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அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள்,
திமைக்களத் தமலவர்கள்,
ைாவட்ட செயலாளர்,

பட்டதாரிப் பயிலுநர்களுக்கு இணைந்த சேணையின் அபிவிருத்தி உத்திச ாகத்தர் சேணைக்கு நி மனங்கள்
ைழங்குதல் - 2019 கட்டம் II மற்றும் III
අමප/20/1323/034/018 ஆம் இலக்க 2020.10.05 ஆம் திகதிய அமைச்ெரமவத் தீர்ைானத்திற்கும் அரொங்க செமவ
ஆமைக்குழுச் செயலாளரின் 2020.11.12 ைற்றும் 2021.01.08 ஆம் திகதிய கடிதங்களின் மூலம் கிமடக்கப் செற்ற
அரொங்க செமவ ஆமைக்குழுவின் தீர்ைானங்களுக்கும் இைங்க 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆட்செர்ப்புச் செய்யப்ெட்ட
ெயிலுநர் ெட்டதாரிகமள அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் செமவக்கு நியமிப்ெதற்கு நடவடிக்மககள் எடுக்கப்ெடும்
என்ெமதப் ெணிவுடன் அறியத் தருகின்சறன். க ோவிட் 19 த ோற்றுநிலைலையிலை வைத்திற்த ோண்டு அவ்
அலுவலர் அமைக்கப்ெடாைல் முமறயான ெரீட்சித்தல் ெமெ ஊடாக அடிப்ெமடத் தமகமைகமளப்
ெரிசீலிப்ெதற்கு அரொங்க செமவ ஆமைக்குழு அனுைதி வைங்கியுள்ளது.
02.
இந் விடயங் ள் த ோடர்பில் என்ைோல் உங் ளுக்கும் பிரதியிடப்பட்டு இந் அலைச்சின் இலைய
ளத்தில் தவளியிடப்பட்ட PS/GT/2019-1 ஆம் இைக் ைற்றும் 2020.12.20 ஆம் தி திய டி ங் ள் த ோடர்பில் உங் ள்
வைத்ல ஈர்க் விரும்புகின்கேன். அ ற்கிைங் , அது த ோடர்பில் பின்வரும் வி த்தில் நடவடிக்ல எடுக்குைோறு
பணிவுடன் அறியத் ருகின்கேன்.
I.

ஒவ்சவாரு ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தரும் இமைய வழியில் தன்னால் பூர்த்தி செய்யப்ெட்ட ெடிவத்தில்
தனது தகவல்கள் ெரியாக உள்ளீடு செய்யப்ெட்டுள்ளனவா என்ெமதப் ெரீட்சித்துப் ொர்த்து அப்ெடிவத்தின்
அச்சுப் பிரதிசயான்மறப் செற்றுக் சகாள்ளல் சவண்டும். ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர் உைது நிறுவனத்தின்
கீழுள்ள ஒரு உெ அலுவலத்தில் எனின் அத்தகவல்கமள ெரியானமவயா என்று ெரீட்சித்துப் ொர்க்குைாறு
அந்நிறுவனங்களின் தமலவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வைங்குங்கள்.

கைனத்தில் ககாள்க:•

ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்கள் இமைய வழியில் உள்ளீடு செய்த தரவுகமளப் ெரீட்சிக்கும் சொது சில
ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்கள் ெரியாகவும் முழுமையாகவும் அத்தரவுகமள உள்ளீடு செய்யவில்மல என்ெது
அவதானிக்கப்ெட்டது. குறிப்ொக ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர் நிரந்தர நியைனம் செற விரும்புவது அரொங்க
செமவயிலா/ைாகாை அரெ செமவயிலா என்ெமதயும் ெணிபுரிவதற்கு விரும்பும் ைாவட்டத்மதயும்
குறிப்பிடாத ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்கள் உள்ளமை இங்கு அவதானிக்கப்ெட்டது.

•

இத் தகவல் முமறமையில் விலாெம் (சிங்களம்/தமிழ்) உள்ளீடு செய்வதற்காக 3
வழங் ப்பட்டலையோைது கீழ்க்குறிப்பிட்டவோறு விைோசத்ல உள்ளீடு தசய்வ ற் ோ வோகும்.
விலாெம் – இல 05, மிஹிந்துபுரம், சகாழும்பு 07 – என்ற நிமலயில்,
விலாெத்மத உள்ளீடு செய்யும் ெரியான முமறயானது
Field 1
இல 05
Field 2
மிஹிந்துபுரம்
Field 3
சகாழும்பு 07
ஆனாலும் அது சரியோ உள்ளீடு தசய்யப்படோலை அவதானிக்கப்ெட்டது.

Field

ள்

•

அத்துடன் தகவல்கமள உள்ளீடு செய்யும் சொது முதசலழுத்துக்களுடன் செயர் சிங்களத்தில்/ தமிழில்
உள்ளீடு செய்ய சவண்டிய இடங்களில் முதசலழுத்துக்களுடன் செயமர ஆங்கில சைாழியில் பூர்த்தி செய்த
ெந்தர்ப்ெங்களும் காைப்ெடுகின்றது.
உதாரைம் :- ெரியாக செயர் உள்ளீடு செய்யப்ெடசவண்டிய முமற முழுப்செயர்
:- அதாவுதசக ெைரி குைாரி குைவர்தன எனின்,
முதசலழுத்துக்களுடன் செயர்
:- ஏ.சீ.சக. குைவர்தன

•

அக கபோல் பட்டம் த ோடர்பிலும்
அவ ோனிக் ப்பட்டுள்ளது.

பூரைைற்ே

வல் லள

உள்ளீடு

தசய்யப்பட்டுள்ளலை

இந்த தரவுப் படிைத்ணத நீங்கள்/ உப அலுைலகத்தின் தணலைர் தனிப்பட்ட முணையில் பரீட்சித்துப் பார்த்து ேரி ானது
என்று உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுமாறு பணிவுடன் சைண்டிக் ககாள்ைதுடன் தகைல்களில் குணைபாடுகள் அல்லது
தைறுகள் இருப்பின் அப்பகுதிண த் திருத்தி மிண்டும் அச்சுப்பிரதிக ான்ணைப் கபறுைதற்கு நடைடிக்ணக எடுக்க
சைண்டும்.
II.

அனுப்ெ சவண்டிய ஆவைங்கள் ைற்றும் அவ் ஆவைங்கமளத் தயார்ெடுத்த சவண்டிய ஒழுங்குமுமற,
(சைலிருந்து கீசை)

i.

அச்சிட்ட இமைய வழித் தரவுப் ெடிவம்

ii.

பயிற்சிக் ோைப் பகுதி த ோடர்போை திலைக் ளத் லைவரின் அறிக்ல (Annex: GT/2019/02)

iii.

சதசிய அமடயாள அட்மடயின் பிரதிசயான்று *

iv.

பிறப்புச் ொன்றிதழின் பிரதிசயான்று *

v.

ெட்டச் ொன்றிதழ் ைற்றும் விரிவான செறுசெற்று ஆவைத்தின் பிரதிகள் *

vi.

DS04 படிவத்தின் மூைம் வழங் ப்பட்ட கிரோை உத்திகயோ த் ர் சோன்றி ழ்

vii.

பிறப்புச் ொன்றிதழில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள செயருக்கும் ொன்றிதழ்களில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள
செயர்களுக்கும் இமடசய சவறுொடுகள் இருப்பின், அந்த சவறுொட்மட விளக்கும் முமறயான
வடிவத்திலான ெத்தியக் கடதாசிசயான்று. (குறித்த ொன்றிதழ்களிலுள்ள செயர்கமள தனித்
தனியாகக் குறிப்பிட்டு அப்செயர்கள் ஒசர நெமரசய குறிக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டு ரூொ 50/செறுைதியான செல்லுெடியாகும் முத்திமரசயான்றின் மீது அலுவலரின் மகசயாப்ெத்மத இட்டு
ெைாதான நீதவான ஒருவரின் அல்லது ெத்தியப் பிரைாை ஆமையாளர் ஒருவரின் மூலம் அதமன
ொன்றுப்ெடுத்த சவண்டும்.)

viii.

நீங்கள்/உெ அலுவலகத்தின் தமலவர் ொன்றுப்ெடுத்திய ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர் ெயற்சிக்குச்
ெமுகைளித்த திகதிமய (கடமைமயப் சொறுப்செற்ற திகதிமய) உறுதிப்ெடுத்தும் கடிதத்தின் பிரதி

ix.

ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர் ெயிற்சிக் காலப் ெகுதியில் ெம்ெளைற்ற லீவு எடுத்திருப்பின் அந்த
லீவுகளுக்கு அனுைதி செற்ற கடிதத்தின் உங்களால் ொன்றுப்ெடுத்தப்ெட்ட பிரதிசயான்று

x.

ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர் அங்கவீனராக அல்லது கடுமையான சநாயினால் பீடிக்கப்ெட்டவராக
இருப்பின்/ கர்ப்பிணித் தாயாக இருப்பின்/ பிள்மளகள் ஏசதனும் ஒரு கடுமையான சநாயினால்
பீடிக்கப்ெட்டிருப்பின் மாத்திரம் அதணன உறுதிப்படுத்தும் மிக முக்கி மான ஆைைங்களின்/
மருத்துை அறிக்ணககளின் பிரதிகள்
* அவையாளத்தினால் காட்ைப்ைட்டுள்ள ஆைணங்கள் ையிலுநர் உத்திசயாகத்தரினாசேசய உண்வமப்
பிரதிகள் என்று சான்றுப்ைடுத்தப்ைடுதல் சைண்டும்.

03.

ஆவைங்கமள அனுப்ெ சவண்டிய முமற

ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர் ெயிற்சி செறுவது உங்கள் அமைச்சின்/ திமைக்களத்தின் உெ
அலுவலகசைான்றிலாயின், உரிய ஆவைங்கமள உைது அலுவலகத்திற்கு தருவித்து ைாவட்டங்களின்
அடிப்ெமடயில் வமகப்ெடுத்தி ெயிலுநர்களின் நியைன இலக்கங்களின் ஒழுங்கு முமறப்ெடி ஆவைத்
சதாகுதிகமளத் தயார்ெடுத்த சவண்டும்.
கைனத்தில் ககாள்க :•

ஏசதனும் ஒரு பிரசதெ செயலகத்தில் ெணியாற்றும் ெயிலுநர் ஒருவர் உள்நாட்டுப் ொதுகாப்பு,
உள்நாட்டலுவல்கள் ைற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இரோஜோங்
அமைச்சின் கீழ் செமவயில்
இமைக்கப்ெட்டவராக இருப்பின், ைாவட்ட செயலாளர் குறித்த பிரசதெ செயலகத்திலிருந்து
விண்ைப்ெதாரருக்கு ஆவைங்கமள தருவித்து சைற்குறித்த அறிவுறுத்தல்களுக்கு இைங்க ஆவைத்
சதாகுதிகமளத் தயாரித்தல் சவண்டும்.

•

ஏசதனுசைாரு பிரசதெ செயலகத்தில் ெயிற்சி செறுகின்ற ெயிலுநசராருவர் ஏசதனும் அமைச்சொன்றின்/
திமைக்களசைான்றின் கீழ் செமவயில் இமைக்கப்ெட்டவராயின், குறித்த பிரசதெ செயலாளரினால் குறித்த
அமைச்சுக்கு/ திமைக்களத்துக்கு அனுப்ெப்ெட சவண்டும் என்ெதுடன் குறித்த அமைச்சின்
செயலாளரினாசலசய/ திமைக்களத் தமலவரினாசலசய ைாவட்ட ைற்றும் நியைன இலக்கங்களின்
அடிப்ெமடயில் தரப்ெடுத்தல் சைற்சகாள்ளப் சவண்டும்.

அது கதாடர்பாக கீழிருக்கும் குறிப்ணபப் பார்க்கவும்
பிரசதெ செயலகத்தில் செமவயாற்றும்

A ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்

ஆைணங்கவள அனுப்புதல்

(உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின்
கீழ் ெயிற்சிக்காக
இமைக்கப்ெட்டுள்ள)

ைாவட்ட செயலகம்
B ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்
((X) அமைச்சின் கீழ் ெயிற்சிக்காக
இமைக்கப்ெட்டுள்ள)

(X) அமைச்சு

C ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்
((Y) திமைக்களத்தின் கீழ்
ெயிற்சிக்காக இமைக்கப்ெட்டுள்ள)

(Y) திலைக் ளம்

X அலைச்சின் உப அலுவை ம் ஒன்றில்
கசலவயோற்றும்

(X) அமைச்சு
D ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்
Y அலைச்சின் உப அலுவை ம் ஒன்றில்

கசலவயோற்றும்

(Y) திலைக் ளம்

E ெயிலுநர் உத்திசயாகத்தர்
04. கைற்குறிப்பிட்ட குறிப்புக் லளப் பின்பற்றி நீங் ள் தபற்றுக்த ோள்ளும் ஆவைங் லள சரியோ த் ரப்படுத்தித்
யோரிக் ப்பட்ட ஆவைத் த ோகுதி லள (ைோவட்டம் ைற்றும் நியைை இைக் ஒழுங்கின்படி) 2021.01.18 , 19 ைற்றும் 20
ஆம் தி தி ளில் இந் அலைச்சுக்கு த ோண்டு வந்து ஒப்பலடக்குைோறு பணிவுடன் க ட்டுக் த ோள்கின்கேன். இந்
பயிலுநர் பட்ட ோரி உத்திகயோ த் ர் ளின் அடிப்பலடத் ல லை லளப் பரீட்சிக்கும் தசயற்போடு ள் 2021.01.26 மு ல்
2021.01.31 ஆம் தி திவலர நலடதபே இருப்ப ோல் அந் ஆவைங் லளத் ோை மின்றி அனுப்புவ ற்கு நடவடிக்ல
எடுப்ப ன் மூைம் நீங் ள் வழங்கும் ஒத்துலழப்லப குறிப்போ ப் போரோட்டுகின்கேன்.

ஒப்ெம் / எஸ். ஆசலாகெண்டார
இமைந்த செமவ ெணிப்ொளர் நாயகம்

Annex: GT/2019/02
பட்டதாாிப் பயிலுநர்களுக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்குதல் - 2019 கட்டம் II மற்றும் III
திணைக்களத் தணைவாின் அறிக்ணக
(பட்டதாாிப் பயிலுநர் உத்தியயாகத்தர் பயிற்சியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அணமச்சின்/ திணைக்களத்தின்
தணைவாினால் இறுதியாகச் சான்றுப்படுத்தப்பட யவண்டும்.)

உ ோரைம்:
i.

உள்நோட்டலுவல் ள் விடயத்திற்குப் தபோறுப்போை அலைச்சின் கீழ் பிரக ச தசயை தைோன்றில்

இலைக் ப்பட்டு பயிற்சி தபற்ே பட்ட ோரிப் பயிலுநரோயின், இப்படிவத்தில் நிறுவைத் லைவரோ
தசயைோளரும் திலைக் ளத் லைவரோ குறித் ைோவட்ட தசயைோளரும் சோன்றுப்படுத் கவண்டும்.

பிரக ச

ii.
ஏக னும் ஓர் அலைச்சின் / திலைக் ளத்த்தின் கீழ் பிரக ச தசயை தைோன்றில் இலைக் ப்பட்டு பயிற்சி
தபற்ே பட்ட ோரிப் பயிலுநரோயின், இப்படிவத்தில் நிறுவைத் லைவரோ பிரக ச தசயைோளரும், திலைக் ளத்
லைவரோ குறித் அலைச்சின்/ திலைக் ளத்தின் லைவரும் சோன்றுப்படுத் கவண்டும்.

1. உத்திசயாகத்தரின் செயர் (முதசலழுத்துக்களுடன்): ......................................................................................................
2. ெட்டதாரிப் ெயிலுநர் நியைனத் திகதி: ................................................................................................................................
3. ெயிற்சிக்குச் ெமுகைளித்த திகதி (கடமைமயப் சொறுப்செற்ற திகதி): .......................................................................
4. லீவு விெரங்கள்:
a.
ஆண்டு மற்றும் மாதம்

சாதாரண லீவு

பிரசவ லீவு

சம்பளமற்ற லீவு

2019

ஆகஸ்ட்
சசப்டம்பர்
ஒக்டடாபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்
2020

ஜனவாி
சபப்ரவாி
மார்ச்
ஏப்ரல்
டம
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
சசப்டம்பர்
ஒக்டடாபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்
b. சம்பளமற்ற லீவுகள் எடுத்திருப்பின் அதலனக் கவனத்தில் எடுக்குமிடத்து பயிற்சிலயப் பூர்த்தி
சசய்யும் திகதி :
............................................................

திலணக்களத் தலைவாின் சான்றிதழ்
இந்த நிறுவனத்தில் இலணக்கப்பட்டு பயிற்சி சபற்ற (சகளரவ மதகுரு/ திரு. /திருமதி/சசல்வி)
...........................................................................................
என்பவாின்
டசலவ
நிலைலம
திருப்திகரமானது
என்பதனால்
நிரந்தர
நியமனம்
வழங்குவதற்கு
பாிந்துலரக்கிடறன்./.......................................................................... காரணமாக நிரந்தர நியமனம்
வழங்குவதற்கு பாிந்துலரக்கவில்லை.

...................................................
திகதி

.............................................................
நிறுவனத் தலைவாின் லகசயாப்பம்
(பதவி முத்திலரலயப் பதிக்கவும்)

திலணக்களத் தலைவாின் சான்றிதழ்
(சகளரவ மதகுரு/ திரு. /திருமதி/சசல்வி)..............................................................................................
திருப்திகரமான முலறயில் பயிற்சிலயப் பூர்த்தி சசய்துள்ளலமயினால் நிரந்தர நியமனம்
வழங்குவதற்கு பாிந்துலரக்கிடறன்./.................................................................................... காரணமாக
நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கு பாிந்துலரக்கவில்லை.
சபாருத்தமற்ற வாசகங்கலள சவட்டி விடவும்.
(i) இந்த அலமச்சின்/ திலணக்களத்தின் அபிவிருத்தி உத்திடயாகத்தர் டசலவயில் சவற்றிடங்கள்
காணப்படுவதுடன் இந்த உத்திடயாகத்தலர இந்த நிறுவனத்தியிடைடய டசலவயில்
இலணப்பதற்கு பாிந்துலரக்கிடறன்.
(ii) .............................................................................................................................
காரணமாக
இந்த உத்திடயாகத்தலர இந்த அலமச்சில்/திலணக்களத்தில் டசலவயில் இலணப்பதற்கு
பாிந்துலரக்கவில்லை.

.............................................
திகதி

.......................................................
திலணக்களத் தலைவாின் லகசயாப்பம்
(பதவி முத்திலரலயப் பதிக்கவும்)

