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2019.08.01 ஆம் திகதி முதல் II  ஆம் கட்டமொகவும் 2019.09.16 ஆம் திகதி முதல் III ஆம் கட்டமொகவும் தற்பேொது 

ேயிற்சி கேற்று வரும் அகனத்து ேட்டதொரிப் ேயிலுநர்களுக்கும், 

 

ைட்டதாரிப் ையிலுநர்களுக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் ைழங்குதல் - 2019 கட்டம் II மற்றும் III 

இவணய ைழியில் தகைல்கவைப் பைறுதல் 

 

අමප/20/1323/304/018 ஆம் இலக்க 2020.10.13 ஆம் திகதிய அகமச்சரகவத் தீர்மொனத்திற்கு இைங்க 

குறித்த ேட்டதொரிப் ேயிலுநர்களுக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்குவதற்கொன நடவடிக்கககள் 

பமற்ககொள்ளப்ேட்டு வருகின்றன. 

 

02. இந்தப் ேட்டதொரிப் ேயிலுநர்களுக்கு அபிவிருத்தி உத்திபயொகத்தர் பசகவயில் நிரந்தர நியமனம் 

வழங்குவது கதொடர்பில் கவனத்தில் எடுப்ேதற்கொக அத்தியவசியமொன தகவல்ககளக் பகொர பவண்டியுள்ளது. 

அதற்கொன இகைய வழி கமன்கேொருளில் 2020.12.22 ஆம் திகதி முதல் பின்வரும் இகைப்பின் (Link) ஊடொக 

உள்நுகழந்து (login) உமது தகவல்ககள உள்ளீடு கசய்ய பவண்டும். அதற்கொக 2020.12.31 ஆம் திகதி நள்ளிரவு 

12.00 மணி வகர அவகொசம் வழங்கப்ேடும்.  

 

http://43.224.125.68:7000 

 

03. அரசொங்க நிறுவனங்களிலும் மொகொை சகேகளிலும் பசகவயொற்றும் 12000 இற்கும் பமற்ேட்ட 

ேட்டதொரிப் ேயிலுநர்களின் தகவல்ககளக் ககயொள பவண்டியிருப்ேதனொலும், அவர்களின் எதிர்கொல மனித 

வள முகொகமத்துச் கசயற்ேொடுகளுக்கொகவும் இந்த கமன்கேொருகளப் ேயன்ேடுத்த 

உத்பதசித்துள்ளகமயினொலும் அகனத்துப் ேட்டதொரிப் ேயிலுநர்களும் தங்களது தகவல்ககள உள்ளீடு 

கசய்வது அவசியமொகும். அவ்வொறு தகவல்ககள உள்ளீடு கசய்வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கொத 

உத்திபயொகத்தர்ககள அபிவிருத்தி உத்திபயொகத்தர் பசகவயில் நியமனங்ககள எதிர்ேொர்க்கொதவர்களொகக் கருத 

பவண்டி ஏற்ேடும்.  

 

ையனர் பையர் (Username), கடவுச்பசால் (Password) 

• நீங்கள் இப்ையிற்சிக்காக விண்ணப்பிக்கும் சைாது நீங்கள் வழங்கிய பதசிய அகடயொள அட்கட இலக்கபம 

உங்கள் ேயனர் கேயரொகும்.  
 

(உதாரணம்: 791234567v அல்லது 197912340567  

 

• முதலில் REC_ எனக்கு குறிப்பிட்டு உமக்கு ஏற்கனபவ சதசிய பகாள்வககள் அவமச்சின் பசயலாைரினால் 

ைழங்கப்ைட்டுள்ை நியமனக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ை நியமன இலக்கத்தின் இறுதி 03 

இலக்கங்கவை முதலிலும் நீர் பமபல ேயனர் கேயரொகக் குறிப்பிட்ட பதசிய அகடயொள அட்கட 

இலக்கத்தின் இறுதி 03 இலக்கங்கள இரண்டொவதொகவும் பசர்க்கும் பேொது உங்கள் கடவுச்கசொல் 

உருவொகும்.  
 

உ-ம்:- நியமன இலக்கம்:   ........................../027 

  பத.அ.அ.இல.:    791234567v 

  கடவுச்கசொல்:   REC_027567 

 

මකේ අං ය  ඔකබ් අං ය     දිනය  
எனது இல  உமது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2019-1  2020.12.20 



• விண்ைப்ேப் ேடிவங்ககள நிரப்பும் பேொது சிங்கள/தமிழ் எழுத்துக்ககள தட்டச்சு கசய்யும் பேொது Unicode 

Font  ஐப் ேயன்ேடுத்துங்கள். 

விண்ணப்ைங்கவைப் பூர்த்தி பசய்த பின்னர் பின்ைற்ற சைண்டிய பசயன்முவற  

 

(i) பூர்த்தி கசய்த விண்ைப்ேத்கத Submit கசய்யுங்கள்.  

(ii) அந்த விண்ைப்ேத்கத அச்சிடுவதற்கொன வசதிகள் கசய்யப்ேட்டுள்ளதுடன் A-4 கடதொசியின் இரு 

ேக்கங்ககளயும் ேயன்ேடுத்தி அச்சிடுங்கள்.  

(iii) அச்சிட்ட பிரதியில் உரிய இடத்தில் உங்ககள கககயொப்ேத்கத இடுங்கள். 

 

04. அச்சிட்ட பிரதிகய நிறுவனத் தகலவரின் சொன்றிதழ் மற்றும் பதகவயொன ஏகனய ஆவைங்களுடன் 

இந்த அகமச்சுக்கு அனுப்ே பவண்டிய முகற கதொடர்பில் பின்னர் அறிவிக்கப்ேடும். அது வகரயில் பின்வரும் 

ஆவைங்ககள தயொர்ேடுத்திக் ககொள்ளுங்கள். 

 

1. பதசிய அகடயொள அட்கடயின் பிரதிகயொன்று 

2. பிறப்புச் சொன்றிதழின் பிரதிகயொன்று 

3. ேட்ட சொன்றிதழ் மற்றும் விரிவொன கேறுபேற்று ஆவைத்தின் பிரதிகயொன்று 

4. DS 04 ேடிவத்தின் ஊடொக வழங்கப்ேடும் கிரொம உத்திபயொகத்தர் சொன்றிதழ் 

 

பமபல குறிப்பிட்ட ஆவைங்களில் ஃபேொட்படொக் ககொப்பி பிரதிகளொகச் சமர்ப்பிக்கப்ேடும் அகனத்து 

ஆவைங்களும் (கிரொம உத்திபயொகத்தரின் சொன்றிதழ் DS 04, திகைக்களத் தகலவரின் அறிக்கக மற்றும் 

ேடிவம் 01 தவிர) விண்ைப்ேதொரியினொபலபய உண்கமப் பிரதி என்று உறுதிப்ேடுத்தப்ேடல் பவண்டும்.  

 

குறிப்பு - இந்த ஆவைங்கள் அகனத்கதயும் உரிய முகறப்ேடி திகைக்களத் தகலவர் ஊடொக அனுப்ே 

பவண்டிய முகற பின்னர் அறிவிக்கப்ேடும் என்ேதுடன் அவ்வொறு அறிவிக்கும் வகரயில் இந்த 

ஆவைங்ககள அகமச்சுக்கு அனுப்ேக் கூடொது என்ேகத வலியுறுத்துகிபறன். 

 

 

 

ஒப்ேம்/எஸ். ஆபலொகேண்டொர 

இகைந்த பசகவ ேணிப்ேொளர் நொயகம் 

 

பிரதி :- அகனத்து அகமச்சுக்களினதும் கசயலொளர்கள் 

 அகனத்து மொகொைங்களினதும் பிரதம கசயலொளர்கள் 

 திகைக்களத் தகலவர்கள்    

 திகைக்களத் தகலவர்கள் 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இத்துடன் இகைக்கப்ேட்டுள (Annex: 

GT/2019/02) உரிய முகறப்ேடி பூர்த்தி கசய்து 

ேயிற்சிக் கொலம் கதொடர்ேொன திகைக்களத் 

தகலவரின் அறிக்ககமற்றும் ேட்டதொரிப் 

ேயிலுநர் உத்திபயொகத்தர் ேயிற்சிக் கொலத்தில் 

சம்ேளமற்ற லீவு எடுத்திருப்பின் அந்த 

லீவுகளுக்கு அனுமதி கேற்ற கடிதத்தின் 

பிரதிகயொன்றயும் ேயிற்சிக்குச் சமுகமளித்த 

திகதிகய (கடகமகயப் கேொறுப்பேற்ற கடிதம்) 

உறுதிப்ேடுத்தும் கடிதத்தின் 

சொன்றுப்ேடுத்தப்ேட்ட பிரதிகயொன்றுடன் 

உத்திபயொகத்தரினொல் இகைய வழியில் 

அச்சிட்டு உமக்கு தரப்ேடும் விண்ைப்ேப் 

ேடிவத்கதயும் இகைத்து பின்னர் 

அறிவிக்கப்ேடும் விதத்தில் இந்த அகமச்சுக்கு 

அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கக எடுத்தல்.    

 



Annex: GT/2019/02  

ேட்டதொரிப் ேயிலுநர்களுக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்குதல் - 2019 கட்டம் II மற்றும் III 

திகைக்களத் தகலவரின் அறிக்கக 

(ேட்டதொரிப் ேயிலுநர் உத்திபயொகத்தர் ேயிற்சியில் இகைக்கப்ேட்டுள்ள அகமச்சின்/ திகைக்களத்தின் 

தகலவரினொல் இறுதியொகச் சொன்றுப்ேடுத்தப்ேட பவண்டும்.) 

(உதொரைம்:  

i.  உள்நொட்டலுவல்கள் விடயத்திற்குப் கேொறுப்ேொன அகமச்சின் கீழ் பிரபதச கசயலககமொன்றில் 

இகைக்கப்ேட்டு ேயிற்சி கேற்ற ேட்டதொரிப் ேயிலுநரொயின், இப்ேடிவத்தில் நிறுவனத் தகலவரொக பிரபதச 

கசயலொளரும் திகைக்களத் தகலவரொக குறித்த மொவட்ட கசயலொளரும் சொன்றுப்ேடுத்த பவண்டும்.  

ii.  ஏபதனும் ஓர் அகமச்சின் / திகைக்களத்த்தின் கீழ் பிரபதச கசயலககமொன்றில் இகைக்கப்ேட்டு ேயிற்சி 

கேற்ற ேட்டதொரிப் ேயிலுநரொயின், இப்ேடிவத்தில் நிறுவனத் தகலவரொக பிரபதச கசயலொளரும், 

திகைக்களத் தகலவரொக குறித்த அகமச்சின்/ திகைக்களத்தின் தகலவரும் சொன்றுப்ேடுத்த பவண்டும். 

 

1. உத்திசயாகத்தரின் பையர் (முதபலழுத்துக்களுடன்): ........................................................................................................... 

2. ைட்டதாரிப் ையிலுநர் நியமனத் திகதி: .................................................................................................... 

3. ையிற்சிக்குச் சமுகமளித்த திகதி (கடவமவயப் பைாறுப்சைற்ற திகதி): ........................................................................... 

4. லீவு விைரங்கள்: 

a. 

ஆண்டு மற்றும் மொதம் சொதொரை லீவு பிரசவ லீவு சம்ேளமற்ற லீவு 

2019    

ஆகஸ்ட்    

பசப்டம்ைர்    

ஒக்சடாைர்    

நைம்ைர்    

டிசம்ைர்     

2020    

ஜனைரி    

பைப்ரைரி    

மார்ச்     

ஏப்ரல்    

சம    

ஜூன்    

ஜூவல    

ஆகஸ்ட்    

பசப்டம்ைர்    

ஒக்சடாைர்    

நைம்ைர்    

டிசம்ைர்    

  

b. சம்ைைமற்ற லீவுகள் எடுத்திருப்பின் அதவனக் கைனத்தில் எடுக்குமிடத்து ையிற்சிவயப் பூர்த்தி  

பசய்யும் திகதி :    ............................................................ 
 

 



திகைக்களத் தகலவரின் சொன்றிதழ் 

 

இந்த நிறுைனத்தில் இவணக்கப்ைட்டு ையிற்சி பைற்ற (பகைரை மதகுரு/ திரு. /திருமதி/பசல்வி) 

........................................................................................... என்ைைரின் சசவை நிவலவம திருப்திகரமானது 

என்ைதனால் நிரந்தர நியமனம் ைழங்குைதற்கு ைரிந்துவரக்கிசறன்./.......................................................................... 

காரணமாக நிரந்தர நியமனம் ைழங்குைதற்கு ைரிந்துவரக்கவில்வல. 

 

 

...................................................    ................................................................ 

திகதி       நிறுைனத் தவலைரின் வகபயாப்ைம் 

       (ைதவி முத்திவரவயப் ைதிக்கவும்) 

 

திகைக்களத் தகலவரின் சொன்றிதழ் 

 

(பகைரை மதகுரு/ திரு. 

/திருமதி/பசல்வி).............................................................................................................................................................. 

திருப்திகரமான முவறயில் ையிற்சிவயப் பூர்த்தி பசய்துள்ைவமயினால் நிரந்தர நியமனம் ைழங்குைதற்கு 

ைரிந்துவரக்கிசறன்./.................................................................................... காரணமாக நிரந்தர நியமனம் 

ைழங்குைதற்கு ைரிந்துவரக்கவில்வல.  

 

கேொருத்தமற்ற வொசகங்ககள கவட்டி விடவும். 

 

(i) இந்த அகமச்சின்/ திகைக்களத்தின் அபிவிருத்தி உத்திபயொகத்தர் பசகவயில் கவற்றிடங்கள் 

கொைப்ேடுவதுடன் இந்த உத்திபயொகத்தகர இந்த நிறுவனத்தியிபலபய பசகவயில் 

இகைப்ேதற்கு ேரிந்துகரக்கிபறன். 

(ii) ............................................................................................................................. கொரைமொக இந்த 

உத்திபயொகத்தகர இந்த அகமச்சில்/திகைக்களத்தில் பசகவயில் இகைப்ேதற்கு 

ேரிந்துகரக்கவில்கல. 

 

 

 

...................................................    ................................................................ 

திகதி       திவணக்கைத் தவலைரின் வகபயாப்ைம் 

       (ைதவி முத்திவரவயப் ைதிக்கவும்) 

 


