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அலச்சுக்கபின் தசனொபர்கள் 

ொகொங்கபின் தி தசனொபர்கள் 

ொட்ட தசனொபர்கள் 

 

இனங்லக ிட்டிடல் பசல ம் I உத்ிபொகத்ர்கலப ிபசட த்ிற்கு 

பர்த்துல் 

 

         1670/32 ஆம் இனக்க 2010.09.10 ஆம் ிகி அிிபட ர்த்ொணப் 

தத்ிொிலகில் திசுொிக்கப்தட்ட இனங்லக ிட்டிடல் பசலப் திொக் 

குநிப்திற்கொண 2196/42 ஆம் இனக்க 2020.10.08 ஆம் ிகி ிருத்ங்கபின் 

ற்தொடுகலக்கு இங்க  2021.01.01 ஆம் ிகிில் உள்பொநொண இனங்லக 

ிட்டிடல் பசலின் ிபசட த்ிற்கு அனுிக்கப்தட்ட தி ண்ிக்லகில் 

ினவும் தற்நிடங்கலப ிப்புற்கொக, குி ததறும் உத்ிபொகத்ர்கபிடிருந்து 

ிண்ப்தங்கள் பகொருற்கு அசொங்க பசல ஆலக்குலின் அனுி கிலடக்கப் 

ததற்றுள்பது. 
 

02. அற்கிங்க இனங்லக ிட்டிடல் பசலின் ிபசட த்ில் 2021.01.01 ஆம் 

ிகிில் ினவும் தத்து (10) தற்நிடங்கலப ிப்புற்கொக ிண்ப்தங்கள் பகொொி, 

லகல ததற்றுள்ப உத்ிபொகத்ர்கபில் பசல பப்புப் தட்டிலின் 

எலங்குபலநப்தடி தற்நிடங்கபின் ண்ிக்லகின் இரு டங்கு 

உத்ிபொகத்ர்கலப பர்பகப் தொீட்லசக்கு அலப்தற்கு இத்ொல் டடிக்லககள் 

டுக்கப்தடுகின்நது. 
 

03. ிபசட த்ிற்கு பர்வு ததறுற்கு பூர்த்ி தசய் பண்டி லகலகள் 

 

I. தல்கலனக்கக ொணிங்கள் ஆலக்குலிணொல் அங்கீகொிக்கப்தட்ட 

தல்கலனக்ககதொன்நில் அல்னது அங்கீகொிக்கப்தட்ட உர் கல்ி 

ிறுணதொன்நில் தின்ரும் தொடங்கபில் பனும் எரு தொடத்துக்குொி 

தொடத்துலநில் பதுொணி தட்டதொன்லநப் ததற்நிருத்ல். இந் பதுொணிப் 

தட்டத்ில் ஆகக் குலநந்து எரு ருட ஆய்வுச் தசற்தொடுகள் உள்படங்குல் 

பண்டும். 

මමේ අංකය     ඔමබ් අංකය     දිනය 
ணது இன                   உதுஇன      ிகி 
My No      Your No      Date 

 

 MPA/PSD/C6/SP PRO (Vol III) 

 

  2021.07.08 

රජ්ය මස ල, පළත් සභ හ පළත් පන අමතයංය 
அச பசலகள்,ொகொ சலத௧ள் ற்றும் உள்லொட்சி அலச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 

නිදහස චතුරශ්රය, මකොළඹ 07, ශ්රි ංකල 

சுந்ிசதுக்கம்,தகொலம்பு07,இனங்லக 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka 
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(அ) அதிிருத்ி ிட்டிடல் / அதிிருத்ிக் கல்ி / கருத்ிட்ட ிட்டிடல் / 

கருத்ிட்ட பகொலத்தும் 
 

(ஆ) ததொருபொொம் / ததொருபொொ அபில் / ிிப் ததொருபொொம் / 

அதிிருத்ிப் ததொருபொொம் 
 

(இ) ர்த்கம் / ிி பகொலத்தும் 
 

(ஈ) சபக ிஞ்ஞொணம் / சபகப் தி / சபக அதிிருத்ி /கல்ி / பதொலண 

/ சுகொொம் 
 

(உ) கிம் / புள்பிிதங்கள் / புள்பிித ொீிொண தொில்நுட்த 

பலநலகலம் புள்பிித ொீிொண ஆய்வும் 
 

(ஊ) ிசொம் / ினங்கு பர்ப்பு / சூலில் / ிசொப் ததொருபொொம் 
 

() கல் தொில்நுட்தம் / கணி ிஞ்ஞொணம் / பகொலத்து கல் 

பலநலகள் (MIS) 
 

() புிில் / திபச அதிிருத்ி / க அதிிருத்ி / க ற்றும் திபச 

ிட்டிடல் / புிில் கல் தொகுி / சணத்தொலகில் / 

சணத்தொலகக் கல்ி 
 

() ணி பங்கபின் பகொலத்தும் / ிற்தலண பகொலத்தும் / 

தொடர்தொடல் 
 

(எ) ததபிகத் ிட்டிடல் / பதொக்குத்து ிட்டிடல் / க ற்றும் கிொி 

ிட்டிடல் / லகத்தொில் பகொலத்தும் 
 

(ஏ) அசொங்க பசல ஆலக்குலிணொல் அங்கீகொிக்கப்தடும் பதநொரு 

தொடத்துலந 

 

II. பர்த்துற்கொண லகலகள் தொீட்சிக்கும் ிகிில் பனொம் த்ில் ந்து 

(05) ருடங்கள் தசலூக்கொணதும் ிருப்ிகொணதுொண பசலக் கொனத்லப் 

பூர்த்ி தசய்ிருத்லும் பனொம் த்துக்கு பர்த்ப்தட்டன் தின்ணர் ந்து 

(05) சம்தப ற்நங்கலப உலத்ிருத்லும். 
 

III. பர்த்துற்கொண லகலகலபப் தொீட்சீக்கும் ிகிில் பசலில் 

திதணட்டு (18) ருடங்கலக்கு குலநொ தசலூக்கொண பசலக் கொனத்லப் 

பூர்த்ி தசய்ிருத்ல்.  
 

IV. பர்த்துற்கொண லகலகலபப் தொீட்சிக்கும் ிணத்ிற்கு உடன் பந்ி 

ந்து (05) ருடங்கபில் ருடொந் தசனொற்றுலக ிருப்ிகொணொக அல்னது 

உர் ட்டத்ில் கொப்தடுல். 
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V. பர்த்துற்கொண லகலகள் தொீட்சிக்கப்தடும் ிகிில் அச பசல 

ஆலக்குலின் 01/2020 ஆம் இனக்க சுற்நநிக்லகிலுள்ப ற்தொடுகலக்கு 

இலசொண பலநில் எலக்கொற்றுத் ண்டலண லணயும் ததற்நிொிருத்ல். 
 

VI. பன்நொம் ிலணத்ிநன் லட ொண்டலன உொி ிகிில் பூர்த்ி தசய்ிருத்ல். 
 

04. பர்த்ல் ிட்டம் 
 

4.1  பசலப் திொக் குநிப்திற்கு 2196/42 ஆம் இனக்கத்லயும் 2020.10.08 ஆம் 

ிகிலயும் தகொண்டொகச் தசய்ப்தட்ட 5 ஆது திொக் குநிப்புப் 

ிருத்த்ிற்கு இங்க அச பசல ஆலக்குலிணொல் ிிக்கப்தடும் பன்று 

அங்கத்ர்கலபக் தகொண்ட பர்பகப் தொீட்லசச் சலததொன்நின் ஊடொக 

2021.01.01 ஆம் ிகிில் ினவும் தற்நிடங்கபின் ண்ிக்லகின் 

இருடங்குக்கு பற்தடொ ண்ிக்லக ிண்ப்தொர்கலப பர்பகப் 

தொீட்லசக்கு உட்தடுத்ி ிபசட த்ிற்கு ிிப்தற்கொண சிதொொிசுகள் அசொங்க 

பசல ஆலக்குலிற்குச் சர்ப்திக்கப்தடும். 
 

4.2 அணடிப்தலடில், அசொங்க பசல ஆலக்குலிணொல், பர்பகப் தொீட்லசச் 

சலதிணொல் சர்ப்திக்கப்தடும் சிதொொிசுகபின் அடிப்தலடில், ம் I இலுள்ப 

உத்ிபொகத்ர்கபின் பசல பப்தின் தொடர் எலங்கிற்கு ற்த. 2021.01.01 ஆம் 

ிகிில் ிபசட த்ில் ினவும் தற்நிடங்கபின் ண்ிக்லகக்குச் சணொண 

ண்ிக்லக உத்ிபொகத்ர்கள் ிபசட த்ிற்கு பர்த்ப்தடுர். 
 

4.3 அசொங்க பசல ஆலக்குலிணொல் அனுிபிக்கப்தடும் ததர்ப் தட்டிலில் 

உள்ப உத்ிபொகத்ர்கள் க்கு ங்கப்தடும் ிணத்ல இண்டு (02) 

ொங்கலக்குள் ததொறுப்பதற்கொிட்டொல், அந் உத்ிபொகத்ர்கலக்கு 

அனுிபிக்கப்தட்ட பர்ல இத்துச் தசய்ற்கு டடிக்லக டுக்கப்தடும். 

அன் தின்ணர், பர்பகப் தொீட்லசக்கு பொற்நி உத்ிபொகத்ர் அல்னது 

உத்ிபொகத்ர்கபின் பசல பப்பு தொடர் எலங்கின் தடி அடுத்ொக உள்ப 

உத்ிபொகத்ர்கலக்கு குநித் பர்வு ங்கி, அவ்ொறு ததொறுப்பதற்கொ 

திகலக்கு அசொங்க பசல ஆலக்குலிணொல் ிிக்கப்தடும். பசலின் 

பலல அடிப்தலடொகக் தகொண்டு அவ்ொறு தசய்ப்தடும். 
 

05. 2021.01.01 ஆம் ிகிில் ினவும் தற்நிடங்கலக்கு பர்த்ப்தடுணொல் 

அத்ிகிில் லகல ததறும் உத்ிபொகத்ர்கள் இத்துடன் இலக்கப்தட்டுள்ப 

தடித்ின் அடிப்தலடில் பூர்த்ி தசய்ப்தட்ட ிண்ப்தங்கலப அலச்சுக்கபின் 

தசனொபர்கள், தி தசனொபர்கள், ொட்ட தசனொபர்கள், ிலக்கபத் 

லனர்கள் ஊடொக 2021.07.30 ஆம் ிகி அல்னது அற்கு பன்ணர் கிலடக்கக் 

கூடிொறு அனுப்த பண்டும். அத்ிணத்ிற்குப் தின்ணர் அனுப்தப்தடும் 



4 

 

ிண்ப்தங்கள் ந்தொரு கொத்ிற்கொகவும் ததொறுப்பதற்கப்தட ொட்டொது 

ன்ததுடன் குலநதொடுகள் உள்ப ற்றும் பலலற்ந ிண்ப்தங்கள் 

ிொகொிக்கப்தடும். 
 

06. பபன குநிப்திட்ட அடிப்தலடத் லகலகலபப் பூர்த்ி தசய்ிருந்ொல் ொத்ிம், 

ிண்ப்தங்கலப அனுப்புொறு உொி உத்ிபொகத்ர்கலக்கு அநிிக்குொறு அநித் 

ருதுடன், ற்கணப ஏய்வுததற்நர்கபொக இருப்தினும், 2021.01.01 ஆம் ிகி 

லில் அல்னது அத்ிகிகலக்குப் தின்ணொண எரு ிகி ல பசலில் இருந் 

ற்றும் பர்வு ததறுற்கு பபன 03 ஆம் தந்ிில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப 

லகலகலபப் பூர்த்ி தசய்துள்ப, பன்லண பர்வுச் சந்ர்ப்தங்கபில் பர்பகப் 

தொீட்லசக்குத் பொற்நி பதொிலும் பர்வு கிலடக்கொ அல்னது ிண்ப்திக்க 

படிொது பதொண உத்ிபொகத்ர்கள் இந் பர்வுக்கொக ிண்ப்திக்க படியும். 
 

07. இது தொடர்தில் உொி உத்ிபொகத்ர்கலக்கு அநிவூட்டுது சிநந்து..  

 

      

எப்தம்/. பே.பே. த்ணசிொி 

தசனொபர் 

அசொங்க பசலகள், ொகொ சலதகள் ற்றும் உள்லொட்சி அலச்சு 

 

 

 

 

 



1 

 

இங்கை திட்டநிடல் சேகய தபம் I உத்திசனோைத்தர்ைக யிசேட தபத்திற்கு தபபனர்த்துயதற்ைோ 

யிண்ணப்ம் 

 

      அலுயைப் னன்ோட்டுக்ைோை 

     யிண்ணப் இக்ைம் 

(அ) குதி - உத்திசனோைத்தோிோல் பூர்த்தி சேய்னப்ட சயண்டும். 

1. சனர் -  

 1.1 பலப் சனர்: திரு/திருநதி/சேல்யி............................................................................ 

 1.2 ினநக் ைடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் சனர் :-  ................................................ 

2. சதேின அகடனோ அட்கட இக்ைம் : ................................................................................ 

3. ிந்த திைதி: ....................................................................................................................... 

4. திப்ட்ட பையோி: ............................................................................................................. 

5. சதோகசேி இக்ைம் -   5.1   வீட்டு : ............................. 5.2   சேல்சேி : ....................... 

6. 6.1   தயி : ......................................................................................................................... 

 (தற்சோது யைிக்கும்/ ஒய்வுசற்ிருப்ின் ஒய்வுசறும் சோது யைித்த) 

 6.2   ஒய்வுசற்ிருப்ின் ஒய்வுசற் திைதி : .................................................................... 

7. அகநச்சு/ திகணக்ைம் : .................................................................................................... 

8. அலுயை பையோி : ............................................................................................................. 

9. 9.1   அலுயை சதோகசேி இக்ைம் : ............................................................................. 

9.2   அலுயை சதோகைல் இக்ைம் : ............................................................................. 

10. ினந / தபபனர்வுத் திைதி -  

 10.1   இ.தி.சே. தபம் II/II  இற்ைோ (யகுப்பு III இற்கு) ினநத் திைதி : .............................. 

 10.2   இ.தி.சே. தபம் II/I  இற்கு (யகுப்பு II இற்கு) தபபனர்வுத் திைதி : ................................. 

 10.3   இ.தி.சே. தபம் I  இற்கு (யகுப்பு I இற்கு) தபபனர்வுத் திைதி : ..................................... 

(தபம் I இற்கு/ யகுப்பு I இற்கு தபபனர்த்தப்ட்ட  ைடிதத்தின் ேோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகன 10.3 எ 

இக்ைநிட்டு இகணத்து அனுப் சயண்டும்) 

11. தபம் I இற்கு தபபனர்வு சற் ின்ர் சேகயனில் இல்ோத ைோப் குதிைள் நற்றும் லக்ைோற்றுத் 

தண்டகைள் யிதிக்ைப்டுதல் பம் சேகயக் ைோம் குகயகடதல் -  

11.1 லீவு சற்கநனின் அடிப்கடனில் சேகயக் ைோம் குகயகடதல் (சோருத்தநோனின் 

நோத்திபம் பூர்த்தி சேய்னவும்)  

S 

F 
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சதோட

ர் 

இக்

ைம் 

லீவு அனுநதிக்ைோ 

ிந்தகைள் 

ைோப் குதி 

 

சேகயக் ைோம் 

குகக்ைப்டும் 

ோட்ைின் எண்ணிக்கை 

பதல் யகப யருட

ங்ைள்: 

நோதங்

ைள் 

ோட்ை

ள் 

i தோயிதிக் சைோகயனின் 

V:2.5.4 
     

ii தோயிதிக் சைோகயனின் 

XII:16 
     

iii 10 ஆம் இக்ை 

பைோகநத்துய சேகய 

சுற்ிக்கை  

     

iv 33 ஆம் இக்ை 

பைோகநத்துய சேகய 

சுற்ிக்கை  

     

v தோயிதிக் சைோகயனின் 

XII:16 
     

vi ஏகன ேம்நற் லீவுைள்      

சேகயக் ைோம் குகயகடயும் சநோத்த ோட்ைின் 

எண்ணிக்கை 
   

(லீவுைலக்கு அனுநதி யமங்ைின ைடிதங்ின் ேோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 11.1.i, 11.1.ii, 

11.1.iii எ யிடனத்துடன் சதோடர்புகடன யகைனில் இக்ைநிட்டு இகணக்ை சயண்டும்.) 

 

11.2 லக்ைோற்று யிடனங்ைின் அடிப்கடனில் சேகயக் ைோம் குகயகடதல் 

(சோருத்தநோனின் நோத்திபம் பூர்த்தி சேய்னவும்)  

லக்ைோற்றுத் தீர்நோம் குற்ப் 

த்திபத்திற்கு 

இணங்ை குற்ம் 

ிைழ்ந்த ைோப் 

குதி 

சேகயக் ைோம் குகக்ைப்டும் 

ோட்ைின் எண்ணிக்கை 

யருடங்

ைள்: 

நோதங்ை

ள் 

ோட்ைள் 

I. ....................ேம் 

ஏற்ங்ைகப் 

ிற்சோடுதல் 

    

II. ஏகனகய     

சேகயக் ைோம் குகயகடயும் சநோத்த ோட்ைின் 

எண்ணிக்கை 
   

(லக்ைோற்றுத் தீர்நோங்ைின்  ேோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 11.2.i, 11.1.ii எ 

யிடனத்துடன் சதோடர்புகடன யகைனில் இக்ைநிட்டு இகணக்ை சயண்டும்.) 

 

11.3 11.1 நற்றும் 11.2 இன் இறுதிக் கூட்டுத் சதோகை :. ................ யருடங்ைள் ................ 

நோதங்ைள் .................. ோட்ைள் 
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11.4 தபம் I இற்கு ினநம் சற் திைதினிலிருந்து பன்சோக்ைி சநச 11.3 இலுள் ைோப் 

குதிகன அைற்ின ின்ர் திைதி : ................................... 

 

12. உடன் பந்தின ஐந்து யருடங்ைில் ேம் ஏற்ங்ைகப் சற்ிருத்தல். 

12.1 தபபனர்வு சறுயதற்கு தகைகந சறும் திைதிக்கு உடன் பந்தின 05 யருடங்ைில் 

அகத்துச் ேம் ஏற்ங்ைகயும்** உகமத்துள்ோர்/உகமக்ையில்க.* 

(தோயிதிக் சைோகயனின் XII:16:9, XII:16:10 நற்றும் XII:36:1:4(i), (ii) ஆைின ிோிவுைின் 

ைீழ் சற்றுள் ேம் ஏற்ங்ைள் தபபனர்வுக்ைோை ஏற்றுக்சைோள்ப்டநோட்டோ.) 

  *(சோருத்தநற் சேோற்ைக சயட்டியிடவும்) 

12.2 தபபனர்வு சறுயதற்கு தகைகந சறும் திைதிக்கு உடன் பந்தின 05 யருடங்ைில் 

ேம்ங்ைள் சற்ிபோயிடின், 05 ேம் ஏற்ங்ைள் சறும் திைதி யகபனில் தபபனர்வுக்குத் 

தகுதிசறும் திைதிகன நீக் ைணக்ைிட சயண்டும். அதடிப்கடனில் தகுதி சறும் 

திைதி** : ..................... 

**(ேம் ஏற்ப் டியங்ைள் ஐந்திதும் (05) ேோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 12.1 பதல் 

12.5 யகப இக்ைநிட்டு இகணக்ைவும்) 

 

13.  அபே சேகய ஆகணக்குலயின் 01/2020 ஆம் இக்ைச் சுற்ிக்கைனில் உள் ஏற்ோடுைலக்கு 

இணங்ை லக்ைோற்றுத் தண்டகைள் யிதிக்ைப்சோதயபோை இருத்தல் 

13.1 சைோகயக்கு இணங்ை, தபபனர்வுக்குத் தகுதி சறும் திைதிக்கு உடன் பந்தின 05 

யருடங்ைில் எந்தசயோரு லக்ைோற்றுத் தண்டகக்கும் உட்டோதயபோை இருத்தல். 

(திகணக்ைத் தகயர் இது சதோடர்ில் எலத்துபநோ ிபைடசநோன்ின் பம் 

ேோன்றுப்டுத்துயது அயேினநோகும் - யிண்ணப்த்தின் "ஆ" குதினின் ைீழ்) 

13.2  13.1 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் ைோப் குதினினுள் லக்ைோற்றுத் தண்டகசனோன்றுக்கு 

ஆோைியுள் அசதசயக 11.2 இன் ைீழ் குிப்ிடப்ட்டு, அதற்ைிணங்ை தபபனர்வுத் திைதி 

திருத்தப்டுநோனின் அத்திைதி: ...............................  

13.3 தபபனர்வுக்கு தகுதி சறும் திைதி 12.2 நற்றும் 13.2 இற்கு இணங்ை திருத்தப்டுநோனின் 

புதின திருத்தப்ட்ட திைதி : ............................ 

 

14. உடன் பந்தின ஐந்து (05) யருடங்ைில் யருடோந்த சேனோற்றுகை தபங்ைணிப்புக்கு இணங்ை 

சயக டத்கத ேிந்ததோைப் ிபதிலித்தல். 

சநச 12 அல்து 13 இணங்ை தகுதி சறும் திைதிக்குோின யருடத்திற்கு உடன் பந்தின 05 

யருடங்ைக ின்யரும் அட்டயகணனின் பதோம் ிபலில் குிப்ிடுதல் சயண்டும்.  குித்த 05 

சேனோற்றுகை அிக்கைைிதும் ேோன்றுப்டுத்தின ிபதிைக இகணத்தல் சயண்டும். 

சேனோற்றுகை அிக்கைனின் இறுதி நதிப்பீட்டில் ன்றுக்கு சநற்ட்ட நோற்று ேிோோிசுைள் 

குிப்ிடப்ட்டுள் நற்றும் குித்த உத்திசனோைத்தோின் கைசனோப்ம் நற்றும் தயி பத்திகப 

திக்ைப்டோத அிக்கைைள் ஏற்றுக்சைோள்ப்டநோட்டோ. 
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யருடம் இறுதி நதிப்பீடு 

நிைச் ேிப்ோது/ ேோதோபண நட்டத்கத யிட 

உனர்யோது/ திருப்திைபநோது/ திருப்தினற்து 

குித்த உத்திசனோைத்தர் 

கைசனோப்நிட்டுள்ோர்/ 

கைசனோப்நிடயில்க 

   

   

   

   

   

(வ்சயோரு யருடத்திற்குநோ சேனோற்றுகை அிக்கைக்கு இணங்ை வ்சயோரு யோியும் ிபலும் 

பூர்த்தி சேய்னப்ட சயண்டும்) 

15. சேகய ிபநோணக் குிப்ின் 10.3.1 (i) இலுள் தகைகநைகப் பூர்த்தி சேய்திருத்தல் 

15.1 

சதோட

ர் 

இக்

ைம் 

15.2  

பதுநோிப் 

ட்டத்தின் 

சனர் 

15.3 

ோடத் 

துக 

15.4 

அந்தப் 

ட்டத்கத 

யமங்கும் 

ல்ைகக்

ைமைம் 

15.5 

அந்த 

ல்ைகக்ைமைம், 

ல்ைகக்ைமை 

நோின 

ஆகணக்குலயி

ோல் ரு 

ல்ைகக்ைமை

நோை 

அங்ைீைோிக்ைப்ட்

டுள்தோ என்து 

15.6 

ட்டக் 

ைோப் 

குதி 

(ஆபம்ித்த 

நற்றும் 

படியகடந்

த திைதி) 

 

15.7 

ட்டம் 

சேல்லு

டினோகும் 

திைதி 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

(15.1 ஆை இக்ைநிட்டு ட்டச் ேோன்ிதமிதும் யிோியோ சறுசற்றுக் குிப்ிதும் 

ேோன்றுப்டுத்தின ிபதிைக இகணத்தல் சயண்டும்.) 

 

16. தபபனர்வு சறுயதற்கு தகைகந சறும் திைதினில் சேகயனில் திசட்டு (18) யருடங்ைலக்குக் 

குகனோத சேனலூக்ைநோ சேகயக் ைோத்கதப் பூர்த்தி சேய்துள்ோர்/ சேய்னயில்க.* 

 

17. பன்ோம் (03) யிகத்தின் தகடதோண்டல் ோீட்கே 

 17.1 பூர்த்தி சேய்ன சயண்டின திைதி : ....................................... 

 17.2 பூர்த்தி சேய்த திைதி  : ....................................... 
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18. ணினோற் யிரும்பும் தயி நற்றும் சதோடர்புகடன 5 சேகய ிகனங்ைள்: 

சதோடர் 

இக்ைம் 

தயி சேகய ிகனம் 

1   

2   

3   

4   

5   

(இ.தி.சே. யிசேட தபத்திற்குோின தயிைள் சயற்ிடநோைக் ைோணப்டும் ிறுயங்ைில் ஐந்து 

ிறுயங்ைள் பன்னுோிகந அடிப்கடனில்) 

சநச 01 பதல் 18 யகபனோ இக்ைங்ைலக்கு ேோினோதும் பலகநனோதுநோ தையல்ைகக் சைோண்ட 

யிண்ணப்த்கதயும் இகணத்து அனுப்புநோறு குிப்ிடப்ட்டுள் அகத்து ஆயணங்ைிதும் 

ேோன்றுப்டுத்தின ிபதிைகயும் யிடனத்துடன் சதோடர்புகடன இக்ைங்ைக வ்சயோரு ஆயணத்திதும் 

யது க்ை சநல் பகனில் எலதி இக்ை லங்ைின் டி இகணத்து ரு சைோகயனோைத் தனோோித்து 

இத்துடன் ேநர்ப்ிக்ைிசன்.  

சநலும், என்ோல் தபபனர்யின் அடிப்கடனில் ினநம் சறுயதற்குக் சைோோியுள் இங்கை திட்டநிடல் 

சேகயனின் யிசேட தபத்திற்குோின தயிைள் சயற்ிடநோைக் ைோணப்டும் எந்தசயோரு சேகய 

ிகனத்திற்கும்/அந்ிகனங்ைலக்கு நிைவும் அருைிலுள் இங்கை திட்டநிடல் சேகயனின் யிசேட 

தபத்திற்குோின தயிசனோன்றுக்கு ினநம் சறுயதற்கு யிருப்த்கத சயிப்டுத்துைிசன். 

இபண்டு (02) நோத ைோத்துக்குள் அந்தப் தயிகன சோறுப்சற்ைத் தயிோல், தபபனர்த்தப்ட பன்ர் 

இருந்த தபத்திற்கும் தயிக்கும் திருப்ி அனுப்ப்டுயதற்கு இத்தோல் யிருப்த்கத சயிப்டுத்துைிசன். 

 

திைதி : ............................    ............................................ 

யிண்ணப்தோபோின் கைசனோப்ம் 

தயிப் சனர் நற்றும் தயி பத்திகப 

 

குதி (ஆ) - திகணக்ைத் தகயோிோல் பூர்த்தி சேய்னப்ட சயண்டும். 

 

சேனோர், 

அபே சேகயைள், நோைோண ேகைள் நற்றும் உள்லபோட்ேி அகநச்சு / உோின அகநச்சு 
 

1. உத்திசனோைத்தபோல் சநச குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்ைள் அகத்தும் ேோினோகயனோகும். 
 

2. 11, 12 நற்றும் 13 ஆம் இக்ைங்ைலக்குோின யிடனங்ைள் சைோகயயுடன் ப்புசோக்ைப்ட்ட. 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்ைள் ேோினோகய என்றும் அகத்து ஆயணங்ைிதும் 

ேோன்றுப்டுத்தின ிபதிைள் யிண்ணப்ப் டியத்துடன் இகணக்ைப்ட்டு ேநர்ப்ிக்ைப்ட்டுள் 

என்றும் ேோன்றுப்டுத்துைின்சன். 
 

3. உத்திசனோைத்தருக்கு எதிபோை லக்ைோற்று யிேோபகணைள் ஆபம்ிப்தற்கு டயடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்ட்டு அல்து லக்ைோற்று யிேோபகண கடசறுைின்து/ கடசயில்க.  
 

3.1 சநச தில் “யருைின்” என்ிருப்ின் குற்நிகமத்த திைதி  : ................................ 

3.2 லக்ைோற்று அதிைோோினிோல் குற்ப்த்திபம் யமங்ைப்ட்ட திைதி  : ................................ 
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4. திரு/திருநதி/சேல்யி ........................................................................................ என்யோின் ணிக் 

ைடகநைள்/ யருகை/ டத்கத திருப்திைபநோது. அயருகடன சேனோற்றுகைகன, 

தககநத்துயத்கத, ஆற்க நற்றும் அடுத்த தபபனர்வுக்குோின தயிகனயும் சோறுப்புக்ைகயும் 

யைிப்தற்ைோ ஆற்க ையத்தில் எடுத்சதன். அயகப இங்கை திட்டநிடல் சேகயனின் யிசேட 

தபத்திற்கு தபபனர்த்துயதற்கு ேிோோிசு சேய்ைிசன்/ சேய்னயில்க. 
 

5. ேோினோை,  பூர்த்தி சேய்னப்ட்ட யிண்ணப்ப் டியத்கதயும், வ்சயோரு யிடனத்துடனும் 

சதோடர்புகடன இக்ைங்ைகக் குித்து, இக்ை லங்குபகப்டி உோின ஆயணங்ைின் 

ேோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைகயும் இகணத்துத் தனோோிக்ைப்ட்ட சைோகயகன இத்துடன் 

அனுப்புைிசன். 

 

 

திைதி : .................................    ........................................................ 

திகணக்ைத் / ிறுயத் தகயோின்  

கைசனோப்ம், தயிப் சனர் 

நற்றும் தயி பத்திகப 

குிப்பு: சதகயனற் சேோற்ைக சயட்டி யிடவும். 

 

குதி (இ) - உோின அகநச்ேின் சேனோோிோல் பூர்த்தி சேய்னப்ட சயண்டும். 

 

சேனோர், 

அபேோங்ை சேகய, நோைோண ேகைள் நற்றும் உள்லபோட்ேி அகநச்சு. 
 

1. இங்கை திட்டநிடல் சேகயனின் தபம் I இலுள் திரு/திருநதி/சேல்யி 

........................................................................................ என்யோின் ைடகநைள் நற்றும் டத்கத 

சதோடர்ில் திகணக்ை/ ிறுயத் தகயோின் ோிந்துகபயுடன் உடன்டுைின்சன்/ 

உடன்டயில்க. 
 

2. உத்திசனோைத்தோின் ைடகநைள், டத்கத, யிசேட திகநைள், சேனோற்றுகை என்யற்க 

நதிப்பீட்டுக்கு உட்டுத்திசன்.  

திரு/திருநதி/சேல்யி ........................................................................................ என்யகப 2021.01.01 

ஆம் திைதி பதல் இங்கை திட்டநிடல் சேகயனின் யிசேட தபம்த்திற்கு தபபனர்த்துயதற்கு ேிோோிசு 

சேய்ைிசன்./சேய்னயில்க.* 

 (* ேிோோிசு சேய்னோயிட்டோல், ைோபணத்கதச் சுருக்ைநோைக் குிப்ிடவும்.) 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
 

3. ேோினோை,  பூர்த்தி சேய்னப்ட்ட யிண்ணப்ப் டியத்கதயும், வ்சயோரு யிடனத்துடனும் 

சதோடர்புகடன இக்ைங்ைகக் குித்து, இக்ை லங்குபகப்டி உோின ஆயணங்ைின் 

ேோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைகயும் இகணத்துத் தனோோிக்ைப்ட்ட சைோகயகன இத்துடன் 

அனுப்புைிசன். 

 

 

 

திைதி : .................................             ..................................................... 

சேனோர், 

................................... அகநச்சு 

தயி பத்திகப 



யிசேட தபத்தில் ிவும் வயற்ிடங்கள் - இ.தி.சே. 

வதொ. 

இ. 
அமநச்சு / இபொஜொங்க அமநச்சு 

வயற்ிடங்கின் 

எண்ணிக்மக 

1 ீதி அமநச்சு 1 

2 ிதி அமநச்சு 3 

3 அபேொங்க சேமயகள், நொகொண ேமகள் நற்றும் உள்ளூபொட்ேி அமநச்சு 1 

4 யர்த்தக அமநச்சு 1 

5 
கப அியிருத்தி, கமபசனொபப் ொதுகொப்பு, கமிவுப் வொருள் அகற்றுமக 

நற்றும் ேமூக துப்பசயற்ொட்டு அலுயல்கள் இபொஜொங்க  அமநச்சு 
1 

6 
நொகொண ேமகள் நற்றும் உள்ளூபொட்ேி அலுயல்கள் இபொஜொங்க  

அமநச்சு 
1 

7 
ேமுர்த்தி, யதியிடப் வொருொதொப, நுண்ிதின, சுனவதொமில் நற்றும் 

யணிக அியிருத்தி இபொஜொங்க  அமநச்சு 
1 

8 
கல்யி நறுேீபமநப்பு, திந்த ல்கமக்கமகங்கள் நற்றும் 

வதொமக்கல்யி சநம்ொட்டு இபொஜொங்க  அமநச்சு 
1 

9 

வல் நற்றும் தொின யமககள், சேத உணவுகள், நபக்கிகள், 

மயமககள், நிகொய், வயங்கொனம் நற்றும் உருமக்கிமங்கு வேய்மக 

சநம்ொடு, யிமத உற்த்தி நற்றும் உனர் வதொமினுட் கநத்வதொமில் 

இபொஜொங்க  அமநச்சு 

1 

10 
கிபொநின நற்றும் ிபசதே குடிீர் யமங்கல் கருத்திட்டங்கள் அியிருத்தி 

இபொஜொங்க  அமநச்சு 
1 

11 

கஞ்ேின யேதிகள், வகொள்கன் முமனங்கள், துமமுக யமங்கல் 

யேதிகள், டகுகள் நற்றும் கப்ற்வதொமில் அியிருத்தி இபொஜொங்க  

அமநச்சு 

1 




