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வணிகவியல்  வினாத்தாள் வடிவமமப்பு 

 

தமைப்பு  

 

ெகுதி  அ        
1 மார்க் 

ெகுதி  ஆ        
4  மார்க் 

ெகுதி  இ       
8   மார்க் 

ெகுதி  ஈ           
20  மார்க் 

பமாத்தம் 
 

அமமப்பு         3       2                1         1       39 

தனி 
வணிகம் 

        3       1               …..         1       27 

 

கூட்டாண்மம 

        7       2                1         1       43 

நிறுமம் I         7       2                2         1       51 

நிறுமம் II         6       2                1         1       42 

 

ெங்குமாற்றகம்         6       2                1         1       42 

கூட்டுறவு         4       2                1         1       40 

அரசு 
பதாழில் 

        4       2                1         1       40 

பமாத்தம்        40       15                 8         8      324 
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1.அமமப்பு 

Organisation 
 பொதுவான நநாக்கம் 
அல்ைது 
நநாக்கங்கமை 
பவற்றியமடயச் 
பெய்வதற்காக 
இணக்கமான ெிறப்பு 
வாய்ந்த ெகுதியிமன 
ெரிக்கட்ட 
கூடியபதான்றாகும். –
லூயிஸ் எச்.நேநன 
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2.ஒருங்கிமணத்தல் coordination  

 விரும்பும் இைக்கிமன 
அமடய நிறுவனத்தின் 
ெல்நவறு நடவடிக்மககளும் 
ஒருங்கிமணக்கப்ெட 
நவண்டும்.  

 ஒரு ெண்டகொமை 
இைாெம் 
பெறநவண்டுபமனில் 
பகாள்முதல் துமறயும், 
விற்ெமனத் துமறயும் 
ஒருங்கிமணந்து பெயல்ெட 
நவண்டும் 
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3.தரவரிமெ முமறக்நகாட்ொடு:  
Scalar Principle 

 ஆமணயுரிமமயின் 
வரிமெ உயர் 

மட்டத்திலுள்ை உயர் 
அலுவைரிடமிருந்து 
கீழ் மட்டத்திலுள்ை 
பதாழிைாைர்வமர 
ெடிப்ெடியாக 
கீழ்நநாக்கி 
வரநவண்டும்.  

 இதற்கு கட்டமை 
இமணப்பு என்று 
பெயர் 
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4.வியாொரஅமமப்ெின் நநாக்கங்கள்: 
 Objects of business Organisation  

 இைாெ நநாக்கு, 
நெமவ நநாக்கு, 
நெரைவு உற்ெத்தியின் 
நன்மமமய பெறுதல், 
குறிப்ெிட்டகாைத்திற்கு 
முயற்ெிமய 
நமற்பகாள்ளுதல், 
ெணியாட்கைிடம் 
இணக்கமான 
உறவுமுமற 
வைர்த்தல். 
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5.ென்னாட்டு நிறுமம்: 
 Multinational Companies  

 ென்னாட்டு நிறுமம் என்ெது 
ஒரு வியாொரத்மத 
பதாடங்கி இரண்டு 
அல்ைது அதற்கு நமற்ெட்ட 
நாடுகைில் நமைாண்மம 
பெய்து வருவதாகும்.                        

1.யூனி ைீவர் ைிமிபடட்    

2.யூனியன் கார்மெடு 
3.இன்டர்நநஷனல்ெிெினஸ் 
பமஷின்  

 4.ெிைிப்ஸ்  

 5.நகாநகா நகாைா கழகம். 
11/19/2017 8 MMS 



6.அயல் நாட்டு நிறுமம்: 
Foreign Company 

 இந்தியாவுக்கு 
அப்ொல் ெதிவு 
பெய்யப்ெட்டு 
ஆனால் 
இந்தியாவில் 

பதாழிைிடம் 

உள்ை நிறுமம் 

ஆகும். 
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7.தனியாள் வணிகம்: 
Sole Trader  

 தனிநெரால் 
தனிநெருக்பகன்று 
அமமக்கப்ெட்டு 
இயங்கும் ஒரு 
வணிகம் 
தனியாள் 
வணிகம் என்று 
டாக்டர் ஓ.ஆர் 

கிருஷ்ணொமி 
கூறுகிறார். 
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8.கர்த்தா: 
இந்துக் 
கூட்டுக் 
குடும்ெத் 
தமைமம 
உறுப்ெினர் 
ஆவார். 
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9.வமரயறாப் பொறுப்பு: 
Unlimited Liability  

 தனியாள் வணிகரின் பொறுப்பு 
வமரயறாப் பொறுப்பு.   

 வியாொர கடன்கமை அமடக்க 
நொதுமான பொத்துக்கள் 
பதாழிைில் இல்மைபயனில் 
தனது பொந்த பொத்மத இழக்க 
நநரிடும்.  

 கடனநீ்நதாருக்கு 
உரிமமயாைரின் பொந்த 
பொத்துக்கமை ெறிமுதல் 
பெய்யும் உரிமம உண்டு 
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10.வமரயறு பொறுப்பு: 
Limited Liability 

 கூட்டுப் ெங்கு 
நிறுமத்தில் ஒரு 
ெங்குநர் தனது 
ெங்குகள் மீது 
பெலுத்தப் 
பெறாதிருக்கும் 
மதிப்ெைநவ 
பொறுப்ொகிறார். 
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11.வமரயறுத்த கூட்டாண்மம: 
Limited Partnership  

 ஒரு கூட்டாண்மமயில் 
கூட்டாைிகைின் பொறுப்பு 
வமரயறுக்கப்ெட்டிருந்தால்
அது வமரயறுத்த 
கூட்டாண்மம எனப்ெடும்.  

 ஏநதனும் ஒரு 
கூட்டாைியின் 
பொறுப்ொவது வமரயறாப் 
பொறுப்ொக இருக்க 
நவண்டும்.   
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12.கூட்டாண்மம: 
Partnership 

 1932 ஆண்டு இந்திய 
கூட்டாண்மமச் 
ெட்டத்தின் 4வது 
ெிரிவின்ெடி எல்நைாரும் 
நெர்ந்நதா அல்ைது 
எல்நைாருக்குமாக 
ஒருவநரா நடத்தும் 
பதாழிைின் இைாெத்மதப் 
ெகிர்ந்துபகாள்ை ஒப்புக் 
பகாண்டவர்கைிமடநய 
நிைவும் உறவு 
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13.கூட்டாண்மம நிறுவனத்தின் 
உறுப்ெினர்  எண்ணிக்மக  

What are the minimum and maximum number of members in the 

partnership firm ? 

குமறந்தெட்ெம் 2  

அதிகெட்ெம் 
வங்கித்பதாழில் 10,  

   ெிறபதாழில் 20. 

11/19/2017 16 MMS 



14.கூட்டாைிகைிமடநய நிைவும் உறவு 
முமற: What is the relationship that exits among partners?  

 முதல்வர் மற்றும் 
முகவர் உறவு.  

 ஒவ்பவாரு 
கூட்டாைியும் 
உரிமமயாைராகவும் 
முகவர்கைாகவும் 
பெயல்ெடுகின்றனர். 
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15.கூட்டாண்மம ஒப்ொவணம்: 
Partnership Deed 

 இரண்டு அல்ைது அதற்கு 
நமற்ெட்ட 
நெர்களுக்கிமடநய எழும் 
உடன்ொட்டின் காரணமாக 
உருவாக்கப்ெடுவநத 
கூட்டாண்மம.  

 இந்தியாவில் 
கூட்டாண்மம உடன்ொடு 
வாய்பமாழியாகநவா, 
எழுத்து வடிவிநைா 
இருக்கைாம். 
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16.இைவர் என்ெவர் யார்?  

ஒரு இைவர் கூட்டாைியாக இருக்க முடியுமா? 

 18 வயது நிமறயாதவர் 
இைவர்.  

 ெட்டப்ெடி இைவர் ஒருவர் 
கூட்டாைியாக முடியாது.  

 அமனத்து 
கூட்டாைிகளும் ஒப்புக் 
பகாண்டால் 
கூட்டாண்மமயின் 
ெயன்களுக்கு மட்டும் 
இைவர் கூட்டாைியாக 
நெர்த்துக் 
பகாள்ைப்ெடுவார். 
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17.உமழயாக் கூட்டாைி: 
Sleeping Partner or Dormant Partner  

 இவ்வமக கூட்டாைிகள் 
பதாழிைில் முதைிடுவர்.  

 ஆனால் பதாழில் 
நிர்வாகத்தில் ெங்கு 
பெறுவதில்மை.  

 இவ்வமக கூட்டாைிகள் 
உறங்கும் கூட்டாைிகள் 
அல்ைது உமழயாக் 
கூட்டாைிகள்  அல்ைது 
முதைிடும் கூட்டாைிகள் 
என அமழக்கப்ெடுவா;. 
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18.பெயரைவு கூட்டாைி : 
Nominal or Ostensible Partner  

 இவர் பதாழிைில் 
முதைிடுவதில்மை, 
நிர்வாகத்தில் ெங்நகற்ெதில்மை. 
கூட்டாண்மமயின் பெல்வாக்மக 
அதிகரித்துக் பகாள்ை தன் 
பெயமர ெயன்ெடுத்த 
அனுமதித்து உதவுகிறார்.  

 இவருக்கு இைாெத்தில் ெங்கு 
இல்மை.  

 வியாொரக் கடன்களுக்கு 
பவைியாமரப் பொறுத்தவமர 
இவரும் பொறுப்ொகிறார்.               
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19. கூட்டு மற்றும் தனிப்பொறுப்பு: 
What is joint and several liability?  

 கடனநீ்நதார் தங்களுக்கு 
நெரநவண்டிய 
பதாமகமய அமனத்து 
கூட்டாைிகைின் தனிச் 
பொத்துக்கைிைிருந்து 
பெறுவது- 
கூட்டுப்பொறுப்பு  

 ஏநதனும் ஒரு 
கூட்டாைியின் தனிச் 
பொத்தின்மீது வழக்கு 
பதாடுத்து பெறுவது - 
தனிப்பொறுப்பு 
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20.உட்கிமட ஆமணயுரிமம: 
 Implied authority of a Partner  

 அவெர காைங்கைில் 
கூட்டாண்மமயின் நைமன 
ொதுகாக்கும் பொருட்டு ெிை 
நடவடிக்மககமை 
நமற்பகாள்ை ஒரு 
கூட்டாைிக்கு வழங்கப்ெடும் 
உரிமம.  

 அக்கூட்டாைி நமற்பகாள்ளும் 
நடவடிக்மககள் 
கூட்டாண்மமமய 
கட்டுப்ெடுத்தும். 
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21.பவைிப்ெமட ஆமணயுரிமம: 
Partners express authority  

 கூட்டாைிகளுக்கு ஒரு 
உடன்ொட்டின்ெடி 
உரிமமகள் 
வழங்கப்ெட்டிருப்ெின் அது 
பவைிப்ெமட 
ஆமணயுரிமம.  

 அவ் ஆமணயுரிமமக்கு    

உட்ெட்டு அவர் 
நமற்பகாள்ளும் அமனத்து 
பெயல்களுக்கும் 
நிறுவனம் பொறுப்ொகும். 
 11/19/2017 24 MMS 



22.கூட்டாண்மமக் 
கமைப்பு Dissolution 

of  Partnership  

கூட்டாண்மம நிறுவனக் 

கமைப்பு   

Dissolution of  Partnership Firm 

ஒருவர் அல்ைது 
ஒன்றுக்கு நமற்ெட்ட 
கூட்டாைிகள் 
கூட்டாண்மமநயாடு 
தங்களுக்குள்ை 
உறமவ முறித்துக் 
பகாள்வதாகும். 

அமனத்து 
கூட்டாைிகளும் 
தங்களுக்குள்ை உறமவ 
முறித்து பகாள்வதாகும். 
  

 பதாழில் 
முடிவுக்குக் பகாண்டு 
வரைாம் அல்ைது 
பதாடர்ந்து 
நடத்தைாம். 

கட்டாயமாக பதாழிமை 
முடிவுக்கு பகாண்டு 
வந்துவிடும். 
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23. அரசுத் பதாழில்கள் இைக்கணம்: 
Define state enterprises 

 உற்ெத்தி,விவொயம்,
நிதி,வணிகம் ஆகிய 
பதாழில்கைில் 
ஈடுெட்டிருக்கும் 
அரசுக்குச் 
பொந்தமான 
பதாழில்கமை 
அரசுத் பதாழில்கள் 
எனைாம் -              

A.H. நேன்ென் 
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24.அரசுத் பதாழில்: 
STATE  ENTERPRISES 

 அரசுக்குச் 
பொந்தமாகவும், அதன் 
கட்டுப்ொட்டின் கீழுள்ை 
பதாழில்கள் அரசுத் 
பதாழில்கள் ஆகும்.  

 பொதுமக்கைின் 
நைனுக்காக உள்ைாட்ெி 
அல்ைது மத்திய மாநிை 
அரசுக்கு பொந்தமானதாக 
அதன் கட்டுப்ொட்டில் 
இருக்கும். 
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25.அரசுத் பதாழில்கமை எவ்வமகயில் 
உருவாக்கைாம்: 

 அரநெ முதைீடு பெய்து 
புதிய பதாழில் 
நிறுவனங்கமை 
அமமத்து நமைாண்மம 
பெய்யைாம்.  

 ஏற்கனநவ தனியார் 

துமறயில் இயங்கி 
வரும் வணிக 
அமமப்புகமை 
நாட்டுமடமமயாக்கி 
பெயல்ெடுத்தைாம். 
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26.அரசு நிறுமம்: 
Define a Government company.  

 ஒரு நிறுமத்தின் 
பெலுத்தப்ெட்ட ெங்கு 
முதைில் 51% நமல் 
மமய அரநொ 
அல்ைது மாநிை 
அரநொ 
மவத்திருப்ெது அரசு 
நிறுமம் ஆகும்.  

 எ.கா பெல், பெய்ல், 
மாருதி உத்நயாக் 
நொன்றமவ 
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27.துமறமுமற அமமப்பு: 
 இது அரெின் ஒரு ெகுதியாக 
பெயல்ெடுகிறது.  

 அந்தந்த அமமெச்கத்தின் 
நிர்வாக அதிகாரிகைால் 
நிர்வாகம் பெயய்ப்ெடுகிறது.   

 இது பொதுத்துமற அமமெெில் 
மிகவும் ெமழமமயானதாகும்  

 (எ.கா) இரயில் நொக்குவரத்து, 
பதாமைநெெி, அணுெக்தி, 
அமனத்திந்திய வாபனாைி 
மற்றும்  பதாமைக்காட்ச்ெி. 
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28.பொதுக்கூட்டுரு: 
 ொராளுமன்றத்தில் 
தனிச்ெட்டத்தின் மூைம் 
உருவாக்கப்ெடும் அமமப்பு ஆகும்.  

 தனிச்ெட்டத்திநைநய இதன் 
நநாக்கம் அதிகாரங்கள் ெணிகள் 
ஆகியமவ குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும்.  

 இது ஒரு ெட்டமுமறக்கழகம் 
ஆகும்.  

 (எ.கா) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, 
இந்திய ஆயுள் காப்ெடீ்டுக்கழகம், 
யூனிட்டிரஸ்டு ஆப் இந்தியா, 
இந்திய பதாழில்நிதிக்கழகம். 
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29.வாரிய அமமப்பு: 

 நமைாண்மம 
அரொங்கத்தால் 
நியமிக்கப்ெட்ட 
குழுவிடம் உள்ைது.  

 தனிச்ெட்டங்கைால் 
ஒழுங்குெடுத்தப்ெடுகிறது 

 TWAD, TNEB, TNHB  
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30.இராணுவம் ொர்ந்த பதாழில்களுக்கு 
துமறவாரி அமமப்நெ ெிறந்தது : 

 நாட்டின் ொதுகாப்பு குறித்த 
ரகெியங்கமை தனியார் 

எதிரி நாடுகளுக்குச் 
பொல்ைிவிடைாம்.  

 பநருக்கடி ஏற்ெடும் நொது 
அரசுக்கு ஒத்துமழப்பு 
வழங்காமல் நொகைாம்  

 எனநவ இராணுவம் ொர்ந்த 
பதாழில்களுக்கு 
துமறவாரி அமமப்நெ 
ெிறந்தது 
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31.கூட்டு உருவாக்கம் பெறாத 
அமமப்புகள்: 

 உரிமமயும் 
நிர்வாகமும் 
ெிரிக்க 
முடியாமல் 
இருப்ெது.   

 தனியாள்வணிகம் 

 கூட்டாண்மம  

 இந்துக் கூட்டுக் 
குடும்ெம் 
 
 11/19/2017 34 MMS 



32.கூட்டு உருவாக்கம் பெற்ற 
அமமப்புகள்: 

 உரிமமயும் 
நிர்வாகமும் 
ெிரிக்க கூடியது.  

 கூட்டுப் ெங்கு 
நிறுமம்,  

 கூட்டுறவு ெங்கம். 
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33.நிறுமத்தின் பொது இைச்ெிமன: 
 நிறுமம் ெட்டம் உருவாக்கிய 
நெர்.  

 எனநவ ெத்திர ஒப்ெந்தத்தில் 
மகபயாப்ெம் இட முடியாது.  

 அதற்பகன தனி முத்திமர 
உண்டு.  

 அம் முத்திமரமய 
ஆவணங்கைில் ெதிந்து 
விட்டால் நிறுமத்தின் 
மகபயாப்ெமாக கருதப்ெடும்.  

 இதுநவ நிறுமத்தின் பொது 
இைச்ெிமன ஆகும். 
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34.நிகழ்ச்ெி நிரல்: Agenda 

 கூட்டத்தில் 
நமற்பகாள்ை நவண்டிய 
நடவடிக்மககைின் 
வரிமெநய நிகழ்ச்ெி 
நிரல் என்று 
கூறப்ெடுகிறது.  

 கூட்டத் தமைவருடன் 
கைந்துமரயாடி, நிறுமச் 
பெயைர் நிகழ்ச்ெி 
நிரமைத் தயார் 

பெய்கிறார். 
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35.நிகழ்ச்ெி குறிப்நெடு: 
Minutes 

 நிறுமபமான்றின் 
ெல்வமகயான கூட்டங்கள் 
ஒவ்பவான்றிலும் 
எடுக்கப்பெற்ற முடிவுகைின் 
(தீர்மானங்கைின்) 
உண்மமயான, ெரியான 
ெதிவுகள் தான் நிகழ்ச்ெிக் 
குறிப்பு எனப்ெடுகிறது.  

 சுருக்கமாகவும் 
உண்மமயானதாகவும் 
இருக்க நவண்டும்.  
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36.கூட்டத்தில் குமறபவண்: 
Quorum 

 ஒரு கூட்டம் 
பெல்ைத்தக்கதாக 
இருக்க 
வருமகதர  
நவண்டிய 
குமறந்தைவு 
உறுப்ெினர் 
எண்ணிக்மகநய 
குமறபவண் 
ஆகும். 
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37.ெிறப்புத் தீர்மானம் 

Special resolution 
 ெிறப்புப் பொருள் 
குறித்து 
நிமறநவற்றப்ெட 
நவண்டியது.  

 4ல் 3ெங்கு 
உறுப்ெினர்கள் 
ஆதரித்து இத்தமகய 
தீர்மானத்மத 
நிமறநவற்ற 
நவண்டும்.  
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38.ஒப்புறுதியைித்தல்:  Underwriting 

 நெரைவு விடுப்புகள் 
ஒப்புறுதியைித்தல் முமறயிநைநய 
பவைியிடப்ெடுகின்றன.  

 இந்த முமறயில் ஒப்புறுதியர்கள் 
பொது மக்களுக்கு பவைியிடப்ெட்ட 
ெங்குகள் முழுவதுமாக எடுத்துக் 
பகாள்ைப்ெடும் என 
வாக்குறுதியைிக்கின்றனர்.  

 அவ்வாறு பொது மக்கைால் 
எடுத்துக் பகாள்ைப்ெடாத ெங்குகள் 
முழுவமதயும் தாங்கநை எடுத்துக் 
பகாள்கின்றனர். 
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39.ெங்கு முமனமம் Share Premium 

 ஒரு நிறுமத்தின் ெங்பகான்றின் 
பவைியடீ்டு விமை முகமதிப்மெ 
விட அதிகமாக இருக்கும்.  

 பவைியடீ்டு விமைக்கும் 

குமறவாக உள்ை 
முகமதிப்ெிற்கும் உள்ை 
நவறுொடு முமனமம் என்று 
பொல்ைப்ெடுகிறது. 

  உ-ம் ெங்பகான்றின் 
முகமதிப்புரூ10 எனவும் அது 

ரூ12க்கு பவைியிடப்ெடுவதாக 
பகாண்டால் ெங்குமுமனமம் 

ரூ2ஆகும். 
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40.ெங்குகமை வட்டத்தில் (Discount) பவைியடீுதல்  

 ெங்குகமை அவற்றின் 
முகமதிப்ெிற்கும் குமறத்து 
பவைியிடப்ெடுதல் 
வட்டத்தில் பவைியிடுதல் 
ஆகும்.  

 உ-ம் ெங்பகான்றின் முக 
மதிப்பு ரூ10 எனவும் அது 
ரூ 8 க்கு 
பவைியிடப்ெடுவதாக 
பகாண்டால் 
ெங்குபவைியடீ்டு 
தள்ளுெடிரூ2 ஆகும். 
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41.ஒறுப்ெிமழப்பு பெய்யப்ெட்ட ெங்குகமை 
மறுபவைியடீு பெய்தல்     (Re-issue of forfeited shares) 

 ஒறுப்ெிழப்பு 
பெய்யப்ெட்ட 
ெங்குகமை வட்டத்தில் 
பவைியிடைாம்.  

 மறுபவைியடீ்டில் 
வழங்கப்ெடும் தள்ளுெடி 
அப்ெங்குகள் மீது 
முந்மதயப் 
ெங்குநர்டமிருந்து 
பெறப்ெட்ட பதாமக 
மிஞ்ெக்கூடாது. 
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42.தகவைறிக்மக:  (Prospectus) 

 ஒரு பொது 
வமரயறு நிறுமம் 
தனது கடனடீ்டுப் 
ெத்திரங்கமை 
வாங்குமாறு 
பொது மக்களுக்கு 
அமழப்புவிடும் 
விைம்ெரத்திற்கு 
பெயர் 
தகவைறிக்மக 

ஆகும். 
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43.மீள்தகு முன்னுரிமமப் ெங்குகள் 

(Redeemable preference shares) 

 பெயல்முமற விதிகள் 
அதிகாரம் 
வழங்கியிருக்குமாயின் 
இவ்வமக ெங்குகமை 
குறிப்ெிட்ட காைக் 
பகடுவுக்குப் ெின் 
பவைியடீ்டு 
நிெந்தமனப்ெடி ெணத்மத 
திரும்ெக் பகாடுத்து 
ெங்குகமை மீட்டுக் 
பகாள்ைைாம். 
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44.கடனடீ்டுப் ெத்திரங்கள் 

(Debentures) 

   ஒருகடமன 

ஒப்புக்பகாள்ளும் 
அல்ைது கடமன 

ஏற்ெடுத்தும் 
ஒரு ஆவணநம 
கடனடீ்டுப் 
ெத்திரமாகும். 
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45.குறுமப் ெங்பகாப்ெம் பெறவில்மைபயனில்: 
What is the consequence of not receiving minimum subscription ?  

 ெங்குகமை 
ஒதுக்கீடு 
பெய்தல் 
கூடாது.  

 விண்ணப்ெத் 
பதாமகமயத் 
திருப்ெி 
அைிக்க 
நவண்டும். 
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46.பொது விடுப்பு: 
(Public issues)  

 கூட்டுப் ெங்கு 
நிறுமங்கள் பொதுவாகப் 
ெயன்ெடுத்தும் முமற.   

 பொதுமக்களுக்கு 
நநரடியாக ெங்குகமைக் 
குறிப்ெிட்ட பதாமகக்கு 
விற்ெமன 
பெய்வதாகும்.  
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47.ெரஸ்ெர நிதிகள் : 
Futual Funds 

 இந்திய ெத்திர 
மற்றும் மாற்றகங்கள் 
வாரியம் ஒழுங்கு 
ெடுத்துதல் 1993 
விதிகைின்ெடி, 
‘ெரஸ்ெர நிதி’ என்ெது 
“அறக்கட்டமை 
அல்ைது கூட்டுரு 
அமமப்ெில் 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை 
ஒரு நிதி.   

 
 

11/19/2017 50 MMS 



47.ெரஸ்ெர நிதிகள் : 
Futual Funds 

 இதன் அறங்காப்ொைர்கள் 
ஒன்றுக்கும் நமற்ெட்ட 
திட்டங்கைின் கீழ் ெிறு அைகுகள் 
மூைமாக பொதுமக்கைிடமிருந்து 
ெணத்மத மூைதனமாகப் பெற்று 
நிறுமம் மற்றும் ெல்நவறு 
வாணிெ நிறுவனங்கைின் 
தங்கள் அமமப்ெின் 
ெட்டத்திற்குட்ெட்டு முதைீடு 
பெய்யும்” என வமரவிைக்கணம் 
பகாடுத்துள்ைது. 
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48.நொல்ட்: 
Bolt 

 நொல்ட்என்ெது 
மும்மெ 
ெங்குச்ெந்மதயில் 
மார்ச்1995 முதல் 
நமடமுமறயில்
உள்ை வணிகச் 
பெயல்ொடாகும்.  
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49.ெகராள் : 
Proxy 
 நிறுமக்கூட்டத்தில் 
கைந்துபகாள்ை 
உறுப்ெினரால் 
நியமிக்கப்ெடும் ஒரு 
நெமர குறிக்கும்.  

 ெகராமை நியமிக்கும் 
ெத்திரத்மதயும் கூட 
ெகராள் எனும் பொல் 
உணர்த்தும். 
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50.மாற்று இயக்குநர் 

Alternate Director 

  பெயல்முமற விதிகள் 
அதிகாரம் 
வழங்கியிருக்குமாயின் 
இயக்குநர் ஒருவர் 
பதாடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் 
பவைி மாநிைத்திற்கு 
பென்றிருந்தால் அவருக்கு 
ெதிைாக இயக்குநரமவ 
மாற்று இயக்குநர் ஒருவமர 
நியமிக்கும் அந்த நெநர 
மாற்று இயக்குநர் ஆவார். 
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51.ெிறப்புப் பொதுக் கூட்டத்மத யார் 
கூட்டைாம்?  Who can convene Extraordinary General Meeting ?  

 நிறுமச் ெட்ட 
வாரியம் அல்ைது  

 இயக்குநரமவ 
அல்ைது  

 நவண்டுநகாள் 
விடுத்த 
ெங்குதாரர்கள்  

 ெிறப்புப் கூட்டத்மதக் 
கூட்டைாம். 
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52.ெட்டமுமற கூட்டம் : 
Statutory Meeting 

 1.பொது வமரயறு 
நிறுமத்தில் ெங்குநர்கைின் 
முதல் கூட்டமாகும்.  

 2.நிறுமத்தின் வாழ்வு 

காைத்தில் ஒரு முமற 
மட்டுநம நமடபெறும் 
கூட்டம் இது.  

 3.உரிமம் பெற்று ஆறு 
மாதத்திற்குள் ஒரு 
மாதத்திற்கு ெின்னர் 
இக்கூட்டத்மத கூட்ட 
நவண்டும். 
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53.ெட்டமுமற அறிக்மக: 
Statutory Report 

 ெட்டமுமற கூட்ட 
நாளுக்கு 21 நாட்களுக்கு 
முன்னர் ெட்டமுமற 
அறிக்மகமய 
உறுப்ெினர்களுக்கு 
அனுப்ெ நவண்டும்.  

 ெட்டமுமற 
அறிக்மகயில் 
காணப்பெறும் பெய்திகள் 
குறித்து ெங்குநர்கள் 
விவாதிக்கைாம். 
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54.ெட்டியைிடுதல்  

Listing 
 ெங்கு மாற்றகங்கைின் 
அலுவல் ெட்டியைில் 
ெத்திரங்கமைச் நெர்ப்ெநத 
ஆகும்.  

 பொது நிறுமங்களுக்கு 
ெட்டியைிடுதல் 
கட்டாயமாக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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55.இயக்குநர் நியமிக்கப்ெடும் முமறகள்: 
Mention the methods in which directors are appointed 

 1) நிறுமச் பெயல் 

முமறவிதிகைில் பெயர் 
குறிப்ெிடப்ெடுவதால்  

 2) நிறுமம் நியமிக்கும் 
இயக்குநர்கள்  

 3) இயக்குநர் அமவ 
நியமிக்கும் இயக்குநர்கள்  

 4) மூன்றாம் தரப்ெினர் 
நியமிக்கும் இயக்குநர்கள்  

 5) மமய அரசு 
நியமிக்கும் இயக்குநர்கள் 
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56.பெெி: 
SEBI 

 இந்தியப் ெங்கு 
ெந்மதமய 
ஒழுங்குெடுத்த 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட 
நமற்ொர்மவ 
அமமப்ொகும். 
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57.ெத்திரம்: 
SECURITIES 

 ஒரு ெத்திரம் 
என்ெது ஒருவரின் 
உமடமம உரிமம 
அல்ைது கடனடீ்டு 
உரிமமமய 
குறிக்கும் ஒரு 
ொன்றிதழ் அல்ைது 
ஆவணம் ஆகும்.  

 எ.கா. ெங்குகள், 
கடனடீ்டுெத்திரம். 
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58.ெங்கு மாற்றகம் இைக்கணம்: 
 Define stock exchange  

 ெங்கு மாற்றகம் 
என்ெது வாங்கியவர் 
மற்றும் விற்ெவர் 
ஒரு இடத்தில் கூடி 
அமனத்து 
வமகயான 
ெத்திரங்கள் 
ெங்குகமை 
மகயாளும் ஒரு 
இடநமயாகும் - 
நவரஷ்டின் 
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59. ஆயத்தபகாடுப்பு ஒப்ெந்தம்: 
Ready Delivery Contracts 

 வாங்குெவரும் 
விற்ெவரும் 
ெத்திரங்கமை 
உண்மமயாகநவ      

ெரிமாறிக்பகாள்வர்.  

 இவற்மற 
அவ்விடத்திய 
நெரங்கள் என்ெர். 
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60.கூட்டுறவுச்ெங்கம்: 
Co-operative Society  

 H.C. கால்வர்ட் - 
உறுப்ெினர்கைின் 
பொருைாதார நைமன 
பெருக்கிக் 
பகாள்வதற்ககாக 
மனிதன் என்ற 
முமறயில் ெமத்துவ 
அடிப்ெமடயில் மக்கள் 
அவர்கைாகநவ 
ஒன்றுெடும் அமமப்நெ 
ஆகும். 
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61.இராக்நடல் முன்நனாடிகள்: 
 இராெர்ட் ஓவன் என்ெவர் 
முதல் கூட்டுறவு 
இயக்கத்மத 1844ம் ஆண்டு 
28 உறுப்ெினர்களுடன் 
இராக்குநடல் என்ற பெயரில் 
பதாடங்கினார்.  

 இது முதன்முதைாக 
பதாடங்கப்ெட்ட நுகர்நவார் 

கூட்டுறவு ெங்கமாகும்.  

 இராெர்ட் ஓவன் கூட்டுறவு 
இயக்கத்தின் தந்மதயாவார். 
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62.கூட்டுறவு ெண்டகச்ொமை 

Co-Operative Warehouse 
 அதிகமாக கிராமபுறங்கைில் 
காணப்ெடும்.  

 விவொயப் பொருட்கமை 
நெமித்து மவக்கும் 
வெதிமய 
உறுப்ெினர்களுக்கு 
அைிக்கிறது.  

 நமலும் முற்றுப் பெற்ற 
பொருட்கமை ெந்மதயில் 
நல்ை விமை 
கிமடக்கும்வமர நெமித்து 
மவக்க உதவுகிறது. 
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63.கூட்டுறவு ெிறப்ெங்காடி 4 (எ-டு) 
Examples of Co-operative super market  

 

 

1. காமநதனு-     

          பென்மன   
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63.கூட்டுறவு ெிறப்ெங்காடி 4 (எ-டு) 
Examples of Co-operative super market 
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 2.ெிந்தாமணி 
- திருச்ெி                          

                      &     

நகாமவ       
 



63.கூட்டுறவு ெிறப்ெங்காடி 4 (எ-டு) 
Examples of Co-operative super market 
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3.கற்ெகம்  
- நவலூர்            

 



63.கூட்டுறவு ெிறப்ெங்காடி 4 (எ-டு) 
Examples of Co-operative super market 
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 4.பொன்னி  
- நெைம்  

 



63.கூட்டுறவு ெிறப்ெங்காடி 4 (எ-டு) 
Examples of Co-operative super market 
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 5. ொண்டியன் 
ெிறப்ெங்காடி- 

மதுமர 
 



64.ஒரு நெர் ஒரு வாக்கு: 
 One Man One Vote 

 கூட்டுறவு ெங்கத்தின் 
நமைாண்மம 
மக்கைாட்ெி 
அடிப்ெமடயில் 
அமமந்திருக்கிறது.  

 உறுப்ெினர் மூைதனப் 
ெங்குத் பதாமகயாக 
எவ்வைவு 
பெலுத்தியிருந்தாலும் 
அவருக்கு ஒரு வாக்கு 
மட்டுநம உண்டு.  
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65.நாட்டுமடமமயாக்கம் 

Nationalisation 

 
 ஏற்கனநவ 
தனியார் துமறயில் 
இயங்கிவரும் 
பதாழில்கமை அரசு 
ஏற்று நடத்தினால் 
அதமன 
நாட்டுமடமமயாக்
கம் எனைாம். 
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66.ஆதரவுப் ெங்காதயம்: 
Patronage Dividend 

 கூட்டுறவு ெங்கம் தனது 
ஆண்டு இைாெத்மத 
அதன் உறுப்ெினர்கள் 
ெங்கத்மத எந்த அைவு 
ெயன்ெடுத்திக் 

பகாள்கிறாநரா 
அந்தஅடிப்ெமடயில் 
நமலூதியமாக 

வழங்குகிறது. 
 இதற்கு ெகிர்வுநிதி 
என்றுபெயர். 
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67.காமை (பதஜிவாைா) : 
Bull 

 ெத்திரங்கள் 
எதிர்காைத்தில் 
விமைநயற்றம் 
பெறும் என்று 
எதிர்ொர்க்கின்ற ஊக 
வணிகர் காமை ஊக 
வணிகர் ஆவர்.  

 இவர் எல்ைாம் 
நன்மமக்காகநவ 
என்ற மனப்ொன்மம 
பகாண்டவர் 
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68.கரடி ஆல்ைது  மண்டிவாைா: 
Bear 

 எதிர்காைத்தில் 
குறிப்ெிட்ட 
ெத்திரங்கைின் 
விமைகள் வழீ்ச்ெி 
அமடயும் என்று 
எண்ணுெவர்.  

 ஒரு கரடி  ஊக 
வணிகர் எதிலும் 
ெின்நனாக்கிய  
மனப்ொங்கு 
பகாண்டவர்.  
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69.கமைமான்: 
 கமைமான் ஊக 
வணிகர் 
முன்பனச்ெரிக்மக 
உமடயவர்.  

 இவர்  ‘முமனம 
நவட்மடயாைர்’  
என்றும் 
அமழக்கப்ெடுகிறார் 
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70.முடவாத்து 

Lame Duck 
 தற்நொமதய, தம் 
நடவடிக்மககைில் 
உள்ை 
இடர்ப்ொடுகமைத் 
தீர்ப்ெதில் நொராடிக் 
பகாண்டிருக்கின்ற 
ஒரு  கரடி ஊக 
வணிகநர  முட 
வாத்து  என்று 
அமழக்கப்ெடுகிறார். 
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71.விருப்ெமுறிக்கூட்டாண்மம 

 Partnership–at–will   

 கூட்டாண்மமயின் 
காைத்மத 
குறிக்காமல் 
வியாொரத்மத நடத்தி 
வருதநை ஆகும்.   

 கூட்டாண்மமயின் 
வாழ்வு 
கூடடாைிகைின் 
விருெெத்மதப் 
பொறுத்து 
நீட்டிக்கப்ெடும்.  
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72.குறிப்ெிட்ட கூட்டாண்மம 

Particular Partnership   
  இக்கூட்டாண்மம 

குறிப்ெிட்ட காைத்திற்நவா 
அல்ைது ஒரு குறிப்ெிட்ட 
வணிக பெயமை பெய்து 
முடிப்ெதற்நகா 
நிறுவப்ெட்டதாகும்.     

 இக்கூட்டாண்மம 
குறிப்ெிட்ட காைம் 
முடிந்தவுடன் அல்ைது 
குறிப்ெிட்ட வணிக 
பெயல் முடிவுக்கு வந்து 
விடும்.   
 11/19/2017 80 MMS 



73.இமணவிமன கூட்டாண்மம 

Joint Venture 

 இமணவிமன என்ெது 
தற்காைிகமாக 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட ஒரு 
கூட்டாண்மம ஆகும்.  

 இது குறிப்ெிட்ட வணிக 
பெயல் அல்ைது 
நவமைமய குறிப்ெிட்ட 
காைத்திற்குள் 
முடித்துக் பகாடுக்க 
உருவாக்கப்ெடுவதாகும்
.    
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73.இமணவிமன கூட்டாண்மம 

Joint Venture 

 (எ-கா) ஒரு 
கட்டிடம் 
கட்டுவதற்காக 
உருவாக்கப்ெட்ட 
கூட்டாண்மம 
அக்கட்டிடம் 
கட்டியவுடன் 
முடிவுக்கு வந்து 
விடும் 
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