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rhpahd tpil  Annual  Commerce Tentative Key- Mar 2016 

1.(M)  ,e;J $l;Lf; FLk;gk;      40x1=40 
2.(,)  JiwKiw mikg;G 
3.(m)  tpiuthf 
4.(m)  G+uz ey;y ek;gpf;if 
5.(,)  1932 rl;lk; 
6.(<)   epWtdk; 
7.(<)  rl;lKiw epWkk; 
8.(m)  epWkj;jpd; mikg;G KiwNaL 
9.(,)  7 
10(m)  90 ehl;fs; 
11.(,)epWkr;nray;Kiwtpjpfspy; ngah; Fwpg;gpLtjhy; 
12.(M) 5 
13.(,) ,af;Feh; mitahy; 
14.(m) Kjd;ikr; re;ij 
15.(M),e;jpa gj;jpu kw;Wk; khw;wfq;fs; thhpar;rl;lk; 
16.(M) fub 
17.(m) ,q;fpyhe;J  
18.(M) jpUg;gp nrYj;jf; $baJ  
19.(m) muR epWkk; 
20.(M) Jiwthhp mikg;G 
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf  
21. nghJf;$l;LU / nghJf;fofk; 
22. Efh;Nthh; 
23. xg;Gf;nfhz;l tpfpjk; 
24. tiuawhg; nghWg;G 
25. ,iztpid 
26. epWtdf; fiyg;G 
27. 5000 
28. jftywpf;if 
29. FtpKd;Dhpikg; gq;Ffs; 
30. rpwg;Gj; jPh;khdk; 
31. chpikahsh;fs; 
32. 15 
33. ntspaPl;lfq;fs; 
34. gl;baypLjy; 
35. gu];gu epjp 
36. ,uhgh;;l; Xtd; 
37. rpWnjhopy; cw;gj;jpahsh;fs; 
38. nghJr;Nrit / nghJeyd; 
39. jdpahh; 
40. jdpahs; 
VNjDk; 10tpdhf;fSf;F tpilasp10X4=40 
41.mikg;G     Ch;tpf; & `d;l; - xU 
tpahghu epWtdk; vd;gJ rKjhaj;jpd; kw;w 
cWg;gpdh;fspd; Njitf;fhf mspf;Fk; 
rf;jpia ngw;Wf;nfhz;L xU nghUisNah 
my;yJ NritiaNah cw;gj;jp nra;J 
gfph;e;jspj;J nray;glf;$ba mikg;ghFk;. 
Y}ap]; vr;. N`Nd – nghJthd Nehf;fk; 
my;yJ Nehf;fq;fis ntw;wpailar; 
nra;tjw;fhf ,zf;fkhd rpwg;G tha;e;j 
gFjpapid rhpf;fl;l $banjhd;whFk;. 
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.jdpahs; tzpfh;: jdpeguhy; 
cUthf;fg;gl;L> Nkyhz;ik nra;Ak; tzpf 
mikg;gpw;F jdptzpf mikg;G vd;W ngah;. 
mij vth; Nkyhz;ik nra;fpwhNwh mtNu  
jdp tzpfh;. ,j;njhopypy; fpilf;Fk; ,yhgk; 
KOtJk; mtiuNar; NrUk;. mJNghy; el;lk; 
KOtJk; mtNu Vw;f Ntz;Lk.; 
44 tiuaWf;fg;gl;l $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 $l;lhz;ik 
mDkjpf;fg;gLfpwJ. 
45.$l;L kw;Wk; jdpg;nghWg;G: fldPe;Njhh; 
jq;fSf;F NruNtz;ba njhifia midj;J 
$l;lhspfspd; jdpr; nrhj;Jf;fspypUe;J 
ngWtJ - $l;Lg;nghWg;G VNjDk; xU 
$l;lhspapd; jdpr; nrhj;jpd;kPJ tof;F 
njhLj;J ngWtJ – jdpg;nghWg;G 
46.FWkgq;nfhg;gk; ngwtpy;iynadpy; Vw;gLk; 
tpisT: jftywpf;if ntspapl;l 90 
ehl;fSf;Fs; mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
Fiwe;jsT gq;nfLg;Gj; njhifia 
nuhf;fkhfg; ngwhtpbd; tpz;zgj;jpd; kPJ 
ngw;w gzk; KOtijAk; jpUg;gpj; jUjy;; 
Ntz;Lk;. gq;Ffis xJf;fPL nra;jy; $lhJ. 
47. 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;.   
48.epfo;r;rp epuy;: $l;lj;jpy; Nkw;;nfhs;s 
Ntz;ba eltbf;iffspd; thpir MFk;. 
$l;lj;jiytUld; fye;Jiuahb epWkr; 
nrayh; epfo;r;rp epuiy jahh; nra;fpwhh;. 
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.xg;GWjpaspj;jy;: NgusT tpLg;Gfs; 
xg;GWjpaspj;jy; KiwapNyNa 
ntspaplg;gLfpd;wd. ,e;j Kiwapy; 
xg;GWjpah;fs; nghJ kf;fSf;F 
ntspaplg;gl;l gq;Ffs; KOtJkhf vLj;Jf; 
nfhs;sg;gLk; vd thf;FWjpaspf;fpd;wdh;. 
mt;thW nghJ kf;fshy; vLj;Jf;nfhs;sg; 
glhj gq;Ffs; KOtijAk; jhq;fNs vLj;Jf; 
nfhs;fpd;wdh;. 
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51.fhis (nj[pthyh) : gj;jpuq;fs; 
vjph;fhyj;jpy; tpiyNaw;wk; ngWk; vd;W 
vjph;ghh;f;fpd;w Cf tzpfh;. ,th; 
vjph;fhyj;jpy; mjpf tpiyapy; gj;jpuq;fis 
tpw;f ,aYk; vd;w vz;zj;jpy; jw;NghJ 
gj;jpuq;fis thq;f Kidfpwhh;. xU fhis 
jd;Dila nfhk;Gfshy; vjphpfis caNu 
my;yJ Nky; Nehf;fp J}f;fp vwptJ Nghd;W> 
,e;j tif Cf tzpfh; gpizag; 
gj;jpuq;fspd; tpiyia caur; nra;Ak; 
Nehf;NfhL nray;gLtjhy; fhis vdg; 
ngaiu ngw;Ws;shh;. 
52. $l;LwT rpwg;gq;fhb 4 (v-L) :    
fhkNjD – nrd;id . rpe;jhkzp – jpUr;rp . 
fw;gfk;  – NtYhH  nghd;dp  - Nryk; 
ghz;bad; rpwg;gq;fhb- kJiu 
53. xU egh; xU thf;F: $l;LwT rq;fj;jpd; 
Nkyhz;ik kf;fshl;rp mbg;gilapy; 
mike;jpUf;fpwJ. cWg;gpdh; %yjdg; gq;Fj; 
njhifahf vt;tsT nrYj;jpapUe;jhYk; 
mtUf;F xU thf;F kl;LNk cz;L. 
MSf;nfhU thf;F vd;w rkj;Jt 
mbg;gilapy; kf;fshl;rp Kiwapy; ,r;rq;fk; 
mikf;fg;gl;Ls;sJ.  
54.ehl;Lilikahf;fk; : 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.muR epWkj;jpw;F v.fh : epyf;fhp Ruq;f 
epWtdk;> ,e;jpa v/F Miza epWkk;> 
,e;jpa njhiyj;njhlh;G Jiw> muR 
Nghf;Ftuj;Jf; fofk;> jkpo;ehL Ntshz; 
njhopy; fofk;> muR kw;Wk; khepymurpd; 
$l;L epWtdk;> jkpo;ehL rpWnjhopy; epWkk; 
(lhd;rp)   
VNjDk; 5 tpdhf;fSf;F tpilasp :5X8=40 
56.,e;J$l;Lf;FLk;gk;: 
இந்தியாவில்இந்துகூட்டுக்குடும்பவணிகஅமைப்பு 
தமைசிறந்துவிளங்குகிறது.இதுஇந்தியாவில் 
ைட்டுமைஉள்ளது.வியாபாரம்:மகத்ததாழில்கள்சிறு 
ததாழிற்ச்சாமைகள்மபான்றமவ.இந்துகூட்டுக்குடும்ப
வியாபாரஅமைப்பின்குடும்பதமைமை 
உறுப்பினருக்கு கர்த்தாஎன்றுதபயர் 
2.குடும்பதமைவர்மூைம்வியாபாரத்மதநடத்துவர் 
kpl;lf; rhu rl;lj;jpd; gb : 
1.ஒருகுடும்பத்திலுள்ளஆண்வாரிசுகள்ைட்டுமை 
வம்சாவழிதசாத்தில்உரிமையுள்ளவா;கள் . 

2.இச்சட்டம்அஸ்ஸாம்ைற்றும்மைற்குவங்காளம்தவிர
இந்தியாவில்பிறபகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

3.jhahghfh rl;lj;jpd; gb  
1.தசாத்தின்உரிமைைாற்றம்கூட்டுவாரிசுதாராpன் 
வாரிசு 
களுக்குவாரிசுஉரிமையின்படிஏற்படுவதாகும்.இது 
பிறப்பின்காரணைாகஅல்ை.2.கூட்டுவாரிசுதாரர்அவரது

தசாத்தின்பங்மகைற்றகூட்டுவாரிசுதாரரின்சம்ைதைின்
றிைாற்றித்தரஇயலும். 

57.$l;lhz;ikapy; ,stH $l;lhsp இளவர் 
என்பவர் 18 வயது பு+ர்;த்தி அமடயாதவர். 
பாதுகாவைர்; நியைிக்கப்பட்டால் 21 வயது 

வமர இளவராக  கருதப்படுகிறார். சட்டப்படி 

இளவர் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட 
தகுதியில்ைாதவர். எனமவ அவர் 
கூட்டாளியாக முடியாது. ஆனால் 

கூட்டாண்மையின் பயனுக்காக அமனத்துக் 
கூட்டாளிகளும் ஒப்புக்தகாண்டால் இளவர் 
கூட்டாளியாக முடியும்.  

உhpik taij milAk; Kd; : 
1) ததாழிைின் தசாத்திலும் இைாபத்திலும் 

பங்கு தபறும் உரிமை 2) நிறுவனக் 
கணக்குகமள பாh;மவயிட்டு அவற்மற நகல் 

எடுக்கும் உரிமை 3) ததாழிைின் தசாத்துகள் 

இைாபத்தில் அவருக்கு உள்ள பங்கு அளவிற்கு 

ைட்டும் அவருக்குப் தபாறுப்பு ஆகும். 

அவரின்தசாத்துகள்தபாறுப்பாகாது. 

chpik taij mile;j gpd; : 
1) உரிமை வயது அமடந்தபின்பு ததாடா ;ந்து 

கூட்டாளியாக இருக்க மவண்டுைா அல்ைது 

விைக மவண்டுைா என்பமத ஆறு 

ைாதத்திற்குள் தரீ்ைானித்து முடிமவ அறிவிக்க 
மவண்டும். 2) அவ்வாறு ஆறு ைாதத்திற்குள் 

அறிவிக்காவிட்டால் இளவராகச் மசா;த்துக் 
தகாள்ளப்பட்ட நாள் முதல் நிறுவனக் 
கடன்களுக்குப் தபாறுப்பாவார். 3) ஆறு 

ைாதத்திற்குள் விைகுவதாக அறிவித்தால் 

அறிவித்த நாளிைிருந்து 

நிறுவனக்கடன்களுக்கு தபாறுப்பாகைாட்டார். 
58. jdp tiuaW epWkk; nghJ tiuaW 
epWkk; NtWghL : 

mbg;gil jdp epWkk; nghJ epWkk; 
cWg;gpdH 
vz;zpf;if 

Fiwe;jJ 2 
mjpfgl;rk; 50 

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

ngaH ,Wjpapy; 
jdptiuaWf;fg;
gl;lJ.vd;W 
Kbtila 
Ntz;Lk;. 

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

nray;Kiw 
tpjpfs; 

jhd; nrhe;jkhf 
jahhpj;j nray; 
eilKiw 
tpjpfis 
epWkg;gjpthshpl
k; rkHgpf;f 

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

FWkg;gq; 
nfhg;gk;  

mtrpakpy;iy fl;lhakhf;fg;g
l;Ls;J 

,af;FeH 
fs;  

Fiwe;jJ 2 
,af;FeHfs; 
Njit 

Fiwe;jJ 3 
,af;FeHfs; 
Njit 

rl;l Kiw 
$l;lk; 

mtrpakpy;iy 6khjj;jpw;Fs; 
$l;l Ntz;Lk;. 

jFjpg;gq;F
fs; 

,af;FeHfs; 
NjHe;njLf;fg;gl 
jFjpg;gq;Ffs; 
ngwNtz;ba 
mtrpakpy;iy 

,af;FeHfs; 
jFjpg;gq;Ffi
s ngw;wpl 
Ntz;Lk;. 

Fiwntz; $l;lk; 
nry;yj;jf;fjhf 
mika 
$l;lj;jpw;F 
tUif ju 
Ntz;b 
Fiwe;jsT 
cWg;gpdHfspd; 
vz;zpf;if 2 

Fiwe;jsT 
cWg;gpdHfspd; 
vz;zpf;if 5 

gq;F 
tpw;gid 

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

gq;F tpw;gid 
nra;ayhk; 
 

,af;FeHf
spd; Xa;T 

65 taJf;F 
NkYk; 
,af;Feuhf 
gzpahw;wyhk; 

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

59. gq;Ffis xWg;gpog;G nra;a Kf;fpa 
epge;;jidfs;: 1) நிறுைச் தசயல்முமற விதிகள் 

பங்குகமள ஒறுப்பிழப்பு தசய்யும் அதிகாரத்மத 
நிறுைத்திற்கு வழங்கியிருக்க மவண்டும். 

2) அமழப்பு பணம் தசலுத்த தவறியதால் ைட்டுமை 

பங்குகமள பறிமுதல் தசய்யைாம். 

3) பங்குநர்களிடைிருந்து தபற மவண்டியுள்ளது மவறு 

எக்கடன் நிலுமவக்காகவும் பங்குகமள ஒறுப்பிழப்பு 
தசய்யக்கூடாது. 

4) அமழப்புப் பணம் தசலுத்துைாறு பணம் தசலுத்தத் 
தவறிய உறுப்பினர்களுக்கு குமறந்தது 14 நாள் 

அறிவிக்மகயாவது தர மவண்டும்.  

5) பங்குகமள ஒறுப்பிழப்பு தசய்து அமவ தீர்ைானம் 

நிமறமவற்றிப் பங்குகள் பறிமுதல் தசய்யப்பட 

மவண்டும். பங்குகளின் ஒறுப்பிழப்பிற்குப் பின்னர் 
பறிமுதல் தசய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் 

தபயர் உறுப்பினர் பதிமவட்டிைிருந்து நீக்கப்படும். 

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

தராக்கத்திற்கன்றி மவறு ைறுபயனுக்காக 
தவளியிடப்பட்டுள்ள பங்குகள் பற்றிய விவரங்கள். 

2. பங்குகள் ைீது தபற்ற தைாத்த பணம் ைற்றும் பிற 

வழிகளில் தபற்ற பணம். 3. அறிக்மக தயார் 

தசய்வதற்கு 7 நாட்களுக்கு முன்புவமர தபற்ற 

தபறுதல் தசலுத்தல் பற்றிய சுருக்கைான கணக்கு. 

4. ததாடக்கச் தசைவுகள் குறித்த ைதிப்பீடு அல்ைது 

தசைவழித்தமவ. 5. கூட்ட ஒப்புதலுக்காக 
மவக்கப்பட மவண்டியுள்ள ஒப்பந்தங்கள் ைற்றும் 

அவற்றில் தசய்ய மவண்டிய ைாற்றங்கள் குறித்த 
விவரங்கள். 6. நிமறமவற்றப்படாத ஒப்பந்தங்களும் 

அதற்கான காரணங்களும். 7. பங்கு அல்ைது 

கடனடீ்டுப்பத்திர தவளியீட்டில் இயக்குநர்கட்கு 

தசலுத்தியுள்ள அல்ைது தசலுத்த மவண்டியுள்ள 

கழிவு அல்ைது தரகுத் ததாமக. 
8. இயக்குநர்கள் மைைாண்மை இயக்குநர்கள் 

மைைாளர் தசயைர் ஆகிமயார் குறித்த விவரங்கள். 

9.இயக்குநர்கள் மைைாண்மை இயக்குநர்கள் 

முதைிமயாரிடைிருந்து இன்னும் தபற மவண்டிய 

அமழப்பு பணம் குறித்த விவரங்கள் இடம்தபற 

மவண்டும்.  
61. KjyPl;lhH Cftzpfh; NtWghL : 
KjyPl;lhsHfs; CftzpfHfs; 
1.KjyPLfspd; 
ghJfhg;igNa nghpJk; 
tpUk;Gthh;fs; 

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

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

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

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

FWfpa fhyk; 
<LghLk; 
nghWg;GilaJ 

62. $l;LwT rpwg;gq;fhbapd; nghUs;je;Jmjd; 
rpwg;gpay;Gfis jUf ? 
இதுமபரளவுசில்ைமறவியாபாரஅமைப்பு கூட்டுறவு 
அமைப்பில்ததாடங்கப்படுவதுஇதில்விற்கப்படும் 
தபாருட்கள்விமைகளுடன் இமணக்கப்பட்டிருக்கும். 

ஒமரவிமைமபரம்மபசஇயைாது. வமரவிைக்கணை ;: 

சில்ைமறவிற்பமனதசய்யும்துமறவாரிஅமைப்புநான்
குஅடிப்பமடதுமறகமளக்தகாண்டது.ைளிமகப்தபாரு
ள்சுயமசமவப்பிரிவுைாைிசப்பால்தபாருள்கள்ைற்றும்வ ீ
ட்டுஉபமயாகப்தபாருள்கள்விற்பமனதசய்யும்இடம்ச
லுமகஅடிப்பமடயில்துமறகமளகுத்தமகக்குநடத்தம்
இடம்என்றுM.M.ஜிம்ைா ;தைன்வமரயறுக்கிறாh;. 
rpwg;gpay;Gfs; 
1. மபரளவுசில்ைமறவிற்பமனநிமையம். 

2. பைவமகயானதபாருட்கள்கிமடக்குைிடம் 

3. சுயமசமவவிற்பாண்மைமதமவயில்மை 

4. பைதுமறகமளதகாண்டது. 

5. தராக்கஅடிப்பமடயில்விற்பமனதசய்யப்படும் 

6. தபாருட்களில்கைப்படம்தவிh;க்கப்படும் 

சரியானஅளவுஎமடகுமற நிமைஏற்படுவதில்மை. 

8.அரிதானதபாருட்கள்கூட விற்பமனதசய்யப்படும். 

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

மதமவப்படும் நிதிமுழுவமதயும் அரமச அளிக்கிறது. 
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2.இது அரசுக்கு முற்றும் கட்டுப்பட்டு இயங்குகின்றது. 

இத்துமறக்தகன அமைச்சர் உண்டு. இந்நிறுவன 

வளர்ச்சி இயக்கம் குமறபாடுகள் பற்றி 
பாராளுைன்றத்திற்கும் சட்டப் மபரமவகளுக்கும் 

பதில்தசால்லும்கடமைஅந்தஅமைச்சகத்திற்குஉண்டு. 

3. இதில் தசங்குத்து அதிகார உறவு காணப்படுகிறது. 

4. இதற்கு மதமவப்படும் நிதி பாராளுைன்ற அல்ைது 

சட்டைன்ற நிதி அறிக்மகயின் மூைம் 

ஒதுக்கப்படுகிறது. 

5. இதன் வரவு – தசைவுத் திட்டம் அரசின் 

கணக்குப்பதிவு முமற ைற்றும் தணிக்மகக்கு 

உட்பட்டதாகும். 6. இது அரசின் பகுதி. எனமவ 

அரசுக்குரிய சட்ட விைக்களிப்பு தபறுகிறது. அரசின் 

இமசவின்றி இந்நிறுவனங்களுக்தகதிராக வழக்கு 

ததாடுக்க இயைாது 

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

64.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  

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. 

64.M. 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.epjp jd;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;. 
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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;iff; 
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; glik 
cz;L. 
12.njhopy;flik: 
       yhgk; <l;LtJ Kjd;ik Nehf;fk; 
,y;yhkypUg;gpDk; fofq;fs; njhopy; 
fz;Nzhl;lj;NjhL ,aq;Ffpd;wd. 
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 
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. 
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.gq;F khw;wfj;jpd; ed;ikfs;:  
நிறுைத்திற்கு நன்மைகள்: 1. பங்கு ைாற்றகம் 

மகயாளும் பங்குகளுக்குரிய நிறுைங்களின் ைதிப்பு 
உயரும். நிறுைம் வலுவானது என்ற எண்ணம் 

உருவாகும். 2. நிறுைங்களின் பங்குகளுக்கு பரந்த 
சந்மத கிமடக்கிறது. 3. நிறுைம் மவதறாரு 

நிறுைத்மதாடு இமணக்கப்படும்மபாது சாதகைான 

மபரத்மத தபற உதவி தசய்கிறது. 4. ஊக 
வணிகர்களின் தசயல்பாட்டினால் பட்டியைிடப்பட்ட 

பத்திரங்களின் 

விமைகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் ஏற்ற தாழ்வுகள் 

குமறகின்றன. 

முதலீட்டாளருக்கு நன்மைகள்: 

1. முதலீட்டாளர்கள் தம் விருப்பம்மபால் 

பத்திரங்கமள வாங்க  விற்க ஆயத்த சந்மதயாக 
விளங்குகின்றன. 

2. பத்திரங்களுக்கான நிமையான சந்மதமயயும் 

முதலீடுகளுக்கான நீர்மைத் தன்மைமயயும் 

அளிக்கின்றது. 3. பங்கு ைாற்றகங்களில் வாணிகம் 

தசய்யப்படும் பத்திரம் கடன்தபற நல்ை 

பிமணயைாக ஏற்கப்படுகின்றன. 4. பத்திர ைதிப்பு 
விமைப்புள்ளியாக தவளியிடப்படுவதால் 

முதலீட்டின் நடப்பு உண்மை ைதிப்மப  அறிந்து 

தகாள்ள முடிகிறது.  
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சமுதாயத்திற்கு ஆற்றும் மசமவகள்: 

1. தபருைளவு மூைதன உருவாக்கம் தசய்து நாட்டின் 

தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. 2. பத்திர 
விற்பமனமய ஊக்கப்படுத்தி சிறப்பாக மைைாண்மை 

தசய்யப்படும்நிறுைங்களின் நிமைமய 

உயர்த்துகின்றன. 

3. அரசு நிதிமய ைக்களிடம் கடனாக தபற, நாட்டின் 

முக்கிய வளர்ச்சி திட்டங்கமள அரசு 
நிமறமவற்றுவதற்கும் உதவுகின்றன. 4. நாட்டின் 

ததாழில் நிமைமய அளவிடும் கருவியாக பங்கு 

ைாற்றகங்கள் தசயல்படுகின்றன ;. 
பங்கு ைாற்றகங்களின் குமறபாடுகள்: 

1. அமைப்பு முமற சரீாக கட்டுப்பாமடாடு இல்மை. 

2. உறுப்பினருக்கு குமறந்தபட்ச கல்வித்தகுதி 
நிர்ணயிக்கப்படவில்மை. உறுப்பினராக 
கட்டுப்பாடுகள் ஏதுைில்மை. 

3. விரும்பத்தகாத ஆமராக்கியைற்ற ஊக 
வாணிகத்மத கட்டுப்படுத்த தவறியிருக்கிறது. 

4. பட்டியைிடப்படுவதற்குச் சரியான விதிமுமறகள் 

பின்பற்றப்படுவதில்மை. 

5. சிை நகரங்களில் ஒன்றுக்கு மைற்பட்ட 

பங்குைாற்றகங்கள் தசயல்படுகின்றன.  

66)m) கூட்டாளிகளின் உரிமைகள் 1. 

ஒவ்வ ாரு கூட்டாளிக்கும் வ ாழிமை நடத் வும் 

மைைாண்மையில் பங்மகற்கவும் உரிமை உண்டு. 2. 

ஒவ்வ ாரு கூட்டாளிக்கும் நிறு ன வ ாடர்பான 

பிரச்சமனகளுக்கு  ம் கருத்ம  வ ரி ிக்க உரிமை 

உண்டு. 3. முக்கிய முடிவுகமள எடுக்கும் முன்னர் 

 ங்கமள கைந்து ஆமைாசிக்க ம ண்டும் எனக் 

மகாரு  ற்கு உரிமை உண்டு 4. ஒவ்வ ாரு 

கூட்டாளிக்கும் நிறு ன ஏடுகமளயும், 

கணக்குகமளயும் கண்காணித்து நகவைடுக்கும் 

உரிமை உண்டு. 
5. ஒவ்வ ாரு கூட்டாளிக்கும் இைாபத் ில் 

சைபங்மகற்க உரிமை உண்டு. 6. வ ாழிலுக்கு  ழங்கிய 

கடன் ைற்றும் முன்பணம் ைீது 6%  ட்டி வபற 

உரிமைஉண்டு. 7. அன்றாட  ியாபாரத் ில்  ாம் வசய்  

வசைவுக்கு ஈட்டுரிமை வபற உரிமை உண்டு 8. 
வ ாழிலுக்காக நிறு ன வசாத்துக்கமள 
நிறு னத் ில் மசர்ப்பம   டுக்க உரிமையுண்டு. 9. 
ஒப்பு ல் இன்றி பு ிய கூட்டாளிகமள நிறு னத் ில் 
மசர்ப்பம   டுக்க உரிமையுண்டு. 10. 
நிறு னத் ிைிருந்து ஓய்வு வபற உரிமை உண்டு. 
கூட்டாளியின் கடமைகள்  அமனத்து 

கூட்டாண்மைக்கும் வபாருந்தும், உடன்பாட்டால் 

ைாற்றமுடியா  சட்டத் ால் நிரந் ரைாக 

வகாடுக்கப்பட்ட கடமைகமள முழுமையான 

கடமைகள் : 1) ஒவ்வ ாரு கூட்டாளியும்  ன் 

கடமைகமள க னக்குமற ின்றியும், 

நாணயைாகவும், அமனத்து கூட்டாளிகளின் 

நைனுக்காகவும் நிமறம ற்ற ம ண்டும். 2)ஒவ்வ ாரு 

கூட்டாளியும் ஏமனய கூட்டாளிகளிடம் 

 ிசு ாசைாகவும், உண்மையாகவும் நடந்து வகாள்ள 

ம ண்டும். 3)  னக்கு ஒப்பமடக்கப்பட்ட அ ிகார 

 ரம்பிற்குள் வசயல்பட ம ண்டும். 4) ம று  மகயில் 

உடன்பாடு இல்ைா  மபாது நிறு ன நட்டத்ம  சைைாக 

பகிர்ந்து வகாள்ள கடமைப்பட்ட ர். 5) வ ாழில் 

நட டிக்மகயில்  ான் அறிந்து வசய்    றினால் 

ஏற்பட்ட நட்டத்துக்கு நிறு னத் ிற்கு ஈட்டுறு ி வசய்ய 

ம ண்டும். 6) பிற கூட்டாளிகளின் இமச ின்றி  ன் 

பங்மக பிறருக்கு ைாற்றக் கூடாது. 7) நிறு ன வ ாழில் 

சார்ந்  கணக்குகமள உண்மையாகவும், சரியாகவும் 

ம த் ிருக்க ம ண்டும். 8) கூட்டாண்மை 

வ ாழிலுக்கு எ ிராக எத்வ ாழிமையும் மபாட்டியாக 

கூட்டாளி நடத் க்கூடாது. 9) நிறு ன வசாத்துக்கமள 

நிறு ன நைனுக்காக ைட்டுமை பயன்படுத்  ம ண்டும். 
10) எக்கூட்டாளியும் இரகசிய ைாபங்கமள 

ஈட்டக்கூடாது. 
66.M)gq;Ffl;Fk; fldPl;Lg;gj;jpuq;fSf;Fk; 
cs;s NtWghL : 
mbg;gil gq;Ffs;  fldPl;Lg;gj;jpuq;fs; 
nghUs; xU epWkj;jpy; 

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

fldPl;Lg;gj;jpuq;fs; 
epWkj;jpw;F nfhLj;j 
flid cWjpgLj;Jk; 
rhd;whFk;fld; 
gj;jpujhuH 
epWkj;jpd;fldhsHMfp
whH 

,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;F
eH Kbthy;,jid 
khw;w KbahJ   

,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.  

,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 

yhgj;ij 
toq;Fjy; 

gq;fhjhak; 
yhgg;gfpHT MFk;  

fldPl;Lg;gj;jputl;b 
yhgj;jpd; kPjhd 
nrythFk;. 

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

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

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)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) 
கூட்டுப் பங்கு நிறுைம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் 

இைாப மநாக்மகாடு பைர் 
ஒன்றிமணந்து 
மைற்தகாள்ளும் ததாழில்– 

பாதிக்கப்பட்மடார் தங்கள் 
தபாருளாதார நைமன மைம்படுத்த 
ஒன்றிமணந்து மைற்தகாள்வது 

குமறந்த அளவுதனி நிறுைம் 2 
நபர்கள்,தபாது நிறுைம் 7 
நபர்கள் 
அதிக அளவு தனி நிறுைம் 50, 
தபாது நிறுைம் எல்மை 
இல்மை. 

கூட்டுறவில் 
குமறந்தது 25 நபர்கள் 
அதிக அளவு எல்மை இல்மை. 

எப்பகுதியில் வாழ்பவரும் 
பங்கு வாங்கி 
உறுப்பினராகைாம். 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் வாழ்பவர்கள் 
ைட்டுமை 

இந்திய நிறுை சட்டம் 1956ன் 
படி பதிவு தசய்யப்பட 
மவண்டும். 

ைாநிை அரசு கூட்டுறவு சட்டத்தின் 
கீழ் பதிவு தசய்யப்பட மவண்டும் 

நிறுைத்தில் பங்குநர்கள் 
எவ்வளவு பங்குகள் 
மவண்டுைானாலும் 
வாங்கைாம். 

உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு 
மைல் பங்குகள் 
வாங்க அனுைதி இல்மை. 

நிறுைத்திற்கு அரசின் 
சலுமககள் ஏதுைில்மை 

பதிவுக் கட்டண சலுமக, வருைான 
வரி சலுமக என பை சலுமககமள 
அரசுஅளிக்கிறது. 

நிறுைம் முதைாளித்துவ 
அமைப்பு. எனமவ அதிக 
இைாபைமடய ைக்கமள 
சுரண்டும். 

தைக்காக தாமை 
அமைக்கப்படுவதால் சுரண்டல் 
என்ற மபச்சுக்மக இடைில்மை 

ைனிதமன விட பணத்திற்மக 
முக்கியத்துவம் 

பணத்மதவிட ைனிதனுக்மக 
முக்கியத்துவம் 

பங்குகள்முகைதிப்பிமைா, 
முமனைத்திமைா, 
வட்டத்திமைா தவளியிடைாம். 

பங்குகள் முகைதிப்பில் ைட்டுமை 
தவளியிடப்படும் . 

‘ஒரு பங்கு ஒரு வாக்கு’ 
முமற 

‘ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு’ முமற 
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