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சசபத் சபப்தட்டின் அடிப்தபடல் இபந் சசபல் 

அதருத் உத்சகத்ர்கபப இபத்ல் 

 

தன்ரும் அபச்சுக்கள் / பக்கபங்கபன் கழ் உள்ப அலுனகங்கபல் 

இபந் சசபல் அதருத் உத்சகத்ர்களுக்கண பற்நடங்கள் 

னவுகன்நண. 

 

  

அபச்சு/ 

ட்ட பசனகம் / 

தசச பசனகம்    

ப மூனம் 

( (சங்கபம்/ழ்  

பற்நட 

உத்சகத்

ர்கபன் 

எண்க்பக 

பக்கபம்  

 

01 
பதது ருக, 

உள்ட்டலுல்கள், 

க சபதகள்  

ற்றும் உள்ளூட்ச 

அபச்சு 

சுந் சதுக்கம் 

சங்கபம் 5  

ழ் 5  

02 பபட்டுத்துபந 

ற்றும் இபபஞர் 

கங்கள் 

அபச்சு  

பனப அலுனகம் சங்கபம் 6   

(சறு பல் 

முற்சகள் 

அதருத்ப் தவு( 
ணல்லு சங்கபம் 2   

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எணது இன  உது இன                              க:         
My No Your No Date 

 

COMS/DO/Trans/Special 

(Vacancies) 
 2022.10.06 



  தகஸ், 

பகனன்ண, 

பஹபன, 

இத்னபண, சகட்பட, 

புனத்சங்கப, அகனத்ப, 

னள்பட, 

நுபலி,  அதகமு, 

புத்பம், கல்தட்டி, 

முந்பம், ஆச்சகட்டு, 

சனதம், தண்டபன, 

பணகபன, 

இதலுக, 

பகதபகல்ன, 

கனச்ச, ஹந்பன, 

பச்ச, தனகன, 

தலுகஸ்ப, ன, 

புத்சக, த் கண்டி 

கம் தன, ப்தசண, 

பலிகந், பப, 

சகன்கடன, 

தசபு, தன, 

ஹஓ, னஹகன, 

பலிஓ 

சங்கபம் 1  පவீம்  

  படல்ப், ம்தபகம், 

சசருன, பருகல், 

ந்ப சற்கு, முசலி, 

ணபட்டம், டு 

ழ் 1  පவீம்  

03 சமூக சசபகள் 

பக்கபம் 

பனப  அலுனகம் 

(பகளம்பு)  
ழ் 2   

ந்ப கக்கு, முந்ல் ழ் 1  පவீம்  

பனப  அலுனகம் 

(பகளம்பு)  
சங்கபம் 8   

பகளம்பு ட்ட 

பசனகம், ஹக, 

பகனன்ண, சகட்பட, 

தக, னங்கன தல்சனக, 

சங்கபம் 1  පவீம்  



ல்கமு, அதன்கக 

சகபன, ஹகுன்பக, 

ன, தனதடி, 

ஸ்ஸக, பலிஓ, 

தன, னஹகன, 

கந்பய், தசபு, 

தபகமு, 

சகன்கடன, 

கருபனகஸ்ப, 

ணல்லு, கக்கு 

கண்டி கம் தன, தனகன, 

பகதபகல்ன, 

தலுகஸ்ப, த, 

பலிகந், எனஹ, 

பக, கஹகவுன, 

சசபட, லுணுகன, 

தடல்குபு, கனண, 

கன 
04 ஆட்தவுத் 

பக்கபம் 
சல்ன வீ, பட்டு, 

துட, ஹகுபுக்கடன, 

புத்பம், 

ங்பகடு,ணல்லு, 

கபனன்ததுனுப, 

பஹசதண, 

ஹனச்ச, பச்ச, 

த, ன, 

ம்புனகபன, பலிகந், 

சங்கபம் 1  வீம்  

 

தஶ்ரீபு, 

சகன்கடன 

சங்கபம் / ழ் 1  පவீம்  

 

சர்வூட் ,

னண்டஹணடண ,

பலிஓ 

சங்கபம் / ழ்  ප2 පவீம் 

 

பகத்பன சற்கு 
ழ் 1 



(ஸ்தசண)  

05 ஓய்வூத் 

பக்கபம்  
ம்புனகபன, பலிஓ சங்கபம் 1  வீம் 

06 புனபச் பசத்துகள் 

அலுனகம் 
பனப அலுனகம் 

(ஞ்ஞண தட்டகள்)  
சங்கபம் 4 

07 க அதருத் 

ற்றும் வீடபப்பு 

அபச்சு 

சட்ட வீடபப்புப் 

தவு 
சங்கபம் 3 

08 கூட்டுநவு 

அதருத்  

பக்கபம் 

பனப அலுனகம் 

 
சங்கபம் 2 

09 ஆபடக் 

பகத்பல் 

பக்கபம் 

பனப அலுனகம் 

ஆபடக் பகத்பல் 

துபநடடன்( 

படர்புபட தட்ட) 

சங்கபம் 1 

 

02. இன்தடி,  சற்கூநப்தட்ட பற்நடங்ளுக்கு இபற்கு ருப்தத்பத் 

பக்கும் இபந் சசப அதருத் உத்சகத்ர்கள் இருப்தன் இடற்ந 

சகக்பகப து றுணத் பனன் தந்துபடடன் CS/T/01 ப் 

தடித்ன் மூனம் சர்ப்தக்க சண்டும். சலும் சற்தடி பற்நடங்களுக்கு 

இபற்கு ருப்ம் பக்கும் க அச  சசபபச் சசர்ந் அதருத் 

உத்சகத்ர்கள் இருப்தன்  பதது ர்க சுற்நநக்பக 03/2021 இற்கப 

இபந் சசபன் கழ் அதருத் உத்சகத்ர் சசபன் த ஒன்நற்கு 

இடற்நம் பதறுற்கு பனபச் பசனபன் தந்துபடடன் ண்ப்தத்ப 

சர்ப்தக்க சண்டும் என்தப வுடன் அநத்ருகன்சநன். 

 

.30  சலும் இது படர்தண கல்கபப தன்ரும் ன்ணஞ்சல் முகக்கு  ප ප ප ප ප

(E-mail) 2022.11.18 ஆந் கக்கு  முன்ணர் அனுப்த பக்குறு சலும் 

அநத்ருகன்சநன். 

ன்ணஞ்சல் முக - dcs4.pubad@gmail.com 

      

 

ஒப்தம் /. எஸ். ஆசனகதண்ட 

இபந் சசபகள் தப்தபர் கம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dcs4.pubad@gmail.com

