
 

நினத்தை நிந்ைாக்குைல் 

  

1.  (i). உத்ைியாகத்ைரின் பபர்: ………………………………………………………(ii).நின இயக்கம்: CS/DOS/……….…                                                                 

2.  (i) நினத் ைிகைி: ………………………………. (ii). கடதப் பபாறுப்யபற்ம ைிகைி: ……………………  

 (நினக் கடிைம்   ,4 ஆம் பின்னிதைப்பு)                              

3.  பிமப்புச் சான்மிைழ் ற்றும் நடத்தைக் குமிப்பிற்கு இைங்க பிமந்ை ைிகைி பபாபேந்துகின்மது. 

 (பிமந்ை ைிகைி: ………………………..)                                                                                                        

4. பபரில் லித்ைிாசங்கள் இபேப்பின் சத்ைிக் கடைாசி/ பபத ாற்மி ைிபேத்ைப்பட்ட  

பிமப்புச் சான்மிைழ்                                       

5.    பட்டச் சான்மிைழ் (பட்டம் பசல்லுபடிாகும் ைிகைி : .............................)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 பட்டச் சான்மிைறின் லிரிலான பபறுயபற்றுக் குமிப்பு                                                                                                                          

 பட்டம் பலரிநாட்டுப் பல்கதயக்கறகபான்மியிபேந்து பபமப்பட்டிபேப்பின் பல்கதயக்கறக  

ானி ஆதைக்குழுலினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ரதக்கான கடிைம்                                                                               

   பல்கதயக்கறகத்ைினால் உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட கடிைத்ைிற்கு இைங்க பட்டம்  

பூர்த்ைி (பசய்ப்பட்டுள்ரது./ பசய்ப்படலில்தய.) ......... 

6. லிதனத்ைிமன் ைதடைாண்டல் பரீட்தசில் சித்ைிதடந்ை ைிகைி:                                                                                                                         

                                                    

 

7. ைகுைிகாண் காயத்ைினுள் பபற்ம சம்பரற்ம லீவுகள் ற்றும் அதச் சம்பரதுடனான லீவுகள் 

 (பிசல லீவுகள் ைலி)                                                        

ஆண்டு 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

சம்பரற்ம லீவு 

நாட்கரின் ண்ைிக்தக 

        

அதச் லீவு நாட்கரின் 

ண்ைிக்தக 

        

8. அசாங்க யசதல ஆதைக்குழுலின் பசபயாழுங்கு லிைிகளுக்கு இைங்க லபேடாந்ை               

     ீராய்வு அமிக்தககள்  (உரி பதமில் பூர்த்ைிபசய்ப்பட்ட பின்னிதைப்பு 05                                                                     

9. ஒழுக்காற்றுத் ைண்டதனகள் பபற்றுள்ராா ன்பது பைாடர்பான லிபங்கள்:                

   (சுபேக்காக) ……………………………………………………………………………………… 

10.  பேத்துல பரியசாைதன அமிக்தக ைிபேப்ைிகானது: (ஆம்./இல்தய.)...................................  

11. 
                                                                                                                      
                                                                                                                       

             

          

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.05.09 2016.12.22 2018.06.30 2019.11.30   

      

சத்ைிம்/ 

உறுைிபாறி 
 (பபாது 278) 

 

பசாத்துக்கள் 

பபாறுப்புக்கள் 

கூற்று 

(பபாது 261) 

 

ஒப்பந்ைம் (பபாது 

160) 
 

ஆரதடாரத்ைல் 

பலரிப்படுத்துைல் 

(அசியதம்பபுச்    

சட்டத்ைின் 161 ஆம்  

உறுப்புத)                                       

 

    

1, 2 

3, 4 

7 

9 

10       

10A        

10B        

10C 

 

ைகுைிகாண் காயத்தை 

நீடித்ைல் 

(இதைந்ை யசதலகள் 

பிரிலின் பன்பாட்டுக்காக) 

 

1. 110 ஆம் இயக்க 

பசபயாழுங்கு லிைிக்கு 

இைங்க ைகுைிகாண் 

காயம்...........................ஆம் 

ைிகைி பைல் 

..............................ஆம் ைிகைி 

லத நீடிக்கப்படுகின்மது. 

2. 111 ஆம் இயக்க 

பசபயாழுங்கு லிைிக்கு 

இைங்க ைகுைிகாண் 

காயம்...........................ஆம் 

ைிகைி பைல் 

..............................ஆம் ைிகைி 

லத நீடிக்கப்படுகின்மது. 

 யகாதலிலுள்ர 

ைகலல்களுக்கு 

இைங்க யற்படி 

ைகலல்கள் 

உண்தானதல  

ன்றும் 

............................ ஆம் 

ைிகைி பைல் 

நினத்தை 

நிந்ைாக்குலைற்

கு/ ைகுைிகாண் 

காயத்தை 

இதைக்கப்படா
ை 

இதைப்புக்கரி
ன் இயக்கங்கள் 

கீயற 

ைப்பட்டுள்ரன. 

......................................

............ 

அலுலயகப் 

பன்பாட்டுக்காக 

ாத்ைிம். 
இதைப்பு  

இயக்கம் 

உரி இதைப்பு இயக்கத்ைிற்கு 
இைங்க ஆலைங்கதர 
ஒழுங்குபதமப்படி 

இதைத்துள்ரதுடன்............................

.............. 

 

5 

6 

8 

11 

12, 12A, 12B, 

12C, 12D 

 

13 

14 

15,16,17,18 

இதண்ப்பு 2 



 

 

 

 

        இந்ை உத்ைியாக்ைரின் .................. ஆம் ைிகைி பைல் நிந்ைாக்குலைற்கு  சிபாரிசு பசய்கியமன் 

 

       ைிதைக்கரத் ைதயலரின் தகபாப்பபம்  ைிகைிபம்: …………………………………………………… 

 
        

      பைலி பத்ைித    :                                                                                   

                                           
  
                                                                                                                                 

 

 

அலுலயகப் பன்பாட்டுக்காக ாத்ைிம். 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

குமிப்பு: படிலத்தை நிப்புலைற்கான அமிவுறுத்ைல்கள் றுபக்கத்ைில் ைப்பட்டுள்ரன. 

  

 
ைகுைிகாண் 

காயத்தை 

நீடித்ைல் 

(இதைந்ை 

யசதலகள் 

பிரிலின் 

பன்பாட்டுக்காக

) 

1. 110 ஆம் இயக்க 

பசபயாழுங்கு 

லிைிக்கு இைங்க 

ைகுைிகாண் 

காயம்...........................ஆ

ம் ைிகைி பைல் 

..............................ஆம் 

ைிகைி லத 

நீடிக்கப்படுகின்மது. 

2. 111 ஆம் 

இயக்க 

பசபயாழுங்கு 

லிைிக்கு இைங்க 

ைகுைிகாண் 

காயம்...........................ஆ

ம் ைிகைி பைல் 

..............................ஆம் 

ைிகைி லத 

நீடிக்கப்படுகின்மது. 

யகாதலிலுள்ர 

ைகலல்களுக்கு 

இைங்க யற்படி 

ைகலல்கள் 

உண்தான
தல  ன்றும் 

............................ ஆம் 

ைிகைி பைல் 

நினத்தை 

நிந்ைாக்குலை
ற்கு/ ைகுைிகாண் 

காயத்தை 

நீடிப்பைற்கு 

அனுைிக்காகச் 

சர்ப்பிக்கியமன். 

அமிவுறுத்ைல்கள்/

கட்டதரகள்: 

 

 

 

1. 110 ஆம் இயக்க பசபயாழுங்கு லிைிக்கு இைங்க ைகுைிகாண் காயம்...........................ஆம் ைிகைி பைல் 

..............................ஆம் ைிகைி லத நீடிக்கப்படுகின்மது. 

2. 111 ஆம் இயக்க பசபயாழுங்கு லிைிக்கு இைங்க ைகுைிகாண் காயம்...........................ஆம் ைிகைி பைல் 

..............................ஆம் ைிகைி லத நீடிக்கப்படுகின்மது. 

           யகாதலிலுள்ர ைகலல்களுக்கு இைங்க யற்படி ைகலல்கள் உண்தானதல  ன்றும் ............................ ஆம் 

ைிகைி பைல் நினத்தை நிந்ைாக்குலைற்கு/ யயய குமிப்பிட்டலாறு ைகுைிகாண் காயத்தை நீடிப்பைற்கு 

அனுைிக்காகச் சர்ப்பிக்கியமன். 

          தகபாப்பம்:……………………........... 

          பபர்:……………………………………….......... 

          ைிகைி:……………………………………. 

நினத்தை நிந்ைாக்குலைற்கு/ ைகுைிகாண் காயத்தை நீடிப்பைற்கு அனுைி லறங்குகியமன்./ லறங்கலில்தய. 

 
................................. 

 

அமிவுறுத்ைல்கள்/கட்டதரகள்: 

 

இதைக்கப்படாை இதைப்பு ண்கள் கீயற 

பட்டியிடப்பட்டுள்ரன 



 

 

படிலத்தை நிப்புலைற்கான அமிவுறுத்ைல்கள் 

1. நினக் கடிைத்ைின் அடிப்பதடில் பைபயழுத்துக்களுடன் பபத ழுதுைல் யலண்டும். 

2. (i) நினக் கடிைத்ைிற்கு இைங்க நினம் பசல்லுபடிாகும் ைிகைிதக் குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

(ii) கடததப் பபாறுப்யபற்ம ைிகைித/ கடததப் பபாறுப்யபற்மல் நதடபதமக்கு லபேம் ைிகைிதக் 

குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

3. பிமப்புச் சான்மிைறில் உள்ர பிமந்ை ைிகைிபம் லயாற்றுத் ைாரிலுள்ர பிமந்ை ைிகைிபம் சரிாக உள்ரனலா 

ன்று யசாைதனிி்ட்டு பைலிநிதய உத்ைியாகத்ைரினதும் உத்ைியாகத்ைரினைம் தகபாப்பங்கள் 

இடபட்டுள்ரனலா ன்று சரிபார்க்க யலண்டும். 

4. உத்ைியாகத்ைர் லிதனத்ைிமன் ைதடைாண்டல் பரீட்தசதப் பூர்த்ைி பசய்ை ைிகைிதக் குமிப்பிடுைய 

யலண்டுி்ம். 

5. பல்கதயகத்ைின் ஊடாக பட்டம் உறுைிப்படுத்ைப்பட்டுள்ரைாக/ உறுைிப்படுத்ைப்படலில்தய ன்று குமிப்பிடுைல் 

யலண்டும்.  அத்துடன், பட்டம் பலரிநாட்டுப் பல்கதயக்கறகபான்மியிபேந்து பபமப்பட்டிபேப்பின், பட்டத்தை 

உறுைிப்படுத்ைிக் பகாள்ரலைற்காக அந்ைப் பல்கதயக்கறகத்துக்குரி தூைகத்ைின் ஊடாக அல்யது அந்ைப் 

பல்கதயக்கறகம் அதந்துள்ர நாட்டின் தூைகபான்று இந்நாி்டில் அதப் பபற்மில்யாைலிடத்து 

பலரிநாட்டு அலுலல்கள் அதச்சின் பகான்சிபெயர் பிரிலின் ஒபேங்கிதைப்பின் ஊடாக அைதன 

யற்பகாள்லைற்கு நடலடிக்தக டுக்க யலண்டும். 

6. உத்ைியாகத்ைர் ஒவ்பலாபே லபேடத்ைிலும் பபற்ம பிசல லீவு அல்யாை சம்பரற்ம லீவு நாட்கரின் 

ண்ைிக்தகதபம் அதச் சம்பர லீவு நாட்கரின் ண்ைிக்தகதபம் குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

7. உத்ைியாகத்ைர் ஒழுக்காற்றுத் ைண்டதனகள் பபற்மிபேப்பின், ஒழுக்காற்று நடலடிக்தக 

ஆம்பிக்கப்பட்டிபேப்பின் அல்யது ஒழுக்காற்று நடலடிக்தக டுப்பைற்கு ைிர்பார்ப்பைாின் அது பைாடர்பான 

ைகலல்கதர சுபேக்காகக் குமிப்பிடவும். 

8. பேத்துலர் பரியசாைதன அமிக்தகக்கு இைங்க உத்ைியாகத்ைர் பபாபேத்ைானலா இல்தயா ன்பதைக் 

குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

9. பபாது 278, பபாது 261, பபாது 160, அசியதப்பின் 161 ஆம் பிரிவு ன்பற்றுக்கு இைங்க கட்டுப்படுலைாகக் 

கூறும் உறுைிபாறி ன்பன இதைக்கப்பட்டுள்ரனலா ன்று அதடாரிடுைல் யலண்டும். 

10. நினத்தை நிந்ைாக்குலைற்குச் சிபாரிசு பசய்ப்படும் ைிகைிதக் குமிப்பிட யலண்டும். 

11. ைிதைக்கரத் ைதயலரின் / நிறுலனத் ைதயலரின் தகபாப்பம், உத்ைியாகபூர்ல பத்ைித ன்பலற்றுடன் 

ைிகைிதக் குமிப்பிட யலண்டும். 

 

  



 

இதைத்து அனுப்ப யலண்டி ஆலைங்கள் 

இதைப்பு         

இயக்கம் 
இதைப்பு 

இதைப்பு 1 நினக் கடிைம் (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 2 4 ஆம் பின்னிதைப்பு (பயப் பிைிகள்/ சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிகள்) 

இதைப்பு 3 பிமப்புச் சான்மிைழ் (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 4 இற்தமப்படுத்ைப்பட்ட லயாற்றுத் ைாள் (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று) 

இதைப்பு 5 பபரில் லித்ைிாசங்கள் இபேப்பின் சத்ைிக் கடைாசி (பயப் பிைி) / பபத ாற்மி 

ைிபேத்ைப்பட்ட பிமப்புச் சான்மிைறின் சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 6 பட்டச் சான்மிைழ் (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 7 பட்டச் சான்மிைறின் லிரிலான பபறுயபற்றுக் குமிப்பு (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று) 

இதைப்பு 8 பட்டம் பலரிநாட்டுப் பல்கதயக்கறகபான்மில் பபமப்பட்டிபேப்பின், பல்கதயக்கறக ானி 

ஆதைக்குழுலினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டைற்கான கடிைம் (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட 

பிைிபான்று 

இதைப்பு 9 பல்கதயக்கறகத்ைினால் லறங்கப்பட்ட பட்டத்தை உறுைிப்படுத்தும் கடிைம் (பயப் பிைி) 

இதைப்பு 10, 

10A,…. 

லிதனக்ைிமன் ைதடைாண்டல் பரீட்தசின் பபறுயபற்றுக் குமிப்பு (பயப் பிைி/ 

சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைி) 

இதைப்பு 11, 

11A,….. 

லீவு அமிக்தகக் (பயப் பிைிகள்) 

இதைப்பு 12, 

12A,……. 

அச யசதல ஆதைக்குழுலின் பசபயாழுங்கு லிைிகரின் 5 ஆம் பின்னிதைப்பின் 

அடிப்பதடியான ீராய்வு அமிக்தக (பயப் பிைிகள்/உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட பிைிகள்) 

இதைப்பு 13, 

13A,… 

ஒழுக்காற்றுத் ைண்டதனகள் பபற்றுள்ராா ன்பது பைாடர்பான லிபங்கள் (ஒழுக்காற்றுத் 

ைண்டதனகள் இல்யாை சந்ைர்ப்பங்கரில் ைிதைக்கத் ைதயலரின் சான்மிைழ்/ 

குற்மப்பத்ைிங்கரின்/ ஒழுக்காற்றுக் கட்டதரகரின் பிைிகள்) 

இதைப்பு 14 பேத்துல பரியசாைதன அமிக்தக (சான்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று) 

இதைப்பு 15 பபாது 278 சானறுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 16 பபாது 261 சானறுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 17 பபாது 160 சானறுப்படுத்ைப்பட்ட பிைிபான்று 

இதைப்பு 18 161 ஆம் பிரிவுக்கு இைங்க கட்டுப்படுலைாகக் கூறும் உறுைிபாறி  (சானறுப்படுத்ைப்பட்ட 

பிைிபான்று) 

 

 

பிைிகராகச் சர்ப்பிக்கப்படும் அதனத்து ஆலைங்கதரபம் பயப் பிைிகளுடன் ஒப்பீடு பசய்து உண்தானதல ன்று 

உறுைிப்படுத்ைி (ைாபரான்மின் இபே பக்கத்ைிலும் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஆலைங்கதர, இபே பக்கங்கரிலும் சான்றுப்படுத்துைல் 

யலண்டும்). தகபாப்பம் ற்று உத்ைியாகபூர்ல பத்ைிதபடன் சர்ப்பிக்கவும். 

 


