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ம�திய மாகாண அரச ேசைவயி
 ெதாழி��ப ேசைவயி� (சிவி�/ இய�திரவிய�/ மி
னிய�/ க�டட வைரஞ�) 

தர� III ம��� அத
 பயி�ந� தர� ஆகிய பதவிகளி� நில#� ெவ�றிட%கைள நிர&'வத�காக திற�த ம��� 

ம�(&ப(�த&ப�ட அ)&பைடயி� ம�திய மாகாண�தி� ம��� தீவி
 ஏைனய மாகாண%களி� வசி-.� 

தைகைம/ைடய ஆ1, ெப1 இ2சாராாிடமி2�3� வி1ண&ப%க4 ேகார&ப(கி
றன.  

 

  

 

1. ெபா�

ெபா�ெபா�

ெபா� தைகைமக	

தைகைமக	தைகைமக	

தைகைமக	 : - 

1.1 இல%ைக பிரைஜயாக இ2�த� ேவ1(�. 

1.2 சிற�த நட�ைத/ைடயவராக இ2�த� ேவ1(�. 

1.3 இல%ைகயி
 எ�தெவா2 பிரேதச�தி� வசி&பவ2-.� இ&பதவி-.  வி1ண&பி-கலா�. அைன�3 

தைகைமகைள/� 6��தி ெச7/மா� இ8வறி�த9� .றி&பி�(4ள திகதி-. உட
 ;�திய 03 

வ2ட%க4 ெதாட�<சியாக ம�திய மாகாண�தி=4 நிர�தர வதி#ைடய ம��� ம�திய மாகாண�தி� 03 

வ2ட%க>-. அதிகமான நிர�தர வதிவிைன- ெகா1ட 3ைணயிைன- ெகா1ட 

வி1ண&பதார�கைள ஆ�ேச�&' ெச7தத
 பி
ன�, இல%ைகயி
 ஏைனய பிரேதச%களி� வசி-.� 

தைகைம/ைடைய வி1ண&பதா�களி
 '4ளிகளி
 ஒ@%. வாிைசயி
 அ)&பைடயி� ம�திய 

மாகாண சைபயி=4 05 வ2ட%க4 க�டாயமாக கடைமயா�ற ேவ1(� எ
ற நிப�தைனயி
 

அ)&பைடயி� ஆ�ேச�&' ெச7ய&ப(�. 

1.4 திற�த அ)&பைடயி� ஆ�ேச�&' ெச7/� வி1ண&பதார�க4 வி1ண&ப%க4 

ஏ��-ெகா4ள&ப(� இ�தி� திகதிய
� 18 வய3-. .ைறயாதவராக#� 35 வய3-. 

ேம�படாதவராக#� இ2�த� ேவ1(�.  

1.5 ஒ8ெவா2 பாீ�சா��தி/� ம�திய மாகாண�தி
 எ&ப.தியிேல=� ேசைவயா��வத�.�  

பதவியி�4ள கடைமகைள நிைறேவ��வத�.� உட�, உள ஆேரா-கிய�திைன- ெகா1)2�த� 

ேவ1(�. 

1.6 ஏேத=ெமா2 சமயெமா
றி
 3றவியாக உ4ள எ�தெவா2 நப2� இ&பதவி-. வி1ண&பி-க 

தைகைமய�றவராவா� 

1.7  ஆ�ேச�&' ெச7வத�. அவசியமான அைன�3 தைகைமக4 ம��� நிப�தைனகைள, அைன�3 

தைகைமகைள/� 6��தி ெச7/மா� இ8வறி�த9� .றி&பி�(4ள திகதி-. எ�லா வைகயி�� 6��தி 

ெச7தி2�த� ேவ1(�. 

 
 

2. க
வி

க
விக
வி

க
வி ம��

ம��ம��

ம�� ெதாழி
��ப

ெதாழி
��பெதாழி
��ப

ெதாழி
��ப தைகைமக	

தைகைமக	தைகைமக	

தைகைமக	 : - 

அைன�3 க�வி ம��� ெதாழி�றைகைமகைள (ெதாழி���ப) தைகைமகைள 2021.05.03 ஆ� திகதி-. 

6��திெச7தி2�த� ேவ1(�. 

 

2.1 திற�த அ)&பைடயி� ஆ�ேச�&'  

 

பதவி  க.ெபா.த. (சா.த.) 

பாீ�ைசயி	 

ெகா���க 

ேவ�ய 

தைகைமக� 

க.ெபா.த. (உ.த.) 

பாீ�ைசயி	 

ெகா���க 

ேவ�ய தைகைமக� 

ெதாழி	 (ெதாழி��ப) தைகைமக� 

2.1.1. ம�திய 

மாகாண அரச 

ேசைவயி� 

ெதாழி��ப 

ேசைவயி	  

 (சிவி	/ 

இய�திரவிய	/ 

மி�னிய	/ க�டட 

வைரஞ ) தர! III  

 

க	வி" ெபா#� 

தராதர (சாதாரண 

தர") பாீ�ைசயி	 

தா$ெமாழி (சி%கள!/ 

தமி'/ ஆ%கில 

ெமாழி),  வி*ஞான!, 

கணித! அ�#ட� 

ேவ- ஏேத/! ஒ� 

பாட�தி12! திறைம4 

சி�தி5ட� ஆ- (06) 

பாட%களி	 ஒேர 

அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	

  

 

க	வி" ெபா#� தராதர 

(உய  தர") 

பாீ�ைசயி	, ெபௗதீக 

வி*ஞான" பிாிவி� 

கீ' இைண�த கணித!, 

இரசாயனவிய	, 

ெபௗதீகவிய	, உய  

கணித!  ஆகிய  

ஏேத/! 8�- 

பாட%களி	 ஒேர 

அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

அ	ல# ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப பிாிவி� 

 

1. ெமார�9வ ப	கைல�கழக�தினா	 அ	ல# 

அ!பாைற ஹா நி-வன�தினா	 

வழ%க"ப9! ேதசிய ெதாழி	��ப 

"ேளாமா (N.D.T.) 

அ	ல# 

2. ேதசிய ெதாழி	 பயி<ன  ம1-! 

ைக�ெதாழி	 பயி1சியளி�2! அதிகார 

சைபயினா	 (NAITA)   வழ%க"ப9! ேதசிய 

ெபாறியிய	 வி*ஞான "ேளாமா  

அ	ல# 

3. க	வி உய  க	வி அைம4சினா	 

வழ%க"ப9! ேதசிய உய  ெபாறியிய	 

வி*ஞான "ேளாமா 

அ	ல# 
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கீ'  ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப!, 

ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப�தி1கான 

வி*ஞான! ஆகிய 

இர�9 பாட%க� 

உ�ளட%களாக 8�- 

பாட%களி	 (சாதாரண 

ெபா#"பாீ�ைச 

ம1-! ெபா# 

ஆ%கில! தவி �#) 

ஒேர அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

4. இல%ைக� திற�த ப	கைல�கழக�தினா	 

வழ%க"ப9! ெதாழி	��ப "ேளாமா 

அ	ல# 

5. இல%ைக ெபாறியியலாள  

நி-வன�தினா	 நடா�த"ப9! 

ெபாறியியலாள  பாீ�ைசயி	 =தலா! 

ப2தியிைன > �தி ெச$தி��த	  

அ	ல# 

6. ெதாழி	 #ைற5ட� ெதாட ?ைடய ேதசிய 

ெதாழி	 ேத 4சி ம�ட! (NVQ) 06 

இ1கான தைகைமகைள"  > �தி 

ெச$தி��த	 

அ	ல# 

7. க	வி உய  க	வி அைம4@ ம1-! 

ேம12றி"பி�ட ெதாழி��ப 

சா�றித'கைள வழ%2! 

நி-வன%களிடமி��#  க��#�கைள" 

ெப1றத� பி�ன  ேமேல 2றி"பி�ட 

ெதாழி��ப தைகைமகA�2 எ	லா 

வைகயி<! சமனான# எ�- 8�றா! 

நிைல ம1-! ெதாழி1க	வி 

ஆைண�2Cவினா	 ஏ1-�ெகா�ள"ப9! 

ேவ- ஏேத/! ெதாழி��ப 

தைகைமகைள" ெப1றி��த	 

2.1.2. ம�திய 

மாகாண அரச 

ேசைவயி� 

ெதாழி��ப 

ேசைவயி	  (சிவி	/ 

இய�திரவிய	/ 

மி�னிய	/ க�டட 

வைரஞ ) பயி<ந  

தர!  

(ஒ� வ�ட கால 

பயி1சி5ட�) 

க	வி" ெபா#� 

தராதர (சாதாரண 

தர") பாீ�ைசயி	 

தா$ெமாழி (சி%கள!/ 

தமி'/ ஆ%கில 

ெமாழி),  வி*ஞான!, 

கணித! அ�#ட� 

ேவ- ஏேத/! ஒ� 

பாட�தி12! திறைம4 

சி�தி5ட� ஆ- (06) 

பாட%களி	 ஒேர 

அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	

   

க	வி" ெபா#� தராதர 

(உய  தர") 

பாீ�ைசயி	, ெபௗதீக 

வி*ஞான" பிாிவி� 

கீ' இைண�த கணித!, 

இரசாயனவிய	, 

ெபௗதீகவிய	, உய  

கணித!  ஆகிய  

ஏேத/!  8�- 

பாட%களி	 ஒேர 

அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

அ	ல# ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப பிாிவி� 

கீ'  ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப!, 

ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப�தி1கான 

வி*ஞான! ஆகிய 

இர�9 பாட%க� 

உ�ளட%களாக 8�- 

பாட%களி	 (சாதாரண 

ெபா#"பாீ�ைச 

ம1-! ெபா# 

ஆ%கில! தவி �#) 

ஒேர அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

1. 8�றா! நிைல ம1-! ெதாழி1 க	வி 

ஆைண�2Cவினா	 அ%கீகாி�க"ப�ட 

ெதாழி	��ப� க	Dாிெயா�றி	, 

பதவி5ட� ெதாட ?ைடய 

#ைறெயா�றி	 பாடெநறிெயா�ைற4 

சிற"பாக" > �தி ெச$# ேதசிய 

ெதாழி	��ப4 சா�றித' (NCT) 

ெப1றி��த	.  

(உ+! :  ேதசிய ெதாழி	��ப4 சா�றித' 

சிவி	/ மி�னிய	/ இய�திரவிய	) 

அ	ல# 

2. 8�றா! நிைல ம1-! ெதாழி1 க	வி 

ஆைண�2Cவினா	 அ%கீகாி�க"ப�ட 

ெதாழி	��ப� க	Dாிெயா�றி	  க�டட  

வைர?� கைல� ெதாட பான ஒ� வ�ட 

=Cேநர" பாடெநறியிைன சிற"பாக 

> �தி ெச$# சா�றித' ெப1றி��த	 

அ	ல# 

3. 8�றா! நிைல ம1-! ெதாழி1 க	வி 

ஆைண�2Cவினா	 அ%கீகாி�க"ப�ட 

ெதாழி	��ப� க	Dாிெயா�றி	  

பதவி5ட� ெதாட ?ைடய #ைறயி	 

ைக�ெதாழி	  ெதாழி��ப�தி1கான 

ேதசிய சா�றித' பாடெநறிெயா�ைற4 

சிற"பாக" > �தி ெச$#  சா�றித' 

(NCIT) ெப1றி��த	. 

அ	ல# 

4. க	வி உய  க	வி அைம4@ ம1-! 

ேம12றி"பி�ட ெதாழி��ப 

சா�றித'கைள வழ%2! 

நி-வன%களிடமி��#  க��#�கைள" 

ெப1றத� பி�ன  ேமேல 2றி"பி�ட 

ெதாழி��ப தைகைமகA�2 எ	லா 

வைகயி<! சமனான# எ�- 8�றா! 

நிைல ம1-! ெதாழி1க	வி 

ஆைண�2Cவினா	 ஏ1-�ெகா�ள"ப9! 

ேவ- ஏேத/! ெதாழி��ப 

தைகைமகைள" ெப1றி��த	 
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2.2 ம���ப��த�ப�ட ஆ�ேச��� 

ம���ப��த�ப�ட ஆ�ேச��� ம���ப��த�ப�ட ஆ�ேச��� 

ம���ப��த�ப�ட ஆ�ேச���  
 

(ம�9"ப9�த"ப�ட அ"பைடயி	 வி�ண"பி�2! வி�ண"பதார க� த%கள# நிர�தர நியமன�கத�தி� 

சா�-"ப9�த"ப�ட பிரதிெயா�ைற இைண�# அ/"?த	 ேவ�9!)  
 

2.1.3. ம�திய 

மாகாண அரச 

ேசைவயி� 

ெதாழி��ப 

ேசைவயி	  (சிவி	/ 

இய�திரவிய	/ 

மி�னிய	/ க�டட 

வைரஞ ) பயி<ந  

தர!  

(இ� வ�ட கால 

பயி1சி5ட�) 

க	வி" ெபா#� 

தராதர (சாதாரண 

தர") பாீ�ைசயி	 

தா$ெமாழி (சி%கள!/ 

தமி'/ ஆ%கில 

ெமாழி),  வி*ஞான!, 

கணித! அ�#ட� 

ேவ- ஏேத/! ஒ� 

பாட�தி12! திறைம4 

சி�தி5ட� ஆ- (06) 

பாட%களி	 ஒேர 

அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

க	வி" ெபா#� தராதர 

(உய  தர") 

பாீ�ைசயி	, ெபௗதீக 

வி*ஞான" பிாிவி� 

கீ' இைண�த கணித!, 

இரசாயனவிய	, 

ெபௗதீகவிய	, உய  

கணித!  ஆகிய 

ஏேத/! 8�- 

பாட%களி	 ஒேர 

அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

அ	ல# ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப பிாிவி� 

கீ'  ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப!, 

ெபாறியிய	 

ெதாழி	��ப�தி1கான 

வி*ஞான! ஆகிய 

இர�9 பாட%க� 

உ�ளட%களாக 8�- 

பாட%களி	 (சாதாரண 

ெபா#"பாீ�ைச 

ம1-! ெபா# 

ஆ%கில! தவி �#) 

ஒேர அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	 

ெபா��தம1ற# 

பதவி  க	வி� தைகைமக�   ெதாழி	 

(ெதாழி��ப�) 

தைகைமக� 

அ/பவ! 

2.2.1. ம�திய 

மாகாண அரச 

ேசைவயி� 

ெதாழி��ப 

ேசைவயி	 (சிவி	/ 

இய�திரவிய	/ 

மி�னிய	/ க�டட 

வைரஞ ) தர! III  

 

க	வி" ெபா#� 

தராதர (சாதாரண 

தர") பாீ�ைசயி	 

தா$ெமாழி (சி%கள!/ 

தமி'/ ஆ%கில 

ெமாழி),  வி*ஞான!, 

கணித! ஆகிய 

பாட%கA�2� 

திறைம4 சி�தி5ட� 

ஆ- (06) பாட%களி	 

இர�9�2 

ேம1படாத அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	. 

 

  

ேமேல அ�டவைண 

2.1 இ	 பிாிE 2.1.1. 

இ	 2றி"பி9�ள  

ெதாழி	 

(ெதாழி��ப) 

தைகைமகைள" 

ெகா���த	  

 

*ஆ�ேச "? 

தி�ட�தி	 

2றி"பிட"ப�9�ள 

ேம12றி"பி�ட 

தைகைமகA�2 

பதிலாக அரச 

நி�வாக @1றறி�ைக 

46/90 இ	 

2றி"பி�9�ள 

தைகைமக� 

ெபா��#!.   

 

ஆர!ப ம�ட! அ	ல# அதனி<! ேம1ப�ட 

ேசைவ� ெதா2தியி	 நிர�தர திைண�கள" 

பதவிெயா�றி	 உாிய #ைறயி	 2ைற�த# 05 

வ�ட உயி "பான ம1-! தி�"திகரமான 

ேசைவ அ/பவ! ெப1றி��த	 

 

2.2.2. ம�திய 

மாகாண அரச 

ேசைவயி� 

ெதாழி��ப 

ேசைவயி	  (சிவி	/ 

இய�திரவிய	/ 

மி�னிய	/ க�டட 

வைரஞ ) பயி<ந  

தர!  

க	வி" ெபா#� 

தராதர (சாதாரண 

தர") பாீ�ைசயி	 

தா$ெமாழி (சி%கள!/ 

தமி'/ ஆ%கில 

ெமாழி),  வி*ஞான!, 

கணித! ஆகிய 

பாட%கA�2� 

திறைம4 சி�தி5ட� 

ேமேல அ�டவைண 

2.1 இ	 பிாிE 2.1.2. 

இ	 2றி"பி9�ள  

ெதாழி	 

(ெதாழி��ப) 

தைகைமகAட� 

உாிய #ைறயி	 

2ைற�த# 05 வ�ட 

அ/பவ! 

ஆர!ப ம�ட! அ	ல# அதனி<! ேம1ப�ட 

ேசைவ� ெதா2தியி	 நிர�தர திைண�கள" 

பதவிெயா�றி	 உாிய #ைறயி	 2ைற�த# 10 

வ�ட உயி "பான ம1-! தி�"திகரமான 

ேசைவ அ/பவ! ெப1றி��த	 



4 

 

 

 
 

3. ச�பள

ச�பளச�பள

ச�பள அள��தி�ட�

அள��தி�ட�அள��தி�ட�

அள��தி�ட� :  

3.1 ெபா3 நி2வாக A�� நிBப� 03/2016 இ
 MN3-2006 ச�பள� ெதா.தி�கைமய ம�திய மாகாண அரச 

ேசைவயி� ெதாழி��ப ேசைவயி� (சிவி�/ இய�திரவிய�/ மி
னிய�/ க�டட வைரஞ�) தர� III இ�கான 

மாதா�த� ச�பள அள#�தி�ட�.  
 

B. 31,040 - 10 x445- 11 x 660- 10 x 730- 10x 750- 57,550/- ஆ.� (MN3-2006 ச�பள� ெதா.தி) 
 

*பயி�ந� தர�தி�கான ெகா(&பன#: -  ஒ2 வ2ட� : B. 27,140.00  

இ2 வ2ட� : B. 27,440.00  

(ெபா.நி.A�� நிBப� 03/2016 இ
 உப அ�டவைண V-18 இ�கைமய 2020.01.01. ஆ� திகதி ;த�) 
 

4. ஆ�ேச���

ஆ�ேச���ஆ�ேச���

ஆ�ேச��� நிப!தைனக	

நிப!தைனக	நிப!தைனக	

நிப!தைனக	 :- 

• ம�திய மாகாண ெதாழி��ப ேசைவ& பிரமாண- .றி&பி� .றி&பி�(4ள ஆ�ேச�&' நிப�தைனக4 

இத�.& ெபா2�த�.  

 

• நில#� ெவ�றிட%களி
 70% ஆனைவ திற�த அ)&பைடயி� ஆ�ேச�&' ெச7ய&ப(வ3ட
 மி.தி 

30% ம�(&ப�ட  ஆ�ேச�&பி
 அ)&பைடயி� நிர&ப&ப(�.  

 

• ெவ�றிட எ1ணி-ைக 03 இைன விட- .ைறவாக இ2-.மிட�3 திற�த  ஆ�ேச�&பி
 அ)&பைடயி� 

மா�திர� ஆ�ேச�&' ெச7ய&ப(�.  

 

• திற�த அ)&பைடயி� ஆ�ேச�&' ெச7வத�காக ஒ3-க&ப(4ள ெவ�றிட%க>-. 

ேம�.றி&பி�(4ள அ�டவைணயி� 2.1.1. இ
 கீC .றி&பிட&ப�(4ள தைகைமகைள& 6��தி ெச7த 

வி1ண&பதார�கேள ;த9� ஆ�ேச�&' ெச7ய&ப(வ�. பி
ன� இ8ெவ1ணி-ைக ெவ�றிட 

எ1ணி-ைகைய விட .ைறவாக இ2&பி
 மா�திர� பிாி# 2.1.2. ம��� 2.1.3 இ
 கீC பயி�ந� 

தர�தி�. வி1ண&பதார�க4 உ4வா%க&ப(வ�.  

 

• ம�(&ப(�த&ப�ட அ)&பைடயி� ஆ�ேச�&' ெச7வத�. ேதைவயான அ)&பைட� தைகைமகைள& 

6��தி ெச7த உ4ளக வி1ண&பதார�க4 இ�லாதவிட�3 மா�திர�,  மி.தி ெவ�றிட எ1ணி-ைக 

திற�த ேபா�)& பாீ�ைசயி� Dல� ெதாி# ெச7ய&ப(� ெவளி வி1ண&பதார�களிடமி2�3 

நிர&ப&ப(�. 

 

5. ஆ�ேச���

ஆ�ேச���ஆ�ேச���

ஆ�ேச��� #ைற

#ைற#ைற

#ைற:-  

ம�திய மாகாண அரசா%க ேசைவக4 ஆைண-.@வினா� நடா�த&ப(� எ@�3& பாீ�ைசெயா
றி
 

ெப�ேப�க>-கைமய '4ளிகளி
 திறைமயி
 அ)&பைடயி� சா
றிதCக4 பாீ�சி&பத�காக 

ேந�;க&பாீ�ைசெயா
றி�. உ4வா%க&ப�( ெதாி# ெச7ய&ப(வ�. ேந�;க&பாீ�ைசயி
 ேபா3 

'4ளிக4 வழ%க&படமா�டா3. அ�3ட
 எ@�3& பாீ�ைசயி� ஒ8ெவா2 பாட�தி�� தனி�தனியாக 

.ைற�த3 40% '4ளிகைள& ெபறாத வி1ண&பதாாிக4 ஆ�ேச�&' ெச7வத�காக கவன�தி� 

ெகா4ள&படமா�டா�க4. பாீ�ைசயி� கா�(� திறைமயி
 அ)&பைடயி�  நில#� ெவ�றிட%க>-.  

ஆ�ேச�&' ெச7ய&ப(�.  
 

(ஒ� வ�ட கால 

பயி1சி5ட�) 

ஆ- (06) பாட%களி	 

இர�9�2 

ேம1படாத அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	. 

   

ெப1றி��த	 

 

 

2.2.3. ம�திய 

மாகாண அரச 

ேசைவயி� 

ெதாழி��ப 

ேசைவயி	  (சிவி	/ 

இய�திரவிய	/ 

மி�னிய	/ க�டட 

வைரஞ ) பயி<ந  

தர!  

(இ� வ�ட கால 

பயி1சி5ட�) 

க	வி" ெபா#� 

தராதர (சாதாரண 

தர") பாீ�ைசயி	 

தா$ெமாழி (சி%கள!/ 

தமி'/ ஆ%கில 

ெமாழி),  வி*ஞான!, 

கணித! ஆகிய 

பாட%கA�2� 

திறைம4 சி�தி5ட� 

ஆ- (06) பாட%களி	 

இர�9�2 

ேம1படாத அம வி	 

சி�தியைட�தி��த	. 
 

ெபா��தம1ற# ஆர!ப ம�ட! அ	ல# அதனி<! ேம1ப�ட 

ேசைவ� ெதா2தியி	 நிர�தர திைண�கள" 

பதவிெயா�றி	 உாிய #ைறயி	 2ைற�த# 10 

வ�ட உயி "பான ம1-! தி�"திகரமான 

ேசைவ அ/பவ! ெப1றி��த	 
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6. ேசைவ
ேசைவேசைவ

ேசைவ நிப!தைனக	

நிப!தைனக	நிப!தைனக	

நிப!தைனக	 :- 

6.1 இ&பதவியான3 நிர�தரமான3� ஓ7Fதிய� உாி�3ைடய3� ஆ.�. த%க>-.றிய ஓ7Fதிய� 

தி�ட� ெதாட�பாக அரசா%க�தினா� ெதாட��ேத<ைசயாக  எ(-க&ப(�  இ-ெகா4ைக ாீதியான 

தீ�மான�தி�. தா%க4 க�(&ப(த� ேவ1(�. 

6.2 அரசக2ம ெமாழி-ெகா4ைகைய நைட;ைற&ப(�3வ3 ெதாட�பாக ெவளியிட&ப�ட ெபா3 

நி�வாக A�றறி-ைக இல-க� 18/2020 ம��� அத=ட
 ெதாட�'ைடய ஏைனய A�றறி-ைககளி
 

ஏ�'க>-. க�(&ப(த� ேவ1(� 

6.3 இ�நியமன& பதவியி� .ைற�த3 05 வ2ட%க4 க�டாயமாக ம�திய மாகாண�தி=4 ேசைவயா�ற 

ேவ1(வ3ட
, அ-கால&ப.தியி� ேவ� மாகாண%க>-. இடமா�ற� ெப��-ெகா4வத�ேகா 

அ�ல3 ேவ� பதவிக>-. வி(வி-க-ேகாாிேயா ேம�ெகா4>� எ�ைகய ேவ1(ேகா4க>� 

கவன�தி�ெகா4ள&படமா�டா3. 
 

7. வி%ண�பி'(�

வி%ண�பி'(�வி%ண�பி'(�

வி%ண�பி'(� #ைற

#ைற#ைற

#ைற:- 

7.1 பாீ�ைச- க�டண� Bபா 600/-  ஆ.�.  

7.2 ம�திய மாகாண�தி=4  வசி-.� வி1ண&பதார�க4 பாீ�ைச- க�டண�ைத ெச��3ைகயி� 

பி
வ2� நைட;ைறைய- ைகயாள ேவ1(�.  

• இ& பாீ�ைச- க�டண�திைன ம�திய மாகாண சைபயி
 பிரதான ெசயலாளாி
 வ2மான� 

தைல&' 20-03-02-13 இ� வர#ைவ-.� ெபா2�( ம�திய மாகாண�தி�4ள யாேத=� ஒ2 

பிரேதச ெசயலாள� காாியாலய�தி� பணமாக ெச��தி ெபற&ப(� நீல நிற ப��<சீ�ைட 

வி1ண&ப�தி
 உாிய G�)=4 கழராதவா� ஒ�)விட ேவ1(�. ப��<சீ�)
றி 

அ=&ப&ப(� வி1ண&ப%க4 நிராகாி-க&ப(வ3ட
, ெச��த&ப�ட பாீ�ைச- 

க�டண%க4 எ-காரண� ெகா1(� மீள ெச��த&படமா�டா3.  

 

7.3 ம�திய மாகாண�தி�. ெவளிேய நிர�தர வதிவிைன- ெகா1ட வி1ண&பதார�க4 பாீ�ைச- 

க�டண�ைத ெச��3ைகயி� பி
வ2� நைட;ைறயிைன- ைகயாள ேவ1(�.  

• தம3 பாீ�ைச- க�டண�ைத நா�)
 எ&ப.தியிேல=� உ4ள ம-க4 வ%கி- கிைளயி
 

Dலமாக க1) ம-க4 வ%கியி� ேபண&ப(� ம�திய மாகாண அரச ேசைவக4 

ஆைண-.@< ெசயலாளாி
 இல. 003-1-001-0-000-6004 எ
ற கண-கில-க�தி�.  

வர#ைவ�3 கிைட-க&ெப�� ைவ&'<சீ�)ைன வி1ண&ப�தி
 உாிய G�)=4 

கழராதவா� ஒ�)விட ேவ1(�.  

 

• வ%கி ைவ&'< சீ�)ைன நிர&'� ேபா3 கண-.ாிைமயாளாி
 ெபயாி�. “ெசயலாள�, 

ம�திய மாகாண அரச ேசைவக4 ஆைண-.@” என- .றி&பி�(  வி1ண&பதாராி
 

ெபய�, ;கவாி, ெதாைல&ேபசி இல-க�, ேதசிய அைடயாள அ�ைட இல-க� ம��� 

காரண� எ
பத�. “ம�திய மாகாண அரச ேசைவயி
 ெதாழி��ப ேசைவயி� (சிவி�/ 

இய�திரவிய�/ மி
னிய�/ க�டட வைரஞ�) தர� III இ�. ஆ�ேச�&' ெச7த� – 2021/ 

(சிவி�/ இய�திரவிய�/ மி
னிய�/ க�டட வைரஞ�) பயி�ந� தர�தி�. ஆ�ேச�&' 

ெச7த� – 2021” என- .றி&பி�( ைவ&'<சீ�ைச 6ரண&ப(�தி அ=&'த� க�டாயமா.�.  

 

7.4 இ8வறிவி�த9
 இ�தியி� இைண-க&ப�(4ள மாதிாி ப)வ�தி�ேக�ப தயாாி-க&ப�( 

6ரண&ப(�த&ப(� வி1ண&ப%க4 “ெசயலாள�

ெசயலாள�ெசயலாள�

ெசயலாள�, ம�திய

ம�தியம�திய

ம�திய மாகாண

மாகாணமாகாண

மாகாண அரசா,க

அரசா,கஅரசா,க

அரசா,க ேசைவக	

ேசைவக	ேசைவக	

ேசைவக	 

ஆைண'(-

ஆைண'(-ஆைண'(-

ஆைண'(-, இல
இலஇல

இல 244, க�க.ேதா�ைட

க�க.ேதா�ைடக�க.ேதா�ைட

க�க.ேதா�ைட /தி

/தி/தி

/தி, க%0

க%0க%0

க%0” எ
ற ;கவாி-. 2021.05.03  ஆ� திகதி 

அ�ல3 அத�. ;
ன� கிைட-க-G)யவா� பதி#�தபா9� அ=&'த� ேவ1(�. 

வி1ண&ப%க4 அ=&'கி
ற க)த உைறயி
 இட3 ப-கேம� Dைலயி� “ம�திய மாகாண அரச 

ேசைவயி
 ெதாழி��ப ேசைவயி� (சிவி�/ இய�திரவிய�/ மி
னிய�/ க�டட வைரஞ�) தர� III 

இ�. ஆ�ேச�&' ெச7த� – 2021/ (சிவி�/ இய�திரவிய�/ மி
னிய�/ க�டட வைரஞ�) பயி�ந� 

தர�தி�. ஆ�ேச�&' ெச7த� – 2021” என- .றி&பிட� ேவ1(�. அ�3ட
 வதி# 

மாவ�ட�ைத/� .றி&பிட� ேவ1(�. .றி�த திகதியி
 பி
ன� கிைட-க&ெப��, ;@ைம/றாத 

ம��� .றி&பிட&ப�(4ள தைகைமகைள& 6��தி ெச7திறாத வி1ண&ப%க4 எ8வித 

அறிவி�த�மி
றி நிராகாி-க&ப(�. தபா9� ெதாைல�த வி1ண&ப%க4 ச�ப�தமாக 

இ8வாைண-.@ ெபா�&'- Gற மா�டா3. 

 

8. பாீ�ைச

பாீ�ைசபாீ�ைச

பாீ�ைச ஊடக�

ஊடக�ஊடக�

ஊடக� 

இ&பாீ�ைச சி%கள�, தமிC ம��� ஆ%கில� ஆகிய ெமாழிகளி� நடா�த&ப(�. தா� பாீ�ைச-.� 

ேதா��� ெமாழிDல�தி
 சாியான .றிH�)ைன ெதளிவாக வி1ண&ப�தி� .றி&பி(த� ேவ1(�. 

வி1ண&பி-.� ெமாழிDல�ைத பி
ன� மா��வத�. இடமளி-க&படமா�டா3. 
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9. பாீ�ைச

பாீ�ைசபாீ�ைச

பாீ�ைச நிைலய�

நிைலய�நிைலய�

நிைலய� 

பாீ�ைச நிைலய%க4 அைம/� இட� ப�றி ம�திய மாகாண அரசேசைவ ஆைண-.@வினா� பாீ�ைச 

அ=மதி&ப�திர�தி
 Dல� வி1ண&பதாாிக>-. அறிவி-க&ப(�. 
 

10. பாீ�ைச

பாீ�ைசபாீ�ைச

பாீ�ைச ெசயறி�ட�

ெசயறி�ட�ெசயறி�ட�

ெசயறி�ட� : -  

இ&பதவி-. ஆ�ேச�&'< ெச7வத�காக வி1ண&பதாாிக4 பி
வ2� பாீ�ைச ெசய�றி�ட�தி
 கீC 

எ@�3 Dல& பாீ�ைச-. உ�ப(�த&ப(வ�. 
 

10.1. �%ணறி�

�%ணறி��%ணறி�

�%ணறி�� பாீ�ைச

� பாீ�ைச� பாீ�ைச

� பாீ�ைச: - (ஒ2 மணி�தியால�) (100 '4ளிக4)  

இ8வினா�தா4 ;ற
பா�(-கான தீ�#,  த�-க ாீதியியாக< சி�தி-.� ஆ�ற�, ேநர 

;காைம�3வ� ேபா
றைவ ெதாட�பான அறிவிைன ஆரா/� ேநா-கி� தயாாி-க&ப(� 

வினா-கைள- ெகா1டதா.�. அைன�3 வி1ண&பதார�க>� இ&பாீ�ைச-. ேதா��த� 

ேவ1(�.      
  

10.2. ெதாழி
��பவிய


ெதாழி
��பவிய
ெதாழி
��பவிய


ெதாழி
��பவிய
 வினா�ப�திர�

வினா�ப�திர�வினா�ப�திர�

வினா�ப�திர� : - கால� : 03 மணி�தியால%க4 (100 '4ளிக4) 
 

3ைற சா� ெதாழி��ப அறிவிைன ஆரா/� ேநா-கி� தயாாி-க&ப�ட ப�ேத�# வினா-கைள/� 

அைம&'- க�(ைரகைள/� உ4ளட-கிய வினா-கைள/� ெகா1டதா.�. 

 

(அ) ம�திய மாகாண அரச ேசைவயி� ெதாழி��ப ேசைவயி� (சிவி�) தர� III/ பயி�ந� 

தர�தி�4ள பதவிக>-காக 

 

இ%. சிவி� உ�திேயாக�த�க4 ெகா1)2-க ேவ1)ய அறிவிைன& பாீ�சி&பத�காக 

க�டட நி�மான� ம��� பராமாி&', Iதி நி�மாண� ம��� பராமாி&', நீ� வழ%க� 

ம��� வ)காலைம&' ச�ப�தமான வினா-கைள- ெகா1ட3.  

 

(ஆ) ம�திய மாகாண அரச ேசைவயி� ெதாழி��ப உ�திேயாக�த�  (இய�திரவிய�) தர� III / 

பயி�ந� தர�தி�4ள பதவிக>-காக 

 

இய�திரவிய� உ�திேயாக�த� ெகா1)2-க ேவ1)ய அறிவிைன மதி&பி(� வைகயி� 

அைம�34ள இ-ேக4வி&ப�திர�தி�. இய�திரவிய� பதவி-. வி1ண&பி�தவ�க4 

மா�திரேம விைடயளி�த� ேவ1(�. 
 

(இ) ம�திய மாகாண அரச ேசைவயி� ெதாழி��ப உ�திேயாக�த� (மி
னிய�) தர� III/ பயி�ந� 

தர�தி�4ள பதவிக>-காக 

 

மி
னிய� ச�ப�தமான பாீ�சா��தியி
 அறிவிைன மதி&பி(� ேக4வி&ப�திரமா.�. 

மி
னிய� பதவி-. வி1ண&பி�தவ�க4 மா�திரேம இ&ப.தி-. விைடயளி�த� ேவ1(�. 
 

 

(ஆ) ம�திய மாகாண அரச ேசைவயி� ெதாழி��ப உ�திேயாக�த� (க�டட வைரஞ�) தர� III 
 

க�டட வைரஞ� ஒ2வ� ெகா1)2-க ேவ1)ய அறிவிைன மதி&பி(� 

ேக4வி&ப�திரமா.�.  க�டட வைரஞ� பதவி-. வி1ண&பி�தவ�க4 மா�திரேம 

இ&ப.தி-. விைடயளி�த� ேவ1(�. 

 
 

11. வி%ண�ப,க	

வி%ண�ப,க	வி%ண�ப,க	

வி%ண�ப,க	 நிர�பிய3��வதகான

நிர�பிய3��வதகானநிர�பிய3��வதகான

நிர�பிய3��வதகான அறி���த
க	

அறி���த
க	அறி���த
க	

அறி���த
க	 : - 

இ8வறிவி�த9
 இ�தியி� தர&ப�(4ள மாதிாி வி1ண&ப�தி�கைமய ஏ4 (A4) அள# தாளி
 இ2 

ப-க%கைள/� பாவி�3 அத
 ;தலாவ3 ப-க�தி� இல. 1-4 வைரயான விடய%கைள/� மி.தி ம�ைறய 

ப-க%களி� உ4ளட-கியதாக வி1ண&ப)வ%க4 தயாாி-க&பட ேவ1(�. வி1ண&ப�ைத த�ட<A 

ெச73 அ�ல3 ெதளிவான ைகெய@�தினா� நிர&ப&பட ேவ1(�. வி1ண&ப%க4 6ரண&ப(�3� 

ேபா3 கீC .றி&பி�(4ள .றிH�( எ1கைள ெபா2�தமான G(களி� இடேவ1(�. 
 

11.1 பாீ�ைச-.� ேதா��வத�. வி1ண&பி-.� மாவ�ட�தி
 .றிH�( இல-க�ைத  

வி1ண&ப�தி
 உாிய G�)� .றி&பிட� ேவ1(�.  

க1)  - 01 

மா�தைள - 02 

�வெர9யா -  03 
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11.2 ம�திய மாகாண இல%ைக� ெதாழி���ப ேசைவயி
 ஒ8ெவா2 பதவிக>-. ஒ3-கி/4ள 

.றிH�( எ1க4 
 

தர� III/ பயி�ந� தர�   சிவி�   : 01- C 

இய�திரவிய�   : 01 - M 

மி
னிய�  : 01 - E 

க�டட வைரஞ� : 01 - D 
 

 

11.3 வி1ண&ப&ப)வ�தி�4ள வி1ண&பதாராி
 ைகெயா&பமான3 அரசா%க பாடசாைல அதிப�, 

சமாதான நீதவா
, ச�திய& பிரமாண ஆைணயாள�, ச�ட�தரணி, பிரசி�தி ெப�ற ெநா�தாாிA 

அ�ல3 ெபா3 நி2வாக A�� நிBப� 03/2016 இ� தர&ப(�த�-கைமய D
றா� நிைல அ�ல3 

சிேரJட நிைல ம�ட�தி� அரச அ�ல3 மாகாண அரச ேசைவயி� நிர�தர பதவி வகி-.� 

அ�வலெரா2வாினா�  சா
�&ப(�த� ேவ1(�.  
 

11.4 நியமன� வழ%க ;
, வழ%கிய பி
, அ�ல3 யாேத=� ஓ� ச�த�&ப�தி� யாதாயி=� 

வி1ண&பதார� இ&பதவி-.  த.திய�றவெரன உ�திெச7ய&ப(� ப�ச�தி� அவர3 

பாீ�சா��த�த
ைம அ�ல3 நியமன� இர�3 ெச7ய&ப(�. ேம��, வி1ண&பதார� ஒ2வ� 

அறி�த உ1ைம-. மாறானெதா2 தகவைல சம�&பி�தி2&பதாக அவ� நியமன� ெச7ய&ப�டத
 

பி
 உ�திெச7ய&ப(� ப�ச�தி� அவ� அரசா%க ேசைவயி92�3 நீ-க� ெச7ய&ப(வா�. 
 

11.5 த�ேபா3 அரச/ மாகாண அரச ேசைவயி� உ4ள வி1ண&பதார�க4 தம3 வி1ண&ப%கைள� 

திைண-கள� தைலவாிKடாக சம�&பி�த� ேவ1(�. 
 

12. ஆேப�சகாி
 ஆளைடயாள� 

� 

பாீ�சா��திக4 யாவ2� பாீ�ைச நிைலய�தி� தம3 ஆளைடயாள�திைன உ�தி&ப(�3வத
 ெபா2�( 

கீC.றி&பி�(4ள ஆவண%களி� ஒ
றிைன& பாீ�ைச நிைலய& ெபா�&பதிகாாியிட� சம�&பி�த� 

ேவ1(�:- 

(i) ஆ�பதி#� திைண-கள�தினா� வழ%க&ப�ட ேதசிய ஆ4 அைடயாள அ�ைட 

(ii) ெச��ப)யான சாரதி அ=மதி& ப�திர� 

(iii) ெச��ப)யான கட#<சீ�( 
 

இ8வறிவி�த9� ெவளியாகாத விடய%க4 ெதாட�பாக இ�தி� தீ�மான� எ(-.� அதிகார�,  இ&பாீ�ைசைய 

நிகC�3த�, நிகC�திய பி
 ெதாி# ெச7த�, ெதாி# ெச7யாதி2�த�, ெவ�றிட%களி
 எ1ணி-ைக ப�றிய 

விள-கமளி�த�, ெதாட�பாக இ�தி� தீ�மான� எ(-.� அதிகார� எ
பன ம�திய மாகாண அரசேசைவ 

ஆைண-.@வி�.றியதா.�.  

 

இ8வறிவி�த� ெதாட�பான ேமலதிக விபர%க4 ம��� மாதிாி வி1ண&ப&ப)வ�திைன ம�திய மாகாண அரச 

ேசைவக4  ஆைண-.@வி
 www.psc.cp.gov.lk  எ=� உ�திேயாக6�வ இைணய�தள�தி� பதிவிற-க� ெச73 

ெகா4ளலா�.  

 
 

      

      ைக/இ:  L.ஏ.).ட&98. தயான�த, 

ெசயலாள� 

மாகாண அரச ேசைவக4 ஆைண-.@  

2021 மா�< மாத�26 ஆ� திகதி      ம�திய மாகாண சைப      

ம�திய மாகாண அரச ேசைவக4 ஆைண-.@, 

இல 244, க(கMேதா�ைட Iதி,  

க1).  
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மாதிாி வி1ண&ப&ப)வ� 
 

ம�திய

ம�தியம�திய

ம�திய மாகாண
மாகாணமாகாண

மாகாண அரச
அரசஅரச

அரச ேசைவயி4

ேசைவயி4ேசைவயி4

ேசைவயி4 ெதாழி��ப

ெதாழி��பெதாழி��ப

ெதாழி��ப ேசைவயி


ேசைவயி
ேசைவயி


ேசைவயி
  

(சிவி


சிவி
சிவி


சிவி
/ இய!திரவிய


இய!திரவிய
இய!திரவிய


இய!திரவிய
/ மி4னிய


மி4னிய
மி4னிய


மி4னிய
/ க�டட

க�டடக�டட

க�டட வைரஞ�

வைரஞ�வைரஞ�

வைரஞ�) பதவிக7'(

பதவிக7'(பதவிக7'(

பதவிக7'( ஆ�ேச���

ஆ�ேச���ஆ�ேச���

ஆ�ேச��� ெச8த


ெச8த
ெச8த


ெச8த
  

(திற!த

திற!ததிற!த

திற!த/ ம���ப��த�ப�ட

ம���ப��த�ப�டம���ப��த�ப�ட

ம���ப��த�ப�ட) – 2021 

Open/Limited Competitive Examination for Recruitment to Post of Technical Service  

(Civil/ Mechanical/Electrical /Draftsman) in Central Provincial Public Service – 2021   

 
 

பாீ�ைச இல	க�: 

   (அவலக உபேயாக�தி��) 

(உாிய இல	க�திைன ����� இட��) 

 

பாீ�ைச	�� ேதா��� ெமாழி �ல� :          (சி கள�  -2, தமி# – 3, ஆ கில� – 4) 

 

பதவி         பதவி	�றிய �றி&�' இல:-  

 

பாீ�ைச	�  ேதா��� அ�(பைட 

(திற)த – 1 / ம�'(ப'�த(ப�ட - 2) 

 

வதிவிட மாவ�ட�             

 

பாீ�ைச	�� ேதா���  மாவ�ட�தி*    �றி&�' இல:-  க+�    - 01 

மா�தைள  - 02 

�வெர9யா  - 03 
 

01. 1.1 ;தெல@�3-க>ட
 ெபய�  : ………..................................................................................................................... 

Mr./Mrs./Miss (ஆ%கில ெக&பி�ட� எ@�தி�: உதா: SILVA, A.B.C.D)  
 

1.2. ;தெல@�3-க>ட
 ெபய�  : ……….................................................................................................................... 

தி2./தி2மதி./ெச�வி. (சி%கள�தி�/தமிழி�)  
 

1.3. ;தெல@�3-களினா� .றி-க&ப(� ெபய� (ஆ%கில ெக&பி�ட� எ@�தி�): ………................................ 

………............................................................................................................................................................................. 
 

1.4. ;தெல@�3-களினா� .றி-க&ப(� ெபய� (சி%கள�தி�/தமிழி�): ………................................................. 

………............................................................................................................................................................................. 
 

02. 2.1 நிர�தர ;கவாி (சி%கள�தி�/தமிழி�): …………..............................................................................……………… 

………............................................................................................................................................................................ 
 

2.2 பிரேவச அ�ைட அ=&ப ேவ1)ய ;கவாி (சி%கள�தி�/தமிழி�): ……………............................….......….… 

……................................................................................................................................................................................. 
 

2.3 பிரேவச அ�ைட அ=&ப ேவ1)ய ;கவாி (ஆ%கில ெக&பி�ட� எ@�தி�) : …………............….………. 

  ………............................................................................................................................................................................. 
 

2.4 த�ேபா3 அரச ேசைவயி� இ2&பவராயி
 அ�வலக ;கவாி: ……………………..................................…… 

………............................................................................................................................................................................. 

 

2.5  ேதசிய ஆளைடயாள அ�ைட இல-க� 

 

2.6 பா� (ஆ1 -0, ெப1- 1) : 

 

03.  3.1 பிற�த திகதி :   

 
 

3.2 வி1ண&ப� ேகார&ப(� கைடசி� திகதி-. (2021.05.03) வய3 :  

        

Y Y Y Y M M D D 
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வ2ட%க4 :  ...........      மாத%க4 : .........       நா�க4 : .................. 

3.3 ைகயட-க� ெதாைலேபசி இல-க� : 

 
 

நிர�தர ெதாைலேபசி இல-க� : 

 

 

04.  சDகநிைல : தி2மணமாகாதவ�- 1, தி2மணமானவ�-2             ( உாிய இல-க�திைன G�)=4 இட#�) 

 
 

05. வி1ண&பதாராி
 வதிவிட மாவ�ட�   : ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06. க�வி� தைகைமக4 : - 

6.1. க. ெபா. த. (சா. த.) பாீ�ைச விபர%க4 :     6.2 க. ெபா. த. (உ. த.) பாீ�ைச விபர%க4 : 

பாீ�ைச ஆ1( : -  .........................    பாீ�ைச ஆ1(: -   ....................... 

A�)ல-க� : -  ..........................               A�)ல-க�: -  .......................          

 

 

 

07. ெதாழி�சா� தைகைமக4 

 

நி�வன� 
6��தி ெச734ள 

க�ைக ெநறிக4 

க�ைகெநறி 

ெச��ப)யா.� 

திகதி 

NVQ ம�ட� 
NVQ சா
றிதC 

திகதி 

NVQ சா
றிதC 

ெச��ப)யா.� 

திகதி 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

08. வி1ண&பதாராினா� வகி�த பதவிக4 ெதாட�பான விபர%க4 (ேதைவெயனி
) 

 

திைண-கள�தி
/ 

நி�வன�தி
  

ெபய� 

வகி�த பதவி  

கால� 

ஆ1( ச�பள� 
;த� வைர 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

        

வா-காள� இடா&' ப�)ய9
 அ)&பைடயி� 2018 2019 2020 

ேத�த� மாவ�ட� 
  

 

ேத�த� ெதா.தி  
  

 

வா-காள� பிாி# 
  

 

கிராம உ�திேயாக�த� பிாி# இல. 
  

 

I�( இல. 
  

 

ெபய2-. ;
னா�4ள ெதாடாில-க�  
  

 

பாட� தர� 
 

பாட� தர� 
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09. பாீ�ைச- க�டண� Bபா. 600/- ெச��3த� ெதாட�பான விபர� : 

i. பண� ெச��திய பிரேதச ெசயலக�/ ம-க4 வ%கி- கிைள  : ……………….…………………... 

ii. திகதி      : ……………….…………...………………………… 

iii. ப��<சீ�)
 இல-க�   : ……………….…………...………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

10. நீ%க4 எ�தைகய3மான ஒ2 .�ற<சா�(-காக நீதிம
ற� ஒ
றினா� .�றவாளியா-க&ப�(4ளீரா? 

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

ஆ� எனி
 விபர%கைள- .றி&பிட#� ............................................................................................... 

 

11. வி%ண�பதாாியி4

வி%ண�பதாாியி4வி%ண�பதாாியி4

வி%ண�பதாாியி4 உ�தி:ைர

உ�தி:ைரஉ�தி:ைர

உ�தி:ைர : 

இ8வி1ண&ப�தி� .றி&பிட&ப�(4ள விபர%க4 என3 அறிவி�. எ�)ய வைரயி� உ1ைமயானைவ 

என#�, சாியானைவ என#� நா
 இ�தா� ெவளி&ப(�3கி
ேற
. எ
னா� ெச7ய&ப�ட இ-G�� 

ெபா7யானைவ என� ெதாியவ�தா� நியமன�தி�. ;
னரான தைகைம நீ-க�தி�.�, நியமன�தி�.& 

பி
ன� ெதாியவ�தா� ேசைவயி92�3 நீ-க&ப(வத�. ஆளாேவ
 எ
பைத/� நா
 அறிேவ
. ேம�� 

இ&பாீ�ைச நடா�3த� ம��� ெப�ேப� ெவளியிட� ெதாட�பாக ம�திய மாகாண அரச ேசைவக4 

ஆைண-.@< ெசயலாளாினா� விதி-க&ப(� ச�டதி�ட%க>-. அைம�ெதா@.ேவ
 எ
�� 

ெவளி&ப(�3கி
ேற
. 

 

    …………………………….……………… 

திகதி : ………………………     பாீ�சா��தியி
 ைகெயா&ப� 

 

12. வி%ண�பதாராி4

வி%ண�பதாராி4வி%ண�பதாராி4

வி%ண�பதாராி4 ைகெயா�ப�ைத

ைகெயா�ப�ைதைகெயா�ப�ைத

ைகெயா�ப�ைத உ�தி�ப��த


உ�தி�ப��த
உ�தி�ப��த


உ�தி�ப��த
 : 
 

இ�த வி1ண&ப�ைத சம�&பி-.� தி2/தி2மதி/ ெச�வி ……………………………….. எ
பவ� என-.� 

தனி&ப�ட ;ைறயி� ெதாி�தவ� எ
��, அவ� இ
� எ
 ;
னிைலயி� தன3 ைகெயா&ப�ைத இ�டா� 

என#� உாிய பாீ�ைச- க�டண�ைத ெச��தி/4ளா� எ
�� அ&ப��<சீ�( ஒ�ட&ப�(4ளெத
�� 

நா
 இ�தா� உ�தி&ப(�3கி
ேற
. 

 

 

   …………………………………………… 

திகதி : ………………………    அ�தா�சி&ப(�தியவாி
 ைகெயா&ப� 

 

அ�தா�சி&ப(�திய உ�திேயாக�தாி
 ;@&ெபய� : …………………………………………… 

பதவி : …………………………………………… 

;கவாி : …………………………………………… 

(உ�திேயாக ;�திைரயா� உ�தி&ப(�த� ேவ1(�.) 

 

13. அரசா,க

அரசா,கஅரசா,க

அரசா,க அ


அ
அ


அ
ல�

ல�ல�

ல� மாகாண
மாகாணமாகாண

மாகாண அரச
அரசஅரச

அரச ேசைவயி


ேசைவயி
ேசைவயி


ேசைவயி
 தேபா�

தேபா�தேபா�

தேபா� ேசைவயி;<'(�

ேசைவயி;<'(�ேசைவயி;<'(�

ேசைவயி;<'(� வி%ண�பதாாி

வி%ண�பதாாிவி%ண�பதாாி

வி%ண�பதாாி எனி4

எனி4எனி4

எனி4  

திைண'கள�

திைண'கள�திைண'கள�

திைண'கள� தைலவாி4

தைலவாி4தைலவாி4

தைலவாி4  சா4றித>

சா4றித>சா4றித>

சா4றித> 
 

இ8வி1ண&பதாாி தி2/தி2மதி/ெச�வி. .......................................................................................………..…………… 

எ
பவ� இ&பதவி-. வி1ண&பி&பத�. ேதைவயான பாீ�ைச அறிவி�த9
 ஏ�'க>-கைமய அைன�3 

தைகைமகைள/� 6��தி ெச734ளா� எ
ப3ட
 இ�திைண-கள�தி�/நி�வன�தி� 

...................................................................... எ
ற பதவியி� நிர�தர உ�திேயாக�தராக கடைமயா��கிறா� என#� 

கட�த .................. வ2ட கால&ப.தியி� அவ� எ�த விதமான ஒ@-கா�� த1டைனக>-.� (எ<சாி-ைக 

தவி��த) ஆளாகவி�ைல என#� உாிய 3ைறயி� ............................ வ2ட உயி�&பான ம��� தி2&திகரமான 

ேசைவ அ=பவ� ெப��4ளா� என#� ெதாிவி&ப3ட
 ேம�.றி&பிட&ப�(4ள பதவி-. 

ேத��ெத(-க&ப)
 அவைர த�ேபா3 வகி-.� பதியி92�3 வி(வி-க ;)/� எ
�� ஒ&'த� 

அளி-கி
ேற
.   

                

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

      திைண-கள�/ நி�வன� தைலவாி
 ைகெயா&ப�                                                           

திகதி: ………………………………    (உ�திேயாக&ப6�வ ;�திைர) 

ப��<சீ�ைட /ைவ&'< சீ�ைட கழராதவா� இ%ேக ஒ�ட#� (ப��<சீ�)
 /ைவ&'< 

சீ�)
 நிழ�பட& பிரதிெயா
ைற த�வச� ைவ�3-ெகா4ள� பய=4ளதாக அைமயலா�) 

 


