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rhpahd tpil Mdu I Revision Commerce Jan 2016  
1.(,) $l;Lg;gq;F epWkk; 
2.(,) xU egh; kl;Lk; Njit 
3.(m) tpiuthf 
4.(m) xg;ge;;jj;jhy; 
5.(<)  rl;lKiw epWkk; 
6.(,) fhis 
7.(<) 25 
8.(<) tiuaWf;fg;glhj nray; Rje;jpuk; 
9.(,) nghJ tiuaiw epWkq;fs; 
10.(,) Cf;fg;gLj;JfpwJ 
11.(<) nefpo;r;rp jd;ikaw;wJ 
12.(m) tiuaWj;j $l;lhz;ik 
13.(,) 7 
14.(m) fldhsh;fs; 
15.(M) 15 
16.(m) Nkyhz;ik ,af;Feh; 
17.(M) 21 
18.(M) khtl;l jiyefuq;fspy;  
19.(m) 51%; 
20.(<) 18 
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf  
21. jdpahs; tzpfk; 
22. JiwKiw mikg;G 
23. ,iztpid 
24. tiuawh nghWg;G 
25. ,af;Feh; mitahy; 
26. fldhsh;fs; 
27. ,uhgh;l; Xtd; 
28. kf;fshl;rp jd;ik 
29. ehl;Lilikahf;fk; 
30. vOj;J 
31. 5000 
32. 20 
33. FtpT Kd;Dhpik 
34. nray;Kiw tpjpfspy;  
35. 2 
36. Kidk Ntl;ilahsh;fs; 
37. Gjpa  
38. rpwg;G 
39. r%f eyd; / nghJ eyd; 
40. cilik 
VNjDk; 10 tpdhf;fs; 10X4=40 
41.mikg;G 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.muRj; njhopy;fis cUthf;Fjy; muNr 
KjyPL nra;J Gjpa njhopy; epWtdq;fis 
mikj;J Nkyhz;ik nra;ayhk;. Vw;fdNt 
jdpahh; Jiwapy; ,aq;fp tUk; tzpf 
mikg;Gfis ehl;Lilikahf;fp muR 
njhopy;fshf mit nray;gLkhW nra;ayhk;. 
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. fh;j;jh ,e;Jf; $l;Lf; FLk;gj; jiyik 
cWg;gpdh; Mthh; 
45. 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; 
$l;lhspfs; vd miof;fg;gLth;. 
46.$l;lhz;ik (VNjDk; xU ,yf;fzk;) 1932 
Mz;L ,e;jpa $l;lhz;ikr; rl;lj;jpd; 4tJ 
gphptpd;gb “vy;NyhUk; Nrh;e;Njh my;yJ 
vy;NyhUf;Fkhf xUtNuh elj;Jk; njhopypd; 
,yhgj;ijg; gfph;e;Jnfhs;s xg;Gf; 
nfhz;lth;fspilNa epyTk; cwT” 
47. gq;F Kidkk;: 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. 
48.may;ehl;L epWkk; ,e;jpahTf;F mg;ghy; 
(ntspehl;by;) gjpT nra;ag;gl;L Mdhy; 
,e;jpahtpy; njhopyplk; cs;s epWkk;.  
49.gfuhs; : $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;s 
cWg;gpduhy; epakpf;fg;gLk; xU egiu 
Fwpf;Fk;. gfuhis epakpf;Fk; gj;jpuj;ijAk; 
$l gfuhs; vDk; nrhy; czh;j;Jk;.  
50.$l;lj;jpy; Fiwntz; : VNjDk; nghUs; 
Fwpj;Jr; nry;yj;jf;f tifapy; jPh;khdk; 
epiwNtw;w eilngWk; epWkf;$l;lj;jpy; 
Neubahff; fye;Jnfhs;s Ntz;ba 
Fiwe;jsT cWg;gpdh; vz;zpf;ifNa  
51.gl;baypLjy; : gq;F khw;wfq;fspd; mYty; 
gl;baypy; gj;jpuq;fisr; Nrh;g;gNj MFk;. 
nghJ epWkq;fSf;F gl;baypLjy; fl;lhak; 
MFk; 
52.nrgp: ,e;jpag; gq;F re;ijapd; 
tsh;r;rpf;fhfg; gq;F khw;wfq;fspd; 
nray;fis xOq;FgLj;j Rje;jpukhd xU 
jdp mikg;gpd; Nkw;ghh;itapYk;  
fl;Lg;ghl;Lf;Fs;Sk; nfhz;LtUjy; 
mtrpakhfpwJ. vdNt kj;jpa muR ,e;jpa 
gj;jpu kw;Wk; khw;wfq;fspd; thhpaj;ij 
Vw;gLj;jpaJ. 
53.$l;LwTr;rq;fk;: H.C. fhy;Nth;l; - 
cWg;gpdh;fspd; nghUshjhu eyid ngUf;fpf; 
nfhs;tjw;ffhf kdpjd; vd;w Kiwapy; 
rkj;Jt mbg;gilapy; kf;fs; mth;fshfNt 
xd;WgLk; mikg;Ng MFk;.  
54.,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;. 
55. 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;. 
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VNjDk; 5 tpdhf;fSf;F tpilasp :5X8=40 
56. ,e;J $l;lf;FLk;g tzpfk; : 
இந்துகுடும்பவணிகத்தில்ஒரேகுடும்பத்தில்பிறந்தவா ;
கள்உறுப்பினா;கள்அவர்கள்ச ாத்துகள்அனனத்தும் 
கூட்டுச்ச ாத்தாகும்.குடும்பத்தனைனைஉறுப்பினருக்கு
கா ;த்தாஎன்றுசபயர். 
தனைனைஉறுப்பினோல்குடும்பவணிகம் 
நடத்தப்படுகிறது.விவ ாயம்னகத்சதாழில்கள் ிறுசதா
ழிற் ானைரபான்றசதாழில்களில்ஈடுபடுவர்;கள்.இந்து
thhpR  ட்டம்1956 ஒருகூட்டு chpik ைேணம் 
அனடந்தபின் அவhpன் வாhpசுதாோ ;கள் 
ச ாத்தின்உhpனையுள்ளவோகிறார் ;கள். 1985ஆம் 
ஆண்டிைிருந்து இச் ட்டம்ைகனனப்ரபாைரவ 
ைகளுக்கும்  ைchpனை வழங்கிவருகிறது. 

57. கூட்டாண்னை ஒப்பாவணத்தின் உள்ளடக்கம் : 

1. நிறுவனத்தின் சபயர் 2. ஒப்பந்த நாள் ைற்றும் 

சதாழில் புரியும் இடம் 3. கூட்டாளிகளின் சபயர் 
ைற்றும் முகவரி 4. நிறுவனம் ரைற்சகாள்ள 

இருக்கும் சதாழிைின் தன்னை 5. கூட்டாண்னையின் 

காைவனேயனற 6. ஒவ்சவாரு கூட்டாளியும் 

வழங்கிய முதல் சதானக 7. ஒவ்சவாரு 

கூட்டாளியும் நிறுவனத்திைிருந்து எடுக்கும் சதானக. 
8. இைாப பகிர்வு விகிதம் 9. உனழக்கும் 

கூட்டாளிகளுக்கு சகாடுக்கப்பட ரவண்டிய ஊதியம் 

10. முதல் ைற்றும் எடுப்பு ைீது வட்டி 11. கூட்டாளிகள் 

ர ரும்ரபாது விைகும்ரபாது பின்பற்ற ரவண்டிய 

நனடமுனற 12. நிறுவனக்கனைப்பின்ரபாது 

கணக்குகனள தீர்த்துக் சகாள்ளும் வழிமுனற 13. 

கணக்கு ஏடுகனள போைரித்தல் ைற்றும் தணிக்னக 

14. கூட்டாளிகள் நிறுவனத்திற்கு தந்திடும் கடன் 

ைற்றும் முன்பணம் ைீதானவட்டி 15. நற்சபயனே 
ைதிப்பிடும் முனற 16. கூட்டாளி தகோறுகனள தீர்க்க 

நடுவர் தீர்ப்பிற்கு விடும் முனற. 

58. mikg;GKiwNal;bd; cs;slf;fk; ahJ ? 
mikg;G Kiw VL: epWkj;jpd; nray;ghl;L 
vy;iyfis Nehf;fq;fis tiuaWj;J 
fhz;gpg;gJ. epWkj;jpd; ngah; gjptYtyfk; 
cs;s ,lk; mDkjpf;fg;gl;l gq;FKjy; 
Nehf;fq;fs; Nghd;wtw;iw cs;slf;fpapUg;gJ. 
chpa gj;jpuj;jiyfs; xl;lg;gl;bUf;f 
Ntz;Lk;. Kiwg;gb ifnahg;gkpl;bUg;gJld; 
rhl;rpfspd; ifnaOj;Jk; cilajhf 
,Uf;Fk;. 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;j cl;gpupT : ,g;gphptpy; jhd; 
cWg;gpdHfspd; nghWg;G 
tiuaWf;fg;gl;bUg;gjhf $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;. 
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. 
t. 
v
z; 

mbg;g
il 

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;F
jy; 

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;
jpd; 
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;F
eH 
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;F
jy; 

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; 
ntspap
Ljy; 

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;J
fs; 
kPJ 
gpiz 

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

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

60. KjyPl;lhH Cftzpfh; NtWghL : 
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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 

61.$l;LwT mikf;f gpd;gw;w Ntz;ba 
Kiwfs; : $l;LwT rq;fr; rl;lk; 1912d; gb 
my;yJ khepy $l;LwT rq;fj;jpd; gb xU 
rq;fk; gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk;. xU Ciur; 
nrHe;j nghJeyk; cs;s VNjDk; 25 egHfs; 
$b $l;LwTr; rq;fj;ij Njhw;Wtpf;fyhk;. 
$l;LwTr; rq;fg;gjpthshplk; rq;fk; mikf;f 
,Uf;Fk; tpUg;gj;ij tpz;zg;gbt %yk; 
njhptpf;f Ntz;Lk;. me;j tpz;zg;g 
gbtj;jpw;F mikg;G KiwNaL vd;W nghaH. 
mjpy; rq;fj;jpd; ngaUk;> tpyhrKk;> 
Nehf;fq;fSk;> Kjy; cWg;gpdhpd; nghWg;G 
Mfpatw;iw Fwpf;fNtz;Lk;. tpz;zg;gj;Jld; 
rq;fj;jpd; Jiz tpjpfisAk; fl;Lg;ghLfs; 
Mfpatw;iw ,izj;jpUf;f Ntz;Lk;. 
Nkyhz;ik nra;Ak; Kiw $l;lk; 
eilKiwfs; jPHkhdq;fs; Mfpatw;iw 
Jiz tpjpfspy; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.gjpthsH 
gj;jpuq;fis Kiwahf ghprPypj;J mit 
rl;lg;gb cs;sdth vd;gij Ma;T 
nra;thH.mtH KO jpUg;jpaile;jTld; 
rq;fj;jpDila gjpNtLfspy; $l;LUthf;f 
gjpT rhd;wpjiof; nfhLg;ghH.,r;rhd;wpjo; 
nfhLj;j gpd; mr;rq;fk; rl;l cUitg; ngw;W 
jdp MSikiag; ngWfpwJ.   
62.Mz;Lg;nghJf;$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;. 
jzpf;ifaiu epakpj;J> mtUila 
Cjpaj;ijAk; eph;zak; nra;jy; 
63.nghJfofj;jpd; ,ay;Gfs; : 
1.jdpj;jpaq;Fk; rl;lj;jd;ik: ,J mjw;nfd 
kj;jpa my;yJ khepy murhy; ,aw;wg;gLk; 
jdprl;lj;jhy; Njhw;Wtpf;fg;gLk;. 
2.ePbj;j epiyj;jd;ik: ,J epWkj;ijg;Nghd;W 
nghJ Kj;jpiu kw;Wk; epiyj;jd;ikiaAk; 

ngw;wpUf;Fk;.jdJ nghJ Kj;jpiuapd; fPo; 
xg;ge;jq;fis Nkw;nfhs;syhk;. 
3.muR KjyPL: mjw;F Njitahd Kjy; 
KOtijAk; murplkpUe;J ngWfpwJ.rpy 
nghJ fofq;fspy; jdpahH KjyPL 
nra;ag;gLk; epiyapUe;jhy; Fiwe;j gl;rk; 51 
tpOf;fhL gq;Ffis itj;jpUf;Fk;. 
4.epjpjd;dhl;rpAhpik: md;whl 
eltbf;iffSf;F Njitahd epjpf;fhf ,e; 
epWtdq;fs; muir rhHe;jpUg;gjpy;iy. 
Njitg;gl;lhy; nghJkf;fsplk; my;yJ 
murplk; fld; ngwyhk;. 
5.eph;thfk;: nghJ fofk; ,af;Feuitahy; 
Nkyhz;ik nra;ag;gLfpwJ.jFjp jpwik 
mDgtk; fUjp ,af;Feh;fs; murhy; 
epakpf;fg;gLfpwhHfs;. 
6.Nrit Nehf;fk;: ,J ,yhg Nehf;F 
,y;yhky; Nrit Nehf;if nfhz;L 
nray;gLk;. mjhtJ ruf;F my;yJ 
gzpapiz epakhd tpiyapy; mspf;Fk; 
Nehf;fpy; nray;gLfpwJ. 
7.gzpahsHfs;: gzpahsHfs; muR CopaHfs; 
my;y. mf;fofNk mth;fspd; gzpakHj;jy; 
rk;gsk; ,d;d gpwg; gzpfis jPHkhdpf;Fk;. 
8.chpik kw;Wk; flik: ,ijg;gilf;Fk; 
rl;lNk chpikfs; flikfs; nghWg;Gfs; 
Mfpatw;iw njspthf KbT nra;Ak;. 
9.muR jiyaPbd;ik: ,jd; md;whl 
mYty;fspy; muR jiyaplhJ. Rje;jpukhf 
jk; nfhs;iffis fofq;fs; nray;gLj;jyhk;. 
10.jd;dhl;rpAhpik: ,f;fofq;fSf;F epjp 
Nkyhz;ikapy; jd;dhl;rpAhpik 
cs;sJ.,af;Feuitahy; jPHkhdpf;fg;gl;l 
Nehf;fq;fSf;fhf ,e;epWtdq;fs; jq;fs; 
epjpapid gad;gLj;jyhk;. 
11.gjpy; nrhy;Yk; flik: ,f;fofq;fSf;F 
ghuhSkd;wk; my;yJ rl;lkd;wj;jpw;Fk; mj; 
njhopy; rhHe;j mikr;rufj;jpw;Fk; gjpy; 
nrhy;Yk; flik cz;L. 
12.njhopy; nfhs;if: yhgk; <l;LtJ Kjd;ik 
Nehf;fk; ,y;yhkypUg;gpDk; fofq;fs; njhopy; 
fz;Nzhl;lj;NjhL ,aq;Ffpd;wd. 
midj;J Nfs;tpfSf;Fk; tpilasp: 4X20=80 

 64.m)அனைப்பின் ரகாட்பாடுகனள விவரிக்க. 

1.ரநாக்கங்களின் ஒருனை  : அனைப்பின் 

குறிக்ரகாள்கள் சதளிவாக முடிவு  ச ய்யப்பட 

ரவண்டும்.  ரநாக்கம் இைக்கினன அனடயக்கூடியதாக 

இருக்க ரவண்டும்.  

2. ரவனைப் பகிர்வு  : அனனத்து நடவடிக்னககனளயும் 

திட்டைிட ரவண்டும்.  இதன்மூைம் சைாத்த பணிச்சுனை 

உணேப்படும். இது பகிர்வு ச ய்யப்பட ரவண்டும். 

இதுரவ துனறப்படுத்தல் ஆகும். 3. கட்டுப்பாட்டு 

வசீ்ச ல்னை  : ஒரு அதிகாரி எத்தனன 

கீழ்பணியாளர்கனள  ரீிய முனறயில் நிர்வகிக்க 

முடியும் என்ற எல்னைரய கட்டுப்பாட்டு வசீ்ச ல்னை 

எனப்படும்.  ஒர் உயர் அலுவைர் தனக்கு கீழ் உத்தை 

எண்ணிக்னகயில்  கீழ்பணியாளர்கனள  ரைற்பார்னவ  

ச ய்வரத அனைப்பின் திறனன ரைம்படுத்தும். 4. 

தேவரின க் ரகாட்பாடு  : ஆனணயுரினையின் வரின  
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உயர்ைட்டத்திலுள்ள  உயர் அலுவைரிடைிருந்து கீழ் 

ைட்டத்திலுள்ள சதாழிைாளர்கள் வனே  படிப்படியாக 

கீழ் ரநாக்கி வே ரவண்டும். இது "கட்டனள இனணப்பு" 

என்றும் அனழக்கப்படும். 5.  கட்டனளசயாருனை  : ஒரு 

பணியாளர் ஒரு அதிகாரியிடைிருந்ரத ஆனணகனள 

சபறும் வனகயில் அனைப்பு இருக்க ரவண்டும்.  

இேண்டு அதிகாரிகளின் கீழ் ஒருவர் பணியாற்றும் 

நினை எழுந்தால்  யாருனடய ஆனணனய 

நினறரவற்றுவது என குழப்பம் ஏற்படும்,   இதன் 

வினளவாக குழப்பமும், ஒழுங்கின்னையும் ஏற்பட 

வாய்ப்பு அதிகம். 6. பணி வழி வனேவிைக்கணம்  : ஒரு 

பணியாளரின் ஆனணயுரினையும்  சபாறுப்பும் 

சதளிவாக வனேயறுக்கப்படுதல் அவ ியம். ஒவ்சவாரு 

பணியாளருக்கும் இனடரய உள்ள சதாடர்புகள் 

சதளிவாக  குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 7. ஒருமுனன 

இயக்கம்  : ஒவ்சவாரு குழு நடவடிக்னககளின், 

சதாகுதியின்  ரநாக்கங்கள் சவற்றியனடய ஒரு 

தனைனையும் ஒரு திட்டைிடுதலும் இருக்க  ரவண்டும். 

அனைப்பின் நடவடிக்னககனள ஒருங்கினணக்கவும், 

பணிகனள  நினறரவற்றவும் இது அவ ியம். 8. 

ஒருங்கிணத்தல்  : விரும்பும் இைக்கினன அனடய 

நிறுவனத்தின் பல்ரவறு நடவடிக்னககளும் 

ஒருங்கினணக்கப்பட ரவண்டும். ஒவ்சவாரு துனறயும் 

ைற்ற துனறகளுடன் அடிக்கடி கைந்து ஆோய்ந்து முடிவு 

எடுக்க ரவண்டும். இைாபம் அதிகரிக்க சகாள்முதல் 

துனறயும், விற்பனனத் துனறயும்  ஒருங்கினணந்து 

ச யல்பட ரவண்டும். 9. அதிகாே ஒப்பனடவு : ஓர் உயர் 

அதிகாரி தனக்கு கீழ் உள்ள பணியாளரிடம்   ிை 

பணிகனள ஒப்பனடக்கிறார். இனத நினறரவற்ற 

ரதனவயான  அதிகாேங்கனளயும், உரினைகனளயும் 

வழங்க ரவண்டும்.   கீழ் பணியாளர் தனது 

ரைைதிகாரிக்கு சபாறுப்பாகிறார்.10. சபாறுப்பு 

ரகாட்பாடு  : ஒரு ரைைதிகாரி தனக்குக் 

கீழ்பணியாற்றும் பணியாளர்களின் ச யல்களுக்கு 

சபாறுப்பாகிறார்.  

அலுவைர்  தனது ரைைதிகாரிக்குப் சபாறுப்பாகிறார். 11. 

சநகிழ்வுத்தன்னை : ைாறும் சூழ்நினைக்ரகற்ப 

அனைப்பும் ைாறக்கூடிய வனகயில்  இருக்க ரவண்டும். 

 ரீ்குனைவு ஏதுைின்றி விரிவுபடுத்தக்கூடிய வனகயில் 

அனைப்பு இருத்தல் ரவண்டும். இதுரவ 

சநகிழ்வுத்தன்னையாகும். 

12. திறனை : அனைப்பின் சவற்றிக்கு திறனைரய 

திறவுரகால். திறனை பயிற் ி 
மூைம்ரைம்படுத்தப்படைாம்.  குறிக்ரகாள்கனள 

குனறந்த ச ைவில் அதிக பைனுடன் நினறரவற்ற 

திறனை பயன்படும். 13.தனித்திறனை : அனைப்பு 

தனிநபர் திறனை சதாடர்பானது. எனரவ, 

பணியாளர் ரதர்வு, இட அைர்வு, பயிற் ி 
அவ ியைாகிறது. 

அனைப்பு ைனிதவளத்னத உத்தை அளவில் பயன்படுத்தி 
வளர்ச் ித்திட்டங்கனள ஊக்கைனடயச் ச ய்ய 

ரவண்டும். 

14. எளினை : அதிகாே படிநினை ைட்டங்கள் அதிகைாக 

இருந்தால் ச ய்தித் சதாடர்புகளில்  ிக்கலும், 

குழப்பமும், ரைாதலும் ஏற்படும். ஒருங்கினணப்பு 

முடியாது ரபாகைாம். எனரவ, எளினையான 

படிநினைகள் அனைக்கப்பட ரவண்டும். 

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; 
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; 
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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)தனிநபர்உரினையும்கட்டுபாடும்; தனிநபர்; ஒருவரே 
இதன்உரினையாளர்.எனரவ அவரே 
உhpனையாளோகவும் 
தனைவோகவும்யாருனடயகுறுக்குஇல்ைாைல்சுந்திே
ைாகவியாபாேத்னதநடத்துகிறார் ;.அதனால்தனியாள்வ
ணிகத்தின்உhpனையும்கட்டுப்பாடும்அவர் ; 
வ ரைஉள்ளது. 

2)மூைதனம்: தனியாள்வணிகத்தில்அவரேமுதலீடு 
ச ய்கிறர் ;. இம்முதல்தன்ச ாந்தர ைிப்பிைிருந்ரதா 
அல்ைதுநண்பா;கள்உறவினா ;கள்ைற்றும்நிதிநிறுவனங்
களிடைிருந்ரதாகடனாசபற்றுமுதலீடுச ய்யைாம். 

3)வனேயறாசபாறுப்பு: இவரின்சபாறுப்பு 
வனேயறுக்கப்படாதது.வியாபாேகடன்களுக்குசதாழி
ைின்ச ாத்துகள்ரபாதுைானதாகஇல்ைாவிட்டால்தனது
ச ாந்தச ாத்திைிருந்துஅக்கடன்கனளதீர்க்கரவண்டு
ம். 

4)இைாபநட்டம்:வியாபாேத்தில்கினடக்கும்இைாபம் 
முழுவதும்தனிவணிகனேரயர ரும். அவர்பிறருடன் 

பங்கிட்டுக்சகாள்ளரதனவயில்னை.அதுரபாைநட்டம்ஏ
ற்பட்டால்அந்தநட்டம்முழுவனதயும்அவரேஏற்கரவ
ண்டும். 

5) ட்டத்தனித்துவைின்னை: தனியாள்வணிகத்தில் 
உரினையாளனேயும்சதாழினையும் ட்டம்ஒன்றாகக்க
ருதுகிறது.உரினையாளரோஅவரேநிர்வாகம்ச ய்கிறா
ர்.கூட்டுப்பங்குநிறுைத்னதப்ரபால்உரினையும்நிர்வாக
மும்பிரிக்கப்படவில்னை. 

6.தனிச் ட்டம்ைில்னை:கூட்டாண்னை ட்டம்கூட்டாண்
னைக்கும்இந்தியநிறுைங்கள் ட்டம்நிறுைத்திற்கும்இந்
தியகூட்டுறவுச் ட்டம்கூட்டுறவு ங்கங்களுக்கும்இருப்
பனதப்ரபாைதனியாள்வணிகத்திற்குதனிச் ட்டம்ஏது
வும்இல்னை. 

7)பதிவு:- தனியாள்வணிகத்னதபதிவுச ய்ய 
ரவண்டியதில்னை ிைவனகத்சதாழில்கனளரைற்சகா
ள்ள 
உள்ளாட் ிநகோட் ிைற்றும்ைாநகோட் ியிடைிருந்து 
உரிைம்சபறரவண்டும். 

8)வாழ்வு: நிறுைம்ரபான்றுஇதற்குநீடித்தவாழ்வு 
கினடயாது. தனியாள்வணிகரின்வாழ்னவப்பாதிக்கும் 

எதுவும்அவருனடயசதாழினையும்பாதிக்கும்.அவரு
னடயஇறப்பு(அ)சதாழில்திறனைஇழத்தல்(அ) 

அவருக்கு வாரிசுஇல்ைானை ரபான்றனவ சதாழினை 
முடிவுக்குசகாண்டுவரும். 

9)எளினைஇனதசதாடங்குவதும்கனைத்தலும்ைிகவும் 
எளிது. 

இவ்வணிகத்னதகனைக்க ட்டவிதிகனளபினபற்ற 
ரதனவயில்னை. 

10உள்ளுர்வியாபாேம்:இவ்வணிகம்ஒருகுறிப்பிட்டப்பகு
தியில்ைட்டுரைநனடசபறும்.  ிைவனகத் 
தனிவணிகங்கள் 
கினளகளுடன் ிைஇடங்களில்நனடசபறும். 

65.M)nrgpd; Nehf;fk; ,ay;G gzpfs; 
mjpfhuk;       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 
$l;LUthf;fk; MFk;. 
2.nrgpd; jiyik mYtyfk; Kk;igapy; 
cs;s fpis mYtyfq;fs; ,e;jpahtpy; kw;w 
efuq;fspYk; tpsq;Fk;. 
3.(m)rigj;jiytHfs; 
(M)epjp kw;Wk; rl;lmikr;rf 
mYtyHfsplkpUe;J NjHe;njLf;fg;gl;l 2 
cWg;gpdHfs; 
(,)hprh;t; tq;fp mYtyHfsoplkpUe;J 
NjHe;njLf;fg;gl;l xU cWg;gpdH 
(<)NkYk; 2 cWg;gpdHfs; rigj;jiytHfs; 
kw;Wk; thhpaj;jpd; 5 cWg;gpdHfs; kj;jpa 
murhy; epakpf;fg;gLtH. 
4.nrgpd; nghJ fzpg;g topfhl;Ljy; 
mjpfhuq;fs; : Nkyhz;ik Mfpait 
cWg;gpdHfsplk; ,Uf;Fk;. ,t;cWg;gpdHfs; 
mit thhpaj;jpd; vy;yh mjpfhuq;fisAk; 
ngw;W gzpfis epiu Ntw;WNthk; 
1.thhpaj;jpd; rigj;jiytiuAk; kw;w 
cWg;gpdHfisAk; mg;nghWg;gpy; ,Ue;J ePf;f 
kj;jpa muRf;F mjpfhuk; cz;L. 
2.kj;jpa muR epjpcjtp nra;tJld; 
thhpaj;jpw;F mt;tnghOJ Njitg;gLk; 
khdpaq;fisAk; toq;FfpwJ. 
3.nrgpd; nfhs;iffisAk; jpl;lq;fisAk; 
tFf;Fk; nghOJ mtw;wpfhd midfiy 
toq;f kj;jpa muRf;F chpik cz;L.thhpk; 
jtWjy; nra;Ak; nghOJ mtw;iw tpyf;fp 
rhpnra;J eltbf;if vLf;f kj;jpa muRf;F 
mjpfhuk; cz;L. 
gzpfs; : 
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1.gq;Fkhw;wfq;fspd; tpahghuj;ij xOq;F 
gLj;Jjy;. 
2.,ilj;jufHfshd gq;F jufHfs; 
Jizj;jufHfs; ntspapl;L tq;fpaH 
Xg;GWjpahsHfs; kw;wk; gj;jpu re;ijAld; 
njhlHGila kw;w ,ilj;jufHfspd; 
nray;ghLfis gjpT nra;jy; kw;Wk; 
xOq;FgLj;jjy; 
3.gu];gu epjpaq;fs; cs;spl;l KjyPl;L 
epWtdq;fis gjpT nra;J xOq;F gLj;jjy;. 
4.Rafl;Lg;ghL epWtdq;fis Njhw;Wtpj;jYk; 
xOq;FgLj;jjYk; 
5.gj;jpu re;ijapy; Nkhrbahd kw;Wk; 
NeHikaw;w tzpf eltbf;iffis jil 
nra;jy; 
6.KjyPl;lhsHfspilNa tpopg;GzHr;rpia 
tsHj;jH; kw;wk; ,ilj;jufHfSf;fhd 
gaphr;rpaspj;jy; 
7.gj;jpuq;fSf;fhd cs;tzpfj;ij 
jilnra;jy;  
8.gq;Ffis fzprkhd mstpy; thq;fp 
epWkq;fis vLj;jf;nfhs;sy; Nghd;w 
eltbf;iffis xOq;F gLj;jjy; 
9.gq;Fkhw;wfq;fspypUe;J Mfpatw;wpd; 
mikg;G Nghd;w tptuq;fs; ngWtJ gq;F 
kw;wfq;fspd; ghpNrhjid nra;jy; tprhuiz 
kw;Wk; jzpf;if nra;jy; 
10.kj;jpa murhy; xg;gilT nra;ag;gl;l 
gzpapiz nra;jy;   
66)m)$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;. 
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)jdp tiuaW epWkk; nghJ tiuaW 
epWkk; NtWghL : 
t.v
z; 

mbg;gil jdp epWkk; nghJ 
epWkk; 

1 cWg;gpdH 
vz;zpf;if 

Fiwe;jJ 
2 
mjpfgl;rk; 
50 

Fiwe;jJ 
7 cr;r 
mstpw;F 
tiuaiw 
,y;iy 

2. ngaH ,Wjpapy; 
jdptiua
Wf;fg;gl;l
J.vd;W 
Kbtila 
Ntz;Lk;. 

tiuaWf;f
g;gl;lJ 
vd;w 
nrhy;Yld; 
Kbtila 
Ntz;Lk;. 

3. nray;Kiw 
tpjpfs; 

jhd; 
nrhe;jkhf 
jahhpj;j 
nray; 
eilKiw 
tpjpfis 
epWkg;gjpt
hshplk; 
rkHgpf;f 
Ntz;Lk;. 

nray; 
eilKiw 
tpjpfis 
jhahhpf;fhj 
epWkq;fs; 
epWkr;rl;lj;
jpy; cs;s 
khjphp 
ml;ltiz 
–m 
gpd;gw;w 
Ntz;Lk;.  

4. FWkg;gq;nf
hg;gk;  

mtrpakpy;
iy 

fl;lhakhf;
fg;gl;Ls;J 

5 ,af;FeHfs;  Fiwe;jJ 
2 
,af;FeHf
s; Njit 

Fiwe;jJ 
3 
,af;FeHf
s; Njit 

6. rl;l Kiw 
$l;lk; 

mtrpakpy;
iy 

6khjj;jpw;F
s; $l;l 
Ntz;Lk;. 

7.  
 

jFjpg;gq;Ff
s; 

,af;FeHf
s; 
NjHe;njLf;
fg;gl 
jFjpg;gq;F
fs; 
ngwNtz;b
a 
mtrpakpy;
iy 

,af;FeHf
s; 
jFjpg;gq;F
fis 
ngw;wpl 
Ntz;Lk;. 
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8. Fiwntz; $l;lk; 
nry;yj;jf;
fjhf 
mika 
$l;lj;jpw;F 
tUif ju 
Ntz;b 
Fiwe;jsT 
cWg;gpdHf
spd; 
vz;zpf;if 
2 

Fiwe;jsT 
cWg;gpdHf
spd; 
vz;zpf;if 
5 

9. gq;F 
tpw;gid 

nghJ 
kf;fSf;F 
gq;F 
tpw;gid 
jil 
nra;ag;gl;L
s;sJ 

gq;F 
tpw;gid 
nra;ayhk; 
 

10. ,af;FeHfsp
d; Xa;T 

65 
taJf;F 
NkYk; 
,af;Feuhf 
gzpahw;wy
hk; 

65 tajpy; 
Xa;T ngw 
Ntz;Lk;. 
 

67.m.xU epWkr;nrayhpd; gzpfSk; flikfSk; tpthp: 
நிறுைச் ச யைரின் பணிகள்: 

1. ரைற்பார்னவயும் கட்டுப்பாடும் நிறுைச்ச யைர் தன் 

கீழுள்ள துனறயின் நடவடிக்னககனள ரைற்பார்னவ 

ச ய்கிறார். நிறுைத்தின்முதன்னை அதிகாரி என்ற 

முனறயில் உண்னைச்  ான்சறன உறுதி அளிக்க 

ரவண்டிய ஆவணங்களில் னகசயாப்பைிடுதல் 

இவரின் பணியாகும். 

2. கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தல் கூட்டம், நாள், 

இடம், ரநேம் முதைியவற்னற முடிவு ச ய்தும், 

நிகழ்ச் ி நிேனை தயாரித்தும் அனுப்புகிறார் கூட்டம் 

 ிறப்பாக நனடசற அனனத்து பணிகனளயும் 

ச ய்கிறார். 

3. கூட்டத்தின் ச யல்பாடுகள் கூட்டத்தின் 

ச யல்பாடுகள், அனைப்பு முனறரயடு, ச யல்முனற 

விதிகளுக்கு முேண்படாைல் பார்த்துக் சகாள்கிறார். 

4. பங்குநர்களின் நைன்காத்தல் 

பங்குநர்களின் நைன்  ிறக்கும் வனகயில் ச யைர் 

பணி ச ய்கிறார். கூட்டங்களில் கனடபிடிக்க 

ரவண்டிய  டங்குகள் அனனத்னதயும் பின்பற்றிடவும், 

நிகழ்ச் ி குறிப்ரபட்டில் அனனத்னதயும் பதிவு ச ய்யும் 

பணியினனயும் ச ய்கிறார். 

5. பங்குநர்களின் ஐயம் நீக்குதல் பங்குநர் ஏழுப்பும் 

வினாக்களுக்கு, காைங்கடத்தாைலும், பண்புடனும் 

பதிைளிக்கிறார் இேக ியங்கனளத் சதரிவிக்காைலும், 

சதரிவிக்க ரவண்டியவற்னற சதரிவித்தும் 

பங்குநர்கள் ைனநினறவு சபறும் வனகயில் 

ச யைாற்றுகிறார். 

6. பணிகனள ஒருங்கினணத்தல் இயக்குநர் 

அனவயுடன் சநருங்கிய சதாடர்பு னவத்துக்சகாண்டு, 

பல்ரவறு துனறகளில் பணிகனள 

ஒருங்கினணக்கிறார். 

7. நிறுைத்தில் சுமூக உறவு எழியர்கள், 

சதாழிைாளர்கள், இயக்குநர்கள், நிறுைத்துடன் 

சதாடர்பு சகாண்ட சவளிநபர்களுடன் சுமூக உறவு 

நிைவ உனழக்கிறார். 

8. ஊழியர் நைன் தங்களின் ஊழியர்களின் 

நம்பிக்னகனய வளர்த்து அவர்களின் உளைார்ந்த 

ஒத்துனழப்னப ச யைர் சபறுகிறார். 

நிறுைச் ச யைரின் கடனைகள் 

ஆ)  ட்டமுனற கடனைகள் 1. உண்னைசயனச் 

 ான்றளிக்க ரவண்டிய ஆவணத்தில் னகசயாப்பைிடல் 

2. தகவைறிக்னகக்கு ைாற்றறிக்னகனய தாக்கல் 

ச ய்தல் 

3. ஒதுக்கீடு ச ய்த பங்கு  ான்றிதனழ வழங்கல் 

4. பதிவு அலுவைகம் உள்ள இடம் குறித்த 

அறிக்னகனய தாக்கல் ச ய்தல். 

5. ஆண்டு அறிக்னகயில் னகசயாப்பைிடல் 

6. உறுப்பினர்களக்கு சபாதுக்கூட்ட அறிக்னகனய 

அனுப்புதல் 

7. நிகழ்ச் ி குறிப்புகனள தயார் ச ய்தல் 

8. ட்டமுனற ஏடுகனள உரிய முனறயில் 

னவத்திருத்தல். 

இ) சபாதுக் கடனைகள் 

1. தன் கடனைகனள கவனத்துடனும், ரநர்னையுடனும் 

ச ய்தல், தன் அதிகாே ஏல்னைனய ைீறாத ச யல்பட 

ரவண்டும். 

2. இேக ியைான ச ய்திகனள சவளியிடாது காத்தல் 

ரவண்டும். 

67.M)$l;LwTr;rq;fs; VNjDk;5 tpsf;fj;Jld; 
 ehza rq;fk; : 1. Ntshz;ik fld; rq;fk; 
  2. Ntshz;ik fld; rhuhrq;fk; 
Ntshz;ik fld; rq;fk; 1. fpuhkg;Gw fld; 
rq;fk; 2. gpujk rq;fq;fs; 
Ntshz;ik fld; rhuh rq;fk; 
1.efu tq;fpfs; 2. gzpahsh; rq;fk; 3. 
njhopyhspf; fld; rq;fq;fs; 
ehzak; rhuh rq;fq;fs;; : 1.Ntshz;ik rhuh 
fld; rq;fq;fs;  2. Ntshz;ik rhuh fld; 
rhuhj rq;fq;fs;  
Ntshz;ik rhuh fld; rq;fq;fs;  
1.$l;lwT re;ijapLjy; 2.$l;LwT gz;izfs; 
3.njhopw;rhiy $l;LwT  
Ntshz;ik rhuh fld; rhuhj rq;fq;fs; 
1.Efh;Nthh; $l;LwT 2.cw;gj;jpahsh; $l;LwT 
3.$l;LwT tPl;L trjp 4.$l;LwT gz;lfrhiy. 
  
 
 
 
 
 


