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அகநச்சுகின் கசனார்கள்,  

ிபதந கசனார்கள் அகயபைக்கும், 

 

 

இங்கக ிர்யாக சசகயனின் யிசசட தபத்திலுள் அலுயர்களுக்கா யபைடாந்த இடநாற் கடபககள் - 

2016  

1. இங்கக ிர்யாக சசகயனின் யிசசட தபத்திலுள் அலுயர்கள் கதாடர்ச்சினாக எசப சசகய 

ிகனத்தில் ணிபுாியதன் காபணநாக அத்தினயசின சசகய ிகனங்கில் ிவும் தயி 

கயற்ிடங்கக ிபப் படினாத ிக காணப்டுயதால், அயர்கள் இடநாற்ங்ககப் கற்றுக் 

ககாள்யதற்குச் சந்தர்ப்நிக்கும் யககனில் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் 2009.02.20 ஆந் 

திகதின 1588/30ஆம் இக்க அதியிசசட யர்த்தநாினில் கயினிடப்ட்ட கசனகாளங்கு யிதிகின் 

1 ஆம் ாகத்தின் XVIIIஆம் அத்தினானத்தின் எளங்குயிதி 202 இன் ற்ாடுகளுக்கு இணங்க இங்கக 

ிர்யாக சசகயனின் யிசசட தபத்திலுள் அலுயர்களுக்கா இவ் இடநாற் கடபக 

அபாக்கப்டுகின்து. இதற்கிணங்க, இவ் இடநாற்ங்கள் கீசம யிாிக்கப்ட்டுள் பகனில் 

சநற்ககாள்ப்டும். 

 (அ) யபைடாந்த இடநாற்க் குளக்கள் பம் (யபைடாந்த இடநாற்ங்கள்) 

இடநாற்ங்கக திர்ார்க்கும் அலுயர்கின் சகாாிக்கககக ிகசயற்றும் சாக்கில் 

இடநாற்க் குளக்கள் கடபகப்டுத்தப்டும். அது தயிப, யசபனும் அலுயர் எபையாின் 

ினானநா சகாாிக்கககனான்க ிகசயற்றுயதற்காக அல்து ிர்யாக யிடனங்கின் 

அடிப்கடனில் அகநச்சுக்கின் கசனார்கள் பன்கயக்கும் சிாாிசுகக 

கடபகப்டுத்துயதற்காக சசகய ிகனகநான்ில் / ிபசதசகநான்ில் உாின சசகயக் 

காத்கதப் பூர்த்தி கசய்துள் அலுயர்கக சயறு சசகய ிகனங்களுக்கு இடநாற்றும் 

தீர்நாங்ககபெம் யபைடாந்த இடநாற்க் குள சநற்ககாள் படிபெம். இவ் இடநாற்ம் யபைடத்தின் 

பதல் சயக ாிலிபைந்து கடபகக்கு யபைம். 

(ஆ) அபசாங்க ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சின் கசனார் ஊடாக  

      (யபைடாந்தநல்ாத இடநாற்ங்கள்) 

ிர்யாகத் சதகயகள், சசகயத் சதகயப்ாடுகள் நற்றும் எளக்காற்றுக் காபணங்கின் அடிப்கடனில், 



அபசாங்க ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சின் கசனார், அபசாங்க 

சசகய ஆகணக்குளயின் திலீட்டு அனுநதிக்கு உட்ட்ட யககனில் இடநாற்க் கட்டககக 

யமங்குயார்.  காதுயா கடகநப் ணிகில் ாதிப்க ற்டுத்தாத எத்துநால்களுக்கா 

சகாாிக்கககளும், அலுயர்கின் அயசபநாதும் நிதாிநாத்துடன் சாக்கக் சயண்டின 

யிடனங்கக உள்டக்கினதுநா சகாாிக்கககளும் அகநச்சுக்கின் கசனார்கின் 

அயதாிப்புக்களுடன் சநர்ப்ிக்கப்டுநிடத்து அகய கதாடர்ில் கயத்தில் டுத்து உாின 

டயடிக்கககள் டுக்கப்டும்.  வ்யாானினும், யபைடாந்த இடநாற்ங்கள் தயிர்ந்த கன 

இடநாற்ங்கள், இங்கக ிர்யாக சசகயக் கிகனில் ாாந்தப் ணினாக 

சநற்ககாள்ப்டுயதில்க ன்கதக் கயத்திற்ககாள்ளுதல் சயண்டும். 

2. யபைடாந்த இடநாற்த்திற்குட்டும் அலுயர்கள் ற்ின யிபம்  

2.1 ற்கசய சசகயனிலுள் யிசட தப அலுயர்கில், எசப சசகய ிகனத்தில் ஆகக் குகந்தது  

ந்து (05) யபைடங்ககப் பூர்த்தி கசய்துள் அலுயர்கள் இச்சுற்ிக்ககக்கு இணங்க இடநாற்ம் 

கசய்னப்டுயர்.  

2.2 எபை சசகய ிகனத்தில் ஆகக் குகந்தது இபண்டு (02)யபைடங்ககப் பூர்த்தி கசய்துள் 

அலுயர்கள் இச்சுற்ிக்ககக்கு இணங்க யபைடாந்த இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கத் தகககந 

கறுயர். 

3. யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் கட்டகநப்பு ற்ின யிபம் 

அபசாங்க ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சின் கசனார், ின்யபைம் 

அலுயர்கக உள்டக்கின இடநாற்க் குளகய ினநிப்ார். 

1. சயறு அகநச்சு என்ின் கசனார் - தகயர்  

2. சநதிக கசனார் (அபசாங்க ிர்யாகம்)   

3. ணிப்ார், இங்கக ிர்யாக சசகயக் கிக 

4. இங்கக ிர்யாக சசகய சங்கத்தின் ிபதிிதிகனாபையர் 

4. யபைடாந்த இடநாற்ப் ிசபபகண நீாய்வுக் குளயின் கட்டகநப்பு ற்ின யிபம்   

4.1 யபைடாந்த இடநாற் நீாய்வுக் குள 

                         1.     கசனார், அபசாங்க ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சு -  

      தகயர் 

2 இடநாற்ச் சகனில் ங்சகற்காத சயறு அகநச்சு என்ின் கசனார் 

3.  3 ஆம் ந்தினின் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள் இடநாற்ச் சகக் கட்டகநப்புக்குாின 1,2,3 

ஆகின இக்கங்கின் கீழ் காட்டப்ட்டுள் அலுயர் எபையர். 



4.2. இடநாற்ங்களுக்கு திபாக யிக்கங்ககச் சநர்ப்ிக்க படிபெநா சந்தர்ப்ங்கள்  

இச்சுற்ிக்ககக்கு இணங்க இடநாற்ங்கள் ச ற்ககாள்ப்ட்ட சாதிலும், யிசசடநா 

காபணங்கின் அடிப்கடனில் யமங்கப்ட்டுள் இடநாற்த்கத நீாய்வு கசய்ன படிபெம்.  

அதற்காக உாின அகநச்சின் கசனாாின் சிாாிசுடன் சநச குிப்ிட்ட இடநாற்த்கத 

நீாய்வுக் குளயிடம் சகாாிக்கககனான்கச் சநர்ப்ிக்க படிபெம்.   

5. யபைடாந்த இடநாற்ங்கக யமங்குகின் சாது கயத்திற் ககாள்ப்டும் கன காது 

யிடனங்கள் 

5.1 இவ் இடநாற்த்கத கடபகப்டுத்தும் சாது சசகயத் சதகயப்ாடுகளுக்கு பன்னுாிகந 

யமங்கப்டும். 

5.2 யபைடாந்த இடநாற்ங்கின் சாது, சசகயக் காநாது பன்கன யபைடத்தின் டிசம்ர் 31 

ஆந் திகதிகன அடிப்கடனாகக் ககாண்டு கணிக்கப்டும். (உதாபணம் - 2016 யபைடாந்த 

இடநாற்ங்கின் சாது 2015.12.31 ஆந் திகதிகன அடிப்கடனாகக் ககாண்டு கணிக்கப்டும்.)  

5.3 யபைடாந்த இடநாற்ங்கின் சாது , கடகநகனப் காறுப்சற் யபைடத்தின் ஜயாி 01 ஆந் 

திகதிசன, சசகயக் காத்கத கணிப்ிடுயதற்கா சசகய ஆபம்த் திகதினாக அகநபெம். ினும் 

அலுயாின் சக்திக்கு அப்ாற்ட்ட சதனும் எபை காபணத்திால் ிந்தின எபை தித்தில் கடகநகனப் 

காறுப்சற்ிபைப்ின், இடநாற்ச் சக அது கதாடர்ில் கயத்திற் ககாள்ளும்.  

5.4 சதனும் எபை சசகய ிகனத்தில் சசகயனாற்ின காப் குதிகனக் கணிப்ிடுககனில், 

அலுயர் எபையாின் கட்டுப்ாட்டில் இல்ாத காபணத்திால் அயர் சசகயனில் இல்ாதிபைந்த காம் 

கணக்கில் டுக்கப்டநாட்டாது.  

5.5 இடநாற்ம் சகாபைம் சாதும் இடநாற்ங்களுக்கு திபாக யிக்கங்ககச் சநர்ப்ிக்கும் 

சாதும் அயற்றுக்கா நாதிாிப் டியங்களுக்கு இணங்கத் தனாாிக்கப்ட்ட யிண்ணப்ங்கள் 

நாத்திபசந கயத்திற்கு டுக்கப்டும்.  

5.6 இடநாற்க் கட்டககள் கிகடக்கப் கற் அகத்து அலுயர்களும் உாின தித்தில் புதின 

சசகய ிகனத்திற்குச் சபகநிக்கக் கடப்ாடுகடனயர்காயர்.  

5.7 இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப் கற்றுள் அலுயர்கக அவ் இடநாற்க் கட்டக 

கடபகக்கு யபைம் திகதினின் ின்பைம் அந்ிறுயத்திலிபைந்து யிடுயிக்காநல் இபைப்து இவ் 

இடநாற் கடபகக்கு நாற்நாதாகும்.  யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் ஊடாக 

அகநச்சுக்கு/திகணக்கத்துக்கு கயினில் இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் அலுயர்கக, 

அயர்களுக்குப் திாயர்கள் யபைம்யகப கயத்திபைக்காது, உாின தித்தில் புதின சசகய 

ிகனத்தில் கடகநககப் காறுப்சற்தற்கு யமியகக கசய்பெம் யககனில் அயர்கக 

யிடுயிப்தற்கு டயடிக்கக டுக்க சயண்டும்.  



5.8 யபைடாந்த இடநாற் கடபககளுக்கு நாற்நா சந்தர்ப்ங்கள் 

இவ்யிடநாற் கடபகக்கு கயினில் சநற்ககாள்ப்டும் யிசசடநா சகாாிக்கககள் உாின ிபல் 

அகநச்சின் கசனாாின் /நாகாண சகனின் ிபதந கசனாாின் சிாாிசுடன் அபசாங்க ிர்யாக, 

உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சின் கசனாாிடம் சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும். 

அவ்யாறு சநர்ப்ிக்கப்டும் சகாாிக்ககக்கா காபணங்கள் கதாடர்ில் திபைப்திகாணுநிடத்து அபசாங்க 

ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சின் கசனார், அக்சகாாிக்கககனக் 

கயத்தில் டுத்து அது கதாடர்ா தீர்நாத்கத சநற்ககாள்யார்.  

 

5.9 யிண்ணப்ங்ககச் சநர்ப்ித்தல் 

உாின நாதிாிப்டியத்திற்கு இணங்கத் தனாாிக்கப்ட்ட யபைடாந்த இடநாற் யிண்ணப்ங்களும் 

இடநாற்ங்களுக்கு திபாக பன்கயக்கும் யிக்கங்களும் இச்சுற்ற்ிக்ககனில் குிப்ிடப்ட்டுள் 

யிண்ணப்ங்கக ற்றுக்ககாள்ளும் இறுதித் திகதிக்கு பன்ர் உாின ிபல் அகநச்சின் கசனாாின் 

சிாாிசுடன் அபசாங்க ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சின் 

கசனாபைக்கு அனுப் சயண்டும்.   

 

6 யபைடாந்த இடநாற் கா அட்டயகண   

 

யிண்ணப் படிவுத் திகதி  

 

யபைடாந்த இடநாற்க் குளயாது 

உாின அதிகாாிக்குச் சநர்ப்ிக்க 

சயண்டின திகதி  

யபைடாந்த இடநாற் 

பன்கநாமிவுகள் 

கற்றுக்ககாள்ப்ட்டவுடன் 

இடநாற் அியித்தல் 

கயினிடப்ட சயண்டின திகதி  

யபைடாந்த இடநாற் 

பன்கநாமிவுகளுடன் 

திபைப்திபொத அலுயர்களுக்காக, 

கடபக யிதிகின் 14 ஆம் 

ின்ிகணப்ிற்ககநன 

அத்தககன இடநாற்ங்களுக்கு 

திபாக ிறுயத் தகயர்களுக்கு 

தநது பகப்ாட்டிக 

சநற்ககாள்யதற்குககாடுக்கப்ட்ட 

 

 

- பேக நாதம் 31 ஆம் திகதி அல்து அதற்கு 

பன்ர்  

- ஏகஸ்ட் நாதம் 10 ஆம் திகதி அல்து அதற்கு 

பன்ர்  

-  

- கசப்கடம்ர் நாதம் 15 ஆம் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்ர்  

             

-  

 

- கசப்கடம்ர் நாதம் 30 ஆந் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்ர் 

 

 



காப்குதி    யபைடாந்த இடநாற் 

பன்கநாமிவுகக நீாய்வு  

 

கசய்யதற்கா குளக்கக 

ினநிக்கும் இறுதித் திகதி  

அத்தககன பகப்ாடுகள் 

கதாடர்ிா தீர்நாங்கக 

படிவுறுத்துதல்    

யபைடாந்த இடநாற்க் 

கட்டககள் யமங்கப்ட 

சயண்டின திகதி   

யபைடாந்த இடநாற்க் 

கட்டககள் கடபகக்கு யபைம் 

திகதி 

யிடுயிக்கப்ட்ட கடகநக்கு 

அிக்ககனிட்ட அலுயர்கின் 

யிபங்கக அபசாங்க ிர்யாக 

உள்ளூபாட்சி நற்றும் சானக ஆட்சி 

ற்ின  அகநச்சுக்கு 

அனுப்ிகயத்தல் 

  

 

 

 

- கசப்கடம்ர் நாதம் 15 ஆந் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்ர்  

- எக்சடார் நாதம் 15 ஆந் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்ர்  

- யம்ர் நாதம் 01 ஆந் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்ர்  

 

- ஜயாி நாதம் 01 ஆம் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்ர்  

 

- கப்பயாி 01 ஆந் திகதி 

 

7  யபைடாந்த இடநாற்க் கட்டககளுக்கு திபாக சநன்பகபடுககச் சநர்ப்ிப்து கதாடர்ா 

யிபங்கள் 

அபாசங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கசனகாளங்குயிதிக் சகாகயனின் அத்தினானம் 20 உறுப்புகப 

231 இற்கு இணங்க இடநாற்க் கட்டககனான்றுக்கு திபாக அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் 

சநன்பகபடு என்கச் சநர்ப்ிக்க படிபெம்.  அம்சநன்பகபட்கட ின்ிகணப்பு இ 23 இற்கு 

இணங்கினதாக நாத்திபசந சநர்ப்ிக்க சயண்டும். கசனகாளங்குயிதிக் சகாகயனின் உறுப்புகப 234 

இற்கு இணங்க இடநாற்க் கட்டக அலுயபைக்குக் கிகடத்து தித்திலிபைந்து 14 ாட்களுக்குள் 

சநர்ப்ிக்க சயண்டும்.    

  

பீ.ி.பீ.ஸ் அசகுணபத்    எப்ம் / சஜ. தடல்சக 

 சநதிக  கசனார் (அபச ிர்யாகம்)   கசனார், 

  அபசாங்க ிர்யாக, உள்ளூபாட்சி நற்றும் 



  சானக ஆட்சி ற்ின அகநச்சு 

 

 நாதிாிப்டிய இ 01  

இடநாற்த்துக்கா யிண்ணப்ம் 

(இங்கக ிர்யாக சசகய யிசசட தபத்திலுள் அலுயர்களுக்காது) 

1. திப்ட்ட தகயல்கள் 

1.1. கனர் (ினநக் கடிதத்தில் உள்யாறு) : 

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

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

1.2.  கனர் நாற்ப்ட்டிபைப்ின் அப்கனர் பதகளத்துக்களுடன் :  

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

. 

1.3. பளப் கனர் : : 

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

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

1.4. சதசின அகடனா அட்கட இக்கம் : : 

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

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

1.5. பதல் ினநத் திகதி : 

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

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

1.6. திப்ட்ட பகயாி  : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7. கதாகசசி இக்கம் : வீட்டு : ........................................................................................  

ககனடக்க : ........................................................................................ 

 

2. தற்சாகதன சசகய ிகனம் 

2.1. அகநச்சு : 

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

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

2.2. அலுயக பகயாி   : 

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

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

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

2.3. அலுயக கதாகசசி இக்கம்  : 

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

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

 

 

 

 



 

 

3. தயி 

3.1. தற்சாகதன தயிப் கனர்   : 

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

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

 

 

3.2. அப்தயிக்கா ினநத் திகதி   : 

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

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

 

4. இடநாற்ம் சகாபையதற்கா காபணம் : 

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

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

5. பன்கன சசகய ிகனங்கள் :  

தயி சசகய ிகனம் காப் குதி 

   

   

   

   

   

 

6. இடநாற்ம் சகாபைம் சசகய ிகனங்கள் 

தயி சசகய ிகனம் 

1  

2  

3  

 

சநச குிப்ிட்ட அகத்துத் தகயல்களும் உண்கநனாகய ன்று உறுதிப்டுத்துகின்சன். ான் 

இடநாற்ம் சகாாிபெள் ந்தகயாபை ிகனத்திற்கும்/ அந்ிகனங்களுக்கு நிகவும் கிட்டின 

ிகனகநான்றுக்கு இடநாற்ம் கறுயதற்கா யிபைப்த்கத இத்தால் கயிப்டுத்துகின்சன். 

அக்சகாாிக்ககனின் அடிப்கடனில் இடநாற்த்திற்கா கட்டக யமங்கப்ட்டதன் ின்ர் அக்கட்டககன 

இபத்துச் கசய்தயதற்கு உாிகநனில்க ன்கத ற்றுக்ககாள்கின்சன். 

 

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



          கககனாப்ம்  



நாதிாிப் டிய இ 02 

இங்கக ிர்யாக சசகய யிசசட தபம் அலுயர்கின் யபைடாந்த இடநாற் யிண்ணப் அட்டயகண - 2016 ஆம் ஆண்டு 

அகநச்சு : 

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

கதாடர் இக்கம் அலுயாின் 

சதசின 

அகடனா 

அட்கட இக்கம்  

ினநத் 

திகதிபெம் 

கநாமிபபம் 

  

திப்ட்ட 

பகயாி  

ிந்த திகதி 

நற்றும் தயி 

பத்திகப 

2015.12.31  இல் 

யனது  

பன்கன 

சசகய 

ிகனங்களு

ம் காப் 

குதிகளும் 

இடநாற்ம் 

சகாபையதற்கா 

காபணங்கள் 

இடநாற்ம் கனர் 

யிபைம்பு சசகய 

ிகனங்கள் 

 

 

 

       

 

அகத்து அலுயர்கிதும் யிண்ணப்ங்கள் இப்ட்டினலில் உள்டக்கப்ட்டுள் ன்கத உறுதிப்டுத்துகிசன். 

 

தனாாித்தயர்  : கனர் : .................................................................................................. கககனாப்ம் : ............................................................................................ 

சாிார்த்தயர் : கனர் : .................................................................................................. கககனாப்ம் : ............................................................................................ 

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

திகணக்கத் தகயாின் கககனாப்பம் தயி பத்திகபபெம் 

 



 

நாதிாிப் டிய இ 03 

எபை சசகய ிகனத்தில் 06 யபைடங்களுக்கு சநற்ட்ட காம் சசகயனாற்ிபெள் அகத்து அலுயர்கிதும் யிபங்கள் கட்டானம் இதில் தினப்ட சயண்டும் 

ன்கதக் கயத்திற் ககாள்வும். (2015.12.31 ஆந் திகதினில் உள்யாறு) 

அதிக சசகயக் காத்கதக் ககாண்டயர்கின் கனர்கள் பதலில் தினப்டுதல் சயண்டும் ன்கதக் கயத்திற் ககாள்வும்) 

அகநச்சு : 

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

கதாடர் 

இக்கம் 

அலுயாின் 

கனர் :  

(திபை/திபைநதி/ 

கசல்யி) 

ினநத் திகதி  தயி/தபம் 

நற்றும் 

கநாமிபம் 

ிந்த திகதி 

நற்றும் 

2015.12.31இல் 

உள்யாறு 

யனது 

தற்சாகதன 

சசகய 

ிகனபம் 

2015.12.31 இல் 

சசகயக் காபம் 

தற்சாது யதிபெம் 

ிபசதசம் நற்றும் 

பகயாி 

பதல் ினத் 

திகதினில் இபைந்து 

சசகய 

ிகனங்களும் 

காப் 

குதிகளும் 

யபைடாந்த 

இடநாற்த்திற்கு 

யிண்ணப்ித்துள்ாபா?  

யிண்ணப்ிக்கயில்க 

ின் இடநாற்ம் 

கிகடப்ின் 

சசகயனாற் யிபைம்பும் 

03 சசகய ிகனங்கள் 

 

 

 

        

தனாாித்தயர்  : கனர் : .................................................................................................. கககனாப்ம் : ............................................................................................. 

சாிார்த்தயர்  : கனர் : .................................................................................................. கககனாப்ம் : ................................................................................ 

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

    திகணக்கத் தகயாின் கககனாப்பம் தயி 

பத்திகபபெம்



  நாதிாிப் டிய இ : 04 

           இங்கக ிர்யாக சசகயனின் யிசசட தபத்திலுள் அலுயர்கின் யபைடாந்த இடநாற்த்திற்கு 

திபாக யிக்கங்கக பன்கயக்கும் டியம்  

 

அகநச்சு : .......................................................................................................................................................... 

 குதி (அ) - அலுயாிால் ிபப்ப்ட சயண்டும். 

1. i   அலுயாின் பளப் கனர் (கதியா ளத்துக்கில்) : 

திபை/திபைநதி/கசல்யி.........................................................................................................................................

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

ii  ிபந்தப பகயாி : 

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

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

iii  யதியிட பகயாி : 

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

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

iv 2016 ஆம் ஆண்டில் யதியிடம் நாற்ப்டுநானின் புதின யதியிட பகயாி : 

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

2.    இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் சசகய ிகனம் : 

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

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

3.  தயிபெம் தபபம் : 

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

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

 3.1.   சசகயனில் இகணந்த திகதி 

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

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

 3.2.   தபத்தில் உள்யாங்கப்ட்ட திகதி : 

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

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

4.  ிந்த திகதி : 

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

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

2015.12.31 யனது  : 

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

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

 

 



5.  

 சசகய யிபங்கள்  ினநத் திகதி   சசகய   ிகனம்   பதல் / 

யகப 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6   ான் இடநாற்த்கத இபத்துச் கசய்பெநாறு / நாற்ித்தபைநாறு சயண்டுகின்சன்.  

7.    இடநாற்ங்களுக்கு திபாக யிக்கங்கக பன்கயப்தற்கா காபணம் (நறுக்கத்தில் குிப்ிடுக) 

8.   இடநாற்ம் நாற்ினகநக்கப்ட சயண்டின /யமங்கப்ட சயண்டின சசகய ிகனம்  

அகநச்சு: 

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

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

திகணக்கம்: 

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

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

 

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

         அலுயாின் கககனாப்ம் 

 

(ஆ) திகணக்கத் தகயாின் அயதாிப்புக்கள்  

I.      அலுயத்திலுள் தகயல்களுக்கு இணங்க சநச யிபங்கள் சாினாகய. 

II.    இவ் இடநாற்த்கத இபத்துச் கசய்தல்/ நாற்ினகநத்தல் கதாடர்ா குிப்புக்களும் சிாாிசும் : 

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

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

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

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

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

      அகநச்சின் கசனாாின் கககனாப்ம் 

(காபைத்தநற் கசாற்கக கயட்டியிடுக. பளகநனா தகயல்கள் உள்டக்கப்டாத யிண்ணப்ங்கள் இடநாற் 

நீாய்வுக் குளயிால் கயத்திற் ககாள்ப்டநாட்டா.சநதிக யிபங்கள் இபைப்ின் நறுக்கத்தில் குிப்ிடுக) 


