
ஒழுக்காற்று விசாணை குழுவிற்கு ஆட்சசர்ப்பதற்கான விண்ைப்பம் 
01.  பதலயழுத்துக்களுடன் லபர் :- ………………………………………………………… 

02.  பதலயழுத்துக்கள் குமிக்கும் லபர் :- …………………………………………………. 

03.  தனிப்பட்ட பகலரி :- ………………………………………………………………………. 

04.  லதிலிட ாலட்டம்:- ……………………………………………………………………………… 

05.  கிா சேவலாரர் பிரிவு:- ………………………………………………………………….. 

06.  பிசதே லேயாரர் பிரிவு:- …………………………………………………………………… 

07.  தனிப்பட்ட லதாவயசபேி :- லடீு  - ………………….  வகப்சபேி - ………………………… 

08.  பிமந்த திகதி:- ……………………………………………………………………………………. 

09. சதேி அவடார அட்வட இயக்கம்:- ………………………………………………………. 

10. இறுதிாக அே சேவலில் லகித்த பதலி :- ………………………………………………. 

11. (a)இறுதிாக கடவாற்மி திவைக்கரம் :- …………………………………………….. 

(b) லதாடர்பான அவச்சு:- …………………………………………………………………… 

(c) பதலிநிவய அலுலயாக சேவலக் காயம் (பதலிநிவய அலுலயருக்கு 10 லருட 
சேவலக்காயம்/ேட்டத்தைிாின் 10 லருட அனுபலபம் சதவலாகும்) 
 

 பதலி ேம்பர 
அரவு 
திட்டம் 

லதாடர்புவட 
சேவல ற்றும் 

தம் 

நின 
திகதி 

சேவலக் 
காயம் 

ஆண்டு ாதம் 

1       

2       

3       

 

          லாத்த சேவலக் காயம் :- …………… 

12. இறுதிாகப்  பற்ம லாத்த ஆண்டு ேம்பரம் :- …………………………………………. 

லதாடர்பாக சுற்றுநிருபம் :- ……………   ேம்பர அரவுதிட்ட இயக்கம் :- ………………… 

13. ஓய்வுலபற்ம திகதி :- …………………………   ஓய்வூதி இயக்கம் :- …………………………….. 

(ஓய்வூதி அவடார அட்வடப் பிதி லிண்ைப்பத்துடன் இவைக்கப்படல் 
சலண்டும்) 

14. தற்சபாது எப்பதலிாலது லகிக்கின்மீா:- …………………………………… 

ஆம் எனின் அதுபற்மி லிபம்:- …………………………………………………………… 

15. ஒழுக்காற்று லிோவை சற்லகாள்ரக்கூடி லாறி :- ேிங்கரம் / திழ்l / 

ஆங்கியம்:- ……… 

16. உம்ால் ஒழுக்காற்று லிோவை சற்லகாள்ரக் கூடி ாலட்டம்/ாலட்டங்கள்:- 

…………………………… 

17. ஒழுக்காற்று லிோவை பன்அனுபலங்கள் :- …………………………………… 

18. உது ாகாை/அே சேவலில் ஏதாலது ஒழுக்காற்று தண்டவனகளுக்கு 
உட்பட்டுள்ரீா?  ஆம் / இல்வய (ஆம் எனில், அதற்கான லிரக்கம்) 

 

 

 

 



சல் குமிப்பிட்ட தகலல்கள் ேரிலன உறுதிப்படுத்துகின்சமன் 

 

நான் ஒரு ஒழுக்காற்று லிோவை அதிகாரிாக சதர்ந்லதடுக்கப்பட்டால், 2020 
டிேம்பர் 15 பதல் நவடபவமக்கு லரும் சல் ாகாை ஒழுக்க நவடபவம 
லிதிகவரபம், அோங்க / சல் ாகாை ஆளுநால் லிதிக்கப்பட்ட 
லிதிபவமகவரபம் நான் கவடபிடிப்சபன் என்று ேத்திம் லேய்கிசமன். 
ஒழுக்காற்று லிோவை படிலவடந்த 03 லாங்களுக்குள் ேரிான அவனத்து 
ஒழுக்காற்று லிோவை அமிக்வகவகவரபம் ஒழுக்காற்று அதிகாரிிடம் 
ஒப்பவடப்சபன் என இத்தால் உறுதிரிக்கின்சமன்.. 
 

 

……………………………. 

லிண்ைப்பதாரிின் வகலாப்பம்  

திகதி: - ………………………….. 

 

 

 

திணைக்களத் தணைவரின் சிபாரிசு 

சற்கூமி தகலல்கள் ேரிானவல என்பவதபம், அலர் / அலள் ஒரு பதலிநிவய 
அதிகாரிாக பத்து ஆண்டுகள் பதலிக்காயம் பூர்த்தி லேய்துள்ரார்/லேய்லில்வய 
என்பவதபம், அலர் / அலள் லபாது சேவலில் இருந்து ............. அன்று ஓய்வு 
லபற்மலர் என்பவதபம் நான் இதன்பயம் ோன்மரிக்கிசமன். சலும் திரு / 
திருதி / லேல்லி ……………………………………………  லிண்ைப்பத்திவன ேிபாரிசு 
லேய்து பன்னரிக்கின்சமன். 
 

 

………………………………….. 

திவைக்கரத் தவயலர் வகலாப்பம் 

(உத்திசாகபூர்ல இயட்ேிவன) 

 

திகதி : - ……………………….. 

 

 

 

அணச்சு சசைாளரின் சிபாரிசு 

நான் சற்குமிப்பிட்ட ேிபாரிவே ஏற்கிசமன்/ஏற்கலில்வய. 
 

 

........................................................... 
அவச்சு லேயாரரின் வகலாப்பம் 

(உத்திசாகபூர்ல இயட்ேிவன) 

 

திகதி : - ……………………….. 

 


