
அசாங்க ிர்ாகச் சுற்நநிக்கக:- 

அகச்சுக்கபின் கசனாபர்கள் 

ிகக்கபத் கனர்கள் 

ாட்டச் கசனாபர்கள் 

 

இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த சசகப் திாக் குநிப்திகண 

அபல்தடுத்ல்  

 

2014.12.26 ஆம் ிகி 1894/26 ஆம் இனக்க இனங்கக சணாக சசாசலிசக் குடிசின் 

அிிசசட ர்த்ாணிில் திசுாிக்கதட்ட இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் 

காில்நுட்த சசகப் திாக் குநிப்தாணது  2009.12.09 ஆம் ிகி 1631/20 ஆம் இனக்க 

அிிசசட ர்த்ாணிில் திசுாிக்கதட்ட இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் 

காில்நுட்த சசகப் திாக் குநிப்திற்கு, திந்ி குநிப்திற்கு ற்த டுக்கப்தடும் அல்னது 

டுக்கப்தட உத்சசிக்கப்தட்டுள்ப சனும் டடிக்ககக்கு குந்கில்னாது, இத்ால் 

திலீடு  கசய்ப்தடுகின்நது ன்ததுடன் 2009.07.01 ஆம் ிகிிலிருந்து இது அபலுக்கு  

சண்டும்.    

 

2.  உள்பீர்ப்பு 

 

2009.12.09 ஆம் ிகி 1631/20 ஆம் இனக்க அிிசசட ர்த்ாணிில் 

திசுாிக்கப்தட்ட சசகப் திாக் குநிப்தின் 14 ஆம் திாிவுக்கு அக 04/2011, 

04/2011 (I) kw;Wk; 04/2011 (II) இனக்கங்ககாண்ட அசாங்க ிர்ாகச் சுற்நநிக்கககளுக்கு 

எத்ிகசாக சற்ககாள்பப்தட்ட உள்பீர்ப்புக்கள் ாற்நபநாது காடர்ந்ிருத்ல் 

சண்டும்.  

     

3. ஆட்சசர்ப்பு  

 

இச் சசகப் திாக் குநிப்தின் 07 ஆம் திாிிலுள்ப ற்தாடுகளுக்கு அக 

இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த சசகின் குப்பு I இற்காண 

ஆட்சசர்ப்தாணது அசாங்க சசக ஆகக்குளிணால் சற்ககாள்பப்தட சண்டும் 

ன்ததுடன் குப்பு 2 ற்ரம் 3 இற்காண ஆட்சசர்ப்தாணது இகந்  சசககள் 

திப்தாபர் ாகத்ிணால் சற்ககாள்பப்தட சண்டும்.  

  

4. திககபப் கதாரப்தபித்ல்  

 

I. ிர்கித்ல் சிக்காக சசகப் திாக் குநிப்தின் 1 ஆம் அட்டகில் 

கிதாகங்கள் ககப்தடுத்ப்தட்டுள்பண அத்துடன் அத்கக ககப்தாடு 

03/2015  ணது இன: CS/ICTS/01/06/2006 AMD 

அசாங்க ிர்ாக, ாகா சகதகள், 

உள்ளூாட்சி  ற்ரம் சணாக ஆட்சி 

அகச்சு 

சுந்ி சதுக்கம் ககாளம்பு 07 
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இல்னாிடினும் சகன திககபயும்/ சகப்தடுத்ப்தட்ட திககப 

ற்சதாதுள்ப ிரணத் கனர்கபால் அலுனர்களுக்குப் கதாரப்தபிக்க 

படியும்.  

 

II. அலுனர்களுக்கு ற்சதாது கண திகள் கதாரப்தபிக்கப்தட்டிருந்ால் 

அத்கக திகபாணக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்தத் 

துகநக்கு அக ிருத்ப்தட்டு கடககள் ீண்டும் கதாரப்தபிக்கப்தட 

சண்டும் ற்ரம் அச சசகின் சதாில் திகள் 

கதாரப்தபிக்கப்தட்டாகனாி கண திகளுக்குப் கதாரப்தபிக்கப்தட்ட 

திககப அர்களுக்குப் கதாரப்தபித்னாகாது.    

 

III. குப்பு 1 இன் ம் 1 இணது தி என்நாக இருக்கும் திப்தாபர் தி, குப்பு 

1 இன் ம் II/III இணது தி என்நாக இருக்கும் திிப் திப்தாபர் தி 

ற்ரம் குப்பு 1 இன் ம் III இணது தி என்நாக இருக்கும் உிப் 

திப்தாபர் தி ஆகிற்ரக்காண அலுனர்கள் சசகப் திாக் 

குநிப்தின் திாிவு 11 இற்கக ிிக்கப்தட சண்டும். 

    

5. திற்சி ற்ரம் அதிிருத்ி 

 

5.1  அநிபகப் திற்சி  

 

சசகப் திாக் குநிப்தின் திாிவு 12.1.1 இற்கக ிண அிகாாி/ ிர்ாக 

அிகாாிின் பனம் எளங்குகசய்ப்தடும் அநிபகப் திற்சி ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ிகண சகன 

ிண அலுனர்களும் பூர்த்ிகசய் சண்டும்.  

 

5.2  சசகக்கானப் திற்சி  

 

I.  கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்தத் துகநக்குாி ிநன்கள் ற்ரம் 

புத்துருாக்க அநிவு ஆகிற்கந ிருத்ிகசய்ற்ககண குகநந்து 40 

ித்ிானங்கள் ககாண்ட ருடாந்ப் திற்சிக் கானப்தகுி என்நாக உள்ப 

கற்கககநிில் தங்குககாள்ற்கு எவ்காரு அலுனருக்கும் சந்ர்ப்தம் 

ககாடுக்கப்தட சண்டும்.  

 

II.  சகன ிபுத்துத் துகநககபயும் உள்படக்கும் கற்கககநிகபில் அல்னது 

கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்தத்ின் ிரணத் சகப்தாடுககப 

இனக்காகக் ககாண்ட கற்கககநிகபில் தங்குககாள்ற்கு ிகக்கபத் 

கனர்கள் அலுனர்ககப ிடத்ி உவுல் சண்டும். 

  

III. அத்கக கற்கககநிகபாணக இனங்கக அதிிருத்ி ிர்ாக 

ிரகத்ிலிருந்து அல்னது கதாருந்க்கூடிாக ிரணத் கனாிணால் 

ீர்ாணிக்கப்தடும் சர சனும் ிரணத்ிலிருந்து காிவுகசய்ப்தட படியும் 

ன்ததுடன் ஆகக்குகநந் திற்சிக் கானத்ிகண உள்படக்கும் ிம் என்நில் 

என்ர அல்னது அற்கு சற்தட்ட கற்கககநிகளுக்கு அலுனர்ககப 



ிப்தடுத் படியும். சலும், துகநக்குாிாண ிரணத் கனாிணால் 

ற்ரக்ககாள்பப்தடும் ணிப்தட்ட திற்சிக் கற்கககநிககப இது உள்படக்க 

படியும்.  

 

IV.  ருடாந் கசற்நிநன் ிப்பீட்டில், அலுனர்கள் இப் திற்சிக் 

கற்கககநிககபப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்கபா ன்தது தற்நி கருத்ிற்ககாள்பப்தட 

சண்டும்.  

 

6. ிகணத்ிநன் கடகள்  

 

6.1  குப்பு 3 இன் ம் I இற்கும் குப்பு I இன் ம் I இற்கும் 

தியுர்த்ப்தடுற்கு சசகப் திாக் குநிப்தின் 15.3 ஆம் திாிவுக்கக 

ககககதற்ர தியுர்வுகபிற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட சசகக் 

கானத்ிகண ற்கணச பூர்த்ிகசய்துள்ப அலுனர்கள், அர்கள் பன்கண 

திகளுக்கு ஆட்சசர்ப்புச் கசய்ப்தட்ட ஆட்சசர்ப்பு கடபகநகபில் 

இண்டாம் ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கசாணது குநிப்திடப்தட்டிாது 

இருப்தின் ாத்ிச குப்பு 3 இன் ம் II ற்ரம் குப்பு I இன் ம் II இற்காக 

குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கசககபச் சித்ிகய்தும் 

சகப்தாட்டிலிருந்து அர்ககப ினக்கபிக்க சண்டும். ணினும், அர்கள் 

தியுர்த்ப்தட்ட த்ிற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகண சசகப் திாக் குநிப்தில் குநிப்திடப்தட்டார சித்ிகய் 

சண்டும்.  

  

6.2  சசகப் திாக் குநிப்தின் 08 ஆம் திாிவுக்கக கண சகன 

அலுனர்களும் ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கசககப சித்ிகய் சண்டும்.  

 

7. தியுர்வு  

 

7.1  உள்பீர்ப்பு சகபில் சசகப் திாக் குநிப்தில் குநிப்திடப்தட்ட 

கககககபப் பூர்த்ிகசய்ிா ஆணால் அடுத் தியுர்ிகணப் 

கதற்ரக்ககாள்ளும் பன்ணர் தல்சரதட்ட கககககபப் 

பூர்த்ிகசய்துககாள்ளுார அசாங்க சசக ஆகக்குளிணால் 

கட்டகபிடப்தட்டுள்பர்கள் ி கககககபப் பூர்த்ிகசய் தின்ணர் 

சசகக்கு உள்பீர்க்கப்தட்ட அலுனர்கள் ற்ரம் அசாங்க ிர்ாகச் 

சுற்நநிக்கக 04/2011 (ii) இற்கக ீள் உள்பீர்க்கப்தட்டுள்ப அலுனர்கள் 

சசகப் திாக் குநிப்தின் 10 ஆம் திாிவுக்கக  உர்வுகபிற்காண 

கககககப பூர்த்ிகசய்யும் ிகிிலுள்பார எவ்காரு த்ிலும் 

தியுர்த்ப்தட சண்டும்.  

 

7.2  பன்கண சசகக்கானபம் தியுர்வுக்காகக் கருத்ிற்ககாள்பப்தட சண்டும். 

ீள் உள்பீர்ப்தில் கருத்ிற்ககாள்பப்தட்ட கானப்தகுிிலிருந்து சநாண 

சசகக் கானப்தகுிாணது தியுர்ில் கருத்ிற்ககாள்பப்தட சண்டும். 

சசகப் திாக் குநிப்புடன் எத்ிகசாக சற்ககாள்பப்தடும் பனாது 



தியுர்வுக்காக ாத்ிச பன்கண சசகக்கானம் 

கருத்ிற்ககாள்பப்தடுகின்நது.  

 

7.3  தியுர்வுக்காண சகாாிக்ககாணது தின்ருார ிரணத் கனருக்கு 

ஊடாக பன்ணபிக்கப்தட சண்டும்  

 

குப்பு 1 இலுள்ப தியுர்வுகளுக்காக – தடிம் 01 இற்கு எத்ிகசாக 

குப்பு 2 இலுள்ப தியுர்வுகளுக்காக – தடிம் 02 இற்கு எத்ிகசாக 

குப்பு 3 இலுள்ப தியுர்வுகளுக்காக – தடிம் 03 இற்கு எத்ிகசாக   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சே. டல்னசக  

கசனாபர் 

அசாங்க ிர்ாக, ாகா சகதகள்,  

உள்ளூாட்சி  ற்ரம் சணாக ஆட்சி அகச்சு  



தடிம் 01 

 

சாசாி கசற்நிநன் அடிப்தகடில் இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த 

சசகின் குப்பு I இன் ம் II/I இற்காண தியுர்வுக்காண ாிாி ிண்ப்தம் 

 

 

01. பகனளத்துகளுடன் கதர் :- 

02. பகனளத்துகபால் குநிக்கப்தடும் கதர்:- 

03. திநந் ிகி:- 

04. சசி அகடாப அட்கட இன.:- 

05. சசகில் இகந் ிகி:- 

06. இகந் சசக ிணக் கடித்ின் இனக்கம்:- 

07. ிணம் உரிப்தடுத்ப்தட்ட ிகி/ ம் II இற்காண தியுர்வுத் ிகி:- 

08. குப்பு 1 இன் ம் III/II இற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகணச் சித்ிகய்ி ிகி   

09. உாி ட்டத்ில் சர அசகரு காிில் சர்ச்சிிகணப் பூர்த்ிகசய் ிகி   

10. குப்பு 1 இன் ம் III இல் 10 ருட சசகிகண/ குப்பு 1 இன் ம் II இல் ள (07) 

ருட சசகிகணப் பூர்த்ிகசய்யும் ிகி:- 

11. ற்சதாது சசகாற்ரம் அலுனகம்: 

 

…..................................... ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் இனங்கக கல் 

ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த சசகின் குப்பு 2 இலுள்ப ம் II/I இற்கு ன்கணப் 

தியுர்த்துார ான் இத்ால் சகட்டுக்ககாள்கின்சநன்.  

 

ிகி:- …........................................     

        ிண்ப்தாாிின் கககாப்தம்  

 

இகந் சசககள் திப்தாபர் ாகம்   

 

ிரு/ிருி/கசல்ி ….......................................................................... ன்தர் இவ் அகச்சில் 

சசகாற்நி ருதுடன் தின்ருணவும் இத்ால் சான்ரப்தடுத்ப்தடுகின்நண.  

I.  …................ ஆம் ிகிிலுள்பார தத்து (10) ருட / ள (07) ருட பகணப்தாணதும் 

ிருப்ிகாணதுாண சசகக் கானப்தகுிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

II.  தத்து (10) / ள (07) சம்தப ற்நங்ககப ஈட்டியுள்பார்.   

III. தியுர்வுக்காக ககககதரம் ிகிக்கு உடன் பன்ரும் ந்து (05) ருட 

ிருப்ிகாண சசகிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

IV. அனுிக்கப்தட்ட கசற்நிநன் ிப்பீட்டு கடபகநக்கு அக தியுர்வுத் 

ிகிக்கு பன்ரும் தத்து (10) ருடத்ில்/ ள (07) ருடத்ில் ிருப்ிகாண அல்னது 

அணிலுங்கூடி கசற்நிநன் ட்டத்ிகண ிரூதித்துள்பார்.  

V. அகச் சம்தப ற்ரம் சம்தபற்ந ிடுபகந ண்ிக்கக ............ ஆகும்/ கூநப்தட்ட 

தத்து (10) ருட/ ள (07) ருட கானப்தகுிில் சனும் அகச் சம்தப அல்னது 

சம்தபற்ந ிடுபகநிகணப் கதற்நிருக்கில்கன.  



VI.  துி ண்டகணக்கும் (ச்சாிக்கக ீங்கனாக) உட்தடுத்ப்தட்டிருக்கில்கன.  

VII. அலுனருக்கு ிாக துி எளக்காற்ர டடிக்ககயும் கடகதற்ர ில்கன.  

VIII. …................ ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் ிணம் 

உரிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

IX.  குப்பு 1 இன் ம் III/II இற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகண சித்ிகய்ியுள்பார்.  

X.  உாி ட்டத்ில் சர அசகரு காிில் சர்ச்சிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

XI.  தல்ககனக்கக ாணிங்கள் ஆகக்குளிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் 

என்நிலிருந்து அல்னது தட்டம் ங்கும் ிரணம் என்நிலிருந்ாண கணி 

ிஞ்ஞாணம்/ கல் காில்நுட்தம்/ கணிப் கதாநிில் அல்னது கணித் 

காில்நுட்தத்ில் தட்டப்தின் தட்டம் என்கநப் கதற்ரள்பார் (குப்பு 1 இன் ம் I 

இற்காண தியுர்வுகளுக்கு ாத்ிச உாிது)  

 

 

…................................ ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் குப்பு 1 இன் ம் II/I 

இற்குப் தியுர்த்ப்தடுற்கு ான் இவ் அலுனக இத்ால் தாிந்துகக்கின்சநன்.  

 

jpfjp :     ிரணத் கனாின் கககாப்தம்: 

கதர்: 

தி : 

(உத்ிசாகபூர் பத்ிகக இடவும்) 

 

குநிப்பு:- 1. I இலிருந்து II கினாண ககககள் பூர்த்ிகசய்ப்தட்டிால் இருப்தின் 

 வுகசய்து குநிப்திடவும்   

2. இப் தடிாணது குப்பு 1 இன் ம் I ற்ரம் II இற்காக தன்தடுத்ப்தட 

சண்டும் ன்ததுடன் கதாருத்ற்ந கசாற்ககப ீக்கிிடவும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

தடிம் 02 

 

சாசாி கசற்நிநன் அடிப்தகடில் இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த 

சசகின் குப்பு I இன் ம் II இற்காண தியுர்வுக்காண ாிாி ிண்ப்தம் 

 

01.  பகனளத்துகளுடன் கதர்:- 

02.  பகனளத்துகபால் குநிக்கப்தடும் கதர்:- 

03.  திநந் ிகி:- 

04.  சசி அகடாப அட்கட இன.:- 

05.  சசகில் இகந் ிகி:- 

06.  இகந் சசக ிணக் கடித்ின் இனக்கம்:- 

07.  ிணம் உரிப்தடுத்ப்தட்ட ிகி:- 

08. குப்பு 2 இன் ம் II இற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகணச் சித்ிகய்ி ிகி  

09.  உாி ட்டத்ில் சர அசகரு காிில் சர்ச்சிிகணப் பூர்த்ிகசய் ிகி   

10.  குப்பு 2 இன் ம் II இல் 10 ருட சசகிகணப் பூர்த்ிகசய் ிகி :- 

11.  ற்சதாது சசகாற்ரம் அலுனகம்: 

 

…..................................... ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் இனங்கக கல் 

ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த சசகின் குப்பு 2 இலுள்ப ம் I இற்கு ன்கணப் 

தியுர்த்துார ான் இத்ால் சகட்டுக்ககாள்கின்சநன்.  

 

ிகி:- …........................................     

        ிண்ப்தாாிின் கககாப்தம்  

 

இகந் சசககள் திப்தாபர் ாகம்   

 

ிரு/ிருி/கசல்ி ….......................................................................... ன்தர் இவ் அகச்சில் 

சசகாற்நி ருதுடன் தின்ருணவும் இத்ால் சான்ரப்தடுத்ப்தடுகின்நண.  

 

I.  …................ ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் ிணம் 

உரிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

II.  குப்பு 2 இன் ம் II இற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகண சித்ிகய்ியுள்பார்.  

III.  கண அச கரு காிில் சர்ச்சிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

IV.  …................ ஆம் ிகிிலுள்பார தத்து (10) ருட பகணப்தாணதும் 

ிருப்ிகாணதுாண சசகக் கானப்தகுிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

V.  தத்து (10) சம்தப ற்நங்ககப ஈட்டியுள்பார்.  

VI.  தியுர்வுக்காக ககககதரம் ிகிக்கு உடன் பன்ரும் ந்து (05) ருட 

ிருப்ிகாண சசகக் கானப்தகுிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

VII. அனுிக்கப்தட்ட கசற்நிநன் ிப்பீட்டு கடபகநக்கு அக தியுர்வுத் 



ிகிக்கு பன்ரும் தத்து (10) ருடத்ில் ிருப்ிகாண அல்னது அணிலுங்கூடி 

கசற்நிநன் ட்டத்ிகண ிரூதித்துள்பார்.  

VIII.  அகச் சம்தப ற்ரம் சம்தபற்ந ிடுபகந ண்ிக்கக ............ ஆகும்/ சனும் 

அகச் சம்தப அல்னது சம்தபற்ந ிடுபகநிகணப் கதற்நிருக்கில்கன.  

IX.  துி ண்டகணக்கும் (ச்சாிக்கக ீங்கனாக) உட்தடுத்ப்தட்டிருக்கில்கன. 

X.  அலுனருக்கு ிாக வ்ி எளக்காற்ர டடிக்ககிகணயும் டுத்ிருக்கில்கன.  

 

…................................ ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் குப்பு 2 இன் ம் I 

இற்குப் தியுர்த்ப்தடுற்கு ான் இவ் அலுனக இத்ால் தாிந்துகக்கின்சநன்.  

 

jpfjp:      ிரணத் கனாின் கககாப்தம்: 

கதர்: 

தி : 

(உத்ிசாகபூர் பத்ிகக இடவும்) 

 

குநிப்பு:- I இலிருந்து X கில் குநிப்திடப்தட்ட ககககள் பூர்த்ிகசய்ப்தடாலிருந்ால் 

வுகசய்து குநிப்திடவும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தடி இன. 03 

 

சாசாி கசற்நிநன் அடிப்தகடில் இனங்கக கல் ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த 

சசகின் குப்பு 3 இன் ம் II/I இற்காண தியுர்வுக்காண ாிாி ிண்ப்தம் 

 

1. பகனளத்துகளுடன் கதர்:- 

2. பகனளத்துகபால் குநிக்கப்தடும் கதர்:- 

3. திநந் ிகி:- 

4. சசி அகடாப அட்கட இன.:- 

5. சசகில் இகந் ிகி:- 

6. இகந் சசக ிணக் கடித்ின் இனக்கம்:- 

7. ிணம் உரிப்தடுத்ப்தட்ட ிகி/ ம் II இற்காண தியுர்வுத் ிகி  

8. குப்பு 3 இன் ம் III/II இற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகணச் சித்ிகய்ி ிகி   

9. உாி ட்டத்ில் சர அசகரு காிில் சர்ச்சிிகணப் பூர்த்ிகசய் ிகி  

10. குப்பு 3 இன் ம் III/II இல் 10 ருட சசகிகணப் பூர்த்ிகசய் ிகி: 

11. ற்சதாது சசகாற்ரம் அலுனகம்: 

 

…..................................... ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் இனங்கக கல் 

ற்ரம் காடர்தாடல் காில்நுட்த சசகின் குப்பு 3 இலுள்ப ம் II/I இற்கு ன்கணப் 

தியுர்த்துார ான் இத்ால் சகட்டுக்ககாள்கின்சநன்.   

 

ிகி:- …........................................     

        ிண்ப்தாாிின் கககாப்தம்  

 

இகந் சசககள் திப்தாபர் ாகம்  

 

ிரு/ிருி/கசல்ி ….......................................................................... ன்தர் இவ் அகச்சில் 

சசகாற்நி ருதுடன் தின்ருணவும் இத்ால் சான்ரப்தடுத்ப்தடுகின்நண.  

 

I. …................ ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் ிணம் 

உரிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.   

II. குப்பு 3 இன் ம் III/II இற்காக குநித்துகக்கப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப் 

தாீட்கசிகண சித்ிகய்ியுள்பார்.  

III. கண அச கரு காிில் சர்ச்சிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

IV. …................ ஆம் ிகிிலுள்பார தத்து (10) ருட பகணப்தாணதும் 

ிருப்ிகாணதுாண சசகக் கானப்தகுிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

V. தத்து (10) சம்தப ற்நங்ககப ஈட்டியுள்பார்.  

VI. தியுர்வுக்காக ககககதரம் ிகிக்கு உடன் பன்ரும் ந்து (05) ருட 

ிருப்ிகாண சசகக் கானப்தகுிிகணப் பூர்த்ிகசய்துள்பார்.  

VII. அனுிக்கப்தட்ட கசற்நிநன் ிப்பீட்டு கடபகநக்கு அக தியுர்வுத் 

ிகிக்கு பன்ரும் தத்து (10) ருடத்ில் ிருப்ிகாண அல்னது அணிலுங்கூடி 



கசற்நிநன் ட்டத்ிகண ிரூதித்துள்பார்.  

VIII. அகச் சம்தப ற்ரம் சம்தபற்ந ிடுபகந ண்ிக்கக ............ ஆகும்/ சனும் 

அகச் சம்தப அல்னது சம்தபற்ந ிடுபகநிகணப் கதற்நிருக்கில்கன.     

IX. துி ண்டகணக்கும் (ச்சாிக்கக ீங்கனாக) உட்தடுத்ப்தட்டிருக்கில்கன.   

X. அலுனருக்கு ிாக வ்ி எளக்காற்ர டடிக்ககிகணயும் டுத்ிருக்கில்கன.  

 

…................................ ஆம் ிகிிலிருந்து அபலுக்கு ரும் ண்ம் குப்பு 3 இன் ம் II/I 

இற்குப் தியுர்த்ப்தடுற்கு ான் இவ் அலுனக இத்ால் தாிந்துகக்கின்சநன்.   

 

jpfjp :       ிரணத் கனாின் கககாப்தம்: 

கதர்: 

தி : 

(உத்ிசாகபூர் பத்ிகக இடவும்) 

 

ிகி 

 

குநிப்பு:- 1. I இலிருந்து II கில் குநிப்திடப்தட்ட ககககள் 

 பூர்த்ிகசய்ப்தடாலிருந்ால் வுகசய்து குநிப்திடவும்  

2. இப் தடிாணது குப்பு 3 இன் ம் I ற்ரம் II இற்காக 

தன்தடுத்ப்தட சண்டும் ன்ததுடன் கதாருத்ற்ந கசாற்ககப 

ீக்கிிடவும்.  

 

 

   

 

 

 

 

   

 


