
 

நினத்தை உறுைிப்படுத்ைல். 

  

1. உத்ைியோகத்ைோின் பபர் :- ……………………………………………………………………………………………    

2. (i) நினத் ைிகைி: ………………………………. (ii). கடததப் பபோறுப்யபற்ம ைிகைி: ………………………… 

(நினக் கடிைம் / 4 ஆம் இயக்க பின்னிதைப்பு)  

3. பிமப்புச் சோன்மிைழ் ற்றும் லயோற்றுத் ைோரின் படி பிமப்புத் ைிகைி ஒத்ைிருக்கின்மது. 

(பிமந்ை ைிகைி -………………………………………………………………) 

4. பபோில் ோற்மங்கள் இருப்பின் சத்ைிக் கடைோசி/பபத ோற்மிைற்கு உோித்ைோன ைிருத்ைப்பட்ட  

பிமப்புச் சோன்மிைழ்         

5. பட்டச் சோன்மிைழ்                                                                                                         

 பட்டச் சோன்மிைறின் லிலோன பபறுயபற்றுக் குமிப்பு                                                                                           

பட்டம் பலரிநோட்டு பல்கதயக்கறகபோன்மோின் பல.ப.ோ. ஆதைக்குழுலினோல் 

அங்கீகோிக்கப்பட்டைோக கடிைம் 

பல்கதயக்கறகத்ைின் பயம் பட்டத்தை உறுைிப்படுத்தும் கடிைத்துக்கு ற்ப பட்டத்தை நிதமவு  

( பசய்துள்ரோர் / பசய்லில்தய) ………………………………… 

6.    லிதனத்ைிமன்கோண் ைதடைோண்டல் போீட்தசில் சித்ைிபய்ைி ைிகைி: 

 

 

7. ைகுைிகோண் கோயத்ைில் பபற்றுக்பகோண்ட  சம்பரற்ம ற்றும் அதச் சம்பரத்துடனோன லிடுபதமகள் (பிசல லிடுபதமகள் ைலிர்ந்ை) 

லருடம் 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

சம்பரற்ம லீவு நோட்கரின் ண்ைிக்தக         

அதச் சம்பர லீவு நோட்கரின் ண்ைிக்தக         

8. அசோங்க யசதல ஆதைக்குழு நதடபதம ஒழுங்கு லிைிின் படி பன்று லருட யசதல அமிக்தக 

    (உோி லதகில் பூர்த்ைி பசய்ப்பட்ட 05 ஆம் பின்னிதைப்பு )   

9. ஒழுக்கோற்றுத் ைண்டதன லறங்கப்பட்டுள்ரைோ ன்பது பற்மி லிபம்:   

(சுருக்கோக) ……………………………………………………………………………………… 

10.  ருத்துலப் போியசோைதன அமிக்தகின் (சுகோைோப் படிலம் 169) படி, இவ்வுத்ைியோகத்ைர் நோட்டின் ப்போகத்ைிலும் யசதலோற்ம 

(ைகுைிோனலர்/ைகுைிற்மலர்) ன ருத்துல அலைோனம் கிதடக்கப்பபற்றுள்ரது. 

 

11. நிலர்த்ைிோக பூர்த்ைி பசய்ப்பட்டுள்ர பின்லரும் கடிை ஆலைங்கள் உத்ைியோகத்ைோின் பித்ைியகக் யகோதலில் 

  உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரது ன்பைற்கோன சோன்மிைழ் (இவ்லோலைங்கரின் பிைிகதர அனுப்பயலண்டிைில்தய ன்பயைோடு, 

 உத்ைியோகத்ைோின் பித்ைியகக் யகோதலில் அைனுடன் பைோடர்புதட ஆலைங்கள் இருப்பைோக உறுைிப்படுத்துலது  

 யபோதுோனைோகும். யயய 10 இன்படி உத்ைியோகத்ைர் நோட்டில் ந்ைபலோரு பியைசத்ைிலும் யசதலோற்றுலைற்கு ைகுைிற்மலர்  

 ன ருத்துலப் போிந்துத கிதடக்கப் பபற்மிருப்பின் ோத்ைிம் ருத்துலப் போியசோைகர் அமிக்தகத அனுப்புைல் யலண்டும். ) 

 
 

 

 
 

குமித்ை இதைப்பியக்கத்ைின் படி இவ்வுத்ைியோகத்ைோின் ஆலைங்கள் ஒழுங்கு பதமில் இதைக்கப்பட்டுள்ரது ன்பயைோடு நினத்தை 

............................. ஆந் ைிகைி பைல் உறுைிபசய்லைற்கு போிந்துதக்கின்யமன். 

ைிதைக்கரத் ைதயலோின் தகபோப்பம் 

ற்றும்உத்ைியோகபூர்லஇமப்பர்பத்ைித: ………………………………      ைிகைி:……………………………………… 

அலுலயக உபயோகத்ைிற்கு ோத்ைிம். 

 

 

 

 

 

(படிலத்தை நிப்புலைற்கோன அமிவுறுத்ைல்களுக்கு று பக்கத்தைப் போர்க்கவும்) 

        

2015.05.09 2016.12.22 2018.06.30 2019.11.30   

      

ருத்துலப் போியசோைகர் 

அமிக்தக 

(சுகோைோ 169) 

சத்ைிம்/ 

உறுைியுத 

 (பபோது 278) 

 

 பசோத்துக்கதரயும் 

பபோறுப்புக்கதரயும் 

பலரிப்படுத்ைல் 

(பபோது 261) 

 

உடன்படிக்தக  

(  பபோது 160) 

 

கீழ்ப்படிைதய பலரிிடுைல் 

( அசியதப்பின் 157 

ற்றும் 161 ஆம்  உறுப்புத )                                       

 

உண்டு/இல்தய 
உண்டு/இல்தய உண்டு/இல்தய உண்டு/இல்தய உண்டு/இல்தய 

1,2 

3,4 

5 

ைகுைிகோண் கோயத்தை நீடித்ைல். 

(இதைந்ை யசதலகள் பிோிலின் 

உபயோகத்ைிற்கோக) 

 

1.நதடபதம ஒழுங்கு 

லிைி 110 இன் படி 

ைகுைிகோண் கோயத்தை 

................... ஆந் ைிகைி 

பைல் ................. ஆந் 

ைிகைி லத நீடித்ைல். 

2. நதடபதம ஒழுங்கு 

லிைி 111 இன் படி 

ைகுைிகோண் கோயத்தை 

................... ஆந் ைிகைி 

பைல் ................. ஆந் 

ைிகைி லத நீடித்ைல். 

 யகோப்பில்உள்ரைகலல்கரின்படியற்ப

டிைகலல்கள்சோிோனதுனவும், 

............................................ஆந்ைிகைிபைல்

நினத்தைஉறுைிப்படுத்துலைற்கு / 

ைகுைிகோண்கோயத்தைநீடிப்பைற்கோனஅங்

இதைக்கப்பட்டிோை இதைப்பியக்கங்கதர 

கீயற குமிப்பிடவும். 
........................................ 

 
ைகுைிகோண் கோயத்தை 

நீடித்ைல். (இதைந்ை 

யசதலகள் பிோிலின் 

உபயோகத்ைிற்கோக) 

1.நதடபதம 

ஒழுங்கு லிைி 110 

இன் படி 

ைகுைிகோண் 

கோயத்தை 

................... ஆந் 

ைிகைி பைல் 

................. ஆந் 

ைிகைி லத 

நீடித்ைல். 

2. நதடபதம 

ஒழுங்கு லிைி 111 

இன் படி 

ைகுைிகோண் 

கோயத்தை 

................... ஆந் 

ைிகைி பைல் 

................. ஆந் 

1. நதடபதம ஒழுங்கு லிைி 110 இன் படி ைகுைிகோண் கோயத்தை ……………………… ஆந் ைிகைி பைல் ………………………… ஆந் ைிகைி லத நீடித்ைல். 

2. நதடபதம ஒழுங்கு லிைி 111 இன் படி ைகுைிகோண்கோயத்தை ………………………… ஆந் ைிகைி பைல் ……………………… ஆந் ைிகைி லத நீடித்ைல். 

யகோப்பில் உள்ர ைகலல்கரின் படி யற்படி ைகலல்கள் சோிோனது னவும், ………………………………………… ஆந் ைிகைி பைல் நினத்தை 

உறுைிப்படுத்துலைற்கு / ைகுைிகோண் கோயத்தை நீடிப்பைற்கோன அங்கீகோத்தைப் பபம சர்ப்பிக்கின்யமன். 

ஒப்பம்: ……………………………………………… 

பபர்: ……………………………………………… 

ைிகைி: ………………………………………… 

 

நினத்தை உறுைிப்படுத்ைல்/ ைகுைிகோண் கோயத்தை நீடிப்பைற்கு அனுைிரிக்கின்யமன்./இல்தய.… ……………………………………………………… 
 

அலுலயக 

உபயோகத்ைிற்கு 

ோத்ைிம். 
இதைப்பியக்க

அமிவுறுத்ைல்/கட்டதர: 

 

ோைிோிப் படிலம்: CS/DOS/Con/Recom/2022 

இதைப்பு - 01 

ஆம்/இல்தய 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

9 



     

      

           இதைப்பு 02 

படிலத்தை பூர்த்ைி  பசய்லைற்கோன ஆயயோசதன 

1. நினக் கடிைத்ைின் படி பைபயழுத்துக்களுடன் பபத ழுதுைல் யலண்டும். 

2. (i) நினக் கடிைத்ைின் பிகோம் நினம் நதடபதமப்படுத்ைப்படும் ைிகைிதக் குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

(ii) கடததப் பபோறுப்யபற்ம ைிகைி /கடததப் பபோறுப்யபற்க நதடபதமப்படுத்ைப்படும் ைிகைிதயும் குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

3. பிமப்புச் சோன்மிைறில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர பிமந்ை ைிகைி ற்றும் லயோற்றுக் குமிப்பில் பிமந்ை ைிகைி சோிோனைோ னப் போீட்சித்து 

பைலிநிதய உத்ைியோகத்ைோின் அல்யது உத்ைியோகத்ைோின் ஒப்பம் பபமப்பட்டுள்ரைோ ன்பதைப் போீட்சித்துப் போர்த்ைல் யலண்டும். 

4. உத்ைியோகத்ைர் லிதனத்ைிமன்கோண் ைதடைோண்டல் போீட்தசத பூைப்படுத்ைி ைிகைித குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

5. பல்கதயக்கறகத்ைினோல் பட்டத்தைச் சோன்றுப்படுத்ைப்பட்டுள்ரைோ/ இல்தய ன்பதைக் குமிப்பிடுைல் யலண்டும்.   யலும், பட்டம் 

பபமப்பட்டது பலரிநோட்டு பல்கதயக்கறகபோன்மியோின், பட்டத்தை உறுைிப்படுத்துலைற்கு பல்கதயக்கறகத்ைிற்கு உோித்ைோன 

தூைகத்ைின் ஊடோக அல்யது அப்பல்கதயக்கறகம் அதந்துள்ர நோட்டின் தூைகம் இந்நோட்டில் கோைப்படோைலிடின், பலரிநோட்டு 

அலுலல்கள் அதச்சின் தூைக லிலகோப் பிோிலின் ஒருங்கிதைப்பின் பயம் அப்பைித நிதமயலற்மிக் பகோள்ர நடலடிக்தக டுக்க 

படியும். 

6. உத்ைியோகத்ைர் ஒவ்பலோரு லருடத்ைிலும் பபற்றுள்ர பிசல லிடுபதம ைலிர்ந்ை சம்பரற்ம லீவு நோட்கரின் ண்ைிக்தக ற்றும் அதச் 

சம்பரற்ம லீவு நோட்கரின் ண்ைிக்தகதயும் குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

7. உத்ைியோகத்ைர் ஒழுக்கோற்றுத் ைண்டதன பபற்மிருப்பின், ஒழுக்கோற்று நடலடிக்தககள் ஆம்பிக்கப்பட்டிருப்பின் அல்யது ஒழுக்கோற்று 

நடலடிக்தககதர யற்பகோள்ர ைிர்போர்ப்பின் அதுபற்மி ைகலதய சுருக்கோக குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

8. ருத்துலப் போியசோைதன அமிக்தகின் பிைித அனுப்ப யலண்டிைில்தய ன்பயைோடு, உத்ைியோகத்ைர் நோட்டின் ப்போகத்ைிலும் 

யசதலோற்றுலைற்கு ( ைகுைிோனலர்/ ைகுைிற்மலர்) ன்பதை ருத்துல போிந்துதத போீட்சித்து உறுைிப்படுத்துலது யபோதுோனைோகும். 

9. சுகோைோப் படிலம்169, பபோது 278, பபோது 261, பபோது 160,  அசியதப்பின் 157 ற்றும் 161 ஆம் உறுப்புதக்கு ற்ப 

கீழ்ப்படிைலுக்கோன பலரிப்போடு பைோடர்போன பிைிகதர அனுப்ப யலண்டிைில்தய ன்பயைோடு, உத்ைியோகத்ைோின் பித்ைியகக்  

யகோதலில் அவ்லோலைங்கள் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரைோ ன்பதை பைரிலோக இயக்கம் 11 இன் கீழ் குமிப்பிடுைல் யலண்டும்.  

10. நினத்தை உறுைிப்படுத்துலைற்கு போிந்துதக்கப்பட்ட ைிகைித குமிப்பிடுைல் யலண்டும். 

11. ைிதைக்கரத் ைதயலர்/ நிறுலனத் ைதயலோின்  பபர், தகபோப்பம், பைலி பத்ைிதயுடன் ைிகைிதயும் குமிப்பிடவும். 

12. யற்குமிப்பிட்ட ஆலைங்களுக்கு பசயலோகும் பக்கங்கரின் ண்ைிக்தகத குதமக்கும் லதகில் இரு பக்கங்கதரயும் (Both Side) 

உள்ரடக்கி அச்சிடல் யலண்டும். 

இதைத்து அனுப்பப்பட யலண்டி ஆலைங்கள்  

இதைப்பு01 - நினக் கடிைம் (சோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

இதைப்பு 02 - 4 ஆம் பின்னிதைப்பு (பயப் பிைி அல்யது சோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

இதைப்பு 03 - பிமப்புச் சோன்மிைழ் ( சோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

இதைப்பு 04 - இற்தமப்படுத்ைப்பட்ட லயோற்றுத் ைோள் ( சோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

இதைப்பு 05 - பபோில் ோற்மங்கள் இருப்பின் சத்ைிக் கடைோசி( பயப் பிைி) / பபத ோற்மிைற்கு உோித்ைோன ைிருத்ைப்பட்ட பிமப்புச்  

  சோன்மிைறின்சோன்றுப்படுத்ைி பிைி 

 

இதைப்பு 06 - பட்டச் சோன்மிைழ் ( சோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

இதைப்பு 07 - பட்டச்  சோன்மிைறின் லிலோன பபறுயபற்றுக் குமிப்பு : ( சோன்றுப்படுத்ைி பிைி)   

இதைப்பு 08 - பட்டம் பலரிநோட்டு பல்கதயக்கறகபோன்மோின் பல.ப.ோ. ஆதைக்குழுலினோல் அங்கீகோிக்கப்பட்டைோன கடிைம் (  

  சோன்றுப்படுத்ைப்பட்ட பிைி)  

இதைப்பு 09 - பல்கதயக்கறகத்ைின் பயம் பட்டத்தை உறுைிப்படுத்ைி கடிைம் ( பயப் பிைி ) 

இதைப்பு 10 - லிதனத்ைிமன்கோண் ைதடைோண்டல் போீட்தசின் பபறுயபற்றுக் குமிப்பு ( பயப் பிைி அல்யது சோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

இதைப்பு 11 - லிடுபதம அமிக்தக (பயப் பிைி) 

இதைப்பு 12 - அசோங்க யசதல ஆதைக்குழு நதடபதம ஒழுங்கு லிைி 5 ஆம் பின்னிதைப்பின் படி ீரோய்வு அமிக்தக ( பயப் பிைி  

    அல்யதுசோன்றுப்படுத்ைி பிைி) 

 

இதைப்பு 13 - ஒழுக்கோற்றுத் ைண்டதன லறங்கப்பட்டுள்ரைோ ன்பது பற்மி லிபம்(ஒழுக்கோற்றுத் ைண்டதன லறங்கப்படலில்தய ன  

    ைிதைக்கரத்ைதயலோின் சோன்மிைழ்/குற்மச்சோட்டுப் பத்ைிம் அல்யது ஒழுக்கோற்றுக் கட்டதரின் பிைி) 

 
 

 பிைிகரோக சர்ப்பிக்கப்படும் சகய ஆலைங்கள், பயப் பிைிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்த்து உண்தோன பிைிகரோ ன்பதை 

உறுைிப்படுத்ைி ( ைோரின் இருபக்கங்கரிலும் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஆலைங்கரின் இருபக்கங்கரிலும் ஒப்பம் பசய்ைல் யலண்டும்.) ஒப்பம் 

ற்றும் உத்ைியோகபூர்ல இமப்பர் பத்ைிதயுடன் சர்ப்பிக்கவும். 

 

 


