அண்மையில்
எடுக்கப்பட்ட
தங்களது
நிழற்படத்திமை
இங்கக ஒட்டவும்

உள் நாட்டலுவல் கள் அமைச்சு

ப.செ.ஆ. 75

பதிவாளர் நாயகை் திமைக் களை்
(இந் த விை்ைப் பை் விை்ைப் பதாரரின் மகயயழுத் தில் நிரப் பப் படல் வவை்டுை் )

4.5*3.5

Registration B 75
(F 2 Sin) 5/71

..........................................................................
.........................................................................
1.

விை்ைப் பதாரரின் முழுப் யபயர்

பதிவாளர் பதவிக்கான விை்ைப் பை்

:-

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

2.

3.

வதிவிடை் பற் றிய விபரங் கள்
i)

நிரந் தர முகவரி- ....................................................................................................................................................................

ii)

வதிவிட ைாகாைை் -.............................................

iii)

பிரவதச யசயலார் பிரிவு-...................................

iv)

கிராை அலுவலர் பிரிவு- .....................................

v)

வதர்தல் பிரிவு- ......................................................

(i) பிறந் த திகதி

:-

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

(ii) விை்ைப் பை் ஏற் றுக்யகாள் ளுை் இறுதி திகதியில் வயது:- வருடங் கள் ......... ைாதங் கள் ......................
நாட்கள் ........
(iii) வதசிய அமடயாள அட்மட இலக்கை் :- ....................................................................................

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

4.

பால் :-

5.

யதாமலவபசி இலக்கை்

6.

-

நிமலயாை:-

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

மகயடக்கை்

:-

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

(i) துமைவரின் யபயர்:..............................................................................................................................................................................................
(ii) திருைைைான திகதி:- ...........................................................

7.

கல் வித் தமகமைகள்

(iii) துமைவர் உயிருடன் உள் ளாரா?:- ..............................

:-

(i) க.யபா.த. சாதாரை தரப் யபறுவபறுகள் :- பரீடம
் ச இலக்கை் :-……………………..….
இலக்கை்

விடயங் கள்

சித்தி

இலக்கை்

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

விடயங் கள்

வருடை் :-…………….
சித்தி

(ii) க.யபா.த. உயர் தரப் யபறுவபறுகள் :- பரீடம
் ச இலக்கை் :-……………………..….
இலக்கை்

விடயங் கள்

சித்தி

இலக்கை்

1.

3.

2.

4.

(iii)

வருடை் :-…………….

விடயங் கள்

தாங் கள் பட்டதாரியாயின் அது பற் றிய தகவல் கள் :-

சித்தி

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

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

(iv) தாங் கள்

முஸ்லிை் விவாகப் பதிவாளர் பதவிக்காக விை்ைப் பிப் பீர்களாயின் யைௌலவி

சான்றிதழ் யபறப் பட்டுள் ளதா? அது பற் றிய தகவல் கள்

:-

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

8.

கணனி இயலுமை ( 06 ைாதங் கள் அல் லது அதற் கு அதிகைான காலை் கணனி டிப்ளளாைா அல் லது சான் றிதழ்
பாடநெறி பற் றிய விபரங் கள் )

:-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. வவறுத் தமகமைகள் (வைலதிக யைாழியறிவிமன உரித்தாக்கிக் யகாள் ள இயலுை் ) :.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

10. (i)

பாடசாமலயில் இருந் து விலகிய திகதி யதாடக்கை் யசய் த யதாழில் கள் பற் றிய விபரங் கள்
இலக்கை்

1.
2.
3.
4.

கடமை
நிமலயத்தின்
யபயர்

வகித்த
பதவிகள்

நியமிக்கப் பட்ட
திகதி

விலகியத்
திகதி

விலகியதற் கான
காரைை்

ைாதாந் த
சை் பளை்

(ii)

தாங் கள் வியாபாரியாயின் வியாபாரத்தின் தன்மை …………………………………………………………………………………………………

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

11. ைாதாந் த

வருைானை் (வநர்முகப் பரீடம
் சயில் ஆவைங் கள் மூலை் உறுதிப் படுத்தப் படல் வவை்டுை் )

(i) தாங் கள் அல் லது துமைவரின் காைி உரிமை ைற் றுை் அவற் றின் யபறுைதி
காைியின் யபயர்

அமைந் துள் ள

அளவு

யபறுைதி

கிராை

(ஏக்கர், ரூட்,

(சராசரியாக)

அலுவலர்

பர்ச ் அல் லது

பிரிவு
பிரிவினுள்

:-

யெக்வடயார்)

1.
2.

பிரிவிற் கு
யவளியில்

1.
2.

(ii) தாங் கள் வியாபாரியாயின் அதன் மூலை் கிமடக்குை் வருைானை்
……………………………………………………………...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
(iii) துமைவரின் யதாழில் / வியாபாரியாயின் அதன் தன்மை ைற் றுை் அதன் மூலை் கிமடக்குை்
வருைானை் :- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

(iv) வவறு வருைானை் :-

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

...........................................................................................................................................................
(v)
(vi)

தாங் கள் அல் லது துமைவர் வருைான வரி யசலுத்துகின்றீர்களா? ஆை் / இல் மல

தாங் கள் அல் லது துமைவர்

ஏதாவது நிதி நிறுவனத்தில்
கடன்
யபற் றுள் ளரா என்பதுை் அவ் வாறாயின்
அந் த கடன் பற் றிய விபரங் கள்

ஆை் /
இல் மல................................................

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

12. உறவினர்கள் இருவர்களின் யபயர் ைற் றுை் 1................................................................................................
அவர்களின் யதாழில் கள்
..................................................................................................

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

2..........................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

13. (i)

பிரிவினுள் நிரந் தரைாக வசித்த காலங் கள்

(ii) பதவிக்காக யதரிவு யசய் யப் பட்டால்
அலுவலகை் அமைக்க உத்வதசித்துள் ள

:- ................................................................................................

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

இடத்தின் முகவரி

14. (i) வதிவிடை்

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

ைற் றுை் நடத்மத பற் றிய சான்றிதழ் கள் (டி.எஸ் 04)

வழங் கிய கிராை அலுவலரின் யபயர் ........................................................................................

பிரிவு:- .........................................

யதாமலவபசி இலக்கை் :- .............................................................................

(ii) நற் சான்றிதழ் வழங் கியவர்களின்

1. ........................................................................................

2........................................................................................

யபயர்கள்

15. (i)

தாங் கள் ஏதாவது தவறுக்காக நீ திைன்றத்தினால் குற் றவாளியாக்கப் பட்டு தை்டமனப்

யபறப் பட்டுள் ளதா?
ஆை் / இல் மல
(ii) ஆை் எனில் குற் றத்தின் தன்மை

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

.......................................................................................................................................
(யபாலிஸ் அறிக்மக மூலை் தகவல் கள் உறுதிப் படுத்தப் படல் வவை்டுை் )
வைற் குறிப் பிடப் பட்ட தகவல் கள் சரியானது ைற் றுை் உை்மையானயதனவுை் , அதன் தகவல் களில் ஏதாவது
தகவல் கள் தவறு அல் லது வபாலியானமவ என நான் பதவிக்கு நியமிக்கப் படுவதற் கு முன்பதாக யதளிவாயின்
இந் த

பதவிக்காக

எனது

பரீடச
் ார்த்த

தன்மை

உடனடியாக

இரத்துச்

யசய் யப் படுை்

எனவுை் ,

ஏதாவது

காரைத்தினால் இந் த பதவி எனக்கு கிமடத்ததன் பின்னர் யதளிவாயின் வசமவயில் இருந் து உடனடியாக
நீ க்கப் படுவதற் குை் நான் உடன்படுகின்வறன் எனவுை் , இத்தால் ஏற் றுக்யகாள் கின்வறன்.
வைலுை்

இந் த

விை்ைப் பத்தில்

உறுதிப் படுத்துவதற் காக,

உரிய

3,6,7,8,9

ைற் றுை்

சான்றிதழ் களின்

14

வபாட்வடா

இல்

குறிப் பிடப் பட்ட

பிரதிகளிமன

தகவல் களிமன

இத்துடன்

அனுப் புகின்வறன்.
திகதி:-........................................

..............................................................
விை்ைப் பதாரரின் ஒப் பை்

இமைத்து

