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இநதை பேச்சுவொர்த்தை மூைம் நொன 
எ்தை அ்்டய விரும்புகிப்ன?என்ன
 எனக்கு எது செி்நதைது, செொியொன முடிவு?
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ேணம் எனக்கு இநதை பேச்சுவொர்த்தை 
எனன மதைிபபு உள்ளது?

பசெமிபபு அல்ைது ேின்தைொ்டர 
்செைவுக்்ளக் ்கொண்டிருக்கி்ீரக்ளொ?

எனக்கு இ�ண்்டொவது செி்நதை 
வி்்ளவொக இருக்கும்?

எநதை முடிவுகள ஏறறுக்்கொள்ள 
முடியொதை்வ?
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அவரகள ஏன 
ஏறறுக்்கொள்ளபேடுவதைில்்ை?

இதைன வி்்ளவொக என்னனன 
கூறுகள மிக முக்கியம்?

நொன எ்தைச் செொதைிக்க பவண்டும்?

இதைன வி்்ளவின எநதை கூறுக்்ள 
நொன அ்்டய விரும்புகிப்ன?

9

10

7

8



1110

நொன எநதை து்ண அம்செஙக்்ள 
்கவி்ட முடியும்?

எநதை ஒபேநதை உள்ள்டக்கம் மறறும் 
நிேநதை்னகள மிக முக்கியம்?

எநதை ஒபேநதை உள்ள்டக்கம் மறறும் 
நிேநதை்னகள எனக்கு கு்்வொக 
முக்கியம்?

நொன விரும்பும் முடி்வ 
ந்்டமு்்பேடு்ததைொவிட்டொல் எனன 
மொறறுக்கள இருக்கின்ன?
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இநதை மொறறுக்்ள எவவொறு 
பமம்ேடு்ததைைொம்?

மற் பேச்சுவொர்த்தை ேஙகொ்ளிகளு்டன 
எனன செி்நதை தைீரவுகள செொ்ததைியமொகும்?

எனன பேச்சுவொர்த்தை 
உள்ள்டக்க்த்தை நொன புதைிதைொக 
மறுேதைிவு ்செயயைொம் அல்ைது 
பசெரக்கைொமொ?

ஒரு செி்நதை மொற்ீட்்டப ேற்ி பவறு 
எனனவொக இருக்க பவண்டும், அதைனொல் 
எனது ஆ�ம்ே்ததைில் விரும்ேிய பேச்சுவொர்த்தை 
முடிவுக்கு இது செி்நதைதைொ அல்ைது செமமொக 
இருக்கி்தைொ?
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வழியிபைபய நொன அகறறுவதைறகு 
எனன மு்்யொன தை்்டகள 
இருக்கின்ன?

எனக்கு இநதை மொற்ீடடின மதைிபபு 
எனன?

எனக்கு பசெமிபபு அல்ைது ேின்தைொ்டர 
்செைவுகள இருக்கி்தைொ?

நிதைி அம்செஙகள செம்ேநதைபேடடிருநதைொல், 
நொன ஏறறுக்்கொள்ளக்கூடிய மிக 
உயரநதை மறறும் மிகக் கு்்நதை 
்தைொ்க இதுதைொனொ?

21

22

19

20



1716

எநதை நிேநதை்னயும் ஒபேநதை ஒபேநதைமும் 
இநதை எண்்ண மொற்ைொம், ேினனர 
ஏறறுக்்கொள்ளக்கூடிய ்தைொ்க எவவ்ளவு 
்ேொியது?

எநதை ஒபேநதை விதைிமு்்கள நொன 
ஏறறுக்்கொள்ள விரும்ேவில்்ை?

பேச்சுவொர்த்தை முடிவ்்டவதைன மூைம் 
செி்நதை துவக்க நி்ைக்கு வ� வொயபபு 
இருக்கி்தைொ?

பேச்சுவொர்த்தைக்்ள்த தைடுக்க எனக்கு 
எனன அம்செஙகள உதைவும்?
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என 
பேச்சுவொர்த்தை 

ேஙகுதைொ�ர

இநதை பேச்சுவொர்த்தைக்ளில் இருநது 
என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
நம்ேிக்்க எனன முடிவு?

என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
செொியொக எனன?
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பேச்சுவொர்த்தைக்குொிய 
பேச்சுவொர்த்தைக்கு எனது 
பேச்சுவொர்த்தைக்கு எனன மதைிபபு 
இருக்கி்து?

பேச்சுவொர்த்தைகள மறறும் ேி் 
ேக்க்ததைின முடிவு எவவ்ளவு முக்கியம்?

என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
இ�ண்்டொவது செி்நதை முடிவு எனன 
இருக்க முடியும்?

எனது பேச்சுவொர்த்தையொ்ளர 
கூட்டொ்ளியின செி்நதை முடிவு எனன 
கூறுகி்து?
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எநதை முடிவு அவருக்கு 
ஏறறுக்்கொள்ளபே்டொது? அவனுக்கு எனன முக்கிய்ததுவம்?35

36

33

34
இநதை வி்்ள்வ ஏறறுக்்கொள்ள 
முடியொதைது ஏன? அவர எ்தைச் செொதைிக்க பவண்டும்?
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இதைன வி்்ளவின எநதைப ேகுதைி்ய 
அவர அ்்டய விரும்புகி்ொர?

எநதை ஒபேநதை விதைிமு்்கள மறறும் 
உள்ள்டக்கம் அவருக்கு மிக முக்கியம்?39

40

37

38
எநதை அம்செஙக்்ள அவர இல்ைொமல் 
்செயய முடியும்?

எநதை ஒபேநதை விதைிமு்்கள மறறும் 
உள்ள்டக்கம் அவ்� கு்்வொக 
முக்கியம்?
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எனனு்டன பேசும் பவறு மொறறு 
எனன?

அவர எபேடி இநதை மொறறுக்்ள 
பமம்ேடு்ததை முடியும்?43

44

41

42

எனது விருபேமொன முடிவு எனனவொக 
இருநதைொலும், என பேச்சுவொர்த்தை 
ேஙகொ்ளியொன மூனறு செி்நதை 
மொற்ீ்டல்கள யொ்வ?

மற் பேச்சுவொர்த்தை 
கூட்டொ்ளிகளு்டன நல்ை முடிவுக்்ள 
எடுபபீரக்ளொ?
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என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
மீண்டும் இ்ணக்க அல்ைது 
உள்ள்டக்கம் மறறும் எநதை தைொன 
விரும்புகிப்ன?

அவர வழியில் எபேடி தை்்டகள நீக்க 
முடியும்?47

48

45

46

செி்நதை மொறறு ேற்ி பவறு எனன 
இருக்க பவண்டும், அது அசெல் 
பேச்சுவொர்த்தை முடி்வ வி்ட அல்ைது 
அதைறகு செமமொக இருக்கும்?

எநதை விரும்ேிய நி்ை்மகள 
கூடுதைைொன மு்்யில் செி்நதை 
மொற்ீட்்ட அதைிகபேடு்ததைைொம்?
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பவறு எநதை மதைிபபுகள அல்ைது 
நைனக்்ள அவர பசெரக்க பவண்டும்?

எநதை சூழநி்ை்யயும் ஒபேநதைக் கடடு்�யும் 
இநதை எண்்ண மொற்ைொம், ேினனர 
ஏறறுக்்கொள்ள்ததைக்க ்தைொ்க எவவ்ளவு 
்ேொியது?

பேச்சுவொர்த்தைக்்ள 
மு்ி்ததுக்்கொளவது எ்ளிது எனறு 
கூறுவது எனன?

51
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நிதைி ேி�ச்செி்னகள 
செம்ேநதைபேடடிருநதைொல், அவர 
ஏறறுக்்கொள்ளக்கூடிய மிக உயரநதை 
மறறும் மிகக் கு்்நதை ்தைொ்கயொகும்?

53

பேச்சுவொர்த்தைக்்ள மு்ியடிபேதைன 
மூைம் அவர செி்பேொக ்செயல்ேடுவொர 
என் ஆே்தது உள்ளதைொ?
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மதிப்பு 
கூட்டப்்பட்ட பேச்சுவொர்த்தைக்கொன ்செைவுக்்ள 

நீஙகள கணக்கி்ட விரும்ேினொல்:

• தையொொிபபு எவவ்ளவு கொைம் எடுக்கி்து?
• பேச்சுவொர்த்தை எவவ்ளவு கொைம் எடுக்கும்?
• எஙகள ேக்க்ததைில் செம்ேநதைபேட்டவரக்ளின 

மணிபந� விகிதைம் எனன?
• ேி் ்செைவுகள (வழஙகல், ேயண, 

வழக்க்ிஞரகள) எ்வ கருதைபேடுகின்ன?

54
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முடிவெடுப்்பெர்
என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
உண்்மயில் எனன பதைரவு மறறும் 
அஙகீகொ�ம் சுதைநதைி�ம்?

முடி்வடுபபேொர அ்னவ்�யும் 
எனக்கு்த ்தைொியுமொ?

ஒரு குழுவினொல் 
தைீரமொனிக்கபேட்ட 
பேச்சுவொர்த்தைக்ளின வ�ம்பு 
(ேை்க, பேச்சுவொர்த்தை குழு, 
மற்வரகள)?

56
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என் இறுதி 
மூல�ோ்போயம்

இநதை பேச்சுவொர்த்தையில் என 30 மிக 
முக்கியமொன பகொொிக்்க எனன?58

59
இநதை தையொொிபபுக்ளின வி்்ளவொக, என 
முதைல் வொயப்ேப பேொன்து?
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யோர் என் 
ல்பச்சுெோர்்த்த 

்பங்குதோரர்

என க்்டசெி வொயபபு எனன?

எனது பேச்செொ்ளருக்கொன எனது 
செி்நதை ேஙக்ளிப்ே கு்ிபேொக 
நி்னவில், விரும்ே்ததைக்கதைொகவும், 
மதைிபபுமிக்கதைொகவும் நொன எ்தைக் கூ் 
முடியும்?

60

61

62

எனது பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ொின 
நைனக்்ள என நைனகளு்டன 
ேி்ணக்க எனன ேகுதைி?
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என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
பவ்ை எபேடி?

நொன ஒரு நேர அல்ைது ஒரு 
நிறுவன்தது்டன பேச்சுவொர்த்தை 
்செயகிப்னொ?

63

64

65

66

பேச்சுவொர்த்தைக்ளின முடி்வப ேற்ி 
பவறு எநதை நேரும் என பேச்சுவொர்த்தை 
ேஙகுதைொ�ர தைவி� பவறு எநதை ்செல்வொக்்கயும் 
்கொண்டிருக்கவில்்ை?

க்டநதை கொை்ததைில் என பேச்சுவொர்த்தை 
ேஙகுதைொ�ர எநதை ்தைொ்டரபு இருநதைது?
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எனது பேச்செொ்ளர ேஙகுதைொ�ர எபேடி 
ந்டநது்கொண்்டொர?

எனது பேச்செொ்ளர ேஙகுதைொ�ர எபேடி 
ந்டநது்கொண்்டொர?

67

68

69

70

நொன அவரு்டன பேச்சுவொர்த்தை ந்ட்ததை 
முயறசெி்ததைதைொ?

என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
இயக்கபேடும் உள்ளொரநதை நிறுவன 
அ்மபபு மறறும் முடிவு அ்மபபு 
எபேடி?
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இநதை இைக்குக்்ள எவவொறு 
அ்்டவது?

என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர எனன 
்ேொது வணிக இைக்குக்்ள அ்்டய 
பவண்டும்?

71

72

73

74
எநதை கு்ிபேிட்ட இைக்குக்்ள அவர 
ேகி�ஙகமொக அ்ிவி்ததைொர?

எனது பேச்சுவொர்த்தை கூட்டொ்ளி்ய 
ஊக்குவிக்கும் எநதை பநொக்கஙகள?
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இநதை நன்ம எனனவொக 
இருக்க பவண்டும், அது எனது 
பேச்சுவொர்த்தைக்குொிய ேஙகொ்ளியி்டம் 
மதைிபபுமிக்கதைொக இருக்கும்?

எனது பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர எநதை 
விஷய்ததைில் முக்கியமொக ஆரவமொக 
உள்ளொர?

75

76

77

78
எனது பேச்செொ்ளரு்டன நொன எனன 
நன்மக்்ள அ்ளிக்க முடியும்?

இநதை நன்மக்கு நொன எபேடி 
ேைன்ளிபபேன?
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எநதை ந்ட்த்தை மறறும் உ்�யொ்டல் 
உ்ததைிகள நி�ொகொிக்கபேடும்?

எஙக்ளது பேச்சுவொர்த்தை 
ேஙகொ்ளியு்டன நொம் நினறுவி்டக் கூடிய 
எநதை கு்ிபேிட்ட ்மொழி்ய நொன 
ேயனேடு்ததை பவண்டும்?

79

80

81

82முக்கிய வொர்த்தைகள முக்கியம்? என பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ொின 
உண்்ம எனன?
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எனன செொரபுகள உள்ளன? (வஙகிகள, 
நிறுவனஙகள, நிறுவனஙகள, நேரகள)

அவரு்்டய நிறுவனம் அல்ைது 
குடும்ே்ததைின வ�ைொறு எனன?83

84

85

86
க்டநதை ஐநது ஆண்டுக்ளில் மிக 
முக்கியமொன நிகழவுகள எ்வ? எனன நிதைி செொ்ததைியம் உள்ளது?



5352

செந்தையில் எனன வ்கயொன 
PR ்தைொ்டரபுக்்ள அவர 
்செயல்ேடு்ததுகி்ொர?

எநதை சூழநி்ையில் எஙகள 
பேச்சுவொர்த்தை ேஙகுதைொ�ர 
நிறுவபேட்டது?

அ்மபபுக்கு எனன கட்ட்மபபு 
இருக்கி்து?87

88

89

91

90

என பேச்சுவொர்த்தை கூட்டொ்ளி்ய 
எநதை ே்ட்த்தை உருவொக்க பவண்டும்?

தைீ முகொ்ம இருக்கி்தைொ?
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ல்பச்சுெோர்்த்த 
லததிக்கு முன்

92

94

93

பேச்சுவொர்த்தை ந்்ட்ேறும் 
கட்ட்ட வடிவ்மக்கபேட்ட மறறும் 
நிரமொணிக்கபேடுவது எபேடி?

ஒரு இருக்்க ஏறேொடு இருக்கி்தைொ?

எனன வ்ளொக்ததைில் பேச்சுவொர்த்தை 
ந்டக்கி்து?
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பேச்சுவொர்த்தை நீண்்ட 
கொைம் எடு்ததைொல், நொன எஙகு 
தூஙகுபவன?

எனக்கு எனனு்டன உண்ணொவி�தைம் 
இருக்கி்தைொ?

பேச்சுவொர்த்தை பதைதைிக்கு முன எபேடி 
ஓய்வடுக்க பவண்டும்?

நொஙகள, அல்ைது எமது 
பேச்சுவொர்த்தை கூட்டொ்ளிகள எவவொறு 
வருவொரகள?

95

96

98

99

97 100

நொன பந�ம் அழு்ததைம் தைடுக்க எபேடி?
எனக்கு இன்னொரு செநதைிபபு 
இருக்கி்தைொ, அ்தை நொன எபேடி 
ஒ்ததைி்வபபேன?
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பேச்சுவொர்த்தை ்தைொ்டஙகுவதைறகு முன எனன 
பகளவிகள உள்ளன?
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