இணைப்பு

I

இணைந்த சேணைகளுக்குரி அலுையர்கணர சேணையில் உறுதிப்படுத்தல் – பபொது ைழிகொட்டித் தொள்
பபொதுைொன விடங்கள்

1)

இணைந்த சேணலகளுக்குரி அலுலயர்கணர சேணலயில் உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரி இணைந்த சேணலகள்
பணிப்பாரர் நாகம் ஆலார்.

2)

அே சேணலகள் ஆணைக்குழு நணைமுணம விதி 109 ஆம் பிரிவின் படி அே அலுலயரின் நினானது
அக்குறித்த சேணலயில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ைதாக கருதப்படுலது, அந்நினானது நின அதிகாம்
பணைத்தலரினால்

சேணலயில்

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ரார்

என

முணமான

கடிதத்தின்

மூயம்

ததரிப்படுத்திதன் பின்னசாகும். ஆதயால் அது ததாைர்பான ேரிான ஆலைங்கணரக் குறிப்பிட்ை
காயலணணமயினுள்

ேர்ப்பிக்குமிைத்து

சேணலயில்

உறுதிப்படுத்தப்படுலதற்குரி

கடிதத்திணன

தாதமின்றி லறங்குலதற்கான ோத்திம் உள்ரது.

சேணையில் உறுதிப்படுத்தப்படுைதற்கு இணைந்த சேணைகள் பணிப்பொரர் நொகத்திடம் ேர்ப்பிக்கப்பட
சைண்டி ஆைைங்கள்
ேர்ப்பிக்கப்படும்

அணனத்து

அறிக்ணககள்/ஆலைங்களின்

பிதிகள்

திணைக்கரத்

தணயலரினால்

ோன்றுப்படுத்தப்பட்ைதன் பின்னர் ேர்ப்பிக்கப்பை சலண்டும்.

பிரிவு I

CSC I - படிைம்
இவ்ைகுதிக்குள் கூமப்பட்டுள்ர ஆைைங்கரொனது அலுையரின் நினத் திகதியிலிருந்து 06 ொதங்களினுள்
ேர்ப்பிக்கப்பட சைண்டும்.

1)

அலுலயரின் பிமப்புச்ோன்றிதழ் ற்றும் நினக்கடிதத்தில் ஒச தபர் இருத்தல் சலண்டும், ஏசதனும்
வித்திாேம் இருக்குமிைத்து அது ததாைர்பாக ேத்திப்பிாைக் கடிதத்தின் மூயம் ததரிப்படுத்தல்
சலண்டும்.

2)

நணைமுணம விதி 86

ஆம் பிரிவின் இய 04

இணைப்பின்

படி ணகதாப்பமிட்டு சேணலணப்

தபாறுப்சபற்கும் கடிதம் - இங்கு சேணலணப் தபாறுப்சபற்ம திகதி, அலுலயரின் தபர், அலுலயரின்
ணகதாப்பம்,
சலண்டும்.

திணைக்கரத் தணயலரின் ஒப்பம் ற்றும் அலரின் பதவிமுத்திண என்பன இருத்தல்

3)

சுகாதா

169 படிலத்தின் மூயம் தபமப்பட்ை ருத்துல அறிக்ணக – இவ்லறிக்ணகானது குறித்த

அலுலயரினால் பூர்த்தி தேய்ப்படும் பாகத்துைன் இரு பாகங்ணர உள்ரைக்கிதுைன்,

அவ்விரு

பாகங்களும் ேர்ப்பிக்கப்பை சலண்டும்.

4)

தபாது 160 படிலத்தின் மூயம் பூர்த்திாக்கப்பட்டு இருதப்பினரும் ணகதாப்பமிைப்பட்ை ஒப்பந்தம் –
இங்கு அலுலயரின் தபர் தலறின்றி இருப்பதுைன் இருதப்பினரும் ணகதாப்பமிட்டு உரி இைத்தில்
பதவி முத்திண இைப்படுதல் அலசிாகும்.

5)

அசியணப்பின்

157அ (7)

ஆம் உறுப்புணயும் 161

(ஈ)

(iii) ஆம் உறுப்புணயின் படி

பூர்த்திாக்கப்பட்டு இருதப்பினரும் ணகதாப்பமிைப்பட்ை கீழ்ப்படிதல் அறிக்ணக – இங்கு அலுலயரின்
தபர் தலறின்றி இருப்பதுைன்

இருதப்பினரும் ணகதாப்பமிட்டு உரி இைத்தில் பதவி முத்திண

இைப்படுதல் அலசிாகும்.

6)

தபாது

278 படிலத்தின் மூயம் பூர்த்திாக்கப்பட்டு இருதப்பினரும் ணகதாப்பமிைப்பட்ை ேத்திம்

அல்யது உறுதியுண -

இங்கு அலுலயரின் தபர் தலறின்றி இருப்பதுைன்

இருதப்பினரும்

ணகதாப்பமிட்டு உரி இைத்தில் பதவி முத்திண இைப்படுதல் அலசிாகும்.

7)

தபாது 261

படிலத்தின் மூயம் பூர்த்திாக்கப்பட்டு அலுலயால் ணகதாப்பமிைப்பட்ை, தாபனக்

சகாணலயின் XXXIII

ஆம் அத்திாத்தின் 2

ஆம் பிரிவின் நிதிகளின்படி தோத்துக்கணரயும்

தபாறுப்புக்கணரயும் தலளிப்படுத்தலுக்கான கூற்று – அலுலயரின் தபர் தலறின்றி இருப்பதுைன் உரி
இைத்தில் அலுலயர் ணகதாப்பமிட்டிருத்தல் சலண்டும்.

8)

ஆட்சேர்ப்புத் தகுதிகணர உறுதிப்படுத்துலது ததாைர்பான கல்வித்தணகணகள் ற்றும் அது ததாைர்பான
ததாழில்முணமத் தணகணகணர உறுதிப்படுத்தும் ோன்றிதழ்கள்/

ஆலைங்கள் – இங்கு ஒவ்தலாரு

சேணலகளிட்சகற்ப தணகணகள் சலறுபடும் என்பதால் அவ்லவ் சேணலகளுக்கான சேணலப் பிாைக்
குறிப்பில் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ரபடி உரி ோன்றிதழ்கணர ேர்ப்பிக்க சலண்டும்.

பகுதி II

CSC II - படிைம்
இவ்ைகுதிக்குள் கூமப்பட்டுள்ர ஆைைங்கரொனது அலுையரின் தகுதிகொண் கொயம்/ பதிற்கடணக் கொயம்
பூைொன உடசனச ேர்ப்பிக்கப்பட சைண்டும்.

1)

நணைமுணம விதி 101 ஆம் பிரிவின் இய 05 இணைப்பின் படி தாரித்து பூைப்படுத்தப்பட்ை தகுதிகாண்
காயப்பகுதிற்குரி

மீராய்வு

காயப்பகுதிற்குரிததன்று

அறிக்ணக

தலறின்றி

–

இங்கு

ஒவ்தலாரு

மீராய்வு

அறிக்ணகயும்

அக்

குறிப்பிைப்பை

சலண்டும்.

சலும்,

அக்காயப்பகுதியில்

தபற்றுக்தகாண்ை விடுமுணம ததாைர்பான விபங்கள் ற்றும் ஒழுக்காற்று நைலடிக்ணககள் பற்றியும்
குறிப்பிைப்பை சலண்டும். அத்துைன் திப்பீட்ைாரர் ற்றும் தக்கணிப்பீட்ைாரர் ணகதாப்பமும் பதவி
முத்திணயும் உரி இைத்தில் இைம்தபமல் சலண்டும்.

2)

எலசமனும்

அலுலயரின்

நீடிக்கப்பட்டிருப்பின்,

தகுதிகாண்

காயம்

நணைமுணம

111

விதி

அந்நீடிக்கப்பட்ை காயப்பகுதிக்குரி இய 05

ஆம்

பிரிவிற்கண

இணைப்பின் படி தாரித்து

பூைப்படுத்தப்பட்ை மீராய்வு அறிக்ணக – இங்கு சசய 1ம் பந்தியில் கூமப்பட்ைலாறு மீராய்வு
அறிக்ணகானது பூைப்படுத்தப்ட்டிருத்தல் சலண்டும்.

3)

தபாது 53

அ படிலத்தின் படி பூைப்படுத்தப்பட்டு இருதப்பினரும் ணகதாப்பமிைப்பட்டு

புதுப்பிக்கப்பட்ை, ஓய்வூதி உரித்துணை அலுலயர் ததாைர்பான லயாற்றுத் தாள் – இங்கு அலுலயரின்
ணகதாப்பம், பதவிநிணய உத்திசாகத்தரின் ணகதாப்பம் ற்றும் பதவி முத்திண ஆகிலற்சமாடு
ேரிான விைங்கள் உள்ரைக்கப்பட்டிருத்தல் சலண்டும்.

4)

உரி சேணலப் பிாைக் குறிப்புப் பத்தித்தின்படி குறித்த அலுலயண விணனத்திமன்காண் பரீட்ணேயில்
சித்திணைந்த பின்னச நினத்ணத உறுதிப்படுத்த முடியும் என்பது கட்ைாப்படுத்தப்பட்டிருந்தால்,
குறித்த

விணனத்திமன்காண்

பரீட்ணேயில்

சித்திணைந்ததாக

அவ்லலுலயரின்

தபருக்கு

விநிசாகிக்கப்பட்ை கடிதத்தின் ோன்றுபடுத்தப்பட்ை பிதி.

5)

அலுலயர்

தகுதிகாண்

கீழ்க்காைப்படும்

காயப்பகுதியில்

படிலத்தில்

தபற்றுக்தகாண்ை

பூைப்படுத்தப்பட்டு

தகுதிகாண் காயப்பகுதிானது நணைமுணம விதி

111

விடுமுணம

ேர்ப்பிக்கப்பைல்

ததாைர்பான

விபங்கணர

சலண்டும்.

அலுலயரின்

ஆம் பிரிவிற்கண நீடிக்கப்பட்டிருப்பின்,

அந்நீடிக்கப்பட்ை காயப்பகுதிக்குரி விடுமுணம விபங்களும் உள்ரைக்கப்படுதல் சலண்டும்.

தாபனக் சகாணல XII ஆம் அத்திாத்தில் 8.6 ற்றும் 8.7 எனும் உப பிரிவிட்சகற்ப விடுமுணம
கணிக்கப்படுலசதாடு நின திகதியிலிருந்து முதல் இரு ஆண்டுகாய சேணல பூைாகும் திகதி லண
தபமப்பட்ை விடுமுணமகணர நில் 01 ற்றும் 02 இலும், அவ்விரு ஆண்டுகாய சேணல பூைாகும்
இயக்கி ஆண்டில் தபமப்பட்ை விடுமுணமகணர நில் 03 இலும் உள்ரைக்கப்படுதல் சலண்டும். அதன்
பின்னர்

லரும்

ஆண்டுகளில்

அலுலயரினால்

தபமப்பட்ை

விடுமுணமகணர

நில்

04

இல்

காட்ைப்படுள்ரலாறு இயக்கி ஆண்டு முணமயில் பதிவுதேய் சலண்டும்.
உதாைம்:

A

அலுலயரின் நினத் திகதி 2015.04.01 ஆயின்,
அண

01
02
03
04
05

2015.04.01 - 2016.03.31
2016.04.01 - 2017.03.31
2017.04.01 - 2017.12.31
2018.01.01 - 2018.12.31
2019.01.01 - 2019.12.31

................ - .................
................ - .................

ஓய்வு

சுகவீனம்

அணச்ேம்பரம் ேம்பரற்ம

