
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

பிரிவெனாதிபதி / அதிபர் 

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

2023/2024 ெருடங்களில் க.வபா.த.(சா/த) பரீட்சசக்கு ததாற்றவுள்ள பரீட்சார்த்திகளுக்கான ததசிய அசடயாள 

அட்சடகசள ெழங்குெதற்கான ெிதசட தெசைத்திட்டம் 

 

கடந்த ஆண்டில் க.வபா.த (சா/த) பரீட்சார்த்திகளுக்கு அசடயாள அட்சடகசள ெழங்கும் ெிதசட தெசைத்திட்டம் 
வெற்றியசடய நீங்கள் தந்த ஒத்துசழப்பிசன தேைாகக் கருதுகின்தறன். அத்துடன்  கடந்த முசற காணப்பட்ட 
குசறபாடுகசள , தெறுகசள குசறத்துக்வகாண்டு இம்முசறயும் பாடசாசை ோணெர்களுக்கான அசடயாள 
அட்சடகசள காைதாேதேின்றி ெழங்குெதற்கு ெிதசட தெசைத்திட்டவோன்றிசன நசடமுசறப்படுத்த 
திட்டேிடப்பட்டுள்ளது. 
 

02.  1968 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இைக்க ஆட்கசளப் பதிவு வசய்யும் சட்டத்தின் 3(2) பிரிெின் பிரகாரம் க.வபா.த (சா/த) 
ோணெர்கள் கல்ெி பயிலும் சகை அரச பாடசாசைகள் ேற்றும் அரச அங்கீகாரம் வபற்ற தனியார் பாடசாசை அதிபர்களும்
, பிரிவெனாக்களின் பிரிவெனாதிபதிகளும் “சான்றுறுதிப்படுத்தும் உத்திதயாகத்தர்களாக” நியேிக்கப்பட்டுள்ளதால், ததசிய 
அசடயாள அட்சடகசள ெழங்குெது வதாடர்பான பணிகசள முசறயாக நிசறதெற்றுெது உங்கள் வபாறுப்பு ஆகும். 
சான்றுறுதிப்படுத்தும் அலுெைர் என்ற ெசகயில் தங்களுக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ள வபாறுப்பிசன உரிய முசறயில் 
நிசறதெற்றி பாடசாசை ோணெர்களுக்கு சிரேேின்றி ததசிய அசடயாள அட்சடகசள ெழங்குகின்ற சந்தர்ப்பத்சத 
ஏற்படுத்தும் கடசேயிசன ஈதடற்றுெது ேட்டுேன்றி நாட்டின் எதிர்காைத்சத வபாறுப்தபற்கவுள்ள ோணெ 
சமுதாயத்திற்காக தேது கடசேயிசன நிசறதெற்றும்படி நிசனவுபடுத்த ெிரும்புகிதறன்.  

  

03.     2016 ஆம் ஆண்டின் 08ஆம் இைக்க ஆட்கசள பதிவு வசய்யும் (திருத்த) சட்டத்தின் 05(2) பிரிெின்படி  15 
ெயதிசன பூர்த்தி வசய்யும் / வசய்த சகை இைங்சக பிரசைகளும் பதிவு வசய்யப்படுெதற்கு ஆளாெர். அதன்படி 2024 

ஆம் ஆண்டில் க.வபா.த (சா/த) பரீட்சசக்கு ததாற்றும் சகை ோணெர்களும் ததசிய அசடயாள அட்சடகசள 
வபற்றுக்வகாள்ெதற்காக ெிண்ணப்பங்கசள சேர்பிக்க தெண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுள்ளதனால் தாங்கள் கல்ெி பயிலும் 
பாடசாசை மூைம் 2024 ஆம் ஆண்டில் க.வபா.த (சா/த)  பரீட்சசக்கு ததாற்றெிருக்கும் 2008.02.01 ஆந் திகதி முதல் 
2009.01.31ஆம் திகதி ெசரயான குறித்த காைப்பகுதியினுள் பிறந்த அசனத்து ோணெர்களினதும் 
ெிண்ணப்பப்படிெங்கசள உரிய முசறயில் பூர்த்தி வசய்து 2023.03.31 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் ஆட்கசளப் பதிவு 
வசய்யும் திசணக்களத்தின் ோகாண காரியாையங்களுக்கு அல்ைது தசைசேக் காரியாையத்திற்கு  அனுப்பி செக்கப்பட 
தெண்டும். தேலும், 2023ஆம் ஆண்டு க.வபா.த (சா/த)  பரீட்சசக்கு ததாற்றவுள்ள 2007.02.01 முதல் 2008.01.31 திகதி 
ெசர பிறந்த இதுெசர ததசிய அசடயாள அட்சடக்கு ெிண்ணப்பிக்காத ோணெர்களின் ெிண்ணப்பங்கசள ெிசரெில் 
அனுப்பி செக்குோறு தயவுடன் வதரிெித்துக் வகாள்கிதறன்.  

 

பாடசாசை 
அசேந்துள்ள 
ோகாணம் 

ெட 
ோகாணம் 

கிழக்கு 
ோகாணம் 

ெட தேல் ோகாணம் வதன்  ோகாணம் 

ெடக்கு, கிழக்கு, ெட 
தேல், வதன் தெிர்ந்த 
ஏசனய அசனத்து 

ோகாணங்கள் 

 

ெிண்ணப்பங்கள் 
அனுப்பப்பட 
தெண்டிய 
முகெரி 

உதெி 
ஆசணயாளர், 
ஆட்கசளப் 
பதிவு வசய்யும் 
திசணக்கள 
ெட ோகாண 
காரியாையம், 
ோெட்ட 
வசயைகம், 
ெவுனியா. 

உதெி 
ஆசணயாளர், 
ஆட்கசளப் 
பதிவு வசய்யும் 
திசணக்கள 
கிழக்கு 
ோகாண 
காரியாையம், 
ேட்டக்களப்பு. 

உதெி ஆசணயாளர், 
ஆட்கசளப் பதிவு 
வசய்யும் திசணக்கள 
ெட தேல் ோகாண 
காரியாையம்,    
3ஆம் ோடி, புதிய 
சந்சத கட்டிட 
வதாகுதி, குருணாகல். 

உதெி 
ஆசணயாளர், 
ஆட்கசளப் பதிவு 
வசய்யும் 
திசணக்கள வதன் 
ோகாண 
காரியாையம், 
கடெத்சதர 
பிரததச 
வசயைகம், காைி.    

ஆசணயாளர் 
நாயகம், ஆட்கசளப் 
பதிவு வசய்யும் 
திசணக்களம்,    
10ம் ோடி, 
சுஹுறுபாய,        
ஶ்ரீ சுபூதிபுர ெதீி, 
பத்தரமுல்சை. 
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04. பாடசாசை ோணெர்களுக்கு ததசிய அசடயாள அட்சடகசள வபற்றுக்வகாடுக்கும் தெசைத்திட்டம் 
வெற்றியளிப்பதற்கு கீழ் ெரும் நசடமுசறயிசன பின்பற்றுோறு தேலும் வதரிெிக்கின்தறன். 
 

I. பதிவு வசய்யப்படுெதற்காக ஆ.ப.தி.ெி 1,7,8 ெிண்ணப்பப்படிெத்தின் மூைம் ோத்திரதே ெிண்ணப்பிக்கப்பட 
தெண்டுவேன்பதுடன் பாடசாசை / பிரிவெனாெிற்கு ததசெயான ெிண்ணப்பங்கசள பிரததச வசயைகங்களிலும் 
, ஆட்கசள பதிவு வசய்யும் திசணக்களத்தின் பிரதான காரியாையம் அல்ைது ோகாண காரியாையங்களினூடாக 
ேற்றும் www.drp.gov.lk என்ற திசணக்கள உத்திதயாகபூர்ெ இசணயதளத்திற்கு வசன்று பதிெிறக்கம் வசய்து 
வகாள்ெதன் மூைம் வபற்றுக்வகாள்ளைாம். 
 

II. எல்ைா ெிண்ணப்பப்படிெத்திலும் துரித பதில் குறியடீ்டிசன ( QR Code ) ஒட்டுெதன் மூைம் சரிபார்க்கப்பட 
தெண்டும். இந்த துரித பதில் குறியடீு   ( QR Code ) பாடசாசை / பிரிவெனா அசேந்துள்ள பிரததசங்களின் 
பிரததச வசயைகங்களில் அசேக்கப்பட்டிருக்கும் ஆட்கசளப் பதிவு வசய்யும் திசணக்கள பிரிெில் 
வபற்றுக்வகாள்ெதற்கு நடெடிக்சக எடுத்தல் தெண்டும். அதில் தங்களுக்கு ெழங்கப்பட்டிருக்கும்  QR குறியடீ்டு 
பத்திரம்,  QR குறியடீு 50 தசாடிகள் அடங்கியுள்ளதுடன் இந்த QR  தசாடியில் ஒன்று ெிண்ணப்பப்படிெத்திற்கு 
பயன்படுத்த தெண்டும். இங்தக QR  தசாடியில் ஒன்று ெிண்ணப்பத்தின் உரிய இடத்தில் 
ஒட்டப்படதெண்டுவேன்பதுடன் ேற்சறய QR குறியீடு ெிண்ணப்பதாரருக்கு ெழங்கும் பகுதியில் 
(ெிண்ணப்பப்படிெத்தின் 3ஆம் பகுதி) ஒட்டப்பட்டு ெிண்ணப்பதாரருக்கு சகயளித்தல் தெண்டும். 
ெிண்ணப்பங்கள் பற்றிய தேைதிக ெிசாரசணகளுக்கு இது அெசியோகும். ( துரித பதில் குறியடீு (QR Code) 
பாெசன வதாடர்பான அறிவுறுத்தலுக்காக எனது DRP/OP/01/New.App./43 ஆம் இைக்க 2016.02.23 ஆம் 
திகதிய கடிதத்தின் அறிவுறுத்தல்களுக்கசேய நடெடிக்சக எடுக்கப்படல் தெண்டும். ) 
 

III. சகை ெிண்ணப்பத்தின் முதற்பக்கத்தில் இடது பக்க தேற்பகுதியில் பாடசாசையின் வபயர் , வதாசைதபசி எண் 
என்பெற்சற வதளிொக குறிப்பிடல் தெண்டும். ( ெிண்ணப்பத்தில் ஏற்படும் குசறபாடுகசள உடனடியாக 
வதரியப்படுத்த இது அெசியோகும்.) 

 
IV. ெிண்ணப்பப்படிெத்தின் முதற்பக்கத்தில் “ோெட்டம்” , “பிரததச வசயைக பிரிவு”  ேற்றும்  “கிராே உத்திதயாகத்தர் 

இைக்கமும் பிரிவு”  என குறிப்பிடப்படுெது ெிண்ணப்பதாரரின் நிரந்தர முகெரிக்குரிய ோெட்டம் ,  பிரததச 
வசயைக பிரிவு ேற்றும் கிராே உத்திதயாகத்தர் இைக்கம் ேற்றும் பிரிவு என்பன ஆகும். தெிர பாடசாசை 
அசேந்துள்ள பிரததசம் வதாடர்பான ெிபரங்கசள இதன் கீழ் குறிப்பிடக் கூடாது. 

 

V. ெிண்ணப்பப்படிெோனது வதளிொன எழுத்தில் பூரணப்படுத்தப்படுதல் தெண்டும்.  
 

வபயர் –  

ெிண்ணப்பதாரர் மூைம் பிறப்புச்சான்றிதழில் 2ஆம் கூட்டிலுள்ள வபயர் முழுசேயாக பயன்படுத்துதல் 
தெண்டும் என்பதுடன் அதற்கு தேைதிகோக குடும்பப்வபயர் ேற்றும் தகப்பனுசடய வபயரின் பின்னால் 
ெழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்புப்வபயர்  (Sur Name) ெிண்ணப்பதாரருசடய ெிருப்பத்திற்கினங்க பயன்படுத்துெதற்கு 
முடியும். 
 

உ+தா :- 
பிறப்புச்சான்றிதழின் இரண்டாம் கூட்டினுலுள்ள வபயர் : கசுன் சேீர  

தகப்பனின் வபயர்     : சிறிபாைதக சரத் குோர வபதரரா 

ெழங்க முடியுோன வபயர்                            : கசுன் சேீர  

      :  சிறிபாைதக கசுன் சேீர  

      :  சிறிபாைதக கசுன் சேீர வபதரரா 

      : கசுன் சேீர வபதரரா 

வபயரிசன குறிப்பிடும் தபாது ெிண்ணப்பதாரரின் தாய்வோழியில் ( சிங்களம் அல்ைது தேிழ்)   ெிண்ணப்பத்தின் 
முதைாம் பக்கத்தில் 1ம் இைக்க கூட்டினுள்ளும் ேற்றும் ஆங்கிை வோழியில் 2ம் கூட்டினுள்ளும் குறிப்பிடப்பட 
தெண்டும். இங்தக ெிண்ணப்பதாரர் ஆங்கிை வோழியில் வபயரிசன எழுதுெதற்காக பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து 
உச்சரிப்பின்படி ெிண்ணப்பத்திசன பூரணப்படுத்துெதற்கு அறிவுறுத்தல் ெழங்கப்படுதல் தெண்டும். ஆங்கிை 
வோழியில் வபயர் குறிப்பிடாத ெிண்ணப்பத்தாரர்களுக்காக ெழங்கப்பட்டிருக்கும் வபயர் ஆங்கிைத்தில்  
வோழிவபயர்ப்பின் தபாது ஏற்படும் எழுத்துப்பிசழ உசடய அசடயாள அட்சட ெழங்கப்பட்ட பின்னர் ோற்றம் 
வசய்யப்படோட்டாது. ஆசகயால், ஆங்கிை வோழியில் சரியான வபயரிசன குறிப்பிடுெது கட்டாயோகும்.  

 

முகெரி –  

பாடசாசை / பிரிவெனாெில் உள்ள தகெைின் மூைம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட முகெரிசயப் பயன்படுத்த தெண்டும், 

இல்சைவயனில் கிராே உத்திதயாகத்தர் மூைம் ெழங்கப்படும் ெதிெிடச் சான்றிதழின் மூைோகதொ அல்ைது 
இதனுடன் இசணக்கப்பட்ட படிெத்தின் மூைோகதொ (இசணப்பு I) முகெரி உறுதிப்படுத்தப்பட தெண்டும். 
 

முகெரியிசன குறிப்பிடும் தபாது ெிண்ணப்பதாரியின் தாய்வோழியில்  ( சிங்களம் அல்ைது தேிழ் ) ேற்றும் 
ஆங்கிை வோழி உட்பட இரு வோழிகளில்  குறிப்பிடப்பட தெண்டும். ததசிய அசடயாள அட்சட ெிபரங்கள் 
மும்வோழிகளிலும் அச்சிடப்படுெதனால் தகெல்கசள சரியாக உட்வசலுத்துெதற்காக இது அெசியோக 
கருதப்படுகிறது. தேலும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் ெிண்ணப்பதாரியின் முகெரியாக பாடசாசை முகெரிசய அதில் 
குறிப்பிடுெசத தெிர்த்தல் தெண்டும் 
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VI. ெிண்ணப்பப்படிெத்தின் மூன்றாம் பக்கத்தில் இைக்கம் 11இல் “ெிசாரசணகளுக்காக ததசெப்படுத்தப்படும் 
ெிபரங்கள்” என்ற பகுதியில் ெிண்ணப்பதாரியின் அல்ைது ெிண்ணப்பதாரியின் வபற்தறாரின் / பாதுகாெைரின் 
வதாசைதபசி இைக்கத்சத வதளிொக குறிப்பிட தெண்டும். (ெிண்ணப்பதாரியிடம் ெிசாரசணகள் தேற்வகாள்ள 
தெண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் உடனடியாக வதாடர்பு வகாள்ள இது அெசியம்)  

 

VII. ெிண்ணப்பப்படிெத்துடன் தேைதிக ோெட்ட பதிொளரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட ெிண்ணப்பதாரரின் பிறப்பு 
அத்தாட்சிப்பத்திரத்தின் வதளிொன மூைப்பிரதி இசணத்து அனுப்பப்பட தெண்டும். அம்மூைப்பிரதியானது 
ேீண்டும் ெிண்ணப்பதாரிக்கு தபால் மூைம் அனுப்பி செக்கப்படோட்டாது. தேலும் முதல் தடசெயாக பிறப்சபப் 
பதிவு வசய்யும் முகோக குறித்த செத்தியசாசையின் பதிொளர் அல்ைது கிராேிய பதிொளர் மூைோக 
ெழங்கப்படும் “ இைெசப் பிரதி ” அல்ைது பிரித்து எடுக்கப்பட்ட குறிப்பு ேற்றும் பதிொளர் நாயகம் 
திசணக்களத்தின் தரவுத்தளத்தில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிறப்புச் சான்றிதழின் தகெல்கள் தெறுபடும் 
சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுெதால் அண்சேயில் வபறப்பட்ட பிறப்புச் சான்றிதழின் மூைப்பிரதிசய சேர்ப்பிக்க 
தெண்டும்.  

 
VIII. ெிண்ணப்பதாரர் பிற நாவடான்றில் பிறந்தெராயின் அப்பிறப்பு இைங்சக குடியுரிசேச் சட்டத்தின் 5(2) 

பிரிெின்படி பதிவு வசய்யப்பட்டு குடிெரவு குடியகல்வு திசணக்களத்தின் மூைம் ெழங்கப்பட்ட குடியுரிசே 
சான்றிதழின் நிழற்பிரதி மூைப் பிரதியுடன் ஒப்பு தநாக்கி அதிபரினால் / பிரிவெனாதிபதியினால் 
சான்றுறுதிப்படுத்தப்பட்டு சேர்ப்பிக்க தெண்டும்.    ( எச்சந்தர்ப்பத்திலும் இச் சான்றிதழின் மூைப்பிரதி 
ெிண்ணப்பப்படிெத்துடன் இசணத்து அனுப்புதல் தெிர்க்கப்பட தெண்டும் ) 

 
IX. ததசிய அசடயாள அட்சடக்காக வபற்றுக்வகாள்ளப்படும் புசகப்படம் வதாடர்பாக உரிய புசகப்பட நிசையம் 

மூைோக ெழங்கும் ெிண்ணப்பதாரர்களுசடய புசகப்படம் உள்ளடங்கிய பற்றுச்சீட்டில் புசகப்பட நிசைய 
உரிசேயாளர் சகவயாப்பேிடப்படுதல் தெண்டுவேன்பதுடன் அதிபர் / பிரிவெனாதிபதி முன்னிசையில் 
ெிண்ணப்பதாரர் சகவயாப்பேிட்டதன் பிற்பாடு அதிபர் / பிரிவெனாதிபதி அதில் சகவயாப்பேிட்டு 
உத்திதயாகபூர்ெ முத்திசரயிசன இடுதல் தெண்டும் அத்துடன்  ெிண்ணப்பதாரருக்கு ஏததனும் குசறபாடு 
இருந்தால் அது வதாடர்பாக அதிபர் / பிரிவெனாதிபதி மூைம் புசகப்படத்துடன் கூடிய பற்றுச்சீட்டில் 
ெிண்ணப்பதாரருசடய அங்கெனீம் வதாடர்பான நிசைசயக் குறிப்பிட்டு சான்றுப்படுத்தி சேர்ப்பிக்கப்பட 
தெண்டும்.     

 
 

X. ெிண்ணப்பதாரரின் மூைம் ெிண்ணப்பப்படிெத்தில் சகவயாப்பம் இடப்படல் தெண்டும். ெிண்ணப்பதாரருசடய 
சகவயாப்பம் உரிய ோணெர் மூைதே இடப்படுதல் தெண்டுவேன்பதுடன் அது ததசிய அசடயாள அட்சடயில் 
அச்சிடப்படுெதனால் ெிண்ணப்பத்தின் 4ஆம் பக்கத்தில் அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டினுள் எந்த 
தகாடுகசளயும் வதாடாதொறும் வபட்டியினுள்ள தேல்,கீழ் தகாடுகளுக்கு சோந்திரோகவும் இடப்படுெதுடன் 
வதளிொன கறுப்பு நிற தபசனயிசன பாெித்து சகவயாப்பம் இடப்படுதல் தெண்டும். கடந்த ஆண்டுகளில் 
பாடசசை ெிண்ணப்பதாரர்களின் ெிண்ணப்பப்படிெத்தில் ஒரு வோழியிலும் புசகப்பட பற்றுச்சீட்டில் ேற்வறாரு 
வோழியிலும் சகவயழுத்திட்டசத அெதானிக்க முடிந்தது ஆசகயால் ெிண்ணப்பதாரரின் சகவயாப்பம் எல்ைா 
இடங்களிலும் ஒதர ோதிரியாக இருக்க தெண்டும். 

 
 

XI. சான்றுறுதிப்படுத்தும் உத்திதயாகத்தர் என்ற ெசகயில் அதிபர் / பிரிவெனாதிபதி மூைம் ெிண்ணப்பப்படிெத்தின் 
4ஆம் பக்கத்தில் குறித்த இடத்தில் தன்னுசடய வபயசர எழுதி, சகவயாப்பம் இடப்பட்டு, அலுெைக 
முத்திசரசய வதளிொக பதித்தல் தெண்டும். ( ொசிக்க முடியாத , வதளிெற்ற ேற்றும் நிறக்குசறொன  பதெி 
முத்திசரசய பதித்தல் ெிண்ணப்பப்படிெோனது நிராகரிக்கப்படுெதற்கு காரணோக அசேயும் என்பசத 
கெனத்தில் வகாள்ளவும்.  உரிய பாடசாசையின் வபயராக பரீட்சசகள் திசணக்களத்தினால் குறிப்பிடப்படும் 
வபயர் அதிபரின் அலுெைக முத்திசரயிலும் உட்படுத்தப்பட்டிருத்தல் தெண்டும்.  ) 
 

XII. முதற்தடசெயாக ததசிய அசடயாள அட்சடயிசன வபற்றுக்வகாள்ெதற்காக ெிண்ணப்பத்திசன சேர்ப்பிக்கும் 
ெிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ெிண்ணப்பக் கட்டணம் ரூபா 200/= ஆகும். அக்கட்டணம் வசலுத்தும் தபாது எனது 
இைக்க DRP/OP/01/Charges-Amm/33 (volume II) ஆம் இைக்க 2022.10.18 ஆம் திகதிய கடிதத்தின் 
அறிவுறுத்தல்களுக்கசேய நடெடிக்சக எடுக்கப்படல் தெண்டும். 

 

XIII. ததசிய அசடயாள அட்சடசயப் வபறுெதற்கான ெிண்ணப்பத்சத உரிய காைத்திற்குள் (15ெயது முதல் 16 

ெயது ெசர) சேர்ப்பிக்காத குற்றத்சதத் தீர்ப்பதற்கு ரூ.2500 தண்டப்பணம் வசலுத்த தெண்டும். அதற்காக 
பூரணப்படுத்தப்பட்ட ஆ.ப.தி/இய/02/03/ii  என்ற ோதிரிப்படிெம் ேற்றும் ரூ.2500 பணத்திசன தீெின் எந்தவொரு 
பிரததச வசயைகத்திற்கு உரிய ெிண்ணப்பதாரருசடய வபயரில் வசலுத்தி வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட பற்றுச்சீட்டு 
ெிண்ணப்பப்படிெத்துடன் இசணத்து அனுப்பப்படல் தெண்டும். 

 

 நிர்ணயிக்கப்பட்ட ெயதிற்குள் (15 ெயது முதல் 16 ெயது ெசர) ததசிய அசடயாள அட்சடக்கு 
ெிண்ணப்பிப்பதன் மூைம் தேற்கண்ட தண்டப்பணத்திசன வசலுத்துெசத தெிர்க்கைாம். 
 

 சிை ெிண்ணப்பதாரர்களுசடய 16 ெயது  பூரணேசடயும் திகதிக்கு முதல் அதிபர் மூைம் 
அசடயாள அட்சட ெிண்ணப்பம் சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அது உரிய காைப்பகுதியினுள் 
சேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ெிண்ணப்பம் என கருதப்படுெதுடன் அதற்காக தண்டப்பணம் 
அறெிடப்படோட்டாது. 
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XIV. கட்டணம் வசலுத்துதல் ேற்றும்  சரிபார்ப்பதற்காக ெிண்ணப்பங்கசள பிரததச வசயைகத்தில் ஒப்பசடக்கும் 
தபாது, ஆ.ப.தி/இ/பி/14 படிெம் 03 பிரதிகளாக பூர்த்தி வசய்து, ஒரு பிரதிசய பிரததச வசயைகத்தின் அசடயாளப் 
பிரிெிற்கு வகாடுப்பதற்கும், இரண்டாெது பிரதிசய ெிண்ணப்பப்படிெத்துடன் இசணத்து இத்திசணக்களத்திற்கு 
அனுப்ப தெண்டுவேன்பதுடன் மூன்றாெது பிரதிசய ெிசாரசணகள் ேற்றும் பரீட்சிப்பதற்காகவும் 
உங்களிடத்தில் இருத்தல் தெண்டும். 
 

XV. அசடயாள அட்சடகசள தபாைிடும் தநர்த்தியான முசறசேயிசன சகயாண்டு தபாைிடும் சந்தர்ப்பத்தில் 
கணனி முசறசேயினூடாகதெ கடித உசறயில் முகெரி அச்சிடப்படும் நடெடிக்சக இடம்வபறுெதால் 9’x4’ 

அங்குை அளெிைான , முகெரி எழுதப்படாத ரூபா 110.00 வபறுேதியான முத்திசர ஒட்டப்பட்ட கடித 
உசறயிசன ெிண்ணப்பப்படிெத்துடன் இசணத்தனுப்பவும். 

 

 பதிவு தபாலுக்கான முத்திசரக் கட்டணம் அஞ்சல் திசணக்களத்தின் மூைம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
ேதிப்பின்படி இருக்க தெண்டும். (தற்தபாது பதிவு தபால் கட்டணம் ரூ.110.00) 

 உரிய முத்திசர, முகெரி அச்சிடுெதற்கு இடேளிக்கும் ெசகயில் அஞ்சல் உசறயின் தேல் ெைது 
மூசையில் ஒட்டப்பட தெண்டும். 

 அசனத்து உசறகளும் 9' x 4' அளெிைான காகிதத்தால் ேட்டுதே வசய்யப்பட தெண்டும் ேற்றும் 
வெவ்தெறு ெண்ணங்களிைான தபால் உசறகள் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படாது. 

 பாடசாசை / பிரிவெனா மூைம் அனுப்பிய ெிண்ணப்பப்படிெங்களின் எண்ணிக்சகக்கு சேோக 
முத்திசரயிடப்பட்ட தபால் உசறகள் ெிண்ணப்பப்படிெம் அனுப்பப்படும் உசறக்குள் ஒரு தனி 
உசறயில் இடப்பட்டு அனுப்பப்பட தெண்டும். (ெிண்ணப்பப் படிெத்துடன் தபால் உசற 
இசணக்கப்படக்கூடாது)  

 தபால் உசறயின் ேீது ெிண்ணப்பதாரரின் முகெரி, பாடசாசை / பிரிவெனாதிபதியின் முத்திசர 
இடப்படக்கூடாது. 
 

                                       

XVI. பாடசாசை ோணெர்களின் ெிண்ணப்பப்படிெங்கள் வதாடர்பான ஏததனும் சிக்கல்கள் ஏற்படின் அது வதாடர்பில் 
0115226112 என்ற வதா.தப. இைக்கத்தினூடாக பிரதி ஆசணயாளர் (இயக்கம்) அல்ைது பாடசாசை 
ெிண்ணப்பங்கள் ஒருங்கிசணப்பு அலுெைருடன் (வதாசைதபசி இை 011-2862985) வதாடர்சப ஏற்படுத்தும்படி  
தயவுடன் வதரிெிக்கின்தறன். 

 
 

06. தேற்குறித்த ெிடயங்கள் வதாடர்பில் கெனத்சத வசலுத்தி தங்கள் பாடசாசையில் / பிரிவெனாெில் 
இதுெசரயிலும் ததசிய அசடயாள அட்சடயிசனப் வபற்றுக் வகாள்ளுெதற்கு ெிண்ணப்பிக்காத அசனத்து 
ோணெர்களினதும் ெிண்ணப்பப்படிெங்கசள உரிய முசறயில்  பூரணப்படுத்தி 2023.03.31 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 
தேதை இை 03ம் பந்தியில் உள்ளொறு ஆட்கசள பதிவு வசய்யும் திசணக்கள ோகாண காரியாையங்களுக்தகா அல்ைது 
பிரதான காரியாைத்திற்தகா அனுப்பி செக்கும்படி தயவுடன் அறியத்தருகின்தறன். அத்ததாடு காைந்தாழ்த்தாேல்  
ெிண்ணப்பங்கசள அனுப்புெதன் மூைம் ோத்திரதே உரிய தநரத்தில் பாடசாசை / பிரிவெனா ோணெர்களுக்கான ததசிய 
அசடயாள அட்சடகசள ெழங்க முடியுவேன்பதசன ேீளவும் நிசனவூட்ட ெிரும்புகின்தறன். 
 

 

07.     இச் வசயன்முசறகள் வெற்றியசடெது வதாடர்பில் தாங்கள் நல்கும் ஒத்துசழப்பிசன தேைாகக் கருதுகின்தறன்.      

 

 

 

 

ப.ீெி.குணதிைக 

ஆட்கசளப் பதிவு வசய்யும் ஆசணயாளர் நாயகம் 

 

பிரதிகள் : 

01. வசயைாளர்,வபாதுேக்கள் பாதுகாப்பு அசேச்சு                                          - வத.வகா. 

02. வசயைாளர், கல்ெி அசேச்சு                                                - வத.வகா.  

03. வசயைாளர், ோகாண கல்ெி அசேச்சு                                          - வத.வகா. 
04. சகை ோெட்டச் வசயைாளர்கள்                                             - வத.வகா. 
05. பரீட்சச ஆசணயாளர் நாயகம், பரீட்சசகள் திசணக்களம்                                      - வத.வகா.   

06. சகை பிரததச வசயைாளர்கள்                                                     - வத.வகா. ேற்றும் உ.ந 

07. சகை ோகாண கல்ெிப் பணிப்பாளர்கள்                                            - வத.வகா. ேற்றும் உ.ந 

08. சகை ெையக் கல்ெிப் பணிப்பாளர்கள்                                             - வத.வகா. ேற்றும் உ.ந 

09. சகை தகாட்டக் கல்ெிப் பணிப்பாளர்கள்                                           - வத.வகா. ேற்றும் உ.ந 

10. ஆ.ப.தி.ோகாண உதெி ஆசணயாளர்கள்      - வத.வகா. 
11. சகை பதெி நிசை உத்திதயாகத்தர்கள்     - வத.வகா. ேற்றும் உ.ந                                  

12. பிரததச வசயைகங்களில் இசணக்கப்பட்டுள்ள ஆ.ப.தி. அபிெிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர்கள்                        - வத.வகா. ேற்றும் உ.ந    

 
 



5 
 

 
 

ஆ.ப.தி./இ/02/3/ii 

குறித்த காைப் பகுதிக்குள் ததசிய அசடயாள அட்சட வபற்றுக் வகாள்ள முடியாசே ேற்றும் அதற்காக 

ெிண்ணப்பிக்காசேக்கான வெளிப்படுத்துசக 

ோெட்டம் :- .............................................    பாடசாசை வபயர்  :-...................................................... 

ெிண்ணப்பப்படிெ இைக்கம் :-.................................................... 

1. ெிண்ணப்பதாரரின் முழுப் வபயர் :-......................................................................................................................... ...... 

2. முகெரி :-.................................................................................................................................................................. .......... 

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

3. பிறந்த திகதி :-............................................................................................................................. ...................................... 

4. இது ெசர குறித்த காைப் பகுதிக்குள் பதிவு வசய்து ததசிய அசடயாள அட்சடயிசனப் வபற்றுக்வகாள்ளாசேக்கான 

காரணம் 
 பிறப்பு அத்தாட்சி பத்திரம் / உத்ததச ெயதுச் சான்றிதழ் அல்ைது பிறந்த திகதிசய உறுதிப்படுத்தும் 

சான்றிதழ் இல்ைாசே. 
 16 ெயது பூர்த்தியசடந்த பின்னரும் நீண்ட காைம் வெளிநாட்டில் ெசித்தசே 
 காைதாேதோக இைங்சகக் குடியுரிசேயிசனப் வபற்றசே. 

தெறு காரணங்கள் :- ............................................................................................................................. ........... 

................................................................................................................................................................. ............... 
5. ஆட்கசளப் பதிவு வசய்யும் சட்டத்தின் 16 ஆம் பிரிவுக்கு அசேய குறிக்கப்பட்ட காைப் பகுதிக்குள் பதிவு வசய்து 

ததசிய அசடயாள அட்சடயிசனப் வபற்றுக் வகாள்ளுெதிைிருந்து ெிைகுதல் சட்டத்திைிருந்து 44(1)அ பிரிெின்படி 

குற்றம் என்பதுடன் அக்குற்றத்திைிருந்து ெிடுெிக்கப்படுெதற்காக குறிக்கப்பட்ட கட்டணத்சத வசலுத்துெதற்கு 

சம்ேதிக்கிதறன் என்பசத இத்தால் வெளிப்படுத்துகிதறன்.  
 
 

6. இதற்கு முன்னர் ஆட்கசளப் பதிவு வசய்யும் திசணக்களத்திற்கு ெிண்ணப்பம் ஒன்றிசன சேர்ப்பித்தும் இதுெசர 

அதற்கான ததசிய அசடயாள அட்சடயிசன வபற்றுக்வகாள்ளாெிடின்.  
I. ெிண்ணப்பப்படிெத்தின் இை. ............................................................................. 

II. பிரததச வசயைக பிரிவு. ................................................................................... 

III. ோெட்டம் ;. ................................................................................................................ 

IV. ெிண்ணப்பப்படிெம் சேர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி. ................................................... 

தேதை என்னால் குறிப்பிடப்பட்ட காரணங்கள் உண்சேயானசெயும் சரியானசெயும் என உறுதிப்படுத்துகிதறன். 

 

வெளிப்படுத்தும் இடம் ..............................................................   திகதி .................................................. 

 

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

   ெிண்ணப்பதாரரின் சகவயாப்பம் 
 

தேற்குறித்த குற்றத்திற்காக ரூ...................... கட்டணம் குற்றத்திைிருந்து ெிடுெிப்பதற்காக சிபாரிசு வசய்து அனுேதிக்காக 

சேர்ப்பிக்கின்தறன். 

 
 
திகதி ....................................................          ............................................................................. 
                அதிபரின் சகவயாப்பமும் பதெி முத்திசரயும் 
 
தேதை குறிப்பிடப்பட்ட சிபாரிசச அனுேதிக்கின்தறன். 
 
 
திகதி ....................................................                          ............................................................................. 
               ஆட்கசளப் பதிவு வசய்யும் ஆசணயாளர் நாயகம் 
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பாடசாசை ெிண்ணப்பதாரர்களுக்காக ததசிய அசடயாள அட்சடகசள ெிநிதயாகிப்பதற்குரிய ெதிெிடம் 

வதாடர்பான உறுதிப்படுத்தல் 

1. ோெட்டம் :-..................................               2. பிரததச வசயைக பிரிவு :-...................................... 

3. கிராே அலுெைர் பிரிவு ேற்றும் இைக்கம் :- .......................................................................... 

4. ெிண்ணப்பப்படிெத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  முழுப்வபயர்   :-........................................................... 

5. பிறந்த திகதி :-........................................ 

6. முகெரி :- ............................................................................................................................... 

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

7. பாடசாசையின் வபயர்  :- ........................................................................................................... 

தெறு காரணங்கள் ................................................................................................................................ 

தேற்கண்ட தகெல் சரியானது என்றும் இந்த ெிண்ணப்பதாரர் தேற்கண்ட முகெரியில் ெசிப்பெர் என்றும் 
சான்றளிக்கிதறன். 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

..............................................   .............................................. 
கிராே அலுெைர் சகவயாப்பம் ேற்றும் திகதி கிராே அலுெைர் வபயர் ேற்றும் அதிகாரப்பூர்ெ முத்திசர                                                                         

                                                

 

பாடசாசை ெிண்ணப்பதாரர்களுக்காக ததசிய அசடயாள அட்சடகசள ெிநிதயாகிப்பதற்குரிய ெதிெிடம் 

வதாடர்பான உறுதிப்படுத்தல் 

2. ோெட்டம் :-..................................               2. பிரததச வசயைக பிரிவு :-...................................... 

8. கிராே அலுெைர் பிரிவு ேற்றும் இைக்கம் :- .......................................................................... 

9. ெிண்ணப்பப்படிெத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  முழுப்வபயர்   :-........................................................... 

10. பிறந்த திகதி :-........................................ 

11. முகெரி :- ............................................................................................................................... 

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

12. பாடசாசையின் வபயர்  :- ........................................................................................................... 

தெறு காரணங்கள் ................................................................................................................................ 

தேற்கண்ட தகெல் சரியானது என்றும் இந்த ெிண்ணப்பதாரர் தேற்கண்ட முகெரியில் ெசிப்பெர் என்றும் 
சான்றளிக்கிதறன். 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

..............................................   .............................................. 
கிராே அலுெைர் சகவயாப்பம் ேற்றும் திகதி கிராே அலுெைர் வபயர் ேற்றும் அதிகாரப்பூர்ெ முத்திசர                                                                          
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(பாடசாசை / பிரிவெனா மூைம் மூன்று பிரதிகளாக பூரணப்படுத்தப்பட தெண்டும்) 

ஆ.ப.தி/இ/பி/14 

ோதிரி இை 14 

          

                                          பாடசாசை / பிரிவெனா ெிண்ணப்பங்கசள பாரங்வகாடுக்கும் ஆெணம் 

 

ோெட்டம்   :- ....................................................................................................... 

பிரததச வசயைகம்  :- ....................................................................................................... 

பாடசாசை / பிரிவெனா வபயர் :-  ....................................................................................................... 

திகதி    :- ....................................................................................................... 

 

வதாடர் 
இை 

QR ஸ்டிகர் 
இைக்கம் 

ெிண்ணப்பதாரருசடய 
வபயர் பிறந்த திகதி 

அறெிடப்படும் கட்டணம் 

ெிண்ணப்பக் 
கட்டணம் 

 பற்றுச்சீட்டு 
இை 

தண்டப்
பணம் 

பற்றுச்சீட்டு 
இை 

         

         

         

 

ெிண்ணப்பங்களின் வோத்த எண்ணிக்சக :………..       முத்திசர ஒட்டப்பட்ட தபால் உசறகளின் அளவு:…… 

தேதை உள்ள தகெல்கள் சரியானசெ என்று சான்றளிக்கிதறன்.                

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

 

 

சரி பார்க்கப்பட்டது:-  

…………………………..      

அபிெிருத்தி உத்திதயாகத்தரின் வபயர் ேற்றும் சகவயாப்பம்    திகதி:   ..................................              

     

     
பரீட்சிக்கப்பட்ட பின்னர் ேீண்டும் பாரதேற்றல் 

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

பாரதேற்ற உத்திதயாகத்தரின் வபயர் ேற்றும் சகவயாப்பம்      திகதி:    ………………………. 

    

 

அதிபர் / பி.அதிபர் / பிரிவெனாதிபதி சகவயாப்பம் 

ேற்றும் உத்திதயாகபூர்ெ முத்திசர 


