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rhpahd tpil 
1.(<) nefpo;r;rp jd;ikaw;wJ. 
2.(M) ,e;J $l;L FLk;gk; 
3.(,) tpy;ypak; R Ngrl; 
4.(,) 1932rl;lk; 
5.(M) Kjy;tH kw;Wk; KftH 
6.(m) 6% 
7.(M) epWkr; nray;Kiw tpjpfs; khjphp 
8.(,) 7 
9.(m) 90 ehl;fs; 
10.(,) miog;Ggzj;ij nrYj;jjtWtJ 
11.(M) 15 
12.(,) ,af;FeH mitahy; 
13.(m) epfo;r;rp epuy; 
14.(m) Kjd;ik re;ij 
15.(m) fhis 
16.(M) 1956 
17.(<) 25 
18.(M) khtl;l jiyefuq;fspy;  
19.(m) 51 rjtPjk; 
20.(m) ,af;Feuit 
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf  
21.nghJ $l;LU 
22.tiuawh nghWg;G 
23. rpwpa 
24.epWtdk; 
25.20 
26.$l;L kw;Wk; jdp 
27.$l;lhz;ik fiyg;G 
28.2 
29.jfty; mwpf;if 
30.nray;Kiw tpjpfs; 
31.KftHfs; 
32.rpwg;G 
33.Mz;L nghJ 
34.fldPl;L 
35.gj;jpuq;fspd; kWtpw;gid 
36.Kk;ig 
37.$l;LwT rq;fq;fs; 
38.kf;fshl;rp 
39.jdpahH 
40.nghJ Nrit my;yJ nghJeyd; 
VNjDk; 10 tpdhf;fSf;F tpilasp 
41.mikg;G10X4=40 
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.xUik cj;juTXt;nthU gzpahsUk; 
Mizfis caH mjpfhhpaplk; ,Ue;J ngw 
Ntz;Lk;.xUgzpahsH ,uz;L caH 
mjpfhhpapd; fPo; gzpahw;WtJ fbdk;. mg;gb 
,Ue;jhy; Fog;gKk; xOf;fkpd;ikAk; Vw;gLk; 
43.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 
44.$l;lhz;ik xg;gtzk; : 
,uz;L (m) ,uz;bw;F Nkw;gl;l 
egHfSf;fpilNa vOk; cld;ghl;bd; 
fhuzkhf cUthf;fg;gLtJ $l;lhik 
MFk;.,e;j cld;ghL Ngr;R tbtpNyh my;yJ 
vOj;J tbtpNyh ,Uf;fyhk; gpw;fhyj;jpy; 
Vw;gLk; jfuhWfis jtph;f;f vOj;Jtbtpy; 
,Uf;Fk; cld;ghL rpwe;jJ vd 
fUjg;gLfpwJ. 
45.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 $l;lhz;ik 
mDkjpf;fg;gLfpwJ. 
46.$l;Lgq;F epWkk; : epWkk; vd;gJ gy 
egHfspd; rq;fkk; MFk;. xU epWkk; vd;gJ 
rl;lj;jhy; cUthf;fg;gl;l GidT egH.mJ 
jd; ngahpNyNa xg;ge;jq;fspy; <Lglyhk;. 
gq;FeHfspd; nghWg;G 
tiuaWf;fg;gl;lJ.epWkj;jpd; gq;Ffis 
vspjpy; khw;wyhk;. 
47.ve;jfhuzq;fSf;fhf gq;Ffs; xWg;gpiog;G 
nra;ag;gLfpd;wd ? 
miog;G gzj;ij nrYj;jhj fhuzj;jhy; xU 
cWg;gpdhpd; gq;Ffis epWkk; gwpKjy; 
nra;jy; gq;F xWg;gpog;G vdg;gLk;. gq;Ffis 
gwpKjy; nra;jTld; mtw;iw itj;Js;sth; 
epWkj;jpd; cWg;gpdH vDk; jFjpia ,oe;J 
tpLfpwhH. 
48.kPs;jF Kd;Dhpik gq;Ffs;: 
vt;tif gq;FeHfSf;Fk; epWkk; fiyf;Fk; 
NghJjhd; Kjy; jpUk;g nrYj;jgLk;.epWkr; 
nray;Kiw tpjpfs; mjpfhu toq;Fkhapd; 
xU Fwpg;gpl;l fhy nfLTf;F gpd; ntspaPl;L 
epge;jidfSf;Nfw;g Kjy; jpUk;g nrYj;jp 
tplyhk; 
49.rl;lKiw mwpf;if :rl;lKiw $l;lk; eil 
ngw 21 ehl;fSf;F Kd;dH $l;l 
mwpf;ifAld; xU mwpf;ifia ,izj;J 
mDg;gLk;.,JNt rl;l Kiwmwpf;if MFk;. 
50.khw;W ,af;FeH: ,af;Feuit rhjuzkh 
$Lk; khepyj;jpy; ,Ue;J xU ,af;FeH 
Fiwe;jJ 3 khjq;fSf;F Fiwahky; 
ntspA+h; nrd;wpUe;jhNyh,af;Feuit 
$l;lj;jpy; fye;Jnfhs;s Kbahky; 
,Ue;jhNyhepWkr;nray;Kiw tpjpfs; 
toq;fpAs;s mjpfhuj;jpd; gb ,af;Feuit 
xU ,af;Feiu epakpf;fyhk;.,JNt khw;W 
,af;Feh; MthH. 
51.Maj;j nfhLg;G xg;ge;jk; : 
Maj;j nfhLg;G xg;ge;jk; mt;tplj;j 
xg;ge;jk;,t;tif xg;ge;jq;fspy; gj;jpuq;fis 
thq;fpatH gzj;ijAk; tpw;gtHfs; 
gj;jpuq;fisAk; cz;ikahf ghpkhhpf; 
nfhs;thH.,e;j xg;ge;jq;fs; nra;ag;gLk; mNj 
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ehspNyh my;yJ 3 ehl;fspy; ,Ue;J 7 
ehl;fSf;Fs; jPHkhdpf;fg;gLk;. 
52.xUegH xU thf;F: $l;LwT rq;fj;jpd; 
Nkyhz;ik kf;fshl;rp jd;ik 
nfhz;lJ.,Jkf;fshl;rp Kiwapd; gapw;r;rp 
fsk; vd fUjg;gLfpwJ.xUtH vt;tsT 
gq;Ffs; $l;lwT rq;fj;jpy; itj;jpUe;jhYk; 
mtUf;F xNu xU thf;F 
kl;LNkcz;L.$l;Lwtpy; xUegH xUthf;F xU 
Ms; xUthf;F vDk; Kiw gpd;gw;wgLfpwJ. 
53.MjuTgq;fjhak;: $l;LwT rq;fj;jpw;F 
fpilf;Fk; yhgk; fPo;fz;lthW 
gfpHe;jspf;fg;gLfpwJ.gq;fhjhak; 9% nghJ 
fhg;G 25%rKfeyg;gzp 10%kPjp yhgk; 
mth;fs; me;j rq;fj;ij gad;gLj;jp 
nfhz;lhHfNs my;yJ $l;LwT rq;fj;jpw;F 
MjuT ey;fpdhHfNs mjd; mbg;gilapy; 
NkYjpak; toq;fg;glfpwJ. 
54.ehl;Llikahf;fk;: Vw;fNdNt jdpahH 
Jiwapy; ,aq;fptUk; mjhtJ jdpahUf;F 
nrhe;jkhd njhopy;fs; kw;Wk; tzpf 
mikg;Gfis muR vLj;Jf; nfhs;tJ 
ehl;Llikaf;fy; my;yJ Njrpakakhf;fy; 
myy;J muRlikaf;fy; my;yJ 
nghJTlikahf;fy; vdyhk;. 
55.muR epWkj;jpw;F 4 (v.fh) :,e;J];jhd; 
];By; ypkpl;ll;> khUjp cj;Nahf;> ngy;> muR 
Nghf;Ftuj;Jf; fofk;. 
VNjDk; 5 tpdhf;fSf;F tpilasp :5X8=40 
56.ve;j fhuzq;fSf;fhf mikg;ig gw;wp 
gbg;gJ Kf;fpaJtk; tha;e;jJ  
,yf;fpid epHzapj;jy; mtw;iw epiwNtw;w 
eltbf;iffis njhFjpfshf gphpj;jy; 
mtw;iw nray;gLj;j xJf;fPl;L nra;jy; 
gpd;midj;j gzpfisAk; xUq;fpizj;jy; 
Mfpait mikg;gpd; rpwg;Gfs; MFk;.vdNt 
mikg;ig gw;wp fPo;fhZk; fhuzq;fSf;F 
mwpe;J nfhs;s Ntz;baJ Kf;fpaJtk; 
tha;e;jJ MFk;. 
1.mikg;G kdpjtho;tpy; midj;J 
jUzq;fspYk; gjtpKf;fpj;Jtk; 
ngw;Ws;sJ.gpwg;G fy;tp njhopy; KiwNa 
kUj;Jtkid gs;sp fy;Y}hp Nghd;wit 
njhopw;$lk; tpahghuk; Nghd;w mikg;gfs; 
%yk; eilngWfpwJ. 2.xU NkyhsUf;F 
mikg;G gw;wpa mwpthdJ mth; gzpfis 
jpwk;gl nray;gLj;j cjTfpwJ. 
 
3.mikg;G jpUg;jp mspf;ff; $ba tifapy; 
,Uf;f Ntz;Lk;.mJ rhpahf mikatpy;iy 
vd;why; Vkhw;wj;ij mspf;ff; $Lk;. vdNt 
mikg;G gw;wp mwptJ Kf;fpaJtk; tha;e;jJ. 
57.$l;lhspfspd; tiffs; : 
1.ciof;Fk; $l;lhsp: முதலீடு செய்து சதொழிலை 
நிர்வகிக்கும் சேொறுப்பேற்றுள்ள கூட்டொளிக்கு 
உலழக்கும்கூட்டொளி அல்ைது ேணிபுரியும்கூட்டொளி 
அல்ைது பேைொண்லேகூட்டொளி, அல்ைது 
சேொதுக்கூட்டொளி ஏன்றுசேயர். இவருலடயசேொறுப்பு 
வலையறொப் சேொறுப்ேொகும். 

2.cwq;Fk;$l;lhspfs;(m)cioah $l;lhspfs;  

இவ்வலகக்கூட்டொளிகள்சதொழிைில்முதைிடுவர்.ஆனொல்
சதொழில்நிர்வொகத்தில்ேங்குசேறுவதில்லை.இவ்வலககூட்
டொளிகள் உறங்கும் கூட்டொளிகள் அல்ைது உலழயொ 
கூட்டொளிகள் அல்ைது முதைிடும் கூட்டொளிகள் ஏன 
அலழக்கப்ேடுவர். 
3.ngausT $l;lhsp my;yJ ghrq;f $l;lhsp  
இக்கூட்டொளிசதொழிைில்முதைிடுவதுேில்லை 
நிர்வொகத்தில் ேங்பகற்ேதுேில்லை. இவர் கூட்டொளியொக 
தன்சேயலை ேயன்ேடுத்த அனுேதித்து அதன் மூைம் 
கூட்டொண்லேயின் செல்வொக்லக அதிகரித்துக் 
சகொள்ள உதவுகிறொர். இவருக்கு இைொேத்தில் 
ேங்குஇல்லை. வியொேொைக்கடன்களுக்கு சவளியொலைப் 
சேொறுத்தவலை இவரும்சேொறுப்ேொகிறொர். 
4.,yhgj;jpy;kl;Lk; gq;Nfw;Fk; $l;lhsp: 
இக்கூட்டொளிஇைொேத்லதேட்டும்ேகிர்ந்துசகொள்வொர். 
நட்டத்லதப்ேகிர்ந்துசகொள்ளேொட்டொர்.இவர்நிர்வொகத்தில் 
ேங்குசேறமுடியொது.ஆனொல்மூன்றொம்நேருக்கு 
இவருலடய சேொறுப்பு வலையறொப்சேொறுப்ேொகும். 
58.Kiwf;Nflhd xJf;fPL gw;wp Fwpg;Gtiuf ? 
fPo;fz;l epiyfspy; xJf;fPL KiwNflhd 
xJf;fPL vd;W fUjg;gLfpwJ. 
1.gq;nfhd;wpd; ,ay;kjpg;G Fiwe;jJ 5 
rjtPjk; nra;jy;  
2.jftywpf;if ntspapl;l 90 ehl;fSf;Fs; 
Fiwe;jsT gq;nfLg;G ngwhj NghJk; 
gq;Ffis xJf;fPL nra;jy; 
3.gq;F tpz;zg;gg;gzj;ij ml;ltiz 
tq;fpapy; Nghl;L itj;jpUf;fhky; xJf;fPL 
nra;jy; 
4.jdp Vw;ghl;bd; %yk; gq;FKjy; jpul;bl 
Vw;ghL nra;Jtpl;l epiyapy; jftywpf;if 
ntspaplhj NghJ jftywpf;iff;F 
khw;wwpf;if xd;iw gq;F xJf;fPl;bw;F 
Fiwe;jJ 3 ehl;fSf;F Kd;dH gjpthshplk; 
jhf;fy; nra;a Ntz;Lk;.mt;thW jhf;fy; 
nra;ah tpby; mJ Kiwf;Nflhd xJf;fPlhf 
fUjg;gLk;. 
59.$l;LUthf;f rhd;wpjo; ngw jhf;fy; nra;a 
Ntz;ba Mtzq;fs;: 
1.mikg;G KiwNaL: epWkj;jpd; nray;ghl;L 
vy;iyfis> Nehf;fq;fq;fis tiuaWj;J 
fhz;gpj;jy;.epWkj;jpd; ngah;> gjpT mYtyfk; 
cs;s ,lk;> mDkjpf;fg;gl;l gq;F Kjy;> 
epWkj;jpd; Nehf;fq;fs; cs;slf;fpapUf;Fk; 
MtzkhFk;. 
2.nray;Kiw tpjpfs;: cs; Nkyhz;ikf;F 
Njitahd eilKiw tpjpfis 
cs;slf;fpapUg;gJ. Nghjpa gj;jpu jiyfs; 
xl;bapUf;Fk;. mikg;G KiwNal;by; 
ifnahg;gkpl;l midtUk; ,jpy; 
ifnahg;;gkpl Ntz;Lk;.rhl;rpfSk; 
ifnahg;;gkpl Ntz;Lk;. 
3.epWkg;gjpthshplk; ngw;w ngaUf;fhd 
xg;Gjy; klypd; mry;. 
4.,af;Feh; gl;bay;: ,e;epWkj;jpy; Kjy; 
,af;Feh;fshf nray;gl ,ire;Js;s 
,af;Feh;fspd; ngah; gl;bay;. 
5.,af;Feh;fshf ,Uf;f vOj;J %y ,irT 
6.gjpT mYtyfj;jpd; Kfthp 
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7.rl;lKiw cWjpg;gpufldk;: NghJkhd rl;l 
tpjpKiwfs; midj;Jk; gpd;gw;wg;gl;Ltpl;ld 
vd;w cwpjp tpsk;giy gjpthshplk; jhf;fy; 
nra;a Ntz;Lk;. 
60. Mz;Lg; nghJf;$l;lk;  
epWkk; cUthf;fg;gl;l ehspypUe;J 18 
khjq;fSf;Fs; epWkj;jpd; Kjy; Mz;Lg; 
nghJf;$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 tzpfHfspd; tiffs;: 
1.fhis:எதிர்;கொைத்தில்ேத்திைங்களின்விலைபயற்றம்
சேறும்என்றுஎதிர்ேொர்க்கின்றஊகவணிகலை கொலள (அ) 

சதொஜிவொைொஎன்ேர்;.இவர்எல்ைொம்நன்லேக்கொகபவநலட
சேறும்என்றேனப்ேொங்குசகொண்டவொ;.எதிர்கொைத்தில் 
அதிகவிலையில்விற்கமுடியும்என்றஎண்ணத்தில் 
தற்பேொதுேத்திைங்கலளவொங்கமுலனகிறைர் 
2.fub : எதிர்;கொைத்தில் ேத்திைங்களின் விலைவழீ்ச்ெி 
அலடயும் என்று எண்ணுகின்ற ஊகவணிகலை கைடி(அ) 

ேண்டிவொைொ என்ேர்; அவர் எதிலும் ேின்பனொக்கிய 
ேனப்ேொங்குசகொண்டவர் ;. ேங்குகலளப்ேின்னர்; குலறந்த 
விலையில்வொங்கமுடியும்என்றஎண்ணத்தில்தற்பேொது 
அலதஅதிகவிலையில்விற்ேலனசெய்கிறைர்;. 
3.fiykhd;:இவர் நிறுேத்தின் ேங்குகலள 
புதியவிடுப்புகளில் ேங்குகலளபகட்டுவிண்ணப்ேம்செய்து 
ஒதுக்கீட்டில்மூைம்சேற்றுக்சகொண்டுேின்னர்.அவற்லற 
நல்ைவிலையில்விற்றுவிடுவொர்.இவர்முன்சனச்ெரிக்லக
உலடயவர்;.இவலைமுலனேபவட்லடயொளொர்என்றும் 
அலழப்ேொ;ர் 
4.Klthj;J:தற்பேொழுதுதனதுநடவடிக்லககளில்உள்ள
இடொ;ேொடுகலளகலளவதில்பேொைடிக்சகொண்டிருக்கின்ற 
கைடிஊகவணிகலைபயமுடவொத்துஎன்ேர் ;.ேின்னொ; 
குலறந்தவிலையில்வொங்கிசகொடுக்கும்எண்ணத்தில்தற்
பேொதுேத்திைங்கலளவிற்ேொர்;.குறிப்ேிட்டநொளில்ேங்குகலள
எந்தவிலையிலும்வொங்குவதற்குேங்குகள்கிலடக்கொேல்
முடக்கப்ேட்டநிலையில்இருப்ேைர் ;. 
62.$l;LwT rpwg;gq;fhbapd; nghUs;je;Jmjd; 
rpwg;gpay;Gfis jUf ? 
இதுபேைளவுெில்ைலறவியொேொைஅலேப்பு கூட்டுறவு 
அலேப்ேில்சதொடங்கப்ேடுவதுஇதில்விற்கப்ேடும் 
சேொருட்கள்விலைகளுடன் இலணக்கப்ேட்டிருக்கும். 

ஒபைவிலைபேைம்பேெஇயைொது. வலைவிைக்கணே ;: 

ெில்ைலறவிற்ேலனசெய்யும்துலறவொரிஅலேப்புநொன்கு
அடிப்ேலடதுலறகலளக்சகொண்டது.ேளிலகப்சேொருள்சுய
பெலவப்ேிரிவுேொேிெப்ேொல்சேொருள்கள்ேற்றும்வடீ்டுஉே
பயொகப்சேொருள்கள்விற்ேலனசெய்யும்இடம்ெலுலகஅடிப்

ேலடயில்துலறகலளகுத்தலகக்குநடத்தம்இடம்என்றுM.M
.ஜிம்ேொ;சேன்வலையறுக்கிறொh;. 
rpwg;gpay;Gfs; 
1. பேைளவுெில்ைலறவிற்ேலனநிலையம். 

2. ேைவலகயொனசேொருட்கள்கிலடக்குேிடம் 

3. சுயபெலவவிற்ேொண்லேபதலவயில்லை 

4. ேைதுலறகலளசகொண்டது. 

5. சைொக்கஅடிப்ேலடயில்விற்ேலனசெய்யப்ேடும் 

6. சேொருட்களில்கைப்ேடம்தவிh;க்கப்ேடும் 

ெரியொனஅளவுஎலடகுலறஎன்றநிலைஏற்ேடுவதுஇல்லை. 

8.அரிதொனசேொருட்கள்கூடஇங்குவிற்ேலனசெய்யப்ேடும். 
63.nghJj;Jiw jdpahHJiw NtWghL : 
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)gy;NtW tifahd njhopd; 
tbtikg;Gfis gw;wp tpthp : 
சதொழிy; ;அலேேப்ேpன ; வடிவஙகள் 

1. தனிவணிகநிறுவனங;கள் 
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தனிநேைொல்உருவொக்கப்ேட்டுபேைொண்லேசெய்யும்வணி
கஅலேப்புதொபேமுதலீட்டுபேைொண்லேசெய்துகட்டுப்ேடு
த்தப்ேடும்வியொேொைஅலேப்புதனிவணிகபைஅலனத்துேணி
கலளயும்செய்கிறர்;. சதொழிைில் ஏற்ேடும் 
இைொேம்முழுவதும்அவலைபயபெரும்.அதுபேொல்நட்டம்
முழுவதும்அவபைஏற்கபவண்டும்சதொடங்குவதுஎளிது. 

ெட்டச்ெடங்குகள்ஏதும்இல்லை. 

2.,e;J $l;lf;FLk;g tzpfk; : 
இந்துகுடும்ேவணிகத்தில்ஒபைகுடும்ேத்தில்ேிறந்தவொ;கள்
உறுப்ேினொ;கள்அவர்கள்செொத்துகள்அலனத்தும்கூட்டுச்
செொத்தொகும்.குடும்ேத்தலைலேஉறுப்ேினருக்குகொ;த்தொ 
என்றுசேயர். தலைலேஉறுப்ேினைொல்குடும்ேவணிகம் 
நடத்தப்ேடுகிறது.விவெொயம்லகத்சதொழில்கள் 
ெிறுசதொழிற்ெொலை பேொன்றசதொழில்களில்ஈடுேடுவர்;கள். 

இந்துthhpRெட்டம்1956ஒருகூட்டுchpikேைணம்அலடந்தேின் 
அவhpன்வொhpசுதொைொ;கள்செொத்தின்உhpலேயுள்ளவைொகிறொர்;க
ள்.1985ஆம்ஆண்டிைிருந்துஇச்ெட்டம்ேகலனப்பேொைபவே
களுக்கும்ெேchpலேவழங்கிவருகிறது. 

3.கூட்டாண்மை:இருவபைொஅல்ைதுஅதற்குபேற்ேட்டநேொ;
கபளொஒப்ேந்தத்தின்மூைம்பதலவயொனமுதலீட்டு 

திறலேயும்அளித்துஒப்புக்சகொண்டவிகிதத்தின்ேடிஇைொே
நட்டம்ேகிh;ந்துசதொழிலைநடத்தும்அலேப்பு 
குலறந்தேட்ெம்இருவர்அதிகேட்ெம்வங்கிசதொழிலுக்கு 10 

நேொ;கள்ேிறசதொழில்களுக்கு 20 நேொ;கள் 

ஒவ்சவொருகூட்டொளியும்வியொேொைபேைொண்லேயில்ேங்கு
சகொள்ளும்உhpலேயும்கருத்துக்கூறும்உைpலேயும்உண்டு. 

4.கூட்டுப்பங்குநிறுைம்: நிறுேம்என்ேதுேைநேொ ;களின் 
ெங்கேொகும்.இதுெட்டத்தொல்கூட்டுருவொக்கப்ேட்டு 
தனிநேர்;தன்லேயும்சேொதுமுத்திலையும்நிலைப்பேற்று
சதொடொ;ச்ெியும்சேற்றஅலேப்ேொகும்.நிறுேம்தன்சேயொpபை
பயஒப்ேந்தங்களில்ஈடுேடைொம்.ேங்குநரின்சேொறுப்புவலை
யறுக்கப்ேட்டது.ேங்குகலளஎளிதொகேொற்றித்தைஇயலும்நி
றுேத்தின்பேைொண்லேஇயக்குநைலவயிடம்ஒப்ேலடக்கப்
ேட்டுள்ளது. 

5.கூட்டுறவுசங்கங்கள்: சேொதுவொனசேொருளொதொைநைன் 
கருதிதொேொகஒன்றுபெொ;ந்துஅலேத்துக்சகொள்ளும்ெங்கேொ
கும்.இதன்பநொக்கம்பெலவசெய்தல்முதன்லேப்ேணி. 
இைொேம்ஈட்டுவதுஇைண்டொவதுேணி.ஒருநேர்; 
எத்தலனேங்குகள்லவத்திருந்தொலும்அவருக்குஒருவருக்
குேட்டுபேஉண்டு.ஒருநேர்;ஒருவொ;க்குஎன்ேதுஇதன்ேிகமு
க்கியபகொட்ேொடொகும்.இதில்சேொதுவொகசைொக்கஅடிப்ேலட
யில்ேட்டுபேவியொேைொம்நலடசேறும்.கூட்டுறவுஅலேப்பு
ேதிவுசெய்தவுடன்கூட்டுருவொக்கம்சேறுகிறது.இவ்வலேப்
புகுடியொட்ெிஅலேப்ேின்பகொட்ேொட்டின்ேடி 
நிh;வகிக்கப்ேடுகிறது. 

அைசுஇதற்குமுத்திலைத்தொள்வரிேதிவுகட்டணங்கள்வரு
ேொனவரிஇவற்றிைிருந்துவிைக்களிக்கப்ேட்டிலுக்கிறது. 

6.பன்நாட்டுநிறுைங்கள்: ேன்னொட்டுநிறுேம்என்ேது 
இைண்டுஅல்ைதுஅதற்குபேற்ேட்டநொடுகளில்வியொேொைம் 
நடத்திபேைொண்லேசெய்துவருவதொகும். 

ெிறப்ேியல்புகள் 

1. ஒபைபநைத்தில்ேைநொடுகளில்நடத்தப்ேடும் 

2. ேிகப்nghpயஅளிவில்செயல்ேடும் 

3.ேிறநொடுகளில்உள்ளகச்ெொப்சேொருட்கள்ேணியொளொ ;கள்ெந்
லதலயேயன்ேடுத்திக்சகொண்டுபேொக்குவைத்துச்செைவுக
லளகுலறக்கமுற்ேடும். 

(எ.கொ) யு+னிலீவர்; ைிேிசடட் - ேிரிட்டிஷ்நிறுேம் 

யு+னியன்கொர்லேடு - அசேொpக்கொநிறுேம் 

ேிைிப்ஸ் - டச்சுநிறுேம் 

பகொபகொபகொபகொகழகம் - அசேொpக்கொநிறுேம் 
அரசுநிறுவனங்கள்சேொதுேக்களுக்குபெலவசெய்ய 
அைெொங்கத்தினொல்நடத்தப்ேடும்நிறுவனங்கள் 
1.துமறமுமறஅமைப்பு: 
இதுஅைெின்ஒருேகுதியொகசெயல்ேடுகிறது. 

அந்தந்தஅலேச்ெகத்தின்நிர்;வொகஅதிகைpகளொல்நிர்;வொகம்
செய்யப்ேடுகிறது.இதுசேொதுத்துலறஅலேப்ேில்ேிகவும் 
ேலழலேயொனதொகும். 

2.பபாதுகூட்டுரு:ேொைொளுேன்றத்தில்தனிச்ெட்டத்தின்மூை
ம்உருவொக்கப்ேடும்அலேப்புஇதுெட்டமுலறக்கழகம்என்
றும்சேயர்;இதுஅைெின்நிதியுதவியுடன்பேைொண்லேயில்சு
யொட்ெித்தன்லேசகொண்டதொகும். 

இதன்பேைொண்லேஅைெொல்நியேிக்கப்ேடும்இயக்குநொ ;குழு
வொல்நிh;வொகம்செய்யப்ேடுகிறது. 

இதன்பநொக்கம்சேொதுேக்களுக்குச்பெலவசெய்தல். 

(எ.கொ)இந்தியரிெர்;வுவங்கிஇந்தியஆயுள்கொப்ேடீ்டுகழகம்யு+

னிட்டிைஸ்டுஆப்இந்தியொஉற்ேத்தி 
சதொழில்நிதிகழகம். 

3.அரசுநிறுைங்கள்:இந்தியநிறுேச்ெட்டம்1956-ன்ேடி 
உருவொக்கப்ேடுவது.இதன்செலுத்தியேங்குமுதைில் 51% 
ேத்தியஅல்ைதுேொநிைஅைசுகபளொஅல்ைதுேத்தியேொநிை
அைசுகபளொபெொ;ந்துசேற்றிருத்தல் 

தனியொர்; நிறுேத்திலும்அைசுமுதலீடுசெய்கின்றன. 

இதன்ேணியொளொ;கள்அைசுஊழியொ;கள்அல்ைொ;.தனியொர்; 
துலறஏற்கஅஞ்சும்சதொழில்களில்அைசுநிறுேம்முதலீடு 
செய்கிறது.நைிவலடந்ததனியொர்துலறநிறுவனங்கலள 
ஏற்றுநடத்தப்ேடுகிறது. 

(எ.கொ)அைசுபேொக்குவைத்துக்கழகம்இந்துஸ்தொன்ஸ்டில்ைி
ேிசடட்ேொருதிஉத்பயொக்சேை 
4. வாரிய அமைப்பு வொரிய அலேப்ேின் பேைொண்லே 

அைெொங்கத்தொல் நியேிக்கப்ேட்ட ஒரு குழுவிடம் உள்ளது. 

இது தனிச் ெட்டங்களொல் ஒழுங்குேடுத்தப்ேடுகிறது. (ஏ.கொ.) 

தேிழ்நொடு ேின்ெொைவொரியம். 

64.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 
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; 
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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.   
 65)m) jdpegh; tzpfj;jpd; Fzhjprpaq;fs;: 

1)தனிநபர்உரிமையும்கட்டுபாடும்; தனிநேர்; ஒருவபை 
இதன்உரிலேயொளர்.எனபவ அவபை உhpலேயொளைொகவும் 
தலைவைொகவும்யொருலடயகுறுக்குஇல்ைொேல்சுந்திைேொக
வியொேொைத்லதநடத்துகிறொர்;.அதனொல்தனியொள்வணிகத்தி
ன்உhpலேயும்கட்டுப்ேொடும்அவர் ; வெபேஉள்ளது. 

2)மூலதனம்: தனியொள்வணிகத்தில்அவபைமுதலீடு 
செய்கிறர்;. இம்முதல்தன்செொந்தபெேிப்ேிைிருந்பதொ 
அல்ைதுநண்ேொ;கள்உறவினொ;கள்ேற்றும்நிதிநிறுவனங்களி
டேிருந்பதொகடனொசேற்றுமுதலீடுசெய்யைொம். 

3)வமரயறாபபாறுப்பு: இவரின்சேொறுப்பு 
வலையறுக்கப்ேடொதது.வியொேொைகடன்களுக்குசதொழிைின்
செொத்துகள்பேொதுேொனதொகஇல்ைொவிட்டொல்தனதுசெொந்த
செொத்திைிருந்துஅக்கடன்கலளதீர்க்கபவண்டும். 

4)இலாபநட்டம்:வியொேொைத்தில்கிலடக்கும்இைொேம் 
முழுவதும்தனிவணிகலைபயபெரும். அவர்ேிறருடன் 

ேங்கிட்டுக்சகொள்ளபதலவயில்லை.அதுபேொைநட்டம்ஏற்ே
ட்டொல்அந்தநட்டம்முழுவலதயும்அவபைஏற்கபவண்டும். 

5)சட்டத்தனித்துவைின்மை: தனியொள்வணிகத்தில் 
உரிலேயொளலையும்சதொழிலையும்ெட்டம்ஒன்றொகக்கருது
கிறது.உரிலேயொளபைொஅவபைநிர்வொகம்செய்கிறொர்.கூட்டு
ப்ேங்குநிறுேத்லதப்பேொல்உரிலேயும்நிர்வொகமும்ேிரிக்கப்
ேடவில்லை. 

6.தனிச்சட்டம்ைில்மல:கூட்டொண்லேெட்டம்கூட்டொண்
லேக்கும்இந்தியநிறுேங்கள்ெட்டம்நிறுேத்திற்கும்இந்திய
கூட்டுறவுச்ெட்டம்கூட்டுறவுெங்கங்களுக்கும்இருப்ேலதப்
பேொைதனியொள்வணிகத்திற்குதனிச்ெட்டம்ஏதுவும்இல்
லை. 

7)பதிவு:- தனியொள்வணிகத்லதேதிவுசெய்ய 
பவண்டியதில்லைெிைவலகத்சதொழில்கலளபேற்சகொள்ள 
உள்ளொட்ெிநகைொட்ெிேற்றும்ேொநகைொட்ெியிடேிருந்து 
உரிேம்சேறபவண்டும். 

8)வாழ்வு: நிறுேம்பேொன்றுஇதற்குநீடித்தவொழ்வு 
கிலடயொது. தனியொள்வணிகரின்வொழ்லவப்ேொதிக்கும் 
எதுவும்அவருலடயசதொழிலையும்ேொதிக்கும்.அவருலடய
இறப்பு(அ)சதொழில்திறலேஇழத்தல்(அ) அவருக்கு 
வொரிசுஇல்ைொலே பேொன்றலவ சதொழிலை 
முடிவுக்குசகொண்டுவரும். 

9)எளிமைஇலதசதொடங்குவதும்கலைத்தலும்ேிகவும் 
எளிது. இவ்வணிகத்லதகலைக்கெட்டவிதிகலளேினேற்ற 
பதலவயில்லை. 

10உள்ளுர்வியாபாரம்:இவ்வணிகம்ஒருகுறிப்ேிட்டப்ேகுதி
யில்ேட்டுபேநலடசேறும். ெிைவலகத் தனிவணிகங்கள் 
கிலளகளுடன்ெிைஇடங்களில்நலடசேறும். 

65.M.xU epWkr;nrayhpd; gzpfSk; flikfSk; tpthp: 
நிறுைச் பசயலரின் பணிகள்: 

1. மைற்பார்மவயும் கட்டுப்பாடும் நிறுேச்செயைர் தன் 

கீழுள்ள துலறயின் நடவடிக்லககலள பேற்ேொர்லவ 

செய்கிறொர். நிறுேத்தின்முதன்லே அதிகொரி என்ற 

முலறயில் உண்லேச் ெொன்சறன உறுதி அளிக்க 

பவண்டிய ஆவணங்களில் லகசயொப்ேேிடுதல் இவரின் 

ேணியொகும். 

2. கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு பசய்தல் கூட்டம், நொள், 

இடம், பநைம் முதைியவற்லற முடிவு செய்தும், நிகழ்ச்ெி 
நிைலை தயொரித்தும் அனுப்புகிறொர் கூட்டம் ெிறப்ேொக 

நலடசற அலனத்து ேணிகலளயும் செய்கிறொர். 
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3. கூட்டத்தின் பசயல்பாடுகள் கூட்டத்தின் 

செயல்ேொடுகள், அலேப்பு முலறபயடு, செயல்முலற 

விதிகளுக்கு முைண்ேடொேல் ேொர்த்துக் சகொள்கிறொர். 

4. பங்குநர்களின் நலன்காத்தல் 

ேங்குநர்களின் நைன் ெிறக்கும் வலகயில் செயைர் ேணி 
செய்கிறொர். கூட்டங்களில் கலடேிடிக்க பவண்டிய 

ெடங்குகள் அலனத்லதயும் ேின்ேற்றிடவும், நிகழ்ச்ெி 
குறிப்பேட்டில் அலனத்லதயும் ேதிவு செய்யும் 

ேணியிலனயும் செய்கிறொர். 

5. பங்குநர்களின் ஐயம் நீக்குதல் ேங்குநர் ஏழுப்பும் 

வினொக்களுக்கு, கொைங்கடத்தொேலும், ேண்புடனும் 

ேதிைளிக்கிறொர் இைகெியங்கலளத் சதரிவிக்கொேலும், 

சதரிவிக்க பவண்டியவற்லற சதரிவித்தும் ேங்குநர்கள் 

ேனநிலறவு சேறும் வலகயில் செயைொற்றுகிறொர். 

6. பணிகமள ஒருங்கிமணத்தல் இயக்குநர் அலவயுடன் 

சநருங்கிய சதொடர்பு லவத்துக்சகொண்டு, ேல்பவறு 

துலறகளில் ேணிகலள ஒருங்கிலணக்கிறொர். 

7. நிறுைத்தில் சுமூக உறவு எழியர்கள், சதொழிைொளர்கள், 

இயக்குநர்கள், நிறுேத்துடன் சதொடர்பு சகொண்ட 

சவளிநேர்களுடன் சுமூக உறவு நிைவ உலழக்கிறொர். 

8. ஊழியர் நலன் தங்களின் ஊழியர்களின் நம்ேிக்லகலய 

வளர்த்து அவர்களின் உளேொர்ந்த ஒத்துலழப்லே செயைர் 

சேறுகிறொர். 

நிறுைச் பசயலரின் கடமைகள் 

ஆ) சட்டமுமற கடமைகள் 1. உண்லேசயனச் 

ெொன்றளிக்க பவண்டிய ஆவணத்தில் லகசயொப்ேேிடல் 

2. தகவைறிக்லகக்கு ேொற்றறிக்லகலய தொக்கல் செய்தல் 

3. ஒதுக்கீடு செய்த ேங்கு ெொன்றிதலழ வழங்கல் 

4. ேதிவு அலுவைகம் உள்ள இடம் குறித்த அறிக்லகலய 

தொக்கல் செய்தல். 

5. ஆண்டு அறிக்லகயில் லகசயொப்ேேிடல் 

6. உறுப்ேினர்களக்கு சேொதுக்கூட்ட அறிக்லகலய 

அனுப்புதல் 

7. நிகழ்ச்ெி குறிப்புகலள தயொர் செய்தல் 

8.ெட்டமுலற ஏடுகலள உரிய முலறயில் லவத்திருத்தல். 

இ) பபாதுக் கடமைகள் 

1. தன் கடலேகலள கவனத்துடனும், பநர்லேயுடனும் 

செய்தல், தன் அதிகொை ஏல்லைலய ேீறொத செயல்ேட 

பவண்டும். 

2. இைகெியேொன செய்திகலள சவளியிடொது கொத்தல் 

பவண்டும். 

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)gq;Ffl;Fk; fldPl;Lg;gj;jpuq; 
fSf;Fk; cs;s NtWghL : 
t.vz; mbg;gil gq;Ffs;  fldPl;Lg;gj;jpu

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; 

Fwpg;gpl;l 
tpjj;jpy; tl;b 
nrYj;jg; 
ngWk; 
,yhj;jpd; 
msit xl;b 
tl;btPjk; 
khwhJ.  
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yhgj;jpw;Nfw;g 
khwf;$baJ 

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; 
ntspaplyhk; 

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

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; 

 
67)m).$l;LwT rq;fj;jpd; ed;ik jPik : 
ed;ikfs;: 
1.mikg;gJ vspJ: $l;LwT rq;fj;ij 
mikg;gJ vspJ.nryTk; mjpfkpy;iy. gjpT 
eilKiwAk; vspikahdJ.       
2.tiuawhcWg;gpdHfs;: cWg;gpdHfspd; 
vz;zpf;iff;F tiuaiw ,y;iy.xt;nthU 
cWg;gpdUk; jd; tpUg;gg;gb NruNth 
tpyfNth chpik cz;L. 
3.kf;fshl;rp Nkyhz;ik: $l;LwT mikg;gpd; 
Nkyhz;ik kf;fshl;rp jd;ik 
nfhz;Ls;sJ.vt;tsT KjyPL nra;jpUg;gpDk; 
chpikahsUf;F thf;Fhpik 
cz;L.ngUkstpy; gq;Ffis 
itj;jpUg;gtHfspd; iffspy; mr;rq;fq;fs; 
fl;Lz;L fplg;gjpy;iy. 
4.tiuaW nghWg;G:cWg;gpdHfspd; nghWg;G 
mthfs; itj;jpUf;Fk; ngausT kjpg;G tiu 
vd tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.cWg;gpdHfspd; 
nrhj;Jfis ,of;f njhopYf;fhf ,of;f 
Ntz;bajpy;iy. 
5.kypthd Nrit:,r; rq;fk; ey;y Nritfis 
kypthd nrytpy; mspf;fpwJ.Nrit vd;gJ 
Kjd;ik Nehf;fk; ,yhgk; vd;gJ mLj;j 
gl;rk;. 
FiwghLfs;: 

1.jpwikaw;wNkyhz;ik:$l;LwT rq;fj;jpYs;s 
cWg;gpdHfs; mikg;ig Nkyhz;ik nra;a 
NghJkhd jpwikAk; mDgtKk; 
,y;yhjtHfshf ,Uf;fpwhhfs;.Nkyhz;ik 
jpwk;glr; nra;a Mhtk; ,y;yhjtHfshf 
,Uf;fpwhh;fs;. 
2.tiuaW Kjy;:Fiwe;j tsq;fs; cs;s 
eghfshy; $l;LwT rq;fq;fs; tof;fkhf 
mikf;fg;gLfpwJ.xU egh; xU thf;F vd;w 
KiwNa cWg;gpdHfs; mjpf KjyPL 
nra;tij jLf;fpwJ.NgausT njhopy; nra;a 
NghJkhd Kjy; njhif ,e;j epWtdq;fshy; 
,lKbtjpy;iy. 
3.xw;Wikapd;ik : rpy Ntiyfspy; 
cWg;gpdHfs; mtHfSf;Fs; xw;Wikahf 
,Ug;gjpy;iy.,jdhy; $l;LwT mikg;gpd; 
tpahghuk; ghjpf;fg;gLfpwJ. 
4.mirf;f Kbahj kdpjHfspd; mjpfhuk;: 
murpay; rhHgpy;yhj rpy $l;Lwt rq;fj;jpy; 
rpy cWg;gpdHfspd; murpay; nry;thf;NfhL 
mikg;ig Nkyhz;ik nra;fpd;wdH.mtHfs; 
,e;j mikg;ig nrhe;j nrhj;Jfs; Nghy; 
Ruz;l tha;g;G cs;sJ. 
5.chpikia khw;w ,ayhik:$l;LwT 
rq;fj;jpd; gq;Ffs; khw;wpay;Gfs; nfhz;lit 
my;y.rq;fj;jpy; ,Ue;J tpyf tpUk;GNthH 
gq;Ffis jpUk;g nrYj;jp gq;F Kjiy 
jpUk;gg; ngwyhk;.      
67.M)nrgpd; Nehf;fk; ,ay;G gzpfs; 
mjpfhuk; tpthp : 
Nehf;fk; : 
1.KjyPl;lhsHfspd; eyeid ghJfhj;jy; 
2.gj;jpur;re;ij eltbf;iffis 
Cf;fg;gLj;Jjy;.mgptpUj;jp kw;Wk; 
xOq;FgLj;Jjy; mjid rhHe;j 
eltbf;iffspapd; <LgLjy;.1992 y; thhpakhf 
nrgp Vw;gLj;jg;gl;l NghJ miljufHfspd; 
nray;fs; eltbf;iffs; Mfpatw;iw 
xOq;FgLj;Jjy; cs;tzpfj;ij jilnra;jy; 
gq;Ffspd; Vyj;ij eilKiwf;Nfhl;ghLfs; 
cUthf;fp ehzakhf elf;fr; nra;jy; Mfpa 
gzp ,jw;F ,Ue;jJ. 
,ay;Gfs;: 
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; 
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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;   
 
 
 
 


