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அகச்சின் கசயொரர்கள் 

திகைக்கரத் தகயலர்கள் 

ொலட்ட கசயொரர்கள் 

பிபதச கசயொரர்கள் 

 

இவணந்த சசவைகளுக்குரிய அலுைலர்கவை சசவையில் உறுதிப்ைடுத்தல், சசவையில் 

உறுதிப்ைடுத்துைதற்கான உரிய ஆைணங்கவை பைறுதல் மற்றும் ைரிந்துவர பசய்தல் 

  

     இகைந்த பசகலகளுக்குரி அலுலயர்ககர பசகலில் உறுதிப்படுத்தல், அது கதொடர்பில் 

பரிந்துக கசய்தல் ற்றும் உரி ஆலைங்ககர சர்ப்பிக்கும் பபொது கீழ்க்கொைப்படும் லிடங்கள் 

கதொடர்பில் தங்கள் கலனத்கத கசலுத்துொறு தொழ்கபடன் அமித்தருகிபமன்.      

 

            02. அதன்படி கீழுள்ர இகைப்பு I இல் கபொது லறிகொட்டித்தொள் அமிபகப்படுத்தப்பட்டுள்ரது. 

அவ்லறிகொட்டித்தொரில் கொைப்படும் அமிவுறுத்தல்களுக்கக, இகைப்பு II இல் 

அமிபகப்படுத்தப்படும் CSC – I படிலம் ற்றும் இகைப்பு III இல் அமிபகப்படுத்தப்படும் CSC – II 
படிலம் ஆகிலற்றுள் அலுலயரின் உரி பசகலக்குரி  CSC – II படிலத்திகன பூர்த்திகசய்து 

குமிப்பிட்ட கொயலககமினுள் பசகலில் உறுதிப்படுத்துதல் கதொடர்பொன ஆலைங்களுடன் 

பசகலில் உறுதிப்படுத்துலதற்கொக இகைந்த பசகலகள் பிரிலிற்கு சர்ப்பிக்க பலண்டும்.          

 

03. CSC-I படிலொனது இகைந்த பசகலகளுக்குட்பட்ட அகனத்து அலுலயர்களுக்குொன ஒரு 

கபொது படிலொகும். இப்படிலொனது, சரிொக பூைப்படுத்தப்படுலதுடன் அப்படிலத்தில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஆலைங்களுடன் அலுலயரின் நினத் திகதிியிருந்து 06 ொத 

கொயப்பகுதிினுள் இகைந்த பசகலகள் பிரிலிற்கு சர்ப்பிக்கப்பட பலண்டும்     

 

04. அலுலயரின் தகுதிகொண்கொயம்/ பதிற்கடகக்கொயம் பூர்த்திொனதும் உடனடிொக நினத்கத 

உறுதிப்படுத்துதல் கதொடர்பொக உரி ஆலைங்ககர இகைந்த பசகலகள் பிரிலிற்கு 

சர்ப்பிக்ககில், CSC – II படிலத்திகனப் பன்படுத்துதல் பலண்டும்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

இகைந்த பசகலகளுக்குட்பட்ட 07 பசகலகளுக்கொகவும் கீழ்க்கொட்டப்பட்டுள்ரலொறு CSC – II 
படிலங்கள் 07 அமிபகப்படுத்தப்பட்டுள்ரன.        
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05. பலும், ஏற்கனபல சர்ப்பிக்கப்பட்ட நினத்கத உறுதிப்படுத்தும் பகொரிக்ககககர ீரவும் 

இப்படிலம் பயம் சர்ப்பித்து பகொரிக்ககிடுதல் அலசிில்கயகனவும், 2020.01.01 ஆம் 

திகதிக்கு பின்னர் இகைந்த பசகலகளுக்கு நினம் கபறும் அலுலயர்கரின் நினத்கத 

உறுதிப்படுத்தல் கதொடர்பொக சர்ப்பிக்கப்படும்  ஆலைங்கள் ற்றும் பரிந்துகககர 

இப்படிலத்தின் பயம் ட்டும் உரி கொயப்பகுதிினுள் சர்ப்பிக்க பலண்டும் எனவும் 

கதரிலித்துக் ககொள்கிபமன்.     

 

 

 

ஒப்பம்/. எஸ். ஆபயொகபண்டொ 

இகைந்த பசகலகள் பைிப்பொரர் நொகம் 

 

               

      

                                                   

 

பசகல பசகலக்குரி CSC-II படிலம் 

கொறிகபர்ப்பொரர் பசகல 

இயங்கக தகலல் கதொடர்பொடல் கதொறிநுட்ப பசகல 

அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகல 

இயங்கக நூயகர் பசகல 

பகொகத்துல பசகல உத்திபொகத்தர் பசகல 

அலுலயகப் பைிொரர் பசகல 

சொதிகள் பசகல 

 

CSC –II / TS 

CSC –II / ICTS 

CSC –II / DOS 

CSC –II / LS 

CSC –II / MSO 

CSC –II / OES 

CSC –II / DS 


