
நத்தின நாகாண கல்யித் திணணக்கத்தில் பதன்ணந ிண  ததச்ச்சினற் நற்றும் அணப ததர்ச்சிபள் 
தயிகளுக்கு ஆட்தசர்ப்பு சசய்தல் 

நத்தின நாகாண கல்யித் திணணக்கத்தில் சயற்ிடநாக உள் பதன்ணந ிண ததச்ச்சினற் (PL1-2016) 
நற்றும் அணப ததர்ச்சிபள் (PL2-2016) தயிகளுக்கு ஆட்தசர்ப்புச் சசய்யதற்காக நத்தின நாகாணத்தில் 
திணய உணடன தகுதியாய்ந்த யிண்ணப்தாபர்கிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் தகாபப்டுகின். 

01. ஆட்தசர்ப்பு சசய்னப்டும் தயிகள்: 
1.1 பதன்ணந ிண ததர்ச்சினற் தயிகள் -   I. ாடசாணணிஉதயினார்  

     (PL1-2016)       II. காயல்காபர் 
         III. உதயிசணநனல்காபர் 

1.2 பதன்ணந ிண அணப ததர்ச்சிபள் தயி- I. சணநனல்காபர் 

   (PL2-2016)            

1.3 ஆட்தசர்ப்பு சசய்னப்டும் தபம்:  III ஆம் யகுப்பு 

1.4 தயினின் தன்ணந: நத்தின நாகாண கல்யி திணணக்கத்தின் ாடசாண ணி 
உதயினார், காயல்காபர், உதயி சணநனற்காபர் நற்றும் 
சணநனற்காபர் தயிகளுக்கா அணத்து கடணநகணபம் 
ிணதயற்ல்.   

1.5 தயிக்குின சம்ம்: 3/2016  இக்க 25.02.2016 ஆந் திகதினிட்ட அபச ிர்யாக 
சுற்ிக்ணகனின் டி, நத்தின நாகாண கல்யித் திணணக்கத்தில் 
சயற்ிடநாக உள் பதன்ணந ிண சதாமில்நுட்ம் சாபாத 
நற்றும் அணப சதாமில்நுட்ம் சார்ந்த தயிகளுக்கா சம் 
அவு ின்யருநாறு அணநபம். 

 •பதன்ணந ிண ததர்ச்சினற் தயி (PL1-2016)- 

    24,250-10x250-10x270-10x300-12x330-36,410/- ஆகும், 

   • அணப ததர்ச்சிபள் தயி (PL2-2016) -  

    25,250-10x270-10x300-10x330-12x350-38,450/- ஆகும். 

02. (அ): சாது தகுதிகள்  

 I. இங்ணகப் ிபணசனாக இருக்க தயண்டும். 

 II. யிண்ணப்தாபர்கள் ற்குணபம் உ நற்றும் உடல் ஆதபாக்கினத்ணதபம் உணடனயபாக 
 இருக்க தயண்டும். 

III  2018.08.31 ஆந் திகதிக்கு நத்தின நாகாணத்தில் சதாடர்ச்சினாக 03 ஆண்டுகள் ிபந்தப 
யதியிடத்ணதக் சகாண்டிருக்க தயண்டும். 

IV.  யிண்ணப்ம் ஏற்றுக் சகாள்ப்டும் இறுதி தித்திற்கு 18 யனதுக்கு குணனாநலும் 45 
யனதிற்கு தநற்டாநலும் இருக்க தயண்டும்.  



V. தயினில் ணினநர்த்தப்ட அயசினநா அணத்து தகுதிகணபம் யிண்ணப்ம் ஏற்றுக் 
சகாள்ப்டும் இறுதித் திகதினா 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி அல்து அதற்கு 
பன்ர் ிணவு சசய்திருக்க தயண்டும். 

(ஆ) கல்யித் தணகணநகள் நற்றும் சதாமிற் தணகணநகள்: 

 I. க.சா.த. சாதாபண தபப் ரீட்ணசனில் இபண்டு தடணயகளுக்கு தநற்டாநல் 02 
 ாடங்கில் திணணநச் சித்திகளுடன் ஆறு ாடங்கில் சித்தினணடந்திருத்தல். 

 II. பதன்ணந ிண அணப ததர்ச்சிபள் தசணய தியிகளுக்காக    (சணநனற்காபர்) 
யிண்ணப்ிக்ணகனில் பன்ாம் நற்றும் சதாமில்பணக் கல்யி  ஆணணக்குழுயிால் ிர்ணனிக்கப்ட்ட 
யணகனில் ததசின சதாமில்பண திணநகில் (N.V.Q)   குணந்தது இபண்டாம் நட்டத்தில் 
தணகணநனிணப் சற்ிருத்தல், 

   அல்து 

அபசு/ தினார் ிறுயத்தில் சணநனற்காபபாக 03 ஆண்டுகள் அனுயத்திணப் சற்ிருத்தல். 

03. விண்ணபப்படிவங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் 

3.1 பதன்ணந ிண ததர்ச்சினற் தயிகளுக்காக (PL1-2016) யிண்ணப்ிக்கும்தாது உங்கது 
யிருப்ப்டி யிண்ணப்ிக்கும் தயிகண யரிணசப்டி குித்த கட்டங்கில் குிப்ிடவும். 

3.2 இந்த அியிப்ின் இறுதினில் சகாடுக்கப்ட்டுள் நாதிரி யிண்ணப்ப்டியத்திற்கிணங்க A4 
கடதாசினின் இருக்கங்கணபம் னன்டுத்தி யிண்ணப்ங்கணச் சுனநாக தனாரிக்க தயண்டும். 

இக்கம் 01 இிருந்து 08.1 யணபபம் 01 ஆம்க்கத்திலும் 8.2 இிருந்து 12 யணப 02 ஆம்க்கத்திலும் 
அணநபம் யணகனில் யிண்ணப்த்திண தனாரிக்க தயண்டும். 

3.3 அபச ாடசாண அதிர், சநாதா ீதியான்,  சத்தினப் ிபநாண ஆணணனார், சட்டத்தபணி, 

ிபசித்த சாத்தாரிசு அல்து ரூ. 32,870 அல்து அதற்கு தநல் நாத அடிப்ணட சம்ம் சறும் 
ிபந்தப அபச உத்திதனாகத்தர் ஆகிதனாரில் ஒருயரிால் யிண்ணப்தாரினின் ணகசனாப்ம் 
உறுதிப்டுத்தப்ட தயண்டும். 

3.4 சரினாக பூர்த்தி சசய்னப்டாத யிண்ணப்ங்கள் ிபாகரிக்கப்டும். யிண்ணப்ம் கிணடக்கப் 
சற்ணந குித்து அியிக்கப்ட நாட்டாது என்துடன் யிண்ணப்ங்கள் தாில் சதாணந்து 
தாதல் சதாடர்ா எந்தசயாரு பணப்ாடும் ஏற்றுக் சகாள்ப்ட நாட்டாது.  

3.5  யிண்ணப்ங்கள் ஏற்றுக் சகாள்ப்டும் இறுதித் திகதினா 2018.08.31 அன்று அல்து அந்த 

தித்திற்கு பன்ர் யிண்ணப்ங்கண அனுப்ி ணயக்கும் யிண்ணப்தாரிகத தர்பகப் 
ரீட்ணசக்காக அணமக்கப்டுயர். 

 

 

 

 

 



04. விண்ணப்பத்ளத அனுப்பி ளவத்தல் 

சரினாக பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட யிண்ணப்ங்கள் 2018.08.31 அல்து அதற்கு பன்ர் கிணடக்கப் 
சறும் யணகனில் சசனார், நத்தின நாகாண ிபதா நற்றும் கல்யி அணநச்சு, புதின நாகாண 
சணக் கட்டடத் சதாகுதி, ல்தகண என் பகயரிக்கு திவுத் தாில் அனுப்ி ணயக்கப்ட 
தயண்டும். கடித உணனின் இடது க்க தநல் பணனில் “நத்தின நாகாண கல்யித் 
திணணக்கத்தின் கீமா ாடசாணகில் காணப்டும் ததர்ச்சினற்/அணப ததர்ச்சிபள் 
தயிகளுக்காக சதரிவு சசய்தல்.............................................” எக் குிப்ிட தயண்டும்.   

 

05. விண்ணப்பதாரியின் அளையாைத்ளத உறுதிப்படுத்தல்: 

தர்பகப் ரீட்ணசக்குத் ததாற்றும் அணத்து யிண்ணப்தாபரும், தநது அணடனாத்ணத 
உறுதிப்டுத்தும் சாருட்டு ஆட்திவு திணணக்கத்தால் யமங்கப்ட்ட  சசல்லுடினாகும் ததசின 
அணடனா அட்ணட/சசல்லுடினாகும் கடவுச் சீட்டு/சசல்லுடினாகும் சாபதி அனுநதிப்த்திபம் 
என்யற்ில் ஒன்ணச் சநர்ப்ிக்க தயண்டும். 

06. அபசின் சயற்ிடங்கண ிபப்புயது சதாடர்ா சாது ினதிகள், நத்தின நாகாண அபச தசணயனில் 

தயிகண ிர்யகிக்கும் ினதிகள், நத்தின நாகாண கல்யித் திணணக்கத்தின் பதன்ணந ிண 
சதாமிநுட்ம் சாபா தசணயனின் தயிகளுக்கா சட்டதிட்டங்கில் யிதிக்கப்ட்டுள் ினதிகள் 
எள்யற்ிற்கு இணங்கவும் அயற்ில்  தநற்சகாள்ப்ட்டுள் அல்து எதிர்காத்தில் 
தநற்சகாள்ப்டும் திருத்தங்களுக்கு இணங்கவும் நத்தின நாகாண அபச தசணயனில் பதன்ணந ிண 
ததர்ச்சினற் தசணயனில் ாடசாண ணி உதயினார், காயல்காபர், உதயி சணநனற்காபர் நற்றும் அணப 
ததர்ச்சிபள் தசணயனின் கீமா சணநனற்காபர் தயிகளுக்காக ஆட்தசர்ப்பு சசய்னப்டும். 

07. சதரிவு சசய்னப்டும் யிண்ணப்தாபர்கள் குித்த காப்குதிக்குள் நத்தின நாகாணத்தின் எந்தசயாரு 

ிபததசத்திலும் தசணயனாற்க் கூடினயபாக இருக்க தயண்டும்.  

08. இந்த அியித்தில் குிப்ிடப்டாத எந்தசயாரு யிடனம் சதாடர்ாகவும் இறுதித் தீர்நாசநடுக்கும் 

அதிகாபம் நற்றும் குித்த தயிகில் சியற்ண அல்து பழுயணதபம் ிபப்புதல் அல்து ிபப்ாநல் 
யிடுதல் சதாடர்ா அதிகாபம் நத்தின நாகாண கல்யி அணநச்சின் சசனாணபச் சார்ந்ததாகும். 

 

   

2018 ஆகஸ்ட் நாதம் 18 ஆந் திகதி    ஆர். எம். ி. எஸ். பத்ானக 
நத்தின நாகாண ிபதா நற்றும் கல்யி அணநச்சு,  சசனார், 
புதின நாகாண சணக் கட்டடத் சதாகுதி,    நத்தின நாகாண ிபதா  
ல்தகண.       நற்றும் கல்யி அணநச்சு. 
 
 

 
 
 

 



  

 நாதிரி யிண்ணப்ப் டியம்                                  
 (அலுயக உயனாகத்திற்கு நட்டும்) 

நத்தின நாகாண கல்வித் திணணக்கத்தில் முதன்ணந ிண ததர்ச்சினற் (PL1-2016) 
தவிகளுக்கு ஆட்தசர்ப்தற்கா விண்ணப்ம் 

 

யிண்ணப்ிக்கும் தயி    

1. முதலழுத்துக்களுடன் லனர்: ..................................................................................................... 
(திரு/திருநதி/லெல்யி) 

2. முதலழுத்துக்கால் குிக்கப்டும் லனர்: ..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

3. யதெின அடடனா அட்டட இக்கம்          : 

4. ிந்த திகதி     
 
 

4.1 யிண்ணப்ம் ஏற்றுக் லகாள்ப்டும் இறுதி திகதிக்கு யனது 
 
 

5. ஆண் / லண் :.................................................. 
6. ிபந்தப முகயரி:    
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................................ 
 6.1 யதியிட நாயட்டம்: .................................. கிபாந உத்தியனாகத்தர் ிரிவு: ................................. 
 6.2 ிபயதெ லெனார் ிரிவு : .......................................... 
 6.3 ீர் நத்தின நாகாணத்தில் யெிப்து எப்யாதிிருந்து?: 
................................................................... 
7. லதாடயெி இக்கம் : யதியிட : ...................................... டகனடக்க : ....................................... 
8. கல்யித் தடகடநகள் : 

க.லா.த (ெ/த) ரீட்டெ லறுயறு : 
8.1 முதாயது தடடய 

i. ரீட்டெக்குத் யதாற்ின ஆண்டு : ................................................... 
ii. ரீட்டெ இக்கம் : ....................................................................... 
iii. ெித்திலனய்தின ாடங்கள் : 

லதா
.இ ாடம் ெித்தி லதா

.இ ாடம் ெித்தி 
1.   6.   
2.   7.   
3.   8.   
4.   9.   
5.   10.   

 
 

ஆண்டு     நாதம்    திகதி   

ஆண்டு   நாதம்   திகதி   

 



  

8.2 இபண்டாயது தடடய  
i. ரீட்டெக்குத் யதாற்ின ஆண்டு: ................................................... 
ii. ரீட்டெ இக்கம்: ....................................................................... 
iii. ெித்திலனய்தின ாடங்கள் : 

லதா
.இ ாடம் ெித்தி லதா

.இ ாடம் ெித்தி 
1.   6.   
2.   7.   
3.   8.   
4.   9.   
5.   10.   

 
9. லதாமிற் தடகடநகள்: ............................................................................................................... 

   ............................................................................................ 
10. ீங்கள் ீதிநன்த்தில் எப்யாதாயது குற்யாினாகத் தீர்ப்ிக்கப்ட்டுள்ரீ்கா? 

           ஆம்     இல்ட  
 

11. விண்ணப்தாரினின் உறுதியுணப 
a. இந்த யிண்ணப்த்தில் என்ால் யமங்கப்ட்டுள் தகயல்கள் எது அிடயயும் 

ம்ிக்டகடனயும் லாறுத்த யடபனில் ெரினாடய நற்றும் உண்டநனாடய என்றும், 
b. என்ால் யமங்கப்ட்ட தகயல்கள் லாய்னாடய என்று லதரின யந்தால், ான் 

இப்தயிக்காக ினநிக்கப்டுயதற்கு தகுதினற்யபாயயன் என்துடன் ினநிக்கப்ட்ட ின்ர் 
அவ்யாறு ிரூிக்கப்ட்டால் ான் தயினிிருந்து ீக்கப்டுயயன் என்டதயும் அியயன் 
என்றும் இத்தாள் லயிப்டுத்துகியன். 

c. இங்கு குிப்ிடப்ட்டுள் எந்தத் தகயடயும் ின்ர் நாற்ம் லெய்ன நாட்யடன் எவும் 

உறுதிப்டுத்துகியன். 
 

...........................................     ...........................................   
 திகதி       யிண்ணப்தாரினின் டகலனாப்ம்  
 
12. விண்ணப்தாரினின் ணகயனாப்த்ணத உறுதிப்டுத்தல் 

 

இவ்யிண்ணப்த்திட ெநர்ப்ிக்கும் திரு/ திருநதி/ லெல்யி 

........................................................................................................ ஐ ான் திப்ட்ட ரீதினில் 
அியயன் எவும், அயர் எது முன்ிடனில் தது டகலனாப்த்திட இட்டார் என்டதயும் 
உறுதிப்டுத்துகியன்.  

 
 

..................................................................... 
ொன்றுப்டுத்துயரின் டகலனாப்ம் நற்றும் 
உத்தியனாகபூர்ய முத்திடப 

ொன்றுடுத்துயரின் லனர்:................................................................................................ 
தயி : ................................................................................................ 
முகயரி : ................................................................................................ 
திகதி :................................................................................................... 



  

 நாதிரி யிண்ணப்ப் டியம்                                  
 (அலுயக உயனாகத்திற்கு நட்டும்) 

நத்தின நாகாண கல்வித் திணணக்களத்தில் முதன்ணந ிணை அணப ததபச்சியுள்ள தசணவ (PL2-2016) 
தவிகளுக்கு ஆட்தசர்ப்தற்கா விண்ணப்ம் 

 

யிண்ணப்ிக்கும் தயி    

1. முதலழுத்துக்களுடன் லனர்: ..................................................................................................... 
(திரு/திருநதி/லெல்யி) 

2. முதலழுத்துக்கால் குிக்கப்டும் லனர்: ..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

3. யதெின அடடனா அட்டட இக்கம்          : 

4. ிந்த திகதி     
 
 

4.1 யிண்ணப்ம் ஏற்றுக் லகாள்ப்டும் இறுதி திகதிக்கு யனது 
 
 

5. ஆண் / லண் :.................................................. 
6. ிபந்தப முகயரி:    
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 6.1 யதியிட நாயட்டம்: .................................. கிபாந உத்தியனாகத்தர் ிரிவு: ................................. 
 6.2 ிபயதெ லெனார் ிரிவு : .......................................... 
 6.3 ீர் நத்தின நாகாணத்தில் யெிப்து எப்யாதிிருந்து?: 
................................................................... 
7. லதாடயெி இக்கம் : யதியிட : ...................................... டகனடக்க : ....................................... 
8. கல்யித் தடகடநகள் : 

க.லா.த (ெ/த) ரீட்டெ லறுயறு : 
8.1 முதாயது தடடய 

i. ரீட்டெக்குத் யதாற்ின ஆண்டு : ................................................... 
ii. ரீட்டெ இக்கம் : ....................................................................... 
iii. ெித்திலனய்தின ாடங்கள் : 

லதா
.இ ாடம் ெித்தி லதா

.இ ாடம் ெித்தி 
1.   6.   
2.   7.   
3.   8.   
4.   9.   
5.   10.   

 
 

ஆண்டு     நாதம்    திகதி   

ஆண்டு   நாதம்   திகதி   

 



  

8.2 இபண்டாயது தடடய  
i. ரீட்டெக்குத் யதாற்ின ஆண்டு: ................................................... 
ii. ரீட்டெ இக்கம்: ....................................................................... 
iii. ெித்திலனய்தின ாடங்கள் : 

லதா
.இ ாடம் ெித்தி லதா

.இ ாடம் ெித்தி 
1.   6.   
2.   7.   
3.   8.   
4.   9.   
5.   10.   

 
9. லதாமிற் தடகடநகள்: ............................................................................................................... 

   ............................................................................................ 
10. ீங்கள் ீதிநன்த்தில் எப்யாதாயது குற்யாினாகத் தீர்ப்ிக்கப்ட்டுள்ரீ்கா? 

           ஆம்     இல்ட  
 

11. விண்ணப்தாரினின் உறுதியுணப 
a. இந்த யிண்ணப்த்தில் என்ால் யமங்கப்ட்டுள் தகயல்கள் எது அிடயயும் 

ம்ிக்டகடனயும் லாறுத்த யடபனில் ெரினாடய நற்றும் உண்டநனாடய என்றும், 
b. என்ால் யமங்கப்ட்ட தகயல்கள் லாய்னாடய என்று லதரின யந்தால், ான் 

இப்தயிக்காக ினநிக்கப்டுயதற்கு தகுதினற்யபாயயன் என்துடன் ினநிக்கப்ட்ட ின்ர் 
அவ்யாறு ிரூிக்கப்ட்டால் ான் தயினிிருந்து ீக்கப்டுயயன் என்டதயும் அியயன் 
என்றும் இத்தாள் லயிப்டுத்துகியன். 

c. இங்கு குிப்ிடப்ட்டுள் எந்தத் தகயடயும் ின்ர் நாற்ம் லெய்ன நாட்யடன் எவும் 

உறுதிப்டுத்துகியன். 
 

...........................................     ...........................................   
 திகதி       யிண்ணப்தாரினின் டகலனாப்ம்  
 
12. விண்ணப்தாரினின் ணகயனாப்த்ணத உறுதிப்டுத்தல் 

 

இவ்யிண்ணப்த்திட ெநர்ப்ிக்கும் திரு/ திருநதி/ லெல்யி 

........................................................................................................ ஐ ான் திப்ட்ட ரீதினில் 
அியயன் எவும், அயர் எது முன்ிடனில் தது டகலனாப்த்திட இட்டார் என்டதயும் 
உறுதிப்டுத்துகியன்.  

 
 

..................................................................... 
ொன்றுப்டுத்துயரின் டகலனாப்ம் நற்றும் 
உத்தியனாகபூர்ய முத்திடப 

ொன்றுடுத்துயரின் லனர்:................................................................................................ 
தயி : ................................................................................................ 
முகயரி : ................................................................................................ 
திகதி :................................................................................................... 


