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சசபத் சபப்தொட்டின் அடிப்தபடில் இபந் சசபில் அதிிருத்ி 

உத்ிசொகத்ர்கபப இபத்ல் 

 

தின்ரும் அபச்சுக்கள் / ிபக்கபங்கபின் கீழ் உள்ப அலுனகங்கபில் இபந் சசபில் அதிிருத்ி 

உத்ிசொகத்ர்களுக்கொண பற்நிடங்கள் ினவுகின்நண. 

 

  

அபச்சு/ 

ொட்ட பசனகம் / திசச பசனகம்    

பொி பனம் 

(சிங்கபம்/ 

ிழ்) 

பற்நிட 

உத்ிசொகத்ர்க

பின் ண்ிக்பக 

ிபக்கபம்  

10 கபிர், சிறுர் 

அலுல்கள் ற்றும் 

சபக 

லுப்தடுத்துபக 

அபச்சு  

 

(ஆசனொசபண 

உிொபர் - 

சபகில், 

உபில், 

ொனுடில், 

சபகப் திகள், 

குற்நில் ற்றும்  

பதபத் த்தும் 

ஆகிற்நில் 

ிசசட / பதொதுப் 

தட்டத்பப் 

பதற்நிருத்ல் 

ற்றும் ஆசனொசபண 

பொடர்தொக ஒரு 

ருட 

டிப்சபொொிபண 

கற்நிருத்ல் 

அத்ிசிொகும்.) 

சகொட்பட, பனல்னொிட, தும்தசண, 

ிிசத, ஆச்சிகட்டு, பந்ன, 

ஆபடு, ககுபுக்கடன, கல்திடி, 

தல்ன, ங்பகொடு, கருனகஸ்ப, 

பன்ணப்பு, ணொில்லு, 

ொஜொங்க, பகதிிபகொல்னொ, 

தலுகஸ்ப, தனொகன, கினச்சி, 

கிக்கு தகம் தனொ, ன்கடு, 

னபெ, னங்கொபு, பலிகந், 

ிபுனொகன, ெிகுக்பகொட, ொிிொலிந், 

லுணுகன, தடல்குபு, வுணிொ பற்கு, 

ிருசகொபன தட்டிணபம் சூலும், 

சசருின, தனகப, தி ஸ்ரீபு, 

சகொன்கடபன, பொப 

சிங்கபம் 1 ம்ம்  

ொழ்ப்தொ ொட்ட பசனகம், 

படுந்ீவு, ன்ணொர் கம், ொந்ப 

சற்கு, வுணிொ டக்கு, ொந்ப 

கிக்கு, துனுக்கொய், ஒட்டுசுட்டொன், 

பலிஒ, சகொபனப்தற்று( 

ொபச்சசபண), பதூர், குச்சசலி, 

ிழ் 1 ம்ம்  

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
ணது இன  உது இன                              ிகி:         
My No Your No Date 

 

COMS/DO/Trans/Special (Vacancies) 

 
 2022.11.11 

 



கபிர் அதிிருத்ி 

உத்ிசொகத்ர்-  

(சபகில், 

பதொருபில், 

உபில், 

குற்நில், 

ர்த்கம் 

ஆகிற்நில் 

சிநப்பு/பதொதுப் 

தட்டம் 

பதற்நிருத்ல்) 

ென்பல்ன, ிணிசத, ஆொச்சிக்கட்டு, 

கல்திட்டி, ொத்ொண்டி, ந்தும்த, 

பகதிிபகொல்சன, கந்பொய், தசபந, 

லுனுகன, ஊொ தக, 

சகொன்கடன 

சிங்கபம் 1ம்ம் 

 

ன்ணொர் ொட்ட பசனகம், 

பல்பனத்ீவு ொட்ட பசனகம்,  

ஒட்டுசுட்டொன், பருகல், படுந்ீவு,  

 

ிழ் 1ம்ம் 

சிறு தொ 

அதிிருத்ி 

உத்ிசொகத்ர்  

(கல்ி, உபில், 

சபகில், 

உிொிில் 

ிஞ்ஞொணம், 

ிசொம்) 

த்கத் துபந 

சிநப்பு, பதொது 

தட்டத்ிபணப் 

பதற்நிருத்ல் 

கடுபப, கல்திட்டி, புத்பம், 

தன்ிபன 

ணொில்லு, துட்ட, 

ில்ண்டொெின்ண, னொக்கபன, 

சொர்வூட், பகொத்பன (கிக்கு/சற்கு), 

பலிகந், ிம்புனொகன, 

ம்திலிப்திட்டி, ண, கந்பொய், தி 

ஸ்ரீபு, சகொங்கடபன, ீகெகிவுன, 

பலிஓொ 

சிங்கபம்

  

 

1ம்ம் 

டு, ொந்ப கிக்கு 

ஒட்டுசுட்டொன் 
ிழ்  1ம்ம் 

10 ிசொத் 

ிபக்கபம் 

திி ிசொப் திப்தொபர் (ிபகள் 

ற்றும் டுபகப் பதொருட்கள்) 

அலுனகம், பதொனன்ணறுப 
 

2 

ிசொ 

ிபக்கபம் 

(ிசொம், கல் 

பொிதட்தம் 

ற்றும் சறு ஒரு 

தட்டத்பப் 

பதற்நிருத்ல்) 

இனங்பக ிசொ ஆொய்ச்சி பகொள்பக 

சபத 
 6 

பெக்டர் பகொப்சதகடு கன 

ஆொய்ச்சி திற்சி ிறுணம் 
 10 

03 ன்ணடத்ப, 

சிறுர் தொதுகொப்புத் 

ிபக்கபம் 

(இந் 

பற்நிடங்களுக்கு, 

சபகில், 

உபில், 

குற்நில் 

பசலி, த்சொட்பட, உக்குபன, 

ில்கப, பகொத்பன, பந்ன, 

ணொத்ில்லு, பகொடகபன, வுணிொ 

பற்கு, சகொன்கடன, குச்சபபி, 

தி ஸ்ரீபு 

 1ம்ம் 



ஆகிற்நில் 

தட்டம் ற்றும் 

குற்நில் 

ீித்துபநில் 

சிநப்புப் தட்டம் 

பதற்நிருப்தது 

அசிம்) 

10 கூட்டுநவு ஊிர் 

ஆபக்குள 
பனப அலுனகம் 

 
4 

05 இனங்பக கடற் 

தபட பனபகம் 

ட த்ி கடற்தபட கட்டபபப் திி 

திப்தொபர் (ிி) அலுனகம், பூசண 

(பச்சி) 
 

5 

06 ஓய்வூித் 

ிபக்கபம்  

கண்டி ொட்டச் பசனகம்  2 

தொபெொபெட  1 

அதொபு ொட்டச் பசனகம் 

 

 

சிங்கபம் 

ற்றும் ிழ் 

பொிகபப 

பகொபக்கூடி

 ஒரு 

உத்ிசொகத்

ர் 

1 

 2 

தகம்தனொ  1 

ததுள்பப ொட்டச் பசனகம் 

 

 

 

சிங்கபம் 

ற்றும் ிழ் 

பொிகபப 

பகொபக்கூடி

 ஒரு 

உத்ிசொகத்

ர் 

1 

 2 

கந்பகடி  1 

07 பகுசண ஊடக 

அபச்சு 

 

பனப அலுனகம் 

 

  

9 

08 பகத்பொில் 

அபச்சு  

பகொனன்ணொ, கடுபன, செொொக, 

ிம்திொிகஸ்ொ, பெின - கல்கிஸ்ஸ, 

பகஸ்சத, பகொளம்பு, தொதுக்க, 

ெக, பகொளம்பு ொட்ட பசனகம், 

தொலிந்த, த்க, பதும்த, 

உடுதும்த, னக்கன- தல்சனக, 

  

 

 

1ம்ம் 

 

 



ில்கப, ெகுன்பக, 

உனதசண, கல்பொட, இத்ிணபுொி 

ொட்டச் பசனகம், திதின, பக, 

சிதனொண்டு, கிர்கொம், பொணொகன 

ொட்டச் பசனகம், ெகுபுக்கடன, 

பந்ன, புத்பம், ணொில்லு, 

பெொசொதொண, பகதிிபகொல்னொ, 

பககிொ, ெினச்சி,  பச்சி, 

தி, ம்சத, தலுகஸ்ப, 

ிபுனொகன, னபெ, னங்கொபு, 

ன்கடு, பலிகந், பதொனன்ணறுப 

ொட்டச் பசனகம்,  சகொன்கடன, 

கந்பொய், பொப, பருகல், தி 

ெீொீபு, ிருசகொபன ொட்டச் 

பசனகம்,  படுந்ீவு, டு, ன்ணொர், 

ொந்ப சற்கு, ன்ணொர் ொட்டச் 

பசனகம், ொந்ப கிக்கு, 

ஒட்டுசுட்டொன், கபதுபநதற்று, 

பலிஓ, பல்பனத்ீவு ொட்டச்  

பசனகம், வுணிொ பற்கு, 

பெிஅத்கண்டி 

 

 

1ம்ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 இன்தடி,  சற்கூநப்தட்ட பற்நிடங்ளுக்கு இப ிருப்தத்பத் பொிிக்கும் இபந் 

சசபில் உள்ப அதிிருத்ி  உத்ிசொகத்ர்கள்   இடொற்நம் சகொருற்கு து ிறுணத் பனொின் 

தொிந்துபயுடன் CS/T/01 ொிொிப் தடித்ின் பனம் சர்ப்திக்க படியும். சலும், பற்நிடங்களுக்கு 

இபற்கு ிருப்தத்பத் பொிிக்கும் ொகொ அச  சசபில் உள்ப உத்ிசொகத்ர்கபொின்  பதொது 

ிர்ொக சுற்நநிக்பக 03/2021  இற்கப இபந் சசபின் கீழ் அதிிருத்ி உத்ிசொகத்ர் சசபின் 

திபொன்றுக்கு இடொற்நம் பதறுற்கு தி பசனொபொின்  தொிந்துபயுடன் ிண்ப்தங்கபப அனுப்தி 

பக்குொறு வுடன் அநித்ருகிசநன்.  

 

03 இது பொடர்தொண கல்கபப தின்ரும் ின்ணஞ்சல் பகொிக்கு (E-mail) 2022010015 ஆந் ிகிக்கு  

பன்ணர் அனுப்தி பக்குொறு சலும் அநித்ருகின்சநன். 

ின்ணஞ்சல் பகொி - dcs04pubad@gmail.com 

      

ஒப்தம்./ ஸ். ஆசனொகதண்டொ 

இபந் சசபகள் திப்தொபர் ொகம் 

dcs4.pubad@gmail.com

