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वप्य छषात् / छषात्षा,

 पत्षाचिषार पषाठयक्रम विभषाग के दििंली डडपललोमषा पषाठ यक्रम में िम आपकषा सिषागत करत े िैं। इस 
पषाठ यक्रम कषा प्मुख उद् िे्य आपकलो दििंली भषाषषा, सषादितय तथषा भषारतीय संसकृनत से पररचचित करषानषा िै। िमें 
पू्ण्ण आिषा और वि्िषास िै कक इस पषाठ यक्रम द्िषारषा आप दििंली भषाषषा और सषादितय के बषारे में पयषा्णपत ज्षान 
अशज्णत कर सकें गे। 

 दििंली डडपललोमषा पषाठ यक्रम में कुल बीस पषाठ एिं उनसे संबंचधत बीस उततर पत् (பயிற்சித் தாள்கள) 
िैं। पषाठों कषा समयक अधययन करने के प्चिषात आप उससे संबंचधत उततर पत् कलो पूरषा करके यथषािीघ्र िमषारे 
कषायषा्णलय में मूलयषांकन के शलए भेजें, शजनकषा ननिेिषालय द्िषारषा मूलयषांकन ककयषा जषाएगषा। आपके उततर पत्ों 
के द्िषारषा िली िम आपके सममुख आनेिषालली कदठनषाइयों कलो समझ सकें गे और उनकलो िरू करने के शलए समय 
समय पर आपकलो आि्यक सिषायक सषामग्ी तथषा उचचित मषाग्णिि्णन भी िेत ेरिेंगे।

 दििंली ज्षानषाज्णन में आपकलो सफलतषा प्षापत िलो,

 इसी िुभकषामनषा के सषाथ,

प्लो. रमेि कुमषार पषाणडये
ननिेिक



v

அஞ்சல்வழி பாடத்துறை
மத்திய இந்தி இயக்க்கம்

(்கல்வி அமைச்ச்கம், இந்திய அரசு)
உயர்கல்வித்துமை

மைற்குத் ததாகுதி-7, ஆர.ம்க.புரம்,
புதுதில்லி-110066 (இந்தியா)

அனபாரந்த ைாணவ ைாணவியமர,
 இந்தி டிபமளாைா படிபபிற்கு உங்கமள அனபுடன வரமவற்கிமைன. இந்தி தைாழி, 
இலக்கியம் இவற்றுடன இந்தியப பணபாட்டிமையும் அறிமு்கபபடுத்துவமத இபபாடத்திட்டத்தின 
ம�ாக்்கைாகும் . இபபாடப பயிற்சியின நிமைவில் இந்தி தைாழிமயயும் இலக்கியத்மதயும் பற்றிய 
மபாதுைாை அறிமவப தபறுவீர்கள எை உறுதியா்க �ம்புகிமைன.
 இந்தி டிபமளாைா பாடத்திட்டத்தில் இருபது பாடங்களும் இருபது பயிற்சித்தாள்களும் 
உளளை. பாடங்கமள �னகு பயினைபின பயிற்சித்தாள்கமள நிமைவு த்சய்து ைதிபபீட்டிற்்கா்க 
இயக்்க்கத்திற்கு இயனைவமர விமரவா்க அனுபபி மவக்்கவும். இபபயிற்சித்தாள்கள இயக்்க்கத்தால் 
ைதிபபீடு த்சய்யபபடும். நீங்கள அனுபபும் பயிற்சித்தாள்கள மூலமை உங்கள சிரைங்கமள அறிய 
இயலும். அதன அடிபபமடயில் உரிய திருத்தற்குறிபபு்களும் ஆமலா்சமை்களும் அளிக்்கபபடும்.
 இவவம்கயில் நீங்கள இந்தியில் மபாதுைாை தைாழித்திைமை அமடவீர்கள எை 
�ம்புகிமைன.
 �ல்வாழ்த்துக்்களுடன,

மபரா. ரமைஷ் குைார பாணமட
இயக்கு�ர
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fç; Nk=k @ Nk=kk]

 fganh ds fMIyksek ikB;Øe esa vkidk Lokxr gSA bl ikB~ ;Øe esa dqy chl ikB vkSj 
muds mRrj i=k gSaA bl ikB;Øe esa ge fofHkUu 'kSfy;ksa esa fganh ds O;kogkfjd Lo:i ls vkidks 
ifjfpr djkuk pkgrs gSaA ;g fofHkUu fLFkfr;ksa esa Hkk"kk ds ç;kstuijd i{k dks le>us esa vkidh 
lgk;rk djsxkA blds fy, fofoèk foèkkvksa ds ikB vkSj fganh O;kdj.k dh tkudkjh nh xbZ gSA 
gekjk ;g ç;kl jgsxk fd bu chl ikBksa ds ekè;e ls mDr fcanqvksa dks vki Hkyh&Hkk¡fr le> 
ldsaA

 vkils vis{kk gS fd vki vius vè;;u dh dk;Z ;kstuk Lo;a fu/kZfjr djsa] mRrj i=k iwjs 
djsa vkSj mUgsa fuEufyf[kr fooj.kkuqlkj okil funs'kky; Hkst nsa &
 1- mRrj i=k 1 ls 4 rd  31 vDrwcj rd
 2- mRrj i=k 5 ls 8 rd  30 uoacj rd
 3- mRrj i=k 9 ls 12 rd  31 fnlacj rd
 4- mRrj i=k 13 ls 16 rd  31 tuojh rd
 5- mRrj i=k 17 ls 20 rd  iQjojh ds vafre lIrkg rd

(gj gky esa mRrj i=kksa dh vafre [ksi funs'kky; esa 31 ekpZ ls iwoZ vo'; igq¡p tkuh pkfg,A)

 d`i;k è;ku nsa fd mRrj i=kksa esa vkids çn'kZu ds vk/kj ij gh ge vkidks mi;ksxh funsZ'k] 
fVIif.k;k¡ vkSj lq/kjkRed lq>ko ns ldsaxsA

 fMIyksek ikB~ ;Øe dh ijh{kk,¡ fofHkUu dsaæksa ij çfro"kZ ebZ ds eghus esa vk;ksftr dh 
tkrh gSaA ijh{kk esa nks ç'u i=k gksaxsA çR;sd ç'u i=k 100 vad dk gksxkA mRrj i=kksa (பயிை்்சித் 
தாள்்கள்) esa vkids vftZr vad dk çfr'kr fMIyksek dh eq[; ijh{kk ifj.kke ds lkFk tksM+s  
tk,¡xs A

Jherh e/q lanys'k
mi funs'kd ,oa C;wjks çeq[k

                                                    i=kkpkj ikB;Øe foHkkx
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அனபாரந்த ைாணவ ைாணவியமர, 

  இந்தி டிபமளாைா படிபபு பயில வரும் உங்கள அமைவமரயும் வரமவற்கிமைாம். 20 
பாடங்களும் அவற்றிற்குரிய 20 பயிற்சித்தாள்களும் இபதபாழுது உங்கள ம்க்களில் உளளை.

 இபபாடத்திட்டத்தில் பல்மவறு தைாழி�மட்களில், இந்தியின அனைாடப பயனமுமை்கமள 
உங்களுக்கு அறிமு்கபபடுத்த விரும்புகிமைாம். இது தவவமவறு சூழ்நிமல்களில், தைாழியின 
�மடமுமைப பயனபாடு்கமளப பற்றிப புரிந்துத்காளள உதவியா்க இருக்கும். இதற்்கா்க 
இலக்கியத்தின பலவம்கயாை பாடங்களும், இலக்்கண விளக்்கங்களும் தரபபட்டுளளை. இந்த 
20 பாடங்களின வாயிலா்க மைற்்கணட அம்்சங்கமளத் ததளளத் ததளிவா்க உங்களுக்குப புரிய 
மவபபமத எங்கள முயற்சியாகும்.

 பாடங்கமளப பயில்வதற்கு நீங்கமள திட்டமிட்டுக் த்காளளுங்கள. பாடங்கமள �னகு 
பயினைபின அவற்றிற்குரிய பயிற்சித்தாள்கமள த்சவவமை நிமைவு த்சய்து, கீழ்க்்காணும் 
்கால அட்டவமணயில் குறிபபிட்டுளள த�றிமுமை்களினபடி இயக்்க்கத்திற்கு அவவபதபாழுது 
அனுபபி மவக்்க மவணடும்.
 1. பயிற்சித்தாள 1 முதல் 4 அக்மடாபர 31 வமர
 2. பயிற்சித்தாள 5 முதல் 8 �வம்பர 30 வமர
 3. பயிற்சித்தாள 9 முதல் 12 டி்சம்பர 31 வமர
 4. பயிற்சித்தாள 13 முதல் 16 ஜைவரி 31 வமர
 5. பயிற்சித்தாள 17 முதல் 20 பிபரவரி 28 வமர

(தவிரக்்க இயலாத சூழ்நிமல்களில் மைற்்கணட அட்டவமணபபடி பயிற்சித்தாள்கமள அனுபப 
இயலாத நிமலயில் ைாரசசு 31ஆம் மததிக்குள அவற்மைத் தவைாது இயக்கு�ர்கத்திற்கு வந்து 
ம்சருைாறு அனுபபி மவக்்க மவணடும்.)

 உங்களுமடய பயிற்சித்தாள்கமள ைதிபபீடு த்சய்து அவற்றிற்ம்கற்ப மதமவயாை 
குறிபபு்கள, த�றிமுமை்கள ைற்றும் ஆமலா்சமை்கள அளிக்்கபபடும்.

 டிபமளாைா பாடத்திட்டத் மதரவு்கள பல்மவறு மையங்களில் ஒவதவாரு ஆணடும் மை 
ைாதத்தில் �மடதபறும். மதரவில் 2 விைாத்தாள்கள இருக்கும். ஒவதவாரு விைாத்தாளும் 100 
ைதிபதபண்கமளக் த்காணடிருக்கும்.



viii

 ஆணடுத்மதரவில் நீங்கள தபற்ை ைதிபதபண்கமளாடு பயிற்சித்தாள்களில் நீங்கள தபற்ை 
ைதிபதபண்களின விழுக்்காடும் ம்சரத்துக் ்கணக்கிடபபட்டு மதரசசி முடிவு த்சய்யபபடும். 

 திருைதி ைது ்சந்தமலஷ்
துமண இயக்கு�ர ைற்றும் பாடத்திட்டப தபாறுபபாளர

 அஞ்சல்வழி பாடத்துமை.
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ikB @ பாடம்-1

1.0  பாடம் vkb,] buls feysa (dFkkRed / கதைபபாங்கு உதைநதட) 
2.0  அருஞ்சாற்பாருள்
3.0  இலககணக குறிபபுகள்

1.0  பாடம்  vkb,] buls feysa (்வாருங்கள், இ்வறைச் ்சந்திப்பாம்)
 பாடத்மத உரக்்கப படிக்்கவும் 

1- fnYyh ds bafM;k xsV ds ikl 'kke dks tkus dk ekSdk feys rks ogk¡ ,d v/sM+ lTtu dks Vgyrs 
ns[k ldrs gSa A flj ij liQsn cky] NksVh&NksVh ew¡Nsa] gkFk esa NM+h vkSj vk¡[kksa ij p'ek A vki 
gSa MkW- Íf"k dqekj A lqanj uxj esa mudk viuk Dyhfud gS A ;gha mUgksaus viuk u;k edku 
cuk;k gS A izSfDVl vPNh pyrh gS A muds nks cPps gSa tks fons'k esa jgrs gSa A vkl ikl ds 
yksx MkWDVj lkgc dks tkurs gSa A 

2- MkWDVj dqekj vkt lqcg tc Vgy jgs Fks] vpkud mUgsa vius fe=k cztHkw"k.k dh ;kn vk xbZA 
cztHkw"k.k th vkSj MkW- dqekj bykgkckn esa ,d gh Ldwy esa i<+rs FksA vkt cztHkw"k.k lkgc 
bykgkckn ds ,d e'kgwj odhy gSa A mudh iRuh fueZyk bykgkckn ds ,d dkWyst esa izkè;kfidk 
gSa A b/j dbZ eghuksa ls nksuksa fe=kksa dh eqykdkr ugha gqbZ Fkh A vius odhy fe=k ds ckjs esa 
lksprs gq, MkW- dqekj ?kj okil vk, rHkh mUgksaus ns[kk fd ,d VSDlh njokT+ks ij vkdj jQdh 
vkSj VSDlh ls Jh cztHkw"k.k viuh iRuh fueZyk ds lkFk mrjs A MkW- dqekj mUgsa ns[kdj pfdr 
gks x, A 

3- MkW- dqekj vkSj mudh iRuh byk us mudk Lokxr fd;k vkSj mudk gky&pky iwNk A cztHkw"k.k 
th us MkW- dqekj ls iwNk fd vki LVs'ku D;ksa ugha vk, \ ij MkDVj dqekj LVs'ku dSls vkrs \ 
mUgsa rks cztHkw"k.k th ds vkus dh lwpuk feyh gh ugha Fkh A 

4- ckn esa MkWDVj lkgc dh iRuh byk dks fueZyk ls irk pyk fd os yksx gksVy esa Bgjs gSa] D;ksafd 
mudh xkM+h jkr dks nsj ls igq¡ph Fkh A cztHkw"k.k th us fo'okl fnyk;k fd vxyh ckj os vo'; 
gh lh/s ?kj vk tk,¡xs A 

5- bl chp dqekj lkgc ds fe=k jes'k dk iQksu vk;k A jes'k us lwpuk nh fd mlus jktLFkku ?kweus 
dk dk;ZØe cuk;k gS] MkW- dqekj Hkh lkFk pysa A ij MkW- dqekj tkuk ugha pkgrs Fks] D;ksafd 
muds ;gk¡ esgeku vk, gq, Fks A jes'k dks irk pyk fd esgeku vkSj dksbZ ugha bykgkckn ds 
odhy Jh cztHkw"k.k vkSj mudh iRuh gSa A jes'k us rc cztHkw"k.k th ls ckr dh vkSj ?kweus dk 
dk;ZØe cuk;k A 
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பத்தி-1
ekSdk வாய்பபு/்சந்தரபபம்
v/sM+ �டுத்தர வயதுளள
lTtu �ல்லைனிதர/

தபருந்தம்கயாளர
Vgyrs @ Vgyrs gq, உலாவுகிை/உலாவிக் 

த்காணடிருக்கிை
ew¡N (தப.பா.) மீம்ச
NM+h (தப.பா.) தடி
edku வீடு/இல்லம்

பத்தி-2
vpkud திடீதரனறு/

எதிரபாராதவிதைா்க
;kn vkuk நிமைவுக்கு வருதல்
e'kgwj பு்கழ்தபற்ை 
odhy வழக்்கறிஞர
iRuh (தப.பா.) ைமைவி

izkè;kfidk (தப.பா.) 
@ izkè;kid (ஆ.பா.)

மபராசிரியர

eqykdkr (தப.பா.) @ 
HksaV (தப.பா.)

்சந்திபபு 

lkspuk மயாசித்தல்/சிந்தித்தல் 
jQduk நிற்ைல்
mrjuk இைஙகுதல்

பத்தி-3
Lokxr djuk வரமவற்ைல்
gky&pky iwNuk �லம் வி்சாரித்தல்
lwpuk த்கவல்/அறிவிபபு

பத்தி-4
ckn esa பிைகு
fo'okl fnykuk �ம்பிக்ம்கயூட்டுதல்

பத்தி-5
bl chp இதற்கிமடயில்
dk;ZØe cukuk நி்கழ்சசிநிரல் 

தயாரித்தல்
esgeku @ vfrfFk விருந்திைர,  
?kweuk பயணம் த்சய்தல்/

சுற்றி வருதல்

2.2 பாடத்மதப புரிந்துத்காணடபிைகு மீணடும் ஒருமுமை தைௌைைா்க வாசிக்்கவும். 
2.3 ஒரை ்பாருள்ைரும் சில ்சாறகள்:

vpkud & ,dk,d eqykdkr & HksaV 

p'ek & ,sud esgeku & vfrfFk 

lwpuk  & tkudkjh ekSdk & volj 

e'kgwj & izfln~/ Lokxr & lRdkj 

2.0  அருஞ்்சாற்பாருள்
2.1 பினவரும் அருஞத்சாற்்களின தபாருள அறிந்து பாடத்மதப புரிந்து த்காளளவும். 
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2.4 சுருககக குறிபபீடுகள்
 பாடத்தில் ^MkWDVj* எனபமதக் குறிக்்க ^MkW-* எனை சுருக்்கக் குறியீடு பயனபடுத்தப 
பட்டுளளமதக் ்கவனிக்்கவும். இந்தியில் தபாதுவா்கப பயனபடுத்தபபடும் மைலும் சில குறியீடு்கள 
கீழ்வருைாறு :-

 feLVj   = fe-    dqekjh   = dq- 

 iafMr   = ia-   izksiQslj  = izks-

 laiknd  = la-    jQi;k   = jQ-

2.5 கலாசசாைக குறிபபுகள்
(1)  ஒருவமர ஒருவர ்சந்திக்கும்தபாழுது அல்லது ைற்ைவருக்குக் ்கடிதம் எழுதும்தபாழுது �லம் 
வி்சாரிபபதற்குப பயனபடுத்தபபடும் த்சால் gkypky iwNuk. இமத தபாருமள தவளிபபடுத்துவதற்கு 
இமத தபாருள தரும் பிை த்சாற்்கள - ^dq'ky&eaxy iwNuk*] ^dq'ky&{kse iwNuk* முதலியமவ 
ஆகும்.

(2) இதுமபானை ்சந்தரபபங்களில் பயனபடுத்தபபடும் நிமலயாை ைரபுசத்சாற்்கள அடுத்து 
வரும்  vfrfFk dk Lokxr எனை பாடத்தின இறுதியில் த்காடுக்்கபபட்டுளளை.

3.0 இலக்கணககுறிபபு்கள்
3.1 நிகழகாலப ்பய்ைசசம் rk gqvk] &rh gqbZ] rs gq,&வின் பயன்முதை :

(1) நி்கழ்்காலப தபயதரச்சைாகிய rk gqvk தபயரசத்சால்மலாடு ம்சரந்து வரும்தபாழுது 
உரிசத்சால்லா்கப பயனபடுகிைது.

 Vgyrk gqvk vkneh    உலாவுகிை / உலாவிக்த்காணடிருக்கிை ைனிதன 

 pyrh gqbZ xkM+h    ஓடுகிை/ஓடிக் த்காணடிருக்கிை வணடி

 இதுமபானை வாக்கியங்களில் வரும் ^rk* எனபது அதமைத் ததாடரந்து வரும் 
தபயரசத்சால்லின பால், எணணுக்கு ஏற்ப ைாறிவரும். 

(2) நி்கழ்்காலப தபயதரச்ச விகுதி விமைசத்சால்மலத் தழுவி வரும்தபாழுது விமை 
உரிசத்சால்லா்கப பயனபடுகிைது.

 cPpk [ksyrs gq, fxj iM+k A   குழந்மத விமளயாடிக் த்காணமட விழுந்து 
      விட்டான.
 'khyk Vkbi djrs gq, xk jgh Fkh A  ஷீலா தட்டசசு த்சய்துத்காணமட பாடிக் 
      த்காணடிருந்தாள. 

(3) ஆைால் த்சயபபடுதபாருளுடன dks ம்சரந்து வரும்தபாழுது &rs gq,  எனை வடிவத்மத 
ைட்டுமை பயனபடுத்தமவணடும். 
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1 2 3 4

vki MkW- dqekj dks Vgyrs gq, ns[k ldrs gSa A

eSaus ljyk dks ckgj fudyrs gq, ns[kk A 

geus fdlh pksj dks Hkkxrs gq, ugha ns[kk A 

3.2 நீங்கள / தாங்கள எனை தபாருளில் வரும் vki எனும் முனனிமலச த்சால் ஒருவமர 
அறிமு்கபபடுத்தும்தபாழுது ;s@os (இவர/அவர) எனும் தபாருளிலும் பயனபடுத்தபபடுகிைது -  

buls fefy,] vki gSa MkWDVj dqekj (எனபதற்குப பதிலா்க ;s gSa)A

gekjs eSustj lkgc ls fefy,] vkidk uke jk?kou gS A (எனபதற்குப பதிலா்க budk)

MkW- ljksftuh fganh dh izkè;kfidk gSa A vkius nl fdrkcsa fy[kh gSa A (எனபதற்குப பதிலா்க  
bUgksaus) 

குறிபபு : மைமல த்காடுக்்கபபட்டுளள இரணடு வடிவங்களும் இலக்்கணபபடி ்சரியாைமவமய.
3.3 தபயரசத்சால்மலாடு விமைசத்சால் இமணந்து வரும் இமண/்கலபபு விமைச த்சாற்்கள 
கீமழ த்காடுக்்கபபட்டுளளை :-

Lokxr $ djuk  வரமவற்ைல் ;kn $ gksuk 
நிமைவு வருதல் / 
நிமைவு கூரதல்

enn $ djuk உதவி த்சய்தல் eqykdkr $ gksuk 
அறிமு்கைாதல் / 
்சந்தித்தல்

 இம்ைாதிரியாை ்கலபபு விமைசத்சாற்்களில் இடம் தபறும் தபயரச த்சாற்்களின பாலுக்கு 
ஏற்ப அவற்றிற்கு முனபு, dk அல்லது dh  பயனபடுத்தபபடும். உ-ம். 

 MkW- lkgc us cztHkw"k.k th dk Lokxr fd;k A

 gesa xjhcksa dh enn djuh pkfg, A 

 dbZ eghuksa ls nksuksa fe=kksa dh eqykdkr ugha gqbZ Fkh A 

 'kqØokj dks gekjh eqykdkr gksxh A (ge $ dh = gekjh) 
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ikB @ பாடம்-2

1.0   பாடம் vfrfFk dk Lokxr (okrkZyki / உதையாடல்) 
2.0   அருஞ்சாற்பாருள்
3.0   வாககிய அதைபபுகளும் பயன்முதைகளும்
4.0   உதையாடலில் பயன்படும் நிதலயான ்ைாழி வழககுகள்

1.0  பாடம் vfrfFk dk Lokxr (விருந்தினறை ்வை்்வறைல)
 பாடத்மத உரக்்கப படிக்்கவும்.

1- (,d VSDlh lM+d ij [kM+h gS A Mªkboj ds vykok mlesa nks O;fDr vkSj cSBs gSa A muesa ls ,d 
O;fDr ikl [kM+s gq, O;fDr ls iwN jgk gS A) 

 O;fDr  % D;k vki tkurs gSa] MkW- dqekj dk edku dkSu&lk gS \

 nwljk O;fDr  % dkSu \ MkWDVj Íf"kdqekj \ 

 O;fDr  % gk¡ ! gk¡ ! os gh A 

 nwljk O;fDr  % vki bl lM+d ij lh/s tkb, A fiQj nkbZa vksj eqfM+, A cl] ckbZa  vksj dk 
rhljk edku mudk gh gS A mudk cksMZ Hkh yxk gS A 

 O;fDr  % blh lM+d ij u \ vPNk] /U;okn A (Mªkboj ls) pyks HkkbZ A 

   (FkksM+h nwj pyus ds ckn)

2- O;fDr  % vPNk A ;gha jksd nks A ;g jgk mudk edku A fdrus iSls \ 

 Mªkboj % pkj lkS ipkl jQi, A 

 O;fDr  % ;s yks iSls A 

 Mªkboj % cgqr vPNk] lkgc A

 MkW- dqekj % vkb,] vkb, ,MoksdsV lkgcA vksg! fueZyk th Hkh gSa A ueLrs fueZyk th A 

 Jh vkSj Jherh 
 cztHkw"k.k  % ueLrs HkkbZ lkgc A 

 cztHkw"k.k  % vPNk rks vki ;gha gSa \ eSaus rks lkspk Fkk fd vki ?kj ij ugha gksaxs A 

 MkW- dqekj  % D;ksa HkkbZ \ vius vkus dh [kcj rks ns nsrs A vkb,--- vkb,--- vanj rks vkb,A 
ckgj D;ksa [kM+s gSa \

3- cztHkw"k.k  % (vanj vkrs gq,) D;k vkidks esjs vkus dh lwpuk ugha feyh \ eSaus rhu fnu 
igys vkidks esy Hkstk Fkk A 
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 MkW- dqekj  % vksg ! bl chp eSa esy ugha ns[k ik;k A esy ns[krk vkSj eSa LVs'ku u  
vkrk \ (iRuh dks vkokt nsrs gq,) byk] ns[kks bykgkckn ls ,MoksdsV 
cztHkw"k.k th vkSj fueZyk th vk, gSa A 

 byk % ueLrs HkkbZ lkgc A ueLrs fueZyk cgu A vanj pfy, uA ogha cSBsaxs A 

 MkW- dqekj % ugha ugha] ;gha Bhd gS A igys pk;&ok; rks ih ysa A fiQj cSBdj ckrphr 
djsaxs A 

 byk % vki D;k ilan djsaxs] BaMk ;k xje \

 cztHkw"k.k  % dqN Hkh pysxk A exj fueZyk dks pk; gh ilan gS A 

4- byk  % vjs ! vkidk lkeku dgk¡ gS \ 

 fueZyk  % ge ikl gh gksVy esa Bgjs gSa A 

 byk  % ,slk D;ksa \ D;k vki lh/s ;gk¡ ugha vk ldrs Fks \ ;g vPNk ugha fd;kA 

 fueZyk  % ugha nhnh A ,slh dksbZ ckr ugha A jkr dks xkM+h nsj ls vkbZ A vkids ?kj dk 
jkLrk Hkh budks Bhd ls ekywe u Fkk A blfy, ge gksVy esa Bgj x, A 

 MkW- dqekj  % pfy,] vkidk lkeku ys vk,¡ A dqN fnu gekjs lkFk jfg, A 

 fueZyk  % bl ckj ekiQ dhft, A vxyh ckj ge vkids ;gk¡ gh Bgjsaxs A  

5- cztHkw"k.k  % HkkbZ lkgc] vkSj lqukb, A vkidh izSfDVl dSlh py jgh gS \

 MkW- dqekj  % Bhd gh py jgh gS A vki viuh lqukb, A 

 cztHkw"k.k  % Bhd gh py jgh gS] ysfdu vktdy odkyr esa dksbZ eT+kk ugha jgk A 

   (Jherh byk pk; dk izca/ djus vanj pyh tkrh gSa A rHkh eksckby dh 
?kaVh ctrh gSA MkW- dqekj eksckby ij ckr djus yxrs gSa A) 

   eksckby ij ckrphr

 MkW- dqekj  % gk¡ jes'k th] ueLdkj A dfg, D;k [kcj gS \

 jes'k  % lc Bhd gS MkDVj lkgc A ,slk gS fd ge yksx jktLFkku ds Vwj ij tk jgs 
gSa A vki Hkh pfy, u] gekjs lkFk A

 MkW- dqekj  % ugha] HkkbZ A vHkh ugha A 

 jes'k  % D;ksa \

 MkW- dqekj  % cztHkw"k.k th dks rks tkurs gh gks u \ 

 jes'k  % dkSu \ ogh bykgkckn okys \

 MkW- dqekj  % gk¡] gk¡ A bykgkckn okys gh A os esjs ;gk¡ vk, gq, gSa A 

 jes'k  % rks D;k \ mUgsa Hkh lkFk ys pyrs gSa A tjk muls Hkh ckr djokb,A  
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பத்தி-1
vfrfFk விருந்திைர

Lokxr வரமவற்பு
lM+d (தப.பா.) ்சாமல

O;fDr �பர

lh/s tkuk ம�மர த்சல்லுதல்

nkbaZ vksj வலதுபுைம்

eqM+uk திரும்புதல்

ckbZa vksj இடதுபைம்

rhljk மூனைாவது

/U;okn �னறி

பத்தி-2
vPNk �ல்ல

jksduk தடுத்தல்/நிறுத்துதல்

pkj lkS ipkl �ானூற்று ஐம்பது
[kcj (தப.பா.) த்சய்தி

பத்தி-3
pk;&ok;* மதநீர-கீநீர

ilan djuk விரும்புதல்

BaMk ;k xje குளிரபாைைா 
அல்லது மதநீரா

dqN Hkh pysxk எதுவாயினும் ்சரி

பத்தி-4
Bgjuk தஙகுதல்

,slh dksbZ ckr ugha அபபடி ஒனறும் 
அல்ல/அபபடி ஏதும் 
இல்மல

ekiQ dhft, ைனனிக்்கவும்

பத்தி-5
vkSj lqukb, மைலும் 

த்சால்லுங்கள/மவறு 
எனை த்சால்லுங்கள

viuh lqukb, உங்கமளப பற்றி 
த்சால்லுங்கள

etk ugha jgk சுவாரசியம் இல்மல

izca/ ஏற்பாடு

?kaVh ctuk ைணி ஒலித்தல்

(MkW- dqekj cztHkw"k.k th dks iQksu idM+krs gSaA)

   (Jherh byk pk;&uk'rk ysdj vkrh gSa A lc yksx pk;&uk'rk djus yxrs 
gSaA) 

 cztHkw"k.k  % vPNk] MkWDVj lkgc A eSaus jes'k dh ckr eku yh gS A ge Hkh dy vki 
yksxksa ds lkFk pysaxs A geus Hkh jktLFkku ugha ns[kk A 

 MkW- dqekj  % pyks ;g vPNk dk;ZØe cu x;k A 

2.0 அருஞ்்சாற்பாருள்
2.1 அருஞத்சாற்்களின தபாருளறிந்து பாடத்மதப புரிந்து த்காளளவும்.
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* மபசசு வழக்கில் pk; எனும் த்சால்மலப பயனபடுத்தும்தபாழுது அதன ஒபதபாலியா்க ok; 
எனும் த்சால்மலச ம்சரத்து pk;&ok; எை இந்தியில் ஓதராலித் ததாடரா்கபபயனபடுத்துபபடுகிைது. 
வழக்கில் உளள pk;&ok; மபானை த்சாற்்களில் வரும் இரணடாவது த்சால் முதற்த்சால்லின 
தைய்தயழுத்தாகிய pk எனபது ok எை ைாற்ைம் தபற்று, முதல் த்சால்லின முதல் தைய்தயழுத்துடன 
ம்சரந்துளள உயிதராலிக்கு ஏற்பவும் இரணடாவது த்சால் அமைகிைது. இதுமபானறு வரும் 
த்சாற்்களில் இரணடாவதா்க வரும் த்சால் தபாருளற்ைதா்க அமைகிைது. உ-ம்  jksVh&oksVh] 
[kkuk&okuk- இவவாமை தமிழிலும் ்சாபபாடு-கீபபாடு, ்காபி-கீபி மபானை ஓதராலித் ததாடர்கள 
வழக்்கத்தில் உளளை. 
* சில ம�ரங்களில் விமையின இைந்த்கால வடிவம் உடைடியா்க �டக்்கவிருக்கும் எதிர்காலச 
த்சயமலக் குறிக்்கவும் பயனபடுத்தப படுவமத மைலும் சில எடுத்துக்்காட்டு்கள மூலம் அறியலாம்:

 cSfB,] ge nks feuV esa vk, A

 lef>,] vkidk dke gks x;k A
2.2 பாடத்மதப புரிந்துத்காணடு மீணடும் ஒருமுமை தைௌைைா்கப படிக்்கவும்.
2.3 உமரயாடலில் தபாதுவா்கப பயனபடுத்தபபடும் த்சாற்்களும் த்சாற்தைாடர்களும் :

1- ekiQ djuk (ைனனித்தல்) csVs dks viuh xyrh ij nq[k gqvk A rc firk us 
mls ekiQ dj fn;k A 

ekiQ dhft,] eq>s tYnh tkuk gS A 

2- ,slk gS fd (உணமையில் / 
உளளபடிமய)

,slk gS fd vktdy xkfM+;ksa esa cM+h HkhM+ gS] 
blfy, fjtosZ'ku feyuk eqf'dy gS A 

3- eku ysuk (ஒத்துக் த்காளளுதல்; 
்சம்ைதித்தல்; ஏற்றுக் த்காளளுதல்)

rqe viuh xyrh eku yks rks os rqEgsa ekiQ dj 
nsaxs A 

mlus esjh ckr eku yh A 

eku yks fd rqEgkjs ikl ,d yk[k jQi, gSa A

4- bartkj djuk (்காத்திருத்தல்) lHkk esa yksx eq[; vfrfFk dk bartkj dj jgs Fks A 

5- etk ugha jgk (சுவாரஸயைா்க/ 
ைகிழ்சசி்கரைா்க இல்மல)

eg¡xkbZ ds dkj.k vktdy R;ksgkjksa esa og etk 
ugha jgk tks igys Fkk A 

3.0 ்வாககிய அறமபபு்களும் பயன்முறை்களும்  
 மைற்்கணட பாடத்தில் இடம் தபற்றுளள வாக்கிய அமைபபு்கமளயும் த்சால்வழக்குப 
பயனமுமை்கமளயும் ்கவனிக்்கவும் :- 
3.1 எழுவாய் + dks வாககிய அதைபபுகள் :
(1) உடல்நிமல, ைைநிமல, உணரவு்கள, மதமவ ைற்றும் அறிந்திருத்தல் ஆகிய உணரவு்கமள 
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தவளிபபடுத்த இந்தி வாக்கியங்களில் எழுவாயுடன dks ம்சரக்்கபபடுகிைது. உ-ம் :– 

 D;k vkidks esjk esy (ஆ.பா.) ugha feyk \ 
 எழுவாயுடன ^dks* ம்சரும் சில வாக்கியங்களில் விமைசத்சால் த்சயபபடுதபாருளுக்குப 
தபாருத்தைா்க அமைகிைது.
 eksgu dks ;g dgkuh (ஆ.பா.) ilan gksxh A 
 ljyk dks ogh edku (ஆ.பா.) ilan Fkk A 
(2) மைலும் சில எடுத்துக்்காட்டு்கமளக் ்கவனிக்்கவும் 
 firk th dks ;g tkudj [kq'kh (தப.பா.) gqbZ A  

 cPps dks Hkw[k (தப.பா.) yxh A  

 ljyk dks ;g lekpkj (ஆ.பா.) lqudj nq[k gqvk A 

 mudks vkidk irk (ஆ.பா.) ekywe ugha Fkk A
3.2 ^u* வின் பல்ரவறு பயன்முதைகள் :
(1) தபாதுவா்க எதிரைமைமயத் ததரிவிக்்க ^u பயனபடுத்தபபடுகிைது.

vanj u vkb, A உளமள வராதீர்கள.

jQi;k u feys rks D;k djsa \ பணம் கிமடக்்கவில்மல எனைால் எனை 
த்சய்வது ?

(2) ஒரு த்சயமல வலியுறுத்திக் கூை ஏவல்விமைமய அடுத்து ^u*  பயனபடுகிைது.

vanj vkb, u A உளமள வாருங்கமளன.

dqN rks [kkb, u A ஏதாவது ்சாபபிடுங்கமளன.

(3) சில ம�ரங்களில் உடனபாட்டுபதபாருமளத் ததரிவிக்்கவும் ^u* பயனபடுத்தபபடுவமதக் 
கீழ்க்்காணும் எடுத்துக் ்காட்டு்களின மூலம் அறியலாம்.:–

[kcj feyrh vkSj eSa LVs'ku ij u vkrkA ம�ாக்்கம் (eSa t:j vkrk)

rqe cqykrs vkSj og u vkrh A ம�ாக்்கம் (og t:j vkrh)

vki cksyrs vkSj ge u ekurs A ம�ாக்்கம் (ge t:j ekurs)

3.3 இந்தியில் எதிர்கால ஏவல்விமை வாக்கியங்களில் மி்கப பணிமவத் ததரிவிக்்க µb,xk 
பயனபடுத்தபபடுகிைது. 

dqN fnu gekjs ;gk¡ jfg,xk A

fueZyk th] vki Hkh vkb,xk A 

odhy lkgc] vkt gekjs ;gk¡ [kkuk [kkb,xk A 
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4.0 உறையாடலில பயன்படும் நிறலயான ்மாழி்வழககு்கள் 
 இந்தியில் அனைாட உமரயாடலில் இடம்தபறும் தைாழி வழக்கு்களும் அவற்றிற்கு 

நி்கராை தமிழ் வாக்கியங்களும் கீமழ தரபபட்டுளளை.

ueLdkj  வணக்்கமுமை. எ.்கா. ்காமல வணக்்கம்/
ைாமல வணக்்கம் 

vjs jes'k] [kwc feys ! ரமைஷ், உனமைச ்சந்தித்ததில் மிக்்க 
ைகிழ்சசி.

vkb,] vkb, cSfB, A வாருங்கள, வாருங்கள. உட்்காருங்கள.

D;k gkypky gSa \ (நீங்கள) �லைா்க இருக்கிறீர்களா?

lc Bhd rks gS \ @ lc dq'ky rks gS \ @ lc 
[kSfj;r rks gS \ 

எல்மலாரும் �லந்தாமை ?
எல்மலாரும் ்சரிதாமை?

vPNk gqvk] rqe@vki vk x, A நீ/நீங்கள வந்தது �ல்லதாயிற்று.

rqe] Bhd le; ij vk x, நீ �ல்ல ம�ரத்தில் வந்து விட்டாய்.

eSa rqEgsa@vkidks vHkh ;kn dj jgk Fkk A �ான உனமை/உங்கமள இபதபாழுது 
தான நிமைத்துக்த்காணடிருந்மதன.

rqEgkjh yach mez gks A நீ த�டு�ாள வாழ்்க! நீணட�ாள வாழ்்க!

c/kbZ gks A வாழ்த்துக்்கள!

vPNk vc pysa A vPNk vc pyk tk,A ்சரி, இபதபாழுது மபா்கலாம்.

vPNk] /U;okn A �னறி.

fiQj feysaxs A மீணடும் ்சந்திபமபாம்.
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ikB @ பாடம்-3

1.0  பாடத்தைப பறறி
2.0  பாடம் jktLFkku dh lSj (okrkZyki / உதையாடல்)
3.0  அருஞ்சாற்பாருள்
4.0  வாககிய அதைபபுகளும் பயன்முதைகளும்

1.0  பாடத்றதைப பறறி
 இபபாடம் இராஜஸதானில் உளள வரலாற்று சிைபபுமிக்்க ஹராவதி எனனும் 
இடத்திற்கு சுற்றுலா த்சல்வது பற்றியதாகும். ஹராவதி பயணத்தினமபாது முந்மதய பாடத்தில் 
அறிமு்கபபடுத்தபபட்ட பாத்திரங்களின உமரயாடலுடன இபபாடம் ததாடஙகுகிைது.

2.0 பாடம் jktLFkku dh lSj (இைாஜஸதைான் சுறறுலா)
 பாடத்மத உரக்்கப படிக்்கவும்.

1- MkW- dqekj % D;ksa jes'k \ vHkh rd odhy lkgc ugha vk, gSa A dgha mudk izksxzke rks 
ugha cny x;k \

jes'k % ugha MkWDVj lkgc A ;gk¡ vkus ls igys eSa muds gksVy x;k Fkk A os vkrs 
gh gksaxs A

MkW- dqekj % ;g rqeus vPNk fd;k fd mudks Hkh lkFk ys tkus dk dk;ZØe cuk fy;kA 
fiNyh ckj rks cM+k etk vk;k Fkk A

jes'k % vcdh ckj Hkh vPNk gh jgsxk A - - - yhft,] os yksx Hkh vk x, A

MkW- dqekj % vkb,] vkb, odhy lkgc A ueLrs HkkHkh th A

2- fueZyk % vki lc yksx rS;kj gSa] u \

jes'k % gk¡] ge lc vki yksxksa dk gh bartkj dj jgs Fks A (lc yksx dkj esa cSBrs 
gSa)

fueZyk % ij nsf[k, eSa pkgrh gw¡ fd jktLFkku dk ;g lSj&likVk fnypLi gks A

MkW- dqekj % jes'k ds jgrs lc vPNk gh jgsxk] HkkHkh th A ;g tc dHkh dgha tkrk 
gS] igys ml txg ds ckjs esa xwxy ls vPNh rjg tkudkjh ys ysrk gS A 
D;ksa jes'k \
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jes'k % gk¡] MkWDVj lkgc A jktLFkku dsoy jsfxLrku gh ugha gS] ;gk¡ dbZ lqanj 'kgj 
Hkh gSa & vtesj] mn;iqj] t;iqj] tks/iqj] dksVk vkfn A ij bl ckj eSa vki 
yksxksa dks gjkorh {ks=k esa ys tk jgk gw¡ A

3- jes'k % vc ge gjkorh igq¡pus gh okys gSa A ;gk¡ pacy unh cgrh gS A 'kk;n ;g 
Hkkjr dh ,dek=k unh gS tks nf{k.k ls mRrj dh vksj cgrh gS A

MkW- dqekj % ogh pacy ftlds chgM+ksa esa dHkh Mkdw fNik djrs Fks \

jes'k % gk¡] ogh pacy A gk¡] rks eSa dg jgk Fkk fd gjkorh cgqr iqjkuk 'kgj FkkA 
vc ;gk¡ dbZ ,sfrgkfld [kaMgj gSa A

cztHkw"k.k % dsoy [kaMgj gh ns[ksaxs ;k ;gk¡ vkSj Hkh dqN ns[kus yk;d gS \

jes'k % ,slh dksbZ ckr ugha gS A ;gk¡ eafnj vkSj egy Hkh gSa A

byk % rc rks Bhd gS A 

jes'k % vc ge gjkorh {ks=k esa gSa A blds vkl&ikl ds 'kgjksa esa dksVk cgqr izfln~/ 
'kgj gS A vkius dksVk&lkfM+;ksa ds ckjs esa rks lquk gh gksxk A vc dksVk esa 
izfr;ksxh ijh{kkvksa dh rS;kjh ds fy, nwj&nwj ls cPps i<+us ds fy, vkrs gSa A 

cztHkw"k.k % vkSj ;gk¡ ls rqe j.kFkaHkkSj Hkh tkus ds fy, dg jgs Fks A

4- jes'k % gk¡] gk¡] j.kFkaHkkSj dk fdyk gEehjnso us cuok;k Fkk A bldk iQSyko yxHkx 
17 fdyksehVj gS A bldh mQ¡pkbZ leqnz ry ls yxHkx 481 ehVj gS A ns[kus 
yk;d txg gS] HkkbZ lkgc !

cztHkw"k.k % ogk¡ vkSj D;k&D;k ns[kus yk;d LFkku gSa \

MkW- dqekj % dksVk ds ikl pacy ds rV ij ^v/j&f'kyk* gS tks n'kZuh; gS A ;g ,d 
Hkkjh pV~Vku gS tks vkleku ls yVdrh&lh fn[kkbZ nsrh gS A

jes'k % c<+ksyh dk f'ko eafnj Hkh ns[kus yk;d gS A ;g dksVk ls pkyhl fdyksehVj 
nwj gS A oSls ;gk¡ ij eafnj gh eafnj gSa A ;s eafnj LFkkiR;&dyk ds fy, 
izfln~/ gSa A ;gk¡ ds jktegy rks ns[krs gh curs gSa A ;s cM+s fo'kky vkSj 
lqanj gSa A buesa fp=kdkjh vkSj iPphdkjh ds vPNs uewus gSa A

5- cztHkw"k.k % rqe rks dg jgs Fks fd ;gk¡ ekS;Z vkSj xqIr dky dh LFkkiR;&dyk ds uewus 
Hkh ns[kus dks feysaxs A 

jes'k % vksg ! ;g crkuk rks eSa Hkwy gh x;k A ;gk¡ NBh vkSj lkroha 'krkCnh ds 
vusd eafnj gSa A dqN eafnj ekS;Z vkSj xqIroa'k ds jktkvksa ds cuok, gq,  
gSa A ;gk¡ lqanj egy Hkh ns[k ldsaxs A 

MkW- dqekj % Bhd gS A dkj ;gha jksdks vkSj pyks fdlh jsLrjk¡ esa dqN [kk&ih ysa A 

jes'k % Bhd gS] MkWDVj lkgc ! xkM+h ;gha ikdZ dj nsrk gw¡ A 
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3.0 அருஞ்்சாற்பாருள்
3.1 கீழ்க்்காணும் அருஞத்சாற்்கமளப படித்துப பாடத்மதப புரிந்து த்காளளவும்.

பத்தி-1
dgha mudk izksxzke 
rks ugha cny  x;k 
\

அவர்களுமடய 
நி்கழ்சசிநிரலில் 
ைாற்ைம் ஒனறும் 
இல்மலமய?

fiNyh ckj cM+k 
etk vk;k Fkk 

த்சனை முமை மி்கவும் 
ைகிழ்சசி்கரைா்க 
இருந்தது.

vc dh ckj (bl 
ckj)

இம்முமை/இந்த 
தடமவ

பத்தி-2
bartkj djuk ்காத்திருத்தல்

lSj&likVk சுற்றுலா

fnypLi ர்சமை மிக்்க/
சுவாரசியைாை

jes'k ds jgrs ரமைஷ் இருக்்க

tc dHkh எபதபாழுதாவது

jsfxLrku (ejQLFky) பாமலவைம்

{ks=k பகுதி

பத்தி-3
cguk �தி ஓடுதல்

,dek=k ஒமர ஒரு

nf{k.k ததற்கு

mRrj வடக்கு/பதில்

chgM+ பயங்கரைாை

Mkdw த்காளமளக்்காரன

,sfrgkfld வரலாறு 
ததாடரபுமடய

[kaMgj பாழமடந்த

ns[kus yk;d 
(n'kZuh;)

பாரக்்கத் தகுந்த

eafnj ஆலயம்

egy அரணைமை

vklikl ds 'kgj அக்்கம்பக்்கத்தில் 
உளள �்கரங்கள

பத்தி-4
fdyk ம்காட்மட

iQSyko விரிவு

yxHkx கிட்டத்தட்ட/ஏைத்தாழ

mQ¡pkbZ உயரம்

leqnz ry ்கடல்ைட்டம்

Hkkjh ்கைைாை

pV~Vku பாமை

vkleku ஆ்காயம்/வாைம்

yVdrh&lh fn[kkbZ 
nsuk 

ததாஙகுவது மபாலக் 
்காணபபடுதல்

LFkkiR;&dyk @ 
Hkou fuekZ.k  dyk

்கட்டடக்்கமல

izfln~/ பு்கழ்தபற்ை

ns[krs gh curs gSa பாரத்துக் த்காணமட 
இருக்்கத் மதானறும்

fp=kdkjh ஓவியக்்கமல

iPphdkjh பூ மவமலபபாடு
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3.2 பாடத்மதப புரிந்துத்காணடபிைகு மீணடும் ஒருமுமை தைௌைைா்க வாசிக்்கவும்.

3.3 எதிரச்சாறகள் :

fiNyk முந்மதய x vxyk பிந்மதய

fiNyh ckj த்சனைமுமை x vxyh ckj அடுத்தமுமை

igys முனைால் x ckn esa பினைால்

nf{k.k ததற்கு x mRrj வடக்கு

iwoZ கிழக்கு x if'pe மைற்கு

mQ¡pk உயரைாை x uhpk தாழ்வாை

3.4 ஒன்றுக்கான்று ்ைாடரபுதடய உடன் நிகழவு ்சாறகள் : 

?kweuk&fiQjuk சுற்றித்திரிதல் 

[kkuk&ihuk உணவருந்துதல்

vkuk&tkuk வந்து மபாகுதல்

i<+uk&fy[kuk படித்தல்-எழுதுதல்

4.0 ்வாககிய அறமபபு்களும் அ்வறறின் பயன்முறை்களும்
 மைற்்கணட பாடத்தில் வரும் வாக்கிய அமைபபு்கமளயும், த்சால் வழக்குப 
பயனமுமை்கமளயும் ்கவைத்தில் த்காளளவும்.

4.1  சநரைகம்/்ைளிவின்தை என்பதைககுறிககும் dgha----ugha@u-இன் பயன்முதை :

odhy lkgc ugha vk, gSa A dgha mudk 
izksxzke rks ugha cny x;k \ 

வழக்்கறிஞர வரவில்மல. ஒருமவமள அவரது 
நி்கழ்சசிநிரல் ைாறி இருக்குமைா?

uewuk ைாதிரி

பத்தி-5
NBk ஆைாவது

lkrok¡ ஏழாவது

'krkCnh நூற்ைாணடு

vusd அம�்கைாை

jktoa'k ராஜ பரம்பமர

cuok, gq, ்கட்டுவிக்்கப பட்ட

ns[k lduk பாரக்்க முடிதல்

jksduk தடுத்தல்/நிறுத்துதல்
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fizafliy lkgc dk ?kj can gSA dgha os ckgj rks ugha pys x, \ முதல்வரின வீடு 
மூடபபட்டு இருக்கிைது. 
ஒருமவமள தவளியில் 
த்சனறிருபபாமரா?

மைலும் சில எடுத்துக்்காட்டு்கமளக் ்கவனிக்்கவும்.

1- tYnh ?kj ykSVsa A dgha ckfj'k u vk vk, (ைமழ வரக்கூடும்) 

2- /hjs cksyks A dgha Jherh th u lqu ysa (ைமைவி ம்கட்டுவிடப 
மபாகிைாள)

3- dSf'k;j dks vkt ykSVuk FkkA dgha vkt mlus NqV~Vh rks ugha 
c<+kbZ \

(விடுபமப 
நீட்டித்திருபபாமைா?)

4.2 பிரிவு (1) ைற்றும் (2)இல் த்காடுக்்கபபட்டுளள வாக்கியங்கமள ஒபபிட்டுப பாரக்்கவும்.

பிரிவு (1) cztHkw"k.k th vkrs gksaxs A விரஜபூஷண ஜீ வந்து 
த்காணடிருக்்கலாம்.

firk th Mkd?kj ls ykSVrs gksaxs A தந்மதயார தபால் அலுவல்கத்தில் 
இருந்து வந்து த்காணடிருக்்கலாம்.

பிரிவு (2) cztHkw"k.k th vkrs gh gksaxs A விரஜபூஷண ஜீ எந்த ம�ரத்திலும் 
வரக்கூடும்.

firk th Mkd?kj ls ykSVrs gh gksaxs A தந்மதயார தபால் அலுவல்கத்தில் 
இருந்து வந்த ம�ரத்திலும் வரக்கூடும்.

பிரிவு (1)இல் உளள வாக்கியங்கள த்சயலின ஐயபபாட்டிமைக் குறிக்கினைை. பிரிவு (2)இல் 
உளள வாக்கியங்கள த்சயலின உறுதிபபாட்டிமைக் குறிக்கினைை.
 சில ம�ரங்களில் &rk gh gksxk  எனும் த்சாற்தைாடருக்குப பதிலா்க &us gh okyk gS எனும் 
த்சாற்தைாடமரப பயனபடுத்தலாம்.

eksgu ykSVrk gh gksxk   & eksgu ykSVus gh okyk gS A 

MkWDVj vkrs gh gksaxs   & MkWDVj vkus gh okys gSa A 

xkM+h igq¡prh gh gksxh   & xkM+h igq¡pus gh okyh gS A 

4.3  ugha rks&வின் பயன்முதை :
(1)  ugha rks   எனும் த்சால்லாைது இல்மலதயனைால் / இல்மலதயனில் எனும் தபாருளில் 
பயனபடுத்துபபடுவமதக் ்கவனிக்்கவும்.
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f[kM+dh can dj yhft, ugha rks lnhZ yx 
tk,xh A

்சனைமல மூடிக்த்காளளுங்கள. இல்மல 
எனைால் ்சளி பிடித்துவிடும். 

iSls fudkyks ugha rks dke ugha gksxk A பணம் த்காடுக்்கவும், இல்மல எனைால் 
மவமல �மடதபைாது.

tYnh dhft, ugha rks xkM+h pyh tk,xh A சீக்கிரம், இல்மல எனைால் வணடி 
மபாய்விடும்.

(2)  ugha rks  எனும் த்சால் ஒரு விமளமவக் குறிக்்கப பயனபடுத்தப படுவமதயும் ்கவனிக்்கவும்.
 இதுமபானை வாக்கியங்களில் விமைசத்சால்லின ̂µrk* வடிவைாைது கூட்டு வாக்கியத்தின 
இரணடாவது பகுதியில் விமைசத்சால்மலாடு பயனபடுத்தபபடுகிைது. இதமைக் கீழ்வரும் 
எடுத்துக்்காட்டு்கள மூலம் அறியலாம்.

odhy lkgc gksVy esa Bgj x,] ugha  
rks mudks jkr esa MkW- dqekj dk ?kj u 
feyrkA

வழக்்கறிஞர ஓட்டலில் தஙகி விட்டார. இல்மல 
எனைால் இரவில் அவர டாக்டர குைாரின 
வீட்மடக் ்கணடுபிடித்திருக்்க முடியாது.

rst ckfj'k gks jgh Fkh] ugha rks eSa Bhd 
le; ij igq¡p tkrk A

பலத்த ைமழ தபய்து த்காணடிருந்தது. இல்மல 
எனைால் குறித்த ம�ரத்தில் த்சனறிருபமபன.

os ehfVax ls tYnh pys x,] ugha rks mUgsa 
Hkh fdrkcsa fey tkrha A

அவர கூட்டத்தில் இருந்து முனைதா்கச 
த்சனறு விட்டார. இல்மல எனைால் 
அவருக்கும் புத்த்கங்கள கிமடத்திருக்கும்.

(3)  ம்கட்்கபபட்ட ஒரு விைாவிற்கு விமடயளிக்கும்தபாழுது உறுதியா்க ைறுபபிமைத் 
ததரிவிபபதற்கு ugha rks எனும் த்சால் முழு வாக்கியம் மபாலப பயனபடுத்தபபடுகிைது. எ.்கா.

 vkius esjk ilZ ns[kk Fkk \ 
 & ugha rks A     இல்மல, இல்லமவ இல்மல.

 D;k vkidh iRuh csaxyqjQ tk jgh gSa \
 & ugha rks A      இல்மல, இல்லமவ இல்மல.

4.4 பிைவிதன வாககிய அதைபபு – cuokuk :
(1) எழுவாயாைது ஒரு த்சயமலத் தாமை த்சய்யாைல் பிைமரக் த்காணடு த்சய்விக்கும்தபாழுது 
பிைவிமை பயனபடுத்தபபடுகிைது.

 ek¡ [kkuk cukrh gS A  அம்ைா ்சமையல் த்சய்கிைாள.

ek¡ jlksb;k ls [kkuk cuokrh gS A அம்ைா ்சமையல்்காரர மூலம் ்சமையல் 
த்சய்விக்கிைாள.
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vf/dkjh us i=kksa dk tokc [kqn fy[kkA அதி்காரி ்கடிதங்களுக்குப பதில் தாமை 
எழுதிைார.

vf/dkjh us i=kksa dk tokc LVsuks ls fy[kok;kA அதி்காரி ்கடிதங்களுக்்காை பதில் 
சுருக்த்கழுத்தாளர மூலம் எழுதமவத்தார.

dkjhxjksa us ;s egy cuk, A ம்கவிமைஞர்கள இந்த அரணைமை 
மயக் ்கட்டிைர

jktkvksa us ;s egy dkjhxjksa ls cuok, A ைனைர்கள ம்கவிமைஞர்கள மூலம் இந்த 
அரணைமை்கமளக் ்கட்டுவித்தார்கள.

(2) கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்கமளப படிக்்கவும் :–  

ekS;Zoa'k ds jktkvksa us dbZ eafnj cuok, A தைௌரிய வம்்சத்து அர்சர்கள பல 
ஆலயங்கமளக் ்கட்டுவித்தைர.

'kkgtgk¡ us rktegy cuok;k A ஷாஜஹான தாஜை்காமலக் ்கட்டுவித்தார.

nqdkunkj us ukSdj ls nqdku [kqyokbZ A ்கமடக்்காரர மவமலயாள மூலம் 
்கமடமயத் திைக்்கச த்சய்தார.

(3) ஏமைய இைந்த்கால விமைதயச்ச வடிவங்கமளப மபாலமவ இவ வடிவங்களும் 
உரிசத்சாற்்களா்கச த்சயல்படுகினைை.

?kj vk, gq, esgeku வீட்டிற்கு வந்த விருந்திைர

dy i<+k gqvk ikB ம�ற்றுப படித்த பாடம்

jktkvksa ds cuok, gq, eafnj அர்சர்களால் ்கட்டுவிக்்கபபட்ட ஆலயங்கள

(4) பாடத்தில் வரும் கீழ்க்்காணும் வாக்கிய அமைபமப இனி நீங்கள �னைா்கப புரிந்து 
த்காளள இயலும் :-

c<+ksyh esa dbZ iqjkus eafnj gSa] ftuesa ls dbZ xqIr vkSj ekS;Zoa'k ds jktkvksa ds cuok, gq, gSa A
 பல குபத ைனைர்கள ைற்றும் தைௌரிய வம்்சத்து ைனைர்களால் ்கட்டுவிக்்கபபட்ட பல 

புராதை ஆலயங்கள பமடாலியில் இருக்கினைை.
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ikB @ பாடம்-4

1.0   பாடத்தைபபறறி
2.0   பாடம்  ekaMok & jsfxLrku dk ghjk 
     (dFkkRed / கதைபபாங்கு உதையாடல்)                                
3.0   அருஞ்சாற்பாருள்
4.0   இலககணககுறிபபுகள்

1.0   பாடத்றதைப பறறி
 இது முந்மதய பாடத்தின ததாடரசசியாகும். இது இராஜஸதான ைாநிலத்தின ஷ்காவதி 
பிரமத்சத்தில் அமைந்துளள ைாணட்வா எனை இடத்மதப பற்றிய வரணமையாகும்.

2.0   பாடம்  ekaMok & jsfxLrku dk ghjk (மாண்ட்வா – பாறல்வன ற்வைம்)
 பாடத்மத உரக்்கப படிக்்கவும்.

1- uk'rk dj ysus ds ckn jes'k us mu yksxksa dks crk;k fd vHkh dqN gh fnu igys eSa ekaMok x;k 
Fkk A 

2-  ekaMok jktLFkku ds 'ks[kkoVh tuin esa gS A mls Bkdqj uoy flag us lu~ 1755 esa clk;k FkkA 
lu~ 1930 rd ;g uxj O;kikj dk ,d izeq[k dsanz Fkk A ckn esa ;gk¡ ds /uh O;kikjh] eqacbZ] 
dksydkrk vkSj nwljs O;kikfjd dsanzksa esa pys x, A bu O;kikfj;ksa us ekaMok esa cM+h&cM+h gosfy;k¡ 
cuokbZ Fkha] ftuesa fp=kdkjh vkSj iPphdkjh ds lqanj uewus feyrs gSa A ;gk¡ dh ^lkr gosyh* cgqr 
izfln~/ gS A 

3- 'kgj ds chpksa&chp ,d iqjkuk fdyk gS A iqjkus fdys ds ikl uoyx<+ gS A ;gk¡ ij izfrfnu 
,d NksVk&lk ckT+kkj yxrk gS A ckT+kkj esa nqdkuksa ij jax&fcjaxh pqufj;k¡] lkfM+;k¡ vkfn n'kZdksa dk 
eu eksg ysrh gSa A T+kjh dh dkeokyh e[keyh twfr;k¡] yk[k dh pwfM+;k¡ vkSj jktLFkkuh 'kSyh ds 
fp=k ekaMok dh viuh fo'ks"krk,¡ gSa A 

4- ;gk¡ ^Bkdqj gfjflag Lekjd laxzgky;* gS A blesa jktLFkku ds ohj jktiwrksa ds vL=k&'kL=k] iqjkus 
flDds] oL=k vkfn oLrq,¡ gSa A ;gk¡ vusd dykRed ewfrZ;k¡ gSa ftuesa ^bZljth* vkSj ^nsoh x.kxkSj 
th* dh ewfrZ;k¡ izeq[k gSa A bZljth vkSj nsoh x.kxkSj th f'ko vkSj ikoZrh ds gh :i gSa A 

5- jktLFkku ds tu&thou esa mQ¡Vksa dk fo'ks"k egRo gS A fons'kh i;ZVd cM+s pko ls mQ¡V dh lokjh 
djrs gSa A bu lkjh fo'ks"krkvksa ds dkj.k ekaMok ^jsfxLrku dk ghjk* dgykrk  gS A 

6- jes'k dh ckrksa dks lqudj MkW- dqekj vkSj odhy lkgc dks yxk fd vc jes'k gjkorh ls ekaMok 
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பத்தி-1
uk'rk சிற்றுணடி (்காமல)

uk'rk dj ysus ds 
ckn 

்காமலச சிற்றுணடிக்குப 
பிைகு

crkuk த்சால்லுதல் / 
ததரிவித்தல்

பத்தி-2
tuin @ ftyk ைாவட்டம்

clkuk �்கர நிரைாணம்

dsanz மையம்

/uh @ vehj த்சல்வந்தர

gosyh ைத்திய்காலத்தில் 
்கட்டபபட்ட 
ஆடம்பரைாை 
ைாளிம்க

பத்தி-3
chpksa&chp  இமடமய

fdyk ம்காட்மட

jax fcjaxk வணண வணண

pqujh தபண்கள அணியும் 
தைல்லிய மைலாமட

n'kZd பாரமவயாளர

eu eksguk ைைங்கவரதல்

pyus ds fy, dgsxk A os yksx ekaMok tkus ds fy, rS;kj ugha Fks D;ksafd ogk¡ ls ekaMok dkiQh 
nwj Fkk A blfy, mUgksaus dgk& ^^jes'k] ge yksxksa dks tYnh fnYyh ykSVuk gS A ekaMok fiQj dHkh 
ns[k ysaxs A** 

3.0 அருஞ்்சாற்பாருள் 
3.1 கீழ்க்்காணும் அருஞத்சாற்்களின தபாருளறிந்து பாடத்மதப புரிந்து த்காளளவும். 

tjh ds dkeokyk ்சரிம்கயில் பூ 
மவமலபபாடு 
த்சய்யபபட்டுளள

e[keyh தவல்தவட்டிைால் ஆை

twfr;k¡ த்சருபபு்கள

yk[k dh pwfM+;k¡ அரக்கு வமளயல்்கள

jktLFkkuh 'kSyh இராஜஸதான பாணி 

fo'ks"krk சிைபபு/தனிசசிைபபு

பத்தி-4
Lekjd நிமைவிடம்

laxzgky; அருங்காட்சிய்கம்

vL=k&'kL=k ஆயுதங்கள

flDdk �ாணயம்

oL=k ஆமட்கள
oLrq (தப.பா.)@
pht

தபாருள

dykRed ்கமல�யம் மிக்்க
ewfrZ (தப.பா.) சிமல

:i வடிவம்/உருவம்

பத்தி-5
tu&thou ைக்்கள வாழ்க்ம்க

mQ¡V ஒட்ட்கம்

LFkku இடம்
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3.2 பாடத்மதப புரிந்துத்காணடபிைகு மீணடும் ஒருமுமை தைௌைைா்க வாசிக்்கவும்.
3.3 ்சாறகளின் முன்னிடு, பின்னிடு ஒட்டுச்சாறகள் மூலம் ்சால்லாககம் :

(1) O;kikj & வணி்கம்

O;kikjh & வணி்கன

O;kikfjd & வணி்கம் ்சாரந்த
(2) fp=k & ஓவியம்

fp=kdkj & ஓவியர

fp=kdkjh & ஓவியக்்கமல
(3) e[key & தவல்தவட்/பூம்பட்டு

e[keyh & தவல்தவட்டிைால் ஆை/பூம்பட்டிைால் ஆை
(4) jktLFkku & இராஜஸதான

jktLFkkuh & இராஜஸதானிய
(5) fo'ks"k & தனிசசிைபபு வாய்ந்த

fo'ks"krk & தனிசசிைபபு

fo'ks"kK & நிபுணர
(6) dyk & ்கலா

dykRed & ்கமல�யமிக்்க

dykdkj & ்கமலஞன
(7) dguk & த்சால்லுதல்

dgykuk & த்சால்லபபடுதல்/அமழக்்கபபடுதல்
(8) bfrgkl & வரலாறு

,sfrgkfld & வரலாறு ்சம்பந்தபபட்ட

fons'kh அயல்�ாட்மடச 
ம்சரந்த (உ.த்சா.) 
அயல்�ாட்டவர (தப.
த்சா.)

i;ZVd சுற்றுலாபபயணி

cM+s pko ls மிகுந்த விருபபமுடன / 
மபராவலுடன

mQ¡V dh lokjh ஒட்ட்கச்சவாரி

ghjk மவரம்

dgykuk அமழக்்கபபடுதல்

பத்தி-6
rS;kj  ஆயத்தம்

fiQj dHkh ைற்தைாரு ம�ரம்
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3.4 ்ச்காபதம்/ஆணடு இவற்மைக் குறிக்கும் த்சாற்்கள

(1)  lu~
lu~ 1947 esa Hkkjr Lora=k gqvk A 
கி.பி. 1947ல் இந்தியா சுதந்திரம் அமடந்தது.

கிறித்துவ ஆணமடக் 
குறிபபிடுகிைது.

(2) laor~ (la-) 
laor~ (la-) 1631 esa rqylhnkl us jkek;.k iwjh dh A 
விக்கிரை ்ச்காபதம் 1631ல் துளசிதா்சர இராைாயணத்மத 
எழுதி முடித்தார.

இந்தியாவில் வழக்கில் 
உளள விக்கிரை ்ச்காபத 
ஆணமடக் குறிக்கிைது.

4.0 இலக்கணககுறிபபு்கள்
4.1 இைநைகாலத்தின் பல்ரவறு வடிவங்கள் :
 பினவரும் அட்டவமணமயக் ்கவைைா்கப படித்து பல்மவறு இைந்த்கால விமை 
வடிவங்கமளயும், அவற்றின பயனமுமை்கமளயும் புரிந்து த்காளளவும்.

வதகயும் எடுத்துககாட்டும் அதைபபு ்பாருள்
1- ்சாதாரண இைந்த ்காலம்

jes'k ekaMok x;k A 

(விமையடிசத்சால் + ;k)
x$;k = x;k 
&;k@&vk  $ (ஆ.பா.ஒருமை)

tkuk வின  இைந்தால 
வடிவம் x;k     

இரமைஷ் ைாணட்வா 
த்சனைான.

2- நி்கழ்்கால முற்றுவிமை / 
நி்கழ்்கால விமைமுற்று

jes'k ekaMok x;k gSA

்சாதாரண இைந்த்காலம் 
+நி்கழ்்காலத் துமணவிமை 

x;k$gS = x;k gSA 

இரமைஷ் ைாணட்வா 
த்சனறிருக்கிைான.

3- இைந்த்கால முற்றுவிமை/
இைந்த்கால விமைமுற்று

jes'k ekaMok x;k Fkk A

்சாதாரண இைந்த்காலம் + 
இைந்தால துமணவிமை

x;k$Fkk = x;k Fkk A 

இரமைஷ் ைாணட்வா 
த்சனறிருந்தான.

4- ்சந்மத்கத்மதக் ்காட்டும் 
இைந்த்காலம்

jes'k ekaMok x;k gksxk A

்சாதாரண இைந்த்காலம் + 
எதிர்காலத் துமணவிமை 
வடிவம் 

x;k$gksxk = x;k gksxk A 

இரமைஷ் ைாணட்வா 
த்சனறிருக்்கலாம்.

5- வழக்்கத்மதக் குறிக்கும் 
இைந்த்காலம்

jes'k ekaMok tkrk Fkk A

நி்கழ்்கால எச்சவிமை + 
இைந்த்கால துமணவிமை

tkrk$Fkk = tkrk Fkk A 

இரமைஷ் ைாணட்வா 
(ததாடரந்து) த்சனறு 
வந்தான.
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6- நிபந்தமையுடன கூடிய 
இைந்த்காலம்
(;fn)jes'k ekaMok tkrk rks 

நி்கழ்்கால எச்சவிமை

tkrk  
இரமைஷ் ைாணட்வா 
மபாயிருந்தால்

எடுத்துக்்காட்டு்கள :

1. ்சாதாரண இைந்த்காலம்

jes'k us MkW- dqekj vkSj cztHkw"k.k dks D;k crk;k\

fueZyk vkSj byk us diM+s [kjhns A 
(கூறிைான)
(வாஙகிைார்கள)

2. நி்கழ்்கால முற்றுவிமை

eksgu d'ehj x;k gS A

eSaus ;g fiQYe ns[kh gS A 
(த்சனறிருக்கிைான)
(பாரத்திருக்கிமைன) 

3. இைந்த்கால முற்றுவிமை

Bkdqj uoy flag us bl 'kgj dks clk;k Fkk A 

cztHkw"k.k us esy Hkstk Fkk A
(உருவாக்கி இருந்தார)
(அனுபபி இருந்தார) 

4. ்சந்மத்கத்மதக் ்காட்டும் இைந்த்காலம்

vkius dksVk lkM+h dk uke lquk gksxk A 

esjh cgu ckT+kkj xbZ gksxh A 
(ம்களவிபபட்டிருக்்கலாம்)
(த்சனறிருக்்கலாம்) 

5. வழக்்கத்மதக் குறிக்கும் இைந்த்காலம் / ்சாதாரண 
இைந்த்காலம் 

O;kikjh yksx blh ekxZ ls vkrs&tkrs Fks A 
ge igys dsjy esa jgrs Fks A 

(த்சனறு வந்தைர)
(வசித்து வந்மதாம்)

6. நிபந்தமைமயக் குறிக்கும் இைந்த்காலம்

(;fn) vki ekaMok tkrs rks gosfy;k¡ ns[krs A

vxj vkt NqV~Vh gksrh rks ge nÝrj ugha vkrs A 

நீங்கள ைாணட்வாவுக்குச 
த்சனறிருந்தால்  ைாளிம்க்கமளப 
பாரத்திருக்்கலாம்.
இனறு விடுமுமையா்க 
இருந்திருந்தால் �ாங்கள 
அலுவல்கம் வந்திருக்்க 
ைாட்மடாம். 
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4.2 ்வவரவறு ்பாருள்களில் iM+uk எனும் ்சால்லின் பயன்முதைகள் :

(1) ^iM+uk* எனும் விமைசத்சால் இருத்தல்/கிடத்தல் எனும் தபாருளில்...

esjs ilZ esa nks&<kbZ lkS jQi, iM+s gksaxs A எைது பணபமபயில் இருநூறு-இருநூற்று 
ஐம்பது ரூபாய் இருக்்கலாம்.

nsf[k,] vkidk isu est ij iM+k gS A பாருங்கள, உங்கள மபைா மைமஜயின மீது 
கிடக்கிைது.

(2)  ^iM+uk* எனும் விமைசத்சால்  ‘வருதல்’ எனும் தபாருளில்...

bl lky nhikoyh jfookj dks iM+sxh A இந்த ஆணடு தீபாவளி ஞாயிற்றுக்கிழமை 
யனறு வருகிைது.

(3)  ^iM+uk* எனும் விமைசத்சால்  ‘அமைந்திருத்தல்’ எனும் தபாருளில்...

ekaMok jktLFkku esa iM+rk gS \ ைாணட்வா இராஜஸதாைத்தில் அமைந் 
திருக்கிைது.

;g xk¡o dgk¡ iM+rk gS \ இந்தக் கிராைம் எஙம்க அமைந்துளளது?

(4)  ^iM+uk* எனும் விமைசத்சால் ்கட்டாயம்/அவசியம் எனபமதக் குறிக்கும் தபாருளில்... 

rqEgsa psUubZ tkuk iM+sxk A நீ த்சனமை த்சல்ல ம�ரிடும்.

jkds'k dks lk{kkRdkj nsus ds fy, tkuk 
iMs+xk A

இராம்கஷ் ம�ர்காணலுக்கு த்சல்ல ம�ரிடும் 
(த்சல்லமவணடி இருக்கும்)

4.3 ்வவரவறு ்பாருட்சாயல்களில் yxuk எனும் ்சால்லின் பயன்முதை :
 ^yxuk* எனும் த்சால் இந்தியில் இடத்திற்கு ஏற்பவும், தவவமவறு த்சாற்்களுடன 
ம்சரும்தபாழுது அவற்றிற்கு ஏற்பவும் பல்மவறு தபாருட்்சாயல்்களில் பயனபடுகிைது.

1- ‘்காணபபடுதல்’, ‘மதானறுதல்’, ‘எணணுதல் (நிமைத்தல்)’ எனும் தபாருள்களில் - 
^yxuk*...

jes'k cgqr le>nkj yxrk gS A இரமைஷ் மி்கவும் அறிவாளியா்கக் 
்காணப படுகிைான.

;g ikB ljy yxrk gS A இந்தபபாடம் எளிமையா்கத் 
மதானறுகிைது.
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cztHkw"k.k dks yxk fd jes'k mUgsa ekaMok ys 
tk,xk A

இரமைஷ் அவர்கமள ைாணட்வா 
அமழத்துச த்சல்வான எனறு 
பிரஜபூஷண எணணிைார.

2- த்சலவாகுதல் / விதித்தல் (வரி)' எனும் தபாருளில் - ^yxuk*...

bl ;kstuk esa nl yk[k jQi, yxsaxs A இந்தத் திட்டத்திற்கு பத்து இலட்்சம் 
ரூபாய் த்சலவாகும்.

diM+s ij lsYl VSDl fdruk yxrk gS \ துணி்களின மீது எவவளவு விற்பமைவரி 
விதிக்்கபபடுகிைது?

3- ‘ஆரம்பித்தல் /ததாடஙகுதல்’ எனும் தபாருளில் - ^yxuk*...

eSa bl tqykbZ ls fganh i<+us yxk A  �ான இந்த ஜூமல ைாதத்தில் இருந்து 
இந்தி ்கற்்கத் ததாடஙகிமைன.

cVu nckus ls fyÝV pyus yxrh gS A தபாத்தாமை அழுத்திைால் மினதூக்கி 
த்சல்ல ஆரம்பிக்கிைது / ததாடஙகுகிைது.

nks cts ckfj'k 'kqjQ gksus yxh A இரணடு ைணிக்கு ைமழ தபாழியத் 
ததாடஙகியது.

4- ஈடுபட்டிருத்தல்’ எனும் தபாருளில் - ^yxuk*...

lkse bl le; t:jh dke esa yxk gS A ம்சாைன இந்தச ்சையத்தில் அவசிய 
மவமலயில் ஈடுபட்டிருக்கிைான.

og ckrksa esa yxh gS A அவள மபசசில் மூழ்கி இருக்கிைாள.

5- ‘ஒட்டுதல்’ / ‘இமணத்தல்’ எனும் தபாருளில் - ^yxuk*...

fyiQkiQs ij fVdV yxs gSa A ்கடித உமையினமீது தபால் தமல்கள 
ஒட்டபபட்டுளளை.

dejs ds lkFk ,d okW'k:e yxk gS A அமையுடன குளியல் அமை 
இமணந்திருக்கிைது.

6- அடிபடுதல்/்காயபபடுதல்/மைாதுதல்’ எனும் தபாருளில் - ^yxuk*...

xsan f[kM+dh ij yxh A பந்து ஜனைலில் மைாதியது/அடிபட்டது.

eq>s pksV yxh A எைக்கு அடி / ்காயம் பட்டது.
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7- உைவுமுமைமயக் குறிபபிடும் தபாருளில் - ^yxuk*...

;s esjs pkpk yxrs gSa A இவர எைக்கு சிற்ைபபா.

Jh lkse vkids D;k yxrs gSa \ திரு ம்சாைன உங்களுக்கு எனை உைவு?

8- பல்மவறு உணரவுநிமல்கமளக் குறிபபிடும் தபாருளில்-  ^yxuk* 
(இதுமபானை வாக்கியங்களில் எழுவாயுடன ^dks* ம்சரக்்கபபட மவணடியது அவசியம்.)

cPps dks BaM yx xbZ A குழந்மதக்கு ்சளி பிடித்து விட்டது.

eq>dks (eq>s) Hkw[k yxh gS A எைக்குப பசி எடுத்திருக்கிைது.

D;k vkidks I;kl yxrh gS \ உங்களுக்குத் தா்கம் எடுக்கிைதா?

byk dks iQy vPNs yxrs gSa A இலாவிற்குப பழங்கள பிடிக்கும்.

eq>s mldk O;ogkj cqjk yxk A அவைது �டத்மத எைக்குத் தவைா்கப 
பட்டது.
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ikB @ பாடம்-5

1.0   பாடத்தைப பறறி
2.0    பாடம்  vkb,] ckT+kkj pysa (okrkZyki/ உதையாடல்)
3.0   அருஞ்சாற்பாருள்
4.0   வாககிய அதைபபுகளும் பயன் முதைகளும்
5.0  துதணப பாடப்பாருள்

1.0 பாடத்றதைப பறறி
 ்சந்மதயில் தபாருட்்கமள வாஙகும்தபாழுதும் விற்கும்தபாழுதும் புழக்்கத்தில் உளள 
த்சாற்்கமள அறிமு்கபபடுத்தும் ம�ாக்கில் இபபாடம் அமைந்துளளது. 

2.0   பாடம் - vkb,] ckT+kkj pysa (்வாருங்கள், ்சந்றதைககுச் ்்சல்்வாம்) 
 பாடத்மத உரக்்கப படிக்்கவும். 

1- Jherh fueZyk vkSj Jherh byk jfookj dh 'kke dks lCth oxSjg [kjhnus ds fy, fudyrh gSaA 
Jherh byk ds ?kj ds ikl gh gj jfookj dks ckT+kkj yxrk gS A ckT+kkj lM+d ds nksuksa vksj ,d 
Nksj ls nwljs Nksj rd iQSyk gS A ;gk¡ ?kj&x`gLFkh dh t:jr dh phT+ksa feyrh gSa A flys&flyk, 
diM+ksa dh NksVh&NksVh nqdkusa gSa] ftuesa jax&fcjaxh lyokj&dehT+k] ckck lwV vkfn V¡xs jgrs gSa A 
bl ckT+kkj esa IykfLVd dk lkeku Hkh feyrk gS A lkeus dh drkj esa [kkus&ihus dh phT+kksa dh 
nqdkusa yxrh gSa A pkV vkSj xksy&xIis dh nqdkuksa ij lcls T;knk HkhM+ jgrh gS A bu lc ds 
ckn 'kq: gksrh gS mu nqdkuksa dh drkj ftuesa vkyw&I;kt] cSaxu] xksHkh] VekVj] gjh fepZ vkfn 
lfCt;k¡ lth jgrh gSa A 

2- fueZyk ds fy, ,slk ckT+kkj u;k rks u Fkk] ij fnYyh tSls cM+s 'kgj esa xk¡o dk&lk ckT+kkj ns[kdj 
mls vpaHkk gqvk A 

 nksuksa efgyk,¡ [kjhnkjh ds fy, vkxs c<+ha A vkb, ns[ksa] os D;k&D;k [kjhnrh gSa vkSj dSls&dSls 
eksy&Hkko djrh gSa A 

byk % ns[kks] nhnh] ;g lkM+h fdruh lqanj gS A dksVk&lkM+h tSlh yx jgh gS A gS u \ 

fueZyk % gk¡ byk A 

nqdkunkj % chch th Bhd dg jgh gSa A ;g dksVk dh gh lkM+h gS A 

fueZyk % D;ksa HkbZ] ;g lkM+h fdrus dh gS \ 

nqdkunkj % lLrh gS A fliQZ vBkjg lkS jQi;s dh A 

byk % u ckck u A ;g rks egaxh gS A Bhd&Bhd crkvks A 
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nqdkunkj % eSMe] bl nqdku ij eksy&Hkko ugha gksrk A 

fueZyk % byk] jgus nks A ckn esa ns[ksaxs A 

byk % Bhd gS pyks A - - - - (pyrs gq,) geus rks jktLFkku esa dksVk dh lkM+h ns[kh 
Fkh] og blls cf<+;k vkSj lLrh Fkh A 

3- fueZyk % ;gk¡ rks IykfLVd dh ubZ&ubZ phT+ksa dh Hkjekj gS A bykgkckn esa rks eSaus bruh 
lkjh phT+ksa dHkh ns[kh gh ugha A ns[ksa] 'kk;n dqN ilan vk tk, A 

byk % ns[k yks A eq>s rks nhnh] ;s phtsa vPNh ugha yxrha A ,d rks ;s gYdh gksrh gSa 
vkSj nwljs tYnh VwV tkrh gSa A 

fueZyk % rks Hkh dksbZ gtZ ughaA tjk jQdks rks lgh A (nqdkunkj ls) bl Vh&lSV dk nke 
D;k gS \ 

nqdkunkj % <kbZ lkS jQi;s A 

fueZyk % ;g rks cM+k eg¡xk gS A 

byk % rqEgsa ilan gks rks ckr d:¡ A de djok nw¡xh A ;gk¡ rks eksy&Hkko djuk gh 
iM+rk gS A 

nqdkunkj % ekiQ dhft,xk] cgu th ! ;gk¡ eksy&Hkko ugha gksrk A 

fueZyk % vPNk] nks lkS jQi;s yxkvks vkSj nks lSV ns nks A 

nqdkunkj % ugha] cgu th] nke de ugha gksxk A pkgs ,d ysa ;k nks A 

byk % pyks nhnh A vkSj Hkh nqdkusa gSa A 

fueZyk % byk cgu] vc rks lfCt;ksa dh nqdkusa 'kq: gks xbZa A 

byk % gk¡ lfCt;k¡ rks pkfg, gh A 

fueZyk % rks ;gk¡ eksy&Hkko u d:¡ \ 

4- byk % D;ksa ugha \ fcuk eksy&Hkko fd, dSls [kjhn ldrs gSa \ 

fueZyk % Bhd gS cgu A 

byk % ;s cSaxu D;k Hkko gSa \ xksy okys ugha gSa \ 

nqdkunkj % gSa D;ksa ugha \ nksuksa dk ,d gh Hkko gS pkyhl jQi;s fdyks A 

fueZyk % iSarhl jQi;s fdyks yxkvks A 

nqdkunkj % fdruk ysaxh vki] cgu th \ 

fueZyk ,d fdyks A 

nqdkunkj % vkSj vki] cgu th \ 
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byk % ;s vkSj ge vyx ugha gS A ,d fdyks gh nks A 

nqdkunkj % vPNk] yhft, A 

byk % vkyw dSls fn, \ 

nqdkunkj % chl jQi;s fdyks A igkM+h vkyw gS A 

byk % nks fdyks ns nks A vkSj VekVj D;k Hkko gS \

nqdkunkj % VekVj rhl jQi;s fdyks A 

fueZyk % iPphl jQi;s yxkvks A 

nqdkunkj % ugha cgu th A vkt eg¡xs vk, gSa A vV~BkbZl yxk nw¡xk A 

byk % VekVj Hkh ,d fdyks ns nks A 

nqdkunkj % ;s yhft, nks fdyks vkyw] ,d fdyks VekVj A ,d fdyks cSaxu A gjh fepZ 
fdruh nw¡ \ 

byk % ns nks ik¡p jQi;s dh gjh fepZ] vkSj ik¡p jQi;s dk /fu;k A vnjd dSls gS \ 

nqdkunkj % nl jQi;s dk lkS xzke A 

fueZyk % bruk eg¡xk A 

byk % pyks] lkS xzke vnjd Hkh ns nks & dqy fdrus gq, A 

nqdkunkj % ,d lkS rsbZl jQi;s A 

byk % ;s yhft, ,d lkS rsbZl jQi;s A Bhd gS \ 

nqdkunkj % Bhd gS] cgu th A 

fueZyk % byk] vkSj dqN ysuk gS D;k \ 

byk % ugha] ge dy djksy ckx pysaxs A tks ysuk gksxk ogha ys ysaxs A vjs gk¡] iQy 
Hkh rks ysus gSa A 

fueZyk % Bhd gS A pyks] vkxs ys ysaxs A 

3.0 அருஞ்்சாற்பாருள் 
3.1 அருஞத்சாற்தபாருளறிந்து பாடத்மதப புரிந்துத்காளளவும்.

பத்தி-1
lCth (தப.பா.) ்காய்்கறி

oxSjg (vkfn) முதலிய

fudyuk புைபபடுதல்

gj jfookj dks ஞாயிறு மதாறும்

ckT+kkkj yxrk gS ்சந்மத கூடுகிைது
lM+d (தப.பா.) ்சாமல

ds nksuksa vksj இருபுைமும்

,d Nksj ls nwljs 
Nksj rd 

ஒரு முமையில் இருந்து 
ைறுமுமை வமர
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?kj&x`gLFkh dh phtsa வீட்டு உபமயா்கப 
தபாருட்்கள

t:jr (தப.பா.) மதமவ

flys&flyk, diM+s ஆயத்த ஆமட்கள

jax&fcjaxk வணண வணண
lyokj (தப.பா.) தபண்கள அணியும் 

முழுக்்கால் ்சட்மட 
(்சல்வார)

dehT+k (தப.பா.) ்சட்மட

V¡xk jguk ததாஙகிக் 
த்காணடிருத்தல்

drkj (தப.பா.) வரிம்ச

[kkus&ihus dh phtsa உணவுபதபாருட்்கள
pkV (தப.பா.) த�ாறுக்குத்தீனி

xksy&xIik ம்காதுமை ைாவிைால் 
ஆை சிறிய பூரி மபானை 
வடஇந்தியத் தினபணடம்

HkhM+ (தப.பா.) கூட்டம்

vkyw உருமளக்கிழஙகு

I;kt தவங்காயம்

cSaxu ்கத்தரிக்்காய்

xksHkh (தப.பா.) முட்மடக்ம்காஸ

VekVj தக்்காளி

gjh fepZ (தப.பா.) பசம்ச மிள்காய்

ltk gksuk பாஙகுை அமைந்திருத்தல்

பத்தி-2
xk¡o dk&lk கிராைத்மதப மபால

vpaHkk gksuk வியபபமடதல்

efgyk (தப.பா.) தபணைணி

[kjhnkjh (தப.பா.) வாஙகுதல்

vkxs c<+uk முனமை த்சல்லுதல்

eksy&Hkko மபரம் மபசுதல்

nhnh அக்்காள, மூத்த ்சம்காதரி

tSlk மபால

gS u \ அல்லவா?/இல்மலயா?

HkbZ அணணா 

lLrk ைலிவாை

eg¡xk கிராக்கியாை

jgus nks இருக்்கட்டும்

cf<+;k ம�ரத்தியாை

பத்தி-3
Hkjekj ஏராளம்

bruk lkjk இவவளவு அதி்கைாை

'kk;n dqN ilan vk 
tk, 

ஏமதனும் 
பிடித்திருக்கிைதா எனறு 
பாரபமபாமை

gYdk இமல்சாை

VwV tkuk உமடந்து விடுதல்

dksbZ gtZ ugha பரவாயில்மல

tjk jQdks rks lgh த்காஞ்சம் 
தபாறுங்கமளன

<kbZ lkS இருநூற்று ஐம்பது

nke de djokuk @ 
yxkuk

விமலமயக் குமைக்்க 
மவத்தல் / விமல 
குமைத்தல்

pkgs ,d ysa ;k nks ஒனறு எடுத்தாலும் ்சரி 
இரணடு எடுத்தாலும் ்சரி

vkSj Hkh இனனும்கூட
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3.2 பாடத்மதப புரிந்துத்காணடபிைகு மீணடும் ஒருமுமை தைௌைைா்க வாசிக்்கவும்.
3.3 வழக்குச த்சாற்்கள

(1)  விமல வி்சாரித்தல்

1- (lkM+h) fdrus dh gS \ 

(diM+k) fdrus dk gS \ 

(புடமவ) விமல எனை?
(துணி) விமல எனை?

2- (Vh lsV dk) nke D;k gS \

(bl fdrkc dk) nke D;k gS \ 

(டீ த்சட்டின) விமல எனை?
(இந்தப புத்த்கத்தின) விமல எனை?

3- (;s cSaxu) D;k Hkko gS \ 

(vke) D;k Hkko gS \ 

(இந்தக் ்கத்தரிக்்காய்) எனை விமல?
(ைாம்பழம்) எனை விமல?

4- (vkyw) dSls fn, \

(dsys) dSls fn, \ 

(உருமளக்கிழஙகு) எபபடிக் த்காடுக்கிறீர்கள?
(வாமழபபழம்) எபபடிக் த்காடுக்கிறீர்கள?

5- (vnjd) dSls gS \ 

(uhacw) dSls gS \ 

(இஞசி) விமல எனை?
(எலுமிசம்ச) விமல எனை?

6- (bl isu lsV dk) D;k yksxs \

(bl rkSfy, dk) D;k yksxs \ 

(இந்தப தபனத்சட்டிற்கு) எவவளவு ம்கட்கிைாய்?
(இந்தத் துணடிற்கு) எவவளவு ம்கட்கிைாய்?

7- (;g ,yce) fdrus esa nksxs \

(;g ewfrZ lqanj gSA) fdrus esa nksxs \

(இந்த ஆல்பம்) எவவளவிற்குக் த்காடுபபாய்?
(இந்த சிமல அழ்காைது) எவவளவிற்குக் 
த்காடுபபாய்?

(2) ்சந்மதயில் வழஙகும் பல்மவறு த்சால்வழக்கு்கள:

Bhd gS A ்சரிதான.

yhft, A எடுத்துக்த்காளளுங்கள/வாஙகிக் த்காளளுங்கள

பத்தி-4
fcuk eksy Hkko fd, மபரம் மப்சாைல்

D;k Hkko gS \ எனை விமல?

xksy okyk உருணமடயாை

pkyhl] iSarhl �ாற்பது, முபபத்மதந்து

igkM+h vkyw ைமல உருமளக்கிழஙகு

/fu;k த்காத்தைல்லித் தமழ

vnjd இஞசி

dSls fn, gSa \ எபபடிக் 
த்காடுக்கிறீர்கள?

fdrus gq, \ எவவளவு ஆயிற்று?

vkSj dqN \ மவறு ஏதாவது?
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fdrus gq, \ எவவளவு ஆயிற்று?

gekjs ;gk¡ ,d nke gS A எங்களிடம் ஒமர விமல.

Bhd crkvks A ்சரியா்கச த்சால்.

jgus nks A இருக்்கட்டும்.

3.4 ஒவதவாரு இமணயிலும் உளள பல்மவறு த்சாற்்களின எழுத்து ைாற்ைத்தால் ஏற்படும் 
தபாருள ைாற்ைத்மதக் ்கவனிக்்கவும்.

1- ltk (gqvk)

lT+kk 
அடுக்கிமவக்்கபபட்ட/பாஙகுை அமைந்த/அலங்கரிக்்கபபட்ட
தணடமை

2- tjk 

T+kjk 
முதுமை
த்காஞ்சம்

3- dkiQh 

dkWiQh 
மபாதுைாை
்காபி

3.5 ஒமர தபாருள தரும் த்சாற்்கள : 

 drkj  & iafDr 

 vpaHkk   & vk'p;Z 

 nke   & dher 

4.0 ்வாககிய அறமபபு்களும் பயன்முறை்களும்
4.1 ls ------ rd (இருநது ............... வதையின்) பயன்முதை :
 (1)  இடங்களுக்கு இமடமய உளள எல்மலமயயும்/தூரத்மதயும் குறிபபிட 

 ckT+kkj lM+d ds nksuksa vksj ,d Nksj ls nwljs Nksj rd iQSyk gS A   

 d'ehj ls dU;kdqekjh rd yxHkx rhu gtkj fdyksehVj dh nwjh gS A 
 (2) ்கால அளவிமைக் குறிபபதற்கு  

 ;g nqdku lqcg vkB cts ls jkr nl cts rd [kqyh jgrh gS A 

 fnYyh esa vDrwcj ls ekpZ rd ekSle BaMk jgrk gS A 

4.2 கூடுைல் (சநதை) நதட்பறுைல்/நிகழைல் எனும் ்பாருளில் yxuk வின் பயன்முதை :
gj jfookj dks ;gk¡ ckT+kkj yxrk gS A 

gÝrs esa rhu fnu fganh d{kk,¡ yxrh gSa A 
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4.3 ஒரு த்சயலின நிமலத்திருக்கும் தனமைமயக் குறிக்்க முக்கிய விமையின இைந்த்கால 
விமைதயச்சத்துடன jguk ம்சரந்து ([kqyk $ jguk) விமைசத்சாற்தைாடரா்கப பயனபடுவமதப 
பினவரும் எடுத்துக் ்காட்டு்களால் அறியலாம்.

[kqyk $ jgrk gS = [kqyk jgrk gS A திைந்திருக்கிைது.

cSad pkj cts rd [kqyk jgrk gS A திைந்திருக்கிைது.

vyekjh esa diM+s Vaxs jgrs gSa A ததாஙகிக்த்காணடிருக்கினைை.

lsB th lqcg ls 'kke rd ysVs jgrs gSa A படுத்திருக்கிைார.

 மைலும் சில எடுத்துக்்காட்டு்கமளப பாரபமபாம் :- 

lkbfdy dh ejEer djus okyk isM+ ds uhps cSBk jgrk gS A 

djksy ckx esa brokj dks nqdkusa [kqyh jgrh gSa A 

4.4 இல்தல்யனினும்... ஆனால் / இருபபினும்... என்ை ்பாருளில்  rks u Fkk] ij –இன் 
பயன்முதை :

 இம்ைாதிரியாை வாக்கிய அமைபபில் முதனமை வாக்கியபபகுதி ஒரு ்கருத்திமை 
ைறுக்கும் வம்கயில் அமைகிைது. ைாைா்க, அதமை அடுத்து வரும் துமண வாக்கியபபகுதி 
அம்ைறுபபுக் ்கருத்திமை ஏற்றுக்த்காணடு அதற்கு அழுத்தம் தரும் வம்கயில் அமைகிைது.

 fueZyk ds fy, ,slk ckT+kkj u;k rks u Fkk] ij fnYyh esa xk¡o dk&lk ckT+kkj ns[kdj mls vpaHkk 
gqvkA

 og cM+k vkneh rks u Fkk] ij yksx mlds vkxs&ihNs ?kwers Fks A 

 lkfo=kh cgqr vehj rks u Fkh] ij vDlj u,&u, diM+s igurh Fkh A 

குறிபபு : ijarq] fdarq  அல்லது ysfdu முதலிய த்சாற்்கமள ij எனபதற்குப பதிலா்கப 
பயனபடுத்தலாம்.

4.5 D;k&D;k] dgk¡&dgk¡ ரபான்ை இைட்டித்ை வினாச்சாறகள் :
ns[ksa] ckT+kkj esa os dSls&dSls eksy&Hkko djrh gSa A அவர்கள ்சந்மதயில் எபபடிதயல்லாம் மபரம் 

மபசுகிைார்கள எனறு பாரபமபாம்.

os D;k&D;k [kjhnsaxh \ அவர்கள எனதைனை வாஙகுவார்கள?

MkW- dqekj vkSj cztHkw"k.k th dgk¡&dgk¡ tk,¡xs \ டாக்டர குைாரும் பிரஜபூஷணும் எஙத்கல்லாம் 
மபாவார்கள?

'kknh esa dkSu&dkSu vk, Fks \ திருைணத்திற்கு யாரயாதரல்லாம் வந்திருந்தைர?

vkxjk ds fy, xkfM+;k¡ dc&dc tkrh gSa \ ஆக்ராவிற்கு எபதபாழுததல்லாம் வணடி்கள 
மபாகினைை?
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5.0  துறணபபாடப்பாருள் 
 பலசைககு சாைான்கள் 
vtokbu ஓைம் nky பருபபு

vjgj dh nky துவரம்பருபபு /fu;k ததாத்தைல்லி தானியம்

vkVk ைாவு(ம்காதுமை) ued உபபு

beyh புளி cslu ்கடமலைாவு

byk;ph ஏலக்்காய் elkyk ை்சாலா

mM+n உளுந்து fepZ மிள்காய்

dkyh fepZ மிளகு eqjCck முரபபா/பாகுக் ்கட்டி

xqM+ தவல்லம் ew¡x பசம்சபபயறு

xsgw¡ ம்காதுமை eSnk மைதா ைாவு

puk த்காணமடக்்கடமல ykSax லவங்கம்/கிராம்பு

pk; மதநீர 'kgn மதன

pkoy அரிசி ljlksa ்கடுகு

phuh சீனி lkcwnkuk ஜவவரிசி

thjk சீர்கம் fljdk வினி்கர/புளிக்்காடி

tkS பாரலி lwth ரமவ

rsy எணதணய் lksaB சுக்கு

nfy;k ம்காதுமை ரமவ lkSaiQ ம்சாம்பு/தபருஞசீர்கம்

ghax தபருங்காயம் gYnh ைஞ்சள
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ikB @ பாடம்-6

1.0   பாடக கணரணாட்டம்
2.0   நாடகப பாத்திைங்கள்
3.0   பாடம்  cl fVdV (jsfM;ks ukVd / வா்னாலி நாடகம்) 
4.0   அருஞ்சாற்பாருள்
5.0   ைைபு வழககுகளும் ரபசசு வழககுகளும்
6.0   இலககணககுறிபபுகள்: ரநாகக நிபநைதன வடிவம் 
7.0   வினா-விதட 

1.0 பாடக்கண்ணா்டடம்
இபபாடம் ஒரு மபருந்துபபயணத்மத மையைா்கக் த்காணட வாதைாலி �ாட்கம் பற்றியதாகும்.
 தில்லி �்கரப மபருந்து்களில் எபதபாழுதும் கூட்டம் அதி்கம். அவற்றில் இடம்பிடிக்்க 
சில ம�ரங்களில் ைக்்கள முணடியடித்துக் த்காணடு ஏறுவது வழக்்கம். ஒரு இமளஞனுக்கும் 
வியாபாரிக்குமிமடமய யார முதலில் மபருந்தில் ஏறுவது எனபது பற்றி ஏற்பட்ட ்கடும் 
விவாதத்துடன இபபாடம் ததாடஙகுகிைது. மபருந்தில் ஏறிய பிைகும் அவர்களிமடமய விவாதம் 
ததாடரகிைது. இதைால் மபருந்தில் குழபபம் நிலவுகிைது. �டத்து�ர அமைவமரயும் பயணசசீட்டு 
வாங்கச த்சால்கிைார. மபருந்தில் உட்்கார இடம் கிமடக்்காத ஒருவர பயணசசீட்டிற்கு உரிய 
முழுக்்கட்டணம் தர விரும்பவில்மல. ஏற்்கைமவ எரிச்சல் அமடந்துளள வியாபாரி தான 
த்சல்லுமிடத்மதக் கூைாைமலமய பயணசசீட்டு வாங்க நிமைக்கிைார. ்சமூ்க அமைபபின 
குமைபாடு்கமளக் ்கணடு தவறுபபமடந்திருக்கும் ஒரு ம�ரமையாை இமளஞன பிைருமடய 
உருட்டல் மிரட்டலுக்கு அஞ்சாது, ஏமைா பயணசசீட்டு வாங்க ைறுக்கிைான. எைமவ �டத்து�ர 
மபருந்மதக் ்காவல் நிமலயத்திற்கு எடுத்துசத்சல்கிைார. அஙகு ்காவல்துமை ஆய்வாளரின 
வி்சாரமணயில் ஒனறுமில்லாத விஷயம் தபரிதுபடுத்தபபட்டிருபபது ததரியவருகிைது.

2.0 நாட்கபபாத்திைங்கள்
2.1 பாத்திரங்களின சுருக்்கைாை அறிமு்கம் கீமழ த்காடுக்்கப பட்டுளளது:–
 (1) லாலாஜி : தபருத்த வயிறுமடய பல்சரக்குவியாபாரி, ்கஞ்சன எனறும் 

�ாணயைற்ைவர எனறும் குற்ைம் ்சாட்டபபடுபவர.
 (2)  ைரனாகர : வியாபாரி்கமளயும் அலுங்காைல் குலுங்காைல் அலுவல்கத்தில் 

பணிபுரிபவர்கமளயும் விைரசிக்கும் புரட்சி ைைபபாஙகுளள இமளஞன.
 (3)  நடத்துநர : அடக்்கமும் ்கடமையுணரவும் மிக்்கவர.
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 (4) பாபுஜி : ஆமட ்க்சங்காைல் அலுவல்கத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர. அலுவல்கப 
பணி ம�ரத்தில் மவமல த்சய்யாைல் ம�ரத்மத வீணடிபபவர எனறு குற்ைம் ்சாட்டபபடுபவர.

 (5)  காவல்துதை ஆய்வாளர :  ்கடமையுணரவும் ்கனிவும் த்காணடவர. 

3.0  பாடம் cl fVdV (பஸ டிக்்க்ட)
1- (LVkWi ij vkdj cl jQdrh gS A cl esa p<+us ds fy, HkxnM+&lh ep tkrh gSA)

daMDVj % (tksj ls) ,d&,d djds ykbu esa vkb,] lkgc A 

% (nwljs yksxksa ls)] tYnh dhft, lkgc] nsj gks jgh gS A 

(yksx cl esa p<+rs gSa A cl py iM+rh gS A)

2- daMDVj % ftu lkgc us fVdV u fy;k gks] vkokt nsdj ek¡x ysa A 'kjekus dh t:jr 
ugha gS A 

ckcw th % ,d fVdV ukWFkZ CykWd A 

daMDVj % dgk¡ ls cSBs gSa \

ckcw th % vHkh ge cSBs gh dgk¡ gSa ! 

daMDVj % rks D;k cl LVki ij [kM+s gSa \

ckcw th % ugha] cl esa [kM+s gSa] - - - - ljkstuh uxj ekdsZV ls A 

% (cl esa cSBs ;k=kh dgdgk yxkrs gSa A) 

daMDVj % fudkfy, chl jQi;s A ;g yhft, cl esa [kM+s gksus dk fVdV A vxj cSBs 
rks nl jQi;s vkSj nsus iM+saxs A 

ckcw th % rks ge ,d gh Vkax ij [kM+s gks tkrs gSa A yks ik¡p jQi;s dk fVdV  
ns nksA

(;kf=k;ksa dk dgdgk) 

3- ykyk th % HkkbZ] ,d fVdV eq>s Hkh nsuk A 

daMDVj % dgk¡ dk \

euksgj % (/hjs ls) CySd ekdsZV dk A 

ykyk th % (fcxM+dj) D;k dgk \

euksgj % (xaHkhjrk ls) vkius eq>ls dqN iwNk \

ykyk th % rqeus vHkh D;k dgk \

euksgj % fdlls \
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ykyk th % daMDVj ls A 

euksgj % rks fiQj daMDVj iwN ysxk] vki D;ksa ijs'kku gksrs gSa \

% (;kf=k;ksa dh g¡lh) 

4- daMDVj % gk¡] rks ykyk th] tYnh crkb, dgk¡ dk fVdV dkVw¡ \

ykyk th % cl dgk¡ rd tk,xh \

daMDVj % vkidks dgk¡ tkuk gS \

ykyk th % D;ksa crkmQ¡ \

daMDVj % ugha crk,¡xs rks fVdV dSls nw¡xk \

ykyk th % rqe fVdV ns nks] tgk¡ rd cl tkrh gS A esjh tgk¡ ethZ gksxh mrj  
tkmQ¡xkA

euksgj % mrjrs le; lc eqlkfiQjksa ls dg nhft,xk fd viuh vk¡[ksa can dj ysa A 

daMDVj % ykyk th fudkfy, iPphl jQi, A 

ykyk th % ;g yks A 

daMDVj % ;g yhft, fVdV A 

5- daMDVj % (vU; ;kf=k;ksa ls) vkidk fVdV gks x;k \ vkidk \ vkSj fdlh lkgc 
dks fVdV ysuk gS \ (euksgj ls) vkidk fVdV gks x;k lkgc \ 

euksgj % ugha A 

daMDVj % rks lkgc] vki cksyrs D;ksa ugha \ 

euksgj % tc eq>s fVdV ysuk gh ugha gS rks D;ksa cksyw¡ \ 

daMDVj % vki cxSj fVdV liQj djuk pkgrs gSa \

euksgj % gk¡ A 

daMDVj % ekywe gS] cxSj fVdV liQj djuk tqeZ gS \ 

euksgj % ekywe gS A 

daMDVj % fiQj D;k ethZ gS A 

euksgj % dqN ugha] vkjke ls cSBs gSa A 

daMDVj % cxSj fVdV vki cl esa ugha cSB ldrs A 

euksgj % cSB ldrk gw¡ A 
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6- ykyk th % tjk ns[kks rks A pksjh vkSj lhuktksjh A 

euksgj % ykyk th] rqEgkjh pksjh eSaus [kwc ns[kh gS A rqEgkjs iM+ksl esa gh jgrk  
gw¡A esjs chp esa er cksyks] ugha rks lcds lkeus rqEgkjh iksy [kksy nw¡xk A 

ykyk th % vjs] tkvks ! rqe D;k fcxkM+ yksxs esjk \ 'kje ugha vkrh rqEgsa cxSj fVdV 
liQj djus esa \ ljdkj dks /ks[kk nsuk pkgrs gks \ 

euksgj % /ks[kk eSa ugha] rqe nsrs gks A elkys esa feykoV] ?kh esa feykoV djds turk 
dks T+kgj f[kykrs gks vkSj mQij ls yhMjh >kM+rs gks A 

ykyk th % ns[kks th] rqe eq> ij >wBs vkjksi yxk jgs gks A lcds lkeus esjh csbTtrh 
dj jgs gks A bldk urhtk vPNk ugha gksxk A 

euksgj % og rks ckn esa ns[kk tk,xk] ykyk th A rqEgkjs f[kykiQ eSaus iDds lcwr 
bdV~Bs dj fy, gSa A vc ,d fnu iqfyl dks ysdj vkus okyk gw¡ A rS;kj 
jguk A 

ykyk th % gk¡] gk¡] ys vkuk iqfyl dks A ns[k yw¡xk iqfyl dks Hkh vkSj rqEgsa Hkh A 

7- daMDVj % (euksgj ls) eSa vkf[kjh ckj dgrk gw¡ lkgc] vki fVdV ys yhft, ojuk 
eq>s cl Fkkus ys tkuh iM+sxh A 

euksgj % 'kkSd ls ys pyks A 

ckcw th % (euksgj ls) feLVj D;ksa >xM+k djrs gks \ cl Fkkus tk,xh rks gedks nÝrj 
igq¡pus esa nsj gks tk,xh A 

euksgj % nsj gks tk,xh rks vkidks D;k iQdZ iM+sxk] ckcw th \ ogk¡ dkSu&lk dke 
djrs gSa \ 

ckcw th % dke ugha djrk rks D;k djrk gw¡ \ 

euksgj % lc tkurk gw¡ A fnuHkj pk; ihus vkSj xIisa gk¡dus ds vykok vkidks vkSj 
D;k dke jgrk gS \ 

ykyk th % lcdks viuh gh rjg fuBYyk le>rs gks \ 

euksgj % vkidks ugha] ykyk th A vki rks pkSchl ?kaVs yksxksa dh tsc dkVus esa yxs 
jgrs gSa] ;g eSa tkurk gw¡ A 

ykyk th % (fcxM+dj) ,s] tcku laHkkydj ckr djks A tscdrjs gksxs rqe A 

euksgj % dk'k ! eSa Hkh ;g dyk tkurk ! 
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8- daMDVj % lkgc] vki yksx bl >xM+s dks ckn esa r; dj ysuk A igys fVdV dh 
ckr dhft, A og ns[k yhft, cl esa uksfVl yxk gS & fnYyh ifjogu 
dh clksa esa fcuk fVdV liQj djuk tqeZ gS A 

euksgj % (ckr dkVdj) vkSj fVdV u ysus ij 200 jQi, rd tqekZuk gks ldrk gS 
ftls vnk u djus ij 15 fnu dh dSn Hkh gks ldrh gS & ;g eSa tkurk 
gw¡A rks daMDVj egkjkt] rqe ls tks gks lds dj yks A eSaus ,d ckj dg 
fn;k fd eq>s fVdV ugha ysuk gS A cl] ckr [kRe gks xbZ A 

daMDVj % ckr [kRe dSls gks xbZ \ ckr rks vc 'kq: gksxh A ;g yhft, Fkkuk Hkh 
vk x;k A 

(daMDVj cl jQdokrk gS A)

9- daMDVj % mrfj,] lkgc A 

euksgj % cM+s 'kkSd ls A 

daMDVj % ykyk th] vki Hkh vxj xokgh ds fy, lkFk pysa] rks cM+h esgjckuh  
gksxhA

ykyk th % t:j] t:j A ,sls yksxksa dks t:j lT+kk fnyokuh pkfg, A 

daMDVj % ckcw th] vki Hkh pfy, A 

ckcw th % (?kcjkdj) D;ksa \ gedks D;ksa idM+okrs gks \ geus iwjk fVdV fy;k gS A 

daMDVj % ugha ckcw th] vkidks D;ksa idM+okmQ¡xk \ 

ckcw th % fiQj gedks D;ksa lkFk pyus dks dgrs gks \ 

daMDVj % bu lkgc ds f[kykiQ xokgh nsus ds fy, A 

ckcw th % ugha ckck] ge >xM+s esa ugha iM+rs A 

euksgj % pfy, Hkh ckcw th] rek'kk nsf[k,xk A lkFk gh vkt dh rkjh[k esa vkidks 
dqN dke djus dks Hkh fey tk,xk A 

ykyk th % ckcw th] vkidks t:j xokgh nsuh pkfg, A bu lkgc us vkidks Hkh 
cqjk&Hkyk dgk Fkk A mldk eT+kk rks feyuk pkfg, bUgsa A 

ckcw th % gk¡] gk¡ og rks gS A dgrk Fkk eSa nÝrj esa dqN dke ugha djrk A vc ge 
crk,¡xs fd D;k dke djrs gSa A pyks A 

(rhuksa tkrs gSa)
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10- daMDVj % Fkkusnkj lkgc] ;s lkgc cl esa fcuk fVdV liQj dj jgs gSa A 

Fkkusnkj % ;s rhuksa vkneh \ 

ckcw th % (?kcjkdj) ugha] ugha A eSaus rks iwjk fVdV fy;k gS A 

daMDVj % ugha Fkkusnkj lkgc] ;g ckcw th vkSj ykyk th xokgh ds fy, gSa A fVdV 
bu rhljs lkgc us ugha fy;k A 

Fkkusnkj % (euksgj ls) ns[kus esa rks 'kjhiQ yxrs gks A 

euksgj % [kkunkuh 'kjhiQ gw¡ A 

ykyk th % D;k dgrs gSa \ rHkh rks fVdV ugha fy;k A 

Fkkusnkj % (euksgj ls) D;ksa lkgc] vkius fVdV ugha fy;k \ 

euksgj % th ugha A 

Fkkusnkj % vki tkurs gSa fVdV u ysuk tqeZ gS \ 

euksgj % [kwc vPNh rjg A 

Fkkusnkj % tsc esa iSls ugha gSa \ 

euksgj % cVqvk Hkjk gqvk gS A 

Fkkusnkj % nsf[k, lkgc] vki vc Hkh fVdV ys ysa] rks eSa vkidks NksM+ ldrk gw¡ A 

euksgj % NwV rks eSa cxSj fVdV ds Hkh tkmQ¡xk A 

Fkkusnkj % dSls \ 

euksgj % ;g nsf[k,] esjs ikl cl dk ikl gS A 

(Fkkusnkj] daMDVj] ykyk th vkSj ckcw th ,d lkFk vk'p;Z ls dgrs gSa 
& ,¡ !) 

daMDVj % rks vkius igys D;ksa ugha crk;k \ 

euksgj % vkius iwNk gh dc Fkk \ iwNrs rks crk nsrk fd esjs ikl cl dk ikl gS A 

4.0   அருஞ்்சாற்பாருள்
பத்தி-1
HkxnM+ (தப.பா.) முட்டி மைாதுதல்/

தளளுமுளளு
,d&,d djds ஒவதவாருவரா்க

பத்தி-2
vkokt nsuk உரக்்கக் கூபபிடுதல்
'kjekuk தவட்்கபபடுதல்
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ukWFkZ CykWd �ாரத் பிளாக் (தில்லி 
ைத்திய அரசு 
த்சயல்கத்தின 
வடக்குபபகுதி)

ljksftuh uxj தில்லியில் உளள ஒரு 
பகுதியின தபயர

ckT+kkj (ekdsZV) ்கமடத்ததரு
;k=kh @ eqlkfiQj பயணி
dgdgk பலத்த சிரிபபு
dgdgk yxkuk த்கால்தலை சிரித்தல்

Vk¡x (தப.பா.) ்கால்

பத்தி-3
CySd ekdsZV @ 
dkyk ckT+kkj

்களளச்சந்மத

fcxM+dj @ ukjkT+k 
gksdj

எரிச்சலமடந்து/ம்காபம் 
அமடந்து

xaHkhjrk ls மிடுக்குடன
ijs'kku gksuk ைை உமளச்சல் 

அமடதல் / ்கவமல 
அமடதல்

பத்தி-4
ethZ @ bPNk 
(தப.பா.) 

விருபபம்

பத்தி-5
cxSj @ fcuk இல்லாைல்
liQj @ ;k=kk பயணம்
tqeZ @ vijk/ குற்ைம்

பத்தி-6
pksjh (தப.பா.) திருட்டு/திருட்டுத்தைம்
lhuk tksjh அடாவடித்தைம்
iM+ksl அக்்கம்பக்்கம்

iksy [kksyuk குட்டு உமடத்தல்/
இர்கசியத்மத 
அம்பலபபடுத்துதல்

fcxkM+uk ம்கடு விமளவித்தல்
'kje vkuk தவட்்கபபடுதல்

ljdkj (தப.பா.) அர்சாங்கம்
/ks[kk nsuk ஏைாற்றுதல்
elkyk ை்சாலா

feykoV (தப.பா.) ்கலபபடம்

turk @ yksx 
(தப.பா.) 

ைக்்கள

?kh த�ய்
T+kgj @ fo"k 
f[kykuk

விஷம் த்காடுத்தல்

yhMjh >kM+uk தமலவைா்க ்காட்டிக் 
த்காளளுதல்

>wBk vkjksi yxkuk தபாய்யா்க குற்ைம் 
்சாட்டுதல்

csbTtrh djuk அவைாைபபடுத்துதல்
urhtk @ ifj.kke பலன
ds f[kykiQ @ ds 
fojQn~/

எதிரா்க

iDdk lcwr வலுவாை ்சாட்சியம்
rS;kj ஆயத்தம்

பத்தி-7
vkf[kjh இறுதியா்க/முடிவா்க
Fkkuk ்காவல்நிமலயம்
'kkSd ls @ [kq'kh ls விருபபபபடி
D;k iQdZ iM+rk 
gS\

எனை ஆகிவிடப 
மபாகிைது?

xIis gk¡duk அரட்மட அடித்தல்
ds vykok தவிரவும்/ைட்டுைல்லாைல்
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5.0 மைபு ்வழககு்களும் ்பச்சு ்வழககு்களும்
5.1 இபபாடத்தில் இடம் தபற்றுளள ைரபு வழக்கு்கமளயும் மபசசு வழக்கு்கமளயும் எளிதா்கப 
புரிந்துத்காளளும் வம்கயில் அவற்றிற்கு இமணயாை தமிழாக்்கம் கீமழ த்காடுக்்கபபட்டுளளை.

cl esa p<+us ds fy, HkxnM+&lh ep tkrh gSA மபருந்தில் ஏறுவதற்கு தளளுமுளளு 
ஏற்படுகிைது.

(os) vkokt nsdj ek¡x ysa A (பயணி்கள) ம்கட்டு வாஙகிக் த்காளளுங்கள.

'kjekus dh t:jr ugha A தவட்்கபபடத் மதமவயில்மல.

vki D;ksa ijs'kku gksrs gSa \ நீங்கள ஏன ்கவமலப படுகிறீர்கள?

esjh tgk¡ ethZ gksxh mrj tkmQ¡xk A �ான விரும்பும் இடத்தில் இைஙகிக் 
த்காளமவன.

fiQj D;k ethZ gS \ மவறு எனை விருபபம்?

pksjh vkSj lhuktksjh A திருட்டும் அடாவடித்தைமும்

fuBYyk மவமலதவட்டி  
இல்லாதவன

tsc dkVuk மஜபபடி த்சய்தல்
tcku l¡Hkkyuk �ாமவ அடக்குதல்
tsc drjk மஜபபடித்திருடன
dk'k ! அந்மதா! / அய்மயா!

பத்தி-8
r; djuk முடிவு த்சய்தல்
ifjogu மபாக்குவரத்து
tqekZuk தணடம்/அபராதம்
vnk djuk த்சலுத்துதல் 
dSn சிமைபபிடிபபு
egkjkt ஐயா

பத்தி-9
xokgh (தப.பா.) ்சாட்சியம்

esgjckuh @ n;k 
(தப.பா.)

தபருந்தனமை / தயவு / 
்கருமண

lT+kk (தப.பா.) தணடமை
idM+okuk பிடிக்்கசத்சய்தல்
ugha] ckck மவணடாம் அய்யா/

அபபா
rek'kk மவடிக்ம்க
cqjk&Hkyk dguk திட்டுதல்

பத்தி-10
Fkkusnkj ்காவல்துமை ஆய்வாளர
'kjhiQ yxuk தபரிய ைனிதரா்கத் 

மதானறுதல்
[kkunkuh 'kjhiQ �ல்ல குடும்பத்தில் 

மதானறிய ்கைவான
cVqvk பணபமப
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esjs chp esa er cksyks A குறுக்ம்க மப்சாமத.

rqEgkjs f[kykiQ eSaus iDds lcwr bdV~Bk dj fy, 
gSa A 

உைக்கு எதிரா்க வலுவாை ்சாட்சியங்கமள 
ம்ச்கரித்துளமளன.

lcds lkeus iksy [kksy nw¡xk A எல்மலார முனனிமலயிலும் குட்மட 
(ர்கசியத்மத) உமடத்து விடுமவன

rqe D;k fcxkM+ yksxs esjk \ நீ எனமை எனை த்சய்துவிட முடியும்?

vkSj mQij ls yhMjh >kM+rs gks A இதற்கு மைமல �ாட்டாமை மவைா?

rqe eq> ij >wBk vkjksi yxk jgs gks A நீ என மீது தபாய்க்குற்ைம் ்சாட்டுகிைாய்.

lcds lkeus esjh csbTtrh dj jgs gks A எல்மலார முனனிமலயிலும் எனமை 
அவைாைபபடுத்துகிைாய்.

bldk urhtk vPNk ugha gksxk A இதன விமளவு �னைா்க இருக்்காது.

ns[k yw¡xk rqEgsa Hkh vkSj iqfyl dks Hkh A மபாலீம்சயும் பாரத்துக்த்காளகிமைன, 
உனமையும் பாரத்துக் த்காளகிமைன.

vkidks D;k iQdZ iM+sxk \ உங்களுக்கு எனை ஆகிவிடப மபாகிைது?

ogk¡ dkSu&lk vki dke djrs gSa A அஙகு நீங்கள தபரிதா்க எனை 
்சாதிக்கிறீர்கள?

ogk¡ xIisa gk¡dus ds vykok vkidks vkSj D;k dke 
jgrk gS \ 

தவட்டிபமபசசு மபசுவமதத் தவிர உங்களுக்்க 
மவறு எனை மவமல?

vki rks pkSchlksa ?kaVs yksxksa dh tsc dkVus esa yxs 
jgrs gSa A 

நீங்களதான இருபத்தி�ானகு ைணிம�ரமும் 
ைக்்கமள சுரணடிக் த்காணடிருக்கிறீர்கமள.

tcku laHkkydj ckr djks A �ாமவ அடக்கிபமபசு.

ckr [kRe gks xbZ A விஷயம் முடிந்துவிட்டது.

cM+s 'kkSd ls A மி்கவும் ்சந்மதாஷைா்க.

cM+h esgjckuh gksxh A மி்கவும் புணணியைா்க இருக்கும்.

ge (eSa) >xM+s esa ugha (iM+rk @ iM+rs) A �ான இந்த ்சணமடயில் தமலயிட 
ைாட்மடன.

bu lkgc us vkidks Hkh rks cqjk&Hkyk dgk FkkA இவர உங்கமளயும் தாமை திட்டியிருந்தார.

mldk etk rks feyuk gh pkfg, bUgsa A  

ns[kus esa 'kjhiQ yxrs gks A

அதற்குரிய பலன இவருக்குக் கிமடத்மத 
ஆ்கமவணடும். 
பாரக்்கப தபரிய ைனிதைா்கத் ததரிகிைாய்.
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6.0 இலக்கணக குறிபபு்கள் : ்நாக்க நிபந்தைறன ்வடி்வம்
1. ்சாத்தியக்கூறு (அனுைாைம்), ்கட்டமள, மவணடும்காள, விருபபம், அனுைதி, நிபந்தமை, 
ம�ாக்்கம் ஆகியவற்மைத் ததரிவிக்்க ம�ாக்்க நிபந்தமை விமைவடிவம் பயனபடுகிைது. 
 எதிர்கால விமை வடிவங்களின இறுதியில் வரும் µxk µxs µxh விகுதி்கமள நீக்கிவிட்டால் 
ம�ாக்்க நிபந்தமை விமைவடிவம் அமையும். எ.்கா. 

'ks[kj dy vk,xk A ம்ச்கர �ாமள வருவான.

'kk;n 'ks[kj dy vk, A ஒருக்்கால் ம்ச்கர �ாமள வரலாம்.

'khyk eqacbZ ugha tk,xh A ஷீலா மும்மப மபா்கைாட்டாள.

gks ldrk gS] 'khyk Hkh tk, A ஒருமவமள ஷீலாவும் மபா்கக் கூடும்.

2. ம�ாக்்கநிபந்தமை வாக்கிய அமைபபில் எழுவாயின இடம் ைற்றும் எணணுக்கு ஏற்ப 
விமைசத்சால் தபாருத்தைா்க அமைவமதக் கீமழ ்காணலாம்.

இடம் ஒருமை ஒருமை பனமை பனமை
தனமை eSa ஆ.பா./தப.பா. vkmQ¡@cSBw¡ ge vk,¡@cSBsa

முனனிமல rqe ஆ.பா./தப.பா. vkvks@cSBks vki "

படரக்ம்க og@jke (ஆ.பா.) vk,@cSBs os (yM+ds) (ஆ.பா.) "

og@yhyk (தப.பா.)     ** os (yM+fd;k¡) (தப.பா.) "

 ம�ாக்்க நிபந்தமை வடிவங்கள

eSa 'kk;n chekj gksmQ¡

rqe 'kk;n dy rd Bhd gks 

og 'kk;n NqV~Vh ij gks 

ge

vki 

os 

'kk;n chekj gksa A 

3. ரநாகக நிபநைதன விதனவடிவம் – ்சயல்முதைப பயன்பாடுகள் :
 கீழ்க்்காணும் சூழல்்களில் ம�ாக்்க நிபந்தமை விமை வடிவத்தின பயனமுமை:

1- ்சாத்தியக்கூறு/அனுைாைம் 4- அனுைதி ம்கட்டல்/த்காடுத்தல் 

2- விருபபம் 5- ம�ாக்்கம்

3- பணிவுக்்கட்டமள/மவணடும்காள 6- நிபந்தமை 
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(1) சாத்தியககூறு/அனுைானம் 
1. 'kk;n psfdax baLisDVj fVdV ek¡xs A பரிம்சாத்கர பயணசசீட்டு ம்கட்்கக் கூடும்
2. gks ldrk gS xkM+h Bhd le; ij vk xbZ gksA வணடி ்சரியாை ம�ரத்திற்கு 

வந்திருக்்கலாம்.
3. laHko gS] vkt ckfj'k gks A இனறு ைமழ தபய்யலாம்.

(2) விருபபம்
1. u;k lky vkids fy, [kqf'k;k¡ yk, A புத்தாணடு உங்களுக்கு ைகிழ்சசி்கரைா்க 

அமையட்டும்.
2. vkidh ;k=kk vkuane; gks A தங்கள பயணம் இனிதாகு்க.
3. Hkxoku djs vki tYnh Bhd gks tk,¡ A விமரவில் �லம் தபை இமைவன அருள 

புரிவாரா்க.

(3) பணிவுககட்டதள/ ரவணடுரகாள்
1. vki d`i;k nks 'kCn cksysa A அருளகூரந்து ஓரிரு வாரத்மத்கள 

மப்சவும்.
2. fcuk vuqefr ds dksbZ vanj u vk, A உத்தரவினறி உளமள வராதீர.
3. ejht ls dksbZ ckr u djs A ம�ாயாளியிடம் யாரும் மப்சாதீர.

(4) அனுைதி ரகாருைல்/அளித்ைல்
1. dke iwjk gks x;k gS A D;k ge ?kj tk,¡ \ மவமல முடிந்துவிட்டது. �ாங்கள 

வீட்டிற்குப மபா்கலாைா?
2. D;k eSa Hkh vkids lkFk pyw¡ \ �ானும் உங்களுடன வரலாைா?
3. vkt 'ks[kj tYnh ?kj pyk tk, A இனறு ம்ச்கர சீக்கிரைா்க வீட்டிற்குப 

மபா்கட்டும்.

(5) ரநாககம்
1. VSDlh esa tkvks rkfd le; ij LVs'ku igq¡p 

ldks A 
டாக்சியில் த்சனைால்தான குறித்த 
ம�ரத்தில் நிமலயத்மதச த்சனைமடய 
முடியும்.
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2. eSaus csVs dks vkids ikl Hkstk gS rkfd og dqN 
dke lh[ks A 

மவமல ்கற்றுக் த்காளளட்டுமை எனறு 
என ை்கமை உங்களிடம் அனுபபி 
இருக்கிமைன.

3. vkxs vkb,] ftlls vki vPNh rjg ns[k ldsaA முனைால் வாருங்கள, அதைால் �னைா்கப 
பாரக்்கலாம்.

(6) நிபநைதன
1. vxj vki cqjk u ekusa rks eSa ,d ckr dgw¡ \ நீங்கள தவைா்க எடுத்துக் த்காளள 

வில்மலதயனைால் ஒரு த்சய்தி 
த்சால்லட்டுைா?

2. vxj Mªkboj 'kke rd u vk, rks eq>s iQksu 
dj nsa A 

டிமரவர ைாமலக்குள வரவில்மல 
தயனைால் எைக்குப மபான த்சய்யவும்.

3. vxj os dksbZ ckr iwNsa rks D;k dgw¡ \ அவர ஏமதனும் ம்கட்டால் �ான எனை 
த்சால்லட்டும்?

குறிபபு :
(1) ்சாத்தியக்கூறு/அனுைாைம் ஆகியவற்மைக் குறிக்கும்மபாது 'kk;n / gks ldrk gS அல்லது 
laHko gS முதலியை வாக்கியத்தின ததாடக்்கத்தில் இடம் தபறும்.

'kk;n @ gks ldrk gS @ laHko gS vkt ckfj'k gks A 

ckcw vkt Hkh nsj ls vk, A 

og jkLrk Hkwy x;k gks A 

(2)  நிபந்தமைமயத் ததரிவிக்்க நிபந்தமை வாக்கியத்தின ததாடக்்கத்தில் vxj / ;fn யும் 
முதனமை வாக்கியத்தின முனைர rks விகுதியும் ம்சரக்்கபபடும்.  

vxj @ ;fn vki pkgsa
dksbZ t:jh ckr gks 

rks (vki) tk ldrs gSa A
os eq>s iQksu djsa A 

(3)  ம�ாக்்கத்மதக் குறிபபிடும்தபாழுது rkfd அல்லது ftlls  ம்சரக்்கப படுகிைது.

'khyk dejs ls ckgj fudys rkfd @ ftlls ukSdj dejk lkiQ dj ys A
eSa dejk can d:¡ A 
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7.0  வினா-விறட
ç'u 1- ckcw th dgk¡ tkuk pkgrs Fks \ os ik¡p jQi;s dk fVdV D;ksa ek¡x jgs Fks \ 

mRrj ckcw th ukWFkZ Cykd tkuk pkgrs Fks A mUgksaus dgk fd eSa ,d Vk¡x ij [kM+k gks tkrk gw¡ A 
blfy, ik¡p jQi;s dk fVdV nhft, A 

ç'u 2- ykyk th dks daMDVj us fdrus jQi;s dk fVdV fn;k \ D;ksa \ 

mRrj daMDVj us ykyk th dks iPphl jQi;s dk fVdV fn;k D;ksafd mUgksaus vkf[kjh LVkWi rd 
dk fVdV ek¡xk Fkk A 

ç'u 3- euksgj ykyk th dh D;k iksy [kksyuk pkgrk Fkk \ 

mRrj euksgj dks irk Fkk fd ykyk th ?kh] elkys vkfn esa feykoV djds cspus dk /a/k djrs 
Fks A euksgj blh ckr dh iksy [kksyuk pkgrk Fkk A 

ç'u 4- euksgj us ckcw th ij D;k vkjksi yxk;k \ 

mRrj euksgj us ckcw th ij ;g vkjksi yxk;k fd os nÝrj esa dksbZ dke ugha djrs A os fnu Hkj 
pk; ihrs gSa vkSj xIisa gk¡drs gSa A 

ç'u 5- euksgj us fVdV D;ksa ugha fy;k Fkk \

mRrj euksgj ds ikl cl dk ikl Fkk A blfy, mlus fVdV ugha fy;k Fkk A 
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ikB @ பாடம்-7

1.0   பாடத்தைபபறறி
2.0   பாடக கணரணாட்டம் 
3.0   பாடம்  eSa dehT+k gw¡ (vkRedFkk / சுயசரிதை)
4.0   அருஞ்சாற்பாருள்
5.0   இலககணககுறிபபுகள்

1.0 பாடத்றதைப பறறி
 தன வரலாறு்களில் (சுய்சரிமத்களில்) பயனபடும் உமர�மடயிலாை தைாழி�மடமய 
உங்களுக்கு அறிமு்கபபடுத்துவமத இபபாடத்தின ம�ாக்்கைாகும். ைனிதன துணிமயயும், 
ஆமடத்தயாரிபபமதயும் எவவாறு ்கணடுபிடித்தான எனபமதப பற்றி eSa dehT+k gw¡ (ஆமட 
தன வரலாறு கூறுதல்) எனும் இபபாடம் எடுத்துக்கூறுகிைது. த�்சவு, மதயல் ைற்றும் ஆமட 
தயாரித்தல் ஆகிய இபபணி்களில் வழஙகும் பல்மவறு ்கமலசத்சாற்்கமளயும் இபபாடத்தில் 
நீங்கள அறிந்து த்காளளலாம்.

2.0   பாடக ்கண்ணா்டடம்
2.1 பிரஜபூஷண நீதிைனைபபணி முடிந்து வீடு திரும்பியபின ஓய்தவடுக்கும்தபாழுது 
்கைவு ்காணகிைார. அவரது புதிய ்சட்மட ்கைவில் மதானறித் தான பிைந்த வரலாற்மைக் 
கூறுகிைது. �ா்கரி்கத்தின ததாடக்்க ்காலத்தில் ைனிதன ைரபபட்மட்கமளயும் விலஙகு்களின 
மதாமலயும் ஆமடயா்கப பயனபடுத்தியமத அது விவரிக்கிைது. தற்த்சயலா்க ைனிதன 
பருத்திமயயும் அமதக்த்காணடு ஆமட்கள தயாரிபபமதயும் அறிந்துத்காணடான. 
ததாடக்்கத்தில் ைனிதன நூல் நூற்ைமலயும் த�்சவுக்்கமலமயயும் ்கற்றுக்த்காணடு த�ய்த 
ஆமட்கமள அணியத்ததாடஙகிைான. ்காலபமபாக்கில் அவன மதயற் ்கமலமயக் ்கற்று 
பல்மவறு முயற்சி்களின பயைா்கப பல புதுமை்கமளக் ்கணடறிந்து விதவிதைாை ஆமட்கமளத் 
தயாரிக்்கத் ததாடஙகிைான. ஆமட, தான அ்கைதாபாத்தில் உளள பருத்தி ஆமலயில் இருந்து 
தில்லிக்கு வந்தமதயும், அஙகு மதயற்்காரன ஒருவைால்தான இச்சட்மட வடிவம் தபற்ைமதயும் 
எடுத்துமரக்கிைது.
 அந்ம�ரம் ம்கயில் சூடாை மதநீரக் ம்காபமபயுடன அஙகு வந்த அவரது ைமைவி 
நிரைலாவின ஓம்ச ம்கட்டு உைக்்கத்தில் இருந்து எழுந்த பிரஜபூஷண அவர்களின 
்காது்களில் “ஆமட இல்லா ைனிதன அமரைனிதன” எனும் ்சட்மடயின த்சாற்்கள இனனும் 
ஒலித்துக்த்காணமட இருந்தை.
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3.0   பாடம்  eSa dehT+k gw¡ (்ச்டறட தைன்்வைலாறு கூறுதைல) 
 பாடத்மத உரக்்கப படிக்்கவும்.

1- cztHkw"k.k vkt dpgjh ls Fkds&ek¡ns ykSVs Fks A mUgksaus vius diM+s cnys] viuh ubZ dehT+k okMZjksc 
esa Vk¡xh] vkSj fiQj vkjke dqlhZ ij cSB x, A cSBrs gh mudh vk¡[k yx xbZ A 

2- /hjs&/hjs mUgsa okMZjksc ls dqN vkoktsa lqukbZ nsus yxha A mudh ubZ dehT+k dg jgh Fkh] ^^ugha]  
;g rks eSa ugha crk ldrh fd esjs iwoZt dc vkSj dgk¡ iSnk gq, Fks \ ysfdu bruk t:j tkurh 
gw¡ fd esjs iwoZt isM+ksa dh Nky vkSj tkuojksa dh [kky jgs gksaxsA bUgksaus gh vkneh dks lH;rk dk 
ikB i<+k;k gksxkA** 

3- ysfdu Nky vkSj [kky vkneh dks lnhZ&xehZ ls cpkus esa T;knk enn u dj ldh A vkneh dks 
rks ,d ,slh phT+k dh ryk'k Fkh tks mls lnhZ&xehZ ls Hkh cpk, vkSj lkFk gh mldks lqanj Hkh 
cuk, A la;ksx ls dikl vkSj lsey ds iQyksa ls fudyus okyh jQbZ mlds gkFk yxh A jQbZ us 
mldh dYiuk dks txk;k A edM+h ds tky vkSj c;k tSls if{k;ksa ds ?kksalys ns[kdj mls yxk 
fd vc og Hkh jQbZ ls cgqr dqN dj ldrk gSA

4- vkneh us igys jQbZ dh iwuh cukbZ] ftlls og /hjs&/hjs lwr cukuk tku x;k A lwr dkrus ds 
fy, mlus rdyh vkSj pj[ks dk mi;ksx fd;k A lwr ls diM+k cquus ds fy,  mlus dj?kksa dk 
vkfo"dkj fd;k A tqykgs lwr dh yPNh ls dj?ks ij diM+k cquus yxs A diM+ksa esa rjg&rjg 
ds fMtkbu Hkh Mkys tkus yxs A lp iwfN, rks gFkdj?ks esa cus gq, diM+s esjs ifjokj ds igys 
lnL; jgs gksaxs A /hjs&/hjs lwrh ds vykok mQuh vkSj js'keh diM+s Hkh cqus tkus yxs A iQS'ku vkSj 
t:jr ds eqrkfcd eSa vius vki dks cnyrh jgh A nthZ eq>s dkVdj vkSj rjg&rjg ls flydj 
viuh dyk dk izn'kZu djrk jgk A baphVsi] dSaph] lqbZ&/kxk] flykbZ dh e'khu nthZ ds [kkl 
lgk;d cus ftuls og eq>s euilan 'kDy nsrk jgk gS A eSa vius dks vkSj vius HkkbZ&cguksa dks 
ubZ&ubZ 'kDyksa esa ns[kdj [kq'kh ls iQwyk ugha lekrh A 

5- ^gk¡* rks rqe iwN jgs Fks fd eSa [kqn ;gk¡ dSls vkbZ \ vgenkckn dh ,d cM+h lwrh fey esa diM+s 
ds :i esa esjk tUe gqvk A eSa vius ifjokj ds lkFk ogk¡ ls fnYyh vkbZ A fnYyh ds ,d O;kikjh 
us eq>s viuh okrkuqdwfyr nqdku esa j[kk A ij ogk¡ eSa T;knk fnu u jg ldh A ,d lkgc eq>s 
vius ifjokj ls vyx djds ogk¡ ls ys x, A ckn esa eq>s irk pyk fd os bykgkckn ds e'kgwj 
odhy cztHkw"k.k gSa A mUgksaus eq>s ,d nthZ dks ns fn;k A nthZ ds ;gk¡ esjs vklikl] esjs cgqr ls 
lkFkh V¡xs gq, Fks A eSaus ns[kk fdlh dk dkWyj [kjxks'k ds dku dh rjg yack Fkk rks fdlh dk 
pwgs ds dku dh rjg NksVk Fkk vkSj fdlh dk dkWyj gh ugha Fkk A 

6- rqe ns[k jgs gks fd izkphu dky dh lH;rk ls ysdj vkt dh e'khuh vkSj daI;wVjh lH;rk 
rd esjh ;k=kk fdruh jksekapdkjh jgh A lp rks ;g gS fd esjs iwoZtksa dk bfrgkl gh lH;rk dk 
bfrgkl gS A eSa vius vki dks ;g dgus ls Hkh ugha jksd ik jgh gw¡ fd vkneh dh rehT+k mldh 
dehT+k gS A 
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பத்தி-1
vkRedFkk தனவரலாறு

dpgjh (தப.பா.) நீதிைனைம்

Fkds&ek¡ns ்கமளபபா்க

diM+s cnyuk ஆமட ைாற்றுதல்

Vk¡xuk ததாங்கவிடுதல்/
ைாட்டுதல்

vkjke dqlhZ   
(தப.பா.)

்சாய்வு �ாற்்காலி

vk¡[k yxuk ்கணணயரதல்

பத்தி-2
vkokt ஓம்ச

lqukbZ nsuk ம்கட்்கபபடுதல்

iwoZt முனமைார

iSnk gksuk பிைத்தல்

Nky (தப.பா.) ைரபபட்மட

[kky (தப.பா.) மதால்

lH;rk (தப.பா.) �ா்கரி்கம்

ikB i<+kuk பாடம் படிபபித்தல்/
்கற்பித்தல்

பத்தி-3
lnhZ&xehZ 
(தப.பா.)

குளிர-தவயில் / 
குளிரசசி தவபபம்

cpkuk ்காத்தல்/்காபபாற்றுதல்

enn djuk உதவி த்சய்தல்

ryk'k (தப.பா.) மதடுதல்

lqanj அழகிய

cukuk ஆக்குதல் / 
உருவாக்குதல்

la;ksx ls தற்த்சயலா்க

dikl பருத்தி

lsey இலவம்

jQbZ (தப.பா.) பஞசு

gkFk yxuk ம்கயில் அ்கபபடுதல்

dYiuk (தப.பா.) ்கற்பமை

txkuk எழுபபுதல்

edM+h (தப.பா.) சிலந்தி

edM+h dk tky சிலந்திவமல

c;k (தப.பா.) தூக்்கணாஙகுருவி

?kksalyk கூடு

mls yxk அவனுக்குத் மதானறியது

பத்தி-4
iwuh (தப.பா.) பஞசுபபட்மட

lwr நூல்

dkruk நூற்ைல் (நூல்)

rdyh (தப.பா.) தக்்களி

pj[kk இராட்டிைம்

(dk) mi;ksx 
djuk 

உபமயா்கபபடுத்தல் 

cquuk த�ய்தல் (த�்சவு)

dj?kk தறி

7- ,dk,d fueZyk dh vkokt odhy lkgc ds dkuksa esa iM+h A odhy lkgc gM+cM+kdj mBs A 
lkeus dehT+k ugha] mudh iRuh Fkh A 

4.0  அருஞ்்சாற்பாருள்
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vkfo"dkj djuk ்கணடுபிடித்தல்

tqykgk த�்சவாளி

lwr dh yPNh 
(தப.பா.)

நூல் சிட்மட

fMtkbu Mkyuk வடிவமைத்தல்

lp iwfN, rks உணமையிமலமய/
உளளபடிமய

gFkdj?kk ம்கத்தறி

lnL; உறுபபிைர

lwrh பருத்தியிலாை

mQuh ்கம்பளியால் ஆை

js'keh பட்டால் ஆை

cqus tkus yxs த�ய்யபபடலாயிை

t:jr மதமவ

ds eqrkfcd @  ds 
vuqlkj

அனு்சரித்து / ஏற்ப 

vius vkidks 
cnyuk 

தனமைத்தாமை ைாற்றிக் 
த்காளளுதல்

nthZ மதயற்்காரன

flydj மதத்து

dyk (தப.பா.) ்கமல

izn'kZu djuk ்காட்சிக்கு மவத்தல்

dSaph (தப.பா.) ்கத்தரிக்ம்கால்

lqbZ (தப.பா.) ஊசி

/kxk நூல்

பத்தி-5
[kqn தாமை

lwrh fey நூற்பாமல

dk tUe gksuk மதானறுதல்/பிைத்தல்

okrkuqdwfyr குளிரூட்டபபட்ட

ys tkuk எடுத்துச த்சல்லுதல்

irk pyuk ததரியவருதல்

nthZ ds ;gk¡ மதயற்்காரரிடம்

[kjxks'k ds dku முயலின ்காது்கள

pwgk எலி

பத்தி-6
izkphu dky பணமடக்்காலம்

jksekapdkjh ையிரக்கூசத்சறியும்

bfrgkl வரலாறு

eSa vius vkidks 
;g dgus ls Hkh 
ugha jksd ik jgh 
gw¡ A

எனைால் இதமைச 
த்சால்லாைல் இருக்்க 
முடியவில்மல

rehT+k (தப.பா.) �ா்கரி்கம்

vkneh dh rehT+k 
mldh dehT+k gS A

ஆமட இல்லா ைனிதன 
அமர ைனிதன.

பத்தி-7
vkokt dku esa 
iM+uk 

ஓம்ச ்காதில் விழுதல்

gM+cM+kuk திடுக்கிடுதல்

4.1 பாடத்மதப புரிந்துத்காணடபின மீணடும் ஒருமுமை தைௌைைா்க வாசிக்்கவும். 
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4.2 ்சால்லாககம் 
(1)   தபயரசத்சாற்்களுடன ^bZ* பினதைாட்டு ம்சரந்து உருவாகும் உரிசத்சாற்்கள :

தபயரசத்சால் பினதைாட்டு தபயரமட/ 
தபயருரிச 
த்சால்

இயந்திரம் e'khu $ bZ = e'khuh இயந்திரத்தால் ஆை
்கம்பளி mQu $ bZ = mQuh ்கம்பளியால் ஆை
பருத்தி lwr $ bZ = lwrh பருத்தியால் ஆை
பட்டு js'ke $ bZ = js'keh பட்டால் ஆை

(2)  தபயர உரிசத்சாற்்களுடன ̂rk* பினதைாட்டு ம்சரந்து உருவாகும் பணபுப தபயரசத்சாற்்கள:

�ா்கரி்கைாை lH; $ rk = lH;rk �ா்கரி்கம்
அழ்காை lqanj $ rk = lqanjrk அழகு
தகுதியாை ;ksX; $ rk = ;ksX;rk தகுதி
பணிவாை uez $ rk = uezrk பணிவு

(3) தபயரசத்சாற்்கமளாடு ^d* பினதைாட்டு ம்சரந்து வரும்தபாழுது, அசத்சாற்்கள தான 
ம்சரந்து வரும் தபயரசத்சாற்்களுக்கு ஏற்ை த்சயல் த்சய்பவமரக் குறிபபிடுகிைது.

எழுத்து ys[k $ d = ys[kd எழுத்தாளர
பாடம் ikB $ d = ikBd படிபபவர (பாடம்)
உதவி lgk;(rk) $ d = lgk;d உதவியாளர, உதவி த்சய்பவர

(4)  ஒனறுக்த்கானறு ததாடரபுமடய த்சாற்்கள ஒருஙகிமணந்து ஒரு தபாருமளத் தருகினைை. 

விமைசத்சாற்்கள தபயரசத்சாற்்கள தபயர உரிசத்சாற்்கள

[kkuk&ihuk yM+kbZ&>xM+k Fkdk&ek¡nk 

jksuk&/ksuk [ksy&dwn cqjk&Hkyk 

xkuk&ctkuk g¡lh&etkd VwVk&iQwVk 

5.0  இலக்கணக குறிபபு்கள்
5.1 விதன அதைபபு (dk) tUe gksuk - ‘பிைத்ைல்’ 
(1) கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் (dk) tUe gksuk எனும் விமைச த்சால்லின பயனமுமைமயக் 

்கவனிக்்கவும் :– 
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esjk tUe vgenkckn esa gqvk A 

xka/h th dk tUe iksjcanj esa gqvk Fkk A 

esjh csVh dk tUe tkM+ss esa gqvk Fkk A 

dehT+k dk tUe dc gqvk \ 

குறிபபு : மைற்்கணட வாக்கியங்களில் tUe எனும் ஆணபால், ஒருமை தபயரசத்சால்லுக்கு 
ஏற்ப  gksuk எனும் விமைவடிவம் அமைவமதக் ்கவைத்திற்த்காளளவும்.

(2) tUe gksuk எனும் விமைசத்சால்லுக்குப பதிலா்க iSnk gksuk எனும் விமைசத்சால் 
வழக்்கைா்கப பயனபடுத்தபபடுகிைது. 

 xka/h th iksjcanj esa iSnk gq, Fks A 

 eSa vgenkckn esa iSnk gqvk A 

 esjh csVh tkM+ss esa iSnk gqbZ Fkh A 

 குறிபபு: மைற்்கணட வாக்கியங்களில் வரும் iSnk gksuk எனும் விமைச த்சால்லில் iSnk 
ைாற்ைம் அமடயாைல் இருபபமதயும் gksuk விமைசத்சால் எழுவாயின எண, பாலுக்கு 
ஏற்ப ைாற்ைம் அமடவமதயும் ்கவைத்தில் த்காளளவும்.

(3) பயிராகுதல்/விமளதல் எனும் தபாருளில் iSnk gksuk எனும் விமைச த்சால்லின 
பயனமுமைமயக் கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் ்கவனிக்்கவும்.

 caxky esa pkoy cgqr iSnk gksrk gS A
 மைற்கு வங்கத்தில் த�ல் நிமைய பயிராகிைது.

 fgekpy izns'k esa lsc cgqr T;knk iSnk gksrk gS A 
 இைாச்சலப பிரமத்சத்தில் ஆபபிள ஏராளைா்க விமளகிைது.

 bl tehu ij dqN iSnk ugha gksrk A 
 இந்த நிலத்தில் எதுவும் விமளவதில்மல.

5.2 உடைடியா்க நி்கழும் த்சயமலக் குறிபபிட உதவும் ^µrs gh* இன பயனமுமை : 
 1. கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்கமளக் ்கவனிக்்கவும்.

cSBrs gh cztHkw"k.k us vk¡[ksa ew¡n yha A உட்்காரந்த உடமைமய

[kcj feyrs gh ge vk x, A த்சய்தி கிமடத்தவுடமைமய

xkM+h vkrs gh IysViQkeZ ij yksx b/jµm/j 
Hkkxus yxs A 

இரயில்வணடி வந்த உடமைமய

  2. வாக்கியத்தின ததாடக்்கத்தில் tSls gh எனும் த்சால்மலப பயனபடுத்தியும் இந்தக் 
்கருத்மதத் ததரிவிக்்க இயலும். எ.்கா : 
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tSls gh cztHkw"k.k cSBs] mudh vk¡[k yx xbZ A  பிரஜபூஷண உட்்காரந்த உடமைமய

tSls gh gesa [kcj feyh] ge vk x, A எங்களுக்குச த்சய்தி கிமடத்த உடமைமய

tSls gh xkM+h vkbZ] yksx IysViQkeZ ij 
b/j&m/j Hkkxus yxs A 

இரயில் வணடி வந்த உடமைமய

5.3 ^lqukbZ nsuk* விதனச்சால்லின் பயன்முதை:
 (1) ம்கட்்கபபடுதல்/்காதில் விழுதல் எனும் தபாருளில் lqukbZ nsuk எனும் 

விமைசத்சால்லின பயனமுமை:

dqN vkoktsa lqukbZ nha A ்சத்தம்/ஒலி ்காதில் விழுந்தது.

'kksj ds dkj.k dqN lqukbZ ugha nsrk A இமரச்சலின ்காரணைா்க ்காதில் ஒனறும் 
ம்கட்்கவில்மல/விழவில்மல.

D;k vkidks esjh vkokt lqukbZ nsrh gS \ உங்களுக்கு எைது குரல் ்காதில் ம்கட்கிைதா/
விழுகிைதா?

 (2) அம்ைாதிரிமய, ததனபடுதல் / பாரக்்க ம�ரிடுதல் எனும் தபாருளில் ^fn[kkbZ nsuk* 
எனும் விமைசத்சால்லின பயனமுமை:

/qa/ esa de fn[kkbZ nsrk gS A  மூடுபனியில் ைங்கலா்கத் ததரிகிைது.

'kqØ dk rkjk lqcg fn[kkbZ nsrk gS A சுக்கிர �ட்்சத்திரம் விடியற்்காமலயில் 
ததனபடுகிைது.

jkLrs esa eksgu dks ,d lk¡Ik fn[kkbZ 
fn;kA 

வழியில் மைா்கனுக்கு ஒரு பாம்பு ததனபட்டது.

5.4 ்மாழி ்வழககு்களும் ்பச்சு்வழககு்களும்: 
 இபபாடத்தில் இடம் தபற்றுளள ைரபுவழக்கு்கள, மபசசு வழக்கு்கள ைற்றும் அவற்றின 
பயனமுமை்களும் அவற்றிற்கு இமணயாை தமிழாக்்கத்துடன கீமழ த்காடுக்்கபபட்டுளளை. 
இவவாமை த்சாந்தைா்க மைலும் சில வாக்கியங்கமள அமைத்துப பழ்கவும். 

1. iQwyk u lekuk ைட்டற்ை ைகிழ்சசி அமடதல் 
 கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் ைட்டற்ை ைகிழ்சசி அமடதல் எனும் தபாருளில் வரும் 

[kq'kh ls iQwyk u lekuk எனும் ைரபுவழக்கின பயனமுமை :

eSa vius lkfFk;ksa dks ubZ 'kDy esa ns[kdj [kq'kh ls iQwyk u lek;k A
 �ான எைது �ணபர்கமளப புதிய மதாற்ைத்தில் ்கணடு ைட்டற்ை ைகிழ்சசி அமடந்மதன.

dksyEcl viuh [kkst ds dkj.k [kq'kh ls iQwyk u lek;k A
 த்காலம்பஸ தைது ்கணடுபிடிபபால் அளவற்ை ஆைந்தம் அமடந்தார.
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og vius lqanj :i dks ns[kdj [kq'kh ls iQwyh u lekbZ A
 அவள தைது அழகிய வடிவத்மதக் ்கணடு மி்கவும் அ்கைகிழ்ந்தாள.

2. gkFk yxuk (ம்கயில்) அ்கபபடுதல்/கிமடத்தல் 

 dikl vkSj lsey dh jQbZ vkneh ds gkFk yxha A
 பருத்தியும் இலவம்பஞசும் ைனிதனின ம்கக்குக் கிமடத்தது.

 lqcg ls 'kke rd rqe ?kwers jgs] ijarq dqN Hkh gkFk u yxk A 
 ்காமலயில் இருந்து ைாமல வமர நீ சுற்றியும் உைது ம்கக்கு எதுவும் கிட்டவில்மல.

3. vk¡[k yxuk ்கண்ணயர்தல ்

 tc odhy lkgc dh vk¡[k yxh rks mUgksaus ,d liuk ns[kk A 
 வழக்்கறிஞர ்கணணயரந்ததும் ஒரு ்கைவு ்கணடார.

 Fkdku ds dkj.k ysVrs gh mldh vk¡[k yx xbZ A 
 ்கமளபபின ்காரணைா்க படுத்த உடமைமய அவனுக்கு/அவளுக்குத் தூக்்கம் வந்துவிட்டது.
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ikB @ பாடம்-8

1.0 பாடத்தைப பறறி
2.0 i=k ys[ku கடிைம் வதைைல்

பகுதி-I
2.1 ைனிநபர கடிைங்கள் 
3.0 ைாதிரி கடிைங்கள்-I

பகுதி-II
4.0 ைனிநபர சாைாக கடிைங்கள் 
5.0 ைாதிரிக கடிைங்கள்-II

(1)  அலுவலகக கடிைங்கள்
(2) புகாரக கடிைங்கள்
பகுதி-III

6.0 ைாதிரிக கடிைங்கள்-III
அதழபபிைழ கடிைங்கள்

7.0 வாககிய அதைபபுகளும் பயன் முதைகளும் 
8.0 இலககணக குறிபபுகள்
9.0 துதணபபாடக குறிபபுகள்: நிதலயான ைைபுத்்ைாடரகளும் வாககியங்களும்

1.0 பாடத்றதைப பறறி
 ்கடிதம் எழுதும் முமைமய உங்களுக்கு அறிமு்கபபடுத்துவமத இபபாடத்தின ம�ாக்்கைாகும். 
இதற்்கா்கக் ்கடிதங்கள மூனறு வம்கயா்கத் ததாகுத்து வழங்கபபட்டுளளை.  அமவயாவை (1) 
தனி�பர ்கடிதங்கள (2) தனி�பர ்சாராக் ்கடிதங்கள (3) அமழபபிதழ்்கள
 தனி�பர ்கடிதங்கள உைவிைர்கள ைற்றும் �ணபர்களுக்கு எழுதபபடுவை. தனி�பர ்சாராக் 
்கடிதங்கள அரசு அலுவலர்களுக்கும், நிறுவைங்களுக்கும், வி்சாரமணக்்கா்கவும், புத்த்கங்கள 
வருவிபபதற்கும் எழுதபபடுவை. இவற்றுடன அமழபபிதழ்்களுக்்காை சில ைாதிரி்களும் 
இபபாடத்தில் அறிமு்கபபடுத்தபபட்டுளளை. 
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2.0   i=k ys[ku (்கடிதைம் ்வறைதைல)
பகுதி-I

2.1 ைனிநபர கடிைங்கள்
2.2 தனி�பர ்கடிதங்களின இயல்பு்கள 
 1.  தனி�பர ்கடிதங்களின முக்கிய அம்்சங்கள :– 
  (1)  அனுபபு�ரின தபயரும் மு்கவரியும் 
  (2)  ்கடிதம் எழுதபபடும் �ாள
  (3)  ்கடிதம் தபறுபவருக்கு வாழ்த்துக்்கள, வணக்்கம் ைற்றும் �ல்லாசி்கமளக் 

குறிபபிடும் த்சாற்்களும் த்சாற்தைாடர்களும்
  (4)  ்கடிதத்தின முக்கியப பகுதி்கள
  (i) முனனுமர   
  (ii) தபாருளுமர  
  (iii) முடிவுமர
  (5) ்கடித நிமைவுசத்சால் (எ.்கா.) தங்கள அனபுளள, தங்கள கீழ்பபடிதலுளள 

முதலிய த்சாற்்கள.
  (6) ம்கதயாபபம் 
  (7) தபறு�ர மு்கவரி 
 2.  தனி�பர ்கடிதங்கள தபாதுவா்க வமரயமை எதுவுமினறி எழுதபபடுகினைை. இமவ 

எழுதுபவரின தனித்தனமை அல்லது உணரவு்கமள தவளிபபடுத்துவதா்க அமைகினைை. 
 3. தனி�பர ்கடிதங்களில் தபறுபவரக்ம்கற்ப பயனபடுத்தபபடும் மு்கைன, வாழ்த்து, 

நிமைவுசத்சால் இவற்மைக் குறிபபிடும் ைரபு வடிவங்கள கீழ்க்்காணும் அட்டவமணயில் 
ததாகுத்தளிக்்கபபட்டுளளை.

்கடிதம் தபறுபவரின தகுதிநிமல 
(அவரது வயது, உைவு அல்லது 
பதவி அடிபபமடயில்)

விளிசத்சால் வடிவம்
வணக்்கம்/

வாழ்த்துக்்கள
நிமைவுசத்சால்

மூத்மதார (தந்மத, தாய், ைாைா, 
அத்மத, ஆசிரியர முதலிமயார) 

vknj.kh; (ஆ.பா.)1

iwtuh; (ஆ.பா.)

iwT; (ஆ.பா./தப.பா.)

vknj.kh;k (தப.பா.)

iwtuh;k (தப.பா.)

iz.kke 
lknj iz.kke 
pj.k Li'kZ2

lknj pj.k Li'kZ 

vkidk @ 
vkidh3 
Lusg&Hkktu4

1. மதிப்பிற்குரிய 2. திருவடி த�ொழும் 3. �ங்கள் / �ங்களுடைய 4. அன்பிற்குரிய / நட்பு நொடும் 
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்சைவயதிைர (1்சம்காதரர, ்சம்காதரி, 
�ணபர முதலிமயார)

fiz;1

fiz;oj2

ueLrs @ 
lizse3 ueLrs 

Lusgh4

இமளமயார (ை்கன, ைருை்கன, 
ை்கள, ைருை்கள, ைாணவர 
முதலிமயார)

vk;q"eku (ஆ.பா.)

vk;q"erh (தப.பா.)

fiz;
fpjathoh (ஆ.பா.)5

izlUu jgks @ 
vk'khokZn 

'kqHkfpard6 @ 
'kqHksPNq 

3.0  i=kksa ds uewus / மாதிரிக ்கடிதைங்கள்-I
1.    O;fDrxr i=k @ ைனிநபர கடிைங்கள்
(d) firk dks i=k / ைநதைககுக கடிைம்

         ch&114] liQnjtax ,uDyso
         ubZ fnYyh

         fnukad 11-11-2020

iwT;7 ckcw th]

 lknj pj.k Li'kZ8 ! 

 eSa ;gk¡ dq'ky ls9 gw¡ A vk'kk gS vki lc Hkh ldq'ky gksaxs A ;gk¡ izkstsDV rS;kj djus esa O;Lr10 
Fkk blfy, i=k fy[kus esa nsj gks xbZ A vkils <sj lkjh ckrsa djuh Fkha A blfy, OgkV~l,si ij lans'k 
ugha Hkst jgk gw¡ A Ldkbi ds fy, rks vkidks irk gh gS fd chp-chp esa usV dh lsok ckf/r11 gksrs 
jgus ds dkj.k Bhd ls ckr ugha gks ikrh lks ys&nsdj i=k dk ekè;e gh cpk ftlesa rlYyh12 ls vkSj 
vkReh;rkiwoZd13 eu dh ckrsa j[kh tk ldrh gSa A firk th ,d rks esjk izkstsDV iwjk gks x;k gS A mlesa 
cgqr esgur djuh iM+h A nwljs, ;gk¡ IyslesaV ds fy, daifu;ksa dk vkuk 'kq: gks x;k gS A bl flyflys 
esa dqN M~;wVhT+k eq>s Hkh feyh gSa A ikB~;Øe iwjk gksus ij ge lHkh lkFkh14 vc vyx&vyx LFkkuksa ij 
pys tk,¡xs A irk ugha fdls dgk¡ tkWc feysxh \ [kSj ---- 

 ek¡ vkSj nhnh dSlh gSa \ nhnh dh tkWc Bhd gh py jgh gksxh A nhnh ds fookg dh ckr dgk¡ 
rd igq¡ph \

 ek¡ vkSj nhnh dks pj.kLi'kZ A
vkidk Lusg Hkktu

         vt;

1. அன்புள்்ள 2. அன்புமிகு / பொசமிகு 3. அன்புைன் 4. அன்புடைய 5. தநடிதுவொழ்க 6. நலம் நொடும் 7. வணக்கத்திற்குரிய 
8. பொ�ம் பணிந� வணக்கங்கள் 9. நலமொ்க 10. மும்முரமொ்க / முடைப்புைன் 11. �ைங்கல் 12. நிம்மதி 13. மைப்பூரவமொ்க  
14. நணபர்கள்.
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([k) ek¡ dks i=k / அன்தனககுக கடிைம்
           edku ua- 94

 ts ikWdsV] fny'kkn xkMZu
           fnYyh

          28-12-2020
vknj.kh; ek¡]

 pj.k Li'kZ A 

 ;gk¡ eSa Bhd gw¡ A vk'kk gS] ogk¡ ?kj ij Hkh lc ldq'ky gksaxs A esjh laxhr dh d{kk,¡ fu;eiwoZd1 
py jgh gSa A laxhr fl[kkus okyh vè;kfidk dk O;ogkj cgqr vPNk gS A ;s ifjokj dh lnL; dh 
rjg fon~;kfFkZ;ksa ls Lusg j[krh gSa A eSa 'kkL=kh; xk;u2 ds lkFk&lkFk flrkj ctkuk Hkh lh[k jgh  gw¡ A 
vkidks ;g tkudj izlUurk gksxh fd eSa ;gk¡ ij nks&rhu NksVs cPpksa dks V~;w'ku Hkh i<+krh gw¡ A cPpksa 
dks i<+kus esa eq>s cM+k etk vk jgk gS A 

 ;gk¡ vM+ksl&iM+ksl3 ds yksx Hkh cgr vPNs gSa] vki lc esjh fpark fcYdqy u dhft, A vkidk 
vkSj firk th dk LokLF; dSlk gS \ vk'kk gS fd os fu;fer ;ksxkH;kl dj jgs gksaxs \ HkS;k ;gk¡ vkus 
ds fy, dg jgs Fks A os dc vk,¡xs \ 

 firk th vkSj HkS;k dks pj.kLi'kZ A
vkidh vkKkdkjh4 csVh 

          y{eh

பகுதி-II
4.0 xSj&O;fDrxr i=k / தைனிநபர் ்சாைாக ்கடிதைங்கள்
4.1 தனி�பர ்சாராக் ்கடிதங்களின இயல்பு்கள :
 தனி�பர ்சாராக் ்கடிதங்கமள எழுதும்தபாழுது கீழ்க்்காணும் ஆறு அம்்சங்கமளக் 

்கவைத்தில் த்காளளமவணடும் :
 (1) அனுபபு�ர மு்கவரி 
 (2) ்கடிதம் எழுதும் �ாள 
 (3) தபறு�ர தபயர/பதவிபதபயர ைற்றும் மு்கவரி 
 (4) மு்கைன
 (5) தபாருளுமர
 (6) விையசத்சால்லும் அனுபபுபவரின ம்கதயாபபமும்
4.2 இத்தம்கய ்கடிதங்கள வமரயறுக்்கபபட்ட தைாழி�மடயிலும் சுருக்்கைா்கவும் அமையும். 
தபாதுவா்க வாக்கியங்கள த்சயபபாட்டு விமையில் எழுதபபடும். அரிதா்கமவ தனி�பர 
தனமைமயயும் உணரவிமையும் தவளிபபடுத்தும் முமையில் அமையும்.

1. ஒழுங்கொ்க / முடையொ்க 2. ்கரநொை்க இடச 3. அக்கம்பக்கத்திைர / அணடை வீட்ைொர 4. கீழப்படி�லுள்்ள/பணிவுள்்ள
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4.3 பிரிவு 9.0-இல் சில முக்கியைாை ைரபு ்சாரந்த தைாழி�மடயில் அமைந்த வாக்கியங்கள 
த்காடுக்்கபபட்டுளளை. அவற்மைப புரிந்து த்காளளும் வம்கயில் அவற்றிற்கிமணயாை தமிழ் 
வாக்கியங்கள அடிக்குறிபபா்கக் த்காடுக்்கபபட்டுளளை.

5.0  i=kksa ds uewus / மாதிரிக ்கடிதைங்கள்-II
5.1 தனி�பர ்சாராக் ்கடித வம்க்களுக்கு இஙகு சில முனைாதிரி்கள த்காடுக்்கபபட்டுளளை. 
அலுவல்கக் ்கடிதம் எழுதுவதற்கு உங்கமள ஊக்குவிக்கும் வம்கயில் முதலில் சில 
எடுத்துக்்காட்டு்களும் அதமை அடுத்து வணி்கக் ்கடிதங்களும் தரபபட்டுளளை.
1. அலுவலகக கடிைங்கள்
(d)  irk ifjorZu ds ckjs esa lgk;d funs'kd] i=kkpkj ikB~;Øe dks i=k @
 முகவரி ைாறைம் குறித்து உைவி இயககுநர, அஞசல்வழிப பாடத்துதைககுக கடிைம் : 

(அனுபபு�ர மு்கவரி) t;paæu
91@2] t;k uxj] 
xqokgkVh & 781022 (vle) 

(�ாள) 28.1.2021

(தபறு�ர) lsok esa1

(தபயர அல்லது பதவிபதபயர 
ைற்றும் மு்கவரி) 

lgk;d funs'kd2]
i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx]
dsanzh; fganh funs'kky;]
if'peh [kaM3&7] jked`".k iqje]
ubZ fnYyh&110066 

(மு்கைன) egksn;4

(தபாருளுமர) fuosnu gS fd eSa fganh fMIyksek ikB~;Øe dk Nk=k gw¡ vkSj esjk jksy 
uacj -------- gS A gky gh esa esjk rcknyk dksfPp ls xqokgkVh gks x;k 
gS A eSaus vkt gh dk;ZHkkj laHkkyk gS A esjk u;k irk mQij fn;k 
gqvk gS A d`i;k vkxs ls i=k O;ogkj esjs u, irs ij gh djsa A 

நிமைவுசத்சால் /U;okn A

(விையசத்சால்லும் 
ம்கதயாபபமும்) 

Hkonh;
ds- th- t;panzu
jksy ua- -----------

1. தபறு�ர 2. உதவி இயக்கு�ர 3. மைற்குபபகுதி 4. ஐயா



60

([k) mRrj i=kksa dks tynh Hkstus ds laca/ esa i=kkpkj ikB~;Øe ds mi funs'kd ds Lej.k i=k 
dk mRrj nsrs gq, i=k @ பயிறசித்ைாள்கதள விதைநது அனுபபிடக ரகாரி அஞசல்வழிப 
பாடத்துதையின் துதண இயககுநரின் நிதனவூட்டுக கடிைத்திறகான பதில் கடிைம் : 

26@6] osLV fgy 
dksf"k+DdksM

lsok esa

 mifuns'kd1

 i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx]
 if'peh [kaM&7] jked`".k iqje 
 ubZ fnYyh& 110066 

egksn;]

 eSa ;g i=k vkids fnukad 01-09-2020 ds i=k la[;k ,e- ,- ch- 300@12 i-ik- ds lanHkZ2 esa 
fy[k jgk gw¡ A vkius fy[kk gS fd esjs mRrj i=k la[;k 1] 2] 3] vkSj 4 vkidks ugha feys gaS A bl 
fo"k; esa eq>s ;g lwfpr djuk gS fd & 

1- mRrj i=k&1 vkSj 2 ewY;kadu ds ckn eq>s okil fey x, gSa A mUgsa vkius 30-07-2020 dks 
ykSVk;k Fkk A mRrj i=k la[;k&1 esa eq>s 14@20 vkSj la[;k&2 esa 15@20 vad feys gSa A 

2- rhljs ,oa pkSFks mRrj i=k eSaus fnukad 16-08-2020 dks Hksts Fks A eq>s vk'p;Z gS fd ;s mRrj i=k 
vkidks vHkh rd D;ksa ugha feys A d`i;k] ,d ckj fiQj viuk fjdkMZ ns[kus dk d"V djsa A ;fn ;s 
vkidks u feys gkas rks ;Fkk'kh?kz nwljs mRrj i=k fHktok,¡ A eSa mUgsa fiQj ls Hkjdj Hkst nw¡xk A 

 /U;okn lfgr A 

Hkonh;]

jes'k dqekj 

jksy ua- --------------

(x) mQij ds i=k dk mRrj @ ரைறகணட கடிைத்திறகு பதில்

Hkkjr ljdkj
i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx]
dsanzh; fganh funs'kky;]

(f'k{kk ea=kky;)3

1. துமண இயக்கு�ர 2. பாரமவயில் ்கணட 3. ்கல்வி அமைச்ச்கம்
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 if'peh [kaM&7] jked`".k iqje 
 ubZ fnYyh& 110066 
 fnukad % 25-11-2020 

fiz; Nk=k]

 vkidk fnukad 10-09-2020 dk i=k feyk] /U;okn A 

 vkids mRrj i=k la[;k 1 vkSj 2 esa izkIr vad1 Øe'k%2 14@20 vkSj 15@20 vc geus fjdkMZ 
esa ntZ dj fy, gSa 3A 

 vkids mRrj i=k la[;k 3 vkSj 4 vHkh rd gesa ugha feys gSa A mudh izfr;k¡ 4 layXu5 gSa A bUgsa 
d`i;k tYnh ls tYnh iwjk djds fHktok nsa A 

 'kqHkdkeukvksa lfgr]

Hkonh; 
(d [k x) 
mifuns'kd 

(?k) oh- ih- ih- n~okjk dqN iqLrdsa e¡xokus ds fy, iqLrd foØsrk dks i=k @ வி.பி.பி. மூலைாக 
புத்ைகங்கள் அனுபபகரகாரி புத்ைக விறபதனயாளருககுக கடிைம்

lsDVj 8 lh@107]
paMhx<+ & 160008 

fnukad 25-12-2020 

lsok esa

 fcØh izca/d]
 us'kuy cqd VªLV]
 olar dqat] 
 ubZ fnYyh& 110070

fiz; egksn;]

 eq>s vkids n~okjk izdkf'kr fuEufyf[kr iqLrdksa dh vko';drk6 gS % 

 1- Hkkjrh; dgkfu;k¡     nks izfr;k¡

 2- --------------------------------------------   ,d çfr7 

 3- --------------------------------------------

1. ைதிபதபண்கள 2. முமைமய 3. பதிவு த்சய்யபபட்டுளள 4. பிரதி்கள 5. இமணபபு 6. மதமவ 7. ஒரு பிரதி
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 d`i;k mi;qDr1 deh'ku dkVdj2 mi;qZDr3 lHkh iqLrdsa oh- ih- ih- n~okjk mQij fy[ks irs ij 
fHktokus dh O;oLFkk4 djsa A 

 bl lsDVj ds iqLrdky; ds fy, cPpksa dh dqN vPNh iqLrdsa [kjhnus dh ;kstuk5 gS blfy, 
uohure iqLrd&lwph Hkh fHktokus dh d`ik djsa A 

Hkonh;]

,- ih- nsojkt 

(Ä)  f'kdk;r i=k @ புகாரக கடிைங்கள்
1- xaxk unh esa c<+rs iznw"k.k6 ds laca/ esa laiknd7 ds uke i=k @ கங்தகயில் ்பருகிவரும் ைாசு 

பறறி பத்திரிகதக ஆசிரியருககுக கடிைம்.
24 n'kk'oes/ ?kkV 

okjk.klh] mRrj izns'k 

fnukad -------------------
lsok esa
 laiknd
 vkt 
 okjk.klh] mRrj izns'k 

fiz; egksn;]

 okjk.klh dk egRo blfy, gS fd ;g uxj Hkkjr dk ,d ifo=k8 rhFkZ&LFky9 gS A dk'kh esa 
xaxk&Luku djds yksx vius dks /U;10 ekurs gSa A ioZ&R;kSgkj11 tSls fo'ks"k voljksa ij ;gk¡ yk[kksa dh 
la[;k esa turk xaxk&Luku djus ds fy, vkrh gS A blds vfrfjDr lkjs 'kgj dks is; ty12 xaxk ls gh 
feyrk gS A vr,o ;g dguk mfpr gksxk fd xaxk izk.knkf;uh13 unh gS A 

 gesa ;g ns[kdj cM+k nq%[k gksrk gS fd xaxk dk ikou14 ty /hjs&/hjs iznwf"kr gksrk15 tk jgk gS 
D;ksafd 'kgj dh xanh ukfy;ksa 16 rFkk dkj[kkuksa dh xanxh17 blesa fxjrh jgrh gSA blfy, xaxk dk ty 
çnwf"kr gks tkrk gSA vr,o]18 bl i=k ds ekè;e ls19 eSa ty iznw"k.k dh xaHkhj leL;k20 dh vksj 
uxjikfydk rFkk ljdkj ds LokLF; vf/dkfj;ksa 21  dk è;ku vkdf"kZr djuk22 pkgrk gw¡ A okjk.klh ds 
ukxfjdksa23 rFkk i;kZoj.k&izsfe;ksa 24 dk Hkh drZO; gS fd os xaxk esa xanh ukfy;ksa ds feyus rFkk dkj[kkuksa 
dh xanxh iQsadus ds f[kykiQ turk dks tkx:d25 djsaA 

 lkFk gh ljdkj n~okjk pyk, tk jgs xaxk liQkbZ vfHk;ku26 esa yksx viuk lfØ;27 lg;ksx djsaA 

Hkonh;]
LokehukFku

1. உரிய / தகுந்த 2. ்கழிவு த்சய்து 3. மைற்்கணட 4. அனுபபி மவக்்க ஏற்பாடு த்சய்யவும் 5. திட்டம் 6. ைாசு 7. பத்திரிக்ம்க 
ஆசிரியர 8. புனிதைாை 9. புணணியத்தலம் 10. பாக்கியம் த்சய்தவரா்க 11. திருவிழா-பணடிம்க 12. குடிநீர 13. உயிரூட்டும்  
14. புனித 15. ைா்சமடதல் 16. ்சாக்்கமட்கள 17. ்கழிவு 18. எைமவ 19. வாயிலா்க 20. ்கடும் பிரசசிமை 21. சு்காதார அதி்காரி  
22. ்கவைத்மத ஈரத்தல் 23. குடிைக்்கள 24. சுற்றுசசூழல் ஆரவலர 25. விழிபபுணரவு 26. இயக்்கம் 27. ஆக்்கபூரவ
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2.  lM+d nq?kZVukvksa dh vksj è;ku vkdf"kZr djus ds fy, laiknd ds uke i=k @  ்சாமல விபத்து 
குறித்து பத்திரிக்ம்க ஆசிரியருக்குக் ்கவை ஈரபபுக் ்கடிதம்.

gkSt[kkl

ubZ fnYyhA

fnukad ------------
lsok esa
 laiknd 
 nSfud tkxj.k
 cgknqj'kkg tiQj ekxZ]
 ubZ fnYyh&110002 

fiz; egksn;]

 vkids lekpkj i=k esa fiNys fnuksa dbZ i=k lM+d nq?kZVukvksa1 ds ckjs esa Nis2 gSa A bl laca/ 
esa eSa Hkh vius lq>ko nsuk pkgrh gw¡ A 

 fnYyh esa jkst dbZ lM+d nq?kZVuk,¡ gksrh gSa] ;g vR;ar fpark ,oa nq[k dh ckr3 gSA bu 
nq?kZVukvksa dks jksdus ds fy, rqjar4 çHkkoh5 mik; fd, tkus pkfg, A esjk lq>ko ;g gS fd vxj 
;krk;kr ds fu;eksa dk dM+kbZ ls ikyu fd;k tk, rks ;s nq?kZVuk,¡ de gks ldrh gSa A dbZ yksx 
vlko/kuh6 ls xkfM+;k¡ pykrs gSa vkSj ;krk;kr ds fu;eksa dk ikyu ugha djrs A ,sls yksxksa ds 
fojQn~/7 dM+h dkjZokbZ8 dh tkuh pkfg, A yksxksa dks ;krk;kr ds fu;eksa dh vkSj vf/d tkudkjh9 
nh tkuh pkfg,A ;krk;kr fu;eksa dk O;kid çpkj&çlkj fd;k tkuk pkfg,A

Hkonh;]

yhyk ikf.kxzgh 

பகுதி - III
6.0 i=kksa ds uewus @ மாதிரிக ்கடிதைங்கள்-III
6.1 fuea=k.k i=k @ அதழபபிைழ கடிைங்கள் 
 இமவ தனி�பர, ்சமூ்கம் அல்லது அலுவல்கம் ்சம்பந்தபபட்டதா்க இருக்்கலாம்.
6.2 அமழபபிதழ்்களின இயல்பு்கள :
 பிை ்கடித அமைபபு்கமளாடு ஒபபிடும்தபாழுது அமழபபிதழ் ்கடிதங்கள பிரத்திமய்க 
வடிவமைபமபக் த்காணடுளளை. மைலும் இமவ நிச்சயிக்்கபபட்ட தைாழி�மடமயயும், வாக்கிய 
அமைபபு்கமளயும் த்காணடுளளை.

1. ்சாமல விபத்து 2. தவளியிடபபட்டு 3. மவதமைக்குரிய த்சய்தி 4. உடைடியா்க 5. தாக்்கத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய 6. ்கவைக் 
குமைவா்க 7. எதிரா்க 8. ்கடுமையாை �டவடிக்ம்க 9. த்கவல்
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6.3 fuea=k.k i=kksa ds uewus @  ைாதிரி அதழபபிைழகள் 
(d) fookg dk fuea=k.k i=k / திருைண அதழபபிைழ

Jherh ,oa MkW- ds- ds- jktw

viuh lqiq=kh 

vk;q- y{eh 
,oa 

fp- osadVs'k 
lqiq=k Jherh ,oa Jh x.ks'ku 

ds 

'kqHk fookg1

ds iquhr volj2 ij oj&o/w3 dks vk'khokZn nsus gsrq 

vkidks lknj vkeaf=kr djrs gSa A 

&% dk;ZØe %& 

jfookj] fnukad 6 twu] 2020 

eqgwrZ4 % izkr% 9-00 & 10-00 

izhfrHkkst5 % nksigj 12 ls 2 cts rd 

LFkku % yfyr eaMie~] Jhfuokl ,osU;w] psUubZ& 600023 

mRrjkis{kh6 %
vkj- lqczg~e.;e~
18 jkt ohFkh] psUubZ & 600098

'kqHksPNq 7

vkj- egknsou 
lq/k egknsou 

([k) fdlh ljdkjh lekjksg dk fuea=k.k / அைசு விழா ஒன்றிறகான அதழபபிைழ

i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx 

dsanzh; fganh funs'kky; 

Hkkjr ljdkj] ubZ fnYyh 

1. திருைணம்  2. ைங்களமவமள  3. ைணை்கன-ைணை்கள  4. முகூரத்தம்  5. விருந்து  6. வரமவ எதிரம�ாக்கும்  7. �ல்வரமவ 

�ாடும்
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fnukad 24-09-2020 ls 29-09-2020 rd 

gSnjkckn esa vk;ksftr 

O;fDrxr laidZ dk;ZØe1

ds 

lekiu lekjksg2

ds volj ij 

vki lknj vkeaf=kr gSa A 

Jh ukxs'oj mFkIik 

(dsanz funs'kd] vkdk'kok.kh] gSnjkckn) 

lekjksg dh vè;{krk3 djsaxs A 

&% dk;ZØe4 %& 
LFkku % gSnjkckn fganh izpkj lHkk  

ukeiYyh jksM] gSnjkckn 
fnukad 29-07-2020] lk;a 6-00 cts 

mRrjkis{kh %

lgk;d funs'kd (i-ik-foHkkx)

funs'kd

 
7.0 ்வாககிய அறமபபு்களும் பயன்முறை்களும் 
7.1 pw¡fd - - - - blfy, வின் பயன்முதை 
(1) பினவரும் வாக்கியங்கமளப படிக்்கவும் :

 pw¡fd eSa vLoLFk gw¡] blfy, vkt dk;kZy; ugha vk ldw¡xk A5 (pw¡fd / ்காரணைா்க/இருபபதால்)

 p¡wfd budks fganh ugha vkrh] blfy, bUgsa okjk.klh dh ;k=kk esa vlqfo/k gksxh A 

(2) இம்ைாதிரியாை வாக்கியங்களில் சில ம�ரங்களில் blfy, எனும் த்சால் தவிரக்்கபபடுகிைது. 
உ-ம்:

 pw¡fd budks fganh ugha vkrh] bUgsa okjk.klh dh ;k=kk esa vlqfo/k gksxh A6

1. ம�ரமு்கப பயிற்சி வகுபபு 2. நிமைவு விழா 3. தமலமை 4. நி்கழ்சசி நிரல் 5. �ான உடல்�லமினறி இருபபதால், இனறு 
அலுவல்கம் வர இயலாது. 6. இவருக்கு இந்தி ததரியாததன ்காரணைா்க (இவருக்கு) வாராணசி பயணத்தில் சிரைம் ஏற்படும்.
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(3) இமத ்கருத்மத  D;ksafd  எனும் த்சால்மலப பயனபடுத்தியும், ்காரண-்காரிய வரிம்சமய 
முனனும் பினனுைா்க ைாற்றி அமைத்தும் ததரிவிக்்கலாம்.

 bUgsa okjk.klh ;k=kk esa vlqfo/k gksxh D;ksafd (ஏதைனைால்) budks fganh ugha vkrh A
7.2 ்வவரவறு ்பாருள்களில் விதனச்சாறகளுடன் ls உருபின் பயன்முதை:
 feyuk] yM+uk] I;kj djuk] ?k`.kk djuk] dguk] iwNuk] ek¡xuk மபானை விமைசத்சாற்்களுடன 

‘ஐ’ ‘உடன’ ‘இடம்’ எனனும் தபாருள்களில் ls உருபு பயனபடுத்தபபடுகிைது. உ-ம்:

 eSa vHkh eSustj ls feyk A 

 rqe Hkh muls feyks A 

 Hkxoku cqn~/ lHkh thoksa ls I;kj djrs FksA1

 fdlh ls ?k`.kk er djks A2    
 eksgu ges'kk lksgu ls yM+rk gS A 

 vè;kid us jes'k ls D;k iwNk \

 firk th ls ekiQh ek¡xks A 

7.3 பயனிதலயாக  ^dk*வின் பயன்முதை :
 (1) பினவரும் வாக்கியங்கமளப படிக்்கவும் :-

;g cPpk 
nl lky dk 
blh Ldwy dk 
esjk 

gS A 

 fMIyksek dkslZ ,d o"kZ dk gS A 

 ?kM+h dh xkjaVh nks o"kZ dh gS A 

 மைற்்கணட வாக்கியங்களில் பயனிமலபபகுதியில் ^dk* பயன படுத்தபபட்டுளளது.
 (2)  பல்மவறு தபாருட்்களில் ^dk* வின பயனமுமைமயக் ்கவனிக்்கவும். 

;g ?kj jke dk gS A இராைனுமடய (உமடமை)

;g cPpk nl eghus dk gS A பத்து ைாத (வயது) 

;g isM+ vke dk gS A இன, உமடய (இை வம்க)

;g ?kM+h lksus dh gS A ஆை/த்சய்யபபட்ட (பயனபடுத்தபபட்ட தபாருள) 

;g eghuk fnlacj dk gS A இன (தபயர) 

1. புத்த ப்கவான எல்லா உயிர்களிடத்தும் அனபு த்சலுத்தி வந்தார. 2. யாமரயும் தவறுக்்காமத.
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;g Vksih ianzg jQi, dh gS A இன/ைதிபபு (விமல) 

;g ;k=kk chl fdyksehVj dh gSA உமடய/த்காணட (தூரம்/ததாமலவு)

;g efgyk egkjk"Vª dh gS A ம்சரந்த (பிைபபிடம்) 

;g ikuh ?kM+s dk gS A ஐ/இன (இருபபிடம்) 

;g dgkuh izsepan dh gS A உமடய/இன பமடபபுரிமை

7.4 ஒரு ்சய்திதய உறுதிபபடுத்திக ்காள்ள வாககியத்தின் இறுதியில் வரும் ^u* வின் 
பயன்முதை : 

(1)  பினவரும் வாக்கியங்கமளப படிக்்கவும் :-

(அ) (1) D;k ogk¡ fLFkfr lkekU; gS \ அஙகு நிமலமை ்சாதாரணைா்க 
இருக்கிைதா?

(2) ogk¡ fLFkfr lkekU; gS u \ அஙகு நிமலமை இயல்பா்க இருக்கிைது 
அல்லவா?

(ஆ) (1) D;k rqEgkjs ikl vkbZ iSM gS \ உனனிடம் ஐ-மபட் இருக்கிைதா?

(2) rqEgkjs ikl vkbZ iSM gS u \ உனனிடம் ஐ-மபட் இருக்கிைது அல்லவா?

(இ) (1) D;k ;g Mkfd;k gS \ இவன தபால்்காரைா?

(2) ;g Mkfd;k gS u \ இவன தபால்்காரன தாமை?

(2) மைற்்கணட இமணவாக்கியங்களில் வரும் முதல் வாக்கியம் விைா வாக்கியைா்க 
அமைந்துளளது. இரணடாம் வாக்கியம் ததாடக்்கத்தில் D;k இனறி இறுதியில் u ம்சரந்த விைா 
வாக்கியைா்க அமைந்துளளமதக் ்கவனிக்்கவும். இமதபமபானமை தமிழிலும் ஒரு ்கருத்மத/
த்சய்திமய உறுதிபபடுத்திக் த்காளளும் தபாருட்டு வாக்கியத்தின இறுதியில் அல்லவா? 
இல்மலயா? தாமை? எனும் அழுத்தந்தரும் த்சாற்்கள ம்சரந்து விைா வாக்கியங்களா்க 
அமைகினைை.

8.0 இலக்கணக குறிபபு்கள்
8.1 கூட்டுவிதனகள்
(1)  இந்தியில் இரணடு விமைசத்சாற்்கள ஒருஙகிமணந்து அமைவது கூட்டுவிமையாகும். 
இக்கூட்டுவிமை தபாதுவா்க ஒமர ்கருத்மதத் ததரிவிக்கிைது. கூட்டுவிமையில் முதலாவதா்க 
வரும் விமைசத்சால் முக்கிய விமையாகும். இரணடாவதா்க வரும் விமைசத்சால் 
துமணவிமையாகும். இது முதலாவதா்க வரும் முக்கிய விமையின தபாருளுக்கு அழுத்தம் 
அளிக்கிைது. 
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 இனி கீழ்க்்காணும் வாக்கிய இமண்களில் அழுத்தந்தரும் துமணவிமை்களின பயன 
முமைமயக் ்காணமபாம்.

 (அ) og Hkkxk A
og Hkkx x;k A

அவன ஓடிைான
அவன ஓடிவிட்டான.

(ஆ) viuk lkeku nsf[k, A 
viuk lkeku ns[k yhft, A 

தங்கள உமடமை்கமளப பாருங்கள.
தங்கள உமடமை்கமளப பாரத்துக் த்காளளுங்கள.

 மைற்்கணட வாக்கிய இமண்களின இரணடாம் வாக்கியங்களில் இரணடாவதா்க வரும் 
துமணவிமை முக்கியவிமைக்கு அழுத்தம் தருவமதயும் அது தைக்குரிய தபாருமள இழந்து 
விடுவமதயும் ்கற்றீர்கள. 
(2) அழுத்தம் த்காடுபபதற்குப தபரும்பானமையா்கப பயனபடும் மைலும் சில துமணவிமை்கள 

கீமழ த்காடுக்்கபபட்டுளளை :-

 tkuk] ysuk] nsuk] mBuk] cSBuk] iM+uk vkSj Mkyuk 

 (1) ஒரு த்சயல் நிமைவுற்ைமதக் குறிக்கும் tkuk விமையின பயனமுமை. 

     lc yksx dqflZ;ksa ij cSB x, A 

  FkksM+h nsj esa xkM+h pyh xbZ A 

 (2) ysuk ைற்றும் nsuk 
 ysuk துமணவிமைச த்சால்மலப பயனபடுத்தும்தபாழுது த்சயலின பலன எழுவாமயச 
த்சனைமடயும். nsuk துமணவிமைச த்சால்மலப பயனபடுத்தும்தபாழுது எழுவாமயத் தவிரத்து 
ைற்ைவமரச த்சனைமடயும். உ-ம்:

ejht us nok ih yh gS A (தைக்்கா்க)

MkDVj us ejht dks nok fiyk nh gS A (பிைருக்்கா்க) 

VkbfiLV us viuk i=k Vkbi dj fy;k A (தைக்்கா்க) 

VkbfiLV us esjk i=k Vkbi dj fn;k A (பிைருக்்கா்க) 

  முக்கிய விமைக்கு அழுத்தம் தரும் ^nsuk* எனும் துமண விமைச த்சால் அனுைதிமயத் 
ததரிவிக்்கவும் பயனபடுகிைது. இவவமைபபில் முக்கிய விமையடிசத்சால்லின இறுதியில் ^us* 
ம்சரக்்கபபடுகிைது.

eq>s dke djus nks A எனமை மவமல த்சய்ய விடு.

njcku igpku i=k ds fcuk fdlh dks vanj 
ugha tkus nsrk A 

வாயிற்்காபபான அமடயாள அட்மட 
இல்லாைல் யாமரயும் உளமள மபா்க 
விடைாட்டான.
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(3) mBuk ைற்றும் cSBuk 
இத்துமண விமை்கள திடீதரனமைா அல்லது எதிரபாராத விதைா்கமவா �மடதபறும் த்சயமலக் 
குறிக்்கப பயனபடுகினைை. cSBuk எனனும் துமணவிமை ஒருவர முனமயா்சமையினறி த்சய்யும் 
விரும்பத்த்காத த்சயமலக் குறிக்்கப பயனபடுகிைது. எ.்கா:

lsB th xqLls ls fpYyk mBs A ம்சட்ஜீ ம்காபத்தில் ்சத்தம் மபாட்டார.

rqe chp esa D;ksa cksy mBs \ இமடயில் நீ ஏன மபசிவிட்டாய்?

vjs] eSa ;g D;k dj cSBk \ அமட! �ான எனை இபபடி த்சய்துவிட்மடன.

pijklh viQlj ls yM+ cSBk A ஏவலர அலுவலரிடம் ்சணமட மபாட்டுவிட்டான.

(4) ஒரு த்சயல் த்சய்யபபடும்மபாது ஏற்படும் ்கட்டாயம், நிரபபந்தம், ம�ரிடுதல் இவற்மைக் 
குறிக்்க iM+uk துமணவிமை பயனபடுத்தப படுகிைது.

tksdj dks ns[kdj lc yksx g¡l iM+s A  (திடீதரனறு)

iRFkj ls Bksdj [kkdj og fxj iM+k A (ம�ரிடுதல்) 

ek¡ dh chekjh dh lwpuk feyrs gh mls xk¡o tkuk iM+k A (நிரபபந்தம்)

(5) ஒரு த்சயமல விமரவா்கச த்சய்து முடிபபமதயும் த்சய்வதறியாைல் (முனபின மயாசியாைல்) 
த்சய்து விடுவமதயும் குறிக்்க ^Mkyuk* எனும் துமணவிமைசத்சால் பயனபடுகிைது. 

nks ?kaVs esa mlus miU;kl i<+ Mkyk A (த்சய்வதறியாது த்சய்துவிடல்) 

eksgu us fpV~Bh iQkM+ Mkyh A (விமரந்து த்சய்து முடித்தல்) 

(6) எதிரைமை வாக்கியங்களில் கூட்டுவிமை்கள பயனபடுத்தப படுவதில்மல. எ.்கா: 

mlus [kkuk [kk fy;k A  mlus vkt [kkuk ugha [kk;k A 

jghe dks ik¡p jQi, ns nhft, A djhe dks dqN u nhft, A 

3. கூட்டுவிமையின பகுதி்களாை முக்கிய விமையும் துமணவிமையும் த்சயபபடுதபாருள 
குனைாவிமையா்க அமையும்தபாழுது சில இைந்த்கால வாக்கியங்களின எழுவாயுடன us 
ம்சரக்்கபபடுகிைது. எ.்கா:

eksgu us fpV~Bh Mky nh A 

eksgu vpkud cksy mBk A

(முக்கிய விமையும் துமணவிமையும் த்சயபபடுதபாருள 
குனைாவிமை) 
(முக்கிய விமை ைட்டும் த்சயபபடுதபாருள 
குனைாவிமை)
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'ksj us cdjh dks ekj Mkyk A 

'ksj cdjh dks [kk x;k A 

(முக்கிய விமையும் துமணவிமையும் த்சயபபடுதபாருள 
குனைாவிமை) 
(முக்கிய விமை ைட்டும் த்சயபபடுதபாருள 
குனைாவிமை)

8.2 (1) தபயரசத்சால் ைற்றும் உரிசத்சால்லுடன gksuk அல்லது djuk ம்சரந்து ்கலபபு அல்லது 
இமண விமைசத்சாற்்கள அமைகினைை. 
 இவவமைபபில் gksuk அல்லது djuk விமைசத்சால்லா்கப த்சயல்படுகிைது. ைற்றும் இவவிதம் 
அமையும் விமைசத்சால் ஒனறிமணந்து ஒமர தபாருமளத் தரும் இமண விமைசத்சால்லா்கச 
த்சயல்படுகிைது. எ.்கா:

(1) தபயரசத்சால் + விமைசத்சால் = இமணவிமைசத்சால்

ckr + djuk = ckr djuk மபசுதல்

{kek + djuk = {kek djuk ைனனித்தல்

vkjaHk + gksuk = vkjaHk gksuk ததாடஙகுதல்

(2) உரிசத்சால் + விமைசத்சால்

vPNk + djuk = vPNk djuk குணபபடுத்துதல்/
�ல்லது த்சய்தல்

mQ¡pk + djuk = m¡Qpk djuk மைம்படுத்துதல்

lkiQ + gksuk = lkiQ gksuk தூய்மை ஆகுதல்

(2) கீழ்க்்காணும் எடுத்துக்்காட்டு்களில் இமணவிமை்களின பயனமுமை்கமளக் 
்கவனிக்்கவும்:-

MkWDVj ejhtksa dks vPNk djrk gS A ைருத்துவர ம�ாயாளி்கமளக் குணபபடுத்துகிைார.

ufn;ksa dk ty dkj[kkuksa dh xanxh ls iznwf"kr 
gksrk gS A 

�தி்களின நீர ததாழிற்்சாமலக் ்கழிவு்களிைால் 
ைா்சமடகிைது.

lko/kuh j[ksa rks nq?kZVuk ugha gksxh A எச்சரிக்ம்கயா்க இருந்தால் விபத்து நி்கழாது.

eSa mlls ckr d:¡xk A �ான அவனுடன/அவளுடன மபசுமவன.

igys nw/ xje dhft, A முதலில் பாமலச சுடமவயுங்கள.

D;k vki viuh xkM+h FkksM+k vkxs djsaxs \ தாங்கள தங்கள வணடிமய ்சற்று முனமை 
�்கரத்துவீர்களா?
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Mªkboj] xkM+h ihNs djks A டிமரவர, வணடிமய பினமை �்கரத்து.

lhrk us ;g lkM+h ilan dh A சீதா இந்தப புடமவமய விரும்பிைாள.

geus esgekuksa dks vkt fonk fd;k gS A �ாங்கள விருந்திைர்களுக்கு இனறு 
விமடயளித்துளமளாம்.

(3) இமணவிமை்களுடன dk (ds] dh)] ij] ls மபானை மவற்றுமை உருபு்கள ம்சரந்த 
வாக்கிய அமைபபு
1.  தபயரசத்சால் விமைவடிவம் தபறும்தபாழுது அதாவது ததாழிற் தபயரா்க ைாறும்தபாழுது 
இமணவிமையில் உளள தபயரசத்சால்லின எண ைற்றும் பால் இவற்றிற்ம்கற்ப அதற்கு முன 
dk] ds] dh] ij] ls மபானை உருபு்கள ம்சரக்்கபபடுகினைை. 
 eq>s bl ckr dk [ksn (ஆ.பா.) gS A xjhcksa dh lgk;rk (தப.பா.) djksA  

 funs'kd us vkidh iz'kalk (தப.பா.) dh A geus iz'uksa ds mRrj (ஆ.பா.ப.) fn, A  
2. பினவரும் வாக்கியங்களில் இமணவிமை்களுக்கு முன ij உருபு ம்சரந்துளளது.

 og ckr&ckr ij xqLlk djrk gS A 

 eSa vki ij fo'okl djrk gw¡ A 

 ge ij d`ik djsa A 

3. பினவரும் வாக்கியங்களில் இமணவிமை்களுக்கு முன ls  ம்சரக்்கபபட்டுளளது. 

 ge vkils ckr djsaxs A ';ke jk/k ls I;kj djrk gS A 

 mUgksaus vius fe=k ls fo'okl?kkr fd;k A gjh'k 'khyk ls 'kknh djsxk A 

4. u@ugha@er எனும் எதிரைமைச த்சாற்்களின இமணவிமையின இரு பகுதி்களுக்கு 
இமடமய இடம்தபறுகினைை. எ.்கா:

 'kksj er djks A ukSdjksa ij xqLlk u djsa A 

 jhrk us gjh lkM+h ilan ugha dh A 
5. பினவரும் பாடபபகுதி இமணவிமைச த்சாற்்களின பயனமுமை்கமள எடுத்துக்்காட்டும் 
வம்கயில் அமைந்துளளது.

 ,d O;kikjh Fkk A jkr dks og ?kj tkus esa nsj djrk Fkk A mldh iRuh nsj rd bartkj djrh vkSj 
lks tkrh A lqcg og O;kikjh ls izkFkZuk djrh fd og ?kj tYnh vk;k djs A O;kikjh oknk djrk ijarq 
viuk oknk iwjk ugha djrk A mldh iRuh ls fdlh us f'kdk;r dj nh fd og O;kikjh gj jkr nks&rhu 
?kaVs Dyc esa cjckn djrk gS A O;kikjh dh iRuh O;kikjh ls ukjkt gks xbZ A mlus vius ifr ls ckr 
djuk can dj fn;k A O;kikjh dks ,d mik; lw>k A mlus ,d jkr tYnh ls vkdj viuh iRuh ds ikl 
,d iphZ j[kh mlesa fy[kk Fkk eq>s dy lqcg Ng cts gokbZ tgkt ls tkuk gS] ik¡p cts txk nsuk A 
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og [kq'k gks jgk Fkk fd iRuh dks vc ckr djuh gh iM+sxh A O;kikjh lqcg mBk rks lkr ct pqds FksA 
og ukjkt gqvk A og jlksbZ ?kj esa x;k A mldh iRuh nw/ xje dj jgh Fkh A og viuh iRuh ls cksyk 
^^eSaus rqe ij Hkjkslk fd;k A rqeus eq>s ugha txk;k A** mlds ukjkt gksus dk iRuh ij dksbZ vlj ugha 
gqvk A mlus fcLrj dh vksj b'kkjk fd;k A ogk¡ ,d iphZ j[kh Fkh mlesa fy[kk Fkk] ^ik¡p ct x, gSa 
mB tkb, A*
9.0  துறணபபாடக குறிபபு்கள்: நிறலயான மைபுத்்தைாடர்்களும் ்வாககியங்களும்: 
 ்கடிதங்களில் பயனபடுத்தபபடும் பயனுளள சில நிமலயாை ைரபுத் ததாடர்களும், 
வாக்கியங்களும் அவற்றிற்கு இமணயாை தமிழாக்்கத்துடன கீமழ தரபபட்டுளளை. இவற்மைப 
பலமுமை உரக்்கப படிபபதாலும், எழுதிப பழகுவதாலும் நீங்கள ்கடிதம் எழுதுவதில் 
ம்கமதரந்தவர்களா்க ஆ்க இயலும்.

1. vkidk Hkstk gqvk fuea=k.k&i=k feyk A நீங்கள அனுபபிய அமழபபிதழ் கிமடத்தது.

2. lekjksg dh liQyrk ds fy, 'kqHkdkeuk,¡A விழா தவற்றி தபை வாழ்த்துக்்கள !

3. cgw dks vk'kh"k] cPpksa dks I;kj A ைருை்களுக்கு ஆசியும் குழந்மத்களுக்கு 
அனபும் !

4. ;g tkudj rqEgsa [kq'kh gksxh fd------- ..... எனபமத அறிந்து நீங்கள ைகிழ்வீர்கள.

5. fookg dh lwpuk ikdj gesa cgqr [kq'kh gqbZ A திருைணச த்சய்தியறிந்து �ாங்கள மிக்்க 
ைகிழ்சசியமடந்மதாம்.

6. lq[ke; nkaiR; thou ds fy, 'kqHkdkeuk,¡ A ைகிழ்சசியாை திருைண வாழ்விற்கு 
�ல்வாழ்த்துக்்கள.

7. esjs ;ksX; lsok ds fy, fy[ksa A �ான எவவம்க உதவி த்சய்ய மவணடும் 
எனறு எழுதுங்கள.

8. bl liQyrk ij rqEgsa gkfnZd c/kbZ A உங்களது இவதவற்றிக்கு இதயம் ்கனிந்த 
�ல்வாழ்த்துக்்கள.

9. esjs lHkh ikB u, irs ij Hkstus dh d`ik 
djsa A 

எைது பாடங்கள அமைத்மதயும் புதிய 
மு்கவரிக்கு அனுபபி மவக்்கவும்.

10. eq>s fuEufyf[kr iqLrdksa dh vko';drk 
gS A 

கீழ்க்்காணும் புத்த்கங்கள எைக்குத் 
மதமவபபடுகினைை.

11. lHkh iqLrdsa oh- ih- ih- n~okjk Hkstus dh 
O;oLFkk djsa A 

புத்த்கங்கள அமைத்மதயும் வி.பி.பி. மூலம் 
அனுபப ஏற்பாடு த்சய்யவும்.

12. d`i;k mi;qDr deh'ku dkVus dk d"V djsaA உரிய தளளுபடி தரவும்.
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13. vkids vkWMZj ds vuqlkj A தங்கள ஆமணயினபடி.

14. vkidh ;k=kk vkuane; vkSj ldq'ky gks A தங்கள பயணம் இனிதா்கவும் �லைா்கவும் 
அமையட்டும்.

15. vkidh 'kqHkdkeukvksa ds fy, cgqr&cgqr 
/U;oknA

தங்கள �ல்வாழ்த்துக்்களுக்கு மிக்்க �னறி.

16. dk;ZØe uhps fn;k tk jgk gS A நி்கழ்சசிநிரல் கீமழ த்காடுக்்கபபடுகிைது.

17. vkidh lwpuk ds fy, A தங்களின த்கவலுக்்கா்க

18. blfy, vkils izkFkZuk gS fd--- எைமவ தங்களிடம் மவணடுவது யாததனின...

19. 'kh?kz dkjZokbZ ds fy, A விமரவாை �டவடிக்ம்கக்்கா்க

20. vko';d dkxt layXu gSa A மதமவயாை ஆவணங்கள இமணக்்கப 
பட்டுளளை.
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ikB @ பாடம்-9

1.0   பாடம் cM+s HkkbZ lkgc (கதை)
2.0   அருஞ்சாற்பாருள்
3.0   ைைபுத்்ைாடரகளும் ்ைாழிவழககுகளும்
4.0   கதைசசுருககம்
5.0   வினா-விதட

1.0  பாடம்  cM+s HkkbZ lkgc (அணணன்)
µçsepan

 esjs HkkbZ lkgc eq>ls ik¡p lky cM+s Fks] ysfdu dsoy rhu njts vkxs A mUgksaus Hkh mlh mez esa 
i<+uk 'kq: fd;k Fkk tc eSaus 'kq: fd;k Fkk_ ysfdu rkyhe tSls egRo ds ekeys esa og tYnckth ls 
dke ysuk ilan u djrs Fks A og bl Hkkouk dh cqfu;kn [kwc etcwr Mkyuk pkgrs Fks ftl ij vkyh'kku 
egy cu lds A ,d lky dk dke nks lky esa djrs Fks A dHkh&dHkh rhu lky Hkh yx tkrs Fks A 
cqfu;kn gh etcwr u gks] rks edku dSls ik;snkj cus A 

 eSa NksVk Fkk] og cM+s Fks A esjh mez ukS lky dh Fkh] og pkSng lky ds Fks A mUgsa esjh fuxjkuh 
dk iwjk tUefln~/ vf/dkj Fkk A vkSj esjh 'kkyhurk blh esa Fkh fd muds gqDe dks dkuwu le>w¡ A 

 og LoHkko ls cM+s vè;;u'khy Fks A gjne fdrkc [kksys cSBs jgrs vkSj 'kk;n fnekx dks vkjke 
nsus ds fy, dHkh dkih ij] dHkh fdrkc ds gkf'k;ksa ij fpfM+;ksa] dqRrksa] fcfYy;ksa dh rLohjsa cuk;k 
djrs Fks A esjk th i<+us esa fcYdqy u yxrk Fkk A ,d ?kaVk Hkh fdrkc ysdj cSBuk igkM+ tSlk Fkk A 
eSa ekSdk ikrs gh gksLVy ls fudydj eSnku esa vk tkrk A ysfdu dejs esa vkrs gh HkkbZ lkgc dk jkSnz 
:Ik ns[kdj izk.k lw[k tkrs A mudk igyk loky gksrk & ¶dgk¡ Fks \¸ 

 ¶bl rjg vaxzsth i<+ksxs] rks ftanxh&Hkj i<+rs jgksxs vkSj ,d v{kj u vk,xk A vaxzsth i<+uk dksbZ 
g¡lh&[ksy ugha gS fd tks pkgs i<+ ys] ugha rks ,sjk&xSjk uRFkw&[kSjk] lHkh vaxzsth ds fon~oku gks tkrs A 
;gk¡ rks jkr&fnu vk¡[ksa iQksM+uh iM+rh gSa A¸

 ¶brus esys&rek'ks gksrs gSa] eq>s rqeus dHkh ns[kus tkrs ns[kk gS\ jkst gh fØdsV vkSj gkWdh  
eSp gksrs gSa A eSa ikl ugha iQVdrk A ges'kk i<+rk jgrk gw¡] ml ij Hkh ,d&,d njts esa nks&nks]  
rhu&rhu lky iM+k jgrk gw¡ A fiQj rqe dSls vk'kk djrs gks fd rqe ;ksa [ksy&dwn esa oDr x¡okdj ikl 
gks tkvksxs \¸ 

 eSa ;g yrkM+ lqudj vk¡lw cgkus yxrk A tokc gh D;k Fkk \ vijk/ rks eSaus fd;k] yrkM+ dkSu 



75

lgs \ HkkbZ lkgc mins'k dh dyk esa fuiq.k Fks A ,slh&,slh yxrh ckrsa dgrs] ,sls&,sls lwfDr&ck.k pykrs 
fd esjs ftxj ds VqdM+s&VqdM+s gks tkrs vkSj fgEer NwV tkrh A bl rjg tku rksM+dj esgur djus dh 
'kfDr eSa vius esa u ikrk Fkk vkSj ml fujk'kk esa tjk nsj ds fy, eSa lkspus yxrk & D;ksa u ?kj pyk 
tkmQ¡ A tks dke esjs cwrs ds ckgj gS] mlesa gkFk Mkydj D;ksa viuh ftanxh [kjkc d:¡ \ eq>s viuk ew[kZ 
jguk eatwj Fkk_ ysfdu mruh esgur ! eq>s rks pDdj vk tkrk Fkk A ysfdu ?kaVs&nks ?kaVs ckn fujk'kk ds 
ckny iQV tkrs vkSj eSa bjknk djrk fd vkxs ls [kwc th yxkdj i<w¡xk A pViV ,d Vkbe&Vsfcy cuk 
Mkyrk A fcuk igys ls uD'kk cuk,] fcuk dksbZ Ldhe rS;kj fd, dke dSls 'kq: d:¡ \ Vkbe&Vsfcy esa 
[ksy&dwn dh en fcYdqy mM+ tkrh A izkr%dky mBuk] Ng cts eq¡g&gkFk /ks] uk'rk dj i<+us cSB tkukA 
Ng ls vkB rd vaxzsth] vkB ls ukS rd fglkc] ukS ls lk<+s ukS rd bfrgkl] fiQj Hkkstu vkSj Ldwy A 
lk<+s rhu cts Ldwy ls okil gksdj vk/k ?kaVk vkjke] pkj ls ik¡p rd Hkwxksy] ik¡p ls Ng rd xzkej] 
vk/k ?kaVk gksLVy ds lkeus Vgyuk] lk<+s Ng ls lkr rd vaxzsth dEiksth'ku] fiQj Hkkstu djds vkB 
ls ukS rd vuqokn] ukS ls nl rd fganh] nl ls X;kjg rd fofo/ fo"k;] fiQj foJke A

 exj Vkbe&Vsfcy cuk ysuk ,d ckr gS] ml ij vey djuk nwljh ckr A igys gh fnu ls 
mldh vogsyuk 'kq: gks tkrh A eSnku dh og lq[kn gfj;kyh] gok ds os gYds&gYds >ksads] iQqVcky 
dh mNy&dwn] dcM~Mh ds os nk¡o&?kkr] okyhcky dh og rsth vkSj iQqjrh eq>s vKkr vkSj vfuok;Z :i 
ls [khap ys tkrh vkSj ogk¡ tkrs gh eSa lc dqN Hkwy tkrk A og tkuysok Vkbe&Vsfcy] og vk¡[kiQksM+ 
iqLrdsa fdlh dh ;kn u jgrh] vkSj fiQj HkkbZ lkgc dks ulhgr vkSj iQT+khgr dk volj fey tkrk A 

 lkykuk bErgku gqvk A HkkbZ lkgc iQsy gks x,] eSa ikl gks x;k vkSj njts esa izFke vk;k A esjs 
vkSj muds chp dsoy nks lky dk varj jg x;k A th esa vk;k] HkkbZ lkgc dks vkM+s gkFkksa yw¡ & vkidh 
og ?kksj riL;k dgk¡ xbZ \ eq>s nsf[k,] ets ls [ksyrk Hkh jgk vkSj njts esa çFke Hkh gw¡ A ysfdu og 
brus nq%[kh vkSj mnkl Fks fd eq>s muls fnyh gennhZ gqbZ vkSj muds ?kko ij ued fNM+dus dk fopkj 
gh yTtkLin tku iM+k A gk¡] vc eq>s vius mQij dqN vfHkeku gqvk vkSj vkRelEeku Hkh c<+k A HkkbZ 
lkgc dk og jksc eq> ij u jgk A 

 HkkbZ lkgc us bls Hkk¡i fy;k& mudh lgt cqn~f/ cM+h rhoz Fkh vkSj ,d fnu tc eSa Hkksj dk 
lkjk le; xqYyh&MaMs dh HksaV djds Bhd Hkkstu ds le; ykSVk] rks HkkbZ lkgc us ekuks ryokj [khap 
yh vkSj eq> ij VwV iM+s & ¶ns[krk gw¡] bl lky ikl gks x, vkSj njts esa çFke vk x, rks rqEgsa fnekx 
gks x;k gS_ exj HkkbZtku ?keaM rks cM+s&cM+s dk ugha jgk] rqEgkjh D;k gLrh gS A¸

 Ldwy dk le; fudV Fkk] ugha bZ'oj tkus] ;g mins'k&ekyk dc lekIr gksrh A Hkkstu vkt eq>s 
fu%Lokn&lk yx jgk Fkk A tc ikl gksus ij ;g frjLdkj gks jgk gS] rks iQsy gks tkus ij rks 'kk;n izk.k 
gh ys fy, tk,¡ A HkkbZ lkgc us vius njts dh i<+kbZ dk tks Hk;adj fp=k [khapk Fkk_ mlus eq>s Hk;Hkhr 
dj fn;k A dSls Ldwy NksM+dj ?kj ugha Hkkxk] ;gh rkTtqc gS_ ysfdu brus frjLdkj ij Hkh iqLrdksa esa 
esjh vjQfp T;ksa&dh&R;ksa cuh jgh A [ksy&dwn dk dksbZ volj gkFk ls u tkus nsrk A i<+rk Hkh Fkk] exj 
cgqr de A cl] bruk fd jkst dk VkLd iwjk gks tk, vkSj njts esa yfTtr u gksuk iM+s A vius mQij 
tks fo'okl iSnk gqvk Fkk] og fiQj yqIr gks x;k vkSj fiQj pksjksa dk&lk thou dVus yxk A 

 fiQj lkykuk bErgku gqvk] vkSj dqN ,slk la;ksx gqvk fd eSa fiQj ikl gqvk vkSj HkkbZ lkgc fiQj 
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iQsy gks x, A eSaus cgqr esgur u dh ij u tkus dSls njts esa çFke vk x;k A eq>s [kqn vpjt gqvk A 
HkkbZ lkgc us izk.kkard ifjJe fd;k Fkk A dkslZ dk ,d&,d 'kCn pkV x, Fks_ nl cts jkr rd b/j] 
pkj cts Hkksj ls mBdj Ng ls lk<+s ukS rd Ldwy tkus ds igys A eqnzk dkafrghu gks xbZ Fkh] exj cspkjs 
iQsy gks x, A eq>s mu ij n;k vkrh Fkh A urhtk lquk;k x;k] rks og jks IkM+s vkSj eSa Hkh jksus yxk A 
vius ikl gksus okyh [kq'kh vk/h gks xbZ A eSa Hkh iQsy gks x;k gksrk] rks HkkbZ lkgc dks bruk nq[k u 
gksrk] ysfdu fof/ dh ckr dkSu Vkys A 

 esjs vkSj HkkbZ lkgc ds chp esa vc dsoy ,d njts dk varj vkSj jg x;k A esjs eu esa ,d 
dqfVy Hkkouk mn; gqbZ fd dgha HkkbZ lkgc ,d lky vkSj iQsy gks tk,¡] rks eSa muds cjkcj gks tkm¡Q] 
fiQj og fdl vk/kj ij esjh iQthgr dj ldsaxs] ysfdu bl fopkj dks fny ls cyiwoZd fudky MkykA 
vkf[kj og eq>s esjs fgr ds fopkj ls gh rks Mk¡Vrs gSa A eq>s ml oDr vfiz; yxrk gS vo';] exj ;g 
'kk;n muds mins'kksa dk gh vlj gks fd eSa nuknu ikl gksrk tkrk gw¡ vkSj brus vPNs uacjksa ls A 

 vc HkkbZ lkgc cgqr dqN ueZ iM+ x, Fks A dbZ ckj eq>s Mk¡Vus dk volj ikdj Hkh mUgksaus  
/hjt ls dke fy;k A 'kk;n vc og [kqn le>us yxs Fks fd eq>s Mk¡Vus dk vf/dkj mUgsa ugha jgk_ 
;k jgk rks cgqr de A esjh LoPNanrk Hkh c<+h A eSa mudh lfg".kqrk dk vuqfpr ykHk mBkus yxk A eq>s 
dqN ,slh /kj.kk gqbZ fd eSa rks ikl gks gh tkmQ¡xk] i<w¡ ;k u i<w¡] esjh rdnhj cyoku gS] blfy, HkkbZ 
lkgc ds Mj ls tks FkksM+k&cgqr i<+ fy;k djrk Fkk] og Hkh can gqvk A eq>s dudkS, mM+kus dk u;k 
'kkSd iSnk gks x;k Fkk vkSj vc lkjk le; iraxckth dh gh HksaV gksrk Fkk] fiQj Hkh eSa HkkbZ lkgc dk 
vnc djrk Fkk] vkSj mudh utj cpkdj dudkS, mM+krk Fkk A 

 ,d fnu laè;k le; gksLVy ls nwj eSa ,d dudkSvk ywVus csrgk'kk nkSM+k tk jgk Fkk A vk¡[ksa 
vkleku dh vksj Fkha vkSj eu ml vkdk'kxkeh ifFkd dh vksj] tks ean xfr ls >werk iru dh vksj 
pyk tk jgk Fkk] ekuks dksbZ vkRek LoxZ ls fudydj fojDr eu ls u, laLdkj xzg.k djus tk jgh gksA 
ckydksa dh ,d iwjh lsuk yx x;h_ vkSj >kM+nkj ck¡l fy, mudk Lokxr djus dks nkSM+h vk jgh Fkh A 
fdlh dks vius vkxs&ihNs dh [kcj u Fkh A lHkh ekuks ml irax ds lkFk gh vkdk'k esa mM+ jgs Fks] 
tgk¡ lc dqN lery gS] u eksVjdkjsa gSa] u Vªke] u xkfM+;k¡ A 

 lglk HkkbZ lkgc ls esjh eqBHksM+ gks xbZ] tks 'kk;n ckT+kkj ls ykSV jgs Fks A mUgksaus ogha esjk gkFk 
idM+ fy;k vkSj mxz Hkko ls cksys & ¶bu ckT+kkjh ykSaMksa ds lkFk /sys ds dudkS, ds fy, nkSM+rs rqEgsa 'keZ 
ugha vkrh \ rqEgsa bldk Hkh dqN fygkt ugha fd vc uhph tekr esa ugha gks] cfYd vkBoha tekr esa 
vk x, gks vkSj eq>ls dsoy ,d njtk uhps gks A vkf[kj vkneh dks dqN rks viuh iksth'ku dk [;ky 
djuk pkfg, A¸

 ¶eSa rqels ik¡p lky cM+k gw¡ vkSj pkgs vkt rqe esjh gh tekr esa vk tkvks vkSj ijh{kdksa dk 
;gh gky gS] rks fuLlansg vxys lky rqe esjs led{k gks tkvksxs vkSj 'kk;n ,d lky ckn rqe eq>ls 
vkxs fudy tkvks ysfdu eq>esa vkSj rqeesa tks ik¡p lky dk varj gS] mls rqe D;k] [kqnk Hkh ugha feVk 
ldrk A eSa rqels ik¡p lky cM+k gw¡ vkSj ges'kk jgw¡xk A eq>s nqfu;k dk vkSj ftanxh dk tks rtqjck gS] 
rqe mldh cjkcjh ugha dj ldrs A¸
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 ¶HkkbZtku] ;g x:j fny ls fudky Mkyks fd rqe esjs lehi vk x, gks vkSj vc Lora=k gks A 
esjs ns[krs rqe csjkg ugha py ikvksxs A vxj rqe ;ksa u ekuksxs] rks eSa (FkIiM+ fn[kkdj) bldk iz;ksx Hkh 
dj ldrk gw¡ A eSa tkurk gw¡] rqEgsa esjh ckrsa tgj yx jgh gSa- - - - -¸

 eSa mudh bl u;h ;qfDr ls ur&eLrd gks x;k A eq>s vkt lpeqp viuh y?kqrk dk vuqHko 
gqvk vkSj HkkbZ lkgc ds izfr esjs eu esa Jn~/k mRiUu gqbZ A eSaus lty vk¡[kksa ls dgk ¶gjfxt ugha A 
vki tks dqN iQjek jgs gSa] og fcYdqy lp gS vkSj vkidks dgus dk vf/dkj gS A¸

 HkkbZ lkgc us eq>s xys yxk fy;k vkSj cksys & ¶eSa dudkS, mM+kus dks euk ugha djrk A esjk th 
Hkh yypkrk gS] ysfdu D;k d:¡] [kqn csjkg pyw¡ rks rqEgkjh j{kk dSls d:¡ \ ;g drZO; Hkh rks esjs flj 
ij gS A¸

 la;ksx ls mlh oDr ,d dVk gqvk dudkSvk gekjs mQij ls xqtjk A mldh Mksj yVd jgh Fkh A 
yM+dksa dk ,d xksy ihNs&ihNs nkSM+k pyk vkrk Fkk A HkkbZ lkgc yacs gSa gh] mNydj mldh Mksj idM+ 
yh vkSj csrgk'kk gksLVy dh rjiQ nkSM+s A eSa ihNs&ihNs nkSM+ jgk Fkk A 

2.0  அருஞ்்சாற்பாருள்

njtk வகுபபு

rkyhe ்கல்வி

tYnckth அவ்சரைா்க

cqfu;kn அடிபபமட

vkyh'kku ஆடம்பரைாை

egy ைாளிம்க

etcwr உறுதியாை

ik;snkj நிமலத்திருக்கும்

fuxjkuh ்கண்காணிபபு

'kkyhurk தபருந்தனமை

gqDe உத்தரவு/ஆமண

dkuwu ்சட்டம்

vè;;u'khy படிபபில் 
அக்்கமையுளள

jkSnz :i ம்காபைாை/த்காடூரைாை 
உருவம்

yrkM+uk திட்டுதல்

uD'kk வமரபடம்

en அம்்சம்/பாட மவமள

fglkc ்கணிதம்

vogsyuk புைக்்கணித்தல்

nk¡o&?kkr உத்தி்கள

tku ysok உயிரக்த்கால்லி

vk¡[kiQksM+ iqLrdsa ்கண எரிச்சலூட்டும் 
புத்த்கங்கள

ulhgr ஆமலா்சமை/புத்திைதி

iQT+khgr ம்கவலபபடுத்துதல்

lkykuk வருடாந்திர

çFke முதலாவது

gennhZ இரக்்கம்

yTTkkLin தவட்்கபபடத்தக்்க

Hkk¡i ysuk அனுைானித்தல்

Hkksj அதி்காமல

?keaM ்கரவம்
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gLrh எம்ைாத்திரம்

frjLdkj நிரா்கரிபபு

rkTtqc வியபபு

yqIr ைமைதல்

vpjt வியபபு

izk.kkard உயிர மபாகிை அளவு 
முழுமூசசுடன

'kCn pkV x, ைைபபாடம் த்சய்தல்

dkafrghu தபாலிவிழந்த

urhtk பலன/முடிவு

fof/  தமலஎழுத்து

dqfVy வஞ்ச்க எணணம் 
த்காணட

nuknu அடுத்தடுத்த/
நிறுத்தாைல்

ueZ iM+uk தைனமையாகுதல்/
பணிவாகுதல்

LoPNanrk சுதந்திரம்

rdnhj அதிரஷ்டம்

iraxckth பட்டம் விடுதல்

vnc ைரியாமத/பணிவு

csrgk'kk தமலததறிக்்க

eqBHksM+ gksuk ம�ருக்கு ம�ர ்சந்தித்தல்

ykSaMk மபயன / தபாடியன

tekr வகுபபு

x:j ஆணவம்

csjkg வழிதவறி

;qfDr தந்திரம்/உத்தி

ureLrd gksuk தமல வணஙகுதல்

gjfxt ugha ஒருதபாழுதும் இல்மல

3.0  மைபுத்்தைாடர்்களும் ்மாழி்வழககு்களும்

i<+us esa th u yxuk படிபபில் ைைம் ஈடுபடாதிருத்தல்

,sjk&xSjk uRFkw [kSjk ்கணடவதரல்லாம்

g¡lh&[ksy gksuk எளிமையாை

jkr&fnu vk¡[kas iQksM+uk (படிபபில்) முழும�ரமும் ்கவைம் த்சலுத்துதல்

ikl iQVduk அருகில் வருதல்

ftxj ds VqdM+s&VqdMs+ gksuk ைைம் உமடந்து மபாதல்

fgEer NwVuk மதரியம் இழத்தல்

cwrs ds ckgj gksuk தன ்சக்திக்கு மீறிய த்சயல்

vkM+s gkFkksa ysuk ்கணடித்தல்

?kko ij ued fNM+duk தவந்த புணணில் மவமலப பாய்சசுதல்

ryokj [khapuk ம்காபபபடுதல்
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4.0  பாடச்சுருக்கம் 
 ^cM+s HkkbZ lkgc* fganh ds izfln~/ dgkuhdkj izsepan dh yksdfiz; dgkfu;ksa esa ls ,d gS A blesa 
nks lxs Hkkb;ksa ds fon~;kFkhZ thou dk fp=k.k gS A gksLVy esa lkFk&lkFk jgus ds dkj.k cM+k HkkbZ NksVs HkkbZ 
ds izfr mRrjnkf;Ro Hkh fuHkk jgk gS A og mls [ksyus&dwnus ds fy, Vksdrk gS vkSj viuh Hkkoukvksa dks 
fu;af=kr dj vkn'kZ izLrqr djuk pkgrk gS A 

 NksVk HkkbZ de ifjJe ls Hkh ijh{kk esa izFke LFkku ikrk jgrk gS fdarq nqHkkZX; ls cM+s HkkbZ dks 
ckj&ckj vliQyrk dk eq¡g ns[kuk iM+rk gS A bl izdkj mudh d{kkvksa ds chp dk varj de gksrk pyk 
tkrk gS vkSj dgkuh ds var rd og varj dsoy ,d lky dk jgrk gS A bruk gksrs gq, Hkh cM+k HkkbZ 
viuk nkf;Ro fuHkkrk jgrk gS A dgkuh esa bl fLFkfr dks cM+s Hkkoiw.kZ <ax ls izLrqr fd;k x;k gS A 

 lkFk gh lkFk izsepan us thou ds vuqHkoksa dks Hkh dgkuh esa egRo fn;k gS A 

5.0   வினா-விறட
ç'u 1- % cM+s HkkbZ lkgc ds O;fDrRo dh fo'ks"krk,¡ crkb, \ 

mRrj % cMs+ HkkbZ lkgc tYnckth esa dke djuk ilan ugha djrs Fks A os mins'k dh dyk esa fuiq.k 
Fks A os NksVs HkkbZ dks lgh jkg fn[kkuk viuk drZO; le>rs Fks A 

ç'u 2- % vaxzsth i<+us ds ckjs esa cM+s HkkbZ us vius NksVs HkkbZ ls D;k dgk \ 

mRrj % vaxzsth i<+uk dksbZ g¡lh&[ksy ugha gS A dksbZ Hkh ,sls gh vaxzsth ugha lh[krk A blds fy, 
esgur djuh iM+rh gS A 

ç'u 3- % iQsy gksus ij cM+s HkkbZ dk mnkl gksuk] NksVs HkkbZ dks dSlk yxk \ 

mRrj % cM+s HkkbZ dks mnkl ns[kdj NksVs HkkbZ ds eu esa muds izfr lgkuqHkwfr mRiUu gqbZ A muds 
fy, cqjk lkspuk vPNk ugha yxk A 

ç'u 4- % bl dgkuh dk lans'k D;k gS \ 

mRrj % jVus ls vPNk le>dj i<+uk gksrk gS A i<+kbZ&fy[kkbZ ds lkFk [ksydwn Hkh egRoiw.kZ gS A 
thou dk vuqHko i<+kbZ ls de egRoiw.kZ ugha gS A 
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ikB @ பாடம்-10

1.0   பாடக கணரணாட்டம்
2.0   பாடம் ^,slsµ,sls* (,dkadh / ஓைங்க நாடகம்)
3.0   பாடசசுருககம் 
4.0   அருஞ்சாற்பாருள்
5.0   ்ைாழிவழககுகளும் ைைபுத் ்ைாடரகளும்

1.0  பாடக ்கண்ணா்டடம்
 மைா்கனுக்கு உடல்�லம் ்சரியில்மல. அவன தன வயிற்மைப பிடித்துக்த்காணடு எனைமவா 
ஏமதா த்சய்வதா்கப பா்சாஙகு த்சய்கிைான. அவைது தபற்மைார்கள ்கவமல அமடகினைைர. 
அவர்கள �ாட்டு மவத்தியமரயும் ைருத்துவமரயும் அமழக்கினைைர. இறுதியில் அவைது 
வகுபபாசிரியர வந்து வீட்டுபபாட மவமல த்சய்யாதமத ‘எனைமவா-ஏமதா’ எனும் இந்த 
ம�ாய்க்குக் ்காரணம் எனை உணமைமய தவளிபபடுத்துகிைார. 

2.0 பாடம்  ,sls&,sls (என்ன்்வா-ஏ்தைா)
µfo".kq çHkkdj

 ik=k&ifjp;
 eksgu   % ,d fon~;kFkhZ 

 nhukukFk  % ,d iM+kslh 

 ek¡  % eksgu dh ek¡ 

 firk  % eksgu ds firk 

 ekLVj  % eksgu ds ekLVj th A

 oSn~; th] MkWDVj rFkk ,d iM+ksflu A

(lM+d ds fdukjs ,d lqanj ÝySV esa cSBd dk n`'; A mldk ,d njokT+kk lM+d okys cjkens esa [kqyrk 
gS] nwljk vanj ds dejs esa] rhljk jlksbZ?kj esa A vyekfj;ksa esa iqLrdsa yxh gSa A ,d vksj jsfM;ks dk lsV 
gS A nksuksa vksj nks NksVs r[r gSa] ftu ij xyhps fcNs gSa A chp esa dqjfl;k¡ gSaA ,d NksVh esT+k Hkh gS A 
ml ij iQksu j[kk gS A ijnk mBus ij eksgu ,d r[r ij ysVk gS A vkB&ukS o"kZ ds yxHkx mez gksxh 
mldh A rhljh Dykl esa i<+rk gS A bl le; cM+k cspSu tku iM+rk gS A ckj&ckj isV dks idM+rk gS A 
mlds ekrk&firk ikl cSBs gSa A) 
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ek¡ % (iqpdkjdj) u&u] ,sls er dj ! vHkh Bhd gqvk tkrk gS A vHkh MkWDVj dks cqyk;k 
gS A ys rc rd lsad ys A (pknj gVkdj isV ij cksry j[krh gS A fiQj eksgu ds firk 
dh vksj eqM+rh gS A) blus dgha dqN vaV&'kaV rks ugha [kk fy;k \

firk % dgk¡ \ dqN Hkh ugha A fliQZ ,d dsyk vkSj ,d larjk [kk;k Fkk A vjs] ;g rks nÝ+rj 
ls pyus rd dwnrk fiQj jgk Fkk A cl vM~Ms ij vkdj ;dk;d cksyk& firk th] esjs 
isV esa rks dqN ^,sls&,sls* gks jgk gS A 

ek¡ % dSls \ 

firk % cl ^,sls&,sls* djrk jgk A eSaus dgk & vjs] xM+xM+ gksrh gS\ rks cksyk & ugha A  
fiQj iwNk & pkdw&lk pqHkrk gS \ rks tokc fn;k & ugha A xksyk&lk iQwVrk  
gS \ rks cksyk& ugha A tks iwNk mldk tokc & ugha A cl ,d gh jV yxkrk jgk] dqN 
^,sls&,sls* gksrk gS A 

ek¡ % (g¡ldj) g¡lh dh g¡lh] nq[k dk nq[k] ;g ^,sls&,sls* D;k gksrk gS\ dksbZ u;h chekjh 
rks ugha \ cspkjs dk eq¡g dSls mrj x;k gS ! gokb;k¡ mM+ jgh gSa A 

firk % vth] ,dne li+Qsn iM+ x;k Fkk A [kM+k ugha jgk x;k A cl esa Hkh ukprk jgk & esjs 
isV esa ^,sls&,sls* gksrk gS A ^,sls&,sls* gksrk gS A 

eksgu % (tksj ls djkgdj) ek¡ ! vks ek¡ ! 

ek¡ % u&u esjs csVs] esjs yky] ,sls ugha A vth] T+kjk ns[kuk] MkWDVj D;ksa ugha vk;k ! bls 
rks dqN T+;knk gh rdyhiQ tku iM+rh gS A ;g ^,sls&,sls* rks dksbZ cM+h [kjkc chekjh  
gS A ns[kks u] dSls yksV jgk gS ! T+kjk Hkh dy ugha iM+rh A ghax] pwju] fiijfeaV lc ns 
pqdh gw¡ A oSn~; th vk tkrs ! 

(rHkh iQksu dh ?kaVh ctrh gS A eksgu ds firk mBkrs gSa )

firk % ;g 72143332 gS A th] th gk¡ A cksy jgk gw¡- - - - dkSu \ MkWDVj lkgc! th gk¡] 
eksgu ds isV esa nnZ gS--- th ugha] [kk;k rks dqN ugha---- cl ;gh dg jgk gS---- cl 
th ---- ugha] fxjk Hkh ugha ---- ^,sls&,sls* gksrk gS A cl th ^,sls&,sls* gksrk gS A cl 
th] ^,sls&,sls* ! ;g ^,sls&,sls* D;k cyk gS] dqN le> esa ugha vkrk A th----th  
gk¡ ! psgjk ,dne li+Qsn gks jgk gS A ukpk---- ukprk fiQjrk gS---- th ugha] nLr rks ugha 
vk;k----- th gk¡] is'kkc rks vk;k Fkk----- th ugha] jax rks ugha ns[kk A vki dgsa rks vc 
ns[k ysaxs---- vPNk th ! T+kjk tYnh vkb, A vPNk th] cM+h d`ik gS A (iQksu dk pksaxk 
j[k nsrs gSa A) MkWDVj lkgc py fn, gSa A ik¡p feuV esa vk tkrs gSa A 

(iM+ksl ds ykyk nhukukFk dk izos'k A eksgu T+kksj ls djkgrk gS A)

eksgu % ek¡----ek¡----vks----vks---- (mYVh vkrh gS A mBdj uhps >qdrk gS A ek¡ flj idM+rh gS A 
eksgu rhu&pkj ckj ^vks&vks* djrk gS A Fkwdrk gS] fiQj ysV tkrk gS A) gk;] gk; ! 
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ek¡ % (dej lgykrh gqbZ) D;k gks x;k \ nksigj dks Hkyk&paxk x;k Fkk A dqN le> esa ugha 
vkrk ! dSlk iM+k gS ! ugha rks eksgu Hkyk dc iM+us okyk gS ! gj oDr ?kj dks flj 
ij mBk, jgrk gS A 

nhukukFk % vth] ?kj D;k] iM+ksl dks Hkh xqyT+kkj fd, jgrk gS A bls NsM+] mls iNkM+_ blds eqDdk] 
mlds FkIiM+ A ;gk¡&ogk¡] gj dgha eksgu gh eksgu A 

firk % cM+k uV[kV gS A 

ek¡ % ij vc rks cspkjk dSlk Fkd x;k gS ! eq>s rks Mj gS fd dy Ldwy dSls tk,xk A 

nhukukFk % th gk¡] dqN cM+h rdyhi+Q gS] rHkh rks iM+k gS A ekewyh rdyhi+Q dks rks ;g dqN le>rk 
ugha A ij dksbZ Mj ugha A eSa oSn~; th ls dg vk;k gw¡ A os vk gh jgs gSa A Bhd dj nsaxs A 

eksgu % (rsT+kh ls djkgdj) vjs----js&js&js----vksg ! 

ek¡ % (?kcjkdj) D;k gS] csVk \ D;k gqvk \ 

eksgu % (jQvk¡lk&lk) cM+s T+kksj ls ,sls&,sls gksrk gS A ,sls&,sls A 

ek¡ % ,sls dSls] csVs \ ,sls D;k gksrk gS \ 

eksgu % ,sls&,sls A (isV nckrk gS A) 

(oSn~; th dk izos'k A) 

oSn~; th % dgk¡ gS eksgu \ eSaus dgk] t; jke th dh ! dgks csVk] [ksyus ls th Hkj x;k D;k \ 
dksbZ /ek&pkSdM+h djus dks ugha cph gS D;k \ 

(lc mBdj gkFk tksM+rs gSa A oSn~; th eksgu ds ikl dqjlh ij cSB tkrs gSa A)

firk % oSn~; th] 'kke rd Bhd Fkk A nÝ+rj ls pyrs oDr jkLrs esa ,dne cksyk& esjs isV esa 
nnZ gksrk gS A ^,sls&,sls* gksrk gS A le> ugha vkrk] ;g dSlk nnZ gS ! 

oSn~; th % vHkh crk nsrk gw¡ A vly esa cPpk gS A le>k ugha ikrk gS A (ukM+h nckdj) okr dk 
izdksi gS---- eSaus dgk] csVk] thHk rks fn[kkvks A (eksgu thHk fudkyrk gS A) dCT+k gS A 
isV lki+Q ugha gqvk A (isV VVksydj) gw¡ isV lki+Q ugha gS A ey jQd tkus ls ok;q c<+ 
xbZ A D;ksa csVk \ (gkFk dh m¡xfy;ksa dks iQSykdj fiQj fldksM+rs gSa A) ,sls&,sls gksrk gS \ 

eksgu % (djkgdj) th gk¡---- vksg ! 

oSn~; th % (g"kZ ls mNydj) eSaus dgk u] eSa le> x;k A vHkh iqfM+;k Hkstrk gw¡ A ekewyh ckr gS] 
ij ;gh ekewyh ckr dHkh&dHkh cM+ksa&cM+ksa dks Ndk nsrh  gS A le>us dh ckr gS A eSaus 
dgk] vkvks th] nhukukFk th] vki gh iqfM+;k ys yks A (eksgu dh ek¡ ls) vk/s&vk/s 
?kaVs ckn xje ikuh ls nsuh gS A nks&rhu nLr gksaxs A cl fiQj ^,sls&,sls* ,sls Hkkxsxk tSls 
x/s ds flj ls lhax !   
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(oSn~; th n~okj dh vksj c<+rs gSa A eksgu ds firk ik¡p dk uksV fudkyrs gSa A)

firk % oSn~; th] ;g vkidh HksaV A (uksV nsrs gSa A) 

oSn~; th % (uksV ysrs gq,) vjs eSaus dgk] vki ;g D;k djrs gSa \ vki vkSj ge D;k nks gSa \ 

(vanj ds njokT+ks ls tkrs gSa A rHkh MkWDVj izos'k djrs gSa A) 

MkWDVj % gSyks eksgu ! D;k ckr gS \ ^,sls&,sls* D;k dj fy;k \ 

(ek¡ vkSj firk th fiQj mBrs gSa A eksgu djkgrk gS A MkWDVj ikl cSBrs gSaA) 

firk % MkWDVj lkgc] dqN le> esa ugha vkrk A 

MkWDVj % (isV nckus yxrs gSa A) vHkh ns[krk gw¡ A thHk rks fn[kkvks csVk A (eksgu thHk fudkyrk 
gS A) gw¡] rks feLVj] vkids isV esa dSls gksrk gS \ ,sls&,sls \ (eksgu cksyrk ugha] 
djkgrk gS A) 

ek¡ % crkvks] csVk ! MkWDVj lkgc dks le>k nks A 

eksgu % th---th--- ,sls&,sls A dqN ,sls&,sls gksrk gS A (gkFk ls crkrk gS A m¡xfy;k¡ Hkhaprk gSA) 
MkWDVj lkgc] rch;r rks cM+h [kjkc gS A 

MkWDVj % (lglk xaHkhj gksdj) og rks eSa ns[k jgk gw¡ A psgjk crkrk gS] bls dki+Qh nnZ gS A vly 
esa dbZ rjg ds nnZ py iM+s gSa A dkSfyd isu rks gS ugha A vkSj iQksM+k Hkh ugha tku 
iM+rkA (cjkcj isV VVksyrk jgrk gS A) 

ek¡ % (dk¡idj) iQksM+k ! 

MkWDVj % th ugha] og ugha gS A fcYdqy ugha gS A (eksgu ls) T+kjk eq¡g fiQj [kksyukA thHk fudkyks 
A (eksgu thHk fudkyrk gSA) gk¡] dCT+k gh yxrk  gS A dqN cngT+keh Hkh gS A (mBrs 
gq,) dksbZ ckr ugha A nok Hkstrk gw¡ A (firk ls) D;ksa u vki gh pysa ! esjk fopkj gS 
fd ,d gh [kqjkd ihus ds ckn rch;r Bhd gks tk,xh A dHkh&dHkh gok jQd tkrh gS 
vkSj iQank cuk ysrh gS A cl mlh dh ,saBu gS A  

(MkWDVj tkrs gSa A eksgu ds firk nl dk uksV fy, ihNs&ihNs tkrs gSa MkWDVj lkgc dks 
nsrs gSa A) 

ek¡ % lsad rks nw¡ MkWDVj lkgc \ 

MkWDVj % (nwj ls) gk¡] xje ikuh dh cksry ls lsad nhft, A 

(MkWDVj tkrs gSa A ek¡ cksry mBkrh gS A iM+ksflu vkrh gS A) 

iM+ksflu % D;ksa eksgu dh ek¡] dSlk gS eksgu \ 
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ek¡ % vkvks th] jkew dh dkdh ! dSlk D;k gksrk ! ykspk&ykspk fiQjs gS A tkus ^,sls&,sls* nnZ 
D;k gS] yM+ds dk cqjk gky dj fn;k A 

iM+ksflu % uk th] bRrh u;h&u;h chekfj;k¡ fudyh gSa A ns[k ysuk] ;g Hkh dksbZ u;k nnZ  
gksxk A jke ekjh chekfj;ksa us rax dj fn;k A u,&u, cq[kkj fudy vk, gSa A og ckr 
gS fd [kkuk&ihuk rks jgk ugha A 

ek¡ % MkWDVj dgrk gS fd cngT+keh gS A vkt rks jksVh Hkh muds lkFk [kkdj ugha x;k Fkk A 
ogk¡ Hkh dqN ugha [kk;k A vktdy rks fcuk [kk, chekjh gksrh gS A (ckgj ls vkokT+k 
vkrh gS & ^eksgu ! eksgu* A fiQj ekLVj th dk izos'k gksrk gS A) 

ek¡ % vksg] eksgu ds ekLVj th gSa A (iqdkjdj) vk tkb, ! 

ekLVj % lquk gS fd eksgu ds isV esa dqN ^,sls&,sls* gks jgk gS ! D;ksa HkkbZ \ (ikl vkdj) gk¡] 
psgjk rks dqN mrjk gqvk gS A nknk] dy rks Ldwy tkuk ------ rqEgkjs fcuk rks Dykl esa 
jkSud gh ugha jgsxh A D;ksa ekrk th] vkius D;k f[kyk fn;k Fkk bls \ 

ek¡ % [kk;k rks cspkjs us dqN ugha A 

ekLVj % rc 'kk;n u [kkus dk nnZ gS A le> x;k] mlh esa ^,sls&,sls* gksrk gS A 

ek¡ % ij ekLVj th] oSn~; vkSj MkWDVj rks nLr dh nok Hkstsaxs A 

ekLVj % ekrk th] eksgu dh nok oSn~; vkSj MkWDVj ds ikl ugha gS A bldh ^,sls&,sls* dh chekjh 
dks eSa tkurk gw¡ A vDlj eksgu tSls yM+dksa dks og gks tkrh gS A 

ek¡ % lp ! D;k chekjh gS ;g \ 

ekLVj % vHkh crkrk gw¡ A (eksgu ls) vPNk lkgc ! nnZ rks nwj gks gh tk,xk A Mjks er A  
cs'kd dy Ldwy er vkuk A ij gk¡] ,d ckr rks crkvks] Ldwy dk dke rks iwjk dj 
fy;k gS \ 

(eksgu pqi jgrk gS A) 

ek¡ % tokc nks] csVk] ekLVj th D;k iwNrs gSa \ 

ekLVj % gk¡] cksyks csVk A 

(eksgu dqN nsj fiQj ekSu jgrk gS A fiQj budkj esa flj fgykrk gS A) 

eksgu % th] lc ugha gqvk A 

ekLVj % gw¡ ! 'kk;n loky jg x, gSa A 

eksgu % th ! 

ekLVj % rks ;g ckr gS A ^,sls&,sls* dke u djus dk Mj gS A 
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ek¡ % (pkSaddj) D;k \

(eksgu lglk eq¡g fNik ysrk gS A) 

ekLVj % (g¡ldj) DqQN ugha] ekrk th] eksgu us eghuk Hkj ekSt dh A Ldwy dk dke jg  
x;k A vkt [;ky vk;k A cl Mj ds ekjs isV esa ^,sls&,sls* gksus yxk &  
^,sls&,sls* ! vPNk] mfB, lkgc ! vkids ^,sls&,sls* dh nok essjs ikl gS A Ldwy ls 
vkidks nks fnu dh NqV~Vh feysxh A vki mlesa dke iwjk djsaxs vkSj vkidk ^,sls&,sls* nwj 
Hkkx tk,xk A (eksgu mlh rjg eq¡g fNik, jgrk gS A) vc mBdj loky 'kq: dhft,A 
mfB,] [kkuk feysxkA 

(eksgu mBrk gS A ek¡ Bxh&lh ns[krh gS A nwljh vksj ls firk vkSj nhukukFk nok ysdj 
izos'k djrs gSa A) 

ek¡ % D;ksa js eksgu] rsjs isV esa rks cgqr cM+h nk<+h gS A gekjh rks tku fudy xbZ A ianzg&chl 
jQi, [kpZ gq,] lks vyx A (firk ls) ns[kk th vkius ! 

firk % (pfdr gksdj) D;k&D;k gqvk \ 

ek¡ % D;k&D;k gksrk ! ;g ^,sls&,sls* isV dk nnZ ugha gS] Ldwy dk dke u djus dk Mj gS A 

firk % gsa ! 

(nok dh 'kh'kh gkFk ls NwVdj iQ'kZ ij fxj iM+rh gS A ,d {k.k lc Bxs&ls eksgu dks 
ns[krs gSa A fiQj g¡l iM+rs gSa A) 

nhukukFk % okg] eksgu] okg ! 

firk % okg] csVk th] okg ! rqeus rks [kwc Ndk;k ! 

(,d vV~Vgkl ds ckn ijnk fxj tkrk gS A) 

3.0 பாடச்சுருக்கம் 
 eksgu vius ekrk&firk ds lkFk jgrk gS A ,d fnu vpkud mlus isV esa rst nnZ gksus dh 
f'kdk;r dh A og blds vykok dqN ugha crk ik jgk Fkk fd mlds isV esa ^,sls&,sls* gks jgk gSA 
mldh ihM+k dks ns[kdj igys ?kj esa oSn~; dks cqyk;k tkrk gS] vkSj ckn esa MkWDVj  dks A nksuksa gh 
eksgu dks dCt vkSj cngteh dh f'kdk;r crkdj viuh&viuh nokb;k¡ fHktokrs gSa A rHkh eksgu ds 
ekLVj th ogk¡ vk tkrs gSa A ekLVj th crkrs gaS fd eksgu us Ldwy dk dk;Z le; jgrs ugha fd;k 
A blh dkj.k eksgu rch;r [kjkc gksus dk cgkuk cuk jgk gS A ekLVj th us gkse odZ iwjk djus ds 
fy, eksgu dks nks fnu dh NqV~Vh ns nh vkSj eksgu dh rch;r Bhd gks xbZ A 
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dy நிவாரணம் 

pksaxk (மபான) ரிசீவர

djkguk முைகுதல்

okr வாத்சம்பந்தைாை

izdksi (ம�ாயின) ்கடுமை

dCT+k ைலசசிக்்கல்

cngT+keh அஜீரணம்

vV~Vgkl உரக்்கசசிரித்தல்/பலத்த 
சிரிபபு

5.0 ்மாழி்வழககு்களும் மைபுத்்தைாடர்்களும் 
1- eq¡g mrjuk = ek¡ dks chekj ns[kdj v'kksd dk eq¡g mrj x;k A 

2- gokb;k¡ mM+uk = >wB idM+s tkus ij mlds psgjs ij gokb;k¡ mM+us yxha A 

3- liQsn iM+uk = Mj ds ekjs mldk psgjk liQsn iM+ x;k A 

4- Hkyk&paxk = dy rd izeksn Hkyk&paxk Fkk] vkt vLirky dSls igq¡p x;k \ 

5- ?kj flj ij mBkuk = ,slk eSaus D;k dg fn;k fd rqeus iwjk ?kj flj ij mBk fy;k A 

6- x/s ds flj ls lhax = rqe rks ,sls xk;c gks x, tSls x/s ds flj ls lhax A 

7- ykspk&ykspk fiQjuk = chekjh ds dkj.k og bruk detksj gks x;k gS fd ?kj esa og 
ykspk&ykspk fiQj jgk gS A 

4.0 அருஞ்்சாற்பாருள்
n`'; ்காட்சி

xyhpk ்கம்பளம்

jlksbZ?kj ்சமையல் அமை

lsaduk ஒத்தடம் த்காடுத்தல்

vaV&'kaV ்கணடமததயல்லாம்

;dk;d திடீதரனறு

xM+xM+ ்கட்கட எனும் ஒலி

yksVuk புரளுதல்
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ikB @ பாடம்-11

1.0   பாடக கணரணாட்டம்
2.0   பாடம்  baVjO;w (lk{kkRdkj / ரநரகாணல்)
3.0   அருஞ்சாற்பாருள்
4.0   வாககிய அதைபபுகளும் பயன்முதைகளும்
5.0   வினா-விதட

1.0   பாடக ்கண்ணா்டடம் 
இபபாடத்தில் இடம்தபற்றுளள மபசசு வழக்கில் இடத்திற்ம்கற்ப அமையும் தைாழி�மடயின 
பல்மவறு அம்்சங்கள பினவருைாறு :- 
1. ம�ர்காணல் பற்றிய இபபாடம் உமரயாடல் வடிவில் அமைந்துளளது. எைமவ தபாதுவா்க 

ைரியாமதமயக் குறிக்கும் ^vki* எனும் த்சால் இபபாடத்தில் பயனபடுத்தபபட்டுளளது. 
2. உமரயாடலினமபாது தபாதுவா்கப பயனபடுத்தபபடும் ஆஙகிலம் ்கலந்த தைாழி�மட 

இபபாடத்தில் தவிரக்்கபபட்டுளளது.
3. இடத்திற்ம்கற்ப தபாருளுணரந்து பதில் அளிக்கும் வம்கயில் சில த்சாற்்களும், 

த்சாற்தைாடர்களும் இபபாடத்தில் தவிரக்்கபபட்டுளளை. உ-ம்:

vkSj fganh xkus Hkh A 

th fcYdqy A 

th gk¡] yxsaxh A  
 ராஜபாஷா அதி்காரி (ஆட்சிதைாழி அதி்காரி) பதவிக்்காை ம�ர்காணல் குழுவில் 
ஒரு தமலவரும், மூனறு உறுபபிைர்களும் இருக்கினைைர. விணணபபதாரராை திரு.திவா்கர 
ம�ர்காணலில் பஙகுதபறும் ்காட்சிமய இபபாடம் விவரிக்கிைது. விணணபபதாரரின ்கல்வித் 
தகுதி்கமளயும், அனுபவங்கமளயும் ம்கட்டறிந்தபிைகு தமலவர ைற்ை உறுபபிைர்கமளயும் 
ம்களவி ம்கட்குைாறு கூறுகிைார.

2.0 பாடம்  baVjO;w (்நர்்காணல)

^jktHkk"kk vf/dkjh* in ds fy, baVjO;w

fnokdj  % lj ! D;k eSa vanj vk ldrk gw¡ \

vè;{k  % vkb,] vkb, A 

  (fnokdj dk izos'k) 



88

fnokdj % vki lHkh dks esjk ueLdkj ! 

vè;{k % cSfB, ! 

fnokdj % /U;okn lj ! 

vè;{k % vkidk uke \

fnokdj % th] esjk uke fnokdj gS A 

vè;{k % vktdy vki dgk¡ dke djrs gSa \

fnokdj % th] eSa psUubZ ds ,d dkWyst esa fganh i<+krk gw¡ A 

vè;{k % vPNk] vPNk! vki fganh i<+krs gSa \ fganh esa vki D;k i<+krs gSa \

fnokdj % th ! eSas vk/qfud dfork i<+krk gw¡  A 

vè;{k % vkius ,e- ,- dgk¡ ls fd;k gS \

fnokdj % th] eSaus eækl fo'ofon~;ky; ls ,e- ,- fd;k gS A 

vè;{k % MkW- lDlsuk ! vki dqN iwNuk pkgsaxs \ 

lDlsuk % vè;kiu NksM+dj vki bl in ij vkuk pkgrs gSa A dksbZ [kkl dkj.k \ 

fnokdj % lj] dkWyst esa eSa vLFkk;h gw¡ A fiQj jktHkk"kk dk dk;Z eq>s T;knk ilan gSA

lDlsuk % D;k vkidks irk gS fd ftl in ds fy, vki ;gk¡ vk, gSa] mlesa     
vkidks dkSu ls dke djus gksaxs \ 

fnokdj % th ! jktHkk"kk vf/dkjh ds :Ik esa dk;kZy; esa jktHkk"kk fganh ds dk;kZUo;u ls lacaf/r 
dk;Z djus gksaxs A 

lDlsuk % vPNk ! dksbZ izeq[k dk;Z crkb, A 

fnokdj % lj ! vuqokn dh vis{kk ekSfyd :Ik ls fganh esa gh çk:i.k&fVIi.k dks c<+kok nsuk 
gksxk A 

lDlsuk % vkidks irk gksxk fd lafo/ku ds dkSu ls vuqPNsn esa fganh dks la?k dh jktHkk"kk dk 
ntkZ fn;k x;k gS \

fnokdj % th] lafo/ku ds vuqPNsn 343 esa A 

vè;{k % MkW- Lokeh] vki dqN iwNuk pkgsaxs \ 

MkW- Lokeh  % vkidk fiz; dfo dkSu gS \

fnokdj % esjs fiz; dfo gSa & xksLokeh rqylhnkl A 

MkW- Lokeh % vkSj vkidk fiz; miU;kldkj \

fnokdj  % izsepan A 
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MkW- Lokeh % izsepan dk dkSu&lk miU;kl vkidks vf/d ilan gS \

fnokdj % th ^fueZyk* eq>s cgqr vPNk yxrk gS A 

MkW- Lokeh % dkj.k \

fnokdj % lj ! D;ksafd blesa orZeku lkekftd cqjkb;ksa ij izdk'k Mkyk x;k gS A 

MkW- Lokeh % D;k vki vc Hkh dqN i<+rs jgrs gSa \ 

fnokdj % th gk¡] eq>s Hkk"kk vkSj lkfgR; esa fo'ks"k jQfp gS A  

vè;{k % MkW- xksikyu] vki dqN iwNuk pkgsaxs \

MkW- xksikyu % D;k nf{k.k Hkkjr esa Nk=k fganh i<+us esa jQfp ysrs gSa \

fnokdj % th gk¡ ! cM+h la[;k esa Nk=kµNk=kk,¡ fganh i<+rs gSa A 

MkW- xksikyu % D;k i<+us ds vykok Hkh muesa fganh ds izfr yxko fn[krk gS \

fnokdj % th fcYdqy A os fganh fiQYesa vkSj /kjkokfgd [kwc ilan djrs gSa A vkSj fganh xkus HkhA 
ogk¡ fganh esyksa esa dkiQh HkhM+ jgrh gS A 

MkW- xksikyu %  fo'ofon~;ky; ds vykok psUubZ esa fganh lh[kus dh D;k fLFkfr gS \

fnokdj % psUubZ esa rks dbZ LFkkuksa ij fganh dh i<+kbZ gksrh gS A vkSj nf{k.k Hkkjr fganh izpkj lHkk 
mUgsa izek.k&i=k Hkh nsrh gS A 

vè;{k % vkius vHkh crk;k Fkk fd vkidh jQfp fganh lkfgR; esa Hkh gS A 

fnokdj % th egksn; ! 

vè;{k % vkius dgk Fkk fd dfo rqylhnkl vkidks cgqr ilan gSa A mudh dqN jpukvksa ds 
uke crkb,A

fnokdj %  th] jkepfjrekul rks mudh fo'oçfln~èk jpuk gSA blds vkfrfjDr fou; if=kdk vkSj 
dforkoyh vkfn Hkh gSaA A 

vè;{k % vkius Bhd dgk A D;k vki dqN vk/qfud jpukdkjksa ds ckjs esa Hkh crk ldrs gSa \ 

fnokdj % th gk¡ ! eSaus Nk;koknh dfo t;'kadj izlkn] lw;Zdkar f=kikBh ^fujkyk*] lqfe=kkuanu iar 
vkSj egknsoh oekZ dks Hkh i<+k gS A 

vè;{k % vkius vKs; dh dksbZ jpuk i<+h gS \

fnokdj % th ^unh ds n~ohi* eq>s ilan gS A

vè;{k % ;fn vki pqu fy, x,] rks dc rd viuk dk;ZHkkj xzg.k dj ldsaxs \ 

fnokdj % eq>s de ls de ,d eghus dk le; pkfg, A 

vè;{k % vPNk] /U;okn 

fnokdj % /U;okn lj A ueLdkj A 
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3.0  அருஞ்்சாற்பாருள்
vè;{k தமலவர

vè;kiu ்கற்பித்தல்

in பதவி

vLFkk;h தற்்காலி்க

jktHkk"kk ஆட்சிதைாழி

dk;kZy; அலுவல்கம்

dk;kZUo;u அைல்படுத்துதல்/
த்சயல்படுத்துதல்

izeq[k தமலயாய/முக்கிய

vuqokn தைாழிதபயரபபு

çk:i.k வமரவு

fVIi.k குறிபபு எழுதுதல்

vuqPNsn பிரிவு/உட்பிரிவு

ntkZ தகுதி/வகுபபு

fiz; பிடித்தைாை/
விருபபைாை

orZeku தற்்கால

lkekftd ்சமூ்க

izdk'k Mkyuk தவளிபபடுத்துல்

lkfgR; இலக்கியம்

Nk=k ைாணவன

jQfp@yxko ஈடுபாடு/ஆரவம்

/kjkokfgd ததாடர

HkhM+ கூட்டம்

fLFkfr நிமல

izek.k&i=k ்சானறிதழ்

vk/qfud �வீை

jpukdkj பமடபபாளர

4.0 ்வாககிய அறமபபு்களும் பயன்முறை்களும் 
4.1 ^th* எனும் ்சால்லின் பயன்முதை :
 ஐயா எனும் தமிழ்ச த்சால்லுக்கு நி்கராை ^th* எனும் இந்திச த்சால் ைரியாமதமயக் 
குறிக்்கப பயனபடுத்தபபடுகிைது. மூத்மதார ைற்றும் ைரியாமதக்குரியவர்களிமடமய �மடதபறும் 
உமரயாடலின மபாது ^th* எனும் த்சால் தபாதுவா்கப பயனபடுத்தபபடுகிைது. இது 
ைட்டுமினறி இசத்சால் இடத்திற்ம்கற்ப தவவமவறு தபாருட்்களிலும் பயனபடுத்தபபடுகிைது. சில 
எடுத்துக்்காட்டு்கமளக் கீமழ ்காணலாம்:-
(1) ்காலத்மத அறிந்துத்காளளமவா அல்லது ஒரு விைாவிற்கு விமடயளிக்கும் முன 

பதிமல நிமைவுபடுத்திக் த்காளளும்மபாமதா :

 vkius ,e- ,- dc fd;k \

 th] fiNys o"kZ A 

 fe- fnokdj] ftl in ds fy, vki vk, gSa mlesa vkidks dkSu&ls dke djus gksaxs \ 

 th] jktHkk"kk vf/dkjh ds :Ik esa dk;kZy; esa jktHkk"kk fganh ds dk;kZUo;u ls lacaf/r dk;Z djus 
gksaxs A 
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(2) ‘ைனனிக்்கவும்’, ‘்காதில் ்சரியா்க விழவில்மல’ ‘மீணடும் கூைவும்’ மபானைவற்மைக் 
குறிபபிட : 

 D;k vkius naxy fiQYe ns[kh gS \ 

 th \ lkiQ lqukbZ ugha ns jgk gS A 

 eSa iwN jgh gw¡] D;k vkius vkfej [kku dh fiQYe naxy ns[kh gS \ 

 th gk¡] ns[kh gS A 
 மைற்்கணட தைாழிவழக்கு்கள யாவும் ததாமலமபசி உமரயாடலினமபாது 

பயனபடுத்தபபடுகினைை. 
 இம்ைாதிரியாை சூழலில் குரதலழுசசி மூலம் இமவ தவளிபபடுத்தப படுகினைை.

(3) த்சவிைடுபபவர ம்களவிமய உணரந்து ‘ஆம், ஐயா’ எனறு துடிபபுடன பதில் 
அளிக்கும்மபாது : எ.்கா. :

 dy vki nÝ+rj xbZ Fkha \ 

 th A 

 D;k vki fo'o iqLrd esyk ns[kus x, Fks \

 th A 
(4) vPNk th (ஆம் ஐயா) எனபதன சுருக்்க வடிவிலும் ^th*  (ஆம்) பயனபடுத்தபபடுவமதக் 

கீமழ ்காணலாம் :

 dy rhu cts rd vk tkuk A 

 th A

 dejk fcYdqy lkiQ gksuk pkfg, A

 th A 
(5) ஒருவரின தபயருக்குப பினைாலும், திரு/திருைதி எனை த்சால்லிற்குப பினைாலும், 

உைவுமுமைமயக் குறிக்கும் த்சால்லுக்குப பினைாலும் ̂ th* எனும் த்சால் ைரியாமதமயக் 
குறிக்கும் விதைா்கப பயனபடுத்தபபடுகிைது. எ.்கா:

iou th   pkpk th 

dqeqn th   ekeh th 

Jherh th   ekrk th

4.2 µuk விகுதியுடன அமையும் கூட்டுவிமை்கள. 
(1) சில கூட்டுவிமைசத்சாற்்கள கீழ்க்்காணும் முமையில் அமைவமதக் ்காணலாம் :-
 1. µuk  விகுதி +விமைசத்சால் (i<+uk $ pkgrk gS] i<+uk $ tkurk gS)
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 கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்கமளப படித்து கூட்டுவிமை வடிவ அமைபபு்கமளக் 
்கவனிக்்கவும்:-

1 2 3 4

D;k 

vki 
vki 
rqe
MkW- esgrk 

dqN
fganhrj Hkkf"k;ksa dks
lkfgfR;d fganh
caxyk esa fMIyksek ijh{kk
vKs; dk miU;kl

iwNuk pkgsaxs \
i<+kuk pkgsaxs \
ikl djuk pkgrs gks \
i<+uk pkgrs gSa \

குறிபபு: மைற்்கணட வாக்கியங்களில் uk விகுதி ம்சரந்த  djuk] iwNuk] i<+uk மபானைமவ, 
ைாற்றுருவம் தபைவில்மல. இவவாமை ைாற்றுருவம் தபைாத tkuuk] lh[kuk எனும் மைலும் 
இரணடு விமை்களின பயனமுமைமயயும் கீமழ ்காணமபாம் 

 ^tkuuk* எனும் விதனச ்சால்லின் பயன்முதை :
eSa uko pykuk tkurk gw¡ A vfer tknw fn[kkuk tkurk gS A 

eSa dkxt ds iQwy cukuk tkurk gw¡ A og ukfj;y ds isM+ ij p<+uk tkurk gS A 

eksgu flag LdwVj dh liQkbZ djuk tkurk gS A og bMyh cukuk tkurk gS A 

 ^lh[kuk* எனும் விதனச ்சால்லின் பயன்முதை :
 eSa uko pykuk lh[k jgk gw¡ A 

 eSa dkxt ds iQwy cukuk lh[krk gw¡ A 

 eksgu flag LdwVj dh liQkbZ djuk lh[k jgk gS A 

 os Vsful [ksyuk lh[k jgs gSa A 

(2) µuk ம்சரந்த முக்கிய விமையிலும், அதமை அடுத்து வரும் துமண விமையிலும் 
த்சயபபடு தபாருளின எண, பால் இவற்றிற்ம்கற்ப  vk] &,] &bZ ைாற்ைம் அமடந்துளளமதக் 
்கவனிக்்கவும். 

 uafnuh xqfM+;k cukuk lh[k jgh gS A 

 eSa flykbZ djuk lh[k jgh gw¡ A 

 og ,d vkSj Hkk"kk i<+uk lh[k jgk gS A 

 os daI;wVj pykuk lh[k jgs gSa A 
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எழுவாய் + us த்சயபபடுதபாருள முக்கிய விமை + துமணவிமை

eSaus dqN dsys [kjhnus pkgs A 

eksgu us fganh esa fpV~Bh fy[kuh pkgh A 

eksgu us caxyk esa fMIyksek dh ijh{kk ikl djuh pkgh A 

eSaus fpV~Bh jftLVªh Mkd ls Hkstuh pkgh A 

ljyk us euhvkMZj ls ipkl jQi;s Hkstus pkgs A 

firk th us dkj dh liQkbZ djokuh pkgh A 

 எழுவாயுடன  us ம்சரந்த மைற்்கணட வாக்கியங்களில் uk  விகுதி த்காணட விமை 
த்சயபபடுதபாருளின பால், எண இவற்றிற்ம்கற்ப ைாறுபடுவமதக் ்கவனிக்்கவும். 

 இனி எழுவாயுடன dks ம்சரும் வாக்கிய அமைபபு்கமளக் ்காணமபாம்:

எழுவாய் + dks த்சயபபடுதபாருள முக்கிய விமை + துமணவிமை

eq>s fganh esa dfork djuh vkrh gS A 

rqEgsa ckrsa gh cukuh vkrh gSa A 

D;k rqEgsa dkxt ds iQwy cukus vkrs gSa \

D;k vkidks mnwZ ds v{kj fy[kus vkrs gSa \

குறிபபு: (1)  எழுவாயுடன  (us@dks) மவற்றுமை உருபு ம்சரந்த வாக்கிய அமைபபில் வரும் 
கூட்டுவிமைசத்சால்லில் அதாவது uk ம்சரந்த முக்கிய விமைசத்சால், அதமை அடுத்து 
வரும் துமண விமைசத்சால் ைற்றும் எச்சவிமைச த்சால் இவற்றில் த்சயபபடுதபாருளின 
பால், எணணுக்கு ஏற்ப ைாற்ைங்கள ஏற்படுகினைை.

 (2) எழுவாய் + dks அமைபபில் gksuk] iM+uk] pkfg, மபானை ைற்ை விமைசத்சாற்்கள 
பயனபடுத்தபபடும்மபாது அவற்றுடன ம்சரந்து வரும் எச்சவிமையிலும் vk] &,] &bZ] 
விதியினபடி ைாற்ைம் ஏற்படுவமத பினவரும் எடுத்துக்்காட்டு்களில் ்காணலாம்.

எழுவாய் + dks த்சயபபடுதபாருள முக்கிய விமை + துமணவிமை

eq>s gj eghus ipkl jQi, nsus gksaxs A 

ljyk dks Vkbi dk dke Hkh djuk iM+rk gS A 

vkidks bruh nsj ugha yxkuh pkfg, A1

eksgu dks vkSj Hkh cgqr ls dke djus gksrs gSa A 

1. நீங்கள் இவவ்ளவு நநரம் �ொமதித்திருக்கக கூைொது.
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(2) us விதன்யசசத்துடன் கூடிய விதனச்சால்  (i<+us $ yxrk gS] i<+us $ nsrk gS)  
1.  us விமைதயச்சம் yxuk எனை விமையுடன ம்சரும்தபாழுது ஏற்படும் ைாற்ைங்கமளக் 

கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் ்காணலாம். 
1 2 3

cVu nckrs gh jkWdsV mQij mBus yxrk gS A1

'kke gksrs gh ePNj dkVus yxrs gSa A 

Bhd ukS cts lk;ju ctus yxrs gSa A

eSa ckgj fudyk fd ckfj'k gksus yxh A 

/hjs&/hjs uko dh jÝrkj rst gksus yxh A2

குறிபபு: மைற்்கணட அட்டவமணயின இறுதித் ததாகுதியில் தரபபட்டுளள கூட்டுவிமை்கள 
‘ததாடங்க/ஆரம்பிக்்க’ எனும் ்கருத்திமைக் குறிபபிடுகினைை. இவவமைபபில் 
எபதபாழுதும் எச்சவிமை us வடிவிமலமய இருக்கும்.

2.  us  வடிவில் இருக்கும் எச்சவிமையுடன nsuk ம்சரந்து அமையும் கூட்டுவிமை்களின 
பயனமுமையிமைக் கீழ்க்்காணும் எடுத்துக்்காட்டு்களில் ்காணலாம்.

igys eq>s cksyus nsa A 

ePNjksa us jkr Hkj lksus ugha fn;k A3

vxj vki 'kkafr ls dke djus nsa rks fdruk vPNk gksxk A4

4.3 எதிரகாலத்தைக குறிககும் இைநைகால விதனவடிவப பயன்முதை:  
 vk;k] x;k மபானை இைந்த்கால விமை வடிவங்கள தபாதுவா்க ்கடந்த்காலத்தில் �மடதபற்ை 
த்சயலிமைமய குறிபபிடுகினைை. இருபபினும் சில சூழ்நிமல்களில் அமவ எதிர்காலத்மதக் 
குறிபபதா்கவும் அமையும் எனபமதக் கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் ்காணலாம். vxj@;fn 
உடன ததாடஙகி rks ம்சரந்து அமையும் நிபந்தமை வாக்கியங்களின விமை வடிவங்கமளக் 
்கவனிக்்கவும்.

;fn vki pqu fy, x, rks dc rd dke ij vk ldsaxs \
;fn vkj{k.k gks x;k rks eSa dy gh ;gk¡ ls pyk tkmQ¡xk A 
vxj og nl cts rd ugha vk;k rks eSa mlds ikl pyk tkmQ¡xk A 
;fn ckfj'k gqbZ rks iQly vPNh gks tk,xh A 
;fn vki vHkh pys x, rks vkidks xkM+h fey tk,xh A 
vxj mlus bykt ugha djok;k rks chekjh c<+ tk,xh A 

1 தபாத்தாமை அழுத்தியவுடமை ஏவு்கமண மைமல எழும்பத் ததாடஙகுகிைது.
2. தைல்ல தைல்ல படகின மவ்கம் அதி்கரிக்்கத் ததாடஙகியது.
3.  த்காசுக்்கள இரவு முழுவதும் தூங்க விடவில்மல.
4. நீங்கள அமைதியா்க மவமல த்சய்ய விட்டால் எவவளவு �னைா்க இருக்கும்.
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குறிபபு: 1. ஒவதவாரு வாக்கியமும் இரணடு பகுதி வாக்கியங்கமளக் த்காணடுளளது. vxj @ 
;fn (ஒருக்்கால்/இருபபினும்) எைத் ததாடஙகும் நிபந்தமை வாக்கியத்தில் வரும் 
இைந்த்கால விமைவடிவம் எதிர்காலத்மத உணரத்துவதா்க அமையும்.

 2. rks (ஆல்) உடன அமையும் பகுதி வாக்கியம் எதிர்காலத்தில் இருக்கும்மபாது  
vxj @ ;fn  எைத் ததாடஙகும் முதனமை வாக்கியம் தபாதுவா்க இைந்த்கால 
விமை வடிவமலமய அமைந்திருக்கும். 

 3. vxj@;fn எைத் ததாடஙகும் பகுதி வாக்கியம் அம�்கைா்க நிபந்தமை விமை 
வடிவத்திமலமய அமைகிைது. 

  ;fn vki pqu fy, tk,¡ rks dc rd dke ij vk ldsaxs \

  vxj vki viuh ekr`Hkk"kk esa i<+sa rks vPNk gksxk A 
 4. தபாதுவா்க இதுமபானை சூழ்நிமல்களில் இவற்மை எதிர்கால விமைவடித்திலும் 

பயனபடுத்தலாம்.

  vxj nks fnu esa iSls tek ugha djsaxs rks tqekZuk nsuk iM+sxk A 
5.0 வினா-விறட  
5.1 பாடத்தின அடிபபமடயில் சில விைாக்்களும் அவற்றின விமட்களும் உங்கள 
வழி்காட்டுதலுக்்கா்க கீமழ த்காடுக்்கபபட்டுளளை.

iz'u 1 % Nk;kokn ds izeq[k jpukdkj dkSu&dkSu gSa \
mRrj  % t;'kadj izlkn vkSj lw;Zdkar f=kikBh ^fujkyk* A 

iz'u 2 % izsepan ds fdlh miU;kl dk uke crkb, \
mRrj  % lsoklnu 

iz'u 3 % rqylhnkl vkSj lwjnkl dh dkO; Hkk"kk D;k Fkh \
mRrj  % rqylhnkl dh vo/h vkSj lwjnkl dh czt Hkk"kk A 

iz'u 4 % jktHkk"kk vf/dkjh dk D;k dke gS \ 
mRrj  % dsanz ljdkj ds dk;kZy;ksa esa jktHkk"kk fganh ds iz;ksx dks c<+kok nsuk A
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ikB @ பாடம்-12

1.0   பாடக கணரணாட்டம்
2.0   பாடம்  ̂ rqe dc tkvksxs] vfrfFk* (O;aX; dFkk / தநயாணடிக கதை)
3.0   பாடசசுருககம்
4.0   அருஞ்சாற்பாருள்
5.0   இலககணம்/பயன்முதைகள்
6.0   வினா-விதட

1.0  பாடக ்கண்ணா்டடம்
 ^rqe dc tkvksxs] vfrfFk* எனும் ம�யாணடி ததும்பும் இபபாடம் பு்கழ்தபற்ை ம�யாணடி 
எழுத்தாளர ஷரத் மஜாஷி அவர்களால் எழுதபபட்டுளளது. இபபாடம் நீணட �ாள 
விருந்திைரா்கத் தஙகி விருந்தளிபபவரின விருந்மதாம்பமலத் தவைா்கப பயனபடுத்துபவமர 
ம�யாணடி த்சய்வதா்க அமைந்துளளது. இம்ைாதிரியாை மு்கம் சுளிக்்க மவக்கும் சூழ்நிமல 
விருந்மதாம்புபவரின குடும்பசசூழலில் குழபபத்மத ஏற்படுத்திவிடுவமத இபபாடம் விவரிக்கிைது.

2.0 பாடம்  rqe dc tkvksxs] vfrfFk (விருந்தின்ை! எப்பாது கிளம்புவீர்)
-'kjn tks'kh

vkt rqEgkjs vkxeu ds prqFkZ fnol ij ;g ç'u ckj&ckj eu esa ?kqeM+ jgk gS & rqe dc 
tkvksxs] vfrfFk \

rqEgkjs Bhd lkeus ,d dSysaMj gSA ns[k jgs gks uk ! bldh rkjh[ksa viuh lhek esa uezrk ls 
iQMi+QM+krh jgrh gSa A foxr nks fnuksa ls eSa rqEgsa fn[kkdj rkjh[ksa cny jgk gw¡ A rqe tkurs gks] vxj rqEgsa 
fglkc yxkuk vkrk gS fd ;g pkSFkk fnu gS] rqEgkjs lrr vkfrF; dk pkSFkk Hkkjh fnu ! ij rqEgkjs tkus 
dh dksbZ laHkkouk çrhr ugha gksrh A yk[kksa ehy yach ;k=kk djus ds ckn os nksuksa ,LVªkWukV~l Hkh brus 
le; pk¡n ij ugha #ds Fks] ftrus le; rqe ,d NksVh&lh ;k=kk dj esjs ?kj vk, gks A rqe vius Hkkjh 
pj.k&deyksa dh Nki esjh T+kehu ij vafdr dj pqds] rqeus ,d varjax futh laca/ eq>ls LFkkfir dj 
fy;k] rqeus esjh vkfFkZd lhekvksa dh cStuh pê~êku ns[k yh] rqe esjh dkiQh feê~êh [kksn pqds A vc 
rqe ykSV tkvks] vfrfFk ! rqEgkjs tkus ds fy, ;g mPp le; vFkkZr~ gkbZVkbe gSA D;k rqEgsa rqEgkjh i`Foh 
ugha iqdkjrh \

ml fnu tc rqe vk, Fks] esjk ân; fdlh vKkr vk'kadk ls /M+d mBk Fkk A vanj&gh&vanj dgha 
esjk cVqvk dk¡i x;k A mlds ckotwn ,d Lusg&Hkhxh eqLdjkgV ds lkFk eSa rqels xys feyk Fkk vkSj esjh 
iRuh us rqEgsa lknj ueLrs dh FkhA rqEgkjs lEeku esa vks vfrfFk] geus jkr ds Hkkstu dks ,dk,d mPp 
eè;eoxZ ds fMuj esa cny fn;k Fkk A rqEgsa Lej.k gksxk fd nks lfCt;ksa vkSj jk;rs ds vykok geus ehBk 
Hkh cuk;k Fkk A bl lkjs mRlkg vkSj yxu ds ewy esa ,d vk'kk Fkh A vk'kk Fkh fd nwljs fnu fdlh 
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jsy ls ,d 'kkunkj esgekUk uokth dh Nki vius ân; esa ys rqe pys tkvksxsA ge rqels #dus ds fy, 
vkxzg djsaxs] exj rqe ugha ekuksxs vkSj ,d vPNs vfrfFk dh rjg pys tkvksxs A ij ,slk ugha gqvk A 
nwljs fnu Hkh rqe viuh vfrfFk&lqyHk eqLdku fy, ?kj esa gh cus jgs A geus viuh ihM+k ih yh vkSj 
çlUu cus jgs A Lokxr&lRdkj ds ftl mPp fcanq ij ge rqEgsa ys tk pqds Fks ogk¡ ls uhps mrj geus 
fiQj nksigj ds Hkkstu dks yap dh xfjek çnku dh vkSj jkf=k dks rqEgsa flusek fn[kk;k A gekjs lRdkj 
dk ;g vkf[kjh Nksj gS] ftlls vkxs ge fdlh ds fy, ugha c<+sA blds rqjar ckn HkkoHkhuh fonkbZ dk 
og Hkhxk gqvk {k.k vk tkuk pkfg, Fkk] tc rqe fonk gksrs vkSj ge rqEgsa LVs'ku rd NksM+us tkrs A ij 
rqeus ,slk ugha fd;k A

rhljs fnu dh lqcg rqeus eq>ls dgk] ¶eSa ykWUMªh esa diM+s nsuk pkgrk gw¡A¸

;g vk?kkr vçR;kf'kr Fkk vkSj bldh pksV ekfeZd Fkh A rqEgkjs lkehI; dh csyk ,dk,d ;ksa 
jcj dh rjg f[kap tk,xh] bldk eq>s vuqeku u Fkk A igyh ckj eq>s yxk fd vfrfFk lnSo nsork ugha 
gksrk] og ekuo vkSj FkksM+s va'kksa esa jk{kl Hkh gks ldrk gS A

¶dgk¡ gS ykWUMªh \¸

¶pyks pyrs gSa A¸ eSaus dgk vkSj viuh lgt cfu;ku ij vkSipkfjd dqrkZ Mkyus yxk A

¶dgk¡ tk jgs gSa \¸ iRuh us iwNk A

¶buds diM+s ykWUMªh ij nsus gSa A¸ eSaus dgk A

esjh iRuh dh vk¡[ksa ,dk,d cM+h&cM+h gks xbZa A vkt ls dqN cjl iwoZ mudh ,slh vk¡[ksa ns[k 
eSaus vius vdsysiu dh ;k=kk lekIr dj fcLrj [kksy fn;k Fkk A ij vc tc os gh vk¡[ksa cM+h gksrh gSa 
rks eu NksVk gksus yxrk gSA os bl vk'kadk vkSj Hk; ls cM+h gqbZ Fkha fd vfrfFk vf/d fnuksa Bgjsxk A

vkSj vk'kadk fuewZy ugha Fkh vfrfFk A rqe tk ugha jgsA ykWUMªh ij fn, diM+s /qydj vk x, 
vkSj rqe ;gha gks A rqEgkjs Hkjde 'kjhj ls lyoVsa iM+h pknj cnyh tk pqdh vkSj rqe ;gha gks A rqEgsa 
ns[kdj iQwV iM+us okyh eqLdjkgV /hjs&/hjs iQhdh iM+dj vc yqIr gks xbZ gS A Bgkdksa ds jaxhu xqCckjs 
tks dy rd bl dejs ds vkdk'k esa mM+rs Fks] vc fn[kkbZ ugha iM+rs A ckrphr dh mNyrh gqbZ xsan 
ppkZ ds {ks=k ds lHkh dks.kksa ls VIis [kkdj fiQj lsaVj esa vkdj pqi iM+h gS A vc bls u rqe fgyk 
jgs gks] u eSa A dy ls eSa miU;kl i<+ jgk gw¡ vkSj rqe fiQYeh if=kdk ds iUus iyV jgs gks A 'kCnksa 
dk ysu&nsu feV x;k vkSj ppkZ ds fo"k; pqd x, A ifjokj] cPps] ukSdjh] fiQYe] jktuhfr] fj'rsnkjh] 
rcknys] iqjkus nksLr] ifjokj&fu;kstu] eg¡xkbZ] lkfgR; vkSj ;gk¡ rd fd vk¡[k ekj&ekjdj geus iqjkuh 
çsfedkvksa dk Hkh ftØ dj fy;k vkSj vc ,d pqIih gS A lkSgknZ vc 'kuS%&'kuS% cksfj;r esa :ikarfjr 
gks jgk gS A Hkkouk,¡ xkfy;ksa dk Lo:i xzg.k dj jgh gSa A ij rqe tk ugha jgsA fdl vn`'; xksan esa 
rqEgkjk O;fDrRo ;gk¡ fpid x;k gS] eSa bl Hksn dks lifjokj ugha le> ik jgk gw¡ A ckj&ckj ç'u mB 
jgk gS & rqe dc tkvksxs] vfrfFk\

dy iRuh us /hjs ls iwNk Fkk] ¶dc rd fVdsaxs ;s \¸

eSaus da/s mpdk fn, ¶D;k dg ldrk gw ¡A¸
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¶eSa rks vkt f[kpM+h cuk jgh gw¡ A gYdh jgsxh A¸

¶cukvks A¸

lRdkj dh Å"ek lekIr gks jgh Fkh A fMuj ls pys Fks] f[kpM+h ij vk x, A vc Hkh vxj rqe 
vius fcLrj dks xksykdkj :i ugha çnku djrs rks gesa miokl rd tkuk gksxk A rqEgkjs esjs laca/ ,d 
laØe.k ds nkSj ls xqtj jgs gSa A rqEgkjs tkus dk ;g pje {k.k gSA rqe tkvks u vfrfFk A

rqEgsa ;gk¡ vPNk yx jgk gS uk \ eSa tkurk gw¡ A nwljksa ds ;gk¡ vPNk yxrk gS A vxj cl pyrk 
rks lHkh yksx nwljksa ds ;gk¡ jgrs] ij ,slk ugha gks ldrk A vius ?kj dh egRrk ds xhr blh dkj.k xk, 
x, gSa A ^gkse* dks blh dkj.k ^LohV&gkse* dgk x;k gS fd yksx nwljs ds gkse dh LohVusl dks dkVus 
u nkSM+sa A rqEgsa ;gk¡ vPNk yx jgk gS] ij lkspks fç;] fd 'kjkiQr Hkh dksbZ phT+k gksrh gS vkSj xsV vkmV 
Hkh ,d okD; gS] tks cksyk tk ldrk gS A

vius [kjkZVksa ls ,d vkSj jkr xqatk;eku djus ds ckn dy tks fdj.k rqEgkjs fcLrj ij vk,xh 
og rqEgkjs ;gk¡ vkxeu ds ckn ik¡posa lw;Z dh ifjfpr fdj.k gksxh A vk'kk gS] og rqEgsa pwesxh vkSj 
rqe ?kj ykSVus dk lEekuiw.kZ fu.kZ; ys yksxs A esjh lgu'khyrk dh og vafre lqcg gksxh A mlds ckn 
eSa LVsaM ugha dj ldwaxk vkSj yM+[kM+k tkÅ¡xk A esjs vfrfFk] eSa tkurk gw¡ fd vfrfFk nsork gksrk gS] ij 
vkf[kj eSa Hkh euq"; gw¡ A eSa dksbZ rqEgkjh rjg nsork ugha A ,d nsork vkSj ,d euq"; vf/d nsj lkFk 
ugha jgrs A nsork n'kZu nsdj ykSV tkrs gSa A rqe ykSV tkvks vfrfFk A blh esa rqEgkjk nsoRo lqjf{kr  
jgsxk A blds iwoZ fd eSa viuh okyh ij mr:¡ ykSV tkvks A

mÝQ~] rqe dc tkvksxs] vfrfFk \

3.0  பாடச்சுருக்கம்  (dFkk dk lkj)

ys[kd ds ?kj esa ,d vfrfFk vk;k gS A çkjaHk esa mldk cgqr vknj&lRdkj gqvk A vfrfFk ,slk 
gS fd tkus dk uke gh ugha ysrkA bl ckr ls ifjokj ds yksx nq[kh gks x, A ys[kd pkgrk gS fd fdlh 
çdkj vfrfFk fonk gks A fdarq mls ,slk ladsr fn[kkbZ ugha iM+rk A igys esgeku ds fy, cf<+;k Hkkstu 
cuk;k tkrk Fkk A vc f[kpM+h vkSj miokl rd dh fLFkfr vk xbZ gS A

Hkkjrh; ijaijk esa vfrfFk dks nsork ekuk x;k gS A ys[kd lksprk gS nsork rks n'kZu nsdj pys 
tkrs gSa A ;g vfrfFk tkus dk uke D;ksa ugha ys jgk gS\

4.0 அருஞ்்சாற்பாருள்
vfrfFk விருந்திைர

vkxeu வரும்க

lrr இமடயைாத

laHkkouk ்சாத்தியக்கூறு

varjax த�ருக்்கைாை

pV~Vku பாமை

vKkr அறிமு்கைற்ை

vk'kadk ்சந்மத்கம்/ஐயம்

cVqvk பணபமப

Lusg&Hkhxh பா்சமிக்்க
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5.0  இலக்கணமும் பயன்முறையும்
5.1 i;kZ;okph 'kCn / ்சைசத்சாற்்கள

 pk¡n & jkds'k] 'kf'k] jtuh'k

 fT+kØ & mYys[k] o.kZu

 vk?kkr & geyk] pksV

 Å"ek & xehZ] rki 

 varjax & ?kfu"B] vkarfjd
5.2  foykse 'kCn / எதிரசத்சாற்்கள

 çlUu x vçlUu Hk; x fuHkZ;

 uhps x Åij iq.; x iki

 laHko x vlaHko vPNk x cqjk

 vkf[kjh x igyh ifjfpr x vifjfpr

 lEeku x vieku vkxeu x çLFkku

 çR;kf'kr x vçR;kf'kr

eqLdjkgV புனைம்க

'kkunkj த்கௌரவைாை

esgekuuokT+kh விருந்மதாம்பல்

vkxzg வற்புறுத்துதல்

vfrfFk&lqyHk 
eqLdku

விருந்திைரக்குரிய 
புனமுறுவல்

Lokxr&lRdkj விருந்மதாம்பல்

xfjek தரமிக்்க

HkkoHkhuh fonkbZ உணரசசிபூரவைாை 
வழியனுபபுதல்

vk?kkr பலத்த அடி

vçR;kf'kr எதிரபாராத

pksV ்காயம்

ekfeZd ைைமதத் ததாடக்கூடிய

lnSo எபதபாழுதும்

vkSipkfjd வழக்்கைா்க

fuewZy ஆதாரைற்ை

lyoVsa சுருக்்கங்கள

pknj மபாரமவ

rcknyk பணிஇடைாற்ைம்

lkSgknZ �ல்லுைவு

'kuS%&'kuS% தைல்ல தைல்ல

cksfj;r ்சலிபபு

:ikarfjr உருைாறி

Å"ek தவபபம்

pje&{k.k உச்ச்கட்டம்

'kjkiQr தபருந்தனமை

[kjkZVs குைட்மட

xqatk;eku எதிதராலிக்்கச த்சய்தல்
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5.3 இபபாடத்தில் பயனபடுத்தபபட்டுளள த்சாற்தைாடர்கள

feV~Vh [kksnuk µ வருத்தைமடயச த்சய்தல் / 
அவைாைபபடுத்துதல்

vlgk; dh feV~Vh [kksnus ls vPNk gS] 
mldh lgk;rk djuk A

da/s mpdkuk µ தபாருட்படுத்தாைல் இருத்தல் 
/ அலட்சியம் த்சய்தல்

firk th ds iwNus ds ckotwn csVk da/s 
mpdkdj pyk x;kA

viuh okyh ij mrjuk µ ்கடுமையா்க 
�டந்துத்காளளுதல்

jes'k dh [kht bruh c<+ xbZ fd og 
viuh okyh ij mrjus dks rS;kj gks x;kA

ihM+k ih ysuk µ மவதமைமய 
்சகித்துக்த்காளளுதல்

vf/dkjh n~okjk Mk¡Vs tkus ij lgk;d dks 
cqjk rks yxk] fdarq og viuh ihM+k ih 
x;kA

6.0  வினா-விறட
ç'u 1 % ikB ds vuqlkj ^gkse* dks ^LohV gkse* D;ksa dgk x;k gS \

mRrj % ^gkse* dks ^LohV gkse* blfy, dgk x;k gS fd yksx nwljs ds ^gkse* dh ^LohVusl* dks dkVus 
u nkSM+saA

ç'u 2 % vfrfFk dh dkSu&lh ckr ys[kd dks cqjh rjg pqHk xbZ \

mRrj % vfrfFk dk ;g okD; fd og ykWUMªh esa diM+s nsuk pkgrk gS] ys[kd dks cqjh rjg pqHk x;kA

ç'u 3 %  ̂rqe dc tkvksxs] vfrfFk* dFku esa ys[kd dk D;k vk'k; gS \

mRrj % vfrfFk ds vf/d fnuksa rd fVd tkus ls ys[kd ijs'kku FkkA
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ikB @ பாடம்-13

1.0    பாடம்  esjk cpiu (vkRedFkk / சுயசரிதை)
2.0   அருஞ்சாற்பாருள்
3.0   பாடசசுருககம்
4.0   வினா-விதட
5.0   பாடத்தில் பயன்படுத்ைபபட்டுள்ள ்சாற்ைாடரகள்
6.0   இலககணம்

1.0   பாடம்  esjk cpiu (என் குழந்றதைபபரு்வம்)
(;g ikB Hkkjr ds iwoZ jk"Vªifr MkW- ,- ih- ts- vCnqy dyke th dh vkRedFkk ^vfXu dh 
mM+ku* dk va'k gS A)

 esjk tUe enzkl jkT; (vc rfeyukMq) ds jkes'oje dLcs esa ,d eè;e oxhZ; rfey ifjokj esa 
gqvk Fkk A esjs firk tSuqykcnhu dh dksbZ cgqr vPNh vkSipkfjd f'k{kk ugha gqbZ Fkh vkSj u gh os dksbZ 
cgqr /uh O;fDr Fks A blds ckotwn os cqn~f/eku Fks vkSj muesa mnkjrk dh lPph Hkkouk Fkh A esjh ek¡] 
vkf'k;Eek] mudh vkn'kZ thoulafxuh Fkha A eq>s ;kn ugha gS fd os jkstkuk fdrus yksxksa dks [kkuk f[kykrh 
Fkha_ ysfdu eSa ;g iDds rkSj ij dg ldrk gw¡ fd gekjs lkewfgd ifjokj esa ftrus yksx Fks] mlls dgha 
T;knk yksx gekjs ;gk¡ Hkkstu djrs Fks A 

 cpiu esa esjs rhu iDds nksLr Fks & jkekuan 'kkL=kh] vjfoanu vkSj f'koizdk'ku A ;s rhuksa gh 
czkg~e.k ifjokjksa ls Fks A jkekuan 'kkL=kh rks jkes'oje eafnj ds lcls cM+s iqtkjh i{kh y{e.k 'kkL=kh dk 
csVk Fkk A vyx&vyx /eZ] ikyu&iks"k.k] i<+kbZ&fy[kkbZ dks ysdj geesa ls fdlh Hkh cPps us dHkh 
Hkh vkil esa dksbZ HksnHkko eglwl ugha fd;k A vkxs pydj jkekuan 'kkL=kh rks vius firk ds LFkku ij 
jkes'oje eafnj dk iqtkjh cuk] vjfoanu us rhFkZ;kf=k;ksa dks ?kqekus ds fy, Vsaiks pykus dk dkjksckj dj 
fy;k vkSj f'koizdk'ku nf{k.k jsyos esa [kku&iku dk Bsdsnkj gks x;k A 

 izfro"kZ gksusokys Jh lhrk&jke fookg lekjksg ds nkSjku gekjk ifjokj fookg&LFky rd Hkxoku 
Jhjke dh ewfrZ;k¡ ys tkus ds fy, fo'ks"k izdkj dh ukoksa dk cankscLr fd;k djrk Fkk A ;g fookg&LFky 
rkykc ds chpksa&chp fLFkr Fkk vkSj bls ^jkerhFkZ* dgrs Fks A ;g gekjs ?kj ds ikl gh Fkk A esjh ek¡ vkSj 
nknh ?kj ds cPpksa dks lksrs le; ^jkek;.k* ds fdLls vkSj iSxacj eqgEen ls tqM+h ?kVuk,¡ lqukrh Fkha A 

 tc eSa jkes'oje ds izkbejh Ldwy esa ik¡poha d{kk esa Fkk rc ,d fnu ,d u, f'k{kd gekjh 
d{kk esa vk, A mUgksaus eq>s mBkdj ihNs okyh csap ij pys tkus dks dgk A eq>s cgqr cqjk yxk A jkekuan 
'kkL=kh dks Hkh ;g cgqr [kyk A eq>s ihNs dh iafDr esa cSBk, tkrs ns[k og dkiQh mnkl utj vk jgk 
Fkk A mlds psgjs ij tks jQvk¡lh ds Hkko Fks] mudh eq>ij xgjh Nki iM+h A 
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 Ldwy dh NqV~Vh gksus ij ge ?kj x, vkSj lkjh ?kVuk ?kjokyksa dks crkbZ A ;g lqudj y{e.k 
'kkL=kh us ml f'k{kd dks cqyk;k vkSj dgk fd mls funksZ"k cPpksa ds fnekx esa bl rjg lkekftd vlekurk 
,oa lkaiznkf;drk dk fo"k ugha ?kksyuk pkfg, A ge lc Hkh ml oDr ogk¡ ekStwn Fks A y{e.k 'kkL=kh us 
ml f'k{kd ls lkiQ&lkiQ dg fn;k fd ;k rks og {kek ek¡xs ;k fiQj Ldwy NksM+dj ;gk¡ ls pyk tk,A 
ml f'k{kd us vius fd, O;ogkj ij u fliQZ nq[k O;Dr fd;k cfYd y{e.k 'kkL=kh ds dM+s jQ[k ,oa 
/eZfujis{krk esa muds fo'okl ls ml ukStoku f'k{kd esa varr% cnyko vk x;k A 

 esjs foKku ds f'k{kd f'ko lqczg~e.; vÕ;j dV~Vj lukruh czkg~e.k Fks vkSj mudh iRuh ?kksj 
:f<+oknh Fkha A ysfdu os dqN&dqN :f<+okn ds f[kykiQ gks pys Fks A mUgksaus bu lkekftd :f<+;ksa dks 
rksM+us ds fy, viuh rjiQ ls dkiQh dksf'k'ksa dha] rkfd fofHkUu oxksZa ds yksx vkil esa ,d&nwljs ds 
lkFk fey ldsa vkSj tkrh; vlekurk [kRe gks A os esjs lkFk dkiQh le; fcrkrs Fks vkSj dgk djrs & 
^^dyke] eSa rqEgsa ,slk cukuk pkgrk gw¡ fd rqe cM+s 'kgjksa ds yksxksa ds chp ,d mPp f'kf{kr O;fDr ds 
:Ik esa igpkus tkvksxs A** 

 ,d fnu mUgksaus eq>s [kkus ij vius ?kj cqyk;k A mudh iRuh bl ckr ls cgqr gh ijs'kku ,oa 
Hk;Hkhr Fkha fd mudh ifo=k vkSj /eZfu"B jlksbZ eas ,d eqlyeku ;qod dks Hkkstu ij vkeaf=kr fd;k 
x;k gS A mUgksaus viuh jlksbZ ds Hkhrj eq>s [kkuk f[kykus ls lkiQ budkj dj fn;k A f'ko lqczg~e.; 
vÕ;j viuh iRuh ds bl jQ[k ls tjk Hkh fopfyr ugha gq, vkSj u gh mUgsa Øks/ vk;k A cfYd mUgksaus 
[kqn vius gkFk ls eq>s [kkuk ijkslk vkSj fiQj ckgj vkdj esjs ikl gh viuk [kkuk ysdj cSB x, A 
mudh iRuh ;g lc jlksbZ ds njokts ds ihNs [kM+h ns[krh jgha A eq>s vk'p;Z gks jgk Fkk fd D;k os 
esjs pkoy [kkus ds rjhds] ikuh ihus ds <ax vkSj [kkuk [kk pqdus ds ckn ml LFkku dks lkiQ djus ds 
rjhds esa dksbZ iQdZ ns[k jgh Fkha A tc eSa muds ?kj ls [kkuk [kkus ds ckn ykSVus yxk rks vÕ;j egksn; 
us eq>s fiQj vxys gÝrs jkr ds [kkus ij vkus dks dgk A esjh fgpfdpkgV dks ns[krs gq, os cksys] ^^blesa 
ijs'kku gksus dh t:jr ugha gS A ,d ckj tc rqe O;oLFkk cny Mkyus dk iQSlyk dj ysrs gks rks ,slh 
leL;k,¡ lkeus vkrh gh gSa A** 

 vxys gÝrs tc eSa f'ko lqczg~e.; vÕ;j ds ?kj jkf=kHkkst ij x;k rks mudh iRuh gh eq>s jlksbZ 
esa ys xbZa vkSj mUgksaus [kqn vius gkFkksa ls eq>s [kkuk ijkslk A 

2.0   அருஞ்்சாற்பாருள்
dLck �்கரபபகுதி

eè;e oxZ �டுத்தர வகுபபு

vkSipkfjd முமையா்க

f'k{kk ்கல்வி

/uh த்சல்வந்தர

cqn~f/eku அறிவாளி

mnkjrk தயாளகுணம்

vkn'kZ எடுத்துக்்காட்டாை

thoulafxuh வாழ்க்ம்கத் துமணவி

jkstkuk திைந்மதாறும் 

iDds rkSj ij உறுதியா்க/நிச்சயைா்க

lkewfgd ifjokj கூட்டுக்குடும்பம்

iDds nksLr த�ருஙகிய �ணபன

HksnHkko மவறுபாடு
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eglwl djuk உணரதல்

rhFkZ;k=kh புனிதயாத்திமரப பயணி

dkjksckj ததாழில்

[kku&iku உணவுபபழக்்கம்

Bsdsnkj ஒபபந்தக்்காரர

izfro"kZ ஒவதவாரு ஆணடும்

lekjksg விழா

ds nkSjku தருணத்தில்

fookg&LFky திருைணம் �மடதபறும் 
இடம்

cankscLr ஏற்பாடு

chpksa&chp �டுவில்

fdLls ்கமத்கள

iSxacj இமைத்தூதர

?kVuk,¡ நி்கழ்வு்கள

ihNs okyh csap ்கமடசி வரிம்ச தபஞச/
பினவரிம்ச தபஞச

[kyuk உறுத்துதல்

mnkl ம்சா்கம்

jQvk¡lh அழுவதுமபால

xgjh Nki ஆழ்ந்த பாதிபபு

Ldwy dh NqV~Vh 
gksus ij 

பளளி விடுமுமையின 
மபாது

lkjh ?kVuk அமைத்து நி்கழ்வு்கள

funksZ"k குற்ைைற்ை

fnekx அறிவு

lkekftd ்சமுதாய

vlekurk ஏற்ைத்தாழ்வு

lkaiznkf;drk ைத உணரவு

oDr ம�ரம்/தபாழுது

ekStwn ஆஜர

O;ogkj �மடமுமை

dM+s jQ[k ்கடுமையாை த்சயல்பாடு

ukStoku இமளஞன

varr% இறுதியா்க

:f<+oknh பழமைவாதி

mPp f'kf{kr உயர்கல்வி தபற்ை

/eZfu"B ைதம் ்சாரந்த

[kkuk ijksluk உணவு பரிைாறுதல்

fgpfdpkgV ்சஙம்காஜம் / கூச்சம்

3.0  பாடச்சுருக்கம் 
  MkW- ,- ih- ts- vCnqy dyke th ds bl vkRedFkkµva'k esa jkes'oje esa O;kIr lkekftd lerk 
vkSj mnkjrk dk o.kZu gS A vius cpiu dh ?kVukvksa ds ekè;e ls mUgksaus rfeyukMq ds jkes'oje {ks=k ds 
yksxksa ds chp izse] lkSgknZ] vkilh le>nkjh dk fp=k.k fd;k gS A bl ikB dk ;g lans'k gS fd O;oLFkk 
lq/kj dh dksf'k'k esa vM+pusa vkrh gh gSa ftudk lek/ku laHko gS A 

4.0 வினா-விறட  
ç'u 1 % bl ikB ds varxZr Jh lqczg~e.; vÕ;j us dyke dks iqu% vius ;gk¡ Hkkstu ij vkeaf=kr 

fd, tkus ij mudh fgpfdpkgV dks ns[kdj D;k dgk \ 

mRrj % lqczg~e.; vÕ;j us dyke dh fgpfdpkgV dks ns[kdj dgk] ^^blesa ijs'kku gksus dh t:jr 
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ugha gS A ,d ckj tc rqe O;oLFkk cny Mkyus dk iQSlyk dj ysrs gks rks ,slh leL;k,¡ 
lkeus vkrh gh gSa A** 

ç'u 2 % ikB dh fdu ckrksa ls jkes'oje ds yksxksa ds chp vkilh esy&tksy dk irk pyrk gS \ 

mRrj  % dyke ds lkewfgd ifjokj esa ftrus yksx Fks] mlls dgha T;knk yksx muds ;gk¡ Hkkstu djrs 
Fks A dyke dk ifjokj jkes'oje esa Jh lhrk&jke fookg lekjksg ds volj ij Jhjke dh 
ewfrZ;k¡ ys tkus ds fy, ukoksa dk izca/ fd;k djrk Fkk A mudh ek¡ vkSj nknh cPpksa dks 
jkek;.k rFkk iSxacj eqgEen dh dgkfu;k¡ lqukrh Fkha A vkilh izse vkSj esy&tksy ds dkj.k 
gh dyke dks Jh lqczg~e.; vÕ;j ds ;gk¡ Hkkstu ij vkeaf=kr fd;k tkrk Fkk A 

5.0  பாடத்தில பயன்படுத்தைபப்டடுள்ள ்்சாற்ைாடர்்கள்
cqjk yxuk  தவைா்கத் மதானறுதல் esjs HkkbZ ds fookg lekjksg esa pkpk th dk u 

vkuk eq>s cgqr cqjk yxk A 

xgjh Nki ஆழ்ந்த பாதிபபு foosdkuan th ds fopkjksa dh esjs eu ij xgjh 
Nki gS A 

fo"k ?kksyuk தீய எணணங்கமள 
விமதத்தல்

cPpksa ds eu esa vkilh HksnHkko dk fo"k ugha 
?kksyuk pkfg, A 

mnkl utj vkuk ம்சா்கைா்கக் ்காணபபடுதல் viuk jQfpdj O;olk; u feyus ds dkj.k  
jkf/dk mnkl utj vk jgh Fkh A 

6.0  இலக்கணம்
^bd* izR;; tksM+dj cuk, x, dqN 'kCnksa ds fo'ks"k.k :Ik fuEufyf[kr gSa %&  

lewg $ bd = lkewfgd 
lekt $ bd = lkekftd 
o"kZ $ bd = okf"kZd 
ekl $ bd = ekfld 
lIrkg $ bd = lkIrkfgd 
fnu $ bd = nSfud 
i{k $ bd = ikf{kd 
vFkZ $ bd = vkfFkZd 
n'kZu $ bd = nk'kZfud 
fopkj $ bd = oSpkfjd 
/eZ $ bd = /kfeZd
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ikB @ பாடம்-14

1.0   பாடக கணரணாட்டம்
2.0   பாடம்  dk;kZy; esa ckrphr (okrkZyki /உதையாடல்)
3.0   அருஞ்சாற்பாருள்
4.0   இலககணம்/வாககிய அதைபபுகள் 
        (i)  ்சயபபாட்டு விதனயதைபபு
        (ii) அலுவல் ்ைாழியின் சிைபபு அம்சங்கள்
5.0   பாடசசுருககம்
6.0   அலுவல் ்ைாழி பறறிய ஒரு குறிபபு

1.0   பாடக ்கண்ணா்டடம்
இந்தி ைத்திய அரசின அலுவல் தைாழியாகும். அரசு அலுவல்கங்களில் இந்தி அலுவல் 
தைாழியா்கப பயனபடுவமத விளக்குவமத இபபாடத்தின ம�ாக்்கைாகும். அலுவல்கங்களில் இந்தி 
எளிய உமரயாடல் �மடயில் பயனபடுத்தபபடுவமத எளிய �மடயில் இபபாடம் விளக்குகிைது. 
துமை ்சாரந்த த்சாற்தைாடர்கமளயும் தைாழி�மட்கமளயும் தைாழி வழக்கு்கமளயும் ஆஙகிலத்தில் 
இருந்து இந்தியில் ்கற்றுக்த்காளளும் வம்கயில் சில ஆஙகிலச த்சாற்்களும் இபபாடத்தில் 
பயனபடுத்தபபட்டுளளை. இந்தி அலுவல் தைாழியா்கப பயனபடும் வாக்கியத்தில் ம�ரிமடயா்கச 
த்சயல் த்சய்பவமரக் குறிபபிடாைல் த்சயபபாட்டுவிமையா்க அமைவமத இதன சிைபபம்்சைாகும். 
எடுத்துக்்காட்டா்க, அலுவல் தைாழி�மடயில் அமையாத ்சாதாரண வாக்கியைாை ^ljdkj  
us eksgu dks vuqefr nh A* எனபதமை  ^eksgu dks vuqefr nh xbZ A* அல்லது ^eksgu dks vuqefr 
feyh A* எனறு அலுவல் தைாழி �மடயில் மி்கப தபாருத்தைா்க தவளிபபடுத்தபபடுகிைது.

2.0 பாடம் dk;kZy; esa ckrphr (அலு்வல்கத்தில உறையாடல)
1- fdlh funs'kky; esa mifuns'kd dk dejk] lqcg ds lk<+s ukS cts gSa A mi funs'kd Jh xksikyu 

viuh dqlhZ ij cSBs gSa A 

 (vuqHkkx vf/dkjh cuthZ dk iQkbyksa ds lkFk izos'k) 

2-  cuthZ % ueLdkj lkgc ! dqN t:jh iQkbysa vkids fy, ekdZ Fkha A eSa Lo;a ys vk;k gw¡A

 xksikyu % vksg /U;okn] feLVj cuthZ A

 cuthZ % ;g ,iQ- vkj- Jherh [kUuk dk vkosnu gS A 

   (xksikyu dkxT+k gkFk esa ysrs gSa A)

 xksikyu % ,iQ- vkj- dks fganh esa D;k dgrs gSa fe- cuthZ \
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 cuthZ % th] ,iQ- vkj- dks ubZ vkorh dgrs gSa A

 xksikyu % vPNk] rks bl ij eq>ls fMLdl - - - - ppkZ djuk pkgrs gSa \

 cuthZ % th A

3- xksikyu % blesa vkids buhf'k;y ds uhps ,d gÝrs igys dh rkjh[k fy[kh gS A D;k dgrs 
gSa buhf'k;y dks \

 cuthZ % vkn~;{kj A

 xksikyu % bl i=k ij brus fnuksa ckn ppkZ D;ksa dh tk jgh gS \

 cuthZ % eSa fiNys lIrkg cgqr O;Lr jgk A

 xksikyu % rks crkb,] ;g vkorh fdl laca/ esa gS \
 cuthZ % th] Jherh [kUuk Hkou fuekZ.k ds fy, Í.k ysuk pkgrh gSa A

4- xksikyu % (i=k i<+dj) Jherh [kUuk us tehu [kjhn yh gS vkSj edku cuokus ds fy, 
dtZ pkgrh gSa A bl ij fopkj djus ls igys eSa ;g tkuuk pkgrk gw¡ fd bUgksaus 
tehu [kjhnus dh vuqefr dc yh Fkh \ izhfo;l isilZ] igys ds dkxT+k dgk¡ 
gSa \

 cuthZ % mUgsa vuqefr ysus ds fy, ,d fu/kZfjr izi=k igys fn;k tk pqdk gS A fdarq vHkh 
rd mUgksaus og izi=k izLrqr ugha fd;k gS A os dy dg jgh Fkha fd bl izi=k 
dks Hkjdj vkt [kqn vkids ikl yk,¡xhA

 xksikyu % esjs ikl \ esjs ikl D;ksa] vuqHkkx esa gh D;ksa ugha ns nsrha \ vkt vki ,d 
dk;kZy; vkns'k tkjh dhft, fd O;fDrxr ekeyksa ls lacaf/r vkosnu] vH;kosnu 
vkfn lh/s mPp vf/dkfj;ksa ds ikl tkdj izLrqr u fd, tk,¡ A

 cuthZ % th lkgc A

 xksikyu % vkSj Jherh [kUuk ls] igys tehu [kjhnus ds nLrkost feyus nhft, A

 cuthZ % th lkgc A (vuqHkkx vf/dkjh dk izLFkku) 

   (Jherh [kUuk dk izos'k)

5- Jherh [kUuk % ueLdkj A

 xksikyu % ueLdkj] dfg, vkids edku ds fy, dtZokyk ekeyk gS \

 Jherh [kUuk % th ugha] og rks vyx gS A eSa rks iz'kklu vkSj LFkkiuk vuqHkkx ls fdlh rduhdh 
vuqHkkx esa LFkkukarj.k pkgrh gw¡ A

 xksikyu % LFkkukarj.k \ vki rks lgk;d vuqHkkx vf/dkjh gSa] fiQj rduhdh vuqHkkx esa 
LFkkukarj.k dSls \
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 Jherh [kUuk % th] ekuk fd eSa lgk;d vuqHkkx vf/dkjh gw¡ exj eSaus fganh esa ,e-,- Hkh fd;k 
gS A ;fn eq>s jktHkk"kk laca/h vuqHkkx esa yxk;k tk, rks vkxs c<+us ds volj 
fey ldrs gSa A

 xksikyu % jktHkk"kk laca/h \ D;k vuqokn oxSjg \

 Jherh [kUuk % th gk¡ A

 xksikyu % Jherh [kUuk] vki lgk;d vuqHkkx vf/dkjh gaS A rduhdh vuqHkkx esa Hkh 
vkidks ogh dke djuk gksxk tSls iQkby rS;kj djuk] uksV izLrqr djuk A ml 
vuqHkkx esa Hkh vuqoknd ds :i esa inksUufr ugha gks ldsxh A ogk¡ rduhdh 
lgk;d vuqoknd dk dke dj jgs gSa A mudh rjDdh Hkh ofj"Brk Øe ls gksrh 
gS A mudh la[;k vHkh dkiQh gS A 

   fiQj vkidk dSMj rks - - - - dSMj dks fganh esa D;k dgrs gS \ 

 Jherh [kUuk % th] laoxZ

 xksikyu % gk¡] ogh rks A vkidk laoxZ Hkh rks vyx gS A

 Jherh [kUuk % fiQj Hkh lh/h HkrhZ dk ekSdk rks feysxk \

 xksikyu % HkrhZ fu;ekoyh esa ,slh rjDdh dk dksbZ izko/ku ugha gS A vHkh rks Mk;jsDV 
fjØwVesaV ;kuh lh/h HkrhZ can gS A yxHkx nks o"kksZa rd fdlh in ds fjDr gksus 
dh ckr lkspuk csdkj gS A

 Jherh [kUuk % eq>s viuk HkkX; vktekus nhft, A

 xksikyu % vPNk] fopkj fd;k tk,xk A vHkh ge fdlh vkSj t:jh dke esa yxs gSa A geus 
vkidh ckr è;ku esa j[k yh gS A

 Jherh [kUuk % vPNk lkgc] /U;okn A 

   (izLFkku)

3.0  அருஞ்்சாற்பாருள்
பத்தி-1
dk;kZy; அலுவல்கம்

funs'kky; இயக்கு�ர்கம்

mifuns'kd துமண இயக்கு�ர

vuqHkkx vf/dkjh பிரிவு அலுவலர

izos'k நுமழவு

பத்தி-2
iQkby (தப.பா.) fefly ம்காபபு

vkosnu விணணபபம்

ubZ vkorh (தப.பா.) புதுக் ்கடிதங்கள / 
புதுவரவு

ppkZ djuk விவாதித்தல்
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3.1 இபபாடத்தில் பயனபடுத்தபபட்டுளள துமை ்சாரந்த இந்தி தைாழி வழக்கு்களுக்கு 
இமணயாை தமிழ் வழக்கு்கள கீமழ த்காடுக்்கபபட்டுளளை.

dqN t:jh iQkbysa vkids fy, Fkha A சில அவ்சர ம்காபபு்கள தங்களுக்கு உரியமவ.

;g ubZ vkorh Jherh [kUuk dk vkosnu gSA இந்தப புதிய ்கடிதம் திருைதி ்கனைாவின 
விணணபபம் ஆகும்.

vkt vki ,d dk;kZy; vkns'k tkjh dhft, A இனறு ஒரு அலுவல்க ஆமண பிைபபிக்்கவும்.

çkFkhZ n~okjk O;fDrxr ekeyksa ls lacaf/r 
vkosnu] vH;kosnu vkfn lh/s mPp  
vf/dkfj;ksa ds ikl tkdj izLrqr u fd, tk,¡A

விணணபபதாரர த்சாந்த விஷயங்கள பற்றிய 
விணணபபங்கள, முமையீடு்கள முதலியவற்மை 
ம�ரிமடயா்க உயர அதி்காரி்களுக்கு 
்சைரபபிக்்கக் கூடாது. 

பத்தி-3
vkn~;{kj சுருக்குக் ம்கதயாபபம் 

O;Lr மும்முரைா்க

dtZ ்கடன

tehu நிலம்

பத்தி-4
fopkj djuk ஆமலா்சமை 

த்சய்தல்

vuqefr அனுைதி

fu/kZfjr நிரணயிக்்கபபட்ட

izi=k ைாதிரிப படிவம்

izLrqr djuk ்சைரபபித்தல்

vuqHkkx பிரிவு

dk;kZy; vkns'k அலுவல்க ஆமண

O;fDrxr ekeys தனி�பர ்சாரந்தமவ/ 
த்சாந்த விஷயங்கள

vH;kosnu ம்காரிக்ம்க ைனு / 
முமையீடு

vkfn முதலிய

mPp vf/dkjh உயர அதி்காரி

nLrkost ஆவணம்

பத்தி-5
iz'kklu நிரவா்கம்

LFkkiuk நிறுவுதல்

rduhdh ததாழில்நுட்பம்

jktHkk"kk ஆட்சிதைாழி

LFkkukarj.k இடைாற்ைம்

vuqoknd தைாழிதபயரபபாளர

inksUufr பணிஉயரவு

ofj"Brk Øe பணிமூபபு வரிம்ச

laoxZ பணி நிமல

HkrhZ fu;ekoyh பணி அைரவு 
விதிமுமை்கள

izko/ku வழிவம்க்கள
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eSa iz'kklu vkSj LFkkiuk vuqHkkx ls fdlh 
rduhdh vuqHkkx esa LFkkukarj.k pkgrh gw¡ A 

�ான நிரவா்க ைற்றும் நிறுவுதற் (ஸதாபை) 
பிரிவில் இருந்து ததாழில்நுட்பப பிரிவுக்கு 
இடைாற்ைம் தருைாறு மவணடுகிமைன. 

ml vuqHkkx esa Hkh vkidh vuqoknd ds :i esa 
inksUufr ugha gks ldsxh A 

அந்தப பிரிவிலும் நீங்கள தைாழிதபயரபபாளரா்க 
பதவி உயரவு தபை இயலாது.

mudh rjDdh Hkh ofj"Brk Øe ls gksrh gSA அவர்களது பதவி உயரவும் பணி மூபபினபடி 
த்சய்யபபடுகிைது.

HkrhZ fu;ekoyh esa ,slh rjDdh dh dksbZ O;oLFkk 
ugha gS A 

நியைைவிதி்களினபடி இத்தம்கய பதவி 
உயரவுக்கு ஏதும் இடம் இல்மல.

4.0 இலக்கணம் / ்வாககிய அறமபபு்கள்
4.1 ்சயபபாட்டு விதன அதைபபு
 அரசு அலுவல்கங்களில் பயனபடும் இந்தி தைாழியில் தபாதுவா்க த்சயபபாட்டுவிமை 
வாக்கிய அமைபமப தபரிதும் பயனபடுத்தபபடுகிைது. அரசு அலுவல்கங்களில் அலுவல் த்சய்து 
முடிக்்கபபடுவது தான முக்கியமை தவிர யார அமதச த்சய்கிைார்கள எனபது முக்கியம் அனறு. 
எைமவ த்சயலுக்கு முதனமை தருவதால் த்சயபபாட்டுவிமை அமைபபு பயனபடுத்தபபடுகிைது, 
உ-ம்:

 vkids ekeys ij fopkj fd;k tk,xk A 

 dtZ dh Lohd`fr nh tk,xh A 

 dk;kZy; vkns'k tkjh fd;k tk, A 

த்சயபபாட்டுவிமையின அமைபபு இரணடு பகுதி்கமளக் த்காணடது. முதல் பகுதி முக்கிய 
விமையின இைந்த்கால வடிவைா்கவும் இரணடாவது பகுதி tk வின த்சயபபாட்டுவிமைத் 
தனமைமயக் குறிக்கும் ஏதாவது ஒரு வடிவிலும் அமையும்.

முக்கிய 
விமை

விமையின இைந்த்கால 
வடிவம்

tk வின ஏதாவது ஓர 
வடிவம்

த்சயபபாட்டு விமை 
அமைபபு

dg dgk tkrk gS dgk tkrk gS 

fy[k fy[kk tk jgk gS fy[kk tk jgk gS 

i<+ i<+k x;k i<+k x;k 

Hkst Hkstk tk,xk Hkstk tk,xk 

கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் த்சயபபாட்டு விமை அமைபபு பயனபடுத்தபபட்டுளளமதக் 
்காணலாம் :-

1- dgk tkrk gS fd ;g fdyk ikaMoksa us cuok;k Fkk A 

2- bl laca/ esa vkidks i=k fy[kk tk jgk gS A 
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3- ;g i=k dy i<+k x;k A 

4- bl o"kZ Hkkjr ls xsgw¡ ckgj ugha Hkstk tk,xk A 

(1) 1. த்சயபபாட்டு விமை வாக்கிய அமைபபில் வரும் த்சயபபடு தபாருள 
குனைாவிமையாைது த்சயபபடுதபாருளின எணமணயும் பாமலயும் தழுவி 
வரும் எனபதமைக் கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் ்காணலாம். 

 1- ;g fdyk (ஆ.பா.ஒ.) ikaMoksa n~okjk cuok;k x;k Fkk A 
 2- ;s ÝySV (ஆ.பா.ப.) Mh- Mh- ,- n~okjk cuk, x, gSa A 
 3- ;g fdrkc (தப.பா.ஒ.) egknsoh oekZ n~okjk fy[kh xbZ Fkh A  
 4- ;s fpV~fB;k¡ (தப.பா.ப.) lgk;d n~okjk Vkbi dh xbZ Fkha A 

    2. த்சயபபடுதபாருள குனறியவிமை வாக்கியத்தில் எழுவாயின இயலாமைமயக் 
குறிபபிடும்தபாழுது எழுவாயுடன ls ம்சரந்து த்சய்பபாட்டு விமை 
தவளிபபடுத்தபபடுகிைது.

1- eSa cgqr Fkd x;k gw¡] eq>ls pyk ugha tkrk A

2- [kk¡lh ds dkj.k xhrk ls cksyk ugha tkrk A  

(2) ஒரு வாக்கியத்தில் இரணடு த்சயபபடுதபாருள்கள இருக்குைாைால் த்சயபபடுதபாருள 
குனைாவிமையாைது, அவவாக்கியத்தின ம�ரடிச த்சயபபடுதபாருமளத் தழுவி வரும். 
dks ம்சரக்்கபபடும் த்சயபபடுதபாருமளத் தழுவி வராது. கீமழ சில எடுத்துக்்காட்டு்கள 
த்காடுக்்கபபட்டுளளை :-

1- lgk;d n~okjk milfpo dks uksV (ஆ.பா.) Hkstk tk jgk gS A 

2- ljdkj n~okjk ck<+ ihfM+rksa dks dacy (ஆ.பா.ப.) ckaVs x, A

3- nÝrj esa vf/dkfj;ksa dks fganh (தப.பா.ஒ.) i<+kbZ tkrh gS A

(3) த்சயபபாட்டு விமை அமைபபில் எழுவாயுடன ‘ஆல்’ எனை தபாருளில் ls] ds n~okjk 
அல்லது  n~okjk ம்சரந்து வரும். பிரதிப தபயரசத்சால் எழுவாயா்க வருைாைால் n~okjk 
விற்குப பதிலா்க ds n~okjk எை வருவமதக் கீழ்க்்காணும் வாக்கியங்களில் ்காணலாம்.

1- ;g fdrkc esjs n~okjk fy[kh xbZ gS A (eSa $ ds n~okjk) 

2- ;s edku gekjs n~okjk cuk, x, gSa A (ge $ ds n~okjk) 

 எழுவாய் தபயரசத்சால்லாைால் சில ம�ரங்களில் ds விடுபடுவமதக் கீழ்க்்காணும் 
வாக்கியங்களில் ்காணலாம்.

1- ;s fpV~fB;k¡ eksgu n~okjk fy[kh xbZ gSa A

2- ;g i=k Jherh [kUuk n~okjk Hkstk x;k Fkk A 
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 கீழ்க்்காணும் இமண வாக்கியங்களில் த்சய்விமை, த்சயபபாட்டு விமை்கள மவறுபட்டு 
அமைவமதக் ்காணலாம். இந்தியில் த்சய்விமை, த்சயபபாட்டுவிமை வாக்கியங்கள தவவமவறு 
வடிவங்கமளக் த்காணடு அமைகினைை.

(1) drkZ $ n~okjk 

1- os bl ekeys dh tk¡p djsaxs A
 muds n~okjk bl ekeys dh tk¡p dh tk,xh A 

2- ea=kh us Hkk"k.k fn;k A 

  ea=kh n~okjk Hkk"k.k fn;k x;k A  

(2) drkZ $ ls 

1- eksgu ;g fpV~Bh ugha i<+ ldsxk A
  eksgu ls ;g fpV~Bh (தப.பா.) ugha i<+h tk ldsxh A 

2- og dke ugha dj ldrh A 

 mlls dke ugha fd;k tkrk A 

(3) drkZ dk yksi (எழு்வாய் மறைவு)  
1- ,slh fdrkc dksbZ ugha csprk A 

 ,slh fdrkc ugha csph tkrh A 

2- bZlkbZ yksx fØlel fnlacj esa eukrs gSa A 

 fØlel fnlacj esa euk;k tkrk gS A 

3- yksx dgrs gSa fd igys ;gk¡ ,d fdyk Fkk A 

 dgk tkrk gS fd igys ;gk¡ ,d fdyk Fkk A 

இபபாடத்தில் பயனபடுத்தபபட்டுளள த்சயபபாட்டுவிமை வாக்கிய அமைபபு்கமள ்கவைைா்கப 
படிக்்கவும்.

1- mUgsa vuqefr ysus ds fy, ,d fu/kZfjr izi=k cgqr igys fn;k tk pqdk gS A
  அனுைதி தபறுவது குறித்த படிவம் ஏற்்கைமவ அவளுக்குத் தரபபட்டுளளது. 

2- O;fDrxr ekeyksa ls lacaf/r vkosnu lh/s mPp vf/dkfj;ksa ds ikl izLrqr u    
fd, tk,¡ A 

  தனி�பர ்சாரந்த விஷயங்கள குறித்த விணணபபங்கமள ம�ரிமடயா்க உயர 
அதி்காரி்களுக்கு ்சைரபபிக்்கக் கூடாது.

 3- vPNk] fopkj fd;k tk,xk A  
  �ல்லது, பரிசீலமை த்சய்யபபடும். 
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4.2 அலுவல் ்ைாழியின் சிைபபு அம்சங்கள் 
 தைாழி�மடயில் ைமைமு்கத்தனமையில் வாக்கியங்கள அமைத்திட சில முக்கிய உத்தி்கள 

ம்கயாளபபடுகினைை. :- 
(1)  த்சயபபாட்டு விமை அமைபபின பயனபாட்டிமை (Hkstk tk pqdk gS] i=k fy[kk x;k gSA) 

ஏற்்கைமவ விரிவா்க விளக்கியுளமளாம்.
(2)  த்சயபபாட்டுவிமை அமைபபில் அமைந்த சில விமைசத்சாற்்கள த்சயபபடுதபாருள 

குனறிய விமையா்க ைாற்ைம் அமடகினைை.

இந்தியில் உளள சில விமைசத்சாற்்களாை (gksuk] feyuk] [kqyuk] fcduk] cuuk) முதலியமவ 
இயல்பா்கமவ த்சயபபாட்டு விமையா்க உளளை. 

1. vkidh inksUufr ugha gks ldrh A தங்களுக்கு பதவி உயரவு தர இயலாது.
2. bl dk;Z ds fy, vkidks le;ksifj 

HkRrk (O.T.A.) feysxk A 
இபபணிக்்கா்கத் தங்களுக்கு அதி்க ம�ர 
மவமலபபடி வழங்கபபடும்.

3. bl ckT+kkj esa nqdkusa fdrus cts 
[kqyrh gSa \

இக்்கமடத்ததருவில் ்கமட்கள எத்தமை 
ைணிக்குத் திைக்்கபபடுகினைை?

4. lHkh diM+s fcd x, A துணி்கள அமைத்தும் விற்றுத் தீரந்தை.
5. osru&fcy cu jgs gSa A ்சம்பளபபட்டியல் தயாராகிக் த்காணடிருக் 

கினைை.

(3) ஏவல் விமைக்குப பதிலா்கப பயனபடும் எழுவாயின பயனபாடு  (i=k Hkstsa] ppkZ djsa) :

 1- vkt gh dk;kZy; vkns'k tkjh djsa A 

 2- mRrj tYnh Hkstsa A 

 3- bl laca/ esa vko';d funsZ'k nsa A 

 4- bl ekeys ij 'kh?kz fu.kZ; ysa A 

5.0  பாடச்சுருக்கம்
 ஒரு அறிக்ம்க வடிவிலாை பாடசசுருக்்கம் கீமழ தரபபட்டுளளது.

dk;kZy; esa ckrphr

 mifuns'kd ds dk;kZy; esa vkrs gh Jh cuthZ iQkbyksa ds lkFk muds dejs esa vk, A ,d vkosnu 
i=k Jherh [kUuk dk Fkk A mUgksaus edku cuokus ds fy, Í.k dh izkFkZuk dh gS A mifuns'kd fiNys 
dkxtkr ns[kuk pkgrs gSa A blh chp Jherh [kUuk muds dejs esa vkrh gSa A mifuns'kd us lkspk fd og 
vius dtZ ds vkosnu i=k ds ckjs esa ppkZ djus vkbZ gSa A fdarq Jherh [kUuk nwljh izkFkZuk ysdj vkbZ  
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Fkha A os fdlh rduhdh vuqHkkx esa LFkkukarj.k pkgrh Fkha] D;ksafd mUgksaus fganh fo"k; esa ,e- ,- ikl 
fd;k gS A 

 mifuns'kd us mUgsa le>k;k fd vki lgk;d vuqHkkx vf/dkjh gSa A blfy, rduhdh vuqHkkx esa 
Hkh vkidks iQkby izLrqr djus dk dke djuk gksxk A rduhdh vuqHkkx esa vuqoknd ds :i esa vkidh 
inksUufr ugha gks ldrh A lh/h HkrhZ dh dksbZ O;oLFkk ugha gS vkSj bl le; vuqoknd dh dksbZ txg 
[kkyh Hkh ugha gS A 

6.0  jktHkk"kk fganh (அலு்வல ்மாழி இந்தி பறறிய குறிபபு)
Lora=k gksus ds ckn Hkkjr dh lafo/ku lHkk us 14 flracj 1949 dks la?k dh jktHkk"kk ds :i 

esa fganh Hkk"kk dks Lohd`r fd;k A lafo/ku ds Hkkx 17] 120 vkSj 210 esa ljdkj dh Hkk"kk uhfr ds  
çko/ku gSaA lafo/ku ds vuqPNsn 343 ds vuqlkj nsoukxjh fyfi esa fy[kh tkus okyh fganh la?k dh jktHkk"kk  
gksxh A blds lkFk gh ljdkjh dkedkt esa Hkkjrh; vadksa ds varjjk"Vªh; :i dk ç;ksx fd;k  
tk,xk A jktHkk"kk laca/h çko/kuksa ds vuqikyu gsrq jktHkk"kk vf/fu;e] 1963] jk"Vªifr ds vkns'k] jktHkk"kk 
ladYi] la?k ds 'kkldh; ç;kstuksa ds ç;ksx ds fy, cus jktHkk"kk fu;e] 1976 vkSj vU; vkns'k vkfn 
Hkh le;&le; ij tkjh gq, gSa A buds vuqlkj fofo/ enksa esa fganh ds çxkeh ç;ksx ij cy fn;k x;k  
gS A blds fy, fganh f'k{k.k] daI;wVj çf'k{k.k] 'kCnkoyh fuekZ.k vkSj vuqokn çf'k{k.k vkfn dh O;oLFkk 
Hkh dh xbZ gS A turk vkSj ljdkj ds chp jktdkt dh Hkk"kk ds :i esa fganh dk fujarj fodkl gks 
jgk gS A
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ikB @ பாடம்-15

1.0  fuca/ ys[ku (கட்டுதை எழுதுைல்)
2.0  பாடம்  gekjs elkys (நைது ைசாலா ்பாருட்கள்)
3.0  isM+ksa dk egRo (ைைங்களின் சிைபபு)
4.0  ;ksx (ரயாகா)
5.0  Hkkjrh; flusek dk orZeku (இன்தைய இநதிய திதைபபடங்கள்)
6.0  vH;kl (பயிறசி)

1.0 fuca/ ys[ku (்க்டடுறை எழுதுதைல) : சில குறிபபு்கள்
1.1 குறித்தததாரு தபாருமளபபற்றி ததாகுத்து எழுதபபடுவது ்கட்டுமர இலக்கியம் ஆகும். 
ஒரு குறிபபிட்ட தமலபமபப பற்றி ஒருவரது த்சாந்தக் ்கருத்து்கமள ்கட்டுமர தவளிபபடுத்துகிைது. 
்கட்டுமர எனபது ஒருவரது ைைபபாஙம்கதயாட்டி அமைவதால் பல்மவறு ்கட்டுமரயாளர்களால் 
்கட்டுமர்கள பல்மவறு விதைா்க எழுதபபடுகினைை.
 தபாதுவா்க ஒரு ்கட்டுமர எனபது ்கருத்துக்்கமளத் ததாகுத்து ம்காரமவயா்க எழுதும் 
பயிற்சியாகும். இந்தியில் ்கட்டுமர எழுதுவது எனபது, எளிமையா்கவும் பிமழயினறியும் 
தத்தம் ்கருத்துக்்கமள தவளிபபடுத்துவதற்குரிய சுயமுயற்சியும் பயிற்சியும் ஆகும். இதுவமர 
்கற்பிக்்கபபட்ட பல்மவறு பாடங்களின த்சாற்தைாடர்கள ைற்றும் வாக்கிய அமைபபு்கமள, நீங்கள 
எந்த அளவிற்குக் ்கற்றுக் த்காணடுளளீர்கள எனபமத உங்கள ்கட்டுமர புலபபடுத்தும்.
1.2 இபபாடத்தில் �ானகு ைாதிரிக் ்கட்டுமர்கள தரபபட்டுளளை. இமவ ஒவதவானறும், 
இதுவமர பாடத்திட்டத்தில் அறிமு்கபபடுத்தப பட்டுளள த்சாற்்களுக்குள 300 த்சாற்்கமளக் 
த்காணடு எளிய �மடயில் அமைக்்கபபட்டுளளை. பாடத்தின மதமவக்ம்கற்ப புதிய த்சாற்்கள 
பயனபடுத்தபபட்டிருபபினும் அவற்றிற்குரிய தபாருளும் தரபபட்டுளளை.
1.3 (1) த்காடுக்்கபபட்டுளள ்கட்டுமரமய உரக்்கப படித்து அதன தபாருமள முழுமையா்க 

அறிந்து த்காளள முயற்சிக்்கவும்.
 (2) மீணடும் படிக்்கவும். மதமவபபட்டால் அருஞத்சாற்தபாருள பகுதிமயப பாரத்து 

தபாருள அறிந்துத்காளளவும்.
 (3) உங்களுக்கு முக்கியைா்கத் மதானறும் குறிபபு்கமளயும் வாக்கியங்கமளயும் 

அடிக்ம்காடிட்டுக் த்காளளவும்.
 (4) இவற்மைத் தனித்தாளில் குறித்துக் த்காளளவும். இவற்றுடன உங்களுக்கு 

முக்கியைாைதா்கத் மதானறும் ்கருத்து்கமள மைலும் ம்சரத்துக்த்காளளவும்.
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 (5) இக்குறிபபு்கமள விரிவுபடுத்தி இவற்றுடன உங்கள ்கருத்துக்்கமளயும் ம்சரத்து 
்கட்டுமரமய முழுமைபபடுத்த முயற்சிக்்கவும். இபதபாழுது தமலபபிற்ம்கற்ப 
்கட்டுமர முழுமையாை வடிவம் தபற்றிருபபமத நீங்கள அறியலாம்.

2.0 பாடம்   gekjs elkys
izkphu dky ls gh elkyksa dk iz;ksx gksrk jgk gS A [kkus dks Lokfn"V cukus ds vfrfjDr elkys 

LokLF;o/Zd Hkh gksrs gSa A ;s vk;qosZfnd rFkk ns'kh fpfdRlk in~/fr esa fofHkUu :iksa esa iz;qDr gksrs gSa A 
,d T+kekus esa Hkkjr esa elkys [kjhnus ds fy, vkus okys fons'kh O;kikjh elkyksa dks lksus] dherh iRFkj] 
ghjs&tokgjkr ls Hkh vf/d egRo nsrs Fks A 

fofHkUu isM+&ikS/ksa ds vyx&vyx Hkkxksa tSls_ tM+] Nky] iQwy] iRrs vkfn dk elkyksa ds :i esa 
iz;ksx gksrk gS A lHkh elkyksa dh vyx&vyx lqxa/ vkSj xq.k gksrs gSa A dqN izeq[k elkys bl izdkj gSa %& 

gYnh

;g gYnh uked ikS/s dh tM+ gksrh gS A filh gqbZ gYnh dk iz;ksx O;kid :i ls izk;% izR;sd 
jlksbZ esa gksrk gS A blls O;atu esa ihykiu vkrk gS A dPph gYnh dks nok ds :i esa Hkh iz;ksx esa yk;k 
tkrk gS A Hkkjrh; ekU;rk ds vuqlkj vusd 'kqHk dk;ksZa esa Hkh gYnh dk iz;ksx gksrk gS A 

vnjd

gYnh dh Hkk¡fr vnjd Hkh ,d ikS/s dh tM+ gS ftldk iz;ksx fofo/ O;atuksa esa vusd izdkj 
ls gksrk gS A ;g Lokn esa rh[kh vkSj LoHkko esa xeZ ekuh tkrh gS A ikjaifjd O;atuksa ds vfrfjDr ;g 
dsd] fcLdqV] dqdhT+k vkfn esa Hkh iz;qDr gksrh gS A ;g Hkh ,d vkS"k/h; elkyk gS A lw[kh vnjd lksaB 
dgh tkrh gS A 

nkyphuh @ rstikr 

nkyphuh ds isM+ eè;e vkdkj ds gksrs gSa A ;s vknZz&m".k {ks=kksa esa mxk, tkrs gSa A isM+ ds ruksa 
dh Nky nkyphuh dgh tkrh gS A bldh lw[kh Nky dks ikmMj cukdj Hkh mi;ksx fd;k tkrk gS A 
blds lw[ks iRrs rstikr ;k rstiRrk dgykrs gSa A 

dkyh fepZ 

^CySd xksYM* ds uke ls iz[;kr dkyh fepZ dks elkyksa dk lezkV dgk tkrk gS A ;g Lokn 
esa rh[kh vkSj LoHkko esa xeZ gksrh gS A fo'oHkj esa bldk iz;ksx gksrk gS A dgk tkrk gS fd ;g vjc 
O;kikfj;ksa ds ekè;e ls ;wjksi igq¡ph vkSj blds xq.kksa ls izHkkfor gksdj ;wjksih; O;kikjh bldk laiw.kZ 
O;kikj vius fu;a=k.k esa ysus dks vkrqj gks x, A dkyh fepZ ds O;olk; ls vftZr /u dk mifuos'koknh 
yM+kb;ksa esa mi;ksx fd, tkus ds izek.k feyrs gSa A 

ykSax 

ykSax ewyr% Hkkjrh; ikS/k ekuk tkrk gS A ;g dsjy esa lokZf/d mxk;k tkrk gS A bldk lw[kk 
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gYnh ைஞ்சள

ykSax இலவங்கம்/கிராம்பு

dkyh fepZ மிளகு

lkSaiQ ம்சாம்பு

byk;ph (cM+h) ஏலக்்காய் (்கறுபபு)

tkfo=kh ஜாதிபத்திரி

dslj குஙகுைபபூ

ghax தபருங்காயம்

gjh fepZ பசம்ச மிள்காய்

vnjd இஞசி

byk;ph (NksVh) (சிறிய) ஏலக்்காய்

thjk சீர்கம்

nkyphuh லவங்கபபட்மட

tk;iQy ஜாதிக்்காய்

/fu;k ைல்லி (விமத)

rstikr (rstiRrk) பிரிஞசி இமல

yky fepZ மிள்காய்

[kl&[kl ்க்ச்க்சா

2.2  அருஞ்்சாற்பாருள் 
izkphu dky பணமடய ்காலம்

LokLF;o/Zd �லம் பயக்்கக்கூடிய

ns'kh fpfdRlk in~/fr �ாட்டு ைருத்துவ 
முமை

tokgjkr அணி்கலன

Nky ைரபபட்மட

dPph gYnh பசம்ச ைஞ்சள

'kqHk dk;Z ைங்கல நி்கழ்சசி

xje சூடாை

vkS"k/h; ைருத்துவ/ைருத்துவம் 
்சாரந்த

vknzZ&m".k தட்பதவபபம்

fu;a=k.k ்கட்டுபபாடு

mifuos'koknh ்காலனிவாதி

Lokfn"V சுமவயாை

vk;qosZfnd ஆயுரமவத

ghjk மவரம்

tM+ மவர

O;atu கூட்டு-தபாரியல்

ekU;rk அஙகீ்காரம்

rh[kh ்காரைாை

ikjaifjd பாரம்பரியைாை

eè;e vkdkj �டுத்தர வடிவம்

O;kikjh வணி்கர / 
வியாபாரி

vftZr ஈட்டிய

gqvk iQwy elkys ds :i esa iz;qDr gksrk gS A blls O;atu esa lqxa/ vkSj Lokn dh o`n~f/ gksrh gS A LoHkko 
esa bls xeZ elkyksa esa fxuk tkrk gS A 

mi;qZDr elkyksa ds vfrfjDr thjk] /fu;k] fepZ] lkSaiQ] byk;ph] tk;iQy] [kl[kl] tkfo=kh] 
ghax] dslj vkfn vusd elkyksa dk O;kid iz;ksx fofo/ :iksa esa gksrk gS A 

2-1 இந்திய ம்சாலாக்கள்
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3-0 isM+ksa dk egRo

 isM+ yxkuk gj vkneh dh ,d lkekftd ftEesnkjh gS A ;g ckr igys ftruh lp Fkh] vkt Hkh 
mruh gh lp gS A 

 bZa/u vkSj bekjrh ydM+h ds fy, yksx igys Hkh isM+&ikS/ksa dks dkVk djrs Fks A ysfdu lkFk gh 
lkFk os u,&u, isM+ Hkh yxkrs jgrs Fks A bl dkj.k isM+&ikS/ksa dh deh ugha gks ikrh Fkh A vktdy yksx 
isM+ksa dks /M+k/M+ dkVrs tk jgs gSa] ysfdu os u, isM+ ugha yxk jgs gSaA bl dkj.k gekjs ns'k ds cgqr&ls 
?kus taxy mtM+rs tk jgs gSa A yksx isM+ksa dks dkV&dkVdj 'kgjksa dh lM+dksa dks pkSM+k dj jgs gSa A lM+dksa 
ds fdukjs Nk;knkj isM+ de gksrs tk jgs gSa A ckx&cxhps dV jgs gSa vkSj mudh txg mQ¡ph&m¡Qph bekjrsa 
cu jgh gSa A txg&txg u,&u, dkj[kkus [kqy jgs gSa A blls gesa dbZ rjg dh lqfo/k,¡ rks fey jgh 
gSa] ysfdu gekjs ns'k ds ekSle ij bldk cqjk vlj iM+ jgk gS A 

 gjs&Hkjs vkSj mQ¡ps&mQ¡ps isM+ cknyksa dks viuh rjiQ [khaprs gSa A blls Bhd le; ij o"kkZ gksrh 
gS A iQly vPNh gksrh gS A lw[kk ugha iM+rk A unh&ukyksa esa ikuh Hkjk jgrk gS A i'kqvksa dks gjk pkjk 
vklkuh ls feyrk jgrk gS A isM+&ikS/ksa dh tM+ksa ds dkj.k /jrh dh feV~Vh teh jgrh gS A o`{k feV~Vh 
ds dVko dks jksdrs gSa A ckfj'k ds ikuh dk cgko tehu dh mitkmQ feV~Vh dks vius lkFk cgkdj ugha 
ys tk ikrk A 

 isM+&ikS/s gok dks 'kqn~/ djrs gSa A vktdy eksVj&xkfM+;ksa dh la[;k c<+ xbZ gS A bu xkfM+;ksa ls 
fudyus okyk /qvk¡ vkSj dy&dkj[kkuksa dh fpefu;ksa ls fudyus okyk /qvk¡ gok dks v'kqn~/ dj jgk  
gS A ;g /qvk¡ vklikl ds ok;qeaMy dks nwf"kr dj jgk gS A vkt isM+&ikS/ksa dh deh ds dkj.k gesa lkiQ 
gok ugha fey ik jgh gS A gtkjksa yksx xanh ok;q esa lk¡l ys jgs gSaA cgqr ls yksxksa dks Hk;adj chekfj;k¡ 
gks jgh gSa A nwf"kr gok dks lkiQ djus ds fy, gjs&Hkjs isM+ksa dh cgqr vko';drk gS A 

 vkt geus isM+ksa dh t:jr dks fiQj ls le>k gS A Bhd le; ij o"kkZ gksus] [ksrksa dh mitkmQ 
feV~Vh ds cgko dks jksdus vkSj okrkoj.k dks LoPN j[kus ds fy, yksx txg&txg isM+ yxk jgs gSa A 
o`{kkjksi.k ds bl dke esa cM+ksa ds lkFk&lkFk Ldwyksa ds cPps Hkh mRlkg ls Hkkx ys jgs gSa A /jrh dks 
fiQj ls gjk&Hkjk cukus ds dke esa vkt lHkh tqVs gq, gSa A 

3.1   அருஞ்்சாற்பாருள்
lkekftd ்சமூ்க

ikS/k த்சடி

ftEesnkjh தபாறுபபு

/M+k/M+ விமரவா்க

mtM+uk அழிந்து வருதல்/அழிதல்

Nk;knkj நிழல் தரும்

bekjr ்கட்டிடம்

dkj[kkuk ததாழிற்்சாமல

ekSle பருவ/்கால நிமல

iQly விமளச்சல்

lw[kk வைட்சி

pkjk தீவைம்
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4-0  ;ksx

 ;ksx ds nks vFkZ gSa & ,d vFkZ gS ^tksM+* vkSj nwljk vFkZ gS ^vuq'kklu* A ;ksx vH;kl n~okjk 
vuq'kklu dks fl[kkrk  gS A ;g ,d vkè;kfRed vH;kl gS] tks 'kjhj vkSj efLr"d ds larqyu ds lkFk 
gh izd`fr ds djhc vkus ds fy, è;ku ds ekè;e ls fd;k tkrk gS A 

 egf"kZ iratfy ;ksx n'kZu ds izorZd gSa A mUgksaus ;ksx ds vkB vaxksa dk mYys[k fd;k gSA ;e] 
fu;e] vklu] izk.kk;ke] izR;kgkj] è;ku] /kj.kk vkSj lekf/ A izkphu le; esa fganw] ckSn~/ vkSj tSu /eZ 
ds yksxksa n~okjk ;ksx fd;k tkrk Fkk A ;ksx ds vkB vaxksa esa ls vklu] O;k;ke dk gh ,d vn~Hkqr izdkj 
gS vkSj LoLFk thou thus dk foKku gS A ;ksx og fØ;k gS tks 'kjhj ds vaxksa dh xfrfof/;ksa vkSj lkalksa 
dks fu;af=kr djrh gS A 

 njvly] fcuk fdlh leL;k ds thou Hkj ranqjQLr jgus dk lcls vPNk] lqjf{kr vklku rjhdk 
;ksx gS A blds fy, ;e&fu;e ds vfrfjDr 'kjhj ds fØ;kdykiksa vkSj 'okl ysus ds lgh rjhdksa dk 
fu;fer vH;kl djus dh vko';drk gS A ;g 'kjhj] efLr"d vkSj vkRek ds chp laidZ dks fu;fer 
djrk gS A cqjh ifjfLFkfr;ksa] vLokLF;dj thou 'kSyh] ruko vkfn ds dkj.k 'kjhj vkSj efLr"d dh 
ijs'kkfu;ksa ls cpko djrk gS A 

 lqcg ;ksx dk fu;fer vH;kl djuk ykHknk;d gS A ;ksx ds fofHkUu vklu 'kkjhfjd vkSj 
ekufld etcwrh ds lkFk gh vPNkbZ dh Hkkouk dk fuekZ.k djrs gSa A bl dkj.k lkekftd HkykbZ dks 
c<+kok feyrk gS A ;ksx ds fu;fer vH;kl ls Lo&vuq'kklu vkSj vkRe tkx:drk dk fodkl gksrk gS 
A vk/qfud thou esa ;ksx ds ykHkksa dks ns[krs gq, la;qDr jk"Vª la?k dh lHkk us 21 twu dks varjjk"Vªh; 
;ksx fnol ds :i esa eukus dh ?kks"k.kk dh gS A Hkkjr ds ckgj ;ksx dks ;ksxk (YOGA) ds uke ls tkuk 
tkrk gS A 

4.1  அருஞ்்சாற்பாருள்

;ksx மயா்கா

vH;kl பயிற்சி

efLr"d மூமள

è;ku தியாைம்

egf"kZ ைாமுனிவர

çorZd நிறுவைர

xfrfof/;k¡ த்சயல்முமை்கள

lqjf{kr பாது்காபபாை

vkRek ஆனைா

ruko ைை உமளச்சல்

feV~Vh dk dVko ைண அரிபபு

cgko நீரபதபருக்கு

mitkmQ வளைாை

fpeuh பும்கமபாக்கி

ok;qeaMy வாயுைணடலம்

nwf"kr djuk ைாசுபடுத்துதல்

o`{kkjksi.k ைரம் �டுதல்
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5.0 Hkkjrh; flusek dk orZeku

 fo'oLrj ij vkt euksjatu mn~;ksx dk vHkwriwoZ foLrkj gqvk gS A lkFk gh blds izfr yksxksa dh 
jQfp Hkh c<+h gS A euksjatu ds u,µu, vk;ke yksxksa dks viuh vksj vkdf"kZr dj jgs gSaA euksjatu ds 
{ks=k esa Hkkjrh; flusek dh egRoiw.kZ Hkwfedk gS A fiQYeksa esa ubZ rduhdksa dk fodkl gksus yxk gS A 

 vktknh ds ckn ns'k ds uo fuekZ.k esa Hkkjrh; fiQYeksa us [kqydj gkFk c¡Vk;k A ekStwnk le; esa 
fiQYesa t:j O;kolkf;d t:jrksa ds fglkc ls cu jgh gSa A ysfdu budh lkekftd izfrcn~/rk yqIr ugha 
gqbZ A okLro esa] euq"; us vius thou vkSj izd`fr ds ;FkkFkZ dks vfHkO;Dr djus ds fy, ftruh dykvksa 
dk vkfo"dkj fd;k] muesa flusek us lcls vf/d izHkko'kkyh ekè;e ds :i esa [kqn dks LFkkfir fd;k 
gS A 

 Hkkjrh; pyfp=k us 20oha 'krh ds vkjafHkd dky ls gh fo'o ds pyfp=k txr ij xgjk izHkko 
NksM+k gS A Hkkjrh; flusek ds varxZr Hkkjr ds fofHkUu Hkkxksa ,oa fofHkUu Hkk"kkvksa esa cuus okyh fiQYesa 
vkrh gSa A Hkkjrh; fiQYeksa dk vuqdj.k iwjs nf{k.k ,f'k;k rFkk eè; iwoZ esa gqvk A Hkkjr esa flusek dh 
yksdfiz;rk dk blh ls vanktk yxk;k tk ldrk gS fd ;gk¡ lHkh Hkk"kkvksa esa feydj izfro"kZ 1000 
rd fiQYesa cuh gSa A ;g la[;k gkWyhoqM esa cuus okyh fiQYeksa ls yxHkx 40 izfr'kr T;knk gS A fiQYe 
mn~;ksx esa izfro"kZ 20]000 djksM+ dk O;olk; gksrk gS A yxHkx 20 yk[k yksxksa dk jkstxkj bl mn~;ksx 
ij fuHkZj gS A fganh fiQYesa dqy cuus okyh fiQYeksa ds ,d frgkbZ ls vf/d ugha gksrha A ysfdu O;olk; 
esa mudh Hkkxhnkjh yxHkx nks frgkbZ gS A oSls rks Hkkjrh; (fo'ks"kr% fganh) fiQYesa ik¡posa n'kd ls gh 
Hkkjrh; miegkn~ohi ds ckgj Hkh ns[kh tkrh Fkha A [kkl rkSj ij vizQhdk ds mu ns'kksa esa tgk¡ Hkkjrh; 
cM+h la[;k esa dke ds flyflys esa tkdj cl x, Fks A ysfdu fiNys nks n'kdksa esa Hkkjrh; fiQYeksa us 
vejhdk] ;wjksi vkSj ,f'k;k ds nwljs {ks=kksa esa Hkh vius ckT+kkj dk foLrkj fd;k gS A ;g Hkh xkSjryc gS 
fd Hkkjr esa vc Hkh gkWyhoqM fiQYeksa dh fgLlsnkjh pkj izfr'kr gh gS tcfd ;wjksi] tkiku vkSj nf{k.k 
vejhdh ns'kksa esa ;g fgLlk de ls de 40 izfr'kr gS A 

 Hkkjr dh fiQYeksa us dgkuh dgus dh tks 'kSyh fodflr dh vkSj ftls izk;% cktk:] vjpukRed 
vkSj vdykRed dgdj frjLd`r fd;k tkrk jgk] mlh us Hkkjrh; fiQYeksa dks gkWyhoqM ds opZLo esa tkus 
ls cpk, j[kk A 20oha 'krh esa gkWyhoqM rFkk phuh fiQYe mn~;ksx ds lkFk Hkkjrh; flusek Hkh oSf'od 
mn~;ksx cu x;k A 

fodkl வளரசசி

vuq'kklu ்கட்டுபபாடு/ஒழுஙகு

vkè;kfRed ஆனமி்க

çd`fr இயற்ம்க

ekè;e வழி/மூலைா்க

n'kZu தத்துவம்

vn~Hkqr வியபபூட்டும்

ranq#Lr ஆமராக்கியைாை

rjhdk முமை

thou 'kSyh வாழ்க்ம்க முமை

vkRe tkx:drk சுய விழிபபுணரவு

?kks"k.kk அறிவிபபு
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5.1  அருஞ்்சாற்பாருள்
fo'oLrj உல்களவில்

euksjatu ம்களிக்ம்க

mn~;ksx ததாழில்

vHkwriwoZ ஒபபற்ை

foLrkj விரிவு

vk;ke பரிைாணம்

uo fuekZ.k புத்தமைபபு

çfrcn~èkrk தபாறுபபு / அரபபணிபபு

;FkkFkZ இயல்பு

vfHkO;Dr தவளிபபடுத்த

dyk ்கமல

vkfo"dkj ்கணடுபிடிபபு

vuqdj.k பினபற்றுதல்

,d frgkbZ மூனறில் ஒரு பஙகு

Hkkxhnkjh பங்களிபபு

nks frgkbZ மூனறில் இரணடு பஙகு

n'kd பத்தாணடு

miegkn~ohi துமணக்்கணடம்

xkSjryc ்கவைத்மத ஈரக்்கக்கூடிய

vjpukRed ஆக்்கபூரவைற்ை

vdykRed ்கமலயுணரவு அற்ை

frjLd`r தவறுக்்கபபடுதல்

opZLo ஆதிக்்கம்

oSf'od உல்கம் தழுவிய

6.0  பயிறசி / vH;kl 

fuEufyf[kr fo"k;ksa ij 200 'kCnksa esa fuca/ rS;kj dhft, A 

(1) ifjJe liQyrk dh dqath gS A 

(2) lknk thou mPp fopkj 

(3) le; gh lcls cM+k /u gS 

(4) iQsl cqd] OgkV~l ,si 
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ikB @ பாடம்-16

1.0  பாடம் vuqokn (்ைாழி்பயரபபு)
2.0  vuqokn ds uewus  (்ைாழி்பயரபபு ைாதிரிகள்)
3.0  vuqokn vH;kl (்ைாழி்பயரபபுப பயிறசி)

1.0 பாடம் vuqokn (்மாழி்பயர்பபு)
1.1 தைாழி்கள ஒவதவானறும் தனித்தனமை த்காணடமவ எனபது நீங்கள அறிந்தமத. ஒரு 

தைாழியில் இருந்து ைற்தைாரு தைாழியில் தைாழிதபயரக்கும்தபாழுது வாரத்மதக்கு 
வாரத்மத தைாழிதபயரபபது எனபது இயல்பாைதா்க அமையாது. தமிழில் இருந்து 
இந்தியிமலா, இந்தியில் இருந்து தமிழிமலா ஒரு பாடப பகுதிமயமயா அல்லது 
நூமலமயா தைாழிதபயரக்கும்தபாழுது மூலநூமலப மபாலமவ அதன ்கருத்துக்்கள 
பிரதிபலிக்கும் வம்கயில் தைாழிதபயரபபு அமையமவணடும் எனபமதக் ்கவைத்தில் 
த்காளள மவணடும்.

1.2 த்காடுக்்கபபட்டுளள ஏமதனும் ஒரு பாடபபகுதிமய தைாழிதபயரபபதற்கு முன பினவரும் 
த�றிமுமை்கமளப பினபற்ைவும் :- 

 1. பாடபபகுதிமயப படித்து அதன தபாருமள உணரந்து த்காளளவும்.
 2. பாடபபகுதியின ஒவதவாரு வாக்கியத்மதயும் மிகுந்த ்கவைத்துடன மீணடும் 

படிக்்கவும். 
 3. தைாழிதபயரபபினமபாது தைாழிதபயரக்்கக் ்கடிைைா்கத் மதானறும் வாரத்மத்கமள 

அடிக்ம்காடிட்டுக் த்காளளவும். அதனபிைகு அ்கராதிமயப பாரத்து அவற்றிற்குரிய 
தபாருமள அறிந்துத்காளளவும்.

 4. பாடபபகுதிமய வாக்கியம் வாக்கியைா்க முதலில் திருந்தாபபடியா்க 
தைாழிதபயரத்துக் த்காளளவும்.

 5. ைரபுவழக்கு்கமளயும், த்சாற்தைாடர வழக்கு்கமளயும் தைாழிதபயரக்கும்தபாழுது 
சிைபபு ்கவைம் த்சலுத்த மவணடும். 

 6. திருந்தாபபடியா்க தைாழிதபயரத்தபின மதமவயாை இடங்களில் வாக்கியங்கமளத் 
திருத்தி அமைத்துக் த்காளளவும்.

 7. தைாழிதபயரபபிமைத் ததளிவா்க எழுதி திருந்தியபடியா்க அமைத்துக்த்காளளவும்.

2.0 vuqokn ds uewus  (்மாழி்பயர்பபு மாதிரி்கள்)
;gk¡ uewus ds rkSj ij dfri; mnkgj.k fn, gSa A d`i;k if<+, A
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2.1  தைாழிதபயரபபு - 1 y?kq dFkk (சிறு்கமத)

மைா்கனும் ம�ாஹனும் �ணபர்கள. மைா்கன �ல்ல 
�ணபன. ஆைால் ம�ாஹன சுய�லக்்காரன. 
ஒரு்சையம் அவர்கள ்காட்டுவழிமய த்சனறு 
த்காணடிருந்தைர. அவர்கள ஒரு ்கரடி வருவமதக் 
்கணடைர. அவர்கள பயந்துவிட்டைர. ம�ாஹன 
உடமை ஒரு ைரத்தினமீது ஏறிக்த்காணடான. அவன 
மைா்கமைக் ்கணடு த்காளளவில்மல.

eksgu vkSj lksgu nksLr Fks A eksgu vPNk 
fe=k Fkk ij lksgu LokFkhZ Fkk A ,d ckj 
os taxy ls tk jgs Fks A mUgksaus ,d Hkkyw 
dks vkrs ns[kk A os Mj x, A lksgu rqjar 
,d isM+ ij p<+ x;k A mlus eksgu ij 
è;ku ugha fn;k A

மைா்கன தமரயில் படுத்துக் த்காணடான. அவன தன 
மூசம்ச அடக்கிக்த்காணடான. ்கரடி வந்து அவமை 
மு்கரந்து பாரத்தது. மைா்கன இைந்து விட்டான எனறு 
அது நிமைத்தது. அது த்சனறுவிட்டது. ம�ாஹன 
கீமழ இைஙகிைான. அவன மைா்கனிடம் த்சனறு “்கரடி 
உன ்காதில் எனை கூறியது?” எனறு ம்கட்டான. 
“சுய�லக்்கார �ணபர்களிடம் எச்சரிக்ம்கயா்க இரு” 
எனறு ்கரடி கூறியது எை மைா்கன பதிலளித்தான.

eksgu T+kehu ij ysV x;kA mlus viuh lkal jksd  
yh A Hkkyw vk;k vkSj mls lw¡?kk 
A mlus lkspk fd eksgu ej x;k 
gS A og pyk x;k A lksgu uhps  
mrjk A og eksgu ds ikl x;k vkSj iwNk] 
^^Hkkyw us rqEgkjs dku esa D;k dgk \** 
eksgu us tokc fn;k] ^^Hkkyw us dgk fd 
LokFkhZ fe=ksa ls lrdZ jgsa A**

2.2  தைாழிதபயரபபு - 2 y?kq dFkk (சிறு்கமத)

ஒரு விவ்சாயி இருந்தான. அவனிடம் ஒரு 
விமைாதைாை ம்காழி இருந்தது. அந்தக்ம்காழி திைமும் 
தங்கமுட்மட இட்டு வந்தது. விவ்சாயி விமரவிமலமய 
த்சல்வந்தன ஆைான. விவ்சாயி மபராம்சக்்காரன. 
ம்காழியின வயிற்றில் இமதபமபானை பல முட்மட்கள 
இருக்கும் எனறு அவன எணணிைான. அவன எல்லா 
முட்மட்கமளயும் ஒமர தடமவயில் தபை விரும்பிைான. 
அவனுக்கு ஒரு மயா்சமை மதானறியது. அவன 
ம்காழிமயக் த்கானறுவிட்டான. ஆைால் அதன வயிற்றில் 
இருந்து முட்மட எதுவும் கிமடக்்கவில்மல. விவ்சாயி 
வருத்தமுற்ைான. ஆைால் ்காலம் ்கடந்துவிட்டது. அவன 
தன ம்காழிமய இழந்துவிட்டான.

,d fdlku jgrk Fkk A mlds ikl ,d 
vuks[kh eqxhZ Fkh A og eqxhZ jksT+k lksus 
dk vaMk nsrh Fkh A fdlku tYnh gh 
èkuh cu x;k A fdlku ykyph Fkk A 
mlus lkspk eqxhZ ds vanj ,sls dbZ vaMs  
gSa A og pkgrk Fkk fd lHkh vaMs ,d 
lkFk feysa A mldks ,d mik; lw>k A 
mlus eqxhZ dks ekj fn;k A ij mldks 
vanj ls dksbZ vaMk ugha feyk A fdlku 
mnkl gqvk A ij cgqr nsj gks pqdh FkhA 
mlus vius eqxhZ [kks nh Fkh A

2.3  தைாழிதபயரபபு - 3 ckrphr (உமரயாடல்)

இந்திரா
bafnjk :

மிக்்க ைகிழ்சசி. மதரவு முடிந்து 
விட்டது. ்சரி, இம்முமை �ாம் 
வடகிழக்குப பகுதி்களுக்குச 
த்சல்லலாம்.

cgqr ets dh ckr gS] ijh{kk lekIr gks xbZ A 
pyks bl ckj ge iwoksZRrj pyrs gSa A
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ததர்சா
rsjslk

:
நிச்சயைா்க. இது ்சரிதான. நீ எஙம்க 
மபா்க விரும்புகிைாய்?

t:j] ;g vPNk gSA rqe dgk¡ tkuk  
pkgksxh \

இந்திரா
bafnjk

:
�ான சிரபுஞசி மபா்க விரும்புகிமைன. eSa psjkiwath tkuk pkgw¡xh A

ததர்சா 
rsjslk

:

அது இபதபாழுது மபா்கத் 
தகுந்த இடம் அல்ல. அஙம்க 
இபதபாழுது அதி்க ைமழ தபய்து 
த்காணடிருக்கும். ்சரி வா, ஷில்லாங 
மபா்கலாம்.

og bl le; tkus yk;d txg ugha  
gS A ogk¡ bl ekSle esa T;knk ckfj'k gks jgh 
gksxh] pyks f'kyk¡x pyrs gSa A

இ�்திரா 
bafnjk

:
ஷில்லாஙகுக்கு ஏன? f'kyk¡x D;ksa \

ததர்சா 
rsjslk

:

இந்திரா, �ான அஙகு 
இருந்திருக்கிமைன. உைக்கும் 
பிடிக்கும். மைலும் இச்சையம் 
அஙகுளள ்காலநிமல மி்க �னைா்க 
இருக்கும்.

bafnjk] eSa ogk¡ jg pqdh gw¡ A rqedks Hkh vPNk 
yxsxk vkSj bl le; ogk¡ dk ekSle cgqr 
vPNk gksxk A

இ�்திரா 
bafnjk :

்சரி. ஷில்லாஙகிற்ம்க மபா்கலாம். 
அபபடி எனைால் �ம்முடன 
்கம்பளி ஆமட்கமளயும் எடுத்துச 
த்சல்மவாைா?

Bhd gS] fiQj f'kyk¡x gh pyrs gSa A ysfdu 
;g crkvks] xje diM+s Hkh lkFk ys pysa \

ததர்சா
rsjslk :

மதமவயில்மல. பருவநிமல �னைா்க 
உளளது. இரவில் குளிர இருக்்கலாம். 
ஆம்கயிைால் ஒரு ஸதவட்டமர 
மவத்துக் த்காளளலாம்.

t:jh ugha gS A ekSle lqgkouk gS A jkrsa BaMh 
gks ldrh gaS A blfy, ,d LosVj lkFk j[k 
ldrs gSa A

இ�்திரா 
bafnjk

:
அஙம்க எபபடிப மபாவது? ogk¡ tk,¡xs dSls \

ததர்சா 
rsjslk

:

தில்லியிலிருந்து த்கௌஹாதி 
வமர விைாைத்தில் த்சல்லலாம். 
அஙகிருந்து மபருந்து அல்லது 
்கார (ைகிழுந்து) மூலம் ஷில்லாங 
த்சல்லலாம்.

fnYyh ls xqokgkVh ds fy, gokbZ tgkT+k ls tk 
ldrs gS A ogk¡ ls cl ;k dkj ls f'kyk¡x A

இ�்திரா 
bafnjk

:
த்காஹாதியில் இருந்து ஷில்லாங 
எவவளவு தூரம்?

xqokgkVh ls f'kyk¡x dh nwjh fdruh gS \
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ததர்சா 
rsjslk :

ஏைத்தாழ 100 கி.மீ.தூரம் உளளது. 
்காரில் த்சனைால் �ானகு ைணி 
ம�ரம் ஆகும்.

yxHkx 100 fdyksehVj nwj gS A dkj ls pkj 
?kaVs yx ldrs gSa A

2.4 தைாழிதபயரபபு - 4  ckrphr (உமரயாடல்)

“�ாம் படகில் முற்றிலும் பாது்காபபா்க 
இருக்கிமைாம்,” எனறு கிஷன கூறிைான.

fd'ku us dgk ¶ge uko esa fcYdqy lqjf{kr gSaA¸

“விலஙகு்கள உலரந்த தமரமய 
ம�ாக்கிமய த்சல்ல விரும்புகினைை. அமவ 
ஒனமைதயானறு மவட்மடயாடுவதும்  
இல்மல. ைான்கள இனறு இரவு 
சிறுத்மத்களிடமும் புலி்களிடமும் இருந்து 
பாது்காபபா்க உளளை. படுத்து உைஙகு. �ான 
பாரத்துக் த்காளகிமைன.”

¶tkuoj dsoy lw[kh tehu ij igq¡puk pkgrs gSa A  
os ,dµnwljs dk f'kdkj rd ugha djsaxs A fgju 
vkt jkr rsanq, vkSj ck?k ls lqjf{kr gS A ysVks] vkSj 
lks tkvks A eSa fuxjkuh d:¡xk A¸

சீதா ம்சாம்பல் முறித்துவிட்டு ்கண்கமள 
மூடிக்த்காணடாள. படகின விளிம்பில் 
மைாதிய நீர அமல்கள தட்டிக் த்காடுத்து 
அவமள உைங்கசத்சய்தை. அந்ம�ரம் ஒரு 
பைமவயின ஒலி அவமள விழித்ததழச 
த்சய்தது. முழஙம்கமய ஊனறி ்சற்மை எழுந்த 
அவள கிஷன விழித்துக் த்காணடிருபபமதக் 
்கணடாள.

lhrk us vaxM+kbZ yh vkSj vk¡[ksa can dj yha A uko 
ds fdukjs ij ikuh dh Fkifd;ksa us mls lqyk fn;k 
brus esa fdlh i{kh dh pgpgkgV us mls txk  
fn;k A og dksguh ds cy FkksM+k mBh] ns[kk fd 
fd'ku txk gqvk Fkk A

2.5  தைாழிதபயரபபு - 5  ckrphr (உமரயாடல்)

“இது எபபடி!” விக்த்கட் கீபபர பந்மத ம்கயில் 
எடுத்தவாமை கூச்சலிட்டார.

¶gkm bZT+k nSV !¸ fodsV dhij us xsan dks vius 
gkFkksa esa mBkrs gq, fpYyk;k A

“இது எபபடி!” பந்மதப பிடித்தபடிமய ்கள 
ஆட்டக்்காரர எதிதராலி எழுபபிைார.

¶gkm bT+k nSV !¸ fLyi ÝQhYMlZ us nqgjk;k A

“எனை ஆயிற்று?” �டுவமரப பாரத்து 
முமைத்தபடிமய மவ்கப பந்து வீச்சாளர 
்கரஜித்தார.

¶D;k gqvk \¸ vaik;j dks ?kwjrs gq, rst xsanckT+k 
xjtk A

“அவுட் !” எனைார �டுவர. ¶vkmV !¸ vaik;j us dgkA
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மைதாைத்தின ்கமடசியில் தளவாடக்கூடைா்க 
அமைக்்கப பட்டிருந்த கூடாரத்மத ம�ாக்கி 
பளளிக்குழுத்தமலவன சூரஜ தைதுவா்கச 
த்சனறு த்காணடிருந்தான.

vkSj Ldwy Vhe dk dIrku lwjt èkhjs&èkhjs ml 
iSosfy;u (eaMi) dh vksj py jgk Fkk&tks okLro 
esa eSnku ds var esa ,d midj.k&'ksM Fkk A

4 விக்த்கட் இழபபிற்கு 53 ஓட்டங்கள 
எடுத்திருந்தைர. தவற்றி இலக்கிற்கு இனனும் 
60 ஓட்டங்கள எடுக்்க மவணடியிருந்தை. 
இந்நிமலயில் திைமை மிகுந்த ைட்மடயாளர 
ஒருவர எஞசியிருந்தார. ஏமைய பந்து 
வீச்சாளர எவரும் அதி்க ஓட்டம் எடுபபார்கள 
எனை �ம்பிக்ம்க பிைக்்கவில்மல.

Ldksj 4 fodsV ij 53 ju Fkk A thr ds fy, lkB 
ju vkSj cukus Fks] vkSj dsoy ,d vPNk cYysckt 
cpk jgk A ckdh lHkh xsanckT+k Fks ftuls T;knk ju 
cukus dh mEehn ugha dh tk ldrh Fkh A

3-0   vuqokn vH;kl (்மாழி்பயர்பபுப பயிறசி) & 1
 d`i;k fuEufyf[kr dk fganh esa vuqokn dhft, A

48 மணி ்நைத்திறகுள் ்்வபபநிறல 10 டிகிரி குறைந்து 9 டிகிரி அதி்கரிபபு
புதுதில்லி : தில்லியில் ்கடந்த 48 ைணி ம�ரத்தில் தவபபநிமலயில் ்சற்மை ைாறுபாடு ்காணபபட்டது. 
ஒரு�ாள ்கழித்து திங்களகிழமையனறு 10 டிகிரியா்க இருந்த தவபபநிமல, த்சவவாய்கிழமையனறு 
9 டிகிரியா்கக் குமைந்தது.
 ்கடந்த இரணடு �ாட்்களா்க இயல்புக்கு ைாைா்கக் ்காணபபட்ட தவபபநிமலமயப மபால, 
்கடந்த ஆறு ஆணடு்களில் மை, ஜூன ஆகிய ம்காமட ைாதங்களில் பதிவா்கவில்மல எை 
ைணடல வானிமல ஆய்வு மைய நிபுணர்கள அறிவித்தைர.
 “்கடந்த 48 ைணி ம�ரத்தில் இந்�்கரத்தின தவபபநிமல ைாறுபாடு கிட்டத்தட்ட 19 
டிகிரியா்கப பதிவாகியுளளது. முதல் 24 ைணி ம�ரத்தில் 39.6 டிகிரியா்க இருந்த தவபபநிமல 10 
டிகிரிமய விட அதி்கைா்கக் குமைந்து 29.4 டிகிரியா்க ைாறுதல் அமடந்தது. மீணடும், அதாவது 
29.4 டிகிரியில் இருந்து 9 டிகிரி அளவிற்கு அதி்கரித்து 38.4 டிகிரிமய அமடந்தது” எனறு 
அலுவலர அறிவித்தார.
 ஞாயிற்றுக்கிழமையனறு சூைாவளி ைற்றும் மைமலக் ்காற்றின அழுத்தத்திைால் ஏற்பட்ட 
இடி-ைமழ ்காரணைா்க தவபபநிமல குமைந்தது. இந்நிமல ைாறியவுடன தவபபநிமல மீணடும் 
அதி்கரித்தது எை நிபுணர்கள அறிவித்தைர.

'kCnkFkZ
அரிதா்க cgqr de

தட்பதவபபம் rkieku

மவறுபாடு oSfoè; @ fofo/rk

வானிமல நிபுணர ekSle fo'ks"kK

வழக்்கத்துக்கு 
ைாைாை

vlk/kj.k @ vlkekU;
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மைமலக்்காற்று if'peh fo{kksHk

தவபபநிமல ikjk

ஏற்ைத்தாழ்வு mrkjµp<+ko

சூமைக்்காற்று-
புயல்்காற்று

vk¡/hµrwiQku

3-1   vuqokn vH;kl (்மாழி்பயர்பபுப பயிறசி) & 2
 fuEufyf[kr [kaM dk rfey esa vuqokn dhft, A

LoPN Hkkjr vfHk;ku D;k gS

LoPN Hkkjr vfHk;ku ,d jk"Vªh; LoPNrk eqfge gS A ;s ,d cM+k vkanksyu gS ftlds rgr 
Hkkjr dks 2019 rd iw.kZr% LoPN cukuk gS A blesa LoLFk vkSj lq[kh thou ds fy, egkRek xka/h ds 
LoPN Hkkjr ds lius dks vkxs c<+k;k x;k gS A bl fe'ku dks 2 vDVwcj 2014 (145 osa tUe fnol) 
dks ckiw ds tUe fnol ds 'kqHk volj ij vkjaHk fd;k x;k gS vkSj 2 vDVwcj 2019 (ckiw ds 150 osa 
tUe fnol) rd iwjk djus dk y{; j[kk x;k gS A Hkkjr ds 'kgjh fodkl rFkk is;ty vkSj LoPNrk 
ea=ky; ds rgr bl vfHk;ku dks xzkeh.k vkSj 'kgjh nksuksa {ks=kksa esa ykxw fd;k x;k gS A bl fe'ku dk 
igyk LoPNrk vfHk;ku (25 flracj 2014) Hkkjrh; ç/kuea=kh n~okjk blds igys 'kq# fd;k tk pqdk 
Fkk A bldk mn~ns'; lÝQkbZ O;oLFkk dh leL;k dk lek/ku fudkyuk lkFk gh] lHkh dks LoPNrk dh 
lqfo/k ds fuekZ.k n~okjk iwjs Hkkjr esa csgrj eyµçca/u djuk gS A

3.2 அருஞ்்சாற்பாருள்
vfHk;ku இயக்்கம்

jk"Vªh; மதசிய

LoPNrk தூய்மை

eqfge மு்காம்

vkanksyu இயக்்கம்

is;ty குடிநீர

ey ைாசு
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ikB @ பாடம்-17

1.0   பாடம் -  ^paik] i<+ ysuk vPNk gS* (dfork / கவிதை)  
2.0   உதைநதட வடிவம்    
3.0   அருஞ்சாற்பாருள்
4.0   ்பாழிபபுதை  (Hkkokuqokn)
5.0   கவிதையின் தையககருத்து  (dfork dk dsaæh; Hkko)

6.0   வினா-விதட

1.0 பாடம் paik i<+ ysuk vPNk gS (்சம்பா, எழுதைபபடிக்கத் ்தைரிந்து ்்காணடால 
நலலது)

µf=kykspu 'kkL=kh
paik dkys&dkys vPNj ugha phUgrh 
eSa tc i<+us yxrk gw¡ og vk tkrh gS 
[kM+h&[kM+h pqipki lquk djrh gS 
mls cM+k vpjt gksrk gS _
bu dkys fpg~uksa ls dSls ;s lc Loj 
fudyk djrs gSa A 

paik lqanj dh yM+dh gS 
lqanj Xokyk gS % xk;&HkSalsa j[krk gS 
paik pkSik;ksa dks ysdj 
pjokgh djus tkrh gS A 

paik vPNh gS 
papy gS 
uV[kV Hkh gS 
dHkh&dHkh mQ/e djrh gS 
dHkh&dHkh og dye pqjk ysrh gS 
tSls&rSls mls <w¡<+dj tc ykrk gw¡ 
ikrk gw¡ & vc dkxt xk;c 
ijs'kku fiQj gks tkrk gw¡ A



128

paik dgrh gS % 
rqe dkxn gh xksnk djrs gks fnu Hkj 
D;k ;g dke cgqr vPNk gS 
;g lqudj eSa g¡l nsrk gw¡ 
fiQj paik pqi gks tkrh gS A 

ml fnu paik vkbZ] eSaus dgk fd 
paik] rqe Hkh i<+ yks 
gkjs xk<+s dke ljsxk 

xka/h ckck dh bPNk gS & 
lc tu i<+uk&fy[kuk lh[ksa 
paik us ;g dgk fd 
eSa rks ugha i<w¡xh 
rqe rks dgrs Fks xka/h ckck vPNs gSa 
os i<+us&fy[kus dh dSls ckr dgsaxs 
eSa rks ugha Ik<w¡xh A 

eSus dgk paik] i<+ ysuk vPNk gS 
C;kg rqEgkjk gksxk] rqe xkSus tkvksxh]
dqN fnu ckye l¡xµlkFk jg pyk tk,xk tc dydRrk 
cM+h nwj gS og dydRrk 
dSls mls lanslk nksxh 
dSls mlds i=k i<+ksxh 
paik i<+ ysuk vPNk gS A 

paik cksyh % rqe fdrus >wBs gks] ns[kk] 
gk; jke] rqe i<+&fy[kdj brus >wBs gks 
eSa rks C;kg dHkh u d:¡xh 
vkSj dgha tks C;kg gks x;k 
rks eSa vius ckye dks l¡x&lkFk j[kw¡xh 
dydRrk eSa dHkh u tkus nw¡xh 
dydRrs ij ctj fxjs A 
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2.0  உறைநறட ்வடி்வம் / xn~ ; Øe

iSjk&1

paik dkxt ij fy[ks dkys&dkys v{kj ugha igpkurh A tc eSa i<+uk 'kq: djrk gw¡] rks og ikl 
[kM+h gksdj pqipki lqurh gS A bu dkys v{kjksa dks i<+dj dSls ;s Loj fudkys tkrs gSa] ;g ns[kdj mls 
cM+k vk'p;Z gksrk gS A 

iSjk&2

paik lqanj uke ds Xokys dh csVh gS A 

lqanj ds ikl xk; vkSj HkSalas gSa A paik xk;&HkSalksa dks pjkrh gS A 

iSjk&3

paik ,d vPNh yM+dh gS A og papy vkSj uV[kV Hkh gS A dHkh&dHkh 'kjkjr Hkh djrh gS  
vkSj esjh dye pqjk ysrh gS A fdlh rjg ls tc dye <w¡<+ ysrk gw¡] rc irk yxrk gS] dkxT+k Hkh xk;c 
gS A eSa fiQj ls ijs'kku gks tkrk gw¡ A 

iSjk&4

paik eq>ls iwNrh gS fd D;k fy[kuk bruk vPNk dke gS] rqe fnuHkj fy[krs jgrs gks \ 

iSjk&5

,d fnu tc paik vkbZ rks eSaus mlls dgk fd rqe Hkh i<+uk&fy[kuk lh[k yks A eqf'dy esa 
rqEgkjs dke vk,xk A 

xka/h th dh bPNk Hkh ;gh gS fd lHkh yksx i<+Ukk&fy[kuk lh[ksa A 

paik us dgk] eSa ugha i<w¡xh A vkSj iwNk rqe rks xka/h th dks vPNk dgrs Fks] rc os i<+us&fy[kus 
dh ckr dSls dg ldrs gSa \ eSa ugha Ik<w¡xh A 

iSjk&6

eSaus paik ls dgk] i<+uk&fy[kuk vPNk gS A tc rqEgkjk C;kg gksxk vkSj xkSus ds ckn ifr ds ?kj 
tkvksxh vkSj rqEgkjk ifr dqN fnu rqEgkjs lkFk jgdj dke&dkt ds fy, dydRrk pyk tk,xkA dydRrk 
rks cgqr nwj gS] rc mls lans'k dSls Hkstksxh \ mlds i=k dSls i<+ksxh \ blfy, paik] i<+uk&fy[kuk 
vPNk gS A 

iSjk&7

paik us vk'p;Z ls eq>s ns[kdj dgk] rqe fdruk >wB cksyrs gks \ gk; jke] rqe i<+ fy[kdj 
Hkh bruk >wB cksyrs gks A 

eSa dHkh fookg ugha d:¡xh] vkSj ;fn fookg gks Hkh x;k rks ges'kk ifr dks lkFk gh j[kw¡xhA mls 
dydRrk dHkh u tkus nw¡xh A fctyh fxjs dydRrs ij A 
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3.0 அருஞ்்சாற்கள்
dkys&dkys ்கருத்த

v{kj எழுத்து

phUgrh ததரிந்துத்காளளுதல்

pqipki ஓம்சயினறி

vpjt வியபபு / ஆச்சரியம்

fpg~u குறியீடு

pkSik;k ்கால்�மட

pjokbZ மைய்ச்சல்

papy ்சஞ்சலைாை /
விமளயாட்டுத்தைைாை

uV[kV குறும்புத்தைைாை

mQ/e இமடயூறு

xk;c ைமைதல்

xksnuk கிறுக்குதல்

gkjs&xk<+s  இக்்கட்டாை தருணம்

bPNk விருபபம்

ljsxk உதவியா்க இருக்கும்

C;kg திருைணம்

xkSuk புகுந்தவீடு

ckye ்கணவன

lans'kk த்சய்தி

>wBs தபாய் மபசுபவர

ctj (otz) இடி-மினைல்

4.0  ்பாழிபபுறை
 dfo ,d pjokgs dh csVh paik dks lk{kj cuus ds fy, izsfjr djrs gSa A 

iSjk&1

paik fuj{kj gS A tc eSa cksydj i<+rk gw¡ A rc og mRlqdrk ls eq>s lqurh gS] mls cgqr gSjkuh 
gksrh gS fd ;s dkys&dkys v{kj eq¡g ls dSls cksys tk jgs gSa \ 

iSjk&2

paik dk ifjp; nsrs gq, dfo dgrk gS fd paik lqanj uke ds ,d Xokys dh csVh gS A lqanj 
xk;&HkSal ikyrk gS A paik mu xk;&HkSalksa dks pjkus ds fy, ys tkrh gS A 

iSjk&3

paik ds LoHkko dk fp=k.k djrs gq, dfo vkxs dgrk gS fd paik papy] uV[kV vkSj mQ/eh 
yM+dh gS A dHkh dye pqjkdj rks dHkh dkxt pqjkdj eq>s ijs'kku djrh gS A 

iSjk&4

fyf[kr Hkk"kk ds fo"k; esa paik ds dkSrqgy dk o.kZu djrs gq, dfo dgrk gS fd eq>s fnuHkj 
dkxT+k ij fy[krs  gq, ns[kdj paik ds eu esa iz'u mBrk gS] D;k fy[kuk cgqr vPNk dke gS \ 

iSjk&5

lHkh yksxksa esa i<+us&fy[kus dh vko';drk ij cy nsrs gq, dfo dgrk gS] eSaus ,d fnu paik 
ls dgk fd og i<+uk&fy[kuk lh[ks A ges'kk dke vk,xk A xka/h th us lk{kjrk ij cy fn;k Fkk A 
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paik i<+us&fy[kus dk egRo ugha le> ldh vkSj iwNus yxh fd xka/h cgqr vPNs O;fDr gSa A 
fiQj os i<+us&fy[kus dh ckr dSls dj ldrs gSa \ eSa rks ugha i<w¡xh A 

iSjk&6

i<+us&fy[kus ds egRo ij cy nsrs gq, dfo paik dks le>krk gS fd tc fookg ds Ik'pkr rqe 
ifr ds ?kj tkvksxh rks dqN fnu ckn rqEgkjk ifr dke&dkt ds fy, dydRrk tk ldrk gS A vxj 
rqedks i<+uk&fy[kuk ugha vkrk gksxk rks mldks lans'kk dSls Hkst ldksxh \ og vxj rqEgsa i=k fy[ksxk rks 
ml i=k dks dSls i<+ ldksxh A blfy, i<+uk&fy[kuk lh[kuk cgqr t:jh gS A 

iSjk&7

;g lqudj paik vpjt esa iM+ xbZ vkSj cksyh fd D;k i<+&fy[kdj Hkh O;fDr >wB cksyrk  
gS \ eSa fookg ugha d:¡xh vkSj ;fn fookg gks Hkh x;k rks ges'kk vius ifr dks lkFk j[kw¡xh A mls vdsys 
dydRrk ugha tkus nw¡xh] dydRrs dk lR;kuk'k gks A 

5.0  ்கவிறதையின் றமயக்கருத்து  (dfork dk dsaæh; Hkko)

bl dfork esa dfo yM+fd;ksa dh lk{kjrk ij cy nsrk gS A vkSj dgrk gS fd yM+fd;ksa dk Hkh 
lk{kj gksuk vko';d gS A i<+&fy[k ysus ij thou lqxe gks tkrk gS A thou esa vkus okyh dfBukb;ksa 
dk lkeuk djus dh 'kfDr Hkh mRiUUk gks tkrh gS A 

6. வினா-விறட
ç'uµ1- bl dfork ds vk/kj ij paik dk ifjp; nhft, A 

mRrj paik ,d Xokys dh yM+dh gS A og vui<+ gS A og xk;&HkSalksaa dks pjkus ys tkrh gS A 

ç'uµ2- paik ds LoHkko dk o.kZu dhft, A 

mRrj  paik papy vkSj uV[kV LoHkko dh yM+dh gS A mls 'kjkjr djus esa vkuan vkrk gS A fy[ks 
gq, 'kCn dks ns[kdj mlds eu esa dkSrqgy mRiUu gksrk gS A 

ç'uµ3- dfo D;k dgdj paik dks lk{kj cuus ds fy, izsfjr djrk gS \ 

mRrj dfo paik ls dgrk gS fd vxj rqe i<+uk fy[kuk ugha lh[kksxh rks vius ifr dks lans'k dSls 
Hkstksxh vkSj mldk i=k dSls i<+ksxh A 

ç'uµ4- paik dfo dks dSls ijs'kku djrh gS \ 

mRrj paik dHkh dfo dh dye pqjk ysrh gS rks dHkh dkxT+k Nqik nsrh gS A 
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ikB @ பாடம்-18

1.0   பாடத்தைப பறறி  
2.0   பாடம் lekpkj i=k (்சய்தித்ைாள்)

1.0  பாடத்றதைப பறறி
 த்சய்தி அறிக்ம்க்கமளயும் அரசியல், ்சமூ்கம், பணபாடு ைற்றும் விமளயாட்டு பற்றிய 
த்சய்தி்கமளயும் உளளடக்கிய சிறு த்சய்தித்தாள வடிவில் இபபாடம் அமைக்்கபபட்டுளளது.

2.0 பாடம்  lekpkj i=k (்்சய்தித்தைாள்)
1- fgekpy esa rhljs fnu Hkwdai ds >Vds

ubZ fnYyh % 20 fnlacj

fgekpy çns'k ds pack ftys esa jfookj lqcg 
fiQj ls Hkwdai ds >Vds eglwl fd, x, A ;g 
>Vdk 3-5 rhozrk ls vk;k A 'kqØokj] 'kfuokj 
dks Hkh pack esa >Vds vk, Fks A

2- dyke ij cSDVhfj;k dk uke

ubZ fnYyh % 20 fnlacj

uklk ds oSKkfudksa us muds n~okjk [kksts x, ,d u, 
tho dks Hkkjr ds iwoZ jk"Vªifr vkSj varfj{k oSKkfud 
, ih ts vCnqy dyke dk uke fn;k gS A

uklk dh ç;ksx'kkyk us varjjk"Vªh; varfj{k LVs'ku ds 
fiQYVjksa esa bl thok.kq dks [kkstk A

3- yksxksa dks ejus ds fy, ugha NksM+k tk ldrk 
gS

ubZ fnYyh % 20 fnlacj] dk;kZy; laoknnkrk 
n~okjk

jk"Vªh; ekuokf/dkj vk;ksx us fnYyh esa çnw"k.k 
ds tkuysok Lrj rd igq¡pus ij dsaæ] fnYyh] 
iatkc vkSj gfj;k.kk ljdkj dks uksfVl Hkstk  
gS A lkFk gh] dgk fd ljdkj tgjhyh /qa/ 
ds dkj.k vius ukxfjdksa dks ejus ds fy, ugha 
NksM+ ldrh A vk;ksx us bl [krjs ls fuiVus 
ds fy, mfpr dne ugha mBkus dks ysdj  
çkf/dkfj;ksa dh fuank dh A vk;ksx us ljdkjksa 
ls gkykr ls fuiVus ds fy, mBk, tk jgs ,oa 
çLrkfor dneksa dh nks lIrkg ds Hkhrj fjiksVZ 
ekaxh gS A

4- igyh ckj] nwljs lksyj flLVe dh dksbZ pht gekjh 
vkdk'kxaxk esa vkbZ

,tsafl;k¡] okf'akxVu

varfj{k esa ,d jgL;e; pht ds fn[kus ls uklk ds 
oSKkfud gSjku gSa A ekuk tk jgk gS fd ,slk igyh 
ckj gS fd ckgj ls gekjh vkdk'kxaxk esa dksbZ oLrq 
vkbZ gS A oSKkfudksa ds vuqlkj ;g dksbZ /wedsrq ;k 
dkWesV gks ldrk gS A ;g pht fn[kus esa dkÝQh NksVh 
Fkh ysfdu dkÝQh rsth ls ?kwerh utj vk jgh Fkh A 
muds vuqeku ds eqrkfcd bldh LihM 15 ekby çfr 
lsdaM Fkh A lkFk gh gky esa gh ;g i`Foh ds vkWfcZV 
ls djhc 15 fefy;u dh nwjh ls xqtjh Fkh A bldk 
uke fÝQygky ^,@2017;wvkbZ* j[kk x;k gS vkSj blls 
i`Foh dks fdlh Hkh rjg dk [krjk gksus dh ckr ls 
bUdkj fd;k x;k gS A
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5- bejtsalh esa bUVjusV can djuk vklku ugha 

laoknnkrk

ubZ fnYyh % dsaæ ljdkj us lHkh jkT;ksa ls 
dgk gS fd os ykW ,aM vkWMZj ;k ,sls eqn~nksa ds  
vk/kj ij tc Hkh fdlh [kkl {ks=k esa bUVjusV 
lsok dks can djsa rks blds fy, cuh uhfr 
ds rgr gh djsa A lkFk gh blds fy, t:jh 
ekudksa dks Hkh iQkWyks djus dks dgk gS A

6- fle dk Dyksu cukdj Bxh dk u;k /a/k

ubZ fnYyh % 20 fnlacj

vxj vki eksckby usVodZ lfoZl çksokbMj daiuh ds 
dLVej ds;j dks fle uacj dh dksbZ tkudkjh ns jgs 
gSa] rks tjk lko/ku gks tkb,A dgha ,slk u gks fd 
'kkfrj Bx vkids fle dk Dyksu rS;kj dj cSad [kkrs 
ls thou Hkj dh xk<+h dekbZ gM+i ysa A

7- 1-7 yk[k dks ,;j fyÝV djkus okys eSF;q 
ugha jgs

eqacbZ 20 fnlacj 

fj;y LVksjh ij cuh fiQYe ,;j fyÝV dks 
Hkkjrh; n'kZdksa ds lkFk nqfu;k Hkj esa rkjhiQsa 
feyha A vly ftanxh esa ,;j fyÝV ds uk;d 
eSFkquh eSF;q Fks ftudk 81 o"kZ dh mez esa 
'kqØokj dks dqoSr esa fu/u gks x;k gS A 
bjkd tax ds nkSjku dqoSr ls 1 yk[k 70 
gtkj Hkkjrh;ksa dks lqjf{kr fudkyus esa eSF;q us 
vHkwriwoZ enn dh A

8- fnYyh ds fpfM+;k?kj esa ,d lky esa 171 oU; 
thoksa dh ekSr

ubZ fnYyh 20 fnlacj

,d o"kZ ds Hkhrj fnYyh fpfM+;k?kj esa oU;thoksa dh 
e`R;q ds ekeyksaa esa nks xquk dk btkiQk gqvk gS A chrs 
o"kZ fnYyh ds fpfM+;k?kj esa xehZ vkSj lnhZ ls lcls 
vf/d ekSrsa gqbZa A

9- ckfj'k ls ekSle gqvk lqgkuk

ubZ fnYyh 20 fnlacj

jfookj ohdsaM dk fnu jkt/kuhokfl;ksa ds fy, 
rkieku esa vkbZ rsth ls U;wure vknZzrk ds fy, 
[kkl o jkgr Hkjk jgk A jkt/kuh ds dqN 
fgLlksa esa lqcg djhc lk<+s Ng cts rst gokvksa 
ds lkFk igys gYdh cw¡nkck¡nh gqbZ A fiQj 'kke 
pkj cts fofHkUu {ks=kksa esa vyx&vyx le; ij 
gqbZ fjef>e ckfj'k A blds igys /wyHkjh rst 
gok pyh] ysfdu ckn esa gqbZ ckfj'k us ekSle 
lqgkuk dj fn;k A

10- esjh dkWe us iDdk fd;k viuk NBk esMy

,tsafl;k¡] gks fp feUg flVh (fo;ruke)

fnXxt ckWDlj ,e lh esjh dkWe us ,f'k;kbZ efgyk 
ckWfDlax pkSafi;uf'ki esa igq¡pdj bl egkn~ohih; 
çfr;ksfxrk esa viuk NBk esMy iDdk fd;k A
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11- Hkkjr esa iQSyk iQqVckWy

,tsafl;k¡] dksydkrk

iQhiQk çsftMsaV ft;kuh buiQSufVuks us dgk gS fd 
Hkkjr vc iQqVckWy daVªh cu x;k gSA ft;kuh 
xq#okj dks ;gk¡ igq¡ps A mUgsa vkt iQhiQk 
dkmafly dh cSBd dh v?;{krk djuh gS A 
blds ckn og 'kfuokj dks vaMj&17 oYMZ di 
ds iQkbuy ds nkSjku Hkh ekStwn jgsaxs vkSj fotsrk 
Vhe dks VªkWiQh çnku djsaxs A

12- efgyk fØdsV Vhe us thrh pkj ns'kksa dh lhjht

gekjs fo'ks"k laoknnkrk n~okjk

Hkkjrh; efgykvksa us oYMZ di ls igys cM+k VwukZesaV 
thr fy;k gS A mlus pkj ns'kksa ds ouMs VwukZesaV ds 
iQkbuy esa estcku nf{k.k vÚhdk dks 8 fodsV ls 
ijkftr fd;k A VwukZesaV esa Hkkjr] nf{k.k vÚhdk ds 
vykok vk;jySaM vkSj ftackCos dh Vheksa us fgLlk 
fy;k A vkbZ lh lh oYMZ di 24 twu ls baXySaM esa 
[ksyk tk,xk A

சிைபபு அம்்சங்கள்
த்சய்தி அறிக்ம்க்கள தயாரிக்கும் முமை ைற்றும் அவற்றில் பயனபடுத்தபபடும் தைாழி�மட 
பற்றிய பினவரும் சிைபபம்்சங்கமளக் ்கவனிக்்கவும்.
1. த்சய்தித் தமலபபு்கள சுருக்்கைா்கவும், ்கவைத்மத ஈரபபதா்கவும், த்சய்தி்களின ்சாரத்மத 

தவளிபபடுத்துவதா்கவும் அமைந்திருக்கும். எ.்கா:
dyke ij cSDVhfj;k dk uke
ckfj'k ls ekSle gqvk lqgkuk

2. தபாதுவா்க த்சய்தித்தாள்கள இரணடு முதனமை ஆதாரங்களில் இருந்து த்சய்தி்கமளத் 
திரட்டுகினைை.

 1. த்சய்தி நிறுவைங்கள ஒருஙகிமணந்த ஊட்கக் கூட்டமைபபின வழிமய 
த்கவல்்கமளத் தருகினைை. எ.்கா:

        çsl VªLV vkWiQ bafM;k] lekpkj Hkkjrh] ;qukbVsM U;wt vkWiQ bafM;k
 2.   ஒவதவாரு த்சய்தித்தாளும் தைக்த்கை முமைமய நிருபர்கமளயும் த்சய்தித் 

ததாடரபாளர்கமளயும் த்காணடிருக்கும். எ.்கா:
  fo'ks"k çfrfufèk சிைபபு நிருபர
  [ksy laoknnkrk விமளயாட்டுசத்சய்தி நிருபர
3. த்சய்தி்களின ததாடக்்கத்தில் த்சய்தி நிறுவைங்களின தபயர்கள சுருக்்கைா்கக் 

குறிபபிடபபடும்.

 okrkZ & ;wukbVsM bafM;k okrkZ

 çs- Vª- & çsl VªLV vkWiQ bafM;k

 jk- & jk;Vj

 l- Hkk- & lekpkj Hkkjrh

 ;q- U;w- & ;qukbVsM U;wt
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 அவவாமை ஒவதவாரு த்சய்தியிலும் அதமைத் தயாரித்த நிருபர ைற்றும் 
த்சய்தித்ததாடரபாளரின தபயர குறிபபிடபபடும். எ.்கா:

  gekjs fo'ks"k laoknnkrk n~ okjk �ைது சிைபபு த்சய்தித் ததாடரபாளர மூலைா்க

  gekjs fo'ks"k çfrfufèk n~ okjk �ைது சிைபபு நிருபர மூலைா்க

  [ksy laoknnkrk n~ okjk  விமளயாட்டுசத்சய்தி நிருபர மூலைா்க
4. உறுதிபபடுத்தபபடாத த்சய்தி்கமள தவளியிடும்தபாழுதும், த்சய்தி தபைபபட்டது எனை 

த்கவமல நிருபர தவளியிட விரும்பாத சூழ்நிமலயிலும் கீழ்க்்காணும் த்சாற்தைாடர்கள 
பயனபடுத்தபபடுகினைை.

 fo'oLr lw=kksa ds vuqlkj �ம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து

 ekywe gqvk gS fd  எனறு ததரியவருகிைது
5. த்சய்தித்தாளில் தனி�பர பற்றிய த்சய்திமய தவளியிடும்தபாழுது தபாதுவா்க 

அயற்கூற்றிமலமய ததரிவிக்்கபபடுகிைது. எனினும் இந்தியில் மைற்ம்காள்கள 
நீக்்கபபடுவமதயும் fd எனும் த்சால் ம்சரக்்கபபடுவமதயும் தவிர ம�ரக்கூற்று, 
அயற்கூற்றுக்கு இமடமய குறிபபிடும்படியாை ைாற்ைங்கள ஏதும் இல்மல. ஆஙகிலத்தில் 
பிரதிபதபயரச த்சாற்்கள ைற்றும் விமைசத்சாற்்களில் ்காலத்மதக் குறிபபிடும்மபாது 
ஏற்படும் ைாற்ைங்கமளபமபால இந்தியில் ைாற்ைங்கள ஏதும் ஏற்படுவது இல்மல.

 ம�ரக்கூற்று :  flafèk;k us dgk] ikB~ ; iqLrdksa dks la'kksfèkr djus dh t:jr gS A

 அயற்கூற்று :  flafèk;k us dgk fd ikB~ ; iqLrdksa dks la'kksfèkr djus dh t:jr gS A
 மைற்்கணட இரணடு வாக்கியங்களிலும் குறிபபிடத்தக்்க ைாற்ைங்கள ஏதும் இல்மல 

எனபமதக் ்கவனிக்்கவும்.
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ikB @ பாடம்-19

1.0  பாடம்  ge lc lqeu ,d miou ds (dfork / கவிதை)
2.0  dfork dk xn~; :i (கவிதையின் உதைநதட வடிவம்)
3.0  அருஞ்சாறகள்
4.0  HkkokFkZ (்பாழிபபுதை)
5.0  வினா-விதட

1.0   பாடம்  ge lc lqeu ,d miou ds (நாம் ஒரு ்தைா்டடத்து மலர்்கள்)
& n~okfjdk izlkn ekgs'ojh

1. ge lc lqeu ,d miou ds A

 ,d gekjh /jrh lcdh

 ftldh feV~Vh esa tues ge A 

 feyh ,d gh /wi gesa gS 

 lhaps x, ,d ty ls ge AA

 iys gq, gSa >wy&>wydj 

 iyuksa esa ge ,d iou ds A 

 ge lc lqeu ,d miou ds AA

2- jax&jax ds :i gekjs 

 vyx&vyx gS D;kjh&D;kjh A 

 ysfdu ge lcls feydj gh 

 bl miou dh 'kksHkk lkjh AA 

 ,d gekjk ekyh] ge lc 

 jgrs uhps ,d xxu ds A 

 ge lc lqeu ,d miou ds AA 
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3- dk¡Vksa esa f[kydj ge lcus 

 g¡l&g¡ldj gS thuk lh[kk A 

 ,d lw=k esa c¡/dj geus 

 gkj xys dk cuuk lh[kk AA 

 lcds fy, lqxa/ gekjh]

 ge  Ük`axkj /uh&fu/Zu ds A 

 ge lc lqeu ,d miou ds AA 

2.0  dfork dk xn~; :i (்கவிறதையின் உறைநறட ்வடி்வம்)
inµ1

 ge lc ,d miou ds lqeu gSa A ge lcdh /jrh ,d gS] mlh dh feV~Vh esa ge tUes gSa A 
gesa ,d gh tSlh /wi feyh gS vkSj ge ,d gh ty ls lhaps x, gSa A ge ,d gh iou ds ikyus esa 
>wy >wydj iys gSa A ge lc ,d miou ds lqeu gSa A 

inµ2

 gekjs :i jax vyx&vyx gSa A gekjh D;kjh Hkh vyx&vyx gS A ysfdu bl miou dh lkjh 
'kksHkk ge lcls feydj gS A ge lc ,d gh xxu ds uhps jgrs gSa vkSj gekjk ekyh Hkh ,d gh gS A 
ge lc ,d gh miou ds iQwy gSa A 

inµ3

 ge lc us dk¡Vksa esa f[kydj g¡l&g¡ldj thuk lh[kk gS A ,d lw=k esa ca/dj geus xys dk gkj 
cuuk lh[kk gS A gekjh lqxa/ lcds fy, gS pkgs /uh gks ;k fu/Zu] ge lcds  Üka`xkj gSa A ge lc ,d 
gh miou ds lqeu gSa A 

3.0  அருஞ்்சாற்பாருள் 
in-1
lqeu ைலர feV~Vh ைண

miou மதாட்டம் tues மதானறுதல்/
பிைத்தல்

/jrh பூமி/நிலம் /wi தவயில்

lhapuk நீர பாய்சசுதல் ty நீர/தணணீர

iyuk வளரதல் >wy&>wydj அம்சந்தம்சந்து/
ஆடி ஆடி 

iyuk ததாட்டில் iou ்காற்று
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in – 2

jax வணணம்/நிைம் D;kjh பாத்தி

:i வடிவம்/உருவம் 'kksHkk அழகு

vyx தனி xxu ஆ்காயம்

ekyh மதாட்டக்்காரன

in – 3

dkaVs முட்்கள thuk வாழ்தல்

ck¡/uk ்கட்டுதல் f[kyuk ைலரதல்

lh[kuk ்கற்ைல் gkj ைலரைாமல

g¡luk சிரித்தல் lw=k நூல்

lqxa/ �றுைணம் fu/Zu ஏமழ

Ük`axkj அலங்காரம் /uh த்சல்வந்தன

4-0 HkkokFkZ / ்பாழிபபுறை
n~okfjdk izlkn ekgs'ojh us bl dfork esa vusdrk esa ,drk ds Hkko dks izLrqr djus dk iz;kl 

fd;k gS A 

dfo us bl dfork esa cPpksa ds ekè;e ls ,drk dh Hkkouk txkrs gq, dgk fd %& 

ge lc ,d gh cxhps ds iQwyksa dh rjg gSa A ge lc tkfr] /eZ vkSj iaFk dh Hkkouk ls eqDr gSa A 

dfo dguk pkgrk gS fd ge vyx&vyx gksrs gq, Hkh ,d gSa A 

in – 1 

ge lc ,d gh cxhps ds iQwyksa dh rjg gSa A ge lcdh /jrh ,d gS vkSj ge lc mlh ls 
tUes gSa A ge lHkh dks ,d gh izdkj dh /wi feyh gS vkSj ,d gh ty ls lhaps x, gSa A vFkkZr gekjh 
ijofj'k leku Hkkjrh; ifjos'k esa gqbZ gS A ge lc ,d gh cxhps ds iQwyksa dh rjg gSa A 

ge ftl ikyus esa >wy&>wydj cMs+ gq, gSa] mls ,d gh iou us >qyk;k gS A ge lc ,d cxhps 
ds iQwyksa dh rjg gSa A 

in – 2 

gekjs jax-:i esa Hkys gh fofHkUurk gS] ge vyx&vyx izkarksa esa iys&c<s+ gSa A ysfdu ge bl 
ns'k dh 'kksHkk blh izdkj c<+k jgs gSa ftl izdkj cxhps esa vyx&vyx D;kfj;ksa esa f[kyus okys iQwy 
cxhps dh 'kksHkk c<+k jgs gSa A 
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ftl rjg ,d ekyh cxhps esa yxs gq, iQwyksa dh ns[kHkky djrk gS mlh rjg ge lcdk tUenkrk] 
ikyu&iks"k.k djus okyk ,d bZ'oj gS A ge mlh dh N=kµNk;k esa jg jgs gSa A 

in – 3 

d"Vksa vkSj vHkkoksa esa Hkh geus [kq'kh&[kq'kh thou dks thuk lh[kk gS A geus vkil esa feytqydj 
jguk lh[kk gS A ge lc izse vkSj ,drk ds lw=k esa ca/dj ns'k dk lEeku c<+k jgs gaS_ mlh rjg tSls 
ekyk O;fDr dh 'kksHkk c<+krh gSA 

gekjs fy, lHkh leku gSa A lcds Hkhrj ijksidkj dh Hkkouk gS A ge lc ,d gaS A 

4.1  dfork dk dsaæh; Hkko / ்கவிறதையின் றமயக்கருத்து
Hkkjr fofo/rkvksa dk ns'k gS A vusd izkarksa] /eksZ] tkfr;ksa] oxksZa] Hkk"kkvksa ds gksrs gq, Hkh ge lc 

,drk ds lw=k esa ca/s gq, gSa A ^vusdrk esa ,drk* gekjh fo'ks"krk gS A 

5.0 வினா-விறட 

ç'uµ1- % ^ge lc lqeu ,d miou ds* dk D;k rkRi;Z gS \ 

mRrj % bu iafDr;ksa dk rkRi;Z gS ^vusdrk esa ,drk* A 

ç'uµ2- % dfo /jrh] feV~Vh] /wi vkSj ty ds ekè;e ls D;k crkuk pkgrk gS \ 

mRrj  % dfo bu rRoksa ls lcds ikyu&iks"k.k dh ckr crkrk gS A mi;qZDr lHkh rRo leku :i ls 
lcds fodkl esa lgk;d gSaA 

ç'uµ3- % bl dfork esa ekyh ls D;k rkRi;Z gS \ 

mRrj % ekyh ls rkRi;Z gS gekjk ikyu&iks"k.k djus okyk] l`f"V dk fuekZrk] bZ'oj A 

ç'uµ4- % ^vyx&vyx gS D;kjh&D;kjh ysfdu ge lcls feydj gh] bl miou dh 'kksHkk lkjh*  
dk Hkko Li"V dhft, A 

mRrj % fofHkUu çkarksa] /eksaZ] tkfr;ksa] oxksaZ Hkk"kkvksa ds gksrs gq, Hkh lc Hkkjrh; gSaA Hkkjr dh 'kksHkk 
blh ,drk esa gS A

ç'uµ5- % bl dfork ls gesa D;k lans'k feyrk gS \ 

mRrj % bl dfork esa dfo us ,drk dk lans'k fn;k gS A
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ikB @ பாடம்-20

1.0  lkj ys[ku @ la{ksi.k (சுருககி வதைைல்)
1.1  சுருககி வதைைல் பறறி
2.0  iYyou (குறிபபுகதளக ் காணடு கதைதய விரிவு படுத்தி எழுதுைல்)
2.1  கதைதய விரிவுபடுத்தி எழுதுவதைப பறறி

1.0   lkj ys[ku @ la{ksi.k (சுருககி ்வறைதைல)
1.1 சுருக்கி வமரவமதப பற்றி :
 த்காடுக்்கபபட்டுளள பாடபபகுதியின முக்கியைாை அம்்சங்கமளக் ம்காரமவயா்கத் 
ததாகுத்து சுருக்்கைா்க எழுதுவமதமய சுருக்கி வமரதல் எனகிமைாம்.
 சுருக்கி வமரதல் எனபது, தபாதுவா்கக் த்காடுக்்கபபட்டுளள மூலப பாடபபகுதியில் 
மூனறில் ஒரு பஙகுக்கு மி்காைல் இருக்்கமவணடும்.
 மீணடும் மீணடும் எழுதுவமதயும், மூலபபாடப பகுதியின த்சாற்்கமளயும் 
த்சாற்தைாடர்கமளயும் அபபடிமய எடுத்துக் ம்கயாளவமதயும் இயனைவமரயில் 
தவிரத்திடமவணடும்.
 மூலபபாடத்தில் கூைபபடாத அம்்சங்கள எமவயும் சுருக்கி வமரதலில் இடம் தபைக்கூடாது.
 த்காடுக்்கபபட்டுளள பாடபபகுதிமயக் ்கருத்தூனறிப படிக்்கவும். தனித்தாளில் குறிபபு்கமள 
எழுதிக்த்காளளவும். அவற்மைக் ம்காரமவயா்கத் ததாகுத்து சுருக்கி வமரதமல நிமைவு 
த்சய்யவும். பினைர அதற்குப தபாருத்தைாை தமலபபு த்காடுக்்கவும்.
 சுருக்கி வமரவதற்்கா்கக் த்காடுக்்கபபட்டுளள இந்திப பாடபபகுதியில் நீங்கள அறிந்திராத 
த்சாற்்களும் த்சாற்தைாடர்களும் இடம் தபற்றிருந்தால் உங்களுக்கு ்சற்மை ்கடிைைா்கத் மதானைலாம். 
இருபபினும் அபபாடபபகுதியின இறுதியில் அருஞத்சாற்்கள ைற்றும் த்சாற்தைாடர்களுக்கு ஏற்ை 
தபாருள த்காடுக்்கபபட்டிருக்கும். அவற்றின உதவியால் பாடபபகுதியின விரிவாை தபாருமள 
நீங்கள புரிந்து த்காளளலாம்.
1.2  கீழ்க்்காணும் பாடபபகுதிமய சுருக்கி வமர்க :

mnkgj.kµ1

çR;sd jk"Vª ds thou&fuokZg ds fy, ;g vko';d gS fd ns'k dh çkd`frd laifRr dh j{kk 
dh tk, rFkk ml laifRr dks mUufr nsus ds iwjs&iwjs ç;Ru fd, tk,¡ A ns'k dh d`f"k] ns'k dh [kkuksa dh 
iSnkokj rFkk ns'k dh nLrdkjh dh fcuk j{kk fd,] fcuk mldh mUufr fd, rFkk fcuk ns'k ds /u dks ns'k  
ls ckgj tkus ls jksds fdlh Hkh ns'k esa cPpksa dk ikyu vFkok mUgsa nfjærk rFkk nq"dky ds Hk;adj  
ifj.kkeksa ls cpkuk loZFkk nq"dj gS A lkFk gh gesa ;g Hkh Lej.k j[kuk pkfg, fd jk"Vªh; thou rFkk 
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jk"Vªh; mUufr ds fy, ns'k dh çkd`frd laifRr dks mUufr nsus dh vis{kk ns'k dh ekufld vkSj uSfrd 
laifRr dks mUufr nsuk vf/d vko';d dk;Z gS A tks jk"Vª viuh ekufld laifRr dh mfpr j{kk djrk 
gS rFkk mls mUur cukus ds iwjs&iwjs ç;Ru djrk gS] dsoy og jk"Vª gh eku] mRlkg rFkk Lora=krk ds lkFk 
bl lalkj esa thfor jg ldrk gS A jk"Vª ds ckyd&ckfydk,¡ jk"Vª dh ekufld vkSj uSfrd laifRr gSa] 
tks çkd`frd laifRr ls vf/d ewY;oku vkSj egRo dh gSaA tks jk"Vª bl /u dh mfpr j{kk vkSj mUufr 
ugha djrk og mUufr ds iFk ls gVdj voufr ds xM~<s dh vksj fiQlyus yxrk gS A

ftl laifRr dh vksj ge vHkh ladsr dj vk, gSa] mudh j{kk vkSj o`n~f/ mfpr f'k{kk ds çHkko 
ls Bhd&Bhd rHkh gks ldrh gS] tc ge vius drZO;ksa rFkk vf/dkjksa dks le>sa vkSj vius vf/dkjksa 
dks iwjk djus vkSj vius vf/dkjksa dks çkIr djus ds fy, dfVcn~/ gksa A drZO;&foew<+ ijra=k ns'kksa ds 
yksx vR;ar ykHkçn rFkk jRuxHkkZ Hkwfe esa jgrs gq, Hkh fu/Zu cus jgrs gSa A vf'kf{kr vkSj vKkuka/dkj 
esa Mwcs gq, nf{k.k vÚhdk tSls ns'kksa ds vkfnoklh vius iSjksa ds uhps lksus dh [kkusa j[krs gq, Hkh daxky 
gSaA okLro esa fdlh ns'k dh çkd`frd laifRr dh j{kk rFkk o`n~f/ ml ns'k dh ekufld laifRr dh j{kk 
rFkk o`n~f/ ij gh fuHkZj gS A
(çkd`frd laifr-இயற்ம்க வளம், nLrdkjh-ம்கவிமைத்ததாழில், nq"dky-பஞ்ச்காலம், nq"dj-்கடிைம், 
uSfrd-அைத�றி, dfVcn~/-தயார, ஆயத்தம்)

la{ksi.k

fdlh jk"Vª dks le`n~/ rFkk mUur cukus ds fy, ml jk"Vª dh çkd`frd laink dh j{kk rFkk o`n~f/ 
vko';d gS A jk"Vª ds ckyd&ckfydkvksa dks Hkh jk"VªµlaifRr le>k tkrk gS] ftuds Hkfo"; dh j{kk 
jk"Vª ds ekufld vkSj uSfrd mRFkku ls gh laHko gS A vf/dkjksa vkSj drZO;ksa ds lE;d~ Kku ls ekufld 
vkSj uSfrd mUufr dh j{kk dh tk ldrh gS] ftlds vHkko esa jk"Vª dh çkd`frd laink dh Hkh j{kk 
ugha dh tk ldrh A

1-3 mnkgj.k&2

leLr Hkkjrh; lkfgR; dh lcls cM+h fo'ks"krk mlds ewy esa fLFkr leUo; dh Hkkouk gS A 
mldh ;g fo'ks"krk bruh çeq[k rFkk ekfeZd gS fd dsoy blh ds cy ij lalkj ds vU; lkfgR;ksa ds 
lkeus og viuh ekSfydrk dh irkdk iQgjk ldrk gS vkSj vius Lora=k vfLrRo dh lkFkZdrk çekf.kr 
dj ldrk gS A ftl çdkj /kfeZd {ks=k esa Hkkjr ds Kku] HkfDr rFkk deZ ds leUo; çfln~/ gSa] Bhd 
mlh çdkj lkfgR; rFkk vU; dykvksa esa Hkh Hkkjrh; çd`fr leUo; dh vksj jgh gS A lkfgfR;d leUo; 
ls gekjk rkRi;Z lkfgR; esa çnf'kZr lq[k&nq[k] mRFkku&iru] g"kZ&fo"kkn vkfn fojks/h rFkk foijhr Hkkoksa 
ds lehdj.k rFkk ,d vykSfdd vkuan esa muds foyhu gks tkus esa gS A lkfgR; ds fdlh vax dks ysdj 
nsf[k,] loZ=k ;gh leUo; fn[kkbZ nsxk A Hkkjrh; ukVdksa esa gh lq[k vkSj nq[k ds çcy ?kkr&çfr?kkr 
fn[kk, x, gSa] ij lcdk volku vkuan esa gh fd;k x;k gS A bldk ç/ku dkj.k ;g gS fd Hkkjrh;ksa 
dk è;s; lnk ls thou dk vkn'kZ Lo:i mifLFkr djds mldk mRd"kZ c<+kus vkSj mls mUur cukus dk 
jgk gS A orZeku fLFkfr ls mldk bruk laca/ ugha gS] ftruk Hkfo"; dh laHkkO; mUufr ls gS A gekjs 
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;gk¡ ;wjksih; <ax ds nq[kkar ukVd blhfy, ugha nh[k iM+rs gSa A ;fn vktdy ,sls ukVd fn[kkbZ iM+us 
yxs gSa] rks os Hkkjrh; vkn'kZ ls nwj vkSj ;wjksih; vkn'kZ ds vuqdj.k ek=k gSa A

(leUo;-ஒனறிமணபபு, ekfeZd-ைைமதத் ததாடும், ekSfydrk-தனித்தனமை, lehdj.k-்சைனபாடு, 
vykSfdd vkuan-ததய்வீ்க ஆைந்தம், ?kkr&çfr?kkr-தாக்குதல்-எதிரத்தாக்குதல்)

la{ksi.k

Hkkjrh; lkfgR; dh lcls cM+h ,oa ekSfyd fo'ks"krk mlds ewy esa fon~;eku leUo; dh Hkkouk 
gS A ;gk¡ ds lkfgR; dk pje y{; vkuan dh çkfIr gS A ftlesa lq[k&nq[k nksuksa dk feJ.k jgrk gS A 
vktdy tks dHkh&dHkh nq[kkar lkfgR; fn[kykbZ iM+us yxrk gS] mldk dkj.k if'pe dh udy gS A

mDr vorj.k dk 'kh"kZd fn;k tk ldrk gS ^Hkkjrh; lkfgR; dh ekSfyd fo'ks"krk* A

1-4  mnkgj.k&3

vk/qfud f'k{kk&çkIr fL=k;k¡ vPNh x`fgf.k;k¡ ugha cu ldrha] ;g çpfyr /kj.kk iq#"k ds n`f"V 
fcanq ls ns[kdj gh cukbZ xbZ gS] L=kh dh dfBukbZ dks è;ku esa j[kdj ugha A ,d gh çdkj ds okrkoj.k 
esa iys vkSj f'k{kk ik, gq, ifr&iRuh ds thou rFkk ifjfLFkfr;ksa dh ;fn ge rqyuk djsa rks laHko gS 
vk/qfud f'kf{kr L=kh ds çfr dqN lgkuqHkwfr dk vuqHko dj ldsa A fookg ls iq#"k dks rks dqN NksM+uk 
ugha iM+rk vkSj u mldh ifjfLFkfr;ksa esa gh dksbZ varj vkrk gS] ijarq blds foijhr L=kh ds fy, fookg 
ekuks ,d ifjfpr lalkj dks NksM+dj uohu lalkj esa tkuk gS] mldk thou uohu gksxkA iq#"k ds fe=k] 
mldh thoup;kZ] mlds drZO; lc igys tSls gh jgrs gSa vkSj og vuqnkj u gksus ij Hkh f'kf{kr iRuh ds 
ifjfpr fe=kksa] vè;;u rFkk vU; ifjfpr nSfud dk;ksaZ ds vHkko dks ugha ns[k ikrk A lk/kj.k ifjfLFkfr 
gksus ij Hkh ?kj esa brj dk;ksaZ ls L=kh dks vodk'k jgrk gS] la;qDr dqVqac u gksus ls cM+s ifjokj dh my>usa 
Hkh ugha ?ksjs jgrha A mlds fy, iq#"k fe=k oT;Z gSa vkSj mls fe=k cukus ds fy, f'kf{kr fL=k;k¡ feyrh 
gSaA vr% ,d fofp=k vHkko dk cks/ mls gksus yxrk gS A dHkh&dHkh ifr ds vkus&tkus tSlh NksVh ckrksa 
esa ck/k nsus ij og fojDr Hkh gks mBrh gS A vPNh x`fg.kh dgykus ds fy, mls dsoy ifr dh bPNk 
ds vuqlkj dk;Z djus rFkk fe=kksa vkSj drZO;ksa ds vodk'k ds le; mls çlUu j[kus ds vfrfjDr vkSj 
fo'ks"k dqN ugha djuk gksrk] ijarq ;g NksVk&lk drZO; mlds egku~ vHkko dks ugha Hkj ikrk A

(ifjfLFkfr-சூழ்நிமல, lgkuqHkwfr-அனுதாபம், la;qDr dqVqac-கூட்டுக்குடும்பம், my>usa-பிரசசிமை்கள, 
oT;Z-தவிரக்்கபபட மவணடிய)

la{ksi.k

vkt Hkh Hkkjrh; f'kf{kr ukjh dks vPNh x`fg.kh ds :i esa u ns[k ikuk iq#"kksa dh ,dkaxh n`f"V 
dk ifj.kke gS A fookg ds ckn cnyh gqbZ mldh eu% fLFkfr rFkk ifjfLFkfr dh dfBukb;ksa dks ugha 
ns[kk tkrk A mldh #fp;ksa vkSj Hkkoukvksa dh mis{kk dh tkrh gS A iq#"k ;fn vius lq[k ds lkFk iRuh 
ds lq[k dk Hkh è;ku j[ks rks og vPNh x`fg.kh fln~/ gks ldrh gS A
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2.0   iYyou (குறிபபு்கறளக ்்காணடு ்கறதைறய விரிவுபடுத்தி எழுதுதைல)
2.1  ்கமதமய விரிவுபடுத்தி எழுதுவமதப பற்றி :
 ஒரு புதிய தைாழிமயக் ்கற்கும்தபாழுது பாடபபகுதிமயமயா அல்லது மபசம்சமயா 
புரிந்துத்காளவது ைட்டுமினறி, தம் ்கருத்து்கமளத் ததளிவா்கவும், எளிமையா்கவும், ்சரளைா்கவும் 
அம்தைாழியில் தவளிபபடுத்துவமத ்கற்ைலின ம�ாக்்கம் எனபது நீங்கள அறிந்தமத. 
அபபுதுதைாழியின பல்மவறு வாக்கிய அமைபபு்கமளயும், ைரபு ைற்றும் த்சாற்தைாடர 
வழக்கு்கமளயும் ்கற்பதனமூலம் முழுமையாை தைாழித்திைமைப தபை இயலும்.
 குறிபபு்கமளக் த்காணடு ்கமத எழுதுவது எனபது புதிய தைாழியில் ஒரு ைாணவனின 
தைாழித்திைமைக் ்கணடறிவதற்குரிய ம்சாதமை்களில் ஒனறு. குறிபபு்கமளக் த்காணடு ்கமதமய 
விரிவுபடுத்தி எழுதும் பயிற்சிக்்கா்க இபபாடத்தில் சில ்கமத்களுக்குரிய குறிபபு்களும், அவற்மை 
விரிவுபடுத்தி எழுதிய முழுக்்கமத்களும் ைாதிரி்களா்கக் த்காடுக்்கபபட்டுளளை. குறிபபு்கமளக் 
த்காணடு ்கமதமய விரிவுபடுத்தி எழுதுவதற்கு முன, த்காடுக்்கபபட்டுளள குறிபபு்களின 
ம்காரமவமயயும், ்கமதயின ்சாராம்்சத்மதயும் ததளிவா்க ைைதிற் த்காளள மவணடும். குறிபபு்கள 
எனபது உடற்கூட்மடப மபானைது. அக்கூட்டிற்கு �்கம், தம்ச, குருதி, உயிர த்காடுத்து ஆமடயும் 
அணிவித்து உயிமராட்டம் தருவது மபால குறிபபு்கமள விரிவுபடுத்தக் ்கமதமயாட்டத்மத 
அமைக்்கமவணடும்.
 இபபாடத்தில் இரணடு ்கமத்களுக்குரிய குறிபபு்களும் அவற்மை விரிவாக்கி எழுதபபட்ட 
்கமத்களும் தரபபட்டுளளை.
 ஒரு ்கமதமய எழுதத் ததாடஙகுமுன பினவரும் முக்கிய அம்்சங்கமளக் ்கவைத்தில் 
த்காளளவும்.
1. த்காடுக்்கபபட்டுளள குறிபபு்கமளக் ்கவைைா்கப படித்து, ்கமதயின ்சாராம்்சத்மத 

உளவாஙகிக் த்காளளமவணடும்.
2. த்காடுக்்கபபட்டுளள குறிபபு்களில் இல்லாத அம்்சங்களும் விரிவாக்்கபபட்ட ்கமதயில் 

இடம் தபற்றிருபபமத அறியவும்.
3. மதமவபபடும்தபாழுது அருஞத்சாற்தபாருள பகுதிமயப பாரத்துக் த்காளளவும்.
4. (1)  இபபாடத்தில் தரபபட்டுளள விரிவாக்்கபபட்ட ்கமத்களின ைாதிரி்கமள அபபடிமய 

எடுத்துக் த்காளளாைல், குறிபபு்கமள விரிவுபடுத்தி சுயைா்கக் ்கமதமய எழுத 
முயற்சிக்்கவும்.

 (2) ஒரு ்கமத இயல்பா்கவும் யதாரத்தைா்கவும் அமையும் வம்கயில் மதமவக்ம்கற்ப 
நீங்கள உமரயாடமல அமைத்துக் த்காளளலாம்.

 (3) ்கமதயில் இடம்தபறும் நி்கழ்வு்கள யாவும் ம்காரவாயா்க அமையும் எனபமத 
்கவனிக்்கவும். த்காடுக்்கபபட்டுளள ்கமதக் குறிபபு்களும், நி்கழ்வு்கமளக் 
ம்காரமவயா்க தவளிபபடுத்தும் வம்கயிமலமய அமைந்துளளை எனபமதயும் 
நிமைவிற்த்காளளவும்.
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 (4) விரிவாக்கி எழுதபபட்டுளள ்கமதமயப படிக்கும்தபாழுது நி்கழ்வு்கள யாவும் 
ஒனறுக்த்கானறு ததாடரபுமடயதாய், ம்காரமவயா்க அமைந்திருக்்கமவணடும்.

 (5) வாக்கியைாைது இலக்்கணபபிமழயினறியும், தைாழி�மட இயல்பா்கவும், 
எளிமையா்கவும் அமைதல் மவணடும்.

5. பாடத்தில் த்காடுக்்கபபட்டுளள ைாதிரி ்கமதயுடன நீங்கள எழுதிய ்கமதமய ஒபபிட்டுப 
பாரக்்கவும். உங்கள தைாழி �மடயும், தவளிபபடுத்தும் திைனும் மவறுபட்டிருபபினும் 
த்காடுக்்கபபட்டுளள குறிபபு்கள அமைத்தும் அக்்கமதயில் இடம் தபற்றுளளைவா 
எனபமத உறுதிபபடுத்திக் த்காளளவும்.

6.  குறிபபு்கமள விரிவாக்கி நீங்கள எழுதிய ்கமதக்குப தபாருத்தைாை தமலபபு ஒனமைக் 
த்காடுக்்கவும்.

பினவரும் ்கமதக்குறிபபு்கமளப படிக்்கவும் :

2-2  mnkgj.k&1

,d fdlku ------------------- cM+k ifjokj ------------------- pkj csVs ------------------- vkil esa >xM+uk 
----------------- fdlku mnkl ------------------- ,d fopkj ------------------- taxy tkuk ------------------- ydfM+;ksa 
dk xV~ Bj ----------------- ,d&,d ydM+h ----------------- csVksa ls rqM+okuk ----------------- vklkuh ls rksM+uk 
----------------- fiQj xV~ Bj rqM+okuk ------------------- lcdk vleFkZ gksuk ------------------- fdlku dk le>kuk 
----------------- ,drk esa cyA

iYyou

,d fdlku Fkk A mlds ifjokj esa iRuh vkSj ,d csVh ds vykok pkj csVs Hkh Fks A mlds csVs  
NksVh&NksVh ckrksa ij vkil esa yM+kbZ&>xM+k djrs FksA bl dkj.k fdlku cgqr mnkl jgrk Fkk A mlus 
vius csVksa dks dbZ ckj le>k;k fdarq mudk yM+uk&>xM+uk de ugha gqvk A ,d fnu fdlku ds eu esa 
,d fopkj vk;k A og dqYgkM+h ysdj taxy x;k A ogk¡ mlus dqN ydfM+;k¡ rksM+ha A ydfM+;ksa dk xV~ Bj 
cukdj og ?kj ys vk;k A mlus vius csVksa dks cqyk;k vkSj dgk] ¶ml xV~ Bj esa ls ,d&,d ydM+h yks 
vkSj mls rksM+ks A¸ csVksa us ,d&,d ydM+h yh vkSj vklkuh ls rksM+ Mkyh A rc fdlku us muls dgk] 
¶vc bl iwjs xV~ Bj dks rksM+ksA¸ lc us tksj yxk;k fdarq ml xV~ Bj dks rksM+us esa vleFkZ jgsA fdlku us 
csVksa dks le>k;k] ¶vc rks rqe le> x, u \ vdsys&vdsys jgs rks dksbZ Hkh rqEgsa uqdlku igq¡pk ldrk 
gS A ;fn feytqydj jgksxs rks dksbZ rqEgkjk dqN fcxkM+ ugha ik,xkA D;ksafd ,drk esa cy gksrk gS A¸

2-3  mnkgj.k&2

taxy esa 'ksj ----------------- tkuojksa dks ekjdj [kkuk ----------------- tkuoj ijs'kku ----------------- lcdk 
iapk;r cqykuk ----------------- fopkj&foe'kZ djuk ----------------- fu.kZ; ysuk ----------------- ckjh&ckjh ls 'ksj 
dk Hkkstu cuuk -------------------- 'ksj ls fu.kZ; ekuus dk vuqjks/ djuk --------------------- [kjxks'k dh ckjh 
----------------- nsj ls igq¡puk ----------------- 'ksj dk ukjkt gksuk ----------------- [kjxks'k n~okjk >wBh dgkuh lqukuk 
----------------- igys nwljs 'ksj ls fucVuk ----------------- dq,¡ esa ijNkbZa ns[kuk ----------------- 'ksj dk dq,¡ esa 
Nyk¡x yxkukA
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iYyou

,d taxy esa ,d 'ksj jgrk Fkk A og tc&rc taxy ds vU; tkuojksa ij geyk djrk] mUgsa ekj 
nsrkA bl dkj.k lHkh tkuoj cgqr ijs'kku Fks A ,d fnu lHkh tkuojksa us iapk;r cqykbZ A bl iapk;r esa 
ykseM+h] Hkkyw] gkFkh] fgju] HkSalk] HksfM+;k] taxyh lqvj] canj] [kjxks'k vkfn ,df=kr gq, A bl leL;k 
ij lHkh us fopkj&foe'kZ fd;k A

lHkh us feydj ;g fu.kZ; fy;k fd çfr fnu 'ksj ds ikl ,d tkuoj losjs&losjs tk,xk ftls 
[kkdj 'ksj viuh Hkw[k 'kkar dj fy;k djsxk A lcus 'ksj ls ;g fu.kZ; eku ysus dk vuqjks/ fd;k A bl 
çdkj çfrfnu 'ksj ds ikl ,d&,d tkuoj ckjh&ckjh ls tkus yxkA ,d fnu 'ksj ds ikl tkus dh ckjh 
,d [kjxks'k dh FkhA og tkucw>dj 'ksj ds ikl nsj ls igq¡pk A 'ksj ml ij cgqr ukjkt gqvk A rc 
[kjxks'k us 'ksj dks ,d >wBh dgkuh lqukbZ A mlus crk;k fd og rks losjs&losjs vk gh jgk Fkk A jkLrs 
esa ,d nwljs 'ksj us mls ekjus dh dksf'k'k dh A rc [kjxks'k us mls crk;k fd og mls ugha ekjs A ;fn 
ekj fn;k rks gekjs 'ksj jktk cgqr ukjkt gks tk,¡xs vkSj vkidks NksM+saxs ughaA nwljs 'ksj us [kjxks'k ls dgk 
fd eSa gh bl taxy dk jktk gw¡ vkSj lcls cyoku gw¡ A rqEgkjs jktk esjk dqN Hkh ugha fcxkM+ ik,¡xs A ;g 
lqudj 'ksj dks cgqr xqLlk vk;kA mlus ngkM+ ekjdj dgk] ¶Bhd gS] rqEgsa rks eSa ckn esa [kkÅ¡xk A igys 
eq>s ml nq"V 'ksj ds ikl ys pyks tks vius vkidks bl taxy dk jktk dgrk gS A¸ [kjxks'k mls ,d 
dq,¡ ds ikl ys x;k vkSj dgus yxk] ¶jktu og nq"V 'ksj blh dq,¡ esa fNik cSBk gS A¸ 'ksj us Øksf/r 
gksdj dq,¡ esa >k¡ddj ns[kkA dq,¡ esa mls viuh ijNkbZ fn[kkbZ nh A mls nwljk 'ksj le>dj 'ksj us dq,¡ esa 
Nyk¡x yxk nh vkSj ekjk x;k A taxy ds lHkh tkuoj [kjxks'k dh prqjkbZ ds dkj.k lq[k ls jgus yxs A
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ikB  
பாடம்  } 1- vkb,] buls feysa mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }1
ç'u % 1-  ikB ds vk/kkj ij fuEufyf[kr ç'kuksa ds lgh mRrj ds lkeus vk;r esa (ü) fu'kku yxkb, A 

(1-) cztHkw"k.k th dh iRuh D;k djrh gSa \

 1- izkè;kfidk gSa A 

 2- e'kgwj odhy gSa A 

 3- ?kjsyw efgyk gSa A 

 4- ik;yV gSa A 

(2-) v/sM+ lTtu dgk¡ Vgyus tkrs Fks \

 1-  djksy ckx Vgyus tkrs Fks A  

 2- yks/h jksM Vgyus tkrs Fks A  

 3- bafM;k xsV Vgyus tkrs Fks A  

 4- dukV Iysl Vgyus tkrs Fks A 

(3-) MkW- Íf"k dqekj ds cPps dgk¡ jgrs gSa \ 

 1- fnYyh  

 2- eaqcbZ 

 3- fons'k  

 4- y[kumQ 

(4-) jes'k us dgk¡ ?kweus dk dk;ZØe cuk;k \

 1- f'keyk 

 2- jktLFkku 

 3- dsjy  

 4- bykgkckn  
 

(5-) cztHkw"k.k vkSj fueZyk gksVy esa Bgjs Fks D;ksafd 

 1- /eZ'kkyk esa txg ugha feyh Fkh A    

 2- nksLr us vius ;gk¡ ugha Bgjk;k Fkk A 
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 3- mudh Vªsu ysV gks xbZ Fkh A 

 4- mudh rch;r [kjkc gks xbZ Fkh A 
 

ç'u % 2- uewus ds vuqlkj lgh tksM+s feykb, A 

   (d)     ([k)

1- lqanj uxj esa  ,d e'kgwj odhy gSa A

2- cztHkw"k.k bykgkckn ds  budk viuk Dyhfud gS A 

3- irk pyk fd os yksx  ?kweus dk dk;ZØe cuk;k A 

4- mlus jktLFkku  gksVy esa Bgjs gSa A 

5- vktdy odkyr esa  Vwj ij tk jgs gSa A

6- vxyh ckj ge  vkSj fueZyk th vk, gSa A 

7- bykgkckn ls cztHkw"k.k th  vkids ;gk¡ gh Bgjsaxs A

8- ge yksx jktLFkku ds  dksbZ etk ugha jgk A  

ç'u % 3- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj nhft, A

 1- MkW- Íf"k dqekj dk ifjp; rhu okD;ksa esa nhft, A 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- cztHkw"k.k th dkSu gSa \ os dgk¡ jgrs gSa \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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——————————à



 3- MkW- Íf"k dqekj LVs'ku D;ksa ugha x, \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4- MkW- Íf"k dqekj vkSj cztHkw"k.k th dh nksLrh dSls gqbZ \
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5- MkW- Íf"k dqekj jktLFkku ?kweus D;ksa ugha tkuk pkgrs Fks \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ç'u %  4- fuEufyf[kr 'kCnksa ds fganh lekukFkZd 'kCn fyf[k, %µ

 1-  fe=k --------------------------------------------  4- lqcg -----------------------------------------------

 2-  vfrfFk ---------------------------------------  5- eqykdkr ------------------------------------------

 3-  izfln~/ ---------------------------------------  6- jkf=k ------------------------------------------------

ç'u % 5- fuEufyf[kr okD;ksa dks iwjk dhft, %µ

esjs xk¡o @ 'kgj dk uke -------------------------------- gS A ;g ------------------------------------ 

jkT; ds --------------------------------- ftys esa clk gS A  ;gk¡ ------------------------------------- 

Hkk"kk cksyh tkrh gS A ;gk¡ ds izeq[k R;ksgkj gSa -------------------------------------- vkSj  

------------------------------ A ge vius xk¡o @ 'kgj dks LoPN ---------------------------- gSaA eq>s 

viuk xk¡o @ 'kgj cgqr ----------------------------- yxrk gS A 
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB 
பாடம் } 2- vfrfFk dk Lokxr

mRrj i=k  
பயிற்சசித்்ாள் }2

ç'u % 1-  uewus ds vuqlkj okD;ksa dks cnfy, A

uewuk %   [kcj feyrh vkSj eSa LVs'ku u vkrk \

  [kcj feyrh rks eSa LVs'ku t:j vkrk A 

1- eksgu cqykrk vkSj jk/k u tkrh \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- jes'k dgrk vkSj cztHkw"k.k u ekurk \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- volj feyrk vkSj ge jktLFkku u tkrs \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- esjs ikl jQi, gksrs vkSj vkidks u nsrk \ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 2- uewus ds vuqlkj dks"Bd esa fn, 'kCnksa ds lgh :i yxkdj okD;ksa dks iwjk dhft,\

 uewuk % odhy lkgc VSDlh ls ------------------------------------     (mrjuk)

   odhy lkgc VSDlh ls mrjs A 

1- MkWDVj dks cztHkw"k.k th ds vkus dh [kcj ugha ---------------------------A (feyuk) 

2- nks feuV] HkkbZ lkgc eSa vHkh ------------------------------------------------------A (vkuk) 

3- jes'k cztHkw"k.k th ls ------------------------------------------------------------------A (cksyuk) 

4- MkW- dqekj dh izSfDVl vPNh -------------------------------------------------------A (pyuk) 

5- lHkk Bhd le; ij 'kq: -------------------------------------------------------------A (gksuk) 

ç'u % 3-  lgh ijlxZ (us@dks) yxkdj iwjk dhft, A

uewuk %  MkW- dqekj ----------- vHkh rd fpV~Bh ugha feyh A  

  MkW- dqekj dks vHkh rd fpV~Bh ugha feyh A 

1- jes'k -------------------------- MkW- dqekj ls D;k dgk \ 
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2- eSa ----------------------- Hkh jktLFkku ugha ns[kk gS A 

3- cztHkw"k.k -------------------- MkW- dqekj dk irk ekywe ugha Fkk A 

4- vki ----------------- vPNk ugha fd;k A 

ç'u % 4-  vius okD;ksa esa iz;ksx dhft, A

 1- [kcj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- eqykdkr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- fo'okl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- Lokxr djuk -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- eku ysuk -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 5- vkids HkkbZ dk nksLr viuh cgu dh 'kknh esa vkidks lifjokj vkeaf=kr djus vk;k gSA ml 
volj ds fy, ,d okrkZyki rS;kj dhft, A  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB  
பாடம்  } 3- jktLFkku dh lSj mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }3
ç'u % 1- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj fyf[k, %µ

1- dksVk 'kgj D;ksa izfln~/ gS \ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- c<+ksyh dk dkSuµlk eafnj ns[kus yk;d gS \ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- pacy unh nf{k.k ls fdl fn'kk esa cgrh gS \ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- gjkorh {ks=k ds vklikl ds 'kgjksa esa dkSuµlk 'kgj cgqr izfln~/ gS \
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- ekaMok ds laxzgky; ds ckjs esa nks okD; fyf[k, A 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- j.kFkaHkkSj dk fdyk fdlus cuok;k Fkk \
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7- c<+ksyh ds lqanj egy fdu jktkvksa us cuok, \ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 2-  fuEufyf[kr 'kCnksa @ okD;ka'kksa dk fganh okD;ksa esa iz;ksx dhft, A 

 1- dk;ZØe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- ,sfrgkfld ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- izfln~/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- pk;&ok; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5- ns[krs gh curs gSa -----------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3-  uewus ds vuqlkj okD;ksa dks cnfy, %& 

uewuk %   mudk izksxzke cny x;k D;k \ 

  dgha mudk izksxzke rks ugha cny x;k \

 1- eSustj eqacbZ pys x, D;k \

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2- mudh xkM+h jkLrs esa jQd xbZ D;k \

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3- dSf'k;j us viuh NqV~Vh c<+k yh D;k \ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4- vkt jkr dks ckfj'k gksxh D;k \ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ç'u % 4- dks"Bd esa fn, 'kCnksa dh lgk;rk ls uewus ds vuqlkj okD;ksa dks iwjk dhft, A

uewuk %  LosVj igu yks ugha rks -------------------------A (BaM)
   LosVj igu yks ugha rks BaM yx tk,xh A    

 1- ijh{kk dh rS;kjh ifjJe ls djks ugha rks -----------------------------  (vliQy)

 2- ?kko ij iV~Vh cka/rs jgsa ugha rks ---------------------------------------- (Hkjuk@Bhd gksuk)

 3- lM+d ij lko/kuh ls pyks ugha rks ----------------------------------- (nq?kZVuk) 

 4- LVs'ku le; ij igq¡pks ugha rks ------------------------------------------ (xkM+h NwVuk) 

 5- Nkrk ysdj ckgj tkvks ugha rks ----------------------------------------- (Hkhxuk) 

ç'u % 5- fdlh ,d ,sfrgkfld txg dk o.kZu dhft, ftls vki ns[kus x, gksa A 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB  
பாடம் } 4- ekaMok & jsfxLrku dk ghjk mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }4
ç'u % 1- fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj iw.kZ okD;ksa esa nhft, %& 

 1- jes'k dqN fnuksa igys dgk¡ x;k Fkk \ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- ekaMok 'kgj dks fdlus clk;k Fkk \ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- ekaMok dh dkSu&lh oLrq,¡ n'kZdksa dk eu eksg ysrh gSa \ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- ekaMok esa fLFkr laxzgky; dk D;k uke gS \ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- os yksx ekaMok D;ksa ugha x, \ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 2-  fuEufyf[kr 'kCnksa ds fganh i;kZ; fy[ksa %& 

1- பாளல்வனம்  -----------------------------------------------

2- ்சிளல -----------------------------------------------

3- சுறறுலாப் பயணி  -----------------------------------------------

4- ்வியாபாரி -----------------------------------------------

5- ஒடட்கம் -----------------------------------------------
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6- அருங்காட்சிய்கம்  -----------------------------------------------

7- நாணயம்  -----------------------------------------------

8- ்களலநயமிக்க  -----------------------------------------------

9- பூம்படடு/ச்வல்ச்வட -----------------------------------------------

10- ளமயம்  -----------------------------------------------

ç'u % 3-  fuEufyf[kr okD;ksa dks uewus ds vuqlkj cnfy, %& 

uewuk %   ckfj'k vkrh gh gksxh A 

  ckfj'k vkus gh okyh gS A 

 1- esjk HkkbZ Ldwy ls ykSVrk gh gksxk A 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- dk;ZØe 'kq: gksrk gh gksxk A 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- vkf[kjh esVªks Vªsu vkrh gh gksxh A 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- egs'k pkj cts vkrk gh gksxk A 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4- fuEufyf[kr okD;ksa dks uewus ds vuqlkj izsj.kkFkZd :i esa cnfy, %µ
 (பிை்விளன/ தூணடு்விளன ்வாக்கியங்கைில் ஒரு ச்யளல எழு்வாய 

்நரடியா்கச் ச்யயாமல் பிைளரக ச்காணடு ச்ய்விப்பளதக ்கருத்தில் 
ச்காளைவும். கீழக்காணும் பிை்விளன ்வாக்கியங்கைின் எதிரில் ச்யல் 
ச்யப்வர் பறைசிய குைசிப்பு அளடப்புககுைசிககுள தரப்படடுளைது.) 

uewuk %  vf/dkjh us fpV~fB;ksa dk tokc fy[kk A (LVsuks)

  vf/dkjh us LVsuks ls fpV~fB;ksa dk tokc fy[kok;k A  

 1- gEehj nso us ;g fdyk cuk;k A  (cgqr ls dkjhxj)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2- ea=kh th us bl lekjksg ds fy, Hkk"k.k fy[kk A  (lfpo) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- firk th us egs'k dks xf.kr i<+k;k A  (ekLVj th) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- eSaus dy vkidk dke dj fn;k A  (jkts'k) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 5- ekaMok ds ckjs esa ,d vuqPNsn fyf[k, A 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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பயிற்சித் தாள்களை நிளைவு ச்ய்வதறகு முன் பாடங்களை ்க்வனமா்கப் படிக்கவும். 

மாண்வருககு : ....................................

இயக்க்கத்திறகு  : ....................................
பயிற்சித்தாள ்கிளடத்த நாள

 

प्राप्राांक 
மதிப்சபண்கள

5 ....... / 20 6 ....... / 20 7 ....... / 20 8 ....... / 20

i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx
அஞ்சல் வழி பாடத் துறை

dsanzh; fganh funs'kky; 
மத்்திய இந்தி இயக்க்கம்

fganh fMIyksek ikB~;Øe (rfey ekè;e)
இந்தி டிப்ளாமா பாடத் ்திடடம் (்மிழ் வழி)

mRrj i=k 5-8  பயிற்சசித் ்ாள்கள 5-8

அறைத்துவற்கக ்கடி்த் த்ாடர்பு்களிலும் உங்கள ப்திவு எணறணைத் ்வைாது குைசிபபிடவும்.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
மாணைவர்்கள ்ங்களது ப்திவு எணறணையும் மு்கவரிறயயும் எழு்வும்

रोल नंं /
ப்திவு எண

छात्र की मातभृाषा 
மாணைவரின் ்ாயதமாழி ....................................

   
कु./श्ीमती/श्ी / த்சல்வி/்திரும்தி/்திரு  ..........................................................................................

पता / அஞ்சல் மு்கவரி  ..........................................................................................

(ஆங்கதிலத்்தில் எழு்வும்)  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  .............................. पपन / பின் 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें :
பூர்த்்தி த்சய் பயிற்சசித் ்ாள்கறள 

கீழ்க்கணட மு்கவரிககு அனுபபவும் :

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्णपुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director
Dept. of Correspondence Courses
Central Hindi Directorate
West Block - VII
Rama Krishna Puram
New Delhi - 110066  [INDIA]



ikB
பாடம் } 5- vkb,] cktkj pysaA mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }5
ç'u % 1- cktkj esa iz;ksx dh tkus okyh lgh vfHkO;fDr;ksa ds lkFk fuEufyf[kr okrkZyki iwjk dhft, %

xzkgd % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % chl jQi, fdyks A 

xzkgd  % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % Hkko de ugha gksxk A  

xzkgd  % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % VekVj ysaxs \ 

xzkgd  % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % pkyhl jQi;s fdyks A  

xzkgd  % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % vnjd nw¡ D;k \ 

xzkgd  % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % nl jQi;s dh lkS xzke A  

xzkgd  % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nqdkunkj  % iuhj Hkh ysaxs D;k \ 

xzkgd  % ugha] iuhj ugha pkfg, A ;s yks iSls A 

ç'u % 2- dks"Bd esa fn, x, 'kCnksa dh lgk;rk ls fuEufyf[kr okD;ksa dk fganh esa vuqokn  
dhft, %µ

 1. நமது பகுதியில் ஞாயிறு்தாறும் ்நளத கூடு்கிைது. (yxuk)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. எங்கள ்களடயில் ஒ்ர ்விளலதான். ்பரம் ்ப்ாதீர்்கள. (eksy&Hkko)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3. ்்காளட ்விடுமுளையில் நீங்கள எநத இடத்ளதப் பார்த்தீர்்கள ?  
           (xzh"e vodk'k)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. இநத இடத்தில் என்சனன்ன புதிய சபாருட்கள ்கிளடக்கின்ைன ?   
   (miyC/)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5. நாங்கள ்விறகும் ்காய்கைசி்கள மலி்வானள்வ மடடுமின்ைசி

  புத்தம் புதியன்வா்கவும் உளைன. (lfCt;k¡)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3-  fuEufyf[kr ds foykse 'kCn fyf[k, %&

1- lqanj  -------------------------------------  6- VwVuk  -------------------------------------

2- lLrk  ------------------------------------- 7- uhps  ------------------------------------- 

3- ubZ  ------------------------------------- 8- ysuk  -------------------------------------

4- Bhd  ------------------------------------- 9- xk¡o  -------------------------------------

5- gYdk  ------------------------------------- 

ç'u % 4-  dks"Bd esa fn, x, 'kCnksa dh lgk;rk ls fofHkUu voljksa ds okrkZyki fganh esa rS;kj dhft,A
1. மருத்து்வமளனயில் ்நாயாைி 

 rfc;r (உடல்நலம்)] leL;k (பிரச்்சிளன)] cq[kkj (்காயச்்ல்)] 
nnZ (்வலி)] tqdke (்ைி)] [kk¡lh (இருமல்)] nok (மருநது)] [kqjkd 
(மருநதின் அைவு)] xksyh (மாத்திளர)] flji (திர்வ மருநது)] fljnnZ 
(தளல்வலி)] iphZ (மருநதுச்சீடடு)- 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ்கிரிகச்கட ்விளையாடடு (மடளடப் பநதாடடம்)

 cYysckth (மடளடவீச்சு)] xsanckth (பநதுவீச்சு)] cYysckt (மடளட 

அடிப்ப்வர்)] xsanckt (பநது வீசுப்வர்)] pkSdk (நான்கு)] NDdk 
(ஆறு)] ixck/k (எல்பிடபிளயு)] f[kykM+h (்விளையாடடு வீரர்)] n'kZd 
(பார்ள்வயாைர்)] eSnku (்விளையாடடுத் திடல்)] lhekjs[kk (எல்ளலக 

்்காடு)] fxYyh (அடிக்கடளட/ஸடம்ப்)-
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம்  } 6- cl fVdsV mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }6
ç'u % 1- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj ,d ;k nks okD;ksa esa nhft, %µ

 1- daMDVj us D;ksa dgk fd ,d&,d djds vkb, \ 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- euksgj us ykyk th ij D;k&D;k vkjksi yxk, \
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- euksgj ds vuqlkj ckcw th nÝrj esa D;k dke djrs gSa \  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- fnYyh dh clksa esa fcuk fVdV liQj djus ij fdruk tqekZuk gks ldrk gS \ 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5- tc ckcw th xokgh nsus ds fy, rS;kj ugha gq, rks ykyk th us D;k dgk \
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6- daMDVj ls D;k xyrh gqbZ ftlls lcdks Fkkusnkj ds ikl tkuk iM+k \ 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 2-  uhps ds okD;ksa esa Hkfo";r~ dky dh fØ;kvksa dks uewus ds vuqlkj laHkkoukFkZd esa cnysa A  

 uewuk % vki dy ls ;gk¡ ugha cSBsaxs A 

   vki dy ls ;gk¡ u cSBsa A 

1- vki fcuk cqyk, vanj ugha vk,¡xs A 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- eksgu vc nsj ls ugha vk,xk A 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- os yksx vHkh dgha ugha tk,¡xs A 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- lqcg Ng cts ds ckn cfRr;k¡ tyrh ugha jgsaxh A 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- D;k vki yksx lqcg dh xkM+h ls ugha tk,¡xs \  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3-  uewus ds vk/kj ij uhps fn, lq>koksa ds tokc nsa A dsoy eq[; fØ;kvksa dks gh jgus nsa A

 uewuk % rqe gh ;gk¡ jQd tkvks A  
  eSa ;gk¡ D;ksa jQdw¡ \  
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 1- rqe gh jes'k dh ckr eku yks A 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- vki gh nl jQi, ns nsa A 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- rqe yksx gh le>kSrk dj yks A 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- vki gh R;kxi=k (பத்வி ்வில்கல் ்கடிதம்) ns nhft, A 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- vki gh pqi gks tkb, A 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4-  uewus ds vuqlkj fuEufyf[kr okD;ksa dk fganh esa vuqokn dhft, A 

 uewuk % அவர்்கறள ொறள வர ்வணடும் என்று த்சால்லவும். 

  muls dgsa fd os dy vk,¡ A 

1- ்விமான நிளலயத்திறகு அ்வன் ்பா்க ்்வணடும் என்று ச்ால்லவும்.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- அ்வர்்களை உட்காரச் ச்ால்லவும். 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- அ்வர்்களைப் புைப்படத் தயாரா்க இருக்கச் ச்ால்லவும்.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- அ்வர்்கள தங்கள ்்வளலளய ஒரு ்வாரத்திறகுள முடிக்க ்்வணடும் 
என்று கூைவும்.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- புத்த்கத்ளத உட்ன திருப்பித் தருமாறு நான் அ்வனுககுக ்கடிதம் 
எழுதலாமா?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8



6- நான் அ்வளன என்னுடன் ்வருமாறு ்்கட்கடடுமா? 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 5-  fuEufyf[kr vfHkO;fDr;ksa @ okD;ka'kksa dk vius okD;ksa esa iz;ksx dhft, A vki ,d ls  
vf/d okD;ksa dk iz;ksx dj ldrs gSa A 

1- iksy [kksyuk  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- yhMjh >kM+uk 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- vkjksi yxkuk 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- cqjk&Hkyk dguk  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5- tcku laHkkydj ckr djuk 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம்  } 7- eSa deht gw¡ mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }7
ç'u % 1- uewus ds vuqlkj fuEufyf[kr okD;ksa dks cnfy, A

 uewuk % egkRek xka/h dk tUe iksjcanj esa gqvkA

  egkRek xka/h iksjcanj esa iSnk gq,A

1- esjk tUe baxySaM esa gqvk FkkA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-  ek¡ dgrh Fkh fd esjk tUe d'ehj esa gqvk FkkA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-  mlus Hkfo";ok.kh dh fd eFkqjk esa ,d egkiq#"k dk tUe gksxkA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-  gj o"kZ Hkkjr esa yk[kksa cPpksa dk tUe gksrk gSA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 2-  (d) fuEufyf[kr okD;ksa dk fganh esa vuqokn dhft, A  (இநதி ்வாக்கியங்கைில்  yxuk  
்விளனயின் பயன்முளைளயயும் ்க்வனத்தில் ச்காளைவும்.)

1- அ்வன் உங்களுககு என்ன உைவு?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- ்மா்கன் நல்ல ளபயனா்கத் ்தான்று்கிைான்.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- அரணமளனளயக ்கடடு்வதறகு எவ்வைவு ்காலம் பிடித்தது?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- உங்களுககு இப்்பாது ப்சி எடுக்க்வில்ளலயா?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- அ்வர்்கள ்வர மாடடார்்கள என்று எனககுத் ்தான்ைசியது.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6- எனது ் ்்காதரி ச்ன்ை மாதத்திலிருநது இநதி ்கற்கத் சதாடங்கினாள.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ([k) dks"Bd esa fn, x, rfey okD;ka'kksa ds fganh i;kZ;ksa ls fjDr LFkkuksa dh iwfrZ djsaA

1-  ---------------------------------------------- iafMr th ikuh ugha ihrsA   (பயணத்தின்்பாது)

2-  çksxzke -------------------------- ea=kh th dks nl cts vkuk FkkA    (அனு்ரித்து)

3-  -------------------------------------------- fnYyh esa vkt ikuh cjlsA    (ஒரு்்வளை)

4- xfeZ;ksa esa ,-lh- -----------------------------------------------------------A    (பயன்படு்கிைது)

5- esjB ds ukSpanh esys esa ------------------------- nqdkusa yxrh gSaA (பல்விதமான)

6-  bl nqdku esa diM+k ------------------------------------------A   (்ாயம் ஏறைப்படு்கிைது)

ç'u % 3- uewus ds vuqlkj ^dksbZ* 'kCn dh lgk;rk ls nks okD;ksa dks tksfM+,A

uewuk %   ,d yack dkyj pkgrk gSA nwljk pkSM+k dkyj pkgrk gSA

   dksbZ yack dkyj pkgrk gS rks dksbZ pkSM+kA

1-  ,d uSuhrky tkuk pkgrh gSA nwljh dU;kdqekjh tkuk pkgrh gSA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-  ,d [kkuk [kkuk pkgrk gSA nwljk fiQYe ns[kuk pkgrk gSA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-  ,d lnhZ dks ilan djrk gSA nwljk xehZ dks ilan djrk gSA
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-  ,d cgqr T;knk ckrsa djrk gSA nwljk fcYdqy ugha cksyrk A
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4 fuEufyf[kr 'kCnksa ds lkFk mi;qDr çR;; tksMdj u, 'kCn cukb,A

1-  /u  (உரிச்ச்ால்)   ……………………………………………………

2-  çse  (உரிச்ச்ால்)   ……………………………………………………
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3-  prqj   (சபயர்ச்ச்ால்)  ……………………………

4-  eg¡xk   (சபயர்ச்ச்ால்)  ……………………………

5-  ljdkj   (உரிச்ச்ால்)   ……………………………

6-  'kgj   (உரிச்ச்ால்) ……………………………

ç'u % 4- ikB ds vkèkkj ij fuEufyf[kr ç'uksa ds mRrj nhft, A

1- deht ds iwoZt dkSu jgs gksaxs \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-  vkneh ds gkFk dkSu&lh #bZ yxh \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- lwr dkrus ds fy, vkneh us fdldk mi;ksx fd;k \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- deht dk tUe dgk¡ gqvk Fkk \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- fnYyh ds O;kikjh us deht dks dgk¡ j[kk \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- nthZ ds ;gk¡ deht us D;k ns[kk \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- bykgkckn ds e'kgwj odhy cztHkw"k.k us deht fdldks ns nh \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- odhy lkgc tc gM+cM+kdj mBs rks mUgksaus D;k ns[kk \
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 8- i=k ys[ku mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }8
ç'u % 1- vki gky gh esa dgk¡ ?kweus x, Fks \ bl ckjs esa vius fe=k dks ,d i=k fyf[k, A

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ç'u % 2- viuh cgu ds fookg dk ,d fuea=k.k i=k rS;kj dhft,A

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ç'u % 3- fuEufyf[kr dk fganh esa vuqokn dhft, %µ

1- பயிற்சித் தாள  …………………………………………………………..

2- தங்கள உணளமயுளை  …………………………………………………………..

3- அணளமயில் …………………………………………………………..

4- தங்கள பதிளல எதிர்்நாககும்   …………………………………………………………..

5- கீ்ே குைசிப்பிடப்படடுளைது    …………………………………………………………..

6- ்கடிதப் ்பாககு்வரத்து  …………………………………………………………..

7- பார்ள்வயில் ்கணடுளை  …………………………………………………………..

8- நல்்வாழத்துக்களுடன் …………………………………………………………..

9- ்வி்ாரளண …………………………………………………………..

10- அ்வ்சியமா்க  …………………………………………………………..

ç'u % 4- d`i;k fuEufyf[kr i=k ds [kkyh LFkkuksa dks mi;qDr 'kCnksa ls Hkfj,A

 lsok esa 

 lgk;d funs'kd
 i=kkpkj ikB;Øe foHkkx
 dsaæh; fganh funs'kky;
 if'peh [kaM & VII] jked`".kiqje
 ubZ fnYyh & 110066

eSa vkids ;gk¡ -------------------- ikB~;Øe dh Nk=kk gw¡A esjk vuqØekad ----------------------- gSA 

[ksn gS fd ---------------------------------- ds dkj.k eSa Hkjs gq, mRrj i=k (la[;k ----------------------) le; 

ij vkids ikl ugha Hkst ----------------------------A d`i;k budk ewY;kadu djkdj 'kh?kz gh esjs ikl 

---------------------------- dk d"V djsaA

Hkonh;k

----------------------------
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ç'u % 5- (d) ns'k ds dbZ Hkkxksa esa iQSy jgs Msaxw vkSj fpduxqfu;k ds jksxksa ls cpko gsrq mik; 
çdkf'kr djus ds ckjs esa laiknd ds uke i=k fyf[k,A

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ([k)  vius bykds esa c<+rh xanxh vkSj ePNjksa ls cpko ds fy, uxj fuxe ds LokLF; 
vf/dkjh dks i=k fyf[k,A

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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பயிற்சித் தாள்களை நிளைவு ச்ய்வதறகு முன் பாடங்களை ்க்வனமா்கப் படிக்கவும். 

மாண்வருககு : ....................................

இயக்க்கத்திறகு  : ....................................
பயிற்சித்தாள ்கிளடத்த நாள

 

प्राप्राांक 
மதிப்சபண்கள

9 ....... / 20 10 ....... / 20 11 ....... / 20 12 ....... / 20

i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx
அஞ்சல் வழி பாடத் துறை

dsanzh; fganh funs'kky; 
மத்்திய இந்தி இயக்க்கம்

fganh fMIyksek ikB~;Øe (rfey ekè;e)
இந்தி டிப்ளாமா பாடத் ்திடடம் (்மிழ் வழி)

mRrj i=k 9-12  பயிற்சசித் ்ாள்கள 9-12

அறைத்துவற்கக ்கடி்த் த்ாடர்பு்களிலும் உங்கள ப்திவு எணறணைத் ்வைாது குைசிபபிடவும்.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
மாணைவர்்கள ்ங்களது ப்திவு எணறணையும் மு்கவரிறயயும் எழு்வும்

रोल नंं /
ப்திவு எண

छात्र की मातभृाषा 
மாணைவரின் ்ாயதமாழி ....................................

   
कु./श्ीमती/श्ी / த்சல்வி/்திரும்தி/்திரு  ..........................................................................................

पता / அஞ்சல் மு்கவரி  ..........................................................................................

(ஆங்கதிலத்்தில் எழு்வும்)  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  .............................. पपन / பின் 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें :
பூர்த்்தி த்சய் பயிற்சசித் ்ாள்கறள 

கீழ்க்கணட மு்கவரிககு அனுபபவும் :

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्णपुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director
Dept. of Correspondence Courses
Central Hindi Directorate
West Block - VII
Rama Krishna Puram
New Delhi - 110066  [INDIA]



ikB
பாடம் } 9- cM+s HkkbZ lkgc mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }9
ç'u % 1- fuEufyf[kr esa ls lgh mRrj pqudj fyf[k, %µ

 1- cM+s HkkbZ lkgc NksVs HkkbZ ls fdrus lky cM+s Fks \ 

  1- ik¡p lky   2- ukS lky  3- rhu lky 

  ………………………………………………………………………………

 2- bl rjg vaxzsth i<+ksxs rks ftanxh Hkj i<+rs jg tkvksxs ! fdlus dgk \  

  1- vè;kid us   2- fe=k us  3- cM+s HkkbZ lkgc us  

  ………………………………………………………………………………

 3- ^^vlyh pht rks cqn~f/ dk fodkl gS** cM+s HkkbZ lkgc us D;ksa dgk \  

  1- D;ksafd NksVk HkkbZ i<+rk ugha Fkk A 

   2- D;ksafd os NksVs HkkbZ dks le>k jgs Fks A 

   3- D;ksafd NksVk HkkbZ ikl gksrk tk jgk Fkk A 

  ………………………………………………………………………………

 4- cM+s HkkbZ lkgc irax dh Mksj idM+dj gksLVy dh rjiQ nkSM+ iM+s D;ksafd \  

  1- os irax vius ikl j[kuk pkgrs Fks A 

   2- muds eu esa irax mM+kus dh Hkkouk tkx iM+h A 

  3- os vius NksVs HkkbZ dks irax nsuk pkgrs Fks A 

  ………………………………………………………………………………

ç'u % 2- fuEufyf[kr vfHkO;fDr;ksa dk okD;ksa esa iz;ksx djsa %µ

1- vey djuk 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2- ryokj [khapuk 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3- g¡lh&[ksy gksuk 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4- ?kko ij ued fNM+duk 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ç'u % 3- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj nhft, A

1-  cM+s HkkbZ lkgc ds rhu mins'k dgkuh ls pqudj fyf[k, A
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2- cM+s HkkbZ lkgc dHkh dkih ij] dHkh fdrkc ds gkf'k;ksa ij fpfM+;ksa] dqRrksa] fCkfYy;ksa 
dh rLohjs D;ksa cuk;k djrs Fks \  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3- ¶Vkbe Vscy cuk ysuk ,d ckr gS] ml ij vey djuk nwljh ckr A¸ ;g ckr 
D;ksa dgh xbZ \   

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4- vaxzsth i<+us ds ckjs esa cM+s HkkbZ lkgc dh D;k /kj.kk gS \   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ç'u % 4- fuEufyf[kr okD;ksa dk fganh esa vuqokn dhft, %µ 

 1-  என் அணணனுககு பதினான்கு ்வயதா்க இருநதசபாழுது எனககு 

ஒன்பது ்வயது. 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 2-  அ்வரது ஆளண எனககு ்டடமா்க இருநதது.

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

4



 3-  ்நரம் ்கிளடககும்சபாழுசதல்லாம் நான் ளமதானத்திறகு ஓடு்வது 

்வேக்கம்.

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 4-  சபாடிப் ளபயன்்களுடன் ்்ர்நது படடம் ்விடு்வதறகு உனககு 

ச்வட்கமா்க இல்ளலயா?

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 5-  நான் ்தால்்வியுறைசிருநதால்கூட இவ்வைவு ்வருத்தப்படடிருக்க 

மாட்டன்.

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

ç'u % 5- i<+kbZ ds lkFk&lkFk [ksy&dwn D;ksa t:jh gS \ ikB ds vk/kj ij rhu okD;ksa esa mRrj 
nhft,A 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்

6



ikB
பாடம் } 10- ,sls&,sls mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }10
ç'u % 1- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj fyf[k, %µ

 1- ek¡ eksgu ds ^,sls&,sls* dgus ij D;ksa ?kcjk jgh Fkh \ 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 2- eksgu ij ghax] pwju] fiijfeaV dk vlj D;ksa ugha iM+k \
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 3- ,sls dkSu&dkSu ls cgkus gksrs gSa ftUgsa ekLVj th ,d gh ckj esa lqudj le> tkrs gSa \ 
,sls dqN cgkuksa ds ckjs esa fyf[k, A

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 4- okLro esa eksgu dks D;k chekjh Fkh \
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

ç'u % 2- fuEufyf[kr ds ckjs esa vius fopkj fyf[k, %& 

1- eksgu ds firk us oSn~; dks 5@& jQ- rFkk MkWDVj dks 10@& jQ- D;ksa fn, \ 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
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 2- Ldwy ds dke ls cpus ds fy, eksgu us dbZ ckj isV esa ^,sls&,sls* cgkus cuk, A eku 
yks ,d ckj mls lpeqp isV esa nnZ gks x;k vkSj ml ij yksxksa us fo'okl ugha fd;k] 
rc eksgu ij D;k chrsxh \

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 3- eku yks fd rqe eksgu dh rch;r iwNus tkrs gks A rqe vius vkSj eksgu dh ckrphr 
dks laokn ds :i esa fy[kks A 

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

ç'u % 3- (d) fuEufyf[kr eqgkojksa dk okD;ksa esa iz;ksx dhft, A 

 1- ykspk&ykspk fiQjuk 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 2- liQsn iM+uk
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
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 3- eq¡g mrjuk  
  ……………………………………………...........………………………………………… 
  ……………………………………………...........………………………………………… 
  ……………………………………………...........………………………………………… 

 4- Hkyk&paxk gksuk
  ……………………………………………...........………………………………………… 
  ……………………………………………...........………………………………………… 
  ……………………………………………...........………………………………………… 

 ([k) ^dSlk* ds lgh :i dk iz;ksx djrs gq, fjDr LFkku iwjk dhft, A  

  1- vc eksgu -------------------------------------------------------- gS \ 

  2- deyk Ldwy --------------------------------------------- tk,xh \ 

  3- vc rch;r ----------------------------------------------------- gS \ 

ç'u % 4- ^,slsµ,sls* ,dkadh dk lkj nl okD;ksa esa fyf[k, A  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



ç'u % 5- ekLVj th us eksgu dh chekjh ds cgkus dks dSls idM+k \ fiQj mls dSls nwj fd;k \ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 11- baVjO;w mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }11
ç'u % 1- eku yhft, fd vki (ek/o) fdlh Ldwy esa Hkk"kk f'k{kd in ds mEehnokj gSaA baVjO;w cksMZ 

n~okjk iwNs x, fuEufyf[kr ç'uksa ds mRrj nhft, %µ

vè;{k : vkidk uke

ek/o : ……………………………………………………………………………………

vè;{k : vki dgk¡ ls vk, gSa \

ek/o : ……………………………………………………………………………………

vè;{k : vkidh ekr`Hkk"kk D;k gS \

ek/o : ……………………………………………………………………………………

vè;{k : vkidks ekr`Hkk"kk ds vykok vkSj dkSu lh Hkk"kk vkrh gS \

ek/o : ……………………………………………………………………………………

vè;{k : ,e-,- vkius dgk¡ ls fd;k gS \

ek/o : ……………………………………………………………………………………

vè;{k : vktdy vki dgk¡ dke djrs gSa \

ek/o : ……………………………………………………………………………………

lnL;  : ek/o th] vkius crk;k gS fd ,e-,- esa vkius viuh ekr`Hkk"kk ds lkfgR; 
dk vè;;u fd;k gSA vPNk] ;g crkb, fd vkids fopkj ls vkidh 
Hkk"kk dk loZJs"B dfo dkSu gS \

ek/o : ……………………………………………………………………………………

lnL;  : mudh fdlh çfln~/ dfork dk uke crkb, A

ek/o : ……………………………………………………………………………………

lnL;  : D;k vki mudh dfork dh nks&pkj iafDr;k¡ lquk ldrs gSa \

ek/o : ……………………………………………………………………………………



  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

lnL;  : bu iafDr;ksa dk vFkZ fganh esa le>kb,A

ek/o : ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

lnL;  : vPNk ek/o th] /U;okn

ek/o : ……………………………………………………………………………………

ç'u % 2- ikB ds vk/kj ij uhps fy[ks ç'uksa ds mRrj nhft,A

1- fnokdj fdl in ds fy, baVjO;w nsus vk;k Fkk \

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

2- mlus fdl fo"k; esa dgk¡ rd f'k{kk ikbZ Fkh \

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......
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3-  'jkepfjrekul' fdl dfo dh jpuk gS \

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

4- lwjnkl us fdl Hkk"kk esa dkO; jpk gS\

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

5- Nk;kokn ds pkj çeq[k jpukdkjksa ds uke crkb,A

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

 …………………………………………………………………………………...…......

ç'u % 3- uewus ds vuqlkj fuEufyf[kr okD;ksa dks cnfy, A

   uewuk % v'kksd us i=k i<+kA    (eSaus)

  eSaus v'kksd ls i=k i<+ok;kA

 1-  jktw us dejk lkiQ fd;k    (ge us)

  …………………………………………………………………………………...…......

 2- ys[kd us ubZ dfork fy[khA    (laiknd us)

  …………………………………………………………………………………...…......

 3- dqyh us lkeku mBk;kA    (y{eh us)

  …………………………………………………………………………………...…......

 4-  odhy us uksfVl HkstkA    (çeksn us)

  …………………………………………………………………………………...…......



 5-  MkWDVj us dkj fudkyhA      (firk th us)

 …………………………………………………………………………………...…......

 6-  Jherh 'osrk us cPpksa dks i<+k;kA   (fçafliy us)

 …………………………………………………………………………………...…......

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்

14



15

ikB
பாடம் } 12- rqe dc tkvksxs] vfrfFk mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }12
ç'u % 1-  (d) ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr ç'uksa ds mRrj ,d ;k nks okD;ksa esa nhft, A

   1- ^vfrfFk nsork gksrk gS* dk D;k vk'k; gS \

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2-  vki dSlk vfrfFk cuuk ilan djsaxs \

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3-  tc vfrfFk pkj fnu rd ugha x;k rks ys[kd ds O;ogkj esa D;k&D;k ifjorZu vk, \

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4-  ifr&iRuh us esgeku dk Lokxr dSls fd;k \

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 ([k) ̂vdsysiu dh ;k=kk* esa 'kCn vdsyk ds ckn ^iu* çR;; tksM+us ij vdsykiu 'kCn   
cuk gSA blh çdkj fuEufyf[kr 'kCnksa ds lkFk iu çR;; tksM+dj mudk okD; esa ç;ksx 
dhft, %µ

  1- eksVk 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2- NksVk 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3- xhyk 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4- vuks[kk 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5- yM+dk 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (x) fuEufyf[kr 'kCnksa ds nks&nks fganh i;kZ; fyf[k, %µ

  1- pk¡n   ------------------------------  ------------------------------

  2- mQ"ek   ------------------------------  ------------------------------

  3- ?kj   ------------------------------  ------------------------------

  4- iRuh   ------------------------------  ------------------------------ 
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 (?k) fuEufyf[kr ds foykse 'kCn fyf[k, %µ

  1- NksVk   ------------------------------

  2- vkxeu  ------------------------------

  3- iq.;   ------------------------------

  4- vkf[kjh  ------------------------------

ç'u % 2- vkids ?kj esa vfrfFk vkrs gSa rks vki dSlk vuqHko djrs gSa\ Ng&lkr okD;ksa esa fyf[k, A 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3- (d) ^pkguk* fØ;k dh lgk;rk ls fn, x, uewus ds vuqlkj fuEufyf[kr okD;ksa dks iwjk 
djsa A 

       uewuk % D;k  rqe dqN [kkuk --------------- 

    D;k rqe dqN [kkuk pkgrs gks \ 

 1- jes'k] D;k rqe ogk¡ tkuk ----------------------------------------------------------

 2- D;k ge ;g tkuuk ------------------------------------------------------------------- 

 3- D;k eSa ;g dk;Z tYnh ls iwjk djuk ----------------------------------------- 

 4- D;k vki izsepan dk miU;kl i<+uk ------------------------------------------ 

 5- D;k rqe jsfM;ks dk;ZØe lquuk -------------------------------------------------- 



 ([k) fn, x, uewus ds vuqlkj fuEufyf[kr okD;ksa dks iwjk djsa A

   uewuk %  'ks[kj dkj pykuk ---------------------      (lh[kuk) 

  'ks[kj dkj pykuk lh[k jgk gS A

 1- lhrk fØdsV [ksyuk ----------------------------------------------- (lh[kuk)

 2- jkts'k vHkh i<+uk --------------------------------------------------- (lh[kuk)

 3- eSa daI;wVj ij dke djuk ---------------------------------------- (lh[kuk)

 4- os ckxokuh djuk ---------------------------------------------------- (lh[kuk)

 5- vki flrkj ctkuk -------------------------------------------------- (lh[kuk)

ç'u % 4- uhps fn, okD;ksa dks uewus ds vuqlkj iwjk dhft, A

 uewuk % rqe dc -------------------------------------- 

   rqe dc tkvksxs \

 1- xhrk dc -----------------------------------------------

 2- eSa dc ---------------------------------------------------

 3- os dc ---------------------------------------------------

 4- ge dc -------------------------------------------------

 5- v'kksd dc --------------------------------------------

ç'u % 5- fuEufyf[kr okD;ksa dks 'kqn~/ :i esa fyf[k, A 

 1- geus ;g fiQYe ns[k pqds gSa A 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- ?kj dh liQkbZ dh dke gks pqdh gS A 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- lHkh yMfd;k¡ ;gha [kkuk [kk,xk A 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4- vki dgk¡ tk jgs gks \ 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- lw;Z fdrus cts mn; gksxh \

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்





பயிற்சித் தாள்களை நிளைவு ச்ய்வதறகு முன் பாடங்களை ்க்வனமா்கப் படிக்கவும். 

மாண்வருககு : ....................................

இயக்க்கத்திறகு  : ....................................
பயிற்சித்தாள ்கிளடத்த நாள

 

प्राप्राांक 
மதிப்சபண்கள

13 ....... / 20 14 ....... / 20 15 ....... / 20 16 ....... / 20
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ikB
பாடம் } 13- esjk cpiu mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }13
ç'u % 1- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds lgh mRrj ds lkeus vk;r esa lgh (P) dk fpg~u 

yxkb, A

1- Jh lhrk&jke dk fookg lekjksg dgk¡ euk;k tkrk Fkk \ 

 1- jke rhFkZ rkykc ds fudV    

 2- jke rhFkZ rkykc ds rV ij  

 3- jke rhFkZ rkykc ds chp esa  

2- u, f'k{kd us jkekuan vkSj vCnqy dks vyx&vyx fcBk;k D;ksafd 

 1- nksuksa ckrwuh Fks A  

 2- nksuksa fHkUu /eZ ds Fks A  

 3- nksuksa us f'k{kd ls f'kdk;r dh Fkh A  

3- Jh f'ko lqczg~e.; vÕ;j us nwljh ckj dyke dks ?kj ij cqyk;k D;ksafd 

 1- os muls nksLrh djuk pkgrs Fks A   

 2- igyh ckj dyke dks mudk [kkuk ilan ugha vk;k Fkk A  

 3- os mudh fgpfdpkgV nwj djuk pkgrs Fks A   

4- ^ekSdk ryk'kuk* dk vFkZ gS 

 1- volj [kkstuk   

 2- tYn ckth esa jguk   

 3- [kksbZ gqbZ pht+ <w¡<+uk   

5- ^^ifjokj esa ftrus yksx Fks] mlls dgha T;knk yksx gekjs ;gk¡ Hkkstu djrs Fks A** dFku 
dk vk'k; gS 

 1- ifjokj cgqr cM+k Fkk A   

 2- Hkkstu esa vU; yksx Hkh 'kkfey gksrs Fks A  

 3- Hkkstu Lokfn"V curk Fkk A  

2



ç'u % 2-  ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj nhft, %µ

1- dyke ds firk dk LoHkko dSlk Fkk \ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- dyke dks foKku i<+kus okys f'k{kd ds ckjs esa rhu okD; fyf[k, A 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- dyke ds ?kj esa cPpksa dks lksrs le; fdl rjg dh dgkfu;k¡ lqukbZ tkrh Fkha \ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- jk"Vªifr cuus ds ckn MkW- ,- ih- ts- vCnqy dyke ds thou esa muds cpiu dk 
D;k  izHkko fn[kk \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- dyke ds ckjs esa muds f'k{kd Jh f'ko lqczg~e.; vÕ;j dh D;k dkeuk Fkh \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- bl ikB ls gesa D;k f'k{kk feyrh gS \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3- fuEufyf[kr okD;ka'kksa dk vius okD;ksa esa iz;ksx dhft, %& 

1- cqjk yxuk 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- xgjh Nki iM+uk  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- fo"k ?kksyuk  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- vkeaf=kr djuk  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- mnkl ut+j vkuk  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(6) ekSdk ryk'kuk  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4- fuEufyf[kr 'kCnµlewg ds fy, izpfyr ,d 'kCn fyf[k, %& 

1- lIrkg esa ,d ckj gksus okyk  ---------------------------------------------------------------------

2- o"kZ esa ,d ckj gksus okyk   ---------------------------------------------------------------------

3- gj jkst gksus okyk    ---------------------------------------------------------------------

4- eghus esa ,d ckj gksus okyk   ---------------------------------------------------------------------  

5- ianzg fnuksa esa ,d ckj gksus okyk  ---------------------------------------------------------------------

ç'u % 5- lekt esa O;kIr :f<+okn ds fo"k; esa ik¡p okD; fyf[k, %& 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 14- dk;kZy; esa ckrphr

mRrj i=k  
பயிற்சசித்்ாள் }14

ç'u % 1- ikB ds vk/kj ij fuEufyf[kr ç'uksa ds mRrj nhft, %µ

1- vuqHkkx vf/dkjh mifuns'kd ds dejs esa D;k ysdj x;k Fkk\

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-  mifuns'kd us Hkou fuekZ.k gsrq ½.k eatwj djus ls igys D;k tkuuk pkgk Fkk \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Jherh [kUuk us mifuns'kd ls fdl fy, eqykdkr dh \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-  Jh xksikyu us Jh cuthZ dks dSlk dk;kZy; vkns'k tkjh djus ds fy, dgk \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-  Jherh [kUuk dgk¡ ls viuk LFkkukarj.k pkgrh Fkha \

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7



ç'u % 2- fuEufyf[kr 'kCnksa ds fganh i;kZ; nhft, %&

1- ்சிறு ்விடுப்பு  …………………………………………………………

2-  புதிய ்கடிதம்  …………………………………………………………

3-  முதல் எழுத்து …………………………………………………………

4-  அலு்வல்க ஆளண …………………………………………………………

5-  ்நரடி நியமனம் …………………………………………………………

6-  ்்காரிகள்க …………………………………………………………

7-  பணியிட மாறைம் …………………………………………………………

8-  பணிமூப்பு  …………………………………………………………

9-  ்்வளல்வாயப்பு அலு்வல்கம்  …………………………………………………………

10-  ்வேி்வள்க  …………………………………………………………

ç'u % 3- fuEufyf[kr okD;ksa dk fganh vuqokn djsa %&
 1-  இநதப் பிரி்வில் இருநது நான் இடமாறைம் ்விரும்பு்கி்ைன்.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2-  உங்கள பணிநிளல ்்வறு்வள்கப்படடது.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3-  நிளனவூடடுக ்கடிதம் அனுப்பப்படலாம்.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4-  இன்்ை அலு்வல்க ஆளண பிைப்பிக்கவும்.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-  அ்வள நிர்்வா்க அலு்வல்கப் பிரி்வில் பணியாறறு்கிைாள.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ç'u % 4- (v) rFkk (vk) ij fn, x, okD; lk¡pksa ds vk/kj ij rhu okD; cukb, A

(v) ekuk fd

-----------------------

-----------------------

-----------------------

eSa lgk;d vuqHkkx vf/dkjh gw¡

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

exj

---------------

---------------

---------------

eSaus ,e-,- ikl fd;k gSA

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

(v) tc

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

os 

----------

----------

----------

----------

nLrkost çLrqr dj nsaxh

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

rc

----------

----------

----------

----------

ge lkspsaxsA

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

ç'u % 5- fuEufyf[kr ç'uksa ds mRrj uewus ds vuqlkj nhft, %µ

 uewuk % vkns'k fdlus fn, \          (funs'kd)

  vkns'k funs'kd n~okjk fn, x, A

 1- mRrj dk elkSnk fdlus rS;kj fd;k \                        (foHkkx)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2-  iQkbysa fdlus ekdZ dha \         (v/h{kd)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3-  inksUufr dk vkns'k dkSu tkjh djrk gS \          (LFkkiuk vuqHkkx)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4-  ½.k dh O;oLFkk dkSu djrk gS \     (ys[kk vuqHkkx)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 15- fuca/ ys[ku mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }15
ç'u % 1- fuEufyf[kr ds ckjs esa nks&nks okD; fyf[k, %& 

byk;ph 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ghax 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/fu;k 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t+hjk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ç'u % 2- fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj nhft, %&

1- dPph gYnh dk D;k mi;ksx gS \
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- dkyh fepZ esa dkSu ls xq.k gSa \ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- rst iRrk dgk¡ ls feyrk gS \
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- isM+ksa ds dVus ls D;k gkfu gqbZ gS \
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-  isM+&ikS/s feV~Vh dk dVko dSls jksdrs gSa \
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- çnwf"kr ok;q dks 'kqn~èk djus dk eq[; mik; D;k gS \
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7- ;ksx n'kZu ds çorZd dkSu Fks \

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- varjjk"Vªh; ;ksx fnol dc gksrk gS \

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- ;ksx ls D;k ykHk gS \

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- viuh fç; fganh fiQYe ds ckjs esa pkj okD; fyf[k,A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11- viuh Hkk"kk ds yksdfç; dykdkj ds ckjs esa pkj okD; fyf[k,A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3- fuEufyf[kr esa ls fdUgh nks fo"k;ksa ij 150&150 'kCnksa esa fuca/ fyf[k, %&

   1- lM+d nq?kZVuk 

   2- esjk fiz; elkyk 

   3- èofu iznw"k.k

fo"k; & 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fo"k; & 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 16- vuqokn

mRrj i=k  
பயிற்சசித்்ாள் }16

ç'u % 1-  (v) fuEufyf[kr 'kCnksa ds rfey lekukFkZd 'kCn fyf[k, %& 

lkekftd ftEesnkjh  % ---------------------------------------------------------

lqfo/k,¡   % ---------------------------------------------------------

Nk;knkj    % ---------------------------------------------------------

o`{kkjksi.k    % ---------------------------------------------------------

ekSle    % ---------------------------------------------------------

'kqHkdk;Z    % ---------------------------------------------------------

ikjaifjd    % ---------------------------------------------------------

vftZr    % ---------------------------------------------------------

mifuos'koknh   % ---------------------------------------------------------

LokLF;o/Zd   % ---------------------------------------------------------

(vk) fuEufyf[kr 'kCnksa ds fganh lekukFkZd 'kCn fyf[k, %& 

பேங்காலம்   : ---------------------------------------------------------

மருத்து்வ   : ---------------------------------------------------------

்கடடுப்பாடு  : ---------------------------------------------------------

ள்வரம்   : ---------------------------------------------------------

உணவு ்வள்க  : ---------------------------------------------------------

சுறறுச்சூேல்  : ---------------------------------------------------------

மணணரிப்பு  : ---------------------------------------------------------

நம்பிகள்க  : ---------------------------------------------------------

்்வர்   : ---------------------------------------------------------

்வைமான   : ---------------------------------------------------------
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ç'u % 2-  fuEufyf[kr 'kCnksa ds foykse 'kCn fyf[k, %&

 1-  vxyk  ---------------------------------------

 2- vkf[kjh  ---------------------------------------

 3- mQ¡pk  ---------------------------------------

 4- nf{k.k  ---------------------------------------

 5- iqjkuk  ---------------------------------------

ç'u % 3-  fuEufyf[kr okD;ksa dk fganh esa vuqokn dhft, %&

 1- நாங்கள உங்களுக்கா்கக ்காத்திருந்தாம்.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- தாஜமஹல் ஷாஜஹானால் ்கடடப்படடது.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- நீங்கள ்்கரைப் புடள்வளயப் பறைசிக ்்கள்விப்படடிருக்கலாம்.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- சூரியன் நாளை ்காளல 7 மணிககு உதிககும்.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- சதற்கில் இருநது ்வடககு ்நாக்கிப் பாயும் ஒ்ர நதி இதுதான்.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4-  fuEufyf[kr okD;ksa ds 'kqn~/ :i fyf[k, %& 

 1- euq"; ,d lkekthd izk.kh gS A 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- ;g vke dh ydfM+ gS A 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- vkt dk eksle cgqr lqgkouk gS A 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4- ckt+kj esa fofHkUu izdkj ds iQy chd jgs Fks A 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- gekjh vo';drk,¡ c<+rh tk jgh gSa A 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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பயிற்சித் தாள்களை நிளைவு ச்ய்வதறகு முன் பாடங்களை ்க்வனமா்கப் படிக்கவும். 

மாண்வருககு : ....................................

இயக்க்கத்திறகு  : ....................................
பயிற்சித்தாள ்கிளடத்த நாள

 

प्राप्राांक 
மதிப்சபண்கள

17 ....... / 20 18 ....... / 20 19 ....... / 20 20 ....... / 20

i=kkpkj ikB~;Øe foHkkx
அஞ்சல் வழி பாடத் துறை

dsanzh; fganh funs'kky; 
மத்்திய இந்தி இயக்க்கம்

fganh fMIyksek ikB~;Øe (rfey ekè;e)
இந்தி டிப்ளாமா பாடத் ்திடடம் (்மிழ் வழி)
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ikB
பாடம் } 17- paik i<+ ysuk vPNk gS 

mRrj i=k  
பயிற்சசித்்ாள் }17

ç'u  % 1- ̂ paik i<+ ysuk vPNk gS* dfork dk lkj vius 'kCnksa esa fyf[k, A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ç'u % 2- dfork dh fuEufyf[kr iafDr;ksa dk Hkko Li"V dhft, %&

  1- paik dkys&dkys vPNj ugha phUgrh 

 eSa tc i<+us yxrk gw¡ og vk tkrh gS 

 [kM+h&[kMh pqipki lquk djrh gS 

 mls cM+k vpjt gksrk gS 

 bu dkys&dkys fpg~uksa ls dSls ;s lc Loj 

 fudyk djrs gSa A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  2- eSaus dgk] paik i<+ ysuk vPNk gS 

 C;kg rqEgkjk gksxk] rqe xkSus tkvksxh 

 dqN fnu ckye lax&lkFk jg pyk tk,xk tc dydRrk 

 cM+h nwj gS og dydRrk 

 dSls mls lans'kk nksxh 

 dSls mlds i=k i<+ksxh 

 paik i<+ ysuk vPNk gS A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ç'u % 3- dfork ds vk/kj ij fuEufyf[kr iz'uksa ds mRrj nhft, %&  

 1- bl dfork ds vk/kj ij crkb, fd xka/h th dh D;k bPNk Fkh \

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- dfo paik dks i<+us ds fy, dSls izsfjr djrk gS \

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- fdlh yM+dh dks vki i<+us ds fy, dSls izsfjr djsaxs \

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- paik D;ksa dgrh gS fd dydRrs (dydRrk) ij ctj fxjs A

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4



 5- dfo paik ls D;ksa ijs'kku gks tkrk gS \
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4- dfork ds v/kj ij fuEufyf[kr okD;ksa ds lgh mRrj ds lkeus vk;r esa lgh (P) dk 
fpg~u yxkb, A

 1- gkjs&xk<+s dk rkRi;Z gS 
  1- dfBu le;   

  2- gkj dk le;  

  3- fookg dk le;  

 2- paik vius ckye dks lax&lkFk j[kuk pkgrh gS D;ksafd  
  1- dydRrk tkus ds fy, mlds ikl iSls ugha gS A  

  2- dydRrk cgqr nwj gS] mls i=k fy[kuk iM+sxk A  

  3- dydRrk lqulku txg gS A  

 3- ^^rqe dkxn gh xksnk djrs gks** dk vFkZ gS A 
  1- dkxt ij Nsn djuk  

  2- dkxt ij fy[kuk  

  3- dkxt dks rksM+uk&ejksM+uk  

 4- ^^lc tu i<+uk&fy[kuk lh[ksa** fdlus dgk 
  1- paik us  

  2- dfo us  

  3- xka/h th us  
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ç'u % 5- fuEufyf[kr 'kCnksa dk vius okD; esa iz;ksx dhft, %& 

 vpjt 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 mQ/e 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nSfud 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ijs'kku 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 C;kg 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம்  } 18- lekpkj i=k mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }18
ç'u % 1- fuEufyf[kr fcanqvksa ds vk/kj ij lekpkj cukb, %&

 1- leqæ esa vk;k rwiQku
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- dcM~Mh eSp
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- lM+d nq?kZVuk
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- liQkbZ vfHk;ku
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- ekSle
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6- cktkj Hkko
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 2- viuh Hkk"kk ds nks vkSj fganh Hkk"kk ds nks lekpkj i=kksa ds uke fyf[k, A

viuh Hkk"kk ds  1- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

fganh Hkk"kk ds  1- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 2-  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 3- vkids {ks=k esa viuh Hkk"kk vkSj fganh Hkk"kk dk dkSu&lk lekpkj i=k lcls vf/d i<+k tkrk 
gSA

viuh Hkk"kk dk ---------------------------------------------------------------------------------------------------

fganh Hkk"kk dk ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ç'u % 4- lekpkj i=k i<+us dk mi;ksx D;k gS \
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ç'u % 5- lekpkj i=k esa Nius okys foKkiuksa ds ckjs esa vkids D;k fopkj gSa \
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 19- ge lc lqeu ,d miou ds mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }19
ç'u % 1- ^ge lc lqeu ,d miou ds* dfork dk lkj vius 'kCnksa esa fyf[k, A 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ç'u % 2- ^ge lc lqeu ,d miou ds* dfork ds fuEufyf[kr inksa dh O;k[;k dhft, %&

   1- ,d gekjk ekyh] ge lc 

 jgrs uhps ,d xxu ds A 

 ge lc lqeu ,d miou ds A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   2- ,d lw=k esa c¡/dj geus 
 gkj xys dk cuuk lh[kk A 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ç'u % 3- fuEufyf[kr ç'uksa ds lgh mRrj ds lkeus vk;r esa lgh (P) dk fpg~u yxkb, A

 1- iou ds iyus esa >wy&>wydj dkSu iyk gS A 

  1- ekyh      2- dfo      3-  lqeu  

 2- lcds fy, lqxa/ gekjh dk rkRi;Z gS 

  1- izse ck¡Vuk     2- migkj ck¡Vuk     3-  iQwy ck¡Vuk  

ç'u % 4- in~;ka'k dh NwVh gqbZ iafDr fyf[k,A 

1- ,d gekjh /jrh lcdh 

 -------------------------------------------------------------------------------- A 

2- feyh ,d gh /wi gesa gS 

 -------------------------------------------------------------------------------- A 

3- ysfdu ge lcls feydj gh

 -------------------------------------------------------------------------------- A 

4- dk¡Vksa esa f[kydj ge lc us  

 -------------------------------------------------------------------------------- A 

5- ,d lw=k esa ca/dj geus 

 -------------------------------------------------------------------------------- A
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ç'u % 5- fuEufyf[kr 'kCnksa ds nks&nks fganh i;kZ; fyf[k, %&

iQwy  ---------------------------------------- ----------------------------------------

/jrh  ---------------------------------------- ----------------------------------------

iou   ----------------------------------------  ----------------------------------------

xxu   ---------------------------------------- ----------------------------------------

miou  ---------------------------------------- ----------------------------------------

்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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ikB
பாடம் } 20- lkj ys[ku @ la{ksi.k ,oa iYyou mRrj i=k  

பயிற்சசித்்ாள் }20
ç'u % 1  uewuk ds vuqlkj fuEufyf[kr okD;ksa dks tksM+dj ,d okD; fyf[k,A è;ku j[ksa fd nksuksa 

okD;ksa esa O;fDr ,d gh gSA

   uewuk % jkenkl nÝrj ls ykSVsA os pkjikbZ ij ysV x,A
  nÝrj ls ykSVrs gh jkenkl pkjikbZ ij ysV x,A 

 1- cPpk Ldwy ls vk;kA og [ksyus yxkA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2- pksj us iqfyl dks ns[kkA pksj Hkkx x;kA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3- jhuk us nqdku esa tysch ns[khA og firk th ls iSls ek¡xus yxhA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4- gedks fVdV feykA ge lhV ij cSB x,A
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ç'u % 2  fuEufyf[kr fganh vuqPNsn i<+sa vkSj buds la{ksi.k rS;kj djsa %&

 (1) 
 bl nqfu;k esa ;gh gksrk vk;k gS fd lp cksyus okyk vkSj balkiQ dh ek¡x djus okyk ekjk 

tkrk gSA vkt ls gtkjksa lky igys ;wuku esa ,d nk'kZfud gqvk FkkA mldk uke lqdjkr 
FkkA mldh ckrsa lh/h] lPph gksrh FkhaA dqN yksx mldh ckrsa lgh ugha ikrs Fks blds fy, 
mldks dkuwu ds vkns'k ls tgj ihuk iM+k FkkA bZlk dks vius le; ds lkekftd vkSj  
/kfeZd vukpkjksa ds fo#n~èk vkokt+ mBkus ds dkj.k lwyh ij p<+uk iM+k FkkA lkaçnkf;drk 
dks 'kkar djus vkSj fganw] eqfLye] fl[k] bZlkbZ vkfn lHkh tkfr;ksa ds yksxksa esa HkkbZpkjk vkSj 
vkilh çse iQSykus ds fy, xka/h th dks viuh tku x¡okuh iM+h FkhA vejhdk esa ogk¡ ds 
dkys yksxksa dks muds jax vkSj tkfr ds dkj.k gksus okys nqO;Zogkjksa ls cpkus vkSj mUgsa lekt 
esa mfpr LFkku fnykus ds fy, ekfVZu ywFkj fdax us vfgalkRed vkanksyu pyk;k Fkk ysfdu 
ywFkj fdax ds vfgalkRed vkanksyu dk dksbZ iQy u gqvk vkSj mudh gR;k dj nh xbZA vkt 
lalkj ds lkeus ogh iqjkuk ç'u fiQj [kM+k gS fd "D;k nqfu;k esa lp ckr dgus okyksa vkSj 
balkiQ dh ek¡x djus okyksa dk blh çdkj var gksrk jgsxkA tjk lksfp,] ;fn bl ç'u dk 
mRrj ^gk¡* esa gS rks euq"; tkfr dk Hkfo"; fdruk fujk'kkiw.kZ gksxkA ysfdu blls ;g Hkh u 
le>k tk, fd lp ckr dgus okys vkSj U;k; ek¡xus okys iSnk ugha gksaxsA gksaxs] vkSj t:j 
gksaxsA
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2)

 i;ZVdksa ds fy, Hkkjr i`Foh dk LoxZ gSA Hkkjr tSlh çkd`frd vkSj HkkSxksfyd fofo/rk vU; ns'kksa 
esa nqyZHk gSA bl ns'k ds dbZ Hkkx ,sls gSa tgk¡ cgqr xehZ iM+rh gS vkSj dqN Hkkx ,sls gSa tks ciQZ 
ls <ds jgrs gSaA nwj&nwj rd iQSyh gqbZ Hkkjr dh ioZrJsf.k;k¡ viuh lqanjrk esa fujkyh gSaA bl ns'k 
esa ufn;ksa] >hyksa vkSj ljksojksa dh lqanjrk ns[krs gh curh gSA blds vfrfjDr Hkkjr dk leqæ&rV 
cgqr fo'kky vkSj lqanj gSA ;gk¡ ds vusd LFkkukssa esa lw;kZsn; vkSj lw;kZLr dk n`'; cM+k gh euksgj 
gksrk gSA mnkgj.k ds fy, nkftZfyax] txUukFkiqjh vkfn esa lw;kZsn; vkSj n~okjdk] ekmaV vkcw vkfn 
dk lw;kZLr i;ZVdksa ds fy, cM+k vkd"kZd gksrk gSA dU;kdqekjh esa rks lw;kZLr vkSj lw;kZsn; nksuksa 
gh n'kZuh; gSaA

 i;ZVdksa ds fy, gekjs ns'k esa cgqr ls vkd"kZ.k gSaA d'ehj rFkk xksok viuh çkd`frd NVk vkSj 
lkSan;Z ds fy, çfln~èk gSA i;ZVdksa dk dguk gS fd d'ehj dh ?kkVh tSlk lqanj LFkku lalkj esa 
vkSj dgha ugha gSA ciQhZys igkM+ksa ls f?kjh bl ?kkVh ds mRrj esa fgeky; dh fo'kky ioZrekyk 
gSA d'ehj dh niZ.k tSlh >hysa] pkjksa vkSj iQSyh gfj;kyh] iQwyksa ls ynh /jrh] [kq'kcw ls Hkjk 
okrkoj.k vkSj dgha ugha feysxkA tcyiqj ds ikl ueZnk unh ds fdukjs HksM+k ?kkV] laxejej dh 
igkfM+;k¡ rFkk /qvk¡/kj tyçikr Hkh ns[kus ds ;ksX; gSaA

 ,sfrgkfld LFkyksa esa vkxjs dk fo'oçfln~èk rktegy] fnYyh esa yky fdyk] dqrqcehukj 
vkSj v'kksd dh ykV ns[kus ;ksX; gSA nf{k.k Hkkjr esa fot;uxj rFkk xksydqaMk ds fdys  
Hkh ns[kus ds ;ksX; gSaA egkjk"Vª esa vtark vkSj ,yksjk dh xqiQkvksa ds fHkfRr&fp=k vn~forh; 
gSaA

 Hkkjr esa oU;&thou ds çsfe;ksa ds fy, Hkh cgqr ls lqanj vHk;kj.; gSaA ftuesa vusd çdkj ds 
oU; i'kq&if{k;ksa dks muds çkd`frd okrkoj.k esa ns[kk tk ldrk gSA fxj ds taxyksa ds flag] 
caxky ds ck?k vkSj vle rFkk eSlwj ds gkFkh i;ZVdksa ds fy, fo'ks"k vkd"kZ.k gSaA
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ç'u% 3 nks dgkfu;ksa dh :ijs[kk,¡ uhps nh xbZ gSaA budks iwjh dgkuh ds :i esa fyf[k,A mfpr 'kh"kZd 
Hkh nhft,A
(1) 'kke dk le; ----------- ,d nk'kZfud ----------- uko esa cSBuk ----------- uko dk ml ikj 

c<+uk ----------- ukfod ls iwNuk ----------- ¶tkurs gks n'kZu'kkL=k D;k gS \¸  ----------- ukfod 
dk euk djuk ------------ n'kZfud & ¶rqEgkjk ,d pkSFkkbZ thou csdkj gSA¸ ------------ ukfod 
dk ekSu gksuk ------------- ¶tkurs gks laLd`fr D;k gS \¸ ------------- ukfod dk fiQj euk 
djuk ------------- ¶rqEgkjk vk/k thou O;FkZ gS A¸ fiQj iwNuk] ¶tkurs gks lkfgR; D;k 
gS \¸ ukfod dk fiQj etcwjh njlkuk ------------- ¶rqEgkjk rhu pkSFkkbZ thou O;FkZ gSA¸ 
------------- vpkud ckny ?kqeM+uk ------------- rst o"kkZ vkSj vk¡/h -------- uko dk Mxexkuk 
------------- ukfod dk iwNuk] ¶ckcwth] rSjuk tkurs gks \¸ nk'kZfud dk mRrj & ¶ugha¸ 
------------- ukfod & ¶rc rks rqEgkjk iwjk thou csdkj gSA¸

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (2) nks fe=k ------------ nkSyrjke vehj] n;kjke xjhc nqdkunkj ------------ n;kjke dk nkSyrjke ls 
okjk.klh pyus dk vkxzg ------------ nkSyrjke dk ckj&ckj Vkyuk ------------ ,d fnu nksuksa  
dk okjk.klh çLFkku ------------ ekxZ esa ,d xk¡o ------------ jkr esa ,d >ksaiM+h esa Bgjuk  
------------ >ksiM+h esa cqf<+;k mldk toku csVk vkSj csVs ds nks NksVs cPps ------------ lc 
chekj --------- vxys fnu n;kjke dk ogha #d tkuk ------------ nkSyrjke dk okjk.klh tkuk  
------------ vusd eaafnjksa esa nsoh & nsorkvksa ds n'kZu djuk ------------ ,d eghus ckn okil 
ykSVuk ------------ mlh >ksaiM+h esa #duk ------------ cqf<+;k ls n;kjke ds ckjs esa tkudkjh 
ysuk ------------ cqf<+;k dk n;kjke dh Hkwfj&Hkwfj ç'kalk djuk ------------ nkSyrjke dk lkspuk  
------------ vlyh iq.;kRek rks n;kjke gSA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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்திருத்்க குைசிபபு்களும் தெைசிமுறை்களும்

1. பின்்வரு்வன்வறைசில் முன்்னறைம் ்தள்வ : 

 (அ) எழுத்து :

 (ஆ) இலக்கணம் :

 (இ) ்வாக்கிய அளமப்பு :

2. ்விளடப்பாஙகு பறைசிய சபாது மதிப்பீடு : 

அருளம மி்க நன்று நன்று ்ரா்ரி ்க்வனம் ்தள்வ

மதிப்பீடடாைரின் சபயர்  மதிப்பீடடைாரின் ள்கசயாப்பமும் நாளும்
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