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கபொது நிருவொகம் ற்றும் அனர்த்த முகொகத்துவ அகச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND DISASTER MANAGEMENT
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உது இல

திகதி:

2019.05.30

அனைத்து அனைச்சின் செயலாளர்கள்/
தினைக்களத் தனலவர்கள்/
ைாவட்டச் செயலாளர்கள்/
பிரததெ செயலாளர்களிற்கு

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேவையிலுள்ள வைற்றிடங்கள் வதோடர்போன தவு யேகரித்தல்
உைது அனைச்சு/ தினைக்களம்/ பிரததெ செயலகங்களில் அனுைதியளிக்கப்பட்ட 2019.05.01 ஆந்
திகதிக்கு வலுவிலிருக்கும் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் பதவிகளின் எண்ணிக்னக, தற்தபாது
கடனையிலிருக்கும் எண்ணிக்னக ைற்றும் சவற்றிடங்களின் எண்ணிக்னக என்பவற்னற
இனைப்புகள் 01, 02 என்பவற்றிலுள்ள படிவங்கனளப் தபான்று MS – Excel இனைப் பயன்படுத்தி
பூர்த்தி செய்வதுடன், 2019.06.30 ஆந் திகதிக்கு முன் எைக்கு கினடக்குைாறு கீழுள்ள முகவரிக்கு
உடைடியாக அனுப்பினவக்க நடவடிக்னக எடுக்கவும். அத்துடன் அப்படிவங்களின்
சைன்பிரதினய (Softcopy) adcs.pubad@gmail.com எனும் மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்புைாறும்
தயவுடன் தகட்டுக்சகாள்கிதறன்.

சதாடர்புகளுக்கு:

யூ.டீ.தக.பீ. சபதரரா
பிரதாை முகானைத்துவ உதவியாளர்
(011-2673560)

ஒப்பம்./ தக.வீ.பீ.எம்.தே. கைதக
இனைந்த தெனவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்

அனுப்ப யைண்டி முகைரி:
பணிப்போளர் (அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் கிவள),
இவைந்த யேவைகள் பிரிவு,
வபோது நிருைோக ற்று அனர்த்த முகோவத்துை அவச்சு,
சுதந்தி ேதுக்கம்,
வகோழுப்பு 07

இனைப்பு – 01
இனைந்த தெனவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பி னவக்கப்பட தவண்டிய படிவம்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேவையிலுள்ள வைற்றிடங்கள் வதோடர்போன தவுகள் – 2019.05.01 ஆந்
திகதிக்கு
அனைச்சு/ தினைக்களம்: ……………………………………………………………..

பிரதாை அலுவலகம்/
பிரததெ அலுவலகம்
பிரதாை அலுவலகம்
முகவரி:
உப/ பிரததெ
அலுவலகம்
1.
2.

அனுைதிக்கப்பட்ட
பதவிகள்
எண்ணிக்னக
XXX

தற்தபாது
கடனையிலுள்ள
எண்ணிக்னக
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

சவற்றிட
எண்ணிக்னக

இவ்விடயம் சதாடர்பாை ஒருங்கினைப்பு அலுவலரின் சபயர் :
அலுவலக சதானலதபசி இல :
னகயடக்க சதானலதபசி இல :
(உரிய விடய உத்திதயாகத்தர் தைற்குறித்த விபரங்கனள அனுப்பினவக்கவும்)

பரீட்சித்தவர் ........................................
(விடய உத்திதயாகத்தர்)

அத்தாட்சிப்படுத்துைர்:…………………………..
(பதவிநினல உத்திதயாகத்தர்)
(உத்திதயாகபூர்வ முத்தினரனய
பதிக்கவும்)

திகதி: ………………………..

இனைப்பு – 02

இனைப்பு – 01 இல் குறிப்பிடப்பட்ட படிவத்னத பூர்த்திசெய்வதற்காக கீதழ தரப்பட்டுள்ள
உதாரைம் 1 ைற்றும் 2 என்பவற்னற பின்பற்றவும்

உதாரைம் - 01
அபி. உத் யேவையிலுள்ள வைற்றிடம் வதோடர்போன தவுகள் – 2019.05.01 ஆந் திகதிக்கு
அனைச்சு/ தினைக்களம்: கைநல அபிவிருத்தி தினைக்களம்
பிரதாை அலுவலகம்/
பிரததெ அலுவலகம்
பிரதாை அலுவலகம்
முகவரி:
உப/ பிரததெ அலுவலகம்
1. கம்பஹா கைநல அபிவிருத்தி ைாவட்ட
அலுவலகம்
2. கண்சைாறுவ கைநல அபி. அலுவலகம்
3. குருநாகனல கைநல அபி. அலுவலகம்
4. இரத்திைபுரி கைநல ைாவட்டக்
காரியாலயம்

அனுைதிக்கப்பட்ட
பதவிகள்
எண்ணிக்னக
XXX

தற்தபாது
கடனையிலுள்ள
எண்ணிக்னக
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

சவற்றிட
எண்ணிக்னக

உதாரைம் - 02
அபி. உத் யேவையிலுள்ள வைற்றிடம் வதோடர்போன தவுகள் – 2019.05.01 ஆந் திகதிக்கு
அனைச்சு/ தினைக்களம்: உள் விவகார, உள்நாட்டலுவல்கள் அனைச்சு
ைாவட்டம்: குருநாகனல

பிரதாை அலுவலகம்/
பிரததெ அலுவலகம்
குருநாகனல ைாவட்டச் செயலகம்
பிரததெ செயலகம்
1. இப்பாகமுவ பிரததெ செயலகம்
2. நிகசவரடிய பிரததெ செயலகம்
3. வீரபுசகதர பிரததெ செயலகம்

அனுைதிக்கப்பட்ட
பதவிகள்
எண்ணிக்னக
XXX

தற்தபாது
கடனையிலுள்ள
எண்ணிக்னக
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

சவற்றிட
எண்ணிக்னக

