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தலைலை அலுவைகம், ஆழ்வார்பேட்லை, சென்லை-18 

Head Office, Alwarpet, Chennai – 18. 

ெட்ைைன்ற இலைத்பதர்தல் (2019) போட்டியிை  விரும்புபவாருக்காை விண்ணப்ேைனு 
 

Application form to contest in the State By-Assembly Elections (2019) 

 

 

 

 

 

 

விண்ணப்ேதாராின் சேயர் :  ____________________________________ 

Applicant’s name: 
 

போட்டியிை ோிந்துலரப்ேவாின் சேயர் : _______________________________________ 

Name of the Person you Recommend 
 
 
 
 
 
 
 
 

போட்டியிை வாய்ப்பு பகாரும்  

ெட்ைைன்றத் சதாகுதியின் சேயர்  ____________________________________ 

 Assembly Constituency in which you  
wish to contest: 

வலரபவாலை எண் :    நாள் :    

DD number:                                                   Date: 
 

1. சேயர் 

Name 

 

 

2. ேிறந்தபததி 

       Birthday 
 

 

3. ோலிைம் 

Gender 
 

 

4. தந்லத /தாய் /கணவர்/ைலைவி சேயர் 

(இதில் ஒன்லறசெய்து எழுதபவண்டும்) 

Father/Mother/Husband/Wife’s Name 
(the appropriate option) 

 

 

 

புலகப்ேைம்/     

Photograph 
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5. கல்வித் தகுதி 

Educational Qualification 
 

 

6. சதாழில்  

Occupation 
 

 

7. சதாிந்த சைாழிகள் 

Languages Known 

 

 

8. நிரந்தர முகவாி 

Permanent Address 

 

 

9. ஆதார் எண் 
Adhaar number 
 

 

10. (a)சதாலைபேெி எண் 

Mobile number 
 

       (b)ைின்ைஞ்ெல் முகவாி 

Email ID 

 

 

 

 

11.  ைக்கள் நீதி ைய்யம் கட்ெி உறுப்ேிைரா? 

ஆம் எைில், உறுப்ேிைர் அட்லை  எண் 

Are you a member of Makkal Needhi Maiam? If yes, 
mention the MNM membership number 

 

12.  தாங்கள் இதுவலர செய்த ெமூகப்ேணிகள் 

ஏபதனும் இருப்ேின் அதுகுறித்த விவரங்கள்? 

A short description of your social service (If any) 

 

 

 

 

13.  தாங்கள் போட்டியிை ைனு செய்துள்ள ேகுதியில் 

தங்களுலைய சொந்த ஊர் உள்ளதா? இல்லை 

எைில் எந்த சதாகுதியில் உள்ளது. 

Are you based out of the Assembly constituency that 
you wish to contest in? If, no, which Assembly 
constituency does it come under? 
 

 

14.  2019 ெட்ைைன்ற இலைத் பதர்தலில் தாங்கள் 

போட்டியிை விரும்புவதற்காை முக்கிய காரணங்கள். 

State the main reasons why you want to contest in 
the 2019 State By - Assembly Elections 
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15. தாங்கபளா அல்ைது தங்களது சநருங்கிய 

உறவிைபரா அரசுப்ேதவிகள் ஏபதனும் 

வகித்துவந்தால், அது குறித்த விவரங்கள் 

Positions held in the Government by you or your 
close relatives (If any) 
 

 

16. ஏற்கைபவ நாைாளுைன்ற / ெட்ைைன்ற / 

உள்ளாட்ெி பதர்தலில் போட்டியிட்டிருப்ேின் அது 

குறித்த விேரங்கள். 
 

Have you contested before in Parliamentary/ 
Assembly/ Municipality elections? If yes, provide 
more details 
 

 

17. தாங்கள் கட்ெியில் இலணவதற்கு முன்புபவறு 

ஏதாவது கட்ெியில் உறுப்ேிைராக இருந்தீர்களா? 

ஆம் எைில் அதன் விேரம். 
 

Were you a part of any other party before joining 
MNM? If yes, provide more details 
 

 

18. தங்கள் ைீது நீதிைன்றத்தில் வழக்குகள் 

ஏபதனும் நிலுலவயில் உள்ளதா? நீதிைன்றத்தால் 

ஏபதனும் தண்ைலை சேற்றவரா? (ஆம் எைில் அது 

ேற்றிய விேரங்கள்) 
 

Is there any case pending against you? If so, provide 
details of the same. 
Have you ever been convicted of any offence by any 
court of Law? If yes, provide the details 
 

 

19. நீங்கள் உங்கள் சதாகுதியில் 

பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்ைால் செய்யவிருக்கும் ேணிகள் 

குறித்து சதாிவிக்கவும். 

A short note on the measures you will take in your 
constituency, if elected 

 

20. நீங்கள் வருைாைவாி செலுத்தியுள்ளீர்களா? 
 

Have you filed your Income Tax? 
 

ஆம்   /  இல்லை 

Yes / No 
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இலணக்கப்ேட்ை ஆவணங்களின் சதாகுப்புகள் / Documents attached: 

 

PAN Card நகல் / PAN Card Xerox 

வாக்களர் அலையாள அட்லை நகல் / Voter’s ID Xerox 

 

❖ பைபை குறிப்ேிட்டுள்ள விவரங்கள் அலைத்தும் உண்லை என்று உறுதிகூறுகிபறன். தவறு 

ஏபதனும் இருப்ேின் அதற்காைமுழு சோறுப்லேயும் நாபை ஏற்றுக்சகாள்கிபறன். 
 

I, hereby declare that the details furnished above are true to my best knowledge. I also declare 
that I will bear the full responsibility if the details are false. 
 

❖ விருப்ேைனு விண்ணப்ேக் கட்ைணத் சதாலகயாை ரூ.10,000 /-  க்காை ( ரூோய் ேத்தாயிறம் 

ைட்டும்)  ( பததி. .................)  வலரபவாலைலய (DD) “MAKKAL NEEDHI MAIAM”  என்கின்ற 

சேயாில் எடுத்து 2019 ெட்ைைன்ற இலைத்பதர்தல் விண்ணப்ேத்துைன் இலணத்துள்பளன்.  

  

❖ I enclose Herewith  ....... dated .... for the sum of Rupees .............../- (..........  Thousand only  

in favour  of “MAKKAL NEEDHI MAIAM”   towards fee for the 2019 State By-Assembly 

Elections candidate application form. 
 

❖ தற்போது நான் செலுத்தியுள்ள விருப்ேைனு விண்ணப்ேக் கட்ைணத் சதாலகலய, நான் 

பவட்ோளராகத் பதர்ந்சதடுக்கப் ேைாவிட்ைாலும் திரும்ேக் பகாரைாட்பைன் எைவும் உறுதி 

அளிக்கிபறன். 
 

I declare that I will not ask the amount paid for this form to be refunded if I don’t get selected to 
contest the elections. 
 

❖ பதர்தல் பதர்வுக் குழுவிைரால் பநர்காணலுக்கு அலழக்கப்ேடுகின்ற சோழுது என்ைிைம் 

பகாரப்ேடும் அலைத்துத் தரவுகலளயும் தருவதற்குத் தயாராக உள்பளன் என்றும் 

உறுதியளிக்கின்பறன். 
 

I declare that I will furnish all necessary information that are asked by the Election Committee 
during the interview.  

பததி   : 

Date    : 

இைம் :   
Place   :  
  

தலைலை அலுவைகம்     விண்ணப்ேதாரர் லகசயாப்ேம் 

ைக்கள் நீதி ைய்யம்                                                          Signature of the applicant 
Head Office 
Makkal Needhi Maiam 

For Office Use: 


