
ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தின் செற்றிடங்களை நிரப்புெதற்கு இளைந்த 
செளெயின் அலுெலக ஊழியர் செளெயின் IIIஆம் தரத்திற்கு ஆட்செர்ப்பு செய்ெதற்கான 

ெிண்ைப்பங்கள் சகாரல் 

1.0 ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தில் நிலவும் அலுவலக ஊழியர் செளவயின் IIIஆம் 
தரத்திற்கான சவற்றிடங்களுக்கு ஊழியர்களை ஆட்செர்ப்பு செய்வதற்கு இளைந்த 
செளவகள் நாயகத்தின் அனுமதியின் பிரகாரம் விண்ைப்பங்கள் சகாரப்படுகின்றன. 

2.0 கட்டளமக்கப்பட்ட சநர்முகப் பரீட்ளெசயான்றின் சபறுசபறுகைின் பிரகாரம் திறன்கள் 
அடிப்பளடயில் தளகளமகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ை விண்ைப்பதாரிகள் நிலவும் 
சவற்றிடங்களுக்கு நியமிக்கப்படுவர். 

3.0 ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தில் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ை நிறுவனங்கைில் 
காைப்படும் சவற்றிடங்கைின் எண்ைிக்ளக 8.0 அட்டவளையில் காட்டப்பட்டுள்ைது.  
நியமிக்கப்படும் எண்ைிக்ளக மற்றும் நியமனங்கள் நளடமுளறப்படுத்தப்படும் திகதி என்பன 
நியமன அதிகாரியினால் தீர்மானிக்கப்படும்.  ஏசதனும் சவற்றிட எண்ைிக்ளகளய அல்லது 
அளனத்து சவற்றிடங்களையும் பூர்த்தி செய்யாமல் விடும் அதிகாரம் நியமன அதிகாரிக்கு 
உண்டு. 

4.0 ெம்பைம் – 03/2016ஆம் இலக்க மற்றும் 2016.02.25ஆம் திகதிய சபாது நிர்வாக சுற்று நிருபத்தின் 
பிரகாரம், அலுவலக ஊழியர் செளவயின் III, II மற்றும் Iஆம் தரங்களுக்குரிய மாதாந்த ெம்பை 
அைவுத் திட்டம் PL 1-2016  ரூ. 24,250/- 10 X 250/- 10 X 270/- 10 X 300/- 12 X 330/- ரூ. 36,410/- ஆகும். 
ரூ. 27,020/=க்கு அப்பால் செல்ெதற்காக IIஆம் தரத்திற்கு உயர்ெளடதலும், ரூ.29,750/=க்கு 
அப்பால் செல்ெதற்காக Iஆம் தரத்திற்கு உயர்ெளடதலும், ரூ. 32,780/= க்கு அப்பால் 
செல்ெதற்காக ெிசெட தரத்திற்கு உயர்வு சபறுதலும் செண்டும்.  குறித்த 
சுற்றுநிருபத்தின் IIஆம் அட்டெளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைொறு சகாடுப்பனவுகள் 
ெழங்கப்படும். 

5.0 பதவிக்குரிய ஓய்வூதிய ெம்பை முளற சதாடர்பாக அரொங்கத்தினால் எதிர்காலத்தில் 
எடுக்கப்படும் சகாள்ளகொர் தீர்மானத்திற்கு உத்திசயாகத்தர் கட்டுப்படல் சவண்டும். 

6.0 முதலாவது நியமனத்ளதப் சபற்ற செளவ நிளலயத்தில் ஆகக் குளறந்தது 03 வருடங்கள் 
கட்டாயமாக செளவயாற்றுதல் சவண்டும்.  எவ்வாறாயினும் நியமன அதிகாரியினால் 
தீர்மானிக்கப்படும் ஏசதனும் விசெடமான காரைங்கள் அடிப்பளடயில் அக் காலப்பகுதி 
பூர்த்தியாவதற்கு முன்னர் எவசரனும் ஒரு உத்திசயாகத்தளர மாற்றம் செய்தல் சவண்டும் 
எனில், நியமன அதிகாரிக்கு அது குறித்து அதிகாரம் உண்டு. 

7.0 தளகளமகள் – அலுவலக ஊழியர் செளவயின் IIIஆம் தரத்தின் பதவிகளுக்கு ஆட்செர்ப்பு 
செய்வதற்கு பின்வரும் தளகளமகள் ஏற்புளடயதாகும். 
(அ) இலங்ளக பிரளெயாதல் சவண்டும். 
(ஆ) விண்ைப்பங்கள் ஏற்றுக் சகாள்ளும் இறுதித் தினத்தன்று 18 வயதிற்கு 
குளறயாதவராகவும் 45 வயதிற்கு சமற்படாதவராகவும் இருத்தல் சவண்டும்.  தற்சபாது அரெ 
செளவயில் நிரந்தர மற்றும் ஓய்வூதியத்துடனான நியமனம் சபற்றுள்சைாருக்கு உச்ெ 
வயசதல்ளல ஏற்புளடயதன்று. 



(இ)  ெிறந்த நடத்ளதயும் சதகாசராக்கியமும் உளடயவராக இருத்தல் சவண்டும். 
(ஈ)  கல்வித் தளகளமகள் 

கல்விப் சபாதுத் தராதர (ொதாரை தர) பரீட்ளெயில் இரண்டு தடளவகளுக்கு 
சமற்படாதவாறு  ஆகக் குளறந்தது இரண்டு திறளமச் ெித்திகளுடன் ஆறு பாடங்கைில் 
ெித்தியளடந்திருத்தல். 
(உ)  அரெ செளவகள் ஆளைக்குழுவின் நளடமுளற விதிகைின் Vஆம் அத்தியாயத்தின் படி 
அரெ செளவயில் நியமிப்பதற்கு தகுதியற்றவராக இருத்தலாகாது. 
 

அளனத்து விண்ைப்பதாரிகளும் பதவிக்கு உரிய அளனத்து தளகளமகளையும் 
விண்ைப்பங்கள் சகாரப்படும் இறுதித் தினத்தன்சறா அல்லது அதற்கு முன்னசரா பூர்த்தி 
செய்திருத்தல் கட்டாயமாகும். 
 

8.0 விண்ைப்பங்கள் சகாரல் 

பின்வரும் அட்டவளையில் காட்டப்பட்டுள்ைவாறு அலுவலக ஊழியர் செளவயில் 
காைப்படும் பதவி சவற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ைப்பங்கள் சகாரப்படுகின்றன. 
 

அளமச்சு திளைக்கைம் பிரசதெ 
அலுவலகம் 

பதவி சவற்றிடங்கைின் 
எண்ைிக்ளக 

உள்நாட்டு 
அலுவல்கள், 
வயம்ப 
அபிவிருத்தி 
மற்றும் 
கலாொர 
அலுவல்கள்  

ஆட்களை பதிவு 
செய்யும்  

தளலளம 
அலுவலகம் 

அலுவலக 
ஊழியர் 
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9.0 கட்டளமக்கப்பட்ட சநர்முகப் பரீட்ளெ 

இளைந்த செளவகள் பைிப்பாைர் நாயகத்தின் அனுமதியின் சபரில் விண்ைப்பதாரிகைின் 
அடிப்பளடத் தளகளமகளைப் பரிெீலிக்கும் சநர்முகப் பரீட்ளெ நளடசபறும் தினத்திசலசய 
நளடசபறும் கட்டளமக்கப்பட்ட சநர்முகப் பரீட்ளெயின் சபாது விண்ைப்பதாரிகள் சபற்றுக் 
சகாள்ளும் புள்ைிகைின் திறன் ஒழுங்கு வரிளெளய முற்றாகப் பின்பற்றி தளகளமகளை பூர்த்தி 
செய்துள்ை விண்ைப்பதாரிகள் அலுவலக ஊழியர் செளவயின் IIIஆம் தரத்திற்கு 
நியமிக்கப்படுவர்.  விண்ைப்பதாரிகள் சநர்முகப் பரீட்ளெக்கு சதாற்ற விரும்பும் சமாழி 
மூலத்ளத சதைிவாக விண்ைப்பப் படிவத்தில் குறிப்பிடல் சவண்டும் என்பசதாடு, 
கட்டளமக்கப்பட்ட அம் சமாழி மூலத்திசலசய நடாத்தப்படும். 

 

 

 



கட்டளமப்பான சநர்முகப் பரீட்ளெயில் புள்ைி வழங்கப்படும் நளடமுளற கீழ்வரும் 
அட்டவளையில் காட்டப்பட்டுள்ைது. 

 

தளகளைகள் புள்ைிகள் 

பதெியில் சபற்றுள்ை அனுபெம் 

(அதிகூடிய 5 ெருடங்களுக்காக  கருத்திற் சகாள்ைப்படும்) 
10 

சதாடர்பாடல் தளகளை 5 

கல்ெித் தளகளைகள் 

க.சபா.த உயர்தரம் ெித்தியளடந்துள்ைளை 5 

க.சபா.த ொ/தரப் பரீட்ளெயில் கைிதம், 

ஆங்கில சைாழி, இரண்டாம் சைாழி ைற்றும் 
செறு அரெகருை சைாழியில் திறளைச் ெித்தி 
சபற்றிருத்தல். (அதிக பட்ெம் 5 பாடங்கள் 
கெனத்தில் சகாள்ைப்படும்.) 

10 

சதாற்றம் 5 

செைிச் செயற்பாடுகள் (ெிளையாட்டு/ ெமூகசெளெ ........ சபான்றளெ) 5 

சநர்முகப் பரீட்ளெயில் செைிப்படுத்தும் திறளைகள் 10 

சைாத்தப்புள்ைிகள் 50 

 

குறிப்பு – பதெி குறித்து சபற்றுள்ை அனுபெம், கல்ெித் தளகளைகள் ைற்றும் செைிச் 
செயற்பாடுகள் சதாடர்பில் உரிய ொன்றிதழ்கள் மூலம் உறுதிப்படுத்த செண்டும். 
அச்ொன்றிதழ்கள் ெிண்ைப்பம் சகாரும் இறுதி தினத்தன்று செல்லுபடியானதாக இருத்தல் 
செண்டும். 

10.0. ெிண்ைப்பப் படிெங்களை பூர்த்தி செய்யும் சபாது ைிகவும் கெனைாகவும், 

பிளழயின்றியும் ெிபரங்களை ெழங்கசெண்டும்.      தளகளைகளைப் பரிெலீிக்கும்சபாது 
எெசரனும் ஒரு ெிண்ைப்பதாரி தளகளையற்றெசரனத் சதரிய ெந்தால் 
எச்ெந்தர்ப்பத்திலும் அெரது ெிண்ைப்பத்தளகளை இரத்துச் செய்யப்படலாம். 



ெிண்ைப்பதாரியால் ெைர்ப்பிக்கப்படும் ெிபரங்கள் எச்ெந்தர்ப்பத்திலாெது சபாய்யானளெ 
என்று சதரியெரின் அெர் அரொங்க செளெயிலிருந்து நீக்கப்படலாம். 

11.1  இத்துடன் காைப்படும் ைாதிரிப் படிெத்திற்கு அளைொக ெிண்ைப்பப் படிெத்ளத 
ெைர்ப்பித்தல் செண்டும்.  அதற்கு அளைொக காைப்படாத ெரியான முளறயில் பூர்த்தி 
செய்யப்படாத குளறப்பாடுகளுடனான ெிண்ைப்பப் படிெங்கள் எவ்ெித அறிெித்தலுைின்றி 
நிராகரிக்கப்படும்.  உரிய முளறயில் ெிண்ைப்பப் படிெங்களை பூர்த்தி செய்யாளையினால் 
ஏற்படும் நட்டத்ளத ெிண்ைப்பதாரிகசை ஏற்றுக் சகாள்ைல் செண்டும். 

11.2  ெிண்ைப்பப் படிெத்ளத இட்டு அனுப்பும் உளறயின் இடதுபக்க சைல் மூளலயில் 
“அலுவலக ஊழியர் செளவயின் IIIஆம் தரத்திற்கு ஆட்செர்ப்பு செய்தல்” எனக் 
குறிப்பிடவும்.   அளனத்து ெிண்ைப்பப் படிெங்களையும் 2017.04.04 ஆம் திகதியன்று அல்லது 
அதற்கு முன்னர் கிளடக்கக் கூடியொறு ஆளையாைர் (நிர்ொகம்), ஆட்களை பதிவு 
செய்யும் திளைக்கைம், 10ஆம் ைாடி, சுஹுருபாய, பத்தரமுல்ளல எனும் முகெரிக்கு பதிவுத் 
தபாலில் அனுப்பி ளெத்தல் செண்டும். 

12.0  இவ் அறிெித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தளகளைகளைப் பூர்த்தி  செய்துள்ைெர்கள் 
ைட்டுசை ெிண்ைப்பித்துள்ைனர் என்ற முன்கூட்டிய கருத்துக்களைய உரிய தினத்திசலா 
அல்லது அத் தினத்திற்கு முன்னசரா ெிண்ைப்பங்களை ெைர்ப்பித்துள்ை அளனத்து 
ெிண்ைப்பதாரிகளும் ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தின் ஆளையாைர் 
நாயகத்தினால் கட்டளைக்கப்பட்ட சநர்முகப் பரீட்ளெக்கு அளழக்கப்படுெர்.  இருப்பினும் 
அவ்ொறு அளழக்கப்படுதலானது ெிண்ைப்பதாரி இப் பதெிக்குரிய தளகளைகளை பூர்த்தி 
செய்துள்ைார் என்பளத ஏற்றுக் சகாண்டதாக கருதப்பட ைாட்டாது.  ெிண்ைப்பதாரிகளை 
சநர்முகப் பரீட்ளெக்கு அளழத்து, அறிெித்தலின் பிரகாரம் தளகளைகளைப் சபற்றுள்ைனரா 
என்பளத பரிெலீிக்கும் ெந்தர்ப்பத்தில் சதளெயான தளகளைகள் இல்ளல எனத் சதரிய 
ெந்தால் அெர்கைது ெிண்ைப்பத் தளகளை இரத்து செய்யப்படும். 

13.0  ெிண்ைப்பதாரிகள் அளடயாைத்ளத உறுதிப்படுத்துெதற்காகப் பின்ெரும் 
ஆெைங்கைில் ஒன்ளற சநர்முகப்பரீட்ளெக் குழுெிற்குச் ெைர்ப்பிக்க செண்டும்.  

I.  ஆட்பதிவுத் திளைக்கைத்தால் ெழங்கப்பட்ட செல்லுபடியாகும் 
அளடயாைஅட்ளட.  

II.    செல்லுபடியாகும் கடவுச்ெடீ்டு. 

  

14.0.    இதில் குறிப்பிடப்படாத ஏசதனும் ெிடயைிருப்பின் அது சதாடர்பாக இளைந்த 
செளெகள் பைிப்பாைர் நாயகத்தால் தரீ்ைானிக்கப்படும். ெகல ெிண்ைப்பதாரிகளும் 
இவ்ெறிெித்தலில் கூறப்பட்டுள்ை சபாது ெிதிகளுக்கு இைங்கச் செயற்படுெதற்குக் 
கட்டுப்பட்டுள்ைார்கள். 

 



 இளைந்த செளெகள் பைிப்பாைர் நாயகத்தின் கட்டளைப்படி 

 பீ.ெ.ீ குைதிலக 

 ஆளையாைர் நாயகம் 

 ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைம் 

 

 

2017 ைார்ச் ைாதம் 16ஆம் திகதி 
ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைம், 
சுஹுருபாய, 
பத்தரமுல்ளல. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ைாதிரி ெிண்ைப்பப்படிெம் 

  

அலுெலக ஊழியர் செளெ IIIஆம்  தரத்திற்கு ஆட்செர்ப்பு செய்தல் 

                                                       அலுெலகப் பயன்பாட்டிற்காக 

 

      ெிண்ைப்பிக்கும் ஊடகசைாழி 

  ெிங்கைம்       - 2 

    தைிழ்             - 3      

    ஆங்கிலம்     - 4                                                                              

 

பைிபுரிய ெிருப்பம் சதரிெிக்கும் அளைச்சு :               ………………………………………………… 

திளைக்கைம்         :               ………………………………………………… 

பிராந்திய அலுெலகம் :               ………………………………………………… 

1. முதசலழுத்துக்களுடன் சபயர் :  ................................................................................. 
2. முழுப்சபயர்  :  ................................................................................. 
3. சதெிய அளடயாைஅட்ளட இலக்கம் :         

 

4. நிரந்தர முகெரி     :  ................................................................................. 
                                         ................................................................................. 

5. பால் :       சபண் 1 –                 ஆண் - 0                            

 

6. பிறந்த திகதி  : ெருடம்                          ைாதம்           திகதி 
 

7. சதாளலசபெி இலக்கம்              :       

 

8. கல்ெித் தளகளைகள்               :  

 

1.        முதல்முளறப் சபறுசபறு – சுட்சடண்  ............... ெருடம் ......................  ைாதம் ..................       
 
 
  

  

  

  



  

 

 

III.     இரண்டாம்முளறப் சபறுசபறு: சுட்சடண்     : …………... ெருடம் ....................... ைாதம் ................................. 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 .1     க.சபா.த. (உ.தர) பரீட்ளெ சதாடர்பான ெிபரம் 

i. பரீட்ளெயின் ெருடமும், ைாதமும்           : ……………………………………………. 

ii. சுட்சடண்                                                              : …………………………………………….       

iii. சபறுசபறு 

  

 

 

 

பாடம் தரம் பாடம் தரம் 

  1    6   

  2    7   

  3    8   

  4    9   

  5    10   

பாடம் தரம் பாடம் தரம் 

 1    6   

 2    7   

 3    8   

 4    9   

 5    10   



பாடம் தரம் 

 1   

 2   

 3   

 4   

 

9. செறு தளகளைகள்: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

       10.            பதெிக்கு உரியதாகப் சபற்றுள்ை அனுபெம்  : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

   11.            ெிளையாட்டு ைற்றும் செைிச் செயற்பாடுகள்  : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 12.            நீங்கள் எப்சபாதாெது ஏசதனுசைாரு குற்றத்திற்காக நீதிைன்றத்தால்   

குற்றொைியாக்கப்பட்டுள்ைரீ்கைா? 

(உரிய கூட்டில்  ✓  அளடயாைம் இடுங்கள்.) (ஆம் எனில் ெிபரத்ளதக் குறிப்பிடுங்கள்) 

                                                                         ஆம்               இல்ளல 

                                          

   13.   ெிண்ைப்பதாரியின் உறுதியுளர 

அ.  இந்த ெிண்ைப்பப் படிெத்தில் என்னால் ெழங்கப்பட்டுள்ை ெிபரங்கள் நான் 
அறிந்தெளர உண்ளை எனவும் ெரியானளெ எனவும் சகௌரெத்துடன் 
செைிப்படுத்துகின்சறன். இதன் ஏதாெது ஒரு பகுதி பூர்த்தி செய்யப்படாளையினால் 
ைற்றும்/அல்லது பிளழயாகப் பூர்த்தி செய்யப்படுெதால் ஏற்படும் நட்டத்ளத ஏற்றுக் 
சகாள்ெதற்கு இைங்குகின்சறன். சைலும் இதன் ெகல பகுதிகளும் ெரியாகப் பூர்த்தி 
செய்யப்பட்டுள்ைளத செைிப்படுத்துகின்சறன்.   

  



  

ஆ.  என்னால் செய்யப்பட்டுள்ை இந்த செைிப்பாடு சபாய்யானது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், 
நியைனம் செய்யப்படுெதற்கு முன் தளகளையற்றெராசென் என்பளதயும்  நியைனம் 
சபற்றதன் பின்னர் பைியிலிருந்து நீக்கப்படுெதற்கு கட்டுப்படுகிசறன் என்பளதயும் நான் 
அறிசென் 

இ.  இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை எந்தசொரு ெிபரத்ளதயும் பின்னர் ைாற்றைாட்சடன். 

  

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

திகதி                                               ெிண்ைப்பதாரியின் ஒப்பம் 

 

  


