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உற்பத்தி நிறுவனங்கள் Manufacturing Enterprises

 ததாழில்துடையின்
நிறுவனங்கள்
(அபிவிருத்தி மற்றும்
ஒழுங்குமுடை) சட்ைம்,
1951 ன் படி, முதல்
அட்ைவடணயில்
குைிப்பிட்டுள்ள
ததாழிற்துடை ததாைர்பான
உற்பத்தி அல்லது
உற்பத்திப் தபாருட்களில்
ஈடுபட்டுள்ள
நிறுவனங்கடளக்
குைிக்கின்ைன.
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உற்பத்தி நிறுவனங்கள்
Manufacturing Enterprises

 இடவ இயந்திைம் மற்றும்
தளவாைங்களில்
தசய்யப்படும்
முதலீடுகளின்
உச்சவைம்பின்
அடிப்படையில்
வடையறுக்கப்பட்டிருக்கிைது
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குறு நிறுவனங்களுக்குச் சில 
எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
Give some examples for micro enterprises.

 மண்பாண்ைங்கள்
தசய்தல்,

 பழங்கள் மற்றும்
காய்கைி விற்படன
தசய்தல்,

 பபாக்குவைத்து
(மூன்று சக்கை
தைம்பபாக்கள்
மற்றும்
ஆட்பைாக்கள்)
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குறு நிறுவனங்களுக்குச் சில 
எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
Give some examples for micro enterprises.

 பழுது பார்க்கும்
கடைகள்,

 குடிடசத் 
ததாழில்கள்,

 சிைிய 
டகத்ததாழில்கள்,

 டகத்தைி மற்றும்
டகவிடன 
ததாழில்கள்.
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புதிய ததாழில் முடனபவார் மற்றும் 
ததாழில் நிறுவன பமம்பாட்டு திட்ைத்தின்
பநாக்கம் What is the aim of NEEDS
New Entrepreneur-cum-Enterprise Development 

Scheme (NEEDS) 

 தமிழக அைசால்
துவக்கப்பட்ை, “புதிய
ததாழில் முடனபவார்
மற்றும் ததாழில் நிறுவன
பமம்பாட்டு திட்ைம் 2013”
என்ை திட்ைத்தின்கீழ்,

 படித்த இடளஞர்களுக்குத்
ததாழில் முடனபவார்
பயிற்சி அளித்தல்,
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புதிய ததாழில் முடனபவார் மற்றும் 
ததாழில் நிறுவன பமம்பாட்டு திட்ைத்தின்
பநாக்கம் What is the aim of NEEDS

 ததாழில் ததாைங்கத்
திட்ைங்கள் தயாரித்தல்,

 புதிய ததாழில் முயற்சிகள்
பமற்தகாள்ள, நிதி
நிறுவனங்களின் நிதியுதவி
தபை உதவுதல்மற்றும்

 தபருந்ததாழில்
நிறுவனங்களுைன் வணிகத்
ததாைர்பு அடமத்துத் தருதல்
ஆகிய உதவிகடள அளித்து
வருகிைது.
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சுய உதவி குழு Self Help Group

 சுய உதவிக் குழு
என்பது, ஒரு சிைிய
முடைசாைா
தன்னார்வச் சங்கம்
ஆகும்.

 உறுப்பினர்கள்
ஒருவருக்தகாருவர்
தபாருளாதாை உதவி
தசய்து தகாள்ளவும்,
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சுய உதவி குழு Self Help Group

 ஒருடமப்பாடு மற்றும்
கூட்டுப் தபாறுப்பு
ஆகிய பண்புகடளப்
தபைவும் இக்குழுக்கள்
உதவுகின்ைன.

 பசமிப்டபத் திைட்டி,
அதன்மூலம்
கைன்வசதிகடள
நல்குவதும்,
இக்குழுக்களின் முக்கிய
பநாக்கம ஆகும்.
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உற்பத்தி மற்றும் பணி துடையில் சிறு 
நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டுவைம்டபக் 
குைிப்பிடுக. State the investment limit for small 

enterprise in manufacturing and service sector.

 1. உற்பத்தி ததாழில் 
நிறுவனங்களில், சிறு 
நிறுவனங்களின் 
முதலீடு ரூ. 25
இலட்சங்களுக்கு 
பமல் ரூ. 5 
பகாடிக்கு மிகாமல்
இருக்க பவண்டும்.

21-Oct-18 11M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



உற்பத்தி மற்றும் பணி துடையில் சிறு 
நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டுவைம்டபக் 
குைிப்பிடுக. State the investment limit for small 

enterprise in manufacturing and service sector.

 2. பசடவத்
ததாழில்
நிறுவனங்களில்,
சிறு
நிறுவனங்களின்
முதலீடு ரூ. 10
இலட்சங்களுக்கு
பமல் ரூ. 2
பகாடிக்கு மிகாமல்
இருக்க பவண்டும்.
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உற்பத்தி மற்றும் பணி துடையில்
நடுத்தை நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டு
வைம்டபக் குைிப்பிடுக.
State the investment limit for medium enterprise engaged 

in Manufacturing and service sector

 1) உற்பத்தி ததாழில்
நிறுவனங்களில்,
நடுத்தை
நிறுவனங்களின்
முதலீடு ரூ. 5
பகாடிக்கு பமல் ரூ.
10 பகாடிக்கு
மிகாமல் இருக்க
பவண்டும்.
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உற்பத்தி மற்றும் பணி துடையில்
நடுத்தை நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டு
வைம்டபக் குைிப்பிடுக.
State the investment limit for medium enterprise engaged 

in Manufacturing and service sector

 2) பசடவத் ததாழில்
நிறுவனங்களில்,
நடுத்தை நிறுவனங்களின்
முதலீடு ரூ. 2 பகாடிக்கு
பமல் ரூ. 5 பகாடிக்கு
மிகாமல் இருக்க
பவண்டும்.
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தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தைத் 
ததாழில் நிறுவனங்களின்தயாரிப்புகடளப் 
பட்டியலிடுக. List out the products produced by 

MSME in Tamil Nadu

 தமிழ் நாட்டில் குறு, சிறு
மற்றும் நடுத்தைத்
ததாழில் நிறுவனங்கள்,
ஏைத்தாழ அடனத்துப்
பிரிவுகளிலும், பல்பவறு
விதமான
தபாருட்கடளத்
தயாரிக்கின்ைன.
இவற்ைில்
முன்னிற்படவ
பின்வருமாறு
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தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தைத் 
ததாழில் நிறுவனங்களின்தயாரிப்புகடளப் 
பட்டியலிடுக. List out the products produced by 

MSME in Tamil Nadu
 ஜவுளி, மின்னணு
தபாருட்கள், தபாைியியல்
தபாருட்கள், தானியங்கி
உதவிப் தபாருட்கள்,
பதால் தபாருட்கள்,
இைசாயனம், தநகிழி
(பிளாஸ்டிக்)
தபாருட்கள், ஆயத்த
ஆடைகள் மற்றும்
ஆபைணங்கள்
முதலானடவ.
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இந்தியப் தபாருளாதாைத்தில் குறு, சிறு 
மற்றும் நடுத்தைத் ததாழில்
நிறுவனங்களின் பங்கிடன விளக்குக.
What is the role and significance of MSMEs in Indian 

Economy?
 தமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில்
8 சதவதீமும்,

 நாட்டின் தமாத்த
உற்பத்தி திைனில் 45
சதவதீமும் மற்றும்
ஏற்றுமதியில் 40
சதவதீமும் இந்த
நிறுவனங்களின் பங்காக
உள்ளது.
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இந்தியப் தபாருளாதாைத்தில் குறு, சிறு 
மற்றும் நடுத்தைத் ததாழில்
நிறுவனங்களின் பங்கிடன விளக்குக.
What is the role and significance of MSMEs in Indian 

Economy?
 6000 க்கு பமற்பட்ை
தபாருட்கடள இடவ
உற்பத்தி தசய்கின்ைன.

 3.6 பகாடி
நிறுவனங்கள்
வாயிலாக, 8 பகாடி
நபர்களுக்கு இடவ
பவடலவாய்ப்பு
அளிக்கின்ைன.
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சுய உதவி குழுக்களின் ஏபதனும் 
மூன்று சிைப்பம்சங்கடள விளக்குக.
Explain any three features of Self Help Group

 1) “முதலில் பசமிப்பு. பிைகு
கைன்” என்பது ஒவ்தவாரு
குழு உறுப்பினரின்
குைிக்பகாளாக
இருக்கபவண்டும்.

 2) சுய உதவிக்குழு ஒபை
மாதிரியான தபாருளாதாை
நிடலயில் உள்ளவர்கடள,
உறுப்பினர்களாகக்
தகாண்டு
அடமக்கப்படுகிைது.
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சுய உதவி குழுக்களின் ஏபதனும் 
மூன்று சிைப்பம்சங்கடள விளக்குக.
Explain any three features of Self Help Group

 3) சுய உதவிக்குழு என்பது 10
முதல் 20 உறுப்பினர்களாகக்
தகாண்டு அடமக்கப்படுகிைது.

 4) குழுக்கடளப் பதிவு
தசய்யபவண்டிய அவசியம்
இல்டல.

 5) அைசியல் சார்பு இல்லாத,
தாமாகபவ பசர்ந்து
உருவாக்கிய ஜனநாயகக்
கலாச்சாைத்டதக் தகாண்ைது
இந்தக் குழுக்கள்.
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சுய உதவி குழுக்களின் ஏபதனும் 
மூன்று சிைப்பம்சங்கடள விளக்குக.
Explain any three features of Self Help Group

 6) ஒவ்தவாரு குழுவிலும்,
ஒரு குடும்பத்திலிருந்து
ஒரு நபர் மட்டுபம
உறுப்பினைாக இருக்க
முடியும்.

 7) ஆண்கள் மட்டுபமா,
அல்லது தபண்கள்
மட்டுபமா
உறுப்பினர்களாக
இருக்கும் வடகயில் குழு
அடமக்கப்பை பவண்டும்.
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சுய உதவி குழுக்களின் ஏபதனும் 
மூன்று சிைப்பம்சங்கடள விளக்குக.
Explain any three features of Self Help Group

 8) சுய உதவிக்குழு
கூட்ைமானது, ஒய்வு
பநைங்களில் மட்டும்
வாைம் ஒரு முடை
கூட்ைப்பை
பவண்டும். அதிகப்
பங்களிப்பிற்கு
அடனவரும்
வருடக தருதல்
பவண்டும் என்பது
கட்ைாயமாகும்.
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வங்கிகள் சுய உதவி குழுக்களுக்குக் 
கைன் வழங்கும் முடைகள் What are the 

different ways in which banks fund Self Help Groups?

 சுய உதவிக்
குழுக்களுக்குக் கைன்
அளிக்க மூன்று
தவவ்பவறு
முடைகள் உள்ளன.

 முதலாவது
முடையில்,
வங்கிகள் சுய
உதவிக்குழுக்களுக்கு
பநைடியாக கைன்
வழங்குகின்ைன.
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வங்கிகள் சுய உதவி குழுக்களுக்குக் 
கைன் வழங்கும் முடைகள் What are the 

different ways in which banks fund Self Help Groups?

 இைண்ைாவது
முடையில்,
வங்கிகள் அைசு
சாைா அடமப்புகள்
(NGO) மூலம், சுய
உதவிக்குழுக்களில்
உள்ள சிறுததாழில்
முடனபவாருக்குக்
கைன்
வழங்குகின்ைன.
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வங்கிகள் சுய உதவி குழுக்களுக்குக் 
கைன் வழங்கும் முடைகள் What are the 

different ways in which banks fund Self Help Groups?
 மூன்ைாவது முடையில்,
அைசு சாைா அடமப்புகடளச்
தசயலாக்குநைாகக் தகாண்டு
வங்கிகள் சுய உதவிக்
குழுக்களுக்கு கைன்
அளிக்கின்ைன.

 இந்த மூன்று முடைகளில்
அைசு சாைா நிறுவனங்கடளச்
தசயலாக்குநைாகக் தகாண்டு
பநைடியாகக் கைன் அளிக்கும்
முடைபய பைவலாகப்
பின்பற்ைப்படுகிைது.
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குறு ததாழில் நிறுவனம் –குைிப்புத் 
தருக What is the definition of MSME?

 ஒரு நிறுவனம்
உற்பத்தி ததாழில்
துடையில், ரூ. 25
இலட்சத்திற்குள்ளும்,
பசடவத் ததாழில்
துடையில், ரூ. 10
இலட்சத்திற்குள்ளும்
முதலீடு
தசய்திருந்தால், அது
குறு ததாழில்
நிறுவனம் என
அடழக்கப்படும்.
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சிறு ததாழில் நிறுவனம் –குைிப்புத் 
தருக. What is the definition of MSME?

 ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி
ததாழில் துடையில், இயந்திைம்
மற்றும் ஆடலகளில் ரூ. 25
இலட்சத்திற்கு பமல், ரூ 5
பகாடிக்கு மிகாமலும், பசடவத்
ததாழில் துடையில்
உபகைணங்களில், ரூ. 10
இலட்சத்திற்கு பமல், ரூ 2
பகாடிகளுக்கு மிகாமலும்,
முதலீடு தசய்திருந்தால், அந்
நிறுவனம் சிறு ததாழில்
நிறுவனம் என அடழக்கப்படும்
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நடுத்தைத் ததாழில் நிறுவனங்கள் –
குைிப்புத் தருக. What is the definition of MSME?

 ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி
ததாழில் துடையில், இயந்திைம்
மற்றும் ஆடலகளில் ரூ. 5
பகாடிக்கு பமல், ரூ 10
பகாடிக்கு மிகாமலும், பசடவத்
ததாழில் துடையில்
உபகைணங்களில், ரூ. 2
பகாடிக்கு பமல், ரூ 5
பகாடிகளுக்கு மிகாமலும்,
முதலீடு தசய்திருந்தால், அந்
நிறுவனம் நடுத்தை ததாழில்
நிறுவனம் என அடழக்கப்படும்.
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குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தைத் ததாழில் 
நிறுவனங்களின் முக்கியத்துவத்டத
விளக்குக. Explain the advantages of MSMEs? 

 1. அதிக
பவடலவாய்ப்புகள்
Employment Potential

 தபரிய வர்த்தக
நிறுவனங்கடள
காட்டிலும்,
இந்நிறுமங்கள் அதிக
பவடல
வாய்ப்புகடள
உருவாக்குகின்ைன.

21-Oct-18 29M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



1. அதிக பவடலவாய்ப்புகள்
Employment Potential 

 இத்தடகய நிறுமங்கள்,
தபரும்பாலும்
உள்ளூரில் கிடைக்கும்
உடழப்பாற்ைடல நம்பி
இருப்பதால், நாட்டில்
உள்ள ஏைாளமான
மக்களுக்கு,
பவடலவாய்ப்டப
உருவாக்கித் தருகிைது.
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2. குடைந்த உற்பத்தி தசலவு
Low Production Cost 

 இம்மாதிரியான
நிறுமங்கடள நைத்தப்
பயிற்சி தபற்ை அல்லது
அதிக ஆற்ைல்
படைத்த
ததாழிலாளர்கபளா
அல்லது ததாழில்
கல்வி பயின்ை
உடழப்பாளர்கபளா
பதடவப்படுவது
இல்டல.
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2. குடைந்த உற்பத்தி தசலவு
Low Production Cost 

 இந்நிறுமங்கள் குடைந்த
ஊதியத்தில்
பணியாளர்கடள
நியமிப்பதால், உற்பத்தி
தசலவுகள் தவகுவாக
குடைகிைது.

 இதன் விடளவாக தபரிய
அளவிலான
நிறுவனங்கடள விை,
இவற்ைால் குடைந்த
தசலவில் உற்பத்திடய
பமற்தகாள்ள முடிகிைது.
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3. குடைந்த முதலீடு
Low Investment 

 இவற்டைத்
ததாைங்குவதற்குப் பபைளவு
முதல்
பதடவப்படுவதில்டல.

 இடவகளின்
உரிடமயாளர்கள்
உள்ளூரில் இருப்பதால்,
தனக்கு அருகாடமயில்
உள்ளஉள்ளூர் வளங்கடளப்
பயன்படுத்திக்
தகாள்கின்ைனர்.
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3. குடைந்த முதலீடு Low Investment 

 டகவிடனப் தபாருட்கள்
மற்றும் பாைம்பரியக் குடும்பத்
ததாழில்கடள
ஊக்குவிப்பதில், இந்த
நிறுமங்கள் தபருமளவு
உதவுகின்ைன.

 இந்த நிறுவனங்கள் சிற்றூர்
மற்றும் பபரூரில் உள்ள
உள்ளூர் ததாழில்முடனபவார்
மற்றும் சுயததாழில்
தசய்பவர்களின் வளர்ச்சிக்கு
தபரிதும் உதவுகின்ைன.
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4.விடைந்து முடிதவடுத்தல் Quick Decision Making 

 இவற்ைின் அன்ைாை
நைவடிக்டகககடள
பமற்தகாள்ளத் ததாழில்படிப்பு
பயின்ை, பமலாளர்கடளப்
பணியமர்த்த பவண்டிய அவசியம்
இல்டல.

 தபரும்பாலும் இந்த
நிறுவனங்கடள, அவற்ைின்
உரிடமயாளர்கபள நிர்வாகம்
தசய்கின்ைனர்.

 எனபவ சிைந்த முடிவுகடள
விடைந்து எடுப்பது
சாத்தியமாகிைது.
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5. பங்களிப்பு உதவி
Supplementary Role 

 தபரிய உற்பத்தி
ததாழில்
நிறுவனங்களுக்குத்
பதடவப்படும் உதிரி
பாகங்கள் மற்றும்
பிைதபாருட்கடள
தயாரித்து தகாடுத்து,
பபைளவு உற்பத்திக்கு
துடணபுரிவதில்
இடவ முக்கியப்
பங்காற்றுகின்ைன.
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6. சுய பவடலவாய்ப்பு உருவாக்கி, 
சுயசார்டப பமம்படுத்துதல்
Establishment of Socialistic Pattern of Society 

 இத்துடையானது,
ததாழில்
முடனபவார்கடள
உருவாக்குவதில்
தபரும்
பங்காற்றுகின்ைன.

 இது சமுதாயத்தில்
சுய பவடலவாய்ப்பு
அளிப்பதன் மூலம்,
சுயசார்டப
ஊக்குவிக்கிைது.
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6. சுய பவடலவாய்ப்பு உருவாக்கி, 
சுயசார்டப பமம்படுத்துதல்
Establishment of Socialistic Pattern of Society 

 இதன்மூலம், 
தனிநபர் 
வருமானம் 
தவகுவாக 
உயர்ந்து, நாட்டின் 
தபாருளாதாை
வளர்ச்சி 
அதிகரிக்கிைது.
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7. உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு 
அதிகப் பங்களிப்பு
Higher Contribution to Manufacturing and Export 

 நாட்டின் தமாத்த உற்பத்தி
திைனில் 45 சதவதீமும்
மற்றும் ஏற்றுமதியில் 40
சதவதீமும், இந்த
நிறுவனங்களின் பங்காக
உள்ளது.

 இவ்வடக நிறுமங்கள்
உலகின் பல்பவறு
நாடுகளின் அந்நியச்
தசலாவணிடய ஈட்ை
மிகவும்உதவுகின்ைன.
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சுய உதவி குழுக்களின் பநாக்கங்கள்
Objectives of Self Help Groups

 1. தபண்களுக்கு அதிகாைம் 
அளிப்படத ஊக்குவிப்பது.

 2. முடைசாைா கைன் 
தகாடுப்பபாரின் 
பிடியிலிருந்து மக்கடள
மீட்ைல்.

 3. தபண்களிைம் 
திைடமடய உருவாக்கி, 
ஆக்கபூர்வமான 
தசயல்பாடுகளில் 
அவர்கடளஈடுபை தசய்வது
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சுய உதவி குழுக்களின் பநாக்கங்கள்
Objectives of Self Help Groups

 4. தபாருளாதாைத்தில்
பின்தங்கியுள்ள மக்களின்
மனங்களில், பசமிப்பு
பழக்கத்டதஉருவாக்குதல்

 5. தபண்களிைம் ததாழில்
முடனபவாருக்கான
திைடமகடள வளர்த்தல்
மற்றும் ஊக்குவித்தல்.

 6. கைன் வட்ைம் அல்லது
சுழல் நிதி மற்றும் சுழற்சி
கைன் ஆகியடவ குைித்து
விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துதல்.
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சுய உதவி குழுக்களின் பநாக்கங்கள்
Objectives of Self Help Groups

 7. உறுப்பினர்களின்
குடும்பப் தபாருளாதாை
நிடலடய உயர்த்துதல்.

 8. எதிர்காலப்
தபாருளாதாை அதிகாை
பமலாண்டமக்கான
திைடமடய வளர்த்தல்
மற்றும் கைன்
ததாைர்புகளுக்கான
வசதிகடள
ஏற்படுத்துதல்.
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சுய உதவி குழுக்களின் பநாக்கங்கள்
Objectives of Self Help Groups

 9. உறுப்பினர்கள்,
தங்களின்
தபாருளாதாைச்
சிக்கல்களுக்கு,
அவர்களாகபவ
தீர்வு
காண்பதற்கான
விழிப்புணர்வு
பயிற்சியிடன
அளித்தல்.
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சுய உதவி குழுக்களின் பநாக்கங்கள்
Objectives of Self Help Groups

 10.குழு
உறுப்பினர்களின்
தபாதுவான
விருப்பங்கடள அைிந்து,
குழு நைவடிக்டககடள
முடிவு தசய்தல்.
திைடமயான மற்றும்
சிக்கனமான முடையில்
நைவடிக்டககடள
முன்தனடுத்துச்
தசல்லுதல்.
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சுய உதவி குழுக்களின் பநாக்கங்கள்
Objectives of Self Help Groups

 11. உறுப்பினர்கள்
எதிர்தகாள்ளும் அடனத்துச்
சமூகப் தபாருளாதாைத்
தடைகடளயும் தவற்ைியுைன்
எதிர்தகாள்ள அவர்கடள
தயார்படுத்துதல்.

 12. வாழ்க்டக சுழற்சியில்
எல்லா நிடலகளிலும்,
தபண்களுக்கான மனித
உரிடமகடள உறுதி
தசய்தல்.
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வியாபாைத்தின் தபாருள்
Give the meaning of Trade

 இலாபம் ஈட்டும்
பநாக்கில்,
தபாருட்கடளயும்
பசடவகடளயும்
வாங்கி விற்பது
மற்றும்
பரிமாற்ைம்
தசய்வது
வியாபாைம்
ஆகும்.
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உள்நாட்டு வியாபாைம் 
Internal Trade

 சந்டத 
நைவடிக்டககளான, 
தபாருட்கடளயும்
பசடவகடளயும் 
வாங்குவதும், 
விற்பதும்ஒரு 
நாட்டின் எல்டலக்குள் 
நடைதபற்ைால், அது
உள்நாட்டு வியாபாைம் 
எனப்படும்.
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உள்நாட்டு வியாபாைம்
Internal Trade

 உள்நாட்டு 
வியாபாைத்டத, உள்ளூர் 
வியாபாைம் எனவும்
அடழக்கலாம். ஒபை 
நாட்டிற்குள், ஒபை
இைத்தில், கிைாமத்தில், 
மாநிலத்தில், அல்லது 
பல்பவறு
மாநிலங்களுக்கிடைபய 
நடைதபறும் 
வியாபாைம் இது ஆகும்.
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திரு. விக்ைம் என்பவர் தான் நைத்தி வரும்
பின்னலாடை ததாழிற்சாடலக்குத்
பதடவயான பஞ்சிடன தவளிநாட்டில்
இருந்து வாங்குகிைார். இது எவ்வடக
வியாபாைத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?

 இது இைக்குமதி
வியாபாைத்திற்கு
எடுத்துக்காட்ைாகும்.
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இந்தியாவில் உள்ள திரு. விக்ைம் தனது
தயாரிப்பான பருத்தியினால்
தயாரிக்கப்பட்ை சட்டைகடள
இங்கிலாந்தில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு
விற்கிைார். இது எவ்வடக
வியாபாைத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?

 இது ஏற்றுமதி 
வியாபாைத்திற்கு 
எடுத்துக்காட்ைாகும்.
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வியாபாைத்டத எவ்வாறு 
வடகப்படுத்துவாய்? How do you classify Trade

 வியாபாைத்டத இரு
தபரும்
பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கலாம்.
அடவயாவன : -

 1. உள்நாட்டு
வியாபாைம்

 2. பன்னாட்டு
வியாபாைம்
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தின் வடககள் 
classifications of internal trade

 உள்நாட்டு
வியாபாைம் இரு
பிரிவுகடள
உள்ளைக்கியது.

 1. தமாத்த
வியாபாைம்

 2. சில்லடை
வியாபாைம்
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இைக்குமதி வியாபாைம்
Import Trade

 உள்நாட்டுத் 
பதடவக்காக, 
தவளிநாட்டில் இருந்து 
தபாருட்கடள 
வாங்குவபத, இைக்குமதி
வியாபாைம் ஆகும்.

 உதாைணமாக, இந்தியா
வடளகுைா நாடுகளில் 
இருந்து தபட்பைாலியப் 
தபாருட்கடளஇைக்குமதி 
தசய்தடலக் கூைலாம்.
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மறு ஏற்றுமதி வியாபாைம் 
Entrepot trade

 ஒரு நாட்டில் 
இருந்து, 
தபாருட்கடள 
இைக்குமதி தசய்து, 
அவற்டை பவறு
நாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதி மூலம்
விற்பது மறு 
ஏற்றுமதி 
வியாபாைம் ஆகும்.
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TVS நிறுவனம் ஐபைாப்பிய நாடுகளுக்கு
பமாட்ைார் டபக்குகடள விற்பது எவ்வடக
வியாபாைத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?

 இது பன்னாட்டு
வியாபாைத்திற்கு
எடுத்துக்காட்ைாகும்.
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பன்னாட்டு வணிகத்தில் இந்தியாவில்
உபபயாகிக்கப்படும் பணமதிப்பின் தபயர்
என்ன?
 பன்னாட்டு 
வணிகத்தில் 
இந்தியாவில் 
உபபயாகிக்கப்படும் 
பணமதிப்பின் 
தபயர் 

 இந்தியரூபாய்.
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தவளிநாட்டு வியாபாைத்தின் 
வடககள் classification of Foreign trade

 தவவ்பவறு நாடுகடளச் சார்ந்த
வாங்குபவர் மற்றும்
விற்பவர்களிடைபய
நடைதபறும் வியாபாைம்,
பன்னாட்டு வியாபாைம்
(தவளிநாட்டுவியாபாைம்) ஆகும்.

 தவளிநாட்டு வியாபாைம் மூன்று
வடகப்படும். அடவ :

 அ) இைக்குமதி வியாபாைம்
ஆ)ஏற்றுமதி வியாபாைம்
இ) மறு ஏற்றுமதி வியாபாைம்.
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தவளிநாட்டு வியாபாைத்தின் 
வடககள் classification of Foreign trade

 அ) இைக்குமதி வியாபாைம்
 உள்நாட்டுத் பதடவக்காக,
தவளிநாட்டில் இருந்து
தபாருட்கடள
வாங்குவபத, இைக்குமதி
வியாபாைம் ஆகும்.

 உதாைணமாக, இந்தியா
வடளகுைா நாடுகளில்
இருந்து, தபட்பைாலியப்
தபாருட்கடள இைக்குமதி
தசய்தடலக் கூைலாம்.
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தவளிநாட்டு வியாபாைத்தின் 
வடககள் classification of Foreign trade

 ஆ) ஏற்றுமதி வியாபாைம்
 உள்நாட்டு உற்பத்திப்
தபாருட்கடள,
தவளிநாடுகளுக்கு
விற்பது, ஏற்றுமதி
வியாபாைம்ஆகும்.

 உதாைணமாக, இந்தியா
இரும்பு, எஃகு
பபான்ைவற்டை,
ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி
தசய்தடலக் கூைலாம்.
21-Oct-18 59M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



தவளிநாட்டு வியாபாைத்தின் 
வடககள் classification of Foreign trade

 இ) மறு ஏற்றுமதி 
வியாபாைம்

 ஒரு நாட்டில் 
இருந்து 
தபாருட்கடள 
இைக்குமதி தசய்து, 
அவற்டை பவறு
நாடுகளுக்குஏற்றுமதி
மூலம் விற்பது மறு 
ஏற்றுமதி வியாபாைம் 
ஆகும்.
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மறு ஏற்றுமதி வியாபாைத்திற்கு இரு 
உதாைணம் தருக. Give two examples of Entrepot trade

 1) இந்தியாவில் சூைத்,
நகரின் டவை
வியாபாரிகள் ததற்கு
ஆப்ரிக்காவில் இருந்து
துண்டிக்கப்பைாத
டவைங்கடள இைக்குமதி
தசய்து, அவற்டை
துண்ைாக்கி, பட்டைதீட்டி,
மீண்டும், ஆம்ஸ்ைர்ைம்
நகரில் உள்ள பன்னாட்டு
டவைச் சந்டதக்கு மறு
ஏற்றுமதி தசய்கிைார்கள்.
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மறு ஏற்றுமதி வியாபாைத்திற்கு இரு 
உதாைணம் தருக. Give two examples of Entrepot trade

 2) சிங்கப்பூர்,
துபாய்,
ஹாங்காங்
ஆகிய நாடுகள்
உலகின்
மிகப்தபரிய மறு
ஏற்றுமதி
டமயங்கள்
ஆகும்.
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ஏற்றுமதி வணிகம் Export trade

 உள்நாட்டு உற்பத்திப்
தபாருட்கடள,
தவளிநாடுகளுக்கு
விற்பது ஏற்றுமதி
வியாபாைம்ஆகும்.

 உதாைணம்
 1. இந்தியா இரும்பு,
எஃகு
பபான்ைவற்டை,
ஜப்பானுக்கு
ஏற்றுமதி தசய்கிைது.
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ஏற்றுமதி வணிகம் Export trade

 2. இந்தியா,
தஜர்மனி நாட்டிற்கு
பதயிடல ஏற்றுமதி
தசய்கிைது.

 3. மதுடையில்
இருந்து
சிங்கப்பூருக்கு
மல்லிடகப் பூக்கள்
ஏற்றுமதி
தசய்யப்படுகிைது.
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தமாத்த வியாபாைம்
Wholesale trade

 தமாத்த வியாபாைம்
என்பது,
தபாருட்கடள
உற்பத்தி
தசய்பவரிைம்
தமாத்தமாக வாங்கி,
சில்லடை
வியாபாரிகளுக்கு
குடைந்த அளவில்
விற்கும் நடைமுடை
வணிகச் தசயலாகும்.
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சில்லடை வியாபாைத்தின் தபாருள் 
Meaning of Retail trade

 சில்லடை வியாபாைம்
என்பது, தமாத்த
வியாபாரியிைம்
தபாருட்கடள
வாங்கி,
நுகர்பவாருக்கு சிைிய
அளவில்,
தபாருட்கடள
வழங்கும்
நடைமுடை வணிகச்
தசயலாகும்.
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6. உனது ஊரில் உள்ள சில்லடை 
விற்படன நிடலயங்களின் தபயர் தருக.

 1. அப்பபலா பார்மசி
மதுடை

 2. சர்பவாதய புக்
ஸ்பைார், மதுடை

 3. பபாத்தீஸ் ஜவுளி
ஸ்பைார் மதுடை

 4. பூர்விகா தமாடபல்ஸ்
மதுடை

 5. லலிதா ஜுதவல்லரி
மதுடை
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வியாபாைத்தின் முக்கியக் குைிக்பகாள்
Main Aim of Trade

 இலாபம் ஈட்டும் பநாக்கில்,
தபாருட்கடளயும்,
பசடவகடளயும் வாங்கி
விற்பது மற்றும்
தபாருட்கடளப் பரிமாற்ைம்
தசய்வது,

 தபாருட்களின்
உற்பத்தியாளர் மற்றும்
நுகர்பவார்களுக்கிடையில்
வியாபாைம்
இடையடீ்ைாளைாகச்
தசயல்படுவது.
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வியாபாைத்தின் முக்கியக் குைிக்பகாள்
Main Aim of Trade

 தபாருட்கடளயும்,
பசடவகடளயும்
பதடவயுடையவர்கள்
மற்றும் அதற்கான
ததாடகடய தசலுத்த
தயாைாக
உள்ளவர்களுக்கு,
வியாபாைப்
தபாருட்கடளயும்,
பசடவகடளயும்
தகாண்டு தசன்று
பசர்ப்து.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தின் இயல்புகள்
Features of Internal Trade

 1. ஒரு நாட்டின்
எல்டலக்குட்பட்பை
வாங்குதல்,
விற்ைல்
நைவடிக்டககள்
இைம் தபறும்.

 2. உள் நாட்டு
பணமதிப்பு
அடிப்படையில்
பணப்பரிமாற்ைம்
நடைதபறும்.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தின் இயல்புகள்
Features of Internal Trade

 3. உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்,
நுகர்பவார் மற்றும்
இடைநிடலயர்களுக்கு
இடைபயயான
நைவடிக்டககடள
உள்ளைக்கியது.

 4. உள்நாட்டு வியாபாைம்,
இடைநிடலயர் மற்றும்
முகடம அடமப்புகளின்
தபாருட்கள் மற்றும்
பசடவகள் விநிபயாகத்டத
உள்ளைக்கியது.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தின் இயல்புகள்
Features of Internal Trade

 5. இதில் பபாக்குவைத்து
இைர்பாடு, பன்னாட்டு
வணிகத்டத விை
குடைவாகபவ உள்ளது.

 6. இதில் உள்நாட்டில்
நடைமுடையில் உள்ள
சட்ைங்கள் மட்டுபம
பின்பற்ைப்படும்.

 7. இதன் பநாக்கம்,
அத்தியாவசியப் தபாருட்கடள
சிக்கனமாக வழங்குவது
ஆகும்.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தின் இயல்புகள்
Features of Internal Trade

 8. உள்நாட்டில்
உற்பத்தி தசய்யப்பட்ை
தபாருள்கள் மட்டுபம
இைம் தபறும்.

 9. ஒபை நாட்டுக்குள்
பதாற்றுவிக்கப்பட்ை
வியாபாை அடமப்புகள்
மற்றும் தனி
நபர்களிைமிருந்து
தபாருட்கள்
வாங்கப்படுகிைது.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தின் இயல்புகள்
Features of Internal Trade

 10. உள்நாட்டுப்
பபாக்குவைத்து
சாதனங்கள் மூலம்
தபாருட்கள்
வினிபயாகம்
தசய்யப்படுகிைது.

 11. இதில் சுங்கவரி,
இைக்குமதி வரி
பபான்ைடவ இைம்
தபறுவதில்டல.
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தவளிநாட்டு வியாபாைத்தின் அவசியம்
Need of Foreign trade

 உள்நாட்டில்
பதடவக்கு மிகுதியாக
உள்ள தபாருட்கடள
விற்பதற்கும்,

 உள்நாட்டு
இயற்டகவளங்கடள
முழுடமயாகப்
பயன்படுத்துவதற்கும்,
அந்நியச்தசலாவணி
ஈட்டுவதற்கும்,
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தவளிநாட்டு வியாபாைத்தின் அவசியம்
Need of Foreign trade

 பதசிய
வருமானத்டத
உயர்த்துவதற்கும்,

 நிடைய
பவடலவாய்ப்பிடன
உருவாக்கிைவும்,

 அைசு வருவாடய
அதிகரிக்கவும்
தவளிநாட்டு
வியாபாைம் மிகவும்
அவசியம் ஆகும்.
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இடைநிடலயர்
Middleman

 ததாைக்க நிடல
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து,
இறுதி நிடல
நுகர்பவாரிைம்
தசன்ைடையும்
வடையில், தபாருட்கள்
மற்றும் பசடவகளின்
பரிமாற்ைத்தில்
ஈடுபட்டுள்ள
அடனவருபம
இடைநிடலயர் ஆவர்.
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தமாத்த வியாபாரி வடையறு
Define Wholesaler

 கண்டிஃப் மற்றும் ஸ்டில்
ஆகிபயாைது கூற்ைின்படி, “
தமாத்த வியாபாரிகள்,
வணிகப் தபாருட்கடள
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து
தமாத்தமாக வாங்கி,
சில்லடை வியாபாரிகளுக்பகா
அல்லது பிை
வியாபாரிகளுக்பகா விற்படன
தசய்வார்கபள தவிை,
நுகர்பவாருக்கு பநரிடையாக
விற்படன தசய்யமாட்ைார்”.
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சில்லடைவியாபாரி வடைவிலக்கணம் 
Define Retailer

 ஈவ்லின் தாமஸ்
என்பவைது
கூற்ைின்படி,
“நுகர்பவாரின்
பதடவகடள
தசவ்வபன பூர்த்தி
தசய்யும்
தபாருளாதாைச்
சங்கிலியில்,
இறுதியாக இருப்பவர்
சில்லடை வியாபாரி
ஆவார்”
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தைகர் Broker

 மற்ைவர்களுக்காக
முன்னின்று பபைம்
பபசி, வியாபாைத்டத
இலாபக்கைமாக
நிடைபவற்ைி,
அதற்தகனக் கழிவு
தபறும் நபடைபய
தைகர் என்பர்.

 அவைது பசடவக்கு
வழங்கப்படும்
ஊதியம் ‘தைகு’

ஆகும்.
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வியாபாை இடைநிடலயரின் வடககள் 
Classifications of the Merchant Middlemen 

 வியாபாை
இடைநிடலயர்கடள
இரு வடககளாகப்
பிரிக்கலாம்.

 1. தமாத்த வியாபாரி
2. சில்லடைவியாபாரி
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வணிக முகவர்கள் 
Mercantile Agents

 வணிக முகவர்கள்,
பணி வழி
இடைநிடலயர்கள்
என்று
அடழக்கப்படுகினைனர்.

 ஒரு வியாபாரி, தம்
சார்பாகப்
தபாருட்கடள
வாங்கவும், விற்கவும்
இவடை நியமிக்கிைார்.
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வணிக முகவர்கள் 
Mercantile Agents

 இவருக்குப்
தபாருட்கடள அைமானம்
தசய்து, கைன் தபைவும்
உரிடமயுண்டு.

 ஆனால்,தபாருட்களுக்கு
உரிடமயாளர் ஆக
உரிடமயில்டல.

 இவர் தசய்யும்
வியாபாைத்தின்
அடிப்படையில் இவர்
‘கழிவு’ தபறுகிைார்.
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வழங்கல் வழிகள் 
channels of distribution

 வழங்கல் வழி என்பது,
உற்பத்தி தசய்யப்பட்ை
தபாருள்,
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து
நுகர்பவாடைச்
தசன்ைடைய உதவும்
பாடத ஆகும்.

 இடைநிடலயர் இன்ைி,
தபாருட்கடள பநைடியாக
விநிபயாகித்தால், அது
பநைடி வழங்கல்
வழியாகும்.
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வழங்கல் வழிகள் 
channels of distribution

 வழங்கல் வழியில்,
ஒன்று அல்லது அதற்கு
பமற்பட்ை இடைநிடலயர்
விநிபயாகப் பணிகடளச்
தசய்தால் மடைமுக
வழங்கல் வழியாகும்.

 பகாடிக்கணக்கான
நுகர்பவாடைப்
தபாருட்கள் தசன்ைடைய,
இடைநிடலயர்
உதவுகின்ைனர்.
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வழங்கல் வழிகள்
channels of distribution

 வழங்கல் வழி
மூலமாக,
உள்நாடு மற்றும்
தவளிநாடுகளில்
வாழும்
நுகர்பவாடைப்
தபாருட்கள்
தசன்ைடைகிைது.
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தன் தபாறுப்பு முகவர் factor

 உற்பத்தியாளர், தம்
தபாருடள விற்படன
தசய்யப் தபாருட்கடள
ஒப்படைத்து நியமனம்
தசய்யப்படும் வணிக
முகவர், தன் தபாறுப்பு
முகவர் ஆவார்.

 தபாருட்களின்
உரிடமடயப் தபைாமல்,
தபாருட்கடளப் தபற்று,
இருப்பு டவத்துக் தகாண்டு,
இவர் தசயல்படுகிைார்.
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தன் தபாறுப்பு முகவர் factor

 இவர், தபாருளின் 
உரிடமயாளர் 
தபயடை 
தவளியிைாமல், 
தனது 
தபயரிலிபலபய
விற்படன
தசய்கிைார்.
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வணிக முகவர்களின்வடககள்
Types of Mercantile Agents

 1. தைகர்கள்
 2. தன்தபாறுப்பு
முகவர்கள்

 3. கழிவு
முகவர்கள்

 4. பிடண
முகவர்கள்

 5. ஏலமிடுநர்
 6. பண்ைகக்
காப்பாளர்கள்
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தமாத்த வியாபாரிகளின் பண்பு நலன்கள்
characteristics of wholesalers 

 1.தமாத்த வியாபாரிகள்,
உற்பத்தியாளர் அல்லது
தயாரிப்பாளரிைமிருந்து
பநைடியாகப்
தபாருட்கடள
வாங்குகின்ைனர்.

 2. இவர்கள்,
தபாருட்கடள
தமாத்தமாக வாங்கி,
சிைிய அளவில்
விற்படன
தசய்கின்ைனர்.
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தமாத்த வியாபாரிகளின் பண்பு நலன்கள்
characteristics of wholesalers

 3. இவர்கள், ஒரு குைிப்பட்ை
தபாருளின், பல்பவறு
வடககடள விற்படன
தசய்கினைனர்.

 4. தபாருட்கடள விநிபயாகம்
தசய்ய, முகவர்கடளயும்
பணியாளர்கடளயும்
அமர்த்தியுள்ளனர்.

 5. இவ்வடக
வியாபாைத்திற்குப் தபருமளவு
முதலீடு பதடவப்படுகிைது.
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தமாத்த வியாபாரிகளின் பண்பு நலன்கள்
characteristics of wholesalers

 6.சில்லடை
வியாபாரிகளுக்கு, இவர்கள்
கைனுதவி அளிக்கின்ைனர்.

 7.உற்பத்தியாளர்களுக்கும்,
இவர்கள் நிதியுதவி தசய்து
தருகின்ைனர்.

 8.நகைங்கள்,
தபருநகைங்களில் உள்ள
சந்டதகளின் ஒரு
பகுதியில் இவர்கள்
தசயல்படுவடதக்
காணலாம்.

21-Oct-18 92M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



உற்பத்தியாளர்களுக்கு தமாத்த 
வியாபாரிகள் ஆற்ைிடும் பசடவகள் 
Services of a Wholesaler to Producers or Manufacturers

 1. பபைளவு நைவடிக்டகயின்
மூலம் சிக்கனம்: Economies in Large Scale

 தமாத்த வியாபாரி,
உற்பத்தியாளர் தசய்த
தபாருட்கடளப் தபருமளவில்
வாங்கிக் தகாள்வதால்,
உற்பத்தியாளர் தபருமளவு
உற்பத்தியில் ஈடுபை முடிகிைது.

 பபைளவு உற்பத்தியினால்,
தபாருட்களின் உற்பத்திச்
தசலவு தவகுவாகக் குடைகிைது.
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சீைான விநிபயாகத்திற்கு உதவுதல்
Assistance in Distribution 

 தமாத்த வியாபாரி,
உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி தசய்த
தபாருட்கடளப் தபரிய
அளவில் வாங்கி, அதடன
நாதைங்கிலும் உள்ள சில்லடை
வியாபாரிகளுக்கு அனுப்பி,
அடனத்துப் பகுதிகளுக்கும்
பைவலாக்கம் தசய்கிைார்.

 எனபவ, உற்பத்தியாளர் தனது
முழுக்கவனத்டதயும்,
தபாருட்களின் உற்பத்தியில்
தசலுத்த முடிகிைது.
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பண்ைகக்காப்பு வசதி அளித்தல்
Warehousing Facility 

 தமாத்த வியாபாரி,
உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி
தசய்த தபாருட்கடள
வாங்கி, தமது
பண்ைகசாடலயில் இருப்பு
டவத்திருப்பதால்,
உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி
தசய்த தபாருட்கடளப்
பண்ைககாப்பிடுதல் என்ை
மிகமுக்கிய பணியிலிருந்து
விடுவிக்கப் தபறுகிைார்.
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பதடவ முன் கணிப்பு
Forecasting of Demand 

 தமாத்த வியாபாரி சந்டதயில்
ஏற்படும் மாற்ைம், தபாருட்களின்
பதடவ, விற்படனயில்
நிடலடம, நாகரிக மாற்ைம்
ஆகிய தகவல்கடளச் சில்லடை
வியாபாரிகள் மூலம் தபற்று,
அவற்டை உற்பத்தியாளருக்கு
அனுப்பி டவத்து, உற்பத்தியாளர்
நுகர்பவாரின் சுடவ, நாகரீகம் ,
விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப
தபாருள்கடள உற்பத்தி தசய்ய
உதவுகிைார்.
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விளம்பைம் தசய்தல் அல்லது தபாருள் 
குைித்துத் தகவல் பைப்புதல் Publicity of Goods 

 தமாத்த வியாபாரி
தபாருள்கடள
விளம்பைப்படுத்துவதன்
மூலம்,
தபாருள்களுக்கான
பதடவடய
அதிகரிக்கச் தசய்கிைார்.

 எனபவ, உற்பத்தியாளர்
விளம்பைச் தசலவு
குடைவதன் மூலம்
பயனடைகிைார்.
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நிதி வசதி நல்குதல்
Financial Assistance 

 தமாத்த வியாபாரி
உற்பத்தியாளருக்கு
முன்பணம் வழங்குகிைார்.

 உற்பத்தியாளர், உற்பத்தி
தசய்தவுைன் தபாருட்கடள
வாங்கிக் தகாள்கிைார்.

 எனபவ உற்பத்தியாளர்,
தனது முதலீட்டிடன
உற்பத்தி தசய்த
தபாருட்கடள இருப்பு
டவப்பதில் முைக்குவதில்டல
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இைர் ஏற்பாளர் Risk-bearer 

 உற்பத்தியாளர் தபாருட்கடள
உற்பத்தி தசய்தவுைன், தமாத்த
வியாபாரி வாங்கிக்
தகாள்வதால், தபாருட்கடள
இருப்பு டவத்தல், தபாருட்களின்
பதடவயில் ஏற்படும்
மாற்ைங்கள் ஆகியவற்ைில்
இருந்து உற்பத்தியாளர்
விடுவிக்கப்படுகிைார்.

 பருவகாலத் பதடவகளில்
ஏற்படும் மாற்ைங்களிலிருந்தும்
விடுவிக்கப்படுகிைார்.
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இடணப்புச் சங்கிலி
Link 

 உற்பத்தியாளருக்கும் 
சில்லடைவியாபாரிக்கும் 
இடைபய, 
இடையடீ்ைாளைாகச்
தசயல்பட்டு அவர்கடள
இடணக்கிைார்.
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சில்லடை வியாபாரிகளின் பண்பு
நலன்கள் the characteristics of retailers

 1. சில்லடை வியாபாரிகள்
பல்பவறு தபாருட்களின்
வணிகத்தில்
ஈடுபட்டிருப்பார்.

 2. சில்லடை வியாபாரிகள்,
தமாத்த வியாபாரிகளிைம்
தமாத்தமாகப்
தபாருட்கடள வாங்கி,
அவற்டைச் சிறு அளவில்,
நுகர்பவாருக்கு விற்படன
தசய்கின்ைனர்.
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சில்லடை வியாபாரிகளின் பண்பு
நலன்கள் the characteristics of retailers

 3. முக்கியச் சந்டதப்
பகுதிக்கு உள்பளபயா
அல்லது அருகிபலபயா
சில்லடை விற்படன
நிடலயங்கள் இைம்
தபறும்.

 4. தபாதுவாக தமாத்த
வியாபாரியிைம், கைன்
அடிப்படையில் சைக்குகடள
வாங்கி, நுகர்பவாருக்கு
தைாக்கத்திற்கு
விற்கின்ைனர்.
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சில்லடை வியாபாரிகளின் பண்பு
நலன்கள் the characteristics of retailers

 5. சில்லடை
வியாபாரிகள்,
நுகர்பவாரிைம்
பநைடித்
ததாைர்பிலும்,
உற்பத்தியாளரிைம்
இருந்து விலகியும்
இருப்பார்.
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தமாத்த வியாபாரிகளின் பணிகள்
The Functions of Wholesalers

 1) தபாருட்கடள ஒன்று
திைட்ைல் Collection of Goods

 உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும்
தயாரிப்பாளர்களிைமிருந்து
வியாபாரிகள் பல
வடகப்பட்ை தபாருட்கடள
வாங்கி ஒன்று
திைட்டுகின்ைனர்.
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தபாருட்கடள இருப்பு டவத்தல்
Storage of Goods 

 உற்பத்தியாளரிைம்
வாங்கிய தபாருட்கடள,
விற்படன வடையில்,
அதன் தைம் குடையாமல்
பசமக் காப்பு தசய்கின்ைனர்.

 எளிதில் அழிந்து விடும்
தன்டமயுடைய
தபாருட்களான பழங்கள்,
காய்கைிகள் ஆகியவற்டைக்
தகைாமல் பாதுகாக்கக்
குளிர்பதன முடையில்
பசமக்காப்பு தசய்கின்ைனர்.
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விநிபயாகம் Distribution 

 தமாத்த வியாபாரி
நாதைங்கிலும் உள்ள
சில்லடை
வியாபாரிகளுக்கு,
தபாருட்கடள
விற்படன
தசய்வதன் மூலம்,
திைம் பை
விநிபயாகிக்கும்
பணிடய
பமற்தகாள்கிைார்.
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நிதிவசதி அளித்தல் Financing 

 தமாத்த வியாபாரி
உற்பத்தியாளருக்கும்,
தயாரிப்பாளருக்கும்
முன்பணம் அளிப்பதன்
மூலம் நிதி வசதி
நல்குகிைார்.

 அதுபபாலபவ, சில்லடை
வியாபாரிகளுக்கு, கைன்
விற்படன தசய்வதன்
மூலம் இரு முடனயிலும்
நிதி வசதி அளிப்பவைாகச்
தசயல்படுகிைார்
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இைர்ஏற்பு Risk Taking 

 தபாருட்கள் உற்பத்தி
தசய்யப்பட்ைவுைன், வாங்கி
அவற்டைத் தமது
தபாறுப்பில் பண்ைகக் காப்பு
தசய்வதால்,

 விடலவழீ்ச்சி, தபாருள்
தகட்டுப்பபாதல்,
தபாருட்களின் அழிவு,
இருப்பு டவப்பதால ஏற்படும்
பிை இழப்புகள்,
தபாருட்களின் பதடவயில்
ஏற்படும் மாற்ைம்,
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இைர்ஏற்பு Risk Taking 

 சில்லடை
வியாபரிகளுக்கு
கைன்விற்படன
தசய்வதன் மூலம்
ஏற்படும் இழப்பு
ஆகியவற்டை
தமாத்த
வியாபாரிபய
ஏற்றுக்
தகாள்கிைார்.
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தைப்படுத்துதல், சிப்பம் கட்டுதல், கட்டுமம் 
தசய்தல் Grading Packing and Packaging 

 தைம், வடக, வடிவு, கசிவு
மற்றும் உள்ளைக்கம்
ஆகியவற்ைிற்கு ஏற்ப
உற்பத்திப் தபாருட்கடள
தமாத்த வியாபாரிகள் பிரித்து
வடகப்படுத்தி டவக்கின்ைனர்.

 தபாருட்கடளக் கட்டுமம்
தசய்தல், வணிகக்
குைியடீுதல் ஆகிய
பணிகடளயும் தமாத்த
வியாபாரிகள் தசய்கின்ைனர்.

21-Oct-18 110M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



பபாக்குவைத்து வசதி அளித்தல்
Transportation 

 தமாத்த வியாபாரி,
உற்பத்தியாளரிைமிருந்து
தபாருட்கடள
தமாத்தமாக வாங்கி,
தமது
பண்ைகச்சாடலயில்
இருந்து பதடவப்படும்
இைங்களுக்கு அனுப்பி
டவப்பதன் மூலம்,
பபாக்குவைத்து வசதி
அளிக்கிைார்.
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சில்லடை வியாபாரிகளின் பணிகள்
Functions of Retailers

 1) வாங்குதல் Buying

 சில்லடை வியாபாரிகள்,
நுகர்பவாரின் பதடவடய
மதிப்படீ்டு, தமாத்த
வியாபாரிகளிைமிருந்து,
மிகச்சிைந்த பல்பவறு
வடகயான தபாருட்கடள
வாங்கித் தமது
கடைகளில் விற்படனக்கு
டவக்கின்ைனர்.
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இருப்புடவத்தல்
Storage 

 சில்லடை வியாபாரி
தபாருட்கடள
விற்படனக்குத்
தயார் நிடலயில்,
காட்சிக்கு
டவத்திருக்கின்ைனர்
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விற்படன தசய்தல் Selling 

 சில்லடை வியாபாரி,
நுகர்பவார்களுக்கு
அவைது பதடவகள்,
சுடவ, விருப்பம்
மற்றும்
முன்னுரிடமக்பகற்ப
சிறு அளவுகளில்
விற்படன
தசய்கின்ைனர்.

 இதன் மூலம்
விற்படனயின் அளவு
அதிகரிக்கிைது.
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வடகப்படுத்தல் மற்றும் கட்டுமம் தசய்தல்
Grading and Packing

 உற்பத்தியாளர் மற்றும்
தமாத்த
வியாபாரிகளால்
வடகப்படுத்தப் பைாத
தபாருட்கடள
அவற்ைின்
தன்டமக்பகற்ப
வடகப்படுத்தி,
அவற்டைக் கட்டுமம்
தசய்கின்ைனர்
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இைர் ஏற்ைல் Risk-bearing 

 சில்லடை வியாபாரி,
நுகர்பவாரின் எதிர்காலத்
பதடவபகற்ப
தபாருட்கடள வாங்கி
இருப்பு டவக்கிைார்.

 இதனால் தீயினால் அழிவு,
திருட்டு, தைக்குடைவு,
தகட்டுப்பபாதல் மற்றும்
விடல ஏற்ைத்தாழ்வுகள்
பபான்ைவற்ைால்
விடளயும் இைர்கடள
ஏற்றுக் தகாள்கிைார்.
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பபாக்குவைத்து தசய்தல்
Transportation 

 சில்லடை வியாபாரி
உற்பத்தியாரிைமிருந்து
தபாருட்கடளத் தமது
சில்லடை
விற்படனயகங்களுக்கு
எடுத்துச் தசல்வதன்
மூலம்
பபாக்குவைத்துப்
பணியிடன
பமற்தகாள்கிைார்.
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நிதியளிப்பு Financing 

 சில சில்லடை வியாபாரிகள்,
தமது வாடிக்டகயாளருக்குக்
கைன் விற்படன,
விற்படனக்குப் பின்,
குடைபாடுடைய தபாருட்கடள
மாற்ைித்தருதல் பபான்ை
பணிகடளபமற்தகாள்கின்ைனர்.

 விற்படனக்குப் பின்பசடவ,
வடீ்டுக்பக தகாண்டு தசன்று
தபாருட்கடள விநிபயாகம்
தசய்தல் ஆகிய பணிகடள
பமற்தகாள்கின்ைனர்.
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சில்லடை வியாபாரிகளுக்கு தமாத்த 
வியாபாரிகள் ஆற்ைிடும் பணிகள்

Services to Retailers
 1) நிதி வசதி அளித்தல் Financial Assistance

 தமாத்த வியாபாரி சில்லடை
வியாபாரிகளுக்குக் கைன்
விற்படன தசய்வதன் மூலம் நிதி
வசதி நல்குகிைார்.

 சில்லடை வியாபாரிகள் தமாத்த
வியாபாரியிைம் கைன் தகாள்முதல்
தசய்து, அவற்டை நுகர்பவாருக்கு
விற்று அவரிைமிருந்து பணத்டதப்
தபற்று தமாத்த வியாபாரிகளுக்குச்
தசலுத்தும் வண்ணம் நிதி வசதி
அளிக்கிைார்.
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பதடவடயப் பூர்த்தி தசய்தல்
Meeting the Requirements 

 சிறு முதலுைன் சில்லடை
வியாபாரிகள் வியாபாைத்டத
நைத்தவதாலும், சிைிய அளவு இை
வசதி மட்டுபம உள்ளதாலும்,
அவர்களால் தபருமளவில் பல்
பவறு வடகயான சைக்குகடள
வாங்கி இருப்பு டவக்க இயலாது.

 தமாத்த வியாபாரி சில்லடை
வியாபாரிக்கு அவரின் பதடவக்கு
ஏற்பச் சிைிய அளவில்
தபாருள்கடள விற்பதால் அவரின்
இைர்பாட்டை பபாக்குகிைார்.
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புதிய தபாருட்கடள அைிமுகம் தசய்தல்
Introduction of New Products 

 தமாத்த வியாபாரி, புதிய
தபாருள்கள் மற்றும்
அவற்ைின் உபபயாகம்
குைித்த தகவல்கடள,
சில்லடை வியாபாரியின்
கவனத்திற்கு தகாண்டு
வருகிைார்.

 எனபவ, தபாருடளப் பற்ைிய
சிைப்பைிவு,
ஆபலாசடனகடள
சில்லடை வியாபாரி
தபறுகிைார்
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விடல நிடலப்பாடு
Price Stability 

 தமாத்த வியாபாரி,
சந்டதயின் பதடவடய
அைிந்து, அதற்பகற்பப்
தபாருள்களின்
அளிப்பிடனப்
கட்டுப்படுத்துவதால்,
விடல பவறுபாடுகள்
மூலம் ஏற்படும்
நட்ைத்தில் இருந்து
சில்லடை
வியாபாரிகடளப்
பாதுகாக்கிைார்.
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பபாக்குவைத்து சிக்கனம்
Economy in Transport 

 தமாத்த வியாபாரி,
சில்லடை
வியாபாரியின்
இைத்திற்பக தசன்று
தபாருட்கடள
வழங்குவதன் மூலம்,
சில்லடை வியாபாையின்
பநைத்டதயும்,
பபாக்குவைத்துச்
தசலடவயும்
மிச்சப்படுத்துகிைார்.
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முடையான விநிபயாகம்
Regular Supply 

 தமாத்த வியாபாரி, 
தபரிய அளவில் 
தபாருட்கடள 
வாங்கி இருப்பு
டவத்துக் தகாண்டு,
முடையாக சீைாகச் 
சில்லடை 
வியாபாரியின் 
பதடவக்பகற்ப 
தபாருள்கடள
வழங்குகிைார்.
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முடையான விநிபயாகம்
Regular Supply 

 எனபவ, சில்லடை
வியாபாரிகள்,
தபருமளவில்
தபாருட்கடள வாங்கி,
இருப்பு டவத்துக்
தகாள்ளாமல், தனது
பதடவக் பகற்ப
அவ்வப்பபாது சிறு, சிறு
அளவில் தபாருட்கடள
வாங்கிக்தகாள்ள தமாத்த
வியாபாரி உதவுகிைார்.
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நுகர்பவார்களுக்குச் சில்லடை 
வியாபாரிகள் ஆற்ைிடும் பசடவகள்

 1) ததாைர்அளிப்பு Regular Supply of Goods

 சில்லடைவியாபாரி, பல்பவறு
தயாரிப்பாளர்களின் பல்பவறு
வடகப் தபாருட்கடள வாங்கி,
ஒன்று திைட்டி நுகர்பவாருக்கு
விற்பதற்காக, எப்பபாதும் தயார்
நிடலயில்டவத்திருக்கிைார்.

 இதனால் வாங்குபவர், தனக்கு
பதடவப்படும் தபாருட்கடள,
பதடவப்படும் பநைத்தில்,
பதடவப்படும் அளவுகளில் வாங்க
முடிகிைது.
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புதிய தபாருட்கள் குைித்த தகவல்கள்
New Products Information 

 ஒரு சில்லடை
வியாபாரி, தனது
தனியாள் விற்படன
பமம்பாட்டு
நைவடிக்டககள் மூலமும்,
திைம்பைப் தபாருட்கடளக்
காட்சிப்படுத்துதல்
மூலமாகவும், சந்டதயில்
அைிமுகமாகும் புதிய
தபாருட்கள் குைித்துத்
தகவல்கடளப்
பைப்புகிைார்.
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3) கைன் வசதிகள்
Credit Facilities 

 சில பவடளகளில்,
சில்லடை
வியாபாரிகள் தனது
வாடிக்டகயருக்கு,
கைன்வசதி
அளித்தல் மூலம்,
அவர்களின்
அன்ைாை
தசயல்பாட்டிற்கு
உதவுகின்ைனர்.

21-Oct-18 128M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



பதர்ந்ததடுத்து வாங்கும் வசதியளித்தல்
Wide Selection 

 சில்லடை வியாபரிகள்,
தாங்கள் விற்படன
தசய்யும்
தபாருட்களின்
பல்பவறு வடககடள,
ஒன்று திைட்டி
டவப்பதன் மூலம் ,
வாடிக்டகயளார்
தபாருட்கடள
மனநிடைவுைன்
பதர்ந்ததடுத்து வாங்க
வசதியளிக்கிைார்.
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5) இதை பசடவகள்
Miscellaneous Services 

 1. வாடிக்டகயர் வாங்கும்
தபாருட்கடள, அவர்களின்
இருப்பிைத்திற்பக தகாண்டு
தசன்றுவழங்குதல்

 2. வாடிக்டகயருக்கு
விற்படனக்குப் பிந்டதய
பசடவகடள அளித்தல்.

 3. தமது வாடிக்டகயருக்கு,
தைாக்கக் கழிவு வழங்குதல்
பபான்ை பணிகடளச்
தசய்துதருகின்ைனர்.
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வழங்கல் வழியிடனத் தீர்மானிக்கும் 
காைணிகள்The Factors affecting a Channel of Distribution

 1)தபாருட்களின்
தன்டமகள் Product Characteristics

 பருவகால உற்பத்திப்
தபாருட்கடளக் குறுகிய
வழங்கல் வழி மூலபம
வினிபயாகிக்கமுடியும்.

 நுகர்பவாரின்
பதடவக்பகற்ப
தயாரிக்கப்படும், தைம்
குடைந்த தபாருட்கள்
பநைடியாக நுகர்பவாருக்கு
அளிக்கப்படுகிைது.
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1) தபாருட்களின் தன்டமகள்
Product Characteristics

 தைமான தபாருட்கள்
இடைநிடலயர்
மூலமாகபவ
விநிபயாகிக்கப்பை
பவண்டும்.

 பூக்கள், பால் முதலிய
விடைவில் அழியும்
தன்டமயுடைய
தபாருட்கடள விடைவாக
நுகர்பவாடைச்
தசன்ைடைய பவண்டும்.
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1) தபாருட்களின் தன்டமகள்
Product Characteristics

 குளிர்சாதனப் தபட்டி, துணி
துடவக்கும் இயந்திைம்
பபான்ை ததாழில் நுட்பப்
தபாருட்களுக்கு விற்படனக்கு
முன்னும், பின்னும் ததாழில்
நுட்ப ஆபலாசடனகள்
பதடவப்படுவதால், அடவ
உற்பத்தியாளைால்
பநைடியாகபவா அல்லது
குடைந்தபட்ச இடைநிடலயர்
வாயிலாகபவா
விநிபயாகிக்கப் பைபவண்டும்.
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2) சந்டதயின் தன்டமகள்
Market Characteristics

 தபாருட்களுக்கான சந்டதயின்
அளவு, வழங்கல் வழிடயத்
தீர்மானிக்கிைது.

 தபாருட்கள் அதிகமான
பைப்பில், விநிபயாகிக்கப்
பட்ைால், அதிக
எண்ணிக்டகயிலான
இடைநிடலயர் பவண்டும்.

 குடைந்த பைப்பளவில் மட்டுபம
வினிபயாகிக்கப் பட்ைால்,
இடைநிடலயர் இன்ைி
பநைடியாகபவ விநிபயாக்கலாம்.
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3) நுகர்பவார் எண்ணிக்டக
Number of Consumers

 சில வாடிக்டகயாளர்களால்
மட்டும், தபருமளவு
தபாருட்கள்
வாங்கப்படுமானால்
டமயப்படுத்தப்பட்ை விநிபயாக
அடமப்பப பபாதுமானது.

 தபருமளவு நுகர்பவாைால்
குடைந்த அளவுப் தபாருட்கள்
மட்டுபம வாங்கப்படுமானால்,
அதிக எண்ணிக்டகயிலான
இடைநிடலயர் பதடவப்படுவர்.
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4) இடைநிடலயர் காைணி
Middlemen factor

 அனுபவமுள்ள மற்றும்
அதிக அளவில்
தபாருட்கடள விற்கும்
திைடமயுடைய
இடைநிடலயர் மட்டுபம
உற்பத்தியாளைால்
விரும்பப்படுவர்.

 இடைநிடலயர் எண்ணிக்டக
அதிகரிக்கும் பபாது,
தபாருள்களின் அைக்க
விடலயும் அதிகரித்து
விடும்.
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4) இடைநிடலயர் காைணி
Middlemen factor

 எனபவ, குடைந்த
எண்ணிக்டகயிலான
இடைநிடலயர்கள்
மட்டுபம
தபாருள்கடள
விநிபயாகிக்கப்
பயன்படுத்த பவண்டும்.

 விநிபயாகச் தசலடவக்
குடைப்பதன் மூலம்,
விற்படன விடலயும்
குடையும்.
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5) தயாரிப்பாளரின் திைன்
Capacity of the Manufacturer

 நிதிவளம் நிடைந்த
உற்பத்தியாளர், உயர்
ததாழில் நுட்ப
வழங்கல் வழியிடன
உருவாக்கி,
தபாருட்களின் அைக்க
விடலயிடனக்
குடைக்கிைார்.
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6) வழங்கல் வழியின் தசலவும், பநைமும்
Cost and Time Involved in the Channel of Distribution

 இடைநிடலயர்
வழங்கும் தைமான
பசடவயுைன், வழங்கல்
வழியின் தசலவினம்
ததாைர்புடையது.

 சாதாைணமான
தபாருட்கள்,
சிக்கனமான விடலயில்
உரிய பநைத்தில்
நுகர்பவாடைச்
தசன்டைைய பவண்டும்.
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7) தபாருளுக்கான பசடவகளின் பதடவ
Services Required along with the Product

 நிறுவுதல், இயக்கிக் காண்பித்தல்
முதலான பசடவகள் பதடவப்படும்
இயந்திைச் சாதனங்கள்
பபான்ைவற்டை விநிபயாகிக்க,
குடைந்த அளவிலான வழங்கல்
வழி தான்உகந்தது.

 உற்பத்தியாளைால் அல்லது
அவைால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ை
ததாழில் நுட்ப வல்லுநர்கள்
பதடவயான ததாழில் வழிபய,
இவ்வடக தபாருட்களுக்குப்
பபாதுமானது.
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8) தபாருளின் வாழ்க்டக சுழற்சி
Life Cycle of the Product

 ஏற்கனபவ சந்டதயில் நன்கு
அைிமுகப்படுத்தப்பட்ை
தபாருட்களுக்குச் சாதாைாண
வழங்கல் வழிபய
பபாதுமானது.

 ஆனால், சந்டதயில் புதிதாக
அைிமுகமாகும்
தபாருட்களுக்கு,
அனுபவமுள்ள
இடைநிடலயர் மூலம்
சந்டத இைல் பவண்டும்.
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சில்லடை வியாபாைம் Retailing 

 நுகர்பவாருக்கு
பநைடியாக
தபாருள்கடளயும்,
பசடவகடளயும்
சிைிய அளவில்
விற்படன
தசய்யும்
நடைமுடை
சில்லடை
வியாபாைம்
தசய்தல் ஆகும்.
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மைங்குக் கடை Multiple Shops 
 தயாரிப்பாளர்கள் (அ)
இடைநிடலயர்கள் தங்கள்
நிர்வாகத்தின் கீழ், பல்பவறு
இைங்களில் ஒபை
மாதிரியான கடைகடள
அடமத்து, தைமான
தபாருட்கடள விற்படன
தசய்யும் சில்லடை கடைகள்
மைங்கு கடைகள்
என்கிபைாம்.

 இதடன, ததாைர்
பண்ைகச்சாடலகள் எனவும்
அடழக்கப்படுகிைது.
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விற்படன எந்திைத்தின் இைண்டு 
நன்டமகள் Mention any two benefits of Vending machines

 நாணயங்கள், அட்டைகள்
அல்லது வில்டலகள்
தகாண்டு
இயக்கக்கூடியது.
வாங்குபவர் நாணயம்
அல்லது அட்டைடய
எந்திைத்தினுள்
தசலுத்தினால்,
குைிப்பிட்ை அளவுள்ள
தபாருள் தவளியில்
வரும். அடதப் தபற்றுக்
தகாள்வர்.
21-Oct-18 144M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



விற்படன எந்திைத்தின் இைண்டு 
நன்டமகள் Mention any two benefits of Vending machines

 இடவ வங்கிகளில் தானியங்கி
தைாக்கம் எடுக்கும் எந்திைம்
(ATM) பபான்று தசயல்படுகிைது.
இதனால், எப்தபாழுதும், எங்கும்
பணம் எடுத்துக்தகாள்ளலாம்.

 ததாைர்வண்டி நிடலயங்கள்,
விமான நிடலயங்கள்,
தபட்பைால் நிடலயங்கள்,
பபருந்து நிடலயங்கள் உள்ளிட்ை
இைங்களில் இத்தடகய
எந்திைங்கள் அடமக்கப்பட்டு,எந்த
பநைத்திலும் தபாருட்கடள
வாங்கும் வசதிடய தருகிைது.
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சிைப்புப் பண்ைகச்சாடலகள் 
Specialty Stores

 ஒருவடகப்
தபாருட்களில்,
ஒரு குைிப்பிட்ை
வழி தபாருள்கடள
மட்டும், விற்படன
தசய்யும்
சில்லடைக்
கடைகள், சிைப்பு
பண்ைகசாடலகள்
எனப்படும்.
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தபாதுப் பண்ைக சாடலகளின் இயல்புகள்
The Features of General Stores

 நுகர்பவார்கள், தங்கள்
வடீ்டின் அருகிபலபய,
தங்களுக்குத் பதடவயான
தபாருட்கடள
வாங்குவதற்கு ஏற்ைவாறு,
அடனத்து வடகப்
தபாருட்கடளயும்,
குடைந்த அளவில் வாங்கி
டவத்து வியாபாைம்
தசய்யும் இைம் தபாதுப்
பண்ைகசாடல எனப்படும்.
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தபாதுப் பண்ைக சாடலகளின் இயல்புகள்
The Features of General Stores

 நுகர்பவார்களுக்கு வசதியாக,
தபரும்பாலான பநைங்களில்
கடைதிைந்திருக்கும்.

 ததரிந்த
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு கைன்
வசதியும் உண்டு.

 பல சைக்கு, மளிடக, அழகு
சாதனங்கள், தின்பண்ைங்கள்,
எழுதுதபாருட்கள்,
குளிர்பானங்கள் பபான்ை
தபாருட்கள் விற்படன தசய்வர்.
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வாைடக தகாள்முதல் முடை தவடணமுடை விற்படன
இது ஒப்பந்த
விற்படன அல்ல.
ஏதனனில் இறுதி
தவடணடய
தசலுத்தும் வடை
தபாருளின் உரிடம
விற்படனயாளரிைபம
உள்ளது.

இது ஒப்பந்த
விற்படன ஆகும்.
ஏதனனில் முதல்
தவடணத்
ததாடகடய தசலுத்திய
உைபனபய வாங்குநர்
உரிடமயாளர் ஆகிைார்.

தபாருடள
வாங்கியவர், அடத
வாைடகக்பகா அல்லது
விற்கபவா அல்லது
அைகு டவக்கபவா
முடியாது.

தபாருடள
வாங்கியவருக்கு,
அப்தபாருளின் மீது
முழு உரிடம
இருப்பதால், அவர்
அப்தபாருடள எதுவும்
தசய்யலாம்.
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வாைடக தகாள்முதல் முடை தவடணமுடை விற்படன
தவடணத் ததாடகடய
தசலுத்தத் தவைினால்,
வாங்கியவரிைமிருந்து
தபாருட்கடள திரும்ப
எடுத்துக் தகாள்ளவும்,
இதுவடை தசலுத்திய
ததாடகடய திருப்பி
அளிக்காமலும் இருக்க
விற்படனயாளருக்கு
உரிடம உண்டு.

தவடணத் ததாடகடய
வாங்கியவர் தசலுத்தத்
தவைினால், அப்தபாருடள
மீண்டும் திரும்ப எடுத்துக்
தகாள்ள விற்படனயாளைால்
முடியாது. ஆனால் தனது
ததாடகடயப் தபை
சட்ைப்படியான
நைவடிக்டகடயவாங்கியவர்
மீது எடுக்கலாம்.

விற்ை தபாருளின் உரிடம
விற்படனயாளரிைபம 
இருப்பதால்
வாைாக் கைன் 
ஏற்படுவதில்டல.

தபாருட்கடள வாங்கியவர்
முழுததாடகயும் தசலுத்தும் 
முன்தபாருளின் 
உரிடமயாளர் ஆவதால்
வாைாக் கைன் ஏற்பை அதிக
வாய்ப்புண்டு.
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சிைப்பங்காடிகளின் சிைப்பியல்புகள்
The Characteristics of Super Markets 

 1) சிைப்பங்காடிகள்
தபரும்பாலும் நகரின்
டமயமாக அங்காடிப் 
பகுதிகளில் 
அடமந்திருக்கும்.

 2) தபாருள்கள் யாவும் 
விடல, தைம் மற்றும் 
ைகம் வாரியாக, 
அடைகலன்கள் மீது
அடுக்கி
டவக்கப்பட்டிருக்கும்.
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சிைப்பங்காடிகளின் சிைப்பியல்புகள்
The Characteristics of Super Markets 

 3) வாடிக்டகயாளர்கள்
பதடவயான
தபாருள்கடள, தாபன
எடுத்து வந்து
காசாளரிைம் உரிய
ததாடகயிடன
தசலுத்திவிட்டு, வடீ்டுக்கு
எடுத்துச்தசல்வர்.

 4) இங்கு தைாக்க
விற்படன மட்டுபம
உண்டு. கைன் விற்படன
கிடையாது.
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சிைப்பங்காடிகளின் சிைப்பியல்புகள்
The Characteristics of Super Markets 

 5) துடைவாரிப்
பண்ைகசாடல பபான்று
அடமந்திருப்பதால்,
ஒபை கூடையின் கீழ்,
அடனத்து வடகப்
தபாருள்கடளயும்,
வாடிக்டகயாளர்கள்
வாங்க முடிகிைது.

 6) இடத அடமக்க,
அதிக முதலீடு
பதடவப்படுகிைது.
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அஞ்சல் வழி வியாபாைம் Mail Order Retailing 

 வாடிக்டகயாளரிைமிருந்து
ஆடணகடளப் தபற்று,
தபாருள்கடள அஞ்சல்
வழியாக அவர்களின்
வடீ்டிற்பக அனுப்பி,
வியாபாைம் தசய்வடத
அஞ்சல்வழி வியாபாைம்
என்கிபைாம்.

 இவ்வடகயில்
வாங்குபவர்களுக்கும்,
விற்பவர்களுக்கும் பநைடித்
ததாைர்பு இல்டல.
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அஞ்சல் வழி வியாபாைம்
Mail Order Retailing 

 தசயல்முடை
 1. விளம்பைம் தசய்தல்
 விற்கப்படும்
தபாருள்கடளப் பற்ைிய
விவைம்
தசய்தித்தாள்கள்,
ததாடலக்காட்சி,
டகபபசி
பபான்ைடவகள் மூலம்
விளம்பைம்
தசய்யப்படுகிைது.
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2. ஆடணகடளப் தபற்று சைக்டக 
அனுப்புதல் Order Receiving and Processing 

 சைக்கனுப்பக் தகாரும்
ஆடணகடளப்
தபற்ைவுைன், முடையாகக்
கட்டுமம் தசய்யப்பட்டு,
பதிவுப் பார்சல் அஞ்சல்
வழியில்,
வாடிக்டகயாளரின் அஞ்சல்
நிடலயத்திற்பகா,
வங்கிக்பகா (மதிப்பு,
தசலுத்தத்தக்க அஞ்சல்
Value Payable Post)

அனுப்பப்படுகிைது.
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3. உரிய ததாடகடயப் தபறுதல்
Receiving Payments

 வாடிக்டகயாளர், தபாருள்களின்
விடலடய முன்கூட்டிபய
முழுவதுமாகபவா அல்லது
சைக்டகப் தபற்ை உைபனபயா
தசலுத்தலாம். இவ்வடகயில்
வாைக் கைன் ஏற்படுவதில்டல.

 அழுகும் தபாருள்கள் யாவும்
அஞ்சல் வழி வணிகத்துக்கு
உகந்தது அல்ல.

 புத்தகங்கள், டகக்கடிகாைங்கள்
பபான்ை எடைகுடைவான, சிைிய
தபாருட்கள் மட்டுபமஏற்ைடவ.
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துடைவாரிப் பண்ைக சாடலயின் 
சிைப்பியல்புகள் Features of Departmental Stores 

 1. பபைளவு அடமப்பு
Large Size

 அதிக முதலீடு தசய்து,
உருவாக்கப்பட்ை
கூட்டுப்பங்கு
நிறுமத்தின்
இயக்குநர்கள் குழுவால்
நிர்வகிக்கப்படும், தபரிய
சில்லடை வியாபாை
நிறுவனம், துடைவாரிப்
பண்ைசாடல ஆகும்.
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2.பல்தபாருள் விற்படன Wide Choice

 மனிதனுக்குத் பதடவயான
அடனத்து வடகப்
தபாருட்களும், ஒபை
இைத்தில் ‘குண்டூசி முதல்
வாகனம் வடை’ விற்படன
தசய்யப்படுவதால்,
நுகர்பவார் பவண்டியடத
வாங்கிப் பயன்தபை
முடியும்.

 பமலும் ஒபை தபாருளின்
பல வடககளும் இங்கு
கிடைக்கும்.
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3.துடைகளின் ஒருங்கிடணப்பு
Departmentally organised

 பல்பவறு
துடைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டு,
ஒவ்தவாரு
துடையும்,
ஒவ்தவாரு
வடகயான
தபாருள்கடள
தனித்தனியாக
விற்படன
தசய்யப்படுகின்ைன.
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4. வாங்கும் வசதிகள்
Facilities provided

 வாடிக்டகயாளர்களுக்கு
ஓய்வடைகள்,
சிற்றுண்டிச்சாடல,
வாகனம் நிறுத்துமிைம்,
தபாழுது பபாக்கு
வசதிகள் பபான்ை
வசதிகள்
வழங்கப்படுவதால்,
குடும்பமாக வந்து
தபாருள்கடள வாங்க
முடிகிைது.
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5. டமயக் தகாள்முதல்
Centralised puchasing

 அடனத்து வடகப்
தபாருள்களும், ஒரு
டமயத்தின் மூலம்
பநைடியாக
தயாரிப்பாளிைமிருந்து 
பபைளவு தகாள்முதல் 
தசய்யப்படுகிைது.
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நுகர்பவார் கூட்டுைவு பண்ைக சாடல
Consumer Cooperative Store 

 நுகர்பவார் கூட்டுைவு
பண்ைகசாடல, ஒரு
சில்லடை விற்படன
நிடலயமாகும்.

 நுகர்பவார்கள் அடனவரும்,
தாங்களாகபவ ஒன்று பசர்ந்து
ததாைங்கி, தாமாகபவ நைத்தி,
தங்களின் உறுப்பினர்களுக்பக
தபாருட்கடளயும்,
பசடவகடளயும் குடைந்த
விடலயில் விற்படன தசய்து
பயனடைகிைார்கள்.
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நுகர்பவார் கூட்டுைவு பண்ைக சாடல
Consumer Cooperative Store 

 இது குடைந்த
மற்றும் நடுத்தை
வருவாய் பிரிவினர்
ஒன்று பசர்ந்து,
குடைந்த பட்சம் 25
நபர்கடளக் தகாண்டு,
கூட்டுைவு
சட்ைத்தின்கீழ் பதிவு
தசய்து
உருவாக்கப்படுகிைது.
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நுகர்பவார் கூட்டுைவு பண்ைக சாடலயின்
நன்டமகள் Merits of Consumer Cooperative Store 

 கூட்டுைவு பண்ைகசாடலயின்
ததாைக்கமுதல்,
உறுப்பினர்களிைமிருந்து
தபைப்படும் பங்குகளின்
மூலம் கிடைக்கிைது.

 உறுப்பினர்களால், ஒரு
உறுப்பினருக்கு ஒரு வாக்கு
என்ை விதிப்படி, மக்களாட்சி
முடைப்படி,
பதர்ந்ததடுக்கப்பட்ை குழு
மூலம் பமலாண்டம
தசய்யப்படுகிைது.
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நுகர்பவார் கூட்டுைவு பண்ைக சாடலயின்
நன்டமகள் Merits of Consumer Cooperative Store 

 இங்கு, கலப்பைம் 
அற்ைப் தபாருட்கள், 
விற்படன 
தசய்யப்படுகின்ைன.

 தைாக்க விற்படன
நடைதபறுவதால், 
வாைாக்கைன் 
ஏற்படுவதில்டல.
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நுகர்பவார் கூட்டுைவு பண்ைக சாடலயின்
நன்டமகள் Merits of Consumer Cooperative Store 

 தமிழ்நாட்டில் இவ்வடக
கூட்டுைவு
பண்ைகசாடலகள் மிகவும்
புகழ் தபற்று
விளங்குகின்ைன.

 எடுத்துக்காட்ைாக,
தசன்டன காமபதனு
மற்றும் சிந்தாமணி, மதுடை
பாண்டியன் கூட்டுைவு
பவலூர் கற்பகம் கூட்டுைவு
சிைப்பங்காடி முதலியன.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade
 வாணிகம் மற்றும்
ததாழிலடமப்புகளின்
கூட்ைடமப்பு என்பது
ஒரு நாட்டின்,
மாநிலத்தின் அல்லது
மாவட்ைத்தின்
ததாழிலதிபர்கள்,
வியாபாரிகள்,
நிதியாளர்கள்
அடனவரும் பசர்ந்து
உருவாக்கப்பட்ை ஓர்
சங்கம் ஆகும்.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 அடனத்து ததாழிலடமப்புகளும்,
சங்க உறுப்பினர்களாகச்
தசயல்பட்டு மத்திய அைசு,
மாநில அைசு மற்றும் உள்ளாட்சி
அடமப்புகளுைன் நல்லுைவு
தகாண்டு, பிைச்டனகடளத்
தீர்த்து, வளர்ச்சி தபறுவது இதன்
முக்கிய பநாக்கமாகும்.

 வாணிபம் மற்றும் ததாழில்
நலன்காக்கும் இலாப பநாக்கற்ை
அடமப்பாகச் தசயல்படுகிைது.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 தசயல்பாடுகள்
 1) இச்சங்கமானது,
நாட்டிலுள்ள வியாபாை,
வர்த்தக மற்றும்
ததாழிற்சாடலகளுக்கு
பாதுகாவலாகச்
தசயல்படுகிைது.

 2) நாட்டின் உள்நாட்டு
வியாபாை தபருக்கத்திற்கு,
தசயல் ஊக்கியாக
திகழ்கிைது.
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 3) வியாபாைம், ததாழில்
மற்றும் ததாழிற்சாடலகள்
சம்பந்தப்பட்ை
தகாள்டககடள,
திட்ைங்கடள
உருவாக்குவதிலும்,
நடைமுடைப்படுத்துவதிலும்
அைசுைன் இடணந்து
தசயல்படுகிைது.

 இந்தியாவில் உள்ள சில
சங்கங்கள்
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 1.இந்தியத் ததாழில் வர்த்தகச்
சங்கங்களின் கூட்ைடமப்பு
(FICCI)

 2.ததாழில் வர்த்தக
அடமப்புகளின் கூட்ைடமப்பு
(ASSOCHAM)

 3.இந்தியத் ததாழிற்சாடலகள்
கூட்ைடமப்பு (CII)

 4.தமிழ்நாடு ததாழில் வர்த்தகச்
சங்கம் 5.தமிழ்நாடு வணிகர்
சங்கங்கள்
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 சங்கங்களின் பங்கு
 1. மாநிலங்களுக்கிடைபய
பபாக்குவைத்து
விதிமுடைகள்,
தநடுந்சாடலகள், சைக்குகள்
பரிமாற்ைத்திற்கான
வசதிகடள உருவாக்குதல்.

 2. மத்திய சைக்கு மற்றும்
பசடவவரி, மாநில சைக்கு
மற்றும் பசடவ வரி
ஒருங்கிடணத்தல் (GST)
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உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 3. பவளாண் தபாருட்கடள
மற்றும் பவளாண்
சம்பந்தப்பட்ை தபாருள்கள்
விற்படனக்கு திட்ைமிட்டு,
அைசுகளுக்கு ஆபலாசடன
வழங்குதல்

 4. சரியான அளவுகள்
மற்றும் எடை பபாடுதல்,
கலப்பைம் பபான்ை
பிைச்டனகளுக்கு தீர்வு
காணுதல்
21-Oct-18 174M.MuthuSelvam Madurai

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



உள்நாட்டு வியாபாைத்தில் ததாழில் 
வர்த்தகச் சங்கங்களின் பங்கு the role of 

chambers of commerce in promotion of internal trade

 5. அைசுகளுைன் பபசி
மின்சாைம், சாடலவசதி,
ததாைர் வண்டி வசதி,
துடைமுகங்கள் பபான்வற்டை
விரிவாக்கம் தசய்தல்.

 6. ததாழிலாளர் சட்ைங்கள்,
பவடலவாய்ப்பு, பவடலக்
குடைப்பு, ஈடுகட்டுதல்
பபான்ைடவகடளப் பற்ைி
அைசுைன் பபசி, சரியான
முடிவு எடுத்தல்.
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