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ெவ�ற�கரமான ��� தசா�த�க��� ேமலாக அைன��

�ைறகளி�� ச�ற�� வ�ள��� ஒ� மத���மி�க ந��வன�

எ�க�ைடய ச�த�யபாமா ந�க�ந�ைல ப�கைல�கழக�. எ�க�

ந��வன� ம��� அத�ப�, க�ன�.�ைனவ� ேஜ�ப�யாரி� 

 ஆ��வாத��ட� ம��� �ைனவ� மரிய�னா ஜா�ச�, ேவ�த�,

�ைனவ� ேமரி ஜா�ச�,ந��வன� தைலவ� ஆக�ேயாரி�

ஆ�ற�மி�க தைலைமய�� ��, ம��� த��மத� மரியா

ெப�னாெட� தமிழரச� ஜா�ச�, ந��வன� �ைண�

தைலவரினா��, எ�ஐஆ�எஃ� தரவரிைசய�� 2020 இ� எ�க�

மத��ப���ரிய ந��வன� 39 வ� இட�ைத ெப���ள� ம��� 

 இ� ந�  நா��� �த� 50 ப�கைல�கழக�க�� கட�த   5 

 ஆ��களாக இட� ப���� வ�க��ற�. ச�த�யபாமா ந�க�ந�ைல

ப�கைல�கழக� ப�ேவ� ெபாற�ய�ய� �ைறகளி�  பலதர�ப�ட

க�வ�� த��ட�களான அதாவ�, அற�வ�ய�, ெதாழி���ப�, ச�ட�,

க��ட�கைல, ம��தக�, ந�ச��, ப� ம���வ� ம���

ேமலா�ைம ேபா�றவ�ைற வழ��க�ற�. இ� �ஜிச� ச�ட�,

1956� - ப�ரி�.3 இ� ��  ந��வ�ப���ள�. நா��� மத���மி�க

ந��வன�தா� 'A' க�ேர�ட� அ��கார� எ�ற அ��கார அைம��,

ேதச�ய அ��கார� ம��� மத����� அைவய�� �ல�

ெப���ள�. க�வ�� �ைறய�� இைடவ�டாம� ச�க�த���

ேசைவ ெச��� பணிய��, எ�க�  ந��வன� பல

அ��கார�கைள� ெப���ள�, 2001 இ� ந�க�ந�ைல

ப�கைல�கழக அ�த�� ெப�ற�, NAAC ஆ� A தர��ட�

அ��கார�, QS-�வா��வெர�� ைசம��� (QS) ம���

ஒ��ெமா�த�த��கான QS I- ேக� ைடேமா��  மத���� �ல� 4

ந�ச�த�ர மத���� க�ைட���ள�. ைட�� உய� க�வ� ஆச�ய

ப�கைல�கழக�த�� 351+ இட�ைத� ெப���ள�

�ற��ப�ட�த�க�.ச�ப�த�� அற�வ��க�ப�ட ARIIA 2020 இ� இ�த�ய

ப�கைல�கழக�களி� ��ைம�கான தரவரிைச ப��ய�� 

 ச�யபாமா 5 வ� இட�ைத� ப�����ள� .ச�யபாமா ஒ�

��னணி ந��வனமாக உ�ெவ���  ச�வேதச தர�த��� 49

இள�கைல ப�ட�ப���க�, 21  உய�க�வ� ப�ட�ப��� த��ட�க�,

ஆரா��ச�, ெதாழி���ப ப�ைம���� , அற�வ�ய�� �த�ய

க��ப���� ம��� ெதாழி���ப�  �ல�  ச�ற��வ�ள��க�ற�. 

ச�யபாமா ப�கைல�கழக� ப�ற� 



ச�யபாமா ச�ட� ப�ளிைய� ப�ற�
ச�த�யபாமா ச�ட� ப�ளி ச�வேதச அளவ�� �க�ெப�ற ஆரா��ச� ம���
க�ப��த�� ைமயமாக இ��க வ����க�ற�. ச�ட� க�ப��த� ம���
ச�ட அற�வ��  �ல�  மனித மா��, ச�க நல� ம��� �த�
ஆக�யவ�ைற ேம�ப���வத�� ச�ட� ப�ளி ெசய�ப��வ�க�ற�. ச�ட�
ப�ளி  B.A.LL.B (hons), B.Com.LL.B (hons), B.B.A.LLB (hons) ம��� LL.B
ப�டப���கைள வழ��க�ற�. எ�கள� ச�ட�ப�ளி தரமான

ச�ட�க�வ�ைய வழ��வதாக ச�ப�த�ய ஆரா��ச�க� ெதரிவ��க��றன
ஆதலா� எ�க�ைடய பாட�த��ட�க� அ��பணி��மி�க, த�றைமயான
ம��� க�ன  உைழ��மி�க  ஆச�ரிய�கள� �ல� 
 க�ப��க�ப�க��றன, இ�த ஆச�ரிய�களா�  அ�பவ� வா��த
பய��ச�யாள�க� ம��� மத��ப���ரிய �த�அரச�க��  அட��வ�.
நா�க� ச�ட�ெதாழி�� ெநற��ைற�ெகா�ைக வா��பவ�க�,
ஆரா��ச�யாள�க� ம��� ப�ேவ� அைம��க�ட�� இைன��
ச�ட�க�வ�ைன பய���வ��க�ேறா�. இ� ந��ைடய ச�ட ம��� ச�க-
ச�ட ஆரா��ச�ய�� பல �ைறகளி� அற�வ�� வ�ைமைய

ப�ரத�ப��க�ற�. ேம�� இ� எ�க� மாணவ�க��� ச�வேதச அளவ��
மத��க�ப�� அற�ஞ�க�ட� ெதாட�� ெகா�ள மி��த

வா��பளி�க�ற�. எ�க� பாட�த��ட�க� மாணவ�கைள  ச�ட

ெதாழி��   ேம�ப���வத��� ஒ� வ�வான அ��தள�ைத வழ���
வைகய�� வ�வைம�க�ப���ள�. 
��க�ய பாட�களி�,இள�கைல ப�ட� ப���களி� வ���ப�

பாட�கைள� ெதாடர வா���க� உ�ளன. ச�ட� ப�ளிய��

தனி��வமான அ�ச�களி� ஒ��  ேதச�ய ம��� ச�வேதச

ேபா��களி� ப�ேக�க மாணவ�கைள அ�மத��ப�. க�டாய ��
ேபா��க� �ல� ெபற�ப�ட அற��, இ�க�வ� �ைற ச�ட� ம��� ச�க
ஸதா ஆரா��ச�ய�� ஸதா க�வ�ய�� வ�ைமைய ப�ரத�ப��க�ற�.
ேம�� இ� எ�க� மாணவ�க� ச�வேதச அற�ஞ�க�ட�

ெதாட��ெகா�ள மி��த வா��பளி�க�ற�. இ��ச�ட ெதாழி���

ேதைவயான  ச�ட அற��,த�ற�க� ம��� �ண�கைள ெப�வத��
எம� ப�ளி உத�க�ற�. இத� �ல� எ�கள� மாணவ�க� த�கைள
ம�ற மாணவ�களிட� இ��� ேவ�ப��த��ெகா�ள எ�கள�

ச�ட�ப�ளி உதவ��ரிக�ற�.



வழ�க�� ெபா��ைம
ந�ேம�� க�ராம நல ச�க�  -எத��- வளநா� இ��� ப�ற�

 ஏற��ைறய 2500 ேப� வச���� ந�ேம� எ�ற
க�ராம� வளநா� எ�ற இ�த�ய ஒ�ற�ய�த��

மாந�ல�த�� அைம���ள�. இ�த க�ராமமான�

கட��� �மா� 50 க�ேலா ��ட� ெதாைலவ�� உ�ள
�ளிய�ேசாைல மாவ�ட�த�� அைம���ள�. �மா�
750 மி����ட� வ�ட சராசரி மைழ ெபாழி� ெகா�ட

இ�த க�ராம�த�� ����ப�த�களி�

ெப��பா�ைமயாேனா� மானாவாரி ம���

க�ண��� பாசன வ�வசாய�ைத ந�ப� வா�க��றன�. 

 க�ராம�த�� வட�� ம��� ேம�� ப�த�களி�
ச��னவ�� ���க� அைம���ளதா� அ�த�
ப�த� வழியாக எ�த� பாைத�� இ�ைல. இ�த
மைல�பா�கான ப�த�கைள ஆ� மா� ேம��பத���
வ�றெகா��பத��� க�ராம ம�க�பய�ப��த�

வ�தன�. மைலய�� கா��� �ைனக�, �ய�, ம���
நரிக� உ��. க�ராம ம�க� �யைல ேவ�ைடயா�
உ�ப�� உ��. மைலய�� இ��� ஓ�வ�த

�ரான� ஊரி� ெத��ற� அைம���ள ஒ� ச��
�ள�ைத ெச�றைட�� ந�ேம�� ெவ�ளதாைர

வழியாக மாந�ல�த�� ெபரிய ஆறான ந�லா�ைற
ெச�றைடக�ற�.



இ�த �ளமான� க�ராம�த�� ��க�யமான ����

ம��� வ�வசாய�த��கான ந�ல�த� �ராதாரமாக

உ�ள�. �ள�த�� அ�ேக ஒ� ச�� ேகாய���

பழைமயான க�ண� ஒ��� உ�ள�. 

மாவ�ட தைலநகரான �ளிய�ேசாைல மிக��

வள���வ�� நகரமா��. இர�டா� க�ட நகர�கைள

வள��ெத���� த��ட�த�� �� �த�ய தகவ�

ெதாழி���ப� ��கா ஒ�� இ�� வள���

வ�க�ற�. நகரி� ���� ேதைவக� நா��� நா�

ெப�க� வ�� �ழ�� ந�லா�� ��� ���� த��ட�

ஒ�ைற மாந�ல அர� ��ென��த�. ஆனா�

�ளிய�ேசாைல மாவ�ட� ந�லா�ற�� கைடமைட

ப�த�ய�� இ��பதா��, மா� ப�ர�சைனகளா��,

ம��� ச�ல �வ�ய�ய�-ெதாழி���ப காரண�களா��

�������� த��டமான� இ��� ��ைமயாக

���றவ��ைல.

�மா� ஐ�� ஆ��க��� �� ஒ�ற�ய அரசான�

'ப�ரதா� ம�த�ரி வ� ேயாஜனா' எ�ற த��ட�ைத

��ென��த�. (த��ட�த�� ��க�யமான ெசய�பா��

வழிகா��த�க� இைண�க�ப���ளன).

மாவ�ட�த�� ப�ற ப�த�களி� ெபரிய அளவ��

வன�ப�த�க� இ�லாததா�, இ�த� த��ட�த�� ��

ச��னவ�� ���கைள  ெகா��வர மாந�ல அர�

��� ெச�த�. இத�ப� ச��னவ�� ���

ப�த�களி� மய�� வைகக� ெகா��வ��

வ�ட�ப��.



��� ப�த�களி� ெப��� மைழ �ரான�

மய��க��� உபேயாக�ப�� வழியாக

ேசகரி�க�ப��, அத� ஒ� ப�த� ேநர�யாக

�ளிய�ேசாைல நக��� ெகா�� ெச�வத��

த��தா�ேபா� வ�வைம�க�ப����த�. இ�த�

���களி� மய�� வைககைள அற��க�ப����

த��ட� ஒ� மத��பான 'ப�னா�� த�னா�வ வன

ெதா�� ந��வன�த��' வைரவா��.

ஏற��ைறய ��� ஆ��க��� �� இ�த

வைரைவ ப�னா�� ெதா�� ந��வன�

��ெமாழி�� ேபாேத ஊ� ெபா�ம�க�

(பத��ெபறாத) ந�ேம�� க�ராம நல ச�க� எ�ற

ெபயரி� அைத எத���� மாந�ல ஒ�ற�ய

அர�க��� க�த�க� அ��ப�னா�க�. ஆனா��

மாந�ல அர� ம�க�ைடய க�த�கைள பரி���த

ப�� இ�த� த��ட�ைத ��ென��பதாக ���

ெச�த�. ஆர�ப�த�� மய��க� வ�வசாய

ந�ல�கைள பாழா��� எ�� ம��ேம

ந�ைன�த���த வ�வசாய�க� ம��� ஊ�

ெபா�ம�க� ந�ேம������� ம��� வ�வசாய

ஆதார�க�� மாவ�ட தைலநகர� ெச�வைத

எத���� உய��த�ம�ற�த�� தைடயாைண

ெப�றன�.



இ�த வழ�க�� தகவ� ெதாழி���ப� ��கா

��ம��, ப�னா�� த�னா�வ வன ெதா��

ந��வன�� இைண�� அர� ந�ைல�பா�ைட

ஆதரி�தன�. 

உய��த�ம�ற� மய��கைள அற��க�ப���வத��

எத�ராக�� ���� த��ட�ைத ந�ைறேவ��வத��

ஏ�வாக�� ���பளி�த�. அர� ம��� க�ராம நல

ச�க� ஆக�ய இ� தர�பா���� இ�த ����

த���த�யளி�காத ந�ைலய�� வழ�கான�

உ�ச�த�ம�ற அம�வ�� �� வாத�ட�ப�க�ற�.

 

வழ�ெக� வ�னா�க� 

 

1.ப�ரதா� ம�த�ரி வ� ேயாஜனா த��ட ��க�

அரச�யலைம�ப����, இய�ற�ப�ட ச�ட�க����,

நா��ைட ச�ட�க���� எத�ராக உ�ளதா? 

2.ப�ரதா� ம�த�ரி வ� ேயாஜனா த��ட ��க�

ந�ேம�� ம�களி� வா�வாதார உரிைமகைள

பற��க�றதா?

3.ந�லா�� ��� ���� த��ட� ந�ேம�� ம�களி�

வா�வாதார உரிைமகைள பற��க�றதா?



வழிகா��த�களி� ேநா�க� ம��� 
 ேநா�ெக�ைல

ப�ரதா� ம�த�ரி வ� ேயாஜனா

ெசய�பா�� வழிகா��த�க� (Operational Guidelines)

1.

…. இ�த�ய வன வள�ைத ேம�ப���வ� ம���
பா�கா�க�ப� எ�ற அரச�ய� ச�ட
ேநா�க�த���காக ம��� இ�த�யாவ�� நா��ைட
ச�ட கட�பா�கைள ந�ைறேவ�ற இ�த
வழிகா��த�க�.
….
….இ�த வழிகா��த�க� ப��ய��, கா� ம���
வனவ�ல�� ெதாட�பான ச�ட க�டைம�ப��� வ�
ேச���� வ�தமாக ��ென��க�ப�க��றன...

2. வழிகா��த�களி� �ற��ேகா�

…..

 ஈ. ேதச�ய வ�ல��கைள பா�கா�பத�கான �த�ய
கா�கைள உ�வா���த�.
உ. ேதச�ய வ�ல��கைள பா�கா�பத�கான
ஏ�பா�கைள த�ேபா��ள கா�கைள
ேம�ப���வத� �ல� ேம�ெகா�வ�.
ஊ. ஒ��க�ைண�த மர�, வ�ல�� பா�கா�ப��
க�ராம, ம��� நகர நல�கைள ேம�ப���த� 

3……
4……



5.��ெமாழி�கைள பரி���த�
 அ. ��ெமாழி�கைள ��ென��பைத ஒ�ற�ய அர�,
மாந�ல அர�க�, ம��� உ�ளா�ச� அைம��க�

�லமாக நைடெபற ேவ���.
 ஆ..
 இ. ப�னா��/த�னா�வ அைம��களி�

��ென��ைப ஒ�ற�ய ம��� மாந�ல அர�க�

வழியாக ந�ைறேவ�ற ஊ�க�ப��தேவ���.
  ஈ. …
 உ …
ஊ. வன�களி� உய�ரிய� ப��க�த�ைம,
���வா�க� த�ற�, ம��� எத��கால�த��,
ெபா��தமான �����ழ� ெபா�ளாதார ம��� ச�க
ெசய�பா�கைள ேம��ெகா�ள ஏ�வாக

��ெமாழி�க� இ��க ேவ���. 
6. ெசய�ப���� வழிகா��த�க� (Implementation
guidelines)

 அ.  ��ெமாழி�க� த�ேபா� நைட�ைறய�� இ����
எ�த வள பய�பா�ைட�� ��ைமயாக மா�ற�யைம�க
�டா�.
 
ஆ..
 இ. த��ட� ெதாட�பான தகவ� வன பயன�க���

ெதரிவ��க�பட ேவ���

  ஈ. ேதச�ய வ�ல��களி�\உய��களி� கா���

த��ட�க���  ���ரிைம அளி�க�ப��

 உ … 



வ�த�க� ம��� ஒ����ைறக�

I. வைரயைறக�:

ப�� வ�� ெசா�க��கான ெபா��:

1. ‘ேபா��’ க�ன� �ைனவ� ேஜ�ப�யா� �தலா�

ஆ�� ேதச�ய அளவ�லான தமி� வழ�� வாத�

ேபா�� 2021 என� ெபா��ப��.

2. 'ேபா��ய�� வ�த�க�' ேபா��ய�� அத�கார���வ

வ�த�க� என� ெபா��ப�� அ�வ�ேபா�

த���த�படத�க� .

3. ‘IST’ இ�த�ய ந�ைலயான ேநர� INDIAN  STANDARD

TIME  என� ெபா��ப��.

4. ‘INR’ எ�ப� இ�த�ய �பா� INDIAN RUPEES   என�

ெபா��ப��.

5. ேபா��க�‘நா�-அ�� ���’ அைரய��த� ம���

இ�த� ��� என� ெபா��ப��.

6. ‘வா�ைர’ எ�ப� ப�ேக��� அணிகளி� �லமாக

சம��ப��க�ப�� எ������வமான �ற����க�

என� ெபா��ப��



7. 'தமி� மாத�ரி வழ�� வாத� ேபா��ய��

ெபா��ைம' எ�ப� ேபா��ய�� அைம�பாள�க�

ெவளிய�ட�ப�ட ெபா��ைம ம��� ச��க�க� என

அத� வ�ள�க�க� ம��� என� ெபா��ப��.

8. 'ஏ�பா��� ��' ஏ�பா����� தைலைமய�� ��

ந�யமி�க�ப�ட �� த� அைன�� அத�கார�கைள

ெப�� இ���� என� ெபா��ப��. 

9. 'அத�கார���வ மி�ன�ச�' க�ன� �ைனவ�

ேஜ�ப�யா� �தலா� ஆ�� ேதச�ய அளவ�லான

தமி� வழ�� வாத� ேபா�� 2021, அதாவ�

sslmootsociety@gmail.com அத�கார���வ மி�ன�ச�

ஐ�யாக என� ெபா��ப��.

II. ெபா� வ�த�க�:

அ. ெதா��த� ம��� த�த�

ஒ�ெவா� ��வ��� இர�� வழ�கா�பவ�க�

ம��� ஒ� ஆரா��ச�யாள� இ��க ேவ���.

• நா� ��வ�� உ�ள இ�த�யா வழ�கற�ஞ�

ம�ற�தா� அ��கரி�க�ப�ட, ச�ட க��ரிக�,

ந��வன�க�, சக மாணவ�க� ேபா��ய��

ப�ேக�க த�த��ைடயவ�க�. 

அைன�� ப�ேக�பாள�க�� த�ேபா� ச�ட�த��

இள�கைல பய��� வ�� மாணவ�க� , அதாவ�. 3

ஆ�� அ�ல� 5 ஆ�� ப���க�. 



•ஒ� க��ரிய�� சா�பாக ப�ேக�க

மாணவ�களி� எ�ணி�ைகய�� எ�த ஒ�

வைரயைற�� இ�ைல. 

ஆ. ��ைட 

ப�ேக�பாள�க� ,மாணவ வழ�கற�ஞ�க��� உரிய

��ைட அ�ல� த�களி� க��ரி ��ைட

அணி�த���தா� ம��ேம ேபா��ய�� ப�ேக�க

அ�மத��கப�வ�. 

இ. �த�ம�ற நட�ைத

ப�ேக�பாள�க� த�களி� நட�ைத ம��� ஒ��க�ைத

கைடப����� ப� ேக���ெகா�ள�ப�க�ற�. வழ�கற�ஞ�

ெதாழி��� ஏ�ற வைகய�� நட�ைத இ��கேவ���.

ப�ேக�பாள�க� கணியமாக �ைறய��

ெசய�படேவ��� ம��� �த� ம�ற�ைத

மத��கேவ���,ேபா��ய��ப�ேக�பவ�க�,�த�பத�க�,

ஒ��க�ைண�பாள� ��ைவ தவ�ர ேவ� எ�த நப��

ேபா��ய�� இைட�� ெச�த� �டா� ,�ற�னா� அபராத�

வ�த��க�ப��.



ஈ.இைணயவழி ேபா��ய�� �ைற

இ�த ேபா��யான� "zoom " எ�ற ெசய�ய�� �ல�

"ெம�ந�க�" பய��ைறய�� (virtualmode ) நட�த�ப��. 

அைன�� ப�ேக�பாள�க�� இ�த zoom ெசய�ைய

பத�வ�ற�க� ெச�� தயா�ந�ைலய�� ைவ�த���க

ேவ���. 

ப�ேக��பாள�க� ேபா�� நா� அ�� �ரான இைணய

ெதாட�� ெகா����கேவ��� 

ேபா�� நைடெப�� ேபா� இைணய ����� ம���

ெதாழி���ப�ேகாளா� ஏேத�� ஏ�ப�டா�

ஒ��க�ைண�� ��வான� எ�த ெபா���� ஏ�கா�. 

ேபா��யாள�க� த�களி� வா�ைரைய சம��ப��த

ப��ன� அவ�களி� அணி �ற�ய��� எ� மி�ன�ச�

�ல� அவ�க��� ெதரிவ��க�ப��. 

ேபா��யாள�க� வாதா��ேபா� அ�ல� ேபா�� நட���

ேபா� எ�தவ�த ேநர�களி�� அவ�களி�

அைடயாள�ைதேயா அ�ல� அவ�க� சா��த

க��ரிய�� அைடயாள�ைதேயா ெவளி�ப����

வைகய�� எ�தவ�த அைடயாள�ைத�� பய�ப��த

�டா�. 



ஒ�ெவா� வழ�கா�பவ�� அவ�க���
அ�மத��க�ப�ட ேநர�த�� ம��ேம �த�பத��ட�
கல��ைரயாட ேவ��� .�த�பத�ய�ட� வா�ெமாழியாக
ம��ேம கல��ைரயாட ேவ���. 
வழ�கா�� ேபா� வா�ெமாழி கல��ைரயாடைல தவ�ர
வழ�� ெதாட�பான ேவ� எ�வ�த ஆவண�கைள��
த�ைரய�� பக�ர �டா�. 

வா�ெமாழியாக வாதா�� ேபா� த�களி� "காெணா�"
(camera ) ம��� "ேக�ெபா�"(MicroPhone)�த�பத�க���
ெதளிவாக ெதரி��ப��� ,ேக���ப��� சரிபா����
ெகா�ளேவ���. 

ேபா��யாள�க� அைனவ�� �த�பத��ட� கல��
வாதா�� ேநர� தவ�ர ம�ற ேநர�களி� த�க�
"ேக�ெபா�கைள"(Micro Phone)ச�தமி�லாம� (Mute)
ைவ�த���க ேவ���.

ேபா��ய�� ஆ���ெபா�� 

இ�த வா�ைர ேபா��ய�� ��ெமாழி, ��க�யமாக
அரச�யலைம��ம��� ����ழ� ச�ட�க�
அ��பைடய�� இ����. 

பத�� ெச����ைற :

 ப�ேக�பாள�க� அணிய�� வ�வர� ,பா�த�ர�க� ம���
க��ரி வ�வர� இைத அைன�ைத�� sslmootsociety @gmail
.com எ�ற மி�ன�ச� �கவரி�� மி� அ�சலாக
அ��ப� அத� �ல� த�கா�கமாக பத�� ெச��
ெகா�ளலா�.

த�கா�க பத�� ெவ�ற�கரமாக ���த�ட� ,அணிக�
த�களி� �த�ைம பத�ைவ (Main Registration)
ெச�யேவ���. 



த�கா�க ம��� �த�ைம பத�வ��கான ேதத� 

த�கா�க பத�� : sslmootsociety@gmail.com

�த�ைம பத��: https://forms.gle/gEwPV6gBhiiBCa9r6 

�க�� ப�வ�த�� இைண��:

                    https://forms.gle/gEwPV6gBhiiBCa9r6 

 �க�� ப�வ�த�� ப�ேக�பாள�க� த�களி� க��ரி

அைடயாளஅ�ைட அ�ல� ேவ� அைடயாளஅ�ைடைய

,ப�வ�த�� தனியாக அத�ெக�� ஒ��க�ப�ட

இட�த�ல பத�ேவ�ற படேவ��� 

அணிக� த�களி� பத�ைவ 25.09.2021 அ�� இர� 10:00

மணி��� ���க ேவ��� 

பத�� க�டண� �.2000

பத�� க�டண� online banking �ல� ம��ேம ெச��த

ேவ��� .ம��� பண� ெச����ப�டத�கான

ஒ��ைக ��ைட (Transaction Reciept ) �க�� ப�வ�த��

பத�ேவ�ற�பட ேவ���.

வ�க� கண�க�� வ�பர�:

A/c எ�- 616546836

IFSC �ற���- IDIB000S201

கண�� ைவ�த���பவரி� ெபய�- டா�ட� த��ஷா�

ேஷ�

அ�ல�

��� ேப எ�: 9849000331

https://forms.gle/gEwPV6gBhiiBCa9r6
https://forms.gle/gEwPV6gBhiiBCa9r6


க�டண�ைத ெச��த� �க�� ப�வ�ைத ந�ர��வத�

�ல� �த�ைம பத�� ந�ைறவைட�� பத�� ����

24 மணி ேநர�த���� "ெவ�ற�கரமாக பத��

ெச�ய�ப�ட�" எ�� ஒ��க�ைண�பாள�

��வ�னரிட� இ��� மி� அ�ச� அ��ப�ப��.

ெச��த�ப�ட க�டண� எ�காரண�ைத ெகா���

த���ப��தர�படமா�டா�.

வா�ைர :

ேபா��யாள�க� த�க� வா�ைரைய அ�� இர�

11:59 மணி��� சம��ப��க ேவ���

.காலதாமதமாக சம��ப���� ேபா��யாளரி�

வா�ைரக� ஏ���ெகா�ள�படா�.

வா�ைரய�� உ�ளட�க� :

1 .அ�ைட�ப�க� 

2 .வழ�க�� ப��ய� 

3 .ெசா�ெறாடரி� ���க�ப��ய�

4 .�த�ம�ற ஆளவர�� 

5 .எ�வ�னா�க� 

6 .���க வா�ைர 

7 .வ�ரிவான வா�ைர 

8 .இைற��த�



VI மத���� :
வா�ைரய��  மத������ அ��பைட:

ெமா�த�  100

இல�கண� 10

வாத�ைத வ�ள��� த�ைம  ம���
 ேம�ேகா�கைள ைகயா�� வ�த�

15 

ேயாசைனகளி� ��ேன�ற�  
 ம��� அத�காரிகளி� பய�பா� 15

ெபா��ைமய��  அற�� ம���
ஒ��க�ைண�� 

15 

ச�ட ப��பா�� ம��� ெதளி�  20 

 ச�ட�த�� �ரித� ம���
ஆரா��ச�ய�� த�ைம 25 1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 



ேபா��ய�� வ�வ�:

இ�த ேபா�� த�த�� ���, கா� இ�த�� ���,

அைர இ�த�� ��� ம��� கா� இ�த�� ���

ெகா������. 

த�த�� ���:

த�த����� இர�� ���களாக நட�த�ப��.

ஒ�ெவா� ��ற��� அணிக� வாத� /

ப�ரத�வாத�யாக வாத��வ�.

வாத� / ப�ரத�வாத� ���க� �ைறய��

ேத��ெத��க�ப�வ�. ஒ�ெவா�

அணி��ஒ�ெவா� அணிகைள ���க�

�ைறய�� ச�த��ப�.

Whatsapp Group ந��வாக�களாக

'��ஒ��க�ைண�பாள�க�' இ��பா�க�.

ேபா��யாள�க� உட� ெதாட��ெகா�ள

வசத�யாக, பத�� ெச���ேபா� அணிக�

ெகா��த ெதாட�� எ�க� ெகா��

இ�தWhatsapp Group உ�வா�க�ப��. ��

ஒ��க�ைண�பாள�க� Whatsapp Group �ல�

ேபா����வ�� அணிக���

வழிகா��வா�க�.



த�த�� ���:

த�த�� ��� இர�� ���களாக நட�த�ப��.
ஒ�ெவா� ��ற��� அணிக� வாத� /
ப�ரத�வாத�யாக வாத��வ�.

வாத� / ப�ரத�வாத� ���க� �ைறய��
ேத��ெத��க�ப�வ�. ஒ�ெவா� அணி��
ஒ�ெவா� அணிகைள ���க� �ைறய��
ச�த��ப�.

Whatsapp Group ந��வாக�களாக '��
ஒ��க�ைண�பாள�க�' இ��பா�க�.
ேபா��யாள�க� உட� ெதாட�� ெகா�ள
வசத�யாக, பத�� ெச���ேபா� அணிக�
ெகா��த ெதாட�� எ�க� ெகா�� இ�த
Whatsapp Group உ�வா�க�ப��. ��
ஒ��க�ைண�பாள�க� Whatsapp Group �ல�
ேபா�� ��வ�� அணிக���
வழிகா��வா�க�.

ஒ�ெவா� அணி��� தலா 30 ந�மிட�க�
வழ�க�ப��. வா�ைரைய சம��ப��க, ம����
ெதரிவ��க / பத�� ம���� ெதரிவ��க
ெகா��க�ப�க��ற ேநரமா��. வாதா��
ெபா�� அ��பைடய�� ��த� ந�மிட�க�
வழ�க�ப��, இைத �த�பத�க� வ���ப�ப�
���கலா�, அத�கப�ச� 5 ந�மிட�க� வைர
வா�வழி வாத�க��� ஒ��க�ப��. 



த�த�� ���க� ���க� அற�வ��தப��ன�

�த�பத�களி� ��� ம��ேம இ�த�யான� ம���

எ�த ஒ� ��ந�ைலய��� அ�த ���

மா�ற�படா�. அத�கப�ச ெப�� �த� நா��

அணிக� அைர இ�த�� ��ற��� ெச���. 

வா�ைரய�� மத��ெப�க� ம��� வாத�க���

வழ�க�ப�� மத��ெப�க� ஒ�ெவா��� 50%

எ����ெகா�ள�ப��.

இ�அணிக�� சமந�ைலய�� இ��தா�,

அத�கஒ��ெமா�த மத��ெப� ெப�ற அணி அ��த

��ற��� அ�மத��க�ப�வ�.

கா� இ�த�� ���:

எ�� (8) அணிக� கா� இ�த����ற���

��ேன��, இ� Knock-out �ைறய��

ேத��ெத��க�ப��.��ந�ைலக� ���க�

�ைறய�� ��மானி�க�ப��.

ஒ�ெவா�தர�ப�ன�� த�க� வாத�கைள

��ைவ�க 30 ந�மிட�க� ெகா��க�ப��.

எ�தெவா� ேப�சாள�� 25 ந�மிட�க��� ேம�

�த�ம�ற�த�� உைரயா�ற

அ�மத��க�ப�த��ைல, இ� ம��� அ�ல�எத��

ம����கான ேநர�ைதஉ�ளட�க�யதா��. 



ஒ�ெவா� �த�ம�ற அைறய�� இ����

ெவ�ற�யாள� அைர இ�த�� ��� ெச�வா�.
சமந�ைல ஏ�ப�டா�, அணிய�� வா�ைர

மத��ெப� பரி���க�ப��. ஒ�ெவா�

அணி��� எத�� அணிய�� வா�ைரக�

மி�ன�ச� �ல� பரிமா�ற� ெச�ய�ப��.
அைர இ�த�� ���:
நா�� (4) அணிக� அைரய��த��� ��ேன��,
அைவ Knock-out �ைறய�� ேத��ெத��க�ப��.
                                                                     
��ந�ைலக� ���க� �ைற�ல�

��மானி�க�ப��.

ஒ�ெவா�தர��� த�க� வாத�கைள

��ைவ�க அத�கப�ச� 45 ந�மிட�க�

ஒ��க�ப��. இ� ம��� அ�ல�எத��

ம����கான ேநர�ைதஉ�ளட�க�யதா��. 

அத�கப�ச� ம����கான ேநர� 5 ந�மிட�க�
ம��� எத��ம����கான அத�கப�ச ேநர�2
ந�மிட�க� ஆ��.

ஒ�ெவா� �த�ம�ற அைறய�� இ����

ெவ�ற�யாள� இ�த�� ��� ெச�வா�. சமந�ைல
ஏ�ப�டா�, அணிய�� வா�ைர மத��ெப�

பரி���க�ப��. ஒ�ெவா� அணி��� எத��
அணிய�� வா�ைரக� மி�ன�ச� �ல�

பரிமா�ற� ெச�ய�ப��.



இ�த�� ���:

அைர இ�த�� ��ற��கான கால அவகாச� இ�த

��ற��� கைடப���க�ப��.

ம��� ம��� எத��-ம���க��� அத�கப�ச�

ஐ�� ந�மிட�க� ஒ��க�ப��.

அபராத� :

அபராதமான� எத���ைற மத��ெப�களாக

ப��வ�மா� வழ�க�ப��. 

�ற��ப��ட ேநர�த�� வா�ைரைய சம��ப��க

தவற�னா� தலா ஒ�ெவா� மணி ேநர�த���� 1

மத��ெப� �ைற�க�ப��. 

தவறான அ�ைட�� 1 மத��ெப� தலா ஒ�

வா�ைர�� �ைற�க�ப��.

ெகா��க�ப�ட ப�க�களி� எ�ணி�ைக

�ற�னா� 1 மத��ெப� தலா ஒ� ��த�

ப�க�த��� �ைற�க�ப�� .அத�கப�ச

ப�கஎ�ணிைக 30 ஆ��. 

ெகா��க�ப�ட உ�ளட�க�ைத ப��ப�றாமேலா /

ேதைவய�ற உ�ளட�க�ைத ேச��தாேலா 1

மத��ெப� �ைற�க�ப��.



வா�வழி வாத�களி� ஆைண வா�வழி வரிைச
ப��வ�மா�: 

வாத� 1 
வாத� 2 
ப�ரத�வாத� 1 
ப�ரத�வாத� 2 
வாத�ய�� ம�ெதாட�க� 
ப�ரத�வாத�ய�� �ைண ம��தளி��

வாத� ம����� எ��பவ��ைல எ�றா� பத��-
ம��� ர�� ெச�ய�ப�வதாக க�த�ப�க�ற� 

இதர 

�த�ம�ற� ெதாட�பான வ�த�கைள அம�ப���த�
ம��� வ�ள��வ� ெதாட�பான இ�த� ���
ஒ��க�ைண�பாள� ��வ�ட� உ�ள�.

ஏேத�� ச��ைசக� ஏ�ப�டா�, அைம�த�

��வ�� ��ேவ இ�த�யான�.
இ�த வழ�� வாத� ேபா��ய�� ெதாழி���ப
த�ைம காரணமாக, �த�ய ச��க�க� ெவளி�ப��,
எனேவ ஏேத�� ஒ� வ�ஷய�த�� ��� எ����
உரிைமைய அைம�த� �� பா�கா�க�ற�

���களி� ேபா� ச��க� எ��தா�� அைன��
மா�ற�க�� தகவ� ெதரிவ��க�ப��

�����ேய ப�ேக�பாள�க�.



வா�வழி வாத�கைள மத���� ெச�வத�கான
அ��பைட:

ச�ட அற�� 

ச�ட�த�� பய�பா�

��த�சா��தன� &
 ேக�வ�க��� பத�லளி��� த�ற� 

 

�த�ம�ற நட�ைத 

வாத�க� எ��த�ய��� பாணி 

ேநர ேமலா�ைம 

ஒ��க�ைண�� & �� ேவைல

ெமா�த�

20

20 

15 

15

10

10

10

 100

7.

6. 

5. 

4. 

3. 

2.

1. 



VIII. வ���க�

1. ெவ�ற�யாள��� �  10,000 ம���

த�த��சா�ற�த�.

2. இர�டா� இட� ெப�றவ��� � 5,000 ம���

த�த��சா�ற�த�.

3. ச�ற�த மாணவ� (ஆ�) வழ�கற�ஞ�: �. 2,000

ம��� த�த�� சா�ற�த�.

4. ச�ற�த மாணவ� (ெப�) வழ�கற�ஞ�: �. 2,000

ம��� த�த�� சா�ற�த�.

5. ச�ற�த வா�ைர��: �. 3000 ம��� த�த��

சா�ற�த�.

6. ப�ேக���கான சா�ற�த�: ப�ேக���கான இ-

சா�ற�த� வா�ைரைய சம��ப���� அைன��

ப�ேக�பாள�க���� வழ�க�ப�� .



ெதாட���� 
மி�ன�ச�: sslmootsociety@gmail.com 

ஆச�ரிய ஒ��க�ைண�பாள�
த��மத� �ஜா�, M.L.,(Ph.D), உதவ�� ேபராச�ரிய�, 

 +91 99400 55807 

ேபா��ய�� ஒ��க�ைண�பாள�க�

1. பா. �. ஆரியா அபர�ச�  - வழ�� வாத �� தைலவ�

2. ேசா. �. ஈ�வா - வழ�� வாத �� �ைண�தைலவ� 

3. ேவ. ஜா�ச� - IV வ�ட - B.B.A.LLB(Hons)

4. இரா. ச�.கனிெமாழி - III வ�ட - B.Com.LLB(Hons)

5. பா. ச��த�யா ெஜனிப� - III வ�ட - B.B.A.LLB(Hons)

6. ேத. ���� ெப�ரி�யா - III வ�ட - B.B.A.LLB(Hons)

7. ெஜ. ஜனா��தன� - III வ�ட - B.B.A.LLB(Hons)

8. ப. ச�ேனகா - II வ�ட - B.B.A.LLB(Hons)

9. இரா. மக��வா - II வ�ட - B.A.LLB(Hons) 

10. க. �ஹரிஹர� - II வ�ட - B.A.LLB(Hons)

11. ச. �ஜிதா - II வ�ட - B.A.LLB(Hons)

12. பா. ஆகா� �ரி��வ�� - II வ�ட - B.A.LLB(Hons)

13. ேவ. �ரஜா ச ெர�� - II வ�ட - B.A.LLB(Hons)

14. ெச. ேயாகவ�ஷ�ணி - II வ�ட - B.A.LLB(Hons)

15. ரா. காய�ரி - II வ�ட - B.Com.LLB(Hons) 

ேபா��ய�� பத�� ெச�ய:
த�கா�க பத��: sslmootsociety@gmail.com
இ�த� பத��: https://forms.gle/priQGD6gmq2BcM2e6

ேம�� ெதாட����:  95000 44929 / 63835 50954 / 93604 23243



ேபா��ய�� ��க�ய ந�க��க�

எ� ேதத� ந�க��க�

1. 15.08.21 ெபா��ைம ெவளி��

30.08.21 த�கா�க பத�வ�� இ�த� நா�

ேபா��ய�� க�டண� ம���
பத�� ெச�ய இ�த� நா�

3.

2. 

25.09.21

4. 06.10.21 வா�ைரைய சம��ப��க கைடச�
நா�

5. 07.10.21 ேபா��ய�� ெதாட�க வ�ழா,
���க� �ைற ம���
வா�ைரைய பரிமா�ற�

ெச�த�

6. 08.10.21 த�த����� ம���
கா��த�����

7. 09.10.21
அைர இ�த�, இ�த� ���
ம��� ேபா��ய�� வ�ைட�

வ�ழா  


