
நத்தின நாகாண சபனின் விவசான திபணக்களத்தில் ிலவும் அலுவலக 
ததாழிலாளர்கள் தபம் III,  விலங்கு உற்த்தி நற்றும் சுகாதாப திபணக்களத்தில் 

அலுவலக ததாழிலாளர்கள், நருந்தக ததாழிலாளர், ரிசாபர் தபம் III என்வற்றுக்காக 
ஆட்கபள இபணத்துக்தகாள்ளல்.-2018 

 

நத்தின நாகாண யியசான அமநச்சின் கீழ் இனங்கும் திமணக்கங்கில் ிவும் 

ததாமிார் ;, நருந்தக ததாமிார் , ரிசாபர் பான் தயற்ிடங்கமப் னர்த்தி தசய்யதற்காக 

நத்தின நாகாணத்தில் யசிக்கின்யர்கில் தமகமந உள்யர்கிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் 

பகாபப்ட்டுள்.  

1 தமகமநகள் :- 
1.1.கல்யித் தமகமநகள் 

கல்யிப் தாதுத் தபாதப ( சாதாபண தபப்) ரீட்மசனில் இபண்டு தடமயகளுக்கு 

பநற்டாதயாறு இபண்டு ாடங்களுக்குத் திமநச் சித்தினேடன் ஆறு ாடங்கில் (06) 

சித்தினமடந்திருத்தல்.  

 

 

1.2 அனுயம்  

உரின துமத் ததாடர்ா அனுயத்திமப் தற்ிருத்தல் பநதிக தமகமநனாக 
கருதப்டும். அனுயத்திம  சான்ிதழ்கின் னெம் உறுதிப்டுத்துதல் பயண்டும். அபச 

அல்து திவு தசய்னப்ட்ட தினார் ிறுயதநான்ிிருந்து தற்றுக்தகாள்ப்ட்ட 

சான்ிதழ்கின் னெம் உறுதிப்டுத்துதல் பயண்டும். 
 

   1.3.னிற்சி 

தயிக்கா துமனில் அபச அங்கீகாபம் தற் ாடதிதனான்மப் னர்த்தி தசய்திருப்து 
அல்து னிற்சி தற்ிருப்து பந திக தமகமநனாக கருதப்டும் (ாடதிதனான்மப் 
னர்த்தி தசய்திருப்து சான்ிதழ்கின்  னெம் உறுதிப்டுத்துதல் பயண்டும்) 
1.4.  பயறு 

    1.4.1.யிண்ணப்தாரி  இங்மகப் ிபமைனாக இருத்தல் பயண்டும். 

      1.4.2. யிண்ணப்தாரி சிந்த டத்மதனேமடனயபாக இருத்தல் பயண்டும் . 

 

1.4.3. யிண்ணப்ம் பகாபப்டும் கமடசித் திகதிக்கு (2018-08-30) உடன் னந்தின 03 
யருடங்கள் ததாடர்ச்சினாக நத்தின நாகாணத்தினுள் ிபந்தப யதிவுமடனயதப 
உறுதிப்டுத்தல் பயண்டும். (யிண்ணப்தாபரின் யதிவு யாக்கார் இடாப்னப் ட்டினல் னெம் 
அல்து ிபபதச தசனாரிால் பநதாப்ம் இடப்ட்ட கிபாந அலுயரிால் 
யமங்கப்ட்ட யதிவுச் சான்ிதழ் னெம் உறுதிப்டுத்தல் பயண்டும்.)  

1.4.4. ஒவ்தயாரு யிண்ணப்தாரினேம் நத்தின நாகாணத்தின் எப்குதினிபனும் 
பசமயனாற்றுயதற்கும் தயினிலுள் கடமநகம ிமபயற்றுயதற்கும் உடல், உ 
ஆபபாக்கினத்திமக் தகாண்டிருத்தல் பயண்டும். 

. 



 1.4.5 தயிக்கு பசர்த்துக்தகாள்யதற்கா தமகமநகம யிண்ணப் திகதிக்கு னன்ர் 
னர்த்தி தசய்திருக்க பயண்டும்  

1.5  யனது 

1.5.1 யிண்ணப்ங்கள் ஏற்றுக்தகாள்ப்டும் இறுதித் திகதினன்று 18 யனதுக்கு 
குமனாநலும் 45 யனதுக்கு பநற்டாநலும் இருத்தல் பயண்டும்  

2..  சம் அவுத்திட்டம் :  

தாது ிருயாக சுற்று ிரூம் 03/2016 இன் PL 1-2016 சம்த் ததாகுதிற்கமநன குித்த 

தயிக்கா நாதாந்தம் சம் அவுத்திட்டம் கீழ்யருநாறு  

 

ரூா. 24250 – 10x250-10x270-10x300-12x330 = ரூா. 36410/-ஆகும்  

 

(உ அட்டயமண II இன் ஏற்னகளுக்கமநன எதிர்காத்தில் சம்ங்கள் யமங்கப்டும்.)  

 

3. ஆட்பசர்ப்ன ிந்தமகள் :- 

நத்தின நாகாண அபச பசமயகள் ஆமணக்குழுயிால் அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்  
இப்தயினேடன் ததாடர்னமடன ஆட்பசர்ப்ன திட்டத்திற்கமநன ஆட்பசர்ப்ன ிந்தமகள் 
தீர்நாிக்கப்டும்  

 

4. ஆட்பசர்ப்ன னம:-  

அபச ிருயாக சுற்று ிரூம் நற்றும் பர்னகப் ரீட்மசனின் னள்ிகின் 
கூட்டுத்ததாமகனின் னன்னுரிமநனின் அடிப்மடனில் ஆட்பசர்ப்னக்கள் 
பநற்தகாள்ப்டும்.  

 

5.பசமயனின் தன்மந 

5.1 ததாமிார் – யியசானத் திமணக்கம்  

காரினானத்தின் உற்குதி நற்றும் தயிப் குதிமன சுத்தநாக்கும் ணி நற்றும் 
சுத்திகரிப்ன பசமயபநற் தகாள்ல்,  திமணக்க யாகத்தில் யியசான ித்தில் 
யியசான டயடிக்மககமக் கயித்தல் நற்றும் கால் மட பாநரிப்ன ,  னல் ிம் 
பாநரிப்ன, காரினானத்திற்கு தகாண்டுயரும் தகாண்டு தசல்லும் தாருட்கம ஏற்றுதல் 
இக்குதல், நற்றும் பதமயக்கு ஏற் ிறுயத் தமயபால் யமங்கப்கின் ணிகம 
ிமபயற்ல். 

 

 

 

 



5.2. ததாமிார் – யிங்குகள் உற்த்தி நற்றும் சுகாதாப திமணக்கம்  

காரினானத்தின் உற்குதி நற்றும் தயிப் குதமன சுத்தநாக்கும் ணி நற்றும் 
சுத்திகரிப்ன பசமய பநற்தகாள்ல்,  திமணக்க யாகத்தில் யியசான ிதில் யியசான 
டயடிக்மககமக் கயணித்தல் நற்றும் கால் மட பாநரிப்ன ,  னல் ிம் பாநரிப்ன, 
காரினானத்திற்கு தகாண்டுயரும் தகாண்டு தசல்லும் தாருட்கம ஏற்றுதல் இக்குதல், 
நற்றும்  பதமயக்கு ஏற் ிறுயத் தமயபால் யமங்கப்கின் ணிகம 
ிமபயற்ல் 
5.3. நருந்தக ததாமிார் – யிங்குகள் உற்த்தி நற்றும் சுகாதாப திமணக்கம்  

காரினானத்தின் உற்குதி நற்றும் தயிப் குதமன சுத்தநாக்கும் ணி நற்றும் 
சுத்திகரிப்ன பசமயபநற் தகாள்ல்,  சத்திப சிகிச்மசக்கு னன்டுத்தும் கருயிகம கிருநி 
அகற்ல், நபண ரிபசாதமனின் பாதும் ின்ரும் மயத்தினருக்கு உதவுதல்,  இந்த  
யிங்குகமனேம்  கமிவுகமனேம் அப்னநாக்கல்,  நருந்தகத்திலும் தயிக்கத்திலும் 
டாத்தப்டுகின் சத்திப சிகச்மசகில் மயத்தினருக்கு உதவுதல், காரினானத்திற்கு  
கிமடக்கும் தசனற்மகக் கருவூட்டல் கருயி நற்றும் கால்மட யிந்து என்யற்ம தாறுப் 
பற்று ாதுகாத்தல் பதமயக்கு ஏற் ிறுயத் தமயபால் யமங்கப்கின் ணிகம 
ிமபயற்ல் 

5.4. ரிசாபர் – யிங்குகள் உற்த்தி நற்றும் சுகாதாப திமணக்கம்  

சத்திப சிகிச்மசக்கு னன்டுத்தும் கருயிகம கிருநி அகற்ல், நபண ரிபசாதமனின் 
பாதும் ின்ரும் மயத்தினருக்கு உதவுதல்,  இந்த  யிங்குகமனேம்  
கமிவுகமனேம் அப்னநாக்கல்,  நருந்தகத்திலும் தயிக்கத்திலும் டாத்தப்டுகின் 
சத்திப சிகச்மசகில் மயத்தினருக்கு உதவுதல் பதமயக்கு ஏற் ிறுயத் தமயபால் 
யமங்கப்கின் ணிகம ிமபயற்ல்  

6. யிண்ணப்ிக்கும் னம:- 

 

இவ்யியித்தின் இறுதினில் தபப்ட்டுள் நாதிரி டியத்திற்பகற் தனாரிக்கப்ட்டு 
னபணப்டுத்தப்டும் யிண்ணப்ங்கள் “தசனலாளர், நத்தின நாகாண  விவசான அபநச்சு,  
இல 1060,தகடம்ப, பபாததின ” என் னகயரிக்கு 2018-08-30 ஆம் திகதிற்கு னன்தாக 
கிமடக்கக்கூடினயாறு திவுத்தாில் அனுப்னதல் பயண்டும்  அல்து பபடினாக மகனில் 
தகாண்டு யந்து ஒப்மடத்தல் பயண்டும் . யிண்ணப்ங்கள் அனுப்னகின் கடித உமனின் 
இடது க்கபநல் னெமனில்  யிண்ணப்ிக்கும் தயி  குிப்ிடல் பயண்டும்.  குித்த 
திகதினின் ின்ர் கிமடக்கப்தறும், னழுமநனோத நற்றும் குிப்ிடப்ட்டுள் 
தமகமநகமப் னர்த்தி தசய்திாத யிண்ணப்ங்கள் எவ்யித அியித்தலுநின்ி 
ிபாகரிக்கப்டும். தாில் ததாமந்த யிண்ணப்ங்கள் சம்ந்தநாக இவ்ய மநச்சு தாறுப்னக் 
கூ நாட்டா 

 

 

 

 



7. யிண்ணப்ங்கள் ிபப்ினனுப்னயதற்கா அிவுறுத்தல்கள் :  

 

இவ்யியித்தின் இறுதினில் தபப்ட்டுள் நாதிரி யிண்ணப்த்திற்கமநன ஏ4 அவு 
தாின் இரு க்கங்கமனேம் ாயித்து அதன் னதாயது க்கத்தில் இ. 1-5 யமபனா 
யிடனங்கமனேம் நிகுதி நற்மன க்கங்கில் உள்டக்கினதாக யிண்ணப்டியங்கள் 
தனாரிக்கப்ட பயண்டும்..  

 

7.1 யிண்ணப்ப்டியத்திலுள் யிண்ணப்தாபரின் மகதனாப்நாது அபசாங்க 
ாடசாம அதிர் , சநாதா ீதயான் , சத்தினப் ிபநாண ஆமணனார் , சட்டத்தபணி , 
ிபசித்தி தற் தாத்தாரிசு அல்து அல்து ரூா 240,360/- இற்கு கூடின ஆண்டுச் 
சம்த்மத தறும் அபசாங்க அல்து நாகாண அபசாங்க பசமயனில் ிபந்தப தயி 
யகிக்கும் தயிிம உத்திபனாகத்ததபாருயரிால்  சான்றுப்டுத்தப்டல் பயண்டும்.  

 

7.2 ினநம் யமங்க னன் , யமங்கின ின் , அல்து னாபதனும் ஓர் சந்தர்ப்த்தில் 
னாதானினும் யிண்ணப்தாபர் இப்தயிக்கு  தகுதினற்யதப உறுதி  தசய்னப்டும் 
ட்சத்தில் அயபது ரீட்சார்த்தத்தன்மந அல்து ினநம் இபத்து தசய்னப்டும். 
பநலும், யிண்ணப்தாபர் ஒருயர் அிந்த உண்மநக்கு நாாததாரு தகயம 
சநர்ப்ித்திருப்தாக அயர் ினநம் தசய்னப்ட்டதன் ின்  உறுதி தசய்னப்டும் 
ட்சத்தில் அயர் அபசாங்க பசமயனிிருந்து ீக்கம் தசய்னப்டுயார்.  

 

7.3 தற்பாது அபச பசமயனில் / நாகாண அபச பசமயனில் உள் யிண்ணப்தாபர்கள் 
தநது யிண்ணப்ங்கமத் திமணக்கத் தமயரினூடாக சநர்ப்ித்தல் பயண்டும்.  

 

8. இவ்யியித்தில் தயினாகாத பயறு யிடனங்கள் ததாடர்ாக யிக்கநித்தல் நற்றும் 
இறுதித் தீர்நாம் எடுக்கும் அதிகாபம் என் நத்தின நாகாண  யியசான அமநச்சின் 
தசனார்க்கு உினதாகும். 
 

 

 

2018 ஆகஸ்ட் நாதம் 17 ஆம் திகதி      ீஎச் என் ைனயிக்பந  

நத்தின நாகாண யியசான அமநச்சு    தசனார்  

1060,தகடம்ப, பபாததின     நத்தின நாகாண யியசான அமநச்சு
     

 

 

 

 

 

 



நத்தின நாகாண சபனின் விவசான திபணக்களத்தில் ிலவும் அலுவலக 
ததாழிலாளர்கள் தபம் III,  விலங்கு உற்த்தி நற்றும் சுகாதாப திபணக்களத்தில் 

அலுவலக ததாழிலாளர்கள், நருந்தக ததாழிலாளர், ரிசாபர் தபம் III என்வற்றுக்காக 
ஆட்கபள இபணத்துக்தகாள்ளல்.-2018 

       

 

 

    (அலுயக உபனாகத்திற்கு) 
 

   

01. 1.1 னததழுத்துக்களுடன் தனர் : ………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………............(ஆங்கிக் தகப்ிற்ல் எழுத்தில்) 

1.2 னததழுத்துக்களுடன் தனர்: ………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..............(சிங்கத்தில்/ தநிமில்) 

1.3 னததழுத்துக்கிால் குிப்ிடப்டும் தனர் :  ………………..………………………… 

………………………………………………………………………............(ஆங்கிக் தகப்ிற்ல் எழுத்தில்) 

   

1.4 னததழுத்துக்கிால் குிப்ிடப்டும் தனர் : ………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………(சிங்கத்தில்/ தநிமில்) 

02. 2.1 ிபந்தப னகயரி (சிங்கத்தில்/ தநிமில்) : ………………..……………………………………… 

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

2.2 ததாமபசி இக்கம் : ………………………………………………  

03. 3.1 ிந்த திகதி :  ……………………….… 

3.2 யிண்ணப்ங்கள் பகாபப்டும் கமடசித் திகதிக்கு (2018-08-30) யனது :  

யருடங்கள் :  ...........      நாதங்கள் : .........       ாட்கள் : .................. 

3.3 பதசின ஆமடனா அட்மட இ:  

04. ால் (ஆண், தண்) : ………………………………….. 

05. ிபந்தப யதியிடம்ததாடர்ா தகயல்  

 

          

யாக்கார் இடாப்ன ட்டினின் 

அடிப்மடனில் 
2015 2016 2017 

2018.08.30 

வபப 

பதர்தல் ததாகுதி  
  

  

யாக்கார் ிரிவு 
  

  

கிபாந உத்திபனாகத்தர் ிரிவு இ. 
  

  

யடீ்டு இ. 
  

  

தனருக்கு னன்ாலுள் ததாடரிக்கம் 
  

  



06. கல்யித் தமகமநகள் : - க. தா. த. (சா. த.) ரீட்மசனின் யிபங்கள் : 

6.1 ரீட்மச ஆண்டு : …………….….…  ரீட்மச ஆண்டு : …………….….… 

6.2 சுட்டிக்கம் : …………………………  சுட்டிக்கம் : …………………………  

    6.3 தறுபறுகள்  - னதாம் தடமய தறுபறுகள்  - இபண்டாம் தடமய  

ாடம் தறுபறு 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

6.4 பநதிக தறுபறு(........................................................................................................... 

   ரீட்சார்த்தினின் உறுதியுபப : 

இவ்யிண்ணப்த்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிபங்கள் எது அியிற்கும் ம்ிக்மகக்கும் 

எட்டினயமபனில் உண்மநனாமய எவும் சரினாமயதனவும், இதில் உள்டக்கப்ட்ட 

ஏதாயது யிபங்கள் ிமமனாக காணப்டுநிடத்து ினநத்திற்கு னன்ர் ான் 

தகுதினற்யாபயன் என்றும் ினநத்திற்கு ின்ர் கண்டு ிடிக்கப்டுநிடத்து  பசமயனில் 

இருந்து யிக்கப்டுயதற்கு ஆாபயன் என்றும் ான் அிபயன். 

 

…………………………………… 

திகதி : ………………………    ரீட்சார்த்தினின் மகதனாப்ம் 

07. ரீட்சார்த்தினின் பகதனாப்த்பத அத்தாட்சிப்டுத்தல் : 

இந்த யிண்ணப்த்திமச் சநர்ப்ிக்கும் திரு. .................................................................................. என்யர் 

திப்ட்ட னமனில் எக்குத் ததரிந்தயர் எவும் அயர் இன்று என் னன்ிமனில் 
2018.08........... ஆம் திகதி  தது மகதனாப்த்மத இட்டார் எவும் இத்தால் 

அத்தாட்சிப்டுத்துகின்பன். 

 

…………………………………………… 

திகதி : ………………………    அத்தாட்சிப்டுத்தினயரின் மகதனாப்ம் 

 

அத்தாட்சிப்டுத்தின உத்திபனாகத்தரின் னழுப்தனர் : ……………………………………… 

தயி : …………………………………………… 

னகயரி : …………………………………………… 

(உத்திபனாக னத்திமபனால் உறுதிப்டுத்தல் பயண்டும்.) 

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

ாடம் தறுபறு 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                      

 
அபச பசபவனில்  இருக்கும் விண்ணப்தாரிகளுக்கு நட்டும்  : 

 

இந்த யிண்ணப்த்திமச் சநர்ப்ிக்கும் திரு. .................................................................................. என்யர்  
இந்த காரினானத்தில் ணினரியர் என்துடன் பநற்டி தகயல் காரினான கமயனின் 
ிபகாபம் சரி எவும்  அயர் இன்று என் னன்ிமனில் ..................... ஆம் திகதி  தது 

மகதனாப்த்மத இட்டார் எவும் இத்தால் அத்தாட்சிப்டுத்துகின்பன் . 

 

…………………………………………… 

திகதி : ………………………   ிறுயத் தமயரின் மகதனாப்ம் 

 

அத்தாட்சிப்டுத்தின உத்திபனாகத்தரின் னழுப்தனர் : ……………………………………… 

தயி : …………………………………………… 

னகயரி : …………………………………………… 

(உத்திபனாக னத்திமபனால் உறுதிப்டுத்தல் பயண்டும்.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 


