சபகபய நாகாண அபச சசவய ஆவணக்குள
சபகபய நாகாண அபச சசவயனின் உள்ளூபாட்சி ிரயங்கின் நூகர் சசவயனின் தபம் III
தயிக்கு ஆட்சசர்ப்புச் சசய்யதற்கா திந்த சாட்டிப் ாீட்வச – 2019
2014 யம்ர் நாதம் 19 ஆம் திகதினில் இருந்து அபலிற்கு யரும் யவகனில் சபகபய நாகாண
சகௌபய

ஆளுர்

அயர்கிால்

அநநதிக்கப்ட்ட

ிரயங்கின் நூகர் தயிக்கா

சபகபய

நாகாண

உள்ளூபாட்சி

சசவயப் ிபநாணக் குிப்ில் 2019.05.08 ஆம் திகதி

திருத்தின த்திபம் 01 இன் ிந்தவகளுக்கு அவநன , சபகபய நாகாண அபச சசவயனின்
உள்ளூபாட்சி ிரயங்கின் நூகர்

சசவய தபம் III தயிக்கு ஆட்சசர்ப்பு

சசய்யதற்கா

திந்த சாட்டிப் ாீட்வசக்கு சாருத்தநா யிண்ணப்தாாிகிடம் இருந்து யிண்ணப்ங்கள்
சகாபப்டுகின்.

1.0 இப் ாீட்வச இபத்திபுாி காில் நாத்திபசந இடம்சரம்.இப் ாீட்வச சபகபய நாகாண
அபச சசவய ஆவணக்குளயிால் அல்து ஆவணக்குளயிால் அதிகாபம் அிக்கப்ட்ட
ிரயத்திால்

டாத்தப்டுயதுடன்

,

ாீட்வச

இடம்சரம்

திகதி

ின்ர்

அியிக்கப்டும்.இப் ாீட்வசப் சரசரகளுக்கு அவநன அபச ிர்யாக சுற்ிக்வகக்கு
அவநன 15/90 ற்ாட்டிற்கு அவநன நாயட்ட நக்கின் யிகிதாசாபத்திற்கு ற் இபத்திபுாி
நற்ரம் சககாவ ஆகின இரு நாயட்டங்கிலும் சதர்ச்சி
யாிவச

எளங்கிற்கு

அவநன

சபகபய

நாகாண

சற்யர்கின் தகுதிக்கு ற்

அபச

சசவயனின்

உள்ளூபாட்சி

ிரயங்கின் நூகர் சசவய தபம் III தயிக்காக ினநிக்க சதாிவு சசய்னப்டுயர்.

2.0 நூகர்

சசவயக்கா

சநாத்த தயி

சயற்ிடங்கள் 27 ஆகும். சசவயப் ிபநாணக்

குிப்ில் 7.1 இன் ிந்தவகளுக்கு அவநன நற்ரம் குிப்ிற்கு அவநன திந்தப்
சாட்டிப் ாீட்வசனில் 70% (19) ிபப்புயதுடன் , 30 % (08) நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சாட்டிப்
ாீட்வசனின்

ஊடாக

ிபப்புயதுடன்

,

திர்காத்தில்

02

யருடங்கில்

ற்டும்

சயற்ிடங்கவ ிபப்புயதற்கு இப் சாட்டிப் ாீட்வச உசனாகிக்கப்டும்.ினநிக்கப்டும்
ண்ணிக்வக

நற்ரம்

ினநம்

வடபவக்கு

யரும்

திகதி

ன்

ினந

அதிகாாிகிால் உரதி சசய்னப்டும்.நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சாட்டிப் ாீட்வசனின் ஊடாக
ிபப்ப்டவுள் சயற்ிடங்களுக்கு சாதுநா யிண்ணப்தாாிகள் இல்ாது யிடின் , அவ்
சயற்ிடங்களும் , இந்த திந்தப்

சாட்டிப் ாீட்வசனின்

சரசரகளுக்கு அவநன

தின்கின் அடிப்வடனில் யாிவச எளங்கில் ிபப்ப்டும்.

ஆட்சசர்ப்பு அியித்தலுக்கு

அவநன

சயற்ிடங்கவ ிபப்புதல் அல்து ிபப்ாது யிடுதல்

சதாடர்ா இரதித்

தீர்நாத்திவ சபகபய நாகாண அபச சசவய ஆவணக்குளசய டுக்கும்.

3.0 சம்ம் : இக்கம் 03/2016 நற்ரம் 2016.02.25 ஆம் திகதி அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்வகக்கு
அவநன சபகபய நாகாண அபச சசவயனின் நூகர் சசவய தபம் III க்கு உாின சம் யகுதி
MN 3 -2016 நற்ரம் நாதாந்த சம் அவு ரூ.31,040-10x445-11x660-10x730-10

x

750-

ரூ.57,550/- ஆகும்.

4.0 இப்தயி

ிபந்தபநாதும்

,

ஏய்வூதினபவடனது.இருப்ிநம்அபசாங்கத்திால்

திர்காத்தில் டுக்கப்டும் சகாள்வக அடிப்வடனிா தீர்நாங்களுக்குட்ட சயண்டும்.

5.0 தவகவநகள்

:

சபகபய நாகாண அபச

தயிக்கு இவணத்துக்
சசய்திருத்தல் சயண்டும்.

சசவயனின் நூகர் சசவய தபம் III இற்கா

சகாள்யதற்காக கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் தகவநகவப் பூர்த்தி

(அ). சபகபய நாகாணத்திநள் ிபந்தப யதியாபாக இருப்துடன், இங்வக ிபவைனாக
இருக்க சயண்டும் .யிண்ணப்ங்கள் சகாபப்டும் திகதிக்கு கிட்டின 3 யருடங்களுக்கு ிபந்திப
யதியிடநில்வ ில் , யிண்ணப்தாாினின் துவணயர் யிண்ணப்ங்கள் சகாபப்டும் திகதிக்கு
கிட்டின 3 யருடங்கள் ிபந்தப யதியிடத்வதக் சகாண்டிருத்தல் சயண்டும்.
(ஆ). யிண்ணப்ங்கள் ற்ரக் சகாள்ப்டும் இரதி திகதினன்ர 18 யனதிற்குக் குவனாநலும்
30 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும்.
(இ).
I.

தாய் சநாமி (சிங்கம்/தநிழ்/ஆங்கிம்) சநாமி , கணிதம் , ஆங்கி சநாமி நற்ரம்
சநலும் இபண்டு (02) ாடங்கில் திவநச் சித்திகளுடன் ஆர (06) ாடங்கில்
கா.சா.த (சாதாபண தபம்) ாீட்வசனில் எசப தடவயனில் சித்தினவடந்து இருக்க
சயண்டும்.
அத்துடன்
கல்யிப் சாதுத் தப (உனர் தபம்) ாீட்வசனில் அவத்து ாடங்கிலும் சாது அிவு

II.

நற்ரம் ஆங்கிம் தயிப சித்தினவடந்து இருத்தல் , ( வமன ாடயிதாத்திற்கு
அவநன 03 ாடங்கில் எசப தடவய சித்தினவடதல் சாதுநாது)
அத்துடன்
(ஈ)
I. அங்கீகாிக்கப்ட்ட ல்கவக்கமகம் என்ில் நூகயினல் ற்ின பன்ர யருடகா
டிப்சாநா ாடசினிவ சித்திசற்ிருத்தல் சயண்டும்.
அத்துடன்
II.

இங்வக நூகச் சங்கத்தின் நூகயினல் ற்ின பன்ர யருட கா டிப்சாநா
ாடசினில் சித்தி சற்ிருத்தல் சயண்டும்.
அத்துடன்

III.

நூகயினல் சதாடர்ாக சநச குிப்ிடப்ட்ட (I) நற்ரம் (II) இவ யிட சநதிக
தவகவநகவக் சகாண்டிருத்தல்.

குிப்பு :

(I)

நூகயினல் ற்ின பன்ர யருட கா டிப்சாநா ாடசினிவ

னிாத யிண்ணப்தாாிகள் இல்ாத சந்தர்ப்த்தில் நாத்திபம் நூகயினல்
சதாடர்ா

ட்டம்

சதாடர்ாக கயத்தில்

சற்

(ாடநாக

அல்ாநல்)

யிண்ணதாாிகள்

சகாள்ப்டுயர்.இருப்ிநம் இப் தயின் சம்ம்

ட்டதாாிகளுக்கா சம்த் திட்டம் இல்வ ன்தவக் கயத்திற் சகாள்க.
(II)

சக யிண்ணப்தாாிகளும் உாின சக தகவநகவபெம் 2019.06.27 ஆம்

திகதி அல்து அதற்கு பன்ர் பூர்த்தி சசய்திருத்தல் கட்டானநாகும்.

6.0 ாீட்வசத் திட்டம்:
இப்ாீட்வச தநிழ் நற்ரம் சிங்கம் ஆகின இரு சநாமிகில் டாத்தப்டும்.யிண்ணப்தாாிக்கு
அயாின் யிருப்த்திற்கு அவநன குித்த எரு

சநாமினில் ாீட்வசக்கு

சதாற் படிபெம்

ன்துடன் , யிண்ணப்ித்த சநாமிவன ின்ர் நாற்ரயதற்கு இடநிக்கப்டநாட்டாது. இப்
ாீட்வச கீழ் குிப்ிடப்ட்டயாா ளத்துப் ாீட்வச யிாத்தாள்கவக் சகாண்டிருக்கும்.
ாடம்

புள்ி

காம்

i.

நூகயினல்

100

03 நணித்தினாம்

ii.

சாது உச்சார்பு

100

01 நணித்தினாம்

iii.

சாது அிவு

100

01 நணித்தினாம்

சநச குிப்ிடப்ட்ட ாடங்களுக்கா ாடயிதாம் கீழ் யருநார.
6.1

நூகயினல்
1.

நூகங்களும் நூகத்துயபம்

(அ)

நூகங்களும் நூகத்தின் யபாரம் , வீ நற்ரம் புபாத உகத்தின் ிபதா
நூகங்கள்

(ஆ)

ளத்துக்கவ

நற்ரம்

புத்தகங்கள்

உள்டங்காதுநா

ளதப்ட்ட

ஊடகங்கின் ஆபம்பம் , ாிநாண யர்ச்சிபெம்.
(இ)

அச்சிடற்சாமில் நுட்த்தின் ஆபம்பம் யிாியாக்கபம் , சபக அியிருத்தி
யிடனங்கில் நூகங்கின் ங்கிப்பும்.

(ஈ)
i.

நூல் ிவன யவககள்
யிசசட நூகங்கள்
அவநச்சுக்கள்

,

திவணக்கங்கள்

,

உள்ளூபாட்சி

சவகள்

நற்ரம்

கூட்டுத்தாங்கள் பதா ிரயங்கில் நூகங்கள் , ஆபாய்ச்சி நூகங்கள்
சான்யற்ின் கட்டவநப்பு , சதாமிற்ாடு நற்ரம் நூக சசவயகள்.
ii.

கல்யிசார் நூகங்கள்
ல்கவக்கமகங்கள்

,

வன

உனர்கல்யி

ிரயங்கள்

சார்ந்த

நூல்

ிவனங்கின் கட்டவநப்பும், சதாமிற்ாடு நற்ரம் நூக சசவயகள்
iii.

ாடசாவ நூகங்கள்

iv.

சாது நூகங்கள்

v.

ிாிசய நூகங்கள் நற்ரம் துயிநட / சநன ிரயங்கின் நூகங்கள்

(உ)

நூகக் குளக்கின் கட்டவநப்பு , சதவயப்ாடு நற்ரம் அதன் ணிகள்.

(ஊ)

நூக சதாமிலுக்குாின கற்ிந்சதார் சதாமில் அவநப்புக்கள் நற்ரம் அயற்ின்
சதாமிற்ாடுகள்

சதசின

நற்ரம்

சர்யசதச

ாீதினில்

(இங்வக

,

இந்தினா,அசநாிக்கா நற்ரம் ிாித்தாினா)
()

நூல் ிவனக்கட்டிடங்கள் – திட்டநிடலில் கயத்தில்
யிடனங்கள்.தற்சாதுள்

கட்டடசநான்ில்

நூகம்

சகாள்
என்வ

சயண்டின
தாித்தல்

,

அவநத்தல் அல்து சநம்டுத்தலில் கயத்தில் சகாள் சயண்டினவய.
()

நூகப்

சாருட்கவப் பாநாித்தல்

சணிப்ாதுகாத்தல் (Conservation)

நற்ரம் காப்பீடு (Preservation)
()

இடர்களும் (Disasters) நற்ரம் இடர்பகாவநத்துயபம் (Disaster Management)

2.

அிவயபெம் தகயல்கிவபெம் எளங்கவநத்தல்

(அ)

நூல்கவ யவகப்டுத்தலின் சாக்கங்களும் ன்வநகளும்.

(ஆ)

இங்வக

நூகங்கில்

வகனாப்டும்

ிபதா

குப்ாக்கத்திட்டங்கள்

தசநதா (Decimal) குப்ாக்கத் திட்டங்கள் , சர்யசதச தசநதா (Decimal)
குப்ாக்கத் திட்டம்.
(இ)

நூக ட்டினாக்கத்தின்

குிக்சகாளும் ங்கிசா அசநாிக்க ட்டினாக்கல்

சட்டக்சகாவய (A.A.C.R) பவபெம்.
(ஈ)

நூல்கவப் ற்ின யியபங்கள்.

(உ)

(A.A.C.R) யிதிபவகவப் னன்டுத்தி திவுப் ட்டினல் தனாாித்தல்.

3.

நூல் ிவன யங்களும் தகயல் சசவயபெம்

(அ)

யவகனா நூக யங்கள்

(ஆ)

சசர்ந்த

அியிருத்தி

,

சசர்ந்த

அியிருத்திக்

சகாள்வக

நற்ரம்

அதன்

பக்கினத்துயம்
(இ)

நூக யங்கவத் சதாிவு சசய்தல் அடங்கா ற்பு சசனற்ாடுகள்
I.

நூக யங்கவ சதாிவு சசய்தலின் சகாட்ாடுகளும் பங்களும்

II.

ற்பு சசனற்ாடுகள் , தக்சகாம் உட்ட ல்யவகனா சதாமில்நுட்ச்
சசவயகள்

III.

இருப்புக்கவ நீாய்தலும் அகற்ரம் சசனற்ாடும்

(ஈ)

சய ிபடு சயிபட்டு உாிவநபெம் ,தவடபெம்

(உ)

வடபவ யிமிப்புணர்வுச் சசவயகள்

(ஊ)

யாசகர் கல்யி ிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

()

நக்கள் சதாடர்பும் நூகங்களுக்கா ிபசாபங்களும்

4.

தகயல் சதாடர்ாடல் சதாமில் நுட்ம் (Information Communication Technology)
நூகங்கில் கணிகவ னன்டுத்தலும் , நூக டயடிக்வககின் சாது
தகயல் சதாமில்நுட்த்தின் பக்கினத்துயபம் உற்த்திப் சருக்கபம்.

6.2

சாது உச்சார்பு :
சசாற்கள் , ண்கள் நற்ரம் உருய யடியில் தபப்டும் ிபச்சிவகள்
ாீட்சாத்தினின்
கிபகிப்திலும்

தீர்நாங்கவபெம்
அயிடுயதிலும்

சதாடர்ிவ உணர்ந்து

,

திிப்புக்கவபெம்
காம்

நற்ரம்

சதாடர்ா

சகாண்டு

அயகாசத்திற்கு

அயற்வ

இவடனிா

சகாள்யதிலும் ாீட்சார்த்திக்கு உள் ஆற்வபெம் புத்தி

கூர்வநவனபெம் அயிடுயது இதன் பம் திர்ார்க்கப்டும்.
6.3

சாது அிவு :
சதசின ிபாந்தின அத்துடன் அவத்துக ாீதினிா  அவநப்புகவப்

சான்ர

நது சபகத்தில் ிவும் சபக , காசாப , கல்யி , அபசினல் , சாருாதாபம் அத்துடன்
வன காபணிகவப் ற்ிபெம் நூக யிடனம் நற்ரம் நூகத்துவ

நீதா

ாீட்சார்த்தினின் சாது அிவு நற்ரம் யிமிப்புணர்வய ற்ிபெம் நதிப்சளயது இதன்
பம் திர்ப்ார்க்கப்டுகின்து.
ினநத்திற்கு தவகவந சரயதற்காக எவ்சயாரு ாடத்திற்கும் எதுக்கப்ட்டுள்
புள்ிகில் குவந்தட்சம் ாற்து வீதம் (40%) ாீட்சார்த்திகள் சற்ரக் சகாள்
சயண்டும்.ிநம் யிண்ணப்தாாிகள் சற் சநாத்தப் புள்ிகின் யாிவச
எளங்கிசசன ினநம் யமங்கப்டும்.

குிப்பு –
ாீட்வசக்கு சதாற்ரயதற்கு தவகவநபெவடன யிண்ணப்ங்கள் சயற்ிடங்கிவ யிட
குவயாக யிண்ணப்ித்திருந்தால் , ளத்துப் ாீட்வச டத்தாநல் சர்பகப் ாீட்வச
பம் தவகவநகவப் ாீட்சித்து ினநங்கள் யமங்கப்டும்.

7.0 ாீட்வசக் கட்டணம் :
ாீட்வசக் கட்டணம் ரூ.1000/- ஆகும். சப்பகபய நாகாண சவனின் ந்தசயாரு அவநச்சு
அலுயகத்திற்கு / திவணக்கத்திற்கு (உள்ளூபாட்சி ிரயம் தயிப) அல்து சப்பகபய
நாகாணத்தில் அவநந்துள் ந்தசயாரு ிபசதச சசனகத்திற்கும் ணநாக சசலுத்தி
அதற்காக

யமங்கப்டுகின்

ற்ரச்சீட்வட

யிண்ணப்த்தின்

குித்த

கட்டத்திநள்

கமாதயார எட்டுதல் சயண்டும். இப் ாீட்வசக் கட்டணத்வத சபகபய நாகாண சவனின்
20.03.02.99 ன் யருநாத் தவப்ிற்கு யபவு வயக்க சயண்டும். சசலுத்தப்டுகின்
ாீட்வசக் கட்டணம் க் காபணம்

சகாண்டும் நீிக்கப்டநாட்டாது.அத்துடன் காசுக்

கட்டவ நற்ரம் பத்திவபகள் சற்ரக் சகாள்ப்டநாட்டாது.ற்ரச் சீட்டின் சாட்சடாப்
ிபதிவன வயத்திருப்து னநவடனதாகும்.

8.0 யிண்ணப்ப்டியம்:
A-4 அயிா

கடதாசிகவ உசனாகித்து,

(அ). சதாடாிக்கம் 01 பதல் 04 யவபனா ந்திகள் பதாம் க்கத்திலும்,
(ஆ). இ 05 பதல் 06 யவப இபண்டாம் க்கத்திலும் அடங்குநார இரு க்கங்கவபெம்
னன்டுத்தி தனாாிக்கப்ட்ட யிண்ணப்த்வத யிண்ணப்தாாி ாீட்வசக்கு சதாற்ரம்
சநாமிபத்திவக் சகாண்டு தநது வகசனளத்திாச சதியாக ிபப்புதல் சயண்டும்.
(இ).யிண்ணப்ப்டியங்கவ

தனாாிக்கும்

சாது

சநர்ப்ிக்கப்டும்

யிண்ணப்ப்டியங்கின் தவப்ில் குிப்ிடப்ட்டுள் ாீட்வசனின் சனாிவ சிங்க
யிண்ணப்ப்டியங்கில்

சிங்கத்திற்கு

சநதிகநாக

ஆங்கித்திலும்

,

தநிழ்

யிண்ணப்ப்டியங்கில் தநிமிற்கு சநதிகநாக ஆங்கித்திலும் குிப்ிடுதல் சயண்டும்.
உாின நாதிாி யிண்ணப்ப்டியத்திற்கு எத்திபாத குித்த திகதிக்கு பன்ர் ாீட்வச
கட்டணங்கவச்

சசலுத்திடாத

யிண்ணப்ப்டியங்கள்

நற்ரம்

சாினாக

பூர்த்தி

சசய்னப்டாத

துயித அியித்தலும் இன்ி ிபாகாிக்கப்டும். உாின யவகனில்

யிண்ணப்ங்கவப் பூர்த்தி சசய்னாவநனிால் ற்டும் ட்டத்திற்குாின சாரப்ிவ
யிண்ணப்தாாிகச ற்ல் சயண்டும். யிண்ணப்ப்டியத்தின் ிபதி என்ிவ தம்யசம்
வயத்துக் சகாள்ல் னநவடனதாக அவநபெம்.பூர்த்தி சசய்னப்டும் யிண்ணப்ப்டியம்
அியித்தலில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிண்ணப்த்திவ எத்துள்தா ன்து சதாடர்ாக
யிண்ணப்தாாி கயம் சசலுத்துதல் சயண்டும்.அவ்யாின்சல் யிண்ணப்ப்டியங்கள்
ிபாகாிக்கப்டாம்.
8.1 இவ்யியித்தலில்

குிப்ிடப்ட்டுள்

தவகவநகவ

உவடனயர்கள்

நாத்திபம்

யிண்ணப்ித்துள்ர் ன் ஊகத்தின் அடிப்வடனில் உாின ாீட்வசக் கட்டணத்திவச்
சசலுத்தி

உாின

திகதினன்ர

அல்து

அத்திகதிக்கு

சநர்ப்ித்துள் சக யிண்ணப்தாாிகளுக்கும்

பன்ர்

யிண்ணப்ங்கவச்

சாட்டிப் ாீட்வசக்கு

சதாற்ரயதற்கு

சபகபய நாகாண அபச சசவய ஆவணக்குளயிால் இடநிக்கப்டும். சாட்டிப்
ாீட்வசக்கு

சதாற்ரயதற்கா அநநதிப்த்திபத்திவ யமங்குதல் , யிண்ணப்தாாி

சநற்டி ாீட்வசக்குத்
பூர்த்தி

சதாற்ரயதற்சகா அல்து இந்தப் தயிக்கா தவகவநகவப்

சசய்துள்ார்

ன்தவ

ற்ரக்

சகாள்யதாகசயா

கருதப்டநாட்டாது.யிண்ணப்தாாிகவ சர்பகப் ாீட்வசக்கு அவமத்து அியித்தலுக்கு
ற் தவகவநகவக்

சகாண்டுள்ாபா ப் ாீட்சிக்கும் சந்தர்ப்த்தில்

சதவயனா

தவகவநகள் இல்ாவந சதாடர்ாக அின யருநானின் அயர்கின் ாீட்சார்த்தத் தன்வந
சசல்லுடினற்தாக்கப்டும்.
8.2 யிண்ணப்ப்டியத்திவக் சகாண்டிருக்கின் தாலுவனின் இடது க்க சநல் பவனில்
“சபகபய நாகாண அபச

சசவயனின் நூகர்

சசவய தபம் III தயிக்கு ஆட்சசர்ப்பு

சசய்யதற்கா திந்த சாட்டிப் ாீட்வச -2019 “ நற்ரம் ிபந்தப திவு நாயட்டத்திவபெம்
குிப்ிட சயண்டும்.
8.3 யிண்ணப்தாாினின் வகசனாப்ம் , அபசாங்க ாடசாவனின் அதிர் / சநாதா ீதயான் /
சத்தினப்ிபநாண ஆவணனார் / ிபசித்த சாதாாிசு / பப்வடனின் அதிகாபம் சற்
அலுயர் / சாலிஸ் சசவய அலுயர் யருடாந்தம் ரூ. 240,360/- ரூா அல்து அதற்கு
யிஞ்சின திபட்டின

சயதத்திவப் சரகின் அபச சசவயனில் ிபந்தப தயி யகிக்கும்

எருயாிால் சான்ரடுத்தப்டுதல் சயண்டும்.
8.4 பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட யிண்ணப்ப்டியம் 2019 ைூன் நாதம் 27 திகதி அல்து அதற்கு
பன்ர் “ சசனார் , நாகாண அபச சசவய ஆவணக்குள, சபகபய நாகாண சவ ,
சபகபய நாகாண சவக் கட்டிடத் சதாகுதி, புதின கபம் , இபத்திபுாி ன் பகயாிக்கு
திவுத் தாலில் அநப்ப்டுதல் சயண்டும்.

9.0 யிண்ணப்தாாிகள்

தநது

ஆள்

அவடனாத்வத

ிரூிப்தற்காக

ின்யருகின்

ஆயணங்கில் என்வ ாீட்வச ிவனப் சாரப்திகாாினிடம் சநர்ப்ித்தல் சயண்டும்.

10.0

I.

ஆட்திவுத் திவணக்கத்திால் யமங்கப்ட்ட சதசின ஆள் அவடனா அட்வட

II.

சசல்லுடினாகின் கடவுச் சீட்டு

தயா தகயல்கவச் சநர்ப்ித்தல்
யிண்ணப்ப்டியத்தில்
யிண்ணப்தாபபால்

குிப்ிடப்ட்ட

சதநம்

தகயல்

ிவமனாது அல்து தயாசதன்ர ஆட்சசர்ப்ிற்கு பன்ர் கண்டுடிக்கப்ட்டால் ,
அயபது யிண்ணப்தாபர் ிவ இபத்துச் சசய்னப்டும்.ஆட்சசர்ப்பு சசய்னப்ட்டதன்
ின்ர் அத்தவகன ிவமனா அல்து தயா தகயல் க் கண்டுிடிக்கப்ட்டால்
உாின சட்ட வடபவகளுக்கு அவநயாக அபச சசவயனிலிருந்து அயர் ீக்கப்டுயதற்கு
டயடிக்வக டுக்கப்டும்.

11.0

இதில் குிப்ிடப்டாத சதநம் கருத்து இருந்தால் , அது சதாடர்ாக சபகபய

நாகாண

அபச

சசவய

யிண்ணப்தாாிகளும்

ஆவணக்குளயின்

இவ்யியித்தலில்

தீர்நாசந

குிப்ிடப்ட்டுள்

இரதினாது.சக

சாது

ாீட்வச

சட்ட

திட்டங்களுக்கு அவநன இவணக்கப்ட்டுள்ீர்கள்.

2019.06.04 ஆம் திகதி
சபகபய நாகாண அபச சசவய ஆவணக்குள
சபகபய நாகாண கட்டிடத் சதாகுதி,
புதின கபம் , இபத்திபுாி.

சுசத்பா குணயர்த,
சசனார்,
சபகபய நாகாண அபச சசவய ஆவணக்குள,
சபகபய நாகாணம்.

நாதிாி யிண்ணப்ப்டியம்
சபகபய நாகாண அபச சசவயனின் அபச நூகர் சசவயனின் தபம் III தயிக்கு ஆட்சசர்ப்புச்
சசய்யதற்கா திந்த சாட்டிப் ாீட்வச - 2019

ாீட்வசக்கு சதாற்ரம் சநாமி பம் :
சிங்கம் – 2

தநிழ் – 3

அலுயக உசனாகத்திற்கு நட்டும்

(உாின இக்கத்திவ கூட்டிநள் ளதவும்)

1.0 1.1

யிண்ணப்தாாினின் பதசளத்துக்கவ இரதினாக ளதி

பதசளத்துக்களுடன் சனர் : (ஆங்கி சாின ளத்துக்கில்) உ+ம் PERERA A.B.C
……………………………………………………………………………………………………..
1.2

பளப் சனர் (ஆங்கி சாின ளத்துக்கில்) .......................................................

1.3

பளப் சனர் (சிங்கத்தில் / தநிமில்) .....................................................................

1.4

சதசின அவடனா அட்வட இக்கம்

2.0 2.1

ிபந்தப பகயாி (ஆங்கி சாின ளத்துக்கில்) ....................................................

2.2

ிபந்தப பகயாி (சிங்கத்தில் / தநிமில்) ..................................................................

2.3

ாீட்வச அநநதி அட்வட அநப்ப்ட சயண்டின பகயாி
(ஆங்கி சாின ளத்துக்கில்) .............................................................................

2.4
3.0 3.1

சதாவசசி இக்கம்
யிண்ணப்தாாினின் ிபந்தப யதியிட நாயட்டம் :

இபத்திபுாி - 01

3.2

சககாவ
ிபசதச சசனார் ிாிவு : ..........................................

3.3

யதிபெம் கா ல்வ : .................................................

3.4

கிபாந சசனார் ிாிவு : .............................................

4.0 4.1

ால்

சண் 1

ிந்த திகதி

கூட்டிநள் ளதவும்

:

யருடங்கள்
4.3

(உாின இக்கத்திவ

உாின இக்கத்திவ ளதுக

ஆண் 2
4.2

- 02

நாதங்கள்

ாட்கள்

2019.06.27 ஆம் திகதிக்கு யனது :
யருடங்கள்

நாதங்கள்

ாட்கள்

5.0 கல்யித் தகவந
5.1 க.சா.த (சாதாபண தபம்) ாீட்வச சதாடர்ா யிபம் (சான்ிதமின் ிபதினிவ
இவணக்க.
I.

ாீட்வச யருடம் நற்ரம் நாதம் : ....................................................

II.

ாீட்வச இக்கம் : ........................................................................

III.

சரசரகள்
ாடம்

5.2

தபம்

ாடம்

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

தபம்

க.சா.த (உனர் தபம்) ாீட்வச சதாடர்ா யிபம் (சான்ிதமின் ிபதினிவ

இவணக்க.
I.

ாீட்வச யருடம் நற்ரம் நாதம் : ....................................................

II.

ாீட்வச இக்கம் : ....................................................

III.

சரசரகள்
ாடம்

தபம்

1.
2.
3.
4.

5.3

அியித்தலின் டி 5.0 ( ஈ) ந்திக்கு அவநன இப் ாீட்வசக்கு சதாற்ரயதற்கு

ீங்கள் சற்ரக் சகாண்டுள் நூகயினல் சதாடர்ா டிப்சாநா ாடசி / ட்டம்
சதாடர்ா யிபங்கள் : (உாின சான்ிதழ் ிபதினிவ இவணக்க)
I.

ட்டத்திவப் சற்ரக் சகாண்ட ல்கவக்கமகம் / ிரயம் ............................
.................................................................................................................................

II.

சற்ரக் சகாண்ட டிப்சாநா / ட்டம் ..............................................................

III.

யருடம் ................................................................

6.0 சயர தவகவநகள் ............................................................................................................
7.0 ீங்கள் ப்சாளதாயது த்தவகனதுநா எரு குற்ச்சாட்டிற்காக ீதிநன்ம் என்ால்
குற்யாினாக்கப்ட்டுள்ீர்கா? (உாின கூட்டிநள் √ அவடனாநிடவும் )
ஆம்

இல்வ

8.0 ாீட்வசக் கட்டணம் சசலுத்தின ற்ரச் சீட்டு சதாடர்ா யிபங்கள்
I.

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

II.

ற்ரச் சீட்டின் இக்கபம் திகதபெம் : ....................................................

III.

சசலுத்தின ணம் : .................................................................................
ற்ரச்சீட்வட ிாித்சதடுக்க படினாதயார இங்கு எட்டவும்.

( ற்ரச் சீட்டின் ிமற்ட ிபதிசனான்வத் தம்யசம் வயத்துக் சகாள்வும் )

9.0 யிண்ணப்தாாினின் உரதிபெவப
(அ)

இவ்யிண்ணப்த்தில்

ான்

யமங்கிபெள்

யிபங்கள்

து

அியிற்கு

ட்டினயவபனில் உண்வநனாவய வும் ான் இத்தால் சகௌபயத்துடன்
சயிப்டுத்துகின்சன்.இதில்

சதநசநாரு

குதி

பூர்த்திசசய்னாதிருந்தால்

நற்ரம் / அல்து வயசனநம் தகயல்கள் ிவமனாக பூர்த்தி சசய்திருத்தல்
ஆகினயற்ின் யிவயாக ற்டக்கூடின தாயது இமப்வ ான் ற்ரக்
சகாள்யதற்கு

உடன்டுகின்சன்.சநலும்

இங்கு

அவத்து

குதிகவபெம்

சாினாக பூர்த்தி சசய்துள்சன் வும் சயிப்டுத்துகின்சன்.
(ஆ)

ன்ால்

தபப்ட்ட

தகயல்கள்

சாய்னாவய

த்

சதாின

யந்தால்

ினநத்திற்கு பன்பா தகவந ீக்கத்திற்கும் , ினநத்திற்கு ின்ர்
சதாினயந்தால் சசவயனில் இருந்து ீக்கப்டுயதற்கு ஆாசயன் ன்வதபெம்
ான் அிசயன்.
(இ)

இதில் தபப்ட்டுள் தகயல்கள் தவபெம் ின்ர் நாற்ம் சசய்ன நாட்சடன்.

(ஈ)

சநலும் இப் ாீட்வச டாத்துதல் சதாடர்ாக சபகபய நாகாண அபச சசவய
ஆவணக்குளயிால் யிதிக்கப்டும் சட்டதிட்டங்களுக்கு அவநந்சதாளகுசயன்
ன்ரம் சயிப்டுத்துகின்சன்.

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

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

திகதி

யிண்ணப்தாாினின் வகசனாப்ம்

10.0 யிண்ணப்தாாினின் வகசனாப்த்வத உரதிடுத்தல்
இந்த

யிண்ணப்த்வத

ன்யர்

க்கு

சநர்ப்ிக்கும் திரு./திருநதி./சசல்யி./

திப்ட்ட

பவனில்

சதாிந்தயர்

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

ன்ரம்

,அயர்

தது

வகசனாப்த்வத து பன்ிவனில் ..................................... ஆந் திகதி வயத்தார்
ன்ரம் , உாின ாீட்வசக் கட்டணத்வத சசலுத்திபெள்ார் ன்ரம் அப்ற்ரச் சீட்டு
எட்டப்ட்டுள்சதன்ரம் ான் இத்தால் உரதிடுத்துகின்சன்.
..............................
திகதி

...................................
உரதிடுத்தும் உத்திசனாகத்தர்

வகசனாப்ம்
உரதிடுத்தும் உத்திசனாகத்தர் சனர் : ..........................................................
தயி : ..........................................
பகயாி : ..........................................
(தயி பத்திவப பம் உரதிடுத்தப்ட சயண்டும்)

11.0

அபச

அல்து

நாகாண

அபச

சசவயனில்

தற்சாது

தயி

யகிக்கும்

யிண்ணப்தாாிகள் கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் உரதிடுத்தவபெம் ிரயத் தவயர் ,
திவணக்க

தவயர்

அல்து

அயாிால்

அதிகாபம்

அிக்கப்ட்ட

உத்திசனாகத்தாிால் சநற்சகாள்ப்ட சயண்டும்.
(அ) இந்த திவணக்கத்தில் ...................... திகதி சதாடக்கம் ........................... தயினில்
சசவயபுாிபெம் திரு./திருநதி./சசல்யி./ ............................................. யிண்ணப்ம் ற்ரக்
சகாள்ப்டும் இரதி திகதிக்கு

கிவடக்க சயண்டின சம் ற்ங்கள் பளயவதபெம்

உவமத்துள்ார் ன்ரம் , துயித எளக்காற்ர தண்டவக்கும் ஆாகயில்வ ன்ரம்,
யிண்ணப்ப்டியத்தில் யமங்கப்ட்டுள் தகயல்கள் சாினா நற்ரம் உண்வநனாவய
ன்ரம் இத்தால் சான்ரடுத்துகின்சன்.
(ஆ)

சநச

குிப்ிடப்ட்ட

தயிக்கு

இயர்

சதாிவுசசய்னப்டுயாபானின்

,

யிண்ணப்தாாி தற்சாது யகிக்கும் சசவயனில் இருந்து யிடுயிக்க படிபெம் / படினாது
வும் சதாியிக்கின்சன்.
சனர் ............................................
தயிப் சனர் ................................
திகதி ..............................................
( திவணக்கம் /ிரயம் )

...........................................
திவணக்கத் தவயர் அல்து
அதிகாபம் அிக்கப்ட்ட
உத்திசனாகத்தர் வகசனாப்ம்

