அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக: 07/2021
து இக்கம் : R/9/2/2019
அபச சசகயகள், நாகாண சககள் நற்ரம்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
சுதந்திப சதுக்கம்
ககாளம்பு 07.
2021.04.09

அகநச்சுக்கின் கசனார்கள்
நாயட்டச் கசனார்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள்

திகந அடிப்கடனில் பகாகநத்துய சசகய உத்திசனாகத்தர் சசகயனின்
அதியிசசட தபத்திற்கு தயியுனர்த்துயதற்கா சாட்டிப் ாீட்கச - 2019(2020)
01.

அபச சசகயனில் ினநங்கக ிர்யகிக்கும் காது ிந்தககளுக்கும், 2013.12.11
ஆந் திகதின 1840/34 ஆம் இக்க இங்கக ஜானக சசாசலிசக் குடினபசின் அதியிசசட
யர்த்தநாினில் கயினிடப்ட்ட பகாகநத்துய சசகய உத்திசனாகத்தர் சசகயனின்
சசகயப்
ிபநாணக்
குிப்ில்
யிதித்துகபக்கப்ட்டுள்
ினதிகள்
நற்ரம்
ிந்தககளுக்கும் அப்ிபநாணக் குிப்ில் சநற்ககாள்ப்ட்டுள் அல்து இதற்குப்
ின்ர் சநற்ககாள்ப்டும் திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்ட்டு பகாகநத்துய சசகய
உத்திசனாகத்தர்

சசகயனின் அதியிசசட தபத்தின் கயற்ிடங்கில் 50%

ஆ அவு

திகநனின் அடிப்கடனில் தயியுனர்த்துயதன் பம் ிபப்ப்டவுள்து.
02.

அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்கக 2016.02.25 ஆந் திகதின நற்ரம் இக்கம் 03/2016 இன்
MN 07-2016 சம்த் கதாகுதி இப்தயிக்கு உாித்தாயதுடன் அதற்ககநன நாதாந்த சம்
அவுத்திட்டம் 41,580/ - 11x755 - 10x1080 - 68,425/- ஆகும்.

03.

நதிப்பீட்டு பக:அதியிசசட

தபத்துகடன

கயற்ிடங்கில்

50%

ஆ

அயிக

உாித்துகடன

ினநங்கள் திகந அடிப்கடனில் இடம்கரம் ன்சதாடு, பளகநப்டுத்துயதற்கு
திர்ார்க்கப்டும்

கயற்ிடங்கின் அவு, அதியிசசட

தபத்தின் கயற்ிடங்கக

ிபப்புயதற்காக திகந அடிப்கடனில் அல்து நட்டுப்டுத்தப்ட்ட அடிப்கடனின் கீழ்
டாத்தப்டும் சாட்டிப் ாீட்கசனில் பதலில் கடகரம் சாட்டிப் ாீட்கசனின்
இரதித் திகதிக்கு கணிக்கப்டும். அவ்கயற்ிடங்கின் அவு குித்த ாீட்கசனின்
இரதித்
திகதிக்குப்
ின்ர்
நீண்டும்
கிபங்க
அியித்தகான்ின்
பம்
கிபங்கப்டுத்துயதற்கு டயடிக்கக டுக்கப்டுயதுடன் அவ்யார கிபங்கப்டுத்தினதன்
ின்ர் கயற்ிடங்கின் அவு நீண்டும் திருத்தினகநக்கப்ட நாட்டாது.
இதற்காக அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளவுக்காக ாீட்கச ஆகணனார் ானகத்திால்
டாத்தப்டும் உச்சார்பு ாீட்கசக்கு சதாற்ரம் ஒவ்கயாரு ாடத்திலும் குகந்த ட்சப்
புள்ினாக 40 இகப் கற்ர சித்தினகடந்திருத்தல் சயண்டும். ளத்துப் சாட்டிப்
ாீட்கசனில் சித்திகனய்தும் யிண்ணப்தாாிகின் புள்ிகளுடன் கூடின கனர்ப் ட்டினல்
1

ாீட்கசகள்

ஆகணனார்

ானகத்திால்

அபசாங்க

சசகய

ஆகணக்குளவுக்கு

யமங்கப்டுயசதாடு, அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் அப்கனர்ப் ட்டினல் அபச
சசகயகள், நாகாண சககள் நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் கசனாருக்கு அனுப்ி
கயக்கப்டும். அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் ினநிக்கப்டும் சர்பகப் ாீட்கச
சகனின்

பம்

அடிப்கடனாகக்

யிண்ணப்தாாிகின்
ககாண்டு

புள்ிகள்

பப்புிக,

அனுயம்

யமங்கப்டும்

ன்சதாடு,

ன்யற்க
அடிப்கட

தகககநகளும் ாீட்சித்துப் ார்க்கப்டும்.
ளத்துப் ாீட்கசனில் கற்ரக்ககாண்ட
புள்ிகளும் பப்புிக நற்ரம் அனுயத்தின் அடிப்கடனில் கற்ரக்ககாண்ட
புள்ிகிதும் கநாத்த அவுக்கு ற் ஒவ்கயாரு யிண்ணப்தாாினிதும் திகநகள்
தீர்நாிக்கப்டும்.
கநாத்தப் புள்ிகள்
I.

உச்சார்பும் யிடன ஆய்வும் (ளத்துப் ாீட்கச) 100

II.

சசகய பப்புிக

60

III.

அனுயம்

40

(காம் 1 ½ நணித்தினாங்கள்)

200

I.

உச்சார்பும் யிடன ஆய்வும் - ளத்துப் ாீட்கச (காம் 1 ½ நணித்தினாங்கள் - 100
புள்ிகள்)
ாீட்கச ஆகணனார் ானகத்திால் இப்ாீட்கச டாத்தப்டும் திகதி அியிக்கப்டும்.
உச்சார்பு நற்ரம் யிடன ஆய்வு கதாடர்ா ளத்துப் ாீட்கச யிாத்தாள் இபண்டு
குதிகக உள்டக்கும்.
(அ) பதாம் குதி ( 40 புள்ிகள்) :சக யிாக்களும் அலுயக ிர்யாகத்துடன் கதாடர்புரயதுடன் அங்கு காது அிவு,
தீர்நாம் டுக்கும் ஆற்ல், தர்க்க ாீதினாகத் தீர்ப்பு யமங்கும் தின் நற்ரம் அலுயக
ிர்யாகம் சம்ந்தநா ிபச்சிககளும் பன்கயக்கப்டும்.
யிகடனித்தல் சயண்டும்.

சக யிாக்கிற்கும்

(ஆ) இபண்டாம் குதி ( 60 புள்ிகள்) :அலுயக ிர்யாகத்துடன் கதாடர்புகடன யிடன ஆய்வு யிாவுக்கு உாித்தாக
யிகடனிக்குநார ாீட்சார்த்தினாயர் சகாபப்டுயார். இவ்யிாத்தாள் ஒரு ந்தி
அல்து சி ந்திககக் ககாண்டிருக்கும்.
II.

சசகய பப்புிக :சசகய பப்பு ிகக்காக புள்ி யமங்கப்டுயது உத்திசனாகத்தர் ஒருயர் பகாகநத்துய
சசகய உத்திசனாகத்தர் சசகயனின் தபம் I

இல் 05 யருட பகப்ா நற்ரம்

திருப்திகபநா சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி கசய்த ின்ர் துயங்கும் பகப்ாதும்
திருப்திகபநாதும் சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி கசய்துள் ஒரு யருடத்திற்கு 06 புள்ிகள்
வீதம் அதிகட்சம் 60 புள்ிகள் யகப யமங்கப்டும். இங்கு 06 நாதத்திற்குக் கூடின
ஒருயருடத்துக்குக் குகந்த காப்குதிக்கு 03 புள்ிகள் ஒதுக்கப்டுயதுடன் ஆர
நாதங்கிற்குக் குகந்த காப் குதிக்காக துயித புள்ிகளும் ஒதுக்கப்டநாட்டாது. 15
யருடங்கில்

தபம்

Iஇற்கு

தயியுனர்த்தப்ட்டிருந்த

உத்திசனாகத்தர்களுக்காகவும்

2013.04.02 ஆந் திகதி புதின சசகயப் ிபநாணத்கத கடபகப்டுத்தப்டும் திகதினில்
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தபம் IIஇற்கு ினநம் கற்ர 10 யருடங்களுக்கு கூடுதா சக உத்திசனாகத்தருக்கும்
தபம் II க்கு ினநம் கற்ர 10 யருடங்கள் பூர்த்தினாதன் ின்ர் தபம் II இல் இருக்கும்
சநதிக ஒவ்கயார யருடத்திற்காகவும் சநதிக புள்ிகள் 03 வீதம் யமங்கப்டும்.
III.

அனுயம் :பகாகநத்துய சசகய உத்திசனாகத்தர் சசகயனின் தபம் I இலுள் சநற்ார்கய
உத்திசனாகத்தர் ஒருயபாக திருப்திகபநா ஒவ்கயாரு யருடத்திற்கும் 02 புள்ிகள் ன்
வீதத்தில் ஆகக்கூடினது 40 புள்ிகிற்கு உட்ட்டு புள்ிகள் யமங்கப்டும்.

குிப்பு

:-

சநற்டி

03

ஆம்

ந்தினில்

குிப்ிடப்ட்டுள்யார

அபசாங்க

சசகய

ஆகணக்குளயிால் ினநிக்கப்டும் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ாீட்சிப்புச் சகனிால் பப்புிக
நற்ரம் அனுயத்திற்கா புள்ிகள் யமங்கும் கசனற்ாடு கடகரம். யிண்ணப்தாாிகின்
சசகய பப்பு நற்ரம் அனுயம் கதாடர்ாக உள்டக்கப்டும் புள்ிகள் அவ்வுத்திசனாகத்தாின்
ிபத்திசனகக் சகாப்ிக அடிப்கடனாகக் ககாண்டு நதிப்பீட்டுக்கு உட்டுத்தப்டும். இங்கு
சயண்டுகநன்ச சாலினா தகயல்கள் உள்டக்கப்ட்டிருப்தாக கதாினயருநிடத்து அபசாங்க
சசகய
ஆகணக்குளயின்
ஆசாசககளுக்கு
கட்டுப்ட்டு
யிண்ணப்தாாிகளுக்கும்
அவ்யிண்ணப்ங்ககச் சான்ரப்டுத்தின திகணக்கத் தகயர்களுக்கும் திபாக டயடிக்கக
டுக்கப்டும். ிபத்திசனகக் சகாகயனின் பம் ிரூிக்கப்டாத தகககநகள் கதாடர்ாக
புள்ிகள் யமங்கப்டநாட்டாது.
04.

இந்சாக்கத்திற்காக டாத்தப்டும் ளத்துப் ாீட்கச 2021 ஜூக நாதம் ககாளம்ில்
டாத்தப்டும். இப் ாீட்கசகன ிற்சாடுயதற்சகா அல்து இபத்துச் கசய்யதற்சகா
அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளவுக்கு அதிகாபபண்டு.

05.

தகககநகள் :இகணந்த சசகயக்குின உத்திசனாகத்தர்களுக்கு பகாகநத்துய சசகய உத்திசனாகத்தர்
சசகயனின் அதியிசசட தபத்திற்கு திகந அடிப்கடனில் தயியுனர்த்தும் யககனில்
யிண்ணப்ிப்தற்கு,
(i) யிண்ணப்ங்கள் ற்ரக்ககாள்ப்டும் இரதித் திகதிக்கு பகாகநத்துய

சசகய

உத்திசனாகத்தர் சசகயனின் தபம் I இல் ஆகக் குகந்தது 05 யருட பகப்ா
நற்ரம்
திருப்திகபநா
சசகயக்
உத்திசனாகத்தபாக இருத்தல் சயண்டும்.

காத்திக

ிகவுகசய்திருக்கும்

(ii) அத்திகதிக்கு அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளச் சுற்ிக்கக இக்கம் 01/2020 இல்
குிப்ிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு அகநயாக ஒளக்காற்ரத் தண்டகக்கு
உட்டாதிருத்தல்.
(iii) உாின

திகதினில்

குித்த

யிகத்தின்காண்

தகடப்

ாீட்கசகன

பளகநப்டுத்தினிருத்தல்.
ன் தகககநககப் பூர்த்தி கசய்திருத்தல் சயண்டும்.
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06.

யிண்ணப்ிக்கும் பக:(அ) யிண்ணப்ம் இச்சுற்ிக்ககயுடன் இகணக்கப்ட்டுள் நாதிாி டியத்திற்கு ற்
அகநன சயண்டினதுடன் அதக A4 அயிா ஒரு தாின் இரு க்கங்ககயும்
னன்டுத்தி

தனாாித்து

ாீட்சார்த்திசன

பூர்த்தி

கசய்தல்

சயண்டும்.

யிண்ணப்ப்டியத்தில் இக்கம் 01 கதாடக்கம் 04 யகப பதல் க்கத்திலும் இக்கம் 05
கதாடக்கம்

09

யகப

இபண்டாம்

க்கத்திலும்

உள்டங்கும் யண்ணம் தனாாித்தல் சயண்டும்.

நிகுதிகன

பன்ாம்

க்கத்திலும்

யிண்ணப்தாாி தது கசாந்தக்

கககனளத்திசசன கதியாக ிபப்புதல் சயண்டும். யிண்ணப்த்தில் இ.09 கதாடர்ில்
குிப்ிடப்ட்ட
அனுய
உரதிப்ாட்டிற்கு
காருத்தநா
கடிதங்கின்
சான்ரப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகள் யிண்ணப்த்தில் குிப்ிடப்ட்ட அனுய ஒளங்கில்
யிண்ணப்த்துடன்
இகணக்கப்டல்
சயண்டுகநன்துடன்
அதன்
ின்ர்
சநர்ப்ிக்கப்டும் ஆயணங்கள் புள்ிகள் யமங்குயதற்கக கயத்திற் ககாள்ப்ட
நாட்டாது. கடிதங்கள் பம் உரதிப்டுத்தப்டும் சசகயக் காத்திற்கு நாத்திபம்
புள்ிகள் யமங்கப்டும் ன்சதாடு, அத்தகயல்கள் யிண்ணப்தாாினின் ிபத்திசனகக்
சகாகயனின் பபம் உரதிப்டுத்தப்டுதல் சயண்டும். நாதிாி யிண்ணப்ப்டியத்திற்கு
இணங்கின யககனில் தனாாிக்கப்டாத யிண்ணப்ங்களும் பளகநனாகத் தகயல்கள்
குிப்ிடப்டாத யிண்ணப்ங்களும் வ்யித அியித்தலுநின்ி ிபாகாிக்கப்டும்.
சநலும்,

யிண்ணப்தாாி

உாின

யிண்ணப்த்தின்

ிமற்டப்

ிபதினிக

தம்யசம்

கயத்துக்ககாள்ல் னனுகடனதாகும்.
(ஆ) இவ் ளத்துப் ாீட்கச சிங்கம், தநிழ் நற்ரம் ஆங்கி கநாமிகில் டாத்தப்டும்.
ாீட்சார்த்திகள் தாம் சசகயக்கு சசர்ந்த கநாமி பநாகசயா அல்து சயர அபச கருந
கநாமி பநாகசயா ாீட்கசக்குத் சதாற் படியும்.
ாீட்சார்த்தி தான் ளத்துப்
ாீட்கசக்குத் சதாற் உத்சதசித்துள் கநாமினிசசன யிண்ணப்ப் டியத்கத
தனாாித்தலும் பூர்த்தி கசய்தலும் சயண்டும். யிண்ணப்ிக்கும் கநாமி பத்கதப் ின்ர்
நாற்ரயதற்கு இடநிக்கப்ட நாட்டாது.
யிண்ணப்ப்டியத்கத தனாாிக்கும் சாது
தகப்ிலுள் கனாிக தநிழ் யிண்ணப்த்தில் தநிளக்கு சநதிகநாக ஆங்கித்திலும்
சிங்க யிண்ணப்த்தில் சிங்கத்துக்கு சநதிகநாக ஆங்கித்திலும் குிப்ிடுயது
அயசினநாகும்.
(இ) ாீட்கசக்காக பூர்த்தி கசய்னப்ட்ட யிண்ணப்ப்டியங்கள் தான் சசகயனாற்ரம்
திகணக்கத் தகயர்/ அகநச்சின் கசனாாின் ஊடாக திவுத் தாலில் 2021.05.10
ஆந் திகதி அல்து அதற்கு பன்ர் கிகடக்கும் யககனில்,
”இகணந்த சசகயகள் ணிப்ார் ானகம்
அபச சசகயகள், நாகாண சககள் நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு,
சுதந்திப சதுக்கம்,
ககாளம்பு 07.” ன் பகயாிக்கு அனுப்ி கயத்தல் சயண்டும். யிண்ணப்ங்கக கயத்து
அனுப்புகின் கடித உகனின் இடதுக்க சநல் பகனில் “திகந அடிப்கடனில்
பகாகநத்துய

சசகய

உத்திசனாகத்தர்

சசகயனின்

அதியிசசட

தபத்திற்கு

தயியுனர்த்துயதற்கா சாட்டிப்ாீட்கச - 2019(2020)” க் குிப்ிடல் சயண்டும்.
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(ஈ) உத்திசனாகத்தர்கிால் பகனாகப் பூர்த்திகசய்னப்ட்ட யிண்ணப்ங்கள் கிகடத்த
அசத

தித்தில்

உாின

உரதிப்டுத்துயதற்கா

அலுயக

பத்திகபகன

ஆயணங்ககயும்

இடுதலும்

யிண்ணப்த்தில்

இ.

அனுயத்திக
19

இலுள்

திகணக்கத் தகயாிால் சான்ரப்டுத்தப்ட சயண்டின உாின ிாியிக
சான்ரப்டுத்தியும்
சான்ரப்டுத்தின
திகதிகனக்
குிப்ிட்டு
யிண்ணப்ங்கள்
ற்ரக்ககாள்ப்டும் இரதித் திகதிக்கு பன் சநற்டி பகயாிக்குக் கிகடக்கக் கூடினதாக
அனுப்ி கயக்க திகணக்கத் தகயாின்/ அகநச்சுச் கசனார் டயடிக்கககனடுத்தல்
சயண்டும்.
(உ) கூட்டுத்தாத்தின் அல்து ினதிச்சட்ட சககனான்ில் சசகயக்காக தற்காலிகநாக
யிடுயிக்கப்ட்டுள்/ சசகயக்காக ணியிடுப்புப் கற்ரள் உத்திசனாகத்தர்கின்
யிண்ணப்ப் டியங்கக சான்ரப்டுத்தி சநர்ப்ிக்கும் சாது குித்த அகநச்சின்
கசனார் சநற்டி அிவுரத்தல்ககப் ின்ற்ி அனுப்ிகயக்க சயண்டும்.
(ஊ) உாின திகதிக்கு ின்ர் கிகடக்கப்கரம் யிண்ணப்ங்கள் ிபாகாிக்கப்டும்.
தாலில்
கதாகந்துயிடும்
அல்து
தாநதநாகும்
யிண்ணப்ங்கள்
ற்ின
பகப்ாடுகளும் இவ் அியித்தலில் தபப்ட்டுள் பகயாி தயிர்ந்த சயர ர்களுக்கு
அனுப்ப்டும்
யிண்ணப்ங்கள்
ற்ின
பகப்ாடுகளும்
கயத்திற்
ககாள்ப்டநாட்டாது.
() யிண்ணப்ங்கள் கிகடக்கப்கற் உத்திசனாகத்தர்கின் கனர்ப் ட்டினல் அபச
சசகயகள், நாகாண சககள் நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் இகணனத்தத்தில்
கயினிடப்டும். இகணனத்தத்தில் கனர் கயியபாத யிண்ணப்தாாிகள் உடடினாக
இகணந்த சசகயகள் ணிப்ார் ானகத்திடம் யிசாாிக்க சயண்டுகநவும்
அிவுரத்தப்டுகின்ர்.
() ாீட்கசக்காக யிண்ணப்ிக்கும் சயகனில் யிண்ணப்தாாினின் தயியும் சசகய
ிகனபம் ாீட்கசயுடன் கதாடர்புரம் சக யிடனங்கிற்கும் ற்புகடனதாயதுடன்
யிண்ணப்ங்கக அனுப்ின ின்ர் இது கதாடர்ில் சநற்ககாள்ப்டும் சதனும்
நாற்நாது கயத்திற் ககாள்ப்டநாட்டாது.
07.

ாீட்கசக் கட்டணம் :- ாீட்கசக் கட்டணம் ரூா. 600 /=

ஆகும். இத்கதாகக ாீட்கச

ஆகணனார் ானகத்தின் யருநாத் தகப்பு 20-03-02-13 இன் கீழ் அபச யருநா
யபயில் உள்டங்கும் யககனில் ாட்டில் அகநந்துள் தாயகதாரு தாகம் / நாயட்ட
கசனகம்/ ிபசதச கசனகங்கில் கசலுத்தப்டல் சயண்டும். யிண்ணப்தாாினின்
கனாில் ணம் கசலுத்தினகநக்காகப் கற்ரக்ககாண்ட ற்ரச் சீட்கட யிண்ணப்ப்
டியத்தில் உாின கூட்டில் ஒட்டியிட சயண்டும். (அப் ற்ரச்சீட்டின் ிமற் ிபதிகன
தம்யசம் கயத்துக் ககாள்யது ிபசனாசப்டக்கூடும்.) க்காபணம் ககாண்டும்
இக்கட்டணம் நீச் கசலுத்தப்டநாட்டாது ன்துடன் சயர ாீட்கச ஒன்ிற்கு
நாற்ப்டவும் நாட்டாது.
08.

ாீட்கசக்கு அனுநதித்தல் :(அ) ளத்துப் ாீட்கசக்கா யிண்ணப்ங்கள் ற்ரக்ககாள்ப்ட்ட ாீட்சார்த்திகளுக்கு
ாீட்கச ஆகணனார் ானகம் அனுநதி அட்கடகக யமங்குயார்.
ாீட்கசக்குத்
சதாற்ரம்
ாீட்சார்த்திகள்
ாீட்கச
ிகன
சநற்ார்கயனாாிடம்
தநது
கககனாப்ங்கக சான்ரப்டுத்தின அனுநதி அட்கடகக ககனித்தல் சயண்டும்.
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தது ாீட்கச அனுநதிப் த்திபத்கத சநர்ப்ிக்காத ந்தகயாரு ாீட்சார்த்தியும்
ாீட்கசக்கு சதாற்ரயதற்கு அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள். ாீட்கச டாத்துதல் நற்ரம்
கரசரகக கயினிடுதல் கதாடர்ில் ாீட்கச ஆகணனார் ானகத்தின் தீர்நாசந
இரதினாக இருக்கும்.
(ஆ)

ாீட்சார்த்திகள்

தநக்கு

குித்கதாதுக்கப்ட்டுள்

ாீட்கச

நண்டத்தில்

ாீட்கசக்காகத் சதாற்ரதல் சயண்டும்.
(இ)

ாீட்சார்த்திகளுக்கு

அனுநதி

அட்கடகள்

அனுப்ப்ட்டவுடன்

ாீட்கசத்

திகணக்கத்திால் த்திாிகககில் அியிப்கான்ர கயினிடப்டும். அத்தககன
அியிப்பு கயினாகி 02 அல்து 03 ாட்கள் கசன் ின்ரும் அனுநதி அட்கட
கிகடக்காயிடின் அியிப்ில் குிப்ிட்டுள்யார ாீட்கசத் திகணக்கத்தின்
ஒளங்குடுத்தல் ( ிரய நற்ரம் கயிாட்டு ாீட்கசக்) கிக அியிப்தற்கு
டயடிக்கக டுத்தல் சயண்டும். உங்கிடபள் யிண்ணப்ப்டியத்தின் ிபதிகன
தம்யசம் கயத்துக் ககாண்டு, ாீட்கசனின் கனர், தங்கது பளப்கனர், பகயாி, சதசின
அகடனா அட்கட இக்கம் ன்யற்கக் குிப்ிட்டு இங்ககப் ாீட்கசகள்
திகணக்கத்திடம் யிசாாிக்குநார அினத்தருயதுடன்,

ககாளம்புக்கு கயிசனயுள்

யிண்ணப்தாாிகானின் சநற்டி தங்கது யிபங்களுடன் ஒரு சகாாிக்ககக் கடிதம்
நற்ரம் அனுநதி அட்கட அனுப்புயதற்கு துயாக ஒரு கதாககல் (கக்ஸ்) இக்கம்
ன்யற்க கதாககல் ஊடாக இங்கக ாீட்கசகள் திகணக்கத்திற்கு அனுப்ி
யிசாாித்தல் னிக்கக் கூடும்.
(ஈ) ளத்துப் ாீட்கசனின் புள்ி நற்ரம் சசகய பப்பு நற்ரம் அனுயம் ன்யற்ரக்காக
யமங்கப்டும் புள்ிகின் கநாத்த ண்ணிக்ககக்கு ற் திகந ஒளங்கில்
தனாாிக்கப்ட்ட கரசற்ர ஆயணம் ாீட்கசகள் ஆகணனார் ானகத்திால்
அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் அனுநதியுடன் அபச

சசகயகள், நாகாண சககள்

நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் கசனாாிடம் யமங்கப்டும். ாீட்கசக்குத் சதாற்ின
அகத்து ாீட்சார்த்திகளுக்கும் கரசரகள் திப்ட்ட யககனில் அனுப்புயதற்கு
அல்து

இங்கக

ாீட்கசத்

திகணக்கத்தின்

www.results.exams.gov.lk

இகணனத்தத்தில் ிபசுாிப்தற்கு டயடிக்கக டுக்கப்டும்.
(உ) இரதிப் கரசற்ர ஆயணம் ாீட்கச ஆகணனார் ானகத்திால் அபசாங்க
சசகய

ஆகணக்குளயிடம்

யமங்கப்டும்

ன்சதாடு,

அபசாங்க

சசகய

ஆகணக்குளயிால் அப்கரசற்ர ஆயணத்கத அபச சசகயகள், நாகாண சககள்
நற்ரம் உள்ளூபாட்சி
டுக்கப்டும்.

அகநச்சின்

கசனாாிடம்

யமங்குயதற்கு

டயடிக்கக

குிப்பு :- ாீட்சார்த்திகனாருயருக்கு ாீட்கச அனுநதிப்த்திபம் யமங்கப்டுயதாது
அயர் ாீட்கசக்கு சதாற்ரயதற்கா தகககந ககாண்டயர் க் கருதப்ட நாட்டார்.
09.

ாீட்சார்த்திகள் தாம் சதாற்ரகின் ஒவ்கயாரு ாடத்தின் சாதும் ாீட்கச ிகன
சநற்ார்கயனார் திருப்தியுரம் யககனில் தது ஆகடனாத்கத ிரூிக்க சயண்டும்.
அதற்காக ின்யரும் ஆயணங்கில் சதனும் ஒன்ர ற்ரக்ககாள்ப்டும்.
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I.

சதசின அகடனா அட்கட

II.

கசல்லுடினாகும் கடவுச் சீட்டு

III.

கசல்லுடினாகும் இங்கக சாபதி அனுநதிப் த்திபம்

அவ்யாச ாீட்சார்த்தினின் ஆகடனாத்கத உரதிப்டுத்த படியுநா யககனில்
தங்கது பகம் நற்ரம் இரு காதுககயும் நகக்காது ாீட்கச நண்டத்தினுள்
ிபசயசித்தல் சயண்டும். அசதசான்ர ஆகடனாத்கத சான்ரப்டுத்துயதற்கு
நரக்கும் யிண்ணப்தாாிகள் ாீட்கச நண்த்தினுள் நுகமயதற்கு அனுநதிக்கப்ட
நாட்டார்கள். சநலும் ாீட்கச நண்டத்தினுள் நுகமந்தது பதல் அதிலிருந்து கயிசனரம்
யகப ாீட்கச அதிகாாிகளுக்கு யிண்ணப்தாாிகன அகடனாம் காண படியுநா
யககனில் பகம் நற்ரம் இரு காதுககயும் நகக்காதிருத்தல் சயண்டும்.
10.

ிகமனா தகயல்கள் அிப்தற்கா தண்டக:(அ) இப்ாீட்கசக்குாின ஒளங்கு யிதிகின் டி யசபனுகநாரு ாீட்சார்த்தி

அதற்குத்

சதாற்ரயதற்கு தகககநனற்யர் த் கதாினயருநானின் ாீட்கசனின் பன்சபா
அல்து ாீட்கசனின் சாசதா அல்து ாீட்கசனின் ின்சபா ச் சந்தர்ப்த்திலும்
அயாின் ாீட்சார்த்த உாிகந இபத்துச் கசய்னப்டாம்.
(ஆ) ாீட்சார்த்தி ஒருயர் அித்துள் தகயல்கள் ிகமனாகய த்

கதாினயந்தால்

அல்து சயண்டுகநன்ர சதனும் ஒரு யிடனத்கத நகத்திருந்து கதாினயந்தால் அயர்
அபச சசகயனிலிருந்து தயி ீக்கப்டுயதற்கு ஆாயார்.
(இ) ாீட்கச டாத்தல் நற்ரம் கரசரகக கயினிடல் கதாடர்ில் ாீட்கச
ஆகணனார் ானகத்திால் யிதிக்கப்டும் யிதிகள் நற்ரம் ஒளங்குயிதிகிற்கு சக
ாீட்சார்த்திகளும் கீழ்ப்டிதல் சயண்டும். அச் சட்ட யிதிகக நீரம் ட்சத்தில் ாீட்கச
ஆகணனார் ானகத்திால் யிதிக்கப்டும் தண்டகக்கு உள்ாதல் சயண்டும்.
11.

ினநத்திற்காக கதாிவு கசய்தல் :சசகய பப்புிக, அனுயம் நற்ரம் ளத்துப் ாீட்கசனில் கற் கநாத்தப் புள்ிகின்
ண்ணிக்ககக்கு ற் திகந ஒளங்கு கண்டிப்ாக ின்ற்ப்ட்டு ிபப்ப்டும்
கயற்ிடங்கின் ண்ணிக்ககக்கு உட்ட்டு சதர்ந்கதடுக்கப்டுயார்கள்.(ளத்துப்
ாீட்கசனில் குகந்தட்சம் 40 புள்ிகக கரயது கட்டானநாகும். அவ்யார 40 க்குக்
குகயா புள்ிககப் கரம் யிண்ணப்தாாிகள் இப் தயிக்காக தகககந க
நாட்டார்கள்)

12.

ாீட்கசனில் சித்திகனய்தும் யசபனும் ாீட்சார்த்தி ஒருயர் அந்ினநம் யமங்கும்
சந்தர்ப்த்தில் யலுயிலிருந்த ற்ாடுகள் நற்ரம் ஒளங்கு யிதிகின் டி ினநம்
கரயதற்கு தகககநனற்யபாகக் கருதப்ட்டால் அல்து அயாின் சயக நற்ரம்
டத்கத ன் திருப்தினற்தாகக் கருதப்ட்டால் ினநம் யமங்காதிருக்கும் உாித்து
அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிகச் சார்ந்திருக்கும்.

13.

குிப்ிட்ட கயற்ிட ண்ணிக்கககன அல்து ல்ா கயற்ிடங்ககயும் ிபப்ாது
யிடுயதற்கும், இவ் ஒளங்கு யிதிகள் பம் ற்ாடு கசய்னப்டாத சதனும் யிடனம்
இருப்ின் அது கதாடர்ாக சதனும் தீர்நாம் டுப்தற்கும் அபசாங்க சசகய
ஆகணக்குளவுக்கு அதிகாபம் உண்டு.
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14.

இவ் அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்ககனில் சிங்கம், தநிழ்

நற்ரம் ஆங்கி கநாமி

உகபகளுக்கிகடனில் பபண்ாடுகள் காணப்டும் ட்சத்தில்
சநசாங்குதல் சயண்டும்.

சிங்க கநாமி உகபசன

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கட்டகனின்டி,

ஒப்ம்./ சஜ. சஜ. பத்சிாி
கசனார்
அபச

சசகயகள்,

நாகாண

சககள்

நற்ரம்

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
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(அலுயக உயனோகத்திற்கோக)

திரந அடிப்ரைனில் பகோரநத்துய யேரய உத்தியனோகத்தர் யேரயனின் அதி
தபத்திற்கு தயியுனபத்துயதற்கோ யோட்டிப் ோீட்ரே - 2019(2020)
COMPETITIVE EXAMINATION FOR PROMOTION TO THE SUPRA GRADE OF MANAGEMENT SERVICE
OFFICERS SERVICE ON MERIT -2019 (2020)
ோீட்ரேக்குத் யதோற்ரம் மநோமி பம்

ேிங்கம்

-2
-3

ஆங்கிம் - 4
(உோின இக்கத்ரதக் கூட்டினுள் எழுதவும்.)
உநக்கு உோித்தோகும் யேரய
:

அர

அ

.

அ

அ

அர

“10”

”

“

10

அர

.

, அ

ர

அர

ர

அ

அ

அ

அ
.

01.

1.1

பழுப் மனர் : ...........................................................................................................
(

)

1.2 பழுப்மனர் (ேிங்கத்தில்/தநிமில்): ...................................................................................
1.3 பதமழுத்துக்களுைன் மனர் (ேிங்கத்தில் / தநிமில்) : ...................................................
1.4

யதேின அரைனோ அட்ரை இக்கம்:

02. 2.1 அலுயக பகயோி (ஆங்கி மகப்ிட்ைல் எழுத்தில்) : …………………………………………
.............................................................................. (அனுநதி அட்ரை இம்பகயோிக்கு அனுப்ப்டும்)
2.2

அலுயக பகயோி(ேிங்கத்தில்/தநிமில்):

....................................................................................................................................................
2.3

ிபந்தப பகயோி (ஆங்கி மகப்ிைல் எழுத்தில்) :

…………………………………………………………………………………………………….……
2.4

ிபந்தப

பகயோி

(ேிங்கத்தில்/

தநிமில்)

:-.........................................................................

....................................................................................................................................................
2.5
03.

:

ிந்த திகதி:யருைம் :

04.

நோதம் :

திகதி :

(உோின இக்கத்ரதக் கூட்டினுள் எழுதவும்.)
ஆண் - 0
மண் - 1
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05.

(அ) தற்யோரதன யேரய ிரனத்தின் தரயர் , யேரய ிரனம் நற்ரம் பகயோி :...............................................................................................................................................
(ஆ) தற்யோரதன தயி நற்ரம் யகோப்ிக்கம் :- ...................................................................
( )

ர

அ
:

..…….……………………………...................................................................................................
06.

(அ)

/ அர

/ அர

/அபே கணக்குப் தியுர்

/ அர

/ அர

/

ர

I

க்கு ினநம் மேய்னப்ட்ை திகதி :-…………………………...
(ஆ)

ர

I

ினநம் பற்திகதினிைப்ட்டிருப்ின் அத்திகதி நற்ரம் அதற்குோித்தோ

சுற்ிக்ரகரனக் குிப்ிைவும்:...........................................................................................................................................
(இ)

தபம் I க்கு ினநம் மேய்னப்ட்ை திகதி பதல் யிண்ணப்ம் யகோபப்டும் இரதித் திகதி
யரபனோ யேரயக் கோம்:யருைம் :

07.

நோதம் :

திகதி :

:..................................................................
2016.05.09 ஆந் திகதி பதல் 2021.05.09 ஆந் திகதி யரப உரமத்த ேம் ஏற் திகதிகள் நற்ரம்

08.

யருைோந்த ேம் டிிர:ேம் ஏற்த் திகதி

யருைோந்த ேம் டிிர (ரூோ)

1
2
3
4
5

09. மோது எழுதுர் யேரயனில்/ அபே தட்மைழுத்தோர் யேரயனில்/ அபே சுருக்மகழுத்தோர் யேரயனில்/ அபே கணக்குப்
தியுர் யேரயனில் யேரயனில்/ அபே ேிோப்ர் யேரயனில்/ அபே ண்ைகேோரக் கோப்ோர் யேரயனில்/
பகோரநத்துய யேரய உத்தியனோகத்தர் யேரய தபம் I க்கு
ர அ

அ

:

-

(

அ
ர

.)

ர

( I

அ

ர
ர

அ
)

ர

.

,

.)

கோ எல்ர
அ

/
/

அலுயகம்

ஆந்
ஆந் திகதி
திகதி
யரப
பதல்

கோம்
உத்தியனோகத்தர் யகித்த
யநற்ோர்ரயப் தயிகள்

யருை
ம்

நோத
ம்

உரதிப்டுத்
தும்
ஆயணங்கள்
இரணக்கப்
ட்டுள்து /
இல்ர
என்து ற்ி

2

10.

05

?

……………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…
11.

05

அ

அ

? ………………

அவ்யோோனின் அரய மதோைர்ோ யிபங்கரக் குிப்ிைவும்:…………………………………………………………………
12.

ர
ர ? ………………………………………
2016.05.09

அ
ர

13.

குிப்ிைவும்………………………………………………………………

05

ர
? ……………………………………………

அவ்யோோனின் இரமத்த குற்ம் நற்ரம் யிதிக்கப்ட்ை தண்ைரனின் இனல்பு நற்ரம் தண்டிக்கப்ட்ை
திகதி ஆகினயற்ின் யிபங்கரக் குிப்ிைவும் ………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………
14.

அ

ர

அ
? ………………………….………….
அவ்யோோனின் குற்த்தின் இனல்பு, யமங்கப்ட்ை தண்ைர நற்ரம் தண்ைர யமங்கப்ட்ை திகதி
மதோைர்ோ யிபங்கரக்
குிப்ிைவும்…………………………………………………………….......……………………………………
……………………………………………………………………….............................................................
15.

யநற்டி

11

அ

13

14
அ
16.

? ..........................................................................
அ

ர

.……………………………………………………………………………..
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17.

ர

:

I

ோீட்ரேக் கட்ைணம் மேலுத்தின அலுயகம்:

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

II

ற்ரச்ேீட்டு இக்கம் நற்ரம் திகதி:

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

III

மேலுத்தப்ட்ை மதோரக:

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

ற்ரச்ேீட்டு கமபோதயோர இங்யக ஒட்ைவும்.
(ற்ரச் ேீட்டின் ிபதிமனோன்ரத் தம்யேம் ரயத்துக்மகோள்ல் னிக்

.)

என்ோல் இங்கு குிப்ிைப்ட்டுள் தகயல் உண்ரநனோது எ ேோன்ரரபக்கின்யன். இங்கு
குிப்ிைப்ட்டுள் ஏயதனும் அல்து தகயல் ிரம அல்து யோலினோது எ யதர்ந்மதடுப்தற்கு பன்ர்
மதோினயருநிைத்து,
என்ர
தகுதினற்யபோக்குயதற்கும்,
ினநம்
கிரைக்கப்மற்தன்
ின்ர்
மதோியருநிைத்து, என்ர தயி ீக்கம் மேய்னப்டும் எவும் ோன் அியயன். யநலும், ோீட் ரே ைோத்துயது
மதோைர்ோக ோீட்ரே ஆரணனோர் ோனகத்திோல் யிதிக்கப்டும் ேட்ை யிதிகள் நற்ரம் ோீட்ரே
மரயரகர மயினிைல் மதோைர்ோகவும் எடுக்கப்டும் தீர்நோங்களுக்கும் ோன் கட்டுப்ட்டுள்யன்
எவும் ேோன்ரரபக்கின்யன்.
..........................................................
திகதி :- …………………

யிண்ணப்தோோினின் ஒப்ம்
(திரணக்கத் தரயோின் பன்ிரனில்)

குிப்பு : உநது திரணக்கத் தரயர் அல்து அத் திரணக்கத் தரயருக்குப் திோக
ஒப்நிடுயதற்கு அதிகோபம் யமங்கப்ட்டுள் உத்தியனோகத்தோின் பன்ிரனில்
யிண்ணப்தோோினிோல் ரகமனோப்நிைப்டுதல் யயண்டும்.
18.

ரகமனோப்த்ரத ேோன்ரப்டுத்தல் :
எது அலுயகத்தின் உத்தியனோகத்தர்

ோன் திப்ட்ை பரனில் மதோிந்தய

திரு /திருநதி / மேல்யி ............................................................ஆகின அயர் ....................... ஆந் திகதி
என் பன்ிரனில் இவ்யிண்ணப்த்தில் ரகமனோப்நிட்ைதோகவும்

உரதினிக்கின்யன். யநலும்

அயர்

என்ரம்

உோின

ோீட்ரேக்

கட்ைணத்ரத

மேலுத்தியுள்ோர்

அப்

ற்ரச்ேீட்டு

ஒட்ைப்ட்டுள்மதன்ரம் ோன் இத்தோல் உரதிப்டுத்துகின்யன்.

............................................................
ேோன்ரப்டுத்துோின் ஒப்பம்
உத்தியனோகபூர்ய தயி பத்திரபயும்

திகதி:-

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

மனர் :

…………………………….………………………..

தயிப் மனர் : …………………………….………………………..
பகயோி :

…………………………….………………………..
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19. ிரயத் தரயோின் ேோன்ரரப
உத்தியனோகத்தோின் ிபத்தியனகக் யகோரய I
அ

ர
.

மேனோற்ரரகக்

மேனோற்ரரக அிக்ரகக்கு

குிகோட்டிகள்

உத்தியனோகத்தர் யகித்த யநற்ோர்ரயப்

ஏற்

ஆந் திகதி

தயிகள்

உரதிப்டுத்த

உரதிப்டுத்த

ப்ட்டுள்து

ப்ையில்ர

ஆந் திகதி

பதல்

யரப

2020/ _ / _

2021/ _ / _

2019/ _ / _

2020/ _ / _

2018/ _ / _

2019/ _ / _

2017/ _ / _

2018/ _ / _

2016/ _ / _

2017/ _ / _

2015/ _ / _

2016/ _ / _

2014/ _ / _

2015/ _ / _

2013/ _ / _

2014/ _ / _

2012/ _ / _

2013/ _ / _

2011/ _ / _

2012/ _ / _

2010/ _ / _

2011/ _ / _

2009/ _ / _

2010/ _ / _

2008/ _ / _

2009/ _ / _

2007/ _ / _

2008/ _ / _

2006/ _ / _

2007/ _ / _

2005/ _ / _

2006/ _ / _

2004/ _ / _

2005/ _ / _

2003/ _ / _

2004/ _ / _

2002/ _ / _

2003/ _ / _

2001/ _ / _

2002/ _ / _

2000/ _ / _

2001/ _ / _

1999/ _ / _

2000/ _ / _

1998/ _ / _

1999/ _ / _

/_/_

/_/_
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இம்நோதிோிப்

டியத்தில்

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

குிப்ிைப்ட்டுள்

தகயல்கள்,

திரு/திருநதி/மேல்யி

இன் யேரய அிக்ரகயுைன் ஒப்ிட்டுப் ோர்க்கப்ட்ைதோகவும், அரய

ேோோினோரய எவும், உத்தியனோகத்தோின் அனுயத்ரத உரதிப்டுத்துயதற்கோக ேநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்
ஆயணங்கள் என்ோல் ேோன்ரப்டுத்தப்ட்டு இத்துைன் இரணக்கப்ட்டுள்தோகவும், அபேோங்க ிர்யோக
சுற்ிக்ரக

07/2021

ஏற்ோடுகின்

ிபகோபம்

யிண்ணப்ிப்தற்

ேக

தரகரநகரயும்

பூர்த்தி

மேய்துள்தோகவும் இத்தோல் அினத்தருகின்யன். அயோின் யயர நற்ரம் ைத்ரத திருப்திகபநோது
என்துைன் அயருக்கு எதிபோக ஒழுக்கோற்ர ையடிக்ரக எடுக்கப்ையில்ர எவும் எதிர்யரும் கோங்கில்
ையடிக்ரக எடுப்தற்கு

எவும் இதோல் உரதிப்டுத்துகின்யன்.

.................................................................
ிரயத் தரயோின் ரகமனோப்ம்

திகதி

:- ……………………………………………………………………….

மனர் :- ....................................................................
தயி

:- .....................................................................

உத்தியனோகபூர்ய தயி பத்திரப:- ............................................... .....................
(தயிப் மனரப உத்தியனோகபூர்ய இப்ர் பத்திரபனின் பம் உரதிப்டுத்தல் யயண்டும்)
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