ப�ற்ேசர்க்ைக சி2
(மாநிலத்தின் வ�வாய் ெசயல்ப�, உ�தி ெசய்யப்பட்�, �த்திைரய�டப்படேவண்�ம்)
இந்திய ஆ�ள் காப்ப� ட்� கழகம்
ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட் :
காப்��தி பத்திரம்
இந்திய

ஆ�ள்

காப்ப��

திட்டத்ைதக்

க�த்தில்

ெகாண்�___________________________________________(இறந்தவ�ன்

ெபயர்)

என்பவ�ன்

,

______________________________________________ (இறந்தவ�டனான உற��ைற) ___________________________________(பணம் ெப�பவ�ன் ெபயர்)
என்பவ�க்� _________________________________________ெதாைகைய ப�ரதம மந்தி� ஜன் தன் ேயாஜனாவ�ன் (ப�எம்ேஜ�ஒய்) கீ ழ் �� மற்�ம்
இ�தி

ெதாைகைய,

ப�எம்ேஜ�ஒய்

–இன்

கீ ழ்____________________________________________________

(இறந்தவ�ன்

ெபயர்)

என்பவ�க்�,

________________________________________________ (இறந்தவ�ன் ெபயர்) வா�� சான்றிதழ்கள் அல்ல� உய�ல் அல்ல� நிர்வாகத்தின் க�தங்கள்
ஏ�ம் இல்லாமல் ெச�த்த ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம், நான்/நாங்கள் ____________________________________என�/எங்கள� வா��கள், ெசயலாளர்கள்
மற்�ம் நிர்வாகிகள் இதன்�லம் �றப்பட்ட த�ங்� வ�ைளவ�க்காமல் கார்ப்பேரஷன் ைவத்தி�க்க�ம், ஏேத�ம் உ�ைம ேகார�க்�
எதிரான நபர் அல்ல� நபர்கள் மற்�ம் பாதிப்�கள், ஏேத�ம் உ�ைம ேகாரல் அல்ல� ேகாரல்கள் ஏற்ப�த்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம்
ெசல�கள் ேபான்றவற்றிக்� ெபா�ப்ேபற்க ஒப்�க்ெகாள்கிேறன்.
நாள்:________________ ேததி:________________ ,_____________20_____________.
உங்கள் உண்ைம�ள்ள
1
2
3
4
(சட்டப்�ர்வ வா�சின் ைகெயாப்பம் அல்ல� ைகவ�ரல் ேரைக)
வங்கி அதிகா�ய�ன் சாட்சி
ைகெயாப்பம்
��ப் ெபயர் மற்�ம் பதவ�
�த்திைர
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.

காப்��திைய சமர்ப்ப�க்�ம் நப�ன் ஒப்�தல் (ப�வத்தில் உள்ள ெமாழிையத்
நான்

ேம�ள்ள

உள்ளடக்கங்கைள,

காப்��தி

ைகெயாப்பமிட்ட

நப�க்�

தவ�ர்த்� ேவ� ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்��ந்தால்)
��ைமயாக

வ�வ�த்ேதன்

மற்�ம்

அவர்

வழங்கிய

பதில்கைள ச�யாக பதி�ெசய்�ள்ேளன் என உ�தியள�க்கிேறன்
உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�
________________________________________________

உ�தி அள�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம்

________________________________________________
காப்��தி பத்திரத்தின் உள்ளடக்கங்கைள ��ைமயாக (ெபயர், பதவ�, ெதாழில்) தி�./தி�மதி_____________________________________ எனக்�
வ�ளக்கினார் மற்�ம் ப�வத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் �க்கியத்�வத்ைத ��ந்�ெகாண்ேடன் என�ம் சான்றள�க்கிேறன்.
உ�ைம ேகா�பவ�ன் ைகெயாப்பம்
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.

ஒ�ேவைள உ�ைம ேகா�பவர் எ�தப் ப�க்கத் ெத�யாதவராக இ�ந்தால், அவ�ன் ைகவ�ரல் ேரைக, நன்� அறிந்தவர் ஆனால்
நி�வனத்�டன் ெதாடர்� இல்லாதவரால் இைணக்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் இந்த உ�தியள�ப்� அவரால் வழங்கப்பட ேவண்�ம்.
நான்

ேம�ள்ள

இந்த

காப்��தி

பத்திரத்தின்

உள்ளடக்கங்கைள

உ�ைம

ேகா�யவ�க்�________________________________

ெமாழிய�ல்

��ைமயாக வ�வ�த்ேதன் மற்�ம் அவர் உள்ளடக்கங்கைள ��ைமயாக ��ந்�ெகாண்ட ப�ற� தன� ைகவ�ரல் ேரைகைய ேமேல
வழங்கினார் என உ�தியள�க்கிேறன்.
உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�:
________________________________________________
________________________________________________

உ�தி அள�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம்

ப�ற்ேசர்க்ைக சி1
இந்திய ஆ�ள் காப்ப� ட்� கழகம்
______________________________________________ அ�வலகம்
சட்டப்�ர்வ உ�ைமச் சான்�டன் வ�லக்கைம� அள�ப்பதற்கான வ�ண்ணப்ப ப�வம்
_________________________________________(இறந்தவ�ன் ெபயர்) ெபய�ல் �. 30000/-க்� ப�ரதம மந்தி� ஜன் தன் ேயாஜனா (ப�எம்ேஜ�ஒய்)
ஆ�ள் காப்ப��
_______________________________________________(இறந்தவர் ெபயர்) __________________________________________ (இறந்தவ�டனான உற� �ைற)
உற�
ேமேல

�ைறயான___________________________________________________
காப்ப��

ெசய்த

நபர்

வ��ப்��தி

ெசய்யாமல்

(உ�ைம

ேகா�பவ�ன்

இறந்�வ�ட்டார்

மற்�ம்

ெபயர்),

ேமற்கண்ட

ப�எம்ேஜ�ஒய்-இன்
பாலிசிய�ன்

உ�ப்ப�னரான

வ�தி�ைறகள�ன்

ப�

வ�லக்கள�க்க சட்டப் �ர்வ உ�ைமச் சான்� ேதைவ என்பைத ேகா�கிேறன் ேம�ம் ப�ன்வ�ம் வ�வரங்கள் என� அறி�க்�ம்,
நம்ப�க்ைகக்�ம் ெத�ந்தவைரய�ல் உண்ைமயானைவ என உ�தியள�க்கிேறன்:

இறந்தவ�ன் ��ப் ெபயர், �கவ� மற்�ம் இறக்�ம் ேபா�
அவ�ன் ெதாழில்

இறந்தவ�ன் மதம்
எங்� மற்�ம் எப்ேபா� இறந்தார்

இறந்தவ�க்� ப�ன்வ�ம் உறவ�னர்க�ள் யாேர�ம் இ�ந்தால், அவர்கள�ன் ��ப் ெபயர் மற்�ம் வய�
வ�வரங்கள்
மகன்

��ப் ெபயர்
1
2
3
4

மகள்

1
2
3
4

வ�தைவ அல்ல� மைனவ�ைய இழந்தவர்
தந்ைத
தாய்

வய�

ேமற்�றிய உறவ�னர்க�ள் எவேர�ம் ைமனராக இ�ந்தால், ைமனர் யா�டன் தங்கிய��க்கிறார்கள் மற்�ம் யார் அவர்கைள
பா�காக்கிறார் என்பைதக் �றிப்ப�ட�ம்:

�றிப்ப�ட்�ள்ள உறவ�னர்க�க்கிைடேய ஏேத�ம் க�த்�

ஆம் / இல்ைல

ேவ�பா� இ�க்கிறதா

ஆம் / இல்ைல

இறந்தவ�க்� வ��ப்பம் ஏதாவ� இ�ந்ததா

நாள்:________________ ேததி:_______________ ,____________20____________.
உ�ைம ேகா�பவ�ன் ைகெயாப்பம்*
வங்கி அதிகா�ய�ன் சாட்சி
ெபயர் ___________________________
பதவ� ___________________________
�கவ� _______________________

வங்கி �த்திைர
* (இந்தப் ப�வம் பணம் ேகா�கின்ற சட்டப்�ர்வ வா�சால் சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.

வ�ண்ணப்ப ப�வத்ைத சமர்ப்ப�க்�ம் நப�ன் உ�தியள�ப்� (ப�வத்தில் அல்லாத ெமாழிய�ல் �ர்த்தி ெசய்�, ைகெயாப்பமிட்��ந்தால்)
நான்

ேமற்�றிய

ேகள்வ�கைள

நியமனதாரர்/உ�ைம

ேகா�யவ�க்�

��ைமயாக

வ�ளக்கிேனன்

மற்�ம்

நியமனதாரர்/உ�ைம

ேகா�யவர் வழங்கிய பதில்கைள ச�யாக பதி� ெசய்�ள்ேளன் என உ�தியள�க்கிேறன்.
உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�
________________________________________________

உ�தி அள�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம்

________________________________________________
ப�வத்தின் உள்ளடக்கங்கைள ��ைமயாக (ெபயர், பதவ�, ெதாழில்) தி�./தி�மதி________________________________ எனக்� வ�ளக்கினார்
மற்�ம் ப�வத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் �க்கியத்�வத்ைத ��ந்�ெகாண்ேடன் என�ம் சான்றள�க்கிேறன்.

உ�ைம ேகா�பவ�ன் ைகெயாப்பம்
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.

ஒ�ேவைள உ�ைம ேகா�பவர் எ�தப் ப�க்கத் ெத�யாதவராக இ�ந்தால், அவ�ன் ைகவ�ரல் ேரைக, நன்� அறிந்தவர் ஆனால்
நி�வனத்�டன் ெதாடர்� இல்லாதவரால் இைணக்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் இந்த உ�தியள�ப்� அவரால் வழங்கப்பட ேவண்�ம்.
நான் ேம�ள்ள ேகள்வ�கள் மற்�ம் இந்தப் ப�வத்தின் உள்ளடக்கங்கைள உ�ைம ேகா�யவ�க்�________________________ ெமாழிய�ல்
��ைமயாக வ�வ�த்ேதன் மற்�ம் அவர் உள்ளடக்கங்கைள ��ைமயாக ��ந்�ெகாண்ட ப�ற� தன� ைகவ�ரல் ேரைகைய ேமேல
வழங்கினார் என உ�தியள�க்கிேறன்.

உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�:
_________________________________________________
_________________________________________________

உ�தி அள�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம்

