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 ாயனனார் அலுயல்கள் அதிகாபசன                          
கூட்டுவு சசனயகள், சந்னதப்டுத்தல் அியிருத்தி நற்ரம் 

ாயனனார் ாதுகாப்ன இபாஜாங்க அனநச்சு 

 

தயி வயற்ிடங்கள் 
 

ாயனனார் அலுயல்கள் அதிகாபசனனில் காணப்டும் ின்யரும் தயி வயற்ிடங்களுக்குப் 

வாருத்தநா யிண்ணப்தாாிகிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் சகாபப்டுகின். 
 

01. ஆயணப்டுத்தும் உத்திசனாகத்தர் தயி (தபம் II) MA 5-2 – (03 தயிகள்) 
 

சயன யிபணம்:  

ஆயணங்கள் /குிப்னக்கள் / அிக்னககள் தனாாிப்ின சநற்ார்னய வசய்தல், சதனயனா 

தகயல்கினச் சசகாிப்தற்கு கிர்ந்து வகாள்யதற்கு னன ிாிவுகள் நற்ரம் அயற்ரடன் 

வதாடர்னனடன ிரயங்கன எருங்கினணப்னச் வசய்தல், சதனயப்டும் அிக்னககினச் 

சநர்ப்ித்தல், வாருத்தநா ஆயணப்டுத்தல் னெனனநனினப் சணுதல், கட்டுனபகள் நற்ரம் 

வயினைடுகின் தனாாிப்ின எருங்கினணத்தல், அிக்னககின் வயினைட்டுக்காக  அச்சு நற்ரம் 

இத்திபினல் ஊடகயினார்களுடன் எருங்கினணப்ின ற்டுத்துதல் நற்ரம் ணிப்ாாிால் 

உாித்திக்கப்டும் சயர சதனும் கடனநகள். 
 

தனகனநகள்:    
 

வயினக: ல்கனக்கமக நாினங்கள் ஆனணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட 

ல்கனக்கமகவநான்ிலிருந்து வயகுஜ வதாடர்ாடல், ஊடகத்துன தகயல் வதாமில்தட்ம் / 

தகயல் னெனனநனில் இநாணிப் ட்டத்தினப் வற்ிருத்தல். 
 

சநதிக தனகனநகள்: 

உாின துனனில் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ிரயவநான்ிடநிருந்து ட்டப்ின் டிப்ன 

டிப்னசாநாயினப் வற்ிருப்து சநதிக தனகனநனாக கருதப்டும்.  
  

சம் அவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இ. DMS சுற்ிக்னகனின் ினதிகின்டி,  

MA 5-2 2016: ரூா.  (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

யனது:  

22 யனதிற்கு குனனாநலும் 45 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும். ஆகக்கூடின 

யனவதல்னனாது உள்க ாீட்சார்த்திகளுக்குப் வாருந்தாது.  
 

 

02. கிபன உத்திசனாகத்தர் தயி (தபம் II) MA 5-2 - (03 தயிகள்) 
 

சயன யிபணம்:  

வாருட்கின் கிபனத்தின நதிப்னடு வசய்யதில் உதவுதல், யிதித்துனபக்கப்ட்ட வாருட்கள் 

சசனயகின் யினகின எழுங்கனநப்தில் உதவுதல், தபவு சசகாிப்ினக் கண்காணித்தல் நற்ரம் 

தபவுத் தத்தின சணுதல், யினாாபப் வாருட்கின் சர்யசதச சந்னத  யின சயராடு வதாடர்ில் 

ஆபாய்ந்து அினகனகனிடல், யினத்தின் யாய்ந்த ஆய்வுகின டாத்துயதற்கு உதயினித்தல் 

நற்ரம் ணிப்ாாிால் உாித்திக்கப்டும் சயர கடனநகள். 
 

தனகனநகள்:    
 

வயினக: ல்கனக்கமக நாினங்கள் ஆனணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட 

ல்கனக்கமகவநான்ிலிருந்து கணக்கினல், யர்த்தகம் அல்து னெகானநத்துயத்தில் இநாணிப் 

ட்டத்தினப் வற்ிருத்தல். 
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   அல்து 

CIMA, ICASL, ACCA, CMA அல்து சயர சதனும் வதாமில்சார் கணக்கீட்டு 
ிரயகத்தின்  இனடின நட்டத்தினப் வற்ிருத்தல். 

 

சநதிக தனகனநகள்: 

உாின துனனில் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ிரயவநான்ிடநிருந்து ட்டப்ின் டிப்ன 

டிப்னசாநாயினப் வற்ிருப்து சநதிக தனகனநனாக கருதப்டும்.  
 

சம் அவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இ. DMS சுற்ிக்னகனின் ினதிகின்டி,  

MA 5-2 2016:ரூா . (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

யனது:  

22 யனதிற்கு குனனாநலும் 45 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும். ஆகக்கூடின 

யனவதல்னனாது உள்க ாீட்சார்த்திகளுக்குப் வாருந்தாது.  

 

03. கணக்கீட்டு உத்திசனாகத்தர் தயி (தபம் II) MA 5-2 - (07 தயிகள்) 
 

சயன யிபணம்:  

ஆத கர்வுப் திசயடுகினப் சணுதல், வரயவுகள் நற்ரம் வகாடுப்வுகின 

உரதிப்டுத்துதல், சம் அட்டயனணகள் நற்ரம் ினதிச்சட்டக் வகாடுப்வுகன வசவ்னய ார்த்தல், 

காசசட்டின ிருயகித்தல், நாதாந்த கணக்குகின தனாாிப்திலு உதவுதல், நாதாந்த காசு 

திர்வுகூலின தனாாிப்தில் உதவுதல், காசசானகினத் தனாாித்தல் நற்ரம் ணிப்ாாிால் 

உாித்திக்கப்டும் சயர கடனநகள். 
 

 

தனகனநகள்:    
 

வயினக: ல்கனக்கமக நாினங்கள் ஆனணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட 

ல்கனக்கமகவநான்ிலிருந்து கணக்கினல், யர்த்தகம் அல்து னெகானநத்துயத்தில் இநாணிப் 

ட்டத்தின அல்து உனர் சதசின கணக்கினல் டிப்னசாநாயினப் (HNDA) வற்ிருத்தல். 
    அல்து 

CIMA, ICASL, ACCA, CMA அல்து சயர சதனும் வதாமில்சார் கணக்கீட்டு 
ிரயகத்தின்  இனடின நட்டத்தினப் வற்ிருத்தல். 

சநதிக தனகனநகள்: 

உாின துனனில் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ிரயவநான்ிடநிருந்து ட்டப்ின் டிப்ன 

டிப்னசாநாயினப் வற்ிருப்து சநதிக தனகனநனாக கருதப்டும்.  
  

 

சம் அவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இ. DMS சுற்ிக்னகனின் ினதிகின்டி,  

MA 5-2 2016: MA 5-2 2016: ரூா. (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  

 
 

யனது:  

22 யனதிற்கு குனனாநலும் 45 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும். ஆகக்கூடின 

யனவதல்னனாது உள்க ாீட்சார்த்திகளுக்குப் வாருந்தாது.  
 

04. ிருயாக உத்திசனாகத்தர் தயி (தபம் II) MA 5-2 - (02 தயிகள்) 
 

சயன யிபணம்:  

வாருட்கள் நற்ரம் சசனயகின் வரனகக்கு உதவுதல், ஊமினர்கின் ஆட்சசர்ப்னக்கு உதவுதல், 

வாதுப் னன்ாட்டுப் ட்டினல்கள், சம் தகயல்கள், இனமப்ால் ன்னநகள் வதாடர்ா 

அட்டயனணகள், யபவுப் திசயடு நற்ரம் லீவுப் திசயடுகினத் தனாாித்தல், சாக்குயபத்து 

கட்டுப்ாடு வதாடர்ா திசயடுகினப் சணுதல், அலுயக யாகத்தினன தூய்னநனாக 

னயத்திருத்தல், சுகாதாப நற்ரம் ாதுகாப்ன னடனெனகின சநற்வகாள்ளுதல் நற்ரம் உாின 
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ிரயங்களுடன் ஊ.ச.ி /ஊ..ி ங்கிப்னக்கள், ணிக்வகானட வகாடுப்வுகள் நற்ரம் னன 

இனமப்ால் ன்னநகள் வதாடர்ில் எருங்கினணப்ின ற்டுத்துதல், ஊமினர்கின் கடன்கள், 

சம்ங்கள்  நற்ரம் னன னெற்ணங்கள் வதாடர்ா டயடிக்னககின னென்வடுத்தல், சசனய 

யமங்குர்களுடா அனத்து உடன்டிக்னககினனம் அனொக்குதல், தால்கன னகனாளுதல், 

நித ய னெகானநத்துய னெனனநகின சணுதலும் இற்னப்டுத்துதலும், ஊமினர்களுக்கா  

னிற்சித் சதனயப்ாடுகின கண்டியதற்கு உதவுதல், ஊமினர்கள் கந்து வகாள்ளும் னிற்சி 

ிகழ்ச்சித்திட்டங்கின் னென்சற்ரம் குித்து கண்காணித்தல், அனத்து உள்க ாீட்னசகினனம் 

டாத்துயதற்கு உதவுதல், ஊமினர்கின் காப்குதிக்குாின வசனாற்ரனக நதிப்ாய்யின 

டத்துயதில் உதவுதல் நற்ரம் ணிப்ாாிால் உாித்திக்கப்டும் சயர கடனநகள். 

 

தனகனநகள்:    
 

வயினக: ல்கனக்கமக நாினங்கள் ஆனணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட 

ல்கனக்கமகவநான்ிலிருந்து யினாாப ிருயாகம் / வாது ிருயாகம் / யினாாப 

னெகானநத்துயத்தில் இநாணிப் ட்டத்தினப் வற்ிருத்தல். 
 

சநதிக தனகனநகள்: 

உாின துனனில் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ிரயவநான்ிடநிருந்து ட்டப்ின் டிப்ன 

டிப்னசாநாயினப் வற்ிருப்து சநதிக தனகனநனாக கருதப்டும்.  
  

 

சம் அவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இ. DMS சுற்ிக்னகனின் ினதிகின்டி,  

MA 5-2 2016: ரூா.  (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

யனது:  

22 யனதிற்கு குனனாநலும் 45 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும். ஆகக்கூடின 

யனவதல்னனாது உள்க ாீட்சார்த்திகளுக்குப் வாருந்தாது.  
 

 

05. ஊடக உத்திசனாகத்தர் MA 5-2 – (எப்ந்த அடிப்னடனில்) – (01 

தயி) 
சயன யிபணம்: 

வாதுநக்கள் யிமிப்னணர்வு வதாடர்ா அிக்னககின ழுதுதல், அிக்னககின் வயினைட்டுக்காக 

அச்சு நற்ரம் இத்திபினல் ஊடகயினார்களுடன் எருங்கினணப்ின ற்டுத்துதல், 

ஊடகத்திற்கா தகயல்கள் நற்ரம் வசய்திகன யமங்குதல், வாது நக்கள் யிமிப்னணர்வு வதாடர்ா 

தகயல்கள் நற்ரம் னன னன டயடிக்னககள் வதாடர்ா தபவுகனச் சசகாித்தல், உள்நற்ரம் 

வயித் தபப்னக்களுடன் வதாடர்னகனப் சணுதல், தபவு யங்கினினப் சணுதல்,  ாஅஅ வதாடர்ா 

வயினைடுகினப் திவு வசய்தல், நற்ரம் ணிப்ாாிால் (கூட்டினணவு வதாடர்ாடல்) 

உாித்திக்கப்டும் சயர கடனநகள். 
 

தனகனநகள்:    
 

வயினக: ல்கனக்கமக நாினங்கள் ஆனணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட 

ல்கனக்கமகவநான்ிலிருந்து உாின துனனில் வயகுஜ வதாடர்ாடல் அல்து 

ஊடகத்துனனில் இநாணிப் ட்டவநான்ின  வற்ிருப்துடன் ட்டப் ின் டிப்ன 

டிப்னசாநாயினனம் னர்த்தி வசய்திருத்தல் சயண்டும். 
 

சம்ம் :     ரூா. 36,850 /- 
 

MA 5-2 சம் அவுத்திட்டத்தின் னெதாம் டினெனக்குச் சநநா நாதாந்த வகாடுப்வு 
நற்ரம் 02/2016 ஆம் இக்க னெகானநத்துய சுற்ிக்னகனின்டி, உாித்துனடன சம் 
அவுத்திட்டம் அல்து னன உாின வகாடுப்வுகள். வ்யாானினும், எப்ந்த 

காப்குதினாது ீடிக்கப்டுநானின், ஊமினபாயர் அயாின் வசனாற்ரனகனினக் 
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கயத்தில் வகாண்டு MA 5-2 இற்குாின எரு சம் ற்த்தினப் வரயதற்கு   

உாிததுனடனயபாயர்.  

 
 

சம்நாது 02/2016 ஆம் இக்க னெகானநத்துய சசனயகள் சுற்ிக்னகனின் இனணப்ன  

II இல் குிப்ிடப்ட்டுள் அிவுரத்தலின்டி வசலுத்தப்டுதல் சயண்டும். 
 

ினநத்தின் தன்னந:  

இந்தப் தயிக்கா ினநநாது எரு யருட எப்ந்த காத்திற்குாினதாகும் ன்துடன் 

இது ிபந்தப ினநத்தினப் வற்ரக் வகாள்யதற்கு உாித்துனடனதல்.  

இந்த ினநநாது ாயனனார் அலுயல்கள் அதிகாபசனனில் சயர சதனும் ிபந்தப 

சயனவனான்ினப் வற்ரக் வகாள்யதற்கு ந்த யனகனிலும் உதயினிக்காது. 
 

யனது:     22 யனதிற்கு குனனாநலும் 45 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும். 

 

 

06. னெகானநத்துய உதயினார் தயி (தபம் III) MA 1-2 – (09 தயிகள்) 
 

 

சயன யிபணம்:  

யினத்தின் யாய்ந்த அதிகாபசனனின் யனனனநப்ின வதாமிற்டுத்துதல், யருனகனார்கள் 

நற்ரம் னன உாின தபப்னக்களுடன் சிந்த உவுகனப் சணுதல், குித்த அலுயக யாகத்தின் 

உாின ிாிவுகள் / அகுகளுக்கு யருனகனார்கன விப்டுத்துதல், ஆயணங்கன Word 

வசனன்னெனக்குட்டுத்துதல் / ஆயணங்கன தட்டச்சு வசய்தல், தபவுத் தத்தின சணுதலும் 

இற்னப்டுத்துதலும், உடடுத்த சநற்ார்னய உத்திசனாகத்தர் நற்ரம் ிாிவுத் தனயாின்  

யமிகாட்டுதல்கின் கீழ் கூட்டங்கில் கந்து வகாள்ளுதல், யவுச்சர்கள், சாக்குயபத்து சகாாிக்னக 

டியங்கள் சான் கணக்கீட்டு ஆயணங்கனத் தனாாித்தல், காசசடு நற்ரம் சில்ன காசசடு 

ன்யற்ின தனாாித்தல், சம்ங்கனத் தனாாிப்தில் உதவுதல், நாதாந்த நற்ரம் அனபனாண்டு 

உள்டங்கா ஊ.சச.ி நற்ரம் ஊ..ி திசயடுகினப் சணுதல், ிதிக் கூற்ரக்கள் நற்ரம் 
அிக்னககினத் தனாாிப்தில் உதவுதல், கிபன குப்ாய்யினத் தனாாிப்தில் உதவுதல், 

சகானயகின் கர்வு வதாடர்ா டுகள் நற்ரம் திசயடுகினப் சணுதல், யின 

யிசாபனணகின டாத்துயது வதாடர்ில் உதவுதல், யிசாபனண னடனெனகினத் தனாாித்தல், 

சகானயகள் நற்ரம் திசயடுகனப் சணுதல், சுருக்க குிப்வடுத்தல், கடிதங்கன தனாாித்தல் கூட்டக் 

குிப்னக்கன தனாாித்தல், தபவுகன திசயற்ரதல் நற்ரம் அிக்னககனத் தனாாித்தல் சான்  

வசனக சயனகின சநற்வகாள்ளுதல், கஞ்சின சணுதலுக்கு உதவுதல் GRN நற்ரம் அனுப்னதல் 

குிப்னக்கனத் தனாாித்தல், இருப்னக்கன வற்ரக் வகாள்ளுதல், கஞ்சினப்டுத்துதல் நற்ரம் 

யமங்குதல், இருப்ன திசயடுகள், ின் அட்னடகள் / கஞ்சின சசபடுகள் ன்யற்ினப் சணுயதில் 

உதவுதல், இருப்னக்கன னெனனாகப் சணுயதில் உதவுதல், ாயனனார் அலுயல்கள் 

அதிகாபசனனின் தகயல் னெகானநத்துய னெனனநக்கு உதவுதல், வநன்வாருள் வாதிகள் / தீர்வுகின 

ிரவுயதற்கு உதவுதல், யன்வாருள் நற்ரம் வநன்வாருள் சணுதல், ாயனனார் அலுயல்கள் 

அதிகாபசனனின் யனனனநப்ினப் சணுதல், தகயல் னெனனநக்கா ிபதா சசநிப்ன 

வாினெனனினக் கட்டுப்டுத்துதல்,  ாயனனார் அலுயல்கள் அதிகாபசனனின் தகயல் 

னெனனநனின இற்னப்டுத்துயதில் உதவுதல், தகயல் வதாமில்தட் உகபணங்கள் நற்ரம் தீர்வுப் 

வாதிகினக் வகாள்யவு வசய்யதற்கு ினநிக்கப்ட்ட வதாமில்தட்க் குழுவுக்கு உதவுதல், 

ாயனனார் அலுயல்கள் அதிகாபசனனின் தகயல் னெனனநனின் வசனலிமப்னக்கள் வதாடர்ில் 

அினத்தருதல், தகயல் வதாமில்தட் உகபணங்கில் னன்டுத்தப்ட்ட தகபத்தக்க இருப்ன 

திசயடுகின இற்னப்டுத்துயதில் உதவுதல் நற்ரம் உாின ணிப்ாாிால் உாித்திக்கப்டும் 

சயர கடனநகள். 
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தனகனநகள்:    
 

வயினக :  
 

கல்யிசார் 

அ)   க.வா.த (சா/த) ாீட்னசனில், கீழ்க்காணும் ாடங்கள் உள்டங்காக ான்கு ாடங்கில்    

தினநச் சித்தினடன் ஆர ாடங்கில் சித்தினனடந்திருத்தல். 

i. சிங்கம் / தநிழ்  

ii. ஆங்கி வநாமி   

iii. கணிதம் 
  

ஆ)  க.வா.த.(உ/த) ாீட்னசனில் னேன்ர ாடங்கில் (வாதுப் த்திபம் தயிர்ந்த) சித்தினனடந்திருத்தல். 
 

உள்க : 

ின்யரும் தனகனநகினக் வகாண்டுள் ஆபம் நட்டம் – தின் யிருத்தி (PL 3) நற்ரம் ஆபம் 

நட்டம் – தின் யிருத்தினற் (PL 1) யனகனைட்டினச் சசர்ந்த ஊமினர்கள் யிண்ணப்ிப்தற்குத் 

தகுதினனடனயர்காயர்.  
 

கல்யிசார்: 

க.வா.த (சா/த) ாீட்னசனில், கீழ்க்காணும் ாடங்கள் உள்டங்காக ான்கு ாடங்கில்    

தினநச் சித்தினடன் ஆர ாடங்கில் சித்தினனடந்திருத்தல். 

i. சிங்கம் / தநிழ்  

ii. ஆங்கி வநாமி   

iii. கணிதம் 
 

னனனய : சநற்குித்த ஊமினர் யனகனைடுகின் கீழ் ிபந்தப தயிவனான்ில் குனந்தது ந்து (05) 

யருடங்கள் திருப்திகபநா சசனயனினப் னர்த்தி வசய்திருத்தல்.   

சம் அவுத்திட்டம்:  MA 1-2 – 2016: ரூா. (27,910 – 10 x 300 – 7 x 350 – 12 x 600 – 12 x 710 – 49,080) 

 

யனது:  

18 யனதிற்கு குனனாநலும் 45 யனதிற்கு சநற்டாநலும் இருத்தல் சயண்டும். ஆகக்கூடின 

யனவதல்னனாது உள்க ாீட்சார்த்திகளுக்குப் வாருந்தாது.  

 

வாதுயா ிந்தனகள்: 
 

னன வகாடுப்வுகள் : உாின அபசாங்க சுற்ிக்னககின் ினதிகின்டி, சம்த்திற்கு 

சநதிகநாக, யாழ்க்னகச் வசவுக் வகாடுப்வு நற்ரம் னன 

ற்னனடனதா வகாடுப்வுகளும் யமங்கப்டும். 
  

ினநத்தின் தன்னந : ஊமினர் சசநா ிதினம் நற்ரம் ஊமினர் ம்ிக்னக ிதினம் ன்யற்ின் 

ங்கிப்னக்கும் உாின அபசாங்க சுற்ிக்னகின்டினா ற்ாடுகளுக்கு 

உாித்துனடனதுநா ிபந்தபப் தயி. 
 

ஆட்சசர்ப்ின் சாது சம்ம்:  

வயினிலிருந்து ஆட்சசர்ப்னச் வசய்னப்டுசயார் சம் அவுத்திட்டத்தின் ஆபம் 

டிினனில் அநர்த்தப்டுயார்கள். உள்க ாீதினாக ஆட்சசர்ப்னச் வசய்னப்டும் 

ஆட்கின் சம்நாது தாயிதிக் சகானயனின் அத்தினானம் VII இன் 

ற்ாடுகின் ினதிகின்டி தீர்நாிக்கப்டும்.   
 

தயினில் ிபந்தபநாக்குதல்:        வதாிவு வசய்னப்டும் யிண்ணப்தாாிகள் னேன்ர யருடங்களுக்கு தகுதிகாண் 

காப்குதினில் ினநிக்கப்டுயார்கள். தகுதிகாண் காப்குதினில் அயாின் 

வசனாற்ரனக நற்ரம் டத்னத திருப்திகபநாக இருக்குநிடத்து குித்த தயினில் 

ிபந்தபநாக்கப்டுயார். தநது தயினில் ற்கசய உரதிப்டுத்தப்ட்டுள் உள்க 
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ாீதினாக வதாிவு வசய்னப்ட்ட ாீட்சார்த்திகள் எரு யருட தில் காப்குதிக்கு 

உட்டுத்தப்டுயார்கள்.    
 

ஆட்சசர்ப்ன னடனென: அதிகாபசனனிால் ினநிக்கப்ட்ட குழுவயான்ிால் கட்டனநக்கப்ட்ட 

சர்னெகப் ாீட்னசவனான்ர டாத்தப்டும்.  

 

சர்னெகப் ாீட்னச 

சர்னெகப் ாீட்னசக்கு எதுக்கப்ட்ட னள்ிகள் ின்யருநார: 

 சநதிகநா அனுயம்   - 30 னள்ிகள் 

 உாின சநதிக தனகனநகள்   - 30 னள்ிகள் 

 நற்னன வற்ரக் வகாண்டனயகள்  - 15 னள்ிகள் 

 சர்னெகப் ாீட்னசனின் வசனற்ாடுகள் - 25 னள்ிகள் 

வநாத்தம்   - 100 னள்ிகள் 

 
னனனய 
இங்னகப் ிபனஜனாக இருத்தல் சயண்டும். 

ாட்டின் ப்குதினிலும் சசனயனாற்ரயதற்குத் தனாபாகயிருத்தல் சயண்டும். 

தயிக்குாின கடனநகன ினசயற்க்கூடின யனகனில் உடல் நற்ரம் உ ாீதினா ஆசபாக்கினத்தினக் 

வகாண்டிருத்தல் சயண்டும். 

சிந்த ல்வாழுக்கத்தினக் வகாண்டிருத்தல் சயண்டும். 
 

தகுதினனடன யிண்ணப்தாாிகள் கீசம தபப்ட்டுள் னெகயாிக்குப் திவுத் தாலில் தநது யிண்ணப்ங்கன 

இந்த யிம்பம் ிபசுாிக்கப்ட்ட திகதினிலிருந்து 14 ாட்கினுள் 2021.04.05 ஆம் திகதினன்ர அல்து 

அதற்கு னென்ாக கினடக்கக்கூடினதாக அனுப்ி னயக்குநார சகட்டுக் வகாள்ப்டுகின்ர். 

தனகனநகின ிரூிப்தற்கா சான்ிதழ்கின் ிபதிகளும் யிண்ணப்த்துடன் இனணத்து அனுப்ி 

னயக்கப்டுதல் சயண்டும். 

அபசாங்க ிரயங்கில் ணினாற்ரம் ஊமினர்கள் தநது தநது யிண்ணப்ங்ன தநது ிரயத் 

தனயாினூடாக அனுப்ினயத்தல் சயண்டும். சநற்டித் சதனயப்ாடுகின ினவு வசய்னாத 

யிண்ணப்ங்கள், னெனனாகப் னர்த்தி வசய்னப்டாத யிண்ணப்ங்கள் நற்ரம் யிண்ணப் னெடிவுத் திகதிக்குப் 

ின்ர் அனுப்ி னயக்கப்டும் யிண்ணப்ங்கள் ிபாகாிக்கப்டும். சிாாிசுகள் சநற்வகாள்யது 

தனகனநனிமப்னக்கு யமியகுக்கும். யிண்ணப்ிக்கும் தயிப் வனபாது தாலுனனின் இடது க்க சநல் 

னேனனில் வதியாகக் குிப்ிடப்டுதல் சயண்டும். தனவு வசய்து தங்கின் யிண்ணப்ங்கன 

கீழ்க்காணும் னெகயாிக்கு அனுப்ி னயக்கவும்; 
 
 

ணிப்ார் ானகம், 

ாயனனார் அலுயல்கள் அதிகாபசன, 

02 ஆயது நாடி, சவதாச வசனக கட்டிடம், 

இ.27, வயாக்ச ால் வீதி, 

வகாழும்ன 02. 


