
                                                                                                                                                             இணைப்பு 01 

  

அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணலின் தம்  II/I இற்கு ேோதோை சேயோற்றுணகின் அடிப்பணைில் 

தபர்த்துலதற்கோன ோதிோி லிண்ைப்பப் படிலம் 

 

1. பதசயழுத்துக்கலைன் சபர் திரு//திருதி/ சேல்லி           

2. பதசயழுத்துக்கள் குமிக்கும் சபர் 

3. பிமந்த திகதி 

4. யதேி அணைோர அட்ணை இயக்கம் 

5. அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணலக்கு நிிக்கப்பட்ை/ உள்லோங்கப்பட்ை கடிதத்தின் இயக்கம்: 

6. பதல் நினத் திகதி 

7. நினம் நிந்தோக்கப்பட்ை திகதி 

8. தம் II இற்கு தபர்த்தப்பட்ை திகதி (சபோருத்தோின்) 

9. ....... லிணனத்திமன் தணைதோண்ைலில் ேித்திணைந்த திகதி ற்றும் போீட்ணே இயக்கம்: 

10. உோி ட்ைத்தில் ற்ணம அேகரு சோறித் யதர்ச்ேிண பூர்த்தி சேய்த திகதி:  

11.  ...... தத்தில் பத்து லருை யேணலக் கோயத்ணதப் பூர்த்தி சேய்த திகதி: 

12. தற்யபோது யேணலோற்றும் அலுலயகம்: அணச்சு: 

                     திணைக்கரம்: 

                                               அலுலயகம்: 

 

.............................................................ஆம் திகதி பதல் அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணலின் ........... 

ஆம் தத்திற்கு தபர்த்துோறு யலண்டுகியமன். 

 

திகதி:.....................................................                       ............................................  

        லிண்ைப்பதோோின்  ணகசோப்பம்  

 

  

எனது இயக்கம்:-  

இணைந்த யேணலகள் பைிப்பபோரர் நோகம், 

 

லைக்கத்துக்குோி/திரு/திருதி/சேல்லி.........................................................................................................

...........     இந்த அலுலயகத்தில் யேணலோற்றுலதுைன்  

 

i. ............................... ஆம் திகதி தம்................ இல் பத்து (10) லருை சேலூக்கோனதும்   

திருப்திகோனதுோன யேணலக் கோயத்ணதப் பூர்த்தி சேய்துள்ரர் என்றும்,  

 

ii. தம் ............... இற்கு உோி பத்து (10) ேம்பர ஏற்மங்கணர சபற்றுக்சகோண்டுள்ரோர் என்றும்,           

 
 

iii. ஏற்றுக்சகோள்ரப்பட்ை சேயோற்றுணக திப்பீட்டுச் சேசயோழுங்கிற்கு இைங்க தபர்வு சபறும் 

தினத்திற்கு பன்னோன பத்து (10) லருை கோயத்தில் திருப்திகோன ட்ைத்தில் அல்யது அதணன லிை 

உர்ந்த சேயோற்றுணகண சலரிப்படுத்திிருப்பதோகவும், 

 

CS/DOS/Pro/App 



 
I.  ..................................... ஆம் திகதி நினம் நிந்தோக்கப்பட்டுள்ரது என்றும்  

II. அேகரு சோறித் யதர்ச்ேிில் ேித்திணையும் யதணல ஏற்புணைதன்று என்றும்/ யதணலணப் பூர்த்தி 

சேய்துள்ரோர் என்றும்/ பூர்த்தி சேய்லில்ணய என்றும், (உோி ஆலைங்கரின் ேோன்றுப்படுத்தப்ட்ை 

பிதிகள் பயம் உறுதிப்படுத்துதல் யலண்டும்) 

III. தம் ................... இற்கு தபர்துலதற்கோன தணகணகணரப் பூர்த்தி சேய்யும்.................. திகதிக்கு 

உைன் பன்னோக ஐந்து (05) லருை கோயப் பகுதிினுள் திருப்திகோன யேணலக் கோயத்ணதப் பூர்த்தி 

சேய்துள்ரோர் என்றும் குமிப்பிடுகியமன். 

 

இந்த உத்தியோகத்தர்.................. ஆம் திகதி பதல் அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணலின் தம் II/I 

இற்கு தபர்த்துலதற்குத் யதணலோன தணகணகணரப் பூர்த்தி சேய்துள்ரணினோல், 

அத்தினத்திலிருந்து அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணலின் தம் .................. இற்கு தபர்த்துலதற்குப் 

போிந்துணக்கின்யமன். 
 

 

       நிறுலனத் தணயலோின் ணகசோப்பம்: 

                         சபர் 

       பதலிப் சபர் 

                திகதி:.....................................................   (உத்தியோகபூர்ல பத்திண) 

 

 குமிப்பு :-  

 

1. யயய இயக்கம் I பதல் X லணில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர தணககணரப் பூர்த்தி சேய்திோத லிைத்து, 

அலற்ணமக் குமிப்பிட்டு அனுப்புதல் யலண்டும். 

2. அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணலின் தம் II இற்கும் தம் I இற்கும் தபர்த்துலதற்கோன இந்தப் 

படிலம் 2020.08.01 ஆம் திகதி பதல் பன்படுத்தப்பை யலண்டும் என்பதுைன் படிலத்திலுள்ர 

சபோருத்தற்ம பகுதிகணர சலட்டிலிட்டுச் ேர்ப்பித்தல் யலண்டும். 

3. உத்தியோகத்தோின் இற்ணமப்படுத்தப்பட்ை லயோற்றுத் தோரின் ேோன்றுப்படுத்தி பிதிசோன்ணமச் 

ேர்ப்பித்தல் யலண்டும். 



 

iv. அந்த பத்து (10) லருை கோயத்தில்  ........................அணச் ேம்பர ற்றும் ேம்பரற்ம லீவுகள் 

சபற்றுள்ரோர் என்றும்/ அணச் ேம்பர ற்றும் ேம்பரற்ம லீவுகள் சபமலில்ணய என்றும், 

v. அந்தக் கோயத்தினுள் எந்தசலோரு  தண்ைணனக்கும் (எச்ேோிக்ணக தலி) உட்படுத்தப்பைலில்ணய 

என்றும், 

vi. உத்தியோகத்தருக்கு எதிோக ழுக்கோற்று நைலடிக்ணககள் எதுவும் இல்ணய என்றும்/ எதிர்கோயத்தில் 

ழுக்கோற்று நைலடிக்ணக எடுப்பதற்கு உத்யதேிக்கலில்ணய என்றும், 

vii. ..................ஆம் லிணனத்திமன் தணைதோண்ைல் போீட்ணேில் .................. ஆம் திகதி 

ேித்திணைந்துள்ரோர் என்றும், 

 

லிணனத்திமன் தணைதோண்ைல் போீட்ணே சதோைர்போன லிபம் 

 

லிணனத்திமன் தணைதோண்ைல் 

போீட்ணே நைோத்தப்பட்ை திகதி 

உத்தியோகத்தர் பங்யகற்மோர்/ 

பங்யகற்கலில்ணய 

ேித்திணைந்தோர்/ 

ேித்திணைலில்ணய 

   

   

   

   

   

   

   
 

ேலுணக லறங்கப்பட்டிருப்பின் அது சதோைர்போன லிபம் 

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

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

உோி திகதிக்கு பன்னர் லிணனத்திமன் தணைதோண்ைல் போீட்ணேில் ேித்திணைோண சதோைர்பில் 

எடுக்கப்பட்ை நைலடிக்ணககள் 

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

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

உோிலோறு லிணனத்திமன் தணைதோண்ைல் போீட்ணேில் ேித்திணைோணின் கோைோக தபர்வு 

லறங்குலது சதோைர்பில் நிறுலனத் தணயலோின் அலதோனிப்புக்கள் ற்றும் போிந்துணகள் 

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

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

 

 லிணனத்திமன் தணைதோண்ைல் போீட்ணேக்கோன அணனத்து ஆலைங்கரினதும் 

ேோன்றுப்படுத்தப்பட்ை பிதிகணர இணைத்து அனுப்புதல் யலண்டும். 


