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rhpahd tpil     mf;Nlhgh; Njh;T 2015 
1.(,) $l;Lg; gq;F epWkk; 
2.(<) 51 % 
3.(,) rpw;wsT tpahghuk;  
4.(M) tpahghu ,ufrpaq;fisf; fhf;f ,aYk;  
5.(m) xg;ge;jj;jhy; 
6.(,) 1932 rl;lk; 
7.(m) fl;lhakhf;fg;gl;Ls;sJ  
8.(,) epWkr; nray;Kiw tpjpfspd; khjphp 
9.(<) rl;lKiw epWkk;  
10.(m) fldhsh;fs; 
11.(<) Nkw;r;nrhd;d midj;Jkhf  
12.(M)15 
13.(M)jq;fSila nrhe;j eltbf;iffSf;fhf 
14.(,); epjpg; gj;jpuq;fs;                 
15.(M) fub 
16.(M) 1956 
17.(,) ; Mjutpd; $l;LwT 
18.(m) ,q;fpyhe;J 
19.(m) Jiwthhp mikg;G 
20.(,) muR epWkq;fs; 
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf  
21. Jiwg;gLj;jy; 
22. ghrhq;F 
23. jdpahs; tzpfk; 
24. $l;lhz;ik 
25. tiuawh 
26. xg;Gf;nfhz;l tpfpjg;gb 
27. 7 Ngh; 
28. jftywpf;if 
29. FtpKd;Dhpikg; gq;Ffs; 
30. 5000 
31. Kfth;fshfTk; 
32. 5 
33. Mz;Lg; nghJf;$l;lj;jpy; 
34. cilik 
35. epWtdk; 
36. 90% 
37. ,uhgh;l; Xtd; 
38. kf;fshl;rpj; jd;ik 
39. ehl;Lilikahf;fy; 
40. jdpahh; 
VNjDk; 10tpdhf;fSf;F tpilasp10X4=40 
41.mikg;G      (VNjDk; xU ,yf;fzk;) 
Myd;Yhap mtHfspd; $w;Wgb nra;a 
Ntz;ba gzpapid mwpe;J mjid 
njhFjpfshf gphpj;jYk; Fwpf;Nfhs;fis 
mila gzpahsHfshy; gad;jU KiwNa 
ciof;Fk; Nehf;Fld; mtHfSf;fpilNa 
cwT Kiwfis Vw;gLj;Jk; nghWg;igAk; 
MizAhpikiaAk; tiuAWj;jp toq;fisAk; 
mikg;G vd;w nrhy; Fwpf;Fk;. 
42.gd;dhl;L epWk v.fh 4 : ,e;J];jhd; yPth; 
ypkpnll;> a+dpd; fhh;igL> ,d;nlh;Nerdy; 
gprpnd]; nkrpd;> gpypg;];> NfhNfh Nfhyh 
43.gq;FKidkk;: xU epWkj;jpd; gq;Ffspd; 
ntspaPl;L tpiy Kfkjpg;ig tpl mjpfkhf 
,Uf;Fk;. ntspaPl;L tpiyf;Fk;, Fiwthf 
cs;s Kfkjpg;gpw;F cs;s NtWghL 
Kidkk; vd;W nrhy;yg;gLfpwJ.  
44.tiuawh nghWg;G:njhopypd; fld;fis 
nrYj;j njhopypd; nrhj;Jf;fs; NghJkhdjhf 

,y;yhtpby; jdJ nrhe;j nrhj;Jf;fis 
,of;f NehpLk;. mjhtJ fldPe;NjhUf;F 
chpikahshpd; nrhe;j nrhj;Jf;fis gwpKjy; 
nra;Ak; chpik cz;L 
45.tiuaWf;fg;gl;l $l;lhz;ik:xU 
$l;lhz;ikapy; $l;lhspfspd; nghWg;G 
tiuaWf;fg;gl;bUe;jhy; mJ tiuawj;jf; 
$l;lhz;ik vdg;gLk;. ,e;jpahtpy; tiuaWj;j 
$l;lhz;ikf;F rl;lk; mDkjp 
toq;Ftjpy;iy. Mdhy; INuhg;gh kw;Wk; 
mnkhpf;fhtpy; ,t;tif $l;lhz;ik 
mDkjpf;fg;gLfpwJ. tiuawj;jf; 
$l;lhz;ikapy; xU $l;lhspapd; nghWg;G 
fz;bg;ghf tiuawh nghWg;ghf ,Uf;f 
Ntz;Lk;.  
46.$l;lhz;ik fiyg;gpw;Fk; $l;lhz;ik 
epWtd fiyg;gpw;Fk; cs;s NtWghL: 
 $l;lhz;ik fiyg;G   epWtd fiyg;G 
xUth; my;yJ 
xUtUf;F Nkw;gl;l 
$l;lhspfs; cwit 
Kwpj;Jf; nfhs;syhk;. 

midj;J 
$l;lhspfSk; cwit 
Kwpj;Jf; nfhs;syhk;.   

njhopy; KbTf;F 
nfhz;L tuyhk; 
my;yJ njhlh;e;J 
elj;jyhk;.  

njhopy; KbTf;F 
nfhz;L te;JtpLk;. 

fiyj;jg; gpwFk; 
njhopy; eilngWk;. 

fiyj;jg; gpwF 
njhopy; elj;j 
,ayhJ. 

$l;lhz;ikf; 
fiyg;gpdhy; epWtdf; 
fiyg;G 
Vw;gLtjpy;iy 

epWtdf; fiyg;gpdhy; 
$l;lhz;ik fiyg;G 
Vw;gLk;.   

47. jdp tiuaiw epWkk;: xU jdptiuaW 
epWkj;jpy; nrYj;jg;gl;l %yjdk; &gha; 1 
yl;rj;jpw;F Fiwtpy;yhkYk; mjw;F 
Nkw;gl;Nlh ,Uf;f Ntz;Lk;. nray;Kiw 
tpjpfspy; fPo;fz;l epge;jidfs; 
tpjpf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk; 1. jdp tiuaiw 
epWkj;jpw;Fg; gq;Ffs; ,Ug;gpd; mtw;iw 
khw;wpf; nfhLf;Fk; chpikapy;iy 2. ,ij 
Jtq;f Fiwe;jJ 2egh; Ntz;Lk;. mjpfgl;r 
cWg;gpdh; 50f;F kpfhky; ,Uf;f Ntz;Lk;. 3. 
nghJ kf;fsplk; gq;Ffis thq;fr;nrhy;yp 
jftywpf;if ntspapLtJ jil 
nra;ag;gl;Ls;sJ.4. gq;F khw;wj;jpw;F jil 
tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. epWkj;jpd; ngah; jdp 
tiuaW epWkk; vd Kba Ntz;Lk;. 
48.epfo;r;rpf; Fwpg;NgL: epWknkhd;wpd; 
gy;titahd $l;lq;fs; xt;nthd;wpYk; 
vLf;fg;ngw;w KbTfspd; cz;ikahd rhpahd 
gjpTfs; jhd; epfo;r;rpf; Fwpg;G vdg;gLfpwJ. 
epfo;r;rp Fwpg;G RUf;fkhfTk; 
cz;ikahdjhfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;. nghUs; 
NtWghl;Lf;F ,lq;nfhlh tz;zk; mJ 
rhpahdjhf vOjg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. 
49.$l;lj;jpy; Fiwntz;: VNjDk; nghUs; 
Fwpj;Jr; nry;yj;jf;f tifapy; jPh;khdk; 
epiwNtw;w eilngWk; $l;lj;jpy; 
Nehpilahff; fye;Jnfhs;s Ntz;ba 
Fiwe;jsT cWg;gpdh; vz;zpf;ifNa ,f;  
Fiwntz; vDQ;nrhy; czh;j;Jk;. 
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50.gl;baypLjy;: gq;F khw;wfq;fspy; mYty; 
gl;baypy; gj;jpuq;fisr; Nrh;g;gNj 
“gl;baypLjy;” vdg;gLk;. Ke;ehspy; 
gl;baypLjy;  tpUg;gr; nrayhf ,Ue;jJ. 
,d;iwa ehspy; gl;baypLjy; vd;gJ 
midj;J nghJ epWkq;fSk; 
fl;lhakhf;fg;gl;Ls;sJ. 
51.gu];gu epjpapd; tiutpyf;fzk;: 
,e;jpa gj;jpu kw;Wk; kw;wfq;fs; thhpak; 
xOq;F gLj;Jjy; 1993 tpjpapd; gb ‘gu];gu 
epjp’ vd;gJ “mwf;fl;lis my;yJ $l;LU 
mikg;gpy; Vw;gLj;jg;gl;Ls;s xU epjp. ,jd; 
mwq;fhg;ghsh;fs; xd;Wf;Fk; Nkw;gl;l 
jpl;lq;fspd; fPo; rpW myFfs; %ykhf 
nghJkf;fsplkpUe;J gzj;ij %yjdkhfg; 
ngw;W gy;NtW thzpg epWtdq;fspd; jq;fa; 
mikg;gpd; rl;lj;jpw;Fl;gl;L KjyPL nra;Ak;” 
vd    tiutpyf;fzk; nfhLj;Js;;sJ 
52. xU egh; xU thf;F: $l;LwT rq;fj;jpd; 
Nkyhz;ik kf;fshl;rp mbg;gilapy; 
mike;jpUf;fpwJ. cWg;gpdh; %yjdg; gq;Fj; 
njhifahf vt;tsT nrYj;jpapUe;jhYk; 
mtUf;F xU thf;F kl;LNk cz;L. 
MSf;nfhU thf;F vd;w rkj;Jt 
mbg;gilapy; kf;fshl;rp Kiwapy; ,r;rq;fk; 
mikf;fg;gl;Ls;sJ.  
53. $l;LwT ehzar; rq;fj;jpd; Nehf;fq;fs;:  
,J vspa kf;fshy; jd;dpirahf ,ize;J 
cUthf;fg;gl;l mikg;ghFk;. ,J 
cWg;gpdh;fSf;F FWfpa fhy epjpAjtp 
mspf;Fk; Nehf;Fld; mikf;fg;gl;lJ ,e;j 
topfspy; cWg;gpdh;fis fLk; tl;bf;Fg; 
gzk; jUk; fldPe;NjhhplkpUe;J 
cWg;gpdh;fisf; fhf;fpwJ.  
54.,uhZtk; rhh;e;j njhopy;fSf;F 
JiwKiw mikg;Ng rpwe;jJ: muRf; 
fl;Lg;ghl;Lf;F cl;gl;bUf;f Ntz;ba 
mZrf;jp Nghd;w njhopy;fSf;Fk; kpf 
,ufrpakhf elj;jNtz;ba ehl;Lg; ghJfhg;G 
rhh;e;j njhopy;fSf;Fk; rpwe;j tbtikg;G 
Jiwthhp mikg;NgahFk;. Jiwthh mikg;G 
fspy;jhd; jq;fs; nfhs;iffs; kw;Wk; 
nray;ghl;bidg; gw;wpa ,ufrpaq;fisg; 
ghJfhj;J itf;f ,aYk;.   
55.muRj; njhopy;fis vt;tifapy; 
cUthf;fyhk;: muNr KjyPL nra;J Gjpa 
njhopy; epWtdq;fis mikj;J Nkyhz;ik 
nra;ayhk;. Vw;fdNt jdpahh; Jiwapy; 
,aq;fptUk; njhopiy muR Vw;W elj;jyhk;. 
VNjDk; 5 tpdhf;fSf;F tpilasp :5X8=40 
56.rpW Fwpg;G:  juthpirf;Nfhl;ghL 
MizAhpikapd; thpir cahpkl;lj;jpYs;s 
cah; mYtyhplkpUe;J fPo;kl;lj;jpYs;s 
njhopyhsh;fs; tiu gbg;gbahf fPo;Nehf;fp 
tuNtz;Lk;. ,jw;F “fl;lis,izg;G” vd;W 
ngah;. Cah; mYtyh; jdf;Ff; fPo; 
gzpahw;Wk; gzpahsUf;F MizAhpik 
toq;Ffpwhh;. mYtyh; xg;gilf;Fk; gzpia 
jpwikahfr; nra;J Kbf;Fk; nghWg;igg; 
gzpahsh; Vw;fpwhh;. 
Ntiyg;gfph;T: njhopyikg;gpd; nkhj;jg; 
gzpr;RikiaAk; gfph;T nra;a Ntz;Lk;. ,J 

Jiwg;gLj;Jjy; vd miof;fg;gLfpwJ.Xh; 
mikg;gpd; nkhj;jg; gzpr;Rikia ,jd; 
%yk; czuKbAk;. 
57. $l;lhspfspy; VNjDk; 4 tiffs;: 
1. உழைக்கும் கூட்டாளி : த ொழிலில் மு லிடுவர். 
த ொழில் நிர்வொகத் ில் பங்கு தபறுவர். மேலொண்மே 

கூட்டொளி (அல்லது) தபொதுக்கூட்டொளி என 

அமழக்கப்படுவர். இவருமடய தபொறுப்பு வமையறொப் 
தபொறுப்பொகும். 2. உழையா கூட்டாளி : த ொழிலில் 

மு லிடுவர். ஆனொல் த ொழில் நிர்வொகத் ில் பங்கு 

தபறுவ ில்மல. இவ்வமக கூட்டொளிகள் உறங்கும் 

கூட்டொளிகள் என அமழக்கப்படுவர். இவருமடய 

தபொறுப்பு வமையறொப் தபொறுப்பொகும். 3. பெயரளவு 

கூட்டாளி : இவர் த ொழிலில் மு லிடுவ ில்மல, 

நிர்வொகத் ில் பங்மகற்ப ில்மல. கூட்டொண்மேயின் 

தெல்வொக்மக அ ிகரித்துக் தகொள்ள  ன் தபயமை 
பயன்படுத்  அனுே ித்து உ வுகிறொர். இவருக்கு 

இலொபத் ில் பங்கு இல்மல. வியொபொைக் கடன்களுக்கு 

தவளியொமைப் தபொறுத் வமை இவரும் தபொறுப்பொகிறொர். 
4. இலாெத்தில் மட்டும் ெங்கேற்கும் கூட்டாளி : 

இக்கூட்டொளி இலொபத்ம  ேட்டும் பகிர்ந்து தகொள்வொர். 
நட்டத்ம ப் பகிர்ந்து தகொள்ள ேொட்டொர். இவர் 
நிர்வொகத் ில் பங்கு தபற முடியொது. ஆனொல் 

இவருமடய தபொறுப்பு வமையறொப் தபொறுப்பொகும். 

5. முரண்தழடக் கூட்டாளி : ஒரு த ொழிலில் ஒருவர் 
உண்மேயிமலமய கூட்டொளியொக இல்லொேலிருந்து, 

 ன் நடத்ம யின் மூலம்  ொனும் அத்த ொழிலில் ஒரு 

கூட்டொளி என்று தவளியொமை நம்பச்தெய்  பின்  ொன் 

கூட்டொளி அல்ல என்று பின்னர் ேறுத்துக் கூற 
முடியொது. இவர் மூன்றொம் நபருக்கு தபொறுப்பொகிறொர். 
6. உரிழமப் கொலி கூட்டாளி : கூட்டொண்மேயில் 

கூட்டொளி அல்லொ  ஒருவர் கூட்டொளி என 

விவரிக்கப்படும்மபொது  ொன் அவ்வொறு கூட்டொளி அல்ல 

என அவர் ேறுத்துமைக்க மவண்டும்.  வறினொல் அவர் 
கூட்டொளிதயன நம்பி அக்கூட்டொண்மேயுடன் வணிகம்  

தெய்யும் நபர்களுக்கு அவர் தபொறுப்பொகிறொர்.  
58.mikg;G KiwNal;bd; cs;slf;fk; ahJ ? 
வமைவிலக்கணம்: எந்  அடிப்பமட நிபந் மனகளுடன் 

ஒரு நிறுேம் உருவொக்கப்பட்டுள்ளம ொ அவற்மற 

உள்ளடக்கியது. எந்த ந்  நடவடிக்மககளில் நிறுேம் 

ஈடுபடலொம் என்பம  இது வமையமற தெய்கிறது. 

இ ன் எல்மலக்கு ேீறிய எச்தெயலும் நிறுேத் ின் 

அ ிகொை எல்மலக்கு அப்பொற்பட்டது.  m)ngaHFwpj;j 
cl;gphpT :epWkj;jpd; ngaH ,jpy; 
Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;. M)Nehf;fk; Fwpj;j 
cl;gphpT :epWkk; <Lglf;$ba eltbf;iffs; 
mjpy; Fwpg;gplg;gl;bUg;gjhy; kpfTk; 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j cl;gphptha; 
fUjg;gLfpwJ.,jpy; Fwpg;gplhj vr; nraypYk; 
epWkk; <Lglf;$lhJ. ,),lq;Fwpj;j cl;gphpT 
:gjpT mYtyfk; mike;Js;s khepyj;jpd; 
ngaH ,q;F nfhLf;fg;gl;bUf;Fk;. <)nghWg;G 
Fwpj;jcl;gpupT : ,g;gphptpy; jhd; 
cWg;gpdHfspd;nghWg;GtiuaWf;fg;gl;bUg;gjh
f $wg;gLfpwJ.nghWg;GWjp epWkkhapd; mJ 
fiyg;gf;Fs;shf NehpLk;.nghJ epWkr; 
nrhj;jfs; mjd; fld;fis milf;f 
NghJkhdjhf my;yhj epiyapy; xt;nthU 
cWg;gpdUk; nfhz;LtUtjhf cWjp 
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cLj;Jf;nfhz;l njhif Fwpg;gplg;gLk;. 
c)Kjy; Fwpj;j cl;gphpT :vg;gq;F KjYld; 
epWkk; gjpT nra;ag;gLfpwJ. vd;w tptuKk; 
Kjy; njhif Fwpg;gplg;gl;l kjpg;Gila 
gq;Ffshf gphpf;fg;gl;Ls;s tptuKk; 
nfhLf;fg;gLfpd;wd. 
59.jdptiuaW epWkj;jpd; rYiffs; 8 :  
1.  னி வமையறு நிறுேம் ஒன்மற இரு நபர்களுடன் 

உருவொக்கம் தெய்துதகொள்ள முடியும். ஒமைவி  
கருத்துமடய பலமைத் ம ட மவண்டுவ ில்மல. 

இ னொல் இ மன அமேப்பதும் எளி ொகிறது. அது 

தெயல்படுவ ிலும் கருத்து மவற்றுமே  மல தூக்கொது. 

ெிறந்  நிர்வொகம் நமடதபற ஏதுவொகிறது. 

2.கூட்டுருவொக்கச் ெொன்றி ழ் தபற்றவுடன்  னி 
வமையறு நிறுேேொனது த ொழில் த ொடங்க முடியும். 

தபொது வமையறு நிறுேத் ிற்குத் ம மவயொன த ொழில் 

த ொடக்கச் ெொன்றி ழ் தபறத்ம மவயில்மல. 

அ ற்கொகத்  யொரிக்க மவண்டிய பத் ிைங்கள் மு ல் 

 ிைட்டும் தெலவுகள் அமனத்தும் ேிச்ெம். 3. பங்கு 

மு மலத்  ிைட்ட தபொதுேக்களிடம் பங்குகமள 

வொங்கிட அமழக்கும்  கவல் அறிக்மகமய  தவளியிட 
 னி வமையறு நிறுேத் ிற்குத்  மட 

வி ிக்கப்பட்டுள்ளது. இ னொல் முன்கூறியபடி பங்கு 
மு ல்  ிைட்டும் தெலவு ேிகவும் குமறவொகிறது. 

4. குமறந் ளவு பங்தகடுப்பு தபற்ற பிறகு ொன் 

பங்குகமள ஒதுக்கமவண்டும் என்ற வி ியிலிருந்து  னி 
வமையறு நிறுேத் ிற்கு விலக்கு  ைப்பட்டுள்ளது. 

5. தபொது வமையறு நிறுேம் கட்டொயம் கூட்டமவண்டிய 

ெட்ட முமறக் கூட்டத்ம த்  னிவமையறு நிறுேம் 

கூட்ட மவண்டுவ ில்மல. 6. ேீண்டும் மு ல்  ிைட்ட 

பங்கு தவளியிடும்தபொழுது  ற்தபொழுதுள்ள 

பங்குநர்கட்கு குறிப்பிட்ட அளவு பங்குகள் ஒதுக்கப்பட்ட 
பின்னமை பு ிய பங்குநர்கட்குப் பங்குகள் ஒதுக்கப்பட 

மவண்டும் என்ற நிபந் மனயும்  னி வமையறு 

நிறுேத் ிற்குப் தபொருந் ொது. 7.  னி வமையறு நிறுேம் 

இரு இயக்குநர்களுடமனமய தெயல்படமுடியும். 8. னி 
வமையறு நிறுேத் ின் இயக்குநர்கள் அந்நிறுேத் ில் 

 ொங்கள்இயக்குநர்களொகச் தெயல்பட விரும்புவ ற்கொன 

எழுத்து மூலேொன இமெமவ நிறுேப் ப ிவொளரிடம் 

 ொக்கல் தெய்ய மவண்டிய ில்மல.9. இயக்குநர்கள் 

குறிப்பிட்டளவுத்  கு ிப் பங்குகமள மவத் ிருப்ப ொக 
அல்லது குறிப்பிட்ட கொலக்தகடுவுக்குள் தபற்று 

விடுவ ொக உறு ிதேொழிமயத்  னி நிறுேேொயின்  ை 
மவண்டிய ில்மல. 

60.rl;lKiw mwpf;ifapy; fhzg;gl 
Ntz;bait: 1. தைொக்கத் ிற்கு ேற்றும் 

தைொக்கத் ிற்கன்றி மவறு ேறுபயனுக்கொக 
தவளியிடப்பட்டுள்ள பங்குகள் பற்றிய விவைங்கள். 

2. பங்குகள் ேீது தபற்ற தேொத்  பணம் ேற்றும் பிற 
வழிகளில் தபற்ற பணம். 3. அறிக்மக  யொர் 
தெய்வ ற்கு 7 நொட்களுக்கு முன்புவமை தபற்ற 
தபறு ல் தெலுத் ல் பற்றிய சுருக்கேொன கணக்கு. 

4. த ொடக்கச் தெலவுகள் குறித்  ே ிப்படீு அல்லது 

தெலவழித் மவ. 5. கூட்ட ஒப்பு லுக்கொக மவக்கப்பட 
மவண்டியுள்ள ஒப்பந் ங்கள் ேற்றும் அவற்றில் தெய்ய 

மவண்டிய ேொற்றங்கள் குறித்  விவைங்கள். 6. 

நிமறமவற்றப்படொ  ஒப்பந் ங்களும் அ ற்கொன 

கொைணங்களும். 7. பங்கு அல்லது கடனடீ்டுப்பத் ிை 
தவளியடீ்டில் இயக்குநர்கட்கு தெலுத் ியுள்ள அல்லது 

தெலுத்  மவண்டியுள்ள கழிவு அல்லது  ைகுத் த ொமக. 
8. இயக்குநர்கள் மேலொண்மே இயக்குநர்கள் மேலொளர் 
தெயலர் ஆகிமயொர் குறித்  விவைங்கள். 9.இயக்குநர்கள் 

மேலொண்மே இயக்குநர்கள் மு லிமயொரிடேிருந்து 

இன்னும் தபற மவண்டிய அமழப்பு பணம் குறித்  
விவைங்கள் இடம்தபற மவண்டும்.  
61.KjyPl;lhH Cftzpfh; NtWghL : 
KjyPl;lhsHfs; CftzpfHfs; 
1.KjyPLfspd; 
ghJfhg;igNa nghpJk; 
tpUk;Gthh;fs; 

KjyPfspd; kjpg;ig 
mjpfhpg;gjpYk; yhgk; 
ngWtjpYk; Fwpahf 
,Ug;gH 

2.KjyPLfspd; %yk; 
tUtha; <l;LtijNa 
tpUk;GtH 

gj;jpuq;fis thq;fp 
tpw;gjpd; %yk; 
fpilf;Fk; 
yhgj;ijNa tpUk;GtH 

3.,lh;ghL FiwT ,lHghL mjpfk; 
4.epiyahd tUtha;  epiyahd Mjhak; 
5.ePz;l fhyk; 
<LghLk; 
nghWg;GilaJ 

FWfpa fhyk; 
<LghLk; 
nghWg;GilaJ 

62.$l;LwT rpwg;gq;fhbapd; nghUs;je;Jmjd; 
rpwg;gpay;Gfis jUf ? 
இதுமபைளவுெில்லமறவியொபொைஅமேப்புகூட்டுறவுஅமே
ப்பில்த ொடங்கப்படுவதுஇ ில்விற்கப்படும்தபொருட்கள்வி
மலகளுடன்இமணக்கப்பட்டிருக்கும்.ஒமைவிமல மபைம் 
மபெ இயலொது. வமைவிலக்கணே ; ;: 

ெில்லமறவிற்பமனதெய்யும்துமறவொரிஅமேப்புநொன்கு
அடிப்பமடதுமறகமளக்தகொண்டது.ேளிமகப்தபொருள்சுய
மெமவப்பிரிவுேொேிெப்பொல்தபொருள்கள்ேற்றும்வடீ்டுஉப
மயொகப்தபொருள்கள்விற்பமனதெய்யும்இடம்ெலுமகஅடிப்
பமடயில்துமறகமளகுத் மகக்குநடத் ம்இடம்என்றுM.M
.ஜிம்ேொ;தேன்வமையறுக்கிறொh;. 
rpwg;gpay;Gfs; 
1. மபைளவுெில்லமறவிற்பமனநிமலயம். 

2. பலவமகயொனதபொருட்கள்கிமடக்குேிடம் 

3. சுயமெமவவிற்பொண்மேம மவயில்மல 

4. பலதுமறகமளதகொண்டது. 

5. தைொக்கஅடிப்பமடயில்விற்பமனதெய்யப்படும் 

6. தபொருட்களில்கலப்படம் விh;க்கப்படும் 

ெரியொனஅளவுஎமடகுமறஎன்றநிமலஏற்படுவதுஇல்மல. 

8.அரி ொனதபொருட்கள்கூடஇங்குவிற்பமனதெய்யப்படும். 

63.Jiwthhp mikg;gpd; ,ay;Gfs;: 1. 

ம மவப்படும் நி ிமுழுவம யும் அைமெ அளிக்கிறது. 

2. இது அைசுக்கு முற்றும் கட்டுப்பட்டு இயங்குகின்றது. 

இத்துமறக்தகன அமேச்ெர் உண்டு. இந்நிறுவன 

வளர்ச்ெி இயக்கம் குமறபொடுகள் பற்றி 
பொைொளுேன்றத் ிற்கும் ெட்டப் மபைமவகளுக்கும் ப ில் 

தெொல்லும் கடமே அந்  அமேச்ெகத் ிற்கு உண்டு. 

3. இ ில் தெங்குத்து அ ிகொை உறவு கொணப்படுகிறது. 

4. இ ற்கு ம மவப்படும் நி ி பொைொளுேன்ற அல்லது 

ெட்டேன்ற நி ி அறிக்மகயின் மூலம் ஒதுக்கப்படுகிறது. 

5. இ ன் வைவு – தெலவுத்  ிட்டம் அைெின் 

கணக்குப்ப ிவு முமற ேற்றும்  ணிக்மகக்கு 

உட்பட்ட ொகும். 6. இது அைெின் பகு ி. எனமவ 

அைசுக்குரிய ெட்ட விலக்களிப்பு தபறுகிறது. அைெின் 
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இமெவின்றி இந்நிறுவனங்களுக்தக ிைொக வழக்கு 

த ொடுக்க இயலொது 

midj;J Nfs;tpfSf;Fk; tpilasp: 4X20=80 
64)m)gd;dhl;L epWkq;fs;: gd;dhl;L epWkk; 
vd;w nrhy; ,uz;L gjq;fis nfhz;Ls;sJ 
gd; vd;gJ gy my;yJ mNef vdlgij 
Fwpf;Fk; ehL vd;gJ gy Njrq;fisf; 
Fwpf;Fk;. vdNt gd;dhl;;L epWkk; vd;gJ gy 
ehLfspy; ,aq;fptUk; epWkkhFk;. ,e;j 
epWkq;fSf;F njhopw;rhiyfSk; mYtyff; 
fpisfSk; xd;Wf;F Nkw;gl;l ehLfspy; 
,Uf;Fk; vy;yhtifahd tpahghu mikg;G 
xU ehl;L murpd; vy;iyia jhz;br; 
nrd;why; mJ gd;dhl;L epWkk; vdg;gLk;. 
,ij cyf mstpy; gykpf;ftd; (m)cyf 
tpahghuk (m) gd;dhl;L tpahghuk; vdg;gLk;.   
tiutpyf;fzk; : If;fpa ehl;Lf; FOtpd; 
$w;Wg;gb gd;dhl;L epWkk; vd;gJ ve; ehl;by; 
cUthf;fg;gl;Njh mijtpl $Ljyhf gy 
ehLfspy; $l;LUthf;fk; ngw;wpUg;gNj MFk;. 
rpwg;gpay;Gfs; : 1. xNu rkaj;jpy; gy 
ehLfspy; elj;jg;gLk;. 2. ,J cyf mstpy; 
nghpaJ. 3.,J may; ehLfspy; cs;s fr;rh 
nghUl;fs; gzpahl;fs; re;ij Mfpatw;iw 
gad;dLj;jpf; nfhz;L Nghf;Ftuj;Jr; nryit 
Fiwf;f Kw;gLk;. gpw nra;jpfs; : cyf 
mstpy; 500 Kjy; 700 gd;dhl;L epWkq;fs; 
,d;W nray;gLfpd;wd. ,jpy; rhpghjpahf 
mnkhpf;fhtpYk; kPjp gpw ehLfspy; 
fhzg;gLfpd;wd. mnkhpf;fhtpy; 
jiyikaplkhf nfhz;Ls;s gd;dhl;L 
epWkq;fs; may; ehl;L KjyPl;il Neubahf 
ngWfpd;wd. gpd;jq;fpa ehLfspy; KjyPLfSk; 
gzpaplq;fSk; 13 ehLfspy; gd;dhl;L 
epWkq;fs; Vw;gLj;jp cs;sd. mitfs; 
gpnurpy; fq;fhq; nkf;]pNfh rpq;fg;G+H (k)njd; 
nfhhpah Nghd;wit gd;dhl;L ciog;ghoH 
rq;f mikg;gpd; $w;Wg;gb mnkhpf;fhtpy; 60 
epWkq;fs; Ntiy tha;g;ia tsUk; ehLfspy; 
cUthf;Ffpd;wd.Mrpa ehLfspy; 30 
epWkq;fSk; Mg;hpf;f ehLfspy; 10 
epWkq;fSk; cs;sd. vLj;Jf;fhl;Lfs; : 
A+dpyptH ypkpnll; - gphpl;b]; epWkk; 
,e;jpahtpy; ,e;J];jhd; ypth; ypkpnll; vd;w 
Jiz epWkk; ngw;Ws;sJ. A+dpad; fhhigl; - 
mnkhpf;f epWkk; ,J ,e;jpah cl; gl gy 
ehLfspy; JizepWkq;fis ngw;Ws;sJ. 
,z;lHNe\dy; gprpd]; kprpd; -mnkhpf;f 
epWkk; gy ehLfspy; Jiz epWkq;fisf; 
nfhz;Ls;sJ. gpypg;]; - lr;R epWkk; 
,e;jpahtpy; gpypg;]; ,e;jpah vd;Dk; Jiz 
epWkk; cs;sJ. NfhNfh NfhNyh fofk; - 
mnkhpf;f epWkk; gy ehLfspy; cw;gj;jp 
nra;Jtpw;gid nra;ag;gLfpwJ. ,e;J 
$l;lf;FLk;g tzpfk; : இந்துகுடும்பவணிகத் ில் 
ஒமைகுடும்பத் ில்பிறந் வொ ;கள்உறுப்பினொ;கள்அவர்கள்
தெொத்துகள்அமனத்தும்கூட்டுச்தெொத் ொகும்.குடும்பத் 
மலமேஉறுப்பினருக்கு கொ ;த் ொ என்றுதபயர். 
 மலமேஉறுப்பினைொல்குடும்பவணிகம் 
நடத் ப்படுகிறது.விவெொயம்மகத்த ொழில்கள் 
ெிறுத ொழிற்ெொமல மபொன்றத ொழில்களில்ஈடுபடுவர்;கள். 

இந்துthhpRெட்டம்1956ஒருகூட்டுchpikேைணம்அமடந் பின் 

அவhpன்வொhpசு ொைொ ;கள்தெொத் ின்உhpமேயுள்ளவைொகிறொர்;க
ள்.1985ஆம்ஆண்டிலிருந்துஇச்ெட்டம்ேகமனப்மபொலமவே
களுக்கும்ெேchpமேவழங்கிவருகிறது.  
64. நிறுமச் பெயலரின் ெணிேள்: 

1. கமற்ொர்ழையும் ேட்டுப்ொடும் நிறுேச்தெயலர்  ன் 

கீழுள்ள துமறயின் நடவடிக்மககமள மேற்பொர்மவ 

தெய்கிறொர். நிறுேத் ின்மு ன்மே அ ிகொரி என்ற 

முமறயில் உண்மேச் ெொன்தறன உறு ி அளிக்க 

மவண்டிய ஆவணங்களில் மகதயொப்பேிடு ல் இவரின் 

பணியொகும். 2. கூட்டங்ேளுக்கு ஏற்ொடு பெய்தல் 

கூட்டம், நொள், இடம், மநைம் மு லியவற்மற முடிவு 

தெய்தும், நிகழ்ச்ெி நிைமல  யொரித்தும் அனுப்புகிறொர் 

கூட்டம் ெிறப்பொக நமடதற அமனத்து பணிகமளயும் 

தெய்கிறொர்.3. கூட்டத்தின் பெயல்ொடுேள் கூட்டத் ின் 

தெயல்பொடுகள், அமேப்பு முமறமயடு, தெயல்முமற 

வி ிகளுக்கு முைண்படொேல் பொர்த்துக் தகொள்கிறொர். 4. 

ெங்குநர்ேளின் நலன்ோத்தல் பங்குநர்களின் நலன் 

ெிறக்கும் வமகயில் தெயலர் பணி தெய்கிறொர். 

கூட்டங்களில் கமடபிடிக்க மவண்டிய ெடங்குகள் 

அமனத்ம யும் பின்பற்றிடவும், நிகழ்ச்ெி குறிப்மபட்டில் 

அமனத்ம யும் ப ிவு தெய்யும் பணியிமனயும் 

தெய்கிறொர். 5. ெங்குநர்ேளின் ஐயம் நீக்குதல் பங்குநர் 

ஏழுப்பும் வினொக்களுக்கு, கொலங்கடத் ொேலும், 

பண்புடனும் ப ிலளிக்கிறொர் இைகெியங்கமளத் 

த ரிவிக்கொேலும், த ரிவிக்க மவண்டியவற்மற 

த ரிவித்தும் பங்குநர்கள் ேனநிமறவு தபறும் வமகயில் 

தெயலொற்றுகிறொர். 6. ெணிேழள ஒருங்ேிழணத்தல் 

இயக்குநர் அமவயுடன் தநருங்கிய த ொடர்பு 

மவத்துக்தகொண்டு, பல்மவறு துமறகளில் பணிகமள 

ஒருங்கிமணக்கிறொர். 7. நிறுமத்தில் சுமூே உறவு 

எழியர்கள், த ொழிலொளர்கள், இயக்குநர்கள், நிறுேத்துடன் 

த ொடர்பு தகொண்ட தவளிநபர்களுடன் சுமூக உறவு நிலவ 

உமழக்கிறொர். 8. ஊைியர் நலன்  ங்களின் ஊழியர்களின் 

நம்பிக்மகமய வளர்த்து அவர்களின் உளேொர்ந்  

ஒத்துமழப்மப தெயலர் தபறுகிறொர். நிறுமச் பெயலரின் 

ேடழமேள் ஆ) ெட்டமுழற ேடழமேள் 1. 

உண்மேதயனச் ெொன்றளிக்க மவண்டிய ஆவணத் ில் 

மகதயொப்பேிடல் 2.  கவலறிக்மகக்கு ேொற்றறிக்மகமய 

 ொக்கல் தெய் ல் 3. ஒதுக்கீடு தெய்  பங்கு ெொன்றி மழ 

வழங்கல் 4. ப ிவு அலுவலகம் உள்ள இடம் குறித்  

அறிக்மகமய  ொக்கல் தெய் ல். 5. ஆண்டு அறிக்மகயில் 

மகதயொப்பேிடல் 6. உறுப்பினர்களக்கு தபொதுக்கூட்ட 

அறிக்மகமய அனுப்பு ல் 7. நிகழ்ச்ெி குறிப்புகமள  யொர் 

தெய் ல் 8.ெட்டமுமற ஏடுகமள உரிய முமறயில் 

மவத் ிருத் ல். இ) பொதுக் ேடழமேள் 1.  ன் 

கடமேகமள கவனத்துடனும், மநர்மேயுடனும் தெய் ல், 

 ன் அ ிகொை ஏல்மலமய ேீறொ  தெயல்பட மவண்டும். 

2. இைகெியேொன தெய் ிகமள தவளியிடொது கொத் ல் 

மவண்டும். 

65)m) jdpegh; tzpfj;jpd; Fzhjprpaq;fs;: 
1)தனிநெர்உரிழமயும்ேட்டுொடும்; னிநபர் ; ஒருவமை 
இ ன்உரிமேயொளர்.எனமவஅவமைஉhpமேயொளைொகவும் 
மலவைொகவும்யொருமடயகுறுக்குஇல்லொேல்சுந் ிைேொக
வியொபொைத்ம நடத்துகிறொர்;.அ னொல் னியொள்வணிகத் ி
ன்உhpமேயும்கட்டுப்பொடும்அவர்; வெமேஉள்ளது. 

2)மூலதனம்: னியொள்வணிகத் ில்அவமைமு லீடு 
தெய்கிறர்;.இம்மு ல் ன்தெொந் மெேிப்பிலிருந்ம ொ 
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அல்லதுநண்பொ ;கள்உறவினொ ;கள்ேற்றும்நி ிநிறுவனங்களி
டேிருந்ம ொகடனொதபற்றுமு லீடுதெய்யலொம். 

3)ைழரயறாபொறுப்பு:இவரின்தபொறுப்புவமையறுக்கப்ப
டொ து.வியொபொைகடன்களுக்குத ொழிலின்தெொத்துகள்மபொ
துேொன ொகஇல்லொவிட்டொல் னதுதெொந் தெொத் ிலிருந்து
அக்கடன்கமள ீர்க்கமவண்டும்.4)இலாெநட்டம்:வியொபொை
த் ில்கிமடக்கும்இலொபம்முழுவதும் னிவணிகமைமயமெ
ரும். அவர்பிறருடன்பங்கிட்டுக் தகொள்ளம மவயில்மல. 

அதுமபொலநட்டம்ஏற்பட்டொல்அந் நட்டம்முழுவம யும் 
அவமைஏற்கமவண்டும் .5)ெட்டத்தனித்துைமின்ழம: 

 னியொள்வணிகத் ில்உரிமேயொளமையும்த ொழிமலயும்
ெட்டம்ஒன்றொகக்கருதுகிறது.உரிமேயொளமைொஅவமைநிர்
வொகம்தெய்கிறொர்.கூட்டுப்பங்குநிறுேத்ம ப்மபொல்உரிமே
யும்நிர்வொகமும்பிரிக்கப்படவில்மல. 

6.தனிச்ெட்டம்மில்ழல:கூட்டொண்மேெட்டம்கூட்டொண்
மேக்கும்இந் ியநிறுேங்கள்ெட்டம்நிறுேத் ிற்கும்இந் ிய
கூட்டுறவுச்ெட்டம்கூட்டுறவுெங்கங்களுக்கும்இருப்பம ப்
மபொல னியொள்வணிகத் ிற்கு னிச்ெட்டம்ஏதுவும்இல்
மல.7)ெதிவு: னியொள்வணிகத்ம ப ிவுதெய்யமவண்டிய
 ில்மலெிலவமகத்த ொழில்கமளமேற்தகொள்ளஉள்ளொட்
ெிநகைொட்ெிேற்றும்ேொநகைொட்ெியிடேிருந்து உரிேம் 
தபறமவண்டும்.8)ைாழ்வு:நிறுேம்மபொன்றுஇ ற்குநீடித் 
வொழ்வு 

கிமடயொது.  னியொள்வணிகரின்வொழ்மவப்பொ ிக்கும் 
எதுவும்அவருமடயத ொழிமலயும்பொ ிக்கும்.அவருமடய
இறப்பு(அ)த ொழில் ிறமேஇழத் ல்(அ) அவருக்கு வொரிசு 
இல்லொமே மபொன்றமவ த ொழிமல 
முடிவுக்குதகொண்டுவரும்.9)எளிழமஇம  
த ொடங்குவதும் கமலத் லும் ேிகவும்எளிது. 

இவ்வணிகத்ம கமலக்கெட்டவி ிகமளபினபற்ற 

ம மவயில்மல.10உள்ளுர்ைியாொரம்:இவ்வணிகம்ஒரு
குறிப்பிட்டப்பகு ியில்ேட்டுமேநமடதபறும். 

ெிலவமகத் னிவணிகங்கள்கிமளகளுடன்ெிலஇடங்களி
ல்நமடதபறும். 

65.M.gq;F khw;wfj;jpd; ed;ikfs;:  
நிறுமத்திற்கு நன்ழமேள்: 1. பங்கு ேொற்றகம் 

மகயொளும் பங்குகளுக்குரிய நிறுேங்களின் ே ிப்பு 
உயரும். நிறுேம் வலுவொனது என்ற எண்ணம் 

உருவொகும். 2. நிறுேங்களின் பங்குகளுக்கு பைந்  ெந்ம  
கிமடக்கிறது. 3. நிறுேம் மவதறொரு நிறுேத்ம ொடு 

இமணக்கப்படும்மபொது ெொ கேொன மபைத்ம  தபற 
உ வி தெய்கிறது. 4. ஊக வணிகர்களின் 

தெயல்பொட்டினொல் பட்டியலிடப்பட்ட பத் ிைங்களின் 

விமலகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் ஏற்ற  ொழ்வுகள் 

குமறகின்றன. 

முதலீட்டாளருக்கு நன்ழமேள்: 

1. மு லீட்டொளர்கள்  ம் விருப்பம்மபொல் பத் ிைங்கமள 

வொங்க  விற்க ஆயத்  ெந்ம யொக விளங்குகின்றன. 

2. பத் ிைங்களுக்கொன நிமலயொன ெந்ம மயயும் 

மு லீடுகளுக்கொன நீர்மேத்  ன்மேமயயும் 

அளிக்கின்றது. 3. பங்கு ேொற்றகங்களில் வொணிகம் 

தெய்யப்படும் பத் ிைம் கடன்தபற நல்ல பிமணயேொக 
ஏற்கப்படுகின்றன. 4. பத் ிை ே ிப்பு விமலப்புள்ளியொக 
தவளியிடப்படுவ ொல் மு லீட்டின் நடப்பு உண்மே 

ே ிப்மப  அறிந்து தகொள்ள முடிகிறது.  

ெமுதாயத்திற்கு ஆற்றும் கெழைேள்: 

1. தபருேளவு மூல ன உருவொக்கம் தெய்து நொட்டின் 

தபொருளொ ொை வளர்ச்ெிக்கு உ வுகிறது. 2. பத் ிை 
விற்பமனமய ஊக்கப்படுத் ி ெிறப்பொக மேலொண்மே 

தெய்யப்படும்நிறுேங்களின் நிமலமய உயர்த்துகின்றன. 

3. அைசு நி ிமய ேக்களிடம் கடனொக தபற, நொட்டின் 

முக்கிய வளர்ச்ெி  ிட்டங்கமள அைசு 
நிமறமவற்றுவ ற்கும் உ வுகின்றன. 4. நொட்டின் 

த ொழில் நிமலமய அளவிடும் கருவியொக பங்கு 

ேொற்றகங்கள் தெயல்படுகின்றன;.  
66)m)$l;lhz;ik epWtdk; fiyf;fg;gLk; 
#o;epiyfs; : 1.$l;lhspfspd; cld;ghl;lhy; 
(gphpT 40):  xU $l;lhz;ik epWtdk; 
cld;ghl;lhy; cUthf;fgLfpwJ 
fiyf;fg;gLfpwJ.midj;J $l;lhspapd; 
rk;kjj;jpd; ngahpy; my;yJ 
$l;lhspfSf;fpilNa Vw;gLk; cld;ghl;lhy; 
$l;lhz;ik epWtdk;l fiyf;fglyhk;. 
2.fl;lha fiyg;G (gphpT 41) midj;J 
$l;lhspfspd; nehbg;G epiyNah my;yJ 
xUtH jtpu kw;w vy;yh $l;lhspfs; nehbg;G 
epiyNah $l;lhz;ik epWtdk; fl;lhakhf 
fiyf;fgLk;.NkYk; nra;J tUk; njhopy; 
rl;lj;jpw;F Gwk;ghdjhf ,Ue;jhy; epWtdk; 
fl;lhakhf fiyf;fgLk;. 
3.rpy epfo;rpfs; epfo;TWk; NghJ fiyg;G 
(gphpT 42): $l;lhspapd; ,wg;G $l;lhspapd; 
nehbg;G Fiwe;j fhyj;jpw;fhd $l;lhz;ik – 
me;jf; fhyk; Kbe;jTlDk; Fwpg;gpl;l njhopy; 
- me;j njhopy; Kbe;jTld;. 
4.mwptpf;ifahy; tpUg;gKwpf; $l;lhz;ik 
gphpT – 43 :tpUg;gKwpf; $l;lhz;ikapy; xU 
$l;lhsp epWtdj;ij fiyf;Fk; jdJ 
tpUg;gj;ij mwptpf;if %yk; nfhLj;jhy;’ 
epWtdk; fiyTWk;. 
5.ePjp kd;wj;jhy; gphpT - 44:$l;lhsp vtNuDk; 
xUtH fPo;fhZk; fhuzq;fSf;fhf tof;F 
njhlh;tjd; %yk; epWtdj;ij fiyf;f 
epjpkd;wk; Mizia gpwg;gpf;fyhk;. 
(1)$l;lhsp xUthpd; gpj;j epiy :$l;lhsp 
xUthpd; gpj;j epiyia mile;jhy; ePjp  
kd;wk; fiyg;gjw;fhd Mizia 
gpwg;gpf;fyhk;. 
(2)epiyahd jpwik ,d;ik :$l;lhsp xUtH 
epue;jukhf njhopy; nra;Ak; jpwikia 
,oe;jpUe;jhy;  
(3)$l;lhspapd; jPa elj;ij :$l;lhsp xUtH; 
xOf;ff; Nflhd Fw;wj;ij nra;jpUg;gpd;  
(4)chpik khw;wk; :$l;lhsp xUtH jdJ 
chpik eyid gpwUf;F khw;wp nfhLj;jhy;  
(5)njhlHe;J cld;ghl;il kPWif :$l;lhz;ik 
cld;ghl;il xU $l;lhsp njhlHe;J 
kPwpf;nfhz;bUe;jhy;  
(6)njhlH el;lk; :$l;lhz;ik epWtdj;jpy; 
njhlHe;J el;lk; Vw;gl;lhy; fiyf;f NehpLk;. 
66.M.muR njhopy;fspd; Nehf;fq;fs; : 
1.gy;tifcw;gj;jp nra;a cjTtJ: ,yhgk; 
<l;LtjpNyNa Fwpahf ,Uf;Fk; jdpahH njhopy; 
KidNthH.yhg tha;g;G kpFe;j njhopy;fspy; 
kl;Lk; KjyPL nra;a tpUk;GtH.yhg tha;g;Gfs; 
mjpfk; ,y;yhj mNj rkak; ehl;Lf;F Njitahd 
njhopfspd; KjyPL nra;a 
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tpUk;gkhl;lhHfs;.jdpahH Jiw Nkw;nfhs; mQ;Rk; 
njhopfs; KjyPL nra;a tpUk;gkhl;lhHfs;. 
2.mbg;gil njhopfspd; tsHr;rp : nghUshjhu 
tsh;r;rpf;F ,d;wpaikahj njhopy;fis mbg;gil 
njhopfs; vdyhk;.vLj;Jf;fhl;lhf ,Uk;G v/F 
Miyfs; Ntjpa njhopy;fs; Nghd;wit mbg;gil 
njhopfs;MFk;. ,j;jifa njhopfs; muR 
njhopy;fs; muR njhopy;fshfNt ,Ug;gNj rhy 
rpwe;jJ. 
3.NgusT KjyPl;L epWtdq;fs;: 
rpynjhopy; epWtdq;fspy; NgusT KjyPL nra;a 
tpUk;Gk; NkYk; me; epWtdq;fs; njhopy; 
cw;gj;jp njhlf;f fhyk; ePz;ljhf ,Uf;Fk;’ 
jdpahH njhopy; KidNthH fyhy; NgusT 
KjyPl;bid mspf;f KbahJ.vLj;Jf;fhl;lhf 
,uapy; fg;gy; fl;LtJ kpd;rf;fp Mfpa 
njhopfSf;f Njitahd NgusT KjyPl;bid 
jdpahh; KjyPl;bdhy; mspf;f KbahJ. 
4.,d;wpaikahj trjpfis ey;FtJ: FbePH kpd; 
cw;gj;jp kpd;rf;jp vhpthA Nghf;Ftuj;J jfty; 
njhlHG Nghdlwit ehL KOtJk; md;whl 
Njitg;gLk; ,d;wpaikahj trjpfs; MFk; ,j; 
Njitfs; kpf Fiwe;j tpiyapy; G+h;j;jp nra;a 
Ntz;Lk;. vdNt ,t;trjpfis nra;J jUk; 
mikg;gfs; muR njhopfs; MfNt ,aq;f 
Ntz;Lk;. 
5.Kw;Whpik epWtdq;fis Vw;gLj;jtJ: xU ehl;il 
may; ehLfspd; jf;Fjypy; ,Ue;J fhg;gJ kpfTk; 
,d;wpaikahjJ MFk;.ehl;bd; ghJfhg;G rhHe;j 
njhopfs; jdpahH trk; ,Ue;jhy; xU neUf;fb 
Vw;gLk; nghOJ mtHfs; muRf;F KO 
xj;Jiog;igAk; ey;fhky; NghFk; epiy cUthf 
tha;g;G cz;L.my;yhkYk; mtHfsl 
ehl;bd;ghJfhg;G Fwpj;j ufrpaq;fis vjphp 
ehLfSf;F nrhy;yf;$ba mghaKk; ,Uf;fpwJ. 
6.midj;J gFjpfspYk; rkkhf nghUshjhu tsHr;rp 
ngWjy;:njhopy; cw;gj;jp tsHr;rpapd; Nehf;fk; 
ehl;bw;F Njitahd midj;J cw;gj;jp 
njhopy;fis Vw;gLj;JtNj MFk; ehl;bd; 
midj;J gFjpfspYk; rkr;rpuhd Kd;Ndw;wk; 
Vw;gl Ntz;Lk;.jdpahH JiwapdH yhgk; <l;l 
tha;g;g cs;s mtH ehl;bd; gpd;jq;fpa 
gFjpfspy; njhopy; epWtdq;fis 
mikf;ftpUk;gpajpy;iy. 
7.,aw;if tsq;fs; Njhd;wp vLj;jy;: ehl;bd; 
,aw;ifahf fpilf;Fk; nghUl;fs; tsq;fis 
Njhd;wp vLf;Fk; njhopfspy; KjyPL nra;tNj 
el;lj;ij Vw;W nfhs;s jdpahh Jiw 
tpUk;Gtjpy;iy. ,e;jpahtpy; vz;nza; kw;Wk; 
,aw;if vhpthA fkprd; GJj;Njhw;W tha;fis 
fz;Lgpbg;gjw;fhf NgusT njhiffis 
nrytpLfpwJ. 
8.nghUshjhu typik nrhptiltij jLj;jy;: 
cw;gj;jpahdJ jdpahhplk; KOtJkhf ,Ue;jhy; 
jq;fSila yhgj;ij mjpfhpg;gjw;fhf mtHfs; 
nghJ kf;fisAk; EfHNthiuAk; Ruz;LtH 
jdpahH Jiw mt;thW yhg Nehf;NfhL nray;gLk; 
NghJ mjd; tpiythf nghUshjhu typik 
mtw;wplk; NkYk; nrwptiltijAk; ehk; 
mwpNthk;. 
9.epiwNtiytha;ig cWjpgLj;Jjy; : 
epiwNtiytha;G nghJ clik cw;gj;jpapdhNy 
ehLfs; $l Ntiytha;ig ngWtjpy;iy .ehl;by; 
cs;s toq;fs; ed;F gad;gLj;jg; gl;lhy;jhd; 
nghUsjhutsHr;rp tpiuthf Vw;gLk;.,jw;F muR 
nghUshjhu Jiw ftdk; nrYj;jp jpl;lq;fs; 
jPl;l Ntz;Lk;. 

10.murpd; tUthia ngUf;Fjy;: rpy muR 
epWtdq;fs; tzpf nfhs;iffspd; mbg;gilapy; 
nray;gLk;.me;epWtdq;fspy; tUtha; muR 
fUTyj;jpy; NrHf;fg;gLk;.,t;thW murpd; 
epjpepiyik Nkk;gLj;jg;gl;L nghUshjhu Kf;fpa 
Jtk; tha;e;j jpl;lq;fis epiwNtw;w gad;gLj;j 
gLfpwJ ,J kf;fs; tho;f;if juk; caHj;j 
cjTk;.fy;tp kUj;jtk; tPL Nghd;wit nghJ ey 
gzpfSf;fk; ,t;tUtha;nrytplg;gLfpwJ.   
67.mகூட்டுப்ெங்கு நிறுமத்திற்கும் கூட்டுறவு 

ெங்ேத்திற்கும் உள்ள கைறுொட்டிழன கூறுே 
கூட்டுப் பங்கு நிறுேம் கூட்டுறவு ெங்கங்கள் 

இலொப மநொக்மகொடு பலர் 
ஒன்றிமணந்து 
மேற்தகொள்ளும் த ொழில் 

பொ ிக்கப்பட்மடொர்  ங்கள் 
தபொருளொ ொை நலமன மேம்படுத்  
ஒன்றிமணந்து மேற்தகொள்வது 

குமறந்  அளவு னி நிறுேம் 2 
நபர்கள்,தபொது நிறுேம் 7 நபர்கள் 
அ ிக அளவு  னி நிறுேம் 50, 
தபொது நிறுேம் எல்மல இல்மல. 

கூட்டுறவில் 
குமறந் து 25 நபர்கள் 
அ ிக அளவு எல்மல இல்மல. 

எப்பகு ியில் வொழ்பவரும் பங்கு 
வொங்கி உறுப்பினைொகலொம். 

குறிப்பிட்ட பகு ியில் வொழ்பவர்கள் 
ேட்டுமே 

இந் ிய நிறுே ெட்டம் 1956ன் படி 
ப ிவு தெய்யப்பட மவண்டும். 

ேொநில அைசு கூட்டுறவு ெட்டத் ின் 
கீழ் ப ிவு தெய்யப்பட மவண்டும் 

நிறுேத் ில் பங்குநர்கள் எவ்வளவு 
பங்குகள் மவண்டுேொனொலும் 
வொங்கலொம். 

உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட 
அளவுக்கு மேல் பங்குகள் 
வொங்க அனுே ி இல்மல. 

நிறுேத் ிற்கு அைெின் ெலுமககள் 
ஏதுேில்மல 

ப ிவுக் கட்டண ெலுமக, வருேொன 
வரி ெலுமக என பல ெலுமககமள 
அைசுஅளிக்கிறது. 

நிறுேம் மு லொளித்துவ அமேப்பு. 
எனமவ அ ிக இலொபேமடய 
ேக்கமள சுைண்டும். 

 ேக்கொக  ொமே 
அமேக்கப்படுவ ொல் சுைண்டல் 
என்ற மபச்சுக்மக இடேில்மல 

ேனி மன விட பணத் ிற்மக 
முக்கியத்துவம் 

பணத்ம விட ேனி னுக்மக 
முக்கியத்துவம் 

பங்குகள்முகே ிப்பிமலொ, 
முமனேத் ிமலொ, 
வட்டத் ிமலொ தவளியிடலொம். 

பங்குகள் முகே ிப்பில் ேட்டுமே 
தவளியிடப்படும் . 

‘ஒரு பங்கு ஒரு வொக்கு’ முமற ‘ஒரு நபர் ஒரு வொக்கு’ முமற 
பங்குநர் பங்குேொற்றம் தெய்யலொம். 
நிறுேத் ிலிருந்து  ிரும்பப் தபற 
முடியொது. 

உறுப்பினர் விலகினொல் பணம் 
 ிரும்பத் ைப்படும் 

பங்கின் அடிப்பமடயில் பங்குநர் 
இலொபத்ம  பகிர்ந்து 
தகொள்கின்றனர். 

9% பங்கொ ொயம் 25% கொப்பு, 25% 
தபொது நி ிஆ ைவு பங்கொ ொயம் 
என பிரிக்கப்படும். 

67.M)jftywpf;if:jdJ gq;FfisNah 
fldPl;Lg; gj;jpuq;fisNah thq;f nghJ 
kf;fis miof;f epWkk; ntspapLk; ve;j 
MtzKk;  jftywpf;if vd;Nw 
nfhs;sg;gLk;. epWkj; njhopy;Mjhakpf;fjhf 
,Uf;Fkh vd;gij KjyPl;lhsh; Nehf;Fk; 
rhsukhf mikfpwJ. ,jpy; fhzg;ngWk; 
jfty;fs; Gs;sp tptuq;fs; Nghd;wtw;iw 
Muha;e;J ,e;epWkj;jpy; gq;Ffs; thq;f 
fth;e;jpOf;fg;gLfpd;wd. 
jftywpf;ifapy; fhzg;ngw Ntz;ba 
jfty;fs;: 

1. epWkj;jpd; Kjd;ik Nehf;fq;fs;.  
2. mikg;GKiwNal;by; 

ifnahg;gkpl;lth;fspd; ngaH; Kfthp 
kw;Wk; njhopy; Mfpatw;iw gw;wpAk; 
xt;nthUtUk; thq;fpa gq;Ffs; tptuk;  

3.  gq;Ffspd; xt;nthU tiff;fhd 
chpikfs; kw;Wk; mtw;wpd; 
vz;zpf;if  

4. cWg;gpdh;fs; ,af;Feh; Njh;jypy; 
Nghl;bapl;l Njitahd jFjpgq;Ffs; 
gw;wpa tptuk;. ,jid epWkj;jpd; 
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nray;Kiw tpjpfs; eph;zak; 
nra;fpwJ  

5. ,af;Feh;fs; Nkyhz;ik ,af;Feh; 
kw;Wk; nrayhsh;fs; MfpNahhpd; ngaH; 
tpsf;fq;fs; chpikfs; Cjpak; 
Mfpatw;iw Fwpg;gpLjy;  

6. gq;F xJf;fPl;bw;fhd Fiwe;j msT 
gq;nfLg;G  

7. nts;aplg;gl;l xt;nthU tif 
gq;FfSf;Fk; nrYj;j Ntz;ba 
tpz;zg;gj; njhif kw;Wk; xJf;fPL 
njhif  

8. gq;nfLg;G gl;bay; ghh;itf;fhf 
ntspaplg;gl;bUf;Fk; fhy mtfhrk;  

9. gq;Fjhuh;fs; fld; gj;jpuj;jhuh;fs; 
MfpNahUf;fhd rYif kw;Wk; 
chpikfs; gw;wpa <Lgl;l xg;ge;jk; 
kw;Wk; <Lglg; NghFk; xg;ge;j 
tptuq;fs;  

10. gq;Ffs; kPjhd Kidkj;njhif 
my;yJ js;Sgbj; njhif  

11. xg;GWjpahsh;fspd; xg;ge;jk; VNjDk; 
,Ug;gpd;  

12. fhg;G kw;Wk; kpif njhifapd; tpguk; 
13. njhlf;f nrytpdj;njhif  
14. jzpf;ifahsh; fspd; ngah; kw;Wk; 

Kfthp   
15. epWkf;$l;lhspfspd; gq;Fjhuh;fspd; 

thf;Fhpik gw;wpa tpguk;  
16. epWkj;jpd; ,yhgk; kw;Wk; el;lj;ijg; 

gw;wpa jzpf;ifahshpd; mwpf;if  
 
Fwpg;G: muR toq;Fk; tpilf;Fwpg;gpid 
xg;gpl;L ghh;j;J ika kjpg;gPl;L 
gzpia Nkw;nfhs;SkhW Mrphpag; 
ngUkf;fis md;Gld; Nfl;Lf; 
nfhs;fpNwhk; 
www.maduraicommerce.com 
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