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                   அ8தியாய� – 1. கண9கிய& - ஓ$ அறி�க� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. நி>வன� பிற$9� ெகா<9க ேவ�?ய கட@க� ------ 

                 (அ)  ெபா>�பா��    (ஆ)  ெசலவா��   (இ ) கடனC+ேதா$ ஆவா$ 

 2. ெசா8 9களிலி�+  ெபா>��கைள கழி8த  -------- 

                (அ)  எ<��        (ஆ)  �த&     (இ)  வரE 

 3. நடவ?9ைககF9� ஆதாரமாக விளGக9H?ய ஆவண8திைன அைழ�ப  -------- 

                (அ) கண9�    (ஆ)  நடவ?9ைக    (இ) சா@>Iச�ீ< 

 4. வணிக நடவ?9ைககளி@ வைகபா< -------- 

                (அ)  K@>       (ஆ) இர�<    (இ) ஒ@> 

 5. ெகா��த& தி��ப� எ@ப  சர9களி8ேதா$9�  தி��பி அளி9க  காரண� ------  

               (அ) ந&லதர�    (ஆ) �ைறEைடய தர�          ( இ) மிக ந&லதர� 

 6. ெபா�ைள உMப8தி ெசNய அ&ல  ப�டGக�, பணியிைன விMபைன ெசNO� நிைல9� ெகா�<வர    

    ஆ�� ெதாைக -------- 

              (அ)   ெசலEக�              (ஆ) வ�வாN       (இ) ஆதாய� 

 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1. உ"ைமயாள$ வணிக8தி& இ�ட ெதாைக  �த& ஆ��. 

 2. கண9� ஏ<க� பராம"�� எ@ப  கண9ேக<களி&  வணிக நடவ?9ைகக� பதிE ெசNO� 

   கைலயா��. 

 3.  சா@>I ச�ீ< எ@ற எ=8  வ ?விலான ஆவண� நடவ?9ைககF9� ஆதாரமாக அைமகிற . 

 4.  கண9� ஏ<க� பராம"�� �?வி& கண9கிய& ெதாடG�கிற . 

 5. ெபா>�� எ@ப  வணிக8தி@  நிதிநிைல கடைமயா��. 

 6. வணிக8தி@ ெசா+த9கார$  உ"ைமயாள$ எ@> அைழ9க�ப<கிறா$. 

 7. கண9� எ@ப  ஓ$ இட8தி& பதிய9H?ய ச�ப+த�ப�ட நடவ?9ைககளி@ ெதா���  ஆ��. 

 8. பM>Iச�ீ< எ@ப   ெரா9க� ெபMறைம 9கான ஆதாரமா��. 

 9. ஆதாய� எ@ப  வ�வாN9��  ெசலE 9�� இைடேயயான ேவ>பா< ஆ��. 
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      அ8தியாய� – 2 . கண9கியலி@ க�8 9 க�டைம�� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

1. தனி8த@ைம அRமானமான  நி>வன8ைத இவ"டமி�+  ேவ>ப<8தி9 கா�<� ------- 

        அ. உ"ைமயாள$   ஆ. வGகிய$    இ. அரS 

2. நி>வன8 ெதாட$Iசி அRமான8தி@ப? நி>வன8தி@ ஆO� ------- 

        அ. மிக �>கலான  எ@> H>கி@ற   ஆ. மிக நCளமான  எ@> H>கி@ற  

3. �றி�பி�ட கண9கா�?@ அட9கவிைல வ�வாேயா< ஒ��ேநா9�வ  --------- 

        அ. ெபா�8 ைக க�8   ஆ. �ராதன அட9கவிைல க�8   இ.�= ெவளி�பா�<9 க�8  

4. இர�ைட8 த@ைம9 க�8 �ப? ஒTெவா� வணிக நடவ?9ைகO� ------- 

        அ. K@> த@ைமகைள9 ெகா�<�ள   ஆ. ஒ� த@ைமOைடய  இ. இ� த@ைமOைடய  

  

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

1. வியாபார8தி& சர9கி���  இத@ அட9க விைல மM>� ச+ைத விைல இதி& எ  

�ைறேவா அதைன மதி�பி<தU9� எ<8 9 ெகா�வ  �@ெனIச"9ைக ெகா�ைக. 

2. ஏ<களி& ெசா8 கைள அவMைற (ெபMற) வாGகிய விைலயி& பதிவ   �ராதன அட9க விைல9    

    க�8   அ?�பைடயா��. 

3. கண9கிய& தகவலி@ப? ெபMற பய@ அட9க8ைதவிட H<தலாக இ��பி@ அட9கவிைல� 

  பய@பா�<9 ெகா�ைக அ?�பைடயா��. 

4. உ"ைமயாள�9�� வணிக8 9�� நடவ?9ைக வணிக8 தனி8த@ைம அRமான8தி@ப?  

   பதிE  ெசNய�ப<கிற . 

5. வணிக நி>வன8தி@ நிதி நிைல அறி9ைகக� �ைற+த  ,ஒ� ஆ�<9�  தயா"�ப  

  கண9கிய& கால அRமான� ஆ��. 

6.  ெதாட$Iசி மர� ெகா�ைகயான  ஒ� கண9கா�?& பி@பMற9  H?ய  �ைறயிைன 

   அ<8  வ�� கண9கா�?U� பி@பMற�பட ேவ�<� எ@>  வலிO>8 கிற . 

 

  அ8தியாய� – 3. அ?�பைட9 கண9கிய& நைட�ைறக� ।  

                  – இர�ைட� பதிE  �ைறயி& கண9� ஏ<க� பராம"�� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

  1.  ஒ� நடவ?9ைகயி@ ெப>த& த@ைம அைழ9க�ப<வ  ------- 
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         அ. பM>8த@ைம       ஆ. வரE8த@ைம      இ. இர�<� இ&ைல 

  2.  ஒ� நடவ?9ைகயி@ ெசU8த& த@ைம அைழ9க�ப<வ  -------- 

        அ. பM>8த@ைம       ஆ. வரE8த@ைம     இ. இர�<� இ&ைல 

  3.  �ரளி9 கண9� எ<8 9கா�டாக இ��ப  ------- 

       அ. ஆ�சா$ கண9�       ஆ. ெசா8 9 கண9�          இ. ெபயரளE9 கண9� 

  4. �த& கண9� இட�ெப>� வைக ------ 

       அ. ஆ�சா$ கண9�     ஆ. ெசா8 9 கண9�     இ. இர�<� இ&ைல 

  5.  நMெபய$ எ<8 9கா�டாக இ��ப  ------- 

       அ. �லனா�� ெசா8 9 கண9கிM�   ஆ. �லானாகா ெசா8 9 கண9கிM�   

 6.   கழிE ெபMற  எ<8 9கா�டாக விளG�வ  ------ 

      அ. ெசா8 9 கண9கிM�            ஆ. ஆ�சா$ கண9கிM�          இ. ெபயரளE9 கண9கிM� 

  7. ெகா<பட ேவ�?ய வாடைக கண9� எ<8 9கா�டாக விளG�வ  ------- 

       அ. ெபயரளE கண9கிM�     ஆ. ஆ�சா$ கண9�     இ. பிரதிநிதி8 வ ஆ�சா$ கண9கிM� 

  8.  ெபயரளE9 கண9� இட�ெப>� வைக�பா< ------ 

        அ. ஆ�சா$ கண9�          ஆ. ஆ�சாரா9 கண9�          இ. இர�<� இ&ைல 

  9. எ<��9 கண9� வைக�ப<8த�ப�<�ள  ------ 

        அ. ெசா8 9 கண9�      ஆ. ஆ�சா$ கண9�     இ. ெபயரளE9 கண9� 

 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

  1. அ$8தசாWதிரா   எ@ற  �கXவாN+த �8தக8ைத  எ=தியவ$  ெகௗ?&ய$ ஆவா$. 

  2.  ஒTெவா� வணிக நடவ?9ைகO�  இ� த@ைமகைள9 ெகா�<�ள . 

  3.  உ�வ�� த@ைம உைடய நடவ?9ைகக�  பM>  எனE� மM>�  ெவளிெச&U� த@ைமOைடய   

       நடவ?9ைகக�  வரE  எனE� அைழ9க�ப<கி@றன. 

  4.  �ராதன கண9கிய& அZ��ைறயான   பி"�?[  அZ��ைற எ@> அைழ9க�ப<கிற . 

  5 . அெம"9க அZ��ைற  கண9கிய& சம@பா< அZ��ைற எ@> அைழ9க�ப<கிற . 

  6.  ஆ�சாரா9 கண9�க�  இர�< வைககளாக வைக�ப<8த�ப�<�ளன. 

  7.  ெபாறிO�, ெபாறி8ெதா�திO� ெசா8   9� உதாரணமா��. 

  8.  �த& கண9� எ@ப  ஆ�சா$  கண9�9� எ<8 9கா�டா��. 

  9.  ெபMற9 கழிE ெபயரளE  கண9கி@ கீX வைக�ப<8த�ப�<�ள . 
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அ8தியாய� – 4 .  அ?�பைட9 கண9கிய& நைட�ைறக� ॥ – �றி�ேப< 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

  1.  நடவ?9ைகக� ேதாMற� ெப>வ  ------- 

         அ) ஆதார ஆவணGக�        ஆ) �றி�ேப<      இ) கண9கிய& சம@பா< 

  2.  கீX9க�டைவகளி& எ  ச"யான ? 

         அ) �த& = ெசா8 க� + ெபா>��க�             ஆ)  �த& = ெசா8 க� - ெபா>��க� 

         இ) ெசா8 க� = ெபா>��க� - �த& 

  3.  உ"ைமயாள�9�I  ேசர ேவ�?ய ெதாைக ------- 

         அ) ெசா8 க�       ஆ) ெபா>��க�       இ)  �த& 

   4.  கண9கிய& சம@பா< எதRட@ சா$+த ? 

         அ) ெசா8 கFட@      ஆ) ெபா>��கFட@   இ) ெசா8 க�, ெபா>��க� மM>� �த&   

                         ஆகியவM>ட@  

  5.  சனீிவாச@ அவ$கF9� சர9� விMபைன ெசNததM� பM>  ைவ9க ேவ�?ய  கண9� ------- 

         அ) ெரா9க9 க/�             ஆ)  சனீிவாச@ க/�                  இ) விMபைன க/� 

  6. ெவGக� எ@பவ"ட� ெரா9க8திM�  சர9� ெகா��த& ெசNததMகாக வரE ைவ9க ேவ�?ய கண9� 

         அ)  ெவGக� க/�          ஆ)  ெரா9க9 க/�            இ)  ெகா��த& க/� 

  7.  அUவலகI ெசலEகF9� உ"ைமயாள$ வGகியிலி�+  ெரா9க� எ<8ததMகாக வரE ைவ9க  

      ேவ�?ய கண9� -------- 

         அ) எ<�� க/�          ஆ)  வGகி க/�          இ) ெரா9க9 க/� 

  8.  K$8தி எ@பவ"டமி�+  சர9� கடனாக ெகா��த& ெசNததM� வரE ைவ9க ேவ�?ய கண9� ----- 

         அ)  K$8தி க/�         ஆ) ெரா9க9 க/�         இ)  ெகா��த& க/� 

  9.  நட�� ஆ�?@ ஆர�ப8தி& பதிய9 H?ய  பதிE --------- 

         அ) ேதாMற� பதிE         ஆ) இ>தி� பதிE            இ)  ெதாட9க� பதிE 

  10.  ஒ� ெதாழிலி@ ெபா>��களி@ மதி�� \. 30,000 அத@ உ"ைமயாள"@ �த&    \. 70,000 எனி&   

         ெசா8 9களி@ மதி�� ------- 

          அ)  \. 70,000                          ஆ) \. 1,00,000             இ) \. 40,000 
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॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

  1. ஆதார ஆவணGக� நடவ?9ைகக� த@ைமயிைன ெவளி�ப<8 கி@றன. 

  2. கண9கிய& சம@பா< எ@ப  பM> இனGகF�, வரE இனGகF� ஒ� சம@ப<8 � 

     ப�?ய& ஆ��. 

  3. இர�ைட� பதிE �ைறயி&, ஒTெவா� நடவ?9ைகயிU� �ைற+த  இர�< கண9�க� 

     ெதாட$�Mறி�9கி@றன. 

  4. ெசா8 களி@ ெமா8த8 ெதாைகO�, ெபா>��க� மM>� �த& ஆகியவMறி@ ெமா8த8   

    ெதாைகO� எ�ெபா= � சம�. 

  5. �த& ெதாைகைய அதிக�ப<8 � நடவ?9ைக9� வ�மான� அ&ல  ஆதாய� என�ப<�. 

  6. �றி�ேப< எ@ப  ேதாMற� பதிE ஒ� ஏடா��. 

  7. �றி�ேப�?& நடவ?9ைகக� பதிE ெசNவைத �றி�ேப�?& பதித& எ@கிேறா�. 

  8. �றி�ேப�?@ ேப.ப.எ� ப8தி ேபேர�?& உ�ள கண9�களி& பதிE ெசNO� இட8ைத9�றி9��. 

  9. கடனாளியிடமி�+  தி��ப� ெபற �?யாத ெதாைகயிைன வரா9கட@ கண9கி& பMற 

     ைவ9க ேவ�<�. 

  10. 2003 ?ச�ப$ 31ஆ� நாள@ைறய ஒ� ெதாழிலி@ ெசா8 க� மதி�� \. 50,000; அ8ெதாழிலி@  

      �த& \. 35,000; அ+நாளி@ ெபா>��க� \. 15,000 

 

அ8தியாய� – 5. அ?�பைட கண9கிய& நைட�ைறக� III– ேபேர< 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

     1. ேபேர< ஒ� -------- 

       அ) ேதாMற� பதிE ஏ<      ஆ) இ>தி� பதிE ஏ<    இ) ெரா9க நடவ?9ைகக� ஏ< 

  2. ஆ�சா$ கண9�கF� ெசா8 9 கண9�கF� --------- 

        அ) �?9க�ப<கி@றன   ஆ) இ���9 க�ட�ப<கி@றன  இ) �?9க�ப�< மாMற�ப<கி@றன 

  3. �றி�ேப�?U�ள பதிவிைன இைண9க9 H?ய ேபேர�<� ப8தி -------- 

        அ) ேப.ப.எ. ப8தி           ஆ)  �.ப.எ. ப8தி            இ) விவர� ப8தி 

  4. ஒ� கண9கி@ பM>� ப9க8தி& எ<8ெத=த�ப<� கண9�, �றி�ேப�?& ------------ 

         அ) பM> ைவ9க�ப�ட கண9�     ஆ) வரE ைவ9க�ப�ட கண9�    இ) இர�<� 

  5. ெபயரளE9 கண9கி@ வரE இ��� �றி�ப  ------------- 

        அ) வ�மான� / ஆதாய�     ஆ) ெசலE / ந�ட�       இ) ெசா8  
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  6. ெபயரளE9 கண9கி@ பM> இ��� �றி�ப  

         அ) வ�மான� / ஆதாய�       ஆ) ெசலE / ந�ட�      இ) ெபா>�� 

  7. ெசா8 9 கண9�க� எ�ெபா= � கா�பி�ப  -------- 

        அ) பMறி���க�             ஆ) வரவி���க�          இ) இ���க� இ@ைம 

  8. கண9கி@ இ��ைப அ<8த கால8தி@ �த& நாளி& எ=த�ப<வ  ----------- 

        அ) இ��� கீ / ெகா         ஆ) இ��� கீ/இ        இ) இ��� �/, 

  9. பM> ெமா8த�� வரE ெமா8த�� சமமாக இ�+தா&, அ  ----------- 

        அ) பMறி���        ஆ) வரவி���           இ) இ��� இ@ைம 

  10. ஆ�சா$ கண9�க� மM>� ெசா8 9 கண9�களி@ இ���க� கா�ட�ப<வ  --------- 

        அ) இலாப ந�ட9 கண9�       ஆ) இ��� நிைல அறி9ைக    இ) இர�<� 

 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

  1. ேபேர< எ@ப  ஒ� இ@றியைமயாத கண9� ஏ<. 

  2. �றி�ேப�?லி�+  பதிEகைள ேபேர�?& மாMறி எ= � �ைற9� எ<8ெத= த& எ@>   

    ெபய$. 

  3. கீ / இ எ@றா& கீX இற9க�ப<வ  ; கீ / ெகா எ@றா& கீX ெகா�< வர�ப�ட   

  4. பி / , எ@றா& பி@ ,9கிெய= வ  ; � / , எ@றா& �@னி�+     
    ,9கிெய=த�ப�ட  

  5. கண9ைக பM> ைவ8த& எ@ப  நடவ?9ைகயி@ ஒ� கண9ைக பM> ப9க8தி& பதிE    

     ெசNதலா��. 

  6. ஒ� கண9கி@ இட�ப�தி பM>� ப9க� எனE�, வல�ப�தி வரE� ப9க� எனE�   

     அைழ9க�ப<கி@றன. 

  7. வரE இ��� எ@ப  பM> ெமா8த8ைத விட வரE ெமா8த� மி�தியாக இ�8த& ஆ��. 

  8. ெசா8 9 கண9�க� வரE இ��ைப9 கா�டா . 

  9. கண9ைக இ���9 க�<�ெபா=  இ���9 க�<� நாளி& இ��� கீ / இ என எ=த�ப<கி@ற . 

  10. �றி�ேப�?@ ேபேர�<� ப9க எ� ப8தி எ<8ெத=தலி@ ேபா  நிர�ப�ப<�. 
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அ8தியாய� – 6  ைண ஏ<க� । -- சிற�� ேநா9க ஏ<க� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

  1. எ+திர� வாGகிய  பதிE ெசNய�ப<வ  ------ 

         அ) விMபைன ஏ<      ஆ) �ைறயான �றி�ேப<     இ) ெகா��த& ஏ< 

  2. ெகா��த& ஏ�?& பதிE ெசNய�ப<வ  -------- 

        அ) அைன8  வைகயான ெகா��த&   ஆ) ெரா9க9 ெகா��த& ம�<� 

        இ) கட@ ெகா��த& ம�<� 

  3. கட@ விMபைன பதிE ெசNய�ப<வ  ------- 

       அ) விMபைன ஏ<        ஆ) ெரா9க ஏ<        இ) �ைறயான �றி�ேப< 

  4. வா?9ைகயாள$ தி��பிய சர9� பதிE ெசNய�ப<வ  -------- 

       அ) விMபைன ஏ<          ஆ) விMபைன8 தி��ப ஏ<     இ) ெகா��த& தி��பஏ< 

  5. ஜனவ" 1, 2003 அ@> ச+திர@, S+த$ மீ  ஒ� K@> மாத கால மாM>I ச�ீ?ைன எ=தினா$.  

    அ� மாM>I ச�ீ?@ தவைண நா� ----------- 

       அ) மா$I 31, 2003             ஆ) ஏ�ர& 1, 2003         இ) ஏ�ர& 4, 2003 

 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

  1.  ஒேர த@ைம ெகா�ட நடவ?9ைககைள� பதிE ெசNவதMகாக ப&ேவ> ஏ<களாக� 

பி"9க�ப�<�ள �த& �றி�ேப<   ைண ஏ<க�  என�ப<�. 

  2.  ெகா��த&  ஏ�?@ ெமா8த�, ெகா��த& கண9கி@ பM>� ப9க8தி&  எ<8ெத=த�ப<�. 

  3.  மாM>I ச�ீ?ைன தயா$ ெசNபவ$  எ= ந$  என�ப<கிறா$. 

  4.  சUைக நா�க�  K@>  ஆ��. 

 

        அ8தியாய� – 7.  ைண ஏ<க� ॥ -- ெரா9க ஏ< 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. ெரா9க ஏ< பதிE ெசNவ  -------- 

      அ) அைன8  ெரா9கI ெசU8த&க�    ஆ) அைன8  ெரா9க� ெப>த&க� 

      இ) அைன8  ெரா9க� ெப>த&கF�, ெசU8த&கF� 
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 2. ெரா9க8திM� சர9� வாG�த& பதிய�ப<� ஏ< ------- 

      அ) ெரா9க ஏ<      ஆ) ெகா��த& ஏ<    இ) �தM �றி�ேப< 

 3. ெரா9க ஏ�?@ ெரா9க� ப8தி இ��� கா�<வ  ------- 

      அ) நிகர வ�மான�    ஆ) ைகயி��� ெரா9க�     இ) கடனாளிகF9��,  

       கடன C+ேதா�9���ள ேவ>பா< 

 4. ��ப8தி ெரா9க ஏ�?&, அUவலக8 ேதைவ9காக வGகியிலி�+  பண� எ<8த  

   ேதா@>வ  -------- 

      அ) ெரா9க ஏ�?@ பM>� ப9க8தி& ம�<�   ஆ) ெரா9க ஏ�?@ இ� ப9கGகளிU� 

      இ) ெரா9க ஏ�?@ வரE� ப9க8தி& ம�<� 

 5. வdU9கR�ப�ப�ட காேசாைல அவமதி9க�ப�டா&, பM> ெசNய�ப<� கண9� ------- 

      அ) சர9கீ+ேதா$ க/�         ஆ) வGகி க/�       இ) வா?9ைகயாள$ க / � 

 6. நா� வழGகிய காேசாைல அவமதி9க�ப�டா&, வரE ெசNய�ப<� கண9� -------- 

       அ) சர9கீ+ேதா$ க/�        ஆ) வா?9ைகயாள$ க/�     இ) வGகி க/� 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1. அளி8த த�Fப? ப8தி ெரா9க ஏ�?@ பM> ப9க8தி& இட�ெப>�. 

 2. ��ப8தி ெரா9க ஏ�?&, ெபற�ப�ட காேசாைலயி@ ெதாைக ெரா9க� ப8தியி& பதிய�ப<�. 

 3. ெபMற த�Fப? ப8தி ெரா9க ஏ�?@ வரE ப9க8தி& இட�ெப>�. 

 4. ெபற�ப�டட காேசாைல அ@ேற வGகியி& ெசU8த�ப�டா&, அ9காேசாைலயி@ ெதாைக ��ப8தி   

    ெரா9க ஏ�?& வGகி ப8தியி& பதிய�ப<�. 

 5. வா?9ைகயாள"டமி�+  ெபற�ப�ட காேசாைல அவமதி9க�ப�டா& அவ�ைடய கண9� பM>   

    ெசNய�ப<�. 

 6. ெரா9க ஏ<  ைண ஏ<களி& ஒ@றா��. 

 

 

அ8தியாய� – 8.  ைண ஏ<க� III -- சி&லைற ெரா9க ஏ< 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. சி&லைற ெரா9க8திலி�+  ெசNய�ப<� ெசலE ---------- 

       அ) பணியாள$களி@ ஊதிய�      ஆ) அைறகல@ மMற� ெபா�8 9க� வாG�த& 

        இ) தபா&, த+தி ெசலE 
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 2. சி&லைற ெரா9க ஏ< கா�<� இ��� ------- 

        அ)  ஒ� ெசா8          ஆ) ஒ� ெபா>��         இ) ஒ� வ�மான� 

 3. ஜனவ" 1, 2002 அ@> சி&லைற9 காசாள"ட� \. 1,000 தர�ப�ட . ஜனவ" மாதம அவ$ \. 860   

   ெசலவழி8தா$. பி�ரவ" 1 அ@> அவ$ ெப>� �@ பண மீ��9காக ெப>� காேசாைலயி@ ெதாைக  

          அ) \. 1,000       ஆ) \. 860        இ) \. 1,860 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1. சி> ெசலவினGகைள� பதிE ெசNO� ஏ< சி&லைற ெரா9க ஏ< என�ப<�. 

 2. சி&லைற ெரா9க ஏ�?ைன� பராம"�பவ$  சி&லைற9 காசாள$  என அைழ9க�ப<கிறா$. 

 3. பா�ப<8த�ப�ட சி&லைற ெரா9க ஏ< ெரா9க ஏ< ேபா@ற . 

 4. �றி�பிட�ப�ட கால8தி@ இ>தியி& ெமா8தமிட�ப<� ஒTெவா� ெசலவின� ப8தியி@ 

   ெதாைகO� உ"ய  ெபயரளE9 கண9�களி& எ<8ெத=த�ப<கி@றன. 

 5. சி&லைற9 காசாள$ ெபா வாக �@ பண மீ�� �ைறைய� பி@பM>கிறா$. 

 

அ8தியாய� – 9.வGகி ச"க�<� ப�?ய& 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. வGகிI ச"க�<� ப�?யைல8 தயா"�பவ$ --------- 

        அ) வGகி     ஆ) வணிக8தி@ கடனC+ேதா$    இ) வGகியி@ வா?9ைகயாள$ 

 2. ெரா9க ஏ�?@ பMறி��� எ@ப  --------- 

        அ) ெச&ேல�?@ப? ேம&வைர�பM>     ஆ) ெச&ேல�?@ப? வரE இ��� 

         இ) ெரா9க ஏ�?@ப? ேம&வைர�பM> 

 3. ெரா9க ஏ�?@ப? இ��� ஆர�ப நிைலயி& இ�9�� ெபா= , வGகி அளி9�� வ�?-------- 

         அ) கழி9க�பட ேவ�<�   ஆ) H�ட�பட ேவ�<�      இ) இர�<� இ&ைல 

 4. ெரா9க ஏ�?@ப? இ��� ஆர�ப நிைலயாக இ�9�� ெபா= , வGகி9 க�டண� ----------- 

         அ) H�ட�பட ேவ�<�    ஆ) கழி9க�பட ேவ�<�      இ) இர�<� இ&ைல 

 5. ெரா9க ஏ�?@ப? இ��� ஆர�ப நிைலயாக இ�9��ெபா= , வGகி ேநர?யாக ெசU8 பைவ ------ 

         அ) H�ட�பட ேவ�<�     ஆ) கழி9க�பட ேவ�<�       இ) இர�<� இ&ைல 

 6. ெரா9க ஏ�?@ப? இ��� , ஆர�ப நிைலயாக இ�9�� ெபா=  வGகியி& ேநர?யாக  
   ெசU8 பைவ ------------ 

         அ)  H�ட�பட ேவ�<�     ஆ) கழி9க�பட ேவ�<�        இ) இர�<� இ&ைல 

 7. ெச&ேல�?@ நக& --------- 

        அ) வா?9ைகயாள$ ெரா9க ஏ�?@ ெரா9க� ப8தி  
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        ஆ) வா?9ைகயாள$ ெரா9க ஏ�?@ வGகி� ப8தி 

        இ)  வGகி ேபேர�?& உ�ள வா?9ைகயாள$ கண9� 

 8. வGகி9 கண9கறி9ைக \. 2,000 ேம&வைர�பM> கா�<கிற . கடனC+ேதா�9� அளி8த காேசாைல    
   \. 500 இ வைர ெசU8 ைக9� �@னிைல�ப<8த� படவி&ைல. கடனC+ேதா$, காேசாைல     
   ெசU8 ைக9� �@னிைல�ப<8 �ெபா=  வGகி9 கண9� இ��� --------- 

        அ) \. 1500             ஆ) 2500 (ேம&வைர�பM>)           இ) \. 2500 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1. வGகி அறி9ைக வா?9ைகயாள�9� வGகி யா& அR�ப�ப<கிற . 

 2. ேம&வைர� பMறி��� எ@ப  ெரா9க ஏ�?@ப? வரE இ��பிைன9 �றி9கி@ற . 

 3. வGகியி& இ�+  ெரா9க� எ<9க�ப<�ெபா=  வா?9ைகயாள$ கண9கி& வGகி பM>   

   ெசNகிற . 

 4. ெச&ேல�?@  பM>  இ��� வGகி ேம&வைர� பMறிைன9 கா�பி9கி@ற . 

 5. ச"க�<தU9காக ெரா9க ஏ�?@ வGகி ப8திைய ம�<� க�8தி& ெகா�ள ேவ�<�. 

 6. வGகி ச"க�<� ப�?ய& வா?9ைகயாள$ ஆ& தயா"9க� ப<கி@ற . 

 

அ8தியாய� – 10.இ��பாNE� பிைழ8 தி�8த�� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. இ��பாNE தயா"�ப    ------ 

      அ.  இலாப� அ&ல  ந�ட� அறிய             ஆ. நிதி நிைலைய அறிய  

       இ. கண9�களி@ ச"8த@ைமைய அறிய 

 2. அநாம8 9 கண9� பதிய�ப<� இட� -------- 

      அ. வியாபார9 கண9�    ஆ. இலாப, ந�ட9 கண9�      இ. இ��� நிைல9 �றி�� 

 3. அநாம8 9 கண9கி@ வரE இ��� ேதா@>வ  

       அ. இலாப ந�ட9 கண9� வரE� ப9க8தி&  ஆ. இ��� நிைல9 �றி�� ெபா>��க�  
        ப9க8தி&       இ. இ��� நிைல9 �றி�� ெசா8 க� ப9க8தி& 

 4. கீX9க�ட பிைழகளி& இ��பாNE ெவளி�ப<8தா� பிைழைய9 �றி�பி<க. 

        அ. �= வி< பிைழ      ஆ. ,9கி எ= த& பிைழ      இ. H�ட& பிைழ 

 5. கண9கி@ ஒ� ப9க8ைத பாதி9�� பிைழ ------- 

       அ.ஒ� கண9ைக� பாதி9�� பிைழக� ஆ. இர�< கண9�கைளO� பாதி9�� பிைழக� 

 6. அUவலக8 த�டIS� ெபாறிையI ச$ீ ெசNயI ெசலவி�ட ெதாைக பM> ைவ9க ேவ�?ய  --------- 

     அ. சி&லைறI ெசலE கண9கி& ஆ. த�டIS� ெபாறி கண9கி&  இ.ப= பா$��9 கண9கி& 
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 7. �திய இய+திர8ைத நி>EவதMகாக ேவைலயா�கF9� தர�ப�ட Hலி, பM> ைவ9க ேவ�?ய  

        அ. Hலி9 கண9கி&      ஆ. இய+திர9 கண9கி&    இ. ஆைலI ெசலE9 கண9கி& 

 8. ேமலாள�9�I ெசU8த�ப�ட ஊதிய� பM> ைவ9க ேவ�?ய  ---------- 

        அ. ேமலாள$ கண9கி&    ஆ. அUவலகI ெசலE கண9கி&  இ. ஊதிய9 கண9கி& 

 9. உ"ைமயாள$ த@Rைடய �<�ப� பயR9காக எ<8 9 ெகா�ட சர9ைக, வரE ைவ9க   
   ேவ�?ய  --------- 

         அ. எ<��9 கண9கி&       ஆ. விMபைன கண9கி&        இ. ெகா��த& கண9கி& 

  10. வாரா9கட@ என� ேபா9ெக=த�ப�ட கடைன தி�. மணியிடமி�+  ெபMற ெரா9க�,  
     வரE ைவ9க ேவ�?ய  ------------- 

          அ. மணி கண9�         ஆ. சி&லைற வ�மான9 கண9� 

          இ. தி��ப� ெபMற வாரா9 கட@ கண9� 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1.  இர�ைட� பதிE �ைற விதிகளி@ப?, இ��பாNE க�டாய� சம@பட ேவ�<�. 

 2. அநாம8 9 கண9கி@ பM> இ���, இ��� நிைல9 �றி�பி& ெசா8 க�  ப9க8தி& ேதா@>�. 

 3. இ��பாNவி& பM> இ���களி@ ெமா8த�, வரE இ���களி@ ெமா8த8ைதவிட 

   மி�தியாக இ��பி@ ேவM>ைம8 ெதாைக அநாம8 9 கண9கி@ வரE ப9க8திM� மாMற�ப<�. 

 4. அநாம8 9 கண9கி@ வரE இ���, இ��� நிைல9 �றி�பி& ெபா>��க� ப9க8தி& ேதா@>�. 

 5. ஒ� கண9கி@ �ைற வரE, இ��பாNவி@ வரE ப8தியி& �ைறவான ெதாைகைய9 கா�<�. 

 6. பிைழக� க�<பி?9க�ப�<, தி�8த�ப�டEட@ அநாம8 9 கண9� தானாகேவ �?E>�. 

 7. பிைழகைள8 தி�8த� பதிO� �றி�ேப�<� பதிEக� தி�8த� பதிEக� என�ப<�. 

 8. ஒ� கண9கி@ மிைக�பM> அ9கண9ைக வரE (மி�தியான ெதாைக) ெசNவத@ Kல� 

   தி�8தலா�. 

 9. ஒ� கண9கி@ �ைற� பM>, அ9கண9ைக மீ�<� பM> (�ைற+த ெதாைக) ெசNவத@    

    Kல� ச"�ப<8தலா�. 

 

  அ8தியாய� – 11.�தலின மM>� வ�வாயின நடவ?9ைகக� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. ஓரா�?M� ேம& ெதாழிU9� பய@த�� நடவ?9ைக ------- 

       அ. �தலின நடவ?9ைக     ஆ. வ�வாயின நடவ?9ைக      இ. இர�<� இ&ைல. 
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 2. பைழய ச�ீ+ைத � �பி9கI ெசலE ெசNத  --------- 

      அ. நC�பய@ வ�வாயினI ெசலE    ஆ. வ�வாயினI ெசலE       இ. �தலினI ெசலE. 

 3. சGக$ த@ ெதாழிலி& \. 50,000 H<த& �த& ேபா�ட  ------- 

      அ. �தலின வரE      ஆ. வ�வாயின வரE       இ. இர�<�. 

 4. வ�வாயின வரEக� ெதாழிலி& -------------- ெகா�டைவ. 

      அ. அ?9க? நிகழா8 த@ைம  ஆ. அ?9க? நிக=� த@ைம   இ. இர�<� இ&ைல. 

 5. ெவGகேடச@ விMபைன ெசNவதMகாக \. 80,000 மதி���ள சர9ைக ெகா��த& 

   ெசNத , ஒ� ---------- 

       அ. �தலினI ெசலE     ஆ. வ�வாயினI ெசலE    இ. நC�பய@ வ�வாயினI ெசலE 

 6. விள�பர8திM� அதிகமாக ெசலE ெசNத , ஒ� ----------- 

       அ. �தலினI ெசலE    ஆ. வ�வாயினI ெசலE   இ. நC� பய@ வ�வாயினI ெசலE 

 7. \. 8,000 மதி���ள ஒ� ெபாறி வைக \. 8,5009� விMபைன ெசNததி& �தலின வரE ………… 

       அ. \. 8,000         ஆ. \. 8,500          இ. \. 500 

 8. வ�வாயினI ெசலE பய@த�வ  ---------- 

      அ. அ<8த ஆ�<9�      ஆ. �+ைதய ஆ�<9�      இ. நட�� ஆ�<9� 

 9. \. 1,00,000 மதி���ள ஒ� ெசா8  \. 85,000 9� விMக�ப�டா&, �தலின ந�ட� 

       அ. \. 85,000        ஆ. \. 1,00,000          இ. \.15,000 

 10. ெதாழிலி& கிைட9க�ெபMற நிகர ந�ட�, ஒ� ----------- 

      அ. வ�வாயின ந�ட�        ஆ. �தலின ந�ட�        இ. இர�<� இ&ைல 

 

 

॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1. பதி��"ைம ெபறI ெசலE ெசNத  ஒ� �தலினI ெசலE - 9� உதாரண� ஆ��. 

 2. �தலினI ெசலE ஒ� ெதாடரா8 (தி��ப8 தி��ப நிகழா)  த@ைம ெகா�டதா��. 

 3. வ�வாயின நடவ?9ைகக�  வ�வாயினI ெசலEக� மM>� வ�வாயின வரEக�         

    என  வைக�ப<8தலா�. 

 4. நிைலI ெசா8தி@ ேதNமான� ஒ� வ�வாயினI ெசலE ஆ��. 

 5. ஆராNIசி மM>� வள$Iசி9கான ெசலEக� நC�பய@ வ�வாயினI ெசலE என    

    வைக�ப<8தலா�. 
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அ8தியாய� – 12. இ>தி9 கண9�க� 

I.ச"யான விைடைய ேத$+ெத<8  எ= க : 

 1. வியாபார9 கண9� தயா"�பத@ Kல� கா�ப  -------- 

       அ. ெமா8த இலாப� அ&ல  ந�ட�  ஆ. நிகர இலாப� அ&ல  ந�ட�   இ. நிதி நிைல 

 2. Hலி எ@ப  உதாரணமாக இ��ப  --------- 

       அ. �தலினI ெசலவிM�    ஆ. மைற�கI ெசலவிM�    இ. ேநர?I ெசலவிM� 

 3. ெதாட9கI சர9கி��� --------- 

      அ. வியாபார9 கண9கி& பM> ெசNய�ப<� ஆ.வியாபார9 கண9கி& வரE ெசNய�ப<� 

       இ. இலாப, ந�ட9 கண9கி& வரE ெசNய�ப<� 

 4. இ���நிைல9 �றி�� எ@ப  --------- 

       அ. அறி9ைக       ஆ. கண9�        இ. ேபேர< 

 5. நிைலI ெசா8 க� ---------- ெகா�ட  

       அ. �>கிய வா?நநா�     ஆ. நC�ட வாXநா�       இ. வாXநா� இ@ைம 

 6. ைகயி��� ெரா9க� உதாரணமாக இ��ப  ----------- 

       அ. நட��I ெசா8 9�       ஆ. நிைலI ெசா8 9�      இ. நட��� ெபா>��9� 

 7. �த& எ@ப  ஒ� ----------- 

       அ. வ�வாN       ஆ. ெசா8           இ. ெபா>�� 

 8. எ<�� கழி9க�பட ேவ�?ய  --------- 

       அ. நிகர இலாப8திலி�+      ஆ. �தலிலி�+          இ. ெமா8த இலாப8திலி�+  

 9. நட��� ெபா>��க� இ���நிைல9 �றி�பி& --------- 

       அ. இட� ெபறா       ஆ. ெபா>��க� ப9க8தி& பதிய ேவ�<� 

       இ. ெசா8 க� ப9க8தி& பதிய ேவ�<� 

 10. நிகர இலாப� H�ட�பட ேவ�?ய  ------- 

       அ. ெமா8த இலாப8 ட@      ஆ. எ<��ட@      இ. �தUட@ 
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 ॥. ேகா?�ட இட8ைத நிர��த& : 

 1. வியாபார9 கண9� ெமா8த இலாப� அ&ல  ந�ட8ைத வியாபா" அறிய உதவி<�. 

 2. இலாப ந�ட9 கண9ைக8 தயா"�பத@ Kல� நிகர இலாப� அ&ல  நிகர ந�ட�  

   அறியலா�. 

 3. இ>திI சர9கி��� வியாபார9 கண9கி& வரE ெசNய�ப<கிற . 

 4. ேநர? ெசலEக� வியாபார9 கண9கி@ பM>� ப9க8தி& இட�ெப>�. 

 5. மைற�கI ெசலEக� இலாப, ந�ட9 கண9கி& பM>� ப9க8தி& இட�ெப>�. 

 6. இலாப, ந�ட9 கண9கி& அைன8  வ�வாO� வரE ெசNய�ப<�. 

 7. வாரா9கட@ ஒ� விMபைனI ெசலவா��. 

 8. ச�பள��, HலிO� இலாப, ந�ட9 கண9கி& இட�ெப>�. 

 9. இ��� நிைல9 �றி�� நிதி நிைல ைய9 கா�பி9��. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            B. பாலாஜி, 
                                            � கைல ஆசி"ய$ – வணிகவிய&,      
                                            அரசின$ ேம&நிைல� ப�ளி, 
                                            பர+,$,  
                                            கா�சி�ர� மாவ�ட� – 631 552. 
                                            ைக�ேபசி எ� : 9629647613 
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