த ொழில் மற்றும் தெளிநொட்டு வெலைெொய்ப்பு அலமச்சு
த ொழில் மற்றும் தெளிநொட்டு வெலைெொய்ப்பு அலமச்சின்

02/2022 ஆம் இைக்க சுற்றறிக்கையின் கீ ழ்

தெளிநொட்டில் த ொழில் புரியும் இைங்லகயர்களுக்கொக முழு அளெிைொன மின்சொர ெொகனதமொன்லற
இறக்கும ி தசய்ெ ற்கொன ெிண்ணப்பப்படிெம்

(இந்த

விண்ணப்பப்

படிவத்கதப்

அகமச்ெினொல் சவளியிடப்பட்ட
அவதொனம்
அதகன,

செலுத்துதல்

வொைன

பூர்த்தி

செய்வதற்கு

முன்னர்,

சதொழில்

மற்றும்

வவகைவொய்ப்பு

2022 ஓைஸ்ட் 31 ஆம் திைதிய 02/2022 ஆம் இைக்ை சுற்றறிக்கை மீது

வவண்டும்

இறக்குமதிக்ைொன

என்பதுடன்,

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

அனுமதிகயப்

சபற்றுக்சைொண்டதன்

சபற்றுக்சைொள்வதற்ைொை

ஏற்றுமதிைள் ைட்டுப்பொட்டொளர் அதிபதியிடம் ெமர்ப்பித்தல் வவண்டும்)

இறக்குமதிைள்

பின்னர்,
மற்றும்

பகு ி “A”
விண்ணப்ப இைக்ைம்:

01.

சபயர் (ஆங்ைிை சபரிய எழுத்துக்ைளில் மட்டும்) எழுத்துைகளயும் செொற்ைகளயும் பிரிப்பதற்ைொை ஒரு
சபட்டிகய சவறுகமயொை விடவும்

1.1 முதசைழுத்துைளுடன்

1.2 விண்ணப்பதொரியின்

விண்ணப்பதொரரின் சபயர்

முழுப் சபயர் :

02.

ைடவுச்ெீட்டு இைக்ைம்:

03.

வதெிய அகடயொள அட்கடயின் இைக்ைம்:

04.

:

இைங்கையில் தனிப்பட்ட முைவரி :

1

த ொழில் மற்றும் தெளிநொட்டு வெலைெொய்ப்பு அலமச்சு

05.

தனிப்பட்ட சதொகைவபெி இைக்ைம்:
நிகையொன சதொகைவபெி (இருந்தொல்)

பகு ி

06.

“B” – ெிண்ணப்ப

கையடக்ைத்சதொகைவபெி

ொரியின் ப ெி, த ொழில் புரியும்
ெிபரங்கள்

இடம் மற்றும் பண அனுப்பல்கள் பற்றிய

பதவி மற்றும்சதொழில் புரியும் இடம்

6.1 விண்ணப்பதொரி சதொழில் புரியும் சவளிநொட்டின் சபயர் (ஆங்ைிை சபரிய எழுத்துக்ைளில் மட்டும்)

6.2 சதொழில் வழங்குனரின் சபயர் மற்றும் விண்ணப்பதொரி சதொழில் புரிைின்ற சவளி நொட்டிலுள்ள
வவகைத்தைத்தின் முைவரி (ஆங்ைிை சபரிய எழுத்துக்ைளில் மட்டும்)

6.3

சதொழில் வழங்குனரின் சதொகைவபெி இைக்ைம், சதொகைநைல் இைக்ைம் மற்றும் மின்னஞ்ெல்
சதொகைவபெி

சதொகைநைல்

மின்னஞ்ெல்

6.4 2022.05.01 முதல்

……………… வகரஅனுப்பப்பட்ட சமொத்தத் சதொகை .................... - US$

/

6.5

பணத்கதப் சபறுைின்ற வங்ைி வங்ைிைள்

6.6

விண்ணப்பிக்கும் வொைனத்தின் வகை:

உ..ம்: [வமொட்டொர் கெக்ைிள் / வமொட்டொர் ைொர் / வொன் / ‘ைப்’]

2

த ொழில் மற்றும் தெளிநொட்டு வெலைெொய்ப்பு அலமச்சு

6.7 இந்த
i.

விண்ணப்பப் படிவத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்ைளும் ெமர்ப்பிக்ைப்படுதல் வவண்டும்.

6.4 இன் ைீ ழ் குறிப்பிடப்பட்ட பண அனுப்பல்ைள் சதொடர்பில் வங்ைியிடமிருந்து
சபறப்பட்ட உறுதிப்படுத்தல் ைடிதம்

ii.

/

/ ைடிதங்ைள்.

வங்ைிைளிடமிருந்து

02/2022ஆம் இைக்ை சுற்றறிக்கையின் 7 ஆம் பிரிவு நியதிைளின் பிரைொரம் சவளிநொட்டில் சதொழில்
புரியும் இைங்கையர் என்பகத விண்ணப்பதொரி நிரூபிப்பதற்ைொன ஆவணம்

iii.

/ ஆவணங்ைள்.

ைடவுச்ெீட்டு மற்றும் வதெிய அகடயொள அட்கடயின் பிரதிைள்.

iv. விண்ணப்பதொரியின் ெொர்பொை பிறிசதொரு நபரொல் விண்ணப்பம் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருப்பின் அது சதொடர்பில்
அதிைொரமளிக்கும் ைடிதம்.

v.

சுற்றறிக்கை 02/2022 இலுள்ள
ஆவணங்ைள்.

vi.

5.1 முதல் 5.5 வகரயொன வகைப்பொடுைகள உறுதிப்படுத்துைின்ற

இறக்குமதி செய்வதற்கு எதிர்பொர்க்ைப்பட்ட வொைனம் (மொதிரி, எஞ்ெினின் சைொள்ளளவு வபொன்றகவ)

/

மற்றும் வொைனத்கத இறக்குமதி செய்யும் நிறுவனத்தின் ைம்பனியின் சபயர்.

பகு ி

நொன் ெமர்ப்பித்துள்ள
யொனகவயும்,
ஏவதனும்

வமலுள்ள

“C” - ெிண்ணப்ப
விபரங்ைள்

ெரியொனகவயுசமன்பகத

விபரங்ைள்

அல்ைது

அகனத்தும்

இத்தொல்

என்னொல்

ொரியின்

சொன்றுப்படுத் ல்

எனது

அறிவுக்கு

எட்டிய

வகரயில்

ெொன்றுப்படுத்துைின்வறன்.

இதில்

உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள

ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

ஆவணங்ைள்

தவறொனகவ

உண்கம
அல்ைது

ெரியொனகவயல்ை என்று ைண்டறியப்பட்டொல் அல்ைது என்னொல் அளிக்ைப்பட்ட விபரங்ைள் வபொதுமொனதொை
இல்கை

என்று

என்பதுடன்,

ைண்டறியப்பட்டொல்,

தவறொன

தைவல்ைகளச்

எனது

விண்ணப்பம்

ெமர்ப்பித்ததற்ைொை

நிரொைரிக்ைப்படும்

தற்வபொதுள்ள

என்பகத

ெட்டங்ைளின்

நொன்

ைீ ழ்

அறிவவன்

தண்டகனக்கு

ஆளொவவன் என்பகதயும் நொன் அறிவவன். வமலும், வொைனத்கத சைொள்வனவு செய்வதற்கு முன்வபொ அல்ைது
சைொள்வனவு செய்ததன்
உரிய

ெலுகைகய

பின்னவரொ நொன் ெமர்ப்பித்த விபரங்ைள் தவறொனகவசயன ைண்டறியப்பட்டொல்,

இழக்ை

வநரிடும்

என்பகதயும்,

அச்ெலுகைகய

நொன்

அரெொங்ைத்திற்கு

திருப்பிச்

செலுத்துவதற்கு வதகவப்படுத்தப்படுவகதயும் நொன் அறிவவன் என்பதுடன், தற்வபொது நகடமுகறயிலுள்ள
ெட்டங்ைளின் ைீ ழ் விதிக்ைப்படக்கூடியவொறொன எந்தசவொரு தண்டகனகயயும் ஏற்றுக்சைொள்வதற்கும் நொன்
இத்தொல் உடன்படுைின்வறன்.

……………………………..
திைதி

……………………………………………….
விண்ணப்பதொரியின் கைசயொப்பம்
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