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rhpahd tpil  miuahz;Lj; Njh;T [dthp 2016 
1.(a)  cyf mstpy; nghpaJ 
2.(d)  nefpo;r;rp jd;ikaw;wJ 
3.(b) xUegh;xUthf;FKiw filg;gpbf;fg;gLfpwJ 

4.(b)  tpahghu ,ufrpaq;fis fhf;f ,aYk; 
5.(a)  g+uz ey;y ek;gpf;if 
6.(a)  fl;lhakhf;fg;gl;Ls;sJ 
7.(c)  7 
8.(d)  Nkw;nrhd;d midj;Jkhf 
9.(a)  &5000 
10(b)  90 ehl;fs; 
11.(c) miog;G gzj;ij nrYj;jj; jtWtJ 
12.(a) 15 khjq;fSf;F Nky; nry;yf;$lhJ 
13.(c) epWkr;nray;Kiw tpjpfspy; ngah; Fwpg;gpLjyhy; 
14.(c) ,af;Feh; mitahy; 
15.(c) gl;bayplg;gl;l gj;jpuq;fs; 
16.(b) jq;fSilanrhe;j eltbf;iffSf;fhf 
17.(b) 1956 
18.(c) Mjutpd; mbg;gilapy;  
19.(d) 25 
20.(c) muR epWkk; 
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf  
21. tiuawhg; nghWg;G 
22. 1985 
23. ,iztpid 
24. cl;fpil MizAhpik 
25. cioah $l;lhsp> KjypLk; $l;lhsp 
26.; Jizf;$l;lhsp 
27. 20 
28. jftywpf;if 
29. nghWg;GWjpahy; tiuaW nra;ag;gl;l epWkq;fs; 
30. gfuhs; 
31. ePz;l  
32. xg;GWjpaspj;jy; 
33. fl;lhak; 
34. $l;LwT 
35. rpW njhopypy; cw;gj;jpahsh;fs; 
36. muRf;F 
37. nghJj;Jiw 
38. 1932 
39.; 5 
40. jdpahh;Jiwapy; 
VNjDk; 10tpdhf;fSf;F tpilasp10X4=40 
41.tpahghu mikg;gpd; Nehf;fq;fs;     ,yhg 
Nehf;F> Nrit Nehf;F> NgusT cw;gj;jpapd; 
ed;ikia ngWjy;> Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F 
Kaw;rpia Nkw;nfhs;Sjy;> gzpahl;fsplk; 
,zf;fkhd cwTKiw tsh;j;jy; 
42.thhpa mikg;G: Nkyhz;ik murhq;fj;jhy; 
epakpf;fg;gl;l FOtplk; cs;sJ. jdpr;; 
rl;lq;fshy; xOq;FgLj;jg;gLfpwJ. TWAD 
TNEB TNHB 
43.$l;LUthf;fk; ngw;w  mikg;Gfs; : $l;Lg; 
gq;F epWkk;> $l;LwT rq;fk;.  

44$l;lhspapd; ntspg;gil MizAhpik: 
$l;lhspf;F xU cld;ghl;bd;gb chpikfs; 
toq;fg;gl;bUg;gpd;; mJ ntspg;gil 
MizAhpik vdg;gLk;;. 
mt;tizAhpikf;Fl;glL mth; Nkw;nfhs;Sk; 
midj;J eltbf;iff;Fk; epWtdk; 
nghWg;ghFk;. 
45.$l;lhspfspilNa epyTk; cwT Kiw:  
Kjy;th; kw;Wk; Kfth; cwT. xt;nthU 
$l;lhspAk; chpikahsuhfTk; Kfth;fshfTk; 
nray;gLfpd;wdh;. 
46.gq;Ffis tl;lj;jpy; ntspaPLjy; : 
gq;Ffis mtw;wpd; Kfkjpg;gpw;Fk; Fiwj;J 
ntspaplg;gLjy; tl;lj;jpy; ntspapLjy; 
MFk;. c-k; gq;nfhd;wpd; Kf kjpg;G &10 
vdTk; mJ & 8 f;F ntspaplg;gLtjhf 
nfhz;lhy; gq;FntspaPl;L js;Sgb&2 MFk;. 
47.tiuaW nghWg;G: $l;L gq;F epWkj;jpy; 
cWg;gpdh;fspd; nghWg;G tiuaWf;fg;gl;lJ. 
gq;Ffs; kPJ nrYj;jg; ngwhjpUf;Fk; njhif 
mstpw;Nf gq;Feh;fspd; nghWg;G 
tiuaWf;fg;gl;bUf;Fk;. 
48.Fiwntz; : VNjDk; nghUs; Fwpj;Jr; 
nry;yj;jf;f tifapy; jPh;khdk; epiwNtw;w 
eilngWk; $l;lj;jpy; Neubahff; 
fye;Jnfhs;s Ntz;ba Fiwe;jsT 
cWg;gpdh; vz;zpf;ifNa  
49.rpwg;Gj; jPh;khdk; : rpwg;Gg; nghUs; Fwpj;J 
epiwNtw;wg;gl Ntz;baJ. 4y; 3 gq;F 
cWg;gpdh;fs; Mjhpj;J ,j;jifa jPh;khdj;ij 
epiwNtw;w Ntz;Lk;. $l;lk; gw;wp njhptpf;Fk; 
mwptpf;ifapy; ,j;jPh;khdk; rpwg;Gj; 
jPh;khdkhf epiwNtw;wg;gLk; vd;w tpUg;gj;ij 
njhptpj;jpUf;f Ntz;Lk;. $l;lk; njhlq;f 
Fiwe;jJ 21 ehl;fSf;F Kd;dh; mwptpf;if 
mDg;g Ntz;Lk; 
50.; gu];gu epjp: ,e;jpa gj;jpu kw;Wk; 
khw;wfq;fs; thhpa xOq;FgLj;Jjy; 1993 
tpjpfspd; gb gu];gu epjp vd;gJ 
mwf;fl;lis my;yJ $l;LU mikg;gpy; 
Vw;gLj;jg;gl;Ls;s xU epjp. ,jd; 
mwq;fhg;ghsh;fs; xd;Wf;F Nkw;gl;l 
jpl;lq;fspd; fPo; rpW myFfs; %ykhf nghJ 
kf;fsplkpUe;J gzj;ij ngw;W epWkk; kw;Wk; 
gy;NtW thzpg epWtdq;fspy; KjyPL 
nra;tjhFk;. 
51.gl;baypLjy; : xU epWkk; mjDila epjp 
epiyik gq;Ffisr; re;ijapLjy; 
Mfpatw;iwg; gw;wpg; nghJkf;fspd; kdjpy; 
ek;gfj; jd;ikia Vw;gLj;Jk;. Gjpa 
ntspaPl;bd; jftywpf;ifapy; mq;fPfhpg;gl;l 
gq;F khw;wfj;jpy; gq;Ffisg; 
gl;baypLtjw;fhf tpz;zg;gk; 
nra;ag;gl;bUf;fpwJ vd;gijg; gw;wpa nra;jp 
nfhLf;fg;gl Ntz;Lk;.  
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52.$l;LwT rq;fj;jpd; rpwg;gpay;Gfs;: 
jd;dpr;irahf NrUk; rq;fk;> rkj;Jtk;> 
kf;fshl;rp Kiwapy; Nkyhz;ik> tsq;fspd; 
,izg;G … 
53. ,uhf;Nly; Kd;Ndhbfs;:  
,uhgh;l; Xtd; vd;gth; Kjy; $l;LwT 
,af;fj;ij 1844k; Mz;L 28 
cWg;gpdh;fSld; ,uhf;FNly; vd;w ngahpy; 
njhlq;fpdhh;. ,J Kjd;Kjyhf 
njhlq;fg;gl;l Efh;Nthh; $l;LwT rq;fkhFk;. 
54.muRj; njhopy;fis vt;tifapy; 
cUthf;fyhk;:  
1.muNr KjyPL nra;J Gjpa njhopy; 
epWtdq;fis mikj;J mtw;iw Nkyhz;ik 
nra;Ak; nghWg;igAk; Nkw;nfhs;syhk;. 
2.Vw;fdNt jdpahh; Jiwapy; ,aq;fptUk; 
mjhtJ jdpahUf;Fr; nrhe;jkhd njhopy; 
kw;Wk; thzpf mikg;Gfis 
ehl;Lilikahf;fp muRj; njhopy;fshf mit 
nray;gLkhW nra;ayhk;. 
55.Jiwthhp mikg;gpw;F ehd;F cjhuzk; 
 ,uapy; mQ;ry; je;jp thndhyp 
njhiyf;fhl;rp 
VNjDk; 5 tpdhf;fSf;F tpilasp :5X8=40 
56.tpsf;Ff:- 1)tiuaWj;j $l;lhz;ik 
xU $l;lhz;ikapy; $l;lhspfs; nghWg;G 
tiuaWf;f gl;bUe;jhy; mJ tiuaWj;j 
$l;lhz;ik vdg;gLk;.,e;jpahtpy; ,j;jifa 
$l;lhz;ik cUthf;f rl;lk; mDkjp 
toq;Ftjpy;iy. Mdhy; INuhg;gh kw;Wk; 
mnkhpf;fhtpy; ,t;tif $l;lhz;ik 
mDkjpf;fg;gLfpwJ. 
2)cioahf; $l;lhsp:,t;tif $l;lhspfs; 
njhopypy; KjypLth;. Mdhy; njhopy; 
eph;thfj;jpy; gq;F ngWtjpy;iy. ,t;tif 
$l;lhspfs; cwq;Fk; $l;lhspfs; my;yJ 
cioahf; $l;lhspfs;  my;yJ KjypLk; 
$l;lhspfs; vd miof;fg;gLth;.    
57. ,e;J $l;Lf;FLk;gk; : இந்தியாவில் இந்து 

கூட்டுக் குடும்ப வணிக அமைப்பு தமை 

சிறந்து விளங்குகிறது. இது இந்தியாவில் 

ைட்டுமை உள்ளது. வியாபாரம்: 

மகத்ததாழில்கள் சிறுததாழிற்ச் சாமைகள் 

மபான்றமவ.இந்து கூட்டுக் குடும்ப வியாபார 
அமைப்பின் குடும்ப தமைமை உறுப்பினருக்கு 

கர்த்தா என்று தபயர் 2.குடும்ப தமைவர் 
மூைம் வியாபாரத்மத நடத்துவர் 2.kpl;lf; rhu 
rl;lj;jpd; gb : 1.ஒரு குடும்பத்திலுள்ள 

ஆண்வாரிசுகள் ைட்டுமை வம்சாவழி தசாத்தில் 

உரிமையுள்ளவா ;கள் .2.இச்சட்டம் அஸ்ஸாம் 

ைற்றும் மைற்கு வங்காளம் தவிர இந்தியாவில் 

பிறபகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது 
.3.jhahghfh rl;lj;jpd; gb  1.தசாத்தின் 

உரிமை ைாற்றம் கூட்டு வாரிசுதாராpன் 

வாரிசுகளுக்கு வாரிசு உரிமையின்படி 

ஏற்படுவதாகும். இது பிறப்பின் காரணைாக 
அல்ை.2.கூட்டு வாரிசுதாரர் அவரது தசாத்தின் 

பங்மக ைற்ற கூட்டு வாரிசுதாரரின் 

சம்ைதைின்றி ைாற்றித்தர இயலும்  
58.Fwpg;G tiuf:- 1)may;ehl;L epWkk; 
,e;jpahTf;F mg;ghy; gjpTnra;ag;gl;L Mdhy; 
,e;jpahtpy; njhopyplk; cs;s epWkk; 
may;ehl;L epWkk; vdg;gLk;. ,e;jpahtpy; 
cs;s Kjd;ik mYtyfk; gjptYtfk; 
cs;s ,lk; ,af;Feh;fspd; gl;bay; 
mwpf;iffs; Mtzq;fs; Kjypatw;iw 
,e;jpahtpy; ngWtjw;F mjpfhuk; ngw;w 
,e;jpahtpy; ,Ug;Nghhpd; ngah;fs; Kfthpfs; 
Mfpatw;iw chpa mjpfhhpfsplk; toq;f 
Ntz;Lk;. 2)muR epWkk;: xU epWkj;jpy; 
nrYj;jg; ngw;w gq;F Kjypy; 51% Nky; 
ika muNrh VNjDk; xd;W my;yJ xd;Wf;F 
Nkw;gl;l khepy mRfNsh my;yJ ika 
muRk; xd;W my;yJ Nkw;gl;l khepy 
muRfSNkh itj;jpUg;gpd; me;epWkk; muR 
epWkk; MFk;. v-fh ngy; nra;y; vdg;gLk; 
];By; mj;jhhpl;b Mg; ,e;jpah 
59.jdptiuaW epWkj;jpw;F fpilj;jpUf;Fk; 
rYiffs;: 
1. தனி வமரயறு நிறுைம் ஒன்மற இரு நபர்களுடன் 

உருவாக்கம் தசய்துதகாள்ள முடியும். ஒமரவித 
கருத்துமடய பைமரத் மதட மவண்டுவதில்மை. 

இதனால் இதமன அமைப்பதும் எளிதாகிறது. அது 

தசயல்படுவதிலும் கருத்து மவற்றுமை தமை 

தூக்காது. சிறந்த நிர்வாகம் நமடதபற ஏதுவாகிறது. 

2.கூட்டுருவாக்கச் சான்றிதழ் தபற்றவுடன் தனி 
வமரயறு நிறுைைானது ததாழில் ததாடங்க முடியும். 

தபாது வமரயறு நிறுைத்திற்குத் மதமவயான 

ததாழில் ததாடக்கச் சான்றிதழ் 

தபறத்மதமவயில்மை. அதற்காகத் தயாரிக்க 
மவண்டிய பத்திரங்கள் முதல் திரட்டும் தசைவுகள் 

அமனத்தும் ைிச்சம். 3. பங்கு முதமைத் திரட்ட 
தபாதுைக்களிடம் பங்குகமள வாங்கிட அமழக்கும் 

தகவல் அறிக்மகமய  தவளியிட தனி வமரயறு 

நிறுைத்திற்குத் தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் 

முன்கூறியபடி பங்கு முதல் திரட்டும் தசைவு 

ைிகவும் குமறவாகிறது. 4. குமறந்தளவு பங்தகடுப்பு 
தபற்ற பிறகுதான் பங்குகமள ஒதுக்கமவண்டும் 

என்ற விதியிைிருந்து தனி வமரயறு நிறுைத்திற்கு 

விைக்கு தரப்பட்டுள்ளது. 5. தபாது வமரயறு நிறுைம் 

கட்டாயம் கூட்டமவண்டிய சட்ட முமறக் 
கூட்டத்மதத் தனிவமரயறு நிறுைம் கூட்ட 
மவண்டுவதில்மை. 6. ைீண்டும் முதல் திரட்ட பங்கு 

தவளியிடும்தபாழுது தற்தபாழுதுள்ள பங்குநர்கட்கு 

குறிப்பிட்ட அளவு பங்குகள் ஒதுக்கப்பட்ட பின்னமர 
புதிய பங்குநர்கட்குப் பங்குகள் ஒதுக்கப்பட 
மவண்டும் என்ற நிபந்தமனயும் தனி வமரயறு 
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நிறுைத்திற்குப் தபாருந்தாது. 7. தனி வமரயறு 

நிறுைம் இரு இயக்குநர்களுடமனமய 

தசயல்படமுடியும். 8.தனி வமரயறு நிறுைத்தின் 

இயக்குநர்கள் அந்நிறுைத்தில் 

தாங்கள்இயக்குநர்களாகச் தசயல்பட 
விரும்புவதற்கான எழுத்து மூைைான இமசமவ 

நிறுைப் பதிவாளரிடம் தாக்கல் தசய்ய 

மவண்டியதில்மை.9. இயக்குநர்கள் குறிப்பிட்டளவுத் 
தகுதிப் பங்குகமள மவத்திருப்பதாக அல்ைது 

குறிப்பிட்ட காைக்தகடுவுக்குள் தபற்று விடுவதாக 
உறுதிதைாழிமயத் தனி நிறுைைாயின் தர 
மவண்டியதில்மை. 

;60. Mz;Lg; nghJf;$l;lk; Fwpj;J Fwpg;G: 
epWkk; cUthf;fg;gl;l ehspypUe;J 18 
khjq;fSf;Fs; epWkj;jpd; Kjy; Mz;Lg; 
nghJf;$l;lj;ijf; $l;l Ntz;Lk;. gpd;dh; ,U 
Mz;Lg; nghJf;$l;lq;fl;fpilNa cs;s fhy 
,ilntsp 15 khjq;fSd;D kpfhky; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. ,f;$l;lj;jpd; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
rhjhuz eltbf;iffs;. 

1. Mz;Lfzf;Ffs; ,af;Feh; kw;Wk; 
jzpf;ifah; mwpf;iffis tpthjpj;J 
ngw;Wf; nfhs;Sjy;. 

2. gq;fhjhak; tpsk;Gjy; 
3. gjtp tpyFk; ,af;Feh; ,lq;fspy; 

,af;Feh;fis epakpj;jy;. 
4. jzpf;ifaiu epakpj;J> mtUila 

Cjpaj;ijAk; eph;zak; nra;jy;. 
61.Cf tzpfh;fspd; tiffs;: 
1.fhis:எதிர்;காைத்தில்பத்திரங்களின்விமைமயற்ற
ம்தபறும்என்றுஎதிர்பார்க்கின்றஊகவணிகமர காமள 

(அ) ததாஜிவாைா என்பர்; .இவர் எல்ைாம் 
நன்மைக்காகமவநமடதபறும்என்றைனப்பாங்குதகா
ண்டவா ;.எதிர்காைத்தில்அதிகவிமையில்விற்கமுடியு
ம்என்றஎண்ணத்தில்தற்மபாதுபத்திரங்கமளவாங்க 
முமனகிறரர் 2.fub : எதிர்;காைத்தில் 
பத்திரங்களின் விமைவழீ்ச்சி அமடயும் என்று 
எண்ணுகின்ற ஊகவணிகமர கரடி(அ) ைண்டிவாைா 
என்பர்; அவர் எதிலும் பின்மனாக்கிய 
ைனப்பாங்குதகாண்டவர் ;. பங்குகமளப்பின்னர் ; 
குமறந்த விமையில் வாங்கமுடியும் என்ற 
எண்ணத்தில்தற்மபாதுஅமதஅதிகவிமையில் 
விற்பமனதசய்கிறரர் ;. 3.fiykhd;:இவர் நிறுைத்தின் 
பங்குகமள புதிய விடுப்புகளில் பங்குகமள 
மகட்டுவிண்ணப்பம்தசய்து ஒதுக்கீட்டில் மூைம் 
தபற்றுக்தகாண்டுபின்னர்.அவற்மற நல்ை 
விமையில்விற்றுவிடுவார்.இவர்முன்தனச்சரிக்மக 
உமடயவர் ;.இவமரமுமனைமவட்மடயாளார்என்றும் 
அமழப்பா;ர்4.Klthj;J:தற்மபாழுதுதனதுநடவடிக்
மககளில்உள்ளஇடா ;பாடுகமளகமளவதில்மபாரடிக்
தகாண்டிருக்கின்றகரடிஊகவணிகமரமயமுடவாத்துஎ
ன்பர்;.பின்னா;குமறந்தவிமையில்வாங்கிதகாடுக்கும்எ
ண்ணத்தில்தற்மபாதுபத்திரங்கமளவிற்பார் ;.குறிப்பிட்
டநாளில்பங்குகமளஎந்தவிமையிலும்வாங்குவதற்கு

பங்குகள்கிமடக்காைல்முடக்கப்பட்டநிமையில்இருப்
பரர்;. 
62.$l;LwTmikg;gpd; FiwghLfs; VNjDk; 4: 
1)jpwikaw;w Nkyhz;ik:$l;LwTr; 
rq;fq;fspYs;s cWg;gpdh;fs; mikg;ig 
Nkyhz;ik nra;ag; nghJkhd jpwikAk; 
mDgtKk; ,y;yhjth;fshf ,Uf;fpwhh;fs;.  
Nkyhz;ikiaj; jpwk;glr; nra;a 
Mh;tkpy;yhjth;fshf ,Uf;fpwhh;fs;. 
jpwikAs;s mDgtkpf;f egh;fis gzpapy; 
mkh;j;j ,ayhJ. 
2)tiuaW Kjy;;: Fiwe;j tsq;fs; cs;s 
kdpjh;fshy; $l;LwTr; rq;fq;fs tof;fkhf 
mikf;fg;gLfpd;wd. xU egh; xU thf;F  
Kiw cWg;gpdh;fs; mjpf KjyPL nra;tij 
jilnra;fpwJ. ,jdhy; ,t;tikg;G Fiwe;j 
KjYld; rpukg;gLfpwJ. 
3)jf;f Jhz;LNfhy; ,y;yhik:,yhg 
Nehf;F,y;yhikAk; Fiwe;j gl;r 9tpOf;fhL 
gq;fhjhaKk; Nkyhz;ikapd; nghWg;Gf;Fiwa 
fhuzkhfpwJ. gzpahsh;fs; Fiwe;j Cjpak; 
ngEtjhy; fbd ciog;gpy; Mh;tk; 
fhl;Ltjpy;iy. 
4)xw;Wikapd;ik: rpy Ntiyfspy; 
cWg;gpdh;fs; mth;fSf;Fs; xw;Wikaha; 
,Ug;gjpy;iy. ,jdhy; $l;LwT mikg;gpd; 
tpahghuk; ghjpf;fg;gLfpwJ. 
5)mirf;f Kbahj kdpjh;fspd; mjpfhuk;: 
murpay; rhh;gpy;yhj $l;LwTr; rq;fj;jpy; rpy 
cWg;gpdh;fspd; murpay; nry;thf;NfhL 
mikg;ig Nkyhz;ik 
nra;fpd;wdh;;.,t;tikg;ig nrhe;j nehj;J 
Nghy; Ruz;Lk; tha;g;G cz;L. 
6)chpikia khw;w ,ayhik: $l;LwTr; 
rq;fj;jpd; gq;Ffs; khw;wpay;G nfhz;lit 
my;y. rq;fj;jpypUe;J tpyf tpUk;GNthh; 
gq;Ffisj; jpUg;gpf;nfhLj;J gq;F Kjy; 
njhifiaj; jpUk;gg; ngwyhk;. 
7),ufrpak; fhthik: $l;LwTr; rq;fj;jpd; 
eltbf;iffs; rq;ff; $l;lq;fspy; 
tpthjpf;fg;gLfpwJ. xt;nthU cWg;gpdUk; 
rq;f VLfis ghh;itaplTk; Rje;jpuk; cz;L. 
nray;Kiw ,ufrpaq;fs; kiwf;fhg;ghf 
itj;jpUf;f ,ayhJ. 
8)mjpfkhd muR jiyaPL: $l;LwT 
mikg;gpd; jpdrhp eltbf;iffs;. murpd; 
rl;lg;gbAk; fl;Lg;ghl;Lf;Fl;gl;Lk; 
elj;jg;gLfpd;wd. $l;LwTr; rq;f gjpthshplk; 
mwpf;iffis rkh;gpf;f Ntz;Lk;. 
9)fld; trjpapd;ik: cWg;gpdh;fSf;F 
Efh;Nthh; $l;LwT rq;fj;jpy; fld; 
trjpaspg;gjpy;iy. ruf;Ffis nuhf;fk; 
nfhLj;J thq;f cWg;gpdh;fs; 
tpUk;Gtjpy;iy. 
10)murpay; Nghl;bahsh;fs;: ,af;FeHfSk; 
nraw;FO cWg;gpdHfSk; nghJthf jpwik 
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nghJmwpT Neh;ik ,jd; mbg;gilapy; 
Njh;e;njLf;fg;gLtjpy;iy. mth;fs; rhjp rka 
murpay; njhlh;gpd; gb 
Njh;e;njLf;fg;gLfpd;whh;fs;. 
63.nghJj;Jiwf;Fk; jdpahh;Jiwf;Fk; cs;s 
NtWghLfs;:  
t.v
z; 

nghJj;Jiw jdpahHJiw 

1 Nrit Nehf;fk; 
,j;Jiwf;F ,ul;il 
Nehf;fq;fs; cs;sd. 
nghUshjhu 
Kd;Ndw;wj;ij kw;Wk; 
kf;fspilNanghUshjh
u Vw;wj;jho;T ,y;yhj 
epiyapy; Vw;gLj;Jjy; 
Mfpait  

,yhg Nehf;fk; 
kl;LNk 
nfhz;Ls;sJ. 

2 Nghjpa msT kw;Wk; 
tiwawh epjp. kf;fspd; 
Nrkpg;ig tq;fp 
fld;gj;jpuk; thapyhf 
ntw;wpfukhf jpul;l 
KbAk;. 

tiuaWf;fg;gl;l 
epjp.ehl;L kf;fspd; 
Nrkpg;igjpul;LtjpNh 
ntspehl;bypUe;Njh 
cjtp ngWtJ 
,jw;F vspjy;y. 

3. xU rpyhplk; nry;tKk; 
tUkhdKk;nrhptilti
j jLf;f KbAk;.  

nghUshjhu typik 
nrhptiltij 
Jz;LfpwJ. 

4. jdpahH Jiwapduhy; 
Gwf;fzpf;fg;gl;l 
njhopy;fis Vw;w 
elj;Jjy;  

jdpahH Jiw 
vg;nghOJk;mghak; 
Fiwthf cs;sJ 
kw;Wk;yhgk;mjpfkf 
cs;s njhopy;fis 
kl;LNk elj;Jk; 

5. ehl;bd; toq;fis 
ghJfhf;fpd;wd. 

fhLfs; Ruq;fq;fs; 
Nghd;wtw;iwjdpaH 
Jiwjd;Raeyj;jpw;fh
f Ruz;LfpwJ.  

6. gpd;jq;fpagFjpfspy; 
njhopy;epWtdj;ij 
njhlq;fp midj;J 
gFjpfspYk; rkkhf 
tsHr;rpngwnra;;gLfpwJ 

gpd;jq;fpa gFjpfspy; 
njhopy; 
njhlq;Ftij 
tpUk;Gtjpy;iy. 

7. mbg;gil njhopy;fs; 
,uhZj;ij rhHe;j 
njhopy;fs; murpd; 
fl;g;ghl;by; cs;s 
nghJj;Jiwapy;cs;sJ 

EfHNthH nghUs;fs; 
tptrhak; Nghd;wit 
jdpahH Jiwf;F 
eplg;gl;Ls;sd. 

8. EfHNthh;fspd; eyid 
fhg;gJ ,jd; 
jiyaha gzpahf 
cs;sJ.mth;fSf;F 
jukhd nghUl;fisAk; 
gzpapidAk; Fiwe;j 
tpiyapy; nghJj;Jiw 
toq;FfpwJ. 

EfHNthH 
Ruz;lg;gLfpd;wdH. 

midj;J Nfs;tpfSf;Fk; tpilasp: 4X20=80 

64.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;. 
64.M)  
$l;Lg;gq;F epWkk; $l;LwTr;rq;fk; 
,yhg Nehf;NfhL  nghUshjhuj;jpy;eyptile;jth;fs; 
jdp epWkk; 2 
nghJ epWkk; 7 

Fiwe;j gl;rk; 25 Ngh; 

jdp epWkk; 50 
nghJepWkk; tuk;gpy;iy 

cr;r tuk;gpy;iy 

cyfpy; vg;gFjpapypUe;Jk; Fwpg;gpl;lgFjpapy; trpg;gth; 
1956 rl;lg;gb khepy muR rl;lg;gb 
Nkyhz;ik,af;Feuitaplk; ,af;Feh;FO cjtpAld; 
,yhgk; <l;LtJ cWg;gpdh;fSf;F Nrit 
vt;tsT gq;Fk; thq;fyhk; Fwpg;gpl;lmsTf;FNky;KbahJ 
muR rYif fpilahJ kpFjpahd msT fpilf;Fk; 
xU gq;F xU thf;F xU egh; xU thf;F 

65.m) jdptzpfj;jpd; ed;ikfs; VNjDk;10  : 
1.ed;ikfs; : 1.vspjhd mikg;G : jdpahs; 
tzpfj;ij rl;lr; rpf;fy;fs; VJTkpd;wp 
Jlq;fyhk;. xg;ge;jk; gjpT Kjypad jdpahs; 
tzpfj;jpw;F Njitapy;iy. 
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2.Neub Cf;Ftpg;G : 1.tpahghuj;jpy; ,yhgk; 
KOtJk; jdpahh; tzpfj;ijr; rhUk;. 
vtUld; xg;gpl;Lf; nfhs;sj; Njitapy;iy. 
3.nefpo;r;rp jd;ik : jdpahs; tzpfk; vd;gJ 
KO mstpy; nefpo;r;rp jd;ikAld; 
nray;glf;$ba tzpf mikg;ghFk;. jdpahs; 
tzpfj;ij khw;w vt;tpj nryTfs; 
,y;yhkYk; vspjpy; khw;wpf;nfhs;syhk;. 
4.tpahghu ufrpaq;fis fhj;jy; : tpahghu 
ntw;wpf;F njhopy; ufrpaq;fis fhj;jy; 
mtrpak;. jdpahs; tzpfj;jpy; xUtH kl;Lk; 
vd;gjhy; tpahghu ufrpaq;fis fhf;f 
,aYk;. 5.tpiuthd KbT : jdpahs; 
tzpfj;jpy; xUtH NtWchpikahsh; ,y;iy    
vdNt mtH fhyjhkjkpd;wp tpiuthf 
KbntLf;fyhk; 
6.mjpf ntFkjp : jdpahs; tzpfj;jpy; jd; 
tpahghuj;ij rhptu ftdpf;fj;jthpdhy; el;lk; 
nghUshjhu rpf;fdk; Mfpa ed;ikfis 
jdpahs; tzpfUf;F rhUk;. 7.mjpf epjp 
jukjpg;gPL jdpahs; tzpfhpd; nghWg;G 
tiuaWf;fg;glhjJ. nrhe;j nrhj;Jfspy; 
,Ue;J fldPe;NjhUf;F nrYj;j 
Ntz;Lk;.mjdhy; gyH fld; juKd;tUthh;. 
8.Ra Ntiytha;g;G : Fiwe;j %yjd 
Kila gyUf;Fk; njhopy; njhlq;f 
tha;g;gspf;fpwJ. mbikj;njhopy; nra;a 
tpUk;ghj egHfSf;F jdpahs; tzpfk; 
tha;g;gspf;fpwJ. 
9.MSik tsHr;rp : jd;dk;gpf;if njhopy; 
njhlq;Fk; Kah;rp nghWg;;GzHr;rp Rje;jpukhf 
KbntLj;jy; Nghd;wit tsHfpwJ. 
10.vspikahf fiyg;G : .fiyg;gJ kpfTk; 
vspJ. tpUk;gpa NghJ vt;tpj rl;l 
rpf;fy;fSk; ,y;yhky; fiyf;fyhk;.    
65.M)nrgpapd; ,ay;G kw;Wk; gzpfs;: 
,ay;G:1.nrgpr;rl;lj;jpd; gb Vw;gLj;jg;gl;l 
ePbj;j tho;T kw;Wk; nghJ Kj;jpiu nfhz;l 
xU $l;LUthf;fk; MFk;. 
2.nrgpd; jiyik mYtyfk; Kk;igapy; 
cs;s fpis mYtyfq;fs; ,e;jpahtpy; kw;w 
efuq;fspYk; tpsq;Fk;. 
3.(m)rigj;jiytHfs; 
(M)epjp kw;Wk; rl;lmikr;rf 
mYtyHfsplkpUe;J NjHe;njLf;fg;gl;l 2 
cWg;gpdHfs; 
(,)hprh;t; tq;fp mYtyHfsoplkpUe;J 
NjHe;njLf;fg;gl;l xU cWg;gpdH 
(<)NkYk; 2 cWg;gpdHfs; rigj;jiytHfs; 
kw;Wk; thhpaj;jpd; 5 cWg;gpdHfs; kj;jpa 
murhy; epakpf;fg;gLtH. 
4.nrgpd; nghJ fzpg;g topfhl;Ljy; 
mjpfhuq;fs; : Nkyhz;ik Mfpait 
cWg;gpdHfsplk; ,Uf;Fk;. ,t;cWg;gpdHfs; 
mit thhpaj;jpd; vy;yh mjpfhuq;fisAk; 
ngw;W gzpfis epiu Ntw;WNthk; 

1.thhpaj;jpd; rigj;jiytiuAk; kw;w 
cWg;gpdHfisAk; mg;nghWg;gpy; ,Ue;J ePf;f 
kj;jpa muRf;F mjpfhuk; cz;L. 
2.kj;jpa muR epjpcjtp nra;tJld; 
thhpaj;jpw;F mt;tnghOJ Njitg;gLk; 
khdpaq;fisAk; toq;FfpwJ. 
3.nrgpd; nfhs;iffisAk; jpl;lq;fisAk; 
tFf;Fk; nghOJ mtw;wpfhd midfiy 
toq;f kj;jpa muRf;F chpik cz;L.thhpk; 
jtWjy; nra;Ak; nghOJ mtw;iw tpyf;fp 
rhpnra;J eltbf;if vLf;f kj;jpa muRf;F 
mjpfhuk; cz;L. 
gzpfs; : 
1.gq;Fkhw;wfq;fspd; tpahghuj;ij xOq;F 
gLj;Jjy;. 
2.,ilj;jufHfshd gq;F jufHfs; 
Jizj;jufHfs; ntspapl;L tq;fpaH 
Xg;GWjpahsHfs; kw;wk; gj;jpu re;ijAld; 
njhlHGila kw;w ,ilj;jufHfspd; 
nray;ghLfis gjpT nra;jy; kw;Wk; 
xOq;FgLj;jjy; 
3.gu];gu epjpaq;fs; cs;spl;l KjyPl;L 
epWtdq;fis gjpT nra;J xOq;F gLj;jjy;. 
4.Rafl;Lg;ghL epWtdq;fis Njhw;Wtpj;jYk; 
xOq;FgLj;jjYk; 
5.gj;jpu re;ijapy; Nkhrbahd kw;Wk; 
NeHikaw;w tzpf eltbf;iffis jil 
nra;jy; 
6.KjyPl;lhsHfspilNa tpopg;GzHr;rpia 
tsHj;jH; kw;wk; ,ilj;jufHfSf;fhd 
gaphr;rpaspj;jy; 
7.gj;jpuq;fSf;fhd cs;tzpfj;ij 
jilnra;jy;  
8.gq;Ffis fzprkhd mstpy; thq;fp 
epWkq;fis vLj;jf;nfhs;sy; Nghd;w 
eltbf;iffis xOq;F gLj;jjy; 
9.gq;Fkhw;wfq;fspypUe;J Mfpatw;wpd; 
mikg;G Nghd;w tptuq;fs; ngWtJ gq;F 
kw;wfq;fspd; ghpNrhjid nra;jy; tprhuiz 
kw;Wk; jzpf;if nra;jy; 
10.kj;jpa murhy; xg;gilT nra;ag;gl;l 
gzpapiz nra;jy;  
66.m) அமைப்பின் மகாட்பாடுகமள விவரிக்க. 
1.மநாக்கங்களின் ஒருமை  : அமைப்பின் 

குறிக்மகாள்கள் ததளிவாக முடிவு  தசய்யப்பட 

மவண்டும்.  மநாக்கம் இைக்கிமன அமடயக்கூடியதாக 

இருக்க மவண்டும்.  

2. மவமைப் பகிர்வு  : அமனத்து நடவடிக்மககமளயும் 

திட்டைிட மவண்டும்.  இதன்மூைம் தைாத்த பணிச்சுமை 

உணரப்படும். இது பகிர்வு தசய்யப்பட மவண்டும். 

இதுமவ துமறப்படுத்தல் ஆகும். 3. கட்டுப்பாட்டு 

வசீ்தசல்மை  : ஒரு அதிகாரி எத்தமன 

கீழ்பணியாளர்கமள சரீிய முமறயில் நிர்வகிக்க 

முடியும் என்ற எல்மைமய கட்டுப்பாட்டு வசீ்தசல்மை 

எனப்படும்.  ஒர் உயர் அலுவைர் தனக்கு கீழ் உத்தை 

எண்ணிக்மகயில்  கீழ்பணியாளர்கமள  மைற்பார்மவ  
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தசய்வமத அமைப்பின் திறமன மைம்படுத்தும். 4. 

தரவரிமசக் மகாட்பாடு  : ஆமணயுரிமையின் வரிமச 

உயர்ைட்டத்திலுள்ள  உயர் அலுவைரிடைிருந்து கீழ் 

ைட்டத்திலுள்ள ததாழிைாளர்கள் வமர  படிப்படியாக 

கீழ் மநாக்கி வர மவண்டும். இது "கட்டமள இமணப்பு" 

என்றும் அமழக்கப்படும். 5.  கட்டமளதயாருமை  : ஒரு 

பணியாளர் ஒரு அதிகாரியிடைிருந்மத ஆமணகமள 

தபறும் வமகயில் அமைப்பு இருக்க மவண்டும்.  

இரண்டு அதிகாரிகளின் கீழ் ஒருவர் பணியாற்றும் 

நிமை எழுந்தால்  யாருமடய ஆமணமய 

நிமறமவற்றுவது என குழப்பம் ஏற்படும்,   இதன் 

விமளவாக குழப்பமும், ஒழுங்கின்மையும் ஏற்பட 

வாய்ப்பு அதிகம். 6. பணி வழி வமரவிைக்கணம்  : ஒரு 

பணியாளரின் ஆமணயுரிமையும்  தபாறுப்பும் 

ததளிவாக வமரயறுக்கப்படுதல் அவசியம். ஒவ்தவாரு 

பணியாளருக்கும் இமடமய உள்ள ததாடர்புகள் 

ததளிவாக  குறிப்பிடப்பட மவண்டும். 7. ஒருமுமன 

இயக்கம்  : ஒவ்தவாரு குழு நடவடிக்மககளின், 

ததாகுதியின்  மநாக்கங்கள் தவற்றியமடய ஒரு 

தமைமையும் ஒரு திட்டைிடுதலும் இருக்க  மவண்டும். 

அமைப்பின் நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமணக்கவும், 

பணிகமள  நிமறமவற்றவும் இது அவசியம். 8. 

ஒருங்கிணத்தல்  : விரும்பும் இைக்கிமன அமடய 

நிறுவனத்தின் பல்மவறு நடவடிக்மககளும் 

ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். ஒவ்தவாரு துமறயும் 

ைற்ற துமறகளுடன் அடிக்கடி கைந்து ஆராய்ந்து முடிவு 

எடுக்க மவண்டும். இைாபம் அதிகரிக்க தகாள்முதல் 

துமறயும், விற்பமனத் துமறயும்  ஒருங்கிமணந்து 

தசயல்பட மவண்டும். 9. அதிகார ஒப்பமடவு : ஓர் உயர் 

அதிகாரி தனக்கு கீழ் உள்ள பணியாளரிடம்  சிை 

பணிகமள ஒப்பமடக்கிறார். இமத நிமறமவற்ற 

மதமவயான  அதிகாரங்கமளயும், உரிமைகமளயும் 

வழங்க மவண்டும்.   கீழ் பணியாளர் தனது 

மைைதிகாரிக்கு தபாறுப்பாகிறார்.10. தபாறுப்பு 

மகாட்பாடு  : ஒரு மைைதிகாரி தனக்குக் 

கீழ்பணியாற்றும் பணியாளர்களின் தசயல்களுக்கு 

தபாறுப்பாகிறார். அலுவைர்  தனது மைைதிகாரிக்குப் 

தபாறுப்பாகிறார். 11. தநகிழ்வுத்தன்மை : ைாறும் 

சூழ்நிமைக்மகற்ப அமைப்பும் ைாறக்கூடிய வமகயில்  

இருக்க மவண்டும். சரீ்குமைவு ஏதுைின்றி 
விரிவுபடுத்தக்கூடிய வமகயில் அமைப்பு இருத்தல் 

மவண்டும். இதுமவ தநகிழ்வுத்தன்மையாகும். 

12. திறமை : அமைப்பின் தவற்றிக்கு திறமைமய 

திறவுமகால். திறமை பயிற்சி 
மூைம்மைம்படுத்தப்படைாம்.  குறிக்மகாள்கமள 

குமறந்த தசைவில் அதிக பைனுடன் நிமறமவற்ற 

திறமை பயன்படும். 13.தனித்திறமை : அமைப்பு 

தனிநபர் திறமை ததாடர்பானது. எனமவ,பணியாளர் 

மதர்வு, இட அைர்வு, பயிற்சி அவசியைாகிறது. 

அமைப்பு ைனிதவளத்மத உத்தை அளவில் பயன்படுத்தி 
வளர்ச்சித்திட்டங்கமள ஊக்கைமடயச் தசய்ய 

மவண்டும். 14. எளிமை : அதிகார படிநிமை ைட்டங்கள் 

அதிகைாக இருந்தால் தசய்தித் ததாடர்புகளில் 

சிக்கலும், குழப்பமும், மைாதலும் ஏற்படும். 

ஒருங்கிமணப்பு முடியாது மபாகைாம். எனமவ, 

எளிமையான படிநிமைகள் அமைக்கப்பட மவண்டும். 

66M)epWkr;nrayhpd; gzpfSk; flikfSk; : 
1.epWkj;jpd; nrayfj;Jiwapd; jiytH vd;w 
Kiwapy; jdf;FfPo;Ys;s midj;J 
eltbf;iffis Nkw;ghh;it nra;J 
fl;Lg;ghl;by; itj;jpUj;jy; epWkj;jpd; Kd;ik 
mjpfhup vd;w Kiw cz;ikr;rhhd;nwd 
cWjpaspf;f Ntz;ba Mtzq;fspy; 
ifnaOj;jpLjy; mtUilagzp. 
2.,af;Feuit jiythplk; fye;jhNyhrpj;J 
,af;Feuit $l;lehs; ,lk; Neuk; 
Kjypatw;iw Kbt nra;jYk; mjd; epfo;r;rp 
epuiyj;jahhpj;J mjid $l;lmwptpf;ifAld; 
,izj;jZg;GjYkhUk;. 
3.,af;Feuit $l;lj;jpd; nray;ghLfs; 
epWkq;fs; rl;l tpjpKiwfSf;F 
Kuz;glhkYk; mikg;G KiwNaL nray; 
Kiw tpjpfs; Mfpatw;wpd; tuk;G 
kpfhkypUf;f ghHj;Jnfhs;;s  Ntz;baJ mth; 
gzpfs; MFk;. 
4.gq;FeHfspd; eyd; rpwf;Fk; tifapy; 
nrayh; gzpnra;fpwhh;.mtHfSld; 
$Hkjpg;Gld; ele;jnfhs;s Ntz;Lk;. 
5.gq;FeHfs; vOg;Gk; tpdhf;fSf;Fk; 
Iaq;fl;Fk; chap Kiwapy; gz;Gfhj;J 
fhyq;flj;jhky; gjpyspf;f Ntz;Lk;. 
rl;l Kiwf;filikfs; : 
1.vr; rl;lj;jpd; fPohtJ cz;iknad 
rhd;wspf;f Ntz;bapUg;gpd; mj;jifa 
Mtzj;jpy; ifnahg;gkply; 
2.jftywpf;iff;F khw;wwpf;if jf;fy; nra;a 
3.epWkj;jpd; gjptYtyfk; cs;s ,lk;Fwpj;j 
mwpf;ifiaj;jhf;fy; nra;a 
4.njhopy; njhlf;fr; rhd;wpjy; ngw rl;lKiw 
cWjptpyk;gy; nra;jYk; mtw;iw 
gjpthshplk; jf;fy; nra;jYk;. 
5.epWkj;jpd; Mz;lwpf;ifapy; ifag;gkply;  
nghJf; flikfs; : 
1.jd;Dila fikfis kpFe;j ftdj;JlDk; 
Neh;ikAlDk; jd; mjpfhu vy;iyia kPwhJ 
nray;glYk;. 
2.,ufrpakhd nra;jpfis ntspaplhJ 
fhj;jy;. 
67m) nghJf;fofj;jpd; epiwfs; 
m. muR epjp M. jd;dhl;rpAhpik ,.nefpo;Tj; 
jpwd; <. murpay; jiyaPbd;ik c. nghJ 
eyd; fhj;jy; C. tzpff; nfhs;if       
v. nghWg;G V. rKjha Nrit Nehf;fk;    
I. eph;thfk; Fiwfs; m. tiuaWf;fg;gl;l 
jd;dhl;rp chpik M. khw;wq;fs; nra;tJ 
fbdk; ,. jtwhf gad;gLj;Jk; chpik     
<. jpwikapd;ik c. <Lghbd;ik C. muRf;; 
fl;Lg;ghL 
67M).gq;Ffl;Fk; fldPl;Lg;gj;jpuq;fSf;Fk; 
cs;s NtWghL : 
t.vz; mbg;gil gq;Ffs;  fldPl;Lg;gj;jpu
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q;fs; 
1. nghUs; xU epWkj;jpy; 

gq;F KjyPy; 
xU rpW $Nu 
gq;fhFk; 
vdNt gq;FeH 
epWkj;jpd; 
chpikahsH 
epiyapy; 
,Uf;fpwhH 

fldPl;Lg;gj;jpu
q;fs; 
epWkj;jpw;F 
nfhLj;j 
flid 
cWjpgLj;Jk; 
rhd;whFk;fld; 
gj;jpujhuH 
epWkj;jpd;fldh
sHMfpwhH 

2. ,yhgj;ij 
toq;Fjy; 

NghJkh yhgk; 
<l;bdhy; 
kl;LNk 
gq;Fdh; 
fl;Fgq;fhjhk; 
toq;fg;gLk;. 

Fwpg;gpl;l fhy 
,ilntspfspy; 
yhg el;lj;ij 
fUjhky; 
fldPl;L 
gj;jpuj;jpd; kPJ 
tl;b 
toq;fg;gLfpwJ.
,af;FeH 
Kbthy;,jid 
khw;w KbahJ   

3. ,yhgj;jp
d; msT 

Kw;Whpik 
gq;fl;F 
Fwpgpl;l 
tpjj;jpy; 
epiyahd 
gq;fhjak; 
Mdhy; NeHik 
gq;Ffl;F 
nfhLf;fg;gLk; 
gq;fhjha 
tpfpjk; 
yhgj;jpw;Nfw;g 
khwf;$baJ 

Fwpg;gpl;l 
tpjj;jpy; tl;b 
nrYj;jg; 
ngWk; 
,yhj;jpd; 
msit xl;b 
tl;btPjk; 
khwhJ.  

4. ,af;FeH 
xg;Gjy; 

yhgk; 
<l;LWg;gpDk; 
,af;feHmit 
ghpe;Jiwj;J 
Mz;LnghJf; 
$l;lj;jpy; 
jPh;khdj;jpd; 
%yk; 
tpsk;gg;gl;lhy; 
kl;LNk 
gq;fhjhak; 
toq;fg;gLk;  

fldPl;Lg;gj;jpu 
tl;b  
nrYj;Jtjw;F 
vtUila 
ghpe;JiwAk; 
xg;gjYk; 
Ntz;bajpy;iy 

5. Yhgj;ij 
toq;Fjy; 

gq;fhjhak; 
yhgg;gfpHT 
MFk;  

fldPl;Lg;gj;jpu
tl;b yhgj;jpd; 
kPjhd 
nrythFk;. 

6. nghWg;G gq;FeH xUtH 
nghWg;Gjhd; 
itj;Js;s 
gq;Ffs; kPJ 
nrYj;j 
ngwjpUf;Fk; 
njhif msNt 
MFk;. 

Mj;jifa 
nghWg;G VJk; 
fldPl;L 
gj;jpujhuh;fSf;
F ,y;iy 

7. tl;lj;jpy; 
ntspapLj
y; 

epWkr;rl;j;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;
s rpy 
epge;jidfSf;
F cl;gl;Ljhd; 
epWkk; 
gq;Ffis 
tl;lj;jpy; 

fldPl;lgj;jpuq;
fist 
l;lj;jpy; 
ntspapl 
mj;jifa 
epge;jidfs; 
VJkpy;iy 

ntspaplyhk; 
8. nrhj;Jfs; 

kPJ gpiz 
epWkr; nrhj; 
Jfs; kPJ 
gq;FeHfl;F 
<LVJkpy;iy 

fldPl;L 
gj;jpuq;fs; 
nghJthf 
nrhj;Jfs; 
gpizahf 
ngw;wpUf;Fk; 
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