
ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர் 

சென்னை, சசம்சாித் ிாய்வு த்ி ிறுணத்தின்  
நிதி நல்னையுடன் டத்தும் புத்ாக்கப் திற்சி குப்பு 

கட்டம் சசலுத்ி 

ிம்:  

தி : 

ிண்ப்தம்  

(வுசசய்து 

ிகாட்டுல்கலபக் 

கணாகப் தடிக்கவும்) கடவுச்சீட்டு அபவு 

புலகப்தடத்ல 

இலக்கவும் 

அலுனக 

உததாகத்ிற்கு ட்டும் 

திவு எண் :  

 

 

புத்ாக்கப் திற்சி 

குப்பு 

(08.06.2022 முதல் 

21.06.2022 வனை) 

1. சதர் 

ிழ்  

ஆங்கினம் (In capital letters) 

:  

2. தாலிணம் :  

3. து & திநந் தி :  

4. சமூகம் : SC / SC(A) / ST / MBC / DNC / BC(M) / BC / OC 

5. தாடம் & துலந :  

6. தி :  

7. தி ிணத்ின் லக : ிந்ம் / குி காண்தரும் 

8. தி ிண ாள் :  

9. ிறுணத்ின் சாடர்பு எண் & 

ின்ணஞ்சல் 

:  

10. ிறுணத்ின் லக : அசு / அசு உி / தல்கலனக்ககம் / 

ன்ணாட்சி / ன்ணாட்சி அல்னாது 

11. தல்கலனக்ககம் :  

12. சாடர்பு எண் :  

13. அலனப்ததசி எண் & 

ின்ணஞ்சல் முகாி 

:  

14. ிந் முகாி 

 

 

:  

15. குிகாண் தரும் முடிமம் ாள் :  

16. கற்தித்ல் அனுதம் : இபிலன             -             முதுிலன 

17. தல்கலனக்கக ாணிக்குழு 

ஏற்ந ஆய்ிழ்கபின் 

சபிமடுகள் 

: தசி அபில்          : 

தன்ணாட்டு அபில்   : 



18. ஆய்வு சநிகாட்டுல் 

முலணர்ப் தட்டம் ஆய்ில் ிலநஞர் 

ிலநவுற்நது லடசதற்று ருது ிலநவுற்நது லடசதற்று ருது 

    
 

19. ஆய்வுத் ிட்டங்கள் 

சதருந்ிட்டம் குறுந்ிட்டம் 

ிலநவுற்நது லடசதற்று ருது ிலநவுற்நது லடசதற்று ருது 

    
 

20. தங்தகற்ந ஆற்றுப்தடுத்துல் ிகழ்வு & புத்ாக்கப் திற்சிகபின் ிம் 

. 

எண். 

ிகழ்வு / திற்சிின் 

ிம் 

கானம் ணிப தம்தாட்டு 

லம் & 

தல்கலனக்ககம் 

முல் ல 

1.     

2.     

3.     
 

21. இப்புத்ாக்கப் திற்சி 

திதம்தாட்டிற்கு 

இன்நிலாா? 

: 
 

  

ஆம் இல்லன 
 

22. ஆம் எணில் திதம்தாட்டு 

ாபிலணக் குநிப்திடவும் 
:  

உறுிசாி 

 தற்குநிப்திட்ட ிங்கள் அலணத்தும் சாிாணல என்று உறுி 

அபிக்கிதநன். 

 

ிண்ப்தாாின் ஒப்தம் 

கல்ி ிலனத் லனாின் தாிந்துல 

____________________________________________ தல்கலனக்கக / கல்லூாிின் 

___________________ துலநில் ___________________________________________ 

என்தர் திபுாிந்து ருகிநார். தலும் அர் இப்புத்ாக்கப் திற்சி குப்திற்குத் 

தர்ாகும் லகில் முழுப் திற்சிக் கானத்ிற்கும் தி ிடுப்பு 

ங்கப்சதறுார் எண இன்ிச் சான்நபிக்கப்தடுகிநது. 

 

கல்ி ிலனத் லனாின் ஒப்தம் 

(அலுனக முத்ிலமடன்) 

 

 

(ிண்ப்தார் குநிப்திட்ட ிங்கள் திப்திதட்டுடன் சாிதார்க்கப்தட்டிருக்க தண்டும்) 



அலுனகப் தன்தாட்டிற்கு ட்டும் 

ிண்ப்தம் சதற்ந ாள் : 

சதற்நர் ஒப்தம்  : 

குநிப்புகள்   : 

திவு எண்   : 

தர்வு    :  (ஆம் / இல்லன) 

 

                                                                                                     இயக்குநர் 

 


