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சூதாட்ட இடத்துக்கான உரிமத்துக்கான விண்ணப்பப்படிவம்  

 

1. விண்ணப்பமானது 

 

:  ஏலவவயுள்ள சீட்டாட்ட இடத்த ாழிற்பாட்டுக்கு 
 

பு ிய சீட்டாட்ட இடத்த ாழிற்பாட்டுக்கு  

2. விண்ணப்பகாரர்                                                                    

              (சீட்டாட்ட இடத்துக்கான விண்ணப்பகாரர், 

தசாத்துக்காரர் அல்லது சீட்டாட்ட 

இடத் ில் தசாந் க்காரராகவுள்ள சட்ட 

ஆள்)  

: ………………………………………………........................... 

3. விண்ணப்பகாராின் முகவாி : 

 

………………………………………………………………… 

4. வாிதசலுத்துபவாின் அடடயாள எண் 

(TIN) 

(உண்ணாட்டரசிடை 

 ிடணக்களத் ினால் வழங்கப்பட்டது)  

: ………………………………………………………………...... 

5. கம்தபனி/வியாபார ப ிவு இல.  
 

: ………………………………………………………………….. 

6. சீட்டாட்ட இடத் ின் தபயர்  
 

: ………………………………………………………………….. 

7. சீட்டாட்ட இடத் ின் இடம்/முகவாி  : 
 

………………………………………………………………….. 

8. சீட்டாட்ட இடம் அடமந்துள்ள 

நிருவாக மாவட்டம்  

: 

 

………………………………………………………………….. 

9. சீட்டாட்ட இடம் சீட்டாட்டங்களின் 

சங்கிலித் த ாடாிற்கு 

தசாந் மான ா  

:  ஆம் 
 

இல்டல  

10. ஆம் எனில்,    

அ) சங்கிலித் த ாடாின்  தபயர்  : ………………………………………………………………...... 

ஆ) சங்கிலித் த ாடாிலுள்ள 

சீட்டாட்ட இடங்களின் 

எண்ணிக்டக  

: ………………………………………………………………….. 

இ) தசயற்பாட்டிலுள்ள 

நியாயா ிக்கங்கள்  
: ………………………………………………………………….. 

11. சீட்டாட்ட இடம்  ிைக்கும் வநரம்    

 ிைக்கும் வநரம்  : ………………………………………………………………….. 

மூடும் வநரம் : 
 

………………………………………………………………….. 

12. இணக்க அலுவலர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளடம  
: 

 

 ஆம் 

இல்டல  

13. ஆம் எனில், இணக்க அலுவலாின் 

தபயர்  

: 

 

………………………………………………………………...... 

14. இணக்க அலுவலாின் 

த ாடர்புபற்ைிய விபரங்கள்  

: ………………………………………………………………...... 
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15. சீட்டாட இடத் ின் முகாடமயாளர் 

             (சீட்டாட்ட இடத் ின் முகாடமயாளர் பற்ைிய  கவல்கடள வழங்கவும்) 

அ) தபயர் 

 

: ………………………………………………………………….. 

ஆ) முவாி  

 

: ………………………………………………………………….. 

இ) வ .அ.இ./கடவுச்சீட்டு இலக்கம் 

 

: ………………………………………………………………….. 

ஈ) வழங்கிய இடம் மற்றும்  ிக ி  

 

: ………………………………………………………………….. 

உ) மின்னஞ்சல்  

 

: ………………………………………………………………….. 

ஊ)  த ாடல வபசி இலக்கம் (கள்)  

 

: ………………………………………………………………….. 

16. கிடடக்கக்கூடிய விடளயாட்டுக்கள்   

               ( யவுதசய்து சீட்டாட்ட இடத் ில் வழங்கப்படவுள்ள விடளயாட்டுக்கள் பற்ைிய  கவல்கடள வழங்கவும், 

இடணப்புக்களாகவும் இருக்கலாம்)  
 

      விடளயாட்டு வமடசகள்   

 
விடளயாட்டு வமடசகளின் வடக 

விடளயாட்டு 

வமடசகளின் 

எண்ணிக்டக 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

      ஸ்தலாட் இயந் ிரங்கள் 

 
ஸ்தலாட் இயந் ிரத் ின் வடக 

ஸ்தலாட் 

இயந் ிரங்களின் 

எண்ணிக்டக 
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 ஏடனய விடளயாட்டுக்கள் (1)  ………………………………………………………………. 

 (2)  ………………………………………………………………. 

 (3)  ………………………………………………………………. 

17.  டகதயாப்பம்   

      விண்யப்பமானது கூட்டிடணப்பின் உறுப்புடரகளுக்கிணங்க டகதயாப்பமிடுவ ற்கு 

அ ிகாரமளிக்கப்பட்ட இயற்டக ஆளினால் அல்லது ஆட்களினால் டகதயாப்பமிடு ல் 

கட்டாயமான ாகும்.  இவ்விண்ணப்பத் ில் டகதயாப்பமிடுலின் மூலம் தகதயாப்பமானது 

பின்வருவ டன உறு ிப்படுத்துகின்ைது.  

1. இவ்விண்ணப்பத் ல் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட இடத் ில் அல்லது வளவுகளில் சீட்டாட்ட சூ ாட்ட 

த ாழிடல த ாழிற்படுத்தும் தபாருட்டு 2010 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க சீட்டாட்ட த ாழில் 

(ஒழுங்குபடுத் ல்) சட்டத் ின் 2 ஆம பிாிவில் குைிப்பீடு தசய்யப்பட்டவாைான உாிமதமான்றுக்காக 

விண்ணப்பமானது விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது,  

 

2. இவ் விண்ணப்பப்படிவம் முழுடமயாகவும் உண்டமயாகவும் பூர்த் ி தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3. பிரமுகர் அட து இடயபான சட்ட மற்றும் உாிமத் வ டவப்பாடுகளுடன் இணகங்குவார். 

 

 டகதயாப்பமிட்டவர் 1 டகதயாப்பமிட்டவர் 2 டகதயாப்பமிட்டவர் 3 

முழுப் தபயர் 

 

   

கடவுச்சீட்டு/வ .அ.அ 

இலக்கம். 

   

வழங்கப்பட்ட  ிக ி 

 

   

டகதயாப்பம் 

 

   

 ிக ி  

 

   

 

 

 

 


