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பாட� 1 – இ;தி+ கண+*க� - ச<+க!=த�க� 
1. ெகா=பட  ேவ�?ய  ெசல@  எBறா�  எBன ? 

� இ;தி+  கண+*க�  தயா<+க�ப=�  கண+கா�?C* , உ<ய  ெசலவினEக�,  அ�த  

கண+கா�?�  ெசF6த�படாமலி5�தா�  அைவ  ெகா=பட  ேவ�?ய  ெசல@க�  

என�ப=�. 

 

2. 4BG!?H  ெசF6திய  ெசல@க�  எBறா�  எBன ? 

� ெசல@க�  4BG!?H  ெசF6த�ப!?5�பிB,  அைவ  4BG!?H ெசF6திய  ெசல@க�  

என�ப=�. 

� *றி�பி!ட  ெசலவிலி5�I  கழி+க�ப!=  இலாப  ந!ட+  கண+கிB  பC;  ப+க6திF�, 

இ5��  நிைல+  *றி�பி�  ெசா6Iக�  ப+க6திF�  ேதாB;�. 
 

3. G?K�ள  வ5மான�  எBறா�  எBன ? 

� ஈ!?ய  வ5மான�  உ<ய  கண+கா�?�  ெபற�படாமலி5�தா�,  அைவ  G?K�ள  

வ5மான�  அ�லI    ெபறேவ�?ய  வ5மான�  என�ப=�. 

 

4. 4BG!?�  ெபCற  வ5மான�  எBறா�  எBன ? 

� *றி�பி!ட  கண+கா�?�  ெபCற  வ5மான�  எதி�கால6தி�  ெசMய�பட  ேவ�?ய  பணி  

சா��ததாக  இ5�பிB  அI  4BG!?�  ெபCற  வ5மான�  என�ப=�. 

 

5. வாரா+  கடB  எBறா�  எBன ? 

� தி5�ப�  ெபற  இயலாத  கடB  வாரா+  கடB  என�ப=�.   

� வாரா+ கடB  வியாபார6திC*  ஒ5  இழ�பா*�. 

 

6. வாரா ஐய+கடB  ஒI+*  பCறி  *றி��  வைரக. 

� இ5��நிைல+  *றி�பி� பCபல  கடனாளிகளிB  உ�ைமயான  ெதாைகைய+  கா!ட 

ேவ�=ெமனி�,  வாரா  ஐய+ கடB  ஒI+*  ச<க!ட�பட  ேவ�=�. 

� கட�த  கால  அPபவ6திB  அ?�பைடயி�,  பCபல  கடனாளிக�  மீI,  ஒ5  *றி�பி!ட  

சதவ Rத�  வாரா  மC;�  ஐய+கடB  ஒI+கிCகாக  ஒI+க�ப=�. 

 

7. கடனாளிக�  மீதான  த�Sப?  ஒI+*  பCறி  *றி��  வைரக. 

� கடனாளிக�  உ<ய  ேநர6தி�  பண6ைத  ெசF6Iவைத  ஊ+*வி�பதCகாக அவ�கS+*  

ெரா+க  த�Sப?  வழEக�ப=கிறI.   

� வாரா  ஐய+கடB  ஒI+கிC*�பிB,  மீத4�ள  கடனாளிக�  திடமான  கடனாளிக�  என  

அைழ+க�  ப=கிBறன�.   

� அவ�களி� சில�  உ<ய  ேநர6தி�  பண6ைத  ெசF6தி,  ெரா+க6  த�Sப?  ெபற  

வி5��வ�. 

� எனேவ  திடமான கடனாளிக�  மீI , ஒ5 *றி�பி!ட சதவ Rத�  த�Sப? ஒI+*  

உ5வா+க�பேவ�=�. 
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8. கடனR�ேதா� மீதான த�Sப? ஒI+* பCறி  *றி��  வைரக. 

� கடனாளிகS+*  ெரா+க6 த�Sப? வழEக�ப=வI ேபாBேற, நி;வன� 

கடனR�ேதா5+* ெதாைகைய உ<ய நாளி� ெசF6I� ேபாI, ெரா+க6 த�Sப? ெபற 

இயF�. 

� பCபல கடனR�ேதா� மீI ஒ5 *றி�பி!ட சதவ Rத�, கடனR�ேதா� மீதான த�Sப? 

ஒI+*+காக+ கண+கிட�ப=கிறI. 

 

9. ச<+க!=�பதி@  எBறா�  எBன ? 

� ஒ5  நி;வன6தி�  ச<+க!ட�பட  ேவ�?ய  ெசல@கS�,  வ5மானEகS�  பல  

இ5+*�.  

�  இ6தைகய  இனEக�  ச<+க!ட�படவி�ைல  எனி�,  இ;தி+  கண+*க�  நி;வன6திB  

ெசய�பா!ைட  உ�ைமயாக  உண�6த  இயலாI.   

� இ;தி+  கண+*க�  தயா<+க�ப=ைகயி�  கண+ேக=களி�  ேச�+க�படேவ�?ய  

இ+தைகய  இனEக�    “ ச<+க!=த�க� “   என�ப=கிBறன. 

� இ6தைகய   ச<+க!=த�கைள , கண+ேக=களி�  ெகா�=  வ5வதC*  *றி�ேப!=�  

பதி@க�  ெசMய�ப=கிBறன.  

�  இ6தைகய   *றி�ேப!=�  பதி@க�  “ ச<+க!=�  பதி@க� “  என�ப=கிBறன 

 

10. இ;திH  சர+கி5��  எBறா�  எBன ?   

� கண+கா�=  இ;தியி� விCகாம�  உ�ள  சர+கிB  மதி��  இ;திH  சர+கி5��  

என�ப=�. 

� அட+கவிைல  அ�லI  ச�ைதவிைல  இதி�  எI  *ைறேவா  அ�த  விைலயி�  இ;திH  

சர+கி5��  மதி�பிட�ப=�. 

 

11. 4த� மீI வ!? – *றி�� வைரக . 

� வியாபார  நி;வன�  4தலிைன உ<ைமயாள<ட�  இ5�I  கடனாக  ெபCறதாக+ 

ெகா�ள�ப=வதா� , 4த� மீI வ!? அPமதி+க ேவ�?ய அவசிய� ஏCப=கிறI. 

� வியாபார� உ�ைமயிேலேய இலாப6தி� இயE*கிறதா எBபைத+  க�டறிவதCகாக, 

4த� மீI  வ!?  ஒ5 *றி�பி!ட  சதவ Rத6தி� கண+கிட�ப!=  ெசலவாகப 

பதிய�ப=கிறI. 

 

12. எ=��க� மீI வ!?  – *றி�� வைரக 

� உ<ைமயாள�, தனI  ெசா�தH ெசல@+காக  ெதாழிலிலி5�I  பண� எ=�பI எ=��க� 

என�ப=�. 

�  நி;வன� 4த� மீI வ!? அளி�பதா�, எ=��க� மீI வ!? உ<ைமயாள<டமி5�I 

ெபற�ப=கிறI.  

� எ=��க� மீI  வ!? ெதாழிF+*  வ5மானமாக அைம�I, உ<ைமயாள<B 4தைல+ 

*ைற+கிறI. 

 

13. கடB மீI வ!? – *றி�� வைரக 

� வEகிக�, நிதி நி;வனEக�  மC;�  ெவளியா<டமி5�I வியாபார6திCகாக பண� 

ெப;த� ஆகியைவ கடB என�ப=கிறI.  

� கடP+காகH ெசF6த ேவ�?ய வ!?, வியாபார6திC* ஒ5 ெசலவினமா*�. 
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14. ேதMமான� எBறா� எBன? 

� பயBப=6Iத� அ�லI  வழ+ெகாழி@  காரணமாக  நிைலH  ெசா6திB  மதி�பி� 

உ�டா*� *ைற@   ேதMமான�  என�ப=கிறI.  

� ெபாIவாக,  நிைலHெசா6திB  மீI  ஒ5 *றி�பி!ட  சதவ Rத�  ேதMமானமாக  

நR+க�ப=கிறI. 

 

15. *றி�� வைரக : 

     அ) வியாபார+ கண+* 

� வியாபார� எBபI வாE*த� மC;� விCறைல+ *றி+கிBறI.  

� ெபா5ைள வாE*த� மC;� விCறலிB ெவளி�பா!?ைன, வியாபார+ கண+* 

கா�பி+கிBறI.  

� ஒXெவா5 ஆ�= இ;தியிF� நிகர இலாப� அ�லI நிகர ந!ட6திைன அறித� 

எBபI அவசியமா*�. 

�  இதைன உணர ெமா6த இலாப� அ�லாத ெமா6த ந!ட6திைன 4தலி� அறிய 

ேவ�=�.  

� இதைன வியாபார+ கண+* தயா<�பதB வாயிலாக அறியலா�.  

� அட+கவிைல+*� விCபைன விைல+*� இைடேயயான ேவC;ைமேய நி;வன6திB 

ெமா6த இலாப� அ�லI ெமா6த ந!ட� ஆ*�. 

    ஆ) இலாப ந!ட+ கண+* 

� ெமா6த இலாப� அ�லI ெமா6த ந!ட6திைன கண+கி!ட�பிBன� இலாப ந!ட+ 

கண+* தயா<+க�ப=கிBறI.  

� நிகர இலாப6ைத� ெப;வதC*, ெகா�4த� மC;� ெபா5ைள உCப6தி 

ெசMவதCகான ெசல@க� ம!=ம�லாI, ஏைனய பிற ெசல@கைள ஒ5 வணிக� 

ெசMகிBறா�.  

� இXவா; ெசMய+G?ய ெசல@க� ெமா6த இலாப6ைத விட *ைறவாக 

இ5+*ேமயானா� அதB விைள@ நிகர இலாப� ஆ*�.  

� இXவாறான அைன6IH ெசல@கS� ெமா6த இலாப6ைதவிட G=தலாக இ5�பிB 

அI நிகர ந!ட� ஆ*�. 

     இ) இ5��நிைல+ *றி��  
� இI இ;தி+ கண+*களிB இர�டாவI ப*தியா*�.  
� இXவறி+ைக வணிக6திB நிதிநிைலைய+ கா�பி+க+ G?யதா*�.  
� இ5��நிைல+ *றி�� அைன6I ஆ�சா� கண+*க� (4த� மC;� எ=��க�), 

ெசா6I+ கண+*க� மC;� இலாப ந!ட+ கண+கி� கி!?ய நிகர 4?ைவK� 
உ�ளட+கியதா*�.  

� அைன6I� பCறி5��கS� வலI� ப+க6தி� ( ெசா6Iக� ப+க6தி� ) எYத 
ேவ�=�.  

� வர@ இ5��கைள இடI ப+க6தி� ( ெபா;��க� ப+க6தி� ) எYத ேவ�=�.  
� இதB வாயிலாக வணிக6திB *றி�பி!ட நாளிB உ�ைம நிதிநிைலைய 

அறிய4?கிBறI.  
� இ5�� நிைல+ *றி�� எBபI ஒ5 அறி+ைகேய. 
� இXவறி+ைகயானI ேபேர!=+ கண+*களிB இ5�பிலி5�I தயா<+க�ப=வதா*�. 
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 அ6தியாய� – 2  4Yைம ெபறா பதி@களிலி5�I கண+*க�  (ஒCைற� பதி@) 
 

1. 4Yைம ெபறாத பதிேவ=க� எBறா� எBன? (அ�லI) ஒCைற� பதி@ 

4ைற எBறா� எBன? 
� நி;வன6திB கண+ேக=களி�, நடவ?+ைககளிB இ5 தBைமகS� 

பதிய�படவி�ைல எனி�, அைவ 4Yைம ெபறாத பதிேவ=க� அ�லI ஒCைற� 

பதி@ 4ைற என�ப=�. 

� ஒCைற� பதி@ 4ைற எBபI, ஒ5 ஒYEகCற, 4YைமயCற, தவறான, அறிவிய� 

தBைமயCற கண+ேக=க� பராம<�� 4ைறயா*�. 

� இ�4ைறயி� ஆ�சா� மC;� ெரா+க+ கண+*க� ம!=ேம பதிய�ப=கிBறன.  

� ெசா6I மC;� ெபயரள@+ கண+*க� பதிய�ப=வதி�ைல. 

 

2. ஒCைற�  பதி@  4ைற+*  வைரவில+கண�  த5க. 
� ேகாZல� ( kohlar ) அவ�களிB GC;�ப?, 

               “ ஒCைற�பதி@  4ைற எBபI,  ெரா+க�  மC;�  ஆ�சா�  கண+*களிB  

பதி@கைள ம!=ேம ைவ6தி5+*� கண+*�பதிவிய� 4ைறயா*�. இI 

abநிைல+ேகCறவா;  மாற+G?ய எ�ெபாYI� 4Yைம ெபறாத இர!ைட�  பதி@  

4ைறயா*�”. 

 

3. ஒCைற� பதி@ 4ைறயிB தBைமகS� ஏேதP� cBறிைன விள+கி 

எYIக. 
1. தனி வாணிக நி;வனEக� மC;� G!டா�ைம நி;வனEகS+* ம!=�   

ஏCறI : 

� தனி வாணிக நி;வனEக� அ�லI G!டா�ைம நி;வனEக� ம!=ேம 

இ�4ைறைய� பயBப=6IகிBறன.  

� ச!ட நிப�தைனக� காரணமாக நி;மEக� ஒCைற� பதி@ 4ைறைய� 

பயBப=6IவI இ�ைல. 

2. ஆ�சா� கண+*க� மC;� ெரா+க+ கண+*க� ம!=� பராம<�� : 

� இ�4ைறயி� ஆ�சா� கண+*க� ம!=ேம பராம<+க�ப=கிBறன.  

� ெசா6I மC;� ெபயரள@+ கண+*களிB பராம<�பI இ�ைல.  

� ஒேர ெரா+க ஏ!?� ெதாழி� சா��த மC;� ெசா�த நடவ?+ைகக� 

பதிய�ப=கிBறன. 

3. அைன6I நடவ?+ைககS� பதிய�ப=வதி�ைல : 
� அைன6I நடவ?+ைககS� கண+ேக=களி� பதிய�ப=வதி�ைல.  

� சில நடவ?+ைகக� கண+ேக=களிF�, சில நடவ?+ைகக� நா!*றி�பிF� 

பதிய�ப=கிBறன.  

� சில நடவ?+ைகக� எதிF� பதிய�படாம�, நிைனவி� ைவ6I ெகா�ள�ப=கிBறன. 

4. ஒYE* 4ைறயிBைம : 
� தனி நப�களிB வசதி+ேகCப இர!ைட� பதி@ 4ைற மாCறியைம+க�ப=வதா�, 

அைனவ5ேம பயBப=6I� வைகயி� ஒYE* 4ைற இ�ைல. 

5.  ேதாராய இலாப6ைத ம!=� அறித� : 
� இ�4ைறயி� கண+கிட�ப=� இலாப�, ேதாராயமானI ஆ*�.  

� இலாப6ைத6 I�லியமாக+ கண+கிட இயலாI. 
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6. உ�ைமயான நிதி நிைலைய அறிய இயலாைம : 
� ெசா6I மC;� ெபயரள@+ கண+*க� பராம<+க�படாத காரண6தினா�, 

உ�ைமயான நிதிநிைலைய உண�6I� இ5�� நிைல+ *றி�� தயா� ெசMய 

4?யாI. 

7. வ< விதி�� அதிகா<களிB நிராக<�� : 

� இ�4ைறயிB 4YைமயிBைம, I�லியமிBைம, ஒYEகிBைம காரணமாக 

வ<விதி�� அதிகா<க� இ�4ைறைய நிராக<+கிBறன�. 

 

4. ஒCைற�  பதி@  4ைறயிB  *ைறபா=க�  cBறிைன+  G;. 

1. 4YைமயCற மC;� வி�ஞான அ?�பைடயCற 4ைற : 
� இ�4ைறயி� ெசா6I மC;� ெபயரள@+ கண+*க� பராம<+க�ப=வதி�ைல.  

� ேமF� அைன6I நடவ?+ைககளிB பC; மC;� வர@6 தBைமக� 

பதிய�ப=வதி�ைல. எனேவ இI ஒ5 4YைமயCற 4ைறயா*�. 

2. உ�ைமயான  நிதிநிைலைய  அறிய  இயலாதI :  

� இ5��  நிைல+ *றி�பிைன  தயா<+க  இயலாத  காரண6தா�  நி;வன6திB  

உ�ைமயான  நிதிநிைலைய  அறிய  இயலாI. 

3. வ<விதி+*�  அதிகா<களிB  நிராக<��  :   

� வ5மானவ<, விCபைன வ< ேபாBற வ<கைள விதி+*� அதிகா<க�, வ< 

கண+கி=வதC* ஒCைற� பதி@ 4ைறைய நிராக<+கிBறன�. 

4. கடB ெப;வதி� இட��பா= : 

� வEகிக� மC;� இதர நிதி நி;வனEக� ஒCைற� பதி@ 4ைறைய ஏCகாத 

காரண6தா�, 

இ�4ைறைய� பிBபC;� வியாபார நி;வனEக� அவCறிலி5�I கடB ெப;வI 

இயலாI. 

5. வியாபார நி;வன6திB உ�ைம விைலைய நி�ணயி+க இயலாைம : 

� உ�ைமயான இலாப�, ெசா6Iக� மC;� ெபா;��க� மதி�ைப அறிய இயலாத 

காரண6தா�, வியாபார நி;வன6ைத விCக 4Cப=� ேபாI, உ�ைமயான 

விைலைய நி�ணயி+க இயலாI. 

 

5. நிகர  மதி��  4ைற  எBறா�  எBன ? 
� நிகர மதி�� 4ைறயிைன, நிைல அறி+ைக 4ைற  அ�லI 4த� ஒ�பீ!= 4ைற 

என�ப=கிBறI. 

� ஒCைற� பதி@ 4ைறயி� கண+ேக=க� பராமா<+க�ப=ைகயி�,இலாப� அ�லI 

ந!ட� கண+கிட இ�4ைற பயBப=6த� ப=கிறI. 

� ச<+க!ட�ப!ட இ;தி 4தலிலி5�I ெதாட+க 4தைல கழி6தபிB  கிைட�பI 

இலாப� அ�லI ந!டமாக இ5+*�. 

 

6. மாC;த� 4ைற எBறா�  எBன ? 
� ஒCைற� பதி@ 4ைறயி� உ�ள பதி@கைள+ ெகா�= வியாபார+ கண+* மC;� 

இலாப ந!ட+ கண+* தயா<+க�ப=வI மாC;த� 4ைற என�ப=கிறI. 
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7. நிைல  அறி+ைக  எBறா�  எBன ? 
� ஒCைற� பதி@ 4ைறயி� கண+ேக=க� பராம<+க�ப=ைகயி�, ”4த�”  ( ெதாட+க  

4த�  அ�லI  இ;தி  4த� )  க�டறிய�ப=வI  நிைல  அறி+ைக  ஆ*�. 

� நிைல  அறி+ைக  எBபI  இ5��  நிைல+  *றி�ைப�  ேபாBறI.   

� ெசா6Iக�  மC;�  ெபா;��கS+*  இைடேயயான  ேவ;பா=  4த�  ஆ*�. 

 

8. ஒCைற� பதி@ 4ைற+*�, இர!ைட� பதி@ 4ைற+*4�ள ேவ;பா=க� 

யாைவ ? 
வ.எ� அ?�பைட ஒCைற� பதி@ 4ைற இர!ைட� பதி@ 4ைற 

1 ெகா�ைக ஒXெவா5 பC;+*� 

நிகரான வர@�,ஒXெவா5 

வர@+*� நிகரான பC;� 

உ�=. 

ஒXெவா5 பC;+*� 

நிகரானவரேவா, ஒXெவா5 

வர@+*� நிகரான பCேறா 

இ�ைல. 

2 நடவ?+ைககளிB 

பதி@ 

அைன6I நடவ?+ைககளிB 

பC; மC;� வர@6 

தBைமக� 

பதிய�ப=கிBறன. 

அைன6I நடவ?+ைககளிB 

பC; மC;� வர@6 

தBைமக� பதிய�ப=வI 

இ�ைல. 

3 பராம<+க�ப=� 

கண+*களிB 

இய�� 

ஆ�சா�, ெசா6I மC;� 

ெபயரள@+ கண+*க� 

4Yைமயாக� பதி@ 

ெசMய�ப=கிBறன. 

ஆ�சா� மC;� ெரா+க 

நடவ?+ைகக� ம!=ேம 

பதி@ ெசMய�ப=கிBறன. 

எனேவ இI ஒ5 

4YைமயCற 4ைற. 

4 இ5�பாM@ கண+*களிB 

ச<6தBைமைய அறிய 

இ5�பாM@ தயா<+க 

இயF�. 

இ5�பாM@ தயா<+க 

இயலாI 

5 ெபா56த� அைன6I வைக6 ெதாழி� 

அைம��கS+*� இ�4ைற 

ஏCறI. 

சி; நி;வனEகS+* 

ம!=ேம இ�4ைற ஏCறI. 

6 ஏC*� தBைம வ< விதி��, கடB ெப;த� 

ேபாBற ேநா+கEகS+* 

இ�4ைற ஏCக�ப=கிறI 

வ< விதி��, கடB ெப;த� 

ேபாBற ேநா+கEகS+* 

இ�4ைற ஏCக�ப=வI 

இ�ைல. 

7 அக6 தணி+ைக இ�4ைறயி� அக6 

தணி+ைகைய ெசய�ப=6த 

இயF�. 

இ�4ைறயி� அக6 

தணி+ைகைய ெசய�ப=6த 

இயலாI. 
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அ6தியாய� – 3  ேதMமான+ கண+*க� 
1. ேதMமான6திC*  வைரவில+கண�  த5க. 

� fைபச� &  ெப+ல<B  ( spicer & Pegler )  GC;�ப?,   

      ”ேதMமான�  எBபI  ஒ5  *றி�பி!ட  கால6தி�,  எ+காரண6தாF�  ஏCப=�  

ஒ5  ெசா6திB  வாbநா�  இழ�ைப+  *றி+*�  அளவா*�”. 

( அ�லI ) 

� கா�ட� அவ�களிB GC;�ப?,  
     ”ேதMமான�  எBபI  பயBபா=  மC;�  கால�ேபா+*  காரணமாக  ெசா6திB  

உ�ைமயான  மதி�பி�  ஏCப=�  *ைறேவ  ஆ*�”.  

 

2. நிைலH  ெசா6I  எBறா�  எBன ? 
� நR�ட கால6திC* பயனளி+க+ G?ய அைன6I ெசா6IகS� நிைலH ெசா6Iக�  

ஆ*�. 

� வழ+கமாக ஒ5 ஆ�?C* ேம� பயBதர+G?ய ெசா6Iகைள  நிைலH  ெசா6Iக�  

எனலா�.  (எ.கா) : நில�, க!?ட�, இய�திர� 

� இ�நிைலH  ெசா6Iக�,  ேதM@  அ�லI  கால�ேபா+*  காரணமாக  ஒXெவா5  

ஆ�=�  மதி�ைப  இழ+கிறI. 

 

3. எறி  மதி��  எBறா�  எBன ? 
� ஒ5  ெசா6திB  பயனளி��  கால�  4?வைட�த  பிற*,  அைத  விC*�  ெபாYI  

கிைட+க+G?ய  மதி�ைப  உண�6IவI  எறிமதி��   ஆ*�.   

� இI  ‘ இ;தி  மதி�� ‘  என@�  அைழ+க�ப=கிறI 

 

4. வழ+ெகாழி@  எBறா�  எBன ? 
� �திய  க�=பி?��க�, 4Bேனறிய  ெசM4ைறக�, ெதாழி�p!ப  வள�Hசி  

ேபாBறைவ  காரணமாக  பைழய  ெசா6Iக�  பயனCறைவ  ஆகிBறன.   

� ெதாழிF+*  ெவளிேய  இ5�I  ேதாBற+G?ய  இ�த  �ற+  காரண�  ‘ 

வழ+ெகாழி@ ‘  என�ப=�. 

 

5. கால�ேபா+* எBறா�  எBன ? 
� ெசா6Iகைள பயBப=6தாவி!டாF�, ப5வ மாCற�, காC;, மைழ ேபாBற 

இயCைக+ காரணிகளாF� மதி�� *ைறவேத கால�ேபா+* என�ப=�. 

 

6. ேந�+ேகா!=  4ைறயி�  ேதMமான�  கண+கி=த�  எBறா�  எBன ? 
� இ�4ைறயி�  அட+கH  ெசா6திB  மீI  ேதMமான�  கண+கிட�ப=கிறI.  

� ஒXெவா5  ஆ�=� சரீாக ெசா6திB வாbநா� 4YவI� ேதMமான� 

நR+க�ப=கிறI.  

           ேதMமான6ெதாைக  =   ெமா6த  அட+கவிைல  -  இ;தி  மதி�� 

                                               எதி�ேநா+*�  பயனளி��  கால� 

                    ேதMமான  விகித�  =     ேதMமான6ெதாைக        x   100 

                                                   ெமா6த  அட+க  விைல 
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7. ேதMமான6 ெதாைக மC;� ேதMமான விகித� கா�பதCகான a6திரEக� 

த5க. 
                    ( வினா எ� : 6 � உ�ளைத எ=6I எழத@�) 

8. ப�ேவ; ேதMமான�  கண+கி=� 4ைறக� யாைவ?  
1. ேந�+ேகா!=  4ைற  ( அ )  உ�ைம  அட+கவிைல  4ைற 

2. *ைற�த  ெச�  மதி��  4ைற  ( அ )  *ைற�த  ெச�  இ5��  4ைற 

3. ஆ�=6  ெதாைக  4ைற 

4. ேதMமான  நிதி  4ைற 

5. கா�பீ!=  4ைனம  4ைற 

6. ம;மதி�பீ!=  4ைற 

 

9. ம;மதி�பீ!=  4ைறயி�  ேதMமான�  கண+கி=த�  பCறி  *றி��  

வைரக. 
� ம;மதி�பீ!=  4ைறயி�  வி=  க5விக�  ேபாBற  ெசா6I+களிB  ஆ�?;தி  

மதி��,  ஆ�=6  ெதாட+க  மதி�ேபா=  ஒ�பிட�ப=கிறI.   

� இர�?C*4�ள  ேவ;பா!=6  ெதாைக  ேதMமானமாக+  க5த�ப=கிறI. 

 

10. கா�பீ!=  4ைறயி�  ேதMமான�  கண+கி=த�  பCறி  *றி��  வைரக. 
� கா�பீ!=  4ைனம  4ைறயி�  ெசா6திB  பயனளி��+  கால�  4?�தபிற*,  அேத  

ெசா6ைத  �திதாக  வாE*வதC*  ெதாைக  ெப;�  வைகயி�  ெசா6I  கா�பீ=  

ெசMய�ப!?5+*�.   

� ஒXெவா5  ஆ�=�  ேதMமான6  ெதாைக  4ைனமமாகH  ெசF6த�ப=கிறI.   

� இ�த6 ெதாைக பைழய ெசா6திC* பதிலாக �திய ெசா6I ெப;வதC*� 

பயBப=கிறI. 

 

11. ேதMமான�  நR+கேவ�?யதB  ேதைவக�  யாைவ ? 
1. ச<யயான  இலாப�  அ�லI  ந!ட�  க�டறிய :  

� ஒXெவா5  கண+கா�?F�  ச<யான  நிகர  இலாப�  அ�லI  நிகர  ந!ட�  

க�டறிய  ேதMமான�  ஒ5  ெசலவாக+  க5த�ப!=  வ5வாயி�  ச< ெசMய  

ேவ�=�. 

2. உ�ைமயான  நிதிநிைலைய  உண�6த  :  

� இ5��நிைல+  *றி�பி� உ�ைமயான நிதிநிைலைய உண�6த ேவ�=ெமனி�,  

அதி� இட�ெபC;�ள ெசா6IகளிB உ�ைமயான மதி�பிலி5�I ேதMமான�  

கழி+க�ப!= கா!ட�ப!?5+க  ேவ�=�. 

3. உ�ைமயான  உCப6தி  ெசலைவ+  க�டறிய  :  

� ெபா5�களிB  உ�ைமயான  உCப6தி  ெசலைவ+  க�டறிய  நிைலH 

ெசா6IகளிB  மீதான  ேதMமான�  வில+க�ப!?5+க  ேவ�=�. 

4. ச!ட6  ேதைவகைள�  பிBபCற  :  

� நி;மEக�  ச!ட�  1956,  பி<X@  205 (1)  B  ப?,  பEகாதாய�  அறிவி��+*  

4Bபாக  நி;மEக�  க!டாயமாக  நிைலH  ெசா6IகளிB  மீதான  ேதMமான6ைத  

வில+கியி56த�  ேவ�=�. 
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5. பைழய நிைலH ெசா6IகS+* பதிலாக �திய நிைல ெசா6Iகைள இட� ெபறH ெசMய :   
� பைழய நிைலH ெசா6Iகைள பயBப=6த 4?யாத நிைல ஏCப=ைகயி�, �திய 

நிைலH ெசா6Iகைள நி;வன6தி� இட� ெபறH ெசMய ேதMமான�  நR+*த�  

அவசியமாகிறI. 

 

12. அக+காரணEகளா� ேதMமான� எXவா; ஏCப=கிBறன? 
 அக+ காரணEக� எBபைவ இயCைகயாக அைமய� ெபCற காரணEகளா*�. 

1. ேதM@ :   

� �லனா*� ெசா6Iகைள6 ெதாட��I பயBப=6Iவதா� ேதM@ காரணமாக 

ேதMமான� ஏCப=கிறI. 

2. உபேயாகி+க�படாைம  : 
� ெதாட��I ஒ5 இய�திர6ைத� பயBப=6தாம� இ5�தா� அI தB உபேயாக6 

தBைமைய இழ�I வி=கிறI. 

3. பராம<�� இBைம  :  

� ஒ5 இய�திர� ச<வர� பராம<+க� படவி�ைல எனி� அI தB உபேயாக6 

தBைமைய விைரவாக இழ�I வி=கிறI. 

4. ெவ;ைமயாத� :  

� tரEகEக�, எ�ெணM+ கிண;க� ேபாBவCறிலி5�I, கனிம வளEகைள6 

ெதாட��I ெவளிேய எ=�பதா�, அைவ தமI மதி�பிைன இழ+கிBறன.  

� இIேவ ெவ;ைமயாத� என அைழ+க�ப=கிறI. 

 

13. �ற+காரணEகளா� எXவா; ேதMமான� ஏCப=கிBறன? 
1. வழ+ெகாழி@  :  

♣ �திய க�=பி?��க�, 4Bேனறிய ெசM4ைறக�,ெதாழி�p!ப வள�Hசி 

ேபாBறைவ காரணமாக, பைழய ெசா6Iக� பயB அCறைவகளாகிBறன. 

2. கால�ேபா+*  :  

♣ ெசா6Iகைள பயBப=6தாவி!டாF�, ப5வ மாCற�, காC;, மைழ ேபாBற 

இயCைக+ காரணிகளாF� மதி�� *ைறகிறI. 

3. கால நி�ணய�  :  

♣ *6தைக, பதி��<ைம, தனிK<ைம ேபாBறைவ *றி�பி!ட கால6திC*� 

ெபற�ப=கிBறன.  

♣ *றி�பி!ட கால� கட�த பிற* இXவைக ெசா6Iக� மதி�பிழ�I வி=கிBறன. 

 

 

14. ேதMமான� ெதாட�பான கைலH ெசாCகைள விவ<. 
1. ேபா+ெகYத�  :  

 இI நCெபய�, �ைனK<ைம மC;� ெதாட+கH ெசல@க� ேபாBற �லனாகாH 

ெசா6IகளிB மதி�� *ைறதைல+ *றி+கிறI. 

2. ெவ;ைமயாத� :  

 இI tரEகEக�, எ�ெணM+ கிண;க� ேபாBற இயCைக வளEகளிB மதி�� 

*ைறதைல+ *றி+கிறI.  
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 நா� அதிகமாக இயCைக வளEகைள� பயBப=6Iவதனா� அவCறிB இ5�� 

*ைறகிறI. 

3. வழ+ெகாழி@  :  
 �திய க�=பி?��க�, 4Bேனறிய ெசM4ைறக�, ெதாழி�p!ப வள�Hசி 

ேபாBறைவக� காரணமாக ெசா6Iக� மதி�� இழ6தைல+ *றி+கிறI. 

 

15. ேதMமான6 ெதாைகைய நி�ணயி+*� காரணிகைள விவ<. 

1. ெசா6திB உ�ைம அட+க விைல :  

� ெசா6ைத� ெப;வதCகான அட+க விைல, நி;@ைகH ெசல@, 4தலின6 தBைம 

ெகா�ட ேம�ப=6I� ெசல@க� ேபாBறவCைற இI உ�ளட+கியI. 

2. எதி�ேநா+*� பயனளி�� கால�  :  

� ஒ5 ெசா6ைத எXவள@ கால� பயBப=6தலா� எBபைத இI உண�6IகிறI. 

3. இ;தி மதி�� : 

� ஒ5 ெசா6திB பயனளி��+ கால� 4?வைட�த பிற* அைத விC*� ெபாYI 

கிைட+க+ G?ய மதி�ைப இI உண�6IகிறI. 

� இI ‘எறி மதி��’என@� அைழ+க�ப=கிறI. 

 

16.  ேதMமான� கண+கி=� 4ைறகைள  விவ<. 
1. ேந�ேகா!= 4ைற  (அ)  நிைல6தவைன 4ைற  : 

� இ�4ைறயி�  அட+க ெசா6திB மீI ேதMமான� கண+கிட�ப=கிறI.   

� இதனா� ஒXெவா5 ஆ�=� சரீாக ெசா6திB வாb@ 4YவI� ேதMமான�  

நR+க�ப=கிறI. 

2. *ைற�த ெச� மதி�� 4ைற  (அ)  *ைற�த ெச� இ5�� 4ைற  :          

� இ�4ைறயி�, ஆ�=6 ெதாட+க6தி� இ5�த இ5�� மீI  ேதMமான�  

கண+கிட�ப=�.   

� எனேவ ஒXெவா5 ஆ�=� ேதMமான6 ெதாைக *ைற�I ெகா�ேட ெச�F�.  

இ�த 4ைற வ< விதி�ைப+ கண+கிட உத@கிறI. 

3.  கா�பீ!= 4ைனம 4ைற  :  

� இ�4ைறயி� ஒXெவா5 ஆ�=� ேதMமான6 ெதாைக 4ைனமமாகH    

ெசF6த�ப=கிறI.   

� கா�பீ!=+ கால� 4?வைடK� ேபாI ெதாைக ெபற�ப=கிறI.   

� இ�த6 ெதாைக பைழய ெசா6திC*� பதிலாக �திய ெசா6I ெப;வதC*�  

பயBப=6த�ப=கிறI. 

4. ம; மதி�பீ!=  4ைற  :   

� இ�4ைறயி� ெசா6I+களிB இ;தி மதி�� ெதாட+க மதி�ேபா=  

ஒ�பிட�ப=கிறI.   

� இர�=+*�  உ�ள ேவ;பா!=6ெதாைக ேதMமான�  ஆ*�.  

�  வி=க5வி ேபாBற ெசா6I+க� மீI ேதMமான� கண+கிட இ� 4ைற 

பயBப=6த�ப=கிறI. 
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5. ஆ�=6 ெதாைக 4ைற  : 

� ெசா6I  வாE*வதCகான பண6திைன ேவ; வைகயி� 4தu= ெசMதி5�தா�  

வ!? ெபற�ப!?5+*� எBற எ�ண6திB அ?�பைடயி� இ+க56I  

அைமகிறI.   

� இ�4ைறயி� ஆ�=6 ெதாைக அ!டவைணைய+ ெகா�= ேதMமான6 ெதாைக  

நி�ணயி+க�ப=கிறI.   

� இ�4ைற  *6தைகக�  மீI  ேதMமான�  கண+கிட  பயBப=6த�ப=கிறI.   

6. ேதMமான நிதி 4ைற  (அ)  ஈ= நிதி  4ைற : 
� ேதMமான6 ெதாைக *றி�பி!ட வ!? வ Rத� தர+G?ய ப6திரEகளி� 4தu= 

ெசMய�ப=கிறI.   

� ஒXெவா5 ஆ�=� ெபற�ப=� வ!?K�, ேதMமான6  ெதாைகK� ப6திரEகளி�  

4தu= ெசMய�ப=கிBறன.   

� ெசா6ைத மாCறேவ�?ய நிைல வ5�ெபாYI, 4தu= ெசMய�ப!=�ள 

ப6திரEக�  விC+க�ப!=,  அ6ெதாைக  cல�  �திய  ெசா6I  வாEக�ப=�.   

� இ�4ைறயி� ேதMமான�, ேதMமான நிதி அ!டவைண cல� 

கண+கிட�ப=கிறI. 

 

17. ேந�+ேகா!= 4ைற ேதMமான+ கண+கீ!= 4ைறயிB நBைம, தRைமகைள 

விவ<. 
நBைமக� : 

1. எளிைம :  
� இ�த 4ைற மிக@� எளிைமயானேதா=, எளிதி� �<�I ெகா�ள+ G?யI� 

ஆ*�. 

2. எளிைமயான கண+கீ= :  

� ேதMமான6 ெதாைகையK�, ேதMமான விகித6ைதK� கண+கீ= ெசMவI மிக@� 

எளிI. 

3. ெசா6திB மதி�� 4Yைம நR+க� :  

� இ�த 4ைறயி� ெசா6திB ஏ!= மதி��, அதB பயனளி��+ கால� 4?�த பிற* 

4Yைமயாக அ�லI இ;தி மதி��+*H சமமாக நR+க�ப=கிறI. 

            தRைமக� : 

� ெசா6திB பயBபா= இ;தி ஆ�=கைள விட6 ெதாட+க ஆ�=களி� அதிகமாக 

இ5�தாF�, ேதMமான6 ெதாைக, அைன6I ஆ�=களிF� சமமாக 

நR+க�ப=கிறI. 

 

18. *ைற�I ெச� மதி�� 4ைற ேதMமான+ கண+கீ!= 4ைறயிB நBைம, 

தRைமகைள விவ<. 
நBைமக� : 

1. ப�ேவ; ஆ�=களிB இலாப ந!ட+ கண+கி� சரீான தா+க� : 

� ெபாIவாக ெதாட+க ஆ�=களி� ேதMமான6 ெதாைக அதிகமாக@�, பராம<��H 

ெசல@ *ைறவாக@� இ5+*�.  
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� அேத ேபாB; இ;தி ஆ�=களி� ேதMமான6 ெதாைக *ைறவாக@�, பராம<��H 

ெசல@ அதிகமாக@� இ5+*�.  

� எனேவ, ெமா6தH ெசல@ (ேதMமான� மC;� பராம<��H ெசல@) ஒXெவா5 

ஆ�=� சரீாக இ5�பைத இ�4ைற உ;தி ெசMகிறI. 
2. வ5மான வ< விதி+*� அதிகா<களிB ஏC� : 

� இ� 4ைறைய, வ5மான வ< விதி+*� அதிகா<க� ஏCகிBறன�. 

3. நியாயமான 4ைற : 

� ஒXெவா5 ஆ�=� ெசா6திB *ைற�த இ5�� மீI ேதMமான� 

கண+கிட�ப=வதா� இI நியாயமான 4ைறயா*�. 

       தRைமக� : 

� ெசா6திB மதி�ைப 4CறிF� ேபா+ெகYIவதCகான ேதMமான விகித6திைன 

நி�ணயி+க இயலாI. 

 

அ6தியாய� – 4  நிதிநிைல அறி+ைக ப*�பாM@ - விகித ஆM@ 

1. நிதிநிைல அறி+ைக ப*�பா@ ெசMவதB 4+கிய6Iவ� யாI ? 
i) வணிக நி;வன6திB ஈ!=� திறB அ�லI இலாப6 தBைமைய கணி6த�. 

ii) வணிக நி;வன6திB *;Eகால மC;� நR�ட கால வைகKைடைமைய ஆM@ 

ெசMத�. 

iii) ப�ேவ; அைம��கS+* இைடேயயான ஒ�� ேநா+* ஆMவிைன ேமCெகா�ள 

உத@த�. 

iv) தி!ட� ப!?ய� தயா<+க உத@த�. 

2. நிதிநிைல அறி+ைக ப*�பாMவிB *ைறபா=க� யாைவ? 
1. இ�த ஆM@, இI நா� வைரயி� எBன நட�தI எBபைத எ=6Iைர+*ேம தவிர, 

எதி�கால6ைத� பிரதிபலி+காI. 

2. இI விைலயி� ஏCப!ட மாCற6திைன+ க56தி� ெகா�வI இ�ைல. 

3. நிதிநிைல ஆMவி�, பணH சா��ைடய க56Iக� ம!=ேம க56தி� 

ெகா�ள�ப=கிBறன. மாறாக தரH சா��ைடயைவக� நிராக<+க�ப=கிBறன. 

4. நிதிநிைல அறி+ைகயிB ச<6தBைமைய� ெபா;6ேத ஆM@ 4?@ இ5+*�. 

5. ஆM@ 4?ைவ+ கா�பதCகான ஒ5 வழி4ைறேய தவிர, அIேவ 4?வ�ல. 

 

3. நட�� விகித6திைன விள+*க. 
� ஒ5 நி;வன6திB நட��� ெபா;��கைள எதி�ேநா+*� திறைன அளவிட 

இXவிகித� உத@கிறI.  

� நட��H ெசா6Iக� மC;� நட��� ெபா;��கS+* இைடேயயான உறவானI 

நட�� விகித� ஆ*�.  

                    நட�� விகித�  =  நட��H ெசா6Iக� 

                                         நட��� ெபா;��க� 

 

 

� நட��H ெசா6Iக� எBபI ஒ5 வ5ட6திC*� ெரா+கமாக+ G?ய ெசா6Iகைள 

*றி+கிBறI.  
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இதி� ைக ெரா+க�, வEகி ெரா+க�, பCபல கடனாளிக�, ெப;வதC*<ய 

மாC;H ச!ீ=க�, *;Eகால 4தu=க� அ�லI ச�ைதயி=ைக 

பிைணயEக�, சர+கி5�� மC;� 4BெசF6திய ெசலவினEக� அடE*�. 

 

� நட��� ெபா;��க� எBபI ஒ5 வ5ட6திC*� ெசF6த+G?ய அைன6I 

ெபா;��கைளK� *றி+கிBறன. 

 

 இதி� வEகி ேம�வைர� பC;, பCபல+ கடனR�ேதா�, ெசF6IவதC*<ய  

மாC;Hச!ீ=க� மC;� ெகா=பட ேவ�?ய ெசலவினEக� அடE*�. 

 

4. விகித�  வைரவில+கண�  த5க. 
� ெகBன?  மC;�  ேம+மிலB  GC;�ப?  “  விகித�  எBபI  ஒ5  இன�  

மCெறா5  இன6ேதா=  ெபC;  இ5+க+G?ய  உறவிைன  எளிய  கணிதவிய�  

4ைறயி�  G;வைத  விள+*கிறI. 

 

5. �ற - அக� ெபா;��க� விகித� கண+கிட�ப=வதB ேதைவ யாI? 
� இXவிகித� நி;வன6திB நR�டகால நிதிநிைலயிB வைகKைடைமைய கணி+க 

உத@கிBறI.  

� இI ெமா6த நR�ட கால+ கடB மC;� பE*தார�களிB நிதி+கான உறைவ 

உண�6IகிBறI. 

� இI பE*தார<B நிதியி�, நR�ட கால+ கடB எ�த வித6தி� அைம�I�ளI 

எBபைத+ *றி+கிBறI.  

� ேமF� எ�த அளவிC* நி;வன� ெவளிேயாைரH சா��I�ளI எBபைத 

கா�பி+கிBறI.  

             �ற-அக� ெபா;��க� விகித� = ெமா6த நR�டகால+ கடB 

                                                  பE*தார� நிதி 

 

6. இலாப6தBைம விகிதEக� யாைவ? 
1. ெமா6த இலாப விகித� 

2. நிகர இலாப விகித� 

3. இய+க இலாப விகித� 

4.  இய+க விகித� 

 

7. 4த�  விCபைன  விகித�  யாI ? 
� 4தைல  திறைமயாக  பயBப=6IவI  அதிக  இலாப6  தBைம+*  உ;Iைண  

�<வI  ஆ*�. 

� விCபைன+*�,  பயBப=6த�ப!ட  4தF+*�  இைடேயயான  உறவிைன  

*றி+*�  விகித�  4த�  விCபைன  விகித�  எB�ப=�. 

 

8. இய+க  விகித�  பCறி  *றி��  வைரக. 
� வணிக  நி;வன6திB  இய+க  திறைன  இI  நி�ணயி+கிறI.  
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� இய+க  விகித�  தயா<��H  ெசல@க�,  விCபைனH  ெசால@க� மC;�  பகி�@  

ெசல@கைள  அளவி=கிறI. 

� இXவிகித�  இய+க  ெசலவிC*�,  விCபைன+*�  இைடேயயான  உறவிைன+  

G;வதா*�. 

 

9. ெசய�பா!= விகிதEக� யாைவ? 
1) 4த� - விCபைன விகித� 

2) நிைலயான ெசா6I+க� விCபைன விகித� 

3) சர+கி5�� விCபைன விகித� 

4) கடனாளிக� விCபைன விகித� 

5) கடனR�ேதா� ெகா�4த� விகித� 

� ெசய�பா!=  விகித6ைத  விCபைன  விகித�  என@�  *றி�பிடலா�.   

   

10. கடனாளிக� விCபைன விகித� எBறா� எBன ?      
� இI கடB விCபைன+*� கண+* cலமாக ெபற ேவ�?யைவகளிB சராச<+*� 

இைடேயயான உறவிைன எ=6I உைர�பதா*�. 

� கடனாளிக� விCபைன விகித�, கடனாளிகளிடமி5�I நி;வன� ெபற ேவ�?ய 

ெதாைகைய வaலி+*� திறைன விள+*கிBறI. 

 

11. வைகKைடைம விகிதEகைள விவ<+க. 
� இI நி;வன6திB நR�ட கால கடைன எதி�ேநா+*� திறைன+ *றி+கிBறI.  

� இXவிகிதEக� வாயிலாக நி;வன� எEஙன� நR�ட கால ெபா;��கைள 

எதி�ேநா+*கிBறI எBபைத உணர உத@கிBறI.  

� வைகKைடைம விகிதEகளி� 4+கியமாக கண+கிட G?யைவக� பிBவ5மா; : 

         1. �ற-அக� ெபா;��க� விகித� 

         2. உ<ைமயாள� விகித�Kைடைம விகிதEகைள விவ<+க. 

 

அ6தியாய� – 5      ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� 
1. தி!ட�ப!?யF+* இல+கண� த5க 

� லாEெமB வணிகவிய� சா� ஆEகில அகராதியிB ப? ஒ5 தி!ட�ப!?ய� 

எBபI, "எதி�கால6தி� நிகழ+G?ய வர@ மC;� ெசல@கைள உ�ளட+கிய ஒ5 

கண+கா*�." 

( அ�லI ) 

� ல�டB, அட+கவிைல மC;� ேமலா�ைம கண+க�களிB அைம�பிBப? 

தி!ட�ப!?ய� எBபI, "அ;தியி!ட காலெக=விC*, அ+கால+ க!ட6தி� 

பிBபCற+ G?ய ெகா�ைகயிB அ?�பைடயி�, நி�ணயி6த இல+ைக அைடய, 

தயா<+க�பட இ5+*� ஒ5 நிதி சா��த மC;� அ�லI எ�ணி+ைக 

அ?�பைடயிலான அறி+ைகயா*�." 

 

2. தி!ட�ப!?யF+கான தBைமக� யாைவ ? 
      தி!ட�ப!?யலிB  தBைமக�  அ�லI  இய��க�  : 

1) இI எதி�கால� *றி6I 4Bனேர தயா<+க+ G?யI ஆ*�. 
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2) இI பண� மC;� / அ�லI அல*களிB எ�ணி+ைக அ?�பைடயி� ெத<வி+க+ 

G?யI. 

3) இI தி!ட இல+ைக அைடவதCகான வழி. 

 

3. ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� *றி6I *றி�� வைரக. 
� ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� எBபI ெரா+க� மC;� தி!ட�ப!?ய� எBற இ5 

ெசாCகைள தBனக6ேத ெகா�=�ள ஒ5 G; ஆ*�.  

� ெரா+க� எBற ெசா�, ெரா+க� மC;� வEகியி5�ைப+ *றி�பதா*�. 

� தி!ட�ப!?ய�  எBபI  ஒ5  அைம�பிB  எதி�கால  நடவ?+ைககைள மதி�பீ=   

ெசMவதா*�. 

� வணிக6தி� ேநர?யாக அ�லI மைற4கமாக ஏCபட+ G?ய ஒXெவா5 ெரா+க 

நடவ?+ைகையK� க56தி� ெகா�= தயா<+க�ப=� மிக 4+கிய 

தி!ட�ப!?ய�களி� ஒBறாக விளE*வI ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� ஆ*�.  

� இI எதி�கால6தி� ஏCபட+ G?ய ெரா+க� ெப;த�க� மC;� ெரா+கH 

ெசF6த�க� *றி6த ஒ5 அறி+ைக ஆ*�.  

� ஒ5 *றி�பி!ட கால+ க!ட6தி� ஏCப=� ெரா+க� ெப;த�க� மC;� 

ெசF6த�கைள ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� கா�பி+கிBறI.  

� இதைன ‘நிதி தி!ட�ப!?ய�’ எB;� அைழ+கலா�. 

 

4. ெரா+க6 தி!ட�ப!?யலிB நBைமக� யாைவ ? 
1) இI ேபாIமான ெரா+க இ5�ைப ேபண உத@கிறI. 

2) ேமலா�ைம+* பயனளி+*� வைகயி� பிBவ5� ெசMதிகைள அளி+கிBறI. 

அ. வணிக6திB எதி�கால ெரா+க ேதைவைய நி�ணயி+க. 

                    ஆ. நிதி ேதைவைய {�6தி ெச|pK� தி!ட� தR!ட 

                    இ. வணிக அைம�பிB ெரா+க இ5�பி� க!=�பா!?ைன ஏCப=6த. 

� ஆகேவ, ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� ஒ5 பயனளி+*� நிதி தி!டமி=� க5வி என 

t5Eக+ Gறலா�. 

 

5. ெரா+க6 தி!ட�ப!?ய� தயா<+க� பயBப=6I� 4ைறகைள 

வ<ைச�ப=6Iக. 
1) ெப;த� மC;� ெசF6த� 4ைற 

2) ச<+க!ட�ப!ட இலாப ந!ட கண+* 4ைற அ�லI ெரா+க ஓ!ட 4ைற 

3) இ5�� நிைல+ *றி�� 4ைற 

 

6. ெரா+க� ெப;த�கS+* உதாரண� த5க. 
1) ெரா+க விCபைன 

2) வா?+ைகயாள<ட� ெபற+ G?ய ெதாைக 

3) வ!?, கழி@, பEகாதாய� ேபாBற வணிக வர@க�. 

4) ெசா6I விCபைன 

5) பE*க� / கடன R!=� ப6திரEகளிB ெவளியீ= cல� ெபற�ப=� ெதாைக 

6) ெபCற கடB 
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7. ெரா+கH  ெசF6த�கS+*  உதாரண�  த5க. 
1) ெரா+க+  ெகா�4த� 

2)  சர+களி6ேதா5+*  ெசF6த+G?ய  ெதாைக 

3) Gலி  அFவலகH  ெசல@க�,  விCபைனH  ெசல@க�  ேபாBற  வணிகH 

ெசல@க� 

4) ெசF6தேவ�?ய  வ!?,  வ5மான  வ<, பEகாதய�  ேபாBறைவ 

5) ெசா6Iகைள  வாE*த� 

6) பE*க� / கடன R!=�  ப6திரEகைள  மீ!ட� 

7) கடைன  தி5�ப  ெசF6Iத�.   

 

 

8. ெரா+க6 தி!ட� ப!?ய� தயா<�பதி� உ�ள நிைலகைள விள+*க. 
நிைல 1 → ெதாட+க ெரா+க இ5�ைப எ=6I+ ெகா�க. 

நிைல 2 → அ�மாத6தி� ெபற ேவ�?ய ெமா6த ெரா+க ெப;த�கைள மதி�பி!=    

               G!=க. 

நிைல 3 → அ�மாத6தி� ெமா6த ெரா+க இ5�ைப+ கண+கி=க. 

நிைல 4 → அ�மாத6தி� ெமா6த ெரா+கH ெசF6த�கைள மதி�பி!= கழி+க. 

நிைல 5 → இ;தி ெரா+க இ5�ைப கண+கி=க.     

 

அ6தியாய� – 6    G!டா�ைம+ கண+*க� - அ?�பைட+ 

க56Iக� 

1. G!டா�ைம - வைரவில+கண� த5க. 
� இ�திய+ G!டா�ைமH ச!ட� 1932, பி<@ 4 -B ப?, G!டா�ைம எBபI 

‘‘அைனவ5ேமா, அைனவ<B சா�பி� அவ�களி� எவேரா, ஒ5 ெதாழிைல 

நட6த@�, அதி� ஏCப=� இலாப6ைத� பகி��I ெகா�ள@� உடBப!= அ�த 

நப�களிைடேய ஏCப=� உற@ ஆ*�” 

 

2.  எ=�� எBறா� எBன? 
� தB ெசா�த� பயP+காக ெரா+கமாகேவா, ெபா5ளாகேவா ெதாழிலி5�I 

எ=6I+ ெகா�டா� அI எ=�� என�ப=�.  

� ஒXெவா5 G!டாளியிB ெபய<F� எ=��+ கண+* ஆர�பி+க�ப!= 

அவ�களிB எ=��க� அ+கண+*களி� பC; ைவ+க� ப=�. 

 

3. நCெபய� எBறா� எBன? 
� நCெபய� எBபI நி;வன� வ5Eகால6தி� எதி�பா�+*� G=த� 

இலாப6ைத+ கண+கி!= உ5வா+க�ப=� தCேபாைதய மதி�� ஆ*�.  

� இI கட�த காலEகளி� G!டாளிகளிB ஓ!= ெமா6த 4யCசிகளிB பலB 

ஆ*� 
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4.  நCெபய� - ெபா5� மC;� தBைமைய விள+*க. 
i) நCெபய� எBபI நி;வன� வா?+ைகயாள�கS+*H ெசMI�ள சிற�த ேசைவ 

மC;� ெபா5�களிB தர6திைன அ?�பைடயாக+ ெகா�= ஈ!?K�ள 

மதி�பிB அளவ R= ஆ*�.  

ii) இI ெதாழி� நி;வன6திC*H சாதகமான அ�சEகளிB மதி�பீ= ஆ*�. 

iii)  கட�த கால6தி� மதி�ேபா= இ5�தI எBபைத+ கா!?F� வ5Eகால6திF� 

அI ெதாட��I நR?+*� எBபதி� தாB நCெபய� எBற ெசா6திB மதி�� 

அடEகியி5+கிறI.  

iv) நCெபயைர+ க�ணாேலா, ெதா!ேடா பா�+க இயலாI.  

v) நCெபய� ஒ5 �லனாகாH ெசா6I. ஆனா� கCபைனH ெசா6I அ�ல. 

 

5. நCெபயைர  மதி�பி=� /  கண+கி=� 4ைறக�  யாைவ ? 
          நி;வன6திB  நCெபயைர  cB;  4ைறகளி�  மதி�பிடலா�.  அைவ, 

1) சராச<  இலாப  4ைற 

2) உய�  இலாப  4ைற  

3) cலதனமா+க  4ைற. 

 

6. சராச< இலாப� எBபI எBன? 
� கட�த ஆ�=களி� ஈ!?ய இலாபEகைள+ G!?, அதைன ஆ�=களிB 

எ�ணி+ைகயா� வ*+க�ப=� ேபாI கிைட�பI சராச< இலாப� ஆ*�. 

� சராச< இலாப6ைத+ ெகா�4த� ஆ�=களிB எ�ணி+ைகயா� 

ெப5+கினா� நCெபய<B மதி��+ கிைட+*�. 

� சராச< இலாப� =         ெமா6த இலாப�  

                       ஆ�=களிB எ�ணி+ைக 

 

7. உய� இலாப� எBறா� எBன? 
� சாதாரண இலாப6ைதவிட G=தலாக� ெபற+G?ய சராச< இலாபேம உய� 

இலாப� என�ப=கிறI.  

� உய� இலாப 4ைறயி�, உய� இலாப6ைத ெகா�4த� ஆ�=களா� 

ெப5+கினா� நCெபயைர+ கண+கிடலா�. 

 

8. G!டா�ைமயிB சிற�பிய��க� யாைவ? ( ஏேதP� 5 ) 

1. இர�= அ�லI அதC* ேமCப!ட நப�க� ெகா�ட *Yம� :  

       G!டா�ைமைய உ5வா+க *ைற�தப!ச� இர�= நப�க� இ5+க ேவ�=�. 

அதிக ப!சமாக வEகி6 ெதாழிலாக இ5�தா� 10 நப�கS�, மCற ெதாழிலாக இ5�தா� 

20 நப�கS� இ56த� ேவ�=�. 

2. G!டாளிகளிைடேய உடBபா= :  
       G!டாளிகளிைடேய ஏCப=� உடBபா!?B காரணமாகேவ அவ�களிைடேய உற@ 

ஏCப=6த�ப=கிறI. 

3. இலாப� பEேகC� :  

       G!டா�ைம உடBபா= G!டாளிக� ெதாழிலிB இலாப ந!ட6ைத� 

    பகி��I ெகா�வைத உ;தி ெசMகிறI. 
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4. ச!ட�ப?யான ெதாழி� :  

       G!டா�ைம உடBபா= ச!ட�ப?யான ெதாழி� �<�I இலாப� ஈ!=வதாக 

இ56த� ேவ�=�. 

5. அைனவ5ேமா அ�லI அைனவ<B சா�பி� அவ�களி� எவேரா ெதாழிைல 

ேமலா�ைம ெசMத� :  
         G!டா�ைம நி;வன6ைத அைனவ5� நட6த ேவ�=�. ஆனா�, 

நைட4ைறயி� ஒ5வ� ம!=ேமா அ�லI ஒ5சில G!டாளிக� ம!=ேமா ெதாழிைல 

ேமலா�ைம ெசMயலா�. G!டா�ைமயிB மிக 4+கியமான சிற�பிய��, பரfபர மC;� 

உ!கிைட 4கைம  ஆ*�. 

 

9. நிைல4த� 4ைற+*� மா;ப=� 4த�4ைற+*� உ�ள ேவ;பா=க� 

யாைவ? 

அ?�பைட    நிைல        4த�    மா;ப=�        4த�    

1.    4த�  

ெதாைகயி� 

மாCற�    

4த�  ெதாைக  சில  abநிைலக�  
தவிர  ெபாIவாக  மாறாம�  அேத  

ெதாைகயாக  இ5+*�. 

4த�        ெதாைக    ஆ�=+*, 
ஆ�=        மா;ப=கிறI.  .  .  .      

2. . . . கண+*களிB  

எ�ணி+ைக    

ஒXெவா5  G!டாளி  ெபய<F�  
இர�=  கண+*க�  அதாவI  4த�  
கண+*  மC;�  நட��+  கண+*  
ெதாடEக�ப=� 

ஒXெவா5  G!டாளி  
ெபய<F�  ஒேர  ஒ5  கண+*  

அதாவI  4த�  கண+*  

ம!=�  ெதாடEக�ப=� 

3. 4த� 4த�  கண+*  எ�ெபாYI�  வர@  
இ5�ைபேய  கா!=�. நட��+  
கண+*க�  வர@  இ5��  மC;�  
சில  ேநரEகளி�  பC;  இ5��  
கா!=� 

4த�  கண+*க�  

எ�ெபாYI�  வர@  

இ5�ைபேய  கா!=� 

4. ச<+க!=த� G!டாளிக�  ச�ப�த�ப!ட  அைன6I  
ச<+க!=த�கS�  நட��+  கண+கி�  
பதிய�ப=� 

அைன6I  ச<+க!=த�கS�  
4த�  கண+கி�  பதி@  
ெசMய�ப=� 

 

10. நCெபய� மதி�ைப பாதி+*� காரணிக� யாைவ? ( ஏேதP� 5 ) 

        நCெபய� நி;வன6திB இலாப� ஈ!=� திறைன அ?�பைடயாக+ ெகா�டI. எனேவ 

நி;வன6திB நCெபய� மதி�� கீb+க�ட காரணிகளா� பாதி+க�ப=கிறI. 

1. தர� :  
                    நி;வன6திB ெபா5�க� தரமாக இ5�பதனா� ஏCப!=�ள நBமதி��    

             காரணமாக ெபா5�க� உடன?யாக விCபைன ஆகிBறன. எனேவ நCெபய� மதி��   

             உய�கிறI. 

2. இட� :  
         நி;வன� அைம�I�ள இட� 4+கியமான இடமாக இ5�தாேல, மதி�� G=�. 

3. சிற�த ேமலா�ைம :  

         நி;வன� சிற��டB ேமலா�ைம ெசMய�ப=வதB cல� அதிக இலாப� ஈ!ட� 

ப=வதா� நி;வன6திB மதி�� உய�வைடகிறI. 

4. ேபா!? :  
         ேபா!? இ�லாமேலா அ�லI ேபா!? *ைறவாகேவா இ5�தாேல நி;வன6திB 
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      மதி�� G=கிறI. 

5. �ைனஉ<ைமயிB நBைமக� :  

         வணிக+*றி, �ைனஉ<ைம அ�லI பதி��<ைம ஆகியைவ ெபCறி5�தா�    

  நி;வன6திB மதி�� உய�வைடகிறI. 

6. கால� :  
          நி;வன� ெதாட��I பல ஆ�=க� இலாப� ஈ!=வதா� நBமதி�� வள��I 

       ெகா�ேட இ5+கிறI. 

7. வா?+ைகயாள�களிB மன�பாE* :  

          ஒ5 நி;வன� ெபC;�ள வா?+ைகயாள�களிB மன�பாE*� 

4+கியமானதா*�. அதிக வா?+ைகயாள�கைள� ெபCறி56தF� நி;வன6திB 

நCெபயைர உய�6IகிறI. 

8. ெதாழிலிB தBைம :  
         நி;வன6திB நிைல6த ேதைவயினா� அதிக இலாப� ஈ!ட�ப=கிறI. அதனா�   

   நCெபய� அதிக<+கிறI. 

 

அ6தியாய� – 7  G!டா�ைம+ கண+*க� – ேச��� 
1. G!டாளிH ேச��� எBறா� எBன? 

� ஒ5 G!டா�ைம நி;வன�, நிதிவள6ைத� ெப5+கி+ ெகா�வதCகாக@�, 

நி�வாக6திறைன அதிக�ப=6தி+ ெகா�வதCகாக@� ஒ5 �திய G!டாளிையH 

ேச��பைதேய G!டாளிH ேச��� என�ப=�.  

� ஒ5 G!டாளிையH ேச��பI, நி;வன6ைத மாCறியைம+*� வழிகளி� ஒB; 

ஆ*�. 

 

2. உ�வ5 G!டாளி எBபவ� யா�? 
� நி;வன6தி� ேச�+க�ப=� நப� உ�வ5� G!டாளி அ�லI �திய G!டாளி  

எB; அைழ+க�ப=கிறா�.  

� ஒ5 �திய G!டாளிையH ேச�+*� ெபாYI, தCேபாைதய G!டா�ைம 

4?@+* வ�I �திய G!டா�ைம உ5வாகிறI. 

 

3. G!டாளி ேச��பிB ெபாYI ெசMய�ப=� ச<+க!=த�க� யாைவ? 
1. �திய G!டாளியிB 4த� ெதாைகைய� பதி@ ெசMத�. 

2. �திய இலாப விகித� மC;� தியாக விகித6ைத+ கண+கி=த�. 

3. ெசா6Iக�, ெபா;��கைள ம;மதி�பீ= ெசMத�. 

4. பகி��Iதரா இலாப ந!ட6ைத மாC;த� 

5. *வி�த கா��கைள மாC;த� 

6. நCெபய� *றி6I ஆவன ெசMத� 

 

4. தியாக விகித� எBறா� எBன? 
           பைழய G!டாளிக�, �திய G!டாளி+* அவ�க� இலாப6திB ஒ5 ப*தியிைன வழEக 

ஒ��+ ெகா�ட விகிதேம தியாக விகித� என�ப=�. 

 

    தியாக விகித� = பைழய இலாப� பகி�@ விகித� - �திய இலாப� பகி�@ விகித� 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT.                                                  Page 21 of 25 

 

 

5. ம;மதி�பீ!=+  கண+*  எBறா�  எBன ? 
� ம;மதி�பீ=  எBபI  G!டா�ைம  நி;வன�  மாCறியைம+க�ப=�  ெபாYI,  

அதB  ெசா6IகைளK�,  ெபா;��கைளK�  மதி�பீ=  ெசMவதா*�. 

� ஒ5  G!டாளிையH  ேச�+*�ெபாYI,  ெசா6Iக�  மC;�  ெபா;��கைள  

ம;மதி�பீ=  ெசMI,  அதBcல�  கிைட+*�  இலாப,  ந!ட6ைத  பைழய  

இலாப�  பகி�@  விகித6தி�  ச<+க!ட�பட  ேவ�=�. 

� இதனா� �திய G!டாளி+* எ�தவித பாதி��� இ�ைல. 

 

6. �திய G!டாளிையH ேச�+*�ெபாYI பகி��I தரா இலாப ந!டEகைள 

எBன ெசMவாM ?  
� சில ேநரEகளி�, நி;வன6திB இ5��நிைல+ *றி�பி� ெபா;��+க� ப+க6தில 

இலாப ந!ட+ கண+* எBற ெபய<� பகி��I தரா இலாப4�, ெசா6I+க� 

ப+க6தி� இலாப ந!ட+ கண+* எBற ெபய<� பகி��I தரா ந!ட4� 

கா!ட�ப=கிBறன.  

� பகி��I தரா இலாப ந!ட6தி� �திய G!டாளி+* எ�தவித பE*� கிைடயாI.  

� எனேவ, பகி��Iதரா இலாப� அ�லI பகி��Iதரா ந!ட� பைழய G!டாளிகளிB 

4த� கண+*கS+* பைழய இலாப� பகி�@ விகித6தி� மாCற�பட ேவ�=�. 

 

7. *வி�த  கா��  எBறா�  எBன ? 
� சில  ேநரEகளி�,  நி;வன6திB  G!டாளிக�,  இலாப6திB  ஒ5  ப*தி  

அ�லI  சதவ Rத6திைன  வ5Eகால6தி�  எதி�பாராம�  ஏCப=�  ந!டEக�  

மC;�  இழ��கைளH  ச<க!ட  ஒI+கீ=  ெசMகிBறன�.   

� இைவ  கா��,  ெபாI+கா��,  கா��நிதி,  நிகbவைடயா  கா��  ேபாBற  ெபய<�  

உ5வா+க�ப=கிBறன. 

 

8. நCெபய<B ம;மதி�பீ!= 4ைற எBபI எBன? 
� நCெபய� எBபI பைழய G!டாளிகளிB கட�த கால 4யCசிகளிB பலB ஆ*�. 

� எனேவ, �திய G!டாளிையH ேச�+*� ெபாYI நCெபய<B அ�ெபாYைதய 

மதி�பிைன பைழய G!டாளிகளிB 4த� கண+*களி� ச<+க!=த� ெசMய 

ேவ�=�. 

� ம;மதி�பீ!= 4ைறயி�, �திய G!டாளி அவ5ைடய நCெபய� பEகாக ெரா+க� 

ெகா�= வ5வதி�ைல 

 

9. நCெபய� -  எ�த 4ைறைய� பிBபCறி ச<+க!=த� ெசMய ேவ�=�? 
        1. ம;மதி�பீ!= 4ைற  

        2. நிைன@+ *றி�� ம;மதி�பீ!= 4ைற  

        3. 4ைனம� 4ைற  
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அ6தியாய� – 8 G!டா�ைம+ கண+*க� – விலக� 
1. G!டாளி ஒ5வ� வில*த� எBறா� எBன? 

� சில ேநரEகளி�, 4Iைம, உட�நிைல ச<யிBைம மC;� இதர காரணEகளா� 

ஒ5 G!டாளி விலகலா�.  

� ச!ட�ப? வில*தலிBேபாI, பைழய G!டா�ைம 4?@+* வ5கிறI. 

 

2. ெவளிHெச� G!டாளி எBபவ� யா�? 
� G!டா�ைம நி;வன6திலி5�I வில*� நப5+* ெவளிHெச�F� 

G!டாளி அ�லI வில*� G!டாளி  எB; ெபய�. 

� வில*� G!டாளி, வில*வதC* 4B� வைர, நி;வன6திB அைன6I+ 

கடBகS+*� ெபா;�பாவா�.  

 

3. நி;வன6திலி5�I G!டாளி ஒ5வ� எ�ப? விலக 4?K�? 
� இ�திய+ G!டா�ைமH ச!ட� 1932, பி<@ 32(1)-B ப?, பிBவ5� நிைலகளி� ஒ5 

G!டாளி G!டா�ைம நி;வன6திலி5�I விலகலா�. 

               1. அைன6I+ G!டாளிகளிB ஒ��தFடB 

               2. G!டாளிகளிB ெவளி�பைட ஒ�ப�த6திB ப? 

               3. வி5�ப4றி+ G!டா�ைமயி�, வில*� G!டாளி விலக வி5��வைத அைன6I+ 

                  G!டாளிகS+*� எYத�ப!ட அறி+ைக அளி�பதB cல�. 

4. ஆதாய விகித� எBறா� எBன?    
         ெதாட5� G!டாளிக�, ெவளிHெச�F� G!டாளியிB பEகிைன� பகி��I 

ெகா�S� விகிதேம ஆதாய விகித� என�ப=�. 

 

   ஆதாய விகித� = �திய இலாப� பகி�@ விகித� -  பைழய இலாப� பகி�@ விகித� 

 

 

5. விலகலிB ெபாYI ெசMய�ப=� ச<+க!=த�க� யாைவ ? 
   1. �திய இலாப� பகி�@ விகித� மC;� ஆதாய விகித� கண+கிட� 

   2. ெசா6Iக� - ெபா;��கைள ம;மதி�பீ= ெசMத�. 

   3. பகி��I தரா இலாப� அ�லI ந!ட� ஆகியவCைற மாC;த�. 

   4. *வி�த கா��கைள மாC;த�. 

   5. நCெபய� *றி6I ஆவன ெசMத�. 

   6. வில*� G!டாளியிB கண+ைக6 தR�6த�. 

 

6. ெவளிH ெச�F� G!டாளி+*H ேசரேவ�?ய ெதாைகைய எXவா; 

தR��பாM? 
� வில*� G!டாளி+*H ேசரேவ�?ய ெதாைகயிைன நி�ணயி+க அவ5ைடய 

4த� கண+கி� நCெபய<� அவ<B பE*, பகி��I தரா இலாப� அ�லI ந!ட�, 

*வி�த கா��, ம;மதி�பீ!?B இலாப� அ�லI ந!ட� ஆகிய ச<+க!=த�க� 

ெசMதபிற* உ�ள இ5�பிைன+ ெகா�= கண+கிட ேவ�=�. 
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� வில*� G!டாளி+*H ேசரேவ�?ய ெதாைக 4YவI� உடன?யாகேவா அ�லI 

தவைண 4ைறயிேலா ெசF6த�ப=கிறI. 

� உடன?யாகH ெசல6தவி�ைல எனி�, அ6ெதாைக வில*� G!டாளியிB கடB 

கண+*+* மாCற ேவ�=� 
7. தியாக விகித6திC*�, ஆதாய விகித6திC*மிைடேய உ�ள ேவ;பா=க� 

யாைவ ? 

அ?�பைட 

  

தியாக  விகித� ஆதாய  விகித� 

1. ெபா5� �திய  G!டாளி+*  த5வதாக 

பைழய  G!டாளிக�  

ஒ��+ெகா�ட  தியாக�  

பE*களிB  விகித�  ஆ*� 

ெதாட5�  G!டாளிக�,  

ெவளிெச�F�  G!டாளியிட�  

இ5�I  ெபCற  பE*களிB  

விகித�  ஆ*� 

2. ேநா+க� உ�வ5�  G!டாளி,  பைழய  

G!டாளிகS+*  த5�  ஈ!=6  

ெதாைகைய  நி�ணயி+க  

உத@கிறI 

ெவளிெச�F�  G!டாளி+*,  

ெதாட5�  G!டாளிக� த5�  

ஈ!=6  ெதாைகைய  நி�ணயி+க  

உத@கிறI 

3.கண+கி=த� பைழய  விகித6திலி5�I  �திய  

விகித6ைத  கழி6I  

கண+கிட�ப=கிறI 

�திய  விகித6திலி5�I  பைழய  

விகித6ைத  கழி6I  

கண+கிட�ப=கிறI 

4. கால� �திய  G!டாளி  ேச��பிB  ேபாI  

கண+கிட�ப=கிறI 

G!டாளி  ஒ5வ�  வில*�  

ேபாI  கண+கிட�ப=கிறI.   

 

 

அ6தியாய� – 9 நி;ம+ கண+*க� 
1. நி;ம6திC* இல+கண� த5க. 

                   நி;மH ச!ட� 1956 பி<@ (3) (1) (i) B ப?, நி;ம� எBபI "�தியதாக அைம+க�ப!=     

           இHச!ட6திB கீb பதி@ ெச|pய�ப!ட நி;ம� அ�லI ஏCகனேவ இயEகிவ5� நி;ம�"    

           ஆ*�. 

2. பE* எBறா� எBன ? 
� ஒ5 நி;ம6திB 4த�, *ைற�த மதி��ைடய அல*களாக பி<+க�ப=கிறI. 

� இXவல*க� பE*க� எB; அைழ+க�ப=கிBறன.  

� நி;மH ச!ட� பி<@ எ� 2 (46) பE*க� எBபI ஒ5 நி;ம6திB பE* 4தலி� 

பEேகCபைத+ *றி+கிBறI.  

� இ�பE*கைள ைவ6I�ேளா� பE*தார�க� எB; அைழ+க�ப=கிBறன�. 

 

3. ஒ5 நி;ம� ெவளியிட+ G?ய ப�ேவ; விதமான பE*க� யாைவ ? 

                  1. 4BP<ைம பE*க�  

                  2. சாதாரண / ேந�ைம / ெபாIநிைல� பE*க� 
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4. ஒI+கீ= எBறா� எBன ? 
� பE* ெவளியீ!?�, பE* வாEக வி�ண�பி6த ஒ5வ� ெகா=+*� 4ைனைவ 

நி;ம� ஏCபI, பE* ஒI+கீ= என�ப=�. 

� பE*கS+கான வி�ண�ப� பE*க� வாE*வதCகான ேகா<+ைகயாக உ�ள 

நிைலயி�, நி;ம� ஒI+கீ!?B வாயிலாக இ+ேகா<+ைகைய ஏC� 

ெசMகிBறI. 

� பE*க� ஒI+கீ= ெசMய�ப!ட பிB வி�ண�ப6தார�க� நி;ம6திB பE*ந� 

அ�லI உ;�பின� எBற த*திைய� ெப;கிBறன� 

 

5. விகித அள@ அ?�பைட ஒI+கீ= எBறா� எBன ? 
� சில வி�ண�பதார�கS+* வி�ண�பி6த பE*கைள விட சில பE*க� 

*ைறவாக ஒI+கீ= ெசMய�ப=�.  

� ெவளியிட�ப!ட  பE*களிB  எ�ணி+ைகையவிட,  அதிகமான  பE*க�  ேகா< 

ெபாIம+களிடமி5�I  வி�ண�பEக�  ெபற�ப!?5�தா�  அI  மிைக  ஒ�ப�  

எB�ப=�. 

� இX மிைக ஒ�ப� விகித அள@ அ?�பைட ஒI+கீ= என�ப=�. 

� மிைக  ஒ�ப�  உ�ள  நிைலயி�  இ.ப.மா.வா. ( SEBI )  வழி  ெநறி4ைறகளிBப?  

விகித  அள@  அ?�பைட  ஒI+கீ=  ெசMய�பட  ேவ�=� 

 

6. அைழ�� நிFைவ *றி6I நRவி� அறிவI யாI ? 
� சில ேநரEகளி� பE*தார�க� அைழ��6 ெதாைகைய ெசF6த தவறிவி=வ�. 

� நி;ம� வி=6த அைழ��க� மீI ெபற�படாத ெதாைகயிB ெமா6த� அைழ�� 

நிFைவ எBறைழ+க�ப=கிறI.  

� இ5��நிைல+ *றி�பி� ெசF6த�ப!ட 4தைல+ கண+கி=வதC* ஏCற 

வைகயி� இ6ெதாைக அைழ+க�ப!ட 4தலிலி5�I கழி6I+ கா!ட�ப=�. 

� அ!டவைண A யிB ப?, அைழ�� நிFைவ+* கண+கிட�ப=� வ!? 5 % 
ஆ*�. 
 

 

7. அைழ�� 4Bபண� எBறா� எBன ? 
� ஒ5  வி�ண�பதார�  நி;ம�  அைழ6த  ெதாைகைய  விட  அதிகமாக  

ெசF6தினா�,  மிைகயாக  ெசF6த�ப!ட  ெதாைக  அைழ��  4Bபண�  

எB�ப=�. 

� அ!டவைண A யிB ப?, அைழ�� 4Bபண6திC* ெசF6தி=� வ!? 6 % 
ஆ*�. 
 

8. சாதாரண� பE*க� எBறா� எBன ? 
� 4BP<ைம� பE*க� அ�லாத அைன6I� பE*கS� சாதாரண� பE*க� 

எB; அைழ+க�ப=�.  

� சாதாரண பE*தார�க� வணிக6திB நடவ?+ைககைள+ க!=�ப=6Iவ�. 
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9. பE* ஒ;�பிழ�� எBறா� எBன ? 
� சில ேநரEகளி� பE*தார�க�, தவைண6 ெதாைகைய  ெசF6த6 தவறி வி=வI 

உ�=.  

� இXவாறான abநிைலகளி� த*�த அறிவி�� ெகா=6I சEக நைட4ைற 

விதியி� ெகா=+க�ப!=�ள விதிகளிB அ?�பைடயி� நி;வன6திB 

இய+*ந�க� 4Bன� ெவளியி!ட பE*கைள ஒ;�பிழ�� ெசMகிBறன�. 

 

10. வ56த  மட�  எBறா�  எBன ? 
� பE*  ெவளியீ!=  எ�ணி+ைகையவிட  அதிக  அளவி�  வி�ண�பEக�  

ெபCறா�,  இய+*ந�க�  அவ�களிB  வி5�ப�ப?  ஒI+கீ=  ெசMேதா  

அ�லI  வி�ண�பEகைள ஏCகாம� வி�ண�ப� பண6ைத  தி5�பி  

அளி+கேவா ெசMயலா�. 

� ஒI+கீ=  ெபறாத  வி�ண�பதார�கS+*  வ56த  மடFடB  வி�ண�ப6 

ெதாைகைய ெகா=�பதCகான  காேசாைலK�  அP��த�  ேவ�=�. 

 

11. கா��  4த�  எBறா�  எBன ? 
� நி;ம�  கைல�பிB  ேபாI  ம!=�  அைழ��  வி=+க, ஒI+கி ைவ6I�ள  

அைழ+க�படாத  4தலிB  ஒ5  ப*தி. 

� இதC* சிற��  தR�மான�  நிைறேவCற�பட  ேவ�=�.  

� இ5��நிைல+  *றி�பி�  இதைன கா�பி�பI  இ�ைல. 

 

12. மிைக ஒ�ப� எBறா� எBன?  
� ெவளியிட�ப!ட பE*களிB எ�ணி+ைகையவிட+ G=தலாக 

வி�ண�பEக�, ெபாI ம+களிடமி5�I ெபற�ப!டா� அதைன  மிைக 
ஒ�ப�  எB; அைழ+க�ப=கிBறI. 

 

13. *ைற ஒ�ப� எBறா� எBன?  
� ெவளியிட�ப!ட பE*களிB எ�ணி+ைகையவிட+ *ைறவாக 

வி�ண�பEக�, ெபாI ம+களிடமி5�I ெபற�ப!டா� அதைன  *ைற 

ஒ�ப�  எB; அைழ+க�ப=கிBறI 
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