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அபசு கெஜட்டில் கனர்நாற்ம் கெய்யது எப்டி? 

 

தநிமெ அபசுப் திவயட்டில் கனர் நாற்ம் 

கெய்துகொள்யதற்ொ யமிபறெள் இங்வெ 

 வீட்டில் ஒபை கனர் றயத்திபைப்ார்ெள், யிபைம்புயது வயபொ 

கனபாெ இபைக்கும். ெிர் கற்வார் றயத்த கனறப நாற் 

ிறப்தும் உண்டு. தயிப, ஒபையர் தன் கனறப 

ிபேநபாஜிப்டிவனா, ஜாதெப்டிவனா அல்து ஒபை ல் 

தநிழ்ப் கனறபவனா சூட்டிக்கொள்வும் யிபைம்ாம். ொி, 

அதற்குாின யமிபறெள் என்? 

கனர் நாற்ம் கெய்யதற்ொ தகுதிெள்: 

 தநிழ்ாட்டில் யெிக்கும் எயபைம் யிண்ணப்ிக்ொம். 

 யிண்ணப்தாபர் 60 யனதுக்கு வநல் உள்யபாால் 

திவுகற் நபைத்துயாிடநிபைந்து Life Certificate அொெப் 

கற்பொ இறணக்ெ வயண்டும். 
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வதறயனா ஆயணங்ெள்: 

 ிப்பு / ெல்யிச் ொன்ிதழ் ெல் இறணக்ெ வயண்டும். 

ிப்பு / ெல்யிச் ொன்ிதழ் இல்ாதயர்ெள் யனறத ிபிக்ெ 

அபசு நபைத்துயாிடம் உாின ொன்ிதழ் கற்பொ ெநர்ப்ிக்ெ 

வயண்டும். 

 ெநீத்தில் எடுக்ெப்ட்ட யிண்ணப்தாபாின் புறெப்டத்றத , 

அதற்கெ அிக்ெப்ட்டுள் இடத்தில் ஒட்டி, தநிமெ / 

நத்தின அபெின் அ நற்பொம் ஆ ிாிவு அலுயர்ெள் / ொன்பொ 

உபொதி அலுயாிடநிபைந்து ொன்காப்ம் கப்ட 

வயண்டும். 

 ி நாித்தில் ிந்து, தநிழ்ாட்டில் யெிப்யர்ெள் - 

தநிழ்ாட்டில் யெிப்தற்கு ஆதாபநாெ உணவுப் ங்ெீட்டு 

அட்றட/ெடவுச் ெீட்டு/யாக்ொர் அறடனா அட்றட/ 

யட்டாட்ெினாிடநிபைந்து கப்ட்ட இபைப்ிடச் ொன்ிதழ் 

இதில் ஏவதனும் ஒன்ின் ொன்ிட்ட ெல் இறணக்ெ 

வயண்டும். 

 தத்து எடுத்துக்கொண்டு, அதால் கனர் நாற்ம் கெய்வயார் 

தத்துப்த்திபத்தின் ொன்ிட்ட ெற இறணக்ெ வயண்டும். 

 நண பிவு கெய்து, அதால் கனர் நாற்ம் கெய்வயார் 

ீதிநன்த் தீர்ப்ற ொன்ிட்ட ொெ இறணக்ெ வயண்டும். 
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ெட்டணம், 

 காதுயாெ கனர் நாற்க் ெட்டணம் 9-2-2004 பதல் ப.415 

நட்டும். 

 தநிமில் கனர் நாற்க் ெட்டணம் ப.50 நற்பொம் அபெிதழ் + 

அஞ்ெல் ெட்டணம் ப.65. 

கெலுத்தும் பற: 

 அலுயெத்திற்கு வாில் கென்பொ ொற 10.00 நணி பதல் 

1.00 நணி யறப, ிற்ெல் 2.00 நணி பதல் 3.00 நணி யறப 

ணநாெச் கெலுத்தாம். 

அஞ்ெல் பம் கெலுத்த:  

 உதயி இனக்குர் (கயிபடுெள்),  

 எழுதுகாபைள் அச்சுத் துற ஆறணனபெம்,  

 கென்ற-600 002  

 என் கனாில் வதெினநனநாக்ெப்ட்ட யங்ெி யறபவயாற 

பம். 

 ண யிறடத்தாள்/ அஞ்ெல் ஆறணெள் ஏற்பொக் 

கொள்ப்டாது. 

யிண்ணப்ிக்கும் பன் ெயிக்ெ வயண்டினறய: 

 கனர் நாற்த்திற்ொ ொபணம் கதாியிக்ெ வயண்டும். 

 றமன கனர் ( ந ) புதின கனாில், என்ெி (Alias) என்பொ 

ிபசுாிக்ெ இனாது. 



 

www.MaanavaN.com 

 ிபசுபம் கெய்னப்ட்ட அபெிதமில் அச்சுப்ிறமெள் 

ஏதுநிபைப்ின் அயற்ற ஆபொ நாதங்ெளுக்குள் ொிகெய்து 

கொள் வயண்டும். அதற்குப்ின் ிறமெற திபைத்தம் 

கெய்னக்வொபைம் எவ்யிதக் வொாிக்றெபெம் ெண்டிப்ாெ 

ஏற்ெப்ட நாட்டாது. 

 கனர் நாற் அியிக்றெ தநிழ்ாட்றடச் வெர்ந்தயர்ெளுக்கு 

நட்டுவந. அதற்ொ உபொதிகநாமிறன உாின இடத்தில் 

அிக்ெ வயண்டும். 

 யிண்ணப்த்துடன் இறணக்கும் அறத்து ெல்ெிலும் 

கெெட்டட் அலுயாிடம் றெகனழுத்துப் கற்பொ இறணக்ெ 

வயண்டும். 

ிந்தறெள்: 

 யிண்ணப்தாபர் தயிப வயபொ எயபைம் எவ்யித கதாடர்பும் 

கொள்க் கூடாது. 

 ணம் கெலுத்துயது கதாடர்ாெ யிண்ணப்தாபபைக்கு 

ிறவூட்டு ஏதும் அனுப்ப்ட நாட்டாது. 

 இத்துறனால் யமங்ெப்ட்ட யிண்ணப்ப் டியம் நட்டுவந 

ஏற்பொக் கொள்ப்டும். 

 கயினில் அச்ெிட்ட அல்து ஒிப்ட ெல் டியம் ஏற்பொக் 

கொள்ப்ட நாட்டாது. 

எப்டி கபொயது? 

 அபெிதறம வாில் க யிபைப்ம் கதாியிப்யர்ெள் , அபெிதழ் 

ிபசுாிக்ெப்ட்ட 5 ாட்ெளுக்குள் வாில் யந்து அபெிதறம 
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கற்பொக்கொள் வயண்டும். தயிால் அபெிதழ் தால் 

பம் உாின பைக்கு அனுப்ப்டும். 

 தால் பம் அனுப்ப்டும் அபெிதழ்ெள், தால்துற பம் 

திபைப்ப்டும் ட்ெத்தில், அபெிதழ்ெள், உாின ர்ெளுக்கு 

நீண்டும் தால் பம் அனுப்ப்டநாட்டாது. இது வான் 

ிெழ்வுெில், உாின ர்ெள் 6 நாதங்ெளுக்குள் வாில் யந்து, 

தால்துற பம் திபைப்ப்ட்ட, அயர்ெளுக்ொ 

அபெிதழ்ெறப் கற்பொச் கெல்ாம். 

யிண்ணப்த்தில் றெகனழுத்திடும்பன்: 

 சுவீொபம் கதாடர்ாெ கனர் நாற்ம் கெய்பெம் ட்ெத்தில், 

சுவீொபம் எடுத்துள் தந்றத (ந) தானார் நட்டுவந, கனர் 

நாற்ம் கெய்ன யிண்ணப்ித்து, டியத்தில் உாின இடத்தில் 

றெகனாப்ம் இட வயண்டும். 

 யிண்ணப்த்தில் யிண்ணப்தாபர் நட்டுவந றெகனாப்ம் 

இடவயண்டும். யிண்ணப்தாபர் 18 யனது பூர்த்தி 

அறடனாதயபாெ (Minor) இபைந்தால், தந்றத, தானார் அல்து 

ாதுொப்ார் நட்டுவந றெகனாப்ம் இட வயண்டும். 

ாதுொப்ாபாெ இபைப்ின் அயர் ாதுொப்ாபாெ 

ினநிக்ெப்ட்டதற்ொ ஆறண ெல் (Legal Guardianship 

Order) ொன்காப்ம் கப்ட்டு இறணக்ெப்ட வயண்டும். 

றெகனாப்த்தின்ெீழ் உயின் பறறன (Capital Letter-இல்) 

தந்றத/தாய்/ ாதுொப்ார் கனபைடன் குிப்ிட வயண்டும். 
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வநலும் யியபங்ெளுக்கு: 

 உதயி இனக்குர் (கய), எழுதுகாபைள் அச்சுத் துற 

ஆறணனபெம், கென்ற-2-இல் 044-2852 0038, 2854 4412 

நற்பொம் 2854 4413 என் கதாறவெி எண்ணில் 

கதாடர்புகொள்ாம் 

 http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/service_to_public.htm  

இத்தத்திற்குச் கென்பொ வநலும் யியபங்ெள் 

கதாிந்துகொள்ாம். 

 http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/forms.htm  

யிண்ணப்ப் டியங்ெற தபயிக்ெிக் கொள்ாம். 

http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/forms.htm
http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/service_to_public.htm

