
ேம� மாகாண அரச ேசைவய�� உ��ரா�சி� திைண�கள�தி� வ�சாரைண  அ�வல� தர� III 

பதவ��� ஆ�ேச���� ெச�வத�கான (திற�த) ேபா���ப��ைச – 2020  

ேம� மாகாண அரச ேசைவய�� உ��ரா�சி� திைண�கள�தி�  வ�சாரைண  அ�வல� தர� III 

பதவ��� ஆ�ேச���� ெச�வத�கான (திற�த) ேபா��� ப��ைச�காக வ��ண�ப� ேகா�� தின�தி� 

ேம� மாகாண�தி� 03 வ�ட�க� நிர�தரமாக வசி��� கீ���றி�ப�ட�ப�ட 

த�திகைள�ைடயவ�கள�டமி��� வ��ண�ப�க� ேகார�ப�கி�றன.   

1. க�வ�� தைகைமக�  

ப�கைல� கழக மான�ய�க� ஆைண� ��வ�னா� அ�கீக��க�ப�ட ப�கைல� கழகெமா�றி�  

வண�க �காைம��வ�, அரச நி�வாக�, நிதி �காைம��வ� அ�ல� வண�கவ�ய� ெதாட�பான 

ப�ட� அ�ல� கண�கீ� ம��� கண�கா�� பாட�க�ட� அ�கீக��க�ப�ட ப�கைல� 

கழகெமா�றி�  ெப���ெகா�ட ப�ட� அ�ல� இல�ைக ெதாழி���ப க��� / இல�ைக உய� 

ெதாழி��ப க���ய�னா� வழ�க�ப�� உய� ேதசிய கண�கீ� ெதாட�பான ��ேளாமா / உய� ேதசிய 

வண�க ��ேளாமா சா�றிதெழா�றிைன� ெப�றி��த�. 
 

2. ெதாழி� தைகைமக� - ஏ��ைடயத�ல 
 

3. அ�பவ� - ஏ��ைடயத�ல 

4. உட� த�திக�  

ேம� மாகாண�தி�� எ�ப�ரேதச�திலாய��� ேசைவயா��வத��� பதவ�ய�� கடைமகைள 

நிைறேவ��வத��� ேபா�மான உட� ம��� உள� த�தி�ட� இ��த� அவசிய�. 

5. ச�பள� 

இ�பதவ����ய ச�பள� �றிய��� இல�க�  MN 4 – 2016.  

ச�பள அள� �பா. 31,490 – 10 X 445 – 11 X 660 – 10 X 730 – 5 X 750 – 54,250/- (அ.நி.�.நி. 03/2016 இ�ேக�ப)  
 

6. ேசைவ நிப�தைனக� 

இ�நியமன� நிர�தரமான�. ஓ��திய� ெகா��பன�ைடய�. உம���ய ஓ��திய� ெகா��பன� 

ெதாட�பாக அரசினா� எதி�கால�தி� ேம�ெகா�ள�ப�� ெகா�ைக� த��மான�க��� ந�� கீ��ப�த� 

ேவ���. ேம� மாகாண அரச ேசைவய�� உ��ரா�சி�திைண�கள�தி�  வ�சாரைண  அ�வல� 

பதவ��கான அ�கீக��க�ப�ட ஆ�ேச��� ம��� பதவ��ய��த� ஒ���வ�திக��கைமவாக ேசைவ 

நிப�தைனக� த��மான��க�ப��. 

7. ஆ�ேச��� �ைற 

எ����ப��ைசய�� ெப�� ��ள�கள�� தைகைம வ�ைச�ப� ெபா�வான ேந��க�ேத���� 

உ�ப��த�ப�டத� ப��ன� நில�கி�ற ெவ�றிட�கள�� திற�த அ��பைடய�� 100% ஆ�ேச���� 

ெச�ய�ப��.  

8. ப��ைச ெதாட�பான வ�பர� 

எ���� ப��ைசயான� கீ��ளவா� 02 வ�னா�தா�கைள� ெகா�ட�. 

 

வ�னா�தா� கால� ��ள�க� சி�தியைடவத�கான ��ள�க� 

1. ெபா� அறி�  01 மண��தியால� 100 40% 

2. ��ணறி� 01 மண��தியால� 100 40% 

 

ப��ைச���ய பாட�தி�ட� 

வ�னா�தா� பாட�தி�ட� 

1. ெபா� அறி�  இ�வ�னா�ப�திர� ெபா�ளாதார, ச�க, க�வ�, வ��ஞான, கலா�சார, அரசிய�, 

ம��� வ�ைளயா����ைறகள�� ேதசிய ம��� ச�வேதச �திய�� ��கிய��வ� 

மி�க நி�கால நட�� வ�டய�க� ெதாட�பான வ��ண�பதா�ய�� அறிவ�ைன 

ப��சி�பத�காக� தயா��க�ப�ட வ�னா�கைள� ெகா�டதா��.  

2. ��ணறி� வ��ண�பதா�ய�� ெமாழியா�ற�, த��கி��� ஆ�ற� ம��� கண�த�திறைம 

ஆகியவ�ைற ப��சி�பத�காக� தயா��க�ப�டதா��. 

 

 



9. ெபா�வான த�திக� 

I. வ��ண�பதா� இல�ைக� ப�ரைசயாக இ��த�. 

II. வ��ண�பதா� சிற�த நட�ைத�ைடயவராய���த�. 

III. வ��ண�ப�க� ஏ��� ெகா�ள�ப�� இ�தி� தினமான .................ஆ� ேததிய�� ஆக� 

�ைற�த� 03 வ�ட�களாவ� ேம� மாகாண�தி� நிர�தரமாக வசி�பவராய���த�. 

IV. இ�பதவ��� இைண��� ெகா�வத�� அவசியமான இ�வறிவ��தலி� �றி�ப����ள 

அைன�� த�திகைள�� எ�லா வைகய��� ���தி ெச�தி��த� அவசிய�. 

V. வ��ண�ப�க� ஏ��� ெகா�ள�ப�� தின�தி� வய� 21 வ�ட�க���� �ைறயாம�� 35 

வ�ட�க��� ேம�படாம�� இ��த�. (த�ேபா� ேம� மாகாண அரச ேசைவய���ள 

நியமன� நிர�தரமா�க�ப�ட அ�வல�க��� உ�ச வயெத�ைல ஏ��ைடயத�ல.) 

VI. ேம� மாகாண�தி�� எ�ப�ரேதச�திலாய��� ேசைவயா��வத��� பதவ�ய�� கடைமகைள 

நிைறேவ��வத��� ேபா�மான உட� ம��� உள� த�தி�ட� இ��த� அவசிய�. 
 

 

10. ப��ைச� க�டண� 

எ�லா வ��ண�பதா�க�� ேம� மாகாண சைப�� ப��ைச� க�டணெமா�ைற� ெச��த ேவ���. 

இ�ப��ைச�கான க�டண� �. 600 ஆ��. அ�க�டண�திைன, ேம� மாகாண சைப வ�மான� தைல�� 

20-03-02-99 இ�� வர� ைவ�� வ��ண�ப�க� ஏ���ெகா�ள�ப�� இ�தி�தின�தி� அ�ல� அத�� 

��ன� ேம� மாகாண�தி� அைம���ள ஏேத�ெமா� ப�ரேதச ெசயலாள� அ�வலக�தி� பணமாக� 

ெச��தி  உம� ெபய�� ெபற�ப�ட ப��� சீ��ைன வ��ண�ப�தி� அத���ய இட�தி� 

கழறாதவா� ஒ��ய���த� ேவ���. அத� நிழ� ப�ரதிெயா�ைற த��ட� ைவ�தி��த� 

பய�ைடயதா��. இ�ப��ைச�காக� ெச��த�ப�ட க�டண� எ�காரண�தி�காக�� ��ைமயாகேவா 

அ�ல� ப�தியளவ�ேலா ம�ளள��க�படமா�டா�. ப��ைச�க�டணமாக ��திைரகேளா கா�� 

க�டைளகேளா ஏ��� ெகா�ள�படமா�டா�. 
 

11. வ��ண�ப���� �ைற 
 

I. வ��ண�ப�திைன இ�வறிவ��த�ட� இைண�க�ப���ள மாதி� ப�வ�தி�� ஏ�ப A4 

அளவ�லான ஒ� தாள�� இ� ப�க�கைள�� பய�ப��தி தயா��� ப��சா��தி தம� 

ைகெய��தினா� ���தி ெச�த� ேவ���. இல�க� 01 ெதாட�க� 05 வைர �த� ப�க�தி��, 

இல�க� 06 ெதாட�க� உ�ள ப�திக� ஏைனய ப�க�கள��� அைம�மா� வ��ண�ப�திைன� 

தயா��த� ேவ���. உ�ய மாதி��ப�வ��ட� ெபா��தாத, உ�ய திகதி�� �� 

ப��ைச�க�டண� ெச��த�படாத ம��� ச�யாக� ���தி ெச�ய�படாத ���திய�ற 

நிைலய���ள வ��ண�ப�க� அறிவ��த�க� ஏ�மி�றி நிராக��க�ப��. உ�ய �ைறய�� 

வ��ண�ப�திைன� ���தி ெச�யாைமய�னா� ஏ�ப�� இழ�ைப வ��ண�பதா� 

ஏ���ெகா�ள� அவசிய�. வ��ண�ப�தி� நிழ� ப�ரதிெயா�ைற த��ட� ைவ�தி��த� 

பய�ைடயதா�� 

II. ���தி ெச�ய�ப�ட வ��ண�ப� ப�வ�கைள 2020......... ஆ� திகதி அ�ல� அத�� ��ன� 

கிைட�க� ��யவா� “ெசயலாள�, ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண���, இல�க� 628, 

10ஆவ� மா�, ஜனஜய சி�� க��ட�, நாவல வ �தி, இராஜகி�ய” எ�� �கவ��� பதி�� 

தபாலி� அ��ப� ைவ�த� ேவ���. க�த உைறய�� இட� ப�க ேம� �ைலய�� “ேம� 

மாகாண அரச ேசைவய�� வ�சாரைண அ�வல� தர� III பதவ��காக ஆ�ேச���� 

ெச�வத�கான (திற�த) ேபா��� ப��ைச” என ெதள�வாக� �றி�ப�ட�ப����த� ேவ���. 

வ��ண�ப�க� ஏ���ெகா�ள�ப�� இ�தி�தின�தி� ப��ன� கிைட��� வ��ண�ப�க� 

ஏ���ெகா�ள�படா� 

III. வ��ண�ப� கிைட�ததாக அறிவ��க�படா�. வ��ண�பதா�க��� அ�மதி அ�ைடக� 

வ�நிேயாகி�க�ப�ட�ட� அைத� ெத�ய�ப���� அறிவ��தெலா�� ேம� மாகாண அரச 

ேசைவ ஆைண���வ�� உ�திேயாக��வ இைணய�தளமான www.psc.wp.gov.lk எ�� 

இைணய�தள�தி� ெவள�ய�ட�ப��. அ�வறிவ��த� ெவள�ய�ட�ப�� 07 நா�க� கழி�த 

ப���� அ�மதிஅ�ைட கிைட�கவ��ைலயாய�� அறிவ�தலி� �றி�ப����ளவா� அ�ப�றி 

ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண��� அ�வலக�தி�� ெத�ய�ப��த� ேவ���. 

உ�மிட��ள வ��ண�ப�ப�திர� ம��� பண� ெச��திய ப��� சீ��� நிழ�ப�ரதி, 

வ��ண�ப�ப�திர�திைன பதி�� தபாலி� அ��ப�யத�கான ப��� சீ��ட� உ�கள� ��� 

ெபய�, �கவ�, ேதசிய அைடயாள அ�ைட எ� ஆகியவ��ட� ப��ைசய�� ெபய�ைன� 

ச�யாக� �றி�ப��� ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண��� அ�வலக�தி� 

வ�சா��தலவசிய�.  
 



 

12. ப��ைச�� ேதா��த� 

 

(அ) ச�யான �ைறய�� வ��ண�ப�கைள� சம��ப��த அைன�� வ��ண�பதா�க���� ேம� 

மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ�னா� அ�மதி அ�ைடக� வழ�க�ப��. 

வ��ண�பதார�க� தம���ய ப��ைச நிைலய�தி� ப��ைச��� ேதா�ற ேவ���. ேம�� 

அ�வா� ப��ைச��� ேதா��� �த� நாள�ேலேய தம� ைகெயா�ப�திைன 

அ�தா�சி�ப��திய அ�மதி அ�ைடகைள ப��ைச நிைலய� ெபா��பதிகா�ய�ட� சம��ப��த� 

ேவ���. தம� அ�மதி அ�ைடகைள சம��ப��காத வ��ண�பதா�க��� ப��ைச��� 

ேதா�ற அ�மதி வழ�க�படா�.  

 

(ஆ) ப��ைச நாட��வ� ெதாட�பாக ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ�னா� 

த��மான��க�ப���ள ச�டதி�ட�க��� வ��ண�பதா�க� உ�ப�வ�. அ�ச�டதி�ட�கைள 

ம�றினா� ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ�னா� வழ�க�ப�� எ�தெவா� 

த�டைன��� உ�பட ேந���. 
 

13. வ��ண�பதா�ய�� ஆளைடயாள� 
 

தா� ேதா��கி�ற ஒ�ெவா� பாட�தி��� ப��ைச நிைலய� ெபா��பதிகா� தி��தியைட�� 

வ�த�தி� தம� ஆளைடயாள�ைத உ�தி�ப��த� ேவ���. வ��ண�பதா�க� தம� 

ஆளைடயாள�ைத உ�தி�ப���வத�காக கீ� வ�வனவ�றிெலா�ைற சம��ப��கலா�. 

 

I. ஆ�கைள� பதி� ெச��� திைண�கள�தினா� வழ�க�ப�ட ெச��ப�யா�� ேதசிய 

அைடயாள அ�ைட. 

II. ��வர� ��யக��� திைண�கள�தினா� வழ�க�ப�ட ெச��ப�யா�� கட��சீ��. 
 

14. தவறான தகவ�கைள சம��ப��த�  
 

வ��ண�பதா�ெயா�வ��� உ�ய தைகைமக� இ�ைலெயன ெத�யவ��, ப��ைச�� ��� அ�ல� 

ப��ைசய��ேபா� அ�ல� ப��ைசய�� ப��ன� எ�தெவா� ச�த��ப�தி�� அவர� வ��ண�ப� 

நிராக��க�ப��. வ��ண�பதா�ெயா�வ� ெத���ெகா�ேட தவறான தகவ�கைள வழ�கிய� அ�ல� 

ஏதாவெதா� ��கிய தகவைல மைற�த� ெத�யவ�� அவ� அரச ேசைவய�லி��� ந��க�பட 

இட���. இ� ெதாட�பாக ேம� மாகாண அரச ேசைவ ெசய�ப��ைற ஒ��� வ�தி�ேகாைவய�� 47 

ஆவ� ப��வ�� ப� நடவ��ைக ேம�ெகா�ள�ப��. 
 

15. ப��ைச �ைற 
 

I. வ��ண�பதா�ெயா�வ� ேதா��கி�ற அைன��� பாட�க���� ஒேர ெமாழிய�� 

வ�ைடயள��க     ேவ���. 

II. இ�ப��ைசயான� ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ�னா� அறிவ��க�ப�� 

எதி�வ�� ஒ� நாள�� நடா�த�ப��. 
 

 

16. இ�ப��ைசய�� த�தி ெப�ற வ��ண�பதா�கள�� ெபய�கைள உ�ளட�கிய ெப�ேப�க� ேம� 

மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ�னா� www.psc.wp.gov.lk எ�� இைணய�தி� ெவள�ய�ட�ப��.  

 

17. அறிவ��தலி� �றி�ப�ட�ப�ட த�திகைள� ���தி ெச���ளதாக �றி�ப���, இ�வறிவ��த��� 

ஏ�றவா� தயா��க�ப��, ப��ைச� க�டண� ெச��த�ப�� �றி�த திகதிய�� அ�ல� அத�� 

��ன� வ��ண�ப�கைள� சம��ப���� அைன�� வ��ண�பதா�க���� அவ�க� உ�ய 

தைகைமகைள� ���தி ெச���ளன� எ�� க��ேகாள�� அ��பைடய�� ப��ைச��� ேதா�ற ேம� 

மாகாண அரச ேசைவ ஆைண���வ�னா� இடமள��க�ப��. எ�லா வைகய��� ��ைமயாக� ���தி 

ெச�ய�படாத வ��ண�ப�க� எ�வ�த அறிவ��த�மி�றி நிராக��க�ப��. தபாலி� வ��ண�ப� 

ெதாைலத� அ�ல� காலதாமதமாத� ெதாட�பாக ேம�ெகா�ள�ப�� எ�தெவா� �ைற�பா�� 

க��தி�ெகா�ள�படா�. வ��ண�பதா�ெயா�வ��� ப��ைச�கான அ�மதி அ�ைடெயா�ைற 

வழ��த� அவ� இ�பதவ��கான த�திகைள� ���திெச���ளதாக ஏ���ெகா�டதாக 

க�த�படமா�டா�. வ��ண�பதா�க� ேந��க�ேத�ெவா�றி��  அைழ�க�ப�� வ�ள�பர�தி�ேக�ப 

உ�ய தைகைமக� ���தி ெச�ய�ப���ளனவா என ப��சி��� ேவைளய�� உ�ய தைகைமக� 

���தி ெச�ய�படவ��ைல என� ெத�யவ�� அவர� வ��ண�ப� நிராக��க�ப��. 

 

 



 

18. இ�வறிவ��த� ம��� மாதி� வ��ண�ப� ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ��  

www.psc.wp.gov.lk எ�� இைணய�தி�� ெவள�ய�ட�ப���ள�. 

 

19. இ�வ��ண�ப� ேகா�� அறிவ��தலி� உ�ளட�க�ப�ட/ உ�ளட�க�படாத வ�டய�க� ெதாட�பாக 

ேம� மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��வ�� த��மானேம இ�தி� த��மானமா��. 

 

21. இ�வ��தமான� அறிவ��தலி� சி�கள, தமி� ம��� ஆ�கில ெமாழிக��கிைடய�� �ர�பா�க� 

ஏ�ப�� சி�கள ெமாழி வ��ெப�வதாக இ���� 

 

 

 

தில� ெசனர� 

ெசயலாள� 

மாகாண அரச ேசைவ ஆைண� ��  

ேம� மாகாண� 

2020.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மாதி� வ��ண�ப� 

ேம� மாகாண அரச ேசைவய�� உ��ரா�சி�திைண�கள�தி� வ�சாரைண  அ�வல� தர� III 

பதவ��� ஆ�ேச���� ெச�வத�கான (திற�த) ேபா���ப��ைச 

         ��ெட� 

                   (அ�வலக உபேயாக�தி��) 

 ப��ைச��� ேதா��� ெமாழி �ல� (ெபா��தமான எ��திைன ���� எ�த��) 

 



சி�கள� - S 

தமி�   - T 

ஆ�கில� - E 

 

01. 1.1 ��� ெபய� (ஆ�கில ெக�ப��ட� எ����கள��)………………………………………………………………. 

(Ex: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

1.2  �தெல����க�ட� கைடசி� ெபய� (ஆ�கில ெக�ப��ட� எ����கள��) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Ex: GUNAWARDHANA, H.M.S.K) 

1.3 ��� ெபய� (சி�கள�தி�/ தமிழி�) - ………………………………………………………………………….. 

1.4 ேதசிய அைடயாள அ�ைட இல�க�-  

 

 

02. 2.1 ப�ரேதச ெசயலாள� அ�வலக�-…………………………………………………………………… 

 2.2 ேம� மாகாண�தி� நிர�தரமாக வசி��� கால� - ………………………………………... 

 

03. 3.1 நிர�தர �கவ� (ஆ�கில ெக�ப��ட� எ����கள��): …………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  நிர�தர �கவ� (சி�கள�தி�/ தமிழி�):……………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.2 அ�மதி அ�ைட அ��ப ேவ��ய �கவ�: 

  i. சி�கள�தி�/ தமிழி� -……………………………………………………………………………………………... 

ii. ஆ�கில ெக�ப��ட� எ����கள�� - ………………………………………………………………………. 

 3.3 ெதாைலேபசி இல�க�-  

  நிைலயான  

 
   

ைக�ேபசி   

 
 

 ப��ைச ெதாட�பான அைன�� தகவ�க�� ேம��றி�ப�ட�ப�ட ைக�ேபசி 

இல�க�தி�� SMS  ஊடாக அ��ப�ப�வதா� ெச��ப�யான ெதாைலேபசி 

இல�க�ைத� �றி�ப�ட��.  

 

04. பா� – (ெபா��தமான ���� “√” �றிய�ைன இட��) 

  ஆ�   -   ெப� –  

 

05. 5.1 வ�வாக நிைல - (ெபா��தமான ���� “√” �றிய�ைன இட��) 

வ�வாகமானவ� -    வ�வாகமாகாதவ�                            

 5.2 ப�ற�த ேததி வ�ட�:                மாத�:                 நா�: 

5.3 வ��ண�ப ���� திகதிய�� வய� :  வ�ட�……………மாத� …..……நா�க�…………  

06. ப�ட�ப��� ப�றிய தகவ�க� (ப�ட�சா�றித� ம��� வ�பரமான சா�றிதழி� ப�ரதிகைள 

இைண�த� அவசிய�) 

i. ெப���ள ப�ட� ........................................................................................................................................................... 

ii. ப�ட�ப��ப�� பய��ற பாட�க� .......................................................................................................................... 

iii. ப�கைல�கழக� .............................................................................................................................................................. 

iv. ப�ட�சா�றிதழி� நைட�ைற� திகதி................................................................................................................ 

 

07. 7.1 த�ேபா� அரச/ மாகாண அரச ேசைவய�� உ�ளவராய��, த�ேபா� வகி��� பதவ�ய�� 

நிர�தரமா�க�ப�டவரா? ஆ� / இ�ைல ........................................................................................................... 

 7.2 ஆ� என�� த�ேபா� வகி��� பதவ�.................................................................................................................. 

7.3 ேசைவயா��� தாபன�............................................................................................................................................... 

7.4 அ�பதவ�ய�� நியமி�க�ப�ட திகதி........................................................................................................................ 

7.5 ேசைவய�� நிர�தரமா�க�ப�ட திகதி................................................................................................................... 

 

08. பண� ெச��த�ப�ட ப�ரேதச ெசயலாள� அ�வலக� …..............................………………………………………. 

 ப���சீ�� இல�க� -………………………………………………………. 

            

          

          

 

 

   

 

 

 



 திகதி- ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
  
 
 
 
 

09. வ��ண�பதா�ய�� உ�தி�ைர: 

.......................................................................................................................................................... ஆகிய எ�னா� 

இ�வ��ண�ப�தி� �றி�ப�ட�ப���ள தகவ�க� என� அறி� ம��� ந�ப��ைக�� ஏ�ப 

உ�ைமயானைவெயன�� ச�யானைவெயன�� உ�தி�ப���கிேற�. எ�னா� 

வழ�க�ப���ள தகவ�க� ெபா�யான� என க��ப���க�ப�டா� ேம� மாகாண அரச 

ேசைவய�� உ��ரா�சி�திைண�கள�தி� வ�சாரைண அ�வல� தர� III பதவ��� 

நியமி�க�ப�வத�� என���ள உ�ைமய�ைன� �ற�கண��க நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�பட 

இய�� எ�பைத நா� ந�கறிேவ�.    

 

ேததி………..............                                        ைகெயா�ப� ………………………………… 

 

10. வ��ண�பதா�ய�� ைகெயா�ப�திைன உ�தி�ப��த� 

இ�வ��ண�பதா� தி�/தி�மதி/ெச�வ�...........................................................................எ�பவைர என��� 

தன��ப�ட�ைறய�� ெத��� என��, அவ� உ�ய ப��ைச� க�டண�திைன� ெச��தி��ளா� 

என��, அத� ப��� சீ��ைன வ��ண�ப�தி� ஒ����ளா� என��, அவ�/அவ� 

....................................ேததி என� ��ன�ைலய�� ஒ�பமி�டா� என�� அ�தா�சி�ப���கிேற�. 

                       

    .……………………………..…………………............. 

ைகெயா�ப�திைன உ�தி�ப���பவ�� 

ஒ�ப�� ��திைர�� 

ேததி- ………………………………… 

அ�தா�சி�ப���பவ�� ���ெபய�-……………………………… 

பதவ�-………………………………. 

வ�லாச�-…………………………………... 

ைகெயா�ப�திைன உ�தி�ப��த� 

(வ��ண�ப�தி�� அ�மதி அ�ைடய��� வ��ண�பதா�ய�� ைகெயா�ப� அதிகார�ெப�ற அ�வல� 

ஒ�வ�னா� அ�தா�சி�ப��த�பட� ேவ���. வ��ண�பதா�ய�� ைகெயா�பமான�, அரச ேசைவய�� 

உ�ளவராய�� நி�வன�தைலவ� அ�ல� அதிகாரமள��க�ப�ட அ�வல�னா��, ஏைனய 

வ��ண�பதா�கள�� ைகெயா�பமான� அரச பாடசாைலெயா�றி� அதிப�, சமாதான ந�தவா�, 

ச�திய�ப�ரமாண ஆைணயாள�, ச�ட�தரண�, ப�ரசி�த ெநா�தா��, ��பைடய�� அதிகா� அதிகார��ள 

அ�வல�, ெபாலி� ேசைவய�� வ��தமான��ப��த�ப�ட பதவ�ெயா�ைற வகி��� அ�வல� 

�.498,960/- இ�� ேமலான வ�டா�த ச�பள� ெப�� அரச / மாகாண அரச ேசைவய�� நிர�தர பதவ� 

நிைல அ�வல�, ெபள�த வ�காைரெயா�றி� வ�காராதிபதி, க�த�த�க அளவ�லான நிைலய�லி���� 

ஒ�மத�� ஆகிேயா�� ஒ�வ�னா� அ�தா�சி�ப��த�பட� ேவ���)  

 

11.  அரச ேசைவய���ள அ�வல�க���  

நி�வன� தைலவ�� அ�தா�சி 

 

இ�வ��ண�பதா� தி�/தி�மதி/ெச�வ� .............................................................................................. த�ேபா� 

இ�வைம�சி�/ இ�திைண�கள�தி� (நிர�தர பதவ�) ................................................................ கடைமயா��கிறா� 

என�� இ�பதவ��காக� ெத�� ெச�ய�ப�டா� த�ேபா� வகி��� பதவ�ய�லி��� அவைர வ��வ��க 

����/ ��யா� என�� அ�தா�சி�ப���கிேற�.  

……………………………....................................             

திைண�கள�தைலவ�� ஒ�ப��         

��திைர��  

ப���சீ��ைன இ�ேக கழ��வ�டாதவா� ஒ�ட��. 



 

ேததி- ………………………………… 

பதவ�-………………………………. 

அைம�� / திைண�கள� …………………………………... 

 


