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சு ஆய்வு வினாக்கள் 

 

 சரிான விடைடத் தேர்வு சசய்வும் .  

1. கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணம் இல்யாே நிடயயில் நிறுலனத்தின் இயாபம் 

 கூட்ைாளிகளுக்கிடைத பகிர்ந்ேளிக்கப்படுலது  

 (அ) சான விகிேத்தில்    (ஆ) முேல் விகிேத்தில்  

 (இ) இண்டும் (அ) ற்றும் (ஆ)   (ஈ) தற்கூறி துவுமில்டய 

2. கூட்ைாளிகளுக்கிடைத கூட்ைாண்ட ஒப்பந்ேம் இல்யாேதபாது முேல் மீது லட்டி 

 (அ) லறங்கப்படுலதில்டய   (ஆ) லங்கி வீேத்தில் லறங்கப்படும் 

 (இ) ஆண்டுக்கு 5 % லறங்கப்படும்  (ஈ) ஆண்டுக்கு 6% லறங்கப்படும் 

3.  கூட்ைாளிகளிைமிருந்து நிறுலனம் கைன்கள் சபற்றிருந்ோல், அக்கைன்களுக்கு இந்தி 

 கூட்ைாண்டச் சட்ைம், 1932 -ன் படி லறங்கப்படும் லட்டி வீேம் 

 (அ) ஆண்டுக்கு 8%      (ஆ) ஆண்டுக்கு 12% 

 (இ) ஆண்டுக்கு 5%     (ஈ) ஆண்டுக்கு 6% 

4. பின்லருலனலற்றில் து இயாபநட்ைப் பகிர்வு கணக்கில் காட்ைப்படும்? 

 (அ) அலுலயகச் சசயவுகள்    (ஆ) பணிாரர் ஊதிம் 

 (இ) கூட்ைாளியின் ஊதிம்    (ஈ) லங்கிக்கைன் மீோன லட்டி 

5. கூட்ைாண்ட நிறுலனத்தில், நிடயமுேல் முடம பின்பற்மப்படும்தபாது, 

பின்லருலனலற்றுள் 

 து முேல் கணக்கில் காட்ைப்படும்? 

 (அ) கூடுேல் முேல் சகாண்டுலந்ேது   (ஆ) முேல் மீது லட்டி 

 (இ) டுப்புகள் மீது லட்டி    (ஈ) இயாபப் பகிர்வு அப 110 பம் 

6. ஒரு கூட்ைாளி ஒவ்சலாரு ாே நடுவிலும் ஒரு குறிப்பிட்ை சோடகட லறக்காக 

டுத்துக் 

 சகாள்ளும்தபாது, அந்ே டுப்புகள் மீது கணக்கிைப்படும் லட்டிக்குரி ாேங்கள் 

சாசரிாக 

 (அ) 5.5 ாேங்க ள்      (ஆ) 6 ாேங்கள்  

 (இ) 12 ாேங்கள்      (ஈ) 6.5 ாேங்கள் 

7. பின்லருலனலற்றில் து சரிற்ம இடண? 

 (அ) டுப்புகள் மீது லட்டி - முேல் கணக்கில் பற்று  டலக்கப்பை தலண்டும் 

 (ஆ) முேல் மீது லட்டி - முேல் கணக்கில் லவு டலக்கப்பை தலண்டும் 

 (இ)கைன்மீது லட்டி - முேல் கணக்கில் பற்று டலக்கப்பை தலண்டும் 

 (ஈ) இயாபப் பகிர்வு - முேல் கணக்கில்  லவு டலக்கப்பை தலண்டும் 

8. கூட்ைாண்ட ஒப்பந்ேம் இல்யாேதபாது கூட்ைாளிகள் சபமத் ேகுதியுடைது 

 (அ) சம்பரம்       (ஆ) கழிவு 

 (இ) கைன் மீது லட்டி      (ஈ) முேல் மீது லட்டி 
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9. சபாருந்ோே ஒன்டமத் தேர்ந்சேடுக்கவும். 

 (அ) கூட்ைாளிகள் இயாபம் ற்றும் நட்ைத்டே சாகப் பகிர்ந்து சகாள்ர தலண்டும். 

 (ஆ) கூட்ைாளிகள் முேல் மீது லட்டி ஆண்டுக்கு 7% அனுதிக்க தலண்டும். 

 (இ) கூட்ைாளிகளுக்கு சம்பரம் அல்யது ஊதிம் அனுதிக்கப்பை ாட்ைாது. 

 (ஈ) கூட்ைாளிகளிைமிருந்து சபற்ம கைன் மீோன லட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுதிக்க 

தலண்டும். 

10. டுப்பு மீது லட்டி, முேல் மீது லட்டி ற்றும் ஊதிம் கழித்ேபின் உள்ர இயாபம் ( 

10,500. கீோ  ன்ம  கூட்ைாளி கழிவுக்குப்பின் உள்ர நிக இயாபத்தில் 5% கழிவு சபம 

உரிலாயின்  கழிவுத்சோடகட  கண்ைறிவும். 

 (அ) 750        (ஆ) 7 150 

 (இ) 7550        (ஈ) - 500 

விடைகள் 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

அ ஆ ஈ இ அ ஆ இ இ ஆ ஈ 

 

மிகக்குறுகி வினாக்கள் - 

1. கூட்ைாண்ட லடவியக்கணம் ேவும்.  

  இந்தி கூட்ைாண்டச் சட்ைம் 1932 பிரிவு 4-ன் படி கூட்ைாண்ட ன்பது ” 

ல்தயாரும் தசர்ந்தோ அல்யது ல்தயாருக்குாக ஒருலதா நைத்தும் சோழிலின் 

இயாபத்டேப் பகிர்ந்து சகாள்ர ஒப்புக் சகாண்ைலர்களிடைத நியவும் உமவு“ ஆகும். 

2. கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணம் ன்மால் ன்ன?  

  கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணம் ன்பது கூட்ைாளிகளுக்கிடைதான 

உைன்படிக்டகயின் விதிகடர உள்ரைக்கி ழுத்து லடிவியான ஒரு ஆலணம் ஆகும்.  

3. நிடயமுேல் முடம ன்மால் ன்ன? 

  நிடயமுேல் ன்பது கூட்ைாளிகளின் முேல் ாமால் இருக்கம் ற்றும் 

சபாதுலாக அதே சோடகாக நிடயாக இருப்பது ஆகும். 

4. கூட்ைாளி ஒருலருக்கு முேல் மீது லட்டி அனுதிக்க தற்சகாள்ர தலண்டி 

குறிப்தபட்டுப் பதிவு 

 ன்ன ?  

நாள் விலம் தப.ப.ண் பற்று 

` 

லவு 

` 

 முேல் மீது லட்டி க/கு                                                

பற்று 

     கூட்ைாளிகள் நைப்பு க/கு 

     கூட்ைாளிகள் நைப்பு க/கு 

(முேல் மீது லட்டி லறங்கிது) 

   x x x                                                                  

x x x                                                                 

x x x                                                                 
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நாள் விலம் தப.ப.ண் பற்று 

` 

லவு 

` 

 இயாப நட்ைப் பகிர்வு க/கு                                          

பற்று 

      முேல் மீது லட்டி க/கு                                                 

 (முேல் மீது லட்டி கணக்டக முடிந்ேது) 

 x x x                                                                                                                                   

x x x                                                                 

 

 

5. இயாபநட்ைப் பகிர்வு கணக்கு ன் ோரிக்கப்பை தலண்டும்? 

  நிறுலனத்தின் இயாப நட்ைக் கணக்கின் படிான நிக இயாபம், முேல் மீது 

லட்டி, டுப்புகள் மீது லட்டி தபான்ம சரிகட்டுேல்களுக்க உட்பட்ைது. இத்ேடக 

சரிகட்டுேல்கடர இயாப நட்ைக் கணக்கு ோரிப்பேன் மூயம் ட்டுத கண்ைறி முடியும். 

னதல இயாபநட்ை பகிர்வு கணக்கு கட்ைாம் ோரிக்கப்பை தலண்டும். 

I குறுகி வினாக்கள்  

1. கூட்ைாண்டயின் சிமப்பில்புகடரத் ேவும்.  

 கூட்ைாண்ட ன்பது இண்டு அல்யது அேற்கு தற்பட்ைலர்கரால் 

உருலாக்கப்படும் ஒரு அடப்பாகும். அதிக பட்ச உறுப்பினர்களின் 

ண்ணிக்டக 50 ன லடறுக்கப்பைடுள்ரது. 

 சோழில் நிறுலனத்தின் இயாபம் அல்யது நட்ைத்டே பகிர்ந்து சகாள்ர 

கூட்ைாளிகளுக்கிடைத உைன்பாடு இருக்க தலண்டும். உைன்பாடு ழுத்து 

லடிவிதயா அல்யது தபச்சு லடிவிதயா அல்யது உட்கிடைாகதலா இருக்கயாம் 

 கூட்ைாண்ட உைன்பாடு ஒரு சோழில் நிறுலனத்டே நைத்தி அதிலிருந்து 

கிடைக்கும் இயாபத்ேடே பகிர்லோக இருக்க தலண்டும். 

 கூட்ைாண்ட நிறுலனத்டே கூட்ைாளிகள் அடனலருதா அல்யது 

அடனலரின் சார்பில் அலர்களில் ஒருலதா நைத்ேயாம். 

2. கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணத்தின் உள்ரைக்கங்கள் தேனும் ஆறிடனத் ேவும்.  

 நிறுலனத்தின் சபர், ேன்ட ற்றும் சோழில் சசய்யும் இைம் 

 சோழில் துலங்கி நாள் ற்றும் சோழிலின் காய அரவு 

 அடனத்து கூட்ைாளிகளின் சபர் ற்றும் முகலரி 

 ஒவ்சலாரு கூட்ைாளியும் அளித்ே முேல் 

 இயாப பகிர்வு விகிேம் 

 ஒவ்சலாரு கூட்ைாளிக்கும் அனுதிக்கப்பட்ை டுப்பு சோடக 
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3. நிடயமுேல் முடமக்கும் ாறுபடும் முேல் முடமக்கும் இடைதான 

தலறுபாடுகடரத் ேவும். 

தலறுபாட்டின் 

அடிப்படை 

நிடயமுேல் முடம ாறுபடும் முேல் முடம 

 

கணக்குகளின் 

ண்ணிக்டக 

ஒவ்சலாரு கூட்ைாளிக்கும் இண்டு 

கணக்குகள் அோலது முேல் 

கணக்கு ற்மம் நைப்பு கணக்கு 

பாரிக்கப்படுகிமது. 

ஒவ்சலாரு கூட்ைாளிக்கும் 

ஒத ஒரு அோலது முேல் 

கணக்கு பாரிக்கப்படுகிமது 

 

முேல் சோடகயில் 

ாற்மம் 

கூடுேல் முேல் சகாண்டு லரும் 

தபாது அல்யது முேல் சோடகட 

நிந்ோக திரும்ப டுக்கம் தபாது 

ேவி ற்ம தநங்களில் முேல் 

சோடக லறக்காக ாமால் 

நிடயாக இருக்கும் 

முேல் சோடக பருலந்தோறும் 

ாறிக் சகாண்தை இருக்கும் 

 

இறுதி இருப்பு 

முேல் கணக்கு ப்தபாதும் 

லவிருப்டபத காட்டும் ஆனால் 

நைப்பு கணக்கு பற்றிருப்டபதா 

லவிருப்டபதா காட்டும் 

முேல் கணக்கு சபாதுலாக 

லவிருப்டபத காட்டும். இது 

பற்றிருப்டபயும் கூைக் 

காட்ையாம். 

 

4.  கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணம் இல்யாேதபாது, இந்தி கூட்ைாண்டச் சட்ைம் 1932-ன் 

படி கடைபிடிக்க தலண்டி விதிமுடமகள் குறித்து சிறு குறிப்பு ேவும். 

 கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணம் இல்யாேதபாது, இந்தி கூட்ைாண்டச் சட்ைம் 1932-ன் 

படி கடைபிடிக்க தலண்டி விதிமுடமகள் 

 கூட்ைாளிகளின் ஊதிம் (பிரிவு 13(அ))  

 ந்ே கூட்ைாளிக்கும் ஊதிம் அல்யது உடறப்பு ஊதிம் அனுதிக்கப்பை 

தலண்டிதில்டய. 

 இயாப பகிர்வு விகிேம் (பிரிவு 13(ஆ)) 

   இயாபங்கள் அல்யது நட்ைங்கடர கூட்ைாளிகள் சாக பகிர்ந்து சகாள்ர 

தலண்டும். 

 முேல் மீது லட்டி (பிரிவு 13(இ)) 

  கூட்ைாளிகளின் முேய மீது லட்டி அனுதிக்கப்படுலதில்டய. கூட்ைாளி 

ஒருலர் கூட்ைாண்ட ஒப்பாலணத்தின் படி ோன் அளித்ே முேல் சோடகக்கு 

முேல் மீது லட்டி சபம உரிடயுடைலாயின் அந்ே முேல் மீது லட்டி 

இயாபத்திலிருந்து ட்டுத லறங்கப்பைதலண்டும். 

 கூட்ைாளிகளிைமிருந்து நிறுலனத்திற்காக சபமப்பட்ை கைன் மீோன லட்டி (பிரிவு 

13(ஈ)) 

  கைன் மீோன லட்டி ஆண்டுக்கு 6% லறங்கப்பை தலண்டும் 

 டுப்புகள் மீது லட்டி 
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  கூட்ைாளிகளின் டுப்புகள் மீது லட்டி விதிக்கக் கூைாது. 

5. சொன் ன்ம கூட்ைாளி ஒவ்சலாரு ாே நடுவிலும் 10,000 டுத்துக் சகாண்ைார். 

டுப்புகள் 

 மீது லட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுதிக்க தலண்டும். 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாதராடு 

முடிலடையும்  ஆண்டுக்குரி டுப்புகள் மீது லட்டி கணக்கிைவும். 

 

  ஒவ்சலாரு ாே நடுவிலும் டுத்திருந்ோல் 

 

 டுப்புசோடக x 12 = சாத்ே டுப்பு சோடக x லட்டி வீேம் x 6/12   

 

 10,000 x 12 = 1,20,000 x 6/100 x 6/12   

                 =  ` 3,600 

 

 

Nfh. gpufh\;  M.com. M.Phil. B.ed. D.Ted 

KJfiy tzpftpay; Mrphpah; 

Fif Nky;epiyg; gs;sp (Mz;fs;) 

Nryk; - 636006 

njhlh;Gf;F -  +91-94882-70034 
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