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நிறுமத்தின் பல்வவறு வடககள்
Types of Companies

 1)கூட்டுருவாக்கத்தின்
அடிப்படையில்:

 அ) பட்ைய நிறுமங்கள்
 ஆ) சட்ைமுடை
நிறுமங்கள்

 இ) இலாபம் வநாக்கம்
இல்லாச் சங்கம்.

 2)உறுப்பினர்களின்
அடிப்படையில் :

 அ) தனி நிறுமம்
 ஆ) பபாது நிறுமம்.
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நிறுமத்தின் பல்வவறு வடககள்
Types of Companies

 3) பபாறுப்பின்
அடிபடையில்

 அ) பங்குகளால்
வடையறுக்கப்பட்ை
நிறுமங்கள்

 ஆ) பபாறுப்புறுதியால்
வடையடை பசய்யப்பட்ை
நிறுமங்கள்

 இ) வடையைாப்
பபாறுப்புடைய
நிறுமங்கள்
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நிறுமத்தின் பல்வவறு வடககள்
Types of Companies

 4)கட்டுப்பாட்டின்
அடிப்படையில் :

 அ) அைசு நிறுமங்கள்
 ஆ) பிடிப்பு நிறுமங்கள்
 இ) துடண நிறுமங்கள்
 5) வதசிய அடிப்படையில்:
 அ) உள்நாட்டு நிறுமங்கள்
ஆ) அயல்நாட்டு நிறுமங்கள்
இ) பன்னாட்டு நிறுமங்கள்
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நிறுமம் வடைவிலக்கணம்
 இந்திய நிறுமச் சட்ைம்
2013, பிரிவு 2 – ன், “
நிறுமம் என்பது நீடித்த
வாழ்வுைனும்,
நிடலவபற்றுத்
பதாைர்ச்சியுைனும், பபாது
முத்திடையுைன் கூடிய
சட்ைத்தால்
உருவாக்கப்பட்ை புடனவு
நபர்”.
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வடையறு பபாறுப்பு
Limited Liability

 பங்குதாைரின் பபாறுப்பு
வடையறுக்கப்பட்ைது.

 பங்குதாைர், தான்
டவத்திருக்கும் பங்குகள்
மீது, பசலுத்தப்பபைாத
பதாடக அளவிற்வக,
அவர்கள் பபாறுப்பு
வடையறுக்கப்பட்டுள்ளது
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வடையறு பபாறுப்பு
Limited Liability

 நிறுமப் பங்கு
முதலில் அடைப்பு
விடுக்கப்பைாத
பதாடகக்கு மட்டுவம
பபாறுப்பாவார்.

 கைனநீ்வதார் நிறும
உறுப்பினர்களின்
பசாந்தச்
பசாத்துக்கடளக்
டகப்பற்ை முடியாது.
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நிறுமத்தின் ஏவதனும் மூன்று
சிைப்பியல்புகள் Any three characteristics of a company

 1தனியான சட்ைநபர்
தன்டமயுடையது:

 உறுப்பினர்களிைமிருந்து
வவறுபட்டுத் தன்னிச்டசயாகச்
பசயல்படும் தனிநபர்த்
தன்டமடயநிறுமம் பபற்றுள்ளது.

 தனிப்பபயருைன் பபாது
முத்திடைடயயும் பகாண்டுள்ளது.

 இது சட்ைத்தின் கண்களில் ஒரு
பசயற்டக நபைாக, தனிநபர்
தன்டமயுைன் விளங்குகிைது.
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நிறுமத்தின் ஏவதனும் மூன்று 
சிைப்பியல்புகள் Any three characteristics of a company

 2 வடையறு பபாறுப்பு
 பங்குதாைரின் பபாறுப்பு 
வடையறுக்கப்பட்ைது.

 பங்குதாைர், தான் 
டவத்திருக்கும் பங்குகள் 
மீது, பசலுத்தப்பபைாத 
பதாடக அளவிற்வக,
அவர்கள் பபாறுப்பு
வடையறுக்கப்பட்டுள்ளது
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நிறுமத்தின் ஏவதனும் மூன்று 
சிைப்பியல்புகள் Any three characteristics of a company

 3 நீடித்த வாழ்வு:
 இதன் ஆயுடளச்
சட்ைத்தினால் மட்டுவம
முடிவுக்கு பகாண்டு வை
முடியும்.

 பங்குதாைர்களின் பநாடிப்பு
நிடல, பசயல்திைன்
இைப்பு, மனச் சமநிடல
இைப்பு வபான்ை நிகழ்வுகள்
நிறுமத்தின் ஆயுடளப்
பாதிக்காது.
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பட்ைய (அ) சாசன நிறுமம்
Chartered companies 

 ஒரு நாட்டின் அைசாவலா,
அைசிைவமா வைங்கப்பட்ை
சாசனத்தின் விடளவாக
உருவாக்கப்படும் நிறுமங்கள்
பட்ைய அல்லது சாசன
நிறுமங்கள் என்று அடைக்கப்
படுகின்ைன.

 வைங்கப்பட்ை சாசனத்தில்
கூைியுள்ள
விதிமுடைகளின்படி இடவ
பசயல்படும்.
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உள் நாட்டு நிறுமங்கள்
Domestic company

 உள் நாட்டு
நிறுமச்
சட்ைங்களின் கீழ்ப்
பதிவு
பசய்யப்பட்ை
நிறுமம் உள்
நாட்டு நிறுமம்
எனப்படும்
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நிறுமத்தின் ஏவதனும் மூன்று 
நன்டமகள் The advantages of Companies (Any 3)

 1) வபைளவு மூலதனம்
 வபைளவு மூலதனம் என்பது,
பபரிய அளவு மூலதனத்டத
திைட்டி அவற்டை பபரிய
பதாைில் நிறுவனங்களில்
முதலீடு பசய்வதாகும்.

 உதாைணமாக, ரிடலயன்ஸ்
பதாடலவபசி நிறுவனம் ரூ.
25,000 வகாடிக்கும்
அதிகமாக மூலதனம்
பசய்துள்ளது.
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நிறுமத்தின் ஏவதனும் மூன்று 
நன்டமகள் The advantages of Companies (Any 3)

 2) வடையறு பபாறுப்பு
 பங்குதாைரின் பபாறுப்பு 
வடையறுக்கப்பட்ைது.

 பங்குதாைர், தான் 
டவத்திருக்கும் பங்குகள் 
மீது, பசலுத்தப்பபைாத 
பதாடக அளவிற்வக,
அவர்கள் பபாறுப்பு
வடையறுக்கப்பட்டுள்ளது
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நிறுமத்தின் ஏவதனும் மூன்று 
நன்டமகள் The advantages of Companies (Any 3)

 3) பங்குகள் மாற்ைம்
 இைண்டு தனிப்பட்ை
நபர்களுக்கிடைவய
பங்குகள் மாற்ைம் என்பது
எளிது ஆகவவ,முதலீடு
என்பது எளிடமயான
ஒன்ைாகும்.

 ஒரு பங்குதாைர் பங்குகடள
எளிதாக வாங்கவும், விற்று
பணமாக்கவும் முடியும்.
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தனி நிறுமம்
Private Company

 பசலுத்தப்பட்ை மூலதனம் 
ரூ. 1,00,000 க்கு 
குடைவில்லாமல் இருக்க 
வவண்டும்.

 இடதத் துவங்க 
குடைந்தது 2 வபரும்
அதிகபட்சம் 200 வபரும்
வதடவ.

 இைண்டு இயக்குநர்கடளக் 
பகாண்டு பசயல் படும்.
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தனி நிறுமம்
Private Company

 தனி நிறுமம் மூன்று 
முடைகளில் 
அடமக்கப்படுகின்ைன. 
அடவயாவன:

 1. தனி நிறுமம் 
2. சிைிய தனி 
வடையறுக்கப்பட்ை
நிறுமம் 
3. ஒரு நபர் தனி 
நிறுமம்
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அைசு நிறுமம்
Government Company

 பபாதுத்துடை
நிறுவனங்கடள,
இந்திய நிறுமச்
சட்ைம் 1956 – ன் கீழ்
பதிவு பசய்தால், அது
அைசு நிறுமம்
எனப்படும்.

 இவ்வடக நிறுமங்கள்
மத்திய அைசு அல்லது
மாநில அைசுகளுக்கு
பசாந்தமானது.
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அைசு நிறுமம்
Government Company

 இந்திய நிறுமச்சட்ைம் 1956 பிரிவு
617 – ன் படி, அைசு நிறுமங்கள்
என்பது, பசலுத்தப்பட்ை மூலதனம்,
51% க்கு வமலாக 1. மத்திய அைசு
2. மாநில அைசு அல்லது மாநில
அைசுகள்
3. பகுதி மத்திய அைசு மற்ைம்

பகுதி ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு
வமற்பட்ை மாநில அைசுகள்
டவத்திருந்தால், அவற்டைவய அைசு
நிறுமங்கள் என்று அடைக்கப்படும்.
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அயல் நாட்டு நிறுமம் Foreign Company

 இந்தியாவிற்கு பவளிவய வவறு
நாடுகளில் பதிவு பசய்யப்பட்டு,
இந்தியாவில் பதாைிலிைம்
உள்ள நிறுமம் அயல் நாட்டு
நிறுமம் எனப்படும்.

 இந்தியாவின் சட்ைங்கள்
அவற்ைிற்கு பபாருந்தும்
என்பதால், கீழ்கண்ை
ஆவணங்கடளக் கண்டிப்பாக,
நிறுமப் பதிவாளர்களிைம் 30
நாட்களுக்குள் தாக்கல்
பசய்யவவண்டும்.
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அயல் நாட்டு நிறுமம் Foreign Company

 i) சாசனத்தின் சான்ைிதழ்
நகல் அல்லது
கூட்டுருவாக்கத்தின்
சான்ைிதழ் அல்லது
அடமப்பு முடைவயடு
மற்றும் சங்க நடைமுடை
வைிகள் ஆங்கிலத்தில்
பமாைிமாற்ைம்
பசய்யப்பட்டிருக்க வவண்டும்

 ii) நிறுமத்தின் பதிவு
அலுவலகம் உள்ள இைம்.
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அயல் நாட்டு நிறுமம் Foreign Company

 iii) இயக்குநர் மற்றும்
பசயலரின் பட்டியல்.

 iv) இந்தியாவின்
தடலடம வியாபாை
அலுவலகத்தின்
முகவரி

 v) நிறுமத்தின்
பசயல்பாடுகளுக்கு
ஒப்புதல் வைங்கிய
இந்திய குடிமகனின்
பபயர் மற்றும்முகவரி.
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அடமப்பு முடைவயடு
Memorandum of Association

 ஒரு கூட்டு பங்கு நிறுமம்
முடையாக
அடமக்கப்பட்ைடதச் சான்று
பகரும் ஓர் ஆவணமாகும்.

 இதில் இைம், வநாக்கங்கள்,
பபாறுப்பு மற்றும் முதலீடு
பதாைர்பான உட்பிரிவுகள்
இருக்கும்.

 இது, நைவடிக்டககடள
பவளிப்படுத்தும்
ஆவணமாகும்.
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அடமப்பு முடைவயடு
Memorandum of Association

 இந்த ஆவணத்தில்
குைிப்பிைப்பைாத எச்
பசயலிலும் நிறுமம்
ஈடுபட்ைால், அச்பசயல்
வைம்பு மீைியச் பசயல்
எனஅடைக்கப்படுகிைது

 நிறுமத்திற்கும்,
பவளியாருக்கும் உள்ள
பதாைர்பிடன இது
விவரிக்கிைது.
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தகவலைிக்டக Prospectus
 ஒரு பபாது வடையடை நிறுமம்,
தான் பவளியிடும்
பங்குகடளயும், கைனடீ்டு
பத்திைங்கடளயும் வாங்குமாறு,
பபாது மக்களுக்கு அடைப்பு
விடுக்கும் ஒரு ஆவணம்
தகவலைிக்டக எனப்படும்.

 பபாது மக்களிைமிருந்து
டவப்புகடள பபறுவதற்காக,
பவளியிைப்படும் விளம்பைம்
தகவலைிக்டகயாகவவ
கருதப்படும்.
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பன்னாட்டு நிறுவனம் Multi National Company

 பல்வவறு நாடுகளில்
வியாபாைம் பசய்வது
பன்னாட்டு நிறுவனம்
ஆகும்.

 இதன் பசயல்பாடுகள்,
ஒன்றுக்கு வமற்பட்ை
நாடுகளில் இருக்கும்.

 பல நாடுகளில் இதன்
உற்பத்தி, சந்டதயியல்
மற்றும் ஆைாய்ச்சி
நைவடிக்டககள் என
உலகளவில் நடைபபறுகிைது
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பன்னாட்டு நிறுவனம் Multi National Company

 தனது இலாபத்டத 
உலகத்தின் பல்வவறு
நாடுகளிலிருந்து 
ஈட்டுகின்ைது

 எ.கா : 1. டமக்வைா 
சாப்ட் நிறுவனம் 
2. வநாக்கியா நிறுவனம் 
3. பநஸ்ட்வல 
4. வகாவகா வகாலா
5. IBM 

6. பபப்சிக்வகாக், 
7. வசானி கார்ப்வைஷன்
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ஒரு பங்கு –ஒரு வாக்கு
One Share-One Vote

 ஒரு பங்கு ஒரு
வாக்கு என்பது
நிறுமத்தின்
வாக்பகடுப்பு
தத்துவமாகும்.

 அதாவது, ஒரு
பங்குநர் எத்தடன
பங்குகள்
டவத்திருக்கின்ைாவைா
அதற்குச் சமமான
ஓட்டுரிடமஉண்டு.
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பிடிப்பு நிறுமங்கள் Holding Companies

 பிரிவு 2 (87) பிடிப்பு நிறுமம்
என்பது, மற்பைாரு
நிறுமத்தின்

 1. பபரும்பாண்டம
இயக்குநர்கடள நியமிக்கவும்
அல்லது நீக்கும் அதிகாைம்
பபற்ைிருக்கும் நிறுமம்,

 2. நிறுமத்தின் பமாத்தப்
பங்கு முதலில் 50
விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான
பங்குகடள டவத்திருக்கும்
நிறுமம் பிடிப்பு நிறுமமாகும்.
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பிடிப்பு நிறுமங்கள் Holding Companies

 3. இவ்வாறு
கட்டுப்படுத்தப்படும்
வவபைாரு நிறுமம்
துடண நிறுமம்
எனப்படும் .

 4. ஒரு பிடிப்பு
நிறுமம் , எத்தடன
துடண
நிறுமங்கடள
வவண்டுமானாலும்
நிர்வகிக்கலாம்.
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துடண நிறுமங்கள் Subsidiary Companies

 1. நிறுமத்தின் பமாத்த பங்கு
முதலில் 50
விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான
பங்குகடள மற்பைாரு
நிறுமம் டவத்திருந்தாலும்,

 2. பபரும்பான்டம
இயக்குனர்கடள
நியமிக்கவும், நீக்கவும்
அதிகாைம் பபற்ைிருந்தாலும்,
அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படும்
நிறுமம் துடணநிறுமம்
ஆகும்.
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சட்ைமுடை நிறுமங்கள் Statutory Companies 

 நாைாளுமன்ைம் அல்லது மாநிலச்
சட்ைமன்ைங்களில் இயற்ைப்படும்
சட்ைங்களின் அடிப்படையில்
உருவாக்கப்படும் நிறுமங்கள்
சட்ைமுடை நிறுமங்கள் எனப்படும்.

 அடமப்பு முடைவயட்டில், அைசியல்
சட்ைத்தில் கூைியுள்ளவாறு,
அடமப்பு முடையடீ்டில்
குைிப்பிைப்பட்டிருக்கும் அன்ைாைம்
நடைபபறும் வமலாண்டம
நைவடிக்டககடள, சங்கநடைமுடை
விதிகளில் உள்ளவாறு
நடைபபறும்.
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பபாது நிறுமம் Public Company

 பபாது நிறுமம் என்பது
தனி நிறுமம் அல்லாதது.

 குடைந்தபட்ச 7
உறுப்பினர்கடளக்
பகாண்ைது.

 பசலுத்தப்பட்ை மூலதனம்
குடைந்தபட்சம்
ரூ.5,00,000/- ஆகும்.

 அதிகபட்ச பசலுத்தப்பட்ை
மூலதனம்
குைிப்பிைவில்டல
16-Aug-18 34M.MuthuSelvam Madurai



பபாது நிறுமம் Public Company

 பங்குகடள மாற்ைம்
பசய்வடதத் தடை
பசய்வதில்டல.

 நிறுமத்தின் பங்குகளுக்வகா
அல்லது கைனடீ்டுப்
பத்திைத்திற்வகா
பவளியிைத் தடை
பசய்வதுஇல்டல.

 பபாது டவப்பு நிதிடயப்
பபை, பபாதுமக்களுக்கு
அடைப்பு விடுப்படதத்
தடை பசய்வதுஇல்டல.
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கூட்டுைவு அடமப்பு
COOPERATIVE ORGANISATION

 உறுப்பினர்களால்,
உறுப்பினர்களுக்காக
தாங்களாகவவ,
இடணந்து
நைத்தப்படும் வணிக
அடமப்வப கூட்டுைவு
அடமப்பாகும்.

 இதில் லாபத்டதவிை,
வசடவகளுக்வக அதிக
முக்கியத்துவம்
வைங்கப்படும்.
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கூட்டுைவு வடையறு.
DEFINITION OF COOPERATION

 H.கால்வவர்ட் அவர்களின்
கூற்றுப்படி, “கூட்டுைவு
சங்கம் என்பது,
உறுப்பினர்களின்
பபாருளாதாை நலடனப்
பபருக்கிக் பகாள்வதற்காக,
மனிதர்கள் என்ை
முடையில் சமத்துவ
அடிப்படையில் மக்கள்
அவர்களாகவவ
ஒன்றுபடும் அடமப்வப
கூட்டுைவு”
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கைன் கூட்டுைவு Credit cooperatives

 உறுப்பினர்களுக்கு குறுகிய
கால கைன் வைங்குதலில்,
வதர்ச்சி பபற்ை சங்கம்
கைன் சங்கம்ஆகும்.

 வவளாண்டமயினர்,
டகவிடனஞர்கள், பதாைில்
புரிபவர்கள், ஊதியம்
ஈட்டுகிைவர்கள்
வபான்ைவர்களுக்கு,
கைனளிக்கும் உன்னத
பணிடய கைன் சங்கங்கள்
பசய்து வருகின்ைன.
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கைன் கூட்டுைவு Credit cooperatives

 வங்கிகளிைம் இருந்து கைன்
பபைமுடியாமல், உள்நாட்டு
நபர்களிைமிருந்து அதிக
வட்டியில் கைன் வாங்கி சீைைியும்
பலடை , குடைவான வட்டியில்
கைன் தந்து, அவர்கடள
இடைநிடலயர் பிடியிலிருந்து
மீட்டுவரும் உன்னதமான
சங்கம், கைன் சங்கங்கள் ஆகும்.

 கைன் சங்கங்கள்,வவளாண் கைன்
சங்கமாகவவா அல்லது
வவளாண்சாைா சங்கமாகவவா
இருக்கலாம்.
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கூட்டுைவு சங்கத்தில் குடைந்தவரி 
பசலுத்த முடியுமா?

 குடைந்த வரி பசலுத்த
முடியும்.

 எபனனில் அைசு,
கூட்டுைவு சங்கங்கடள
ஊக்குவிக்க பலவடக
வரிச்சலுடககடள
வைங்கி வருகிைது
என்பதிலிருந்து,
குடைந்த வரி பசலுத்த
முடியும் என்பது நமக்கு
பதளிவாகிைது.
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இைாக்வைல் முன்வனாடிகள்
Rochdale Pioneers

 இைாபர்ட் ஓவன் என்பவர்,
முதல் கூட்டுைவு
இயக்கத்டத இங்கிலாந்தில்,
1844 ஆம் ஆண்டு 28
பநசவாளர்
உறுப்பினர்களுைன்
”ைாக்வைல் சமமான
முன்வனாடிகளின்
பசாடசட்டி” (இைாக்வைல்
முன்வனாடிகள் சங்கம்)
என்ை பபயரில்
பதாைங்கினார்
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கூட்டுைவுகளின் தீடமகள்
Disadvantages of Cooperatives

 1)அளவான நிதி
ஆதாைங்கள்

 உறுப்பினர்களின்
பங்கு முதல்,
குடைவாக
இருப்பதால்,
கூட்டுைவு
சங்கங்களினால்
பபரும் முதல் திைட்டி,
வபைளவு
வியாபாைத்தில்
ஈடுபைமுடிவதில்டல.
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கூட்டுைவுகளின் தீடமகள்
Disadvantages of Cooperatives 

 2) அைசின் நிதி
ஆதாைங்கடள பபரிதும்
நம்பியிருத்தல்

 கூட்டுைவு சங்கங்கள், ஒரு
குைிப்பிட்ை அளவிற்கு
வமல் தங்களின் நிதி
ஆதாைங்கடள பபருக்கி
பகாள்ள முடியாமல்,
அைசின் நிதி ஆதைடவ
நம்பி இருக்க வவண்டிய
சூழ்நிடலயில் உள்ளன.
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கூட்டுைவுகளின் தீடமகள்
Disadvantages of Cooperatives 

 3) அைசால் துவங்கப்பட்ைசங்கங்கள்
 வமற்கத்திய நாடுகளில் 
நிறுமங்கள், தானாக முன் வந்து 
துவக்கப்படுகின்ைன.

 ஆனால், இந்தியாவில் 
பபரும்பாலான சங்கங்கள், அைசின் 
வற்புறுத்தலால் 
துவக்கப்படுகின்ைன.

 இப்படி திணிக்கப்பட்ை சங்கங்கள், 
மக்கள் ஆதைவின்ைி பநாடித்து
வபாக வவண்டிய சூழ்நிடலஏற்பை 
வாய்ப்புள்ளது.
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வடீ்டு வசதி கூட்டுைவு Housing cooperatives

 உறுப்பினர்களுக்கு
பசாந்தமாகவவா அல்லது
வாைடகக்வகா வடீுகடள
பபற்றுத் தரும்
சங்கங்கவள, வடீ்டு வசதி
கூட்டுைவுசங்கங்கள்
என்ப்படுகின்ைன.

 பசாந்தமாக வடீு கட்ை
விரும்பும் நபர்கள்
அடனவரும் ஒன்று
திைண்டு வடீு கட்ை
கூட்டுைவு சங்கங்கடள
நிறுவுகின்ைனர்.
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வடீ்டு வசதி கூட்டுைவு Housing cooperatives

 இச்சங்கங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு
சுமார் 10 முதல் 20 ஆணடு கால
தவனணயில், வடீ்டு கைன் தந்து
அவர்கடள பசாந்த வடீு
கட்டிக்பகாள்ள உதவுகின்ைன.

 சில வடீ்டு சங்கங்கள், பமாத்தமாக
காலி நிலங்கடள வாங்கி, வடீு கட்டி
உறுப்பினர்களுக்கு, வாைடகக்கு
வடீுகடள விி்ைவும் பசய்கின்ைன.

 வாைடகக்கு குடி இருக்கும் நபர்
அந்த வடீ்டில் முழு மதிப்டபடயயும்
பசலுத்தி உரிடமயாளைாக ஆகவும்
முடியும்.
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தயாரிப்பாளர்கள் (உற்பத்தியாளர்) 
கூட்டுைவுச் சங்கம் Producers cooperative society

 உற்பத்தியாளர்களால்
ஆைம்பிக்கப்பட்டு
நைத்தப்படுவது, உற்பத்தியாளர்
கூட்டுைவு சங்கங்கம்ஆகும்.

 உற்பத்தியாளர்கள்
அடனவரும் ஒரு டமய
இைத்திற்கு வந்து , உற்பத்தி
நைவடிக்டககளில்ஈடுபைலாம்.

 அல்லது அவைவர்
இருப்பிைத்தில் , உற்பத்தி
பசய்த முடிவுற்ை பபாருடள
சங்கத்திைம்ஒப்படைக்கலாம்.
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தயாரிப்பாளர்கள் (உற்பத்தியாளர்) 
கூட்டுைவுச் சங்கம் Producers cooperative society

 இவ்வடக உற்பத்தி சங்கங்கள்,
பசலடவ குடைத்து உற்பத்தி
பசய்யப்பட்ை பபாருடள
டமயமாக திைட்டி, ஒட்டு
பமாத்தமாக சந்டத
இடுகின்ைன.

 எ.கா: கூட்டுைவு பநசவாளர்கள்
சங்கம், கூட்டுைவு தீப்பபட்டி
தயாரிப்பாளர் சங்கம், தச்சு
பதாைிலாளர் கூட்டுைவு சங்கம்
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கூட்டுைவு உைவு சங்கம் Cooperative farming societies

 உள்ளூரில் இருக்கும் வவளாண் 
குடிகள், தங்களின் நிலங்கடள, 
தனித் தனிவய பயிரிடுவதற்கு
பதிலாக , அவர்கள் அடனவரும் 
ஒன்ைாக இடணந்து, வபைளவில் 
விவசாயம் பசய்ய உதவும்
சங்கம் கூட்டுைவு உைவு சங்கம் 
எனப்படும்.

 அடனத்து விவசாயிகளும், 
நிலத்டத ஒன்று திைட்டி, 
சங்கமாக பசயல்பட்ைாலும் , 
அவர்களின்நில உரிடம 
பாதிக்கப்பைாது.
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கூட்டுைவு உைவு சங்கம் Cooperative farming societies

 அவர்கள் அடனவரும் சங்கம் 
அடமத்து, அவர்கவள 
நிர்வாகக் குழுடவ 
வதர்ந்தடுத்து உைவுசங்கத்டத 
நிர்வகிக்க வவண்டும்.

 நிர்வாக குழு, சந்டதயின் 
வதடவக்கு ஏற்ப, தட்ப பவப்ப 
நிடலடய ஒட்டி, எந்த பயிர் 
பசய்வது, எந்த அளவில் 
பசய்வது என முடிவு 
பசய்யும்.
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கூட்டுைவு உைவு சங்கம் Cooperative farming societies

 நிலத்டத பங்காக
பகாடுத்த
விவசாயிகளுக்கு
வாைடகயும்
கூட்ைாக திைட்டிய
நிலத்தில்,
உடைத்ததற்கு
கூலியும்
பபறுவார்கள.

 இம்முடை
ைஷ்யாவில் மிகவும்
பவற்ைி கண்ைது.
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பதாைில் துடை கூட்டுைவு
Industrial cooperatives

 இந்த சங்கங்கள் சிறு பதாைில்
பசய்யும் உற்பத்தியாளர்களால்
நைத்தப்படுகிைது.

 கூட்டுைவு முடையில், சிறு
பதாைில் மற்றும் குடிடசத்
பதாைில் அடமக்க இந்த சங்கம்
மிகுந்தஉதவி புரிகின்ைது.

 உற்பத்திப் பபாருட்களின்
தைத்டத உயர்த்தும்
மூலப்பபாருட்கடளப் பபை,
இந்த சங்கங்கள் மிகுந்த
உதவிபுரிகின்ைன.
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நுகர்வவார் கூட்டுைவு சங்கம்
Consumer cooperative

 இது நுகர்வவார்களால்
ஆைம்பிக்கப்படுகின்ைது.

 இந்த சங்கங்கள் மற்ை
சில்லடை வணிகர்கடள
இலாப ஈட்டுவடத
மட்டுவம குைிக்வகாளாக
பகாள்ளாமல், மக்களுக்கு
தைமான பபாருட்கடள,
சிைந்த விடலயில்
வைங்குவடத வநாக்கமாக
பகாண்டு இயங்கி
வருகின்ைன.
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நுகர்வவார் கூட்டுைவு சங்கம்
Consumer cooperative

 கூட்டுைவு
சிைப்பங்காடி,
மாணவர்கள்
கூட்டுைவு
சங்கங்கள்,
கூட்டுைவு மளிடக
சங்கங்கள் வபான்ை
சங்கங்கள்
நுகர்வவார்
கூட்டுைவின் ஒரு
வடிவம் ஆகும்.
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கூட்டுைவு சங்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்
 1. இந்தியன் காபி ஹவுஸ்
(பைஸ்ைாபைண்ட்)

 2. மதர் பைய்ரி (ஆவின்)
 3. ஸ்ரீ மகிலா கிரியா
உத்வயாக் விஜஜத் பாபட்

 4. இந்திய விவசாயிகள்
உைங்கள் கூட்டுைவு
லிமிபைட் (IFFCO)

 5. இந்திய விமான
நிறுவனம் (சைக்கு)
(C.G.H.S.Ltd)

 6. வகாஆப்பைக்ஸ்
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பன்னாட்டு நிறுவனம் - இலக்கணம்

 டநல்.H. வஜவகாபி
அவர்களின்
கூற்றுப்படி,

 “பன்னாட்டு
நிறுவனம் என்பது
இைண்டு அல்லது
அதற்கு வமற்பட்ை
நாடுகளில்
வியாபாைத்டத
நைத்துவதாகும்.”
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பன்னாட்டு நிறுவனத்திற்கு 
ஏவதனும் இைண்டுஎ.கா

 1. பாட்ைா
 2. வகால்வகட் 
பாபமாலிவ்

 3. வசானி 
கார்ப்பவைசன்

 4. சுசூகி
 5. டைபமக்ஸ்
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ஒரு நாட்டில் பதிவு பசய்யப்பட்டு ஒன்றுக்கு 
வமற்பட்ை நாட்டில் பதாைில்நைத்திக்
பகாண்டிருக்கும் சில பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் 
பபயடைக் குைிப்பிி்ைவும்.

 1. பாட்ைா - பாட்ைா 
இந்தியா

 2. வகால்வகட் பாபமாலிவ் 
- வகால்வகட் இந்தியா

 3. வசானி கார்ப்பவைசன் -
வசானி இந்தியா

 4. சுசூகி - மாருதி சுசூகி
 5. டைபமக்ஸ் -
டைபமக்ஸ் வாட்ச்
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் நன்டமகள்
 1) குடைந்தபட்சக் கூலி
 குடைந்த பட்சக் கூலி வைங்கும்
நாடுகளில், தனது நிறுவனங்கடள
அடமப்பதால், குடைந்த பசலவில்
பபாருட்கடளயும்
வசடவகடளயும் வைங்க
முடிகிைது.

 அைக்க விடலயில்
நன்டமகடளப் பபறுவதால்,
தைமான பபாருட்கடளயும்
வசடவகடளயும் குடைந்த
பசலவில் கிடைக்க வடகச்
பசய்யப்படுகிைது.
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் நன்டமகள்
 2) தைமான பபாருட்கள்
 வளங்கள், வசதிகள்,
அனுபவம், சிைப்பைிவு
ஆகியவற்றுைன் ஆைாய்ச்சி
மற்றும் வளர்ச்சி
திட்ைங்களுக்காக, பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள், தாைாளமாக
பசலவிடுவதால், தைமான
பபாருட்கடளயும்
வசடவகடளயும் குடைந்த
பசலவில் உற்பத்தி பசய்ய
முடிகிைது.
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் நன்டமகள்

 3) வாழ்க்டகத் தைம் 
உயர்கின்ைது

 பன்னாட்டு 
நிறுமங்கள் தைமான 
பபாருட்கடளத் 
தயாரித்து 
வைங்குவதால்,
மக்களின்
வாழ்க்டகத் தைம்
உயர்கிைது
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் தீடமகள்
 1) உள்ளூர்த் பதாைில்களுக்கு அபாயம்
 இதன் மிகப் பபரிய பபாருதளாைசச் 
சக்தி, உள்நாட்டுத் பதாைில்களின் 
முன்வனற்ைத்திற்கு தடைடய
ஏற்படுத்துகிைது.

 பல உள்நாட்டு 
நிறுவனங்கள்,இடவகளால் 
அைிக்கப்படுகின்ைன.

 நாட்டிற்குப் பபாருளாதாை 
வளர்ச்சிடயத் தருவது வபான்று
வதாற்ைமளித்து, உள்ளுர் 
பதாைில்கடள அைிக்கின்ைன. 
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் தீடமகள்

 2) ஏடை மக்களுக்கு
நன்டமயில்டல

 பணக்காைர்களால் 
மட்டுவம 
இந்நிறுவனங்களின்
பபாருட்கடள வாங்க 
முடியும்.

 ஏடை மக்களுக்கு ,
இந்நிறுவனங்களால்
எப்பயனும் இல்டல.
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பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் தீடமகள்

 3) உள்நாட்டு 
மக்களுக்கு 
வவடலவாய்ப்பு இைப்பு

 உள்நாட்டு 
மக்களுக்காகக் 
கணிசமான அளவில் 
வவடல வாய்ப்பிடன, 
பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள் 
உருவாக்கி தருவது
இல்டல.
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பல்வவறு வடகயான பபாதுத்துடை
நிறுவனங்களின் பபயர்கடளக் குைிப்பிடுக.

 1) துடைவாரி 
நிறுவனங்கள் 

 2) சட்ைமுடை 
நிறுவனங்கள் 

 3) அைசு நிறுமங்கள்
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துடைவாரி அடமப்புகளின் தன்டமகள்
 1) இறுதியான பபாறுப்புகள்
 துடைவாரி நிறுவனங்களின்
பபாறுப்பு என்பது,
அத்துடையின்
அடமச்சகத்துைன்
பதாைர்புடையது.

 துடைவாரி
நிறுவனங்களுக்கு
அத்துடையின்
அடமச்சரிைமிருந்து
அதிகாைம் கீழ் வநாக்கியவாறு
அதிகாரிகளுக்கு
பசல்கின்ைது.
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துடைவாரி அடமப்புகளின் தன்டமகள்

 2) அைசின் நிதியுதவி
 பாைாளுமன்ைம் 
அல்லது 
சட்ைசடபயின்
ஆண்டு வைவு 
பசலவுத் திட்ை 
ஓதுக்கீட்டின்படி, 
நிதியுதவி 
கிடைக்கிைது.
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துடைவாரி அடமப்புகளின் தன்டமகள்

 3) வமலாண்டம
 இதடன அைசு 
அலுவலர்கவள 
வமலாண்டம
பசய்கின்ைனர்.

 அைசு 
அலுவலர்களுக்கு 
பணிச்சூைல் எவ்வாறு 
உள்ளவதா, 
அம்மாதிரிவய இங்கும் 
நிலவுகிைது.
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துடைவாரி அடமப்புகளின் தன்டமகள்

 4) சட்ைவிலக்களிப்பு
 அைசின் 
ஒப்புதலின்ைி, 
இந்நிறுவனங்களுக்கு 
எதிைாக வைக்குத்
பதாடுக்க இயலாது.
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தனியார் துடை நிறுவனங்களுக்கு
இைண்டு உதாைணங்கடளக் குைிப்பிடுக.

 1. ரிடலயன்ஸ் நிறுவனம் 
 2. இந்தியன் ஆயில் 
நிறுவனம் 

 3. டிசிஎஸ் நிறுவனம்
(ைாைா கன்சல்ைன்சி 
சர்வசீஸ்) 

 4. விப்வைா நிறுவனம் 
 5. சத்யம் கம்பியூட்ைர் 
பிடைவவட் லிமிபைட்.
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பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு
இைண்டு உதாைணங்கடளக் குைிப்பிடுக.

 1. பிலிப்ஸ் 
 2. வகாவகா 
வகாலா கைகம் 

 3. யூனிலீவர்
லிமிபைட்
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பபாதுத்துடை நிறுவனங்களுக்கு
இைண்டு உதாைணங்கடளக் குைிப்பிடுக.

 1. இந்திய ஆயுள்
காப்படீ்டுக் கைகம் 
2. இந்தியன் 
ஏர்டலன்ஸ் 

 3. ஏர் இந்தியா
 4. எண்பணய் 
மற்றும் இயற்டக
எரிவாயு கைகம். 

 5. இந்திய 
உணவுக்கைகம்
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வதசிய பாதுகாப்பு திட்ைத்திற்கு
பபாருத்தமான பபாதுத்துடை
நிறுவனத்தின் பபயடை குைிப்பிடுக.
 1. அணுசக்தி 
பதாைிற்சாடல 

 2. வபார்கருவிகள் 
உற்பத்தி 
பதாைிற்சாடல 

 3. எரிவாயு
 4. பாதுகாப்பு 
பதாைிற்சாடல
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2001 - ஆம் ஆண்டு பதாைில்துடை
பகாள்டக தீர்மானத்தின் படி,
பபாதுத்துடைக்கு சில பதாைில்கள்
மட்டுவம ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த
பதாைில்களின் பபயர்கடள குைிப்பிடுக.
 1. தாதுப்பபாருள்
உற்பத்தி
பதாைிற்சாடல

 2. டகவிடனப்
உற்பத்தி
பதாைிற்சாடல

 3. சுற்றுலா
வளர்ச்சி
பதாைில்கள்
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துடைவாரி நிறுவனங்களுக்கு
ஏவதனும் இைண்டு உதாைணங்கடளக் 
குைிப்பிடுக.
 1. இந்திய 
இையில்வவத்துடை 

 2. தபால் தந்தி 
துடை 

 3. அகில இந்திய 
வாபனாலி

 4.தூர்தர்ஷன்
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அைசு நிறுமத்திற்கு ஏவதனும்
இைண்டு உதாைணங்கடளக்
குைிப்பிடுக.
 1. இந்திய 
நிலக்கரி 
லிமிபைட் 

 2. இந்திய எஃகு 
ஆடணயம் 

 3. தமிழ்நாடு 
வபாக்குவைத்து
கைகம்

16-Aug-18 76M.MuthuSelvam Madurai



மத்திய அல்லது மாநில அைசுகள் எந்தந்த
பகுதிகளில் பதாைில் பதாைங்கலாம்.
அவ்வாறு பதாைங்கினால், நீங்கள் எந்தப்
பகுதிடய முன்பமாைிவரீ்கள்.
 எங்கள் ஊரிலும்,
 தனியார் துடை ஏற்க அஞ்சும்
பதாைில்கள் நிடைந்தப்
பகுதியிலும்,

 எந்தவித வசதியும் இல்லாமல்,
முன்வனற்ைம் அடையாமல்
உள்ள பின்தங்கிய மக்கள்
வாழும் பகுதிகளில் பதாைில்
பதாைங்க, நான்
முன்பமாைிவவன்.
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பபாதுத் துடையின் கீழ்வரும் 
பல்வவறு வடகயான அடமப்புகள் 
என்பனன்ன?
 1. இந்திய ஆயுள்
காப்படீ்டுக் கைகம்

 2. இந்தியன்
ஏர்டலன்ஸ்

 3. ஏர் இந்தியா
 4. எண்பணய்
மற்றும் இயற்டக
எரிவாயு கைகம்.
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பபாதுத்துடையின் கீழ்வரும் சில 
நிறுவனங்களின் பபயர்கடள
பட்டியலிி்ைவும்.அவற்டை
வடகப்படுத்தவும்.
 i) தபால் தந்தி -
துடைவாரி அடமப்பு

 ii) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி -
சட்ைமுடை நிறுமம்

 iii) இந்தியன் ஏர்டலன்ஸ் 
- பபாதுக்கைகம்

 iv) தமிழ்நாடு 
வபாக்குவைத்து கைகம் –

அைசு நிறுமம்
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துடைவாரி நிறுவனம் - இலக்கணம்

 அைசுத் பதாைில்களின்
வடிவடமப்புகளில்,
இது மிகவும்
பதான்டமயானதாகும்

 பபாது
நிறுவனங்களுக்கும்,
அைசுக்கும் இன்டைய
சூழ்நிடலயில் அதன்
பணிகளில் வவறுபாடு
இருப்பதில்டல.
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துடைவாரி நிறுவனம் - இலக்கணம்
 பதாைக்க காலத்தில்
நிறுவப்பட்ை பபரும்பாலான
அைசுரிடம நிறுவனங்கள்
அடனத்தும் துடைவாரி
அடமப்புக்குச் சான்றுகளாகும்.

 இத்துடைவாரி அடமப்புகள்,
அத்துடையின்உட்பிரிவாகவும்
அத்துடையின் முழு
கட்டுப்பாட்டிலும் இயங்கக்
கூடியதாகும்.
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அைசு நிறுமம்
 இந்திய நிறுமச்சட்ைம் 1956
பிரிவு 617 – ன் படி, அைசு
நிறுமங்கள் என்பது,
பசலுத்தப்பட்ை மூலதனம், 51%
க்கு வமலாக 1. மத்திய அைசு
2. மாநில அைசு அல்லது
மாநில அைசுகள்
3. பகுதி மத்திய அைசு மற்ைம்
பகுதி ஒன்று அல்லது
ஒன்றுக்கு வமற்பட்ை மாநில
அைசுகள் டவத்திருந்தால்,
அவற்டைவய அைசு
நிறுமங்கள் என்று
அடைக்கப்படும்.
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வசடவத் பதாைில்களில் உள்ள வசடவகள்

 கல்வி, மருத்துவம், 
சுகாதாைம் வபான்ை 
வசடவத் பதாைில்கள் பல 
நூற்ைாண்டுகளாக 
இருந்துவருகின்ைன.

 உலக வர்த்தகத்தில் 
வசடவத் பதாைில்கள்
1970 ஆம் ஆண்டிற்குப்
பின்னர் அதிக 
முக்கியத்துவம்பபற்று 
வருகிைது
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வங்கியின் பபாருள்
 1949 ஆம் ஆண்டின் வங்கி
ஒழுங்கு முடைச் சட்ைத்தின்
படி, முதலீடு பசய்வதற்வகா,
கைன் வைங்குவதற்வகா,
வகட்ை உைன் அல்லது
காவசாடல, வடைவவாடல
அல்லது பணவிடை
மற்றுமுள்ள முடைகளில்
திரும்பக் பகாடுப்பதற்வகா
பபாது மக்களிைமிருந்து
டவப்பு பதாடககடளப்
பபற்றுக் பகாள்ளும் பசயல்
வங்கியியல்எனப்படும்.
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மத்திய வங்கி
 டிகா அவர்களளின்
கூற்றுப் படி, ஒரு
நாட்டின் பணம் மற்றும்
வங்கிக் கட்ைடமப்பின்,
உச்ச நிடலயமாகவும்,
வதசியப் பபாருளாதாை
நலனுக்காகவும், சிைந்த
முடையில்
பசயல்படும் வங்கி,
அந்த நாட்டின் டமய
வங்கி எனப்படும்.
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பணிகள்

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 
பசயல்பாடுகடள,மூன்று 
தடலப்புகளில் 
பதாகுக்கலாம்.

 1. தடலடம மற்றும் 
வமற்பார்டவப் பணிகள் 

 2. பாைம்பரியப் பணிகள்
 3. வமம்பாட்டுப் பணிகள்
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வங்கி வசடவகளின் முக்கியத்துவம்
 ஒரு நாட்டின் வர்த்தகம்,
வாணிகம் மற்றும் பதாைில்களின்
நைம்பு மண்ைலமாக வங்கி
கருதப்படுகிைது.

 இது நாட்டின் வைக்கமான
பசயல்பாடுகள் மற்றும்
வமம்பாட்டுக்கான பணத்
வதடவகடளச் சந்திப்பதில்
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிைது.

 ஒவ்பவாரு நாட்டுக்கும் ஒரு
டமய வங்கி உள்ளது.

 இது நாட்டின் அைசாங்கத்திற்குச்
பசாந்தமானது.
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வங்கி வசடவகளின் முக்கியத்துவம்
 ஒரு நாட்டின் அடனத்து
வங்கிகளின் பசயல்பாடுகடள
கட்டுப்படுத்தும் அதிகாைம்
இந்த உச்ச வங்கியிைம்
ஒப்படைக்கப் பட்டுள்ளது.

 டமய வங்கிகள் பவவ்வவறு
நாடுகளில் பவவ்வவறு
பபயர்களால்
அடைக்கப்படுகின்ைன.

 இந்தியாவில் , இந்திய
ரிசர்வ்வங்கி (Reserve Bank of Inda

- RBI) டமய வங்கியாகச்
பசயல்படுகிைது.
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வதாற்ைம்
 இம்பரீியல் பாங் ஆப்
இந்தியா பண பவளியடீு
மற்றும் டமய வங்கிக்கான
பிை கைடமகடள ஆற்ைி
வந்தது.

 1926 ஆம் ஆண்டில்,
ஹில்ைன் – யங் ஆடணயம்
அல்லது இந்திய நாணய
மற்றும் நிதியியல்
பதாைர்பான இைாயல்
ஆடணயம் ஒரு டமய
வங்கி உருவாக்கப்
பரிந்துடைத்தது.
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வதாற்ைம்
 அதன் விடளவாக, இந்திய
ரிசர்வ் வங்கி சட்ைம் 1934
இல் உருவாக்கப்பட்டு,
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஏப்ைல் 1, 1935 முதல்
பசயல்பாட்டிற்கு வந்தது.

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்
ரூ.5 வகாடி மூலதனம்
ரூபாய். 100 மதிப்புள்ள
முழுவதும் பசலுத்தப்பட்ை
பங்குகளால்
உருவாக்கப்பட்ைது.
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வதாற்ைம்
 அதன் தடலடம 
அலுவலகம், 
பகால்கத்தாவில் இருந்தது 
பின்னாி் 1937 இல் 
மும்டபக்குமாற்ைப்பட்ைது.

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 1947 
வடை,பர்மா நாட்டிற்கும் 
ஜூன் 1948 வடை 
பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கும்
டமய வங்கியாகச் 
பசயல்பட்ைது.
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிர்வாகத்தில்
ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள்

 1) ஒரு ஆளுநர் மற்றும் நான்கு
துடணநிடல ஆளுநர்கள்,
நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பதவி
வகிக்கும் வடகயில்
நியமிக்கப்படுவார்கள்,

 2) பல்வவறு துடைகளில்
இருந்து பத்து இயக்குனர்கள்,

 3) இைண்டு அைசு அதிகாரிகள்
 4) நான்கு இயக்குநர்கள்
(வட்ைாை வாரியங்களில்
இருந்து ஒவ்பவாருவர்)
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