அரசாங்க சசவைகள் ஆவைக்குழு
ததாழில் திவைக்களத்தில் (III ஆம் ைகுப்பிற்கான ) உதைி ததாழில்
ஆவையாளர் (திவைக்களம்) பதைிக்கு ஆட்சசர்ப்பதற்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
சபாட்டிப் பாீட்வச –2021
ததாழில் திவைக்களத்தில் பதைி நிவைச் சசவையின் III ஆம் ைகுப்பிற்கான
உதைி ததாழில் ஆவையாளர் (திவைக்களம்) பதைிக்கு 2021.03.31 இல் உள்ள 11
தைற்றிடங்கவள நிரப்புைதற்கு, இத் திவைக்களத்தின், I ஆம் ைகுப்வபச் சசர்ந்த
ததாழில் அலுைைர்களிலிருந்து நியமிப்பதற்கான சபாட்டிப் பாீட்வசக்காக
அரசாங்க சசவை ஆவைக்குழுைின் பைிப்புக்கவமைாக ைிண்ைப்பங்கள்
சகாரப்படுகின்றன. இந்த அறிைித்தலின் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ள மாதிாி
ைிண்ைப்பப் படிைத்திற்கவமைாக உாிய ைிண்ைப்பங்கள் கீசழ தரப்படும்
திகதியன்று அல்ைது அதற்கு முன்னதாக, பாீட்வசகள் ஆவையாளர் நாயகம்,
நிறுைனப் பாீட்வசகள் ஒழுங்கவமப்பு கிவள , இைங்வகப் பாீட்வசகள்
திவைக்களம், தபைைத்வத, பத்தரமுல்வை. என்ற முகைாிக்கு, பதிவுத் தபால் மூைம்
அனுப்பப்படுதல் சைண்டும். அனுப்பும் கடித உவறயின் இடது பக்க சமல்
மூவையில் “ததாழில் திவைக்களத்தில் பதைிநிவைச் சசவையின் III ஆம்
ைகுப்பிற்கான உதைி ததாழில் ஆவையாளர் (திவைக்களம்) பதைிக்கு
ஆட்சசர்ப்பதற்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாட்டிப் பாீட்வச ” எனத் ததளிைாகக்
குறிப்பிடுதல் சைண்டும். சமலும், பாீட்வசயின் தபயரானது சிங்கள தமாழியிைான
ைிண்ைப்பத்தில் சிங்கள தமாழிக்கு சமைதிகமாக ஆங்கிைத்திலும், தமிழ்
தமாழியிைான ைிண்ைப்பத்தில் தமிழ் தமாழிக்கு சமைதிகமாக ஆங்கிைத்திலும்
குறிப்பிடப்படல் சைண்டும். ைிண்ைப்பம் சகாரப்படும் இறுதித் தினம் 2021 /11/ 30
ஆந் திகதி ஆகும். பாீட்வச நவட தபறும் திகதி பின்னர் அறிைிக்கப்படும்.
குறிப்பு : ைிண்ைப்பப்படிைம் அல்ைது அதசனாடு ததாடர்புள்ள ஏசதனும்
ஆைைங்கள் தபாலில் காைாமற்சபாதல் அல்ைது தாமதித்துக் கிவடத்தல்
சம்பந்தமான முவறப்பாடுகள் எவையும் கருத்திற்தகாள்ளப்பட மாட்டாது.
இறுதித்தினம்
ைவர
ைிண்ைப்பப்படிைம்
அனுப்பப்
படுைவதத்
தாமதப்படுத்துைதால்
ஏற்படக்கூடிய
பாதிப்புகவள
ைிண்ைப்பதாாிசய
ஏற்றுக்தகாள்ளுதல் சைண்டும்.
01. சசவையில் சசர்த்துக்தகாள்ளும் முவற
எழுத்துப் பாீட்வசயில் சித்தியவடயும் ைிண்ைப்பதாாிகளுக்கு மாத்திரம்
அைர்களது சசவைக் காைம் ததாடர்பான புள்ளிகள் ைழங்கும் தபாருட்டு
அவமப்பு ாீதியான சநர்முகப் பாீட்வசதயான்று நடாத்தப்படும் என்பதுடன்,
எழுத்துப் பாீட்வச மற்றும் அவமப்பு ாீதியான சநர்முகப் பாீட்வச
ஆகியைற்றில்
தபறும்
புள்ளிகள்
சசர்க்கப்பட்டு
தபறப்படும்
ஆகக்கூடுதைான
புள்ளிகவளப்
தபறும்
ைிண்ைப்பதாாிகள்,
தைற்றிடங்களுக்கு அவமைாக ஆட்சசர்ப்புச் தசய்யப்படுைார்கள்.
நியமிக்கப்படுசைாாின் எண்ைிக்வக மற்றும் நியமனத் திகதி ஆகியன
அரசாங்க சசவைகள் ஆவைக்குழுைின் கட்டவளகளுக்கு அவமயத்
தீர்மானிக்கப்படும்.
02. சம்பள அளவு
அரச நிருவாகச் சுற்றறிக்கக இல. 03/2016 இல் SL-1-2016 சம்பளப் பிரிவின் பிரகாரம்
இப்பதவிக்கு ரூ. 47,615/- – 10 X 1335 – 8 X 1630 – 17 X 2170 – 110,895/- என்ற மாதாந்த
சம்பள அளவுத் திட்டம் உரித்தானது.

03. சசவையில் இவைக்கப்படுைதற்கான நிபந்தவனகள்
i.
இப்பதைி நிரந்தரமானதும் ஓய்வூதியத்வதக் தகாண்டதுமாகும்.
ைிதவைகள் / தபுதாரர் அநாவதகள் ஓய்வூதியத்துக்குாிய பங்களிப்புச்
தசய்யப்படல் சைண்டும்.
ii.
இப் பதைிக்கு ஆட்சசர்ப்புச் தசய்யும் அலுைைர்களுக்கு ஒரு ைருட
காைம் பதில் கடவமக்கு உாியதாகும்.
தமாழிகள் ததாடர்பாக சதர்ச்சி ததாடர்பில், இை. 18/2020 மற்றும்
2020.10.16
ஆம்
திகதிவயயுமுவடய
அரசாங்க
நிருைாகச்
சுற்றறிக்வகயின் ஏற்பாடுகள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்பான சுற்று
நிருபங்கள் சமசைாங்கி நிற்கும்.
அரசாங்க
சசவைகள்
ஆவைக்குழுைின்
தசயற்பாட்டு
ஒழுங்குைிதிகள், இைங்வக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் தாபனக்
சகாவை, அரசாங்க நிதி ஒழுங்குைிதிகள் மற்றும் திவைக்களத்தின்
ஏவனய
கட்டவளகள்
ஆகியைற்றுக்கு
இந்த
நியமனங்கள்
உட்பட்டவையாகும்.

iii.

iv.

04.

தவகவமகள்
4.1 கல்வித் தகககைகள்
ததாழில் அலுைைர் பதைி I ஆம் ைகுப்வபச் அலுைைர்களிலிருந்து
ஆட்சசர்ப்புச் தசய்யப்படுைதால் கல்ைித் தவகவமகள் ஏற்புவடயாகாது.
4.2 உயர் கல்ைித் தவகவமகள்
ஏற்புவடயதாகாது.
4.3 அனுபைம்
ததாழில்
அலுைைர்
பதைியில்
10
ைருட
காைத்திற்குத்
தசயற்திறனுவடயதும்
மற்றும் திருப்திகரமானதுமான
சசவைவயப் பூர்த்தி தசய்திருத்தல் மற்றும் I ஆம் ைகுப்வபச் சசர்ந்த
ததாழில் அலுைைராக இருத்தல்.

05.

உடற் தகுதி
சகை ைிண்ைப்பதாாிகளும் சகை ைிதங்களிலும் உடல் மற்றும் உள
தகுதிகவளக் தகாண்டிருத்தல் சைண்டும் என்பதுடன் தீைின் எந்ததைாரு
பிரசதசத்திலும் சசவை புாிைதற்கு ஏற்றைராயிருத்தல் சைண்டும்.

06.

ையததல்வை
I ஆம் ைகுப்வபச் சசர்ந்த ததாழில் அலுைைர்களிடமிருந்து மாத்திரம்
ஆட்சசர்ப்புச் தசய்து தகாள்ைதால் ையததல்வை ஏற்புவடத்தாகாது.

07. சைறு தவகவமகள்
i.
ii.
iii.
iv.

ைிண்ைப்பதாாி இைங்வகப் பிரவசயாக இருத்தல் சைண்டும்.
ைிண்ைப்பதாாி சிறந்த நன்நடத்வத உவடயைராக இருத்தல்
சைண்டும்.
சகை ைிண்ண்பதாாிகளும் ததாழில் அலுைைர் பதைியில்
நிரந்தரமாக்கப் பட்டிருத்தல் சைண்டும்.
தவகவமகவளப் பூர்த்தி தசய்திருக்க சைண்டிய தினத்திற்கு
முன்வனய ஐந்து (05) ைருட காைத்தினுள் திருப்திகரமான அல்ைது

v.
vi.

vii.

அதற்குக் கூடிய மட்டத்தில் தசயற்றிறன் மதிப்பீட்வடப்
தபற்றிருத்தல் சைண்டும்.
பாிந்துவரக்கப்பட்டுள்ள உாிய தவட தாண்டல் பாீட்வசகள்
யாவும் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டிருத்தல் சைண்டும்.
ைிண்ைப்பத்வதக் சகாரும் அறிைித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இறுதித் தினத்தன்று, பதைியில் சசர்த்துக்தகாள்ளப்படுைதற்குத்
சதவையான அவனத்துத் தவகவமகவளயும் முழுவமயாகப் பூர்த்தி
தசய்திருத்தல் சைண்டும்.
தபாது நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வக இை. 01/2020 இன் ஏற்பாடுகளின்
பிரகாரம் ஒழுங்காற்று நடைடிக்வககளுக்கு உட்பட்டிருத்த
ைாகாது.

08. 8.1 எழுத்துப் பாீட்வச
8.1.1 இந்தப்
நடாத்தப்படும்.

பாீட்வச

ைிடயம்

பாீட்வசகள்

ஆவையாளர்

நாயகத்தினால்

காைம்

ஆகக்கூடிய

சித்தியவட

(மைித்தியாைங்

புள்ளிகள்

ைதற்கான
புள்ளிகள்

கள்)
01.

ததாழில்
சட்டங்கள்

03

100

40

02.

தபாது
நுண்ைறிவு

01

100

40

01.

முகாவமத்துை
தபாதுஉளச்சார்பு

02

100

40

8.1.2 பாட ைிதானம்
ைினாப்பத்திரத்தின்

பாட ைிதானம்

தபயர்
01.

ததாழில் சட்டங்கள்

பின்ைரும் சட்டங்கள் மற்றும் கட்டவளகவள
அடிப்வடயாகக் தகாண்டதாகும்.
1941 இன் 27 ஆம் இைக்க சம்பளச்சவபகள்
கட்டவளச் சட்டம்
1950 இன் 43 ஆம் இைக்க வகத்ததாழில்
பிைக்குகள் சட்டம்
1958 இன் 15 ஆம் இைக்க ஊழியர் சசமைாப
நிதிச் சட்டம்

1971 இன் 45 ஆம்
முடிவுறுத்தல் சட்டம்

இைக்க

சசவைகள்

1935 இன் 14 ஆம் இைக்க ததாழிற்சங்கக்
கட்டவளச் சட்டம்
1942 இன் 45 ஆம் இைக்க ததாழிற்சாவைகள்
கட்டவளச் சட்டம்
1956 இன் 47 ஆம் இைக்க தபண்கள்,
இவளஞர்கள் மற்றும் சிறுைர்கவள
சைவைக்கமர்த்துதல் சட்டம்
1954 இன் 19 ஆம் இைக்க கவட மற்றும்
அலுைைக ஊழியர்கள் சட்டம்
1939 இன் 32 ஆம் இைக்க மகப்சபற்று
நன்வமகள் கட்டவளச் சட்டம்
1985 இன் 21 ஆம் இைக்க இைங்வக
தைளிநாட்டு சைவைைாய்ப்புப் பைியகச்
சட்டம்
1983 இன் 12 ஆம் இைக்க பைிக்தகாவடக்
தகாடுப்பனவுச் சட்டம்
1980 இன் 46 ஆம் இைக்க ஊழியர்
நம்பிக்வகப் தபாறுப்பு நிதியச் சட்டம்
02.

03

தபாது நுண்ைறிவு

தசாற்கள், கைித ாீதியான மற்றும் உருை
அவமப்பிைான ைடிைங்கள்
ஆகியைற்றினூடாக முன்வைக்கப்படும்
பிரச்சிவனகள் பற்றிய பாீட்சார்த்தியின்
தீர்மானங்கள் மற்றும் பிரதிபலிப்புகள்
என்பைற்வறப் பாீட்சித்துப் பார்ப்பதனூடாக,
பாீட்சார்த்தியின் ைிளங்கிக்தகாள்ளும்
திறவனயும் அறிவையும் அளைிடுைது இங்கு
எதிர்பார்க்கப்படும்.

பிரச்சிவனகவளயும் அைற்றுக்கான
முகாவமத்துைத்திற்கா காரைங்கவளயும் கண்டறிதல்,
ன தபாதுஉளச்சார்பு
தீர்மானங்கவள எடுத்தல், உள்ளக ாீதியான
தனியாள் ததாடர்புகவளப் சபணுதல்,
ததாடர்பாடலிலுள்ள திறவமகள், சுய
ஒழுக்காற்றுக் தகாள்வககள், மற்றும்
தந்திசராபாய ைழிமுவறகள் சபான்ற
ைிடயங்கள் ைாயிைாக பாீட்சார்த்திக்கு இருக்க
சைண்டிய சமைான முகாவமத்துைத்
திறவமவயக் தகாண்டு, அைருக்குத் தரப்படும்
நிகழ்வுகள் மற்றும் சந்தர்ப்பங்களுக்சகற்ப

முடிவுகவள எடுத்தல் ஆகியன இங்கு
எதிர்பார்க்கப்படும்.
8.2

சநர்முகப்பாீட்வச

புள்ளிகவளப் தபறுைதற்கான
முக்கிய தவைப்புகள்

ஆகக்கூடிய
புள்ளிகள்

ததாிவுக்கான
அதிகுவறந்த
புள்ளிகள்

சமைதிக அனுபைம்
ைிண்ைப்பத்வதக் சகாரும்
அறிைித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இறுதித் தினத்தன்று
ைிண்ைப்பத்தின் 4.3 இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தகவமவமகவளப் பூர்த்தி
தசய்திருப்பின் தபாதுநிர்ைாகச்
சுற்றறிக்வக 01/2019 இன்
பிரகாரம் சமைதிக
தசயற்திறனவடயதும்,
திருப்திகரமானதுமான சசவைக்
காைத்திற்குப் புள்ளிகள்
ைழங்கப்படும். அந்த
சுற்றறிக்வகயின் ஏற்பாடுகளின்
நியதிகளின்படி
தசயற்திறனவடயதும்,
திருப்திகரமானதுமான அதிகூடிய
சசவைக் காைத்வதக் தகாண்ட
பாீட்சார்த்திக்கு அதி கூடிய
புள்ளிகள் ைழங்கப்படும்
என்பதுடன் மற்வறய
பாீட்சார்த்திகளுக்கு
ைிகிதாசாரப்படி புள்ளிகள்
ைழங்கப்படும்.
தமாத்தம்
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ஏற்புவடயதல்ை
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8.2.1 அவமப்பு முவறயிைான சநர்முகப்பாீட்வச

எழுத்துப் பாீட்வசயில்
மட்டும் சித்தியவடந்த பாீட்சார்த்திகளுக்கு அரசாங்க
சசவைகள் ஆவைக்குழுைால் நியமிக்கப்படும் குழுைினரால் தபாது சநர்முகப்
பாீட்வசக் மற்றும் அவமப்பு ாீதியான சநர்முகப் பாீட்வச நடாத்தப்படும்.

எழுத்துப் பாீட்வசயில் மற்றும் அவமப்பு ாீதியான சநர்முகப்
பாீட்வச ஆகிய
இரண்டிலும் தபறும் தமாத்தப் புள்ளிகளில் ஆகக்கூடிய புள்ளிகவளப் தபறுசைார்
தைற்றிடங்களின் எண்ைிக்வகவயப் தபாறுத்து நியமிக்கப்படுைர்.
குறிப்பு : சநர்முகப் பாீட்வசக்குத் சதாற்றுைதனால் அது நியமனத்திற்குத்
சதவையான எல்ைாத் தவகவமகவளயும் தகாண்டுள்ளதாகக் கருதப்பட மாட்டாது.
8.2.2 தபாது சநர்முகப்பாீட்வச (புள்ளிகள் ைழங்கப்படமாட்டாது)
ஆட் சசர்ப்புத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட
மற்றும் அறிைித்தலில்
குறிப்பிப்பட்ட தவகவமகவளப் பாீடசார்த்தி தகாண்டுள்ளாரா என்பதவனப்
பாீட்சிப்பதற்சக இப்பாீட்வச நவடதபறும்.
இந்சநர்முகப்பாீட்வசயில்
பாீட்சார்த்தி
உடல்
தவகவமவயக்
தகாண்டுள்ளாரா
என்பதும்
பாீட்சிக்கப்படும்.
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பாீட்வச நிபந்தவனகள்

i. பாீட்வசயானது சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய தமாழிகளில் தகாழும்பில்
உள்ள பாீடவச நிவையங்களில் மாத்திரம் நடாத்தப்படும். ைிண்ைப்பதாாி
ைிரும்பும் ஒரு தமாழியில் மாத்திரம் சதாற்ற முடியும். ைிண்ைப்பதாாிகள் இந்தப்
பாீட்வசயின் சகை ைினாப்பத்திரங்களுக்கும் ஒரு தமாழியில் மாத்திரம்
ைிவடயளிக்க சைண்டும். ைிண்ைப்பதாாி தமது ைிண்ைப்பப் படிைத்தில்
குறிப்பிடும் தமாழி மூைத்வதப் பின்னர் மாற்றுைதற்கு அனுமதிக்கப்பட
மாட்டாது. சகை ைிண்ைப்பதாாிகளும் ைினாப்பத்திரங்கள் மூன்றுக்கும்
ைிவடயளித்தல் சைண்டும்.
ii. பாீட்வசக் கட்டைம் ரூ. 1200/- ஆகும். பாீட்வசக் கட்டைமானது பாீட்வசகள்
ஆவையாளர் நாயகத்தின் ைருமானத் தவைப்பு 20-03-02-13
இற்கு
தசலுத்தப்படத்தக்க ைவகயில் தீைிலுள்ள எந்ததைாரு தபால் அலுைைகத்தில் /
மாைட்டச் தசயைகம் / பிரசதசச் தசயைகம் ஒன்றில் தகாடுப்பனவு தசய்யப்பட்டு,
ைிண்ைப்பதாாியின் தபயாில் தபறப்படும் பற்றுச்சீட்டு ைிண்ைப்பப்படிைத்தின்
உாிய இடத்தில், அகற்றப்பட முடியாத ைவகயில் ஒட்டப்பட சைண்டும். அதன்
புவகப்படப் பிரதி ஒன்வறயும் வைத்திருத்தல் பயனுள்ளதாகும்.
iii. காசு கட்டவள அல்ைது முத்திவர பாீட்வச ததாடர்பாகச் தசலுத்தப்படும்
கட்டைமாக ஏற்றுக் தகாள்ளப்படமாட்டாது. தசலுத்தப்பட்ட
பாீடவசக்
கட்டைமானது எவ்ைித நிைவமகளின் கீழும் மீளச் தசலுத்தப்பட முடியாது.
iv. முழுவமயாகப்
பூர்த்தி
தசய்யப்படாத
ைிண்ைப்பங்கள்
எவ்ைித
முன்னறிைித்தலும் இன்றி நிராகாிக்கப்படும். பாீட்வசக்கான அனுமதிப் பத்திரம்
இல்ைாது பாீட்வச நிவையத்துக்குள் உட்பிரசைசிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
பாீட்வச ஆரம்பிக்கப்படும் தினத்தன்று பாீட்வச நிவையப் தபாறுப்பாளாிடம்,
தமது வகதயாப்பத்வத உறுதிப்படுத்தியைாறான அனுமதிப் பத்திரம் மாத்திரசம
ைிண்ைப்பதாாியால் சமர்ப்பிக்கப்பட சைண்டும்.
பாீட்சார்த்தி ஒருைருக்கு பாீட்வச அனுமதிப் பத்திரம் ைழங்கப்படுைதால், அைர்
அப்பாீட்வசக்குத் சதாற்றுைதற்கான
சகை தவகவமகவளயும் பூர்த்தி
தசய்துள்ளார் என ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டதாக அல்ைது பதைிக்குத் சததவையான
தவகவமகவளக் தகாண்டுள்ளார் எனக் கருதப்பட மாட்டாது.

v. ைிண்ைப்பப் படிைமானது 22 – 29 ச.மீ. அளவுள்ள A4 தாளில் தயாாிக்கப்பட
சைண்டும் என்பதுடன், 1 முதல் 07 ைவரயான தவைப்புகள் அதன் முதல்
பக்கத்திலும், 08 முதல் 11.5 ைவரயான தவைப்புகள் அதன் இரண்டாைது
பக்கத்திலும், 12 முதல் 14 ைவரயானவை மூன்றாைது பக்கத்திலும் மீதமாக
உள்ளன நான்காம் பக்கத்திலும் ைரத்தக்கைாறு தயாாிக்கப்பட சைண்டும். உாிய
தகைல்கள் தமது தசாந்தக் வகதயழுத்தில் ததளிைாகப் பூர்த்தி தசய்யப்பட
சைண்டும். மாதிாி ைிண்ைப்பப் படிைத்வத ஒத்ததாக இல்ைாத மற்றும்
முழுவமயாகப்
பூரைப்படுத்தப்படாத
ைிண்ைப்பங்கள்,
எவ்ைித
முன்னறிைித்தலுமின்றி நிராகாிக்கப்படும். (உாிய ைிண்ைப்பப்படிைத்தின்
பிரதிதயான்வற ைிண்ைப்பதாாி தம்முடன் வைத்திருப்பது பயனுள்ளதாகும்.)
பூர்த்திதசய்யப்படும் ைிண்ைப்பப் படிைம் பாீட்வசக்கான அறிைித்தலின்
பிரகாரம்
தரப்படும்
மாதிாி
ைிண்ைப்பப்
படிைத்வத
ஒத்தததன
ைிண்ைப்பதாாியால் உறுதிப்படுத்தப்பட சைண்டும் என்பதால், அவ்ைாறு
இல்ைாத ைிண்ைப்பப் படிைங்கள் நிராகாிக்கப்படும் என்பவத சமலும்
அறியத்தருகிசறன்.
தயவுதசய்து
இங்கு
இவைக்கப்பட்டுள்ள
மாதிாி
ைிண்ைப்பப் படிைத்திற்கு அவமய ைிண்ைப்பத்வதத் தயாாிக்கவும்.
vi. ைர்த்தமான அறிைித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட
தவகவமகவள உவடய
ைிண்ைப்பதாாிகளால், உாிய முவறயில் பூரைப்படுத்தப்பட்ட ைிண்ைப்பப்
படிைங்கள் பாிந்துவரக்கப்பட்ட முவறயில் தசலுத்தப்பட்ட பாீட்வசக் கட்டைப்
பற்றுச் சீட்டுடன் ைிண்ைப்படிைம் ஏற்கப்படும் முடிவு திகதியன்சறா அல்ைது
அத்திகதிக்கு முன்னர் கிவடக்கக் கூடியதாக ைிண்ைப்பப் படிைங்கள்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ைிண்ைப்பதாாிகளுக்கு பாீட்வச ஆவையாளர் நாயகத்தால்
உாிய சநரத்தில் அனுமதி அட்வடகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். பாீட்வசக்குாிய
அனுமதிப் பத்திரம் ைிண்ைப்பதாாிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதும், உடனடியாக
அது, தசய்தித்தாள்கள் மற்றும் இைங்வக பாீட்வசத் திவைக்களத்தின் அலுைைக
இவையத்தளத்திலும் இைங்வக பாீட்வசகள் திவைக்களத்தால் அறிைித்தைாக
தைளியிடப்படும். அவ்ைறிைித்தல் தைளியிடப்பட்டு 2 அல்ைது 3 நாட்களுள்
அனுமதிப் பத்திரம் கிவடக்காைிட்டால் அவ்ைிண்ைப்பதாரர், அவ்ைறிைித்தலின்
பிரகாரம் இைங்வகப் பாீட்வசகள் திவைக்களத்திற்கு அறிைிக்க சைண்டும்.
அதவன அறிைிக்கும்சபாது, தம்ைசம் வைத்துள்ள ைிண்ைப்பத்தின் பிரதியின்
பிரதி, உாிய பாீட்வசக் கட்டைம் தசலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டின் பிரதி மற்றும்
பதிவுத்தபால் பற்றுச் சீட்டு பிரதி பாீட்வசத் திவைக்களத்தால் உறுதிப்படுத்தத்
சைண்டுசகாள் ைிடுக்கப்படின்
ஏதாைது தகைல் என்பைற்வறயும் தம்ைசம்
வைத்திருத்தல் அனுகூைமாக அவமயும்.
vii. அரசாங்க சசவைகள் ஆவைக்குழுைினது அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம்
பாீட்வசவயப்
பிற்சபாடுைதற்கு
அல்ைது
தசல்லுபடியற்றதாக்குைதற்கு,
பாீட்வசகள் ஆவையாளர் நாயகத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.
viii. பாீட்வசவய நடாத்துைது மற்றும் பாீட்வசப் தபறுசபறுகவள ைழங்குதல்
குறித்து , பாீட்வசகள் ஆவையாளர் நாயகத்தால் ைிதிக்கப்படும் சட்ட
ஒழுங்குகளுக்கு பாீட்சார்த்திகள் உட்படுைர். அச்சட்ட ஒழுங்குகள்
ஓர்
பாீட்சார்த்தியால் மீறப்படுமாயின்
பாீட்வசகள் ஆவையாளர் நாயகத்தால்
ைிதிக்கப்படும் தண்டவனகளுக்கு அப்பாீட்சார்த்தி ஆளாக சைண்டியிருக்கும்.

ix. பாீட்சார்த்தியின் ஆளவடயாளம் :
பாீட்வச நிவையப் தபாறுப்பாளாின் முன்னிவையில் ஒவ்தைாரு பாீட்சார்த்தியும்
தமது ஆளவடயாளத்வத உறுதிப் படுத்த சைண்டும். அதற்காகக் கீழ் ைரும்
ஆைைங்களில் ஒன்வறச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.
அ. சதசிய அவடயாள அட்வட
ஆ. தசல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு
இ. தசல்லுபடியாகும் ைாகன அனுமதிப்பத்திரம்
சமலும்,
அவனத்துப்
பாீட்சார்த்திகளும்
தமது
ஆளவடயாளத்வத
உறுதிப்படுத்துைதற்கு முகம் காதுகள்
என்பைற்வற மூடாது பாீட்வச
மண்டபத்தினுள்
பிரசைசித்தல்
சைண்டும்.
தமது
அவடயாளத்வத
உறுதிப்படுத்துவத
நிராகாிக்கும்
பாீட்சார்த்தி
பாீடவச
மண்டபத்துள்
உட்பிசைசிக்க அனுமதிக்கப்டமாட்டார். பாீடவச மண்டபத்வத ைிட்டு
தைளிசயறும் ைவர பாீட்சார்த்தி முகத்வதயும் காதுகவளயும் மூடாது இருத்தல்
சைண்டும்.
குறிப்பு :
(i) ைிண்ைப்பப் படிைத்துடன் ஏசதனும் ஆைைங்கள் அல்ைது அைற்றின்
பிரதிகள் இவைக்கப்படைாகாது.
(ii) சதவைப்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆைைங்கவளச் சமர்ப்பிக்கத் தைறும்
ைிண்ைப்பதாாிகளின் ைிண்ைப்பங்கள் கைனத்தில் தகாள்ளப்பட மாட்டாது.
(iii) ஒவ்தைாரு ைிண்ைப்பதாாியும் ைிண்ைப்பத்திவன ததாழில் ஆவையாளர்
அதிபதியினூடாக பாீட்வச ஆவையாளர் அதிபதிக்கு அனுப்புதல் சைண்டும்.
ஒவ்தைாரு ைிண்ைப்பதாரரும் தமது வகதயாப்பத்வத தாம் கடவம புாியும் பிாிவு
/அலுைைக தவைைரால் உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ள சைண்டும்.
10. அரசாங்க சசவைகள்
ஆவைக்குழுச் தசயற்பாட்டு ஒழுங்கு ைிதிகள்,
காைத்திற்குக் காைம் அரசாங்சவைகள் ததாடர்பாக தைளியிடப்படும் சுற்று
நிருபங்கள் மற்றும் ததாழில் திவைக்கத்தின் பதைி நிவைச் சசவை ைவகக்குாிய
பதைிக்கு ஆட்சசர்ப்புச் திட்டத்திற்தகன அரசாங்க சசவைகள் ஆவைக்குழுைினால்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட 2013/03/ 07 ஆந் திகதிய நியதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள்
மற்றும் ஆட்சசர்ப்புத் திட்டத்திற்கு சமற்தகாள்ளப்படும் திருத்தங்கள் என்பன இதன்
பின்னர் இப்பதைிக்கு ஏற்பவடயதாகும்.
11.
இவ் அறிைித்தல் ைழங்காத எந்ததைாரு ைிடயத்திற்கும் தபாதுச் சசசவைகள் ஆவைக்குழு
முடிதைடுக்கும் அதிகாரத்வதக் தகாண்டுள்ளது.

12. இந்த அறிைித்தல் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய மூன்று தமாழிகளிலும்
தைளியிடப்பட்டாலும் அைற்றிவடசய ஏதாைது முரண்பாடுகள் காைப்படும் சபாது, சிங்கள தமாழி
மூைமான அறிைித்தசை சமசைாங்கி நிற்கும்.
அரசாங்க சசவைகள் ஆவைக்குழுைின் கட்டவளப்படி.

ஒப்பைிடப்பட்டது

திகதி

01 /11 / 2021

எம் பீ டி யு சக மாபா பத்திரான
தசயைாளர்
ததாழில் அவமச்சு

ைாதிரி விண்ணப்பப் படிவம்
(அலுவலக உபய

ாகத்திற்கு ைாத்திரம்)

அரசாங்க யசகவகள் ஆகணக்குழு
ததாழில் திகணக்களத்தில் பதவிநிகலச் யசகவ ின்( III ஆம் வகுப்பு )
உதவி ததாழில் ஆகண ாளர் (திகணக்களம்) பதவிக்கு ஆட்யசர்ப்பதற்கான
ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட யபாட்டிப் பரீடகச– 2021
01. பரீட்கசக்குத் யதாற்றும் தைாழி மூலம் :

சிங்களம்
தைிழ்

–

2

– 3

ஆங்கிலம் – 4

(உரி

இலக்கத்கத கூட்டினுள் எழுதுக)

பரீட்கசக்குத் யதாற்றும் தைாழி மூலயை விண்ணப்பம் நிரப்பப்படுதல் யவண்டும்.
02. தனிப்பட்ட தகவல்கள்
2.1. விண்ணப்பதாரி
(ஆங்கில
M.G.B.S.K.

தனித்தனி

ின் தப
தபரி

ர், முததலழுத்துக்களுடன் : ………………………………………………
எழுத்துக்களில்)

உதாரணம்:

2.2. முழுப்தப

ர் : ……………………………………………………………………………………………

2.3. முழுப்தப

ர் : ……………………………………………………………………………………………

(ஆங்கில தனித்தனி தபரி

GUNAWARDHANA,

எழுத்துக்களில்)

(சிங்களத்தில் / தைிழில்)
03. முகவரி

3.1. அலுவலக முகவரி : ………………………………………………………………………………………
(ஆங்கில தனித்தனி தபரி

எழுத்துக்களில்) ………………………………………………………………

(இந்த முகவரிக்யக பரீட்கச அனுைதி அட்கட தபாலில் அனுப்பப்படும்)

3.2. அலுவலக முகவரி : ………………………………………………………………………………………
(சிங்களத்தில் / தைிழில்)

3.3. தனிப்பட்ட முகவரி : ……………………………………………………………………………………..
(சிங்களத்தில் / தைிழில்) ………………………………………………………………

04. தபண் / ஆண் :

ஆண் – 0

தபண் – 1

(உரி

05. யதசி

அகட

இலக்கத்கத கூட்டினுள் எழுதுக)

ாள அட்கட இல.

06.ததாகலயபசி இல.
07. விவாக நிகல (விவாகைாகாதவர் – 1,
(உரி

விவாகைானவர் – 2)

இலக்கத்கத கூட்டினுள் எழுதுக)

08.யதசி

இனம்

(சிங்களவர்–1, தைிழர்–2, இந்தி
(உரி

த்தைிழர்–3, முஸ்லிம் – 4, ஏகன

இலக்கத்கத கூட்டினுள் எழுதுக)

09. 9.1 பிறந்த திகதி. - வருடம்
9.2. 30/11/2021 .இல் வ

து -வருடம்

10. 10.1 ததாழில் அலுவலர் பதவி
:

ைாதம்

ஆம் வகுப்பிற்கு நி

வருடம்

10.3 2021/11/30 ஆம் திகதி
யசகவக் காலம்

ன்று ததாழில் அலுவலர் பதவி

ின் I ஆம் வகுப்பில்

ைாதம்

ன்று ததாழில் அலுவலர் பதவி

வருடம்
ஆம்

ற்திறன்

பூர்த்தி தசய்

திகதி

ைாதம்

10.4 2021/11/30. ஆம் திகதி

வருடதச

திகதி
ைிக்கப்பட்ட திகதி :

வருடம்

2021/11/30

ைிக்கப்பட்ட திகதி

ின் I ஆம் வகுப்பிற்கு நி

வருடம்

10.5

நாள்

ைாதம்

10.2 ததாழில் அலுவலர் பதவி

காலம்

திகதி

ைாதம்

ின் II

வர் –5)

நாள்
ின் முழு யசகவக்

ைாதம்

திகதி

ன்று

ைிக்கதும்

ததாழில்

ைற்றும்

அலுவலர்

திருப்திகரைான

நாள்
பதவி

10

யசகவக்காலம்

ப்பட்டுள்ளதா? ……………………………………………………………………………………………

10.6 2021/11/30. ஆம் திகதிக்கு யநர் முந்தி

ின்

05 வருட சம்பள

ஏற்றங்கள்

உகழத்துப் தபறப்பட்டுள்ளனவா? ……………………………………………………………………………………….

10.7 2021/11/30 ஆம் திகதிக்கு யநர் முந்தி
தவிர்ந்த

தண்டகன

ஏதும்

05 வருட காலத்தினுள் எச்சரிக்கக

தபற்றிருந்தால்,

அது

பற்றி

விபரங்கள்………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. சித்தி

கடந்த அதியு

பட்டதாரி ஆ

ின்,

11.1 பட்டத்தின் தப

ர் பரீட்கச:
ர் ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.2. பல்ககலக்கழகம் / நிறுவனம் ………………………………………………………………………………………………………………
11.3 பட்டம் தபற்ற திகதி
11.4. பட்டம் தசல்லுபடி

…………………………………………………………………………………………………………….
ாகும் திகதி …………………………………………………………………………………………………………

11.5 பரீட்கசக்குத் யதாற்றி

தைாழிமூலம் …………………………………………………………………………………

12. பரீட்கசக் கட்டணம் தசலுத்துதல்
தசலுத்தி

ததாகக ரூ. …………………………………………………………………..

தசலுத்தி

திகதி ………………………………………………………………….

கட்டணம் தசலுத்தி

அலுவலகம் ………………………………………………………………………………………………………….

பற்றுச்சீட்டு இல. ………………………………………………………………………………….
பற்றுச் சீட்டின் ஓரத்கத அகற்றப்பட முடி ாத வகக ில் ஒட்டுக.
(அதன் புககப்படப் பிரதி ஒன்கற கவத்திருத்தல் ப னுள்ளதாகும்)
13. விண்ணப்பதாரி

ின் தவளிப்படுத்துகக :

பந்தி 4.3 இல் உள்ளவாறு, 2021/11./30 ஆம் திகதிக்கு யநர் முந்தி
தச

ற்றிறன்

என்பதுடன்

ைிக்கதும்
அக்கால

தண்டகனத

ான்றிற்கும்

தவளிப்படுத்துகியறன்.
தவளி

திருப்திகரைானதுைான
கட்டத்தினுள்

யசகவக

(எச்சரிக்கக

ிடுவது ததாடர்பில்

பரீட்கசக

யவறு

ஒழுக்காற்றுத்

எனவும்

நடாத்துவது

பரீட்கசகள் ஆகண

வருட காலம்

பூர்த்திதசய்துள்யளன்

தவிர்ந்து)

ஆட்பட்டிருக்கவில்கல

யைலும்,

ப்

10

இத்தால்

ைற்றும்

ாளர் அதிபதி

முடிவுகள

ால் எடுக்கப்படும்

முடிபுகளுக்கு உட்படுயவன் எனவும் யைலும் தவளிப்படுத்துகின்யறன்.
யைலும்,

இவ்விண்ணப்பப்படிவத்தில்

எனவும்,

சரி

ஏதாவது

ானகவ

விபரங்கள்

ததரிவுதசய்

தரப்பட்டுள்ள

எனவும்

நான்

பிகழ

ானகவ

விபரங்கள்

உறுதிப்படுத்துகியறன்.
அல்லது

தபாய்

உண்கை

இங்கு

ானகவ

தரப்பட்டுள்ள

ானகவ

என,

நான்

ப்படுவதற்கு முன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அதன் காரணைாக நான்

இப்பதவிக்குத் தகுதி

ற்றவராயவன் என்பகதயும், நான் ததரிவுதசய்

ப்பட்ட பின்னர்

அவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், எவ்வித நட்ட ஈடுைின்றி நான் யசகவ

ிலிருந்து

நீக்கப்படுவதற்கு

யைலும்,

பரீட்கசக

ஆளாயவன்

நடாத்துவது

விதிக்கப்படும்

சட்ட

என்பகதயும்
குறித்த,

நான்

பரீட்கசகள்

ஒழுங்குகளுக்கு

நான்

நன்கு
ஆகண

அறியவன்.
ாளர்

அதிபதி

கட்டுப்படுயவன்

ால்

எனவும்

தவளிப்படுத்துகியறன்
திகதி : ……………………….
14.
விண்ணப்பதாரி ின் ககத
9 (xi) ஆகி வற்றின் பிரகாரம்)

…………………………………………………………………………………………..
(விண்ணப்பதாரரின் ககத ாப்பம்)
ாப்பத்கத உறுதிப்படுத்துதல்: (அறிவித்தலின் பிரிவுகள்

இந்த
விண்ணப்பப்படிவத்கதச்
சைர்ப்பிக்கும்
திரு/திருைதி/தசல்வி
………………………………………………………………………………………………………… (விண்ணப்பதாரி ின் முழுப்தப ர்) என்பவகரத்
தனிப்பட்ட முகற ில் நான் அறியவன் எனவும்,
உரி
பரீட்கசக் கட்டணத்கதச்
தசலுத்தி அதன் பற்றுச்சீட்கட இகணத்துள்ளார் எனவும், …………………………………………………. ஆகி
திகதி ில் அவர் என் முன்னிகல ில் தனது ககத ாப்பத்கத இட்டார் எனவும்
சான்றுபடுத்துகியறன்.

திகதி : ………………

………………………………………………………………………………..……….

(ககத

ாப்பத்கத உறுதிப்படுத்துபவரது ககத

ாப்பம்)

ககத ாப்பத்கத உறுதிப்படுத்துபவரது முழுப்தப ர்: …………………………………………………………………………………………
பதவி : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
முகவரி : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(அலுவலக பதவி முத்திகர இட்டு உறுதிப்படுத்துதல் யவண்டும்)

15. திகணக்களத் தகலவரின்
யகாகவ ின் பிரகாரம்)

சான்றிதழ்

(விண்ணப்பதாரி

ின்

தப

ர்வழிக்

எனது இல. ……………………………………………
இந்த
விண்ணப்பப்படிவத்கதச்
சைர்ப்பிக்கும்
திரு/திருைதி/தசல்வி
……………………………………………………………………………………………
(விண்ணப்பதாரி ின்
முழுப்தப ர்)
என்பவர் இத் திகணக்களத்தில் ……………………………………………………………………………………….. என்னும்
பதவிக
……………………………………………………… ஆகி
திகதி ிலிருந்து வகிக்கிறார் எனவும்,
அவர்
ததாடர்பில்
ஒழுக்காற்று
விசாரகண
நகடதபறுகிறது
/
நகடதபறவில்கல
எனவும்
சான்றுப்படுத்துகியறன்.
யைலும்,
அவரால்
சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரி ானகவ எனவும், உரி
பரீட்கசக்
கட்டணத்கதச் தசலுத்தி அதன் பற்றுச்சீ ட்கட இகணத்துள்ளார் எனவும்
சான்றுப்படுத்தி
அவரது
விண்ணப்பத்கத
சிபார்சு
தசய்து
முன்னளிக்கின்யறன்.
திகதி …………………………………………………
திகணக்களத் தகலவரது தப

ர் …………………………………………………………………………………………………………………….

திகணக்களத் தகலவரது ககத
பதவிப் தப

ாப்பம் ………………………………………………………………………………………………..

ர் ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(அலுவலக பதவி முத்திகர)

