
 

 

ததொகுதி 1 - ணத்துடொ நது உவய ஆய்வுதெய்தல் 

கனடினன் தென்டர் ஃனொர் ஃிொன்ஸினல் லிட்டபெி 

 

 

ததொகுதி 1 - ணத்துடொ நது உவய ஆய்வுதெய்தல்      தெனற்ொட்டுத் தொள் 1-3 ணத் தகயல்கள் 

 ணத்வதப் ற்ின ின்யரும் னநற்னகொள்கவக் குித்துப் னசுங்கள்.  ீங்கள் த்துக்தகொள்கிீர்கொ நறுக்கின்ீர்கொ? 

 

Money can’ t buy happiness ணத்தொல் ெந்னதொரத்வத யொங்க முடினொது 

Money doesn’ t grow on trees ணம் நபத்தில் கொய்ப்தில்வ 

Love of money is the root of all evil ண ஆவெதொன் எல்ொத் தீவநனிதும் னயர் 

“ A penny saved is a penny earned”  Benjamin 

Franklin 

“ னெநிக்கும் வ்தயொரு ெதமும் ெம்ொொிக்கும் ரு 

ெதநொகும்”  தஞ்ஜநின் ஃிபொங்க்ின் 

“ not everything that can be counted counts, and 

not everything that counts can be counted.”  –  

Albert Einstein 

“ எண்ணக்கூடினததல்ொம் முக்கினநொதல், 

முக்கினநொயற்வ எல்ொம் எண்ணமுடினொது.”  

–  அல்ர்ட் ஐன்ஸ்வடன் 

Time is money னபம் கொசுக்குச் ெநம் 

“ If you want to feel rich, just count the things you 

have that money can’ t buy.”  Proverb 

“ ணக்கொபணொக உணபனயண்டுநொொல், 

உன்ிடம் உள் ணத்தொல் 

னயண்டமுடினொதயற்வ எண்ணிப்ொர்.”  

ீதிதநொமி 

“ He who does not economize will have to agonize

” - confucius 

“ ெிக்கநொக யொமொதயன் ெிபநப்டுயொன்”  –  

கன்ஃியூெினஸ் 

“ Money in the bank is like toothpaste in the tube.  

Easy to take out, hard to put back.”  Earl Wilson 

“ யங்கினிலிருக்கும் ணம் டியூிலிருக்கும் ற்வெ 

னொன்து.  எடுப்து சும், நீண்டும் உள்ன 

னொடுயது கடிம்.”  ஏர்ள் யில்ென் 

Money is power ணம் அதிகொபத்வதத் தரும் 

“ When I was young I thought that money was the 

most important thing in life; now that I am old I 

know that it is.”  –  Oscar Wilde 

 

“ என் இவநப்ருயத்தில் யொழ்க்வகனில் 

ணம்தொன் முக்கினம் என்று ிவத்னதன்; 

இப்னொது யனதொகின ின்னொ அதுனய ெொிதன 

அிந்துதகொண்னடன்.”  –  ஸ்கொர் வயல்ட் 

“ There are people who have money and people 

who are rich.”  –  Coco Chanel 

“ ணக்கொபர்களும் இருக்கிொர்கள், தெமிப்ொ 

யொழ்வுள்யர்களும் இருக்கிொர்கள்.”  –  

தகொக்தகொ ெதல் 

“ We can tell our values by looking at our 

chequebook stubs.”  Gloria Steinem 

“ ொம் கொனெொவகவ னொருக்கு எழுதுகினொம் 

என்வத வயத்து நக்கு யொழ்க்வகனில் எது 

முக்கினதந தெொல்லியிடொம்.”  குனொொினொ 

ஸ்டீம் 

 

 


