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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய 
நட���கைள ஆழமாக� 
க�ற���ெகா���கமாக வார� ேதா�� 
�யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 ம��� 
ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� ���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

பண ேமாச� பல வ�க�� நட�� வ��ற�. ேநர�யான 

��ற�ெசய�களாக, ம�களா� இைவ ��ற�ெசய�க�தா� என 

இல��� அைடயாள� காண���யதாக நட�ப� ஒ�வைக. 

ச�ட��வமானைவ ேபால�� ேமாச��த�ைம அ�றைவ ேபால�� 

ேதா�ற� கா���ெகா�� பண ேமாச��� ஈ�ப�வ� இ�ெனா� 

வைக. 

இ�த இர�டாவ� வைக�பா���� அ���ட லாப�����க�, 

ேமாச�யான வ��, ��� ��வன�க�, �ர�� வைக �த��க� 

ேபா�றைவ அட���. இைணய��� வ�ைகேயா� எ�லாேம 

இைணய���� கால� எ��� ைவ�த�ேபால இ�த பண ேமாச��� 

இைணய��ைன� தளமாக�ெகா�� இய�க�ெதாட��ய�. 

இைணய�தள�க��  பல ���கமான வ�க�� இ�த� பண 

ேமாச�க� நட��ெகா������றன. இைணய���டான பண� 

ப�மா�ற� நைட�ைற�� வ�த கால�����ேத இ�த ேமாச�க� 

நைடெப���ெகா�� வ���றன. ஆர�ப��� ெப�ய ��வன�களா� 

ெப�ய �த���ட� ம��ேம நட��வ�த இ�த வைகயான  

ேமாச�க� இ�ேபா� த� நப�களா� �� �த�� ம��� ��� 

ேநர�ைத ெசலவ��பத�  �ல� ெச�ய�ப���ற�. இதனா� 

இ�ேபா� இ�த ேமாச�க� �க� பர�த அள�� நட�� 

ெகா���ள�.

இ�ப�யான தள�க�� பல வைக உ�ளன.

பண� ப�மா�ற� ெச�ய உத�� �லதள�க�. ( Payment 

Processors )

இ�� ���யமான�. �ட����ள பயன� கண��க��� 

அள��ைல. த��த காரண�க� இ�லாமேல கண��க� 

�ட�க�ப���றன.

எ����கா�� : Paypal  

பண �த��க��� வ�� வழ��� தள�க�.(HYIP)

இைவ �த��க��� அ�கவ�� வழ��வதாக வா�க��� 

ெப�மள� பண�ைத �ர�� ஏமா�ற� ெச�ய���யன. 

எ����கா�� : Geniusfund, Fxprofit, topearnings, �ர�� 

�ளா�� (Multi Level Marketing)

இ�த வைகயான தள�க�� தள��� உ�ைமயாள�� ஆர�ப��� 

ேச���ற �ல �த��டாள�க�� ம��� ெப�� ெதாைக ச�பா��க 

�க� ெப�� ெதாைகயான �த��டாள�க� ஏமா�ற�ப�வ�.

எ����கா�டாக Goldeninvesters , earnwithus ேபா�றவ�ைற� 

�றலா�. 

�ள�பர�கைள பா�ைவ��வத�� பண� வழ��� தள�க�.( pay to 

click )

இ� ேபா�ற தள�க�� ஒ�வ� �த��� ெதாைக�� ஐ��� 

நா�ைக ம��ேம ���ப� ெபற���ய வைக�� இத� ��ட� 

வ�வைம�க�ப��ற�.

எ����கா�� : Incrasebux, TuiBux, Buxzika

    

இ�ேவ� வைகயான இைணய பண�ப�மா�ற� ெச��� தள�க�ைடேய 

பண�ைத மா��� ேவைலைய ெச��� தள�க�. ( Money 

EXchangers.)

        

இைவ பலேவைளக�� தா� ெச�வதாக� ��யபண�ப�மா�ற 

ேவைலைய ெச�யாம� அ�பண�ைத ேமாச�ெச�வ�ட� �ல சமய� 

�கஅ�க ேசைவ�க�டண�� �����றன. �ல தள�க� சத�த� 

வைர�� அற����றன.  

        

எ����கா�� : Gothroughus

15-03-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இைணய��� பணேமாச� ெச��� தள�க�� 
அைவ ெதா��ப�� �த��
ெதாட�க�ைரயாட� : �. அேனாஜ� 

உலக �� நா� (World Day for Water 

அ�ல� World Water Day), ஐ��ய 

நா�க� அைவ�� ேவ��ேகா���ண�க 

ஆ�� ேதா�� மா�� 22 ஆ� நா� 

உலெக��� ெகா�டாட�ப��ற�.

2012 � ஆ��  " நா� ப�ேயா���பதா� 

உலக� தாக�ேதா� இ���ற�"  எ�ற 

க��ெபா�� ெகா�டதாக �� நா� 

அைம�ற�. உண��ெபா��கைள உ�ப�� 

ெச�வத��� ேதைவ�ப�� ��� அள� 

���த அக�சைனைய இ�த� க��ெபா�� 

�ள���ற�. 

�� நா� ெதாட�பான ேமல�க 

�பர�க��� :

unwater.org/worldwaterday/

அ��� வ�� தைல���க�

உலக �� நா� 2012

¨½Âò¾¢ø ¾Á¢ú ¬ö§ÅÎ¸Ùõ 
¾Á¢ú áø Å¢üÀ¨ÉÔõ

��பா �. �மேரச� | 22-03-2012 

��� அ��த ப�க� 

«ÃÒ ¿¡Î¸Ç¢ø ¿¼ìÌõ ±Øîº¢¸Ç¢ý 
À¢ýÉ½¢¸û

A. M. M. �சா�� | 29-03-2012 

¾ü¸¡Äì ¸Å¢¨¾¸Ç¢ø ÀÊÁí¸Ùõ ÌÈ¢Â£Î¸Ùõ

�. �வேசகர� | 05-04-2012 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� 
அ����� ப�ர�� அைனவ���� உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� 
ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

2

இைணய��� த�� ஆ�ேவ�க�� த�� �� 
��பைன��
இ�த வார� உைரயாட�பட��ள தைல��.

1. இைணய��� த�� ��ப��ய�க�, ���பர�க� 
�ர�ட�படேவ��ய ேதைவ.

2. ��பா தள� ப��ய அ��க�. 

3. இைணய��� த�� ��கைள ��பைன ெச�வத�� 
த�ேபா��ள ேசைவக�. 

4. இல�ைக ��கைள இைணய��� ��பைன 
ெச�வத�கான வா����க�. 

5. த��� இைணய��� ஆ���கான வள�க� 
எ�வா��ளன, ஆ�ேவ�க� எ�வா� 
ஆவண�ப��த�ப���ளன எ�ப� ப��ய பா�ைவ.

6. த��� இைணய��� ஆ�ேவ�கைள 
ஆவண�ப���வத�கான �ய��க�. 

பாடசாைல நா�க�இர�ைட� சைடக� பற�க
நா� மைலக��ேம� ஷா�னா, ெந�யா, ல����ட� �த�ேத�

ப���� ��னா� ��� இ�ெந��பாைத
எ�ேபா�� �ைர�� ��������ற�

ஷா�னா இ��ல�� எத��� கவைல�ப�ட��ைல
அவள� த�ைத�ெகா� ெசா�த�கைட���த�

��மண�ெச�வேத அவள� ஒேரெயா� ���பா���த�
அைத�ட ேவெறா����ைல

ெந�யா அவள� ஐ�� த�ைதைய அ��தவ��ைல
அட���யான க����க�ைறக�, மா�ள�பழமான க�ன�க�
எ�லா� ெப�ய�க�� ���ப���ய அழகானவளா���தா�

ல��� நா��வைர பா���ராத த��த க�ணா�கைள 
அ�����தா�

அவள� ��, அ��பைட வச�கள�ற�
ேபா�த� �ள������ வ�� ெத�வ�ற க�ேர

அவள� ஒ�யாக���த�

அவ� ஒ� ைவ��யராகேவா வழ�க�ஞராகேவா
எ�ேற�� ஒ�நா� ஆவாெளன

அவள� த�ைத எ��பா����ெகா����தா�
அ�ல� ஆக��ைற�த�

ப�கைல�கழக����� ெச�வாெளன

நா� ஒ� கண�� இ�ெனா� இன�����யவெளன
(இவ�கேளா�) இ��தெபா��� உண��த��ைல

நா�க� இளைமயாக இ��தேபா� வா�� இ�ைமயாக இ��த�
�ேவஷ� தன� �க�ைத�கா�� ப����த�� இ�ைல

இ�ேபா� உர���கைத�தப�
என� மக� பாடசாைல����� நட��வ���றா�

ஐ��ேபரா� ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா��தப�
இ�ைறய நா�� �சய�ைத அல���றா�க�

‘ஒ� த�� கைட இ�� எ��க�ப�ட�’ ஒ��� ெசா�னா�.
‘ெகா���ய� ச�தா�’ எ�றா� இ�ெனா���.

அவ�க��� ஷா�னா, ெந�யா ல����� அ�காைம
ஒ�ேபா�� �ைட�தேத��ைல.

--
��கள �ல� : �ேர�� அ�ர��க 
(From the collection, Kaleiooscope)

(த��� ெமா�ெபய��தவ� �பர� �ைட�க��ைல)

இவ��� �ல� ேமாச� ெச�ய�ைன�பவ�க� ஒ�மாத��� 

�ைற�தப�ச� $3000 வைர ேமாச� ெச�ய���ற�.

இவ��� ெசய�பா�ைட க�கா��� ந�ல தள�கைள 

ப��ய��� ப�ைய ெச�வைத �ல தள�க����

( Monitoring Sites). இவ��� ப��ய�ட�ப�� தள�க� 

அ�க பயன�கைள� ெப�� எ�பதா� இ�த� தள�க�� 

இ�ேபா� �ைழயான தகவ�கைள பண���காக 

வழ����றன.இத��ல�   ேமாச��தள�க� த�க��கான 

பயன�கைள� ெபற�ெதாட����ளன.

இ� த�ர�� இைணய��� பண���வத�� வ�ெசா�வதா� 

ெசா��� தள�க�� இவ�ைற ப�� கல�� ேப�� இைணய 

ம�ற�க�� இ�த ேமாச��தள�க� ப�� எைத�� 

ெசா�லாம� அ�தள�க�� ெவ�� பதாைதகைளேய �ள�பர� 

ெச�� ��� லாப� ச�பா��� வ���றன.

இ�த ேமாச�� ��ப�ைடேய �ல ேவைளக�� பர�பர 

ஒ��ைழ��� த�ைம காண�ப��.அதாவ� ஒ�வன� 

வள����� ம�றவ� உத�த�.த�க� தள�க�� ம�றவைர� 

ப�� இலவச �ள�பர�க� இ�த�. 

�த��டாள�க� ெதாட�பாட உ�வா�க�ப�ட �ல இைணய 

ம�ற�க�� உ�ள �ள�பர� ெச��� ச�த��ப�ைத�� இைவ 

பய�ப���� ெகா���றன.

இ�வாறான ேமாச�க� இைணய���� சாதாரண வ�க���� 

ஏ� நைடெப���றன ஏற ேக�� எ��ப�பட "பண� 

��பைன� ப�டமாக மா�ற�ப�ட�தா� இ�த �ைல�� 

காரண� " என சைப�ன� தர��� ப��வ�த�.

இ�� இைணய��� உலா�� க�பைன பண��� ( Virtual 

money ) �ல� �ஜமான பண� ( Real Money ) 

ேமாச����ளவ� எ�ப� �க�� வ��த�����ய�.

இைணய��� பணேமாச� ெச��� தள�க�� 
அைவ ெதா��ப�� �த��
��ப�க� ெதாட���...


