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பிப்ரவரி 01, 2017 

 

வெளிவிெகார அமைசச்ரமெயால் ஏற்பாடு வசய்யப்படட் 

மகலாஷ் ைானசரராெர ் யாதத்ிமர பதிவு வசய்தல், 1 பிப்ரெரி 

2017 அன்று வதாடங்கியுள்ளது. இநத் ஆண்டு யாதத்ிமர காலை்,  

12 ஜூன் 8 வசப்டை்பர ்ெமர என இரண்டு ெழிகள் மூலை் ரபாக 

திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. இநத் யாதத்ிமரக்கு விண்ணப்பிக்க 

தகுதி,  விண்ணப்பதாரரக்ள் குமறநத்படச்ை் 1 ஜனெரி 2017  

அன்று குமறநத்து 18 ெயது ைற்றுை் அதிகபடச்ைாக 70 ஆக 

இருக்க ரெண்டுை் . பதிவு வசய்ெதற்கான கமடசி ரததி 15 

ைாரச் ்2017 ஆகுை். 

 

இநத் யாதத்ிமர இரண்டு ெழிகளில் வதாடருை். சில 

ைமலரயற்றை் உள்ளடக்கிய லிபுரலவலக் பாஸ் (உதத்ரகண்ட)், 

ெழிய்யக் இருக்குை் பாமத மூலை் ஓரு நபருக்கு Rs.1.6 லடச்ை் 

ரூபாய் வசலொகுை் என்று ைதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஓெ்வொரு 

வதாகுப்புக்குை் 60 யாதர்கீரக்ள் என 18 வதாகுப்புகள் 

நடதத்ப்படுை். யாதத்ிமரயின் கால தயாரிப்பு பணிக்காக 

தில்லியில் 3 நாடக்ள் உடப்ட ஒெ்வொரு வதாகுதியுை் 24 நாடக்ள் 

ஆகிறது. நத் பாமத நாராயண் ஆசிரைை், பாதால் புெரனஷ்ெர ்

ரபான்ற முக்கியைான தளங்கள் ெழியாக வசல்கிறது. 

யாதத்ிரிகள் ரைலுை், சியாவலக் பள்ளதத்ாக்கு அழமக பாரக்்க 

முடியுை் அதத்ுடன் இநத் 'ஓை் பரெ்தை்'ைமலயில் 'ஓை்' ெடிவில் 

பனி இயற்மகயாக நிகழ்வு வகாண்டமதயுை் காணலாை். 

ைற்வறாரு நதுலா பாஸ் (சிக்கிை்) மூலை் உள்ள பாமத 

உயரதத்ிலுள்ள ொகனை் வசல்லுை் சாமலயாக உள்ளதால் 

வநடிய ைமலரயற்றை் வசய்ய முடியாத மூதத் குடிைக்களுக்கு 

ஏற்றது ஆகுை். ரகங்டாக் இருநத்ு இநத் பாமத ஹாங்கு ஏரி 

ரபான்ற கண்ணுக்கினிய இடங்கள் ெழியாக ைற்றுை் 

திவபதத்ிய பீடபூமியில் பரநத் இயற்மக ெழியாக வசல்லுை். 

இதன் கீழ் ஓரு நபருக்கு ரூ .2 லடச்ை் ெமர வசலொகுை் என்று 

ைதிப்பிடப்படட்ுள்ளது, ைற்றுை் கால தயாரிப்பு பணி என 

தில்லியில்  3 நாடக்ள் உடப்ட 21 நாடக்ள் வைாதத்ைாக இருக்குை். 



இநத் ஆண்டு ஒெ்வொரு வதாகுப்புக்குை் 50 யாதர்கீரக்ள் என 8 

வதாகுப்புகள் வகாண்டு இநத் பாமத திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. 

கடநத் ஆண்டுகமளப் ரபாலரெ, முதல் முமற 

விண்ணப்பதாரரக்ள், ைருதத்ுெரக்ள், ைற்றுை் திருைணைான 

தை்பதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுை். அெரக்ள் அமத 

வதரிவு வசய்தால், மூதத் குடிைக்களுக்கு  நாதுலா பாமதக்கு 

முன்னுரிமை தரப்படுை். நிபநத்மனகளுக்கு உடப்டட்ு நான்கு 

நபரக்ள் ஒன்றாக இநத் யாதத்ிமரக்கு விண்ணப்பிக்கவுை் 

ரைற்வகாள்ளவுை் முடியுை். யாதத்ிரிகள் இரண்டு பாமதகளில் 

முன்னுரிமை குறிக்குை் பாமதயிமன ரதரந்வ்தடுக்க முடியுை் 

அல்லது ஒரர ஓரு பாமதயிமன ரதரந்வ்தடுக்க முடியுை். 

கணினிையைாக்கல் டிராவின் மூலை் அெரக்ளுக்கு ஒரு பாமத 

ைற்றுை் வதாகுதி ஒதுக்கீடு வசய்யப்படுை். 

 

வபாது ைக்களுடன் இமடதவ்தாடரப்ு எண்ணிை முமறயில் 

வசய்ெதற்கு இநத்ிய அரசு தள்ளளினாலுை் அது வகாண்டிருநத் 

நிமலப்பாடம்ட ஒடட்ி இநத் http://kmy.gov.in ெமலதத்ளதத்ில் 

இநத் யாதம்ர பதிவு முழுமையாக ஆன்மலன் வசயல்முமற 

ஆகுை். தனிப்படட் விெரங்கள் (புமகப்படை் பக்கை்), முகெரி 

விெரங்கமள (கமடசி பக்கை்), ைற்றுை் விண்ணப்பதம்த 

பூரத்த்ி வசய்ெதற்காக ஒரு புமகப்படதம்த வகாண்ட கடவுச ்

சீடட்ு பக்கங்கமள விண்ணப்பதாரரக்ள் ஸ்ரகன் ைற்றுை் பதிவு 

வசய்ய ரெண்டுை். ஆன்மலன் ெடிெை் உள்ள இநத் படிெதம்த 

பூரத்த்ி வசய்ய இநத்ி அல்லது ஆங்கில வைாழிகளில் 

ரதமெயான ெழிகாடட்ுதல்கள் உள்ளன. ஓரு இறுதி ரததிக்கு 

பின் முழுமையற்ற பயன்பாடுகள் தானாகரெ ரதத்ு 

வசய்யப்படுை்.  

விண்ணப்பதாரரக்மள  ரதரவ்ு வசய்ெது ஒரு நியாயைான 

கணினி உருொக்கிய, சீரற்ற, பாலினை் சைசச்ீர ் ரதரவ்ு 

வசயல்முமற மூலைாக இருக்குை். கணினி டிராவிற்கு பின்னர ்

தானியங்கி மின்னஞ்சல் அல்லது SMS மூலை் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அெரக்ள் ரதரவ்ு பற்றி 

அறிவிக்கப்படுை். ரதரவ்ு பின்னர,் விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் 

பங்ரகற்பமத உறுதிப்படுதத், ெமலதத்ளதத்ில் 

விெரிக்கப்படட்ுள்ளது ரபான்று உறுதிப்படுதத்ல் கடட்ணை் 



வசலுதத் ரெண்டுை். விண்ணப்பதாரரக்ள் ரைலுை் தகெல் வபற 

ைற்றுை் தங்கள் விண்ணப்ப நிமலமய கண்காணிக்க 

ஊடாடுை் ஊடாடுை் உதவி வதாமலரபசி எண்: 011-24300655. 

புது டில்லி, 

பிப்ரெரி 1 , 2017 


