப்படுத்ைல் கருத்துக்கள் 

• உற்பத்ைி கருத்து ( production concept) - ஒரு மசயல்பரட்டு அடிப்பதேயிலரன 

கருத்து, அங்கு நுகர்மவரர் எளிைில் கிதேக்கக்கூடிய மற்றும் மலிவு விதலயில் 

கிதேக்கும் ையரரிப்புகதள எைிர்பரர்க்கிறரர்கள். இங்கு வணிக உற்பத்ைி ைிறன், 

மசலவுகதளக் குதறத்ைல் மற்றும் மவகுஜன விநிமயரகம் ஆகியவற்றில் கவனம் 

மசலுத்துகிறது. இந்ை கருத்து வளரும் மபரருளரைரரங்களில் மசயல்படுகிறது, அங்கு 

ையரரிப்பு வழங்கும் அம்சங்கதள விே மைதவ அைிகம். 

• ையரரிப்பு கருத்து (Product concept) - நுகர்மவரர் சரர்ந்ை கருத்து, அங்கு நுகர்மவரர் 

உயர்ந்ை, உயர் மசயல்ைிறன் மற்றும் ைனித்துவமரன அம்சங்கதளக் மகரண்ே 

ையரரிப்புகதள எைிர்பரர்க்கிறரர்கள். ையரரிப்பு அவர்களின் அதனத்து 

எைிர்பரர்ப்புகதளயும் பூர்த்ைி மசய்யும் மபரது வரடிக்தகயரளர்கள் விசுவரசமரக 

இருக்க விரும்புகிறரர்கள் என்று இந்ை கருத்து கருதுகிறது, எனமவ, வணிகமரனது 

புதுதமயரன ையரரிப்புகதள மைரேர்ந்து வழங்க முயற்சிக்கிறது. 

• விற்பதனயரன கருத்து (Selling concept) - வணிகமரனது அைன் ையரரிப்புகள் 

மசயலில் பைவி உயர்வு மற்றும் விற்பதனயின் மூலம் மட்டுமம விற்கப்படும் என்று 

நம்புகிறது, மமலும் வரடிக்தகயரளர் ைள்ளப்படும் வதர பைிலளிக்க மரட்ேரர். 

சுருக்கமரக, வணிகத்தை சந்ைிக்க ையரரிப்புகதள உருவரக்குவதை விே அதை 

உருவரக்குவதை விற்க முயற்சிப்பது ஒரு விஷயம். சந்தையின் மைதவகள். 
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• சந்தைப்படுத்ைல் கருத்து  (Marketing concept) - மமற்கூறியவற்றுேன் 

ஒப்பிடும்மபரது இந்ை கருத்து ைீவிரமரனது மற்றும் இலக்கு சந்தை, அைன் 

மைதவகள் மற்றும் விருப்பங்கள் மற்றும் அைன் சந்தைக்கு மைிப்தப வழங்கும் 

மபரது மபரட்டிதய விே சிறப்பரக இருக்க மவண்டும் என்ற விருப்பம் ஆகியவற்றில் 

கவனம் மசலுத்துகிறது.  

 

சந்தை – market  

• மபரதுவரன மபச்சுவழக்கில், சந்தை என்பது என்பது சில்லதற அல்லது மமரத்ை 

விதலயில் மபரருட்கள் வரங்கப்பட்டு விற்கப்படும் இேமரகும். 

சந்தையின் வதரயதறகள்: 

• மகரர்மனரட்டின் வதரயதற - பிமரஞ்சு மபரருளரைரர வல்லுனர் மகரர்னட் ஒரு 

சந்தைதய இவ்வரறு வதரயறுத்ைரர் “மபரருளரைரர வல்லுநர்கள் 'சந்தை' மூலம் 

புரிந்து மகரள்ளப்படுவது எந்ைமவரரு குறிப்பிட்ே சந்தை இேத்ைிலும் மபரருட்கள் 

வரங்கப்பட்டு விற்கப்படுவைில்தல, ஆனரல் எந்ைமவரரு பிரரந்ைியத்ைிலும் 

வரங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் அத்ைதகய இலவச உேலுறவில் ஒமர 

மபரருட்களின் விதலகள் எளிைரகவும் விதரவரகவும் சமத்துவத்ைிற்கு 

முதனகின்றன. 

• Jevons - மஜமவரன்ஸின் கூற்றுப்படி - “முைலில் ஒரு சந்தை என்பது ஒரு ஊரில் ஒரு 

மபரது இேமரக இருந்ைது, அங்கு மபரருட்கள் மற்றும் பிற மபரருட்கள் 

விற்பதனக்கு அம்பலப்படுத்ைப்பட்ேன, ஆனரல் இந்ை வரர்த்தை 

மபரதுதமப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது, இைனரல் யரமரர அல்லது நபர்கமளர, 

மநருக்கமரன வணிக உறவில் உள்ளவர்கள் மற்றும் விரிவரன பரிவர்த்ைதனகதள 

மமற்மகரள்கிறரர்கள் எந்ை மபரருட்களிலும். 

• Chapmen - சரப்மமன் கூறியது மபரல் - “சந்தை என்ற மசரல் ஒரு இேத்தைக் குறிக்க 

மவண்டிய அவசியமில்தல, ஆனரல் எப்மபரதும் மபரருட்கள் அல்லது மபரருட்கள் 

மற்றும் ஒருவருக்மகரருவர் மநரடி மபரட்டியில் இருக்கும் அமை 

வரங்குபவர்கதளயும் விற்பவர்கதளயும் குறிக்கிறது.” 

• Prof. Behham மபரரசிரியர் மபஹரமின் கூற்றுப்படி - “சந்தையின் ஒரு பகுைியில் 

மபறக்கூடிய விதலகள் விதலகதள பரைிக்கும் வதகயில் மநரடியரகமவர அல்லது 

விற்பதனயரளர்களிேமிருந்மைர வரங்குமவரர் மற்றும் விற்பதனயரளர்கள் 

ஒருவருக்மகரருவர் மநருங்கிய மைரேர்பில் இருக்கும் எந்ைமவரரு பகுைியிலும் ஒரு 

சந்தைதய நரம் வதரயறுக்க மவண்டும். " 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT i 

QUESTIONS 

1. வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையிலான விடலக் கருத்திற்கு எதிராக 

பபாருட்கள் வாங்கப்பட்டு விற்கப்படும் இைம் ______ என அடைக்கப்படுகிறது 

A) பாிமாற்றம்     

B) சந்டத 

C) மின் வணிகம்    

D) பாிவர்த்தடன 

2. சந்டத அளவு என்றால் _____ 

A)  விற்படனக் குழுவின் அளவு  & நிறுவனத்தின் அளவு 

B) லாபத்திற்கான நநாக்கம்   

C) சந்டதப்படுத்தல் நநாக்கம் 

D) இடவ எதுவுமில்டல 

3. சந்டத பங்கு என்றால் _____ 

A) பங்குச் சந்டத     

B) சந்டத மாற்றங்கள்    

C) சந்டத நகாாிக்டககள்   

D) நபாிக்காய் மத்தியில் வணிகத்தின் பங்கு 

4. நநரடி சந்டதப்படுத்தல் என்றால் _____ 

A) நநருக்கு நநர் சந்டதப்படுத்தல்   

B) எதிர் சந்டதப்படுத்தல் 

C) வீட்டு வாசல் சந்டதப்படுத்தல்   

D) இடவ அடனத்தும் 

5. ஒரு “முன்னணி” என்றால் _____ 

A) வாங்குபவர்     

B) ஒரு விற்படனயாளர் 

C) பணியாளர்     

D) முதலாளி 



8 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

6. டி.எஸ்.ஏ என்றால் ________ 

A) மாவட்ை விற்படன ஆடணயம் 

B) நநரடி விற்படன முகவர் 

C) விநிநயாகஸ்தர் மற்றும் விற்படன முகவர்கள் 

D) விநிநயாகஸ்தர் மற்றும் மாநில முகவர் 

 

7. ஒரு டிஎஸ்ஏவின் முக்கிய பசயல்பாடு is_____ 

A) வாடிக்டகயாளர் பதாைர்புகடள அதிகாிக்க 

B) மின்னஞ்சல்கடள அதிகாிக்க 

C) பைலிமார்க்பகட்டிங் அதிகாிக்க 

D) இடவ அடனத்தும் 

8. ஒரு “வாய்ப்பு” என்றால் _____ 

A) நிறுவனத்தின் ப்ரஸ்பபக்ைஸ் 

B) நிறுவனத்தின் பமநமாராண்ைம் ஆஃப் அநசாசிநயஷன் 

C) வாங்குபவர் 

D) விற்படனயாளர் 

9. “அடைப்டப மூடு” என்றால் __________ 

A) விற்படனடயப் பபற    

B) விற்படனடய டகவிடுவது 

C) வியாபாரத்டத இைக்க    

D) வாடிக்டகயாளடர எாிச்சலூட்டுவது 

10. நல்ல விற்படனயான திறன் அடைப்புகள் ______ 

A) பபாறுடம & விைாமுயற்சி   

B) தூண்டுதல்     

C) பர்சூட்      

D) இடவ அடனத்தும் 
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வணிகவியல் 

(Unit - II) ADVERTISING (விளம்பரம்) 

 

 

 

 

 

விளம்பரம் (Advertising)  

• விளம்பரம் என்பது ைகுைியுள்ள வரடிக்தகயரளர்கள் ைங்கள் பிரரண்டுகதள 

அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ே வதக ையரரிப்புகள் அல்லது  மசதவகதள அைிக 

அளவில் வரங்க உண்ேரக்கப்பட்ே மைரேர்பு  சரைனம். 

• 19-ஆம் நூற்றரண்டின் இறுைி மற்றும் 20-ஆம் நூற்றரண்டின் மைரேக்கத்ைில் 

ஒட்டுமமரத்ை உற்பத்ைி அைிகமரனதை மைரேர்ந்து நவீன விளம்பரங்கள் 

முன்மனற்றமதேந்ைன. 

• 1950 இல் ஆரம்பத்ைில் மமரண்ட் மைரதலக்கரட்சி மநட் ஒர்க் நவீன, வழக்கமரன 

விளம்பர மநரத்தை விற்கும் வீைத்தை துவங்கியது  

• அமமரிக்க விளம்பரத்ைின் இந்ை கரலகட்ேம் கற்பதனத்ைிறன் புரட்சி என்று 

அதழக்கப்பட்ேது  

• 1990 களில் இதணய வதல வழியரக சந்தைப்படுத்துைல் , விளம்பரைர்களுக்கு புது 

களம் கிதேத்ைது  

• பண்தேய எகிப்ைில் கி .மூ . 4 ஆம் ஆண்டில் தநல் ஆற்றின் கழிமுகத்ைின் சதுப்பு 

நிலத்ைில் விதளயும் பரபிரஸ் என்னும் நரணல் மசடிகளின் ைண்டுகதள 

பிழித்மைடுத்ை மவள்தளப்பதச மபரன்ற கூழியிலிருந்து ையரரிக்கப்படும் ைடித்ை 

கரகிைம் மபரன்ற எழுது மபரருளரகும் 

Marketing – Fundamental Concepts AND Approaches – 

Marketing Mix – Segmentation – Buyer Behaviour, Four P’s 

Role Of Middlemen Arguments For And Against – Pricing 

Policies AND Strategies 

 

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%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%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
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• வடிவதமக்கப்பட்ே மற்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ே "வடிவம்" மூலம் 

அந்ைக்குறிப்பிட்ே சரைனங்கள், மசதவகளின் மகரள்முைதல அைிகப்படுத்தும் 

வதகயில் நிதறய விளம்பரங்கள் வடிவதமக்கப்படுகின்றன. இந்ை மரைிரியரன 

மநரக்கத்ைிற்கரக சில விளம்பரங்கள், அவர்களுதேய விேரப்பிடியரன மசய்ைிதய 

சில சமயங்களில் உண்தமயரன ைகவல்களுேன் 

மசர்த்துவிடுவதுண்டு. மைரதலக்கரட்சி, வரமனரலி,  ைிதரப்பேம், பத்ைிரிக்தககள், 

மசய்ைித்ைரள்கள், வீடிமயர மகம்ஸ், இதணயைளம் , சரமரன் ைரும் தபகள், 

மற்றும் விளம்பர அட்தேகள் என அதனத்து மபரிய அளவிலரன வழிமுதறகளும் 

இத்ைதகய மசய்ைிகதள பரப்ப பயன்படுத்ைப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனம் அல்லது 

மற்ற நிறுவனங்களின் ைரப்பில் இருந்து ஏைரவமைரரு விளம்பர நிறுவனம் மூலம் 

மபரும்பரலும் விளம்பரங்கள் இேம்மபறுகின்றன 

• 19 ஆவது நூற்றரண்டில் மபரருளரைரரம் விரிவதேந்ைமபரது அைனுேன் 

விளம்பரமும் வளர்ந்ைது. அமமரிக்கரவில், இந்ை வதகயரன விளம்பரயுக்ைி 

மவற்றிகண்ேது ைந்ைி-கட்ேதள விளம்பரங்களின் வளர்ச்சிக்கு முன்மனரடியரனது. 

• ஜூன் 1836 இல் லர பிரமச என்ற மசய்ைித்ைரள் ைரன் முைன் முைலில் ைன் 

பக்கங்களில் பணம் வரங்கி விளம்பரம் மசய்ைது. ைன்னுதேய விதலதயக் 

குதறத்து வரசிப்பவர்கதள விரிவரக்கி, மற்றும் லரபத்தை கூட்டியது. விதரவில் 

இந்ை சூத்ைிரத்தை மற்ற பத்ைிரிக்தககளும் பின்பற்றின.  

• 1840 களில் வரல்னீ பரமர், பரஸ்ேனில் விளம்பர நிறுவனங்களின் முன்மனரடிதய 

நிறுவினரர்.  அமை கரல கட்ேத்ைில் பிரரன்சின் சரர்ல்ஸ் - லூஇஸ் 

ஹவரஸ் விளம்பர புமரரக்கமரசுகதள உள்ளேக்கி ஒருங்குபடுத்ைப்பட்ே முைல் 

பிமரஞ்சு நிறுவனமரக்கினரர். முைலில் மசய்ைித்ைரள்களில் விளம்பர இேங்களுக்கு 

ஏமஜன்சிகள் ைரன் புமரரக்கர்களரக இருந்ைன. N.W.ஆயர் & சன் ைரன் விளம்பர 

உள்ளேக்கத்ைிற்கு மபரறுப்பு வகித்ை முைல் முழு மசதவ நிறுவனம். N. W. ஆயர் 

1869 இல் பிலமேல்பியரவில் ைிறந்ைது 

'விளம்பரம்' என்பைன் வதரயதற - Definition of 'Advertising' 

 விளம்பரம் என்பது ஒரு ையரரிப்பு அல்லது மசதவயின் பயனர்களுேன் மைரேர்பு 

மகரள்வைற்கரன ஒரு வழியரகும். விளம்பரங்கள் என்பது அவற்தற அனுப்புபவர்களரல் 

மசலுத்ைப்படும் மசய்ைிகள் மற்றும் அவற்தறப் மபறுபவர்களுக்குத் மைரிவிக்க அல்லது 

மசல்வரக்கு மசலுத்தும் மநரக்கம் மகரண்ேதவ, இது இங்கிலரந்ைின் விளம்பர சங்கத்ைரல் 

வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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/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
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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விளக்கம்:  

 விளம்பரம் எப்மபரதுமம இருக்கும், ஆனரல் மக்கள் அதை அறிந்ைிருக்க 

மரட்ேரர்கள். இன்தறய உலகில், விளம்பரம் அைன் மசய்ைிதயப் மபற சரத்ைியமரன 

ஒவ்மவரரு ஊேகத்தையும் பயன்படுத்துகிறது. இது மைரதலக்கரட்சி, அச்சு 

(மசய்ைித்ைரள்கள், பத்ைிரிதககள், பத்ைிரிதககள் மபரன்றதவ), வரமனரலி, பத்ைிரிதக, 

இதணயம், மநரடி விற்பதன, பதுக்கல்கள், அஞ்சல் முகவர்கள், மபரட்டிகள், 

ஸ்பரன்சர்ஷிப்கள், சுவமரரட்டிகள், உதேகள், நிகழ்வுகள், வண்ணங்கள், ஒலிகள், 

கரட்சிகள் மற்றும் மக்கள் (ஒப்புைல்கள்) . 

 

 விளம்பரத் மைரழில் என்பது விளம்பரப்படுத்தும் நிறுவனங்கள், விளம்பரங்கதள 

உருவரக்கும் ஏமஜன்சிகள், விளம்பரங்கதளக் மகரண்டு மசல்லும் ஊேகங்கள் மற்றும் 

நகல் மைரகுப்பரளர்கள், கரட்சிப்படுத்ைிகள், பிரரண்ட் மமலரளர்கள், ஆரரய்ச்சியரளர்கள், 

பதேப்பரற்றல் ைதலவர்கள் மற்றும் வடிவதமப்பரளர்கள் மபரன்ற பல நபர்களரல் 

ஆனது.  

 

 வரடிக்தகயரளர் அல்லது மபறுநர். ைன்தன விளம்பரப்படுத்ை மவண்டிய 

நிறுவனம் மற்றும் / அல்லது அைன் ையரரிப்புகள் ஒரு விளம்பர நிறுவனத்தை மவதலக்கு 

அமர்த்தும்.  நிறுவனம், அைன் பேங்கள், அைன் பின்னரல் உள்ள இலட்சியங்கள் மற்றும் 

மைிப்புகள், இலக்கு பிரிவுகள் மற்றும் பலவற்தறப் பற்றி நிறுவனம் விளக்குகிறது. 

பயனர்கள் மைரேர்புமகரள்வைற்கரக கரட்சிகள், உதர, ைளவதமப்புகள் மற்றும் 

கருப்மபரருள்கதள உருவரக்க ஏமஜன்சிகள் கருத்துகதளயும் மரற்றுகின்றன. 

கிதளயண்ட்டின் ஒப்புைலுக்குப் பிறகு, ஏமஜன்சியின் மீடியர வரங்கும் பிரிவு மசய்ை 

முன்பைிவுகளின்படி விளம்பரங்கள் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. 

 

மபரது மசதவ விளம்பரங்கள் 

• வர்த்ைகப்மபரருள்கதள மற்றும் மசதவகதள ஊக்குவிக்கப்பயன்படுத்தும் அமை 

விளம்பர யுக்ைிகதள உபமயரகித்து, மபரது மக்கதள வர்த்ைகமல்லரை 

பிரச்சதனகளரன, அரசியல் ஐடியரலஜி, எரிமபரருள் மசமிப்பு, சமயத் 

மைர்ந்மைடுப்பு, மற்றும் வன பரதுகரப்பு மபரன்றதவகதளப்பற்றிய ைகவல், 

கல்வியறிவு ைந்து ஊக்குவிக்கப் பயன்படுகிறது. 
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• வர்த்ைகமல்லரை முகமூடியில் விளம்பரங்கள், சக்ைிவரய்ந்ை கல்வி சரைனமரக 

நிதறய பரர்தவயரளர்கதள மசன்றதேவமைரேல்லரமல் ஊக்குவிக்கும் 

ைிறதமயும் மகரண்டுள்ளது.  

• மபரது மக்கள் அக்கதறக்கரகப்பயன்படும்மபரது விளம்பரங்கள் ைரங்கள் 

இருப்பதை உணர்த்துகின்றன.- வர்த்ைக மநரக்கங்களுக்கரக ைனியரக 

பயன்படுத்ைப்படும் அைிக சக்ைி வரய்ந்ை கருவியரகும். என்று மஹரவர் 

கூமேஜிற்குத் மைரிவித்ைவர் மேவிட் ஓகில்வி ஆகும். 

• மபரது மசதவ விளம்பரங்கள், வர்த்ைக மநரக்கற்ற விளம்பரங்கள், மபரது ஆர்வ 

விளம்பரங்கள், கரரண சந்தையரக்கல், மற்றும்  சமூக 

சந்தையரக்கல்கள்  மபரன்றதவகள் வர்த்ைக மநரக்கமற்ற, மபரது ஆர்வ 

மவளியீடுகள் மற்றும் முன்முயற்சிகள் சரர்பரக பயன்படுத்ைப்படும் விளம்பர 

மற்றும் சந்தையரக்கல் மைரழில்நுட்பங்களின் (மபரதுவரக வர்த்ைக நிறுவனக் 

கூட்ேரண்தமகளுேன்) மவறுபட்ே வரர்த்தை வதகயினங்கள் (அல்லது 

அம்சங்கள்) ஆகும். 

• அமமரிக்கரவில், மைரதலக்கரட்சி மற்றும் வரமனரலி தலமசன்ஸ் FCC மூலம் மபற 

மவண்டுமரனரல், நிதலயங்கள் சிறிைளவரவது மபரது மசதவ விளம்பரங்கதள 

ஒளிபரப்பி இருக்கமவண்டும். இந்ை மைதவகதள சந்ைிக்க, நிதறய ஒலிபரப்பு 

நிதலயங்கள் அமமரிக்கரவில், மைதவயரன மபரது மசதவ அறிவிப்புகதள ஒட்டு 

மமரத்ைமரக பின்னிரவுகளில் அல்லது அைிகரதலயில் குதறந்ை சைவிகிை அளவு 

பரர்தவயரளர்கள் கவனிக்கும் மநரங்களில் வழங்கிவிட்டு ,அைிகப்பணம் ைரும் 

விளம்பரைரரர்களுக்கு நிதறயப் பகல் மநரங்கள், முக்கிய மநரங்கள் உள்ள வர்த்ைக 

பகுைிகதள மகரடுக்கிறது.. 

 

நகரும் விளம்பரங்கள் பைரதககள் 

• இந்ை நகரும் விளம்பரங்கள் – மின்னும் – நிறுத்ைி 

தவக்கப்பட்ே  அட்தேகள்  அல்லது டிஜிட்ேல் ைிதரகள். இந்ை வதகயில் 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ே வரகனங்கள் முைலரளிகளரல் முன்னமர மைர்ந்மைடுக்கப்பட்ே 

சரதலகளில் விளம்பரங்கதள எடுத்துச் மசல்வைற்கரகமவ மசய்யப்பட்ேதவ.  

• பில் மபரர்டுகள் மின்சரர ஒளியுேன்; சில பின்னரல் விளக்குகள்மபரருத்ைியும், 

மற்றதவகள் ஸ்பரட் விளக்குகளுேனும் இருக்கும்.சில அலங்கரர அட்தேகள் 

அதசயரமலும், மற்றும் சில விளக்குகள் மைரேர்ந்து அல்லது விட்டு விட்டு 

விளம்பரங்கதளச் சுற்றி சுற்றி எரியும் ,அட்தேகளுேன் அதசயவும் மசய்யும் 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9F%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%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%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%95_%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%95_%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%9A%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%95_%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%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%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%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%A9%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&action=edit&redlink=1


14 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

நகரும் அலங்கரரங்கள் உலமகங்கும் மபரு நகரங்களில் பல சந்ைர்ப்பங்களில் 

உபமயரகப்படுகின்றன. அதவயரவன: 

▪ இலக்கு விளம்பரங்கள் 

▪ ஒருநரள், மற்றும் நீண்ே கரலப்பிரச்சரரங்கள் 

▪ மகர நரடுகள் 

▪ விதளயரட்டு நிகழ்ச்சிகள் 

▪ கதே ைிறப்பு விழரக்கள் மற்றும் அது மபரன்ற அறிமுக 

நிகழ்ச்சிகள் 

▪ சிறிய நிறுவனங்களின் மபரிய விளம்பரங்கள். 

▪ மற்றதவகள் 

ஊேகம் மற்றும் விளம்பர அணுகுமுதறகள் 

• அைிக அளவில் மற்ற ஊேகங்கள் மைரதலக்கரட்சிதய பின்னுக்குத் ைள்ளிவிட்ேன 

ஏமனனில் டிமவர  மபரன்ற உபகரணம் மற்றும் இதணய வதலகதள 

உபமயரகிக்கும் நுகர்மவரர் இவற்றுக்கு மரறத் மைரேங்கியது. 

• சமீப கரலமரக  மவர்ல்டு தவட் மவப்பிலும் விளம்பரம் மைரேங்கியுள்ளது. 

• மின் அஞ்சல் விளம்பரம் சமீபத்ைில் ஆரம்பித்ைது. மைதவயில்லரை அைிக மின்- 

அஞ்சல் விளம்பரங்கள் ைரன்  ஸ்பரம் என்று அதழக்கப்படுகின்றன. 

• 1998 இல் மமரதபல் மபரன் புைிய மக்கள் ஊேகமரக ஆனமபரது முைல் முைலில் 

கட்ேணம் மசலுத்ைி எடுத்துக் மகரள்ளும் விஷயங்கள் தகமபசியில் ஃபின்லரந்ைில் 

ைரன் ஆரம்பமரனது.  

• சமூக வதலயதமப்பு விளம்பரம் மிக மவகமரக வளர்ந்து வரும் ஒரு வதக 

விளம்பரம். இது ஒருவதக சமூக வதலப்பணித் ைளங்கதளக் குறிதவக்கும் 

ஆன்தலன் விளம்பரங்கள். இது ஏறத்ைரழ ஒரு வளர்ச்சியதேயரை ஒரு சந்தை, 

ஆனரல் விளம்பரைரரர் சமூகப்பணி வதலத்ைளங்களுக்கு உபமயரகிப்மபரர் 

அளிக்கும் மக்கள் கருத்தை ப்பற்றிய ைகவல்கதள எளிைரக ைங்களுக்கு ஏதுவரக்கிக் 

மகரள்கிறரர்கள்.  

• நட்பு விளம்பரம் எனபது ஒரு துல்லியமரன விளம்பரம், இைன் மூலம் 

மநரடியரக சமூக வதலயதமப்பு மசதவதய உபமயரகித்து மக்கள் 

விளம்பரங்களுக்கு வழிகரட்டி அடுத்ைவர்கதள அதேயச்மசய்கிறது. 

• ஒரு வர்த்ைக இதேமவதளயின் மபரது ஒரு நிறுவனத்ைின் சரைனம் மட்டும் 

முழுவதுமரக விளம்பரப் படுத்ைப்படுகிறது அத்ைதகய கன்மேன்ட் ரரப்  என 

அதழக்கப்படும். சிறிய நிகழ்ச்சி இதேமவதளகள் கன்மேன்ட் ரரப் 

நேத்ைப்படுகிறது. C. W. முன்மனரடிகளரல் கன்மேன்ட் ரரப்  மூலம் விளம்பரமரகும் 

சில சரைனங்கள் – மூலிதக சரறுகள்,  கிரஸ்ட்,  கிேரர் ஹீமரர, கவர் மகர்ள்,  மற்றும் 

சமீபத்ைில் மேரமயரட்ேர. 

 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=TiVo&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95_%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95_%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=CW_%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_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=CW_%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_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=CW_%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_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%86%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_(%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9A%E0%AF%88)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B9%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8B_II&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9F%E0%AF%8A%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT ii 

QUESTIONS 

1. ஒரு பிராண்டிற்கான அணுகுமுடறகள் __________________ அணுகுமுடற-

உருவாக்கும் பசயல்முடறகளின் கலடவயாகும். 

A) முதன்டம மற்றும் இரண்ைாம் நிடல   

B) நநாியல் மற்றும் நநாியல் அல்லாத 

C) துடண மற்றும் அல்லாத துடண   

D) மத்திய- மற்றும் புற-பாடத 

 

2. வாபனாலி விளம்பரத்தின் வலிடம ________________ 

A) பிாிக்கப்பட்ை பார்டவயாளர்கடள அடையும் திறன் 

B) தனிப்பட்ை மற்றும் பநருக்கமான மட்ைத்தில் வருங்கால வாடிக்டகயாளர்கடள 

அடையக்கூடிய திறன் 

C) ஆயிரத்திற்கு குடறந்த பசலவு  & குறுகிய முன்னணி நநரங்கள் 

D) நமநல உள்ள அடனத்தும் 

 

3. ஒரு _________________ விளம்பர அட்ைவடணயில், பிரச்சாரத்தின் ஒவ்பவாரு 

காலகட்ைத்திலும் விளம்பரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் விளம்பரத்தின் அளவு 

குறிப்பிட்ை காலத்திற்கு மாறுபடும். 

A) விமானம்       

B) நததியிட்ைது 

C)  துடிப்பு       

D) பதாைர் 

 

4. சந்டதப்படுத்துபவர்கள் ________________ க்குள் அறிவு கட்ைடமப்புகடள அணுகும் 

நுகர்நவாாின் திறடன நமம்படுத்த முடியும் 

A. உரத்த இடசடயப் பயன்படுத்துதல் 

B. வண்ணமயமான விளம்பரங்கடளப் பயன்படுத்துதல் 

C. வாய்பமாைி கட்ைடமப்டபப் பயன்படுத்துதல் 

D. பிராண்ட் தகவல்கடள மீண்டும் கூறுதல் 
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5. விடரவான வாங்குபவாின் பசயடல அல்லது ஒரு பபாருளின் உைனடி விற்படனடயத் 

தூண்ை முயற்சிக்கும் அடனத்து சந்டதப்படுத்தல் நைவடிக்டககளும் _________________ 

என அடைக்கப்படுகின்றன 

A) ஸ்பான்சர்ஷிப்      

B) விளம்பரம் 

C) தனிப்பட்ை விற்படன     

D) விற்படன நமம்பாடு 

 

6. துணிகடள எவ்வளவு சுத்தமாக பபறுகிறது என்று விளம்பரம் பசய்யும் ஒரு சவர்க்காரம் 

___________________ நுகர்நவார் நதடவடய ஈர்க்கிறது 

A) பசயல்பாட்டு      

B) குறியீட்டு 

C) உயிாியல்       

D) பயனற்றவர் 

 

7. விளம்பர நநாக்கங்கடள அடமப்பதற்கு பின்வருவனவற்றில் எது நதடவயில்டல? 

A) குறிக்நகாள்கள் மாற்றத்தின் அளடவக் குறிப்பிை நவண்டும். 

B) குறிக்நகாள்கள் லாபத்தின் அடிப்படையில் கூறப்பை நவண்டும். 

C) குறிக்நகாள்கள் யதார்த்தமாக இருக்க நவண்டும். 

D) குறிக்நகாள்கள் உள்நாட்டில் ஒத்ததாக இருக்க நவண்டும். 

 

8. அணுகுமுடறகளின் ______________________ கூறு நைத்டத நபாக்குகளில் கவனம் 

பசலுத்துகிறது 

A) பாதிப்பு      B) கருவி 

C) கூட்டுறவு      D) அறிவாற்றல் 

 

9. சிந்தடனடய ஒரு குறியீட்டு வடிவமாக பமாைிபபயர்க்கும் பசயல்முடற ____________ 

என அடைக்கப்படுகிறது 

A) குறியாக்கம்     B) சத்தம் 

C) டிநகாடிங்      D) பசய்தி நசனல் 

 

10. மார்கபரட் ஸ்டீபன்ஸ் உரத்த ஒலிகளால் பதாடலக்காட்சி விளம்பரத்டத 

கவனிக்கிறார். இது ______________________ இன் எடுத்துக்காட்டு 

A) பவளிப்பாடு     B) விருப்பமில்லாத கவனம் 

C) தன்னிச்டசயான கவனம்   D) தன்னார்வ கவனம் 
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Nkyhz;ik fzf;fpay; nghUs; - tpsf;fk; (Meaning) 

• Nkyhz;ik fzf;fpay; vd;gJ Nkyhz;ik kw;Wk; fzf;fpay; vd ,uz;L 
nrhw;fis nfhz;lJ.  

• Nkyhz;ikf;Fhpa fzf;Ffis gbg;gNj Nkyhz;ik fzf;fpayhFk;.  

• Nkyhz;ikf;Fj; Njitahd nfhs;iffis cUthf;fTk;> mjid rpwg;ghfTk;> 
fl;Lg;ghl;Lld; epiwNtw;w cjtp Ghpfpd;wd.  

• epjp fzf;Ffis Nkyhz;ik nra;tNj Nkyhz;ik fzf;fpay; vdg;gLk;.  

• Nkyhz;ik gzpfis epiwNtw;w Njitahd vy;yh jfty;fisAk; fzf;fpay; 
toq;Ftjhy; mjid Nkyhz;ik fzf;fpay; vd miof;fg;gLfpwJ.  

• Nkyhz;ik gzpfshfpa jpl;lkpLjy;>mikg;GKiw>topfhl;Ljy;> KbntLj;jy;> 
gzpahsh;fis epakpj;jy;> nray;Cf;fk; mspj;jy;> jfty;njhlh;G> xUq;fpizj;jy; 
kw;Wk; fl;LgLj;jy; Nghd;witfis ey;y Kiwapy; nray;gLj;jTk; Njitahd 
jfty;fis Nkyhz;ikapdUf;F Nkyhz;ik fzf;fpay; toq;FfpwJ.  

• Nkyhz;ik fzf;fpay; Nkyhz;ik nra;gtUf;F Njitahd nfhs;if hPjpahd 
jPh;khdq;fis ($l;lq;fspd; eltbf;iffs;> Fwpg;Gfs;> Gs;spapy; mwpf;iffs;) 
epiwNtw;w cjtp Ghpfpd;wJ.  

• Nkyhz;ikf;F Njitahd jfty;fis toq;Fk; fzf;F KiwNa Nkyhz;ik 
fzf;fpay; vdg;gLk;.  

 

Accounting for Management – Functions and 

Benefits     – Analysis and Interpretation of 

Financial Statement    – Ratios – Fund Flow and Cash 

Flow -Budgetary Control.  
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Nkyhz;ik fzf;fpaypd; tiutpyf;fzk;(Definition)  

 

1) Nkyhz;ik fzf;fpay; vd;gJ fzf;fpay; jfty;fs; vt;thW Nkyhz;ikapdUf;F 

gad;gLk; tifapy; njhlh;G itj;Js;sJ vd;gij gw;wpajhFk;. – uhgh;l ;vd;. 

me;Njhzp  
2) Nkyhz;ik fzf;fpay; vd;gJ fzf;F gjptpaypy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Kiwfs;> 

cj;jpfs; kw;Wk; nfhs;iffis tpthpf;fTk;> rpwg;G mwpTld; Nkyhz;ikf;F 
cjTk; tifapy; vt;thW ,yhgj;ij mjpfhpf;f my;yJ Fiwf;f Kbfpd;wJ 

vd;gij tpthpf;fpd;wJ. – [hd; Ngl;b  

3) xU njhopiy mjpf jpwikAld; elj;jpr; nry;y cjTk; ve;j xU fzf;fpay; 
tbtKk; Nkyhz;ik fzf;fpay; vdg;gLk;. - ,q;fpyhe;J kw;Wk; Nty]; ; 
gl;laf;fzf;fhsh; epWtdk;  

4) fzf;fpay; jfty;fis gad;gLj;jp mjid gFg;gha;T nra;J mjpy; css; 
tpguq;fis myrp Muha;tJk;> tpsf;FtJk; mJ vt;thW Nkyhz;ikf;F 

cjTfpd;wJ vd;gij $WtNj Nkyhz;ik fzf;fpay; vdg;gLk;. – b.[p.Nuh];  

5) jpwk;gl jpl;lkplj; Njitahd topKiwfs; rpwe;j nray; topia Njh;e;njLj;J 
kjpg;gPL kw;Wk; mjd; nray; tpsf;fq;fis fl;Lg;gLj;jTk; cs;slq;fpaNj 

Nkyhz;ik fzf;fpay; vdg;gLk;. – mnkhpf;f fzf;fpay; mNrhrpNard; 

6) fzf;fpaypd; cj;jpfs;> jd; nray;Kiwfs; xlL; nkhj;jkhf Nkyhz;ikf;F 
cjtp nra;tjhf njhpatUtNj Nkyhz;ik fzf;fpay; vdg;gLk;. - ,e;jpa 
gl;laf; fzf;fhsh; epWtdk;  

7) Nkyhz;ik fzf;fpay; fzf;F rk;ge;jkhd jfty;fis Nkyhz;ikf;F mspj;J 

cjTjy; %yk; Nkyhz;ik nfhs;iffis cUthf;fTk;> md;whlk; Vw;gLk; 
njhopy; eltbf;iffis elj;jTk; Nkyhz;ikf;F cjTfpd;wd.  

 

Nkyhz;ik fzf;fpaypd; ,ay;Gfs;:(Nature of Management Accounting)  

• Nkyhz;ikahdJ fzf;F jfty;fspd; mbg;gilapy; jhd; KbT vLf;fpd;wJ.  

• me;j fzf;fpay; jfty;fis mspg;gNj Nkyhz;ik fzf;fpayhFk;.  

• epWtdj;jpd; jpwikia mjpfhpf;fTk;. mjd;; Nehf;fq;fis epiwNtw;w ,J 
cjTfpd;wJ.  

• Nkyhz;ik fzf;fpaypd; Kf;fpa ,ay;Gfs; gpd;tUkhW:   
 

1) ,J fzf;fpay; jfty;fis toq;Ffpd;wJ (It gives accounting information)    

• Nkyhz;ik fzf;fpay;> fzf;fpay; jfty;fis mbg;gilahff; nfhz;L 
tpsq;Ffpd;wJ.  

• fzf;fpay; Jiw fzf;F jfty;fis Nrfhpj;;J mjid gFg;gha;T nra;fpd;wJ.  

• ,e;j jfty;fis Nkyhz;ikahdJ nfhs;if KbT vLg;gjw;F 
gadg;Lj;jg;gLfpd;wJ.  

• Nkyhz;ikf;Fj; Njitahd fzf;fpay; jfty;fis Nkyhz;ik fzf;fpay; 
mspf;fpd;wJ.  

• ,J xU Nrit gzpahf tpsq;Ftjhy; Nkyhz;ikapd; vy;yh epiyfSf;Fk; 

Njitahd fzf;fpay; jfty;fis toq;Ffpd;wJ.  
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2) ,J fhuz fhhpaq;fis gFg;gha;T nra;fpd;wJ (Cause and effect analysis) 

• epjp fzf;fpayhdJ ,yhg el;l fzf;if jahhpj;J ,yhg el;lj;ij kl;Lk; 
fzf;fpLfpd;wJ.  

• Nkyhz;ik fzf;fpay; mijtpl xUgb NkNy nrd;W ,yhg el;lk; Vw;gl 
fhuzq;fis gFg;gha;T nra;fpd;wJ.  

• ,yhgk; fpilg;gjw;fhd fhuzq;fisAk; el;lk; Vw;gl;lhy; mJ vt;thW epfo;e;jJ 
vd;w fhuzj;ijAk; Muha;fpd;wJ.  

• ,yhgj;ij tpw;gid>elg;G nrhj;J> nryT Kjy; Nghd;witfisf; nfhz;L xg;gplL; 
ghh;f;fpd;wJ.  

• fhuz fhhpa gFg;gha;T Nkyhz;ik fzf;fpaypy; kl;LNk  ghh;f;f KbAk;.  

3) ,J rpwg;G njhopy; El;gq;fisAk;> njhopy; El;gr;nrhw;fisAk; gad;gLj;Jfpd;wJ 

(Use of special Technique and concepts)  

• fzf;fpaypy; cs;s jfty;fis kpfTk; gad;glj;jf;f tifapy; Nkyhz;ik 
fzf;fpayhdJ rpwg;G njhopy; Elg;q;fisAk;> nrhw;fisAk; gad;gLj;Jfpd;wJ.  

• njhopy; El;gq;fshfpa epjp jpl;lk; (Budget) kw;Wk; mjid gFg;gha;T nra;jy;> 

jpl;l mlf;ftpiy> jpl;lf; fl;Lg;ghL. ,Wjpepiy nryT> jpl;l Ma;T Kiw> 
fl;Lg;ghL fzf;F Kiw Nghd;witfs; ,jpy; mlq;Fk;.  

4) ,J Kf;fpakhd KbTfis vLf;f cjTfpd;wJ (Taking important Decision)     

• KbT vLg;gjw;fhd vy;yh jfty;fisAk; Nkyhz;ikf;F mspf;fpd;wJ.  

• fle;j fhy nra;jpfis Muha;tjhy; vjph;fhyj;ij Nkyhz;ikapdh; vspjhf 
fzpg;G nra;fpd;wdh;.  

5) epWtdj;jpd; Nehf;fq;fis miljy;:(To achive objectives)    

• Nkyhz;ik fzf;fpay; fzf;F jfty;fis mspg;gjhy; Nkyhz;ikahdJ jdJ 
Nehf;fq;fis vspjpy; milfpd;wJ.  

• fle;j fhy fzf;fpay; jfty;fs; epWtdj;jpd; nfhs;ifia cUthf;fTk;> 
Nehf;fq;fis eph;za nra;aTk; cjTfpd;wd.  

• cz;ikahd nray; epiwNtw;wj;ij Kd;dNu eph;zak; nra;a;ggl;l ,yf;Ff;Fk; 
VNjDk; tpj;jpahrk; ,Ue;jhy; Nkyhz;ikahdJ ju mlf;ftpiy kw;Wk; jpl;l 

flL;g;ghL %yk; mjid rhp nra;a Ntz;ba vy;yh eltbf;iffis vLf;f 
cjTfpd;wJ.  

6) tpjpKiwfs; gpd;gw;Wtjpy;iy (Fixed form not followed)    

• epjp fzf;fpaypy; gy;NtW fzf;F VLfis jahh; nra;a rpy tpjpfis gpd;gw;;w 
Ntz;Lk;.  

• Nkyhz;ik fzf;fpaypy;  ve;j tpjkhd Fwpg;gpl;l tpjpfis gpd;gw;w 
Njitapy;iy.  

7) ,J jpwid mjpfhpf;fr; nra;fpd;wJ(Increase in efficiency)  

• fzf;fpaypy; jfty;fis gadg;gLj;Jtjpd; Nehf;fkhdJ epWtdj;jpd; jpwd; 

mjpfhpf;f nra;tjhFk;. 

• Xt;nthU Jiwf;Fk; ,yf;Ffis eph;zapj;jhy; jpwid mjpfhpf;fr; nra;ayhk;.  
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8) ,J jfty;fis kl;LNk mspf;fpd;wJ KbT vLg;gjpy;iy                 (Supply 

information and not Decision)     

• Nkyhz;ik fzf;fpayhdJ Nkyhz;ikf;F Njitahd jfty;fis kl;LNk 
mspf;fpd;wJ.  

• Nkyhz;ikapd; NjitfNfw;g jfty;fis tifg;gLj;jp Nkyhz;ikf;F 
topfhl;Lfpd;wJ.  

• Mdhy; KbT vLg;gij mspg;gjpy;iy.  

9) ,J Kd; Ma;T njhlh;GilaJ (Related with forecasting)     

• Nkyhz;ik fzf;fpay; vjph;fhyj;ij rhh;e;j mikg;ghFk;.  

• Nkyhz;ikf;F jpl;lkpLjYf;Fk;> Kd; Ma;T nra;tjw;Fk; ,J cjTfpd;wJ.  

• fle;j fhy nra;jpfs; vjph;fhy nray; eltbf;iffis eph;zapf;f cjTfpd;wJ.  
 

10) Nkyhz;ik fzf;fpapaypd; nray;gug;G vy;iy: (Scope of Management Accounting)  

• Nkyhz;ik fzf;fpayhdJ fzf;fpaUf;F xU Gjpa mZFKiwahFk;.  

• fzf;fpay; jfty;fis nghUs; tpsf;fk; nra;a Njitahd cj;jpfis 
mspf;fpd;wJ.  

• Nkyhz;ikf;F gzpfshfpa jpl;lkpLjy;> newpgLj;Jjy;> fl;Lg;gLj;Jjy; Nghd;w 
gzpfspy; cjtpGhptNj ,jd; Nehf;fkhFk;. 

 

fPNo fhZk; fUj;Jfs; ahTk; Nkyhz;ik fzf;fpaYf;F Kf;fpakhdjhf tpsq;Ffpd;wd.  

• mitfNs mjd; Nehf;f  vy;iyahf mikfpd;wd.  

1) epjpf;fzf;fpay; (Financial Accounting)  

• epjpffzf;fpay;;; fle;j fhy jfty;fis mbg;gilahff; nfhz;lJ.  

• ,jpy; gjpT nra;ag;gl;l cz;ikahd eltbf;iffs; ahTk; vjph;fhyj;jpy; 
jpl;lkpLtjw;F cjTfpd;wd.  

• jpl;lkpLjy; vjph;fhyj;ij Fwpj;jhYk; mJ fle;jfhy kw;Wk; epfo;fhy jfty;fis 
mbg;gilapy; jahhpf;fg;gLfpwJ.  

• Nkyhz;ik fzf;fpay; epjp fzf;fpaYld; neUq;fpa njhlh;G nfhz;Ls;sJ.  

2) mlf;ftpiyf; fzf;fpay;(Cost Accounting)     

• cw;gj;jpr; nra;j nghUs;fspd; mlf;ftpiyNah my;yJ gzpfspd; 
mlf;ftpiyNah eph;zak; nra;a gy;NtW cj;jpfis jUtJ mlf;ftpiy 
fzf;fpayhFk;.  

• ju mlf;ftpiy> ,Wjp epiy nryT: tuT nryT jpl;lf; fl;lg;ghL Nghd;w 
cj;jpfspd; %yk; epWtdj;jpd; nraiyAk; mjd; eltbf;iffisAk; 
fl;Lg;gLj;Jfpd;wJ.  

• mlf;ftpiy fzf;fpay; Nkyhz;ik fzf;fpaYf;F Kf;fpakhdjhFk;.  
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3) kW kjpg;gPL fzf;fpay; (Revaluation Accounting)     

• %yjdj;ij KOtJkhf guhkhpj;J mjd; cz;ikahd kjpg;gpy; ,yhgq;fis 
fzf;fPL nra;tNj kWkjpg;gPL fzf;fpaypd; gzpahFk;.  

• ,JTk; Nkyhz;ik fzf;fpaYf;F cWJizahf tpsq;Ffpd;wJ.  

4) ruf;fpUg;G fl;Lg;ghL (Inventory Control)    

• xU epWtdj;jpd; ruf;fpUg;G vd;gJ fr;rhg;nghUs; KOikailahj ruf;F> 
KOikaile;j ruf;F MfpaitahFk;.  

• ,jpy; mjpfkhd njhifia Klf;fg;gLtjhy; ,jidf; fl;Lg;gLj;JtJ kpfTk; 

mtrpak;. 

• ruf;Ffis fl;Lg;gLj;j Nkyhz;ikapdh; gy;NtW msT epiyfis (Fiwe;jsT 
epiy> mjpfgl;r epiy> kWnfhs;Kjy; epiy) eph;zak; nra;a Ntz;Lk;.  

• vg;nghOJ> vq;fpUe;J vt;tsT nfhs;Kjy; Nkyhz;ikapdh; nra;a Ntz;Lk; 
vd;gij Nkyhz;ik fzf;fhsh; topfhl;Lthh;.  

• ruf;F fl;Lg;ghlhdJ Nkyhz;ikapdh; KbT vLg;gjw;F cjTfpd;wJ.  

5) epjp jpl;lKk;> Kd; Ma;Tk;(Budgeting and forecasting)    

• vjph;tUk;  fhyj;jpw;F xU epWtdj;jpd; jpl;lq;fs;> nfhs;iffs;> Nehf;fq;fis 
ntspf; fhl;LtNj epjp jpl;lkhFk;.  

• epWtdj;jpd; gy;NtW JiwfSf;Fhpa Nehf;fq;fis mikj;J me;j Nehf;fq;fis 
ntspf;fhl;LtNj epjp jpl;lkhFk;.  

• epWtdj;jpd; gy;NtW Nehf;fq;fis mikj;J mitfs; vt;thW Nehf;fq;fis 
milfpd;wd. mjd; cz;ikahd nray;jpwid jpl;lj;Jld; xg;gPl;L ghh;f;fyhk;.  

• Kd; Ma;T vd;gJ nfhLf;fg;gl;l #o;epiyapy; Kbtpy; vd;d elf;Fk; vd;gij 
Kd; $l;bNa jPh;khdpg;gjhFk;. vdNt Kd; Ma;T vd;gJ xU kjpg;gPL MFk;.  

• epjp jpl;lkhdJ epWtdj;jpd; nfhs;ifia mila cjTfpd;wJ. vdNt ,it 
,uz;Lk; Nkyhz;ikf;Fg; gad;;gLfpwJ.  

6) Nkyhz;ikapdUf;F mwpf;if rkh;g;gpj;jy; (Reporting to management)  

• epWtdj;jpd; gy;NtW nray;ghLfis Fwpj;J mbf;fb Nkyhz;ik fzf;fhsh>; 
Nkyhz;ikapdUf;F njhpag;gLj;j Ntz;Lk;.  

• mth; mwpf;ifia tiuglk;> tpsf;fg;glq;fs;> FwpaPl;nlz;fs; gy;NtW Gs;spapay; 
cj;jpfis gad;gLj;jpAk; njhptpg;gjhy; mjid vspjpy; Nkyhz;ikapdh; Ghpe;J 
nfhs;fpd;wdh;.  

• ,jid khjk;> fhyhz;L> miuahz;L tUlj;jpw;F xUKiw vd rkh;g;gpf;fyhk;.  

• ,e;j mwpf;ifapy; ,yhg el;lfzf;F>  epjp Xl;l mwpf;if> nuhf;f Xl;l mwpf;if> 
ruf;F mwpf;if Nghd;witfs; mlq;fpAs;sd. 

7) jfty;fSf;fhd nghUs; tpsf;fk;(Interpretation of data)  

• Nkyhz;ik fzf;fhsh; gy;NtW epjp mwpf;iffisg; gw;wpa nghUs;tpsf;fk;> 
Nkyhz;ikapdUf;Fj; mspf;fpd;wdh;.  
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT iii 

QUESTIONS 

1) epjpepiy mwpf;iffis gFg;gha;T nra;tjw;Fhpa fUtpfs;. 

a) xg;gPl;L ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G kw;Wk; tUtha; mwpf;iffs; xg;gPL 

b) nghJthd msT rjtPjk; 

c) Nghf;F tpfpjk; 

d) ,Wjp fzf;Ffs; mwpf;ifapy; cs;s tptuq;fsplNk cs;s tpfpjhr;rhu njhlh;ig 

ntspg;gLj;Jjy; kw;Wk; Nkw;fz;lit midj;Jk; 

2) tpfpjk; gFg;gha;T fPo;f;fz;l xd;iwj; jtph;j;J kw;w nray;Kiwfis cs;slf;fpaJ. 

mtw;iw fz;Lgpb. 

a) tpfpj fzf;fpay;  

b) vz; cwit jPh;khdpf;Fk; kw;Wk; tpsf;Fk; nray;Kiw 

c) epWtg;gl;l juq;fSf;F vjpuhg jw;Nghija tpfpjj;jpd; xg;gPL 

d) rhsu myq;fhuk; 

3) ,Ug;G epiy kw;Wk; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; ,yhg el;l fzf;F Nghd;w 

epjpmwpf;iffs; gFg;gha;T nra;ag;gLk; nghJ gFg;gha;T miof;fg;gLfpwJ. 

a) nrq;Fj;J gFg;gha;T 

b) Gs;spapay; gFg;gha;T 

c) xU fl;lj;jy; gFg;gha;T 

d) Nkw;fz;l midj;Jk; 

4) fpilkl;l gFg;gha;T my;yJ gd;Kf gFg;gha;T gpd;tUtdtw;wpy; xd;iwj; jtph;;j;J 

cs;slf;fpaJ mijf; fz;Lgpb. 

a) xU fhyfl;lk; njhlh;ghd jPtpukhd mwpf;if kjpg;gha;T nra;ag;gl;L gFg;gha;T 

nra;ag;gLfpwJ. 

b) gy Mz;Lfs; njhlh;ghd jPtpukhd kjpg;gha;T nra;ag;gl;L gFg;gha;T 

nra;ag;gLfpd;wd. 

c) gy Mz;Lfspy; tzpfj;jpd; epiy my;yJ Nghf;F kw;Wk; mstplg;gLfpwJ. 

d) juTfshy; gpujpgypf;Fk; rhjfkhd my;yJ rhjfkw;w Nghf;FfSf;F xU epjp 

Ma;thsh; jdJ fUj;ij cUthf;Ffpwhh;. 
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5) Nghf;F gFg;gha;T cs;slf;fpaJ. 

a) xt;nthU mwpf;if cUg;gbAk; mbg;gil Mz;by; xNu cUg;gbf;F jhq;fpa rjtPj 

cwtpd; fzf;fPLfs;. 

b) fld; jPh;Tj;jpwd; eph;zapj;jy; vd;gJ epjpepiy gFg;gha;T MFk; 

c) ,yhg kjpg;gPl;L jpwd; kjpg;gPL 

d) xUtUf;nfhUth; jh;f;fhPjpahf ,izf;ff;$ba my;yJ nra;a Kbahj rpy 

Kf;fpakhd cUg;gbfSf;fF Nghf;F tpfpjq;fs; fzf;fplg;gLfpd;wd. 

6) ------------------vd;gJ jput %yjdj;jpd; NghJkhd gpd;dzp ,y;yhky; xU tzpfj;ij 

tphpTgLj;Jtjw;fhd xU Kaw;rpahFk;. 

a) kpif tzpfk; 

b) Fiw tzpfk; 

c) rhsu tzpfk; 

d) gd;Kf myq;fhuk; 

7) Fiwe;j tpiuthd tpfpjj;Jld; xU ey;y elg;G tpfpjk;------------y tpfpjhr;rhukhf mjpf 

KjyPl;ilf; Fwpf;Fk;. 

a) jw;fhy KjyPLfs; 

b) tzpfj;jpw;Fhpa ruf;fpUg;G 

c) ngwj;jf;f fzf;Ffs; 

d) Kd; $l;b nrYj;jpa njhif 

8) gq;Fjhuh;fspd; %yjdj;jpd thapyhf <Lfl;LtJ. 

a) ePh;ikj;jd;ik 

b) fld; jPh;Tj;jpwd; 

c) ,yhg kPl;Lj;jpwd; 

d) KjyPLfspd; kPjhd tUkhdq;fs;  

9) ruf;Ffis Ftpj;jy; kw;Wk; tpw;gid Row;rp FiwjYk; Fwpg;gJ 

a) miwg;gad;ghL 

b) kpif tzpfk; 

c) nghUshjhu nfhs;Kjy; 

d) kpif %yjd Mf;fk;. 

10) tpahghuj;jpd; nrhe;j %yjdk; > nkhj;j fld; Kjiy tpl kpff;Fiwthf ,Ug;gJ. 

,jw;fhf FwpaPL------------- 

a) Fiw %yjd mlf;fk; 

b) kpif %yjd mlf;fk; 

c) Fiwthd tzpfk; 

d) kpif tzpfk;. 
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வணிகவியல் 
(Unit - IV) CAPITAL EXPENDITURE DECISIONS  

(மூலைன மசலவு ைீர்மரனங்கள்) 
 

 

 

 

 

 

மூலைன மசலவு 

➢ மூலைன மசலவு முடிவு என்பது நிலம், கட்டிேம், ஆதல மற்றும் இயந்ைிரங்கள் 

மபரன்ற விற்பதனக்கு குறிக்கப்பேரை நிதலயரன மசரத்துக்களில் முைலீடு 

மசய்வது குறித்ை முடிவுகதள எடுக்கும் மசயல்முதறயரகும். 

➢ இது முன்மமரழியப்பட்ே மூலைன மசலவினங்களுக்கரன நீண்ேகரல 

ைிட்ேமிேதலக் குறிக்கிறது. 

➢ மநறி நிைிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பரடு மற்றும் நீண்ே கரலத்தை 

உயர்த்துவதையும் உள்ளேக்கியது. 

 

மூலதன பசலவு முடிவுகளின் பபாருள்: 

➢ ஒரு மூலதனச் பசலவு என்பது ஒரு நிறுவனம் அதன் மதிப்டப நமம்படுத்த அல்லது 

அதன் நீண்ைகால உற்பத்தித்திறடன அதிகாிக்க  பசாத்துக்கடளப் பபறுவதற்கு 

நிதிடயப் பயன்படுத்துவதாகும்.  

➢ மூலதன பசலவினங்களில் கட்டிைங்கள் அல்லது கிைங்குகள், இயந்திரங்கள் 

அல்லது கணினிகள் நபான்ற புதிய உபகரணங்கள் மற்றும் வணிக வாகனங்கள் 

நபான்ற பகாள்முதல் அைங்கும்.  

Capital Expenditure Decisions – Marginal Costing and Break-Even 

Analysis – Managerial Uses – Working Capital Forecast – Zero 

Based – Budgeting 
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➢ நமலாளர்கள் வணிகத்தில் நபாதுமான அளவு முதலீடு முதலீட்ைாளர்களுக்குக் 

காண்பிப்பதற்காக பல நிறுவனங்கள் தங்கள் வரலாற்று மூலதன பசலவு அளடவ 

பராமாிக்க முயற்சி பசய்கின்றன. 

 

மூலதன பசலவு முடிவுகளின் வடரயடற:  

➢ ஒரு வருைத்திற்கும் குடறவான குறுகிய காலத்தில் நன்டமகள் கிடைக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ‘நைப்பு’ பசலவு என அடைக்கப்படுகிறது . 

➢ ஒன்று அல்லது அதற்கு நமற்பட்ை ஆண்டுகளில் எதிர்காலத்தில் நன்டமகடள 

விடளவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

➢ இது மூலதன பட்பெட் முடிவுகள், ‘மூலதன’ பசலவு என்றும் அடைக்கப்படுகிறது.  

➢ மூலதன பசலவு முடிவுகள் அடனத்து நிறுவனங்களிலும் நமலாளர்கள் பல 

ஆண்டுகளாக பணப்புைக்கங்கடள உள்ளைக்கிய முக்கிய முடிவுகடள 

எதிர்பகாள்கின்றனர்.  

எடுத்துக்காட்டுகள் 

• இயந்திரங்கள், வாகனங்கள், கட்டிைங்கள் அல்லது நிலம் டகயகப்படுத்துதல் 

பதாைர்பான முடிவுகள் . 

 

மூலைன மசலவு முடிவுகளின் ைன்தம: 

➢ மூலைன மசலவு முடிவுகள் நீண்ே ஆயுட்கரலம் மற்றும் நீண்ே கரலத்ைிற்கு 

பரவியுள்ள நன்தமகதள வழங்கும் மசரத்துக்கதள வரங்குவதை 

உள்ளேக்குகின்றன. 

 

1.மரற்றமுடியரை முடிவு 

➢ ஒரு முதற அங்கீகரிக்கப்பட்ே மூலைன மசலவு முடிவுகள் எந்ை மநரத்ைிலும் 

மரற்றியதமக்கமவர அல்லது ைிரும்பப் மபறமவர முடியரை நீண்ே கரல 

முைலீடுகதளக் குறிக்கின்றன. 

➢ அத்ைதகய முடிவுகதள ைிரும்பப் மபறுைல் அல்லது மரற்றியதமத்ைல் 

நிறுவனத்ைிற்கு கணிசமரன நிைி இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

➢ பங்குைரரரின் மசல்வத்தை அைிகப்படுத்துைல்: இது பங்குைரரர்கள் மற்றும் 

நிறுவனத்ைின் நலன்கதளப் பரதுகரக்க உைவுகிறது.  

➢ இது நிதலயரன முைலீடுகளில் அைிக முைலீடு மற்றும் குதறந்ை முைலீட்தேத் 

ைவிர்க்கிறது. 

 

2.கணிசமரன முைலீடுகள் 

➢ மூலைன மசலவு முடிவுகள் மபரிய அளவிலரன நிைிகதள உள்ளேக்கியது.  

➢ இத்ைதகய முடிவுகள் நீண்ே கரலத்ைிற்கு அைன் விதளதவக் மகரண்டுள்ளன. 

➢ 3.எைிர்கரல பண வரவுகதள மைிப்பிடுைல் 

➢ மூலைன மசலவு வரவு மசலவுத் ைிட்ேத்தைத் ையரரிப்பது என்பது ைிட்ேங்களின் 

இலரபத்தை மைிப்பிடுவைற்கு பல ஆண்டுகளரக பண வரவுகதள 

முன்னறிவிப்பதை உள்ளேக்குகிறது. 
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மூலைன மசலவு முடிவுகளின் குறிக்மகரள்கள் 

➢ நிைி முடிவுகள் ஒரு நிறுவனத்ைின் மிக முக்கியமரன மற்றும் முக்கியமரன 

முடிவுகளில் ஒன்றரகும்.  

 

1.மசலவுக் குதறப்பு 

➢ ஒரு நிறுவனத்ைின் இருப்பு லரபத்தைப் மபரறுத்ைது, இது ஒரு நியரயமரன 

விதலயில் மபரருட்கள் அல்லது மசதவகளின் உற்பத்ைிதயப் மபரறுத்ைது.  

➢ நிதலயரன மசரத்துகளில் அைிக/குதறந்ை முைலீடு ைவிர்க்கப்பட்ேரல் இது 

சரத்ைியமரகும். 

 

2.ைற்கரல மபரருட்கதள வழங்குைல் 

➢ நுகர்மவரர் சுதவ ஒவ்மவரரு நரளும் மரறுகிறது.  

➢ வரடிக்தகயரளர்களிேமிருந்து புைிய மகரரிக்தககதள பூர்த்ைி மசய்ய, இருக்கும் 

வசைிதய முதறயரகப் பயன்படுத்துவது அல்லது சமீபத்ைிய இயந்ைிரங்கதள 

நிறுவுவது. 

 

3.அைிகரிக்கும் மவளியீடு 

➢ ைற்மபரதுள்ள வசைிதயப் பயன்படுத்துவைன் மூலம் அல்லது புைிய ஆதல மற்றும் 

இயந்ைிரங்கதள நிறுவுவைன் மூலம் ஒரு மவளியீட்தே அைிகரிக்கலரம். 

 

மூலைன மசலவு முடிவுகளின் முக்கியத்துவம்: 

 

1.நீண்ே கரல விதளவுகள் 

➢ மூலைன மசலவு முடிவுகளின் விதளவுகள் அம்சமரக விரிவதேகின்றன.  

➢ மூலைன மசலவினங்களரல் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு நிறுவனத்ைின் ைற்மபரதைய 

உற்பத்ைி நேவடிக்தககளின் மநரக்கம் ைற்மபரதைய மூலைன மசலவு முடிவுகள் 

எைிர்கரல நேவடிக்தககளுக்கரன கட்ேதமப்தப வழங்குகின்றன.  

➢ மூலைன முைலீட்டு முடிவுகள் ஒரு நிறுவனத்ைின் அடிப்பதே ைன்தமக்கு மகத்ைரன 

ைரக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

2.மீளமுடியரை ைன்தம 

➢ மூலைன உபகரணங்களுக்கரன சந்தை ஒழுங்கதமக்கப்பட்ேைரகும்.  

➢ மூலைன உபகரணங்களுக்கு குறிப்பிட்ே மைதவதயப் பூர்த்ைி மசய்ய 

ைனிப்பயனரக்கப்பட்ே சந்தை இல்லரைது. 

➢ அத்ைதகய உபகரணங்கள் வரங்கியவுேன், முடிதவ மரற்றியதமப்பது மூலைன 

உபகரணங்கதள அகற்றுவதைக் குறிக்கும்.  

➢ ைவறரன மூலைன முைலீட்டு முடிதவ கணிசமரன இழப்தப ஏற்படுத்ைரமல் மரற்ற 

முடியரது. 

 

3.கணிசமரன மசலவுகள் 

➢ மூலைன மசலவுகள் மபரதுவரக கணிசமரன மசலவினங்கதள உள்ளேக்குகின்றன. 

➢ ஒரு ஒருங்கிதணந்ை எஃகு ஆதல எடுத்துக்கரட்ேரக பல ஆயிரம் மில்லியன் 

மசலவினங்கதள உள்ளேக்கியது. மமம்பட்ே மைரழில்நுட்பத்துேன் மூலைன 

மசலவுகள் அைிகரிக்கும். 
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மூலதன பசலவு முடிவுகள் சிரமங்கள் 
 

1.அளவீட்டு சிக்கல்கள் 

➢ மூலைன மசலவு ைிட்ேத்ைின் மசலவுகள் மற்றும் நன்தமகதள அதேயரளம் 

கரண்பது மற்றும் அளவிடுவது கடினம்.  

➢ மூலைனச் மசலவினம் நிறுவனத்ைின் மவறு சில மசயல்பரடுகதள ஏற்கனமவ 

இருக்கும் சில மபரருட்களின் விற்பதனதய குதறப்பது அல்லது 

மைரழிலரளர்களின் மன உறுைிதய மமம்படுத்துவது மபரன்ற சில மைளிவற்ற 

விதளவுகதள ஏற்படுத்தும் மபரது இது அைிகம். 
 

2.நிச்சயமற்ற ைன்தம 

➢ ஒரு மூலைன மசலவு முடிவு எைிர்கரலத்ைில் நீண்ே கரலத்ைிற்கு நீட்டிக்கப்படும் 

மசலவுகள் மற்றும் நன்தமகதள உள்ளேக்கியது. எைிர்கரலத்ைில் என்ன நேக்கும் 

என்று சரியரக கணிக்க முடியரது.  

➢ ஒரு மூலைன மசலவு முடிவின் மசலவுகள் மற்றும் நன்தமகதள வதகப்படுத்தும் 

நிச்சயமற்ற ைன்தம உள்ளது. 
 

3.ைற்கரலிக பரவல் 

➢ மூலைன மசலவு முடிமவரடு மைரேர்புதேய மசலவுகள் மற்றும் நன்தமகள் நீண்ே 

கரலத்ைிற்கு பரவுகின்றன.  

➢ மைரழில்துதற ைிட்ேங்களுக்கு 10-20 ஆண்டுகள் மற்றும் உள்கட்ேதமப்பு 

ைிட்ேங்களுக்கு 20-50 ஆண்டுகள்.  

➢ இத்ைதகய ைற்கரலிக பரவல் ைள்ளுபடி விகிைங்கதள மைிப்பிடுவைிலும் 

சமநிதலதய நிறுவுவைிலும் சில சிக்கல்கதள உருவரக்குகிறது. 

➢ மூலைன மசலவு முடிவுகள் அதனத்து நிறுவனங்களிலும் மமலரளர்கள் 

அவ்வப்மபரது பல ஆண்டுகளரக பணப்புழக்கங்கதள உள்ளேக்கிய முக்கிய 

முடிவுகதள எைிர்மகரள்கின்றனர்.  

➢ ஒரு உற்பத்ைிச் மசயல்பரட்டில் குறிப்பிேத்ைக்க மரற்றங்கள் சம்பந்ைப்பட்ே 

முடிவுகள் அல்லது நிறுவனத்ைின் மசயல்பரடுகளில் ஒரு புைிய புைிய ையரரிப்புகள் 

அல்லது மசதவகதளச் மசர்ப்பது ஆகியதவ அேங்கும். 

➢ நேப்பு ஆண்தேத் ைரண்டி பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் மவளிச்மசல்லல்கள் 

சம்பந்ைப்பட்ே முடிவுகள் மூலைன-பட்மஜட் முடிவுகள் என்று 

அதழக்கப்படுகின்றன. 

➢ மமலரளர்கள் இரண்டு வதகயரன மூலைன-பட்மஜட் முடிவுகதள 

எைிர்மகரள்கின்றனர்.  

➢ ஏற்றுக்மகரள்ளுைல் அல்லது நிரரகரித்ைல்  

➢ முடிவுகள் ஏற்றுக்மகரள்ளுைல் அல்லது நிரரகரித்ைல் முடிவுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ே 

மூலைன முைலீட்டு ைிட்ேத்தை மமற்மகரள்ள மவண்டுமர என்பதை மமலரளர்கள் 

ைீர்மரனிக்க மவண்டும்.  
 

மூலதன பசலவு முடிவுகடள திட்ைமிடுவதற்கான படிகள் 

1.Searching for profitable investment opportunities 

 லாபகரமான முதலீட்டு வாய்ப்புகடளத் நதடுவது  

2.Preparation of long range capital plans 

 நீண்ை தூர மூலதன திட்ைங்கடள தயாாித்தல்  
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3.Measurement of worth of investments 

முதலீடுகளின் மதிப்டப அளவிடுதல் 

4.Screening and selection 

 திடரயிைல் மற்றும் நதர்வு  

5.Establishment priority for investment purposes 

 முதலீட்டு நநாக்கங்களுக்காக நிறுவல் முன்னுாிடம 

6.Getting final approval 

 இறுதி ஒப்புதடலப் பபறுதல் 

7.Forms and procedures 

 வடிவங்கள் மற்றும் நடைமுடறகள்  

8.Measurement of profitability 

 லாபத்டத அளவிடுதல் 

9.Evaluation of projects 

 திட்ைங்களின் மதிப்பீடு 

 

Ranking of investment proposals 

 

முைலீட்டு ைிட்ேங்களின் மைிப்பீடு 

1.Pay back period method 

(ைிருப்பிச் மசலுத்தும் முதற முதற) 

2. Accounting Rate of Return Method  

வருவரய் முதற கணக்கியல் வீைம் 

3.Discounted Cash flow Technique 

ைள்ளுபடி மசய்யப்பட்ே பணப்புழக்க நுட்பம் 

  a) Net Present Value Method 

      நிகர ைற்மபரதைய மைிப்பு முதற 

  b) Time Adjusted Rate of Return (or) Internal Rate of Return Method 

     மநரம் சரிமசய்யப்பட்ே வருவரய் விகிைம் 

     ைிரும்பும் முதறயின் உள் விகிைம் 

 4. Profitability Index Method  

இலரபத்ைன்தம குறியீட்டு முதற 

5. Discounted Payback Period Method  

ைள்ளுபடி மசய்யப்பட்ே ைிருப்பிச் மசலுத்தும் கரலம் முதற 

6. Adjusted Present Value Method. 

சரிமசய்யப்பட்ே ைற்மபரதைய மைிப்பு முதற 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT iV 

QUESTIONS 

1.மூலதன திட்ைமிைல் முடிவுகள் முதன்டமயாக அைங்குவது 

A)  அவசரகால சூழ்நிடலகள். 

B)  நீண்ை கால முடிவுகள். 

C)  குறுகிய கால திட்ைமிைல் சூழ்நிடலகள். 

D)  நைப்பு ஆண்டில் பண வரவுகள் மற்றும் பவளிநயற்றங்கள். 

 

2. பின்வருவனவற்றில் மூலதன திட்ைமிைல் பகுப்பாய்வு சம்பந்தப்பைாதது? 

A) புதிய உபகரணங்கடள டகயகப்படுத்துதல். 

B) ஒரு புதிய தயாாிப்பு வாிடசடயச் நசர்த்தல். 

C) நமல்நிடல பயன்பாட்டிற்கு புதிய பசலவு இயக்கி தத்பதடுப்பு. 

D) புதிய விநிநயாக வசதிடய நிர்மாணித்தல். 

 

3. மூலதன திட்ைமிைல் முதன்டமயாக கவனம் பசலுத்துவது 

A) வருவாய்.      

B) பசலவுகள் 

C) பசலவு டமயங்கள்    

D) திட்ைங்கள் அல்லது திட்ைங்கள் 

 

4. வணிகத்தில் நீண்ை கால விடளவுகடள ஏற்படுத்தும் பாிவர்த்தடனகள் என 

அடைக்கப்படுவது 

A) குறுகிய கால பாிவர்த்தடன   

B) நீண்ை கால பாிவர்த்தடனகள் 

C) காகித பாிவர்த்தடனகள்    

D) கைன் பாிவர்த்தடனகள் 

 

5. நீண்ை கால பாிவர்த்தடனகள் என்று அடைக்கப்படுவது 

A) மூலதன பாிவர்த்தடன    

B) வருவாய் பாிவர்த்தடனகள் 

C) நாணயமற்ற பாிவர்த்தடனகள்   

D) காகித பாிவர்த்தடனகள் 
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6. எது மூலதன பாிவர்த்தடன? 

A) பபாருட்களின் பகாள்முதல்   

B) ஊதியம் பசலுத்துதல் 

C) பபாருட்களின் விற்படன   

D) இயந்திரங்கடள வாங்குவது 

 

7. நிடலயான பசாத்துக்கடளப் பபறுவதற்கு ஏற்படும் பசலவுகள் 

A) வருவாய் பசலவுகள்    

B) முன்டவப்பு பசலவுகள் 

C) மூலதன பசலவு     

D) நிலுடவயில் உள்ள பசலவுகள் 

 

8.பின்வருவனவற்றில் எதிர்கால காலகட்ைத்தில் நன்டமகடள வைங்கும் பசலவுகள்  

________________  என அடைக்கப்படுகின்றன 

A) வருவாய் பசலவுகள்    

B) நிலுடவயில் உள்ள பசலவுகள் 

C) தற்நபாடதய பசலவுகள்    

D) மூலதன பசலவினங்களுக்கு 

 

9. பசலவு என்பது ஒரு மூலதன பசலவு என்பதால்---------------- 

A) பதாடக பமாத்த பதாடகயாக பசலுத்தப்படுகிறது 

B) இது தற்நபாடதய காலத்திற்கு பயனளிக்கும் நநாக்கம் பகாண்ைது 

C) பதாடக பபாியது 

D) இது எதிர்கால காலகட்ைத்தில் பயனடைய நநாக்கம் பகாண்ைது 

 

10. பதாைர்ச்சியான மற்றும் ஒழுங்கற்ற ஒரு பசலவு------------- என அடைக்கப்படுகிறது 

A) வருவாய் பசலவு     

B) குறுகிய கால பசலவு 

C) மூலதன பசலவு     

D) தற்நபாடதய பசலவு 
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வணிகவியல் 
(Unit - V) COSTING (செலவு) 

 

 

 

 

 

 

Meaning of cost  

மபரருள் 

➢ வணிகத்திலும் கணக்கியலிலும், பசலவு என்பது ஒரு நிறுவனத்தால் எடதயாவது 

உற்பத்தி பசய்வதற்காக பசலவிைப்பட்ை பண மதிப்பு ஆகும்.  

➢ இது ஒரு நல்ல அல்லது மசதவக்கு மசலுத்ை மவண்டிய மைரதக அல்லது அத்ைதகய 

நல்ல அல்லது மசதவக்கு ஈேரக வழங்கப்படும் வளங்கள். 

➢ இது விற்படனயாளரால் ஒரு தயாாிப்புக்கு வசூலிக்கப்படும் பதாடக, இது 

தயாாிப்டப உருவாக்குவதற்கான பசலவு மற்றும் லாபத்டத உருவாக்க 

விற்படனயாளரால் நசர்க்கப்பட்ை பசலவு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளைக்கியது. 

➢ வணிக ரீைியரக, மசலவு என்பது முயற்சி, மபரருட்கள், அபரயங்கள் மற்றும் வரய்ப்பு 

மசலவுகள் ஆகியவற்றின் பண மைிப்பீடு ஆகும். 

➢ மகரடுக்கப்பட்ே நல்ல அல்லது மசதவதய உற்பத்ைி மசய்வைற்கு மசலவிேப்பட்ே 

மசலவினங்களரலும் மசலவு வதரயறுக்கப்படுகிறது. 

➢ மசலவு என்பது எதையரவது கரரணம் கூறும் மசலவரகும். 

➢ உற்பத்ைியின் பயன் அடிப்பதேயில் மைிப்பு அளவிேப்படுகிறது. 

➢ மசலவு கண்டிப்பரக பண அடிப்பதேயில் அளவிேப்படுகிறது. 

Costing – Methods and Techniques Of Costing -Different Cost 

Concepts – Process – Unit – Operating – Job – Contract, Costing – 

CVP Analysis – Profit Planning 
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வதரயதற 

➢ மசலவு என்பது ஒரு மபரருதள உற்பத்ைி மசய்ய அல்லது விற்க அல்லது சரைரரண 

பயன்பரட்டிற்கு ஒரு மசரத்தை ையரர் மசய்ய மைதவயரன மசலவு ஆகும்.  

➢ இது ஒரு மபரருதளத் ையரரிப்பைற்கும், சரக்குகதள வரங்குவைற்கும், மபரருட்கதள 

விற்பதன மசய்வைற்கும் அல்லது வணிகச் மசயல்பரட்டில் பயன்படுத்ைத் ையரரரக 

இருக்கும் கருவிகதளப் மபறுவைற்கும் மசலுத்ைப்படும் மைரதக. 

➢ நிதலயரன மற்றும் மரறி உட்பே பல மவறுபட்ே மசலவுகள் உள்ளன, ஆனரல் 

அதவ அதனத்தும் ஒமர வழியில் கணக்கிேப்படுகின்றன.  

➢ மசலவுகள் வருமரன அறிக்தகயின் மற்றும் கணக்கியல் கரலத்ைின் மசலவுகளரக 

பைிவு மசய்யப்பட்டு, கரலத்ைின் முடிவில் ஒரு இறுைி பைிவில் அழிக்கப்படுகின்றன. 

 

Eg 

➢ ஒவ்பவாரு பசலவும் அதன் நநாக்கம் மற்றும் பசலவு இயக்கி ஆகியவற்டறப் 

பபாறுத்து நவறு பசலவுக் கணக்கில் பதிவு பசய்யப்படுகிறது. 

➢ எடுத்துக்காட்ைாக, சரக்குகடள விற்க பதிவுபசய்யப்பட்ை பசலவு சரக்கு 

விற்கப்படும் நபாது விற்கப்பட்ை பபாருட்களின் விடலயில் பதிவு 

பசய்யப்படுகிறது. 

➢ இந்த பசலவுகள் இயக்க பசலவினங்களிலிருந்து தனித்தனியாக வருமான 

அறிக்டகயின் ஒரு பிாிவில் வைங்கப்படுகின்றன.  

➢ பமாத்த விளிம்பு மற்றும் பமாத்த விளிம்பு (Gross Margin) விகிதத்டத கணக்கிை 

விற்கப்படும் பபாருட்களின் விடல (Cost of goods sold) பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

➢ விற்படன ஊைியர்கடள பணியமர்த்தல், விற்படன இைத்டத வாைடகக்கு 

எடுப்பது, மற்றும் தயாாிப்புகளுக்கான காட்சி தரவாிடசகடள வாங்குவது நபான்ற 

விற்படன தயாாிப்புகளுக்கு ஏற்படும் பசலவுகள் விற்படன பசலவாக பதிவு 

பசய்யப்பட்டு பல-படி வருமான அறிக்டகயில் வைங்கப்படுகின்றன. 

 

தனியார், பவளி மற்றும் சமூக பசலவுகடள ஒப்பிடுதல் 

Comparing private, external, and social costs 

1.PRIVATECOST 

➢ ஒரு நல்ல அல்லது நசடவடய வாங்குபவர் விற்படனயாளருக்கு பசலுத்தும் 

பசலவுகள் தனியார் பசலவுகள்.  

➢ இது நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பசயல்பாட்டிற்கான உள் பசலவுகள் என்றும் 

விவாிக்கப்பைலாம். 
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2.EXTERNAL COST 

➢ பவளிப்புற பசலவுகள் (பவளிப்புறங்கள் என்றும் அடைக்கப்படுகின்றன). 

பாிவர்த்தடனயின் விடளவாக வாங்குபவர் தவிர நவறு நபர்கள் பசலுத்த 

நவண்டிய கட்ைாயங்கள். அத்தடகய பசலவுகடளச் சுமப்பவர்கள் குறிப்பிட்ை 

நபர்களாகநவா அல்லது சமூகமாகநவா இருக்கலாம். 

➢ பவளிப்புற பசலவுகள் பபரும்பாலும் நாணயமற்ற மற்றும் பண மதிப்பீடுகளுைன் 

ஒப்பிடுவதற்கு அளவிை சிக்கலானடவ. 

 

3.SOCIAL COST 

➢ சமூக பசலவு என்பது ஒரு பாிவர்த்தடனயின் விடளவாக ஏற்படும் தனியார் 

பசலவினங்களின் பதாடக மற்றும் நுகர்நவார் மீது சுமத்தப்படும் பசலவுகள், அடவ 

பாிவர்த்தடனக்கு பவளிப்படுவதன் விடளவாக அவர்கள் ஈடுபசய்யப்பைாத 

அல்லது வசூலிக்கப்படுவதில்டல.  

➢ இது தனிப்பட்ை மற்றும் பவளிப்புற பசலவுகளின் பதாடக.  

➢ தனியார் பசலவுகள் நல்ல அல்லது நசடவடய தயாாிப்பதற்கான தயாாிப்பாளாின் 

நநரடி பசலவுகடளக் குறிக்கின்றன.  

➢ சமூக பசலவில் இந்த தனியார் பசலவுகள் மற்றும் இலவச சந்டதயால் 

கணக்கிைப்பைாத நல்ல உற்பத்தியுைன் பதாைர்புடைய கூடுதல் பசலவுகள் 

(அல்லது பவளிப்புற பசலவுகள்) ஆகியடவ அைங்கும்.  

➢ சமூக விளிம்பு பசலவு என்பது தனியார் விளிம்பு பசலவு மற்றும் பவளி பசலவுகள் 

ஆகும்.  

➢ சமூக பசலவினங்களுைன் பதாைர்புடைய ஓரளவு நசதங்களுக்கு ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு, உடைகள் மற்றும் பநாிசல் மற்றும் குடிநபாடதயில் வாகனம் 

ஓட்டுதல் அல்லது பபாறுடமயின்டம காரணமாக வாழ்க்டகத் தரம் குடறதல் 

மற்றும் கட்டுமானப் பணிகள் காரணமாக பலர் தங்கள் வீடுகளிலிருந்தும் 

இைங்களிலிருந்தும் இைம்பபயர்ந்துள்ளனர்.  

➢ எளிய வார்த்டதகளில் இது தனியார் பசலவு + பவளிப்புற பசலவு. 

 

COSTING MEANING 

➢ ஒரு வணிகத்தின் பசலவுகடள ஒதுக்குவதற்கான எந்தபவாரு அடமப்பும் பசலவு 

ஆகும்.  

➢ பின்வருவனவற்றில் ஏநதனும் அல்லது எல்லாவற்றிற்கும் பசலவுகடள உருவாக்க 

பசலவு பபாதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது: 

➢ வாடிக்டகயாளர்கள்  

➢ விநிநயாக வைிகள் ஊைியர்கள் 
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➢ புவியியல் பகுதிகள் தயாாிப்புகள் 

➢ தயாாிப்பு நகாடுகள்  

➢ பசயல்முடறகள்  

➢ துடண நிறுவனங்கள்  

➢ முழு நிறுவனங்கள் 

➢ பசலவு என்பது மாறுபட்ை பசலவுகளின் ஒதுக்கீட்டை மட்டுநம 

உள்ளைக்கியிருக்கலாம். 

➢ அடவ சில வடகயான பசயல்பாடுகளுைன் (விற்படன அல்லது ஊைியர்களின் 

எண்ணிக்டக நபான்றடவ) மாறுபடும் பசலவுகள்இந்த வடக பசலவு நநரடி 

பசலவு(DIRECT COSTING) என்று அடைக்கப்படுகிறது.  

➢ எடுத்துக்காட்ைாக, பபாருட்களின் விடல உற்பத்தி பசய்யப்படும் அலகுகளின் 

எண்ணிக்டகயுைன் மாறுபடும், எனநவ இது ஒரு மாறுபட்ை பசலவு ஆகும். 

➢ பசலவில் நிடலயான பசலவினங்களின் ஒதுக்கீடும் அைங்கும், அடவ 

பசயல்பாட்டின் அளடவப் பபாருட்படுத்தாமல் ஒநர மாதிாியாக இருக்கும் 

பசலவுகள். இந்த வடக பசலவு உறிஞ்சுதல் பசலவு(ABSORPTION COTING) 

என்று அடைக்கப்படுகிறது.  

➢ நிடலயான பசலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் வாைடக, காப்பீடு மற்றும் 

பசாத்து வாி. 

 

மசலவுக்கரன மபரருள் 

➢ மசலவு என்பது அடிப்பதேயில் ஒரு நுட்பமரகும், இைன் மூலம் வணிகத்ைின் 

பல்மவறு கூறுகளுக்கு ஒதுக்குகிமறரம் அல்லது மசலவிடுகிமறரம். இது 

மசலவுகதளக் கண்ேறியும் ஒரு அதமப்பு. 

➢ மசலவுகதளக் கண்ேறிவைில் எங்களுக்கு வழிகரட்ே சில விைிகதளயும் 

மகரள்தககதளயும் பின்பற்றுகிமறரம்.  

➢ இந்ை மசலவுகதளக் கண்ேறிய இதுமபரன்ற சில மசலவு முதறகள் வரலரற்று 

மசலவு, நிதலயரன மசலவு மபரன்றதவ. 

➢ மசயல்பரட்டு நிதலகளுக்கு ஏற்ப மரறி மசலவுகதள ஒதுக்குவது மநரடி மசலவு 

ஆகும் 

➢ மசயல்பரட்டு நிதலகதளப் மபரருட்படுத்ைரமல் நிதலயரன மசலவுகதள 

ஒதுக்குவது உறிஞ்சுைல் மசலவு என அதழக்கப்படுகிறது 

 

1. VARIABLE COST 

மரறுபடும் மசலவு  

➢ மரறி மசலவு என்பது உற்பத்ைி அளவு அல்லது வழங்கப்பட்ே மசதவகளின் அளவு 

மைரேர்பரக மரறுபடும் மசலவு ஆகும். 
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➢  உற்பத்ைி அல்லது மசதவகள் எதுவும் வழங்கப்பேவில்தல என்றரல், மரறுபட்ே 

மசலவுகள் இருக்கக்கூேரது.  

➢ உற்பத்ைி அல்லது மசதவகள் அைிகரித்து வருகிறமைன்றரல், மரறி மசலவுகளும் 

அைிகரிக்க மவண்டும்.  

➢ மரறி மசலவின் எடுத்துக்கரட்டு பிளரஸ்டிக் ையரரிப்புகதள உருவரக்கப் 

பயன்படுத்ைப்படும் பிசின்.பிசின் என்பது ஒரு பிளரஸ்டிக் உற்பத்ைியின் முக்கிய 

அங்கமரகும், எனமவ உற்பத்ைி மசய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்தகயில் மநரடி 

விகிைத்ைில் மரறுபடும். 

 மமரத்ை மரறி மசலவுகதளக் கணக்கிே, சூத்ைிரம் 

           Total quantity of units produced x Variable cost per unit = Total variable cost 

➢ மநரடி மபரருட்கள் மரறி மசலவரக கருைப்படுகின்றன. உற்பத்ைி அளவுகள் 

மரறும்மபரது உதழப்தபச் மசர்க்கரவிட்ேரல் அல்லது உற்பத்ைி 

மசயல்முதறயிலிருந்து கழித்ைரல் மநரடி உதழப்பு ஒரு மரறி மசலவரக இருக்கரது. 

மபரும்பரலரன வதக மமல்நிதல மரறி மசலவரக கருைப்பேவில்தல. 

➢ அதனத்து உற்பத்ைி மமல்நிதல மசலவுகள் மற்றும் மரறி மசலவுகள் ஆகியவற்றின் 

மமரத்ை மைரதக உற்பத்ைி மசய்யப்படும் மபரருட்களின் மமரத்ை மசலவு அல்லது 

வழங்கப்பட்ே மசதவகளரகும். 

➢ ஒரு நிறுவனம் அைன் மசலவு கட்ேதமப்பில் மரறி மசலவினங்களின் மபரிய 

விகிைத்தைக் மகரண்டிருந்ைரல், அைன் மபரும்பரலரன மசலவுகள் வருவரய்க்கு 

மநரடி விகிைத்ைில் மரறுபடும். 

➢  எனமவ நிதலயரன மசலவினங்களின் அைிக விகிைத்தைக் மகரண்ே ஒரு 

நிறுவனத்தை விே இது ஒரு வணிக வீழ்ச்சிதய சிறப்பரகக் குறிக்கும். 

 

2. DIRECTCOST 

நநரடி பசலவு 

➢ நநரடி பசலவு என்பது பசலவு பகுப்பாய்வின் ஒரு சிறப்பு வடிவமாகும், இது 

முடிவுகடள எடுக்க மாறி பசலவுகடள மட்டுநம பயன்படுத்துகிறது. 

➢ இது நிடலயான பசலவுகடளக் கருத்தில் பகாள்ளாது, அடவ அடவ ஏற்பட்ை கால 

அவகாசங்களுைன் பதாைர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது.  

➢ நநரடி பசலவுக் கருத்து குறுகிய கால முடிவுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும், ஆனால் நீண்ை கால முடிபவடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தினால் தீங்கு 

விடளவிக்கும் முடிவுகளுக்கு வைிவகுக்கும். 

➢ நநரடி பசலவு என்பது அதிகாிக்கும் பசலவுகளின் பகுப்பாய்வு ஆகும்.  
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வணிகவியல் 
(Unit - VI) DIFFERENTIAL COSTING 

 

 
 

 

 

 

 

 

MEANING OF DIFFERENTIAL COST 

• நவறுபட்ை பசலவு என்பது இரண்டு மாற்று முடிவுகளின் விடல அல்லது 

பவளியீட்டு நிடலகளில் ஏற்படும் வித்தியாசம் ஆகும்.  

• ஒரு விருப்பத்டதத் நதர்ந்பதடுத்து மற்றவற்டறக் டகவிை ஒரு நதர்வு பசய்யப்பை 

நவண்டும். 

• மவறுபட்ே மசலவு நுட்பங்கள் உற்பத்ைி மற்றும் விதலயின் மிகவும் இலரபகரமரன 

அளதவ அதேயரளம் கரண பயன்படுத்தப்படுகிறது 

• பசலவுச் சூழ்நிடலகளில் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு கூடுதல் அலகு 

பவளியீட்டை உற்பத்தி பசய்வதற்கு கணிசமான கூடுதல் பசலவு நதடவப்பைலாம். 

• நவறுபட்ை பசலவு என்பது அதிகாிக்கும் பசலவு மற்றும் விளிம்பு பசலவு நபான்றது. 

இரண்டு முடிவுகளின் விடளவாக வருவாயில் உள்ள நவறுபாடு நவறுபட்ை 

வருவாய் என்று அடைக்கப்படுகிறது. 

• மவறுபட்ே மசலவுகள் என்பது கூடுைல் அல்லது குதறவரன அலகுகதள உற்பத்ைி 

மசய்வைன் மூலம் அல்லது மரற்று நேவடிக்தகதய மமற்மகரள்வைன் விதளவரக 

ஏற்படும் மமரத்ை மசலவுகளின் அைிகரிப்பு அல்லது குதறவு ஆகும். 

 

Differential Costing- Reconciliation OF Costing and Trading Profits – 

Allocation and Apportionment of Overheads 
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• விற்பதன அளவின் மரற்றம், மரற்று உற்பத்ைி முதற, ையரரிப்பு / விற்பதன 

கலதவயில் மரற்றம், முடிவுகதள எடுப்பது அல்லது வரங்குவது, மறுப்பது அல்லது 

ஏற்றுக்மகரள்வது, ஒரு புைிய ையரரிப்தபச் மசர்ப்பது, புைிய சந்தைதய ஆரரய்வது, 

தகவிடுவைற்கரன முடிவு ஆகியவற்றின் கரரணமரக மரற்று நேவடிக்தக எழலரம். 

ையரரிப்பு வரி, முைலியன. 

 

Eg 

• 1,200,000 பசலவில் ஆண்டுக்கு 100,000 விட்பெட்டுகடள உற்பத்தி பசய்யும் ஒரு 

முழுடமயான தானியங்கி பசயல்பாட்டை இயக்க உங்களுக்கு முடிவு இருந்தால், 

அல்லது அநத எண்ணிக்டகயிலான விட்பெட்கடள  1,400,000 க்கு டகமுடறயாக 

உற்பத்தி பசய்ய நநரடி உடைப்டபப் பயன்படுத்தினால், இரண்டு மாற்றுகளுக்கும் 

இடையிலான நவறுபாடு பசலவு 200,000 ஆகும். 

• Eg 

ஒரு பணி டமயம் 10,000 விட்பெட்கடள, 29,000 அல்லது 15,000 விட்பெட்கடள, 

40,000 க்கு உருவாக்க முடியும். கூடுதல் 5,000 விட்பெட்களின் நவறுபட்ை பசலவு, 

11,000 ஆகும். 

 
Eg 

❖ மவறுபட்ே மசலவு என்பது ஒரு மரற்று நேவடிக்தகயிலிருந்து எழும் மசலவின் 

மரற்றமரகும். ைற்மபரதைய மசயல்பரட்டு மட்ேத்ைில் (60% ைிறன்) விற்பதன 

மசலவு ரூ. 12,00,000 மற்றும் 80% ைிறன் மகரண்ே விற்பதன மசலவு ரூ. 

15,00,000, பின்னர் மவறுபட்ே மசலவு ரூ. 3,00,000, அைரவது ரூ. 15,00,000 - 

12,00,000. 

• மவறுபட்ே மசலவு அைிகரிக்கும் மசலவு அல்லது குதறக்கும் மசலவு என 

குறிப்பிேப்பேலரம். 

•  உற்பத்ைியின் அளவு அைிகரிப்பைன் கரரணமரக மசலவில் அைிகரிப்பு 

இருக்கும்மபரது, அது அைிகரிக்கும் மசலவு என்று அதழக்கப்படுகிறது, மமலும் 

உற்பத்ைியின் அளவு குதறவைரல் மசலவில் குதறவு ஏற்படும் மபரது, அது 

குதறந்து வரும் மசலவு என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

• ஒரு மரறுபட்ே மசலவு ஒரு மரறி மசலவு, ஒரு நிதலயரன மசலவு அல்லது 

இரண்டின் கலதவயரக இருக்கலரம். 

• இந்ை வதக மசலவுகளுக்கு இதேயில் எந்ை மவறுபரடும் இல்தல. ஏமனனில் 

மரற்றுகளின் மசலவுகளுக்கிதேமயயரன மமரத்ை மவறுபரடு அல்லது 

மவளியீட்டில் ஏற்படும் மரற்றத்ைிற்கு முக்கியத்துவம் மகரடுக்கப்படுகிறது. 
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Definition of Differential Cost 

மவறுபட்ே மசலவின் வதரயதற 

• According to the Institute of Cost and Management Accountant, London  

மவறுபட்ே மசலவு "மமரத்ை மசலவில் அைிகரிப்பு அல்லது குதறவு அல்லது 

மசயல்பரடுகளில் ஏமைனும் மரறுபரட்டின் விதளவரக ஏற்படும் மசலவின் 

குறிப்பிட்ே கூறுகளின் மரற்றம்" என வதரயறுக்கப்பேலரம். 

• பிளாக்கர் மற்றும் பவல்ட்மாின் வார்த்டதகளில், “நவறுபட்ை பசலவுகள், விளிம்பு 

பசலவு மற்றும் அதிகாிக்கும் பசலவுகள் என்றும் அடிக்கடி விவாிக்கப்படுகின்றன, 

இது ஒரு பபாருளின் கூடுதல் அல்லது குடறவான அலகுகடள உற்பத்தி பசய்து 

விநிநயாகிப்பதன் விடளவாக அல்லது முடறயின் மாற்றத்தின் விடளவாக 

ஏற்படும் பமாத்த பசலவுகளின் அதிகாிப்பு அல்லது குடறவு ஆகும். உற்பத்தி 

அல்லது விநிநயாகம். ” 

• நவறுபட்ை பசலவு என்பது உற்பத்தியில் அதிகாிப்பு அல்லது குடறவு, விற்படன 

அளவின் மாற்றம், மாற்று உற்பத்தி முடற, முடிவுகடள எடுப்பது அல்லது 

வாங்குவது, தயாாிப்பு கலடவயில் மாற்றம் நபான்றவற்றால் ஏற்பைக்கூடிய 

பசலவுகளில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆகும். எனநவ, நவறுபட்ை பசலவு என்பது ஒரு 

மாற்று நைவடிக்டக விடளவாகும். 
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Eg 

• இயந்ைிரங்களரல் உதழப்தப மரற்றுவைன் கரரணமரக மசலவுகளில் மவறுபரடு 

ஏற்பேலரம் மற்றும் இரண்டு மரற்று நேவடிக்தககளின் மசலவுகளில் உள்ள 

மவறுபரடு மவறுபட்ே மசலவரகும். 

• மவறுபட்ே மசலவு அைிகரிப்பது அல்லது மசலவுகளில் குதறவு என்பது ஆகும். 

ைற்மபரதைய மசலவு உதழப்பரல் மவதல மசய்யப்படும் மபரது எைிர்பரர்க்கப்படும் 

மசலவு ரூ. 2,50,000 இயந்ைிரங்கள் மூலம் மவதல மசய்யும்மபரது 

எைிர்பரர்க்கப்படும் மசலவுரூ. 2,25,000 ஆகும். 

• மவறுபட்ே மசலவு ரூ. 25,000 (அைரவது, ரூ. 2,50,000 - ரூ. 2,25,000) மற்றும் 

இயந்ைிரங்களரல் உதழப்தப மரற்றுவைற்கரன முடிதவ நிறுவனம் மசயல்படுத்ை 

மவண்டும், ஏமனனில் ரூ. 25,000 (மசலவு குதறவு) நிறுவனத்ைின் லரபம் ரூ. 25,000 

ஆகும். 

• பசயல்பாட்டின் அளவிலான மாற்றம் காரணமாக பசலவில் மாற்றம் ஏற்பட்ைால், 

பவளியீட்டின் அதிகாிப்பு மற்றும் பவளியீட்டில் குடறவு ஏற்பட்ைால் 

குடறந்துவரும் பசலவு ஆகியவற்றின் நபாது நவறுபட்ை பசலவு அதிகாிக்கும் 

பசலவு என குறிப்பிைப்படுகிறது.  

• நவறுபட்ை பசலவு மற்றும் அதிகாிக்கும் அல்லது குடறக்கும் பசலவு 

ஆகியவற்றுக்கு இடைநய எந்த நவறுபாடும் பசய்யப்பைவில்டல மற்றும் ஒநர 

பபாருடளக் குறிக்க இரண்டு பசாற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

• நவறுபட்ை பசலவுகள் பபரும்பாலும் விளிம்பு பசலவுகள் அல்லது அதிகாிக்கும் 

பசலவுகள் என எடுத்துக் பகாள்ளப்படுகின்றன.  

• மாறுபட்ை பசலவு பகுப்பாய்வு பசலவுகள் உறிஞ்சுதல் அல்லது பமாத்த பசலவு 

நுட்பத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிைப்படுகின்றன. 

• ஆனால் விளிம்பு பசலவு நுட்பத்தில், பசலவுகள் மாறி பசலவுகளின் அடிப்படையில் 

மட்டுநம கணக்கிைப்படுகின்றன மற்றும் நிடலயான பசலவுகள் 

எடுக்கப்படுவதில்டல. 

• ஆனால் மாற்று நைவடிக்டககளில் கூடுதல் நிடலயான பசலவுகள் எதுவும் 

மாறாவிட்ைால், மாறுபட்ை பசலவுகளில் மாற்றம் நவறுபட்ை பசலவாக மாறும் 

மற்றும் விளிம்பு பசலவுகள் மற்றும் நவறுபட்ை பசலவுகளுக்கு இடையில் எந்த 

வித்தியாசமும் இருக்காது.  



44 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

• மாறுபட்ை பசலவு என்பது பசலவில் ஏற்படும் மாற்றமாகும். இது ஒரு மாற்று 

நைவடிக்டகடய பின்பற்றுவதன் விடளவாகநவா அல்லது பசயல்பாட்டு 

மட்ைத்தில் ஏற்படும் மாற்றமாகநவா இருக்கலாம். 

• நிடலயான பசலவுகள் மற்றும் மாறி பசலவினங்களின் மாற்றம் காரணமாக 

பசலவில் மாற்றம் ஏற்பைக்கூடும். 

• எனநவ மாற்றுச் பசலவு என்பது நிடலயான பசலவுகள் மற்றும் மாறி 

பசலவினங்களின் மாற்றங்களின் பமாத்தமாகும், இது ஒரு மாற்று நைவடிக்டகடய 

ஏற்றுக்பகாள்வது அல்லது பவளியீட்டு மட்ைத்தில் ஏற்படும் மாற்றம். 

• ஒரு பநகிழ்வான திட்ைமிைல் (Flexible budget) தயாாிக்கப்பட்ைால் நவறுபட்ை 

பசலடவக் கண்ைறிவது எளிதானது. ஏபனனில் இது பல்நவறு நிடலகளில் 

பசயல்பாட்டைக் காட்டுகிறது. 

Characteristics of Differential Cost 

மவறுபட்ே மசலவின் பண்புகள் 

1. நவறுபட்ை பசலவு பகுப்பாய்வு கணக்கியல் பதிவுகளுக்குள் பசய்யப்பைவில்டல, 

மாறாக இது கணக்கியல் பதிவுகளுக்கு பவளிநய பசய்யப்படுகிறது, நவறுபட்ை பசலவுகள் 

பநகிழ்வான வரவு பசலவுத் திட்ைங்களில் இடணக்கப்பைலாம்.  

2. பமாத்த பசலவு பசலவுகள் நவறுபட்ை பசலவு பகுப்பாய்வில் கருதப்படுகின்றன. ஒரு 

யூனிட்டுக்கான பசலவு கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்படுவதில்டல.  

3. பமாத்த பசயல்பாட்டு வருவாய் மாற்று நைவடிக்டகக்கு முன் பமாத்த நவறுபாடு 

பசலவுகளுைன் ஒப்பிைப்படுகிறது. மாறுபட்ை வருவாய்கள் நவறுபட்ை பசலவுகடளத் 

தாண்டினால் மட்டுநம நைவடிக்டககளின் மாற்றம் பாிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 4.பாிசீலடனயில் உள்ள மாற்றுகளுக்கு மாறாத பசலவின் பபாருட்கள் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்றன, பசலவுகளின் பபாருட்களில் உள்ள நவறுபாடு மட்டுநம 

கருதப்படுகிறது, ஏபனனில் நவறுபட்ை பசலவு பகுப்பாய்வு பசலவுகளில் ஏற்படும் 

மாற்றங்களுைன் பதாைர்புடையது. 

5. பசலவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒரு பபாதுவான அடிப்படை புள்ளியிலிருந்து 

அளவிைப்படுகின்றன, இது தற்நபாடதய நைவடிக்டக அல்லது தற்நபாடதய உற்பத்தி 

நிடல. 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT VI 

QUESTIONS 

 1. __________ என்பது உற்பத்தி அல்லது விற்படன அளவு, தயாாிப்பு முடறடம, 

தயாாிப்பு கலடவ அல்லது மாற்று நைவடிக்டககடள பின்பற்றுவதன் காரணமாக ஏற்படும் 

பமாத்த பசலவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கடளக் குறிக்கிறது. 

A) நவறுபட்ை பசலவுகள்   B) விளிம்பு பசலவுகள் 

C) உறிஞ்சுதல் பசலவுகள்   d) நமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 

 

2. நெ.எம். கிளார்க்கின் கூற்றுப்படி, ___________ சம்பந்தமாக ஒரு முடிடவ எடுக்க 

நவண்டியிருக்கும் நபாது, இரண்டு பகாள்டககளுக்கிடைநயயான பசலவில் உள்ள 

நவறுபாடு இந்த வணிகத்தின் n- அலகுகளின் கணக்கில் உண்டமயில் ஏற்படும் 

பசலவாகக் கருதப்பைலாம். 

A) பவளியீட்டின் n- அலகுகளின் அதிகாிப்பு 

B) பவளியீட்டின் n- அலகுகளின் குடறவு 

C) பவளியீட்டின் n- அலகுகளின் அதிகாிப்பு அல்லது குடறவு 

D) நமற்கூறிய எதுவும் இல்டல. 

 

3.நவறுபட்ை பசலவு முடறகடளப் பபாறுத்தவடர, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்டம? 

(i) நவறுபட்ை பசலவு மற்றும் நவறுபட்ை வருமானம் நிகர இைப்பு அல்லது நிகர 

வருமானத்டதக் காட்டுகிறது 

(ii) ஒவ்பவாரு மாற்றீட்டின் பமாத்த பசலவுகடளயும் ஒப்பிடுவதன் மூலம் 

நவறுபட்ை பசலவு கண்ைறியப்படுகிறது 

(iii) நவறுபட்ை முதலீடுகள் பதாைர்பான நவறுபட்ை பசலவு ஒவ்பவாரு முடறயும் 

கணக்கிைப்படுகிறது. 

A) (i) மட்டுநம 

B) (ii) மட்டுநம 

C) (iii) மட்டுநம 

D) (i), (ii) & (iii) 

 

4. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்டம? 

A) நவறுபட்ை பசலவு பதாைர்புடைய பசலவு என்றும் அடைக்கப்படுகிறது. 

B) நவறுபட்ை பசலவுகள் எதிர்கால பசலவுகள் என மதிப்பிைப்படுகின்றன. 
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C) முடிபவடுக்கும் பாிசீலிப்பின் விடளவாக மாறுபடும் பசலவுகள் மட்டுநம நவறுபட்ை 

பசலவில் அைங்கும். 

D) நமநல உள்ள அடனத்தும் 

 

5. பபாருள் வடகயின் மாற்றத்தால் நநரடி உடைப்பு பாதிக்கப்பைாவிட்ைால், அது 

நவறுபட்ை பசலவின் ஒரு பகுதிடய உருவாக்கும். 

A) உண்டம     B) பபாய் 

 

6. நவறுபட்ை பசலவு பகுப்பாய்விற்கு பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை தரவு 

A) பசலவு     B) வருவாய் 

C) முதலீட்டு தரவு    D) நமநல உள்ள அடனத்தும் 

 

7. அதிகாிக்கும் வருவாய் மற்றும் நவறுபட்ை பசலவு ஆகியவற்றுக்கு இடைநயயான ____ 

வித்தியாசத்டதக் காட்டும் மாற்று, நதர்வுக்கான சிறந்த நதர்வாகக் கருதப்படுகிறது. 

A) அதிகபட்சம்    B) குடறந்தபட்சம் 

C) இல்டல     D) நமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 

 

8. பவளியீட்டின் பவவ்நவறு நிடலகளில் நிடலயான பசலவில் எந்த மாற்றமும் இல்டல 

என்றால்------------------- 

A) விளிம்பு பசலவுகள்> நவறுபட்ை பசலவு 

B) விளிம்பு பசலவுகள் <நவறுபட்ை பசலவு 

C) விளிம்பு பசலவு மற்றும் நவறுபட்ை பசலவு ஆகியடவ ஒன்நற 

D) நமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 

 

9. நவறுபட்ை பசலவுகள்----------------- அடிப்படையில் பபறப்படுகின்றன 

A) உறிஞ்சுதல் பசலவு   B) விளிம்பு பசலவு 

C) A & B இரண்டும்    D) நமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 

 

10.நவறுபட்ை பசலவு விஷயத்தில், ________ என்பது முடிபவடுப்பதற்கான முக்கிய 

அளவுநகாலாகும். 

A) பங்களிப்பு     B) விகிதங்கள் 

C) அதிகாிக்கும் / குடறக்கும் வருவாய் D) நமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 
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வணிகவியல் 

(UNIT - VII)  
 

 

 

 

 

Origin of Entrepreneurship - பதாைில்முடனநவாாின் நதாற்றம் 

✓ பதாைில்முடனநவார் என்ற பசால் ஒரு பிபரஞ்சு வார்த்டதயான ‘‘Entreprendre’ 

என்பதிலிருந்து உருவானது, இதன் பபாருள் ‘நமற்பகாள்வது’, ‘வாய்ப்புகடளத் 

பதாைர்வது’, அல்லது ‘புதுடம மற்றும் நட்சத்திர வணிகங்கள் மூலம் 

நதடவகடளயும் விருப்பங்கடளயும் பூர்த்தி பசய்தல்’. இந்த வார்த்டத 

முதன்முதலில் 1723 இல் பிபரஞ்சு அகராதியில் நதான்றியது. 

✓ பிரான்சில் இயங்கும் ஐாிஷ் வங்கியாளர், ாிக்கார்நைா கான்டிலன் (பகன்ட், 1984) 

பபாருளாதாரத்தில் '‘Entreprendre’ என்ற வார்த்டதடய முதன்முதலில் 

பயன்படுத்தியவர் என்று நம்பப்படுகிறது, “ஒரு குறிப்பிட்ை விடலயில் மற்றும் 

ஒருங்கிடணப்பு மூலம் பபாருட்கடள உற்பத்தி பசய்வதற்கான பபாருள் / 

உள்ளீடுகடள நசகாிக்கும் முகவர் அந்த உள்ளீடுகளில் உற்பத்தி விடலயுைன் 

ஒப்பிடுடகயில் விற்படன விடல நிச்சயமற்றதாக இருக்கும் பபாருட்கடள 

உற்பத்தி பசய்கிறது ”. 

✓ புதிய பசல்வத்டத உருவாக்கக்கூடிய வடகயில் உற்பத்தியின் காரணிகடள 

ஒன்றிடணத்த பபாருளாதார முகவராக பிபரஞ்சுக்காரர்  J.B. Say (1824) 

முதன்முதலில் ‘பதாைில்முடனநவார்’ என்ற வார்த்டதடய பயன்படுத்தினார் 

என்றும் நம்பப்படுகிறது. 

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. 
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✓ ஆக்ஸ்நபார்டு ஆங்கில அகராதி 1897 ஆம் ஆண்டில் ‘‘Entreprendre’ என்ற 

வார்த்டதடய “பதாைில்முடனநவார்” என்று ஏற்றுக்பகாண்ைது; 

✓ “ஒரு பபாது இடச நிறுவனத்தின் இயக்குனர் அல்லது நமலாளர்; 

பபாழுதுநபாக்குகடள எழுப்புபவர், குறிப்பாக இடச பசயல்திறன் ”. 

✓ Webster’-ாின் மூன்றாவது புதிய சர்வநதச அகராதி (1961) இடத 

எடுத்துக்பகாள்கிறது; 

✓ ‘ஒரு பபாருளாதார முயற்சியின் அடமப்பாளர், குறிப்பாக ஒரு வணிகத்தின் 

ஆபத்டத ஒழுங்கடமத்து, பசாந்தமாக, நிர்வகித்து, ஏற்றுக்பகாள்பவர்’. 

✓ ஆக்ஸ்நபார்டு ஆங்கில அகராதி / 1933 இல் பதாைில்முடனநவாாின் பபாருடளத் 

திருத்தியது மற்றும் ‘மூலதனத்திற்கும் உடைப்பிற்கும் இடையில் ஒரு 

இடைத்தரகராக பசயல்படும் ஒரு ஒப்பந்தக்காரர்’ என்று பபாருள். 

✓ பதாைில்முடனவு என்பது புதுடம, இைர் தாங்குதல், சாகசவாதம், பசல்வத்டத 

உருவாக்குதல், சிலிர்ப்டபத் நதடுவது நபான்ற பல்நவறு அர்த்தங்களுைன் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

Definition of Entrepreneurship - பதாைில்முடனநவாாின் வடரயடற 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை விடலயில் வாங்குவதற்கும், நிச்சயமற்ற 

விடலயில் விற்படன பசய்வதற்கும் ஆபத்டத ஏற்படுத்துகிறது." - ாிக்கார்நைா 

கான்டிலன். 

✓ இந்த கருத்து பபாருட்களின் வர்த்தகம் மற்றும் பதாைில்முடனநவாாின் பசயல் 

குறித்து அதனுைன் பதாைர்புடைய ஆபத்டதத் தாங்குவதில் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு பதாைில்முடனநவாாின் நலடனப் பாதிக்கும் 

எந்தபவாரு புதுடமயான பசயல்பாைாகும்." - நொசப் ஏ. ஷூம்பீட்ைர் (1934). 

✓ எந்தபவாரு புதுடமடயயும் உள்ளைக்கிய ஒரு பலனளிக்கும் பசயலாக 

பதாைில்முடனநவாடர ஷூம்பீட்ைர் அங்கீகாிக்கிறார். புதுடம ஒரு புதிய மற்றும் 

சிறந்த வைியில் விஷயங்கடளச் பசய்கிறது. இது ஏற்கனநவ இருக்கும் 

பசயல்பாடுகள் அல்லது தயாாிப்புகளுக்கு பயன்பாட்டை நசர்க்கிறது. 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது பபாருளாதார கண்டுபிடிப்பாளர்களால் நிகழ்த்தப்படும் 

சமூக முடிபவடுக்கும் வடிவமாகும்." - ராபர்ட் நக. லாம்ப் (1952). 

✓ Lamb -ன் பதாைில்முடனநவாடர புதுடமகளில் ஈடுபடும் பபாருளாதார 

நைவடிக்டககளின் பசயல் என்று விவாிக்கிறார், சமூக நலனுைனும் 

ஈடுபட்டுள்ளதால் பதாைில்முடனநவாாின் சமூக நநாக்கு நிடலடயயும் அவர் 

சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு தனிநபர் அல்லது பதாைர்புடைய நபர்களின் 

குழுவின் நநாக்கமான பசயல்பாைாகும், இது பபாருளாதார பபாருட்கள் மற்றும் 
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நசடவகளின் உற்பத்தி அல்லது விநிநயாகத்தின் மூலம் லாபத்டதத் பதாைங்க, 

பராமாிக்க அல்லது அதிகாிக்கச் பசய்யப்படுகிறது." – A.H. .நகால் (1959). 

✓ உற்பத்தி மற்றும் பபாருட்கள் மற்றும் நசடவகளின் விநிநயாகத்தின் பபாருளாதார 

நைவடிக்டககள் மூலம் லாபம் ஈட்டுவதற்கான ஒரு திட்ைமிட்ை மனித 

நைவடிக்டகயாக பதாைில் முடனநவார் என்படத அங்கீகாிக்கிறது. 

✓ இது ஒரு தனிநபர் அல்லது குழு பசயல்பாைாக இருக்கலாம். ஆனால் டமய கவனம் 

லாபம் ஈட்டுவதாகும். அது. லாபத்டதத் பதாைங்க, பராமாிக்க அல்லது அதிகாிக்க, 

பதாைில் முடனநவார் நமற்பகாள்ளப்படுகிறது 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது அதிகாிக்கும் பசல்வத்டத உருவாக்குவதற்கான மாறும் 

பசயல்முடறயாகும்." - ராபர்ட் சி. நரான்ஸ்ைாட் (1984) 

✓ பங்கு, நநரம், மற்றும் / அல்லது பதாைில் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் பபாிய அபாயங்கடள எடுத்துக் பகாள்ளும் அல்லது சில தயாாிப்பு 

அல்லது நசடவக்கு மதிப்டப வைங்கும் நபர்களால் பசல்வம் உருவாக்கப்படுகிறது 

என்று நரான்ஸ்ைாட் விளக்குகிறார். 

✓ பபாருள்  அல்லது நசடவ புதியதாகநவா அல்லது தனித்துவமாகநவா இருக்கலாம் 

அல்லது அவசியமில்டல, ஆனால் பதாைில்முடனநவார் எப்படியாவது 

நதடவயான திறன்கடளயும் வளங்கடளயும் பபற்று கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் 

மதிப்டப ஊக்குவிக்க நவண்டும். 

ராபர்ட் டி. ஹிஸ்ாிச் மற்றும் டமக்நகல் பி. பீட்ைர்ஸ் (1998), 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது நதடவயான நநரத்டதயும் முயற்சிடயயும் 

அர்ப்பணிப்பதன் மூலமும், அதனுைன் வரும் நிதி, மன மற்றும் சமூக அபாயங்கடள 

ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூலமும், அதன் விடளவாக பண மற்றும் தனிப்பட்ை திருப்தி 

மற்றும் சுதந்திரத்தின் பவகுமதிகடளப் பபறுவதன் மூலமும் மதிப்புைன் புதிய 

ஒன்டற உருவாக்கும் பசயல்முடறயாகும்." 

✓ எழுத்தாளர்கள் பதாைில்முடனநவாடர சமூகத்தின் மக்களுக்கு மதிப்புமிக்க ஒன்டற 

உருவாக்குவதற்கான தனிநபர்களின் அர்ப்பணிப்பு முயற்சிகளாக கருதுகின்றனர். 

பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு பலனளிக்கும் பசயலாகும் என்று நம்புகிறார்கள். 

✓ இது நிதி பவகுமதிகடள மட்டுமல்ல, பதாைில் முடனநவார் நைவடிக்டகயின் 

முன்நனற்றத்திற்கு மகத்தான வலுவூட்ைக்கூடிய சுதந்திரத்டதயும் தனிப்பட்ை 

திருப்திடயயும் தருகிறது.  

✓ பதாைில்முடனவு என்பது அவர்களின் பார்டவயில், ஆபத்து நகட்கும் பசயலாகும். 

மூன்று வடகயான அபாயங்கள் 1. நிதி, 2. மன மற்றும் 3. சமூக அபாயங்களுைன் 

பதாைர்புடையடவ. பதாைில்முடனவு இந்த அபாயங்கடளயும், மனிதகுலத்திற்கு 
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ஏதாவது மதிப்டபக் பகாடுப்பதன் மூலம் பவகுமதிகடளப் பபறுவதற்கான 

அர்ப்பணிப்பு முயற்சிகடளயும் எடுக்கும். 

 

Concept of Entrepreneurship - பதாைில்முடனநவார் கருத்து 

✓ அபமாிக்காவில் நடைபபற்ற பதாைில்முடனநவார் பதாைர்பான மாநாட்டில், 

‘பதாைில் முடனநவார்’ என்ற பசால்  வடரயறுக்கப்பட்ைது: 

✓ "பதாைில்முடனவு என்பது வணிக வாய்ப்டப அங்கீகாிப்பதன் மூலம் மதிப்டப 

உருவாக்குவதற்கான முயற்சி, வாய்ப்டபப் பபாருத்தமாக இைர் எடுப்படத 

நிர்வகித்தல் மற்றும் ஒரு திட்ைத்டத நிடறநவற்றுவதற்குத் நதடவயான மனித, நிதி 

மற்றும் பபாருள் வளங்கடளத் திரட்டுவதற்கான தகவல்பதாைர்பு மற்றும் 

நமலாண்டம திறன் ஆகியவற்றின் மூலம்". 

✓ A. H. நகாலின் கருத்தில், “பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு தனிநபர் அல்லது 

பதாைர்புடைய நபர்களின் குழுவின் நநாக்கமான பசயல்பாைாகும், இது 

பபாருளாதார பபாருட்கள் மற்றும் நசடவகளின் உற்பத்தி அல்லது 

விநிநயாகத்தின் மூலம் லாபத்டதத் பதாைங்க, பராமாிக்க அல்லது அதிகாிக்கச் 

பசய்யப்படுகிறது”. 

✓ ஷூம்பீட்ைாின் கூற்றுப்படி, “பதாைில்முடனவு என்பது குறிக்நகாள் மற்றும் 

முடறயான கண்டுபிடிப்புகடள அடிப்படையாகக் பகாண்ைது. இதில் சுயாதீன 

பதாைிலதிபர் மட்டுமல்ல, புதுடமயான பசயல்பாடுகடளச் பசய்யும் நிறுவன 

இயக்குநர்கள் மற்றும் நமலாளர்களும் அைங்குவர் ”. 

✓ பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு நிறுவனத்டத நிறுவுவதில் ஒரு பதாைில்முடனநவார் 

பசய்யும் பசயல்பாடுகடளக் குறிக்கிறது. நிர்வாகிகள் என்ன பசய்கிறார்கள் என்று 

நிர்வாகம் கருதப்படுவது நபால, பதாைில்முடனநவார்  என்ன பசய்கிறார்கள் என்று 

கருதப்பைலாம். நவறு வார்த்டதகளில் கூறுவதானால், பதாைில்முடனவு என்பது 

ஒரு பதாைில்முடனநவாராக இருப்பதற்கான பசயல். 

✓ பதாைில்முடனவு என்பது ஒரு நிறுவனத்டத நிறுவ பல்நவறு நைவடிக்டககடள 

உள்ளைக்கிய ஒரு பசயல்முடறயாகும். ஆகநவ, இது * புதிய நிறுவனத்டத 

பபற்பறடுக்கும் பசயல்முடறயாகும். ‘ 

✓ புதுடம மற்றும் இைர் தாங்குதல் ஆகியடவ பதாைில்முடனநவார் சம்பந்தப்பட்ை 

இரண்டு அடிப்படை கூறுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு பசாற்களும் 

எடதக் குறிக்கின்றன என்படதப் புாிந்துபகாள்நவாம். 

புதுடம - Innovation 

✓ புதுடம, அதாவது, புதிதாக அல்லது நவறு ஏதாவது பசய்வது ஒரு நபடர ஒரு 

பதாைில்முடனநவாராக அடைப்பதற்கு அவசியமான நிபந்தடனயாகும். 
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✓ வாடிக்டகயாளர்களின் மாறிவரும் நதடவகடளப் பூர்த்தி பசய்வதற்கு 

வித்தியாசமான மற்றும் தனித்துவமான ஒன்டறச் பசய்ய பதாைில் முடனநவார் 

பதாைர்ந்து முயன்று வருகின்றனர். 

✓ அவர்கள் புதிய தயாாிப்புகளின் கண்டுபிடிப்பாளர்களாகநவா அல்லது புதிய 

உற்பத்தி முடறகளாகநவா இருக்கலாம் அல்லது இல்லாதிருக்கலாம், ஆனால் 

கண்டுபிடிப்புகடள தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்டப 

முன்கூட்டிநய அறிந்து பகாள்ளும் திறடன அவர்கள் பகாண்டுள்ளனர்.  

✓ வாடிக்டகயாளர்களின் மாறிவரும் விருப்பத்டத பூர்த்தி பசய்வதற்காக, 

இப்நபாபதல்லாம் பைச்சாறு பாட்டில்களுக்கு பதிலாக சிறிய 

அட்டைப்பபட்டிகளில் (மாம்பை பைம்) விற்கப்படுகிறது, இதனால் 

வாடிக்டகயாளர்கள் அடத எடுத்துச் பசன்று சாறு குடித்த பிறகு பகாள்கலடன 

தூக்கி எறியலாம்.  

✓ லிப்ைன் தனது நதயிடல தனது கிராமப்புற வாடிக்டகயாளர்களின் நதடவகடளப் 

பூர்த்தி பசய்வதற்காக ‘புடியாஸ்’ எனப்படும் சிறிய பபாதிகளில் வைங்குகிறது. 

 

அபமாிக்காவில் ஃநபார்டு நமாட்ைார் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் பஹன்றி ஃநபார்டு  

பஹன்றி ஃநபார்டு தானாகநவ ஆட்நைாபமாடபடலக் கண்டுபிடிக்கவில்டல. 

பயணிகள் கார்கடள சற்நற குடறந்த கட்ைணத்தில் டவத்திருக்க நவண்டும் என்ற 

மக்களின் விருப்பத்டத முன்னறிவித்த அவர், பயணிகள் கார்கடள 

வாடிக்டகயாளர்களுக்கு மலிவு விடலயில் வைங்குவதற்காக பவகுென உற்பத்தியின் 

புதிய முடறகடளப் பயன்படுத்தினார். 

✓ வாடிக்டகயாளர்களின் சுடவ மற்றும் விருப்பத்நதர்வுகள் எப்நபாதும் மாறிக் 

பகாண்நை இருப்பதால், வாடிக்டகயாளர்களின் தயாாிப்புகளுக்கான மாறிவரும் 

நகாாிக்டககடள பூர்த்தி பசய்ய பதாைில்முடனநவார் கண்டுபிடிப்பிற்குப் பிறகு 

கண்டுபிடிப்டபப் பயன்படுத்த நவண்டும். 

1). இைர் தாங்குதல் - Risk-Bearing 

✓ புதிய நிறுவனத்டதத் பதாைங்குவது எப்நபாதுநம ஆபத்டத உள்ளைக்கியது 

மற்றும் புதிய மற்றும் வித்தியாசமான ஒன்டறச் பசய்ய முயற்சிப்பது ஆபத்தானது. 

✓ காரணம் நதடுவது கடினம் அல்ல. நபாட்டி அதிகாிப்பது, வாடிக்டகயாளர் 

விருப்பங்களில் மாற்றங்கள், மூலப்பபாருட்களின் பற்றாக்குடற நபான்ற பல்நவறு 

காரணிகளால் இந்த நிறுவனம் லாபத்டத ஈட்ைலாம் அல்லது இைப்புகடளச் 

சந்திக்கக்கூடும். ஒரு பதாைில்முடனநவார், நிறுவனத்தில் உள்ள ஆபத்டத 

கருத்தில் பகாள்ள டதாியமாக இருக்க நவண்டும். 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT VII 

QUESTIONS 

1. பின்வரும் நகாட்பாடுகளில் எது மிதமான இைர் திறனின் பசயல்பாைாக 

எடுத்துக்பகாள்வது, வாய்ப்பு அல்ல? 

A. சுதந்திரம் நதடவ     

B. சாதடன நதடவ 

C. இடணப்பு நதடவ     

D. அதிகாரம் நதடவ 

 

2. அறக்கட்ைடள நிறுவனங்கள் இதிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன: 

A. ஃநபஷன்       

B. ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாடு 

C. மிகவும் பிரபலமான வணிகம்    

D. முறுக்கு நிறுவனம் 

 

3. பின்வருபடவ அடனத்தும் பவளிப்புற சக்திகளின் பரந்த வடககள் தவிர: 

A. பபாருளாதார சக்திகள்     

B. S சமூக பபாருளாதார சக்திகள் 

C. பதாைில்நுட்ப சக்திகள்     

D. நபாட்டி சக்திகள் 

 

4. ஒரு ______________ ஒரு பதாைில்முடற பண நமலாளர், அவர் முதலீடுகளுக்கு அதிக 

வருவாய் ஈட்டுவதற்காக பங்கு மூலதனத்தின் ஒரு குளத்திலிருந்து இைர் முதலீடு 

பசய்கிறார். 

A. துணிகர முதலாளி     

B. பதாைில்முடனநவார் 

C. பதாைிலதிபர்      

D. வாங்குபவர் 

 

5. விநிநயாக நசனல்களின் உறுப்பினர்கள் புதிய நயாசடனகளுக்கு சிறந்த ஆதாரங்கள்: 

A. சந்டதயின் நதடவகடள அவர்கள் நன்கு அறிவார்கள் 

B. அவர்கள் புதிய வணிகத்திலிருந்து ஒரு அைகான லாபத்டதப் பபறுகிறார்கள் 

C. பதாைில்முடனநவாருக்கு இைப்பு ஏற்பட்ைால் அவர்கள் கவடலப்படுவதில்டல 

D. அவர்கள் நன்கு வளர்ந்த விற்படன சக்திடயக் பகாண்டுள்ளனர் 
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6. U.S பதாைில்முடனநவாருக்கு குடறந்த அக்கடற பகாண்ை பின்வரும் புவியியல் பகுதி 

எது? 

A. ஐநராப்பா      

B. தூர கிைக்கு 

C. மத்திய ஆசியா      

D. இடைநிடல பபாருளாதாரங்கள் 

 

7. ஆண்ட்ரூ கார்னகி எந்த நூற்றாண்டின் பதாைில்முடனநவாருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு: 

A. ஆரம்ப காலம்      

B. 19 மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டு 

C. நடுத்தர வயது      

D. 17 ஆம் நூற்றாண்டு 

 

8. புதிய முயற்சி பதாைங்கும் நபாது ஏற்படும் பசயல்பாடு என அடைக்கப்படுகிறது: 

A. வணிக திறன்கள்      

B. உந்துதல் 

C. புறப்படும் இைம்      

D. இலக்கு நநாக்குநிடல 

 

9. வணிகத் திட்ைம் பின்வருமாறு தயாாிக்கப்பை நவண்டும்: 

A. பதாைில்முடனநவார்     

B. ஆநலாசகர்கள் 

C. பபாறியாளர்கள்      

D. சிறு வணிக நிர்வாக நசடவகள் 

 

10. வளர்ந்து வரும் துணிகரத்திற்காக மூலதனத்திற்கான பங்குகடள வர்த்தகம் பசய்யும் 

நிறுவனர்களின் முதன்டம அக்கடற என்ன? 

A. மூலதனம்       

B கட்டுப்பாடு 

C. மதிப்பீடு       

D. முதலீட்ைாளர் திறன்கள் 
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நிறுவன மமம்பரடு மற்றும் நிைியளிப்பில் வங்கிகளின் பங்கு - The role of banks in 

institutional development and financing 

வங்கிகளின் மசயல்பரடுகள் வளர்ச்சியின் இயந்ைிரமரக அவற்றின் ைனித்துவமரன 

பங்தக பிரைிபலிக்கின்றன என்பைில் எந்ைவிைமரன ஆைரயமும் இல்தல.எந்ை 

மபரருளரைரரத்ைிலும். வங்கிகள் குறிப்பரக வணிக மற்றும் சிறப்பு எப்மபரதும் வளர்ச்சிக்கு 

முக்கியமரனதவ.மைரழில்முதனமவரரின் வளர்ச்சி, மற்றும் அவற்றின் மசயல்பரடுகள் 

ஊக்குவிக்கும் ைிறன் மகரண்ே உறுைியரன ஆைரதவ வழங்குகின்றன 

சரத்ைியமரன மற்றும் இலரபகரமரன முயற்சிகளில் மைரழில் 

முதனமவரர். வங்கிகளின் பங்கு அவற்றின் பரரம்பரிய மசயல்பரடுகளுக்கு 

அப்பரற்பட்ேது மைரழில்முதனமவரர் ைங்கதளத் ைரங்கமள பயன்படுத்ைிக் மகரண்ேரல், 

அவர்கள் விரும்பிய மைதவகதளப் பூர்த்ைி மசய்வைில் மிகப்மபரிய உைவியரக 

இருக்கும்.சிறு மற்றும் நடுத்ைர நிறுவன நிறுவன நிைிகளில் வங்கிகள் ஈடுபே பல வழிகள் 

உள்ளன. 

Role of Banks in EDP-TRYSEM – Self employment-SEEUY-SEPUP-

DICSIndustrial Estate-Role of SIDCO, SIPCOT in Tamil Nadu 

TCO's- Problems of small Entrepreneurs-Sickness of small 

scale units-Causes and revival. 
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1). சட்ேரீைியரன பணிகள் - Legal functions 

➢ வங்கிகள் முைலில் உருவரக்கப்பட்ே மசயல்பரடுகளில் இதவ முக்கியமரக 

உள்ளன. அத்ைதகய பணிகள் எடுத்துக்கரட்ேரக, தவப்புத்மைரதகதய 

ஏற்றுக்மகரள்வது மற்றும் பரதுகரப்பரக தவத்ைிருத்ைல், பணத்தை மரற்றுவது, 

கேன்கள் மற்றும் அட்வரன்ஸ் மகரடுப்பது மபரன்றதவ. 

➢ வரடிக்தகயரளர்களின் குறிப்பரக மைரழில்முதனமவரர்-வரடிக்தகயரளர்களின் 

தவப்புத்மைரதகதய ஏற்றுக்மகரள்வைன் மூலம், வங்கிகள் பரதுகரப்தப 

வழங்கும்.வரடிக்தகயரளர்களின் பணம் மற்றும் வங்கிகளிேமிருந்து அைிக பணம் 

கேன் வரங்க ைங்கள் தவப்புத்மைரதகதயப் பயன்படுத்ை அவர்களுக்கு 

வரய்ப்பளித்ைல் அவர்களின் நிறுவனங்கதள நேத்துவைற்கு நிைியளிக்கவும். நிைி 

பரிமரற்றத்ைின் மூலம், பணம் ஒரு கணக்கிலிருந்து மற்மறரரு கணக்கிற்கு 

நகர்த்ைப்படுகிறது. 

➢ ஒரு இேத்ைிலிருந்து இன்மனரரு இேத்ைிற்கு. விதரவரன நிைி பரிமரற்றங்கதள 

வழங்கும் ஒரு நல்ல கட்ேண முதற ைிறதமயரனவர்களுக்கு மிக முக்கியமரனது. 

➢ ஒரு மபரருளரைரரத்ைின் மவதல. மமலும் வங்கிகளில் ைகவல் மைரழில்நுட்பத்ைின் 

வளர்ச்சியுேன், மசதவயின் மவகம் மேலிவரி மமம்பட்ேது, அமை மநரத்ைில் வணிகச் 

மசலவு மிகவும் குதறந்துள்ளது. மசதவகள் இயக்கப்பட்ேன. 

➢ மைரழில்முதனமவரர் ைங்கள் உேனடி சூழலுக்கு மவளிமய பரிவர்த்ைதன மசய்ய 

மவண்டிய அவசியமில்தல 

 

2. நிைி பணிகள் 

➢ வங்கிகள் தவப்புத்மைரதகதய விரும்புவைற்கரன முைன்தமக் கரரணம், அதவ 

கேன்கதளயும் முன்மனற்றங்கதளயும் வழங்க உைவுவைரகும். அவர்கள் வட்டி 

வருமரனத்தை ஈட்டுகிறரர்கள். வணிக நிறுவனங்களுக்கு நிைியளிப்பைற்கரக 

மபரருளரைரரத்ைிற்கு கேன் விரிவரக்குவது.  உண்தமயரன துதறக்கு வங்கிகள் 

மகரண்டிருக்கும் முக்கிய இதணப்பு, ஒரு விதனயூக்கியரக மசயல்பட்டு 

மபரருளரைரரத்ைின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது. 

➢ மைரழில்முதனமவரரின் உற்பத்ைி, நுகர்வு மற்றும் வணிக நேவடிக்தககளுக்கு 

நிைியளிப்பைன் மூலம் வங்கிகள் உயவூட்டுகின்றன. 

➢ மபரருளரைரரத்ைின் அதனத்து துதறகளிலும் மபருக்க விதளவுேன் மபரருளரைரர 

வளர்ச்சியின் மசயல்முதற மைரழில்முதனமவரருக்கு வங்கிகள் கேன் 

வழங்கக்கூடிய பல்மவறு முதறகள் over-draft, நடுத்ைர மற்றும் நீண்ே கரலமரகும். 

➢ கேன்கள், கேன் கரரணி, விதலப்பட்டியல் ைள்ளுபடி, வணிக அேமரனங்கள் 

மற்றும் பங்கு நிைி உள்ளிட்ே மசரத்து நிைி. மமமல 1997 ஆம் ஆண்டு வதர, 

கட்ேரயமரக துதறசரர்ந்ை கேன் ஒதுக்கீடு ஒரு மகரள்தக கருவியரக படிப்படியரக 

அகற்றப்பட்ேது. 
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➢ மைரழில் முதனமவரர் மற்றும் வணிகர்களரல் இயக்கப்படும் உற்பத்ைித் 

துதறகள். 2001 ஆம் ஆண்டில், பிரைரன வங்கிகளின் கீழ் வங்கியரளர்களின் 

குழுவில் அவர்களின் லரபத்ைில் 10% Small and mid-size enterprises (SMEs) களில் 

பங்கு முைலீட்டிற்கு மசய்ய முடிவு மசய்துள்ளது 

 

3. வணிக முைலீட்டு ஊக்குவிப்பு பணிகள். 

➢ வங்கிகளின் சிறப்பு மற்றும் மைரழில்முதற நிதல கரரணமரக, அவர்கள் 

முைலீட்தே விதளயரடும் நிதலயில் உள்ளனர். 

➢ மைரழில்முதனமவரருக்கு பைவி உயர்வு பணிகள். இத்ைதகய பரத்ைிரங்களில் 

வரடிக்தகயரளர்களுக்கரன முைலீட்டு மமலரண்தம, ஆமலரசதன ஆகியதவ 

அேங்கும் 

 

4. ஆமலரசதன, உத்ைரவரைம் மற்றும் ஆமலரசதன பணிகள். 

• சரைரரண கேன் மற்றும் பிற மசதவக்கு கூடுைலரக, வங்கிகள் இப்மபரது 

வணிக ஆமலரசதனயிலும் ஈடுபட்டுள்ளன, 

• உத்ைரவரைம் மற்றும் பிற ஆமலரசதன மசதவகள் ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

நிைியுைவியில் மபரிதும் உைவுகின்றன 

• ைவறரன மமலரண்தம, ைவறரன முைலீட்டு முடிவுகள், ைிறதமயற்ற 

மூலைனம் மற்றும் ைவறரன ைிட்ேமிேல் மபரன்றதவ கரரணமரக நரட்டில் 

மைரழில் முதனமவரர் நேவடிக்தககள். சில நிறுவனங்கள் / வணிகங்கள் 

மவறுமமன மைரல்வியதேகின்றன என்பது அதனவரும் அறிந்ை உண்தம. 

 

5. பிற பணிகள் 

Small and mid-size enterprises (SMEs) க்களுக்கு வங்கிகள் வழங்கும் 

ஆமலரசதன மற்றும் ஆமலரசதன மசதவகதள வழங்கக்கூடிய பிற 

பணிகளில் அேங்கும். 

o கட்டுப்பரட்டு அதமப்புகள் அல்லது வணிக ஒழுங்கின் வதரயறுக்கப்பட்ே 

வரிகதளப் மபரறுத்து நிறுவனங்களரல் ஏற்றுக்மகரள்ளப்பே மவண்டிய 

நேவடிக்தககள். 

o சவரல்கள். மூலைனத்தை ைிரட்டுவைற்கரன முதறகள் அல்லது ஒரு 

நிறுவனத்ைின் மறுசீரதமப்தப ஆமலரசதனகள். 

o வரி மற்றும் வரி மைரேர்பரன விஷயங்களில் ஆமலரசதன.  

o உள்நரட்டு சந்தையில் அல்லது மவளிநரடுகளில் கேன் வரங்குைல். 
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o நிைியுைவி மூலம் மைரழில் முதனமவரர் வளர்ச்சியில் வங்கிகளும் மபரும் 

பங்கு வகிக்க முடியும் 

o மைரழில்முதனமவரர் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் ைிட்ேங்கதள மநரடியரகமவர 

அல்லது மற்றவர்களுேன் இதணந்து ஆைரித்ைல். 

 

நிைி அணுகும் மபரது மைரழில்முதனமவரர் எைிர்மகரள்ளும் சிக்கல்கள் - Problems faced by 

entrepreneurs when accessing finance:  

➢ வங்கிகளிேமிருந்து கேதன அணுகும்மபரது மைரழில்முதனமவரர் எைிர்மகரள்ளும் 

பிரச்சிதனகள் பின்வருமரறு. 

o நிைி மமலரண்தம அறிவு இல்லரைைரல் சரியரன நிைி பைிவுகள் 

கிதேக்கரைது. 

o கணக்கு தவத்ைல் ைிறன். சில சிறு வணிக ஆபமரட்ேர்கள் வங்கிக் 

கேன்கதளப் மபற எைிர்பரர்க்கிறரர்கள் என்பது ஆச்சரியமரக இருக்கிறது 

அவர்களிேம் எந்ை வணிக பைிவுகளும் இல்தல. வறுதம கரரணமரக இதண 

பரதுகரப்பு இல்லரதம. வணிக வங்கிகள் கேனிலிருந்து இதண 

பரதுகரப்தப எைிர்பரர்க்கின்றன. 

o விண்ணப்பைரரர்கள் (ஆபத்துக்கரக), சிறு வணிக ஆபமரட்ேர்களில் 

மபரும்பரமலரர் மசரத்துக்கள் இல்லரைது துரைிர்ஷ்ேவசமரனது. 

o எந்ைமவரரு சங்கத்தையும் மசர்ந்ைவர்கள் நிைி அணுகுவைில் கடுதமயரன 

சவரல்கதளக் எைிர் மகரண்டிருந்ைனர் மற்றும் அவர்களின் வணிகங்கள்  

எைிர்மதறயரக பரைிக்கப்பட்ேது. 

o வணிக முயற்சிகளின் நம்பகத்ைன்தமதய வங்கிகள் சந்மைகிப்பைரக குற்றம் 

சரட்ேப்பட்ேது. 

சில சந்ைர்ப்பங்களில், சில மைரழில்முதனமவரர் முயற்சிகளின் நம்பகத்ைன்தமதய 

சந்மைகிக்கின்றன. இைன் விதளவரக,  

➢ அவர்கள் கேன்கதள அணுகத் ைவறிவிடுகிறரர்கள். சிறு வணிக 

ஆபமரட்ேர்களுக்கு, வங்கிகள் எந்ைமவரரு வதகயிலும் நிைியளிக்க 

ஒப்புக்மகரள்வைில்தல. 

➢ கேன் வழங்கும்மபரது சிறு வணிகங்கதள அவர்கள் எச்சரிக்தகயுேன் 

நேத்துகிறரர்கள். 

➢ வணிகத் ைிட்ேத்ைின் ைவறரன விளக்கம். இந்ை சவரல் வணிக உரிதமயரளர் 

அல்லது மமலரளரின் விதளவரக இருக்கலரம். 

➢ ைனது மசரந்ை வணிகத் ைிட்ேத்தை விளக்குவைில் மைரல்வி, அல்லது வங்கி 

அைிகரரிகள் உரிதமயரளர் மசய்யும் வழியில் அவ்வரறு மசய்யத் ைவறிவிட்ேனர். 

➢ சில சிறு வணிக ஆபமரட்ேர்கள் ைங்களரல் வதரயப்பட்ே வணிகத் ைிட்ேங்கதள 

விளக்க முடியரது என்று ஒப்புக்மகரண்ேனர் 

விண்ணப்பித்ை மைரதகதய வங்கிகள் ஏற்கவில்தல.  
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 ைங்கள் ைிட்ேங்கள் அல்லது வணிகங்களில் மைதவப்படும் மைரதகதய 

மிதகப்படுத்ைி, விண்ணப்பிக்கின்றன,வங்கிகளும் இைற்கு உேன்பேவில்தல 

✓ கேதன அணுகுவைற்கரன நதேமுதற மைரியரது 

✓ வங்கிகளில் கிதேக்கும் நிைி குறித்ை அறிவு இல்லரதம. 

✓ அைிக வட்டி விகிைத்ைரல் ஊக்கம். 

✓ வங்கிகளிேமிருந்து மமரசமரன பைில். 

 

கேன்கதள வழங்குவைிலும் மீட்மேடுப்பைிலும் வங்கிகள் எைிர்மகரள்ளும் சிக்கல்கள் - 

Problems faced by banks in issuing and repaying loans:: 

கேன்கதள வழங்குவைற்கும் மீட்பைற்கும் வங்கிகள் எைிர்மகரள்ளும் பல்மவறு 

பிரச்சிதனகள் உள்ளன, இது எைிர்மகரள்ளும் முக்கிய பிரச்சிதனகள் வங்கிகள் 

பின்வருமரறு, 

கேன் இயல்புநிதலயின் சிக்கல்கள் 

✓ கேன்கதள ைிருப்பிச் மசலுத்ை முடியரைமபரது அதவ சிக்கலரன வரவுகளரக 

வதகப்படுத்ைப்படுகின்றன. சிக்கல் கேன்கள் மற்றும் இழப்புகள் அடிப்பதேயில் 

பிரைிபலிக்கின்றன. 

✓ கேன் வரங்குபவரின் ைிறன் மற்றும் அதனத்து கேதமகதளயும் ைிருப்பிச் 

மசலுத்துவைற்கரன விருப்பத்ைில் உள்ளரர்ந்ை கடினமரன ஆபத்து. மூலம் கேன் 

மசயல்முதற அைன் இயல்பு அபூரணமரனது. கேன் பகுப்பரய்வு 

முழுதமயதேயரது அல்லது ைவறரன ைரவின் அடிப்பதேயில் இருக்கலரம். கேன் 

அைிகரரிகள் புறக்கணிக்கலரம். 

✓ வங்கியுேன் வலுவரன ைனிப்பட்ே உறவுகளுேன் கேன் வரங்குவைற்கரன 

உண்தமயரன நிதல, மற்றும் கேனரளியின் ைிருப்பிச் மசலுத்தும் ைிறன் 

இருக்கலரம். 

✓ கேன் வழங்கப்பட்ே பிறகு மரற்றவும். நிர்வரகம் இழப்புகதளக் குதறப்பைில் 

மட்டுமம கவனம் மசலுத்துகிறது என்றரல், ஒரு வங்கி மசய்யும் கிட்ேத்ைட்ே எந்ை 

கேன்கதளயும் மசய்ய மவண்ேரம்; லரபம் சுருங்கி வரடிக்தகயரளர்களின் 

முதறயரன கேன் மைதவகள் பூர்த்ைி மசய்யப்பேரது.  

✓ அபரயங்கதள முற்றிலுமரக அகற்ற முடியரது, எனமவ அைிக கேன் இழப்புகள் 

எைிர்பரர்க்கப்படுகின்றன. இழப்புகதள நன்கு நிர்வகிப்பமை இைன் மநரக்கம் வங்கி 

அைன் அபரயங்கதள ஈடுமசய்து இலக்குகதள ஈட்ே முடியும். 
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UNIT Viii 

QUESTIONS 

 1 .முதலில் எந்த அரசு நவடலவாய்ப்பு உத்தரவாத திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியது? 

A.மத்தியப் பிரநதசம்   B.மகாராஷ்டிரா 

C.தமிழ்நாடு    D.கர்நாைகா 

 

2 . EGS பற்றிய பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் 

காணவும். 

i . அங்கீகாிக்கப்பட்ை கிராமப்புற பணிகளில் உற்பத்தி மற்றும் லாபகரமான நவடலவாய்ப்டப 

இந்த திட்ைம் வைங்குகிறது. 

ii. நமற்பகாள்ளப்பட்ை பணிகள் இப்பகுதியில் நீடித்த உற்பத்தி பசாத்துக்கடள உருவாக்க 

நவண்டும். 

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல 

 

3 . பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் காணவும். 

i . சிறு விவசாயிகள் நமம்பாட்டு நிறுவனம் பின்னர் கட்ைத்தில் ஐஆர்டிபியுைன் 

இடணக்கப்பட்ைது. 

ii. இது 1974-75ல் பசயல்படுத்தப்பட்ைது 

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல 

 

4 . பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் காணவும். 

i . அந்நதாையா திட்ைம் ஆரம்பத்தில் ராெஸ்தானில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது 

ii. இத்திட்ைம் கிராமப்புறங்களில் சிறு மற்றும் குடிடசத் பதாைில்கடள நமம்படுத்துவதற்கான 

உதவிகடள வைங்குகிறது. 

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல  
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5 . பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் காணவும். 

i . நவடலக்கான உணவு திட்ைம் ஒரு கூலி நவடலவாய்ப்பு திட்ைமாகும் 

ii. இந்த திட்ைத்தின் அடிப்படையில், NREP திட்ைம் பின்னர் பதாைங்கப்பட்ைது. 

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல  

 

6 . பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் காணவும். 

i . TRYSEM 1979 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது 

ii. இது பபாருளாதார மற்றும் சமூக பின்தங்கிய வகுப்புகளில் இருந்து நகர்ப்புற இடளஞர்களுக்கு 

பயிற்சி அளிப்படத நநாக்கமாகக் பகாண்ைது மற்றும் சுய நவடலவாய்ப்டப வைங்குகிறது . 

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல 

 

7 . பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் காணவும். 

i . TRYSEM JRY உைன் இடணக்கப்பட்ைது 

ii. TRYSEM பபண்களுக்கு 10% இை ஒதுக்கீடு அளிக்கிறது 

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல 

 

8 . பின்வரும் அறிக்டககடளக் கருத்தில் பகாண்டு சாியானவற்டற அடையாளம் காணவும். 

i . பிபிஎல் குடும்பங்களின் பபண்களுக்கு டி.ைபிள்யூ.C.ஆர்.ஏ சுய நவடலவாய்ப்பு வைங்குகிறது  

ii. டமயத்திற்கும் மாநிலத்திற்கும் இடையிலான பசலவினங்கடளப் பகிர்வது 80:20  

A.I மட்டும்    B.ii மட்டும் 

C.இரண்டும்    D.எதுவும் இல்டல 

 

9 . பதாைில்முடனநவாருக்கு நிதி உதவி வைங்க அரசாங்கம்…….. பலவற்டற அடமத்துள்ளது 

A.நிதி ஆநலாசகர்கள்.   B.நிதி இடைத்தரகர்கள். 

C.பதாைில்துடற நதாட்ைங்கள். D.நிதி நிறுவனங்கள். 

 10. சிறிய அளவிலான உதவிகடள வைங்கும் பல்நவறு நதசிய மற்றும் மாநில நிறுவனங்களின் 

பங்கு அபிவிருத்தி ஆடணயர் (சிறு அளவிலான பதாைில்கள்) அலுவலகம் ……………… ..  

A. SIDO    B. IFC 

C. DIC     D. None of these  
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        PG TRB COMMERCE 2020 - 21  

வணிகவியல் 
(Unit - IX)  

 
 

 

 

  

 

புள்ளிவிவரம் - STATISTICS  

• ஒரு மசரல் மபரும்பரலும் பயன்படுத்ைப்படும் “புள்ளிவிவரம்” STATISTICS என்பது 

லத்ைீன் வரர்த்தையரன (status)‘நிதல’ என்பைிலிருந்து மபறப்பட்ேது, அைரவது 

எண்கள் அல்லது புள்ளிவிவரங்களின் குழு; அதவ நமது மனிை ஆர்வத்ைின் சில 

ைகவல்கதளக் குறிக்கின்றன. 

• பிரிட்டிஷ் புள்ளிவிவர நிபுணரரக இருந்ை மரரனரல்ட் அய்ல்மர் ஃபிஷர் (Ronald 

Aylmer Fishe) நவீன புள்ளிவிவரங்களின் ைந்தை என்று பலரரல் கருைப்படுகிறரர். 

• ‘புள்ளிவிவரம்’ என்ற மசரல் இரண்டு புலன்களில் வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது, 

அைரவது ஒருதம மற்றும் பன்தம அர்த்ைத்ைில். 

• "புள்ளிவிவரத்ைிற்கு பன்தம அர்த்ைத்ைிலும் ஒற்தற அர்த்ைத்ைிலும் இரண்டு 

அர்த்ைங்கள் உள்ளன". 

Statistics-Importance- Scope-Primary and Secondary DATA – 

Collection – Tabulation and Analysis – Measures of Central 

Tendency – Dispersion – Correlation - Regression Theories of 

Analysis – Chi-square Test 
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• இது எண் உண்தமகளின் முதறயரன மைரகுப்பு மற்றும் ஒற்தற அர்த்ைத்ைில் 

மபரருள்; இது புள்ளிவிவரங்கதள மசகரித்ைல், வதகப்படுத்துைல் மற்றும் 

பயன்படுத்துைல். 

• "புள்ளிவிவரங்கள் என்பது ஒருவருக்மகரருவர் மைரேர்பரக தவக்கப்பட்டுள்ள 

எந்ைமவரரு விசரரதணத் துதறயிலும் உள்ள உண்தமகளின் எண்ணியல் 

அறிக்தககள்." —A.L. மபரலி (“Statistics are numerical statements of facts in any 

department of enquiry placed in relation to each other.” —A.L. Bowley). 

• "ஒரு மரநிலத்ைில் உள்ள மக்களின் நிதலதய மைிக்கும் வதகப்படுத்ைப்பட்ே 

உண்தமகள்-குறிப்பரக எண்கள் அல்லது எண்களின் அட்ேவதணயில் அல்லது 

எந்ைமவரரு அட்ேவதண அல்லது வதகப்படுத்ைப்பட்ே ஏற்பரட்டிலும் கூறக்கூடிய 

உண்தமகள்." -  E மவப்ஸ்ேர் 

• "புள்ளிவிவரங்கள் நுட்பம் அல்லது வழிமுதறயின் அதமப்தபக் குறிக்கின்றன, 

அதவ அளவு ைரவுகதள மசகரித்ைல், வழங்கல் மற்றும் பகுப்பரய்வு மசய்வைற்கும், 

முடிமவடுப்பைில் அத்ைதகய ைரதவப் பயன்படுத்துவைற்கும் 

உருவரக்கப்பட்டுள்ளன." - Ncttor மற்றும் Washerman 

• "புள்ளிவிவரங்கள் சரரசரியின் அறிவியல் என்று அதழக்கப்பேலரம்." - (Bowleg) 

பவுமலக்- (“Statistics may rightly be called the science of averages.” —Bowleg) 

• "புள்ளிவிவரங்கள் எண் ைரவுகளின் மசகரிப்பு, விளக்கக்கரட்சி, பகுப்பரய்வு மற்றும் 

விளக்கம் என வதரயறுக்கப்பேலரம்." - க்மரரக்ஸ்ேன் மற்றும் கவுேன்(Croxton 

and Cowden) – (“Statistics may be defined as the collection, presentation, 

analysis, and interpretation of numerical data.” —Croxton and Cowden). 

• புள்ளிவிவரம் என்பது ைரவு மசகரிப்பு, அதமப்பு, பகுப்பரய்வு, விளக்கம் மற்றும் 

விளக்கக்கரட்சிதயக் தகயரளும் கணிைத்ைின் ஒரு கிதள ஆகும். ... ஒரு ஆய்வுத் 

துதறயின் மபயரரக இருப்பதைத் ைவிர, "புள்ளிவிவரங்கள்" என்ற மசரல் ைரவு 

அல்லது உறவுகதள விவரிக்கப் பயன்படுத்ைப்படும் எண்கதளயும் குறிக்கிறது 
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• புள்ளிவிவரங்கள் என்பது அனுபவ ைரவுகதள மசகரித்ைல், பகுப்பரய்வு மசய்ைல், 

விளக்குைல் மற்றும் வழங்குவைற்கரன முதறகதள உருவரக்குவது மற்றும் படிப்பது 

மைரேர்பரன அறிவியல் ஆகும்.  

• இரண்டு முக்கிய வதக புள்ளிவிவரங்கள் -  புள்ளிவிவரங்களின் இரண்டு முக்கிய 

கிதளகள் (descriptive) விளக்க புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் (inferential 

statistics.)அனுமரன புள்ளிவிவரங்கள். 

• புள்ளிவிவரங்கள் மிகவும் இதேநிதல துதற; புள்ளிவிவரங்களின் ஆரரய்ச்சி 

கிட்ேத்ைட்ே அதனத்து அறிவியல் துதறகளிலும் மபரருந்ைக்கூடிய ைன்தமதயக் 

கரண்கிறது மற்றும் பல்மவறு அறிவியல் துதறகளில் ஆரரய்ச்சி மகள்விகள் புைிய 

புள்ளி விவர முதறகள் மற்றும் மகரட்பரட்டின் வளர்ச்சிதய ஊக்குவிக்கின்றன. 

முதறகதள வளர்ப்பைிலும், புள்ளிவிவர வல்லுநர்கள் பலவிைமரன கணிை மற்றும் 

கணக்கீட்டு கருவிகதளக் குறிக்கும்.  

• புள்ளிவிவரத் துதறயில் இரண்டு அடிப்பதே கருத்துக்கள் நிச்சயமற்ற ைன்தம 

மற்றும் மரறுபரடு.  

• அறிவியலில் நரம் எைிர்மகரள்ளும் பல சூழ்நிதலகள் உள்ளன (அல்லது மபரதுவரக 

வரழ்க்தகயில்) இைன் விதளவு நிச்சயமற்றது. சில சந்ைர்ப்பங்களில் நிச்சயமற்ற 

ைன்தம என்னமவன்றரல், மகள்விக்குரிய முடிவு இன்னும் 

ைீர்மரனிக்கப்பேவில்தல (எ.கர., நரதள மதழ மபய்யுமர என்பது எங்களுக்குத் 

மைரியரது) மற்ற சந்ைர்ப்பங்களில் நிச்சயமற்ற ைன்தம என்னமவன்றரல், விதளவு 

ஏற்கனமவ ைீர்மரனிக்கப்பட்டிருந்ைரலும் நரம் அதை அறிந்ைிருக்கவில்தல ( எ.கர., 

நரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ே மைர்வில் மைர்ச்சி மபற்மறரமர என்பது எங்களுக்குத் 

மைரியரது). 

 

• நிகழ்ைகவு என்பது நிச்சயமற்ற நிகழ்வுகதளப் பற்றி விவரைிக்கப் 

பயன்படுத்ைப்படும் ஒரு கணிை மமரழியரகும் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களில் நிகழ்ைகவு 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எந்ைமவரரு அளவீட்டு அல்லது ைரவு மசகரிப்பு 

முயற்சியும் பல மரறுபரடுகளுக்கு உட்பட்ேது. 
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• அமை அளவீட்டு மீண்டும் மீண்டும் மசய்யப்பட்ேரல், பைில் மரறக்கூடும். 

புள்ளிவிவர வல்லுநர்கள் எந்ைமவரரு சூழ்நிதலயிலும் மரறுபரட்டின் 

ஆைரரங்கதள புரிந்துமகரள்ளவும் கட்டுப்படுத்ைவும் (சரத்ைியமரன இேங்களில்) 

முயற்சி மசய்கிறரர்கள். 

வணிக புள்ளிவிவரங்களின் முக்கியத்துவம் - Importance of Business Statistics 

வணிக புள்ளிவிவரங்கள் ஒரு வணிகத்ைிற்கு உைவுகின்றன: 

• பருவகரல, சுழற்சி மற்றும் மபரது மபரருளரைரர ஏற்ற இறக்கங்கதள 

முன்னறிவிப்பைன் மூலம் நிச்சயமற்ற ைன்தமகதளக் தகயரளுங்கள் (Deal with 

uncertainties by forecasting seasonal, cyclic and general economic fluctuations) 

• மசலவுகள், மைதவ, விதலகள், விற்பதன மபரன்றவற்தறப் பற்றிய துல்லியமரன 

மைிப்பீடுகதள வழங்குவைன் மூலம் ஒலி முடிமவடுப்பைில் உைவுகிறது. (Helps in 

Sound Decision making by providing accurate estimates about costs, demand, 

prices, sales etc.) 

• ஒலி கணிப்புகள் மற்றும் அனுமரனங்களின் அடிப்பதேயில் வணிகத் 

ைிட்ேமிேலுக்கு உைவுகிறது (Helps in business planning on the basis of sound 

predictions and assumptions) 

• ையரரிப்புகள், பணியரளர்கள், வணிக அலகுகள் மபரன்றவற்றின் மசயல்ைிறனில் 

உள்ள மரறுபரடுகதள அளவிே உைவுகிறது. (Helps in measuring variations in 

performance of products, employees, business units etc) 

• இது இரண்டு அல்லது அைற்கு மமற்பட்ே ையரரிப்புகள், வணிக அலகுகள், 

விற்பதன குழுக்கள் மபரன்றவற்தற ஒப்பிே அனுமைிக்கிறது.( It allows 

comparison of two or more products, business units, sales teams etc.). 

• விற்பதனயின் மீைரன விளம்பரத்ைின் விதளவு மபரன்ற பல்மவறு மரறிகள் மற்றும் 

ஒருவருக்மகரருவர் அவற்றின் விதளதவ அதேயரளம் கரண உைவுகிறது (Helps in 
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identifying relationship between various variables and their effect on each other 

like effect of advertisement on sales) 

• மமலரளர்களரல் வடிவதமக்கப்பட்ே மபரதுதமப்படுத்ைல்கள் மற்றும் ைத்துவரர்த்ை 

கருத்துக்கதள சரிபரர்க்க உைவுகிறது (Helps in validating generalizations and 

theoretical concepts formulated by managers). 

வணிக நிறுவனத்ைில் புள்ளிவிவரங்களின் பயன்கள் - Uses Of Statistics In 

Business Organization 

• மசயல்ைிறன் மமலரண்தம (Management Of Performance ) - புள்ளிவிவரங்களின் 

உைவியுேன், ஒரு மமலரளர் உற்பத்ைி மசய்யும் அலகுகள் அல்லது முடிக்கப்பட்ே 

பணி மபரன்ற ஊழியர்களின் மசயல்ைிறன் அல்லது உற்பத்ைித்ைிறதன பகுப்பரய்வு 

மசய்யலரம். மமலரளர் பணியரளர்களின் உற்பத்ைித்ைிறதன மமம்படுத்ைவும் 

உற்பத்ைிதயப் மபருக்கவும் புள்ளிவிவர நுட்பங்களுேன் ஒத்ைிதசந்ை ைரதவப் 

பயன்படுத்ைலரம். 

• மரற்று கரட்சிகள் (Alternative Scenarios) - ஊழியர்களின் உற்பத்ைித்ைிறதன 

அைிகரித்ை பிறகு ஒரு மமலரளரின் பணி அல்லது மசயல்பரடு முடிவதேயரது. 

முடிமவடுப்பைற்கு ஒரு மமலரளர் மவவ்மவறு துதறதயச் மசர்ந்ை மற்ற 

மமலரளர்களுேன் பங்மகற்க மவண்டும். குறிப்பிட்ே மமன்மபரருளின் மைர்வு, 

வரடிக்தகயரளர் ைரனியங்கி வரிதசப்படுத்தும் அதமப்புகளுக்கரன அதமப்புகள் 

மபரன்றவற்றில் இந்ை முடிவு இருக்க முடியும். 

• ைரவு மசகரிப்பு (Data Collection) - புள்ளிவிவர கருவிகளுேன் மசயலரக்க 

மநரக்கத்ைிற்கரக மசகரிக்கப்பட்ே ைரவு ஒரு மநறிமுதற முதறயில் மசய்யப்பே 

மவண்டும், இல்தலமயனில், பகுப்பரய்வின் முடிவு ைவறரனது மற்றும் 

பயனற்றைரக இருக்கும். இந்ை ைரவுகளின் உைவியுேன், உண்தமயரன விற்பதன 

ைிட்ேமிேப்பட்ே விற்பதனதய விே குதறவரகமவர அல்லது அைிகமரகமவர 

இருந்ைரல் அல்லது ஒரு மபரிய ஆர்ேதர நிதறமவற்றுவைற்கரன எைிர்கரல 

மூலைனத் மைதவ இருந்ைரல் ஒப்பீடுகள் வதரயப்பேலரம். 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT iX 

QUESTIONS 

1) Y = aX ± b, a மற்றும் b ஏநதனும் இரண்டு மாறிலிகள் மற்றும் ∦ 0 எனில், Y மதிப்புகளின் 

காலாண்டு விலகல் இதற்கு சமம்: 

A) a Q.D(X) + b     

B) ∣a∣ Q.D(X) 

C) Q.D(X) – b     

D) ∣b∣ Q.D(X) 

 

2) சமச்சீர் விநிநயாகத்திற்கு: 

  A) β1> 0      

B) β1 <0    

C) β1 = 0      

D) β1 = 3 

 

3) சராசாிடயப் பற்றிய மதிப்புகளின் வாிடசயில் சிதறல் அடைக்கப்படுகிறது: 

A) மத்திய நபாக்கு     

B) சிதறல் 

C) வடளவு      

D) சமச்சீர் 

 

4) சிதறலின் நைவடிக்டககள் ஒருநபாதும் இருக்க முடியாது: 

A) நநர்மடற      

B) ெீநரா 

C) எதிர்மடற     

D) 2 க்கு சமம் 

 

5) பின்வருவனவற்றில் சிதறலின் முழுடமயான நைவடிக்டக எது? 

A) மாறுபாட்டின் குணகம்    

B) சிதறலின் குணகம் 

C) நிடலயான விலகல்    

D) வடளவின் குணகம் 
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6) மாறி X இன் அவதானிப்புகள் -4, -20, -30, -44  மற்றும்  -36 எனில், வரம்பின் மதிப்பு 

பின்வருமாறு: 

  A) -48      

B) 40     

C) -40      

D) 48 

 

7) ஒரு பதாைாின் அதிகபட்ச மதிப்பு 25 ஆகவும், அதன் வரம்பு 15 ஆகவும் இருந்தால், 

பதாைாின் அதிகபட்ச மதிப்பு: 

A) 10       

B) 15     

C) 25       

D) 35 

 

8) தரவுகளின் பதாகுப்பிலிருந்து கணக்கிைப்பட்ை சராசாி விலகல் எப்நபாதும்: 

A) எதிர்மடற       

B) நிடலயான விலகலுக்கு சமம் 

C) நிடலயான விலகடல விை அதிகம்   

D) நிடலயான விலகடலக் காட்டிலும் குடறவு 

 

9) எந்த அளவிலான சிதறல் மதிப்புகடள அளவிடும் அலகு தவிர நவறு அலகு உள்ளது: 

A) வீச்சு      

B) நிடலயான விலகல் 

C) மாறுபாடு      

D) சராசாி விலகல் 

 

10) அவற்றின் சராசாியிலிருந்து அவதானிப்புகளின் பிளவுகளின் சதுரங்களின் 

சராசாியின் நநர்மடற சதுர நவர் என்று அடைக்கப்படுகிறது: 

A) மாறுபாடு      

B) வீச்சு 

C) நிடலயான விலகல்   

D) மாறுபாட்டின் குணகம் 
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        PG TRB COMMERCE 2020 - 21  

வணிகவியல் 
(Unit - X) SAMPLING  

 

 
 

 

SAMPLING - மரைிரி  

  மரைிரியரனது ஒரு புள்ளிவிவர நதேமுதறயரகும், இது ைனிப்பட்ே 

கண்கரணிப்தபத் மைர்ந்மைடுப்பைில் அக்கதற மகரண்டுள்ளது;  மக்கள்மைரதக பற்றிய 

புள்ளிவிவர அனுமரனங்கதளச் மசய்ய இது உைவுகிறது. 

நல்ல மரைிரியின் அம்சங்கள் 

• மரைிரி என்பது புள்ளிவிவர பகுப்பரய்வில் பயன்படுத்ைப்படும் ஒரு 

மசயல்முதறயரகும், இைில் ஒரு மபரிய மக்களிேமிருந்து முன்னமர 

ைீர்மரனிக்கப்பட்ே (No. Of observation) எண்ணிக்தகயிலரன அவைரனிப்புகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன.  

• ஒரு மபரிய மக்களிேமிருந்து மரைிரிதயப் பயன்படுத்துவைற்கரன வழிமுதற 

நிகழ்த்ைப்படும் பகுப்பரய்வு வதகதயப் மபரறுத்ைது, ஆனரல் எளிய சீரற்ற மரைிரி 

அல்லது முதறயரன மரைிரிகதள உள்ளேக்கியிருக்கலரம். 

• Mildred Parton - மில்ட்மரட் பரர்ட்ேனின் கூற்றுப்படி, "மரைிரி முதற என்பது ஒரு 

குறிப்பிட்ே பிரபஞ்சத்ைிலிருந்து ைனிநபர்கள், வழக்குகள் அல்லது அவைரனிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் ஒரு குறிப்பிட்ே எண்ணிக்தகதய வதரவைற்கரன மசயல்முதற 

அல்லது முதற, மமரத்ை குழுவின் ஒரு பகுைிதய விசரரதணக்குத் மைர்ந்மைடுப்பது." 

SAMPLING – PROBABILITY – TIME SERIES INDEX NUMBERS – 

SKEWNESS AND KURTOSIS 
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நல்ல மரைிரியின் அம்சங்கள் கீமழ குறிப்பிேப்பட்டுள்ளன – essential of good sampling  

•  மரைிரி வடிவதமப்பு உண்தமயரன பிரைிநிைி மரைிரிதய ஏற்படுத்ை மவண்டும். 

•  மரைிரி வடிவதமப்பு ஒரு சிறிய மரைிரி பிதழதய விதளவிக்கும். 

•  ஆரரய்ச்சி வடிவதமப்புக்கு கிதேக்கும் நிைிகளின் சூழலில் மரைிரி வடிவதமப்பு 

சரத்ைியமரனைரக இருக்க மவண்டும். 

• மரைிரி வடிவதமப்பு அத்ைதகயைரக இருக்க மவண்டும், இைனரல் முதறயரன 

சரர்புகதள சிறந்ை முதறயில் கட்டுப்படுத்ை முடியும். 

• மரைிரி ஆய்வின் முடிவுகதள, மபரதுவரக, நியரயமரன அளவிலரன 

நம்பிக்தகயுேன் பிரபஞ்சத்ைிற்கு பயன்படுத்ைக்கூடிய வதகயில் மரைிரி இருக்க 

மவண்டும். 

மரைிரி வடிவதமப்பு - Sample design 

 Types of universe - பிரபஞ்சத்ைின் வதக:  

• எந்ைமவரரு மரைிரி வடிவதமப்தபயும் உருவரக்குவைற்கரன முைல் படி, 

மைரழில்நுட்ப ரீைியரக யுனிவர்ஸ் என்று அதழக்கப்படும்  

• மபரருள்களின் மைரகுப்தப மைளிவரக வதரயறுப்பது. பிரபஞ்சம் 

வதரயறுக்கப்பட்ேைரகமவர அல்லது எல்தலயற்றைரகமவர இருக்கலரம்.  

• வதரயறுக்கப்பட்ே பிரபஞ்சத்ைில் மபரருட்களின் எண்ணிக்தக உறுைியரக 

உள்ளது, ஆனரல் எல்தலயற்ற பிரபஞ்சத்ைின் மபரது மபரருட்களின் எண்ணிக்தக 

எல்தலயற்றது, அைரவது, மமரத்ை மபரருட்களின் எண்ணிக்தகதயப் பற்றி நமக்கு 

எதுவும் மைரியரது.  

• ஒரு நகரத்ைின் மக்கள் மைரதக, ஒரு மைரழிற்சரதலயில் உள்ள மைரழிலரளர்களின் 

எண்ணிக்தக மற்றும் மபரன்றதவ வதரயறுக்கப்பட்ே பிரபஞ்சங்களுக்கு 

எடுத்துக்கரட்டுகள், அமைசமயம் வரனத்ைில் உள்ள நட்சத்ைிரங்களின் 

எண்ணிக்தக, ஒரு குறிப்பிட்ே வரமனரலி நிகழ்ச்சிதயக் மகட்பவர்கள், ஒரு பகதே 

வீசுவது மபரன்றதவ எல்தலயற்ற பிரபஞ்சங்களுக்கு எடுத்துக்கரட்டுகள். 
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Sampling size - மரைிரி அலகு 

• மரைிரிதயத் மைர்ந்மைடுப்பைற்கு முன் ஒரு மரைிரி அலகு குறித்து ஒரு முடிவு 

எடுக்கப்பே மவண்டும்.  

• மரைிரி அலகு மரநிலம், மரவட்ேம், கிரரமம் மபரன்ற புவியியல் ஒன்றரக 

இருக்கலரம் அல்லது வீடு, பிளரட் மபரன்ற கட்டுமரன அலகு இருக்கலரம் அல்லது 

இது குடும்பம், கிளப், பள்ளி மபரன்ற சமூக அலகு இருக்கலரம், அல்லது அது ஒரு 

ைனிநபரரக இருக்கலரம்.  

• ஆரரய்ச்சியரளர் ைனது ஆய்வுக்குத் மைர்ந்மைடுக்க மவண்டிய அத்ைதகய ஒன்று 

அல்லது அைற்கு மமற்பட்ே அலகுகதளத் ைீர்மரனிக்க மவண்டும். 

Source list - மூல பட்டியல்: 

• இது மரைிரி எடுக்கப்பே மவண்டிய ‘மரைிரி சட்ேகம்’ என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

• இது ஒரு பிரபஞ்சத்ைின் அதனத்து மபரருட்களின் மபயர்கதளயும் மகரண்டுள்ளது 

(வதரயறுக்கப்பட்ே பிரபஞ்சத்ைின் விஷயத்ைில் மட்டும்). 

• மூல பட்டியல் கிதேக்கவில்தல என்றரல், ஆரரய்ச்சியரளர் அதைத் ையரரிக்க 

மவண்டும். அத்ைதகய பட்டியல் விரிவரன, சரியரன, நம்பகமரன மற்றும் 

மபரருத்ைமரனைரக இருக்க மவண்டும்.  

• மூல பட்டியல் முடிந்ைவதர மக்கள் பிரைிநிைியரக இருப்பது மிகவும் முக்கியம். 

Size of sample - மரைிரியின் அளவு:  

• இது ஒரு மரைிரியரக அதமவைற்கு பிரபஞ்சத்ைிலிருந்து மைர்ந்மைடுக்கப்பே 

மவண்டிய மபரருட்களின் எண்ணிக்தகதயக் குறிக்கிறது.  

• இது ஒரு ஆரரய்ச்சியரளருக்கு முன் ஒரு மபரிய பிரச்சிதன. மரைிரியின் அளவு 

அைிகமரகமவர அல்லது சிறியைரகமவர இருக்கக்கூேரது. இது உகந்ைைரக இருக்க 

மவண்டும். 

•  உகந்ை மரைிரி என்பது மசயல்ைிறன், பிரைிநிைித்துவம், நம்பகத்ைன்தம மற்றும் 

மநகிழ்வுத்ைன்தம ஆகியவற்றின் மைதவகதள பூர்த்ைி மசய்யும் ஒன்றரகும்.  
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• மரைிரியின் அளதவ ைீர்மரனிக்கும் மபரது, ஆய்வரளர் விரும்பிய துல்லியத்தையும் 

மைிப்பீட்டிற்கரன ஏற்றுக்மகரள்ளக்கூடிய நம்பிக்தக அளதவயும் ைீர்மரனிக்க 

மவண்டும்.  

• மபரிய மரறுபரட்டின் மபரது மபரதுவரக ஒரு மபரிய மரைிரி மைதவப்படுவைரல் 

மக்கள் மைரதக மரறுபரட்டின் அளதவக் கருத்ைில் மகரள்ள மவண்டும்.  

• மக்கள்மைரதகயின் அளதவக் கருத்ைில் மகரள்ள மவண்டும், இது மரைிரி 

அளதவயும் கட்டுப்படுத்துகிறது.  

• ஒரு ஆரரய்ச்சி ஆய்வில் ஆர்வத்ைின் அளவுருக்கள் பரர்தவயில் தவக்கப்பே 

மவண்டும், அமை மநரத்ைில் மரைிரியின் அளதவ ைீர்மரனிக்கும். மசலவுகள் கூே 

நரம் வதரயக்கூடிய மரைிரியின் அளதவக் கட்ேதளயிடுகின்றன.  

• மரைிரி அளதவ  ைீர்மரனிக்கும்மபரது பட்மஜட் கட்டுப்பரடு ைவிர்க்க முடியரமல் 

கவனத்ைில் மகரள்ளப்பே மவண்டும். 

Parameters of interest - ஆர்வத்ைின் அளவுருக்கள்: 

• மரைிரி வடிவதமப்தபத் ைீர்மரனிப்பைில், ஆர்வமுள்ள குறிப்பிட்ே மக்கள் மைரதக 

அளவுருக்களின் மகள்விதய ஒருவர் கருத்ைில் மகரள்ள மவண்டும். உைரரணமரக, 

மக்கள்மைரதகயில் சில குணரைிசயங்கதளக் மகரண்ே நபர்களின் விகிைத்தை 

மைிப்பிடுவைில் ஆர்வமரக இருக்கலரம், அல்லது மக்கள்மைரதக மைரேர்பரன சில 

சரரசரி அல்லது பிற நேவடிக்தககதள அறிந்து மகரள்வைில்  ஆர்வமரக 

இருக்கலரம். மக்கள்மைரதகயில் முக்கியமரன துதணக்குழுக்களும் இருக்கலரம், 

யரதரப் பற்றி நரங்கள் மைிப்பிே விரும்புகிமறரம். இதவ அதனத்தும் நரம் 

ஏற்றுக்மகரள்ளும் மரைிரி வடிவதமப்பில் வலுவரன ைரக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 

Budgetary constraint - வரவுமசலவுத் ைதே:  

• நதேமுதறக் கண்மணரட்ேத்ைில், மசலவுக் கருத்ைரய்வு, மரைிரியின் அளவு 

மட்டுமல்ல, மரைிரியின் வதகயிலும் மைரேர்புதேய முடிவுகளில் மபரும் ைரக்கத்தை 

ஏற்படுத்துகிறது. இந்ை உண்தம நிகழ்ைகவு அல்லரை மரைிரிதயப் பயன்படுத்ை 

வழிவகுக்கும். 
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Sampling procedure - மரைிரி நதேமுதற:  

• இறுைியரக, ஆரரய்ச்சியரளர் அவர் பயன்படுத்தும் மரைிரி வதகதய ைீர்மரனிக்க 

மவண்டும், அைரவது, மரைிரிக்கரன மபரருட்கதளத் மைர்ந்மைடுப்பைில் பயன்படுத்ை 

மவண்டிய நுட்பத்தைப் பற்றி அவர் ைீர்மரனிக்க மவண்டும். உண்தமயில், இந்ை 

நுட்பம் அல்லது மசயல்முதற மரைிரி வடிவதமப்தபமய குறிக்கிறது. 

•  பல மரைிரி வடிவதமப்புகள் உள்ளன (மைரேர்ந்து வரும் பக்கங்களில் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன) அவற்றில் ஆரரய்ச்சியரளர் ைனது ஆய்வுக்கு ஒன்தறத் 

மைர்ந்மைடுக்க மவண்டும். மவளிப்பதேயரக, அவர் அந்ை வடிவதமப்தபத் 

மைர்ந்மைடுக்க மவண்டும், மகரடுக்கப்பட்ே மரைிரி அளவு மற்றும் மகரடுக்கப்பட்ே  

மசலவுக்கு, சிறிய மரைிரி பிதழ உள்ளது. 

மரைிரி பிதழ - Sampling Error 

• மரைிரி பிதழ. மபயர் குறிப்பிடுவதுமபரல், மக்கமளரடு மவதல மசய்வைற்கு 

பைிலரக ஒரு மரைிரிதயத் மைர்ந்மைடுப்பைரல் இந்ை வதகயரன பிதழ எழுகிறது. 

மற்ற வதகயரன பிதழ ஒரு மரைிரி அல்லரை பிதழ, ஆனரல் இங்மக நரம் முைல் 

வதகதய மட்டுமம பரர்ப்மபரம். 

 

• மரைிரி பிதழ என்பது மரைிரியிலிருந்து மபறப்பட்ே மைிப்பிேப்பட்ே மைிப்புகள் 

மற்றும் மக்கள்மைரதகயின் அதனத்து அலகுகளும் கணக்மகடுக்கப்பட்டிருந்ைரல் 

உண்தமயரன மைிப்புகள் என்னவரக இருக்கும் என்பைற்கரன வித்ைியரசம். 

மரைிரியிலிருந்து மரைிரி பிதழதய நரம் கணக்கிேலரம். 

• ஆய்வில் இது முக்கியமரனது, ஏமனன்றரல் மரைிரியிலிருந்து எங்கள் 

கண்டுபிடிப்புகளில் துல்லியத்ைின் அளதவ அறிந்து மகரள்வது மபரருத்ைமரனது. 

ைரவுகளிலிருந்து எங்கள் விளக்கங்கள் எவ்வளவு துல்லியமரக இருக்கும் 

என்பைற்கரன மைிப்பீட்தே இது வழங்குகிறது. மரைிரி கவனமரக 

நிகழ்த்ைப்பட்ேரல், மரைிரி பிதழதய குதறக்க முடியும். 

 



77 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 10 

QUESTIONS 

1) மத்திய வரம்பு நதற்றம் எடதக் குறிக்கிறது? 

A) மாதிாி அளவு அதிகாித்தால் மாதிாி விநிநயாகம் சாதாரண விநிநயாகத்டத 

அணுக நவண்டும் 

B) மாதிாி அளவு குடறந்துவிட்ைால், மாதிாி விநிநயாகம் சாதாரண விநிநயாகத்டத 

அணுக நவண்டும் 

C) மாதிாி அளவு அதிகாித்தால், மாதிாி விநிநயாகம் ஒரு அதிநவக விநிநயாகத்டத 

அணுகும் 

D) மாதிாி அளவு குடறந்துவிட்ைால், மாதிாி விநிநயாகம் ஒரு அதிநவக 

விநிநயாகத்டத அணுகும் 

2) நிடலயான பிடை எப்நபாதும் எதிர்மடறயானது அல்ல. 

A) உண்டம      

B) பபாய் 

3) நாம் மாதிாி அளடவ அதிகாிக்கும்நபாது மாதிாி பிடை அதிகாிக்கிறது. 

A) உண்டம      

B) பபாய் 

4) எதிர்பார்க்கப்பட்ை மாதிாி மதிப்புக்கும் அளவுருவின் மதிப்பீட்டு மதிப்புக்கும் உள்ள 

நவறுபாடு என அடைக்கப்படுகிறது? 

A) சார்பு      

B) பிடை 

C) முரண்பாடு     

D) நவறுபாடு 

5) பின்வரும் எந்த வடக மாதிாிகளில் ஒரு நிபுணாின் கருத்தின் கீழ் தகவல் 

நமற்பகாள்ளப்படுகிறது? 

A) ஒதுக்கீடு மாதிாி     

B) வசதி மாதிாி 
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C) நவண்டுபமன்நற மாதிாி   

D) தீர்ப்பு மாதிாி 

6) பின்வருவனவற்றில் மக்கள்பதாடகயின் துடணக்குழு எது? 

A) விநிநயாகம்     

B) மாதிாி 

C) தரவு      

D) அடம 

7) மாதிாி பிடை என வடரயறுக்கப்படுகிறது? 

A) மக்கள் பதாடக மற்றும் அளவுருவுக்கு இடையிலான நவறுபாடு 

B) மாதிாி மற்றும் அளவுருவுக்கு இடையிலான நவறுபாடு 

C) மக்கள் பதாடக மற்றும் மாதிாி வித்தியாசம் 

D) அளவுரு மற்றும் மாதிாி வித்தியாசம் 

8) நாம் படிக்க விரும்பும் எந்தபவாரு மக்கள்பதாடகயும் குறிப்பிைப்படுகிறதா? 

A) நிடலயான மக்கள் பதாடக   

B) இறுதி மக்கள் பதாடக 

C) எல்டலயற்ற மக்கள் பதாடக   

D) இலக்கு மக்கள் பதாடக 

9) 2019 பபாதுத் நதர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியடல உருவாக்க விரும்புகிநறாம் என்று 

டவத்துக்பகாள்நவாம், பின்னர் எங்களுக்கு __________ நதடவ 

A) மாதிாி பிடை      

B) சீரற்ற பிடை 

C) மக்கள் பதாடக கணக்பகடுப்பு    

D) எளிய பிடை 

10) ஃபிஃபா உலகக் நகாப்டபக்கான கால்பந்து அணிடயத் நதர்ந்பதடுப்பது என 

அடைக்கப்படுகிறது? 

A) சீரற்ற மாதிாி      

B) முடறயான மாதிாி 

C) நவண்டுபமன்நற மாதிாி    

D) பகாத்து மாதிாி 
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fzf;fpay; fUj;Jfs; kw;Wk; kuGfs;: (Accounting Concepts and conventions) 

 

• fzf;fpay; tpahghu eltbf;iffSf;F xU xOq;F Kiwahd ghh;f;ff;$ba 

tbtj;ij mspf;fpwJ. 

• ,J tpahghuj;jpy; eilngWk;midj;J epjprhh;e;j eltbf;iffisAk; gjpT  

nra;J tifg;gLj;jp kw;Wk; njhFf;fpwJ. 

• cs;gadhsh;fs; kw;Wk; ntspgadhsh;fs; MfpNahUf;F Njitahd 

tptuq;fs;. eltbf;iffs;. kw;Wk; tpisTfis epjpepiy mwp;f;iffs; 

tbtj;jpy; njhptpf;fpwJ. 

• fzf;fhsh;fs; jahhpf;fpd;w fzf;fpay; mwpf;ifia gadhsh;fs; mNj  

czh;tpy; Ghpe;J nfhs;fpd;wdh;.   

• gy;NtW tpahghu epWtdq;fs;. mth;fSila nrhe;j nfhs;iffs; kw;Wk;  

xg;gPL mbg;gilapy; gFg;gha;T nra;a ,ayhJ. 

• nrhe;j nfhs;iffs; kw;Wk; xg;gPL mbg;gilapy; gFg;gha;T nra;jhy; tzpf 

kw;Wk; tzpftpay; cyfpy; ngUj;j  Fog;gk; Vw;gLk;  

• ntt;Ntwhd fzf;fpay; tpjpfs;. fUj;Jfs; kw;Wk; kuGfs; Nghd;wit 

gy;NtW fhy fl;lj;jpy; tsh;r;rp ngw;W epjpepiy fzf;fpay; Nfhl;ghL kw;Wk; 

ACCOUNTING CONCEPTS AND CONVENTIONS-

AMALGAMATION, ABSORPTION AND RECONSTRUCTION 

OF COMPANIES. 
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eilKiwfs; Nky; mbg;gilahd cld;ghLfs; fUj;Jfs; 

fz;Lgpbf;fg;gl;ld. 

1. fzf;fpay; my;yJ fzf;F gjptpay; Accounting (or) Accountancy 

• tpahghu eltbf;iffis Nrfhpj;J tifg;gLj;jp VLfspy; gjpT nra;Ak; 

Kiw MFk; 

fzf;fpay;-tiutpyf;fzk; - Accountancy-Definition 

tpahghu eltbf;iffis tifg;gLj;jp> gFg;gha;T nra;J VLfspy; Kd; 

jpl;l tifg;gb gjpT nra;J chpa tpahghu KbTfis vLf;f Njitahd 

fzf;Ffis jahhpg;gJ fzf;fpay; MFk;. 

              my;yJ 

mnkhpf;fd; fzf;fpay; mNrhrpNardpd; fUj;Jg;gb > nghUshjhu 

tptuq;fis fz;lwpe;J> mstpl;L> KbTfis vLg;gjw;F gad;gLk; tifapy; 

tptuq;fis mspg;gJ fzf;fpay; vd;fpNwhk;. 

2. gjpT nra;jy;: Rcording 

tpahghuj;jpd; xt;nthU eltbf;ifAk; mJ eilg;ngw;w fhyj;jpd; thpirg;gb 

fzf;NfLfspy; gjpag;gLk;. rpwpasT tpahghu epWtdj;jpy; Fwpg;Ngl;bYk;> 

nghpa msT tpahghu epWtdq;fspy; JizNaLfspYk; gjpag;gLk;. 

3. tifg;gLj;Jjy;: Classification 

midj;J tpahghu eltbf;iffisAk;> fzf;fpay; tpjpfspd; mbg;gilapy; 

tifg;gLj;jp VLfspy; gjpag;gLjNy tifg;gLj;Jjy; MFk;. 

4. njhFj;J mspg;gJ Summarising 

tifg;gLj;jpa VLfspy; gjpag;gl;l eltbf;iffspd; %yk; tpahghu 

KbTfis njhFj;J mspg;gJ fzf;fpaypd; gzp MFk;. 

,jw;fhf ,Ug;gha;T jahhpg;gJ> tpahghu fzf;F> ,yhg-el;l fzf;F kw;Wk; 

,Ug;G epiyf;Fwpg;G jahhpg;gij $wyhk;. 

5. fzf;fpaypd; gzpfs;: Functions of Accounting 

• fzf;NfLfs; guhkhpf;Fk; gzp 

• jpdrhp tpahghu KbTfs; vLj;jy; 

• Nkyhz;ik gzpfs; 

• tof;F njhLg;gJ kw;Wk; kw;wth; njhLf;Fk; tof;Ff;F vjph; tof;F 

nra;jy; Nghd;w rl;lg; gzpfs; 

• gy;NtW tpahghu eltbf;iffs; %yk; nra;jpfis gy egh;fSf;Fk;> 

gy ,lq;fSf;Fk; khw;wk; nra;jy; Nghd;w tpahghu nkhop gzpfs; 

6. fzf;fpaypd; ed;ikfs;: Merits (or) Advantages of Accounting 
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• tpahghu eltbf;iffSf;F xU KOikahd gjpit jUfpwJ. 

• tpahghu KbTfis vLg;gjw;;;;;;;;;F Njitahd tptuq;fis mspj;jy; 

• tpahghuj;jpd; ,yhgk; my;yJ el;lk; njhlh;ghd tptuq;fs; mspj;jy;  

• fle;jhz;Lld;> elg;ghz;L epfo;Tfis xg;gpl;L tsh;r;rp kw;Wk; 

khw;wq;fis czu KbfpwJ. 

• gytifahd rl;l KbTfs; vLf;f cjTfpwJ. 

• tpahghu epWtdj;ij tpw;gid nra;Ak; NghJ tpw;gid tpiyia 

eph;zak; nra;a fzf;fpay; cjTfpwJ. 

7. gw;W kw;Wk; tuT Mfpatw;wpd; nghUs;:  

Meaning of “Debit and Credit” 

• gw;W vd;w nrhy;ypd; thh;j;ij fphplh; vd;w nrhy;ypUe;J ngwg;gl;lJ.  

• tuT vd;why; gad; msp;f;ff;$ba eltbf;iffis Fwpf;Fk;. 

• gw;W vd;gij g~ vd;w vOj;jhYk; > tuT vd;gij  t~ vd;w vOj;jhYk; 

Fwpf;fg;gLk;. 

• gw;W gf;fk; vd;gJ fzf;Nfl;bd; ,lJ Gwj;ijAk;> tuT vd;gJ 

fzf;Nfl;bd; tyJ Gwj;ijAk; Fwpf;Fk;.                                  

 

வரையரை மை்றும் அறிமுகம் - Definition and introduction 

• கணக்கியல் என்பது வணிகரக்ளின் மமொழியொகும்.  

• இது நன்கு ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட மற்றும் நநரம்மயொன நிபுணரக்ளொல் 

கணக்fpay;  என அமைக்கப்படுகிறது. 
• கணக்கியல் குறித்த கூடுதல் கல்வி வமரயமற அமமரிக்க கணக்கியல் 

சங்கத்தொல் வைங்கப்படுகிறது: 
• தகவமலப் பயன்படுத்துபவரக்ளின் தகவலறிந்த தீரப்்புகள் மற்றும் முடிவுகமள 

அனுமதிக்க. மபொருளொதொர தகவல்கமள அமடயொளம் கொண்பது, அளவிடுவது 

மற்றும் மதொடரப்ுமகொள்வது.  

• அமமைிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சான்ைளிக்கப்பட்ட மபாது கணக்காளைக்ள் 

கணக்கியரை இவ்வாறு வரையறுக்கின்ைனை்: 

o பதிவுமசய்தல்,  

o வமகப்படுத்துதல்,  

o ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முமறயில் சுருக்கமொகக் கூறுவது மற்றும்       

o பணம்பரிவரத்்தமனகள் மற்றும் நிகை்வுகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில், குமறந்தபட்சம் நிதித் தன்மம மகொண்டமவ > மற்றும்  
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o முடிவுகமள விளக்கும் கமல. 

• கணக்கியல் என்பது நிதி பரிவரத்்தமனகமள பதிவு மசய்வது மட்டுமல்லொமல்>  

ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் நிதி நிமலமய மதரிவிக்கிறது ;  

o இது "நிதி அறிக்மககள்" எனப்படும் ஆவணங்களில் உள்ள தகவல்கமள 

பகுப்பொய்வு மசய்து அறிக்மக மசய்கிறது. 

• ஒவ்மவொரு நிதி பரிவரத்்தமனமயயும் பதிவு மசய்வது ஒரு வணிக 

நிறுவனத்திற்கும் அதன் கடன் வைங்குநரக்ளுக்கும் முதலீட்டொளரக்ளுக்கும் 

முக்கியமொனது. 

•  கணக்கியல் தரப்படுத்தப்பட்ட மகொள்மககள் மற்றும் நமடமுமறகமளப் 

பின்பற்றுtjw;f;fhf முமறப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

முமறமயப் பயன்படுத்துகிறது. 

• ஒரு சிறு வணிகத்தில் பண பரிவரத்்தமனகமளப் பதிவு மசய்ய ஒரு கணக்கொளர ்

அல்லது புத்தகக் கொப்பொளர ்இருக்கக்கூடும். ஒரு மபரிய நிறுவனத்தில் கணக்குத் 

துமற உள்ளது>  

• இது gpd;tUgth;fSf;F tpahghuk; njhlh;ghd தகவல்கமள வைங்குகிறது: 

• நிறுவனத்திற்கு வழிகொட்டும் நமலொளரக்ள். 

• வணிகம் எவ்வொறு மசயல்படுகிறது என்பமத அறிய விரும்பும் முதலீட்டொளரக்ள். 

நிறுவனத்தின் பங்குகமள மகயொளும் ஆய்வொளரக்ள் மற்றும் தரகு 

நிறுவனங்கள். 

நிறுவனத்திடமிருந்து எவ்வளவு வரி வசூலிக்க நவண்டும் என்பமத தீரம்ொனிக்கும் 

அரசhq;fq;fs;. 

 

 

கணக்கியை் ககாட்பாடுகள் - Accounting Principles 

• மபரும்பொலொன நிறுவனங்கள் ஒநர உரிமமயொளரக்ள் அல்லது கூட்டொளரக்ளுக்கு 

மசொந்தமொன epWtdq;fspy; கணக்கியலின் தனிப்பட்ட அமமப்புகள் நவமல 

மசய்திருக்கலொம்,  

• கூட்டு gq;F நிறுவனங்களின் இந்த சகொப்தத்தில் >   

• இந்த நிறுவனங்களில் மில்லியன் கணக்கொன முதலீடுகமளச ் மசய்த 

ஆயிரக்கணக்கொன பங்குதொரரக்ள் உள்ளனர,்  

• நமலும் அவரக்ளுக்கு ஒரு சீரொன,தரப்படுத்தப்பட்ட கணக்கியல் முமற நதமவ, 

• இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் அவற்றின் மசயல்திறன் மற்றும் மதிப்பின் 

அடிப்பமடயில் ஒப்பிடலொம்.  

 

கணக்கியல் கருத்துக்கள்- Accounting Concepts 
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• மரபுகள் மற்றும் பொரம்பரியம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் கணக்கியல் 

மகொள்மககள் கணக்கியல் அதிகொரிகள் மற்றும் கட்டுப்பொட்டொளரக்ளொல் 

உருவொக்கப்பட்டு சரவ்நதச அளவில் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

• கணக்கொளரக்ளொல் மகொள்மககமளப் பயன்படுத்தp jahhpf;fg;gLk; நிதி 

அறிக்மககள்  நம்பகமொனமவ என்பமத உறுதி மசய்கிறது. 

• நிதி பரிவரத்்தமனகளுக்கொன கணக்கு மற்றும் நிதி அறிக்மககமளத் 

தயொரிப்பதற் கொன விதிகளொக இந்த மகொள்மககள் nray;gLfpd;wd. 

• இந்த மகொள்மககள் “மபொதுவொக ஏற்றுக்மகொள்ளப் பட்ட கணக்கியல் 

நகொட்பொடுகள்” Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) என 

அமைக்கப்படுகின்றன. 

• மபொதுவொன நமடமுமறகள் மற்றும் மரபுகள் பின்பற்றப்படுவமதயும், 

மபொதுவொன விதிகள் மற்றும் நமடமுமறகள் பின்பற்றப்படுவமதயும் இது உறுதி 

மசய்கிறது.  

• கணக்கியல் மகொள்மககமள கமடபிடிப்பது நிதிநிமல அறிக்மககமள பதிவு 

மசய்வதற்கொன பரவலொக புரிந்துமகொள்ளப்பட்ட இலக்கணம் மற்றும் 

மசொற்களஞ்சியத்மத உருவொக்க உதவியது. 

• கணக்கொளமரப் மபொறுத்து கணக்கியல் விதிகள் மற்றும் நமடமுமறகமளப் 

பயன்படுத்துவதில் சிறிய நவறுபொடுகள் இருக்கலொம்.  

 

• எடுத்துக்கொட்டொக, இரண்டு கணக்கொளரக்ள்   

1. மசொந்த மதொழில் முமற  மற்றும்  

2. அறிவின் அடிப்பமடயில்  

• ஒரு குறிப்பிட்ட பரிவரத்்தமனமய பதிவு மசய்வதற்கு இரண்டு சமமொன சரியொன 

முமறகமளத் நதரவ்ு மசய்யலொம். 

 

அடிப்பரட கணக்கியை் கருத்துக்கள் - Basic Accounting Concepts 

• கணக்கியல் என்பது ஒரு அறிவியல் மற்றும் ஒரு கமல.  

• விஞ்ஞொனத்தின் மற்ற அமனத்து tpjpfisg; நபொலநவ,கணக்கியலில் 

கூட சில விதிகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.  

• நமலும், கணக்கியல் சில அனுமொனங்களின் அடிப்பமடயிலும் உள்ளது.  

•  நமடமுமற மற்றும் நகொட்பொடு அடிப்பமடயிலொன கணக்கியல் சில கணக்கியல் 

மகொள்மககளில் கட்டமமக்கப்பட்டுள்ளது.  

• இந்த கணக்கியல் மகொள்மககள் ஒரு சில அனுமொனங்களின் அடிப்பமடயில் 

கட்டமமக்கப்பட்டுள்ளன.  
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• இந்த  கணக்கியல் கருத்துக்கள் கணக்கியல் வல்லுநரக்ள் மற்றும் 

தணிக்மகயொளரக்ளொல் 

• உலகம் முழுவதும் பரவலொக ஏற்றுக்மகொள்ளப்படுகின்றன 
 

PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 11 

QUESTIONS 

1) ஒரு வணிக நிறுவனம் அதன் உாிடமயாளர்களிைமிருந்து தனித்தனியாகவும் 

நவறுபட்ைதாகவும் உள்ளது:  

A. வணிக நிறுவனம்  

B. கவடலக்குாிய நிறுவனம் my;yJ njhlh;e;J ,aq;Fk; epWtdk; 

C. பணம் அளவிடும் நிறுவனம்   

D. கணக்கியல் காலம் கருத்து 

 

2) பின்வரும் எந்த வணிக நிறுவனங்களுக்கு கணக்கியல் நிறுவனம் அல்லது 

வணிக நிறுவனக் கருத்தின் அனுமானம் பபாருந்தும்.  

A. கூட்டு பங்கு epWkq;கள்     

B. fofq;கள்  

C. கூட்டு நிறுவனங்கள்    

D. நமற்கூறியடவ அடனத்தும் 

 

3) பின்வரும் எந்த வடகயான வணிகக் கருத்துகளின் கீழ் அடமப்பு நீண்ை காலம் 

நீடிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.  

A. கணக்கியல் நிறுவனம்  

B. கவடல நிறுவனம் my;yJ njhlh;e;J ,aq;Fk; epWtdk; 

C. பணம் அளவிடும் நிறுவனம்   

D. கணக்கியல் காலம்  

 
4) ePz;l fhy nryTfspd; ed;ik kw;Wk; FWfpa fhykhd xU tUlj;jpw;fhd 
ed;ikfs; fPo;tUk; ve;j fUj;Jfspd;  mbg;gilapy; NtWgLfpwJ. 

A. கணக்கியல் நிறுவனம்  
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B. கவடல நிறுவனம் my;yJ njhlh;e;J ,aq;Fk; epWtdk; 

C. பணம் அளவிடும் நிறுவனம்   

D. கணக்கியல் காலம்  

5) ஒரு நிறுவனம் அதன் ைற்மபரதைய,, இaq;Fk; அளடவக் Fiwf;fhky; kw;Wk; 

jw;Nghija ,aq;Fk; epiyapNyNa njhlh;e;J nray;gLk; vd;W 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, பின்வருவனவற்றில் எது:  

A. கணக்கியல் நிறுவனம் 

B. கவடல நிறுவனம் my;yJ njhlh;e;J ,aq;Fk; epWtdk; 

C. பணம் அளவிடும் நிறுவனம்   

D. கணக்கியல் காலம்  

 

6) பணவியல் அடிப்படையில் பவளிப்படுத்தக்கூடிய பாிவர்த்தடனகள் மட்டுநம, 

பின்வரும் கருத்துக்களில் எதுவாக இருக்கும் என்று கருைப்படுகிறது:  

A. இரட்டை அம்சக் நகாட்பாடு    

B. கவடலக்குாிய நிறுவனம்  

C. பண அளவீட்டு நிறுவனம்   

D. பசலவு நகாட்பாடு  

 

7) ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் முழு வாழ்க்டகயும் குறுகிய நநர இடைபவளிகளாகப் 

பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருைத்டதப் பற்றி, பின்வருவனவற்றில்  

A. கணக்கியல் பகாள்டக            

B. கவடலக்குாிய நிறுவனம்  

C. பணம் அளவிடும் பகாள்டக    

D. பசலவு நகாட்பாடு   

 

8) கணக்கியலில் வைிகாட்டியாகவும் கணக்கியல் நடைமுடறகளின் 

அடிப்படையாகவும் பயன்படுத்தப்படும் பபாதுவான விதிகள்  

A. பபாதுவாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ை கணக்கியல் நடைமுடறகள்  

B. அடிப்படை கணக்கியல் மரபுகள்  

C. கணக்கியல் மற்றும் நிதிக் நகாட்பாடுகள்  
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D. கணக்கியல் நகாட்பாடுகள்  
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TEACHER’S CARE ACADEMY,  KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

PG TRB – COMMERCE (2020-2021) 

UNIT- XII 

 

 

 
epWkf; fiyg;G (Liquidation of a company) 

• xU epWkk; rl;lj;jpdhy;  Njhw;Wtpf;fg;gl;L> rl;lj;jpdhy; fiyf;fg;gLfpwJ.  

• epWkk; fiyf;fg;gl Ntz;ba mtrpak; Vw;gl;L epWkk; fiyf;fg;gLtjw;Fhpa 

nray;Kiwfs; gpd;gw;wg;gl;lhy; epWkf; fiyg;G vd;W miof;fg;gLfpwJ  

• epWkk; xU nraw;if kdpjh; Mthh;.   

• xU epWkk; xU rl;l nray;Kiw %yk; eilKiwf;F tUfpwJ. 

• xU epWkk; rl;lg+h;tkhd eguhf ,Ug;gjhy;> ,aw;ifahd kuzk; Nghy; 

,wf;f KbahJ. 

• xU epWtdj;jpd; tho;f;iff; xU KbT> ~ Kbj;J tply; my;yJ fiyg;G~ 

vd;W miof;fg;gLk;> fiyg;G > nehbj;J NghdjpypapypUe;J NtWgLfpwJ.   

• jdpegh;fs;> $l;lhz;ik epWtdq;fs; kw;Wk; gphpf;fg;glhj ,e;J $l;L 

FLk;gq;fSf;F jpthy; jd;ik my;yJ nehbg;G epiy nghUe;Jk;. 

• fiyg;G xU epWkj;jpw;F nghUe;Jk;.  

• fld;jPh;T jpwd; cs;s epWkk; $l fiyf;fg;glyhk.; 

• fiyg;G> epWtdj;jpd; Copah;fis ntspNaw;Wjiy nray;gLj;JfpwJ. 

,af;Feh;fs;  jhq;fs; nray;gLtij epWj;Jfpwhh;fs.;   

• Kbj;Jtply; nray;Kiwia ftdpf;f fiyg;ghsh; vd;w egh; 

epakpf;fg;gLfpwhh.; 

• Njitg;gLk; nrhj;Jfis tpw;gid nra;jy; kw;Wk; gFjp miof;fg;glhj 

gq;F %yjdq;fis t#ypj;J> fiyg;G nryTfs;> ntspg;Gw fld;fis 

COMPANY LIQUIDATOR’S FINAL STATEMENT – 

DIFFERENT METHODS OF VALUATION OF SHARES AND 

GOODWILL. 
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nrYj;jy; kw;Wk; epWkq;fs; Njitf;F nrYj;j Ntz;baJ Nghf cghpahf 

cs;s nrhj;Jfs;> epWkj;jpd; cWg;gpdh;fSf;F> mth;fSila chpik 

kw;Wk; eyDf;F Vw;wthW gfph;e;jspf;fpwhh;. 

 

Kbj;J tply; tiffs; my;yJ gy;NtW tifahd epWkf; fiyg;Gfs;  

• epWkq;fs; rl;lj;jpd; gphpT 425(1) d;gb> fiyg;G gpd;tUk; %d;W topfspy; 

VNjDk; xU tifapy; eilngwyhk;. 

1.ePjpkd;wj;jhy; fl;lha fiyg;G (Compulsory winding up by Court)  

2. jd;dpr;irahd fiyg;G my;yJ tpUg;gf; fiyg;G (Voluntary winding up)  

• cWg;gpdh;fspd; jd;dpr;irahd Kbj;Jtply;  

          (Member‟s Voluntary winding up)  

• fldPe;Njhh;fshy;> jd;dpr;irahd Kbj;Jtply;  

(Creditor‟s Voluntary winding up)   

3. ePjpkd;wj;jpd; Nkw;ghh;itf;F cl;gl;l Kbj;Jtply; (Winding up by 

Supervision of Court) 

1.ePjpkd;wj;jhy; fl;lha fiyg;G my;yJ Kbj;Jtply; 

gpd;tUk; #o;epiyfspy; xU epWkk; ePjpkd;wj;jhy; fiyf;fg;glyhk;.   

• epWkk; xU jPh;khdj;ij epiwNtw;wpa NghJ 

• rl;lg; g+h;t mwpf;ifia gjpthshplk; jhf;fy; nra;tjpNyh my;yJ 

rl;lhPjpahd $l;lj;ij elj;JtjpNyh jtWk; nghOJ 

• epWkk; mjd; $l;L cUthf;fj;jpypUe;J xU tUlj;jpw;Fs; tzpfj;ij 

njhlq;fhjNghJ> my;yJ xU tUlj;jpw;F tzpfj;ij epWj;jk; nghOJ 

• epWkj;jpd; Fiwe;jgl;r cWg;gpdh; vz;zpf;if VOf;F fPo;tUk; NghJ  (xU 

jdp epWkj;jpd; tp\aj;jpy; cWg;gpdh; vz;zpf;if ,uz;Lf;F fPo; tUk; 

NghJ)  

• epWkj;jhy;> fld; toq;fpath;fSf;F gzk; nrYj;j Kbahj NghJ 

• ePjpkd;wj;jpd; ghh;itapy;> epWkj;ij Kbj;Jtply; epahakhdJ vd fUjy;      

• ve;jnthU fld; toq;Feh;fs;> gq;fspg;ghsh;fs;> gjpthsh; my;yJ kj;jpa 

murhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ve;jnthU egUk; mspj;j kDtpy; xU epWkj;ij 

Kbf;f ePjpkd;wk; cj;jutplyhk;. 

• ePjpkd;wj;jhy; Kw;Wg;Gs;sp itf;fg;gl;l gpwF> mjpfhug;g+h;t fiyg;ghsh;> 

epWkj;jpd; fiyg;ghsuhf khWfpwhh;. 

• Kbj;Jtply; cj;jputpd; efiyg; 30 ehl;fSf;Fs; my;yJ Kbj;Jtply; 

Miz ngwg;gl;l Njjpapy;  gjpthshplk; jhf;fy; nra;a Ntz;Lk;    
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2. jd;dpr;irahd Kbj;Jtply; my;yJ jd;dpr;irahd fiyg;G:      

➢ cWg;gpdh;fs; jhkhf Kd;te;J fiyg;G: 

• xU epWkj;jpd; cWg;gpdh;fs; epWkj;jpd; nghJf;$l;lj;jpy; xU rpwg;G 

jPh;khdj;ij epiwNtw;Wtjpd; %yk; jq;fs; epWkj;ij fiyf;f KbT 

nra;ayhk;. 

• cWg;gpdh;fs; jd;dpr;irahd fiyg;G fld; jPh;T jpwd; cs;s 

epWkj;jpw;Fk; nghUe;Jk;. 

• fiyg;G jPh;khdj;jpw;F 5 thuq;fSf;F Kd;> epWkj;jpd; fld; jPh;T jpwd; 

Fwpj;J>  epWk ,af;Feh;fs; cWjp nkhop mspf;f Ntz;Lk;. 

• Mz;L nghJf;FO $l;lj;jpy; fiyg;ghsiu cWg;gpdh;fs; epakpj;J 

mtUf;fhd Cjpaj;ij eph;zak; nra;a Ntz;Lk;.  

• epWk gjpthshplk; fld; jPh;;T jpwd; Fwpj;J jhf;fy; nra;a Ntz;Lk;. 

➢ fld; toq;Feh;fs; jhdhf Kd;te;J fiyg;G: 

• xU epWkk; jhdhf Kd;te;J xU jPh;khdj;jij epiwNtw;w 

cWg;gpdh;fspd; nghJf;$l;lj;ij $l;Lk; NghJ epWtdj;jpd; ,af;Feh;fs; 

epWkj;jpd; nghJ $l;lj;jpw;F Ie;J thuq;fSf;Fs; xU jPh;T mwptpg;ig 

toq;f Ntz;Lk;. 

• epWkj;jpd; ,af;Feh;fs; fld; jPh;T jpwd; mwptpg;ig nra;ahtpl;lhy; 

fldPe;Njhh; jhdhf Kd;te;J fiyg;G eltbf;ifapy; <Lglhyhk;   

• fld; toq;Feh;fSk;> cWg;gpdh;fSk; jq;fs; $l;lq;fspy;; 

fiyg;ghsh;fis epakpf;fyhk;. 

• ntt;NtW egh;fs; fiyg;ghsh;fshf epakpf;fg;gl;lhy;> fldPe;Njhh;fshy; 

epakpf;fg;gl;l fiyg;ghsh;> epWkj;jpd; fiyg;ghsuhf khWfpwhh;. 

• fldPe;Njhh; fiyg;ghsiu epakpf;fhj nghOJ> cWg;gpdh;fshy; 

epakpf;fg;gl;l fiyg;ghsh; epWkj;jpd; fiyg;ghsuhf khWfpwhh;. 

3. ePjpkd;wj;jpd; Nkw;ghh;itapy; fiyg;G: 

• ,J xU jd;dpr;irahd fiyg;G> jiyg;gpd; ve;j Neuj;jpYk;> ePjpkd;wk; 

mjd; Nkw;ghh;itapd; fPo; fiyg;G eltbf;iffis njhlu Ntz;Lk; 

vd;W cj;jutplyhk;. 

• fld; toq;Feh;fs; kw;Wk; epWtdj;jpd; cWg;gpdh;fspd; eyd;fisg; 

ghJfhf;f> ePjpkd;wk; jd;dhh;t eltbf;ifia Nkw;nfhs;;;fpwJ. 
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• epWkj;jpd; fiyg;ghsh;> ePjpkd;wj;jpd; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; topfhl;ly; 

gb nray;gl Ntz;Lk;.    

• $Ljy; fiyg;ghsiu epakpf;fTk; ePjpkd;wj;jpw;F mjpfhuk; cs;sJ. 

 

 

fk;ngdp fiyg;ghsh;   

• xU fk;ngdp fiyf;fg;gl;lJk; fiyg;ghsh;  xUth; epakdk; 

nra;ag;gLfpwhh;.   

• fiyf;fg;gl;l fk;ngdpapd; nrhj;Jf;fs; tpw;W mjd; %yk; fpilf;Fk; 

gzj;ij nfhz;L thpirg;gb fldPe;N;jhUf;F gzk; jpUg;gp nrYj;JtNj 

,tuJ gzpahFk;.  

• ,j;jifa gzpia epiwNtw;WgtNu fiyg;ghsh; Mthh;. 

 

gq;fspg;ghsh;fs;: (Contributory)  

• xU epWkj;jpd; gq;Fjhuh;fs; my;yJ cWg;gpdh;fs; mjd; fiyg;gpd; 

NghJ gq;fspg;ghsh;fs; vdg;gLfpwhh;fs;. 

• gq;fspg;ghsh;fspd; gq;fspg;ig gphpT 428 tiuaWf;fpwJ. 

• xU epWkj;jpd; Kbj;Jtply; NghJ> mjd; fld;fSf;F gq;fspf;f 

xt;nthU egUk; nghWg;Ngw;f Ntz;Lk;. 

• KOikahf nrYj;jpa gq;Ffis itj;jpUf;Fk; gq;FjhuUk; ,jpy; 

mlq;Fthh;. 

• thq;fpa gq;fpd; KO kjpg;ig nrYj;jpa gq;Fjhuh;> mth; Vw;fdNt 

epWkj;jpd; %yjdj;jpw;F gq;fspj;jpUf;fpwhh; vd;w nghUspy; xU 

gq;fspg;;ghsuhf ,Uf;fpwhh;. 

• ,th; %yjdj;jpw;F chpa njhifia nrYj;jp tpl;ljhy;> 

gq;fspg;ghsh;fspy; chpikfis rhpfl;Lk; nghOJ> NkYk; nghWg;Ngw;f 

Njitapy;iy. 

• fiyg;G eltbf;iffshf njhlq;fpa xU tUlj;jpw;Fs; cWg;gpdh;fshf 

,Ug;gij epWj;jptpl;l jw;Nghija kw;Wk; fle;j fhy gq;Fjhuh;fs; 

midtUk; gq;fspg;ghsh;fs;. 

• mjd; gb gq;fspg;ghsh;fs; ,uz;L gl;bay;fspy; itf;fg;gl;Ls;sdh;. 

• gl;bay; V y; jw;Nghija gq;Fjhuh;fs; ngah;fSk;> gl;bay; gp y; 

fle;jfhy gq;Fjhuh;fs; ngah;fSk; cs;sJ. 
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• jw;Nghija gq;Fjhuh;fshy; nrYj;jKbahj NghJjhd;> fle;jfhy 

gq;Fjhuh;fSf;fhd nghWg;G Vw;gLfpwJ.  

• fle;jfhy gq;Fjhuh;fs; epWkj;jpd; cWg;;;gpdh;fshf ,Ue;j fhyfl;lj;jpy; 

epWkk; xg;ge;jk; nra;j flDf;F kl;LNk nghWg;ghsh;fs; 

• xU tUlj;jpw;F Kd;dh; cWg;gpdh;fshf ,Ug;gij epWj;jpa gq;Fjhuh;fs; 

gq;fspg;G nra;a Ntz;bajpy;iy. 

• xU fk;ngdp fiyf;fg;gLk; nghOJ vtnuy;yhk; fk;ngdp gq;Ffs; 

itj;Js;shNuh mth;fs; midtUk; fk;ngdp ngw;w flid jpUk;gp 

nrYj;j flikgl;lth;fs; Mth;. mth;fNs gq;fspg;ghsh; vd;W 

miof;fg;gLth;. 

gq;fspg;ghshpd; tiffs; : (Types) 

gl;bay; A (List A) :  

• gl;bay;  A  tpy; ngah; ,lk; ngw;Ws;s gq;Fjhuh;fs; midtUk; Kjd;ik 

nghWg;Gs;s gq;Fjhuh;fs; vd;W miof;fg;gLth;. 

• fk;ngdp fiyf;fg;gLk; nghOJ fk;ngdp cWg;gpdh;fspd; gjpNtl;by; 

,lk;ngw;Ws;s gq;Fjhuh;fs; midtUk; jw;NghJ cs;s gq;Fjhuh;fs;  

(Present members) Mth;. ,th;fNs List A-,y;  ,lk; ngWth;.  

gl;bay; B (List B) :  

• fle;j fhy gq;Fjhuh;fspd; ngah; gl;bay; B ,y; ,lk; ngw;wpUf;Fk;.  

• ,th;fsJ nghWg;G ,uz;lhk; epiyapy; cs;sJ.  

• epWkk; fiyf;fg;gLtjw;F Kd;G xU tUl fhyj;jpw;F Kd;djhfNt 

mth;fsJ ngah; fk;ngdp cWg;gpdh;fs;; gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gl;LapUf;Fk;. 

fiyg;G njhlq;Fk; Njjp: 

• fl;lha fiyg;gpy; jw;fhypf fiyg;ghsiu epakpf;Fk; Njjp> fiyg;G 

njhlq;Fk; Njjp MFk;. 

• Ve;jnthU jw;fhypf fiyg;ghsh; epakpf;fg;glhtpl;lhy;> fiyg;G Miz 

epiwNtw;Wk; Njjp fiyg;G njhlq;Fk; Njjp MFk;. 

• midj;J jd;dpr;irahd fiyg;GfspYk; fiyg;G jPh;khdq;fis 

epiwNtw;Wk; Njjp fiyg;G njhlq;Fk; Njjp MFk;. 

nrYj;jy;fspd; thpir: 

• xU epWkj;jpd; fiyg;ghsh; gpd;tUk; thpirapy; gy;NtW jug;gpdUf;F gzk; 

nrYj;j Ntz;Lk;. 

1. gpizaf; fld; toq;Feh;fs; 

2. fiyg;Gf;fhd nryT  my;yJ gzkhf;fy; nryT 
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m. rl;l fl;lzq;fs;>  

M. fiyg;ghshpd; Cjpak;>  

,.Kbj;JtplYf;fhd nryT 

3. Kd;Dhpik fld; toq;Feh;fs; 

4. nrhj;Jfspd; Nky;   ePh;ik nghWg;Gs;s fld; gj;jpujhuh;fs; 

5. gpizakpy;yh fld; toq;Feh;fs;  

6. Kd;Dhpikg; gq;Fjhuh; 

7. rhjhuzg; gq;Fjhuh;fs; 

PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 11 

QUESTIONS 

 

1. jd;dpr;irahd fiyg;G vd;gJ 

A. epWkj;jpw;F eph;zapf;fg;gl;l fhyk; tiu 

B. epWtdk; xU rpwg;Gj;jPh;khdk; epiwNtw;Wtjd; %yk;> epWkk; jhdhf 

Kd;te;J fiyg;G milfpwJ. 

C. cWg;gpdh;fs; jd;dhh;tkhf fiyg;G> fiyf;fg;gLfpw epWtdq;fSld; 

kl;LNk nghUe;Jk; 

D. NkNy cs;s midj;Jk; 

2.fl;lha fiyg;G vd;gJ  

A. xU epWtdk; jdJ flid nrYj;j Kbahtpl;lhy;  

B. epWtdj;jpd; cWg;gpdh;fspd; vz;zpf;if rl;lhPjpahd tuk;Gf;Fk; 

Fiwthf ,Ue;jhy; 

C. xU epWtdk; mjd; epWtdj;jpypUe;J xU tUlj;jpw;Fs; jdJ 

njhopiyj; njhlq;fpdhy; 

D. NkNy cs;s midj;Jk; 

3.fiyg;ghsh; thpirfpuhkkhf nrYj;j Ntz;bajpy; Kjy; nrYj;jy; 

A. gpiza fld; toq;Feh;fs; 

B. Kd;Dhpik fld; toq;Feh;fs; 

C. fiyg;Gr; nryTfs; 

D. gpizakpy;yh fld; toq;Feh;;fs; 

4.fiyg;ghshpd; ngWjy; nrYj;jy; mwpf;if 
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A. nuhf;f elkhl;l mwpf;if 

B. nuhf;f VL 

C. fiyg;ghshpd; ,Wjp fzf;F mwpf;if 

D. gw;whf;Fiw fzf;F 

5.xU gq;fhspg;gh; vd;gth; 

A. fld; toq;Fgth; 

B. xU gq;Fjhuh; 

C. xU fld;gj;jpujhuh; 

D. khw;wj;jf;f fld; gj;jpujhuh; 

6.fle;jfhy cWg;gpdh; gq;fspg;G nra;a nghWg;G ,y;iy 

A. mth; cWg;gpdh; cWg;gpduhf ,Ug;gij epWj;jpa gpd;dh; xg;ge;jk; 

nra;ag;gl;l ve;jnthU nghWg;ig nghUj;jtiu 

B. mth; cWg;gpduhf ,Ue;J xU tUlk; fle;Jtpl;lJ. 

C. epWkk; gq;Ffshy; tiuaWf;fg;gl;lhy;> gq;Ffs; KOikahf 

nrYj;jg;gl;lhy; ve;jg; nghWg;Gk; Vw;glhJ 

D. NkNy cs;s midj;Jk; 

7.gpd;tUk; $w;Wfspy; vJ cz;ik 

A. Kd;Dhpik gq;F %yjdk; kw;Wk;; ve;jnthU epYitj;njhifAk; 

rhjhuz %yjdj;jpw;F Nky; nrYj;Jtjw;F Kd;Dhpik ,Uf;Fk;.  

B. rhjhuz %yjdj;ij jpUk;gg;ngw;w gpwF cghp ,Ue;jhy; xl;Lnkhj;j 
Kd;Dhpik gq;Ffis itj;jpUg;gth;fs; epYitj; njhifia 

<Lnra;a chpik cz;L. 

C. Kd;Dhpik gq;Ffs; KOikahf ghJfhf;fg;gl;l fldhspfshf 

fUjg;gLfpd;wd 

D. <Tj;njhifapd; epYitj;njhifia nrYj;Jtjw;F fl;lis 

toq;fpdhy;> gq;Ffs; xusT nrYj;jg;gl;l gq;fspg;ghshh;fshy; $l 
mJ nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

8.gpd;tUgth;fs; Kd;Dhpik fld;toq;Feh;fs; my;y 

A. tUq;fhy itg;Gepjp xa;T+jpa epjp> gzpf;nfhilepjp my;yJ Copahpd; 
eyDf;fhf guhkhpf;fg;gLk; NtW ve;j epjpf;Fk; gzpahsh; nrYj;j 
Ntz;ba njhif 

B. njhopyhsh;fspd; ,og;gPl;Lr; rl;lj;jpd; fPo; ,og;gPL 

C. khepy gzpahsh; fhg;gPLf;F 12 khjq;fs; tiu nrYj;j Ntz;ba 

njhif 

D. xUq;fpizg;G my;yJ Gduikg;G fhuzkhf Fiwf;fg;gl;l 

gzpahsh;fSf;F mspf;f Ntz;ba njhif 
9.gzpahsUf;F mspf;f Ntz;ba rk;gsk; Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;FhpaJ Kd;Dhpik 

ngWk;  
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A. ,uz;L khjq;fs; 

B. %d;W khjq;fs; 

C. ehd;F khjq;fs; 

D. Ie;J khjq;fs; 

10.mjpfgl;r --------------rk;gsk; kw;Wk; $yp Kd;Dhpik ngWk; 

A. &20>000 

B. & 25>000 

C. &. 30>000 

D. & 40>000 

E.  
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UNIT-XIII 

 

சர்வமைச வணிகம் 
 

 

 

 

 

 

சர்வமைச வணிகத்ைின் பகுப்பரய்வு கட்ேதமப்பரனது, சர்வமைசமயமரக்கல் 

மசயல்முதறயரல் விவரிக்கப்பட்ே MNE களின் மசயல்பரடுகதளச் சுற்றிமய உள்ளது. 

ஒரு MNE இன் ஒரு பகுைியரக அந்நிய மநரடி முைலீடு மவளிநரடுகளில் வர்த்ைகம் 

மசய்வைற்கரன ைதேகதள சமரளிக்க முயற்சிக்கிறது. உற்பத்ைி, சந்தைப்படுத்ைல், நிைி 

மற்றும் விதலக் மகரள்தககள் மபரன்ற மசயல்பரட்டுப் பகுைிகள் மைரேர்பரன 

உத்ைிகள், உள்நரடு மற்றும் மவளி நரடுகளுக்கு இதேயில் ஒரு இணக்கமரன உறதவ 

உருவரக்கும் வதகயில் MNE மசயல்படுகின்றன. ஏற்றுமைி, உரிமம், கூட்டு முயற்சிகள் 

மற்றும் மமலரண்தம ஒப்பந்ைங்கள் மபரன்ற சர்வமைச வர்த்ைகத்ைின் பிற 

வடிவங்களிலிருந்து அந்நிய மநரடி முைலீட்தே மவறுபடுத்ைி அறியலரம். 

அடிப்பதேயில், இது மவளிநரட்டு வர்த்ைகம், உரிமம் மபரன்றவற்றில் உள்ள 

கட்டுப்பரடுகளுக்கு விதனபுரிகிறது, மமலும் உலக அளவில் அைன் வளர்ச்சி 

முக்கியமரக உலக சந்தைகளில் உள்ள குதறபரடுகள் மற்றும் பல்மவறு நரடுகள் ைங்கள் 

மபரருளரைரரங்கதளப் பரதுகரப்பைற்கரக பின்பற்றும் பரதுகரப்பு வர்த்ைகக் 

மகரள்தககள் கரரணமரக நிகழ்ந்துள்ளது. .  

International Trade - B.O.P. – Tariffs, Quotas and 

Licenses-Terms of Trade – World Lending Bodies – IMF, 

IBRD AND ADB – Impact of liberalizations, 

privatization and Globalization. 
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MNE கள் மைரன்றுவைற்கு முன்பு, மவளிநரட்டு வர்த்ைகம் மற்றும் சர்வமைச 

வணிகம் ஒத்ைைரகக் கருைப்பட்ேன, மமலும் மைரழிலரளர் மசலவு மவறுபரடுகள் மற்றும் 

சுைந்ைிர வர்த்ைகத்ைின் அடிப்பதேயில் சர்வமைச வர்த்ைக மகரட்பரடுகள் மவவ்மவறு 

வர்த்ைக பங்கரளிகளிதேமய சர்வமைச பரிவர்த்ைதனகளுக்கு வழிகரட்டின. பன்னரட்டு 

நிறுவனங்கள் மவளிநரடுகளில் அந்நிய மநரடி முைலீட்தே மமற்மகரண்ேன, 

மைரழில்நுட்ப மமம்பரடு மற்றும் மமலரண்தம நுட்பங்களில் அவர்களின் புதுதமயரன 

முயற்சிகள் ஒரு வதகயில் பரரம்பரிய வர்த்ைக மகரட்பரடுகதள மறுத்ைன. உலக 

மபரருளரைரரங்களின் முன்மனற்றம் மற்றும் நலனுக்கரக சர்வமைச வணிகத்ைிற்கு 

ஆைரவரக பல அன்னிய மநரடி முைலீட்டு மகரட்பரடுகள் உருவரக்கப்பட்டுள்ளன. 

சர்வமைச வர்த்ைகத்ைின் விதரவரன வளர்ச்சியும் உலகின் பல்மவறு 

நரடுகளிதேமய மநருக்கமரன சர்வமைச மபரருளரைரர உறவுகதள வளர்ப்பைற்கு 

உகந்ைைரக உள்ளது. இப்மபரது, உலகப் மபரருளரைரரம் ஒன்றுக்மகரன்று 

சரர்ந்ைிருப்பது மட்டுமல்லரமல், ஒன்மறரமேரன்று இதணக்கப்பட்டுள்ளது, மமலும் 

உலகின் எந்ைப் பகுைியிலும் நதேமபறும் எந்ைமவரரு ஆர் R&D யும் முழு உலகப் 

மபரருளரைரரத்ைிலும் அைன் ைரக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 

சர்வமைச நேவடிக்தககளின் இலரபத்ைன்தமக்கு மநரடித் ைரக்கத்தை 

ஏற்படுத்துவைரல் ஏற்ற இறக்கமரன அந்நிய மசலரவணி விகிைங்கள் மற்றும் 

பணவீக்கம் குறித்து பன்னரட்டு நிறுவனங்கள் மைரேர்ந்து கண்கரணிக்க மவண்டும். 

அயல் நரடுகளின் சமூக-கலரச்சரர, அரசியல் மற்றும் மபரருளரைரர சூழல்களும் 

மவளிநரட்டு முைலீட்ேரளர்களின் முைலீட்டு முடிவுகதள பரைிக்கின்றன. 

 

 இன்ேர்மநஷனல் டிமரட் மகரட்பரடுகள் 

சர்வமைச வர்த்ைகமரனது சர்வமைச வர்த்ைக நேவடிக்தககளுேன் 

மைரேங்கியது, இது உலகப் மபரருளரைரரத்ைில் தலமசஸ் கண்கரட்சியரல் வசைி 

மசய்யப்பட்ேது. இது பல நரடுகளின் நல்வரழ்தவ மமம்படுத்ைியது, மமலும் வர்த்ைக 

ைதேகதள ைிணிப்பது வர்த்ைகத்ைின் லரபத்தைக் குதறத்து, ஏற்றுமைிக்கரன மரற்று 

வழிகதளத் மைே வழிவகுத்ைது.  அந்நிய மநரடி முைலீட்டின் மூலம் மவளிநரடுகளில் 

துதண நிறுவனங்கதள நிறுவியது. இந்ை சூழலில், வர்த்ைக பங்கரளிகள், பன்னரட்டு 

நிறுவனங்களின் சர்வமைச மசயல்பரடுகள் மற்றும் வீட்டு மற்றும் புரவலன் 

நரடுகளின் மபரருளரைரரங்கள் ஆகியவற்றில் சர்வமைச வர்த்ைகம் மற்றும் அன்னிய 

மநரடி முைலீட்டின் ைீர்மரனங்கள் மற்றும் விதளவுகதள புரிந்துமகரள்வது 

மபரருத்ைமரனது. சர்வமைச வர்த்ைக மற்றும் அன்னிய மநரடி முைலீட்டின் ைளங்கதள 

உருவரக்கும். 
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மமர்கன்டிலிசத்ைின் மகரட்பரடு 

o பைிமனட்ேரம் நூற்றரண்டின் நரன்கில் மூன்று பங்கு, உலக வர்த்ைகம் 

மமர்கன்டிலிசத்ைின் மகரட்பரட்டின் படி நேத்ைப்பட்ேது. இது மைசியவரைத்ைின் 

மீைரன நம்பிக்தக மற்றும் மைசத்ைின் நலன் மட்டும், மைசிய இலக்குகதள 

அதேவைற்கரன மபரருளரைரர நேவடிக்தககதளத் ைிட்ேமிடுைல் மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்துைல், இறக்குமைிதயக் கட்டுப்படுத்துைல் மற்றும் ஏற்றுமைிதய 

ஊக்குவித்ைல் மபரன்ற பல நவீன அம்சங்கதள உள்ளேக்கியது. 

 

o ஒரு மைசத்ைின் சக்ைி அைன் மசல்வத்ைில் மபரய் மசரல்கிறது என்று வணிகர்கள் 

நம்பினர், இது மவளிநரட்டிலிருந்து ைங்கத்தை வரங்குவைன் மூலம் வளர்ந்ைது. 

ஏற்றுமைிதய அைிகரிப்பைன் மூலமும் இறக்குமைிதயத் ைடுப்பைன் மூலமும் இது 

சரத்ைியமரகக் கருைப்பட்ேது. இத்ைதகய பகுத்ைறிவு ைங்கம் இரரணுவ 

பயணங்களுக்கும் மபரர்களுக்கும் நிைியளிக்க முடியும், மற்றும் ஏற்றுமைிகள் 

மபரருளரைரரத்ைில் மவதலவரய்ப்தப உருவரக்கும் என்ற அடிப்பதேயில் 

ஆைரதவ மசகரித்ைன. எல்லர நரடுகளிலும் ஒமர மநரத்ைில் ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பு 

மற்றும் இறக்குமைி ஒழுங்குமுதற சரத்ைியமில்தல என்பதை வணிகர்கள் உணரத் 

ைவறிவிட்ேனர், மமலும் ைங்கத்தை தவத்ைிருப்பது ஒரு மக்களின் நலதன 

மமம்படுத்ைரது. வளங்கதள ைங்க வடிவில் தவத்ைிருப்பது மபரருட்கள் மற்றும் 

மசதவகளின் உற்பத்ைிதயக் குதறத்து, அைன் மூலம் நலதனக் குதறக்கிறது. 

குதறந்ை ைிறதமயரன முதறயில் வளங்கதளப் பயன்படுத்துவைன் மூலம் 

உள்நரட்டு நுகர்வுக்கரன மபரருட்களின் உற்பத்ைியில் மசறிவு என்பது குதறந்ை 

உற்பத்ைி மற்றும் சர்வமைச வர்த்ைகத்ைிலிருந்து சிறிய லரபங்கதளக் குறிக்கும். 
 

o ஆேம் ஸ்மித் மற்றும் ரிக்கரர்மேர ஆகிமயரரரல் ைனிநபர்களின் முக்கியத்துவத்தை 

வலியுறுத்துவைன் மூலம் வணிகக் மகரட்பரடு நிரரகரிக்கப்பட்ேது, மமலும் 

அவர்களின் நலன் மைசத்ைின் நலன் என்பதை சுட்டிக்கரட்டியது. அவர்கள் 

ைரரரளமயம் மற்றும் அறிமவரளிதய நம்பினர், மமலும் சமூகத்ைின் ைனிநபர்களின் 

"இன்பங்களின் மைரதக" அடிப்பதேயில் மைசத்ைின் மசல்வத்தை நேத்ைினர். 

எந்ைமவரரு நேவடிக்தகயும், மக்களின் நுகர்வு அைிகரிக்கும், இது சரைகமரக 

கருைப்பே மவண்டும். அவர்களின் வர்த்ைக மகரட்பரடுகள் ைதேயற்ற வர்த்ைகத்ைின் 

மகரள்தககள் மற்றும் வளங்கள் மிகவும் மபரருத்ைமரன இேங்களில் அந்ை 

மபரருட்களின் உற்பத்ைியில் நிபுணத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்பதேயில் 

அதமந்ைன. 

 

முழுதமயரன மசலவு நன்தமகளின் மகரட்பரடு 

முழுதமயரன மசலவு அனுகூலக் மகரட்பரடு ஆேம் ஸ்மித் (1776) முன்தவத்ைது, 

நரடுகள் ைங்கள் உற்பத்ைி நன்தமகளுக்கு ஏற்ப நிபுணத்துவம் மபற்றரல், வர்த்ைகத்ைில் 
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இருந்து ஆைரயம் மபறுகின்றன என்று வரைிட்ேனர். அட்ேவதண 1 இல் வழங்கப்பட்ே 

ஒரு எடுத்துக்கரட்டுேன் அவரது மகரட்பரடு புரிந்து மகரள்ளப்பேலரம். 

அட்ேவதண 1 

உற்பத்ைிக்கரன மைரழிலரளர் மசலவு (மணிமநரத்ைில்) 

     A    B 

1 யூனிட் மபரருட்கள்  1 யூனிட் மபரருட்கள்  

நரடு I     10     20 

நரடு II     20     10 

அட்ேவதண 1 கரட்டுகிறது, வர்த்ைகம் இல்லரை நிதலயில், இரு மபரருட்களும் 

உள்நரட்டு சந்தைகளில் அவற்றின் மைதவ கரரணமரக இரு நரடுகளிலும் உற்பத்ைி 

மசய்யப்படுகின்றன. உற்பத்ைி மசலவு அந்ைந்ை மபரருட்களின் உற்பத்ைியில் 

மைதவயரன உதழப்பின் அளதவக் மகரண்டு ைீர்மரனிக்கப்படுகிறது. அைிக 

உதழப்பின் அளவு, அைிக உற்பத்ைிச் மசலவு, மற்றும் பண்ேத்ைிற்கு ஈேரக ஒரு மபரிய 

மைிப்பு இருக்கும். நரட்டில் வர்த்ைகத்ைிற்கு முந்தைய பரிமரற்ற விகிைம் நரன் 2A = 1B 

ஆகவும், நரடு II IA = 2B ஆகவும் இருக்கும். 

இந்ை இரு நரடுகளுக்கிதேயில் வர்த்ைகம் நேந்ைரல், அவர்கள் முழுதமயரன 

நன்தம மற்றும் ஒருவருக்மகரருவர் வர்த்ைகம் மசய்வைன் மூலம் நிபுணத்துவம் 

மபறுவரர்கள். நல்ல A மற்றும் நரடு II ஐ நல்ல B இல் உற்பத்ைி மசய்வைில் நரன் 

முழுதமயரன மசலவு நன்தமகதளப் மபறுகிமறன். நல்ல A இன் ஒரு யூனிட் 10 

மணிமநர உதழப்புேன் I நரட்டில் உற்பத்ைி மசய்யப்பேலரம், அமைசமயம் II ஆம் 

ஆண்டில் 20 மணிமநர உதழப்பு மசலவரகும். நல்ல B இன் அலகு உற்பத்ைி I நரட்டில் 

20 மணிமநர உதழப்தபயும், இரண்ேரம் நரட்டில் 10 மணிமநர உதழப்தபயும் 

மசலவிடுகிறது. வர்த்ைகத்ைிற்குப் பிறகு, சர்வமைச பரிமரற்ற விகிைம் இரு நரடுகளின் 

வர்த்ைகத்ைிற்கு முந்தைய மரற்று விகிைத்ைிற்கு இதேயில் எங்கரவது இருக்கும். இது 

நரடு I இன் உள்நரட்டு பரிமரற்ற விகிைத்ைிற்கு மிக அருகில் இருந்ைரல், வர்த்ைகம் நரடு 

II க்கு மநர்மரறரகவும், மநர்மரறரகவும் இருக்கும். சர்வமைச பரிமரற்ற விகிைம் IA = IB 

நிறுவப்பட்ேைரகக் கருைினரல், வர்த்ைக பங்கரளிகள் இருவரும் 10 மணிமநர 

உதழப்தபச் மசமிக்க முடியும், இது மற்ற மபரருட்கள் மற்றும் மசதவகளின் 

உற்பத்ைிக்கு பயன்படுத்ைப்பேலரம் அல்லது மைரழிலரளர்கள் ஓய்வு மநரமரக 

அனுபவிக்கப்பேலரம், இது இரு வழிகளிலும் அவர்களின் நலதன மமம்படுத்துகிறது. 
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வர்த்ைக பங்கரளிகளுக்கு இதேயிலரன வர்த்ைக விைிமுதறகள் அவர்களின் 

மபரருளரைரர வலிதம மற்றும் மபரம் மபசும் சக்ைிதயப் மபரறுத்ைது. 

ஒப்பீட்டு மசலவு நன்தம மகரட்பரடு 

ரிக்கரர்மேர (1817), ஆேம் ஸ்மித்ைின் முழுதமயரன மசலவு நன்தமக் 

மகரட்பரட்தேக் கதேப்பிடித்ைரலும், இரு வர்த்ைக பங்கரளிகளுக்கும் மசலவு நன்தம 

என்பது வர்த்ைகம் ஏற்படுவைற்கு அவசியமரன நிபந்ைதன அல்ல என்று 

சுட்டிக்கரட்டினரர். ஒரு நரடு மற்ற நரடுகதள விே குதறந்ை உதழப்பு மசலவில் 

அதனத்து மபரருட்கதளயும் உற்பத்ைி மசய்ய முடிந்ைரலும் அது இரு வர்த்ைக 

நரடுகளுக்கும் இன்னும் பயனளிக்கும். ரிக்கரர்மேரவின் கூற்றுப்படி, இரு நரடுகளிலும் 

உள்ள ஒவ்மவரரு மபரருட்களின் வரய்ப்பு மசலவினத்ைின் அடிப்பதேயில் 

அளவிேக்கூடிய, மற்ற நரடுகளில் அதனத்து உற்பத்ைி வதககளிலும் சமமரன 

உற்பத்ைி இல்லரை நிதலயில், அவர்கள் வர்த்ைகத்ைில் நுதழந்ைரல் அது அவர்களுக்கு 

பரஸ்பரம் லரபமரக இருக்கும்.  

 

அட்ேவதண 2 ஐக் குறிப்பிடுவைன் மூலம் ரிக்கரர்மேரவின் மகரட்பரடு 

விளக்கப்பேலரம். 

 

அட்ேவதண 2 

       1 யூனிட்     1 யூனிட் 

நரடு I      80     90 

நரடு II      120     100 

அட்ேவதண 2 இல், நரடு II இன் உற்பத்ைியுேன் ஒப்பிடும்மபரது A மற்றும் B ஆகிய 

இரு மபரருட்களின் உற்பத்ைியில் முழுதமயரன மசலவு நன்தமதய நரன் மபறுகிமறன். 

ஆனரல் நரடு எனக்கு நல்ல A இல் ஒப்பீட்டு மசலவு நன்தம மற்றும் நரடு II நல்ல B இல் 

உள்ளது. இரண்டில் உள்ள மபரருட்களின் உற்பத்ைியில் ஒப்பீட்டு ஒப்பீட்டு 

நன்தமதய அறிந்து மகரள்வைற்கரக வரய்ப்பு மசலவு என்ற கருத்ைின் உைவிதய 

நரங்கள் எடுத்துக்மகரள்கிமறரம். நல்ல A இன் ஒரு யூனிட்தே உற்பத்ைி மசய்வைற்கரன 

நரடுகளின் வரய்ப்பு மசலவு நல்ல B இன் அளவு, நல்ல A இன் கூடுைல் அலகு உற்பத்ைி 

மசய்ய ைியரகம் மசய்ய மவண்டும். 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 13 

QUESTIONS 

1. மபரருட்களின் விதல விகிைங்கள் இருந்ைரல் இரு நரடுகளுக்கும் இதேயிலரன 

வர்த்ைகம் பயனுள்ளைரக இருக்கும். 

A. ைீர்மரனிக்கப்பேரைது 

B. குதறைல் 

C. சமம் 

D. மவறுபட்ேது 

 

2. யூமரர நரணய சந்தை என்ற மசரல் குறிக்கிறது 

A. சர்வமைச அந்நிய மசலரவணி சந்தை 

B. நரணயங்கதள கேன் வரங்குைல் மற்றும் கேன் வழங்குைல் ஆகியதவ 

மவளியீட்டு நரட்டிற்கு மவளிமய நதேமபறும் சந்தை 

C. யூமரரதவ ைங்கள் நரணயமரக ஏற்றுக்மகரண்ே நரடுகள் 

D. மற்ற நரணயங்களுக்கு யூமரர பரிமரற்றம் மசய்யப்படும் சந்தை 

 

3. பின்வரும் சந்தைகளில் எது நிறுவனங்கள் கரலப்மபரக்கில் புைிய சந்தைகளில் ஊடுருவ 

முற்படுகின்றன? 

A. முழுதமயற்ற சந்தைக் மகரட்பரடு 

B. ையரரிப்பு சுழற்சி மகரட்பரடு 

C. ஒப்பீட்டு நன்தம மகரட்பரடு 

D. மமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

 

4.ேம்பிங் குறிக்கிறது: 

A. கட்ேணங்கதள குதறத்ைல் 

B. வீட்டுச் சந்தையில் அவற்றின் விதல மற்றும் விதலக்குக் கீமழ குதறந்ை 

விதலயில் மபரருட்கதள விற்பதன மசய்ைல் 

C. மவளிநரடுகளில் குதறந்ை விதலயில் மபரருட்கதள வரங்குவது மற்றும் 

உள்நரட்டில் அைிக விதலக்கு விற்பதன மசய்வது 

D. குதறந்ை விதலக்கு விற்கும் விதலயுயர்ந்ை மபரருட்கள் 
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5. சர்வமைச வர்த்ைகம் மற்றும் உள்நரட்டு வர்த்ைகம் மவறுபடுகின்றன: 

A. மவவ்மவறு அரசரங்க மகரள்தககள் 

B. கரரணிகளின் அதசவற்ற ைன்தம 

C. வர்த்ைக கட்டுப்பரடுகள் 

D. மமமல உள்ள அதனத்தும் 

6. நரணய எைிர்கரலத்ைிற்கரன விளிம்பு ைீர்வு இல்லத்துேன் பரரமரிக்கப்பே மவண்டும் 

A. விற்பதனயரளர் 

B. வரங்குபவர் 

C. வரங்குபவர் அல்லது விற்பவர் இருவருக்கும் இதேயிலரன ஒப்பந்ைத்ைின் படி 

D. வரங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் இருவரும் 

7. நரணய விருப்பத்தைப் மபரறுத்ைவதர பின்வரும் அறிக்தக ைவறரனது 

A.Foreign currency option இந்ைியரவில் கிதேக்கிறது 

B. American option அைன் நரணயத்ைின் மபரது எந்ை நரளிலும் மசயல்படுத்ை 

முடியும் 

C.Put option வரங்குபவருக்கு மவளிநரட்டு நரணயத்தை விற்க உரிதம 

அளிக்கிறது 

D.Call option ஏற்றுமைியரளர்களரல் பயன்படுத்ைப்படும் 

8. அரசு ஏற்றுமைி மற்றும் இறக்குமைி குறித்ை மகரள்தக அதழக்கப்படுகிறது: 

A. வணிகக் மகரள்தக   B. நிைிக் மகரள்தக 

C. பணவியல் மகரள்தக   D. நிைிக் மகரள்தக 

9. பின்வருவனவற்றில் எது சர்வமைச வர்த்ைகம்: 

A. நரடுகளுக்கு இதேயிலரன வர்த்ைகம் 

B. பிரரந்ைியங்களுக்கு இதேயிலரன வர்த்ைகம் 

C. மரகரணங்களுக்கு இதேயிலரன வர்த்ைகம் 

D. இரண்டும் (A) மற்றும் (C) 

10. நரணயங்கள் வரங்கும் மற்றும் விற்கும் சந்தை மற்றும் அவற்றின் விதலகள் 

நிதலமபறும் சந்தை என்று அதழக்கப்படுகிறது 

A. சர்வமைச பத்ைிர சந்தை 

B. சர்வமைச மூலைன சந்தை 

C. Foreign பரிமரற்ற சந்தை 

D. யூமரரகரன்சி சந்தை 
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ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பின் மபரருள் மற்றும் வதரயதற: 

• சர்வமைச வர்த்ைகத்ைில் ஏற்றுமைி என்பது ஒரு நரட்டில் உற்பத்ைி மசய்யப்படும் ஒரு 

நல்ல அல்லது மசதவயரகும், அது மற்மறரரு நரட்டிற்கு விற்கப்படுகிறது. 

அத்ைதகய மபரருட்கள் மற்றும் மசதவகதள விற்பவர் ஒரு 

ஏற்றுமைியரளர்(Exporter) மவளிநரட்டு வரங்குபவர் ஒரு 

இறக்குமைியரளர்(Importer). 

• ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பு என்பது "நிறுவனம், மைரழில் அல்லது மைசிய மட்ேத்ைில் 

ஏற்றுமைி நேவடிக்தககதள உண்தமயில் அல்லது சரத்ைியமரன 

மமம்படுத்ைக்கூடிய மபரது மகரள்தக நேவடிக்தககள் என்று 

வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

•  பல சக்ைிகள் மபரருட்கள் மற்றும் மசதவகளின் சர்வமைச ஓட்ேத்தை 

ைீர்மரனித்ைரலும், ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பு என்பது அரசரங்கங்கள் ைங்கள் அைிகரர 

எல்தலகளிலிருந்து ஏற்றுமைி மசய்யப்படும் மபரருட்கள் மற்றும் மசதவகளின் 

அளவு மற்றும் வதககதள பரைிக்க மவண்டிய முக்கிய வரய்ப்புகளில் ஒன்றரகும். 

 

Definition வதரயதற 

• ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு என்பது சந்டதப்படுத்தல் மற்றும் தயாாிப்பு அடையாளம் 

மற்றும் நமம்பாடு, கட்ைண உத்தரவாதத் திட்ைங்கள், ஏற்றுமதிக்கு முந்டதய 

மற்றும் கப்பலுக்குப் பிந்டதய நிதி, வர்த்தக வருடககள், பயிற்சி, வர்த்தக 

கண்காட்சிகள் மற்றும் பவளிநாட்டு ஆகியவற்றில் உதவி வைங்குவதன் மூலம் 

Export Promotion-Institutional Arrangements-EOU-EPZ-EOGC-SEZ 

EXIM Bank-STC-Multinational Corporations and Joint Ventures 

Abroad-EEC- Group of  8, G15-WTO -  UNCTAD-IMf and SDR-

International liquidity-International Chamber of Commerce-Recent 

Foreign Trade Policy of India – Euro currency. 
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அதிகமான நிறுவனங்கடள ஏற்றுமதியில் ஈர்க்கும் வடகயில் வடிவடமக்கப்பட்ை 

ஒரு ஊக்கத் திட்ைமாகும்.  

• இந்ைிய அரசரங்கமும் மற்ற எல்லர நரடுகதளயும் மபரலமவ ஏற்றுமைிதயயும் 

உருவரக்க முயற்சித்து வருகிறது. நிறுவனத்ைிற்கும் ஒட்டுமமரத்ை 

மபரருளரைரரத்ைிற்கும் ஏற்றுமைி வளர்ச்சி முக்கியமரனது. 

• அரசரங்கத்ைின் நேவடிக்தககள் மபரருளரைரரத்ைின் மபரது நலனுக்கரக நரட்டின் 

ஏற்றுமைி மசயல்ைிறதன மமம்படுத்துவதை மநரக்கமரகக் மகரண்டுள்ளன. 

இத்ைதகய நேவடிக்தககள் பல வழிகளில் ஏற்றுமைி மசய்யும் நிறுவனங்களுக்கு 

உைவுகின்றன. 

 

Introduction 

• வர்த்தக நமம்பாடு (சில நநரங்களில் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு என 

குறிப்பிைப்படுகிறது) என்பது பபாருளாதாரக் பகாள்டககள், நமம்பாட்டு 

தடலயீடுகள் மற்றும் ஒரு பபாருளாதாரப் பகுதியின் வர்த்தக பசயல்திறடன 

நமம்படுத்துவடத நநாக்கமாகக் பகாண்ை தனியார் முயற்சிகள் ஆகும். 

• அத்தடகய பபாருளாதாரப் பகுதியில் ஒரு நாடு, ஒரு நாட்டிற்குள் ஒரு பகுதி அல்லது 

பபாருளாதார வர்த்தகப் பகுதியில் ஈடுபட்டுள்ள நாடுகளின் குழு ஆகியடவ 

அைங்கும். 

• ஏற்றுமதிடய முக்கியமாக முழுடமயான அடிப்படையில் மற்றும் இறக்குமதியுைன் 

ஒப்பிடுவதன் மூலம் முன்நனற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ை பதாைில்கள், 

வர்த்தக ஊக்குவிப்புக் பகாள்டககள் பவளிநாட்டு நபாட்டியாளர்கடள விை 

ஒப்பீட்டு நன்டம பகாண்ை பதாைில்கடள குறிடவக்க முடனகின்றன. வர்த்தக 

ஊக்குவிப்பு ஒரு நாட்டின் வலுவான பதாைில்களில் முக்கிய உள்ளீடுகளின் 

விநிநயாகத்டத இறக்குமதி விாிவாக்கம் மூலம் விாிவாக்குவடதயும் 

உள்ளைக்குகிறது.  
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IMPORTANCE OF EXPORT PROMOTION-ஏற்றுமைி மமம்பரட்டின் முக்கியத்துவம் 

• ஊக்குவிப்பு உத்ைி மவளிநரட்டு மபரட்டியரளர்களுேன் வளரவும் மபரட்டியிேவும் 

கூடிய மைரழில்கதள மட்டுமம ஊக்குவிக்கிறது. மவளிநரட்டில் வர்த்ைகம் மசய்வமை 

குறிக்மகரள் என்பைரல் மபரட்டி உருவரகிறது. 

•  இைன் விதளவரக வருவரதய அளவிடுகிறது. ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பின் முக்கிய 

குறிக்மகரள் மவளிநரட்டு மபரட்டியரளர்களுேன் மபரட்டியிடுவைற்கு சரத்ைியமரன 

மைரழில்கதளத் ையரரிப்பைரகும். 

• ஏற்றுமைியரளர்கள் அைிகரித்து வரும் மபரட்டிதய எைிர்மகரண்டு ைங்கள் 

மபரட்டியரளர்களுேன் மபரட்டியிே அவர்களின் மைரழில்நுட்பங்கதள அவற்றின் 

ைரத்தை மைரேர்ந்து மமம்படுத்ை ஆரரய்ச்சி மற்றும் மமம்பரட்டு ஆய்வுகள் மசய்ய 

மவண்டும். 

 

BENEFITS OF EXPORT PROMOTION 

ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பின் நன்தமகள்: 

1.அந்நிய மசலரவணி சம்பரைித்ைல் 

• ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பு மவளிநரட்டு சந்தைக்கரன மபரருட்களின் விரிவரக்கத்ைிற்கு 

வழிவகுக்கிறது.  

• இந்ை மபரருட்கள் அந்நிய மசலரவணிதய சம்பரைிக்கின்றன.  

2.வளங்கதள அைிக அளவில் பயன்படுத்துைல் 

• ஏற்றுமைி மமம்பரட்டுத் மைரழில்கள் உள்நரட்டு மற்றும் மவளிநரட்டு 

சந்தைகளுக்கரன உற்பத்ைியில் பரந்ை சந்தைதயக் மகரண்டுள்ளன.  

• அைிக ைிறன் மகரண்ே உற்பத்ைி மசய்ய முடிகிறது. 

•  ஏற்றுமைிக்கரன உற்பத்ைி உள்நரட்டில் கிதேக்கக்கூடிய வளங்களின் 

பயன்பரட்தே அைிகரிக்க உைவுகிறது. 

3.(PLANT CAPACITY)ைரவர ைிறதன முழுதமயரகப் பயன்படுத்துைல் 

• ஏற்றுமைி மமம்பரட்டுத் மைரழில்கள் பரந்ை சந்தைதயக் மகரண்டிருப்பைரல் அதவ 

ைற்மபரதுள்ள ைரவரத் ைிறதன முழுதமயரகப் பயன்படுத்ை முடிகிறது.  

• இந்ை வழியில் மபரிய அளவிலரன உற்பத்ைிதயப் பயன்படுத்ைிக் மகரள்ளலரம். 

இது உற்பத்ைிச் மசலவுகதளக் குதறக்கும். 

4.முைன்தம ஏற்றுமைியில் மைிப்பு மசர்த்ைல் 

• ஏற்றுமைி சரர்ந்ை மைரழில்கதள நிறுவுவைன் மூலம்  ஒரு நரடு அைன் முைன்தம 

ையரரிப்புகதள ஏற்றுமைி மசய்வைற்கு மசயலரக்க முடியும். 

•  இது முைன்தம ஏற்றுமைிக்கு மைிப்பு மசர்க்கிறது. எனமவ அந்நிய மசலரவணி 

வருவரய் அைிகரிக்கும். 

5.மவதலவரய்ப்பு உருவரக்கம் 

• ஏற்றுமைி சரர்ந்ை மைரழில்கள் உதழப்தப உறிஞ்சி அைன் மூலம் ஒரு நரட்டில் 

மவதலயின்தம பிரச்சிதனதய குதறக்க உைவுகின்றன.  
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• எடுத்துக்கரட்ேரக மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ே ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்புத் மைரழிலில் 

மநரடியரகவும்,  மதறமுகமரக மபரக்குவரத்து மற்றும் கரப்பீடு மபரன்ற 

மைரேர்புதேய மைரழில்களிலும் பணியரற்றப்படுவரர்கள். 

6.உற்பத்ைியில் மசயல்ைிறதன ஊக்குவித்ைல் 

• ஏற்றுமைி மமம்பரட்டுத் மைரழில்கள் மவளிநரட்டு உற்பத்ைியரளர்களிேமிருந்து 

மபரட்டிக்கு ஆட்படுவைரல் அதவ உற்பத்ைியில் அைிக மசயல்ைிறன் மற்றும் 

மபரருட்களின் உயர் ைரத்ைிற்கரக பரடுபே வரய்ப்புள்ளது.  

• இது உள்நரட்டு மற்றும் மவளிநரட்டு சந்தைகளில் அவர்களின் 

மபரட்டித்ைன்தமதய உறுைி மசய்யும். 

 

THE PRINCIPAL OBJECTIVES OF THE EXPORT PROMOTION  

ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பின் முக்கிய மநரக்கங்கள் 

• அைிக உள்நரட்டு உற்பத்ைி மசலவுக்கு ஏற்றுமைியரளர்களுக்கு ஈடுமசய்ைல். 

• புைிய மற்றும் குழந்தை ஏற்றுமைியரளர்களுக்கு அபிவிருத்ைி மசய்ய மைதவயரன 

உைவிகதள வழங்குைல்  

• உள்நரட்டுக்கு ஏற்றுமைி வர்த்ைகத்ைின் ஒப்பீட்டு லரபத்தை அைிகரித்ைல். 

 

ROLE OF EXPORT TRADE IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

மபரருளரைரர வளர்ச்சியில் ஏற்றுமைி வர்த்ைகத்ைின் பங்கு 

• இது மபரருள் வழிகதள வழங்குகிறது மூலைன மபரருட்கள், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் 

மூலப்மபரருள் அதர முடிக்கப்பட்ே மபரருட்கள், மபரருளரைரர வளர்ச்சிக்கு 

இன்றியதமயரைதவ. 

• இது மைரழில்நுட்ப அறிவு, நிர்வரக ைிறதமகள் மற்றும் மைரழில் முதனமவரர் 

ஆகியவற்றின் முக்கிய ஆைரரமரகும். 

• இது மூலைனத்தை கேத்துபவர், ஏகமபரகங்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்ைப்பட்ே 

வர்த்ைக நதேமுதறகதள சரிபரர்ப்பைன் மூலம் ஆமரரக்கியமரன மபரட்டியின் 

சூழதலக் மகரண்டுவருகிறது. 

 

TYPES OF EXPORT INCENTIVE SCHEMES & BENEFITS IN INDIA 

இந்ைியரவில் ஏற்றுமைி ஊக்கத் ைிட்ேங்கள் மற்றும் நன்தமகள் வதககள் 

• இந்ைியரவின் மபரருளரைரரம் உலகில் மவகமரக வளர்ந்து வரும் 

மபரருளரைரரங்களில் ஒன்றரகும். மபரருளரைரர சீர்ைிருத்ைங்களின் ஒரு பகுைியரக 

அரசரங்கம் பல மபரருளரைரரக் மகரள்தககதள வகுத்துள்ளது.  

•  நரட்டின் படிப்படியரன மபரருளரைரர வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்ைன. மரற்றங்களின் 

கீழ் பிற நரடுகளுக்கரன ஏற்றுமைியின் நிதலதய மமம்படுத்ை ஒரு முயற்சி 

மமற்மகரள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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•  ஏற்றுமைி வர்த்ைகத்ைில் வணிகங்களுக்கு பயனளிக்க அரசரங்கம் சில 

நேவடிக்தககதள எடுத்துள்ளது. 

•  இந்ை நன்தமகளின் முைன்தம மநரக்கம் முழு ஏற்றுமைி மசயல்முதறதயயும் 

எளிதமப்படுத்துவமைரடு அதை மமலும் மநகிழ தவப்பைரகும். பரந்ை அளவில் 

இந்ை சீர்ைிருத்ைங்கள் சமூக ஜனநரயக மற்றும் ைரரரளமயமரக்கல் மகரள்தககளின் 

கலதவயரகும். 

 

1.ADVANCE AUTHORIZATION SCHEME(முன்கூட்டிமய அங்கீகரர ைிட்ேம்) 

• இந்ை ைிட்ேத்ைின் ஒரு பகுைியரக இந்ை உள்ளீடு ஒரு ஏற்றுமைி மபரருதள உற்பத்ைி 

மசய்வைரக இருந்ைரல், வணிகத்ைில் கேதன மசலுத்ைரமல் நரட்டில் உள்ளீட்தே 

இறக்குமைி மசய்ய அனுமைிக்கப்படுகிறது.  

•  உரிமம் வழங்கும் அைிகரரம் கூடுைல் ஏற்றுமைி மபரருட்களின் மைிப்தப 15% க்கும் 

குதறயரமல் நிர்ணயித்துள்ளது. இத்ைிட்ேத்ைில் இறக்குமைிக்கு 12 மரைங்கள் 

மற்றும் மபரதுவரக மவளியீட்டு மைைியிலிருந்து ஏற்றுமைி கேதமதயச் மசய்வைற்கு 

18 மரைங்கள் மசல்லுபடியரகும் கரலம் உள்ளது. 

2. ADVANCE AUTHORIZATION FOR ANNUAL REQUIREMENT 

வருேரந்ைிர மைதவக்கரன முன்கூட்டிமய அங்கீகரரம் 

• ஏற்றுமைி மசயல்ைிறதன குதறந்ைது இரண்டு நிைியரண்டுகள் மகரண்ே 

ஏற்றுமைியரளர்கள் வருேரந்ைிர மைதவத் ைிட்ேத்ைிற்கரன முன்கூட்டிய 

அங்கீகரரத்தைப் மபறலரம் அல்லது அைிக நன்தமகதளப் மபறலரம். 

3. EXPORT DUTY DRAWBACK FOR CUSTOMS, CENTRAL EXCISE, AND SERVICE 

TAX - சுங்க மத்ைிய கலரல் மற்றும் மசதவ வரிக்கரன ஏற்றுமைி வரி குதறபரடு: 

• இந்ை ைிட்ேங்களின் கீழ், ஏற்றுமைி மசய்யப்பட்ே மபரருட்களுக்கு எைிரரன 

உள்ளீடுகளுக்கு மசலுத்ைப்படும் வரி அல்லது வரி ஏற்றுமைியரளர்களுக்கு ைிருப்பித் 

ைரப்படுகிறது. இந்ை பணத்தைத் ைிரும்பப்மபறுைல் கேதம குதறபரடு வடிவத்ைில் 

மமற்மகரள்ளப்படுகிறது.  

4.SERVICE TAX REBATE(மசதவ வரி ைள்ளுபடி) 

• ஏற்றுமைி மபரருட்களுக்கரன குறிப்பிட்ே மவளியீட்டு மசதவகளின் விஷயத்ைில் 

ஏற்றுமைியரளர்களுக்கு மசதவ வரி மீைரன ைள்ளுபடிதய அரசரங்கம் 

வழங்குகிறது. 

5.ZERO DUTY EPCG (EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS) SCHEME 

 EPCG (ஏற்றுமைி ஊக்குவிப்பு மூலைன மபரருட்கள்) ைிட்ேம் 

• எலக்ட்ரரனிக் மபரருட்களின் ஏற்றுமைியரளர்களுக்கு மபரருந்தும் இந்ைத் 

ைிட்ேத்ைில் இறக்குமைி மசய்யப்படும் மூலைனப் மபரருட்களின் மீது மசமிக்கப்படும் 

வரிதய குதறந்ைது ஆறு மேங்கு அைிகமரக இருந்ைரல் உற்பத்ைிக்கரன மூலைனப் 

மபரருட்களின் இறக்குமைி முன் உற்பத்ைி மற்றும் பிந்தைய உற்பத்ைிக்கு பூஜ்ஜிய 

சைவீை சுங்க வரியில் அனுமைிக்கப்படுகிறது. 
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UNIT 14 
QUESTIONS 

1. சர்வநதச வர்த்தகத்தின் ஆதாயங்கள்--------------------- சார்ந்துள்ளது. 

(i) இரண்டு வர்த்தக நாடுகளில் பசலவு நவறுபாடுகள் 

(ii) வர்த்தக நிபந்தடன 

(iii) நாட்டின் அளவு 

A) (ii) மற்றும் (iii) மட்டுநம    

B) (i) மற்றும் (ii) மட்டுநம 

C) (i) மற்றும் (iii) மட்டுநம    

D) (i), (ii) மற்றும் (iii) 

2. பின்வருவனவற்றில் எது மதிப்பின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் பபாருட்களின் 

இறக்குமதியின் சாியான இறங்கு வாிடச? 

A) விடலமதிப்பற்ற உநலாகங்கள் மற்றும் கற்கள் - மின்னணு பபாருட்கள் - 

மூலதன பபாருட்கள் - உரங்கள் 

B) உரங்கள் - விடலமதிப்பற்ற உநலாகங்கள் மற்றும் கற்கள் - மின்னணு 

பபாருட்கள் - மூலதன பபாருட்கள் 

C) மூலதன பபாருட்கள் - மின்னணு பபாருட்கள் - விடலமதிப்பற்ற உநலாகங்கள் 

மற்றும் கற்கள் - உரங்கள் 

D) மின்னணு பபாருட்கள் - மூலதன பபாருட்கள் - உரங்கள் - விடலமதிப்பற்ற 

உநலாகங்கள் மற்றும் கற்கள் 

3. பின்வருவனவற்றில் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூலதன பபாருட்கள் திட்ைத்தின் நநாக்கம் 

அல்ல? 

A) ஏற்றுமதிடய நமம்படுத்த மூலதன பபாருட்களின் இறக்குமதிடய ஊக்குவித்தல் 

B) இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதிடய ஊக்குவித்தல் 

C) உற்பத்தியாளர்களிைமிருந்து சுங்க வாி வசூடலக் குடறத்தல் 

D) உற்பத்தித் துடறயில் உயர் பதாைில்நுட்ப மூலதன உபகரணங்கடள 

உட்பசலுத்துங்கள் 
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4. இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியில் அதிகபட்ச பங்டகக் பகாண்ை பின்வரும் 

கண்ைங்களில் எது? 

A) ஆசியா     

B) ஐநராப்பா 

C) ஆப்பிாிக்கா    

D) வை அபமாிக்கா 

5.பபாதுவாக இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்பைாத பின்வரும் தயாாிப்புகளில் 

எது? 

A) நகாதுடம     

B) அாிசி 

C) சர்க்கடர     

D) பருப்பு வடககள் 

6. (Brent) குறியீட்டுைன் பதாைர்புடையது-------------------- 

A) கச்சா எண்பணய் விடல    

B) தாமிர எதிர்கால விடலகள் 

C) தங்கத்தின் எதிர்கால விடலகள்  

D) கப்பல் வீதக் குறியீடு 

7.1990 களின் முற்பகுதியில் பபாருளாதார சீர்திருத்தங்கள் அமல்படுத்தப்படுவதற்கு 

உைனடியாக இந்தியா பல கடுடமயான பிரச்சிடனகடள சந்தித்தது. பின்வருவனவற்றில், 

எது கடுடமயானது மற்றும் நிர்வகிக்க முடியாதது? 

A) பதாைில்துடற பின்தங்கிய நிடல  

B) பகாடுப்பனவு பநருக்கடி 

C) விவசாயத்தின் பின்தங்கிய நிடல  

D) உணவு தானியங்களின் பற்றாக்குடற 

8. 2016-17 ஆம் ஆண்டில், உற்பத்தி பபாருட்கள் துடறயின் கீழ் பின்வரும் எந்த 

பபாருட்களில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் அதிக பங்கு உள்ளது? 

A) கற்கள் மற்றும் நடககள்    

B) பபாறியியல் பபாருட்கள் 

C) இரசாயன மற்றும் பதாைர்புடைய தயாாிப்புகள் 

D) டகவிடனப்பபாருட்கள் 
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        PG TRB COMMERCE 2020 - 21  

வணிகவியல் 
(Unit - XV) BANKING AND FINANCE (வங்கி மற்றும் நிதி) 

 
 

 

 

 

வங்கி மற்றும் நிதி 

• வங்கி மற்றும் நிதி என்பது நிதி நசடவகளின் ஆய்வு, கைன் வைங்கும் பணம், 

டவப்புத்பதாடக வசூல், நாணயங்கள் மற்றும் பைபிட் கார்டுகடள வைங்குதல், 

மற்றும் பாிவர்த்தடன பசயலாக்கம், முதலீடுகளின் ஆய்வு ஆகியவற்டற 

உள்ளைக்கிய ஒரு துடறயாகும். 

• வங்கி” என்ற மசரல் பிமரஞ்சு வரர்த்தையரன “பரங்க்” அல்லது இத்ைரலிய 

வரர்த்தையரன “பரங்கர” என்பைிலிருந்து உருவரனது, இைன் மபரருள் பண 

பரிமரற்ற அட்ேவதண அல்லது மபஞ்ச். இந்ை வரர்த்தைதய முைன்முைலில் 

ஐமரரப்பிய கேன் வழங்குபவர் பயன்படுத்ைினரர். 

• ஒரு புைிய வங்கிதய கேன், தவப்பு, மசமிப்பு மபரன்ற பணம் மைரேர்பரன 

பரிவர்த்ைதனகள் மற்றும் நிைி மைரேர்பரன பிற மசதவகள் மபரன்றவற்தறக் 

தகயரளும் நிைி நிறுவனம் என்று வதரயறுக்கலரம். 

Meaning of bank (வங்கியின் மபரருள்) 

• ஒரு வங்கி என்பது வாடிக்டகயாளர்கள் பணத்டத நசமிக்க அல்லது கைன் 

வாங்கக்கூடிய ஒரு நிதி நிறுவனம் ஆகும்.  

• வங்கிகளும் தங்கள் பணத்டத நசமிக்க பணத்டத முதலீடு பசய்கின்றன. 

• வங்கிகள் வாடிக்டகயாளர்களுக்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கைன்கடள வட்டிக்கு 

திருப்பி பசலுத்தலாம். 

BANKING AND FINANCE-INNOVATIVE SERVICES OF MODERN 
COMMERCIAL BANKS IN INDIA – SHORT-TERM INSTRUMENTS - 

CERTIFICATE OF DEPOSITS AND COMMERCIAL PAPERS- DIVERSIFICATION 
OF BANKING-FINANCIAL SERVICES-LEASING-CREDIT CARDS-MUTUAL 

FUNDS-MERCHANT BANKING-FACTORING SERVICES – CREDIT RATING                
– E BANKING. 
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Definition of Bank 

• ஒரு வங்கி என்பது தவப்புத்மைரதகதயப் மபறுவைற்கும் கேன்கதளச் 

மசய்வைற்கும் உரிமம் மபற்ற நிைி நிறுவனம். மசல்வ மமலரண்தம, நரணய 

பரிமரற்றம் மற்றும் பரதுகரப்பரன தவப்பு மபட்டிகள் மபரன்ற நிைி 

மசதவகதளயும் வங்கிகள் வழங்கக்கூடும்.  

• சில்லதற வங்கிகள், வணிக அல்லது கரர்ப்பமரட் வங்கிகள் மற்றும் முைலீட்டு 

வங்கிகள் உட்பே பல்மவறு வதகயரன வங்கிகள் உள்ளன. மபரும்பரலரன 

நரடுகளில், வங்கிகள் மைசிய அரசு அல்லது மத்ைிய வங்கியரல் 

கட்டுப்படுத்ைப்படுகின்றன. 

 

Characteristics of banking (ஒரு வங்கியின் பண்புகள் / வங்கியின் அம்சங்கள் ) 

• இது ஒரு தனிநபர் / நிறுவனம் / நிறுவனமாக இருக்கலாம். இது ஒரு இலாப மற்றும் 

நசடவ சார்ந்த நிறுவனம். 

• இது கைன் வாங்குபவர்களுக்கும் கைன் வைங்குபவர்களுக்கும் இடையில் 

இடணக்கும் இடணப்பாக பசயல்படுகிறது.  

• இது பணத்துைன் பதாைர்புடையது.  

• இது பபாதுமக்களிைமிருந்து டவப்புகடள ஏற்றுக்பகாள்கிறது.  

• இது வாடிக்டகயாளர்களுக்கு அட்வான்ஸ் / கைன்கள் / கைன் வைங்குகிறது. 

 

Features of banking (வங்கியின் அம்சங்கள்) 

1.Deals with money (பணத்துைன் ஒப்பந்தம்) 

• ஒரு வங்கியின் முக்கிய அம்சங்கள் என்னபவன்றால், அது பணம் பதாைர்பான 

அடனத்து பாிவர்த்தடனகடளயும் டகயாள்கிறது. 

Eg 

• பணத்டத பாதுகாப்பாக நசமிக்க வங்கிக் கணக்கில் தவப்பு பசய்யலாம், நமலும் 

கணக்கில் நசமிக்கும் பணத்திலும் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள். எனநவ, பணத்டத எந்த 

ஆபத்திலும் டவக்காமல் அதிகாிக்க இது எளிதான வைியாகும். நமலும், பணம் 

நதடவப்பட்ைால், அடத ஒரு குறிப்பிட்ை வட்டிக்கு வங்கியில் கைன் வாங்கலாம்.  

• எடுத்துக்காட்ைாக, கல்விக் கட்ைணத்டத பசலுத்த வங்கியில் இருந்து கைன் 

வாங்கலாம், அநத நபால் ஒரு கார் வாங்க விரும்பும் வங்கியிைமிருந்தும் கைன் 

வாங்கலாம். இருப்பினும், பணத்டத வட்டிக்கு திருப்பிச் பசலுத்த நவண்டும். 

•  

2. Provide loans 

கேன்கதள வழங்குைல் 

• கேனுக்கு மவவ்மவறு ையரரிப்புகளுக்கரன கேன்கதள வழங்குவைன் மூலம் 

வங்கிகள் கூடுைல் பணம் சம்பரைிக்கின்றன.  
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• ைகுைியுள்ள நபருக்கு குறிப்பிட்ே கட்ேணத்ைில் கேன் மகரடுத்து வங்கி கூடுைல் 

பணம் சம்பரைிக்கிறது. 

• வங்கிகள் படிப்புக் கேன், கரர் கேன், வீட்டுக் கேன், ைனிநபர் கேன்கள் மபரன்ற 

பல்மவறு மைதவகளுக்கு கேன்கதள வழங்குகின்றன. 

• பவவ்நவறு வங்கிகள் பவவ்நவறு வட்டி விகிதங்களில் பவவ்நவறு கைன்கடள 

வைங்குகின்றன. குடறந்தபட்ச வட்டி விகிதத்தில் கைன் பபற பவவ்நவறு 

வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்கடள நீங்கள் ஒப்பிைலாம். 

 

3.Identity (அடையாளம்) 

• பவவ்நவறு வட்டி விகிதங்களில் கைன்கடள வைங்கும் பல்நவறு வங்கிகள் 

உள்ளன.  

• எனநவ, ஒவ்பவாரு வங்கிக்கும் பவவ்நவறு பபயர் உள்ளது. 

• இது மக்களுக்கு எளிதாக அடையாளம் காணவும் மற்ற வங்கிகளுைன் 

நவறுபடுத்தவும் உதவுகிறது.  

• எல்லா வங்கிகளும் வைங்கும் அடிப்படை நசடவகள் ஒநர மாதிாியாக இருந்தாலும், 

ஒவ்பவாரு வங்கியும் பவவ்நவறு வாடிக்டகயாளர்கடள ஈர்க்க பவவ்நவறு வட்டி 

விகிதங்கடளயும் சிறந்த நசடவகடளயும் வைங்க முயற்சிக்கிறது. 

• எனநவ, ஒவ்பவாரு வங்கியும் தங்கள் நசடவகடள விற்க ஒரு தனிப்பட்ை வங்கி 

பபயர் மற்றும் தனித்துவமான நசடவகடள பயன்படுத்துகின்றன. 

 

4.Withdrawel and payment facilities (திரும்பப் பபறுதல் மற்றும் கட்ைண வசதிகள்) 

• ஒரு வங்கி வாடிக்டகயாளர்களுக்கு பல்நவறு பணம் மற்றும் திரும்பப் பபறும் 

நசடவகடள வைங்குகிறது. 

• இதனால் அவர்கள் பணத்டத பதாந்தரவில்லாமல் பபற முடியும். 

• வாடிக்டகயாளர்கள் காநசாடலகள் மற்றும் வடரவுகடளப் பயன்படுத்தி பணம் 

எடுக்கலாம் மற்றும் நகரத்தின் பல்நவறு இைங்களில் வங்கிகளால் நிறுவப்பட்ை 

ஏடிஎம்களிலிருந்தும் பணம் எடுக்கலாம்.  

• வங்கி வைங்கிய பைபிட் கார்டுகடளப் பயன்படுத்தி அவர்கள் பணத்டத திரும்பப் 

பபறலாம், அந்த அட்டை நநரடியாக வங்கியுைன் இடணக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

வாடிக்டகயாளர்கள் வங்கிக்குச் பசல்லாமலும், தங்கள் பாஸ் புத்தகத்டத எடுத்துச் 

பசல்லாமலும் உலகில் எங்கிருந்தும் பணத்டத எடுக்க முடியும். 

 

5.Internet services (இதணய மசதவகள்) 

• ஒரு வங்கியின் மற்பறாரு அம்சம் என்னபவன்றால், நவீன வங்கிகளும் இடணய 

நசடவகடள வைங்குகின்றன.  
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• இடணயத்தின் வளர்ச்சியும் வங்கித் துடறயில் அடதச் நசர்ப்பதும் மக்களுக்கு 

பல்நவறு பாிவர்த்தடனகடள நமற்பகாள்வடத இன்னும் எளிதாக்கியுள்ளது.  

• வங்கிகள் தங்கள் பயன்பாடுகள் மூலம் ஆன்டலன் நசடவகடள வைங்குகின்றன.  

• பணம் இல்லாமல் பில்கள் பசலுத்தலாம், உணவு வாங்கலாம், ஷாப்பிங் 

பசய்யலாம்.  

• வங்கி பயன்பாடுகளின் உதவியுைன், எல்லாவற்றிற்கும் ஆன்டலனில் பணம் 

பசலுத்தலாம். 

• அதிகமான வங்கிகள் தங்கள் வணிகத்டத ஆன்டலனில் எடுத்துச் பசல்கின்றன.  

• இது பாதுகாப்பான மற்றும் இலவச பாிவர்த்தடனகடளச் பசய்ய உதவுகிறது, 

நமலும் வாிகடளத் திருடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குடறவு. 

• இடணய வங்கி மற்றும் பமாடபல் வங்கி நபான்ற இந்த வடகயான 

பாிவர்த்தடனகளுக்கு குறிப்பிட்ை பசாற்கள் உள்ளன. 

 
6 Business (வணிகம்) 

• வரடிக்தகயரளர்களுக்கு வங்கி மசதவகதள வழங்குவமை வங்கியின் ஒமர மவதல. 

அதனத்து வங்கிகளும் அைிக பணம் சம்பரைிக்க துதண வணிகங்களில் 

ஈடுபட்டுள்ளன. 

• ைங்கள் வரடிக்தகயரளர்களுக்கு அைிகபட்ச ைிருப்ைிதய வழங்குவைற்கும் 

அவர்களுக்கு அைிகபட்ச வட்டி விகிைங்கதள வழங்குவைற்கும் அவர்களின் ஒமர 

மபரறுப்பு, இைனரல் அைிகமரன வரடிக்தகயரளர்கள் அவர்களுேன் வங்கி 

மசய்கிறரர்கள். 

• லரபம் ஈட்டுவைற்கரக பணம் ஒரு தகயிலிருந்து இன்மனரரு தகக்கு 

அனுப்பப்படுகிறது. 

 

7. Increasing functionality (மசயல்பரட்தே அைிகரித்ைல்) 

• மற்ற பதாைில்கடளப் நபாலநவ வங்கித் துடறயும் அவற்றின் பசயல்பாட்டை 

நமம்படுத்துவதில் கவனம் பசலுத்துகிறது.  

• இடணயம் மற்றும் டகநபசி வங்கிக்கு பணமில்லா வங்கி நசடவகளுக்கு கைன்கள் 

மற்றும் கைன்கடள வைங்குவது வடர பணக் கைன் மற்றும் பண டவப்பு மற்றும் 

திரும்பப் பபறும் நசடவகடள வைங்குவதில் இருந்து வங்கிகள் உருவாகியுள்ளன.  

• இது நவகமாக வளர்ந்து வரும் துடறகளில் ஒன்றாகும்.  

• இடணய வங்கி மற்றும் பமாடபல் வங்கி தவிர எதிர்காலத்தில் வங்கிகள் அதிக 

நசடவகடள வைங்கும் என்று கருதுவது தவறல்ல, நமலும் மக்கள் பணத்டத 

நம்பியிருப்பது கிட்ைத்தட்ை பூஜ்ெிய சதவீதமாகக் குடறயும். 
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8.Branches at different locations (பவவ்நவறு இைங்களில் கிடளகள்) 

• ஒரு வங்கியின் அம்சங்கள் அதன் வாடிக்டகயாளர்களுக்கு அவர்கள் உலகில் எங்கு 

வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு நசடவகடள உள்ளைக்குகின்றன. 

• மக்கடள வங்கிகளுைன் இடணப்பதற்கும் அதிக லாபம் பபறுவதற்கும் 

பபரும்பாலான வங்கிகள் நாட்டின் கிடள பகுதிகடளத் திறக்கின்றன.  

• மக்கள் வங்கி பசய்ய படைய காலங்கடளப் நபால டமல்கள் பயணிக்கத் 

நதடவயில்டல.  

• அவர்கள் அருகிலுள்ள கிடளடய பார்டவயிைலாம். ஒவ்பவாரு வங்கியும் 

மக்கள்பதாடக அதிகாிப்நபாடு நமலும் நமலும் கிடளகடளத் திறக்கின்றன. 

• இதனால் அவர்கள் வாடிக்டகயாளர்களுக்கு அருகில் இருப்பதன் மூலம் அவர்கடள 

சாியாக திருப்திப்படுத்த முடியும். 

 

9.Bank can be a company or an individual providing banking services 

வங்கி ஒரு நிறுவனம் அல்லது வங்கி நசடவகடள வைங்கும் தனிநபர் 

• வங்கி ஒரு நிறுவனம் அல்லது வங்கி மசதவகதள வழங்கும் ைனிநபரரக 

இருக்கலரம் 

• ஆனரல் ஒரு வங்கி நூற்றுக்கணக்கரன மக்கதளக் மகரண்ே மபரிய அதமப்பரக 

இருக்கலரம் அல்லது அது ஒரு ைனி நபரரல் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அலகு என்று 

கூறுவது ைவறல்ல. 

 

10 Commercialized (வணிகமயமாக்கப்பட்ைது) 

• அடனத்து வங்கி நசடவகளும் பணம் சம்பாதிக்க ஒநர  

நநாக்கத்துைன் நடைபபறுகின்றன.  

• வங்கி பணத்டத மற்றவர்களுக்கு கைன் பகாடுக்க அல்லது லாபகரமான 

பதாைில்களில் முதலீடு பசய்வதன் மூலம் லாபத்டத ஈட்டுகிறது.  

 

Meaning of finance (நிதி பபாருள்) 

• நிதி என்பது வங்கி, அந்நியச் பசலாவணி அல்லது கைன், கைன், மூலதனச் 

சந்டதகள், பணம் மற்றும் முதலீடுகளுைன் பதாைர்புடைய பசயல்பாடுகடள 

விவாிக்கும் ஒரு பரந்த காலமாகும். அடிப்படையில், நிதி என்பது பண நமலாண்டம 

மற்றும் நதடவயான நிதிடயப் பபறுவதற்கான பசயல்முடறடயக் குறிக்கிறது. நிதி 

அடமப்புகடள உருவாக்கும் பணம், வங்கி, கைன், முதலீடுகள், பசாத்துக்கள் 

மற்றும் பபாறுப்புகள் ஆகியவற்றின் நமற்பார்டவ, உருவாக்கம் மற்றும் ஆய்வு 

ஆகியவற்டற நிதி உள்ளைக்கியது. 
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UNIT 15 

QUESTIONS 

 

1. “பணம் என்பது பணம் என்ன” - யார் பசான்னது? 

A) கூட்ைாளர்     

B) ராபர்ட்சன் 

C) வாக்கர்     

D) மார்ஷல் 

2. பபாருட்களுக்கு எதிரான பபாருட்களின் நநரடி பாிமாற்றம் என்று அடைக்கப்படுகிறது: 

A) சாசனம்     

B) பணம் 

C) பண்ைமாற்று    

D) இடவ எதுவும் இல்டல 

3.பபாதுவான ஏற்றுக்பகாள்ளல் எது? 

A) வங்கி வடரவு    

B) பணம் 

C) பாிமாற்ற மநசாதா   

D) இடவ எதுவும் இல்டல 

4. எந்த வடகயான டவப்புத்பதாடக அதிக வட்டி விகிதத்டத அளிக்கிறது? 

A) தற்நபாடதய டவப்பு   

B) நிடலயான டவப்பு 

C) பதாைர்ச்சியான டவப்பு   

D) இடவ எதுவும் இல்டல 

5. குறுகிய கால கைனுைன் எந்த வங்கி பசயல்படுகிறது? 

A) விவசாய வங்கி    

B) வணிக வங்கி 

C) பதாைில்துடற வங்கி   

D) இடவ எதுவும் இல்டல 
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6. பின்வருவனவற்றில் வணிக வங்கியின் பசயல்பாடு எதுவல்ல? 

A) காகித குறிப்புகடள வைங்குதல். 

B) டவப்புத்பதாடகடய ஏற்றுக்பகாள்வது 

C) நமம்பட்ை கைன்கள் 

D) கைன் கட்டுப்பாடு 

7. பின்வருவனவற்றில் எது பணத்திற்கு அருகில் இல்டல? 

A) காகித குறிப்புகள்   

B) கருவூல மநசாதா 

C) பத்திரம்     

D) பாிமாற்ற மநசாதா 

8. கடைசி ாிசார்ட்டின் கைன் வைங்குபவர் என்று அடைக்கப்படும் வங்கி எது? 

A) வணிக வங்கி    

B) விவசாய வங்கி 

C) பதாைில்துடற வங்கி   

D) மத்திய வங்கி 

9. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்ைது? 

A) 1945     

B) 1947 

C) 1935     

D) 1953 

10. குறிப்பு பவளியீட்டின் ஏகநபாக அதிகாரத்டத எந்த வங்கி பபறுகிறது? 

A) நபார்ட்     

B) வணிக வங்கி 

C) மத்திய வங்கி    

D) இடவ எதுவும் இல்டல 
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மூலைன சந்தைகள்- Capital Market 

  மூலைன சந்தை நரட்டின் முைலரளித்துவ அதமப்பிற்கு ஆைரதவ வழங்குகிறது. 

இந்ைிய பத்ைிரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்ைதன வரரியம் (SEBI), இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கியுேன் 

இதணந்து, இந்ைிய பத்ைிர சந்தைக்கரன இரண்டு ஒழுங்குமுதற ஆதணயம், 

முைலீட்ேரளர்கதளப் பரதுகரப்பைற்கும், இந்ைியரவில் மூலைன சந்தைகளின் நுண் 

கட்ேதமப்தப மமம்படுத்துவைற்கும் ஆகும். ைகவல் மைரழில்நுட்பத்ைின் அைிகரித்ை 

பயன்பரட்டுேன், பங்குச் சந்தைகளின் வர்த்ைக ைளங்கள் நரட்டில் எங்கிருந்தும் அவற்றின் 

வர்த்ைக முதனயங்கள் மூலம் அணுகப்படுகின்றன. 

• ஒரு மூலைன சந்தை என்பது ஒரு ஒழுங்கதமக்கப்பட்ே சந்தையரகும், இைில் 

ைனிநபர்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் (ஓய்வூைிய நிைி மற்றும் நிறுவனங்கள் 

மபரன்றதவ) கேன் மற்றும் பங்கு பத்ைிரங்கதள விற்று பரிமரறிக்மகரள்கின்றன.  

• நீண்ே கரல பத்ைிரங்கள் உயர்த்ைப்பட்டு முைலீடு மசய்யப்படும் வசைிகள் மற்றும் 

நிறுவன ஏற்பரடுகள் - கேன் மற்றும் பங்கு. 

• மூலைன சந்தை ஒரு நிறுவனத்ைிற்கரன நிைிகளின் முக்கிய ஆைரரமரகும், அைன் 

பத்ைிரங்கள் ஒரு ஒழுங்குமுதற அைிகரரத்ைரல் வர்த்ைகம் மசய்ய 

அனுமைிக்கப்படுகின்றன, ஏமனனில் அைன் கேன் கேதமகதளயும் 

முைலீட்ேரளர்களுக்கும் பங்குகதள உேனடியரக விற்க முடியும்.  

• அரசரங்கங்கள் மூலைன சந்தைகதள நிைி ைிரட்ே பயன்படுத்துகின்றன, மபரதுவரக 

நீண்ே கரல பத்ைிரங்கதள வழங்குவைன் மூலம். அரசரங்கங்கள் பங்குகதள 

மவளியிடுவைில்தல, எனமவ பங்கு பத்ைிரங்கதள வழங்க முடியரது. 

Capital Market – Institutions and Instruments used-

Development Banks (IDBI IFCI ICICI AND IIB) - Appraisal of 

term Loans - Regulation of Stock Market – Investor 

Protection – Dematerialization and Depositories. 
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• ஒரு மூலைன சந்தை என்பது நீண்ே கரல பத்ைிரங்கதள வழங்குவைற்கும் வர்த்ைகம் 

மசய்வைற்கும் ஆகும். மபரதுவில் தவத்ைிருக்கும் நிறுவனம் அைன் பத்ைிரங்கதள 

மூலைன சந்தைகளில் விற்கும்மபரது, இது முைன்தம சந்தை மசயல்பரடு என்று 

குறிப்பிேப்படுகிறது.  

• முைலீட்ேரளர்களிதேமய நிறுவனத்ைின் பத்ைிரங்களின் அடுத்ைடுத்ை வர்த்ைகம் 

இரண்ேரம் நிதல சந்தை மசயல்பரடு என அதழக்கப்படுகிறது. 

• மூலைனச் சந்தைகள் மூலைன சப்தளயர்கள் மற்றும் மூலைனம் 

மைதவப்படுபவர்களிதேமய மசமிப்பு மற்றும் முைலீடுகள் நகர்த்ைப்படும் 

இேங்கதளக் குறிக்கின்றன. 

• மூலைனச் சந்தைகள் முைன்தமச் சந்தைதயக் மகரண்டிருக்கின்றன, அங்கு புைிய 

பத்ைிரங்கள் வழங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன, மற்றும் ஏற்கனமவ வழங்கப்பட்ே 

பத்ைிரங்கள் முைலீட்ேரளர்களிதேமய வர்த்ைகம் மசய்யப்படும் இரண்ேரம் நிதல 

சந்தை. 

• மபரதுவரன மூலைன சந்தைகள் பங்குச் சந்தை மற்றும் பத்ைிர சந்தை. 

 

இந்ைியரவில் மூலைன சந்தைகள் - Capital Markets In India 

  உலகப் மபரருளரைரரத்ைில் இந்ைியரவுக்கு நியரயமரன பங்கு உண்டு, எனமவ 

மூலைனச் சந்தைகள் அல்லது இந்ைியரவின் பங்குச் சந்தைகள் உலகப் மபரருளரைரரத்ைில் 

கணிசமரன பகுைிதய உருவரக்குகின்றன. நிைி அதமப்புக்கு மூலைன சந்தை 

முக்கியமரனது. 

மூலைன சந்தைகள் இரண்டு முக்கிய வதககளரகும்.  

1. முைன்தம சந்தைகள் மற்றும்  

2. இரண்ேரம் நிதல சந்தைகள்.  

முைன்தம சந்தைகள்  

• ஒரு முைன்தம சந்தையில், நிறுவனங்கள், அரசரங்கங்கள் அல்லது மபரதுத்துதற 

நிறுவனங்கள் பத்ைிர மவளியீடுகள் மூலம் நிைி ைிரட்ே முடியும். அமலரஸ், 

கரர்ப்பமரஷன்கள் ஆரம்ப மபரது வழங்கல் initial public offering (IPO)  மூலம் புைிய 

பங்குகதள விற்கலரம் மற்றும் அைன் மூலம் பணத்தை ைிரட்ேலரம். இைனரல் 

முைன்தம சந்தையில், கட்சி மநரடியரக ஒரு நிறுவனத்ைின் பங்குகதள 

வரங்குகிறது. புைிய பங்குகதள முைலீட்ேரளர்களுக்கு விற்கும் மசயல்முதற 

எழுத்துறுைி என அதழக்கப்படுகிறது. 

இரண்ேரம் நிதல சந்தை 

• இரண்ேரம் நிதல சந்தைகளில், பங்குகள், பங்குகள் மற்றும் பத்ைிரங்கள் 

மபரன்றதவ வரடிக்தகயரளர்களரல் வரங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன.  
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• இரண்ேரம் நிதல மூலைன சந்தைகளின் எடுத்துக்கரட்டுகளில் NSE, BSE etc. 

மபரன்ற பங்குச் சந்தைகள் அேங்கும்.  

• இந்ை சந்தைகளில், ைற்மபரதைய கரலத்ைின் மைரழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்ைி, 

பங்குகள் மற்றும் பத்ைிரங்கள் மபரன்றதவ கட்சிகள் அல்லது மக்களரல் 

விற்கப்பட்டு வரங்கப்படுகின்றன. 

இந்ைிய மூலைன சந்தைகளில் பரந்ை மைரகுைிகள் - Broad Constituents in the Indian 

Capital Markets 

1. நிைி ைிரட்டுபவர்கள் - Fund Raisers 

  நிைி ைிரட்டுபவர்கள் என்பது உள்நரட்டு மற்றும் மவளிநரட்டு மூலங்களிலிருந்து 

மபரது மற்றும் ைனியரர் நிறுவனங்களில் இருந்து நிைி ைிரட்டும் நிறுவனங்கள். 

பின்வரும் ஆைரரங்கள் நிறுவனங்களுக்கு நிைி ைிரட்ே உைவுகின்றன. 

  2.நிைி வழங்குநர்கள் - Fund Providers 

• நிைி வழங்குநர்கள் மூலைன சந்தைகளில் முைலீடு மசய்யும் நிறுவனங்கள். இவற்தற 

உள்நரட்டு மற்றும் மவளிநரட்டு முைலீட்ேரளர்கள், நிறுவன மற்றும் சில்லதற 

முைலீட்ேரளர்கள் என வதகப்படுத்ைலரம்.  

• இந்ை பட்டியலில் முைன்தம சந்தை சிக்கல்களுக்கரன சந்ைரைரரர்கள், இரண்ேரம் 

நிதல சந்தையில் வரங்கும் முைலீட்ேரளர்கள், வர்த்ைகர்கள், ஊக வணிகர்கள், FIIs 

/ துதணக் கணக்குகள், பரஸ்பர நிைிகள், துணிகர மூலைன நிைிகள், NRIs, 

ADR/GDR முைலீட்ேரளர்கள் மபரன்றதவ அேங்கும். 

3. இதேத்ைரகர்கள் - Intermediaries 

  பங்குத் ைரகர்கள், துதண ைரகர்கள், நிைியரளர்கள், வணிக வங்கியரளர்கள், 

அண்ேர்தரட்ேர்கள், தவப்புத்மைரதக பங்மகற்பரளர்கள், பைிவரளர் மற்றும் பரிமரற்ற 

முகவர்கள், துதணக் கணக்குகள், பரஸ்பர நிைிகள், துணிகர மூலைன நிைிகள், 

மபரர்ட்ஃமபரலிமயர மமலரளர்கள், பரதுகரவலர்கள் உள்ளிட்ே சந்தையில் மசதவ 

வழங்குநர்கள் இதேத்ைரகர்கள். . 

4. நிறுவனங்கள் - Organizations 

  நிறுவனங்களில் MCX-SX, BSE, NSE, பிற பிரரந்ைிய பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் 

மைசிய தவப்புத்மைரதக தவப்புத்மைரதக லிமிமேட் National Securities Depository 

Limited (NSDL) மற்றும் மத்ைிய பத்ைிரங்கள் தவப்புத்மைரதக லிமிமேட் Central Securities 

Depository Limited (CSDL).மபரன்ற பல்மவறு நிறுவனங்கள் அேங்கும். 
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சந்தை கட்டுப்பரட்ேரளர்கள் - Market Regulators 

•  இந்ைியரவில் மூலைன சந்தைகள் - Capital Markets In India 

  சந்தை கட்டுப்பரட்ேரளர்களில் இந்ைிய பத்ைிரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்ைதன 

வரரியம் Securities and Exchange Board of India (SEBI), இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி 

the Reserve Bank of India (RBI), மற்றும் நிறுவன விவகரரங்கள் துதற the 

Department of Company Affairs (DCA). ஆகியதவ அேங்கும். 

இந்ைியரவில் மூலைன சந்தையின் பங்கு மற்றும் முக்கியத்துவம் - Role And Importance 

Of Capital Market In India 

  மூலைன உருவரக்கத்ைிற்கு மூலைன சந்தை ஒரு முக்கிய முக்கியத்துவத்தைக் 

மகரண்டுள்ளது. விதரவரன மபரருளரைரர வளர்ச்சிக்கு, மபரதுமரன மூலைன 

உருவரக்கம் அவசியம். மபரருளரைரர வளர்ச்சியில் மூலைன சந்தையின் முக்கியத்துவம் 

கீமழ விளக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

மசமிப்புகதள அணிைிரட்டுைல் மற்றும் மூலைன உருவரக்கத்ைின் முடுக்கம் - Mobilization 

Of Savings And Acceleration Of Capital Formation:: 

  இந்ைியர மபரன்ற வளரும் நரடுகளில், மூலைன சந்தையின் முக்கியத்துவம் 

சுயமரகத் மைரிகிறது. இந்ை சந்தையில், பல்மவறு வதகயரன பத்ைிரங்கள் மக்கள் 

மைரதகயின் பல்மவறு துதறகளிலிருந்து மசமிப்தபத் ைிரட்ே உைவுகின்றன. நியரயமரன 

வருவரய் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் பணப்புழக்கம் ஆகியவற்றின் இரட்தே அம்சங்கள் 

மக்களுக்கு பத்ைிரங்களில் முைலீடு மசய்வைற்கரன ைிட்ேவட்ேமரன ஊக்கமரகும். இது 

நரட்டில் மூலைன உருவரக்கத்தை துரிைப்படுத்துகிறது. 

1. நீண்ே கரல மூலைனத்தை உயர்த்துவது - Raising Long-Term Capital 

• பங்குச் சந்தையின் இருப்பு நிறுவனங்களுக்கு நிரந்ைர மூலைனத்தை ைிரட்ே 

உைவுகிறது. 

• முைலீட்ேரளர்கள் ைங்கள் நிைிதய ஒரு நிரந்ைர கரலத்ைிற்கு மசய்ய முடியரது, 

ஆனரல் நிறுவனங்களுக்கு நிரந்ைரமரக நிைி மைதவப்படுகிறது.  

• முைலீட்ேரளர்கள் ைங்கள் பத்ைிரங்கதள வரங்க அல்லது விற்க ஒரு வரய்ப்தப 

வழங்குவைன் மூலம் பங்குச் சந்தை இந்ை நலன்கதளத் ைீர்க்கிறது, அமை மநரத்ைில் 

நிறுவனத்துேன் நிரந்ைர மூலைனம் பரைிக்கப்பேரமல் உள்ளது. 

2. மைரழில்துதற வளர்ச்சிதய மமம்படுத்துைல் - Promotion Of Industrial Growth 

  பங்குச் சந்தை என்பது ஒரு தமய சந்தையரகும், இைன் மூலம் வளங்கள் 

மபரருளரைரரத்ைின் மைரழில்துதற துதறக்கு மரற்றப்படுகின்றன. அத்ைதகய ஒரு 

நிறுவனத்ைின் இருப்பு உற்பத்ைி மசனல்களில் முைலீடு மசய்ய மக்கதள 

ஊக்குவிக்கிறது. இைனரல் இது மபருநிறுவன பத்ைிரங்களில் முைலீடு 

மசய்வைற்கரன நிைிகதளத் ைிரட்டுவைன் மூலம் நரட்டின் மைரழில்துதற 

வளர்ச்சிதயயும் மபரருளரைரர வளர்ச்சிதயயும் தூண்டுகிறது. 
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3. ையரர் மற்றும் மைரேர்ச்சியரன சந்தை - Ready And Continuous Market 

  பங்குச் சந்தை ஒரு வசைியரன இேத்தை வழங்குகிறது, அங்கு 

வரங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் பத்ைிரங்கதள எளிைரக வரங்கலரம் மற்றும் 

விற்கலரம். எளிைரன சந்தைப்படுத்துைல் மற்ற மசரத்துக்களுேன் ஒப்பிடும்மபரது 

பத்ைிரங்களில் முைலீடு மசய்வதை அைிக ைிரவமரக்குகிறது. 

4. மைரழில்நுட்ப உைவியரளர் - Technical Assistance 

  வளரும் நரடுகளில் மைரழில்முதனமவரர் எைிர்மகரள்ளும் ஒரு முக்கியமரன 

பற்றரக்குதற மைரழில்நுட்ப உைவி. சரத்ைியக்கூறு அறிக்தககள் ையரரித்ைல், 

வளர்ச்சித் ைிறதன அதேயரளம் கரணுைல் மற்றும் ைிட்ே நிர்வரகத்ைில் 

மைரழில்முதனமவரருக்கு பயிற்சி அளிப்பது மைரேர்பரன ஆமலரசதன 

மசதவகதள வழங்குவைன் மூலம், மூலைன சந்தையில் நிைி இதேத்ைரகர்கள் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். 

5. மசயல்ைிறனுக்கரன நம்பகமரன வழிகரட்டி - Reliable Guide To Performance 

  கரர்ப்பமரட்டின் மசயல்ைிறன் மற்றும் நிைி நிதலக்கு நம்பகமரன 

வழிகரட்டியரக மூலைன சந்தை மசயல்படுகிறது, இைன் மூலம் மசயல்ைிறதன 

மமம்படுத்துகிறது. 

6. நிைிகளின் சரியரன மசனதலமசஷன் - Proper Channelization Of Funds 

  ஒரு பரதுகரப்பு மற்றும் உறவினர் விதளச்சலின் ைற்மபரதைய சந்தை 

விதல, ஒரு குறிப்பிட்ே நிறுவனத்ைில் மக்கள் ைங்கள் நிைிதயச் மசர்ப்பைற்கரன 

வழிகரட்டும் கரரணிகளரகும். இது மபரது நலனில் நிைிதய ைிறம்பே 

பயன்படுத்துவதை உறுைி மசய்கிறது. 

 

பல்மவறு வதகயரன மசதவகதள வழங்குைல் - Provision Of Variety Of Services:: 

  மூலைன சந்தையில் மசயல்படும் நிைி நிறுவனங்கள் மைரழில்முதனமவரருக்கு 

நீண்ே கரல மற்றும் நடுத்ைர கரல கேன்கதள வழங்குைல், எழுத்துறுைி வசைிகதள 

வழங்குைல், நிறுவனங்கதள மமம்படுத்துவைில் உைவி மசய்ைல், பங்கு மூலைனத்ைில் 

பங்மகற்பது, நிபுணர் ஆமலரசதனகதள வழங்குைல் மபரன்ற பல்மவறு மசதவகதள 

வழங்குகின்றன.  

 

பின்ைங்கிய பகுைிகளின் வளர்ச்சி - Development Of Backward Areas 

  மூலைன சந்தைகள் பின்ைங்கிய பகுைிகளில் உள்ள ைிட்ேங்களுக்கு நிைி 

வழங்குகின்றன. இது பின்ைங்கிய பகுைிகளின் மபரருளரைரர வளர்ச்சிக்கு உைவுகிறது. 

பின்ைங்கிய மற்றும் கிரரமப்புறங்களில் மமம்பரட்டுத் ைிட்ேங்களுக்கும் நீண்ேகரல நிைி 

வழங்கப்படுகிறது. 

 

மவளிநரட்டு மூலைனம் - Foreign Capital 

• மூலைன சந்தைகள் மவளிநரட்டு மூலைனத்தை உருவரக்க சரத்ைியமரக்குகின்றன.  
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 16 
QUESTIONS 

1. ஒரு வாடிக்டகயாளர் ரூ. 1,00,000 மற்றும் ரூ. ஒரு பங்கு தரகர் மூலம் 1,00,000, 

பின்னர் பசலுத்த நவண்டிய அதிகபட்ச தரகு _______ ஆகும். 

A. ரூ. 4,000     B. ரூ. 5,000 

C. ரூ. 2,000     D. ரூ. 6,000 

 

2. இரண்டு விற்படன ஆர்ைர்கள் கணினியில் நுடைகின்றன மற்றும் ஒப்பிைமுடியாது:  

1) 200 பங்குகள் @ ரூ. 72.75 நநரம் காடல 10:30 மணி  

2) 300 பங்குகள் @ ரூ. காடல 10:31 மணிக்கு 72.70 நநரம். எந்த உத்தரவு 

பசயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னுாிடம கிடைக்கும். 

A. உத்தரவு எண். 1.       

B. உத்தரவு எண். 2 

C. இருவருக்கும் சம முன்னுாிடம இருக்கும்   

D. எதுவும் இல்டல 

 

3. இந்ைிய தவப்புத்மைரதக ரசீது என்றரல் என்ன? 

  A) மபரதுத்துதற வங்கியில் தவப்பு கணக்கு. 

  B) இது இந்ைியரவில் உள்ள எந்ைமவரரு தவப்புத்மைரதகயும் மகரண்ே ஒரு 

தவப்பு கணக்கு. 

  C) வழங்கும் நிறுவனத்ைின் அடிப்பதே பங்கு பங்குகளுக்கு எைிரரக ஒரு இந்ைிய 

தவப்புத்மைரதகயரல் உருவரக்கப்பட்ே தவப்பு ரசீது வடிவத்ைில் ஒரு கருவி. 

  D) இது இந்ைிய தவப்புத்மைரதகயரளர்களரல் வழங்கப்பட்ே தவப்பு ரசீது 

வடிவில் ஒரு கருவியரகும். 

 

4. ஒரு வாடிக்டகயாளர் ரூ. 5,25,000 மற்றும் ரூ. ஒரு தரகர் மூலம் 4,75,000, பின்னர் 

தரகருக்கு பசலுத்த நவண்டிய அதிகபட்ச தரகு ___ ஆகும். 

A. ரூ. 25,000     B. ரூ. 15,000 

C. ரூ. 10,000     D. ரூ. 20,000 

 

5. மூலைன சந்தை சீரரக்கி  

  A) R B I       B) I R D A      

C) N S E       D)    S E B I. 
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6. திரு ஷா ரூ. 300,000 ஆண்டுநதாறும் வங்கியில். வங்கியில் பதாைர்ச்சியான கூட்டுக் 

பகாள்டக இருந்தால், நடைமுடறயில் உள்ள வட்டி விகிதம் 12% ஆக இருந்தால், 

அவரது டவப்பு 3 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு வளரும்? 

A. 1,234,146.15    B 1,113,502.54 

C. 1,085,123.70    D. 1,083,467.63 
 

7. NEAT அடமப்பில் ‘முழு பசய்தி சாளரத்தில்’ பசய்தி குறியீைாக ‘AUI’ எடதக் 

குறிக்கிறது? 

A. ஏல துவக்க பசய்திகள் 

B. ஏல பயனர் இடைமுக பசய்திகள் 

C. பயனர் இடைமுகம் பதாைர்பான அடனத்து பசய்திகளும் 

D. ஏலம் பதாைர்பான அடனத்து பசய்திகளும் 

 

8. ஆர்ைர் நுடைவு நநரத்தில் ________ ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிறுவன 

பாிவர்த்தடனகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. 

A. பயனர் குறியீடு    B. பயனர் id 

C. பங்நகற்பாளர் குறியீடு   D. கிடளயன்ட் id 

 

9. எைிர்கரலத்ைில் மசய்ைித்ைரள்களில் வர்த்ைகம் மசய்வது பற்றி பலமுதற படித்மைரம். 

‘எைிர்கரல வர்த்ைகம்’ என்றரல் என்ன? 

I. இது எந்ை இரண்டு பங்குச் சந்தைகளுக்கும் இதேயிலரன வர்த்ைகம் ைவிர 

மவமறரன்றுமில்தல, அைில் ஒருவருக்மகரருவர் பங்குகதள ஆண்டு முழுவதும் ஒரு 

நிதலயரன விதலயில் வரங்க முடிவு மசய்யப்படுகிறது. 

II. எைிர்கரலத்ைில் ஒரு அடிப்பதே மசரத்தை முன்னமர ைீர்மரனிக்கப்பட்ே விதலயில் 

வரங்க அல்லது விற்க இரு ைரப்பினருக்கும் இதேயிலரன ஒப்பந்ைம் இது. 

III. எைிர்கரல வர்த்ைகம் என்பது பங்குச் சந்தைகளுக்கு இதேயிலரன ஒரு ஒப்பந்ைமரகும், 

அதவ எைிர்கரலத்ைில் எந்ைமவரரு சூழ்நிதலயிலும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ே கரலத்ைிற்கு 

10. ஒருவருக்மகரருவர் பங்குகதள வர்த்ைகம் மசய்யரது.  

கீமழ மகரடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளப் பயன்படுத்ைி சரியரன பைிதலத் 

மைர்ந்மைடுக்கவும்: 

  A) மட்டும் I       

B) மட்டும் நரன்  

  C) மவறும் விருப்பம் I I I     

D) I I மற்றும் I I I E) இதவ எதுவும் 
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INTRODUCTION 

• வணிகத்ைில் ‘கம்மபனி’ அல்லது ‘கரர்ப்பமரஷன்’ என்ற கருத்து புைியைல்ல, ஆனரல் 

கிமு 4 ஆம் நூற்றரண்டில் ‘அர்த்ைசரஸ்ைிர’ நரட்களில் தகயரளப்பட்ேது.  

• வணிக இயக்கவியலின் மைதவகளுக்கு ஏற்ப அைன் ’வடிவம் குறிப்பிட்ே 

கரலத்ைிற்குள் புதுப்பிக்கப்பட்ேது.  

• ஒமர வணிக உரிதமயரளர் / கூட்ேரண்தம மபரன்ற பிற வணிகங்கதள விே 

நிறுவனத்ைின் வணிக வடிவம் சில ைனித்துவமரன நன்தமகதளக் மகரண்டுள்ளது. 

இைில் வதரயறுக்கப்பட்ே மபரறுப்பு, நிரந்ைர வரரிசு மபரன்ற அம்சங்கள் உள்ளன. 

 

நிறுவனத்ைின் மபரருள் - Meaning of a Company 

• ‘கம்மபனி’ என்ற மசரல் லத்ைீன் வரர்த்தையிலிருந்து (கரம் = உேன் அல்லது 

ஒன்றரக; பரனிஸ் = மரரட்டி) உருவரனது, மமலும் இது முைலில் ைங்கள் உணதவ 

ஒன்றரக எடுத்துக் மகரண்ே நபர்களின் கூட்ேதமப்தபக் குறிக்கிறது.  

• நிைரனமரன கேந்ை கரலங்களில், வணிகர்கள் பண்டிதகக் கூட்ேங்கதளப் 

பயன்படுத்ைி, வணிக விஷயங்கதளப் பற்றி விவரைித்ைனர்.  

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 
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• இப்மபரமைல்லரம், வணிக விஷயங்கள் மிகவும் சிக்கலரனதவயரகிவிட்ேன, 

பண்டிதகக் கூட்ேங்களில் விவரைிக்க முடியரது. எனமவ, நிறுவனத்ைின் 

அதமப்பின் வடிவம் அைிக முக்கியத்துவத்தைப் மபற்றுள்ளது.  

• இது ஒரு கூட்டு-பங்கு நிறுவனத்தைக் குறிக்கிறது, இைில் மூலைனம் பலரரல் 

பங்களிக்கப்படுகிறது. எனமவ, பிரபலமரன மபச்சுவழக்கில், ஒரு நிறுவனம் சில 

வணிகங்கதள மமற்மகரள்வைற்கரன அல்லது மமற்மகரள்ளும் மநரக்கத்ைிற்கரக 

உருவரக்கப்பட்ே ஒத்ை நபர்களின் கூட்ேதமப்தபக் குறிக்கிறது.  

• ஒரு நிறுவனம் ஒரு கரர்ப்பமரட் அதமப்பு மற்றும் அந்ைஸ்தும் ஆளுதமயும் 

மகரண்ே ஒரு சட்ேபூர்வமரன நபர், அதை உருவரக்கும் உறுப்பினர்களிேமிருந்து 

மவறுபட்ேது. 

• இது ஒரு உேல் கரர்ப்பமரட் என்று அதழக்கப்படுகிறது, ஏமனனில் அதை 

உருவரக்கும் நபர்கள் சட்ேத்ைின் படி அதை இதணத்து ஒரு உேலரக உருவரக்கி 

சட்ேப்பூர்வ ஆளுதமயுேன் அதை அணிந்துமகரள்கிறரர்கள்.  

• ‘கரர்ப்பமரஷன்’ என்ற மசரல் லத்ைீன் வரர்த்தையரன ‘கரர்பஸ்’ என்பைிலிருந்து 

உருவரனது, அைரவது ‘உேல்’. அைன்படி, ‘கரர்ப்பமரஷன்’ என்பது இயற்தகயரன 

பிறப்தபத் ைவிர மவறு ஒரு மசயல்முதறயரல் உருவரக்கப்பட்ே ஒரு 

சட்ேபூர்வமரன நபர். இது, இந்ை கரரணத்ைிற்கரக, சில மநரங்களில் ஒரு மசயற்தக 

சட்ே நபர் என்று அதழக்கப்படுகிறது.  

 

History of company law  

✓ இந்ைியரவில் உள்ள நிறுவனச் சட்ேம் இங்கிலரந்ைில் உள்ள நிறுவனச் சட்ேத்தை 

மநருக்கமரகப் பின்பற்றியுள்ளது. கூட்டு பங்கு நிறுவனங்கதள பைிவு 

மசய்வைற்கரன முைல் சட்ேமன்ற சட்ேம் 1850 ஆம் ஆண்டில் நிதறமவற்றப்பட்ேது, 

இது ஆங்கில நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1844 ஐ அடிப்பதேயரகக் மகரண்ேது.  

✓ இந்ை சட்ேம் நிறுவனங்கதள ைனித்துவமரன சட்ே நிறுவனங்களரக 

அங்கீகரித்ைது, ஆனரல் வதரயறுக்கப்பட்ே மபரறுப்பு என்ற கருத்தை 

அறிமுகப்படுத்ைவில்தல. வதரயறுக்கப்பட்ே மபரறுப்பு என்ற கருத்து, 

இந்ைியரவில், 1857 ஆம் ஆண்டு நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1856 ஆல் ஆங்கில 

நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1856 ஐ மைரேர்ந்து பின்பற்றியது. எவ்வரறரயினும், 1857 

ஆம் ஆண்டின் சட்ேம் வங்கி நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்களின் மபரறுப்தப 

வரம்பற்றைரக தவத்ைிருந்ைது.  

✓ 1858 ஆம் ஆண்டில் ைரன் வதரயறுக்கப்பட்ே மபரறுப்புக் கருத்து வங்கி 

நிறுவனங்களுக்கும் விரிவுபடுத்ைப்பட்ேது. அைன்பிறகு, 1866 ஆம் ஆண்டில், 

வர்த்ைக நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற சங்கங்கதள இதணத்ைல், ஒழுங்குபடுத்துைல் 
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மற்றும் முறுக்குைல் மைரேர்பரன சட்ேத்தை ஒருங்கிதணத்து ைிருத்துவைற்கரக 

நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1866 நிதறமவற்றப்பட்ேது.  

✓ இந்ைச் சட்ேம் 1862 ஆம் ஆண்டு ஆங்கில நிறுவனச் சட்ேத்ைின் அடிப்பதேயில் 

அதமந்ைது.  

✓ 1862 ஆம் ஆண்டின் ஆங்கில நிறுவனச் சட்ேத்ைில் மசய்யப்பட்ே பல்மவறு 

ைிருத்ைங்களுக்கு இணங்க இந்ைிய நிறுவனச் சட்ேத்தைக் மகரண்டுவருவைற்கரக 

1866 ஆம் ஆண்டின் சட்ேம் மறுசீரதமக்கப்பட்ேது.  

✓ இந்ைச் சட்ேம் 1913 ஆம் ஆண்டு வதர மரற்றப்பட்ேது. நிறுவனங்கள் சட்ேம், 

1913. ஆங்கில நிறுவனங்கள் ஒருங்கிதணப்புச் சட்ேம், 1908 ஐத் மைரேர்ந்து 1913 

ஆம் ஆண்டு சட்ேம் இயற்றப்பட்ேது.  

✓ இந்ைிய நிறுவனங்கள் சட்ேங்கள் ஆங்கிலச் சட்ேங்கதள மநருக்கமரகப் 

பின்பற்றியைரல், ஆங்கில நிறுவனச் சட்ேத்ைின் கீழ் ஆங்கில நீைிமன்றங்களின் 

முடிவுகள் இருந்ைன என்பதைக் கவனத்ைில் மகரள்ளலரம். இந்ைிய நீைிமன்றங்களும் 

மநருக்கமரக பின்பற்றப்படுகின்றன.  

✓ 1956 வதர, இந்ைியரவில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள் 1913 ஆம் ஆண்டின் இந்ைச் 

சட்ேத்ைரல் கட்டுப்படுத்ைப்பட்ேன. இருப்பினும், சில ைிருத்ைங்கள் 1914, 1915, 

1920, 1926, 1930 மற்றும் 1932 ஆகிய ஆண்டுகளில் மசய்யப்பட்ேன.  

✓ இந்ைச் சட்ேம் 1936 ஆம் ஆண்டில் விரிவரக ைிருத்ைப்பட்ேது. ஆங்கில 

நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1929. சிறு ைிருத்ைங்கள் பின்னர் பல முதற மசய்யப்பட்ேன. 

✓ 1950 ஆம் ஆண்டின் இறுைியில், சுைந்ைிர இந்ைிய அரசு H.C.யின் ைதலதமயில் ஒரு 

குழுதவ நியமித்ைது. இந்ைிய வர்த்ைகச் சட்ேத்ைின் ைிருத்ைம் குறித்ை முழு 

மகள்விக்கும் மசல்ல பரபர, குறிப்பரக இந்ைிய வர்த்ைகம் மற்றும் மைரழில்துதறயின் 

வளர்ச்சிதயப் மபரறுத்ைது. இந்ை குழு நரட்டின் பல்மவறு பகுைிகளில் ஏரரளமரன 

சரட்சிகதள ஆரரய்ந்து மரர்ச் 1952 இல் ைனது அறிக்தகதய சமர்ப்பித்ைது. 

மபரும்பரலும் நிறுவன சட்ேக் குழுவின் பரிந்துதரகளின் அடிப்பதேயில், 

ைற்மபரதைய சட்ேத்தை இயற்றுவைற்கரன மமசரைர, அைரவது நிறுவனங்கள் 

சட்ேம், 1956 அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ேது பரரரளுமன்றத்ைில்.  

✓ இந்ைச் சட்ேம், மீண்டும் மபரும்பரலும் 1948 ஆம் ஆண்டு ஆங்கில நிறுவனச் 

சட்ேத்தைப் பின்பற்றியது. இந்ைிய நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1956 1913 ஆம் 

ஆண்டின் சட்ேத்ைிற்கு மமல் மற்றும் அைற்கு மமல் அறிமுகப்படுத்ைிய முக்கிய 

மரற்றங்கள்:  

▪ (அ) நிறுவனங்களின் மமம்பரடு மற்றும் உருவரக்கம்;  

▪ (ஆ) மூலைன அதமப்பு. நிறுவனங்களின்;  

▪ (இ) நிறுவன கூட்ேங்கள் மற்றும் நதேமுதறகள்;  

▪ (ஈ) நிறுவனத்ைின் கணக்குகள், அவற்றின் ைணிக்தக மற்றும் 

ைணிக்தகயரளர்களின் அைிகரரங்கள் மற்றும் கேதமகள்;  

▪ (இ) நிறுவனத்ைின் விவகரரங்கதள ஆய்வு மசய்ைல் மற்றும் விசரரதண 

மசய்ைல்;  
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▪ (F) இயக்குநர்கள் குழுவின் அரசியலதமப்பு மற்றும் இயக்குநர்கள், நிர்வரக 

இயக்குநர்கள் மற்றும் மமலரளர்களின் அைிகரரங்கள் மற்றும் கேதமகள் 

மற்றும்  

▪ (H) நிறுவனச் சட்ேத்ைின் நிர்வரகம். நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1956 

அன்றிலிருந்து பல முதற ைிருத்ைப்பட்டுள்ளன. 1960, 1962, 1963, 1964, 

1965, 1966, 1967, 1969, 1974, 1977, 1985, 1988 மற்றும் 1991 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் முக்கிய ைிருத்ைங்கள் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ேன.  

✓ ஜூதல, 1991 முைல் மபரருளரைரர சீர்ைிருத்ை மசயல்முதறகள் மைரேங்கப்பட்ேதை 

அடுத்து, அரசு நிறுவனங்கள் சட்ேத்ைின் பல விைிகள் ஒத்ைிதசவற்றைரக 

மரறிவிட்ேன, மரறிவரும் சூழலில் இந்ைிய கரர்ப்பமரட் துதறயின் வளர்ச்சிக்கு 

உகந்ைதவ அல்ல. இைன் விதளவரக, 1993 ஆம் ஆண்டு கம்பனிகள் பில் 

பிரைிபலித்ை இந்ைச் சட்ேத்தை மறுசீரதமக்க ஒரு முயற்சி மமற்மகரள்ளப்பட்ேது. 

ஆயினும், அந்ை மமசரைர பின்னர் ைிரும்பப் மபறப்பட்ேது. 

 

✓  மைரேர்ச்சியரன சீர்ைிருத்ை மசயல்முதறயின் ஒரு பகுைியரக மற்றும் 

தவப்புத்மைரதக சட்ேம், 1996 அமல்படுத்ைப்பட்ேதை அடுத்து, சில ைிருத்ைங்கள், 

நிறுவனங்கள் (ைிருத்ைம்) சட்ேம், 1996 ஆல் இதணக்கப்பட்ேன.  

 

✓ 1996 ஆம் ஆண்டில், நிறுவனங்கதள மீண்டும் எழுை ஒரு மசயற்குழு 

அதமக்கப்பட்ேது அப்மபரதைய மத்ைிய நிைியதமச்சர் ைனது பட்மஜட் உதரயில் 

இது குறித்து அறிவித்ைதைத் மைரேர்ந்து சட்ேம். இந்ைிய கரர்ப்பமரட் துதறயின் 

ஆமரரக்கியமரன வளர்ச்சிதய எளிைரக்கும் சட்ேத்தை மீண்டும் எழுதுவமை 

குழுவின் முக்கிய மநரக்கம் ைரரரளமயமரக்கப்பட்ே, மவகமரக மரறும் மற்றும் அைிக 

மபரட்டி நிதறந்ை வணிகச் சூழல். மசயற்குழு ையரரித்ை அறிக்தகயின் 

அடிப்பதேயில் மற்றும் உலமகங்கிலும் உள்ள கட்ேதமப்பு, நிர்வரகம் மற்றும் 

ஒழுங்குமுதற கட்ேதமப்பில் நிகழ்ந்ை முன்மனற்றங்கதள கணக்கில் 

எடுத்துக்மகரள்வைன் மூலம், நிறுவனங்கள் மமசரைர, 1997 மரநிலங்களதவயில் 

ஆகஸ்ட் 14, 1997 அன்று அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ேது. 

 

✓ நிறுவனங்கள் சட்ேம், 1956. இைற்கிதேயில், சீர்ைிருத்ை மசயல்முதறயின் ஒரு 

பகுைியரகவும், அரசரங்கம் உணர்ந்ை அவசரத்தையும் கருத்ைில் மகரண்டு, இந்ைிய 

ஜனரைிபைி 1998 ஆம் ஆண்டு அக்மேரபர் 31 ஆம் மைைி நிறுவனங்கள் (ைிருத்ைம்) 

கட்ேதளச் சட்ேத்தை அறிவித்ைரர், பின்னர் அது மரற்றப்பட்ேது நிறுவனங்கள் 

(ைிருத்ைம்) சட்ேம், 1999 மூலைனச் சந்தைதய உயர்த்துவைற்கரக மைசிய வணிக 

நிறுவனங்களின் மன உறுைிதய அைிகரிப்பைன் மூலம் நரட்டில் எஃப்.ஐ.ஐ மற்றும் 

அந்நிய மநரடி முைலீட்தே ஊக்குவிக்கிறது.  

 

✓ இந்ைத் ைிருத்ைங்கள் நிறுவனங்கள் சட்ேத்ைில் முக்கியமரன மரற்றங்கதளக் 

மகரண்டு வந்ைன. இதவ அப்மபரதைய நதேமுதறயில் இருந்ை மபரருளரைரரச் 

சூழலுேன் ஒத்துப்மபரகின்றன, மமலும் மபரருளரைரரத்தை ஒழுங்குபடுத்துைல் 
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மற்றும் உலகமயமரக்கல் மைரேர்பரன அரசரங்கத்ைின் மகரள்தகக்கு மமலும் 

அதவ இருந்ைன.  

 

✓ கரர்ப்பமரட் துதறக்கு நிறுவனத்ைின் மசரந்ை பங்குகதள வரங்குவைற்கரன வசைி 

வழங்கப்பட்ேது, முைலீடுகள் மற்றும் கேன்கள் மைரேர்பரன விைிகள் பகுத்ைறிவு 

மற்றும் ைரரரளமயமரக்கப்பட்ேன, ைவிர முைலீட்டு முடிவுகள் குறித்து மத்ைிய 

அரசின் முன் ஒப்புைலின் மைதவகள் வழங்கப்பட்ேன, மமலும் நிறுவனங்கள் 

அனுமைிக்கப்பட்ேன பிரச்சிதன - அறிவுசரர் மசரத்துக்கு பைிலரக வியர்தவ 

சமபங்கு.  

 

✓ சர்வமைச நதேமுதறகளுேன் இணக்கமரன இந்ைிய நிறுவனங்களின் 

கணக்கீடுகதளச் மசய்வைற்கரக, இந்ைிய கணக்கியல் ைரநிதலகளின் இணக்கம் 

கட்ேரயமரக்கப்பட்ேது மற்றும் கணக்கியல் ைரநிதலகளுக்கரன மைசிய குழுதவ 

அதமப்பைற்கரன ஏற்பரடுகள் சட்ேத்ைில் இதணக்கப்பட்ேன.  

 

✓ முைலீட்ேரளர்களின் நலனுக்கரக, பங்குைரரர்களின் கேன் பத்ைிரைரரர்களுக்கு 

நியமனம் மசய்வைற்கரன வசைிதய அறிமுகப்படுத்துவமைரடு, முைலீட்ேரளர் கல்வி 

மற்றும் பரதுகரப்பு நிைிதய அதமப்பைற்கரன ஏற்பரடுகள் மசய்யப்பட்ேன. ஏ. மக. 

மஜ்முைரர் மற்றும் ேரக்ேர் ஜி.மக. கபூர் ேரக்ஸ்மமனின் மவளியீடு 15 வது பைிப்பு 

பரர்க்க பக். 1 முைல் 5 வதர 2002 ஆம் ஆண்டின் முைல் ைிருத்ைம் ையரரிப்பரளர் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகிறது. 2002 ஆம் ஆண்டின் இரண்ேரவது ைிருத்ைம் 

நிறுவனத்ைின் சட்ே வரரியத்தை மைசிய நிறுவன சட்ே ைீர்ப்பரயத்துேன் 

மரற்றுகிறது மற்றும் மமல்முதறயீட்டு ைீர்ப்பரயத்தையும் உருவரக்குகிறது. 

 

✓  கம்மபனி சட்ே வரரியத்ைின் அைிகரர வரம்தப ஏற்றுக்மகரள்வதைத் ைவிர, மைசிய 

நிறுவன சட்ே ைீர்ப்பரயம் நிறுவனங்கள் சட்ேத்ைின் கீழ் உயர் நீைிமன்றங்களின் 

அைிகரர வரம்பிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இைன் விதளவரக, உயர் 

நீைிமன்றங்களின் அைிகரர வரம்பும் மிகக் குதறந்ை புள்ளிகளரகக் 

குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

✓ இந்ை ைிருத்ைங்கள் அமல்படுத்ைப்பேரைைரல், அசல் சட்ேம் நல்லது.  நிறுவனம் 

‘கம்பனி’ என்ற மசரல்லுக்கு ஸ்ேரன்லி, மைரழில்நுட்ப ரீைியரன அல்லது 

சட்ேபூர்வமரன அர்த்ைங்கள் எதுவும் இல்தல, இது சில மபரதுவரன மபரருள் 

அல்லது மபரருள்களுக்கரன நபர்களின் மைரேர்தபக் குறிக்க விவரிக்கப்பேலரம்.  

 

✓ மக்கள் ைங்கதள இதணத்துக் மகரள்ளும் மநரக்கங்கள் பன்முகத்ைன்தம 

வரய்ந்ைதவ மற்றும் மபரருளரைரர மற்றும் மபரருளரைரரமற்ற மநரக்கங்கதள 

உள்ளேக்கியது. ஆனரல், மபரதுவரன மசரற்களில், 'கம்பனி' என்ற மசரல் 

மபரதுவரக மபரருளரைரர மநரக்கங்களுக்கரக மைரேர்புதேயவர்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, அைரவது லரபத்ைிற்கரக ஒரு வணிகத்தை முன்மனடுப்பது.  
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 17 

QUESTIONS 

 

1. ஒரு நிறுவனத்தின் சாசனம் எனப்படுவது எது? 

A) சங்கத்தின் பமநமாராண்ைம்    

B) டப சட்ைங்கள் 

C) சங்கத்தின் கட்டுடரகள்    

D) ப்நராஸ்பபக்ைஸ் 

 

2. ஒரு பபாது நிறுவனத்திற்கான குடறந்தபட்ச ஊதிய மூலதனம் 

A) 500000       

B) 400000 

C) 300000       

D) 200000 

 

3. ஒரு நிறுவனத்தின் பபயடர __________ ஆல் மாற்றலாம். 

A) ஒரு சாதாரண தீர்மானம்  

B) ஒரு சிறப்புத் தீர்மானம் 

C) மத்திய அரசின் ஒப்புதல் 

D) ஒரு சிறப்புத் தீர்மானம் மற்றும் மத்திய அரசின் ஒப்புதலுைன் 

 

4. __________ பவளி உலகத்துைன் ஒரு கூட்டு உறடவ வடரயறுக்கிறது. 

A) ப்ரஸ்பபக்ைஸ்     

B) சங்கத்தின் குறிப்பு 

C) சங்கத்தின் கட்டுடரகள்.   

D) ப்ரஸ்பபக்ைஸுக்கு பதிலாக அறிக்டக. 

 

5. ஒரு நிறுவனத்தின் மிக முக்கியமான ஆவணம் அதன் __________. 

A) ப்ரஸ்பபக்ைஸ்      

B) ஆண்டு அறிக்டக. 

C) சங்கத்தின் பமநமாராண்ைம்    

D) சங்கத்தின் கட்டுடரகள் 
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6. அநசாசிநயஷன் கட்டுடரகளில் அனுமதிக்கப்பட்ை மாற்றத்தின் வடகடயக் குறிக்கவும். 

A) அது நிறுவனத்தின் ஆர்வத்தில் இருக்காது. 

B) இது நிறுவனங்கள் பசயல்படும் விதிகளுக்கு முரணானது. 

C) இது உறுப்பினாின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி பபாறுப்டப அதிகாிக்கிறது. 

D) இது சங்கத்தின் பமநமாராண்ைமுைன் ஒத்துப்நபாகிறது. 

 

7. பபாது வடரயறுக்கப்பட்ை நிறுவனங்களில் உள்ள நிறுவனங்களின் பதிவாளாிைம் 

தயாாிக்கப்பட்டு பதிவு பசய்யப்பைாத ஆவணத்டதக் குறிக்கவும். 

A) சட்ைாீதியான அறிவிப்பு   

B) சங்கத்தின் பமநமாராண்ைம். 

C) சங்கத்தின் கட்டுடரகள்.  

D) இயக்குநர்கள் தகுதி பங்குகடள எடுத்து பசலுத்த நவண்டும் 

 

8. ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு மூலதனம் __________ குடறக்கப்பைலாம். 

A) ஒரு சாதாரண தீர்மானம்    

B) ஒரு சிறப்பு தீர்மானம் 

C) இயக்குநர்கள் குழுவின் தீர்மானம்   

D) நிறுவனத்தின் சட்ை வாாியத்திைம்  அனுமதி பபறுதல் 

 

9. பங்கு பங்குகளில் ___________ ஒட்டுபமாத்தமாக இல்டல. 

A) ஈவுத்பதாடக     

B) லாபம் 

C) இைப்பு      

D) இருப்பு 

10. ___________ நிறுவனத்தின் உயர் நிர்வாக உறுப்பு ஆகும். . 

A) பபாது நமலாளர்.     

B) பங்குதாரர்கள். 

C) இயக்குநர்கள் குழு.    

D) ஆநலாசடனக் குழு. 
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jzpf;ifapay;: 
 

jzpf;ifapaypd; nghUs;  

• jzpf;if vd;w nrhy; Audit vd;w nrhy;ypd nkhop ngah;g;G MFk;.  

• ,r;nrhy; Audire vd;w ,yj;jpd; nkhopr; nrhy;ypy; ,Ue;J Njhd;wpajhFk;.  

,jd; nghUs; ~ Nfl;ly;~ vd;gjhFk;. 

• ,jd; Nehf;fk; jtWfs; ele;Js;sdth> gzk; ifahly; epfo;e;Js;sjh vd;W 

rhpghh;g;gNj MFk;. 

jzpf;ifapaypd; ,yf;fzk;: 

vy;.Mh;.bf;rp $Wk; ,yf;fzk;:   

• ve;j eltbf;iffs; rk;ge;jkhf fzf;NfLfs; vOjg;gl;L cs;sdNth 

me;eltbf;iffis mf;fzf;Fg; Gj;jfq;fs;   njspthfTk;> KOikahfTk; 

fhl;Lfpd;wdth vd;W rhp ghh;g;gNj jzpf;ifahFk;.   

• jzpf;ifahsh; fzf;NfLfs; epWtdj;jpd; cz;ikahd epyikiaj; 

njspthf ntspapLfpd;wdth vd;gijAk;> ,J gw;wpa jkJ fUj;J vd;d 

vd;gijAk; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 

• ,y;tpyf;fzk; jzpf;ifapd; eilKiwfis njspthd Kiwapy; 

gpujpgypf;fpd;wJ.  MapDk; mjd; Nehf;fq;fisj; njspTgLj;jtpy;iy. 

Auditing – Scope Nature and objects of Auditing – Kinds – Audit  

Programme – Internal Control – Internal Check and Internal Audit – 

Vouching – Verification of Assets and Liabilities – Auditors – 

Appointment – Duties and Liabilities – Investigation and Audit. 
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];igrh; kw;Wk; ngf;yh; $Wk; ,yf;fzk;: 

• ~jzpf;if vd;gJ xU tpahghuj;jpd; VLfisAk;> fzf;FfisAk;> 

Mjhur;rPl;LfisAk; rhpghh;j;J mt;tpahghu epWtdj;jpd; ,yhg el;lf; 

fzf;Ffs;> ,Ug;Gepiyf; Fwpg;Gfs; rhpahd Kiwapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sdth 

vd;gijAk; mit me;epWtdj;jpd; cz;ik epiyia gpujpgypf;fpd;wdth 

vd;gijAk; njhptpj;jy; MFk;.  

• jzpf;iahsh; jkd;Ff; fpilj;j jfty;fs;> tpsf;fq;fs; Mfpatw;NwhL 

mit nghUe;Jfpd;wdth vd;gijAk; njhptpf;f Ntz;Lk;. 

• mit fzf;FfNshL nghUe;jhtpl;lhy; mit ve;j msTf;F cz;ikf;F 

khwhditahf cs;sd my;yJ ve;j msTf;F jtwhf cs;sd vd;gijAk; 

njhptpf;f Ntz;Lk;. 

• ,t;tpyf;fzk; tphpthdjhfTk; jzpf;ifapaypd; Nehf;fq;fisfj; njspthf 

tpsf;FtjhfTk; cs;sJ. 

 

nuhdhy;l; V.Ihp\; $Wk; ,yf;fzk;:   

• etPd eilKiwapy; jzpf;ifapy; vd;gJ VLfisAk; > Mjhur;rPl;LfisAk; 

kw;Wk; tUkhd> rl;lf; Fwpg;GfisAk; tpQ;Qhd Kiwg;gb Kiwahfg; 

ghpNrhjiz nra;J> rhpghh;j;J ,Ug;Gepiyf; Fwpg;gpd; %yk; epjp epiyikAk; 

,yhg el;lf; fzf;fpd; %yk; ,yhgj;ijAk; kjpg;gpl;L Xh; mwpf;ifapd; 

%yk; jhf;fy; nra;tNjahFk;. 

• ,t;tpyf;fzk; jzpf;if> tpQ;;Qhd Kiwapy; nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gjid 

typAWj;Jfpd;wJ.   

• jzpf;ifapay; vd;gJ xU tpahghuj;jpd; fzf;Ffis KiwahfTk;> 

tpQ;Qhd hPjpapYk; ghprPyid nra;jy; vd;gJ tpsq;Fk;.   

• jzpf;if vd;gJ ntWk; vz;zpf;iafisAk;> $l;ly; fopj;jy;fisAk; 

kl;LNk rhpghh;g;gjy;y.   

• xt;nthU eltbf;ifAk; Kiwahf mq;fPfhuk; ngw;w gpd;dh; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sjh vd;gijAk; xt;nthd;Wf;Fk; jFe;j Mjhur;rPl;Lfs; 

cs;sdth vd;gijAk; rhpghh;g;gjhFk;.   

• tpahghuj;jpd; ,yhg el;lf; fzf;FfSk; ,Ug;Gepiyf; Fwpg;Gk; cz;ik 

epiyia glk; gpbj;Jf; fhl;Lfpd;wdth vd;gijAk; Muha;e;J jkJ fUj;ij 

njhptpg;gjhFk;.   

• ,jdhy; jzpf;iapaypd; gug;G xt;nthU ehSk; ngUfpf; nfhz;Nl tUfpd;wJ  
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fzf;F gjptpay;;> fzf;fpay; kw;Wk; jzpf;ifapay;: 

fzf;Fg; gjptpay;: 

• fzf;Fg; gjptpay; vd;gJ jpdrhp tpahghu tuT nryT eltbf;iffis 

fzf;fpay; nfhs;iffspd; mbg;gilapy; rpy mbg;gil VLfspy; my;yJ 

Kjw; Fwpg;NgLfspy; gjpe;J itj;Jf; nfhs;tJ MFk;. 

• ,e;j Ntiy nghJthf fzf;Fg; gjpthsuhy; nra;ag;gLfpd;wJ.   

• fzf;Fg; gjptpaNy jzpf;ifapd; caph;ehbahFk;.  

• tpahghu eltbf;iffis VLfspy; gjptJ fzf;Fg; gjptpay; MFk;.   

• jzpf;if vd;gJ ,Ug;Gr; Nrhjidg; gl;baypd; ,Ue;J jahhpf;fg;gl;l ,yhg 

el;lf; fzf;Ffs;> ,Ug;Gepiyf; Fwpg;Gfs; KiwahdjhfTk; tpahghu 

epWtdj;jpd; cz;ik epiyia tpsf;FtdthfTk; cs;sdth vd;w 

Muha;e;J fUj;Jj; njhptpj;jy; MFk;. 

• fzf;Ffisg; gjpT nra;aj; Njh;e;j mwptk;. mDgtKk; Njitapy;iy.    

• jzpf;ifahsh;fs; Njh;e;j mDgtKk;> fzf;Fg; gjptpay;> fzf;fpay; 

Mfpatw;wpy; ey;y gapw;rpAk; cilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

fzf;fpay;:  

 fzf;fpay; gjpthsh; jahhpj;j ,Ug;G Nrhjidg; gl;baypd mbg;gilapy; 

tptuq;fis ghFghL nra;J epWtdj;jpd; ,yhg el;lf; fzf;FfisAk; 

,Ug;Gepiyf; Fwpg;igAk; jahhpg;gJ fzf;fpay; vdyhk;. 

,tw;iwj; jahhpg;gjpy; rpy Fwpg;gpl;l tpjpfisAk;> epge;jidfisAk; gpd;gw;w 

Ntz;Lk;.   

• ,jid xU tpQ;Qhdk; vd;W nrhy;yyhk;.  ,g;gzpia Mw;Wgth; fzf;fh; 

Mthh;. 

• fzf;fpay; vd;gJ ,Wjpf; fzf;Ffisj; jahhpj;jy; MFk;.   

• jzpf;ifapay; vd;gJ fzf;Ffisg; ghprPyid nra;J mitfs; 

tpahghuj;jpd; cz;ikahd epytuj;ijg; fhl;Lfpd;wdth vd;gijf; 

fz;lwptjhFk;. 

• fzf;fpaiy> mbg;gilapy; xU mwptpay; my;yJ tpQ;Qhdk; vdyhk;. 

• xU rpy tiuaiwfSf;F cl;gl;L> rpy tpjpfisg; gpd;gw;wpf; fzf;Ffs; 

cUthf;fg;gLfpd;wd.   

• jzpf;ifapaiy xU fiy vdyhk;.  Gy Neuq;fspy; jkJ nrhe;j 

mDtj;ijAk; gad;gLj;jpr; rpy tptuq;fisj; jzpf;fiahsh; ghprPyid 

nra;a Ntz;bAs;sJ. 

• fzf;fpay; vd;gJ fzf;Fg; gjpthsh; Nghl;l $l;Lg; Gs;spfisr; 

rhpghh;g;gJk;> mtw;iw mbg;gilahf itj;Jf; fzf;Ffisj; 

jahhpg;gJNkahFk;.   
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• jzpf;iahsh; xt;nthU eltbf;iff;Fk; Kiwahd Mjhur;rPl;L cs;sjh> 

nrytpdq;fs; ahTk; Kiwahd mq;fPfhuk; ngw;Ws;sdth vd;gijAk; 

Muha;e;J cz;ik fhz Ntz;Lk;. 

• fzf;Fg; gjpt nra;jy; njhlf;f NtiyahFk;.  fzf;Ffis cUthf;Fjy; 

,ilepiyg; gzpahFk;.  jzpf;if nra;jy; ,Wjp epiyg; gzpahFk;. 

• fzf;Fg; gjpthshUk;> fzf;fUk; epWtdj;jpd; Copah;fs; Mth;.  

• fzf;Ffisj; jahh; nra;tNjhL fzf;fuJ gzp epiwT ngw;J tpLfpwJ.  

• jzpf;ifahsh; jkJ fUj;Jf;fis epWtdj;jpd; mwptpf;f Ntz;Lk;.  ,th; 

epWtdj;jpd; Copah; my;y. 

• fzf;fh; jzpf;ifapay; gw;wpa mwpTilauhf ,Uf;f Ntz;ba mtrpak; 

,y;iy.   

• jzpf;ifahsh; fzf;Fg; gjptpay;> fzf;fpay; gw;wpa njspthd mwpT 

cilatuhf ,Uf;f Ntz;baJ mtrpak;. 

• fzf;Fg;gjpthsh;> fzf;fh; MfpNahuJ gzpfs; tpahghu epWtdj;jpd; 

eltbf;iffspd; msitg; nghWj;Nj mikAk;.   

• jzpf;ifahspd; gzpapd; msTk;> gzpahw;Wk; KiwikAk; epWtdj;jpd; 

Kjyhspf;Fk;> jzpf;ifahsUf;Fk; ,ilNa Vw;gl;l xg;ge;jj;jpd; 

mbg;gilapy; eph;zapf;fg;gLfpd;wd. 

• jzpf;ifahsh;fSila fy;tpj; jFjpfs;> gw;wpa rl;l tpjpfs; cs;sd.   

• fzf;Fg; gjpthsh;> fzf;fh; MfpNahUf;fhf fy;tpj; jFjpfs; gw;wpa tpjpfs; 

VJk; ,y;iy. 

 

jzpf;ifapaypd rpwg;gk;rq;fs;: 

• jzpf;ifapay; vd;gJ xU tpahghuj;jpd; my;yJ epWtdj;jpd; VLfisg; 

ghprPyid nra;Ak; tphpthd Xh; Muha;r;rpahFk;. 

• ,g;gzpia Fwpg;gpl;l fy;tpj;jFjp ngw;w egh;fNs Nkw;nfhs;s Kbak;.   

• jzpf;ifahsh; epWtdj;Jf;Fj; njhlh;gpy;yhj Rje;jpukhd %d;whtJ egh; 

Mthh;. 

• jzpf;ifahsh; xt;nthU eltbf;iff;Fk; Kiwahd Mjhur;rPl;L cs;sjh 

vd;gijAk; ghprPyid nra;jy; Ntz;Lk;.   

• Njitahd tptuq;fisAk; tpsf;fq;fisAk; Nfl;Lg; ngWk; chpikAk; 

,tUf;F cs;sJ. 

• jzpf;ifahsh; jhk; jzpf;if nra;j fzf;Ffisg; gw;wpa jkJ 

fUj;ijAk;> njhptpf;f Ntz;Lk;.   
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• fzf;Ffs; rl;lg;gbAk;> mjw;fhd tpjpfSf;F Vw;wthWk; 

jahhpf;fg;gl;Ls;sdth vd;gijAk;> mit epWtdj;jpd; cz;ik epiyia 

Neh;ikahf ntspapLfpd;wdth vd;gijAk; njhptpf;f Ntz;Lk;. 

jzpf;ifapaYk; Gydha;Tk;: 

1. Nehf;fk;:  

• jzpf;ifapd; Nehf;fk;> epWtdj;jpd; fzf;Ffs;> mjd; cz;ikahd epjp 

epiyik ntspg;gLj;Jfpd;wdth vd;gijAk; fzf;fpaypd; tpjpfisg; 

gpd;gw;wp cUthf;fg;gl;Ls;sdth vd;gijAk; kl;LNk ghprPyid nra;tjhFk;   

• Gydha;T xU epWtdj;jpd; ,yhgk; <l;Lk; jd;ikapid mwpjy;> cw;gj;jpj; 

jpwid mwpjy; Kjyhd Nehf;fq;fNshL Nkw;nfhs;sg;glyhk;. 

2. fhymsT:  

• jzpf;if nghJthf Mz;Lf;F xUKiw eilngWk;.   

• Gydha;Tf;F ,t;thW xU Fwpg;gpl;l fhy msT vd;W xd;Wk; fpilahJ.  

3> 5 my;yJ 7 Mz;Lfspd; fzf;Ffisf; $lg; Gydha;Tf; vLj;Jf; 

nfhs;syhk;. 

3. epakdk; nra;gth;:  

• jzpf;if> epWtdj;jpd; chpikahsh;fSf;fhf elj;jg;gLtjhy;> 

jzpf;ifahsiu epWtdj;jpd; chpikahsNu epakdk; nra;fpd;whh;.   

• Gydha;tpy; ahUf;fhfg; Gydha;T Nkw;nfhs;sg;gLfpwNjh mtNu Ma;thsiu 

epakpg;ghh;. 

4. ghpNrhjidapd; Mok;:  

• jzpf;ifapy;> nghJthf khjphpr; Nrhjid kl;LNk eilngWfpd;wJ.   

• Gydha;tpy; tpahghuj;jpd; vy;yhf; fzf;FfSk;;> Mjhur;rPl;LfSk; kw;w 

Mtzq;fSk; tphpthf Muhag;gLfpd;wd. 

5. fy;tpj;jFjpfs;:  

• jzpf;ifahsUf;Fnfd;W rpwg;ghd fy;tpj; jFjpfs; Ntz;Lk;.   

• Gydha;T nra;tUf;fhff; rpwg;ghd fy;tpj;jFjpfs; VJk; Fwpg;gplg;gltpy;iy. 

6. rl;lKiwj; Njitfs;:  

• jFjp ngw;w gl;laf; fzf;fuhy; fk;ngdpfspd; fzf;Ffs; jzpf;if 

nra;ag;gl Ntz;Lk;.   

• Gydha;T nra;tJ rl;lg;gb fl;lhakhf;fg;gl tpy;iy.  rpy Njitfspd; 

mbg;gilapNyNa Gydha;T elj;jg; ngWfpd;wJ. 

7. rpwg;ghd Ntw;Wikfs;:  

• xU Kiw jzpf;if nra;ag;gl;l fzf;Ffs; kPz;Lk; jzpf;if 

nra;ag;gLtjpy;iy.   
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 18 

QUESTIONS 

 

1.jzpf;if vd;w nrhy; ve;j yj;jPd; thh;j;ijapypUe;J cUthdJ. 

m.Nfl;f 

M.Mbl;lh;  

,.jzpf;if 

<.Mbk; 

 
2.-----------jdJ mh;j;j rh];jpuj;jpy; fzf;fpay; kw;Wk; jzpf;if njhlh;ghd 

tphpthd topKiwfis toq;fpAs;shh;.     

m.fk;gh; 

M.nfsby;ah 

,.1918 

<.,tw;wpy; vJTkpy;iy 

 
3.gk;gha; muR fzf;fpay; bg;sNkh gbg;ikg ve;jtUlk; njhlq;fpaJ. 

m.1919 

M.1963 

,.1918 

<.,tw;wpy; vJTkpy;iy 

 

4.-------------------rhh;ghf tprhuiz Nkw;nfhs;sg;glyhk;. 

m.chpikahsh;fs; 

M.ntspahl;fs; 

,.gq;Fjhuh;fs; 

<.Copah;fs; 

 

5.----------------rhh;ghf jzpf;if elj;jg;gLfpwJ. 

m.chpikahsh;fSf;F  

M.ntspahl;fs; 

,.,af;Fdh;fs; 

<.,tw;wpy; vJTkpy;iy. 
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6.<L nra;Ak; gpio ,y;iynadpy;------------------vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

m.mikg;gjpy; gpio 

M.rk gpio 

,.<L nra;ag;gl;l gpio 

<.caukhd gpio 

 

7.$l;L-gq;F epWtdq;fspd; jzpf;if vd;gJ----------- 

m. tpUg;g 

M.fl;lha 

,.rq;fk; mDkjpj;jhy; nray;gLj;jg;gl;lJ. 

<.fl;lha kw;Wk; rq;fk; mDkjpj;jhy; nray;gLj;jg;gl;lJ. 

 

8.$l;L epWtdj;jpd; jzpf;if vd;gJ---------- 

m.fl;lha  

M.jpl;ltl;lkhd 

,.tpUg;gk; 

<.,tw;wpy; vJTkpy;iy. 

 

9.njhlh;r;rpahd jzpf;if mtrpakhd ,lk;--------- 

m.rpWnjhopy; 

M.epWtdq;fs; 

,.nghpa tzpfk; 

<.gs;spfs;> fy;;Yhhpfs; 

 

10.,Wjp jzpf;if  --------------------vd miof;fg;gLfpwJ. 

m. KOikahd jzpf;if  

M.mhpa jzpf;if  

,. KOikahd jzpf;if kw;Wk; mhpa jzpf;if 

<.mt;tg;NghJ jzpf;if 
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        PG TRB COMMERCE 2020 - 21  

வணிகவியல் 
(Unit - XIX)  

 

 
 

 

 

 

 

வருமரன வரி அறிமுகம் (income tax - introduction) 

• வருமரன வரி என்பது மநரடி வரிகளின் வடிவங்களில் ஒன்றரகும். வரி என்பது 

அரசரங்கத்ைரல் விைிக்கப்படும் நிைிக் கட்ேணம் வருமரனம், மபரருட்கள் அல்லது 

மசயல்பரடு. மநரடி வரி மற்றும் மதறமுக என இரண்டு வதகயரன வரிகதள அரசு 

விைிக்கிறது. மநரடி வரி என்பது வரிச்சுதம மநரடியரக மசலுத்துபவரின் மீது இருக்கும் 

எ.கர. வருமரன வரி, மசல்வ வரி மபரன்றதவ. ையரரிப்பு அல்லது மசதவதயப் 

பயன்படுத்தும் நபதரத் ைவிர மவறு நபரரல் மதறமுக வரி மசலுத்ைப்படுகிறது எ.கர. 

கலரல் வரி, விருப்ப வரி, மசதவ வரி, விற்பதன வரி, மைிப்பு கூட்ேப்பட்ே வரி. 

• மரநிலத்ைிற்கு மபரதுமரன வருவரதய வழங்குவைற்கரன முைன்தம மநரக்கத்ைிற்கரக 

வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. வரிகள் சமூக மற்றும் மபரருளரைரர மநரக்கங்களுக்கரன ஒரு 

கருவியரக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மமலும் அைிக மசமிப்பு, மைர்ந்மைடுக்கப்பட்ே 

சலுதககளரல் மைரழில்துதற வளர்ச்சிதய ஊக்குவித்ைல், ஆேம்பரமரக 

கட்டுப்படுத்துைல் மசலவு, பணவீக்க அழுத்ைங்கதள சரிபரர்த்ைல் மற்றும் 

ஏற்றத்ைரழ்வுகள் மபரன்ற சமூக மநரக்கங்கள் அதேைல் சரமரனிய மக்களுக்கு 

வரய்ப்புகதள விரிவுபடுத்துைல். 

• வருமரன வரி என்பது அரசரங்கத்ைின் முக்கிய வருவரய் ஆைரரங்களில் ஒன்றரகும். 

மசகரிப்புக்கரன மபரறுப்பு மத்ைிய அரசிேம் வருமரன வரி உள்ளது. இந்ை வரி 1961 

வருமரன வரி சட்ேத்ைின் கீழ் வசூலிக்கப்படுகிறது சட்ேம். 

Direct Taxes and Tax planning: Income Tax – Basic concepts Incomes 

exempt from Tax Residential Status- Heads of Income- Salary Income – 

Meaning-Allowances and Prequisites- Provident Funds – Income from 

house property – Self occupied and Letout- Deductions – Profits and 

Gains from Business and Profession – Capital Gains – Deductions and 

Rebates allowed – Computation of CTI- Income from other sources. 
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• வருமரன வரிச் சட்ேம், அைன் ைற்மபரதைய வடிவத்ைில், ஏப்ரல் 1, 1962 முைல் 

நதேமுதறக்கு வந்ைது. இைற்கு முன்,   இந்ைிய வருமரன வரிச் சட்ேம், 1922 

நதேமுதறயில் இருந்ைது. வருமரன வரி மைரேர்பரன நதேமுதற விஷயங்கள் 

வருமரன வரி விைிகள், 1962 ஆல்   நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, அைன் முந்தைய பிரைி 

வருமரன வரி விைிகள், 1922. 

• வருமரன வரிச் சட்ேத்ைில் வரி விைிக்கக்கூடிய வருமரனத்தை நிர்ணயித்ைல், வரிதய 

நிர்ணயித்ைல் ஆகிய விைிகள் உள்ளன. மபரறுப்பு, மைிப்பீடு மசய்வைற்கரன நதேமுதற, 

மமல்முதறயீடு, அபரரைம் மற்றும் வழக்குகள். இது பல்மவறு வருமரன வரி 

அைிகரரிகளின் கேதமகள் மற்றும் அைிகரரங்கதளயும் உள்ளேக்கியது. 

  

வருமரன வரி சட்ேத்ைில் ைிருத்ைங்கள் 

❖ நிைிச்சட்ேம்: ஒவ்மவரரு ஆண்டும் நிைி அதமச்சரரல் ஒரு பட்மஜட் பரரரளுமன்றத்ைின் 

முன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பட்மஜட்டின் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்று நிைி மமசரைர. இந்ை 

மமசரைரவில் பல்மவறு ைிருத்ைங்கள் உள்ளன. வருமரன வரி மற்றும் பிற வரிகளின் 

விகிைங்கள் ைிருத்ைங்கள் மசய்யப்படுகின்றன. நிைி மமசரைரதவ இரு அதவகளும் 

அங்கீகரிக்கும் மபரது பரரரளுமன்றம் மற்றும் ஜனரைிபைியின் ஒப்புைதலப் மபற்றபின், 

அது நிைிச் சட்ேமரகிறது. 

❖ அறிவிப்புகள்: வருமரன வரிதய முதறயரக நிர்வகிக்க CBDT அவ்வப்மபரது 

அறிவிப்புகதள மவளியிடுகிறது. இந்ை அறிவிப்புகள் விைிகளரக மரறி, மமரத்ைமரக 

வருமரன வரி விைிகள், 1962 என அதழக்கப்படுகின்றன. 

❖ சுற்றறிக்தககள்: அைன் மநரக்கம் மற்றும் மபரருள் மைரேர்பரன சந்மைகங்கதள 

மைளிவுபடுத்துவைற்கரக CBDT வழங்கிய சுற்றறிக்தககள் விைிகள். இந்ை விைிகள் 

வருமரன வரி அைிகரரிகளின் வழிகரட்டுைலுக்கரகவும் மைிப்பீடுகளுக்கரகவும் 

வழங்கப்படுகின்றன. 

❖ நீைித்துதற முடிவுகள்: உச்சநீைிமன்றத்ைரல வழங்கப்படும் முடிவுகள் சட்ேமரகின்றன, 

அதவ அதனத்தையும் நீைிமன்றங்கள், மமல்முதறயீட்டு ைீர்ப்பரயம், வருமரன வரி 

அைிகரரிகள் மற்றும் உயர் நீைிமன்றங்கள் பின்பற்றுகின்றன. 

 

வருமரன வரிச் சட்ேத்ைின் அடிப்பதே முடிவுகள் 

"ஒவ்மவரரு நபரின் முந்தைய ஆண்டின் மமரத்ை வருமரனத்ைில் வருமரன வரி 

விைிக்கப்படுகிறது." 

❖ வருமரன வரி விைிக்க, வரி, கட்ேணம் முந்தைய ஆண்டு, மைிப்பீட்டு ஆண்டு, 

வருமரனம், மமரத்ை வருமரனம், நபர் மபரன்ற பல்மவறு கருத்துகதளப் பற்றிய புரிைல் 

இருக்க மவண்டும்.. 

❖ வருமரன வருமரன வரிச் சட்ேம், 1961 இன் கீழ் ‘வருமரனம்’ என்ற வரர்த்தையின் 

துல்லியமரன வதரயதற எதுவும் முயற்சிக்கப்பேவில்தல.  
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❖ வருமரனம்: மநரடி. 2 (24) இது ஒரு மிக முக்கியமரன மசரல், ஏமனனில் ஒரு நபரின் 

வருமரனத்ைிற்கு வருமரன வரி விைிக்கப்படுகிறது. இந்ை மசரல் வருமரன வரி 

சட்ேத்ைில் வதரயறுக்கப்பேவில்தல. இது பின்வருவனவற்தற உள்ளேக்கியது: 

➢ லரபம் மற்றும் ஆைரயங்கள்; 

➢ ஈவுத்மைரதக; 

➢ அறக்கட்ேதள முழுவதுமரகமவர அல்லது பகுைியரகமவர மைரண்டு அல்லது மை 

மநரக்கங்களுக்கரக அல்லது அத்ைதகய மநரக்கங்களுக்கரக முழுதமயரகமவர 

அல்லது பகுைியரகமவர நிறுவப்பட்ே ஒரு நிறுவனத்ைரல் மபறப்பட்ே ைன்னரர்வ 

பங்களிப்புகள். 

➢ சம்பளத்ைிற்கு பைிலரக எந்ைமவரரு perquisite அல்லது லரபத்ைின் மைிப்பு. 

➢ ஒரு அலுவலகத்ைின் கேதமகளின் மசயல்ைிறன் அல்லது இலரப 

மவதலவரய்ப்பிற்கரக மைிப்பீட்ேரளருக்கு மசலவினங்கதள முழுதமயரக, 

அவசியமரகவும் பிரத்ைிமயகமரகவும் பூர்த்ைி மசய்வைற்கு குறிப்பரக வழங்கப்பட்ே 

எந்ைமவரரு சிறப்பு படி அல்லது நன்தம; 

➢ மைிப்பீட்ேரளருக்கு அவரது அலுவலகத்ைின் கேதமகள் அல்லது இலரப 

மவதலவரய்ப்பு வழக்கமரக அவரரல் மசய்யப்படும் இேத்ைில் அல்லது அவர் 

சரைரரணமரக வசிக்கும் இேத்ைில் அல்லது அைிகரித்ை மசலவுக்கு ஈடுமசய்ய அவரது 

ைனிப்பட்ே மசலவினங்கதள பூர்த்ைி மசய்ய வழங்கப்படும் எந்ைமவரரு படியும். 

➢ பிரிவு 45 இன் கீழ் வசூலிக்கப்படும் எந்ை மூலைன ஆைரயங்களும்; 

➢ லரட்ேரிகள், குறுக்மகழுத்து புைிர்கள், குைிதர பந்ையங்கள், அட்தே 

விதளயரட்டுகள் மற்றும் எந்ைமவரரு விதளயரட்டுகதளயும் உள்ளேக்கிய 

பந்ையங்கள் அல்லது எந்ைமவரரு வடிவம் அல்லது இயற்தகயின் சூைரட்ேம் 

அல்லது பந்ையம் ஆகியவற்றிலிருந்து கிதேத்ை மவற்றிகள். 

➢ மைிப்பீட்ேரளர் ைனது ஊழியர்களிேமிருந்து எந்ைமவரரு வருங்கரல தவப்பு நிைி 

அல்லது மமம்பரட்டு நிைி அல்லது பணியரளர்கள் ‟மரநில கரப்பீட்டு சட்ேத்ைின் 

விைிகளின் கீழ் அதமக்கப்பட்ே எந்ைமவரரு நிைிக்கும் பங்களிப்பரக மபறப்பட்ே 

மைரதக. 

➢ கீமரன் கரப்பீட்டுக் மகரள்தகயின் கீழ் மபறப்பட்ே எந்ைமவரரு மைரதகயும் 

அத்ைதகய பரலிசியில் மபரனஸ் மூலம் ஒதுக்கப்பட்ே மைரதக உட்பே. 

➢ பங்குகளின் நியரயமரன சந்தை மைிப்தப மீறிய பங்குகதள வழங்குவைற்கரன 

எந்ைமவரரு கருத்தும். 

➢ மத்ைிய அரசு அல்லது ஒரு மரநில அரசு அல்லது எந்ைமவரரு அைிகரரம் அல்லது 

அதமப்பு அல்லது ஏமஜன்சி மரரக்கமரகமவர அல்லது மரனியமரகமவர அல்லது 

மரனியம் அல்லது பண ஊக்கத்மைரதக அல்லது கேதம குதறபரடு அல்லது 

ைள்ளுபடி அல்லது சலுதக அல்லது ைிருப்பிச் மசலுத்துைல் (எந்ை மபயரிலும்) பிரிவு 

43 இன் பிரிவு (1) க்கு விளக்கம் 10 இன் விைிகளின்படி மசரத்ைின் உண்தமயரன 

மசலதவ நிர்ணயிப்பைற்கரக கணக்கில் எடுத்துக் மகரள்ளப்படும் மரனியம்.  

❖ மமரத்ை வருமரனம் (Gross total income): ஒரு நபர் பல மூலங்களிலிருந்து வருமரனம் 

ஈட்ேலரம். மவவ்மவறு மூலங்களிலிருந்து மபறப்பட்ே வருமரனம் ஐந்து 

வருமரனங்களின் கீழ் மைரகுக்கப்பட்டுள்ளது. கிளப்பிங் விைிமுதறகதளப் 

பயன்படுத்துவைன் பின்னர் வருமரனத்ைின் ஐந்து ைதலப்புகளின்களின் (சம்பளம், 
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வீட்டுச் மசரத்து, வணிகம் அல்லது மைரழில், மூலைன ஆைரயம், பிற ஆைரரங்கள்) 

கீழ் கணக்கிேப்பட்ே வருமரனங்களின் மமரத்ை மைரதக, Gross total income என 

அறியப்படுகிறது. 

❖ நிகர வருமரனம்: sec  2 (45) மமரத்ை வருமரனத்ைிலிருந்து பிரிவு 80C முைல் 80U 

வதரயிலரன விலக்குகதளச் மசய்ைபின் மீைமுள்ள மைரதக நிகர வருமரனம் என்று 

அதழக்கப்படுகிறது. நிகர வருமரனம் பத்து ரூபரய்க்கு அருகிலுள்ள மேங்குகளுக்கு 

வட்ேமிேப்பட்டுள்ளது. இந்ை வருமரனத்ைில் வருமரன வரி கணக்கிேப்படுகிறது. 

❖ ைற்மசயல் வருமரனம்( CASUAL INCOME): ஒரு மைிப்பீட்ேரளர், ைற்மசயலரக 

அல்லது எந்ைமவரரு முன் எைிர்பரர்ப்பும் இல்லரமல் அல்லது ைற்மசயலரக 

எந்ைமவரரு வருமரனத்தையும் மபற்றரல், அது மீண்டும் மீண்டும் நிகழரை ைன்தம 

மகரண்ே ைற்மசயல் வருமரனமரகக் கருைப்படுகிறது. ைற்மசயல் வருமரனத்ைில் 

லரட்ேரிகள், குறுக்மகழுத்து புைிர்கள், பந்ையங்கள், அட்தே விதளயரட்டுகள், 

சூைரட்ேம், பந்ையம், நரணயம் மசகரிப்பு அல்லது முத்ைிதர மசகரிப்பு அல்லது 

மைரட்ேக்கதல ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்ே பரிசு, இழந்ை குழந்தைதய 

கண்டுபிடித்ைைற்கரக ஒரு நபரிேம் மவகுமைி மபறுைல், மசயல்படுவைற்கரன 

ஊைியம் மபறுைல்(commission) ஆகியதவ அேங்கும்.  

 

விவசரய வருமரனம்: SEC 2 (1A) 

விவசரய வருமரனம் மசரல்லின் மபரருள் 

வருமரன வரிச் சட்ேத்ைின்படி, மகரடுக்கப்பட்ே மூன்று ஆைரரங்களில் ஏமைனும் 

ஒன்றிலிருந்து மபறப்பட்ே வருமரனம் விவசரய வருமரனத்தைக் குறிக்கிறது; 

(i) விவசரய மநரக்கத்ைிற்கரக பயன்படுத்ைப்படும் நிலத்ைிலிருந்து மபறப்பட்ே எந்ை 

வரேதகயும். 

(ii) மவளரண் விதளமபரருட்கதளச் மசயலரக்குவது, உயர்த்ைப்பட்ே அல்லது வரேதகக்கு 

மபறப்பட்ே வதககள் மபரன்ற விவசரய நேவடிக்தககளரல் அத்ைதகய நிலத்ைிலிருந்து 

மபறப்பட்ே எந்ைமவரரு வருமரனமும் சந்தைக்கு ஏற்றைரக இருக்கும், அல்லது அத்ைதகய 

விதளமபரருட்களின் விற்பதன. 

(iii) ஒரு பண்தண இல்லத்ைிற்குக் கரரணமரன வருமரனம், கட்டிேம் நிலத்ைின் அருகிமலர 

அல்லது அருகிமலர அதமந்துள்ளது மற்றும் அது ஒரு வீடு, கதே வீடு மபரன்றவற்றரகப் 

பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 

இப்மபரது நர்சரி நேவடிக்தககதள மமற்மகரள்வைன் மூலம் கிதேக்கும் வருமரனம் 

விவசரய வருமரனமரகவும் கருைப்படுகிறது, எனமவ வருமரன வரியிலிருந்து விலக்கு 

அளிக்கப்படுகிறது. 
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ஒரு வருமரனத்தை விவசரய வருமரனமரகக் கருதுவைற்கு சில விஷயங்கதள மனைில் 

மகரள்ள மவண்டும்: 

(i) எனக்கு ஒரு நிலம் இருக்க மவண்டும், அது இந்ைியரவில் இருக்க மவண்டும். 

(ii) நிலம் விவசரய நேவடிக்தககளுக்கு பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 

(iii) மவளரண் மசயல்பரடு என்பது பயிர் நிலத்ைிலிருந்து முதளக்க முயற்சிகள் 

தூண்ேப்பட்டுள்ளன. 

(iv) நிலத்ைிலிருந்து ஏமைனும் வரேதக மபறப்பட்ேரல், அந்ை வரேதக வருமரனத்தை 

விவசரய வருமரனமரக மைிப்பிடுவைற்கு நிலத்ைில் விவசரய நேவடிக்தககள் இருக்க 

மவண்டும். 

(v) பண்தண வீட்டின் வருமரனத்தை விவசரய வருமரனமரக மைிப்பிடுவைற்கு, பண்தண 

வீடு கட்டிேம் நிலத்ைிமலமய மட்டுமம அதமந்ைிருக்க மவண்டும், அது ஒரு கதே வீடு / 

வசிப்பிேமரக பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 

விவசரய வருமரனமரக கருைப்படும் சில வருமரனம்; 

a) மீண்டும் நேப்பட்ே மரங்கதள விற்பைன் மூலம் கிதேக்கும் வருமரனம். 

b) விவசரய நிலங்களுக்கு மபறப்பட்ே வரேதக. 

c) வளரும் பூக்கள் மற்றும் மசடிகள் வருமரனம் 

d) விவசரய நேவடிக்தககளில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நிறுவனத்ைின் பங்குைரரரின் 

லரபத்ைின் பங்கு. 

e) விவசரய நேவடிக்தககளில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நிறுவனத்ைிேமிருந்து ஒரு 

பங்குைரரர் மபறும் மூலைனத்ைின் வட்டி. 

f) விதைகதள விற்பைன் மூலம் கிதேக்கும் வருமரனம். 

 

விவசரய வருமரனமரக கருைப்பேரை சில வருமரனம்; 

i. மகரழி வளர்ப்பில் இருந்து வருமரனம். 

ii. மைனீ வளர்ப்பில் இருந்து வருமரனம். 

iii. ைன்னிச்தசயரக வளர்க்கப்பட்ே மரங்கதள விற்பதன மசய்வைன் மூலம் 

கிதேக்கும் வருமரனம். 

iv. பரல் பண்தணயிலிருந்து வருமரனம். 

v. நிற்கும் பயிர் மகரள்முைல். 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 19 

QUESTIONS 

1. யூனியன் பட்டியலில் ________________ நுதழவு மூலம் மத்ைிய அரசுக்கு விவசரய 

வருமரனத்தைத் ைவிர மவறு வருமரனத்ைிற்கு வரி விைிக்க இந்ைிய அரசியலதமப்பின் VII 

அட்ேவதணஅைிகரரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது 

a. 84  

b. 82 

c. 81  

d 85 

2. வருமரன வரிச் சட்ேம், 1961 முைல் நதேமுதறக்கு வந்ைது ....... __________ _ 

a. 'ஏப்ரல், 1962  

b. 31 மரர்ச், 1961 

c. 1 ஏப்ரல், 1961  

d. மமமல எதுவும் இல்தல 

3. பின்வருவனவற்றில் _________________ விவசரய வருமரனத்ைிற்கு வரி விைிக்க அைிகரரம் 

அளிக்கப்படுகிறது. 

a. மத்ைிய அரசு  

b. மரநில அரசு 

c. கமிஷனர்  

d. ஜனரைிபைி 

4. சுற்றறிக்தககள் மற்றும் அறிவிப்புகள் பிதணக்கப்பட்டுள்ளன 

a. மநரடி மநரடி வரி வரரியம் (சிபிடிடி) 

b. மைிப்பீட்ேரளர் 

c. வருமரன வரி மமல்முதறயீட்டு ைீர்ப்பரயம் (ITAT) 

d. வருமரன வரி அைிகரரிகள் 

5. உச்சநீைிமன்றங்கள் பிதணப்புக்கு முன்மனரடி 

a. நீைிமன்றங்கள்  

b. மமல்முதறயீட்டு ைீர்ப்பரயங்கள் 

c. வருமரன வரி அைிகரரிகள்  

d. மமமல உள்ள அதனத்தும். 
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6. உயர்நீைிமன்றத்ைின் முன்மரைிரிகள் பிதணக்கப்பேவில்தல 

a. ைீர்ப்பரயம்  

b. வருமரன வரி அைிகரரிகள் 

c. மைிப்பீட்ேரளர்  

d. மமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

 

7. சட்ேத்ைில் எங்கிருந்ைரலும் பரிந்துதரக்கப்பட்ே மசரற்மறரேர் மைரன்றும் என்பைன் 

மபரருள்- 

a. விைிமுதறகள் வகுக்கப்பே மவண்டும். 

b. இந்ை விஷயத்ைில் விைிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

c. இந்ை விஷயத்ைில் முன்னர் விைிமுதறகள் வகுக்கப்பட்ேன. 

d. இந்ை விஷயத்ைில் விைிமுதறகள் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

8. சுற்றறிக்தககள் மற்றும் விளக்கங்கதள மவளியிடுவைற்கரன அைிகரரத்தை 

பின்வருவனவற்றில் யரர் வழங்குகிறரர்கள்? 

a. ITAT  

b. மத்ைிய அரசு 

c. சி.பி.டி.டி.  

d. மரநில அரசு 

 

9. நிைிச் சட்ேத்ைின் ைிருத்ைங்கள் மபரருந்தும் 

a. அடுத்ை நிைியரண்டின் முைல் நரள் 

b. அமை நிைியரண்டின் முைல் நரள் 

c. அமை கணக்கியல் ஆண்டின் கதேசி நரள் 

d. மமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

 

10. .......................வருமரன வரி விைிக்கப்படுகிறது - 

a. நிைி ஆண்டு  

b. மைிப்பீட்டு ஆண்டு 

c. முந்தைய ஆண்டு  

d. கணக்கியல் ஆண்டு 
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வருமரன வரி அைிகரரிகள் 

1 நியமனம் மற்றும் கட்டுப்பரடு [பிரிவுகள் 116 முைல் 119 வதர] 

வருமரன வரி அைிகரரிகளின் வகுப்புகள் பின்வருமரறு: 

(i) மத்ைிய மநரடி வரி வரரியம். 

(ii) வருமரன வரி இயக்குநர்கள்-மஜனரல் அல்லது வருமரன வரி ைதலதம 

ஆதணயர்கள். 

(iii) வருமரன வரி இயக்குநர்கள் அல்லது வருமரன வரி ஆதணயர்கள் அல்லது 

வருமரன வரி ஆதணயர்கள் (மமல்முதறயீடுகள்). 

(iv) வருமரன வரியின் கூடுைல் இயக்குநர்கள் அல்லது வருமரன வரி கூடுைல் 

ஆதணயர்கள் அல்லது வருமரன வரி கூடுைல் ஆதணயர்கள் (மமல்முதறயீடுகள்). 

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

– Wealth Tax Act 1957 - Concept of Tax Planning – Objectives- Systems and 

Methods- Factors in Tax planning- Tax Avoidance and Evation – Personal 

Tax planning – Various savings schemes. 

வருமரன வரி அைிகரரிகள் - அைிகரரங்கள் - வருவரதயத் ைரக்கல் மசய்ைல் - 

மைிப்பீட்டு வதககள் - மசல்வ வரிச் சட்ேம் 1957 - வரித் ைிட்ேத்ைின் கருத்து - 

குறிக்மகரள்கள்- அதமப்புகள் மற்றும் முதறகள்- வரித் ைிட்ேத்ைில் கரரணிகள்- 

வரி ைவிர்ப்பு மற்றும் மவளிமயற்றம் - ைனிநபர் வரி ைிட்ேமிேல் - பல்மவறு 

மசமிப்புத் ைிட்ேங்கள் 
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(v) வருமரன வரி இதண இயக்குநர்கள் அல்லது கூட்டு ஆதணயர்கள் 

(vi) வருமரன வரி துதண இயக்குநர்கள் அல்லது வருமரன வரி துதண 

ஆதணயர்கள். 

(vii) வருமரன வரி உைவி இயக்குநர்கள் அல்லது வருமரன வரி உைவி 

ஆதணயர்கள். 

(viii) வருமரன வரி அைிகரரிகள். 

(ix) வரி மீட்பு அைிகரரிகள். 

(x) வருமரன வரி ஆய்வரளர்கள். 

மைிப்பீட்டு அைிகரரி:  

  இது மைரேர்பரக, பிரிவு 2 (7 a) இன் கீழ், ‘மைிப்பீட்டு அைிகரரி’ என்ற மசரல்லின் 

மபரருள் - 

(அ) உைவி ஆதணயர் அல்லது துதண ஆதணயர் அல்லது உைவி இயக்குநர் 

அல்லது துதண இயக்குநர்; அல்லது 

(ஆ) பிரிவு 120 (1) அல்லது (2) அல்லது சட்ேத்ைின் மவறு ஏமைனும் விைிமுதறகளின் 

கீழ் வழங்கப்பட்ே ைிதசகள் அல்லது உத்ைரவுகளின் அடிப்பதேயில் சம்பந்ைப்பட்ே 

அைிகரர வரம்பிற்கு உட்பட்ே வருமரன வரி அைிகரரி; மற்றும் 

மத்ைிய மநரடி வரி வரரியம் - Central Direct Tax Board (CDTB):  

• மத்ைிய மநரடி வரி வரரியம் என்பது 1963 ஆம் ஆண்டு மத்ைிய வருவரய் வரரியச் 

சட்ேத்ைின் கீழ் அதமக்கப்பட்ே ஒரு சட்ேரீைியரன அதமப்பரகும்.  

• இது மத்ைிய அரசரல் நியமிக்கப்பட்ே பல உறுப்பினர்கதளக் மகரண்டுள்ளது. 

கேதமகள், அவ்வப்மபரது வரரியத்ைிேம் ஒப்பதேக்கப்பேலரம். 

•  இது நிைி அதமச்சின் அைிகரரத்ைின் கீழ் மசயல்படுகிறது. மத்ைிய மநரடி வரி 

வரரியம், மிக உயர்ந்ை நிர்வரக அைிகரரியரக இருப்பதைத் ைவிர, வருமரன வரித் 

துதறயின் அதனத்து அைிகரரிகள் மீதும் கட்டுப்பரடு மற்றும் மமற்பரர்தவதயப் 

பயன்படுத்துகிறது மற்றும் வருமரன வரிச் சட்ேம், 1961 ஆல் வழங்கப்பட்ே சில 

அைிகரரங்கதளப் பயன்படுத்ை அைிகரரம் உள்ளது.  

• வருமரன வரிச் சட்ேம், 1961 இன் விைிகதள முதறயரக நிர்வகிப்பைற்கரக 

அவ்வப்மபரது எந்ைமவரரு விைிகதளயும் மசய்ய மத்ைிய அரசின் கட்டுப்பரடு 

மற்றும் ஒப்புைலுக்கு உட்பட்டு அைிகரரங்கள் உள்ளன. 

• சட்ேத்ைின் கீழ் உள்ள அதனத்து விைிகளும் 295 வது பிரிவின் கீழ் வரரியத்ைரல் 

வடிவதமக்கப்பட்டு பரரரளுமன்றத்ைின் முன் தவக்கப்படுகின்றன. விைிகள் மற்றும் 

கண்கரணிப்பின் மபரதுவரன அைிகரரத்ைிற்கு கூடுைலரக, வரரியத்ைிற்கு பல 

விஷயங்களில் குறிப்பிட்ே அைிகரரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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• சட்ேத்ைின் முதறயரன நிர்வரகத்ைிற்கரக அைன் துதண அைிகரரிகளுக்கு 

அறிவுறுத்ைல்கள் மற்றும் சுற்றறிக்தககதள வழங்க 119 வது பிரிவின் கீழ் 

வரரியத்ைிற்கு அைிகரரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

• வரரியத்ைின் அத்ைதகய உத்ைரவுகள், அறிவுறுத்ைல்கள் மற்றும் வழிமுதறகதள 

அவைரனித்து பின்பற்றுவது பல்மவறு அைிகரரிகள் மற்றும் சட்ேத்தை 

நிதறமவற்றுவைில் பணியரற்றும் மற்ற அதனத்து நபர்களுக்கும் கேதமயரகும். 

எவ்வரறரயினும், ஒரு குறிப்பிட்ே வழக்தக ஒரு குறிப்பிட்ே முதறயில் மைிப்பீடு 

மசய்ய எந்ைமவரரு வருமரன வரி அைிகரரமும் மைதவப்படுவது அல்லது (ii) 

விமவகத்துேன் ைதலயிடும் வதகயில் உத்ைரவுகள், அறிவுறுத்ைல்கள் அல்லது 

ைிதசகதள வழங்க வரரியத்ைிற்கு அைிகரரம் இல்தல. கமிஷனர் 

(மமல்முதறயீடுகள்) ைனது மமல்முதறயீட்டு மசயல்பரடுகதள மசயல்படுத்துவைில்.  

• வரரியம் மைிப்பீடு மசய்ய மற்றும் வருவரதயச் மசகரிக்கும் பணிதய முதறயரகவும் 

ைிறதமயரகவும் நிர்வகிப்பைற்கரக, எந்ைமவரரு வர்க்க வருமரனத்ைிற்கும் 

அவ்வப்மபரது மபரது அல்லது சிறப்பு உத்ைரவுகதள வழங்கலரம். அல்லது 

மைிப்பீட்ேரளருக்கு முன்விமரரைம் இல்லரை ைிதசகதளயும் வழிமுதறகதளயும் 

முன்தவக்கும் வழக்குகளின் வகுப்பு.  

• மபரருத்ைமரன சந்ைர்ப்பங்களில், 115B, 115S, 139,143,144, 147, 148, 154, 155, 234A, 

234 B, 271 மற்றும் 273 ஆகிய பிரிவுகளின் விைிகதள வரரியம் ைளர்த்ைலரம். 201 

(பிரிவு) விஷயத்ைில் உள்ள சிக்கல்கதள நீக்க வரரியம் ைனது அைிகரரங்கதளப் 

பயன்படுத்ைலரம். 

•  1A), 210, 211 மற்றும் 234C. பின்வரும் பிரிவுகள் இந்ை பிரிவுகளுேன் 

மைரேர்புதேயதவ பற்றிய சுருக்கமரன பரர்தவதய அளிக்கிறது  

 

பிரிவின் விவரங்கள் 

➢ உள்நரட்டு நிறுவனங்களரல் வரி மசலுத்ைரைைற்கு 115 பி வட்டி மசலுத்ைப்பே 

மவண்டும் 

➢ யூனிட் தவத்ைிருப்பவர்களுக்கு விநிமயரகிக்கப்பட்ே வருமரனத்ைில் வரி 

மசலுத்ைரைைற்கு 115 எஸ் வட்டி மசலுத்ைப்பே மவண்டும் 

➢ 139 வருமரன வருவரய் 

➢ 143 வருமரன மைிப்பீடு 

➢ 144 சிறந்ை ைீர்ப்பு வருமரன மைிப்பீடு 

➢ 147 வருமரன ைப்பிக்கும் மைிப்பீடு 

➢ 148 வருமரனம் மைிப்பீட்டில் இருந்து ைப்பிய அறிவிப்பு மவளியீடு 

➢ 154 பைிவில் மவளிப்பதேயரன ைவதற சரிமசய்ைல் 

➢ 155 வருமரன மைிப்பீடு மைரேர்பரன பிற ைிருத்ைங்கள் 

➢ 201 (1A) வரி விலக்கு அளிக்கரை வட்டி அல்லது வரிவிைிப்புக்குப் பிறகு வரி 

மசலுத்ைரைது 

➢ நபர் / முைன்தம அைிகரரி / நிறுவனம், வழக்கு இருக்கலரம். 
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➢ 210 முன்கூட்டிமய வரி மசலுத்துவது ைனது மசரந்ை விருப்பத்ைின் மைிப்பீட்ேரளரரல் 

அல்லது அைற்மகற்ப 

➢ மைிப்பீட்டு அைிகரரியின் உத்ைரவு. 

➢ 211 முன்கூட்டிமய வரி மற்றும் உரிய மைைிகளின் ைவதண 

➢ 234A வருமரன வருவரதய வழங்குவைில் இயல்புநிதலக்கரன வட்டி 

➢ முன்கூட்டிமய வரி மசலுத்துவைில் இயல்புநிதலக்கு 234 பி வட்டி 

➢ முன்கூட்டிமய வரி ஒத்ைிதவப்பைற்கரன 234 சி வட்டி 

➢ 271 வருமரனத்தை வழங்கத் ைவறியைற்கரக அபரரைம், அறிவிப்புகளுக்கு இணங்க, 

மதறத்ைல் வருமரனம் மபரன்றதவ. 

 

✓ வருமரன வரி அைிகரரிகளரக இருக்க மவண்டும் என்று நிதனப்பது மபரன்ற 

நபர்கதள மத்ைிய அரசு நியமிக்கலரம். உைவி ஆதணயர் அல்லது துதண 

ஆதணயர் பைவிக்கு கீமழ வருமரன வரி அைிகரரிகதள நியமிக்க வரரியம் அல்லது 

ஒரு இயக்குநர் மஜனரல், ஒரு ைதலதம ஆதணயர் அல்லது ஒரு இயக்குநர் அல்லது 

ஒரு ஆதணயரளருக்கு அங்கீகரரம் வழங்கலரம்.  

✓ வரரியத்ைரல் அங்கீகரிக்கப்பட்ே ஒரு வருமரன வரி அைிகரரம், அத்ைதகய 

மசயல்பரடுகதள நிதறமவற்ற உைவுவைற்கு மைதவயரன நிர்வரக அல்லது மந்ைிரி 

ஊழியர்கதள நியமிக்கலரம்.  

✓ எந்ைமவரரு வருமரன வரி அைிகரரமும் அல்லது அைிகரரிகளும் 

குறிப்பிேப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிற வருமரன வரி அைிகரரத்ைிற்கு அடிபணிய 

மவண்டும் என்று அறிவிப்பு மூலம் வரரியம் வழிநேத்ைலரம். 

 

வருமரன வரி அைிகரரிகளின் அைிகரர வரம்பு 

➢ வருமரன வரி அைிகரரிகள் அதனத்து அல்லது எந்ைமவரரு அைிகரரங்கதளயும் 

பயன்படுத்துவமைரடு, அத்ைதகய அைிகரரங்கதளப் பயன்படுத்துவைற்கும் 

மசயல்பரடுகளின் மசயல்ைிறனுக்கும் CBDD வழங்கிய உத்ைரவுகளுக்கு இணங்க, 

அத்ைதகய அைிகரரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ே அல்லது ஒதுக்கப்பட்ே அதனத்து 

அல்லது ஏமைனும் மசயல்பரடுகதளச் மசய்ய மவண்டும். அதனவரரலும் அல்லது 

அந்ை அைிகரரிகளரலும் [பிரிவு 120 (1)]. 

➢ எந்ைமவரரு வருமரன-வரி அைிகரரமும், அந்ைஸ்ைில் உயர்ந்ை அைிகரரியரக 

இருப்பைரல், சிபிடிடியரல் இயக்கப்பட்ேரல், அைிகரரங்கதளப் பயன்படுத்ைலரம் 

மற்றும் வருமரன வரி அைிகரரத்ைின் மசயல்பரடுகதள குதறந்ை ைரத்ைில் 

மசய்யலரம். சிபிடிடி வழங்கிய அத்ைதகய ைிதச, அந்ை பிரிவு 120 (1) இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்ே ஒரு ைிதசயரக கருைப்படும். 
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அத்ைதகய வழிமுதறகதள மவளியிடுவைில் வரரியம் பின்வரும் அளவுமகரல்கதளக் 

மகரண்டிருக்கலரம்: 

(அ) பிரரந்ைிய பகுைி. 

(ஆ) நபர்களின் நபர்கள் அல்லது வகுப்புகள். 

(இ) வருமரனங்களின் வருமரனம் அல்லது வகுப்புகள். 

(ஈ) வழக்குகள் அல்லது வழக்குகளின் வகுப்புகள். 

மவறு எந்ை வருமரன வரி அைிகரரத்ைின் இத்ைதகய மசயல்பரடுகதளச் மசய்ய 

CBDD எந்ைமவரரு இயக்குநர் மஜனரலுக்கும் அல்லது வருமரன வரி இயக்குநருக்கும் 

அங்கீகரரம் வழங்க முடியும். 

✓ எந்ைமவரரு குறிப்பிட்ே பகுைி அல்லது நபர் அல்லது நபர்களின் வர்க்கம் 

மைரேர்பரக இந்ைச் சட்ேத்ைின் கீழ் மைிப்பீட்டு அலுவலருக்கு வழங்கப்பட்ே 

அல்லது வழங்கப்பட்ே அைிகரரங்கள் மற்றும் மசயல்பரடுகள் குறித்து 

எழுத்துப்பூர்வமரக உத்ைரவுகதள பிறப்பிக்க இயக்குநர் மஜனரல் அல்லது 

ைதலதம ஆதணயர் அல்லது ஆதணயரளருக்கு CBDD அைிகரரம் அளிக்க முடியும். 

அல்லது வருமரனங்கள் அல்லது வருமரன வகுப்புகள் அல்லது வழக்குகள் அல்லது 

வழக்குகளின் வகுப்புகள் ஒரு கூட்டு ஆதணயர் அல்லது இதண இயக்குநரரல் 

மசயல்படுத்ைப்படும் அல்லது மசய்யப்படும். 

 

✓ மைிப்பீட்டு அலுவலருக்கு வழங்கப்பட்ே அல்லது ஒதுக்கப்பட்ே அைிகரரங்கள் 

மற்றும் மசயல்பரடுகள் கூடுைல் கமிஷனர் மற்றும் கூடுைல் இயக்குநரரல் 

இயக்கப்பேலரம், அதவ இயக்குநர் மஜனரல், ைதலதம ஆதணயர் அல்லது 

ஆதணயரளரரல் எழுத்துப்பூர்வமரக உத்ைரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. 

 

✓ CBDD அல்லது இந்ை சரர்பரக அங்கீகரிக்கப்பட்ே மவறு எந்ை அைிகரரமும் 

எந்ைமவரரு வழக்கு மைரேர்பரக ஒன்றுக்கு மமற்பட்ே வருமரன வரி 

அைிகரரங்களுேன் அைிகரர வரம்தப வழங்க முடியும். 

 

மைிப்பீட்டு அைிகரரிகளின் அைிகரர வரம்பு [பிரிவு 124] 

I). 1 க்கும் மமற்பட்ே இேங்களில், அவரது முக்கிய வணிக இேம் அந்ை பகுைியில் இருந்ைரல் 

மற்றும் அந்ை பகுைிக்குள் வசிக்கும் மவறு எந்ை நபருக்கும். 

(ii) எந்ைமவரரு நபதர மைிப்பிடுவைற்கரன மைிப்பீட்டு அைிகரரிக்கு அைிகரரம் உள்ளைர 

என்ற மகள்வி இந்ை பிரிவின் கீழ் எழும் இேத்ைில், மகள்வி இயக்குநர் மஜனரல் அல்லது 

ைதலதம ஆதணயர்கள் அல்லது ஆதணயரளரரல் ைீர்மரனிக்கப்படும். 
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PGTRB - COMMERCE -2020-21 

UNIT 20 

QUESTIONS 

 

1. வருமரன வரி வசூலிக்கவும் வசூலிக்கவும் அைிகரரம் உள்ளது .                

A. மரநில அரசுகள்  

B. மத்ைிய அரசு  

C.ரிசர்வ் வங்கி   

D. உள்ளூர் சுய அரசுத் துதற  

2. இந்ைியரவில் முைன்முதறயரக வருமரன வரி விைிக்கப்பட்ே ஆண்டு எது?  

A. 1960   

B. 1961   

C. 1860   

D. 1857                                           

3. வருமரன வரி சட்ேத்ைில் நிதறமவற்றப்பட்ேது ஆண்டு .                

A. 1955   

B. 1961  

C. 1956   

D. 1962                                           

4. மநரடி வரிக்கரன மத்ைிய வரரியத்ைரல் உள்ளது கட்டுப்பரடு மூலம் .                

A. மத்ைிய அரசு   

B. மரநில அரசு  

C. இரண்டும் (A) மற்றும் (b)   

D. மமமல எதுவும் இல்தல  
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5. முந்தைய ஆண்டில் மைரேங்கியது இருந்து .                

A. ஏப்ரல்   

B. மரர்ச்  

C.ஜனவரி   

D. மசப்ேம்பர்                                           

6. வரி மசலுத்துமவரர் யரர் ?    

A. வரிமசலுத்துபவர்களரல்   

B மைரழிலைிபரின்  

C அறக்கட்ேதள   

D  அரசு ஊழியர் 

 7. வருமரன வரி என்பது ஒரு ........................                                           

A. வணிக வரி   

B. மைரழில் வரி  

C. மநரடி வரி   

D. மதறமுக வரி                                           

8. ஒரு நபர் நபர் மபரது ஒரு சரைரரணமரக குடியுரிதம என்று 

கூறப்படுகிறது உள்ளது பூர்த்ைி .                

A. அடிப்பதே மற்றும் கூடுைல் நிபந்ைதனகள்  

B. அடிப்பதே நிபந்ைதனகள் மட்டுமம  

C. கூடுைல் நிபந்ைதனகள் மட்டுமம  

D. அடிப்பதே மற்றும் கூடுைல் நிபந்ைதனகள் அல்ல  

9. ஒரு நபர் ஒரு குடியுரிதம இல்லரைவர் என்று கூறப்படுகிறது .                

A. அடிப்பதே நிபந்ைதனகளில் ஒன்தற நிதறமவற்றவில்தல  

B. அடிப்பதே நிபந்ைதனகதள மட்டுமம பூர்த்ைி மசய்ைல்  

C. கூடுைல் நிபந்ைதனகதள மட்டுமம பூர்த்ைி மசய்ைல்  

D. அடிப்பதே மற்றும் கூடுைல் நிபந்ைதனகதள பூர்த்ைி மசய்ைல்  

10. HUF வழக்கில் மைிப்பீட்ேரளர் யரர் ?   

A.  ைந்தையின்   

B மதனவி  

C கர்ேர   

D. நிகர்நிதல கர்ேர                                           

 


