நாதிாி யிண்ணப்ப்டியம்
சபகமுய நாகாண அபச சசவயனில் ன்டத்வத சிப்யச பாநாிப்ற் நபுப்ம் சாக சசவய ,
திவணர்கத்தில் சாக சசவய உத்திசனாகத்தச தபம்II இபுகா ஆட்சசசப்ற் சசய்யதபுகா
திந்தப் சாட்டிப்ாீட்வச 2012 –

ாீட்வசர்கு சதாபுப்ம் சநாமி ாம் :
சிங்கம் – 2

தநிழ் – 3
அலுயக உசனாகத்திபுகு நட்டும்

(உாின இர்கத்திவ கூட்டினுள் எழுதவும்)

ாீட்வசர்கு சதாபு யிரும்ற்ம் கபம் :

இபத்திற்ாி - 01

கூட்டினுள் எழுதவும்

சககாவ

1.0 1.1

(உாின இர்கத்திவ

- 02

யிண்ணப்தாாினின் முதசழுத்துர்கவ இப்தினாக எழுதி

முதசழுத்துர்களுடன் சனச : (ஆங்கி சாின எழுத்துர்கில்) உ+ம் PERERA A.B.C
……………………………………………………………………………………………………..
1.2

முழுப் சனச (ஆங்கி சாின எழுத்துர்கில்) .......................................................

1.3

முழுப் சனச (சிங்கத்தில் / தநிமில்) .....................................................................

1.4

சதசின அவடனா அட்வட இர்கம்

1.5

சதாவசசி இர்கம்

2.0 2.1

ிபந்தப முகயாி (ஆங்கி சாின எழுத்துர்கில்) ....................................................

2.2

ிபந்தப முகயாி (சிங்கத்தில் / தநிமில்) ..................................................................

2.3

ாீட்வச அனுநதி அட்வட அனுப்ப்ட சயண்டின முகயாி
(ஆங்கி சாின எழுத்துர்கில்) .............................................................................

3.0 3.1

யிண்ணப்தாாினின் ிபந்தப யதியிட நாயட்டம் : .................................................

3.2

ிபசதச சசனாச ிாிவு : ..........................................

3.3

யதியும் கா எல்வ : .................................................

3.4

கிபாந சசனாச ிாிவு : .............................................

4.0 4.1

ால்

சண் 1

உாின இர்கத்திவ எழுதுக

ஆண் 0
4.2

ிந்த திகதி

:

யருடங்கள்
4.3

நாதங்கள்

ாட்கள்

2012.05.10 ஆம் திகதிர்கு யனது :
யருடங்கள்

நாதங்கள்

ாட்கள்

5.0 கல்யித் தகவந
I.

சபுப்ர் சகாண்ட ட்டம் நபுப்ம் யருடம் ..............................................................

II.

அச் சான்ிதழ் சசல்லுடினாகும் திகதி ...................................................................

III.

ட்டத்திவப் சபுப்ர் சகாண்ட ல்கவர்கமகம் / ிப்யம் ............................
.................................................................................................................................
(ட்டச் சான்ிதமின் ிபதினிவ இவணர்க சயண்டும்)

6.0 ீங்கள் எப்சாழுதாயது எத்தவகனதுநா ஒரு குபுச்சாட்டிபுகாக ீதிநன்ம் ஒன்ால்
குபுயாினார்கப்ட்டுள்ீசகா? (உாின கூட்டினுள் √ அவடனாநிடவும் )
ஆம்

இல்வ

7.0 ாீட்வசர் கட்டணம் சசலுத்தின புப்ச் சீட்டு சதாடசா யிபங்கள்
I.

ாீட்வச கட்டணம் சசலுத்தின அலுயகம் : ........................................

II.

புப்ச் சீட்டின் இர்கமும் திகதயும் : ....................................................

III.

சசலுத்தின ணம் : .................................................................................
புப்ச்சீட்வட ிாித்சதடுர்க முடினாதயாப் இங்கு ஒட்டவும்.

( புப்ச் சீட்டின் ிமபுட ிபதிசனான்வத் தம்யசம் வயத்துர் சகாள்வும் )

8.0 யிண்ணப்தாாினின் உப்தியுவப
(அ)

இவ்யிண்ணப்த்தில்

ான்

யமங்கியுள்

யிபங்கள்

எது

அியிபுகு

எட்டினயவபனில் உண்வநனாவய எவும் ான் இத்தால் சகௌபயத்துடன்
சயிப்டுத்துகின்சன்.இதில்

ஏசதனுசநாரு

குதி

பூசத்திசசய்னாதிருந்தால்

நபுப்ம் / அல்து எவயசனனும் தகயல்கள் ிவமனாக பூசத்தி சசய்திருத்தல்
ஆகினயபுின் யிவயாக ஏபுடர்கூடின ஏதாயது இமப்வ ான் ஏபுப்ர்
சகாள்யதபுகு

உடன்டுகின்சன்.சநலும்

இங்கு

அவத்து

குதிகவயும்

சாினாக பூசத்தி சசய்துள்சன் எவும் சயிப்டுத்துகின்சன்.
(ஆ)

என்ால்

தபப்ட்ட

தகயல்கள்

சாய்னாவய

எத்

சதாின

யந்தால்

ினநத்திபுகு முன்பா தகவந ீர்கத்திபுகும் , ினநத்திபுகு ின்ச
சதாினயந்தால் சசவயனில் இருந்து ீர்கப்டுயதபுகு ஆாசயன் என்வதயும்
ான் அிசயன்.
(இ)

இதில் தபப்ட்டுள் தகயல்கள் எதவயும் ின்ச நாபும் சசய்ன நாட்சடன்.

(ஈ)

சநலும் இப் ாீட்வச டாத்துதல் சதாடசாக சபகமுய நாகாண அபச சசவய
ஆவணர்குழுயிால் யிதிர்கப்டும் சட்டதிட்டங்களுர்கு அவநந்சதாழுகுசயன்
என்ப்ம் சயிப்டுத்துகின்சன்.

..............................
திகதி

..........................................................
யிண்ணப்தாாினின் வகசனாப்ம்

9.0 யிண்ணப்தாாினின் வகசனாப்த்வத உப்திடுத்தல்
இந்த

யிண்ணப்த்வத

என்யச

எர்கு

சநசப்ிர்கும் திரு./திருநதி./சசல்யி./

திப்ட்ட

முவனில்

சதாிந்தயச

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

என்ப்ம்

,அயச

தது

வகசனாப்த்வத எது முன்ிவனில் ..................................... ஆந் திகதி வயத்தாச
என்ப்ம் , உாின ாீட்வசர் கட்டணத்வத சசலுத்தியுள்ாச என்ப்ம் அப்புப்ச் சீட்டு
ஒட்டப்ட்டுள்சதன்ப்ம் ான் இத்தால் உப்திடுத்துகின்சன்.
..............................

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

திகதி

உப்திடுத்தும் உத்திசனாகத்தச
வகசனாப்ம்

உப்திடுத்தும் உத்திசனாகத்தச சனச : ..........................................................
தயி : ..........................................
முகயாி : ..........................................
(தயி முத்திவப ாம் உப்திடுத்தப்ட சயண்டும்)
10.0

அபச

அல்து

நாகாண

அபச

சசவயனில்

தபுசாது

தயி

யகிர்கும்

யிண்ணப்தாாிகள் கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் உப்திடுத்தவயும் ிப்யத் தவயச ,
திவணர்க

தவயச

அல்து

அயாிால்

அதிகாபம்

அிர்கப்ட்ட

உத்திசனாகத்தாிால் சநபுசகாள்ப்ட சயண்டும்.
(அ) இந்த திவணர்கத்தில் ...................... திகதி சதாடர்கம் ........................... தயினில்
சசவயற்ாியும் திரு./திருநதி./சசல்யி./ ............................................. யிண்ணப்ம் ஏபுப்ர்
சகாள்ப்டும் இப்தி திகதிர்கு

கிவடர்க சயண்டின சம் ஏபுங்கள் முழுயவதயும்

உவமத்துள்ாச என்ப்ம் , எதுயித ஒழுர்காபுப் தண்டவர்கும் ஆாகயில்வ என்ப்ம்,
யிண்ணப்ப்டியத்தில் யமங்கப்ட்டுள் தகயல்கள் சாினா நபுப்ம் உண்வநனாவய
என்ப்ம் இத்தால் சான்ப்டுத்துகின்சன்.
(ஆ)

சநச

குிப்ிடப்ட்ட

தயிர்கு

இயச

சதாிவுசசய்னப்டுயாபானின்

,

யிண்ணப்தாாி தபுசாது யகிர்கும் சசவயனில் இருந்து யிடுயிர்க முடியும் / முடினாது
எவும் சதாியிர்கின்சன்.
சனச ............................................
தயிப் சனச ................................
திகதி ..............................................
( திவணர்கம் /ிப்யம் )

...........................................
திவணர்கத் தவயச அல்து

அதிகாபம் அிர்கப்ட்ட
உத்திசனாகத்தச வகசனாப்ம்

