රාජ්ය පරිපරාන

, ස්වදේශ පකටයුතු, රළාත් පසභා පහා පරළාත් පරාන

 පඅමාත්යාාංශය

சாது ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண ெம௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்ெி அமநச்சு
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
මගේ අංකය
து இ

76/1/15/විගේ XII ගලළුම

My No

ඔගේ අංකය

දිනය

உநது இ

திகதி

Your No

Date

2020.01.06

அமநச்சுக்கின் செனார்கள்
நாகாண ிபதந செனார்கள்
நாயட்ட செனார்கள்
இங்மக ிர்யாக செமயனின் I ஆந் தபத்துமடன அலுயர்கம யிசெட தபத்திற்கு தயியுனர்த்துதல்.
இக்கம் 1842/2 நற்றும் 2013.12.23 ஆந் திகதின அதியிசெட யர்த்தநாினில் ிபசுாிக்கப்ட்ட
இங்மக ிர்யாக செமயப் ிபநாணக் குிப்ிக்கம் 2086/22 நற்றும் 2018.08.30 ஆந் திகதி நற்றும்
இக்கம் 2095/48 நற்றும் 2018.11.02 ஆந் திகதினில் சநற்சகாள்ப்ட்ட இக்கம் 3 நற்றும் 5 இற்கா
திருத்தங்கின் ற்ாடுகளுக்கு இணங்க 2019.07.01 ஆந் திகதின யிசெட தபத்திற்கா அங்கீகாிக்கப்ட்ட
தயி

ண்ணிக்மகனில்

அலுயர்கிடநிருந்து

ிவும்

சயற்ிடங்கம

யிண்ணப்ங்கம

சகாருயதற்கு

ிபப்புயதற்கு
அபொங்க

தமகமநகமப்

செமயகள்

சற்

ஆமணக்குளயின்

அங்கீகாபம் கிமடக்கப்சற்றுள்து.
2. அதற்கிணங்க இங்மக ிர்யாக செமயனின் யிசெட தபத்தில் 2019.07.01 ஆந் திகதினில் ிவும்
சயற்ிடங்கள்

31

இம

ிபப்புயதற்கா

யிண்ணப்ங்மக்

சகாருயதற்கு

தகுதியுமடன

அலுயர்களுக்கிமடனில் செமய பப்புப் ட்டினலின் எளங்கிற்கு ற் அலுயர்கில் 39 சாிம
சர்பகப் ாீட்மெக்கு அமமப்தற்கு இதால் டயடிக்மக டுக்கப்ட்டுள்து.
3. யிசெட தபத்திற்கு தயியுனர்த்துயதற்காக பூர்த்தி செய்னப்ட்டிருக்க சயண்டின தமகமநகள்.
I.

ல்கமக்கமக நாின ஆமணக்குளயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ல்கமக்கமகசநான்ிலிருந்து
அல்து ட்டம் யமங்கும் ிறுயம் என்ாக ல்கமக்கமக நாின ஆமணக்குளயிால்
அங்கீகாிக்கப்ட்ட ிறுயம் என்ிலிருந்து அல்து யமங்கப்ட்ட அபொங்க ிர்யாகம், அபெக்
சகாள்மககள், நித ய பகாமநத்துயம், சாருினல், அியிருத்திப் சாினினல், ெபக
அியிருத்தி, ெட்டம், ிதி பகாமநத்துயம், செனற்திட்டங்கம திட்டநிடல் நற்றும் பகாமநத்துயம்
செய்தல், தகயல் சதாமில்நுட்ம் சான் ாடத் துமகில் அல்து இங்மக ிர்யாக
செமயனின் அலுயர்களுக்கு எப்மடக்கப்டும் ல்சதர்வு பகாமநத்துயப் சாறுப்புக்கம
ிமசயற்றும் யமகனில் அயெினப்டும் அிவு நற்றும் தின்கமப் சற்றுக் சகாள்யது
உெிதநாது  இங்மக ிர்யாக செமயனின் யிடனப் சாறுப்பு அமநச்ெின் செனாபது
ாிந்துமபனின் அடிப்மடனில் அபொங்க செமய ஆமணக்குளயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட சயறு
ாடத் துமகளுக்கிமடனில் அல்து குமந்த ட்ெம் எரு ாடத் துமக்கு உாித்தா ட்டப் ின்
ட்டத்திமப் சற்ிருத்தல்.

II.

தயியுனர்த்தும் திகதிக்கு செமயனின் பததம் (I) ஆம் தபத்தில் ந்து யருட (05) பமப்புடா
நற்றும் திருப்திகபநா செமயக் காத்திமப் பூர்த்தி செய்திருத்தல் நற்றும் பதாம் (I) ஆம்
தபத்திற்கு தயியுனர்த்தப்ட்டதன் ின்ர் ெம் ற்ங்கள் (05) இமப் சற்ிருத்தல்

III.

தயியுனர்யிற்காக தமகமந சறும் திகதிக்கு செமயனில் (18) யருடங்களுக்குக் குமனாத
பமப்புடா செமயக் காத்திமப் பூர்த்தி செய்திருத்தல்.

දුරකතන
சதாமசெி

සෆක්වහ
011-2696211-13
011-2166000

சதாமகல்

Telephone
Fax
ගලේ අඩවිය/ சயப்தம் /Website: www.pubad.gov.lk

ඊ-ගේල්
011-2695279

நின்ஞ்ெல்

E-mail

information@pubad.gov.lk

ලිපිනය

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රි ංකළ.

பகயாி

சுதந்திபச் ெதுக்கம் சகாளம்பு 07 இங்மக.

Address

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

IV.

அங்கீகாிக்கப்ட்ட
தமகமநகள்

செனாற்றுமக

சறும்

திகதிக்கு

நதிப்பீட்டு

மடபமக்கு

உடன்பன்பா

(05) ந்து

ற்

தயியுனர்யிற்கா

யருடங்கினுள்

யருடாந்த

செனாற்றுமகனில் திருப்திகபநா அல்து உனர் நட்டத்தில் இருத்தல் சயண்டும்.
V.

தயியுனர்யிற்காக தமகமநகள் சறும் திகதிக்கு உடன்பன்பா ந்து (05) யருடங்கினுள்
திருப்திகபநா செமயக் காத்திமக் சகாண்டிருத்தல் நற்றும் எளக்காற்றுத் தண்டமக்கு
உட்ட்டிபாதிருத்தல் சயண்டும்.

VI.

3 ஆம் யிமத்தின் காண் தமட தாண்டற் ாீட்மெமன உாின திகதிக்கு பளமநப்டுத்தினிருத்தல்
அல்து யிடுயிக்கப்ட்டிருத்தல்.

4. தயியுனர்த்தும் பமமந
4.1 செமயப் ிபநாண இக்கம் 2095/48 நற்றும் 2018.11.02 ஆந் திகதினன்று சநற்சகாள்ப்ட்ட
இக்கம் 5 இன் திருத்தத்தின் டி 13.3 (ஆ) ப் ந்திக்கு ற் அபொங்க செமய ஆமணக்குளயின்
அங்கீகாபத்தின் சாில் செமய பப்புிமமன அடிப்மடனாகக் சகாண்டு தயியுனர்வுகள்
சநற்சகாள்ப்டுயதால்,

அபொங்க

செமய

ஆமணக்குளயிால்

ினநிக்கப்டும்

அங்கத்தயர்கள் பயமபக் (03) சகாண்ட சர்பகப் ாீட்மெக் குளசயான்ின் பம் டாத்தப்டும்
சர்பகப் ாீட்மெனின் ின்ர், செமய பப்புிமனின் அடிப்மடனில் யிசெட தபத்திற்கு
ினநிப்தற்கா ெிாாிசுகள் ெநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்சதாடு, அதற்காக 2019.07.01 ஆந் திகதினன்று
ிவும் சயற்ிட ண்ணிக்மக நற்றும் சயற்ிட அயின் 25% வீத அவு ஆகின இபண்டிதும்
கூட்டாகக் சகாள்ப்டும் யிண்ணப்தாாிகள் சர்பகப் ாீட்மெக்குத் சதாற்றுயிக்கப்டுயார்கள்.
4.2 இ.ி.செ. இன் I
அலுயர்கம

ஆந் தபத்தில் உள்யர்கின் செமய பப்புிம எளங்கிற்கு ற்

யிசெட

தபத்தில்

ிவும்

சயற்ிடங்களுக்கு

தயியுனர்த்தப்ட்டுள்ார்கள்

ன்சதாடு, 2019.07.01 ஆந் திகதிக்கு உாித்தா யிசெட தபத்தின் செமய பப்புிம ட்டினல்,
அத் திகதிக்கு தயியுனர்த்துயதற்கு தமகமநனிமப் சற் அலுயர்கம தயியுனர்த்துயதற்கு
பன்ர் ியின செமய பப்புிம எளங்கில் தனாாிக்கப்டும்.
5.

ஆந்

2019.07.01

சநற்சகாள்ப்டுயதால்
இமணக்கப்ட்டுள்
அமநச்சுக்கின்

திகதினில்
அத்

திகதிக்கு

நாதிாிப்

ிவும்

சயற்ிடங்களுக்கா

தமகமந

சறும்

டியத்திற்கு

செனார்கள்,

ிபதந

ற்

செனார்கள்,

அலுயர்கள்

பூபணப்டுத்தப்ட்ட
நாயட்ட

தயியுனர்வுகள்
தங்கால்

இத்துடன்

யிண்ணப்த்திம

செனார்கள்,

திமணக்கத்

தமயர்கள் ஊடாக க்கு 2020.01.27 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் கிமடக்கப்சறும் யமகனில் அனுப்புதல்
சயண்டும். அத்திகதிக்குப் ின்ர் கிமடக்கப்சறும் யிண்ணப்ங்கள் வ்யிதக் காபணம் சகாண்டும்
ற்றுக்சகாள்ப்ட

நாட்டாது

ன்சதாடு

தயாக

நற்றும்

பளமநப்டுத்தாது

அனுப்பும்

யிண்ணப்ங்கள் ிபாகாிக்கப்டும்.
6. சநற்குிப்ிட்ட அடிப்மட தமகமநகமப் பூர்த்தி செய்திருப்ின் நாத்திபம், யிண்ணப்ங்கம
ெநர்ப்ிப்தற்கு டயடிக்மக டுக்குநாறு உாின அலுயர்களுக்கு சதாினப்டுத்துநாறு அியிப்சதாடு,
தற்சாது ஏய்வுசற்று இருந்தாலும் கூட, சநற்குிப்ிட்டயாறு தயியுனர்யிற்கா தமகமநனிமப்
சறும்

ாள்

யமப

அல்து

ின்பா

திகதி

யமப

செமயனில்

கடமநனாற்றுகின்

நற்றும்

தயியுனர்யிற்கு சநற்குிப்ிட்ட 03 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் தமகமநகம பூர்த்திசெய்துள்,
பன்மன தயியுனர்வுச் ெந்தர்ப்ங்கின் சாது சர்பகப் ாீட்மெக்கு சதாற்ினிருந்து ஆால்
தயியுனர்வுகள் கிமடக்கப்சாத அல்து யிண்ணப்ிப்தற்கு படினாநற் சென் அலுயர்களுக்கு இந்த
தியியுனர்யிற்காக யிண்ணப்ிக்க படியும்.
7. இது சதாடர்ாக குித்த அலுயர்களுக்கு அினப்டுத்துயது ொச் ெிந்ததாகும்.

எப்ம்./ ஸ். செட்டினாபச்ெி
செனார்
சாது ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண ெம௧ள்
நற்றும் உள்ளூபாட்ெி அமநச்சு

ஆங்கை ிர்யாை சேகயனின் தபம் I ஆலுள் லுயர்ைக
யிசேடதபத்திற்குத் தபபனர்த்துயதற்ைா யிண்ணப்ம்
லுயைப்னன்ாட்டுக்ைாை
யிண்ணப்ப் டியஆக்ைம்

S
F

குதி () – லுயாிால் ிபப்ப்ட சயண்டும்.
1.

பனர்–………………………………………………………………………………………………..
1.1

பழுப்பனர் :................................................................................திரு/திருநதி/ பேல்யி

1.2

ினநக் ைடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் பனர் :........................................................

2.

சதேின கடனா ட்கட ஆக்ைம் :.....................................................................................

3.

ிந்த திைதி :..........................................................................................................................

4.

திப்ட்ட பையாி :................................................................................................................

5.

பதாகசேி ஆக்ைம் - 5.1 வீட்டு .................... 5.2 கைனடக்ை :..........................................

6.

6.1 தயி :...............................................................................................................................
(தற்சாது யைிக்கும் / ஒய்வு பற்யபானின் ஒய்வு பறும் சாது யைித்த )
6.2 ஒய்வு பற்யபானின் ஒய்வு பற் திைதி :..........................................................................

7.

கநச்சு / திகணக்ைம் :.........................................................................................................

8.

லுயை பையாி :...................................................................................................................

9.

9.1 லுயை பதாகசேி ஆக்ைம் :.....................................................................................
9.2 லுயை ஃக்ஸ் ஆக்ைம் :..............................................................................................

10.

ினந / தபபனர்வுத் திைதிைள்–
10.1 ஆ.ி.சே தபம் II/II (யகுப்புIII )ஆற்கு ினநம் பற் திைதி :...............................................
10.2 ஆ.ி.சே. தபம் II/I (யகுப்பு II) ஆற்கு ினநம் பற் திைதி :...............................................
10.3 ஆ.ி.சே. தபம் I (யகுப்பு I ) ஆற்கு ினநம் பற் திைதி : .................................................
(தபம்

I

ஆற்கு

/

யகுப்பு

I

ஆற்ைா

தபபனர்வுக்கு

ைடிதத்தின்

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட

ிபதிபனான்க ஆ.10.3 எக் குிப்ிட்டு ஆகணத்தல் சயண்டும்.)
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11.

தபம் I ஆற்குத் தபபனர்வு பற்தன் ின்ர் சேகயனில் ணிபுாினாத ைாப்குதிைள் நற்றும்
ழுக்ைாற்றுத் தண்டகைள் பற் ைாங்ைகக் ைமித்தல்-

11.1 பற் லீவுைின் டிப்கடனில் சேகயக் ைாம் குகயகடதல் (பாருத்தநானின் நாத்திபம்
குிப்ிடுை)
பதாடர்

லீயிக

ஆக்ை

னுநதிப்தற்ைா

குகயகடயும் ாட்ைின்

ிந்தகைள்

எண்ணிக்கை

ம்

ைாப்குதி

பதல்

i

யகப

சேகயக்ைாம்

யருட

நாதங்

ாட்ை

ங்ைள்

ைள்

ள்

தா யிதிக் சைாகயனின்
V:2.5.4

ii

தா யிதிக் சைாகயனின்
XII:16

iii

பைாகநத்துய சேகயைள்
சுற்ிக்கை ஆக்ைம் - 10

iv

பைாகநத்துய சேகயைள்
சுற்ிக்கை ஆக்ைம் - 33

v

தா யிதிக் சைாகயனின்
XII:36

vi

சயறு ேம்நற் லீவுைள்

சேகயக்ைாம் குகயகடயும் ாட்ைின் பநாத்த
எண்ணிக்கை
(லீவுக்கு னுநதி யமங்ைப்ட்ட ைடிதத்தின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 11.1.i, 11.1.ii,
11.1.iii என்யாறு ஈாின ஆக்ைங்ைகக் குிப்ிட்டு ஆகணத்தல் சயண்டும்.
11.2

ழுக்ைாற்றுக்

ைாபணங்ைின்

டிப்கடனில்

சேகயக்ைாம்

குகயகடதல்

(பாருத்தநானின் நாத்திபம் குிப்ிடுை)
ழுக்ைாற்றுத் தீர்நாம்

குற்ப்த்திபத்திற்கு

சேகயக்ைாம்

ஆணங்ை

குகயகடயும்

குற்நிகமக்ைப்ட்ட

ாட்ைின் எண்ணிக்கை

ைாப்குதி

யருடங்

நாத

ாட்ை

ைள்

ங்ைள்

ள்

i. ................ ேம் ஏற்ங்ைள்
ஆகட ிறுத்தப்ட்டுள்
ii ஏகனகய
சேகயக்ைாம் குகயகடயும் ாட்ைின் பநாத்த
எண்ணிக்கை
(ழுக்ைாற்றுத் தீர்நாங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 11.2.i, 11.2.ii, என்யாறு ஈாின
ஆக்ைங்ைகக் குிப்ிட்டு ஆகணத்தல் சயண்டும்.)
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11.3

11.1 நற்றும் 11.2 ஆன் கூட்டுத்பதாகை : யருடங்ைள். ............நாதங்ைள் ...............

ாட்ைள் ...................
11.4

யகுப்பு I ஆற்கு ினநம் பற் தித்திலிருந்து சநச 11.3 ஆல் குிப்ிடப்ட்ட
ைாப்குதிகனக் ீக்ைினதன் ின்ர் ாட்ைள் : ...................................

12.

ஈடன் பன்பா ஐந்து யருடங்ைில் ேம் ஏற்ங்ைகப் பற்ிருத்தல்.
12.1

தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் தித்திற்கு ஈடன் பந்தின 05 யருட ைாத்தினுள் ேை
ேம் ஏற்ங்ைள் ** இட்டப்ட்டுள் / இட்டப்டயில்க*
(தா யிதிக்சைாகயனின் XII:16:9, XII:16:10 நற்றும் XII:36:1:4(i) நற்றும் (ii) ஆன் ைீழ்
பற்றுள் ேம் ஏற்ங்ைள் தபபனர்வுக்ைாை ஏற்றுக்பைாள்ப்டநாட்டாது)
*(பாருத்தநற் போற்ைக பயட்டியிடவும்)

12.2

தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் தித்திற்கு ஈடன் பந்தின 05 யருட ைாத்தினுள்
ேம் ஏற்ங்ைள் இட்டப்டயில்க எின் 05 ேம் ஏற்ங்ைகப் பறும் திம்
யகப தபபனர்வுக்குத் தகுதி பறும் தித்கத நீக்ைணக்ைிட சயண்டும். தற்ைிணங்ைத்
தகுதி பறும் திைதி ** : .....................
**(ேம்

ஏற்ப்

டியங்ைள்

ஐந்திதும்

(05)

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட

ிபதிைக

12.1பதல் 12.5 யகப ஆக்ைநிட்டு ஆகணக்ைவும்)
13.

ஈடன் பன்பா 05 யருடங்ைில் ழுக்ைாற்றுத் தண்டக எதுவும் யிதிக்ைப் பற்யபாை

ஆருக்ைக் கூடாது.
13.1

சைாகயக்கு ஆணங்ை, தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் தித்திற்கு ஈடன் பந்தின 05
யருடைாத்தினுள்

ழுக்ைாற்றுத்

தண்டக

எதுவும்

யிதிக்ைப்

பயில்க.

(திகணக்ைத் தகயர் ஆதக எழுத்து பநா ிபைடம் ன்ின் பம்
ஈறுதிப்டுத்துதல் சயண்டும் – யிண்ணப்ப்டியத்தின் “அ” குதினில்)
13.2

13.1 ஆல் குிப்ிடப்ட்டுள் ஏசதனும் ழுக்ைாற்றுத்தண்டக யிதிக்ைப் பற்றுள்
சத சயக 11.2 ஆன் ைீழ் ைாபணம் குிப்ிடப்ட்டிருப்ின் தற்ைிணங்ை தபபனர்வு
பறும் திைதி நாற்நகடயுநானின் த்திைதிகனக் குிப்ிடவும் : ...............................

13.3

தபபனர்வுக்கு

தகைகந

பறும்

திைதி

12.2

நற்றும்

13.2

ஆற்கு

ஆணங்ை

நாற்நகடயுநானின் நாற்நகடயும் த்தித்கதக் குிப்ிடவும் : ............................
14.

ஈடன் பன்பா ஐந்து யருட ைாத்தில் யருடாந்த பேனாற்றுகைத் தபக் ைணிப்புக்கு ஆணங்ை
சயக டத்கத ேிப்ாைக் ைாணப்ட்டதாை ஈறுதிடுத்தடுதல்

சநச 12 நற்றும் 13 ஆற்கு ஆணங்ை தகைகந பறும் தித்திற்கு ஈடன் பந்தின 05 யருடங்ைக ைீசம
தபப்ட்டுள் ட்டயகணனின் பதாம் ிபலில் குிப்ிடசயண்டும். ஈாின 05 பேனாற்றுகை
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ிக்கைைின்

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட

ிபதிைக

ஆகணத்தல்

சயண்டும்.

பேனாற்றுகை

ிக்கைனின் ஆறுதிக்ைணிப்பீட்டில் ன்றுக்கு சநற்ட்ட நாற்றுயிதந்துகபப்புக்ைள் ைாட்டப்ட்டுள்
நற்றும்

ஈாின

லுயாின்

கைபனாப்பம்

தயி

பத்திகபயும்

திக்ைப்டாத

ிக்கைைள்

ஏற்றுக்பைாள்ப்டநாட்டா.
யருடம்

ஆறுதிக்ைணிப்பீடு

ஈாின லுயர்

திேிந்தது / ோதாபண நட்டத்கத யிட திைம் /

கைபனாப்நிட்டுள்ார் /

திருப்திைபநாது / திருப்திைபநற்து

கைபனாப்நிடயில்க.

வ்பயாரு யருடத்திதும் பேனாற்றுகை ிக்கைக்கு ஆணங்ை வ்பயாரு யாியும் ிபலும்
ிபப்ப்டுதல் சயண்டும்.
15.

சேகயப்ிபநாணக்குிப்ின்

14

(இ)

ஆல்

குிப்ிடப்ட்டுள்

தகைகநைகப்

பூர்த்தி

பேய்திருத்தல்
15.1

15.2

பதாடர் ட்டப்ின்
ஆக்ைம் ட்டத்தின்
பனர்

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

யிடனப்
பப்பு

ப்ட்டத்
கத
யமங்ைின
ல்ைகக்
ைமைம்

ப்ட்டத்கத
யமங்ைின
ல்ைகக்ைமைம்
ல்ைகக்ைமைநாி
ன
அகணக்குழுயிா
ல்
ல்ைகக்ைமைநாை
ங்ைீைாிக்ைப்ட்டு

ட்டப்ா
டபினி
ன்ைாப்
குதி

ட்டம்
பேல்லு
டினாகும்
திைதி

ள்தா?

(அபம்ித்
த,
பூர்த்திபே
ய்த
திைதிைள்)

1.
2.
3.
4.
5.

(15.1 எ ஆக்ைநிடப்ட்டுள் ட்டச்ோன்ிதழ் நற்றும் யிாியா பறுசற்றுக் குிப்பு என்யற்ின்
ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் ஆகணக்ைப்டுதல் சயண்டும்)
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16. தபபனர்வுக்கு தகுதி பறும் தித்திற்கு சேகயனில் திபட்டு (18) யருடங்ைளுக்கு குகனாநல்
ஈனிர்ப்ா சேகயைாத்கத பூர்த்தி பேய்து ஈள்ார்/ பூர்த்தி பேய்ன யில்க.
17. பன்ாம் யிகத்தின் ைாண் தகடப் ாீட்கே
17.1

பழுகநப்டுத்தப்ட சயண்டின திைதி:.........................

17.2

பழுகநப்டுத்தப்ட்ட திைதி:-...........................................

( 17.2 அை ஆக்ைநிடப்ட்டுள் தின் யிருத்தி நட்டம் I ஆன் ாடபினிக பயற்ிைபநாை பூர்த்தி
பேய்துள் ோன்ிதழ்ப் த்திபத்தின் ஈறுதிப்டுத்தப்ட்ட ிபதினிக ஆகணக்ைவும்)
சநச 01 பதல் 17 யகபனா ஆக்ைங்ைில் ோினாதும் பழுகநனாதுநா தையல்ைள் டங்ைின
யிண்ணப்ப்டியத்கத
அயணங்ைிதும்

நற்றும்

ஆகணத்து

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட

னுப்புநாறு

ிபதிைள்

குிப்ிடப்ட்டுள்

யிடனத்துடன்

பதாடர்புகடன

கத்து
ஆக்ைங்ைள்

வ்பயாரு அயணத்திதும் யது க்ை சநல் பகனில் குிக்ைப்ட்டு ஆக்ை ழுங்கு பகப்டி ரு
சைாகயனாைத் தனாாித்து ஆத்துடன் ேநர்ப்ிக்ைின்சன்.
திைதி : ............................

....................................................
யிண்ணப்தாபாின் கைபனாப்ம்
தயிப்பனர் நற்றும் தயி பத்திகப

குதி (அ) – திகணக்ைத் தகயாிால் ிபப்ப்ட சயண்டும்.
பேனார்,
போஙஂை ிர்யாை நற்றும் பைாகநதஂதுய கநச்சு/ ஈாின கநச்சு,

1.

லுயாிால் சநச குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்ைள் ோினாகய.

2.

11, 12, நற்றும் 13 அைின ஆக்ைங்ைளுடன் பதாடர்புகடன யிடனக்சைாகய ப்பு சாக்ைப்ட்டது.
குிப்ிடப்ட்டுள்
பழுகநனாைச்

யிடனங்ைள்

ஈண்கநனாகய

ேர்ப்ிக்ைப்ட்டுள்

என்றும்

என்றும்

ஈாின

கத்துத்

கத்து

தையல்ைளும்

அயணங்ைிதும்

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் ஆகணப்ட்டுள் என்றும் ோன்றுப்டுத்துைின்சன்.
3.

லுயருக்கு எதிபாை ழுக்ைாற்று டயடிக்கை சநற்பைாள்ப்டுைின்து ல்து ழுக்ைாற்று
யிோபகண கடபறுைின்து / கடபயில்க.
3.1

சநச ஈள் யிாவுக்ைா தில் “கடபறுைின்து” என்ிருப்ின் குற்நிகமத்த

திைதி :
3.2
4.

ழுக்ைாற்று திைாாினிால் குற்ப்த்திபம் யமங்ைப்ட்ட திைதி :

திரு / திருநதி / பேல்யி .............................................. என்யாின் ணிக்ைடகந / தியபவு /
டத்கத திருப்திைபநாது. யருகடன பேனாற்றுகை, தககநத்துயம், அற்ல், டுத்த
தபபனர்வுக்குாின
ையத்திற்

தயிைக

பைாண்டு

நற்றும்

யகப

பாறுப்புக்ைக

ஆங்கை

ிர்யாை

யைிி்க்கும்

அற்ல்

சேகயனின்

என்யற்கக்

யிசேடதபத்திற்குத்

தபபனர்த்தப்டுயதற்கு ேிாாிசு பேய்ைின்சன்.
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5.

ோினாைவும் ஈாின பகப்டியும் பூர்த்தி பேய்னட்ட யிண்ணப்த்கதயும், வ்பயாரு யிடனத்திற்கு
ஈாின ஆக்ைநிட்டு ஆக்ை ழுங்கு பகப்டி ஈாின அயணங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட
ிபதிைள் ஆகணக்ைப்ட்டுத் தனாாிக்ைப்ட்ட சைாகயகன ஆத்துடன் னுப்புைின்சன்.

திைதி : ............................

..............................................
திகணக்ை /ிறுயத்தகயாின்
கைபனாப்ம், தயிப்பனர்
நற்றும் தயி பத்திகப

குிப்பு : பாருத்தநற் போற்ைக பயட்டி யிடுை.
குதி (ஆ) – ஈாின கநச்ேின் பேனாாிால்ிபப்ப்ட சயண்டும்.

பேனார்,
போஙஂை ிர்யாை நற்றும் பைாகநதஂதுய கநச்சு
1.

ஆங்கை

ிர்யாை

சேகயனின்

யகுப்பு

I

ஆலுள்

திரு

/

திருநதி

/

பேல்யி

............................................. என்யாின் ணிக்ைடகநைள் / டத்கத பதாடர்ில் திகணக்ை /
ிறுயத்தகயாின் ேிாாிசுைளுக்கு ஈடன்டுைின்சன் / ஈடன்டயில்க.

2.

லுயாின் ணிக்ைடகநைக / டத்கதகன / யிசேட திகநைக நற்றும் பேனாற்றுகைகன

நதிப்பீட்டுக்கு ஈட்டுத்திசன்.
திரு / திருநதி / பேல்யி ................................... யர்ைக ஆங்கை 2019.07.01 தித்திலிருந்து
ிர்யாை

சேகயனின்

யிசேடதபத்திற்குத்

தபபனர்த்துயதற்குச்

ேிாாிசு

பேய்ைின்சன்

/

ேிாாிசுபேய்னயில்க.*
(*ேிாாிசு பேய்னாதயிடத்து ைாபணத்கதச் சுருக்ைநாைக் குிிப்ிடவும்)

3.

ோினாைவும் ஈாின பகப்டியும் பூர்த்தி பேய்னட்ட யிண்ணப்த்கதயும், வ்பயாரு யிடனம்
பதாடர்ிலும்

ஆக்ைநிடப்ட்டு

ஆக்ை

ழுங்கு

பகப்டி

ஈாின

அயணங்ைின்

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் ஆகணக்ைப்ட்டுத் தனாாிக்ைப்ட்ட சைாகயகன ஆத்துடன்
னுப்புைின்சன்.

திைதி : ............................
..............................................
பேனார்,
.............................................................
........... கநச்சு
தயி பத்திகப
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