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உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களம் 
ெப மதி ேசர் வாிக்கு பதி ெசய்தவர்க க்கான 

அறிவித்தல் 

 
   

இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர்  ைறைமயின் கீழ் பதி  ெசய்த  அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ெகாள்வனவாளர்க க்கு கடன் வ ச்சர்  த்தகங்கைள 13.05.2020ம் திகதி ெதாடக்கம் அ ல் 
வ ம்  வைகயில் ேவைலநாட்களில் .ப 9.00 இ ந்   பி.ப 2.00 மணி வைர உள்நாட்  
இைறவாித் திைணக்களத்தின்  தைலைமயகத்தில் விநிேயாகிப்பதற்கு ஒ ங்குகள் 
ெசய்யப்பட் ள்ள  என  அறிவிக்கப்ப கின்ற .  

அதனால், அைனத்  இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர்  ைறைமயின் கீழ் பதி  ெசய்த  
அைடயாளம் காணப்பட்ட ெகாள்வனவாளர்க ம் கடன் வ ச்சர் த்தகங்கைள 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு கீழ்வ ம் அறி த்தல்கைளப் பின்பற் மா  ேகாரப்ப கின்றனர்.  

 அைடயாளம் காணப்பட்ட ெகாள்வனவாளர்கள் தங்கள  கடன் வ ச்சர் த்தகங்க க்கான 
ேவண் ேகாைள உள்நாட்   இைறவாித் திைணக்களத்தின் இைணயத்தள ைழவாயில் 
கிைடக்கப் ெப ம் இலத்தினியல் ேசைவயின் ஊடாக ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம் . 

 கடன் வ ச்சர் த்தகங்கங்கைள ேசகாிப்பாளர்களாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட நபர்க க்கு 
மட் ேம கடன் வ ச்சர் த்தகங்கள் வழங்கப்ப வ டன்  ,ேசகாிக்கும்  ேவைளயில் கீழ்வ ம் 
ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.  

a. ேசகாிப்பாளாின்  ேதசிய அைடயாள  அட்ைட அல்ல  ெசல் ப யாகும் கட ச் 
சீட்  , 

b. இலத்திரனியல் ேசைவயின் ஊடாக ேவண் ேகாைள ேமற்ெகாண்டதற்காக 
கிைடக்கப்ெபற்ற பற் ச்சீட் ன் வன்பிரதி. 

c. இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர்  ைறைமச் சான்றிதழின்  லப்பிரதி  ,மற் ம்  

d. ன்னர் விநிேயாகிக்கப்பட்ட இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர்  ைறைம கடன் 
வ ச்சர்களின்  இளஞ்சிவப்  பிரதிகள்  )நீங்க்ள ஏேத ம் இரத் ெசய்யப்பட்ட 
இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர்  ைறைம கடன் வ ச்சர்கைள ைவத்தி ப்பின் ,

ல் ேவண் ம்அவற்றிைன  இலத்திரனியல் ேசைவ டாக இரத் ெசய்த(  

இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர் வாி ைறைம 
பதி ெசய்த அைடயாளம் காணப்பட்ட ெகாள்வனவாளர்க க்கு

கடன் வ ச்சர்  த்தகங்கைள விநிேயாகித்தல் 



 

 

 இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி ேசர்  ைறைம பதி  இலக்கத்தின் கைடசி இலக்கத்தின் 
அ ப்பைடயில் கடன் வ ச்சர் த்தகங்கைள விநிேயாகிப்பதற்கான நாட்கள் கீழ்வ ம் 
வைகயில் அட்டவைணப்ப த்தப்பட் ள்ள  . 

 

இலகுப த்தப்பட்ட ெப மதி 
ேசர்  ைறைம பதி  
இலக்கத்தின்  கைடசி 

இலக்கம் 

கடன் வ ச்சர் த்தகங்கைள 
விநிேயாகிக்கும் நாட்கள் 

0    ,   1 திங்கள்கிழைம 

2   ,   3 ெசவ்வாய்க்கிழைம 

4    ,   5 தன்கிழைம 

6    ,   7 வியாழக்கிழைம 

8    ,   9 ெவௗளிக்கிழைம 
 

 

உங்க க்கு ேமலதிக விபரங்கள் அவசியமாயின்  ,அ வலர்கைளத் தய ெசய்  கீழ்வ ம் 
ெதாடர் ெகாள்ள ம்.  
 
தி மதி .ேஜ.எச்.எஸ்.ேகேக.ஜயதிலக  -  ஆைணயாளர்  011- 2134980 / 0718084527  

 ெசல்வி .ஏ.ஏ..ேஹமலதா  -  ஆைணயாளர்  011‐ 2134961 / 0772533990 

தி .ஆர்.எம்.பி.எஸ்.ராமநாயக்க  -  உதவி ஆைணயாளர்  011‐ 2134911 / 0714451638 
 

 
உள்நாட்   இைறவாி  ஆைணயாளர் நாயகம்.  

 

 


