
ககடடப பபபபனபம பபவவயபபனபம
 க�ரபப க�ய நபதபன 
மடடலபக கரபண என பமல 
பவதத�ரஙகம இபயசபவ

தடட யதர தணவபனபட 
தய பககள கடடபய 
கஷடமபய அடதத பபபத 
கபயநத க�நநநர எததபண

பத�கனபரபம ந�பலப பபடல
இபயச ��லபவயவல அப/யபபடதல  : 

ஆணவ ககபணட உன கபயஙகபள 
அனபடன மதத� க�யக�னப/ன - 2

வலத கரதத�ன கபயபம -2 

அழக ந�ப/நத ரதத�னபம 
அனபடன மதத� க�யக�னப/ன

இடத கரதத�ன கபயபம -2 

கடவளளன த�ர அனபரபவ 
அனபடன மதத� க�யக�னப/ன

வலத பபதக கபயபம - 2 

பலன ம�கத தரம நறகனளபய ... 

அனபடன மதத� க�யக�னப/ன

இடத பபதக கபயபம - 2 

த�டம ம�கத தரம பதனமபத ... 

அனபடன மதத� க�யக�னப/ன
 

பனனளகரணடபம ந�பலப பபடல
இபயச உயவர நநததல  : 

��லபவ மரபம ��லபவ மரபம 
உனபன நபன மதத� க�யக�ப/ன (2) 

இப/வன இபயச உனபனச சமகக எனன தவம
க�யதபய (2)

பபவச சபமயவன ��னனமபக 
உனபனச சமநத இபயசபவ -2 

பத�ய வபழவவன பனளதமபக உனபன 
உயரதத�வவடடபர - 2

ஆணவ ககபணட உனனளல அப/நத 
உயவபர ம<டடபர இபயசபவ (2) 

பமனள வழ�நத கரத� நபனநத 
பனளதமபனபய ��லபவபய - 2

இப/வன வபரதபத இறத�யபக 
உநதன பமபல ஒல�ததத -2 

அனபம அரளம ஆ�� கபபழ�வம 
உநதனளடபம பவ/நதத - 2

பவ/நத ந�கழவம இ/நத வவதமம
 அடபமக பகபலக கபட��பய - 2 

ந�கழநததபனததம ��கரமபக 
உனனளல மடநதத மபட��பய -2

தபலபயச �பயதத உயவபரநநகக
 அனபன மடயம இலபலபய 2 

கரஙகள வவரதத உமம�ல மரததபர 
பனளதமபனபய ��லபவபய (2)
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ததபடககப பபடல

கதயவபம நபன ஒனறம�லபல 
எனகககனற ஒனறம�லபல--2

எலலபம நநர தநத தபனம--2

நபன வபழவத உமத கரபண--2

நபன கவறம களளமண தபபன
உன பகயபல எனபன வபனநத�டபம ஆஆ 2

அகஙகபரம பபபகக�  அகம சததம ஆகக�
அனப மகனபககம இபயசபதவப...ஆ..ஆ....-2

மதலபம ந�பலப பபடல
இபயசவவறக ��லபவ தநரபப  :
 

கப/யவலலப மனளதபன கற/வபளளகயனற
கப/யளள மனளதபன தநரபபக�யக�/பன
கமயகயபனப/ பப��னபர நனபமகள க�யதபர
கபபயயபன கற/ஙகள மனளதன க/�னபன

கற/வபளளககணடல வபழம மனளத கநஞ�பம
தநரபப க�பலலம அரகபத நமகக உளளதப -2

இரணடபம ந�பலப பபடல
இபயசவவன பதபளளல ��லபவ  :

தபளபச ��லபவ சமகக பவததபர - உமபம 
மபளபத தயரபல தடகக பவததபர-2

எனககபக இப/வப எனககபக 
இடரபட வநதநர எனககபக 
இடரபட வநதநரஎனககபக



மன/பம ந�பலப பபடல
இபயச மதல மப/ தபரயவல வவழக�/பர  : 

வவழநதநர ��லபவப பளபவபட ம<ணடம 
எழநதநர தயரகளளன ந�பனபவபட-2

எனககபக இப/வப எனககபக 
இடரபட வநதநர எனககபக
இடரபட வநதநர எனககபக

நபஙகபம ந�பலப பபடல
இபயச தன அனபனபய �நத�ததல  : 

�நத�பப ந�கழதமமப தபயவன 
�நத�பப ந�கழதமமப - 2 

கலவபர க�லலம பபபதயவபல 
கழமரம சமநத பபரபவயவபல

கழநபதயவன தனபம கணட
 கலஙகபத அனபனயவலபல -2 

ஆறதல க�பலவதறபகப
 வபரதபதகள ஏதம�லபல 
அனபனயவன பபரபவயவல நமபவகபக தநபம 
இபயசவவன கநஞ��னளலவல�பமயவன பவதம -2

ஜநதபம ந�பலப பபடல
இபயசவவறக �Hபமபன பதபள ககபடததல  :

அனபம நடபம எஙகளளபதப 
அஙபக இப/வன இரகக�ன/பர

க�/�ஸதவவன அனப நமபம எலலபம 
ஒன/பயக கடடச ப�ரதததபவ அவரல 
அககளளதத�டபவபம யபம 

அவரல மக�ழச�� ககபளபவபம 
�Hவவய பதவனககஞ��டபவபம 
அவரககனப க�யத�டபவபம 
பநய உளளததடபன யபம
 ஒரவபர ஒரவர பந��பபபபம

ஆ/பம ந�பலப பபடல
இபயசவவன மகதபதத தபடககம 
கவபரபனளககப  : 

ஒரபபபதம உபனபபவரயப 
ந�பலயபன உ/கவபனற பவணடம
என உடல கட எரநதபலம 
உன நபமம நபன க�பலல பவணடம 

ந�பனவவலம நநபய என கனவவலம நநபய-2

நநஙகபத ந�ழலபககவபய இப/வப

உன பகயவல எனபன நந கபப/�ததபய 
கபயரக�பலல� அனபபய எனபன அபழததபய
ஏன எனபன நந கதரநதபய 
என வபழவவல ஏன நபழநதபய
உன மப/பத அனபவல மக�ழகவபனற கணபடன
தபயஉ/கவபனறபதடமபவளபளபபபல ந�னப/ன
உனபனபட நபன வபழபவன  

ஏழபம ந�பலப பபடல
இபயச இரணடபம மப/ தபரயவல வவழக�/பர  : 

ஓயநதநர பளவவபனச சமநதத�னபல - அநபதப 
�பயநதநர ந�லதத�ல மறமப/யம

எனககபக இப/வப எனககபக 
இடரபட வநதநர எனககபக
இடரபட வநதநர எனககபக

எடடபம ந�பலப பபடல
இபயசவகக எர�பலம கபணகள தநத ஆறதல  : 

மனநத�ரமப மனளதப நந 
நறக�யத�யவல நமபவகபக ககபணட
 மனநத�ரமப மனளதப (2)

நநத�மபனகபள அபழதத அனற 
பபவவகபளபய பதட வநபதன -2 

இரககம நபடம இப/வன நபபன 
பல�களளல வவரபபம எனகக�லபலபய (2) எனபவ

ஒனபதபம ந�பலப பபடல
இபயச மன/பம மப/ தபரயவல வவழக�/பர 
கபப/ வவழக�/பர  : 

மன/பம மப/யபய நநர வவழநதநர - கபல 
ஊன/� நடநத�டம கமய கநபநதநர

எனககபக இப/வப எனககபக 
இடரபட வநதநர எனககபக
இடரபட வநதநர எனககபக

பததபம ந�பலப பபடல
இபயசவவன ஆபடகள உரயபடதல  : 

பபடகள நநர படட பபபத 
பபயநத ஓடய இரததம 
பகபட பபவம தநரதத பமபட�ம 
ககபளளவவகக வலலபத


