
மல் ாகா விஷ்வாபி்ண - 2020 

மல் ாகா கலாசச்ார டவடிக்கககள் அகசச்ு  

 

 

 

 

 

விருது பதறு் ககலஞரிண் கவல் தடிவ்  

 

(வி்த்தத் தடி்தின் கன்களபத் ததிவு செ் பதோதுோண இட் 

இன்ளன எண்நோன், அள இளத்புகபின் ெத்்பிக்கவு்) 

 

அறிவுறு்ன்தடித்ிண் தடி வி்த்த்ள பூ்்தி செ்யுங்கப்  

 

 

1. ோட்ட்                                   பிபெ செனோப ்பிிவு 

 

 

2. விருது சதந்ந களன்துளந ந்று் எ் துளந  

 

3. களனஞிண் முசனழு்துக்களுடண் சத ் 

          1.பழின் :-  

..................................................................................................... 

 

          2.ஆங்கின்தின் :- .................................................................................................... 

 

4.முசனழுத்ுக்கபோன் குறிக்கத்தடு் சத ் 

 

     1. பழின்:-  
..................................................................................................... 

 

         2. ஆங்கின்தின்:- .................................................................................................... 

 

5. விருது சதந்நோக ப்்சடுக்கத்தட்டோன் விருதின் குறித்பிட ப்டி 

சத ்  

 

................................................................................................................................................ 

6. பிந் திகதி ................................  2020/09/30திகதியின் து  ருட்........... ோ்........ 

ோட்கப்....... 

 

7.ி் முகி  :- .......................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................ 

 

8. களனஞிண் சோளனபதசி எ்:- ........................................................................................ 

 



9. கந்ந தப்பிகப் ந்று் கன்வி கன்லூிகப் :- 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

10. களன்துளநயின் சதநத்தட்ட தயிந்சிகப் தந்றி விங்கப்  

 

................................................................................................................................................ 

 

11. களனகப் சோடத்ோண சபிோட்டு த அனுதங்கபிண் விங்கப்  

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

12. ீங்கப் பிதிிதி்துத்தடு்து் களன்துளநயின் ீங்கப் சதந்ந 

தோோட்டுக்கப் ந்று் விருதுகபிண் விங்கப்  

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

13. ீங்கப் பிதிிதி்துத்தடு்து் களன் துளந சோடத்ோண கட்டுளகப் / 

பு்கங்கப் / சோளனக்கோட்சி ிக்ெச்ிகபிண் விங்கப்  

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

14. தட்டளநகப் / க்கோட்சிகப் / ிக்ெச்ிகப் பதோண்நந்ளந ஏந்தோடு 

செ்திரு்ோன் அது சோடத்ோண விங்கப் 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

15. பளட ோடகங்கப் / சோளனக்கோட்சி ோடகங்கப் / திளத்தடங்கப் / 

ஆத்தடங்கப் பதோண்நள ோித்ிரு்ோன், அ் ோித்புகபிண் 

சதக்ப்  

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

16. ீங்கப் ஒரு தோ்தி களனஞோக இரு்ோன், அளத் தந்றி விங்கப் 

ந்று் களனத்ுளநயுடணோண பிப்ளபகபிண் சோடப்ு ந்று் அக்ளபத் 

தந்றி விங்கப்  
 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 



 

17. உங்கபோன் புதி களனத் தளடத்புகளப உருோக்கத்தட்டிரு்ோன் அந்கோக 

தண்தடு்த்தடு் புதி நுட்தங்கப் ந்று் நுட்தங்கபிண் விங்கப்  

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 
 

 

 

 18. களனஞிண் சதோது ஆபோக்கி்  
 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

19. களனஞ ்ந்பதோது அெோங்க்திட் உவி சதறுகிநோ ்எணிண், அது குறி் 

விங்கப்  
 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

20. களனஞிண் துளிண் விங்கப்  
 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

21. சருங்கி உநவிணிண் சோளனபதசி எ்  
 

................................................................................................................................................ 

 

22. வி்த்தோியிண் உறுதியுள  

 

பந்க்ட கன்கப் எணது அறிவிந்சகட்டிளயின் ெிோணள எணவு், 

பன் ோகோ விருதுகளுக்கு வி்த்பிக்க ோண் குதிோணண் 

எண்தளயு், ோண் பன் ோகோ்தின் ி் திோப ் எண்தளயு் 

உறுதித்தடு்துகிபநண். 

 

.....................................                                                          ........................................... 

திகதி                                                                       வி்த்தோியிண் ஒத்த் 

 

23. கன்களப அ்ோட்சித்தடு்ன்  

 

பபன உப்ப கன்கப் ெிதோக்்கத்தட்டுப்பண எணவு், எணக்கு ்

சி்ள அள ெிோணள ந்று் பிண்ரு் ஆங்கப் 

உ்ளத்பிதி எண அ்ோட்சித்தடு்த்தட்டு இனுடண் 

இளக்கத்தட்டுப்பண.  



 

1. பிநத்புெ ்ெோண்றிழிண் அ்ோட்சித்தடுத்த்தட்ட பிதி  

2. பசி அளடோப அட்ளடயிண் அ்ோட்சித்தடுத்த்தட்ட பிதி 

3. 2 * 2  ் புளகத்தடங்கப் 02  

 

4. களன் துளநள உறுதித்தடு் ெத்்பிக்கத்தட்ட கன்கப்  

 

 விெட குறித்பு 

 

இ் விருதுக்கு களனஞ ் வி்த்பிக்கவின்ளன எண்நோலு், 

களன்துளநயிண் முண்பணந்ந்திந்கோக இ் களனஞ ் ஒரு சிந் 

பெளளெ ் செ்துப்போன், அது / அபது கன்களப சதோறுத்புடண் 

கூறுோக ோண் உ்ோ் அபிக்கிபநண்.  

 

 

                                                                                                   ............................................ 

கனோெெ்ோ அலுன ்

 

 

24. பிபெ செனோபிண் தி்துள 

 

பன் ோகோ விஷ்ோபி்ண விருதுகளுக்கோக இத்பிபெ செனோப ் பிிவின் 

சிக்கு்   

 

திரு/ திருதி/ சென்வி ............................................................................................. குதிோண ்எண 

தி்துள செ்து ெத்்பிக்கிபநண். 

 

 

 

....................................           ................................................. 

திகதி                                                             பிபெ செனோபிண்  

உ்திபோகபூ் மு்திள 

 

 

 

 

 


