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rhpahd tpil  II Revision Commece Key2014-15 

1.(b)  ,e;J $l;L FLk;gk; 
2.(c) JiwKiw mikg;G 
3.(c) tiuawh nghWg;G; 
4.(a) xg;ge;jj;jhy; 
5.(a) g+uz ey;y ek;gpf;if  
6.(c) ngausT $l;lhsp 
7.(c) epWkr; nray;Kiw tpjpfs; khjphp 
8.(b) fub 
9.(b) rl;lKiw epWkk; 
10.(d) gq;fhjak; ngWtjpYk; gq;FKjiyj;jpUk;g ngWtjpYk; 
11.(c) miog;Ggzj;ij nrYj;jjtWtJ 
12.(c) nray;Kiw tpjpfspy; ngahpLtjdhy; 
13.(a) nghJ ntspaPL 
14.(c) 6 
15.(b) 1956 
16.(d) tiuaiwapy;iy 
17.(c) ruf;F 
18.(c) muR epWkk; 
19.(a) 90 ehl;fs; 
20.(d) tiuaWf;fg;glhj nray; Rje;jpuk; 
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf  
21. gd;dhl;L tzpfk; 
22 .tiuawh nghWg;G 
23. rpwpa 
24. cwq;Fk;/cioah/KjypLk; 
25. epWtdk; 
26. $l;lhz;ik fiyg;G 
27. ntspg;gil MizAhpik 
28. 7 
29. nray;Kiw tpjpfs; 
30. Ie;jhapuk; 
31. nray;Kiw tpjpfspy; 
32. 21 
33 .gfuhs; 
34. 5 
35. jfty; mwpf;if 
36. gl;baypLjy; 
37. Kk;ig 
38. $l;LwT rq;fq;fs; 
39. ehl;Lilikahf;fy; 
40. ,af;Feuit 
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.fh;j;jh ,e;Jf; $l;Lf; FLk;gj; jiyik 
cWg;gpdh; Mthh; 
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.$l;lhz;ik rl;lk; 1932 gphpT 4d;gb 
vy;NyhUk; Nrh;e;Njhmy;yJ vy;NyhUf;Fkhf 
xUtNuh elj;Jk; njhopypd; yhgj;ij gfph;e;J 
nfhs;s xg;Gf;nfhz;lth;fspilNa epytTk; 
cwT KiwNa MFk;;;;;;; 
45.$l;lhz;ik fiyg;G epWtdfiyg;G 
NtWghL : 
$l;lhz;ik fiyg;G epWtdfiyg;G 
1.xUtH my;yJ 
xd;Wf;F Nkw;gl;l 
$l;lhspfs; 
jq;fSf;Fs;s 
cwit Kbj;J 
nfhs;Sjy; 

midj;J 
$l;lhspfSk; 
jq;fSf;Fs;s 
cwit Kbj;J 
nfhs;Sjy; 

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

njhopy; KbTf;F 
te;JtpLk; 

3.fiyg;gpw;Fk; gpwF 
njhopy; njhlh;e;J 
eilngWk; 

njhopy; njhlh;e;J 
eilngw ,ayhJ. 

4.,jpy; 
epWtdf;fiyg;G 
Vw;gLtjpy;iy 

,jpy; fl;lhakhf 
$l;lhz;ik fiyg;G 
Vw;gLk; 

46.FtpT Kd;Dhpikg;gq;F : ப ோதிய ஆதோயம் 

ஈட்டோவிடில்  ங்கோதோயம் வழங்கப் டோது. எனினும் 

அந்தோண்டில்  ங்கோதோயம் ப றும் உரிமை 

இவ்வமகப் ங்குநர்கட்குக் கோலோவதி ஆவதில்மல. 

அவர்கட்குச் பெலுத்தப்ப றோத  ங்கோதோயம் பெர்ந்து 

நிலுமவயில் இருந்துபகோண்படயிருக்கும். லோ ம் 
ஈட்டும்  ின்வரும் ஆண்டுகளில்  ிற  ங்குநர்கட்குப் 
 ங்கோதோயம் வழங்குமுன்னர் குவிப்  ங்குநர்கட்கு 

நிலுமவயில் உள்ள முந்மதய ஆண்டுகளின் 

 ங்கோதோயத்மத வழங்க பவண்டும். வழங்கப் டோப் 
 ங்கோதோயத்மத நிலுமவயோகப் ப றும் உரிமை 

 மடத்த  ங்குதோன் குவி முன்னுரிமைப்  ங்கு ஏன்று 

கூறப் டுகிறது. பவறு எதிர்ைமறயோகக் 
குறிப் ிடப் ட்டிருக்கவில்மலபயனில் முன்னுரிமைப் 
 ங்குகள் அமனத்தும் குவி முன்னுரிமைப்  ங்குகபள 

அகும். 

47.gq;Ffis js;Sgbapy; ntspaPLjy; : 
 ங்குகமள அவற்றின் முக ைதிப் ிற்கும் குமறத்து 

பவளியிடப் டுதல்  ங்குகமள வட்டத்திற்கு 

பவளியிடுதல் என்று கூறப் டுகிறது. எடுத்துக்கோட்டோக 
 ங்பகோன்றின் முகைதிப்பு ரூ.10 எனவும்அது ரூ.8க்கு 

பவளியிடப் டுவதோகவும் பகோண்டோல்  ங்கு 

பவளியடீ்டுத்தள்ளு டி ரூ.2 ஆகும். அதோவது 

பவளியடீ்டு விமலயினின்று முகைதிப்ம க் கழித்தோல் 

கிமடக்கும் பதோமகபய  ங்பகோன்றின் வட்டம் அல்லது 

தள்ளு டி என் மத ஊணரலோம். 

48.rl;lKiw $l;lk; : 1.nghJ tiuaW 
epWkj;jpy; gq;FeHfspd; Kjy; $l;lkhFk;. 
,J rl;lg;gb fl;lhakhf;fg;gl;Ls;sJ. 
2.chpkk; ngw;W MW khjj;jpw;Fs; xU 
khjj;jpw;F gpd;dH ,f;$l;lj;ij $l;l 
Ntz;Lk;. 
49.khw;W ,af;FeH : ,af;FeH xUtH 
njhlh;e;J %d;W khjq;fs; ntspA+H 
nrd;wpUe;jhy; mtUf;F gjpyhf ,af;Feuit 
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khw;W ,af;FeH xUtiu epakpf;Fk; me;j 
egNu khw;W ,af;FeH MthH. 
50.Nghy;l; : 1.Nghy;l; vd;gJ Kk;ig gq;Fr; 
re;ijapy; khhr; 1995 Kjy; eilKiwapy; 
cs;s tzpfr; nrayhFk;. 2.,J Miz 
kw;Wk; tpiy epytuj;jpd; mbg;gilapy; 
nray;gLtjhFk;. 
51.gu];gu epjpfs; :1.கூட்டுறவின் ெங்கத்திலுள்ள 

ஒவ்பவோரு உறுப் ினரும் தனக்குதோபன உதவி 
பெa;து பகோள்ள பவண்டும். 2.இது சுய உதவி 
அல்லது தனக்குத்தோபன உதவி எனப் டும்.  

3. பைலும்  ிறருக்கும் உதவி பெa;து பவண்டும் 

இது  ரஸ் ர உதவி எனப் டும். 
52.xUegH xUthf;F : 1.$l;lwtpd; Nkyhz;ik 
kf;fshl;rp mbg;gilapy; mike;Js;sJ. 
2.vt;tsT gq;Fnjhif nrYj;jpapUe;jhYk;  
xU egH xU thf;F mspf;fg;gLfpwJ. 
53.$l;LwT rpwg;gq;fhb 4 (v-L) : 
1.fhkNjD rpwg;gq;fhb – nrd;id 
2.rpe;jhkzp rpwg;gq;fhb – jpUr;rp 
3.fw;gfk; rpwg;gq;fhb – NtYhH 
4.nghd;dp rpwg;gq;fhb - Nryk; 
54.muR epWkk; : xU epWkj;jpd; nrYj;jg; 
ngw;w gq;F Kjypy; 51 tpOf;fhLf;F 
Fiwahky; kj;jpa (m)khepy muR 
itj;jpUf;FNkahdy; mjid muR epWkk; 
vdyhk;. 
55.muR vt;topfspy; njhopy; Jtq;fyhk; : 
1)அரபெ முதலீடு பெய்து புதிய பதோழில் 

நிறுவனங்கமள அமைத்து அவற்மற 

பைலோண்மைமய பைற்பகோள்ளலோம்.2) ஏற்கனபவ 

தனியோர் துமறயில் இயங்கிவரும் பதோழில் 

அமைப்புகமள அரபெ ஏற்று நோட்டுமடமையோக்கி 
அமவ அரசு பதோழில்களோக பெயல் டும். 

gFjp - ,                    5x8=40 
56.,e;J $l;Lf;FLk;gk; : இந்தியோவில் இந்து 

கூட்டுக் குடும்  வணிக அமைப்பு தமல ெிறந்து 

விளங்குகிறது. இது இந்தியோவில் ைட்டுபை 

உள்ளது. வியோ ோரம்: மகத்பதோழில்கள் 

ெிறுபதோழிற்ச் ெோமலகள் ப ோன்றமவ.இந்து 

கூட்டுக் குடும்  வியோ ோர அமைப் ின் குடும்  
தமலமை உறுப் ினருக்கு கர்த்தோ என்று ப யர் 
2.குடும்  தமலவர் மூலம் வியோ ோரத்மத 
நடத்துவர் 2.kpl;lf; rhu rl;lj;jpd; gb : 
1.ஒரு குடும் த்திலுள்ள ஆண்வோரிசுகள் ைட்டுபை 

வம்ெோவழி பெோத்தில் உரிமையுள்ளவோ ;கள் . 

2.இச்ெட்டம் அஸ்ஸோம் ைற்றும் பைற்கு 

வங்கோளம் தவிர இந்தியோவில்  ிற குதிகளில் 

 யன் டுத்தப் டுகிறது.3.jhahghfh rl;lj;jpd; gb  

1.பெோத்தின் உரிமை ைோற்றம் கூட்டு 

வோரிசுதோரோpன் வோரிசுகளுக்கு வோரிசு 
உரிமையின் டி ஏற் டுவதோகும். இது  ிறப் ின் 

கோரணைோக அல்ல.2.கூட்டு வோரிசுதோரர் அவரது 

பெோத்தின்  ங்மக ைற்ற கூட்டு வோரிசுதோரரின் 

ெம்ைதைின்றி ைோற்றித்தர இயலும். 

57.$l;lhz;ikapy; ,stH $l;lhsp இளவர் 
என் வர் 18 வயது பு+ர் ;த்தி அமடயோதவர். 
 ோதுகோவலர்; நியைிக்கப் ட்டோல் 21 வயது வமர 
இளவரோக கருதப் டுகிறோர். ெட்டப் டி இளவர் 
ஒப் ந்தத்தில் ஈடு ட தகுதியில்லோதவர். எனபவ 

அவர் கூட்டோளியோக முடியோது. ஆனோல் 

கூட்டோண்மையின்  யனுக்கோக அமனத்துக் 
கூட்டோளிகளும் ஒப்புக்பகோண்டோல் இளவர் 
கூட்டோளியோக முடியும். உhpik taij 
milAk; Kd; : 
1) பதோழிலின் பெோத்திலும் இலோ த்திலும்  ங்கு 

ப றும் உரிமை 2) நிறுவனக் கணக்குகமள 

 ோh;மவயிட்டு அவற்மற நகல் எடுக்கும் உரிமை 

3) பதோழிலின் பெோத்துகள் இலோ த்தில் அவருக்கு 

உள்ள  ங்கு அளவிற்கு ைட்டும் அவருக்குப் 
ப ோறுப்புஆகும்.அவரின்பெோத்துகள்ப ோறுப் ோகோது. 

chpik taij mile;j gpd; : 
1) உரிமை வயது அமடந்த ின்பு பதோடோ;ந்து 

கூட்டோளியோக இருக்க பவண்டுைோ அல்லது 

விலக பவண்டுைோ என் மத ஆறு ைோதத்திற்குள் 

தீர்ைோனித்து முடிமவ அறிவிக்க பவண்டும். 

2) அவ்வோறு ஆறு ைோதத்திற்குள் 

அறிவிக்கோவிட்டோல் இளவரோகச் பெோ ;த்துக் 
பகோள்ளப் ட்ட நோள் முதல் நிறுவனக் 
கடன்களுக்குப் ப ோறுப் ோவோர். 
3) ஆறு ைோதத்திற்குள் விலகுவதோக அறிவித்தோல் 

அறிவித்த நோளிலிருந்து நிறுவனக்கடன்களுக்கு 

ப ோறுப் ோகைோட்டோர். 
58.mikg;G KiwNal;bd; cs;slf;fk; ahJ ? 
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 
cLj;Jf;nfhz;l njhif Fwpg;gplg;gLk;. 
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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.Kiwf;Nflhd xJf;fPL : 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;. 
60.jdptiuaW epWkj;jpd; rYiffs; 8 :  
1. தனி வமரயறு நிறுைம் ஒன்பற இரு ந ர்களுடன் 

உருவோக்கம் பெய்துபகோள்ள முடியும். ஒபரவித 
கருத்துமடய  லமரத் பதட பவண்டுவதில்மல. 

இதனோல் இதமன அமைப் தும் எளிதோகிறது. அது 

பெயல் டுவதிலும் கருத்து பவற்றுமை தமல தூக்கோது. 

ெிறந்த நிர்வோகம் நமடப ற ஏதுவோகிறது. 

2.கூட்டுருவோக்கச் ெோன்றிதழ் ப ற்றவுடன் தனி 
வமரயறு நிறுைைோனது பதோழில் பதோடங்க முடியும். 

ப ோது வமரயறு நிறுைத்திற்குத் பதமவயோன பதோழில் 

பதோடக்கச் ெோன்றிதழ் ப றத்பதமவயில்மல. 

அதற்கோகத் தயோரிக்க பவண்டிய  த்திரங்கள் முதல் 

திரட்டும் பெலவுகள் அமனத்தும் ைிச்ெம். 3.  ங்கு 

முதமலத் திரட்ட ப ோதுைக்களிடம்  ங்குகமள 

வோங்கிட அமழக்கும் தகவல் அறிக்மகமய  பவளியிட 

தனி வமரயறு நிறுைத்திற்குத் தமட 

விதிக்கப் ட்டுள்ளது. இதனோல் முன்கூறிய டி  ங்கு 
முதல் திரட்டும் பெலவு ைிகவும் குமறவோகிறது. 

4. குமறந்தளவு  ங்பகடுப்பு ப ற்ற  ிறகுதோன் 

 ங்குகமள ஒதுக்கபவண்டும் என்ற விதியிலிருந்து தனி 
வமரயறு நிறுைத்திற்கு விலக்கு தரப் ட்டுள்ளது. 

5. ப ோது வமரயறு நிறுைம் கட்டோயம் கூட்டபவண்டிய 

ெட்ட முமறக் கூட்டத்மதத் தனிவமரயறு நிறுைம் 

கூட்ட பவண்டுவதில்மல. 6. ைீண்டும் முதல் திரட்ட 

 ங்கு பவளியிடும்ப ோழுது தற்ப ோழுதுள்ள 

 ங்குநர்கட்கு குறிப் ிட்ட அளவு  ங்குகள் ஒதுக்கப் ட்ட 

 ின்னபர புதிய  ங்குநர்கட்குப்  ங்குகள் ஒதுக்கப் ட 

பவண்டும் என்ற நி ந்தமனயும் தனி வமரயறு 

நிறுைத்திற்குப் ப ோருந்தோது. 7. தனி வமரயறு நிறுைம் 

இரு இயக்குநர்களுடபனபய பெயல் டமுடியும். 8.தனி 
வமரயறு நிறுைத்தின் இயக்குநர்கள் அந்நிறுைத்தில் 

தோங்கள்இயக்குநர்களோகச் பெயல் ட விரும்புவதற்கோன 

எழுத்து மூலைோன இமெமவ நிறுைப்  திவோளரிடம் 

தோக்கல் பெய்ய பவண்டியதில்மல.9. இயக்குநர்கள் 

குறிப் ிட்டளவுத் தகுதிப்  ங்குகமள மவத்திருப் தோக 
அல்லது குறிப் ிட்ட கோலக்பகடுவுக்குள் ப ற்று 

விடுவதோக உறுதிபைோழிமயத் தனி நிறுைைோயின் தர 
பவண்டியதில்மல. 

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 ? 
இதுப ரளவுெில்லமறவியோ ோரஅமைப்புகூட்டுறவுஅமை
ப் ில்பதோடங்கப் டுவதுஇதில்விற்கப் டும்ப ோருட்கள்வி
மலகளுடன்இமணக்கப் ட்டிருக்கும்.ஒபரவிமலப ரம்ப 
ெஇயலோது.வமரவிலக்கணை ;: 

ெில்லமறவிற் மனபெய்யும்துமறவோரிஅமைப்புநோன்கு
அடிப் மடதுமறகமளக்பகோண்டது.ைளிமகப்ப ோருள்சுய
பெமவப் ிரிவுைோைிெப் ோல்ப ோருள்கள்ைற்றும்வடீ்டுஉ 
பயோகப்ப ோருள்கள்விற் மனபெய்யும்இடம்ெலுமகஅடிப்
 மடயில்துமறகமளகுத்தமகக்குநடத்தம்இடம்என்றுM.M
.ஜிம்ைோ;பைன்வமரயறுக்கிறோh;. 
rpwg;gpay;Gfs; 
1. ப ரளவுெில்லமறவிற் மனநிமலயம். 

2.  லவமகயோனப ோருட்கள்கிமடக்குைிடம் 

3. சுயபெமவவிற் ோண்மைபதமவயில்மல 

4.  லதுமறகமளபகோண்டது. 

5. பரோக்கஅடிப் மடயில்விற் மனபெய்யப் டும் 

6. ப ோருட்களில்கலப் டம்தவிh;க்கப் டும் 

ெரியோனஅளவுஎமடகுமறஎன்றநிமலஏற் டுவதுஇல்மல. 

8.அரிதோனப ோருட்கள்கூடஇங்குவிற் மனபெய்யப் டும். 

63.muRepWkj;jpd; ,ay;Gfs; : 1.$l;LUthf;fk;: 
அரசு நிறுைம் இந்திய நிறுைச்ெட்டத்தின் கீழ் 

கூட்டுருவோக்கப் ட்டு பதோற்றுவிக்கப் டுகிறது. 
2.muRepjp :இதற்கு பதமவயோன ப ரும் ோன்மை 

 ங்குமுதல் அதோவது 51அரசு ப ற்றுள்ளது. 

3.nghJkf;fs; gq;Nfw;;G: தனியர்; துமறயும் 

ப ோதுைக்களும்  ங்கு முதல் ப ற்று இதில் 

 ங்பகற்கிறோர்கள். 4.Nkyhz;ik: இதன் 

பைலோண்மை இயக்குநரமவயிடம் உள்ளது.தகுதி 
திறமை அனு வம் வோய்ந்தவர்கமளபய 

இயக்குநோ;களோக அரசு நியைிக்கும். இதில்  ல 
 ிரிவினர்களும் இடம் ப றும் வண்ணம் அரசு 
நியைிக்கின்றது. 5.jd;dhl;rpAhpik : அரசு 
நிறுைங்கள் நிர் ;வோகம் ைற்றும் நிதி குறித்து 

சுதந்திரைோக முடிபவடுத்து பெயல் டும் 
6.gzpahsHfs;: அதன்  ணியோளோ ;கள் அரசு 
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அலுவலர் அல்ல. இயக்குநோ;கள் ைற்ற 

 ணியோளர்கமள அரசு பதோர்ந்பதடுத்து 

அைர்த்தும்.7.fl;Lg;ghL :அந்தந்த துமற ெோர் ;ந்த 
அமைச்ெோpன் கட்டுப் ோட்டிற்கும் 

கண்கோணிப் ிற்கும் உட் ட்டு பெயல் டுகிறது. 
8.jzpf;ifah; :இதன் தணிக்மகயோளமர அரபெ 
நியைிக்கும். 
gFjp - <                   4x20=80 

பதோழிy; ;அமை ப் pன ; வடிவஙகள் 

1. தனிவணிகநிறுவனங;கள் 

தனிந ரோல்உருவோக்கப் ட்டுபைலோண்மைபெய்யும்வணி
கஅமைப்புதோபைமுதலீட்டுபைலோண்மைபெய்துகட்டுப் டு
த்தப் டும்வியோ ோரஅமைப்புதனிவணிகபரஅமனத்து ணி
கமளயும்பெய்கிறர் ;. பதோழிலில் ஏற் டும் 
இலோ ம்முழுவதும்அவமரபயபெரும்.அதுப ோல்நட்டம்
முழுவதும்அவபரஏற்கபவண்டும்பதோடங்குவதுஎளிது. 

ெட்டச்ெடங்குகள்ஏதும்இல்மல. 

2.,e;J $l;lf;FLk;g tzpfk; : 
இந்துகுடும் வணிகத்தில்ஒபரகுடும் த்தில் ிறந்தவோ ;கள்
உறுப் ினோ;கள்அவர்கள்பெோத்துகள்அமனத்தும்கூட்டுச்
பெோத்தோகும்.குடும் த்தமலமைஉறுப் ினருக்குகோ ;த்தோ 
என்றுப யர். தமலமைஉறுப் ினரோல்குடும் வணிகம் 
நடத்தப் டுகிறது.விவெோயம்மகத்பதோழில்கள் 
ெிறுபதோழிற்ெோமல ப ோன்றபதோழில்களில்ஈடு டுவர்;கள். 

இந்துthhpRெட்டம்1956ஒருகூட்டுchpikைரணம்அமடந்த ின் 
அவhpன்வோhpசுதோரோ ;கள்பெோத்தின்உhpமையுள்ளவரோகிறோர்;க
ள்.1985ஆம்ஆண்டிலிருந்துஇச்ெட்டம்ைகமனப்ப ோலபவை
களுக்கும்ெைchpமைவழங்கிவருகிறது. 

3.கூட்டாண்மை:இருவபரோஅல்லதுஅதற்குபைற் ட்டந ோ;
கபளோஒப் ந்தத்தின்மூலம்பதமவயோனமுதலீட்டு 

திறமையும்அளித்துஒப்புக்பகோண்டவிகிதத்தின் டிஇலோ 
நட்டம் கிh;ந்துபதோழிமலநடத்தும்அமைப்பு 
குமறந்த ட்ெம்இருவர்அதிக ட்ெம்வங்கிபதோழிலுக்கு 10 

ந ோ;கள் ிறபதோழில்களுக்கு 20 ந ோ;கள் 

ஒவ்பவோருகூட்டோளியும்வியோ ோரபைலோண்மையில் ங்கு
பகோள்ளும்உhpமையும்கருத்துக்கூறும்உரpமையும்உண்டு. 

4.கூட்டுப்பங்குநிறுைம்: நிறுைம்என் து லந ோ;களின் 
ெங்கைோகும்.இதுெட்டத்தோல்கூட்டுருவோக்கப் ட்டு 
தனிந ர்;தன்மையும்ப ோதுமுத்திமரயும்நிமலப்ப ற்று
பதோடோ ;ச்ெியும்ப ற்றஅமைப் ோகும்.நிறுைம்தன்ப யோpபல
பயஒப் ந்தங்களில்ஈடு டலோம். ங்குநரின்ப ோறுப்புவமர
யறுக்கப் ட்டது. ங்குகமளஎளிதோகைோற்றித்தரஇயலும்நி
றுைத்தின்பைலோண்மைஇயக்குநரமவயிடம்ஒப் மடக்கப்
 ட்டுள்ளது. 

5.கூட்டுறவுசங்கங்கள்: ப ோதுவோனப ோருளோதோரநலன் 
கருதிதோைோகஒன்றுபெோ;ந்துஅமைத்துக்பகோள்ளும்ெங்கைோ
கும்.இதன்பநோக்கம்பெமவபெய்தல்முதன்மைப் ணி. 
இலோ ம்ஈட்டுவதுஇரண்டோவது ணி.ஒருந ர்; 
எத்தமன ங்குகள்மவத்திருந்தோலும்அவருக்குஒருவருக்
குைட்டுபைஉண்டு.ஒருந ர் ;ஒருவோ;க்குஎன் துஇதன்ைிகமு
க்கியபகோட் ோடோகும்.இதில்ப ோதுவோகபரோக்கஅடிப் மட
யில்ைட்டுபைவியோ ரோம்நமடப றும்.கூட்டுறவுஅமைப்பு
 திவுபெய்தவுடன்கூட்டுருவோக்கம்ப றுகிறது.இவ்வமைப்

புகுடியோட்ெிஅமைப் ின்பகோட் ோட்டின் டி 
நிh;வகிக்கப் டுகிறது. 

அரசுஇதற்குமுத்திமரத்தோள்வரி திவுகட்டணங்கள்வரு
ைோனவரிஇவற்றிலிருந்துவிலக்களிக்கப் ட்டிலுக்கிறது. 

6.பன்நாட்டுநிறுைங்கள்:  ன்னோட்டுநிறுைம்என் து 
இரண்டுஅல்லதுஅதற்குபைற் ட்டநோடுகளில்வியோ ோரம் 
நடத்திபைலோண்மைபெய்துவருவதோகும். 

ெிறப் ியல்புகள் 

1. ஒபரபநரத்தில் லநோடுகளில்நடத்தப் டும் 

2. ைிகப்nghpயஅளிவில்பெயல் டும் 

3. ிறநோடுகளில்உள்ளகச்ெோப்ப ோருட்கள் ணியோளோ ;கள்ெந்
மதமய யன் டுத்திக்பகோண்டுப ோக்குவரத்துச்பெலவுக
மளகுமறக்கமுற் டும். 

(எ.கோ) யு+னிலீவர் ; லிைிபடட் -  ிரிட்டிஷ்நிறுைம் 

யு+னியன்கோர்ம டு - அபைோpக்கோநிறுைம் 

 ிலிப்ஸ் - டச்சுநிறுைம் 

பகோபகோபகோபகோகழகம் - அபைோpக்கோநிறுைம் 

அரசுநிறுவனங்கள்ப ோதுைக்களுக்குபெமவபெய்ய 
அரெோங்கத்தினோல்நடத்தப் டும்நிறுவனங்கள் 
1.துமறமுமறஅமைப்பு: 
இதுஅரெின்ஒரு குதியோகபெயல் டுகிறது. 

அந்தந்தஅமைச்ெகத்தின்நிர் ;வோகஅதிகரpகளோல்நிர் ;வோகம்
பெய்யப் டுகிறது.இதுப ோதுத்துமறஅமைப் ில்ைிகவும் 
 மழமையோனதோகும். 

2.பபாதுகூட்டுரு: ோரோளுைன்றத்தில்தனிச்ெட்டத்தின்மூல
ம்உருவோக்கப் டும்அமைப்புஇதுெட்டமுமறக்கழகம்என்
றும்ப யர்;இதுஅரெின்நிதியுதவியுடன்பைலோண்மையில்சு
யோட்ெித்தன்மைபகோண்டதோகும். 

இதன்பைலோண்மைஅரெோல்நியைிக்கப் டும்இயக்குநோ ;குழு
வோல்நிh;வோகம்பெய்யப் டுகிறது. 

இதன்பநோக்கம்ப ோதுைக்களுக்குச்பெமவபெய்தல். 

(எ.கோ)இந்தியரிெர்;வுவங்கிஇந்தியஆயுள்கோப் டீ்டுகழகம்யு+

னிட்டிரஸ்டுஆப்இந்தியோஉற் த்தி 
பதோழில்நிதிகழகம். 

3.அரசுநிறுைங்கள்:இந்தியநிறுைச்ெட்டம்1956-ன் டி 
உருவோக்கப் டுவது.இதன்பெலுத்திய ங்குமுதலில் 51% 
ைத்தியஅல்லதுைோநிலஅரசுகபளோஅல்லதுைத்தியைோநில
அரசுகபளோபெோ ;ந்துப ற்றிருத்தல் 

தனியோர்; நிறுைத்திலும்அரசுமுதலீடுபெய்கின்றன. 

இதன் ணியோளோ ;கள்அரசுஊழியோ;கள்அல்லோ ;.தனியோர்; 
துமறஏற்கஅஞ்சும்பதோழில்களில்அரசுநிறுைம்முதலீடு 
பெய்கிறது.நலிவமடந்ததனியோர்துமறநிறுவனங்கமள 
ஏற்றுநடத்தப் டுகிறது. 

(எ.கோ)அரசுப ோக்குவரத்துக்கழகம்இந்துஸ்தோன்ஸ்டில்லி
ைிபடட்ைோருதிஉத்பயோக்ப ல 
4. வாரிய அமைப்பு வோரிய அமைப் ின் பைலோண்மை 

அரெோங்கத்தோல் நியைிக்கப் ட்ட ஒரு குழுவிடம் உள்ளது. 

இது தனிச் ெட்டங்களோல் ஒழுங்கு டுத்தப் டுகிறது. (ஏ.கோ.) 

தைிழ்நோடு ைின்ெோரவோரியம். 

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 
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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.   
65.jdptzpfj;jpd; ed;ik FiwghLfs; : 
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. 
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; 
Vw;gLk;. fbd ciog;G ftdkhd mDFKiw 
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;.    
FiwghLfs; :1.msthd Kjy; : %yjd 
Mjhuq;fs; tiuaWf;fg;gl;lJ. tpahghu 
ngUf;fk; Kbtjpy;iy fld; ngw;W KjyPL 
nra;jhYk; mjw;fhd tl;b Mjhaj;ij 
Fiwf;Fk; tiuawh nghWg;G ,lHNtW 
cilaJ.2.tiuaWf;fg;gl;l Nyhz;ikj;jpwd; : 
jdpahs; tzpfhpd; chpikahsUf;F 
Nkyhz;ikj; jpwikf;F vy;iy cz;L. 
ty;Yeiu gzpapy; mkHj;j ,tuJ 
epjpepiyAk; ,lk;juhJ 3.tiuawh nghWg;G : 
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jdptzpfhptiuawhg; nghWg;G mtUila 
MHtj;ij ghjpg;gjhfTk; tpahghuj;jpy; etPd 
vz;zq;fis GFj;jj; jilahf cs;sJ. 
4.FWfpa tho;T : jdpahs; tzpfhpd; tho;it 
ghjpf;Fk; ve;j xUfhuzKk; njhopiyAk; 
ghjpf;Fk;.epiyahd jpwikapd;ik>thhpR 
,d;ik>,wg;G Nghd;w fhuzq;fyhy; njhopy; 
KbTf;F te;JtpLk;. 5.mtruKbT :jPu 
tpthjpj;J vLf;Fk; KbNt rpwg;ghdjhf 
,Uf;Fk;.,k;Kiwapy; xUtNu KbntLg;gjhy; 
jhtwhd Kbthf mikatha;g;gpy;iy. 
6.rpwg;G NjHr;rpapd;ik :nfhs;Kjy; tpw;gid 
fzf;Fg;gjptpay; tpsk;guk; Nghd;w jdpj;jpwk; 
Ntz;Lgit. ,t;tikg;gpy; xUtNu 
midj;ijAk; ftdpf;f ,ayhJ 
7.Fiwe;j msT tpahghuk; : Kjy; kw;Wk; 
jpwik Fiwthf ,Ug;gjpdhy; jdp 
tzpfhfsl jq;fsJ tzpf mikg;ig 
rpwpjfNt mikj;Jf;nfhs;fpwhh;fs;. ,jdhy; 
ngausT cw;gj;jpapd; gad;fis ngw 
,ayhJ. 8.fye;J MNyhridapd;ik : 
rpy Kf;fpa KbTfis vLf;Fk; NghJ FLk;g 
cWg;gpdHfisj;jtpu gpwiu fye;J 
MNyhrpf;fhky; KbT vLf;fyhk; KbT 
jtwhf ,Ue;jhy; ngUk; el;lk; Vw;gLk;. 
9.epiyaw;wjd;ik : tho;T epiyaw;wJ MFk;. 
etPd tsh;r;rpf;Nfw;wthW jd; mZFKiwia 
khw;wpf;nfhs;shtpl;lhy;njhopy; nra;tJ rpukk;. 
65.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; 

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)$l;lhz;ik epWtdk; fiyf;fg;gLk; 
#o;epiyfs; : 
1.$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;. 
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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.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;. 
67.m.nghJ tiuaW epkj;jpw;Fk; jdptiuaW 
epWkj;jpw;Fk; cs;s NtWghL : 
t
v
z
; 

fhuzpf
s; 

jdptiuaW 
epWkk; 

nghJ 
tiuaW 
epWkk; 

1. cWg;gp
dH 
vz;zp
f;if 

Fiwe;j msT 
-2 mjpf gl;rk; 
-50 

Fiwe;j 
msT -7 
cr;r 
mstpw;F 
tuk;gpy;iy 

2. ngah; Ntiyahs; 
cWg;gpdiuj;jt
pujdptiuaWepW
kj;jpd; ngah; 
,Wjpapy; 
jdptiuaWf;fg;
gl;lJ 
vd;wnrhy;Yld; 
Kbtila 
Ntz;Lk;. 

nghJtiuai
wepWkj;jpd; 
ngah; 
tiuaWf;fg;g
l;lJ.vd;wnrh
y;Yld; 
Kbtila 
Ntz;Lk;.  

3. nray;
Kiwtp
jpfs; 

jhd; nrhe;jkhf 
jhahhpf;fg;gl;ln
ray;eilKiwt
pjpfis 
epWkg;gjpthshpl
k; 
rkh;gpf;fNtz;Lk;  

nray; 
eilKiwtpjp
fis 
jahhpf;fhj 
epWkq;fs; 
epWk 
rl;ljpjpy; 
cs;skhjphp 
ml;ltiz – 
mgpd;gw;w 
Ntz;Lk;. 

4. FWkg;g
q;nfhg;
gk;. 

,jpy; 
mtrpakpy;iy 

,jpy; 
rl;lg;gbfl;lh
akhFk; 

5. gq;Fx
Jf;fPL 
nra;jy; 

gq;F 
xJf;fPl;bw;FKd;
epiwNtw;w 
Ntz;ba 
epge;jidfs; 
jdptiuaW 
epWkj;jpw;F 
nghWe;jhJ. 

Fiwe;j 
msT 
gq;nfLg;G 
Vw;fdNt 
cs;s 
gq;Fjhuh;fS
f;F 
gq;Ffis 
mspj;jy;  

6. ,af;F
eHfs; 

Fiwe;jJ 2 
egHfs; ,Uf;f 
Ntz;Lk; 

Fiwe;jJ 3 
egHfs; 
,Uf;f 
Ntz;Lk; 

7. rl;lK $l;lk; $l;l epWkk; 
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iwf;$
l;lk; 

Ntz;ba 
mtrpakpy;iy 

njhlq;fp 6 
khjj;jpw;Fs; 
,f; $l;lk; 
eilngwNtz;
Lk; 

8. jFjpg;g
q;gq;F
fs; 

ngwNtz;ba 
mtrpakpy;iy 

jFjpg;gq;Ff
s; ngw;wpUf;f 
Ntz;Lk;. 

9. Fiwn
tz; 

Fiwe;jsT 2 
egHfs; 

Fiwe;jsT 5 
egHfs;  

67)m).$l;LwT rq;fj;jpd; ed;ikfs; : 
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;. 
6.epiyahd jd;ik :gjpT nra;tjhy; $l;lwT 
rq;fq;fSf;F rl;lj; Njhw;wk; fpilj;J 
tpLfpwJ.cWg;gpdHfspd; ,wg;G 
kdrkepiyaw;w epiy nehbg;G epiy ,jdhy; 
ghjpf;fpwJ. 
7.Nkyhz;ikr; rpf;fdk; :nghJthf 
cWg;gpdHfs; rq;fj;ij Nkyhz;ik 
nra;fpd;wdH.,af;feuit FOtpy;Ys;s mjd; 
cWg;gpdHfs; nfsut Nrit nra;fpd;wdH. 
8.thpr;rYifs; : 
$l;LwT rq;fq;fspd; tUtha;f;F thUkhd 
thp tpjpf;fg;gLtjpy;iy.tUkhd thp 
Kj;jpiuf;fl;lzk; gjpT fl;lzk; Mfpait 
tpyq;FfpwJ. 
9.rKf gad; :$l;LwT mikg;G vd;gJ 
Nghl;bapy;yhj epWtdkhFk; jdpkdpj 
Rje;jpuk; r%f epjp kw;Wk; gu];gu $l;Lwit 
tsHf;fpwJ. 
10.Nrkpg;G tof;fk; :cWg;gpdHfspilNa 
Nrkpg;Gg; gof;fk; jdf;Fj;jhNd cjtp r%f 
epjp Mfpa ey;y newpfis tsh;f;fpwJ. 
   


