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அல� 1    -  கண�கிய� அறி&க	 

மிக� �>கிய வினா�க� 

1. கண�கியைல வைரய>.  

� அெம*�ககண�கிய� கழக�திA BCறிAபD, “கண�கிய� எAப'  ெபா�ளாதார 
தகவ�கைள� க9டறி2', அளவி�E, தகவ� ெத*வி�க�BDய ஒ� ெசய�பாடா�	. 

இதAHல	, தகவ�கைள� பயAபE�'ேவா+ த�கதI+J கா9பதC�	 மC>	 

&DெவE�பதC�	 வைக ெசKகிற'’’.  
 

2. கண�கியலிA  ஏேதM	 இர9E பணிகைள� B>க. 

i) அளவிEத� 

� வணிக  நடவD�ைகக� �றி�' &ைறயான ஆவணOகைள ைவ�தி��த�, பதிJ 

ெசKத�, எE�ெதP'த�, கைடசியாக இ>தி� கண��கைள� தயா*�த� ஆகியைவேய 

கண�கியலிA  &தAைமயான பணியா�	.  

ii) &Aனறித� 

� வணிக  நி>வனOகளிA எதி+கால ெசய� திறA  மC>	  நிதிநிைல பCறி  

கண�கியலிA ப�ேவ>  க�விகளிA  Hல	  &AB�Dேய அறி2' ெகா�Qத�. 

iii) ஒ�பிEத� 

� கண�கிய�, நிகR2த ெசய� திறMடA, தி�டமி�ட ெசய� திறைன  ஒ�பிட உதJகிற'. 

 
3. கண�கிய� ெசய�பா�DT�ள பDநிைலக�  யாைவ? 

1) நடவD�ைககைள இன	 க9E  �றி�ேப�D�  பதிJ  ெசKத� 

2) எE�ெதP'த� மC>	  இ���� க�Eத� 

3) இ��பாKJ  தயா*�த� 

4) வியாபார� கண��  தயா*�த� 

5) இலாபந�ட� கண��  தயா*�த� 

6) இ���  நிைல��றி��  தயா*�த� 

 

4. கண�கிய� தகவ�களி� ஆ+வ&ைடய  நப+க� யாவ+? 

� உ*ைமயாள+க�,  பணியாள+க�, நி+வாக	     (அக� பயனI�டாள+க� ) 
� &தUடாள+க�, வாD�ைகயாள+க�,கடனI2ேதா+, வ*விதி�� அதிகா*க� ,  

ஆராKVசியாளCக�, நிதி நி>வனOக�  மC>	 அரசாOக	     (�ற� பயனI�டாள+க� ) 
 

5. கண�கிய� தகவ�கைளபதிJ ெசKW	 எைவேயM	 இர9E அD�பைடகளிA 

ெபய+கைள� த�க. 
� ெபா'வான பயAபா�DCகாக  கண�கியலி�  கீRக9ட HA>  அD�பைடக� உ�ளன. 

1. ெரா�க அD�பைட 2. நிகRJ அD�பைட அ�ல' வணிக அD�பைட 

         3. கல�� அ�ல' கல�பினஅD�பைட 

 

6. கண�கிய� எ�தைகய தவ�கைள� த�கிAறன? 
i) ெபCறி��க� BDய வளOக� 

ii) ெபCறி��க� BDய வளOக� எZவா> பயAபE�த�பEகிAறன.  

iii) அவCறிA பயAபா�Dனா� ஏCபE	 விைளJக� 
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�>கிய வினா�க� : 

1. கண�கியலிA ெபா�ைள விள��க. 

� கண�கிய� எAப' ,நிதியிய� தகவ�கைள, இன	கா[த�, அளவிEத�, பதிJெசKத� 

வைக�பE�'த�, \��க&ண+த�, உK�'ண+த� மC>	 தகவ�கைள� ெத*வி�த� 

ேபாAற &ைறயான ெசய�பாEகைள உ�ளட�கிய'. 

 
2. கண�கியலிA பி*Jகைள \��கமாக B>க. 

1) நிதி நிைல� கண�கிய� 

� இ' நிதியிய� நடவD�ைககைளW	, நிகRJகைளW	 பதிJ ெசKய�BDய'.  

� இ' வரலாC>� தAைமWைடய'.  

� ஏCகனேவ நட2' &D2த நடவD�ைககைள மC>	  நிகRJகைள கண�ேகEகளி� 

பதிJ ெசK' பராம*�பேத நிதிநிைல கண�கியலா�	.  

� இ' பயனாள+க� &DJக� எE�க ேதைவயான நிதியிய� தகவ�கைள த�கிற' 

2) அட�கவிைல� கண�கிய� 
� ெபா��க� அ�ல' ேசைவகளிA அட�க விைலைய� கண�கிEவதC� ெசலJ 

விவரOகைள ேசக*�', பதிJ ெசK', வைக�பE�தி, ெசலவினOகைள ஒ'�கீE 

ெசKவ' அட�க விைல கண�கிய� ஆ�	.  

� ேமT	 இ', ெசலJகைள� க�E�பE�'த� மC>	 நி+வாக &DJகைள எE�த� 

ேபாAறவCறிCகான விவரOகைளW	 த�கிற'. 

3) ேமலா9ைம� கண�கிய� 

� கண�கிய� தகவ�கைள நி+வாக�திC� த�வதA Hல	 &DJ எE�பதC�	, 

நி>வன�திA அAறாட ெசய�பாEகQ��	 'ைணெசKவேத ேமலா9ைம� 

கண�கிய� ஆ�	.  

4) சHக� ெபா>��  கண�கிய� 
� இ' வணிக  நி>வனOக�  மC>	  பிற நி>வனOக� கண�கிய� தகவ�கைள 

சHக�திA பா+ைவயி� வழO�வதா�	.  

� உதாரணமாக உ� க�டைம�� வள+Vசி மC>	 ேவைல வாK��கைள உ�வா��த� 

ேபாAறைவ ெத*வி�க�பE	.  

5) மனிதவள� கண�கிய� 

� இ' ஒ� நி>வன	, அதA  மனித  வள�தி� ெசKத &தUEகைள இன	 கா[த�, 

அளவிEத�, மC>	 அறிவி�த� ஆகியவCைறV  சா+2ததா�	 

 
3. கண�கியலிA &�கிய�'வ�திைன வி*வாக விள��க. ( ஏேதM	 5) 

1) &ைறயானபதிேவEக�  

�  அைன�'  நிதிசா+2த நடவD�ைககQ	  கண�ேகEகளி�, &ைறயாகJ	, ெபா'வான 
தைல��களிA கீR வைக�பE�த�ப�E	  ெதா��க� பEகிAறன.  

2) நிதிநிைலஅறி�ைகக� தயா*�த� 

� வ�மான அறி�ைக அ�ல' இ>தி� கண��கைள, உ*ய காலOகளி� தயா*�பதA 

Hல	 ,வணிக�திA  இய�க &DJகைளW	, நிதி நிைலையW	 அறிய &DW	.  

� இ' உ*ைமயாள+கQ�� இலாப�ைத வழOகJ	, வணிக�திA எதி+கால வள+Vசி�� 

நிதிைய அளி�கJ	  உதJகிற'.  
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3) வள+Vசிைய மதி�பிட� 

� நிதிசா+ விவரOகைள� ப��பாKJ மC>	 உK�'ண+J ெசKவதA  Hலமாக  ப�ேவ> 

ெசய�களிA வள+Vசிைய மதி�பிடJ	  பலவ IனOகைள� க9டறியJ	  இயT	.  

� வணிக�திA நI+ைம�தAைம, இலாப�தAைம மC>	 கடA தI+��	 திறA 

ஆகியவCறிA &Pைமயான நிைலயிைன  நி+வாக�திC� கண�கிய� அளி�கிற'. 

4) &DெவE�க உதJத� 

�  நி+வாக	  அதA  பணிகைள நிைறேவC>வதC�  ேதைவயான, உ*ய தகவ�கைள 

கண�கிய� அளி�கிற'.  

� அ2த� தகவ�களிA அD�பைடயி� எதி+கால� ெகா�ைககைளW	  தி�டOகைளW	 

நி+வாக	 உ�வா��கிற'. 

5) ச�ட� ேதைவகைள�]+�தி ெசKத� 

� பணியாள+  வ�Oகால ைவ�� நிதி பராம*��, ெதாழிலாள+  ஈ�E>தி� கா�பீ�E� 

பOகளி��, வ�மானவ*� பிD�த	 மC>	 வ* அறி�ைகக� தா�க� ெசKத� 

ேபாAறைவ கண�கிய� Hல	 &Pைமயாக� ]+�தி ெசKய�பEகிAறன. 

�  ச�ட� ேதைவகளிAபD, கண��க� மC>	 நிதிநிைலஅறி�ைகக� தயா*�கJ	 

உதJகிற'. 

6) பயனI�டாள+கQ�� தகவ� த�த� 

� உ*ைமயாள+க�, நி+வாக	, கடனI2ேதா+, பணியாள+க�, நிதி நி>வனOக�, வ*விதி�� 

அதிகா*க� மC>	 அரசாOக	 ேபாAற ப�ேவ> பயனI�டாள+கQ�� கண�கிய� 

தகவ�கைள� த�கிற'. 

7) ச�டV சாAறாக இ��த� 

� ெபா'வாக நIதிமAற வழ��களிT	 இதர ஆைணயOகளிT	 பிரVசைனகQ���  

தI+J காண  கண�ேக�E�பதிJக�  சாAறாக  ஏCக�பEகிAறன.  

8) வ* கண�கிEத� 

� வ�மானவ* மC>	  இதரவ*க� கண�கிEத� மC>	  ெசT�தலி�  கண�ேகEக� 

அD�பைட  ஆதாரமாக இ��கிAறன. 

4. கண�கிய� தகவ�களி� பிAவ�	 பயனI�டாள+க� ஏA ஆ+வமாக உ�ளன+?  

          (அ) &தU�டாள+க�     (ஆ) அர\ 
        அ. &தU�டாள+க� 

� ஒ�  நி>வன�தி�, தOகள' நிதிைய &தUE ெசKW	 ஆ+வ&�ளவ+க� 
&தU�டாள+க� 

� தாOக� இE	 &த�, இலாபகரமாக தOகள' ைக�� தி�	ப வரேவ9E	  என 
நிைன�ப�' &தU�டாள+களிA இய�ேப. 

� எனேவ, நி>வன�திA நிதி நிைலைய அறி2' ெகா�ளJ	, எதி+கால இலாப	  மC>	 

இட+ ஏC�	  திறA ேபாAறவCைற  ெத*2' ெகா�ளJ	 அதிக ஆ+வ	 ெகா9D��ப+.  
       ஆ.   அர\ 

� வணிக நி>வனOக�, நா�DA அ*தான வளOகைள� பயAபE�'கிAறன.  

� அரசாOக	 , வணிக  நி>வனOகளிA  ெசய� திறைன அறி2' ைவ�தி�2தா� 
ம�Eேம, அ*தான வளOகைள ஒ'�கீE ெசKத�, வணிக	 மC>	  ெதாழி� 'ைறV  

சா+2த ெகா�ைக &DJகைள உ�வா��த�, மானிய	 மC>	 சTைகக� வழO�த�  

ேபாAறவCறிCகான &DJகைள எE�க &DW	. 
� ேமCக9ட காரண�தாேலேய, அர\  கண�கிய� தகவ�களி� அதிக	 ஆ+வ	  

கா�EகிAற'. 
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5. நவ Iன வணிக உலகி� கண�காள*A பOகளி�� பCறி விள��க. 

i) ஏEகைள� பராம*�பவ+ 

� நிதிV  சா+2த நடவD�ைககைள &ைறயாக பதிJ ெசK' ஏEகைள� பராம*�கிறா+.  

�  நிதிநிைல அறி�ைககைளW	 பிற நிதி அறி�ைககைளW	 தயா*�கிறா+. 

ii) நி+வாக�திC�� தகவ�கைள� த�பவ+ 

� &DJகைள எE�கJ	 மC>	 க�E�பாEகைள விதி�கJ	, நி+வாக�திC�� 

ேதைவயான நிதிV சா+2த தகவ�கைள அளி�' உதJகிறா+. 

iii) வணிகV ெசா�'�களிA கா�பாள+  

� ெசா�'�கQ�கான பதிேவEகைள� பராம*�பதA Hல	, நி+வாக	  அ2தV 

ெசா�'�கைள� பா'கா�'  க�E�பE�த &Dகிற'.  

� ெசா�'�கQ�கான கா�பீE  மC>	 ெசா�'க�  பராம*�ைப� பCறிய ஆேலாசைனைய 
நி+வாக�திC�  வழO�கிறா+. 

iv) நிதி ஆேலாசக+ 

� நிதிV சா+2த தகவ�கைள ப��பாKJ ெசK' , &தU�E�கான வாK��க�, ெசலைவ� 

�ைற�பதCகான உ�திக�, எதி+கால வள+Vசி மC>	 வி*J பE�'வதCகான 
வாK��க�  �றி�' ,வணிக ேமலாள+கQ�� ஆேலாசைன வழO�கிறா+. 

v) வ* ேமலாள+ 
� �றி�த கால�தி� வ�மானவ* விவர	 தயா*�� ெசKத�, மC>	 வ�மானவ* 

ெசT�'த� &தலியவCைற உ>தி ெசKகிறா+.  

� வ* ேமலா9ைம, வ*V \ைமைய �ைற�த�, வ*வில�� ெப>த� ேபாAறவCறி� 

ேமலாள+கQ��  ஆேலாசைன வழO�கிறா+.  

vi) ெபா' ெதாட+� அTவல+ 

� ேதைவ�பE	 பயனI�டாள+கQ��, கண�கிய�  ப��பாKJ  ெசKய�  ேதைவ�பE	 

விவரOகைள வழO�கிறா+. 

 

6. �றி�� வைரக. 

1) நடவD�ைக : 
� இ' பண	 அ�ல' பணமதி��, ஒ� நப*ட	 இ�2' மCெறா�வ��� மாCற	 

ெசKவைத� �றி��	 ஒ� ெசய�பாE. 
2) &த� : 

� ஒ� நி>வன�தி�, அதA உ*ைமயாள+ ெசKத &தU�ைட� �றி��	. 
3) எE��க� : 

� நி>வன�திA உ*ைமயாள+, தA ெசா2த� பயAபா�DCகாக வணிக�தி� 
இ�2',ெரா�க	, சர��க� மC>	 ெசா�'க� ேபாAறவCைற எE�'� ெகா�வைத� 
�றி�கிAற'. 

4) சாA>V ச�ீE : 
� ஒ� வணிக நடவD�ைக��, ஆதாரமான எP�' வDவிலான அ�ல' அVசிட�ப�ட 

ஆவண	 சாA> ச�ீடா�	. 
5) சர�கி��� : 

� வணிக�தி� �றி�பி�ட நாளி� விCக�படாம� உ�ள சர��க� சர�கி��� ஆ�	 
6) ெநாD�� நிைல : 

� ஒ� நப+ அ�ல' நி>வன	 தA கடைன� ���பிV ெசT�த இயலாத நிைலைய� 
�றி��	. 

7) ெபா>�� :  
� ஒ� வணிக	 பிற��� ெசT�த ேவ9Dயைவ ெபா>�� என�பE	. 

8) வாரா�கடA ; 
� ஒ� கடனாளி தA கடA ெதாைகையV ெசT�த தவ>வதா� ஏCபE	 இழ�பா�	.  
� இ' தி�	ப ெபற இயலாத கடனா�	. 
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9) கடனாளி : 
� ஒ� பலைன� ெபC>, அதC�*ய பண	 அ�ல' பண�திA மதி�ைப, உடேன 

ெசT�தாம�, எதி+கால�தி� ெசT�த ஒ��� ெகா9டா�, அவ+ கடனாளி எA> 
அைழ�க�பEகிறா+. 

10) கடனI2ேதா+ : 
� ஒ� பலைன� ெகாE�', அதC�*ய பண	 அ�ல' பண�திA மதி�ைப, உடேன ெபறாம� 

எதி+கால�தி� ெபC>�ெகா�ள ஒ��� ெகா9டா�, அவ+ கடனI2ேதா+ எA> அைழ�க�பEகிறா+. 

அல� 2. கண�கியலிA க��'� க�டைம�� 
 
மிக� �>கிய வினா�க� 
1. கண�ேகEக� பராம*�ைப வைரய>. 

� ேஜ.ஆ+. ேப�லிபாK அவ+களிA BC>�பD, “கண�� ஏEக� பராம*�� எAப', 
வணிக நடவD�ைககைள  ஏEகளி� பதிJ  ெசKW	  ஒ�  கைலயா�	”. 

                              ( அ�ல' ) 

� ஆ+.எA. கா+�ட+ அவ+களிA BC>�பD, “கண�ேகEக� பராம*�� எAப' , பண	 

அ�ல'  பண�திA மதி�பிT�ள அைன�' வணிக  நடவD�ைககைளW	 

கண�ேகEகளி� ச*யாக பதிJ ெசKW	 கைல மC>	 அறிவிய� ஆ�	.” 

 
2. கண�கிய� க��'�க� எAறா� எAன? 

� கண�கிய� &ைறயிA அD�பைட�காக, ேம	பE�த�ப�E  நி>வ� ெபCற அD�பைட 

விதி&ைறக�  மC>	 அMமானOக�, கண�கிய� ேகா�பாEக� ( க��'�க� )   

என�பEகிAறன. 

� இ2த� கண�கிய� ேகா�பாEக�,  ெபா'வாக  ஏC>� ெகா�ள�ப�ட 
கண�கிய� ேகா�பாEக� (GAAP) என�பE	.             [  GAAP     Generally Accepted 
Accounting Principles ] 

� கண�ேகEக� மC>	 கண�கிய� அறி�ைகக� தயா*�க� ேதைவயான அD�பைட 

க�டைம�ைப கண�கிய� ேகா�பாEக�  வழO�கிAறன. 
  
3. வ�வாK தI+J க��' பCறி \��கமாக விவ*�க. 

 
� ஒ� ெசா�திA மதி�பி� ஏCபE	  மாCற	, அVெசா�'�க� வணிக�தா� தI+J 

ெசKய�பE	 ேபா' ம�Eேம பதிJ ெசKய�பE	. 

�  �ராதன அட�கவிைலயி�, ெசா�'�க� பதிJ ெசKதா�, ெசா��திA மதி�பி� ஏCபE	 

மாCற	, அVெசா�' தI+J ெசKW	ேபா'  ம�Eேம கண�கி� ெகா9E வர�படேவ9E	. 

 
4. கண�கியலி� &P ெவளியீ�E ெகா�ைக எAறா� எAன? 

� அைன�' &�கிய� தகவ�கQ	, நிதிநிைல அறி�ைக Hலமாக ெவளி�பE�த ேவ9E	 
எAபைத இ' வலிW>�'கிற'.  

� ெப�	பாலான நி>வனOகளி� நி+வாக&	, உ*ைமயாள+கQ	 ேவ>பE�த�ப�E 
இ��பதா�, இ2த மர� &�கிய�'வ	 ெப>கிற'.  

� நிதி அறி�ைககளிA ெவளி�பாE &PைமயானதாகJ	, ேந+ைமயானதாகJ	, 
ேபா'மானதாகJ	 இ��த� ேவ9E	.  
 

5. நி>வன ெதாட+Vசி அMமான	 �றி�' சி> �றி�� வைரக. 
� ஒ� வாணிக நி>வன	  நI9ட கால	 ெதாட+2'  நைடெபC>  இலாபH�E	  எAற 

எதி+பா+�பிேல நட�த�ப�E வ�கிற'.  

� இ�க9ேணா�ட�திேலேய  நடவD�ைகக� பதிJ ெசKய�பEகிAறன. 
� நடவD�ைககைள பதிJ ெசKW	 ேபா', கண�கியலி� பயAபE�த விதிக�, 

நைட&ைறக�, க��'க� மC>	 ெகா�ைகக� ெதாட+2' பிAபCற�ப�E 

பயAபE�த�பட ேவ9E	.  
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� ஆ9E�கா9E கண�கிய� &ைறயி�, ெதாட+Vசியாக பிAபCறினா� ம�Eேம ப�ேவ> 

ஆ9EகளிA &DJக� ஒ�பிட� த�கவைகயி� இ���	. 

�  உதாரணமாக ெசா�' மீ' ேதKமான	 ஒ'�க�பE	ேபா' ப�ேவ> &ைறகைள� 

பிAபCறலா	.  

� ஆனா� எ2த &ைற பயAபE�த�பEகிறேதா, அ'ேவ ெதாட+2' பயAபE�த�பட 

ேவ9E	. 

�>கிய வினா�க� 
1. ெபா��'ைக க��' எAறா� எAன? ஏAஒ� வணிக அைம�� இ�க��ைத� 

பிAபCறேவ9E	? 

 
� ஒ� �றி�பி�ட கண�கா9D� ஈ�Dய வ�வாK, அZவ�வாைய ஈ�ட, அZவா9D� 

ெசKத ெசலJகேளாE ஒ�பிட�பEவைத இ' �றி��	. 

�  இ' நிகRJ� தI+J க��', மC>	 கண�கிய� கால�க��திைன அD�பைடயாக� 
ெகா9டதா�	. கண�கிய� கால�க��', நி>வன�திA திறைனஅளவிடJ	 மC>	 

நிதி நிைலைய தI+மானி�பதC�மான கால�ெகEைவ நி+ணயி�கிற'. 

� �றி�பி�ட  ஆ9D� ேமCெகா�ள�ப�ட ெசலJக� அைன�'	 கண�கி� 

ெகா�ள�படாம�, அ2த� கண�கா9DC�*ய ெசலJக� ம�Eேம க��தி� 

ெகா�ள�பட ேவ9E	 எAபைதW	 இ' �றி�கிAற'. 
� ேமCக9ட காரண�தாேலேய, ஒ� வணிக அைம�� ெபா��'ைக க��ைத பிAபCற 

ேவ9E	 என ெசா�ல�பEகிAற'. 
 

2. ‘பண	 சா+2த  நடவD�ைகக� ம�Eேம கண�கியலி� பதிய�பEத� 

ேவ9E	’ – விவ*. 

 
� பணமதி�பீ�E� க��திAபD, எ2த நடவD�ைககைள� பண�தா� அளவிட&DWேமா, 

அ2த நடவD�ைகக� ம�Eேம கண��களி� பதிய�பட ேவ9E	 எAபைத��றி�கிற'.  

� பணமான', ப*மாCற�திA ஊடகமாக விளO�வதா�, பண�தா� அளவிட�BDய 

நடவD�ைகக� பதிJ ெசKய�பEகிAறன. 
� பண	 ஒ� ெபா'வான அளவ Iடாக இ��பதா�, பலதர�ப�ட வணிக விவரOகைள அதA 

Hல	 பதிJ ெசKய&Dகிற'. 
� உதாரணமாக, ஒ� நி>வன	, நாCகாலிக� வாOகிய' ` 1,500 எAபைத,பண மதி�பி� 

�றி�பிட� படவி�ைலெயனி�, அVெசா�'கைள� B�Eவ' பயM�ள தகவலாக 

இ��கா'. 
 

3. ‘ஒ� வணிக நி>வன	 ெதாட+Vசியாக நைடெபற ேவ9E	’ – இ2த 
வா�கிய�ைத அD�பைடயாக� ெகா9ட கண�கிய� க��ைத விள��க. 

 

� ஒ� வணிக நி>வன	 ெதாட+Vசியாக நைடெபற ேவ9E	’ – இ2த வா�கிய�ைத 

அD�பைடயாக� ெகா9ட கண�கிய� க��', நி>வன� ெதாட+Vசி க��' ஆ�	. 
� இ�க��திA அD�பைடயி� ெசா�'�க�  மC>	  ெபா>��கைள மதி�பீE ெசKத�, 

நிைலV ெசா�திA மீதான ேதKமான	, ெகாEபடேவ9Dய மC>	  &AB�DV 
ெசT�திய ெசலJக�, ெபற ேவ9Dய மC>	 BDW�ள வ�மான	 ேபாAறைவகளிA 
கண�கிய� வழி&ைறக� ேமCெகா�ள�பEகிAறன. 

� ெசா�'�களிA மதி�பி� உ9டா�	 �>கிய கால ஏCற, இற�கOக�  கண�கி� 

எE�'�ெகா�ள�பEவ' இ�ைல. 
 
4. கண�கிய� தரநிைலக� �றி�' சி> �றி�� வைரக. 

� கண�கியலி� பிAபCற�பட ேவ9Dய க�டைம�ைபW	, விதிகைளW	 கண�கிய� 

தரநிைலக� த�வதா�, ெவZேவ> நி>வனOகளிA நிதிநிைல அறி�ைககைள ஒ�பீE 

ெசKய &Dகிற'.  
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� நிதிநிைல அறி�ைக தயா+ ெசKவதி� , நிைல�தAைம, ஒ�பீ�EதAைம, நிைறJ�தAைம 
மC>	  ந	பக�தAைமைய உ>தி�பE�'வதC� கண�கிய� ேகா�பாEகைள  

 தர நி+ணய	 ெசKவ' அவசியமாகிற'. 

� கண�கிய� தரநிைலக� எAப' ,கண�கிய� நடவD�ைகக� மCற	 நிகRJகைள 

அைடயாள	 க9E, அளவி�E, பதிJ ெசK', தகவ�கைள  நிதி அறி�ைக வாயிலாக 

ெவளி�பE�'வதCகாக, கண�கிய� வ�Tந+ �P அ�ல' அர\ அ�ல'  பிற 

ஒPOகாC>  அைம��களா� ெவளியிட�பE	 ெகா�ைக ஆவணOகளா�	 

வைரவில�கண	: 
� ேகாeல+ எAபவ*A BC>�பD, “ெபா'� கண�காள+ மC>	 கண�காள+களிA 

நலM�காக, வழO�	 ச�ட	 மC>	 ெதாழி�சா+ அைம��களா� ெபா'வாக 

உ�வா�க�ப�ட வழிகா�E ெநறி&ைறகேள கண�கிய� தரநிைலகளா�	”.  

 
5. கண�கிய� தரநிைலகளிA ேதைவக� யாைவ? 

i) நிதிநிைல அறி�ைககைள நA� �*2' ெகா�வதC� 

ii) கண�காள+, ஒேர மாதி*யான  ெசய�&ைறக�  மC>	  நைட&ைறகைள� 

பிAபC>வதC� 

iii) இர9E மC>	 அதC� ேமCப�டவணிக அைம��களிA நிதிநிைல அறி�ைககைள பயA 
த�&ைறயி� ஒ�பீE ெசKவைத எளிதா��வதC� 

iv) நிதிநிைல அறி�ைகயிA ந	பக�தAைமைய அதிக*�பதC� 

v) ச�ட� ேதைவகைள சிற�பாக நிைறேவC>வதC� 

 
6. கண�ேகEக� பராம*�பிA இய��க� யாைவ? 

i) இ' வணிக நடவD�ைககைள, கண�ேகEகளி� பதிJ ெசKவதCகான ெசய�&ைற 
ஆ�	. 

ii) பண மதி�பிலான நடவD�ைகக� ம�Eேம, இதி� பதிய�பEகிAறன. 

iii) கண�ேகEகளிAபராம*�ேப, கண�கிய� ெசய�பா�DA&தAைமநிைல ஆ�	. 

iv) �றி�ேப�D� பதித� மC>	 ேபேர�D� எE�ெதP'த� ஆகியவCைற உ�ளட�கிய'. 

 
7. கண�ேகEக� பராம*�பிA ேநா�கOக� யா'? 

i) அைன�' வணிக நடவD�ைககைளW	 காலவ*ைச�பD, உ*ய தைல��களி� பதிJ 

ெசK' &Pைமயான மC>	 நிைலயான ஆவணOகளாக ைவ�தி��த� 
ii)  ஒ� �றி�பி�ட கால�திC� வணிக�திA இலாப	 அ�ல'  ந�ட�ைத� கண�கிட 

உதJத� 

iii)  நிதி நிைலைய அறிய உதJத� 

iv) வணிக வள+Vசிைய அறித� 

v) ெசT�தேவ9Dய வ*யிைன� க9டறித� 

vi) ச�ட� ேதைவகைள�  ]+�தி  ெசKத� 

 

8. கண�ேகEக� பராம*�பிA நAைமகைள விவ*. 
i) நடவD�ைகக� அைன�'	 &ைறயாக, காலவ*ைச�பD கண�ேகEகளி� 

பதிய�பEகிAறன. இதனா�, அைன�' வணிக நடவD�ைககQ��	, கண�� ஏE 

பராம*�� நிர2தரமான மC>	 ந	பக� தAைமW�ளஆவணOகைள அளி�கிற'. 

ii) நிதி� தகவ�க� ெபற உதJகிற'. 

iii) அைன�' வணிக ெசய�பாEகைளW	 க�E�பE�த உதJகிற'. 

iv) நIதிமAற வழ��களி�, ச�ட�பDயான சாAறாக இதைன, ஏC>� ெகா�ள�பEகிற'.. 
v) நிதி தகவ�கைள, ேவ> வணிக நி>வனOகQடA ஒ�பி�E� பா+�க &Dகிற'. 

vi) ெசT�தேவ9Dய வ*யிைன� க9E பிD�க பயM�ளதாக இ��கிற'. 
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9. கண�ேகEக� பராம*�பிA �ைறபாEக� யாைவ? 
i) பண மதி�பிலான நடவD�ைகக� ம�Eேம பதிய�பEகிAறன. 

ii) விைல நிைல மாCறOக� கண�கி� எE�'� ெகா�ள�பEவ' இ�ைல. 

iii) கட2தகால நிதி விவரOக� ம�Eேம பதிய�பEகிAறன. 

 
 
 

அல� 3  - &தAைம� பதிேவEக� 
மிக��>கிய வினா�க� 

1. ஆதார ஆவணOக� எAறா� எAன? 

� நிதிசா+2த நடவD�ைககளிA  உ9ைமயான சாA>கைள ெவளி�பE�'	 ஆவணOக�, 

ஆதார ஆவணOக� ஆ�	.  

� நடவD�ைக நிகR2த நா�, அதA தAைம, அதி� ெதாட+��ள நப+க� மC>	 ெதாைக 

ஆகியவCைற உ�ளட�கியேத  ஆதார ஆவணOக� ஆ�	. 
 

2. கண�கிய� சமAபாE எAறா� எAன? 

� நி>வன�திA ெசா�'க�  மC>	  ெபா>��க�, &த� ஆகியவCறிC�  இைடேய உ�ள 

ெதாட+பிைன  சமAபா�E &ைறயி� ெவளி�பE�'வேத கண�கிய� சமAபாE 

என�பE	. 

 
கண�கிய� சமAபாE       &த� + ெபா>��க� = ெசா�'க� 

 
 

3. பிA வ�னவCறி�கான ஏேதM	  ஒ�  நடவD�ைகைய�  த�க.  

          (அ)  ெசா�'�க� �ைறத�  மC>	  ெபா>��க�  �ைறத�  

� ெசா2த பயAபா�DCகாக வOகியிலி�2' பண	 எE�த�. 

          (ஆ)  ஒ� ெசா�' அதிக*�த� மC>	 மCெறா� ெசா�' �ைறத� 

� ெரா�க�திC� இய2திர	 வாOகிய'. 

    BEத� வினா�க� :  

      கீR க9டைவகQ��  ஏேதM	 ஒ� நடவD�ைகைய� த�க. 

      அ) ெசா�'க� மC>	 &தலிA மதி�� அதிக*�த� 

� &த� ேபா�E ெதாழி� ெதாடOகிய' 

      ஆ) ெசா�'க� மC>	 ெபா>��களிA மதி�� அதிக*�த� 

� கடனாக அைறகலA ெகா�&த� ெசKத' 

      ஈ)  ெசா�'க� மC>	 &தலிA மதி�� �ைறத� 

� ஊதிய	 வழOகிய' 

 

4. �றி�ேப�D� பதிJ ெசKத� எAபதA  ெபா�� எAன? 
� நடவD�ைகக� ஏCப�டJடA , அதA பC> மC>	 வரJ  தAைமகைள  ப��பாKJ 

ெசKய�ப�E  �றி�ேப�D� பதிJ ெசKய�பEவைதேய, �றி�ேப�D� பதிJ ெசKத� 

என�பEகிAற'.  

 

 



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT                                                                         10 

 

5. ெசா�' கண�� எAறா� எAன? 
� �லனா�	 மC>	 �லனாகV  ெசா�'�க� சா+2த கண��க�  மC>	  உைடைமக� 

சா+2த கண��க�  ெசா�' கண��க�  என�பEகிAறன. 
 

�லனா�	 ெசா�' கண��:  

� பா+�க�BDய மC>	 ெதா�Eணர�BDய  ெசா�'க�  மC>	 உைடைமகளிA 

கண��க� இவCறி� அடO�	.  

� இவCறிC� வDவ	 உ9E. 

�  எ.கா:  ெபறி, இய2திர	, க�டட	, அைறகலA, சர�கி���. 

�லனாகாV ெசா�' கண��:  

� பா+�க &Dயாத  மC>	  ெதா�Eணர &Dயாத ெசா�'க�  மC>	  உைடைமகளிA  

கண��க�  இவCறி�  அடO�	.  

� இவCறிC� வDவ	 கிைடயா'.  

� எ.கா:  நCெபய+, கா��*ைம, பதி��*ைம. 

 
 
6. ஆ�சா+ கண��க� எZவா> வைக�பE�த�ப�E�ளன? 

� ஆ�க� சா+�ைடய கண��க� ஆ�சா+ கண�� என�பE	.  
� இ' தனிநப+, ச�ட&ைற அைம��, பிரதிநிதி�'வ அைம��  என� பி*�க�பEகிற'. 

 
7. ெபயரளJ கண�கிCகான கண�கிய� விதிைய� B>க. 

� ெசலJகைளW	  ந�டOகைளW	  பC> ெசK  மC>	  வ�மானOகைளW	 

ஆதாயOகைளW	 வரJ ெசK 

� ெபயரளJ கண��களிA விதி�பD,  ெசலJகைளW	, ந�டOகைளW	 பC> 

ெசKயேவ9E	. வ�மானOகைளW	, ஆதாயOகைளW	  வரJ  ெசKயேவ9E	. 
 

8. இர�ைட�பதிJ கண�கிய� &ைறயிA ெபாAனான விதிகைள� த�க. 
 

ஆ�சா+ கண�� ெப>பவைர பC> ெசKக த�பவைர வரJ ெசKக 
 

ெசா�' கண�� உ�வ�வைத பC> ெசKக ெவளிV ெச�வைர வரJ ெசKக 
 

ெபயரளJ கண�� அைன�'V ெசலJகைளW	, 
ந�டOகைளW	 பC> ெசKக  

அைன�' வ�மானOகைளW	,  
ஆதாயOகைளW	 வரJ ெசKக  

�>கிய வினா�க� 

1. கண�கிய� சமAபா�E &ைறயி� கண��கைள பதிJ ெசKW	 &ைறயிைன   

 \��கமாக விள��. 

� நி>வன�திA ெசா�'க�  மC>	  ெபா>��க�, &த� ஆகியவCறிC�  இைடேய உ�ள 

ெதாட+பிைன  சமAபா�E &ைறயி� ெவளி�பE�'வேத கண�கிய� சமAபாE 

என�பE	. 

            கண�கிய� சமAபாE       &த� + ெபா>��க� = ெசா�'க� 
 

� கண�கிய� சமAபாE எAப',  ஒ� கணிதவிய� ெவளி�பாடா�	.  
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� இ' ெமா�த ெசா�'�களிA மதி��	, ெமா�த ெபா>��க� மC>	 &தலிA 

B�E�ெதாைகயிA மதி��	 சம	 எAபைதெவளி�பE�'கிற'.  

� இ' கண�கியலிA இர�ைட�தAைமஅD�பைடயிலான'.  

� அதாவ' ஒ� நி>வன�திA ெவளியா�க� மC>	 உ*ைமயாள*A ெமா�த ேகா�த� 

எ�ெபாP'	 நி>வன�திA ெசா�'கQ�� சமமாக இ���	. 

� வ�வாW	, ெசலJகQ	  &தைல� பாதி�பதா� வி*வா�க�ப�ட சமAபா�Dைன 

கீRக9டவா>  ெகாE�கலா	.  

          ெசா�'க� = ெபா>��க� + &த� + வ�வாK - ெசலJக� 

 
� கண�கிய� சமAபா�DAபD கண��கைள ஐ2' பி*Jகளாக� பி*�கலா	.  

          அைவயாவன, (i) ெசா�' கண��  (ii) ெபா>�� கண��  (iii) &த� கண�� 
                           (iv) வ�வாK கண��  (v) ெசலJ கண�� 
 

2. கண��  எAறா� எAன?  கண��கைள வைக�பE�தி, த�2த உதாரணO 
கQடA B>க. 

� கண�� எAப'  ஒ�  �றி�பி�ட ெபா�� அ�ல'  நப+ சா+2த தகவ�கைள,  ஒேர 
இட�தி�  ஒ� தைல�பிA  கீR ஒPO��பE�தி  வழO�	  ஒ�  பதிவா�	. 

� ேபேர�E�கண�� எAப',  ஒ� �றி�பி�டதைல�பிT�ள சா+�ைடய நடவD�ைகக� 

அைன�ைதW	 ஒேர இட�தி�  பதிW	  \��கமா�	. 
� கண�கிய� சமAபா�DAபD கண��கைள ஐ2' பி*Jகளாக� பி*�கலா	.  

          அைவயாவன, (i) ெசா�' கண��  (ii) ெபா>�� கண��  (iii) &த� கண�� 
                           (iv) வ�வாK கண��  (v) ெசலJ கண�� 

i) ெசா�' கண�� : 
� பணமதி��ைடய  எ2த ஒ�  இயCெபா�Q	 அ�ல' உ*ைமW	  ெசா�' என�பE	. 

எ.கா: நில	 மC>	 க�டட	 கண��, ஆைல, ெபாறி மC>	 இய2திரOக�  கண��. 

ii) ெபா>�� கண��  

� இதி� நி>வன�திA ெவளியா�க� சா+2த நிதி�ெபா>��க�, ஒ� தைல�பிA கீR இட	 

ெப>கிAறன.  

எ.கா : கடன I2ேதா+ கண��, ெசT�தேவ9Dய  ெசலவ IனOக�  கண��. 

iii) &த� கண��  

� இதி� நி>வன�திA உ*ைமயாள+க� சா+2த நிதி�ெபா>��க�  ெதா��' 

பதிய�பEகிAறன.  

எ.கா: உ*ைமயாள+ இ�ட &த�. 

iv) வ�வாK கண��  

� நி>வன�திA வ�வாK சா+2தபதிJக� ெதா��க�ப�E, இதி� இட	 ெப>கிAறன.  

எ.கா: சர��க� விCபைன, வாடைக ெபCற'. 

v) ெசலJ கண��  

� வ�வாK ஈ�E	 ெசய�களிA Hல	 ஏCபE	 ெசலJக� மC>	 இழ��க� இ�கண�கி� 

ெதா��' பதிJV ெசKய�பEகிAறன. 

எ.கா: சர��� ெகா�&த� ெசKத', ச	பள	 வழOகிய'.  
 

3. ஆ�சா+ கண�கிA HA> வைககைள� B>க. 

� ஆ�க� சா+�ைடய கண��க� ஆ�சா+ கண�� என�பE	.  
� இ' தனிநப+, ச�ட&ைற அைம��, பிரதிநிதி�'வ அைம��  என� பி*�க�பEகிற'. 

(அ) தனிநப+ கண��: 

∗ இ' மனித+க� சா+2த கண��.  

∗ உதாரண	:  விேனா� கண��, மாலினி கண��  

(ஆ) ச�ட&ைறஆ�சா+ கண��:  

∗ இ' மனித+க� இ�லாத ச�ட�தா� ஏCக�பE	 ெசயCைக நப+க� சா+2தகண��.  
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∗ இ', வணிக நி>வனOக�, ெதா9E  நி>வனOக�  ேபாAறைவகைள� �றி��	.  

∗ உதாரண	 : பி.எV. இ.எ� கண��, வOகி கண��. 

              (இ) பிரதிநிதி�'வஆ�சா+  கண��:  

∗ இ'  இயCைக அ�ல' ெசயCைக� தAைமWைடய  நபைரேயா அ�ல' 

�Pைவேயா �றி�கிற'. 

∗  உதாரண	: ெகாEபட ேவ9Dய ச	பள� கண��,  &AB�D  ெசT�திய வாடைக 
கண��.  

 
4. உ*ைமயாள+ ஆW�மீ' ெசT�த�ப�ட கா�பீ�E &ைனம	, கண�கியலி� எZவா> 

பதிய�பEகிற'.       ( கா�பீ�E &ைனம	 க / �          ப     

                                ெரா�க	 or வOகி க / �  ) 

5. இர�ைட�பதிJ கண�� &ைறயிA விதிக� யாைவ? 

i. ஒZெவா� வணிக நடவD�ைகW	  இ�  தAைமைள� ெகா9D���	. 

ii. இர9D�, ஒA> பலைன அ�ல' மதி�பிைன� ெப>வதாகJ	, மCெறாA> பலைன 

அ�ல' மதி�பிைன அளி�பதாகJ	 இ���	. 

iii. இZவி� தAைமக� �ைற2த' இ� கண��க�, அதாவ' �ைற2தப�ச	 ஒ� பC>, 
�ைற2தப�ச	  ஒ� வரJ என ச	ப2த�ப�D���	. 

iv. ஒZெவா� பC>	 அதC�� த�2த சமமான வரவிைனW	,  ஒZெவா� வரJ	 அதC�� 

த�2த சமமான பCறிைனW	 ெபCறி���	. ஒ� கண�� பC> ெசKய�ப�டா�, 

மCெறா� கண�� வரJ ைவ�க�படேவ9E	. 
 

6. �றி�ேப�D� பதிJ ெசKW	 பD நிைலகைள விவ*. 
     �றி�ேப�D� பதிJ ெசKவதC� பிAவ�	 பDநிைலக� பிAபCற�பEகிAறன: 

i) நடவD�ைககைள ஆKJ ெசK' அதிT�ளகண��கைள (தAைமயிA அD�பைடயி�) 

அைடயாள	 காண  ேவ9E	.  

ii) ேமேல அைடயாள	 க9ட கண��கைள ஆ�சா+கண��, ெசா�'கண�� அ�ல' 

ெபயரளJ கண�� எA> பா�பE�தேவ9E	. 

iii) ேமேல பா�பE�த�ப�ட(ஒ� நடவD�ைக�� ேதைவயான) இர9E கண��கQ��	 பC>, 

வரJ விதிகைள� ெபா��தி� பா+�கேவ9E	. 

iv) இர�ைட�பதிJ &ைறயிA விதிகைள�பயAபE�தி எ2த கண�கிைன� பC> 

ைவ�கேவ9E	, எ2த கண�கிைன வரJ ைவ�க ேவ9E	 என க9டறிய ேவ9E	. 

v) நடவD�ைக நட2த நாளிைன, நா� ப�தியி� பதிJ ெசKதிடேவ9E	. 

vi) பC> ைவ�கேவ9Dய கண�கிA ெபயைர விவர�ப�தியிA இட' ப�க�தி�  மிகJ	 

ெந��கமாக எPத ஆர	பி�', அ2தவ*யிA இ>தியி� ‘ப’ எA> பதிJ ெசKயேவ9E	               
∗ இதC� எதிரானஅேதவ*யி� பC>�ப�தியி� பC> ைவ��	 ெதாைகயிைன பதிJ 

ெசKதிடேவ9E	. 
vii) வரJ ைவ�கேவ9Dய கண�கிA ெபயைர இர9டாவ' வ*யி� ப�க ஓர�திலி�2' சிறி' 

இைடெவளி வி�E, விவர�ப�தியி� எPத ேவ9E	.  

∗ அேதவ*யி� எதிராக உ�ளவரJ ப�தியி�, வரJ ைவ��	  ெதாைகயிைன பதிJ 

ெசKதிடேவ9E	. 

viii) அE�தவ*யி� விவர�ப�தியி� சி> விள�க�திைன பிைற அைட�பி� ெகாE�கேவ9E	 
 

7. இர�ைட�பதிJ &ைற எAறா� எAன? அதA நAைமகைள எP'க. 
� இர�ைட�பதிJ &ைறயிலான கண��ேகEக�  பராம*�� எAப', ஒ� நி>வன�திA நிதி 

சா+2த அைன�'� பதிJகைளW	  அறிவிய� ]+வமாக  &Pைமயாக பதிJ ெசKW	 

&ைறயா�	.  

� இ	&ைறயிAபD, ஒZெவா� நடவD�ைகW	 இர9E தAைமகைள தAனக�ேத 
ெகா9E�ளன. அைவ&ைறேய, ெப>	 தAைமமC>	 ெசT�'	 தAைமஆ�	.  
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    இர�ைட�பதிJ &ைறயிA நAைமக�:  

     (i) '�லிய�தAைம 

� வணிக�திA அைன�' நடவD�ைககQ	, இ� தAைமகேளாE கண�ேகEகளி� பதிJ 

ெசKய�பEகிAறன.  

� இ' கண�கியலிA '�லிய�தAைமைய ப*ேசாதி�க உதJகிற'.  

      (ii) வணிக&DJகைள உ>தி�பE�'த� 

� வணிக�தி� ஏCபE	 ெசலJக�, இழ��க� வ�மானOக�, இலாபOக�, ெசா�'க�, 

ெபா>��க�, கடனாளிக�, கடனI2ேதா+க� ெபாAற விபரOகைள  உடM��டA 

ெபற&DW	.  

� இதA உதவியா� ஒ� �றி�பி�ட கண�கா9DA நிகர  இலாப	  அ�ல'  நிகர  ந�ட	 

மC>	 ஒ� �றி�பி�ட ேததியி�  நிதி நிைலயிைன� கண�கிட &DW	. 

     (iii) ஒ�பீ�E ஆKJ 

� வணிக நி>வன�திA தCகால &DJகைள, &2ைதய ஆ9EகளிA  &DJகேளாE	, ேவ> 

பல நி>வனOகளிA &DJகேளாE	  ஒ�பி�E பா+�க &DW	.  
� இதA Hல	 வணிக�திA எதி+கால� தி�டOகைள வ��க &DW	.  

    (iv) ெபா'வான ஏC��தAைம 

� இ	&ைறயி� கண�கிைன� பதிJ ெசKவைத நிதி  நி>வனOக�, அர\ அதிகா*க� 

மC>	 பல�	 ஏC>� ெகா�கிAறன+.  

� ஏெனனி�, இ' ஒ� &ைறயான, அறிவிய� ]+வமானகண�� பராம*�� &ைறயா�	. 
 
ேமT	 �*தT�� 

1. ஆ�சா+கண��க�: 
� ஆ�க� சா+�ைடய கண��க�, ஆ�சா+ கண�� என�பE	. இ' தனிநப+, ச�ட&ைற 

அைம��, பிரதிநிதி�'வ அைம�� என� பி*�க�பEகிற' 
i. தனிநப+ கண��: 

உதாரண	 :  ேமாகA க / � ,  &�கA க / �, மாலினி க / � 
ii. ச�ட&ைற ஆ�சா+ கண�� : 

   உதாரண	 :  எV.எ	.D. லிமிெட�,  இ2தியAஓவ+சmீ வOகி,  ஆW�கா�பீ�E� கழக	,       

                                          அ*மாசOக	 ேபாAறைவ. 

iii. பிரதிநிதி�'வ ஆ�சா+ கண��: 

            உதாரண	 : ெகாEபட ேவ9Dய ச	பள�கண��, &AB�D ெசT�திய கா�பீ�E�   
                           கண�� ேபாAறைவ. 

    ேமT	உதாரணOக� : 

1) &த�  2. லதா  ( மனித+களிA ெபய+ எ' வ2தாT	 ) 

3. mேட�பாO� ஆ� இ2தியா ( வOகி எA> வ2தாT	, வOகியிA ெபய+ வ2தாT	 ) 
    4.ெகாEபட ேவ9Dய வாடைக   5. எE��      6. &�கA வாடைக நிைலய	. 
 

  2. ஆ�சாராகண��க�: ஆ�க� சா+பி�லாத அைன�' கண��கQ	 ஆ�சாரா கண��க� 

என�பEகிAறன. இைவக� ேமT	, (அ) ெசா�' கண��க�  (ஆ) ெபயரளJ கண��க� எA> 

பி*�க�பEகிAறன. 

  அ. ெசா�'கண��க� : 
       வணிக நி>வன�திC� ெசா2தமான ெசா�'க� மC>	 உைடைமக� இதி� அடO�	. 

ெசா�'� கண�கான' �லனா�	 ெசா�'க� மC>	 �லனாகாV ெசா�'க� கண��களாக 
இ���	. 

  

      எ.கா : 1. நில	    2.   க�டட	         3.  வணிகநCெபய+      4. சர��          5. ெகா�&த�   6. விCபைன    
              7. ெரா�க	  8. கா��*ைம  9. பதி��*ைம 
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  ஆ.  ெபயரளJகண��க� : 
       இ�கண��கQ��  எZவித உ�வ&	, வDவ&	 கிைடயா'. இைவக� வணிக�திA 
வ�மான	 மC>	 ெசலJ, ஆதாய	 மC>	 ந�ட	 சா+�ைடயதா�	. 
    எ.கா : 1. ச	பள	   2. பOகாதாய	    3. மிAக�டண	   4. வாடைக   5. கழிJ�ெபCற' 
            6. விள	பர	 7. Bலி   8. வ�D வ�மான	. 

 

அல� 4 .  ேபேரE 
மிக��>கிய வினா�க� 

1. ேபேரE எAறா� எAன? 

� ேபேரE எAப' ஆ�சா+, ெசா�'க�, ெபா>��க�, ெசலJக� மC>	 வ�மான	 ஆகிய 
கண��களி� இட	 ெபC>�ள மC>	 ஒ� �றி�பி�டகால�திC�*ய ெதாட+�ைடய 
அைன�' நடவD�ைககைளW	 ஒA> திர�D அதA  இ>தி விைளைவ� கா�ட� BDய 
ஒ� ெதா���  அறி�ைகயா�	. 
 

2. எE�ெதP'த� எAறா� எAன? 

� �றி�ேப�D� பதிவாகி உ�ள நடவD�ைககளிA  பC> மC>	 வரJ  இனOகைள 

ேபேர�D� உ�ள கண��கQ�� மாCற	 ெசKவ'  எE�ெதP'த� என�பE	.  

3. பC> இ��� எAறா� எAன? 

� வரJ ப�க�திA ெமா�த�ைத விட, பC> ப�க�திA ெமா�த	 அதிகமாக இ��பிA அ2த 

இ���,  பC> இ��� என�பE	. 

4. வரJ இ��� எAறா� எAன? 

� பC> ப�க�திA ெமா�த�ைத விட, வரJ ப�க�திA ெமா�த	 அதிகமாக இ��பிA அ2த 

இ���,  வரJ இ��� என�பE	. 

 
5. கண�ைக இ���� க�Eத� எAறா� எAன? 

� இ����க�Eத� எAப', பC>� ப�க�தி� உ�ள ெதாைககைள B�D, வரJ ப�க�தி� 

உ�ள ெதாைககைள B�D, அைவ இர9DC�	 உ�ள வி�தியாச� ெதாைகைய 

�ைறவாக ெமா�த	 ெகா9ட ெதாைக� ப�தியி�, ‘இ��� கீ/இ’ எA> எP'வ' ஆ�	. 

� அ�ேபா' தாA பC> மC>	 வரJ ஆகிய இ� ப�கOகளிT	 உ�ள ெமா�த� ெதாைக 
சமமா�	. 

�>கிய வினா�க� 
1. ேபேரE எAறா� எAன? அதA பயAபாEக� யாைவ? 

� ேபேரE எAப' ஆ�சா+, ெசா�'க�, ெபா>��க�, ெசலJக� மC>	 வ�மான	 ஆகிய 
கண��களி� இட	 ெபC>�ள மC>	 ஒ� �றி�பி�டகால�திC�*ய ெதாட+�ைடய 
அைன�' நடவD�ைககைளW	 ஒA> திர�D அதA  இ>தி விைளைவ� கா�ட� BDய 
ஒ� ெதா���  அறி�ைகயா�	 

      ேபேர�DA பயAபாEக� 

     (i) ஒ� �றி�பி�டகண�ைக பCறிய தகவ�கைள உடனDயாக ெபற&Dகிற'. 

� விCபைன, ஓ�&த�, இய2திர	 ஓAற, ஒ� �றி�பி�ட கண��  ச	ப2தமான அைன�' 

தகவ�கைளW	  பா+�த உடேனேய ெத*2'  ெகா�வதC� ேபேரE உதJகிற'. 
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    (ii) வணிகநடவD�ைககைள�க�E�பE�'த� 

� ேபேர�E� கண��களிலி�2' எE�க�ப�ட இ���களிலி�2', கண��களிA 
இ���கைள &Pவ'மாக ப��பாKJ ெசKய&DW	.  

� அதAHல	 வணிக நடவD�ைககைள� க�E�பE�த &DW	. 

   (iii)  இ��பாKJ தயா*�க &Dகிற' 

� ேபேர�E� கண��களிA இ���கைள� ெகா9E இ��பாKJ  தயா*�க &DW	.  

� அதA வாயிலாக, �றி�ேபE மC>	 ேபேர�D� உ�ள கண�கிய� பதிJகளிA கண�கீ�EV 

ச*�தAைமைய அறிய &Dகிற'. 

  (iv)  நிதிநிைலஅறி�ைககைள� தயா*�க உதJகிற' 

� ேபேர�E� கண��களிA இ���கைள� ெகா9E, நிதிநிைல அறி�ைகக� தயா*�க 
&DW	.  

� அதA Hல	, வணிக�திA நிகரஇலாப	 அ�ல'  ந�ட�ைதW	 மC>	 வணிக�திA 

நிதிநிைலைமையW	 அறி2' ெகா�ள உதJகிற' 
 

2. �றி�ேப�Dைன ேபேர�EடA ேவ>பE�'க. 

 
 

அD�பைட �றி�ேபE 
 

ேபேரE 

1. பதிJ 
ெசKத� 

நடவD�ைக நிகR2தJடA இதி� 
பதிJ ெசKய�பE	 

 
 

�றி�ேபE தயா*�த அேத நாளி� 

அ�ல' 'ைணஏEக� பராம*�' 

வ2தா�, ஒ� �றி�பி�டகால�திA 

இ>தியி� அதாவ' வார�திA கைடசி 
நா� அ�ல'  இ� வாரOகQ�� 

ஒ�&ைற இதி�எE�ெதPத�பE	 
2. பதிJ 

ெசKW	 
நிைல 

பதிJ ெசKவ' &த� 
நிைலயா�	 
 

�றி�ேப�D� பதி2த பிற� ேபேரE 

தயா*�பதா�, இ' இர9டாவ' 
நிைலயா�ம. 

3. பதிJ 
ெசKW	 
வ*ைச 

 நடவD�ைகக� நிகR2த 
வ*ைச�பD அதாவ' 

நடவD�ைகக� நிகR2த நாளிA 
பD பதிJ ெசKய�பEகிற' 

கண��களிA வ*ைச�பD ,பதிJக� 

ெசKய�பEகிAறன. 

4. வழி&ைற ஏEகளி� பதிJ ெசKவைத, 
�றி�ேப�D� பதிJ ெசKத� 
எAகிேறா	. 
 

ேபேர�D� பதிJ ெசKவைத, 
எE�ெதP'த� எAகிேறா	. 

5. இ��பாKJ 

தயா*�க 
உதJத� 

�றி�ேப�D�  பதிய�ப�E�ள  

ெதாைககைள� ெகா9E 

இ��பாKJ தயா*�க இயலா' 

ேபேர�E� கண��களிA Hல	 

கிைட�க� ெபCற இ���கேள 
இ��பாKJ தயா*�க 
அD�பைடயாகிற'. 

6. பதிவிCகான 
ஆதார	 

ஆதாரஆவணOகைள 
அD�பைடயாக� ெகா9E 

�றி�ேப�E�பதிJக� 

ெசKய�பEகிAறன. 

�றி�ேப�E� பதிJகைள� ெகா9E  

ேபேரE தயா*�க�பEகிற'. 

 
 

7. நிகரநிைல இதைன� ெகா9E, ஒ� கண�கிA 

நிகர நிைலயிைன அறிய &Dயா'. 

இதைன� ெகா9E, ஒ� கண�கிA நிகர 
நிைலயிைன அறியலா	. 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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3. நடவD�ைகக� �றி�ேப�Dலி�2' ேபேர�DC� எZவா> எE�ெதPத� 
பEகிAற'? 

1. �றி�ேப�D� பC> ைவ�க�ப�E�ள  கண�ைக கா9க. அ�கண�� ஏCகனேவ 
'வOக�படவி�ைல எAறா�, அ�ேபேர�ைட 'வ�கேவ9E	. கண�கிA ெபயைர 
ேம�ப�தியிA நEவி� எPதேவ9E	. ஏCகனேவ அ�கண�� ெதாடOக�ப�D�2தா�, 

ேபேர�E அ�டவைணHல	 ெத*2' ெகா�ளJ	. இ�ேபா' ேபேர�E� கண�கிA 

பC>�ப�க�தி� பதிJகைள ேமCெகா�ளJ	. 

2. கண�கிA பC>� ப�க�தி� நா�  ப�தியி�  நடவD�ைக நிகR2த நாைள� 

�றி�பிடேவ9E	. 

3. விவர�ப�தியி�, �றி�ேப�D� வரJ ைவ�க�ப�E�ள கண�கிA ெபயைர� பதிய 

ேவ9E	. 

4. �றி�ேப�D� பC>� ெதாைக ப�தியி� உ�ள இ�கண�கிC�*ய ெதாைகயிைன, 

ெதாைக�ப�தியி� பதிய ேவ9E	. 

5. �றி�ேப�D� வரJ ைவ�க�ப�E�ள கண�ைக க9டறியJ	. அZவா> இ�ைல 
எAறா� அ�கண�ைக ேபேர�D� �திதாக 'வOகேவ9E	. கண�கிA ெபயைர ேம� 

ப�தியிA நEவி� எPதேவ9E	.. 
 

 

மாணவ+களிA �*தT�காக : 

நடவD�ைகக� �றி�ேப�Dலி�2' ேபேர�DC� மாCறி எP'	 ேபா'….. 

� எ2த ேபேர�E கண�கிைன தயா+ ெசKய உ�ேளாேமா, உதாரணமாக ெரா�க 

கண�கிைன தயா+ ெசKவாதாக இ�2தா�, �றி�ேப�D� -  ெரா�க க / � பCறி� 

இ���	 ேபா', வரவி� எைவெய�லா	 வ�கிAறனேவா, அைவகைள ேபேர�DA 

பC> ப�க�தி� எP'Oக�. 

� இ	 மாதி*ேய, �றி�ேப�D� - ெரா�க க / � வரவி� இ���	 ேபா', பCறி� 

எைவெய�லா	 வ�கிAறனேவா, அைவகைள ேபேர�DA வரJ ப�க�தி� 

எP'Oக�. 
� பC>� ப�க�தி� உ�ள ெதாைக� ப�திையW	 மC>	 வரJ� ப�க�தி� உ�ள ெதாைக� ப�திையW	 தனி� 

தனியாக B�EOக� 

� இர9E ப�கOகளிT	 கிைட�க� ெபCற ெமா�த ெதாைககளிA வி�தியாச�ைத� கண�கிEOக�. 

� இைவ இர9DC�	 உ�ள வி�தியாச� ெதாைகைய, �ைறவாக ெமா�த� ெதாைக உைடய ப�க�தி�, விவர� 

ப�தியி� ‘இ��� கீ / இ’  என எPதி விEOக�. 
 

 
4. ேபேர�E� கண�கிA இ���க�EதலிA வழி&ைறைய விள��க. 

1. பC>� ப�க�தி� உ�ள ெதாைக� ப�திையW	 மC>	 வரJ� ப�க�தி� உ�ள ெதாைக� 
ப�திையW	 தனி�தனியாக B�டேவ9E	 

2. இர9E ப�கOகளிT	 கிைட�க� ெபCற ெமா�த ெதாைககளிA வி�தியாச�ைத� 

கண�கிட ேவ9E	. 

3. இைவ இர9DC�	 உ�ள வி�தியாச� ெதாைகைய, �ைறவாக ெமா�த� ெதாைக உைடய 

ப�க�தி�, விவர� ப�தியி� ‘இ��� கீ/இ’  என எPதி, அ2த ெதாைகைய ெதாைக� 
ப�தியிT	, அதA எதிேர நா� ப�தியி� , அ2த மாத�திA கைடசி  நாைளW	 

�றி�பிடேவ9E	. 

4. இ�ேபா'  பC>  மC>	  வரJ எAற இ� ப�திகைளW	 B�டேவ9E	. அைவ சமமாக 

இ���	. இ� ப�கOகளிA அ�B�E� ெதாைகயிைன  ஒேர ேகா�D� கிைட ம�டமாக� 
பதிய ேவ9E	. அ� B�E� ெதாைகயிைன ேவ>பE�தி� கா�EவதCகாக அ� 
ெதாைகயிA ேமT	 கீP	 ேகாEகளி�E�  கா�ட�பட ேவ9E	.  

5. வி�தியாச� ெதாைகைய, B�E�ெதாைக���  கீேழ, எதி+  ப�க�தி� கீR ெகா9E 

வரேவ9E	.  விவர�ப�தியி� கீேழ  ெகாணர�ப�ட அZ வி�தியாச� ெதாைகயிA எதிேர 
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‘இ��� கீ/ெகா’ என எPத�ப�E, நா� ப�தியி� அE�த கண�கிய� கால�திA &த� 

நாைள� �றி�பிடேவ9E	. 

6. ஒ� கண�கிA பC>�ப�க�திA  ெமா�த	 அதிகமாக இ�2தா�, அதA இ���� ெதாைக 

பC> இ��� ஆ�	.  ஒ� கண�கிA வரJ ப�க�திA ெமா�த	 அதிகமாக இ�2தா�, அதA 

இ���� ெதாைக வரJ இ��� ஆ�	.  இர9E ப�கOகQ	 சமமாக இ�2தா� அ�கண�� 

எ2த இ��ைபW	 கா�டா'. 

ெதாட�க�பதிJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

அல� 5.    இ��பாKJ 
மிக�>கிய வினா�க� 
1. இ��பாKJ எAறா� எAன? 

� இ��பாKJ எAப',  ஒ� �றி�பி�ட நாளி� அைன�'� ேபேர�E� கண��களிT	 

உ�ள  பC>  இ���கைளW	 மC>	 வரJ  இ���கைளW	 உ�ளட�கிய ஓ+ 
அறி�ைக ஆ�	. 

 
2. இ��பாKவிA பDவ	 த�க 

                 ------------- ஆ	 நாளAைறய இ��பாKJ 

 

 

3. இ��பாKJ தயா*��	 &ைறக� யாைவ? 
1. இ��� &ைற    

2. ெமா�த� ெதாைக &ைற  

3. ெமா�த� ெதாைக &ைற மC>	 இ��� &ைற. 

நா� விவர	 ேப.
ப.
எ 

பC>� 
ெதாைக 

`.`.`.`. 

வரJ�
ெதாைக 
                                                                `.`.̀.`. 

 ெசா�'க� 
ெரா�க க/�                         ப 
வOகி க/�                          ப 

அைறகலA க/�                   ப 
கடனாளிக� க/�                   ப 
சர�கி��� க/�                     ப 
&AB�DெசT�திய ெசலJக� ப 
ெபறேவ9Dய வ�மானOக�    ப 
ெப.மா.ச�ீEக�                     ப 
ெபா>��க� 
கடனI2ேதா+ க/� 
வOகி ேம�வைர�பC> 
ெகாEபடேவ9Dய ெசலJக� 
ெச.மா.ச�ீEக� 
 &த� க/� 
(இ����ெதாைக) 
 

   
 
 
 
 
 

வ.எ9 கண�கிA ெபய+ / விவர	 ேப.ப.
எ 

பC> இ��� 
`.`.`.`. 

வரJ இ��� 
                                                                `.`.̀.`. 
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4. இ��பாKவிA வைரவில�கண	 

� “ேபேர�E� கண��களி� உ�ள பC> இ���கைளW	 மC>	 வரJ  இ���கைளW	 

ெகா9E கண�ேகEகளிA கண�கீ�E ச*�தAைமைய ப*ேசாதி�க, தயா*�க�பE	 

ஒ� அறி�ைகேய இ��பாKJ” என ேஜ.ஆ+. ேப�லிபாK வைரவில�கண	 த2'�ளா+. 

5. கீRக9ட கண��களிA இ���க� இ��பாKவி� பC>� ப�தியி� இட	 

ெப>மா அ�ல'  வரJ�ப�தியி� இட	 ெப>மா என� கா�DEக: 

 

 

 

 

 

 

�> வினா�க� 

1. இ��பாKJ தயா*�பதிA ேநா�கOக� யாைவ? 

1. கண�கீ�DA ச*�தAைமைய ப*ேசாதைன ெசKய உதJகிற': 

� இ��பாKJ எAப' கண�ேகEக� பராம*�� பணியி�, கண�கீ�DA ச*�தAைமைய 
ச*பா+�கஉ தJ	 ஒ� வழி&ைற ஆ�	.  

2. இ>தி கண��கைள� தயா*�க அD�பைடயாகஉ�ள' 

� இ��பாKவிலி�2' எE�க�ப�ட ேபேர�E� கண��களிA இ���கைள 
அD�பைடயாக� ெகா9E, நிதிநிைல அறி�ைககளான, வியாபார மC>	 இலாப 
ந�ட�கண��கைளW	 மC>	 இ���நிைல� �றி�ைபW	 தயா*�க &DW	. 

3. பிைழகைள�க9EபிD�க உதJகிற' 

� இ��பாKJ எ�ேபாதாவ'  சமAபடாவி�டா�, அ' கண�ேகEகளி� பிைழக� 
ேந+2தி���	 எAபதைன உண+�'	. ஒA> அ�ல' ஒA>�� ேமCப�ட 
கண�கிய� ெசய�&ைற நிைலகளி� பிைழக� ஏCப�D��கலா	. 

� எனேவ, அ�பிைழகைள க9டறி2' ,அைவ இ>தி�கண��கைள� தயா*��	 &A� 

ச* ெசKய� படேவ9E	. 
4. ேபேர�E�கண��க� �றி�ததகவ�கைள\��கமாகத�கிற' 

� ேபேர�E� கண��களிA  ெதா��ைப இ��பாKJ கா�Eகிற'.  
� ஒ� �றி�பி�ட கண�கிA  &PவிவரOகைளW	 அறிய ேவ9Eமானா� ேபேர�E� 

கண��கைள�தாA  பா+�கேவ9E	. 
 

2. இ��பாKவிA �ைறபாEக� யாைவ? 
1. ஒ� நி>வன	 இ��பாKவிைன� தயா*�க ேவ9Eமானா�, அ2 நி>வன�திA 

கண��க� இர�ைட�பதிJ &ைறைய அD�பைடயாக� ேகா9E தயா*�க� ப�D��க 
ேவ9E	. 

2. ஏதாவ' நடவD�ைகக� கண�ேகEகளி� விEப�D��பிM	 இ��பாKJ  சமAப�E 

விE	. 

பC> இ���க� 
 

வரJ இ���க� 
 

ெவளி�3��� Bலி                    விCபைன  

உ�3�� Bலி வ�D� ெபCற' 

ெகா�&த� த�QபD ெபCற' 

வாரா�கடA &த� 

வ�D ெசT�திய' ெகா�&த� தி��ப	 

எE��க�  

விCபைன� தி��ப	  
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3. கண�ேகEகளி� ஏேதM	 பிைழக� ஏCப�D�2தாT	 இ��பாKJ சமAப�E விE	. 

4. இ��பாKவிைன &ைறயாக தயா*�கவி�ைல எAறா�, அதைன அD�பைடயாக� 
ெகா9E தயா*�க�பE	 இ>தி�கண��க�, ஒ� நி>வன�திA உ9ைமயான நிதி 
நிைலைய உண+�தா'. 

5. இ��பாKJ சமAப�E வி�டா�, அ'ேவ கண�ேகEகளி� உ�ள பதிJகளிA கண�கீ�E 
ச*�தAைம�� இ>திV சாAறாக அைமயா'. ஏெனனி�, கண�ேகEகளி� ஏCபE	 
விEபிைழக�, ஈEெசKW	 பிைழக�, மC>	 விதி�பிைழக� ேபாAறவCைற இ��பாKJ 
ெவளி�கா�Eவதி�ைல 

 

   

3. “இ��பாKJ எAப' கண�ேகEகளி� உ�ள கண�கீ�DA ச*�தAைமைய 
அறிய உதJ	 &த� ஆதார ஆவணமா�	” எAபைத நIOக� ஏC>� 
ெகா�கிறI+களா? காரண	 BறJ	.   

� ஆ	,  இ��பாKJ எAப' கண�ேகEகளி� உ�ள கண�கீ�DA ச*�தAைமைய 
அறிய உதJ	 &த� ஆதார ஆவணமா�	.    

� இ'  கண�ேகEகளி� உ�ள பதிJகளிA, கண�கீ�E ச*�தAைமைய அறிW	 

ேநா�க�'டM	, மC>	 நிதி நிைல அறி�ைககைள தயா*�பதC�  உதJவதCகாகJ	 

தாA தயா*�க�பEகிற'. 

� இர�ைட�பதிJ &ைறயி� கண�ேகEகைள� பராம*��	 அD�பைட� ேகா�பாடான' 

ஒZெவா� பCறிC�	 அதC� நிகரான மC>	 ச*யான வரJ	, அ' ேபாA> ஒZெவா� 

வரவிC�	 அதC� நிகரான மC>	 ச*யான பC>	 இ��கேவ9E	 எAபதா�	.  

� எனேவ, கண��கைள இ����க�E	 ெபாP', அதA பC> இ���களிA ெமா�த&	 
மC>	 வரJ இ���களிA ெமா�த&	 சமமாக இ��கேவ9E	.  

� அZவா> பC> இ��பிA  ெமா�த�  ெதாைகW	, மC>	 வரJ இ��பிA ெமா�த� 
ெதாைகW	 சமமாக இ���ேமயானா�, கண�ேகEக� பராம*���பணியி� ஒ� 
�றி�பி�ட நாளி� பதிJகளிA கண�கீE ச*யாக இ��கிறதா எAபதைன 
உடனDயாகJ	, ெதளிவாகJ	 அறி2' ெகா�ள உதவ�BDய ஒ� சாAறாகJ	 
அைமகிற'. 
 

1. கீR�கா[	 கண��களி� ேதாA>	 இ���கைள� �றி�பிEக.           

                                                                   விைட 
   அ. ெரா�க	              ஊ. கடனாளி                         

   ஆ. கடனI2ேதா+          எ. ெகா�&த�                 

   இ. விCபைன             ஏ. &த�                        

   ஈ. அைறகலA           ஐ. ஊதிய	 வழOகிய'          

   உ. கழிJ ெபCற'        ஒ. கணினி  
             ஒள. வOகி ேம�வைர�பC>                       

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

பC> இ���க� வரJ இ���க� 

அ. ெரா�க	  
ஈ. அைறகலA 
ஊ. கடனாளி  
எ. ெகா�&த� 
ஐ.ஊதிய	வழOகிய' 
ஒ. கணினி                              
                       

ஆ. கடனI2ேதா+ 
இ. விCபைன   
உ. கழிJ ெபCற' 
ஏ. &த�                       
ஒள. வOகி 
ேம�வைர�பC>                      
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இ��பாKவிA மாதி*. 
“ ------------------- “  ஆ	 நாQ��*ய இ��பாKJ 

வ.எ9 கண�கிA ெபய+ ேப.ப.
எ9 

பC> 
இ���   
    `. 

வரJ 
இ��� 
   `. 

1 &த�   xxxx 
2 விCபைன   xxxx 
3 பCபலகடனI2ேதா+   xxxx 
4 ெகா�&த� தி��ப	 / 

ெவளி�தி��ப	 
  xxxx 

5 ெசT�தC�*ய மாC>Vச�ீE   xxxx 
6 ெபCற வ�D   xxxx 
7 ெபCற கழிJ / ஈ�Dய கழிJ   xxxx 
8 ெபCற த�QபD   xxxx 
9 ெபCற கடA  (or)  கடA ( வரJ )   xxxx 
10 கா�� நிதி   xxxx 
11 வOகி ேம�வைர� பC>   xxxx 
12 வOகி� கடA   xxxx 
13 வாராஐய�கடA ஒ'��   xxxx 
14 ஊதிய	  xxxx  

15 ெபாறி, இய2திர	  xxxx  

16 அைறகலA  xxxx  

17 பCபல கடனாளிக�  xxxx  

18 ெதாட�கV சர�கி���  xxxx  

19 ெகா�&த�  xxxx  

20 ெப>தC�*ய மாC>Vச�ீE  xxxx  

21 அளி�த ( ெசT�திய) வ�D  xxxx  

22 ெசT�திய கழிJ, அளி�தத�QபD  xxxx  

23 விCபைன தி��ப	 / உ�தி��ப	  xxxx  

24 வாடைக, வ*க�  xxxx  

25 ைக ெரா�க	, வOகிெரா�க	  xxxx  

26 வாரா� கடA  xxxx  

27 கா�பீE  xxxx  

28 பயணV ெசலJக�  xxxx  

29 சி�லைறV ெசலJக�  xxxx  

30 உ� ஏCறிVெச� ெசலJ, ெவளி 
ஏCறிVெச� ெசலJக� 

 xxxx  

�றி�� : 1. பC> இ��� எAப' ஒ� ெசா�' அ�ல' ெசலJ அ�ல' ந�ட	 ஆ�	 
          2. வரJ இ��� எAப' ஒ� ெபா>�� அ�ல' வரJ அ�ல' ஆதாய	 ஆ�	. 
        ( இ��பாKவி� ேதாA>	 ேவC>ைம� ெதாைக, அநாம�'� கண���� மாCற�பEகிற' ) 
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அல� 6. 'ைண ஏEக� – I 

மிக��>கிய வினா�க� 

1. ஏேதM	 நாA� 'ைணஏEகளிA வைககைள� �றி�பிEக. 
1. ெகா�&த� ஏE 
2. ெகா� &த� தி��பஏE  
3. விCபைன ஏE 
4. விCபைன� தி��பஏE 

 
2. ெகா�&த� ஏE எAறா� எAன? 

� ெகா�&த� ஏE ஒ� 'ைண ஏE ஆ�	. 
�  இதி�, கடM�� சர�� வாO�வ' ம�Eேம பதிJ ெசKய�பEகிற'. 

� .ெசா�'க� வாOகினாT	, சர��க� ெரா�க�திC� வாOகினாT	 ெகா�&த� ஏ�D� 
பதிJ ெசKய�பEவ' இ�ைல. 

� ெகா�&த� ஏE, ெகா�&த� நாேளE எனJ	 அைழ�க�பEகிற'. 
 

3. ெகா�&த� தி��ப ஏE எAறா� எAன? 
� ெகா�&த� தி��ப ஏE ஒ� 'ைண ஏடா�	. 
� இதி�, ஏCகனேவ ெகா�&த� ெசK' ெபற�ப�ட சர��கைள, ெரா�க	 உடனDயாக 

ெபறாம� சர�� அளி�தவ��ேக தி��பி அM��கிAற நடவD�ைகக� பதிJ 
ெசKய�பEகிAறன.  

� சர��க� அளி�தவ��ேக தி�	பV ெச�வதா�,ெவளி�தி��ப	 ஏCபEகிAற'. 
� எனேவ, இ2த ஏE ெவளி�தி��ப ஏE அ�ல' ெவளிVெச� தி��ப �றி�ேபE எA> 

அைழ�க�பEகிற'. 
 

4. விCபைன ஏE எAறா� எAன? 
� விCபைன ஏE 'ைண ஏEகளி� ஒAறா�	. 
�  இதி�, கடM�� விCக�பE	 சர��க� ம�Eேம பதிய�பE	.  
� இO� சர�� எAப' நி>வன	 வழ�கமாக வாOகி விC�	 ெபா�ைளேய �றி��	.  
� சர��க� ெரா�க�திC� விCபைன ெசKவ' இதி� பதிய�பEவதி�ைல.  
� இைத�ேபாேலேவ, ெசா�'�கைள கடM�� விCப'ேவா அ�ல'  ெரா�க�திC� 

விCப'ேவா விCபைன ஏ�D� இட	 ெபறா'.  
� இZேவE விCபைன நாேளE, விCபைன� �றி�ேபE, மC>	 விCபைன� பதிேவE 

எA>	 அைழ�க�பEகிற'. 
 

5. விCபைன� தி��ப ஏE எAறா� எAன? 
� விCபைன� தி��பஏE, 'ைண ஏEகளி� ஒAறா�	. 
�  இ' விCபைனV ெசKத சர��க� உடனDயாக ெரா�க	 அளி�காம� தி��பி� 

ெபற�பEவைத� பதிJ ெசKய உதJகிற'. 

� சர��கைள வாD�ைகயாள*ட	 இ�2' தி��ப� ெப>வ'  ‘உ� தி��ப	’  என�பE	. 

� ெசா�'க� தி�	ப� ெப>வ' அ�ல' சர��க�  ெரா�க	 அளி�க�ப�E தி�	ப� 
ெப>வ' இ2த ஏ�D� பதிJ ெசKய�படமா�டா'. 
 

6. பC>��றி�� எAறா� எAன? 
� பC>� �றி�� எAப' ஒ� ஆவண	, ச�ீE அ�ல' சர���தி��பி அM��பவ��� 

அளி�க�பE	 அறி�ைக ஆ�	. 
� இ2த அறி�ைகயி�, தி��பி அM�பிய சர�கிA விவர	, யா��� தி��பி 

அM�ப�ப�டேதா அவர' ெபய+, தி��பி அM�ப�ப�ட சர�கிA நிகர� ெதாைக மC>	 
தி��பி அM�பியதCகான காரணOக� ேபாAற விவரOகைள� ெகா9D���	. 
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7. வரJ��றி�� எAறா� எAன? 
� வரJ��றி�� எAப' விCபைனயாள+, வாD�ைகயாள*டமி�2' சர�கிைன� ெபC>� 

ெகா9டதCகான அறி�ைக ஆ�	.  
� இதி�, தி��பி� ெபற�பE	 சர�கிA விவர	, தி���	 அளJ மC>	 அதA மதி�� 

ேபாAற விவரOக� இ���	. 
 

8. உ*ய �றி�ேபE எAறா� எAன? 
� 'ைண ஏEகளான ெரா�க ஏE, ெகா�&த� ஏE, விCபைன ஏE, ெகா�&த� தி��ப ஏE, 

விCபைன� தி��ப ஏE, ெப>தC�*ய மாC>Vச�ீE ஏE மC>	 ெசT�தC�*ய 
மாC>Vச�ீE ஏE ேபாAற ஏEகளி� பதிய &Dயாத எ�சிய பதிJக� உ*ய �றி�ேப�D� 
பதிJ ெசKய�பEகிAறன. 

�  உ*ய �றி�ேப�D� அ�ல' ெபா'� �றி�ேப�D� ேவ> எO�	 எ2த 
'ைண�பி*விT	 பதிJ� ெபறாத நடவD�ைககQ�கான �றி�ேபEக� பதிJ 
ெசKய�பEகிAறன. 
 

9. மாC>Vச�ீDA வைரவில�கண	 த�க. 
� மாC>&ைற ஆவணVச�ட	 1881-A பD,  ‘மாC>Vச�ீE எAப' �றி�பி�ட நப��ேகா 

அவர' ஆைண�ேகCபேவா அ�ல' அ2த ஆவண�ைத� ெகா9E வ�பவ��ேகா 
�றி�பி�ட பண�ைத ெசT�'மா>,  �றி�பி�ட நப���, ஒ�வ+ எ2த நிப2தைனW	 
இைண�காம�, எP�' Hலமாக� ைகெயா�பமி�E விE��	 ஆைண� தாOகிய 
ஆவணமா�	’. 
 

10. ெதாட�க� பதிJ எAறா� எAன? 
� ஒZெவா� கண�கா9DA இ>தியிT	, அைன�' ெபயரளJ கண��கQ	 

&D�க�பEகிAறன.  
� ஆனா�, அதA &2ைதய ஆ9EகளிA ெசா�'க�, ெபா>��க� மC>	 &தTடA 

வணிக	 ெதாட�கிற'. எனேவ, இ�தைகய கண��கைள நட�� ஆ9DC� ெகா9E 
வரேவ9DW�ள'.  

� இதCகாக நட�� ஆ9DA ெதாட�க�தி� நி>வன�திA ெசா�'க�, ெபா>��க� மC>	 
&த� ேபாAறைவகளிA இ��பிCகான �றி�ேப�E� பதிJகைள, பதிவ' 
ெதாட�க�பதிJ ஆ�	.  

� இ��றி�ேப�E� பதிJகளி� ெசா�'கைள பC> ைவ�கேவ9E	.  
ெபா>��க� மC>	 &த� கண��கைள வரJ ைவ�கேவ9E	. 
 

11. இடா�� எAறா� எAன? 
� இடா�� எAப',  ஒ� வணிக ஆவண	 அ�ல'  இரச'ீ  அ�ல' அறி�ைக ஆ�	. 
�  இதைன, விCபைனயாள+ தயா+ ெசK'  சர�கிைன வாO�பவ��� அளி�கிறா+. 
�  இதி�, விCபைனV ெசKய�பE	 சர�கிA அளJ, தர	, விைல, ெமா�தமதி�� ேபாAற 

விவரOக� இட	 ெபCறி���	.  
� எனேவ, இடா�� எAப' வாO�பவ+ மC>	 விCபவ+ இ�வ���	  ஒ� &தAைமயான 

ஆவணமாக உ�ள'. 

 

12. வியாபார� த�QபD எAறா� எAன? 

� வியாபார� த�QபD எAப',  விCபைனயாளரா� வாO�பவ���, சர��களிA ப�Dய� 
விைலயிலி�2' �ைற�' வழO�வதா�	.  

� இ', வியாபார வழ�கமாகேவா அ�ல' சர��கைள அதிக எ9ணி�ைகயி� 
ெகா�&த� ெசKW	 ேபாேதா வழOக�பEகிற'. 
 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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13. சTைக நா�க� எAறா� எAன? 
� மாC>V ச�ீDைன எP'	 ெபாP' ஒ� �றி�பி�ட கால	 கட2த பிற�, ெதாைக 

ெசT�த�பட ேவ9E	 என ெத*வி�க�பEகிற'. அதA அD�பைடயி� எ2த ேததியி� 
ெதாைக ெசT�த�பட ேவ9Eேமா அ2த ேததிேய ெசT�தC�*ய நா� என�பEகிற'. 

� ெசT�தC�*ய நாைள கண�கிE	 ெபாP', மாC>V ச�ீDA தவைண�கால	 &D2த 
பிற� HA> நா�க� B�ட�பEகிற'.  

� இZவா> BEதலாகV ேச+�க�பE	 அ2த HA> நா�கQ�� சTைக நா�க� 
என�ெபய+. 
 

14. ேமெலP'த� எAறா� எAன? 
� மாC>V ச�ீDA உ*ைமைய, ேவெறா�வ��� மாCறி� த�வதCகாக, மாC>V ச�ீDA  

          &க�பி� அ�ல' பிA�ற�தி� ைகெயா�பமிEத� ேமெலP'த� என�பEகிற'. 
 

15. மாC>V ச�ீDைன� த�QபD ெசKத� எAறா� எAன?  
� மாC>Vச�ீைட ைவ�'�ளவ+, அதA &தி+J�� &Aேப பண	 ெபறவி�	பினா�, 

அதைன வOகியி� த�QபD ெசK' ெரா�க	 ெப>வதிேய மாC>V ச�ீDைன� த�QபD 
ெசKத� எA> ெபய+.  

� இதCகாக, வOகிய+ ஒ� சி> ெதாைகைய� த�QபDயாக� ெபC>� ெகா�வா+.  
� மீத&�ள ெதாைகயிைன உடனDயாக ெகாE�' விEவா+. 

 

16. மாC>� பதிJக� எAறா� எAன? 

� மாC>�பதிJக� எAப', ஒ� கண�கி� உ�ள ெதாைகயிைன மCெறா� கண�கிC� 
மாC>	 �றி�ேப�E�பதிJ ஆ�	. 

 
 

�>கிய வினா�க� 
1. ெகா�&த� ஏ�DA பDவ�திைன த�க. 

ெகா�&த� ஏE / ெகா�&த� �றி�ேபE 
 

 �றி�� : 1.  கடM�� வாOக�பE	 சர��க� அைன�'	 ெகா�&த� ஏ�D� பதிய�பE	. 

             2.  ெரா�க�திC� சர�� வாO�த�, ெசா�'கைள கடM��  மC>	 ெரா�க�திC�   
                 வாO�த�  இதி� பதிய�பEவ' இ�ைல    

 

ெகா�&த� தி��ப ஏ�DA மாதி* பDவ	. 

                         ெகா�&த� தி��ப ஏE 
 
 
 
 

 

நா� விவர	 உ�வ� 
இடா�� 
எ9 

ேப.ப.எ ெதாைக 
விள�க	       ெமா�த	  
    `                  ` 

 
 
 

    

நா� விவர	 பC> 
�றி�� 
எ9 

ேப.ப.எ ெதாைக 
விள�க	       ெமா�த	  
    `                  ` 

�றி�� 
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விCபைன ஏ�DA மாதி* பDவ	 
                                           விCபைன ஏE 

 

          �றி�� : 1. கடM�� விCக�பE	 சர��க� அைன�'	 விCபைன ஏ�D� பதிய�பE	. 

         2.  ெரா�க�திC� சர�� விCற� இதி� பதிய�பEவ' இ�ைல. இைத�ேபாAேற     
            ெசா�'கைள கடM�� விCற� மC>	 ெரா�க�திC� விCற� இதி� பதிய�பEவ'     
             இ�ைல                                                                                           

விCபைன தி��ப ஏ�DA மாதி* பDவ	 

                                          விCபைன தி��ப ஏE 
 

 

 

 

2. பிA வ�	 நடவD�ைககைள எ2த 'ைண ஏ�D� பதிJ ெசKயேவ9E	 எA> 

�றி�பிEக.  
1 ெரா�க�திC� சர�� விCற'  
2 கடM�� சர�� விCற'  
3 கடM�� சர�� வாOகிய'  
4 உ*ைமயாள+ சர��கைள தன'  ெசா2த பயAபா�DCகாக எE�த'.  
5 சர�� அளி�ேதா��� உடனDயாக பண	 ெபறாம� தி��பிய சர��.  
6 கடM�� ெசா�'க� வாOகிய' 

      விைட 

1. ெரா�க ஏ�D� 
2. விCபைன ஏ�D� 
3. ெகா�&த� ஏ�D� 
4. உ*ய �றி�ேப�D� / ெபா'� �றிேப�D� 
5. ெகா�&த� தி��ப ஏ�D� 
6. உ*ய �றி�ேப�D�. ( �றி�பாக ெகா�&த� ஏ�D� பதிய�பEவ' இ�ைல ) 

 

3. 'ைண ஏEகளிA நAைமக� யாைவ? 
i. வணிக நடவD�ைககளிA ச*யான மC>	 &ைறயானபதிJ  

� அைன�' வணிக நடவD�ைககQ	 ெரா�க நடவD�ைகக� மC>	 ெரா�கமCற 
நடவD�ைகக� என� பி*�க�பEகிAறன.  

� ெரா�கமCற நடவD�ைகக�  ேமT	  கடA ெகா�&த�, கடA விCபைன மC>	 
தி��ப	 எA> பா��பE�த�பEகிAறன.  

� ஒZெவா� வைகயானநடவD�ைக��	 தனி�தனியாக, அதC�*ய ஏEக� 
பயAபE�'வதா�, நடவD�ைகக� ச*யானமC>	 &ைறயான'ைண ஏEகளி� பதிJ 
ெசKய�பEகிAறன. 

 

 

நா� விவர	 ெவளிVெச�   
  இடா��   
   எ9 

ேப.ப.எ ெதாைக 
விள�க	       ெமா�த	  
    `                  ` 

     

நா� விவர	 வரJ 
�றி�� 
எ9 

ேப.ப.எ ெதாைக 
விள�க	       ெமா�த	 

`                  ` 

�றி�� 
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ii. வசதியான எE�ெதP'த�  

� அைன�' நடவD�ைககளிT	 ஒ�ததAைமWைடயைவக� ஓ*ட�தி�, அதாவ' ஒ� 
'ைணஏ�D� பதிJ ெசKய�பEகிAறன.  

� இ' ெகா�&த� கண��, விCபைன கண�� மC>	 ச	ப2த�ப�ட ஆ�சா+ 
கண��களி� எE�ெதP'வைத எளிதா��கிற'. 

iii. ேவைல� பகி+J  

� �றி�ேபE பல 'ைணஏEகளாக� பி*�க�பEவதா�, ேவைல�பகி+J ஏCபEகிற'.  
� அதனா� ெவZேவ> நப+க�, ெவZேவ> 'ைணஏEகளி� ஒேர ேநர�தி� பதிJ 

ெசKய&Dகிற'.  
� இதனா�, விைரவாக பணியிைன &D�க&Dகிற'. 

iv. திறA அதிக*��  

� ேவைல�பகி+J காரணமாக சிற�பைடதலிA நAைம கிைட�கிற'.  
� ஒ� நப+, ஒேர ேவைலைய தி�	ப� தி�	ப ெசKவதா� அZேவைலைய� 

ைகயா�வதி� அவர' திறைம அதிக*�கிற'. 

v. &DெவE�தT�� உதJகிற'  

� ஒZெவா� நடவD�ைகயிA &P விவர&	 தனி�தனியாக 'ைணஏEக� Hல	 
கிைட�கிAறன.  

� இZவிவரOகைள நி+வாக	 எதி+கால &DெவE�தT�� பயAபE�த&DW	. 

vi. &Pைமயான தகவ�கைள� ெபற&Dகிற'  

� ஒ� �றி�பி�ட தAைமWைடய அைன�' நடவD�ைககQ	, ஒ� 'ைண ஏ�D� பதிJ 
ெசKய�பEவதா�, &Pைமயானத கவ�கைள� ெபற&Dகிற'.  

� மாதவா*யான, காலா9E எAற கால�திCகான ெமா�தவிவர	 எளிதி� அறிய 
&Dகிற'. 

vii. ேபேர�D� எE�ெதP'	 \ைம �ைறகிற'  

� ஆ�சாராகண��க� , ஒ� �றி�பி�ட கால அளவி� எE�ெதPத�பEவதா�, அதிT�ள 
\ைம �ைறகிற'.  

� உதாரண	: ெகா�&த� கண�கிலி�2' ஆ�சாரா கண��கQ�� எE�ெதPத�. 
 

4. சி> �றி�� வைரக  

(அ) மாC>Vச�ீD� ேமெலP'த�  

� மாC>Vச�ீDA உ*ைமைய ேவேறா�வ��� மாCறி� த�வதCகாக, மாC>Vச�ீDA 
&A�ற�தி� அ�ல' பிA�ற�தி� ைகெயா�ப	 இEவைத ேமெலP'த� எAப+.  

� மாC>Vச�ீைட இதCெகன ேமெலPதி மாCறி� ெகாE�பவ+ ேமெலP'ந+ என�பEகிறா+.  
� மாC>Vச�ீE ேமெலPதி யா��� ெகாE�க�பEகிறேதா, அவ+ ேமெலPத�ெப>ந+ 

என�பEகிறா+.  
� ேமெலPத�ெப>ந+ மாC>Vச�ீE��*ய ெதாைகைய� ெப>	 உ*ைமைய� ெப>கிறா+. 

 
(ஆ) மாC>Vச�ீைடத�QபD ெசKத�: 

� மாC>V ச�ீைட ைவ�'�ளவ+, அதA &தி+J�� &Aேப பண	 ெபறவி�	பினா�, 
அதைன வOகியி� த�QபD ெசK' ெரா�க	 ெபறலா	. இ	&ைற�� 
மாC>Vச�ீDைன� த�QபD ெசKத� எA> ெபய+.  

� இதCகாக, வOகிய+ ஒ� சி> ெதாைகைய� த�QபDயாக� ெபC>� ெகா�வா+. 
மீத&�ள ெதாைகயிைன உடனDயாக ெகாE�' விEவா+. 
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அல� 7 - 'ைண ஏEக� – II 

மிக��>கிய வினா�க� 

1. ெரா�க ஏE எAறா� எAன? 

� ெரா�க ஏE எAப', ெரா�க நடவD�ைககைள ம�E	, நா� வ*ைச�பD பதிய�BDய 
ஒ� ஏடா�	. 

� ெரா�க நடவD�ைகக� &தA &தலி� ெரா�க ஏ�D� பதிய�பEவதா�, இ' ஒ� 
&த� Hல�பதிேவE அ�ல' &தAைம� பதிேவE ஆ�	.  

� ெரா�க நடவD�ைகக� எAப' இO� வOகி நடவD�ைககைளW	 உ�ளட�கியதாக 
இ��கலா	.  

� ெரா�க ஏ�D� ெரா�க� ெப>த�க� பC>� ப�க�திT	, ெரா�கV ெசT�த�க� 
வரJ� ப�க�திT	 பதிய�பEகிAறன. 

 
2. ெரா�க ஏ�DA வைகக� யாைவ? 

i. தனி�ப�தி ெரா�கஏE அ�ல' சாதாரண ெரா�க ஏE     ( ெரா�க�ப�தி ம�E	) 
ii. ெரா�க	 மC>	 த�QபD ப�திகQைடய ெரா�க ஏE   (இ�ப�தி ெரா�க ஏE) 
iii. ெரா�க	, த�QபD மC>	 வOகி� ப�திகQைடய ெரா�க ஏE ( &�ப�தி ெரா�கஏE) 

� இ2த &தAைமயான ெரா�க ஏ�Dைன� தவிர, சி�லைற ெரா�க ஏE	 
தயா*�க�பEகிற'. 

 
3. சாதாரண ெரா�க ஏE எAறா� எAன? 

� தனி�ப�தி ெரா�க ஏE அ�ல' சாதாரண ெரா�கஏE, ஒ� ேபேர�E� கண�ைக� 
ேபாA>, ஒZெவா� ப�க�திT	 ெதாைக�கான ப�தி ஒAைற ( ெரா�க ப�தி ) 
ெகா9D���	. 

� ெரா�க நடவD�ைகக� ம�E	 இ2த ஏ�D� பதிய�பE	. 
� அைன�' ெரா�க� ெப>த�கQ	 மC>	 ெசT�த�கQ	 இ2த ஏ�D� &ைறயாக� 

பதிய�பEகிAறன. 
 

4. தனி�ப�தி  ெரா�க ஏ�DA பDவ	 த�க. 
 

  ப                  “ ------------ “ அவ+களிA தனி�ப�தி ெரா�க ஏE                            வ 

நா
� 

ெப>த�க
� 

இரசீ
' 

எ9 

ேப.ப
. 

எ9 

ெதா
ைக 
` 

நா
� 

ெசT�த�க
� 

சாA
> 

ச�ீE 
எ9 

ேப.ப.எ
9 

ெதா
ைக 
` 

          

�றி�� : கடA நடவD�ைக இ2த ெரா�க ஏ�D� பதிவதி�ைல 

 
5. இ�ப�தி ெரா�க ஏE எAறா� எAன? 

� இ' ெரா�க	 மC>	 த�QபD ப�திகைளWைடய ெரா�க ஏE ஆ�	.  
� த�QபD மC>	 ெரா�க	 எAற இ� ப�திகைள, பC> மC>	 வரJ எAற இர9E 

ப�கOகளிT	 ெகா9D��பதா� இதைன இ�ப�தி ெரா�கஏE எA> அைழ�கிேறா	.  
� சாதாரணர ெரா�க ஏE தயா*�க�பE	 &ைறயிேலேய இ�ப�தி ெரா�க ஏE	 

தயா*�க�பEகிற'. 
� இதி� த�QபD ப�தி எAற ஒ� ப�தி BEதலாக இ� ப�கOகளிT	 

ேச+�க�ப�E�ள'. 
 

 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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6. இ�ப�தி ெரா�க ஏ�DA பDவ	 த�க. 
த�sபD மC>	 ெரா�க	 ப�திகQடய ெரா�க ஏE 

                 “ ------------ “ அவ+களிA இ�ப�தி ெரா�க ஏE                                        

 ப                                                                                                             வ 

நா� ெப>த�
க� 

இ
.
எ 

ேப.ப
.எ
9 

 

     

 

த�QபD    

ெதாைக 
     `  

 

ெரா�க	     

நா� ெசT�த�
க� 

சா.
ச.ீ
எ 

ேப.
ப.
எ 

 
 
த�Q
பD     

     

ெதாைக 
       ` 

 
ெரா�க
	 

            

 

7. &�ப�தி ெரா�க ஏE எAறா� எAன? 
� ெரா�க	, வOகி மC>	 த�QபD எAற HA> ெதாைக� ப�திகைள� 

ெகா9D���	 ஏE &�ப�தி ெரா�க ஏE ஆ�	. 
� சாதாரண ெரா�க ஏE மC>	 இ�ப�தி ெரா�க ஏEக� தயா*��	 அேத 

&ைறயி�தாA இ2த ெரா�க ஏE	 தயா*�க�பEகிற'. 
 

8. ெரா�க� த�QபD எAறா� எAன? 
� �றி�பி�ட கால� ெகEJ��� அ�ல' அதC� &Aனேரா ச*யாக ெதாைகைய 

தி�	பV ெசT�'	 நப+கQ��, வழOக�BDய த�QபD ெரா�க� த�QபD 
என�பE	. 

� கடனI2ேதா+ கண�கி�, த�QபD அளி�த' (ந�ட	) எA>	, கடனாளிக� கண�கி�. 
த�QபD ெபCற' (ஆதாய	) எA>	 எE�'� ெகா�ள�பEகிற'. 

� வாD�ைகயாள+க�, தவைண நாQ���  ெதாைகையV ெசT�'வைத ஊ��வி��	 

ெபா��E  இ�த�QபD  வழOக�பEகிற'. 
 

9. வியாபார� த�QபD எAறா� எAன? 
� வியாபார� த�QபD எAப',  விCபைனயாளரா� வாO�பவ���, சர��களிA 

ப�Dய� விைலயிலி�2' �ைற�' வழO�வதா�	.  
� இ', வியாபார வழ�கமாகேவா அ�ல' சர��கைள அதிக எ9ணி�ைகயி� 

ெகா�&த� ெசKW	 ேபாேதா வழOக�பEகிற'. 
� இ� த�QபD இடா�பி� கழி�'� கா�ட�பE	.  
� வியாபார� த�QபD கண�ேகEகளி� எO�	 பதிய�படமா�டா'. 

 
10. சி�லைற ெரா�க ஏE எAறா� எAன? 

� சி�லைற ெரா�க ஏE எAப', அD�கD நிகழ�BDய சி> ெசலவினOகளான வ9DV 
ச�த	, Bலி, தபா� த2தி ெசலJ, அV\, எP'ெபா�� ெசலJ ேபாAறவCைற பதிW	 
தனி ெரா�க ஏடா�	. 

� இதCெகன தனியாக அம+�த�பE	 சி�லைற� காசாள+, சி�லைற ெரா�க ஏ�Dைன� 
பராம*�கிறா+. 

     �>கிய வினா�க� 

1. சி�லைற ெரா�க ஏ�D� &A பணமீ�� &ைறயிA ெபா�ைள விள��க. 

� &A அMபவ�திA அD�பைடயி�, சி�லைற ெசலJகைள ெசKவதCகாக, 
ேதைவயான அ�ல' ேபா'மான அளJ ஒ� �றி�பி�ட ெதாைக, ஒ� �றி�பி�ட 
கால�திA &த� நாளA>, சி�லைற� காசாள��� வழOக�பE	.  

� சி�லைற� காசாள��� &AB�D வழOக�பE	 இ�ெதாைக�� ‘&Aபண	’ எA> 
ெபய+. 
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� இ� ெதாைகயிலி�2', சி�லைற�காசாள+ ெசலJகைள ெசK', அதைன சி�லைற 
ெரா�க ஏ�D� பதிJ ெசKகிறா+.  

� ஒ� �றி�பி�ட கால�திA &Dவி�, சி�லைற� காசாள+ தைலைம�காசாள*ட	 
சி�லைற ெரா�க ஏ�ைட சம+�பி�பா+.  

� தைலைம� காசாள+ சி�லைற ெசலவினOகைள B+2' ஆராK2' பா+�'வி�E, 
சி�லைற� காசாள+ ெசKத ெசலJகQ�� சமமான ஒ� ெதாைகைய அவ*ட	 
த�வா+.  

� இதைனேய &Aபன மீ�� &ைற எA> அைழ�க�பEகிAற'. 

 

2. ெரா�க� த�QபD��	 வியாபார� த�QபD��	 உ�ள ேவ>பாEகைள 
எP'க. 

வ.
எ
9 

அD�பைட ெரா�க� த�QபD வியாபார த�QபD 

1 ேநா�க	 ெபா�ைள வாOகியவ+ ெதாைகைய 
&AB�D ெசT�'வைத 
ஊ��வி��	 ெபா��E இ� த�QபD 
அளி�க�பEகிற'. 

வாO�பவ+ அதிக�பDயான 
எ9ணி�ைகயி�, ெபா��கைள 
வாO�	 ெபா��E அவ+கைள 
ஊ��வி�பதCகாக இ� த�QபD 
அளி�க�பEகிற' 

2 வழOக�பE	 
கால	 

ெரா�க� த�QபD, விCறவ+ அ�ல' 
கடனI2ேதாரா� வாOகியவ+ அ�ல' 
கடனாளி�� ெதாைகைய� தி�	ப 
ெசT�'	ேபா' வழOக�பEகிற' 

வியாபார� த�QபD, விCறவரா� 
வாOகியவ��� ெபா��கைள 
விC�	ேபா' வழOக�பEகிற'. 

3 த�QபD 
ெதாைக 

இ� த�QபD தி�	ப ெசT�'	 
கால�ைத அD�பைடயாக� 
ெகா9ட'. 

இ� த�QபD ெபா��க� 
வாOகிய அளவிைன 
அD�பைடயாக� ெகா9ட'. 

4 கண�ேகEளி� 
பதிJ ெசKத� 

இ', கண�ேகEகளி� பதிய�பEகிற' இ', கண�ேகEகளி� 
பதிய�பEவ' இ�ைல 

5 இடா�பிலி�2' 
கழி�' 
கா�Eத� 

இ', இடா�பிலி�2' கழி�'� 

கா�ட�பட மா�டா'. 

 

இ', இடா�பிலி�2' கழி�' 
கா�ட�பE	. 

 
 

3. சி�லைற ெரா�க ஏE பராம*�பதா� உ9டா�	 நAைமகைள எP'க. 
1. ெசலவினOகைள ந�ல &ைறயி� க�E�பE�த &DW	. 
2. &தAைம� காசாள*A ேநர	 மிVசமாகிற'. 
3. சி> ெசலவினOகளா� ெரா�க ஏ�D� அதிக \ைம இ�லாம� இ���	. 
4. ெரா�க ஏ�Dலி�2'	, சி�லைற ெரா�க ஏ�Dலி�2'	, ேபேர�D� எE�ெதP'வ'     

மிகJ	 \லபமான' 
 

4. ெரா�க ஏ�D� த�QபDைய� பதிJ ெசKவ' பCறி �றி�� வைரக. 
� ெரா�க�ப�திக� வழ�க	 ேபால இ���� க�ட�ப�E, அ' அE�த நா� அ�ல' 

கால�திC� எE�'V ெச�ல�பட ேவ9E	. 
� இ�2த ேபாதிT	 த�QபD ப�திக� இ����க�ட�பட மா�டா'.  
� அைவக� பC>�ப�க	 தனியாகJ	, வரJ�ப�க	 தனியாகJ	 B�ட�படேவ9E	. 

பC>� ப�க�தி� உ�ள த�QபD ப�தியிA ெமா�த	,வாD�ைகயாள+கQ��அளி�த 
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த�QபDைய� கா�Eகிற'. இ�ெதாைக,அளி�த த�QபD கண�கி� பC> 
ெசKய�படேவ9E	.  

� வரJ� ப�க�தி� உ�ள த�QபDயிA ெமா�த	, ெபCற த�QபDைய� கா�Eகிற'. 
இ�ெதாைக ெபCற த�QபD கண�கி� வரJ ைவ�க�பட ேவ9E	. 

 

5. எதி+� பதிைவ உதாரண�'டA விள��க. 
� ஒ� நடவD�ைகயி�, ெரா�க	 மC>	 வOகி எAற இ� கண��கQ	 ெதாட+� 

ெபCறி�2தா�, அ2 நDவD�ைகயிA இ� தAைமகQ	 ெரா�கஏ�D� 
பதிய�பEகிAறன.  

� அZவா> ஒ� நடவD�ைகயிA பC> மC>	 வரJ� தAைமக�, ெரா�க ஏ�D� 
பதிய�ப�டா�, அ' எதி+�பதிJ என�பE	.  

உதாரண	 
1. வOகியி� பண	 ெசT�திய' :  

� இ' ெரா�க ஏ�D� பC>� ப�க�தி� உ�ள வOகி� ப�தியிT	 மC>	 வரJ� 
ப�க�தி� உ�ள ெரா�க� ப�தியிT	 பதிய�பE	. 

2. வOகியிலி�2' அTவலக ெசலJகQ�காக பண	 எE�த' :  
� இ' ெரா�க ஏ�D� பC>� ப�க�தி� உ�ள ெரா�க� ப�தியிT	 மC>	 வரJ� 

ப�க�தி� உ�ள வOகி� ப�தியிT	 பதிய�பE	. 

 

அல� 8 - வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� 
மிக��>கிய வினா�க� 

1. வOகி ேம�வைர�பC> எAறா� எAன? 

� வOகி� கண�கி� உ9ைமயான இ����� அதிகமாக எE�� ெசKW	ேபா', 
அZவி��பிைன இ' �றி�கிAற'.  

� இ�தைகய வசதி. நட�� கண�� ைவ�தி��ேபா��� ம�E	 அளி�க�பEகிAற'.  
� இZவா> அதிக�பDயாக எE�த ெதாைக��, வ�D கண�கிட�பEகிற'. 

 
2. வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� எAறா� எAன? 

� ெரா�க ஏ�D� ெசKய�பட� BDய ஒZெவா� பதிவிC�	, வOகியரா� 
பராம*�க�பட�BDய ெச�ேல�D� ச*நிக+ பதிJ இ��க ேவ9E	.  

� அேதேபாA> வOகிV ெச�ேல�D� உ�ள ஒZெவா� பதிவிC�	 ச*நிக+ பதிJ 
ெரா�க ஏ�D� இ��க ேவ9E	.  

� வOகி இ��� இ� ஏEகளிT	 ஒேர ெதாைகயிைன� கா9பி�க ேவ9E	. 
� இர9E இ���கQ	 ெவZேவறாக இ�2தா�, அதCகான காரணOகைள 

விள��வதCகாக தயா*�க�பE	 அறி�ைகையேய, வOகிV ச*�க�E	 ப�Dய� 
எA> அைழ�க�பEகிற'. 
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3. ெரா�க ஏ�DA வOகி�ப�தி��	 வOகி அறி�ைக��	 இைடேயயான 
ேவ>பா�DCகான காரணOகளி� ஏேதM	 இர9ைட B>க. 
வ.எ9 ெரா�க ஏ�DA வOகி�ப�தி வOகி அறி�ைக 
1 இ', வணிக நி>வன�தா� 

தயா*�க�பEகிAற' 
இ', வOகியா� 
தயா*�க�பEகிAற' 

2 ெரா�க ைவ�� , பC>� ப�க�தி� 
பதிJ ெசKய�பE	 

ெரா�க ைவ�� , வரJ� 
ப�க�தி� பதிJ ெசKய�பE	 

3 காேசாைல  ைவ�� ெசKய�பE	 
ெபாP' , அேத நாளி� பC> 
ைவ�க�பE	. 

காேசாைல வtலான 
பிA�தாA, வOகி 
அறி�ைகயி� பதிJ 
ெசKய�பE	. 

4 ெரா�க எE�� , வரJ� ப�க�தி� 
பதிJ ெசKய�பE	 

ெரா�க எE�� , பC>� 
ப�க�தி� பதிJ ெசKய�பE	 

 
4. நிைல அறிJ>�தலிAபD வOகியா� ெசT�த�ெப>	 ஏேதM	 இர9E 

ெசலJகைள த�க. 
1. கா�பீ�E &ைனம	 
2. ெதாைல�ேபசி� க�டண	 
3. கடA மீதான தவைண அ�ல' வ�D  

 

5. கீRக9ட வா�கிய�திC� ஒ� வா+�ைதயி� விைடத�க.  

     (அ) வOகியா� அளி�க�பE	 வாD�ைகயாள+ கண�கிA நக�: 

          விைட :  வOகி அறி�ைக அ�ல' ெச�ேலE  

     (ஆ) வOகி அறி�ைகயிA பD பCறி��� : 

          விைட :  ேம�வைர�பC> அ�ல' மிைக எE�� 

     (இ) ெரா�கஏ�DA பD இ��� மC>	 வOகி அறி�ைகயிA பD இ��� ேவ>பEவதCகான 
காரணOகைள ப�DயலிE	 அறி�ைக: 

         விைட :  வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� 

6. பிAவ�	 வா�கியOகைள ஏC>�ெகா�கிறாயா? ஏC>� ெகா9டா� ‘ஆ	’ 
எனJ	, ஏC>� ெகா�ளாவி�டா� ‘இ�ைல’ எனJ	 பதிலளி�கJ	.  
1) வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� வOகியரா� தயா*�க�பEகிற' 

          விைட :  இ�ைல 

2) வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� தயா*�பதC� &Aன+ ெரா�க ஏ�Dைன ச*க�Eவ'   
க�டாயமான'.  

           விைட :  ஆ	 

3)  வOகி அறி�ைகயிA பD வரவி��� எAப' ேம�வைர�பCறா�	 

           விைட :  இ�ைல  

4) வOகியா� பC> ெசKய�பE	 வOகி� க�டண	 வOகி அறி�ைகயிA பDயான 
இ��பிைன அதிக*�கV ெசKW	.  

            விைட :  இ�ைல 

5)  ெரா�க ஏ�DA வOகி�ப�தி��	 ெரா�க ஏ�DA ெரா�க� ப�தி��	 இைடேயயான   
     ேவ>பா�DCகான காரணOகைள� க9டறிய தயா*�க�பEவேத வOகிV ச*�க�E	        
      ப�Dய� ஆ�	. 

        விைட :  இ�ைல 
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�>கிய வினா�க� 

1. வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� தயா*�பதCகான HA> காரணOகைள� த�க. 
1. ெரா�க ஏ�DAபDயான வOகி இ���	, வOகி அறி�ைகயிA பDயான வOகி 

இ���	, ேவ>ப�D��பதCகான காரணOகைள அைடயாள	 காண, 
2. காேசாைலக� தI+வைடவதி� ஏCபE	 காலதாமத�ைத க9டறிய, 
3. ெரா�க ஏ�DA வOகி ப�தியிA ச*யான இ��பிைன கண�கிட, 
4. வணிக�திA கண�காள+க� மC>	 வOகி, நிதியிைன தவறாக பயAபE�'வைத 

தE�க. 

 
2. ‘காேசாைல இAM	 &Aனிைல� பE�தவி�ைல’ எAபதA ெபா�� எAன? 

� வணிக	 காேசாைல விE��	 ெபாP', வணிக	 அதைன உடனDயாக ெரா�கஏ�DA 
வரJ ப�க�தி� பதிJ ெசKW	.  

� ஆனா�, இ2நடவD�ைக வOகி அறி�ைகயி� அேதநாளி� பதிJ 
ெசKய�படாமலி��கலா	.  

� இ' வOகியி� &AனிைலபE�திய பிA�தாA, வOகி அறி�ைகயி� பதிJ 
ெசKய�பE	. 

� இதைனேய விE�த காேசாைல இAM	 &Aனிைல� பE�தவி�ைல எAபதA 
ெபா�� ஆ�	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT                                                                         32 

 

“ ----------------------- “நாQ��*ய வOகிV ச*க�E	 ப�Dய� 

விவர	 ெதாைக 
` 

ெதாைக 
` 

அ. ெரா�க ஏ�DAபD இ��� 

ஆ. B�Eக : 

1. காேசாைல நா	 விE�'	, பண	 ெபற வOகியா�   

   &Aனிைல�பE�த� படாதைவ / விE�த காேசாைல  
  பணமா�க� படாத' 

2. வOகி அளி�த / அMமதி�த / வtலி�த வ�D, ஆனா�   

   ெரா�க ஏ�D� பதிய�படாத'  

3. வாD�ைகயாள+ ேநரDயாக வOகியி� ெசT�தியைவ /  

     பண	 ைவ�� இய2திர�திA Hல	 ெசT�தியைவ 
           ஆனா� ெரா�க ஏ�D� பதிய�படாதைவ 

4. வOகிய+ தவ>தலாக ெசKத வரJ 

5. வாD�ைகயாள*A நிைல ஆைணயிAபD, வOகிய+     

    வtலி�தைவ 

6. ெப>தC�*ய மாC>Vச�ீE வtலான', ெரா�க   
   ஏ�D� பதிய�படாதைவ 

7. &தUE மீதான வ�D வtலான', ஆனா� ெரா�க   
   ஏ�D� பதிய�படாதைவ 

  ெமா�த	 (ஆ) 
இ. ெமா�த	 (அ+ஆ) 
 
ஈ. கழி�க : 
1. வOகியி� ைவ�� ெசKத காேசாைல வOகியா� 
   வரJ ைவ�க�படாதைவ 

2. ெச�ேல�D உ�ள ம>�க�ப�ட காேசாைலக� 
   ஆனா� ெரா�க ஏ�D� பதிய�படாதைவ 

3. ெச�ேல�DAபDயான வOகி� க�டண	 

4. வOகிய+ தவ>தலாக ெசKத பC> 

5. நிைல ஆைணயிAபD ெசT�தியைவ 

6. வOகியா� ேநரDயாக ெசT�த�ப�ட ெதாைக 
  ( உ.	. கா�பீ�E &ைனம	 ) 
7. ெப>தC�*ய மாC>Vச�ீE, வOகியா� வtலி�க�ப�டைவ   

8. வOகியா� பC> ைவ�க�ப�ட வOகி க�டண	, வ�D 

9. வOகி ேம�வைர�பC> மீதான வ�D ெரா�க ஏ�D�    
  பதியாதைவ / வOகியா� வtலி�க�ப�ட பOகாதாய	 
  ெமா�த	 (ஈ) 

உ. ெச�ேல�DA பD இ��� ( இ-ஈ ) 
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அல� 9 - பிைழ� தி��த	 
மிக��>கிய வினா�க�  

1. பிைழ� தி��த	 எAறா�எAன? 
� கண�� ஏEகளிT�ள பிைழகைள� தி��த	 எAப', தவறான எ9கைளேயா 

அ�ல' எP�'கைள அD�தேலா, தி��தி எPதேலா அ�ல' ேம� எPதலிேலா 
ஏCப�E�ள பிைழகைளV ச*யாக மாC>வ' பிைழ�தி��த	 என�பE	.  

� உ*ய கண��களி�, த�2த �றி�ேப�E� பதிJகைளேயா அ�ல' விள�க� 
�றி�ைபேயா எPதி பிைழகளிA விைளைவ ம�E�பE�தேல பிைழ�தி��த	 
என�பE	. 
 

2. விதி�பிைழ எAறா� எAன? 
� நடவD�ைககைள  கண��  ஏEகளி� பதிJ ெசKW	 ேபா',  அD�பைட� கண�கிய�  

விதிகைள தவறாக பிAபC>வதா� ஏCபE	  பிைழேய விதி�பிைழ என�பE	. 

 
3. ப�தி விEபிைழ எAறா� எAன? 

� கண�காள+ ஒ� நடவD�ைகயிA ஒ� ப�திைய ம�E	 பதிJ ெசKய� 
தவறினா�,அ' ப�தி விE பிைழயா�	.  

� இ2த�பிைழ, ெபா'வாக, ேபேர�D� எE�' எP'	 ேபா' நிகP	.  
� இ�பிைழ, ஒ� கண�ைக ம�Eேம பாதி��	. 

 
4. &P விE பிைழ எAறா� எAன? 

� ஒ� நடவD�ைகைய, �றி�ேப�Dேலா அ�ல'  'ைண ஏ�Dேலா பதிJ ெசKய� 

தவ>வ' அ�ல'  ேபேர�D� எE�' எP'	 ேபா',  இ� தAைமகைளW	  பதிJ 

ெசKய� தவ>வேத &P விE பிைழயா�	.  

� இ', இர9E அ�ல' அதC� ேமCப�ட கண��கைள� பாதி��	. 

 

5. ஈEெசK பிைழக� எAறா� எAன? 
� ெவZேவ> பிைழக� ஒA>�ெகாA> ஈE ெசKபைவயாக அைம2தா�, அைவ  

ஈEெசK பிைழக� என�பE	.  
� இ�பிைழக�, ெதாட+�ைடய கண�கிேலா அ�ல' ெதாட+� இ�லாத கண�கிேலா 

நிகழலா	.  
� எனேவ, ஒ� கண�கிA BEத� பC> அ�ல' வரJ மCெறா� கண�கிA BEத� 

வரJ அ�ல' பCறிA Hல	 ஈE ெசKய�படலா	.  
� இ�பிைழக�, ஈEக�E	 பிைழக� எனJ	 அறிய�பEகிAறன. 

 

6. ெசKபிைழக� எAறா� எAன? 

� ஒ� நடவD�ைகயான' தவறாக� பதிJ ெசKய�ப�டா� அ' ெசKபிைழ என�பE	.  
� இ�பிைழ, கண�காள*A ஒ�&க�பE�த� இ�லாததாT	, கவன	 இAைமயாT	 

நிகRவதா�	. 
 

7. பிைழக� -  ெபா�� யா' 
� பிைழக� எAப', கண�கிய� நடவD�ைககைள� பதிJ ெசKதலி� அ�ல' 

வைக�பE�'தலி� அ�ல'  ெதா��தலி�, ஒ� கண�காள+ அ�ல' எP�த+ 
தCெசயலாக தவ> ெசKத� மC>	 பதிJ ெசKயாம� விEத� ஆ�	.. 
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�>கிய வினா�க� 

1.  விதி�பிைழைய� பCறிய �றி�ைப எE�'�கா�EடA எPதJ	. 
 

� நடவD�ைககைள, கண�� ஏEகளி� பதிJ ெசKW	ேபா', அD�பைட� கண�கிய� 
விதிகைள தவறாக பிAபC>வதா� ஏCபE	 பிைழேய விதி�பிைழ என�பE	. 

� விதி�பிைழக� ஏCபEவதCகான சா�திய� B>க�: 
1) ெசா�' வாOகியைத ெகா�&த� ஏ�D� பதிJ ெசKத� 

      உதாரண	 

                   அAபரசி ஆய�த ஆைடதயா*�� நி>ம	 `̀̀̀. 10,000 மதி���ள இய2திர�ைத     

                   கடM�� வாOகிய', ெகா�&த� ஏ�D� பதிJ ெசKய�ப�ட'. 

 
2) ெசா�' விCறைத விCபைன ஏ�D� பதிJ ெசKத�  

               உதாரண	 

                       பைழய அைறகலA `̀̀̀. 500 �� கடM�� விCற', விCபைன ஏ�D�   

                       பதிJ ெசKய�ப�ட'. 

 
 

2. அனாம�'� கண���பCறி� �றி�� எPதJ	. 
� இ��பாKJ சமநிைல அைடயாத ேபா', ேவ>பா�E� ெதாைகைய, அனாம�'� 

கண�� எAற தCகாலிக� கண�கி� பC> அ�ல' வரJ ைவ�க ேவ9E	. 
� பC> இ���களிA B�E� ெதாைகைய� கா�DT	 வரJ இ���களிA B�E� 

ெதாைக மிைகயாக இ���	 ேபா' பC> ைவ�க�பE	.  
� மாறாக, வரJ இ���களிA B�E�ெதாைக பC> இ���களிA B�E� 

ெதாைகையவிட� �ைறவாக இ��பிA வரJ ைவ�க ேவ9E	. 

 

3. இ��பாKJ ெவளி�பE�தாத பிைழக� யாைவ? 
� சில பிைழக�, இ��பாKJ சமAபEவைத� பாதி�காதைவ. அைவ, ஏEகளி� 

இ�2தாT	 பC> இ���களிA B�E� ெதாைகW	, வரJ இ���களிA B�E� 

ெதாைகW	 சமமாக இ���	. இ��பாKJ சமநிைல� ெப>	.  

� &P விEபிைழக�, விதி�பிைழக�, ஈEெசK பிைழக� மC>	 'ைண ஏEகளி� 
தவறான பதிJக� ஆகியவCைற, இ��பாKJ ெவளி�பE�'வ' இ�ைல.  

அZவாறான பிைழகQ�� உதாரணOக� பிAவ�மா>: 

1. ஒ� வ�வாயினV ெசலைவ &தலினV ெசலவாக பாவி�த�. 
2. ஒ� நடவD�ைகைய &Pைமயாக பதிJ ெசKய�த�த�. 
3. ஒ� நடவD�ைகைய தவறான 'ைண ஏ�D� பதிJ ெசKத�. 
4. ஒ� நடவD�ைகைய 'ைண ஏ�D� அ�ல' �றி�ேப�D� இ� &ைற பதிJ 

ெசKத�. 
5. ஒ� நடவD�ைகயிA ெதாைகைய, �றி�ேப�D� தவறாக� பதிJ ெசKத�. 
6. ஒ� நடவD�ைகயிA ெதாைகைய, 'ைண ஏ�D� தவறாக� பதிJ ெசKத�. 
7. ஈE ெசK பிைழக�. 

 
4. இ��பாKJ ெவளி�கா�E	 பிைழக� யாைவ? 

� சில பிைழக� இ��பாKJ சமAபEவைத� பாதி��	.  
� அZவாறான பிைழக�, கண�� ஏEகளி� நிகR2தா�, பC>  இ���களிA 

B�E�ெதாைகW	, வரJ இ���களிA B�E�  ெதாைகW	  சமமாக இ��கா'. 

இ��பாKJ சமநிைல ெபறா'.  
� ப�தி விEபிைழW	, ெசKபிைழW	 இ��பாKJ சமAபEவைத� பாதி��	.  
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அZவாறான பிைழகளிA உதாரணOக� பிAவ�மா>: 
1. �றி�ேப�D� பதிJ ெசKய�ப�E, ேபேர�D� ஒ� கண�கி� எE�' எPத�ப�E, 

மCெறா� கண�கி� எE�' எPத�படாம� இ��ப'. 
2. ேபேர�D� எE�' எP'	 ேபா', கண�கிA தவறான ப�க�தி� எP'த�. 
3. ேபேர�E கண�கி� இ�&ைற எE�' எP'த�. 
4. 'ைண ஏ�D� அதிகமாக B�Eவ' அ�ல' �ைறவாக B�Eவ'. 
5. ேபேர�E கண�கி�, தவறான ெதாைகைய, ச*யான ப�க�தி� எE�' எP'த�. 
6. ேபேர�E கண�கி�, தவறான ெதாைகைய, தவறான ப�க�தி� எE�' எP'த�. 
7. ேபேர�E� கண�ைக இ��� க�E	 ேபா', நிகP	 பிைழக�. 
8. 'ைண ஏ�Dலி�2',ேபேர�E� கண�கி� எE�' எPத� தவ>த�. 

 

5. ஒ� ப�க�பிைழக� மC>	 இ� ப�க�பிைழக� பCறிய �றி�� எPதJ	. 
ஒ� ப�க�பிைழக� 

� இ��பாKJ தயா*��	 &A, ஒ�ப�க� பிைழக� க9டறிய�ப�டா�, அவCைற� 

தி��த	 ெசKய, கண�ேகEகளி� �றி�ேப�E� பதிJ ேதைவயி�ைல.  
� அZவாறான பிைழகQ�� பC> அ�ல' வரJ ைவ�க�பட ேவ9Dய கண�� பCறி, 

விள�க�  �றி�� அளி�' அைவ தி��த�பE	. 

       இ� ப�க�பிைழக� 

� இ��ப�க� பிைழயான', இ��பாKJ தயா*��	 &A க9டறிய�ப�டா�, அைத 
ப��பாKJ ெசKதபிA, உ*ய �றி�ேப�D� தி��த�பதிJ ெசKவதA Hல	 தி��த	 
ெசKய�படேவ9E	. 

 
 
                ெப�	பாலான பிைழக� கீR�க9ட நாA� நிைலகளி� ஒA> அ�ல' அதC� 
 ேமCப�ட கண��களி� ஒAறாக இ��கலா	. 

1. மிைக� பC> : உ*ய கண�கி� மிைக� ெதாைகைய வரJ ைவ�' தி��த�பட      
                  ேவ9E	. 

2. �ைற� பC> : உ*ய கண�கி� �ைற2த ெதாைகைய ெதாட+2' ேமT	 பC>  
                  ைவ�' ச*�பE�தலா	. 

3. மிைக வரJ :  உ*ய கண�கி� மிைக� ெதாைகைய பC> ைவ�' தி��த�பட 
                      ேவ9E	. 
4. �ைற வரJ :  உ*ய கண�கி� �ைற2த ெதாைகைய ேமT	 வரJ ைவ�' 
                     ச*�பE�தலா	. 
   அதாவ',  

1. மிைக� பC> எனி�   -------  வரவி� ைவ�' தி��தJ	. 

2. �ைற� பC> எனி�   --------  பCறிேல ைவ�' தி��தJ	. 

3. மிைக வரJ எனி�    --------  பCறி� ைவ�' தி��தJ	. 

4. �ைற வரJ எனி�  ---------  வரவி� ைவ�ேத தி��தJ	 
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அல� 10 - ேதKமான� கண�கிய� 

மிக� �>கிய வினா�க� 

1. ேதKமான	 எAறா� எAன? 

� நிைலV ெசா�திA அட�க விைலைய, அதMைடய  பயனளி���கால�திC�  ஒ'�கீE 

ெசKW	 ெசய�&ைற ேதKமான	 ஆ�	. 

� இ', ஒ� கண�கா9D� நிைலV ெசா�'களிலி�2' கிைட�க� BDய  பயAகQ��*ய 

அட�கவிைலைய ஒ'�கீE ெசKவ'  ஆ�	. 

 

2. ேதKமான	 கண�கீE	 &ைறக� யாைவ? 

1. ேந+�ேகா�E &ைற அ�ல' நிைல�தவைண&ைற அ�ல' ஆர	பஅட�கவிைல 
&ைற 

2. �ைற2' ெச� மதி�� &ைற அ�ல' �ைற2' ெச� இ��� &ைற 
3. ஆ9EகளிA இல�கOகளிA B�E�ெதாைக &ைற 
4. இய2திரமணி ேநரவ Iத &ைற 
5. ெவ>ைமயாத� &ைற 
6. ஆ9E� ெதாைக &ைற 
7. ம>மதி�பீ�E &ைற 
8. ஈE நிதி &ைற 
9. கா�பீ�E &ைனம&ைற 

 

3. ேந+�ேகா�E &ைறயி� ேதKமான� ெதாைக மC>	 ேதKமான விகித	 
கண�கிட உதJ	 t�திரOக� யாைவ? 
 

ஆ9E ேதKமான�ெதாைக  =  ெசா�திA ஆர	ப  அட�கவிைல  - எதி+ேநா��	 இ>திமதி�� 

                                              எதி+ேநா��	  பயனளி��  கால	 

     ேதKமான  விகித	      =     ஆ9E ேதKமான�ெதாைக   x   100 
                                ெமா�த  அட�க  விைல 

 
4. ஆ9E� ெதாைக &ைறயி� ேதKமான	 கண�கிEத� எAறா� எAன? 

� ஆ9E� ெதாைக &ைறயி�, ேதKமான	 கண�கிE	ேபா',  ெசா�திA ஆர	ப 
அட�கவிைல ம�E	 அ�லாம�,  &தUEகளிலி�2' ெபற�பE	 வ�DW	  கண�கி� 

எE�'� ெகா�ள�பEகிற'.  

� ெதாட+�ைடய  நிைலV ெசா�தி� &தUE ெசKயாம�, ேவ> ஏதாவ' ெசா�தி� 

&தUE ெசKதி�2தா� �றி�பி�ட வ�D ெபற�ப�D���	 எAற க��திA 

அD�பைடயி� வ�Dயான' க��தி� எE�'�ெகா�ள�பEகிற'.  

� ேதKமான� ெதாைகைய கண�கிட, ஆ9E� ெதாைக காரணி  பயAபE�த�பEகிற'.  

� ஆ9E� ெதாைக காரணிைய, ஆ9E� ெதாைக அ�டவைண அ�ல'  t�திர�ைத 
பயAபE�தி கண�கிடலா	. 

ேதKமான� ெதாைக பிAவ�மா> கண�கிட�பEகிற'. 

 
   ேதKமான� ெதாைக = ஆ9E�  ெதாைக காரணி  ×  ெசா�திA ஆர	ப அட�கவிைல 
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5. ேதKமான நிதி &ைற எAறா� எAன? / ஈE நிதி &ைற எAறா� எAன? 
� ெசா�திA  பயM�ள வாRநா� &DW	 வைர ேதKமான	  ம�E	  நI�க�படாம�, அV 

ெசா�திைன மாCற	 ெசKவதCகாக ேபாதிய நிதிைய ஏCபE�தேவ9E	 எA> 

வி�	�	 ேபா'  இ	&ைற  பயAபE�த�பEகிற'.  
� இ	&ைறயி�, ேதKமான� ெதாைகயான', ேதKமான நிதி கண�கிC� மாCற�ப�E, 

நி>வன�திC� ெவளிேய &தUE ெசKய�பEகிற'.  
� ெசா�திA வாRநா� &DW	 ேபா' , &தUEக� விCக�ப�E �திய ெசா�திைன 

ெப>வதCகாக விCபைன ெதாைகயான'  பயAபE�த�பEகிற'.  
� உய+2த மதி���ள ெசா�'கQ�� இ	&ைற ெபா��தமாக உ�ள'.  
� இ	&ைற ேதKமான நிதி &ைற  எனJ	 அைழ�க�பEகிற'. 

 

6. ேதKமான	 வைரவில�கண	 த�க. 
� mைபச+ மC>	 ெப�ல*A BC>�பD, “ேதKமான	 எAப' ஒ� �றி�பி�ட 

கால�தி�, எ�காரண�தாT	 ஏCபE	 ஒ� ெசா�திA பயனளி�� கால இழ�ைப� 
�றி��	 ஒ� அளவா�	“. 

( அ�ல' ) 

� கா+�ட*A BC>�பD,  “ேதKமான	 எAப' எ�காரண�தினாT	, ஒ� ெசா�திA 

மதி�பி� உ9டா�	  பD�பDயான  மC>	  நிைலயான  �ைறேவ ஆ�	.” 

�>கிய வினா�க� 

1. ேதKமான	 நI�கேவ9DயதA  ேநா�கOக� யாைவ? 

1. ச*யான இலாப	 அ�ல' ந�ட	 க9டறிய  

� ெபா��'ைக ேகா�பா�DAபD, ஒ� கண�கா9D� ெசKத ெசலJகைள, அ2த� 
கால�தி� ஈ�Dய வ�மான�'டA ெபா��தி� பா+�க�படேவ9E	.  

� எனேவ, வணிக�தி� வ�மான�ைத ெப���வதCகாக ெசா�'கைள� பயAபE�'	 

ெபா', பயAபா�DC�*ய ெசா�திA அட�கவிைல அதாவ', பயAபாE ெபCறதCேகCப, 

ஏ�DA மதி�பி� ஏCபE	 �ைறJ, வ�வாWடA ெபா��தி� பா+�க�படேவ9E	. 

2. உ9ைமயான, மC>	 நியாயமான நிதி நிைலைய உண+�த 

� நிைலV ெசா�'களிA மீ' ேதKமான	  நI�க�பE	  ேபா',  நிைலV ெசா�திA ஏ�E 

மதி��,  அதA  ேதKமான� ெதாைக அளவிC�  �ைற�க�ப�E, மீதி� ெதாைக இ��� 
நிைல��றி�பி� கா9பி�க�பEகிற'. 

� இ��� நிைல� �றி�பான', உ9ைமயான மC>	 நியாயமான நிதி நிைலைய 
உண+�த ேவ9E	.  

� ஆைகயா�, நிைலV ெசா�'க� அதA �ைற2' ெச� மதி�பி� கா9பி�க�பட 

ேவ9E	. 

3. நிைலV ெசா�திைன மாC>வதCகாக 

� இலாப ந�ட�கண�கி� ேதKமான	  பC> ைவ�க�பE	 ேபா', அதC� சமமான 

ெதாைக வணிக�தி� த�கைவ�க� பEகிற' அ�ல' வணிக�திC� ெவளிேய &தUE 

ெசKய�பEகிற'.  

� ெசா�திA பயM�ள வாRநா� &DJ�� வ�	ேபா', வணிக�தி� உ�ள வளOகைள� 
ெகா9E ஒ� �திய ெசா�' வாOக &DW	. 

4.  வ*V சTைககைள� ெபற 

� இ2திய வ�மான வ*V  ச�ட�திAபD, வணிக வ�மான�திC� வ* கண�கிE	 ேபா' 

ேதKமான	 வ�மான�திலி�2' கழி�' கா9பி�க�பட ேவ9E	.  

� ஆைகயா�, வ*V \ைமைய �ைற�பதCகாக ேதKமான	 கண�கிட�ப�E இலாப ந�ட� 
கண�கிC� மாCற�பEகிற'. 
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5. ச�ட� ேதைவைய� ]+�தி ெசKய 

� வ�மான வ*V ச�ட�திC� ம�Eம�லாம�, பிற ச�ட�திA  சர�'கைள  ]+�தி 
ெசKவதCகாக, நிைலV ெசா�திA மதி�பிலி�2' ேதKமான	 நI�க�பEகிற'. 

உதாரணமாக , 

� இ2திய நி>மV ச�ட	 2013, பி*J 123(1) – AபD ஒZெவா� நி>ம&	, தன' 

பO�தாரா+கQ�� பOகாதாய	 அறிவி��	 &A நிைலV ெசா�திA மீ' ேதKமான	 

நI��த� அவசிய	. 

 
2. ேதKமான	 ஏCபEவதCகான காரணOக� யாைவ? 

1. ேதKJ மC>	 உராKJ 

� சாதாரணமாக �லனா�	  நிைலV ெசா�ைத பயAபE�'	 ேபா', அதA மதி�� 

�ைற2' ெகா9ேட ெச�கிற'. அ' ேதKJ மC>	 உராKJ எA> 

அைழ�க�பEகிற'.  

� ேதKJ ஏCபE	ேபா', நிைலV ெசா�திA மதி�� விகிதாV சார�பD �ைறகிற'. 

2. கால�ேபா�� 

� கால�ேபா�� காரணமாக, ஒ� சில ெசா�'கைள பயAபE�தினாT	 அ�ல' 

பயAபE�தாம� இ�2தாT	, அவCறிA பயAபா�E நிைல �ைறW	. 

3. வழ�ெகாழிJ 

� நவ Iன பதிலி ெசா�'களிA வ�ைகயா�, ெசா�'களிA மதி�� �ைறவ'  வழ�ெகாழிJ 

என�பE	. 

�  �திய க9EபிD��க�  மC>	 �'ைமயான ெசய�&ைறக� காரணமாக, இ' 

ஏCபEகிற'.  

உதாரணமாக, நவ Iன கால கணினிக� பயAபா�டாள+களா� வி�	ப�பEவ'. 

4. ேநா�க�திC� ேபா'மானதாக இ�லாம� இ��ப' 
� ேதைவ�கான ேநா�க�திC� ேபா'மானதாக இ�லாம� இ���	ேபா', அVெசா�திA 

பயAபாE நி>�த�பEகிற'. 

�  நி>வன�திA திறைன வி*வா�க	 ெசKW	 ேபா' , இVெசா�'களிA திறA 

ேபா'மானதாக இ�லாம� ேபாகலா	. 

5. பராம*�பிAைம 

� ெசா�'க� ச*வர பராம*�க�பE	 ேபா', அVெசா�திA வாRநா� அதிக*�கிற'.  

� ெசா�'க� ச*வர பராம*�க�படவி�ைல எAறா�, அதிக அளJ ேதKமான�திCகான 

வாK��க� உ9E. 

6. அசாதாரணமான காரணிக� 

� தI விப�', இயCைகV சCீறOக� ேபாAற அசாதாரண காரணிகளா� ஏCபட�BDய 

பாதி��களி�, நிைலV ெசா�திA பயAபாE �ைற2', நI�க�பE	 நிைல��	 ெகா9E 

ெச�லலா	. 

3. ேந+�ேகா�E &ைறயி� ேதKமான	 கண�கிEதலிA நAைமக� மC>	 

�ைறபாEக� யாைவ? 

நAைமக� 

        (அ)  �*2' ெகா�வதC� எளி' மC>	 \லப	 

� இ	 &ைறயி� ேதKமான� கண�கீE,  �*2'�ெகா�வதC� எளிைமயாகJ	, 

\லபமாகJ	 உ�ள'. 

         (ஆ)  சமமான ேதKமான தா�க	 

� இ	&ைறயி�, ஆ9Eேதா>	 சமமான ேதKமான� ெதாைக, இலாப 
ந�ட�கண�கிC� மாCற�பEகிற'.  

� ஆைகயா�, இலாப�திA மீதான ேதKமான தா�க	, ஒZெவா� ஆ9E	 சமமாக 
உ�ள'. 
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     (இ)  ெசா�திA மதி�� &Pவ'	 நI�க�பEகிற' 

� இ	&ைறயி�, இ>தி மதி�� இ�லா நிைலயி� ெசா�திA ஏ�E மதி�பான', 
]wஜிய�திC�	 அ�ல' ெசா�திA பயனளி�� கால	 &Dவி� இ>தி 
மதி�பளவிC�	 �ைற�க�பEகிற'.  

� இZவா>, ெசா�' கண�� &Pைமயாக பதிJ ெசKய�ப�E, ெசா�திA &P� 
ெதாைகW	 நI�க�பEகிற'. 

    (ஈ) நிைலயான உைழ�� கால�ைத� ெபC>�ள ெசா�'கQ�� ெபா��தமான'  
� நிைலயான உைழ�� கால�ைத�ெபC>�ள ெசா�'கQ�� இ	&ைறயான' 

ெபா��தமான' ஆ�	.  
� அVtழலி�, ெசா�திA பயனளி�� கால�ைத கண�கிEவ' \லப	.  
� ஆதலா�, ேதKமான விகித�ைதஎளிைமயாக கண�கிட உதJகிற'. 

   �ைறபாEக� 
       (அ) ெசா�திA உ9ைம பயAபா�Dைன எE�'�ெகா�வ' இ�ைல 

� ெசா�திA ஆர	ப அட�கவிைல மீ', ஏCகனேவ தI+மானி�க�ப�ட ேதKமான 
விகித	 அD�பைடயி�, ஒ� �றி�பி�ட ேதKமான� ெதாைக ஒ'�க�பEகிற'.  

� ஆைகயா�, ேதKமான	 கண�கிட�பE	ேபா', ெசா�திA உ9ைமயான பயAபாE 
எE�'� ெகா�ள�பEவ' இ�ைல. 

        (ஆ) வ�D காரணிைய எE�'� ெகா�வ' இ�ைல 

� ெசா�திCகாக &தUE ெசKவதா�, ஏCபE	 வ�D இழ�ைப, இ	&ைற கண�கி� 
எE�'� ெகா�வ' இ�ைல.  

� அதாவ', இ2த� ெதாைக வணிக நி>வன�திC� ெவளிேய &தUE ெசKதி�2தா�, 
வ�D ஈ�ட�ப�D���	 எAபைத� க��தி� ெகா�வ' இ�ைல. 

         (இ) ெசா�திA கால	 அதிக*��	 ேபா' ெசா�' மீதான ேதKமான	 அதிகமாக உ�ள' 

� ெசா�' மீதான பராம*�� ெசலJ, கால	 ெச�ல ெச�லஅதிக*�'� ெகா9ேட 
இ���	.  

� ஆைகயா� ேதKமான� ெதாைக மC>	 பராம*��V ெசலJகளிA BEத� 
ஆர	பகால�தி� �ைறவாகJ	, ஆ9Eக� ெச�லV ெச�லஅதிகமாகJ	 
இ���	.  

� ஆனா�, இ	&ைற இ�க��திைன எE�'� ெகா�வ' இ�ைல. 

        (ஈ)  இ>தி மதி�பிைன� தI+மானி�ப' கDன	 

� ெசா�திைன நி>J	 ெபாPேத, நI9ட ஆ9EகQ�� பிAன+, ெசா�திA நிகர 
இ>தி மதி�பிைன தI+மானி�ப' மிகJ	 கDன	. 

 
4. �ைற2' ெச� மதி�� &ைறயிA நAைமக� மC>	 �ைறபாEகைள� 

BறJ	. 

நAைமக� 

1. வ�மான�திA மீ' சரீான தா�க	 

� ெதாட�க ஆ9Eகளி� ேதKமான	 அதிகமாகJ	 பP'பா+��V ெசலJக� 

�ைறவாகJ	 இ���	.  

� ெசா�திA பயனளி�� கால	 அதிக*�', ெசா�' பைழயதா�	 ேபா', ேதKமான	 

�ைறவாகJ	, பP' பா+��V ெசலJ அதிகமாகJ	 இ���	.  

� எனேவ, ஆ9E ேதா>	 ஏCபட�BDய  ேதKமான	  மC>	  பP'பா+�பிA ெமா�த� 

ெதாைக, இலாப�தி� சரீான தா�க�ைத ஏCபE�'	. 

2. ெசய� காரண�  ெதாட+�ைடய &ைற 

� ெதாட�க கால�தி�, ெசா�திA உCப�தி திறA அதிகமாக இ���	 ேபா', அதிகமான 

ேதKமான	 நI�க�பEகிற'.  
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� பிAவ�	 ஆ9Eகளி�, ெசா�திA உCப�தி திறA �ைறவாக இ���	 ேபா', 
�ைறவான ேதKமான	 நI�க�பEகிற'. 

�ைறபாEக� 

1) ெசா�' &Pைமயாக� ேபா�ெகPத�பEவதி�ைல 

� ெசா�' வழ�ெகாழிவானாT	  மC>	  பயனCறதானாT	, இ	&ைறயி� அதA 

மதி�ைப ]wஜிய�திC� ெகா9E வர&Dவதி�ைல.  

� ேமT	, ெசா�' கண�கி� ஏேதM	 ஒ� இ���  இ�2'  ெகா9ேட இ���	. 

2) வ�D காரணிைய எE�'�ெகா�வதி�ைல 
� ெசா�தி� &தUE ெசKவதா� ஏCபE	 வ�D  இழ�பிைன, இ	&ைற கண�கி� 

எE�'� ெகா�வ' இ�ைல.  

� அதாவ', இ2த ெதாைக வணிக  நி>வன�திC� ெவளிேய &தUE ெசKதி�2தா�, 
வ�D  ஈ�ட� ப�D���	  எAபைத� க��தி� ெகா�வ' இ�ைல. 

3) ேதKமான விகித	 கண�கிEவதி� சிரம	 

� இ	 &ைறயி�, ேதKமான விகித	 மிக எளிதி� கண�கிட&Dவ' இ�ைல.  

� ெபா'வாக ேதKமான விகித	 அதிகமாக ைவ�க�பEகிற'.  

� ஏெனனி�, ெசா�திைன &Pைமயாக இ>தி மதி�� வைர  ெகா9E வ�வதC� மிக 

நI9ட கால	 எE�'� ெகா�ள�பEகிற'. 

4) ெசா�திA உ9ைமயான பயAபா�Dைன கண�கி� எE�'� ெகா�வ' 

இ�ைல 

� இ	&ைறயி�, ஏCெகனேவ தI+மானி�க�ப�ட  ேதKமான விகித	, ெசா�திA �ைற2' 

ெச� இ��பிலி�2' நI�க�பEகிற'.  

� ஆனா�, ேதKமான�ைத�கண�கிE	ேபா', ெசா�திA உ9ைம பயAபா�Dைன 

க��தி� எE�'�ெகா�வ'  இ�ைல. 
 

5. ேதKமான	 கண�கிEதலி� ேந+�ேகா�E &ைற, �ைற2' ெச� மதி�� 

&ைற இைடேய உ�ள ேவ>பாEகைள ப�DயலிEக 
ேவ>பாEக� ேந+�ேகா�E &ைற �ைற2' ெச� மதி�� &ைற 

கண�கீ�E 

அD�பைட 

ஆ9Eேதா>	 ெசா�திA ஆர	ப 

அட�கவிைல மீ' ேதKமான	 

கண�கிட�பEகிற'.  

ஆ9Eேதா>	 ெசா�திA 

�ைற2த ெச� மதி�பிA மீ' 

ேதKமான	 கண�கிட�பEகிற'.  

ேதKமான� 

ெதாைக 

ேதKமான� ெதாைக அைன�' 

ஆ9EகQ��	 ஒேர அளவாக 

இ���	. 

ேதKமான� ெதாைக ஒZெவா� 

ஆ9E	 �ைற2' ெகா9ேட 

வ�	. 

பயணளி��� 

கால	 

&Dவி� ஏ�E 

மதி�� 

ெசா�திA இ>தி மதி�� இ�லாத 

நிைலயி�, ெசா�திA ஏ�E மதி�� 

]wஜியமாகJ	, இ>தி மதி�� 

இ�2தா�, இ>தி மதி�பிC� சமமாக 

இ���	. 

ெசா�திA ஏ�E மதி�� 

ஒ�ேபா'	 ]wஜியமாக 

இ��கா'. 

ேதKமான 

விகித 

கண�கீE 

கண�கிEத� எளிைமயான'. கண�கிEத� மிக� கDனமான'. 

ேதKமான� 

ெதாைக 

கண�கீ�DA 

பDக� 

ேதKமான� ெதாைக &தலிT	, 

ேதKமான விகித	 இர9டாவதாகJ	 

கண�கிட�பEகிற'. 

ேதKமான விகித	 &தலிT	, 

ேதKமான� ெதாைக 

இர9டாவதாகJ	 

கண�கிட�பEகிற'. 

Meena Samy
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6. ம>மதி�பீ�E &ைற எAறா� எAன? 
� இ	 &ைறயி�, ஆ9E� ேதKமானமான'  ெசா�திA  ஆ9E இ>தி மதி�பிைன 

அVெசா�திA ஆ9E ெதாட�க மதி�ேபாE  ஒ�பி�E  கண�கிட�பEகிற'.  

� ெசா�திA ஆ9E இ>தி மதி�பான', அ�'ைறயி�  சிற2'  விளO�	  நப*A 

உதவிேயாE தI+மானி�க�பEகிற'.  

� ஆ9E  இ>தி மதி�பிC�	, ஆ9E  ெதாட�க மதி�பிC�	, உ�ளேவ>பாE அ2த 
ஆ9E��*ய ேதKமானமாக� க�த�பEகிற'.  

� இ	 &ைறயான', கா�நைடக�, விEக�விக�  ேபாAறைவகQ�� பயAபE�த� 
பEகிற'. 

7. ெவ>ைமயாத� &ைற எAறா� எAன? 

� இயCைகவளOக� தI+2' ேபாத� ெவ>ைமயாத� எA> அைழ�க�பEகிற'.  

� அதாவ', ெசா�'களிA அளJ எ9ணி�ைகயி� �ைறவ' ெவ>ைமயாத� 

என�பEகிற'. 

� ேதா9D எE�த� Hல	, தI+2' ேபாக�BDய  ெசா�'கQ�� இ	&ைற 

ெபா��தமான'  ஆ�	.  

           உதாரண	 : \ரOகOக�, எ9ெணK வய�க� ேபாAறைவ, இ	&ைறயி� ேதKமான   

                                                விகித	 ,ெசா�திA பயனளி���கால	  &Pவ'	 அ' உCப�தி ெசKய�BDய   

                                                ெசா�திA அல�களிA எ9ணி�ைக அD�பைடயி� கண�கிட�பEகிற'. 

 
 

அல� 11 - &தலின மC>	 வ�வாயின நடவD�ைகக� 

மிக��>கிய வினா�க� 

1. வ�வாயினV ெசலJ எAறா� எAன? 

� வணிக  நி>வன�திA அAறாட ெசய�பா�DCகான ெசலJ	, வ�வாK ஈ�E	 

திறைன� த�கைவ�'� ெகா�ள ேமCெகா�ள�பE	  ெசலJ	 வ�வாயினV ெசலJ 

என�பE	.  

� இVெசலJ, தி�	ப� தி�	ப நிகP	 தAைமWைடய'. 

2. &தலினV ெசலJ எAறா� எAன? 

� ஒ� கண�கா9D� ேமCெகா�ள�ப�ட ெசலவிA பயனான' எதி+வ�	 

ஆ9EகQ��	  ெதாட+2' கிைட��மானா�, அVெசலJ &தலினV ெசலJ ஆ�	.  

� இVெசலJ ஏேதM	  ஒ� நிைலVெசா�'  வாO�வதCேகா, வியாபார  நி>வன�திA 

இலாப	  ஈ�E	 திறைன அதிக*�பதCேகா ேமCெகா�ள�படலா	.  

� இ', தி�	ப� தி�	ப நிகழாத தAைமWைடய'. 

 
3. &தலின வரJ எAறா� எAன? 

� வ�வாயின�ைதV சாராத வரJக� அைன�'	 &தலின வரJ என�பE	. 

�  இ', தி�	ப� தி�	ப நிகழாத� தAைமWைடய'. 

   எ.கா : 1. பO�க� மC>	 கடனI�E� ப�திரOக� ெவளியிEவதA Hல	 கிைட��	   

            ெதாைக 

            2. வOகி  மC>	 பிறநிதி  நி>வனOகளிடமி�2' ெபCற நI9டகால� கடA 

            3. நிைலV ெசா�' விCபைனV ெசKவதி� ெபCற�  ெதாைக. 
 

4. வ�வாயின வரJ பCறி சி> �றி�� தரJ	. 

� வணிக�திA வழ�கமான  நைட &ைறகளிலி�2' ெபற�BDய வ�மானOக� 
வ�வாயின  வரJகளா�	.  
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� இ', தி�	ப� தி�	ப நிகP	 தAைமWைடய'.  
� இZவா>  ெபற�பE	 ெதாைகயான', ெபா'வாக சிறிய அளவிலான ெதாைகயாக 

இ���	. 

          எ.கா : 1. சர�� விCபதனா� கிைட��	  ெதாைக 

                   2. &தUEக�மீ' ெபCற வ�D 

                   3. வாடைக� ெபCற' 

                   4. பO� &தU�DA மீ' ெபCற பOகாதாய	 

 
5. நI�பயA வ�வாயினV ெசலJ எAறா� எAன? 

� நட�பா9D� ேமCெகா�ள�ப�ட வ�வாயின� தAைமW�ள ஒ� ெசலவிA பயA, 
எதி+வ�	 ஆ9E அ�ல' ஆ9EகQ��	 கிைட��மானா�, அVெசலJ நI�பயA 
வ�வாயினV ெசலJ ஆ�	. 

�  இVெசலவிA பயA, இர9E அ�ல' அதC� ேமCப�டஆ9EகQ�� கிைட��	. 
 

�>கிய வினா�க� 

1. &தலினV ெசலJ மC>	 வ�வாயினV ெசலJ ேவ>பE�தJ	. 

அDபைட &தலினV ெசலJ வ�வாயினV ெசலJ நI�பயA வ�வாயினV 

ெசலJக� 

தAைம அD�கD நிகழாத� 

தAைமWைடய' 

அD�கD நிகP	 தAைம 

உைடய' 

அD�கD நிகழாத� 

தAைமWைடய' 

ேநா�க	 வ�வாK ஈ�E	 

திறைன அதிக*�ப' 

வியாபார�திA அAறாட 

ெசய�பாEகைள 

ேமCெகா�வ' 

�றி�பி�ட சில 

ஆ9EகQ�� பலA 

ெபற இVெசலJ 

ேமCெகா�ள�பEகிற'. 

பயனளி�� 

கால	 

இV ெசலவிA பலA, 

நI9ட கால�திC� 

கிைட��	 

நட�� ஆ9DC� ம�Eேம 

பலA தர�BDய' 

பலைன, ஒ� 

கண�கா9DC� ேம� 

எதி+பா+�க &DW	 

இலாப	 

ஈ�E	 

திறனி� 

ஏCபE�'	 

விைளJ 

இலாப	 ஈ�E	 

திறைன அதிக*�கV 

ெசKW	. 

இலாப	 ஈ�E	 திறைன, 

பராம*�' ைவ�'� 

ெகா�ள உதJ	 

சில ஆ9EகQ�� 

வணிக�திC� பலA தர� 

BDய' 

கண�கிய� 

நைட&ைற  

இ��� நிைல� 

�றி�பி� ெசா�' 

ப�க�தி� ேதாA>	 

ேநரDV ெசலJக� 

வியாபார� கண�கிA 

பC>� ப�க�திT	, 

மைற&கV ெசலJக� 

இலாப ந�ட� கண�கிA 

பC>� ப�க�திT	 

ேதாA>	 

நட�� ஆ9D� 

ேபா�ெகPத�ப�ட 

ெதாைக, இலாப ந�ட 

கண�கிA 

பC>�ப�க�திT	, 

எ�சிW�ள ெதாைக 

இ���நிைல� 

�றி�பி�ெசா�'� 

ப�க�திT	 ேதாA>	. 
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2. &தலின வரJ மC>	 வ�வாயின வரJ ேவ>பE�தJ	. 

வ.எ9 அD�பைட &தலின வரJ வ�வாயின வரJ 

 1 தAைம அD�கD நிகழாத� 

தனைமWைடய' 

அD�கD நிகP	 

தனைமWைடய' 

2 அளJ ெப�	பாT	 ேபரளவிலான 

ெதாைகயாக இ���	 

சிறிய அளவிலான  

ெதாைகயாக இ���	 

3 பகி+J இ�ெதாைகைய இலாபமாக 

க�தி பகி+2தளி�க 

&Dயா' 

வ�வாயின ெசலைவ� கா�DT	, 

மி�தியான வ�வாயின வரJக�, 

இலாபமாக� க�தி� பகி+2' 

அளி�க�பE	 

 
3. நI�பயA வ�வாயினV ெசலJ எAறா� எAன? இர9E உதாரணOக� தரJ	. 

� நட�பா9D� ேமCெகா�ள�ப�ட வ�வாயின� தAைமW�ள ஒ� ெசலவிA பயA, 
எதி+வ�	 ஆ9E அ�ல' ஆ9EகQ��	 கிைட��மானா�, அVெசலJ நI�பயA 
வ�வாயினV ெசலJ ஆ�	. 

� இVெசலவிA பயA, இர9E அ�ல' அதC� ேமCப�டஆ9EகQ�� கிைட��	. 
� இ', நட�பா9DA வ�வாWடA ெபா��'வதிலி�2' ஒ�திைவ�க�பEகிAற'. 
� இ' �றி�பி�ட சில ஆ9EகQ��, வ�மான�திலி�2' ேபா�ெகPத�பEகிற'. 

� இV ெசலJ, ஒ� �றி�பி�ட ஆ9DC� நி>வன	 ஈ�E	 வ�மான�திA மீ' 

ச*�க�ட�பE	. 

    உதாரணOக� 

  1. விள	பர�திCகாக ெசKய�ப�ட ேபரளJ�  ெதாைக 

  2. ெபாறி மC>	 இய2திர	 மீதான ேபரளJ  பP'பா+��V  ெசலJக� 

 

 

அல� 12 - தனிவணிக*A இ>தி�கண��க� – I 

மிக��>கிய வினா�க� 

1. வியாபார�கண�� பCறி �றி�ெபP'க. 
� வியாபார	 எAப', இலாப	 ஈ�E	 ேநா�க�'டA, சர��க� வாO�த� மC>	 

விCறைல� �றி�கிAற'.  
� வியாபார�கண��, கண�கா9DC�*ய சர��க� வாO�த� மC>	 விCறலிA 

&Dவிைன� கா�E	 ஒ� ெபயரளJ� கண�� ஆ�	. 

 

2. பயA தI�	 ெசா�'க� எAறா� எAன? 
� இZவைகயான ெசா�'க�, ேதா9DெயE��	 ெசய�&ைறயி�, தA மதி�ைப 

பD�பDயாக இழ�கிற'.  
எE�'�கா�E: \ரOகOக�, கC \ரOகOக�  

 

3. நிைலV ெசா�'க� எAறா� எAன? 
� வணிக�தி� ெதாட+2' பயAபE�'வதCகாக வாOக�ப�ட அ�ல' உ�வா�க�ப�ட 

ெசா�'க� நிைலV ெசா�'க� ஆ�	.  
� இைவ பல வ�டOகQ�� பயA தர�BDய ெசா�'க�.  
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எ.கா : நில	 மC>	 க�டட	, ெபாறி மC>	 இய2திர	, ேமா�டா+ வாகனOக�,    

        அைறகலAக� 

 

4. ெகா�&த� தி��ப	 எAறா� எAன? 
� ெகா�&த� ெசKய�ப�ட சர��, சர�களி�ேதா��� தி��ப�ப�டா�, அ' 

ெகா�&த� தி��ப	 அ�ல' ெவளி�தி��ப	 என�பE	. 
 

5. ஏேதM	 இர9E ேநரDV ெசலJக� மC>	 மைற&கV ெசலJகைள 
�றி�பிEக. 
ேநரDV ெசலJக� : 1. Bலி  2. உ�3��� Bலி  3. 'ைற&க� க�டண	 4. உ�      
                          xைழJ வ* 5. இற��மதி வ*. 

      மைற&கV ெசலJக� : 1. அTவலக மC>	 நி+வாகV ெசலJக�  
                                          2. விCபைன மC>	   வழOக� ெசலJக�   

 
6. இ��பாKவிC�	 இ���நிைல��றி�பிC�	 இைடேய உ�ள ஏேதM	 

இர9E ேவC>ைமகைளஎP'க. 
வ.எ9 அD�பைட இ��பாKJ இ���நிைல�றி�� 

1 ேநா�க	 கண�கிய� பதிJகளிA, 
கண�கீ�E ச*தAைமைய 
ப*ேசாதி�க இ' தயா*�க� 
பEகிAற' 

வணிக�திA நிதி நிைலைய 
அறி2'ெகா�ள, இ' 
தயா*�க� பEகிAற' 

2 நிைல இ>தி� கண��க� தயா*��	 
&A, தயா*�க�பEகிAற' 

இ��பாKJ மC>	 வியாபார 
இலாப ந�ட� கண�� 
தயா*�த� பிற� தயா*�க� 
பEகிAற' 

3 க�டாய	 இ��பாKJ தயா*�க ேவ9Dய 
க�டாய	 இ�ைல 

சில த�ணOகளி�, 
இ���நிைல� �றி�� 
தயா*�க ேவ9Dய க�டாய	 
உ�ள' 

 
 

7. வியாபார�கண�� தயா*�பதA ேநா�கOக� யாைவ? 
1. ெமா�த இலாப	 அ�ல' ெமா�த ந�ட	 பCறிய தகவ�கைள� ெபற, 
2. வர�BDய ந�டOகளிலி�2' பா'கா�� அளி�க, 
3. ேநரDV ெசலJக�  மC>	  ேநரD வ�மானOக� பCறிய தகவ�கைள� 

ெத*2'ெகா�ள, வியாபாரா� கண�� தயா*�க� பEகிAற'. 
 

8. இலாப ந�ட�கண�� தயா*�தலிA ேதைவ எAன? 
 

1. நிகர இலாப	 அ�ல'  நிகர ந�ட	 க9டறிய 
2. இலாப	 ஒ�பீE ெசKய 
3. ெசலJகைள� க�E�பE�த 
4. இ��� நிைல��றி�ைப தயா*�க 
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�>கிய வினா�க� 

1. இ>தி�கண��க� எAறா� எAன? அதA ப�திக� யாைவ? 
 

� வணிக நி>வனOக� ேமCெகா�Q	 வணிக நடவD�ைககளிA &DJகைளW	, நிதி 
சா+2த நிைல�� தAைமையW	 அZவ�ேபா' ெத*2' ெகா�ள வி�	�கிAறன.  

� அதாவ', வணிக�திA இலாப�தAைமையW	, நிதி நிைலையW	 அறி2' ெகா�ள 
வி�	�கிAறன.  

� இவCைற இ>தி�கண��க� அ�ல' நிதிநிைலஅறி�ைகக� தயா*�பதA Hல	 
அறி2' ெகா�ள &DW	.  

� இ��பாKJ கா�E	 ேபேர�E� கண��களிA இ���க� அD�பைடயி�, 
இ>தி�கண��க� ஒZெவா� ஆ9D>தியி� வழ�கமாக தயா*�க�பEகிற'. 
 

� இ>தி�கண��க� அ�ல' நிதிநிைலஅறி�ைகக� பிAவ�வனவCைற 
உ�ளட�கிய'. 

(அ)  வ�மான அறி�ைக அ�ல' வியாபார மC>	 இலாப ந�ட�கண�� 

(ஆ)  நிதி நிைல அறி�ைக அ�ல' இ��� நிைல��றி�� 
 
 

2. இ>தி� பதிJக� எAறா� எAன? அைவ ஏA பதிJ ெசKய�பEகிAறன? 
 

� வியபார மC>	 இலாபந�ட� கண�� தயா*�பதC� ஏ'வாக அைன�'� ெபயரளJ� 
கண��களிA இ���கQ	, கண�கா9DA இ>தி நாளி� &D�க�பட ேவ9E	.  

� உ*ய �றி�ேப�D�, ேதைவயான இ>தி�பதிJக� ெசKவதA Hல	 இ' 
நைடெப>கிற'.  

� ெகா�&த� கண�� பC> இ��ைபW	, ெகா�&த� தி��ப� கண�� வரJ 
இ��ைபW	 ெகா9D���	. 

� கண�கா9DA இ>தியி�, ெகா�&த� தி��ப� கண�� &D�க� ெபC> 
ெகா�&த� கண�கிC� மாCற�பEகிற'. 

� அேதேபாA>, விCபைன� கண�� வரJ இ��ைபW	, விCபைன� தி��ப� கண�� 
பC> இ��ைபW	 ெகா9D���	.  

� கண�கா9DA இ>தியி� விCபைன� தி��ப�கண�� &D�க� ெபC> விCபைன 
கண�கிC� மாCற�பEகிற'. 

 
3. ெமா�த இலாப	 மC>	 நிகர இலாப	 எAறா� எAன? 

ெமா�த இலாப	 
� வணிக நி>வன�திA வியாபார�கண�கிலி�2', ெமா�த இலாப	 

கண�கிட�பEகிAற'. 
� அதாவ', விCபைனயிலி�2', விCற�ெபா��களிA அட�க விைலைய� 

கழி�பதA Hல	 ெமா�த இலாப�ைத� காணலா	. 
        நிகர இலாப	 

� நிகர இலாப	 எAப', வணிக நி>வன�திA இலாப ந�ட� கண�கிலி�2' 
அறிய�பEகிAற'. 

� ெகா�&த� மC>	 ெபா�ைள உCப�தி ெசKவதCகான ெசலJக�, 
ம�Eம�லா', ஏைனய பிற ெசலJகைள ஒ� வணிக+ ெசKகிAறா+.  

� இZவா> ெசKய�BDய ெசலJக�, ெமா�த இலாப�ைத விட �ைறவாக 
இ���ேமயானா�, அதA விைளJ நிகர இலாபமா�	. 
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4. “இ��� நிைல��றி�� ஓ+கண�க�ல” – விள��க. 
 

� இ��� நிைல��றி�� எAப', ஒ� �றி�பி�ட நாளி� வணிக�தி� உ�ள 
ெசா�'�க� மC>	 ெபா>��க� நிைல பCறிய அறி�ைகயா�	.  

� ெசா�'க�, வணிக�திC� ெசா2தமான வளOகைள� �றி�கிற'. 
� ெபா>��க� எAப', வணிக	 மீ' எP�ப�பE	 ேகா*�ைக உ*ைமக� ஆ�	.  
� வணிக நி>வன�திA நிகர இலாப	 மC>	 நிகர ந�ட	 க9டறி2த பிற�, 

வணிக�திA உ*ைமயாள+ வணிக�திA நிதி நிைலைய அறிய வி�	�கிறா+.  
� இதCகாக, இ���நிைல� �றி�� தயா*�க� பEகிற'.  
� இ' வணிக நி>வன�தி� ஒ� �றி�பி�ட நாQ��*ய அைன�' ெசா�'க� மC>	 

ெபா>��களிA ெதாைக உ�ளட�கிய அறி�ைக ஆ�	.  
� இZவா> தயா*�க�பE	 அறி�ைக, இ���நிைல� �றி�� எA> அைழ�க�பEகிற'.  

 
5. இ��� நிைல��றி�� தயா*�தலிA நAைமக� யாைவ? 

1. இ��� நிைல� �றி�� தயா*�க�பEவதA &�கிய ேநா�க	, ஒ� �றி�பி�ட நாளி� 
நி>வன�திA உ9ைமயான நிதி நிைலைய அறி2' ெகா�Qத�. 

2. இ' நி>வன�திA ப�ேவ> ெசா�'களிA அட�க விைலைய ஒ�பிEவதC� 
உதJகிற'.  

� ேமT	, இ' நி>வன�திA ப�ேவ> ெபா>��கைளW	 ஒ�பீE ெசKயJ	 
உதJகிற'.  

3. இ' நி>ம�திA கடA தI+��	 ச�திைய க9டறிய உதJகிற'.  
� ெசா�'க�, �றெபா>��கைள� கா�DT	 அதிகமாக இ���	ேபா' 

நி>ம�திA கடA தI+��	 ச�தி சாதகமாக இ��கிற'.  
� மாறாக, �றெபா>��க�, ெசா�'கைள� கா�DT	 அதிகமாக இ���	ேபா', 

நி>ம�திA கடA தI+��	 ச�தி சாதகமாக இ�ைல எனலா	. 
 

6. ெசா�'க� மC>	 ெபா>��கைள �P�பE�'த� மC>	 ஒPO�� 
பE�'த� எAறா� எAன? 
 

� இ��� நிைல��றி�பி� ெசா�'கQ	, ெபா>��கQ	 �P�பE�த�ப�E, �றி�பி�ட 
ஒPOகி� வ*ைச�பE�தி கா9பி�க�பEகிற'.  

� �P�பE�'த� எAப', ஒேர தAைமWைடய இனOகைள ஒ� ெபா'வான 
தைல�பிA கீR,ெகா9Eவ�த� ஆ�	.  

              உதாரணமாக,  

∗ ப�ேவ> வாD�ைகயாள+களிடமி�2' வரேவ9Dய ெதாைக ‘பCபல 
கடனாளிக�‘ எAற தைல�பிA கீR கா�ட�பEகிற'.  

∗ அ'ேபால, ெரா�க	, வOகி, கடனாளிக�, சர�கி��� மC>	 பிற நட��V 
ெசா�'க� ‘நட��V ெசா�'க�‘ எAற தைல�பிA கீR கா�ட�பEகிற', 

� ஒPO��பE�'த� எAப', ப�ேவ> ெசா�'க� மC>	 ெபா>��க�, த�2த 
ஒPOகி� வ*ைச�பE�'தலா�	.  

� ஒPO��பE�'த� கீR�க9ட இ� வழிகளி� ஏேதM	 ஒ� வழியி� 
ெசKய�பEகிற'. 
1. நI+ைம�தAைம ஒPO� 
2. நிைல�தAைம ஒPO� 

 
 

1. ெதாட�கV சர�கி��� எAறா� எAன? 
� &2ைதய ஆ9E, விCபைனயாகாம� எ�சிW�ள சர�கி��� நட�பா9DA 

ெதாட�கV சர�கி��பா�	.  
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� �திதாக� ெதாடOக�பE	 வணிக�தி�, ெதாட�கV சர�கி��� இ��பதி�ைல.  

 
2. இ>திV சர�கி��� எAறா� எAன? 

� கண�கா9DA இ>தியி�, விCபைனயாகாம� எ�சிW�ள சர�கி���. இ>திV 
சர�கி��� என�பEகிற'.  

� தி��த	 ெசKய�ப�ட கண�கிய� தரநிைலக� 2 - A பD அட�கவிைல அ�ல' 
நிகர� தI+J மதி�� (ச2ைதவிைல), இதி� எ' �ைறவாக உ�ளேதா அ2த விைலயி� 
இ>திV சர�கி��� மதி�பிட�பEகிற'. 

 
 

3. இ���நிைல� �றி�� வைரய>. 
� ேஜ.ஆ+. பா�லிபாK அவ+க� BC>�பD, “இ���நிைல� �றி�� ஒ� �றி�பி�ட 

நாளி� நி>வன�திA உ9ைமயான நிதி நிைலையஅளவிEவதCகாக 
தயா*�க�பEகிற'”. 

 
 

அல� 13 - தனியா� வணிக*A இ>தி�கண��க�-II 

மிக��>கிய வினா�க� 

1. ச*�க�E� பதிJக� எAறா� எAன? 

� ெகாEபடேவ9Dய ெசலவினOக�, &AB�DV ெசT�திய ெசலவினOக�, 

ெபறேவ9Dய வ�மானOக� மC>	 &AB�D� ெபCறவ�மானOக� ேபாAற 

இ�பாKவி� அ�கண�கா9DA இ>தியி� எE�'� ெகா�ள�படாத 

நடவD�ைககQ�காக ெசKய�பE	 �றி�ேப�E� பதிேவ, ச*�க�E� பதிJ 

என�பE	. 

 
2. ெகாEபட ேவ9Dய ெசலJ எAறா� எAன? 

� இ>தி� கண��க� தயா*�க�பE	 கண�கா9DCகான ெசலJக� ெசKய�ப�E, 

அைவ அ�கண�கா9DA இ>தி��� ெசT�த�படாமலி�2தா�, அ' ெகாEபட 

ேவ9Dய ெசலJக� என�பE	. 

 

3. &A B�DV ெசT�திய ெசலJ எAறா� எAன? 
� நட�� ஆ9D� ெசT�த�ப�ட ஏேதM	  ஒ�  ெசலJ  அ�ல'  அதி� ஒ� ப�தி 

அE�த கண�கா9DC�	, அதA பலA அ�ல'  ேசைவைய�  த�மானா�, அதைன 

&AB�DV ெசT�திய ெசலJக� எAகிேறா	.  

� இதைன, பயAதIராV ெசலJக� எA>	 அைழ�கலா	. 

 

4. BDW�ள வ�மான	 எAறா� எAன? 
� நட�� ஆ9D� ஈ�ட�ப�ட ஒ� வ�மான	 அ�ல' அதி�ஒ� ப�தி, 

அ�கண�கா9DA இ>தி வைர ெபற�படாமேல இ�2தா�, அ' BDW�ள 

வ�மான	 அ�ல' ெபறேவ9Dய வ�மான	. 

� இ' ெபா'வாக கழிJ, வ�D, பOகாதாய	 ேபாAற ெபறேவ9Dய 

வ�மானOகQ��� ெபா�2'	. 
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5. கடனாளிக� மீ' த�QபD ஒ'�� எAறா� எAன? 

� தவைணநா� அAேறா அ�ல' அதC� &Aனேரா வாD�ைகயாள+ உ*ய ேநர�தி� 

பண	 ெசT�'வைத ஊ��வி�பதCகாக சர�� அளி�தவரா� வழOக�பEவ' 

ெரா�க� த�QபDயா�	.  

� இ�த�QபDைய வழO�வதCகாக, பCபல கடனாளிக� மீ' உ�வா�க�பE	 ஒ'�� 

கடனாளிக� மீதான த�QபD ஒ'�� என�பEகிற'.  

 

�>கிய வினா�க� 

1. இ>தி� கண��க� தயா*�க ேவ9DயதA ேதைவ யா'? 
� இ>தி� கண��களிA &தAைம� பணியான' ஒ� �றி�பி�ட கால�தி� ெதாழிலிA 

உ9ைமயான மC>	 நியாயமான இலாப�தAைம மC>	 நிதி நிைல ஆகியவCைற 

ெவளி�கா�Eவதா�	.  

� இ��பாKவி� ேதாAற�BDய, ஒ� �றி�பி�டகண�கிய� கால�திA 

&Pைம��மான ேபேர�E� கண��களிA இ���கைள அD�பைடயாக� ெகா9E 

இ>தி� கண��க� தயா*�க�பEகிAறன.  

� இ>தி� கண��கைள தயா*��	 ெபாP', &Pைமயான ஒ� கண�கிய� 

கால�திC�*ய ெசலJகைளW	 வ�மானOகைளW	 கண�கி� எE�'� 

ெகா�ளேவ9E	. 
 

2. வாரா ஐய�கடA ஒ'�� எAறா� எAன? ஏA அ' உ�வா�க�பட 

ேவ9E	? 
� எதி+கால�தி� வாரா� கடனா� ஏCபE	 ந�ட�ைத ஈE ெசKய இலாப	 

கண�கிEவதC� &A, உ�வா�க�பE	 ஒ� ெதாைகேய வாராஐய�கடA ஒ'�� 
என�பE	.  

� கண�கா9E இ>தியி�,சில கடAக� ஐய�பாE உைடயதாக இ��கலா	.  
� அதாவ', கடனாளிகளிடமி�2' வரேவ9Dய ெதாைக ெபறலா	 அ�ல' 

ெபற&Dயாம� ேபாகலா	. காரண	, கடனாளிகQ�� ெசT�த�BDய திறA 
இ�லாம� ேபாகலா	 அ�ல' ஏமாC>வதCகாக�Bட  இ��கலா	.  

� உ>தியாக அ' வாரா�கடA எA> &Dவா�	 வைர, அ2த ந�ட�ைத� கண�கிட 
&Dயாததா�, வாராஐய�கடA, இலாப ந�ட�கண�கி�, இலாப	 கண�கிEவதC� 
&A உ�ள ஒ'�� எA> கண�கிட�பEகிற'.  

� வாராஐய�கடA ஒ'�� உ�வா�க�ப�E அ' இலாபந�ட� கண�கி� ெகா9E 
வர�பEகிற'.  

� வாரா�கடA ேதாA>	 ேபா' அதைன வாராஐய�கடA ஒ'�� கண�கிC� 
மாCற�பட ேவ9Eேம தவிர, இலாப ந�ட�கண�கிC� மாCற� Bடா'. 

� இ' &AெனVச*�ைக மரபிAபD ெசKய�பEகிற'.  

� ேமT	, ெபா��'ைக� ேகா�பா�DAபD, அைன�' ெசலவினOகQ	 அ2த 

ஆ9DA வ�மான�திலி�2ேத ச* ெசKய�பட ேவ9E	 எAபதCகாகJ	 

ெசKய�பEகிற'.  

� எனேவ, நட�� ஆ9E��*ய ஒ'��க�, நட�� ஆ9E கடனாளிகளிலி�2' 

உ�வா�கேவ9E	 எAப' ெபா��தமானதாக இ���	. 
 

 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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3. இ>தி� கண��களி� இ>திV சர�கி��� எZவா> மதி�பிட�பEகிற' 
எAபைத விள�கJ	. 

� கண�கா9E இ>தியி�,வணிக�தி� விCகாம� உ�ள சர��களிA இ���, இ>திV 

சர�கி��� என�பE	.  

� தி��த	 ெசKய�ப�ட கண�கிய� தரநிைலக� 2 - A பD அட�கவிைல அ�ல' 

நிகர� தI+J மதி�� (ச2ைதவிைல), இதி� எ' �ைறவாக உ�ளேதா, அ2த விைலயி� 

இ>திV சர�கி��� மதி�பிட�பEகிற'. 
                        ச*�க�E�பதிJ 

 
 
 

 

 

இ>தி�கண�கி� கா��ட� பEத� 

வியாபார� கண�கி� வரJ ப�க	 கா�ட�பE	 

இ��� நிைல��றி�பி� ெசா�'� ப�க	 நட��V ெசா�திA 

கீR கா�ட�பE	 

 

4. &த�மீ' வ�D மC>	 எE��க� மீ' வ�D �றி�' ச*�க�E� பதிJக� 

த�க. 
&த� மீ' வ�D 

ச*�க�E�பதிJ 
 

 
 
 
 
 
       எE�� மீ' வ�D 

ச*�க�E�பதிJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

விவர	 ேப.ப.எ. பC> 
`̀̀̀ 

வரJ 
`̀̀̀ 

இ>திV சர�கி��� க / �            ப 
 
       வியாபர க / � 

( இ>திV சர�கி��� கண�கி� 
ெகா9E வர�ப�ட' ) 

 xxx  
xxx 

விவர	 ேப.ப.எ. பC> 
`̀̀̀ 

வரJ 
`̀̀̀ 

&த� மீ' வ�D க / �              ப 
 
       &த� க / � 

(&த� மீ' வ�D ச*�க�ட�ப�ட' ) 

 xxx  
xxx 

விவர	 ேப.ப.
எ. 

பC> 
`̀̀̀ 

வரJ 
`̀̀̀ 

&த�  க / �                         ப 
 
       எE��க� மீ' வ�D க / � 

( எE��க� மீ' வ�D    

      ச*�க�ட�ப�ட' ) 

 xxx  
xxx 
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5. வாரா�கடA, வாராஐய�கடA ஒ'�� மC>	 கடனாளிக� மீ' த�QபD 
ஒ'�� �றி�த கண�கிய� ெசய�பாEக� பCறி விவ*. 
வாரா�கடA 

� கடA விCபைன��� பிA, வாD�ைகயாள+ அ�ல' கடனாளிகளிடமி�2' ெபற�பட 
ேவ9Dய ெதாைக, நிVசயமாக கிைட�க� ெபறா' என ெத*ய வ2தா�,அதைன 
வாரா�கடA என க�தலா	.  

( அ�ல' ) 
� கடனாளிகளிடமி�2' தி�	ப� ெபற இயலாத கடA, வாரா�கடA என�பE	.  
� இ' வியாபார�திC� ஒ� இழ�பா�	.  
� இதைன இலாப�ைத கண�கிEவC� &Aபாக உ�ள ெசலவாக� க�த ேவ9E	. 

     வாராஐய�கடA ஒ'�� 

� எதி+கால�தி� வாரா� கடனா� ஏCபE	 ந�ட�ைத ஈE ெசKய இலாப	 
கண�கிEவதC� &A, உ�வா�க�பE	 ஒ� ெதாைகேய வாராஐய�கடA ஒ'�� 
என�பE	.  

� கண�கா9E இ>தியி�,சில கடAக� ஐய�பாE உைடயதாக இ��கலா	.  
� அதாவ', கடனாளிகளிடமி�2' வரேவ9Dய ெதாைக ெபறலா	 அ�ல' 

ெபற&Dயாம� ேபாகலா	. காரண	, கடனாளிகQ�� ெசT�த�BDய திறA 
இ�லாம� ேபாகலா	 அ�ல' ஏமாC>வதCகாக�Bட  இ��கலா	.  

� உ>தியாக அ' வாரா�கடA எA> &Dவா�	 வைர, அ2த ந�ட�ைத� கண�கிட 
&Dயாததா�, வாராஐய�கடA, இலாப ந�ட�கண�கி�, இலாப	 கண�கிEவதC� 
&A உ�ள ஒ'�� எA> கண�கிட�பEகிற'.  

� வாராஐய�கடA ஒ'�� உ�வா�க�ப�E அ' இலாபந�ட� கண�கி� ெகா9E 
வர�பEகிற'.  

     கடனாளிக� மீ' த�QபD ஒ'�� 
� தவைணநா� அAேறா அ�ல' அதC� &Aனேரா வாD�ைகயாள+ உ*ய ேநர�தி� 

பண	 ெசT�'வைத ஊ��வி�பதCகாக, சர�� அளி�தவரா� வழOக�பEவ' 
ெரா�க� த�QபDயா�	.  

� இ�த�QபDைய வழO�வதCகாக பCபல கடனாளிக� மீ' உ�வா�க�பE	 ஒ'�� 
கடனாளிக� மீதான த�QபD ஒ'�� என�பEகிற'.  

� இ2த ஒ'�� இலாப	 கண�கிEவC� &A உ�ள ஒ� ெசலவாக�க�த�பEவதா�, 
இலாப ந�ட�கண�கி�பC> ெசKய�பEகிற'. 

� கட2தகால அMபவ�திA அD�பைடயி�, பCபல கடனாளிக� மீ', ஒ� �றி�பி�ட 
சதவ Iத	 கடனாளிக� மீதான த�QபD ஒ'�� என உ�வா�க�பEகிற'. 

�  வாரா�கடA மC>	 வாராஐய�கடA ஒ'�� ஆகியவCைற பCபல 
கடனாளிகளிலி�2' கழி�தபிற� இ�த�QபDைய� கண�கிட ேவ9E	. 

 
 

அல� 14 - கணினிமய� கண�கிய� 

மிக� �>கிய வினா�க� 

1. கணினி எAறா� எAன? 

� கணினி எAபைத ஒ� மிAன[ சாதன	 எA> Bறலா	.  

� இ' Hல� தரJகைள உ�ளIடாக ஏC>�ெகா9E, அவCைற ெசய�&ைற� பE�தி, 

பயM�ள தகவ�களாக உ�வா�கி ெவளியீடாக� த�	 வைகயி� 

வDவைம�க�ப�E�ள'.  

� இ' கணித மC>	 த+�க zதியான ெசய�பாEகைள�, ெகாE�க�ப�ட நிர� எA> 

அைழ�க�பE	 க�டைள ெதா���களிA பD ெசய�பE�'	 திறA ெகா9டதா�	 
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2. கணினிமய� கண�கிய� &ைற எAறா� எAன? 
� கணினிமய� கண�கிய� &ைற எAப', கணினிைய� பயAபE�தி கண��கைள� 

பராம*��	 &ைற ஆ�	.  
� இ', கண�ேகEக� பாராம*�� மC>	 அறி�ைகக� தயா*�பதC� ஏCப கண�கிய� 

நடவD�ைககைள, வAெபா�� மC>	 ெமAெபா�� ெகா9E ெசய�&ைற�� 
உ�ளா�க�பEவைத உ�ளட�கியதா�	. 

3. வAெபா�� எAறா� எAன? 
� கணினியிA இயCB>கைள உ�ளட�கிய' அதA வAெபா�ளா�	.  
� &Pைமயான கணினி அைம�ைப உ�வா��வதCகான உ�ளI�E சாதனOக� மC>	 

ெவளியீ�E சாதனOகைளW	 வAெபா�� ெகா9D���	.  
 

4. ெமAெபா�� எAறா� எAன? 
� வAெபா�� மC>	 கணினி அைம�பிA பயனாளி��	 இைடேய இைட&கமாக 

அைமW	 நிர�களிA ெதா��� ெமAெபா�� என� �றி�பிட�பEகிற'. 
 

 
5. கண�கிய� ெமAெபா�� எAறா� எAன? 

� கணினிமய� கண�கிய� &ைறயிA &�கிய ெசய�பாE, ஒ� நி>வன�திA 
கண�கிய� ெசய�பாEகைளV ெசய�பE�'வ' மC>	 பயனாளிகளிA ேதைவ�� 
ஏCப அறி�ைககைள உ�வா��வதா�	.  

� வி�	பிய உக2த &DJகைள� ெப>வதC�, அ2நி>வன�திA ேதைவ 
அD�பைடயிலான ெமAெபா�� அ�ல' ெதா���கைள நி>Jத� ேவ9E	. 

 
6. ஏேதM	 இர9E கண�கிய� ெதா��பிA ெபயைர� �றி�பிடJ	. 

 
1. ஆய�தெமAெபா�� 
2. தி��தியைம�க�ப�டெமAெபா�� 
3. உ�வா�க�ப�டெமAெபா�� 

 
7. ஆய�த ெமAெபா��கQ�கான உதாரணOகளி� ஏேதM	 இர9ைட� 

தரJ	. 

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

8. �றி&ைற எAறா� எAன? 
� �றி&ைற எAப' ஒ� அைடயாள�றி.  
� ெபா'வாக கணினிமய� கண�கிய�, கண��கைள �றி&ைறயா��தைல 

உ�ளட�கியதா�	.  
� எ9ணCற� கண��க� இ���	 நி>வனOகளி�, கண��க� �றி&ைறயா�க	 

அவசியமாகிAற'.  
� �P�கQ��	 மC>	 அதA B>கQ��	 இைடேய ஒ� பDநிைலயான ெதாட+� 

இ���	.  
� �P�கQ��	 மC>	 அதA 'ைண �P�கQ��	 இைடேயயான பDநிைல 

ெதாட+ைப� பராமா*�பதCகாக ெபா��தமான �றி&ைறயா�க	 
ேதைவ�பEகிAற'. 

 

9. கண��க� �P�பE�'த� எAறா� எAன? 
� எ2த ஒ� நி>வன�திT	, &தAைம அல�, பல &�கிய� தைல��களாக 

வைக�பE�த�ப�E, அைவ ேமT	 பல 'ைண� தைல��களாக பி*�க�பEகிAறன.  
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� கண��கைள &தAைம மC>	 'ைண தைல�ெபA> ப�ேவ> �P�களாக 

வைகபE�'த� மC>	 ஒZெவா� கண�கிC�	, �றி&ைற ஒ'�கியபிA, 

இைவக� கணினி அைம�பி� நிரலா�க	 ெசKய�பEகிAறன. 

 

10. மதிேயா�E �றி&ைற எAறா� எAன? 
� மதிேயா�E� �றி&ைற எP�'�க� அ�ல' \��கOக�, ஒ� '9E� தகவைல 

மன�திCெகா�ளV ெசKய அைடயாளமாக ெகா9D���	. 
 உதாரணமாக :  
        �றி&ைற                தகவ�  
          ேபபஎ            ேபேர�E ப�க எ9 

           இஎ               இரச'ீ எ9 
 

 

�>கிய வினா�க� 

1. ப�ேவ> வைகயான கண�கிய� ெமAெபா��க� யாைவ? 
 
1) ஆய�த ெமAெபா�� 

� இைவ வணிக நி>வனOக� வாOகியJடA உபேயாக� பE�த�BDய 

தர�பE�த�ப�ட அ�ல' ஆய�த ெதா���க� ஆ�	. 

�  இ2த� ெதா���க�, சிறிய மC>	 பார	பா*ய வியாபார நி>வனOகளா� பயA 

பE�த�பEகிAறன.  

� நி>Jத� மC>	 பராமா*�� ெசலJ மிக� �ைறJ.  

� Tally, Busy, Marg மC>	 Profitbooks எAபைவ,இZவைகயிலான ெமAெபா�Q�� சில 

உதாரணOகளா�	. 
2) தி��தியைம�க�ப�ட ெமAெபா�� 

� பலசமயOகளி� ஆய�தெமAெபா��, வணிக நி>வனOகளிA ேதைவகQ�� ஏCப 

ெபா�2'வ' சா�தியமி�ைல.  

� இVtRநிைலகளி� தி��தியைம�க�ப�ட ெமAெபா�� வணிக நி>வன�திA 

ேதைவக� ]+�தியைடவதC� உதவியாக இ��கிAறன.  

� தி��தியைம�க�ப�ட ெமAெபா�ைள வணிகைமய�திA ேதைவ�� ஏCறாCேபா� 

மாCறி அைம�கலா	.  

உதாரணமாக, பணியாள+களிA வ�ைகயிைன பதிJ ெசKW	 ெமAெபா�ைள 

வாD�ைகயாளா*A ேதைவ�கிணOக, அ' பணியாளா+களிA ஒ� மாத�திA 

விE��கைள கண�கிடJ	 ெசKதிடலா	. 

� இ2த� ெதா���க� நE�தர அ�ல' ெப�	 வணிக ைமயOகளா� பயAபE�த� 

பEகிAறன. 

3) உ�வா�க�ப�ட ெமAெபா�� 

� ெப*ய வணிக ைமயOக� தOகQ�ெகA> தனிவழியான ெசய�பா�ைட� 

ெகா9D���	. 

� பயMைடய ேமலாAைம தகவ� &ைற��, சிறிய அ�ல' நE�தர அளவிலான 

வணிக ைமயOகளிலி�2' ேதைவ�படாத, பலதர�ப�ட மC>	 �றி�பி�ட 

தகவ�க�, பல பயானாளிகQ�� அD�கD ேதைவ�பEகிAறன.  
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� அ	மாதி*யான வணிகைமயOகளி�, அைவகளிA ெசய�பா�ைட� ெபா��', 

ேதைவயிA அD�பைடயிலான ெமAெபா�ளாக, உ�வா�க�ப�ட ெதா���க� 

நி>வ�பEகிAறன.  
 

2. கணினிமய� கண�கிய� &ைறயிA �ைறபாEகளி� ஏேதM	 
HAறிைன� த�க. 

1) அதிக�பDயான நி�Jத� ெசலJ 
� அZவ�ேபா' கிைட�க� BDய �திய பதி��க� ெகா9E, கணினியிA வAெபா�� 

மாCற�பEவதA ேதைவW	 மC>	 ெமAெபா�ைள ேம	பE�'வதA அவசிய&	 
ஏCபEகிAற'.  

� எனேவ, அதிக�பDயான நி�Jத� ெசலJ ஏCபEகிற'. 
2) பயிCசி அளி�தலிA ெசலJக� 

� கணினிமய� கண�கிய� &ைறைய,பயM�ளதாகJ	, திறMடM	 பயAபE�'வைத 
உ>தி ெசKய, வAெபா�ளிA மC>	 ெமAெபா�ளிA �திய பதி��கைள 
அறி&க�பE�த ேவ9E	.  

� இைவ சிற�� பயிCசியிA ேதைவயிைன, ஏCபE�'கிற'.  
� ஆகேவ, பணியாள+களிA பயிCசி�காக ெசலJ ெசKய�பEகிAற'. 

3)  ேவைலயிAைமெயன அVச	 
� கணினிமய� கண�கிய� &ைறைய அறி&க�பE�'வதனா�, பணியாளா+க� தன' 

ேவைல பறிேபாகலா	, என பா'கா�பCறதாக க�தி, கணினி சா+2த ேவைலகளி� 
ஆ+வ	 கா�Eவதி�ைல. 

4) பணியி� இைட�> 

� கணினிமய� கண�கிய� &ைறைய அறி&க�பE�'	 சமய�தி�, தCேபா'�ள 

கண�கிய� ெசய�பாEகQ	 மC>	 பிறேவைலகQ	 தடOகலாகிAறன.  

� இ', பணிVtழலி� சில மாCறOகைள விைளவி�கிற'. 
 

3. ப�ேவ> வைகயான �றி&ைறயா�க &ைறகைள� �றி�பிEக. 

1) ெதாட+Vசியான �றி&ைற 
� ெதாட+Vசியான �றி&ைறயி�, எ9க� மC>	 எP�'�கைள அE�தE�' 

வ*ைசயாக ஒ'�க�பEவதா�	. 
�  இ2த �றி&ைறக�, காேசாைல, இடா�� ெபாAற பல Hல ஆவணOகளி� 

&தAைமயாக �றி�பிட�பEகிற'.  
� ெதாடா+Vசியான �றி&ைற, ஆவணOக� ேதEதைல எளிதா��கிற'.  

          உதாரணமாக :  

          �றி&ைற           கண��க�  
          CL001                 ABC நி>ம	  
          CL002                 XYZ நி>ம	  
          CL003                 மாநில� க�வியிய� ஆராKVசி மC>	 பயிCசி நி>வன	 
2) ெதா���� �றி&ைற 

� ெதா���� �றி&ைறயி�, ஒ� �றி�பி�ட பர�� எ9கைள வி�	பிய அளவிலான 
'ைண� பர��களாக� பி*�ெதE�க�பE	 மC>	 ஒZெவா� 'ைண�பர��	, ஒ� 
�றி�பி�ட� �PJ�� ஒ'�கீE ெசKய�பE	.  

� அதிக�பDயான ெதா��� �றி&ைற tRநிைலகளி�, 'ைணபர��களி� உ�ள 
எ9க� ெதாட+Vசியான �றி&ைறைய தPவிேய இ���	.  

� அதாவ', எ9க� அE�தE�' BD இ���	. 
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        உதாரணமாக :  

       �றி&ைற          விCபைனயாள+ வைக 
       100 – 199               சிறிய விைச� �ழாKக�  
       200 – 299               நE�தர விைச� �ழாKக�  
       300 – 399               �ழாKக�  
       400 – 499               ெபாறிக� 
3)  மதிேயா�E� �றி&ைற 

� மதிேயா�E� �றி&ைற எP�'�க� அ�ல' \��கOக�, ஒ� '9E� தகவைல 
மன�திCெகா�ளV ெசKய அைடயாளமாக ெகா9D���	.  

உதாரணமாக :  

     �றி&ைற            தகவ�  
      ேபபஎ           ேபேர�E ப�கஎ9 

       இஎ             இரச'ீ எ9 

 

 

4. கணினிமய� கண�கிய� &ைறயிA Hல	 உ�வா�க�பE	 ப�ேவ> 
வைகயான அறி�ைககைள� ப�DயலிடJ	. 

� கணினிமய� கண�கிய� &ைற, கீR�க9ட அறி�ைகக� உ�வா�க�பEவதCகாக, 
கண�கிய� சா+2த நடவD�ைககைள உ�ளIடாக எE�'�ெகா9E, அவCைற 
கண�கிய� ெமAெபா�� Hல	 ெசயலா�க� ெபறV ெசKகிற'. 

• நாேளEக� / �றி�ேபEக� 
• ேபரE 
• இ��பாKJ 
• வியாபார� கண�� 
• இலாபந�ட� கண�� 
• இ���நிைல� �றி�� மC>	 பல 

 
5. கணினி அைம�பிA உ�ளI�E மC>	 ெவளியீ�E சாதனOகைள� �றி�பிEக. 

1) உ�ளI�E சாதனOக� 
1. விைச�பலைக 
2. ஒளியிய� வ�D 
3. \�D 
4. இய���பிD 
5. ெதாEதிைர 
6. எP�தாணி 

2) ெவளியீ�E சாதனOக� 
1. திைரயக	 
2. அV\�ெபாறி 
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