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உள்ளூபாட்சி
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சக அகநச்சுக்கிதும் கசனார்கள்,
திகணக்கத் தகயர்கள்,
நாயட்டச் கசனார்கள்/ ிபததச கசனார்கள் நற்றும்
அபசாங்க ிறுயங்கின் தகயர்கள்

சாபதிகள் தசகயப் ிபநாணக் குிப்ிக அபாக்கம் கசய்தல்
1999.10.13 ஆம் திகதின 1101/9 ஆம் இக்க இங்கக சானக தசாசலிசக் குடினபசின்
அதியிதசட யர்த்தநாினில் ிபசுாிக்கப்ட்ட 1999 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடார் நாதம் 06 ஆம் திகதின
சாபதிகள் தசகயப் ிபநாணக் குிப்ிற்குப் திலீடாக 2014.08.15 ஆம் திகதின 1875/39 ஆம்
இக்க அதியிதசட யர்த்தநாினில் ிபசுாிக்கப்ட்ட சாபதிகள் தசகயனின் புதின ிபநாணக்
குிப்ாது 2013.07.01 ஆம் திகதினிலிருந்து அபலில் இருத்தல் தயண்டும்.

02.

உள்ீர்ப்பு

ிபநாணக் குிப்ின் 13 ஆம் ிாிவுக்ககநன உள்ீர்ப்புச் கசய்தல்
தசகயப் ிபநாணக் குிப்பு கடபகக்கு யரும் திகதினிலுள்யாறு தசகயனிலுள் சக
அலுயர்களும் தா யிதிக்தகாகயனின் VII ஆம் அத்தினானத்தின் 4 ஆம் ிாியில்
யிதித்துகபக்கப்ட்ட ற்ாடுகளுக்கு அகநன ின்யரும் யிதத்தில் புதின தப பககநக்குள்
உள்ீர்ப்புச் கசய்னப்டல் தயண்டும்.
I.
உள்ீர்ப்புக்
காபணநாக
சம்தயற்த்
திகதினில்
துயித
நாற்பம்
தநற்ககாள்ப்டாகாது ன்துடன் உள்ீர்ப்புக்கு பன்ர் ற்கதயனிருந்த
திகதினாக சம்தயற்த் திகதினாது கதாடர்ந்தும் நாற்பாநல் இருத்தல்
தயண்டும்.
II.
ஒத்த சம்ப் டிபக ஒன்றுக்கா உாித்துக் காபணநாக அடுத்த உனர் சம்ப்
டிபகனில் ந்தகயாரு ஊமினரும் அநர்த்தப்டாகாது.
அதற்கிணங்க,
I.
II.

யகுப்பு II “ஆ” இலுள் ஊமினர்கள் தபம் III இற்கு.
யகுப்பு II “அ” இலுள் ஊமினர்கள் தபம் II இற்கு.

III.

யகுப்பு I இலுள் ஊமினர்கள் தபம் I இற்கு.

IV.

யகுப்பு 1 இல் ஆகக் குகந்தது ஒன்து (09) யருட திருப்திகபநா தசகயக்காம்
ஒன்றுடன் ஒன்து (09) சம் ற்ங்கக உகமத்தும் கன தசகய
ிந்தககக
பூர்த்திகசய்துள்துநா
ஊமினர்கள்
2013.07.01
ஆம்
திகதினிலிருந்து அதாயது இச் தசகயப் ிபநாணக் குிப்பு அபலுக்கு யரும்
திகதினிலிருந்து கடபகக்கு யரும் யண்ணம் யிதசட தபத்திற்குள் உள்ீர்ப்புச்
கசய்னப்டல் தயண்டும்.

குிப்பு 1
யகுப்பு I இலிருந்து யிதசட தபத்திற்கா உள்ீர்ப்புக்கா யிண்ணப் இ. 04 இல் தபப்ட்ட நாதிாிக்ககநன
பூர்த்திகசய்னப்டும் யிண்ணப்ங்காகய திகணக்கத் தகயர்/ அகநச்சுச் கசனாாின் ாிந்துகபயுடன்
இகணந்த தசகயகள் ணிப்ார் ானகத்திடம் சநர்ப்ிக்கப்டல் தயண்டும்.
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03. ஆட்தசர்ப்பு
ிபநாணக் குிப்ின் 7 ஆம் ிாிவுக்ககநன குித்த திகணக்கத் தகயாின் ாிந்துகபனின்டி
இகணந்த தசகயகள் ணிப்ார் ானகத்தின் பம் அனுநதிக்கப்ட்ட தர்பகப் ாீட்கச சக
ஒன்ின் பம் ஆட்தசர்ப்பு தநற்ககாள்ப்டும். அதற்கிணங்க, தயிகள் கயற்ிடநாவுடன்
அனுநதிக்கப்ட்ட தயிகின் ண்ணிக்கக, கயற்ிட ண்ணிக்ககயுடன் தற்தாதுள்
ஊமினர்கின் ண்ணிக்கக ஆகின ின்யரும் யிதத்தில் இகணந்த தசகயகள் ணிப்ார்
ானகத்திடம் அிக்ககனிடப்டல் தயண்டும்.
(அ)
ஓய்வு, தசகயகன யிட்டு யிகுதல், இப்பு அல்து தயி கயிதாக்கல் காபணநாக
கயற்ிடநாகியுள் தயிகளுக்காக அலுயாின் கனர் நற்றும் தபம், கயற்ிடங்கின்
ண்ணிக்கக நற்றும் தயிகள் கயற்ிடநாகியுள் யிதம் ஆகின குிப்ிடப்டல் தயண்டும்.
(ஆ)
தநத “அ” இல் குிப்ிடப்ட்ட காபணங்கிற்கு அப்ாற்ட்ட காபணங்கிால்
கயற்ிடநாகியுள் கயற்ிடங்கள் குித்து கயற்ிடங்கின் ண்ணிக்கக நற்றும் அத்தககன
தயிகள் கயற்ிடநாகியுள் யிதம் ஆகினயற்கச் சுட்டிக்காட்டி அத்தககன கயற்ிடங்கக
ிபப்புயதற்கு
பகாகநத்துய
தசகயகள்
ணிப்ார்
ானகத்தின்
அனுநதினாது
கற்றுக்ககாள்ப்டல் தயண்டும். தநலும், அத்தககன அனுநதிகின் சான்றுப்டுத்தப்ட்ட
ிபதிகள் தநற்டி அனுநதியுடன் சநர்ப்ிக்கப்டல் தயண்டும்.

04. தயியுனர்வு
2013.07.01 ஆம் திகதினிலிருந்து இகணந்த சாபதிகள் தசகயனின் தயியுனர்வுகள் இந்த ிபநாணக்
குிப்ின் 10 ஆயது ிாியின் டி குிப்ிடப்ட்ட தயியுனர்வு திட்டத்திற்ககநன
தநற்ககாள்ப்டும்.
திகணக்கத் தகயர் / அகநச்சின் கசனாாின் ாிந்துகபயுடன் கீதம தபப்ட்ட
நாதிாிக்ககநயாக ஒவ்கயாரு தபத்திற்குநா தயியுனர்யிற்கா யிண்ணப்ங்கள் சநர்ப்ிக்கப்ட
தயண்டும்.
I.
II.
III.

சபாசாி கசனாற்றுககனின் கீழ் தபம் III இலிருந்து தபம் II இற்கு தயியுனர்யிற்கா
யிண்ணப் டிய இ. 01
சபாசாி கசனாற்றுககனின் கீழ் தபம் II இலிருந்து தபம் I இற்கு தயியுனர்யிற்கா
யிண்ணப் டிய இ. 02
சபாசாி கசனாற்றுககனின் கீழ்
தயியுனர்யிற்கா யிண்ணப் டிய

தபம் I
இ. 03

இலிருந்து

யிதசட

தபத்திற்கு

IV. தபம் I இலிருந்து யிதசட தபத்திற்கு உள்யாங்குயதற்கா யிண்ணப் டிய இ. 04
குிப்பு 2
2013.07.01 ஆம் திகதினிலுள்யாறு யகுப்பு I இல் 09 யருடகா தசகயனிகப் பூர்த்திகசய்துள் அலுயர்கள்
யிதசட தபத்திற்கு உள்ீர்ப்புச் கசய்னப்டுயதற்கு யிண்ணப் டிய இ. 04 இகப் னன்டுத்த தயண்டும்.
குிப்பு 3
2013.07.01 ஆம் திகதினிலுள்யாறு யகுப்பு II “அ” இல் 09 யருடகா தசகயனிகப் பூர்த்திகசய்துள்
அலுயர்கள் தபம் I இற்கு தயியுனர்த்தப்டுயதற்கு யிண்ணப் டிய இ. 02 இகப் னன்டுத்த தயண்டும்.

05. யிகத்தின்காண் தகட
யிகத்தின்காண் தகட தாண்டல் ாீட்கசனாது இந்த ிபநாணக் குிப்ின் 8 ஆயது
ிாியிலுள் ற்ாடுகளுக்ககநன டாத்தப்ட தயண்டும் .

அ.
யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கச கதாடர்ிா அதிகாாி இகணந்த தசகயகள்
ணிப்ார் ானகம் ஆயார் ன்துடன் ின்யரும் அலுயர்கக உள்டக்கினதும் இகணந்த
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தசகயகள் ணிப்ார் ானகத்திால் அனுநதிக்கப்ட்டதுநா தர்பகப் ாீட்கச சகனிால்
உாின தர்பகப் ாீட்கசனாது டாத்தப்ட தயண்டும்.
1. உாின அலுயர்கள் தசகயனாற்ி யரும் திகணக்கத்தில் தசகயனாற்றும்
தகயபாக ஓர் ிகதயற்று அலுயர்.
2. தநாட்டார் தாக்குயபத்துத் திகணகத்திலுள் தநாட்டார் யாகப்
ாிதசாதகர்.
3. தாக்குயபத்துப் காலிஸ் ிாியிலுள் அலுயர்.
ஆ. யிகத்தின்காண் தகடக்காக தர்பகப் ாீட்கச சகனிால் ாிந்துகபக்கப்ட்டதன்
ின்ர் இகணந்த தசகயகள் ணிப்ார் ானகத்தின் அனுநதினாது கற்றுக்ககாள்ப்ட
தயண்டும்.

06. கனகய
இகணத சாபதிகள் தசகயனின் உத்திதனாகத்தர்கள் உாின தித்தில் யிகத்தின்காண் தகடப்
ாீட்கச நற்றும் ிபநாணக் குிப்ின் ிாிவு 09 இற்ககநன அபசகருந கநாமி நற்றும் தயறு அபச
கருந கநாமினில் கநாமித்ததர்ச்சி ாீட்கச ன்யற்ில் சித்தினகடதல் தயண்டும்.
குிப்பு 4
2007.07.01 ஆம் திகதிக்குப் ின்ர் இகணந்த சாபதிகள் தசகயக்கு ஆட்தசர்ப்புச் கசய்னப்ட்டுள் அலுயர்கள்
நாத்திபதந ினநத் திகதினிலிருந்து 05 யருடங்கிற்குள் அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்கக இ. 1/2014 இலுள்
ற்ாடுகளுக்ககநன கநாமித் ததர்ச்சினிக கற்றுக்ககாள் தயண்டும்.

அ. தசகயப் ிபநாணக்குிப்பு கடபகக்கு யரும் திகதினிலுள்யாறு கமன தசகயப்
ிபநாணக் குிப்ின் கீழ் யகுப்பு I இற்கு தயியுனர்த்தட்டுள் அலுயர்கள் தபம் I இற்கா
யிகத்தின்காண் தகடப்ாீட்கசனில் சித்தினகடயும் ததகயப்ாட்டிலிருந்து யிக்கிக்கப்டல்
தயண்டும்.
ஆ. தற்தாது தசகயனாற்ி யரும் அலுயர்கள் கதாடர்ில் தசகயப் ிபநாணக்குிப்பு
கடபகக்கு யரும் திகதினிலிருந்து பன்று (3) யருடங்கள் ககாண்ட ஒரு சலுககக் காநாது
ிபநாணக் குிப்ின் ற்ாடுககப் ிபதனாகிப்தற்கு யமங்கப்ட தயண்டும்.

/ தே. தடல்தக
கசனார்
அபசாங்க ிர்யாக, நாகாண சககள்,
உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி
அகநச்சு
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யிண்ணப்ப் டிய இ. 01
இகணந்த சாபதிகள் தசகயனின் தபம் III இலிலுள் அலுயர்கக சபாசாி
கசனாற்றுககனின் கீழ் தபம் II இற்கு தயியுனர்வு கசய்யதற்கா யிண்ணப்ம்
குதி I (அலுயாிாததன பூர்த்தி கசய்தல் தயண்டும்)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

பதகளத்துக்களுடன் கனர் :- ………………………………………………………...
பதகளத்துக்கால் குிப்ிடப்டும் கனர்கள் :………………………………………………..............
தற்தாது தசகயனாற்றும் அலுயகம் :- ………………………………………………...............
தசகயனில் இகணந்த திகதி
:- ………………………………………………...
இகணந்த தசகயகள் ினநக் கடிதத்தின் இக்கம்
:- …………………….......
ினநம் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி
:- …………………….......
யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனில் சித்தினகடந்த திகதி:- ………………….......
நட்டம் பன்ில் கநாமித்ததர்ச்சினிகப் கற்றுக்ககாண்ட திகதி :-…………………
தசகயனில் த்து யருடங்கள் பூர்த்திகசய்த திகதி
:- ………………………

தநத ன்ால் குிப்ிடப்ட்டுள் சக தகயல்களும் உண்கநனாதும் சாினாதும்
ன்கத இத்தால் உறுதிப்டுத்துகின்தன்.
திகதி:………………………

…………………………………..
யிண்ணப்தாாினின்
கககனாப்ம்

குதி II
அகநச்சின் கசனார் / திகணக்கத் தகயாின் உறுதியுகப
திரு ....................................................... இவ் அலுயகத்தில் தசகயனாற்றுயததாடு,
குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கள் அயபது திப்ட்ட தகாகயக்கிணங்க சாினாதாகும்.

தநத

1.

தயினில் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி :-………………………

2.

தபம் III இது யிகத்தின்காண்
…………………………

3.

தயறு அபச கருந கநாமினின் நட்டம் பன்ில் ததர்ச்சி அகடந்த திகதி :- …………………..

4.
5.

தபம் III இல் 10 யருட உனிர்ப்ா தசகயக் காத்கத பூர்த்திகசய்துள் திகதி
:……………………………….
அனுநதிக்கப்ட்ட கசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு ஒளங்கு யிதிகளுக்ககநன தயியுனர்வு
தித்திற்கு பன்பாக 10 யருடத்தில் திருப்திகபநா நட்டத்தில் அல்து அதிலுங்கூடின
கசனாற்றுகககன கயிப்டுத்தியுள்ார் / கயிப்டுத்தயில்க.

6.

தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 10 யருடத்தில் சக சம் ற்ங்ககயும்
ஈட்டிக்ககாண்டுள்ார் / ஈட்டிக்ககாள்யில்க.

7.

I. தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 10 யருடத்தில் அகபச் சம்ம் நற்றும்
சம்நற் யிடுபககக கற்றுக்ககாண்டுள்ார் / கற்றுக்ககாள்யில்க.
II.

தகடப்

ாீட்கச

சித்தினகடந்த

திகதி:-

சம்நற்
நற்றும்
அகபச்
சம்த்துடா
யிடுபககக
கற்றுக்ககாண்டுள்ாபானின், கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட யிடுபககின் ண்ணிக்கக
நற்றும் கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட திங்கள் …………………………………………………
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8.

I. தநற்டி காப்குதினில் அலுயர் ததனுதநார் ஒளக்காற்றுத் தண்டகக்கு
(ச்சாிக்கக தயிப) ஆாகியுள்ாபா?
……………………………………………………………………………..
II. அலுயருக்கு திபாக ஒளக்காற்று டயடிக்கக ஒன்று அல்து சட்ட டயடிக்கக ஒன்று
தநற்ககாள்ப்டுகின்தா? …………………………………

9.

கூட்டுத்தாம் ஒன்ின் அல்து தயதததனும் ினதிச் சட்ட சக ஒன்ின் ணிக்காக
அலுயர் யிடுயிக்கப்ட்டுள்பானின் உாின காப்குதி கதாடர்ா யிபங்கள் :…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...

இவ் அலுயர் சக தகககநககயும் பூர்த்திகசய்துள்ார் / பூர்த்திகசய்னயில்க. ஆதால்,
..................... ஆம் திகதி பதல் அபலில் இருக்கக்கூடினதாக தபம் II இற்கா தயியுனர்கய ான்
ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

தாத் தகயாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)

குிப்பு: தநத குிப்ிடப்ட்ட 1 பதல் 9 யகபனா தகககநகள் பூர்த்திகசய்னப்டாயிட்டால்
அயற்ிகக் குிப்ிட்டனுப்வும்.
தபம் II இற்கா தயியுனர்யிக ான் ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

அகநச்சு கசனாாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)

யிண்ணப்ப் டிய இ. 02
இகணந்த சாபதிகள் தசகயனின் தபம் II இலிலுள் அலுயர்கக சபாசாி
கசனாற்றுககனின் கீழ் தபம் I இற்கு தயியுனர்வு கசய்யதற்கா யிண்ணப்ம்
குதி I - (அலுயாிாததன பூர்த்தி கசய்தல் தயண்டும்)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

பதகளத்துக்களுடன்கனர்
:- ………………………………………………………...
பதகளத்துக்கால் குிப்ிடப்டும் கனர்கள் :………………………………………………...............
தற்தாது தசகயனாற்றும் அலுயகம் :- ………………………………………………...............
தசகயனில் இகணந்த திகதி
:- ………………………………………………...
இகணந்த தசகயகள் ினநக் கடிதத்தின் இக்கம்
:- …………………….......
ினநம் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி :- …………………….......
இபண்டாயது யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனில் சித்தினகடந்த திகதி :…………………….......
தபம் II / யகுப்பு II “அ” இல் ஒன்து யருடங்கள் பூர்த்திகசய்த திகதி
:…………………….......

தநத ன்ால் குிப்ிடப்ட்டுள் சக தகயல்களும் உண்கநனாதும் சாினாதும்
ன்கத இத்தால் உறுதிப்டுத்துகின்தன்.
திகதி:………………………

……………………………
யிண்ணப்தாாினின்
கககனாப்ம்
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குதி II
அகநச்சின் கசனார் / திகணக்கத் தகயாின் உறுதியுகப
திரு ....................................................... இவ் அலுயகத்தில் தசகயனாற்றுயததாடு,
குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கள் அயபது திப்ட்ட தகாகயக்கிணங்க சாினாதாகும்.

தநத

1.

தபம் II இற்குப் தயியுனர்த்தப்ட்ட திகதி:- ……………………………….

2.

இபண்டாயது
யிகத்தின்காண்
………………………………

3.

தபம் II இல் 09 யருட
………………………

4.

அனுநதிக்கப்ட்ட கசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு ஒளங்கு யிதிகளுக்ககநன தயியுனர்வு
தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருட காத்தில் திருப்திகபநா நட்டத்தில் அல்து
அதிலுங்கூடின கசனாற்றுகககன கயிப்டுத்தியுள்ார் / கயிப்டுத்தயில்க.

5.

தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருடத்தில் சக சம் ற்ங்ககயும்

தகடப்

உனிர்ப்ா

ாீட்கச

தசகயக்

சித்தினகடந்த

காத்கத

பூர்த்திகசய்த

திகதி:திகதி:-

ஈட்டிக்ககாண்டுள்ார் / ஈட்டிக்ககாள்யில்க.
6.

I. தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருடத்தில் அகபச் சம்ம் நற்றும்
சம்நற் யிடுபககக கற்றுக்ககாண்டுள்ார் / கற்றுக்ககாள்யில்க.

II. சம்நற் நற்றும் அகபச் சம்த்துடா யிடுபககக
கற்றுக்ககாண்டுள்ாபானின், கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட யிடுபககின் ண்ணிக்கக
நற்றும் கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட திங்கள்.
…………………………………………………………...
(சாபதிகள் தசகயனின் தபம் II இற்கா ினந/ தயியுனர்வுத் திகதினிலிருந்து)
7.

I. தநற்டி காப்குதினில் அலுயர் ததனுதநார் ஒளக்காற்றுத் தண்டகக்கு
(ச்சாிக்கக தயிப) ஆாகியுள்ாபா?
……………………………………………………………………………..
II. அலுயருக்கு திபாக ஒளக்காற்று டயடிக்கக ஒன்று அல்து சட்ட டயடிக்கக ஒன்று
தநற்ககாள்ப்டுகின்தா? …………………………………

8.

கூட்டுத்தாம் ஒன்ின் அல்து தயதததனும் ினதிச் சட்ட சக ஒன்ின் ணிக்காக
அலுயர் யிடுயிக்கப்ட்டுள்பானின் உாின காப்குதி கதாடர்ா யிபங்கள்:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

இவ் அலுயர் சக தகககநககயும் பூர்த்திகசய்துள்ார் / பூர்த்திகசய்னயில்க. ஆதால்,
..................... ஆம் திகதி பதல் அபலில் இருக்கக்கூடினதாக தபம் I இற்கா தயியுனர்கய ான்
ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

தாத் தகயாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)

குிப்பு: தநத குிப்ிடப்ட்ட 1 பதல் 8 யகபனா தகககநகள் பூர்த்திகசய்னப்டாயிட்டால்
அயற்ிகக் குிப்ிட்டனுப்வும்.

தபம் I இற்கா தயியுனர்யிக ான் ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

அகநச்சு கசனாாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)
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யிண்ணப்ப் டிய இ. 03
இகணந்த சாபதிகள் தசகயனின் தபம் I இலிலுள் அலுயர்கக யிதசட தபத்திற்கு
தயியுனர்வு கசய்யதற்கா யிண்ணப்ம்
குதி I - (அலுயாிாததன பூர்த்தி கசய்தல் தயண்டும்)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

பதகளத்துக்களுடன்கனர்
:- ………………………………………………………...
பதகளத்துக்கால் குிப்ிடப்டும் கனர்கள் :………………………………………………...............
தற்தாது தசகயனாற்றும் அலுயகம் :- ………………………………………………...............
தசகயனில் இகணந்த திகதி
:- ………………………………………………...
இகணந்த தசகயகள் ினநக் கடிதத்தின் இக்கம்
:- ……………………...
ினநம் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி
:- ……………………...
பன்ாயது யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனில் சித்தினகடந்த திகதி :……………………...
தபம் I இல் ஒன்து யருடங்கள் பூர்த்திகசய்த திகதி
:- ……………………...

தநத ன்ால் குிப்ிடப்ட்டுள் சக தகயல்களும் உண்கநனாதும் சாினாதும்
ன்கத இத்தால் உறுதிப்டுத்துகின்தன்.
திகதி:………………………

…………………………..
யிண்ணப்தாாினின் b
கககனாப்ம்

குதி II
அகநச்சின் கசனார் / திகணக்கத் தகயாின் உறுதியுகப
திரு ....................................................... இவ் அலுயகத்தில் தசகயனாற்றுயததாடு,
குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கள் அயபது திப்ட்ட தகாகயக்கிணங்க சாினாதாகும்.

தநத

1.
2.

தபம் I இற்குப் தயியுனர்த்தப்ட்ட திகதி:- ……………………………….
பன்ாயது
யிகத்தின்காண்
தகடப்
ாீட்கச
சித்தினகடந்த
………………………………

3.

தபம் I இல் 09 யருட உனிர்ப்ா தசகயக் காத்கத பூர்த்திகசய்த திகதி :-………………….

4.

அனுநதிக்கப்ட்ட கசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு ஒளங்கு யிதிகளுக்ககநன தயியுனர்வு
தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருட காத்தில் திருப்திகபநா நட்டத்தில் அல்து
அதிலுங்கூடின கசனாற்றுகககன கயிப்டுத்தியுள்ார் / கயிப்டுத்தயில்க.

5.

தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருடத்தில் சக சம் ற்ங்ககயும்

திகதி:-

ஈட்டிக்ககாண்டுள்ார் / ஈட்டிக்ககாள்யில்க.
6.

I. தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருடத்தில் அகபச் சம்ம் நற்றும்
சம்நற் யிடுபககக கற்றுக்ககாண்டுள்ார் / கற்றுக்ககாள்யில்க.

II. சம்நற் நற்றும் அகபச் சம்த்துடா யிடுபககக
கற்றுக்ககாண்டுள்ாபானின், கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட யிடுபககின் ண்ணிக்கக
நற்றும் கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட திங்கள்.
…………………………………………………………...
(சாபதிகள் தசகயனின் தபம் I இற்கா தயியுனர்வுத் திகதினிலிருந்து)
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7.

I. தநற்டி காப்குதினில் அலுயர் ததனுதநார் ஒளக்காற்றுத் தண்டகக்கு
(ச்சாிக்கக தயிப) ஆாகியுள்ாபா?
……………………………………………………………………………..
II. அலுயருக்கு திபாக ஒளக்காற்று டயடிக்கக ஒன்று அல்து சட்ட டயடிக்கக ஒன்று
தநற்ககாள்ப்டுகின்தா? …………………………………

8.

கூட்டுத்தாம் ஒன்ின் அல்து தயதததனும் ினதிச் சட்ட சக ஒன்ின் ணிக்காக
அலுயர் யிடுயிக்கப்ட்டுள்பானின் உாின காப்குதி கதாடர்ா யிபங்கள்:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

இவ் அலுயர் சக தகககநககயும் பூர்த்திகசய்துள்ார் / பூர்த்திகசய்னயில்க. ஆதால்,
..................... ஆம் திகதி பதல் அபலில் இருக்கக்கூடினதாக யிதசட தபத்திற்கா தயியுனர்கய ான்
ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

தாத் தகயாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)

குிப்பு: தநத குிப்ிடப்ட்ட 1 பதல் 8 யகபனா தகககநகள் பூர்த்திகசய்னப்டாயிட்டால்
அயற்ிகக் குிப்ிட்டனுப்வும்.

யிதசட தபத்திற்கா தயியுனர்யிக ான் ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

அகநச்சு கசனாாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)

யிண்ணப்ப் டிய இ. 04
2013.07.01 ஆம் திகதினிலுள்யாறு இகணந்த சாபதிகள் தசகயனின் தபம் I இல் 09 யருட
தசகயக் காத்திகப் பூர்த்திகசய்துள் அலுயர்கக யிதசட தபத்திற்கு
உள்ீர்ப்தற்கா யிண்ணப்ம்
குதி I - (அலுயாிாததன பூர்த்தி கசய்தல் தயண்டும்)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

பதகளத்துக்களுடன்கனர்
:- ………………………………………………………...
பதகளத்துக்கால் குிப்ிடப்டும் கனர்கள் :………………………………………………...............
தற்தாது தசகயனாற்றும் அலுயகம் :- ………………………………………………...............
தசகயனில் இகணந்த திகதி
:- ………………………………………………...
இகணந்த தசகயகள் ினநக் கடிதத்தின் இக்கம்
:- …………………….......
ினநம் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி
:- …………………….......
யகுப்பு I இல் ஒன்து யருடங்கள் பூர்த்திகசய்த திகதி :- …………………….......

தநத ன்ால் குிப்ிடப்ட்டுள் சக தகயல்களும் உண்கநனாதும் சாினாதும்
ன்கத இத்தால் உறுதிப்டுத்துகின்தன்.
திகதி:………………………

……………………………….
யிண்ணப்தாாினின்
கககனாப்ம்
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குதி II
அகநச்சின் கசனார் / திகணக்கத் தகயாின் உறுதியுகப
திரு/திருநதி/கசல்யி ....................................................... இவ் அலுயகத்தில் தசகயனாற்றுயததாடு,
தநத குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கள் அயபது திப்ட்ட தகாகயக்கிணங்க சாினாதாகும்.
1.

தபம் I இற்குப் தயியுனர்த்தப்ட்ட திகதி:- ……………………………….

2.

சாபதிகள் தசகயனின் தபம் I இலுள் 09 யருடகா உனிர்ப்ா தசகயக்காம் ஒன்று
2013.07.01
ஆம்
திகதினிலுள்யாறு
பூர்த்திகசய்னப்ட்டுள்து/
பூர்த்திகசய்னப்ட்டிருக்கயில்க.

3.

அனுநதிக்கப்ட்ட கசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு ஒளங்கு யிதிகளுக்ககநன தயியுனர்வு
தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருட காத்தில் திருப்திகபநா நட்டத்தில் அல்து
அதிலுங்கூடின கசனாற்றுகககன கயிப்டுத்தியுள்ார் / கயிப்டுத்தயில்க.

4.

தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருடத்தில் சக சம் ற்ங்ககயும்
ஈட்டிக்ககாண்டுள்ார் / ஈட்டிக்ககாள்யில்க.

5.

I. தநற்டி தித்திற்கு உடன் பன்பா 09 யருடத்தில் அகபச் சம்ம் நற்றும்
சம்நற் யிடுபககக கற்றுக்ககாண்டுள்ார் / கற்றுக்ககாள்யில்க.

II.
சம்நற்
நற்றும்
அகபச்
சம்த்துடா
யிடுபககக
கற்றுக்ககாண்டுள்ாபானின், கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட யிடுபககின் ண்ணிக்கக
நற்றும்
கற்றுக்ககாள்ப்ட்ட
திங்கள்.
…………………………………………………………...
(சாபதிகள் தசகயனின் தபம் I இற்கா தயியுனர்வுத் திகதினிலிருந்து)
6.

I. தநற்டி காப்குதினில் அலுயர் ததனுதநார் ஒளக்காற்றுத் தண்டகக்கு
(ச்சாிக்கக தயிப) ஆாகியுள்ாபா?
......................................................................................................................
II. அலுயருக்கு திபாக ஒளக்காற்று டயடிக்கக ஒன்று அல்து சட்ட டயடிக்கக ஒன்று
தநற்ககாள்ப்டுகின்தா? .....................................................

9.

கூட்டுத்தாம் ஒன்ின் அல்து தயதததனும் ினதிச் சட்ட சக ஒன்ின் ணிக்காக
அலுயர் யிடுயிக்கப்ட்டுள்பானின் உாின காப்குதி கதாடர்ா யிபங்கள்
:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

இவ் அலுயர் சக தகககநககயும் பூர்த்திகசய்துள்ார் / பூர்த்திகசய்னயில்க. ஆதால்,
2013.07.01 ஆம் திகதி பதல் அபலில் இருக்கக்கூடினதாக யிதசட தபத்திற்கா உள்ீர்ப்ிக
ான் ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

தாத் தகயாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)

குிப்பு: தநத குிப்ிடப்ட்ட 1 பதல் 7 யகபனா தகககநகள் பூர்த்திகசய்னப்டாயிட்டால்
அயற்ிகக் குிப்ிட்டனுப்வும்.

2013.07.01 ஆம் திகதினிலிருந்து அபலுக்கு யரும் யண்ணம் யிதசட தபத்திற்கா தயியுனர்யிக
ான் ாிந்துகபக்கின்தன் / ாிந்துகபக்கயில்க.
திகதி:…………………….

அகநச்சு கசனாாின் கககனாப்ம்:
கனர்:
தயி:
(தயி பத்திகப)
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