
                                                                                                      

தமிதமி   இல கணஇல கண  மரபிமரபி

ெதா கா பியெதா கா பிய   ‘‘ெசா லதிகாரெசா லதிகார

எஎ   ேசனாவைரயேசனாவைரய   றி பி கி றாறி பி கி றா

ேவ ைமயியேவ ைமயிய , , ேவ ைமேவ ைம

ெமாழியியலாெமாழியியலாளள கக   வவ

ட த கதாட த கதா ..  ெமாழியியெமாழியிய

அைம ைபஅைம ைப   ஆரா வைதஆரா வைத

ெதா கா பியெதா கா பிய   ததமம காலகால  

விள கிவிள கியியி பேதாபேதா   ெதாடாியெதாடாிய

ெதாடாியெதாடாிய   எ பஎ ப   ெமாழியி ளெமாழியி ள

ஒஒ   ெமாழியிெமாழியி   ெதாடரைம ைபெதாடரைம ைப

உத கி றனஉத கி றன..  ெசா கெசா க   வா கிய களிவா கிய களி

வவ வனவாவனவா ..  

வா கிய களிவா கிய களி   அைம ைபஅைம ைப

ெசா கெசா க ,,  அவ றிஅவ றி   பா பாபா பா
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வழ கா கைளவழ கா கைள   ெதாடாியெதாடாிய   ேகா பா கைளேகா பா கைள
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‘‘தமிதமி   இல கணஇல கண  மரபிமரபி   கால ேதாகால ேதா   ெதாடாியெதாடாிய   ேகா பா கேகா பா க ’’  எஎ   

தைலதைல பிலானபிலான  பயிலர கபயிலர க   ஒ றிைனஒ றிைன  நட வதநட வத   தி டமிட ப ளதி டமிட ப ள ..  

இஇ பயிலர கிபயிலர கி   ெமாழியியெமாழியிய ,,  தமிழியதமிழிய   ஆகியஆகிய  ைறகளிைறகளி   ைனவ ப டைனவ ப ட  ஆஆ   

ேம ெகாேம ெகா   மாணவமாணவ//மாணவியமாணவிய கக   கல ெகாகல ெகா   பய ெபறபய ெபறலாலா ..  ெமாழியியெமாழியிய   
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44..  ப ேக பாள கப ேக பாள க   த மிட ைதத மிட ைத   தா கேளதா கேள  ஏ பாஏ பா   ெச ெகா ளெச ெகா ள  ேவேவ ..  

55..  ப ேக பாள கப ேக பாள க   பயண பபயண ப   நா பநா ப   ம தியம திய  அரஅர   

விதி ைறகளி பவிதி ைறகளி ப   வழ க பவழ க ப ..  

66..  ப ேக பாள கப ேக பாள க   மதியமதிய  உணஉண ,,  ேதநீேதநீ   நி வன திநி வன தி   சா பிசா பி   
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ேவேவ ..  இ பயிலர ைகஇ பயிலர ைக   ப றியப றிய  தத   தகவ கைளதகவ கைள   ெதாி ெகா ளெதாி ெகா ள  

ேம க டேம க ட  மி ன சமி ன ச   லமாகேவலமாகேவ  ெதாட ெகா ளெதாட ெகா ள  ேவேவ ..  

எ காரண ைதஎ காரண ைத   ெகாெகா   ெதாைலேபசிெதாைலேபசி//  அைல ேபசிஅைல ேபசி  வழியாகவழியாக   

ெதாட ெகா ளெதாட ெகா ள   டாடா ..  

88..  பயிலர கபயிலர க  க டணக டண   ஏஏ   இ ைலஇ ைல..    

99..  ெச ெமாழிெச ெமாழி  நி வனநி வன  விதி ைறகளி பவிதி ைறகளி ப   ேத ெத க ப டவ கேத ெத க ப டவ க   

மிமி ன சன ச //  லனலன   வழியாகவழியாக  மம   அைழ பாைணஅைழ பாைண  அ பிஅ பி  ைவ க பைவ க ப ..    

1100..  ப ேக பாள கப ேக பாள க   ெச ெமாழிெச ெமாழி  நி வனநி வன  விதி ைறகைளவிதி ைறகைள   பி ப றிடபி ப றிட  ேவேவ ..  

1111..  நிைறநிைற   ெச ய ெப றெச ய ெப ற  வி ண ப கவி ண ப க   வ ேசரவ ேசர  ேவ யேவ ய  இஇ திதிநாநா   

2266..0077..22002222..  காலதாமதமாககாலதாமதமாக  வவ   வி ண ப கவி ண ப க   எ காரண ைதஎ காரண ைத   ெகாெகா   

ஏ க படமா டாஏ க படமா டா..    

1122..  இ பயிலர கிஇ பயிலர கி   ப ேக கப ேக க   ேத ெத கப டவ கேத ெத கப டவ க   2266..0077..22002222  அஅ   

மி ன சமி ன ச   //  லனலன   லமாகலமாக   தகவதகவ   ெதாிவி க பெதாிவி க ப ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



தமிதமி   இல கணஇல கண  மரபிமரபி

11..  ெபயெபய   
NNaammee  

தமிதமி //  

ஆ கிலஆ கில

22..  பிற தபிற த  நாநா   / / வயவய | | 
AAggee  //  DDaayy  ooff  BBiirrtthh  

  

33..  பா னபா ன   ||  GGeennddeerr    

44..  வவ   | | CCllaassss  

55..  க விக வி   த தித தி  ||  EEdduuccaattiioonnaall  QQuu

66..  ஆ வியஆ விய   நிைறஞநிைறஞ / / ைனவைனவ
ப பிப பி   ேச தேச த  நாநா / / ஆஆ

MM..  PPhhiill  //  PPhh..DD..  ––  DDaattee  ooff  jjooiinniinn

77..  ஆ வியஆ விய   நிைறஞநிைறஞ / / ைனவைனவ
தைலதைல   ||  MM..  PPhhiill  //  PPhh..DD..  RReess

88..  ப கைல கழகப கைல கழக //  க ாிக ாி/ / நி வனநி வன
((ெதாைல ேபசிெதாைல ேபசி/ / மி ன சமி ன ச   

CCoolllleeggee  //  AAddddrreessss  ((PPhhoonnee  //  EEmm

99..  இ லஇ ல  கவாிகவாி  ((ெதாைலேபசிெதாைலேபசி) ) 

||  HHoommee  aaddddrreessss  ((PPhhoonnee))    

1100.. லனலன  எஎ   ||  WWhhaattssAApppp  nnuummbb

1111.. ெச ெமாழிெச ெமாழி  நி வனநி வன   இ க வியாஇ க வியா
நட தியநட திய  பயிலர கிபயிலர கி   கலகல   

ஆஆ   எனிஎனி   விவரவிவர   த கத க  ||  DDiidd

wwoorrkksshhoopp  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  CC

aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr??  IIff  yyeess,,  pplleeaassee

  

நாநா ::          
இடஇட ::    

ெநறியாளெநறியாள

மரபிமரபி   கால ேதாகால ேதா   ெதாடாியெதாடாிய   ேகா பா கேகா பா க
((2299..0077..22002222  --  0044..0088..22002222))  

பயிலர கபயிலர க   --  55  
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