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வாரஇ%தி அ)மதி எ0றா2 எ0ன?  
வாரஇ>தி அAமதி. தி8டB எ0ப/ ந EFகG உFகG IழJைதKB இர%L 
இரMகN,I வ E8L,IO ெச(வதQI அ(ல/ ச1தாய.தி( ேநரB 
ெசலவRLவதQI வழFக7பLB ஒ: வாS7T ஆIB. உFகG ம>வாVM7 
பயண.தி0 ஒ: பIதியாக வRளFIB வாரஇ>தி அAமதி. தி8டமான/ 
ம:./வமைனயR( கQ>,ெகா%டவQைற ந EFகG பயRQசி ெசSவதQகான 
மQ>B உFகைள ெவளYயR( அA7TவதQI தயாZபL./கி0ற ஒ: 
வழியாIB.  
 
ஒ5 வாரஇ%தி அ)மதி+ தி,ட+தி2 ெச2வத0 ந0ைமக; யாைவ? 

v வாரஇ>தி அAமதி. தி8டFகG “இல,ைக ேநா,கிO ெச(ல 
உதMகி0றன” எ0>B தFகN,I “நBபR,ைக” அளY,கி0றன எ0>B 
ILBபFகG [றிKGளன.  

v ந EFகG உFகNைடய வழ,கமான நைட1ைறைய. தி:Bப7 ெபற 
உதMகி0றன 

v வ E8\( உFகG IழJைதைய7 பாZ./,ெகாGNB திறைன7 
ெப>வதQI எ/ பயAGளதாக இ:,கிற/ எ0பைதKB எைத மாQற 
ேவ%LB எ0பைதKB ந EFகG பாZ,க 1\KB*  

v வாரஇ>தி அAமதி 1\J/ தி:BபR வ:கி0ற வா\,ைகயாளZகG 
சிகிOைசைய ஆவ]ட0 எதிZேநா,IவைதKB, தFகG இல,Iகைள 
ேநா,கி ஊ,க1ட0 ெசய(பLவைதKB காண 1\வதாக ஒ: 
ஆSவR0 _லB ெத`ய வJ/Gள/* 

 
வாரஇ%தி அ)மதி ப>றிய சில ெபா@வான உணCDக; யாைவ? 

v ம>வாVM அைம7பR( ைவ,க7ப8\:,IB வா\,ைகயாளZகG 
வ E8L,IO ெச(ல ேவ%Lெமன மகிVOசிKட0 இ:,கிறாZகG 
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மQ>B ILBப.தினைரKB ந%பZகைளKB பாZ7பதQI உQசாகமாக 
இ:,கிறாZகG* 

v 1தலாவ/ வாரஇ>தி அAமதி,I 10னZ உQசாகB, பத8டB 
மQ>B கவைல சாZJத உணZM இய(பாக இ:,கிற/* 

v வா\,ைகயாளZகG / ILBபFகG ஒ0>,I ேமQப8ட ெடார%ேடா 
வாரஇ>தி அAமதியR( ெச0ற பR0னZ ம>வாVMO சிகிOைச,I7 

பR0னZ வ E8L,I. தி:Bப,[\ய பயB IைறJதி:7பதாகMB, 
நBபR,ைக அதிக`.தி:7பதாகMB உணZவதாக ெடார%ேடா 
ம>வாVM ைமய.தி( நட.த7ப8ட ஒ: ஆSவRலி:J/ 
ெத`யவJத/*  

 
ஒ5 வாரஇ%தி அ)மதியE2 ெச2F.ேபா@ ந HIக; எ0ன மாதிJயான 
KLநிைலகைள எதிCெகா;கிற HCக;?  

v உFகG IழJைதயR0 பராம`7ைப நிZவகி.த(, எ.கா., அ0றாட வாV,ைகO 
ெசய(பாLகG, ம:J/கG, உபகரணB அ(ல/ சாதனFகG 

 ந EFகG வாரஇ>தி அAமதியR( ெச(வதQI 10னZ நாFகG 

உFகN,I7 பயRQசிKB அறிM>.த(கNB வழFIகிேறாB.   

 ந EFகG தி:BTBேபா/, உFகN,I இ:,IB பRரOசைனகைள7 

பQறி அ(ல/ ேகGவRகைள7 பQறி தயMெசS/ உFகG 

அணRயRன`டB ெசா(]FகG. உFகNைடய அL.த வாரஇ>தி 

அAமதி,I 10னZ நாB ஒ0றிைணJ/ ஒ: த EZM காண 1\KB. 

v உFகG IழJைத தி:Bப வர வR:Bபாத அளM,I வ E8\( மிகMB 
மகிVOசியாக ேநரB ெசலவR8LGள/. பல ILBபFகG இைத 
அAபவR.தி:,கி0றன.  

 Iறி7TதவRகைள7 ெப>வதQI ந EFகG உFகG IழJைதKட0 / 

இைளஞZ ச_க7 பணRயாள:ட0 மQ>B / அ(ல/ IழJைத 

வாV,ைக நிTண:ட0 ேபசலாB. உதாரணமாக, உFகG IழJைத 

வ E8\( உGள ெசௗக`ய.ைத உணரOெசSய உதMவதQI 

அதQI7 பR\.த வRஷயFகG சிலவQைற ந EFகG தி:BபMB 

ெகா%Lவர 1\KB. ஒ: கM08டM0 கால%டைரKB நாFகG 

உFகN,I, ெகாL,க 1\KB. 
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வாரஇ%தி அ)மதி NOPத அளDQRS TUகமானதாக ஆQRவத>R உதவ 
ந HIக; எ0ன ெசWய NOX.?  

¨ வாரஇ>தி அAமதியR0 ந EFகG ெச(ல. தி8டமி8\:,கி0ற ேததி/ேநரB 
பQறி Tத0கிழைம அ0ேற உFகG அணR,I. ெத`ய7பL./FகG.  

¨ உFகG வாரஇ>தி அAமதி,I. ேதைவ7பLகி0ற ெபா:8கைள7 பQறி 
உFகG அணRயRன:ட0 ேபdFகG; ேதைவ7பLகி0ற ெபா:8கG 

உFகN,I வழFக7பLB.  
¨ உFகNைடய மா>த( கடMOச8ீ\( வாரஇ>தி அAமதி. தகவ( 

தாைள, ைகவசB ைவ.தி:FகG, வ E8\( இ:,IBேபா/ ெதாடZT. 
தகவ(கN,IB அறிM>.த],IB ந EFகG அைத. தி:BபMB பாZ,க 
ேவ%\யR:,IB. 

¨ வ E8\(/ச1தாய.தி( இ:,IBேபா/ உFகG ேநர.ைத மகிVOசிKட0 
அAபவRKFகG, சாJதமாக இ:FகG 

¨ உFகG IழJைதKB உFகG ILBப.தின:B ஓSெவL7பதQI சிறி/ 
ேநரB ஒ/,IFகG 

¨ உFகG அAமதியR0 ேபா/ ந EFகNB உFகNைடய ILBப1B 
ஏேதAB சி,க(களY( அ(ல/ பRரOசைனகளY( மா8\,ெகா%டா(, 

[Lத( உதவR,காக ந EFகG I2வRனைர அைழ,கலாB.  
 

உIகYQR ேமF. ஏதாவ@ ேக;வEக; அ2ல@ பEரSசைனக; இ5Qகி0றனவா? 
[Lத( உதவR,I தயMெசS/ உFகNைடய பராம`7T அணRைய7 பாZ,கMB. 
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