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ACHAMILLAI - PG TRB ECONOMICS
பன்னொட்டுப் தபொருரொ ொம்
முக்கிக் கருத்துக்கள்

 ன்ளட்டு யளணிம் ன்து இபண்டு வயறுட்ட ளடுகளுக்கு
இடடவனனள யளணிம் ஆகும்.
 பழு ன்டந ன்ப்து எபே ளடு நற்றளபே ளட்டடயிட றளபேள்
உற்த்தழனில் சழந்து யிங்குயதளல் ற்டும் ன்டந ஆகும்
 நதழப்பு ற்ழன அல்து உடமப்புக் வகளட்ளடு ன்து எபே றளபேின்
நதழப்பு அல்து யிட அடத உற்த்தழ றசய்கழன் றதளமழளர்கின்
கள அயிர்க்குச் சநநளது க் கூறும் வகளட்ளடு ஆகும்.
 பழு சழப்புத் வதர்ச்சழ ன்து எபே ளடு எவப எபே றளபேட நட்டுவந
உற்த்தழ றசய்து யளணிம் றசய்யது ஆகும்
 யளய்ப்பு யமழ றசவு ன்து எபே ண்டத்டத உற்த்தழ றசய்பம் வளது
நற்றளபே ண்டத்டத தழனளகம் றசய்ன ஆகும் றசவு ஆகும்
 சபதளன சநவளக்கு யடவகளடு ன்து இபண்டு றளபேட்கள் அடங்கழன
ல்வயறு றதளகுப்புகள் பம் எபே சபதளனம் றகளண்ட சந அவு
நழடவு அடடயடதக் குழக்கழது.
 றலக்றர் எழன் வகளட்ளடு ன்து உற்த்தழக் களபணி யங்கள்
அதழகநளக உள் ளடு அடதப் னன்டுத்தழ நழயள யிடனில்
றளபேட்கட உற்த்தழ றசய்து ற்றுநதழ றசய்யடத யிக்கும் வகளட்ளடு
ஆகும்
 யளணி யதம்
ீ
ன்து எபே ளட்டின் ற்றுநதழ ந்தத்தழன் யிடக்கும்,
அதன் இக்குநதழ ண்டத்தழன் யிடக்கும் இடடவனனள யிகழதம்
ஆகும்.
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 யளணி சூமல் ன்து யளணி டயடிக்டககில் ற்டும் ற்
இக்கங்கள் ஆகும்
 அனல்ளட்டு றசலுத்துழட ன்து ஏர் ஆண்டில் எபே ளடு நற்
ளடுகளுடன் றகளண்டுள் ணயினல் றதளடர்புடடன யியபங்கள்
அடங்கழன குழப்பு ஆகும்
 றபறன்ஸ்கழ வகளட்ளடு ன்து உற்த்தழக் களபணினின் அவு
அதழகரித்தளல் அந்தக் களபணிடன சளர்ந்த றளபேின் உற்த்தழ
அதழகரிக்கும் ன்டத யிக்கும் வகளட்ளடளகும்.
 பத இடப்றனர்ச்சழ ன்து பதம் எபே ளட்டிழபேந்து நற்றளபே
ளட்டிர்க்கு இடம்றனபேதல் ஆகும்
 வபடி பதலீடு ன்து எபே ளட்டின் வசநழப்ட நற்றளபே ளட்டின்
பதலீட்டளக றசய்யது
 ன்ளட்டு ழறுயங்கள் ன்து றயிளட்டு ழறுயங்கள் ஆகும்.
 அந்ழன பதம் ன்து றயிளட்டிழபேந்து றப்டுகழ பதம்
ஆகும்
 அந்ழன பதலீடு ன்து றயிளட்டில் யளசழப்யர்கள் நற்றளபே ளட்டில்
பதலீடு றசய்யது றயிளட்டு பதலீடு ஆகும். அந்ளட்டு அபவசள
அல்து தினளர் துடவனள இடத வநற்றகளள்கழது.
 ன்ளட்டுக் கமகங்கள் ன்து எபே ழறுயம் தம் றதளமழட என்றுக்கு
வநற்ட்ட ளடுகில் வநற்றகளள்ளுதல் ஆகும்
 கட்டடநப்பு யசதழகள் ன்து றளபேளதளப யர்ச்சழக்கு அடிப்டடனள
வளக்குயபத்து, நழன்சளபம் நற்றும் றதளட றதளடர்பு யசதழகள் ஆகும்
 றளதுக் கடன் ன்து அபசளங்கத்தழன் கடன் ஆகும்
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 அனல்ளட்டு றசலுத்துழட ன்து எபே ளடு ி ளட்டிபேக்குச்
றசலுத்த வயண்டின ண றதளடகனளகும்
 ின்தங்கழன ளடுகள் ன்து யர்ச்சழக் குடந்த ளடுகள் ஆகும்
 பதன்டநத் துட ன்து வயளண் றதளமழல் சளர்ந்த துட ஆகும்
 புத்தளக்கங்கள் ன்து டமன கண்டுிடிப்புகில் புதுடநடன றசய்தல்
ஆகும்
 தள யபேநளம் ன்து எபே ளட்டில் உள் நக்கின் சபளசரி
யபேநளம் ஆகும்
 றளபேளதளப சழக்கங்கள் ன்து எபே ழறுயம் றளபேட்கட உற்த்தழ
றசய்பம் றளது றக்கூடின சழக்கங்கள் ஆகும்
 தடடனில்ள யளணிக் றகளள்டக ன்து சுதந்தழப யர்த்தகக் றகளள்டக
ஆகும்
 யளணித் தடடகள் ன்து ன்ளட்டு யளணித்தழல் அபசு யித
கட்டுப்ளடுகட யிதழத்தல் ஆகும்
 களப்பு யரி ன்து இக்குநதழப் றளபேட்கள் நீ து யிதழக்கப்டும் யரினளகும்
 நளினம் ன்து எபே ந்தத்தழன் யிடடனக் குடத்து யிர்க்கும்
றளபேட்டு, எபே ழறுயத்தழற்வகள அல்து றதளமழற்சளடக்வகள
யமங்கப்டும் அபசழன் உதயித்றதளடக ஆகும்
 ஸ்டளப்ர் களப்பு யரி ன்து களப்பு யரி பம் எபே ளட்டின்
ற்ளக்குடபள் களபணிகின் யபேநளத்டத அதழகப்டுத்துதல் ற்ழ
யிக்கும் வகளட்ளடு ஆகும்
 உத்தந களப்பு யரி ன்து ளட்டின் த்டத உச்சப்டுத்தும் சுங்க யரி
ஆகும்
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 ங்கவு ன்து ி ளடுகளுக்கு ற்றுநதழ றசய்னப்டும் அல்து ி
ளடுகிழபேந்து இக்குநதழனளகும் றளபேட்கின் அயிர்க்கு
யிதழக்கப்டும் கட்டுப்ளடளகும்
 அவுசளர் கட்டுளடு ன்து இக்குநதழ றசய்னப்டும் றளபேட்கின்
அடய ழர்ணனித்து அதட கட்டுப்டுத்துதல் ஆகும்
 அபசு யளணிம் ன்து ன்ளட்டு யளணித்தழல் அபவச வபடினளக ங்கு
றறுதல் ஆகும்
 தடடனில்ள யளணிம் ன்து ன்ளட்டு யளணித்தழல் தடடகற்
ழட ஆகும்
 றதளமழற் ளதுகளப்பு ன்து இக்குநதழ யரி, ங்களவுகள் வளன்டயகள்
பம் ன்ளட்டு யளணித்தழல் தடடகட ற்டுத்துயது ஆகும்
 பற்றுரிடந ன்து எபே அங்களடினில் எவப எபே உற்த்தழனளர் நட்டும்
இபேப்தளகும்
 இந்றதளமழல் ன்து புதழனதளக றதளடங்கப்டுகழன் றதளமழல்கள் ஆகும்
 குயித்தல் ன்து எபே ளடு தது ளட்டில் யிற்க்கழன் யிடடனயிட
குடந்த யிடக்கு றயிளட்டு அங்களடினில் றளபேட்க்கட
குயிப்தளகும்
 சுங்க என்ழனம் ன்து சுங்க யரி அல்து ங்களவுகள் இல்ளநல் ,
தளபளநளக யளணித்தழல் ஈடுடும் ளடுகின் அடநப்ளகும்
 தளபள யளணிம் ன்து தடடனற் யளணிம் ஆகும்
 யளணி உபேயளக்கம் ன்து சுங்க என்ழனத்தழன் ல்டக்குட்ட்ட
குடந்த றசயில் உற்த்தழ றசய்யர்கிடநழபேந்து இக்குநதழ
றசய்யதன் பம் உள்ளட்டு உற்த்தழடன நளற்ழனடநத்தல் ஆகும்
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 யளணி தழபேப்ம் ன்து சுங்க என்ழன உறுப்ிபளல்ளத
ளட்டிடநழபேந்து றற் றசவு குடந்த இக்குநதழடன றசவு நழகுந்த
இக்குநதழனளக, தற்வளது சுங்க என்ழன உறுப்ிபளக உள் ளட்டிர்க்கு
நளற்றுயது ஆகும்
 சுங்கயரி ன்து இக்குநதழ றளபேட்கள் நீ தள யரி ஆகும்
 அந்ழன உதயி ன்து றயிளட்டு உதயி ப்டும்
 பதன்டநப் றளபேட்கள் ன்து வயளண்டநப் றளபேட்கள் ஆகும்
 தளபளநனநளக்குதல் ன்து ன்ளட்டு யளணித்தழல் உள்
கட்டுப்ளடுகட ீக்குதல் ஆகும்
 அந்ழன றசளயணி ன்து அந்ழன ளட்டு ளணனம் ஆகும்
 ங்கவு ன்து இக்குநதழ றசய்னப்டுகழன் றளபேட்கின் அவு
அல்து நதழப்பு ழர்ணனிக்கப்ட்டு, அந்த அவு நட்டுவந இக்குநதழ
றசய்னப்ட்ட வயண்டுறநன் அபசழன் கட்டுளடு யிதழப்பு ஆகும்
 பதப் றனர்ச்சழ ன்து பதம் எபே ளட்டிழபேந்து நற்றளபே
ளட்டிற்க்கு இடம் றனபேதல் ஆகும்
 சுங்கத் தீர்டயகள் ன்து இக்குநதழ யரி ஆகும்
 தன்ிடவு அடளதல் ன்து எபே ளடு தங்களுக்கு வயண்டினடத
தளங்கவ உற்த்தழ றசய்து றகளள்ளுதல் ஆகும்
 நளினங்கள் ன்து சழ குழப்ிட்ட துடகளுக்கு அபசழன் ழதழ
உதயிகள் றசய்யது ஆகும்
 அழயளர்ந்த றசளத்துரிடந ன்து கண்ணுக்குப் புப்டளத றசளத்துக்கள்
உதளபணம் களப்புரிடந, தழப்புரிடந வளன்டயகள் ஆகும்
 இக்குநதழ தழலீடு ன்து இக்குநதழ றசய்னக் கூடின ண்டங்கட
உள்ளட்டிவவன உற்த்தழ றசய்தல் ஆகும்
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 ளயளட்டம் ன்து றளபேட்கின் யிட குடதல்; ணத்தழன் நதழப்பு
கூடுதல் ஆகும்
 டநன யங்கழ ன்து எபே ளட்டின் தடடந யங்கழ ஆகும்
 பப்றளபேட்கள் ன்து கச்சப் றளபேட்கள் ஆகும்
 ிள்டப் பேயத் றதளமழல் ன்து ஆபம்க் கட்டத்தழல் உள் புதழன
றதளமழல்கள் ஆகும்
 ணயினல் ன்து ணம் நற்றும் யங்கழ றதளடர்ள கபேத்துக்கள் ஆகும்
 ழதழனினல் ன்து அபசழன் யபேயளய், றசயிங்கள் நற்றும் கடன்
ற்ழன இனல் ஆகும்
 யடக்கு ளடுகள் ன்து யர்ச்சழனடடந்த ளடுகள் ஆகும்
 றதற்க்கு ளடுகள் ன்து யபேம் ளடுகள் ஆகும்
 அந்ழன றசலுத்து ழட ன்து எபே ளடு நழத்பள ளடுகளுடன்
றகளண்டுள் ணயினல் றதளடர்ள யியபக் குழப்புகள் ஆகும்
 யளணி சநழட ன்து கண்ணுக்கு புளகும் ற்றுநதழ நற்றும்
இக்குநதழ யியபங்கள் ஆகும்
 ண நதழப்பு குடப்பு ன்து எபே ளட்டின் ளணன நதழப்ட நற்றளபே
ளட்டு ளணன நதழப்புடன் குடத்துக் றகளள்ளுதல் ஆகும்
 ரிநளற்க் கட்டுப்ளடுகள் ன்து அபசளங்கம் அல்து நத்தழன யங்கழ
றசலுத்து ழட ஆதளபங்கட கட்டுப்டுத்தழ டகனிபேப்ளக நளற்றுதல்
ஆகும்
 இக்குநதழ ங்கவுகள் ன்து இக்குநதழ றதளடர்ள அபசளங்கத்தழன்
கட்டுளடு ஆகும்
 றளதுத் துட ன்து அபசழற்க்கு றசளந்தநள துடகள் ஆகும்

97862 26622

அச்சில்லய கல்வி அமக்கட்டலர த ொடர்புக்கு:

6

www.kalvikural.com
Achamillai Educational Trust

PG TRB ECONOMICS

STUDY MATERIAL

2018

 அந்ழன பதலீடு ன்து றயிளட்டிர் எபே ளட்டில் றசய்கழன்
பதலீடு ஆகும்
 கசழவுகள் ன்து எபே யபேநளம் நற்றளபே யபேநளத்டத உபேயளக்களத
ழடடனக் குழப்தளகும்
 அந்ழன றசளயணி ன்து எபே ளட்டிற்கும், நற்றளபே ளட்டிற்கும்
இடவனனள றகளடுக்கல், யளங்கல்கட தீர்த்து டயக்க உதவும் ஏர்
சளதம் ஆகும்
 அந்ழன றசளயணி சந்டத ன்து அந்ழன ளட்டுப் ணங்கள்
யளங்கப்டும் நற்றும் யிர்க்கப்டும் இடங்கள் ஆகும்
 அந்ழன றசளயணி ரிநளற்று யதம்
ீ
ன்து ஏர் அகு அந்ழன
ளணனத்தழர்க்கு றகளடுக்கப்டும் உள்ளட்டு ளணனத்தழன் யிட ஆகும்
 ழடனள ரிநளற் யிகழதம் ன்து நளளத நளற்று யிகழதம் ஆகும்
 இணங்கக் கூடின ரிநளற் யிகழதம் ன்து நளறுகழன் நளற்று யிகழதம்
அல்து றகழழ்வுள் நளற்று யிகழதம் ஆகும்
 ஊக யளணி றசளயணி சந்டத ன்து எபே அன்ின றசளயணி
சந்டதனில் குடயள யிடனில் அனல்ளட்டு றசளயணிடனப் றற்று
அதட நற்றளபே சந்டதனில் அதழக யிடக்கு யிற்ட றசய்து
இளம் றறுதல் ஆகும்
 வபடிக் கட்டுப்ளடுகள் ன்து ற்றுநதழ நற்றும் இக்குநதழ நீ து
யிதழக்கப்டும் வபடினள கட்டுப்ளடுகள் ஆகும்
 ளணன நளற்றுக் கட்டுளடு ன்து இனல்ளக ளணன நளற்றுயதம்
ீ
இபேக்க வயண்டின ழடடன யிட்டு அதட நளற்ழ ழட ழறுத்த அபசு
டுக்கும் டயடிக்டககள் ஆகும்
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 வநழபேக்குதல் ன்து சந்டத யிடடனயிட அபசு கட்டுப்டுத்தழன
யிட அதழகநளக இபேத்தல் ஆகும்
 கவ மழபேக்குதல் ன்து சந்டத யிடடன யிட அபசு கட்டுப்டுத்தழன
யிட குடயளக இபேத்தல் ஆகும்
 சநழட ன்து நளற்நற் ழடடனக் குழக்கும்
 உள்ளட்டு சநழட ன்து றளபேளதளப அடநப்புகள் அடத்து
நளழகளும் தழபேம்த் தழபேம்த் றதளடர்ந்து றசனல்டுதல் ஆகும்
 றயிளட்டு சநழட ன்து அனல்ளட்டுப் ண்டங்கள், ணிகள்
ஆகழனயற்ழன் தழட்டநழட்ட றகளள்பதலும், உள்ளட்டுப் ண்டங்கள் ,
ணிகள் ஆகழனயற்ழன் தழட்டநழட்ட றகளள்பதலும் சநநளக இபேக்கும்
ழட ஆகும்
 படப்ட்ட றளபேளதளபம் ன்து எபே ளடு நற் ளடுகளுடன்
றதளடர்ற் ழட ஆகும்
 FE யடவகளடு ன்து அன்ின றசளயணிச் சந்டத சநழடனில்
உள் றளழுது ழயக் கூடின யட்டி யிகழதம் நற்றும் ளடு யபேநள
இடணப்டக் களட்டக் கூடின வகளடு ஆகும்
 றபேக்கழ ன்து பதலீட்டில் ற்டுகழன் நளறுதல்களுக்கும்
யபேநளத்தழல் ற்டுகழன் நளறுதல்களுக்கும் உள் யிகழதம் ஆகும்
 இபேப்பு ழதழ ன்து ஏர் உறுப்பு ளடு ங்கயிற்க்கு வநல் கணக்கழல்
டயத்தழபேக்கும் ணம் ஆகும்
 ன்ளட்டு ீர்டந ன்து எபே ளட்டின் டநன யங்கழ டயத்தழபேக்கும்
உக ளடுகள் ற்றுக் றகளள்க் கூடின றசளத்துக்கள் ஆகும்
 பெவபள டளர் ன்து அறநரிக்கடயத் தயிர்த்து ி ளடுகின்
யங்கழகில் உள் டளர் இபேப்பு ஆகும்
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 றசளயணி நளற்று யதம்
ீ
ன்து எபே ளட்டின் ணம் ி ளடுகின்
ணத்தழர்க்கு நளற்ப்டும் யிகழதம் ஆகும்
 ரிநளற் கட்டுளடுகள் ன்து அபசளங்கம் அல்து நத்தழன யங்கழ
றசலுத்து ழட ஆதளபங்கட கட்டுப்டுத்தழ டகனிபேப்ளக நளற்றுதல்
ஆகும்
 ன்ளட்டு ண ( ளணன ) ழதழ ன்து ழடனள ளணன நளற்று
யிகழதத்டத ற்டுத்தவும், றசலுத்து ழடச் சவர்வகடுகட சநன்
றசய்னவும் வதடயனள உதயிகட அிக்கும் ன்ளட்டு அடநப்பு
ஆகும்
 சழப்பு டுப்பு உரிடந ன்து இத்தழட்டம் எபே யங்கழ கணக்டகப்
வளன்து. ஆளல் இதழல் டயப்புக்கட உபேயளக்க வயண்டளம்.
ன்ளட்டு ண ழதழனில் சழப்பு டுப்பு உரிடநகள் உபேயளக்கப்டும்.
இதட ங்கு றபேம் ளடுகள் எதுக்கவ டுகளக ற்றுக் றகளண்டு,
ன்ளட்டு றகளடுக்கல் யளங்கட தீர்த்துக் றகளள்ளம்
 ன்ளட்டு யங்கழ ( உக யங்கழ) புபடநப்ிற்க்கும், யர்பக
ளடுகின் பன்வற்த்தழர்க்கும் உதவும் ன்ளட்டு அடநப்பு ஆகும்
 ன்ளட்டு ழதழக் கமகம் ன்து ின்தங்கழன ளடுகின் தினளர்
துடக்கு டடபட பதடக் கடளக யமங்கும் அடநப்பு ஆகும்
 ன்ளட்டு யர்ச்சழ நன்ம் ன்து குடந்த யட்டினில், ின
யிதழபடகில் ீண்டக் களல்க் கடிக்கும் ழறுயநளகும்
 றநது கடன் ன்து ின யிதழபடகளுடன், குடயள யட்டி
யதத்தழல்
ீ
அிக்கப்டும் கடன் ஆகும்
 ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழ ன்து ஆசழன ளடுகின் றளபேளதளப
யர்ச்சழக்கு துடணப்புரிபம் யங்கழ ஆகும்
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 புதழன ன்ளட்டு றளபேளதளப அடநப்பு ன்து தடடகற்
யர்த்தகத்தழன் பம், அடத்து ளடுகளும், றளபேளதளப சநழட
ய்தழட ளடுடும் அடநப்பு ஆகும்
 எறக் ( OPEC ) ளடுகள் ன்து கச்சள ண்டணய் உற்த்தழறசய்பம்
ளடுகள் ஆகும்
 வபளப்ினச் றசளயணி அகு ( European Curremcy Unit ) ன்து
வபளப்ின ணத்துட அடநப்ிளல் யிக்கப்டும் கணக்கழட்டு அகு.
வபளப்ின என்ழன உறுப்பு ளடுகின் றசளயணிகின் ழடனிட்ட
சபளசரி அடிப்டடனில் அடநந்தது ஆகும்
 வபளப்ின ணத்துட அடநப்பு ( European Monetary System ) ன்து
வபளப்ின ளயளக்க அடநப்பு. வபளப்ளயில் ளயளக்கக்
றகளள்டககடபம் ளணனநளற்று யிகழதங்கடபம்
எபேங்கழடணப்தர்க்களக 1979 இல் ழறுயப்ட வபளப்ின அடநப்ளகும்
 வபளப்ின ணத்துட னிற்ச்சழ ழறுயம் ( European Monetary institute )
ன்து நளஸ்ட்ரிச் உடன்டிக்டகப்டி அடநக்கப்ட்ட வபளப்ின
டநனயங்கழனின் பன்வளடி ழறுயநளகும்
 வபளப்ின ணத்துட கூட்டுவு ழதழனம் ( European Monetary Cooperation fund
) ன்து வபளப்ின ணயளக்க அடநப்ின் ழறுயம். உறுப்பு
ளடுகளுக்கு குறுங்கள நற்றும் டுத்தபக்கள றசலுத்து ழட
உதயிகட அிப்து ஆகும்
 நளஸ்ட்ரிச்ட் உடன்டிக்டக ( Mastrtch Treaty ) நளஸ்ட்ரிச்ட் னும் டச்சு
கரில் 1991 இல் வநற்றகளள்ப்ட்ட உடன்டிக்டக ஆகும். இதன் டி
வபளப்ின ணத்துட னிற்ச்சழ ழறுயம் ழறுயப்ட்டது. வபளப்ின
ணயளக்க

என்ழனம் அடநக்கப்டுயதற்க்கள கள அட்டயடண
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ழர்ணனிக்கப்ட்டது. உறுப்பு ளடுகள் ஆயதர்க்ககள தகுதழகள்
ழர்ணனிக்கப்ட்ட.
 வபளப்ின டநன யங்கழ ( European Central Bank ) ன்து வபளப்ின
ணத்துட என்ழனத்தழன் டநன ழறுயநளகும்
 வபளப்ின என்ழனம் ( European Union ) ன்து பன்ளள் வபளப்ின
சபதளனம் ( European Community ) 1993 பதல் இப்றனரில்
அடமக்கப்டுகழது
 பெவபள ன்து பெவபள ளடுகின் எவப றசளயணி ஆகும்
 தற்றளழுது வபளப்ினக் கமகம் ( EU )  அடமக்கப்டும் வபளப்ின
றளபேளதளப கமகம் ( EEC ) 1958 ஆம் ஆண்டு அடநக்கப்ட்டது.
 இது றதளடக்கத்தழல் வபளப்ின றளதுச் சந்டத ( European Common market (
ECM ) )  அடமக்கப்ட்டது
 வபளப்ின கமகம் தி எபே சந்டதனளக எபேங்கழடணக்கப்ட்ட,
உகழவவன நழகப் றரின யளணித் றதளகுதழனளக கபேதப்டுகழது
 வபளப்ினக் கமகம் பெவபள ( EURO ) ன் தி எபே ளணனத்டத ற்றுக்
றகளண்டுள்.
 யட அறநரிக்கள தடடனற் யளணி குதழ ( NAFTA ) 1994 ஆம் ஆணு
ஜயரி நளதம் என்ளம் வததழ டடபடக்கு யந்தது.
 றதன்கழமக்கு ஆசழன ளடுகின் கமகம் ( ASEAN ) 1993 ஆம் ஆண்டு
ஜயரி நளதம் சழங்கபூர், புபைி, நவசழனள, ிழடன்ஸ், தளய்ளந்து
நற்றும் இந்வதளவரழனள ஆகழன ஆறு ளடுகின் குழுயளல்
அடநக்கப்ட்டது
 சநீ த்தழல் கம்வளடினள, நழனளன்நளர், யினட்ளம் ஆகழன பன்று ளடுகள்
றதன்கழமக்கு ஆசழன ளடுகின் கமக அடநப்ில் வசர்ந்த.
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