
 

 

 
 

இங்கைப் ாபாளுநன்ம் 

தயி வயற்ிடங்ைள் 

 

ாபாளுநன் செனார் ானகத்தின் ணினாட்ச ாகுதினில் சயற்ி ங்கள் 

ிவுகின் கீழ்காணும் தயிகளுக்கு ெிந்த உ ல் பம், ல்சாழுக்கபம் 

உட ன இங்டகப் ிபடைகி நிருந்து யிண்ணப்ங்கள் ககாபப்டுகின்.  

 

இதன் கீழ் தபப்ட்டுள் நாதிரிப்டியத்திற்கு அடநன தனாரித்த யிண்ணப்ங்கள்  

கல்யி/சதாமில் தடகடந நற்றும் அனுயம் ற்ின ொன்ிதழ்கின் ிபதிகளு ன் 

2022 யம்ர் 18ஆம் திகதி அல்து அதற்கு பன்ர் கிட க்கும் யண்ணம் 

“ாபாளுநன்ச் வெனார் ானைம், இங்கைப் ாபாளுநன்ம், ஸ்ரீ 

ஜனயர்தபுப, கைாட்கட” ன் பகயரிக்கு திவுத் தாின் பம் அனுப்ி 
டயக்கப்டுதல் கயண்டும். யிண்ணப்தாபர்கள் தாம் யிண்ணப்ிக்கும் தயிடன 

யிண்ணப்ப்டியத்டதத் தாங்கியருகின் கடித உடனின் இ து க்க கநல் 

படனில் குிப்ி  கயண்டும்.  இந்த அியித்தல் ற்ின யிபங்கட 

www.parliament.lk ன் இடணனத் தத்திலும் சற்றுக் சகாள்ாம்.  

 

ையிக்குை: தாம் யிண்ணப்ிக்கும் தயிடன யிண்ணப்ப்டியத்தின் கநல் 

குிப்ிடுதல் கயண்டும்.  

 

01. தபவுைள் ைட்டுப்ாட்டார் தயி    
 

1.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 52,955-

5x1335/8x1630-72,670/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக இந்த 

ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 110,000/- ஆகும்).      

 

1.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 22 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 35 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும். 

(உள்யாரி யிண்ணப்தாபர்களுக்கு உச்ெ யனசதல்ட ற்புட னதாகாது).  

 

1.3. ைல்யித் தகைகநைள்: கணி யிஞ்ஞாம்/தகயல் நற்றும் சதா ர்ா ல் 

சதாமில்நுட்ம்/தகயல் சதாமில்நுட்ம் ற்ின எரு ட் த்டத சற்ிருத்தல்.    

 

1.4. அனுயம்:  

 

வயியாரி யிண்ணப்தாபர்ைளுக்கு - கநற்குித்த தடகடநகட பூர்த்தி 
செய்த ின்ர் தபவுகள் கட்டுப்ாட் ார் எருயபாக ந்து (05) யரு  கெடய 

அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.  

 

http://www.parliament.lk/
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உள்ை யிண்ணப்தாபர்ைளுக்கு - கநற்குித்த தடகடநகட பூர்த்தி செய்த 

ின்ர் ாபாளுநன் செனாரின் ணினாட்ச ாகுதினில் தகயல் படடந 

பகாடநத்துய திடணக்கத்தில் ணினாற்ி ட்டு (08) யரு  கெடய 

அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.    

 

1.5. ஆட்கெர்ப்பு முக 

ழுத்து/செனன்பட நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் ஆகினயற்ின் பம் 

ஆட்கெர்த்துக்சகாள்ப்டும்.  

 

02. ைஞ்ெின ைாப்ார் தயி 
  

2.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 32,330-

3x380/10x445/4x660-40,560/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக 

இந்த ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 74,000/- ஆகும்).      

 

2.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 30 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 40 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும்.   

 

2.3. ைல்யித் தகைகநைள்: க.சா.த. (உ.த.) ரீட்டெனில் ான்கு  ங்கில் 

(டமன ா த்திட் ம்) அல்து புதின ா த்திட் நானின், பன்று ா ங்கில் 

எகபத டயனில் ெித்தினட ந்திருத்தல்.  

 

நற்றும் 

 

ெிங்கம் அல்து தநிழ், ஆங்கிம் ஆகின சநாமிகிலும் நற்றும் கணிதப் 
ா த்திலும் திடநச் ெித்திகளு ன் கல்யிப் சாதுத் தபாதப (ொதாபண தப) 
ரீட்டெனில், இபண்டு (02) த டயகளுக்கு கநற் ாத அநர்வுகில் ஆறு 

ா ங்கள் ெித்தினட ந்திருத்தல்.  

 

2.4. வதாமில் தகைகநைள்:- யமங்கல் நற்றும் பப்சாருட்கள் பகாடநத்துய 

ிறுயகத்தால் யமங்கப்டும் கஞ்ெின காப்பு/கஞ்ெின பகாடநத்துயம் 

ற்ின எரு ொன்ிதடமபம் நற்றும் தபவுகள் உள்ரீ்ப்பு (Data Entry) நற்றும் 

கணி ிபகனாகம் (Office Package) ற்ின ஆபம் அிடயபம் சற்ிருத்தல்.  

 

2.5. அனுயம்:- எரு அபொங்க ிறுயத்தில் அல்து அங்கீகரிக்கப்ட்டுள் எரு 

ிறுயத்தில் கஞ்ெின பகாடந ற்ி பன்று (03) யரு ங்களுக்கு குடனாத 

கா கெடய அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.      

 

2.6. ஆட்கெர்ப்பு முக 

ழுத்து நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் பம் ஆட்கெர்த்துக்சகாள்ப்டும்.  
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03. நின்ினார் தயி  
 

3.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 28,250-

9x300/10x330/3x380-35,390/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக 

இந்த ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 68,000/- ஆகும்).      

 

3.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 18 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 35 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும்.   

 

3.3. ைல்யித் தகைகநைள்: ெிங்கம் அல்து தநிழ் சநாமி, கணிதம் நற்றும் 

ஆங்கிம் ஆகின ா ங்கள் உட்  க.சா.த. (ொதாபண தப) ரீட்டெனில் 

இபண்டு (02) த டயகளுக்கு கநற் ாத அநர்வுகில் ஆறு (06) ா ங்கள் 

ெித்தினட ந்திருத்தல்.    

 

3.4. வதாமில் தகைகநைள்:- நின்ினல் ிரியில் NVQ IV நட் த்திா எரு 

ொன்ிதடம சற்ிருத்தல்.  

 

3.5. அனுயம்:- அங்கீகரிக்கப்ட்  எரு ிறுயத்தில் ணினாற்ி நின்ினல்/ 

இத்திபினல்/அடய உகபணங்கள் ிபகனாகம் பதின ிரிவுகில் 

ஆகக்குடந்தது பன்று (03) கெடய அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.  

 

கட்பு, செயிப்பு ிரிவுகில் சதாமில்புரிபம் யிண்ணப்தாபர்களுக்கு 

பன்னுரிடந அிக்கப்டும்.  

 
 

3.6. ஆட்கெர்ப்பு முக:- 

செனன்படப் ரீட்டெ நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் ஆகினயற்ின் பம் 

ஆட்கெர்த்துக்சகாள்ப்டும்.  

 

04. கநென் தயி:-  
 

4.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 28,250-

9x300/10x330/3x380-35,390/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக 

இந்த ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 68,000/- ஆகும்).      

 

4.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 18 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 35 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும்.     
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4.3. ைல்யித் தகைகநைள்: ெிங்கம் அல்து தநிழ் சநாமி நற்றும் கணிதம் 

ஆகின ா ங்கள் உட்  க.சா.த. (ொதாபண தப) ரீட்டெனில் இபண்டு (02) 

த டயகளுக்கு கநற் ாத அநர்வுகில் ஆறு (06) ா ங்கள் 

ெித்தினட ந்திருத்தல்.     

 

(குிப்பு: ிர்நாண துக ற்ின NVQ III நட்டம் அல்து அதற்கு உனர்ந்த 

ஒரு நட்டத்தில் ஒரு ொன்ிதழ் இருக்குநானின், கநற்குித்தயாறு 

ை.வா.த. (ொதாபண தப) ரீட்கெனில் ெித்தினகடந்திருத்தல் கயண்டும் 

என்து அயெினநில்க) 

 

4.4. வதாமில் தகைகந:- ிர்நாண யல்லுர் (கநென்) ற்ின NVQ IV நட் த்தில் 

எரு ொன்ிதடம சற்ிருத்தல்.  

 

4.5. அனுயம்:- அங்கீகரிக்கப்ட்  எரு ிறுயத்தில் கநென் ிரியில் 3 

யரு ங்களுக்கு குடனாத கெடய அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.   

 

4.6. ஆட்கெர்ப்பு முக 

செனன்பட நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் பம் ஆட்கெர்த்துக் சகாள்ப் 
டும். 

 

05. னிற்ெி வற் வதாமிார் (ெியில்) தயி 
 

5.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 25,520-

9x270/10x330-6x330-32,930/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக 

இந்த ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 63,000/- ஆகும்).      

 

5.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 18 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 30 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும்     

 

5.3. ைல்யித் தகைகநைள்: ெிங்கம் அல்து தநிழ் சநாமி நற்றும் கணிதம் 

ஆகின ா ங்கள் உட்  க.சா.த. (ொதாபண தப) ரீட்டெனில் இபண்டு (02) 

த டயகளுக்கு கநற் ாத அநர்வுகில் ஆறு (06) ா ங்கள் 

ெித்தினட ந்திருத்தல்.     

 

(குிப்பு: ிர்நாண துக ற்ின NVQ III நட்டத்தில் ஒரு ொன்ிதழ் 

இருக்குநானின், கநற்குித்தயாறு ை.வா.த. (ொதாபண தப) ரீட்கெனில் 

ெித்தினகடந்திருத்தல் கயண்டும் என்து அயெினநில்க) 

 

5.4. வதாமில் தகைகந:- சதாமில் னிற்ெி அதிகாப ெடனால்/கதெின னிலுர் 
நற்றும் டகத்சதாமில் னிற்ெி அதிகாப ெடனால் அல்து அபொங்கத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்ட்டுள் எரு அபொங்க ிறுயத்தால் யமங்கப்ட்  ிர்நாண 

யி னம் (ெியில்) ற்ின எரு NVQ III நட் த்திா எரு ொன்ிதடம 

சற்ிருத்தல்.  
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5.5.  அனுயம்:- அபொங்க கெடயனில்/அங்கீகரிக்கப்ட்  எரு ிறுயத்தில் 

ிர்நாண யி னப் ிரியில் (ெியில்) பன்று (03) யரு ங்களுக்கு குடனாத 

கெடய அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.   

 

5.6. ஆட்கெர்ப்பு முக:- ழுத்து/செனன்பட நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் 

பம் ஆட்கெர்த்துக்சகாள்ப்டும்.  

 

06. னிற்ெி வற் வதாமிார் (நின்ினல்) தயி 
 

6.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 25,520-

9x270/10x300-6x330-32,930/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக 

இந்த ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 63,000/- ஆகும்).      

 

6.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 18 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 30 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும்.     

 

6.3. ைல்யித் தகைகநைள்: ெிங்கம் அல்து தநிழ் சநாமி நற்றும் கணிதம் 

ஆகின ா ங்கள் உட்  க.சா.த. (ொதாபண தப) ரீட்டெனில் இபண்டு (02) 

த டயகளுக்கு கநற் ாத அநர்வுகில் ஆறு (06) ா ங்கள் 

ெித்தினட ந்திருத்தல்.     

 

(குிப்பு: ிர்நாண துக ற்ின NVQ III நட்டத்தில் ஒரு ொன்ிதழ் 

இருக்குநானின், கநற்குித்தயாறு ை.வா.த. (ொதாபண தப) ரீட்கெனில் 

ெித்தினகடந்திருத்தல் கயண்டும் என்து அயெினநில்க) 

 

6.4. வதாமில் தகைகந:- சதாமில் னிற்ெி அதிகாப ெடனால்/கதெின னிலுர் 
நற்றும் டகத்சதாமில் னிற்ெி அதிகாப ெடனால் அல்து அபொங்கத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்ட்டுள் எரு அபொங்க ிறுயத்தால் யமங்கப்ட்  

நின்ினல்/இத்திபினல்/அடய உகபணங்கள் ிபகனாகம் பதின 

ிரிவுகள் ற்ின NVQ III நட் த்திா எரு ொன்ிதடம சற்ிருத்தல்.  

 

6.5. அனுயம்:- அபொங்க கெடயனில்/அங்கீகரிக்கப்ட்  எரு ிறுயத்தில் 

நின்ினல்/இத்திபினல்/அடய உகபணங்கள் ிபகனாகம் ற்ி பன்று 

(03) யரு ங்களுக்கு குடனாத எரு கெடய அனுயத்டத சற்ிருத்தல்.    

 

6.6. ஆட்கெர்ப்பு முக:- ழுத்து/செனன்பட நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் 

பம் ஆட்கெர்த்துக்சகாள்ப்டும்.  

 

07. வாருட்ைள் ஏற்பு உதயினார் 

 

7.1. ெம் அவுத்திட்டம்: 2016.11.07 ஆம் திகதின 06/2016 ஆம் இக்க 

பகாடநத்துய கெடயகள் ற்ின சுற்ிக்டகனின் I ஆம் அட் யடணக்கு 

இணங்க இந்தப் தயிக்கு உரித்தா நாதாந்த ெம் அவுத்திட் ம் ரூ. 25,520-
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9x270/10x300-6x330-32,930/- ஆகும் (ெக கநகக் சகாடுப்வுகள் அ ங்காக 

இந்த ெம் அவுத்திட் த்திற்குரின ஆகக்குடந்த ஆபம் ெபாெரி நாதாந்த 

ெம்ம் ரூ. 63,000/- ஆகும்).  

 

7.2. யனவதல்க: யிண்ணப்ம் அடமக்கப்டும் இறுதித் திகதிக்கு 18 யனதுக்கு 

குடனாநலும் நற்றும் 30 யனதுக்கு கநற் ாநலும் இருத்தல் கயண்டும். 

 

7.3. ைல்யித் தகைகநைள்: ெிங்க அல்து தநிழ் சநாமிக்கு 

திடநச்ெித்திகளு னும் கணிதம் நற்றும் ஆங்கிம் ஆகின ா ங்களுக்கு 

ொதாபண ெித்திகளு னும் க.சா.த. (ொதாபண தப) ரீட்டெனில் இபண்டு (02) 

த டயகளுக்கு கநற் ாத அநர்வுகில் ஆறு (06) ா ங்கள் 

ெித்தினட ந்திருத்தல். 

 

7.4. வதாமில் தகைகந:- இங்டக சுற்றுா நற்றும் க ாட் ல் பகாடநத்துய 

ிறுயகம் (SLITHM) அல்து அபொங்கம் அங்கீகரித்த டன எரு ிறுயம் 

ஆபம் நட்  ெடநனல்/உணவுா கெடயகள் சதா ர்ாக யமங்கும் 05 

நாதங்களுக்கு குடனாத எரு ொன்ிதடம சற்ிருத்தல் கயண்டும்.  

அல்து  

ெடநனல்/உணவுா கெடயகள் ற்ின II ஆம் நட்  NVQ ொன்ிதடம 

சற்ிருத்தல் கயண்டும்.  

 

7.5. அனுயம்:- எரு ட்ெத்திப க ாட் ில்/அபொங்கம் அங்கீகரித்த எரு 

ிறுயத்தில் சாருள் ற்பு உதயினார்/ெடநனல் உதயினார்/யிடுதி 
உதயினார் எருயபாக ஆறு நாதத்திற்கு குடனாத அனுயத்டத 

சற்ிருத்தல் கயண்டும்.  

 

7.6. ஆட்கெர்ப்பு முக:- ழுத்து/செனன்பட நற்றும் கர்பகப் ரீட்டெகள் 

பம் ஆட்கெர்த்துக்சகாள்ப்டும். 

 

08. கெகய ினதிைளும் நற்றும் ிந்தகைளும் 

 

(i)  இந்தப் தயி ிபந்தபநாது. இந்தப் தயிகளுக்குரின ஏய்வூதின ெம்ந 

அவுத்திட் ம் ற்ி அபொங்கத்திால் திர்காத்தில் டுக்கப்டும் 

சகாள்டக ரீதினா தீர்நாத்திற்கு  யிண்ணப்தாபர்கள் இடனந்சதாழுக 

கயண்டும். கதர்ந்சதடுக்கப்டும் யிண்ணப்தாபர்கள் பதில் பன்று (03) 

யரு  தகுதிகாண் கா அடிப்ட னில் ினநிக்கப்டுயார்கள். உள்யாரி 

யிண்ணப்தாபர் அல்து  ற்ககய அபொங்க கெடயனில் அல்து 

நாகாண அபொங்க கெடயனில் ஏய்வூதின உரித்துட ன தயினில் 

ிபந்தபநாக்கப்ட்டுள் யகபனும் ர் எருயர் சதரிவு செய்னப்ட் ால் 

அத்தடகன ர் எரு யரு  தில் க டந கா அடிப்ட னில் 

ினநிக்கப்டுயார்.  
(ii)  சதரிவுசெய்னப்டும் யிண்ணப்தாபர்கள் ாபாளுநன் செனார் 
ானகத்தின் ணினாட்ச ாகுதிக்கு ற்புட ன ிதி நற்றும் திடணக்க 

எழுங்குயிதிகளுக்கு இடனந்சதாழுக கயண்டும். 
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(iii) சதரிவுசெய்னப்டும் யிண்ணப்தாபர்கள் அாடதகள், யிதடயகள் / 

தபுதாபர் ஏய்வூதின ிதினத்திற்கு அயபது ெம்த்திிருந்து அபொங்கம் 

தீர்நாிக்கும் யிகிதாொபத்தில் எரு ங்கிப்பு சதாடகடன செலுத்த 

கயண்டும்.  

(iv) சதரிவுசெய்னப்டும் யிண்ணப்தாபர்கள் நருத்துயப் ரிகொதடக்கு 

உட்டுத்தப்டுயார்கள்.  

(v)  சதரிவு செய்னப்டும் யிண்ணப்தாபர்கள் ினநிக்கப்டுயதற்கு பன்ர் 
அயர்கள் சதா ர்ா ாதுகாப்பு ொன்ிக்டககள் சற்றுக் 

சகாள்ப்டும். 

 

09. கீழ்காணும் ொன்ிதழ்கின் (பப்ிபதிகல்) ிபதிகட யிண்ணப் - 

தாபர்கள் தநது யிண்ணப்ங்களு ன் இடணத்து அனுப்புதல் கயண்டும். 

ெநர்ப்ிக்குநாறு ககாபப்டும் ட்ெத்தில் நாத்திபம் அந்த ொன்ிதழ்கின் 

பப்ிபதிகட ெநர்ப்ிக்க கயண்டும். 

 (அ) ிப்புச் ொன்ிதழ்   

 (ஆ) கல்யித் தடகடநகட உறுதிப்டுத்தும் ொன்ிதழ்கள்  

 (இ) சதாமில்ொர் தடகடநகட உறுதிப்டுத்தும் ொன்ிதழ்கள் 

    (ஈ)  அனுயத்டத உறுதிப்டுத்தும் ொன்ிதழ்கள் 

 

10.  அபொங்க / நாகாண அபொங்க கெடயனில்/அபொங்க கூட்டுத் தாங்கில் 

/ினதிச்ெட்  ெடகில் ணினாற்றும் யிண்ணப்தாபர்கள் நற்றும் உள்யாரி 

யிண்ணப்தாபர்கள் தநது யிண்ணப்ங்கட உரின திடணக்க / ிறுயத் 

தடயர் ஊ ாக அனுப்ி டயக்க கயண்டும். 

 

11.  கதனும் யமிகில் செல்யாக்குகட ிபகனாகிப்து இந்த தயிக்கா 

தகடநடன இமக்கச் செய்னாம். 
 

12. யிண்ணப்ப்டியத்தில் தபப்ட்டுள் தாயது எரு யிபம் சாய்னாது  

எருயர் கதர்ந்சதடுக்கப்டுயதற்கு பன்ர் கண் ினப்ட் ால் அயர் 
தகுதினற்யபாயார்  குிப்ி ப்டுயதற்கும், ினநிக்கப்ட் தன் ின்ர் 
அவ்யாறு கண் ினப்ட் ால் கெடயனிிருந்து ீக்கப்டுயதற்கும் 

காபணநாக அடநபம்.  
 

13. யிண்ணப்ங்கள் ற்றுக்சகாள்ப்டும் இறுதித் திகதிக்கு ின்ர் அனுப்ி 
டயக்கப்டும் அல்து கநற்குித்த ொன்ிதழ்கின் ிபதிகின்ி அனுப்ி 
டயக்கப்டும் அல்து திடணக்க/ிறுய தடயர்கள் ஊ ாக அனுப்ி 
டயக்கப் ாத யிண்ணப்ங்கள் ிபாகரிக்கப்டும். திடணக்க/ிறுய 

தடயர்கள் ஊ ாக ெநர்ப்ிக்கப்ட்டு யிண்ணப்ம் ற்றுக் சகாள்ப்டும் 

இறுதித் திகதிக்கு ின்ர் கிட க்கும் யிண்ணப்ங்களும் நற்றும் இதன் கீழ் 

தபப்ட்டுள் நாதிரிப் டியத்தின்டி தனாரிக்கப் ாத யிண்ணப்ங்களும் 

ிபாகரிக்கப்டும்.   

 

                                                                                     ாபாளுநன்ச் செனார் ானகம் 

இங்டகப் ாபாளுநன்ம்  

வ ைனயர்த்தபுப ககாட்க  

2022 யம்ர் 04 
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இங்கைப் ாபாளுநன்ம் 

நாதிரி யிண்ணப்ப்டியம் 

.......................................................... தயி 
 

01. (அ) பதசழுத்துக்களு ன் சனர் (தநிமில்):  

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

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

 (ஆ) பதசழுத்துக்கால் குிக்கப்டும் சனர்கள் (தநிமில்):- 

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

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

 (இ) பழுப் சனர் (ஆங்கி சகப்ிற்ல் ழுத்துக்கில்) (Mr./Mrs./Miss:-............. 

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

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

 

02. கதெின அட னா அட்ட  

இக்கம்:  

03. (அ) திப்ட்  பகயரி:- 

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

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

சதாடகெி இக்கம்:-  

 

  

(ஆ) அலுயக பகயரி:- 

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

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

 

சதாடகெி இக்கம்:-  

 

 

(இ) தனவுசெய்து ரீட்டெக்கா அனுநதி அட்ட டன அனுப்ிடயக்க 

கயண்டின பகயரிடனக் குிப்ிடுக.  

 

 திப்ட்      அலுயக 
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04. (அ) ிந்த திகதி:............................................................................................  
(ிப்புச் ொன்ிதமின் ிபதி இடணக்கப்டுதல் கயண்டும்)          

(ஆ) யிண்ணப்ம் ற்றுக் சகாள்ப்டும் இறுதித் திகதிற்கு: யரு ம்:-

.......நாதம்:-....... ாள்:-...... 

 

05. யியாகநாயபா / யியாகநாகாதயபா ன் யிபம் (யியாகம் செய்தயர்/ 
யியாகம் செய்னாதயர்) 

 

06. ால்: (ஆண் / சண்) 

 

07. இங்டகப் ிபடைனா னும் யிபம்:- (ஆம்/இல்ட) 

 

08. கல்யி நற்றும் உனர் கல்யி தடகடநகள்:- (ொன்ிதழ்கின் ிபதிகள் 

இடணக்கப்டுதல் கயண்டும்) 

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

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

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

09. சதாமில் தடகடந:- (ொன்ிதழ்கின் ிபதிகள் இடணக்கப்டுதல் கயண்டும்)  

 

10. டன தடகடநகள்:- (ொன்ிதழ்கின் ிபதிகள் இடணக்கப்டுதல் 

கயண்டும்) 

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

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

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

11. அனுயம்:- (ொன்ிதழ்கின் ிபதிகள் இடணக்கப்டுதல் கயண்டும்) 

ிறுயம் தயி கெகய ைாம் 

   

   

   

 

12. தற்காடதன சதாமில் ற்ின யிபம்: 

      (அ) ிறுயத்தின் சனரும் பகயரிபம்:- 

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

       (ஆ) பதல் ினநத் திகதி:-..................................................................................... 

 (இ) தற்காடதன தயி:-........................................................................................... 

 (ஈ) நாதாந்த அடிப்ட ச் ெம்ம்:-............................................................. 

 (உ) சகாடுப்வு:-........................................................................................................ 

       (ஊ) சநாத்த ெம்ம்:-................................................................................................ 
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13. ீர் கதனும் குற்ச்செனல் சதா ர்ில் ீதிநன்த்தில் குற்யாினாகக் 

காணப்ட்டுள்பீா? (ஆம்/இல்ட), அவ்யாானின் அது ற்ின யிபங்கடக் 

குிப்ிடுக:-.......................................................................................................................... 

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

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

   

14. ீர் இதற்கு பன்ர் அபொங்க கெடயனில் ணினாற்ிபள்பீா? (ஆம்/ 

இல்ட) அவ்யாானின் அது ற்ின யிபங்கடக் குிப்ிடுக:........................... 

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

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

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

 

ன்ால் இந்த யிண்ணப்ப் டியத்தில் தபப்ட்டுள் யிபங்கள் னாவும் 

உண்டநனாடய வும் ெரினாடய வும் உறுதினிக்கின்கன். இதில் 

தபப்ட்டுள் தாயது யிபங்கள் சாய்னாடய  ான் சதரிவு செய்னப் 
டுயதற்கு பன்ர் கண் ினப்ட் ால் இப்தயிற்கு தகுதினற்யாகயன் 

நற்றும் சதரிவு செய்னப்ட்  ின்ர் அவ்யாறு கண் ினப்ட் ால் துயித 

ட் ஈடுகளுநின்ி கெடயனிிருந்து ீக்கப்டுகயன் ன்டத ன்கிகயன்.  

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

திகதி:..................                                   யிண்ணப்தாரினின் டகசனாப்ம்    

 

 

 

திகணக்ை / ிறுய தகயரின் ெிாரிசு 

அபொங்ை கெகயனில் / நாைாண அபொங்ை கெகயனில் ணினாற்றும் 

யிண்ணப்தாரிைளுக்கு நாத்திபம்)  

 

ாபாளுநன் வெனார் ானைம் அயர்ைட்கு, 

இந்ிறுயத்தில் ...................................................................................................................தயிடன 

யகிக்கும் திரு/திருநதி/செல்யி  …………………………………………………………………………. 

அயர்கின் யிண்ணப்த்டத ெிாரிசு செய்து ெநர்ப்ிக்கின்கன். இயபது கயடபம் 

நற்றும்  த்டதபம் திருப்திகபநாது, இயருக்கு திபாக எழுக்காற்று 

 யடிக்டககள் துநில்ட நற்றும் எழுக்காற்று  யடிக்டககள் தடபம் 

கநற்சகாள்ளும் அிப்ிபானநில்ட  ான் ொன்றுடுத்துகின்கன். இப்தயிற்கு 

இயர் சதரிவு செய்னப்ட் ால், கெடயனிிருந்து யிடுயிக்கப்டுயார் / யிடுயிக்கப்  

நாட் ார் (தனவுசெய்து சாருத்தநற் சொற்கட ீக்கியி வும்). 

  

திகதி:.....................                                    ............................................................................ 

                          திடணக்க/ிறுயத் தடயரின் டகசனாப்ம் 

                                          (தயி பத்திடப) 


