
DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

 

Model Compo – நாதிரிக் கட்டுரப 

1. உன் யாழ்க்ரகனில் ீ நரில் காண யிரும்பும் ஒருயரபப் ற்ியும்,  அயரப ீ 
  காண யிரும்புயதற்கா காபணங்கரயும் யியரித்து  ளதுக. 

 ‘ஆரைய அரனயதோயன, ோமல்னோம் அன் யயன’ என்று தோடிணோர் ரு கிஞர். 

அற்மகோப்த, ஆரை எல்னோ ணிருக்குள்ளும் இருக்கும் ன்று. ஆரைில்னோ ோணிடர் இந் 

ரகத்ில் இல்ரன என்தது ஆன்நார் ோக்கு. ைினருக்குப் ோடி டீு ோங்க யண்டும் 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

தக்கங்கரபப் புட்டிப் தோர்த்யன். அப்யதோதுோன் அர் ற்ந டிகர்கள்யதோல் டிகர் 

தம்தரினிருந்து ந்ர் அல்ன என்தரத் மரிந்துமகோண்யடன். அர் றுரமடன் 

யதோோடிக்மகோண்டிருந் ரு ைோோ யதருந்து டத்துர். ன் கடும் உரப்திணோலும், 

ிடோமுற்ைிிணோலும் ‘சூப்தர் ஸ்டோர்’ என்ந தட்டத்ர மன்நர் என்னும் கரன 

அநிந்துமகோண்யடன். அன்நினிருந்து ிரு ஜிணிகோந்ீது எணக்குத் ணி ிப்பு உண்டோிற்று, 

அரக் கோ யண்டும் என்ந நயட்ரக யலும் அிகோிற்று!  
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 ிரு ஜிணிகோந்ின் தடங்கள் மறும் மதோழுதுயதோக்குப் தடங்கபோக ட்டும் அல்னோல் 

ோழ்க்ரகக்குத் யரோண த்துங்கள் ிரநந் தடங்கபோகவும் ிபங்குகின்நண என்நோல் 

அது நிரகனாகாது. அர் டிப்தில் மபிந் தரடப்தோ என்ந ிரப்தடத்ில் 

ோழ்க்ரகில் ஆிம் ரடகள் ந்ோலும் அற்ரநப் தடிக்கற்கபோக ிரணத்து யலும் 

உ யண்டும், ருயதோதும் அற்ரந எண்ிச் யைோர்ந்துயதோகக் கூடோது என்ந அற்புோண 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

த்துங்கரபமம் ிரு ஜிணிகோந்த் தடங்கபில் ட்டும்ோன் கோ முடிமம்.   



 என் யதோன்ந ோர்களுக்குத் ிருக்குநரப நம் மைய் முடிகிநயோ 

இல்ரனயோ ஆணோல் ிரு ஜிணிகோந் அது தடங்கபில் கூறும் “தஞ்ச்” ைணங்கள் 

ணத்ில் தசுத்ோிரப்யதோல் திந்துிடுகின்நண________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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 அரின் ைணங்கள் என் யதோன்ந ோர்கள் ணத்ில் நயரூன்ி ல்ிப்தடுத்தும் 

என்தில் துபிபவும் ஐில்ரன.  

 ோணத்ில் ஆிம் ட்ைத்ிங்கள் இருந்ோலும் அர எல்னோம் ின்னுில்ரன. 

அற்நில் ன்யநோ இண்யடோோன் தபிச்ைிடுகின்நண. அதுயதோன, ிரமனகத்ில் 

எத்ரணயோ டிகர்கள் இருந்ோலும் அர்கள் ோரும் ம் ணத்ில் 

ிரனத்ிருப்தில்ரன. அர்கபில் ருைினர்ோன் க்கள் ணத்ரக் கர்கிநோர்கள். அவ்ோறு 

என் ணத்ரக் கர்ந் ிரு ஜிணிகோந்ர என் ோழ்க்ரகில் ருமுரநோது யரில் 

கோ ிகவும் யிரமகிநன்.   
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அருஞ்ச ாற்சாருள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              / Generation 

       Machine 

                     / Operate 

     Style 
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          / Desire 

             / Exaggeration 

                / Splendid 
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                   / Stored 

                        / Like to 



            2      3 

                                  (Mindmap Compo),      
                (Hint Compo)                 ,                
                      .  

2. ீ நநற்சகாள்ளும் ஒரு சாளதுநாக்கும் அதால் யிரந்த 
 ன்ரநகரயும் ற்ி யிக்கி ளதவும். 

முன்னுரப யிக்கம் 
 

 மதோழுதுயதோக்கு என்தது ோம் ம் யத்ரப் தனுள்ப ிில் 
கிக்கும் டடிக்ரக 

 ______________________________________________ 
 தனரக உண்ட 
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 எல்னோருக்கும் மதோழுதுயதோக்கு என்தது கட்டோம் யர 
கருத்து 1 யிரியாக்கம் 

 
ரகிரணப் 
மதோருள்கள் 
மைய்து 

 ரகயிரப் மதோருள்கள் மைய்து 
 இரத்ின்ிப் தோர்த்யன் 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
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 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 

 
கருத்து 2 யிரியாக்கம் 

 
தனுள்ப 
மதோழுதுயதோக்கோல் 
ஏற்தட்ட 
ோற்நங்கள் 

 யம் தனுள்ப ிில் கிந்து 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 கிழ்ச்ைிமம், உற்ைோகமும் அிகரித்து 
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 கோரன எழுந்வுடன் தடிப்பு 

தின்பு கணிவு மகோடுக்கும் ல்ன தோட்டு 
ோரன முழுதும் ிரபோட்டு 
என்று க்கப்தடுத்ிக்மகோள்ளு தோப்தோ’  

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 __________________________________________ 

 புத்ோக்கச் ைிந்ரணமடன் மைல்தட்யடன் 

  
 

கருத்து 3 யிரியாக்கம் 
 

புி ிநன் 
கற்றுக்மகோண்யடன் 

 புி ிநன்கரபக் கற்றுக்மகோண்யடன் 
 __________________________________________ 
 -_________________________________________ 
 __________________________________________ 
 மகோடுத்ோர்கள் 
 இணோல் தடிப்திலும் அிகம் கணம் மைலுத் முடிந்து 
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முடிவுரப யிக்கம் 

 
 கோனம் மதோன்யதோன்நது, யதோணோல் ிரும்த ோது 

 எணய யத்ரப் தனுள்ப ிில் மைனிடுது 
ிகவும் முக்கிம் 

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 



 குன்நின்யல் இருக்கும் ீதம்யதோன 
அருஞ்ச ாற்சாருள் 

                                  
              / Machinery Work 
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                    / Stress 

          / Skill 
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3. ச ய்தித்தாள் டிப்தால் ற்டும் ன்ரநகளும் அயற்ர வ்யாறு  நாணயர்கள் 

 டிப்தற்கு ஊக்குயிக்காம் ன்தற்கா  ி  யமிமுரகரயும் யியரித்து
 ளதுக.  

முன்னுரப 

 மைய்ித்ோள் உள்ளூர் மைய்ிகரபமம் உனக மைய்ிகரபமம் ோங்கி ருகிநது 

 உனகத்ில் டக்கும் மைய்ிகரப சாடிப்மதோழுில் க்களுக்குத் மரிிக்கிநது 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

இரையுரப 

 மைய்ித்ோள் தடிப்தணோல் மதோது அநிவு பர்கிநது 

 உள்ோட்டிலும் மபிோட்டிலும் டக்கும் மைய்ிகரபப் தற்நி ோம் உடனுக்குடன் 

மரிந்துமகோள்பனோம் 

 ______________________________________________________________________________________ 

 -_____________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 மதற்யநோர்கள் அர்களுக்கு முன்னுோோக ிபங்கனோம் 
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 ‘ோைிப்பு யம்’ என்று ருியத்ர டீ்டில் ஒதுக்காம் 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ஆைிரிர் மைய்ிகரபப் தோி ட்டும் மகோடுத்துிட்டு, ீிர ோர்கரபச் 

மைய்ித்ோள் தடித்துப் தகிர்ந்துமகோள்பச் மைோல்னனோம் 

 _______________________________________________________________________________________ 

 -______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ைமூக ன்நங்கள் ோர்களுக்குச் மைய்ித்ோரபமோட்டிப் யதோட்டிகள் ஏற்தோடு 
மைய்னோம் 



 அர்களுக்கு ஊக்கப் ரிசுகள் ங்கனோம் 

முடிவுரப 

 மைய்ித்ோள் ோைிப்தது ம் அநிவு பத்ரமம் மோிநிரமம் ஆப்தடுத்தும் 

ரு ைக்ிமள்ப ைோணம் 

 , அர ோைிக்க ருோளும் நக்கூடோது 

 _____________________________________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________________________________ 

 -_________________________________________________________________________________________ 

இின சதாைர்கள் 

 மோட்டரணத் தூறும் ற்யகி ோந்ர்க்குக் 

கற்நரணத்துத் தூறும் அநிவு 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 இரம்மூனம் ோைித்ல் 

 தம் மைய்மம்யதோய ோைிக்கனோம் 

             
 

      Organisation 

      Appliance 

         Stay Back 

    Ceiling 
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             / Collect 

           
  

                       
              / Appreciation Gift 



 

 

 

1a. உவுமுர நின்ஞ் ல் – நன்ிப்புக் நகட்ைல் 

     : 
 
தின்ரும் ின்ணஞ்ைரனப் தடித்து அற்கு ஏற்ந ிரடமழுது.   
 

 
அனுப்புர் 

 
meena@koomail.com 

 
மதறுர் 

 
suma@koomail.com 

 
மதோருள் 

 
திநந்ோள் ிோ 

 
யி 

 
31/12/2016 

 
அன்புள்ப சுோிற்கு, 
                   ீ எப்தடி இருக்கிநோய்? இங்கு ோனும் என் குடும்தத்ிணர் 
அரணரும் னம். இந் ின்ணஞ்ைரன ோன் உணக்கு எழுதுற்குக் கோம் என் 
திநந் ோள் ிோிற்கு ீ ோய ஆகும்.__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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                   சுோ, ீ என் திநந்ோள் ிோிற்கு ோல் இருக்க ோட்டோய் 
என்று எணக்குத் மரிமம். ______________________________________________________________என்ந  
கோத்ரத் மரிிக்கவும்.___________________________________________________ உன் தில் 
ின்ணஞ்ைலுக்கோக ோன் கோத்ிருப்யதன். 
 
இப்தடிக்கு உன் யோி 
 
ீணோ 
                  

 
 
 
1b. அலுயக நின்ஞ் ல் – புகார் ச ய்தல் 
 
     : 

  சதாகுதி 1 

 



 
தின்ரும் கரனப் தடித்து அற்யகற்ந ிரடர ின்ணஞ்ைல் ி எழுவும். 
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ீ ைிக்கும் அடுக்குோடி டீ்டின் கீழ்த்பத்ில் ைின மோடக்கப்தள்பி ோர்கள் அடிக்கடி 
கோற்தந்ோட்டம் ிரபோடிக்மகோண்டிப்தர ீ கோண்கிநோய். அங்குக் கோற்தந்ோட்டம் 
ிரபோடக்கூடோது என்ந சுமோட்டி _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________கக அிகோரிக்கு ரு ின்ணஞ்ைல் எழுவும். 
ின்ணஞ்ைனில் இதுயதோன்ந மைல்கரப எவ்ோறு ிர்க்கனோம் என்தற்கும் ைின 
ஆயனோைரணகரப எழுவும்.  
 

அனுப்புர் : veera@koomail.com 

மதறுர் : officer@hdb.org.com  

 

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

 

mailto:veera@koomail.com
mailto:officer@hdb.org.com

