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பின்வரும் தலைப்புகளில் ஏததனும் ஒன்றினைப்பற்றி 250 ச�ொறகளுக்குக் 

குல்யொமலும் 400 ச�ொறகளுக்கு மறிகொமலும் ்விலை எழுதுக. 

1. பணபபாட்டு வேற்றுனை

சமொழறி பணபொட்டுப் பகறிர்வுததறிட்ை மொண்வரொகத தமறிழ் தப�ப்படும் 

நொட்டில் ஒரு மொதம் தங்குகறி்ொய். அங்கு ஆர்்வந்தூணடும் அனுப்வதலத 

எதறிர்பொர்ததுச் ச�னறுளளொய். ஆனொல், அதறகு மொ்ொகச் �றறும் 

எதறிர்பொரொத பணபொட்டு அதறிர்ச்�றி தரும் அனுப்வதலதப் சபறுகறி்ொய். அந்த 

அனுப்வதலதப் பற்றியும் அது கு்றிதது உனனுள எழுந்த உணர்வுகலள 

்விளக்கறியும் உன நணபனுக்கு ஒரு மறினனஞ�ல் எழுது.

2. ைரபும் பழக்கேழக்கங்களும்

சமொழறி பணபொட்டுப் பகறிர்வுத தறிட்ைதலத முனனிட்டுத தமறிழ் தப�ப்படும் 

நொடு ஒனறுக்கு நீ ச�ன்றிருந்ததபொது, ந்வநொகரிகமும் ச்வளிதததொற்மும் 

கு்றிததுப் சபறத்ொர் பிளலளகளிலைதய மொறுபட்ை �றிந்தலனயும் 

முரணபொடும் இருக்கக் கொணுகறி்ொய். அ்வர்களுக்கறிலைதய எழுந்த கருதது 

தமொதல்களுக்குச் �ொனறுகள தந்தும் அ்வறல் அ்வர்கள எவ்வொறு 

எதறிர்சகொணைொர்கள எனபலத ்விளக்கறியும் ஒரு ்வலைப்பூ பதறில்வ எழுது. 

3. உடல்நலம்

மருதது்வததுல்லய ்வொழ்க்லகப் பணியொக தமறசகொளள ்விரும்புகறி்ொய். 

அதலன முனனிட்டு உன நீணை ்விடுமுல்க் கொைததறில் ஒரு 

மருதது்வமலனயில் சதொணடூழறியரொகச் த�ர்ந்து அங்கறிருக்கும் 

பணியொளர்களுக்கு உதவும் ்வலகயில் ச�யறபடுகறி்ொய். அங்கு 

எததலகய பணிகளில் நீ ஈடுபட்ைொய் எனறும் அந்த அனுப்வததொல் 

சபற் படிப்பிலனகள யொல்வ எனபலதயும் சதளி்வொக ்விளக்கறி அந்த 

மருதது்வமலன தமைொளருக்கு ஓர் அ்றிக்லகலய எழுது. 

4. பபபாழுதுவபபாககு

ஒரு ்விலளயொட்டுக் குழு்விறகு நீ தலை்வரொகப் சபொறுப்தபறறுளளொய். 

இந்த ்விடுமுல்க் கொைததறில் தமறிழ் தப�ப்படும் ஒரு நொட்டில் 

சதொணடூழறியரொகச் ச�னறு அங்கறிருக்கும் சதொைக்கப்பளளி மொண்வர்களுக்கு 

அந்த ்விலளயொட்லைக் கறபிக்கறி்ொய். அங்கு நீ சபற் அனுப்வம் கு்றிததும் 

உனக்கு ஏறபட்ை எணண அலைகள கு்றிததும் ஒரு நொட்கு்றிப்பு எழுது.
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5. அ்றிேியலும் ப�பாழறிலநுட்பமும்

“�முதொயததறின பயனுக்கு ஏற்்வொறு ்விஞ்ொனிகள கைலமயொற் 

த்வணடும்” எனபது பளளியின ்வி்வொதப் தபொட்டியின தலைப்பு. இந்தக் 

கருதலத ஆதரிதததொ எதறிர்தததொ நீ ஆறறும் சதொைக்கவுலரயின �ொரதலத 

எழுது.
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