
ஊடக அியித்தல் 

மநல் நாகாண இம் ழுத்தார் மாட்டி 2021 

 
மநல் நாகாணத்தின் இம் ழுத்தார்களுக்கு ஊக்கநிக்கும் மாக்குடன், இக்கினப் மாட்டிகள டாத்துயதற்கு மநல் நாகாண காசாப, 

கள யியகாப அளநச்சிால் ஒழுங்குகள் சசய்னப்ட்டுள். இதற்காக சகாழும்பு, களுத்துள நற்றும் கம்ஹா ஆகின நாயட்டங்கில் 

ிபந்தபநாக யசிப்மார் ங்குற்ாம். மாட்டிக்கா ளடப்ாக்கங்கள். தநிழ் ,சிங்கம், ஆகின இபண்டு சநாமிகிலும் ற்றுக் 

சகாள்ப்டும் . 

மாட்டிப் ிாிவு, இக்கம் நற்றும் மாட்டினின் சனர் 

1.இம் ாயல் மாட்டி  

  ( 20,000 - 25,000 சசாற்கள்) 

 
2. இம் சிறுகளதப் மாட்டி 
   (1000-1500 சசாற்கள்) 
 
3.இம் கயிளதப் (புதுக்கயிளத) மாட்டி  

  ( 40-60யாிகள்) 
 
4. இம் கயிளதப் மாட்டி (நபபுக்கயிளத) மாட்டி 

  ( 40-60யாிகள்) 
 
5. இம் ாடல் இனற்ல் மாட்டி  
( ாடுயதற்குப் சாருத்தநா  சதாளகச் சசாற்கள் ) 

யியபங்களும் ிந்தளகளும்  

1. ஒரு மாட்டினாருக்கு  ஒரு மாட்டிப் ிாிவுக்காக  ஒரு ஆக்கத்திள நட்டுமந முன்ளயக்க இனலும் ினும் 

ஒன்றுக்குமநற்ட்டமாட்டிகளுக்காக அயர் தநது ஆக்கங்கள முன்ளயக்க முடியும்.  

 
2. யிண்ணப்ம் ற்றுக் சகாள்ப்டும் இறுதித்தித்தன்று யனது 16-35 யருடங்களுக்கு  இளடப்ட்டதாக இருத்தல் மயண்டும்.  

 
3. ல்ா ஆக்கங்களும் தநது சசாந்தப் ளடப்ாக இருத்தல் மயண்டும். ந்த யளகனிலும் மயசாரு ளடப்ாக்கத்திலிருந்து 

ிாித்சதடுக்கப்ட்டதாகமயா,தழுயாகமயா, சார்ந்ததாகமயா இருத்தாகாது.மநலும் இதற்கு முன்ர் வ்யளகனிலும் 

சயினிடப்டாத ஆக்கநாகவும் இருத்தல் மயண்டும்.     
 

4. ஒவ்சயாரு யிண்ணப்ப்டியத்துடனும் கிபாந மசளய அலுயகாிடநிருந்து சற் யதியிடச் சான்ிதழ் / அதன் உறுதிசசய்னப்ட்ட  

ிபதிளன இளணத்தல்  மயண்டும் . 

 
5. ஒவ்சயாரு ளடப்பும் A4 அவுள் கடதாசிகில் , ஒரு க்கத்தில் சதியா ளகசனழுத்தில் ழுதி அல்து  கணிினில் சாித்து 

தனாாிக்கப்ட்டிருத்தல் மயண்டும். 
6. ஒவ்சயாரு ளடப்புக்கும் ஒரு யிண்ணப்ப் டியம் இளணக்கப்ட மயண்டும். மாட்டினாாின் அளடனாத்ளதக் குிக்கும் ந்த 

அளடனாமும் இருக்கக்கூடாது (நாதிாி யிண்ணப்ப் டியம் கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள்து). 

 
7. ஒவ்சயாரு ஆக்கமும்சயவ்மயாக  அனுப்ப்ட மயண்டும். 

 

8. ளடப்புகளஅனுப்பும்மாது மூப் ிபதிளன அனுப்க்கூடாததுடன் அதன் மூன்று ிபதிகள அனுப்புதல் மயண்டும்.சதாியாகாதா 

ஆக்கங்கின் ிபதிகள  திருப்ி அனுப்புயதற்கா டயடிக்ளககள  ண்ாட்டு, கள டயடிக்ளக அளநச்சு மநற்சகாள்ாது. 

 

9. ஒவ்சயாரு மாட்டினிலும் முதாம், இபண்டாம் மூன்ாம்  இடங்கமாடு திளநனா மநலும் ழு ஆக்கங்கள் சதாிவு சசய்னப்ட்டு 

சான்ிதழ்களும்  ணப்ாிசுகளும் யமங்கப்டும்.  

 
10. ளடப்ாக்கங்கள் ற்றுக்சகாள்ப்டும் இறுதித் திகதி 2021 சசப்டம்ர் 30 ஆந் திகதி ஆகும்.  அத்தித்தில் அல்து அதற்கு முன்ர் 

கிளடக்குநாறு, ின்யரும் முகயாிக்கு ளடப்ாக்கங்கள திவுத் தாலில் அனுப்புதல் மயண்டும். ளடப்ாக்கங்கள அனுப்பும் 



கடித உளனின் இடது க்க மநல் மூளனில் “மநல் நாகாண இம் ழுத்தார் மாட்டி 2021“ க் குிப்ிட்டு  யிண்ணப்ிக்கும் 

மாட்டினின் சனாிள சதியாக  ழுதுதல் மயண்டும். 

 

சசனார் 

கல்யி, காசாப, கள டயடிக்ளக அளநச்சு 

மநல் நாகாணம், 

இ. 204, 02  ஆம் நாடி, 

புதின நாகாண  சள காாினான கட்டடத் சதாகுதி , 

சடன்சில் சகாப்மகடுய நாயத்ளத, 

த்தபமுல். 

 

 

11. மநல் நாகாணத்தின் இம் ழுத்தார் மாட்டிகள் சதாடர்ாக டுயர் குழுயின் தீர்ப்ம இறுதித் தீர்ப்ாகும்.  

 

 

 
சிாிமசாந சாக்குயிதா, 

சசனார், 

கல்யி, காசாப, கள டயடிக்ளக அளநச்சு, 

மநல் நாகாணம். 

 
சதடர்புகளுக்கு – திரு.ிராந்த லினமக – காச்சாப அலுயர் 

சதா.ம. – 078-2420493 


