
ாிாி ிண்ப்தப்தடிம் அலுனக உதயாகத்ிற்கு  :-  
 

2021 (2022) ஆம் ஆண்டு டhத்ப்தட்ட க.பதா. (சா.) தாீட்சசக்கு பற் டசாக யாற்நி தாீட்சசில் சித்ிசடந்து 

2024 ஆம் ஆண்டில் க.பதா. (உ.) கற்கவுள்ப ார்களுக்கு சணாிதி ிித்ிணால் ங்கப்தடும் புனசப்தாிசில்கள் 
 

(ிண்ப்தத்ச பூர்த்ி பசய்ற்கு பன் அநிவுரத்ல் ாசபப் தார்க்கவும்.) 
 

தியசம் 
 

:- ......................................... 

ாட்டம் 
 

:- ......................................... 

கல்ி னம் :- ......................................... 

திாிவு I  
 

01.  ிண்ப்தாாிின் ணிப்தட்ட ிதங்கள் 
 

 பல் எழுத்துக்களுடன் பதர் 

 
:- ........................................................... 

 பபனழுத்துக்கள் குநிக்கின்ந பதர் 

 
:- ........................................................... 

  க.பதா. (சா.) தாீட்சசக்கு யாற்நி பாிபனம் 
     

:- ........................................................... 

 தாீட்சச இனக்கம் 
 

:- ........................................................... 

 யாற்நி பற் டசில் க.பதா. (சா.) தாீட்சசில் சித்ிசடந்து 

உர் ம் கற்க சகச பதற்ரள்பீா அத்துடன் க.பதா. (சா.) 

தாீட்சசக்காக கல்ி கற்ந தாடசாசன 

:- ........................................................... 

  :- ........................................................... 
 க.பதா. (உ.) கற்ந தாடசாசன 

 
:- ........................................................... 

 திநந் ிகி 
 

:- ........................................................... 

 ணிப்தட்ட பகாி 
 

:- ........................................................... 

 ீங்கள் 5 ஆம்  புனசப்தாிசில் பதற்நா? :- ........................................................... 
 

திாிவு II  
01 குடும்தம் பாடர்தாண கல்கள்                                                                                      

 
 

ிடம்  புள்பி 

01.01 பதற்யநாசச் சார்ந்ிருக்கும் 21 துக்குட்தட்ட குடும்தத்ில் உள்ப உடன்திநப்புகபின் எண்ிக்சக 

   (..................) 
 

:-  

01.02  உங்கபது ாய்,ந்ச இருரும் உிருடணிருக்கின்நார்கபா? ஆம்/ இல்சன  
 பதற்யநார் அல்னா தாதுகானாின் தாாிப்தின் கீழ் உள்பீர்கபா? ஆம்/இல்சன 

 (அப்தடிாின், சட்டப்பூர் தாதுகானர் என்தச ிரூதிக்கும் ஆங்கபின் கல்கள்  இசக்கப்தடுல் 

யண்டும்.) 
 

:-  

01.03 உங்கபது ாய் அல்னது ந்ச ாத்ிம் உிருடன் இருக்கின்நாா? ................... ாத்ிம் இருக்கின்நார் 
 

:-  
 

01.04 ீங்கள் உடல்ாீிாண ஏயனும் உதாசக்கு உள்பாகி இருக்கின்நீர்கபா? ஆம்/ இல்சன 
...................................................................... 
 

:-  

 பதற்ரக்பகாண்ட பாத்ப் புள்பிகள்                                                                                                                                                                     

(ஆகக் கூடி புள்பிகள் 25) 
:-  
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02 கல்ிப் பதாதுத் ாப் (சா.) தாீட்சசப் பதரபதரகள் 

 

 
 

தாடம்  ம் புள்பி 

02.01 சம் :- ................  

 

 



 

02.02 பாி ற்ரம் இனக்கிம் 
 

:- ................  

02.03 ஆங்கின பாி 
 

:- ................  

02.04 கிம் 
 

:- ................  

02.05 னார 
 

:- ................  

02.06 ிஞ்ஞாணம் 
 

:- ................  

02.07 பனாது தாடப் திாிில் ரும் தாடம்  
(தாடம்...............................................) 
 

:- ................  

02.08 இண்டாது தாடப் திாிில் ரும் தாடம்  
(தாடம்...............................................) 
 

:- ................  

02.09 பன்நாது தாடப் திாிில் ரும் தாடம்  
(தாடம்...............................................) 
 

:- ................                                     

 பதற்ரக்பகாள்பப்தட்டுள்ப புள்பிகபின் பாத்ம்   
     

03. ிசபாட்டு   
 

  உாம்: (கப்தந்ாட்டம் / சனப்தந்ாட்டம் / கால்தந்ாட்டம் / கூசடப்தந்ாட்டம் /கிாிக்பகட் / எல்சன / தட்ின்டன்/ 
கதடி/ கர்/ப ாக்கி/ பய்ல்லுர்/ பசஸ்/ கம்/படணிஸ்/ ீச்சல்/ ஜிம்ணாஸ்டிக்/ காட்டி/ யசசப்தந்ாட்டம் அல்னது யர) 
 

 

ிசபா

ட்டு 

         யசி ட்டத்ில் ாகா ட்டத்ில் 

 
ன ட்டம் 

சனர்/தங்குதற்நிர் சனர்/தங்குதற்நிர் சனர்/தங்குதற்நிர் 

1 ஆது இடம்  2 அல்னது 3 
ஆது இடம் 

1 ஆது இடம் 2 அல்னது 3 
ஆது இடம் 

1 ஆது இடம் 2 அல்னது 3 
ஆது இடம்  

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4. 
 

      

   பதற்ரக்பகாண்ட பாத்ப் புள்பிகள்                                                                                                                                                                     

(ஆகக் கூடி புள்பிகள் 10) 
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04  அகில் ற்ரம் தாடத்துடன் பாடர்புசட பசற்தாடுகள் 
 

   

  (உாம்- ிாங்கள்/ யதச்சுப் யதாட்டி/அநிவுப்யதாட்டி/ இசச/ தாடல்/ ஓிம்/டணம்/ சார்/பகடட்/பலுி/ 

சூல்/யர தாடத் துசந பாடர்தாண சாசணகள் அல்னது யர) 
 

பசற்தாடுகள் யசி ட்டத்ில் ாகா ட்டத்ில் 

 
           ன ட்டம் 

சனர்/தங்குதற்நிர் சனர்/தங்குதற்நிர் சனர்/தங்குதற்நிர் 

1 ஆது இடம்  2 அல்னது 3 
ஆது இடம் 

1 ஆது இடம் 2 அல்னது 3 
ஆது இடம் 

1 ஆது இடம் 2 அல்னது 3 
ஆது இடம்  

1.       



2.       

3.       

4.       
 

   பதற்ரக்பகாண்ட பாத்ப் புள்பிகள்                                                                                                                                                                     

(ஆகக் கூடி புள்பிகள் 10) 
  

05.  ா  சனர் 
 

   

    புள்பி 

  01 தாடசாசனின் பன்ச ார் சனர் 

 
 

  02 தாடசாசனின் துசபன்ச ார் சனர் 

 
 

  03 ார் சனர் (கணிஷ்ட/ சியஷ்ட)  
 

   
04 

 

ப் திாிின் சனர் 

 

 

  05 குப்புத் சனர் 

 
 

     
   (ஆகக் கூடி புள்பிகள் 05) 

 

 

      
06  ிப்பதண்ின் 

சhாம்சம்        
01 குடும்தம் பாடர்தாண கல்  

 

   02 கபதா. (சா.) தாீட்சச  
 

   03 தாடத்ிற்கசாக - (ிசபாட்டு)  
 

   04 தாடத்ிற்கசாக - (அகில் தாடங்கள் ற்ரம் யர)   
 

   05 ார் சனசத்தும்  
 

      

    பதற்ரக்பகாண்ட பாத்ப் புள்பிகள்  
 

யயன உள்ப கல்கள் உண்சாணசயும், சாிாணசயுபன்ர ான் சான்நபிக்கியநன். யசாண சான்நிழ்கபின் பன ற்ரம் கல் 

தத்ிங்கசபச் சர்ப்திப்தற்கு இங்குகின்யநன். 
 

   …………………….. 
ிகி : 20.....................        ிண்ப்தாாிின் சகபாப்தம் 
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அிதாின் சான்ரப்தடுத்ல் : - 

யயன 1 பல் 5 ச ங்fப்தட்டுள்ப புள்பிகள் சாிாணச என்ரம், திந ணிப்தட்ட கல்கள் உண்சாணசயும், 

சாிாணசயுபன்ர என்ரம் சான்நபிக்கியநன். 
 

         ................................ 

ிகி : ...................       அிதாின் சகபாப்தம் 
                                          உத்ியாகபூர் பத்ிச 

 
குடும்த ா ருாணம் பாடர்தாக பபிப்தடுத்துல்:- 
 

(ாய்/ந்ச/தாதுகானால் பூப்தடுத்ப்தடுல் யண்டும்)  

 
ான் ...............................................................................  பாில் புாிகின்யநன். / பாில் புாிில்சன எணது கர் / 

சணி....................................................................... ிரணத்ில் பாில் புாிகின்நார்./ பாில் புாிில்சன.  எது 
குடும்தத்ின் ா ருாணம் ரூதா: ................................... என்தசத் பாிித்துக்பகாள்கின்யநன். 



        ............................................ 
        ாய்/ந்ச/தாதுகானாின் சகபாப்தம்  
ிகி: ......................                                                               பதர் : ...................................... 
 
யயன உள்ப ருாணம் தற்நி கல் சாிாணது என்ர சான்நபிக்கியநன். 
 

                            ................................... 
        கிா அலுனாின் சகபாப்தம் 

ிகி: .......................                                                                 ( உத்ியாகபூர் பத்ிச) 
 
யயன உள்ப ருாணம் தற்நி கல் சாிாணது என்ர சான்நபிக்கியநன். 

           
   ............................... 

                  தியச பசனாபர் 
ிகி: ......................                                                         ( உத்ியாகபூர் பத்ிச) 
 

னக் கல்ிப் திப்தாபர், 

 .................................. ார் சர்ப்தித் ிண்ப்தத்ச ான் தாிந்துச பசய்து 
சர்ப்திக்கின்யநன். 
 

                ...............................   
            அிதாின் சகபாப்தம் 
ிகி: ....................              (உத்ியாகபூர் பத்ிச) 
 

அலுனக உதயாகத்ிற்காக 
 

ன யர்கால் சசத உரப்திணர்கபின் ிதங்கள் 

 
                           பதர்                                  தி                           சகபாப்தம் 

1. .................................................    ..............................          .......................... 

2. .................................................    ..............................          .......................... 

3. ................................................. ........         ...................... ........             .......................... 
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