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உணது இ

திகதி:

2022.09.15

அமணச ்சுக்கநி் சசதாந ்கந்
திமஞக்கநட் டமப ்கந்
ணாப் சசதாந ்கந்
பிதடச சசதாந ்கந்
அமச்சிண் இம்ப் ந்று் மிண்ணஞ் சமனத் தண்தடு்துவண் மூன்
இம் சசமவகப் உ்திசோக்்கபிண் திகமப விமண்திநணோணோக
ஆக்குலு்

அச்சிடத் தட்ட

ஆவங் கபிண்

தண்தோட்மட

முடியுோணவம

குமந்லு் .
இமஞ்ட

தசமபளுக்குித

07

தசமபகமநச ் ප

தச ்்ட

சுணா ்

140,000

உட்திததாகட்ட ்களுக்கு தசமபகமந பனங் குபதி் ் க்கூடித டாணடங் கமநக்
கும்ட் குண் தணலுண் விமட்திா தசமபமத பனங் குபட் குண் சி ிறுப
சசத் ாடுகமந இமஞதபழி ஊாக (online) பனங் குபட் கு இமஞ்ட தசமபகந்
பிிவு படிக்மக டுட்துந் நது.
ட் தாதுந் ந

02.

ிமமணகநி்

கீழுண் ,

ண்டு்டுட்ட்்

பநங் கமந

சிக்கணாக் த்டுட்துபமட தாக்கணாகக் சகாஞ
் டு, பி்பருண் உட்திகமந்
த்டுட்துபட் பெண் பனங் க்டுண் தசமபகமந தணலுண் விமட்திாக்க
படிபண் ்து அபடாிக்க்டுகிது. தப பி்பருண் விதங் கந் குறிட்து உித
உட்திததாகட்ட ்களுக்கு அறிவிக்குணாறு டதவு் தக்டுக்சகாந் கித்.
அட்டி, இமஞ்ட தசமபகந்

03.

பிிவி் கு கிமக்க்சறுண்

பி்பருண்

தகாிக்மககந் சடா ்ா தீ ்ணாங் கமந டுக்கட் தடமபதா டகப் கநி்
உந் ந குமாடுகந் குறிட்ட அறிவி்புகந் 2022.09.15 ஆ் திகதி பட் அச ்சி்்
கடிடங் கமந் த்டுட்தி தண் சகாந் ந் ணா்ாது ்து், அ்று பட் ,
குமாடுகந்

சடா ்ா அறிவி்புகமந எப் சபாரு திங் க்கினமணபண்

இ்ட

அமணச ்சி் இமஞதட்டநட்தி் ண்டுண் சபநிபே படிக்மக டுக்க்டுண் . அ்ட
குமாடுகமந தகாருண் அறிவி்பு ஆபஞங் கமந https://bit.ly/cmblist-t இமஞ்பு (link)
பெண்

அணுகி

சடா ்புமத

தசமபகளுக்கு

் 

ா ்க்க

படிபண் .

இமஞ்பி் QR குறிபைடு கடிடட்தி் இறுதிபே் குறி்பி்்டுந் நது.)
I.
II.

தசமபமத ி்டணாக்குட்
டண் உத ்வுகந்

III.

சபநிா்டு லீவு தகாிக்மககந்

IV.

விமட்தி் டம டாஞ
் ் ிபாஞ தகாிக்மககந்

V.
VI.
VII.

ஞி ஏத் வுகந்
விடுவிட்ட் , டவி விகுட்
திமதசி சு் றிக்மக 394 இ் கு ்  சத ் ணா் ங் கந்

(அ்ட

VIII.

தி் கமண/கமணமத தண் சகாந் பட் கு அனுணதிதநிட்ட் ண்றுண் இ்ட
பிிவி் கு பருண் மத தகாிக்மககந்
இமஞதட்டநட்தி்

04.

அனு்புபட் கு

திவு

சபநிபே்டுண்

சசத் த்்

அ் து

குமாடுகளுக்கு

திம

சாடாஞ

ண்டுண்

டாம

த்டுட்துணாறுண் , அட் பிதிகமந உட்திததாகட்டரு் அ் து டா் பெண்
பஞ
் டுண்

அனு்புபமட

டவி ்க்குணாறுண்

தணலுண்

அறிதட்டருகித்.

தணலுண் ,

தி் கமந அனு்புண் தாது, அக்கடிடங் கமந "இமஞ்ட தசமபகந் ஞி்ாந ்
ாதகட்தி் கு"

அனு்ணாறுண்

கடிட

உமபே்

தண்

இது

க்கட்தி்

உட்திததாகட்ட ் சா ்்துந் ந தசமப ண்றுண் சடா ்புமத விதட்மட (உ-ண் . எரு
பகாமணட்துப

தசமப

உட்திததாகட்ட ்

தசமபபே்

உந் ந

உட்திததாகட்டி்

தசமபபே் ி்டணாக்குட் சடா ்ாடாபே் மு.சச.உ.சச – ி்ோக்குன்
்றுண் ,

அலுபக

இணா் ண்

உடவிதாந ் தசமபமதச ் தச ்்ட

சடா ்ாடாபே்

குறி்பிடுபட்

பெண்

அ.உ.சச

தடமபத் 

–

எரு

இடோந் ந் )

டாணடங் கமநட்

உட்திததாகட்டி்


சடநிபாகக்

டவி ்க்காண்

்மடபண்

அறிதட்டருகித்.
தணலுண் ,

05.

உங் கந்

அமணச ்சு/திமஞக்கநண் /ிறுபட்தி் கு

இட்

பி் ்

அனு்்டுண் சி கடிடங் கந் ப்ஜ் ச் பெண் ண்டுதண அனு்்டுண் ்டா் ,
உங் கந்

அலுபகட்தி்

த்டுட்ட்டுண்

சச் லுடிதாகுண்

ப்ஜ் ச்

பகபிமத சிதாகக் குறி்பி்டு அடுட்ட தகாிக்மகப் அனு்புணாறு தணலுண்
அறிதட்டருகித்.
தணலுண் , இ்பிிவி் கு ாநா்டண் கிமக்க்சறுண் கடிடங் கநி்  பிதிகந்

06.

பஞ
் டுண் பஞ
் டுண் பருபதுண் தடமபத் துணாக இரு்து அபடாிக்க்்டுந் நது.
தப, பி்பருண் விதங் கந் சடா ்பி் அனு்்டுண் கடிடங் கநி் பிதிகமந
இமஞ்ட தசமபகந் பிிவுக்கு ட் காலிகணாக அனு் தபஞ
் ாண் ்றுண் டதவு்
அறிதட்டருகித்.
I.

தசமபபே்

ி்டணாக்குட் ,

டண்

உத ்வுக்கா

கடிடங் கந்

கிமட்துந் நடாகவுண் அ்ட கடிடங் கந் சண் ்ட்் உட்திததாகட்டருக்கு
அனு்பி மபக்க்்டுந் ந ்றுண்
ாதகட்தி் கு

இமஞ்ட தசமபகந்

சடித்டுட்துபட் காக

அனு்்டுண்

ஞி்ாந ்
கடிடங் கநி்

பிதிகந் .
II.

சணாழி ஊக்குவி்பு சகாடு்வு, கஞிி பே் சி சகாடு்வுகமந சசவு
ஈடுசசத் ட்

தா்ப் றி் காக

உட்திததாகட்டருக்குட்

சடித்டுட்துண்

கடிடங் கநி் பிதிகந்
III.

சண் ந உத ்வு ண்றுண் சண் ந ணா் க் கடிடங் கநி் பிதிகந்

IV. தி் கமண, சபநிா்டு லீவு ண்றுண் ஞி ஏத் வுக்கு இமஞ்ட தசமபகந்
ஞி்ாந ் ாதகட்தி் அனுணதி கிமட்ட பி் ் அது சடா ்ாக
திமஞக்கநட்

டமபி்

ஊாக

உட்திததாகட்டருக்கு

சடிவிக்குண்

கடிடட்தி் பிதிகந்.
V. பகாமணட்துப

தசமப

உட்திததாகட்ட ்

உட்திததாகட்ட ்கமந விமட்தி்

தசமபபே்

டமடாஞ
் ்

 ீ்மசபே்

டண் -I
இரு்து

விடுவிக்குண் 10-ாந் ாசறிமத பூ ்ட்தி சசத் டட் கா அறிவி்பி் பி் ்
அது சடா ்பி் பஞ
் டுண் அனு்்டுண் கடிடங் கநி் பிதிகந்
VI. ணக்த்று

லீவு

படி்ட

பி் ்

அறிவிட்ட் கடிடங் கநி் பிதிகந்

தசமபக்கு

சபெகடநிட்டமண

் றித

VII. திடீ ் அ ்ட்ட இன்பீடு சடா ்ா அமட்து கடிடங் களுண்
07.

உந் நக இணா் ங் கந் ண்றுண் ட் காலிக இமஞ்புச ்சசத் ட் சடா ்ா

கடிடங் கநி் பிதிகளுண்

இணா் ங் கந்

ண்றுண்

விடுவிட்டலுக்காக இமஞ்ட

தசமபகந் ஞி்ாந ் ாதகட்தி் அனுணதிமத் ச்  பி் ் ிறுபங் கநா்
தண் சகாந் ந்டுண்

விடுவி்புகளுக்கா

கடிடங் கநி்

பிதிகளுண்

ப்பு

இரு்டபாறு இமஞ்ட தசமபகந் பிிவுக்கு அனு்் தபஞ
் டுண் ்மடபண்
அறிதட்டருகித்.
08.

உட்திததாகட்ட ்கநிா்

ச்றுக்சகாந் ந்டுண்

லீவுகந்

(ணக்த்று

லீவுகந் , ப்மத லீவுகந் , அ ்ட்ட லீவுகந் ண்றுண் மத அமட்து லீவுகந் )
சடா ்ா

அறிக்மககந் ,

அச

கருண

சசத் த்்டாக/விடுவிக்க்்டாக

சணாழிகந்

தி்

தடமப

உட்திததாகட்டருக்கு

பூ ்ட்தி

அறிவிக்குண்

கடிடங் கநி் பிதிகந் ண்றுண் விமட்தி் டமடாஞ
் ்  ீ்மச சறுதறுகந்
குறிட்து உட்திததாகட்ட ்களுக்கு அறிவிக்குண் கடிடங் கநி் பிதிகந் தா்ப் ம
ிதணங் கமந ி்டணாக்குண் தாது, டண் உத ்வுகந் பனங் குண் தாது மத
ஆபஞங் களு் அ் து விதச அறிவுமகமந ச்றுக்சகாந் ளுண் தாது ண்டுதண
அனு்புணாறுண் அறிதட்டருகித். அபசிதணா கடிடங் கநி் பிதிகமந அனு்புண்
தாது படிபணாபம இஞ
் டு க்கபணாக (both sides) அச ்சி்டு அனு்புபட் கு
படிக்மக டுக்குணாறுண் தணலுண் அறிதட்டருகித்.
09.

இ்ட்

பிிவுக்கு

விசாமஞகளுக்குண்
பகபிகமந்

அனு்்டுண்

இமஞ்பு

கடிடங் கமந்

இ்

01

த்டுட்துணாறுண்

் றித

அமட்து

சகாடுக்க்்டுந் ந

சடாமக் கநி்

ப்ஜ் ச்
த்ா்ம

படிபணாபம குமக்குணாறுண் தக்டுக்சகாந் கித்.
10.

அபிவிருட்தி

CS/DOS/Policy/

சாது,

கடிடங் கநி்

உட்திததாகட்ட ்
CS/DOS/Policy/

ஊாக

தசமபக்காக

சாது/01

ண்றுண்

பனங் க்்டுந் ந

பனங் க்்டுந் ந

து

ஆ்

திகதித

2022.06.16,

2022.06.20

அறிவுறுட்ட் கமந

அப் பாத

மபம்டுட்துணாறுண் அறிதட்டருகித்.
11.

பநங் கமந

சிக்கணாக்

த்டுட்துபமட

தாக்கணாகக்

சகாஞ
் டு

மபம்டுட்ட்டுண் இ்டட் தி்ட்தி் கு உங் கந் எட்துமன்ம டதவு்
தி ்ா ்க்கித்.

எ்ண் ./ ஸ். ஆதாகஞ்ா
இமஞ்ட தசமபகந் ஞி்ாந ் ாதகண்
சடாமதசி: ප0112-694560

(குமாடுகமந

தகாருண்

ஆபஞங் கமந

பிதபசி்ட் கா இமஞ்பு(link) QR குறிபைடு)

உந் நக்கித

இமஞதட்டநட்தி் கு

இமத் பு 1
பத்

தவி

மிண்ணஞ் சன் முகவி

இமஞ்ட தசமபகந்
திருணதி பீ.். லிததக

ஞி்ாந ் I (பகாமணட்துப

dcs1.pubad@gmail.com

தசமப உட்திததாகட்ட ் தசமப)
இமஞ்ட தசமபகந்
ஞி்ாந ் II (எழுக்கா்று,
திரு..ண் .். அணசிங் க

ஆ்தச ்்பு,  ீ்மசகந் ,
்டாி பேலு ் ஆ்தச ்்பு

dcs2.pubad@gmail.com

ண்றுண் டகப் சடா ்ா்
சடாழிநு் தசமபகந் )
இமஞ்ட தசமபகந்
ஞி்ாந ் III (அசாங் க
திரு..ண் .். அணசிங் க
(திாந் கமண)

சணாழிசத ்்ாந ் தசமப,
இங் மக நுாக ் தசமப,

dcs3.pubad@gmail.com

இமஞ்ட சாதிகந் தசமப
ண்றுண் அலுபக் ஞிதாந ்
தசமப)
இமஞ்ட தசமபகந்

திரு. ் .டீ.வீ. திகட்

ஞி்ாந ் IV (அபிவிருட்தி

dcs4.pubad@gmail.com

உட்திததாகட்ட ் தசமப)

முகோம்துவ சசமவ உ்திசோக்் சசமவ
இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
திரு. ப.ண் .ஸ்.ஸ்.ணதுசங் க

ஞி்ாந ் I (பகாமணட்துப
தசமப உட்திததாகட்ட ் தசமப -

adcs1.pubad@gmail.com

டண் I )
இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
திருணதி . க்ட்தி

ஞி்ாந ் I (பகாமணட்துப
தசமப உட்திததாகட்ட ் தசமப -

adcs2.pubad@gmail.com

டண் II)
இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
திருணதி ண் .்.ச ். பீிஸ்

ஞி்ாந ் I (பகாமணட்துப
தசமப உட்திததாகட்ட ் தசமப டண் III)

adcs3.pubad@gmail.com

இமஞ்ட தசமபகந் பிதி்
ஞி்ாந ் I (பகாமணட்துப
தசமப உட்திததாகட்ட ் தசமப
திருணதி.ண் .தக.தக.குதுங் க

ddcs4.pubad@gmail.com

இணா் ங் கந் ண்றுண்
பகாமணட்துப தசமப
உட்திததாகட்ட ் தசமப- அதி
உத ் பகு்பு)

அசாங் க சணாழிசத ்்ாந ் தசமப, இங் மக டகப் சடா ்ா் சடாழிநு் தசமப,
அலுபக ஊழித ் தசமப

இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
திருணதி பீ.ணாலிி

ஞி்ாந ் (அலுபக ஊழித ்

adcs5.pubad@gmail.com

தசமப)
இமஞ்ட தசமபகந் ஞி்ாந ்
திருணதி, ஸ்.பிந் ப.சீ.ச ்.

(அசாங் க சணாழிசத ்்ாந ்

ருப்பு

தசமப, இங் மக நுாக ் தசமப,

adcs6.pubad@gmail.com

இமஞ்ட சாதிகந் தசமப )
திருணதி தக.ண் .்.
தி் ஹாி

இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
ஞி்ாந ் (டகப் , சடா ்ா்

adcs7.pubad@gmail.com

சடாழிநு் தசமப)
அபிவிரு்தி உ்திசோக்் சசமவ

திரு.

இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்

ப.ண் .ஸ்.ஸ்.ணதுசங் க

ஞி்ாந ் (இணா்ங் கந் )

adcsdos1.pubad@gmail.com

இமஞ்ட தசமபகந் பிதி்
திருணதி.

ஞி்ாந ் (விடுவிட்ட் , சபநிா்டு

ண் .தக.ஈ.ஸ்.தக.பப ்ட்

விடுபம, சத ்கந் ணா் ண் , தி்

ட

கமண ண்றுண் தபறு ிறுப

adcsdos2.pubad@gmail.com

பிச ்சிமகந் )
இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
திருணதி. ஸ். ஷி்கா

ஞி்ாந ் (தசமபபே்

adcsdos4.pubad@gmail.com

ி்டணாக்குட் )
இமஞ்ட தசமபகந் பிதி்
சச் வி பீ.தக. ட்தித

ஞி்ாந ் (உந் ந ீ ்்புச ் சசத் ட் ,

adcsdos5.pubad@gmail.com

ஏத் வுசச ்சசத் ட் , சகாந் மகசா ்
படிக்மககந் )

சச் வி ஜீ.ச ்.ச ். கணதக

இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
ஞி்ாந ் (டண் உத ்வுகந் )

adcsdos6.pubad@gmail.com

ந்று் தபடம
் சகப் ஆட்சச்த்பு

திரு.

இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்

பிந் ப.பிந் ப.் .் .டீ.வித

ஞி்ாந ் (ஆ்தச ்்பு ண்றுண்

விக்ண

 ீ்மசகந் கிமந)

adcs.rec.pubad@gmail.com

ஒழுக்கோந்று
திருணதி தக.ண் .். தி் ஹாி

இமஞ்ட தசமபகந் உடவி்
ஞி்ாந ் (எழுக்கா்று கிமந)

adcs.disc.pubad@gmail.com

