நநமககக லக மதனகம ம மநவடகட நநத தமனகற மக
நநமககக லக மநவடகட சதவதலக நநத ததகத மற அலகதலக உளகள பலகவ வற கநலத
பணதயதடஙகக மள நதரபகப மக பபநரடகட தகநகத நபரகக மள வதரகந கப தடபகப தறகக நன
வதளமகப ர அறதககம க
(மநணகப மதக பசனகம ன உயரகந நத தமனகற நநத தபக வபரநமண W.P.No.22612/2010,
dt.2.8.2012, W.A.No.1027/2013, நநளக.09.06.2014 உதகத ரவதனகப ட மறகற மக அரசநமண
(நதமல ) எணக.44, பதநழதலநளரக மறகற மக வவமலவநயகப கப (ட 2) தமற , நநளக.11.03.2015
வழதகநடகட தலதனகப ட )
நநமகககலக மநவடகட சதவதலக நநதததகதமற அலகதலக தமதழகநநட நநதததகதமற அமமசகசபக பணத, தமதழகநநட பபநத
மறகறமக சநரகநதமலபக பணத மறகறமக தமதழகநநட அடபகபமட பணதயதலக கநலதயநக உளகள கநவழ படகடயலதடபகபடகடளகள
பதவதகளககக
நதயமனமக
பசயகயமக
பபநரடகட
தகதத
வநயகநகத
நபரககளதடமதரநகத
வதணகணபகபஙககளக
வரவவறககபகபடகதனகறன. தகதத வநயகநகத நபரககளக உரதய சநனகறததழககளதனக நகலககமள சய சநனகபறநபகபதகதடனக (Self
Attestation), இமணதகத தபநலக மலமக கநவழ கறதபகபதடபகபடகட உரதய படவதகததலக வதணகணபகபதகககலநமக. வதணகணபகபஙககளக
பததவ தபநலக மலமக மடகட வம அனபகப பகப ட வவணகட மக . சநனகறததழககளக சரதபநரகதகதலதனக அடபகபமடயதலக தகதத வநயகநகத
நபரககளக இநகத வதரகநகபதடகககமக மமறகககநன அடதகத கடகடதகததலக பஙகவகறகக இநகநநததமனகற இமணயதள
வமலதளதகததனக மலமக அமழகககபகபடவநரககளக.

(I) பதவதயதனக பபயரக

கணதணத இயககக பவரக

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.10
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.20600/- + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)
கலகவததக தகதத

அஙககக
ந ரதகககபகபடகட ஏதநவபதநர பலககமலகககழகதகததலக கணதணத அறதவதயலதலக
(Computer Science/Computer Applications) இளஙககமலபக படகடமக அலகலத
இளஙககமலபகபடகடமக - பத.ஏ. (அலகலத) பத.எஸக.சத (அலகலத) பத.கநமக. உடனக கணதணதயதலக
படகடயபகபடபகப.

பதநழதலகநடகபதக தகதத

அரசதக பதநழதலகநடகபதக தடகடசகச வதரகவதலக தமதழக மறகறமக ஆஙககதலதகததலக இளநதமல
வதரகசச
க த

கநலதபகபணதயதடஙககளக

6 (ஆற)

இன சழறகசத

பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக  ஆதரவறகற வததமவ) 1
ஆதத ததரநவதடரக (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக
ஆதரவறகற வததமவ) 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளகஆதரவறகற
வததமவ) 1
பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) – 1

(II) பதவதயதனக பபயரக

மதநதமல கடகட மள நதமறவவறகற னரக

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.8
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.19500/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)
கலகவததக தகதத

கமறநகதபடகச பபநதகககலகவததக தகதத அதநவத பளகளதயதறதத வகபகப (பதகதநமக வகபகப)
அலகலத அதறகக சமமநன கலகவதயதலக வதரகசச
க த பபறகறதரதகதலக வவணகடமக.

கநலதபகபணதயதடஙககளக

2 (இரணகட)

இன சழறகசத

மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமம பபறகறவரக) 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1

..2..
(III) பதவதயதனக பபயரக

இளநதமல கடகட மள நதமறவவறகற னரக

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.7
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.19000/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)
கலகவததக தகதத

கமறநகதபடகச பபநதகககலகவததக தகதத அதநவத பளகளதயதறதத வகபகப (பதகதநமக வகபகப)
அலகலத அதறகக சமமநன கலகவதயதலக வதரகசச
க த பபறகறதரதகதலக வவணகடமக.

கநலதபகபணதயதடஙககளக

5 (ஐநகத)

இன சழறகசத

ஆதத ததரநவதடரக (அரநகதததயரக) (மனகனரதமம பபறகறவரக) (பபணககளக  ஆதரவறகற
வததமவ) – 1
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக  ஆதரவறகற வததமவ) – 1
ஆதத ததரநவதடரக (மனகனரதமம பபறகறவரக)  1

(IV) பதவதயதனக பபயரக

பஜரநககஸ க பமசதனக ஆபகப வரடகட ரக

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.3
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.16600/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)
கலகவததக தகதத

கமறநகதபடகச பபநதகககலகவததக தகதத அதநவத பளகளதயதறதத வகபகப (பதகதநமக வகபகப)
அலகலத அதறகக சமமநன கலகவதயதலக வதரகசச
க த பபறகறதரதகதலக வவணகடமக.

பதநழதலக நடகபதக தகதத

கமறநகதத இரணகட வரடமக பஜரநககஸக பமசதனதலக நகலக எடகககமக அனபவமக
பபறகறதரககக வவணகடமக. (அஙககநகரதகககபகபடகட சநனகறததழக இமணகககபகபட வவணகடமக)

கநலதபகபணதயதடஙககளக

7 (ஏழ)

இன சழறகசத

பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளகஆதரவறகற வததமவ) – 1
மகவம பறபடததபபடடடடர &
(பபணகளஆதரவறற வதமவ) – 1

சரமரபனர

(மனனரமமயறறவர)

பறபடததபபடடடடர (மஸலம தவர) (மனனரமமயறறவர) (பபணகள 
ஆதரவறற வதமவ) – 1
பபடத (மனனரமமயறறவர) – 2
பறபடததபபடடடடர (மஸலம தவர) (மனனரமமயறறவர) – 1

(V) பதவதயதனக பபயரக

பததவமற எழதகத ரக

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.2
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.15900/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)

கலகவததக தகதத

கமறநகதபடகச பபநதகககலகவததக தகதத அதநவத பளகளதயதறதத வகபகப (பதகதநமக
வகபகப) அலகலத அதறகக சமமநன கலகவதயதலக வதரகசகசத பபறகறதரதகதலக வவணகடமக.

கநலதபகபணதயதடஙககளக

3 (மனகற)

இன சழறகசத

பபநத (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
ஆதத ததரநவதடரக (அரநகதததயரக) (மனகனரதமம பபறகறவரக) (பபணககளகஆதரவறகற
வததமவ) – 1
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1

..3..
(VI) பதவதயதனக பபயரக

அலவலக உதவதயநளரக

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.1
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.15700/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)
கலகவததக தகதத

8 மக வகபகபதலக வதரகசச
க த பபறகறதரதகதலக வவணகடமக.

கநலதபகபணதயதடஙககளக

18 (பததபனடகட)

இன சழறகசத

பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) (பநரகமவயறகவறநரக) – 1
ஆதத ததரநவதடரக (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக) (மனகனநளக இரநணவ வநரரக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக) – 2
பபநத (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 2
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக)
(பபணககளக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக) – 1
பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) – 2
ஆதத ததரநவதடரக (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக) – 1
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக) (மனகனரதமமயறகறவரக) (கநதவகளநவதநரக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பபநத (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக) – 1
ஆதத ததரநவதடரக (மனகனரதமமயறகறவரக) – 2
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமமயறகறவரக) – 1

(VII) பதவதயதனக பபயரக

மசநலகச த

ஊததயமக (தமதழகநநட ததரதகதபகபடகட நதமல எணக.1
ஊததய வதததகளக2017 னக பட)
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.15700/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)
கலகவததக தகதத

தமதழதலக எழதபக படகககதக பதரதநகததரககக வவணகடமக

கநலதபகபணதயதடஙககளக

7 (ஏழ)

இன சழறகசத

பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக)(பபணககளக) –
1
பபநத (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக) – 1
பதறகபடதகதபகபடகவடநரக (மஸகலநமக தவதர) (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக) – 1
பபநத (தமதழக வழத) (மனகனரதமமயறகறவரக) (மனகனநளக இரநணவ வநரரக) – 1

(VIII) பதவதயதனக பபயரக

இரவகக கநவலரக

ஊததயமக (தமதழகநநட
ததரதகதபகபடகட ஊததய வதததகளக
2017 னக பட)

நதமல எணக.1
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.15700/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)

கலகவததக தகதத

தமதழதலக எழதபக படகககதக பதரதநகததரககக வவணகடமக

கநலதபகபணதயதடஙககளக

2 (இரணகட)

இன சழறகசத

பபநத (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளகஆதரவறகற வததமவ) – 1
மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகவடநரக & சநரகமரபதனரக (மனகனரதமமயறகறவரக) (பபணககளக
ஆதரவறகற வததமவ) – 1
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(IX) பதவதயதனக பபயரக

தபகப ரவ பணதயநளரக

ஊததயமக (தமதழகநநட
ததரதகதபகபடகட ஊததய வதததகளக
2017 னக பட)

நதமல எணக.1
கமறநகதபடகச ஊததயமக: ர.15700/ + இதர படகளக (நடபகபதலளகள வதததகளதனகபட)

கலகவததக தகதத

தமதழதலக எழதபக படகககதக பதரதநகததரககக வவணகடமக

கநலதபகபணதயதடஙககளக

2 (இரணகட)

இன சழறகசத

பபநத (மனகனரதமம பபறகறவரக) – 1
ஆதத ததரநவதடரக (அரநகதததயரக) (மனகனரதமம பபறகறவரக) (பபணககளக ஆதரவறகற
வததமவ) – 1

வயத தகதத : 01.07.2017 அனகற
வ.எணக.

வதணகண பகப தநரரகக ளதனக இனசகச ழறகச த வமககளக

1.

ஆதத ததரநவதடரக, ஆததததரநவதடரக (அரநகதததயரககளக),
பழஙககட வகபகபதனரக மறகறமக அமனதகத
வகபகபகமளயமக சநரகநகத ஆதரவறகற வததமவகளக

2.

மதகவமக பதறகபடதகதபகபடகட வகபகபதனரக / சநரகமரபதனரக,
பதறகபடதகதபகபடகட வகபகபதனரக (மஸகலநம)க

3.

ஏமனவயநரக (அதநவத ஆ.தத., ஆ.தத.(அ), ப.வ.,
மத.பத.வ./சந.ம., பத.வ. மறகறமக பத.வ.(ம) ஆகதய
வகபகபதமனசக சநரநதவரககளக

கமறநகத படகச வயத

அததகபடகச வயத
35 வயதகககளக

18 வயத

32 வயதகககளக
30 வயதகககளக

(வயத வரமகப சலமககளக நமடமமறயதலளகள அரச ஆமணகளக அரச வதததமமறகளதனக பட பசயலகபடதகதபகபடமக)

வதரகவ பசயகய மக மமற :
வ.எணக.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

பதவதயதனக பபயரக
கணதணத இயகககபவரக

வதரகவ மமற
எழதகததக வதரகவ, பசயகமமற வதரகவ மறகறமக
வநரகமகதகவதரகவ

பஜரநககஸக பமசதனக ஆபகபவரடகடரக
மதநதமல கடகடமள நதமறவவறகறனரக
இளநதமல கடகடமள நதமறவவறகறனரக
பததவமற எழதகதரக
அலவலக உதவதயநளரக
மசநலகசத
இரவகக கநவலரக
தபகபரவ பணதயநளரக

எழதகததக வதரகவ மறகறமக வநரகமகதகவதரகவ

..5..
வதணகண பகப தககக கமடசத நநளக:
வதணகணபகபஙககளக (ஒர பநஸகவபநரகடக அளவ பமகபகபடமக உரதய இடதகததலக ஒடகடபகபடகட மகபயநபகபதகதடனக) அமனதகத
கலகவதசக சநனகறததழககளக, ஜநதத சநனகறததழக மறகறமக மனகனரதமமகககநன சநனகறததழககளக (ஊனமறகவறநரக, ஆதரவறகற
வததமவ, கலபகபதக ததரமணமக மறகறமக பதற) மறகறமக ஏமனய சநனகறததழககளதனக நகலககளக உரதய சய சநனகபறநபகபதகதடனக
(Self attestation) கநழககககநணமக மகவரதககக 20.11.2017 மக வததத மநமல 5.30 வமர இவகவலகதகததலக கதமடகககமநற
பததவதக தபநலதலக மடகட வம அனபகப வவணகட மக.
மதனகம ம மநவடகட நநத தபதத,
மதனகம ம மநவடகட நநத தமனகற மக,
நநமககக லக மநவடகட மக-637 003.

(கநலதநமதமநக வரமக வதணகணபகபஙககளக எகககநரணமக பகநணகடமக பரதசநலதகககபகபடமநடகடநத)
வமறககணகட நதயமனதகததறகக தகததயநன நபரககமள வதரகவ பசயகயவவந, வநரககநணமல ஒதகதத மவகககவவந, நதயமன
அறதககமகமய எவகவதத மனகனறதவதபகபமக இனகறத ரதகத பசயகயவவந மதனகமம மநவடகட நநததபதத, நநமகககலக அவரககளககக
மழ அததகநரமக உளகளத. இதகதடனக பதரதவதகககபகபடகடளகள வதணகணபகபதநரரககளகககநன அறதவமரமய தவறநத படதகத
பதனகபறகறமநற
வகடகடகக
பகநளகளபகபடகதறநரககளக.
பசநலகலபகபடகடளகள
அறதவமரகளக
பதனகபறகறபகபடநமலக
இரகககமகபடகசதகததலக, வதணகணபகபதநரரககளதனக வதணகணபகபஙககளக மறகறதலமக நதரநகரதபகபககக உளகளநகககபகபடமக.

இடமக: நநமகககலக.
நநளக: 30.10.2017

ஒமக/K.H.இளவழகனக,
மதனகமம மநவடகட நநததபதத,
மதனகமம மநவடகட நநததமனகறமக, நநமகககலக.

வதணகண பகப தநரரகக ளககக நன அறதவமரகளக
1. வதணகணபகபஙககளக வமரயறகககபகபடகட படவதகததலக பரகதகதத பசயகயபகபடகட (உரதய படவமக இநகநநததமனகற இமணயதள
வமலதளதகததலதரநகத பதவதறகககமக பசயகயவமக) பததவதகத பநலக மலமநக மடகடவம அனபகபபகபட வவணகடமக. வவற
வமகயதலக அனபகபபகபடமக வதணகணபகபஙககளக ஏறகறகக பகநளகளபகபட மநடகடநத.
2. ஒர தபநலக உமறயதலக ஒர வதணகணபகபமக மடகடவம அனபகபபகபட வவணகடமக. வதணகணபகபதநரரக ஒனகறககக வமறகபடகட
பதவதகளககக வதணகணபகபமக பசயகய வநரகநகதநலக, தனததகதனத வதணகணபகபஙககளக தனததகதனத தபநலக உமறயதலக அனபகப
வவணகடமக. தவறமக படகசதகததலக, வதணகணபகபஙககளக மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக.
3.வதணகணபகபஙககமள அனபகபமக தபநலக உமறயதனக வமலகபகததயதலக மறகறமக வதணகணபகபதகததனக உரதய இடதகததலக
வதணகணபகபதகககமக பதவதயதனக பபயமர பதளதவநககக கறதபகபதடதலக வவணகடமக. தவறமக படகசதகததலக, வதணகணபகபமக
மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக.
4.பநஸகவபநரகடக அளவ பமகபகபடமக வதணகணபகதகததனக உரதய இடதகததலக ஒடகடபகபடகட, பமகபகபடதகததனக வமலக வதணகணபகபதநரரக
மகபயநபகபமக இட வவணகடமக. வமலமக உரதய சநனகறததழககளதனக நகலககளக சய சநனகபறநபகபமக (Self Attestation)
பசயகத வதணகணபகபதகதடனக இமணதகத அனபகப வவணகடமக. எகககநரணமக பகநணகடமக அசலக சநனகறததழககமள
வதணகணபகபதகதடனக இமணதகத அனபகபகக கடநத. உரதய சநனகறததழககளதனக சயசநனகபறநபகபமதடகட நகலககளக
இமணகககபகபடநத வதணகணபகபஙககளக எவகவதத மனகனறதவதபகபமதனகறத மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக. இரபகபதனமக,
வநரகமகதக வதரகவதறகக பதரதவ பசயகயபகபடமக வதணகணபகபதநரரககளக, வநரகமகதக வதரகவதலக கலநகத பகநளகளமக வபநத
அமனதகத அசலக சநனகறததழககளக மறகறமக ஆளறதசக சநனகறததழடனக கலநகத பகநளகள வவணகடமக.
5.மழமமயநக பரகதகதத பசயகயபகபடநத வதணகணபகபஙககளக
வதணகணபகபஙககளக மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக.

மறகறமக

தவறநன

6.வதணகணபகபதகததலக
கறதபகபதடபகபடகடரகககமக
தகவலககளக
தவறநனமவ
அவகவதணகணபகபதநரரதனக வதணகணபகபமக, மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக/

என

தகவலககளக
பதரதயவரமக

பகநணகடளகள
படகசதகததலக,

7.மனகனரதமம வகநரமக வநரகவகளதலக, மனகனரதமமகககநன உரதய சநனகறததழககளதனக நகலககளக வதணகணபகபதகதடனக
இமணகககபகபட வவணகடமக. தவறமகபடகசதகததலக வதணகணபகபமக மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக/
8.தமதழகவழதகக கலகவதகககநக ஒதகககபகபடகட இனசழறகசத மமறககக, தமதழகவழதகக கலகவத பறகறதய தகவலககளக
வதணகணபகபதகததனக உரதய இடதகததலக பரகதகதத பசயகத, உரதய சநனகறததழககளதனக நகலககளக இமணகககபகபட வவணகடமக.
தவறமகபடகசதகததலக வதணகணபகபமக மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக/
9/வதணகணபகபதநரரக தனத இரபகபதடசக சநனகற கறததகத (i) ஆதநரக அடகமட, (ii) வநகககநளரக அமடயநள அடகமட.
(iii) ஓடகடநரக உரதமமக. (iv) கடமகப அடகமட. (v) வஙககதகக கணககக பதகதகதகததனக மதலக பகககமக ஆகதயவறகறதலக ஏவதனமக
இரணகடனக நகலககமள சய சநனகபறநபகபமதடகட வதணகணபகபதகதடனக இமணதகத அனபகப வவணகடமக/ தவறமகபடகசதகததலக
வதணகணபகபமக மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக/
10. வதணகணபகப படவதகததனக கறதபகபதடகட இடதகததலக, வதணகணபகபதநரரதனக மகபயநபகபமக இலகலநத வதணகணபகபஙககளக
மறகறதலமக நதரநகரதகககபகபடமக.
11. அமனதகத தகவலக பரதமநறகறஙககளமக, (வதரகவ/வநரககநணலகககநன அமழபகப/வதணகணபகபமக நதரநகரதகககபகபடகடத)
www.ecourts.gov.in/tn/namakkal எனகற இமணயதள வமலதளதகததலக மடகடவம பவளதயதடபகபடமக. வவற
எநகத வமகயநன மமறயதலமக வதணகணபகபதநரரககக தனதபகபடகட மமறயதலக தகவலககளக பதரதவதகககபகபடமநடகடநத.
எனவவ, வதணகணபகபதநரரககளக பதநடரகநகத வமறககரதய இமணயதள வமலதளதகமத பதநடரகநகத கவனததகத
தகவலககமள அறதநகத பகநளகளமநற பதரதவதகககபகபடகதறத.

இடமக: நநமகககலக.
நநளக: 30.10.2017.

ஒமக/K.H.இளவழகனக,
மதனகமம மநவடகட நநததபதத,
நநமகககலக.

வதணகண பகப படவமக
வதணகணபகபதநரரதனக
சய சநனகபறநபகபதகதடனக
கடய பநஸகவபநரகடக
அளவ பமகபகபடமக

1

வதணகணபகபதகககமக பதவதயதனக பபயரக

:

2

வதணகணபகபதநரரதனக பபயரக (தமதழதலக)
(சநனகறததழககளதலக உளகளபட)

:

Name of the Applicant (in English) as per the
Certificate

:

3

தநகமத / கணவரக பபயரக

:

4

பதறநகத வததத

5

பநலதனமக

6

1) கலகவததகதகதத
(உரதய சநனகறததழககளக மறகறமக மநறகறசக சநனகறததழக நகலககளக :
இமணகககபகபட வவணகடமக)

:
:

2)கடதலக தகததகளக (ஓடகடநரக, பதளமகபரக, எலககடகரநசதயனக,
தடகடசகசரக, சரககபகழதகதரக, கணதணத அறதவ) உரதய
சநனகறததழக நகலக இமணகககபகபட வவணகடமக

:

7

இனபகபதரதவ (சரதயநனவறகமற வதரகவ பசயகயவமக)
(சநனகறததழதனக நகலக இமணகககபகபட வவணகடமக)

:

8

ஜநதத (உடகபதரதவடனக)

:

9

வதசதய இனமக / மதமக (Nationality / Religion)

:

10 பதறபகபதடமக (ஊரக மறகறமக மநவடகடமக)

:

11 வதணகணபகபதநரரக ததரமணமநனவரந?

:

12 நதரநகதர மகவரத

:

13

மனக அனபவமக (இரபகபதனக உரதய சநனகறததழககளதனக
நகலககளக இமணகககபகபட வவணகடமக)
மனகனரதமம வகநரகதறநரந? ஆமக எனதலக உரதய
சநனகறததழதனக நகலக இமணகககபகபட வவணகடமக.

1. ஆதரவறகற வததமவ
14 2. உடலக ஊனமறகவறநரக
3. மனகனநளக இரநணவ வநரரக அலகலத மனகனநளக
இரநணவ வநரமர சநரகநகதவரக
4. கலபகபதக ததரமணமக
5. மறகறமவ

:
:

:
:
:
:
:

DD

MM

YYYY

ஆணக / பபணக

(OC / BC / MBC / SC / SCA / ST)

15

தமதழக வழதகக கலகவதகககநக மனகனரதமம வகநரகதறநரந?ஆமக
:
எனதலக PSTM சநனகறததழக இமணகககபகபட வவணகடமக

ஆமக / இலகமல

16

வதணகணபகபதநரரக ஏவதனமக கறகற வழகககதலக தணகடமண
பபறகறளகளநரந?

:

ஆமக / இலகமல

17

வதணகணபகபதநரரதனக மநத கறகற வழககக ஏவதனமக
நதலமவயதலக உளகளதந? ஆமக எனதலக அதனக வதபரமக

:

ஆமக / இலகமல

18 இமணகககபகபடகடளகள சநனகறததழககளதனக வதபரமக

:

வமவல கறதய தகவலககளக அமனதகதமக உணகமம என உறதத கறகதவறனக.

இடமக:
நநளக:

வதணகணபகபதநரரதனக மகபயநபகபமக

