படிவ இலக்கம். 05A
வருடாந்த இடமாற்றம் ததாடர்பான மமன்முறறயீடுகள்
2022 வருடாந்த இடமாற்ற தீர்மானம் ததாடர்பாக அரசாங்க மசறவகள் ஆறைக்குழுவிற்கு
மமன்முறறயீடுகறை முன்றவத்தல் .
மமன்முறறயீட்டாைர் ததாடர்பான தகவல்கள்
அ. தனிப்பட்ட தகவல்கள்
01. முததலழுத்துக்களுடன் தபயர்
02.பதவி மற்றும் வகுப்பு
03. பிறந்த திகதி:
YYYY/MM/DD

04. வயது
(2021.12.31 ஆந்

07. நிரந்தர முகவாி:

05. மதசிய
அறடயாை

06. பால் (ஆண்/தபண்):

திகதிக்கு)

அட்றட:

08. தற்காலிக

09. ததாறலமபசி இலக்கம்:

முகவாி:
அலுவலகம்:
பிரமதச தசயலகப் பிரவு:
மாவட்டம்:

தனிப்பட்ட:

10. விவாகமான / விவாகமற்ற :

11. வாழ்க்றகத்
துறையின்

12.வாழ்க்றகத் துறையின் ததாழில் மற்றும்
ததாழில் நிறலயம்:

தபயர்:
13. பிள்றைகைின் எண்ைிக்றக

14. அவர்கைின்

15. கல்வி கற்கும் பாடசாறல:

வயது:

ஆ. மசறவ ததாடர்பான தகவல்கள்:
16. பதவிமயற்ற திகதி:
17. தற்மபாறதய ததாழில் நிறலயம்:

18. ததாழில் நிறலயம் அறமந்துள்ை நகரம்:

19.தற்மபாறதய ததாழில் நிறுவனத்திற்கு

20. தற்மபாறதய ததாழில் நிறலயத்தின்

அறிக்றகயிட்ட திகதி:
YYYY/MM/DD

மசறவக்காலம்: (2021.12.31ஆந் திகதிக்கு)

வரு.......மாதம்.........திகதி..................
21. பயன்கிறடக்கும் ( விருப்பத்திற்குாிய) ததாழில் நிறலயதமான்றில்/ நிறலயங்கைில் மசறவயாற்றி
உள்ைீரா?
22. அரசாங்க
மசறவயில் முன்றனய

ததாழில் நிறலயங்கள்

ததாழில் நிறலயங்கள்:

1
2
3
4
5
6

விருப்பிற்குாிய
ததாழில்
நிறலயம் /
விருப்பமற்ற
ததாழில்
நிறலயம்

மசறவக் காலம்

இருந்து

வறர

இ. இடமாற்றம் மகாரல் ததாடர்பான தகவல்கள் (உாிய தபட்டியினுள் √ அறடயாைமிடவும்)
23.
வருடாந்த இடமாற்றத்துக்கு
விண்ைப்பித்தல்

ஆம்

இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்து
இருப்பின் விண்ைப்பித்துள்ை
ததாழில் நிறலயங்கள்

இல்றல

1.
2.
3.

இடமாற்றம் கிறடக்கப்தபற்றிருப்பின் அத்ததாழில் நிறலயம்

24. இடமாற்ற சுழற்சியில் உள்ைடக்கப்படும் அலுவலர்கைின் எண்ைிக்க ……………………………

25. இடமாற்ற மீைாய்வுக் குழுவிற்கு விண்ைப்பித்தல்

ஆம்
இல்றல

26. அலுவலர் இதற்கு முன்றனய வருடங்கைில் இடமாற்றத்திற்காக விண்ைப்பித்துள்ைாரா?
இடமாற்றம் மகாாி இருப்பின், இடமாற்றம் மகாாிய வருடங்கள் மற்றும் மசறவ நிறலயங்கள்.
விண்ைப்பித்த வருடங்கள்

மகாாிய மசறவ நிறலயங்கள்

27. மமற்குறிப்பிட்ட இலக்கம் 26 இன் படி விண்ைப்பித்த வருடாந்த இடமாற்றக் மகாாிக்றககள்
ததாடர்பாக கிறடக்கப்தபற்றுள்ை தீர்வுகள்:
( இடமாற்றம் கிறடக்கப்தபறாது விடின் அது பற்றி குறிப்பிடவும்)

ஈ. மீைாய்வுக் குழுவிற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ை மகாரல்கள் ததாடர்பான தகவல்கள்:28. மீைாய்வுக் குழுவிற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ை மகாரல்கள்
இடமாற்றத்திறன இரத்துச்
தசய்தல்
திருத்தியறமத்தல்
புதியததாரு
இடமாற்றத்திறனப்
தபற்றுக்தகாள்ைல்

இடமாற்றத்திறன திருத்தம் தசய்வதற்கு மகாரப்பட்டிருப்பின்
அவ்வாறு மகாாிய ததாழில் நிறலயங்கள்
1.
2.
3.

29. இடமாற்ற மீைாய்வுக் குழுவின் தீர்மானங்கள்

30. இடமாற்ற மீைாய்வுக் குழுத் தீரமானத்திற்கு எதிராக அரசாங்க மசறவகள் ஆறைக்குழுவிற்கு
மமன்முறறயீட்றட முன்றவப்பதற்கான காரைங்கள்
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
31. மமற்படி காரைங்கறை நிரூபிப்பதற்கான எழுத்துமூலச் சான்றின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள்
பின்வருமாறு இறைக்கப்பட்டுள்ைன.
இறைப்பு (01) ………………………………………………………………………..........................................
இறைப்பு (02) ……………………………………………………………………………………………...............
இறைப்பு (03) ……………………………………………………………………………...................................
32. மகாரப்படும் சலுறககள்
1. ……………………………………………………………………………………………………….....................
2. ……………………………………………………………………………………………………….....................
3. ……………………………………………………………………………………………………….....................
மமற்குறிப்பிட்டுள்ை தகவல்கள் அறனத்தும் உண்றம மற்றும் சாியானறவ எனக் கூறுகின்மறன்.
………………………
திகதி

…………………...............
ஒப்பம்

உ. அறமச்சு / திறைக்கைத் தறலவர்கைின் பாிந்துறரகள்
அலுவலாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை மமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ை தகவல்கள் அவாின் பிரத்திமயகக் மகாப்பிற்கு
இைங்க சாியானறவ என உறுதிப்படுத்துகின்மறன். ................ வருடாந்த இடமாற்றம் ததாடர்பாக அரசாங்க
மசறவகள் ஆறைக்குழுவுக்கு முன்றவக்கப்பட்டுள்ை மமன்முறறயீட்டிறன
காரைங்கைின் அடிப்பறடயில் பாிந்துறர தசய்யவில்றல.

பாிந்துறரக்கின்மறன்.

i.

…………………………………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………………………………...

…………………

………………..

திகதி

றகதயாப்பம்

கீழ்வரும்

ஊ. இடமாற்ற அதிகாாியின் பாிந்துறர
i.

இடமாற்ற சுழற்சியில் ததாடர்புபடும் அலுவலர்கைின் எண்ைிக்றக:-.................................

ii.

மமன்முறறயீடு ததாடர்பான பாிந்துறரகள்: ……………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

…………………
திகதி

……………………
றகதயாப்பம்

