ொதிொிப்படில இயக்கம்
CI00005 A
லருடம் .................
கத்ததொறில் ற்ரம் கநயக் கொப்புரதிச் சபப
இயக்கம் 117, சுபத்ொொ ொலத்த, கங்தகொடலிய, நுககதகொட. ததொ.கப.: 011 5384000 பக்ஸ்: 011 2812573
தநற்பிர் கசத அமிலித்தல் பத்திம்
கநய கசபலகள் நிபயம் :...................................................... லி.ஆ.உ.உ.பிொிவு/பிர்ச்தசய்பக தசற்மிட்டம்.....................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

கக்கொொின் தபர்:..........................................................................................................
கசதபடந்த உங்கரின் தசய்பகக்கொக கொப்புரதிக் கொப்பீடு தபமப்பட்டுள்ரதொ?

ஆம்

இல்பய

ஆதனில் கொப்புரதிச் சொன்மிதழ் இயக்கம் :.................................................................................
(லி.ஆ.உ.உ. அல்யது கொலலி அயகு பகொபொரர் அல்யது நீர்ப்பொசன கருத்திட்ட பகொபொரர்
பயப்பிதிபப் பொர்த்து அத்தொட்சிப்படுத்தி நிறற்பிதிப இபைக்கவும்
)

அல்யது சபப உத்திகொகத்தர்

பகலொி :.........................................................................................................................
..........................
ததொபயகபசி இயக்கம்:..........................................................

4.1 கத.அ.அ.இய: ..................................................

லிபதத்த திகதி:.......................................................... 5.1 கபொகம்

தப
ரும்

கொப்புரதிதசய்த லற்கொைிின் /பப்பின் தபர்:.................................
கொைிின் இயக்கம்:..................................
கொைி

சிர

ஏக்கர்

இபடப்பட்ட

பர்ச்சஸ்

பிர்தசய்த லிஸ்தீைம்
பிொிட அனுதிரித்த லிஸ்தீைம்
கொப்புரதிதசய்த லிஸ்தீைம்
கசதபடந்த லிஸ்தீைம்

8.
9.
10.

பிொிட்ட தநல்லினம் : .......................................
கசதகற்பட்ட திகதி : ..........................................
கசதத்திற்கொன கொைம் (√ இடுக)

தலள்ரப்தபருக்கு

*லமட்சி

கொட்டு
ொபன

தீப்பற்ரதல்

*கநொகளும்
பீபடகளும்

*சிற்ரிர்கரின்
ததொல்பயகள்

பகுதிரலியொன
கசதம்

சிமிரவு
கசதம்

11.

கசதத்தின் தன்ப (√ இடுக)

12.

உங்கள் லற்கொைிப அண்டி லற்கொைிகள் கற்படி ஏது கொைொக கசதபடந்துள்ரனலொ ?
ஆம்
இல்பய

13.
14.

ககொருகின்ம இறப்பீட்டுத் ததொபக: ரூ............................................................

15.
16.

கொப்புரதிச் சொன்மிதபற பிபைொக பலத்து கடன் தபற்ரள்ரீொ?

பழுபொன
கசதம்

பிம லன லியங்குகள்
(எழுதுக)....................

கொப்புரதி இறப்பீட்டுத்ததொபக லவுபலக்ககலண்டி லங்கி கைக்கியக்கம்:..................................................
(லங்கி கைக்ககட்டின் பதற்பக்கத்தின் நிறற்பிதிப இபைக்கவும்
)
ஆம்

இல்பய

ஆதனில் லங்கிின் தபர் .................................................. லங்கி கைக்கியக்கம் :..................................................
பிகதசத்துடன் ததொடர்புபட பிர்ச்தசய்பக கொயஅ ட்டலபைில் லிதந்துபக்கப்பட்ட லிபதகள் தசய்பகபண்ைப்பட்டகதொடு சிமந்த
தலரிக்கர பகொபத்துலத்துடன் தசய்பக கபைிலப்பட்டது . கற்படி கொப்புரதிதசய்த தசய்பக ற்ரம் அதற்கு கநர்ந்த கசதத்பத
பொிகசொதிக்குொர இத்தொல் அமிலிப்பகதொடு நொன் அமிந்தலபகில் உண்பொக லிபங்கள் ச ொிொக சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரததன்பபதயும்
இந்த கொப்புரதிக் கொப்பீட்டின் கீழ் இறப்பீட்டுக்கொக லிண்ைப்பிக்க எனக்கு தபகப உள்ரததன்பபதயும் உரதிப்படுத்துகிகமன்
.
தபொய்ொன தகலல்கபர சர்ப்பித்தயொனது இறப்பீட்டு உொித்துலம் கிபடொல்கபொக கொைொக அபயுதன்பபதயும் நொன் அமிகலன்.
இந்தக் கொைிின் கசதத்பத அமிலிப்பதற்கொக கலர கசத அமிலித்தல்கபர சர்ப்பிக்கலில்பய என்பபதயும் கலும் அமிலிக்கிகமன்.

திகதி :............................

..................................................................
கக்கொொின் பகதொப்பம்
(கசதபடந்த கொப்புரதிதசய்த ஒவ்தலொரு தசய்பகக்கொகவும்

தனித்தனிொன இறப்பீட்டு பதிகலடுகள் பூர்த்திதசய்ப்படல் கலண்டும்
.)
A. லிலசொ அபப்பின் லிதப்புபசிமந்த தலரிக்கர பகொ பயுடன் கபைிலப்பட்டுள்ர/ கபைிலப்பட்டிொத கற்படி தசய்பக ககய இயக்கம் 10 இன் கீழ் குமிப்பிட்டுள்ர ஏது
கொைொக இயக்கம் 11 இன் பிகொம் கசதபடந்துள்ரது . எனகல கற்படி லிபங்கள் உண்பொனபல எனவும் சொிொனபல எனவும்
அத்தொட்சிப்படுத்தி சர்ப்பிக்கிகமொம்.
...............................................
தபயலர் (பகதொப்பபம் உத்திகொகபூர்ல
இயச்சிபனயும் அல்யது தபரும் )
திகதி:................................................
ததொபயகபசி இயக்கம்:...............................
*குமிப்பு – திடீர் அனர்த்தங்கள் அதொலது கொட்டு ொபனகள்

.............................
தசயொரர்
திகதி: ..................................................
ததொபயகபசி இயக்கம்:...................................
, ததொடர்ச்சிொன தலள்ரப்தபருக்கு நிபயப தலிர்ந்த ஏபன அபொகநர்வுகரொல் இடம்தபரகின்ம

பிர்ச்கசதத்திற்கொன கொப்புரதிொனது தலபைப் பைம் தசலுத்தப்பட்டு21 நொட்கள் கறிந்த பின்னக ஆம்பிக்கும். இறப்பீட்டுத் ததொபகபப் தபற்ரக்தகொள்ர பன்னர் தசய்தி
ததொறில்நுட்பம் பயொக தபற்ரக்தகொண்ட தகலல்கரின் அடிப்பபடில் கசதகற்பட்ட கொயப்பகுதிப நிர்ைித்து அபனத்து இறப்பீடு தசலுத்துலதற்குொன இரதி தீர்ொனம்
கற்தகொள்ரப்படும்.
(பங்கற்மது)

B. லி.ஆ.உ.உ. / கொலலி அயகு பகொபொரர்/ நீர்ப்பொசன கருத்திட்டபகொபொரொின் லிதப்புப
ககய லிபங்கள் குமிப்பிட்டுள்ர திரு/திருதி ................................................................................................................................................சிமந்த தலரிக்கர
பகொபயுடன் தசய்பகபப் கப ைிலந்துள்ர கற்படி தசய்பகொனது இந்த லயத்தின் பிர்ச்தசய்பக கொயஅட்டலபைக்கிைங்க
கற்தகொள்ரப்பட்டுள்ரது. இந்த லி .ஆ.உ.உ. ஆளுபகப் பிகதசத்தில் /கொலலி லயத்தில் /பிர்ச்தசய்பக தசற்மிட்டத்தில் (நியவுகின்ம
கபொகத்தில்
)
தசய்பககள் லமட்சிொல்
/தலள்ரப்தபருக்கினொல்/கொட்டுொபனகரன் அட்டகொசத்தினொல்
................................................................................................................................................ கசதகற்பட்டுள்ரது. கற்படி கொப்புரதி தசய்துதகொண்டலொின்
பிர்ச்தசய்பகயும் கற்படி அபொகநர்லின் கீழ் கசதபடந்துள்ரது. கசதத்துடன் ததொடர்புபட கொப்புரதி உொித்துக் ககொலுக்கொன லிண்ைப்பப்
பத்திuத்பத லிதப்புபதசய்து சர்ப்பிக்கிகமன் / லிண்ைப்பப் பத்திuத்பத லிதப்புப தசய்லில்பய.
லிதப்புப தசய்ொபக்கொன கொைம்:.................................................................................................................
திகதி :.........................

........................................................................................
லி.ஆ.உ.உ. / கொலலி அயகு பகொபொரர்/ நீர்ப்பொசன
கருத்திட்ட பகொபொரர்
(பகதொப்பபம் உத்திகொகபூர்ல பத்திபயும் )

C. கநய அபிலிருத்தி தபரும்பொக உத்திகொகத்தொின் லிதப்புப
இந்த கநய கசபலகள் ஆ ளுபகப் பிகதசத்தில் /கொலலி லயத்தில் /பிர்ச்தசய்பக தசற்மிட்டத்தில் (நியவுகின்ம கபொகத்தில் ) பிர்கள்
லமட்சிொல்/தலள்ரப்தபருக்கினொல்/கொட்டு ொபனகரின் அட்டகொசத்தினொல்
.................................................................................கசதபடந்தன.
கற்படி கொப்புரதி தசய்துதகொண்டலொின் பிர்ச்தசய்பகக்கும் அது பொதிப்பப ஏற்படுத்திததன்பபத இத்தொல் அமிலிக்கிகமன். எனவு A ற்ரம் B
பிொிலில் குமிப்பிட்டுள்ர கொப்புரதி தசய்துதகொண்டலொின் பிர்கசதம் ததொடர்பொன லிண்ைப்பப் பத்தித்பத லிதப்புபதசய்து பிகதச பிர்ச் கசத
திப்பீட்டுக் குழுவுக்கு சர்ப்பிக்கிகமன். / லிண்ைப்பப் பத்தித்பத லிதப்புபதசய்லில்பய.
லிதப்புப தசய்ொபக்கொன கொைம்: :.....................................................................................................................
திகதி :.................................

..................................................................
க.அ.தபரும்பொக உத்திகொகத்தர்/கொலலி அயகு/
நீர்ப்பொசன கருத்திட்ட பகொபொரர்
(பகதொப்பபம் உத்திகொகபூர்ல பத்திபயும்)

D. பிகதச பிர்கசத திப்பீட்டுச்சபபின் லிதப்புப
1.

கசதத்தின் தன்ப :
பழுபொன கசதம்

2.

பகுதிரலியொன கசதம்

சிமிரலியொன கசதம்

பிர்ச்தசய்பகின் கட்டம் :
பதயொம் கட்டம்

இண்டொம் கட்டம்

பன்மொம் கட்டம்

லிகசட லிடங்கள்:.............................................................................................................................
3. லிதந்துபத்த பைத்ததொபக: ரூ...............................................................................................................
ககய குமிப்பிட்ட திரு / திருதி ................................................................................…………………..இன் பிர்ச்தசய்பகக்கு ஏற்பட்டுள்ர கசதத்திற்கொக
பிர்ச்கசத இறப்பீட்டுத் ததொபகப லிடுலிக்குொர லிதப்புபதசய்து திப்பீட்டமிக்பகப இத்துடன் சர்ப்பிக்கிகமொம்.
திப்பீட்டுக் குழு
அங்கத்தலர் தபர்
பதலி
பகதொப்பம்

2017/12/13 ஆந் திகதி தலரிிடப்பட்ட கத்ததொறில் அபச்சின்7/1 இயக்கபபட சுற்மமிக்பககிைங்க திப்பீட்டுக்குழு அபந்திருத்தல்
கலண்டும்.
2017/12/13 ஆந் திகதி தலரிிடப்பட்ட கத்ததொறில் அபச்சின் 7/1 இயக்கபபட சுற்மமிக்பககிைங்க தபற்ரக்தகொள்ரக்கூடி பைத்ததொபக
ரூ............................................. …………………………………………………என லிதப்புப தசய்கிகமன்/ தசய்லில்பய.
திகதி :......................................

......................................................
பிகதச தசயொரர் (குழுலின் தபயலர்)
(பகொதொப்பபம் உத்திகொகபூர்ல பத்திபயும்)

