
    * வரவு - ம ொத்த விரிவுரரகளின்  ணித்தியொலங்களில்  ொணவர் சமுக ளித்த  ணித்தியொலங்கரள நூற்று  வீதத்தில் குறிப்பிடுக. 

     * தகுதி - இ ் ொணவர் குறித்த பொடஅலகில் ததொற்றத் தகுதியுரடயவர் எனின் “ஆ ்” எனவு ் தகுதியற்றவர் எனின் “இல்ரல” எனவு ் 

குறிப்பிடுக . 
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தசர் மபொன்ன ்பல ் இரொ நொதன் அரங்கொற்று  ற்று ் கட்புலக் கரலகள் பீட ்,  

யொழ்ப்பொணப் பல்கரலக்கழக ். 

அரரயொண்டுப் பரட்ீரசக்கொன விண்ணப்பப்படிவ ் - 20__ __ 

 

1) இப்படிவத்தில் கேடே்ப்பட்ட விடயங்ேள் யாவும் ததளிவாேவும் பூரணமாேவும் நிரப்பப்படல் கவண்டும். 

2) இப்படிவம் தமிழிலும் கேடே்ப்படுமிடங்ேளில் மாத்திரம் ஆங்கிலத்திலும் நிரப்பப்படல் கவண்டும். 

3) மீள்பரீடச்ாரத்்திேள் ஒரு பாட அலகிற்கு 250/- வீதமும் மருதத்ுவ சான்றிதழ் சமரப்்பித்து ஏற்றுே்தோள்ளப்பட்கடார ்

பரீடச்சே்ேடட்ணமாே ஒவ்தவாரு பாட அலகிற்கும் ரூபா 250/- வீதமும், பரீடச்ச தபறுகபற்றிசன தரம் உயரத்ுவதற்கு 

பாடஅலதோன்றிற்கு ரூபா 500/- வீதமும் பல்ேசலே்ேழே மே்ேள் வங்கிே்கிசளயில் / சிறாப்பர ் ேருமபீடத்தில் தசலுத்தி, 

பற்றுசச்ீடச்ட விண்ணப்பப்படிவத்துடன் இசணத்தல் கவண்டும். 

4) விண்ணப்பபடிவம் பூரணமற்கறா ததளிவற்கறா அல்லது பிசழயாேகவா நிரப்பப்படுமிடத்து விண்ணப்பபடிவம் நிராேரிே்ேப்படும் 

என்பசத ேவனத்தில் தோள்ே. 

 

 
கீதழ விண்ணப்பிக்கு ் அரரயொண்டு பரடீர்சகள் நீங்கள் 

 

• முதல் தடரவயொக ததொற்றுபவர.் 
 

• மீள் பரடீச்ொர்தியொக ததொற்றுபவர.் 
 

• ஏற்கனதவ மபறப்படட் மபறுதபற்ரற த  ்படுத்துவதற்கொக ததொற்றுபவர.் 
 

•  ருத்துவ / மபொருத்த ொன கொரணங்களுடன் மூதரவயின் அனு திதயொடு ததொற்றுபவர.் 

 

 

1.பரடீர்சக்கு விண்ணப்பிக்கு ் வருட ்:  2. பரடீர்சக்கு விண்ணப்பிக்கு ் அரரயொண்டு: 

முதலாம்       வருடம்     முதலாம்        அசரயாண்டு 

இரண்டாம்     வருடம்     இரண்டாம்      அசரயாண்டு 

மூன்றாம்      வருடம் 

நான்ோம்      வருடம் 

3. பரடீர்சக்குத் ததொற்று ் ம ொழி:           4. கற்ரகமநறியின் கொல ்: 

             தமிழ்         மூன்று    வருடம் (தபாதுே்ேசல) 

            ஆங்கிலம்         நான்கு    வருடம் (சிறப்புே்ேசல) 

5. நொன்கு வருட ொயின் பிரதொன பொட ்: …………………………………………………………………………………….. 

6. சுடம்டண்: ……………………………………………………….                     7. பதிவு இலக்க ்:……………………………………………………… 

8. பொல் : ஆண்     தபண்                       9.   திரு       திரு தி       மசல்வி  

10.மபயர ்முதமலழுத்துக்களுடன் 

தமிழில் :  

ஆங்கிலத்தில் : 

 

11 .முதமலழுத்துக் குறிக்கு ் மபயர:் 

தமிழில்:  

ஆங்கிலத்தில்: 

 

12. பரடீர்சக்கு விண்ணப்பிக்கு ் பொட அலகுகள் : 

 பாட அலகு இல பாடத ்தசலப்பு வரவு தகுதி(ஆம்/இல்சல) துசறத்தசலவரின் சேதயாப்பம் 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

                    

                    

                  

                  

தபாருத்தமான கூட்டிற்குள்   (            ) அசடயாளம் இடவும் 



    * வரவு - ம ொத்த விரிவுரரகளின்  ணித்தியொலங்களில்  ொணவர் சமுக ளித்த  ணித்தியொலங்கரள நூற்று  வீதத்தில் குறிப்பிடுக. 

     * தகுதி - இ ் ொணவர் குறித்த பொடஅலகில் ததொற்றத் தகுதியுரடயவர் எனின் “ஆ ்” எனவு ் தகுதியற்றவர் எனின் “இல்ரல” எனவு ் 

குறிப்பிடுக . 
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 த தல விண்ணப்பிக்கு ் அரரயொண்டுப் பரடீர்சக்கு நீங்கள் 

 

➢ முதற்தசடசவயாே கதாற்றுபவர ்எனின் இறுதியாே சித்தியசடந்த பரீடச்ச ததாடரப்ான விபரங்ேசளயும் 
 

➢ மீளத்கதாற்றுபவர ்எனின் தற்கபாது விண்ணப்பிே்கும் அசரயாண்டுப் பரீடச்சயில் இறுதியாே கதாற்றிய பரீடச்ச 

ததாடரப்ான விபரங்ேசளயும் கீகழ தருே. 
 

மாணவரே்ள் தமது பரீடச்ச தபறுகபற்றிசன (Result Sheet) விண்ணப்பிே்கும் பாட அலகுே்ோன துசறத ்தசலவரிடம் 

ோண்பித்து உறுதிபடுத்தியபின் சேதயாப்பத்திசனப் தபற்றுே் தோள்ள கவண்டும். 

 வருடம் அசரயாண்டு பாட அலகு 

இல 

அசடவு அமரவ்ுேள் துசறதத்சலவரின்  

சேதயாப்பம் 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

 

13.நீங்ேள் மீள்பரீடச்ாரத்்தியாயின் விண்ணப்பிே்கும் பாடஅலகிற்கு மூன்று அமரவ்ுேளிற்கு கமல் கதாற்றுபவர ்எனின் 

மூதசவயின் அனுமதி தபறப்படட்ுள்ளதா? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ஆம் எனின் எத்தசனயாம் இலே்ே மூதசவ? …………………………………………………………………………………………………… 

14. மீள் பரீடச்சயாயின் பரீடச்சே்குச ்தசலுத்திய ேடட்ணவிபரம் : 

   தசலுத்திய ததாசே: ……………………………………………………………… திேதி:……………………………………………………….  

   பற்றுசச்ீடட்ு இல : ………………………………………………………… 

 

 15. அஞ்சல் முேவரி: 
 

  

 

 

 16. கதசிய.௮.அடச்ட இல : 

 

 

 

 17. ததாசலகபசி இல:  
 

 

  

கமகல தோடுே்ேப்படட்ுள்ள விபரங்ேள் யாவும் உண்சமயானசவ என உறுதிப்படுத்துகின்கறன். 

 

திேதி:……………………………………………………….     ……………………………………………………………… 

        பரீடச்ாரத்்தியின் சேதயாப்பம்    

 

  

 

  

 

  

 

 

                   

                   

                   

          

          

அலுவலகப்  பொவரனக்கு  ொத்திர ் : 

 

பிரதிப்பதிவாளர,் 

 

பரீடச்சே்கிசள. 

 

கமற்குறிப்பிடட் மாணவர ்பரீடச்ச எழுதுவதற்கு அனுமதி வழங்ேப்படட்ுள்ளது/வழங்ேப்படவில்சல. 

 

குறிப்பு: 

 

 

 

திேதி:………………………………………………….    ………………………………………. 

        பிரதிப்பதிவாளர ்

(கசர ்தபான்னம்பலம் இராமநாதன் அரங்ோற்று மற்றும் 

ேட்புலே் ேசலேள் பீடம்) 


