
CPMD / FCC-MEGA/015/V.1

CR NO.

(இப்படிலத்தை நிப்புலைற்கு பன் பின்பக்கத்ைிலுள்ரலற்தம லாசிக்கவும்)

டியம் அ (யாடிக்கைனாபால் ிபப்ப்டவயண்டும்)

1. ாற்மப்படவலண்டி தைாதயவபசி இய. 

2.

(1)

(2)

(3)

3.  வை.அ.அ/B.R.C இய

4.  தைாடர்புதகாள்ளும் இயக்கம்.

ைவுதசய்து வற்குமிப்பிட்ட தைாதயவபசி இயக்கத்தை பின்லரும் நபருக்கு/கம்பனிக்கு ாற்மவும்

லண./ைிரு/ைிருைி/தசல்லி/கம்பனி
குமிப்புகள்: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

லாடிக்தகாரரின் தகதாப்பம்: …………………….. ைிகைி: …………………………..

டியம் ஆ (யிண்ணப்தாபபால் ிபப்ப்டவயண்டும்)

பழுப்தபர்/கம்பனிப் தபர்

N.I C/B.R.C No

தைாடர்புதகாள்ளும் இய.

ின்னஞ்சல்

* குமிப்புகள் : ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

( *லாடிக்தகாரர் லருதக ைாத, கட்டணப்பட்டில் பகலரி ாற்மம்/தபாைிகள் லிபம் வபான்மதல) 

ைிகைி:…………………………

அலுயை ாயகக்கு நட்டும்

தைாதயவபசி உரிதத்துல ாற்மம்   

காணம்:   

லாடிக்தகாரர் வசதல பகலர் தகதாப்பம் : …………………………………….. ைிகைி: ……………………………

பயப்பிைி இங்வை ைிமிக்ைவும்
யிண்ணப்ம் ஏற்றுக்கைாள்ப்ட்டதற்ைா பசதீு

தபறுைிிக்க லாடிக்தகாரருக்கு,

ஸ்ரீயத உங்கள் லிண்ணப்பத்தை நன்மிபடன் ற்றுக்தகாள்கிமது. ம்படன் தைாடர்புதகாள்ர பின்லரும் குமிப்பியக்கத்தைப் பன்படுத்துக. 

( ஸ்ரீயத அலுலயால் நிப்பப்படவலண்டும்)

CR இய: தைா.வப.இய:

Contact No :

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

லாடிக்தகாரர் ைிகைி ஸ்ரீயத அைிகாரிின் தகதாப்பம்/பத்ைித

ஸ்ரீங்ைா கடிகைாம் ிஎல்சி
பைிலியக்கம் : PQ 7

லாடிக்தகாரர் தபர்

கூட்டுப்பங்குடததனில், சகய 
பங்காரர்கரினதும் பழுப்தபர்கள்

( ற்கனவலபள்ர தைாதயவபசிக்கான 
உடன்படிக்தகில் உள்ரலாறு)

ஸ்ரீயத ஊறிால் நிப்பப்படவலண்டும்

Acct. No

வலும் லிபங்களுக்கு

……………………………………………………………………..

லாடிக்தகாரர் தபர்

………………………………………

தகதாப்பம்/பத்ைித இருந்ைால் ட்டும் தசல்லுபடிாகும்

தைாதயவபசி உரிதத்துல ாற்மம் பூர்த்ைிதடலில்தய. 

லாடிக்தகாரருக்கு அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது.

யாடிக்கைனாகப நாற்றுயதற்ைா யிண்ணப்ம்

ைவுதசய்து வற்கண்ட தைாதயவபசித னது/து தபருக்கு ாற்மவும்.  இந்ை தைாதயவபசிக்தகன ஸ்ரீயத ற்கனவல 
லறங்கி ல்யா லசைிகளுடனும் இச்வசதலத நான் ற்றுக்தகாள்கிவமன். ....................................... அன்று நிலுதலிலுள்ர 
அதனத்து தைாதகதபம் தசலுத்தும் தபாறுப்பிதன நான் ற்றுக்தகாள்கிவமன்.

ைனித்ை உரிதாரதனில், அலது 
பழுப்தபர்

CR No.

Acct. No

பூர்த்ைிதடந்ைது

லிண்ணப்பைாரின் தகதாப்பம்:..............................................................................................................



A. ருயரிடநிருந்து இன்காருயருக்கு 
i. றுபக்கத்ைிலுள்ர படிலம் அ' அல்யது ைற்வபாதை உரிதாரரிடிருந்து இதசவுக்கடிைம்
ii. புைி உரிதாரரின் அனுைிக்கடிைம் 
iii. புைி உரிதாரரின் வை.அ.அ பிைி 

B. ருயரிடநிருந்து ைம்ிக்கு
i. றுபக்கத்ைிலுள்ர படிலம் அ' அல்யது ைற்வபாதை உரிதாரரிடிருந்து அனுைிக்கடிைம்
ii. 

iii. 

iv

v  

C. ைம்ினிடநிருந்து ைம்ிக்கு 
i.        

ii.     

iii.        

ii.     

D. திப்ட்ட கதாகவசிகன அலுயை ாயகக்கு நாற்றுதல் 
i.      சம்பந்ைப்பட்ட நிறுலனத்ைிடிருந்து இதசவுக் கடிைம் 
ii.     ைற்வபாதை உரிதாரரிடிருந்து இதசவுக்கடிைம் 

E. அலுயைப் ாயகனிிருந்து திப்ட்ட ாயகக்கு 
i.        சம்பந்ைப்பட்ட நிறுலனத்ைிடிருந்து இதசவுக் கடிைம் 
ii.     ைற்வபாதை உரிதாரரிடிருந்து இதசவுக்கடிைம் 

A. ைணயன்/நகயிக்கு நாற்றுயதற்கு 
i.        ைிருண சான்மிைறின் பயபம் பிைிபம் 
ii.     ணச்சான்மிைறின் பயபம் பிைிபம்
iii. வற்குமிப்பிட்ட இண்டும் இல்யாைவபாது, சட்டரீைிான பிள்தரின் பிமப்புச்சான்மிைழ்
iv. கணலன்/தனலிிடிருந்து இதசவுக்கடிைம்

B. ி குடும் உறுப்ிர்ைளுக்கு
i.        ணச்சான்மிைறின் பயபம் பிைிபம், இல்தயதனில் கிா வசலகரிடிருந்து இமப்தப உறுைிப்படுத்ைி கடிைம் 
ii.     ைிருணச்சான்மிைறின் பிைி அல்யது சட்டரீைிான பிள்தரின் பிமப்புச்சான்மிைழ்
iv. சாைான நீைலானால் உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட தநருங்கி உமலினரின் கடிைம் (உ.ம்: ைாார்)

C. உரிகநனார் நற்றும் அயபது ைணயன்/நகயி இருயரும் இந்துயிட்டால் 
i.        ணச்சான்மிைழ் பயபம் பிைிபம் 
ii.     ைற்வபாதை பாலதனாரரிடிருந்து கடிைபம் பிமப்புச்சான்மிைறின் பயபம் பிைிபம்
iii. குடும்ப உறுப்பினர்கரிடிருந்து இதசவுக்கடிைம் 
iv குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்மி கிா வசலகர் அல்யது சாைான நீைலானின் உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட சான்மிைழ்

D. மூன்ாம் தபப்ிருக்கு தற்ைாிைநாை நாற்றுதல் 
i.        சட்டரீைிான உரிதாரர் ங்கிருக்கிமார் ன்று தைரிாைவபாது அல்யது இமந்துலிட்டால்
ii.     ஸ்ரீயத இடிருந்து ைற்காயிகாக படிலங்கதர ாற்றுைல் (ஈட்டுறுைிப் பிதணபமி) 
iii. ைற்வபாதை பாலதனாரரிடிருந்து கடிைம் 

லணிகப்பைிலின் பயபம் பிைிபம் 

இரு இக்குனர்கரின் தகதாப்பங்களுடன் (பைிக்கப்பட்ட பத்ைித), கம்பனிிடிருந்து கடிைம்

இரு இக்குனர்கரின் தகதாப்பங்களுடன் (பைிக்கப்பட்ட பத்ைித), கம்பனிிடிருந்து கடிைம்

நிலுதலகதரச் தசலுத்துலது தைாடர்பான கம்பனிின் ைீர்ானம் 

நிலுதலகதரச் தசலுத்துலது தைாடர்பான கம்பனிின் ைீர்ானம் 
கம்பனிப்பைிலாரரிடிருந்து தபற்ம படிலம் 20 இன் பிைி

குிப்பு - 4 : எந்தக்ைட்டத்திலும் யிண்ணப்தாரினின் யிண்ணப்ம் நறுக்ைப்ட்டால் அயர் உடவ எல்ா 
ிலுகயைகமம் கசலுத்தக் ைடகநப்ட்டயபாயார்

குிப்பு - 2: உரிகந நாற்ம் ஸ்ரீகப இன் தித்த அதிைாபத்திற்குரினது.  ஸ்ரீகப யிரும்ிால் வநலும் 
ஆயணங்ைகக் வைாரும் உரிகந உண்டு.

குிப்பு-1: வநற்குிப்ிட்ட ஆயணங்ைகத் திபட்டமுடினாதட்சத்தில், ிபாந்தின முைாகநனாகப அல்து அருைிலுள் 
ஸ்ரீகப கடிகராப்புடன் கதாடர்புகைாள்வும் .

குிப்பு - 3: யாடிக்கைனாருக்கும் யிண்ணப்தாரிக்குநிகடவன கதாகவசிச்வசகயகன நாற்றுயது கதாடர்ாை 
எந்த தைபாறுைள் ஏற்டினும் அகதத் தரீ்த்துகயப்து யாடிக்கைனாரின் காறுப்ாகும் என்துடன் 
அந்தநாதிரினா ிபச்சகைளுக்கு ஸ்ரீகப ஐ காறுப்ாக்ைவும் கூடாது.

யாடிக்கைனாகப நாற்றுயதற்குத் வதகயனா ஆயணங்ைள் (ைம்ினிகணப்புத் கதாகவசி வசகய)

காதுயாகய

திப்ட்ட சூழ்ிகைள்: யாடிக்கைனார் நபணநகடன வரின், அவத இடத்தில் யசிக்கும் தற்வாகதன 
கதாகவசி ாயகனார் ின்யரும் ஆயணங்ைக யமங்ைவயண்டும்.

கம்பனிப்பைிலாரரிடிருந்து தபற்ம படிலம் 20 இன் பிைி
லணிகப்பைிலின் பயபம் பிைிபம் 


