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11 ஆ� வ��� – கண���பதிவிய� 

அல� 1          கண�கிய� அறி�க� 

மிக� ��கிய வினா�க� 

1. கண�கியைல வைரய�.  

� அெம �ககண�கிய கழக"தி# $%றி#ப&, “கண�கிய� எ#ப(  ெபா)ளாதார 
தகவ�கைள� க+டறி-(, அளவி./, தகவ� ெத வி�க�$&ய ஒ) ெசய�பாடா��. 

இத#3ல�, தகவ�கைள� பய#ப/"(ேவா5 த�கத657 கா+பத%�� ம%�� 

�&ெவ/�பத%�� வைக ெச8கிற(’’.  
 

2. கண�கியலி#  ஏேத;� இர+/ பணிகைள� $�க. 

i) அளவி/த� 

� வணிக  நடவ&�ைகக� �றி"( �ைறயான ஆவண?கைள ைவ"தி)"த�, பதி7 

ெச8த�, எ/"ெத@(த�, கைடசியாக இ�தி� கண��கைள" தயா "த� ஆகியைவேய 

கண�கியலி#  �த#ைமயான பணியா��.  

ii) �#னறித� 

� வணிக  நி�வன?களி# எதி5கால ெசய� திற#  ம%��  நிதிநிைல ப%றி  

கண�கியலி# ப�ேவ�  க)விகளி#  3ல�  �#$.&ேய அறி-( ெகா�Bத�. 

iii) ஒ�பி/த� 

� கண�கிய�, நிகC-த ெசய� திற;ட#, தி.டமி.ட ெசய� திறைன  ஒ�பிட உத7கிற(. 

 
3. கண�கிய� ெசய�பா.&F�ள ப&நிைலக�  யாைவ? 

1) நடவ&�ைககைள இன� க+/  �றி�ேப.&�  பதி7  ெச8த� 

2) எ/"ெத@(த� ம%��  இ)��� க./த� 

3) இ)�பா87  தயா "த� 

4) வியாபார� கண��  தயா "த� 

5) இலாபந.ட� கண��  தயா "த� 

6) இ)��  நிைல��றி��  தயா "த� 

 

4. கண�கிய� தகவ�களி� ஆ5வ�ைடய  நப5க� யாவ5? 

� உ ைமயாள5க�,  பணியாள5க�, நி5வாக�     (அக� பயன6.டாள5க� ) 
� �தLடாள5க�, வா&�ைகயாள5க�,கடன6-ேதா5, வ விதி�� அதிகா க� ,  

ஆரா8Mசியாள%க�, நிதி நி�வன?க�  ம%�� அரசா?க�     (�ற� பயன6.டாள5க� ) 
 

5. கண�கிய� தகவ�கைளபதி7 ெச8N� எைவேய;� இர+/ அ&�பைடகளி# 

ெபய5கைள" த)க. 
� ெபா(வான பய#பா.&%காக  கண�கியலி�  கீCக+ட 3#�  அ&�பைடக� உ�ளன. 

1. ெரா�க அ&�பைட 2. நிகC7 அ&�பைட அ�ல( வணிக அ&�பைட 

         3. கல�� அ�ல( கல�பினஅ&�பைட 

 

6. கண�கிய� எ"தைகய தவ�கைள" த)கி#றன? 
i) ெப%றி)�க� $&ய வள?க� 
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ii) ெப%றி)�க� $&ய வள?க� எQவா� பய#ப/"த�ப/கி#றன.  

iii) அவ%றி# பய#பா.&னா� ஏ%ப/� விைள7க� 

��கிய வினா�க� : 

1. கண�கியலி# ெபா)ைள விள��க. 

� கண�கிய� எ#ப( ,நிதியிய� தகவ�கைள, இன�காSத�, அளவி/த�, பதி7ெச8த� 

வைக�ப/"(த�, T)�க�ண5த�, உ8"(ண5த� ம%�� தகவ�கைள" ெத வி"த� 

ேபா#ற �ைறயான ெசய�பா/கைள உ�ளட�கிய(. 

 
2. கண�கியலி# பி 7கைள T)�கமாக $�க. 

1) நிதி நிைல� கண�கிய� 

� இ( நிதியிய� நடவ&�ைககைளN�, நிகC7கைளN� பதி7 ெச8ய�$&ய(.  

� இ( வரலா%�" த#ைமNைடய(.  

� ஏ%கனேவ நட-( �&-த நடவ&�ைககைள ம%��  நிகC7கைள கண�ேக/களி� 

பதி7 ெச8( பராம �பேத நிதிநிைல கண�கியலா��.  

� இ( பயனாள5க� �&7க� எ/�க ேதைவயான நிதியிய� தகவ�கைள த)கிற( 

2) அட�கவிைல� கண�கிய� 
� ெபா).க� அ�ல( ேசைவகளி# அட�க விைலைய� கண�கி/வத%� ெசல7 

விவர?கைள ேசக "(, பதி7 ெச8(, வைக�ப/"தி, ெசலவின?கைள ஒ(�கீ/ 

ெச8வ( அட�க விைல கண�கிய� ஆ��.  

� ேமF� இ(, ெசல7கைள� க./�ப/"(த� ம%�� நி5வாக �&7கைள எ/"த� 

ேபா#றவ%றி%கான விவர?கைளN� த)கிற(. 

3) ேமலா+ைம� கண�கிய� 

� கண�கிய� தகவ�கைள நி5வாக"தி%� த)வத# 3ல� �&7 எ/�பத%��, 

நி�வன"தி# அ#றாட ெசய�பா/கB��� (ைணெச8வேத ேமலா+ைம� 

கண�கிய� ஆ��.  

4) ச3க� ெபா���  கண�கிய� 
� இ( வணிக  நி�வன?க�  ம%��  பிற நி�வன?க� கண�கிய� தகவ�கைள 

ச3க"தி# பா5ைவயி� வழ?�வதா��.  

� உதாரணமாக உ� க.டைம�� வள5Mசி ம%�� ேவைல வா8��கைள உ)வா��த� 

ேபா#றைவ ெத வி�க�ப/�.  

5) மனிதவள� கண�கிய� 

� இ( ஒ) நி�வன�, அத#  மனித  வள"தி� ெச8த �தL/கைள இன� காSத�, 

அளவி/த�, ம%�� அறிவி"த� ஆகியவ%ைறM  சா5-ததா�� 

 
3. கண�கியலி# ��கிய"(வ"திைன வி வாக விள��க. ( ஏேத;� 5) 

1) �ைறயானபதிேவ/க�  

�  அைன"(  நிதிசா5-த நடவ&�ைககB�  கண�ேக/களி�, �ைறயாக7�, ெபா(வான 
தைல��களி# கீC வைக�ப/"த�ப./�  ெதா��க� ப/கி#றன.  

2) நிதிநிைலஅறி�ைகக� தயா "த� 

� வ)மான அறி�ைக அ�ல( இ�தி� கண��கைள, உ ய கால?களி� தயா �பத# 

3ல� ,வணிக"தி#  இய�க �&7கைளN�, நிதி நிைலையN� அறிய �&N�.  

� இ( உ ைமயாள5கB�� இலாப"ைத வழ?க7�, வணிக"தி# எதி5கால வள5Mசி�� 

நிதிைய அளி�க7�  உத7கிற(.  
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3) வள5Mசிைய மதி�பிட� 

� நிதிசா5 விவர?கைள� ப��பா87 ம%�� உ8"(ண57 ெச8வத#  3லமாக  ப�ேவ� 

ெசய�களி# வள5Mசிைய மதி�பிட7�  பலவ 6ன?கைள� க+டறிய7�  இயF�.  

� வணிக"தி# ந65ைம"த#ைம, இலாப"த#ைம ம%�� கட# த65��� திற# 

ஆகியவ%றி# �@ைமயான நிைலயிைன  நி5வாக"தி%� கண�கிய� அளி�கிற(. 

4) �&ெவ/�க உத7த� 

�  நி5வாக�  அத#  பணிகைள நிைறேவ%�வத%�  ேதைவயான, உ ய தகவ�கைள 

கண�கிய� அளி�கிற(.  

� அ-த" தகவ�களி# அ&�பைடயி� எதி5கால� ெகா�ைககைளN�  தி.ட?கைளN� 

நி5வாக� உ)வா��கிற(. 

5) ச.ட" ேதைவகைள�U5"தி ெச8த� 

� பணியாள5  வ)?கால ைவ�� நிதி பராம ��, ெதாழிலாள5  ஈ./�தி� கா�பீ./� 

ப?களி��, வ)மானவ � பி&"த� ம%�� வ  அறி�ைகக� தா�க� ெச8த� 

ேபா#றைவ கண�கிய� 3ல� �@ைமயாக� U5"தி ெச8ய�ப/கி#றன. 

�  ச.ட" ேதைவகளி#ப&, கண��க� ம%�� நிதிநிைலஅறி�ைகக� தயா �க7� 

உத7கிற(. 

6) பயன6.டாள5கB�� தகவ� த)த� 

� உ ைமயாள5க�, நி5வாக�, கடன6-ேதா5, பணியாள5க�, நிதி நி�வன?க�, வ விதி�� 

அதிகா க� ம%�� அரசா?க� ேபா#ற ப�ேவ� பயன6.டாள5கB�� கண�கிய� 

தகவ�கைள" த)கிற(. 

7) ச.டM சா#றாக இ)"த� 

� ெபா(வாக ந6திம#ற வழ��களிF� இதர ஆைணய?களிF� பிரMசைனகB��"  

த657 காண  கண�ேக./�பதி7க�  சா#றாக  ஏ%க�ப/கி#றன.  

8) வ  கண�கி/த� 

� வ)மானவ  ம%��  இதரவ க� கண�கி/த� ம%��  ெசF"தலி�  கண�ேக/க� 

அ&�பைட  ஆதாரமாக இ)�கி#றன. 

4. கண�கிய� தகவ�களி� பி#வ)� பயன6.டாள5க� ஏ# ஆ5வமாக உ�ளன5?  

          (அ) �தL.டாள5க�     (ஆ) அரT 
        அ. �தL.டாள5க� 

� ஒ)  நி�வன"தி�, த?கள( நிதிைய �தL/ ெச8N� ஆ5வ��ளவ5க� 
�தL.டாள5க� 

� தா?க� இ/� �த�, இலாபகரமாக த?கள( ைக�� தி)�ப வரேவ+/�  என 
நிைன�ப"( �தL.டாள5களி# இய�ேப. 

� எனேவ, நி�வன"தி# நிதி நிைலைய அறி-( ெகா�ள7�, எதி5கால இலாப�  ம%�� 

இட5 ஏ%��  திற# ேபா#றவ%ைற  ெத -( ெகா�ள7� அதிக ஆ5வ� ெகா+&)�ப5.  
       ஆ.   அரT 

� வணிக நி�வன?க�, நா.&# அ தான வள?கைள� பய#ப/"(கி#றன.  

� அரசா?க� , வணிக  நி�வன?களி#  ெசய� திறைன அறி-( ைவ"தி)-தா� 
ம./ேம, அ தான வள?கைள ஒ(�கீ/ ெச8த�, வணிக� ம%��  ெதாழி� (ைறM  

சா5-த ெகா�ைக �&7கைள உ)வா��த�, மானிய� ம%�� சFைகக� வழ?�த�  

ேபா#றவ%றி%கான �&7கைள எ/�க �&N�. 
� ேம%க+ட காரண"தாேலேய, அரT  கண�கிய� தகவ�களி� அதிக� ஆ5வ�  

கா./கி#ற(. 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT                                                                         4 

 

5. நவ 6ன வணிக உலகி� கண�காள # ப?களி�� ப%றி விள��க. 

i) ஏ/கைள� பராம �பவ5 

� நிதிM  சா5-த நடவ&�ைககைள �ைறயாக பதி7 ெச8( ஏ/கைள� பராம �கிறா5.  

�  நிதிநிைல அறி�ைககைளN� பிற நிதி அறி�ைககைளN� தயா �கிறா5. 

ii) நி5வாக"தி%�" தகவ�கைள" த)பவ5 

� �&7கைள எ/�க7� ம%�� க./�பா/கைள விதி�க7�, நி5வாக"தி%�" 

ேதைவயான நிதிM சா5-த தகவ�கைள அளி"( உத7கிறா5. 

iii) வணிகM ெசா"(�களி# கா�பாள5  

� ெசா"(�கB�கான பதிேவ/கைள� பராம �பத# 3ல�, நி5வாக�  அ-தM 

ெசா"(�கைள� பா(கா"(  க./�ப/"த �&கிற(.  

� ெசா"(�கB�கான கா�பீ/  ம%�� ெசா"(க�  பராம �ைப� ப%றிய ஆேலாசைனைய 
நி5வாக"தி%�  வழ?�கிறா5. 

iv) நிதி ஆேலாசக5 

� நிதிM சா5-த தகவ�கைள ப��பா87 ெச8( , �தL./�கான வா8��க�, ெசலைவ� 

�ைற�பத%கான உ"திக�, எதி5கால வள5Mசி ம%�� வி 7 ப/"(வத%கான 
வா8��க�  �றி"( ,வணிக ேமலாள5கB�� ஆேலாசைன வழ?�கிறா5. 

v) வ  ேமலாள5 
� �றி"த கால"தி� வ)மானவ  விவர� தயா �� ெச8த�, ம%�� வ)மானவ  

ெசF"(த� �தலியவ%ைற உ�தி ெச8கிறா5.  

� வ  ேமலா+ைம, வ M Tைமைய �ைற"த�, வ வில�� ெப�த� ேபா#றவ%றி� 

ேமலாள5கB��  ஆேலாசைன வழ?�கிறா5.  

vi) ெபா( ெதாட5� அFவல5 

� ேதைவ�ப/� பயன6.டாள5கB��, கண�கிய�  ப��பா87  ெச8ய"  ேதைவ�ப/� 

விவர?கைள வழ?�கிறா5. 

 

6. �றி�� வைரக. 

1) நடவ&�ைக : 
� இ( பண� அ�ல( பணமதி��, ஒ) நப ட� இ)-( ம%ெறா)வ)�� மா%ற� 

ெச8வைத� �றி��� ஒ) ெசய�பா/. 
2) �த� : 

� ஒ) நி�வன"தி�, அத# உ ைமயாள5 ெச8த �தL.ைட� �றி���. 
3) எ/��க� : 

� நி�வன"தி# உ ைமயாள5, த# ெசா-த� பய#பா.&%காக வணிக"தி� 
இ)-(,ெரா�க�, சர��க� ம%�� ெசா"(க� ேபா#றவ%ைற எ/"(� ெகா�வைத� 
�றி�கி#ற(. 

4) சா#�M ச.ீ/ : 
� ஒ) வணிக நடவ&�ைக��, ஆதாரமான எ@"( வ&விலான அ�ல( அMசிட�ப.ட 

ஆவண� சா#� ச.ீடா��. 
5) சர�கி)�� : 

� வணிக"தி� �றி�பி.ட நாளி� வி%க�படாம� உ�ள சர��க� சர�கி)�� ஆ�� 
6) ெநா&�� நிைல : 

� ஒ) நப5 அ�ல( நி�வன� த# கடைன" ")�பிM ெசF"த இயலாத நிைலைய� 
�றி���. 

7) ெபா��� :  
� ஒ) வணிக� பிற)�� ெசF"த ேவ+&யைவ ெபா��� என�ப/�. 

8) வாரா�கட# ; 
� ஒ) கடனாளி த# கட# ெதாைகையM ெசF"த தவ�வதா� ஏ%ப/� இழ�பா��.  
� இ( தி)�ப ெபற இயலாத கடனா��. 
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9) கடனாளி : 
� ஒ) பலைன� ெப%�, அத%� ய பண� அ�ல( பண"தி# மதி�ைப, உடேன 

ெசF"தாம�, எதி5கால"தி� ெசF"த ஒ��� ெகா+டா�, அவ5 கடனாளி எ#� 
அைழ�க�ப/கிறா5. 

10) கடன6-ேதா5 : 
� ஒ) பலைன� ெகா/"(, அத%� ய பண� அ�ல( பண"தி# மதி�ைப, உடேன ெபறாம� 

எதி5கால"தி� ெப%��ெகா�ள ஒ��� ெகா+டா�, அவ5 கடன6-ேதா5 எ#� அைழ�க�ப/கிறா5. 

அல� 2. கண�கியலி# க)"(� க.டைம�� 
 
மிக� ��கிய வினா�க� 
1. கண�ேக/க� பராம �ைப வைரய�. 

� ேஜ.ஆ5. ேப.லிபா8 அவ5களி# $%��ப&, “கண�� ஏ/க� பராம �� எ#ப(, 
வணிக நடவ&�ைககைள  ஏ/களி� பதி7  ெச8N�  ஒ)  கைலயா��”. 

                              ( அ�ல( ) 

� ஆ5.எ#. கா5.ட5 அவ5களி# $%��ப&, “கண�ேக/க� பராம �� எ#ப( , பண� 

அ�ல(  பண"தி# மதி�பிF�ள அைன"( வணிக  நடவ&�ைககைளN� 

கண�ேக/களி� ச யாக பதி7 ெச8N� கைல ம%�� அறிவிய� ஆ��.” 

 
2. கண�கிய� க)"(�க� எ#றா� எ#ன? 

� கண�கிய� �ைறயி# அ&�பைட�காக, ேம�ப/"த�ப./  நி�வ� ெப%ற அ&�பைட 

விதி�ைறக�  ம%�� அ;மான?க�, கண�கிய� ேகா.பா/க� ( க)"(�க� )   

என�ப/கி#றன. 

� இ-த� கண�கிய� ேகா.பா/க�,  ெபா(வாக  ஏ%�� ெகா�ள�ப.ட 
கண�கிய� ேகா.பா/க� (GAAP) என�ப/�.             [  GAAP     Generally Accepted 
Accounting Principles ] 

� கண�ேக/க� ம%�� கண�கிய� அறி�ைகக� தயா �க" ேதைவயான அ&�பைட 

க.டைம�ைப கண�கிய� ேகா.பா/க�  வழ?�கி#றன. 
  
3. வ)வா8 த657 க)"( ப%றி T)�கமாக விவ �க. 

 
� ஒ) ெசா"தி# மதி�பி� ஏ%ப/�  மா%ற�, அMெசா"(�க� வணிக"தா� த657 

ெச8ய�ப/� ேபா( ம./ேம பதி7 ெச8ய�ப/�. 

�  �ராதன அட�கவிைலயி�, ெசா"(�க� பதி7 ெச8தா�, ெசா."தி# மதி�பி� ஏ%ப/� 

மா%ற�, அMெசா"( த657 ெச8N�ேபா(  ம./ேம கண�கி� ெகா+/ வர�படேவ+/�. 

 
4. கண�கியலி� �@ ெவளியீ./ ெகா�ைக எ#றா� எ#ன? 

� அைன"( ��கிய" தகவ�கB�, நிதிநிைல அறி�ைக 3லமாக ெவளி�ப/"த ேவ+/� 
எ#பைத இ( வலிN�"(கிற(.  

� ெப)�பாலான நி�வன?களி� நி5வாக��, உ ைமயாள5கB� ேவ�ப/"த�ப./ 
இ)�பதா�, இ-த மர� ��கிய"(வ� ெப�கிற(.  

� நிதி அறி�ைககளி# ெவளி�பா/ �@ைமயானதாக7�, ேந5ைமயானதாக7�, 
ேபா(மானதாக7� இ)"த� ேவ+/�.  
 

5. நி�வன ெதாட5Mசி அ;மான� �றி"( சி� �றி�� வைரக. 
� ஒ) வாணிக நி�வன�  ந6+ட கால� ெதாட5-(  நைடெப%�  இலாப3./�  எ#ற 

எதி5பா5�பிேல நட"த�ப./ வ)கிற(.  

� இ�க+ேணா.ட"திேலேய  நடவ&�ைகக� பதி7 ெச8ய�ப/கி#றன. 
� நடவ&�ைககைள பதி7 ெச8N� ேபா(, கண�கியலி� பய#ப/"த விதிக�, 

நைட�ைறக�, க)"(க� ம%�� ெகா�ைகக� ெதாட5-( பி#ப%ற�ப./ 

பய#ப/"த�பட ேவ+/�.  
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� ஆ+/�கா+/ கண�கிய� �ைறயி�, ெதாட5Mசியாக பி#ப%றினா� ம./ேம ப�ேவ� 

ஆ+/களி# �&7க� ஒ�பிட" த�கவைகயி� இ)���. 

�  உதாரணமாக ெசா"( மீ( ேத8மான� ஒ(�க�ப/�ேபா( ப�ேவ� �ைறகைள� 

பி#ப%றலா�.  

� ஆனா� எ-த �ைற பய#ப/"த�ப/கிறேதா, அ(ேவ ெதாட5-( பய#ப/"த�பட 

ேவ+/�. 

��கிய வினா�க� 
1. ெபா)"(ைக க)"( எ#றா� எ#ன? ஏ#ஒ) வணிக அைம�� இ�க)"ைத� 

பி#ப%றேவ+/�? 

 
� ஒ) �றி�பி.ட கண�கா+&� ஈ.&ய வ)வா8, அQவ)வாைய ஈ.ட, அQவா+&� 

ெச8த ெசல7கேளா/ ஒ�பிட�ப/வைத இ( �றி���. 

�  இ( நிகC7" த657 க)"(, ம%�� கண�கிய� கால�க)"திைன அ&�பைடயாக� 
ெகா+டதா��. கண�கிய� கால�க)"(, நி�வன"தி# திறைனஅளவிட7� ம%�� 

நிதி நிைலைய த65மானி�பத%�மான கால�ெக/ைவ நி5ணயி�கிற(. 

� �றி�பி.ட  ஆ+&� ேம%ெகா�ள�ப.ட ெசல7க� அைன"(� கண�கி� 

ெகா�ள�படாம�, அ-த� கண�கா+&%� ய ெசல7க� ம./ேம க)"தி� 

ெகா�ள�பட ேவ+/� எ#பைதN� இ( �றி�கி#ற(. 
� ேம%க+ட காரண"தாேலேய, ஒ) வணிக அைம�� ெபா)"(ைக க)"ைத பி#ப%ற 

ேவ+/� என ெசா�ல�ப/கி#ற(. 
 

2. ‘பண� சா5-த  நடவ&�ைகக� ம./ேம கண�கியலி� பதிய�ப/த� 

ேவ+/�’ – விவ . 

 
� பணமதி�பீ./� க)"தி#ப&, எ-த நடவ&�ைககைள� பண"தா� அளவிட�&Nேமா, 

அ-த நடவ&�ைகக� ம./ேம கண��களி� பதிய�பட ேவ+/� எ#பைத��றி�கிற(.  

� பணமான(, ப மா%ற"தி# ஊடகமாக விள?�வதா�, பண"தா� அளவிட�$&ய 

நடவ&�ைகக� பதி7 ெச8ய�ப/கி#றன. 
� பண� ஒ) ெபா(வான அளவ 6டாக இ)�பதா�, பலதர�ப.ட வணிக விவர?கைள அத# 

3ல� பதி7 ெச8ய�&கிற(. 
� உதாரணமாக, ஒ) நி�வன�, நா%காலிக� வா?கிய( ` 1,500 எ#பைத,பண மதி�பி� 

�றி�பிட� படவி�ைலெயனி�, அMெசா"(கைள� $./வ( பய;�ள தகவலாக 

இ)�கா(. 
 

3. ‘ஒ) வணிக நி�வன� ெதாட5Mசியாக நைடெபற ேவ+/�’ – இ-த 
வா�கிய"ைத அ&�பைடயாக� ெகா+ட கண�கிய� க)"ைத விள��க. 

 

� ஒ) வணிக நி�வன� ெதாட5Mசியாக நைடெபற ேவ+/�’ – இ-த வா�கிய"ைத 

அ&�பைடயாக� ெகா+ட கண�கிய� க)"(, நி�வன" ெதாட5Mசி க)"( ஆ��. 
� இ�க)"தி# அ&�பைடயி� ெசா"(�க�  ம%��  ெபா���கைள மதி�பீ/ ெச8த�, 

நிைலM ெசா"தி# மீதான ேத8மான�, ெகா/படேவ+&ய ம%��  �#$.&M 
ெசF"திய ெசல7க�, ெபற ேவ+&ய ம%�� $&N�ள வ)மான� ேபா#றைவகளி# 
கண�கிய� வழி�ைறக� ேம%ெகா�ள�ப/கி#றன. 

� ெசா"(�களி# மதி�பி� உ+டா�� ��கிய கால ஏ%ற, இற�க?க�  கண�கி� 

எ/"(�ெகா�ள�ப/வ( இ�ைல. 
 
4. கண�கிய� தரநிைலக� �றி"( சி� �றி�� வைரக. 

� கண�கியலி� பி#ப%ற�பட ேவ+&ய க.டைம�ைபN�, விதிகைளN� கண�கிய� 

தரநிைலக� த)வதா�, ெவQேவ� நி�வன?களி# நிதிநிைல அறி�ைககைள ஒ�பீ/ 

ெச8ய �&கிற(.  
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� நிதிநிைல அறி�ைக தயா5 ெச8வதி� , நிைல"த#ைம, ஒ�பீ./த#ைம, நிைற7"த#ைம 
ம%��  ந�பக"த#ைமைய உ�தி�ப/"(வத%� கண�கிய� ேகா.பா/கைள  

 தர நி5ணய� ெச8வ( அவசியமாகிற(. 

� கண�கிய� தரநிைலக� எ#ப( ,கண�கிய� நடவ&�ைகக� ம%ற� நிகC7கைள 

அைடயாள� க+/, அளவி./, பதி7 ெச8(, தகவ�கைள  நிதி அறி�ைக வாயிலாக 

ெவளி�ப/"(வத%காக, கண�கிய� வ�Fந5 �@ அ�ல( அரT அ�ல(  பிற 

ஒ@?கா%�  அைம��களா� ெவளியிட�ப/� ெகா�ைக ஆவண?களா�� 

வைரவில�கண�: 
� ேகாbல5 எ#பவ # $%��ப&, “ெபா(� கண�காள5 ம%�� கண�காள5களி# 

நல;�காக, வழ?�� ச.ட� ம%�� ெதாழி�சா5 அைம��களா� ெபா(வாக 

உ)வா�க�ப.ட வழிகா./ ெநறி�ைறகேள கண�கிய� தரநிைலகளா��”.  

 
5. கண�கிய� தரநிைலகளி# ேதைவக� யாைவ? 

i) நிதிநிைல அறி�ைககைள ந#� � -( ெகா�வத%� 

ii) கண�காள5, ஒேர மாதி யான  ெசய��ைறக�  ம%��  நைட�ைறகைள� 

பி#ப%�வத%� 

iii) இர+/ ம%�� அத%� ேம%ப.டவணிக அைம��களி# நிதிநிைல அறி�ைககைள பய# 
த)�ைறயி� ஒ�பீ/ ெச8வைத எளிதா��வத%� 

iv) நிதிநிைல அறி�ைகயி# ந�பக"த#ைமைய அதிக �பத%� 

v) ச.ட" ேதைவகைள சிற�பாக நிைறேவ%�வத%� 

 
6. கண�ேக/க� பராம �பி# இய��க� யாைவ? 

i) இ( வணிக நடவ&�ைககைள, கண�ேக/களி� பதி7 ெச8வத%கான ெசய��ைற 
ஆ��. 

ii) பண மதி�பிலான நடவ&�ைகக� ம./ேம, இதி� பதிய�ப/கி#றன. 

iii) கண�ேக/களி#பராம �ேப, கண�கிய� ெசய�பா.&#�த#ைமநிைல ஆ��. 

iv) �றி�ேப.&� பதித� ம%�� ேபேர.&� எ/"ெத@(த� ஆகியவ%ைற உ�ளட�கிய(. 

 
7. கண�ேக/க� பராம �பி# ேநா�க?க� யா(? 

i) அைன"( வணிக நடவ&�ைககைளN� காலவ ைச�ப&, உ ய தைல��களி� பதி7 

ெச8( �@ைமயான ம%�� நிைலயான ஆவண?களாக ைவ"தி)"த� 
ii)  ஒ) �றி�பி.ட கால"தி%� வணிக"தி# இலாப� அ�ல(  ந.ட"ைத� கண�கிட 

உத7த� 

iii)  நிதி நிைலைய அறிய உத7த� 

iv) வணிக வள5Mசிைய அறித� 

v) ெசF"தேவ+&ய வ யிைன� க+டறித� 

vi) ச.ட" ேதைவகைள�  U5"தி  ெச8த� 

 

8. கண�ேக/க� பராம �பி# ந#ைமகைள விவ . 
i) நடவ&�ைகக� அைன"(� �ைறயாக, காலவ ைச�ப& கண�ேக/களி� 

பதிய�ப/கி#றன. இதனா�, அைன"( வணிக நடவ&�ைககB���, கண�� ஏ/ 

பராம �� நிர-தரமான ம%�� ந�பக" த#ைமN�ளஆவண?கைள அளி�கிற(. 

ii) நிதி" தகவ�க� ெபற உத7கிற(. 

iii) அைன"( வணிக ெசய�பா/கைளN� க./�ப/"த உத7கிற(. 

iv) ந6திம#ற வழ��களி�, ச.ட�ப&யான சா#றாக இதைன, ஏ%�� ெகா�ள�ப/கிற(.. 
v) நிதி தகவ�கைள, ேவ� வணிக நி�வன?கBட# ஒ�பி./� பா5�க �&கிற(. 

vi) ெசF"தேவ+&ய வ யிைன� க+/ பி&�க பய;�ளதாக இ)�கிற(. 
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9. கண�ேக/க� பராம �பி# �ைறபா/க� யாைவ? 
i) பண மதி�பிலான நடவ&�ைகக� ம./ேம பதிய�ப/கி#றன. 

ii) விைல நிைல மா%ற?க� கண�கி� எ/"(� ெகா�ள�ப/வ( இ�ைல. 

iii) கட-தகால நிதி விவர?க� ம./ேம பதிய�ப/கி#றன. 

 
 
 

அல� 3   �த#ைம� பதிேவ/க� 
மிக���கிய வினா�க� 

1. ஆதார ஆவண?க� எ#றா� எ#ன? 

� நிதிசா5-த நடவ&�ைககளி#  உ+ைமயான சா#�கைள ெவளி�ப/"(� ஆவண?க�, 

ஆதார ஆவண?க� ஆ��.  

� நடவ&�ைக நிகC-த நா�, அத# த#ைம, அதி� ெதாட5��ள நப5க� ம%�� ெதாைக 

ஆகியவ%ைற உ�ளட�கியேத  ஆதார ஆவண?க� ஆ��. 
 

2. கண�கிய� சம#பா/ எ#றா� எ#ன? 

� நி�வன"தி# ெசா"(க�  ம%��  ெபா���க�, �த� ஆகியவ%றி%�  இைடேய உ�ள 

ெதாட5பிைன  சம#பா./ �ைறயி� ெவளி�ப/"(வேத கண�கிய� சம#பா/ 

என�ப/�. 

 
கண�கிய� சம#பா/       �த� + ெபா���க� = ெசா"(க� 

 
 

3. பி# வ)னவ%றி�கான ஏேத;�  ஒ)  நடவ&�ைகைய"  த)க.  

          (அ)  ெசா"(�க� �ைறத�  ம%��  ெபா���க�  �ைறத�  

� ெசா-த பய#பா.&%காக வ?கியிலி)-( பண� எ/"த�. 

          (ஆ)  ஒ) ெசா"( அதிக "த� ம%�� ம%ெறா) ெசா"( �ைறத� 

� ெரா�க"தி%� இய-திர� வா?கிய(. 

    $/த� வினா�க� :  

      கீC க+டைவகB��  ஏேத;� ஒ) நடவ&�ைகைய" த)க. 

      அ) ெசா"(க� ம%�� �தலி# மதி�� அதிக "த� 

� �த� ேபா./ ெதாழி� ெதாட?கிய( 

      ஆ) ெசா"(க� ம%�� ெபா���களி# மதி�� அதிக "த� 

� கடனாக அைறகல# ெகா��த� ெச8த( 

      ஈ)  ெசா"(க� ம%�� �தலி# மதி�� �ைறத� 

� ஊதிய� வழ?கிய( 

 

4. �றி�ேப.&� பதி7 ெச8த� எ#பத#  ெபா)� எ#ன? 
� நடவ&�ைகக� ஏ%ப.ட7ட# , அத# ப%� ம%�� வர7  த#ைமகைள  ப��பா87 

ெச8ய�ப./  �றி�ேப.&� பதி7 ெச8ய�ப/வைதேய, �றி�ேப.&� பதி7 ெச8த� 

என�ப/கி#ற(.  
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5. ெசா"( கண�� எ#றா� எ#ன? 
� �லனா�� ம%�� �லனாகM  ெசா"(�க� சா5-த கண��க�  ம%��  உைடைமக� 

சா5-த கண��க�  ெசா"( கண��க�  என�ப/கி#றன. 
 

�லனா�� ெசா"( கண��:  

� பா5�க�$&ய ம%�� ெதா./ணர�$&ய  ெசா"(க�  ம%�� உைடைமகளி# 

கண��க� இவ%றி� அட?��.  

� இவ%றி%� வ&வ� உ+/. 

�  எ.கா:  ெபறி, இய-திர�, க.டட�, அைறகல#, சர�கி)��. 

�லனாகாM ெசா"( கண��:  

� பா5�க �&யாத  ம%��  ெதா./ணர �&யாத ெசா"(க�  ம%��  உைடைமகளி#  

கண��க�  இவ%றி�  அட?��.  

� இவ%றி%� வ&வ� கிைடயா(.  

� எ.கா:  ந%ெபய5, கா�� ைம, பதி�� ைம. 

 
 
6. ஆ�சா5 கண��க� எQவா� வைக�ப/"த�ப./�ளன? 

� ஆ.க� சா5�ைடய கண��க� ஆ�சா5 கண�� என�ப/�.  
� இ( தனிநப5, ச.ட�ைற அைம��, பிரதிநிதி"(வ அைம��  என� பி �க�ப/கிற(. 

 
7. ெபயரள7 கண�கி%கான கண�கிய� விதிைய� $�க. 

� ெசல7கைளN�  ந.ட?கைளN�  ப%� ெச8  ம%��  வ)மான?கைளN� 

ஆதாய?கைளN� வர7 ெச8 

� ெபயரள7 கண��களி# விதி�ப&,  ெசல7கைளN�, ந.ட?கைளN� ப%� 

ெச8யேவ+/�. வ)மான?கைளN�, ஆதாய?கைளN�  வர7  ெச8யேவ+/�. 
 

8. இர.ைட�பதி7 கண�கிய� �ைறயி# ெபா#னான விதிகைள" த)க. 
 

ஆ�சா5 கண�� ெப�பவைர ப%� ெச8க த)பவைர வர7 ெச8க 
 

ெசா"( கண�� உ�வ)வைத ப%� ெச8க ெவளிM ெச�வைர வர7 ெச8க 
 

ெபயரள7 கண�� அைன"(M ெசல7கைளN�, 
ந.ட?கைளN� ப%� ெச8க  

அைன"( வ)மான?கைளN�,  
ஆதாய?கைளN� வர7 ெச8க  

��கிய வினா�க� 

1. கண�கிய� சம#பா./ �ைறயி� கண��கைள பதி7 ெச8N� �ைறயிைன   

 T)�கமாக விள��. 

� நி�வன"தி# ெசா"(க�  ம%��  ெபா���க�, �த� ஆகியவ%றி%�  இைடேய உ�ள 

ெதாட5பிைன  சம#பா./ �ைறயி� ெவளி�ப/"(வேத கண�கிய� சம#பா/ 

என�ப/�. 

            கண�கிய� சம#பா/       �த� + ெபா���க� = ெசா"(க� 
 

� கண�கிய� சம#பா/ எ#ப(,  ஒ) கணிதவிய� ெவளி�பாடா��.  
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� இ( ெமா"த ெசா"(�களி# மதி���, ெமா"த ெபா���க� ம%�� �தலி# 

$./"ெதாைகயி# மதி��� சம� எ#பைதெவளி�ப/"(கிற(.  

� இ( கண�கியலி# இர.ைட"த#ைமஅ&�பைடயிலான(.  

� அதாவ( ஒ) நி�வன"தி# ெவளியா.க� ம%�� உ ைமயாள # ெமா"த ேகா)த� 

எ�ெபா@(� நி�வன"தி# ெசா"(கB�� சமமாக இ)���. 

� வ)வாN�, ெசல7கB�  �தைல� பாதி�பதா� வி வா�க�ப.ட சம#பா.&ைன 

கீCக+டவா�  ெகா/�கலா�.  

          ெசா"(க� = ெபா���க� + �த� + வ)வா8 - ெசல7க� 

 
� கண�கிய� சம#பா.&#ப& கண��கைள ஐ-( பி 7களாக� பி �கலா�.  

          அைவயாவன, (i) ெசா"( கண��  (ii) ெபா��� கண��  (iii) �த� கண�� 
                           (iv) வ)வா8 கண��  (v) ெசல7 கண�� 
 

2. கண��  எ#றா� எ#ன?  கண��கைள வைக�ப/"தி, த�-த உதாரண? 
கBட# $�க. 

� கண�� எ#ப(  ஒ)  �றி�பி.ட ெபா)� அ�ல(  நப5 சா5-த தகவ�கைள,  ஒேர 
இட"தி�  ஒ) தைல�பி#  கீC ஒ@?��ப/"தி  வழ?��  ஒ)  பதிவா��. 

� ேபேர./�கண�� எ#ப(,  ஒ) �றி�பி.டதைல�பிF�ள சா5�ைடய நடவ&�ைகக� 

அைன"ைதN� ஒேர இட"தி�  பதிN�  T)�கமா��. 
� கண�கிய� சம#பா.&#ப& கண��கைள ஐ-( பி 7களாக� பி �கலா�.  

          அைவயாவன, (i) ெசா"( கண��  (ii) ெபா��� கண��  (iii) �த� கண�� 
                           (iv) வ)வா8 கண��  (v) ெசல7 கண�� 

i) ெசா"( கண�� : 
� பணமதி��ைடய  எ-த ஒ)  இய%ெபா)B� அ�ல( உ ைமN�  ெசா"( என�ப/�. 

எ.கா: நில� ம%�� க.டட� கண��, ஆைல, ெபாறி ம%�� இய-திர?க�  கண��. 

ii) ெபா��� கண��  

� இதி� நி�வன"தி# ெவளியா.க� சா5-த நிதி�ெபா���க�, ஒ) தைல�பி# கீC இட� 

ெப�கி#றன.  

எ.கா : கடன 6-ேதா5 கண��, ெசF"தேவ+&ய  ெசலவ 6ன?க�  கண��. 

iii) �த� கண��  

� இதி� நி�வன"தி# உ ைமயாள5க� சா5-த நிதி�ெபா���க�  ெதா�"( 

பதிய�ப/கி#றன.  

எ.கா: உ ைமயாள5 இ.ட �த�. 

iv) வ)வா8 கண��  

� நி�வன"தி# வ)வா8 சா5-தபதி7க� ெதா��க�ப./, இதி� இட� ெப�கி#றன.  

எ.கா: சர��க� வி%பைன, வாடைக ெப%ற(. 

v) ெசல7 கண��  

� வ)வா8 ஈ./� ெசய�களி# 3ல� ஏ%ப/� ெசல7க� ம%�� இழ��க� இ�கண�கி� 

ெதா�"( பதி7M ெச8ய�ப/கி#றன. 

எ.கா: சர��� ெகா��த� ெச8த(, ச�பள� வழ?கிய(.  
 

3. ஆ�சா5 கண�கி# 3#� வைககைள� $�க. 

� ஆ.க� சா5�ைடய கண��க� ஆ�சா5 கண�� என�ப/�.  
� இ( தனிநப5, ச.ட�ைற அைம��, பிரதிநிதி"(வ அைம��  என� பி �க�ப/கிற(. 

(அ) தனிநப5 கண��: 

∗ இ( மனித5க� சா5-த கண��.  

∗ உதாரண�:  விேனா" கண��, மாலினி கண��  

(ஆ) ச.ட�ைறஆ�சா5 கண��:  

∗ இ( மனித5க� இ�லாத ச.ட"தா� ஏ%க�ப/� ெசய%ைக நப5க� சா5-தகண��.  
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∗ இ(, வணிக நி�வன?க�, ெதா+/  நி�வன?க�  ேபா#றைவகைள� �றி���.  

∗ உதாரண� : பி.எM. இ.எ� கண��, வ?கி கண��. 

              (இ) பிரதிநிதி"(வஆ�சா5  கண��:  

∗ இ(  இய%ைக அ�ல( ெசய%ைக" த#ைமNைடய  நபைரேயா அ�ல( 

�@ைவேயா �றி�கிற(. 

∗  உதாரண�: ெகா/பட ேவ+&ய ச�பள� கண��,  �#$.&  ெசF"திய வாடைக 
கண��.  

 
4. உ ைமயாள5 ஆN�மீ( ெசF"த�ப.ட கா�பீ./ �ைனம�, கண�கியலி� எQவா� 

பதிய�ப/கிற(.       ( கா�பீ./ �ைனம� க / �          ப     

                                ெரா�க� or வ?கி க / �  ) 

5. இர.ைட�பதி7 கண�� �ைறயி# விதிக� யாைவ? 

i. ஒQெவா) வணிக நடவ&�ைகN�  இ)  த#ைமைள� ெகா+&)���. 

ii. இர+&�, ஒ#� பலைன அ�ல( மதி�பிைன� ெப�வதாக7�, ம%ெறா#� பலைன 

அ�ல( மதி�பிைன அளி�பதாக7� இ)���. 

iii. இQவி) த#ைமக� �ைற-த( இ) கண��க�, அதாவ( �ைற-தப.ச� ஒ) ப%�, 
�ைற-தப.ச�  ஒ) வர7 என ச�ப-த�ப.&)���. 

iv. ஒQெவா) ப%�� அத%�" த�-த சமமான வரவிைனN�,  ஒQெவா) வர7� அத%�" 

த�-த சமமான ப%றிைனN� ெப%றி)���. ஒ) கண�� ப%� ெச8ய�ப.டா�, 

ம%ெறா) கண�� வர7 ைவ�க�படேவ+/�. 
 

6. �றி�ேப.&� பதி7 ெச8N� ப& நிைலகைள விவ . 
     �றி�ேப.&� பதி7 ெச8வத%� பி#வ)� ப&நிைலக� பி#ப%ற�ப/கி#றன: 

i) நடவ&�ைககைள ஆ87 ெச8( அதிF�ளகண��கைள (த#ைமயி# அ&�பைடயி�) 

அைடயாள� காண  ேவ+/�.  

ii) ேமேல அைடயாள� க+ட கண��கைள ஆ�சா5கண��, ெசா"(கண�� அ�ல( 

ெபயரள7 கண�� எ#� பா�ப/"தேவ+/�. 

iii) ேமேல பா�ப/"த�ப.ட(ஒ) நடவ&�ைக�� ேதைவயான) இர+/ கண��கB��� ப%�, 

வர7 விதிகைள� ெபா)"தி� பா5�கேவ+/�. 

iv) இர.ைட�பதி7 �ைறயி# விதிகைள�பய#ப/"தி எ-த கண�கிைன� ப%� 

ைவ�கேவ+/�, எ-த கண�கிைன வர7 ைவ�க ேவ+/� என க+டறிய ேவ+/�. 

v) நடவ&�ைக நட-த நாளிைன, நா� ப"தியி� பதி7 ெச8திடேவ+/�. 

vi) ப%� ைவ�கேவ+&ய கண�கி# ெபயைர விவர�ப"தியி# இட( ப�க"தி�  மிக7� 

ெந)�கமாக எ@த ஆர�பி"(, அ-தவ யி# இ�தியி� ‘ப’ எ#� பதி7 ெச8யேவ+/�               
∗ இத%� எதிரானஅேதவ யி� ப%��ப"தியி� ப%� ைவ��� ெதாைகயிைன பதி7 

ெச8திடேவ+/�. 
vii) வர7 ைவ�கேவ+&ய கண�கி# ெபயைர இர+டாவ( வ யி� ப�க ஓர"திலி)-( சிறி( 

இைடெவளி வி./, விவர�ப"தியி� எ@த ேவ+/�.  

∗ அேதவ யி� எதிராக உ�ளவர7 ப"தியி�, வர7 ைவ���  ெதாைகயிைன பதி7 

ெச8திடேவ+/�. 

viii) அ/"தவ யி� விவர�ப"தியி� சி� விள�க"திைன பிைற அைட�பி� ெகா/�கேவ+/� 
 

7. இர.ைட�பதி7 �ைற எ#றா� எ#ன? அத# ந#ைமகைள எ@(க. 
� இர.ைட�பதி7 �ைறயிலான கண��ேக/க�  பராம �� எ#ப(, ஒ) நி�வன"தி# நிதி 

சா5-த அைன"(� பதி7கைளN�  அறிவிய� U5வமாக  �@ைமயாக பதி7 ெச8N� 

�ைறயா��.  

� இ��ைறயி#ப&, ஒQெவா) நடவ&�ைகN� இர+/ த#ைமகைள த#னக"ேத 
ெகா+/�ளன. அைவ�ைறேய, ெப�� த#ைமம%�� ெசF"(� த#ைமஆ��.  
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    இர.ைட�பதி7 �ைறயி# ந#ைமக�:  

     (i) (�லிய"த#ைம 

� வணிக"தி# அைன"( நடவ&�ைககB�, இ) த#ைமகேளா/ கண�ேக/களி� பதி7 

ெச8ய�ப/கி#றன.  

� இ( கண�கியலி# (�லிய"த#ைமைய ப ேசாதி�க உத7கிற(.  

      (ii) வணிக�&7கைள உ�தி�ப/"(த� 

� வணிக"தி� ஏ%ப/� ெசல7க�, இழ��க� வ)மான?க�, இலாப?க�, ெசா"(க�, 

ெபா���க�, கடனாளிக�, கடன6-ேதா5க� ெபா#ற விபர?கைள  உட;��ட# 

ெபற�&N�.  

� இத# உதவியா� ஒ) �றி�பி.ட கண�கா+&# நிகர  இலாப�  அ�ல(  நிகர  ந.ட� 

ம%�� ஒ) �றி�பி.ட ேததியி�  நிதி நிைலயிைன� கண�கிட �&N�. 

     (iii) ஒ�பீ./ ஆ87 

� வணிக நி�வன"தி# த%கால �&7கைள, �-ைதய ஆ+/களி#  �&7கேளா/�, ேவ� 

பல நி�வன?களி# �&7கேளா/�  ஒ�பி./ பா5�க �&N�.  
� இத# 3ல� வணிக"தி# எதி5கால" தி.ட?கைள வ��க �&N�.  

    (iv) ெபா(வான ஏ%�"த#ைம 

� இ��ைறயி� கண�கிைன� பதி7 ெச8வைத நிதி  நி�வன?க�, அரT அதிகா க� 

ம%�� பல)� ஏ%�� ெகா�கி#றன5.  

� ஏெனனி�, இ( ஒ) �ைறயான, அறிவிய� U5வமானகண�� பராம �� �ைறயா��. 
 
ேமF� � தF�� 

1. ஆ�சா5கண��க�: 
� ஆ.க� சா5�ைடய கண��க�, ஆ�சா5 கண�� என�ப/�. இ( தனிநப5, ச.ட�ைற 

அைம��, பிரதிநிதி"(வ அைம�� என� பி �க�ப/கிற( 
i) தனிநப5 கண��: 

உதாரண� :  ேமாக# க / � ,  �)க# க / �, மாலினி க / � 
ii) ச.ட�ைற ஆ�சா5 கண�� : 

   உதாரண� :  எM.எ�.&. லிமிெட.,  இ-திய#ஓவ5சkீ வ?கி,  ஆN�கா�பீ./� கழக�,       

                                          அ மாச?க� ேபா#றைவ. 

iii) பிரதிநிதி"(வ ஆ�சா5 கண��: 

            உதாரண� : ெகா/பட ேவ+&ய ச�பள�கண��, �#$.& ெசF"திய கா�பீ./�   
                           கண�� ேபா#றைவ. 

    ேமF�உதாரண?க� : 

1) �த�  2. லதா  ( மனித5களி# ெபய5 எ( வ-தாF� ) 

3. kேட.பா?� ஆ� இ-தியா ( வ?கி எ#� வ-தாF�, வ?கியி# ெபய5 வ-தாF� ) 
    4.ெகா/பட ேவ+&ய வாடைக   5. எ/��      6. �)க# வாடைக நிைலய�. 
 

  2. ஆ�சாராகண��க�: ஆ.க� சா5பி�லாத அைன"( கண��கB� ஆ�சாரா கண��க� 

என�ப/கி#றன. இைவக� ேமF�, (அ) ெசா"( கண��க�  (ஆ) ெபயரள7 கண��க� எ#� 

பி �க�ப/கி#றன. 

  அ. ெசா"(கண��க� : 
       வணிக நி�வன"தி%� ெசா-தமான ெசா"(க� ம%�� உைடைமக� இதி� அட?��. 

ெசா"(� கண�கான( �லனா�� ெசா"(க� ம%�� �லனாகாM ெசா"(க� கண��களாக 
இ)���. 

  

      எ.கா : 1. நில�    2.   க.டட�         3.  வணிகந%ெபய5      4. சர��          5. ெகா��த�   6. வி%பைன    
              7. ெரா�க�  8. கா�� ைம  9. பதி�� ைம 
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  ஆ.  ெபயரள7கண��க� : 
       இ�கண��கB��  எQவித உ)வ��, வ&வ�� கிைடயா(. இைவக� வணிக"தி# 
வ)மான� ம%�� ெசல7, ஆதாய� ம%�� ந.ட� சா5�ைடயதா��. 
    எ.கா : 1. ச�பள�   2. ப?காதாய�    3. மி#க.டண�   4. வாடைக   5. கழி7�ெப%ற( 
            6. விள�பர� 7. $லி   8. வ.& வ)மான�. 

 

அல� 4 .  ேபேர/ 
மிக���கிய வினா�க� 

1. ேபேர/ எ#றா� எ#ன? 

� ேபேர/ எ#ப( ஆ�சா5, ெசா"(க�, ெபா���க�, ெசல7க� ம%�� வ)மான� ஆகிய 
கண��களி� இட� ெப%��ள ம%�� ஒ) �றி�பி.டகால"தி%� ய ெதாட5�ைடய 
அைன"( நடவ&�ைககைளN� ஒ#� திர.& அத#  இ�தி விைளைவ� கா.ட� $&ய 
ஒ) ெதா���  அறி�ைகயா��. 
 

2. எ/"ெத@(த� எ#றா� எ#ன? 

� �றி�ேப.&� பதிவாகி உ�ள நடவ&�ைககளி#  ப%� ம%�� வர7  இன?கைள 

ேபேர.&� உ�ள கண��கB�� மா%ற� ெச8வ(  எ/"ெத@(த� என�ப/�.  

3. ப%� இ)�� எ#றா� எ#ன? 

� வர7 ப�க"தி# ெமா"த"ைத விட, ப%� ப�க"தி# ெமா"த� அதிகமாக இ)�பி# அ-த 

இ)��,  ப%� இ)�� என�ப/�. 

4. வர7 இ)�� எ#றா� எ#ன? 

� ப%� ப�க"தி# ெமா"த"ைத விட, வர7 ப�க"தி# ெமா"த� அதிகமாக இ)�பி# அ-த 

இ)��,  வர7 இ)�� என�ப/�. 

 
5. கண�ைக இ)��� க./த� எ#றா� எ#ன? 

� இ)���க./த� எ#ப(, ப%�� ப�க"தி� உ�ள ெதாைககைள $.&, வர7 ப�க"தி� 

உ�ள ெதாைககைள $.&, அைவ இர+&%�� உ�ள வி"தியாச" ெதாைகைய 

�ைறவாக ெமா"த� ெகா+ட ெதாைக� ப"தியி�, ‘இ)�� கீ/இ’ எ#� எ@(வ( ஆ��. 

� அ�ேபா( தா# ப%� ம%�� வர7 ஆகிய இ) ப�க?களிF� உ�ள ெமா"த" ெதாைக 
சமமா��. 

��கிய வினா�க� 
1. ேபேர/ எ#றா� எ#ன? அத# பய#பா/க� யாைவ? 

� ேபேர/ எ#ப( ஆ�சா5, ெசா"(க�, ெபா���க�, ெசல7க� ம%�� வ)மான� ஆகிய 
கண��களி� இட� ெப%��ள ம%�� ஒ) �றி�பி.டகால"தி%� ய ெதாட5�ைடய 
அைன"( நடவ&�ைககைளN� ஒ#� திர.& அத#  இ�தி விைளைவ� கா.ட� $&ய 
ஒ) ெதா���  அறி�ைகயா�� 

      ேபேர.&# பய#பா/க� 

     (i) ஒ) �றி�பி.டகண�ைக ப%றிய தகவ�கைள உடன&யாக ெபற�&கிற(. 

� வி%பைன, ஓ��த�, இய-திர� ஓ#ற, ஒ) �றி�பி.ட கண��  ச�ப-தமான அைன"( 

தகவ�கைளN�  பா5"த உடேனேய ெத -(  ெகா�வத%� ேபேர/ உத7கிற(. 
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    (ii) வணிகநடவ&�ைககைள�க./�ப/"(த� 

� ேபேர./� கண��களிலி)-( எ/�க�ப.ட இ)��களிலி)-(, கண��களி# 
இ)��கைள �@வ(மாக ப��பா87 ெச8ய�&N�.  

� அத#3ல� வணிக நடவ&�ைககைள� க./�ப/"த �&N�. 

   (iii)  இ)�பா87 தயா �க �&கிற( 

� ேபேர./� கண��களி# இ)��கைள� ெகா+/ இ)�பா87  தயா �க �&N�.  

� அத# வாயிலாக, �றி�ேப/ ம%�� ேபேர.&� உ�ள கண�கிய� பதி7களி# கண�கீ./M 

ச "த#ைமைய அறிய �&கிற(. 

  (iv)  நிதிநிைலஅறி�ைககைள" தயா �க உத7கிற( 

� ேபேர./� கண��களி# இ)��கைள� ெகா+/, நிதிநிைல அறி�ைகக� தயா �க 
�&N�.  

� அத# 3ல�, வணிக"தி# நிகரஇலாப� அ�ல(  ந.ட"ைதN� ம%�� வணிக"தி# 

நிதிநிைலைமையN� அறி-( ெகா�ள உத7கிற( 
 

2. �றி�ேப.&ைன ேபேர./ட# ேவ�ப/"(க. 

 
 

அ&�பைட �றி�ேப/ 
 

ேபேர/ 

1. பதி7 
ெச8த� 

நடவ&�ைக நிகC-த7ட# இதி� 
பதி7 ெச8ய�ப/� 

 
 

�றி�ேப/ தயா "த அேத நாளி� 

அ�ல( (ைணஏ/க� பராம "( 

வ-தா�, ஒ) �றி�பி.டகால"தி# 

இ�தியி� அதாவ( வார"தி# கைடசி 
நா� அ�ல(  இ) வார?கB�� 

ஒ)�ைற இதி�எ/"ெத@த�ப/� 
2. பதி7 

ெச8N� 
நிைல 

பதி7 ெச8வ( �த� 
நிைலயா�� 
 

�றி�ேப.&� பதி-த பிற� ேபேர/ 

தயா �பதா�, இ( இர+டாவ( 
நிைலயா�ம. 

3. பதி7 
ெச8N� 
வ ைச 

 நடவ&�ைகக� நிகC-த 
வ ைச�ப& அதாவ( 

நடவ&�ைகக� நிகC-த நாளி# 
ப& பதி7 ெச8ய�ப/கிற( 

கண��களி# வ ைச�ப& ,பதி7க� 

ெச8ய�ப/கி#றன. 

4. வழி�ைற ஏ/களி� பதி7 ெச8வைத, 
�றி�ேப.&� பதி7 ெச8த� 
எ#கிேறா�. 
 

ேபேர.&� பதி7 ெச8வைத, 
எ/"ெத@(த� எ#கிேறா�. 

5. இ)�பா87 

தயா �க 
உத7த� 

�றி�ேப.&�  பதிய�ப./�ள  

ெதாைககைள� ெகா+/ 

இ)�பா87 தயா �க இயலா( 

ேபேர./� கண��களி# 3ல� 

கிைட�க� ெப%ற இ)��கேள 
இ)�பா87 தயா �க 
அ&�பைடயாகிற(. 

6. பதிவி%கான 
ஆதார� 

ஆதாரஆவண?கைள 
அ&�பைடயாக� ெகா+/ 

�றி�ேப./�பதி7க� 

ெச8ய�ப/கி#றன. 

�றி�ேப./� பதி7கைள� ெகா+/  

ேபேர/ தயா �க�ப/கிற(. 

 
 

7. நிகரநிைல இதைன� ெகா+/, ஒ) கண�கி# 

நிகர நிைலயிைன அறிய �&யா(. 

இதைன� ெகா+/, ஒ) கண�கி# நிகர 
நிைலயிைன அறியலா�. 
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3. நடவ&�ைகக� �றி�ேப.&லி)-( ேபேர.&%� எQவா� எ/"ெத@த� 
ப/கி#ற(? 

1. �றி�ேப.&� ப%� ைவ�க�ப./�ள  கண�ைக கா+க. அ�கண�� ஏ%கனேவ 
(வ?க�படவி�ைல எ#றா�, அ�ேபேர.ைட (வ�கேவ+/�. கண�கி# ெபயைர 
ேம�ப�தியி# ந/வி� எ@தேவ+/�. ஏ%கனேவ அ�கண�� ெதாட?க�ப.&)-தா�, 

ேபேர./ அ.டவைண3ல� ெத -( ெகா�ள7�. இ�ேபா( ேபேர./� கண�கி# 

ப%��ப�க"தி� பதி7கைள ேம%ெகா�ள7�. 

2. கண�கி# ப%�� ப�க"தி� நா�  ப"தியி�  நடவ&�ைக நிகC-த நாைள� 

�றி�பிடேவ+/�. 

3. விவர�ப"தியி�, �றி�ேப.&� வர7 ைவ�க�ப./�ள கண�கி# ெபயைர� பதிய 

ேவ+/�. 

4. �றி�ேப.&� ப%�" ெதாைக ப"தியி� உ�ள இ�கண�கி%� ய ெதாைகயிைன, 

ெதாைக�ப"தியி� பதிய ேவ+/�. 

5. �றி�ேப.&� வர7 ைவ�க�ப./�ள கண�ைக க+டறிய7�. அQவா� இ�ைல 
எ#றா� அ�கண�ைக ேபேர.&� �திதாக (வ?கேவ+/�. கண�கி# ெபயைர ேம� 

ப�தியி# ந/வி� எ@தேவ+/�.. 
 

 

மாணவ5களி# � தF�காக : 

நடவ&�ைகக� �றி�ேப.&லி)-( ேபேர.&%� மா%றி எ@(� ேபா(….. 

� எ-த ேபேர./ கண�கிைன தயா5 ெச8ய உ�ேளாேமா, உதாரணமாக ெரா�க 

கண�கிைன தயா5 ெச8வாதாக இ)-தா�, �றி�ேப.&� -  ெரா�க க / � ப%றி� 

இ)��� ேபா(, வரவி� எைவெய�லா� வ)கி#றனேவா, அைவகைள ேபேர.&# 

ப%� ப�க"தி� எ@(?க�. 

� இ� மாதி ேய, �றி�ேப.&� - ெரா�க க / � வரவி� இ)��� ேபா(, ப%றி� 

எைவெய�லா� வ)கி#றனேவா, அைவகைள ேபேர.&# வர7 ப�க"தி� 

எ@(?க�. 
� ப%�� ப�க"தி� உ�ள ெதாைக� ப"திையN� ம%�� வர7� ப�க"தி� உ�ள ெதாைக� ப"திையN� தனி" 

தனியாக $./?க� 

� இர+/ ப�க?களிF� கிைட�க� ெப%ற ெமா"த ெதாைககளி# வி"தியாச"ைத� கண�கி/?க�. 

� இைவ இர+&%�� உ�ள வி"தியாச" ெதாைகைய, �ைறவாக ெமா"த" ெதாைக உைடய ப�க"தி�, விவர� 

ப"தியி� ‘இ)�� கீ / இ’  என எ@தி வி/?க�. 
 

 
4. ேபேர./� கண�கி# இ)��க./தலி# வழி�ைறைய விள��க. 

1. ப%�� ப�க"தி� உ�ள ெதாைக� ப"திையN� ம%�� வர7� ப�க"தி� உ�ள ெதாைக� 
ப"திையN� தனி"தனியாக $.டேவ+/� 

2. இர+/ ப�க?களிF� கிைட�க� ெப%ற ெமா"த ெதாைககளி# வி"தியாச"ைத� 

கண�கிட ேவ+/�. 

3. இைவ இர+&%�� உ�ள வி"தியாச" ெதாைகைய, �ைறவாக ெமா"த" ெதாைக உைடய 

ப�க"தி�, விவர� ப"தியி� ‘இ)�� கீ/இ’  என எ@தி, அ-த ெதாைகைய ெதாைக� 
ப"தியிF�, அத# எதிேர நா� ப"தியி� , அ-த மாத"தி# கைடசி  நாைளN� 

�றி�பிடேவ+/�. 

4. இ�ேபா(  ப%�  ம%��  வர7 எ#ற இ) ப"திகைளN� $.டேவ+/�. அைவ சமமாக 

இ)���. இ) ப�க?களி# அ�$./" ெதாைகயிைன  ஒேர ேகா.&� கிைட ம.டமாக� 
பதிய ேவ+/�. அ� $./" ெதாைகயிைன ேவ�ப/"தி� கா./வத%காக அ" 
ெதாைகயி# ேமF� கீ@� ேகா/களி./�  கா.ட�பட ேவ+/�.  

5. வி"தியாச" ெதாைகைய, $./"ெதாைக���  கீேழ, எதி5  ப�க"தி� கீC ெகா+/ 

வரேவ+/�.  விவர�ப"தியி� கீேழ  ெகாணர�ப.ட அQ வி"தியாச" ெதாைகயி# எதிேர 
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‘இ)�� கீ/ெகா’ என எ@த�ப./, நா� ப"தியி� அ/"த கண�கிய� கால"தி# �த� 

நாைள� �றி�பிடேவ+/�. 

6. ஒ) கண�கி# ப%��ப�க"தி#  ெமா"த� அதிகமாக இ)-தா�, அத# இ)��" ெதாைக 

ப%� இ)�� ஆ��.  ஒ) கண�கி# வர7 ப�க"தி# ெமா"த� அதிகமாக இ)-தா�, அத# 

இ)��" ெதாைக வர7 இ)�� ஆ��.  இர+/ ப�க?கB� சமமாக இ)-தா� அ�கண�� 

எ-த இ)�ைபN� கா.டா(. 

ெதாட�க�பதி7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

அல� 5.    இ)�பா87 
மிக��கிய வினா�க� 
1. இ)�பா87 எ#றா� எ#ன? 

� இ)�பா87 எ#ப(,  ஒ) �றி�பி.ட நாளி� அைன"(� ேபேர./� கண��களிF� 

உ�ள  ப%�  இ)��கைளN� ம%�� வர7  இ)��கைளN� உ�ளட�கிய ஓ5 
அறி�ைக ஆ��. 

 
2. இ)�பா8வி# ப&வ� த)க 

                 ------------- ஆ� நாள#ைறய இ)�பா87 

 

 

3. இ)�பா87 தயா ��� �ைறக� யாைவ? 
1. இ)�� �ைற    

2. ெமா"த" ெதாைக �ைற  

3. ெமா"த" ெதாைக �ைற ம%�� இ)�� �ைற. 

நா� விவர� ேப.
ப.
எ 

ப%�" 
ெதாைக 

`.`.`.`. 

வர7"
ெதாைக 
                                                                `.`.̀.`. 

 ெசா"(க� 
ெரா�க க/�                         ப 
வ?கி க/�                          ப 

அைறகல# க/�                   ப 
கடனாளிக� க/�                   ப 
சர�கி)�� க/�                     ப 
�#$.&ெசF"திய ெசல7க� ப 
ெபறேவ+&ய வ)மான?க�    ப 
ெப.மா.ச.ீ/க�                     ப 
ெபா���க� 
கடன6-ேதா5 க/� 
வ?கி ேம�வைர�ப%� 
ெகா/படேவ+&ய ெசல7க� 
ெச.மா.ச.ீ/க� 
 �த� க/� 
(இ)��"ெதாைக) 
 

   
 
 
 
 
 

வ.எ+ கண�கி# ெபய5 / விவர� ேப.ப.
எ 

ப%� இ)�� 
`.`.`.`. 

வர7 இ)�� 
                                                                `.`.̀.`. 
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4. இ)�பா8வி# வைரவில�கண� 

� “ேபேர./� கண��களி� உ�ள ப%� இ)��கைளN� ம%�� வர7  இ)��கைளN� 

ெகா+/ கண�ேக/களி# கண�கீ./ ச "த#ைமைய ப ேசாதி�க, தயா �க�ப/� 

ஒ) அறி�ைகேய இ)�பா87” என ேஜ.ஆ5. ேப.லிபா8 வைரவில�கண� த-(�ளா5. 

5. கீCக+ட கண��களி# இ)��க� இ)�பா8வி� ப%�� ப"தியி� இட� 

ெப�மா அ�ல(  வர7�ப"தியி� இட� ெப�மா என� கா.&/க: 

 

 

 

 

 

 

�� வினா�க� 

1. இ)�பா87 தயா �பதி# ேநா�க?க� யாைவ? 

1. கண�கீ.&# ச "த#ைமைய ப ேசாதைன ெச8ய உத7கிற(: 

� இ)�பா87 எ#ப( கண�ேக/க� பராம �� பணியி�, கண�கீ.&# ச "த#ைமைய 
ச பா5�கஉ த7� ஒ) வழி�ைற ஆ��.  

2. இ�தி கண��கைள" தயா �க அ&�பைடயாகஉ�ள( 

� இ)�பா8விலி)-( எ/�க�ப.ட ேபேர./� கண��களி# இ)��கைள 
அ&�பைடயாக� ெகா+/, நிதிநிைல அறி�ைககளான, வியாபார ம%�� இலாப 
ந.ட�கண��கைளN� ம%�� இ)��நிைல� �றி�ைபN� தயா �க �&N�. 

3. பிைழகைள�க+/பி&�க உத7கிற( 

� இ)�பா87 எ�ேபாதாவ(  சம#படாவி.டா�, அ( கண�ேக/களி� பிைழக� 
ேந5-தி)��� எ#பதைன உண5"(�. ஒ#� அ�ல( ஒ#��� ேம%ப.ட 
கண�கிய� ெசய��ைற நிைலகளி� பிைழக� ஏ%ப.&)�கலா�. 

� எனேவ, அ�பிைழகைள க+டறி-( ,அைவ இ�தி�கண��கைள" தயா ��� �#� 

ச  ெச8ய� படேவ+/�. 
4. ேபேர./�கண��க� �றி"ததகவ�கைளT)�கமாகத)கிற( 

� ேபேர./� கண��களி#  ெதா��ைப இ)�பா87 கா./கிற(.  
� ஒ) �றி�பி.ட கண�கி#  �@விவர?கைளN� அறிய ேவ+/மானா� ேபேர./� 

கண��கைள"தா#  பா5�கேவ+/�. 
 

2. இ)�பா8வி# �ைறபா/க� யாைவ? 
1. ஒ) நி�வன� இ)�பா8விைன" தயா �க ேவ+/மானா�, அ- நி�வன"தி# 

கண��க� இர.ைட�பதி7 �ைறைய அ&�பைடயாக� ேகா+/ தயா �க� ப.&)�க 
ேவ+/�. 

2. ஏதாவ( நடவ&�ைகக� கண�ேக/களி� வி/ப.&)�பி;� இ)�பா87  சம#ப./ 

வி/�. 

ப%� இ)��க� 
 

வர7 இ)��க� 
 

ெவளி"p��� $லி                     வி%பைன  

உ�p�� $லி வ.&� ெப%ற( 

ெகா��த� த�Bப& ெப%ற( 

வாரா�கட# �த� 

வ.& ெசF"திய( ெகா��த� தி)�ப� 

எ/��க�  

வி%பைன" தி)�ப�  
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3. கண�ேக/களி� ஏேத;� பிைழக� ஏ%ப.&)-தாF� இ)�பா87 சம#ப./ வி/�. 

4. இ)�பா8விைன �ைறயாக தயா �கவி�ைல எ#றா�, அதைன அ&�பைடயாக� 
ெகா+/ தயா �க�ப/� இ�தி�கண��க�, ஒ) நி�வன"தி# உ+ைமயான நிதி 
நிைலைய உண5"தா(. 

5. இ)�பா87 சம#ப./ வி.டா�, அ(ேவ கண�ேக/களி� உ�ள பதி7களி# கண�கீ./ 
ச "த#ைம�� இ�திM சா#றாக அைமயா(. ஏெனனி�, கண�ேக/களி� ஏ%ப/� 
வி/பிைழக�, ஈ/ெச8N� பிைழக�, ம%�� விதி�பிைழக� ேபா#றவ%ைற இ)�பா87 
ெவளி�கா./வதி�ைல 

 

   

3. “இ)�பா87 எ#ப( கண�ேக/களி� உ�ள கண�கீ.&# ச "த#ைமைய 
அறிய உத7� �த� ஆதார ஆவணமா��” எ#பைத ந6?க� ஏ%�� 
ெகா�கிற65களா? காரண� $ற7�.   

� ஆ�,  இ)�பா87 எ#ப( கண�ேக/களி� உ�ள கண�கீ.&# ச "த#ைமைய 
அறிய உத7� �த� ஆதார ஆவணமா��.    

� இ(  கண�ேக/களி� உ�ள பதி7களி#, கண�கீ./ ச "த#ைமைய அறிN� 

ேநா�க"(ட;�, ம%�� நிதி நிைல அறி�ைககைள தயா �பத%�  உத7வத%காக7� 

தா# தயா �க�ப/கிற(. 

� இர.ைட�பதி7 �ைறயி� கண�ேக/கைள� பராம ��� அ&�பைட� ேகா.பாடான( 

ஒQெவா) ப%றி%�� அத%� நிகரான ம%�� ச யான வர7�, அ( ேபா#� ஒQெவா) 

வரவி%�� அத%� நிகரான ம%�� ச யான ப%�� இ)�கேவ+/� எ#பதா��.  

� எனேவ, கண��கைள இ)���க./� ெபா@(, அத# ப%� இ)��களி# ெமா"த�� 
ம%�� வர7 இ)��களி# ெமா"த�� சமமாக இ)�கேவ+/�.  

� அQவா� ப%� இ)�பி#  ெமா"த"  ெதாைகN�, ம%�� வர7 இ)�பி# ெமா"த" 
ெதாைகN� சமமாக இ)��ேமயானா�, கண�ேக/க� பராம ���பணியி� ஒ) 
�றி�பி.ட நாளி� பதி7களி# கண�கீ/ ச யாக இ)�கிறதா எ#பதைன 
உடன&யாக7�, ெதளிவாக7� அறி-( ெகா�ள உதவ�$&ய ஒ) சா#றாக7� 
அைமகிற(. 
 

1. கீC�காS� கண��களி� ேதா#�� இ)��கைள� �றி�பி/க.           

                                                                   விைட 
   அ. ெரா�க�              ஊ. கடனாளி                         

   ஆ. கடன6-ேதா5          எ. ெகா��த�                 

   இ. வி%பைன             ஏ. �த�                        

   ஈ. அைறகல#           ஐ. ஊதிய� வழ?கிய(          

   உ. கழி7 ெப%ற(        ஒ. கணினி  
             ஒள. வ?கி ேம�வைர�ப%�                       

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப%� இ)��க� வர7 இ)��க� 

அ. ெரா�க�  
ஈ. அைறகல# 
ஊ. கடனாளி  
எ. ெகா��த� 
ஐ.ஊதிய�வழ?கிய( 
ஒ. கணினி                              
                       

ஆ. கடன6-ேதா5 
இ. வி%பைன   
உ. கழி7 ெப%ற( 
ஏ. �த�                       
ஒள. வ?கி 
ேம�வைர�ப%�                      
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இ)�பா8வி# மாதி . 
“ ------------------- “  ஆ� நாB�� ய இ)�பா87 

வ.எ+ கண�கி# ெபய5 ேப.ப.
எ+ 

ப%� 
இ)��   
    `. 

வர7 
இ)�� 
   `. 

1 �த�   xxxx 
2 வி%பைன   xxxx 
3 ப%பலகடன6-ேதா5   xxxx 
4 ெகா��த� தி)�ப� / 

ெவளி"தி)�ப� 
  xxxx 

5 ெசF"த%� ய மா%�Mச.ீ/   xxxx 
6 ெப%ற வ.&   xxxx 
7 ெப%ற கழி7 / ஈ.&ய கழி7   xxxx 
8 ெப%ற த�Bப&   xxxx 
9 ெப%ற கட#  (or)  கட# ( வர7 )   xxxx 
10 கா�� நிதி   xxxx 
11 வ?கி ேம�வைர� ப%�   xxxx 
12 வ?கி� கட#   xxxx 
13 வாராஐய�கட# ஒ(��   xxxx 
14 ஊதிய�  xxxx  

15 ெபாறி, இய-திர�  xxxx  

16 அைறகல#  xxxx  

17 ப%பல கடனாளிக�  xxxx  

18 ெதாட�கM சர�கி)��  xxxx  

19 ெகா��த�  xxxx  

20 ெப�த%� ய மா%�Mச.ீ/  xxxx  

21 அளி"த ( ெசF"திய) வ.&  xxxx  

22 ெசF"திய கழி7, அளி"தத�Bப&  xxxx  

23 வி%பைன தி)�ப� / உ�தி)�ப�  xxxx  

24 வாடைக, வ க�  xxxx  

25 ைக ெரா�க�, வ?கிெரா�க�  xxxx  

26 வாரா� கட#  xxxx  

27 கா�பீ/  xxxx  

28 பயணM ெசல7க�  xxxx  

29 சி�லைறM ெசல7க�  xxxx  

30 உ� ஏ%றிMெச� ெசல7, ெவளி 
ஏ%றிMெச� ெசல7க� 

 xxxx  

�றி�� : 1. ப%� இ)�� எ#ப( ஒ) ெசா"( அ�ல( ெசல7 அ�ல( ந.ட� ஆ�� 
          2. வர7 இ)�� எ#ப( ஒ) ெபா��� அ�ல( வர7 அ�ல( ஆதாய� ஆ��. 
        ( இ)�பா8வி� ேதா#�� ேவ%�ைம" ெதாைக, அநாம"(� கண���� மா%ற�ப/கிற( ) 
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அல� 6. (ைண ஏ/க� – I 

மிக���கிய வினா�க� 

1. ஏேத;� நா#� (ைணஏ/களி# வைககைள� �றி�பி/க. 
1. ெகா��த� ஏ/ 
2. ெகா� �த� தி)�பஏ/  
3. வி%பைன ஏ/ 
4. வி%பைன" தி)�பஏ/ 

 
2. ெகா��த� ஏ/ எ#றா� எ#ன? 

� ெகா��த� ஏ/ ஒ) (ைண ஏ/ ஆ��. 
�  இதி�, கட;�� சர�� வா?�வ( ம./ேம பதி7 ெச8ய�ப/கிற(. 

� .ெசா"(க� வா?கினாF�, சர��க� ெரா�க"தி%� வா?கினாF� ெகா��த� ஏ.&� 
பதி7 ெச8ய�ப/வ( இ�ைல. 

� ெகா��த� ஏ/, ெகா��த� நாேள/ என7� அைழ�க�ப/கிற(. 
 

3. ெகா��த� தி)�ப ஏ/ எ#றா� எ#ன? 
� ெகா��த� தி)�ப ஏ/ ஒ) (ைண ஏடா��. 
� இதி�, ஏ%கனேவ ெகா��த� ெச8( ெபற�ப.ட சர��கைள, ெரா�க� உடன&யாக 

ெபறாம� சர�� அளி"தவ)�ேக தி)�பி அ;��கி#ற நடவ&�ைகக� பதி7 
ெச8ய�ப/கி#றன.  

� சர��க� அளி"தவ)�ேக தி)�பM ெச�வதா�,ெவளி"தி)�ப� ஏ%ப/கி#ற(. 
� எனேவ, இ-த ஏ/ ெவளி"தி)�ப ஏ/ அ�ல( ெவளிMெச� தி)�ப �றி�ேப/ எ#� 

அைழ�க�ப/கிற(. 
 

4. வி%பைன ஏ/ எ#றா� எ#ன? 
� வி%பைன ஏ/ (ைண ஏ/களி� ஒ#றா��. 
�  இதி�, கட;�� வி%க�ப/� சர��க� ம./ேம பதிய�ப/�.  
� இ?� சர�� எ#ப( நி�வன� வழ�கமாக வா?கி வி%�� ெபா)ைளேய �றி���.  
� சர��க� ெரா�க"தி%� வி%பைன ெச8வ( இதி� பதிய�ப/வதி�ைல.  
� இைத�ேபாேலேவ, ெசா"(�கைள கட;�� வி%ப(ேவா அ�ல(  ெரா�க"தி%� 

வி%ப(ேவா வி%பைன ஏ.&� இட� ெபறா(.  
� இQேவ/ வி%பைன நாேள/, வி%பைன� �றி�ேப/, ம%�� வி%பைன� பதிேவ/ 

எ#�� அைழ�க�ப/கிற(. 
 

5. வி%பைன" தி)�ப ஏ/ எ#றா� எ#ன? 
� வி%பைன" தி)�பஏ/, (ைண ஏ/களி� ஒ#றா��. 
�  இ( வி%பைனM ெச8த சர��க� உடன&யாக ெரா�க� அளி�காம� தி)�பி� 

ெபற�ப/வைத� பதி7 ெச8ய உத7கிற(. 

� சர��கைள வா&�ைகயாள ட� இ)-( தி)�ப� ெப�வ(  ‘உ� தி)�ப�’  என�ப/�. 

� ெசா"(க� தி)�ப� ெப�வ( அ�ல( சர��க�  ெரா�க� அளி�க�ப./ தி)�ப� 
ெப�வ( இ-த ஏ.&� பதி7 ெச8ய�படமா.டா(. 
 

6. ப%���றி�� எ#றா� எ#ன? 
� ப%�� �றி�� எ#ப( ஒ) ஆவண�, ச.ீ/ அ�ல( சர��"தி)�பி அ;��பவ)�� 

அளி�க�ப/� அறி�ைக ஆ��. 
� இ-த அறி�ைகயி�, தி)�பி அ;�பிய சர�கி# விவர�, யா)�� தி)�பி 

அ;�ப�ப.டேதா அவர( ெபய5, தி)�பி அ;�ப�ப.ட சர�கி# நிகர" ெதாைக ம%�� 
தி)�பி அ;�பியத%கான காரண?க� ேபா#ற விவர?கைள� ெகா+&)���. 
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7. வர7��றி�� எ#றா� எ#ன? 
� வர7��றி�� எ#ப( வி%பைனயாள5, வா&�ைகயாள டமி)-( சர�கிைன� ெப%�� 

ெகா+டத%கான அறி�ைக ஆ��.  
� இதி�, தி)�பி� ெபற�ப/� சர�கி# விவர�, தி)��� அள7 ம%�� அத# மதி�� 

ேபா#ற விவர?க� இ)���. 
 

8. உ ய �றி�ேப/ எ#றா� எ#ன? 
� (ைண ஏ/களான ெரா�க ஏ/, ெகா��த� ஏ/, வி%பைன ஏ/, ெகா��த� தி)�ப ஏ/, 

வி%பைன" தி)�ப ஏ/, ெப�த%� ய மா%�Mச.ீ/ ஏ/ ம%�� ெசF"த%� ய 
மா%�Mச.ீ/ ஏ/ ேபா#ற ஏ/களி� பதிய �&யாத எrசிய பதி7க� உ ய �றி�ேப.&� 
பதி7 ெச8ய�ப/கி#றன. 

�  உ ய �றி�ேப.&� அ�ல( ெபா(� �றி�ேப.&� ேவ� எ?�� எ-த 
(ைண�பி விF� பதி7� ெபறாத நடவ&�ைககB�கான �றி�ேப/க� பதி7 
ெச8ய�ப/கி#றன. 
 

9. மா%�Mச.ீ&# வைரவில�கண� த)க. 
� மா%��ைற ஆவணMச.ட� 1881-# ப&,  ‘மா%�Mச.ீ/ எ#ப( �றி�பி.ட நப)�ேகா 

அவர( ஆைண�ேக%பேவா அ�ல( அ-த ஆவண"ைத� ெகா+/ வ)பவ)�ேகா 
�றி�பி.ட பண"ைத ெசF"(மா�,  �றி�பி.ட நப)��, ஒ)வ5 எ-த நிப-தைனN� 
இைண�காம�, எ@"( 3லமாக� ைகெயா�பமி./ வி/��� ஆைண" தா?கிய 
ஆவணமா��’. 
 

10. ெதாட�க� பதி7 எ#றா� எ#ன? 
� ஒQெவா) கண�கா+&# இ�தியிF�, அைன"( ெபயரள7 கண��கB� 

�&�க�ப/கி#றன.  
� ஆனா�, அத# �-ைதய ஆ+/களி# ெசா"(க�, ெபா���க� ம%�� �தFட# 

வணிக� ெதாட)கிற(. எனேவ, இ"தைகய கண��கைள நட�� ஆ+&%� ெகா+/ 
வரேவ+&N�ள(.  

� இத%காக நட�� ஆ+&# ெதாட�க"தி� நி�வன"தி# ெசா"(க�, ெபா���க� ம%�� 
�த� ேபா#றைவகளி# இ)�பி%கான �றி�ேப./� பதி7கைள, பதிவ( 
ெதாட�க�பதி7 ஆ��.  

� இ��றி�ேப./� பதி7களி� ெசா"(கைள ப%� ைவ�கேவ+/�.  
ெபா���க� ம%�� �த� கண��கைள வர7 ைவ�கேவ+/�. 
 

11. இடா�� எ#றா� எ#ன? 
� இடா�� எ#ப(,  ஒ) வணிக ஆவண� அ�ல(  இரச(ீ  அ�ல( அறி�ைக ஆ��. 
�  இதைன, வி%பைனயாள5 தயா5 ெச8(  சர�கிைன வா?�பவ)�� அளி�கிறா5. 
�  இதி�, வி%பைனM ெச8ய�ப/� சர�கி# அள7, தர�, விைல, ெமா"தமதி�� ேபா#ற 

விவர?க� இட� ெப%றி)���.  
� எனேவ, இடா�� எ#ப( வா?�பவ5 ம%�� வி%பவ5 இ)வ)���  ஒ) �த#ைமயான 

ஆவணமாக உ�ள(. 

 

12. வியாபார" த�Bப& எ#றா� எ#ன? 

� வியாபார" த�Bப& எ#ப(,  வி%பைனயாளரா� வா?�பவ)��, சர��களி# ப.&ய� 
விைலயிலி)-( �ைற"( வழ?�வதா��.  

� இ(, வியாபார வழ�கமாகேவா அ�ல( சர��கைள அதிக எ+ணி�ைகயி� 
ெகா��த� ெச8N� ேபாேதா வழ?க�ப/கிற(. 
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13. சFைக நா.க� எ#றா� எ#ன? 
� மா%�M ச.ீ&ைன எ@(� ெபா@( ஒ) �றி�பி.ட கால� கட-த பிற�, ெதாைக 

ெசF"த�பட ேவ+/� என ெத வி�க�ப/கிற(. அத# அ&�பைடயி� எ-த ேததியி� 
ெதாைக ெசF"த�பட ேவ+/ேமா அ-த ேததிேய ெசF"த%� ய நா� என�ப/கிற(. 

� ெசF"த%� ய நாைள கண�கி/� ெபா@(, மா%�M ச.ீ&# தவைண�கால� �&-த 
பிற� 3#� நா�க� $.ட�ப/கிற(.  

� இQவா� $/தலாகM ேச5�க�ப/� அ-த 3#� நா�கB�� சFைக நா�க� 
என�ெபய5. 
 

14. ேமெல@(த� எ#றா� எ#ன? 
� மா%�M ச.ீ&# உ ைமைய, ேவெறா)வ)�� மா%றி" த)வத%காக, மா%�M ச.ீ&#  

          �க�பி� அ�ல( பி#�ற"தி� ைகெயா�பமி/த� ேமெல@(த� என�ப/கிற(. 
 

15. மா%�M ச.ீ&ைன" த�Bப& ெச8த� எ#றா� எ#ன?  
� மா%�Mச.ீைட ைவ"(�ளவ5, அத# �தி57�� �#ேப பண� ெபறவி)�பினா�, 

அதைன வ?கியி� த�Bப& ெச8( ெரா�க� ெப�வதிேய மா%�M ச.ீ&ைன" த�Bப& 
ெச8த� எ#� ெபய5.  

� இத%காக, வ?கிய5 ஒ) சி� ெதாைகைய" த�Bப&யாக� ெப%�� ெகா�வா5.  
� மீத��ள ெதாைகயிைன உடன&யாக ெகா/"( வி/வா5. 

 

16. மா%�� பதி7க� எ#றா� எ#ன? 

� மா%��பதி7க� எ#ப(, ஒ) கண�கி� உ�ள ெதாைகயிைன ம%ெறா) கண�கி%� 
மா%�� �றி�ேப./�பதி7 ஆ��. 

 
 

��கிய வினா�க� 
1. ெகா��த� ஏ.&# ப&வ"திைன த)க. 

ெகா��த� ஏ/ / ெகா��த� �றி�ேப/ 
 

 �றி�� : 1.  கட;�� வா?க�ப/� சர��க� அைன"(� ெகா��த� ஏ.&� பதிய�ப/�. 

             2.  ெரா�க"தி%� சர�� வா?�த�, ெசா"(கைள கட;��  ம%�� ெரா�க"தி%�   
                 வா?�த�  இதி� பதிய�ப/வ( இ�ைல    

 

ெகா��த� தி)�ப ஏ.&# மாதி  ப&வ�. 

                         ெகா��த� தி)�ப ஏ/ 
 
 
 
 

 

நா� விவர� உ�வ) 
இடா�� 
எ+ 

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

 
 
 

    

நா� விவர� ப%� 
�றி�� 
எ+ 

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

�றி�� 
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வி%பைன ஏ.&# மாதி  ப&வ� 
                                           வி%பைன ஏ/ 

 

          �றி�� : 1. கட;�� வி%க�ப/� சர��க� அைன"(� வி%பைன ஏ.&� பதிய�ப/�. 

         2.  ெரா�க"தி%� சர�� வி%ற� இதி� பதிய�ப/வ( இ�ைல. இைத�ேபா#ேற     
            ெசா"(கைள கட;�� வி%ற� ம%�� ெரா�க"தி%� வி%ற� இதி� பதிய�ப/வ(     
             இ�ைல                                                                                           

வி%பைன தி)�ப ஏ.&# மாதி  ப&வ� 

                                          வி%பைன தி)�ப ஏ/ 
 

 

 

 

2. பி# வ)� நடவ&�ைககைள எ-த (ைண ஏ.&� பதி7 ெச8யேவ+/� எ#� 

�றி�பி/க.  
1 ெரா�க"தி%� சர�� வி%ற(  
2 கட;�� சர�� வி%ற(  
3 கட;�� சர�� வா?கிய(  
4 உ ைமயாள5 சர��கைள தன(  ெசா-த பய#பா.&%காக எ/"த(.  
5 சர�� அளி"ேதா)�� உடன&யாக பண� ெபறாம� தி)�பிய சர��.  
6 கட;�� ெசா"(க� வா?கிய( 

      விைட 

1. ெரா�க ஏ.&� 
2. வி%பைன ஏ.&� 
3. ெகா��த� ஏ.&� 
4. உ ய �றி�ேப.&� / ெபா(� �றிேப.&� 
5. ெகா��த� தி)�ப ஏ.&� 
6. உ ய �றி�ேப.&�. ( �றி�பாக ெகா��த� ஏ.&� பதிய�ப/வ( இ�ைல ) 

 

3. (ைண ஏ/களி# ந#ைமக� யாைவ? 
i. வணிக நடவ&�ைககளி# ச யான ம%�� �ைறயானபதி7  

� அைன"( வணிக நடவ&�ைககB� ெரா�க நடவ&�ைகக� ம%�� ெரா�கம%ற 
நடவ&�ைகக� என� பி �க�ப/கி#றன.  

� ெரா�கம%ற நடவ&�ைகக�  ேமF�  கட# ெகா��த�, கட# வி%பைன ம%�� 
தி)�ப� எ#� பா��ப/"த�ப/கி#றன.  

� ஒQெவா) வைகயானநடவ&�ைக��� தனி"தனியாக, அத%� ய ஏ/க� 
பய#ப/"(வதா�, நடவ&�ைகக� ச யானம%�� �ைறயான(ைண ஏ/களி� பதி7 
ெச8ய�ப/கி#றன. 

 

 

நா� விவர� ெவளிMெச�   
  இடா��   
   எ+ 

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

     

நா� விவர� வர7 
�றி�� 
எ+ 

ேப.ப.எ ெதாைக 
விள�க�       ெமா"த� 

`                  ` 

�றி�� 
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ii. வசதியான எ/"ெத@(த�  

� அைன"( நடவ&�ைககளிF� ஒ"தத#ைமNைடயைவக� ஓ ட"தி�, அதாவ( ஒ) 
(ைணஏ.&� பதி7 ெச8ய�ப/கி#றன.  

� இ( ெகா��த� கண��, வி%பைன கண�� ம%�� ச�ப-த�ப.ட ஆ�சா5 
கண��களி� எ/"ெத@(வைத எளிதா��கிற(. 

iii. ேவைல� பகி57  

� �றி�ேப/ பல (ைணஏ/களாக� பி �க�ப/வதா�, ேவைல�பகி57 ஏ%ப/கிற(.  
� அதனா� ெவQேவ� நப5க�, ெவQேவ� (ைணஏ/களி� ஒேர ேநர"தி� பதி7 

ெச8ய�&கிற(.  
� இதனா�, விைரவாக பணியிைன �&�க�&கிற(. 

iv. திற# அதிக ��  

� ேவைல�பகி57 காரணமாக சிற�பைடதலி# ந#ைம கிைட�கிற(.  
� ஒ) நப5, ஒேர ேவைலைய தி)�ப" தி)�ப ெச8வதா� அQேவைலைய� 

ைகயா�வதி� அவர( திறைம அதிக �கிற(. 

v. �&ெவ/"தF�� உத7கிற(  

� ஒQெவா) நடவ&�ைகயி# �@ விவர�� தனி"தனியாக (ைணஏ/க� 3ல� 
கிைட�கி#றன.  

� இQவிவர?கைள நி5வாக� எதி5கால �&ெவ/"தF�� பய#ப/"த�&N�. 

vi. �@ைமயான தகவ�கைள� ெபற�&கிற(  

� ஒ) �றி�பி.ட த#ைமNைடய அைன"( நடவ&�ைககB�, ஒ) (ைண ஏ.&� பதி7 
ெச8ய�ப/வதா�, �@ைமயானத கவ�கைள� ெபற�&கிற(.  

� மாதவா யான, காலா+/ எ#ற கால"தி%கான ெமா"தவிவர� எளிதி� அறிய 
�&கிற(. 

vii. ேபேர.&� எ/"ெத@(� Tைம�ைறகிற(  

� ஆ�சாராகண��க� , ஒ) �றி�பி.ட கால அளவி� எ/"ெத@த�ப/வதா�, அதிF�ள 
Tைம �ைறகிற(.  

� உதாரண�: ெகா��த� கண�கிலி)-( ஆ�சாரா கண��கB�� எ/"ெத@த�. 
 

4. சி� �றி�� வைரக  

(அ) மா%�Mச.ீ&� ேமெல@(த�  

� மா%�Mச.ீ&# உ ைமைய ேவேறா)வ)�� மா%றி" த)வத%காக, மா%�Mச.ீ&# 
�#�ற"தி� அ�ல( பி#�ற"தி� ைகெயா�ப� இ/வைத ேமெல@(த� எ#ப5.  

� மா%�Mச.ீைட இத%ெகன ேமெல@தி மா%றி� ெகா/�பவ5 ேமெல@(ந5 என�ப/கிறா5.  
� மா%�Mச.ீ/ ேமெல@தி யா)�� ெகா/�க�ப/கிறேதா, அவ5 ேமெல@த�ெப�ந5 

என�ப/கிறா5.  
� ேமெல@த�ெப�ந5 மா%�Mச.ீ/�� ய ெதாைகைய� ெப�� உ ைமைய� ெப�கிறா5. 

 
(ஆ) மா%�Mச.ீைடத�Bப& ெச8த�: 

� மா%�M ச.ீைட ைவ"(�ளவ5, அத# �தி57�� �#ேப பண� ெபறவி)�பினா�, 
அதைன வ?கியி� த�Bப& ெச8( ெரா�க� ெபறலா�. இ��ைற�� 
மா%�Mச.ீ&ைன" த�Bப& ெச8த� எ#� ெபய5.  

� இத%காக, வ?கிய5 ஒ) சி� ெதாைகைய" த�Bப&யாக� ெப%�� ெகா�வா5. 
மீத��ள ெதாைகயிைன உடன&யாக ெகா/"( வி/வா5. 
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