
 

m<d;$மாகாணம்(             Tnf.a wxlh$என.இல ( 
 

idudðl ¥ mq;=kg msfok ;s<sKhls' 
அங்கத்துவாின் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கும் வவகுமதி  

2022 - 5 fY%aKsh YsIHdOdr b,ä ï lsÍfï whÿï m;%h 

2022 – 5 ஆம் தர புலளம பாிசில் ககாாிக்ளகபடிவம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 jk fldgi $ /01 ஆம் பிாிவு 

01:01 idudðlhdf.a iïmQ¾K ku $ அங்கத்துவாின் முழுப்வபயர் 

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

……………........…………………………………...………………………………………………………… 
01:02 idudðl wxlh$அங்.இல (………………         idudðl;ajhg ne÷Kq Èkh$அங்.கசர்ந்த திகதி (……..………… 

01:03 yeÿkqïm;a wxlh $ கத.அ.அ.இல  (……………………………………….......………………………………….…… 

01:04 rdcldß ,smskh $ கசளவ நிளலய முகவாி (…………………….......……………………………………….……… 

……………........…………………………………...………………………………………………………… 
01:05 m<d; $ மாகாணம்    (……………………                     Èia;%slalh $ மாவட்டம்  (………..…………… 

01:06 miq.sh jir 03 ;=< fkdlvjd idudðl;ajh il%Sho$wl%Sho (………………… 

கடந்த 03 வருடங்கைில் அங்கத்துவம் வதாடர்கதர்ச்சியாக இயங்கு நிளலயில் இருந்ததா / இல்ளலயா?   

01:07 idudðldjf.a iïmq¾K ku $ அங்கத்துவாின் முழுப்வபயர் : 

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

……………........…………………………………...………………………………………………………… 
01:08 idudðl wxlh$அங்.இல (………………     idudðl;ajhg ne÷Kq Èkh$அங்.கசர்ந்த திகதி (……..…....……..… 

01:09 yeÿkqïm;a wxlh $ கத.அ.அ.இல  (………………………………….…………………..….………………………… 

01:10 rdcldß ,smskh $ கசளவ நிளலய முகவாி (………………………...………….……………....…………………… 

01:11 m<d; $ மாகாணம்    (……………….……               Èia;%slalh $ மாவட்டம்  (………….….......……… 

01:12 miq.sh jir 03 ;=< fkdlvjd idudðl;ajh il%Sho$wl%Sho (………………… 

கடந்த 03 வருடங்கைில் அங்கத்துவம் வதாடர்கதர்ச்சியாக இயங்கு நிளலயில் இருந்ததா / இல்ளலயா?   

01:13 fm!oa.,sl ,smskh $ தனிப்பட்ட முகவாி (……......…………………………………………......…………………… 

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

01:14 ÿrl:k wxlh $வதா.கப இல  

ksji $ வீடு ( ……………………...……                         cx.u$ ளககபசி ( ……………...……………    

01:15 YsIH;ajh iu;a mq;df.a$ÿjf.a ku $ புலளமபாிசில் சித்தியளடந்த மகன்/மகைின் வபயர்   

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

01:16 YsIH;ajh iu;a orejd fjkqfjka iñ;sfha udmsh ;s<sK .sKQula wdrïN lr we;$ ke; 

புலளமபாிசில் சித்தியளடந்த பிள்ளையின் கபாில் சங்கத்தின் “மாபிய திலின” கசமிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைதா? ஆம் / இல்ளல 

01:17 YsIH;ajhg fmkS isá mdi, $ புலளமபாிசில் கதாற்றிய பாடசாளலயின் வபயர்  

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

 

01:18 YsIH;ajh iu;a j¾Ih $ புலளம பாிசில் கதாற்றிய வருடம் (……………...… 

,nd.;a ,l=Kq ixLHdj $ வபற்ற புள்ைிகள்           (……………...… 
 

fuu whÿïm;%fha m<uq fldgi YsIHdOdr whÿïlre úiska iïmQ¾K l< hq;= h' orejdf.a uj iy mshd hk fofokdu iñ;sfha 

idudðl;ajh orkafka kï" wxl 01:01 idudðlhdf.a f;dr;=re o 01:07 idudðldjf.a f;dr;=re o we;=,;a lr whÿï m;%h iuÕ 

orejdf.a Wmamekak iy;slfha iy;sl lrk ,o msgm;la yd YsIH;aj úNd.h iu;a njg ksl=;a lrk iy;slfha iy;sl l< 

msgm;la wuqKd túh hq;= h' 

இக்ககாாிக்ளக படிவத்தின் முதற்பகுதி புலளமபாிசில் விண்ணப்பதாாியால் நிரப்பப்படல் கவண்டும். பிள்ளையின் தாய் மற்றும் தந்ளத ஆகிய இருவரும் 

சங்கத்தின் அங்கத்துவராயின் இல 01-01 அங்கத்துவாின் தகவல்களையும் உள்ைடக்கி விண்ணப்பப்பத்திரத்துடன் பிள்ளையின் பிறப்பு சான்றிதழின் 

சான்றுபடுத்திய பிரதியுடன் புலளமபாிசில் சித்தியளடந்த சான்றிதழின் சான்றுபடுத்திய பிரதிளயயும் இளணத்தல் கவண்டும். 
 

 
 
 

  



fuu whÿï m;%h u.ska udf.a mq;d$ÿj fjkqfjka YsIHdOdr uqo,la ,nd .ekSu i`oyd i``oyka lr we;s f;dr;=re ish,a, 

i;H yd ksjerÈ njg iy;sl lrk w;r hï fyhlska wi;H lreKla i`oyka lr we;s nj wkdjrKh jqjfyd;a th 

,nd.;a YsIHdOdr uqo, wysñùug fya;=jla nj fyd|dldrj u jgyd.;a nj m%ldY lrñka fuys my; w;aika ;nñ$;nuq' 

இவ் விண்ணப்பப்பத்திரத்தின் மூலம் எனது மகன் / மகள் சார்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை தகவல்கள் அளனத்தும் உண்ளமயானளவயும், சாியானயானளவவயன்றும், 

சான்றுபடுத்துவதுடன் எந்தவவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் பிளழயான தகவல் ஒன்று என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பின் வபறப்பட்ட புலளமபாிசில் வதாளக இரத்தாகும் 

என்பளதயும் நன்கு நானறிகவன் என இத்தால் அறியத்தந்து கீழ்காணுமாரு ளகவயாப்பமிடுகின்கறன். 

 
idudðlhdf.a w;aik$ அங். ளகவயாப்பம் (……………………………… Èkh$ திகதி (………………………… 
 

idudðldjf.a w;aik$ அங். ளகவயாப்பம் (……………………………… 

 
ld¾hd,Sh m%fhdackh i|yd - காாியாலய உபகயாகத்திற்கு 

 pl%f,aL idud/2010/24 - wxl 01 flfrys ie,ls,su;aj ksjerÈ f;dr;=re bÈßm;a l< hq;=h' 
 

02 .sKqï wxYh $ கணக்கு பிாிவு 
 

02(01 idudðlhdf.a ku (………………………………………………. idudðl wxlh (…………………... 
அங்கத்துவர் வபயர்     அங்கத்துவ இலக்கம் 
 

02(02 idudðl;ajhg ne÷Kq Èkh (…………………………  idudðl;ajh il%Sho$wl%Sho (…………........... 
அங்கத்துவரான திகதி     அங்கத்துவம் வசயற்படு நிளலயிலுள்ைதா? 

 

02(03 miq.sh jir 03 ;=< idudðl;ajh il%Shj mej;sfha o@ ……………………………………………………… 

கடந்த 03 வருடங்கைில் அங்கத்துவ வசயற்பாடு நிளலயிலுள்ைதா? 
 

wl%Sh ù kï tu ld,iSudj$வசயற்பாட்டில் இல்ளலயாயின் அதன் கால எல்ளல(……………………………………… 
 

02(04 úY%du ,nd ;sfío@ (…………………………………   tfia kï ljod isgo @...................................... 
பணி ஓய்வு வபற்றவரா?     பணி ஓய்வு வபற்ற திகதி 
 

02(05 idudðldjf.a ku (………………………………………………. idudðl wxlh (…………………... 
அங்கத்துவர் வபயர்     அங்கத்துவ இலக்கம் 
 

02(06 idudðl;ajhg ne÷Kq Èkh (………………………….  idudðl;ajh il%Sho$wl%Sho (…………........... 
அங்கத்துவரான திகதி     அங்கத்துவம் வசயற்படு நிளலயிலுள்ைதா? 
 

02(07 miq.sh jir 03 ;=< idudðl;ajh il%Shj mej;sfha o@……………………………………………………… 

கடந்த 03 வருடங்கைில் அங்கத்துவ வசயற்பாடு நிளலயிலுள்ைதா? 
 

wl%Sh ù kï tu ld, iSudj / வசயற்பாட்டில் இல்ளலயாயின் அதன் கால எல்ளல (...................................... 
       

02(08 úY%du ,nd ;sfío@ (…………………………………   tfia kï ljod isgo @...................................... 
பணி ஓய்வு வபற்றவரா?     பணி ஓய்வு வபற்ற திகதி 
 

02(09 fuu orejd fjkqfjka udmsh ;s<sK .sKqula újD; lr ;sfíkï" 

 இந்த பிள்ளையின் சார்பில் மாபிய திலின கணக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பின் 
 

wdrïNl j¾Ih(…………………  udi(……………………… udisl jdßlh(...................... 
ஆரம்பித்த ஆண்டு   மாதம்   மாத தவளண 
 

fkdlvjd jir 03 la uqo, wh ù ;sfío@ ............................................................................................................ 
வதாடர்ந்து 03 வருடங்கள் கசமிப்பின் தவளணகள் தவறாது அறவிடப்பட்டுள்ைதா? 

 

l<ukdlrK iyldrf.a ku $ முகாளமத்துவ உதவியாைாின் வபயர்(…………………………………………....…………………...……............ 
 

l<ukdlrK iyldrf.a w;aik $ fiajd wxlh (……………………………………..........................................................………………………...……............ 
முகாளமத்துவ     உதவியாைாின் ளகவயாப்பம்  /  கசளவ இல. 
 

by; i|yka f;dr;=re ksjerÈ njg iy;sl lrñ' $ கமற்கூறப்பட்ட தகவல்கள் உண்ளமவயன சான்றுபடுத்துகின்கறன். 
 

 
……………………………………………….     ………………………… 
mßmd,k ks,Odß$l,dm l<ukdlref.a ku                            w;aik / ளகவயாப்பம் 

நிர்வாக உத்திகயாகஸ்தர் $ வலய முகாளமயாைாின் வபயர் 

 
 

…………………………………………………….     ………………………… 
ksfhdacH $ iyldr idudkHdêldßf.a ^m<d;a& ku                      w;aik / ளகவயாப்பம் 

பிரதி $ உதவி வபாதுமுகாளமயாைர் ^மாகாண& வபயர் 


