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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள்  

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச்  பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபய உத்திசனொகத்தர்கின் ிறுய 

டயடிக்பககள் பதொடர்ொ  கடிதங்கப சநர்ப்ித்தல் 

 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கின் ிறுய டயடிக்பககளுடன் பதொடர்புபடன 

கடிதங்களுடன் சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்   சத்தினக் கடதொசிகள் நற்றும் லீவு 

அிக்பககபப் ொிசீப பசய்யும் சொது அவ்யொயணங்கில் ல்சயறு 

குபொடுகபக் பகொண்டதொக  சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்பத அயதொிக்கப்ட்டுள்து. 

ஆடினொல் எதிர்யரும் கொங்கில் சத்தினக் கடதொசிகள் நற்றும் லீவு அிக்பககப 

அனுப்பும் சொது இபணப்பு 01 நற்றும் 02 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் நொதிொிப் 

டியங்கின் டி அனுப்ி பயக்கும்டி தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 
 

 இபணப்பு 01    - உத்திசனொகத்தொின் பனொில் நொற்ங்கள் பதொடர்ில்  

                               சநர்ப்ிக்கப்டும் சத்தினக் கடதொசி 

 இபணப்பு 02    -      லீவு அிக்பக 

 

02. சநலும் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயப் ிபநொணத்திற்கு ஏற் ஆட்சசர்ப்புச் 

தபகபநனொக ஏற்றுக்பகொள்ப்டுயது ல்கபக்கமகபநொன்ின் ட்டதொொி ிப 

என்து ற்ி துல்லினநொக உறுதிப்டுத்துயதற்கு முன்பயக்கப்டும் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர்கின் ட்டதொொி பறுசற்ப உறுதிப்டுத்தும் கடிதத்தில் 

உள்டங்கப்ட சயண்டின சக தகயல்களும் குிப்ிடப்ட்டிருக்கொபநனிொல், குித்த 

ல்கபக்கமகத்திலிருந்து அப்ட்டப் பறுசற்ிப சொன்றுப்டுத்தும் கடிதம், 

இபணப்பு 03 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் நொதிொிப் டியத்துக்கு ஏற் 

பற்றுக்பகொள்யதற்கு டயடிக்பக எடுக்குநொறு சநலும் அினத்தருகின்சன்.  

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 
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          இணைப்பு 01 

சத்திக் கடதாசி 

(....பபர்......) பசல்லி/திரு/திருதி ஆகி எனது லது   (........) ற்றும் பிமந்த திகதி (திகதி.ாதம்.லருடம்) 

ஆகும். நான் (லிலாகான/லிலாகாகாத), (இயங்ணக/வலறு) பிணைாவலன் எனவும் (பபரத்த, இந்து, 

இஸ்யாம், கத்வதாலிக்க ற்றும் வபர்கர்) ஆகி தத்ணதப் பின்பற்றுகின்மலாகவும் எனது வதசி 

அணடார அட்ணட இயக்கம் (...........................) ற்றும் பகலாி (………..) ஆகவும் வநர்ணாகவும் 

உண்ணாகவும் பகரல கம்பீாக பின்லரும் லிடங்கள் பதாடர்பில் உறுதிபாறிரிக்கின்வமன். 

01. வற்படித் தகலல்கணரக் குமிப்பிடுகின்ம ற்றும் ணகபாப்பிட்டு உறுதிபாறிண அரிப்பலர் 

நானாவலன். 

02. இயக்கம் (.............) உணட (.......... பதிவு இயக்கம்.........) ஆந் திகதி பிமப்புச் சான்மிதறில் எனது 

பபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதம் (பழுப் பபர் - பிமப்புச் சான்மிதறில் குமிப்படப்பட்டுள்ரலாறு) 

என்மலாமாகும். 

03. (பலரிிடப்பட்ட  திகதி) ஆந் திகதி இயக்கம் (வத.அ.அ. இயக்கம்) உணட வதசி அணடார 

அட்ணடில் எனது பபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதம் ( பழுப் பபர்- வத.அ.அ. இன் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு) என்பதாகும். 

04. இணைந்த வசணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்தினால் பலரிிடப்பட்டுள்ர  இயக்கம் (CS/DOS/XXXXX) 

உணட  (நினத்தில் ஒப்பிட்ட திகதி ) ஆந் திகதி அபிலிருத்தி உத்திவாகத்தர் வசணல - 111 ஆந் 

தத்துணட நினக் கடிதத்தில் எனது பபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதம் ( நினக் கடிதத்தில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர பழுப் பபர்) எனலாகும். 

05. (பல்கணறக்கறகம்) பயம் லறங்கப்பட்டுள்ர (இயக்கம்)  இயக்கம் பகாண்ட (திகதி ) ஆந் திகதி 

பட்டத்ணத சான்றுப்படுத்தும் கடிதத்தின் பயம் எனது பபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதம் ( சான்றுப்படுத்தும் 

கடிதத்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர எனது பழுப் பபர்) என்பதாகும். 

06. (பல்கணறக்கறகம்) பயம் லறங்கப்பட்ட பட்ட  லில பபறுவபற்று ஆலைத்தில் எனது பபர் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதம் (பழுப் பபர்- லிலான பபறுவபற்று ஆலைத்தின் படி ) என்மலாமாகும். 

07. (ஏணன ஆலைங்கள்) இல் எனது பபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதம் ( பழுப் பபர்) என்மலாமாகும். 

08. வற்குமிப்பிட்டலாறு  (1 ஆம் பபர் ), (2 ஆம் பபர் ), (3ஆம் பபர்), (4 ஆம் பபர் ),……………. 

என குமிப்பிடப்பட்டுள்ரதானது பய வபர் அன்று ஒருலான ( சாிாக பிவாகிக்கும் பழுப் பபர்) ஆகி 

நான் ட்டும் என்பவதாடு ற்றும் அடுத்துலரும் சகய கடண நடலடிக்ணககரிலும் ( எதிர்காயங்கரில் 

கடண நடலடிக்ணககரில் பன்படுத்துலதற்கு எதிர்பார்க்கும் பபர்) என்மலாறு பிவாகிக்கபடும் என 

இத்தால் உறுதிபாறி அரிக்கின்வமன். 

 

 

                                                                                                             உறுதிபாறி அரித்தலாின் ஒப்பம்  

 

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

                                                                                                 சாதான நீதலானின் இடம்  

                                                                                                      உத்திவாகபூர்ல இமப்பர் பதலி பத்திண 

வற்குமிப்பிட்ட கூற்று உறுதிபாறி அரிப்பலருக்கு 

லிரங்கும் லணகில் ( சிங்கரம்/திழ்/ஆங்கிய ) 

பாறிகரில் லாசித்துக் காட்டிதன் பின்னர் சாிபன 

ஏற்றுக்பகாண்டு லருடம் (xxxx) ாதம் (xx) (xx) 

ஆந் திகதி (ாலட்டம்) இல் என் பன்னிணயில் அலர் 

உறுதிபாறிரித்து ணகபாப்பிட்டார். 

பத்திண 



     இணைப்பு 02 

   

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம், 

இணைந்த சேணலகள் பிாிவு, 

பபாது நிருலாக, உள்நாட்டலுலல்கள், ாகாை ேணபகள் ற்றும் உள்ளூாட்ேி அணச்சு. 

 

லீவு லிபங்கணர லறங்குதல்  

 ........................................(CS/DOS/.................) –  அபிலிருத்தி உத்திசாகத்தர் III ஆந் தம் 

 

இந்த ....................................................... சேணலாற்றும்  ............................................................ 

பேல்லி/திருதி/திரு ........................................... ஆந் திகதி முதல் .......................... லண 

பபற்றுக்பகாண்ட லீவுகள் பதாடர்பான லிபங்கள் கீசற தப்பட்டுள்ரன. 

 

லருடம் 

லீவுகள் 

 

அண லீவுகள் 

 

ஓய்வு லீவுகள் 

அணச் 

ேம்பரம்     ( 

பிேல லீவு 

தலிர்ந்த) 

 

ேம்பரற்ம 

(பிேல லீவு 

தலிந்த) 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

2021     

 

உத்திசாகத்தாின் கடந்த லீவுகராக முன்ணன லருடங்கரில்  சேித்து ணலத்துள்ர ஓய்வு 

லீவுகள் பபற்மிருப்பின் அது பற்மி லிபங்கள்  

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

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

 

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

         திகதி                                           திணைக்கரத் தணயலாின் ணகபாப்பம்  

          ற்றும் பதலி முத்திண 

 

 குமிப்பு : - லீவு அமிக்ணகண அனுப்பும் சபாது நாற்காட்டி லருடத்தின் அடிப்பணடில் 

அனுப்பவும். 



          இணைப்பு 03

  

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தோின் பட்டச் சோன்றிதணை உறுதிப்படுத்தும் யபோது 

நிறுவனத் தணைவர்கள் குறித்த பல்கணைக்கைகத்தில் விசோோிக்க யவண்டி 

விடங்கள் 

 பபர்  :  

 பதிவிைக்கம் : 

 போீட்ணச சுட்டிைக்கம் : 

 இறுதிப் போீட்ணச நடோத்தப்பட்ட வருடம் ற்றும் ோதம்: 

 ோைவர் நிணை:  

 சித்திபய்தல்: 

 பபற்றுக்பகோண்ட பட்டம்: 

 பட்டம் பசல்வலுப்பபறும் திகதி : 

 




