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பண்ைமாற்றுமுடை
Barter System

 பணப் பரிமாற்ைம்
இைம் பபைாமல்,
ஒரு பபாருடைக்
பகாடுத்து வவறு
பபாருடைப் பபறும்
வணிக முடைவய
பண்ைமாற்று வணிக
முடையாகும்.
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அங்காடி
Angadi

 பாண்டியர் ஆட்சிக்
காலத்தில் பபாருள்கள்
விற்கும் இைத்திடன
அங்காடி என
அடைக்கப்பட்ைது

 அப் பபாருள்கைின்
விற்படன, பகலில்
நைந்தடத நாைங்காடி
என அடைக்கப்பட்ைது..
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அல்லங்காடி
Allangadi

 பாண்டியர் ஆட்சிக்
காலத்தில் பபாருள்கள்
விற்கும் இைத்திடன
அங்காடி என
அடைக்கப்பட்ைது

 அப் பபாருள்கைின்
விற்படன, இைவில்
நைந்தடத
அல்லங்காடி என
அடைக்கப்பட்ைது..
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வணிகம்
Business

 பபாருைாதாை 
நடைமுடைப்பணிகவைாடு 
பதாைர்புடைய உற்பத்தி, 
பரிமாற்ைம், விநிவயாகம்,
பபாருட்கள் மற்றும்
வசடவகைின் நுகர்வு
பதாைர்பான பணிகடை
வமற்பகாள்ளும் துடைவய
வணிகம் எனப்படும்.
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வாணிகம் என்ை பசால் பைவலாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை பண்ைய
நூல்கள்:

புைநானூறு
மற்றும் 
திருக்குைள்
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மருவூர்பாக்கம் மற்றும் 
பட்டினப்பாக்கம் 

 பூம்புகார் வபான்ை பபரிய
நகைத்தில்,
மருவூர்ப்பாக்கம்
(உள்நாட்டு நகைம்) மற்றும்
பட்டினப்பாக்கம் (கைவலாை
நகைம்) ஆகியடவ
உணவுப்பபாருள்கள்
மற்றும் இதை
பல்பபாருள்கள்
வியாபாைம் பசய்யக்கூடிய
இைங்கைாகும்.
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மருவூர்பாக்கம் மற்றும் 
பட்டினப்பாக்கம் 

 இடவ
அங்காடிகடையும்,
பபரு
வியாபாரிகடையும்
பகாண்டிருந்தன.

 பவைிநாட்டு
வர்த்தகம் சிைப்பாக
நடை பபறும்
இைங்கைாக இடவ
இருந்தன.
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பாண்டியர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில்
வியாபாைம் பசய்யப்பட்ை
பபாருட்கள்:
 தாமிைம், துணி,
உப்பு, பூக்கள்,
சந்தனம், மீன்,
பநல்,
தானியங்கள்,
முத்துக்கள்
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யவனர்கள்

 பண்டைய தமிைக
வியாபாைத்தில்
ஈடுபட்டிருந்த
பவைிநாட்ைவர்கள்
யவனர்கள் என
அடைக்கப்பட்ைனர்
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ஜானகர்

 தமிைர்களுைன்
வர்த்தகம் பசய்த
அவைபியர்கள்
ஜானகர் என்று
அடைக்கப்பட்ைனர்.
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இருபபரு நியாமத்
 இைங்வகாவடிகள்
சிலப்பதிகாைத்தில்
மதுடைடய ஒரு
இருபபரு நியாமத்
எனப்படும் தூங்காநகைம்
எனக் குைிப்பிடுகிைார்.

 அதாவது
இடைபவைியின்ைி 24
மணி வநைமும்
வியாபாைம் நைந்ததாகக்
கூறுகிைார்
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ஆலம்படை:
 காஞ்சிபுைம்
மாவட்ைத்தில்
உள்ை மதுைாந்தகம்
பதற்வக 20 கி.மீ
பதாடலவில்
அடமந்துள்ைது.

 முக்கியத்துவம்: இது
வர்த்தகத்திற்குரிய
ஒரு வைமான
இைமாக இருந்தது.
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அைகன் குைம்
 வங்காை விரிகுைா
பகுதியில் அடமந்துள்ை
ைாமநாதபுைம்
மாவட்ைத்தில் உள்ை
ஒரு கிைாமம்.

 முக்கியத்துவம்:
மத்தியதடைகைல் சார்
நாடுகைின்
மட்பாண்ைங்கள் பபரும்
எண்ணிக்டகயில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது.
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பண்டைய தமிழ்நாட்டில் கைல்
வணிகத்தில் பயன்படுத்திய பைகுகடைப்
பற்ைி கூறுக:

 சிைிய பைகு வடககைான
திமிலா, வதாணி, அம்பு,
ஓைம்புடன, கட்டுமைம்
முதலியன உள்நாட்டு
வியாபாைத்திற்கும்,

 வபைைவுகலம், மைக்கலம்,
வங்கம், நாவாய்
முதலியன பவைிநாட்டு
வியாபாைத்திற்கும்
பயன்படுத்தினர்
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பண்டைய தமிழ்நாட்டின் வர்த்தக 
வைர்ச்சியில் சங்ககாலத்தின் பங்கு

 வமற்குத் பதாைர்ச்சி
மடலகளுக்கு
இடைவய,
அைர்ந்தகாட்டுப்
பகுதியில் சாடல
அடமத்தும்,

 பபருவைி எனப்படும்
தடைவைி
பநடுஞ்சாடலகள்
அடமக்கப்பட்டும்,
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பண்டைய தமிழ்நாட்டின் வர்த்தக 
வைர்ச்சியில் சங்ககாலத்தின் பங்கு

 துடைமுகங்கள்,
கலங்கடைவிைக்கம்,
பண்ைக காப்பகங்கள்
என அயல்நாட்டு
வர்த்தக ஊக்குவிப்பு
நைவடிக்டககடை
அைசாங்கத்தால்
உருவாக்கித்
தைப்பட்டிருந்தது.
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பாண்டியர் ஆட்சிக்காலத்தில்
உருவாக்கப்பட்ை துடைமுகங்கள்

 1. பகாற்டக 
 2. சாலியூர் 
 3. காயல்பட்டினம் 
 4.மருங்காவூர்பட்டினம் 
 5. குமரி
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பசல்வத்டத உருவாக்குவது பற்ைி
அர்த்தசாத்திைத்தில் கூைப்பட்டுள்ைது

 சாணக்கியரின்
அர்த்தசாத்திைம்
வைியாக, 2000
ஆண்டுகளுக்கு
முந்டதய சந்டதயின்
வைலாற்டைத் பதரிந்து
பகாள்ை முடிகிைது.

 வியாபாைம் ஓரிைத்தில்
டமயப்படுத்தப் பட்டும்,

12-Aug-18 20M. 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



பசல்வத்டத உருவாக்குவது பற்ைி
அர்த்தசாத்திைத்தில் கூைப்பட்டுள்ைது

 உற்பத்தி பசய்யப்பட்ை
பபாருள்கள் யாவும் ,
குைிப்பிடும் ஓரிைத்தில்
விற்படனக்குக் பகாண்டு
வைச் பசய்து, நகைத்தில் வரி
பசலுத்திய பின் விற்க
அனுமதிக்கப் பட்டும்

 உள்ளூர் பபாருள்களுக்கு 5
சதவதீமும், பவைிநாட்டுப்
பபாருள்களுக்கு 10
சதவதீமும் இலாப வைம்பு
நிர்ணயிக்கப்பட்டும்,
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பசல்வத்டத உருவாக்குவது பற்ைி
அர்த்தசாத்திைத்தில் கூைப்பட்டுள்ைது
 கருவூலம், வரிவிதிப்பு,
பதாைிற்சாடலகள், வணிகம்,
விவசாயம், மற்றும் இயற்டக
வைங்கள் ஆகியவற்றுக்கு
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்
பட்ைதன் வாயிலாக,

 அைசு வமலாண்டம மற்றும்
மக்கள் நலன்
இைண்டைடயயும்,
சமநிடலயில்
பைாமரித்துள்ைது என்படத
அைிந்து பகாள்ை முடிகிைது.
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பபாருைாதாை நைவடிக்டககள்
Economic activities

 இலாபம்
ஈட்டுவதற்காக
வமற்பகாள்ைப்படும்
அடனத்து
நைவடிக்டககளும்
பபாருைாதாை
நைவடிக்டககள்
ஆகும்.
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பதாைில்
Business
 இலாபம் ஈட்டும்
வநாக்குைன்,
பபாருட்கடை
உற்பத்தி பசய்வதும்,
விநிவயாகம்,
பகாள்முதல் மற்றும்
விற்படன
நைவடிக்டககடை
வமற்பகாள்வதும்
பதாைிலாகும்.
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சிைப்புத் பதாைில்
Profession

 அந்தந்த துடையால் ,
அதற்பகன நிர்ணயம்
பசய்யப்பட்ை, உயர்கல்வித்
தகுதி மற்றும் நிபுணத்துவம்
பபற்ைவர்கைால் வைங்கப்படும்
சிைப்பான பணிகள் சிைப்புத்
பதாைில்கள்ஆகும்.

 ( எ.கா ) வைக்கைிஞர்கள்,
பட்ையக் கணக்காைர்கள்,
மருத்துவர்கள், பபாைியாைர்கள்
வைங்கும் பணிகள்.
12-Aug-18 25M. 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



வவடல
Employment

 கூலி அல்லது
ஊதியத்திற்காக 
மற்ைவர்களுக்கு 
பணி பசய்வது
வவடல ஆகும்.
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பதாைில் பசயல்பாடுகடை எந்த அடிபடையில்
வடகப்படுத்தப்படுகிைது?

Classification of Business activities 

 அைவு, உரிடம
மற்றும் பணிகள்
அடிப்படையில்
வடகப்படுத்தப்படுகிைது
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சிற்ைைவு பதாைில்கள்
Small Scale Business

 குடைந்த
மூலதனமும்,
குடைந்த அைவு
பணியாைர்கள்
மட்டுவம வபாதுமான
பதாைிலடமபிற்கு
சிற்ைைவு பதாைில்கள்
எனப்படும்.

 எ.கா : டகத்தைி
பநசவு.
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வபைைவு பதாைில்கள்
Large Scale Business

 அதிக மூலதனமும்,
அதிக அைவு
பணியாைர்கள் பகாண்ை
பதாைிலடமபிற்கு
வபைைவு பதாைில்கள்
எனப்படும்.

 எ.கா: ஜவுைி
பதாைிற்சாடல , உணவு
எண்பணய்
பிரித்பதடுக்கும்
பதாைிற்சாடல
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மனித பசயல்பாடுகள்
Human activities
 மனிதன் தனது தனிப்பட்ை
விருப்பங்கடையும்,
வதடவகடையும் பூர்த்தி
பசய்து பகாள்வதற்காக
வமற்பகாள்ளும்
நைவடிக்டககடை மனிதச்
பசயல்பாடுகள் என்று பபயர்.

 இடவ இைண்டு வடகப்படும்.
அடவ - பபாருைாதாைச்
பசயல்பாடுகள் மற்றும்
பபாருைாதாைச் சார்பற்ை
பசயல்பாடுகள்.
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பதாைிலின் கருத்துக்கடை (வகாட்பாடுகடை ) 
விவரி. Explain the concept of ‘Business’

 பதாைில் என்பது “இலாபம்
பபறும் வநாக்குைன்
வைக்கமாக
பபாருள்கடையும்
பணிகடையும் விற்படன
பசய்யும், பரிமாற்ைம்
பசய்யும் நைவடிக்டக
ஆகும்” என
வடையறுக்கப்பட்டிருக்கிைது
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பதாைிலின் கருத்துக்கடை(வகாட்பாடுகடை ) 
விவரி. Explain the concept of ‘Business’

 வஜம்ஸ் ஸடீபன்சன் -

பதாைில் என்பது இலாபம்
ஈட்டுவதற்காக 
வமற்பகாள்ைப்படும் 
பபாருைாதாை நைவடிக்டக
ஆகும்”.

 வேவன - “பதாைில் என்பது 
பபாருள்கடை வாங்கி
விற்பதன் மூலம் பசல்வம் 
வசர்க்கும் மனித 
நைவடிக்டக ஆகும்”.
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தனியார் நிறுவனங்கள் Private Enterprises

 தனி நபைால் அல்லது தனி
நபாா்கைால்
உருவாக்கப்பட்டு, நிர்வாகம்,
கட்டுப்படுத்துதல்
முதலினவற்டை
வமற்பகாள்ளும் பதாைில்
அடமப்புகள் தனியார்
நிறுவனங்கள்எனப்படும்.

 இது அைசால்
உருவாக்கப்பட்ைது அல்ல.

 எ.கா : தனியாள்வணிகம் ,
கூட்ைாைி நிறுவனம்
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பபாதுத் துடை நிறுவனங்கள் :
 அைசாங்கத்தின் மூலமாக
அல்லது அைசின் அதிகாைம்
பபற்ை முகடம மூலமாக
உருவாக்கப்பட்டு, சட்ைத்தால்
நைத்தப்படும் பதாைிலடமப்புகள்
பபாதுத் துடை நிறுவனங்கள்
ஆகும்.

 பபாதுத்துடை பதாைிலடமப்பின்
வடிவங்கைாவன.

 1. துடைவாரி அடமப்பு 2.
பபாதுக் கைகம் 3. அைசு நிறுமம்
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இடண நிறுவனங்கள் :
Joint Enterprises

 அைசும், தனிநபரும்
ஒருங்கிடணந்து
உருவாக்கி
கட்டுப்படுத்தும்
பதாைிலடமப்புகள்
இடண
நிறுவனங்கள்
ஆகும்.

 எ.கா : மாருதி
சுசூகி

12-Aug-18 35M. 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



வணிகத்டத வடையறுக்க
Define commerce

 எவ்லின் தாமஸ்
அவர்கைின்
கூற்றுப்படி, “வணிக
நைவடிக்டககள்
பபாருட்கள்
வாங்குதலும்
,விற்ைலும் முடிவுற்ை
பபாருட்கள்
பரிமாற்ைமும்
பகாண்ைவத ஆகும்”.
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பதாைிற்சாடல
Industry

 ஒரு குைிப்பிட்ை
பபாருள் அல்லது
வசடவடயத் தயாரித்து
அைிக்கும்
நிறுவனங்கடைவய
பதாைிற்சாடல என
அடைக்கப்படுகின்ைது.

 உதாைணம். : சிபமண்ட்
உற்பத்தித் பதாைில்,
ஜவுைி உற்பத்தித்
பதாைில்.
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வியாபாைம்
Trade

 பபாருட்கைின் 
உற்பத்தி 
கூைத்திலிருந்து
நுகரும் டமயங்கள்
வடை நடைபபறும்
அடனத்து 
பசயல்பாடுகளும்
வியாபாைம் 
எனப்படுகிைது
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வபாக்குவைத்து Transportation
 உற்பத்தி பசய்த பபாருட்கடை, 
உற்பத்தி பசய்த பகுதியிவலவய
அடனத்டதயும்விற்பது என்பது
அரிது.

 அவற்டை நாட்டின் அல்லது உலகின் 
பல்வவறு பகுதிகைில் வசிக்கும்
நுாா்வவார்களுக்கு பசன்று 
வசர்க்கவவண்டியது அவசியம்.
அப்பணிடய வபாக்குவைத்து 
பசய்கிைது.

 அதாவது உற்பத்தியாைரிைமிருந்து, 
நுகர்வவாருக்கு பபாருடை நகர்த்தும் 
ஒருஊைகமாக வபாக்குவைத்து 
விைங்குகிைது.
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பிரித்பதடுக்கும்
பதாைிற்சாடல

மைபுத் பதாைிற்சாடல

பூமியிலிருந்து
வதாண்டி எடுக்கும்
இயற்டக வைங்கடை
தூய்டமபசய்து, பிரித்து
எடுக்கும் பணியிடன
இத் பதாைிற்சாடலகள்
வமற்பகாள்கின்ைன.

நுகர்வவாரின்
உபவயாகத்திற்காக
சில தாவைங்களும்,
மிருகங்களும்
இத் பதாைிற்சாடலயில்
வைர்க்கப்படுகின்ைன.

நிலக்கரி மற்றும் கச்சா
எண்டணஎடுத்தல்
இத் பதாைிற்சாடலக்கு
உதாைணமாகும்.

கால்நடைகள் வைர்ப்பு,
வகாைி வைர்ப்பு, மீன்
வைர்ப்பு, ைப்பர் மைம்
வைர்ப்பு, காடு வைர்ப்பு
ஆகியடவ இத்
பதாைிற்சாடலக்கு
உதாைணமாகும்.
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வசடவத் பதாைில்கள் Tertiary industries

 இயல் பபாருட்கடை
உற்பத்தி பசய்யாமல்,
வசடவப் பபாருட்கடை
இலாபத்திற்கு விற்படன
பசய்படவ, வசடவத்
பதாைில்கள்
எனப்படுகின்ைன.

 இவ்வடக வசடவ
வியாபாைம் பலவடகயான
பதாைிலுக்கு உதவி
புரிகின்ைன.
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வசடவத் பதாைில்கள் Tertiary industries

 எ.கா: மருத்துவ கருவிகள்
தயாரிப்பு பதாைிற்சாடல,
கல்விச் வசடவ, தகவல்
பதாைர்புத் பதாைில், சுற்றுலாத்
பதாைில் வியாபாைம் மற்றும்
அதன் பதாைர்புடைய
பதாைில்கைான

 வங்கியியல், காப்படீு,
பண்ைகச்சாடல ஆகியடவ
இந்தச் வசடவத்
பதாைிற்சாடலயில்
உள்ைைங்கும்.
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வணிகத்தின் ஏவதனும் மூன்று 
சிைப்பியல்புகள் Characteristics of Commerce

 1. பபாருைாதாை 
நடைமுடைகள் :

 எந்த ஒரு
பபாருைாதாை
நைவடிக்டகயின்
வநாக்கமும்
இலாபம்
ஈட்டுவவதயாகும்.

12-Aug-18 43M. 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



வணிகத்தின் ஏவதனும் மூன்று
சிைப்பியல்புகள் Three characteristics of commerce

 வணிகம் என்பது
இலாபம்
ஈட்டுவதற்கான
வநாக்வகாடு
வமற்வகாள்ைப்படும்
எந்த ஒரு
பபாருைாதாை
நைவடிக்டகவைாடும்
பதாைர்புடையது.
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வணிகத்தின் ஏவதனும் மூன்று
சிைப்பியல்புகள் Three characteristics of commerce

 பபாருட்கள் மற்றும்
வசடவகைின் பரிமாற்ைம் :

 வணிகம் என்பது
இலாபத்திற்காக பபாருட்கள்
மற்றும் வசடவகைின்
பரிமாற்ைத்டதஉள்ைைக்கிைது

 இந்தப் பபாருட்கள் உற்பத்தி
பசய்யப்படுவதின் வநாக்கம்
நுகர்வவாருக்கு மறுவிற்படன
பசய்வவதயாகும்.
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வணிகத்தின் ஏவதனும் மூன்று
சிைப்பியல்புகள் Three characteristics of commerce

 பலன் பபறும் வநாக்கம் :
 வணிகத் பதாைர்பான
நடைமுடைப் பணிகடை
வமற்பகாள்வதால் பபறும்
இலாபவம அப்பணிக்பகன
கிடைக்கும் பலனாகும்.

 இலாப வநாக்கம் அல்லாது
பசய்யப்படும் எந்த ஒரு
பசயலும் வணிகத்தின்
ஒரு பகுதியாக
கருதப்பைாது.
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வணிகத்டத எடுத்துக்காட்டுைன் குைிப்பு
வடைக.

 இது பபாருட்கள் மற்றும்
வசடவகடைத் 
தயாரிப்பாைரிைமிருந்து 
நுகர்வவாருக்குப் பரிமாற்ைம் 
பசய்யும் அடனத்து 
நைவடிக்டககடையும் 
உள்ைைக்கியது.

 வணிகம் என்பது வியாபாைம் 
மற்றும் வியாபாைத்வதாடு
பதாைர்புடைய சில
நைவடிக்டககடை 
உள்ைைக்கியது.
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வணிகத்டத எடுத்துக்காட்டுைன் 
குைிப்பு வடைக.

 வணிகம் என்பது
இைண்டு வடகப்படும்.

 ஒன்று வியாபாைம்
மற்பைான்று
வியாபாைத்திற்கு
உறுதுடணப்புரிபடவ.

 வமலும்
வணிகத்டத,உள்நாட்டு
வணிகம் எனவும்
பவைிநாட்டு வணிகம்
எனவும்
வடகப்படுத்தலாம்.
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வணிகத்டத எடுத்துக்காட்டுைன் 
குைிப்பு வடைக.

 உள்நாட்டு 
வணிகத்டத 
பமாத்தவணிகம்
என்றும் சில்லடை 
வணிகம் என்றும் 
வமலும்
வடகப்படுத்தலாம்
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வணிகத்டத எடுத்துக்காட்டுைன் 
குைிப்பு வடைக.

 இன்டைய பதாைில் நுட்ப
சமுதாயத்தில் வணிகச்
பசயல்பாடுகள் யாவும்
மின்னணு வர்த்தகமாக ,
பைாக்கமில்லா முடைக்கு
மாைி இடணய தை
வியாபாைம், அடலவபசி
வங்கி மற்றும் மின்னணு
வர்த்தகம் என
விரிவாக்கம்
பபற்றுள்ைன.
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தனியாள் வணிகர்
Sole Trader

 தாவன முதலிட்டு,
தனது பசாந்தத்
திைடம மற்றும்
அைிடவப்பயன்படுத்தி,
எவர் ஒருவர்
நிர்வாகத்டத
வமலாண்டம
பசய்கிைாவைா, அவவை
தனியாள் வணிகர்
எனப்படுகிைார்.
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கூட்டுரு நிறுவனங்கள்
Non-corporate enterprises

 இடவ தனக்பகன்ை ஒரு
சட்ைத் தன்டமடயப்
பபற்று, ஒரு புடனவு நபர்
என்ைமுடையில்,
உரிடமயாைர்கைிைமிருந்து
தனித்த ஒரு இயக்கமாகச்
பசயல்படுகிைது.

 இதில் உரிடமயும்,
வமலாண்டமயும்
பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்ைன
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கூட்டுரு நிறுவனங்கள்
Non-corporate enterprises

 பங்குதாைர்கள்
வதர்ந்பதடுக்கும்
இயக்குநைடவ, நிறுவனத்டத
வமலாண்டம பசய்கிைது.

 உரிடமயாைர்கள்
வமலாண்டமயில்
வநரிடையாகப் பங்வகற்க
இயலாது.

 எ.கா : அைசு நிறுவனங்கள்,
கூட்டுப்பங்கு நிறுமங்கள்,
கூட்டுைவுத்துடை
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கூட்டுரு சாைா வபைைவுநிறுவனங்கள்
Corporate enterprises

 உரிடமயாைர்களும்
பதாைிலும் ஒன்ைாகவவ
கருதப்படுகிைது.

 இதில் உரிடமயும்,
வமலாண்டமயும்
ஒருவடைவய சாரும்.

 உரிடமயாைர் வியாபாைத்டத
வநைடியாக கட்டுப்படுத்த
இயலும்.

 எ.கா : தனியாள் வணிகம்,
கூட்ைாண்டம நிறுவனம்,
இந்து கூட்டுக் குடும்பம்.
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பின்வருவனவற்றுள் எடவதனியாள் 
வணிகத்திற்கு பபாருந்தும்? ஏன்?

 அ. மைிடக 
ஆ. மருந்துக்கடை 
இ. டகத்பதாைில் டமயம் 
ஈ. சட்ைநிறுமம் 
உ. இடணயதைஅடமப்பு

 அ) மைிடக 
ஆ) மருந்துக்கடை 
இ) டகத்பதாைில் டமயம் 
உ) இடணயதை அடமப்பு

ஆகியடவ தனியாள் 
வணிகத்திற்கு பபாருந்தும்.
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பின்வருவனவற்றுள் எடவ தனியாள்
வணிகத்திற்கு பபாருந்தும்? ஏன்?

 ஏபனனில், வமற்கண்ை
பதாைில் அடமப்புகடைத்
பதாைங்க குடைந்த
மூலதனவம வபாதுமானது.
அதிக இைர்பாடுகள் அற்ைது.
விடைவாக பதாைில்
பதாைங்கலாம்.

 வமற்கண்ை பதாைிடல நைத்த,
எந்தவித சட்ைபூர்வமான
நடைமுடைகடையும்
பின்பற்ைத் வதடவயில்டல.
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தனியாள் வணிகத்தில் இைகசியத் தன்டம
எப்படி காப்பாற்ை இயலும்?

 தனியாள் வணிகத்தில், அவர் 
ஒருவவை உரிடமயாைர் 
ஆதலால் , தன் வியாபாை
கணக்குகடையும் , பதாைில் 
சார்ந்த உண்டமகடையும், 
யாரிைமும் பகிர்ந்து பகாள்ை
வவண்டிய அவசியம் இல்டல.

 எனவவ தனது பதாைில் 
பற்ைிய இைகசியத்டத 
எைிதாக அவைால் காப்பாற்ை 
முடியும்.
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வடையைாப் பபாறுப்பு Unlimited liability

 தனியாள் வணிகரின் பபாறுப்பு
வடையறுக்கப்பைாதது.

 அதன் விடைவாக, அவைது
வியாபாைக் கைன்கடைச் பசலுத்தத்
பதாைிலின் பசாத்துகள்
வபாதுமானதாக இல்டலபயன்ைால்
தன் பசாந்தச் பசாத்துகைிலிருந்தும்
கைனநீ்வதாருக்குச்
பசலுத்தவவண்டும்.

 எனவவ அவரின் பபாறுப்பு
முதலீட்டு பதாடகயுைன் நின்று
விைாமல், தன் பசாந்தச்
பசாத்திற்கும் ஈைாகிைது.
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தனியாள் வணிகத்தின் மூன்று
பண்புகடை விவரி.
 1. தனிநபர் உரிடம
 இது தனி நபைால்
நைத்தக்கூடிய
அடமப்பாகும்.

 அவர் ஒருவவை வதடவயான
மூலதனத்டதச்
பசலுத்துகிைார்.

 வணிக நிறுவனத்தின்
உரிடமயிலும், அதடன
நிர்வகிப்பதிலும் டமயமாகச்
பசயல்படுகிைார்.
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தனியாள் வணிகத்தின் மூன்று
பண்புகடை விவரி.

 2. தடலயடீு அற்ை
பசயல்பாடு மற்றும்
விடைவான முடிவு

 இவர் தனது அைிவுத்திைன்
மற்றும் பட்ைைிவின் மூலம்
யாருைய குறுக்கீடின்ைிச்
பசயல்படுகிைார்.

 இதன் மூலம்
உைனடியாகவும்
விடைவாகவும்
முடிபவடுக்கிைார்.
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தனியாள் வணிகத்தின் மூன்று
பண்புகடை விவரி.

 3. வடையைாப் பபாறுப்பு
 தனியாள் வணிகரின்
பபாறுப்பு
வடையறுக்கப்பைாதது.

 அதன் விடைவாக, அவைது
வியாபாைக் கைன்கடைச்
பசலுத்தத் பதாைிலின்
பசாத்துகள் வபாதுமானதாக
இல்டலபயன்ைால் தன்
பசாந்தச் பசாத்துகைிலிருந்தும்
கைனநீ்வதாருக்குச்
பசலுத்தவவண்டும்.
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தனியாள் வணிகத்திற்கு சில
உதாைணங்கடை கூறு.
 1. இனிப்பு கடை
 2. பபட்டிக்கடை
 3. அைகு 
நிடலயங்கள் 

 4.டதயலகம்
 5. சலடவ 
நிலயம் 

 6. பை 
வியாபாைம்
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தனியாள்வணிகம் வடைவிலக்கணம்
 J.J. வேன்சன் அவர்கைின்
கூற்றுப்படி, “தனியாள்
வணிகம் என்பது வியாபாை
அலகின் ஒரு வடகயாகும்.
அதில் ஒரு நபர் தனது
பசாந்த பபாறுப்பில்
மூலதனத்டத ஏற்படுத்தி
நிறுவனத்தின்
இைர்பாடுகடையும்
ஏற்றுக்பகாண்டு
வியாபாைத்டத வமலாண்டம
பசய்வதாகும்”
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கர்த்தா
 இந்து கூட்டுக்
குடும்பத்தின்,
வியாபாைத்டத
கட்டுப்படுத்தி,
வமலாண்டம
பசய்யும் குடும்ப
தடலடம
உறுப்பினர்க்கு
“கர்த்தா” அல்லது
“வமலாைர்” என்று
என்று பபயர்.
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இந்துச் சட்ைத்தின் இைணடு பிரிவுகள்

 (i) தயாபாகா

 (ii) மிட்ைாக்சைா
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கூட்ைாைி
 பல நபர்கள் ஒன்று
வசர்ந்து,
கூட்ைாண்டமடய
ஏற்படுத்தினால்
அவர்கள்
கூட்ைாைிகள்
என்றும்,

 கூட்ைாக நிறுவனம்
என்று
அடைக்கப்படுகிைது.
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உைங்கும் கூட்ைாைி
Sleeping Partner or Dormant Partner

 பதாைிலில் முதலிட்டு, 
வமலாண்டமயில் 
பங்வகற்காத கூட்ைாைிக்கு, 
உைங்கும்கூட்ைாைி என்று 
பபயர்.

 ஆனால், இவர் நிறுவனத்தின் 
இலாப நட்ைத்தில் மட்டுவம 
பங்வகற்பார்

 பவைியாட்களுக்கு, அவர் 
கூட்ைாைி வபான்று 
வதான்ைாமல் பார்த்துக்
பகாள்வார்
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இைவர் கூட்ைாைி
 இந்திய பபரும்பான்டமச்
சட்ைம், 18 வயடத
பூர்த்தி அடையாத ஒரு
நபடை இைவர் என்று
குைிப்பிடுகிைது.

 சட்ைத்தின்
அடிப்படையில், ஓரு
காப்பாைர்
நியமிக்கப்பட்டிருந்நதால்
21 வயது வடை அவர்
இைவைாக
கருதப்படுகிைார்.
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கூட்ைாண்டம கடலப்பு
 இைண்டு வடகப்படும். 
 அடவ,
 1. நிறுவனக் கடலப்பு 
 2. கூட்ைாண்டமக்
கடலப்பு

12-Aug-18 69M. 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



இந்துக் கூட்டுக் குடும்பத் பதாைில்

 இைண்டு அல்லது
அதற்கு வமற்பட்ை
குடும்பங்கள் ஒன்று
வசர்ந்து, ஒன்ைாகவவ
வாழ்ந்து,

 அக்குடும்பத்தின்
பசாத்துக்கடை,
ஒன்ைாக முதலீடு
பசய்து, பதாைிடல
வமற்பகாண்டு,
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இந்துக் கூட்டுக் குடும்பத் பதாைில்

 அதிலிருந்து
கிடைக்கின்ை இலாப
நட்ைத்டத பகிர்ந்து
பகாண்டு வாழும்
இந்த குடும்பவம,

 இந்து கூட்டுக்
குடும்பம் என்று
அடைக்கப்படுகின்ைது.
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இந்துக் கூட்டுக் குடும்பத் பதாைின் 
சிற்ப்பியல்புகள் ஏவதனும் மூன்று
 1.இந்துச்
சட்ைத்தின்படி
கட்டுப்படுத்துதல்

 இந்து கூட்டுக் குடும்ப
வியாபாைம், இந்து
சட்ைத்தின்படி
கட்டுப்படுத்தப்பட்டு,
வமலாண்டம
பசய்யப்படுகிைது.
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இந்துக் கூட்டுக் குடும்பத் பதாைின் 
சிற்ப்பியல்புகள் ஏவதனும் மூன்று

 2. வமலாண்டம
 இந்து கூட்டுக் குடும்ப
வியாபாைத்டத
கட்டுப்படுத்துவது மற்றும்
வமலாண்டம பசய்வது “கர்த்தா”
அல்லது “வமலாைர்” ஆவார்.

 அக் குடும்பத்தில் உள்ை
அடனவரும் கர்த்தாவின் வமல்
முழு நம்பிக்டக உள்ைவர்கள்.

 கர்த்தாவவ பவைியாட்களுைன்
உைன்படிக்டக பசய்ய உரிடம
பபற்ைவர்.
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இந்துக் கூட்டுக் குடும்பத் பதாைின் 
சிற்ப்பியல்புகள் ஏவதனும் மூன்று

 3. பிைப்பால் உறுப்பினர்
 இக்குடும்பத்தில்
உறுப்பினைாக,
அக்குடும்பத்தில் ஒருவைாக
பிைக்கவவண்டும்.

 அக்குடும்பத்தில் பிைக்கும்
ஆண்குைந்டதவய குடும்ப
உறுப்பினைாக முடியும்.

 உறுப்பினைாக, எவ்வித
சம்மதவமா அல்லது
உைன்படிக்டகவயா
வதடவயில்டல.
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இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தில் கர்த்தாவின் 
பபாறுப்டப விவரி.

 இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தின்
வியாபாைத்டத
கட்டுப்படுத்துவது மற்றும்
வமலாண்டம பசய்வது

 வியாபாைத்தின் நலனிற்காக,
ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபைல்
மற்றும் வியாபாை
காைணங்களுக்காக வியாபாை
பசாத்துக்கடை அைமானம்
டவத்தல், வபான்ைவற்டை
பசய்யும் பபாறுப்பு இவருக்கு
மட்டுவம உண்டு.
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கூட்டு வாரிசுதாைர்
 குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கூட்டு
வாரிசுதாைர் என்று பபயர்.

 இந்து கூட்டு குடும்பத்தில்
உறுப்பினைாக வவண்டும்
என்ைால், அக்குடும்பத்தில்
ஒருவைாக பிைக்கவவண்டும்.

 அக்குடும்பத்தில் பிைக்கும் ஆண்
குைந்டதவய குடும்ப
உறுப்பினைாக முடியும்.

 உறுப்பினைாக எவ்வித
சம்மதவமா அல்லது
உைன்படிக்டகவயா
வதடவயில்டல.
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கூட்ைாண்டம இலக்கணம்
 இந்திய கூட்ைாண்டமச்
சட்ைம் 1932 பிரிவு 4
இன் படி, “எல்வலாரும்
வசர்ந்வதா,
எல்வலாருக்காக
ஒருவவைா நைத்தும்
பதாைிலின் இலாபத்டத
பகிர்ந்து பகாள்ை ஒப்புக்
பகாண்ைவர்கைிடைவய
நிலவும் உைவு” ஆகும்
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கூட்ைாண்டம இலக்கணம்
 வபைாசிரியர் வேவன
அவர்கைின் கூற்றுப்படி,
“தனிபட்ை
இலாபங்களுக்காக ஒரு
வியாபாைத்டத நைத்த
ஒப்புக் பகாண்ை
நபர்களுக்கிடைவய
நிலவும் உைவவ”

கூட்ைாண்டமயாகும்.”
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கூட்ைாண்டம நிறுவனத்தில் குடைந்த
பட்ச, அதிகபட்ச உறுப்பினர்கைின்
எண்ணிக்டக
 குடைந்தபட்ச
உறுப்பினர்
எண்ணிக்டக 2 வபர்

 அதிகபட்ச
உறுப்பினர்கைின்
எண்ணிக்டக :
வங்கித்
பதாைிலாயின் 10
வபர், பிை
பதாைிலாயின் 20
வபர்
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கூட்ைாண்டம ஒப்பாவணம்
Partnership Deed 

 கூட்ைாண்டம
ஒப்பாவணம் என்பது
இைண்டு அல்லது
அதற்கு வமற்பட்ை
நபர்களுக்கிடைவய
ஏற்படும் உைன்பாடு
ஆகும்.

 இது எழுத்து
வடிவிலான ஒரு
ஆவணமாக
இருக்கவவண்டுபமன்ை
அவசியமில்டல.
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கூட்ைாண்டம ஒப்பாவணம்
Partnership Deed 

 இருப்பினும்,
கூட்ைாண்டம உைன்பாடு
எழுத்து வடிவில்
இருந்தால் பிற்காலத்தில்
தவைான
கருத்துக்கைினால்
ஏற்படும் தகைாறுகடை
மற்றும் மனக்கசப்புகடை
தவிர்க்கலாம்.
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கூட்ைாண்டம ஒப்பாவணம்
Partnership Deed 

 கூட்ைாண்டம
பற்ைிய விவைங்கள்
மற்றும்
நிபந்தடனகள் இதில்
அைங்கியிருக்கும்.

 இந்த ஒப்பாவணம்
முடையாக
தயாரிக்கப்பட்டு
பதிவு பசய்யப்பை
வவண்டும்.
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இைகசிய கூட்ைாைி
 பபாது மக்களுக்குத்
பதரியாமல் ஒரு
நிறுவனத்தின்
உறுப்பினைாக
இருப்பவர்.

 மற்ை
கூட்ைாைிகளுக்கு
உள்ைடதப்
வபான்வை இவரும்
கைனிற்கு
பபாறுப்பாைியாவார்.
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கூட்டு மற்றும் தனி பபாறுப்பு
Joint and Several liability

 நிறுவனத்தின் அடனத்து
நைவடிக்டககைிலும்,
ஒவ்பவாரு கூட்ைாைிக்கும்
கூட்ைாகவும்
தனித்தனியாகவும்
பபாறுப்புகள்உண்டு.

 நிறுவனத்தின் கைன்கடை
தீர்க்க கூட்ைாண்டமயின்
பசாத்துக்கள் மட்டுமின்ைி
கூட்ைாைிகைின் பசாந்த
பசாத்துக்களும், ஈைாகத் தை
வவண்டும்.
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கூட்டு மற்றும் தனி பபாறுப்பு
Joint and Several liability

 கைனநீ்வதார்
கூட்ைாைிகைிைமிருந்து
அடனத்துக்
கைன்களுக்கும்,
பதாடக பபறும்
உரிடமயுண்டு.
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