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PAYE PF 20    

(அலுவலக உபய ோகத்திற்கு) 

முடிவுறுத்தல் நன்மைகமை விடுவிப்பதற்கான விண்ணப்பை்   
(த வுசெ ்து சபோருதத்மில்லோதவற்றுக்கு "இல்லல" என்று எழுதவும்) 

1) முழுப்சப ர:் திரு/ திருமதி/ செல்வி: ................................................................................................................................................ 

2) வதிவிட முகவரி: ……….................................................................................................................................................................................... 

3) சதோலலயபசி இல.:  ..............................................  லகப்யபசி: ………................................................................... 

4) யதசி  அலட ோள அடல்ட இல. / கடவுெச்ீடட்ு இல:  .......................................................................  
(த வுசெ ்து யபோடய்டோப்பிரதில  இலைக்கவும்)  

5) சதோழில்வழங்குனரின் சப ர ் & முகவரி: ………......................................................................................................................... 

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

6) யெலவக்கோலம் :   சதோடக்கம்   _ _  / _ _  / _ _ _ _        வலர  _ _  /  _ _ / _ _ _ _  (சதோழில்வழங்குனரோல் 
வழங்கப்பட்ட யெலவெ ்ெோன்றிதலழ இலைக்கவும்) 

7) வருமோன வரிக்யகோப்பு இல.  / வ.செ.அ.இ TIN. (ஏதோவது இருப்பின்): ……………...……………………………. 

(ெம்பளத்தில் PAYE வரி செலுத்தப்படட்ிருந்தோல், த வுசெ ்து கடந்த 3 வருடங்களுக்கோன T10 ெோன்றிதழ்கலள 

இலைக்கவும்) 

8) பதிவுசெ ் ப்பட்ட இல. இதற்கு முன்னர ் முடிவுறுத்தல் நன்லமகலள விடுவிப்பதற்கோன 

பைிப்புலரகள் இவ் அலுவலகத்தோல் வழங்கப்பட்டிருந்தோல்  .................................................................... 

(த வுசெ ்து பைிப்புலரப் (Direction) பிரதிகலள இலைக்கவும்) 

9) விடுவிக்கப்பட யவை்டி  முடிவுறுத்தல் நன்லமகள் (சதோழில்வழங்குனரோல் வழங்கப்பட்ட  கடிதம் 

இலைக்கப்பட்டிருத்தல் யவை்டும்)  

I. யெமலோப நிதி  மீதி சதோலக :     ரூ. ............................................... 

(த வுசெ ்து வழங்கப்பட்ட முலற ோன கடிதத்லத இலைக்கவும்) 

II. பைிக்சகோலட சதோலக 

• பைிக்சகோலட ெட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்டசதோலக:   ரூ. ..................................................  

• பைிக்சகோலட ெட்டத்திற்கு அப்போல் வழங்கப்படட்சதோலக:  ரூ.  .................................................  
(சீரோன திட்டத்தின் கீயழோ, அவ்வோறன்றிய ோ வழங்கப்பட்ட பைிக்சகோலட சதோலக சதோழில்வழங்குனரிட 

மிருந்தோன உறுதிப்படுத்தல்) 

III. செலுத்தி  திரட்டி  ஓ ்வூதி  சதோலக:    ரூ. …........................................... 

IV. செலுத்தி  நட்டஈடட்ுத் சதோலக:     ரூ. …........................................... 
(வரிவிலக்களிப்பு வழங்கப்பட்திருந்தோல் த வுசெ ்து கடிதத்லத இலைக்கவும்) 

V. ஊழி ர ்நம்பிக்லக நிதி த்திற்கோன பங்களிப்பு   ரூ. …........................................... 
(த வுசெ ்து சதோழில்வழங்குனரோல் யமற்சகோள்ளப்பட்ட பங்களிப்பிற்கோன ெோன்றுப்படுத்தல் கடிதத்லத 

இலைக்கவும்) 

VI. யவறுஏதோவது முடிவுறுத்தல் நன்லமகள்: …………..…........................... ரூ.  ............................................... 

: ................................................ரூ ...….......…................................ 

10) தற்யபோதுள்ள சதோழில், ஏதோவது இருப்பின் (ெம்பளம் மற்றும் சதோழில்வழங்குனரின் சப ர,் முகவரி  )  

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

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

யமயல வழங்கப்படட்ுள்ள அலனத்து விபரங்களும் எனது அறிவுக்கு எட்டி  வலரயில் 

உை்லம ோனலவ மற்றும் ெரி ோனலவ என இத்தோல் சவளிப்படுத்துகின்யறன்.  

திகதி: _ _ / _ _ / _ _ _ _                        .......................................................................  

         ஊழி ரின் லகச ோப்பம்  

 

 இப்படிவம் ஊழி ரினோல் பூரைப்படுத்தப்படட்ு, யதலவப்படுத்தப்பட்ட அலனத்து இலை ஆவைங்களும், 

மூலப்பிரதிகளும் இலைக்கப்படட்ு ஆலை ோளர ்- உலழக்கும் யபோயத செலுத்தும் வரி (PAYE) கைக்கோ ்வு 

கிலள, உள்நோடட்ு இலறவரித் திலைக்களம், இல. 100, யவகந்த வீதி, நவம் மோவத்லத, சகோழும்பு 02 இல் 

ெமரப்்பிக்கப்படயவை்டும். 


