அண்மில்
எடுக்கப்தட்ட
ங்கபது
புமகப்தடத்ிமண
இங்கு ஒட்டவும்

உள்ாட்டலுல்கள் அமச்சு
திாபர் ாகம் ிமக்கபம்
திாபர்கபின் ( திநப்பு/ ிாகம்/ இநப்பு)
கல்கபிமண மம்தடுத்ல் - 2018
ங்கபது மகயழுத்ில் யபிாக பூப்தடுத்வும்

01). ங்கபது பழுப்யதர் 02.) ீங்கள் கடமக்காக உதமாகிக்கும் யதர் 03). ங்கபது திப்யதர் 04). ங்கபது அலுனகம் அமந்துள்ப
ாட்டம் :

தி.யெ.திாி.:

கிா அலுனர் திாிவு:

5.1). ிிட பகாி-

5.2). அலுனக பகாி

06).மெி அமடாப அட்மட இனக்கம் -

07). தால் -

08).அெ அமப்திமண மற்யகாள்பக்கூடி யாமனமதெி இனக்கம் (

துமாின்/

திள்மபகபின்/

அனாிணா எண யதர்க்குநிப்திடவும்.
யதர் -

ங்களுக்கு உள்ப யாடர்பு-

அலுனகம் -

மகடக்கம்-

இல்னம் -

கடமத் கல்கள்
9.1). ிணத் ிகி

9.2)2018.06.01 ந் ிகிில் கடமக்

9.3). இமபப்தாறும் ிகி

கானம்
10). ாங்கள் திாபர் திிமண கிக்கும் அிகாப் திமெம் தற்நி ிதங்கள்
10.1). தற்று/ மகாநமபின் யதர்
10.2). திநப்பு இநப்பு திாிின் யதர்
10.3). ங்கபது திாபர் அிகாப்
திமெத்ினுள் உள்ப திமெ யெனகப்
திாிின் யதர்/ திாிவுகபின் யதர்
10.4). ங்கபது திாபர் அிகாப்
திமெத்ினுள் உள்ப யாத் கிா
அலுனர் திாிவுகபின் எண்ிக்மக
10.4) ங்கபது திாபர் அிகாப் திமெத்ினுள் உள்ப மறு திாபர்கபின் எண்ிக்மக எத்மண?
10.5) ங்கபது அலுனகத்ில் இருந்து கிட்டி திாபர் அலுனகத்ிற்கு உள்ப தூம் (km கபில்)
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11). ாங்கள் திாபர் திில் ிந்ப்தடுத்ப்தட்டுள்பீா? இல்மனாின் காம்

12). ங்கபது அலுனகம் தற்நி ிதம்
12.1) அலுனகத்ில் இருந்து வீட்டுக்கு உள்ப தூம் எவ்பவு ?
12.2) மெமப் யதறுதர்களுக்கு மமாண ஆமனாெமண அலுனகத்ினுள் காட்ெிப்தடுத்ப்தட்டுள்பா?
12.3) அலுனகப் யதர்ப் தனமகின் ீபம்/ அகனம் எவ்பவு? அது எந் ருடத்ில் இடப்தட்டது? அன்
ர்ம் என்ண?

13.) அலுனக மற்தார்ம
13.1) எவ்பவு கானத்ிற்கு ஒரு டம அலுனக மற்தார்ம இடம்யதறுகின்நது?
13.2) ாாிணால் மற்தார்ம ிகழ்த்ப்தடுகின்நது?
13.3) ங்கபது அலுனக மற்தார்மக்கு இறுிாக ருமகத் ந் ருடம்
14.) திவு யெய்ல் ிதம்
14.1). ங்கபது மெமக் கானத்ினுள் ங்கபால் ிகழ்த்ப்தட்ட யாத் திவுகபின் எண்ிக்மக - (2018.06.01 ந்
ிகிில்)
i.

திநப்பு

ii. ிாகம்

iii. இநப்பு

14.2) கீழ் குநிப்திடப்தடும் ருடங்கபில் ங்கபால் ிகழ்த்ப்தட்ட திவுகபின் எண்ிக்மககபின் ிதம்
திநப்பு

ிாகம்

இநப்பு

2018
2017
2016
2015
2014
சேகரிப்பு
15).ாங்கள் சுகபணம் அல்னது மறு எந்யாரு கருத்ிற்காக ிாகத்ிமண திவு

யெய்ற்கு இனாது

ிடின் அற்காக ாங்கள் மற்யகாள்ளும் டடிக்மக ிபமநகள் ாம ?
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16). ங்கபால் திற்கடமாற்றுற்கு ஈடுதடுத்ப்தடும் தர்கபின் ிதம்
கல்ித்
யதர்

து

யாமனமதெி இனக்கம்

மெமக்

மகம

கானம்

பூப்தடுத்
ப்தட்டுள்பா

மகடக்கம் இல்னம் மகடக்கம் இல்னம் மகடக்கம் இல்னம் 17.) ொாண ீான் தி தற்நி ிதம்
17.1).ாங்கள் ீவு பழுதுக்குாண ொாண ீாணா ?

ிணம் யதற்ந ருடம் -

17.2)ாாயாரு னத்ிற்கு ாத்ிம் ொாண ீாணா ?
னம்

ிணம் யதற்ந ருடம் மறு ணிப்தட்ட கல்கள்

18). குடும்த ிதங்கள்
i.

துமாின் யதர் - .......................................................................................................

ii.

யாில்

- .......................................................................................................

iii.

கடம இடம்

- .......................................................................................................

iv.

யாமனமதெி இனக்கம்

- மகடக்கம்

:

இல்னம்

:

அலுனகம்

:

19).ாங்கள் யதற்றுக் யகாண்ட உர் கல்ித் மகமகள் (ருடம் ற்றும் கற்ந யாி பனத்ிமண
யாிிக்கவும்)

20).கடந் 03 ருடங்கபினுள் ாங்கள் தின்தற்நி தாடயநி தற்நி ிதங்கள் ( தாடயநிின் யதர்,
ிறுணம், ருடம் ற்றும் கான எல்மனிமண குநிப்திடவும்.)
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21.1).ங்களுக்கு கணிில் மமன யெய் இலுா?
21.2). கீழ் குநிப்திடப்தடும் எந் கடமிமண ங்கபால் கணிில் மற்யகாள்ப இலும்?
கரும்
கணிில்

கடிங்கள்/

ன்று

த்ி ட்டம்

இலும
இல்மன

அட்டமிமண

ாாித்ல்
ஈ-யில்

திிமடிமண

யதற்றுக்

யகாள்ளுல் ற்றும் அனுப்புல்
இண்டர்யட் உதமாகித்ல்
22) . யாி இலும (1-ிகவும் ன்று,
யாி

2-ன்று,

3-ொாம்,

கமத்ல்

4- தனவீணம்)

எழுதுல்

ாெித்ல்

புாிந்துக்
யகாள்ளுல்

ெிங்கபம்
ிழ்
ஆங்கினம்
மறு யாிகள் (யதாிமண
குநிப்திடவும்)
23).ாங்கள் ாாயாரு யாிலில் / ஜீமணாதாத்ில் ஈடுதட்டிருப்தின் அது தற்நி ிதங்கள் -

24).கடந் 03 ருடங்கபினுள் ாங்கள் தங்மகற்ந திற்ெி மமனத்ிட்டங்கள்
மமனத்ிட்டத்ின் யதர்

டாத்ி ிறுணம்

ருடம்

ாட்கபின்
எண்ிக்
மக

25).ாங்கள் ஏாயாரு ெந்ர்ப்தத்ினாது கடம ிப்பீட்டிற்கு உட்தட்டிருந்ால் அது தற்நி ிதங்கள் (
கடம ிப்பீட்டிமண மற்யகாண்ட ிறுணம் ,

ருடம்,

ங்களுக்கு கிமடத் இடம் / ிப்பீட்டிமண

குநிப்திடவும்)
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26).ாங்கள் ஏாது சுகபணத்ிற்கு உட்தட்டிருப்தின் அது தற்நி ிதங்கள் -

27). ங்கபது ிமெட இலும / ிநம/ ிர்ாம் தற்நி ிதங்கள் :-

28). ங்கபால் எழுப்தட்ட புத்கங்கள், ெஞ்ெிமககள், தத்ிாிமககள் ஆகி ஆங்கள் தற்நி ிதங்கள் :-

29). ங்கபது மெமக் கானத்ினுள் ங்களுக்கு எிாக ஒழுக்காற்று தாிெீனமண மற்யகாள்பப்தட்டுள்பா?
ஆம்/ இல்மன (ஆம் எணின், காம், டாத்ப்தட்ட ருடம், ஒழுக்காற்று ீர்ாணம் என்ண எண குநிப்திடவும்)

30).ங்களுக்கு எிாக ற்யதாழுது ஒழுக்காற்று தாிெீனமண / குற்நம் ெர்ப்திக்கப்தட்டிருப்தின் அில் உள்ப
சுத்ப்தட்ட குற்நம் என்ண?

ெிக்கல் ற்றும் மாெமண
31).திாபர் மெமிமண பன்மணற்றுற்காக ங்கபால் ெர்ப்திக்கப்தடும் மாெமணகள் ாம ?

32).ிாகம்/ திநப்பு/ இநப்பு திவு யெய்பெம் யதாழுது காப்தடும் ெிக்கல்கள் ாம ?

33).அந் ெிக்கல்கபிமண குமநப்தற்காக ங்கபால் ெிதாாிசு யெய்ப்தடும் மாெமணகள் ாம ?
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34).யகாடுப்தணவு / எழுதுப் யதாருட்கபிமணப் யதற்றுக் யகாள்பல் ெம்தந்ாண ிதங்கள் ( யகாடுப்தணவு /
எழுதுப்யதாருட்கபிமண யதற்றுக் யகாள்ளும் யதாழுது ெிக்கல்கள் ற்றும் அந்ச் ெிக்கல்கபிமண குமநப்தற்காண
மாெமணகள்)

35).ங்கபது

கடமிமண

இனகுாக

மற்யகாள்ற்காக

ங்களுக்கு

மமாண

ெட்டிட்டங்கள்,

புத்கங்கள், ஆமனாெமணகள், மகமடுகள் ஆகிண உள்பா? மமாணா?

36).ாங்கள் கடமக்காக உதமாகிக்கும் புத்கங்கள், ஆங்கள், தடிங்கபிமண ிருத்ம் யெய்ல்

(எந்யாரு புத்கத்ிணதும் ீபம் அகனம்,

ஏடுகபின் எண்ிக்மக ாற்நம் யெய்ப்தட மண்டுாின்

அதுதற்நி மாெமண, ாற்நப்தட மண்டி அபவு ற்றும் அற்காண காம்)

37).ங்கபால் உதமாகிக்கும் ஆமனாெமண தடிங்கள்,

ெட்டத்ிட்டங்கள்,

சுற்றுிருதங்கள் ிருத்ப்தடல்

மண்டுாின், அது தற்நி ிதங்கபிமண எழுவும்.

38).ாங்கள் ஏனம எந்யாரு காப்புறுி பமநினாது இமந்துள்பீா?
அவ்ாநின்மநல் ஏாயாரு காப்புறுி பமநினாஞ இமற்கு ங்களுக்கு ிருப்தா ?
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மற்தடி ிதங்கள் உண்ம ற்றும் ொிாணம எண உறுிப்தடுத்துகின்மநன்.

ிகி

அலுனாின் ஒப்தம்
(இநப்தர் பத்ிமிமண இடவும்)

அலுனக உதமாகத்ிற்கு ாத்ிம்
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