
ீங்கள் எந் திாந்ித்தல் தாதனபதசித உதபாகிப்பீர்கள்? 

அந் திாந்ித்ில் பசத ங்குதால் கபஜ் ப்தடுா?   

 

 

 

 

911 அக்சஸ் கட்டம்?            

 

 ிிடங்கள்:  

  

 

  

 

 

தாகுி 9 –  ஞாணாண ாடிக்தகாபர்   தசற்தாட்டுத் ாள் 9-6  தசல் ஃபதான் சாிதார்க்கும் தட்டில்  

தடி 1 –  தசல் ஃபதான் பதஸிக்ஸ் 

பற்தகாண்டு பசர்க்கப்தடும் கட்டம் என்ண?  

சிஸ்டம் அக்சஸ் கட்டம்?  

தடி 2 –  ிிடங்களும் படட்டாவும் 

வ்தாரு ாமும் எத்தண ிடங்கதப ீங்கள் தன்தடுத்துவீர்கள்?  

எந் பத்ில் உதபாகிப்பீர்கள்:  

ாாட்கள் (ிங்கள் –  தள்பி காதன 7 முல் ாதன 6 த)   

எத்தண ிிடங்கள்? 

ாாட்கபின் ாதனில்  (ிங்கள் –  தள்பி திற்தகல் 6 முல் காதன 7 த)  

எத்தண ிிடங்கள்? 

ா இறுிகபில் எத்தண ிிடங்கள்? 

 

ீங்கள் தடக்ஸ்ட் ஸ்பமஜ் அனுப்த பண்டுா?  

எத்தண? அவுட்பகாிங் (ீங்கள் அனுப்புதத)? _________ இன்கிங் (உங்களுக்கு ருதத?  __________ 

அன்லிிட்டட்  (ததநற்ந) தடக்ஸ்ட் ஸ்பமஜுக்கு ரு ீர்ாணிக்கப்தட்ட கட்டம் தசலுத்துது 

ல்னா?  

ீங்கள் ஈதில் உதபாகிக்க பண்டுா?  

உங்கள் தசல் ஃபதாணில் இன்டர்தட் உதபாகிக்க பண்டுா?  

படட்டா:  

ரு ாத்ிற்காண தாத் ிிடங்கள் 

கபணடின் தசன்டர் ஃபதார் ஃதிணான்ஸில் லிட்டசி  

தாகுி 9 –  ஞாணாண ாடிக்தகாபர்  



 

 

 

 

தாகுி 9 –  ஞாணாண ாடிக்தகாபர்   தசற்தாட்டுத் ாள் 9-6, தாடர்கிநது  

தடி 3 –  கிதடக்கப்ததறும் அம்சங்கள் 

பனாங் டிஸ்டன்ஸ்:  

பனாங் டிஸ்டன்ஸிற்கு தசல் ஃபதாதண உதபாகிப்பீர்கபா? 

எத்தண ிிடங்கள்?  

பாிங்:  

திாம் தசய்யும்பதாது தசல் ஃபதாதண உதபாகிப்பீர்கபா?   

எத்தண டத கபஜ் திாந்ித்ிற்கு தபிப இருப்பீர்கள்?  

தட்டாி கானம் –  சார்ஜ் இநங்குமுன்பு எத்தண ிபம் தட்டாி பதனதசயும்?  எத்தண 

கானத்ின் தின் புி தட்டாி பதப்தடும்?  

ம் –  பதான் எபிில் உதடக்கூடிாா அல்னது ன்கு தசய்ப்தட்டா?  

கீதாட் – இத உதபாகிப்தது எபிா?  

ஸ்கிாீன் –  தார்ப்தற்கு இனகுாணா?  

அபவு –  ஃபதாணின் அபவு என்ண?  அன் ிதந என்ண?  

பறு –  தசல்ஃபதாணில் பறு என்ண அம்சங்கள் உங்களுக்கு முக்கிாணத?  

தடி 4 –  தசல் ஃபதான் 

கானர் ஐடி அல்னது கால் டிஸ்ப்பப?  

தாய்ஸ்தில்?  

கால் திட்டிங்?  

அப்பிபகன் அல்னது பகம்ஸ்?  

பறு அம்சங்கள்?  

இத உங்களுக்கு அசிா:  

கபணடின் தசன்டர் ஃபதார் ஃதிணான்ஸில் லிட்டசி  

  

தாகுி 9 –  ஞாணாண ாடிக்தகாபர்  



   

ப்ாீததிட் கார்டுகள் 

 

 

 

தாகுி 9 –  ஞாணாண ாடிக்தகாபர்   தசற்தாட்டுத் ாள் 9-6, தாடர்கிநது  

தடி 5 –  ப்ாீததிட் கார்ட் அல்னது தகான்ட்ாக்ட் 

கபணடின் தசன்டர் ஃபதார் ஃதிணான்ஸில் லிட்டசி  

 

ீங்கள் எிர்தார்த்தடிப ிிடங்கதப உதபாகிக்கிநீர்கபா?  

உங்கள் பனாங் டிஸ்டன்ஸ் காட்டம் ிகஅிகா?  

ீங்கள் எிர்தார்த்தடிப தடக்ஸ்ட் ஸ்பமஜ்கள் அனுப்புகிநீர்கபா? ததற்றுக்தகாள்கிநீர்கபா?  

 

உங்கள் தகான்ட்ாக்ட் முடியும்பதாது ப்ாீததிட் கார்ட் ாங்குது அல்னது பறு பசத 

ங்குபாத ாடுது ல்னா?  

 

தாகுி 9 –  ஞாணாண ாடிக்தகாபர்  

தடி 6 –  உங்கள் தசல் ஃபதான் தில் 

ன்தகள் குதநதாடுகள் 

முன்கூட்டிப கட்டம் கட்டிிடனாம், 

எிர்தார்க்கா கட்டங்கள் இருக்காது 
தகான்ட்ாக்ட்கதப ிட ிிடத்ிற்கு அிக ிதன  

ீண்டகான ப்தந்ங்கள் இல்தன  30 ாட்களுக்குப் தின் ிிடங்கள் முடிந்துிடும்  

கட்டம் ஏதுின்நி தாதனபதசித 

உதபாகிப்தத ிறுத்ிிடனாம்  

கானாிாற்கு முன் புி  ிிடங்கதப 

ாங்க பண்டும் அல்னது ீங்கள் ாங்கி 

ிிடங்கதப இந்துிடுவீர்கள்  

  

சி; கார்டுகதப தனகதடகபில் கிதடிட்கார்ட் 

இல்னாபனப ாங்கனாம்  

ிிடங்கள் முடிந்துிடாலிருக்க பத்த 

கண்காிக்கபண்டும் 

  

தகான்ட்ாக்ட்கள்:   

ன்தகள் குதநதாடுகள் 

தாதணத கட்டச் சீட்டில் தார்க்கனாம் 

தகான்ட்ாக்ட் ீண்டகானாக இருக்கும், அத 

முநித்ால் ண்டதணக் காசு கட்டபண்டும்  

  

ஃபதாதண குதநந் ிதனில் ததநனாம்  
தகான்ட்ாக்ட் என்தால் தாடரும் தசனவு  

தசல் ஃபதாதண அடிக்கடி ாற்ந இனாது. 

உங்களுக்குப் ததாருத்ாண தினாதண ததநனாம்  

 

தினாணில் உள்பதிட அிக ிிடத்த 

உதபாகித்ால் அிக கட்டம் அநிடப்தடும். 

பறு பசதகளுடன் பசர்க்கும்பதாது ிதன 

குதநனாம்.   

  


