
கடவுசச்ீட்டுக்கான விண்ணப்பம் - K 35A ஐ பூர்த்தி சசய்வதற்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் 

1. பயண ஆவணத்தின் தன்மை (பபொருத்தைொன பபட்டிக்குள் ‘✔ ‘ ஐ இடுக) 

2. கமடசியொக மவத்திருந்த பயண ஆவணத்தின் இலக்கத்மத தருக (நீங்கள் முன்பு 

கடவுசச்ீட்டு, அவசரகொல சொன்றிதழ்/ அமடயொள சொன்றிதழ் பபொன்றவற்றில் ஒரு 

பயண ஆவணத்மத மவத்திருந்தொல்) 

3. கமடசியொக நீங்கள் மவத்திருந்த பயண ஆவணை், இயந்திரத்தினொல் இனங்கொண 

முடியொத கடவுசச்ீட்டொகவிருப்பின், அதன் இலக்கத்மதக் குறிப்பிடுக. 

இக்கடவுசச்ீட்டிமன அதன் பிரதி ஒன்றுடன் சைரப்்பித்தல் பவண்டுை். 

4. உங்கள் பதசிய அமடயொள அட்மட இலக்கத்மத தருக. (ஆள்பதிவு ஆமணயொளரினொல் 

வழங்கப்பட்டது)  

5. உங்கள் குடுை்ப பபயமரத் தருக. ஒரு பபட்டிக்குள் ஒரு எழுத்மத ைட்டுை் எழுதவுை். இரு 

பபயரக்ளுக்கிமடயில் ஒரு பபட்டிமய பவற்றிடைொக விடவுை். விண்ணப்பதொரி 

திருைணைொன பபண் எனில், அவர ்தனது கணவரின் குடுை்ப பபயமர எழுதபவண்டுை். 

(மூல திருைண சொன்றிதழுடன், ஒரு பபொட்படொ பிரதியுை் சைரப்்பிக்கப்படபவண்டுை்). 

6. இல. 5 இல் குறிப்பிடப்பட்ட உங்கள் குடுை்ப பபயர ்தவிரந்்த, உங்கள் முழுப்பபயமர 

எழுதவுை். (பிறப்புச ்சொன்றிதழில் நிரல் 02 இல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு) 

7. பிரித்தொனியொவில் உங்கள் வதிவிட முகவரிமயக் குறிப்பிடுக 

8. பிறப்புச ்சொன்றிதழில் உள்ளபடி உங்கள் பிறந்த திகதி, ைொதை், ஆண்டு ஆகியவற்மற 

குறிப்பிடவுை். 

9. உங்கள் பிறப்புச ் சொன்றிதழின் இலக்கை் ைற்றுை் நீங்கள் பிறந்த ைொவட்டை் 

ஆகியவற்மறக் குறிப்பிடுக 

10. பிறப்புசச்ொன்றிதழில் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு, நீங்கள் பிறந்த இடத்தின் பபயமரத் தருக 

11. உங்கள் பொலினத்மதக் குறிப்பிடுக (“‘✔ “ என்ற அமடயொளத்மத பபட்டிக்குள் இடுக) 

12. உங்கள் பவமல/ பதொழில்/ தகுதி அல்லது பதவிமயக் குறிப்பிடுக. இரு பசொற்களுக்கு 

இமடயில் ஒரு பபட்டிமய பவற்றிடைொக விடவுை். (உங்கள் கடவுசச்ீடட்ில் உங்கள் 

பதொழில் குறிப்பிடப்படபவண்டுபைனில், மூலக் கல்விச ் சொன்றிதழ்கள்/ பதொழில் 

சொன்றிதழ்கள்/ பசமவச ் சொன்றிதழ்கள் ைற்றுை் அவற்றின் பபொட்படொ பிரதிகள் 

இமணக்கப்படுதல் பவண்டுை்). உங்களது முன்மனய பயண ஆவணத்தில் உங்கள் 

பதொழில்/ பவமல குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் இந்த ஆவணங்கள் பதமவயில்மல. பைலுை், 

கடவுசச்ீட்டில் உங்கள் பதொழில் குறிப்பிடப்படுதல் கட்டொயமில்மல என்பமத பதரிந்து 

பகொள்ளவுை். 

13. நீங்கள் இரட்மடப் பிரஜொவுரிமை பகொண்டிருப்பவபரனில், (பபொருத்தைொன 

பபட்டிக்குள் “✔” ஐ இடவுை்), இரட்மடப் பிரஜொவுரிமைச ் சொன்றிதழின் இலக்கத்மதத் 

தருக. (மூல இரட்மடப் பிரஜொவுரிமைச ் சொன்றிதழுடன் பபொட்படொ பிரதியுை் 

சைரப்்பிக்கப்படுதல் பவண்டுை்). 

14. உங்கள் மகத்பதொமலபபசி இலக்கத்மதக் குறிப்பிடுக 

15. உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமயத் தருக 

16. நீங்கள் இரட்மடப் பிரஜொவுரிமை பகொண்டிருப்பவபரனில், நீங்கள் பிரஜொவுரிமை 

பகொண்டுள்ள ைற்மறய நொட்டின் பபயமரக் குறிப்பிடுக. 

17. நீங்கள் பிரஜொவுரிமை பபற்ற ைற்மறய நொட்டின் கடவுசச்ீட்டு இலக்கத்மத குறிப்பிடுக. 

(அக்கடவுசச்ீட்டின் பபொட்படொ பிரதி இமணக்கப்படபவண்டுை்) 

18. விண்ணப்பதொரி 16 வயதுக்குட்பட்டவர ்எனில், அவரது தகப்பன் ைற்றுை் தொய்/ அல்லது 

பொதுகொவலரின் கடவுசச்ீட்டு அல்லது பதசிய அமடயொள அட்மட இலக்கங்கமளக் 

குறிப்பிடுக. 

19. பகொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு பபட்டிகளின் ஓரங்களில் படொைல் உங்கள் 

மகபயொப்பத்மத இடுக . 

20. உறுதிபைொழிமய வொசித்து, நன்றொக புரிந்துபகொண்ட பின்னபர மகபயொப்பை் 

இடப்படபவண்டுை். 


