
  

மல் ாகா சபத தாடசாபனகபில் ினவும் சிங்கப, ிழ் ற்ரம் ஆங்கின மாி பன ஆசிாி மற்நிடங்களுக்கு 

கல்ிிற் தட்டாாிகபப இனங்பக ஆசிாி மசபின் குப்பு 2 ம் II இற்கு இபத்துக்மகாள்பல் – 2021  

 

மல் ாகா சபத தாடசாபனகபில் ினவும் சிங்கப, ிழ் ற்ரம் ஆங்கின மாி பன ஆசிாி மற்நிடங்களுக்காக இனங்பக 

ஆசிாி மசபின் குப்பு 2 ம் II இற்கு கல்ிிற் தட்டாாிகபப இபத்துக்மகாள்பற்காக குிகபபபெபட 

ிண்ப்தாாிகபிடிருந்து ிண்ப்தங்கள் மகாப்தடுகின்நண. இவ்நிித்லுடன் இபக்கப்தட்டுள்ப ாிாி தடித்ிற்கு 

ற்த ாாிக்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கபப 2021.02.01 ஆம் ிகி அல்னது அற்கு பன்ணர் “மசனாபர், ஆட்மசர்ப்புக்கிபப, மல் 

ாகா அச மசப ஆபக் குழு, இனக்கம் 628, 10ஆது ாடி, ஜணஜ சிட்டி கட்டிடம், ான வீி, இாஜகிாி” னும் 

பகாிக்கு திவுத் தாலில் அனுப்தி பத்ல் மண்டும். மலும் ிண்ப்தத்ின் பனப்திபண சிங்கபமாி ிண்ப்தங்கபில் 

சிங்கபத்ிற்கு மனிகாக ஆங்கினத்ிலும், ிழ்மாி ிண்ப்தங்கபில் ிிற்கு மனிகாக ஆங்கினத்ிலும் குநிப்திடுது 

அசிாகும். கடி உபநின் இடது தக்க மல் பபனில் “மல் ாகா சபத தாடசாபனகபில் ினவும் சிங்கப, ிழ் ற்ரம் 

ஆங்கின மாி பன ஆசிாி மற்நிடங்களுக்காக கல்ிிற் தட்டாாிகபப இபத்துக்மகாள்பல் – 2021” ண ிண்ப்திக்கும் 

தாடம் ற்ரம் மாி பனத்ிபண கட்டாம் குநிப்திடல் மண்டும்.  

(உா - “மல் ாகா சபத தாடசாபனகபில் ினவும் சிங்கப, ிழ் ற்ரம் ஆங்கின மாி பன ஆசிாி மற்நிடங்களுக்காக 

கல்ிிற் தட்டாாிகபப இபத்துக்மகாள்பல் – 2021” – புிில் ிஞ்ஞாணம் – சிங்கப மாி பனம்.) 

குநிப்பு 1 – ிண்ப்தமா அது மாடர்தாண ஆமா தாலில் மாபனந்ாக அல்னது ாாணாக மசய்ப்தடும் 

பபநப்தாடுகள் கருத்ிற் மகாள்பப்தடாது. இரித்ிணம் ப ாிப்தணால் ற்தடக்கூடி ிபபவுகளுக்கு ிண்ப்தாாிகமப 

மதாரப்தார். ிண்ப்தம் கிபடத்ாக அநிிக்கப்தடாது 

   

02. ஆட்மசர்ப்பு பபந 

2.1 ிண்ப்தாாிகள் இவ்நிித்லின் 5.1இல் குநிப்திடப்தட்ட பகபகளுடன் 5.2 ற்ரம் 5.3 இல் குநிப்திட்டுள்பதடி 

பகபகபபப் பூர்த்ி மசய்துள்பாா ண தாீட்சிப்தற்காக மதாதுாண மர்பகத்மர்ிற்குத் மாற்ரல் மண்டும். 

இங்கு குநிப்திடப்தட்ட பகபகபபப் பூர்த்ிமசய்ா ிண்ப்தாாிகள் மதாதுாண மர்பகத்மர்ிமனம 

ிாகாிக்கப்தடுர்.  

2.2 மதாதுாண மர்பகத்மர்ில் குி மதரம் ிண்ப்தாாிகள் மாிலுக்கு பக்கிாண கற்நல் கற்தித்ல் மாட்ர்தாண 

ிநபிபண அபிடுற்காக இவ்ர்த்ாணி அநிித்லின் 9.2 திாிிற்கப மசன்பபநப் தாீட்பசமான்ரக்கு 

உட்தடுத்ப்தடுர். ிண்ப்தாாி மசன்பபநப் தாீட்பசில் மதற்ரக்மகாள்ளும் மாத்ப் புள்பிகபின் பன்னுாிப 

அடிப்தபடில் ினவும் மற்நிடங்கபின் ண்ிக்பகக்மகற்த ிணங்கள் ங்கப்தடும்.     

2.3 இவ்மற்நிடங்களுக்காக ஆட்மசர்ப்புச் மசய்ல் ாகா அடிப்தபடில் ன்ததுடன் ிண்ப்திக்கக்கூடி ற்மதாது 

ினவும் மற்நிடங்கள் ற்ரம் மாி பனங்கள் மாடர்தாண ிதங்கள் கீளுள்பாநாகும். 

 

 மாடாி 

 னக்கம் 

தாடங்கள்  சிங்கப 

மாி பனம் 

ிழ் மாி 

பனம்  

ஆங்கின 

மாி 

பனம்  

1 ஆம்தக் கல்ி √ √  

2 கிம்  √ √  

3 ிஞ்ஞாணம் √ √  

4 சிங்கப மாி √   

5 ஆங்கின மாி   √ 

6 ிழ் மாி  √  

7 மதௌத் சம் √   

8 இஸ்னாம் சம் √ √  

9 கத்மாலிக்க சம்  √ √  

10 இந்து கனாச்சாம்   √  

11 புிில் √ √  

12 அசில் ிஞ்ஞாணம் √ √  

13 கல் மாிநுட்தம் √ √  



  

14 னார √ √  

15 ாடகம் ற்ரம் டிப்புக்கபன  √ √  

16 குடிபொிபக் கல்ி √ √  

17 ிமசட கல்ி √ √  

  

   

03. மசப ிதந்பணகள் 

i. இந்ிணம் ிந்ாணது. திக்குாி ஓய்வூிக் மகாடுப்தணவு மாடர்தாக அசிணால் ிர்கானத்ில் 

மற்மகாள்பப்தடும் மகாள்பகத் ீர்ாணங்களுக்கு ீர் கீழ்ப்தடில் மண்டும்.  

ii. திபெர்வுகள் மல் ாகா ஆசிாி மசபப்திாக் குநிப்தின் ற்தாடுகளுக்கு அபாக  

மற்மகாள்பப்தடும்.  

iii. ிண்ப்தாாிகள் து தட்டப்தடிப்திற்குாி ிடங்கபின் கீழ் ிண்ப்திப்ததுடன், ிணம் ங்கப்தடும் 

தாடம் ந்மாரு காத்ிற்காகவும் ாற்நப்தடாட்டாது.  

மல் ாகா மகௌ ஆளுாிணால் 2017.06.20 ஆம் மி அங்கீகாிக்கப்தட்ட மல் ாகா ஆசிாி மசபப்திாக் குநிப்பு 

ற்ரம் அற்கு  இன்தின்ணர் மற்மகாள்பப்தடும் ிருத்ங்களுக்கும் அச மசபின் ிணங்களுக்குாி மதாது 

ிதந்பணகளுக்கும் இந்ிணம் உட்தட்டாகும். 

 

04. சம்தப அபவுத்ிட்டம் 

இப்திக்கு அச ிர்ாக சுற்நநிக்பக 03/2016 இன்தடி சம்தப அபவு G.E. – 02 – 2016 இன்  ரூதா. 33,300 – 495 X 5 – 680 X 

5 – 825 X 7 – 1,335 X 20  – ரூ. 71,650  (ாாந்) சம்தபம் உாித்துபடாகும்.  அர்கள் இச்சம்தப அபவுத்ிட்டத்ின் 3ம் 

தடிாகி ரூ.  34,290/- இல் ிிக்கப்தடுர். இற்கு மனிகாக அச அலுனர்களுக்கு அசிணால் கானத்ிற்குக் கானம் 

ங்கப்தடும் மர மகாடுப்தணவுகளும் உக்குாித்ாகும். 
 
 

05. கல்ித் பகபகள் 

மல் ாகா ஆசிாி மசபப் திாக் குநிப்திற்கு அபாக கீழ்க்குநிப்திடப்தடும் குிகபபப் பூர்த்ி மசய்ிருத்ல் 

அசிம். 

5.1 தல்கபனக் கக ாணிங்கள் ஆபக் குழுிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்கபனக் ககமான்நில்  அல்னது தல்கபனக் 

கக ாணிங்கள் ஆபக் குழுிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட தட்டம்ங்கும் ிரணமான்நில் மதற்ரக் மகாண்ட 

கல்ிில் தட்டம். 

 

ற்ரம் 

 

5.2 இனங்பக ஆசிாி மசபப் திாக் குநிப்திற்கு அபாக கல்ிப் மதாதுத் ாப் தத்ி சாாப் தாீட்பசில் 

இண்டு டபகளுக்கு மற்தடா பபநில் ாய்மாி ற்ரம் கி தாடங்கள் உட்தட 06 தாடங்கபில் பன்ர 

ிநபச் சித்ிகளுடன் சித்ிபடந்ிருத்ல். (ஒம டபில் ஆகக்குபநந்து 05 தாடங்கபில் சித்ிபடந்ிருத்ல் 

மண்டும்.)   

 

ற்ரம் 

 

5.3 கல்ிப் மதாதுத் ாப் தத்ி (உர்ப்) தாீட்பசில் ஒம டபில் பன்ர தாடங்கபில் சித்ிபடந்ிருத்ல். 

 

06. மல்பன 

ிண்ப்தங்கள் ற்ரக் மகாள்பப்தடும் இரித் ிணத்ில் து 18 ருடங்களுக்குக் குபநாலும் 35 ருடங்களுக்கு 

மற்தடாலும் இருத்ல். மல் ாகா அச மசபில் ிந் தி கிக்கும் குிகபபபெபட தட்டாாிகளுக்கு 

இந் உச்ச மல்பன ற்புபடல்ன. 

(“அற்மகற்த 2003.02.01 மிில் அல்னது அற்கு பன்ணர் ற்ரம் 1986.02.01 மிில் அல்னது அற்குப் தின்ணர் 

திநந்ர்கள் ாத்ிம இற்கு ிண்ப்திக்கத் குிபெபடர்கபார்.) 

 

07. மர குிகள் 



  

 

i. இனங்பகப் திபசாக இருத்ல். 

ii. சிநந் டத்பபெபடாிருத்ல். 

iii. மல் ாகாத்ின் ப்திமசத்ிலும் மசபாற்ரற்கும் திக்குாி கடபகபப ிபநமற்ரற்கும் 

மதாதுாண ல்ன உடல் ற்ரம் உப ஆமாக்கி ிபனில் இருத்ல். 

iv. ிண்ப்தங்கள் ற்ரக் மகாள்பப்தடும் இரித் ிணத்ிற்கு பன்ணாண 03 ருடங்கள் மல் ாகாத்ில் 

ிந்ாக மாடர்ந்து சிப்தாிருத்ல் 

அல்னது 

ிண்ப்தங்கள் ற்ரக் மகாள்பப்தடும் இரித் ிணத்ில் ிண்ப்தாாி மல்ாகாத்ில் ிந் 

சிப்தாபாகவும் அது ாழ்க்பகத்துப அற்கு பன்ணாண 03 ருடங்கள் மல் ாகாத்ில் ிந்ாக 

மாடர்ந்து சிப்தாகவுிருத்ல் 

v. இவ்நிித்லில் குநிப்திட்டுள்ப ிண்ப்தங்கள் ற்ரக் மகாள்பப்தடும் இரித் ிணத்ில், இப்திக்கு 

இபத்துக் மகாள்ற்கு அசிாண அபணத்து குிகபபபெம் பூர்த்ி மசய்ிருத்ல். 

 

 

 

08. ிண்ப்திக்கும் பபந 

8.1 ிண்ப்தத்ிபண இவ் அநிித்லுடன் இபக்கப்தட்டுள்ப ாிாி தடித்ிற்கு ற்த A4 அபினாண      ஒரு ாபின் 

இரு தக்கங்கபபபெம் தன்தடுத்ி ாாித்ல் மண்டும். இனக்கம் 1.0 மாடக்கம் 4.2 பாண பனப்புகள் பல் 

தக்கத்ிலும், இனக்கம் 5.0  மாடக்கம் உள்ப தகுிகள் இண்டாம் தக்கத்ிலும் அபபொர ிண்ப்தத்ிபணத் 

ாாித்ல் மண்டும். உாி ாிாிபெடன் மதாருந்ா ிண்ப்தங்கள் ற்ரம் பூர்த்ிற்ந கல்கபபக் மகாண்ட 

ிண்ப்தங்கள் அநிித்ல்கள் துின்நி ிாகாிக்கப்தடும். (ிண்ப்தத்ின் ிற் திிமான்பந பத்ிருத்ல் 

தனுபடாகும்). ிண்ப்தம் உாி ாிாிபெடன் மதாருந்துகிநா ண ிண்ப்தாாி சாிதார்த்ல் அசிம். 

அவ்ாநில்பனாின் ிண்ப்தம் ிாகாிக்கப்தடனாம். 

 

8.2 ஒரு ிண்ப்தாாி ஒரு ிண்ப்தத்ப ாத்ிம சர்ப்திக்கனாம். 

 

8.3 ிண்ப்தத்ில் ிண்ப்தாாிின் பகமாப்தம் அத்ாட்சிப்தடுத்ப்தட்டிருத்ல் மண்டும். ிரணமான்நின் 

ிண்ப்தாாிின் பகமாப்தாணது ிரணத்பனாிணால் அல்னது அால் அிகாபிக்கப்தட்ட 

அலுனாிணாலும் பண ிண்ப்தாாிகபது பகமாப்தாணது அச தாடசாபனமான்நின் அிதர், திமச கிா 

அலுனர், சாாண ீான், சத்ிப்திா ஆபாபர், சட்டத்ி, திசித் மாத்ாாிசு, பப்தபடின் அிகாாி 

அிகாபள்ப அலுனர், மதாலிஸ் மசபின் ர்த்ாணிப்தடுத்ப்தட்ட திமான்பந கிக்கும் அலுனர் 

(ரூ.498,960/- இற்கு மனாண ருடாந் அடிப்தபடச் சம்தபம் மதரம் அச / ாகா அச மசபில் ிந் தி ிபன 

அலுனர், மதபத் ிகாபமான்நின் ிகாாிதி, கருத்க்க அபினாண ிபனிலிருக்கும் ஒருகுரு ஆகிமாாில் 

ஒருாிணால் அத்ாட்சிப்தடுத்ப்தட்டிருத்ல் மண்டும். 

 

8.4 ீங்கள் ிண்ப்திக்கும் தாடம் ற்ரம் மாிபனம் தின்ணர் ஒரு மதாதும் ாற்நப்தடாட்டாது. அது மாடர்தாக 

மசய்ப்தடும் பபநப்தாடுகள் கருத்ிற் மகாள்பப்தடாட்டாது. 

(ீங்கள் ிண்ப்திக்கும் தாடம் ற்ரம் மாிபனத்ிபண அடிப்தபடாகக் மகாண்மட மர்பகத் மர்வு ற்ரம் 

ிணம் ங்கப்தடுால் ிண்ப்திக்கும் மதாது அது மாடர்தில் கணம் மசலுத்துாரம் தின்ணர் ஒரு மதாதும் அது 

ாற்நப்தடாட்டாது ணவும் அநித்ருகிமநாம்.) 

 

 

8.5 உாி ாிாிபெடன் மதாருந்ா ிண்ப்தங்கள் ற்ரம் பூர்த்ிற்ந கல்கபபக் மகாண்ட ிண்ப்தங்கள் 

ிாகாிக்கப்தடும். 

 

09.  மர்பகத்மர்வு 

09.1 மதாதுாண மர்பகத்மர்வு 

மதாதுாண மர்பகத்மர்ிற்குப் புள்பிகள் துவும் ங்கப்தடாது. 

குநிப்பு 02 அபட ிர்தார்க்கப்தடும் மாக்கங்கள் – 

மசபப்திாக் குநிப்தின்தடி திசுாிக்கப்தடும் இவ்நிித்லில் அல்னது தத்ிாிபக ிபம்தத்ில் குநிப்திடப்தட்ட 

பகபகபபப் பூர்த்ி மசய்துள்பாா ண தாீட்சித்ல் ற்ரம் உடல் குிிபணப் தாீட்சித்ல்.  



  

 

 

 

 

09.2 மசன்பபநப்தாீட்பச  

மசன்பபநப் தாீட்பசாக ிண்ப்தாாி ன்ணால் இணங்காப்தடும் ஒரு பனப்தின் கீழ் மசல் பபந பன்பப்பு 

ஒன்பந மற்மகாள்பல் மண்டும். அற்கு தின்ருார புள்பிகள் உாித்ாகும். 

 

 

 

 

 

மாடாின

க்கம் 

மசன்பபநப்தாீட்பசில் புள்பிகள் ங்கப்தடும் 

ிங்கள் 

உச்ச புள்பிகள் சித்ிபடற்குத் மபாண 

ஆகக்குபநந் புள்பிகள் 

1 குநிக்மகாள் ற்ரம் திமசம்  05 02 

2 ஆளுப ற்ரம் குல் கட்டுப்தாடு 05 02 

3 மாடர்தாடல் மபிவு 05 02 

4 ம பகாபத்தும் 05 02 

5 பன்பத்ல் நுட்தபபநகபின் தன்தாடு  05 02 

 மாத்ப் புள்பிகள் 25  

 

குநிப்பு 3 –  அபட ிர்தார்க்கப்தடும் மாக்கங்கள் –  

ஆசிாித் மாிலில் பக்கிாண கற்நல் கற்தித்ல் மசற்தாட்டில் ிண்ப்தாாின் ிநன்கபப அபிடுல். 

 

 

9.2.1 மசன்பபநப்தாீட்பச பபந 

I. மசன் பபநப்தாீட்பசக்காக 05 ிிடங்களுக்குக் குபநா கானம் ங்கப்தடும் 

II. மசன் பபநப்தாீட்பசில் மதற்ரக் மகாள்பக்கூடி அிகூடி புள்பிகள் 25 ஆகும் 

III. மசன் பபநப்தாீட்பசில் சித்ிபடற்காக ஒவ்மாரு ிங்கள் மாடர்தாகவும் ஆகக்குபநந்து 02 

புள்பிகள் வீம் மதநல் அசிம். 

IV. மசன்பபநப்தாீட்பச ிப்பீடு மல் ாகா அச மசப ஆபக்குழுிணால் ிிக்கப்தடும் மர்பகத் 

மர்வுக் குழுமான்நிணால் மற்மகாள்பப்தடும்.  

9.2.2              ிங்கபின் குநிக்மகாள்கள் 

(i) குநிக்மகாள் ற்ரம் திமசம் 

மற்நிகாக தாடத்ின் மாக்கத்ிபண ிபக்குல் ற்ரம் தாடப் திமசம் மசய்பெம் ிநபிபண 

ிப்திடல் 

(ii) ஆளுப ற்ரம் குல் கட்டுப்தாடு  

ஒரு ஆசிாிாக சிநந் ஆளுபபென் காப்தடல் ற்ரம் கற்தித்லில் சிநப்தாக குலிபண கட்டுப்தடுத்துில் 

உள்ப ிநபிபண ிப்திடல் 

(iii) மாடர்தாடல் மபிவு  

கற்நல் கற்தித்ல் டடிக்பகில் உாி ிடங்கபப உற்தத்ித்ிநனுள்ப பபநில் மாிிக்கும் 

ிநபிபண ிப்திடல் 

(iv) ம பகாபத்தும்  

ங்கப்தடும் கானப்தகுிினுள் மாக்கத்ிபண அபடந்துமகாள்ளும் ிநபிபண ிப்திடல் 

(v) பன்பத்ல் நுட்தபபநகபின் தன்தாடு  

மாக்கத்ிபண அபடந்து மகாள்ற்காக பன்பத்ல் நுட்தபபநகபப சிநப்தாகப் தன்தடுத்தும் 

ிநபிபண ிப்திடல் 

10. ிண்ப்தங்கபபப் பூர்த்ி மசய்ற்காண அநிவுபகள் 



  

ிண்ப்தங்கபபப் பூர்த்ி மசய்ில் கீழுள்ப அட்டப ற்ரம் 2.3 ம் தந்ிில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிடங்கபப 

தன்தடுத்வும். 

அட்டப 01 

மாி பனம் குநிபட்டு இனக்கம் 

சிங்கப மாி பனம் 1 

ிழ் மாி பனம் 2 

ஆங்கின மாி பனம் 3 

 

11. ற்மதாது அச மசபிலுள்ப அலுனர்கள் ிண்ப்தத்ின் 8.0ம் பனப்தின் கீழ் து ிபக்கபப் திாணிிணால் 

அத்ாட்சிப்தடுத்ப்தட்ட ிண்ப்தத்ிபண சர்ப்தித்ல் கட்டாாணாகும். 

12. மர்பகத் மர்ிற்காக குநிப்திட்ட ிணத்ில் சபகபிக்கா ிண்ப்தாாிகள் மாடர்தாக வ்ித்ிலும் ீள் 

தாிசீனபண மசய்ப்தடாது. 

13. அவ்ாமந மர்பகத் மர்வு ிணத்ில் அபணத்து சான்நிழ்களும் சர்ப்திக்கப்தடல் அசிம். தின்ணர் சர்ப்திக்கப்தடும் 

ந்மாரு சான்நிழும் ற்ரக்மகாள்பப்தடாது. 

14. இவ்நிித்லில் உள்படக்கப்தடா மனுமாரு ிடம் இருப்தின் அது மாடர்தாண ீர்ாணம் மற்மகாள்ளும் 

உாிபபெம், மனும் மற்நிடங்கபின் தகுிமான்பந அல்னது அபணத்பபெம் ிப்புல் அல்னது ிப்தால் ிடுல் 

மாடர்தாக இரித்ீர்ாணம் மற்மகாள்ளும் உாிபபெம் மல் ாகா அச மசப ஆபக் குழுிற்குாிாகும். 

15. இவ்நிித்லின் சிங்கப, ிழ் ற்ரம் ஆங்கின மாிகளுக்கிபடில் தும் மரதாடுகள் ற்தடின் 

சிங்கபமாிினாண அநிித்ல் சாிாணமணக் கருப்தடும்.  

 

 

 

 

ினக் மசணத் 

மசனாபர் 

ாகா அச மசப ஆபக் குழு 

மல் ாகாம் 

2020.12.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

                                   ாிாி ிண்ப்தம்  

    

                                                    (அலுனக உதமாகத்ிற்காக) 

மல் ாகா சபத தாடசாபனகபில் ினவும் சிங்கப, ிழ் ற்ரம் ஆங்கின மாி பன ஆசிாி மற்நிடங்களுக்கு 

கல்ிிற் தட்டாாிகபப இனங்பக ஆசிாி மசபின் குப்பு 2 ம் II இற்கு இபத்துக்மகாள்பல் – 2021 

Recruitment of Bachelor of Education Graduates to Grade II of Class 2 of the Sri Lanka 

Teachers’ Service for Sinhala, Tamil and English Medium Vacancies existing in Western 

Provincial Schools - 2021 
 

 

 

1.0 மற்நிடத்ிற்காக ிண்ப்திக்கும் மாி பனம் மாடர்தாண அட்டபிபணப் தன்தடுத்ி குநிபட்டு 

இனக்கத்ிபணக் குநிப்திடவும்.  மாி பனம்  

 

   

 

2.0. ிண்ப்திக்கும் தாடம் 2.3ம் தந்ிில் குநிப்திட்டார (ழுத்ில்) 
 

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

3.0  பழுப் மதர் (ஆங்கின மகப்திட்டல் ழுத்துக்கபில்) Ex: AMARAKOON MUDIYANSELAGE NAMAL  

HERATH) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1  பமனழுத்துக்களுடன் கபடசிப் மதர் (ஆங்கின மகப்திட்டல் ழுத்துக்கபில்) (Ex: HERATH A.M.N.) 

 

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

 

 

3.2 பழுப் மதர் (சிங்கபத்ில்/ ிில்) - ………………………………………………………….. 

 

3.3 ற்மதா பகாி (ஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ)   

 

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

 

4.0 ிந் ிிட ாட்டம் –  மகாழும்பு   (      (மதாருத்ாண கூட்டில் √ இடவும்) 

      

களுத்துபந 
      

கம்தஹா 

 

 

 

4.1 திமச மசனாபர் திாிவு ……………………………………. 

 
 

4.2 2021.02.01 மிில் மல் ாகாத்ில் ிந்ாக சிக்கும் கானம் ……………… 

5.0 ிண்ப்தாாி அச மசபில் உள்பாின்,  
 

(5.1) ற்மதாது கிக்கும் தி .......................................................................... 
 

(5.2)   திில் ிிக்கப்தட்ட ிகி........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

(5.3) ாதணத் பனாின் உத்ிமாகபூர் மதர் ............................................................................................ 
 

(5.4) மசபாற்ரம் ாதணம்............................................................................................................................................... 
 

(5.5) ாதண பகாி ............................................................................................................................................... 
 
 

6.0 மசி அபடாப அட்பட இனக்கம்  

 
 

7.0 மாபனமதசி இனக்கம்-  

  ிபனாண  

 
   

பகப்மதசி  
 

 

(இப்தாீட்பச மாடர்தாண கல்கள் SMS  ஊடாக அனுப்தப்தடுால் மசல்லுதடிாண மாபனமதசி இனக்கமான்பநக் 

குநிப்திடவும்.)  
 

8.0 ிாக ிபன –  ிரு/ிருி/மசல்ி 

   (கூட்டினுள் ழுத்ில் குநிப்திடவும்) 

 

9.0 திநந் மி ருடம்:                ாம்:                 ாள்: 

 

10.0 தால்     ஆண் / மதண்  

(கூட்டினுள் ழுத்ில் குநிப்திடவும்) 

11.0 கல்ித்பகப தற்நி கல்கள்: 

 

க.மதா.. (சா/) தாீட்பச க.மதா.. (உ/) தாீட்பச 

ருடம் ........... தாீட்பச இனக்கம் ....................... ருடம்...........                          தாீட்பச இனக்கம்....................... 

தாீட்பச இனக்கம் …….. தாீட்பச இனக்கம் …………… 

தாடம் சித்ி ருடம் தாடம் சித்ி ருடம் தாடம் சித்ி 

1.   6.   1.  

2.   7.   2.  

3.   8.   3.  

4.   9.     

5.   10.     

12.0 உர் கல்ித்பகப தற்நி கல்கள்: 
 

12.1 ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ ............................................................................................................................. .............................. 
 

12.2 ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆம் .............................................................................................................................................................. 
 

12.3 ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ................................................................................................................ 
 

            

          

          

 

   

 



  

12.4 ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ திாண தாடம் / ஆஆஆஆஆஆஆஆ...................................................................................... 
 

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

12.5 தட்டம் மதற்ந மாி பனம்  ................................................................................................................................. 
 

 

இங்கு குநிப்திடப்தட்டுள்ப கல்கள் ணது அநிவு ற்ரம் ம்திக்பகக்கு ற்த உண்பாணப ண மாிிக்கிமநன். ான் 

இப்திக்குத் மாிவு மசய்ப்தட்ட தின்ணர் குிற்நர் ண மாிருிடத்து மசபிலிருந்து ீக்கப்தடுமன் ண ான் 

அநிமன். இங்கு குநிப்திடப்தட்ட ந்மாரு கபனபெம் தின்ணர் ாற்நாட்மடன் ணவும் மாிப்தடுத்துகிமநன்.    

 

ிகி ………..............                                        பகமாப்தம் ………………………………… 

 

13.0 ிண்ப்தாாிின் பகமாப்தத்ிபண உரிப்தடுத்ல் 

இவ்ிண்ப்தாாி ிரு / ிருி / மசல்ி ...........................................................................ன்தப ணக்குத் ணிப்தட்டபபநில் மாிபெம் 

ணவும், அர்/அள் ....................................மி ணது பன்ணிபனில் ஒப்திட்டார் ணவும் அத்ாட்சிப்தடுத்துகிமநன்.  

                      

ிகி  ………………       .……………………………..…………………..... 

பகமாப்தத்ிபண உரிப்தடுத்துதாின் ஒப்தம் 

அத்ாட்சிப்தடுத்துதாின் பழுப் மதர் ……………………………… 

தி ………………………………. 

ினாசம் …………………………………... 

(உத்ிமாகபூர் பத்ிபிபண இடவும்) 

 

 

14. 0 ிண்ப்தாாி அச அலுனாின் ிரணத் பனாின் அத்ாட்சி 

 

ிரு./ிருி./மசல்ி........................................................................................................ ிண்ப்தத்ிபணச் சர்ப்திக்கிமநன். அர் / அள் 

இவ்பச்சில் / இத்ிபக்கபத்ில் ிந் / ற்காலிக / அப ஊிாக கடபாற்ரகிநார் ணவும், இப்திக்காகத் மாிவு 

மசய்ப்தட்டால் அப ிடுிக்க படிபெம் / படிாது ணவும் மாிப்தடுத்துகிமநன்.  

ிகி - …………………………………  …....…………………………....................................             

ிபக்கபத்பனர் அல்னது அால் 

அிகாபிக்கப்தட்ட அலுனாின் ஒப்தம் 

ிகி...................................................................... 

தி………………………………. 

அபச்சு / ிபக்கபம் …………………………………... 

(உத்ிமாகபூர் பத்ிபிபண இடவும்) 


