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தனி உரிமம் பபற்றவர்
Who is a Franchisee

 ஒரு வியாபாை
நிறுவனத்தில், அதன்
வாணிப
நைவடிக்டககடைக்
மமற்பகாள்ளும் அடனத்து
உரிடமடயயும், பதாைர்
உறவு முடறயின்
அடிப்படையில்,
ஒருவருக்கு
வழங்கப்படுமாயின், அந்த
நபடை தனிடமயாைன்
அல்லது தனி உரிமம்
பபற்றவர் என்று
அடழக்கிமறாம்.
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தனி உரிடமயியல் இைண்டு
நன்டமகடைக் கூறு?

 1.இைர்கடை
குடறத்தல்

 2.வணிக
விரிவாக்கம்

 3.விைம்பைச்
பசலவு

 4.பசயல்பாட்டிற்கு
உறுதுடணயாக
இருத்தல்
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ஏட்டு கைன் தைகு முகவர் Who is a factor

 ஒரு நிறுவனம் தனது
பபாருட்கடை பைாக்கம்
மற்றும் கைன்
அடிப்படையில் விற்படன
பசய்கிறது.

 கைன் விற்படனயினால், சிறு
மற்றும் நடுத்தை
வணிகர்கைின் நைப்பு
மூலதனமானது கணிசமான
அைவு பபறுவதற்குரிய
மாற்றுச் சீட்டுகைாக மாறி
விடுவதால் நீர்டம தன்டம
பாதிக்கிறது.
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ஏட்டு கைன் தைகு முகவர் Who is a factor

 இதனால் அதன்
சீைான பசயல்கள்
பாதிக்கப்பட்டு,
வாணிக இைர்பாடுகள்
ஏற்படுகின்றன.

 இவற்டற சமாைிக்கும்
பபாருட்டு, ஒரு தைகு
நீதி மசடவ
பசயல்படுகிறது.

 அதுமவ ஏட்டு கைன்
தைகு முகவர் ஆவார்.
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புற திறனடீ்ைல் வடையறுக்க
Define Outsourcing 

 பவைியாட்கைிைம்
பணிடய
ஒப்படைப்பு பசய்து,
அடத தன்
நிறுவனத்தின்
மூலம் எப்மபாதும்
மபால்
சந்டதயிடுதடல புற
திறனடீ்ைல் அல்லது
புற ஒப்படைப்பு என

 அடழக்கப்படுகிறது.
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புற ஒப்படைப்பின் மதடவகள்
Need for Outsourcing

 1. இடண மற்றும்
கூடுதல் பசயல்கடை
பவைியாட்களுக்கு
மாற்றிவிடுதல்

 2. ஒப்பந்தத்தின் மூலம்
புற ஒப்படைப்புச்
பசய்ய முடியும்

 3.புற ஒப்படைப்பினால்,
நிறுவனத்தின்
பசயல்பாட்டுத்திறன்
மமம்படுகிறது

27-Aug-18 8M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



புற ஒப்படைப்பின் மதடவகள்
Need for Outsourcing

 4. வாடிக்டகயாைர்கைின் 
திருப்தி மமம்படுகிறது

 5. பசலவு குடறகின்றது

27-Aug-18 9M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



எந்தவடகயில் பதாழில் பசயல்முடற புற 
ஒப்படைப்பு முக்கியபமனநிடனக்கிறாய்?

 பவைி நிறுவனங்கைிைமிருந்து,
ஒப்பந்த அடிப்படையில் சிறப்பு
மவடலகடை அல்லது பசயல்கடை
பபறுவதற்கு பதாழில் பசயல்முடற
புற திறனடீ்ைல் என்று பபயர்.

 புற ஒப்படைப்பு பசய்வதனால்,
அந்நிறுவனம் தன்னுடைய
வழக்கமான பணிகடை, கால
மநைத்டத வணீ் பசய்யாமல்,
முக்கிய சிக்கல்கள் நிடறந்த
பசயல்கைில் தன் கவனத்டத
பசலுத்த இயலும்.

 இதனால் நிறுவனங்கைின் பசலவும்
குடறகின்றது.
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அறிவுசார் பசயல்முடற புற ஒப்படைப்புச் 
பசய்தலின் நன்டமகள் என்ன?
What are the benefits of KPO?

 அறிவு
அடிப்படையிலான
பசயல்கடை,
பவைிநபர்கடைப்
பயன்படுத்தி தங்கைின்
மநாக்கங்கடை பூர்த்தி
பசய்து பகாள்வடத
அறிவுசார்
பசயல்முடற புற
திறனடீ்ைல்
என்கிமறாம்.
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நன்டமகள்:
 இம்முடறயினால்
வாணிபத்டத
பவற்றிகைமாக குடறந்த
பசலவில் நைத்தி
பசல்லலாம்.

 அறிவு சார்ந்த, தகவல்
பதாைர்பு சார்ந்த மற்றும்
சிறந்த மதி நுட்பம்
பகாண்ை மவடலகைில்,
பவைிநபர்கடை
அவர்கைின் திறடமகடைக்
பகாண்டு மதிப்பு மிக்க
பசயடல பசய்யலாம்.
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பபயர்ச்சியியல் வடையடை தருக.
Define Logistics.

 சந்டதயுைன்
பதாைர்புடைய
மபாக்குவைத்துப் பணி
பபயர்ச்சியில் மிக
முக்கியப் பங்டக
வகிக்கிறது. மமலும்
மிக மநர்த்தியான
ஒன்றுக்பகான்று
பதாைர்புடைய
மபாக்குவைத்தின்
விரிவாக்கமம
பபயர்ச்சியியல் ஆகும்.
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பபயர்ச்சியியல் மதடவ யாது?
Importance of Logistics

 ஒரு நிறுவனம் சிறந்த
பபயர்ச்சியியல்
மமலாண்டமடய நல்ல
ஒழுங்கு
முடறப்படுத்தப்பட்ை
மபாக்குவைத்து, பண்ைகக்
காப்பு, உற்பத்தி
பபாருட்கடை
டகயாளுதல் சிறந்த
தகவல்களுைன் கூடிய
மதடவ, பபயர்ச்சியியலில்
மதடவப்படுகிறது.
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பபயர்ச்சியியல் மதடவ யாது?
Importance of Logistics

 மமலும்,
இந்தியாடவ
பபாருத்தமட்டில்
பபரும்பான்டமயான
மபாக்குவைத்து
முடறகள் சாடல
மற்றும் இையில்
வழியாகமவ
நடைபபறுகிறது.
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பபயர்ச்சியியல் முக்கியத்துவத்டதப்
பற்றி எழுதுக.

 பபயர்ச்சியியல்
பதாைர்புடைய பல
உற்பத்தி சார்புடைய
பசயல்கைின்
முடிவுகடை ஆய்வு
பசய்து தீர்மானித்து,
மதடவக்மகற்ப தைர்த்தி,
ஒருங்கிடணந்த
அடமப்பு முடறயாக
உற்பத்தி பபாருட்கடை
பகிர்ந்தைித்தலில்
ஈடுபடுகிறது.
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பபயர்ச்சியியல் வடககள்யாடவ?
 1.முடிபவடுத்தலின்
அடிப்படையில்

 2.பங்பகடுக்கும்
நபர்கைின்அடிப்படையில்

 3.பபயர்ச்சியியலின்
இடணந்து பகாள்ை
பசயல்கைின்
அடிப்படையில்

 4.பபயர்ச்சியியலில்
மசைாத பசயல்கைின்
அடிப்படையில்

27-Aug-18 17M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



மின்னனு வணிகம் E-Commerce

 மின்னணு வடலத்தைத்தின்
மூலம் பபாருட்கடை
வாங்குதல் மற்றும் விற்றலுக்கு
மின்னணு வர்த்தகம்
எனப்படுகிறது.

 மின்னனு பதாழில் என்பது, ஒரு
விரிவான பசால்.

 இந்த பசால்லில் இடணயதைம்
மூலம் நிறுமத்திற்கு உள்
மற்றும் பவைியில் நடைபபறும்
அடனத்து வியாபாை
நைவடிக்டகடையும் மின்னணு
வர்த்தகம் என்ற பசால்
குறிக்கும்.
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தனி உரிடமயியலின் வடககள்
Types of Franchising

 தனி உரிடமயியல்
இரு பிரிவுகைாக
பிரிக்கப்படுகிறது.
அடவ

 (அ) தயாரிப்பு பபாருள்
அல்லது வர்த்தக
பபயர் தனி
உரிடமயாக்கல்

 (ஆ) வணிக
வடிவடமப்பு தனி
உரிடம.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயில் உள்ை 
படிநிடலகள் Steps in Factoring Process.

 1. பபாதுவாக 
நிதிநிறுவனங்கள், 
சைக்குப்பட்டியலில் 
உள்ை 
பதாடகடயத் 
திரும்ப
பபறுவதற்காக, 
உரிடமப் 
மபைாளுைன் பசய்து 
பகாள்ைப்படும் ஒரு 
முகடம 
ஏற்பாைாகும்.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயில் உள்ை 
படிநிடலகள் Steps in Factoring Process.

 2. எப்மபாபதல்லாம்
கைனுக்கு பபாருட்கள்
விற்கப்படுகின்றனமவா
, அதனடிப்படையில்
இைாப்பு அல்லது
சைக்குபட்டியல்
தயாரிக்கப்பட்டு,
அதனுடைய நகல்
ஒன்றிடன உரிடமப்
மபாைாளுக்கு
அனுப்பப்படும்.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயில் உள்ை 
படிநிடலகள் Steps in Factoring Process.

 3. கைன் வழங்கிய
நிறுவனத்திற்கு பசலுத்த
மவண்டிய பதாடக,
மபைாளுக்கு மாற்றப்பட்டு,
அந்த விவைம்
வாடிக்டகயாைருக்கு
பதரியப்படுத்தப்படும்.

 4. குறிப்பிட்ை தவடண
நாள் அன்று, உரிடமப்
மபைாள் மூலம்
வாடிக்டகயாைரிைமிருந்து
பதாடக வசூலிக்கப்படும்.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயில் உள்ை 
படிநிடலகள் Steps in Factoring Process.

 5. பின்னர் உரிடமப்
மபைாள் தனக்குரிய
மசடவக்
கட்ைணத்டதப்
பிடித்துக்பகாண்டு,
மீதமுள்ை
பதாடகடய கைன்
வழங்கிய
நிறுவனத்திற்கு
அனுப்பி டவப்பார்.
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பபயர்ச்சியியலின் நன்டமகள்
Benefits of Logistics

 பபாருட்கைின் தயாரிப்பு
வடிவடமப்பு, தைவாை
அடமவிைம், சந்டத
மூலங்கடை பதரிவு
பசய்தல், உற்பத்தி
கட்ைடமப்பு,
விநிமயாகஸ்தர் (அ)
வணிகர் வடலயடமப்பு,
வடிவடமப்பது,
பண்ைகச்சாடல
அடமவிைம், தைவாை
வடைபைம் மற்றும்
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பபயர்ச்சியியலின் நன்டமகள்
Benefits of Logistics
 பபயர்ச்சி பங்கீட்டு
வடிவடமப்பு உற்பத்தி
திட்ைம், சைக்கிருப்பு
மமலாண்டம, சைக்கிருப்பின்
நிடலகள் மபாக்குவைத்து
வடகடயத் மதர்வு பசய்தல்
சைக்டக கப்பலில் ஏற்றுதலின்
அைவு, வழித்தைத்டத முடிவு
பசய்தல் மமலும்
மபாக்குவைத்து ஒப்பந்தவியல்
பதாகுப்பு மூலப்பபாருடை
டகயாளுதல்ஆகும்.
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பபயர்ச்சியியல் மமலாண்டம வழங்கல் வழி சங்கிலி 
மமலாண்டம

1.மதடவக்கும், அைிப்புக்கும்
இடைமய உள்ை நிடலயான
இடைபவைி சரி பசய்தல்
அல்லது நிர்வகித்தலுைன்
பதாைர்புடையது

மாறும் இயல்பு பகாண்ை
மதிப்டப மமம்படுத்தும்
பசயல்கைான
பபாறுப்மபற்றல் தைம்
மற்றும் வடிவடமப்பு
மபான்ற பசயல்கடை
கண்ைறிய பதாைர்ந்து
முயற்சிக்கிறது.

2.அைக்கவிடல
குடறப்பதில் கவனம்
பசலுத்துகிறது

அைக்கவிடலடய
குடறப்பதில் கவனம்
பசலுத்துவடதக் காட்டிலும்
இலாபத்டத
மிடகப்படுத்துதடல மநாக்கி
(அ) டமயப்படுத்தி
இயங்குகிறது.

3. அைிப்பு பசயல்பாட்டை
அடிப்படையாகக் பகாண்ைது

மதடவ பசயல்பாட்டை
அடிப்படையாகக் பகாண்ைது
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வாங்குபவர்கள் மீது மின்னணு வணிகம் 
ஏற்படுத்தும் தாக்கம் Impact of E-Commerce on Buyers

 1. மின்னணு வணிகப் பிரிவு
சுமார் 4 மகாடி நபர்களுக்கு
மவடலவாய்ப்டப நல்கி
வருகிறது.

 2. இடணயதை சில்லடற
வணிகம், இடணயதை
மசடவ, வர்த்தகம் மபான்ற
துடறகைில் பதாைங்கப்படும்
பதாழில்கைில் ஏைாைமான
மவடலவாய்ப்பு பபருகி
வருகிறது.
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வாங்குபவர்கள் மீது மின்னணு வணிகம் 
ஏற்படுத்தும் தாக்கம் Impact of E-Commerce on Buyers

 3. மின்னணு வணிக
நிறுமங்கள், பண்ைங்கள்,
பபாருள் வழங்கீட்டு
முடனயங்கடை
அடமத்தல், அைிப்பு
சங்கிலித் பதாைர்புகடை
ஏற்படுத்துதல் மபான்ற
கட்ைடமப்டப உருவாக்கி
மின்னணு வர்த்தகத்டத
பலமானதாக மாற்ற,
அதிக முதலீடுகடை
பசய்து வருகின்றன.
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தனி உரிடமயியலின் குணாதிசயங்கள்
Characteristics of Franchising.

 1) தனி உரிடமயியல்
பதாைர்புடைய
விதிமுடறகள்
மற்றும் நிபந்தடனகள்
உைன்படிக்டக
அடிப்படையில்
ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

 2) தனி உரிடமயியல்
கால அைவு 5
ஆண்டுகள் அல்லது
அதற்கு மமலாக
இருக்கலாம்.
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தனி உரிடமயியலின் குணாதிசயங்கள்
Characteristics of Franchising.

 3) இத்தடகய தனி உரிடம
காலத்தில், எந்த ஒரு மபாட்டி
வாணிபத்டதயும்
மநைடியாகமவா அல்லது
மடறமுகமாகமவா நைந்த,
தனி உரிமம் பபற்றவருக்கு
உரிடம இல்டல.

 4) தனி உரிடம ஒப்பந்தப்படி,
தனி உரிமம் பபற்றவர்
குறிப்பிட்ை பதாடகடய, தனி
உரிமம் அைித்தவருக்கு
பசலுத்த ஒப்புக் பகாள்கிறார்.
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தனி உரிடமயியலின் குணாதிசயங்கள்
Characteristics of Franchising.

 5.தனி உரிமம்
பபற்றவர், தடலடம
நிறுவனத்தின்
பகாள்டககளுக்கு
இணங்க
தன்னுடைய
வாணிபத்டத தனி
உரிடம ஒப்பந்த
சைத்துகள்படி
முடறயாக
பசயல்படுத்த
மவண்டும்.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயின் சிறப்பம்சங்கள்
Features of Factoring

 1. கைன் ஏடுகடை
பைாமரித்தல்:

 தனது
வாடிக்டகயாைைான
வணிகரின் ஏட்டுக்
கைன்கடை
பைாமரிக்கும் முழு
பபாறுப்பிடன தனி
உரிடம மபைாள்
ஏற்றுக் பகாள்கிறார்.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயின் சிறப்பம்சங்கள்
Features of Factoring

 2. கைன் எல்டலகடை
நிர்வகித்தல்:

 வாைாக்கைன் பதாைர்பான
நிதிச் சுடமடய, தனி
உரிடம மபைாள் ஏற்றுக்
பகாள்கிறார்.

 இதனால் வணிகத்
தன்டமயுடைய
முதன்டம வணிகத்தின்
மீது முழுக் கவனம்
பசலுத்துகிறார்.
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ஏட்டுக்கைன் முகடமயின் சிறப்பம்சங்கள்
Features of Factoring

 3. பைாக்க முன்பணம்:
 ஏறத்தாழ கைன் விற்படனயில்
ஏறக்குடறய 80% முன் கூட்டிமய
வணிகர் பபற்று விடுகிறார்.

 4. வசூல் மசடவ:
 வாடிக்டகயாைர்களுக்கு நிடனவு
கூறச் பசய்தல், பகுதியைவு
கைடன வசூலித்தல், காமசாடல
வசூலித்தல், ஏடனய
மசடவகளும், இந்த மசடவயில்
அைங்கும்.
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5. தனது வாடிக்டகயாைர் மூலம் 
வணிகருக்கு ஆமலாசடன கூறுதல்:

 தனி உரிடம மபைாள்,
கைந்த காலங்கைில்
வாடிக்டகயாைரிைம்
ஏற்பட்ை அனுபவத்தின்
அடிப்படையில்,
வாடிக்டகயாைர்களுக்கு
வழங்கப்பை மவண்டிய
கைன் தகுதி மற்றும்
வாைாக்கைன் பதாைர்பான
வியாபாைச் பசய்திகடை
உைனுக்குைன்
வழங்குகிறார்.
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புற ஒப்படைப்பின் நன்டமகள் Benefits of 

Outsourcing

 1. முதன்டம நைவடிக்டககைில்
கவனம் பசலுத்துகிறது:

 இதை இடண நைவடிக்டககடை
பவைி நிறுவனங்கைிைம் புற
ஒப்படைப்பு பசய்வதன்
காைணமாக, நிறுவனங்கள்
தங்கைிைம் உள்ை சில
தனித்துவமான திறடன
பசவ்வமன பயன்படுத்தி
முதன்டம நைவடிக்டககைில்
கவனம் பசலுத்துவதன் மூலம்
மநாக்கங்கள் அடைய இது
உதவுகிறது.
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2. பபாருைாதாை மமம்பாட்டை
ஊக்குவிக்கிறது:

 புற ஒப்படைப்புச்
பசய்வதனால், பதாழில்
முடனமவார்கள்
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

 மவடல வாய்ப்புகடை
உருவாக்கி ஊக்கம்
அைிக்கிறது.

 ஏற்றுமதிடய விரிவாக்கம்
பசய்து,
பபாருைாதாைத்தின்
மிகப்பபரிய வைர்ச்சிக்கு
உதவுகிறது.
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3. மவடலவாய்ப்புகடை ஊக்குவிக்கிறது:
 நிறுவனங்கள் தங்கைின் இடண
நைவடிக்டககடை,
பவைிநபர்களுக்குப் புறஒப்படைப்பு
மூலம் பதாைர் வாய்ப்பு
அைிப்பதனால், சிறு வாணிப
நிறுவனங்கள் இந்த வாய்ப்டப
பயன்படுத்திக் பகாள்கின்றன.

 இது புதிய மவடல வாய்ப்டப
ஏற்படுத்துவதற்கான வழியாக
அடமவதுைன் அதிக அைவிைான
மவடலவாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கு
வழிவகுக்கிறது.
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4. குடறவான முதலீடுகள்:
 பவைிநபர்கைின் திறடமகடை
புற ஒப்படைப்பின் மூலம்
பயன்படுத்துவதனால்,
நிறுவனங்கள் தங்கள் இடண
நைவடிக்டககளுக்காக பசய்ய
மவண்டிய முதலீட்டு பதாடக
குடறகிறது.

 இதன் காைணமாக
அத்பதாடகடய மவறு
பசயலுக்கு பயன்படுத்துவதன்
மூலம் உற்பத்திடய பபருக்கி
இலாபத்டத உயர்த்த
இயலுகிறது.
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5. சிறந்த பசயலாக்கம் :
 புற ஒப்படைப்பின் மூலம்
நிறுவனங்கள் இைண்டு
பயன்கடை அடைகின்றது.

 ஒன்று புற ஒப்படைப்புச்
பசய்த நிறுவனங்கள்
மமற்பகாள்ளும் முதன்டம
பசயல்கடை திறம்பை பசய்து,
தங்கடை உயர்த்திக்
பகாள்வது,

 இைண்ைாவது புற ஒப்படைப்பு
பபற்ற நிறுவனங்கள், தங்கள்
திறன்கடை விரிவாக்குவதன்
மூலம், புற ஒப்படைப்புக்கான
வாய்ப்புகள் மமலும் பபறும்
அைவிற்கு உயர்கின்றன.
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மின்னணு வணிக மாதிரிகள்
E-Commerce Models.

 1.பதாழில்
நிறுவனத்திற்கும்
வாடிக்டகயாைருக்கும்
இடைமயயான
வணிகம் :

 இம்முடறயில்
பதாழில் நிறுவனம்,
சம்பந்தப்பட்ை
வாடிக்டகயாைருக்கு
மநைடியாக பபாருடை
விற்கின்றது.
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2. பதாழில் நிறுவனங்களுக்கு
இடைமயயான வணிகம் :

 வியாபாை நிறுவனங்கள்
தங்களுக்கிடைமயயான
பபாருள் வாங்கல்
விற்றல்கடை மின்னணு
வர்த்தகத்தின் மூலம்
பசய்து பகாள்வது
இம்முடறயில்
அைங்கும். எ.கா :
ஸ்னாப்டீல்,
பிைிப்கார்ட், அலிபாபா,
இண்டியாமார்ட், டிமைட்
இந்தியாகாம்
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3. நுகர்மவார்களுக்கு இடைமயயான 
வணிகம் :

 இம்முடறயில் டகமபசி மூலமாகமவா,
இடணயதை விைம்பைத்டதப்
பார்த்மதா, மின்னணு ஏல முடறயிமலா
அல்லது ஒரு இைத்தில் இருக்கும்
வாடிக்டகயாைருக்மகா பபாருள்கடை
விற்க முடியும்.

 எ.கா : ஒன்ஸ் அபகயின் ஸ்மைார்
ைாட் காம் என்பது பபண்களுக்கான
நவனீ பயன்படுத்தப்பட்ை பபாருட்கள்
வாங்குவதற்கான இடணயதைம்,
மற்றவர்கள் குயிக்கர், ஒ.எல்.எக்ஸ்,
ஈமப மூலம் பயன்பபறலாம்.
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4. வாடிக்டகயாைருக்கும் பதாழில் 
நிறுவனத்திற்கும் இடைமயயான வணிகம் 

 தானியங்கள், மின்னணு
பபாருட்கள், அடறகலன்
மற்றும் இதை பபாருட்கள்
இடணயதைம் மூலம்,
வாடிக்டகயாைைால்
மதடவப்படும்
பதாழில்களுக்கு
விற்கப்படுவது
இம்முடறயில்அைங்கும்.

 எ.கா : நாக்ரி ைாட் காம்
மற்றும் மான்ஸ்ைர்
ைாட்காம்
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5. பதாழிற் நிறுவனத்திற்கும் அைசுக்கும் 
இடைமயயான வணிகம் :

 பபாருள் மற்றும் மசடவகள்
அைசுத் துடறக்கு பதாழில்
நிறுவனங்கள் மூலம்
விற்படனபசய்கின்றனர்.

 எ.கா : டி.சி.எஸ். நிறுமம்
கைவுச் சீட்டு உரிம விண்ணப்ப
நடைமுடறயிடன
பவைிநாட்டு உரிமம் வழங்கிை
இந்திய அைசுக்காக
தன்னுடைய பமன் பபாருள்
மூலம் பணிடய முடித்து
வழங்குகிறது.
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பதாழில் பசயல்முடற புறத் 
திறனடீ்ைல் 

அறிவுசார் பசயல்முடற
புறத்திறனடீ்ைல்

1. பவைி நிறுவனங்கைிைம்
இருந்து ஒப்பந்த
அடிப்படையில் சிறப்பு
மவடலகடை அல்லது
பசயல்கடை பபறுவதாகும்

அறிவு அடிப்படையிலான
பசயல்கடை
பவைிநபர்கடைப் பயன்படுத்தி
தங்கைின் மநாக்கங்கடை
பூர்த்தி பசய்து பகாள்வதாகும்

2. முதன்டமச்
பசயல்பாடுகைில் கவனம்
பசலுத்துதல்

சிறந்த திறடமகடைப்
பயன்படுத்துதல்

3. திறடன உயர்த்திக்
பகாள்ளுதல்

அறிவு மட்டும் பயன்படுத்தும்
மநாக்கம்

4. அதிக இலாபம் ஈட்டுதல் சிக்கலான் பிைச்சிடனகளுக்கு,
தீர்டவக்கண்ைறிதல்.

5. பபாருைாதாை வைர்ச்சி
மற்றும் மமம்பாடுஅடைதல்

முக்கிய பசயல்பாடுகைில்
சிறப்பு கவனம்பசலுத்துதல்

6. வைர்ந்து வரும்
மதடவகளுக்கு ஏற்ப,
மசடவகடை பரிமாற்றம்
பசய்து பகாள்ளுதல்

இைர்படுகடைக் குடறத்தல்
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சமூகப் பபாறுப்புணர்வு Social Responsibility

 ஒவ்பவாரு பதாழில்
உரிடமயாைர்களும், தங்கள்
பதாழில் மூலம் பபறும்
இலாபத்தில் ஒரு பகுதிடய
சமுதாய மமம்பாட்டிற்மக
பசலவழிக்கின்றனர்.

 இத்தடகயப் பயன்பாட்டிற்கு
பதாழில் ஒழுங்குணர்வு
பபாறுப்பாகும்.

 இதடனமய பதாழில் சமூகப்
பபாறுப்புணர்வு என்று
அடழக்கின்மறாம்.
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சமூக அதிகாைம் Social Power
 பதாழில்
பசய்பவர்கைிைம்
கணிசமான அைவு
சமுதாய அதிகாைம்
உள்ைது.

 அவர்கள்
மமற்பகாள்ளும் பசயல்
நைவடிக்டககள்
மக்கைின் எதிர்கால
வாழ்க்டகடய
தீர்மானிப்பதாக
அடமகிறது.
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சமூக அதிகாைம் Social Power

 நாட்டின் மமம்பாடு கருதி
மவடலவாய்ப்பு,
பபாருைாதாை முன்மனற்ற
அைவு மற்றும் அடனத்து
தைப்பினருக்கும்
வருமானத்டத
பகிர்ந்தைித்தல்
மபான்றடவ
தீர்மானிக்கும் உயர்
பபாறுப்பு பதாழில்
நிறுவனங்களுக்கு உண்டு.
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தடையற்ற நிறுவனம் Free Enterprise
 சமூகக் கைடமப்
பபாறுப்புகடை ஏற்றுக்பகாண்டு,
நிடறமவற்றும் பதாழில்
நிறுவனங்கள் அதிக
சுதந்திைத்டதப் பபறுகின்றன.

 எ.கா: அைசாங்கம் கலப்பைம்,
கள்ைச்சந்டத மற்றும் சமூக
விமைாத நைவடிக்டககடை
வியாபாரிகள் ஈடுபைாமல்
இருக்க, நுகர்மவார் பாதுகாப்பு
சட்ைத்டத இயற்றியது.

 ஆகமவ, நிறுவனங்களுக்கு
எதிைாக நைவடிக்டககள்
எடுப்படத தவிர்க்க சமூக
பபாறுப்புணர்வு அவசியமாகும்.
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பங்குதாைர்கள் Stakeholders

 ஒரு பதாழில் அடமப்பு,
பபாதுவாக
உரிடமயாைர்கள்,
முதலீட்ைாைர்கள்,
பணியாைர்கள், சைக்கு
அைிப்மபார்
வாடிக்டகயாைர்கள்,
மபாட்டியாைர்கள்,
அைசாங்கம் மற்றும்
சமுதாயம்
ஆகியவர்களுைன்
பநருங்கிய பதாைர்பு
பகாண்டுள்ைது.
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பங்குதாைர்கள் Stakeholders

 அத்தடகய 
அக்கடறக்
பகாண்ைவர்கடை, 
பதாழில் 
நைவடிக்டககைில்
ஆர்வம்
பகாண்ைவர்கள் 
அல்லது பல்வடகப் 
பங்குநர்கள் என
அடழக்கப்படுகின்றன
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நன்பனறி பபாறுப்புணர்வு
Ethical Responsibility

 இது சமுதாயத்தால்
எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு
வடக பபாறுப்பாகும்.

 ஆனால், இப்படிப்பட்ை
பபாறுப்புகள்
சட்ைத்தில்
குறிப்பிைாதடவயாகும்
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நன்பனறி பபாறுப்புணர்வு Ethical Responsibility

 எ.கா: ஒரு நிறுவனம் தனது
பபாருட்கள் குறித்த விைம்பைம்
மமற்பகாள்ளும் மபாது
அத்தடகய விைம்பைம் மத
உணர்வுகள் மற்றும் மக்கைின்
கண்ணியம் மதிக்கத்தக்க
வடகயில் இருத்தல்
மவண்டும்.

 இத்தடகய பபாறுப்புகடை,
பதாழில் அடமப்புகள் தாமன
விருப்பப்பட்டு கடைப்பிடிக்க
மவண்டும்
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சமூகப் பபாறுப்புணர்வுஇலக்கணம்
Define the Concept of Social Responsibility

 படீ்ைர் எஃப் டிைக்கர்
அவர்கைின் கூற்றுப்படி,
“சமுதாய பபாதுநலன்
மமம்பாடு கருதி, உரிய நபர்,
சமுதாய நம்பிக்டகக்குரிய
அடிப்படை மமன்டம,
சமுதாய ஒற்றுடம
உறுதித்தன்டம மற்றும்
நிடலத்தன்டம
மபான்றவற்றில்
பங்கைிப்டப ஏற்படுத்துவது
ஆகும்”.
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பதாழிலின் சமூகப் பபாறுப்புணர்வின் 
மதடவ என்ன என்பது பற்றி நீர் ஏன்
சிந்தடன பசய்யக் கூைாது?

 (i) சுய ஆர்வம்
 (ii)சமுதாய
உருவாக்கம்

 (iii) சமூக அதிகாைம்
 (iv) சமுதாயத்தின்
உருவகம்

 (v) பபாது மக்கள்
மத்தியில்
விழிப்புணர்வு
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பதாழிலின் சமூகப் பபாறுப்புணர்வின் 
மதடவ என்ன என்பது பற்றி நீர் ஏன்
சிந்தடன பசய்யக் கூைாது?

 (vi) தடையற்ற நிறுவனம்
 (vii) சட்ைம் மற்றும் ஒழுங்கு
 (viii) தார்மீக பபாறுப்புணர்வு
 (ix) சமூக கலாச்சாை
பநறிமுடறகள்

 (x) பதாழில் முடறடம
 (xi) பபாறுப்பாண்டம தத்துவ
பநறி ஆகியடவ பதாழிலின்
சமூகப் பபாறுப்புணர்வின்
மதடவயாகும்

27-Aug-18 57M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



சமூக பபாறுப்புணர்வு சார்ந்த பதாழில் 
நிறுவனங்கள் மூலம் பணியாைர்கள்
பபறும் நன்டமகள் யாடவ?

 1)பணியாைர்கைின் கூலி
மற்றும் ஊதியத்டத குறித்த
காலத்தில் பதாைர்ந்து
வழங்குதல்.

 2)பணியாற்றுவதற்கு ஏற்ற
இணக்கமான சூழ்நிடலடய
உருவாக்குதல் மற்றும் இதை
வசதி வாய்ப்புகடை நல்குதல்

 3)நல்ல பதாழில்
வாய்ப்புகடை ஏற்படுத்தி
தருதல்
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சமூக பபாறுப்புணர்வு சார்ந்த பதாழில் 
நிறுவனங்கள் மூலம் பணியாைர்கள்
பபறும் நன்டமகள் யாடவ?

 4) பணிப்பாதுகாப்பு 
மற்றும் சமூகப்
பாதுகாப்பிடன
உருவாக்குதல். 
அதாவது 
வருங்காலடவப்பு 
நிதி, குழுக் காப்படீு, 
ஓய்வூதியம் 
மற்றும் பணி 
ஓய்வு பயன்பாடு
மபான்றவசதிகள்
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சமூக பபாறுப்புணர்வு சார்ந்த பதாழில் 
நிறுவனங்கள் மூலம் பணியாைர்கள்
பபறும் நன்டமகள் யாடவ?

 5)அவர்கள் வாழ்க்டக
தைத்டத மமம்படுத்துதல்
அதாவது வடீ்டு வசதி,
மபாக்குவைத்து வசதி,
சிற்றுண்டி, சாடல வசதி,
குழந்டத காப்பகங்கள்
மற்றும் பிற வசதிகள்

 6) குறித்த காலத்தில்
பயிற்சி அைித்து
அவர்கைின் பசயல்திறடன
தைம் உயர்த்துதல்
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சமூகப் பபாறுப்புணர்வின் வடககள்
kinds of Social Responsibility

 (i)பபாருைாதாை
பபாறுப்புணர்வு

 (ii)சட்ைப்
பபாறுப்புணர்வு

 (iii)பதாழில்
நன்பனறிமுடற
பபாறுப்புணர்வு

 (iv)தன் விருப்ப
பபாறுப்புணர்வு
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பதாழில் அடமப்புகளுக்கு சமூகபபாறுப்புணர்வின் 
அவசியம் யாதுஎன்படதபவைிக் பகாணர்க
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பதாழிலின்
சமுதாய
பபாறுப்புணர்வு
பதாைர்பாக

பங்குதாைர்கள் (அ)
முதலீட்ைாைர்கள்

பணியாைர்கள்
(அ)
பதாழிலாைர்கள்

நுகர்மவார்கள்
(அ)
வாடிக்டகயாைர்கள்அைசு

(அ)அைசின்
நிர்வாகக்
குழுக்கள்

சட்ைத்துடற
(அ)
சட்ைசமூகம்

பபாதுமக்கள்

சுற்றுசூழல்
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வியாபாை நன்பனறி Ethics

 பதாழிலின் உரிடமயாைர்கள், 
நிர்வாகிகள் மற்றும் பதாழில் 
பசய்பவர்கள் பின்பற்ற மவண்டிய 
ஒழுங்குணர்வு தைமம, வியாபாை 
நன்பனறி என்று இலக்கணம்
தைப்பட்டுள்ைது.

 இத்தடகய தைநிடலகள் பதாழில் 
பசய்பவர்கைின் நன்னைத்டதடய 
தீர்மானிக்கின்றன. மமலும்
பதாழில் பநறி முடறகள் வணிக 
நைத்டதடய பவைிப்படுத்துகிறது.
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குறியடீு Code
 பதாழில்
நடைமுடறகள்
மற்றும் அதன்
பசயல்திறன் மபான்ற
அைவடீுகடை
நிறுமம் தன்டன
மற்ற நிறுவனங்கள்
பின்பற்றி வரும்
சிறந்த
நடைமுடறகளுைன்
ஒப்பிட்டு பார்க்க
வடக பசய்கிறது.
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குறியடீு
 நான்கு வடகயான 
அடிப்படை 
தைக்குறியடீுகள் 
நடைமுடறயில் 
உள்ைன. அடவகள்
உள்நாட்டு தைக்குறியடீு,
மபாட்டிக்குறிய 
தைக்குறியடீு, 
பசயல்பாட்டு 
தைக்குறியடீு மற்றும்
பபாதுவான 
தைக்குறியடீு எனப்படும்
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பநறிமுடற நைத்டதகள் பாதிக்கும் 
காைணிகள் இைண்டைக் கூறுக.

 1.பபாருட்கடை,
நியாமற்ற
விடலயில் விற்பது.

 2.நுகர்மவாரின்
குடறகடை
தீர்க்கப்பைாமல்
இருப்பது.

 3.தைமான
பபாருட்கடைக்
வழங்காமல்
இருத்தல்.
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பபருநிறுவன ஆளுடமயின் மதடவ
What is need for Corporate Governance?

 பபருநிறுவன ஆளுடக
தத்துவத்தின் ஒரு முக்கியக்
கூறான பவைிப்படைத்
தன்டமயான மமலாண்டமயின்
மூலம், எந்த ஒரு நாட்டிலும்
சமச்சீைான பபாருைாதாை
மமம்பாட்டை ஏற்படுத்த
வாய்ப்புள்ைது.

 பபருநிறுவன ஆளுடம
மகாட்பாட்டின் மூலம், அடனத்து
பங்குதாைர்கைின் நலம் மற்றும்
பாதுகாப்பு பபருமைவு
மபணிக்காக்கப்படுகிறது.

27-Aug-18 67M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்
What are MNC’s?

 ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ை
நாடுகைில் பதாழில்
பசய்யும் ஓர் அடமப்மப,
பன்னாட்டு நிறுமம்
ஆகும்.

 பன்னாட்டு நிறுமம், பல
நாடுகைில் பசயல்படும்.

 ஆனால், அதன் தடலடம
நிர்வாகம், ஒரு
நாட்டிலிருந்து மட்டுமம
நிர்வகிக்கப் படுகிறது.
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பதாழில் பநறிமுடற வடையறுக்க.
Define business ethics.

 ைாைா
குழுமத்தடலவர்
திரு.ைத்தன் ைாைா
குறிப்பிடும் பபாழுது
“பதாழில்
அடமப்புகள்
தங்கைின் தனிப்பட்ை
நலனுக்கு
அப்பாற்பட்டு
சமுதாய நலடன
உள்ைைக்கி
பசயல்பைமவண்டும்”
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பதாழில் பநறிமுடற வடையறுக்க.
Define business ethics.

 மமலும், பணம் 
சம்பாதிப்பது 
மட்டுமம 
குறிக்மகாைாக 
பகாண்டுள்ை ஒரு
பதாழிடல ஓர்
ஏழ்டம வடக 
பதாழில்” எனலாம்
என்று பென்றி
மபார்டு
குறிப்பிடுகிறார்
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பதாழில் பநறிமுடறயின் கருத்து
Concept of Business Ethics

 பதாழிலின்
உரிடமயாைர்கள்,
நிர்வாகிகள் மற்றும்
பதாழில்
பசய்பவர்கள்
பின்பற்ற மவண்டிய
ஒழுங்குணர்வு
தைமம வியாபாை
நன்பனறி என
இலக்கணம்
தைப்பட்டுள்ைது.
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பதாழில் பநறிமுடறயின் கருத்து
Concept of Business Ethics

 இத்தடகய தை 
நிடலகள், பதாழில் 
பசய்பவர்கைின் 
நன்னைத்டதடய 
தீர்மானிக்கின்றன.

 மமலும் பதாழில்
பநறிமுடறகள், 
வணிக 
நைத்டதடய 
பவைிப்படுத்துகிறது.
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வணிகத்தில் பநறிமுடறகள் ஏன் அவசியம்?
Why is ethics necessary in business?

 நன்பனறி பசயல்கள், எப்மபாதும்
சட்ை திட்ைங்களுக்கு உட்பட்டு
பசயல்படும் தன்டமபகாண்ைது.

 உதாைணமாக,
வாடிக்டகயாைரிைமிருந்து
நியாயமான விடலடய
வசூலிப்பமதாடு, பபாருட்கடை
சரியான எடையில் அைித்தல்,
பதாழிலாைர்கடை சரியான
முடறயில் வழி நைத்துவது மற்றும்
நியாயமான முடறயில் இலாபம்
ஈட்டுவது மபான்றடவயாகும்.

 இது, வாழ்க்டக தைம் மற்றும்
பதாழிலின் தைத்டதயும்
மமம்படுத்துகிறது.
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பபருநிறுவன ஆளுடக மூலம்
பங்குதாைர்கள் பபரும் நன்டமகள்
What are the benefit of Corporate Governance to Share holders

 1.பல்மவறுபட்ை
பங்குதாைர்கைின்
நலன்கடை சீைடமத்தல்

 2.முதலீட்ைாைர்கைின்
(அ) பங்குதாைர்கள்
மத்தியில் நம்பிக்டகடய
ஏற்படுத்துதல் மற்றும்
அதன் மூலம்
முதலீட்டை மற்றும்
பங்குகடை வாங்கச்
பசய்தல்
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பபருநிறுவன ஆளுடக மூலம்
பங்குதாைர்கள் பபரும் நன்டமகள்
What are the benefit of Corporate Governance to Share holders

 3.அடமப்புகள்
பங்குதாைர்கைின்
பயன்பாட்டை சரியான
முடறயில் டகயாளுகிறது.

 4. வை ஆதாைங்கள், சிறந்த
முடறயில் பங்கு ஒதுக்கீடு
பசய்வதற்கு வழி
வகுக்கிறது.

 5.பதாழில் பநறிமுடறகடை
வலுப்படுத்துகிறது.
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் மவடலவாய்ப்புப் பற்றி 
ஒரு உதாைணத்துைன் விைக்குக.
Illustrate with example the working of a MNC

 உலக அைவில் இந்தியா
பதாழிற்சாடல உற்பத்தியில்
10 வது இைத்தில் உள்ைது.

 பமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் GDP 27.6%

உற்பத்தி துடறயில்
உள்ைது.

 எ.கா : ஐ.பி.எம். (IBM),

டமக்மைாசாப்ட் நிறுவனம்,
பபப்சிமகா, மசானி,
மவாைமபான், ரிமபாக்,
மநாக்கியா
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின்மவடலவாய்ப்புப் 
பற்றி ஒரு உதாைணத்துைன் விைக்குக.
Illustrate with example the working of a MNC

 இந்தியாவில் பன்னாட்டு
நிறுமங்கைின்
ஊடுருவல், அதன்
பபாருைாதாை வைர்ச்சி
மற்றும் மமம்பாட்டிற்காக
மிகவும் பயன்
உள்ைதாகவும், குறிப்பாக
இடைய
தடலமுடறயினருக்கு
மவடலவாய்ப்புகடையும்
அைித்து வருகிறது.
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கைன் பத்திைங்கள் Debentures 

 கைன்பத்திைம் என்பது,
நிறுமத்தின் மூலம்
திைட்ைப்பட்ை
கைன்கள் குறித்த
பவைிப்படையான
அத்தாட்சியாகும்.

 கைன்பத்திைங்கள்,
நிறுமத்திற்கு
மதடவயான
நீண்ைகால முதடலத்
திைட்டுவதில் பபரும்
பங்கு வகிக்கின்றன.
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கைன் பத்திைங்கள் Debentures
 கைன்பத்திைங்கடை
டவத்திருப்பவர்கள்
கைன்பத்திைதாைர் என்று
அடழக்கப்படுகிறார்.

 நிறுமம் இலாபம் ஈட்டினாலும்
அல்லது நட்ைம் ஏற்பட்ைாலும்
கைன்பத்திைதாைர்களுக்குக்
கண்டிப்பாக வட்டி வழங்கப்பை
மவண்டும்.

 வட்டிடயச் பசலுத்தத்
தவறினால் நிறுமம்
கடலப்புக்குள்ைாக மநரிடும்.
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பபாது டவப்பு Public Deposits

 பபாது மக்கள் 
வங்கி மற்றும் நிதி 
நிறுவனங்கைிைம், 
தங்கள் மசமிப்டப
டவப்பு 
பதாடகயாக
முதலீடு 
பசய்வதற்கு பபாது 
டவப்பு என்று
பபயர்.
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பபாது டவப்பு Public Deposits
 நிறுமத்தின்
நிடலடவப்பில், முதலீடு
பசய்யவிரும்பும்
முதலீட்ைாைர்கள்,
எந்தவிதச் சைங்குகடையும்
பின்பற்றாமல், இதற்பகன
வழங்கப்படுகின்ற
படிவங்கைில் மகட்கப்படும்
சிறு விவைங்கடைப் பூர்த்தி
பசய்து அைிப்பதன்
மூலமாக எைிய முடறயில்
முதலீடுபசய்யமுடியும்.
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கைனாகப் பபறப்பட்ை நிதியின் கீழ்வரும் 
எமதனும் இைண்டு நிதி ஆதாைங்கடைக்
குறிப்பிடுக.

 கைனாகப் பபறப்பட்ை
நிதிகள் எனபது, கைன்
அல்லது
புறமூலங்கைினால்
பபறப்பட்ை நிதிகடைக்
குறிக்கிறது.

 எ.கா:
 1. கைன் பத்திைங்கள்
 2. வங்கி மற்றும் நிதி
நிறுவனங்கைிைம்
பபற்ற கைன்
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கைனாகப் பபறப்பட்ை நிதியின் கீழ்வரும் 
எமதனும் இைண்டு நிதி ஆதாைங்கடைக்
குறிப்பிடுக.

 3. பபாது டவப்பு
 4. வணிகக் கைன்
 5. குத்தடக நிதி
 6. வணிகத் தாள்
 7. கைன வசூல் 
முகடம
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உட்புற நிதி மூலங்கைின் கீழ் 
வடகப்படுத்தப்படும் ஏமதனும் இைண்டு 
நிதிஆதாைங்கடைக் குறிபிடுக.

 1.இறுத்தி டவக்கப்பட்ை
ஆதாயம்

 2.பபறுதற்குரிய
மாற்றுச்சீட்டுகள்

 3.கைனாைிைமிருந்து
பபற மவண்டிய
பதாடக

 4.படழய பசாத்துகடை
விற்பதன் மூலம்
கிடைக்கும் ஆதாயம்.
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பதாழில் நிதி மூலங்கடைத்
மதர்ந்பதடுப்படத வடையறுக்கும் 
காைணிகைில்எமதனும் 2 குறிப்பிடுக.

 1.நிதி திைட்டும்
பசலவு

 வணிக
நிறுவனங்கள் , நிதி
திைட்டுவதற்கு
முன்பாக, அதடன
திைட்ை ஆகும்
பசலவுகடை ஆய்வு
பசய்ய மவண்டும்.
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1. நிதி திைட்டும் பசலவு
 பங்குகள் பவைியிை பசய்ய
மவண்டிய பசலவிடனவிை,
பபாது டவப்பு, கைன்பத்திைங்கள்
பவைியிைல் வழிமுடறகைில்
பணம் திைட்டும் பசலவு மிகவும்
குடறவானதாகமவ உள்ைது.

 நிதிநிடலயில் வலுவாக உள்ை
நிறுவனங்கள், உைனடியாக
வட்டி பசலுத்தவும் மற்றும்
குறிப்பிட்ை காலத்திற்குள்
மூலதனத்டதத் திரும்பப் பபறும்
திறடனடனயும் பகாண்டுள்ைன.
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2. நிறுவனத்தின் நிதித் திறன்
 அத்தடகய
நிறுவனங்கள் கைன்
பபறப் புறமூலங்கடை
நாைலாம்

 மறுபுறம், நிடலயற்ற
நிதிநிடலடயக்
பகாண்டுள்ை
நிறுவனங்கள், பசாந்த
நிதி ஆதாைங்கடைப்
பயன்படுத்துவமத
நல்லது.
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பதாழில் நிதியியல் –வடைவிலக்கணம்
Business Finance

 ஆர்.சி. ஆஸ்மபார்ன்
அவர்கைின்
கூற்றுப்படி,
“நிதியியல்
பசயல்பாடு என்பது,
ஒரு வணிக நிறுவனம்
நிதியிடனத் திைட்டி,
அடத முடறயாகப்
பயன்படுத்துவதற்கான
பசயலிடன
குறிப்பதாகும்.”
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அைகு கைன் Pledge
 கைன்பபறுநர், அவசை
நிதித் மதடவடயப்
பூர்த்தி பசய்து பகாள்ை,
தனக்கு பசாந்தமான
பபாருடைக் கைன்
வழங்குநரிைம் அைகு
டவத்துக் கைன்
பபறுகிறார்.

 கைடனத் திருப்பிச்
பசலுத்தும் வடை, அைகு
டவக்கப்பட்ை பபாருள்,
கைனாைரிைமமஇருக்கும்.
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அைகு கைன்
 கைனாைி, கைடனத் திருப்பி
அடைக்கத் தவறினால்,
கைனாைர் தகுந்த
முன்னறிவிப்டப கைனாைிக்கு
பகாடுத்துவிட்டு, அைகு டவத்த
பபாருடை ஏலம் விடுவார்.

 ஏலம் விடுவதன்மூலம்
பபறப்பட்ை பதாடகடயக்
கைனுக்கும் மற்றும்
அதற்குண்ைான வட்டிக்கும்
எடுத்துக் பகாண்டு மீதி பதாடக
ஏதும் இருப்பின், அடதக்
கைனாைிக்குவழங்குவார்.
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நீண்ைகால நிதி மூலங்கள்
Long-term Finance

 i) பங்குகள்:
1) மநர்டமப் பங்குகள்
2) முன்னுரிடமப் பங்குகள்

 ii) கைன் பத்திைங்கள்
 iii) இருத்தி டவக்கப்பட்ை
ஆதாயம்

 iv) பபாது டவப்பு
 v) வணிக வங்கிகைில்
இருந்து நீண்ைகாலக் கைன்
பபறுதல்

 vi) நிதி நிறுவனக் கைன்கள்
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ஆ.குறுகியகால நிதி மூலங்கள்
Short-term finance.

 1) கைன்களும் 
முன்பணங்களும்

 2) வங்கி 
மமல்வடைப்பற்று

 3) மாற்றுச்சீட்டை
வட்ைம்பசய்தல் 

 4) வியாபாைக் கைன்
 5) அைகு கைன் 
 6) பந்தக கைன் 
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ஆ.குறுகியகால நிதி மூலங்கள்

 7) அைமானம் 
கைன்

 8) பிடணயக்கைன்
 9) தூய கைன் 
 10) வணிகத்தாள் 
 11) வாைடக
பகாள்முதல் நிதி

 12) கைன் வசூல் 
முகடம
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பதாழிலில் எந்த மநாக்கத்திற்காக
நிடலமுதல் மதடவப்படுகிறது?

 உைலின் ைத்த ஓட்ைத்டதப்
மபான்று,
நிறுவனங்களுக்கு நிதி
என்பது
இன்றியடமயாததாகக்
கருதப்படுகிறது.

 எந்த வணிக நிறுவனமும்,
நிதி இல்லாமல் பசயல்பை
இயலாது.

 வணிக நிறுமங்கட்கு
இைண்டு வடகயான நிதி
மதடவப்படுகிறது.
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பதாழிலில் எந்த மநாக்கத்திற்காக
நிடலமுதல் மதடவப்படுகிறது?

 அவற்றில் ஒன்று 
நிடல முதல் நிதி 
ஆகும்.

 பபாறிகலன், இயந்திைம், 
அடறகலன் 
கட்டுமானப் 
பபாருத்துகள், 
வாகனங்கள் 
மபான்றவற்டறவாங்கத் 
மதடவப்படும் முதல், 
நிடல முதலிருந்மத
எடுக்கப்படுகின்றன.
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வணிகத்தில் நடைமுடறமுதலின் 
மதடவ என்ன?
 நடைமுடற முதல்
என்பது, வணிகத்தின்
அன்றாை
பசலவுகைான…

 1. கச்சா பபாருட்கள்
வாங்குதல்

 2. பணியாைர்களுக்கு
ஊதியம் மற்றும்
கூலி வழங்குதல்

 3. பதாடலமபசி
கட்ைணம்
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வணிகத்தில் நடைமுடறமுதலின் 
மதடவ என்ன?

 4. உள்தூக்கு கூலி
 5. பவைிதூக்கு கூலி,
 6.மின்சாைக் கட்ைணம்
 7.காப்படீ்டு முடனமம்
 8.எழுதுபபாருள்
பசலவுகள்
ஆகியவற்டற பசய்ய
மதடவப்படும் முதல்,
நடைமுடற முதல்
ஆகும்.
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அந்நிய நிறுவன முதலீட்ைாைர்கள்
Foreign Institutional Investors

 ஒரு தனிப்பட்ை
முதலீட்டு நிறுவனம்,
முதலீட்டு நிதி, ஒய்வு
கால நிதி ஆகியடவ,
மவறு நாட்டின்
நிதிச்சந்டதயில் முதலீடு
பசய்வமத, அயல்நாட்டு
நிறுவன முதலீடு ஆகும்.

 இது குறுகிய காலத்தில்,
திரும்பப் பபறும் வாய்ப்பு
உள்ை முதலீடு ஆகும்.
27-Aug-18 98M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



அந்நிய நிறுவன முதலீட்ைாைர்கள்
Foreign Institutional Investors

 அந்நிய நிறுவன 
முதலீட்ைாைர்கள், 
இந்தியப் 
பபாருைாதாைத்தில் 
மிக முக்கியப் பங்கு
வகிக்கின்றனர்.
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டவப்பு இைசீது Depository Receipts

 ஒரு டவப்புத்
பதாடக ைசீது
எனபது, பவைிநாட்டு
நிறுவனத்தின
மநர்டம பங்குகள்
வாங்கியதற்கு
சான்றாக,
வங்கியால்
வழங்கப்படும், ஒரு
மாற்று முடற
ஆவணம் ஆகும்.
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உலகைாவிய டவப்பு இைசீது
Global Depository Receipt

 அந்நிய நாட்டு
முதலீட்ைாைரிைமிருநது, நிதி
திைட்டும் மநாக்குைன், அந்நிய
பசலாவணியில், பவைிநாட்டில்
பவைியிைப்படும் ஒரு மாற்று
முடற ஆவணமம உலகைாவிய
டவப்பு ைசீது எனப்படும்.

 இது அபமரிக்கா தவிர்த்து, பிி்ற
நாடுகைில் உள்ை பவைிநாட்டு
பங்குச் சந்டதகைில்
பட்டியலிைப்பட்டு வர்த்தகம்
பசய்யப்படுகிி்றது.
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அபமரிக்க டவப்பு இைசீது
American Depositary Receipt

 அபமரிக்காடவச் மசைாத
ஒரு நிறுமம், அபமரிக்க
நிதிசந்டதயில் கலந்து
பகாள்ளும் பபாருட்டும்,
அபமரிக்கக் குடிமக்கள்,
அந்நியப்
பிடணயங்கைில்
முதலீடு பசய்யும்
வடகயிலும், ைாலரில்
மதிப்பிைப்பட்டிருக்கும்
மாற்றத்தக்க
பிடணயமாகும்.
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அந்நியச் பசலாவணி மாற்று பத்திைம்
Foreign Currency Convertible Bond

 அந்நியச் பசலாவணி மாற்று
பத்திைம் என்பது, உள்நாட்டு
பணத்டதத் தவிை, பிறநாட்டு
நாணய மதிப்பில்
பவைியிைப்படும் சிறப்புமிக்க
ஒரு வடக பத்திைம் ஆகும்.

 மவறுவடகயில்
பசால்வதானால், நிறுமங்கள்
அயல்நாட்டு பசலாவணிடயப்
பபறுவதற்காக
பவைியிைப்படுவமத
அந்நியச்பசலாவணி
மாற்றுப்பத்திைம் ஆகும்.
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பன்னாட்டு நிதியின் முக்கியத்துவம்
Importance of International Finance

 1) பல்மவறு நாடுகைின் நாணய
ஒப்படீ்டு மதிப்புக்கடையும்
மற்றும் அதன் மாற்று
விகிதங்கடையும்
நிர்ணயிப்பதில் உதவி புரிகிறது.

 2) இது பல்மவறு நாடுகைின்
பணவகீ்க வதீங்கடை ஒப்பிட்டு,
எந்த நாட்டுப் பத்திைங்கைில்
முதலீடு பசய்வது என்ற
முடிவுகடை, முதலீட்ைாைர்கள்
எடுக்க உதவுகிறது.
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பன்னாட்டு நிதியின் முக்கியத்துவம்
Importance of International Finance

 3) இது பல்மவறு
நாடுகைின் பபாருைாதாை
நிடலடமகடை அறிந்து
பகாள்வதற்கும் , சந்டத
நிலவைங்கடை பதரிந்து
பகாள்வதற்கும் உதவுகிறது.

 4) பன்னாட்டு நிதி
அறிக்டக அடமப்பின் (IFRS)

மூலம், பல்மவறு
நாடுகைின் நிதி
அறிக்டககடை ஒப்பாய்வு
பசய்ய உதவுகிறது.
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பன்னாட்டு நிதியின் முக்கியத்துவம்
Importance of International Finance

 5) இது பன்னாட்டு
நிதி 
அடமப்புக்கைின்
அடிப்படை 
கட்ைடமப்புகடைப் 
அறிந்து 
பகாள்ைவும்மற்றும் 
அவற்றிடைமய 
சீர்நிடலடயப் 
பைாமரிப்பதற்கும்
உதவுகிறது.
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அந்நிய மநைடி முதலீட்டின் ஏமதனும் 
மூன்று நன்டமகள்
Explain any three disadvantages of FDI

 1.மதசிய
வருமானத்டத
உயர்த்துதல்

 வைர்ந்து வரும்
நாடுகள், தங்கைின்
மதசியப் பபாருைாதாை
வைர்ச்சி வதீத்டத
அதிகரித்துக் பகாள்ை
இந்த அந்நிய மநைடி
முதலீடுகள் பபரிதும்
உதவுகின்றன.
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அந்நிய மநைடி முதலீட்டின் ஏமதனும் 
மூன்று நன்டமகள் Explain any three disadvantages of FDI

 2 பாதகமான பசலுத்து
நிடலடயத் தீர்த்தல்

 அந்நிய மநைடி
முதலீடு, ஒரு
நாட்டிற்கு, அயல்நாட்டு
பசலவாணிகடைப்
பபற்றுத்தருகிறது.

 இது அந்த நாட்டின்
பாதகமான
அயல்நாட்டு பசலுத்து
நிடலடயத் தீர்க்க
உதவுகிறது.
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அந்நிய மநைடி முதலீட்டின் ஏமதனும் 
மூன்று நன்டமகள் Explain any three disadvantages of FDI

 3.பபாருைாதாை முன்மனற்றத்டதத்
துரிதப்படுத்துதல்

 அந்நிய மநைடி முதலீடு
பதாழில்நுட்பம், புதிய
மமலாண்டமத்திறன்,
சந்டதயிடுடக திறன்கள்
ஆகியவற்டற முதலீடு பசய்யும்
நாட்டிற்கு பகாண்டு வருகிறது.

 இடவ வைர்ந்து வரும் நாடுகைின்
பபாருைாதாை வைர்ச்சிடயத்
துரிதப்படுத்த உதவுகின்றன.
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அந்நிய மநைடி முதலீட்டின் ஏமதனும் 
மூன்று நன்டமகள் Explain any three disadvantages of FDI

 4.மவடல
வாய்ப்புகடை
உருவாக்குதல்

 வைர்ந்து வரும்
நாடுகைில் அந்நிய
மநைடி முதலீடு,
உயர்திறன்
மதடவப்படும்
பணிகைில், ஏைாைமான
மவடல வாய்ப்புகடை
உருவாக்குகிறது.
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அபமரிக்க டவப்பு இைசீதின் ஏமதனும் 
மூன்று சிறப்பம்சங்கடை விைக்குக.
State any three features of ADR.

 1) அபமரிக்க டவப்பு
இைசீதுகள் அபமரிக்க
ைாலரில் மட்டுமம
குறிப்பிைப்டும்.

 2) அபமரிக்கக்
குடிமக்கைாக இருக்கிற
முதலீட்ைாைருக்கு
மட்டுமம பவைியிைப்படும்.

 3) பவைியிடும் டவப்பக
வங்கி, அபமரிக்காவில்
இருக்கமவண்டும்.
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உலகைாவிய டவப்பு இைசீதின் ஏமதனும் 
மூன்று சிறப்பம்சங்கடை விைக்குக
State any three features of GDR

 1)இது மற்ற
மாற்றுமுடற
சாதனங்கடைப்
மபாலமவ,
தடையின்றி
வியாபாைம்
பசய்யப்படும்
மாற்றுமுடற
பிடணயமாகும்
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உலகைாவிய டவப்பு இைசீதின் ஏமதனும் 
மூன்று சிறப்பம்சங்கடை விைக்குக
State any three features of GDR

 2) கைந்த மூன்று
ஆண்டுகைாக,
வலுவான
நிதிநிடலயில்
பசயல்பட்டு வரும்
நிறுமங்களுக்கு,
பன்னாட்டு உலகைாவிய
டவப்பு இைசீதுகள்
மூலம், நிதிச்
சந்டதயில் நுடழய
அனுமதி தைப்படுகிி்றது.
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உலகைாவிய டவப்பு இைசீதின் ஏமதனும் 
மூன்று சிறப்பம்சங்கடை விைக்குக.
State any three features of GDR

 3)உலகைாவிய டவப்பு
இைசீதுகள், அடனத்து
நாட்டு
முதலீட்ைாைர்களுக்கும்
அவர்கள் நாட்டு
பசலாவணியில்
அல்லது பபாதுவாக
ஏற்கப்படும்
பசலாவணியில்
பவைியிைப்படுகிி்றது.
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மவறுபாட்டின்
அடிப்படைகள்

உலகைாவிய டவப்பு இைசீது 
GDR 

அபமரிக்க டவப்பு இைசீது 
ADR

1.மதிப்பிடுதல் இது எந்த நாட்டுப்
பணத்தின் மதிப்பிலும்
குறிப்பிைப்படும்

இது அபமரிக்க ைாலரில்
மட்டுமம
குறிப்பிைப்படும்

2யாருக்கு
இது
பவைியிைப்
படும்

ஒன்று அல்லது அதற்கு
மமல் உள்ை சந்டதயில்
உள்ை முதலீட்ைாைருக்கு
பவைியிைப்படும்

அபமரிக்கக் குடிமகனாக
உள்ை
முதலீட்ைாைருக்கு
மட்டுமம பவைியிைப்படும்

3 எங்குப்
பட்டியலிைப்
படும்

அபமரிக்கா தவிர்த்த, இதை
பங்கு
மாற்றகங்கள்

அபமரிக்கப் பங்கு
மாற்றகங்கைில்
மட்டும் பட்டியலிைப் படும்

4. ஒப்புதல் இதடன பவைியிை,
அந்நியச்பசலாவணி
கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின்
ஒப்புதல் மதடவஇல்டல

இதடன பவைியிை,
அபமரிக்கப்
பிடணயங்கள் மற்றும்
மாற்றக இயக்ககத்தின்
ஒப்புதல் மதடவ.

5 பவைியடீ்டு
வழிமுடற

இடவ, பட்டியலிைப்பட்ை
முழுடமயான எண்ணிக்டக
உடைய மநர்டமப்
பங்குகைாகபவைியிைப்படும்

இடவ,சிறு அலகுகைாக
பிரிக்கப்பட்ை மநர்டமப்
பங்குகைாக
பவைியிைப்படும்
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