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ஆ�ேச�#$ ெச%த�  -2017 
 

ம�திய மாகாண வ
ைளயா�� திைண�கள�தி� வ
ைளயா� உ�திேயாக�த� பதவ
ய
� 

நில�� ெவ�றிட�கைள நிர !வத�காக, ம�திய மாகாண�தி� வசி�#� தைகைம$ைடய 

ஆ&, ெப& இ(சாரா)டமி(*+� வ
&ண ப�க, ேகார ப�கி�றன. 
 

1. ெபா+ தைகைமக, : - 

1.1 இல�ைக  ப
ரைஜயாக இ(�த� ேவ&��. 

1.2 வ
&ண ப� ேகார ப�� கைடசி� திகதி�# (2017-05-30) உட� /*திய 03 வ(ட�க, 

ெதாட�0சியாக ம�திய மாகாண�தி1, நிர*தர வதி�ைடயவெரன உ2தி ப��த� 

ேவ&��.  

1.3 சிற*த ந�னட�ைத ம�2� ேதகாேரா�கிய� உைடயவராக இ(�த� ேவ&�� 

1.4 ஏேத1ெமா( சமயெமா�றி� +றவ
யாக உ,ள எ*தெவா( நப(� இ பதவ
�# 

வ
&ண ப
�க தைகைமய�றவராவா� 

1.5 த�ேபா+ அரச/ மாகாண அரச ேசைவய
� நிர*தரமா�க படவ� என6�, வ
&ண ப�  

ஏ�2�ெகா,ள ப�� இ2தி� திகதி�#  தி( திகரமான ேசைவைய� ெகா&�,ளா� 

என நி2வன� தைலவ)� சா�றித7 8ல� உ2தி ப��த ேவ&��  

1.6 வ
&ண ப�க, ஏ�2�ெகா,ள ப�� இ2தி� திகதிய�2 (2017-05-30) 18 வய+�# 

#ைறயாதவராக�� 35 வய+�# ேம�படாதவராக�� இ(�த� ேவ&��.  
 

2. க�வ
� தைகைமக, : - 

சி�கள�/ தமி7/ ஆ�கில ெமாழி,  கண
த� அ�+ட� ேவ2 ஏேத1� இர&� பாட�க:�#� 
திறைம0 சி�தி$ட� ஆ2 (06) பாட�கள6� க.ெபா.த. சாதாரண தர  ப<ைசய
� ஒேர 

அம�வ
� சி�தியைட*தி(�த�. 
 

3. ெதாழி�சா� தைகைமக, : 

3.1 ேதசிய வ
ைளயா� வ
>ஞான நி2வன�தினா� நடா�த ப�� ஒ( வ(ட�தி�# 

#ைறயாத வ
ைளயா��+ைற @ ேளாமா பாடெநறிய
ைன� க�2 அதி� சி�தி 
ெப�றி(�த�  

அ�+ட� 

3.2 இல�ைகைய  ப
ரதிநிதி�+வ ப��தி அ�கீக)�க பட ச�வேதச ேபா@கள6� (ஆசிய 

வ
ைளயா�  ேபா@, ஆசிய ெமBவ�Cன� ேபா@, ெபா+நலவாய 

வ
ைளயா��க,, உலக ெமBவ�Cன� ேபா@க, அ�ல+ ஒலி�ப
�) /தலா�, 

இர&டா� அ�ல+ 8�றா� இட�ைத  ெப�றி(�த� 

அ�ல+ 

3.3 வ
ைளயா��+ைற அைம0சினா� நடா�த ப�� ேதசிய வ
ைளயா� வ
ழாவ
� 

ஏதாவ+ ஒ( ேபா@ய
� ேதசிய மட�தி� /தலா�, இர&டா� அ�ல+ 8�றா� 

இட�ைத  ெப�றி(�த� 

அ�ல+ 

3.4 ேதசிய வ
ைளயா� வ
ழாவ
� 03 ஆவ+ கடமான மாகாண மட 

மாவட�க:�கிைடய
லான தன6 ப
)�  ேபா@கள6� /தலா�, இர&டா� 

அ�ல+ 8�றா� இட�ைத  ெப�றி(�த� 



அ�ல+ 

3.5 ேதசிய வ
ைளயா� வ
ழாவ
� 03 ஆவ+ கடமான மாகாண மட 

மாவட�க:�கிைடய
லான #D ேபா@கள6� /தலா�, இர&டா� அ�ல+ 

8�றா� இட�ைத  ெப�றி(�த� 

அ�ல+ 

3.6 ேதசிய வ
ைளயா� வ
ழாவ
� 02 ஆவ+ கடமான மாவட மட ப
ரேதச ெசயலாள� 

ப
)�க:�கிைடய
லான தன6 ப
)�  ேபா@கள6� /தலா�, இர&டா� அ�ல+ 

8�றா� இட�ைத  ெப�றி(�த� 

அ�ல+ 

3.7 ேதசிய வ
ைளயா� வ
ழாவ
� 02 ஆவ+ கடமான மாவட மட ப
ரேதச ெசயலாள� 

ப
)�க:�கிைடய
லான #D ேபா@கள6� /தலா�, இர&டா� அ�ல+ 8�றா� 

இட�ைத  ெப�றி(�த� 

அ�ல+ 

3.8 ேதசிய வ
ைளயா� ச�ேமள�தினா� ஆ&�ேதா2� நடா�த ப�� ேதசிய 

மட�திலான வ
ைளயா�  ேபா@கள6� /தலா�, இர&டா� அ�ல+ 8�றா� 

இட�ைத  ெப�றி(�த� 
 

4. உட�றைகைமக, :- அைன�+ வ
&ண பதா)க:� நா@� எ ப#திய
C� பண
 
!)வத�#�, பதவ
ய
� பண
கைள ேம�ெகா,வத�#� உக*த உட� ம�2� உள 

ஆேரா�கிய�ைத� ெகா&@(�த� ேவ&��. உடலிய�  <தியான  தைகைமய
ைன 

ப<சி பத�காக மாகாண வ
ைளயா�� திைண�கள�தினா�, ேதசிய வ
ைளயா� 

நி2வன�தினா� அ�ல+ வ
ைளயா� ைவ�திய  ப
)வ
னா� நடா�த ப�� 

உட�றைகைம ப<ைசய
� தா�க ேவக�, உட� வைள$� த�ைம, வய
�றி� தா�க 

ேவக/� வைள$� த�ைம$�, வய
�றி� வலிைம, இ( ைககள6� வலிைம, E2E2 !, 

நி�2 பாBத�, ேவக�, தா�கி�ெகா,:� ஆ�ற� ேபா�ற உட�றைகைமக, 

ப<சி�க ப��. (உட� ம�2� உள #ைறபா�கள�றவராக இ(�த� ேவ&��. 
 

அைன�+ க�வ
 ம�2� ெதாழி� தைகைமகைள 2017-05-30 ஆ� திகதி�# F��தி 
ெசBதி(�த� ேவ&��. 
 

5. ச�பள�:  
 

5.1 ச�பள� வழ�க� ம�2� ஏைனய வ
டய�க, எ�பன ெபா+ நி(வாக E�2 நிGப� 

03/2016 இ� ஏ�!க:�கைமய ேம�ெகா,ள ப��  

5.2 ச�பள அள��திட� : 

Gபா. 29,840 - 10 x300- 11 x 350 -  10x 560- 10x 660- Gபா. 48,890/- ஆ#� (MT 1-2006 

ச�பள� ெதா#தி�கைமய) 
 

6. ஆேச� ! நிப*தைனக, :- 

ம�திய மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண�#Dவ
னா� அ�கீக)�க ப�,ள  

வ
ைளயா� உ�திேயாக�த� பதவ
�#றிய ஆேச� ! திட�தி�கைமய 

ஆேச� ! நிப*தைனக, தH�மான6�க ப��  
 



7. ஆேச� ! /ைற:-  

7.1 அ@ பைட� தைகைமகைள  F��தி ெசB+,ள அைன�+ வ
&ண பதா)க:� திற*த 

எD�+  ப<ைச ஒ�றி�# உப��தி, அதி� சி�தியைட*தவ�க, அைனவ(� 

/ைறயான ேந�/க  ப<ைச�# உ,வா�க ப�வ�. எD�+  ப<ைச ம�2� 

ேந�/க ப<ைசய
� ெப�2�ெகா&ட ெமா�த  !,ள6கள6� திறைம அ@ பைடய
� 

/�1)ைம ப@ய� தயா)�க ப��. காண ப�� ெவ�றிட�க:�# சம 

எ&ண
�ைகயான வ
&ண பதார�க, !,ள6கள6� திறைம ஒD�# வ)ைசய
� ெத)� 

ெசBய ப� உட�றைகைமய
ைன  ப<சி பத�கான ப
ரேயாக  ப<ைச�# 

உப��த ப�வ�. ப
ரேயாக  ப<ைசய
� சி�தியைட*ேதா� மா�திர�  நியமன� 

வழ�#� ெபா(� ெத)� ெசBய ப�வ�. ப
ரேயாக  ப<ைசய
� 

சி�தியைடயாதவ�கள6� இட�தி�#, திறைம ஒD�# வ)ைசய
� அ��+,ள 
வ
&ண பதார� எ�ற வைகய
� ெத)� ெசBய ப� ப
ரேயாக  ப<ைச�# 

உப��த ப� அதி� சி�தியைட*ேதா� நியமன�தி�காக ெத)� ெசBய ப�வ�  
 

7.2 ஆேச� ப
�காக /�1)ைம வழ�க ப�� வ
ைளயா�� +ைறக, 
 

1. KL (Wushu)  

2. ெபமி�ட� 

3. ைடெகா&ேடா 

4. #�+0 ச&ைட 

5. ெகர� 

6. கரா@ 

7. ச+ர�க� (Chess)  

8. Mைட ப*+  

9. @ைரய�ல� (Triathlon) 

10. ஜி�நாN@� 

11. ைச�கி� ஓட� 

12. ரக� 

13. பார� P�#த� 

14. ம�$�த� (Wrestling) 

15. ெமBவ�Cன� 

வ
ைளயா��க, 

16. கய
� இD�த� 

17. உட�பய
�சி (Body Building) 

18. கைரேயார� கப@ 

19. ைக ப*+ (Hand Ball) 

20. கைரேயார� கர ப*+ 
 

8. ேசைவ நிப*தைனக, :- 

8.1 இ பதவ
 நிர*தரமான+� ஓBKதிய� உ)�+ைடய+மா#� 

8.2 அரசக(ம ெமாழி�ெகா,ைகைய நைட/ைற ப��+வ+ ெதாட�பாக ெவள6ய
ட பட 
ெபா+ நி�வாக E�றறி�ைக இல�க� 01/2014 ம�2� அத1ட� ெதாட�!ைடய ஏைனய 
E�றறி�ைககள6� ஏ�!க:�# க� ப�த� ேவ&�� 

8.3 இ*நியமன  பதவ
ய
� #ைற*த+ 05 வ(ட�க, கடாயமாக ம�திய 
மாகாண�தி1, ேசைவயா�ற ேவ&�வ+ட�, அ�கால ப#திய
� ேவ2 
மாகாண�க:�# இடமா�ற� ெப�2�ெகா,வத�ேகா அ�ல+ ேவ2 பதவ
க:�# 
வ
�வ
�க�ேகா)ேயா ேம�ெகா,:� எ�தைகய ேவ&�ேகா,க:� கவன�தி� 
ெகா,ள படமாடா+. 
 

9. வ
&ண ப
�#� /ைற:- 

9.1 அைன�+ வ
&ண பதார�க:� ப<ைச� கடணமான Gபா 600 இைன ம�திய மாகாண 

சைப ப
ரதான ெசயலாள)� வ(மான� தைல ! 20-03-02-13 இ� வர�ைவ�#� ெபா(� 

ம�திய மாகாண�திC,ள யாேத1� ஒ( ப
ரேதச ெசயலாள� கா)யாலய�தி� பணமாக 

ெசC�தி ெபற ப�� ப�20சீைட வ
&ண ப�தி� உ)ய M@1, கழராதவா2 

ஒ@வ
ட ேவ&��. ப�20சீ@�றி அ1 ப ப�� வ
&ண ப�க, 



நிராக)�க ப�வ+ட�, ெசC�த பட ப<ைச� கடண�க, எ�காரண� ெகா&�� 

மQ, ெசC�த படமாடா+.  
 

9.2 இRவறிவ
�தலி� இ2திய
� தர ப�,ள மாதி) ப@வ�தி�ேக�ப தயா)�க ப� 

Fரண ப��த ப�� வ
&ண ப�க, “ெசயலாள�, ம�திய மாகாண அரசா�க ேசைவக, 

ஆைண�#D, இல 244, க�கNேதாைட வ Hதி, க&@” எ�ற /கவ)�# 2017-05-30 ஆ� 

திகதி�# அ�ல+ அத�# /�னதாக கிைட�க�M@யவா2 பதி��தபாலி� அ1 !த� 

ேவ&��. வ
&ண ப�க, அ1 !கி�ற க@த உைறய
� இட+ ப�கேம� 8ைலய
� 

“ம�திய மாகாண அரச ேசைவய
� வ
ைளயா� உ�திேயாக�த� தர� III இ�# ஆேச� ! 

ெசBத�  - 2017” என� #றி ப
ட� ேவ&��. அ�+ட� பதி� மாவட�ைத$� #றி ப
ட� 

ேவ&��. #றி�த திகதிய
� ப
�ன� கிைட�க ெப2�, /Dைம$றாத ம�2� 

#றி ப
ட ப�,ள தைகைமகைள  F��தி ெசBதிறாத வ
&ண ப�க, எRவ
த 

அறிவ
�தCமி�றி நிராக)�க ப��. தபாலி� ெதாைல*த வ
&ண ப�க, ச�ப*தமாக 

இRவாைண�#D ெபா2 !� Mற மாடா+. 
 

10. ப<ைச ஊடக� 

இ ப<ைச சி�கள�, தமி7 ம�2� ஆ�கில� ஆகிய ெமாழிகள6� நடா�த ப��. தா� 

ப<ைச�#� ேதா�2� ெமாழி8ல�தி� ச)யான எD�திைன� ெதள6வாக 

வ
&ண ப�தி� #றி ப
�த� ேவ&��. வ
&ண ப
�#� ெமாழி8ல�ைத ப
�ன� 

மா�2வத�# இடமள6�க படமாடா+. 
 

11. ப<ைச நிைலய� 

ப<ைச நிைலய�க, அைம$� இட� ப�றி ம�திய மாகாண அரச ேசைவக, 
ஆைண�#Dவ
னா� ப<ைச அ1மதி ப�திர�தி� 8ல� வ
&ண பதா)க:�# 

அறிவ
�க ப��. 
 
 

12. ப<ைச ெசய�றிட� : -  
 

I. உள0சா�! : - (ஒ( மண
�தியால�) (100 !,ள6க,)  
 

இRவ
னா ப�திர� வ
&ண பதார)� க(�+�கைள  ெவள6ய
�த�, கிரகி�த�, 
எD�+�கள6� ப
ரேயாக�,  எள6ய இல�கண  பய�பா� ெமாழி$� க�ைர$�, 
ெகா��க பட க@த� ஒ�றி�கான ப(�ப@ைய� தயா)�த�, ெகா��க பட 
தர�க:�# ஏ�ப வைர!கைள$� அடவைணகைள$� தயா)�த�, 
ெகா��க பட ப*திைய0 E(�கி எD+த�, ெகா��க பட ப�வா�கிய�கள6� 
க(�+�கைள தன6 வா�கிய�தி� எD+த�,  த��க<தியாக0 சி*தி�#� ஆ�ற�,  
/ற�பா��கான தH��, தH�மான� எ��#�  ஆ�ற� எ�பன ெதாட�பான 
அறிவ
ைன  ப<சி பத�கான வ
டய� சா�*த வ
னா�கைள� ெகா&@(�#�. 

 

II.  ெபா+ அறி� : - (ஒ( மண
�தியால�) (100 !,ள6க,) 
 

இRவ
னா�தா, இல�ைகய
� வரலா2, !வ
ய
ய�, ச8க ம�2� ெபா(ளாதார 

/�கிய�+வ� வாB*த தகவ�க,, உ,நா� ெவள6நா� வ
ைளயா�� 

+ைறசா� தகவ�க, உ,ளட�கிய வ
னா�கைள� ெகா&டதா#�. 
 
 

 



13. வ
&ண ப�க, நிர ப
ய1 !வத�கான அறி�2�த�க, : - 

இRவறிவ
�தலி� இ2திய
� தர ப�,ள மாதி) வ
&ண ப�தி�கைமய ஏ4 அள� 

தாள6� இ( ப�க�கைள$� பாவ
�+ அத� /தலாவ+ ப�க�தி� இல. 1-5 வைரயான 

வ
டய�கைள$� மி#தி ம�ைறய ப�க�கள6� உ,ளட�கியதாக வ
&ண ப@வ�க, 

தயா)�க பட ேவ&��. வ
&ண ப�ைத தட0E ெசB+ அ�ல+ ெதள6வான 

ைகெயD�தினா� நிர ப பட ேவ&��. வ
&ண ப�க, Fரண ப��+� ேபா+ கீ7 

#றி ப
�,ள #றியT� எ&கைள ெபா(�தமான M�கள6� இடேவ&��. 
 

13.1 வ
&ண ப
�#� மாவட�க, என #றி ப
டேவ&@ய+ வ
&ண பதார)� நிர*தர 

வதிவ
ட மாவடமா#�. மாவட�கள6� #றியT� இல�க�க, ப
�வ(மா2 

க&@  - 01 

மா�தைள - 02 

Uவெரலியா -  03 
 

13.2 வ
&ண ப
�#� வ
ைளயா�� +ைற�கான இல�க�திைன இRவ
றிவ
�தலி� இல. 7.2 

இ� #றி ப
�,ள #றியT� இல�க�தி� அ@ பைடய
� #றி ப
�க 
 

13.3 வ
&ண ப  ப@வ�திC,ள வ
&ண பதார)�  ைகெயா பமான+ அரசா�க பாடசாைல 

அதிப�, சமாதான நHதவா�, ச�திய  ப
ரமாண ஆைணயாள�, சட�தரண
, ப
ரசி�தி ெப�ற 

ெநா�தா)E அ�ல+ அ�ல+ Gபா 240,360/- இ�# M@ய ஆ&�0 ச�பள�ைத ெப2� 

அரசா�க அ�ல+ மாகாண அரசா�க ேசைவய
� நிர*தர பதவ
 வகி�#� பதவ
நிைல 

அCவலெரா(வ)னா�  சா�2 ப��த பட� ேவ&��. 
 

13.4 நியமன� வழ�க /�, வழ�கிய ப
�, அ�ல+ யாேத1� ஓ� ச*த� ப�தி� யாதாய
1� 

வ
&ண பதார� இ பதவ
�#  த#திய�றவெரன உ2திெசBய ப�� பச�தி� அவர+ 

ப<சா��த�த�ைம அ�ல+ நியமன� இர�+ ெசBய ப��. ேமC�, வ
&ண பதார� 

ஒ(வ� அறி*த உ&ைம�# மாறானெதா( தகவைல சம� ப
�தி( பதாக அவ� நியமன� 

ெசBய படத� ப
� உ2திெசBய ப�� பச�தி� அவ� அரசா�க ேசைவய
லி(*+ 

நH�க� ெசBய ப�வா�. 
 

13.5 த�ேபா+ அரச ேசைவய
�/ மாகாண அரச ேசைவய
� உ,ள வ
&ண பதார�க, தம+ 

வ
&ண ப�கைள� திைண�கள� தைலவ)Vடாக சம� ப
�த� ேவ&��. 
 

14. இ ப<ைசைய நிக7�+த�, நிக7�திய ப
� ெத)� ெசBத�, ெத)� ெசBயாதி(�த�, 

ெவ�றிட�கள6� எ&ண
�ைக ப�றிய வ
ள�கமள6�த�, இRவறிவ
�தலி� ெவள6யாகாத 

ேவ2 வ
டய�க, ெதாட�பாக இ2தி� தH�மான� எ��#� அதிகார� எ�பன ம�திய 

மாகாண அரசேசைவ ஆைண�#Dவ
�#றியதா#�. 
      

      ைக/இ:   ஆ�. எ�. எ�. ர�நாய�க 

ெசயலாள� 

மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண�#D  

2017 ஏ ர� மாத� 06  ஆ� திகதி    ம�திய மாகாண சைப          

ம�திய மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண�#D, 

இல 244, க�கNேதாைட வ Hதி,  
க&@.  
 



மாதி) வ
&ண ப ப@வ� 
 

ம�திய மாகாண சைபய� வ�ைளயா��� திைண�கள�தி �காைம��வ உதவ�யாள� 

ெதாழி���ப� ப��� - 03 ேசைவ ம�ட�தி  வ�ைளயா�� உ�திேயாக�த� பதவ��! ஆ�ேச�#$ 

ெச%த�  -2017 
 

    ப<ைச இல�க� 

   (அCவலக உபேயாக�தி�#) 
 

ப<ைச�#� ேதா�2� ெமாழி 8ல� :   (சி�கள� - S,    தமி7 - T,     ஆ�கில� - E)  

(உ)ய #றியTைட M@1,  இட��) 
 

        வ
&ண ப
�#� வ
ைளயா�       
  

 

வதிவ
ட மாவட�           மாவட�தி�#றிய    #றியT� இல:- 
 

01. 1.1 /தெலD�+�க:ட� ெபய� : ………………………………………………………… 

(Mr./Mrs./Miss) (ஆ�கில� ெக ப
�ற� எD�தி�) 

1.2 /தெலD�+�க:ட� ெபய�: ………………………………………………………… 

(சி�கள�தி�/ தமிழி�) 

1.3 /தெலD�+�கள6னா� #றி ப
ட ப�� ெபய� : ………………………………………………… 

(ஆ�கில� ெக ப
�ற�  எD�தி�)    

1.4 /தெலD�+�கள6னா� #றி ப
ட ப�� ெபய� : ………………………………………………… 

(சி�கள�தி�/ தமிழி�) 
 

02. 2.1 நிர*தர /கவ) (சி�கள�தி�/ தமிழி�): - ………………………………….………………………………………........... 

2.2 ப
ரேவச அைட அ1 பேவ&@ய /கவ) (சி�கள�தி� / தமிழி�):- …………………………….................... 

2.3 ப
ரேவச அைட அ1 பேவ&@ய /கவ) (ஆ�கில� ெக ப
�ற� எD�தி�) : - ……..................……..… 

2.4 த�ேபா+ அரச ேசைவய
�  இ( பவராய
� அCவலக /கவ): ………...........................................…………… 

2.5 ெதாைலேபசி இல�க� : ……………………  
 

03. 3.1 ப
ற*த திகதி :  …………………… 

3.2 வ
&ண ப� ேகார ப�� கைடசி� திகதி�# (2017-05-30) வய+ :  

வ(ட�க, :  ...........      மாத�க, : .........       நாக, : .................. 
 

3.3 ேதசிய ஆளைடயாள அைட இல :  
 

04. பா�  (ஆ&, ெப&) : ………………………………….. 
 

05. 5.1 நிர*தர வதிவ
ட மாவட�   : ……………………… 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

வா�காள� இடா ! ப@யலி� 

அ@ பைடய
� 
2014 2015 2016 

ேத�த� மாவட�   
 

ேத�த� ெதா#தி    
 

வா�காள� ப
)�   
 

கிராம உ�திேயாக�த� ப
)� இல.   
 

வ H� இல.   
 

ெபய(�# /�னாC,ள ெதாட)ல�க�   
 



 
 

06. க�வ
� தைகைமக, : - 
 

6.1. க. ெபா. த. (சா. த.) ப<ைசய
� வ
பர�க, : 

ப<ைச ஆ&� : ………….…  E@ல�க� : ………….…    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. ெதாழி�சா� தைகைமக, 
 

7.1 வ
ைளயா� @ ேளாமா 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 வ
ைளயா@� ெப�2,ள சாதைனக, (இRவறிவ
�தலி� இல. 3.2 இலி(*+ 3.8 வைரய
� 

#றி ப
�,ள ெவ�றிக,) 
7.2.1 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.2 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.3 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.4 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.5 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.6 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.7 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.8 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.9 ………………………………….………………………………………............................................................... 
7.2.10 ………………………………….………………………………………............................................................... 

 

08. ஏைனய தைகைமக, : ……………………………………………… 
 

09. பண� ெசC�த பட ப�20சீ@� வ
பர� : 

i.  பண� ெசC�திய ப
ரேதச ெசயலக�:  …………………………………………………… 

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

iii.  ப�20சீ@� இல�க�  :   ...........…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாட� தர� 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

நி2வன� 

F��தி ெசB+,ள  

@ ேளாமா 

பாடெநறி 

கால 

வைரயைர 

ெப�2,ள 

சி�திக, 

சா�றித7 திகதி$� 

இல�க/� 

 
 
 
 

 
  

ப சீ ைட கழராதவா  இ ேக ஒ ட  
 



ப<சா��திய
� உ2தி$ைர  
 

இRவ
&ண ப�தி� #றி ப
ட ப�,ள வ
பர�க, என+ அறிவ
�#� ந�ப
�ைக�#� எ@யவைரய
� 

உ&ைமயானைவ என�� ச)யானைவெயன��, இதி� உ,ளட�க பட ஏதாவ+ வ
பர�க, ப
ைழயாக 

காண ப�மிட�+ நியமன�தி�# /�ன� நா� த#திய�றவனாேவ� எ�2� நியமன�தி�# ப
�ன� 

க&�ப
@�க ப�மிட�+ ேசைவய
�  இ(*+ வ
ல�க ப�வத�# ஆளாேவ� எ�2� நா� அறிேவ�. 
 

…………………………………… 

திகதி : ………………………     ப<சா��திய
� ைகெயா ப� 
 
 

ப<சா��திய
� ைகெயா ப�ைத அ�தாசி ப��த�  
 

இ*த வ
&ண ப�திைன0 சம� ப
�#� தி( ./ தி(மதி/ ெச�வ
 .......................................... எ�பவ� 

தன6 பட /ைறய
�  என�#� ெத)*தவ� என�� அவ� இ�2 எ� /�ன6ைலய
�  தன+ 

ைகெயா ப�ைத இடா� என�� இ�தா�  அ�தாசி ப��+கி�ேற�. 
 

…………………………………………… 

திகதி : ………………………     அ�தாசி ப��தியவ)� ைகெயா ப� 
 

அ�தாசி ப��திய உ�திேயாக�த)� /D ெபய� : …………………………………………… 

பதவ
 : …………………………………………… 

/கவ) : …………………………………………… 

 (உ�திேயாக /�திைரயா� உ2தி ப��த� ேவ&��.) 
 
 

010. அரசா�க அ�ல+ மாகாண அரச ேசைவய
� த�ேபா+ ேசைவய
லி(�#� வ
&ண பதா)க, 

ச�ப*தமாக ப
�வ(� சா�றிதைழ� திைண�கள� தைலவ� வழ�க ேவ&�� 
 

இRவ
&ண பதா) தி(/தி(மதி/ெச�வ
 ……………..…………… எ�பவ� இ�திைண�கள�தி� / 

நி2வன�தி� ...................................... ஆக கடைமயா�2கிறா�. கட*த 05 வ(ட கால ப#திய
� அவ� 

எ*த வ
தமான ஒD�கா�2 த&டைனக:�#� (எ0ச)�ைக தவ
�*த) ஆளாகவ
�ைல எ�பைத 

ெத)வ
 ப+ட� ேம�#றி ப
ட ப�,ள பதவ
�# ேத�*ெத��க ப@� அவைர த�ேபா+ 

வகி�#� பதிய
லி(*+ வ
�வ
�க /@$� எ�2� ஒ !த� அள6�கி�ேற�.   
 

          …………………………………      

      திைண�கள�/ நி2வன�தைலவ)� ைகெயா ப�                                                           

திகதி: ………………………………  (உ�திேயாக பF�வ /�திைர) 
 
       
          
 
 


