
அிவுரத்தல் gj;jpuk; 

 

க.பொ.த (உ.த) கற்தற்கொக சொதிதி ிதினத்திொல் யமங்கப்டும் புமநப்ொிசில்களுக்கொ யிண்ணப்ங்கமக் ககொருதல் 

 

தமகமநகள் 

 

1. யிண்ணப்தொொி 2021 (2022) ஆம் ஆண்டு டhத்தப்ட்ட க.பொ.த (சொ.த) ொீட்மசனில் பதல் பமனொகத் கதொw;ி,  2024 ஆம் 

ஆண்டில் க.பொ.த (உ.த) கற்தற்கு பழுமநனொக தகுதி பற்ிருத்தல் கயண்டும். 

 

2. அபச ொடசொம அல்து கட்டணநில்ொத தினொர் ொடசொமனில் கல்யிகற்கும் நொணயொக/நொணயினொக இருத்தல் கயண்டும். 

 

3. யிண்ணப்தொொினின் குடும் நொத யருநொம் 75,000/- ரூொயிம யிஞ்rhதpருத்தல் கயண்டும். 

யிண்ணப்ப்டியத்மத பூர்த்தி பசய்தல் 

 யிண்ணப்த்தின் இக்கம் 01 பதல் 06 யமப யிண்ணப்தொபபொல் பூர்த்தி பசய்னப்டுதல் கயண்டும். 

 

 உொின யிொக்களுக்கொ புள்ிகமப் பரகின் யிண்ணப்தொபபொல் பூர்த்தி பசய்னப்டகயண்டின அகதகபத்தில், உொின 

பரகரகள் உண்மநனொமய என்ர அதிர் சொன்ித்தல் கயண்டும். 
 

 பூர்த்தி பசய்னப்ட்ட யிண்ணப்த்துடன், யசிக்கும் குதினின் கிபொந அலுயொின் சொன்ிதழ் நற்ரம் குடும்த்தின் யருநொ ிம 

குித்த ிபகதச பசனொொின் ொிந்துமபயுடன் கபொ.த (உ.த) கற் ொடசொம அதிொிடம் நொத்திபம்  ஒப்மடத்தல் கயண்டும் 
 

நதிப்பண் யமங்கும் பம 

01.01.குடும்த்தில் 21 யனதிற்குட்ட்ட இபண்டு அல்து அதற்கு கநற்ட்ட ிள்மகள் இருத்தல்- புள்ி 04 

01.02.பற்கொர் இருயமபயும் இமந்திருத்தல்        - புள்ி 06 

01.03. பற்கொொில் ஒருயமப இமந்திருத்தல்       - புள்ி 03 

01.04.பற்கொர் இல்ொது ொதுகொயருடன் இருத்தல்       - புள்ி 02 

01.05.நொணயன்/நொணயி பழுமநனொக அங்கவீபற் ிமனில் இருத்தல்        - புள்ி 10 
      (குதினயில்  அங்கவீபற்ிருந்தொல் 05 புள்ிகள் நொத்திபம் யமங்கவும்) 
 

                         (ஆகக்கூடின புள்ி 25) 

குிப்பு :-  பற்கொர் சொர்ந்து 21 யனதுக்குட்ட்ட திருநணநொகொதயர்கள் ிள்மகொகக் கருதப்டுகின்ொர்கள். உடல் குமொடுகள் 

பதொடர்ில் அபச நருத்துய அதிகொொி சொன்ித்தல் கயண்டும். 
 

 க.பொ.த (சொ.த) ொீட்மசனின் பரகரகள் 

 
             02.01  கபொ.த (சொ.த) ொீட்மசனின் கட்டொன ொடங்களுக்கு 

 

அதி யிகசட சித்தி              (A) - புள்ி  08 
யிகசட சித்தி    (B) - புள்ி 06 
திமநச் சித்தி             (C) - புள்ி 04 
சொதொபண சித்தி               (S) - புள்ி 02 
 

கல்யிச் பசனொொின் 2006/09 ஆம் இக்க 2006.03.07 ஆம் திகதின சுற்ிக்மகனில் கதர்ச்சி பற் ிொிவு 

ொடங்கள் பதொடர்ில் ஒரு ொடத்திற்கு 01 புள்ி என்தொக ஆகக்கூடினது 02 ொடங்களுக்கு இபண்டு புள்ிகள் 
யமங்கப்டுதல் கயண்டும். 

(ஆகக்கூடின புள்ி 50) 

 3. யிமனொட்டு 
கuப்ந்தொட்டம்   / யமப்ந்தொட்டம்   / கொல்ந்தொட்டம்   / கூமடப்ந்தொட்டம்  / கிொிக்பகட்   / எல்ம   / ட்நின்டன் /கடி /பகர்/

ப ொக்கி /பநய்யல்லுர் /பசஸ் /கபம்/படிஸ் /ீச்சல் /ஜிம்ொஸ்டிக் /கபொட்டி /கநமசப்ந்தொட்டம்  
                                                                                           கதசின       நொகொண     யன 
         நட்டம்      நட்டம்    நட்டம்                                                          
                    
யிமனொட்டுப் கொட்டிகில் பதலிடம்                 09            07            05 
யிமனொட்டுப் கொட்டிகில் இபண்டொயதிடம்                 08            05            04 



யிமனொட்டுப் கொட்டிகில் பன்ொயதிடம்                 06            03            02 
தமமநத்துயம்                               01         01            01  
 
                                                                                                        (ஆகக்கூடின புள்ி 10) 

4. அமகினல் நற்ரம் ொடத்துடன் பதொடர்புமடன பசனற்ொடுகள் 

 

 அ. பகடட் 
ஆண்சொபணர் / பண் சொபணர் 

பதலுதயி/சூமல்பசனற்ொட்டொர்கள்/ ஏமனமய 
 
 

ஆ. கதசின பநொமிகள் நற்ரம் இக்கினப் கொட்டிகள் 

யியொதங்கள்/ கச்சுப் கொட்டி/அிவுப்கொட்டி/ 
ஓயினம்/டம்/ ொடல்/கநமட ொடகம் 
யிடன சொதமகள் 

                                                                                                            நொகொண        யன       கதசின   
                               நட்டம்            நட்டம்      நட்டம்       
 

                 பதொயது இடம்                                                    09       07  05 

                 இபண்டொயது இடம்                                                     08       05  04 

                 பன்ொயது இடம்                                                     06       03     02          

                 தமமநத்துயம்            01       01     01 
 

 (ஆகக்கூடின புள்ி 10) 

 5. நொணய தமயர் 

 

ொடசொமனின் பதன்மந நொணயர் தமயர்         05 

ொடசொமனின் துமணபதன்மந நொணயர் தமயர்   04 

நொணயர் தமயர் (கிஷ்ட/ சிகபஷ்ட)                     03 

தபப் ிொியின் தமயர்            02 

யகுப்புத் தமயர்           01 

                                       (ஆகக்கூடின புள்ி 5)  

கயிக்கவும் :-  

 கநக உள் 03 நற்ரம் 04 இல், ீங்கள் கதசின, நொகொண நற்ரம் யன நட்டங்கில் ஒகப ொடத்திட்ட பசனல்ொட்டிற்கு 

நதிப்பண்கம யமங்குதொகொது. புள்ிகம யமங்குயதில் பதல் ிமமன நொத்திபகந கயத்தில் பகொள்ளுதல் கயண்டும். 

 

 கநக 05 இல் புள்ிகள் யமங்கும் கொது பதல் ிமமன நொத்திபகந கயத்தில் பகொள்ளுதல் கயண்டும். 


