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சசபயத் சதபயப்ொட்டின் அடிப்படனில் இபணந்த சசபயனில் 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கப இபணத்தல் 
 

சுகொதொப அபநச்சின் கீழ் உள் ின்யரும் நருத்துயநபகள் நற்றும்  ிறுயங்கில் 

இபணந்த சசபயனில் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்களுக்கொ பயற்ிடங்கள் ிவுகின். 

 

  
அபநச்சு/ 

திபணக்கம் 

நொயட்ட பசனகம் / ிபசதச 

பசனகம்    

பநொமி மூம் 

(சிங்கம்/ 

தநிழ்) 

பயற்ிட நொகவுள் 

உத்திசனொகத்தர்கி

ன் எண்ணிக்பக 

1. சுகொதொப 

அபநச்சு 

தபபந அலுயகம் 
சிங்கம் 

13 (கணக்கொர் 

அல்து ிதி 

பதொடர்ொ 

சிப்புப் 

ட்டத்துடன் ஒரு 

உத்திசனொகத்தர்) 

தநிழ் 1 

சதசின ொலினல் சொய், 

எனிட்ஸ் தடுப்பு 

சயபத்திட்டம் 

 

2 

கொசல் வீதி பண்கள் 

பயத்தினசொப  
2 

சதசின உச் சுகொதொப 

ிறுயம்  
2 

சுகொதொப சநம்ொட்டுப் 

ணினகம் 
4 

ொிஜ்சய சீநொட்டி சிறுயர் 

பயத்தினசொப  
1 

நசொினொ ஒமிப்பு இனக்கம் 2 

நருத்துய யமங்கல் ிொிவு 7 

பதொற்றுசொனினல் ிொிவு 2 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COMS/DO/Trans/ 

Special (Vacancies) 

 

 2022.10.20 
 



பதொற்று சொய்களுக்கொ 

சதசின ிறுயம் 
2 

பகொளம்பு கிமக்கு த 

பயத்தினசொப  
3 

இங்பக சதசின 

பயத்தினசொப 
21 

சதசின புற்றுசொய் ஒமிப்பு 

ிகழ்ச்சித்திட்டம் 
1 

பதொளசொய் ஒமிப்பு திட்டம் - 

பயலிசப 
1 

சிறுீபகயினல், குருதி 

சுத்திகொிப்பு, சிறுீபக நொற்று 

சிகிச்பசக்கொ சதசின நத்தின 

ிபனம் 

3 

சதசின படங்கு ஒமிப்பு ிொிவு 4 

 

02. இதன்டி,பகொளம்பு ிபசதசத்தில் உள் சநற்குிப்ிடப்ட்ட 

பயற்ிடங்ளுக்கு இபணயதற்கு யிருப்த்பதத் பதொியிக்கும் இபணந்த சசபயனில் 

உள் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் இருப்ின் இடநொற்ம் சகொருயதற்கு தநது 

ிறுயத் தபயொின் ொிந்துபபயுடன் CS/T/01 நொதிொிப் டியத்தின் மூம் சநர்ப்ிக்க 

சயண்டும். சநலும் சநற்டி பயற்ிடங்களுக்கொக இபணயதற்கு யிருப்ம் 

பதொியிக்கும் நொகொண அபச  சசபயனில் இபணந்துள் உத்திசனொகத்தர்கள் இருப்ின்  

பொது ிர்யொக சுற்ிக்பக 03/2021 இற்கபநன இபணந்த சசபயனின் கீழ் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் தயிக்கொக இடநொற்ம் பறுயதற்கு தபபநச் 

பசனொொின் ொிந்துபபயுடன்  யிண்ணப்ங்கப சநர்ப்ிக்க சயண்டும் என்பத 

அினத்தருகின்சன் 
 

03. இது பதொடர்ொ தகயல்கப ின்யரும் நின்ஞ்சல் முகயொிக்கு (E-mail) 

2022.11.18 ஆந் திகதிக்கு  முன்ர் அனுப்ி பயக்குநொறு சநலும் அினத்தருகின்சன். 

நின்ஞ்சல் முகயொி - dcs4.pubad@gmail.com 

  

   

ஒப்ம்./ පஎஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 

dcs4.pubad@gmail.com

