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அல� 7 - �ைண ஏ�க
 – II 

மிக��கிய வினாக
 

1. ெராக ஏ� எ�றா� எ�ன? 

� ெராக ஏ� எ�ப�, ெராக நடவ!ைககைள ம#�$, நா
 வ%ைச'ப! பதிய)!ய 
ஒ+ ஏடா�$. 

� ெராக நடவ!ைகக
 ,த� ,தலி� ெராக ஏ#!� பதிய'ப�வதா�, இ� ஒ+ 
,த� .ல'பதிேவ� அ�ல� ,த�ைம' பதிேவ� ஆ�$.  

� ெராக நடவ!ைகக
 எ�ப� இ1� வ1கி நடவ!ைககைள2$ உ
ளடகியதாக 
இ+கலா$.  

� ெராக ஏ#!� ெராக' ெப�த�க
 ப4�' பக5தி6$, ெராக7 ெச65த�க
 
வர8' பக5தி6$ பதிய'ப�கி�றன. 

 
2. ெராக ஏ#!� வைகக
 யாைவ? 

i. தனி'ப5தி ெராகஏ� அ�ல� சாதாரண ெராக ஏ�     ( ெராக'ப5தி ம#�$) 
ii. ெராக$ ம4�$ த
>ப! ப5திக>ைடய ெராக ஏ�   (இ+ப5தி ெராக ஏ�) 
iii. ெராக$, த
>ப! ம4�$ வ1கி' ப5திக>ைடய ெராக ஏ� ( ,'ப5தி ெராகஏ�) 

� இ?த ,த�ைமயான ெராக ஏ#!ைன5 தவிர, சி�லைற ெராக ஏ�$ 
தயா%க'ப�கிற�. 

 
3. சாதாரண ெராக ஏ� எ�றா� எ�ன? 

� தனி'ப5தி ெராக ஏ� அ�ல� சாதாரண ெராகஏ�, ஒ+ ேபேர#� கணைக' 
ேபா��, ஒBெவா+ பக5தி6$ ெதாைககான ப5தி ஒ�ைற ( ெராக ப5தி ) 
ெகாC!+�$. 

� ெராக நடவ!ைகக
 ம#�$ இ?த ஏ#!� பதிய'ப�$. 
� அைன5� ெராக' ெப�த�க>$ ம4�$ ெச65த�க>$ இ?த ஏ#!� ,ைறயாக' 

பதிய'ப�கி�றன. 
 

4. தனி'ப5தி  ெராக ஏ#!� ப!வ$ த+க. 
 

  ப                  “ ------------ “ அவGகளி� தனி'ப5தி ெராக ஏ�                            வ 
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�றி'I : கட� நடவ!ைக இ?த ெராக ஏ#!� பதிவதி�ைல 

 
5. இ+ப5தி ெராக ஏ� எ�றா� எ�ன? 

� இ� ெராக$ ம4�$ த
>ப! ப5திகைள2ைடய ெராக ஏ� ஆ�$.  
� த
>ப! ம4�$ ெராக$ எ�ற இ+ ப5திகைள, ப4� ம4�$ வர8 எ�ற இரC� 

பக1களி6$ ெகாC!+'பதா� இதைன இ+ப5தி ெராகஏ� எ�� அைழகிேறா$.  
� சாதாரணர ெராக ஏ� தயா%க'ப�$ ,ைறயிேலேய இ+ப5தி ெராக ஏ�$ 

தயா%க'ப�கிற�. 
� இதி� த
>ப! ப5தி எ�ற ஒ+ ப5தி )�தலாக இ+ பக1களி6$ 

ேசGக'ப#�
ள�. 
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6. இ+ப5தி ெராக ஏ#!� ப!வ$ த+க. 
த
Nப! ம4�$ ெராக$ ப5திக>டய ெராக ஏ� 

                 “ ------------ “ அவGகளி� இ+ப5தி ெராக ஏ�                                        
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7. ,'ப5தி ெராக ஏ� எ�றா� எ�ன? 
� ெராக$, வ1கி ம4�$ த
>ப! எ�ற .�� ெதாைக' ப5திகைள 

ெகாC!+�$ ஏ� ,'ப5தி ெராக ஏ� ஆ�$. 
� சாதாரண ெராக ஏ� ம4�$ இ+ப5தி ெராக ஏ�க
 தயா%�$ அேத 

,ைறயி�தா� இ?த ெராக ஏ�$ தயா%க'ப�கிற�. 
 

8. ெராக5 த
>ப! எ�றா� எ�ன? 
� �றி'பி#ட கால ெக�8�
 அ�ல� அத4� ,�னேரா ச%யாக ெதாைகைய 

தி+$ப7 ெச65�$ நபGக>�, வழ1க)!ய த
>ப! ெராக5 த
>ப! 
என'ப�$. 

� கடனQ?ேதாG கணகி�, த
>ப! அளி5த� (ந#ட$) எ��$, கடனாளிக
 கணகி�. 
த
>ப! ெப4ற� (ஆதாய$) எ��$ எ�5� ெகா
ள'ப�கிற�. 

� வா!ைகயாளGக
, தவைண நா>�
  ெதாைகைய7 ெச65�வைத ஊ�வி�$ 

ெபா+#�  இ5த
>ப!  வழ1க'ப�கிற�. 
 

9. வியாபார5 த
>ப! எ�றா� எ�ன? 
� வியாபார5 த
>ப! எ�ப�,  வி4பைனயாளரா� வா1�பவ+�, சர�களி� 

ப#!ய� விைலயிலி+?� �ைற5� வழ1�வதா�$.  
� இ�, வியாபார வழகமாகேவா அ�ல� சர�கைள அதிக எCணிைகயி� 

ெகா
,த� ெசT2$ ேபாேதா வழ1க'ப�கிற�. 
� இ5 த
>ப! இடா'பி� கழி5� கா#ட'ப�$.  
� வியாபார5 த
>ப! கணேக�களி� எ1�$ பதிய'படமா#டா�. 

 
10. சி�லைற ெராக ஏ� எ�றா� எ�ன? 

� சி�லைற ெராக ஏ� எ�ப�, அ!க! நிகழ)!ய சி� ெசலவின1களான வC!7 
ச5த$, )லி, தபா� த?தி ெசல8, அ7V, எW�ெபா+
 ெசல8 ேபா�றவ4ைற பதி2$ 
தனி ெராக ஏடா�$. 

� இத4ெகன தனியாக அமG5த'ப�$ சி�லைற காசாளG, சி�லைற ெராக ஏ#!ைன' 
பராம%கிறாG. 

     ��கிய வினாக
 

1. சி�லைற ெராக ஏ#!� ,� பணமீ#I ,ைறயி� ெபா+ைள விள�க. 

� ,� அYபவ5தி� அ!'பைடயி�, சி�லைற ெசல8கைள ெசTவத4காக, 
ேதைவயான அ�ல� ேபா�மான அள8 ஒ+ �றி'பி#ட ெதாைக, ஒ+ �றி'பி#ட 
கால5தி� ,த� நாள��, சி�லைற காசாள+� வழ1க'ப�$.  

� சி�லைற காசாள+� ,�)#! வழ1க'ப�$ இ5ெதாைக� ‘,�பண$’ எ�� 
ெபயG. 
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� இ5 ெதாைகயிலி+?�, சி�லைறகாசாளG ெசல8கைள ெசT�, அதைன சி�லைற 
ெராக ஏ#!� பதி8 ெசTகிறாG.  

� ஒ+ �றி'பி#ட கால5தி� ,!வி�, சி�லைற காசாளG தைலைமகாசாள%ட$ 
சி�லைற ெராக ஏ#ைட சமG'பி'பாG.  

� தைலைம காசாளG சி�லைற ெசலவின1கைள )G?� ஆராT?� பாG5�வி#�, 
சி�லைற காசாளG ெசTத ெசல8க>� சமமான ஒ+ ெதாைகைய அவ%ட$ 
த+வாG.  

� இதைனேய ,�பன மீ#I ,ைற எ�� அைழக'ப�கி�ற�. 

 

2. ெராக5 த
>ப!�$ வியாபார5 த
>ப!�$ உ
ள ேவ�பா�கைள 
எW�க. 

வ.
எ
C 

அ!'பைட ெராக5 த
>ப! வியாபார த
>ப! 

1 ேநாக$ ெபா+ைள வா1கியவG ெதாைகைய 
,�)#! ெச65�வைத 
ஊ�வி�$ ெபா+#� இ5 த
>ப! 
அளிக'ப�கிற�. 

வா1�பவG அதிக'ப!யான 
எCணிைகயி�, ெபா+#கைள 
வா1�$ ெபா+#� அவGகைள 
ஊ�வி'பத4காக இ5 த
>ப! 
அளிக'ப�கிற� 

2 வழ1க'ப�$ 
கால$ 

ெராக5 த
>ப!, வி4றவG அ�ல� 
கடனQ?ேதாரா� வா1கியவG அ�ல� 
கடனாளி� ெதாைகைய5 தி+$ப 
ெச65�$ேபா� வழ1க'ப�கிற� 

வியாபார5 த
>ப!, வி4றவரா� 
வா1கியவ+� ெபா+#கைள 
வி4�$ேபா� வழ1க'ப�கிற�. 

3 த
>ப! 
ெதாைக 

இ5 த
>ப! தி+$ப ெச65�$ 
கால5ைத அ!'பைடயாக 
ெகாCட�. 

இ5 த
>ப! ெபா+#க
 
வா1கிய அளவிைன 
அ!'பைடயாக ெகாCட�. 

4 கணேக�ளி� 
பதி8 ெசTத� 

இ�, கணேக�களி� பதிய'ப�கிற� இ�, கணேக�களி� 
பதிய'ப�வ� இ�ைல 

5 இடா'பிலி+?� 
கழி5� 
கா#�த� 

இ�, இடா'பிலி+?� கழி5� 

கா#ட'பட மா#டா�. 

 

இ�, இடா'பிலி+?� கழி5� 
கா#ட'ப�$. 

 
 

3. சி�லைற ெராக ஏ� பராம%'பதா� உCடா�$ ந�ைமகைள எW�க. 
1. ெசலவின1கைள ந�ல ,ைறயி� க#�'ப�5த ,!2$. 
2. ,த�ைம காசாள%� ேநர$ மி7சமாகிற�. 
3. சி� ெசலவின1களா� ெராக ஏ#!� அதிக Vைம இ�லாம� இ+�$. 
4. ெராக ஏ#!லி+?�$, சி�லைற ெராக ஏ#!லி+?�$, ேபேர#!� எ�5ெதW�வ�     

மிக8$ Vலபமான� 
 

4. ெராக ஏ#!� த
>ப!ைய' பதி8 ெசTவ� ப4றி �றி'I வைரக. 
� ெராக'ப5திக
 வழக$ ேபால இ+'I க#ட'ப#�, அ� அ�5த நா
 அ�ல� 

கால5தி4� எ�5�7 ெச�ல'பட ேவC�$. 
� இ+?த ேபாதி6$ த
>ப! ப5திக
 இ+'Iக#ட'பட மா#டா�.  
� அைவக
 ப4�'பக$ தனியாக8$, வர8'பக$ தனியாக8$ )#ட'படேவC�$. 

ப4�' பக5தி� உ
ள த
>ப! ப5தியி� ெமா5த$,வா!ைகயாளGக>�அளி5த 
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த
>ப!ைய கா#�கிற�. இ5ெதாைக,அளி5த த
>ப! கணகி� ப4� 
ெசTய'படேவC�$.  

� வர8' பக5தி� உ
ள த
>ப!யி� ெமா5த$, ெப4ற த
>ப!ைய கா#�கிற�. 
இ5ெதாைக ெப4ற த
>ப! கணகி� வர8 ைவக'பட ேவC�$. 

 

5. எதிG' பதிைவ உதாரண5�ட� விள�க. 
� ஒ+ நடவ!ைகயி�, ெராக$ ம4�$ வ1கி எ�ற இ+ கண�க>$ ெதாடGI 

ெப4றி+?தா�, அ? ந!வ!ைகயி� இ+ த�ைமக>$ ெராகஏ#!� 
பதிய'ப�கி�றன.  

� அBவா� ஒ+ நடவ!ைகயி� ப4� ம4�$ வர85 த�ைமக
, ெராக ஏ#!� 
பதிய'ப#டா�, அ� எதிG'பதி8 என'ப�$.  

உதாரண$ 
1. வ1கியி� பண$ ெச65திய� :  

� இ� ெராக ஏ#!� ப4�' பக5தி� உ
ள வ1கி' ப5தியி6$ ம4�$ வர8' 
பக5தி� உ
ள ெராக' ப5தியி6$ பதிய'ப�$. 

2. வ1கியிலி+?� அ6வலக ெசல8க>காக பண$ எ�5த� :  
� இ� ெராக ஏ#!� ப4�' பக5தி� உ
ள ெராக' ப5தியி6$ ம4�$ வர8' 

பக5தி� உ
ள வ1கி' ப5தியி6$ பதிய'ப�$. 

 

அல� 8 - வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� 
மிக��கிய வினாக
 

1. வ1கி ேம�வைர'ப4� எ�றா� எ�ன? 

� வ1கி கணகி� உCைமயான இ+'I� அதிகமாக எ�'I ெசT2$ேபா�, 
அBவி+'பிைன இ� �றிகி�ற�.  

� இ5தைகய வசதி. நட'I கண� ைவ5தி+'ேபா+� ம#�$ அளிக'ப�கி�ற�.  
� இBவா� அதிக'ப!யாக எ�5த ெதாைக�, வ#! கணகிட'ப�கிற�. 

 
2. வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� எ�றா� எ�ன? 

� ெராக ஏ#!� ெசTய'பட )!ய ஒBெவா+ பதிவி4�$, வ1கியரா� 
பராம%க'பட)!ய ெச�ேல#!� ச%நிகG பதி8 இ+க ேவC�$.  

� அேதேபா�� வ1கி7 ெச�ேல#!� உ
ள ஒBெவா+ பதிவி4�$ ச%நிகG பதி8 
ெராக ஏ#!� இ+க ேவC�$.  

� வ1கி இ+'I இ+ ஏ�களி6$ ஒேர ெதாைகயிைன காCபிக ேவC�$. 
� இரC� இ+'Iக>$ ெவBேவறாக இ+?தா�, அத4கான காரண1கைள 

விள�வத4காக தயா%க'ப�$ அறிைகையேய, வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� 
எ�� அைழக'ப�கிற�. 
 

 
 
 
 
 
 

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



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT                                                                         29 

 

3. ெராக ஏ#!� வ1கி'ப5தி�$ வ1கி அறிைக�$ இைடேயயான 
ேவ�பா#!4கான காரண1களி� ஏேதY$ இரCைட )�க. 
வ.எC ெராக ஏ#!� வ1கி'ப5தி வ1கி அறிைக 
1 இ�, வணிக நி�வன5தா� 

தயா%க'ப�கி�ற� 
இ�, வ1கியா� 
தயா%க'ப�கி�ற� 

2 ெராக ைவ'I , ப4�' பக5தி� 
பதி8 ெசTய'ப�$ 

ெராக ைவ'I , வர8' 
பக5தி� பதி8 ெசTய'ப�$ 

3 காேசாைல  ைவ'I ெசTய'ப�$ 
ெபாW� , அேத நாளி� ப4� 
ைவக'ப�$. 

காேசாைல வ\லான 
பி�Iதா�, வ1கி 
அறிைகயி� பதி8 
ெசTய'ப�$. 

4 ெராக எ�'I , வர8' பக5தி� 
பதி8 ெசTய'ப�$ 

ெராக எ�'I , ப4�' 
பக5தி� பதி8 ெசTய'ப�$ 

 
4. நிைல அறி8�5தலி�ப! வ1கியா� ெச65த'ெப�$ ஏேதY$ இரC� 

ெசல8கைள த+க. 
1. கா'பீ#� ,ைனம$ 
2. ெதாைல'ேபசி க#டண$ 
3. கட� மீதான தவைண அ�ல� வ#!  

 

5. கீ^கCட வாகிய5தி4� ஒ+ வாG5ைதயி� விைடத+க.  

     (அ) வ1கியா� அளிக'ப�$ வா!ைகயாளG கணகி� நக�: 

          விைட :  வ1கி அறிைக அ�ல� ெச�ேல�  

     (ஆ) வ1கி அறிைகயி� ப! ப4றி+'I : 

          விைட :  ேம�வைர'ப4� அ�ல� மிைக எ�'I 

     (இ) ெராகஏ#!� ப! இ+'I ம4�$ வ1கி அறிைகயி� ப! இ+'I ேவ�ப�வத4கான 
காரண1கைள ப#!யலி�$ அறிைக: 

         விைட :  வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� 

6. பி�வ+$ வாகிய1கைள ஏ4�ெகா
கிறாயா? ஏ4� ெகாCடா� ‘ஆ$’ 
என8$, ஏ4� ெகா
ளாவி#டா� ‘இ�ைல’ என8$ பதிலளிக8$.  
1) வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� வ1கியரா� தயா%க'ப�கிற� 

          விைட :  இ�ைல 

2) வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� தயா%'பத4� ,�னG ெராக ஏ#!ைன ச%க#�வ�   
க#டாயமான�.  

           விைட :  ஆ$ 

3)  வ1கி அறிைகயி� ப! வரவி+'I எ�ப� ேம�வைர'ப4றா�$ 

           விைட :  இ�ைல  

4) வ1கியா� ப4� ெசTய'ப�$ வ1கி க#டண$ வ1கி அறிைகயி� ப!யான 
இ+'பிைன அதிக%க7 ெசT2$.  

            விைட :  இ�ைல 

5)  ெராக ஏ#!� வ1கி'ப5தி�$ ெராக ஏ#!� ெராக' ப5தி�$ இைடேயயான   
     ேவ�பா#!4கான காரண1கைள கCடறிய தயா%க'ப�வேத வ1கி7 ச%க#�$        
      ப#!ய� ஆ�$. 

        விைட :  இ�ைல 
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��கிய வினாக
 

1. வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� தயா%'பத4கான .�� காரண1கைள5 த+க. 
1. ெராக ஏ#!�ப!யான வ1கி இ+'I$, வ1கி அறிைகயி� ப!யான வ1கி 

இ+'I$, ேவ�ப#!+'பத4கான காரண1கைள அைடயாள$ காண, 
2. காேசாைலக
 தQGவைடவதி� ஏ4ப�$ காலதாமத5ைத கCடறிய, 
3. ெராக ஏ#!� வ1கி ப5தியி� ச%யான இ+'பிைன கணகிட, 
4. வணிக5தி� கணகாளGக
 ம4�$ வ1கி, நிதியிைன தவறாக பய�ப�5�வைத 

த�க. 

 
2. ‘காேசாைல இ�Y$ ,�னிைல' ப�5தவி�ைல’ எ�பத� ெபா+
 எ�ன? 

� வணிக$ காேசாைல வி��$ ெபாW�, வணிக$ அதைன உடன!யாக ெராகஏ#!� 
வர8 பக5தி� பதி8 ெசT2$.  

� ஆனா�, இ?நடவ!ைக வ1கி அறிைகயி� அேதநாளி� பதி8 
ெசTய'படாமலி+கலா$.  

� இ� வ1கியி� ,�னிைலப�5திய பி�Iதா�, வ1கி அறிைகயி� பதி8 
ெசTய'ப�$. 

� இதைனேய வி�5த காேசாைல இ�Y$ ,�னிைல' ப�5தவி�ைல எ�பத� 
ெபா+
 ஆ�$. 
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“ ----------------------- “நா>�%ய வ1கி7 ச%க#�$ ப#!ய� 

விவர$ ெதாைக 
` 

ெதாைக 
` 

அ. ெராக ஏ#!�ப! இ+'I 

ஆ. )#�க : 

1. காேசாைல நா$ வி�5�$, பண$ ெபற வ1கியா�   

   ,�னிைல'ப�5த' படாதைவ / வி�5த காேசாைல  
  பணமாக' படாத� 

2. வ1கி அளி5த / அYமதி5த / வ\லி5த வ#!, ஆனா�   

   ெராக ஏ#!� பதிய'படாத�  

3. வா!ைகயாளG ேநர!யாக வ1கியி� ெச65தியைவ /  

     பண$ ைவ'I இய?திர5தி� .ல$ ெச65தியைவ 
           ஆனா� ெராக ஏ#!� பதிய'படாதைவ 

4. வ1கியG தவ�தலாக ெசTத வர8 

5. வா!ைகயாள%� நிைல ஆைணயி�ப!, வ1கியG     

    வ\லி5தைவ 

6. ெப�த4�%ய மா4�7ச#ீ� வ\லான�, ெராக   
   ஏ#!� பதிய'படாதைவ 

7. ,த`� மீதான வ#! வ\லான�, ஆனா� ெராக   
   ஏ#!� பதிய'படாதைவ 

  ெமா5த$ (ஆ) 
இ. ெமா5த$ (அ+ஆ) 
 
ஈ. கழிக : 
1. வ1கியி� ைவ'I ெசTத காேசாைல வ1கியா� 
   வர8 ைவக'படாதைவ 

2. ெச�ேல#! உ
ள ம�க'ப#ட காேசாைலக
 
   ஆனா� ெராக ஏ#!� பதிய'படாதைவ 

3. ெச�ேல#!�ப!யான வ1கி க#டண$ 

4. வ1கியG தவ�தலாக ெசTத ப4� 

5. நிைல ஆைணயி�ப! ெச65தியைவ 

6. வ1கியா� ேநர!யாக ெச65த'ப#ட ெதாைக 
  ( உ.$. கா'பீ#� ,ைனம$ ) 
7. ெப�த4�%ய மா4�7ச#ீ�, வ1கியா� வ\லிக'ப#டைவ   

8. வ1கியா� ப4� ைவக'ப#ட வ1கி க#டண$, வ#! 

9. வ1கி ேம�வைர'ப4� மீதான வ#! ெராக ஏ#!�    
  பதியாதைவ / வ1கியா� வ\லிக'ப#ட ப1காதாய$ 
  ெமா5த$ (ஈ) 

உ. ெச�ேல#!� ப! இ+'I ( இ-ஈ ) 
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அல� 9 - பிைழ5 தி+5த$ 
மிக��கிய வினாக
  

1. பிைழ5 தி+5த$ எ�றா�எ�ன? 
� கண� ஏ�களி6
ள பிைழகைள5 தி+5த$ எ�ப�, தவறான எCகைளேயா 

அ�ல� எW5�கைள அ!5தேலா, தி+5தி எWதேலா அ�ல� ேம� எWதலிேலா 
ஏ4ப#�
ள பிைழகைள7 ச%யாக மா4�வ� பிைழ5தி+5த$ என'ப�$.  

� உ%ய கண�களி�, த�?த �றி'ேப#�' பதி8கைளேயா அ�ல� விளக 
�றி'ைபேயா எWதி பிைழகளி� விைளைவ ம#�'ப�5தேல பிைழ5தி+5த$ 
என'ப�$. 
 

2. விதி'பிைழ எ�றா� எ�ன? 
� நடவ!ைககைள  கண�  ஏ�களி� பதி8 ெசT2$ ேபா�,  அ!'பைட கணகிய�  

விதிகைள தவறாக பி�ப4�வதா� ஏ4ப�$  பிைழேய விதி'பிைழ என'ப�$. 

 
3. ப�தி வி�பிைழ எ�றா� எ�ன? 

� கணகாளG ஒ+ நடவ!ைகயி� ஒ+ ப�திைய ம#�$ பதி8 ெசTய5 
தவறினா�,அ� ப�தி வி� பிைழயா�$.  

� இ?த'பிைழ, ெபா�வாக, ேபேர#!� எ�5� எW�$ ேபா� நிகW$.  
� இ'பிைழ, ஒ+ கணைக ம#�ேம பாதி�$. 

 
4. ,W வி� பிைழ எ�றா� எ�ன? 

� ஒ+ நடவ!ைகைய, �றி'ேப#!ேலா அ�ல�  �ைண ஏ#!ேலா பதி8 ெசTய5 

தவ�வ� அ�ல�  ேபேர#!� எ�5� எW�$ ேபா�,  இ+ த�ைமகைள2$  பதி8 

ெசTய5 தவ�வேத ,W வி� பிைழயா�$.  

� இ�, இரC� அ�ல� அத4� ேம4ப#ட கண�கைள' பாதி�$. 

 

5. ஈ�ெசT பிைழக
 எ�றா� எ�ன? 
� ெவBேவ� பிைழக
 ஒ��ெகா�� ஈ� ெசTபைவயாக அைம?தா�, அைவ  

ஈ�ெசT பிைழக
 என'ப�$.  
� இ'பிைழக
, ெதாடGIைடய கணகிேலா அ�ல� ெதாடGI இ�லாத கணகிேலா 

நிகழலா$.  
� எனேவ, ஒ+ கணகி� )�த� ப4� அ�ல� வர8 ம4ெறா+ கணகி� )�த� 

வர8 அ�ல� ப4றி� .ல$ ஈ� ெசTய'படலா$.  
� இ'பிைழக
, ஈ�க#�$ பிைழக
 என8$ அறிய'ப�கி�றன. 

 

6. ெசTபிைழக
 எ�றா� எ�ன? 

� ஒ+ நடவ!ைகயான� தவறாக' பதி8 ெசTய'ப#டா� அ� ெசTபிைழ என'ப�$.  
� இ'பிைழ, கணகாள%� ஒ+,க'ப�5த� இ�லாததா6$, கவன$ இ�ைமயா6$ 

நிக^வதா�$. 
 

7. பிைழக
 -  ெபா+
 யா� 
� பிைழக
 எ�ப�, கணகிய� நடவ!ைககைள' பதி8 ெசTதலி� அ�ல� 

வைக'ப�5�தலி� அ�ல�  ெதா�5தலி�, ஒ+ கணகாளG அ�ல� எW5தG 
த4ெசயலாக தவ� ெசTத� ம4�$ பதி8 ெசTயாம� வி�த� ஆ�$.. 
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��கிய வினாக
 

1.  விதி'பிைழைய' ப4றிய �றி'ைப எ�5�கா#�ட� எWத8$. 
 

� நடவ!ைககைள, கண� ஏ�களி� பதி8 ெசT2$ேபா�, அ!'பைட கணகிய� 
விதிகைள தவறாக பி�ப4�வதா� ஏ4ப�$ பிைழேய விதி'பிைழ என'ப�$. 

� விதி'பிைழக
 ஏ4ப�வத4கான சா5திய )�க
: 
1) ெசா5� வா1கியைத ெகா
,த� ஏ#!� பதி8 ெசTத� 

      உதாரண$ 

                   அ�பரசி ஆய5த ஆைடதயா%'I நி�ம$ `̀̀̀. 10,000 மதி'I
ள இய?திர5ைத     

                   கடY� வா1கிய�, ெகா
,த� ஏ#!� பதி8 ெசTய'ப#ட�. 

 
2) ெசா5� வி4றைத வி4பைன ஏ#!� பதி8 ெசTத�  

               உதாரண$ 

                       பைழய அைறகல� `̀̀̀. 500 � கடY� வி4ற�, வி4பைன ஏ#!�   

                       பதி8 ெசTய'ப#ட�. 

 
 

2. அனாம5� கண�'ப4றி �றி'I எWத8$. 
� இ+'பாT8 சமநிைல அைடயாத ேபா�, ேவ�பா#�5 ெதாைகைய, அனாம5� 

கண� எ�ற த4காலிக கணகி� ப4� அ�ல� வர8 ைவக ேவC�$. 
� ப4� இ+'Iகளி� )#�5 ெதாைகைய கா#!6$ வர8 இ+'Iகளி� )#�5 

ெதாைக மிைகயாக இ+�$ ேபா� ப4� ைவக'ப�$.  
� மாறாக, வர8 இ+'Iகளி� )#�5ெதாைக ப4� இ+'Iகளி� )#�5 

ெதாைகையவிட �ைறவாக இ+'பி� வர8 ைவக ேவC�$. 

 

3. இ+'பாT8 ெவளி'ப�5தாத பிைழக
 யாைவ? 
� சில பிைழக
, இ+'பாT8 சம�ப�வைத' பாதிகாதைவ. அைவ, ஏ�களி� 

இ+?தா6$ ப4� இ+'Iகளி� )#�5 ெதாைக2$, வர8 இ+'Iகளி� )#�5 

ெதாைக2$ சமமாக இ+�$. இ+'பாT8 சமநிைல' ெப�$.  

� ,W வி�பிைழக
, விதி'பிைழக
, ஈ�ெசT பிைழக
 ம4�$ �ைண ஏ�களி� 
தவறான பதி8க
 ஆகியவ4ைற, இ+'பாT8 ெவளி'ப�5�வ� இ�ைல.  

அBவாறான பிைழக>� உதாரண1க
 பி�வ+மா�: 

1. ஒ+ வ+வாயின7 ெசலைவ ,தலின7 ெசலவாக பாவி5த�. 
2. ஒ+ நடவ!ைகைய ,Wைமயாக பதி8 ெசTய5த+த�. 
3. ஒ+ நடவ!ைகைய தவறான �ைண ஏ#!� பதி8 ெசTத�. 
4. ஒ+ நடவ!ைகைய �ைண ஏ#!� அ�ல� �றி'ேப#!� இ+ ,ைற பதி8 

ெசTத�. 
5. ஒ+ நடவ!ைகயி� ெதாைகைய, �றி'ேப#!� தவறாக' பதி8 ெசTத�. 
6. ஒ+ நடவ!ைகயி� ெதாைகைய, �ைண ஏ#!� தவறாக' பதி8 ெசTத�. 
7. ஈ� ெசT பிைழக
. 

 
4. இ+'பாT8 ெவளிகா#�$ பிைழக
 யாைவ? 

� சில பிைழக
 இ+'பாT8 சம�ப�வைத' பாதி�$.  
� அBவாறான பிைழக
, கண� ஏ�களி� நிக^?தா�, ப4�  இ+'Iகளி� 

)#�5ெதாைக2$, வர8 இ+'Iகளி� )#�5  ெதாைக2$  சமமாக இ+கா�. 

இ+'பாT8 சமநிைல ெபறா�.  
� ப�தி வி�பிைழ2$, ெசTபிைழ2$ இ+'பாT8 சம�ப�வைத' பாதி�$.  
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அBவாறான பிைழகளி� உதாரண1க
 பி�வ+மா�: 
1. �றி'ேப#!� பதி8 ெசTய'ப#�, ேபேர#!� ஒ+ கணகி� எ�5� எWத'ப#�, 

ம4ெறா+ கணகி� எ�5� எWத'படாம� இ+'ப�. 
2. ேபேர#!� எ�5� எW�$ ேபா�, கணகி� தவறான பக5தி� எW�த�. 
3. ேபேர#� கணகி� இ+,ைற எ�5� எW�த�. 
4. �ைண ஏ#!� அதிகமாக )#�வ� அ�ல� �ைறவாக )#�வ�. 
5. ேபேர#� கணகி�, தவறான ெதாைகைய, ச%யான பக5தி� எ�5� எW�த�. 
6. ேபேர#� கணகி�, தவறான ெதாைகைய, தவறான பக5தி� எ�5� எW�த�. 
7. ேபேர#� கணைக இ+'I க#�$ ேபா�, நிகW$ பிைழக
. 
8. �ைண ஏ#!லி+?�,ேபேர#� கணகி� எ�5� எWத5 தவ�த�. 

 

5. ஒ+ பக'பிைழக
 ம4�$ இ+ பக'பிைழக
 ப4றிய �றி'I எWத8$. 
ஒ+ பக'பிைழக
 

� இ+'பாT8 தயா%�$ ,�, ஒ+பக' பிைழக
 கCடறிய'ப#டா�, அவ4ைற5 

தி+5த$ ெசTய, கணேக�களி� �றி'ேப#�' பதி8 ேதைவயி�ைல.  
� அBவாறான பிைழக>� ப4� அ�ல� வர8 ைவக'பட ேவC!ய கண� ப4றி, 

விளக  �றி'I அளி5� அைவ தி+5த'ப�$. 

       இ+ பக'பிைழக
 

� இ+'பக' பிைழயான�, இ+'பாT8 தயா%�$ ,� கCடறிய'ப#டா�, அைத 
ப�'பாT8 ெசTதபி�, உ%ய �றி'ேப#!� தி+5த'பதி8 ெசTவத� .ல$ தி+5த$ 
ெசTய'படேவC�$. 

 
 
                ெப+$பாலான பிைழக
 கீ^கCட நா�� நிைலகளி� ஒ�� அ�ல� அத4� 
 ேம4ப#ட கண�களி� ஒ�றாக இ+கலா$. 

1. மிைக' ப4� : உ%ய கணகி� மிைக5 ெதாைகைய வர8 ைவ5� தி+5த'பட      
                  ேவC�$. 

2. �ைற' ப4� : உ%ய கணகி� �ைற?த ெதாைகைய ெதாடG?� ேம6$ ப4�  
                  ைவ5� ச%'ப�5தலா$. 

3. மிைக வர8 :  உ%ய கணகி� மிைக5 ெதாைகைய ப4� ைவ5� தி+5த'பட 
                      ேவC�$. 
4. �ைற வர8 :  உ%ய கணகி� �ைற?த ெதாைகைய ேம6$ வர8 ைவ5� 
                     ச%'ப�5தலா$. 
   அதாவ�,  

1. மிைக' ப4� எனி�   -------  வரவி� ைவ5� தி+5த8$. 

2. �ைற' ப4� எனி�   --------  ப4றிேல ைவ5� தி+5த8$. 

3. மிைக வர8 எனி�    --------  ப4றி� ைவ5� தி+5த8$. 

4. �ைற வர8 எனி�  ---------  வரவி� ைவ5ேத தி+5த8$ 
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அல� 10 - ேதTமான கணகிய� 

மிக ��கிய வினாக
 

1. ேதTமான$ எ�றா� எ�ன? 

� நிைல7 ெசா5தி� அடக விைலைய, அதYைடய  பயனளி'Iகால5தி4�  ஒ�கீ� 

ெசT2$ ெசய�,ைற ேதTமான$ ஆ�$. 

� இ�, ஒ+ கணகாC!� நிைல7 ெசா5�களிலி+?� கிைடக )!ய  பய�க>�%ய 

அடகவிைலைய ஒ�கீ� ெசTவ�  ஆ�$. 

 

2. ேதTமான$ கணகீ�$ ,ைறக
 யாைவ? 

1. ேநGேகா#� ,ைற அ�ல� நிைல5தவைண,ைற அ�ல� ஆர$பஅடகவிைல 
,ைற 

2. �ைற?� ெச� மதி'I ,ைற அ�ல� �ைற?� ெச� இ+'I ,ைற 
3. ஆC�களி� இலக1களி� )#�5ெதாைக ,ைற 
4. இய?திரமணி ேநரவ Qத ,ைற 
5. ெவ�ைமயாத� ,ைற 
6. ஆC�5 ெதாைக ,ைற 
7. ம�மதி'பீ#� ,ைற 
8. ஈ� நிதி ,ைற 
9. கா'பீ#� ,ைனம,ைற 

 

3. ேநGேகா#� ,ைறயி� ேதTமான5 ெதாைக ம4�$ ேதTமான விகித$ 
கணகிட உத8$ \5திர1க
 யாைவ? 
 

ஆC� ேதTமான5ெதாைக  =  ெசா5தி� ஆர$ப  அடகவிைல  - எதிGேநா�$ இ�திமதி'I 

                                              எதிGேநா�$  பயனளி'I  கால$ 

     ேதTமான  விகித$      =     ஆC� ேதTமான5ெதாைக   x   100 
                                ெமா5த  அடக  விைல 

 
4. ஆC�5 ெதாைக ,ைறயி� ேதTமான$ கணகி�த� எ�றா� எ�ன? 

� ஆC�5 ெதாைக ,ைறயி�, ேதTமான$ கணகி�$ேபா�,  ெசா5தி� ஆர$ப 
அடகவிைல ம#�$ அ�லாம�,  ,த`�களிலி+?� ெபற'ப�$ வ#!2$  கணகி� 

எ�5� ெகா
ள'ப�கிற�.  

� ெதாடGIைடய  நிைல7 ெசா5தி� ,த`� ெசTயாம�, ேவ� ஏதாவ� ெசா5தி� 

,த`� ெசTதி+?தா� �றி'பி#ட வ#! ெபற'ப#!+�$ எ�ற க+5தி� 

அ!'பைடயி� வ#!யான� க+5தி� எ�5�ெகா
ள'ப�கிற�.  

� ேதTமான5 ெதாைகைய கணகிட, ஆC�5 ெதாைக காரணி  பய�ப�5த'ப�கிற�.  

� ஆC�5 ெதாைக காரணிைய, ஆC�5 ெதாைக அ#டவைண அ�ல�  \5திர5ைத 
பய�ப�5தி கணகிடலா$. 

ேதTமான5 ெதாைக பி�வ+மா� கணகிட'ப�கிற�. 

 
   ேதTமான5 ெதாைக = ஆC�5  ெதாைக காரணி  ×  ெசா5தி� ஆர$ப அடகவிைல 
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5. ேதTமான நிதி ,ைற எ�றா� எ�ன? / ஈ� நிதி ,ைற எ�றா� எ�ன? 
� ெசா5தி�  பயY
ள வா^நா
 ,!2$ வைர ேதTமான$  ம#�$  நQக'படாம�, அ7 

ெசா5திைன மா4ற$ ெசTவத4காக ேபாதிய நிதிைய ஏ4ப�5தேவC�$ எ�� 

வி+$I$ ேபா�  இ$,ைற  பய�ப�5த'ப�கிற�.  
� இ$,ைறயி�, ேதTமான5 ெதாைகயான�, ேதTமான நிதி கணகி4� மா4ற'ப#�, 

நி�வன5தி4� ெவளிேய ,த`� ெசTய'ப�கிற�.  
� ெசா5தி� வா^நா
 ,!2$ ேபா� , ,த`�க
 வி4க'ப#� Iதிய ெசா5திைன 

ெப�வத4காக வி4பைன ெதாைகயான�  பய�ப�5த'ப�கிற�.  
� உயG?த மதி'I
ள ெசா5�க>� இ$,ைற ெபா+5தமாக உ
ள�.  
� இ$,ைற ேதTமான நிதி ,ைற  என8$ அைழக'ப�கிற�. 

 

6. ேதTமான$ வைரவிலகண$ த+க. 
� gைபசG ம4�$ ெபல%� )4�'ப!, “ேதTமான$ எ�ப� ஒ+ �றி'பி#ட 

கால5தி�, எகாரண5தா6$ ஏ4ப�$ ஒ+ ெசா5தி� பயனளி'I கால இழ'ைப 
�றி�$ ஒ+ அளவா�$“. 

( அ�ல� ) 

� காG#ட%� )4�'ப!,  “ேதTமான$ எ�ப� எகாரண5தினா6$, ஒ+ ெசா5தி� 

மதி'பி� உCடா�$  ப!'ப!யான  ம4�$  நிைலயான  �ைறேவ ஆ�$.” 

��கிய வினாக
 

1. ேதTமான$ நQகேவC!யத�  ேநாக1க
 யாைவ? 

1. ச%யான இலாப$ அ�ல� ந#ட$ கCடறிய  

� ெபா+5�ைக ேகா#பா#!�ப!, ஒ+ கணகாC!� ெசTத ெசல8கைள, அ?த 
கால5தி� ஈ#!ய வ+மான5�ட� ெபா+5தி' பாGக'படேவC�$.  

� எனேவ, வணிக5தி� வ+மான5ைத ெப+�வத4காக ெசா5�கைள' பய�ப�5�$ 

ெபா�, பய�பா#!4�%ய ெசா5தி� அடகவிைல அதாவ�, பய�பா� ெப4றத4ேக4ப, 

ஏ#!� மதி'பி� ஏ4ப�$ �ைற8, வ+வா2ட� ெபா+5தி' பாGக'படேவC�$. 

2. உCைமயான, ம4�$ நியாயமான நிதி நிைலைய உணG5த 

� நிைல7 ெசா5�களி� மீ� ேதTமான$  நQக'ப�$  ேபா�,  நிைல7 ெசா5தி� ஏ#� 

மதி'I,  அத�  ேதTமான5 ெதாைக அளவி4�  �ைறக'ப#�, மீதி5 ெதாைக இ+'I 
நிைல�றி'பி� காCபிக'ப�கிற�. 

� இ+'I நிைல �றி'பான�, உCைமயான ம4�$ நியாயமான நிதி நிைலைய 
உணG5த ேவC�$.  

� ஆைகயா�, நிைல7 ெசா5�க
 அத� �ைற?� ெச� மதி'பி� காCபிக'பட 

ேவC�$. 

3. நிைல7 ெசா5திைன மா4�வத4காக 

� இலாப ந#டகணகி� ேதTமான$  ப4� ைவக'ப�$ ேபா�, அத4� சமமான 

ெதாைக வணிக5தி� தகைவக' ப�கிற� அ�ல� வணிக5தி4� ெவளிேய ,த`� 

ெசTய'ப�கிற�.  

� ெசா5தி� பயY
ள வா^நா
 ,!8� வ+$ேபா�, வணிக5தி� உ
ள வள1கைள 
ெகாC� ஒ+ Iதிய ெசா5� வா1க ,!2$. 

4.  வ%7 ச6ைககைள' ெபற 

� இ?திய வ+மான வ%7  ச#ட5தி�ப!, வணிக வ+மான5தி4� வ% கணகி�$ ேபா� 

ேதTமான$ வ+மான5திலி+?� கழி5� காCபிக'பட ேவC�$.  

� ஆைகயா�, வ%7 Vைமைய �ைற'பத4காக ேதTமான$ கணகிட'ப#� இலாப ந#ட 
கணகி4� மா4ற'ப�கிற�. 
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5. ச#ட5 ேதைவைய' iG5தி ெசTய 

� வ+மான வ%7 ச#ட5தி4� ம#�ம�லாம�, பிற ச#ட5தி�  சர5�கைள  iG5தி 
ெசTவத4காக, நிைல7 ெசா5தி� மதி'பிலி+?� ேதTமான$ நQக'ப�கிற�. 

உதாரணமாக , 

� இ?திய நி�ம7 ச#ட$ 2013, பி%8 123(1) – �ப! ஒBெவா+ நி�ம,$, தன� 

ப1�தாராGக>� ப1காதாய$ அறிவி�$ ,� நிைல7 ெசா5தி� மீ� ேதTமான$ 

நQ�த� அவசிய$. 

 
2. ேதTமான$ ஏ4ப�வத4கான காரண1க
 யாைவ? 

1. ேதT8 ம4�$ உராT8 

� சாதாரணமாக Iலனா�$  நிைல7 ெசா5ைத பய�ப�5�$ ேபா�, அத� மதி'I 

�ைற?� ெகாCேட ெச�கிற�. அ� ேதT8 ம4�$ உராT8 எ�� 

அைழக'ப�கிற�.  

� ேதT8 ஏ4ப�$ேபா�, நிைல7 ெசா5தி� மதி'I விகிதா7 சார'ப! �ைறகிற�. 

2. கால'ேபா� 

� கால'ேபா� காரணமாக, ஒ+ சில ெசா5�கைள பய�ப�5தினா6$ அ�ல� 

பய�ப�5தாம� இ+?தா6$, அவ4றி� பய�பா#� நிைல �ைற2$. 

3. வழெகாழி8 

� நவ Qன பதிலி ெசா5�களி� வ+ைகயா�, ெசா5�களி� மதி'I �ைறவ�  வழெகாழி8 

என'ப�$. 

�  Iதிய கC�பி!'Iக
  ம4�$ I�ைமயான ெசய�,ைறக
 காரணமாக, இ� 

ஏ4ப�கிற�.  

உதாரணமாக, நவ Qன கால கணினிக
 பய�பா#டாளGகளா� வி+$ப'ப�வ�. 

4. ேநாக5தி4� ேபா�மானதாக இ�லாம� இ+'ப� 
� ேதைவகான ேநாக5தி4� ேபா�மானதாக இ�லாம� இ+�$ேபா�, அ7ெசா5தி� 

பய�பா� நி�5த'ப�கிற�. 

�  நி�வன5தி� திறைன வி%வாக$ ெசT2$ ேபா� , இ7ெசா5�களி� திற� 

ேபா�மானதாக இ�லாம� ேபாகலா$. 

5. பராம%'பி�ைம 

� ெசா5�க
 ச%வர பராம%க'ப�$ ேபா�, அ7ெசா5தி� வா^நா
 அதிக%கிற�.  

� ெசா5�க
 ச%வர பராம%க'படவி�ைல எ�றா�, அதிக அள8 ேதTமான5தி4கான 

வாT'Iக
 உC�. 

6. அசாதாரணமான காரணிக
 

� தQ விப5�, இய4ைக7 ச4ீற1க
 ேபா�ற அசாதாரண காரணிகளா� ஏ4பட)!ய 

பாதி'Iகளி�, நிைல7 ெசா5தி� பய�பா� �ைற?�, நQக'ப�$ நிைல�$ ெகாC� 

ெச�லலா$. 

3. ேநGேகா#� ,ைறயி� ேதTமான$ கணகி�தலி� ந�ைமக
 ம4�$ 

�ைறபா�க
 யாைவ? 

ந�ைமக
 

        (அ)  I%?� ெகா
வத4� எளி� ம4�$ Vலப$ 

� இ$ ,ைறயி� ேதTமான கணகீ�,  I%?�ெகா
வத4� எளிைமயாக8$, 

Vலபமாக8$ உ
ள�. 

         (ஆ)  சமமான ேதTமான தாக$ 

� இ$,ைறயி�, ஆC�ேதா�$ சமமான ேதTமான5 ெதாைக, இலாப 
ந#டகணகி4� மா4ற'ப�கிற�.  

� ஆைகயா�, இலாப5தி� மீதான ேதTமான தாக$, ஒBெவா+ ஆC�$ சமமாக 
உ
ள�. 

Meena Samy
Typewritten Text

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



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT                                                                         38 

 

     (இ)  ெசா5தி� மதி'I ,Wவ�$ நQக'ப�கிற� 

� இ$,ைறயி�, இ�தி மதி'I இ�லா நிைலயி� ெசா5தி� ஏ#� மதி'பான�, 
ikஜிய5தி4�$ அ�ல� ெசா5தி� பயனளி'I கால$ ,!வி� இ�தி 
மதி'பளவி4�$ �ைறக'ப�கிற�.  

� இBவா�, ெசா5� கண� ,Wைமயாக பதி8 ெசTய'ப#�, ெசா5தி� ,W5 
ெதாைக2$ நQக'ப�கிற�. 

    (ஈ) நிைலயான உைழ'I கால5ைத' ெப4�
ள ெசா5�க>� ெபா+5தமான�  
� நிைலயான உைழ'I கால5ைத'ெப4�
ள ெசா5�க>� இ$,ைறயான� 

ெபா+5தமான� ஆ�$.  
� அ7\ழலி�, ெசா5தி� பயனளி'I கால5ைத கணகி�வ� Vலப$.  
� ஆதலா�, ேதTமான விகித5ைதஎளிைமயாக கணகிட உத8கிற�. 

   �ைறபா�க
 
       (அ) ெசா5தி� உCைம பய�பா#!ைன எ�5�ெகா
வ� இ�ைல 

� ெசா5தி� ஆர$ப அடகவிைல மீ�, ஏ4கனேவ தQGமானிக'ப#ட ேதTமான 
விகித$ அ!'பைடயி�, ஒ+ �றி'பி#ட ேதTமான5 ெதாைக ஒ�க'ப�கிற�.  

� ஆைகயா�, ேதTமான$ கணகிட'ப�$ேபா�, ெசா5தி� உCைமயான பய�பா� 
எ�5� ெகா
ள'ப�வ� இ�ைல. 

        (ஆ) வ#! காரணிைய எ�5� ெகா
வ� இ�ைல 

� ெசா5தி4காக ,த`� ெசTவதா�, ஏ4ப�$ வ#! இழ'ைப, இ$,ைற கணகி� 
எ�5� ெகா
வ� இ�ைல.  

� அதாவ�, இ?த5 ெதாைக வணிக நி�வன5தி4� ெவளிேய ,த`� ெசTதி+?தா�, 
வ#! ஈ#ட'ப#!+�$ எ�பைத க+5தி� ெகா
வ� இ�ைல. 

         (இ) ெசா5தி� கால$ அதிக%�$ ேபா� ெசா5� மீதான ேதTமான$ அதிகமாக உ
ள� 

� ெசா5� மீதான பராம%'I ெசல8, கால$ ெச�ல ெச�லஅதிக%5� ெகாCேட 
இ+�$.  

� ஆைகயா� ேதTமான5 ெதாைக ம4�$ பராம%'I7 ெசல8களி� )�த� 
ஆர$பகால5தி� �ைறவாக8$, ஆC�க
 ெச�ல7 ெச�லஅதிகமாக8$ 
இ+�$.  

� ஆனா�, இ$,ைற இக+5திைன எ�5� ெகா
வ� இ�ைல. 

        (ஈ)  இ�தி மதி'பிைன5 தQGமானி'ப� க!ன$ 

� ெசா5திைன நி�8$ ெபாWேத, நQCட ஆC�க>� பி�னG, ெசா5தி� நிகர 
இ�தி மதி'பிைன தQGமானி'ப� மிக8$ க!ன$. 

 
4. �ைற?� ெச� மதி'I ,ைறயி� ந�ைமக
 ம4�$ �ைறபா�கைள 

)ற8$. 

ந�ைமக
 

1. வ+மான5தி� மீ� சரீான தாக$ 

� ெதாடக ஆC�களி� ேதTமான$ அதிகமாக8$ பW�பாG'I7 ெசல8க
 

�ைறவாக8$ இ+�$.  

� ெசா5தி� பயனளி'I கால$ அதிக%5�, ெசா5� பைழயதா�$ ேபா�, ேதTமான$ 

�ைறவாக8$, பW� பாG'I7 ெசல8 அதிகமாக8$ இ+�$.  

� எனேவ, ஆC� ேதா�$ ஏ4பட)!ய  ேதTமான$  ம4�$  பW�பாG'பி� ெமா5த5 

ெதாைக, இலாப5தி� சரீான தாக5ைத ஏ4ப�5�$. 

2. ெசய� காரண5  ெதாடGIைடய ,ைற 

� ெதாடக கால5தி�, ெசா5தி� உ4ப5தி திற� அதிகமாக இ+�$ ேபா�, அதிகமான 

ேதTமான$ நQக'ப�கிற�.  
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� பி�வ+$ ஆC�களி�, ெசா5தி� உ4ப5தி திற� �ைறவாக இ+�$ ேபா�, 
�ைறவான ேதTமான$ நQக'ப�கிற�. 

�ைறபா�க
 

1) ெசா5� ,Wைமயாக' ேபாெகWத'ப�வதி�ைல 

� ெசா5� வழெகாழிவானா6$  ம4�$  பயன4றதானா6$, இ$,ைறயி� அத� 

மதி'ைப ikஜிய5தி4� ெகாC� வர,!வதி�ைல.  

� ேம6$, ெசா5� கணகி� ஏேதY$ ஒ+ இ+'I  இ+?�  ெகாCேட இ+�$. 

2) வ#! காரணிைய எ�5�ெகா
வதி�ைல 
� ெசா5தி� ,த`� ெசTவதா� ஏ4ப�$ வ#!  இழ'பிைன, இ$,ைற கணகி� 

எ�5� ெகா
வ� இ�ைல.  

� அதாவ�, இ?த ெதாைக வணிக  நி�வன5தி4� ெவளிேய ,த`� ெசTதி+?தா�, 
வ#!  ஈ#ட' ப#!+�$  எ�பைத க+5தி� ெகா
வ� இ�ைல. 

3) ேதTமான விகித$ கணகி�வதி� சிரம$ 

� இ$ ,ைறயி�, ேதTமான விகித$ மிக எளிதி� கணகிட,!வ� இ�ைல.  

� ெபா�வாக ேதTமான விகித$ அதிகமாக ைவக'ப�கிற�.  

� ஏெனனி�, ெசா5திைன ,Wைமயாக இ�தி மதி'I வைர  ெகாC� வ+வத4� மிக 

நQCட கால$ எ�5� ெகா
ள'ப�கிற�. 

4) ெசா5தி� உCைமயான பய�பா#!ைன கணகி� எ�5� ெகா
வ� 

இ�ைல 

� இ$,ைறயி�, ஏ4ெகனேவ தQGமானிக'ப#ட  ேதTமான விகித$, ெசா5தி� �ைற?� 

ெச� இ+'பிலி+?� நQக'ப�கிற�.  

� ஆனா�, ேதTமான5ைதகணகி�$ேபா�, ெசா5தி� உCைம பய�பா#!ைன 

க+5தி� எ�5�ெகா
வ�  இ�ைல. 
 

5. ேதTமான$ கணகி�தலி� ேநGேகா#� ,ைற, �ைற?� ெச� மதி'I 

,ைற இைடேய உ
ள ேவ�பா�கைள ப#!யலி�க 
ேவ�பா�க
 ேநGேகா#� ,ைற �ைற?� ெச� மதி'I ,ைற 

கணகீ#� 

அ!'பைட 

ஆC�ேதா�$ ெசா5தி� ஆர$ப 

அடகவிைல மீ� ேதTமான$ 

கணகிட'ப�கிற�.  

ஆC�ேதா�$ ெசா5தி� 

�ைற?த ெச� மதி'பி� மீ� 

ேதTமான$ கணகிட'ப�கிற�.  

ேதTமான5 

ெதாைக 

ேதTமான5 ெதாைக அைன5� 

ஆC�க>�$ ஒேர அளவாக 

இ+�$. 

ேதTமான5 ெதாைக ஒBெவா+ 

ஆC�$ �ைற?� ெகாCேட 

வ+$. 

பயணளி'I 

கால$ 

,!வி� ஏ#� 

மதி'I 

ெசா5தி� இ�தி மதி'I இ�லாத 

நிைலயி�, ெசா5தி� ஏ#� மதி'I 

ikஜியமாக8$, இ�தி மதி'I 

இ+?தா�, இ�தி மதி'பி4� சமமாக 

இ+�$. 

ெசா5தி� ஏ#� மதி'I 

ஒ+ேபா�$ ikஜியமாக 

இ+கா�. 

ேதTமான 

விகித 

கணகீ� 

கணகி�த� எளிைமயான�. கணகி�த� மிக க!னமான�. 

ேதTமான5 

ெதாைக 

கணகீ#!� 

ப!க
 

ேதTமான5 ெதாைக ,தலி6$, 

ேதTமான விகித$ இரCடாவதாக8$ 

கணகிட'ப�கிற�. 

ேதTமான விகித$ ,தலி6$, 

ேதTமான5 ெதாைக 

இரCடாவதாக8$ 

கணகிட'ப�கிற�. 
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6. ம�மதி'பீ#� ,ைற எ�றா� எ�ன? 
� இ$ ,ைறயி�, ஆC�5 ேதTமானமான�  ெசா5தி�  ஆC� இ�தி மதி'பிைன 

அ7ெசா5தி� ஆC� ெதாடக மதி'ேபா�  ஒ'பி#�  கணகிட'ப�கிற�.  

� ெசா5தி� ஆC� இ�தி மதி'பான�, அ5�ைறயி�  சிற?�  விள1�$  நப%� 

உதவிேயா� தQGமானிக'ப�கிற�.  

� ஆC�  இ�தி மதி'பி4�$, ஆC�  ெதாடக மதி'பி4�$, உ
ளேவ�பா� அ?த 
ஆC��%ய ேதTமானமாக க+த'ப�கிற�.  

� இ$ ,ைறயான�, கா�நைடக
, வி�க+விக
  ேபா�றைவக>� பய�ப�5த' 
ப�கிற�. 

7. ெவ�ைமயாத� ,ைற எ�றா� எ�ன? 

� இய4ைகவள1க
 தQG?� ேபாத� ெவ�ைமயாத� எ�� அைழக'ப�கிற�.  

� அதாவ�, ெசா5�களி� அள8 எCணிைகயி� �ைறவ� ெவ�ைமயாத� 

என'ப�கிற�. 

� ேதாC! எ�5த� .ல$, தQG?� ேபாக)!ய  ெசா5�க>� இ$,ைற 

ெபா+5தமான�  ஆ�$.  

           உதாரண$ : Vர1க1க
, எCெணT வய�க
 ேபா�றைவ, இ$,ைறயி� ேதTமான   

                                                விகித$ ,ெசா5தி� பயனளி'Iகால$  ,Wவ�$ அ� உ4ப5தி ெசTய)!ய   

                                                ெசா5தி� அல�களி� எCணிைக அ!'பைடயி� கணகிட'ப�கிற�. 

 
 

அல� 11 - ,தலின ம4�$ வ+வாயின நடவ!ைகக
 

மிக��கிய வினாக
 

1. வ+வாயின7 ெசல8 எ�றா� எ�ன? 

� வணிக  நி�வன5தி� அ�றாட ெசய�பா#!4கான ெசல8$, வ+வாT ஈ#�$ 

திறைன5 தகைவ5� ெகா
ள ேம4ெகா
ள'ப�$  ெசல8$ வ+வாயின7 ெசல8 

என'ப�$.  

� இ7ெசல8, தி+$ப5 தி+$ப நிகW$ த�ைம2ைடய�. 

2. ,தலின7 ெசல8 எ�றா� எ�ன? 

� ஒ+ கணகாC!� ேம4ெகா
ள'ப#ட ெசலவி� பயனான� எதிGவ+$ 

ஆC�க>�$  ெதாடG?� கிைட�மானா�, அ7ெசல8 ,தலின7 ெசல8 ஆ�$.  

� இ7ெசல8 ஏேதY$  ஒ+ நிைல7ெசா5�  வா1�வத4ேகா, வியாபார  நி�வன5தி� 

இலாப$  ஈ#�$ திறைன அதிக%'பத4ேகா ேம4ெகா
ள'படலா$.  

� இ�, தி+$ப5 தி+$ப நிகழாத த�ைம2ைடய�. 

 
3. ,தலின வர8 எ�றா� எ�ன? 

� வ+வாயின5ைத7 சாராத வர8க
 அைன5�$ ,தலின வர8 என'ப�$. 

�  இ�, தி+$ப5 தி+$ப நிகழாத5 த�ைம2ைடய�. 

   எ.கா : 1. ப1�க
 ம4�$ கடனQ#�' ப5திர1க
 ெவளியி�வத� .ல$ கிைட�$   

            ெதாைக 

            2. வ1கி  ம4�$ பிறநிதி  நி�வன1களிடமி+?� ெப4ற நQCடகால கட� 

            3. நிைல7 ெசா5� வி4பைன7 ெசTவதி� ெப4ற5  ெதாைக. 
 

4. வ+வாயின வர8 ப4றி சி� �றி'I தர8$. 

� வணிக5தி� வழகமான  நைட ,ைறகளிலி+?� ெபற)!ய வ+மான1க
 
வ+வாயின  வர8களா�$.  



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT                                                                         41 

 

� இ�, தி+$ப5 தி+$ப நிகW$ த�ைம2ைடய�.  
� இBவா�  ெபற'ப�$ ெதாைகயான�, ெபா�வாக சிறிய அளவிலான ெதாைகயாக 

இ+�$. 

          எ.கா : 1. சர� வி4பதனா� கிைட�$  ெதாைக 

                   2. ,த`�க
மீ� ெப4ற வ#! 

                   3. வாடைக' ெப4ற� 

                   4. ப1� ,த`#!� மீ� ெப4ற ப1காதாய$ 

 
5. நQ
பய� வ+வாயின7 ெசல8 எ�றா� எ�ன? 

� நட'பாC!� ேம4ெகா
ள'ப#ட வ+வாயின5 த�ைம2
ள ஒ+ ெசலவி� பய�, 
எதிGவ+$ ஆC� அ�ல� ஆC�க>�$ கிைட�மானா�, அ7ெசல8 நQ
பய� 
வ+வாயின7 ெசல8 ஆ�$. 

�  இ7ெசலவி� பய�, இரC� அ�ல� அத4� ேம4ப#டஆC�க>� கிைட�$. 
 

��கிய வினாக
 

1. ,தலின7 ெசல8 ம4�$ வ+வாயின7 ெசல8 ேவ�ப�5த8$. 

அ!பைட ,தலின7 ெசல8 வ+வாயின7 ெசல8 நQ
பய� வ+வாயின7 

ெசல8க
 

த�ைம அ!க! நிகழாத5 

த�ைம2ைடய� 

அ!க! நிகW$ த�ைம 

உைடய� 

அ!க! நிகழாத5 

த�ைம2ைடய� 

ேநாக$ வ+வாT ஈ#�$ 

திறைன அதிக%'ப� 

வியாபார5தி� அ�றாட 

ெசய�பா�கைள 

ேம4ெகா
வ� 

�றி'பி#ட சில 

ஆC�க>� பல� 

ெபற இ7ெசல8 

ேம4ெகா
ள'ப�கிற�. 

பயனளி'I 

கால$ 

இ7 ெசலவி� பல�, 

நQCட கால5தி4� 

கிைட�$ 

நட'I ஆC!4� ம#�ேம 

பல� தர)!ய� 

பலைன, ஒ+ 

கணகாC!4� ேம� 

எதிGபாGக ,!2$ 

இலாப$ 

ஈ#�$ 

திறனி� 

ஏ4ப�5�$ 

விைள8 

இலாப$ ஈ#�$ 

திறைன அதிக%க7 

ெசT2$. 

இலாப$ ஈ#�$ திறைன, 

பராம%5� ைவ5� 

ெகா
ள உத8$ 

சில ஆC�க>� 

வணிக5தி4� பல� தர 

)!ய� 

கணகிய� 

நைட,ைற  

இ+'I நிைல 

�றி'பி� ெசா5� 

பக5தி� ேதா��$ 

ேநர!7 ெசல8க
 

வியாபார கணகி� 

ப4�' பக5தி6$, 

மைற,க7 ெசல8க
 

இலாப ந#ட கணகி� 

ப4�' பக5தி6$ 

ேதா��$ 

நட'I ஆC!� 

ேபாெகWத'ப#ட 

ெதாைக, இலாப ந#ட 

கணகி� 

ப4�'பக5தி6$, 

எmசி2
ள ெதாைக 

இ+'Iநிைல 

�றி'பி�ெசா5�' 

பக5தி6$ ேதா��$. 
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2. ,தலின வர8 ம4�$ வ+வாயின வர8 ேவ�ப�5த8$. 

வ.எC அ!'பைட ,தலின வர8 வ+வாயின வர8 

 1 த�ைம அ!க! நிகழாத5 

தனைம2ைடய� 

அ!க! நிகW$ 

தனைம2ைடய� 

2 அள8 ெப+$பா6$ ேபரளவிலான 

ெதாைகயாக இ+�$ 

சிறிய அளவிலான  

ெதாைகயாக இ+�$ 

3 பகிG8 இ5ெதாைகைய இலாபமாக 

க+தி பகிG?தளிக 

,!யா� 

வ+வாயின ெசலைவ கா#!6$, 

மி�தியான வ+வாயின வர8க
, 

இலாபமாக க+தி' பகிG?� 

அளிக'ப�$ 

 
3. நQ
பய� வ+வாயின7 ெசல8 எ�றா� எ�ன? இரC� உதாரண1க
 தர8$. 

� நட'பாC!� ேம4ெகா
ள'ப#ட வ+வாயின5 த�ைம2
ள ஒ+ ெசலவி� பய�, 
எதிGவ+$ ஆC� அ�ல� ஆC�க>�$ கிைட�மானா�, அ7ெசல8 நQ
பய� 
வ+வாயின7 ெசல8 ஆ�$. 

� இ7ெசலவி� பய�, இரC� அ�ல� அத4� ேம4ப#டஆC�க>� கிைட�$. 
� இ�, நட'பாC!� வ+வா2ட� ெபா+5�வதிலி+?� ஒ5திைவக'ப�கி�ற�. 
� இ� �றி'பி#ட சில ஆC�க>�, வ+மான5திலி+?� ேபாெகWத'ப�கிற�. 

� இ7 ெசல8, ஒ+ �றி'பி#ட ஆC!4� நி�வன$ ஈ#�$ வ+மான5தி� மீ� 

ச%க#ட'ப�$. 

    உதாரண1க
 

  1. விள$பர5தி4காக ெசTய'ப#ட ேபரள85  ெதாைக 

  2. ெபாறி ம4�$ இய?திர$ மீதான ேபரள8  பW�பாG'I7  ெசல8க
 

 

 

அல� 12 - தனிவணிக%� இ�திகண�க
 – I 

மிக��கிய வினாக
 

1. வியாபாரகண� ப4றி �றி'ெபW�க. 
� வியாபார$ எ�ப�, இலாப$ ஈ#�$ ேநாக5�ட�, சர�க
 வா1�த� ம4�$ 

வி4றைல �றிகி�ற�.  
� வியாபாரகண�, கணகாC!4�%ய சர�க
 வா1�த� ம4�$ வி4றலி� 

,!விைன கா#�$ ஒ+ ெபயரள8 கண� ஆ�$. 

 

2. பய� தQ+$ ெசா5�க
 எ�றா� எ�ன? 
� இBவைகயான ெசா5�க
, ேதாC!ெய��$ ெசய�,ைறயி�, த� மதி'ைப 

ப!'ப!யாக இழகிற�.  
எ�5�கா#�: Vர1க1க
, க4 Vர1க1க
  

 

3. நிைல7 ெசா5�க
 எ�றா� எ�ன? 
� வணிக5தி� ெதாடG?� பய�ப�5�வத4காக வா1க'ப#ட அ�ல� உ+வாக'ப#ட 

ெசா5�க
 நிைல7 ெசா5�க
 ஆ�$.  
� இைவ பல வ+ட1க>� பய� தர)!ய ெசா5�க
.  
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எ.கா : நில$ ம4�$ க#டட$, ெபாறி ம4�$ இய?திர$, ேமா#டாG வாகன1க
,    

        அைறகல�க
 

 

4. ெகா
,த� தி+'ப$ எ�றா� எ�ன? 
� ெகா
,த� ெசTய'ப#ட சர�, சரகளி5ேதா+� தி+'ப'ப#டா�, அ� 

ெகா
,த� தி+'ப$ அ�ல� ெவளி5தி+'ப$ என'ப�$. 
 

5. ஏேதY$ இரC� ேநர!7 ெசல8க
 ம4�$ மைற,க7 ெசல8கைள 
�றி'பி�க. 
ேநர!7 ெசல8க
 : 1. )லி  2. உ
n� )லி  3. �ைற,க க#டண$ 4. உ
      
                          oைழ8 வ% 5. இற�மதி வ%. 

      மைற,க7 ெசல8க
 : 1. அ6வலக ம4�$ நிGவாக7 ெசல8க
  
                                          2. வி4பைன ம4�$   வழ1க� ெசல8க
   

 
6. இ+'பாTவி4�$ இ+'Iநிைல�றி'பி4�$ இைடேய உ
ள ஏேதY$ 

இரC� ேவ4�ைமகைளஎW�க. 
வ.எC அ!'பைட இ+'பாT8 இ+'Iநிைல�றி'I 

1 ேநாக$ கணகிய� பதி8களி�, 
கணகீ#� ச%த�ைமைய 
ப%ேசாதிக இ� தயா%க' 
ப�கி�ற� 

வணிக5தி� நிதி நிைலைய 
அறி?�ெகா
ள, இ� 
தயா%க' ப�கி�ற� 

2 நிைல இ�தி கண�க
 தயா%�$ 
,�, தயா%க'ப�கி�ற� 

இ+'பாT8 ம4�$ வியாபார 
இலாப ந#ட கண� 
தயா%5த' பிற� தயா%க' 
ப�கி�ற� 

3 க#டாய$ இ+'பாT8 தயா%க ேவC!ய 
க#டாய$ இ�ைல 

சில த+ண1களி�, 
இ+'Iநிைல �றி'I 
தயா%க ேவC!ய க#டாய$ 
உ
ள� 

 
 

7. வியாபாரகண� தயா%'பத� ேநாக1க
 யாைவ? 
1. ெமா5த இலாப$ அ�ல� ெமா5த ந#ட$ ப4றிய தகவ�கைள' ெபற, 
2. வர)!ய ந#ட1களிலி+?� பா�கா'I அளிக, 
3. ேநர!7 ெசல8க
  ம4�$  ேநர! வ+மான1க
 ப4றிய தகவ�கைள5 

ெத%?�ெகா
ள, வியாபாரா கண� தயா%க' ப�கி�ற�. 
 

8. இலாப ந#டகண� தயா%5தலி� ேதைவ எ�ன? 
 

1. நிகர இலாப$ அ�ல�  நிகர ந#ட$ கCடறிய 
2. இலாப$ ஒ'பீ� ெசTய 
3. ெசல8கைள க#�'ப�5த 
4. இ+'I நிைல�றி'ைப தயா%க 
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��கிய வினாக
 

1. இ�திகண�க
 எ�றா� எ�ன? அத� ப�திக
 யாைவ? 
 

� வணிக நி�வன1க
 ேம4ெகா
>$ வணிக நடவ!ைககளி� ,!8கைள2$, நிதி 
சாG?த நிைல'I த�ைமைய2$ அBவ'ேபா� ெத%?� ெகா
ள வி+$Iகி�றன.  

� அதாவ�, வணிக5தி� இலாப5த�ைமைய2$, நிதி நிைலைய2$ அறி?� ெகா
ள 
வி+$Iகி�றன.  

� இவ4ைற இ�திகண�க
 அ�ல� நிதிநிைலஅறிைகக
 தயா%'பத� .ல$ 
அறி?� ெகா
ள ,!2$.  

� இ+'பாT8 கா#�$ ேபேர#� கண�களி� இ+'Iக
 அ!'பைடயி�, 
இ�திகண�க
 ஒBெவா+ ஆC!�தியி� வழகமாக தயா%க'ப�கிற�. 
 

� இ�திகண�க
 அ�ல� நிதிநிைலஅறிைகக
 பி�வ+வனவ4ைற 
உ
ளடகிய�. 

(அ)  வ+மான அறிைக அ�ல� வியாபார ம4�$ இலாப ந#டகண� 

(ஆ)  நிதி நிைல அறிைக அ�ல� இ+'I நிைல�றி'I 
 
 

2. இ�தி' பதி8க
 எ�றா� எ�ன? அைவ ஏ� பதி8 ெசTய'ப�கி�றன? 
 

� வியபார ம4�$ இலாபந#ட கண� தயா%'பத4� ஏ�வாக அைன5�' ெபயரள8 
கண�களி� இ+'Iக>$, கணகாC!� இ�தி நாளி� ,!க'பட ேவC�$.  

� உ%ய �றி'ேப#!�, ேதைவயான இ�தி'பதி8க
 ெசTவத� .ல$ இ� 
நைடெப�கிற�.  

� ெகா
,த� கண� ப4� இ+'ைப2$, ெகா
,த� தி+'ப கண� வர8 
இ+'ைப2$ ெகாC!+�$. 

� கணகாC!� இ�தியி�, ெகா
,த� தி+'ப கண� ,!க' ெப4� 
ெகா
,த� கணகி4� மா4ற'ப�கிற�. 

� அேதேபா��, வி4பைன கண� வர8 இ+'ைப2$, வி4பைன5 தி+'ப கண� 
ப4� இ+'ைப2$ ெகாC!+�$.  

� கணகாC!� இ�தியி� வி4பைன5 தி+'பகண� ,!க' ெப4� வி4பைன 
கணகி4� மா4ற'ப�கிற�. 

 
3. ெமா5த இலாப$ ம4�$ நிகர இலாப$ எ�றா� எ�ன? 

ெமா5த இலாப$ 
� வணிக நி�வன5தி� வியாபாரகணகிலி+?�, ெமா5த இலாப$ 

கணகிட'ப�கி�ற�. 
� அதாவ�, வி4பைனயிலி+?�, வி4ற'ெபா+#களி� அடக விைலைய 

கழி'பத� .ல$ ெமா5த இலாப5ைத காணலா$. 
        நிகர இலாப$ 

� நிகர இலாப$ எ�ப�, வணிக நி�வன5தி� இலாப ந#ட கணகிலி+?� 
அறிய'ப�கி�ற�. 

� ெகா
,த� ம4�$ ெபா+ைள உ4ப5தி ெசTவத4கான ெசல8க
, 
ம#�ம�லா�, ஏைனய பிற ெசல8கைள ஒ+ வணிகG ெசTகி�றாG.  

� இBவா� ெசTய)!ய ெசல8க
, ெமா5த இலாப5ைத விட �ைறவாக 
இ+�ேமயானா�, அத� விைள8 நிகர இலாபமா�$. 
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4. “இ+'I நிைல�றி'I ஓGகணக�ல” – விள�க. 
 

� இ+'I நிைல�றி'I எ�ப�, ஒ+ �றி'பி#ட நாளி� வணிக5தி� உ
ள 
ெசா5�க
 ம4�$ ெபா�'Iக
 நிைல ப4றிய அறிைகயா�$.  

� ெசா5�க
, வணிக5தி4� ெசா?தமான வள1கைள �றிகிற�. 
� ெபா�'Iக
 எ�ப�, வணிக$ மீ� எW'ப'ப�$ ேகா%ைக உ%ைமக
 ஆ�$.  
� வணிக நி�வன5தி� நிகர இலாப$ ம4�$ நிகர ந#ட$ கCடறி?த பிற�, 

வணிக5தி� உ%ைமயாளG வணிக5தி� நிதி நிைலைய அறிய வி+$IகிறாG.  
� இத4காக, இ+'Iநிைல �றி'I தயா%க' ப�கிற�.  
� இ� வணிக நி�வன5தி� ஒ+ �றி'பி#ட நா>�%ய அைன5� ெசா5�க
 ம4�$ 

ெபா�'Iகளி� ெதாைக உ
ளடகிய அறிைக ஆ�$.  
� இBவா� தயா%க'ப�$ அறிைக, இ+'Iநிைல �றி'I எ�� அைழக'ப�கிற�.  

 
5. இ+'I நிைல�றி'I தயா%5தலி� ந�ைமக
 யாைவ? 

1. இ+'I நிைல �றி'I தயா%க'ப�வத� ,கிய ேநாக$, ஒ+ �றி'பி#ட நாளி� 
நி�வன5தி� உCைமயான நிதி நிைலைய அறி?� ெகா
>த�. 

2. இ� நி�வன5தி� ப�ேவ� ெசா5�களி� அடக விைலைய ஒ'பி�வத4� 
உத8கிற�.  

� ேம6$, இ� நி�வன5தி� ப�ேவ� ெபா�'Iகைள2$ ஒ'பீ� ெசTய8$ 
உத8கிற�.  

3. இ� நி�ம5தி� கட� தQG�$ சதிைய கCடறிய உத8கிற�.  
� ெசா5�க
, Iறெபா�'Iகைள கா#!6$ அதிகமாக இ+�$ேபா� 

நி�ம5தி� கட� தQG�$ சதி சாதகமாக இ+கிற�.  
� மாறாக, Iறெபா�'Iக
, ெசா5�கைள கா#!6$ அதிகமாக இ+�$ேபா�, 

நி�ம5தி� கட� தQG�$ சதி சாதகமாக இ�ைல எனலா$. 
 

6. ெசா5�க
 ம4�$ ெபா�'Iகைள �W'ப�5�த� ம4�$ ஒW1�' 
ப�5�த� எ�றா� எ�ன? 
 

� இ+'I நிைல�றி'பி� ெசா5�க>$, ெபா�'Iக>$ �W'ப�5த'ப#�, �றி'பி#ட 
ஒW1கி� வ%ைச'ப�5தி காCபிக'ப�கிற�.  

� �W'ப�5�த� எ�ப�, ஒேர த�ைம2ைடய இன1கைள ஒ+ ெபா�வான 
தைல'பி� கீ^,ெகாC�வ+த� ஆ�$.  

              உதாரணமாக,  

∗ ப�ேவ� வா!ைகயாளGகளிடமி+?� வரேவC!ய ெதாைக ‘ப4பல 
கடனாளிக
‘ எ�ற தைல'பி� கீ^ கா#ட'ப�கிற�.  

∗ அ�ேபால, ெராக$, வ1கி, கடனாளிக
, சரகி+'I ம4�$ பிற நட'I7 
ெசா5�க
 ‘நட'I7 ெசா5�க
‘ எ�ற தைல'பி� கீ^ கா#ட'ப�கிற�, 

� ஒW1�'ப�5�த� எ�ப�, ப�ேவ� ெசா5�க
 ம4�$ ெபா�'Iக
, த�?த 
ஒW1கி� வ%ைச'ப�5�தலா�$.  

� ஒW1�'ப�5�த� கீ^கCட இ+ வழிகளி� ஏேதY$ ஒ+ வழியி� 
ெசTய'ப�கிற�. 
1. நQGைம5த�ைம ஒW1� 
2. நிைல5த�ைம ஒW1� 

 
 

1. ெதாடக7 சரகி+'I எ�றா� எ�ன? 
� ,?ைதய ஆC�, வி4பைனயாகாம� எmசி2
ள சரகி+'I நட'பாC!� 

ெதாடக7 சரகி+'பா�$.  
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� Iதிதாக5 ெதாட1க'ப�$ வணிக5தி�, ெதாடக7 சரகி+'I இ+'பதி�ைல.  

 
2. இ�தி7 சரகி+'I எ�றா� எ�ன? 

� கணகாC!� இ�தியி�, வி4பைனயாகாம� எmசி2
ள சரகி+'I. இ�தி7 
சரகி+'I என'ப�கிற�.  

� தி+5த$ ெசTய'ப#ட கணகிய� தரநிைலக
 2 - � ப! அடகவிைல அ�ல� 
நிகர5 தQG8 மதி'I (ச?ைதவிைல), இதி� எ� �ைறவாக உ
ளேதா அ?த விைலயி� 
இ�தி7 சரகி+'I மதி'பிட'ப�கிற�. 

 
 

3. இ+'Iநிைல �றி'I வைரய�. 
� ேஜ.ஆG. பா#லிபாT அவGக
 )4�'ப!, “இ+'Iநிைல �றி'I ஒ+ �றி'பி#ட 

நாளி� நி�வன5தி� உCைமயான நிதி நிைலையஅளவி�வத4காக 
தயா%க'ப�கிற�”. 

 
 

அல� 13 - தனியா
 வணிக%� இ�திகண�க
-II 

மிக��கிய வினாக
 

1. ச%க#�' பதி8க
 எ�றா� எ�ன? 

� ெகா�படேவC!ய ெசலவின1க
, ,�)#!7 ெச65திய ெசலவின1க
, 

ெபறேவC!ய வ+மான1க
 ம4�$ ,�)#!' ெப4றவ+மான1க
 ேபா�ற 

இ+பாTவி� அகணகாC!� இ�தியி� எ�5� ெகா
ள'படாத 

நடவ!ைகக>காக ெசTய'ப�$ �றி'ேப#�' பதிேவ, ச%க#�' பதி8 

என'ப�$. 

 
2. ெகா�பட ேவC!ய ெசல8 எ�றா� எ�ன? 

� இ�தி கண�க
 தயா%க'ப�$ கணகாC!4கான ெசல8க
 ெசTய'ப#�, 

அைவ அகணகாC!� இ�தி�
 ெச65த'படாமலி+?தா�, அ� ெகா�பட 

ேவC!ய ெசல8க
 என'ப�$. 

 

3. ,� )#!7 ெச65திய ெசல8 எ�றா� எ�ன? 
� நட'I ஆC!� ெச65த'ப#ட ஏேதY$  ஒ+  ெசல8  அ�ல�  அதி� ஒ+ ப�தி 

அ�5த கணகாC!4�$, அத� பல� அ�ல�  ேசைவைய5  த+மானா�, அதைன 

,�)#!7 ெச65திய ெசல8க
 எ�கிேறா$.  

� இதைன, பய�தQரா7 ெசல8க
 எ��$ அைழகலா$. 

 

4. )!2
ள வ+மான$ எ�றா� எ�ன? 
� நட'I ஆC!� ஈ#ட'ப#ட ஒ+ வ+மான$ அ�ல� அதி�ஒ+ ப�தி, 

அகணகாC!� இ�தி வைர ெபற'படாமேல இ+?தா�, அ� )!2
ள 

வ+மான$ அ�ல� ெபறேவC!ய வ+மான$. 

� இ� ெபா�வாக கழி8, வ#!, ப1காதாய$ ேபா�ற ெபறேவC!ய 

வ+மான1க>�' ெபா+?�$. 
 

Meena Samy
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5. கடனாளிக
 மீ� த
>ப! ஒ�� எ�றா� எ�ன? 

� தவைணநா
 அ�ேறா அ�ல� அத4� ,�னேரா வா!ைகயாளG உ%ய ேநர5தி� 

பண$ ெச65�வைத ஊ�வி'பத4காக சர� அளி5தவரா� வழ1க'ப�வ� 

ெராக5 த
>ப!யா�$.  

� இ5த
>ப!ைய வழ1�வத4காக, ப4பல கடனாளிக
 மீ� உ+வாக'ப�$ ஒ�� 

கடனாளிக
 மீதான த
>ப! ஒ�� என'ப�கிற�.  

 

��கிய வினாக
 

1. இ�தி கண�க
 தயா%க ேவC!யத� ேதைவ யா�? 
� இ�தி கண�களி� ,த�ைம' பணியான� ஒ+ �றி'பி#ட கால5தி� ெதாழிலி� 

உCைமயான ம4�$ நியாயமான இலாப5த�ைம ம4�$ நிதி நிைல ஆகியவ4ைற 

ெவளிகா#�வதா�$.  

� இ+'பாTவி� ேதா�ற)!ய, ஒ+ �றி'பி#டகணகிய� கால5தி� 

,Wைம�மான ேபேர#� கண�களி� இ+'Iகைள அ!'பைடயாக ெகாC� 

இ�தி கண�க
 தயா%க'ப�கி�றன.  

� இ�தி கண�கைள தயா%�$ ெபாW�, ,Wைமயான ஒ+ கணகிய� 

கால5தி4�%ய ெசல8கைள2$ வ+மான1கைள2$ கணகி� எ�5� 

ெகா
ளேவC�$. 
 

2. வாரா ஐயகட� ஒ�� எ�றா� எ�ன? ஏ� அ� உ+வாக'பட 

ேவC�$? 
� எதிGகால5தி� வாரா கடனா� ஏ4ப�$ ந#ட5ைத ஈ� ெசTய இலாப$ 

கணகி�வத4� ,�, உ+வாக'ப�$ ஒ+ ெதாைகேய வாராஐயகட� ஒ�� 
என'ப�$.  

� கணகாC� இ�தியி�,சில கட�க
 ஐய'பா� உைடயதாக இ+கலா$.  
� அதாவ�, கடனாளிகளிடமி+?� வரேவC!ய ெதாைக ெபறலா$ அ�ல� 

ெபற,!யாம� ேபாகலா$. காரண$, கடனாளிக>� ெச65த)!ய திற� 
இ�லாம� ேபாகலா$ அ�ல� ஏமா4�வத4காக)ட  இ+கலா$.  

� உ�தியாக அ� வாராகட� எ�� ,!வா�$ வைர, அ?த ந#ட5ைத கணகிட 
,!யாததா�, வாராஐயகட�, இலாப ந#டகணகி�, இலாப$ கணகி�வத4� 
,� உ
ள ஒ�� எ�� கணகிட'ப�கிற�.  

� வாராஐயகட� ஒ�� உ+வாக'ப#� அ� இலாபந#ட கணகி� ெகாC� 
வர'ப�கிற�.  

� வாராகட� ேதா��$ ேபா� அதைன வாராஐயகட� ஒ�� கணகி4� 
மா4ற'பட ேவC�ேம தவிர, இலாப ந#டகணகி4� மா4ற )டா�. 

� இ� ,�ென7ச%ைக மரபி�ப! ெசTய'ப�கிற�.  

� ேம6$, ெபா+5�ைக ேகா#பா#!�ப!, அைன5� ெசலவின1க>$ அ?த 

ஆC!� வ+மான5திலி+?ேத ச% ெசTய'பட ேவC�$ எ�பத4காக8$ 

ெசTய'ப�கிற�.  

� எனேவ, நட'I ஆC��%ய ஒ��க
, நட'I ஆC� கடனாளிகளிலி+?� 

உ+வாகேவC�$ எ�ப� ெபா+5தமானதாக இ+�$. 
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3. இ�தி கண�களி� இ�தி7 சரகி+'I எBவா� மதி'பிட'ப�கிற� 
எ�பைத விளக8$. 

� கணகாC� இ�தியி�,வணிக5தி� வி4காம� உ
ள சர�களி� இ+'I, இ�தி7 

சரகி+'I என'ப�$.  

� தி+5த$ ெசTய'ப#ட கணகிய� தரநிைலக
 2 - � ப! அடகவிைல அ�ல� 

நிகர5 தQG8 மதி'I (ச?ைதவிைல), இதி� எ� �ைறவாக உ
ளேதா, அ?த விைலயி� 

இ�தி7 சரகி+'I மதி'பிட'ப�கிற�. 
                        ச%க#�'பதி8 

 
 
 

 

 

இ�திகணகி� கா##ட' ப�த� 

வியாபார கணகி� வர8 பக$ கா#ட'ப�$ 

இ+'I நிைல�றி'பி� ெசா5�' பக$ நட'I7 ெசா5தி� 

கீ^ கா#ட'ப�$ 

 

4. ,த�மீ� வ#! ம4�$ எ�'Iக
 மீ� வ#! �றி5� ச%க#�' பதி8க
 

த+க. 
,த� மீ� வ#! 

ச%க#�'பதி8 
 

 
 
 
 
 
       எ�'I மீ� வ#! 

ச%க#�'பதி8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

விவர$ ேப.ப.எ. ப4� 
`̀̀̀ 

வர8 
`̀̀̀ 

இ�தி7 சரகி+'I க / �            ப 
 
       வியாபர க / � 

( இ�தி7 சரகி+'I கணகி� 
ெகாC� வர'ப#ட� ) 

 xxx  
xxx 

விவர$ ேப.ப.எ. ப4� 
`̀̀̀ 

வர8 
`̀̀̀ 

,த� மீ� வ#! க / �              ப 
 
       ,த� க / � 

(,த� மீ� வ#! ச%க#ட'ப#ட� ) 

 xxx  
xxx 

விவர$ ேப.ப.
எ. 

ப4� 
`̀̀̀ 

வர8 
`̀̀̀ 

,த�  க / �                         ப 
 
       எ�'Iக
 மீ� வ#! க / � 

( எ�'Iக
 மீ� வ#!    

      ச%க#ட'ப#ட� ) 

 xxx  
xxx 
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5. வாராகட�, வாராஐயகட� ஒ�� ம4�$ கடனாளிக
 மீ� த
>ப! 
ஒ�� �றி5த கணகிய� ெசய�பா�க
 ப4றி விவ%. 
வாராகட� 

� கட� வி4பைன�' பி�, வா!ைகயாளG அ�ல� கடனாளிகளிடமி+?� ெபற'பட 
ேவC!ய ெதாைக, நி7சயமாக கிைடக' ெபறா� என ெத%ய வ?தா�,அதைன 
வாராகட� என க+தலா$.  

( அ�ல� ) 
� கடனாளிகளிடமி+?� தி+$ப' ெபற இயலாத கட�, வாராகட� என'ப�$.  
� இ� வியாபார5தி4� ஒ+ இழ'பா�$.  
� இதைன இலாப5ைத கணகி�வ4� ,�பாக உ
ள ெசலவாக க+த ேவC�$. 

     வாராஐயகட� ஒ�� 

� எதிGகால5தி� வாரா கடனா� ஏ4ப�$ ந#ட5ைத ஈ� ெசTய இலாப$ 
கணகி�வத4� ,�, உ+வாக'ப�$ ஒ+ ெதாைகேய வாராஐயகட� ஒ�� 
என'ப�$.  

� கணகாC� இ�தியி�,சில கட�க
 ஐய'பா� உைடயதாக இ+கலா$.  
� அதாவ�, கடனாளிகளிடமி+?� வரேவC!ய ெதாைக ெபறலா$ அ�ல� 

ெபற,!யாம� ேபாகலா$. காரண$, கடனாளிக>� ெச65த)!ய திற� 
இ�லாம� ேபாகலா$ அ�ல� ஏமா4�வத4காக)ட  இ+கலா$.  

� உ�தியாக அ� வாராகட� எ�� ,!வா�$ வைர, அ?த ந#ட5ைத கணகிட 
,!யாததா�, வாராஐயகட�, இலாப ந#டகணகி�, இலாப$ கணகி�வத4� 
,� உ
ள ஒ�� எ�� கணகிட'ப�கிற�.  

� வாராஐயகட� ஒ�� உ+வாக'ப#� அ� இலாபந#ட கணகி� ெகாC� 
வர'ப�கிற�.  

     கடனாளிக
 மீ� த
>ப! ஒ�� 
� தவைணநா
 அ�ேறா அ�ல� அத4� ,�னேரா வா!ைகயாளG உ%ய ேநர5தி� 

பண$ ெச65�வைத ஊ�வி'பத4காக, சர� அளி5தவரா� வழ1க'ப�வ� 
ெராக5 த
>ப!யா�$.  

� இ5த
>ப!ைய வழ1�வத4காக ப4பல கடனாளிக
 மீ� உ+வாக'ப�$ ஒ�� 
கடனாளிக
 மீதான த
>ப! ஒ�� என'ப�கிற�.  

� இ?த ஒ�� இலாப$ கணகி�வ4� ,� உ
ள ஒ+ ெசலவாகக+த'ப�வதா�, 
இலாப ந#டகணகி�ப4� ெசTய'ப�கிற�. 

� கட?தகால அYபவ5தி� அ!'பைடயி�, ப4பல கடனாளிக
 மீ�, ஒ+ �றி'பி#ட 
சதவ Qத$ கடனாளிக
 மீதான த
>ப! ஒ�� என உ+வாக'ப�கிற�. 

�  வாராகட� ம4�$ வாராஐயகட� ஒ�� ஆகியவ4ைற ப4பல 
கடனாளிகளிலி+?� கழி5தபிற� இ5த
>ப!ைய கணகிட ேவC�$. 

 
 

அல� 14 - கணினிமய கணகிய� 

மிக ��கிய வினாக
 

1. கணினி எ�றா� எ�ன? 

� கணினி எ�பைத ஒ+ மி�னs சாதன$ எ�� )றலா$.  

� இ� .ல5 தர8கைள உ
ளQடாக ஏ4�ெகாC�, அவ4ைற ெசய�,ைற' ப�5தி, 

பயY
ள தகவ�களாக உ+வாகி ெவளியீடாக5 த+$ வைகயி� 

வ!வைமக'ப#�
ள�.  

� இ� கணித ம4�$ தGக tதியான ெசய�பா�கைள, ெகா�க'ப#ட நிர� எ�� 

அைழக'ப�$ க#டைள ெதா�'Iகளி� ப! ெசய�ப�5�$ திற� ெகாCடதா�$ 
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2. கணினிமய கணகிய� ,ைற எ�றா� எ�ன? 
� கணினிமய கணகிய� ,ைற எ�ப�, கணினிைய' பய�ப�5தி கண�கைள' 

பராம%�$ ,ைற ஆ�$.  
� இ�, கணேக�க
 பாராம%'I ம4�$ அறிைகக
 தயா%'பத4� ஏ4ப கணகிய� 

நடவ!ைககைள, வ�ெபா+
 ம4�$ ெம�ெபா+
 ெகாC� ெசய�,ைற� 
உ
ளாக'ப�வைத உ
ளடகியதா�$. 

3. வ�ெபா+
 எ�றா� எ�ன? 
� கணினியி� இய4)�கைள உ
ளடகிய� அத� வ�ெபா+ளா�$.  
� ,Wைமயான கணினி அைம'ைப உ+வா�வத4கான உ
ளQ#� சாதன1க
 ம4�$ 

ெவளியீ#� சாதன1கைள2$ வ�ெபா+
 ெகாC!+�$.  
 

4. ெம�ெபா+
 எ�றா� எ�ன? 
� வ�ெபா+
 ம4�$ கணினி அைம'பி� பயனாளி�$ இைடேய இைட,கமாக 

அைம2$ நிர�களி� ெதா�'I ெம�ெபா+
 என �றி'பிட'ப�கிற�. 
 

 
5. கணகிய� ெம�ெபா+
 எ�றா� எ�ன? 

� கணினிமய கணகிய� ,ைறயி� ,கிய ெசய�பா�, ஒ+ நி�வன5தி� 
கணகிய� ெசய�பா�கைள7 ெசய�ப�5�வ� ம4�$ பயனாளிகளி� ேதைவ� 
ஏ4ப அறிைககைள உ+வா�வதா�$.  

� வி+$பிய உக?த ,!8கைள' ெப�வத4�, அ?நி�வன5தி� ேதைவ 
அ!'பைடயிலான ெம�ெபா+
 அ�ல� ெதா�'Iகைள நி�8த� ேவC�$. 

 
6. ஏேதY$ இரC� கணகிய� ெதா�'பி� ெபயைர �றி'பிட8$. 

 
1. ஆய5தெம�ெபா+
 
2. தி+5தியைமக'ப#டெம�ெபா+
 
3. உ+வாக'ப#டெம�ெபா+
 

 
7. ஆய5த ெம�ெபா+
க>கான உதாரண1களி� ஏேதY$ இரCைட5 

தர8$. 

 1. Tally       2.  Busy       3. Marg    4.  Profitbooks 
 

8. �றி,ைற எ�றா� எ�ன? 
� �றி,ைற எ�ப� ஒ+ அைடயாள�றி.  
� ெபா�வாக கணினிமய கணகிய�, கண�கைள �றி,ைறயா�தைல 

உ
ளடகியதா�$.  
� எCண4ற கண�க
 இ+�$ நி�வன1களி�, கண�க
 �றி,ைறயாக$ 

அவசியமாகி�ற�.  
� �Wக>�$ ம4�$ அத� )�க>�$ இைடேய ஒ+ ப!நிைலயான ெதாடGI 

இ+�$.  
� �Wக>�$ ம4�$ அத� �ைண �Wக>�$ இைடேயயான ப!நிைல 

ெதாடGைப' பராமா%'பத4காக ெபா+5தமான �றி,ைறயாக$ 
ேதைவ'ப�கி�ற�. 

 

9. கண�க
 �W'ப�5�த� எ�றா� எ�ன? 
� எ?த ஒ+ நி�வன5தி6$, ,த�ைம அல�, பல ,கிய5 தைல'Iகளாக 

வைக'ப�5த'ப#�, அைவ ேம6$ பல �ைண5 தைல'Iகளாக பி%க'ப�கி�றன.  
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� கண�கைள ,த�ைம ம4�$ �ைண தைல'ெப�� ப�ேவ� �Wகளாக 

வைகப�5�த� ம4�$ ஒBெவா+ கணகி4�$, �றி,ைற ஒ�கியபி�, 

இைவக
 கணினி அைம'பி� நிரலாக$ ெசTய'ப�கி�றன. 

 

10. மதிேயா#� �றி,ைற எ�றா� எ�ன? 
� மதிேயா#� �றி,ைற எW5�க
 அ�ல� V+க1க
, ஒ+ �C�5 தகவைல 

மன5தி4ெகா
ள7 ெசTய அைடயாளமாக ெகாC!+�$. 
 உதாரணமாக :  
        �றி,ைற                தகவ�  
          ேபபஎ            ேபேர#� பக எC 

           இஎ               இரச�ீ எC 
 

 

��கிய வினாக
 

1. ப�ேவ� வைகயான கணகிய� ெம�ெபா+
க
 யாைவ? 
 
1) ஆய5த ெம�ெபா+
 

� இைவ வணிக நி�வன1க
 வா1கிய8ட� உபேயாக' ப�5த)!ய 

தர'ப�5த'ப#ட அ�ல� ஆய5த ெதா�'Iக
 ஆ�$. 

�  இ?த5 ெதா�'Iக
, சிறிய ம4�$ பார$பா%ய வியாபார நி�வன1களா� பய� 

ப�5த'ப�கி�றன.  

� நி�8த� ம4�$ பராமா%'I ெசல8 மிக �ைற8.  

� Tally, Busy, Marg ம4�$ Profitbooks எ�பைவ,இBவைகயிலான ெம�ெபா+>� சில 

உதாரண1களா�$. 
2) தி+5தியைமக'ப#ட ெம�ெபா+
 

� பலசமய1களி� ஆய5தெம�ெபா+
, வணிக நி�வன1களி� ேதைவக>� ஏ4ப 

ெபா+?�வ� சா5தியமி�ைல.  

� இ7\^நிைலகளி� தி+5தியைமக'ப#ட ெம�ெபா+
 வணிக நி�வன5தி� 

ேதைவக
 iG5தியைடவத4� உதவியாக இ+கி�றன.  

� தி+5தியைமக'ப#ட ெம�ெபா+ைள வணிகைமய5தி� ேதைவ� ஏ4றா4ேபா� 

மா4றி அைமகலா$.  

உதாரணமாக, பணியாளGகளி� வ+ைகயிைன பதி8 ெசT2$ ெம�ெபா+ைள 

வா!ைகயாளா%� ேதைவகிண1க, அ� பணியாளாGகளி� ஒ+ மாத5தி� 

வி�'Iகைள கணகிட8$ ெசTதிடலா$. 

� இ?த5 ெதா�'Iக
 ந�5தர அ�ல� ெப+$ வணிக ைமய1களா� பய�ப�5த' 

ப�கி�றன. 

3) உ+வாக'ப#ட ெம�ெபா+
 

� ெப%ய வணிக ைமய1க
 த1க>ெக�� தனிவழியான ெசய�பா#ைட 

ெகாC!+�$. 

� பயYைடய ேமலா�ைம தகவ� ,ைற�, சிறிய அ�ல� ந�5தர அளவிலான 

வணிக ைமய1களிலி+?� ேதைவ'படாத, பலதர'ப#ட ம4�$ �றி'பி#ட 

தகவ�க
, பல பயானாளிக>� அ!க! ேதைவ'ப�கி�றன.  
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� அ$மாதி%யான வணிகைமய1களி�, அைவகளி� ெசய�பா#ைட' ெபா+5�, 

ேதைவயி� அ!'பைடயிலான ெம�ெபா+ளாக, உ+வாக'ப#ட ெதா�'Iக
 

நி�வ'ப�கி�றன.  
 

2. கணினிமய கணகிய� ,ைறயி� �ைறபா�களி� ஏேதY$ 
.�றிைன5 த+க. 

1) அதிக'ப!யான நி+8த� ெசல8 
� அBவ'ேபா� கிைடக )!ய Iதிய பதி'Iக
 ெகாC�, கணினியி� வ�ெபா+
 

மா4ற'ப�வத� ேதைவ2$ ம4�$ ெம�ெபா+ைள ேம$ப�5�வத� அவசிய,$ 
ஏ4ப�கி�ற�.  

� எனேவ, அதிக'ப!யான நி+8த� ெசல8 ஏ4ப�கிற�. 
2) பயி4சி அளி5தலி� ெசல8க
 

� கணினிமய கணகிய� ,ைறைய,பயY
ளதாக8$, திறYடY$ பய�ப�5�வைத 
உ�தி ெசTய, வ�ெபா+ளி� ம4�$ ெம�ெபா+ளி� Iதிய பதி'Iகைள 
அறி,க'ப�5த ேவC�$.  

� இைவ சிற'I பயி4சியி� ேதைவயிைன, ஏ4ப�5�கிற�.  
� ஆகேவ, பணியாளGகளி� பயி4சிகாக ெசல8 ெசTய'ப�கி�ற�. 

3)  ேவைலயி�ைமெயன அ7ச$ 
� கணினிமய கணகிய� ,ைறைய அறி,க'ப�5�வதனா�, பணியாளாGக
 தன� 

ேவைல பறிேபாகலா$, என பா�கா'ப4றதாக க+தி, கணினி சாG?த ேவைலகளி� 
ஆGவ$ கா#�வதி�ைல. 

4) பணியி� இைட�� 

� கணினிமய கணகிய� ,ைறைய அறி,க'ப�5�$ சமய5தி�, த4ேபா�
ள 

கணகிய� ெசய�பா�க>$ ம4�$ பிறேவைலக>$ தட1கலாகி�றன.  

� இ�, பணி7\ழலி� சில மா4ற1கைள விைளவிகிற�. 
 

3. ப�ேவ� வைகயான �றி,ைறயாக ,ைறகைள �றி'பி�க. 

1) ெதாடG7சியான �றி,ைற 
� ெதாடG7சியான �றி,ைறயி�, எCக
 ம4�$ எW5�கைள அ�5த�5� 

வ%ைசயாக ஒ�க'ப�வதா�$. 
�  இ?த �றி,ைறக
, காேசாைல, இடா'I ெபா�ற பல .ல ஆவண1களி� 

,த�ைமயாக �றி'பிட'ப�கிற�.  
� ெதாடாG7சியான �றி,ைற, ஆவண1க
 ேத�தைல எளிதா�கிற�.  

          உதாரணமாக :  

          �றி,ைற           கண�க
  
          CL001                 ABC நி�ம$  
          CL002                 XYZ நி�ம$  
          CL003                 மாநில க�வியிய� ஆராT7சி ம4�$ பயி4சி நி�வன$ 
2) ெதா�'I �றி,ைற 

� ெதா�'I �றி,ைறயி�, ஒ+ �றி'பி#ட பர'I எCகைள வி+$பிய அளவிலான 
�ைண' பர'Iகளாக' பி%5ெத�க'ப�$ ம4�$ ஒBெவா+ �ைண'பர'I$, ஒ+ 
�றி'பி#ட �W8� ஒ�கீ� ெசTய'ப�$.  

� அதிக'ப!யான ெதா�'I �றி,ைற \^நிைலகளி�, �ைணபர'Iகளி� உ
ள 
எCக
 ெதாடG7சியான �றி,ைறைய தWவிேய இ+�$.  

� அதாவ�, எCக
 அ�5த�5� )! இ+�$. 
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        உதாரணமாக :  

       �றி,ைற          வி4பைனயாளG வைக 
       100 – 199               சிறிய விைச �ழாTக
  
       200 – 299               ந�5தர விைச �ழாTக
  
       300 – 399               �ழாTக
  
       400 – 499               ெபாறிக
 
3)  மதிேயா#� �றி,ைற 

� மதிேயா#� �றி,ைற எW5�க
 அ�ல� V+க1க
, ஒ+ �C�5 தகவைல 
மன5தி4ெகா
ள7 ெசTய அைடயாளமாக ெகாC!+�$.  

உதாரணமாக :  

     �றி,ைற            தகவ�  
      ேபபஎ           ேபேர#� பகஎC 

       இஎ             இரச�ீ எC 

 

 

4. கணினிமய கணகிய� ,ைறயி� .ல$ உ+வாக'ப�$ ப�ேவ� 
வைகயான அறிைககைள' ப#!யலிட8$. 

� கணினிமய கணகிய� ,ைற, கீ^கCட அறிைகக
 உ+வாக'ப�வத4காக, 
கணகிய� சாG?த நடவ!ைககைள உ
ளQடாக எ�5�ெகாC�, அவ4ைற 
கணகிய� ெம�ெபா+
 .ல$ ெசயலாக' ெபற7 ெசTகிற�. 

• நாேள�க
 / �றி'ேப�க
 
• ேபர� 
• இ+'பாT8 
• வியாபார கண� 
• இலாபந#ட கண� 
• இ+'Iநிைல �றி'I ம4�$ பல 

 
5. கணினி அைம'பி� உ
ளQ#� ம4�$ ெவளியீ#� சாதன1கைள �றி'பி�க. 

1) உ
ளQ#� சாதன1க
 
1. விைச'பலைக 
2. ஒளியிய� வ+! 
3. V#! 
4. இய�'பி! 
5. ெதா�திைர 
6. எW5தாணி 

2) ெவளியீ#� சாதன1க
 
1. திைரயக$ 
2. அ7V'ெபாறி 
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