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இர39 ம:;	 <=; மதி�ெப3 வினா -- விைடக� 
 

1. கண�� ஏ9க� பராம�� எ=றா� எ=ன? 

� வணிக நடவC�ைககைள எDஙன	 பதிய ேவ39	 எ=பைதF  ெசா�G	  இயேல கண�� 

ஏ9க� பராம�� ஆ�	.  

� பண வCவி� உ�ள வணிக நடவC�ைககைள ம*9	 கண�� ஏ*C� பதிய�ப9கிற�. 
� �றி�ேப*C� எI�த�, ேபேர*9�� மா:;த� ம:;	 கண��கைள இ�� க*9த� 

ஆகிய ெசய�கைள உ�ளட�கிய� ஆ�	. 

 

2. கண�� ஏ9க� பராம�� – இல�கண	 த�க. 

       ஆ�.எ=. கா�ட� அவ�களி= J:;�பC, கண�ேக9க� பராம�� எ=ப�,  ”பண	 அ�ல�  

பண�தி= மதி�பளவி� மா:ற�JCய அைன�� வணிக நடவC�ைககைளK	 ச�யான 

கண�ேக9களி�, �ைறயாக� பதிK	, கைல  ம:;	  அறிவிய� ஆ�	”. 

 

3. கண�� ஏ9க� தாயா��பத= <ல	 ஒ� வணிக� எ�தைகய தகவ�கைள 
அறிவா�? 

� தன� ெதாழிலி= இலாப ந*ட�ைத அறியலா	. 
� ெதாழிலி= வள�Fசிைய தி*டமிட, நிதி நிைல �IவைதK	 அறியலா	. 
� தா= ம:றவ�கN�� தரேவ3Cய�, தன�� பிற� தரேவ3Cய�, எOவளP எ=பைத 

அறியலா	. 
� ெசா���க� மீ�	, கட=க� மீ�	 க*9பா9க� ெகா39வர உதPகி=றன. 

 

4. கண�கியG�� இல�கண	 த�க. 
          அெம��க கண�கிய� கழக� J:றி=பC கண�கிய� எ=ப�, ‘ெபா�ளாதார� 
தகவ�கைள க3டறி'�, அளவி*9, தகவ�  ெத�வி�க�JCய ஒ� ெசய�பாடா�	. இத=  
<ல	 தகவ�கைள பய=ப9��ேவா�  த�க  தR�P கா3பத:�	, �Cெவ9�பத:�	  வைக 
ெசSகிற�.’ 

 

5. கண�கியலி= கிைளக� யாைவ? 

i) நிதி நிைல� கண�கிய�. 
ii) அட�க விைல கண�கிய�. 
iii) ேமலா3ைம� கண�கிய�. 

 

6. சி; �றி� வைரக. 
அ)  கடனாளிக� : 

∗ பணேமா  அ�ல�  பணமதி�ேபா உடனCயாகF  ெசG�த�படாம�,  �றி�பி*ட 
கால�தி:��  த�வதாக  ஒ��ெகா39,  எ'த  ஒ�  பயைனK	  ஒ�வ� அ�ல�    

நி;வன	 ெப:றா� அவ� கடனாளி ஆகிறா�.  

∗ இ��நிைல� �றி�பி�, கடனாளிக� ஒ� ெசா�தாக� கா*ட�ப9கிற�. ஏெனனி� 

அவ�களிடமி�'� பண	 ெபற ேவ3CK�ள�. 

          ஆ)  கடனR'ேதா� : 
∗ எ'தெவா� பயU	 அைடயாம�, எவெரா�வ� நி;வன�தி:� பணேமா, ெபா�ேளா 

ெகா9�கிறாேரா அவ� கடனR'ேதா� ஆவா�. 

∗  கண�கியலி�, கடனR'ேதா� ெபா;�பாக� க�த�ப9கிறா�. ஏெனனி� நி;வன	 

கடனR'ேதா���� பண	 ெசG�த ேவ3CK�ள�. 

           இ)  சா=;F ச*ீ9 : 
∗ ஒ� நடவC�ைக�� ஆதாரமாக அைமK	 எI�� வCவிலான ஆவணேம சா=;F 

ச*ீ9 என அைழ�க�ப9கி=ற�.  
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∗ சா=;F ச*ீC� Jற�ப*C���	 மதி�பளவி:� நடவC�ைக நிகW'��ள� 
எ=பத:கான ஆதாரமாகF சா=;F ச*ீ9 �ைண ெசSகிற�. 

           ஈ)  இடா� : 
∗ சர�ைக வி:�	ெபாI� வி:பவ� ஓ� அறி�ைக ேபா=ற ச*ீைட� தயா��பா�. 
∗ அதி� வி:ற சர�� ப:றிய விவர	, அளP, விைல, ெமா�த	 ெசG�த ேவ3Cய 

ெதாைக, அளி�க�ப9	 த�NபC ேபா=ற விவர	, வாD�ந� இ;தியாகF ெசG�த 
ேவ3Cய நிகர விைல ேபா=றவ:ைற� �றி�பா�. இOவறி�ைகேய இடா� 
என�ப9கிற�. 

          உ)  சர�கி�� : 
∗ சர�கி�� எ=ப� �றி�பி*ட ேததியி� வி:பைன ஆகாத சர�கிைன� �றி�கி=ற�. 
∗ இFசர�கி��பான� ெதாட�க ம:;	 இ;தி சர�கி��பாக இ���	. 
∗ ெதாட�கF சர�கி�� எ=ப� கண�கா3C= ெதாட�க�தி�, ைகவச��ள 

வி:பைனயாகாத சர�கி��பிைன� �றி�கி=ற�.  
∗ இ;திF சர�கி�� எ=ப� கண�கா39 இ;தியி�, வி:பைனயாகாத சர�கிைன� 

�றி�கி=ற�.  

         ஊ)  �த�: 
                   உ�ைமயாளரா� வணிக�தி� �த[9 ெசSத ெதாைக �த� என�ப9	. இ�ெதாைக  
               இலாப	 ஈ*9	 ெபாI�	, J9த� �த[9 ெசSK	 ெபாI�	 அதிக���	. மாறாக  
               ந*ட	 ஏ:ப9	ேபா�	, எ9� ெசSK	 ெபாI�	 இ�ெதாைக �ைறK	. 

7. கண�கியலி= அC�பைட அUமானDக� யாைவ? 
i) கண�கிய� தனி�த=ைம அUமான	. 
ii) பணமதி�பீ*9 அUமான	. 
iii) கண�கிய� கால அUமான	. 
iv) நி;வன� ெதாட�Fசி அUமான	. 

 

8. பண அளவ R9 அUமான	 ப:றி சி; �றி� வைரக. 
∗ வணிக நடவC�ைககளி� நிதி சா� உைடய நடவC�ைகக� ம*9ேம கண�கியலி� 

பதிய�ப9	.  
∗ பண�தா� அளவிட �Cயாத நடவC�ைககைள ஏ9களி� பதிய�ப9வ� இ�ைல. 
∗ உதாரணமாக, உ:ப�தி ேமலாள���	, வி:பைன ேமலாள���	 இைடேய மன�கச� 

ேபா=றவ:றா� ெதாழி� பாதி�க�ப9கி=ற�. இ'நடவC�ைகக�  
∗ ஏ9களி� பதிP ெசSய�ப9வ� இ�ைல. ஏென=றா� இதைன பண�தா� அளவிட 

�Cயா�. 

9. இர*ைட� பதிP�ைற எ=றா� எ=ன? 
         இர*ைட�பதிP �ைறயி= அC�பைட� ெகா�ைகயான�, ஒOெவா� ப:றி:�	 
அத:� த�'த ெதாைக�� சமமாக வரP இ���	. அேத ேபா=; ஒOெவா� வரP��	 
சமமாக ப:;	 இட	ெப;	. 
 

10. இர*ைட� பதிP �ைற�� இல�கண	 த�க. 
          ேஜ.ஆ�. ேப*லி பாS அவ�களி= J:;�பC, "ஒOெவா� வணிக நடவC�ைகK	 இ� 
விைளPகைள� ெகா3டதாகP	, இ� கண��கைள எதி� திைசயி� பாதி�க�JCயதாகP	 
உ�ள�. நடவC�ைககN�கான �I� பதிP	 ெசSவத:� ஒ� கண�கி� ப:;	 ம:ெறா� 
கண�கி� வரP	 ெசSவ� அவசியமா�	. ஒOெவா� நடவC�ைக��	 உ�ள இ� விதமான 
விைளPக� பதிய�ப9கி=ற காரண�தினா� இ� இர*ைட� பதிP �ைற எ=; 
அைழ�க�ப9கி=ற�”. 
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11. கண��க� எDஙன	 வைக�ப9�த�ப*9�ள�? 
     1.  தனிநப� ம:;	 நி;வன	 சா�ைடய நடவC�ைககள 
    2.  ெசா��க�, ெபா��க� ம:;	 ெரா�க	 சா�ைடய நடவC�ைகக� 

    3.  ெசலPக�, ந*டDக�, வ�மானDக� ம:;	 ஆதாய	 சா�ைடய நடவC�ைகக� 

    ேம:க3ட அC�பைடயி� கண��க� ஆ�சா�, ெசா�� ம:;	 ெபயரளP கண��களாக�                   

         பி��க�ப9கி=றன. 
 

12. கண�கியலி= ெபா=னான விதிக� யாைவ? 

 

வ.எ3 கண�� ப:;� த=ைம வரP� த=ைம 
 

1 ஆ�சா� ெப;பவ� த�பவ� 
 

2 ெசா�� உ�வ�வன ெவளிF ெச�வன 
 

3 ெபயரளP அைன��F ெசலPகN	, 
ந*டDகN	. 

அைன�� வ�மானDகN	, 
ஆதாயDகN	 

 

 

13. ஆதார ஆவணDக� எ=றா� எ=ன? 

∗ நடவC�ைககளி= அC�பைட ஆதாரDகைள� ெகா3ட ஆவணDக� ஆதார ஆவணDக� 

என�ப9	.  

∗ நடவC�ைக நிகW'த நா�, அத= த=ைம, அதி� ெதாட��ள நப�க�  ம:;	  ெதாைக 

ஆகியவ:ைற உ�ளட�கியேத  ஆதார ஆவணDக� ஆ�	. 
 

14. �றி�ேப9 எ=றா� எ=ன? 

          நடவC�ைகக�  நிகW'த  நா�  வ�ைசயி�  ஒOெவா�  நடவC�ைக��	  உ�ய ப:; 
ைவ�க ேவ3Cய கண�கி= ெபய�, ெதாைக, வரP ைவ�க ேவ3Cய ெபய�, ெதாைக ம:;	 
விள�க� �றி�ட=  பதிP  ெசSK	  கண��� பதிேவேட  �றி�ேப9  என�ப9	. 

 

15. இடா� எ=றா� எ=ன? 

∗ ஒ� வியாபா�  ெபா��க�  கடU��  வி:பைன  ெசSK	  ெபாI�  வி:பைன  

இடா�பிைன� தயா��பா�. 

∗ இதி� வாD�பவ� ம:;	 வி:பவ�= ெபய� ம:;	 �கவ�, சர�கி= த=ைம, அளP, விைல, 

ெமா�த� ெதாைக, பண	 ெசG��	 �ைற ஆகிய விவரDக� அடDகியி���	.  

∗ வாD�பவ��� இ� ஒ� உ�வ� இடா� ஆ�	.  

∗  வி:பவ���  இ�  ஒ�  ெவளிFெச� இடா� ஆ�	. 

 

16. ப:;Fச*ீ9 எ=றா� எ=ன? 

∗ வியாபா�  வாC�ைகயாள�டமி�'�,  ெரா�க	  ெப;	  ெபாI� , த�கி=ற 
ஆவண�தி:�தா=  ப:;F  ச*ீ9 எ=; ெபய�. 

∗ ப:;Fச*ீC� வியாபா�யி= ெபய�, �கவ�, எ3, நா�, வாC�ைகயாள�= ெபய�, �கவ�, 

ெதாைக ஆகியன அடDகியி���	.  
 

17. ெரா�கFச*ீ9 எ=றா� எ=ன? 

∗ ஒ�  வியாபா�  ெபா��கைள  ெரா�க�தி:�  வி:பைன  ெசயK	ெபாI�, அவ� ெரா�கF 
ச*ீைட� த�கிறா�.  

∗ அ� ேபால ெபா��கைள ெரா�க�தி:� ெகா��த� ெசSK	 ெபாI� ெரா�கF ச*ீைட� 

ெப;கிறா�. 

∗ சர�கி= த=ைம, அளP, விைல ம:;	 ெமா�த� ெதாைக உ�ளி*டைவ ெரா�கF ச*ீC� 

அடDகியி���	. 
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18. கண�கிய� சம=பா9 எ=றா� எ=ன? 

∗ கண�கிய�  சம=பா9  இர*ைட�  த=ைம�  க��திைன (ப:;, வரP)  அC�பைடயாக� 
ெகா3டதா�	.  

∗ கண�கிய�  சம=பா9 எ=ப�  ப:றினDகைளK	 வரவினDகைளK	 சமநிைல�ப9��	 

ஒ�  ப*Cய� ஆ�	. 

∗ இத=  <ல	  ஒOெவா�  நடவC�ைகK	  இர39 விைளPகைள� ெகா3ட� எ=பைத 

வலிK;��கிற�. அதாவ�  ெசா��க�  ம:;	 ெசா��களி= மீதான ெபா;�க� 

எ�ெபாI�	, நி;வன�தி= ெமா�த� ெபா;�க�, ெமா�தF ெசா��களி= மதி�பி:�F 

சமமாகேவ இ���	. 

 

19. வாரா� கட= எ=றா� எ=ன? 

∗ வாC�ைகயாள�கN��  சர�� , கட=  ேப�� வி:பைன  ெசSK	  ெபாI�, கடனாளிகளி� 

சில�  கடைன ெசG�த� தவறலா	 . 
∗ தி�	ப� ெபற இயலாத கடU�� வாரா� கட= எ=; ெபய�.  

∗ இ� ெதாழிG�� ஒ� ந*டமாக� க�த�ப*9, அ�ெதாைகைய கடனாளிக� கண�கி� 

ேபா�ெகIத ேவ39	. 

 

20. ேபேர9 எ=றா� எ=ன? 

∗ ேபேர9  எ=ப�, அைன���  கண��கைளK	  உ�ளட�கிய ஒ� ஏடா�	. 

∗ இதி� ஆ�சா�, ெசா��  ம:;	  ெபயரளP�  கண��க�  யாP	  அடD�	. 

∗ இைவயாP	 �தலி� �றி�ேப*Cேலா அ�ல�  �ைண ஏ9களிேலா பதிய�ப*C���	. 

 

21. ேபேர*C= வைரவில�கண	 த�க. 
             எ�.சி. கிரா�ப� அவ�களி=  J:;�பC, "ஒ�  ெதாழிலி=  அைன�� 
நடவC�ைககைளK	  வைக�ப9�தி  நிர'தரமாக�  பதிP ெசSK	  ஏேட  ேபேர9 ஆ�	". 
 

22. வி9தா� ேபேர9 எ=றா� எ=ன? 

      நி;வன�தி:�	,  கண�காள�கN��	  த�'த  வைகயி�  கண��கைள 

வ�ைச�ப9�தP	, மா:றி  வ�ைச�ப9�தP	  ஏ:றா:ேபா�, தனி�தா�கைள�  ெகா3ட 

ேகாC*ட ேபேரேட, வி9தா� ேபேர9  என�ப9	. 
 

23. எ9�ெதI�த� எ=றா� எ=ன? 

∗ �றி�ேப*CG	,  ஏைனய �ைண  ஏ9களிG	, பதிவாகிK�ள  நடவC�ைககைள, ேபேர*C� 
உ�ள  உ�ய கண��கN��,  மா:றி�  பதிP ெசSK	  வழி�ைறேய  எ9�ெதI�த� 

என�ப9	. 

∗ �றி�ேப*9�  பதிPகளிG�ள  அைன���  கண��கைளK	, ேபேர*C�  உ�ள  உ�ய 

கண��கN��,  உடU��ட=  எ9�ெதI�வ�  அவசியமாக� க�த�ப9கிற�. 

 

24. �ைண எ9களி= வைகக� யாைவ? 
அ. நாேள9க�  

i) ெகா��த� ஏ9 
ii) வி:பைன ஏ9 
iii) ெகா��த� தி��ப ஏ9 
iv) வி:பைன� தி��ப ஏ9 

         ஆ.  மா:;F ச*ீ9 ஏ9க� 
i) ெப;த:��ய மா:;Fச*ீ9 ஏ9 
ii) ெசG�த:��ய மா:;Fச*ீ9 ஏ9 

         இ.  ெரா�க ஏ9 
         ஈ.  �ைறயான �றி�ேப9 
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25. சGைக நா*க� எ=றா� எ=ன? 
∗ மா:;F ச*ீCைன எI�	 ெபாI� ஒ� �றி�பி*ட கால	 கட'த பிற� ெதாைக 

ெசG�த�பட ேவ39	 என ெத�வி�க�ப9கிற�. அத= அC�பைடயி� எ'த ேததியி� 
ெதாைக ெசG�த�பட ேவ39ேமா அ'த ேததிேய ெசG�த:��ய நா� என�ப9கிற�. 

∗ ெசG�த:��ய நாைள கண�கி9	 ெபாI�, மா:;F ச*ீC= தவைண�கால	 �C'த 
பிற� <=; நா�க� J*ட�ப9கிற�.  

∗ இOவா; J9தலாகF ேச��க�ப9	 அ'த <=; நா�கN�� சGைக நா�க� 
என�ெபய�. 

  

26. ேமெலI�த� எ=றா� எ=ன? 
               மா:;F ச*ீC= உ�ைமைய ேவெறா�வ��� மா:றி� த�வத:காக மா:;F ச*ீC=  
          �க�பி� அ�ல� பி=ற�தி� ைகெயா�பமி9த� ேமெலI�த� என�ப9கிற�.  

27. மா:;F ச*ீC= வைரவில�கண	 த�க. 

             1881 	 ஆ39 மா:;�ைற ஆவணF ச*ட�தி= பC,  
                    "�றி�பி*ட நப��ேகா அவர� ஆைண�ேக:பேவா அ�ல� அ'த ஆவண�ைத�   
         ெகாண�பவ��ேகா �றி�பி*ட பண�ெதாைக ெசG��மா; �றி�பி*ட நப��� ஒ�வ�, எ'த   
         நிப'தைனK	 இைண�காம�, எI�� <லமாக� ைகெயா�பமி*9 வி9��	 ஆைண  
         தாDகிய ஆவணேம மா:;Fச*ீடா�	". 

28. ெரா�க ஏ*C= வைகக� யாைவ? 
I. தனி�ப�தி ெரா�க ஏ9 
II. இ�ப�தி ெரா�க ஏ9 
     அ. த�NபC ம:;	 ெரா�க� ப�திகNட=. 
     ஆ. ெரா�க	 ம:;	 வDகி ப�திகNட=. 
III. ��ப�தி ெரா�க ஏ9 
     அ. த�NபC, ெரா�க	 ம:;	 வDகி ப�திகNட=. 
IV. சிலலைற ெரா�க ஏ9. 

 

29.   எதி�� பதிP ப:றி �றி� வைரக. 
∗ ஒ� பதிP ெரா�க� கண�� ம:;	 வDகி� கண�� இர3ைடK	 பாதி�தா� அ� எதி�� 

பதிP என�ப9	. 
∗ எதி�� பதிவி= ெபாI�, ஒ� நடவC�ைகயி= ப:; ம:;	 வரP� த=ைமக� ெரா�க 

ஏ*Cேலேய பதிய�ப9கி=றன. 
 

30. ெரா�க ஏ9 எ=றா� எ=ன? அத= சிற�பிய�க� யாைவ? 
∗ ெரா�க ஏ9 எ=ப� அைன�� ெரா�க� ெப;த�க� ம:;	 ெரா�கF ெசG�த�கைள� 

பதிவத:கான சிற�� �றி�ேபடா�	. 
∗ நடவC�ைகக� ஆதார ஆவணDகளிலி�'� �த= �தலி� ெரா�க ஏ*C� 

பதிய�ப9வதா�, ெரா�க ஏ9 ஒ� �த=ைம� பதிேவ9 ஆ�	. 
 

31. சி�லைற ெரா�க ஏ9 எ=றா� எ=ன?  
∗ சி�லைற ெரா�க ஏ9 எ=ப� அC�கC நிகழ�JCய சி; ெசலவினDகளான வ3CF 

ச�த	, Jலி, தபா� த'தி ெசலP, அFd, எI�ெபா�� ெசலP ேபா=றவ:ைற பதிK	  
தனி ெரா�க ஏடா�	. 

∗ இத:ெகன தனியாக அம��த�ப9	 சி�லைற� காசாள� சி�லைற ெரா�க ஏ*Cைன� 
பராம��கிறா�. 
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32. �=பண மீ* �ைறைய விவ�. 
∗ �=பண	 எ=ப� கடனாக� ெபற�ப9	 பண	 என� ெபா��ப9	. 
∗ இ	�ைறயி� பலவைகயான சி�லைறF ெசலPகN�கான ெதாைக கண�கிட�ப*9, 

அ�ெதாைக சி�லைற� காசாள�ட	 �றி�பிட�ப*ட கால�தி= ெதாட�க�தி� 
வழDக�ப9	. 
 

33. சி�லைற காசாள� எ=பவ� யா�? 

              அC�கC நிகழ�JCய சி; ெசலவினDகளான வ3CF ச�த	, Jலி, தபா� த'தி ெசலP,   
         அFd, எI� ெபா�� ெசலP ேபா=றவ:ைற ெரா�க ஏ*C� பதிய, அம��த� ப9பவேர   
         சி�லைர காசாள� ஆவா�. 

34. வDகிF ெச�ேல9 எ=றா� எ=ன? 
∗ வDகிF ெச�ேல9 அ�ல� நகேல9 எ=ப�, வDகியிட��ள வாC�ைகயாள�ைடய 

கண�கி= பிரதியா�	.  
∗ இதி� அைன�� ைவ�க�, எ9�க� ம:;	 வாC�ைகயாள�= கண�கி�, மீதி 

இ��க�JCய ெதாைக ஆகியவ:ைற� கா3பி�கி=ற�.  
∗ வDகிய� கண�� ைவ�தி��பவ��� ெச�ேல*C� நடவC�ைககைள அOவ�ேபா� 

பதிP ெசS� த�கிறா�. 
 

35. வDகி ச�க*9	 ப*Cய� எ=றா� எ=ன? 
∗ ெரா�க ஏ*C� ெசSய�பட� JCய ஒOெவா� பதிவி:�	, வDகியரா� 

பராம��க�பட�JCய ெச�ேல*C� ச�நிக� பதிP இ��க ேவ39	.  
∗ அேதேபா=; வDகிF ெச�ேல*C� உ�ள ஒOெவா� பதிவி:�	 ச�நிக� பதிP ெரா�க 

ஏ*C� இ��க ேவ39	.  
∗ வDகி இ�� இ� ஏ9களிG	 ஒேர ெதாைகயிைன� கா3பி�க ேவ39	. 

 

36. வDகி ச�க*9	 ப*Cய� – இல�கண	 த�க. 

             வDகிF ச�க*9	 ப*Cய� எ=ப� ெரா�க ஏ*C= வDகி இ����	, ெச�ேல*C=  
         வDகி இ����	 உ�ள ேவ;பா*C:கான இனDகைள வ�ைச�ப9��	 ஒ� அறி�ைக  
         ஆ�	. 

37. எ�ேபா� வDகி ச�க*9	 ப*Cய� தயா��க�ப9கிற�? 

            ெரா�க ஏ*C= வDகி இ����	, ெச�ேல*C= வDகி இ����	 உ�ள  
         ேவ;பா*C:கான ப�ேவ; இனDகைள� க39ண�'த பி=, வDகிF ச�க*9	 ப*Cய�  
         தயா��க�ப9கி=ற�.  

 

38. யா� வDகிF ச�க*9	 ப*Cயைல தயா��கி=றா�? 
∗ வாC�ைகயாள�, வDகிF ச�க*9	 ப*Cயைல தயா��கி=றா�. 
∗ தன� ெரா�க ஏ*C= வDகி� ப�தியி= இ��ைபK	, வDகி ெச�ேல*C=  

இ��பிைனK	 ஒ�பி*9, ேவ;பா*C:கான காரண�ைத அறி'� ெகா�கி=றா�. 

     39. வDகி ச�க*9	 ப*Cயலி= ேதைவ யா�? 

           1.  ெரா�க ஏ*C� வDகியி= நடவC�ைக� �றி�� ஏ:ப*ட பிைழக� எளிதாக க39ணர  
               �CK	. 
           2.  ெதாட�Fசியாக வDகிF ச�க*9	 ப*Cய� தயா��க�ப9	ேபா� ேமாசCக�  
               தவி��க�ப9கி=றன. 
           3.  கண�காள� பணியி�, மைற�க� க*9�பா*Cைன உ�வா��கிற�. 
           4.  வDகிF ச�க*9	 ப*Cய� தயா��பத= வாயிலாக, வeலாகாத காேசாைலக�   
               இனDக39 ெகா39 வeG�கான நடவC�ைகக� ேம:ெகா�ள�ப9கி=றன. 
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40.  வDகி ேம�வைர� ப:; எ=றா� எ=ன? 
            வDகி� கண�கி� உ3ைமயான இ���� அதிகமாக எ9� ெசSK	ேபா�,  
        அOவி��பிைன இ� �றி�கி=ற�. இ�தைகய வசதி. நட� கண�� ைவ�தி��ேபா���  
        ம*9	 அளி�க�ப9கி=ற�. இOவா; அதிக�பCயாக எ9�த ெதாைக��, வ*C  
        கண�கிட�ப9கிற�. 
 

41.  இ��பாSP எ=றா� எ=ன? 

               ேபேர*CG�ள அைன��� கண��களி= ப:; இ��க� ம:;	 வரP இ��கைள�  
          கா*9	 அறி�ைகேய இ��பாSP என�ப9	. 

42. இ��பாSP – வைரவில�கண	 த�க. 

              ஏ9களி� ேதா=;	 கண��களி= ச��த=ைமைய� ப�ேசாதி�க, ேபேர*9�  
        கண��களிG�ள ப:; இ��கைளK	 வரP இ��கைளK	 ெகா39 தயா��க�ப9	  
        அறி�ைகேய இ��பாSP என அறிஞ� ேஜ.ஆ�. பா*லிபாS  வைரவில�கண	 த�கிறா�.  

    43. இ��பாSP தயா��பத= ேநா�க	 யா�? 

           1. ேபேர*9� கண��க� ச�யாக� பதிP ெசSய�ப*9�ளனவா எ=பைதF ச�பா��க  
              உதPகிற�. 
           2. பிைழகைள� க39பிC�க �Cகிற�. 
           3. இ;தி� கண��க� தயா��க உதPகிற�. 

    44. இ��பாSவி= ந=ைமகைள J;க. 

          1. �றி�பி*ட கால�தி� பதிய�ப*ட கண��களி= ச��த=ைமைய உ;திெசSய உதPகிற�. 
          2. ேபேர*9� கண��களிG�ள இ��க� யாP	 ஓ�ட�தி� காண�Cகிற�. 
          3. பிைழக� க39பிC�க�ப*ட பி=, இ;தி� கண��க� தயா��பத:� �= தி��த	 ெசSய  
             �Cகிற�. 
          4. இ;தி� கண��க� தயா��க அC�பைடயாக விளD�கிற�. 

     45.  பிைழகளி= ப�ேவ; வைககைள J;க. 

               1. விதி�பிைழக�     2. கண�காள� பிைழக� 
         கண�காள� பிைழக� :  அ)  வி9 பிைழக�  ஆ) ெசS பிைழக�   இ)  ஈ9ெசS பிைழக� 
              அ)  வி9 பிைழக�  :  i) ப�தி வி9பிைழ    ii )  �I வி9 பிைழ 
              ஆ) ெசS பிைழக�  :  i) பதிP ெசS பிைழ    ii) எ9�ெதI�த� பிைழ  iii) J*ட� பிைழ 

                                        iv) (�கிெயI�த� பிைழ   v) இ��� க*ட� பிைழ 

      46. சி; �றி� வைரக :  

         அ. விதி� பிைழக�: 
                    நடவC�ைகக� யாP	, ெபா�வாக ஏ:;� ெகா�ள�ப*ட, கண�கிய� விதிகளி=பC   
           பதிய�ப9த� ேவ39	. விதிகைள� ெத�யாமேலா அ�ல� மீறிேயா தவறாக� பதிP  
           ெசSவதா� ஏ:ப9	 பிைழக� விதி�பிைழக� என�ப9	. 

         ஆ. வி9 பிைழக�:  
                   ஒ� நடவC�ைக �Iவ�மாகேவா அ�ல� ப�தியாகேவா கண�� ஏ9களி� பதிய�  
             ெபறாம�, வி*9 வி9வதா� ஏ:ப9	 பிைழ�� வி9பிைழ எ=கிேறா	. 

         இ. எ9�ெதI�த� பிைழக�:  
                    ேதா:ற� பதிP ஏ9களிலி�'�, ேபேர*9� கண��கN�� எ9�ெதI�	ெபாI�,   
             ஏ:ப9	 பிைழக� எ9�ெதI�த� பிைழக� என�ப9	. 
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         ஈ. J*ட� பிைழக�: 
                    �ைண ஏ9களி� உ�ள ெதாைகயிைன� J*9	 ெபாI�, தவ;தலாக  
            மி�தியாகேவா அ�ல� �ைறவாகேவா ெமா�தமி9வ� J*ட� பிைழக� என�ப9	. 

         உ. ஈ9ெசS பிைழக�:  
                    சில ேநரDகளி�, ஒ� சில கண��களி= மிைக ப:;கN	 �ைற ப:;கN	, ம:ற  
             சில கண��களி= மிைக வரPகN	, �ைற வரPகN	 சம= ெசSய�ப9	. இ�தைகய  
             eழலி� ஏ:ப9	 பிைழகN�� ஈ9ெசSK	 பிைழக� எ=கிேறா	.  
                    ஒ� கண�கி= மிைக� ப:;, ம:ெறா� கண�கி= மிைக வரவா� ஈ9 ெசSய�ப*9,  
             இ��பாSP பாதி�பைடயாம� உட=ப9கிற�. 
 

    47.  இ��பாSP ெவளி�ப9��	 பிைழக� யாைவ? 
             1.   ப�தி வி9 பிைழக�     2.  J*ட� பிைழக�    3.  இ��� க*ட� பிைழக�                             
             4.  (�கி எI�த� பிைழக�   5.  ச�யான கண�கி� தவறான ப�க�தி� எ9�ெதI�த�  
                 பிைழக�   6.  ச�யான கண�கி� தவறான ெதாைகைய எ9�ெதI�த� பிைழக�                                       
             7.  ஒேர கண�கி� இ��ைற எ9�ெதI�த�                                                                                                                             

    48.  இ��பாSP ெவளி�ப9�தா பிைழக� யாைவ? 
            1. �I வி9 பிைழக�   2. பதிP ெசSத� பிைழக�   3. விதி� பிைழக�   4. ஈ9க*9	  
            பிைழக� 5. தவறான கண�கி� எ9�ெதI�த� பிைழக�. 
    

     49.  நR� பய= வ�வாயினF ெசலP --- சி; �றி� வைரக. 

                 ேபரளவி� ெசSத ஒ� வ�வாயினF ெசலP, அத= பயைன, அ'த நட� ஆ3Cேலேய  
           gகர�படாம�, வ�	 பல ஆ39களி�, அத= பயைன, gகர� JCயைவயாக இ��பி=,  
          அFெசலP நR� பய= வ�வாயினF ெசலP என�ப9கிற�.  
 

5 மதி�ெப3 வினா -- விைடக� 

1. கண�� ஏ9க� பராம��பி= ேநா�கDக� யாைவ? 
அ.   அைன�� வணிக  நடவC�ைககN��	  நிர'த� பதிேவ*ைட உ�வா��த�. 

ஆ.   நிகர இலாப	 அ�ல� நிகர ந*ட�ைத� கண�கி9	 வைகயி� வ�மானDக� ம:;	 

ெசலPகைள�    பதிP ெசSத�. 

இ.    வணிக�தி= நிதி நிைலைய  உண�	 வைகயி� ெசா��க� ம:;	 ெபா;�கைள� பதிP   

ெசSத�. 

ஈ.    வணிக�தி= இலாப�ைத  அதிக��கF  ெசSய, ெசலPகைள� க*9�ப9��	 வைகயி�, 
ெசலPகளி�   க*9�பா*ைட� ேபhத�. 

உ.   வாC�ைகயாள�  ெபய�  ம:;	  அவ�ட	  உ�ள நிGைவைய அறி'� ெகா�ள�. 

ஊ.  சர�கீ'ேதா�  ெபய�  ம:;	 அவ���  ெசG�த  ேவ3Cய  ெதாைகைய  அறி'� ெகா�ள�. 

         எ.   ச*ட iதியான  ம:;	 வ� சா�ைடய ��கிய விவரDகைள அறி'� ெகா�ள�. 

    2.  ெரா�க ஏ*C= ந=ைமக� யாைவ? 

          1. ேநர�	, உைழ�	 ேசமி�க�ப9த� : 
∗ ெரா�க நடவC�ைகக� �த:�றி�ேப*C� பதிவதா� அதிக ேநர�	, உைழ�	 

ேதைவ�ப9	.  
∗ இைத� தவி��பத:காக, ேபேர*9� கண�கி= அைம�ைப ஒ���ள, ெரா�க ஏ*C� 

ேநரCயாக ெரா�க நடவC�ைககைள� பதிவதா� ேநர�	, உைழ�	 
ேசமி�க�ப9கி=றன. 
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          2. ெரா�க	 ம:;	 வDகி இ��ைப அறித� : 
∗ எ'த ேநர�திG	 நி;வன உ�ைமயாள� ெரா�க	 ம:;	 வDகி இ��ைப அறிய 

�CK	. 

          3. தவ;கN	, ேமாசCகN	 தவி��க�ப9த� : 
                  ெரா�க ஏ*ைட� ெதாட�'� இ��� க*9வதா�, ைகயி�� ெரா�க�ைத அறிய  
            �CK	. ெரா�க ஏ*Cைன பராம���	 நி;வன	 ேமாசCகைள� தவி��க இயG	. ெரா�க  
            இ��பி� �ர3பா9 ஏேதU	 இ��பி=, அைத� க39பிC��F ச�ெசSய இயG	. 

          4. திறைமயான ெரா�க ேமலா3ைம : 
                    �றி�பி*ட கால�தி:கான ெமா�த ெரா�க� ெப;த�கைளK	, ெமா�த ெரா�கF  
             ெசG�த�கைளK	 ெரா�க ஏ9 ெவளி�ப9��கிற�. எனேவ திறைமயான ெரா�க  
             ேமலா3ைம� ெகா�ைகைய உ�வா�க இயG	. 

 

3. �றி�ேப*Cைன ேபேர*9ட= ேவ;ப9��க. 
 

அC�பைட �றி�ேப9 
 

ேபேர9 

1. ஏ9 இ� ஒ� �த=ைம� பதிP ஏ9 
 

இ� ஒ� இ=றியைமயா� கண�� 
ஏ9. 

2. நிைல �தலி� பதிP ெசSவ� 
 

இர3டாவதாக� பதிP ெசSவ�. 

3. வழி�ைற ஏ9களி� பதிP ெசSவைத, 
�றி�ேப*C� பதிP ெசSத� 
எ=கிேறா	. 
 

ேபேர*C� பதிP ெசSவைத, 
எ9�ெதI�த� எ=கிேறா	. 

4. நடவC�ைகக� ஆ�சா�, ெசா�� ம:;	 
ெபயரளP� கண��க� 
ச	ப'தமான நடவC�ைகக� 
பரவலாக உ�ளன. 
 

ஒ� �றி�பி*ட கண��F 
ச	ப'தமான அைன�� 
நடவC�ைககN	 ஓ�ட�தி� 
உ�ளன. 

5. நிகர விைளP ஒ� �றி�பி*ட கண�கி= இ;தி 
நிைல அறிய �Cயா�. 
 

ஒ� �றி�பி*ட கண�கி= இ;தி 
நிைலயிைன, உடேன அறிய �CK	 

6. அ9�த நிைல �றி�ேப*9 பதிPக�, ேபேர*9� 
கண��கN�� மா:ற� 
ப9கி=றன. 
 

ேபேர*9� கண��களி= இ��க�, 

இ��பாSP தயா��கP	, இ;தி 
கண��க� தயா��கP	 

பய=ப9கி=றன. 

          7 .வ� விதி� வ�விதி��	 அதிகா�க�, 
இைவகைள ந	பி இ��ப� 
இ�ைல. 

வ�விதி��  கண�கி9வத:� 

ேபேர*9� கண��கைளேய 

பய=ப9��கிறா�க�. 

 

     4.  �ைண ஏ9களி= பய=க� யாைவ? 
         அ. ேவைல� ப��  
                  �றி�ேப9 பல �ைண ஏ9களாக� பி��க�ப9வதா�, ேவைல�ப�� சா�தியமாகிற�. 
          �ைண ஏ9களி� பதிP ெசSK	 ெபா;�, பல நப�களிைடேய பகி�'தளி�க�ப9கிற�. 

         ஆ. திறைம  
                  ேவைல� ப�� காரணமாக பணியாள�களி= பணிFdைம �ைறகிற�;  
           எI�ெபா��க� ெசலP �ைறகிற�. கால	 வ Rணாத� தவி��க�ப9கிற�. ேமG	  
           ஒOெவா� பணியாள�	 தன� பணியி� சிற�பீ9பா9 ெகா�வதா� அவ�ைடய திறைம  
           அதிகமாகிற�. 
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         இ. தவ;கN	, ேமாசCகN	 தவி��க�ப9த� 
                   ஒ� எI�த� ெசSK	 பணி, ம:ெறா� எI�தரா� தானாகேவ ச�பா���	 வித�தி�  
             பணிக� வைக�ப9�த�ப9கி=றன. உ�தணி�ைக <ல	 தவ;கN	, ேமாசCகN	  
             தவி��க�ப9கி=றன. 

         ஈ. தகவ�கைள� ெப;த� 
                   ேவ3Cய தகவ�கைள, நா	 உடேன ெபற�CK	. உதாரணமாக ஒ� மாத�தி:கான 
              கட= வி:ைபைனைய வி:பைன ஏ*C= <லமாக அறிய �CK	. 

         உ. எ9�ெதI�	 பணியி� எளிைம 
                 ெதாழிலி= த=ைம�ேக:ப, நி;வன�தி:� வசதியான கால இைடெவளியி� �ைண 
          ஏ9களிலி�'� எ9�ெதI�	 பணியிைன எளிைமயாக ேம:ெகா�ளலா	. 

 

5. வியாபார த�NபC��	, ெரா�க� த�NபC��	 உ�ள ேவ;பா9க� 
யாைவ? 

வ.எ3 ேவ;பா*C= 
அC�பைட 

வியாபார� த�NபC ெரா�க� த�NபC 

1 த�NபC 
அUமதி�பவ� 

இ�த�NபC உ:ப�தியாளரா� 
அ�ல� சர�ைக அளி�பவரா� 
அளி�க�ப9கிற�. 

இ�த�NபC ெமா�த வியாபா�யா�,  
சர�� வாD�பவ��� 
அளி�க�ப9கிற�. 

2 ேநா�க	 சி�லைர வியாபா� இலாப	 
அைடய ேவ3C, இ�த�NபC 
வழDக�ப9கிற�. 

�றி�பி*ட தவைண நாN���, 
ெதாைக 
ெசG�த�ப9	 ெபாI� இ�த�NபC 
வழDக�ப9கிற�. 

3 வழDக�ப9	 
கால	 

இ�த�NபC சர�� வாD�	 
ெபாI� அளி�க�ப9கிற�. 

�றி�பி*ட கால�தி:�� ெதாைக 
ெசG�த�ப9	 ெபாI� இ�த�NபC 
வழDக�ப9கிற�. 

4 ேவ;பா9 வழ�கமாக இ�த�NபC அைன�� 
வாC�ைகயாள�கN��	 
மா;பா9 இ=றி �றி�பி*ட 
சதவ Rதமாக வழDக�ப9	. ஆனா�, 
வாDக�ப9	 ெபா�ளி= அளைவ� 
ெபா;��	 இ�த�NபC 
மா;படலா	. 

ெதாைக ெசG�த�ப9	 கால 
அளைவ� 
ெபா;�� இ�த�NபC, 
வாC�ைகயாள��� 
வாC�ைகயாள� மா;ப9	. 

5 ெவளி�ப9��
த� 

இ� இடா�பிலி�'� கழி��� 
கா*ட�ப9	. 

இ� இடா�பி� கா*ட�பட மா*டா�. 
 

 
6 

ேபேர*9� 
கண�� 

இ�த�NபC�காக ேபேர*C� 
தனி� ேபேர*9� கண�� 
தயா��க�ப9வ� இ�ைல. 

இOவைக� த�NபC 
ெப:றைம�காகP	, 
அளி�தைம�காகP	, ேபேர*C� 
தனி� ேபேர*9� கண�� 
தயா��க�ப9	. 
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6. ெரா�க ஏ*C:�	, ெச�ேல*C:�	 உ�ள ேவ;பா9க� யாைவ? 

வ,எ3 ேவ;பா*C:கானா 
அC�பைட 

ெரா�க ஏ9 ெச�ேல9 

1 பராம��பவ�  
 

காசாள� வDகிய� 

2 ெரா�க	 ைவ� 
ெசSத� 

ெரா�க ஏ*C� ப:;� 
ப�க�தி� பதிய�ப9கிற� 

ெச�ேல*C� வரP� ப�தியி� 
பதிய�ப9கிற� 

3 ெரா�க எ9� ெரா�க எ9� வரP� 
ப�க�தி� பதிP 
ெசSய�ப9கிற� 

ெச�ேல*C= ப:;� ப�தியி� 
பதிP 
ெசSய�ப9கிற� 

4 காேசாைலக� 
வeG�காக 
ைவ� 
ெசSத� 

ெரா�க ஏ*C� ப:;� 
ப�க�தி� ைவ� ெசSத 
நாளி� பதிP 
ெசSய�ப9கிற� 

ெச�ேல*C� 
காேசாைல�� ெரா�க	 
ெப:ற நாளி� பதிP 
ெசSய�ப9கிற� 

5 ைகெயா�ப	 இ� காசாளரா� 
ைகெயா�ப	 இட�ப9கிற� 

ஒOெவா� நடவC�ைக��� 
பி=ன�	 வDகியரா� 
ைகெயா�ப	 
இட�ப9கிற� 

6 இ��� க*9த� �றி�பி*ட கால இ;தியி� 
இ��� க*ட�ப9	 

ஒOெவா� நடவC�ைக 
�CK	ெபாI�	, இ��� 
க*ட�ப9	. 

 

 

7. �தலின, வ�வாயின ம:;	 நR� பய= வ�வாயினF ெசலவினDகைள 
ேவ;ப9�தி� கா*9க .                                                                   

வ. 
எ
3 

அC�பைட �தலினF ெசலPக� வ�வாயினF 
ெசலPக� 

நR�பய= 
வ�வாயினF 
ெசலPக� 

1 பய=ெப;	 
கால	 

நR3ட கால	 
பய=தர�JCய� 

நட� ஆ39 ம*9	 
பய= தர�JCய� 
 

ஓ� ஆ3C:� ேம� 
பய=தர� JCய� 

2 ேநா�க	 நிைலF ெசா��க� 
வாD�வ� 

வ�வாS ஈ*9	 
ேநா�க	 ெகா3ட� 
 

ச'ைதயி� த= 
நிைலைய நிர'தர� 
ப9��வ� 

3 நிகI	 
த=ைம 

ெதாடரா� த=ைம 
ெகா3ட� 

ெதாட�	 த=ைம 
ெகா3ட� 
 

ெதாடரா� த=ைம 
ெகா3ட� 

4 �றி�ேகா� ெதாழிலி= வ�வாS 
ஈ*9	 திறைன� 
ெப���வ� 

ஈ*9	 
வ�வாயிைன� 
த�க ைவ�ப� 
 

வ�வாS ஈ*9	 
திறைன 
அதிக��கF ெசSவ� 

5 மா:;த� ெரா�கமாக மா:ற 
�CK	 

ெரா�கமாக மா:ற 
�Cயா� 
 

ெரா�கமாக மா:ற 
�Cயா� 
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8.  இ��பாSP ம:;	 இ�� நிைல� �றி��� இைடேயயான ேவ;பா*ைட 
எI�க. 

வ.எ3 ேவ;பா*C= 
அC�பைட 

இ��பாSP இ��நிைல� �றி� 

1 ேநா�க	 கண��� பதிவிய� பணியி�, 
கண��களி= 
ச��த=ைமைய 
அறித� 

வணிக�தி= உ3ைமயான 
ம:;	 ேந�ைமயான நிதி நிைலைய 
அறித� 
 

2 பCவ	 ப:; இ��க�, வரP 
இ��க� என இ� 
ப�திகைள 
உைடய� 

ெசா��க�, ெபா;�க� என இ� 
ப�கDக� உைடய�. 
 
 

3 ெபா�ளட�க	 ஆ�சா�, ெசா�� ம:;	 
ெபயரளP� கண��கைள� 
ெகா3ட அறி�ைக ஆ�	 

ஆ�சா� ம:;	 ெசா��� 
கண��கைள� ெகா3ட அறி�ைக 
ஆ�	. 
 

4 நிைல கண��க� தயா��பி�, 
ைமய 
நிைலயாக உ�ள�. 

கண��க� தயா��பி�, 
கைடசி நிைலயாக உ�ள�. 
 

5 கால	 மாத	, 
காலா39,அைரயா39 என 
�றி�பி*ட காலவா�யாக 
தயா��க�ப9கிற� 

ெபா�வாக கண�� ஆ3C= 
�Cவி� தயா��க�ப9கிற� 

6 தயா�� 
நிைல 

இ� வியாபார, இலாபந*ட� 
கண�� தயா��பத:� �= 
தயா��க�ப9கிற�. 

இ� வியாபார, இலாபந*ட� 
கண�� தயா��பி:�� பி= 
தயா��க�ப9கிற�. 
 

7 சர�கி�� இ� ெதாட�க சர�� இ��ைப 
ம*9	 கா*9	 

இ� இ;திF சர�� இ��ைப 
ம*9	 கா*9	. 
 

8 அவசிய	 இ��பாSP தயா��க 
ேவ39	 எ=ற அவசிய	 
இ�ைல. 

இ�� நிைல� �றி� தயா��ப� 
அவசிய	 ஆ�	. 
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