
கட்டடக் கலைஞர் சேலையின் I ஆந் தரத்துலடய அலுைைர்களின் சேலைக் காை அனுபைம் 

மற்றும் திறலம அடிப்பலடயில் ைிசேட தரத்துக்கு பதைியுயர்த்தல் மற்றும் பதைியில் 

நியமிப்பதற்கான ைிண்ணப்பம் 

I ஆம் பகுதி - அலுைைாினாசை பூரணப்படுத்துதல் சைண்டும். 

1. அலுைைாின் முழுப் பபயர் (ேிங்களத்தில்) :- ................................................................................... 

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

2. அலுைைாின் இறுதியாக ைரும் பபயலர முதலிலும் ஏலனய பபயர்களின் முதபைழுத்துக்கலள 

பின்னரும் இடப்பட்ட பபயர் (ஆங்கிை பகப்பிடல் எழுத்தில்) :- 

……………………………………………………………………………………………………. 

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

3. அலுைைாின் முழுப் பபயர் ( ஆங்கிை பகப்பிடல் எழுத்தில்) :-  

……………………………………………………………………………………………………. 

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

4.  பால் நிலை :- பபண்  ஆண்  

 

5.  பிறந்த திகதி    - ஆண்டு     மாதம்     திகதி      

 

6. சதேிய அலடயாள அட்லட இை  :-           

 

7. தற்சபாது கடலமயாற்றும் சேலை நிலையம் :-  

…………………………………………………………………………………………………….......

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

8. (i) நிரந்தர முகைாி ஆங்கிை பகப்பிடல் எழுத்தில் ( கடிதம் கிலடக்கப்பபறுைது இம் 

முகைாிக்காகும்)  :-  ............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

 (ii) பதாலைசபேி இைக்கம்  :-  

 

9. (i) இைங்லக கட்டடக் கலைஞர் சேலையின் 1 ஆந் தரத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட திகதி -:  

…………………………………………. 

(ii) இைங்லக கட்ட்டக் கலைஞர் சேலையின் 1 ஆந் தரத்துக்கு நியமனம்பபற்ற திகதி முதல் 

ைிண்ணப்பம் சகாரும் திகதிக்கு அைாின் சேலைக் காைம் :- 

  ைருடம்   மாதம்     திகதி      

 

10. (i) முன்லனய பதாழிற் தலகலமக்குாிய இறுதியாக பதிைிலன இற்லறப்படுத்திய ைருடம 

……………………… 

(ii) அதிஉயர் அங்கத்துைத்லதப் பபற்றுக்பகாண்ட திகதி................... 

(iii) கல்ைி மற்றும் பதாழில்ோர் தலகலமகள் :- 
 

 

          



பதா. 

இை: 

கல்ைித் தலகலமகள் தலகலமகலளப் 

பூரணப்படுத்தி ைருடம் 

நிறுைனம் 

1.  கைாநிதிப் பட்டம்   

2.  தத்துை முதுமானிப் பட்டம் (MPhil)   

3.  ைிஞ்ஞான முதுமானிப் பட்டம் 

(MSc) 

  

4.  ஏலனய   

 

11. சேலை அனுபைம் 

 

(i) புள்ளி ைழங்கும் நலடமுலற 2.2 இன் கீழ் துலறயில் சமற்பகாள்ளப்பட சைண்டிய கடலமகள் :- 

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

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

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

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

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

 

12. (i) இைங்லக கட்டடக் கலைஞர் சேலையின் 1 ஆந் தரத்துக்கு நியமனம் பபற்ற திகதி முதல் 

ேம்பளமற்ற ைிடுமுலறகள் அல்ைது அலரச் ேம்பள ைிடுமுலறகள் எடுத்திருக்கின்றாரா? 

 

பதா. 

இை: 

காரணம் காைம் 

  திகதி முதல் திகதி ைலர 

    

    

 

(ii) ைிண்ணப்பம் சகாரப்படும் இறுதி திகதிக்கு உடன்முன்னரான 05 ைருடங்களுக்கு ேகை ேம்பள 

ஏற்றங்கலளயும் உலழத்துள்ளாரா? 

 

ஆம்  இல்லை  

 

13. (i) கடந்த 05 ஆண்டுகளினுள் ஒழுக்காற்று தண்டலனக்கு உட்பட்டுள்ளாரா? ............................  

 (ii) முடிவுறாத ஒழுக்காற்று ைிடயங்கள் காணப்படுகின்றதா? ............................................ 

 

14. சமற்குறிப்பிட்ட தகைல்கள் ோியானதாகவும் நம்பகத்தன்லம பகாண்டதாகவும் நான் 

கூறியுள்சளன் என ோன்றுப்படுத்துகின்சறன். 

 

 

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

  திகதி       அலுைைாின் லகபயாப்பம் 

 

 

 



II ஆம் பகுதி – திலணக்களத் தலைைாினால் பாிந்துலர மற்றும் ோன்றுப்படுத்தல். 

 

ஏற்புலடயதற்ற போற்கலள நீக்கிைிடவும். 

 

(i)  இவ் ைிண்ணப்பதாாிகள் ேம்பந்தமாக ஒழுக்காற்று நடைடிக்லக எடுக்கப்பட்டு அல்ைது 

நடைடிக்லக எடுப்பதற்கு கருதப்படைில்லையாயின், ( எடுத்திருப்பின் தைறிலழத்த திகதி, 

தண்டலனயுடன் ைிபாிக்கவும்.)   

(ii) இவ் ைிண்ணப்பதாாி 1 ஆந் தரத்துக்கு பதைியுயர்த்தப்பட்டதன் பின்னர் ேம்பளமற்ற அல்ைது 

அலரச் ேம்பளம் பபற்றுள்ளாரா / இல்லை. ( ஆபமனில் காைப் பகுதிலய பின்ைரும் 

அட்டைலணயில் குறிப்பிடுக)  

 

காைம் அலரச் ேம்பளம் / 

ேம்பளமற்ற ைிடுமுலறகள் 

காரணம் 

பதாடக்கம் ைலர 
  

    

 

(iii) பதைியுயர்த்தப்படும் திகதிக்கு உடன்முன்னரான ஐந்து (05) ைருடங்களினுள் ேகை ேம்பள 

ஏற்றங்கலளயும் உலழத்து திருப்திகரமான சேலைக் காைத்லத பூர்த்தி பேய்துள்ளார் / 

இல்லை. 

(iv) அதற்கிணங்க, அைர் இந் சநர்முகப் பாீட்லேயில் சதாற்றுைதற்கு அைேியப்படும் 

அடிப்பலடத் தலகலமகலளப் பூர்த்தி பேய்துள்ளார் / இல்லை என்பதால் ைிண்ணப்பம் 

பாிந்துலரக்கின்சறன் / இல்லை.  

 

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

  திகதி      திலணக்களத் தலைைாின் லகபயாப்பம் 

 


