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ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� மாகாண உ�ளக கண�கா�� உ�திேயாக�த� ேசைவ தர� 

III இ�� ஆ�ேச���  ெச�வத�கான ம�#�ப#�த�ப�ட ேபா�&� ப'�ைச – 2022 

 

ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� மாகாண உ�ளக கண�கா��� ப��வ�� உ�ளக கண�கா�� 

உ�திேயாக�த� பதவ�ய�� நில�� ெவ�றிட"கைள நிர�#வத�காக, ம�திய மாகாண அரச 

ேசைவய�� மாகாண உ�ளக கண�கா�� உ�திேயாக�த� ேசைவ தர� III  இ�% ஆ'ேச��#( 

ெச�வத�கான ம'*�ப*�த�ப'ட ேபா'+� ப,'ைச�% கீ. தர�ப'*�ள தைகைமகைள� /��தி 

ெச�0�ள ம�திய மாகாண சைபய�� பண� #�1�  ெபா.நி.2. 03/2016 இ�கைமய MN-2-2016 

அ�ல0 அதன34� உய�5த ச�பள� ெதா%திய�6 கீ. ச�பள� ெப7� பதவ��% அ�ல0 

ேசைவய��% ஆ'ேச��க�ப'*�ள வ�8ண�பதார�கள3டமி950 வ�8ண�ப"க� 

ேகார�ப*கி6றன.   

 

01. ெபா0� தைகைமக� :  

1.1 இல"ைக� ப�ரைஜயாக இ9�த� ேவ8*�.  

1.2 சிற5த நட�ைத1ைடயவராக இ9�த� ேவ8*�. 

1.3 ஒ<ெவா9 வ�8ண�பதா�1� ம�திய மாகாண�தி6 எ�ப%திய�ேல>� 

ேசைவயா�7வத�%� பதவ�ய�4�ள கடைமகைள நிைறேவ�7வத�%� உட�, உள 

ஆேரா�கிய�திைன� ெகா8+9�த� ேவ8*�. 

1.4 பதவ��% ஆ'ேச��# ெச�வத�% %றி�0ைர�க�ப'ட சகல தைகைமக?�  

/��தி ெச�1மா7 இ<வறி�தலி� %றி�ப�'*�ள திகதி�% எ�லா வைகய�4� /��தி 
ெச�தி9�த� ேவ8*�. 

1.5 த8டைன� ேகாைவ( ச'ட�தி6 கீ. ந@திம6ற�தினா� த8+�க�படாத ஒ9வராக இ9�த� 

ேவ8*�. 

1.6 அரச ேசைவய�6 அ�ல0 மாகாண அரச ேசைவய�6 த*�#� ப'+யலி� ெபய� 

உ�ளட�க�படாத ஒ9வராக இ9�த� ேவ8*�. 

 

02. க�வ�� தைகைமக� ம�7� அ>பவ� : - 

இ"% %றி�ப�'*�ள அைன�0 தைகைமகைள1�  2022.11.28 ஆ� திகதிய67 /��தி 

ெச�தி9�த� ேவ8*�. 

 

I. ப�கைல�கழக மான3ய"க� ஆைண�%Cவ�னா� அ"கீக��க�ப'ட ப�கைல�கழக� 

அ�ல0 ப�கைல�கழக மான3ய"க� ஆைண�%Cவ�னா� ப'ட"க� வழ"%� 

நி7வனமாக அ"கீக��க�ப'ட நி7வனெமா6றிலி950 ப'ட� ஒ6றிைன� 

ெப�றி9�த� 

அ�ல0 

இல"ைக ெதாழி�D'ப� க�E�/ இல"ைக உய� ெதாழி�D'பவ�ய� க�வ� நி7வக�தி� 

கண�கிய� அ�ல0 வ��தக�தி�கான உய� ேதசிய +�ேளாமா ெப�றவராக இ9�த�. 

அ�ல0 

இல"ைக ப'டய காண�காள� நி7வன�தி6 அ�ல0 ேவேற0� ெபா0நலவாய 

நாெடா6றி6 ப'டய கண�காள� நி7வன�தி6 அ"க�0வ� ெப�றி9�த� அ�ல0 

உ�ளக இைடநிைல� ப,'ைசய�� அ�ல0 அதன34� உய�5த ப,'ைசய�� 

சி�தியைட5தி9�த� 

ம�7� 

மாகாண அரச ேசைவய�� நிர5தர ம�7� ஓ�Hதிய� உ��0ைடய, ெபா.நி.2. 03/2016 

இ�கைமய MN-2-2016 அ�ல0 அதன34� உய�5த ச�பள� ெதா%திய�6 கீ. ச�பள� 

ெப7� பதவ�ய�� / ேசைவய�� %ைற5த ப'ச� 05 வ9ட� Jைன�பான ம�7� 

சராச�ய�4� K+ய தி9�திகரமான ெசயலா�7ைக ம'ட�ைத� ெகா8ட ேசைவ� 

கால�ைத� ெகா8ட உ�திேயாக�தராக இ9�த� 
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அ�ல0 

II. மாகாண அரச ேசைவய�� நிர5தர ம�7� ஓ�Hதிய� உ��0ைடய, ெபா.நி.2. 03/2016 

இ�கைமய MN-2-2016 அ�ல0 அதன34� உய�5த ச�பள� ெதா%திய�6 கீ. ச�பள� 

ெப7� பதவ�ய�� / ேசைவய�� %ைற5த ப'ச� 10 வ9ட� Jைன�பான ம�7� 

சராச�ய�4� K+ய தி9�திகரமான ெசயலா�7ைக ம'ட�ைத� ெகா8ட ேசைவ� 

கால�ைத� ெகா8ட உ�திேயாக�தராக இ9�த� 
 

03. ச�பள� :-  

 2016.02.25 ஆ� திகதிய 03/2016 ஆ� இல�க ெபா0 நி9வாக 2�றறி�ைகய�6 ப�ரகார�, 

ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� மாகாண உ�ளக கண�கா�� உ�திேயாக�த� ேசைவ தர� 

III, II ம�7� I இ�% ஏ�#ைடயதான மாதா5த ச�பள அள�� தி'ட� : 

 

Mபா. 31,490 – 10x445 -11 x 660 – 10 x 730 – 5 x 750– Mபா. 54,250  ஆ%�. (MN 4-2016). 

அ�0ட6 இ(ச�பளமான0 நியமன� ெச�4ப+யா%� திகதிய�லி950 ெச4�த�ப*�.  

 

Mபா. 35,940/- ஐ� கட50 ெச�வத�காக தர� II இ�கான தரJய���, Mபா. 43,200/-  ஐ� 

கட50 ெச�வத�காக தர� I இ�கான தரJய��� ெப7த� ேவ8*� இத�% ேமலதிகமாக 

அரசினா� அரச அ4வல�க?�% கால�தி�% கால� வழ"க�ப*� ஏைனய 

ெகா*�பன�க?� வழ"க�ப*�. 

 

04. ஆ�ேச��� நிப*தைனக� :- 

இ�பதவ��% உ�ய ஆ'ேச��# தி'ட�தி�கைமய ம�திய மாகாண அரச ேசைவக� 

ஆைண�%Cவ�னா� ஆ'ேச��# நிப5தைனக� த@�மான3�க�ப*�.  

 

05. ஆ�ேச��� +ைற:- 

 

ேமேல ப5தி 02 இ� %றி�ப�'*�ள க�வ�� தைகைமகைள� /ரண�ப*�தி1�ள,  ம�திய 

மாகாண அரச ேசைவய�� நி5தர நியமன� வகி�0 அ�பதவ�ய�� ேசைவய�� 

உ7தி�ப*�த�ப'*�ள ெபா.நி.2. 03/2016 இ�கைமய MN-2-2016 அ�ல0 அதன34� உய�5த 

ச�பள� ெதா%திய�6 கீ. ச�பள� ெப7� உ�திேயாக�த�க� மா�திர� இ�ேபா'+� 

ப,'ைச�% உ�வா"க�ப*வா�க�. வ�8ண�பதார�கள36  வ�9�ப�6 ப+ ஒ9 ெமாழி 

Oல�தி� மா�திரேம இ�ப,'ைச�% ேதா�ற  J+1�. ஒ<ெவா9 பாட�தி�%� 

ஒ0�க�ப'*�ள #�ள3கள3� ஆக� %ைற5த0 40% #�ள3கைள� ெப�றி9�த� ேவ8*�. 

ம'*�ப*�த�ப'ட ேபா'+� ப,'ைசய�6 ெப7ேப7க?�கைமய நடா�த�ப*� #�ள3கள36 

திறைம ஒC"%Jைறய�6 அ+�பைடய�� ெவ�றிட எ8ண��ைகய�6  ஐ�ப0 சதவ @தமாேனா� 

(50%) ேந�Jக�ப,'ைச�% உ�வா"க�ப'* உ�ய தைகைமக� ப,'சி�க�ப'டத6 ப�6ன� 

ஆ'ேச��#�க� ேம�ெகா�ள�ப*�.  

 

06. ேசைவ நிப*தைனக� :- 

 

6.1  நியமன"கள36 எ8ண��ைக ம�7� நியமன� அJ4�% வ9� திகதி எ6பன ம�திய 

மாகாண அரச ேசைவக� ஆைண�%Cவ�னா� த@�மான3�க�ப*�. சில ெவ�றிட"க� 

அ�ல0 சகல ெவ�றிட"கைள1� நிர�#த� அ�ல0 நிர�பா0 வ�*த� ெதாட�பாக 

இ7தி� த@�மான� எ*�%� உ�ைம ம�திய மாகாண அரச  ேசைவக� ஆைண�%C( 

சா�5ததா%�. 
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6.2 ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� நியமன"கைள நி�வகி�%� ெபா0 

நிப5தைனக?�%�, 2022.05.31 ஆ5 திகதி ெகௗரவ ஆ?ந�னா� அ>மதி�க�ப'ட 

ம�திய மாகாண உ�ளக கண�கா��� ப��வ�6 உ�ளக கண�கா�� உ�திேயாக�த� 

பதவ��கான ஆ'ேச��# ம�7� பதவ�1ய�� தி'ட�தி� வ�தி50ைர�க�ப'*�ள 

நியதிக� நிப5தைனக?�%� ம�7� அ< ஆ'ேச��#� தி'ட�தி�% ஏ�கனேவ 

ேம�ெகா�ள�ப'*�ள ம�7� இன3வ9� கால"கள3� ேம�ெகா�ள�பட��ள 

ஏேத>� தி9�த"கள3�%�, தாபனவ�தி�ேகாைவ ஏ�பா*க� ம�7� நிதி� 

ப�ரமாண"க� ஆகியவ�7�% உ'ப'* ெத��ெச�ய�ப'ட ப,'சா��திக� தர� III 

இ4�ள பதவ��% நியமி�க�ப*வ�. 

 

6.3 இ�ப,'ைசய�� சி�தியைட1� ப,'சா��திக� நியமன� திகதிய�லி950 ஒ9 

வ9ட�தி�% த%திகா8 அ+�பைடய�� நியமி�க�ப*வ�. அவ�கள36 பதவ�க� 

நிர5தரமான0� ஓ�Hதிய� உ��0ைடய0மா%�. ம�திய மாகாண உ�ளக 

கண�கா�� உ�திேயாக�த� ேசைவ தர� III இ�% ஆ'ேச��# ெச�ய�ப'ட 

திகதிய�லி950 03 வ9ட கால�தி�%� ஆ'ேச��#� தி'ட�தி� %றி�ப�'*�ளவா7 

Jதலாவ0 வ�ைன�திற6கா8 தைட�ப,'ைசய�� சி�திெய�0த� ேவ8*�. 

ம'*�ப*�த�ப'டத6 அ+�பைடய�� நியமன� ெப7� உ�திேயாக�த�க� இத�% 

J6ன� வகி�த பதவ��கான அ"கீக��க�ப'ட ஆ'ேச��#� தி'ட�தி� %றி�ப�'*�ள 

Jதலாவ0 வ�ைன�திற6கா8 தைட�ப,'ைசய�� சி�தியைட5தி9�ப�6 இ< 

ஆ'ேச��#� தி'ட�தி� %றி�ப�'*�ள Jதலாவ0 வ�ைன�திற6கா8 

தைட�ப,'ைசய�� சி�தியைட1� ேதைவய�லி950 மா�திர� வ�ல�கள3�க�ப*வ�. 

 

6.4 இ5நியமனமான0 அரசக9ம ெமாழி�ெகா�ைகைய நைடJைற�ப*�0வ0 ெதாட�பாக 

ெவள3ய�ட�ப'ட ெபா0 நி�வாக 2�றறி�ைக இல�க� 18/2020 ம�7� அதைன� 

ெதாட�50 ெவள3ய�ட�ப'ட 2�றறி�ைககள36 ஏ�#க?�% உ'ப'டதா%�.  

 

07. வ�-ண�ப���� +ைற:- 

 

அைன�0 வ�8ண�பதார�க?� ப,'ைச� க'டணமான Mபா 600/- இைன ம�திய மாகாண 

ப�ரதான ெசயலாள�6 வ9மான� தைல�# 20-03-02-13 இ� வர� ைவ�%� ெபா9'* ம�திய 

மாகாண�தி4�ள யாேத>� ஒ9 ப�ரேதச ெசயலாள� கா�யாலய�தி� பணமாக ெச4�தி 

ெபற�ப*� ந@ல நிற� ப�7(சீ'ைட வ�8ண�ப�தி6 உ�ய K'+>� கழராதவா7 ஒ'+வ�ட 

ேவ8*�. ேவ7 வ9மான� தைல�ப��% பணமாக ெச4�தி ெபற�ப'ட ப�7(சீ'* அ�ல0 

ம�திய அரசா"க�தி�%�ய மQச� நிற ப�7(சீ'+ைன ஒ'+ அ�ல0 ப�7(சீ'+6றி 

அ>�ப�ப*� வ�8ண�ப"க� நிராக��க�ப*வ0ட6, ெச4�த�ப'ட ப,'ைச� க'டண"க� 

எ�காரண� ெகா8*� மR� ெச4�த�படமா'டா0.  

 

தபா� Oல� வ�8ண�ப"கைள அ>�#� ேபா0 அ5த5த நி7வன"க?�% ஏ�ப*� 

எC0ெபா9� ெசல�க� ம�7� அதிக�ப+யான தபா� க'டண ெசலவ�ைன� %ைற�%� 

நடவ+�ைகயாக, இ�ப,'ைககான வ�8ண�ப"க� நிக.நிைல (Online) Oல� ேகா9வத�கான 

நடவ+�ைகக� ேம�ெகா�ள�ப'*�ளன. அ0 ெதாட�பான வ�பர� ப�6வ9மா7. 

 

(I). வ�8ண�ப�தி� ேகார�ப'*�ள தகவ�கைள நிர�#வத�காக K%� ப�திர� (Google 

Form) ஒ67 தயா��க�ப'* அத6 இைண�# (Hyperlink) உ"கள0 நி7வன�தி6 

உ�திேயாக/�வ மி6னQசலிSடாக அ>�ப� ைவ�க�ப*�. (இதைன உ"கள0 

நி7வன�தி6 கீC�ள 0ைண நி7வன"க� இ9�ப�6 அைவக?�% அ�லாம� ேவ7 

ெவள3 ப��வ�ன9�% அ>�பலாகா0) 
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(II). ஒ<ெவா9 நி7வன�தி4� இ�பதவ��% வ�8ண�ப��க உ�ேதசி�0�ள 

வ�8ண�பதா�கள36 வ�பர"க� அ5நி7வன�தி6 Oல� ேசக��க�ப'* உ�ய வ�டய 

ெபா7�# உ�தேயாக�த�னா� (அ�ல0 ெபா9�தமான உ�திேயாக�த� ஒ9வ�னா�) 

உ�ய K%� ப�திர� /��தி ெச�ய�ப'* சம�ப��க�பட ேவ8*�.  

 

(வ�8ண�பதார�க� த"கள0 தகவ�கைள வ�டய ெபா7�# அ4வல�ட� 

சம�ப��பத�காக இ<வறிவ��தலி6 இ7திய�� காண�ப*� வ�8ண�ப�ப�திர�திைன 

/��தி ெச�0 வழ"க J+1ெம6ப0ட6, வ�டய ெபா7�# உ�தேயாக�த� (அ�ல0 

ெபா9�தமான உ�திேயாக�த� ஒ9வ�) அ<வ�8ண�ப�ப�திர�தி� நி7வன� 

தைலவ�6 ப�50ைரைய� ெப�7 அ�தகவ�கைள மிக�� ச�யாக K%� ப�திர�தி� 

உ�ள3ட ேவ8*�.) 

  

(III). இ"% நி7வன� தைலவ�னா� உ�ய வ�8ண�ப�ப�திர�தி4�ள தைகைமக�, அவர0 

ஆ�சா�#� ேகாைவ1ட6 ப,'சி�0 உ7தி�ப*�தியத6 ப�6ன� ப�50ைர ெச�ய 

ேவ8*�.  

 

(IV). வ�8ண�பதா� பண� #�1� ேசைவ நிைலய�தி�% ெவள3ேய உ�ள நி7வன�தினா� 

அவர0 ஆ'சா�#� ேகாைவ பராம��க�ப*� ச5த��ப�தி�, ஆ'சா�#� ேகாைவ 

பராம��க�ப*� நி7வன�தி�% உ�ய வ�8ண�ப�ப+வ� அ>�ப�பட ேவ8*�. 

அ5நி7வன�தி4�ள வ�டய ெபா7�# உ�தேயாக�த� (அ�ல0 ெபா9�தமான 

உ�திேயாக�த�) அ<வ�8ண�ப�ப�திர�தி4�ள தகவ�கைள K%� ப�திர�தி� 

உ�ள3ட ேவ8*�.   

 

(V). வ�8ண�பதா� ப,'ைச� க'டண�ைத ப�ரேதச ெசயலாள� கா�யாலய�தி� பணமாக 

ெச4�தி ெபற�ப'ட ந@ல நிற ப�7(சீ'ைட வ�8ண�ப�தி6 உ�ய K'+>� ஒ'+, 

வ�டய ெபா7�# உ�திேயாக�த�ட� சம�ப��க ேவ8*�. ப�6ன� வ�டய ெபா7�# 

உ�திேயாக�த� அ�ப�7( சீ'+ைன Tேக6 (Scan)  ெச�0 அ�ல0 ெதள3வான 

#ைக�பட�திைன� ெப�7 அத6 ெம6 ப�ரதிய�ைன K%� ப�திர�தி� பதிேவ�ற 

ேவ8*�. அ<வாேற 

a. வ�8ண�ப�ப+வ� 

b. நி7வன� தைலவ�னா� சா67�ப*�த�ப'ட வ�8ண�பதா�ய�6 பதவ��%�ய 

நியமன� க+த�தி6 ப�ரதி  

c. நி7வன� தைலவ�னா� சா67�ப*�த�ப'ட உ�ய க�வ�� தைகைமகைள 

உ7தி�ப*�0� சா6றித.கள36 ப�ரதிக�  

 

ஆகிய ஆவண"கைள Tேக6 (Scan)  ெச�0 PDF  வ+வ�� மா�றி K%� 

ப�திர�தி� உ�ள3ட ேவ8*�. 

 

(VI). வ�8ண�ப�ப+வ� கிைட�க�ெப�றைம ப�றி தன3�ப'ட Jைறய�� வ�8ண�பதா��% 

SMS Oலமாக அ�ல0 உ�ய நி7வன�தி�% மி6னQச� Oலமாக அறிவ��க�ப*�.  

(VII). வ�8ண�பதார�னா� சம�ப��க�ப*� வ�8ண�ப�ப+வ�தி6 Oல� ப�ரதி அவர0 

ஆ�சா�#� ேகாைவய�� இைண�க�பட� ேவ8*�.  

(VIII). வ�8ண�ப�ப+வ"க� தபாலிSடாக அ.�பலாகா0. K%� ப�திர�திSடாக 

அ>�ப�ப*� வ�8ண�ப�ப+வ"க� மா�திரேம ஏ�7�ெகா�ள�ப*�.  

(IX). வ�8ண�ப�ப+வ"க� ேகார�ப*� இ7தி� திகதி�%� ப�6ன� இ�K%� ப�திர� 

அக�ற�ப*�. 

 



5 

 

�றி��  

 

இ<வறிவ��தலி6 இ7திய�� இைண�க�ப'*�ள மாதி�� ப+வ�தி�ேக�ப தயா��க�ப'* 

Jைறயாக /ரண�ப*�த�ப'ட வ�8ண�ப�ப+வ� ம�7�  நி7வன� தைலவ�6 Oல� 

சா67ப*�திய ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� த�ேபா0 வகி�%� பதவ��%�ய நியமன� 

க+த�தி6 ப�ரதி ம�7� உ�ய தைகைமகைள உ7தி�ப*�0� சா6றித.கள36 ப�ரதிக� 

ஆகியவ�றிைன தா6 ேசைவயா�7� நி7வன�தி6 உ�ய அ4வல�ட� சம�ப��த� ேவ8*�. 

வ�8ண�ப�ப+வ"க� நிக.நிைல (Online) Oல� உ�வா"க�ப*� இ7தி� திகதி 2022.11.28 

ஆைகயா� வ�8ண�பதார�க� த"க� வ�8ண�ப"கைள உ�ய அ4வல�ட� ேபாதியள� 

கால�தி�% J6ன� /ரண�ப*�தி சம�ப��க ேவ8*�. 

 

08.  ப'�ைச ஊடக� 

இ�ப,'ைச சி"கள�, தமி. ம�7� ஆ"கில� ஆகிய ெமாழிகள3� நடா�த�ப*�. தா� 

ப,'ைச�%� ேதா�7� ெமாழிOல�தி6 ச�யான %றியU'+ைன ெதள3வாக %றி�ப�*த� 

ேவ8*�. வ�8ண�ப��%� ெமாழிOல�ைத ப�6ன� மா�7வத�% இடமள3�க�படமா'டா0. 

 

09. ப'�ைச நிைலய� 

இ�ப,'ைசயான க8+ நக�� மா�திர� அ�ல0 வ�8ண�பதார�கள36 எ8ண��ைக ம�7� 

அவ�கள36 நிர5தர வதிவ�ட மாவ'ட�தி6 அ+�பைடய�� க8+, மா�தைள ம�7� 

Dவெரலியா ஆகிய நகர"கள3� அ�ல0 ம�திய மாகாண அரச ேசைவக� ஆைண�%Cவ�6 

த@�மான�தி6 அ+�பைடய�� நடா�த�ப*�. ப,'ைச நிைலய"க� அைம1� இட� ப�றி 

ம�திய மாகாண அரச ேசைவ ஆைண�%Cவ�னா� ப,'ைச அ>மதி�ப�திர�தி6 Oல� 

வ�8ண�பதா�க?�% அறிவ��க�ப*�. 

 

10. எ3�0� ப'�ைச ம�4� பாடவ�தான�  

 

இ�பதவ��% ஆ'ேச��#( ெச�வத�காக வ�8ண�பதா�க� ப�6வ9� ப,'ைச 

ெசய�றி'ட�தி6 கீ. எC�0 Oல� ப,'ைச�% உ'ப*�த�ப*வ�.  

 

பாட5க� பாட உ�ளட�க� 

ஆக� 

6&ய 

��ள7க� 

சி�திெய�த 

ேவ-&ய 

��ள7க� 

தாபன 

வ�தி�ேகாைவ 

ம�7� அ4வலக 

Jைறைம 

அரசா"க ேசைவய�� ப�ேவ7ப'ட 

Vழலி� ேதா6ற�K+ய ப�ர(சிைன ஒ67 

அ�ல0 சிலவ�றிைன ெதாட�#ப*�தி 
க'டெயC�ப�ப*� ஒ9 நிக.வ�ைன  
அ�ல0 நிக.�கைள ப,'சா��தி�% 

J6ைவ�0  தாபன வ�தி�ேகாைவய�6 

அ+�பைடய�� ப,சா��தி 
அ�ப�ர(சிைனக?�% த@�� காW� 
ஆ�ற� ம�7� அவ�6 
ஆ�க�/�வமான சி5தைன� திற6 
ஆகியவ�ைற  ப,'சி�த� ம�7� அரச 

அ4வலக"கள3� பய6ப*�த�ப*� 

அ4வலக Jைறைம ெதாட�ப�லான 

அ+�பைட அறி� ம�7� அ<வறிவ�ைன 

ெசய�ப*�0� திற6 எ6பவ�ைற 

ப,'சி�த�  

100  40 
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11. வ�8ண�ப"க� நிர�ப�ய>�#வத�கான அறி�7�த�க� (வ�8ண�பதா�ய�6 கவன�தி�%) 

11.1. மாதி� வ�8ண�ப�தி�கைமய A4 அள� தாள36 இ9 ப�க"கைள1� பாவ��0 அத6 

Jதலாவ0 ப�க�தி� இல. 1-3 வைரயான வ�டய"கைள1� மி%தி ம�ைறய ப�க"கள3� 

உ�ளட�கியதாக வ�8ண�ப+வ"க� தயா��க�பட ேவ8*�. வ�8ண�ப�ைத த'ட(2 

ெச�0 அ�ல0 ெதள3வான ைகெயC�தினா� நிர�ப�பட ேவ8*�.  

 

11.2. ந@"க� ப,'ைச�%� ேதா�7வத�% மிக�� வ�9�பமான நகர"க� 02 இைன� (க8+/ 

மா�தைள/ Dவெரலியா ஆகியவ�றி�) ஒC"% Jைறய�� %றி�ப�*க. 

 

11.3. மாதி� வ�8ண�ப�ப+வ�தி� %றி�ப�'*�ளவா7 திைண�கள� தைலவ�னா� 

வ�8ண�பதா� ெதாட�ப�� ப�50ைரைய சம�ப��க ேவ8*� 

 

11.4. அைன�0 தகவ�கைள1� /ரண�ப*�த� ேவ8*�. 

 

12. K%� ப�திர�திைன நிர�#வத�கான அறி�7�த�  (வ�டய ெபா7�# உ�திேயாக�த�/ 

ெபா9�தமான உ�திேயாக�த� கவன�தி�%) 

12.1. Jதலி� த�மிட� சம�ப��க�ப'ட வ�8ண�ப�ப+வ�தி� /ரண�ப*�த� 

படேவ8+ய அைன�0 தகவ�க?� /ரண�ப*�த�ப'*�ளதா என� ப,'சி�க��. 

அ�0ட6 இைண�#களாக சம�ப��க ேவ8+ய ப�6வ9� ஆவண"க� அைன�0� 

சம�ப��க�ப'*�ளதா எ6பைத1� ப,'சி�க 

(I). ப,'ைச� க'டண� ெச4�தி  ெபற�ப'ட ந@ல நிற ப�7(சீ'* 

(II). நி7வன� தைலவ�னா� சா67�ப*�த�ப'ட வ�8ண�பதா�ய�6 பதவ��%�ய 

நியமன� க+த�தி6 ப�ரதி  

(III). நி7வன� தைலவ�னா� சா67�ப*�த�ப'ட உ�ய க�வ�� தைகைமகைள 

உ7தி�ப*�0� சா6றித.கள36 ப�ரதிக�  

இதி� ஏேத>� %ைற�பா*க� காண�ப+6 K%� ப�திர�திைன நிர�#வத�% J6ன� 

அவ�றிைன� /ரண�ப*�த�� 

 

12.2. ஒ<ெவா9 வ�8ண�பதா�ய�ன0� ேம�%றி�ப�'ட ஆவண"க� K%� ப�திர�தி� 

தன3�தன3யாக பதிேவ�ற (Upload) ேவ8+1�ளதா� அவ�ைற� தன3�தன3யாக 

Tேக6  (Scan) ெச�0� PDF வ+வ��% மா�றி� ெகா�ள�� 

12.3. உ"கள0 நி7வன�தி6 உ�திேயாக/�வ மி6னQசலிைன� பா��க�� 

12.4. எம0 ஆைண�%Cவ�6 ப,'ைச நடவ+�ைகக?�காக பய6ப*�0� மி6னQச� 

Jகவ�யான exam.psc.cp.gov@gmail.com இ6 Oல� உ"கள0 நி7வன�தி6 

உ�திேயாக/�வ மி6னQசலி�% அ>�ப�ப'*�ள இைண�ப�Sடாக K%� 

ப�திர�திைன அWக J+1� 

12.5. K%� ப�திர�திைன� /ரண�ப*�0� உ"கள0 நி7வன�தி6 உ�திேயாக/�வ 

மி6னQச� Jகவ�ய�ைன� உ�ள3ட�� 

நிதி� ப�ரமாண�, 

மாகாண  நிதி 
ஒC"%வ�திக�, 

ம�7� உ�ளக 

கண�கா�� 

ெதாட�பான   

அறி� 

நிதி� ப�ரமாண� அ�தியாய�  I, II, III, IV, 

V , மாகாண  நிதி ஒC"%வ�திக� 

அ�தியாய�  I, II, III, IV, V  ம�7� 

உ�ளக கண�கா�� த�0வ� ம�7� 

ேகா'பா* 

 

100 40 
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12.6. வ�8ண�ப�தி� %றி�ப�'*�ள தகவ�கைள மிக�� ச�யாக K%� ப�திர�தி� 

உ�ள3ட��. தகவ�கைள உ�ள3*வத�காக பய6ப*�த�பட ேவ8+ய ெமாழி ஊடக� 

%றி�பாக %றி�ப�ட�ப'*�ள இட"கைள� தவ�ர ம�ற எ�லா இட"கள34� சி"கள 

ெமாழி Oல� உ�ள3ட�� 

12.7. தகவ�கைள உ�ள3*வத�% 1ன3ேகா' (Unicode) எC�0 மா�திர� பாவ��த� 

ேவ8*� (Iskoola pota). 

12.8. இ7தி� ப%திய�� வ�8ண�பதா�ய�6 ப�7(சீ'*, நியமன� க+த�தி6 

சா67�ப*�த�ப'ட ப�ரதி ம�7� க�வ�� தைகைமகைள உ7தி�ப*�0� 

சா6றித.க� எ6பவ�ைற பதிேவ�ற�� (Upload). 

12.9. கைடசிய�� “Submit” Oல� தகவ�க� உ�ளட�%� ெசய�பா'ைட /��தி ெச�ய��. 

 

13. ஆ'ேச��# அறிவ��தலி6 அ+�ைடய�� நியமன� வழ"க J6ன�, வழ"கிய ப�6ன�, 

அ�ல0 யாேத>� ஓ� ச5த��ப�தி� யாதாய�>� வ�8ண�பதார� இ�பதவ��%  

த%திய�றவெரன உ7திெச�ய�ப*� ப'ச�தி� அவர0 ப,'சா��த�த6ைம அ�ல0 

நியமன� இர�0 ெச�ய�ப*�. ேம4�, வ�8ண�பதார� ஒ9வ� அறி5த உ8ைம�% 

மாறானெதா9 தகவைல சம��ப��தி9�பதாக அவ� நியமன� ெச�ய�ப'டத6 ப�6 

உ7திெச�ய�ப*� ப'ச�தி� அவ� அரசா"க ேசைவய�லி950 ந@�க� ெச�ய�ப*வா�. 
 

14. வ�8ண�பதார�க� த"கள0 வ�8ண�ப"கைள தம0 திைண�கள� தைலவ�Sடாக 

சம�ப��த� ேவ8*�. வ�8ண�பதார� இ�பதவ��% ெத�� ெச�ய�ப+6 நியமன� ெப7� 

ெபா9'* திைண�கள� தைலவ� அவைர வ�*வ��க உட6ப*த� ேவ8*�. 
 

15. ஆேப'சக�6 ஆளைடயாள� � 

இ�ப,'சா��திக� ப,'ைச ம8டப�தி� தா"க� ேதா�7� ஒ<ெவா9 பாட�தி�%� 
ேம�பா�ைவயாள�6 தி9�தி17� வைகய�� த"கள0 அைடயாள�ைத நிMப��%மா7 
ேவ8ட�ப*வ�. இத�காக ப�6வ9� ஆவண"கள3� ஒ6றிைன( சம�ப��த� ேவ8*�.   

(அ) ேதசிய ஆ�அைடயாள அ'ைட 
    (ஆ) ெச�4ப+யா%� கட�(சீ'*. 

(இ) ெச�4ப+யா%� இல"ைக சாரதி அ>மதி�ப�திர�  
 

16. இ<வறிவ��தலி� ெவள3யாகாத வ�டய"க� ெதாட�பாக ம�திய மாகாண அரச ேசைவக� 
ஆைண�%C( ெசயலாள�6 த@�மான� இ7தி� த@�மானமா%�. 
 

17. இத6 சி"கள�, தமி. ம�7� ஆ"கில ெமாழி அறிவ��த�க?�கிைடய�� ஏேத>� 
Jர8பா*க� காண�ப*� ப'ச�தி� சி"கள அறிவ��தேல ேமேலா"%த� ேவ8*�. 

 
 
 

ைக/இ: ].ஏ.+.ட�லி<. தயான5த, 

2020 நவ�ப� மாத� 08 ஆ� திகதி     ெசயலாள�, 
ம�திய மாகாண அரச ேசைவக� ஆைண�%C,  மாகாண அரச ேசைவக� ஆைண�%C, 
இல. 244, க*கTேதா'ைட வ @தி,     ம�திய மாகாண� 
க8+  
 


