
ஆங்கி ம�ந்்க�ம
அதனம வ்்க� 

ம�ந்்கம
என்றாமஎனஎ? 
• ம�ந்�கள் என்ளம�ந்ள�ந்�, 
இ்��கள நள் ்நளலனபாதிநள� ன �கள
அ்ந்ள�னாநளஅ்ந்ள் ்ளட�்னத�ாள
மற்நள ்�ன்�ாறிள்ப்� ளடிந. 

• ம�ந்�களம மபளஇ நளமற்நள
�ாநங�ா ங�்திநள� ன ளபாய்ள
சா�ாச்சத�்நளமற்நள
�நா ா�ன்ணாான�்நளலா லா�ா எ .  

• ம�ந்�கள ம்ள
் ் நபதி்எ�ா�நாந்ள�ப��பறிள
மா�்நள்ப்ந. 

“ம�ந்�சீ டமம�ந்”ம
அாிறதமம�ந்்க 
 “ம�ந்சசீாளம�ந்”ளஅ்ந்ள�்�ீ ட்ள(OTC – Over The Counter)ள
ம�ந்�கள் ல்ளசீ ளல், ஒ�ளம�த்�ட ளம�ந்சசீாள
இ்நனம�நனளஅ்ந்ளம�நபன் ட ளலடந்்்ாா ள�லட்ள
�ன்த்�ானாளள்நநள�னங�லாநளஅ�நனலபாளம�ந்�ானிந. 

 ெலன்�ன�ளOTC ம�ந்�களலன்�னயலன ்�ளமற்நள்ாளலா லனீாள
ம�ந்�கபனந: இ�யலா�நளஇ்��நளசாநளலத��ா்ந்�்ாள
ஏறலாதபதத்ா்�ளடபநன்ள�� மன�ளஇ�யல்ள ்ந்.  

 இ்�ளஅ்த�்ளெலன்ளமத�்திள�ாாநல்நளெச ாலா�ா எள
ம�ந்�கள்பன்ணதபாறிள:ளலன்னசாீ மன், டஸலாட ள, 
்�ீ மா ளமனதபா்்�க, �ா�மாள னசா மள(ட ்ெசய்த)ள�ா�ந, 
�னநமா ள�நனச �கள�லன எ்�.ள 

 இநபளம�ந்�ாம்ளசாநள��்ள�் �ாம்ளத ள�ா் த�நனநள 

ம�ந்�சீ டமம�ந்்க 
 இநபளம�ந்�கான்ந,ளம�ந்ளசீ தபா ல்ளஒ�ளலபா்ளம�த்�ட ளம�ந்ள்பா்ன ளஒ�ள�ன்த்�ானாளள்நநள�னங�ள
�்�நளம�ந்�ான�ளஇ�த�ா எ ள(டங�ாநளம�த்�ளள/ளல்ளம�த்�ளள/ள�ன் ் ளம�த்�ள)ளம�ந்சசீ் தளெ�னாத�பள
ஒ�ள�ன்த்�ானாளளம�நப�தபாநா�ந்ளெலஎள�்�ந.ள 

 ஒ�ளசடான ளம�ந்சசீாளஇ்நனம்ளஒ�ளம�நப�நளஅ்ந்ளம�த்�த�் ளம�ந்சசீாளம�த்�்ாளசீ மள�மன�ள�ாற�ள
அ�மபாாா்்ந. 

 ஒ�ளம�த்�ட ளட�நனச் ்ாளலா லறஎனம�நனளம�த்�ட ளஅஎா்்்ாா எாள்ீெ�ன� ன�நனளஇநம�ந்�களமா�்நள
அலனா�்மன ்�ானிந.ளஇ்�ள�� மன�ளலா லாதபல ள���ாந. 

 இநபளம�ந்�்ாள�நலா்ாம இ ்ளலத�தபா்ளஒ�ளசா�ய்ள��னீ் ள்நநள�நலாாம ளஇ ்ளலத�தபாறிள�ம�நள்காளசா�ய்ள
�நட்ளிஎாாாீ ள“RX”ள் எளிஎாாா ள்நநளமற்நளஒ�ளெலீ்ாா்ளெலனஎாதபள்சசடத்�ள�னச�ங�கள“ளஒ�ளலபா்ளம�த்�ட ள
ம�ந்ள்பா்ன ளசா்ந்எள�ாறல் ானாளளமீா�மள“ளஇநபளெலனஎாதபள�னச�ங�கள்நநளஇநபளம�ந்�்ாளஅ் ானாநளெலஎள
�்�ந. 

 சாநளம�ந்�கள�நலாகளஇ ்ளலத�ள்்ாாா ளம�்ளசா�ய்ள�நட்ள்கபயலீ ளN RX ளமற்நள�நலாாம ள�ம�நளஇ ்ளலத�ள
்்நாா ளம�்ளெலனஎாத�யலீ ளX RXளம�ந்ளஅீ �்ணளX �ா்ள� வ் சசாளம�ந்�கள்கபயலீாகா்.ள்ப்ணதபாறிள�சீ மா , 
ம�த்ப்ளெல ா் ீள, டஸச் ன� வளள�லன எ்��க. 

 பனங�ாாளஒ�ள�நலாாம ளஅீ �்ணள“ளஜாளம�ந்�கள”ள்சசடத்�ளஇநபளம�ந்�களம�த்�ள�மறலனள்�ாா ள�ச்ளப�ா்ளஇநபள
பானடய்ளடலதபன ்�ள்பன்ணதபாறிளஇ ்நா , ெமீலனளமா ளமற்நளய�்னம�பன்ச ள�லன எ்�. 

 �லன்பளம�ந்�களமற்நளஅீ �்ணள்தஸளம�ந்�ாம ளம�ந்சசீ் ள �்ளமற்நளம�நபாா்ள�்எள �்நள
்�த்தெ�னகா்நள 

Schedule H/H1/X: Warning :


To be sold by retail on the prescription of

 a Registered Medical Practitioner only.



Suspensions, 
Emulsions, Lozenge

s Linctuses, 
Elixirs, Syrups, 
Solutions. 

ம�ந்்களாம   ம வ்்க 
ம�ந்�களலநளெ�ெ��்ள�்�ள�்��ாம்ள் நா்ளசடான ள
லன�தபாறிளெச எ் �மன்ள்றலதபாளெச ாயலா�ா எ . 

�ன �வாளம�ந்ள
�்��கள 
மனதபா்்ள(� லா�நீ)ள
�னய்்�க, �நனச ஜஸ,ள
பா்�ளம�ந்�க 

ெ�ாமலா லனா 
ம�ந்�க: �ா�ந�க, 
டாா ெம ா�க, ம்நள
ம�ந், ெஜ், ��்ள
ெலன்�க, �பன்ள
இ்ணய், லாானஸபாட, 
 னசாளெசனீா,  னசாள
இஸய�், ��ளெசனீா, 
��ளடாா ெம ா�க, 
�ன்ளெசனீா, �ன ள
ெ�னயலாமத�, �ன ள
�க்ந, மநி நா்ள
்�த�, �லஸடஸ, 
� ன மள�ா�ந�க, 
்எாஞசாளபானடய்�க, 
ஊசா,  ்ந்ள�வாான�ள
ெச�த்நளபா்�ந, ப்சள
�வா, �்ெ��ந், 
�பனந், �பன்ள�வா. 

இ ெஜதச  (ஊசாள
ம�ந்),ள ்ந்ள�வா, 
ப்சள�வா, �்ெ��ந் 
�வா, �பன்ள�வா 

மனதபா்்ள(� லா�நீ):ள
�ம்ளமச்ளமசாா், 
சளத�்்ளமசாா், 
் ்டதளமசாா், இ�ள
அாதி,  ன�ா ள�ச், 
 வட்ள�நத�ளத்ா்ள
�லன எ்� 

�னய்்�க: 
மா��ன ளெஜ்ள
�னய்்�க,ள
�் மன ள
�னய்்�க 

பா்�ளம�ந்�க:ள
சஸல ச ஸ,ள
ிவந்�க,ளலனி�க,ள
்ாமதசளஸ,ளசா்ய�க,ள
பா்�ளம�ந்�க 

�ந்��க:ள
�ா�ந�க, 
டாா ெம ா�க, 
மசநளம�ந், 
ெஜ்ஸ 

��ளம�ந்�க:ள
��ளெசனீா, ��ள
டாா ெம ா�க, 
�ன்ளெசனீாள
ம�ந் 

�ன ெ�னயலாமதிநள
பானடய்�க 

 னசாளெசனீா, 
 னசாளஇஸய�்ள 

�நனச ஜஸ 

��ள்�ள்எாஞ்ள
ல் ள�க:ள�பன்ள
ல் ள�க,ளலாானஸபாட 

சய�லனஸ �ஸள
(மநி ்ள�வாான�)ள
�ான மள�ா�ந�க, 
�ான மளெலஸ்�ஸ 

இ ெஜதச  (ஊசாள
ம�ந்):ள ்ந்ள�வா, 
ப்சள�வா,ள
�்ெ��ந், �பன்ள
�வா 

்எாஞசா�க:ள
அா்�ா லீ ள
்எாஞசா, 
ெ்னீ ன�ேநளஸ 



ம�ந்சசீாளமற்நள
அப ள�த�ாாத்�ந 

ம�ந்சசீாள் ல்ளசீ மள�மன ள
�த�ாாளட�ணநளஇ்ளஒ�ள
பிபா�ன நபளம�த்�்ன்ளஒ�ள
� னானாமதிளஅாமத�யலாநள
ம�ந்�்த�ன ளட�ணநளடிந.ள
ம�ந்சசீ் ள�னாாநன���ள
� னானாமத��த�ன ளம�ந்�்ாள
ம�நப�தபா்ளெலஎயல ள���ாநள.ள
இ்��ளம�ந்சசீ் ள�த�ாாத்�ந. 

ம�ந்சசீாள் ல்ளசீ மள�மன ள�த�ாாள
ட�ணநளஇ்ளஒ�ளபிபா�ன நபள
ம�த்�்ன்ளஒ�ள� னானாமதிள
அாமத�யலாநளம�ந்�்த�ன ளட�ணநள
டிந.ளம�ந்சசீ் ள�னாாநன���ள
� னானாமத��த�ன ளம�ந்�்ாள
ம�நப�தபா்ளெலஎயல ள���ாந.ளஇ்��ள
ம�ந்சசீ் ள�த�ாாத்�ந.ள
ள
ஒ�ளம�ந்சசீாளம�நப் ்்ள
பாஎ்மான�்ந,�ா்்�ன�்நளெசா்ல ள
்ப்�ாஎ். 

ம�ந்�களல்��்ள�ாபமன ள
�்�ங�ாம�நனளஅ்ந்ளப ்ம�ாம�நன, 
ம�ந்ளஅா்�ாம�நன, ல்��்ள
ம�ந்�ாம ளதீ ன���ன, சாஎாாளெலாளள
மனறஎங�்  ளத்ாள�லன்யெலாள�ாம்ள
���ா எ்.ளஒ�ளம�ந்சசீாள
ம�நப் �திளசடான ளம�ந்ப�நள, 
ம�நபா ளப ்ம்ா�ான, அா்��ான, 
்�ணாத்��ானளசடலனளத�ளலா லா�ா எ். 



ம�ந்�்ாள
�னஙிநள�லன்ள
�� மத�... 

ம�நபாா்ள/ள
ம�ந்�் ாா்ள
லனளத� 

்யெலனக்நள
ள

ம�ந்சசீ் ள
ெ�ன�ாளெச்�ள 

 ்ய�லன்நளம�ந்�்ாள்டமநளெலறஎளம�்��் ாா்ளமீா�மள�னங�ள
���ாந.ளம�ந்�் ாா்ள்டமநள்காபனள் ல்பளசடலனளத�்ந.ள
அங�ச�டத�யலீாகாளம�ந்�் ாா்ளமீா�மள�னங�ள���ாந.ள 

 ம�நப் ட நள்ங�களம�ந்�்ாளலறஎாள��ீ எா�. 

 ்யெலனக்நளம�ந்ள�னஙிந�லன்ள்ங�ாம ளம�ந்சசீ் ளெ�னாத்ள
ம�ந்ள�னங�ள���ாந.ளஅ�பளல்வாளம�ந்சசீ் லா லாதபள
��� னந, ம��ாநளம�ந்ள�னங�ளம�த்�ட ளட�நனச் ளெலஎள
���ாந.ள 

 ம�நப் ட நளஅ�ச்ளலாதபள��� னந, அ்ளப�்ள  த�ள�ன ய்ள
்கா். 

ம�நப�பா்�ந்ள
்எயலாந�லன்ள
்ங�கள
ம�நபா் ள
சடலனளத�்நள 

 ்ங�களம�நபா ளெலாள, ்�ணாத்�, அா், �னந�பாானிநள�பபாள
ட�ாா்��்ாளசடலனளத�்ந.ள

 ்யெலனக்நள்ங�களம�நபா ள்சச்பள��ீாளெலஎ்ந, அபா்ள்ங�கள
ம�நபா ள�ா்ந்ாள�ா ளஅபா�மன�ள� ாமத�லா�ாஎபனள் ல்பளசடலனளத�ள

 ்ங�களம�நபா்ள�சா், ்் ய், �சபநளஇ�த�ாஎபனள் ல்பளசடலனளத�்ந 

ம�நபன் ளள
்ங�களம�ந்ள
ட�நனச�ளள 

 ்ங�ாம ளம�ந்ளலறஎாாளப��்�களமற்நள� ெ சசடத்��்ாள
ம�நப் ட நள��ீ டந்ெ�னகா்நள

 ம�ந்சசீ்்ளலடந்்்த�ல னபளம�ந்�்ாள்ங�களம�நப் ட நள
ட�நனச் ளெலற்ள�னங�்ந. 



உீ்்றகக�மதக  ம
ம�ந் 

அா்ள��னய்ல/ளஅா்ள�்�்ளலா லாதப்நள 
ளள்ீெ�னக்நளலனி, �்்ச், � னா ா�்ணா:ள
 
 ம�ந்ள்ீ்ாா்ளெ�னாத�யலீாகாளஅா்ள��னய்லாா்ளசடான ள
லடந்்்த�யலீ ளஅா�ா்ள்ாத்ெ�னகா்ந.ள
 

 � ்்ான�ளம�ந்ள்ீ்ாா்�ந�பனள/ள்ீ்ள்்ாா�நனள/ளச்மாந்எள
�்�்ாா�நனளம�ந்ள்ாத்ெ�னகாளத ன்ளள
 

 ம�நப் ட ளஅஎா்்தப்ளஇ்நனம்ளம�ந்பள வளத�ளெச ாத ன். 

லா லா்�பறி� ளி�த�்நள: 
ளளம�ந், லனிளமற்நள�்்ச்:ள
 

 ம�ந்ளலனிளமற்நள�்்ச்நளலா லாத்�பறிள� ள  என�ள
ி�த�்ந.ள
 

 ம�நபா ளஅா்�ளம�ந்ள்ீ்ாா்ளெ�னாத�யலீாகாளஅா்ள
��னய்லளஅ்ந்ள�்�்ாா்ளலா லாதப்ந. 

்நளநபளம�ந்ள�க�்ாள்ல�ான�லா்�பறிள�  ன்:ள
 
 ஒ�சாநளம�ந்�கள�்�ான���னள/ள்�்�நன���னள�ா் �ா எ .ளஅ்பள
மாபமன ள  ன ளப�ணவ் ்ளஇீாளஅ்பளபா்�மனத�ாாளலா ள்ீெ�னகா்ந.ள
 

 �ான�ள்காளம�ந்ளெலன்்ாள்ீ்�  ளி�த�ா, ்்்ாளபாஎந்ள
்ீ்ாா்ளெ�னாத�யலீாகாளஅா�ா்ளஅபா்ளமாபமன ள  ன ளப�ணவ் ்ள
ஊறஎாள  என�ள�நத�ாாளலா ள்ீெ�னகா்ந. 
ள

 ம�ந்ளஅீ் ாா்ளெ�னாத�யலீாகாள ாலநப் யல்ள(ெலன்�ன�ள
ிாமசப ெலீ்)ள�சமாத�ள���ாநளமற்நளெ�னாத�யலீாகாள
 னீ�்திகள்ல�ான�லாதப்நள(3-7ளபா தபாறிக) 



ம�ந்�்ாள
்ாத்ெ�னக்நெலனக் 

மனதபா்்ள(�ம்ளமசசாீ ்,ளமசசா னத்):ள�்ளமனதபா்்்ாள�ாகங����ாநள
ள 
ம�த்�ளளஅ்ந்ளம�நபன் ளளட�நனச் ளஇ்நனம்ளமனதபா்்�்ாள
்் த���னளஅ்ந்ளெலன்த���னளத ன்.ளள

�களமனதபா்்்ாளஒ�ள நாளளப�ணவ�  ள்ாத்ெ�னகாள���ாநள 
லாத்தெ�ன�ாளமனதபா்்்ாள்ீெ�னகாத ன் 

�்்�நளமனதபா்்:ள�ாகங�தளத ன்ள 
ஒ�ள நாட்ள5ள-ள10ளமா்நாளநாீ ளள
ப�ணவ் ்ள்ாத்தெ�ன�ாளஅபா்ள
�்்�நளமனதபா்்்ாள்�த்ள  என�ள
�்்நபளலா ளஅயல்�ாளி்த����ாந. 

�்்�நளமனதபா்்:ள�ாகங�தளத ன்ள 
ஒ�ள நாட்ள5ள-ள10ளமா்நாளநாீ ளள
ப�ணவ் ்ள்ாத்தெ�ன�ாளஅபா்ள
�்்�நளமனதபா்்்ாள்�த்ள  என�ள
�்்நபளலா ளஅயல்�ாளி்த����ாந. 

சயலாளசனயலாாநளமனதபா்்�க:ள�ாகங�த ன் 
மனதபா்்்ாள�னாா்ள்�த்ளஅ்ளல் ளளடிந�்்ள
சயலாளசனயலா ்நளலா ்ளஒ�ள நாளளப�ணவளளி்த�்ந. 

�னாா்ள�்்�நளமனதபா்்�க:ள�களமனதபா்்�நள
�ாகங�ளத ன். 
மனதபா்்்ாள�னாா்ள்காள� �னாா்ள்�த்ளஅ்ள
�்்�நள�்்ள�னதபா�த�்நளலா ்ளசாஎா்ளசாஎாபன�ள
�ாகங����ாந 
 னத�ாறிளஅ்ாா்ள்�திநளமனதபா்்:ளமனதபா்்்ாள
�்த���ன, சயல��னளஅ்ந்ள�ாகங���னளத ன்ள 

மனதபா்்்ாள னத�ாறிளஅ்ாா்ள்�த்ளஅ்ள�்்ந்ள� ்்ான�ளஇ்தபள
 னாங�ாம்ள�நந்ள�ாாந. 



 ா் �ா்ளெ�னகா���்ாள
ம�நபா ளஅா் 

ம�த்�்ன்ளெ�னாத�யலீ ளம�ந்�கள
பிநபள�னநள�்்யல்ள�்த�யல ள���ாந 

 ்ங�களம�த்�ட ளட�நனச் யல் ம�ந்�்ா,ள
சடான ளஅா்ளமற்ந சடான ள� ்யல்ளம�நபா ள�னந 
அ��னசயல்ளள்ாத்தெ�னக�்ள ்ந். 
 

 ்ங�்் ாள� ன ளிணமன ளலா �லன அ்ந்ள
� னாா ளஅஎாிஎா�களி்எநப லா �லனளம�ந்ள
்ாத்ெ�னக்நள�னநளஅ��னசநள�்�நள�்்ள
்ாத்தெ�னகாள���ாந. 
 

 �னசள� ன ,ள் ீஸள வ்வா்ளமற்நளஇ்தபளெ�னபாய்ள
�லன எள� ன �்தி  வ� �னநசா�ாச்சளஅ�சாாநள
டிந.ள்ங�களம�த்�ட நள�நந்ளட�நனச்  
ெச ானம்ளசா�ாச்ச்ாள ா்தபதத ன். 

ம�நபா ளஅா்�ளஇ்்யலனத�தத ன். 
 

 சாநள� ்ங�ாம்ளம�ந்பள்ீெ�னகாளமஎந்ள
�ாீ ன்,ள ா் ்ள�நபள் � ள்ீெ�னகா்ந.ள
ட ன்ளஅாதபள�்எள்ீெ�னக்நள� ்மன�ள
இ�நபன்ளஅ்பள்ீெ�னகாத ன்.ளம�நபா ள
அா்�ளஇ்ீ்யலன�ளெ�னாயல்ளமா�்நளடலதபன ். 
 

 லந�்எளம�ந்ள்ீெ�னக்�்ளப�எா ன்ள
ம�த்�ளளஅ்ந்ளம�நபன் ்்ளஅை��்ள
 ்ந் 

 ா் ்ளதஎ���்ாளம�நபா ளஅா்: 
  
 ம�ந்ள�னநளஅீ �்ணாா்ள்ங�களம�ந்�க,ள
ம�ந்�கள்ாத்தெ�னக்நள� ்ங�களஇ்��்ாள
்கப்ந.ளள்ங�களிாமளசனப ளெலீ்ளஅ்ந்ள
அ்எாா ள�ம்ஜாா்ளளஅ்ந்ளலாத்�ாா ள
அ��ா�நனளஅீ �் ்ாளமனீ்ள�ா ்ந.ளஇ்ளள
்ங�களம�நபா ளஅா்ளமற்நளம�ந்ள்ாதிநள
சடான ள� ்ங�களஇ�ற்எளசடான�ளமா�ள்ாமபன ள
�்எாா்ள ா் ்ளதஎள்ப்ந. 
 

 ்ங�கள்�த�்�ன்தபா�நன,ள்�ய�லசாாா�நனள
அ்ந்ள�ணாணாாா�நனளள ா் ்ளமணாள்�த�்நள
அ்ந்ளிாமளசனப ளெலீ்,ள�ம்ஜள/ள்�ளறஎா்ள
ிஎாய்ள்�த்ளெ�னகாநனந.ள 
 

  வங�களம�ந்ளெலீ்ளலா லாதபநனந.ளஇ்ளமா�ள
சாஎயலன ளெலீ்.ள 
 

 இயெலீ்ாா்ளஒ�ள�ன்தபா ள னீ�்த�ன ளலநள
லாட்�்நள,ளஒ�ள னாம ளம�ந்ள்ாத்தெ�னகாள
���்ாள� ்ங�்த�ன ளலாட்�்நள்கா்,ளஇ்ள
ம�ந்�்ாளசடான�ள்ீெ�னகா்ந,ள்ீெ�னகாள
��� னபளம�ந்�்ாளப மான�ள்�த�்நள
்ப்ந. 



ிவந்ப�களமற்நளம�ந்�க 

்ங�்் ாள
ிவந்ப�்திளம�ந்�கள
ெ�னாயலபறிள�  ன்ள
ம�த்�ட நளட�நனச் ள
ெச ா்ந 

 ம�த்�ளளஅ்ந் ம�நப் ட  
ட�நனச் யல் ிவந்ப�்திள
ம�ந்�களெ�னாயல்ள ்ந். 
�ாாநல்ங�ான்ளப�என ளம�ந்�்ாள
்ாத்தெ�னகாத ன்ள 

 ிவந்ப�ாம ள் ்ள்் திளபிநபல்ள
ம�ந்�ாம ளஅா்ளமன்லாநள.ள
மறஎ�ள�ாம ளம�ந்�்ாள
ிவந்ப�்திளெ�னாத�ள��� னநள(ள
மறஎளிவந்ப�ாம ளம�நபன�ளஇ�நபன�ந) 

 அஎாிஎா�களஅ்ந்ள் ்ள நநள்�னள�கள
ஒ�்ளமனபாடான�ளஇ�நபன�நளல்வாள
ம�ந்ளசசீ்நா�ந்ளம�ந்�்ாள
ெ�னாத���� னந. 

 ்ங�களிவந்பாா ளஒெெ�ன�ள
 நதி்எ�ா ள�லன்நளஅ்ந்ள் ்ள
 நநள்�னட ள�லன்நளம�ந்�்ாள
ெ�னாத���� னந.ளசாநளம�ந்�கள
்்�ான�ளஇ�நபன�நளஅ்�ளசனத�நீள
அ்ந. 

 ் ்ள நதி்எ்ளஏறலாநள�லன்ளமீாநள
ம�ந்�்ாள்ாயல்ளலறஎாள
ிவந்ப�்திள�ாாத�நளெ�னாத�்ந.ள
ம�ந்�்ாள்ாதிநள�லன்ள்ெ�ா்ள
  ்மள்கா�பனளஅ�பளஅா�ாறிள
பவ்ம�்நள்கா்ள் ்ளிவந்ப�்திள
�ாாத�நளெ�னாத�ள���ாந. 

ிவந்ப�க ்்�நன�ந 
ி்ஙி�்ாள�லனந 

ம�ந்�்ாளிவந்ப�கள
லனளத�னப�ன்ள�்தபா்ள்�த�்ந,ள
ெபன னபல்�நளெச ா்ந.ளம�ந்�்ாள
ிவந்ப�கள�  ன்ள்ாத்தெ�னகாள
��� னந 
  
ிவந்ப�்ாளம�ந்�கள�னங�ள
ம�ந்�் திளஅ�யலள��� னநள
இ்ள ்நளெசா்ளஅ்ந. 

 
ம�ந்�களமற்நளம�ந்ள���ா�ான ள
இகயலன ள,ளஊசா�கள�லன எ்�..ள
�ா்ாானீாளெலன�ீ�களஅ்ந.ள�னநாள
ம�ந்ளலனீ்்�க,ளளஇகயலன ள
ட�ாா்��்ாள்ங�கள
ிவந்ப�்திள�ா்ாான ள
ெ�னாத�னபவள�க. 
 

லநளசமாங�ாம்ள்ங�கள
ிவந்ப�்திள்ங�்் ாளஅ ்ந,ள
அ்�்ணய்ந,ள�� மய்நள�ப்�.ள

இ்��ளசாஎநபளம�ந். 

ிஎாய்�்ாளலா லறஎ்ந 

ஒெ�ன�ள�்எ�நளம�த்�்்ளலனளத�ளெச்�நள
�லன்ள்ங�களிவந்ப�்் ாள�ட்சயலாதபாாள
ம�ந்ளசசீா�களமற்நள் ்ள நளட ்ள
அஎாத்��்ாள்ாத்செச்ந்ந.இ்ள்ங�கள
ிவந்பாா ள் ்ள நநளமற்நளசா�ாச்சளலறஎாாள
ெபாம�ன ள�ா�்த்பளஅாமதிந.ளஒெ�ன்மள
மற்நளம�ந்�ாம ளலத�ள�ா்ா்�்ா�நள
ிஎாயெலாத்தெ�னகா்ந. 
  
ிவந்ப�்திளம�ந்ளெ�னாயலபறிள�  ன்,ள
ம�ந்ளசசீ் ள  ிளஒ ்திளஇ்�ாள�்எள
சடலனளத்ளெ�ன�ாளெ�னாயல்ள ்ந்.ள 
ம�த்�ளளஅ்ந்ளம�நபன் ளள
ட�நனச் ்ாளப�எனம்ளலா லற்�்ளசாஎநப்ள
.ள்ங�்திளசந�ப�மா�நபன்ளம�த்�ளளஅ்ந்ள
ம�நப் ட நளட�நனச் ளெலஎனம்ளம�ந்ள
ெ�னாத���� னந. 
  
ம�ந்�்ாளஅபறிடாளலனதெ�ீ்்ள�லனீாள
அப ள�ம்ளிவந்பாா ளெலாளள்கபாள்�யல்ள
மறஎளிவந்ப�ாம ளம�ந்��ானாள�நத�னம்ள
இ�யலபறிள்ப்ந. 
  
இ�ீ ன ளஇ தபா்ளஇ�ந்ளம�ந்�்ாளபானளள
ெச ��பனளஅ்ந்ளம�ந்�்ாளெ�னாயல�பனள
த ன்ள– இ்�ளப�என ளம�ந்�களமற்நள
ப�என ளம�ந்ளஅா்�ள்ாத�ள� ட நனந. 



�ளயலள 
�னநதபா்  
ம�ந்�க 

்ங�்் ாள் ் 
 நதபாறிளம�ந்�கள
�த�ாாமன ்�, ட ன்ள
சாநளம�ந்�கள���ாறிள
டலத்பள�ா்ா�ாத�ள
த்ா்�ள 
 

 வங�கள�ளலா மான���னள
அ்ந்ள�ளயலநளட�ள
பாீ நளஇீாளஇ�நபன்ள
்ங�களம�த்�ட நள
ெபட�ாத�்ந.ளம�த்�ளள
அபறிளபிநப�ன்ள
ம�ந்�்ாளெ�னாயலனள. 

 வங�கள�ளயலாணாான�ளஇ�நபன்ளம�த்�ள/ளல்ளம�த்�ள/ளம�நபன் ள/ 
ெச�ாநாாள�ாம நளெபட�ாத�்ந 

ம�த்�ட ளட�நனச் ளெலஎனம்ள்நப�ாபளஅ�நனலபா, ட�ள��பந, 
�ேனமா�ானலபாள�லன எள்நபளம�த்�ள�்எான ன�ந �மறெ�னகாதத ன் 

ம்லன த�கள
ப�ாளத�்ந 
 
சா�ெ்ீள
லா்யல்பள
ப�ாத�்ந 



ம�ந் 
 

ஏறலாநள��பாமனறஎந 

ம�ந்ளமற்நளம�ந்�்திளஇ் ாா்ள
ஏறலாநள��பாமனறஎநள 
 
 இ்�ாளஅ்ந்ளஅபறிள�மறலீ ள
ம�ந்�்ாளஒ என�ள்ாத்ெ�னக்நள�லன்ள
 ம்ள் நா்ளஒ ்  ளஒ ்ள�ா் ்டந்ள
அநபளம�நபா ளப ்ம்ாளி்எத���னள
அ்ந்ளதீ ��னளெச �ாஎ். 
 

 ்யெலனகெப்நனநளம�த்�ள/ள
ம�நப் ள�ாம ந/ளல்ளம�த்�ட நள
ெச்�ாஎாள��ானளஅயெலனகெப்நனநள
்ங�்் ாளஅ் த்ளம�ந்சசீாகளஅ்ந்ள
 வங�கள்ாத்தெ�னக்நள்�ீ மா ள
மனதபா்்ளட�ள��பளம�ந்�கள�லன எ்�ள
்ாத்ளெச்நள���ாநள 
 

 ்ங�ா்ளம�த்�ளள/ளம�நபன் ளள
அஎா்்தபநா ளல்ளஅ்ணத்ள
ம�ந்�்ா�நள்ீெ�னக்ங�கள 
 

 ம�ந்ள– ம�ந்ளளஇ் ாா்ளஏறலாநள
��பாமனறஎபாறிள்ாத்�னீாள
சாய�்னலாானதசா ளமற்நளஇ்ய�்னலா ள
ம�ந்�்ாளஒ�்ள� ்தபா்ளள்ீெ�ன� ன்ள
�நாய்ள� ன ளஏறல ள�ன்ணமன�ாஎ்ள 

ம�ந்ள– ்ண்ளஇ் ாா்ளஏறலாநள
��பாமனறஎந 
 
 சாநள்ண்�க,ளலன ங�கள/ளம்லன த�கள னநள
்ீெ�னக்நளம�நபா ள�ா்ா்�்ாள
லனபாதிநளஅ்ந்ளபவங்�ளஏறலாத்ந. 
 

 ம�த்�ளளெ�்நள�ாாறஎா்ள்ாத்ெ�னகாள
லடந்்்தபன்ள்ண்திள� ளஒ�ளமணாள
� ்நள� லன�ளஅ்ந்ள்ண்ளசனயலாீாள
இ்�ாளமணாள� ்தபாறிளலா ்ளம�ந்ள
்ாத்ெ�னகா்ந. 

  
ம�ந்ள– ்ண்ளஇ் ாா்ளஏறலாநள
��பாமனறஎபாறிள்ாத்�னீாள 
சாய�்னலாானத�ா ள்எாஞ்ப்ளப ்மள,ள்ண்ள
்ீெ�ன� ளஇ்�ாளமணாள� ்தபாறிகள
சாய�்னலாானத�ா ள்ீெ�ன� ன்ளஅப ள
்எாஞ்ளப ்மளி்எ�ாஎ்ள(லன்ளமற்நள
லன்ளசனளநபள்ண்ள�்��்நளஅ ஙிந) 
ம்ள்ீெ�ன�்�திநள�லன்ளலன்னசா மன்ள
்ீெ�ன� ன்ளஅ்ள�்நா்்ள ச்ள
ஏறலாத்ந 

்ங�்திளஅாமத�யலீ ளம�ந்�்ாளலறஎாள�ம�நள�ா�்ங�்ாளஅஎாா���ாமன!!!!ள
்்்ானாங�கள்ங�ா்ளம�த்�ள/ளம�நபன் ள. 



�ாாநல்ங�்ந, 
ம�ந்�்ந 

�ாாநல்தபா ன்ள��்யல பவள�களமற்நள்ங�கள் ்ள நத�பனாள
�ா்ாான னபவள�க. 
 
 ்நபளஒ�ளம�ந்நளலன்�னயலன ப்ந.ள�ாாநல்த்பளலனளத்ளம�ந்�்ாள
பன ன�ள�பளநெபாதபன்ளஅ்ளமா�்நளடலதபன ். 
 

 சாநளஅ�நனலபா, ட�ள��பாத, �ேனமா�ானலபாத, � ன மளம�ந்�ாம ள�ாாநல்ங�கள
சீ ளமள�மன�ளஅங�ச�டத�யலீாகா். 
 

 சாநள�ாானபா�களிணலாதப�்ானப்�.ளசாநள�ாாநல்ங�கள்ாத்�னீ ன�ள�்ள
ெ�னீாப், ்ா்நளதாப்,  ா் �னறஎ்ளஅபா�லாத்ப், �நா்ம, பனநலதபாாள
இ லநளஅபா�டத�,  ாஎளெலனநா், ்் ளி்எதப், ்் ளதீாப்ளமற்நள
சளத�்்ள�ாானபா, ் ீஸளமற்நளலநள�லன எள�ாாநல்ங�்திள
இ்எான�னபாள�க. 
 

 அ�நனலபா, ட�ள��பந, �ேனமா�ானலபா, � ன மளம�ந்�்நளமா�்நள
அலனா�்மன ்�.ளஅ்ள�க்மான ளலன்�னயலன ்�ள் ள நல��� னந.ள
அ்பளம�த்�ளளமற்நளம�நபன் ளளட�நனச் ளல்ள்ாத்ெ�னகா்ந. 

இவத�ள��� னநள 
 

்ங�ாம ள�் ள்்வயலா்ள�ா் தபளலணத்ப�நளட�்னத�ாாத்ப�நளப�என ள�ாாநல்ங�்ாளலனளத்ள
� வண்த�ள��� னந. 
ஒ�ளெலன�்ாள்ல�ான�லா்�பறிள� ்ளஅ்பளலறஎாளெபடநந்ளெ�னகாள���்ா்�: 

 

  ா்� நள நல�தப ்மள்் ாபனள் ல்பளஅஎாாளம�ந்ளஅீ் ாா்ள்காள���ட, ெபன்ந�லசாள
்�ளமற்நளஇ்ணாபாள���டள�ா�்ங�்ாளஅீ் ாா்ளசடலனளத�்ந. 

 அபா்ளதஎளலீாகாளதற்�கள நல�மன ,  ாானாமன ளமற்நளஅஎா�ாா்ளமள�மன�ள்காபனள் ல்பள
சடளலனளத�்ந. 
 

 அ் த்ள்சச்�்ா�நளலதபா்மன�ள்�த்ெ�னகா்நள 
 

 ்பன�்ளசந�ப�நளமற்நளி்எலனா�களஇ�யலா ளஅ��ா்ள்காளம�ந்ள�ீாலனீாளஅ��ட நள்�னளள
அாமத�்ந. 



ம�ந்�களமற்நள

ம�நப�நளலறஎாாள

்�னள�்ாள

ானட நளஅாமயல் 

சீ ள�ாபா�ாம ளல் ்ய�லன்ள்�னளளெபட�ாத�நனந 

ம�நப�தபா்ள�ாற�யலாநளஅ்ணத்ளம�ந்�்ந,ள
ம�நப் ட ள� ்்ள�மறலனள்�ாா ள�ச்ள�ாற�யல ள
���ாந.ளஒெெ�ன�ளம�நப��நள்க ளளம�ந்ள
�ீாயலனீாளஅபா�னட�ாம நள்டமநளெலற்ளஇ்த�ள
���ாந. 

ன் ளளஅ்ந்ள்டமநள
ாஙிநள�லன்ள்�னளள

லபா்ளெலஎனபளம�நப 
இ்நனபளம�நப�நளஇ
அாமத�நனந.   

்நபளம�நப�தபா்ள வங�களம�ந்ள�னங�ா வள�கள
் லபறிளடபன்நளஅநபளம�நப�தபா ள�ீ ணள்சச்ள
மீா�ம.ளஅபா்ளம�ந்ள்றலதபாளெச ாயல ள
 ா்� தபா ளெலாளள,ளெபனிபாள்�ளஇ நள
ெலறஎா�திந.ளம�ந்�ாம்ளஏ�ப�நளி்எலனா�கள
இ�யலா ள்�னளளஅாமத�ளஇ்��ளபிநபளடபன்ந. 

ஓ�ளம�நப�நளம�நபா ளஅ் த்ள�ா�்ங�கள
அ ங�ாா

ள�ீ
ணள்சச்ளெ�னாத�ளம்தபன்ள்�னளள

அாமத�நனந 

ஒெெ�ன�ளம�நப��நளப்மன ளம�ந்�்ாளமீா�மள
இ�ய்ள்�த்ள� ள்மான ள�்எாா்ள�ாறல் ள
ெச ா���ாந

�ாற�யலாநளம�ந்�ாம்ளஏ�ப�நள
ப்தி்எலனா�களஇ�நபன்ள்�னளளஅாமத�நனநள
்ாத்த�னாள– �லனநாள�தபா்்,ளசடான ள
லா ப்ன்மளசற்ள��்ள�பனறஎமாமயல்ள
�லன எ்� 

ம�நப�நள�ாபா�்எ�களல்ள்தபமன�ளல்னமடத�யல ள
���ாநள 

சடள�்ளல்னமடத�ல னம்ளஇ�நபன்ள்�னளள
அாமத�நனந 

ம�நப�தபா்,ளம�ந்ளஅீ் ாா்ள்காளெபன்�திள
�ம்ள� நாத�ளத ன்ள

அபா�மன ளெபன்�ள� நாத�ளலீ ன்ள்�னளள
அாமத�நனந

ம�ந்சளசசீாளம�ந்�்ாளஓ�ளலபா்ளெலறஎள
ம�த்�ளளஅாமதிநளம�ந்ளசசீ் ளெலற்தளெ�ன�ாள
மீா�மள�வங�ள���ாநள 

ம�நப�ந,ளம�ந்ளசசீாளம�ந்�்ாளளம�ந்சள
சசீாளஅ்நன்ள�வங�ா ன்ள்�னளளஅாமத�நனந 
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