இந்தின அலுயர் சங்கம்

நூற்ாண்டு கட்டடம் ,69, திரு யி.க.சால, இபானப்பட்லட, சசன்ல 600 014

கல்யி உதயித் சதாலக யிண்ணப்ம்
1

நாணயர் சனர்- தநிமில்

2

சதாடர்பு பகயரி

3

சற்பார் / காப்ார்

In English- CAPITAL letters
சதாலபசி எண்ணுடன்

சனர்

அ) தந்லத/
காப்ார் சனர்
(சற்பார் உனிருடன் இல்ாத ிலனில்)
ஆ) தானார் சனர்

4

சற்பாரின் / காப்ாரின்

அ) தந்லத/காப்ார்

சதாமில் / பயல
ஆ) தானார்
5

அ) நாணயர் எந்த

பற்ட்படார் (OC)

யகுப்லச் சார்ந்தயர்
ி ிற்ட்படார் (OBC)
தாழ்த்தப்ட்ட / மங்குடினிர் (SC/ST)
ஆ) சற்பாரின்/

அ) தந்லத/காப்ார்

காப்ாரின் ஆண்டு
யருநாம்
6

சற்பார் / காப்ார்

அ) யியசான ிம்

நதிப்பு – ரூ

சசாந்தநாக லயத்துள்
அலசனாச் சசாத்துக்கின்

ஆ. யடு/ய
ீ
ட்டு
ீ
நல நதிப்பு – ரூ

யியபம்
ஆ) இதப சசாத்துக்கள்
7

நதிப்பு – ரூ

உடன் ிந்பதார் யியபம்
ய.
எண்

சனர்

யனது

கல்யித்

பயல/

ஆண்டு

தகுதி

சதாமில்

யருநாம்

8

9

கல்யி னின் ள்ி /கல்யி ிறுயம்
கல்யி ிறுயத்தின்

10-ஆம் யகுப்பு

12-ஆம் யகுப்பு

னிற்று

சனர்

சற்

சற்

சநாமி (Medium

நதிப்சண்கள்

நதிப்சண்கள்

of study)

யிண்ணப்தாபர் குடும்த்தில் பதல்
ட்டதாரினா ?

ஆம் / இல்ல
(ஆம் என்ால் யிபம்)

(குிப்ிட்டுச் சசால்வும்)

10

யிண்ணப்தாபர் நத்தின / நாி அபசு
திட்டங்கள் யமி
சதாலக

கல்யி உதயித்

பயண்டி

யிண்ணப்ித்துள்ாபா?(ஆம் எில்
யியபம்)

11

யிண்ணப்தாபர் யங்கிகள் யமி
கல்யிக்கடன்
யிண்ணப்ித்துள்ாபா?(ஆம் எில்
யியபம்)

12

யிண்ணப்தாபர்

ி அக்கட்டல

நற்றும் அலநப்புகில் கல்யி உதயித்
சதாலக

பயண்டி

யிண்ணப்ித்துள்ாபா?(ஆம் எில்
யியபம்)

13

உனர்கல்யி னிலுயது ற்ின

யியபம்

கல்லூரினின் சனர்

பசர்ந்த

(பகயரிபடன்)

ஆண்டு

டிப்பு
யியபம்

டிப்புக்

டிப்புக்

காம்

கட்டணம்

(ஆண்டு

(ஆண்டு

கில்)

ஒன்றுக்கு)

யிண்ணப்தார்ர் னிலும்

14

அல்து பசர்ந்துள்

கல்லூரினிிருந்து / கல்யி ிறுயத்தின்

பதல்யர்

/ துலத் தலயரிடநிருந்து சரித்தன்லநச் சான்று
(BONAFIDE CERTIFICATE) இலணப்ில்

குித்த டிய

யடியத்தில் சப்ட்டு இலணக்கப்ட்டுள் யியபம்

ஆம் / இல்ல

உதயித் சதாலக யமங்குயது சதாடர்ாக சங்கத்தின் படிபய
இறுதினாது என்லத ன்கு அிபயன்; அந்த படியிற்கு
கட்டுப்டுயதாக உறுதினிக்கிபாம்

சற்பார் / காப்ார் லகசனாப்ம்

நாணயர் லகசனாப்ம்

இடம்
ாள்

குிப்பு பழுலநனாகப் பூர்த்தி சசய்னப்டாத யிண்ணப்ங்கள் ிபாகரிக்கப்டும்.

இணைப்பு
சரித்தன்ணச் சான்றிதழ் (BONAFIDE CERTIFICATE)

(ாைவர் சசர்க்ணை பபற்றுள்ள / ைல்வி பிலும் நிறுவன முதல்வர் அல்லது துணறத்
தணலவர் அல்லது நிறுவனத் தணலவர் ணைபாப்பம் பபற்று இணைக்ைப்பட
சவண்டும்.)

சசல்யன்/சசல்யி……………………………………………………………………………………………………….த/ச,………………………………………………
…………………………………………………………….., இந்த

கல்யி ிறுயத்தில்

2014-15 ஆம் கல்யி ஆண்டில்

………………………………………………………….. ட்ட யகுப்ில் பசர்க்லக சற்றுள்ார் / னிலுகிார் எச்
சான்ிக்கப்டுகிது.
இயர் இந்த டிப்புக்காக இந்த கல்யி ஆண்டில், யங்கிகிடநிருந்து கடன்
உதயி

அல்து

அபசு/

அபசுசார்

ிறுயங்கிடநிருந்து

அல்து

தினார்

அக்கட்டலனிடநிருந்து உதயித் சதாலக ஏதும் சயில்ல அல்து உதயித்
சதாலக ச யிண்ணப்ிக்கயில்ல எச் சான்ிக்கப்டுகிது.
யிண்ணப்த்தில்
ிறுயத்தில்

உள்

நாணயபால்

அிக்கப்ட்டுள்

திபயடுகின்டி

சரினாக

யியபங்கள்,
உள்

எங்கள்
எவும்

சான்ிக்கப்டுகிது.

கல்லூரி பதல்யர் / துலத் தலயர்

கல்லூரி பத்திலப

ைல்வி உதவித் பதாணைக்ைான விதிமுணறைள்
1)

அபசு,நாகபாட்சிகள் நற்றும்
கல்யி

னின்

தகுதினா

கபாட்சிகள் டத்தும்
ஏலம

நாணயர்கலக்கு

பநல்ிலப்ள்ிகில்
கல்யி

உதயித்

சதாலக

யமங்கப்டும்.
2)

பநல்ிலப்ள்ித்
சாினினல்,

பதர்யில்

அியினல்

அதிக

பான்

நதிப்சண்கள்
பநற்டிப்பு

சற்று,

டிக்கும்

நருத்துயம்,

நாணயர்கலக்கு

இத்சதாலக யமங்கப்டும்.
3)

அியினல்/கலக்கல்லூரிகில் பசரும் நாணயர்கள் கட்ட பயண்டின னிற்றுக்
கட்டணம் (Tuition fees) பழுலநனாகபயா அல்து ரூ 15,000/- இதில் எது குலபயா
அத்சதாலக யமங்கப்டும்.

4)

சாினினல் கல்லூரினில் பசரும் நாணயர்கலப் சாறுத்தயலப கட்ட பயண்டின
னிற்றுக் கட்டணம் பழுலநனாகபயா அல்து ரூ 35,000/- இதில் எது குலபயா
அத்சதாலக உதயித் சதாலகனாக யமங்கப்டும்.

5)

இந்த உதயித் சதாலகனாது நாணயர்கள் தாங்கள் பநற்சகாள்லம் டிப்புக்காம்
பழுலநக்கும் (Duration of the Course) அந்தந்த

ஆண்டுத்

பதர்வுகில்

அயபது

பதர்ச்சிக்குட்ட்டு யமங்கப்டும்.

6)

கல்யி உதயித்சதாலக பகாரும் நாணயர் , அயர் னிலும் கல்யி ிறுயத்திடம்
சான்று சற்று யிண்ணப்ிக்கபயண்டும்

7)

கல்யி உதயித்சதாலக பகாரும் நாணயர்கள், சற்பார்/காப்ார் யருநாம்
குித்து யருயாய்த்துல யட்டாட்சினரின் சான்ிலப் சற்ிக்கபயண்டும்.

8)

கல்யி உதயித்சதாலக பபடினாக கல்யி ிறுயங்கலக்கு காபசால பம்
யமங்கப்டும்.

9)

உதயித்

சதாலக

யமங்குயது

ற்ி

இச்சங்கத்தின்

படிபய

இறுதினாது;யிண்ணப்தாபர் அந்த படியிற்குக் கட்டுப்டபயண்டும்.

10) அதிக நதிப்சண்கள் சற்று நருத்துயக் கல்லூரி நற்றும் ிசதாமிற்கல்லூரிகில்
பசருயதற்கு

சதரிவு

சசய்னப்ட்டு,

கல்யிக்

கட்டணம்

சசலுத்த

இனாத

ஏலமநாணயர்கலக்கும் கல்யி உதயித் சதாலக யமங்கப்டும்.
11.ய.எண்(10)இல் குிப்ிடப்ட்டுள் நாணயர்கள் (BPL)

யறுலநக் பகாட்டிற்குக் கீ ழ்

உள்தற்கா சான்று (By Tahsildar concerned) சற்று யிண்ணப்த்துடன் இலணக்கப்ட
பயண்டும்.

யிண்ணப்ங்கள் அனுப்ி லயக்க பயண்டின பகயரி
பபாதுச் பசலாளர்,
இந்தி அலுவலர்ைள் சங்ைம்,
நூற்றாண்டு விழா வளாைம்,
69, திரு வி.ை.சாணல,பசன்ணன 600 014

யிண்ணப்ங்கல பநற்கண்ட அலுயகத்தில் பபடினாகப் சற்றுக் சகாள்ாம்.அல்து

www.ioachennai.com என் யலத்தத்திிருந்து இயசநாகப் தியிக்கம் சசய்து
சகாள்ாம்.

