
  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 1ஃன ோர் 1ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்                    தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2  

ிபதிகள் எடுப்தற்கொ அிவுரபகள்: 

ஒவ்தயொரு குழுவுக்கும் ஒன்று என் அடிப்ரடனில் இந்தத் தகயல் தொள்கரயும் 

யட்டங்கள் உரடன தித்திப் க்கத்ரதயும் மூன்று தடரய ப்ொின்ட் தெய்னவும். 

யெங்கர தினொக தயட்டி ஒரு கடித உரனில் பொடவும்.  ஒவ்தயொரு 

குழுவுக்குநொ க்பகஜில் யட்டங்களுரடன தொளும் யெங்களுரடன கடித உரயும் 

இருக்கும்.  அரனின் முன்பும் ஒட்டுயதற்கொக தொின யட்டங்கர ஒரு முர 

ப்ொின்ட்தெய்னவும்.   

 

ஒரு நொதத்திற்கொ யபவு தெவுத் 

திட்டத்ரத தனொொிக்கவும். 

குரந்த யட்டியுள் கிதபடிட் 

கொர்ட் ஒன்ிற்கு உங்கள் கடர 

நற்வும்.  

ஒவ்தயொரு ொளும் குரயொக 

தெயமிக்கவும் அதிகநொக பெநிக்கவும் 

ீங்கள் தெய்னக்கூடின யிரனங்கில் 

கயத்ரத ஒருமுகப்டுத்தவும்.  

உங்கள் ிரரனக் குித்து 

நற்யர்கள் உங்கரக்  

கயரனரடனச் தெய்யதற்கு 

அனுநதிக்கவும்.  

தெவுகர கணக்கு ரயக்க ில்கர 

பெர்த்து ரயக்கவும் அல்து கொசு 

கணக்குப் புத்தகம் ஒன்ர 

ஆபம்ிக்கவும்.   

கடொல் ஏற்டும் ந 

அழுத்தத்ரத உங்கள் ண்ர்கள் 

நற்றும் குடும்த்திற்குத் 

ததொினொநல் இபகெினநொக 

ரயத்திருக்கவும்.  

கட்டணம் ஒன்ர தயப் பொகிீர்கள் 

என்ொல் கடன்தகொடுத்தயரப அரமத்து 

அரதத் ததொியிக்கவும்.  

உங்கொல் இனன் அவு 

ணத்ரதக் கட்டுயதற்கு கடன் 

தகொடுத்தயருடன் புதின ஒரு 

ஏற்ொட்ரடச் தெய்னவும்.  



  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 2ஃன ோர் 2ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்                           தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2, 

ததொடர்கிது 

 

உங்கள் கடன்கரக் கட்டி 

முடிக்கும்யரப இபண்டு பயரகள் 

தெய்யரதக் குித்து பனொெித்துப் 

ொருங்கள்.  

உங்கள் கடன்களுக்கொக ஒரு 

ஒருங்கிரணப்புக் கடரப் ற்ி 

பகளுங்கள்.   

எதிர்கொத்தில் ஒரு கிதபடிட் கொர்ரட 

நட்டும் ரயத்திருப்தற்குத் 

திட்டநிடுங்கள். 

 

கடன் ததொரகரனக் 

குரப்தற்கு, முதலீடுகில் 

ெியற்ர ணநொக நொற்றுங்கள் 

அல்து உங்கள் பெநிப்புப் 

ணத்ரத உபனொகியுங்கள்.  

இொ பொக்கநில்ொத கடன் தீர்ப்து 

ற்ின ஆபொெர தரும் ஏஜன்ெி 

ஒன்றுடன் பசுங்கள். 

உங்கள் ததொரபெி எண்ரண 

நொற்றுங்கள் அல்து 

கடன்கொபர்கள் அரமக்கும்பொது 

ஃபொர எடுக்கொதீர்கள்.  

அரத்து கடன்கின் கட்ட பயண்டின 

நிகுதித் ததொரக நற்றும் 

யட்டியிகிதத்ரத ட்டினலிடுங்கள்.  

ில்ரக் கட்டுயதற்கு ணம் 

உங்கிடம் இருக்கும்யரப 

ில்ரத் திந்து ொர்க்கொதீர்கள்.  

 

கடன் தந்தயர்கிடம் யட்டி 

யிகிதத்ரதக் குரக்கும்டி 

பகட்டுப்ொருங்கள்.  

ஆகக்கூடின கடன் ததொரகரனக் 

கட்டுயதில் உங்கள் கயத்ரத 

ஒருமுகப்டுத்துங்கள்.   

  

  



  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 3ஃன ோர் 3ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்                            தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2, 

ததொடர்கிது 

 

கடன் தந்தயர்கிடம் பர்ரநனொக 

இருந்து, உங்கள் ிபச்ெிரரன 

யிக்கி, உங்கொல் முடிந்த 

ததொரகரனக் கட்டத் திட்டநிடுயதற்கு 

உறுதினியுங்கள்.   

உங்கள் கடன்கர அரடக்க 

குடும்த்தொர் ண்ர்கிடநிருந்து 

கடன் யொங்குங்கள்.  

உங்கள் ிரரநரன பர்ரநபனொடு 

ொர்ரயனிட்டு, முதலில் ீங்கள் 

கடொினொதற்கொ கொபணத்ரத 

கண்டுிடியுங்கள்.  

ெம்ொில் 

கடன்தருயர்கிடம் அல்து ஒரு 

ஃிொன்ஸ் கம்தினிடம் ஒரு 

பொன் எடுங்கள்.  

 

ஒரு கடன்தொடிப்பு  தொறுப்ொரபச் 

(ொங்கிபப்ெி ட்பஸ்டீ) ெந்தியுங்கள்.  

 

ஆகக்கூடின கடன் ததொரகரனக் 

கட்டுயதில் உங்கள் கயத்ரத 

ஒருமுகப்டுத்துங்கள்.   

உங்கள் கடன் அரத்ரதயும் 

கட்டுயதற்குத்பதரயனொ ததொரகரன 

சூதொடிப் த முடியுநொ என்று 

ொருங்கள்.  

 

கிதபடிட் கொர்டுகர ததொடர்ந்து 

உபனொகியுங்கள்.   

  



  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 4ஃன ோர் 4ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்                        தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2, 

ததொடர்கிது 

  

 
 

செய்யவும் 

 

னேண்டோம் 

 

 
அேதோேம் 

 



  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 5ஃன ோர் 5ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்       தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2, 

ததொடர்கிது 

  

 
செய்யவும் 



  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 6ஃன ோர் 6ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்                           தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2, 

ததொடர்கிது 

 

  

 
 
 

கேேமோக 
செய்யவும் 

 



  

 
  ததொகுதி 8 –கடன் 

கனேடியன் சென்டர் 7ஃன ோர் 7ஃ ிேோன்ெியல் லிட்டரெி  
  

ததொகுதி 8 – கடன்    தெனற்ொட்டுத் தொள் 8-2, 

ததொடர்கிது 

 
 

 

 
னேண்டோம் 


